
บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 

บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 

สนับสนุนทุนวิจัยโดย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ร ว บ ร ว ม ผ ล ง ำ น วิ จั ย
ภำยใต้ชุดโครงกำร

รวบรวมผลงำน
วิจัยภ

ำยใต้ชุดโครงกำรเมืองยั่งยืน



ร ว บ ร ว ม ผ ล ง า น วิ จั ย
ภายใต้ชุดโครงการ

บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 

บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เช่ือมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานท่ีมุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 

สนับสนุนทุนวิจัยโดย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ค�ำน�ำค�ำน�ำ
 ประเดน็ส�ำคญัของวำระกำรพฒันำภำยหลงัปี พ.ศ. 2558 คอื กำรจัดท�ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

(Sustainable Development Goals–SDGs) โดย 17 เป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ประกอบด้วย ขจดั

ควำมยำกจน ขจัดควำมหิวโหย กำรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี กำรศึกษำที่เท่ำเทียม ควำมเท่ำเทียม 

ทำงเพศ กำรจดักำรน�ำ้และสุขำภบิำล พลังงำนสะอำดทีท่กุคนเข้ำถึงได้ กำรจ้ำงงำนทีม่คุีณค่ำและกำรเตบิโต

ทำงเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม นวัตกรรม โครงสร้ำงพื้นฐำน ลดควำมเหลื่อมล�้ำ เมืองและถิ่นฐำนมนุษย ์

อย่ำงยัง่ยืน แผนกำรบริโภคและกำรผลติทีย่ัง่ยนื กำรรบัมอืกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรใช้ประโยชน์

จำกมหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเล กำรใช้ประโยชน์จำกระบบนิเวศทำงบก สังคมสงบสุข ยุติธรรม  

ไม่แบ่งแยก ควำมร่วมมอืเพ่ือกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื

 หนงัสือเล่มนี ้เป็นผลผลติของโครงกำรวิจัยซ่ึงอยูภ่ำยใต้ชดุโครงกำรเมอืงยัง่ยนื ท่ีทำง สกสว. สนบัสนนุ 

จดัท�ำขึน้เพือ่เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำเมอืงท่ียัง่ยนื รวมทัง้ผลกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรภำยใต้ชุด

โครงกำรเมอืงย่ังยืนทีมี่ควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนืของสหประชำชำตดิงักล่ำว

 ในนำมของ สกสว. ขอขอบคณุ รองศำสตรำจำรย์ ดร.กติกิร จำมรดุสิต และคณะนกัวิจยัจำกมหำวิทยำลยั

มหดิล มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ และมหำวทิยำลยัมหำสำรคำม ในควำมทุม่เทพฒันำ

ข้อเสนอโครงกำร และพฒันำเครือข่ำยวิจัย ไปสู่งำนวิจัยด้ำนกำรพฒันำเมอืงทีย่ั่งยนื และหวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ  

องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกงำนวิจัยดังกล่ำวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรหนุนเสริมเพ่ือกำรก�ำหนดนโยบำย  

สร้ำงกลไกกำรด�ำเนนิงำน หรอืใช้เป็นส่วนหน่ึงในกำรขับเคล่ือน เพือ่พฒันำรูปแบบกำรจดักำรเมืองสูค่วำม

ยัง่ยืนต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวด ีโพชนกุลู

รกัษำกำรแทนผูอ้�ำนวยกำร

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม



 สกสว. (สกว.เดมิ) ได้สนบัสนนุทุนวิจยัภำยใต้ชดุโครงกำรวิจยัเมอืงย่ังยนื ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2559 มเีป้ำหมำย 

ใช้กระบวนกำรวจิยัและพฒันำเพือ่หำวธิกีำรและข้อเสนอแนวทำงน�ำไปสูก่ำรรบัมอืและปรบัตวัของผลกระทบ 

อนัเกดิจำกกำรเจรญิเตบิโตของเมอืงภำยใต้ภำวกำรณ์เปลีย่นแปลงจำกแรงขบัเคลือ่นต่ำง ๆ  อย่ำงรวดเรว็ รวมทัง้ 

ต้องกำรส่งเสริมให้เกดิกำรพฒันำภำยใต้แนวคดิของกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืส�ำหรบักำรพฒันำเชงิพืน้ท่ีของเมอืง เพือ่

สร้ำงท�ำดลุยภำพกำรพฒันำทัง้ 3 มติคิอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ชดุโครงกำรฯ มผีลงำนวจัิยทีส่�ำคญั

และมศีกัยภำพในกำรน�ำไปใช้ประโยชน์สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เพือ่พฒันำเมืองสูค่วำมย่ังยืนใน 

หลำกหลำยประเด็น อำทิ กำรประเมนิควำมรู้เมอืงยัง่ยนืในประเทศไทย, แนวทำงเพิม่ประสิทธิภำพพฒันำเมือง

สูค่วำมย่ังยนืผ่ำนกระบวนกำรมส่ีวนร่วม, เครือ่งมอืกำรวเิครำะห์ก๊ำซเรอืนกระจกและพฒันำแนวทำงกำรปรบัตวั 

สูเ่มอืงคำร์บอนต�ำ่อย่ำงย่ังยนื, ระบบประเมนิภำพรวมสถำนะเมอืงยัง่ยนื กรณีศกึษำเทศบำลนคร เทศบำลเมอืง  

และเทศบำลต�ำบลในเขตปริมณฑลอย่ำงสหวิทยำกำร, แนวทำงกำรพัฒนำย่ำนน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน, รูปแบบ 

กำรจดักำรวงจรขยะชมุชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดกำรพ่ึงพำกนัของระบบนเิวศเมอืงเพือ่น�ำไปสูก่ำรจดั 

กำรขยะทีย่ัง่ยนื, กำรพฒันำบญัชรีำยกำรสิง่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส�ำหรับกำรพัฒนำเมือง

อย่ำงยัง่ยนื, ระบบกำรประเมนิควำมยัง่ยนืของสถำบันอดุมศกึษำในประเทศไทย, นโยบำยในกำรจดักำรขยะ

และน�ำ้เสยีแบบบรูณำกำรทกุภำคส่วนบรเิวณเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษและพ้ืนทีใ่กล้เคยีง 

 สกสว. ขอขอบคณุ รองศำสตรำจำรย์ ดร.กติกิร จำมรดุสติ ผูป้ระสำนงำนชดุโครงกำรเป็นอย่ำงสงูในควำม

คดิรเิริม่และมุง่มัน่ทุ่มเทพฒันำกำรท�ำงำนภำยใต้ชุดโครงกำรจนสัมฤทธ์ิผล รวมทัง้ขอขอบคณุคณะนกัวจิยั 

ทกุท่ำนจำกทกุมหำวทิยำลยัทีไ่ด้ทุม่เทอย่ำงเตม็ทีใ่นกำรท�ำงำนวิจยัจนส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ

และเครือข่ำยภำคทีีเ่กีย่วข้องในควำมเสยีสละให้ควำมร่วมมอืและสนบัสนนุกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ชดุโครงกำร 

จนเกิดเป็นผลงำนวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำประเทศ  

 หนังสอืเล่มนีซ้ึง่ได้สงัเครำะห์รวบรวมผลผลติจำกงำนวจัิยอันเกิดจำกควำมร่วมมือของคณะนกัวจิยัภำยใต้

ชดุโครงกำรเมอืงยัง่ยืนทีท่ำง สกสว. ได้ให้กำรสนบัสนนุ หวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ ผลงำนวจิยัและองค์ควำมรูท้ีเ่กดิขึน้ 

จะถูกน�ำไปใช้เกดิประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ และน�ำไปขยำยผลต่อยอดสนบัสนนุกำรพัฒนำเมอืงท่ียัง่ยนื และเกดิ

ประโยชน์ต่อสำธำรณะในวงกว้ำงต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธปิ ผารโิน

 ผู้อ�ำนวยกำรภำรกจิอนำคตเชงิยทุธศำสตร์และกำรรเิร่ิมงำนวจิยัและนวตักรรมทีส่�ำคัญ    

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

ค�ำน�ำค�ำน�ำ



 หนงัสอืเล่มนีจ้ดัท�ำโดย ชดุโครงกำรเมอืงยัง่ยนืภำยใต้กำรสนบัสนุนทนุวจัิยจำก ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยำอุตสำหกรรม  

คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยำกรศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหดิล เป็นส�ำนกัประสำนงำน ชุดโครงกำรเมืองย่ังยืน

เป็นชุดโครงกำรวิจัยที่ตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นกำรใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรหำค�ำตอบเพ่ือน�ำสู่กำรแก้ไขปัญหำ 

ของกำรเจริญเติบโตของเมืองที่ตกอยู่ภำยใต้ภำวะของกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ โดยอำศัยกำรด�ำเนินงำน

ในลักษณะเชิงพื้นที่ ที่มีกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนภำยใต้บริบทของแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนใน 

กำรพยำยำมสร้ำงให้เกิดดุลยภำพของมติ ิ3 พืน้ฐำน ได้แก่ เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่ต้องมคีวำม

เชือ่มโยงสู ่ 17 เป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของสหประชำชำติภำยใต้บริบทของสงัคมไทย และสอดคล้อง

กบัแผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ ฉบับที ่ 12 โดยหนังสอืเล่มนี ้ เชือ่มโยงงำนนวจิยัชดุโครงกำร 

เมอืงย่ังยนืในส่วนของระยะที ่ 1 และ 2 ของชุดโครงกำรเข้ำด้วยกัน โดยได้มีกำรดแูละปรับกรอบแนวคดิ 

ในกำรให้กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส�ำหรับ

ภำยในหนงัสอืประกอบไปด้วยข้อมลูเกีย่วกบักรอบกำรพฒันำเมอืงยัง่ยนืของชดุโครงกำรและรำยละเอยีดของ 

โครงกำรวจิยัท้ัง 10 โครงกำรภำยในชดุโครงกำรเมือ่งยัง่ยืนทีไ่ด้รับทนุสนบัสนนุจำกทำง สกสว. หนงัสอืเล่มนี ้

มวีตัถุประสงค์เพือ่เผยแพร่ผลงำนของชดุโครงกำร ทีเ่กิดผลลพัธ์หรอืคำดว่ำจะได้รบัผลประโยชน์ในกำรด�ำเนิน

โครงกำรวจิยัต่อพืน้ทีแ่ละผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ซึง่สำมำรถน�ำไปต่อยอดกำรใช้ประโยชน์ในวงกว้ำงต่อไปได้

 กองบรรณำธกิำรใคร่ขอขอบพระคุณส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุทุนในกำรจัดท�ำหนงัสือ ทนุสนบัสนนุงำนวิจัยแก่ชดุโครงกำร และนกัวจิยั มำ ณ ทีน่ี้

รองศาสตราจารย์ ดร. กติิกร จามรดุสติ
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บทน�ำ
ความส�าคัญ / ความเป็นมา

 ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มกำรจัดตั้งชุด
โครงกำรเมืองย่ังยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของ
ชุดโครงกำรท่ีชัดเจนในกำรสนับสนุนข้อ
เสนอโครงกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยท่ี
เกีย่วข้องและเชือ่มโยงในด้ำนกำรพฒันำเมอืง
ท่ีสำมำรถน�ำสูค่วำมย่ังยืนได้ ซึง่เช่ือมโยงมำสู่
ชุดโครงกำรเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของ
ชดุโครงกำรเมอืงยัง่ยนืโดยได้มกีำรปรบักรอบ
แนวคิดในกำรให้กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ี
เปลีย่นแปลงไป โดยมแีนวทำงกำรด�ำเนนิงำน
ภำยใต้บริบทแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

ในกำรพยำยำมให้เกิดดุลยภำพของ 3 มิต ิ
พ้ืนฐำนนัน่คอื เศรษฐกจิ สังคม ละส่ิงแวดล้อม 
ที่ต้องเชื่อมโยงสู่ 17 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ (ดังภำพที่ 1  
เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืของสหประชำชำติ
ทัง้ 17 เป้ำหมำย (Sustainable Development 
Goals – SDGs) ภำยใต้บรบทของสังคมไทย 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรเพิ่ม 
ประสทิธภิำพ สขุภำพ และกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ 
โดยกรอบแนวคดิเพือ่กำรสนบัสนนุทุนวจิยัของ
ชุดโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำเมืองในระยะที่ 2 

บทน�ำ
รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต

(ผู้ประสำนงำนชุดโครงกำร)

1รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



 1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ กรอบกำร
ด�ำเนินงำนท่ีมุ ่งสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงมิต ิ
เชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยอำศัยหลัก
กำรประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- 
Efficiency) ของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
และมปีระสทิธภิำพภำยใต้พืน้ฐำนของทรพัยำกร
ทีม่จี�ำกดั กำรจดัวำงผงัเมอืงและโครงสร้ำงทำง
กำยภำพทีต่อบสนองต่อควำมต้องกำรของคน
ภำยในเมอืง กำรสร้ำงมลูค่ำของผลติภณัฑ์และ
บริกำรของกลุ่มคนภำยในเมือง กำรบริหำร
จัดกำรของเสียจำกเมือง และกำรศึกษำควำม
สัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Re-
lation) ทีเ่น้นรปูแบบกำรปฏสิมัพนัธ์ในเชงิบวก 

 2. กำรพัฒนำเมืองเพื่อรองรับต่อกระแส
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กรอบ 
กำรด�ำเนินงำนที่มุ ่งหำแนวทำงกำรลดผล 
กระทบจำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่มีต่อบริบทกำรด�ำเนินไป
ของเมือง ท้ังในด้ำนด้ำนกำรรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมของ
เมือง กำรสังเครำะห์และประมวลสถำนภำพ
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเปล่ียนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศท่ีส่งผลกระทบต่อเมือง แนวทำง
กำรพัฒนำและกำรปรบัตวัของเมืองเพือ่รองรบั 
ต่อสถำนกำรณ์ เพ่ือหนุนเสริมและผลักดัน 
ในระดบัเชงินโยบำย และเชงิบริหำรจดักำรเมอืง

ภาพที ่1 เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืของสหประชำชำตทิัง้ 17 เป้ำหมำย (Sustainable Development 

Goals – SDGs)

บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 

กรอบการด�าเนินงานของการพัฒนาเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย
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 3. สุขภำพ กรอบกำรด�ำเนนิงำนทีมุ่ง่สร้ำง
ดลุยภำพระหว่ำงมติสิงัคมและสิง่แวดล้อมผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงจติส�ำนกึของกำรปรบัเปลีย่น
กระบวนทศัน์ทัง้ในด้ำนควำมคดิ และพฤตกิรรม
ของคนภำยในเมือง 
 4. กรอบกำรด�ำเนนิงำนทีมุ่ง่สร้ำงดุลยภำพ
ระหว่ำงมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยอำศัย
กลไลเชงิเศรษฐศำสตร์ทีส่ำมำรถแสดงให้เหน็
ถงึควำมคุม้ค่ำ และควำมคุม้ทนุของกำรพฒันำ
เมอืง กำรสร้ำงควำมร่วมมือของกลุม่คนทีมี่ส่วน
ได้ส่วนเสียภำยในเมืองผ่ำนกลไลกำรสร้ำงเวธี
สำธำรณะที่ช่วยลดควำมขัดแย้งของกำรแย่ง

ชิงทรัพยำกรภำยในพื้นที่ กำรพัฒนำเมืองให้
มคีวำมเจรญิบนวถิชีวีติเดิมของคนภำยในเมอืง
 5. ด ้ำนกำรปกครองเมือง (Unban  
Governance) กำรส่งเสริมกำรปกครองในรูป
แบบใหม่ เน้นให้เกดิกำรตดัสนิใจแบบเปิดเผย 
ผ่ำนกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีนได้ส่วนเสยีในท้อง
ถ่ิน ส่งเสริมให้เกิดสทิธใินเมอืง (Right to the 
City) ที่เพิ่มควำมท้ำทำยของประเด็นด้ำนสิ่ง
แวดล้อม กำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้นวัตกรรม
หรอืเทคโนโลยท่ีีเป็นประโยชน์ต่อกำรปกครอง
เมือง และกำรวำงแผนระยะยำวแบบมีกำร 
บูรณำกำรแผนในทุก ๆ ระดับ

 1. เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำข ้อเสนอ
โครงกำรวิจัยทั้งในลักษณะของงำนวิจัยใหม่ 
และงำนวิจัยต่อยอดที่มีควำมเชื่อมโยงกับ
งำนวิจัยเดิม หรือบูรณำกำรเชื่อมโยงกับงำน
วิจัยฝ่ำยอ่ืนท่ีส�ำนักกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย
ให้กำรสนับสนุน เพ่ือน�ำไปสู่งำนวิจัยด้ำน 
กำรพัฒนำเมืองที่ยั่งยืน
 2. เพ่ือสนบัสนนุกำรพฒันำเครอืข่ำยวจิยั

ที่รว่มมือกับภำคสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน
รัฐ หน่วยงำนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้
ท่ีมีควำมส�ำคญัและจ�ำเป็นต่อรปูแบบกำรพฒันำ 
เมืองให้มีควำมยั่งยืน
 3. เพื่อท�ำหน้ำที่ประสำน ติดตำมควำม
ก้ำวหนำ้ และจดัท�ำบทสรุปผลกำรด�ำเนินงำน
ของแต่ละโครงกำรวจิยัท่ีได้รับกำรสนับสนุนทุน
วิจัยภำยใต้ชุดโครงกำร

 ชุดโครงกำรเมืองยั่งยืนเริ่มด�ำเนินกำรใน
กำรหำนักวิจัย พัฒนำข้อเสนอโครงกำรและ
ดูแลโครงกำรที่ได้รับทุนภำยใต้ชุดโครงกำร
เมืองยั่งยืนตั้งแต่ปี 2559 โดยมีงำนวิจัย

ทั้งหมด 10 โครงกำร โดยแต่ละโครงกำร 
จะมีส่วนในกำรช่วยพัฒนำพื้นที่และตอบรับ
กับภำพรวมของชุดโครงกำร ซึ่งโครงกำรใน
ชุดเมืองยั่งยืนทั้งหมดนั้นประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์ของชุดโครงการ

ผลการด�าเนินงานของชุดโครงการ
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โครงกำร “กำรประเมินควำมรู้เมือง
ยัง่ยนืในประเทศไทย” (A Knowledge  
Assessment on Sustainable  
City in Thailand) ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 
ดร. วิจิตรบุษบำ มำรมย์ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

โครงกำร “กำรศึกษำแนวทำงเพิ่ม
ประสิทธิภำพพฒันำเมอืงสูค่วำมย่ังยนื
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม กรณี
ศกึษำเมอืงศำลำยำ จงัหวดันครปฐม” 
(Study of approach for enhancing 
urban development to sustainable 
city with participation: a case study 
for Salaya city, Nakhonpathom)  
รองศำสตรำจำรย์ ดร. ธนัวด ีสขุสำโรจน์  
สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน 
มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะ 

โครงกำร “กำรวิเครำะห์ก๊ำซเรือน
กระจกและพัฒนำแนวทำงกำรปรับ
ตัวสู ่เมืองคำร์บอนต�่ำอย่ำงยั่งยืน” 
(Greenhouse Gas Analysis and 
Adaptation for Sustainable Low 
Carbon City) รองศำสตรำจำรย์  
ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตกุล คณะ 
วศิวกรรมศำตร์ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
และคณะ

โครงกำร “พฒันำระบบประเมนิภำพ
รวมสถำนะเมืองยั่งยืน กรณีศึกษำ
เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และ
เทศบำลตำบลในเขตปริมณฑลอย่ำง
สหวิทยำกำร” (Sustainable City 
Profile: A Multidiscipline Case 
Study of Municipalities in Bang-
kok’s Vicinity) รองศำสตรำจำรย์ ดร. 
วริิยะ เตชะรุ่งโรจน์ วทิยำลยันำนำชำติ 
มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะ

โครงกำร “แผนทีค่วำมต้องกำรใช้น�ำ้
ในเขตเทศบำลเมืองล�ำพูน” (Water 
Conservation and Management 
through Land Use Planning in 
Lamphun City) รองศำสตรำจำรย์ 
ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ และคณะ

โครงกำร “แนวทำงกำรพฒันำย่ำนน่ำ
อยู่อย่ำงยัง่ยนื ในเทศบำลเมืองล�ำพนู” 
(Livable & Sustainable Neighbour-
hood Development Guidelines:  
Lamphun Municipal ity) รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำนอม ตันสุขำ 
นันท์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และคณะ
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โครงกำร “กำรศึกษำรูปแบบกำร
จดักำรวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลมุ
โดยใช้แนวคดิกำรพึง่พำกนัของระบบ
นิเวศเมืองเพ่ือน�ำไปสู ่กำรจัดกำร
ขยะที่ยั่งยืน: กรณีศึกษำเทศบำล
เมืองมหำสำรคำม” (A Study of 
Community Waste Flow Manage-
ment through Urban Symbiosis 
Concept for Sustainable Waste 
Management: The Case Study 
of Maha Sarakham Municipality)  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพชรลัดดำ 
เพช็รภกัด ีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
ผงัเมอืงและนฤมติศลิป์ มหำวทิยำลยั
มหำสำรคำม และคณะ

7. 9.

10.

8. โครงกำร “กำรพัฒนำบัญชีรำยกำร 
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส�ำหรับกำรพัฒนำเมืองอย่ำง
ยั่งยืน” (Environmental Inventory  
Database Development of Local  
Government for Sustainable City) รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร. เศรษฐ์ สมัภตัตะกุล 
คณะวิศวกรรมศำตร์ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ และคณะ

โครงกำร “กำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินควำมย่ังยืนของสถำบัน
อุดมศึกษำในประเทศไทย” (Devel-
oping a Sustainability Evaluation 
Mechanism for Institutions of Higher  
Education in Thailand) อำจำรย์ 
ดร.อรันย์ ศรีรัตนำ ทำบูกำนอน  
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยำกรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะ

โครงกำร “ประเมนิและพฒันำนโยบำย
ในกำรจัด กำรขยะและน�้ำเสียแบบ 
บูรณำกำรทุกภำคส่วนบริเวณเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และ
พืน้ทีใ่กล้เคยีง” (Integrating Stake-
holders on Solid Waste and 
Wastewater Management Policy 
Assessment and Development 
in Sa Kaeo Special Economic 
Zone and Adjacent Districts) 
อำจำรย์ ดร.สุกัญญำ เสรีนนท์ชัย 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยำกรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะ 
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 เนื่องจำกงำนวิจัยนี้เป็นกำรท�ำกำรศึกษำ 
เพื่อหำทิศทำงของงำนวิจัยในอนำคตในด้ำน
เมอืงยัง่ยืน (Sustainable City) ผ่ำนกำรศกึษำ 
ค้นคว้ำ และทบทวนกรอบกำรพฒันำเมอืงยัง่ยนื
ในบริบทสำกล (International Framework) 
เปรียบเทียบกับกรอบกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน 
ในบริบทประเทศไทย (Thai Framework) 
ด้วยกำรทบทวนข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้วยเรื่องกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน (sustainable 
urban development agenda) ในระดับสำกล
รวมถึงที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วม พิจำรณำร่วม
กับแนวทำงกำรพัฒนำเมืองของแผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อประเมิน 
ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำเมืองยั่งยืนของไทยว่ำ

สอดคล้องกบักรอบกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืในบรบิท
สำกลหรือไม่ ประกอบกับกำรค้นคว้ำและ
ทบทวนงำนวิจัยทำงวิชำกำรในประเทศไทย
รวมถงึงำนวจิยัทำงวชิำกำรทีส่�ำนกังำนกองทนุ
สนับสนุนกำรวิจัยเคยให้กำรสนับสนุนในช่วง 
20 ปีทีผ่่ำนมำ ซึง่เน้นไปทีป่ระเดน็กำรพฒันำ
เมืองอย่ำงยั่งยืนในบริบทต่ำง ๆ  เพื่อวิเครำะห์
หำทิศทำงที่ส�ำคัญเพื่อกำรพัฒนำโจทย์วิจัย 
ที่มีควำมเหมำะสมกับกรอบกำรด�ำเนินงำน 
ของชดุโครงกำรเมอืงย่ังยนืในอนำคต จงึนบัเป็น
ส่วนส�ำคัญท่ีจะช่วยให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในบริบทของกำรพัฒนำเมืองในประเทศไทย
ได้เป็นอย่ำงดี 

โครงกำร:    การประเมินองค์ความรู้ด้านเมืองยั่งยืนในประเทศไทย
ชื่อภำษำอังกฤษ:  A Knowledge Assessment on Sustainable City in Thailand
หัวหน้ำโครงกำร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์
สังกัด:    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง:

บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะท่ี 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานท่ีมุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 
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 กระบวนกำรหลักเพื่อที่จะประเมินองค์ 
ควำมรู้ด้ำนเมืองยั่งยืนในประเทศไทยเปรียบ
เทียบกับบริบทสำกล เริ่มต้นท่ีกระบวนกำร
กำรทบทวนข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
เร่ืองกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน (Sustainable  
Urban Development Agenda) ในระดบัสำกล
ที่ประเทศไทยเข้ำร่วม โดยเน้นที่กำรทบทวน
วรรณกรรมและเอกสำรทำงรำชกำร (White 
Paper) ล�ำดับต่อมำคือกำรศึกษำกรอบกำร
พัฒนำเมืองยั่งยืนในระดับสำกลเพื่อวิเครำะห์
ทิศทำงท่ีส�ำคัญเพ่ือกำรพัฒนำโจทย์วิจัยที ่
เหมำะสมกับกรอบกำรด�ำเนินงำนของชุด
โครงกำรเมอืงยัง่ยนืโดยกำรทบทวนวรรณกรรม 
เมือ่ท�ำกำรทบทวนข้อตกลงและศกึษำกรอบกำร
พัฒนำในประเทศแล้ว ต่อมำก็คือกำรทบทวน
แนวคิด ทิศทำง ในกำรขับเคลื่อนเรื่องเมือง
ยั่งยืนของประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
เพื่อวิเครำะห์ทิศทำงที่ส�ำคัญเพ่ือกำรพัฒนำ
โจทย์วจิยัทีเ่หมำะสมกับกรอบกำรด�ำเนนิงำน
ของชุดโครงกำรเมืองยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจำก
วรรณกรรมและเอกสำรทำงรำชกำร (White 
Paper) โดยทั้ง 3 ขั้นตอน จะช่วยให้สำมำรถ
รวบรวมและวเิครำะห์กำรศกึษำต่ำง ๆ  ทีผ่่ำนมำ
ของประเทศไทย ทีเ่ก่ียวข้องกบัเมืองยัง่ยนื โดย
งำนวจิยันีจ้ะท�ำกำรวเิครำะห์และประเมินช่องว่ำง
องค์ควำมรูข้องประเทศไทยกับกรอบกำรพฒันำ
เมอืงยัง่ยนืในระดบัสำกล  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ภำยใต้ดลุยภำพของกำรเพิม่ประสทิธภิำพเชิง

นเิวศเศรษฐกจิ (Economic-Environment) โดย
เฉพำะประเดน็กำรเปลีย่นแปลงภมูอิำกำศกบั
กำรพัฒนำเมอืง และเพิม่เติมประเด็นดุลยภำพ
ระหว่ำง สุขภำพ (Social-Environment) และ 
กำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ (Social-Economic) ซึง่
เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
น่ันเอง นอกจำกนี้ตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
โครงกำรจะท�ำกำรวเิครำะห์องค์ควำมรูท้ีเ่กีย่วกบั 
กำรพัฒนำเมืองยั่งยืนของประเทศไทยท่ีทำง 
สกสว. (สกว. เดิม) เคยให้กำรสนับสนุน 
โดยกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
กำรพัฒนำเมืองยั่งยืนจำกทำง สกสว. และ
ท�ำกำรวเิครำะห์ช่องว่ำงขององค์ควำมรูข้้ำงต้น
ในรูปแบบของ mind map ภำยใต้ดุลยภำพ
ของกำรเพิ่มประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Economic-Environment), ประเด็นกำร
เปลีย่นแปลงภมิูอำกำศกับกำรพัฒนำเมือง รวม
ถึงเพิ่มเติมประเด็นดุลยภำพระหว่ำง สุขภำพ 
(Social-Environment) และกำรลดควำมเหล่ือม
ล�้ำ (Social-Economic) โดยโครงกำรวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประกำร คือ
 1. ทบทวนกรอบกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน 
(sustainable urban development’s frame-
work) ในบรบิทสำกล โดยจะทบทวนข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยเรื่องกำรพัฒนำเมือง
ยั่งยืน (sustainable urban development 
agenda) ในระดับสำกลท่ีประเทศไทยเข้ำร่วม 
และศึกษำกรอบกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน 

เนื้อหาโครงการ

โครงกำรกำรประเมนิองค์ควำมรู้ด้ำนเมอืงย่ังยนืในประเทศไทย
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ในระดับสำกล เพื่อวิเครำะห์ทิศทำงที่ส�ำคัญ 
เพ่ือกำรพฒันำโจทย์วจิยัทีเ่หมำะสมกบักรอบ
กำรด�ำเนินงำนของชุดโครงกำรเมืองยั่งยืน
 2. ทบทวนแนวคิดกำรพฒันำเมอืงยัง่ยนืใน
ประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ ผ่ำนแผน
พฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำตแิละแผนของ
หน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่วิเครำะห์ทิศทำง
ที่ส�ำคัญเพื่อกำรพัฒนำโจทย์วิจัยท่ีเหมำะสม
กบักรอบกำรด�ำเนนิงำนของชดุโครงกำรเมอืง
ยั่งยืน
 3. ประเมินควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ยั่งยืนของประเทศไทยว่ำสอดคล้องกับกรอบ
กำรพัฒนำเมืองยั่งยืนในระดับสำกลหรือไม่ 
โดยผ่ำนกำรวเิครำะห์และประเมนิช่องว่ำงองค์
ควำมรู้ของประเทศไทยกับกรอบกำรพัฒนำ
เมืองยั่งยืนในระดับสำกล 
 4. ประเมินงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำเมืองยั่งยืนที่ทำง สกสว. (สกว. เดิม) 
เคยให้กำรสนับสนุนในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ  
เพื่อเสนอแนะทิศทำงกำรพัฒนำโจทย์วิจัย
ที่เหมำะสมกับกรอบกำรด�ำเนินงำนของชุด
โครงกำรเมืองยั่งยืน
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โดยสรุป

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ย่ังยืนทั้งหมด พบว่ำจำกกำรพิจำรณำ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1-11 และร่ำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
นั้นแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำที่ย่ังยืนในแผนพัฒนำฯ มีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ คือ ด้ำน
สังคม (Social) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic) ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment) และด้ำน 
กำรปกครองเมือง (Urban Governance) ที่เป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ท�ำให้เกิดกำรบริหำรจัด 
กำรเมืองเพื่อไปสู่ควำมยั่งยืนได้ แต่ประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศก�ำลังพัฒนำ ยังไม่สำมำรถ
รักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ นโยบำยหรือโครงกำรท�ำงำนเพื่อ
ให้เกิดควำมยั่งยืนต่ำง ๆ จึงมักตกไปอยู่ในด้ำนใดด้ำนหน่ึง เมื่อมีกำรน�ำแนวคิดกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืนมำปรับใช้ ท�ำให้ยังไม่เกิดกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนท่ีครบตำมองค์ประกอบหลักของกรอบ
กำรพัฒนำท่ียั่งยืนตำมบริบทสำกล รวมถึงกำรน�ำแนวคิดในระดับนำนำชำติมำปรับใช้ภำยใน
ประเทศ (เพื่อกำรตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1-3) ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องหำแนวทำงที่เหมำะสม
ส�ำหรับประเทศไทยเองในกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงแท้จริง โดยเมื่อพิจำรณำ
แนวทำงกำรพฒันำทีย่ั่งยืนผ่ำนแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตแิล้ว จงึท�ำกำรพจิำรณำ
งำนวจัิยทำงวชิำกำรทีเ่กีย่วกบักำรพฒันำเมอืงยัง่ยนืซึง่มช่ีองว่ำงของงำนวจิยัทีย่งัขำดกำรค�ำนงึ
ถงึประเดน็ต่ำง ๆ  เพือ่ให้เกิดงำนวิจยัในด้ำนกำรพัฒนำเมอืงทีย่ัง่ยนือย่ำงแท้จรงิ โดยมปีระเดน็
หลักดังต่อไปนี้

8 รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



 ตำมกรอบแนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำม
บริบทสำกลและไทยมีควำมสอดคล้องกันใน
แนวทำงกำรปฏบิตังิำนเพือ่ให้เกดิควำมยัง่ยนื แต่
ยงัคงมบีำงประเดน็ในบรบิทไทยทีไ่ม่สอดคล้อง
กับบรบิทสำกล โดยจำกกำรทบทวนงำนวจิยัพบ

ว่ำมจี�ำนวนมำกทีส่ดุ แต่ยงัขำดกำรบูรณำกำร 
เนือ่งจำกมกีำรพจิำรณำในด้ำนอืน่ ๆ  ร่วมค่อน
ข้ำงน้อย รวมถึงงำนวิจัยในด้ำนสุขภำพของ
คนในเมืองที่ยังมีน้อยมำก 
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1. ด้านความน่าอยู่ (Livable)

2. ด้านความคงอยู่ได้และประสทิธภิาพเชงินเิวศน์เศรษฐกจิ (Viable - Eco Efficiency)

3. ด้านความเท่าเทยีม (Fair-Equality) 

 จำกกำรพจิำรณำกรอบกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน
ตำมบริบทสำกลและไทยยังมีควำมสอดคล้อง
กันค่อนข้ำงน้อย เน่ืองจำกในบริบทของไทย
เองยงัมกีำรน�ำแนวทำงด้ำนนีไ้ปปฏบิตัใิช้ค่อน
ข้ำงน้อย มเีพยีงไม่กีห่น่วยงำนทีท่�ำกำรพฒันำ
ด้ำนนี ้รวมถงึขำดกำรน�ำแนวทำงของควำมคง

อยูไ่ด้และประสทิธิภำพเชงินเิวศน์เศรษฐกจิไป
พัฒนำแบบองค์รวม ประกอบกับมีงำนวิจัยใน
ด้ำนนีน้้อย งำนวจิยัและกำรผลกัดนัให้เกดิเมอืง
นเิวศน์และเมอืงกระชบัยงัไม่ชดัเจนมำกพอ มี
งำนวจิยัในด้ำนเมอืงคำร์บอนต�ำ่บ้ำงแต่ยงัน้อย
อยู่เช่นกัน 

 ตำมกรอบกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมบริบท
สำกลและไทยมีควำมสอดคล้องกันในด้ำน
เป้ำหมำยของกำรพฒันำให้เกิดควำมเท่ำเทยีม 
ประกอบกับกำรมีงำนวิจัยในด้ำนนี้พอสมควร
แต่อำจยงัมคีวำมคลมุเครอืของกำรผลกัดนัใน
ด้ำนกำรลดกำรเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่มีควำม
อ่อนไหวในสังคม โดยในงำนวิจัยทำงวิชำกำร
นัน้ในด้ำนควำมเท่ำเทยีมมกีำรเชือ่มให้เข้ำกบั
เรื่องเมืองค่อนข้ำงน้อย ส่วนใหญ่จะเน้นไปใน
ด้ำนกำรเปรยีบเทยีบควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำง

พื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท กำรสร้ำงงำนของ 
ผูม้รีำยได้น้อย/ แรงงำนนอกระบบ กำรพฒันำ
ฝีมือแรงงำน กำรลดช่องว่ำงทำงสังคม หรือ
กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมโดยกำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรเพิ่มกำรเข้ำถึงในด้ำน
กำรศกึษำ ในส่วนของกำรพจิำรณำในประเดน็
ควำมเท่ำเทยีมทำงเศรษฐกิจในด้ำนจรยิธรรม
ทำงธุรกิจ (Business Ethics) ก็ยังมีควำม
คลุมเครือเช่นกัน จึงควรเน้นประเด็นในด้ำน
ต่ำง ๆ คือ
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 จำกกำรพิ จำรณำกรอบกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืนตำมบริบทสำกลพบว่ำ ในบริบทของ
ไทยมีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนและตัวชี้วัดขึ้นมำ 
แต่กำรด�ำเนินงำนและผลงำนของคณะท�ำงำน
เหล่ำนี้ยังมีควำมคลุมเครือ รวมถึงประเด็น 
กำรมส่ีวนร่วมในทกุ ๆ  ขัน้ตอนของกำรพฒันำ 
กำรปฏิบตักิำร และกำรประเมนิผลใน 3 ด้ำน 

ท่ีมีควำมส�ำคัญคือ ควำมมีประสิทธิภำพ  
(Efficient) กำรมปีระสทิธผิล (Effective) ควำม
เสมอภำค (Equity) ที่ยังมีน้อย ประกอบกับ
กำรมงีำนวจิยัในด้ำนนีน้้อยมำก มคีวำมจ�ำเป็น
อย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องให้ควำมส�ำคญั เนือ่งจำกกำร
ปกครองเมืองเป็นหนึ่งในพลังขับเคล่ือนหลัก
ที่จะน�ำพำเมืองไปสู่ควำมยั่งยืนที่สมบูรณ์ได้ 
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4. ด้านการปกครองเมือง (Urban Governance)

5. ด้านเมอืงยัง่ยนื (Sustainable City) 

 จำกกำรพจิำรณำกรอบกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน
ตำมบรบิทสำกลและไทยพบว่ำมคีวำมสอดคล้อง
กันในกำรน�ำแผนของสำกลมำปรับใช ้ใน
ประเทศไทย แนวทำงนโยบำยหรือโครงกำรที่
เกดิขึน้มคีวำมสอดคล้องกบัแนวทำงกำรพฒันำ
ทีย่ัง่ยนืพอสมควร แต่ยงัขำดกำรน�ำไปปรบัใช้
แบบองค์รวมเพือ่ให้เกดิผลอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ประกอบกบักำรมงีำนวจิยัในด้ำนนีอ้ยูพ่อสมควร 
แต่ยังมีกำรค�ำนึงว่ำเกิดกำรพัฒนำเมืองอย่ำง
ยั่งยืนแล้วจริงหรือไม่ที่ค่อนข้ำงน้อย รวมถึง 
กำรประเมนิและตดิตำมผลของโครงกำรต่ำง ๆ   
ในระยะยำวทีย่งัไม่ชดัเจนเท่ำทีค่วร เพรำะงำน
วิจยัส่วนใหญ่อำจยังไม่ครอบคลมุในทกุ ๆ  องค์
ประกอบของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน 

 จะเห็นว่ำ ทิศทำงของงำนวิจัยส่วนใหญ่
ควรเน้นให้เกิดกำรวิจัยให้ครบตำมกรอบกำร
พัฒนำท่ียั่งยืนตำมบริบทสำกล เพื่อใช้เป็น
แบบอย่ำงทีเ่ป็นมำตรฐำนในกำรพจิำรณำร่วม
ในรูปแบบของโครงกำรหรืองำนวิจัยต่ำง ๆ ที่
เกดิขึน้ว่ำมคีวำมทดัเทยีมกับสำกลแล้วหรอืไม่ 
โดยเน้นให้เกดิโครงกำรวิจัยในกำรพฒันำเมอืง
ที่ค�ำนึงถึงประเด็นท่ีมีควำมครอบคลุมในด้ำน
สังคม (Social) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic) 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environment) และด้ำนกำร

ปกครองเมือง (Urban Governance) รวมถึง
กำรติดตำมและสำมำรถประเมินผลในระยะ
ยำวได้ เนือ่งจำกเรือ่ง “เมอืง” ถือเป็นประเด็น
ใหญ่ ที่หำกขำดกำรพิจำรณำในประเด็นใดไป 
ก็อำจกล่ำวได้ว่ำยังไม่เป็นกำรพัฒนำให้เกิด
เมอืงยัง่ยนื (Sustainable City) ได้อย่ำงแท้จรงิ
 ดงันัน้ในภำพรวมจะเหน็ได้ว่ำแนวคดิด้ำน
กำรพัฒนำทีย่ัง่ยนืในประเทศไทยมกีำรพฒันำ
ตำมบริบทสำกลคือ ในด้ำนสังคม (Social) 
ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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(Environment) และด้ำนกำรปกครองเมือง 
(Urban Governance) ท่ีเป็นหนึง่ในแรงผลกัดนั 
ที่ท�ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเพื่อไปสู่ควำม
เป็นเมอืงยัง่ยนืได้ (Sustainable City) โดยใน
กำรตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เรื่องงำนวิจัยทั้ง  
5 ด้ำนหลกั พบว่ำ ด้านความน่าอยู่ (Livable) 
มจี�ำนวนงำนวจัิยมำกทีส่ดุแต่กำรบรูณำกำรใน
กำรพจิำรณำด้ำนอืน่ร่วมยงัค่อนข้ำงน้อย รวมถงึ 
งำนวิจัยในด้ำนสุขภำพของคนในเมืองที่ยัง 
มีน้อยมำก ด้านเมืองยั่งยืน (Sustainable 
City) มีจ�ำนวนงำนวิจัยรองลงมำแต่มีกำร
ค�ำนึงว่ำเป็นกำรพัฒนำเมืองอย่ำงย่ังยืนแล้ว
หรือไม่ค่อนข้ำงน้อย รวมถึงในกำรประเมิน
และติดตำมผลของโครงกำรต่ำง ๆ ในระยะ
ยำวที่ยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร งำนวิจัยส่วน
ใหญ่มักไม่ครอบคลุมตำม องค์ประกอบของ
กำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ด้านความเท่าเทียม 
(Fair-Equality) มีจ�ำนวนงำนวิจัยรองลงมำ 
แต่อำจยงัมคีวำมคลมุเครอืของกำรผลกัดนัใน
ด้ำนกำรลดกำรเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่มีควำม
อ่อนไหวในสังคม มีกำรเชื่อมให้เข้ำกับเรื่อง
เมืองค่อนข้ำงน้อย รวมถึงกำรพิจำรณำใน
ประเด็นควำมเท่ำเทียมทำงเศรษฐกิจในด้ำน
จรยิธรรมทำงธรุกจิ (Business Ethics) กย็งัมี
ควำมคลมุเครือเช่นกนั ด้านความคงอยูไ่ด้และ
ประสทิธภิาพเชงินเิวศน์เศรษฐกิจ (Viable – 
Eco Efficiency) มีจ�ำนวนงำนวิจัยค่อนข้ำง
น้อย เนื่องจำกมีกำรน�ำแนวทำงนี้ไปปฏิบัติใช้
ค่อนข้ำงน้อย มไีม่กีห่น่วยงำนทีท่�ำกำรพฒันำ
ในด้ำนนี ้งำนวจิยัและกำรผลกัดนัให้เกดิเมอืง

นิเวศน์และเมืองกระชับยังไม่ชัดเจนมำกพอ 
รวมถงึงำนวจิยัด้ำนเมอืงคำร์บอนต�ำ่กม็น้ีอยอยู่
เช่นกัน เช่นเดยีวกับส่วนทีน่้อยทีสุ่ด คอื ด้าน
การปกครองเมือง (Urban Governance) 
ท่ีถึงแม้จะมีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนและตัว 
ชี้วัดขึ้นมำ แต่กำรด�ำเนินงำนและผลงำน 
ของคณะท�ำงำนเหล่ำน้ียังมีควำมคลุมเครือ 
ควำมมปีระสิทธิภำพของกำรประสำนงำนของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  รวมไปถงึด้ำนกำรมีส่วนร่วม
ในทุก ๆ ขั้นตอนของกำรพัฒนำ กำรปฏิบัติ
กำร และกำรประเมนิผลทีย่งัมน้ีอย จงึสมควร
ด�ำเนนิกำรให้เกิดควำมเป็นเมอืงย่ังยืนมำกขึน้
โดยเน้นในด้ำนควำมคงอยูไ่ด้และประสิทธภิำพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Viable – Eco Effi-
ciency) และด้ำนกำรปกครองเมือง (Urban 
Governance) ให้เน้นในกำรพิจำรณำให้ครบ
รอบด้ำนตำมบรบิทสำกล รวมถงึกำรจดัท�ำงำน
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่สำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง  
ให้ตอบรับกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ภำยในปี ค.ศ. 2030
 นอกจำกนีจ้ะเหน็ได้ว่ำส�ำหรบัประเทศไทย
นัน้ยงัขำดกำรศกึษำเชิงลกึ ถึงกำรด�ำเนนิกำรให้
เป็นไปตำม Sustainable Development Goals: 
SDG 2030 ที่เป็นข้อตกลงล่ำสุดระดับสำกล 
เนือ่งจำกยงัไม่ปรำกฏในแผนหรอืโครงกำรของ
หน่วยงำนใดท่ีชดัเจน รวมถึงยังขำดกำรน�ำเป้ำ
หมำย กำรแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำง ไม่ว่ำจะ
เป็น อ�ำนำจหน้ำที่ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่จะ
น�ำมำปรับใช้กับทิศทำงในอนำคตของเมืองใน
ประเทศไทย โดยในระยะเวลำที่ผ่ำนมำมีกำร
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จดัท�ำตวัชีวั้ดจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  จ�ำนวนมำก 
ทัง้หน่วยงำนจำกภำครฐัหรอืมูลนธิต่ิำง ๆ  เอง 
แต่อำจยังขำดกำรประเมนิควำมมปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิลของตวัช้ีวัดทีน่�ำไปสูก่ำรพฒันำ
เมอืงอย่ำงยัง่ยืน เพือ่ให้เกดิกำรพฒันำตวัชีว้ดัที่
มคีวำมเหมำะสมกบับรบิทเมอืงของประเทศไทย
ต่อไป อีกส่วนหนึ่งในเรื่องกำรพัฒนำเมืองให้
ยั่งยืนในแง่มุมต่ำง ๆ  นั้น ข้อเท็จจริงหรือหลัก
กำรทำงวิทยำศำสตร์เชิงพ้ืนที่เมืองถือเป็นอีก
สิง่หนึง่ทีม่คีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ ทีจ่ะเป็นข้อมลู
ที่น�ำมำประกอบกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย 
(Decision Making Data/Information) หรือ
ในโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรวำงแผนหรือ
กำรขับเคลื่อนเมืองยั่งยืนมีข้อมูลทำงวิชำกำร
วิทยำศำสตร์ท่ีเหมำะสม ทันต่อสถำนกำรณ์
ในปัจจุบันและอนำคตที่ก�ำลังจะเกิดข้ึน กำร
ศกึษำเชงิลกึถงึผลสมัฤทธ์ิและองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรพฒันำทีย่ั่งยืนในเชงิพ้ืนทีจ่งึมคีวำมจ�ำเป็น 
กล่ำวคือ ในด้ำนของเมืองน�ำร่อง ควรท�ำกำร
สงัเครำะห์องค์ควำมรู้ในกำรพฒันำเมอืงย่ังยนื
ของแต่ละพื้นที่เอง และควรค�ำนึงถึงรูปแบบ
หรือบริบทเมืองที่แตกต่ำงกัน เช่น ขนำดของ
เมืองที่แตกต่ำงกัน เพื่อเป็นแนวทำงท่ีจะส่ง
ผลดต่ีอกำรน�ำไปปรบัใชก้บัเมืองอื่น ๆ  ได้ อกี
ประเดน็ทีค่วรให้ควำมส�ำคญัคอืกำรศกึษำเชงิ
ลกึถงึผลสัมฤทธ์ิและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพฒันำ
ทีย่ัง่ยนืเชงิหน่วยงำน กล่ำวคอื หน่วยงำนท่ีได้
มกีำรด�ำเนนิงำนด้ำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำ

เมอืงยัง่ยนืมำโดยตลอด สดุท้ำยในกำรน�ำองค์
ควำมรู้ไปปฏิบัตินั้น ควรค�ำนึงช่องว่ำงต่ำง ๆ 
เช่น กำรผลักดันองค์ควำมรู้ไปสู่นโยบำยและ
กำรผลักดันนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม ผ่ำนกำรวำงแผนที่มีควำมเหมำะสม 
กำรตดิตำมและประเมนิผลในระยะยำว รวมถงึ
โครงสร้ำงขององค์กรต่ำง ๆ ที่จะช่วยผลักดัน
ให้เกิดควำมเป็นเมืองยั่งยืนได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบของกำรปกครองเมอืง (Urban 
Governance) และเน้นให้เกิดกำรผลักดันให้
มีนโยบำยด้ำนเมืองยั่งยืนระดับชำติและน�ำ
ไปปฏิบัติจริงในระดับท้องถิ่น ซึ่งงำนวิจัยด้ำน
กำรพัฒนำเมืองยั่งยืนของไทยในทั้ง 5 ด้ำน 
เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยนืตำมบรบิทสำกลแล้ว อำจจะยังไม่มี
ควำมสมบูรณ์ในกำรท�ำให้เกิดควำมยั่งยืนใน
แต่ละด้ำนอย่ำงแท้จรงิ ยงัขำดกำรตดิตำมและ
ประเมินผลระยะยำวในแต่ละพื้นที่ ประกอบ
กับกำรขำดกำรพิจำรณำและถอดองค์ควำมรู้ 
ทีจ่�ำเป็นในกำรพฒันำเมืองย่ังยืนในบรบิทนัน้ ๆ  
ว่ำมมีำกน้อยเพยีงใด มคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ที่
ควรจะท�ำกำรศกึษำในเชงิพืน้ที ่และเชงิหน่วย
งำน เพ่ือให้เหน็ถึงสภำพควำมเป็นจรงิขององค์
ควำมรู้และโครงกำรต่ำง ๆ  ในกำรน�ำไปสู่กำร
พฒันำเมอืงยัง่ยนืของประเทศไทย และเพือ่ให้
สำมำรถนำไปประยกุต์ใช้กบัพ้ืนทีอ่ื่น ช่วงเวลำ
อื่นในบริบทที่มีควำมแตกต่ำงกัน
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 ผลงำนวิจัยของโครงกำรนีส้ำมำรถบทสรุป
ควำมรู้และเข้ำใจเกีย่วกบับรบิทด้ำนเมอืงยัง่ยนื
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสำกลอย่ำง
ชัดเจน รวมถึงได้เสนอแนะทิศทำงกำรพัฒนำ
โจทย์วจิยัทีเ่หมำะสมกับกรอบกำรด�ำเนนิงำน
ของชดุโครงกำรเมอืงย่ังยืน โดยกำรประเมินงำน
วจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรพัฒนำเมอืงยัง่ยนืทีท่ำง 
สกสว. (สกว. เดิม) เคยให้กำรสนับสนุนใน
ช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ
 ผลลัพธ์ของโครงกำรสำมำรถสรุปออกมำ
ได้หนังสือเป็นรูปเล่ม 200 เล่ม ชื่อ “หนังสือ
กำรประเมินองค์ควำมรู ้ด้ำนเมืองยั่งยืนใน
ประเทศไทย” (A KNOWLEDGE ASSESS-
MENT ON SUSTAINABLE CITIES IN 
THAILAND) ซึ่งหนังสือจะให้ควำมควำมรู้
และเข้ำใจเกี่ยวกับบริบทด้ำนเมืองยั่งยืนของ
ประเทศไทยเปรียบเทยีบกบัสำกลอย่ำงชดัเจน 
รวมถึงกำรแสดงถึงจ�ำนวนโครงกำรและงำน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรพัฒนำเมือง โดย
แบ่งกระจำยให้ทำงนักวิจัย ชุดประสำนงำน
เมืองยั่งยืน และสกสว. ซึ่งมีกำรแจกหนังสือ
แก่ผู้เข้ำร่วมประชุมที่เข้ำร่วมประชุมในส่วน
ของทำงสกสว. รวมถึงมไีฟล์หนังสือแบบ PDF  
ท่ีเปิดให้สำมำรถดำวโหลดได้ฟรี ที่เว็บไซด์
ของชุดโครงกำร https://en.mahidol.ac.th/
EI/index.html ส่งผลให้นกัวจิยั หน่วยงำน ผูม้ี 
ส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง นอกจำกนี้ทำง สกสว. 
ยังมีกำรขยำยผลด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลงำน
วิจัยโดยมีกำรแจกหนังสือของชุดโครงกำร  
มีกำรเผยแพร่ผลลงำนวจิยั ผ่ำนรำยกำร “วจิยั 
ก้ำวไกล” ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงรัฐสภำ 
ในวนัเสำร์ที ่18 มกรำคม 2563 และเผยแพร่
ในเอกสำรข่ำวสำรงำนวจิยัและพฒันำกำรทำง
เว็ปไซด์หอสมดุรฐัสภำ ซึง่ช่วยส่งเสรมิให้ส่วน
ของภำครัฐและประชำชนเข้ำถึงข้อมลูได้มำกข้ึน

วิจิตรบุษบำ มำรมย์. 
กำรประเมินองค์ควำมรู้ด้ำนเมืองยั่งยืนในประเทศไทย = A Knowledge Assessment on  

Sustainable Cities in Thailand.  นครปฐม : ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมนเิวศวทิยำอตุสำหกรรม 
คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล, 2560. 

 144 หน้ำ.  (ชุดโครงกำรเมืองยั่งยืน (Sustainable City)). 
 1.  กำรพัฒนำเมือง.  I. ชื่อเรื่อง.  307.76   ISBN 978-616-443-033-4

เอกสารอ้างอิง
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 จำกสถำนกำรณ์ท่ีจ�ำนวนประชำกรซ่ึง
อำศัยอยู่ในเขตเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และ
กำรขยำยตัวของเมืองเกิดข้ึนตลอดเวลำอย่ำง
รวดเร็ว ผลักดันให้แนวคิดกำรพัฒนำเมือง
ยัง่ยนืกลำยเป็นเป็นประเดน็ส�ำคญัในทกุภมูภิำค
และถูกน�ำไปเป็นกรอบในกำรวำงแผนพัฒนำ
เมืองอย่ำงกว้ำงขวำง จำกแนวคิดดังกล่ำว 
กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำเมืองยั่งยืนน้ัน 
มุ่งเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญ 2 ประกำรคือ กำร
ใช้ทรัพยำกรในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยไม่ลดทอนควำมสำมำรถของทรพัยำกรใน
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน
หรือกำรพัฒนำในอนำคต และกำรมีส่วนร่วม
ควำมร่วมมือต้ังแต่ระดับรำกฐำนของสังคม
ในกำรพัฒนำเมือง แต่ในกำรน�ำแนวคิดสู ่
กำรปฏิบัติของหลำย ๆ พื้นที่ยังมุ่งเน้นกำร
พัฒนำเมืองตำมกรอบตัวชี้วัดเฉพำะด้ำนและ
กำรด�ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยหรือแผน 
top-down หรือกำรมุง่ตอบสนองควำมต้องกำร
กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ของเมืองตำมสิทธิของ

โครงกำร:    การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน
     ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม
ชื่อภำษำอังกฤษ: Study of approach for enhancing urban development to 
     sustainable city with participation: a case study for Salaya city, 
     Nakhonpathom
หัวหน้ำโครงกำร: รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์
สังกัด:    สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย:/สังกัด:  รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ 
      วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
     รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์  
     สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง: 

บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเช่ือมโยงในด้านการพัฒนาเมืองท่ีสามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 

บทน�า

บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 

2.

14 รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



ผู้ครอบครองที่ดิน แผนพัฒนำเมืองในพ้ืนท่ี
ต่ำง ๆ ยังไม่สำมำรถสะท้อนถึงแนวทำงกำร
พฒันำทีม่กีำรประเมนิถงึประสิทธภิำพของกำร
ใช้ทรัพยำกรในพื้นที่นั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อีกท้ังกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือ
ของประชำชนมกัเป็นกำรมส่ีวนร่วมและควำม
ร่วมมือในกิจกรรม อำจเนื่องด้วยควำมเร่งรัด
และกรอบเวลำท่ีต้องแข่งขันกับกระแสควำม
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมที่เป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนสู่เมืองยั่งยืนอำจ
ไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำง

ประสทิธภิำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนในพืน้ทีไ่ด้อย่ำงแท้จริง งำนวิจยัน้ี
จึงเป็นกำรศกึษำแนวทำงกำรพัฒนำเมืองยัง่ยนื 
โดยมุง่ศกึษำกระบวนกำรพฒันำกรอบเพือ่จดั
ท�ำแผนพัฒนำเมืองท่ีสร้ำงควำมสมดุลของ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมตำมแนวคิด
เมอืงยัง่ยนื ใช้พืน้ท่ีต�ำบลศำลำยำ อ�ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวดันครปฐม เป็นกรณีศึกษำ เนือ่ง
ด้วยพื้นที่แห่งนี้มีกำรเจริญเติบโตทำงสังคม 
และพัฒนำสู่ควำมเป็นเมืองอย่ำงรวดเร็ว

โครงกำรกำรศกึษำแนวทำงเพ่ิมประสิทธภิำพพฒันำเมอืงสูค่วำมยัง่ยนืผ่ำนกระบวนกำรมส่ีวนร่วม กรณีศึกษำเมอืงศำลำยำ จังหวัดนครปฐม
Study of approach for enhancing urban development to sustainable city with participation: a case study for Salaya city, Nakhonpathom

 โครงกำรวิจัยนี้มีขึ้นเนื่องจำกมีกำรเล็ง
เห็นว ่ำ พื้นที่ต�ำบลศำลำยำเป็นพื้นที่ที่มี 
กำรเจริญเติบโตและก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นเมือง 
อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวของพื้นที่อยู ่อำศัยและ
พำณิชยกรรมจำกกรุงเทพมหำนคร และเป็น
พืน้ทีข่ยำยโครงกำรพฒันำด้ำนคมนำคม จึงมี
ควำมน่ำสนใจและมศีกัยภำพทีจ่ะสำมำรถใช้เป็น
พื้นที่ โดยวัตถุประสงค์กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่
ต�ำบลศำลำยำประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์
ด้วยกัน คือ
 1. กำรพัฒนำกรอบคณุค่ำของควำมยัง่ยนื
ในพื้นที่เมือง
 2. กำรประเมนิกำรรบัรู้เกีย่วกบัเมอืงยัง่ยนื
ของผู้อยู่อำศัยในพื้นที่เมือง
 3. กำรศกึษำแนวทำงกำรพฒันำเมอืงยัง่ยืน

ปี พ.ศ. 2573 ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
 4. กำรจ�ำลองสถำนกำรณ์เพือ่วเิครำะห์ผล 
กระทบในด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์
ของทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำตำมแนวนโยบำย
ภำครัฐและกำรพัฒนำเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรผู้อยู่อำศัย
 5. กำรให ้ ข ้ อ เสนอแนะในกำร เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำ
เมืองอย่ำงยั่งยืน
 โดยกระบวนกำรในกำรได ้ข ้อมูลมำ 
เพือ่ตอบวัตถปุระสงค์น้ัน เริม่จำกกำรก�ำหนด
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ กำรทบทวนข้อมลูทตุยิภมูิ
จำกเอกสำรอ้ำงอิง กำรศกึษำแนวคิดเมืองย่ังยนื 
นโยบำยกำรวำงแผนกำรพฒันำเมอืงทีเ่กีย่วข้อง
กับพื้นท่ีศึกษำ ท�ำกำรสรุปข้อมูลเบ้ืองต้น 
เพ่ือน�ำไปทวนสอบกบัภำคส่วนชมุชนท่ีเกีย่วข้อง

เนื้อหาโครงการ

15รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



โครงกำรกำรศกึษำแนวทำงเพ่ิมประสิทธภิำพพฒันำเมอืงสูค่วำมยัง่ยนืผ่ำนกระบวนกำรมส่ีวนร่วม กรณีศกึษำเมอืงศำลำยำ จังหวัดนครปฐม
Study of approach for enhancing urban development to sustainable city with participation: a case study for Salaya city, Nakhonpathom

จริงในพ้ืนท่ีศำลำยำ ด้วยกำรสัมภำษณ์ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำคส่วนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่และองค์กรภำคประชำชนในพืน้ที่ 
เพื่อเป็นข้อมูลน�ำเข้ำในกระบวนกำรศึกษำ
 โดยกรอบตัวช้ีวัดตำมวัตถุประสงค์ข้อ 
ที่ 1 ได้ถูกพัฒนำขึ้นในขั้นแรกจำกทฤษฎีและ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรม โดย
ต้องครอบคลุมมิติทำงสังคม เศรษฐศำสตร์
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นกรอบในสร้ำง
เครื่องมือส�ำหรับเก็บข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ  ของ
พ้ืนท่ี ท�ำกำรทวนสอบกรอบตวัชีว้ดัเชงิวชิำกำร 
โดยผูท้รงคณุวุฒ ิและทวนสอบควำมเหมำะสม
กบับริบทของพืน้ทีโ่ดยตวัแทนจำกภำครฐัและ
ภำคประชำชนในพื้นที่ศำลำยำกว่ำ 600 คน  
ใช้สถิติ Exploratory Factor Analysis (EFA) 
และ Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
เพือ่จดัองค์ประกอบในกำรประเมนิประสทิธภิำพ
ของพื้นที่ศึกษำขึ้นใหม่
 จำกน้ันกรอบกำรประเมนิจำกวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 ถูกใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพของเมืองจำกประชำชนในศำยำ
ลำ ผลกำรศึกษำจะเป็นปัจจัยชี้น�ำพฤติกรรม
ของประชำชนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนแนวทำง
สู่ควำมยั่งยืน ในส่วนของกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลระดับควำมรับรู้ จะท�ำกำรรวบรวมโดย
กำรพฒันำแบบสอบถำมตำมกรอบตัวชีวั้ดจำก
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ให้เป็นมำตรวัด (scale 
development) เพื่อให้ท้ำยที่สุดสำมำรถแปล
ค่ำของตวัชีว้ดัจะอยูใ่นช่วงของ 0 -1 ซึง่สำมำรถ
น�ำไปใช้ร่วมกับกรอบคุณค่ำควำมยั่งยืนในมิติ

อืน่ ๆ  ในกำรประเมนิประสิทธภิำพต่อไป โดย
เคร่ืองมือเก็บข้อมูลเหล่ำนี้ถูกเสนอเพื่อผ่ำน 
กำรรบัรองทำงด้ำนจรยิธรรมจำกคณะกรรมกำร
จริยธรรมในคนสำยสังคม ของมหำวิทยำลัย
มหิดล
 ส่วนกระบวนกำรในกำรตอบวตัถปุระสงค์
ข้อที่ 3 มีกระบวนกำรเริ่มต้นจำกโครงกำรได้
ท�ำทบทวนนโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐทุก
ระดบัท่ีเกีย่วข้องกบัพ้ืนท่ีศึกษำแล้วสังเครำะห์
ช่องว่ำงกำรพัฒนำกับกรอบกำรพัฒนำเมือง
ยัง่ยืน ขณะเดยีวกนัได้ท�ำกำรศกึษำระบแุนวทำง
ในกำรพฒันำศำลำยำอย่ำงย่ังยนืจำกควำมคิด
เห็นของภำคประชำชนโดยใช้วธิ ีparticipatory 
backcasting ซึ่งเป็นกำรจัดประชุมของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วยประชำชน นักวิชำกำร ผู้มีส่วน
เกีย่วข้องในกำรก�ำหนดนโยบำย เพือ่วำดภำพใน
อนำคตของเมืองศำลำยำและจดัสร้ำง roadmap 
ในกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยโดยใช้เทคนิคกำร
สนทนำแบบ dialogue และ think tank model 
แบ่งผู้เข้ำร่วมสนทนำเป็นกลุ่มตำมประเด็น 
กำรพัฒนำ เช่น อุตสำหกรรม เกษตรกรรม 
กำรท ่องเที่ยว พำณิชยกรรม สุขภำพ  
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น กำรจัดประชุมจะจัดให้
มีขึ้นเป็นจ�ำนวน 3 ครั้ง จำกกำรด�ำเนินกำร
ในสองส่วน ท�ำให้โครงกำรวิจัยสำมำรถระบุ
ช่องว่ำงเชิงพัฒนำของเมืองศำลำยำจำกกำร
สังเครำะห์ข้อมูลท่ีมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลท้ัง 
เชิงทฤษฎีและควำมต้องกำรของผู้อยู่อำศัย
ในเมือง
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 ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 และ 5 
มีกระบวนกำรในกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์เพ่ือ
วิเครำะห์ผลกระทบในด้ำนประสิทธิภำพกำร
ใช้ประโยชน์ของทรพัยำกร โดยสำมำรถจ�ำลอง
สถำนกำรณ์จำกผลกำรวเิครำะห์ค่ำประสทิธภิำพ

ในมติต่ิำง ๆ  ในท้ำยท่ีสดุข้อเสนอแนะในกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำ
เมืองอย่ำงยั่งยืน จ�ำนวน 8 ประเด็นได้ถูกน�ำ
เสนอป้อนกลับแก่ภำคส่วนต่ำง ๆ ในศำลำยำ

 กรอบตวัชีว้ดัคณุค่ำควำมยัง่ยนืทีป่ระมวล
ได้มี 9 องค์ประกอบ โดย 9 องค์ประกอบนี้
สำมำรถใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำตวัชีว้ดัของ
เมืองอื่นๆได้ เนื่องจำกเป็นกรอบที่มีลักษณะ
เป็นกลำง ในกำรน�ำไปประยุกต์ และจำกร่ำง
กรอบตัวชี้วัดที่มี 9 องค์ประกอบ เมื่อผ่ำน
กระบวนกำรทวนสอบและกำรวิเครำะห์ทำง
สถิติ สรุปผลได้ว่ำกรอบกำรวัดคุณค่ำควำม
ยัง่ยนืทีใ่ช้ในกำรศกึษำศำลำยำประกอบด้วย 11 
องค์ประกอบ จ�ำนวน 33 ตัวชี้วัด ครอบคลุม
มิติทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จำก 33 ตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงกำรนิยำม 
น�ำมำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณในวรรณกรรมและตรวจสอบควำมมี

อยูข่องข้อมลูเชงิปรมิำณในพืน้ที ่ประกอบด้วย 
1. กำรวัดค่ำควำมยั่งยืนหรือ SI ซึ่งเป็นกำร
วัดค่ำควำมยั่งยืนแต่ละตัวช้ีวัดแล้วรวมเป็น
องค์ประกอบและค่ำควำมยั่งยืนรวมสุดท้ำย
ของเมือง และ 2. กำรวัดประสิทธิภำพเชิง
นิเวศน์เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกำรวัดโดยประเมิน
ควำมสมดุลระหว่ำงมิติเศรษฐศำสตร์กับสิ่ง
แวดล้อมหรือสงัคม ในกำรศกึษำนีป้ระยกุต์ใช้
ค่ำของตัวช้ีวัดทีมี่กำรปรับค่ำให้เป็นมำตรฐำน
จำกกำรประเมินด้วยวธีิกำรประเมนิค่ำ SI มำ
ใช้ในกำรประเมินค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจภำพรวม โดยตัวชี้วัดทั้ง 33 ตัวชี้
วัดใน 11 องค์ประกอบมีรำยละเอียดดังนี้

1. กรอบตัวชี้วัดคุณค่าความยั่งยืนของเมือง

 ผลลัพธ์ของโครงกำรสำมำรถตอบวัตถุประสงค์หลักของโครงกำรได้ทั้ง 5 ข้อ โดยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำเมืองก็เป็นส่วนที่สืบเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์
ประสิทธิภำพและกำรใช้ประโยชน์ของทรัพยำกำรในพื้นท่ีนั้นเอง โครงกำรนี้สำมำรถสรุปผล
โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

โดยสรุป
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ตารางที ่1 สรปุ 33 ตวัชีวั้ดใน 11 องค์ประกอบ ส�ำหรับกำรประเมนิกำรพฒันำศำลำยำอย่ำงย่ังยนื

องค์ประกอบ รหัส  ตัวช้ีวัด / ค�านิยาม

Natural 
environment

c305

c306

c307

มีกำรป้องกันกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ
อย่ำงมีประสิทธิผล 
มีกำรป้องกันไม่ให้กำรขยำยเมือง
ท�ำลำยสภำพแวดล้อม 
มีผู้คนท่ีใส่ใจสภำพแวดล้อม
ทำงธรรมชำติ

Prevents deforestation effectively

Prevents deteriorating urban 
development
Appreciates natural environment

Social equity c310

c311

c312

มีกำรมุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของผู้ยำกไร้
มีบ้ำนและท่ีพักรำคำเหมำะสม
ส�ำหรับทุกคน
มีกำรส่งเสริมกำรปฏิสัมพันธ์
ทำงสังคม 

Improves the conditions of 
low-income members
Has affordable housing

Promotes social interaction

Economic 
growth

c320
c321

c322

มีกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์
มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม 
เหมำะสมกับกำรริเร่ิมธุรกิจ 
มีกำรผลักดันกำรรวมกลุ่มทำงธุรกิจ
กำรค้ำ สร้ำงคลัสเตอร์ 

Promotes creativity
Promotes innovation

Encourages economic clusters

Landscape c325

c329

c330

มีส่ิงปลูกสร้ำงรวมกันเป็นกลุ่ม 
ไม่กระจัดกระจำย 
มีกำรผลักดันให้ท่ีดินเกิดกำรใช้สอย
ผสมผสำน 
มีกำรเอ้ืออ�ำนวยกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

Has compact built environment

Encourages mixed-use of land

Facilitate efficient developments 

Built 
environment

c331

c332

c333

มีส่ิงปลูกสร้ำงท่ีสวยงำม

สำมำรถเข้ำถึงส่ิงปลูกสร้ำงต่ำงๆ 
ได้สะดวก
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำม 

Has visually appropriate built 
environment
Has accessible built environment
Has beautiful landscape

Liveability c337
c338

มีสภำพแวดล้อมท่ีสงบ ม่ันคง 
มีท่ีพักพิงช่ัวครำว ท่ีบังแดดฝน 
ร่วมเงำเพียงพอ

Has stable environment
Provides adequate shelter
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ตารางที ่1 สรุป 33 ตัวชีว้ดัใน 11 องค์ประกอบ ส�ำหรบักำรประเมนิกำรพฒันำศำลำยำอย่ำงยัง่ยนื (ต่อ)

องค์ประกอบ รหัส  ตัวช้ีวัด / ค�านิยาม

c339 มีกำรป้องกันผู้อยู่อำศัยจำกภัย
ธรรมชำติ

Protects residents from 
environmental risks

Conviviality c336 มีสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัย Has safe environment

c340 มีพ้ืนท่ีส�ำหรับพบปะสังสรรค์ Offers space for gathering

c341 มีกำรส่งเสริมกิจกรรมยำมว่ำงและ
กิจกรรมทำงวัฒนธรรม 

Promotes cultural and leisure 
activities

Transport c347
c348

c349

มีกำรเช่ือมโยงระบบกำรคมนำคมท่ีดี
มีกำรขนส่งสำธำรณะท่ีรำคำ
สมเหตุสมผล
มีระบบกำรขนส่งสำธำรณะท่ีใช้
พลังงำนทดแทน 

Has good transport connectivity
Has affordable public transport

Has modes of transport that 
operate on renewable energy

Energy c351

c352

c353

มีกำรสนับสนุนกำรผลิตพลังงำน
ทดแทน 
มีพ้ืนท่ีผลิตพลังงำนทดแทนมำกพอ 

มีกำรใช้ระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ 

Encourages production of 
renewable energy
Has sufficient space for renewable 
energy production
Has passive solar design

Water and 
waste

c362
c363
c364

มีกำรควบคุมคุณภำพแหล่งน้�ำ
มีกำรผลักดันกำรรีไซเคิลขยะ
มีกำรผลักดันกำรลดจ�ำนวนขยะ 

Monitors quality of water
Encourages waste recycling
Encourages waste reduction

Governance c370

c371

c372

มีกำรให้ผู้อยู่อำศัยมีส่วนร่วม 

มีกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จำกหลำยภำคส่วนมีส่วนร่วม 
มีกำรให้ผู้เช่ียวชำญด้ำนต่ำงๆ 
มีส่วนร่วม 

Involves residents in the 
planning process
Involves stakeholders from 
multiple disciplines
Involves experts in the planning 
process
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 โครงกำรวิจัยสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์
ประสทิธภิำพของเมอืงด้วยกำรพจิำรณำสมดลุ
ขององค์ประกอบต่ำง ๆ เพ่ือให้ออกมำเป็น 

ภำพรวมทีเ่หน็ได้ชดัของค่ำควำมย่ังยืนในต�ำบล
ศำลำยำดังภำพที่ 1
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Study of approach for enhancing urban development to sustainable city with participation: a case study for Salaya city, Nakhonpathom

2. การจ�าลองสถานการณ์เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบในด้านประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากร 

 เม่ือพจิำรณำในแต่ละตัวชีว้ดัทำงสิง่แวดล้อม
ในกำรประเมินแนวโน้มเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
พบว่ำ ตัวชี้วัด Natural Resource Protection 
และ Built Environment น้ันมีค่ำอยู่ระดับ 
Half Eco-Efficiency ซึง่มแีนวโน้มและโอกำส 
ที่จะเข้ำสู่ในระดับ Full Eco-Efficiency หำก

มกีำรด�ำเนนิกิจกรรมเชงิกลยทุธ์เพือ่เพิม่พืน้ที่
สีเขียวในเมือง ยิ่งไปกว่ำนั้นผลจำกกำรศึกษำ
แสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ด้ำนกำรคมนำคม 
(Transport) และกำรจัดกำรน�้ำใช้และขยะ  
(Water & Waste) ของเมืองศำลำยำเป็น
ประเด็นเร่งด่วนทีค่วรให้ควำมส�ำคญัเนือ่งจำก

ภาพที่ 1 ระดับควำมยั่งยืนในภำพรวมของเมืองศำลำยำในปัจจุบัน ค่ำชี้วัดควำมยั่งยืน (SI) จ�ำแนก

รำยองค์ประกอบของเมืองศำลำยำ

 
รูปที่ 1 ระดับความยั่งยืนในภาพรวมของเมืองศาลายาในปัจจุบัน ค่าชี้วัดความยั่งยืน (SI) จ าแนกรายองค์ประกอบของเมือง
ศาลายา 

เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวช้ีวัดทางส่ิงแวดล้อมในการประเมินแนวโน้มเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พบว่า ตัวชี้วัด Natural 
Resource Protection และ Built Environment นั้นมีค่าอยู่ระดับ Half Eco-Efficiency ซึ่งมีแนวโน้มและโอกาสที่จะเข้าสู่
ในระดับ Full Eco-Efficiency หากมีการด าเนินกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ยิ่งไปกว่านั้นผลจากการศึกษา
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านการคมนาคม (Transport) และการจัดการน้ าใช้และขยะ (Water & Waste) ของเมืองศาลายา
เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรให้ความส าคัญเนื่องจากอยู่ในระดับที่ไม่สะท้อนความยั่งยืนสูงสุด คือ ในระดับ Haft Non Eco-
Efficiency ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้องค์ประกอบดังกล่าวจะได้รับการจัดการจนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สมดุลหาก
เทียบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อท าการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในประเด็นทางสิ่งแวดล้อม
ท้ังหมดอยู่ในระดับ Haft Non Eco-Efficiency ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลสูงสุดในระหว่างการอนุรักษ์ทรัยพากรและการการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองศาลายา 

 
รูปที่ 2 แนวโน้มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในแต่ละตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมของเมืองศาลายา 

ประเด็น 
Sustain Index  
(2557-2559) 

1. Natural Resource Protection 0.18 
2. Social Equity & Justice 0.41 
3. Built Environment 0.29 
4. Transport 0.49 
5. Livability  0.52 
6. Health 0.55 
7. Air, Water & Waste management 0.52 
8. Economic Growth 0.33 
9. Conviviality 0.58 

ค่าเฉลี่ย 0.43 
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โครงกำรกำรศกึษำแนวทำงเพ่ิมประสิทธภิำพพฒันำเมอืงสูค่วำมยัง่ยนืผ่ำนกระบวนกำรมส่ีวนร่วม กรณีศึกษำเมอืงศำลำยำ จังหวัดนครปฐม
Study of approach for enhancing urban development to sustainable city with participation: a case study for Salaya city, Nakhonpathom

 
รูปที่ 1 ระดับความยั่งยืนในภาพรวมของเมืองศาลายาในปัจจุบัน ค่าชี้วัดความยั่งยืน (SI) จ าแนกรายองค์ประกอบของเมือง
ศาลายา 

เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัดทางส่ิงแวดล้อมในการประเมินแนวโน้มเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พบว่า ตัวชี้วัด Natural 
Resource Protection และ Built Environment นั้นมีค่าอยู่ระดับ Half Eco-Efficiency ซึ่งมีแนวโน้มและโอกาสที่จะเข้าสู่
ในระดับ Full Eco-Efficiency หากมีการด าเนินกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ยิ่งไปกว่านั้นผลจากการศึกษา
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านการคมนาคม (Transport) และการจัดการน้ าใช้และขยะ (Water & Waste) ของเมืองศาลายา
เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรให้ความส าคัญเนื่องจากอยู่ในระดับที่ไม่สะท้อนความยั่งยืนสูงสุด คือ ในระดับ Haft Non Eco-
Efficiency ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้องค์ประกอบดังกล่าวจะได้รับการจัดการจนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สมดุลหาก
เทียบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อท าการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในประเด็นทางสิ่งแวดล้อม
ท้ังหมดอยู่ในระดับ Haft Non Eco-Efficiency ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลสูงสุดในระหว่างการอนุรักษ์ทรัยพากรและการการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองศาลายา 

 
รูปที่ 2 แนวโน้มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในแต่ละตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมของเมืองศาลายา 

ประเด็น 
Sustain Index  
(2557-2559) 

1. Natural Resource Protection 0.18 
2. Social Equity & Justice 0.41 
3. Built Environment 0.29 
4. Transport 0.49 
5. Livability  0.52 
6. Health 0.55 
7. Air, Water & Waste management 0.52 
8. Economic Growth 0.33 
9. Conviviality 0.58 

ค่าเฉลี่ย 0.43 

อยู่ในระดับที่ไม่สะท้อนควำมยั่งยืนสูงสุด คือ  
ในระดับ Haft Non Eco-Efficiency ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่ำแม้องค์ประกอบดังกล่ำวจะได้
รับกำรจัดกำรจนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
แต่ยังไม่สมดุลหำกเทียบกับกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ ดังน้ันเม่ือท�ำกำรประเมิน

ประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในประเด็น
ทำงส่ิงแวดล้อมทัง้หมดอยูใ่นระดบั Haft Non 
Eco-Efficiency ชีใ้ห้เหน็ถงึควำมไม่สมดลุสงูสดุ
ในระหว่ำงกำรอนรัุกษ์ทรัยพำกรและกำรเจริญ
เติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจของเมืองศำลำยำ

 หำกพิจำรณำกลยุทธ์โดยให้ควำมส�ำคัญ
กับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้อยู่อำศัยใน
เมือง สำมำรถพิจำรณำโดยใช้กรอบแนวคิด
ของ PSBF ดังท่ีกล่ำวในข้ำงต้นมำประยุกต์
ใช้โดย กำรน�ำค่ำประสิทธิภำพและค่ำควำม

ส�ำคัญของแต่ละองค์ประกอบจำกมุมมอง
ของผู้อยู่อำศัยในเมืองมำ plot ในกรำฟแบบ 
grid intersection จะสำมำรถแสดงให้เห็นถึง
แนวทำงกำรเพิม่ประสทิธิภำพในองค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ในเมืองได้ดังภำพที่ 3

ภาพที่ 2 แนวโน้มประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในแต่ละตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมของเมืองศำลำยำ
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 จำกภำพจะเหน็ได้ว่ำองค์ประกอบท่ีเกีย่วข้อง
กับกำรอนุรักษ์พ้ืนท่ีทำงกำรเกษตรอยู่ในช่อง 
Brand ซึง่หมำยควำมว่ำจำกมมุมองผูอ้ยูอ่ำศยั 
ประเด็นดังกล่ำวมีศักยภำพและประชำชนให้
ควำมส�ำคัญ ซึ่งสำมำรถพัฒนำเป็นจุดขำย 
หรือ Brand ของเมืองศำลำยำได้ โดยเฉพำะ
กำรพฒันำเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีอ่ยู่
ใกล้กรุงเทพมหำนคร โดยในปัจจบุนัมกีจิกรรม
กำรท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นลักษณะกิจกรรม
นั่งเรือเที่ยวคลอง ชมสวนผลไม้ และสวน
กล้วยไม้ ได้แก่ - ล่องเรอืเทีย่วคลองมหำสวสัด์ิ 
เป็นกำรล่องเรือเพื่อเที่ยวชมวิถีชีวิตชำวสวน
ผลไม้ ที่อำศัยอยู่ตำมริมฝั่งคลอง และเที่ยว
ชมสวนส้มโอ ฝรั่ง มะพร้ำวน�้ำหอม กล้วยไม้ 

เป็นต้น อัตรำค่ำล่องเรือ รำคำ 600 บำท/ล�ำ 
นัง่ได้ประมำณ 6 คน ใช้เวลำประมำณ 2 ชัว่โมง  
เป็นต้น ซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำดังกล่ำวจะ
สอดคล้องกับสถิติของจ�ำนวนนักท่องเท่ียว
และพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของจังหวัด จำก
สถิติในช่วง 25547-2560 พบว่ำลักษณะกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่ำงๆของจังหวัดนครปฐม
เป็นแบบทัศนำจร (ไปเช้ำเย็นกลับ) มำกกว่ำ
กำรท่องเที่ยวค้ำงคืน ในปี 2557 ร้อยละของ
นักทัศนำจรและนักท่องเที่ยวเท่ำกับ 56.08 
และ 43.92 ตำมล�ำดบั เมือ่พจิำรณำถงึข้อมลู
ประเภทนกัท่องเทีย่วจ�ำแนกตำมสญัชำต ิจงัหวัด
นครปฐมเป็นท่ีชืน่ชอบของนักท่องเทีย่วชำวไทย
มำกกว่ำชำวต่ำงประเทศ มำจำกปัจจัยส�ำคัญ

ภาพที่ 3 แนวทำงกำรพัฒนำองค์ประกอบในเมืองสู่ควำมยั่งยืนโดยกำรสร้ำงกรอบกลยุทธ์ จำกกำร

ประเมินกำรรับรู้ของประชำชนผู้อยู่อำศัย

หากพิจารณากลยุทธ์โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในเมือง สามารถพิจารณาโดยใช้
กรอบแนวคิดของ PSBF ดังที่กล่าวในข้างต้นมาประยุกต์ใช้โดย การน าค่าประสิทธิภาพและค่าความส าคัญของแต่ละ
องค์ประกอบจากมุมมองของผู้อยู่อาศัยในเมืองมา plot ในกราฟแบบ grid intersection จะสามารถแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์ประกอบต่างๆในเมืองได้ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3  แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบในเมืองสู่ความยั่งยืนโดยการสร้างกรอบกลยุทธ์ จากการประเมินการรับรู้ของ
ประชาชนผู้อยู่อาศัย 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พื้นที่ทางการเกษตรอยู่ในช่อง Brand ซึ่งหมายความว่า
จากมุมมองผู้อยู่อาศัย ประเด็นดังกล่าวมีศักยภาพและประชาชนให้ความส าคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นจุดขาย หรือ Brand 
ของเมืองศาลายาได้ โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุบันมีกิจกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นลักษณะกิจกรรมน่ังเรือเที่ยวคลอง ชมสวนผลไม้ และสวนกล้วยไม้ ได้แก่ - ล่องเรือเที่ยวคลองมหา
สวัสดิ์ เป็นการล่องเรือเพื่อเท่ียวชมวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ ที่อาศัยอยู่ตามริมฝ่ังคลอง และเที่ยวชมสวนส้มโอ ฝรั่ง มะพร้าว
น้ าหอม กล้วยไม้ เป็นต้น อัตราค่าล่องเรือ ราคา 600 บาท/ล า น่ังได้ประมาณ 6 คน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวจะสอดคล้องกับสถิติของจ านวนนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด จากสถิติ
ในช่วง 25547-2560 พบว่าลักษณะการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครปฐมเป็นแบบทัศนาจร (ไปเช้าเย็นกลับ) 
มากกว่าการท่องเที่ยวค้างคืน ในปี 2557 ร้อยละของนักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวเท่ากับ 56.08 และ 43.92 ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาถึงข้อมูลประเภทนักท่องเที่ยวจ าแนกตามสัญชาติ  จังหวัดนครปฐมเป็นท่ีชื่นชอบของนักท่องเท่ียวชาวไทยมากกว่า
ชาวต่างประเทศ มาจากปัจจัยส าคัญคือ การคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯมาจังหวัดนครปฐมได้ไม่เกิน 1 
ชั่วโมง ประกอบกับจังหวัดนครปฐมมีตลาดน้ า ซึ่งเป็นที่ช่ืนชอบของนักทัศนาจรจากกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี
ระยะเวลาพักเฉลี่ย 1-2 วัน (บริษัท มหานครคอนซัลแตนท์ จ ากัด , 2559) และหากพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่ ใน 
quadrant ยังชี้ให้เห็นว่าสามารถด าเนินการกลยุทธ์ที่เป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) ได้
พร้อมกัน โดยการยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็น SME และการใช้พื้นที่ดังกล่าวในการสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
เมือง หากพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบจะเห็นได้ชัดว่าเป็นประเด็นที่ได้รับการให้ความส าคัญสูงอีกด้วย ดังนั้นการด าเนินการ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในเมืองมีความเป็นไปได้สูง 
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คอื กำรคมนำคมทีส่ะดวก สำมำรถเดนิทำงจำก
กรงุเทพฯมำจงัหวดันครปฐมได้ไม่เกนิ 1 ชัว่โมง  
ประกอบกับจังหวัดนครปฐมมีตลำดน�้ำ ซึ่ง
เป็นที่ชื่นชอบของนักทัศนำจรจำกกรุงเทพฯ
และจงัหวดัใกล้เคยีง โดยมีระยะเวลำพกัเฉลีย่ 
1-2 วนั (บริษัท มหำนครคอนซลัแตนท์ จ�ำกดั, 
2559) และหำกพิจำรณำองค์ประกอบอื่น ๆ  
ที่อยู ่ใน quadrant ยังชี้ให้เห็นว่ำสำมำรถ
ด�ำเนนิกำรกลยทุธ์ทีเ่ป็นกำรส่งเสรมิกำรเจรญิ

เตบิโตทำงเศรษฐกิจ (Economic growth) ได้ 
พร้อมกัน โดยกำรยกระดับกำรผลิตสินค้ำ
ทำงกำรเกษตรเป็น SME และกำรใช้พื้นที่ดัง
กล่ำวในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ของคนในเมอืง 
หำกพจิำรณำเฉพำะองค์ประกอบจะเหน็ได้ชดั
ว่ำเป็นประเด็นที่ได้รับกำรให้ควำมส�ำคัญสูง
อีกด้วย ดังนั้นกำรด�ำเนินกำรด�ำเนินงำนเชิง 
กลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมจำกภำคประชำสังคมใน
เมืองมีควำมเป็นไปได้สูง

 ประเด็นเชิงพัฒนำที่ถูกน�ำมำอภิปรำย
เพือ่เสนอแนะจำกกำรศกึษำในครัง้น้ี เป็นกำร
สังเครำะห์ผลที่ได้จำก ผลกำรศึกษำ 3 ส่วน 
ได้แก่ 1. ผลกำรศึกษำนโยบำย แนวทำงกำร
พฒันำทีเ่กีย่วข้องกบัเมืองศำลำยำ ท้ังกำรศึกษำ
วรรณกรรมและกำรประชุมกลุ่มเพ่ือสะท้อน
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนและประชำชนใน
ท้องถ่ิน 2. กำรประเมนิประสทิธภิำพของเมอืง
ในองค์ประกอบด้ำนต่ำงๆด้วยกำรวดัเชิงปรมิำณ 
3. มมุมองกำรรับรูเ้กีย่วกบัประสทิธภิำพเมอืง
ของผูอ้ยูอ่ำศยั โดยกำรพจิำรณำประเดน็ต่ำง ๆ  
ทั้งหมดแล้วท�ำกำรจัดกลุ่มตำมองค์ประกอบ 
ตวัชีวั้ด พบว่ำแนวทำงกำรพฒันำเมอืงศำลำยำ
เชงิสูค่วำมยัง่ยนืมมีปีระเดน็ส�ำคญั 8 ประเดน็ 
ที่ต้องมีกำรด�ำเนินกำรเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
 (1) กำรพฒันำพืน้ทีเ่ป็นแหล่งผลติสนิค้ำ
เกษตรโดยกำรอนรุกัษ์พืน้ทีส่เีขยีวในภำคเกษตร
และกำรยกระดับเป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร 

 (2) กำรพัฒนำคมนำคมขนส่งในพื้นที่
เพือ่เชือ่มโยงกบักำรพฒันำโครงข่ำยสนบัสนนุ
เศรษฐกิจชำยแดนของประเทศและกำรเป็น
พ้ืนที่รองรับกำรพัฒนำและเชื่อมโยงภูมิภำค
กับระบบเมือง
 (3) กำรพัฒนำกำรลงทุน value chain 
ของธรุกจิด้ำนกำรศกึษำและสขุภำพ และเป็น
แหล่งผลิตแรงงำนชั้นดี 
 (4) กำรพัฒนำควำมพร้อมในกำรรองรับ
ภัยพิบัติ
 (5) กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนำกำร
 (6) กำรพัฒนำระบบบริกำรทำงสังคม
เพือ่ส่งเสริมควำมเท่ำเทยีม สขุภำวะและควำม
สัมพันธ์ในสังคม
 (7) กำรจัดกำรน�้ำอุปโภคบริโภค กำรจัด 
กำรขยะ และประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม
 (8) กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำด 

3. ประเด็นที่เป็นช่องว่างเชิงการพัฒนาของพื้นที่ศึกษา
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 กรอบตวัชีว้ดัคณุค่ำควำมยังยืนและแนวทำง
กำรพฒันำยทุธศำสตร์ในพ้ืนท่ีเมอืงศำลำยำใน
มมุมองกำรรับรูข้องประชำชนเปรียบเทยีบกับ
ข้อมูลเชิงปริมำณที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้ ได้
ถูกน�ำไป เผยแพร่ให้กับทำงชุมชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภำครัฐและเอกชน รวมถึงกำรน�ำ
เสนอและเผยแพร่ตพิีมพ์ ที ่Journal of Place 

Management and Development ในชื่อเรื่อง 
The place sustainability scale: measuring 
residents’ perception of the sustainability 
of a town ซึ่งงำนวิจัยนี้สำมำรถน�ำไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในพื้นที่โดยมีกำ
รบรูณำกำรกนัระหว่ำงทำงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 
อปท. เอกชน ภำคประชำชนและภำครัฐบำล

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
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 ในกำรให้ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยนี้เพื่อ
เป็นกำรด�ำเนินโครงกำรในกำรสร้ำงควำม
ตระหนกัและเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรบั
และปรบัตวัต่อผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง
สภำพภมูอิำกำศในระดบัเมอืงเพือ่เพิม่ขดีควำม
สำมำรถในกำรปรับตัวของเมอืงและประชำกร
ตำมกรอบของงำนวจัิย โดยในกำรศกึษำแนวทำง
กำรปรบัตวัของเมอืงและกำรน�ำเสนอต้นแบบ
เมอืงจะเน้นให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรศึกษำครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลบัญชีก๊ำซเรือน
กระจกของเมอืงทีไ่ด้จำกกำรศกึษำจะถูกน�ำมำ
ออกแบบกำรจดัเกบ็ฐำนข้อมลูในระบบออนไลน์ 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดระบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล

ก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงต่อเนื่อง งำนวิจัยนี้ได้
ด�ำเนินกำรโดยท�ำกำรศึกษำให้ทำงเทศบำล
ต�ำบลด่ำนซ้ำยเป็นต้นแบบเมืองแห่งกำรเดิน
ทำงสีเขียว และเทศบำลยโสธรเป็นต้นแบบ
กำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน เพื่อเป็นกำรน�ำเสนอ
กำรปรับตัวในระยะยำวของชุมชนและสังคม
ในเมอืง ให้เหน็ถึงควำมส�ำคญัของกำรปรบัตวั 
แนวทำงกำรปรับตวั กำรตดัสนิใจเลือกปรบัตวั 
กำรบูรณำกำรปรับตัวเข้ำสู่แผนพัฒนำทั่วไป 
ของเมอืงเพือ่ให้เมอืงสำมำรถมแีนวทำงในกำร
พัฒนำและกำรปรับตัว เพื่อก้ำวเข้ำสู่เมือง
คำร์บอนต�่ำอย่ำงยั่งยืนได้ต่อไป

โครงกำร:    การวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัว
     สู่เมืองคาร์บอนต�่าอย่างยั่งยืน
ชื่อภำษำอังกฤษ: Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable 
     Low Carbon City
หัวหน้ำโครงกำร: รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตกุล
สังกัด:    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย:/สังกัด:  ดร.รัตชยุดา กองบุญ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง: 

บทน�า

3.

โครงการ: การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
ชื่อภาษาอังกฤษ: Environmental Inventory Database Development of Local Government for Sustainable City 
หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 
นักวิจัย: ดร.รัตชยุดา กองบุญ 
สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง: 
 
 
 
 
บทน า 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่า
จะเป็นระดับอุตสาหกรรม องค์กร ผลิตภัณฑ์ จนถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีข้อมูลแสดงในภาพรวมของ
ประเทศได้ จากแนวความคิดว่าการทราบค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญนั้น 
น าไปสู่การก าหนดนโยบาย ข้อก าหนด หรือแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการ
วัดผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการ แต่ปัญหาที่พบคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และที่ส าคัญขาดฐานข้อมูลที่จะน ามาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง 

ดังนั้นภาครัฐจึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าฐานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกด้วยตนเองได้ อาทิเช่น โครงการ “การวิเคราะห์กäาซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ า
อย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ที่ได้มีการจัดท า
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบออนไลน์ และได้เห็นถึงความส าคัญในการน าผลจากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปสู่การปรับตัวของประชาชนในพื้นที่ จากการด าเนินงานวิจัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ในการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง ท าให้พบกับข้อจ ากัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น มุมมองและการให้
ความส าคัญของผู้บริหาร การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ความรู้และความเข้าใจของคนทุกภาคส่วนส่งผลต่อความร่วมมือ หลักการที่
สามารถน ามาสู่แผนการปฏิบัติงานที่ใช้ได้จริง แนวทางหรือตัวอย่างการน าข้อมูลมาใช้ในเชิงนโยบายและพัฒนา เป็นต้น โดย
ข้อจ ากัดและช่องว่างที่ได้จากการด าเนินงานในปีแรก สามารถสรุปประเด็นหลักๆ 5 ประเด็นดังนี้ (1) ความตระหนักของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนในเมือง ซึ่งในประเด็นนี้เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของ
เมืองที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) การจัดท าฐานข้อมูลที่ไม่มี
ความต่อเนื่อง (3) การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาไปสู่เมืองอย่างยั่งยืน (4) การพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืนควรค านึงถึงสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ไม่ใช่เพียงแต่ด้านก๊าซเรือนกระจกเพียงด้านเดียว และ(5) การที่ประชากร
ในพื้นที่หรือโลกจะเกิดการปรับตัว (Adaptation) ได้น้ันจะต้องมาจากความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนัก และ
น าไปสู่การปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีสามารถแสดงผลด้วยตัวชี้วัด เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์ด าเนินงาน และสามารถเปรียบเทียบกับคู่เทียบใ น
ระดับประเทศและต่างประเทศ ได้ ทั้งนี้เป้าหมายหลักเพื่อให้องค์กรน าผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่แนวทางการ
ปฏิบัติที่ท าให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวัดผลก่อนและหลังด าเนินการ หรือ
สามารถที่จะคาดการณ์ผลการด าเนินงานด้วยแผนงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองอย่างย่ังยืน บนพื้นฐานของข้อมูลของเมือง และด าเนินการไปอย่างมีแบบแผนซึ่งสามารถลดเวลา ลดความ
เสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจจะไม่เป็นผล อีกทั้งประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุผลนี้โครงการนี้จึงมีการ
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กำรวิเครำะห์ก๊ำซเรอืนกระจกและพัฒนำแนวทำงกำรปรับตวัสู่เมอืงคำร์บอนต�ำ่อย่ำงยัง่ยนื
Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City

เนื้อหาโครงการ

 ส�ำหรับโครงกำรน้ีมีกรอบกำรด�ำเนินงำน
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ๆ  คอื กำรด�ำเนนิงำนวจิยั
ด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Miti-
gation) และ กำรปรับตัวจำกกำรเปลีย่นแปลง
สภำพภูมิอำกำศ (Adaptation) ของเมือง 
ดังแสดงในภำพท่ี 1 เพ่ือตอบวัตถุประสงค ์
หลักทั้ง 3 ข้อด้วยกันคือ

 1. เพือ่วเิครำะห์กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก
ระดับเมืองในกรณีเศรษฐกิจปกติ
 2. เพื่อพัฒนำระบบเว็บไซต์ส�ำหรับกำร 
กรอกข้อมูล วิเครำะห์ และกำรแสดงข้อมูล 
ก๊ำซเรือนกระจกระดับเมืองแบบออนไลน์
 3. เพ่ือหำแนวทำงกำรปรับตัวท่ีเป็นวิธี
ปฏบัิตทิีเ่หมำะสม (Best Practice) สูก่ำรเป็น 
เมืองคำร์บอนต�่ำอย่ำงยั่งยืน

ภาพที่ 1 กรอบแนวทำงและขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนวิจัยโครงกำร

รูปที่ 1 กรอบแนวทางและขั้นตอนการด่าเนินงานวิจัยโครงการ 
 
โครงการวิจัยนี้มีเมืองต้นแบบ 2 เมืองที่ใช้ในพื้นที่การศึกษาคือ เทศบาลต่าบลด่านซ้าย จังหวัดเลย และเทศบาล

เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยงานวิจัยจะท่าการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองของเมืองต้นแบบ ประเมิน 
และรวมกับทางชุมชนและอปท. ในการหาแนวทางการปรับตัวของเมืองเพื่อน่าไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่่า  

โดยสรุป สามารถสรุปผลงานวิจัยนี้ออกมาได้ 2 หัวข้อหลักตามพื้นที่การศึกษาดังนี้ 
 

1. เทศบาลต าบลด่านซ้ายต้นแบบเมืองแห่งการเดินทางสีเขียว 
ผลจากการศึกษา พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลต่าบลด่านซ้ายมีค่าเท่ากับ 21 ,898.93 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยกลุ่มที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากสุดของเทศบาลต่าบลด่านซ้ายคือ กลุ่มการขนส่ง
คิดเป็นร้อยละ 69.15 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มการเผาไหม้อยู่กับที่ร้อยละ 25.44 กลุ่ม
การจัดการของเสียคิดเป็นร้อยละ 5.27 และสุดท้ายคือกลุ่มการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นร้อยละ 0.14 
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด รายละเอียดแสดงในรูป 2 ซึ่งจากผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของเมือง ณ ปีฐาน (พ.ศ. 2559) สามารถพยากรณ์ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการหาตัวแปรที่เป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากข้อมูล ณ ปี ฐานจนถึงปี  เป้าหมาย (พ.ศ. 2573) เพื่อท่าการ
คาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีเศรษฐกิจปกติที่ยังไม่มีการด่าเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Business as Usual: BAU) ซ่ึงในการศึกษานี้ตัวขับเคลื่อนคือจ่านวนประชากร จ่านวนครัวเรือนและค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) โดยเลือกตัวขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับข้อมูลกิจกรรมที่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และเพื่อให้เมืองสามารถบรรลุเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกจะมีการใช้แนวคิดการพยากรณ์ย้อนกลับ (Backcasting) 
โดยการมองภาพสุดท้ายที่เป็นภาพเป้าหมายที่ได้ตั้ งไว้ในอนาคต จากนั้นจะหาแนวทาง วิธีการ เทคโนโลยี นโยบายหรือ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามเส้นกราฟ BAU แต่ให้เกิดเส้นกราฟ ER (Emission 
after Reduction) แทน ซึ่งการด่าเนินการแบบย้อนกลับนั้นจะต้องมีการระบุเทคโนโลยี นโยบาย มาตรการและแผนการ
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 โครงกำรวจิยันีม้เีมอืงต้นแบบ 2 เมอืงทีใ่ช้
ในพื้นที่กำรศึกษำคือ เทศบำลต�ำบลด่ำนซ้ำย 
จังหวัดเลย และเทศบำลเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร โดยงำนวจิยัจะท�ำกำรวเิครำะห์ปรมิำณ

ก๊ำซเรอืนกระจกในระดบัเมอืงของเมอืงต้นแบบ 
ประเมิน และรวมกับทำงชุมชนและอปท. ใน
กำรหำแนวทำงกำรปรบัตัวของเมอืงเพ่ือน�ำไป
สู่กำรเป็นเมืองคำร์บอนต�่ำ

 สำมำรถสรุปผลงำนวิจัยนี้ออกมำได้ 2 หัวข้อหลักตำมพื้นที่กำรศึกษำดังนี้

โดยสรุป

 ผลจำกกำรศกึษำ พบว่ำปรมิำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกของเทศบำลต�ำบลด่ำนซ้ำย 
มค่ีำเท่ำกบั 21,898.93 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่ำต่อปี โดยกลุม่ทีม่กีำรปล่อยก๊ำซเรอืน
กระจกมำกสุดของเทศบำลต�ำบลด่ำนซ้ำยคือ 
กลุ่มกำรขนส่งคิดเป็นร้อยละ 69.15 ของ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด 
รองลงมำคือกลุ่มกำรเผำไหม้อยู่กับที่ร้อยละ 
25.44 กลุ่มกำรจัดกำรของเสียคดิเป็นร้อยละ 
5.27 และสุดท้ำยคือกลุ่มกำรเกษตร ป่ำไม้ 
และกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิคดิเป็นร้อยละ 0.14 
ของปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทัง้หมด 
รำยละเอียดแสดงในภำพที่ 2 ซึ่งจำกผลกำร
ประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของเมือง 

ณ ปีฐำน (พ.ศ. 2559) สำมำรถพยำกรณ์ค่ำ
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยกำรหำตัวแปร
ที่เป็นปัจจัยในกำรขับเคลื่อนในกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกข้อมูล 
ณ ปี ฐำนจนถึงปี เป้ำหมำย (พ.ศ. 2573) 
เพ่ือท�ำกำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกในกรณีเศรษฐกิจปกติที่ยังไม่มี
กำรด�ำเนินมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก (Business as Usual: BAU) ซึ่งใน
กำรศึกษำน้ีตัวขับเคล่ือนคือจ�ำนวนประชำกร 
จ�ำนวนครัวเรือนและค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (Gross Provincial Products: 
GPP) โดยเลือกตัวขับเคลื่อนที่เหมำะสม
กับข้อมูลกิจกรรมท่ีีปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

1. เทศบาลต�าบลด่านซ้ายต้นแบบเมืองแห่งการเดินทางสีเขียว
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และเพื่อให้เมืองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของ 
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกจะมีกำรใช้แนวคิด 
กำรพยำกรณ์ย้อนกลับ (Backcasting) โดย
กำรมองภำพสุดท้ำยที่เป็นภำพเป้ำหมำยท่ีได้
ตั้งไว้ในอนำคต จำกนั้นจะหำแนวทำง วิธีกำร 
เทคโนโลยี นโยบำยหรือมำตรกำรต่ำง ๆ  เพื่อ
ไม่ให้ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกเป็นไป
ตำมเส้นกรำฟ BAU แต่ให้เกิดเส้นกรำฟ ER 

(Emission after Reduction) แทน ซึ่งกำร
ด�ำเนินกำรแบบย้อนกลับนั้นจะต้องมีกำรระบุ
เทคโนโลยี นโยบำย มำตรกำรและแผนกำร
ด�ำเนินงำนที่ชัดเจนและจ�ำเป็น เพื่อให้กำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมปีระสทิธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น ส�ำหรับผลกำรพยำกรณ์ในกรณี BAU 
และ ER ซึ่งมีกำรตั้งเป้ำหมำยลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจกร้อยละ 20 แสดงดงั ภำพที ่3

ภาพที ่2 ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจ�ำแนกตำมกลุม่และกิจกรรมย่อยของเทศบำลต�ำบลด่ำนซ้ำย

ด่าเนินงานที่ชัดเจนและจ่าเป็น เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่าหรับผลการพยากรณ์ใน
กรณี BAU และ ER ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 แสดงดัง รูปที่ 3 

 
รูปที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ่าแนกตามกลุ่มและกิจกรรมย่อยของเทศบาลต่าบลด่านซ้าย 

 

 
รูปที่ 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีเศรษฐกิจและในกรณีปีเทียบของเทศบาลต่าบลด่านซ้าย 

  
จากผลการพยากรณ์พบว่าในกรณีเศรษฐกิจปกติหากเทศบาลต่าบลด่านซ้ายไม่มีการด่าเนินมาตารการใด ๆ จะมี

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 ดังแสดงในรูปที่ 4 
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ภาพที ่3 ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในกรณเีศรษฐกจิและในกรณปีีเทยีบของเทศบำลต�ำบลด่ำนซ้ำย

ภาพท่ี 4 ผลกำรพยำกรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกปีฐำน ปีเทยีบในกรณ ีBAU และกรณทีีม่ี

กำรตัง้เป้ำหมำยกำรลดของเทศบำลต�ำบลด่ำนซ้ำย

ด่าเนินงานที่ชัดเจนและจ่าเป็น เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่าหรับผลการพยากรณ์ใน
กรณี BAU และ ER ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 แสดงดัง รูปที่ 3 

 
รูปที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ่าแนกตามกลุ่มและกิจกรรมย่อยของเทศบาลต่าบลด่านซ้าย 

 

 
รูปที่ 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีเศรษฐกิจและในกรณีปีเทียบของเทศบาลต่าบลด่านซ้าย 

  
จากผลการพยากรณ์พบว่าในกรณีเศรษฐกิจปกติหากเทศบาลต่าบลด่านซ้ายไม่มีการด่าเนินมาตารการใด ๆ จะมี

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 ดังแสดงในรูปที่ 4 
 จำกผลกำรพยำกรณ์พบว่ำในกรณเีศรษฐกจิปกตหิำกเทศบำลต�ำบลด่ำนซ้ำยไม่มกีำรด�ำเนนิ
มำตำรกำรใด ๆ จะมปีรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิม่ขึน้ร้อยละ 65 ดงัแสดงในภำพที ่4

 
รูปที่ 4 ผลการพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีฐาน ปีเทียบในกรณี BAU และกรณีที่มีการตั้งเป้าหมายการลด

ของเทศบาลต่าบลด่านซ้าย 
 

 จากการศึกษาพบว่า ชุมชนดังกล่าวมีศักยภาพและโอกาสอย่างมากที่จะสามารถปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่่าอย่าง
ยั่งยืนได้ในอนาคต โดยเฉพาะจากการส่ารวจพื้นที่ีเบื้องต้น ท่าให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนเทศบาลด่านซ้ายนิยมปั่นจักรยาน
จ่านวนมาก และแทบทุกครัวเรือนจะมีจักรยานเป็นพาหนะส่าคัญในการเดินทางภายในชุมชน หรือระหว่างชุมชน ไม่ว่าจะเป็น 
อาชีพ เพศ และอายุใดก็ตาม นอกจากนี้ยังพบว่าเทศบาลต่าบลด่านซ้าย มีนโยบายทางด้านรณรงค์และส่งเสริมการปั่นจักรยาน
ภายในชุมชนอย่างหลากหลายทั้งการท่าเส้นทางจักรยาน และอบรมให้ความรู้ด้านการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยแก่เด็กเล็กใน
ชุมชนตลอดจนการสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการปั่นจักรยานทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน และการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยด้วยเหตุผลนี้จักรยานจึงมีความเหมาะสมในการน่ามาเชื่อมกับวิธีการการปรับตัวของประชาชน ทั้งนี้
การน่าเรื่องที่เป็นกิจวัตรประจ่าวันของประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเพื่ีอให้เกิดความ
ตระหนัก และการปรับตัวของคนในชุมชนด่านซ้ายซึ่งมีศักยภาพและโอกาสอย่างมากที่ีจะสามารถปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่่า
อย่างยั่งยืนได้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามการท่างานโดยเทศบาล หรือการปฏิบัติของชุมชนเพีย งอย่างเดียว ไม่สามารถจะ
ขับเคลื่อนแนวทางของแผนให้น่าไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน อีกทั้งความเสี่ยงเรื่ีองความปลอดภัยของการเดินทาง ที่ีปัจจุบัน
ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ีเปลี่ียนไป การเดินทางจึงเปลี่ียนลักษณะไปมาก ทั้งการใช้รถยนต์และการจัดการการขนส่งระหว่างเมือง
ที่ีจ่าเป็นต้องตัดถนนขนาดใหญ่ หรือการเกิดภัยพิบัติน้่าท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน หรือพายุเข้า ท่าให้การเดินทางโดยจักรยาน
ที่ีมีเพียงการวาดเส้นทางง่าย ๆ และการรณรงค์ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
 ในการส่ารวจเบื้องต้น และการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ี (SWOT Analysis) จึงได้น่าเสนอแนวคิดในการออกแบบ
และวางผังเส้นทางจักรยานออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้โครงการมีศักยภาพครอบคลุมการพัฒนากายภาพพื้นที่ีในอนาคต และ
คุณภาพชีวิตที่ีดีทั้งทางด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้จักรยานในการเดินทาง 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้คนอื่น ๆ หันมาใช้จักรยานมากขึ้น ไม่ใช่เพียงคนในชุมชน แต่หมายรวมถึงนักท่องเที่ียวที่ีเข้า

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
กำรเผำไหม้อยูกั่บที่
กำรเผำไหม้เคลือ่นที่
กำรจัดกำรของเสยี
เกษตร ป่ำไม้ และกำรใช้ประโยชน์ทีดิ่น

2559
5,570.91
15,143.44
1,154.41
29.93

2573 (BAU)
14,586.68
19,976.29
1,592.97

28.07

2573 (ER)
11,669.35
15,981.03
1,274.38

28.07
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 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ชุมชนดังกล่ำวมี
ศกัยภำพและโอกำสอย่ำงมำกทีจ่ะสำมำรถปรบั
ตัวสู่เมืองคำร์บอนต�่ำอย่ำงยั่งยืนได้ในอนำคต 
โดยเฉพำะจำกกำรส�ำรวจพืน้ทีีเ่บือ้งต้น ท�ำให้
เห็นว่ำประชำชนในชุมชนเทศบำลด่ำนซ้ำย 
นยิมป่ันจกัรยำนจ�ำนวนมำก และแทบทกุครัว
เรอืนจะมจีกัรยำนเป็นพำหนะส�ำคญัในกำรเดนิ
ทำงภำยในชมุชน หรอืระหว่ำงชมุชน ไม่ว่ำจะ
เป็น อำชีพ เพศ และอำยุใดก็ตำม นอกจำกนี้ 
ยังพบว่ำเทศบำลต�ำบลด่ำนซ้ำย มีนโยบำย
ทำงด้ำนรณรงค์และส่งเสริมกำรปั่นจักรยำน
ภำยในชุมชนอย่ำงหลำกหลำยทั้งกำรท�ำเส้น
ทำงจักรยำน และอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรปั่น
จักรยำนอย่ำงปลอดภัยแก่เด็กเล็กในชุมชน
ตลอดจนกำรสร้ำงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส่งเสริม
กำรปั่นจักรยำนทั้งทำงด้ำนสุขภำพอนำมัย
ของคนในชุมชน และกำรรักษำส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนด้วยด้วยเหตุผลนี้จักรยำนจึงมีควำม
เหมำะสมในกำรน�ำมำเชือ่มกับวธีิกำรกำรปรับ
ตวัของประชำชน ทัง้นีก้ำรน�ำเร่ืองทีเ่ป็นกจิวตัร
ประจ�ำวนัของประชำชนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ถงึผลกระทบทีเ่กิดจำกภำวะโลกร้อนเพืีอ่ให้เกดิ
ควำมตระหนัก และกำรปรับตวัของคนในชมุชน
ด่ำนซ้ำยซึ่งมีศักยภำพและโอกำสอย่ำงมำก
ทีี่จะสำมำรถปรับตัวสู่เมืองคำร์บอนต�่ำอย่ำง
ยัง่ยืนได้ในอนำคตแต่อย่ำงไรกต็ำมกำรท�ำงำน
โดยเทศบำล หรือกำรปฏิบัติของชุมชนเพียง
อย่ำงเดียว ไม่สำมำรถจะขับเคลื่อนแนวทำง
ของแผนให้น�ำไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน อีก
ทั้งควำมเสี่ยงเรืี่องควำมปลอดภัยของกำร 

เดินทำง ทีี่ปัจจุบันด้วยสภำพภูมิอำกำศทีี่ 
เปลีี่ยนไป กำรเดินทำงจึงเปล่ีียนลักษณะไป
มำก ทั้งกำรใช้รถยนต์และกำรจัดกำรกำร
ขนส่งระหว่ำงเมืองทีี่จ�ำเป็นต้องตัดถนนขนำด
ใหญ่ หรือกำรเกิดภัยพิบัติน�้ำท่วมบ่อยครั้งใน
ช่วงฤดฝูน หรือพำยุเข้ำ ท�ำให้กำรเดนิทำงโดย
จักรยำนทีี่มีเพียงกำรวำดเส้นทำงง่ำย ๆ และ
กำรรณรงค์ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภำพ
 ในกำรส�ำรวจเบ้ืองต้น และกำรวิเครำะห์
ศักยภำพของพื้นทีี่ (SWOT Analysis) จึงได้
น�ำเสนอแนวคดิในกำรออกแบบและวำงผงัเส้น
ทำงจักรยำนออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้โครงกำร
มีศักยภำพครอบคลุมกำรพัฒนำกำยภำพพื้น
ทีี่ในอนำคต และคุณภำพชีวิตทีี่ดีทั้งทำงด้ำน
ควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้จักรยำนในกำรเดินทำง 
ตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนให้คนอืน่ ๆ  หัน
มำใช้จักรยำนมำกขึ้น ไม่ใช่เพียงคนในชุมชน 
แต่หมำยรวมถงึนกัท่องเทีีย่วทีีเ่ข้ำมำในชมุชน
ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ  อนัจะน�ำไปสูเ่มอืงนิเวศน์ 
(Eco-city) หรอืเมอืงน่ำอยูแ่ละประหยดัพลงังำน 
(Livable City &Energy Saving) และน�ำไปสู่
สังคมคำร์บอนต�่ำในอนำคต รำยละเอียดดังนี้
 • กำรวำงผงัเส้นทำงจกัรยำนทีส่อดคล้อง
กับกำรรับรู้องค์ประกอบ และภูมิทัศน์ของ
ชุมชน (Image of City) ของ Lynch (1960)) 
กล่ำวคือ เส้นทำงจักรยำนที่สอดรับกับกำรใช้
ประโยชน์ของชุมชนย่อมต้องเช่ีือมโยงกับพื้น
ทีี่หลัก ๆ ส�ำคัญของชุมชน ได้แก่ เส้นทำง 
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ท่ีีชมุชนนยิมใช้ (Paths) ภำยในขอบเขตทีีช่มุชน
รบัรู ้(Edges) เน้นพืน้ทีร่ะดบัย่ำน (Districts) 
ส่งเสริมกำรเชือ่มต่อกบัพืน้ท่ีจุดศนูย์กลำงชมุชน 
(Nodes) และเอื้ออ�ำนวยต่อนักท่องเทีี่ยวโดย
ใช้จุดหมำยตำของชุมชน (Landmarks) เป็น
ตัวส่งผ่ำนกำรรับรู้ เพรำะหำกสำมำรถรับรู้
องค์ประกอบได้ชัดเจนเท่ำไหร่ จะยิ่งส่งผล
ต่อกำรจดจ�ำควำมหมำยของพื้นที่ได้ดีมำกขึ้น 
ด้วยนั่นเอง
 • กำรออกแบบเส้นทำงจักรยำนทีี่สอด 
คล้องกับควำมปลอดภยั (Urban Safety) และ
กำรใช้งำนของมวลชน (Universal Design) 
กล่ำวคือ เส้นทำงทีี่จะออกแบบได้น้ัน ต้อง
สำมำรถเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันของ 
พืน้ทีี ่และกำรใช้งำนทีีเ่หมำะสมกบัคนทกุเพศ 
ทุกวัย เนืี่องจำกชุมชนด่ำนซ้ำยแทบทุกกลุ่ม 
มีกำรเดินทำงโดยใช้จักรยำนแทบทุกบ้ำน  
และมกีำรส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้กับคนทกุกลุม่ 
ซึง่กำรออกแบบครัง้นีจึ้งไม่เฉพำะแต่กบัชมุชน 
ทุกเพศ ทุกวัย เท่ำนั้น แต่ต้องสัมพันธ์กับ 
นกัท่องเทีีย่วทีีจ่ะเข้ำมำในพืน้ทีี ่ให้สำมำรถหนัมำ 
ใช้จักรยำนในกำรเดินทำงมำกที่สุดอีกด้วย
 • กำรออกแบบพื้นทีี่เชืี่อมต่อ (Linkage 
Space) ทีี่เกีี่ยวข้องกับทำงจักรยำน โดยกำร
ออกแบบอำคำรเขียว (Green Architecture) 
ด้วยระบบธรรมชำต ิ(Passive Design) กล่ำว
คอื ไม่ใช่เพยีงแค่เส้นทำง แต่ส่ิงอืน่ ๆ  ทีจ่�ำเป็น
ต่อกำรอ�ำนวยควำมสะดวก และเช่ือมโยงเป็น
โครงข่ำยกับชุมชน ย่อมต้องได้รับกำรพัฒนำ
เพืี่อให้โครงกำรมีประสิทธิภำพทั้งในระดับ 

กำรใช้งำนในปัจจุบัน และส่งเสริมให้คนอืี่น ๆ  
หนัมำใช้งำนจกัรยำนเพิม่ขึน้ในอนำคต จงึได้น�ำ
กำรออกแบบอำคำรเขยีว ด้วยระบบธรรมชำติ 
มำใช้ประกอบกำรออกแบบเป็นที่พักช่ัวครำว
ส�ำหรับนักปั่นจักรยำน (Shelter) เป็นพื้นท่ีี
อ�ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้จักรยำนเป็นจุด 
จอดพักที่ปลอดภัย และช่วยเหลือฉุกเฉิน  
ตลอดจนกำรสร้ำงมำตรฐำนให้กบักำรออกแบบ
ที่อนุรักษ์สภำพแวดล้อม ทีี่ไม่ใช้กำรส่งเสริม
แค่กิจกรรม แต่บูรณำกำรกำรออกแบบและ
วำงผังทีี่เข้ำกับพื้นที่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน
 นอกจำกนี้กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
กบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในชุมชน โดยใช้วธิี
กำรสนทนำกลุม่ย่อย (Focus Group) จ�ำนวน 
30 คน เป็นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในข้ันตอนของกำรตดัสนิใจ (Decision-making) 
โดยกำรแสดงควำมคิดเห็น และเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริงของผูใ้ช้จกัรยำนในชุมชนเพ่ือ
น�ำมำสูก่ำรปรบัปรุงแนวคดิกำรออกแบบและวำง
ผังโครงกำรขั้นสุดท้ำย (Conceptual Design 
& Planning Development) ให้เหมำะสมกับ
บริบท และสภำพแวดล้อมของชมุชน ตลอดจน
สอดคล้องควำมต้องกำรของคนในพืน้ทีี ่เรียกว่ำ 
กำรออกแบบและวำงผงัแบบชุมชนมีส่วนรว่ม 
(PAR design & planning process) เพื่อให้
เกิดกำรวำงแนวคิดกำรออกแบบและวำงผัง 
(Conceptual Design & Planning) อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและสอดคล้องกบับรบิทของชมุชน 
(Community Context) ซึ่งสำมำรถสรุปกำร
ศึกษำโดยวิเครำะห์จำกแนวคิดต่ำง ๆ เพืี่อให้
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สอดคล้องกับองค์ประกอบของเมือง (Image 
of City) โดยผสมผสำนแนวคิดกำรออกแบบ
เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และกำร
ออกแบบอำคำรเขียว (Green Architecture) 
เพืีอ่ประหยดัพลังงำนและเหมำะสมกบัวถิชีวีติ
ของคนในพ้ืนท่ีี ตลอดจนกำรพัฒนำสู่ชุมชน
คำร์บอนต�่ำในอนำคต (Low Carbon City) 
โดยแบ่งงำนออกแบบเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 • กำรวำงผังและออกแบบทำงจักรยำน 
โดยสอดคล้องกับกำรรับรู้ วิถีชีวิตของคนใน 
พืน้ทีี ่และตำมองค์ประกอบของเมอืง (Image 
of City) ได้แก่ พื้นทีี่เส้นทำงปั่นจักรยำนของ
คนในพ้ืนท่ีี (Road) ขอบเขตเทศบำลต�ำบล
ด่ำนซ้ำย (Edge) ศูนย์รวมของคนในพ้ืนท่ี 
(Node) (เช่น วดัเทศบำลต�ำบล ลำนกจิกรรม 
และตลำด เป็นต้น) ย่ำนศนูย์กลำงของกจิกรรม
ชมุชน (District) และพืน้ท่ีีทำงสญัลกัษณ์ของ
คนในชมุชน (Landmark) (เช่น หุ่นจ�ำลองผีตำ
โขน และเจดย์ีวัด เป็นต้น) ตลอดจนสอดคล้อง
กับผลกำรศึกษำศักยภำพพื้นทีี่โดยจำกกำร
ส�ำรวจพ้ืนทีี ่ได้มกีำรวำงเส้นทำงร่วมกันระหว่ำง
เทศบำลกับชุมชน จนเกิดเส้นทำงทีี่สำมำรถ 
เช่ีือมโยงพ้ืนทีไ่ด้อย่ำงมีประสทิธภิำพทีีส่มัพนัธ์
กับลักษณะโครงสร้ำงของพื้นท่ีี สถำนทีี่และ 
พื้นทีี่ส�ำคัญทำงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ 
คนในพ้ืนทีี่ โดยรวมถึงกำรปรับเส้นทำงบำง
เส้นทำงทีี่มีควำมแคบให้เป็นเส้นทำงเฉพำะ
จักรยำนสัญจรและใส่ใจกำรออกแบบเส้นทำง
ทีี่แตกต่ำงกันให้สอดคล้องกับลักษณะของ
พื้นที่ เช่น สะพำนข้ำมล�ำน�้ำ พื้นที่แคบ พื้นทีี่ 

ทีี่มีรถยนต์สัญจรหนำแน่น และพื้นทีี่เปลีี่ยว
 • กำรออกแบบองค์ประกอบเส้นทำง
จักรยำน จำกกำรศึกษำและส�ำรวจข้อมูลพื้น
ทีี่ท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ตลอดจน
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรวำง
แนวทำงกำรออกแบบร่วมกนักบัหน่วยงำนภำค
รัฐที่เกี่ยวข้อง สำมำรถแบ่งกำรออกแบบองค์
ประกอบเส้นทำงจักรยำนออกเป็น 3 รูปแบบ 
ได้แก่ จุดจอดจักรยำนขนำดเล็ก (a. Bicycle 
Stop) ซึง่เป็นกำรออกแบบทีีจ่อดจกัรยำนอย่ำง
ง่ำย และปลอดภัย จดุจอดจกัรยำนขนำดกลำง 
(b. Bicycle’s Space) เป็นส่วนเสริมจำกกำร
ส�ำรวจจงึมกีำรก�ำหนดให้วำงในจดุส�ำคญั ๆ  ทีี่
สมัพนัธ์กบัสภำพแวดล้อมในพืน้ทีีแ่ละขยำยผล
ด้ำนควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำว
ด้วย เช่น ตลำดเย็น วัดพระธำตุศรีสองรัก 
และวัดโพนชัย เป็นต้น และ จุดจอดจักรยำน
ขนำดใหญ่ (c. Bicycle Station) เป็นสถำนี
จุดพักขนำดเล็กทีี่เพิ่มขึ้นมำ เพืี่อต่อเติม และ
ขยำยแนวทำงกำรเป็นเมอืงจักรยำนให้เหมำะสม 
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งควรถูกจัดวำงในเขตพื้นทีี่ย่ำน
ศนูย์กลำงชมุชน ตดิกบัลำนกจิกรรมทีีส่ำมำรถ
เข้ำถึงพ้ืนที่ได้ง่ำย ส�ำหรับคนทุกกลุ่ม และ
ทุกวัย จึงมีกำรน�ำกำรออกแบบตำมหลักของ
สถำปัตยกรรมอำคำรเขียวที่ใช้แนวทำงแบบ 
Passive Design และใช้วัสดุที่เป็นไม้ที่หำ 
ได้ง่ำย และกลมกลืนกับลักษณะโครงสร้ำง
ส่วนใหญ่ของพื้นทีี่ มีโครงสร้ำงไม่ซับซ้อน 
มำกนกั ซ่ึงชมุชนสำมำรถประกอบสร้ำงได้ง่ำย 
ด้วยตนเองมำใช้ในกำรออกแบบครั้งนี้ด้วย
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 ผลจำกกำรศกึษำ พบว่ำปรมิำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกของเทศบำลเมอืงยโสธรมค่ีำ
เท่ำกับ 125,098.42 ตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่ำต่อปี โดยกลุม่ทีม่กีำรปล่อยก๊ำซเรอืน
กระจกมำกสดุของเทศบำลเมอืงยโสธรคือ กลุ่ม
กำรขนส่งคิดเป็นร้อยละ 74.23 ของปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด รองลงมำ

คอืกลุม่กำรเผำไหม้อยู่กบัท่ีร้อยละ 20.61 กลุ่ม
กำรจัดกำรของเสียคิดเป็นร้อยละ 5.16 และ
สุดท้ำยคือกลุ่มกำรเกษตร ป่ำไม้ และกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท้ังหมด 
รำยละเอียดแสดงในภำพที่ 5

2. เทศบาลเมืองยโสธรเมืองบริโภคยั่งยืน

ภาพท่ี 5 ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจ�ำแนกตำมกลุ่มและกจิกรรมย่อยของเทศบำลเมอืงยโสธร

  - การออกแบบองค์ประกอบเส้นทางจักรยาน จากการศึกษาและส่ารวจข้อมูลพื้นที่ีทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแนวทางการออกแบบร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
สามารถแบ่งการออกแบบองค์ประกอบเส้นทางจักรยานออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ จุดจอดจักรยานขนาดเล็ก (a. Bicycle 
Stop) ซึ่งเป็นการออกแบบที่ีจอดจักรยานอย่างง่าย และปลอดภัย จุดจอดจักรยานขนาดกลาง (b. Bicycle’s Space) เป็น
ส่วนเสริมจากการส่ารวจจึงมีการก่าหนดให้วางในจุดส่าคัญ ๆ ที่ีสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ีและขยายผลด้านความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย เช่น ตลาดเย็น วัดพระธาตุศรีสองรัก และวัดโพนชัย เป็นต้น และ จุดจอดจักรยาน
ขนาดใหญ่ (c. Bicycle Station) เป็นสถานีจุดพักขนาดเล็กที่ีเพิ่มขึ้นมา เพื่ีอต่อเติม และขยายแนวทางการเป็นเมืองจักรยาน
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งควรถูกจัดวางในเขตพื้นที่ีย่านศูนย์กลางชุมชน ติดกับลานกิจกรรมที่ีสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย 
ส่าหรับคนทุกกลุ่ม และทุกวัย จึงมีการน่าการออกแบบตามหลักของสถาปัตยกรรมอาคารเขียวที่ใช้แนวทางแบบ Passive 
Design และใช้วัสดุที่เป็นไม้ที่หาได้ง่าย และกลมกลืนกับลักษณะโครงสร้างส่วนใหญ่ของพื้นที่ี มีโครงสร้างไม่ซับซ้อมมากนัก 
ซึ่งชุมชนสามารถประกอบสร้างได้ง่ายด้วยตนเองมาใช้ในการออกแบบครั้งนี้ด้วย 
 
2. เทศบาลเมืองยโสธรเมืองบริโภคยั่งยืน 
 ผลจากการศึกษา พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองยโสธรมีค่าเท่ากับ 125,098.42 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยกลุ่มที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากสุดของเทศบาลเมืองยโสธรคือ กลุ่มการขนส่งคิด
เป็นร้อยละ 74.23 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มการเผาไหม้อยู่กับที่ร้อยละ 20.61 กลุ่ม
การจัดการของเสียคิดเป็นร้อยละ 5.16 และสุดท้ายคือกลุ่มการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นร้อยละ 0.0001 
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รายละเอียดแสดงในรูป 5 

 
รูปที่ 5 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ่าแนกตามกลุ่มและกิจกรรมย่อยของเทศบาลเมืองยโสธร 

 
 จากผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง ณ ปีฐาน (พ.ศ. 2559) สามารถพยากรณ์ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยการหาตัวแปรที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากข้อมูล ณ ปี 
ฐานจนถึงปี เป้าหมาย (พ.ศ. 2573) เพื่อท่าการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีเศรษฐกิจปกติที่ยังไม่มี
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 จำกผลกำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกของเมือง ณ ปีฐำน (พ.ศ. 2559) สำมำรถ
พยำกรณ์ค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกโดยกำร
หำตัวแปรที่เป็นปัจจัยในกำรขับเคลื่อนในกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนหรือลดลงจำก
ข้อมลู ณ ปี ฐำนจนถงึปีเป้ำหมำย (พ.ศ. 2573)  
เพื่อท�ำกำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกในกรณีเศรษฐกิจปกติที่ยังไม่มี
กำรด�ำเนินมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก (Business as Usual: BAU) ซึ่งใน
กำรศึกษำนี้ตัวขับเคลื่อนคือจ�ำนวนประชำกร 
จ�ำนวนครัวเรือนและค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (Gross Provincial Products: 
GPP) โดยเลือกตัวขับเคลื่อนที่เหมำะสม
กับข้อมูลกิจกรรมทีี่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
และเพื่อให้เมืองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของ 

กำรลดก๊ำซเรือนกระจกจะมีกำรใช้แนวคิด
กำรพยำกรณ์ย้อนกลับ (Backcasting) โดย
กำรมองภำพสุดท้ำยท่ีเป็นภำพเป้ำหมำยท่ี
ได้ตั้งไว้ในอนำคต จำกนั้นจะหำแนวทำง วิธี
กำร เทคโนโลยี นโยบำยหรือมำตรกำรต่ำง ๆ   
เพ่ือไม่ให้ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
เป็นไปตำมเส้นกรำฟ BAU แต่ให้เกดิเส้นกรำฟ 
ER (Emission after Reduction) แทน ซ่ึงกำร
ด่ำเนินกำรแบบย้อนกลับนั้นจะต้องมีกำรระบุ
เทคโนโลยี นโยบำย มำตรกำรและแผนกำร
ด�ำเนินงำนที่ชัดเจนและจ�ำเป็น เพื่อให้กำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมปีระสทิธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น ส�ำหรับผลกำรพยำกรณ์ในกรณี BAU 
และ ER ซึ่งมีกำรตั้งเป้ำหมำยลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจกร้อยละ 20 แสดงดัง ภำพที ่6

ภาพท่ี 6 ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในกรณเีศรษฐกจิและในกรณีปีเทียบของเทศบำลเมอืงยโสธร

การด่าเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Business as Usual: BAU) ซึ่งในการศึกษานี้ตัวขับเคลื่อนคือจ่านวน
ประชากร จ่านวนครัวเรือนและค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) โดยเลือกตัวขับ
เคลื่อนที่เหมาะสมกับข้อมูลกิจกรรมที่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อให้เมืองสามารถบรรลุเป้าหมายของการลดก๊าซเรือน
กระจกจะมีการใช้แนวคิดการพยากรณ์ย้อนกลับ (Backcasting) โดยการมองภาพสุดท้ายที่เป็นภาพเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ใน
อนาคต จากนั้นจะหาแนวทาง วิธีการ เทคโนโลยี นโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นไปตามเส้นกราฟ BAU แต่ให้เกิดเส้นกราฟ ER (Emission after Reduction) แทน ซึ่งการด่าเนินการแบบย้อนกลับนั้น
จะต้องมีการระบุเทคโนโลยี นโยบาย มาตรการและแผนการด่าเนินงานที่ชัดเจนและจ่าเป็น เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่าหรับผลการพยากรณ์ในกรณี BAU และ ER ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกร้อยละ 20 แสดงดัง รูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีเศรษฐกิจและในกรณีปีเทียบของเทศบาลเมืองยโสธร 

 
จากผลการพยากรณ์พบว่าในกรณีเศรษฐกิจปกติหากเทศบาลเมืองยโสธรร้อยละ ไม่มีการด่าเนินมาตารการใด ๆ จะ

มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 ดังแสดงในรูปที่ 7 
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ภาพท่ี 7 ผลกำรพยำกรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกปีฐำน ปีเทยีบในกรณ ีBAU และกรณท่ีีมี

กำรตัง้เป้ำหมำยกำรลดของเทศบำลเมืองยโสธร

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
กำรเผำไหม้อยูกั่บที่
กำรเผำไหม้เคลือ่นที่
กำรจัดกำรของเสยี
เกษตร ป่ำไม้ และกำรใช้ประโยชน์ทีดิ่น

 
รูปที่ 7 ผลการพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีฐาน ปีเทียบในกรณี BAU และกรณีที่มีการตั้งเป้าหมายการลด

ของเทศบาลเมืองยโสธร 
  

หากศึกษาในเรื่องของอาหารประจ่าจังหวัดจะพบว่า ยโสธรเป็นจังหวัดที่มีอาหารพื้นถิ่นที่ีมีเอกลักษณ์ ซึ่ีงอาหาร
ประจ่าจังหวัดคือ ปลาส้มยโสธร และมีอาหารหลักคือ ส้มต่า แต่ในทางกลับกันปลาตะเพียนและมะละกอซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
กลับมีการน่าเข้าจากพื้นที่อื่นทั้งหมด หากพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของปลาส้มและส้มต่า ตั้งแต่การเลี้ยงหรือการปลูก        
การประกอบอาหาร การบริโภค การจัดการเศษซากรวมทั้งการขนส่งมีกิจกรรมที่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอยู่ในทุก ๆ 
ขั้นตอน อาทิเช่น การใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีในการปลูกมะละกอ การใช้เช้ือเพลิงในการขนส่ง และการจัดการเศษเปลือกมะละกอ 
เป็นต้น ซึ่ีงผลจาการระดมสมองในภาคประชาชนจะพบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงการบริโภคอาหารในพื้นที่ีสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ จากการที่ีมีการน่าเสนอโครงการปลูกมะละกอและเลี้ยงปลาเพื่ีอลดการน่าเข้า 
 ปัจจุบันปัญหาที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากและเป็นปัญหาที่ควรมีการแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนคือวิกฤติขยะอาหารซึ่ีง
ก่าลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ีสร้างผลกระทบไปทั่วโลก มีอาหาร 1 ใน 3 ของโลกเกิดการสูญเสียและถูกทิ้ง ขณะที่ร้อยละ 11 ของ
ประชากรโลกก่าลังเผชิญกับความอดอยาก ไม่มีจะกิน โดยปัจจุบันอาหารที่ถูกทิ้งสร้างมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูง
ถึง 9 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศโลก ข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษระบุว่า การสร้างขยะของคนไทยต่อครัวเรือนในปี พ.ศ. 2559 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน จาก
ทั้งหมด 27.06 ล้านตัน และเกินกว่าครึ่งเป็นขยะอาหาร และจากสถิติปริมาณขยะของเทศเมืองยโสธรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 พบว่าปริมาณขยะที่ถูกขนส่งมาที่ศูนย์ก่าจัดขยะของเทศบาลเป็นขยะอาหารโดยเฉลี่ยร้อยละ 38.61ของปริมาณขยะ
ท้ังหมด หรือเฉลี่ีย 22.64 ตันต่อวัน ดังนั้นการรับมือกับปัญหาวิเกฤตขยะอาหารและการเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ีจะเกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิต สามารถท่าได้โดยการปรับเปลี่ียนพฤติกรรมของการบริโภคอาหารของคนในเมือง
กล่าวคือ เน้นการผลิตอาหารในเขตพื้นที่ีเมืองเพื่ีอลดการน่าอาหารเข้าจากที่ีอื่ีน สนับสนุนให้มีการผลิตที่ีเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดขยะเศษอาหารในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน 
รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว สร้างกระบวนการรับรู้ให้กับภาคประชาชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักมากขึ้น ทั้งนี้การ

2559
26,252.05
92,864.30
30,094.75

0.03

2573 (BAU)
53,690.58
119,543.00
61,564.61

0.03

2573 (ER)
42,952.46
95,634.40
49,251.69

0.03

 จำกผลกำรพยำกรณ์พบว่ำในกรณเีศรษฐกจิปกตหิำกเทศบำลเมอืงยโสธรร้อยละ ไม่มกีำรด�ำเนนิ 
มำตรำกำรใด ๆ  จะมีปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกเพิม่ขึน้ร้อยละ 57 ดงัแสดงในภำพที ่7

 หำกศึกษำในเรือ่งของอำหำรประจ�ำจงัหวัด
จะพบว่ำ ยโสธรเป็นจังหวัดทีม่อีำหำรพืน้ถิน่ทีีม่ี
เอกลักษณ์ ซึีง่อำหำรประจ�ำจงัหวดัคอื ปลำส้ม
ยโสธร และมอีำหำรหลกัคอื ส้มต�ำ แต่ในทำง
กลับกนัปลำตะเพยีนและมะละกอซึง่เป็นวตัถุดิบ
หลักกลับมีกำรน�ำเข้ำจำกพื้นที่ อ่ืนทั้งหมด  
หำกพิจำรณำตลอดวัฏจักรชีวิตของปลำส้ม 
และส้มต�ำ ตั้งแต่กำรเลี้ยงหรือกำรปลูก กำร
ประกอบอำหำร กำรบริโภค กำรจัดกำรเศษ
ซำกรวมทั้งกำรขนส่งมีกิจกรรมทีี่ก่อให้เกิด

ก๊ำซเรือนกระจกอยูใ่นทกุ ๆ  ขัน้ตอน อำทเิช่น  
กำรใช้ปุ ๋ยหรือสำรเคมีในกำรปลูกมะละกอ  
กำรใช้เช้ือเพลิงในกำรขนส่ง และกำรจัดกำร
เศษเปลือกมะละกอ เป็นต้น ซึี่งผลจำกำร
ระดมสมองในภำคประชำชนจะพบว่ำประชำชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกำรบริโภคอำหำรใน
พืน้ทีีส่ำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกได้ 
จำกกำรทีีม่กีำรน�ำเสนอโครงกำรปลกูมะละกอ
และเลี้ยงปลำเพืี่อลดกำรน�ำเข้ำ
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กำรวิเครำะห์ก๊ำซเรอืนกระจกและพัฒนำแนวทำงกำรปรับตวัสู่เมอืงคำร์บอนต�ำ่อย่ำงยัง่ยนื
Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City

 ปัจจุบันปัญหำที่ได้รับกำรพูดถึงอย่ำงมำก
และเป็นปัญหำที่ควรมีกำรแก้ไขกันอย่ำงเร่ง
ด่วนคือวิกฤติขยะอำหำรซึี่งก�ำลังเป็นปัญหำ
ใหญ่ทีี่สร้ำงผลกระทบไปทั่วโลก มีอำหำร 1 
ใน 3 ของโลกเกิดกำรสูญเสียและถูกทิ้ง ขณะ
ที่ร้อยละ 11 ของประชำกรโลกก�ำลังเผชิญกับ
ควำมอดอยำก ไม่มีจะกิน โดยปัจจุบันอำหำร
ทีถ่กูทิง้สร้ำงมูลค่ำควำมเสยีหำยต่อเศรษฐกจิ
โลกสูงถึง 9 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปี
และคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมำณก๊ำซเรือน
กระจกท่ีถูกปล่อยสู่บรรยำกำศโลก ข้อมูล
จำกกรมควบคุมมลพิษระบุว่ำ กำรสร้ำงขยะ
ของคนไทยต่อครวัเรอืนในปี พ.ศ. 2559 โดย
เฉลี่ยคิดเป็น 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน จำก
ทั้งหมด 27.06 ล้ำนตัน และเกินกว่ำครึ่งเป็น
ขยะอำหำร และจำกสถติปิรมิำณขยะของเทศ
เมอืงยโสธรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พบว่ำ 
ปริมำณขยะที่ถูกขนส่งมำที่ศูนย์ก�ำจัดขยะ
ของเทศบำลเป็นขยะอำหำรโดยเฉลี่ยร้อยละ 
38.61 ของปริมำณขยะท้ังหมด หรือเฉลีี่ย 
22.64 ตันต่อวัน ดังนั้นกำรรับมือกับปัญหำ
วกิฤตขยะอำหำรและกำรเพ่ิมปรมิำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจกท่ีีจะเกดิข้ึนตลอดวฏัจกัรชวีติ 
สำมำรถท�ำได้โดยกำรปรับเปลีี่ยนพฤติกรรม
ของกำรบรโิภคอำหำรของคนในเมอืงกล่ำวคอื 
เน้นกำรผลิตอำหำรในเขตพ้ืนท่ีีเมืองเพ่ีือลด 
กำรน�ำอำหำรเข้ำจำกทีี่อืี่น สนับสนุนให้มีกำร
ผลิตทีี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดขยะเศษ 

อำหำรในระดับค้ำปลีกและผู้บริโภค และลด
กำรสูญเสียอำหำรจำกกระบวนกำรผลิตและ
ห่วงโซ่อุปทำน รวมถึงกำรสูญเสียหลังกำร
เก็บเก่ียว สร้ำงกระบวนกำรรับรู้ให้กับภำค
ประชำชนเกิดกำรตื่นตัวและตระหนักมำกขึ้น 
ทัง้นีก้ำรสร้ำงระบบกำรบรโิภคทีย่ัง่ยนืของเมอืง
ถือเป็นงำนวิจัยที่มีควำมท้ำทำยเป็นอย่ำงยิ่ง 
และเป็นแนวทำงที่จะท�ำให้เมืองหลุดพ้นจำก
วิกฤตขยะอำหำรได้
 จำกเหตผุลท่ีกล่ำวมำในงำนวจิยันีจ้ะศกึษำ
แนวทำงกำรปรับตัวสู่กำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 
โดยใช้กรณศีกึษำคอื มะละกอ ซึง่เป็นวตัถดุบิ
ในกำรท�ำส้มต�ำอำหำรหลักของคนในพ้ืนท่ี 
กรอบแนวทำงกำรวจิยัเริม่จำกกำรส�ำรวจพืน้ที่
มวีตัถปุระสงค์เพืีอ่ศกึษำรปูแบบห่วงโซ่อุปทำน 
โดยพิจำรณำตลอดวัฏจักรชีวิตของมะละกอ 
จำกน้ันจะใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 
(GIS) เพื่อจ�ำลองรูปแบบเส้นทำงกำรขนส่ง
ของมะละกอที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และศึกษำ
แบบจ�ำลองกำรขนส่งมะละกอในกรณีทีี่ผลิต 
จ�ำหน่ำยและบริโภคภำยใต้ขอบเขตของเมือง 
ซึ่งเป็นแนวทำงลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ในระดบัเมอืงได้ หำกมกีำรด�ำเนนิกำรทัง้ระบบ
อำหำรของเมอืง โดยประยกุต์จำกต้นแบบกำร
ศึกษำมะละกอจะท�ำให้เมืองยโสธรเป็นเมือง
แห่งกำรบริโภคอย่ำงย่ังยืน รำยละเอียดกำร
วิจัยมีดังต่อไปนี้
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กำรวิเครำะห์ก๊ำซเรือนกระจกและพฒันำแนวทำงกำรปรับตวัสูเ่มอืงคำร์บอนต�ำ่อย่ำงยัง่ยนื
Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City

 • ระบบห่วงโซ่อุปทำนของมะละกอใน
ปัจจุบัน
  ผลจำกกำรส�ำรวจพบว่ำระบบห่วงโซ่
อปุทำนของมะละกอจะมตีลำดเทศบำล 1 เป็น
พืน้ทีีร่บัมะละกอ (HUB) โดยมพ่ีอค้ำคนกลำง
น�ำมะละกอมำจ�ำหน่ำยให้กับร้ำนส้มต�ำ และ
ร้ำนจ�ำหน่ำยมะละกอภำยในตลำด ซึง่แหล่งทีี่
มกีำรรบัมะละกอเพือ่มำจ�ำหน่ำยมำจำกตลำด
เทดิไท จงัหวดันครรำชสีมำ ตลำดวำรนิช�ำรำบ 
จังหวัด อุบลรำชธำนี อ�ำเภอดอนตำล จังหวัด 
มุกดำหำร ส�ำหรับตลำดวำรินช�ำรำบจะเป็น
ตลำดค้ำส่งผักและผลไม้ ซ่ีึงผู้ขำยมะละกอ 
บำงรำยจะรบัมะละกอมำจำกเกษตรกรโดยตรง
จำกอ�ำเภอยำงชุม จังหวัด ศรีสะเกษและ 
อ�ำเภอน�ำ้ยนื จงัหวดัอบุลรำชธำน ีหรอืบำงรำย 
รบัมำจำกตลำดเจรญิศรซีึง่เป็นตลำดค้ำส่งผล
ไม้ ทีี่อยู่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในแต่ละวันมีปริมำณ
มะละกอทีี่รับมำเพืี่อจ�ำหน่ำยสูงถึง 18,000 
กิโลกรัมต่อวันมีกำรขนส่งด้วยรถยนต์กระบะ
สีล้่อ ระยะทำงรวมในกำรขนส่งอยูท่ีป่ระมำณ 
1,067 กิโลเมตร
  สรุปผลจำกกำรลงพื้นทีี่พบว่ำตลอด
วัฏจักรชีวิตของมะละกอยังขำดระบบกำรจัด
กำรทีี่ดี ทั้งในภำคส่วนของผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ำย
และผู้บริโภค ยังมิได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจำกกำรบริโภคมะละ
กอทีี่มำจำกแหล่งผลิตท่ีห่ำงไกล ซึ่งไม่ทรำบ
ถึงกระบวนกำรผลติว่ำเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
หรอืไม่ อกีทัง้กำรค�ำนงึถงึประสทิธภิำพในกำร
ขนส่งทีีแ่ตกต่ำงกนั ไม่ว่ำจะเป็นควำมแตกต่ำง

ในรูปแบบของกำรขนส่งสภำพถนน สภำพ
กำรจรำจร รูปแบบยำนพำหนะ ควำมเร็ว
ในกำรสัญจร ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีกำรจัดกำร
ประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำร
ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ตันขนส่ง 1 เที่ยว
ย่อมมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกน้อยกว่ำรถ
บรรทุก 1 ตันขนส่ง 10 เทีี่ยว เป็นต้น ดังนั้น
กำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรทีี่ดีเพืี่อน�ำไปสู่กำร
บริโภคอย่ำงยั่งยืน ควรมีกำรลดกำรน�ำเข้ำ
มะละกอจำกแหล่งอืี่น สนับสนุนให้ประชำชน
ใช้พื้นที่ในบ้ำนเรือนปลูกมะละกอให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของร้ำนค้ำ มีกำรจ�ำหน่ำย
โดยตรงให้แก่ร้ำนค้ำส้มต�ำ ทั้งนี้ร้ำนค้ำควร 
มีกำรบันทึกปริมำณมะละกอทีี่ใช้ในแต่ละวัน
เพื่อทรำบปริมำณควำมต้องกำรทีี่แท้จริง
 • กำรศึกษำแนวทำงต้นแบบกำรบริโภค
มะละกออย่ำงยั่งยืน
  เทศบำลเมืองยโสธรมีกำรด�ำเนินกำร
วิเครำะห์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรของ
ผู้บริหำรของเทศบำลมีควำมสนใจในกำรหำ
แนวทำงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ท่ีีเหมำะสมกับคนในพ้ืนทีี่ ซึ่งทีี่ผ่ำนมำเรืี่อง 
ของก๊ำซเรือนกระจกต้องยอมรับว่ำในภำค
ประชำชน ภำคธุรกิจกำรค้ำและภำคส่วนอืีน่ ๆ  
ยังขำดควำมรู ้และควำมเข้ำใจซึี่งส่งผลต่อ 
กำรปรับเปลีี่ยนพฤติกรรมของคนในพื้นทีี่  
โดยถือเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรผลักดันให ้
เมืองไปสู่เมืองคำร์บอนต�่ำได้อย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้
ผลกำรระดมสมองกับภำคประชำชนท�ำให้ 
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ทรำบว่ำประชำชนเองมีควำมต้องกำรทีี่จะลด
กำรน�ำเข้ำของมะละกอโดยใช้พ้ืนทีี่ว่ำงทีี่มีอยู่
ตำมบ้ำนเรอืน เพืีอ่บรโิภคเองในครวัเรอืนและ
จ�ำหน่ำยเป็นรำยได้ให้แก่ครอบครัวด้วยทั้งน้ี 
ในกำรด�ำเนินกำรควรมีแบบแผนทีี่ชัดเจน 
เพืี่อให้เกิดกำรจัดกำรทั้งระบบ อำทิเช่น ปลูก
มะละกอพันธุ ์ตลำดหรือช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
ปรมิำณรบัซือ้ เป็นต้น ทัง้นีใ้นกำรปลกูมะละกอ
ควรมีปริมำณท่ีีเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ตลำด ไม่ปลกูมำกไปจนท�ำให้ผลผลิตล้นตลำด
อำจเป็นสำเหตทุ�ำให้เกดิปัญหำขยะอำหำรล้น
เมอืงได้เช่นกนั ดังนัน้ในงำนวจิยันีจ้ะศกึษำต่อ
เนืี่องจำกผลกำรระดมสมองในภำคประชำชน
ของโครงกำรปลูกมะละกอในพืน้ทีเ่พือ่ลดกำร 
น�ำเข้ำโดยจะศึกษำกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินจำก
พื้นท่ีว่ำงในบ้ำนเรือนของประชำชนมำปลูก
มะละกอเพื่อส่งจ�ำหน่ำยให้กับร้ำนค้ำส้มต�ำ
 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ มะละกอพันธุ์ทีี่มี
ควำมต้องกำรของตลำดคอื มะละกอแขก ทัง้นี้
มะละกอแขกด�ำเป็นพนัธ์ุเบำมีอำยเุม่ีือดอกแรก
บำนประมำณ 130-140 วัน ลักษณะต้นเตี้ย
แขง็แรง ดอกเป็นดอกช่อ ผลมรูีปร่ำงกลมยำว
เสมอปลำย น�้ำหนักผลเฉลี่ยประมำณ 0.88 
กโิลกรมั ผลผลติเฉล่ีียประมำณ 6.16 กก./ตนั 
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับทุก ๆ สภำพแวดล้อม
ได้ดี มะละกอจะให้ผลเมื่ออำยุได้ประมำณ  
8 เดอืนข้ึนไป โดยจะให้ผลออกเรือ่ย ๆ  ตลอด
ปี ผลมะละกอทีี่เกิดขึ้นแต่ละรุ่นจะมีขนำด 
ไล่เลีี่ยกันไปจำกใหญ่ไปหำเล็ก สำมำรถเก็บ
ได้ทุก 7-15 วัน และจะสำมำรถเก็บผลผลิต 

ไปจนถงึ 3 ปี เมือ่เริม่เข้ำปีที ่4 ต้นจะทรดุโทรม 
ให้ผลผลิตน้อยและผลมีขนำดเล็กลง ต้อง 
ตัดทิ้งและปลูกใหม่ มะละกอดิบสำมำรถเก็บ
ไว้ในคลังเย็นที่อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส 
ได้ 2 สัปดำห์ ปริมำณผลผลิตต่อต้นให ้
ผลผลิตเต็มทีี่เฉลีี่ยปีละ 50 ผลต่อต้น โดย 
ในช่วงฤดูฝนจะให้ผลมำกกว่ำในช่วงฤดูแล้ง 
ดังน้ันจึงเป็นพันธุ์ที่เหมำะสมที่จะน่ำมำปลูก 
ในพ้ืนที่เขตเทศบำลเมืองยโสธรได้ ทั้งนี้หำก 
ทุกครัวเรือนแบ่งพ้ืนท่ีส�ำหรับปลูกมะละกอ 
ครวัเรอืนละ 1 ต้น ในพืน้ทีเ่ทศบำลเมอืงยโสธร
จ�ำนวนครัวเรอืนทัง้สิน้ 8,732 ครวัเรอืน ดงันัน้ 
จะได้ผลผลิตประมำณ 436,600 กิโลกรัม 
ต่อปี เฉลี่ย 1,196 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเพียงพอ
กับควำมต้องกำรของร้ำนส้มต�ำและสำมำรถ
จ�ำหน่ำยให้กบัร้ำนค้ำส้มต�ำในบริเวณใกล้เคียง
ด้วยเป็นกำรลดกำรน�ำเข้ำมะละกอจำกแหล่ง
อื่นในระดับจังหวัดได้
 ดังนั้นรูปแบบของกำรบริโภคมะละกอ 
อย่ำงยัง่ยืน จะต้องมกีำรพจิำรณำให้ครอบคลมุ
ทั้งระบบ ซึ่งในระบบกำรบริโภคมะละกอแบ่ง
เป็นกำรผลิต กำรจ�ำหน่ำย และกำรบริโภค 
โดยในกำรผลิตควรมีกำรส่งเสริมให้มีกำร
ปลูกในพื้นทีี่ มีรูปแบบกำรปลูกทีี่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและมีแนวทำงกำรจัดกำรกำร 
สูญเสียผลผลิตในข้ันตอนกำรปลูกหรือกำร 
เก็บเก่ีียว โดยผลผลติจะมีกำรจ�ำหน่ำยโดยตรง
ให้กับร้ำนส้มต�ำ และในรูปแบบของตลำด
เกษตรกรซึ่งสำมำรถจ�ำหน่ำยให้กับผู้บริโภค
ได้ โดยตรงเช่นกนัถอื โดยมรีปูแบบกำรขนส่ง
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ทีีเ่หมำะสมซึง่ผลจำกกำรศกึษำสำมำรถจ�ำลอง
รูปแบบกำรขนส่ง เป็นกำรสร้ำงรูปแบบกำร
จ�ำหน่ำยแบบใหม่ท่ีแตกต่ำงจำกกำรจ�ำหน่ำย
แบบเดมิซึง่จะมกีำรจ�ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 
ผูข้ำยรำยย่อย หรอืบรษิทัจ�ำหน่ำยผลผลติ ทัง้นี้
ในกำรจ�ำหน่ำยและกำรบรโิภค ควรมีแนวทำงใน
กำรจดักำรขยะอำหำรทีีจ่ะเกิดขึน้ โดยผูบ้รหิำร

ของเมืองจะมีกำรก�ำหนดนโยบำยทีี่ชัดเจนใน
ทุกระดับ กำรเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อมที่มีควำมเหมำะสมกับบริบท
ของเทศบำลเมืองยโสธรเพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำร
เกิดได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

 ผลงำนวจิยัของโครงกำรนีไ้ด้มกีำรรำยงำน
ถงึปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของเมอืง
ยโสธรและต�ำบลด่ำนซ้ำย ซ่ึงทำงเทศบบำล
ยโสธรได้มีกำรอ้ำงอิงและใช้ประโยชน์จำก
งำนวิจัยในด้ำนกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ 
เชงินโยบำย และกำรของบประมำณสนบัสนนุ
ในกำรด�ำเนินโครงกำร นอกจำกนี้ข้อมูลของ
งำนวิจัยยังสำมำรถใช้ใน (1) น�ำเสนอคณะ
กรรมกำรประเภทเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน 
ระดับประเทศประจ�ำปี 2562 (2) ผลกำร
ศกึษำเรือ่งกำรบรโิภคอย่ำงยัง่ยนื กำรรับมอืกบั
ปัญหำวกิฤตกำรณ์กำรเพิม่ปรมิำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรน�ำเข้ำอำหำร 
เป็นข้อมูลในกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรเมือง
น่ำอยู่ สู่โลกยั่งยืน 2019 (One Planet City 
Challenge: OPCC) ของ WWF ตำมแบบกรอก 
ข้อูล (CDP: Disclosure Insight Action) 
และ (3) ช่วยให้ทำงเทศบำลยโสธรได้รับกำร
สนบัสนนุงบประมำณเพือ่กำรด�ำเนนิโครงกำร

ในกำรจัดกำรปฏิกูลและมูลฝอย ประจ�ำปี 
2562 โดยมีกำรขอทุนสนับสนุนไปตำมแผน
ปฏิบัติกำรเพื่อจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร จำกส�ำนักนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
เงิน 165,747,710.70 บำท (4) จำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรของเทศบำลท�ำให้ทรำบว่ำกจิกรรม
กำรจัดกำรขยะมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
มำกที่สุด จึงได้มีมำตรกำรในเรื่องกำรจัดกำร
ขยะในชุมชนอย่ำงเข้มแข็ง โดยรำยละเอียด
กำรด�ำเนินงำนเริ่มจำกกำรฝึกอบรมผู้น�ำและ
แกนน�ำชุมชนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องของ
กำรคัดแยกขยะในครัวเรือน พร้อมกับขยำย
ผลสู่ชุมชน สถำนประกอบกำรณ์และภำคส่วน
อืน่ ๆ  มกีำรแจกถงัขยะเปียกและถงัขยะทัว่ไป
ให้ทุกครัวเรือน ให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยกันขุดหลุม
ฝังขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ เก็บถังขยะตำ
ที่สำธำรณะและถนนต่ำง ๆ เพื่อลดปริมำณ
ขยะจำกนอกพื้นที่
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 ผลลพัธ์ของโครงกำรจะเหน็ได้จำก กำรน�ำ
ข้อมูลที่ได้จำกโครงกำรไปใช้ท�ำให้ (1) ทำง
เทศบำลเมืองยโสธรได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เทศบำลน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน ระดับ
ประเทศประจ�ำปี 2562 รวมถึงมีผลงำน 
ต้นแบบในเรื่องกำรบริโภคอย่ำงย่ังยืน กำร
รับมือกับปัญหำวิกฤตกำรณ์กำรเพ่ิมปริมำณ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่จะเกิดข้ึนจำก
กำรน�ำเข้ำอำหำรที่สำมำรถน่ำไปเผยแพร่ 
ถ่ำยทอด และเปลีย่นเรยีนรูก้บัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  รวมถึงหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทั้ง
ภำยในและนอกจังหวัด (2) ส่วนทำงเทศบำล
ด่ำนซ้ำยได้มจีดัตัง้กองทนุขยะด่ำนซ้ำยสร้ำงสขุ 

เพื่อให้ประชำชนในชุมชนตระหนักและคัด
แยกขยะเพื่อเข้ำมำขำยน�ำรำยได้เข้ำกองทุน 
มีประกำศนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และภำค
ประชำชน ในกำรร่วมกันจดกำรขยะและสิ่ง
ปฎิกลูตัง้แต่ระดบัครวัเรือน จดัถังขยะคัดแยก 
ขยะตำมงำนบุญเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู ้และ 
ง่ำยต่อกำรจัดเก็บ รวมถึงกำรจัดวำงถังขยะ
อนัตรำยเพือ่รวบรวมและส่งให้ทำง อบจ. น�ำไป
จัดกำรอย่ำงถูกวิธี โดยผลจำกกำรด�ำเนินงำน 
ดังกล่ำว สำมำถช่วยลดปริมำณขยะในชุมชน 
โดยเปรยีบเทยีบ 4 เดอืนก่อนและหลงัด�ำเนนิ
กำรพบว่ำปรมิำณขยะลดลงมำกถงึร้อยละ 35.22
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มั่นใจว่ำพื้นที่เหล่ำนั้นมีคุณลักษณะเหมำะ
สมและพร้อมจะเป็นพื้นที่อยู่อำศัยของคนทั้ง 
ในปัจจุบันและในอนำคต โดยเบื้องต้นนั้น 
ควำมยัง่ยนืหมำยถงึแนวคดิทีมุ่ง่เน้นเป้ำหมำย 
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เมอืงจะเป็นประเดน็กำรพฒันำทีส่�ำคญั แต่นกั
วิชำกำรและผู้เช่ียวชำญยังประสบควำมยำก
ล�ำบำกในกำรประเมินควำมยั่งยืนของเมือง 
โดยเครื่องมือที่ส�ำคัญในกำรใช้ประเมินควำม
ยั่งยืนอย่ำงบูรณำกำรคือตัวช้ีวัดต่ำง ๆ ซ่ึงมี
ควำมส�ำคัญเพรำะเป็นสิ่งที่สำมำรถประเมิน
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ความยั่งยืนเป็นประเด็นที่มีความส าคัญยิ่งยวดต่อพื้นที่ในทุกระดับ เช่น ระดับย่าน (Neighborhood) เมือง (Towns 
and Cities) หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ (Nations) โดยความยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความมั่นใจว่าพื้นที่
เหล่านั้นมีคุณลักษณะเหมาะสมและพร้อมจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเบื้องต้นนั้นความยั่งยืน
หมายถึงแนวคิดที่มุ่งเน้นเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และความเท่า
เทียมกันทางสังคม ถึงแม้ความยั่งยืนของเมืองจะเป็นประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ แต่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญยังประสบความ
ยากล าบากในการประเมินความยั่งยืนของเมือง โดยเครื่องมือที่ส าคัญในการใช้ประเมินความยั่งยืนอย่างบูรณาการคือตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่สามารถประเมินและติดตามประสิทธิผลและความส าเร็จในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้เราท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้บริหารเมืองสามารถใช้ตัวชี้วัดใน
การติดตามการด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย รวมถึงเพื่อน าไปเปรียบเทียบความส าเร็จกับเมืองอื่น ๆ ได้ หากมีการ
น าไปใช้ได้อย่างถูกวิธี ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหาร ยกระดับการรับรู้ ส่งเสริมการสื่อสาร และสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งท้ายที่สุดสามารถน าไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมือง  โดยเมืองยั่งยืนเป็นแนวคิดที่
ประกอบด้วยปัจจัยที่หลากหลายรวมท้ังสิ้น 11 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ธรรมชาติคือหนึ่งในเสาหลักของความยั่งยืน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหมายถึง
คุณภาพและปริมาณของทรัพยากรทางธรรมชาติของเมืองรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

 สิ่งปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างครอบคลุมถึง สถานที่ รูปร่าง ความหนาแน่น ความหลากหลาย สัดส่วน รูปแบบและ
คุณภาพของโครงสร้างทางกายภาพ  

 ภูมิทัศน์ เมืองที่ยั่งยืนได้ต้องมีภูมิทัศน์ที่สวยงามส าหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ด้วย ถึงแม้ค าว่า 
ภูมิทัศน์นั้นจะมีความหมายหลากหลาย แต่ความสวยงามและความเหมาะสมทางทัศนียภาพเป็นหัวข้อที่ส าคัญที่
นักวิชาการเห็นพ้องต้องกัน  

 การบริหารจัดการน  าและขยะ การใช้ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการบริหารน้ าและขยะ 46 รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน
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และติดตำมประสิทธิผลและควำมส�ำเร็จใน
กำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืนได้ ตัวชี้วัดเหล่ำนี้
ช่วยให้เรำท�ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ที่สลับ
ซับซ้อนได้อย่ำงชัดเจนยิ่งข้ึน ผู้บริหำรเมือง
สำมำรถใช้ตัวชี้วัดในกำรติดตำมกำรด�ำเนิน
งำนว่ำเป็นไปตำมท่ีตัง้เป้ำหมำย รวมถงึเพือ่น�ำ
ไปเปรียบเทียบควำมส�ำเร็จกับเมืองอื่น ๆ ได้ 
หำกมกีำรน�ำไปใช้ได้อย่ำงถกูวธิ ีตวัชีว้ดัเหล่ำนี้
จะช่วยให้ผู้บริหำร ยกระดับกำรรับรู้ ส่งเสริม
กำรสือ่สำร และสร้ำงควำมร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยี ซึง่ท้ำยท่ีสดุสำมำรถน�ำไปสูก่ำรยก
ระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนในเมือง โดย
เมืองยั่งยืนเป็นแนวคิดท่ีประกอบด้วยปัจจัย
ที่หลำกหลำยรวมทั้งสิ้น 11 ปัจจัยดังต่อไปนี้
 • สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิธรรมชำติ
คือหนึ่งในเสำหลักของควำมยั่งยืน สภำพ
แวดล้อมทำงธรรมชำติหมำยถึงคุณภำพและ
ปรมิำณของทรพัยำกรทำงธรรมชำติของเมือง
รวมถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
 • สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้ำงครอบคลุม
ถึง สถำนท่ี รูปร่ำง ควำมหนำแน่น ควำม
หลำกหลำย สดัส่วน รปูแบบและคณุภำพของ
โครงสร้ำงทำงกำยภำพ 
 • ภูมิทัศน์ เมืองที่ ย่ังยืนได้ต้องมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงำมส�ำหรับผู้อยู่อำศัยและผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ  ด้วย ถึงแม้ค�ำว่ำภูมิทัศน์นั้น
จะมคีวำมหมำยหลำกหลำย แต่ควำมสวยงำม
และควำมเหมำะสมทำงทัศนียภำพเป็นหัวข้อ 

ที่ส�ำคัญที่นักวิชำกำรเห็นพ้องต้องกัน 
 • การบริหารจัดการน�้าและขยะ กำรใช้
ระบบและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องในกำรบรหิำร
น�้ำและขยะ
 • ความยติุธรรมทางสงัคม เมอืงท่ีย่ังยืน
ต้องส่งเสริมกำรเปิดรบัควำมแตกต่ำงและควำม
ยุติธรรมทำงสังคมผ่ำนกำรให้บริกำรผู้ที่ด้อย
โอกำส 
 • การคมนาคม ระบบกำรคมนำคมที่
ยั่งยืนจะต้องจ�ำกัดกำรปล่อยมลพิษ มุ่งเน้น
กำรใช้พลังงำนทดแทน มีกำรรีไซเคิลส่วน
ประกอบยำนพำหนะ ลดกำรใช้พื้นที่เพื่อกำร
คมนำคม สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย รำคำเหมำะ
สมและมีประสิทธิภำพ 
 • พลังงาน เมืองท่ียั่งยืนใช้พลังงำนท่ี
สะอำดและมีกำรผลิตพลังงำนทดแทนภำยใน
พื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 • เศรษฐกิจ กำรพฒันำทำงเศรษฐกิจเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของควำมยั่งยืน ซึ่งหมำย
ถึงคุณภำพและปริมำณของควำมพร้อมทำง
ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น ทรัพยำกร แรงงำน กำร
โทรคมนำคม
 • ความเป็นอยูแ่ละสขุภาพ เมืองทีย่ั่งยืน
ต้องมเีสถยีรภำพในด้ำนต่ำง ๆ  มทีีพั่กพงิ และ
ท�ำให้ผู้อยู่อำศัยมั่นใจว่ำจะสำมำรถด�ำรงชีวิต
ได้อย่ำงผำสุก เมืองท่ียั่งยืนต้องป้องกันผู้อยู่
อำศัยจำกภัยทำงธรรมชำติ และกระบวนกำร
บรรเทำสำธำรณภัยเพ่ือลดและหลีกเลี่ยง 
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ควำมสูญเสียจำกภัยต่ำง ๆ 
 • ความรืน่รมย์ ปัจจยันีห้มำยถงึกจิกรรม
ทำงสังคมที่สร้ำงควำมสนุกสนำนร่ืนรมย์ให ้
กับผู้คนภำยในเมือง ควำมรื่นรมย์เกิดจำก
กำรมีพื้นที่ให้ผู้คนได้พบปะสังสรรค์ระหว่ำง
คนในชุมชน 

 • ธรรมาภิบาล เมืองที่ย่ังยืนต้องมีกำร
บริหำรจัดกำร ตัดสินใจ และวำงแผนอย่ำงมี 
ธรรมำภบิำล กำรบูรณำกำรอย่ำงสหวทิยำกำร
เป็นส่ิงจ�ำเป็นที่จะน�ำไปสู ่กำรวำงแผนที่มี
ประสิทธิผล

 งำนวิจัยนี้ได้พัฒนำวิธีกำรประเมินเมือง
ย่ังยืนผ่ำนกำรประเมินท่ีครอบคลุมระหว่ำง 
มุมมองต่ำง ๆ กับกำรรับรู้ของผู้อยู่อำศัยใน 
ปัจจัยควำมยัง่ยืน กำรประเมิน 3 มมุมองนัน้เป็น
ตวัอย่ำงกำรผสมผสำนทัง้มมุมองกำรรบัรู้ของ 
ผูอ้ยูอ่ำศัย มมุมองข้อเทจ็จริงทำงกำยภำพ และ
มุมมองกำรลงทนุของเทศบำล ซึง่องค์ประกอบ
เหล่ำนีล้้วนมคีวำมส�ำคญัยิง่แต่มกัไม่ถกูน�ำมำ
ใช้และกล่ำวถงึในงำนวจัิยท่ีผ่ำนมำ โดยวิธกีำร
ประเมินนี้พยำยำมก้ำวข้ำมควำมท้ำทำยบำง
ประกำรของตวัช้ีวัดควำมยัง่ยนื เช่น กำรเปรยีบ
เทยีบระหว่ำงมมุมอง ควำมทนัสมยั ควำมเพยีง
พอของข้อมูล ควำมเข้ำใจง่ำย มปีระสทิธภิำพ 
บนพื้นฐำนของทรัพยำกรที่จ�ำกัด งำนวิจัยนี้มี
เป้ำหมำยเพื่อใช้ประเมินเทศบำลทั้ง 3 ระดับ
เพื่อพิสูจน์ว่ำเครื่องมือดังกล่ำวมีควำมเหมำะ
สมและเป็นไปได้ส�ำหรับปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ 
ในประเทศไทย ทัง้นีเ้ทศบำลในประเทศไทยทัง้ 
2,442 แห่งนัน้สำมำรถน�ำวธิกีำรประเมนิควำม
ยัง่ยนืดงักล่ำวไปปรบัใช้ให้เหมำะสมกบัเทศบำล
ตนเอง อย่ำงไรก็ตำมในกำรประยุกต์ใช้กำร
ประเมินควำมยั่งยืนกับเมืองอื่น ๆ นอกจำก

ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยท่ี
ควรพิจำรณำวิธีกำรประเมินที่สมดุลระหว่ำง
ควำมเป็นมำตรฐำนและควำมสอดคล้องของ
บริบทเมืองที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นผู้วิจัยแนะน�ำ
ให้รักษำองค์ประกอบหลักเหล่ำน้ีไว้ ได้แก่  
กำรประเมิน 3 มุมมอง และ 11 ปัจจัยควำม
ยั่งยืนของเมือง โดยมีมุมมองข้อเท็จจริงทำง
กำยภำพจำกตัวชี้วัดที่ครอบคลุมปัจจัยควำม
ยั่งยืนรวม 36 ตัวชี้วัด และมุมมองกำรลงทุน
ของเทศบำลโดยพิจำรณำจำกกำรลงทุนใน
โครงกำรเพื่อควำมยั่งยืนรวม 488 โครงกำร 
ซึง่กำรประเมนิควำมยัง่ยนืของเมอืงผ่ำน 3 มมุ
มองล้วนมคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่แต่มกัไม่ถูกน�ำ
มำใช้และถูกกล่ำวถึงในงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ ทีม
วิจัยได้สัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้บริหำรเทศบำล 
10 แห่งเพือ่ทบทวนควำมเข้ำใจและระบปัุจจยั
ที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน ผลกำร
วิเครำะห์แสดงให้เห็นว่ำปัจจัยหลักท่ีส่งผล
ต่อกำรพัฒนำเมืองเพื่อก้ำวสู่ควำมยั่งยืนมี 5 
ปัจจยั ได้แก่ ภำวะผูน้�ำ บคุลำกร งบประมำณ 
เครอืข่ำย และกฎระเบยีบ และเพือ่ควำมเข้ำใจ
เชิงลึกในควำมยั่งยืนทำงกำยภำพ ทีมผู้วิจัย 
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ได้วเิครำะห์สัณฐำนของเมืองผ่ำนกำรวเิครำะห์ 
Space Syntax ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำถึงแม้เมือง
มีโครงสร้ำงแกนหลักของเมือง รูปทรง และ
กำรสัญจรที่เชื่อมเมืองสู่พื้นที่ต่ำง ๆ ในระดับ
ค่อนข้ำงดี แต่พบว่ำส่วนใหญ่โครงสร้ำงย่อย
ของเมืองขำดควำมต่อเนือ่งในกำรเช่ือมต่อกนั 
ดังนั้นเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนควรมุ่งเน้น 

กำรพฒันำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงโครงข่ำยแกน
หลักและแกนรอง พัฒนำควำมเป็นศูนย์กลำง
ของชุมชนให้สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก และ
พฒันำปรับปรงุมำตรกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม และ
เกษตรกรรม

เนื้อหาโครงการ

 โครงกำรวิจยันี้เป็นโครงกำรที่มีกำรน�ำผล
กำรวจิยัจำกโครงกำร “กำรศกึษำแนวทำงเพิม่
ประสิทธิภำพพัฒนำเมืองสู่ควำมยั่งยืนผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วม กรณศึีกษำเมอืงศำลำ
ยำ จังหวัดนครปฐม” มำต่อยอดในประเด็น
ของตวัชีว้ดัเพือ่พฒันำเป็นงำนวจิยัทีส่ร้ำงกำร
ประเมินเมืองในภำพรวม โดยทีมนักวิจัยเน้น
ไปที่พื้นที่ในขอบเขตระดับเทศำบำลเพ่ือกำร
พัฒนำวิธีกำรประเมินเมืองยั่งยืนผ่ำนกำร
ประเมินท่ีครอบคลุมระหว่ำงมุมมองต่ำง ๆ 
กบักำรรบัรูข้องผูอ้ยูอ่ำศัยในปัจจยัควำมยัง่ยืน 
กำรประเมิน 3 มุมมองนั้นได้แก่ มุมมองผู้อยู่
อำศัย (Resident Perceptions) มุมมองข้อ
เทจ็จรงิทำงกำยภำพ (Physical Reality) และ
มมุมองกำรลงทนุของเทศบำล (Municipality’s 
Investment) ดังแสดงในภำพที่ 1 นอกจำก
นี้งำนวิจัยยังท�ำกำรประเมินกำรแบรนด์เมือง 
ด้วยปัจจัยควำมยั่งยืนจำกมุมมองของผู้อยู ่
อำศยั (Resident Perceptions) โดยวเิครำะห์
กำรรบัรูข้องประชำชนต่อปัจจยัควำมยัง่ยนืและ

ควำมส�ำคัญของปัจจัยควำมยั่งยืน โดยตอบ
วัตถุประสงค์โครงกำรทั้ง 3 ข้อ ได้แก่
  1. เพื่อสร้ำงระบบประเมินภำพรวม
สถำนะเมืองยัง่ยนื (Sustainable City Profile) 
ผ่ำนกำรศึกษำเมืองต่ำง ๆ ในระดับเทศบำล
นคร เทศบำลเมือง และเทศบำลต�ำบลในเขต
ปริมณฑลผ่ำนมุมมองผู้อยู่อำศัย (Resident 
Perceptions) มมุมองข้อเทจ็จรงิทำงกำยภำพ 
(Physical Reality) และมมุมองผูบ้รหิำรเมอืง 
(Administrator’s Perspective) เพ่ือให้เทศบำล
และหน่วยรำชกำรในเมอืงใหญ่สำมำรถน�ำระบบ
ประเมนิภำพรวมสถำนะเมอืงย่ังยืนนี ้ไปประเมนิ
ระดับควำมยั่งยืนของเมืองอย่ำงบูรณำกำร
 2. เพื่อวิเครำะห์ควำมพร้อมและช่องว่ำง
ของข้อมูลในกำรพัฒนำ city profile และรูป
แบบกำรน�ำเสนอที่เหมำะสมในกำรน�ำไปใช้
เพื่อพัฒนำเมืองให้ยั่งยืน
 3. เพือ่พฒันำข้อเสนอแนะเชงินโยบำยและ
แนวทำงกำรน�ำ city profile ไปใช้สนับสนุน
กำรวำงแผนพัฒนำเมืองไปสู่ควำมยั่งยืน
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ภาพที ่1 กรอบกระบวนกำรประเมนิ วเิครำะห์ และเสนอแนะกำรสร้ำงระบบประเมนิเมอืงยัง่ยืน 3 มมุมอง

แกนรอง พัฒนาความเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก และพัฒนาปรับปรุงมาตรการด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 

เนื อหาโครงการ 

 โครงการวิจัยน้ีเป็นโครงการที่มีการน าผลการวิจัยจากโครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาเมืองสู่
ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม” มาต่อยอดในประเด็นของตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา
เป็นงานวิจัยที่สร้างการประเมินเมืองในภาพรวม โดยทีมนักวิจัยเน้นไปที่พื้นที่ในขอบเขตระดับเทศาบาลเพื่อการพัฒนาวิธีการ
ประเมินเมืองยั่งยืนผ่านการประเมินที่ครอบคลุมระหว่างมุมมองต่าง ๆ กับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยความยั่งยืน การ
ประเมิน 3 มุมมองนั้นได้แก่ มุมมองผู้อยู่อาศัย (Resident Perceptions) มุมมองข้อเท็จจริงทางกายภาพ (Physical Reality) 
และมุมมองการลงทุนของเทศบาล (Municipality’s Investment) ดังแสดงในรูปที่ 1 นอกจากนี้งานวิจัยยังท าการประเมิน
การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนจากมุมมองของผู้อยู่อาศัย (Resident Perceptions) โดยวิเคราะห์การรับรู้ของ
ประชาชนต่อปัจจัยความยั่งยืนและความส าคัญของปัจจัยความยั่งยืน โดยตอบวัตถุประสงค์โครงการทั้ง 3 ข้อได้แก่ 

  1. เพื่อสร้างระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืน (Sustainable City Profile) ผ่านการศึกษาเมืองต่างๆ ใน
ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลในเขตปริมณฑลผ่านมุมมองผู้อยู่อาศัย (Resident Perceptions) มุมมอง
ข้อเท็จจริงทางกายภาพ (Physical Reality) และมุมมองผู้บริหารเมือง (Administrator’s Perspective) เพื่อให้เทศบาลและ
หน่วยราชการในเมืองใหญ่สามารถน าระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืนนี้ ไปประเมินระดับความย่ังยืนของเมืองอย่าง
บูรณาการ 

2. เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างของข้อมูลในการพัฒนา city profile และรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม
ในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 

3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการน า city profile ไปใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองไปสู่
ความยั่งยืน 

 
รูปที่ 1 กรอบกระบวนการประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะการสร้างระบบประเมินเมืองยั่งยืน 3 มุมมอง 

 ดังที่กล่ำวไปในข้ำงต้นว่ำ โครงกำรวิจัยนี้ 
ใช้พื้นที่เทศบำลเป็นหน่วยวิเครำะห์ (Unit of 
analysis) โดยประเทศไทยมเีทศบำล 3 ระดบั 
ได้แก่ เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเทศบำล
ต�ำบล โดยสำเหตุของกำรเลือกเทศบำลเป็น
หน่วยวิเครำะห์เพรำะควำมสอดคล้องของ
ควำมหมำยของค�ำว่ำ “เมือง” ในบริบทของ
ประเทศไทย ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ว่ำพื้นที่ใดก็ตำม

หำกเป็นเขตเทศบำล รวมถึงท้องถิน่ท่ีมีรปูแบบ
กำรปกครองพเิศษ อนัได้แก่ กรงุเทพมหำนครฯ 
และเมืองพัฒนำถือว่ำเป็นเขตเมือง (มูลนิธิ
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2558) ซึ่งโครงกำร
วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษำเป็นต้นแบบทั้งหมด  
10 เทศบำลดังต่อไปนี้เป็นตัวแทนเทศบำลใน
เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหำนครฯ

 • เทศบำลนครสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร  ควำมหนำแน่นสูง (H)
 • เทศบำลเมืองบำงศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ควำมหนำแน่นสูง (H) 
 • เทศบำลนครสมุทรสำคร จังหวัดสมทุรสำคร ควำมหนำแน่นกลำงบน (UM)
 • เทศบำลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธำน ี ควำมหนำแน่นกลำงบน (UM)
 • เทศบำลต�ำบลบำงม่วง จังหวัดนนทบุรี ควำมหนำแน่นกลำงบน (UM)
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 • เทศบำลเมืองสำมพรำน จังหวัดนครปฐม ควำมหนำแน่นกลำงล่ำง (LM)
 • เทศบำลต�ำบลบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร ควำมหนำแน่นกลำงล่ำง (LM)
 • เทศบำลต�ำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ควำมหนำแน่นกลำงล่ำง (LM)
 • เทศบำลต�ำบลศำลำยำ จังหวัดนครปฐม ควำมหนำแน่นต�่ำ (L)
 • เทศบำลต�ำบลบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ควำมหนำแน่นต�่ำ (L)

 นอกจำกกำรประเมินควำมยั่งยืนแบบ 3 
มุมมองแล้ว งำนวิจัยชิ้นนี้ยังเสริมเรื่องของ
กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงเชิงสัณฐำนของเมือง
เข้ำมำด้วย โดยท�ำกำรกำรศกึษำโครงสร้ำงเชงิ
สัณฐำนของเมืองโดยเทคนิค Space syntax 
ด้วยกำรประยุกต์เทคนิคเพื่อกำรศึกษำใน 3 
ประเด็นด้วยกัน คือ กำรศึกษำลักษณะทั่วไป
ของโครงสร้ำงเชิงสัณฐำน กำรศึกษำรูปทรง

ของเมอืงด้วยเทคนคิกรำฟ four-pointed star 
model และเทคนิคกำรศึกษำคุณลักษณะของ
โครงสร้ำงเชงิสณัฐำนของควำมเป็นศนูย์กลำง
ของชุมชน ซึ่งกำรศึกษำทั้งสำมประเด็นจะ
สะท้อนคุณลักษณะส�ำคัญโครงสร้ำงเชิงสณัฐำน
ของเมอืงท่ีน�ำไปสูก่ำรสรปุประเดน็ในกำรเป็น
เมืองยั่งยืน

 ผลลัพธ์ของโครงกำรสำมำรถสรุปได้ 3 ส่วนหลัก คือ กำรประเมิน 3 มุมมอง (Three-
Pronged Assessment) กำรแบรนด์เมอืงด้วยปัจจยัควำมยัง่ยนื (Sustainable Place Branding 
Analysis: SPBA) และกำรประเมินควำมยั่งยืนของเมืองจำกมุมมองผู้บริหำรเมือง

โดยสรุป
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ตารางที่ 1 คะแนนกำรรับรู้ของผู้อยู่อำศัยในเทศบำลต่อปัจจัยควำมยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย

เทศบาล NE BE LA WW SE TR EN EC LH CO GO κ n

สมทุรปรำกำร 3.0 3.2 3.3 2.9 3.1 3.4 2.9 3.3 3.3 3.2 2.8 3.1 202

สมทุรสำคร 2.9 3.2 3.2 2.4 3.1 2.9 2.4 3.4 3.2 3.2 2.9 3.0 223

คูคต 2.6 2.8 2.7 2.1 2.9 2.7 2.1 3.0 2.9 2.9 2.4 2.7 206

บำงศรีเมอืง 3.0 2.8 3.3 3.0 3.1 3.1 3.0 2.9 3.3 3.0 2.9 3.0 220

สำมพรำน 3.0 3.1 3.1 2.8 3.1 3.1 2.9 3.2 3.1 3.0 2.8 3.0 214

ธญับรุี 2.8 3.0 3.2 2.2 3.0 2.9 2.2 3.1 2.9 2.9 2.7 2.8 205

บำงบ่อ 2.8 3.0 3.1 2.6 2.9 2.9 2.5 3.2 2.9 2.9 2.6 2.9 227

บำงม่วง 3.4 3.3 3.2 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.9 3.5 3.3 3.4 220

บ้ำนโพธิ์ 3.0 3.2 3.2 2.4 3.1 3.0 2.4 3.3 3.1 3.1 2.6 2.9 230

ศำลำยำ 3.0 3.5 3.6 2.7 3.3 3.5 2.9 3.5 3.3 3.3 2.7 3.2 210

κ 4.1 4.3 4.5 3.7 4.3 4.3 3.7 4.5 4.5 4.3 3.9 4.2 2,157

NE = สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำต ิ(Natural Environment); BE = ส่ิงปลกูสร้ำง (Built Environment); 
LA = ภมูทัิศน์ (Landscape); WW = กำรจัดกำรน�ำ้และขยะ (Waste and Water Management);  
SE = ควำมยตุธิรรมทำงสงัคม (Social Equity); TR = กำรคมนำคม (Transport); EN = พลังงำน  
(Energy); EC = เศรษฐกิจ (Economic Growth); LH = ควำมเป็นอยูแ่ละสขุภำพ (Liveability and  
Health); GO = ธรรมำภบิำล (Governance)

 ผลลัพธ ์ของกำรประเมินเทศบำลทั้ ง  
10 เทศบำลสำมำรถกำรประเมินและสรุป ได้ 
3 ส่วนหลักคือ มุมมองผู้อยู่อำศัย (Resident 
Perceptions) มมุมองข้อเทจ็จริงทำงกำยภำพ 
(Physical Reality) และมมุมองกำรลงทนุของ
เทศบำล (Municipality’s Investment) โดย

มมุมองผูอ้ยูอ่ำศยัสำมำรถสรปุกำรรบัรูข้องผูอ้ยู่
จำกตวัแทนทัง้ 10 เทศบำลทีอ่ำศยัในเทศบำล
ต่อปัจจยัควำมยัง่ยนืของเมอืง 11 ปัจจยัจำกกำร
เก็บแบบสอบถำมประชำชนจ�ำนวน 2,157 คน 
ออกมำดังตำรำงที่ 1

การประเมิน 3 มุมมอง (Three-Pronged Assessment)
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 มมุมองข้อเทจ็จรงิทำงกำยภำพ (Physical 
Reality) เป็นคะแนนทีใ่ห้จำก 11 ปัจจัย 33 ตวั

ชี้วัดที่ส่งผลต่อควำมยั่งยืนต่อทั้ง 10 เทศบำล 
ดังสรุปในตำรำงที่ 2 

เทศบาล NE BE LA WW SE TR EN EC LH CO GO κ
สมทุรปรำกำร 2.5 5.0 4.0 3.0 3.5 3.3 3.0 3.5 4.3 3.7 2.0 3.4

สมทุรสำคร 3.0 4.5 4.0 3.5 2.5 3.1 4.0 3.2 4.0 3.5 4.5 3.6

คคูต 2.0 3.5 4.0 4.0 3.8 4.1 4.0 3.5 4.0 4.1 2.5 3.6

บำงศรีเมอิง 2.0 4.0 2.0 4.0 3.1 3.1 2.0 4.5 3.5 3.6 4.0 3.3

สำมพรำน 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.1 5.0 3.8 4.0 3.5 2.5 3.5

ธญับรุี 4.0 2.0 4.0 4.0 3.8 3.6 4.0 3.5 3.5 3.5 4.0 3.6

บำงบ่อ 3.0 4.5 3.0 2.0 3.9 3.8 3.0 3.5 3.8 3.8 4.5 3.5

บำงม่วง 3.5 4.0 3.0 4.5 3.9 3.6 2.0 4.5 3.8 3.9 4.0 3.7

บ้ำนโพธิ์ 5.0 2.5 2.0 4.5 3.8 3.6 4.0 2.8 5.0 4.1 3.5 3.7

ศำลำยำ 4.5 2.5 5.0 2.5 4.2 3.6 4.0 3.8 4.0 4.6 3.0 3.8

κ 3.3 3.6 3.4 3.5 3.7 3.6 3.5 3.7 4.0 3.8 3.5 3.6

NE = Natural Environment (สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำต)ิ; BE = Built Environment (สิง่ปลกูสร้ำง); 
LA = Landscape (ภมูทิศัน์); WW = Waste and Water Management (กำรจดักำรน�ำ้และขยะ);  
SE = Social Equity (ควำมยุตธิรรมทำงสังคม); TR = Transport (กำรคมนำคม); EN = Energy 
(พลงังำน); EC = Economic Growth (กำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกจิ); LH = Liveability and Health 
(ควำมเป็นอยูแ่ละสขุภำพ); GO = Governance (ธรรมำภบิำล)

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนควำมยั่งยืนของเทศบำลตัวอย่ำง 10 เทศบำลในมุมมองข้อเท็จจริงทำง
กำยภำพ

 มุมมองกำรลงทุนของเทศบำล (Munic-
ipality’s Investment) โดยให้คะแนนจำก
สัดส่วนกำรลงทุนของเทศบำลในโครงกำรที่

เกีย่วข้องกบัปัจจยัควำมยัง่ยืนของเมือง 11 ปัจจยั  
ดังตำรำงที่ 3 
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เทศบาล NE BE LA WW SE TR EN EC LH CO GO รวม

สมทุรปรำกำร 0 0 1 1 3 1 0 0 2 6 2 16

สมทุรสำคร 1 7 0 7 27 3 0 4 20 5 8 82

คูคต 3 3 3 3 42 7 0 1 37 10 7 116

บำงศรีเมอืง 3 0 0 5 10 0 0 2 31 9 4 64

สำมพรำน 2 1 0 1 15 2 0 1 8 3 18 51

ธญับรุี 2 0 1 3 5 3 1 1 19 6 8 49

บำงบ่อ 1 0 0 2 2 3 0 1 16 5 2 32

บำงม่วง 0 2 2 2 11 0 0 1 25 7 6 56

บ้ำนโพธิ์ 0 0 0 1 7 2 0 1 4 7 4 26

ศำลำยำ 0 0 0 1 5 0 0 1 9 2 3 21

ค่ำเฉลีย่ 12 13 7 26 127 21 1 13 171 60 62 513

NE = สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ (Natural Environment); BE = ส่ิงปลกูสร้ำง (Built Environment); 
LA = ภมูทิศัน์ (Landscape); WW = กำรจัดกำรน�ำ้และขยะ (Waste and Water Management);  
SE = ควำมยติุธรรมทำงสังคม (Social Equity); TR = กำรคมนำคม (Transport); EN = พลงังำน  
(Energy); EC = เศรษฐกิจ (Economic Growth); LH = ควำมเป็นอยูแ่ละสขุภำพ (Liveability and 
Health); GO = ธรรมำภบิำล (Governance)

 โดยกำรประเมินทั้ง 3 มุมมองนี้สำมำรถ
น�ำมำเพื่อพิจำรณำกำรลงทุนของเทศบำลโดย
ใช้แนวทำง Four-Action Framework (ERRC) 
ซึ่งจะสำมำรถพล็อตออกมำเป็นกรำฟที่แสดง
ให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของ
แต่ละเทศบำล ยกตัวอย่ำงเช่น เทศบำลนคร

สมุทรปรำกำร จำกแผนภำพเทศบำลควร
พิจำรณำกำรลงทุนโครงกำรในปัจจัยด้ำนกำร
จัดกำรน�้ำและขยะทั้ง 4 แนวทำง และเพ่ิม
กำรลงทนุหรอืสร้ำงโครงกำรใหม่ในปัจจยัด้ำน
พลงังำน ธรรมำภบิำล และสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติ (ภำพที่ 2)
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ภาพที่ 2 กำรประเมิน 3 มุมมองของเทศบำลนครสมุทรปรำกำร

 เทศบาลนครสมุทรสาคร จำกแผนภำพ
เทศบำลควรพจิำรณำกำรลงทุนโครงกำรในปัจจยั
ด้ำนควำมยุติธรรมทำงสังคมทั้ง 4 แนวทำง 
ยกเลกิหรอืลดโครงกำรในปัจจยัด้ำนควำมเป็น

อยู่และสุขภำพ และเพิ่มกำรลงทุนหรือสร้ำง
โครงกำรใหม่ในปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติ กำรคมนำคม กำรจัดกำรน�้ำและ
ขยะ และพลังงำน (ภำพที่ 3)

 
รูปที่ 2 การประเมิน 3 มุมมองของเทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลนครสมุทรสาคร จากแผนภาพเทศบาลควรพิจารณาการลงทุนโครงการในปัจจัยด้านความยุติธรรมทาง
สังคมทั้ง 4 แนวทาง ยกเลิกหรือลดโครงการในปัจจัยด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ และเพิ่มการลงทุนหรือสร้างโครงการใหม่
ในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การคมนาคม การจัดการน้ าและขยะ และพลังงาน (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 การประเมิน 3 มุมมองของเทศบาลนครสมุทรสาคร 

 ซึ่งผลการศึกษาระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยและข้อเท็จจริงทางกายภาพ พบว่า ในมุมมองความยั่งยืนนั้นมีระดับการ
รับรู้ที่หลากหลาย บางมุมมองมีระดับค่าเฉลี่ยที่เท่ากันหรือสูงกว่ามุมมองอื่นอย่างมาก ในการประเมินแต่ละปัจจัยแยกกันจึง
เป็นสิ่งส าคัญ เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์เฉพาะและปรับปรุงปัจจัยนั้นให้น่าสนใจมากขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแต่ละ
เมืองมีระดับความยั่งยืนที่ต่างกันไป จึงตอกย้ าแนวคิดที่ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจะด าเนินการในระดับท้องถิ่น (Vojnovic, 
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 ซึ่งผลกำรศึกษำระดับกำรรับรู้ของผู้อยู่ 
อำศัยและข้อเท็จจริงทำงกำยภำพ พบว่ำ ใน
มมุมองควำมยัง่ยนืนัน้มีระดบักำรรบัรู้ทีห่ลำก
หลำย บำงมมุมองมรีะดบัค่ำเฉลีย่ทีเ่ท่ำกนัหรอื
สงูกว่ำมุมมองอืน่อย่ำงมำก ในกำรประเมนิแต่ละ
ปจัจยัแยกกันจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เพือ่ให้สำมำรถ
พฒันำกลยุทธ์เฉพำะและปรบัปรงุปัจจัยนัน้ให้
น่ำสนใจมำกข้ึน ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็น

ว่ำแต่ละเมืองมีระดับควำมยั่งยืนที่ต่ำงกันไป 
จึงตอกย�้ำแนวคิดที่ว่ำกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ควรจะด�ำเนนิกำรในระดบัท้องถิน่ (Vojnovic, 
2014; Williams et al., 2011) ซึง่ควำมเป็นจรงิ
กำรวดัควำมย่ังยนืในระดบัโลกหรอืระดบัชำติ
เพียงอย่ำงเดียวอำจจะไม่สะท้อนสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของคนในท้องถิ่น 

 
รูปที่ 2 การประเมิน 3 มุมมองของเทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลนครสมุทรสาคร จากแผนภาพเทศบาลควรพิจารณาการลงทุนโครงการในปัจจัยด้านความยุติธรรมทาง
สังคมทั้ง 4 แนวทาง ยกเลิกหรือลดโครงการในปัจจัยด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ และเพิ่มการลงทุนหรือสร้างโครงการใหม่
ในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การคมนาคม การจัดการน้ าและขยะ และพลังงาน (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 การประเมิน 3 มุมมองของเทศบาลนครสมุทรสาคร 

 ซ่ึงผลการศึกษาระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยและข้อเท็จจริงทางกายภาพ พบว่า ในมุมมองความยั่งยืนนั้นมีระดับการ
รับรู้ที่หลากหลาย บางมุมมองมีระดับค่าเฉลี่ยที่เท่ากันหรือสูงกว่ามุมมองอื่นอย่างมาก ในการประเมินแต่ละปัจจัยแยกกันจึง
เป็นสิ่งส าคัญ เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์เฉพาะและปรับปรุงปัจจัยนั้นให้น่าสนใจมากขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแต่ละ
เมืองมีระดับความยั่งยืนที่ต่างกันไป จึงตอกย้ าแนวคิดที่ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจะด าเนินการในระดับท้องถิ่น (Vojnovic, 
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 กำรวิเครำะห์แบรนด์เมืองยั่งยืน (SPBA) 
จำกข้อมลูระดบัควำมส�ำคญัและระดบักำรรบัรู้
ของผูอ้ยูอ่ำศยั (Azzopardi & Nash, 2013) ซึง่ 
ผู้วิจัยเลือกใช้ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนกำร
รับรู้และระดับควำมส�ำคัญท่ีเข้ำใกล้ค่ำกลำง 
เพื่อก�ำหนดจุดตัดของตำรำง ภำพที่ 4 แสดง
ต�ำแหน่งของปัจจัยควำมยั่งยืนของเมือง  
11 ปัจจัย โดยกำรวิเครำะห์แบรนด์เมือง
ย่ังยืนนั้นจะแบ่งตำรำงออกเป็น 3 ต�ำแหน่ง 
คือ ด้ำนขวำ-บน ด้ำนขวำ-ล่ำง และด้ำนซ้ำย 
โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต�ำแหน่งด้ำนขวำ-บน คือ 
ต�ำแหน่ง “Brand” หมำยถึง ปัจจัยที่มีคะแนน
อยู่ในค่ำเฉล่ียและมีระดับกำรรับรู้และระดับ
ควำมส�ำคัญสงู ได้แก่ กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ 
ควำมเป็นอยู่และสุขภำพ และควำมยุติธรรม
ทำงสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ใน
ต�ำแหน่งขวำ-ล่ำง คือ ต�ำแหน่ง “Educate” 
หมำยถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่ำเฉลี่ยและ
มีระดับกำรรับรู้สูง แต่ระดับควำมส�ำคัญจำก
ทศันคตขิองผูอ้ยูอ่ำศยัต�ำ่ ได้แก่ ควำมรืน่รมย์ 
ภูมิทัศน์ กำรคมนำคม และสิ่งปลูกสร้ำง และ 
4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับกำรรับรู้ต�่ำกว่ำค่ำ
เฉลี่ยอยู่ในต�ำแหน่งด้ำนซ้ำยของตำรำง คือ 
ต�ำแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภำพแวดล้อม
ทำงธรรมชำติ พลงังำน กำรจดักำรน�ำ้และขยะ 
และธรรมำภิบำล โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงปัจจัย

สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำตินั้นมีระดับกำร
รับรู้ต�่ำแต่มีระดับควำมส�ำคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบำลควรจะมุง่เน้นและพฒันำกำรรบัรูข้อง
ผู้อยู่อำศัยในปัจจัยดังกล่ำว 
 นอกจำกกำรวิเครำะห์ระดับกำรรับรู้ของ 
ผู้อยู่อำศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบำลในข้ำงต้น
แล้ว ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ข้อมูลของแต่ละพื้นที่
แยกกันเพื่อให้สำมำรถเสนอแนะแนวทำงใน
กำรแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยควำมยั่งยืนที่
เหมำะสมส�ำหรับเทศบำลแต่ละแห่ง ผลกำร
วิเครำะห์แต่ละเมืองนั้นมีควำมแตกต่ำงจำก
ผลกำรวิเครำะห์รวม 10 เทศบำล เช่น ภูมิ
ทัศน์ของเทศบำล 7 แห่งอยู่ในช่อง “Brand” 
ถึงแม้ว่ำในผลกำรวิเครำะห์รวมนั้นจะมีระดับ
ควำมส�ำคัญไม่สูงมำกนัก เช่นเดียวกับปัจจัย
ควำมยุติธรรมทำงสังคมและปัจจัยควำมเป็น
อยู่และสุขภำพที่ผลกำรวิเครำะห์รวมนั้นอยู่
ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเครำะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบำลเท่ำนั้นที่ปัจจัยดังกล่ำว
จะอยู่ในต�ำแหน่ง “Brand” จำกผลกำรศึกษำ
แสดงให้เห็นว่ำกำรวิเครำะห์รำยเทศบำลและ
กำรวิเครำะห์รวมทุกเทศบำลมีผลที่แตกต่ำง
กัน ดังน้ัน เทศบำลแต่ละแห่งควรวิเครำะห์
และประเมินกำรสร้ำงจุดขำยให้เหมำะสมกับ
เมืองตนเอง ซึ่งสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำในกำร
สร้ำงจดุขำยของแต่ละเทศบำลได้ดงัตำรำงท่ี 4

การแบรนด์เมอืงด้วยปัจจยัความย่ังยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) 
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 ตวัอย่ำงกำรแบรนด์เมอืงย่ังยืนของเทศบำล
นครสมทุรปรำกำร (ภำพที ่4) และกำรแบรนด์ 
เมอืงยัง่ยืนของเทศบำลนครสมทุรสำคร (ภำพ
ที่ 5) เมื่อน�ำมำพล็อตกรำฟให้เห็นแต่ละส่วน
ชดัเจนว่ำมจีดุเด่นและจดุทีต้่องพัฒนำปรบัปรงุ
ใดบ้ำง
 งำนวจิยันีย้งัแสดงถึงควำมเชือ่มโยงระหว่ำง
มุมมองทีน่่ำสนใจและบ่งชีโ้อกำสในกำรศกึษำ
เพิ่มเติมในอนำคต ตัวอย่ำงเช่น
 • พลังงำน : พลังงำนเป็นปัจจัยควำม
ยั่งยืนของเมืองที่กำรรับรู้ของผู้อยู่อำศัยอยู่ใน
ระดบัต�ำ่ควรได้รับกำรแก้ไข ในส่วนของมมุมอง

ผู้บริหำรนัน้ กำรลงทนุในพลงังำนสะอำดมอียูใ่น
ระดบัน้อยทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทียบกับปัจจัยอืน่ ๆ  
นอกจำกนี ้จำกกำรสมัภำษณ์ผูบ้ริหำรพบว่ำไม่มี 
ผูบ้รหิำรเทศบำลใดทีร่ะบวุ่ำปัจจยัด้ำนพลงังำน
เป็นองค์ประกอบควำมยั่งยืนของเมือง เพรำะ
ฉะนัน้กำรเชือ่มโยงแนวทำงต่ำงๆ ช่วยย�ำ้เตอืน 
ควำมส�ำคญัอย่ำงเร่งด่วนทีภ่ำครฐัควรรเิริม่หำ 
แนวทำงพัฒนำกำรใช้พลังงำนท่ียั่งยืนอย่ำง
จริงจัง
 • กำรบริหำรจัดกำรน�้ำและขยะ : กำร
บรหิำรจดักำรน�ำ้และขยะเป็นปัจจยัทีมี่กำรรับ
รู้โดยผู้อยู่อำศัยอยู่ในระดับต�่ำและได้รับกำร

ตารางที่ 4 ค�ำแนะน�ำเชิงปฏิบัติสู่กำรสร้ำงจุดขำยของเทศบำล 10 แห่ง

โครงการพฒันาระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยัง่ยืน กรณศึีกษาเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตําบลในเขตปริมณฑลอยางสหวิทยาการ
Sustainable City Profile: A Multidiscipline Case Study of Municipalities in Bangkok’s Vicinity

ตารางที่ 4 คําแนะนําเชิงปฏิบัติสูการสรางจุดขายของเทศบาล 10 แหง

เทศบาล n Brand Educate Improve

สมทุรปราการ 202     

สมทุรสาคร 223      

คูคต 206    

บางศรีเมอืง 220      

สามพราน 214     

ธญับรุี 205     

บางบอ 227      

บางมวง 220   

บานโพธิ์ 230     

ศาลายา 210       

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล 
 = สภาพแวดลอมทางธรรมชาต,ิ 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล 

 = ความยุตธิรรมทางสังคม,  = การเติบโตทางเศรษฐกิจ, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล 

 = สิง่ปลูกสราง, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล 

   = ภมูทิศัน, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = ความเปนอยูและสุขภาพ, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = ความรืน่รมย, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = การ

คมนาคม, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = พลังงาน, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = การจัดการน้ําและขยะ, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = ธรรมาภบิาล

    

  

  

  

   

  

42 โครงการเมืองยั่งยืน 258 รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



โครงกำรพฒันำระบบประเมนิภำพรวมสถำนะเมืองยัง่ยืน กรณศีกึษำเทศบำลนคร เทศบำลเมอืง และเทศบำลต�ำบลในเขตปริมณฑลอย่ำงสหวิทยำกำร
Sustainable City Profile: A Multidiscipline Case Study of Municipalities in Bangkok’s Vicinity

โครงการพัฒนาระบบประเมนิภาพรวมสถานะเมืองยัง่ยืน กรณศึีกษาเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตาํบลในเขตปริมณฑลอยางสหวทิยาการ
Sustainable City Profile: A Multidiscipline Case Study of Municipalities in Bangkok’s Vicinity

ตารางที่ 4 คําแนะนําเชิงปฏิบัติสูการสรางจุดขายของเทศบาล 10 แหง

เทศบาล n Brand Educate Improve

สมทุรปราการ 202     

สมทุรสาคร 223      

คคูต 206    

บางศรีเมอืง 220      

สามพราน 214     

ธญับรุี 205     

บางบอ 227      

บางมวง 220   

บานโพธิ์ 230     

ศาลายา 210       

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล 
 = สภาพแวดลอมทางธรรมชาต,ิ 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล 

 = ความยุตธิรรมทางสังคม,  = การเติบโตทางเศรษฐกิจ, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความร่ืนรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล 

 = สิง่ปลูกสราง, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความร่ืนรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล 

   = ภมูทิศัน, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = ความเปนอยูและสุขภาพ, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = ความรืน่รมย, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความรื่นรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = การ

คมนาคม, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความร่ืนรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = พลังงาน, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความร่ืนรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = การจดัการน้ําและขยะ, 

2014; Williams et al., 2011) ซึ่งความเป็นจริงการวัดความยั่งยืนในระดับโลกหรือระดับชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
สะท้อนสถานการณ์และความต้องการของคนในท้องถิ่น  

 การแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืน (Sustainable Place Branding Analysis: SPBA) การวิเคราะห์แบรนด์
เมืองยั่งยืน (SPBA) จากข้อมูลระดับความส าคัญและระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย (Azzopardi & Nash, 2013) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการรับรู้และระดับความส าคัญที่เข้าใกล้ค่ากลางเพื่อก าหนดจุดตัดของตาราง รูปที่ 4.11 
แสดงต าแหน่งของปัจจัยความยั่งยืนของเมือง 11 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แบรนด์เมืองยั่งยืนนั้นจะแบ่งตารางออกเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ด้านขวา-บน ด้านขวา-ล่าง และด้านซ้าย โดย 3 ปัจจัยที่อยู่ในต าแหน่งด้านขวา-บน คือ ต าแหน่ง “Brand” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้และระดับความส าคัญสูง  ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และสุขภาพ และความยุติธรรมทางสังคม ในส่วนของ 4 ปัจจัย ที่ตกอยู่ในต าแหน่งขวา -ล่าง คือ ต าแหน่ง “Educate” 
หมายถึง ปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยและมีระดับการรับรู้สูง แต่ระดับความส าคัญจากทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ า ได้แก่ 
ความร่ืนรมย์ ภูมิทัศน์ การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และ 4 ปัจจัยที่มีคะแนนระดับการรับรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง
ด้านซ้ายของตาราง คือ ต าแหน่ง “Improve” ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พลังงาน การจัดการน้ าและขยะ และธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีระดับการรับรู้ต่ าแต่มีระดับความส าคัญสูงที่สุด ดังนั้น
เทศบาลควรจะมุ่งเน้นและพัฒนาการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยในปัจจัยดังกล่าว  

นอกจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้อยู่อาศัยรวมท้ังหมด 10 เทศบาลในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่แยกกันเพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการแบรนด์เมืองด้วยปัจจัยความยั่งยืนที่เหมาะสมส าหรับเทศบาล
แต่ละแห่ง ผลการวิเคราะห์แต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์รวม 10 เทศบาล  เช่น ภูมิทัศน์ของเทศบาล 7 
แห่งอยู่ในช่อง “Brand” ถึงแม้ว่าในผลการวิเคราะห์รวมนั้นจะมีระดับความส าคัญไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับปัจจัยความ
ยุติธรรมทางสังคมและปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพที่ผลการวิเคราะห์รวมนั้นอยู่ในช่อง “Brand” แต่เมื่อวิเคราะห์แยกแล้วมี
เพียง 4-5 เทศบาลเท่านั้นที่ปัจจัยดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง “Brand” จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ราย
เทศบาลและการวิเคราะห์รวมทุกเทศบาลมีผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลแต่ละแห่งควรวิเคราะห์และประเมินการสร้างจุด
ขายให้เหมาะสมกับเมืองตนเอง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าในการสร้างจุดขายของแต่ละเทศบาลได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค าแนะน าเชิงปฏิบัติสู่การสร้างจุดขายของเทศบาล 10 แห่ง  
เทศบาล n Brand Educate Improve 
สมุทรปราการ 202                
สมุทรสาคร 223            
คูคต 206               
บางศรีเมือง 220            
สามพราน 214              
ธัญบุร ี 205            
บางบ่อ 227            
บางม่วง 220 

           
บ้านโพธิ์ 230           
ศาลายา 210              

 = สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, = ความยุติธรรมทางสังคม, = การเติบโตทางเศรษฐกิจ,  = สิ่งปลูกสร้าง,   = ภูมิทัศน์,  
  = ความเป็นอยู่และสุขภาพ,  = ความรื่นรมย์,  = การคมนาคม,  = พลังงาน,  = การจัดการน้ าและขยะ,   = ธรรมาภิบาล  = ธรรมาภบิาล

    

  

  

  

   

  

42 โครงการเมืองยั่งยืน 2

 

 ตัวอย่างการแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรปราการ (รูปที่ 4) และการแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบาลนคร
สมุทรสาคร (รูปที่ 5) เมื่อน ามาพล็อตกราฟให้เห็นแต่ละส่วนชัดเจนว่ามีจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงใดบ้าง 

 

รูปที่ 4 การแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรปราการ 

 

รูปที่ 5 การแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรสาคร 

 งานวิจัยนี้ยังแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างมุมมองที่น่าสนใจและบ่งชี้โอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต 
ตัวอย่างเช่น 

- พลังงาน : พลังงานเป็นปัจจัยความยั่งยืนของเมืองที่การรับรู้ของผู้อยู่อาศัยอยู่ในระดับต่ าควรได้รับการแก้ไข ใน
ส่วนของมุมมองผู้บริหารนั้น การลงทุนในพลังงานสะอาดมีอยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ จาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าไม่มีผู้บริหารเทศบาลใดที่ระบุว่าปัจจัยด้านพลังงานเป็นองค์ประกอบความยั่งยืนของเมือง 
เพราะฉะน้ันการเชื่อมโยงแนวทางต่างๆ ช่วยย้ าเตือนความส าคัญอย่างเร่งด่วนที่ภาครัฐควรริเริ่มหาแนวทางพัฒนาการใช้
พลังงานที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง 

 - การบริหารจัดการน้ าและขยะ : การบริหารจัดการน้ าและขยะเป็นปัจจัยที่มีการรับรู้โดยผู้อยู่อาศัยอยู่ในระดับต่ า
และได้รับการระบุว่าเป็นปัญหาและความท้าทายของเทศบาลจากการสัมภาษณ์ทั้งที่การลงทุนโดยเทศบาลอยู่ในระดับสูง โดย
เป็นรองเพียงการลงทุนในปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายโดยสัณฐานของเมืองท้ัง 10 เมืองได้ 
เพราะผลจากการวิเคราะห์พบว่าเมืองในงานวิจัยนี้ทั้งหมดล้วนมีตรอกซอกซอยภายในเ มืองท่ีมีความเช่ือมโยงและเช่ือมต่อใน
ระดับต่ า ไม่มีความเป็นศูนย์กลาง ซึ่งอาจจะน าไปสู่ปัญหาการบริหารจัดการน้ าและขยะที่ด้อยประสิทธิภาพ 

 - การเติบโตทางเศรษฐกิจ : การใช้แนวทางหลากหลายในการประเมินความย่ังยืนยังสามารถบ่งชี้โอกาสในการ
พัฒนายิ่งขึ้นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีระดับการรับรู้ท่ีดีของผู้อยู่อาศัยและได้รับการให้ความส าคัญจาก

 

 ตัวอย่างการแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรปราการ (รูปที่ 4) และการแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบาลนคร
สมุทรสาคร (รูปที่ 5) เมื่อน ามาพล็อตกราฟให้เห็นแต่ละส่วนชัดเจนว่ามีจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงใดบ้าง 

 

รูปที่ 4 การแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรปราการ 

 

รูปที่ 5 การแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรสาคร 

 งานวิจัยนี้ยังแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างมุมมองที่น่าสนใจและบ่งชี้โอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต 
ตัวอย่างเช่น 

- พลังงาน : พลังงานเป็นปัจจัยความยั่งยืนของเมืองที่การรับรู้ของผู้อยู่อาศัยอยู่ในระดับต่ าควรได้รับการแก้ไข ใน
ส่วนของมุมมองผู้บริหารนั้น การลงทุนในพลังงานสะอาดมีอยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ จาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าไม่มีผู้บริหารเทศบาลใดที่ระบุว่าปัจจัยด้านพลังงานเป็นองค์ประกอบความยั่งยืนของเมือง 
เพราะฉะน้ันการเชื่อมโยงแนวทางต่างๆ ช่วยย้ าเตือนความส าคัญอย่างเร่งด่วนที่ภาครัฐควรริเริ่มหาแนวทางพัฒนาการใช้
พลังงานที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง 

 - การบริหารจัดการน้ าและขยะ : การบริหารจัดการน้ าและขยะเป็นปัจจัยที่มีการรับรู้โดยผู้อยู่อาศัยอยู่ในระดับต่ า
และได้รับการระบุว่าเป็นปัญหาและความท้าทายของเทศบาลจากการสัมภาษณ์ทั้งที่การลงทุนโดยเทศบาลอยู่ในระดับสูง โดย
เป็นรองเพียงการลงทุนในปัจจัยความเป็นอยู่และสุขภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายโดยสัณฐานของเมืองท้ัง 10 เมืองได้ 
เพราะผลจากการวิเคราะห์พบว่าเมืองในงานวิจัยนี้ทั้งหมดล้วนมีตรอกซอกซอยภายในเ มืองท่ีมีความเช่ือมโยงและเช่ือมต่อใน
ระดับต่ า ไม่มีความเป็นศูนย์กลาง ซึ่งอาจจะน าไปสู่ปัญหาการบริหารจัดการน้ าและขยะที่ด้อยประสิทธิภาพ 

 - การเติบโตทางเศรษฐกิจ : การใช้แนวทางหลากหลายในการประเมินความย่ังยืนยังสามารถบ่งชี้โอกาสในการ
พัฒนายิ่งขึ้นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีระดับการรับรู้ท่ีดีของผู้อยู่อาศัยและได้รับการให้ความส าคัญจาก

ภาพที่ 4 กำรแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบำลนครสมุทรปรำกำร

ภาพที่ 5 กำรแบรนด์เมืองยั่งยืนของเทศบำลนครสมุทรสำคร

ระบุว่ำเป็นปัญหำและควำมท้ำทำยของเทศบำล
จำกกำรสัมภำษณ์ทั้งท่ีกำรลงทุนโดยเทศบำล
อยู่ในระดับสูง โดยเป็นรองเพียงกำรลงทุนใน
ปัจจัยควำมเป็นอยู่และสุขภำพ ปัญหำที่เกิด

ขึ้นสำมำรถอธิบำยโดยสัณฐำนของเมืองท้ัง 
10 เมืองได้ เพรำะผลจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ
เมอืงในงำนวจิยันีท้ัง้หมดล้วนมตีรอกซอกซอย
ภำยในเมอืงทีม่คีวำมเชือ่มโยงและเชือ่มต่อใน
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ระดับต�่ำ ไม่มีควำมเป็นศูนย์กลำง ซึ่งอำจจะ
น�ำไปสู่ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและขยะที่
ด้อยประสิทธิภำพ
 • กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ : กำรใช้
แนวทำงหลำกหลำยในกำรประเมนิควำมย่ังยืน
ยังสำมำรถบ่งชี้โอกำสในกำรพัฒนำยิ่งข้ึนไป
ได้ ตัวอย่ำงเช่น กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มี

ระดบักำรรบัรูท่ี้ดขีองผู้อยูอ่ำศยัและได้รบักำร
ให้ควำมส�ำคัญจำกกำรสัมภำษณ์กับผู้บริหำร
เทศบำล อย่ำงไรก็ด ีกำรวเิครำะห์สัณฐำนของ
เมืองบ่งช้ีโอกำสในกำรพฒันำศนูย์กลำงเมืองมี
ชีวิตชีวำที่จะสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำและ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงสร้ำงสรรค์และ
ยั่งยืน

การประเมินความยั่งยืนของเมืองจากมุมมองผู้บริหารเมือง

 ควำมเข้ำใจของผูบ้รหิำรในเรือ่งองค์ประกอบ
ของเมอืงย่ังยืนน้ันมคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำร
ผลักดันสู่ควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงเมืองยั่งยืน 
หำกขำดองค์ประกอบอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงย่อม
ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อกำรพัฒนำนโยบำย
ที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนควำมเป็น
เมืองย่ังยืน ทั้งนี้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร
เทศบำล 10 แห่ง พบว่ำ ควำมเข้ำใจของผู้
บรหิำรเทศบำลในแนวคิดควำมเป็นเมอืงยัง่ยนื
นัน้ยงัไม่ครอบคลมุทกุด้ำน ส่วนใหญ่จะมุง่เน้น
ไปที่ปัจจัยด้ำนกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
และด้ำนธรรมำภิบำล (เน้นกำรมส่ีวนร่วมของ
ประชำชน) ด้ำนควำมยตุธิรรมทำงสังคม และ
ควำมเป็นอยู่และสุขภำพ ตำมล�ำดับ อย่ำงไร
ก็ตำมผลกำรศึกษำพบว่ำผู้บริหำรเทศบำลทั้ง 
10 แห่ง ยังขำดควำมตระหนักรู้ว่ำปัจจัยด้ำน
พลังงำนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของควำมเป็นเมือง
ยัง่ยนื ซึง่อำจส่งผลให้กำรพฒันำนโยบำยสู่ควำม
เป็นเมอืงย่ังยืนนัน้ขำดประสทิธิภำพ นอกจำกนี้
ยงัพบประเดน็ทีน่่ำสนใจในกำรสมัภำษณ์ เช่น 

ควำมตระหนักของผู้บริหำรเทศบำลต่อปัจจัย
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติที่มีไม่มำกเท่ำที่
ควรเพรำะควำมเป็นเมืองปริมณฑล และบำง
เทศบำลเหน็ว่ำอตัลกัษณ์ของพืน้ทีน่ัน้ส่งผลต่อ
ควำมยั่งยืนของเมืองมำกกว่ำปัจจัยอื่น ๆ ซึ่ง
สะท้อนถึงควำมไม่เข้ำใจในองค์ประกอบของ
ควำมเป็นเมืองยั่งยืนโดยรวม 
 จำกกำรสมัภำษณ์และทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ก่ียวข้อง ท�ำให้สำมำรถสรุปปัจจยัสนบัสนนุ
และควำมท้ำทำยทีน่�ำไปสู่ควำมย่ังยนืของกลุม่
ตัวอย่ำงเทศบำล ได้ดังนี้
 • ปัจจัยด้ำนผู้บริหำร มีควำมส�ำคัญใน 
กำรเป็นผูก้�ำหนดทศิทำงและล�ำดับควำมส�ำคัญ
ของงำนในเทศบำล ดงัน้ัน มุมมองของผูบ้รหิำร
ที่มีต่อควำมเป็นเมืองยั่งยืนจึงมีควำมส�ำคัญ 
หำกผู้บริหำรไม่ให้ควำมส�ำคัญ หรือมีควำม
เข้ำใจไม่ครอบคลมุทกุด้ำนของควำมเป็นเมอืง
ยั่งยืน ก็จะส่งผลต่อกำรพัฒนำเทศบำลไปสู่
ควำมเป็นเมืองยั่งยืนได้
 - ปัจจยัด้ำนบคุลำกร เป็นผูข้บัเคลือ่นและ
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น�ำนโยบำยไปปฏิบัติ ดังนั้นหำกบุคลำกรมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถก็จะสำมำรถน�ำนโยบำย
ที่ได้รับจำกผู้บริหำรไปด�ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมท้ังเป็นประโยชน์
ในกำรขบัเคลือ่นเทศบำลไปสูค่วำมยัง่ยนือย่ำง
เป็นระบบ
 • ปัจจัยด้ำนเครือข่ำยภำครัฐ หมำยถึง 
หน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องที่ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกนัเอง โดย
หน่วยงำนส่วนกลำงมหีน้ำทีใ่นกำรมอบนโยบำย
และงบประมำณ ในขณะที่ส่วนจังหวัดมีหน้ำ
ที่ก�ำกับดูแลงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ 
มส่ีวนในกำรให้ควำมช่วยเหลอืทัง้ในรปูแบบที่
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
 • ปัจจยัด้ำนเครอืข่ำยภำคเอกชน หมำยถงึ 
บริษัท ห้ำงร้ำน ผู้ประกอบกำร มหำวิทยำลัย 
สภำหอกำรค้ำ ท่ีอยู่ในพื้นที่เทศบำล มีส่วน

อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ผ่ำนทำง 
ควำมร่วมมือต่ำง ๆ  เช่น ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเงิน ข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ใช้กำรใน
กำรพัฒนำเมืองยั่งยืน
 • ปัจจัยด้ำนเครือข่ำยภำคประชำชน 
ปัจจบุนัประชำชนได้มีบทบำททีเ่ปล่ียนแปลงไป 
จำกเดิมที่เป็นผู้ลงคะแนนเสียง กลำยเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Partner) และยิ่งประชำชน
มส่ีวนร่วมมำกขึน้เพยีงใด กำรด�ำเนนิกำรของ
เทศบำลจะมีประสิทธิผลมำกขึ้นเท่ำนั้น
 • ปัจจัยด้ำนกฎระเบียบ อำทิ พระรำช
บัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย 
อ�ำนำจให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2560 
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ และหน่วยงำน
ตรวจสอบที่ใช้ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบำล เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กำรก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนนิงำนของเทศบำล 
และกระบวนกำรภำยในองค์กร

 จำกกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงเชงิสณัฐำนของ
เมือง 10 เขตเทศบำลจำกทั้งสำมประเด็น อัน
ได้แก่ กำรศึกษำลักษณะทั่วไปของโครงสร้ำง
เชิงสัณฐำน กำรศึกษำรูปทรงของเมืองด้วย
เทคนิคกรำฟ four-pointed star model และ
เทคนิคกำรศึกษำคุณลักษณะของโครงสร้ำง
เชิงสัณฐำนของควำมเป็นศูนย์กลำงเมืองของ
ชุมชน พบประเด็นต่ำง ๆ ของโครงสร้ำงเชิง
สัณฐำนเมืองที่สัมพันธ์กับรูปแบบ (Generic 

form) ของโครงสร้ำงเชงิสณัฐำนของโครงข่ำย
เมอืงทีเ่อือ้ให้เกดิควำมยัง่ยนืตำมแนวทำงของ
กำรสร้ำงควำมยัง่ยืนของทีว่่ำงโดยสำมำรถสรปุ
เป็นประเด็นที่ส�ำคัญดังนี้ 
 ลกัษณะโครงสร้ำงเชงิสณัฐำนและรปูทรง
เมืองของในเขตเทศบำล 10 แห่ง มีโครงสร้ำง
แกนหลักของเมือง (Foreground network) 
ก�ำกับรูปทรงที่ดี และเชื่อมต่อกำรสัญจรของ
เมอืงเพ่ือไปพืน้ทีต่่ำง ๆ  ในระดบัค่อนข้ำงด ีแต่

โครงสร้างเชิงสัณฐานของเมืองกับเมืองยั่งยืน 
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โครงสร้ำงย่อยของเมอืง (Background network) 
ขำดกำรเชื่อมต่ออย่ำงต่อเนื่อง มีลักษณะเป็น
กิง่ก้ำนและแยกตวัออกจำกกันเป็นกลุ่มชมุชน
ย่อย ๆ  และลกัษณะดังกล่ำวจะชดัเจนมำกขึน้
เมือ่พจิำรณำร่วมกนักบัลกัษณะของววิฒันำกำร
กำรตัง้ถิน่ฐำนของชมุชนจำกเมอืงรมิน�ำ้สูเ่มอืง
รมิถนน ซึง่ส่งผลให้โครงสร้ำงเชงิสณัฐำนของ
เมอืงในปัจจบุนัทีใ่ช้งำนผ่ำนโครงข่ำยของถนน
เป็นหลกัซ้อนทบัลงบนโครงข่ำยของโครงสร้ำง
น�้ำ ท�ำให้ขำดกำรเชื่อมต่อกันอย่ำงต่อเน่ือง 
ลักษณะดังกล่ำวท�ำให้เกิดกำรพึ่งพิงถนนเส้น
หลักของเมือง เนื่องจำกมีทำงเลือก (Choice) 
ในกำรเดนิทำงสญัจรต�ำ่ เกดิปัญหำควำมแออดั
บนถนนเส้นหลกั มลพษิและกำรสญูเสยีโอกำส
ด้ำนเวลำในกำรเดินทำง
 ลกัษณะกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิทีส่อดคล้อง
ไปกบัโครงสร้ำงเชงิสณัฐำนของเมอืง โดยจำก
กำรศึกษำพบว่ำ ลักษณะดังกล่ำวสอดคล้อง
กับรูปแบบของโครงสร้ำงแกนหลักของพ้ืนท่ี
ทีส่อดคล้องกบักำรเกดิกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ 
ซึง่อำศยัประโยชน์จำกควำมสำมำรถในกำรเข้ำ
ถึงและปริมำณกำรสัญจรท่ีผ่ำนไปมำได้มำก 
และเกดิเป็นพ้ืนทีศ่นูย์กลำงด้ำนพำณชิย กรรม
ของเมือง ในขณะที่โครงข่ำยย่อยของพื้นที่ซึ่ง
มีควำมเชื่อมต่อน้อยสัมพันธ์กับลักษณะกำร
ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อำศัยของชุมชน
 รปูแบบของเมอืงกับโครงสร้ำงเชงิสณัฐำน
ศูนย์กลำงของชุมชน พบว่ำ ควำมสำมำรถ
ในกำรไปถึงและกำรเดินทำงได้สะดวกของ
กำรเป็นศูนย์กลำงชุมชนที่พึ่งพำตนเองได้ 

(Self-Organized city) ของเมือง 10 แห่ง 
ในเขตเทศบำลอยู ่ในระดับค่อนข้ำงต�่ำเม่ือ
เทียบกับเมืองอ่ืน ๆ ลักษณะดังกล่ำวส่งผล
ให้ควำมเป็นศูนย์กลำงของเมืองที่จะเกิดกำร
สัญจรขวักไขว่ และกิจกรรมหลำกหลำยตำม
แนวทำงของ Active suburban towns จำก
ควำมสำมำรถของโครงข่ำยเชิงสัณฐำนของ
เมืองขำดประสิทธิภำพ และต้องใช้มำตรกำร
ในกำรจดักำรและพฒันำเพือ่ให้กจิกรรมต่ำง ๆ   
มีควำมสัมพันธ์กับกำรเข้ำถึงที่ดีมำกยิ่งขึ้น
 จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ดังกล่ำว น�ำ
มำสู ่แนวทำงกำรเสนอแนะกำรพัฒนำของ
เมืองเพ่ือควำมยั่งยืนบนฐำนควำมเข้ำใจด้ำน
โครงสร้ำงเชิงสัณฐำนของเมือง ดังนี้
 • พัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงข่ำย
แกนหลักและแกนรอง โดยกำรส่งเสริมกำร
เชือ่มต่อและพัฒนำโครงข่ำยระดับย่อยของพ้ืนที่ 
โดยสำมำรถท�ำได้หลำยวธิ ีทัง้กระบวนกำรเชงิ
นโยบำย กำรก่อสร้ำงและพฒันำ เช่น ส่งเสรมิ
กำรจดัรปูท่ีดนิเพือ่ให้เกดิกำรเชือ่มต่อของพืน้ที่ 
และเชือ่มต่อโครงข่ำยถนนก่ิงก้ำนและทำงตัน
ให้เชือ่มต่อถึงกนั กำรพัฒนำและประสำนโครง
ข่ำยกำรเดินทำงทำงเลือก เช่น กำรประสำน
โครงข่ำยกำรเดนิทำงทำงน�ำ้และทำงถนน กำร
พฒันำระบบขนส่งมวลชนเพ่ือเพิม่ศกัยภำพใน
กำรเชือ่มต่อระหว่ำงโครงข่ำยแกนหลกัและแกน
รองของเมอืงให้มำสูศ่นูย์กลำงชุมชนได้สะดวก
 • พฒันำควำมเป็นศนูย์กลำงของชมุชนให้
เข้ำถงึได้สะดวก ตำมแนวทำงกำรสร้ำง Active 
suburban town centre เพือ่ให้เมอืงเกดิควำม
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ย่ังยืนพึ่งพำตนเองได้ และไม่ต้องพ่ึงพำกำร
เดินทำงเพ่ือไปท�ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
สงัคมอืน่ ๆ  ในเมอืงทีม่ขีนำดใหญ่และมคีวำม
พร้อมกว่ำ โดยประกอบด้วยมำตรกำรหลัก ๆ  
2 แนวทำง คอื กำรเพิม่ศกัยภำพโครงข่ำยกำร
เข้ำถงึของศนูย์กลำงชุมชน และกำรเพิม่ควำม
หลำกหลำยของกิจกรรม
 • มำตรกำรทำงด้ำนกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

และเศรษฐกิจ ท่ีสอดคล้องกับลกัษณะโครงสร้ำง
เชิงสัณฐำนของเมือง โดยกำรส่งเสริมให้เกิด
กจิกรรมทำงเศรษฐกจิอย่ำงกระชบัทีส่อดคล้อง
ไปกบัศักยภำพของโครงสร้ำงแกนหลกัของเมือง 
เพือ่ให้กำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนเกดิในพืน้ที่
อย่ำงกระชบั ในขณะเดยีวกนักพ็ฒันำคณุภำพ
ของพ้ืนที่ทำงสังคมในพื้นที่พักอำศัยบนโครง
ข่ำยย่อยของเมือง

 ผลงำนวิจัยของโครงกำรนี้ได้ (1) ผลงำน
วจิยัรวม 4 เรือ่ง ได้แก่ กำรประเมนิควำมยัง่ยืน
ของเมืองผ่ำน 3 มุมมอง (Three-Pronged 
Sustainability Assessment) กำรแบรนด์
เมือง กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และ
กำรวิเครำะห์สัณฐำนของเมือง ( 2 ) ก ำ ร น� ำ 
เสนอและฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู ้บริหำร 
เทศบำลนครสมุทรำปรำกำร เทศบำลนคร
สมทุรสำคร เทศบำลต�ำบลบำงม่วง และเทศบำล
ต�ำบลศำลำยำ เพ่ือร่วมกนัวำงแผนแนวทำงใน
กำรพัฒนำเมืองสู่ควำมย่ังยืนในอนำคต ใน
งำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร “The Sustainable 
City Research Project กำรสร้ำงแบรนด์  
กำรประเมินเมือง กำรวิเครำะห์เครือข่ำยและ
กำรวิเครำะห์สัณฐำนเพื่อกำรพัฒนำเมือง 
อย่ำงยัง่ยนื” ในวนัจนัทร์ที ่29 เมษำยน 2562 
ณ ห้องทวีวัฒนำ ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม 

ศำลำยำ พำวลิเลยีน (Salaya Pavilion MUIC 
Training Center) จ.นครปฐม นอกจำกนี้ทำง
ทีมนักวิจัยได้มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำก
กำรวิจัยสู่เทศบำลผ่ำนกำรจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ 
คู่มือระบบประเมินเมืองยั่งยืนและจัดส่งไป
ยังเทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเทศบำล
ต�ำบลทั่วประเทศ จ�ำนวน 2,442 เทศบำล 
รวมถึงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยสู่
เทศบำลผ่ำนกำรจดัท�ำสือ่ดจิทิลั เวป็ไซด์ www. 
sustainablecity.in.th เพือ่เผยแพร่แนวทำงและ
วธิกีำรประเมนิเมอืงสูค่วำมยัง่ยนืและมอบผล
กำรวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัจงัหวดัสมุทรสำครให้แก่
ผูท้ีเ่กีย่วข้อง และระดมควำมคดิวำงแผนพัฒนำ
เมืองสมุทรสำคร
 ผลลพัธ์ของโครงกำรจะเห็นได้จำก มีกำรน�ำ
รปูแบบกำรแบรนด์เมืองและปรับเสรมิศกัยภำพ
ในเมืองไปปรับใช้ในเทศบำลต้นแบบ

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
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 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำในปัจจุบันเป็นกำร
บริหำรจัดกำรโดยภำครัฐเป็นส่วนใหญ่ โดย
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอยู่ภำยใต้ควำมดูแลของ 
29 หน่วยงำน 10 กระทรวง ที่มีกำรด�ำเนิน
งำนเป็นของตนเองโดยปรำศจำกกำรประสำน
งำนกัน เป็นผลให้กำรตัดสินใจในกำรบริหำร
จดักำรน�ำ้ขำดเอกภำพ และขำดควำมต่อเน่ือง
ในนโยบำย ตลอดจนกำรใช้งบประมำณจดักำร
น�ำ้ในปัจจบุนัยงัเป็นไปในทำงกำรแก้ไขมำกกว่ำ
ป้องกัน
 นอกจำกนี้ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำใน
ประเทศไทยนั้นยังคงมีช่องว่ำงเชิงนโยบำยใน
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำระดับประเทศถึงจัดสรร
ทรัพยำกรน�้ำ เกิดช่องว่ำงในกำรด�ำเนินงำน
จำกประเด็นทำงกฎหมำย กำรถ่ำยโอน และ

ไม่มีแผนพัฒนำก�ำลังคนและเทคโนโลยีเป็น 
กำรเฉพำะ และช่องว่ำงขององค์ควำมรู้ใน
กำรจัดหำเครื่องมือวำงแผนด�ำเนินงำนบูรณำ
กำรทัง้ด้ำนกำรจดัหำและศกึษำควำมต้องกำร
น�้ำรองรับต่อแผนกำรพัฒนำและสร้ำงควำม
มั่นคงที่ดี เกิดเป็นค�ำถำมของงำนวิจัยชิ้นนี้
ถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรน�้ำ และกำรบูรณำ
กำรเครื่องมือกำรวำงแผนในกำรจัดหำและ
ส�ำรองน�ำ้เพ่ือกำรพฒันำและส�ำรองควำมมัน่คง
ของเมืองโดยเลือกเมืองล�ำพูนเป็นกรณีศึกษำ 
เนื่องจำกเป็นเมืองที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำง
กำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจอันเป็นค�ำถำมแห่ง
ทิศทำงในกำรพัฒนำเมือง

โครงกำร:    แผนที่ความต้องการใช้น�้าในเขตเทศบาลเมืองล�าพูน
ชื่อภำษำอังกฤษ:  Water Conservation and Management through Land Use Planning  
     in Lamphun City
หัวหน้ำโครงกำร:  รองศาสตราจารย์ ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
สังกัด:    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง:

บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะท่ี 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานท่ีมุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 
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5.
โครงการ แผนท่ีความตอ้งการใชน้  า้ในเขตเทศบาลเมืองล าพนู
ชื่อภาษาอังกฤษ: Water Conservation and Management through Land Use Planning in Lamphun City 

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ 

สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง: 
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การบริหารจัดการน ้าในปัจจุบันเป็นการบริหารจัดการโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยการบริหารจัดการน ้าอยู่ภายใต้
ความดูแลของ 29 หน่วยงาน 10 กระทรวง ที่มีการด้าเนินงานเป็นของตนเองโดยปราศจากการประสานงานกัน เป็นผลให้การ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน ้าขาดเอกภาพ และขาดความต่อเน่ืองในนโยบาย ตลอดจนการใช้งบประมาณจัดการน ้าใน
ปัจจุบันยังเป็นไปในทางการแก้ไขมากกว่าป้องกัน 

นอกจากนี  การบริหารจัดการน ้าในประเทศไทยนั นยังคงมีช่องว่างเชิงนโยบายในการบริหารจัดการน ้าระดับประเทศ
ถึงจัดสรรทรัพยากรน ้า เกิดช่องว่างในการด้าเนินงานจากประเด็นทางกฎหมาย การถ่ายโอน และไม่มีแผนพัฒนาก้าลังคนและ
เทคโนโลยีเป็นการเฉพาะ และช่องว่างขององค์ความรู้ในการจัดหาเครื่องมือวางแผนด้าเนินงานบูรณาการทั งด้านการจัดหา
และศึกษาความต้องการน ้ารองรับต่อแผนการพัฒนาและสร้างความมั่นคงที่ดี เกิดเป็นค้าถามของงานวิจัยชิ นนี ถึงการจัดสรร
ทรัพยากรน ้า และการบูรณาการเครื่องมือการวางแผนในการจัดหาและส้ารองน ้าเพ่ือการพัฒนาและส้ารองความมั่นคงของ
เมืองโดยเลือกเมืองล้าพูนเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจอันเป็นค้าถามแห่งทิศทางในการพัฒนาเมือง 

แท้ที่จริงแล้วความต้องการน ้าใช้ในเมืองมีความสัมพันธ์กับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและการมีอยู่ของทรัพยากรน ้าเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไป แต่ความเชื่อมโยงดังกล่าวกลับไม่เคย
ถูกบูรณาการสู่การก้าหนดนโยบายในการพัฒนาเมือง โดยในการบริหารจัดการน ้าในเขตเมืองภาครัฐมีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถ
เชื่อมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรน ้าได้ คือ การวางแผนชุมชนเมืองหรือการวางผังเมือง ที่สามารถก้าหนด
ประเภทและความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สัมพันธ์กับความสามารถให้บริการน ้าใช้ของเมืองได้ จ้ากัดหรือเพิ่มความ
เสี่ยงต่อน ้าท่วม ป้องกันหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อถิ่นที่อยู่อาศัยทางน ้าและความหลากหลายทางชีวภาพฯ 

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองล้าพูน เช่น กิจกรรมการอยู่อาศัย การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรมต่าง
ล้วนต้องการน ้าใช้ในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อผนวกกับปัญหาความขาดแคลนน ้าใช้อันเป็นผลมาจากความเสื่อมถอยของ
ความอุดมสมบูรณ์ของพื นที่ป่าต้นน ้า ร่วมกับภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก อาจน้าไปสู่การต่อสู้เพื่อแย่งชิง
ทรัพยากรน ้าระหว่างกลุ่มผู้ใช้น ้า ด้วยเหตุที่ทรัพยากรน ้าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกัน (Common Property Resources) และ
ความขาดแคลนน ้าใช้อาจน้ามาซึ่งการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนในสังคมเพื่อชิงการครอบครองการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า ซึ่ง
การแย่งชิงน ้าในเขตเมืองล้าพูนมิได้เกิดขึ นเพียงเฉพาะในกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในล้าพูนเท่านั น การใช้น ้าในเขตเมืองล้าพูนยังเป็น
การแย่งชิงทรัพยากรน้ากับชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางต้นน ้าของแหล่งน ้าดิบที่ใช้ผลิตน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่
ชาวเมืองล้าพูนอีกด้วย นอกจากนี ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาล้าพูน ที่บ่งชี ถึงความต้องการน ้าใช้เพิ่มขึ นระหว่างปี 
พ.ศ. 2547-2559 ยังสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้าใช้ของเมืองล้าพูนในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ดังนั น68 รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



 แท้ที่จริงแล้วควำมต้องกำรน�้ำใช้ในเมือง
มีควำมสัมพันธ์กับประเภทกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน ซึ่งควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเภทกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรมีอยู่ของทรัพยำกร
น�้ำเป็นที่ทรำบกันดีโดยทั่วไป แต่ควำมเชื่อม
โยงดังกล่ำวกลับไม่เคยถูกบูรณำกำรสู่กำร
ก�ำหนดนโยบำยในกำรพฒันำเมอืง โดยในกำร
บริหำรจัดกำรน�ำ้ในเขตเมอืงภำครฐัมเีคร่ืองมอื
หนึง่ทีส่ำมำรถเชือ่มกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิและ
กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำได้ คือ กำรวำงแผน
ชุมชนเมืองหรือกำรวำงผังเมือง ที่สำมำรถ
ก�ำหนดประเภทและควำมเข้มข้นของกำรใช้
ประโยชน์ทีดิ่นให้สมัพนัธ์กบัควำมสำมำรถให้
บริกำรน�้ำใช้ของเมืองได้ จ�ำกัดหรือเพิ่มควำม
เสีย่งต่อน�ำ้ท่วม ป้องกนัหรอืก่อให้เกดิอนัตรำย
ต่อถิน่ทีอ่ยูอ่ำศยัทำงน�ำ้และควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพฯ
 กจิกรรมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิในเขตเมอืง
ล�ำพูน เช่น กิจกรรมกำรอยู่อำศัย กำรเกษตร
กรรม กำรพำณิชยกรรมต่ำงล้วนต้องกำรน�้ำ
ใช้ในปริมำณที่แตกต่ำงกัน ซ่ึงเม่ือผนวกกับ
ปัญหำควำมขำดแคลนน�ำ้ใช้อนัเป็นผลมำจำก
ควำมเสื่อมถอยของควำมอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ป่ำต้นน�้ำ ร่วมกับภำวะกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศของโลก อำจน�ำไปสู่กำรต่อสู้เพ่ือ
แย่งชิงทรัพยำกรน�้ำระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ด้วย
เหตุที่ทรัพยำกรน�้ำเป็นทรัพย์สินท่ีใช้ร่วมกัน 
(Common Property Resources) และควำม
ขำดแคลนน�้ำใช้อำจน�ำมำซ่ึงกำรต่อสู้ระหว่ำง

กลุ่มคนในสังคมเพื่อชิงกำรครอบครองกำรใช้
ประโยชน์จำกทรพัยำกรน�ำ้ ซึง่กำรแย่งชงิน�ำ้ใน
เขตเมอืงล�ำพนูมิได้เกดิขึน้เพยีงเฉพำะในกลุม่
ผู้ที่อยู่อำศัยในล�ำพูนเท่ำนั้น กำรใช้น�้ำในเขต
เมืองล�ำพูนยังเป็นกำรแย่งชิงทรัพยำกรน�ำกับ
ชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทำงต้นน�้ำ
ของแหล่งน�้ำดิบที่ใช้ผลิตน�้ำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภคแก่ชำวเมืองล�ำพูนอีกด้วย นอกจำกนี้
ข้อมลูจำกกำรประปำส่วนภมูภิำค สำขำล�ำพนู 
ที่บ่งชี้ถึงควำมต้องกำรน�้ำใช้เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2547-2559 ยังสะท้อนให้เห็นถึงภำวะ
เสีย่งต่อกำรขำดแคลนน�ำ้ใช้ของเมอืงล�ำพนูใน
ปัจจุบนัและอนำคตอันใกล้ ดังนัน้ปัญหำควำม
ขำดแคลนน�ำ้ของเทศบำลเมอืงล�ำพนูจงึถกูจดั
ล�ำดบัให้เป็นปัญหำล�ำดบัต้น ๆ  ของเมืองล�ำพนู
และมีแนวโน้มที่จะส�ำคัญขึ้น อีกทั้งในภำวะที่
โลกก�ำลงัเผชญิกบักำรเปลีย่นแปลงภมูอิำกำศ
ภำวะโลกร้อน (Global climate change) ใน
ปัจจุบัน อำจก่อให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงแก่
ทรัพยำกรน�้ำที่ไม่อำจคำดเดำ ส่งผลต่อควำม
ต้องกำรกำรเตรยีมกำรรบัมือต่อควำมผนัแปร
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้
 แต่ละกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
ตอบสนองกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์ล้วน
ต้องกำรทรัพยำกรน�้ำ ซึ่งภำยใต้สภำวกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศโลก ที่อำจก่อ
ให้เกดิควำมเปลีย่นแปลงต่อปรมิำณทรัพยำกร
น�้ำในลักษณะที่ไม่อำจคำดเดำ และควำมเข้ม
ข้นของกจิกรรมทำงเศรษฐกจิในเขตเมอืง เป็น
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ผลให้เกิดผลกระทบในรปูของกำรขำดแคลนน�ำ้ 
และกำรเกิดน�้ำท่วม รวมกระทั่งควำมขัดแย้ง
ด้ำนกำรจดัสรรน�ำ้ระหว่ำงภำคเศรษฐกิจต่ำง ๆ  
ในเขตเมอืง และเพือ่ลดควำมขัดแย้งและควบคุม
ทศิทำงกำรพฒันำเมืองล�ำพนูไปในทิศทำงของ
ควำมยัง่ยนื กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ
เพ่ือควบคุมกำรพฒันำเมอืงบนฐำนคดิของกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อ

ทุกกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองจึง
เป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญและควรค่ำแก่กำร
ศึกษำวิจัย โดยวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำวิจัย
คร้ังน้ี เพ่ือศึกษำและประเมินควำมต้องกำร
ใช้น�้ำของกิจกรรมแต่ละประเภทกิจกรรมใน
เขตเทศบำลเมืองล�ำพูน และเสนอแนะพื้นที่
กักเก็บน�้ำ เพื่อส�ำรองน�้ำใช้แก่ทุกภำคส่วนใน
เขตเทศบำลเมืองล�ำพูน

เนื้อหาโครงการ

 โครงกำรแผนท่ีควำมต้องกำรใช้น�้ำในเขต
เทศบำลเมอืงล�ำพนูนัน้เกดิขึน้มำจำกทีท่ำงชดุ
โครงกำรได้มีกำรพูดคุยกับทำงเทศบำลเมือง
ล�ำพนูพร้อมกบัทำงนกัวจิยัเรือ่งกำรน�ำงำนวิจยั
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง โดยทำง
เมอืงล�ำพนูได้ให้หวัข้อส่วนหนึง่คอื กำรบริหำร
จดักำรน�ำ้ในพืน้ทีท่ีท่ำงเทศบำลกงัวลว่ำจะเกดิ
ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรในอนำคตได้ ดังนั้น
ทำงเทศบำลร่วมกบันกัวจิยัและชดุประสำนงำน
โครงกำรเมอืงยัง่ยนืทีไ่ด้รับทุนกำรสนบัสนนุจำก
ทำงสกสว. จงึมเีป้ำประสงค์ในกำรท�ำงำนวจิยั
คอื ศึกษำและประเมนิควำมต้องกำรใช้น�ำ้ของ
กจิกรรมแต่ละประเภทกจิกรรมในเขตเทศบำล
เมอืงล�ำพนู และเสนอแนะพ้ืนทีก่กัเกบ็น�ำ้ เพือ่
กำรส�ำรองน�ำ้ใช้แก่ทกุภำคส่วนในเขตเทศบำล
เมืองล�ำพูน 

 โดยกรอบกำรด�ำเนินกำรวิจัยเร่ิมต้นที่  
1. กำรศึกษำและประเมินควำมต้องกำรน�้ำใช้ 
ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ซ่ึงเร่ิมต้นท่ีกำรส�ำรวจกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อประเมินควำมต้องกำรใช้น�้ำในพื้นที่ โดย 
ในกำรส�ำรวจกำรใช้ที่ดินงำนวิจัยนี้ใช้เทคนิค 
GIS และภำพถ่ำยทำงอำกำศ (Photogram-
metry) 2. กำรจดัท�ำแผนทีค่วำมต้องกำรน�ำ้ใช้
ตำมประเภทกจิกรรมกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิของ
เทศบำลเมอืงล�ำพนู เป็นขัน้ตอนของกำรแปลง
ข้อมลูควำมต้องกำรน�ำ้สูพ่ืน้ทีใ่นรปูของแผนท่ี
บนฐำนกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิในลักษณะข้อมูล
ปัจจบุนั และแผนทีภ่ำพฉำยอนำคต (scenario 
base planning) ที่คำดหวังผ่ำนกระบวนกำร
ประเมินค่ำน�้ำหนักระหว่ำงเศรษฐกิจ ชุมชน 
และกำรมีอยู่ของทรัพยำกรน�้ำ และประชำ
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พิจำรณ์ และ 3. กำรเสนอแนะพื้นที่กักเก็บ
น�ำ้ใช้ โดยกำรศกึษำภมิูประเทศ(Topography) 
ธรณวีทิยำ (Geology) อทุกวทิยำ (Hydrology)  
ของพื้นที่เขตเทศบำลเมืองล�ำพูนเทศบำล 
ล�ำพูน พิจำรณำร่วมกับข้อมูลปริมำณควำม
ต้องกำรน�ำ้ใช้ รำคำทีด่นิ เพือ่เสนอแนะต�ำแหน่ง 

ผ่ำนเทคนิคกำรวิเครำะห์ศักยภำพเชิงพื้นที่ 
(Potential Surface Analysis; PSA) และ
ขนำดพื้นที่กักเก็บน�้ำใช้ ภำยใต้สมมติฐำน
ของกำรส�ำรองน�ำ้ 10-30 วนับนฐำนของควำม
ต้องกำรใช้น�้ำปัจจุบันและกำรประชำพิจำรณ์

 จำกผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่ในกำรพัฒนำ ท�ำให้เห็นภำพของศักยภำพของ 
กำรพฒันำในเขตเทศบำลล�ำพูนท่ียงัมโีอกำสพัฒนำในหลำยบรเิวณโดยเฉพำะทำงด้ำนทศิเหนอื
ของคูเมือง บริเวณสองข้ำงทำงของถนนสำย 106 ซ่ึงเป็นถนนที่ผ่ำนชุมชนดั้งเดิมของพื้นที่ 
และเป็นเส้นทำงไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ในอดีต(ถนนเส้นต้นยำง) นอกจำกนี้บริเวณที่เหมำะแก่
กำรพัฒนำยังได้แก่พื้นท่ีรอบคูเมืองเดิมทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีพื้นที่ที่เหมำะกับกำร
พัฒนำน้อยในพื้นที่ทำงทิศใต้ของเขตปกครองเทศบำลเมืองล�ำพูน บริเวณชุมชนบ้ำนหลวย
และชุมชนสันดอนรอม ทั้งนี้ ผลของกำรศึกษำเมื่อเทียบกับข้อก�ำหนดผังเมืองรวมเมืองล�ำพูน
ที่ก�ำหนดควำมหนำแน่นกำรพัฒนำในแต่ละบริเวณ พบว่ำ ผลกำรศึกษำและผังเมืองรวมเมือง
ล�ำพนู ฉบบั พ.ศ.2555 มคีวำมสอดคล้องกนัในกำรก�ำหนดกรอบของควำมหนำแน่นของกำรใช้
ประโยชน์ทีด่นิในเขตเทศบำลเมอืงล�ำพูนเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงทำงด้ำนทิศเหนือของ
เขตเทศบำลเมืองล�ำพูนที่ก�ำหนดให้มีกำรอยู่อำศัยประเภทหนำแน่นมำก ยกเว้นพื้นที่ทำงด้ำน
ทศิใต้ บรเิวณพ้ืนทีส่นำมกฬีำกลำงองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัล�ำพนู เขตชมุชนบ้ำนหลวย และ
เขตชุมชนสันดอนรอม บริเวณพื้นที่โรงเรียนบุญโญปถัมภ์ และวิทยำลัยเทคนิคล�ำพูน ซึ่งเป็น 
ทีลุ่่มท่ีผงัเมอืงฯ ก�ำหนดให้ล้อมรอบด้วยกำรอยูอ่ำศยัหนำแน่นปำนกลำงซึง่ควรก�ำหนดควำมหนำ
แน่นในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับน้อย โดยใช้เกณฑ์ก�ำหนดค่ำควำมหน้ำแน่นดังตำรำงที่ 1

โดยสรุป
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 ซึ่งปัจจัยข้ำงต้นแต่ละปัจจัยจะได้น�ำมำ
ค�ำนวณค่ำคะแนนแต่ละพื้นที่ร่วมกับค่ำน�้ำ
หนักควำมส�ำคัญของปัจจัย และแปลผลในรูป
ของแผนทีท่ี่แสดงศกัยภำพกำรพฒันำของพืน้ที่
ในพกิดัไฟล์ภมูสิำรสนเทศ(GIS) ทีม่ช่ีองเซลล์
ขนำด 500 เมตร x 500 เมตร ได้ผลคะแนน

ที่มีช่วงคะแนนระหว่ำง 7.90 ถึง 41.80 โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ แบ่งเป็น 5 ช่วง และ 3 ช่วง ได้ผลสรุป
พืน้ท่ีทีเ่หมำะสมต่อกำรพฒันำแสดงเป็นแผนท่ี
ในภำพที่ 1 และ 2 แสดงดังผลด้ำนล่ำง

ตารางที่ 1 เกณฑ์กำรให้ค่ำคะแนนปัจจัยกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรจัดกำรน�้ำ
ระดับจุลภำค

ปัจจัย ค่าน�า้หนัก เหมาะสมมาก (3) เหมาะสมปานกลาง (2) เหมาะสมน้อย (1)

ผงัเมอืงรวม
เมืองล�ำพนู

3.4 ทีอ่ยู่อำศยัหนำแน่นมำก
และพำณชิยกรรม
ทีอ่ยู่อำศยัหนำแน่น
ปำนกลำง

ทีอ่ยู่อำศยัหนำแน่นน้อย พืน้ท่ีอนรุกัษ์
ศลิปวัฒนธรรม
พืน้ท่ีเกษตรกรรม

กจิกรรมกำร
ใช้ท่ีดิน

4 พำณชิยกรรม
พำณชิยกรรมและ
ทีอ่ยู่อำศยั

ทีอ่ยู่อำศยั เกษตรกรรม
พืน้ท่ีนนัทนำกำร
สถำบัน

สนัฐำนของดนิ 4.1 ดนิร่วนปนทรำยหยำบ ดนิเหนยีวปนทรำยแป้ง

ควำมสงูของ
พืน้ที่

3.8 287.64-289.50 289.50-290.01 290.01-294.13
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ภาพที่ 1 ระดับควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำ 5 ระดับเขตเทศบำลเมืองล�ำพูน

หนาแน่นมาก ยกเว้นพื นที่ทางด้านทิศใต้ บริเวณพื นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน เขตชุมชนบ้านหลวย 
และเขตชุมชนสันดอนรอม บริเวณพื นที่โรงเรียนบุญโญปถัมภ์ และวิทยาลัยเทคนิคล้าพูน ซึ่งเป็นที่ลุ่มที่ผังเมืองฯก้าหนดให้
ล้อมรอบด้วยการอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางซึ่งควรก้าหนดความหนาแน่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับน้อย โดยใช้เกณฑ์
ก้าหนดค่าความหน้าแน่นดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้ค่าคะแนนปัจจัยการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการน ้าระดับจุลภาค 

ซึ่งปัจจัยข้างต้นแต่ละปัจจัยจะได้น้ามาค้านวณค่าคะแนนแต่ละพื นที่ร่วมกับค่าน ้าหนักความส้าคัญของปัจจัย และแปลผลใน
รูปของแผนที่ที่แสดงศักยภาพการพัฒนาของพื นที่ในพิกัดไฟล์ภูมิสารสนเทศ(GIS) ที่มีช่องเซลล์ขนาด 500 เมตร x 500 เมตร 
ได้ผลคะแนนที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 7.90 ถึง 41.80 โดยผู้วิจัยได้แบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบ่งเป็น 5 ช่วง และ 
3 ช่วง ได้ผลสรุปพื นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแสดงเป็นแผนที่ในรูปที่ 1 และ 2 แสดงดังผลด้านล่าง 

73รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



โครงกำรแผนทีค่วำมต้องกำรใช้น�ำ้ในเขตเทศบำลเมอืงล�ำพูน
Water Conservation and Management through Land Use Planning in Lamphun City

ภาพที่ 2 ระดับควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำ 3 ระดับเขตเทศบำลเมืองล�ำพูน

ภาพที่ 1 ระดับควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำ 5 ระดับเขตเทศบำลเมืองล�ำพูน

รูปที่ 1 ระดับความเหมาะสมในการพัฒนา 5 ระดับเขตเทศบาลเมืองล้าพูน 

 
รูปที่ 2 ระดับความเหมาะสมในการพัฒนา 3 ระดับเขตเทศบาลเมืองล้าพูน 

ส่วนสรุปสัดส่วนกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองล้าพูนสามารถได้ว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของเขต
เทศบาลเมืองล้าพูนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 55.82) รองลงมาคือการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถาบันและการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (ร้อยละ 14.19 และ ร้อยละ 12.7 ตามล้าดับ) โดยในเขตเทศบาลเมือง
ล้าพูนปี 2560 มีความต้องการน ้าใช้รวม 244,185.53 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน จ้าแนกเป็นความต้องการน ้าใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคและเกษตรกรรมในสัดส่วนร้อยละที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 28.5 และร้อยละ 27.31), ความต้องการน ้าใช้เพื่อรักษา
ส่ิงแวดล้อมร้อยละ 23.88, ความต้องการน ้าใช้เพื่อการท่องเที่ยว 20.19 และความต้องการน ้าใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของ
เมือง ร้อยละ 0.10 (ดังรูปที่ 3) โดยภาพฉายประชากรในเขตเทศบาลเมืองล้าพูนในปี พ.ศ. 2580 จะมีจ้านวนไม่เปลี่ยนแปลง
จากจ้านวนประชากรปี 2561 มากนัก โดยมีปัจจัยลดคือ โครงสร้างประชากรท่ีหดตัว และ ปัจจัยเพิ่มจ้านวนประชากรจาก
ปัจจัยการย้ายถิ่นเข้าตั งถิ่นฐานในเขตเมืองล้าพูนอันเป็นผลมาจากอุตสาหกรรม อิทธิพลการขยายเมืองของเมืองเชียงใหม่ 
ร่วมกับปัจจัยจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวล้าพูนในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งคาดการณ์ความต้องการ
น ้าใช้ในปี พ.ศ. 2566 จะมีความต้องการน ้าใช้จ้านวน 240,775.88 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน, พ.ศ. 2571 จ้านวน 243,250.28 
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 ส่วนสรปุสดัส่วนกจิกรรมกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตเทศบำลเมืองล�ำพูนสำมำรถได้
ว่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเทศบำลเมืองล�ำพูน
เป็นกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทที่อยู่อำศัย 
(ร้อยละ 55.82) รองลงมำคอืกำรใช้ประโยชน์
ทีด่นิประเภทสถำบันและกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ประเภทเกษตรกรรม (ร้อยละ 14.19 และ 
ร้อยละ 12.7 ตำมล�ำดับ) โดยในเขตเทศบำล
เมอืงล�ำพนูปี 2560 มคีวำมต้องกำรน�ำ้ใช้รวม 
244,185.53 ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน จ�ำแนก
เป็นควำมต้องกำรน�ำ้ใช้เพือ่กำรอปุโภคบรโิภค
และเกษตรกรรมในสัดส่วนร้อยละที่ใกล้เคียง
กนั (ร้อยละ 28.5 และร้อยละ 27.31), ควำม
ต้องกำรน�้ำใช้เพื่อรักษำสิ่งแวดล้อมร้อยละ 
23.88, ควำมต้องกำรน�้ำใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว 
20.19 และควำมต้องกำรน�ำ้ใช้เพือ่รกัษำควำม
ปลอดภยัของเมอืง ร้อยละ 0.10 (ดงัภำพที ่3) 
โดยภำพฉำยประชำกรในเขตเทศบำลเมอืงล�ำพนู
ในปี พ.ศ. 2580 จะมีจ�ำนวนไม่เปลี่ยนแปลง
จำกจ�ำนวนประชำกรปี 2561 มำกนัก โดยมี
ปัจจยัลดคอื โครงสร้ำงประชำกรทีห่ดตวั และ 

ปัจจยัเพิม่จ�ำนวนประชำกรจำกปัจจยักำรย้ำยถิน่
เข้ำตัง้ถ่ินฐำนในเขตเมอืงล�ำพนูอนัเป็นผลมำจำก
อตุสำหกรรม อิทธิพลกำรขยำยเมืองของเมือง
เชียงใหม่ ร่วมกับปัจจัยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่
ท่องเทีย่วล�ำพนูในกจิกรรมท่องเทีย่วเชงิศำสนำ
และวฒันธรรม ซึง่คำดกำรณ์ควำมต้องกำรน�ำ้
ใช้ในปี พ.ศ. 2566 จะมีควำมต้องกำรน�้ำใช้
จ�ำนวน 240,775.88 ลูกบำศก์เมตรต่อเดอืน, 
พ.ศ. 2571 จ�ำนวน 243,250.28 ลูกบำศก์
เมตรต่อเดือน และในปี พ.ศ. 2580 จ�ำนวน 
244,512.23 ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน ตำมล�ำดับ 
โดยควำมต้องกำรน�้ำใช้ในปี พ.ศ. 2580 มี
ควำมต้องกำรน�ำ้ใช้เพิม่ขึน้แตกต่ำงจำกปี 2561 
เพยีงร้อยละ 0.13 ของควำมต้องกำรน�ำ้ใช้รวม 
และผลของกำรพยำกรณ์ควำมเพยีงพอของน�ำ้
ใช้ในอนำคตภำยใต้สมมตฐิำนของสถำนกำรณ์
ก�ำลงัผลติน�ำ้ใช้ในเมืองล�ำพูนและกำรมอียูข่อง
น�้ำใช้ยังคงเดิม เทศบำลเมืองล�ำพูนจะมีควำม
เพยีงพอของน�ำ้ใช้ในอนำคต โดยมปัีจจยัเสีย่ง
ในเรือ่งคุณภำพน�ำ้ทีจ่ะส่งผลต่อปรมิำณน�ำ้ดบิ
ที่สำมำรถใช้ผลิตน�้ำใช้ในอนำคต
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ท่องเที่ยว 20.19
อุปโภคบริโภค 28.52

รักษำสิ่งแวดล้อม
เมือง 23.88

เกษตรกรรม 27.31

รักษำควำมปลอดภัย0.10

ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และในปี พ.ศ. 2580 จ้านวน 244,512.23 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตามล้าดับ โดยความต้องการน ้าใช้
ในปี พ.ศ. 2580 มีความต้องการน ้าใช้เพิ่มขึ นแตกต่างจากปี 2561 เพียงร้อยละ 0.13 ของความต้องการน ้าใช้รวม และผลของ
การพยากรณ์ความเพียงพอของน ้าใช้ในอนาคตภายใต้สมมติฐานของสถานการณ์ก้าลังผลิตน ้าใช้ในเมืองล้าพูนและการมีอยู่
ของน ้าใช้ยังคงเดิม เทศบาลเมืองล้าพูนจะมีความเพียงพอของน ้าใช้ในอนาคต โดยมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องคุณภาพน ้าที่จะส่งผลต่อ
ปริมาณน ้าดิบที่สามารถใช้ผลิตน ้าใช้ในอนาคต 

 
รูปที่ 3 ร้อยละความต้องการใช้น ้าในเขตเทศบาลเมืองล้าพูน 

 โดยในขั นตอนของการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองล้าพูน เป็นการรวบรวมปัจจัยที่ มีผลต่อการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในมิติของการบริหารจัดการน ้า สรุปเป็นปัจจัยที่ครอบคลุมทั ง 3 มิติของการพัฒนาเมืองไปสู่
ความยั่งยืน ได้แก่ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านเศรษฐกิจ จ้านวน 8 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 1) สัณฐานของดิน 
การอุ้มน ้า การระบายน ้าของดิน 2) ความลาดชันของพื นที่ 3) ปริมาณฝนในรอบปี รวมถึงอุณหภูมิและความชื น 4) ปริมาณ
และคุณภาพน ้าในทั งแหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้าใต้ดิน 5) จ้านวนและความหนาแน่นประชากรในพื นที่ 6) ประเภทกิจกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 7) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และ 8) มาตรการควบคุมภาครัฐ เช่น ภาษีน ้า มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ ง ผล
จากการส้ารวจความคิดเห็นในค่าล้าดับความส้าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นของกลุ่มตัวอย่างของทั งประชากรในเขตเทศบาล
เมืองล้าพูนและผู้เชี่ยวชาญ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั งสองกลุ่มให้ความค่าความส้าคัญในทุกปัจจัยแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยปริมาณ
ฝนในรอบปีและประเภทกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กลุ่มตัวอย่างทั งสองกลุ่มให้ค่าความส้าคัญไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 และ 0.05 ตามล้าดับ ผลการให้ค่าความส้าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนบริหาร
จัดการน ้าของกลุ่มตัวอย่างทั งสอง สามารถสรุปค่าความส้าคัญได้ว่า ปัจจัยสัณฐานของดิน จ้านวนและความหนาแน่นของ
ประชากรในพื นที่ และประเภทกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นปัจจัยที่ชาวล้าพูนและผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่ามี
ความส้าคัญต่อการวางแผนการบริหารจัดการน ้าในเขตเมืองล้าพูนในล้าดับต้น ๆ รองลงมาคือปัจจัยปริมาณฝนตกในรอบปี 
ปริมาณและคุณภาพแหล่งน ้า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และความลาดชันของพื นที่ โดยมีปัจจัยมาตรการควบคุมการใช้น ้าโดย
ภาครัฐเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญน้อยที่สุด ทั งนี ผลลัพธ์ของการซ้อนทับค่าล้าดับคะแนนของแต่ละปัจจัยด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาพื นที่ (Potential Surface Analysis; PSA) ผลปรากฏว่าพื นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนามาก 

 โดยในขั้นตอนของกำรวิเครำะห์ศักยภำพ
กำรพฒันำในเขตเทศบำลเมอืงล�ำพนู เป็นกำร
รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อกำรวำงแผนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินในมิติของกำรบริหำรจัดกำร
น�้ำ สรุปเป็นปัจจัยที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติของ
กำรพัฒนำเมืองไปสู่ควำมยั่งยืน ได้แก่ มิติ
ด้ำนสังคม มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม และมิติด้ำน

เศรษฐกิจ จ�ำนวน 8 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่  
1) สัณฐำนของดิน กำรอุ้มน�้ำ กำรระบำยน�้ำ
ของดนิ 2) ควำมลำดชนัของพืน้ที ่3) ปรมิำณ
ฝนในรอบปี รวมถึงอุณหภูมิและควำมชื้น  
4) ปรมิำณและคณุภำพน�ำ้ในทัง้แหล่งน�ำ้ผิวดนิ
และแหล่งน�้ำใต้ดิน 5) จ�ำนวนและควำมหนำ
แน่นประชำกรในพื้นที่ 6) ประเภทกิจกรรม
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กำรใช้ประโยชน์ทีดิ่น 7) มลูค่ำผลติภณัฑ์มวล
รวม และ 8) มำตรกำรควบคุมภำครัฐ เช่น 
ภำษีน�้ำ มำตรฐำนคุณภำพน�้ำทิ้ง ผลจำกกำร
ส�ำรวจควำมคิดเห็นในค่ำล�ำดับควำมส�ำคัญ
ของปัจจัยต่ำง ๆ  ข้ำงต้นของกลุ่มตัวอย่ำงของ
ทั้งประชำกรในเขตเทศบำลเมืองล�ำพูนและผู้
เช่ียวชำญ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสองกลุ่มให้
ควำมค่ำควำมส�ำคัญในทุกปัจจัยแตกต่ำงกัน 
ยกเว้นปัจจัยปริมำณฝนในรอบปีและประเภท
กิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่กลุ่มตัวอย่ำง 
ทั้งสองกลุ่มให้ค่ำควำมส�ำคัญไม่แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส�ำคัญท่ีระดับควำมเชื่อมั่น 0.01 
และ 0.05 ตำมล�ำดับ ผลกำรให้ค่ำควำม
ส�ำคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อกำรวำงแผนบริหำร
จัดกำรน�้ำของกลุ่มตัวอย่ำงท้ังสอง สำมำรถ
สรุปค่ำควำมส�ำคัญได้ว่ำ ปัจจัยสัณฐำนของ
ดิน จ�ำนวนและควำมหนำแน่นของประชำกร
ในพืน้ที ่และประเภทกจิกรรมกำรใช้ประโยชน์
ทีด่นิ เป็นปัจจัยท่ีชำวล�ำพูนและผูเ้ชีย่วชำญให้
ควำมเหน็ว่ำมคีวำมส�ำคญัต่อกำรวำงแผนกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำในเขตเมืองล�ำพูนในล�ำดับ 
ต้น ๆ  รองลงมำคอืปัจจยัปรมิำณฝนตกในรอบปี 
ปรมิำณและคณุภำพแหล่งน�ำ้ มลูค่ำผลติภัณฑ์
มวลรวม และควำมลำดชันของพืน้ท่ี โดยมปัีจจัย
มำตรกำรควบคมุกำรใช้น�ำ้โดยภำครัฐเป็นปัจจัย
ทีม่คีวำมส�ำคญัน้อยทีสุ่ด ทัง้น้ีผลลัพธ์ของกำร
ซ้อนทับค่ำล�ำดับคะแนนของแต่ละปัจจัยด้วย

เทคนิคกำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรพัฒนำ
พื้นที่ (Potential Surface Analysis; PSA) 
ผลปรำกฏว่ำพื้นที่ที่เหมำะสมแก่กำรพัฒนำ
มำก ได้แก่บริเวณพื้นที่ทำงด้ำนทิศเหนือของ
เขตคูเมืองล�ำพูน และพื้นที่เชื่อมต่อกับคูเมือง
ล�ำพนูทำงด้ำนทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ โดยมพีืน้ที่
ที่เป็นที่ลุ่มต�่ำที่สุดซึ่งเหมำะกับกำรพัฒนำใน
ระดับน้อยในบริเวณพ้ืนที่ทำงด้ำนทิศใต้ของ
เขตปกครองเทศบำลเมอืงล�ำพนู บริเวณชมุชน
บ้ำนหลวยและชุมชนสันดอนรอม
 ส�ำหรบัข้ันตอนในกำรวำงแผนเพ่ือบรหิำร
จัดกำรน�้ำในเขตเทศบำลเมืองล�ำพูน จ�ำแนก
สถำนกำรณ์ในกำรวำงแผนออกเป ็น 2 
สถำนกำรณ์ ได้แก่ 1) สถำนกำรณ์ขำดแคลน
น�้ำใช้ และ 2) สถำนกำรณ์น�้ำท่วม โดยภำวะ
เสีย่งของสถำนกำรณ์ทัง้สองท่ีนอกเหนอืไปจำก
กำรเปลีย่นแปลงของภมูอิำกำศแล้ว ยงัมคีวำม
เสีย่งจำกอิทธพิลกำรขยำยตวัของเมอืงเชียงใหม่ 
ปัญหำหมอกควนั กจิกรรมท่องเทีย่วเชงิศำสนำ
และวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรน�้ำ
ใช้ กำรผันน�้ำแม่แตงสู่แม่น�้ำกวงที่จะเป็นผล
ให้น�้ำในแม่น�้ำปิงซึ่งเป็นแหล่งน�้ำดิบของกำร
ประปำส่วนภูมิภำค สำขำล�ำพูนมีปริมำณ 
ลดลง และควำมเข้มข้นของกำรพัฒนำเมืองที่
เป็นปัจจยัให้เกดิกำรรกุล้ำล�ำน�ำ้สำธำรณะหรอื
ขัดขวำง หรือเปลี่ยนแปลงทิศทำงน�้ำ เป็นเหตุ
ให้เกิดน�้ำท่วมในเขตเมือง 
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การบริหารจัดการสถานการณ์น�้าในพื้นที่มืองล�าพูน

 1. สถำนกำรณ์กำรขำดแคลนน�ำ้ใช้ในเขต
เทศบำลเมืองล�ำพูน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลำย
ประกำร ได้แก่ กำรเติบโตของเมืองล�ำพูน 
จ�ำนวนและควำมหนำแน่นประชำกร กจิกรรม
ภำยในเมืองที่ต้องกำรน�้ำจ�ำนวนมำก ปริมำณ
นกัท่องเทีย่ว โดยมปัีจจยัเสีย่งจำกแนวโน้มกำร
มีปริมำณฝนตกในประเทศไทยที่ลดลง ควำม
เข้มข้นของกิจกรรมอุตสำหกรรมในเขตนิคม
อุตสำหกรรมในเขตเทศบำลต�ำบลบ้ำนกลำง 
และสวนอตุสำหกรรมล�ำพนู เขตเทศบำลต�ำบล
ป่ำสกั ตลอดจนอทิธพิลกำรขยำยตวัของเมอืง
เชียงใหม่ รวมถงึควำมเสือ่มโทรมของคณุภำพ
น�้ำท่ำที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรใช้น�้ำท่ำ
เพื่อผลิตน�้ำประปำ ซึ่งได้รับผลกระทบจำก
ควำมหนำแน่นในกำรอยู่อำศัยและควำมเข้ม
ข้นของกิจกรรมต่ำง ๆ ในเขตเมืองล�ำพูน อีก
ทั้งควำมรุนแรงของปัญหำหมอกควันในเขต
เมืองท่ีส่งผลต่อปริมำณควำมต้องกำรน�้ำใช้
ในเขตเทศบำลเมอืงล�ำพนูในกำรบรรเทำควำม
รุนแรงของปัญหำ นอกจำกนี้โครงกำรอุโมงค์
ผันน�ำ้ของกรมชลประทำนทีก่่อสร้ำงเพือ่ผนัน�ำ้
ส่วนเกินจำกแม่น�้ำแม่แตงซึ่งเป็นแม่น�้ำสำขำ
ต้นทำงของแม่น�้ำปิงสู่เขื่อนแม่งัด และผันสู่
เข่ือนแม่กวงซึ่งคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จใน

ปี พ.ศ. 2564 นั้น จะเป็นผลให้ปริมำณน�้ำ
ในแม่น�้ำกวงมีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น หำกแต่
ปริมำณน�้ำในแม่น�้ำปิงจะลดลง ประกอบกับ
ปัจจบุนักำรประปำส่วนภมูภิำค สำขำล�ำพูนได้
ย้ำยฐำนกำรผลิตน�ำ้ประปำไปใช้น�ำ้ในแม่น�ำ้ปิง
เป็นแหล่งน�ำ้ดิบ ซึง่ภำยหลังจำกท่ีอโุมงค์ผนัน�ำ้
ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ จะเป็นผลให้เกดิควำมเสีย่ง
ต่อควำมเพยีงพอของปรมิำณน�ำ้ประปำส�ำหรบั
เมอืงล�ำพนู เนือ่งจำกแนวโน้มกำรขยำยตวัของ
เมืองเชยีงใหม่ซึง่อยูต้่นน�ำ้ของแม่น�ำ้ปิง อย่ำงไร
ก็ตำม จำกกำรสัมภำษณ์นำยนภดล ปั้นรัตน์  
ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล�ำพูน  
ได้ให้ข้อมลูว่ำ กำรประปำส่วนภมูภิำค ตระหนกั
ถงึปัญหำทีอ่ำจเกดิตดิตำมมำของอโุมงค์ส่งน�ำ้
ดังกล่ำว และอยูใ่นระหว่ำงกำรศกึษำเพือ่สร้ำง
ระบบผลิตน�้ำประปำที่เขื่อนแม่งัด และเขื่อน
แม่กวง เพื่อให้บริกำรน�้ำประปำแก่พื้นที่เมือง
เชยีงใหม่ อ�ำเภอแม่รมิ อ�ำเภอสนัก้ำแพง และ
เมืองล�ำพูน โดยอำจจะมีสถำนีจ่ำยน�้ำบริเวณ
ถนนวงแหวนรอบ 3 ของเมืองล�ำพูน (นพดล 
ปั ้นรัตน์, 2562) เมื่อเปรียบเทียบก�ำลัง 
กำรผลิตน�ำ้ประปำของกำรประปำส่วนภมูภิำค 
สำขำล�ำพูน กับควำมต้องกำรน�้ำใช้พยำกรณ์
อนำคต พ.ศ. 2580 พบว่ำ ด้วยก�ำลงักำรผลติ 
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น�้ำประปำในปัจจุบันสำมำรถรองรับควำม
ต้องกำรน�้ำใช ้ในเขตเทศบำลเมืองล�ำพูน  
พ.ศ. 2580 ได้ เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้น�้ำ
ต่อเดอืนในปี พ.ศ. 2580 มคีวำมต้องกำรใช้น�ำ้ 
ที่เพิ่มขึ้นจำกปีฐำน (พ.ศ. 2561) เพียง 
ร้อยละ 0.13
 นอกเหนือไปจำกควำมต้องกำรน�้ำใช้ใน
เทศบำลเมอืงล�ำพนูท่ีเป็นข้อมูลทีจ่�ำเป็นต่อกำร
วำงแผนจัดกำรน�้ำใช้ในอนำคตแล้ว แนวโน้ม
กำรลดลงของปรมิำณน�ำ้ท่ำของทัง้น�ำ้ในแม่น�ำ้
กวงและแม่น�ำ้ปิง ตลอดจนคณุภำพน�ำ้ทีอ่ยูใ่น
เกณฑ์เสือ่มโทรมของแหล่งน�ำ้ท่ำทัง้สองแหล่ง
ยังส่งผลต่อกำรจัดหำแหล่งน�้ำดิบเพื่อผลิตน�้ำ
ใช้แก่ประชำชนอีกด้วย ส�ำหรับแนวโน้มกำร
ลดลงของปริมำณน�้ำท่ำ อยู่เหนือกำรควบคุม
ของหน่วยงำนระดับท้องถิ่นหรือหน่วยงำนรัฐ
เพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เนื่องจำกต้องกำร
กำรแก้ไขปัญหำในระดับนำนำชำติและระดับ
ชำต ิอย่ำงไรกด็ปัีญหำคณุภำพน�ำ้ทีเ่สือ่มโทรม 
ของท้ังสองล�ำน�้ำเป็นเรื่องที่สำมำรถบริหำร
จัดกำรได้ 
 2. สำเหตุของน�้ำท่วมในเขตเมืองล�ำพูน 
เกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ ได้แก่ ปริมำณน�้ำท่ำ
ที่มีปริมำณมำกจำกต้นน�้ำ กำรระบำยน�้ำที่
ไม่ทันกับปริมำณน�้ำที่มีอยู่ กำรสร้ำงสิ่งปลูก
สร้ำงปิดกั้นทิศทำงน�้ำไหล กำรถมท่ีดินโดย

ภำคเอกชนหรือกำรสร้ำงถนนที่ท�ำหน้ำที่เป็น
เขื่อนป้องกันน�้ำไหลออกจำกพื้นที่ ท่อระบำย
น�ำ้เกิดกำรอดุตนัมสีิง่กีดขวำงทำงน�ำ้ไหล รวม
ไปถงึกำรขำดพืน้ทีห่น่วงน�ำ้ ส�ำหรับปัจจยัเสีย่ง
ของสถำนกำรณ์น�้ำท่วม ปัจจัยหลัก ๆ คือ
ปริมำณฝน ซึ่งอำจได้รับผลกระทบจำกสภำพ
ภมูอิำกำศเปลีย่นแปลง นบัเป็นปัจจยัภำยนอก
ท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ และกำรเติบโตของ
เมือง ซึ่งสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ด้วยวิธีกำร
ทำงผังเมือง ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกัน
ปัญหำน�ำ้ท่วมมทีัง้วธิกีำรของกำรใช้สิง่ก่อสร้ำง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำง 
 อย่ำงไรกต็ำมในข้อเสนอแนะทีเ่หมอืนกนั
ของทัง้สองสถำนกำรณ์คอื กำรจัดตัง้องค์กรดแูล
รับผิดชอบเรื่องกำรบริหำรจัดกำรน�้ำโดยตรง 
และจัดตั้งเครือข่ำยชุมชนรับมือภัยแล้งและ
น�้ำท่วม ร่วมกับกำรสื่อสำรถึงสถำนกำรณ์ 
กำรเฝ้ำระวัง เตือนภัยผ่ำนสื่อออนไลน์ และ
เครือข่ำยดังกล่ำว โดยเสนอแนะให้มีพื้นที่รับ
น�้ำและกักเก็บน�้ำที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์ 102 
ไร่ในเขตเทศบำลต�ำบลต้นธง และสวนซับน�้ำ
ฝนในเขตพ้ืนที่สวนสำธำรณะของเมืองร่วม
กับกำรสนับสนุนเทคโนโลยีประหยัดน�้ำภำค
เกษตรกรรมและภำคครวัเรอืน กำรน�ำน�ำ้เสยี
กลบัมำใช้ใหม่ และกำรวำงผงัเมอืงทีส่อดคล้อง
กับศักยภำพกำรพัฒนำ
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 ผลงำนวิจัยของโครงกำรน้ีช่วยให้ทำง
เทศบำลเมอืงล�ำพนูได้ (1)แผนทีเ่พือ่กำรพัฒนำ
ทีส่อดคล้องกบักำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้
ทีส่ำมำรถแสดงให้เหน็ถงึปริมำณควำมต้องกำร
กำรใช้น�ำ้ในพืน้ทีเ่ขตเทศบำลทัง้ในปัจจบัุนและ
คำดกำรณ์ในอนำคตสำมำรถเผยแพร่เพือ่กำร
ใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ ซึ่งผลลัพธ์ของ
โครงกำรที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ แผนที่เพื่อ
กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ำ ได้มีกำรจัดนิทรรศกำรและกำร
ประชำสัมพันธ์แก่ภำคประชำชนในกิจกรรม 
“สลำกย้อมเมืองล�ำพูน หนึ่งเดียวในโลก@
ข่วงพันปีล�ำพูน” โดยเทศบำลเมืองล�ำพูน นั้น
สำมำรถที่จะทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำร
กำรใช้น�้ำในพื้นที่เขตเทศบำลทั้งในปัจจุบัน
และปริมำณกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรน�้ำ
ใช้ในอนำคต และสำมำรถเผยแพร่เพื่อกำรใช้

ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ (2) มีข้อมูลและ
กำรวำงแผนกำรพัฒนำเมืองในอนำคต และ
ข้อเสนอแนะพืน้ทีเ่พือ่กกัเกบ็น�ำ้ส�ำหรบัฤดแูล้ง 
และพ้ืนท่ีหน่วงน�้ำในฤดูฝน ซึ่งส่งผลให้ทำง
เทศบำลเมืองล�ำพูนสำมำรถใช้ข้อมูลของงำน
วจัิยในกำรเขยีนแผนพฒันำพืน้ทีเ่มอืง แผนกำร
จดักำรน�ำ้ลงในแผนงำนของทำงเทศบำลเมอืง
ล�ำพนูในจัดสร้ำงพืน้ทีเ่พือ่กกัเกบ็/หน่วงน�ำ้โดย
เทศบำลเมืองล�ำพนู รวมถงึกำรตัดสนิใจในกำร
พัฒนำทิศทำงในกำรเติบโตของเมืองและกำร
พัฒนำเมืองในมิติของทรัพยำกรน�้ำ ซึ่งช่วย
ท�ำให้ทำงเทศบำลสำมำรถใช้ผลงำนวิจยัประกอบ
กำรตดัสนิใจในกำรจดัท�ำโครงกำรศนูย์เกษตร
อินทรีย์ เทศบำลเมืองล�ำพูน บริเวณที่ดินของ
เทศบำลเมืองล�ำพูน ต�ำบลต้นธง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดล�ำพูน เพื่อพัฒนำมิติทรัพยำกรน�้ำใน
พื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
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 เมืองล�ำพูนเป็นเมืองประวัติศำสตร์ท่ีมี
ฐำนเศรษฐกิจจำกกำรอตุสำหกรรม ท�ำให้เกดิ
ควำมขัดแย้งในกำรพัฒนำที่ด้ำนหนึ่งต้องกำร
อนุรักษ์เมืองประวัติศำสตร์อันทรงคุณค่ำ อีก
ด้ำนหนึง่ต้องกำรกำรพฒันำเพือ่กำรเตบิโตทำง
เศรษฐกจิ นอกจำกนี ้กำรขยำยตวัของเมอืงซึง่
หมำยถงึควำมเข้มข้นของกจิกรรมในพืน้ทีเ่ขต
เมอืงยังสะท้อนถึงควำมขดัแย้งดงักล่ำว กล่ำว
คือกิจกรรมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเกิดขึ้น

นอกเมอืงเก่ำ ท�ำให้เมอืงเก่ำร้ำง ขำดชีวิตชีวำ 
ขำดพลังทำงเศรษฐกิจ น�ำสู่ควำมอ่อนล้ำทำง
สังคมตำมมำ อย่ำงไรก็ตำมทุนทำงสังคมที่มี
อยูอ่ย่ำงมำกมำยของเมอืงเก่ำล�ำพนู ทัง้โบรำณ
สถำน บ้ำนเรอืน ภมิูทศัน์แบบเมืองเก่ำ ตลอด
จนผู้คนที่อยู่กันอย่ำงใกล้ชิด เป็นชุมชนเข้ม
แข็ง เป็นเมืองประวัติศำสตร์ที่ยังมีชีวิต เพียง
แต่ขำดกำรกระตุน้ด้วยกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ
ที่จะส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงสมดุลระหว่ำง
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บทน�า
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โครงการ: แนวทางการพัฒนาย่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในเทศบาลเมืองล าพูน 
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง:  

 
บทน า 

เมืองล าพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความขัดแย้งในการพัฒนาที่ด้าน
หนึ่งต้องการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า อึกด้านหนึ่งต้องการการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ 
การขยายตัวของเมืองซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของกิจกรรมในพื้นที่เขตเมืองยังสะท้อนถึงความขัดแย้งดังกล่าว กล่าว คือ
กิจกรรมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนนอกเมืองเก่า  ท าให้เมิองเก่าร้าง ขาดชี วิตชีวา ขาดพลังทางเศรษฐกิจ น าสู่ความ
อ่อนล้าทางสังคมตามมา  อย่างไรก็ตามทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างมากมายของเมืองเก่าล าพูน  ทั้งโบราณสถาน บ้านเรือน ภูมิ
ทัศน์แบบเมืองเก่า  ตลอดจนผู้คนที่อยู่กันอย่างใกล้ชิด เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต เพียงแต่ขาดการ
กระตุ้นด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาเขตเมืองเก่าที่มีคุณค่า และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ที่สามารถฟื้นฟูความเป็นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่าพันปี เป็นเมืองน่าอยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ เป็นเมือง
ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและควรค่าต่อการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากเทศบาลเมืองล าพูนจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนภายใต้บริบทการเปลี่่่ยนแปลงของพื้นที่ 
นักวิจัยร่วมกับผู้ใช้งานหลักคือ เทศบาลเมืองล าพูน รวมทั้งประชาชนชาวเมืองล าพูน  จึงได้เสนอโครงการการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า
โดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในพื้นที่และในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจใช้กับชุมชน ซึ่งผลการศึกษาจะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความเป็นย่านและลักษณะเฉพาะ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
เมืองล าพูน โดยย่านในเขตเทศบาลเมืองล าพูนสามารถจ าแนกออกมได้ 3 ย่านหลักๆ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าทางเหนือของเขต
ก าแพงเมือง(ย่านเศรษฐกิจร่วมสมัย) ย่านเมืองเก่าในเขตก าแพงเมือง(ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเมืองล าพูน) และย่านใหม่ทางใต้
ก าแพงเมือง(ย่านวิถีคนเมือง) โดยย่านวิถีคนเมืองนับเป็นย่านที่มีการใช้งานโดยชาวล าพูนมากที่สุด เพราะเป็นที่ตั้ งของสนาม
กีฬาจังหวัดล าพูนและวิทยาลัยเทคนิคล าพูน (2) รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เน้นการมี
ส่วนร่วมของทั้งภาครัฐคือทางเทศบาลที่จะสามารถน าโครงการวิจัยไปด าเนินการต่อได้ หน่วยงานอปท. ที่เกี่ยวข้อง และทาง
ประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการมีส่วนร่วมถึง 5 ครั้ง (3) นโยบายและผังแนวคิดการพัฒนา

โครงการ: แนวทางการพัฒนาย่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในเทศบาลเมืองล าพูน 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Livable & Sustainable Neighbourhood Development Guidelines: Lamphun Municipality 

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ปรานอม ตันสุขานันท์  

สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล  สังกัด:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง:  
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เมืองล าพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความขัดแย้งในการพัฒนาที่ด้าน
หนึ่งต้องการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า อึกด้านหนึ่งต้องการการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ 
การขยายตัวของเมืองซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของกิจกรรมในพื้นที่เขตเมืองยังสะท้อนถึงความขัดแย้งดังกล่าว กล่าว คือ
กิจกรรมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนนอกเมืองเก่า  ท าให้เมิองเก่าร้าง ขาดชี วิตชีวา ขาดพลังทางเศรษฐกิจ น าสู่ความ
อ่อนล้าทางสังคมตามมา  อย่างไรก็ตามทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างมากมายของเมืองเก่าล าพูน  ทั้งโบราณสถาน บ้านเรือน ภูมิ
ทัศน์แบบเมืองเก่า  ตลอดจนผู้คนที่อยู่กันอย่างใกล้ชิด เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต เพียงแต่ขาดการ
กระตุ้นด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาเขตเมืองเก่าที่มีคุณค่า และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ที่สามารถฟื้นฟูความเป็นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่าพันปี เป็นเมืองน่าอยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ เป็นเมือง
ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและควรค่าต่อการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากเทศบาลเมืองล าพูนจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนภายใต้บริบทการเปลี่่่ยนแปลงของพื้นที่ 
นักวิจัยร่วมกับผู้ใช้งานหลักคือ เทศบาลเมืองล าพูน รวมทั้งประชาชนชาวเมืองล าพูน  จึงได้เสนอโครงการการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า
โดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในพื้นที่และในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจใช้กับชุมชน ซึ่งผลการศึกษาจะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความเป็นย่านและลักษณะเฉพาะ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
เมืองล าพูน โดยย่านในเขตเทศบาลเมืองล าพูนสามารถจ าแนกออกมได้ 3 ย่านหลักๆ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าทางเหนือของเขต
ก าแพงเมือง(ย่านเศรษฐกิจร่วมสมัย) ย่านเมืองเก่าในเขตก าแพงเมือง(ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเมืองล าพูน) และย่านใหม่ทางใต้
ก าแพงเมือง(ย่านวิถีคนเมือง) โดยย่านวิถีคนเมืองนับเป็นย่านที่มีการใช้งานโดยชาวล าพูนมากที่สุด เพราะเป็นที่ตั้ งของสนาม
กีฬาจังหวัดล าพูนและวิทยาลัยเทคนิคล าพูน (2) รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เน้นการมี
ส่วนร่วมของทั้งภาครัฐคือทางเทศบาลที่จะสามารถน าโครงการวิจัยไปด าเนินการต่อได้ หน่วยงานอปท. ที่เกี่ยวข้อง และทาง
ประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการมีส่วนร่วมถึง 5 ครั้ง (3) นโยบายและผังแนวคิดการพัฒนา
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บทน า 

เมืองล าพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความขัดแย้งในการพัฒนาที่ด้าน
หนึ่งต้องการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า อึกด้านหนึ่งต้องการการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ 
การขยายตัวของเมืองซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของกิจกรรมในพื้นที่เขตเมืองยังสะท้อนถึงความขัดแย้งดังกล่าว กล่าว คือ
กิจกรรมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนนอกเมืองเก่า  ท าให้เมิองเก่าร้าง ขาดชี วิตชีวา ขาดพลังทางเศรษฐกิจ น าสู่ความ
อ่อนล้าทางสังคมตามมา  อย่างไรก็ตามทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างมากมายของเมืองเก่าล าพูน  ทั้งโบราณสถาน บ้านเรือน ภูมิ
ทัศน์แบบเมืองเก่า  ตลอดจนผู้คนที่อยู่กันอย่างใกล้ชิด เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต เพียงแต่ขาดการ
กระตุ้นด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาเขตเมืองเก่าที่มีคุณค่า และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ที่สามารถฟื้นฟูความเป็นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่าพันปี เป็นเมืองน่าอยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ เป็นเมือง
ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและควรค่าต่อการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากเทศบาลเมืองล าพูนจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนภายใต้บริบทการเปลี่่่ยนแปลงของพื้นที่ 
นักวิจัยร่วมกับผู้ใช้งานหลักคือ เทศบาลเมืองล าพูน รวมทั้งประชาชนชาวเมืองล าพูน  จึงได้เสนอโครงการการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า
โดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในพื้นที่และในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจใช้กับชุมชน ซึ่งผลการศึกษาจะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความเป็นย่านและลักษณะเฉพาะ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
เมืองล าพูน โดยย่านในเขตเทศบาลเมืองล าพูนสามารถจ าแนกออกมได้ 3 ย่านหลักๆ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าทางเหนือของเขต
ก าแพงเมือง(ย่านเศรษฐกิจร่วมสมัย) ย่านเมืองเก่าในเขตก าแพงเมือง(ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเมืองล าพูน) และย่านใหม่ทางใต้
ก าแพงเมือง(ย่านวิถีคนเมือง) โดยย่านวิถีคนเมืองนับเป็นย่านที่มีการใช้งานโดยชาวล าพูนมากที่สุด เพราะเป็นที่ตั้ งของสนาม
กีฬาจังหวัดล าพูนและวิทยาลัยเทคนิคล าพูน (2) รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เน้นการมี
ส่วนร่วมของทั้งภาครัฐคือทางเทศบาลที่จะสามารถน าโครงการวิจัยไปด าเนินการต่อได้ หน่วยงานอปท. ที่เกี่ยวข้อง และทาง
ประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการมีส่วนร่วมถึง 5 ครั้ง (3) นโยบายและผังแนวคิดการพัฒนา
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กำรอนรุกัษ์และพฒันำเขตเมอืงเก่ำทีม่คีณุค่ำ 
และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำร
พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม กำรวำงแผนพัฒนำ
ชมุชนเมอืง ทีส่ำมำรถฟ้ืนฟูควำมเป็นเมืองทีมี่
ประวติัศำสตร์กำรตัง้ถิน่ฐำนยำวนำนกว่ำพนัปี 
เป็นเมืองน่ำอยูภ่ำยใต้แนวคดิกำรพฒันำเมอืง
อย่ำงยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ เป็นเมืองที่มีฐำน
เศรษฐกิจจำกกำรอุตสำหกรรม จึงเป็นเรื่องที่
มีควำมส�ำคัญและควรค่ำต่อกำรศึกษำวิจัย
 เนื่องจำกเทศบำลเมืองล�ำพูนจ�ำเป็นต้อง
มีแนวทำงในกำรพัฒนำเมืองท่ีชัดเจนภำยใต้
บริบทกำรเปลี่่่ยนแปลงของพื้นที่ นักวิจัยร่วม
กบัผูใ้ช้งำนหลกัคือ เทศบำลเมอืงล�ำพนู รวมทัง้
ประชำชนชำวเมอืงล�ำพูน จึงได้เสนอโครงกำร
กำรพฒันำพืน้ทีเ่มอืงเก่ำโดยคงไว้ซึง่วัฒนธรรม
ในพ้ืนที่และในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดควำม
สำมำรถทำงด้ำนเศรษฐกิจใช้กับชุมชน ซึ่งผล
กำรศึกษำจะประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 5 ส่วน 
ได้แก่ (1) ควำมเป็นย่ำนและลักษณะเฉพำะ 
พืน้ทีส่ำธำรณะและพืน้ท่ีสีเขยีวในเขตเทศบำล
เมอืงล�ำพนู โดยย่ำนในเขตเทศบำลเมอืงล�ำพนู
สำมำรถจ�ำแนกออกมได้ 3 ย่ำนหลกั ๆ  ได้แก่ 
ย่ำนเมืองเก่ำทำงเหนือของเขตก�ำแพงเมือง
(ย่ำนเศรษฐกิจร่วมสมัย) ย่ำนเมืองเก่ำใน
เขตก�ำแพงเมือง(ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเมือง
ล�ำพูน) และย่ำนใหม่ทำงใต้ก�ำแพงเมือง(ย่ำน
วถิคีนเมอืง) โดยย่ำนวถิคีนเมอืงนบัเป็นย่ำนที่
มกีำรใช้งำนโดยชำวล�ำพนูมำกท่ีสดุ เพรำะเป็น

ที่ตั้งของสนำมกีฬำจังหวัดล�ำพูนและวิทยำลัย
เทคนิคล�ำพูน (2) รูปแบบกำรมีส่วนร่วมเพื่อ
กำรวำงแผนพฒันำเมอืงน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยนื เน้น
กำรมส่ีวนร่วมของทัง้ภำครฐัคอืทำงเทศบำลที่
จะสำมำรถน�ำโครงกำรวจิยัไปด�ำเนนิกำรต่อได้ 
หน่วยงำนอปท. ทีเ่กีย่วข้อง และทำงประชำชนใน
พืน้ทีผ่่ำนกำรจดัสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรกจิกรรม
กำรมีส่วนร่วมถึง 5 ครั้ง (3) นโยบำยและผัง
แนวคิดกำรพัฒนำเทศบำลเมืองล�ำพูน โดย
มีแนวคิดให้มีกำรออกแบบพัฒนำย่ำนให้มี
ลักษณะกลมกลืนแต่แตกต่ำงกัน รวมทั้งให้มี
พื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมทำงเลือก กิจกรรมทำง
สงัคม และกจิกรรมเฉลมิฉลองอย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนียั้งควรมถีนนสำยส�ำคญัและสำยรอง
ท่ีเชือ่มโยงกับศนูย์รวมกจิกรรม หรอืจดุเด่น ๆ  
ในพื้นที่เพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้ำงเมืองที่ม ี
ควำมชัดเจน (4) แนวทำงกำรออกแบบทำง
กำยภำพเพื่อกำรพัฒนำเทศบำลเมืองล�ำพูน 
ส่งเสริมให้ทำงเทศบำลล�ำพนูสำมำรถออกแบบ
แนวทำงกำรพฒันำย่ำนในพืน้ทีไ่ด้ โดยกำรน�ำ
ลักษณะเฉพำะของย่ำน ควำมต้องกำรพื้นที ่
สเีขยีวและพ้ืนท่ีสำธำรณะร่วมกับควำมต้องกำร
ของชุมชนในแต่ละย่ำน สร้ำงจินตภำพของ
เมืองให้ชัดเจนมำกข้ึนผ่ำนโครงกำรท้ังสิ้น 
19 โครงกำร (5) กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผล
ประโยชน์ จ�ำแนกออกเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำน
เศรษฐกจิ ประชำชนมรีำยได้เพิม่ขึน้ กำรท่อง
เที่ยวขยำยตัว มีควำมสะดวกในกำรคมนำคม
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 โครงกำรนี้มีจุดเริ่มต้นจำกกำรที่ทำงทีม
ผู้ประสำนงำนได้มีกำรพูดคุยกับทำงนำยก
เทศบำลเมืองล�ำพูน ซึ่งได้พัฒนำต่อยอดจำก
กำรพดูคยุกบันกัวจิยัอีกครัง้กำรปรบัและพฒันำ
โครงกำร โดยนกัวจิยัในโครงกำรได้มีกำรพฒันำ
ข้อเสนอแบบประยุกต์เพื่อกำรคิดพัฒนำพื้นที่
โดยกำรออกแบบย่ำนที่นอกจำกจะสอดคล้อง
กบัควำมต้องกำรของภำคองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแล้วยังมีกำรเน้นเรือ่งกระบวนกำรกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนทุกกลุ่มในพ้ืนที่เพ่ือ
ให้ได้กำรพัฒนำย่ำนท่ีสอดคล้องกับท้ังควำม
ต้องกำรของคนในชมุชนและสำมำรถพฒันำไป
ได้อย่ำงชดัเจนด้วยอปท. โดยกรอบด�ำเนนิงำน
ของโครงกำรวิจัยนี้ คือกำรออกแบบปรับปรุง
ย่ำนโดยใช้ข้อมูลของลักษณะควำมเป็นย่ำน
และสภำพกำรใช้พ้ืนท่ีสีเขียวและควำมต้องกำร
พืน้ทีส่เีขยีว ซึง่ทัง้หมดต้องอยูใ่นกระบวนกำร
มีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ดังแสดงในภำพที่ 1 

เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยในกำร
ปรับปรุงย่ำนของโครงกำรทั้ง 3 ข้อ คือ 
 1. เพ่ือเสนอแนวทำงระดบันโยบำยในกำร
พัฒนำเมือง และผังแนวคิดในกำรพัฒนำย่ำน 
และแนวทำงกำรออกแบบทำงกำยภำพของ
ย่ำนในเขตเทศบำลเมืองล�ำพูน ที่ส่งเสริมกำร
อนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม และกำรพัฒนำ
พื้นที่สีเขียวของเมืองล�ำพูน
 2. เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนทกุกลุม่ ในกำรก�ำหนดนโยบำย
กำรพัฒนำเมือง และผังแนวคิดในกำรพัฒนำ
ย่ำน รวมทัง้แนวทำงกำรออกแบบทำงกำยภำพ 
ของย่ำน
 3. เพื่อประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ 
(Cost-Benefit Analysis) เบื้องต้น จำกมูลค่ำ
กำรลงทนุในกำรสร้ำงอตัลกัษณ์ของย่ำน และ
ประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ขนส่ง ด้ำนสิง่งแวดล้อมทีมี่พืน้ทีส่เีขียวมำกข้ึน 
ตอบสนองควำมต้องกำรประชำชนได้มำกขึ้น 
คุณภำพอำกำศดีมำกขึ้น และด้ำนสังคม กำร
ปรบัปรุงย่ำนจะช่วยให้คณุภำพชวีติประชำชน

ดีขึน้ มปีฏสิมัพนัธ์ทีม่ำกขึน้ สขุภำพดขีึน้ โดย
กำรแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 แบบ คือ
ปรับปรุงย่ำนเสร็จในปีแรก และเสร็จภำยใน  
5 ปี

เนื้อหาโครงการ
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ภาพที่ 1 กรอบกำรด�ำเนินงำนวิจัย

 ทำงทีมนักวิจัยได้ด�ำเนินกำรตำมกรอบ
กำรด�ำเนินงำนโดยเริ่มจำกกำรวิเครำะห์และ
ประเมนิแผนยทุธศำสตร์ ในเบ้ืองต้นจะเป็นกำร
ประเมินกรอบยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำว่ำ
สอดคล้องกบันโยบำยในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
พฒันำเมอืงให้น่ำอยู่ รวมถงึกำรบรหิำรจดักำร
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมภำยใต้กำร
มส่ีวนร่วมของประชำชน ชมุชนท้องถิน่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และภำคเอกชน ส�ำหรบั
เป็นฐำนข้อมลูก่อนทีจ่ะระบคุวำมเป็นย่ำนและ
วเิครำะห์ควำมต้องกำรและสถำนภำพของพืน้ที่

สีเขียว และท�ำกำรออกแบบปรับปรุงย่ำนด้วย
แนวคิดโครงข่ำยเพือ่นบ้ำนซึง่ประกอบไปด้วย
กำรออกแบบระดบัผงัชุมชน งำนออกแบบทำง
สถำปัตยกรรม และกำรออกแบบกจิกรรมเพือ่
ยกระดับปฏสัิมพนัธ์ทำงสงัคมของชมุชน โดย
ทกุขัน้ตอนท่ีกล่ำวมำทัง้หมดนัน้ใช้กระบวนกำร
มีว่นร่วมของชมุชนและคนทกุในพืน้ทีข่ัน้ตอน 
โดยขัน้ตอนของกระบวนกำรมส่ีวนร่วมคอื กำร
ให้ควำมเห็น กำรร่วมคิด ร่วมตัดสิน และ
ร่วมท�ำ เพ่ือให้แผนกำรพัฒนำย่ำนน่ำอยู่ได้
รับกำรประเมินผล โดยประชำชนมีส่วนร่วม

5. กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

เป้ำหมำยของกำรปรับปรุงย่ำน

4. กำรออกแบบปรับปรุงย่ำน

6. กระบวนกำรมีส่วนร่วม

2. ลักษณะควำมเป็นย่ำน 3. สภำพกำรใช้พื้นที่สีเขียวและ
ควำมต้องกำรใช้พื้นที่สีเขียว

1. แผนและยุทธศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ
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มำกทีส่ดุ และสำมำรถน�ำไปใช้ขบัเคลือ่นอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ก่อนจะท�ำกำรกำรประเมิน
รำคำส�ำหรบัใช้ปรบัปรงุย่ำน และเข้ำสูข่ัน้ตอน

สดุท้ำยคอื กำรวเิครำะห์ต้นทนุและผลประโยชน์ 
(Cost-benefit Analysis) เพื่อประเมินควำม
คุ้มค่ำในกำรปรับปรุงย่ำนในพื้นที่นั่นเอง

โดยสรุป

 จำกกำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ และแผนพัฒนำท่ีเก่ียวข้องกับเทศบำลเมืองล�ำพูน ตั้งแต่
ระดบัชำติถึงระดบัท้องถิน่พบว่ำ สอดคล้องและไปในทศิทำงเดียวกนั กล่ำวคอื เน้นกำรส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ล�ำพูนเป็นเมืองเก่ำท่ีรักษำอัตลักษณ์ของเมือง และอนุรักษ์-สืบสำนประเพณี-
วัฒนธรรม สถำปัตยกรรมพื้นบ้ำน รวมทั้งสร้ำงคุณค่ำของทรัพยำกร โดยเทศบำลเมืองล�ำพูน
สำมำรถพฒันำศกัยภำพด้ำนกำรท่องเทีย่วเชงิอำรยธรรมและสร้ำงสรรค์ แผนยทุธศำสตร์และ
แผนพฒันำระดบัชำต ิและระดบักลุม่จงัหวัดนัน้ มเีป้ำประสงค์ทีค่่อนข้ำงชดัเจนต่อบทบำทของ
เมืองล�ำพูน แต่ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น คือ เทศบำล
เมอืงล�ำพนูเอง กลบัไม่ก�ำหนดเน้นบทบำททีไ่ด้ชดัเจนนกั ก�ำหนดเป็นยุทธศำสตร์หรอืนโยบำย
หลวม ๆ  เพียงว่ำ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำของล�ำพูนไว้ โดยระดับจังหวัดกลับเน้น
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมมำกกว่ำ และระดับเทศบำลก็ไม่มีแนวทำง หรือแผนงำนท่ีชัดเจนว่ำ
จะผลักดันให้ล�ำพูนเป็นจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเที่ยวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม หรือ
กลุ่มที่มีควำมต้องกำรเฉพำะได้อย่ำงไร นับเป็นช่องว่ำงส�ำหรับกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำที่งำน
วจิยัสำมำรถเพิม่ควำมชัดเจนให้แก่เทศบำลเมอืงล�ำพนูได้ ท้ังนีมี้ข้อสงัเกตว่ำควำมร่วมมืออย่ำง
ใกล้ชิดกับหน่วยงำนอื่น ทั้งระดับจังหวัดล�ำพูน และระดับท้องถิ่น เช่น เทศบำลต�ำบลเวียงยอง 
และเทศบำลต�ำบลเหมืองง่ำ เป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อกำรคำดหวังให้เกิดผลส�ำเร็จของกำร
พัฒนำเมืองล�ำพูนอย่ำงน่ำอยู่และยั่งยืน โดยสำมำรถสรุปผลลัพธ์ของงำนวิจัยสำมำรถก�ำหนด
พื้นที่ส�ำหรับกำรพัฒนำออกเป็น 3 ส่วนหลักด้วยกันคือ ได้แก่ 1. ย่ำนเมืองเก่ำทำงเหนือของ
เขตก�ำแพงเมือง (ย่ำนเศรษฐกจิเมอืงร่วมสมยั) 2. ย่ำนเมอืงเก่ำในเขตก�ำแพงเมอืง (ศนูย์ศลิป
วัฒนธรรมเมืองล�ำพูน) และ 3. ย่ำนใหม่ทำงใต้เขตก�ำแพงเมือง (ย่ำนวิถีคนเมือง) ดังแสดง 
ในรูปภำพที่ 2 ส่วนกำรพัฒนำย่ำนในเมืองทั้ง 3 นี้ นอกจำกควรจะออกแบบให้มีองค์ประกอบ
ทีม่ีลักษณะแตกต่ำงกนั แต่สอดคล้องกนัแล้ว ยงัควรจะให้มีศนูย์รวมกจิกรรมเปน็พืน้ที่ส�ำหรับ
รองรบักจิกรรมส�ำคญั ทัง้กจิกรรมทำงเลือก (optional activities) และกจิกรรมทำงสงัคม (so-
cial activities) รวมทั้งกิจกรรมเฉลิมฉลอง (events) ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม และควรมีเส้น
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ทำงที่ชัดเจน (legible) เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้เกิดภำพลักษณ์ (image of the city) ที่ชัดเจน 
ของเมือง เป็นท่ีจดจ�ำได้ต่อทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะให้ประสบกำรณ์ที่ดีส�ำหรับ 
ผู้อยู่อำศัย และผู้มำเยือนเมืองล�ำพูน (Lynch, 1960) สมกับเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนต่อไป 
โดยควำมเป็นย่ำนทีไ่ด้จำกแผนทีใ่นจตินภำพ (image map) ในทศันะของนกัวจิยั กบัควำมรูส้กึ
ของคนท้องถิ่นนับว่ำสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ไม่ได้มีควำมขัดแย้งกัน จำกกำรให้ควำม
ส�ำคัญต่อองค์ประกอบทำงจินตภำพ (image elements) ทั้งหลำย แต่นักวิจัยในฐำนะคนนอก
อำจจะให้ควำมส�ำคัญกับลักษณะทำงกำยภำพมำกกว่ำ ขณะที่คนท้องถิ่นมีข้อมูลเชิงลึก และมี
กำรให้ควำมหมำยที่ซับซ้อนมำกกว่ำสิ่งที่รับรู้ได้จำกทำงสำยตำเพียงอย่ำงเดียว

 โดยภำคการมีส่วนร่วมของประชาชน มี
กำรจดักำรประชุมรบัฟังควำมคดิเหน็ประชำชน 
2 ครั้ง และกำรประชุมกลุ่มย่อยอีก 3 ครั้ง 
ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และภำคประชำชน เพื่อ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเทศบำล
นครล�ำพูน งำนวิจัยพบว่ำ ปัจจัยท่ีส�ำคัญท่ี
ก่อให้เกดิกำรมีส่วนร่วมมำจำกกำรท�ำงำนของ
กลุม่ทีม่กีลุม่ควำมสมัพนัธ์เชงิอ�ำนำจ (Power 
Relationship) ในระดับต่ำง ๆ  ที่มีในพื้นที่ ซึ่ง
มรีะดบัควำมขัดแย้ง (Conflict) กบักำรพัฒนำ
ของภำครฐัในระดบัปำนกลำง ตำมแนวคิดของ
ด้ำนควำมขดัแย้งของบทบำท (Role Conflict) 
ของ Moorhead & Griffin (2001) กล่ำวคือ 
เป็นลักษณะควำมขัดแย้งท่ีเกิดจำกควำมไม่
ชัดเจนของแนวทำงร่วมปฏิบัติ ซึ่งมีสำเหตุ
ส่วนใหญ่มำจำกกำรสือ่สำรทีบ่กพร่อง และกำร
ก�ำหนดรู้ทีผ่ดิเพีย้น (Communication Failure 
and Misperception of Information) ท�ำให้
เกิดมุมมองและแนวคิดท่ีต่ำงกันไป ส่งผลให้
เกิดควำมสับสนกับบทบำทของตัวเองท่ีมีอยู่ 

แต่ควำมขัดแย้งที่พบนี้เป็นเสมือนกับกำรมุ่ง
เน้นกำรแก้ไขปัญหำ (Resolution Focused 
View) ซึง่มทีัง้ด้ำนบวกและลบ จงึเป็นส่วนหนึง่
ในกำรขดัเกลำสงัคมและโครงกำรให้เกดิควำม
สมดุล หรือเรียกได้ว่ำเป็นกฎพ้ืนฐำนของชวีติ 
และสนบัสนนุให้เกดิกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำ
สังคมก็ว่ำได้ เป็นผลให้กำรพัฒนำโครงกำร
สำมำรถวำงแนวทำงท่ีครอบคลมุข้ึนและส่งเสรมิ 
ให้เกิดกำรขับเคลือ่นได้มปีระสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ 
ทั้งกำรประสำนงำนกับภำครัฐที่มำกขึ้น และ
กำรพฒันำกระบวนกำรมีส่วนร่วมทีห่ลำกหลำย  
แต่มุ่งประเด็นเป้ำหมำยเดียวกัน เพื่อบูรณำ
กำรควำมต้องกำรของทกุคนร่วมกนับนพืน้ฐำน
ที่ต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกันตำมแนวคิด 
Cooperative Conflict Theory ซึ่งสำมำรถ
น�ำไปสู่แนวทำงปฏบิตัสิ�ำหรับภำครัฐทีม่อียูก่บั
กำรผสำนควำมต้องกำรพัฒนำของท้องถิน่หรือ
ประชำชนในพืน้ทีผ่่ำนกำรประชมุหรอืกลไกอืน่ 
ๆ ในกำรสร้ำงสมดลุของมติกิำรมส่ีวนร่วมของ
ประชำชนที่เพิ่มขึ้นในอนำคตด้วย
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ภาพที่ 2 ผลกำรศึกษำจ�ำนวนชุมชนที่สอดคล้องกับกำรแบ่งย่ำนออกเป็น 3 ย่ำนหลัก
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 ด้านพื้นท่ีสาธารณะและพื้นที่สีเขียว 
ในกำรศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของพ้ืนท่ี
สำธำรณะ พบว่ำสวนหลำยแห่งยังมีสัดส่วน
ของพ้ืนที่สีเขียวน้อย และยังขำดสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน ท�ำให้
ไม่มีผูใ้ช้งำนอย่ำงทีค่วร เมือ่ศกึษำกำรรบัรูต่้อ
องค์ประกอบของสวนสำธำรณะทีม่อียู่แล้วพบ
ว่ำ ชำวเมืองล�ำพูนมีควำมชื่นชอบและอยำก
เข้ำไปในสวนสำธำรณะที่มีลักษณะท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันพอควร และเมื่อเรียงล�ำดับ จะเห็น
ว่ำชำวเมอืงล�ำพนูมีควำมช่ืนชอบแหล่งน�ำ้มำก
ที่สุด แต่อยำกเข้ำใช้ลักษณะสวนที่มีอุปกรณ์
ออกก�ำลงักำยมำกท่ีสดุ รองลงมำเป็นลกัษณะ
สวนที่มีสนำมหญ้ำ สวนที่มีต้นไม้ใหญ่ และ
สวนที่มีพุ่มไม้ ซึ่งมีล�ำดับรองลงไปคล้ำย ๆ 
กัน โดยเมื่อพิจำรณำกำรรับรู้ลักษณะสภำพ

แวดล้อมที่ช่วยฟื ้นฟูสภำพจิตใจจำกควำม
เหน่ือยล้ำ ชำวเมอืงล�ำพนูมค่ีำเฉลีย่ระดับกำร
รับรู้ลักษณะสภำพแวดล้อมที่ช่วยฟื้นฟูสภำพ
จิตใจจำกควำมเหนื่อยล้ำต่อองค์ประกอบของ
สวนสำธำรณะที่มีอยู่ในปัจจุบันพอควร และ
เมื่อเรียงล�ำดับ พบว่ำ ลักษณะสวนที่มีแหล่ง
น�้ำจะมีระดับกำรรับรู้ลักษณะสภำพแวดล้อม
ที่ช่วยฟื้นฟูสภำพจิตใจจำกควำมเหนื่อยล้ำสูง
ที่สุด รองลงมำเป็น ลักษณะสวนที่มีอุปกรณ์
ออกกำลังกำย สวนท่ีมีโบรำณสถำน สวนที่
มีสนำมหญ้ำ และสวนที่มีพุ่มไม้และสวนที่มี
ลำนกิจกรรมเท่ำกัน และสำมำรถสรุปได้ว่ำ
ควำมชื่นชอบ ควำมอยำกเข้ำไปใช้งำน และ
ผลรวมกำรรับรู้ลักษณะสภำพแวดล้อมที่ช่วย
ฟื้นฟูสภำพจิตใจจำกควำมเหนื่อยล้ำ มีควำม
สัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

 จำกกำรศกึษำสรปุได้ว่ำโครงกำรล�ำพูนย่ำน
น่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยนื ประกอบไปด้วยกำรออกแบบ
ทำงกำยภำพทั้งสิ้น 19 โครงกำร ที่เป็นกำร
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของย่ำนผ่ำนกำรออกแบบ
ทำงกำยภำพ และกระบวนกำรสร้ำงกิจกรรม
ของชมุชนสภำพแวดล้อมบนพืน้ทีส่เีขยีว จำก
กำรศึกษำสรุปได้ว่ำโครงกำรล�ำพูนย่ำนน่ำ
อยู่อย่ำงยั่งยืน ประกอบไปด้วยกำรออกแบบ
ทำงกำยภำพที่เป็นกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
ย่ำนทั้ง 3 ได้แก่ ย่ำนเศรษฐกิจเมืองร่วมสมัย 
ย่ำนศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่ำ และย่ำนวิถีคน

เมือง ผ่ำนกำรออกแบบทำงกำยภำพ และ
กระบวนกำรสร้ำงกิจกรรมของชุมชนสภำพ
แวดล้อมบนพื้นที่สีเขียว เพื่อปรับปรุงหรือ
สร้ำงพืน้ทีส่เีขียวให้เกดิขึน้ใหม่ รวมทัง้พฒันำ
ศักยภำพภำยในพื้นที่เขตเทศบำลเมืองล�ำพูน 
เพือ่ให้เกดิพืน้ทีส่ำธำรณะสเีขียวอย่ำงพอเพยีง
กบัควำมต้องกำรตำมมำตรฐำนของเมอืงน่ำอยู่ 
และมีพ้ืนที่ให้บริกำรทั่วถึงทุกชุมชน และส่ง
เสรมิควำมเป็นย่ำนในเขตเทศบำลเมืองล�ำพนู
และเพือ่กำรสร้ำงจินตภำพของเมืองให้ชัดเจน
ขึ้น โดยมีโครงกำรทั้งสิ้น 19 โครงกำร

แนวทางการออกแบบทางกายภาพเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองล�าพูน
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ภาพที่ 3 ผังต�ำแหน่งกำรออกแบบทำงกำยภำพโครงกำรเมืองล�ำพูนน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน

 1) ศนูย์เศรษฐกจิเมอืงร่วมสมยั (สถำนีรถไฟ)
 2) ศนูย์ศิลปวฒันธรรมเมอืงล�ำพนู (ศำลำกลำงเก่ำ)
 3) ศนูย์หัตถนวตักรรมสร้ำงสรรค์ (กู่เจ้ำพ่อเตโค)   
 4) ลำนคนเมอืงสนำมกฬีำ
 5) ลำนวฒันธรรมกูช้่ำงกูม้่ำ    
 6) สวนศรีนคร
 7) บำทวถิรีืน่รมย์รมิกวง     
 8) ถนนวัฒนธรรมกู่ช้ำงกูม้่ำ-ไก่แก้ว
 9) ถนนวิถชีวีติเมอืงล�ำพนู    
10) พืน้ท่ีสำธำรณะใหม่สนัป่ำยำงหน่อม

 11) สวนสำธำรณะสุสำนชมุชนไก่แก้ว   
12) โครงกำรปรบัปรงุสวนสำธำรณะเทศบำลล�ำพูน
13) โครงกำรปรบัปรงุสันเหมืองชมุชน   
14) โครงกำรปรบัปรงุพืน้ท่ีสำธำรณะวัดจำมเทวี
15) โครงกำรปรบัปรงุทศันียภำพแกนเมืองเก่ำ
  ประตมูหำวัน 
16) โครงกำรปรบัปรงสวนน�ำ้พชุ้ำงหน้ำวัดมหำวัน
17) โครงกำรปรบัปรงุสวนกูพ่ญำทพิย์  
18) โครงกำรปรบัปรงุทศันียภำพรอบคเูมืองเก่ำ
19) โครงกำรปรบัปรงุพืน้ท่ีสวนสำธำรณะหลงักำรไฟฟ้ำ

 
รูปที่ 3 ผังต าแหน่งการออกแบบทางกายภาพโครงการเมืองล าพูนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1) ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่วมสมัย (สถานีรถไฟ)   2) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมืองล าพูน (ศาลากลางเก่า) 
3) ศูนยห์ัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (กู่เจ้าพ่อเตโค)   4) ลานคนเมืองสนามกีฬา 
5) ลานวัฒนธรรมกู่ช้างกู่ม้า     6) สวนศรีนคร 
7) บาทวิถีรื่นรมย์ริมกวง     8) ถนนวัฒนธรรมกู่ช้างกู่ม้า-ไก่แก้ว 
9) ถนนวิถีชีวิตเมืองล าพูน     10) พื้นที่สาธารณะใหม่สันป่ายางหน่อม 
11) สวนสาธารณะสุสานชุมชนไก่แก้ว    12) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลล าพูน 
13) โครงการปรับปรุงสันเหมืองชุมชน    14) โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะวัดจามเทวี 
15) โครงการปรับปรุงทัศนียภาพแกนเมืองเก่าประตูมหาวัน  16) โครงการปรับปรงสวนน้ าพุช้างหน้าวัดมหาวัน  
17) โครงการปรับปรุงสวนกู่พญาทิพย์    18) โครงการปรับปรุงทัศนียภาพรอบคูเมืองเก่า  
19) โครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหลังการไฟฟ้า 
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โดยสามารถแบ่งย่อยออกมาได้ดังนี้ 

ย่าน (1) ย่านเศรษฐกิจเมืองร่วมสมัย 

ย่านเศรษฐกิจเมืองร่วมสมัย องค์ประกอบของเมือง อัตลักษณ์ทางกายภาพของชุมชน พื้นที่สาธารณะสีเขียว 
ประกอบไปด้วยโครงการออกแบบทางกายภาพทั้งสิ้น 7 โครงการ 

 
รูปที่ 4 ผังแสดงต าแหน่งโครงการพัฒนาและปรับปรุงย่าน (1) ย่านเศรษฐกิจเมืองร่วมสมัย 

 

 

 โดยสำมำรถแบ่งย่อยออกมำได้ดังนี้
 ย่าน (1) ย่านเศรษฐกิจเมืองร่วมสมัย
 ย่ำนเศรษฐกิจเมืองร่วมสมยั องค์ประกอบของเมอืง อตัลักษณ์ทำงกำยภำพของชมุชน พืน้ที่
สำธำรณะสีเขียว ประกอบไปด้วยโครงกำรออกแบบทำงกำยภำพทั้งสิ้น 7 โครงกำร

ภาพที่ 4 ผังแสดงต�ำแหน่งโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงย่ำน (1) ย่ำนเศรษฐกิจเมืองร่วมสมัย
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ย่าน (2) ย่านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่า 

ย่านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่า องค์ประกอบของเมือง อัตลักษณ์ทางกายภาพของชุมชน พื้นที่สาธารณะสีเขียว 
ประกอบไปด้วยโครงการออกแบบทางกายภาพทั้งสิ้น 7 โครงการ 

 
รูปที่ 5 ผังแสดงต าแหน่งโครงการพัฒนาและปรับปรุงย่าน (2) ย่านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่า 

 ย่าน (2) ย่านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่า
 ย่ำนศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่ำ องค์ประกอบของเมือง อัตลักษณ์ทำงกำยภำพของชุมชน 
พื้นที่สำธำรณะสีเขียว ประกอบไปด้วยโครงกำรออกแบบทำงกำยภำพทั้งสิ้น 7 โครงกำร

ภาพที่ 5 ผังแสดงต�ำแหน่งโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงย่ำน (2) ย่ำนศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่ำ
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 ย่าน (3) ย่านวิถีคนเมือง
 ย่ำนเศรษฐกิจเมืองร่วมสมยั องค์ประกอบของเมอืง อตัลกัษณ์ทำงกำยภำพของชมุชน พืน้ที่
สำธำรณะสีเขียว ประกอบไปด้วยโครงกำรออกแบบทำงกำยภำพทั้งสิ้น 4 โครงกำร
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ภาพที่ 6 ผังแสดงต�ำแหน่งโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงย่ำน (3) ย่ำนวิถีคนเมือง

 

ย่าน (3) ย่านวิถีคนเมือง 

ย่านเศรษฐกิจเมืองร่วมสมัย องค์ประกอบของเมือง อัตลักษณ์ทางกายภาพของชุมชน พื้นที่สาธารณะสีเขียว 
ประกอบไปด้วยโครงการออกแบบทางกายภาพทั้งสิ้น 4 โครงการ 
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 การวเิคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์ ผล
ประโยชน์จำกกำรปรบัปรงุย่ำนจ�ำแนกออกเป็น 
3 ด้ำนคือ (1) ด้ำนเศรษฐกิจ เนื่องจำกท�ำให้ 
ผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วมรีำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่วเพ่ิมขึน้ รำยได้จำกกำรร้ำนค้ำเพิม่ขึน้ 
ประชำชนมีงำนท�ำ และมีควำมสะดวกในกำร
คมนำคมขนส่งมำกขึ้น (2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจำกกำรปรับปรุงย่ำนท�ำให้มีพื้นที่สีเขียว
เพิม่มำกขึน้ ตอบสนองควำมต้องกำรประชำชน
ได้มำกขึน้ คณุภำพอำกำศดีข้ึนเน่ืองมำจำกกำร
เดนิทำงโดยใช้เครือ่งยนต์ลดลง และ (3) ด้ำน
สงัคม เพรำะกำรปรบัปรงุย่ำนจะท�ำให้คณุภำพ
ชวิีตของประชำชนดีขึน้จำกกำรปฏสัิมพนัธ์ทีม่ำก
ขึน้ สขุภำพดข้ึีน โดยกำรวเิครำะห์ต้นทนุและผล
ตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 สถำนกำรณ์ ตำมข้อ
สมมตเิกีย่วกับกำรลงทนุ คอื (1) สถำนกำรณ์
ที่สำมำรถปรับปรุงย่ำนเสร็จสิ้นในปีแรก และ 
(2) สถำนกำรณ์ทีใ่ช้เวลำ 5 ปีในกำรปรับปรุง
ย่ำนให้เสร็จสิ้น ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนและ 
ผลประโยชน์จำกกำรปรบัปรงุย่ำนในกรณแีรก 
พบว่ำมีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ 579.46 ล้ำนบำท
ตลอดอำยุโครงกำร อัตรำผลประโยชน์ต่อ 
ต้นทุน 2.80 และอัตรำผลตอบแทนภำยใน
เท่ำกับ ร้อยละ 20.74 ซึ่งแสดงให้เห็นควำม
คุ้มค่ำในกำรปรับปรุงย่ำน และเมื่อพิจำรณำ
สถำนกำรณ์ที่ 2 ที่กำรปรับปรุงย่ำนใช้เวลำ
ปรบัปรงุท้ังส้ิน 5 ปี พบว่ำมมีลูค่ำปัจจุบนัสทุธิ 
424.83 ล้ำนบำทตลอดอำยโุครงกำร อตัรำผล
ประโยชน์ต่อต้นทนุ 2.61 และอัตรำผลตอบแทน
ภำยในเท่ำกับ ร้อยละ 15.64 ซึ่งแสดงให้เห็น

ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจในกำรปรับปรุงย่ำน 
แม้ว่ำตัวช้ีวัดจะมีค่ำต�่ำกว่ำสถำนกำรณ์แรก
ก็ตำม ผลกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวทั้งสอง
สถำนกำรณ์ แสดงให้เหน็ว่ำโครงกำรปรบัปรงุ
ย่ำนมีควำมอ่อนไหวต�่ำ เพรำะแม้ว่ำจะต้นทุน
จะเพ่ิมขึ้น หรือผลประโยชน์จะลดลงไปบำง
ส่วน โครงกำรฯ ก็ยังมีควำมคุ้มค่ำ ยกเว้นใน
กรณีของสถำนกำรณ์ที่ 2 คือใช้เวลำปรับปรุง
ย่ำนเสรจ็สิน้ภำยใน 5 ปี และประเมนิผลเพยีง
ระยะเวลำ 10 ปี
 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำร
ปรับปรุงย่ำนทั้ง 3 ย่ำน ได้แก่ ย่ำนเศรษฐกิจ
เมอืงร่วมสมยั ย่ำนศลิปวฒันธรรมเมอืงเก่ำ และ
ย่ำนวถิคีนเมอืง ตำมกำรออกแบบทำงกำยภำพ
เพือ่กำรพฒันำเทศบำลเมอืงล�ำพนูนัน้พจิำรณำ
ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือประชำชนใน
เขตเทศบำล และผู้ประกอบธุรกิจด้ำนกำร 
ท่องเที่ยวในจังหวัดล�ำพูนเป็นหลัก ผลกำร
ศึกษำพบว่ำกำรปรับปรุงย่ำนฯ มีต้นทุนกำร
ลงทุนค่อนข้ำงสูง คิดเป็นมูลค่ำเงินประมำณ 
260 ล้ำนบำท และมีต้นทุนกำรดูแลรักษำ
ประมำณ 5 ล้ำนบำทต่อปี กำรปรับปรุงย่ำน
ท�ำให้เกิดผลประโยชน์หลักคือประโยชน์ด้ำน
สังคม หรือคุณภำพชีวิตของประชำชนในเขต
เทศบำลเมอืงล�ำพูน คิดเป็น 32 ล้ำนบำทต่อปี 
ซึง่เป็นผลมำจำกกำรท่ีประชำชนมปีฏสิมัพนัธ์
กนัมำกขึน้ มส่ีวนร่วมในกำรท�ำกจิกรรมต่ำง ๆ  
ในชุมชนมำกขึ้นทั้งด้ำนวัฒนธรรม ศำสนำ  
รวมไปถงึกำรท�ำกจิกรรมนนัทนำกำร รองลงมำ 
เป็นประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ โดยเฉพำะด้ำน
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กำรท่องเที่ยวท่ีประเมินจำกรำยได้สุทธิที่เพิ่ม
ขึน้เมือ่มนัีกท่องเทีย่วเดนิทำงมำยงัจงัหวดัล�ำพนู
มำกขึ้น และกำรจัดกำรกำรคมนำคมในพื้นที่
เกีย่วกับช่องทำงจกัรยำนและกำรจดักำรทำงเท้ำ 
คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ 29 ล้ำนบำทต่อปี 
ส�ำหรับผลประโยชน์จำกกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีสี
เขียวนั้นไม่สูงมำกนัก ทั้งน้ีเน่ืองจำกปริมำณ
พื้นที่สีเขียวเดิมที่มีอยู่ต�่ำกว่ำพื้นที่ที่ควรมีอยู่
เพียงเล็กน้อย เมื่อคิดมูลค่ำจำกพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิม
ขึ้น 81.7 ไร่ และมูลค่ำคุณภำพพื้นที่ที่สูงขึ้น
พบว่ำมลูค่ำจำกพืน้ทีส่เีขียวเท่ำกบั 4 ล้ำนบำท
ต่อปี เมื่อพิจำรณำระยะเวลำ 30 ปี ผลกำร
วเิครำะห์ต้นทนุและผลตอบแทนพบว่ำกำรปรบั
ปรุงย่ำนฯ นั้นมีควำมคุ้มค่ำ ไม่ว่ำจะสำมำรถ
ด�ำเนินกำรลงทุนให้เสร็จสิ้นภำยใน 1 ปี หรือ
ภำยใน 5 ปี โดยในกรณีแรก มูลค่ำปัจจุบัน
สุทธิเท่ำกับ 580 ล้ำนบำท อัตรำส่วนผล
ประโยชน์ต่อต้นทนุเท่ำกับ 2.80 และอตัรำผล

ตอบแทนภำยใน ร้อยละ 21 ในกรณีหลงั มลูค่ำ
ปัจจุบันสุทธิเท่ำกับ 425 ล้ำนบำท อัตรำส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ำกบั 2.61 และอตัรำ
ผลตอบแทนภำยใน ร้อยละ 16 กำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวของโครงกำรพบว่ำสถำนกำรณ์
ที่จะท�ำให้ไม่คุ้มค่ำในกำรด�ำเนินกำรปรับปรุง
ย่ำนคอืกำรท่ีโครงกำรใช้เวลำในกำรลงทนุสงูถงึ 
5 ปี แต่ผลกระทบต่ำง ๆ เกิดขึ้นเพียง 10 ปี 
หรือผลประโยชน์ภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น 
มีเพียง 5 ปี อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบในบำง
ส่วนไม่ได้ประเมนิเป็นตวัเงนิ เช่น กำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกกรณทีีม่กีำรคมนำคมโดยรถยนต์
น้อยลง หรือปัญหำควำมแออัดที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรมนีกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ นอกจำกนีก้ำร
ด�ำเนนิงำนปรบัปรงุย่ำนและบ�ำรงุรกัษำนัน้ต้อง
อำศัยควำมร่วมมือหลำยฝ่ำย เพื่อให้กำรปรับ
ปรุงย่ำนฯ เป็นไปตำมกำรออกแบบและท�ำให้
เกิดผลประโยชน์ดังที่ได้ประเมินไว้

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

 ผลงำนวิจัยของโครงกำรน้ีช่วยให้ทำง 
เทศบำลเมื่องล�ำพูนสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ทันทีซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีกำร
บนัทกึมำก่อน เช่น กำรใช้ทีด่นิในเขตเทศบำล
เมืองล�ำพูน ส�ำรวจอำคำรที่มีคุณค่ำ รวมท้ัง
ขนำดและควำมต้องกำรพ้ืนที่สีเขียว ซ่ึงเป็น
แนวทำงที่ทำงเทศบำลสะท้อนออกมำเองว่ำ
ไม่เคยมีแนวคิดดังกล่ำวมำก่อน นอกจำกน้ี
เทศบำลเมืองล�ำพูนสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ใน

กำรของบประมำณและกำรวำงแผนพัฒนำ 
พืน้ที ่ในโครงกำรทีจ่ะสำมำรถพฒันำย่ำนต่ำง ๆ  
ของเทศบำลเมืองล�ำพูนผ่ำนทำงตัวอย่ำง
โครงกำรทั้ง 19 โครงกำรในเขต 3 ย่ำนหลัก
เพือ่กำรจดัสร้ำง/ด�ำเนนิกำร มโีครงกำรปรับปรุง
ย่ำนของเทศบำลเมืองล�ำพูน ใน 3 ย่ำนหลัก 
ผลลพัธ์ของโครงกำรจะเหน็ได้จำก กำรพฒันำ
พ้ืนท่ีสำมำรถเพิ่มมูลค่ำของผลประโยชน์  
ในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมใน
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พืน้ทีข่องเทศบำลเมืองล�ำพูนในแต่ละปีให้มค่ีำ
สงูขึน้ได้ ท�ำให้ท้ังเทศบำลและชมุชนตระหนกั
ถึงควำมส�ำคัญและคุณค่ำขององค์ประกอบ

ส�ำคัญในพื้นที่เมืองล�ำพูน และศักยภำพที่จะ
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 จำกแนวโน้มของปัญหำและสัดส่วนของ
กำรใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอยและของเสีย 
ทีย่งัไม่ทนัต่อปรมิำณ ทีเ่พ่ิมขึน้และกำรจดักำร
ที่ยังไม่มีประสิทธิภำพของประเทศไทย จึงน�ำ
มำสู่แนวคิดของกำรศึกษำกำรศึกษำรูปแบบ
กำรจัดกำรวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุม

โดยใช้แนวคิดกำรพึ่งพำกันของระบบนิเวศ
เมืองเพือ่น�ำไปสูก่ำรจดักำรขยะทีย่ัง่ยืน: พืน้ที่
ศึกษำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เพื่อน�ำมำสู่ 
กำรหำแนวทำงก�ำหนดต้นแบบของวงจรกำร
จัดกำรขยะ รูปแบบใหม่ที่เหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพบนแนวควำมคิดเศรษฐกิจ

บทน�า

7.

โครงการ: แนวทางการพัฒนาย่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในเทศบาลเมืองล าพูน 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Livable & Sustainable Neighbourhood Development Guidelines: Lamphun Municipality 

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ปรานอม ตันสุขานันท์  

สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล  สังกัด:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.จิรันธนิน กิติกา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง:  

 
บทน า 

เมืองล าพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความขัดแย้งในการพัฒนาที่ด้าน
หนึ่งต้องการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า อึกด้านหนึ่งต้องการการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ 
การขยายตัวของเมืองซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของกิจกรรมในพื้นที่เขตเมืองยังสะท้อนถึงความขัดแย้งดังกล่าว กล่าว คือ
กิจกรรมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนอกเมืองเก่า  ท าให้เมิองเก่าร้าง ขาดชี วิตชีวา ขาดพลังทางเศรษฐกิจ น าสู่ความ
อ่อนล้าทางสังคมตามมา  อย่างไรก็ตามทุนทางสังคมท่ีมีอยู่อย่างมากมายของเมืองเก่าล าพูน  ทั้งโบราณสถาน บ้านเรือน ภูมิ
ทัศน์แบบเมืองเก่า  ตลอดจนผู้คนที่อยู่กันอย่างใกล้ชิด เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต เพียงแต่ขาดการ
กระตุ้นด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาเขตเมืองเก่าที่มีคุณค่า และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ที่สามารถฟื้นฟูความเป็นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่าพันปี เป็นเมืองน่าอยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ เป็นเมือง
ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและควรค่าต่อการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากเทศบาลเมืองล าพูนจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนภายใต้บริบทการเปลี่่่ยนแปลงของพื้นที่ 
นักวิจัยร่วมกับผู้ใช้งานหลักคือ เทศบาลเมืองล าพูน รวมทั้งประชาชนชาวเมืองล าพูน  จึงได้เสนอโครงการการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า
โดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในพื้นที่และในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจใช้กับชุมชน ซึ่งผลการศึกษาจะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความเป็นย่านและลักษณะเฉพาะ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
เมืองล าพูน โดยย่านในเขตเทศบาลเมืองล าพูนสามารถจ าแนกออกมได้ 3 ย่านหลักๆ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าทางเหนือของเขต
ก าแพงเมือง(ย่านเศรษฐกิจร่วมสมัย) ย่านเมืองเก่าในเขตก าแพงเมือง(ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเมืองล าพูน) และย่านใหม่ทางใต้
ก าแพงเมือง(ย่านวิถีคนเมือง) โดยย่านวิถีคนเมืองนับเป็นย่านที่มีการใช้งานโดยชาวล าพูนมากที่สุด เพราะเป็นที่ตั้ งของสนาม
กีฬาจังหวัดล าพูนและวิทยาลัยเทคนิคล าพูน (2) รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เน้นการมี
ส่วนร่วมของทั้งภาครัฐคือทางเทศบาลที่จะสามารถน าโครงการวิจัยไปด าเนินการต่อได้ หน่วยงานอปท. ที่เกี่ยวข้อง และทาง
ประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการมีส่วนร่วมถึง 5 ครั้ง (3) นโยบายและผังแนวคิดการพัฒนา

โครงกำร:    การศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้
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บทน า 

จากแนวโน้มของปัญหาและสัดส่วนของการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและของเสียที่ยังไม่ทันต่อปริมาณ ที่เพิ่มขึ้น
และการจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย จึงนามาสู่แนวคิดของการศึกษาการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะ
ชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมืองเพื่อนาไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน: พื้นที่ศึกษาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เพื่อเพ่ือนามาสู่การหาแนวทางกาหนดต้นแบบของวงจรการจัดการขยะ รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพบนแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับแหล่งก าเนิด กระบวนการจัดเก็บ คัด
แยก แปรรูปและการจัดการกาจัดขยะชุมชนปลายทาง โดยใช้วิธีการสร้างคุณค่าร่วมกัน จากภาคีต่างๆในชุมชนทั้งภาครัฐ 
อย่างส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน บนพื้นฐานแนวคิดการพัฒนาทั่วถึง และ
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยจากการจัดการขยะชุมชนในปัจจุบันยังเป็นปัญหาเนื่องจากยังไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
เพราะเน้นไปที่การจัดการปลายทาง คือ การก าจัดขยะ ในเขตพื่นที่เมืองมหาสารคามอันประกอบด้วยองค์กรบริหาร 15 
องค์กร มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมากกว่า 17 แห่ง  ซึ่ง 2 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ท าให้มีประชากรนพื้นที่เขตเมือง
จ านวนมาก แต่พื้นที่ในการก าจัดขยะหลักมีที่ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองท าให้สถานการณ์การบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ที่มีปริมาณ 330 ตันต่อวัน มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงเนื่องจากพบว่าในพื้นท่ีมีขยะเพียง ร้อยละ 18.8 เท่านั้นที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธี ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการศึกษาวงจรขยะชุมชน (Community Solid Waste Flow 
Management) โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวงจรการจัดการขยะชุมชนตั้งแต่ในระดับต้นทางจากแหล่งก าเนิดไปจนถึงการ
ก าจัดขยะปลายทาง เพื่อจัดท ารูปแบบการจัดการวงจรขยะรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายจังหวัด
มหาสารคามที่ครอบคลุม 3 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อมเมือง มิติด้านเศรษฐศาสตร์เมือง และมิติด้านการจัดการเมือง เพื่อให้
เกิดต้นแบบการจัดตั้งองค์กรในด้านการบริหารจัดการท่ีในการจัดการขยะชุมชนแบบองค์รวม มีความเฉพาะส าหรับแนวคิดนี้ 
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรูปแบบที่เป็นไปได้ที่สามารถบูรณาการกับ รูปแบบหรือวิธีการเดิมที่มีอยู่ ที่มีความเชื่อมโยง
ในการบริหารจัดการด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ระดับครัวเรือน (Household Level) ละแวกบ้าน (Neighborhood 
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หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตั้งแต่ตั้งแต่
ระดบัแหล่งก�ำเนดิ กระบวนกำรจดัเกบ็ คดัแยก 
แปรรปูและกำรจดักำรกำจดัขยะชมุชนปลำยทำง 
โดยใช้วธีิกำรสร้ำงคณุค่ำร่วมกัน จำกภำคีต่ำง ๆ   
ในชุมชนทั้งภำครัฐ อย่ำงส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชนและ
ภำคประชำชน บนพื้นฐำนแนวคิดกำรพัฒนำ
ทั่วถึง และกระบวนกำรมีส่วนร่วม โดยจำก
กำรจัดกำรขยะชุมชนในปัจจุบันยังเป็นปัญหำ
เนือ่งจำกยงัไม่มกีำรบรหิำรจดักำรทีเ่หมำะสม
เพรำะเน้นไปที่กำรจัดกำรปลำยทำง คือ กำร
ก�ำจัดขยะ ในเขตพ้ืนที่เมืองมหำสำรคำมอัน
ประกอบด้วยองค์กรบริหำร 15 องค์กร มี
โรงเรียนและมหำวิทยำลัยมำกกว่ำ 17 แห่ง 
ซึ่ง 2 แห่งเป็นมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่ ท�ำให้
มีประชำกรนพ้ืนท่ีเขตเมืองจ�ำนวนมำก แต่
พ้ืนท่ีในกำรก�ำจัดขยะหลักมีที่ตั้งอยู่ที่ต�ำบล
หนองปลิง อ�ำเภอเมืองท�ำให้สถำนกำรณ์กำร
บรหิำรจดักำรขยะในพืน้ทีท่ีม่ปีรมิำณ 330 ตนั 
ต่อวนั มีสถำนกำรณ์น่ำเป็นห่วงเนือ่งจำกพบว่ำ 
ในพื้นที่มีขยะเพียง ร้อยละ 18.8 เท่ำนั้นที่ได้ 
รบักำรจัดกำรอย่ำงถกูวิธ ีซึง่จำกปัญหำดังกล่ำว 
ข้ำงต้น จึงควรมีกำรศึกษำวงจรขยะชุมชน 
(Community Solid Waste Flow Manage-
ment) โดยงำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำวงจรกำร
จัดกำรขยะชุมชนตั้งแต่ในระดับต้นทำงจำก
แหล่งก�ำเนิดไปจนถึงกำรก�ำจัดขยะปลำยทำง 
เพ่ือจัดท�ำรปูแบบกำรจดักำรวงจรขยะรปูแบบ 
ใหม่ที่มีประสิทธิภำพตลอดจนข้อเสนอเชิง

นโยบำยจังหวัดมหำสำรคำมที่ครอบคลุม  
3 มิติ คือ มิติด้ำนสิ่งแวดล้อมเมือง มิติด้ำน 
เศรษฐศำสตร์เมือง และมิติด้ำนกำรจัดกำร
เมือง เพื่อให้เกิดต้นแบบกำรจัดตั้งองค์กร 
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ในกำรจัดกำรขยะ
ชุมชนแบบองค์รวม มีควำมเฉพำะส�ำหรับ
แนวคิดนี้ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และรูปแบบที่เป็นไปได้ที่สำมำรถบูรณำกำร
กับ รูปแบบหรือวิธีกำรเดิมที่มีอยู่ ที่มีควำม
เชื่อมโยงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ
และสิง่แวดล้อมต้ังแต่ระดบัครวัเรอืน (House-
hold Level) ละแวกบ้ำน (Neighborhood 
Level) หมู่บ้ำน (Village) ชุมชนเมืองและ
ชนบท (Urban and Rural) และโครงข่ำย 
(Network) ที่มีควำมสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับ
มติิกำรบรหิำรจดักำรโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง (Pechladda 
Pechpakdee, 2014) โดยใช้เทศบำลเมือง
มหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำมเป็นหน่วย 
ในกำรศึกษำวจิยั (Unit of Study) กำรบรหิำร
จัดกำรขยะแบบครอบคลุม บนกรอบแนวคิด 
ศึกษำควำมสัมพันธ์ระบบนิเวศน์ท่ีพึ่งพำกัน 
ในเมืองและกรอบกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนซึ่ง 
จะเป็นประโยชน์ต่อ จังหวดัมหำสำรคำม และ
จังหวัดอื่น ๆ  ในประเทศไทย ที่ได้ไปปรับและ
เลอืกใช้เป็นแนวทำงก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำร
จดักำรขยะให้เหมำะสมต่อไปภำยภำคหน้ำบน
ฐำนของควำมรู้และกำรวิจัย
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 กำรวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำวงจรกำรจัดกำร
ขยะชุมชน (Community Solid Waste Flow 
Management) ตัง้แต่ระดบัแหล่งก�ำเนดิ (input) 
สูก่ำรก�ำจดัขยะ(from Cradle to Grave) ภำพ
รวมกำรศกึษำเป็นกำรบรูณำกำรศำสตร์ในกำร
จัดกำร 3 มิติเข้ำร่วมกันบนแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่แหล่ง
ก�ำเนดิขยะต้นทำงไปจนถงึกำรจัดกำรขยะปลำย
ทำง (Cradle to Grave) โดยประกอบด้วย 
1. ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง 2. ด้ำน
เศรษฐศำสตร์เมือง และ 3. ด้ำนกำรจัดกำร
เมือง โดยด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง 
จะท�ำกำรศึกษำแนวคิดและวิธีกำรก�ำจัดขยะ 
กำรแยกขยะเพ่ือให้เหมำะสมกบัระบบกำรก�ำจดั
ขยะทีม่แีนวทำงในกำรรวบรวม ศกึษำวิเครำะห์
เชิงคุณภำพ (Quantitative Analysis) ได้แก่ 
ชนิดขยะ แหล่งกำรเกิด และรูปแบบกำรเกิด 
ตลอดจนวธีิกำรก�ำจัดขยะเช่นเตำเผำเพือ่ผลติ
กระแสไฟฟ้ำ กำรผลิตปุ๋ยหมัก กำรผลิตก๊ำซ
ชวีภำพ กำรผลติไส้เดอืน ขยะน�ำกลบัมำใช้ได้
หรอืน�ำกลับมำขำยได้ กำรฝ่ังกลบัอย่ำงถกูหลกั
สุขำภิบำล หรือ อื่น ๆ  กำรศึกษำวิเครำะห์เชิง
ปริมำณ (Qualitative Analysis) โดยศึกษำ
ปริมำณขยะแต่ละประเภท และปริมำณขยะ 
ทีเ่ข้ำสู่ระบบก�ำจัดขยะและ กำรศกึษำเชงิพืน้ท่ี 
(Area Based Analysis) โดยแสดงถึงสถำน

ประกอบกำรณ์แต่ละแห่งที่มีขยะแตกต่ำงกัน
สำมำรถวิเครำะห์เชิงคณุภำพและปริมำณตำม
พืน้ทีจ่รงิ เพือ่ใช้ในกำรออกแบบกำรจดักำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม ในมติด้ิำนเศรษฐศำสตร์จะเป็นกำร
ศึกษำมูลค่ำเศษฐศำสตร์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
จำกระบบเดิมที่มีกำรแยกขยะที่ขยะได้ออก
ไปเรียบร้อยแล้ว ขยะท่ีเหลือน�ำก�ำจัดด้วยวิธี
กำรฝ่ังกลบอย่ำงถูกหลักสขุำภบิำลซึง่เป็นค่ำใช้
จ่ำยของหน่วยงำนรัฐ เปรียบเทยีบ กบัแนวคิด
ระบบก�ำจัดใหม่ซึ่งได้รำยได้กลับมำเช่นกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกกำรเผำขยะ (RDF) กำรท�ำปุ๋ย
หมกั เป็นรำยได้เพิม่ข้ึน แต่ อำจจะมค่ีำใช้จ่ำย
มำกขึน้ในส่วนกำรเกบ็ขนขยะทีม่หีลำยรปูแบบ
มำกขึน้ โดยจะท�ำกำรคดิเปรยีบเทยีบระบบให้
เหน็มลูค่ำแตกต่ำงอย่ำงชดัเจน และกำรศกึษำ
ด้ำนกำรจัดกำรเมืองจะ ท�ำกำรศึกษำทัศนคติ 
พฤติกรรมของประชำชน ผู้ประกอบกำร เจ้ำ
ของอกำรทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที ่ท่ีเกีย่วข้องในกำรบริหำรจดักำร
เมืองและขยะของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
โดยศึกษำเปรียบเทียบทั้งในส่วนของกำรแยก
ขยะแบบเดิม ซึ่งเน้นทำงขยะที่ขำยได้ กับ
แนวทำงใหม่ ซึ่งประชำชนมีกำรแยกขยะเป็น
หลำยประเภทมำกกว่ำเดมิ และกำรเพิม่มลูค่ำ
ขยะจำกกำรแปรรปูขยะโดยเชือ่มต่อกับผูผ้ลติ
ระดบัครวัเรอืน ชมุชนและสถำนประกอบกำร

เนื้อหาโครงการ
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เพ่ือลดปรมิำณก�ำจดัขยะปลำยทำง ตำมแนวทำง
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ซ่ึง
กำรศึกษำนี้ เป็นกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรออกแนวปฏิบัติใหม่ของเทศบำลในกำร
คดัแยกขยะโดยใช้กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
บนแนวคิดกำรพัฒนำแบบทั่วถึง (Inclusive  
Development) ตั้งแต่ระดับกำรจัดกำรขยะ
ระดับครัวเรือนไปจนถึงกำรจดักำรขยะปลำยทำง
ของเทศบำล เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัของประชำชน 

ภำคเอกชนและหน่วยงำนกำรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ โดยสำมำรถน�ำแนวคดิกำรจดักำรวงจร
ขยะชุมชนรูปแบบใหม่ (Community Waste 
Flow Management) เพื่อไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
และกรอบแนวคิดแผนงำนกำรศึกษำกำรจัดกำร
วงจรขยะชุมชน (Community Waste Flow 
Management) บนแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน 
(Circular Economy) แสดงดังในภำพที่ 1

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดแผนงำนกำรศึกษำกำรจัดกำรวงจรขยะชุมชน (Community Waste Flow 

Management) บนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ศึกษำชนิด และปริมำณขยะรำยประเภท
ในแต่ละชนิดของอำคำร บันทึก Data 
ในฐำนข้อมูล GIS เพื่อวิเครำะห์ วิเครำะห์ รูปแบบกำรแยกขยะของ

แต่ละรูปแบบ และแต่ละชนิดอำคำร

ประมวลข้อมูลทำงด้ำนกำร
จัดกำรเศรษฐศำสตร์ และสังคม

ศึกษำเศรษฐศำสตร์ของ
ระบบก�ำจัดแต่ละประเภท

ศึกษำเศรษฐศำสตร์
ระบบแยกขยะและ
กำรเก็บ

ศึกษำด้ำนสังคมในกำร
ยอมรับระบบก�ำจัดขยะและ
วิธีกำรแยกขยะ และแนวทำง
กำรเก็บขนของเทศบำล

ศึกษำชนิด
อำคำรบ้ำนเรือน
สถำนประกอบกำร
ในจังหวัด
มหำสำรคำม
และควำมหนำแน่น
ชุมชนบันทึก
ลง GIS

ศึกษำรูปแบบ
กำรจัดกำร
ขยะ Recycle
เตำเผำ ฝังกลบ 
ท�ำปุ๋ย ฯลฯ

111รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



โครงกำรกำรศกึษำรปูแบบกำรจดักำรวงจรขยะชมุชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคดิกำรพึง่พำกันของระบบนเิวศเมืองเพือ่น�ำไปสู่กำรจดักำรขยะทีย่ั่งยืน: กรณศีกึษำเทศบำลเมอืงมหำสำรคำม
A Study of Community Waste Flow Management through Urban Symbiosis Concept for Sustainable Waste Management: The Case Study of Maha Sarakham Municipality

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เพื่อน�ำไปสู ่
ต้นแบบทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองด้ำน
ขยะมูลฝอยและของเสีย ภำยใต้แนวคิดกำร
บรหิำรจดักำรขยะชมุชนแบบองค์รวม โดยผูว้จิยั 
ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ส�ำหรับกำรวิจัย ดังนี้
 1. ใช้องค์ควำมรูด้้ำนกำรจดักำรสิง่แวดล้อม
เมอืง (Urban Environmental Management) 
ด้ำนเศรษฐศำสตร์เมอืง (Urban Economics) 
และด้ำนกำรจัดกำรเมือง (Urban Manage-
ment) เพื่อศึกษำท้ังวงจรกำรจัดกำรขยะ 
(Waste Flow Management) ตั้งแต่ระดับ
แหล่งก�ำเนิด (input) สู่กำรก�ำจัดขยะ (from 
Cradle to Grave) ในพื้นที่เขตเทศบำลเมือง
มหำสำรคำมและบริเวณเกี่ยวเนื่อง โดยใช้
แนวคิดกำรพึ่งพำ (Symbiosis Concept)
 2. ใช้องค์ควำมรูด้้ำนกำรจดักำรสิง่แวดล้อม
เมอืง (Urban Environmental Management) 

ด้ำนเศรษฐศำสตร์เมือง (Urban Economics) 
และด้ำนกำรจัดกำรเมือง (Urban Manage-
ment) เพือ่เพือ่น�ำมำสูก่ำรหำแนวทำงก�ำหนด
ต้นแบบของวงจรกำรจัดกำรขยะ (Waste 
Flow Management) รปูแบบใหม่ทีเ่หมำะสม
และมปีระสิทธภิำพบนแนวควำมคดิเศรษฐกจิ
หมนุเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกจิ
สีเขียว (Green Economy) ตั้งแต่ระดับแหล่ง
ก�ำเนิด กระบวนกำรจัดเก็บ คัดแยก แปรรูป
และกำรจัดกำรก�ำจัดขยะชุมชนปลำยทำง  
โดยใช้วธิกีำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกนั (Co-Creation) 
จำกภำคีต่ำง ๆ  ในชุมชนทั้งภำครัฐ อย่ำงส่วน
รำชกำรต่ำง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Authorities) ภำคเอกชนและภำค
ประชำชน บนพืน้ฐำนแนวคดิกำรพฒันำทัว่ถงึ 
(Inclusive Development) และกระบวนกำร
มีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย และสถานที่ท�าการทดลอง/เก็บข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งนี้ เป ็นกำรวิจัยเชิงส�ำรวจ 
(Survey Research) มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษำ 
พฤตกิรรมกำรจดักำรขยะ มลูฝอยของประชำกร
ในชุมชนเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เพ่ือให้ 
บรรลุวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั ผูว้จิยัได้ก�ำหนด
วธิกีำรด�ำเนนิกำรวจิยัไว้อย่ำงมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ประชำกร กำรวิจัยครั้งนี้ศึกษำจำก 

ประชำกร ในชุ มชน เขต เทศบำล เมื อ ง 
มหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม มีจ�ำนวน 
ประชำกรทั้งหมด 52,507 คน แบ่งเป็นชำย 
22,563 คน และหญิง 29,944 คน มีจ�ำนวน
ครวัเรอืน 20,655 หลงัคำเรือน (ส�ำนกับรหิำร
กำรทะเบียน กรมกำรปกครอง, 2562)
 กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่ำงวิจัยแบ่งเป็น  
2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ กลุ่มตัวอย่ำงจำก
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ชนดิอำคำรและกำรใช้ประโยชน์พืน้ทีเ่ป็นกำร
ท�ำกำรศกึษำปริมำณและคณุลักษณะขยะตำม
รำยชนดิสถำนประกอบกำร เพือ่น�ำมำประเมิน
วธิกีำรก�ำจดัขยะ และ แนวทำงกำรคดัแยกขยะ
เพือ่ให้เหมำะสมกบักำรก�ำจดัขยะ และ ประเภท
ที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่ำงประชำชน และเจ้ำของ
อำคำร สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  2.1 เครือ่งมอืกำรศกึษำกำรจดักำรขยะ 
ในมติกิำรจดักำรสิง่แวดล้อมเมอืง และเศรษฐ-
ศำสตร์เมือง
   กำรศึกษำกำรจัดกำรขยะในกำร
ศกึษำนีเ้ป็นกำรศกึษำเชิงคณุภำพ เชิงปริมำณ 
และ พืน้ที ่กำรศกึษำนีใ้ช้ GIS เช่น โปรแกรม 
ArcGIS ช่วยในกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ 
รวมถึงโมเดลทำงเศรษฐศำสตร์เมืองในกำร
ศึกษำเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยและควำมคุ้มค่ำ
ระหว่ำงกำรจดักำรวงจรขยะแบบดัง้เดมิทัง้วงจร 
กับกำรจัดกำรวงจรขยะชุมชนรูปแบบใหม่ 
บนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)
  2.2 เครื่องมือกำรศึกษำทำงด้ำนกำร
จัดกำรเมือง
   เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้คือ 
แบบสอบถำมทัศนคติและ พฤติกรรมของ
ประชำชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน 
ของชุมชนเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ซ่ึง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
   ส ่วนที่ 1 ข ้อมูลทั่วไป แบบ
สมัภำษณ์ข้อมลูทัว่ไปในกำรส�ำรวจพฤตกิรรม

กำรจัดกำรขยะของชำวบ้ำนชุมชนเทศบำล
เมืองมหำสำรคำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ 
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ 
จ�ำนวนสมำชกิในครวัเรอืน ลกัษณะทีอ่ยู่อำศยั 
ได้รับข้อมูลข่ำวส�ำร
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของ
ประชำชนในกำรจดักำรขยะมลูฝอย เป็นแบบ 
สอบถำมพฤติกรรมกำรจัดกำรขยะ แบ่งออก
เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
   ก. ด้ำนกำรลดกำรเกิดขยะมลูฝอย
   ข. ด้ำนกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่
   ค. ด้ำนกำรคัดแยกขยะมูลฝอย
ลักษณะค�ำถำมเป็นข้อค�ำถำมแบบเลือกตอบ
และอธิบำยโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือก
ตอบให้ตรงกับที่ปฏิบัติจริงมำกที่สุด
   ส่วนที่ 3 กำรสนทนำกลุ่ม (Fo- 
cused Group) ตำมแหล่งก�ำเนิดและกำร
จัดกำรขยะ ได้แก่ ครัวเรือน อำคำรของรัฐ 
สถำนประกอบกำรต่ำงๆ ภำคเอกชน และ 
ผูบ้รหิำร เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วของในเทศบำลเมอืง
มหำสำรคำม
 3. วิธีการสร้างเครื่องมือ
  ในกำรสร้ำงเครือ่งมอืส�ำหรบักำรวจิยันี้ 
ประกอบด้วยกระบวนกำรต่ำงๆ คือ
  3.1 ศึกษำทบทวนเอกสำรและงำนวิจยั
ทีเ่กีย่วข้องทกุมติิเพือ่หำแนวทำงในกำรบรูณำ
กำรข้อมูลร่วมกัน
  3.2 ศกึษำวธีิกำรสร้ำงแบบสอบถำมและ
กำรเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
จำกเอกสำรต่ำง ๆ
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  3.3 ก�ำหนดขอบเขตโครงร ่ำงของ
แบบสอบถำมตำมวตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำ 
โดยศึกษำทั้งวงจรกำรจัดกำรขยะตั้งแต่แหล่ง
ก�ำเนิดขยะไปจนถึงกำรจัดกำรขยะปลำงทำง 
(from Cradle to Grave)
  3.4 สร้ำงและทดสอบแบบสัมภำษณ์ 
และน�ำแบบสอบถำมไปใช้ในกำรศึกษำเพื่อ 
ทรำบถงึ สถำนกำรณ์กำรจดักำรขยะแบบดัง้เดมิ
ที่เป็นอยู่ ทัศนคติกำรจัดกำร คัดแยกขยะใน
ระดับครัวเรือน สถำนที่อำคำรของรัฐ สถำน
ประกอบกำรต่ำง ๆ  และมติิทำงเศรษฐศำสตร์
เพื่อทรำบถึงต้นทุนในกำรจัดกำรขยะแบบ 
ดั้งเดิม
  3.5 จัดท�ำโฟกสักรุป๊ (Focused Group) 
โดยแบ่งตำมประเภทแหล่งก�ำเนดิ ต้ังแต่ระดบั 
ครัวเรือน และระดับอำคำรสถำบัน สถำน
ประกอบกำรเอกชนต่ำง ๆ  เนือ่งจำกมกีจิกรรม
ใช้สอยและพฤติกรรมที่แตกต่ำง ๆ  เพื่อทรำบ 
ถงึวธิกีำรก�ำจดั พฤติกรรมแบบด้ังเดมิทีเ่ป็นอยู่ 
และ หำทำงเชือ่มต่อแหล่งในกำรจดักำรขยะที่
คดัแยกสูก่ำรแปรรปูผลติภณัฑ์ใหม่ตำมแนวคดิ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ทัง้
ในระดับครัวเรือน ชุมชน และสถำนประกอบ
กำร ตลอดจนแนวทำงข้อเสนอแนะในกำรคัด
แยก ลดขยะและจดักำรขยะ ทีแ่ต่ละกลุม่เหน็
ว่ำเหมำะสม
  3.6 น�ำแนวคดิทีไ่ด้ในกำรจดักำรวงจร 
ขยะชุมชน (Community Waste Flow Man-
agement) รปูแบบใหม่ท่ีได้น�ำเสนอต่อทีป่ระชมุ
เมืองเพื่อขำยผลในกำรสร้ำงแนวร่วมในกำร

จัดกำรขยะชุมชนต่อไป
 4. วิธีการศึกษา
  กำรศึกษำกำรจัดกำรวงจรขยะชุมชน 
Community Waste Flow Management) นี้ 
มจีดุประสงค์เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบกำรจัดกำร
ขยะแบบดั้งเดิมโดยมีกำรแยกขยะเป็นสำม
ประเภทคอื ขยะทัว่ไป ขยะน�ำกลบัมำใช้ได้และ
ขำยได้ และ ขยะอันตรำย ซึ่งขยะทั่วไปจะน�ำ
ไปก�ำจดัด้วยวธีิฝ่ังกลบัอย่ำงถูกหลกัสขุำภบิำล 
ส่วนวิธีที่มีกำรคัดแยกเพื่อก�ำจัดในโดยมีส่วน
รำยรับและก�ำไรแทนที่กำรฝั่งกลบอย่ำงถูก
หลักสขุำภบิำล โดยเป็นกำรศกึษำเปรยีบเทยีบ
ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ และควำมพร้อมทำง
ด้ำนสังคม แสดงดังภำพที่ 2 ขั้นตอนโดยมีวิธี
กำรศึกษำ ได้แก่ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดกำรข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรน�ำ
เสนอแนวคดิกำรจดักำรวงจรขยะชมุชนรปูแบบ
ใหม่ในทุกมิติ
  วธิกีำรศึกษำ แบ่งออกเป็นกระบวนกำร
และขั้นตอนต่ำง ๆ ภำยใต้แต่ละกระบวนกำร
ดังนี้
  4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมลูและจัดกำร
ข้อมูล
   ขั้นตอนที่ 1 เริ่มด้วยแนวคิดขยะ
ในแต่ละสถำนประกอบกำรณ์มีลักษณะและ
ปริมำณต่ำงกัน กรอบกับแนวทำงกำรจัดกำร
ขยะ เช่นบ้ำนเรือนหรือสถำนประกอบกำร 
ผูจ้ดักำรขยะจะเป็นเจ้ำของสถำนท่ีซึง่สำมำรถ
ก�ำหนดวิธีกำรแยกขยะและปฏิบัติได้โดยง่ำย 
ดังน้ันในกำรศึกษำนี้จึงท�ำกำรศึกษำเบื้องต้น
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A Study of Community Waste Flow Management through Urban Symbiosis Concept for Sustainable Waste Management: The Case Study of Maha Sarakham Municipality

ของรูปแบบกำรใช้ประโยชน์อำคำรและพ้ืนท่ี
เป็นอันดับแรกก่อนในฐำนข้อมูล GIS
   ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล
ด้วยกำรน�ำรปูแบบกำรใช้ประโยชน์อำคำรหรือ
พื้นที่แยกออกมำเป็นกลุ่มและท�ำกำรศึกษำ
ชนิด รูปแบบขยะ ปริมำณ ลักษณะกำรทิ้ง
ในรำยกลุ่ม และเส้นทำงในกำรจัดกำรขยะ
ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงปลำยทำงโดย
ใช้วิธีส�ำรวจ และบันทึกข้อมูลลงในฐำนข้อมูล 
GIS โดยแบ่งระดับกำรเก็บข้อมูลดังนี้
   ก. ระดับครัว เรือนและระดับ
ละแวกบ้ำน เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถำมกับกลุ่มประชำกร
   ข. ระดบัชมุชนและพืน้ทีส่ำธำรณะ 
เป็นกำรประเมินขนำดของขยะจำกแหล่ง 
ก�ำเนิดในชุมชน เช่น ตลำดสด โรงเรียน  
โรงพยำบำล สถำนที่รำชกำร และสถำน 
ประกอบกำรเอกชนต่ำง ๆ โดยกำรประมำณ
ขนำดของขยะจำกกำรพืน้ทีส่ำธำรณะของชมุชน
อย่ำงตลำดสดต้องอำศัยกำรส�ำรวจ ปริมำณ
และองค์ประกอบของขยะจำกแหล่งก�ำเนิด 
ในเขตเนื่องจำกยังไม่มีกำรเก็บข้อมูลปริมำณ
ขยะในพื้นที่อย่ำงเป็น ระบบท�ำให้ไม่สำมำรถ
ประมำณขนำดของขยะจำกชมุชนในภำพรวม
ด้วยกำรหำควำมสัมพนัธ์ ระหว่ำงปรมิำณขยะ
ที่เป็น กำรประมำณขนำดของขยะจำกชุมชน
กต้็องอำศัยวิธีกำรจำกล่ำงขึน้บน (Bottom-up 
Approach) ยกตัวอย่ำงเช่น กำรส�ำรวจปรมิำณ
และองค์ประกอบของแหล่งก�ำเนิดขยะท่ีเป็น
พื้นที่สำธำรณะของชุมชนคือตลำดสดนั้น ซึ่ง

พบว่ำขยะส่วนใหญ่คือเศษอำหำร ดังนั้นเพื่อ
ประโยชน์ในกำร เปรยีบเทยีบและเพือ่เป็นข้อมลู
ส�ำหรบักำรจดักำรขยะแต่ละประเภทในอนำคต
   ค. ระดับกำรจัดกำรโดยเทศบำล
และระดับโครงข่ำย (Network) ตำมแนวคิด
ขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
และกำรพฒันำ (Organisation for Economic 
Co-operation and Development: OECD) 
ที่ระบุถึงคุณสมบัติที่ดี 3 ประกำรของตัวชี้วัด
ด้ำน สิ่งแวดล้อม (OECD, 2003) ได้แก่
    • มีควำมส�ำคัญทำงนโยบำย 
และมปีระโยชน์ต่อผูใ้ช้ (Policy Relevance and 
Utility for Users) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องสำมำรถ
สะท้อนสถำนภำพของสิง่แวดล้อม ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของ กิจกรรมในสังคม และผล
ส�ำเรจ็ของนโยบำย แสดงแนวโน้มในรปูแบบที่
เข้ำใจได้ง่ำยและสำมำรถน�ำไปใช้ เปรยีบเทยีบได้
    • มีควำมเหมำะสมทำงกำร
วิเครำะห์ (Analytical Soundness) ตัวชี้วัดที่
ดจีะต้องม ีทฤษฎสีนบัสนนุ มคีวำมเป็นสำกล
และสำมำรถน�ำไปใช้ประกอบกำรวเิครำะห์ทำง
วิชำกำรและกำรสร้ำง ตัวแบบได้
    • สำมำรถวดัได้ (Measurabil-
ity) ตัวชี้วัดที่ดีต้องอำศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ 
น่ำเชื่อถือที่มี อยู่หรือสำมำรถเก็บรวบรวมได้
โดยไม่มีต้นทุนสูงเกินไป
  4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
   ขั้นตอนที่ 3 ท�ำกำรศึกษำชนิด 
ของระบบบ�ำบดัร่วมกบัทำงด้ำนกลไกทำงสงัคม 
กำรจดักำรเมอืงและกฏหมำยโดยน�ำข้อมลูเชงิ
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เทคนิคน�ำเสนอกลุ่มผู้บรหิำรและคณะท�ำงำน
ด้ำนสิง่แวดล้อมของเทศบำลมหำสำรคำม และ 
องค์กรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำมเพื่อ
ก�ำหนดรูปแบบที่ทำงส่วนกำรบริหำรของรัฐ
เห็นกรอบในกำรเดินระบบก�ำจัดของภำครัฐ
   ขั้นตอนที่ 4 น�ำข้อมูลระบบก�ำจัด
ขยะประมวลผลร่วมกบัชนดิขยะในแต่ละกำรใช้
ประโยชน์อำคำรและสถำนที ่เพ่ือประมวลว่ำขยะ
ประเภทใดควรจะถกูก�ำจดัด้วยวธิอีะไร เมือ่ได้
ผลจงึน�ำมำวเิครำะห์กำรชนดิและปริมำณขยะ
เชิงพื้นที่ เพื่อแสดงให้เห็นกลุ่มของขยะแต่ละ
ประเภททีจ่ะถูกเก็บขนไปยงัสถำนทีก่�ำจดัแตก
ต่ำงกัน
   ขั้นตอนท่ี 5 ท�ำกำรศึกษำด้ำน
เศษฐศำสตร์ของแนวปฏบิตักิำรแยกขยะ กำร
แปรรปูผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จำกกำรคดัแยกขยะเพือ่
เพิ่มมูลค่ำตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และกำรเก็บขนทั้งแบบ
เก่ำและแบบใหม่
  4.3 กำรน�ำเสนอแนวคิดกำรจัดกำร
วงจรขยะชุมชนรูปแบบใหม่ในทุกมิติ
   ขั้นตอนที่ 6 ศึกษำทำงด้ำนสังคม
กับประชำชนที่เป็นผู้แยกขยะตำมวิธีใหม่ 
เพ่ือก�ำหนดแนวทำงทีเ่ป็นไปได้ในกำรแยกขยะ
และระบบกำรเกบ็รวบรวมของเทศบำล สดุท้ำย
น�ำข้อมูลทำงด้ำนเทคนิคกำรจดักำรขยะ ข้อมลู
ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ทัง้ระบบก�ำจดัและระบบ
รวมรวม และข้อมูลทำงด้ำนกำรจัดกำรเมือง 
มำประมำณเพือ่เสนอแผนในกำรก�ำจดัและคดั
แยกขยะอย่ำงเป็นรูปธรรม แสดงดังภำพที่ 1  

และภำพที่ 2 โดยกำรสร้ำงต้นแบบของกำร
บริหำรจัดกำรและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ของ จังหวดัมหำสำรคำม และระบบกำรบริหำร
จัดกำรโดยองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทำงกำรสร้ำง
ควำมร่วมมอืในกำรจดักำร จดัเวทปีระชุมร่วม
กันแก้ปัญหำในรูปแบบสภำเมือง เพื่อกำรมี 
ฉันท�ำมติร่วมกันของชุมชน
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล
  เ พ่ือกำรอธิบำยรำยละเ อียดของ
กระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น กำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น
  5.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ
และคุณภำพของแหล่งก�ำเนิดขยะ จำกกำรใช้
ประโยชน์อำคำรและพื้นที่
   กำรศึกษำกำรใช้อำคำรน้ีท�ำกำร
ส�ำรวจกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีและอำคำรทุก
อำคำรภำพในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
ผูศึ้กษำท�ำกำรก�ำหนดขอบเขตในพืน้ทีเ่ทศบำล
รวมกบัเจ้ำหน้ำทีแ่ทศบำล และบคุคลเดนิส�ำรวจ
รำยหลงัคำเรอืนทกุหลงัคำเรอืน และน�ำข้อมลู
เทียบกบัแผนทีท่ำงอำกำศทีบ่นัทกีและปรบัแก้
โดยโปรแกรม Arc Info โดยมีกำรก�ำหนด
และแบ่ง Layer เพื่อแสดงผลเป็นอำคำรชนิด
ต่ำง ๆ และแบ่งเป็นอีก 2 กลุ่มคือ สถำน
ประกอบกำรณ์ที่มีขยะทิ้งจำกสถำนประกอบ
กำรโดยตรง และ สถำนประกอบกำรทีม่บีคุคล
มำใช้ประโยชน์เป็นกำรชั่วครำว
  5.2 กำรศกึษำ วเิครำะห์รูปแบบ ชนดิ
และปริมำณของขยะ
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ในกำรศกึษำ วิเครำะห์รปูแบบ ชนดิและปรมิำณ
ของขยะ ได้แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น
   ก. จดักลุม่ประเภทอำคำรและพืน้ที่
ตำมลักษณะกำรเกิดขยะ กำรศึกษำรูปแบบ 
ชนิด และ ปริมำณของขยะ จะท�ำกำรศึกษำ
ตำมชนิดและลกัษณะกำรใช้อำคำร ตำมหวัข้อที่ 
(1) น�ำข้อมลูดงักล่ำวมำแบ่งกลุม่สถำนประกอบ
กำรณ์ เช่นบ้ำนพัก ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โดย
ใช้ผูเ้ชีย่วชำญในกำรแบ่งกลุม่ทีม่ลีกัษณะขยะ
และรปูแบบสถำนประกอบกำรณ์คล้ำยกนัออก
มำเป็นกลุม่ น�ำข้อมลูดังกล่ำวประมวลผลและ
บันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูล ในโปรแกรม Arc 
Info ปรบัฐำนข้อมลูเป็น layer ของแต่ละกลุม่
   ข. กำรหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อ
ท�ำกำรศึกษำ น�ำข้อมูลจำก ก. ที่ได้แบ่งกลุ่ม
ไว้เรียบร้อยแล้ว น�ำมำหำจ�ำนวนที่เหมำะ
สมในแต่ละกลุ่ม เพื่อควำมเชื่อม่ันข้อมูลใน
กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงในกำรศึกษำชนิดและ
ปริมำณขยะในแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธีกำรทำง
สถิติเช่น กำรหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงของ 
Taro Yamane เป็นต้น ก�ำหนดสถำนประกอบ
กำรณ์ทีท่�ำกำรศกึษำโดยเลอืกแบบเจำะจงโดย
แต่ละตัวอย่ำงควรเลอืกโดยให้ครอบคลมุพืน้ที่
   ค. กำรศกึษำชนดิและรปูแบบขยะ
ในแต่ละกลุ่มสถำนประกอบกำร เมื่อก�ำหนด
จดุทีท่�ำกำรศกึษำชนดิและรปูแบบขยะ ท�ำแบบ
ส�ำรวจให้ครอบคลุมประเด็น และ เตรียมถุง
ขยะเพื่อให้สถำนประกอบกำรณ์แต่ละแห่งน�ำ
ขยะประจ�ำวันเก็บใส่ถุงโดยผู้ศึกษำท�ำกำรรับ
ขยะในตอนเช้ำ 9:00 น. โดยท�ำกำรศึกษำ  

5 วนั เป็นวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ เส�ำร์ และ อำทติย์ 
น�ำขยะในแต่ละวันท�ำกำรคัดแยก เพื่อศึกษำ
ชนิด ปริมำณ และ รูปแบบ รวบรวมข้อมูล
เป็นรำยวนั รำยวนัรำชกำร วนัหยดุ และ รวม
ค�ำนวนค่ำเฉลี่ยและบันทุกเป็น Layer ในฐำน
ข้อมูลโดยโปรแกรม Arc Info โดยม ีLayer ค่ำ
เฉลีย่ รปูแบบขยะวนัรำชกำร วนัหยุด และรวม
   ง. ศึกษำคุณลักษณะขยะทำง
กำยภำพและเคม ีในกำรศึกษำคุณลกัษณะทำง
กำยภำพและเคมเีป็นส่วนส�ำคญัในกำรตดัสนิใจ
ก�ำหนดขยะประเภทอะไรควรก�ำจดัโดยวิธไีหน 
โดยน�ำข้อมลูชนิดขยะจำกข้อ ค. แบ่งสองส่วน
คอืขยะน�ำกลบัมำใช้ได้ในส่วนน้ีไม่น�ำมำศกึษำ
เนือ่งจำกจะท�ำกำรจดักำรโดยกำรน�ำไปขำยยงั
โรงรบัซือ้ส่วนขยะทีเ่หลอืทีเ่ดมิน�ำไปก�ำจดัด้วย
วิธี Sanitary Landfill น�ำมำศึกษำคุณสมบัติ
ขยะเพื่อหำแนวทำงในกำรก�ำจัดขยะโดยกำร 
น�ำขยะแต่ละประเภทที่รวบรวมจำกพื้นที่จริง
ท�ำกองรวม และ ท�ำ Quartering สองครัง้และ
น�ำตัวอย่ำงขยะที่ได้มำท�ำกำรวิเครำะห์ดังนี้
    • ทำงกำยภำพ ได้แก่ ค่ำ
ควำมช้ืน ปรมิำณเถ้ำ ค่ำควำมร้อน อืน่ ๆ  ตำม 
วิธีมำตรฐำน
    • ศกึษำคณุสมบัตทิำงด้ำนเคมี
ค่ำปริมำณ คำร์บอน ไฮดรอเจน ออกซิเจน 
ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ ด้วยเครื่อง CHNOS 
Analysis
   จ. วิเครำะห์รูปแบบกำรก�ำจัดขยะ 
ได้แก่ เตำเผำ ฝ่ังกลบอย่ำงถกูหลกัสุขำภบิำล 
และ ท�ำปุ๋ยหมัก โดยศึกษำรูปแบบด�ำเนิน
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กำรก�ำจัดขยะทั้งแบบเดียว และ ผสมผสำน 
ศึกษำโดยวิธี Focused Group โดยทำงคณะ
ผูศ้กึษำท�ำกำรประชมุรวมกับเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั
ได้แก่ อบจ. เทศบำล อื่น ๆ ท�ำกำรก�ำหนด
รูปแบบของเทศบำลเมืองมหำสำรคำมในกำร
เลือกว่ำจะมีระบบก�ำจัดขยะในอนำคตชนิด
ใดบ้ำง โดยระบบก�ำจัดในปัจจุบันน�ำมำศึกษำ
ได้แก่ กำรเผำขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำร
เผำขยะเพือ่ก�ำจดั กำรท�ำปุย๋หมกั กำรท�ำก๊ำซ
ชีวภำพ กำรเลีย้งไส้เดอืน กำรฝ่ังกลบอย่ำงถกู
หลักสุขภิบำล และอื่น ๆ
   ฉ. วิเครำะห์ขยะทีเ่หมำะสมกบัรปู
แบบของกำรก�ำจัดขยะ น�ำรูปแบบก�ำจัดขยะ
ผลจำกในข้อ จ. มำวิเครำะห์ร่วมกับลักษณะ
ขยะในข้อ ง. โดยวิธี Focused Group ร่วม
กับหน่วยงำนรัฐ เพื่อวิเครำะห์ขยะประเภทใด
ควรน�ำไปก�ำจดัโดยวธิกีำรใด สรปุแนวทำงกำร
จัดกำรขยะทกุประเภท บนัทึกข้อมลูลงในฐำน
ข้อมลู Arc Info เป็น Layer ของขยะแบ่งแยก
ตำมวิธีกำรก�ำจัด
   ช. ศึกษำ วิเครำะห์ เปรียบเทียบ
วิธีกำรเก็บขน กำรคัดแยกแยกขยะและควำม
คุ้มทุนในกำรจัดกำร แบ่งออกเป็น
    • ศึกษำระบบเก็บขนขยะเดิม 
ได้แก่ เส้นทำงเดินรถ ปริมำณกำรเก็บ และ 
ชนิดรถ
    • น�ำข้อมลูจำกจำกข้อ ฉ. แบ่ง
เป็น Area ย่อยตำมลักษณะกำรควำมสำมำรถ
ในกำรเกบ็ขนของแต่ละ Layer ขยะแต่ละกำร

ก�ำจัดขยะ
    • สังเครำะห์ข้อเสนอแนะวิธี
แยกขยะแต่ละประเภท เช่น กำรแยกขยะเผำ
ไหม้ได้ ขยะอินทรีย์ เป็นต้น
    • สงัเครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้มำจำก
กำรวเิครำะห์ ทัง้ 3 มิต ิเพือ่เสนอแนะรปูแบบ
ภำชนะ และแนวปฏิบัติกำรเก็บขนขยะ และ
ระยะเวลำกำรเก็บขน
    • กำรก�ำหนดรูปแบบกำร 
จัดกำรวงจรกำรจัดกำรขยะรูปแบบใหม่ ที่ได้ 
มำจำก (I) วธิกีำรเปรยีบเทยีบต้นทนุค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขนส่ง จัดเกบ็ขยะกบัวธิเีดมิและวธิใีหม่ 
และ (II) วิเครำะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even 
Analysis Method) ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
โดยเปรียบเทียบกับวิธีเดิมและวิธีใหม่ ดังข้อ 
(5.3)
    จำกกำรศกึษำ พ้ืนทีก่ำรบริกำร
ใน GIS ในกำรประมวลพืน้ทีร่บับรกิำรเส้นทำง
เดนิรถสำยใดครบคลมุพืน้ทีใ่ดโดยเลอืกระยะ 
50 100 และ 150 เมตร ผลกำรศึกษำเบื้อง
ต้นพบว่ำในระยะ 150 เมตรเส้นทำงเดนิรถ 13 
เส้นครอบคลุมบ้ำนเรือนและสถำนที่ประกอบ
กำรต่ำงๆ จ�ำนวน 16478 แห่งคิดเป็น 78.8 
เปอร์เซ็นต์ ส่วน สำย 14-17 ดูแลพื้นที่ 21.2 
เปอร์เซน็ต์ มบีรกิำรเกบ็ขยะชิน้ใหญ่โดยตดิต่อ
ทำงเทศบำลให้น�ำไปเก็บขยะ ขยะตดิเช้ือก�ำจดั
ศนูย์รวมท่ีโรงพยำบำลมหำสำรคำม และ ขยะ
อนัตรำยจดักำรโดยองค์กรบรหิำรส่วนจงัหวดั
มหำสำรคำม มีพื้นที่บริกำรแสดงดังภำพที่ 2
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    จำกกำรประชุมหน่วยงำน
รำชกำรและชุมชนกำรแยกขยะโดยละเอียด 
เพือ่น�ำไปก�ำจดัซ่ึงสำมำรถก�ำจัดได้ มำกกว่ำ 90 
เปอร์เซน็ต์ พบว่ำหน่วยงำนรำชกำรและชมุชน
มคีวำมเหน็ด้วย และ มีควำมตืน่ตัวกำรจดักำร
ขยะ แต่ทั้งนี้ กำรก�ำจัดขยะแต่ละประเภทยัง
ค�ำนกึถงึควำมสำมำรถในกำรคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท กำรเริ่มต้นในกำรสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำ
จำกขยะ โรงผลิตปุ๋ยหมักจำกขยะ เป็นต้น  
ดังนั้นกำรก�ำจัดขยะแบ่งแนวทำงกำรปฏิบัต ิ

ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 ยังมีระบบก�ำจัดขยะ
โดยกำรฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล ช่วง
ที่ 2 มีกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ 
ช่วงที่ 3 มีกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตปุ๋ยหมัก 
หรือ ก๊ำซชีวภำพ 4 แยกขยะที่แยกยำกและ
มปีรมิำณไม่มำกเพือ่น�ำกลบัมำใช้ ในกรณเีตำ
เผำเกดิเถ้ำน�ำไปฝ่ังกลบัอย่ำงถกูหลกัสุขำภิบำล
หรือน�ำหล่อวัสดุซีเมนต์ ตะกอนจำกกำรก๊ำซ
ชีวภำพน�ำไปท�ำปุ๋ยหมัก

ช. ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการเก็บขน การคัดแยกแยกขยะและความคุ้มทุนในการจัดการ  แบ่ง
ออกเป็น 

- ศึกษาระบบเก็บขนขยะเดิม ได้แก่เส้นทางเดินรถ ปริมาณการเก็บ และ ชนิดรถ 
- น าข้อมูลจากจากข้อ ฉ. แบ่งเป็น Area ย่อยตามลักษณะการความสามารถในการเก็บขนของแต่ละ 

Layer ขยะแต่ละการก าจัดขยะ 
- สังเคราะห์ข้อเสนอแนะวิธีแยกขยะแต่ละประเภท เช่น การแยกขยะเผาไหม้ได้ ขยะอินทรีย์ เป็นต้น 
- สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ทั้ง 3 มิติ เพื่อเสนอแนะรูปแบบภาชนะ และแนวปฏิบัติการ

เก็บขนขยะ และระยะเวลาการเก็บขน 
- การก าหนดรูปแบบการจัดการวงจรการจัดการขยะรูปแบบใหม่ ที่ได้มาจาก (I) วิธีการเปรียบเทียบต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จัดเก็บขยะกับวิธีเดิมและวิธีใหม่ และ ( II) วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Analysis Method) 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยเปรียบเทียบกับวิธีเดิมและวิธีใหม่ ดังข้อ (5.3) 

จากการศึกษา พืน้ท่ีการบริการใน ในการประมวลพืน้ท่ีรบับริการเสน้ทางเดินรถสายใดครบคลมุ
พืน้ท่ีใดโดยเลือกระยะ 50 100 และ 150 เมตร ผลการศึกษาเบือ้งตน้พบว่าในระยะ 150 เมตรเสน้ทางเดินรถ 13 เสน้
ครอบคลมุบา้นเรือนและสถานท่ีประกอบการต่างๆ จ านวน 16478 แห่งคิดเป็น 78.8 เปอรเ์ซ็นต ์ ส่วน สาย 14 -17 ดแูล
พืน้ท่ี 21.2 เปอรเ์ซ็นต ์ มีบริการเก็บขยะชิน้ใหญ่โดยติดต่อทางเทศบาลใหน้ าไปเก็บขยะ ขยะติดเชือ้ก าจัดศูนยร์วมท่ี
โรงพยาบาลมหาสารคาม และ ขยะอนัตรายจดัการโดยองคก์รบรหิารสว่นจงัหวดัมหาสารคาม มีพืน้ท่ีบรกิารแสดงดงัภาพ 

 

 
จากการประชมุหน่วยงานราชการและชมุชนการแยกขยะโดยละเอียดเพ่ือน าไปก าจดัซึ่งสามารถก าจดั

ได ้มากกว่า 90 เปอรเ์ซ็นต ์พบว่าหน่วยงานราชการและชมุชนมีความเห็นดว้ย และ มีความต่ืนตวัการจดัการขยะ แต่ทัง้นี ้ภาพที่ 2 พื้นที่กำรบริกำรใน GIS ในกำรประมวลพื้นที่รับบริกำรเส้นทำงเดินรถสำยใดครบคลุมพื้นที่

ใดโดยเลือกระยะ 50 100 และ 150 เมตร
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  5.3 วิธีกำรวิเครำะห์ ต้นทุนกำรขนส่ง
ขยะ โดยสร้ำ งแบบจำลองกำรขนส่ง (Trans-
portation Model)
   แนวทำงในกำรจัดเก็บขยะและ
ระยะเวลำในกำรเก็บขนขยะ งำนวิจัยชิ้นนี้จะ
ใช้วิธีกำรแบบจำลองเชิงคณิตศำสตร์ส�ำหรับ
กำรขนส่ง คือ กำรพจิำรณำถงึเส้นทำงกำรขนส่ง
ของกิจกรรมต่ำงๆ ของกำรเก็บขยะทุก ๆ  จุด
กจิกรรมทัง้หมด รวมถงึค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
ขยะและส่วนค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ถอืว่ำเป็นวตัถดุบิซึง่
เป็นส่วนประกอบของค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดในแต่ละ
จุดกจิกรรม ดงันัน้ ทมีผูว้จิยัจงึต้องพยำยำมหำ
ต้นทนุค่ำใช้จ่ำยกำรขนส่งรวมทีต่�ำ่ทีสุ่ดระหว่ำง
แหล่งวัตถุดิบ (ขยะ) เช่น ตลำด ครัวเรือน 
โรงงำน ร้ำนค้ำ โรงแรม สถำบันกำรศึกษำ 
โรงพยำบำล ส�ำนักงำน เป็นต้น เข้ำสู่โรงงำน
ก�ำจดั/คัดแยก/แปรรปู หรอืจำก โรงงำนก�ำจดั
ขยะในชมุชนไปยงัตลำด เป็นต้น ซึง่กำรขนส่ง
เป็นลักษณะเครือข่ำยนั่นเอง
  5.4 วธีิกำรวเิครำะห์จดุคุม้ทนุ (Break-
Even Analysis Method) ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์
โดยเปรียบเทียบกับวิธีเดิมและวิธีใหม่
   กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน จะท�ำกำร
วิเครำะห์ข้อมูลระหว่ำงปริมำณกำรผลิตกับ
ต้นทนุค่ำใช้จ่ำยทีต้่องจ่ำยไป โดยพจิำรณำจำก
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร 
(Variable Cost) เป็นหลัก (วิไลพร ชินพีระ
เสถียร, 2553) จำกนัน้จงึน�ำข้อมลูมำพิจำรณำ
หำส่วนที่ใช้ต้นทุนต�่ำสุด

   กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน ท�ำให้
ทรำบถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน หรือต้นทุน 
และผลตอบแทนของกำรลงทนุนัน้ๆ อันรวมถึง
ผลก�ำไรทำงกำรเงนิ (Profit) กระแสเงนิสดรบั 
(Cash Flow) ตลอดจนวิเครำะห์ผลตอบแทน
ทำงกำรเงินว่ำกำรลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องมำกพอที่จะจูงใจให้เข้ำมำร่วม
โครงกำรนีห้รอืไม่ โดยใช้เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ
เป็นเกณฑ์ในกำรตดัสนิใจ ซึง่มแีนวคดิในกำร
พิจำรณำ คือ แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ำปัจจุบัน
กำรพจิำรณำต้องประกอบด้วยจ�ำนวนอำยขุอง
โครงกำร (โดยทั่วไปคือ 15-30 ปี) กำรได้
รับผลตอบแทนของโครงกำรจะไม่ได้เสร็จสิ้น
ภำยในระยะเวลำเพียงปีเดียว หำกแต่ต้องใช้
ระยะเวลำทีต่่อเนือ่งกนัตลอดอำยขุองโครงกำร 
ดังนั้น กำรค�ำนวณหำต้นทุนและผลตอบแทน
ของโครงกำรจงึมีเรือ่งระยะเวลำเข้ำมำเกีย่วข้อง 
เพรำะค่ำของเงนิในแต่ละปีไม่เท่ำกนั หรอืเงนิ
มีค่ำตำมเวลำนั่นเอง ดังนั้น เมื่อผลตอบแทน
และค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรเกิดข้ึนต่ำงเวลำ
กนัและต่ำงจ�ำนวนกนัจึงยำกท่ีจะน�ำมำเปรียบ
เทยีบกนัโดยตรง จะต้องมีกำรปรับค่ำของเวลำ
ของกำรได้มำซึ่งผลตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยที่
จะต้องเสียไปหรือผลตอบแทนสุทธิ ให้เป็น
ค่ำปัจจุบันเสียก่อน เพื่อปรับตัวร่วมให้มีฐำน
เดียวกัน (Common Denominator) ซึ่งจะ
สำมำรถท�ำกำรเปรียบเทียบกันได้ตำมเกณฑ์
กำรตัดสินใจที่มีกำรปรับค่ำของเวลำ (วิไลพร 
ชินพีระเสถียร, 2553)
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   โดยหลังจำกที่ได้มีกำรวิเครำะห์
วงจรกำรจัดกำรขยะชมุชน บนแนวคดิเศรษฐกจิ
หมุนเวียน (circular economy) โดยมิติทำง
เศรษฐศำสตร์เมือง ร่วมกันกับกำรวิเครำะห์
มิติกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองในกำรจัดกำร
ขยะตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด กระบวนกำรจัดกำร
ขยะ และกำรก�ำจัดขยะปลำยทำงแล้ว คณะ
ผูว้จิยัจะเปรยีบเทยีบควำมคุม้ทนุในกำรจดักำร
วงจรขยะรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อ
ท�ำกำรสรุปผลกำรศกึษำและน�ำข้อเสนอแนะใน
กำรจดักำรวงจรขยะชมุชนรปูแบบใหม่เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์กำรวิจัย และน�ำเสนอมำตรกำร
ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยได้ถูกต้อง
และจดักำรได้จรงิตำมพฤตกิรรมของคนในเขต
เทศบำลเมอืง อ�ำเภอเมอืง จังหวดัมหำสำรคำม 
ด้วย โดยได้ข้อสรุป ได้แก่ 1. รูปแบบกำรแยก
ขยะ 2. แนววิธีกำรเก็บรวบรวม 3. วิธีก�ำจัด
ขยะ 4. ควำมคุม้ทนุทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ใน
วธิเีดมิและวธิใีหม่ เพือ่น�ำไปสูก่ำรประเมนิควำม
เป็นไปได้เพื่อหำแนวทำงของกำรพัฒนำกำร
จัดกำรวงจรขยะชุมชนในเขตเทศบำลเมือง
มหำสำรคำม
 6. การประเมินความเป็นไปได้เพื่อหา
แนวทางของการพฒันาการจดัการวงจรขยะ
ชุมชน
  ในกำรประเมินควำมเป็นได้และแนวทำง
ของกำรพัฒนำวงจรกำรจัดกำรขยะชุมชน
จะอำศัยแนวทำง Focused group ร่วมกับ

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกำส (Opportunity) และ
ควำมท้ำทำย (Threat) หรือ SWOT บนพื้น
ฐำนของข้อมูล ทั้งในประเด็นกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมเมือง ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำร
บรหิำรจดักำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และชุมชน ในกำรบริหำรจัดกำรขยะ จำกผล
กำรส�ำรวจกำรให้บริกำรและผลกำรประเมิน 
สมรรถนะกำรจัดกำรขยะของ อปท. ข้อมูล
ด้ำนอปุสงค์เกีย่วกบัปรมิำณและองค์ประกอบ
ของขยะจำก แหล่งก�ำเนดิขยะทีส่�ำคญัในชุมชน 
และแนวโน้มกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักำรขยะ
ชมุชนในพืน้ท่ี เพือ่ก�ำหนดจดุยนื (Positioning) 
ของควำมสัมพนัธ์ทีเ่หมำะสมระหว่ำงกจิกรรม 
กำรจัดกำรขยะในชุมชนเขตเทศบำลเมือง
มหำสำรคำม บนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
โดยเชือ่มโยงวสัดุทีไ่ด้จำกกำรคดัแยกขยะ เพือ่
น�ำมำสู่แปรรูปเป็นวัสดุใหม่ จำกกำรประสำน
กำรจัดกำรกบัทัง้ระดบับ้ำนเรอืน ระดบัชมุชน 
และระดบัธรุกจิ เพือ่สร้ำงรำยได้ ผลตอบแทน
สูช่มุชน และพฒันำสมรรถนะกำรจดักำรขยะ 
โดยทัง้ลดปรมิำณขยะและภำระทำงกำรเงนิและ
กำรจดักำรทีร่ฐัจะต้องเป็นภำระในอนำคต โดย 
จุดในกำรจัดกำรวงจรขยะชุมชนบนแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ยนื
นีจ้ะก�ำหนด ประเดน็ยุทธศำสตร์และโครงกำร
พฒันำด้ำนกำรจดักำรขยะชมุชนทีม่ำจำกกำร
หำรือร่วมกันจำกทุกภำคส่วนในเขตเทศบำล
เมืองมหำสำรคำม
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  กล่ำวโดยสรุปกำรวจิยันี ้เป็นกำรศกึษำ
วงจรกำรจัดกำรขยะ (Waste Flow Manage-
ment) ตั้งแต่ระดับแหล่งก�ำเนิด (input) สู่
วงจรกำรจัดกำรขยะตั้งแต่แหล่งก�ำเนิดขยะ 
ไปจนถงึกำรจดักำรขยะปลำงทำง (from Cradle 
to Grave) ตำมแนวคดิกำรพึง่พำ (Symbiosis 
Concept) โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรแบบ
ครอบคลมุทัง้มติกิำรบรหิำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 
(Urban Environmental Management) มิติ
ทำงเศรษฐศำสตร์เมือง (Urban Economics) 
และมติกิำรจดักำรเมือง (Urban Management) 
เพื่อเสนอรูปแบบวงจรของกำรจัดกำรขยะใน
ภำพรวมของพ้ืนท่ีเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
ให้สอดคล้องกับหลักกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy)

  ภำพรวมของกำรบริหำรจดักำร นโยบำย 
กฎหมำย และบทบำทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในแต่ละระดบั วเิครำะห์ถงึควำมเชือ่ม
โยงของกำรบริหำรจัดกำรร่วมกับเส้นทำงของ
ขยะมูลฝอยและของเสีย และหน่วยงำนหรือ
องค์กรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยรูปแบบ 
ต่ำง ๆ  ท่ีมอียูใ่นพืน้ที ่โดยศกึษำ ควำมเชือ่มโยง 
ตัง้แต่ครวัเรอืน ละแวกบ้ำน ชมุชน และโครงข่ำย
ระดบัทีก่ว้ำงขึน้ น�ำไปสูค่วำมเข้ำใจกระบวนกำร
และข้อเสนอแนะเชงินโยบำยส�ำหรับระบบกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและกำรบรูณำกำรกำรด�ำเนนิกำรร่วมกนั 
กับหน่วยงำนและ องค์กรด้ำนกำรจัดกำรขยะ
มลูฝอยรูปแบบต่ำง ๆ  ในเมอืง ภำยใต้แนวคดิ
กำรพัฒนำแบบพึ่งพำ (Symbiosis Concept)  
และกำรพฒันำทีท่ั่วถึง (Inclusive Development)

กระบวนการผลักดันผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ 

1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
 • บทควำมวจิยัในวำรสำรในประเทศฐำน 
TCI1 เช่น Applied Environmental Research, 
ASEAN Journal of Management & Innova-
tion, Environment and Natural Resources 
Journal, EnvironmentAsia, วำรสำรกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • บทควำมวิจัยในวำรสำรต่ำงประเทศ 
ฐำน Scopus, ISI, Scimagojr เช่น Global 
Journal of Environmental Science and 

Management, Urban Studies, Environmental 
Research, Environment and Urbanization, 
Journal of Solid Waste Technology and 
Management, Solid Waste Technologies 
เป็นต้น
2.  การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยเผยแพร่ 
ความรู้สร้างการตระหนักรู้ / การเรียนรู้ให้ 
สังคม
 • บทควำมในหนงัสอืพมิพ์ในประเทศ เช่น 
มติชน ประชำชำติ
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 • บทควำมในหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษ
ในประเทศ เช่น Bangkok Post, The Nation
 • ผูวิ้จัยจะด�ำเนนิกำรจดักำรจดัแสดงผล
งำน/กำรจดัประชมุสมัมนำ เพ่ือเผยแพร่ผลงำน
วิจัยสู่สำธำรณะ
3. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
 • สำมำรถน�ำไปใช้ทัง้ระดบักระทรวง และ
หน่วยงำนในสังกัดทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
หน่วยงำนระดับกรม/องค์กำรมหำชนและ
รัฐวิสำหกิจ

4. ช่องทางการส่งข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ผู้
ก�าหนดนโยบาย
 คณะผู้วิจัยจะน�ำเสนอผลกำรศึกษำฉบับ
สมบูรณ์และรำยงำนสรุปส�ำหรับผู ้บริหำร 
(executive summary) เสนอต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม และกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกรมกำรปกครอง
ท้องถิ่น นักวิชำกำรและประชำชนทั่วไป

 ผลงำนวิจัยของโครงกำรน้ีจะได้ (1) รูป
แบบองค์ควำมรู้กำรจัดกำรขยะมูลฝอยภำย
ใต้แนวคิดกำรพึ่งพำกันของระบบนิเวศเมือง 
(Urban Symbiosis) และ (2) ข้อเสนอแนะ
ด้ำนกำรสร้ำงแนวทำงกำรวจิยัก่อนเข้ำสูเ่มอืงท่ี
ต้องกำรจัดกำรขยะมลูฝอยภำยใต้แนวคดิกำร
พึ่งพำอำศัยกันของระบบนิเวศเมือง รูปแบบ
จัดเก็บข้อมูล กำรสร้ำงเครื่องมือ เพื่อศึกษำ

พ้ืนท่ี ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดควำมเข้ำใจกำรจดักำรขยะมลูฝอยของเมอืง 
และควำมเกีย่วข้องเชือ่มโยงกนัระหว่ำงมติทิำง
ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เศรษฐศำสตร์ 
และกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งจะช่วยให้ในพื้นที่
มีแผนกำรด�ำเนินกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะที ่
สำมำรถปฎิบัติตำมแผนงำนได้
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 ส�ำหรับประเทศไทยได้มีกำรผลักดันให้
ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐและเอกชนรำยงำนค่ำ
กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ไม่ว่ำจะเป็นระดับ
อุตสำหกรรม องค์กร ผลิตภัณฑ์ จนถึงระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีข้อมูล 
แสดงในภำพรวมของประเทศได้ จำกแนวควำม
คดิว่ำกำรทรำบค่ำปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืน
กระจก ทรำบแหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ที่ส�ำคัญนั้น น�ำไปสู่กำรก�ำหนดนโยบำย ข้อ
ก�ำหนด หรือแผนงำนเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก จึงถูกก�ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ในกำรวดัผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด�ำเนินกำร แต่ปัญหำที่
พบคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และทีส่�ำคัญขำดฐำนข้อมลูทีจ่ะน�ำ
มำประเมนิกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของเมอืง
ดังนั้นภำครัฐจึงได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถจัด
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อำทิเช่น โครงกำร “กำรวิเครำะห์ก๊ำซเรือน
กระจกและพัฒนำแนวทำงกำรปรับตัวสู่เมือง
คำร์บอนต�่ำอย่ำงยั่งยืน” ซึ่งได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
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บทน า 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่า
จะเป็นระดับอุตสาหกรรม องค์กร ผลิตภัณฑ์ จนถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีข้อมูลแสดงในภาพรวมของ
ประเทศได้ จากแนวความคิดว่าการทราบค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญนั้น 
น าไปสู่การก าหนดนโยบาย ข้อก าหนด หรือแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการ
วัดผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการ แต่ปัญหาที่พบคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และที่ส าคัญขาดฐานข้อมูลที่จะน ามาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง 

ดังนั้นภาครัฐจึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าฐานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกด้วยตนเองได้ อาทิเช่น โครงการ “การวิเคราะห์กäาซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ า
อย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ที่ได้มีการจัดท า
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบออนไลน์ และได้เห็นถึงความส าคัญในการน าผลจากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปสู่การปรับตัวของประชาชนในพื้นที่ จากการด าเนินงานวิจัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ในการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง ท าให้พบกับข้อจ ากัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น มุมมองและการให้
ความส าคัญของผู้บริหาร การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ความรู้และความเข้าใจของคนทุกภาคส่วนส่งผลต่อความร่วมมือ หลักการที่
สามารถน ามาสู่แผนการปฏิบัติงานที่ใช้ได้จริง แนวทางหรือตัวอย่างการน าข้อมูลมาใช้ในเชิงนโยบายและพัฒนา เป็นต้น โดย
ข้อจ ากัดและช่องว่างที่ได้จากการด าเนินงานในปีแรก สามารถสรุปประเด็นหลักๆ 5 ประเด็นดังนี้ (1) ความตระหนักของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนในเมือง ซึ่งในประเด็นนี้เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของ
เมืองที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) การจัดท าฐานข้อมูลที่ไม่มี
ความต่อเนื่อง (3) การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาไปสู่เมืองอย่างยั่งยืน (4) การพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืนควรค านึงถึงสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ไม่ใช่เพียงแต่ด้านก๊าซเรือนกระจกเพียงด้านเดียว และ(5) การที่ประชากร
ในพื้นที่หรือโลกจะเกิดการปรับตัว (Adaptation) ได้น้ันจะต้องมาจากความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนัก และ
น าไปสู่การปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีสามารถแสดงผลด้วยตัวชี้วัด เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์ด าเนินงาน และสามารถเปรียบเทียบกับคู่เทียบใ น
ระดับประเทศและต่างประเทศ ได้ ทั้งนี้เป้าหมายหลักเพื่อให้องค์กรน าผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่แนวทางการ
ปฏิบัติที่ท าให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวัดผลก่อนและหลังด าเนินการ หรือ
สามารถที่จะคาดการณ์ผลการด าเนินงานด้วยแผนงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองอย่างย่ังยืน บนพื้นฐานของข้อมูลของเมือง และด าเนินการไปอย่างมีแบบแผนซึ่งสามารถลดเวลา ลดความ
เสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจจะไม่เป็นผล อีกทั้งประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุผลนี้โครงการนี้จึงมีการ
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ท�ำฐำนข้อมลูก๊ำซเรอืนกระจกในระบบออนไลน์ 
และได้เห็นถงึควำมส�ำคญัในกำรน�ำผลจำกกำร
ประเมนิกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกไปสูก่ำรปรบั
ตัวของประชำชนในพื้นที่ จำกกำรด�ำเนินงำน
วจิยัในกำรลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูในภำคส่วนต่ำง ๆ  
เพ่ือน�ำมำใช้ในกำรประเมินค่ำกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกของเมือง ท�ำให้พบกับข้อจ�ำกัด
หลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็น มุมมองและกำรให้
ควำมส�ำคญัของผูบ้ริหำร กำรเข้ำถงึขอ้มูลเชิง
ลกึ ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจของคนทกุภำคส่วน
ส่งผลต่อควำมร่วมมือ หลักกำรที่สำมำรถน�ำ
มำสู่แผนกำรปฏิบัติงำนที่ใช้ได้จริง แนวทำง
หรอืตวัอย่ำงกำรน�ำข้อมลูมำใช้ในเชงินโยบำย
และพัฒนำ เป็นต้น โดยข้อจ�ำกัดและช่องว่ำง
ทีไ่ด้จำกกำรด�ำเนนิงำนในปีแรก สำมำรถสรปุ
ประเด็นหลัก ๆ 5 ประเด็นดังนี้ (1) ควำม
ตระหนักของประชำชนและทุกภำคส่วนใน
เมือง ซึ่งในประเด็นนี้เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องว่ำทุกคนคือส่วน
หนึ่งของเมืองที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ
เป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส�ำคัญท่ีจะลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก (2) กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล 
ที่ไม่มีควำมต่อเนื่อง (3) กำรมีส่วนร่วมใน 
ทุกภำคส่วนในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และ 
กำรพฒันำไปสูเ่มอืงอย่ำงย่ังยืน (4) กำรพัฒนำ
เมอืงอย่ำงยัง่ยืนควรค�ำนงึถงึสิง่แวดล้อมหลำย
ด้ำน ไม่ใช่เพียงแต่ด้ำนก๊ำซเรือนกระจกเพียง
ด้ำนเดยีว และ(5) กำรทีป่ระชำกรในพืน้ทีห่รอื

โลกจะเกิดกำรปรับตัว (Adaptation) ได้นั้น
จะต้องมำจำกควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพ่ือให้เกิด
ควำมตระหนกั และน�ำไปสู่กำรปรับตวัได้อย่ำง
เหมำะสมตำมบริบท
 ดงันัน้ในงำนวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์หลกัในกำร
ศึกษำกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำมำรถแสดง
ผลด้วยตัวช้ีวัด เพื่อบ่งบอกถึงสถำนกำรณ์
ด�ำเนนิงำน และสำมำรถเปรยีบเทยีบกบัคูเ่ทยีบ 
ในระดับประเทศและต่ำงประเทศได้ ท้ังน้ี 
เป้ำหมำยหลักเพื่อให้องค์กรน�ำผลกำรด�ำเนิน
งำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมไปสู ่แนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของเมอืงอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถงึสำมำรถ
วดัผลก่อนและหลงัด�ำเนินกำร หรอืสำมำรถที่
จะคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินงำนด้วยแผนงำน
หรือกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำรในกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมือง
อย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนของข้อมูลของเมือง 
และด�ำเนนิกำรไปอย่ำงมแีบบแผนซึง่สำมำรถ
ลดเวลำ ลดควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินงำนทีอ่ำจ
จะไม่เป็นผล อกีทัง้ประหยดังบประมำณ และ
ทรพัยำกรบคุคล ด้วยเหตผุลนีโ้ครงกำรนีจ้งึมี
กำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกกำรด�ำเนนิโครงกำร
ในปีแรก โดยศกึษำฐำนข้อมลูก๊ำซเรอืนกระจก
ให้มำเป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
เมือง (Environmental Profile) ได้
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 เนื่องมำจำกจำกกำรด�ำเนินงำนในปีแรก
ของงำนวิจัยได้มีกำรมองไปถึงกำรปรับตัว 
(Adaptation) ของชมุชน ท�ำให้มองเหน็ถึงข้อ
จ�ำกดัและพบข้อเทจ็จรงิว่ำ กำรจะให้ประชำชน
ในเมอืงไปถงึขัน้ของกำรปรับตัวได้นัน้ โจทย์ข้อ
แรกที่จะต้องหำค�ำตอบให้ได้ก่อน คือ “แต่ละ
ภำคส่วนของเมืองสำมำรถมีส่วนร่วมกับกำร
พัฒนำเมอืงอย่ำงยัง่ยนืได้อย่ำงไรบ้ำง” เพรำะ
กำรพฒันำเมอืงอย่ำงยัง่ยนืนัน้เกีย่วพนักบัภำค
ส่วน ดงัน้ันจึงเป็นบทบำทของประชำชนทกุคน
ท่ีจะต้องมส่ีวนร่วมในกำรสร้ำงระบบกำรพัฒนำ
เมืองอย่ำงย่ังยืน เพื่อน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนจำก
ควำมสมดุลในกำรพฒันำเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 
และสังคมในกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ทั้งน้ีกำร
วัดผลกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมจะ
ท�ำให้เมืองทรำบถึงสถำนะของตนเองและหำ

แนวทำงกำรป้องกัน หรอืแก้ไขวกิฤตกำรณ์ทำง
ด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยเหตุผลจำกที่กล่ำวมำ
ส่ิงส�ำคัญที่ประเทศไทยควรเร่งด�ำเนินกำรคือ
กำรพฒันำฐำนข้อมลูของเมอืง โดยอำจจะเริม่
ต้นจำกกำรพฒันำฐำนข้อมลูก๊ำซเรอืนกระจก 
เป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม และฐำน
ข้อมูลของเมือง (Big data) ที่จะใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรเมืองได้เป็นอย่ำงดีภำยใต้แนว
ควำมคิดของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป ซึ่ง
โครงกำรนี้ด�ำเนินกำรเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 
2 ข้อ คือ
 1. เพื่อพัฒนำระบบจัดท�ำบัญชีรำยกำร
ข้อมูลส่ิงแวดล้อมของเมอืงในรปูแบบออนไลน์
 2. เพื่อหำแนวทำงลดปัญหำกำรเปล่ียน 
แปลงทำงสิง่แวดล้อมของเมอืง เพ่ือกำรพฒันำ
เมืองอย่ำงยั่งยืน

เนื้อหาโครงการ

แผนการด�าเนินงาน/วิธีการด�าเนินงานวิจัย

 1. คัดเลือกเทศบาลน�าร่อง
  ในโครงกำรวิจัยนี้จะคัดเลือกเทศบำล
น�ำร่องอย่ำงน้อย 3 เทศบำล ซ่ึงในกำรคัด
เลอืกจะมกีำรก�ำหนดคณุสมบตัแิละเกณฑ์กำร
คัดเลือกรำยละเอียดดังนี้
  • คุณสมบัติของเทศบำลน�ำร่อง ต้อง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในฐำนะเทศบำล
ระดับนครเท่ำนั้น

  • เกณฑ์กำรคัดเลือก น�ำเกณฑ์กำร
คัดเลือกจำกโครงกำรในปีที่ 1 มำปรับรำย
ละเอียดให้มีควำมสอดคล้อง ส�ำหรับเกณฑ์
กำรคัดเลือกเทศบำลในโครงกำร
 ส�ำหรับปีที่ 2 เกณฑ์กำรคัดเลือกอำจจะมี
กำรเปลีย่นแปลงจำกปีแรกให้สอดคล้องกบักำร
ศกึษำในปีที ่2 อำทิเช่น ในด้ำนขององค์กรเพ่ิม
รำยละเอียดด้ำนนโยบำยและแผนกำรพัฒนำ
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เมืองอย่ำงยั่งยืน หรือแนวทำงกำรน�ำผลจำก
โครงกำรวจิยัไปใช้ในเชงินโยบำยและแผนกำร
พัฒนำเมืองอย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นต้น ทั้งนี้
ในกระบวนกำรคัดเลือก จะด�ำเนินกำรในรูป
แบบประชำสัมพันธ์ให้เทศบำลที่สนใจ ส่งใบ
สมัครเพื่อเข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้งส่งข้อมูล
และเอกสำรหลักฐำนประกอบที่แสดงให้เห็น
ถึงศักยภำพของเทศบำลในกำรที่จะด�ำเนิน
งำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร และ
เทศบำลมนีโยบำยกำรหรอืแนวทำงกำรน�ำผล
จำกโครงกำรวจิยันีไ้ปใช้ประโยชน์ในเชงิปฏบิตัิ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
 2. การศึกษาและคดัเลอืกตวัชีว้ดัทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
  ในขัน้ตอนนีจ้ะศกึษำรำยละเอยีดตวัชีว้ดั 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดผลทำงสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในและต่ำงประเทศ แล้วท�ำกำรสรุปตัวชี้วัด
ที่จะน�ำมำใช้วัดผลกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำน 
สิ่งแวดล้อมของเทศบำลน�ำร่อง ซ่ึงสำมำรถ
เช่ือมโยงได้กับฐำนข้อมูลบัญชีรำยกำรก๊ำซ
เรือนกระจกของเมือง โดยต่อยอดจำกฐำน
ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งบำงตัวชี้วัดอำจจะ
สำมำรถใช้ข้อมลูได้แต่เปลีย่นกำรวิเครำะห์ผล
จำกก๊ำซเรือนกระจกเป็นตัวชี้วัดอื่น หรือบำง
ตัวชี้วัดอำจจะมีกำรเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือท่ี
สำมำรถแสดงผลทำงสิ่งแวดล้อมได้
  โครงกำรวิจัยนี้ เน ้นกำรวัดผลกำร 
ด�ำเนินงำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมำณ 
(Quantity) ซึง่สำมำรถน�ำข้อมลูมำใช้ในกำรแสดง

ผลในทำงสถิติและกำรคำดกำรณ์แนวโน้มได้  
ซึ่งในกำรศึกษำเบ้ืองต้นได้ท�ำกำรศึกษำตัว 
ชี้วัดที่แสดงไว้ในภำพที่ 1 ดังนั้นตัวช้ีวัดทำง 
ด้ำนสิง่แวดล้อมทีส่ำมำรถต่อยอดจำกฐำนข้อมลู
ก๊ำซเรือนกระจกได้นั้น อำทิเช่น 
  • ด้ำนพลังงำน
  • ด้ำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
  • ด้ำนกำรจัดกำรของเสีย 
  • ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำ 
  • ด้ำนสุขำภิบำล เป็นต้น
  ส�ำหรับตัวชี้วัดที่มีกำรเก็บข้อมูลเพิ่ม
เติมบำงส่วนหรือทั้งหมด อำทิเช่น
  • ด้ำนคุณภำพอำกำศ อำจจะมีกำร
ติดตั้งเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลในกรณีที่ไม่มี
อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด หรือกำรเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม เป็นต้น
  • ด้ำนกำรขนส่งและจรำจร
  • ด้ำนกำรใช้ที่ดินและอำคำร เป็นต้น 
  ทั้งน้ีในกำรคัดเลือกตัวช้ีวัดจะศึกษำ
กำรด�ำเนินงำนในภำคส่วนต่ำง ๆ ในประเทศ 
เพ่ือให้เป็นกำรต่อยอดหรือเป็นกำรรวบรวม
กำรด�ำเนินงำนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องด�ำเนินงำนอยู่แล้วในกำรวัดผลต่ำง ๆ  
ให้อยู่ในรูปแบบของฐำนข้อมูลที่สำมำรถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำง
ครอบคลมุบนพ้ืนฐำนของข้อมูลทีมี่อยู่ ทัง้น้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบำลในด้ำนกำรด�ำเนนิงำน 
อำทเิช่น ลดควำมซ�ำ้ซ้อนในกำรด�ำเนนิงำนหรอื
กำรเก็บข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นต้น
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 3. การเก็บข้อมูลบัญชีรายการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
  3.1 กำรด�ำเนนิงำนเริม่จำกให้เทศบำล
น�ำร่องท�ำกำรคัดเลือกผลด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มี
นยัส�ำคัญและเป็นปัญหำของเมอืงอย่ำงน้อย 3 
ตัวชี้วัด กำรคัดเลือกตัวชี้วัดอำจใช้รูปแบบใน
กำรระดมสมองร่วมกันระหว่ำงเทศบำล และ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย อำทิเช่น ประชำชน หน่วย
งำน ธุรกิจกำรค้ำ หรืออุตสำหกรรมในพื้นที่ 
เป็นต้น 
  3.2 พจิำรณำฐำนข้อมลูก๊ำซเรอืนกระจก
ของเมือง ทั้งนี้อำจจะมีกำรเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์ผลตำมตัวชี้วัดของ
เทศบำลน�ำร่อง
  3.3 จัดท�ำระบบกำรเก็บข้อมูล กำร
เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และกำรติดตำมผล ทั้งนี้
สำมำรถน�ำข้อมลูมำใช้ในเชงิของกำรวเิครำะห์
ทำงสถติ ิกำรพยำกรณ์ เพือ่ให้เทศบำลสำมำรถ
หำแนวทำงลดหรือป้องกันผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้น โดยอยู่ในรูปแบบของระบบออนไลน์จำก
โครงกำรวิจัยนี้ 
  ในกำรเก็บข้อมูลบำงรำยกำรหำกมี
จ�ำนวนมำก ซึ่งกำรด�ำเนินงำนจะใช้หลักกำร
กำรเก็บข้อมูลร้อยละ 20 ของข้อมูลทั้งหมด

ภาพที่ 1 ตัวชี้วัดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของกลุ่มสมำชิกในกลุ่มอำเซี่ยน 

ที่มำ: (EIU, 2012)
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แบบเดียวกันกับกำรจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับฐำน
ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก อำทิเช่นเช่น กำรเก็บ
ข้อมูลกำรใช้ก๊ำซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน 
โดยจะท�ำกำรสุม่ตัวอย่ำงในกำรเกบ็ข้อมลูทีร้่อย
ละ 20 ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด เป็นต้น
 4. การสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมในระบบออนไลน์ 
  ขัน้ตอนนีน้�ำระบบฐำนข้อมลูก๊ำซเรอืน
กระจกทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรมำในปีที ่1 มำปรับและ
เพิม่เตมิรำยละเอียดในส่วนต่ำง ๆ  ให้ครอบคลมุ
กำรจัดเกบ็ข้อมูลทำงด้ำนสิง่แวดล้อมในแต่ละ
ด้ำนทีไ่ด้จำกกำรด�ำเนนิงำนวจิยัในข้ันตอนท่ี 2 
ซึ่งรำยละเอียดในกำรปรับรูปแบบ อำทิเช่น 
รำยละเอยีดกำรกรอกข้อมลู กำรจดัเกบ็ข้อมูล 
และกำรแสดงผลของข้อมลูในเชงิสถิต ิรวมไป
ถงึกำรพยำกรณ์ผลทีจ่ะ เกดิข้ึนจำกกำรด�ำเนนิ
กำรในแนวทำงต่ำง ๆ อำทิเช่น หำกเมือง
ไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ ผลกระทบทำงด้ำน 
สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่ำงไรในอีก 10 หรือ 20 
ปีข้ำงหน้ำ หรอืเมืองอำจจะมกีำรท�ำ scenario 
เพือ่วเิครำะห์ผลทีจ่ะเกดิขึน้ ก่อนทีจ่ะไปสูก่ำร
ปฏิบัติจริง เป็นต้น
  ทัง้นีใ้นกำรวเิครำะห์ผลกำรด�ำเนนิงำน
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมจะประมวลผลบนระบบ
ออนไลน์ โดยกำรประมวลผลอันดับแรกคือ 
กำรแสดงสถำนะกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนสิ่ง
แวดล้อมของเทศบำล และหำกมีข้อมูลเพียง
พอสำมำรถแสดงค่ำเปรียบเทียบกับคู่เทียบ
หรอืเกณฑ์มำตรฐำนได้ และน�ำข้อมลูทีไ่ด้จำก
กำรวิเครำะห์มำแสดงบนรูปภำพ เพื่อง่ำยต่อ

กำรสื่อสำรกับประชำชน ชุมชน หรือทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น แผนภูมิควำมเสี่ยง
ที่จะเกิดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม แผน
แสดงแหล่งกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมค่ำ
เป็นระดับโดยอำจจะแสดงสญัลกัษณ์ด้วยควำม
เข้มของสี เป็นต้น
 5. ระบุปัญหาทางด้านสิง่แวดล้อมท่ีมนียั
ส�าคัญของเมืองและหาแนวทางการลด หรือ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
  ขั้นตอนน้ีจะน�ำผลที่ได้มำประชุมกับ
เทศบำลเพื่อระดมสมอง โดยให้เทศบำลน�ำ
เสนอแนวทำงและแผนกำรด�ำเนนิกำรทีเ่ทศบำล
จะสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับรบิท
ของเทศบำลที่จะสำมำรถด�ำเนินกำรได้
 6. จัดสัมมนาน�าเสนอระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์
  จดัอบรมเชงิปฏิบัตกิำรกำรใช้ระบบฐำน
ข้อมูลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ให้แก่
เทศบำลที่สนใจ แสดงวิธีกำรใช้งำน กำรเก็บ
ข้อมูล กำรวัดผลและกำรแสดงผล ทั้งนี้รำย
ละเอียดกำรเข้ำถึงระบบในฐำนะของผู้ใช้งำน 
(User) 
 7. จัดสัมมนาการใช ้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรใช้ระบบฐำนข้อมลู
ทำงดำ้นสิ่งแวดล้อมแบบออนไลนใ์ห้แก่หนว่ย
งำนทีเ่ก่ียวข้องในเชงินโยบำย ทีจ่ะสำมำรถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรจดักำร และด้ำนกำร
ก�ำหนดนโยบำยของประเทศได้ โดยกำรเข้ำถึง
ฐำนข้อมูลในกรณีผู้ดูแลระบบ (Admin) 
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 กระบวนกำรผลกัดนัผลงำนวิจัย มีแนวทำง
ในกำรด�ำเนินกำรดังนี้
	 •	 จัดประชุมเชิ งปฏิบัติกำรหรือจัด 
ประชุมเผยแพร่และรับฟังควำมคิดเห็นให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงำนและภำคส่วนอื่น ๆ   

ที่ให้ควำมสนใจ
	 •	 น�ำเสนอผลงำนวจิยัในลกัษณะของกำร
บรรยำยในงำนทำงวชิำกำรต่ำง ๆ  หรือรบัเชญิ
จำกหน่วยงำนที่ให้ควำมสนใจ
	 •	 น�ำเสนอผลงำนวิจัยผ่ำนบทควำมทำง
วิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ

กระบวนการผลักดันผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

 ผลงำนวิจัยของโครงกำรนี้จะได้ (1)
กระบวนกำรกำรเก็บข้อมลูและฐำนข้อมลูทำง
ด้ำนส่ิงแวดล้อมบนระบบแบบออนไลน์ (2)ผล
กำรด�ำเนนิงำนทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมของตวัเอง
ในแต่ละตวัชีว้ดั (3)แนวทำงกำรลดหรอืป้องกนั
ผลกระทบทำงด้ำนสิง่แวดล้อมสูแ่ผนกำรด�ำเนนิ
งำนของเทศบำลท้ังในเชิงนโยบำย และเชิง
ปฏบิติัในรูปแบบของโครงกำรหรือกจิกรรมภำย
ใต้แผนกำรท�ำงำนของเทศบำล ซึง่ผลทีไ่ด้จำก
งำนวิจยันีจ้ะช่วยให้ทำงเทศำบำลควำมรูค้วำม
เข้ำใจในวิธีกำรและกระบวนกำรเกบ็ข้อมูลทำง
ด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น มีฐำนข้อมูลทำงด้ำน
สิง่แวดล้อมทีส่ำมำรถวดัผลกำรด�ำเนินงำนทำง
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของตนเอง สำมำรถใช้ข้อมูล
ทำงด้ำนสิง่แวดล้อมในกำรบริหำรจดักำรเมอืง
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยกำรวดัผลกำรด�ำเนนิ
งำนก่อนและหลงัได้ เนือ่งจำกกำรทีท่ำงเทศบำล
ทรำบปัญหำหรือข้อจ�ำกัดในกำรจัดเก็บข้อมูล 

จะช่วยหำระบบจัดกำรให้กำรได้มำซึ่งข้อมูล
มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ สำมำรถสอบกลับได้ 
ทั้งนี้เพื่อกำรวัดผลทำงสิ่งแวดล้อมของเมืองมี
ผลที่มีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ
 ผลลัพธ์ของโครงกำรจะเห็นได้จำก (1) 
เทศบำลมีมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำน
สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นทีย่อมรบัจำกบคุคลภำยนอก
ได้ และสำมำรถที่จะเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmark) ในระดับเทศบำลเอง หรือ
ค่ำมำตรฐำนต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำง
ประเทศได้ (2)เทศบำลมแีนวทำงในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมเมืองได้อย่ำงย่ังยืน จำกกำรน�ำ
ข้อมูลมำใช้ตัดสินใจเชิงนโยบำยและแผนกำร
ด�ำเนินงำนของเทศบำล ลดควำมเสี่ยงในกำร
ด�ำเนินงำนที่ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้อง หรือไม่
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ หรือไม่แก้ไขปัญหำ
ได้ไม่ตรงประเด็น (3)งบประมำณที่ใช้ลดลง 
ประหยัดทรัพยำกรบุคคลในกำรด�ำเนินงำน
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บทน า 

การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable development) คือ การพัฒนาด้วยความตระหนักในการใช้ทรัพยากร 
อย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบโอกาสของคนรุ่นต่อไปในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเดียวกันนี้ การวางแผนการพัฒนาจะต้อง
พิจารณาควบคู่กันไประหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความเจริญของสังคมและการพิทักษ์สิ่ งแวดล้อม  ทั้ งนี้  
สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนื่องจากบทบาทหน้าที่ในการสร้างความตระหนัก 
ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ส าหรับประชาชน รวมทั้งสร้างคุณค่าส่งเสริมกิจกรรมแห่งความยั่งยืน (Cortese, 2003; Lukman และ 
Glavič, 2007; Saadatian et al., 2011) Amaral และ Martins (2015) อธิบายถึงบทบาทที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาใน
การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยพัฒนาผู้น าที่มีวิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืน 
และที่ส าคัญสถาบันฯ จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนหรือ “Lead by example” นอกจากนั้น กาญจนา เงารังษี 
(2016) กล่าวว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องอาศัยการศึกษาเป็น
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 กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable devel-
opment) คอื กำรพฒันำด้วยควำมตระหนกัใน
กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสมโดยไม่กระทบ
โอกำสของคนรุน่ต่อไปในกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเดียวกันนี้ กำรวำงแผนกำรพัฒนำ
จะต้องพจิำรณำควบคูก่นัไประหว่ำงกำรพฒันำ
ทำงเศรษฐกิจ ควำมเจริญของสังคมและกำร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี สถำบันอุดมศึกษำ
เป็นองค์กรท่ีส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนืเน่ืองจำกบทบำทหน้ำทีใ่นกำรสร้ำง
ควำมตระหนัก ควำมรู้ ทักษะต่ำง ๆ ส�ำหรับ
ประชำชน รวมทัง้สร้ำงคณุค่ำส่งเสรมิกจิกรรม
แห่งควำมยั่งยืน (Cortese, 2003; Lukman 
และ Glavič, 2007; Saadatian et al., 2011) 
Amaral และ Martins (2015) อธบิำยถงึบทบำท
ทีส่�ำคญัของสถำบันอดุมศกึษำในกำรสนบัสนนุ
กำรพฒันำทีย่ัง่ยนืผ่ำนหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคมขององค์กร โดยพัฒนำผู้น�ำที่มีวิสัย
ทัศน์แห่งควำมยั่งยืน และท่ีส�ำคัญสถำบันฯ 
จะต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับประชำชนหรือ 
“Lead by example” นอกจำกนั้น กำญจนำ 
เงำรังษี (2016) กล่ำวว่ำกำรศึกษำเป็นเครื่อง
มอืทีส่�ำคญัในกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื สงัคมทีม่กีำร
พฒันำทีย่ัง่ยนืจงึต้องอำศยักำรศกึษำเป็นกลไก
ในกำรด�ำเนินกำร ด้วยเหตุนี้ กำรน�ำสถำบนัฯ 
มำเป็นแบบอย่ำง รวมทัง้ให้ควำมรู้เกีย่วกบักำร
พฒันำทียั่ง่ยนืแก่นกัศกึษำ ผูป้กครอง เจ้ำหน้ำที่ 

อำจำรย์ และบคุคลภำยนอก จะเป็นส่วนส�ำคญั
อย่ำงยิ่งน�ำประเทศสู่ควำมยั่งยืนในระยะยำว  
ยิ่งไปกว่ำนั้น Mascarenhas et al. (2012) 
แสดงถงึประโยชน์ทีส่ถำบันฯ จะได้รบัจำกกำร
พฒันำทีย่ัง่ยนื เช่น เพิม่ควำมสขุของบุคลำกร
ในกำรท�ำงำน สร้ำงชื่อเสียง ผลิตนักศึกษำที่
มีควำมสำมำรถสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดได้มำกขึ้น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมกำร
ท�ำงำนทีด่ขีึน้ส�ำหรบันกัศกึษำและบคุลำกรของ
สถำบันเอง อย่ำงไรก็ตำม Grindsted (2011) 
พบว่ำมีมำกกว่ำ 1,400 สถำบันอุดมศึกษำ
ทั่วโลกที่มีนโยบำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน แต่
กระนั้น มีหลำยสถำบันฯ ที่ไม่สำมำรถน�ำ
นโยบำยลงสู่กำรปฏิบตัจิรงิได้ (Wright, 2002; 
Bekessy, 2007; Alshuwaikhat et al.,  
2008) เนือ่งจำกไม่มแีผนยทุธศำสตร์ของกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ยนืทีช่ดัเจน คูมื่อกำรด�ำเนนิงำน 
ขององค์กร และระบบติดตำมและตรวจสอบ
ผลกำรด�ำเนินงำน
 ในปัจจบุนั มีหลำยหน่วยงำนได้พฒันำเกณฑ์
กำรประเมนิองค์กรทีย่ัง่ยนื เช่น UI GreenMetric,  
Sustainability Tracking, Assessment & 
Rating System (STARS), College Sustaina-
bility Report Card, Auditing Instrument for 
Sustainability in Higher Education (AISHE), 
American College & University Presidents’ 
Climate Commitment (ACUPCC), Global 
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Reporting Initiative (GRI) เป็นต้น ส�ำหรับ 
UI GreenMetric พบว่ำมี 37 สถำบนัอดุมศกึษำ
ในประเทศได้น�ำเกณฑ์นี้มำประยุกต์ใช้ในปี 
พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์
จ�ำนวนสถำบันฯ ที่ใช้เกณฑ์ดังกล่ำว พบว่ำ 
ส่วนใหญ่เป็นสถำบนัของรฐั ขนำดใหญ่ คดิเป็น
ร้อยละ 84 ของสถำบันฯ ของรัฐขนำดใหญ่
ทั้งหมดในประเทศ ตำมมำด้วยสถำบันฯ ของ
รัฐขนำดกลำง คิดเป็น ร้อยละ 25.8 ส�ำหรับ
สถำบนัฯ ของรฐัขนำดเลก็และสถำบนักำรศกึษำ
ของเอกชน มีเพียง ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 
14.3 ตำมล�ำดับ อีกทั้ง มีเพียง 19 สถำบันฯ 
เข้ำร่วมเกณฑ์กำรประเมนิของ THE นอกจำกนัน้  
ยังไม่พบสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย
รำยงำนควำมย่ังยืนด้วยเกณฑ์อื่น ด้วยเหตุ
นี้ เกณฑ์กำรประเมินนี้จึงอำจยังไม่เหมำะสม
ส�ำหรับบริบทของประเทศไทย จึงไม่สำมำรถ
ส่งเสริมให้สถำบันฯ ขนำดเล็กและเอกชนเข้ำ
ร่วมประเมินควำมยั่งยืนขององค์กร ทัง้นี ้อำจ

เนือ่งมำจำกเกณฑ์ดงักล่ำวถูกออกแบบส�ำหรบั
องค์กรทีม่สีภำพแวดล้อมมำตรฐำน และมคีวำม
ยืดหยุ่นน้อย รวมทั้ง สถำบันอุดมศึกษำใน
ประเทศไทยมคีวำมหลำกหลำยทัง้ในเชิงขนำด 
ท่ีตั้งและวัฒนธรรม ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลต่อ 
บรบิทควำมเหมำะสมของรปูแบบกำรประเมนิ
ควำมยั่งยืนท่ีแตกต่ำงกันของแต่ละสถำบันฯ 
ดังน้ัน งำนวิจัยนี้มุ ่งเน้นพัฒนำระบบกำร
ประเมินควำมยั่งยืนของสถำบันอุดมศึกษำที่
มีควำมยืดหยุ่น และสำมำรถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในบริบทควำมหลำกหลำยของสถำบันฯ ใน
ประเทศไทย โดยระบบน้ีจะสำมำรถส่งเสรมิให้
สถำบันฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สถำบันฯ ขนำด
กลำง ขนำดเล็ก และเอกชน ก้ำวสู่เวทีแห่ง
ควำมยั่งยืน มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่ยั่งยืนและ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้นักศึกษำ และบุคคลทั้ง
ภำยในและภำยนอก เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำม
ตระหนกัของควำมส�ำคัญของกำรพฒันำทีย่ั่งยนื
และน�ำไปสู่กำรปฏิบัติจริงต่อไป

เนื้อหาโครงการ

 ชดุโครงกำรได้มกีำรพฒันำข้อเสนอโครงกำร
กำรพัฒนำระบบกำรประเมินควำมยั่งยืนของ
สถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย เน่ืองมำก
จำกกำรที่ทำงชุดประสำนงำนมีควำมคิดที่จะ
พฒันำระบบควำมย่ังยืนให้เข้ำไปในกำรศกึษำ
มำกข้ึน เพือ่ให้สำมำรถพฒันำไปเป็นมำตรฐำน

ด้ำนควำมยั่งยืนของสถำบันอุดมศึกษำใน
ไทยท่ีสำมำรถเช่ือมโยงไปสู่สำกลได้ โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
 1. เพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินกำร
พัฒนำทีย่ัง่ยนืของสถำบนัอดุมศกึษำทีม่คีวำม
ยดืหยุน่ และสำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ใน บรบิท
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ทบทวนวรรณกรรม
ระบบกำรประเมินควำมยั่งยืน

รวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทำงกำรประเมินด้วยแบบ
สอบถำมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ควำมหลำกหลำยของสถำบันอุดมศึกษำใน
ประเทศไทย ได้แก่ สถำบันขนำดเล็ก กลำง
และใหญ่ รวมทั้งสถำนท่ีตั้งทั้งในเมืองและ 
นอกเมือง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. เพือ่ให้ได้สถำบนัอดุมศึกษำน�ำร่องระบบ
กำรประเมินกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของโครงกำร 
โดยน�ำบทเรียนที่ได้มำปรับปรุงระบบฯ ให้

สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง 
 3. เพือ่เผยแพร่ระบบกำรประเมนิกำรพฒันำ
ที่ยั่งยืนของสถำบันอุดมศึกษำของโครงกำร 
สูส่ำธำรณะ โดยพัฒนำเว็บไซต์น�ำเสนอแนวทำง 
วิธีกำรและผลลพัธ์ของระบบ รวมทัง้จดัประชมุ
เชิงปฏิบัติกำรให้แก่สถำบันอุดมศึกษำ 

แผนการด�าเนินงาน/วิธีการด�าเนินงานวิจัย

ภาพที ่1 แผนกำรด�ำเนนิงำนและวธิกีำรวจิยัของโครงกำรกำรพฒันำระบบกำรประเมนิควำมยัง่ยนืของ

สถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลสถำบันอุดมศึกษำ
ในประเทศไทย

ร่ำงระบบกำรประเมินควำมยั่งยืนของสถำบันอุดมศึกษำ

น�ำร่องระบบกำรประเมินควำมยั่งยืน

เผยแพร่ระบบกำรประเมินควำมยั่งยืน

ระบบกำรประเมินควำมยั่งยืนของสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย

รับฟังควำมคิดเห็น

รับฟังควำมคิดเห็น

ประชมุกลุม่ย่อยครัง้ท่ี 2
(จดักลุม่โมดลูและข้อมูลด้วย weighting)

ประชมุกลุม่ย่อยครัง้ท่ี 1
(หำรือแนวทำงกำรประเมิน)

ประชมุกลุม่ย่อยครัง้ท่ี 3
(จดัชุดข้อมลูทีน่�ำมำใช้ในระบบด้วย AHP)
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 1. การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั
งานวิจัย
  ทมีนกัวจัิยรวบรวมและทบทวนรำยงำน
ควำมยั่งยืนของสถำบันอุดมศึกษำตำมกรอบ
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ได้แก่ UI GreenMetric, 
Sustainability Tracking Assessment & 
Rating System (STARS), College Sustain-
ability Report Card, Alternative University 
Appraisal (AUA), Time Higher Education 
(THE), Global Reporting Initiative (GRI) 
และ Sustainability Assessment of Food and 
Agriculture systems (SAFA) เป็นต้น เพือ่น�ำ
มำวิเครำะห์จุดแขง็และจดุอ่อนของแต่ละเคร่ือง
มอื รวมท้ังสังเครำะห์ชุดข้อมลูเบ้ืองต้นทีน่�ำมำ
พจิำรณำในกำรศึกษำและจดักลุ่มโมดลูเพือ่ใช้ใน 
กำรประเมินทั้งหมด 19 หัวข้อ ซึ่งครอบคลุม 
5 องค์ประกอบหลักของกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน 
คือ กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำและงำนวิจัย
 2. การรวบรวมข้อมูล
  ทมีนกัวจิยัด�ำเนินกระบวนกำรรวบรวม 
ข้อมูลด้วยแบบสอบถำม และจัดประชุม
กลุ่มย่อยร่วมกับเครือข่ำยมหำลัยย่ังยืนแห่ง 
ประเทศไทย (SUN) และผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืนของสถำบันอุดมศึกษำรวม 
ทัง้สิน้ 3 ครัง้ เพือ่หำรอืถงึแนวทำงกำรรำยงำน
ของระบบ จัดกลุ่มโมดูล และจัดล�ำดับควำม
ส�ำคัญของข้อมูลที่น�ำมำประเมินควำมย่ังยืน 
โดย Velazquez et al. (2006) กล่ำวว่ำ
กระบวนกำรนีม้คีวำมส�ำคญัในกำรสร้ำงกรอบ

แนวควำมคดิของสถำบนัอดุมศกึษำทีย่ัง่ยนืผ่ำน
กำรมส่ีวนร่วมท�ำควำมเข้ำใจถงึควำมรู้สกึนึกคิด
และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
  2.1 กำรรวบรวมข ้อมูลด ้วยแบบ 
สอบถำม 
   ทีมนักวิจัยพัฒนำแบบสอบถำม 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ จำกกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียของโครงกำรประกอบด้วยผู้เช่ียวชำญ
ด้ำนควำมย่ังยืน ซึ่งหมำยรวมถึง ผู้บริหำร 
ผู ้ปฏิบัติงำน หรือผู ้เช่ียวชำญที่เคยมีส่วน
ร ่วมในกระบวนกำรประเมินควำมยั่งยืน
ของสถำบันอุดมศึกษำ เช่น UI Green-
Metric เป็นต้น โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
ปัจจยัต่ำง ๆ  ทีส่�ำคญัต่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
ของสถำบนัฯ กำรด�ำเนนิงำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ผ่ำนมำ ปัญหำ อุปสรรค 
โอกำส ควำมท้ำทำย บทบำทของผู้มีส่วนได้
เสียในกำรด�ำเนนิโครงกำรควำมยัง่ยนื มมุมอง
กำรพัฒนำขององค์กรในอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำ 
  2.2 กำรรวบรวมข้อมลูผ่ำนกำรประชมุ
กลุ่มย่อย 
   ทีมนักวจิยัลงพ้ืนทีจ่ดัประชมุกลุม่
ย่อยร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จ�ำนวน 3 ครั้ง 
โดยแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ครั้งที่ (1) 
เพ่ือหำรือแนวทำงกำรรำยงำนของระบบกำร
ประเมินของโครงกำร ครั้งที่ (2) เพื่อจัดกลุ่ม
โมดลูและจดัล�ำดับควำมส�ำคญัของข้อมลูด้วย
วิธีกำรให้ค่ำน�้ำหนัก (Weighting) คัดกรอง
ข้อมูลเบื้องต้นท่ีมีควำมส�ำคัญต่อควำมยั่งยืน
ของสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย และ 
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ครัง้ที ่(3) เพือ่จดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของข้อมูล
ด้วยกระบวนกำรวเิครำะห์ตำมล�ำดับข้ัน (An-
alytic Hierarchy Process – AHP) (Shanin 
และ Mahbod, 2007; Yusof และ Salleh, 
2013; Gómez et al., 2015) 
 3. การพัฒนาระบบการประเมินความ
ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา
  3.1 กรอบกำรประเมินของระบบกำร
ประเมินควำมยั่งยืน
   ในปัจจุบัน มีหลำยหน่วยงำนได้ 
พัฒนำเคร่ืองมือในกำรตรวจวัดควำมยั่งยืน
ขององค์กร และจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ 
แนวทำงกำรรำยงำนของ Global Reporting 
Initiative (GRI) มีควำมเหมำะสมท่ีสุด
ส�ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ (Hussey et al.,  
2001; Morhardt et al., 2002; Lozano, 
2006; Gómezgutiérrez และ Sepúlveda,  
2017) เนือ่งจำกมกีลไกกำรรำยงำนท่ียดืหยุน่ 
และให้ควำมส�ำคญัต่อกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวน
ได้เสยีในกำรคดัเลอืกประเดน็ทีส่�ำคญัทีจ่ะต้อง
น�ำมำรำยงำน ซ่ึงสำมำรถลดภำระกำรรำยงำน
ข้อมลูทีไ่ม่จ�ำเป็นออกไป อย่ำงไรกต็ำม วธีิกำร
รำยงำนของ GRI เป็นกำรออกแบบส�ำหรับองค์กร
ท่ัวไป จงึมบีำงหวัข้อทีไ่ม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถำบนัอดุมศกึษำ และมหีวัข้อทีย่งัไม่ได้น�ำมำ
พจิำรณำ ได้แก่ งำนวจิยัและกำรเรยีนกำรสอน 
(Lozano, 2006) ด้วยเหตุนี้ กรอบกำรพัฒนำ
ระบบกำรประเมนิของโครงกำรจงึปรบัปรุงจำก 
แนวทำงกำรรำยงำนของ GRI โดยผนวกกับ
วงจรกำรบริหำรคุณภำพ (Deming cycle)  

ตำมข้อเสนอแนะของ Velazquez et al. (2006) 
และ Lukman และ Glavíč (2007) เพือ่ให้ 
องค์กรมีกำรวำงแผน และด�ำเนินกำรพัฒนำ 
สูค่วำมยัง่ยนือย่ำงต่อเนือ่ง ยิง่ไปกว่ำนัน้ น�ำจุด
เด่นของแต่ละเคร่ืองมอืกำรประเมนิควำมยัง่ยนื
ของสถำบันอุดมศึกษำที่ผ่ำนมำ มำเป็นข้อมลู
สนับสนนุและใช้ต่อยอดจำก GRI เพ่ือจดัท�ำ
แนวทำงของระบบกำรประเมนิทีเ่หมำะสมกบั
บรบิทของประเทศไทย นอกจำกนี ้AISHE เป็น
เครื่องมือท่ีกำรประเมินควำมยั่งยืนที่มุ่งเน้น
ให้สถำบันอุดมศึกษำสร้ำงระบบกำรด�ำเนิน
กำรด้วยหลักกำร PDCA (System-based 
indicator) ซึ่งเมื่อระบบภำยในของสถำบันมี
ควำมพร้อมแล้วจึงด�ำเนินกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำอย่ำงยื่นออกสู่ภำยนอก ทั้งนี้ กำรมุ่ง
เน้นกำรพัฒนำระบบส่งผลให้ AISHE เป็น
ระบบประเมินท่ีมีควำมยืดหยุ่นค่อนข้ำงสูง 
พิจำรณำถึงควำมหลำยหลำยตำมบริบทของ
แต่ละสถำบันอุดมศึกษำ อีกทั้ง AUA เป็น
เครื่องมือที่จัดท�ำขึ้นมำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ทำงเลอืกในกำรประเมินในระดบัวทิยำลยัและ
มหำวิทยำลัยโดยเน้นไปที่กำรศึกษำเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Education for Sustain-
able Development) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
สนับสนุนให้สถำบนัอดุมศกึษำให้ควำมส�ำคญั 
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน และ
งำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และเผย
แพร่แบ่งปันแนวทำงกำรปฏิบัติให้แก่สถำบัน
อุดมศึกษำอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นกำรท�ำงำนร่วม
กนัของสถำบนัอุดมศกึษำมำกกว่ำกำรแข่งขนั
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ในกำรจดัอนัดบั ซึง่รปูแบบกำรประเมนิเป็นกำร
ผสมผสำนระหว่ำงค�ำถำมใช่/ไม่ใช่และค�ำตอบ
เชิงปริมำณ โดยขั้นตอนกำรประเมินในกำร
ศกึษำครัง้นีป้ระยกุต์จำกเครือ่งมอืกำรประเมนิ
ควำมยั่งยืนดังกล่ำว กำรค�ำนวณและแสดง
ผลลัพธ์ได้ถูกพัฒนำจำกเครื่องมือ SAFA ซึ่ง
พัฒนำโดยองค์กำรอำหำรและกำรเกษตร
แห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations หรือ 
FAO) เพื่อขับเคลื่อนให้กำรผลิตสินค้ำอำหำร
และสนิค้ำเกษตรทัว่โลกไปตำมแนวทำงพัฒนำ
ที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน (Sustainable 

supply chain) เป็นมำตรฐำนกำรประเมนิเพือ่
ให้ผู้ประกอบกำร บริษัทผู้ค้ำขนำดใหญ่จนถึง
เกษตรกรรำยย่อย ชุมชน รวมทั้งรัฐบำลหรือ
ผูก้�ำหนดนโยบำย ทีเ่กีย่วข้องอยูใ่นวงจรสนิค้ำ
อำหำรและกำรเกษตร เข้ำใจองค์ประกอบโดย
รวมและสำมำรถประยกุต์องค์กรเพือ่มุง่สูก่ำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้ 
  3.2 ขัน้ตอนกำรประเมนิควำมยัง่ยนื
   ข้ันตอนของระบบกำรประเมิน
ควำมย่ังยนืของสถำบนั ฯ ดังแสดงในภำพท่ี 2  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยมีรำยละเอียด  
ดังนี้

ภาพที ่2 กรอบกำรประเมินของระบบกำรประเมินควำมยั่งยืนของสถำบันอุดมศึกษำ

ย่ิงไปกว่านั้น น าจุดเด่นของแต่ละเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลสนับสนุนและ
ใช้ต่อยอดจาก GRI เพื่อจัดท าแนวทางของระบบการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย นอกจากนี้ AISHE เป็น
เครื่องมือที่การประเมินความยั่งยืนที่ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างระบบการด าเนินการด้วยหลักการ PDCA (System-
based indicator) ซึ่งเมื่อระบบภายในของสถาบันมีความพร้อมแล้วจึงด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยื่นออกสู่ภายนอก  
ท้ังนี้ การมุ่งเน้นการพัฒนาระบบส่งผลให้ AISHE เป็นระบบประเมินที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง พิจารณาถึงความหลายหลาย
ตามบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  อีกทั้ง AUA เป็นเครื่องมือที่จัดท าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางเลือกในการประเมิน
ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยเน้นไปที่การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Education for Sustainable 
Development) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความส าคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
และงานวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเผยแพร่แบ่งปันแนวทางการปฏิบัติให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ  โดยมุ่งเน้น 
การท างานร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าการแข่งขันในการจัดอันดับ ซึ่งรูปแบบการประเมินเป็นการผสมผสาน
ระหว่างค าถามใช่/ไม่ใช่และค าตอบเชิงปริมาณ โดยขั้นตอนการประเมินในการศึกษาครั้งนี้ประยุกต์จากเครื่องมือการประเมิน
ความยั่งยืนดังกล่าว การค านวณและแสดงผลลัพธ์ได้ถูกพัฒนาจากเครื่องมือ SAFA ซึ่งพัฒนาโดยองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) เพื่อขับเคลื่อน
ให้การผลิตสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรทั่วโลกไปตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  (Sustainable supply 
chain) เป็นมาตรฐานการประเมินเพื่อให้ผู้ประกอบการ บริษัทผู้ค้าขนาดใหญ่จนถึงเกษตรกรรายย่อย ชุมชน รวมทั้งรัฐบาล
หรือผู้ก าหนดนโยบาย ที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงจรสินค้าอาหารและการเกษตร เข้าใจองค์ประกอบโดยรวมและสามารถประยุกต์
องค์กรเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  

3.2 ขั้นตอนการประเมินความยั่งยืน 

ขั้นตอนของระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบัน ฯ ดังแสดงในรูปที่ 2  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
รูปที่ 2 กรอบการประเมินของระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
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   3.2.1 สถำบันฯ รำยงำนข้อมูล 
พื้นฐำนขององค์กร ได้แก่ โครงสร้ำงของ 
องค์กร เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ 
จ�ำนวนนักศึกษำและบุคลำกร งบประมำณ 
รำยได้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 
   3.2.2 สถำบันฯ วิเครำะห์จุดแข็ง 
และจุดอ่อนขององค์กรเบื้องต้น โดยวิเครำะห์
ควำมพร้อมในกำรรำยงำนของแต่ละหัวข้อ 
และควำมส�ำคัญของแต่ละหัวข้อในมุมมอง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่ำนกำรจัดประชุมรับฟัง 
ควำมคิดเห็น หรือประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
หรอื แบบสอบถำมร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่
เป็นแนวทำงให้สถำบันเลือกหัวข้อรำยงำน 
ในขั้นตอนต่อไป 
   3.2.3 เนื่องจำกบริบทท่ีแตกต่ำง 
กันของแต่ละสถำบันฯ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
ทีไ่ม่เหมอืนกนัอนัเกดิจำกควำมหลำกหลำยทำง
ด้ำนขนำด สถำนที ่และวฒันธรรมขององค์กร 
ดังนั้น ระบบกำรประเมินน้ี มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สถำบันฯ เข้ำใจ ภำคภูมิใจในจุดเด่น
ของตนเอง ในขณะเดียวกันทรำบถึงจุดอ่อน
และน�ำข้อมูลท่ีได้มำวำงแผนเพื่อลดจุดอ่อน
ในรอบกำรด�ำเนินงำนในครั้งต่อไป ด้วยเหตุ
นี ้ทมีนกัวจิยัจงึเสนอแนวทำงกำรรำยงำนตำม
หัวข้อ (โมดูล) ครอบคลุม 5 องค์ประกอบ
หลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน คือ กำรบริหำร
จัดกำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ 
กำรศึกษำและงำนวิจัย รวมทั้งสิ้น 19 หัวข้อ 
โดยสถำบันฯ สำมำรถเลือกรำยงำนข้อมูล 

ในแต่ละโมดูลที่สถำบันฯ มีควำมพร้อมใน 
กำรรำยงำน ซึ่งแต่ละโมดูลมีจ�ำนวนตัวชี้วัดที่
แตกต่ำงกนัทีส่ถำบันฯ สำมำรถเลือกมำประเมิน
ได้ ส�ำหรับข้อมูลที่ยังไม่สำมำรถรำยงำนได้
นัน้ สถำบนัฯ สำมำรถปรบัปรงุฐำนข้อมลูและ
รำยงำนในรอบต่อไป นอกจำกน้ี ในแต่ละโมดลู 
นกัวจิยัได้ท�ำกำรแบ่งระดับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
   • นโยบำย หมำยถึง นโยบำย
ของสถำบันมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนมำกน้อยเพียงใด
   •	 แผนกำรด�ำเนินงำน หมำยถึง 
หน่วยงำนในสถำบันมีกำรปฏิบัติหรือด�ำเนิน
กำรเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
   •	 ระบบตรวจวดั หมำยถงึ สถำบนั
บรรลุเป้ำหมำยและมกีำรพฒันำในกำรส่งเสริม 
ควำมยั่งยืนผ่ำน กำรประเมินด้วยตัวช้ีวัด 
พื้นฐำน
   •	 กำรมีส่วนร่วมกบัสงัคม หมำยถงึ  
กำรด�ำเนนิงำนร่วมกบัสงัคม ท้ังนี ้ผลจำกควำม
ร่วมมอืน�ำไปสู่ผลประโยชน์ของทัง้สถำบันและ
ประชำชนภำยนอก
   •	 โดดเด่น หมำยถึง สถำบันได้
รับรำงวัลหรือมีโครงกำรที่ได้รับกำรยอมรับ
และสนบัสนนุจำกหน่วยงำนอ่ืน ซึง่ถกูก�ำหนด
ให้เป็นคะแนนพิเศษ
   โดยในแต่ละระดบัมเีกณฑ์กำรให้
คะแนนที่แตกต่ำงกัน ซึ่งสถำบันฯ สำมำรถ
เลอืกรำยงำนในระดบัใดก่อนกไ็ด้ ซึง่ไม่จ�ำเป็น
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ที่จะต้องรำยงำนเรียงตำมล�ำดับของระดับ
   3.2.4 กำรแสดงผลลัพธ ์กำร 
ประเมินควำมยั่งยืน
     ผลกำรประเมินในแต่ละ
โมดูลจะถูกน�ำมำแสดงในรูปแบบกรำฟใย
แมงมุม (Radar chart) ซึ่งเหมำะส�ำหรับ 
กำรเปรยีบเทยีบควำมสมัพนัธ์ในแต่ละประเด็น
ภำยใต้โมดลู รวมทัง้สำมำรถดคูวำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเป้ำหมำยกบั โดยให้สถำบนัฯ ตรวจสอบ
จดุแขง็และจุดอ่อนของตนเอง รวมทัง้น�ำผลกำร
ประเมินที่ได้ไปพัฒนำแผนกำรพัฒนำองค์กร 
สูค่วำมย่ังยนืในรอบต่อไป 
     ภำยใต้ระบบกำรประเมิน
ของโครงกำร หำกสถำบันฯ ด�ำเนินงำน
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดในแต่ละโมดูล 
สถำบนัฯ จะได้รบัรองว่ำเป็นสถำบนัฯ ทีมุ่ง่มัน่ 
ในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนซ่ึงโดดเด่นในโมดูล
ที่เป็นไปตำมเกณฑ์ เช่น สถำบันที่มุ ่งมั่น 
ในกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนซึ่งโดดเด่นในด้ำน 
กำรใช้ทรพัยำกร หรอื งำนวจิยั หรอื กำรเรยีน
กำรสอน เป็นต้น 
 4. สิ่งที่จะด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป
  4.1 กำรทดสอบระบบกำรประเมิน
   Hokkaido University (2013) 
กล่ำวถึงเคร่ืองมือวัดควำมย่ังยืนของสถำบัน 
อุดมศึกษำท่ีดีจะต้องพิจำรณำถึงควำมหลำก 
หลำยของสถำบันฯ ยอมรบัคณุลกัษณะท่ีเฉพำะ 
ของแต่ละสถำบันฯ รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรจัด
ล�ำดับ (Ranking) เพื่อสร้ำงสิ่งแวดล้อมแห่ง
กำรเรียนรู ้และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ แนว

ปฏบิตัทิีด่รีะหว่ำงองค์กรซ่ึงกันและกัน ด้วยเหตุนี้  
ทมีนกัวจิยัแบ่งประเภทของสถำบนัอดุมศกึษำ
ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อพิจำรณำควำมหลำก
หลำยของสถำบันฯ ได้แก่
   1) สถำบนัอดุมศกึษำของรฐัขนำด
ใหญ่ – สถำบันที่ได้รับจัดสรรงบด�ำเนินกำร 
และงบลงทนุ (ครุภณัฑ์และสิง่ก่อสร้ำงปีเดียว
ไม่รวมสิ่งก่อสร้ำงผูกพัน) ในปีงบประมำณ 
มำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทขึน้ไป เช่น มหำวทิยำลยั 
ธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยมหิดล 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก ่น 
มหำวทิยำลยันเรศวร มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง 
และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้จำก
ข้อมลู ณ ปี 2009 พบว่ำมจี�ำนวน 10 สถำบนั
   2) สถำบัน อุดมศึกษำของรัฐ
ขนำดกลำง – สถำบันที่ได้รับจัดสรรงบ
ด�ำเนินกำร และงบลงทุน (ครุภัณฑ์และ 
สิ่งก่อสร้ำงปีเดียว ไม่รวมสิ่งก่อสร้ำงผูกพัน) 
ในปีงบประมำณ ตั้งแต่ 500 ล้ำนบำทขึ้นไป 
แต่ไม่เกนิ 1,000 ล้ำนบำท เช่น มหำวทิยำลยั
บูรพำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำลำดกระบัง 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ี เป็นต้น ทั้งนี้ 
จำกข้อมูล ณ ปี 2009 พบว่ำมีจ�ำนวน  
18 สถำบัน
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   3) สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
ขนำดเลก็ – สถำบันทีไ่ด้รบัจดัสรรงบด�ำเนนิกำร 
และงบลงทนุ (ครภุณัฑ์และสิง่ก่อสร้ำงปีเดยีว ไม่
รวมส่ิงก่อสร้ำงผกูพัน) ในปีงบประมำณ น้อยกว่ำ 
500 ล้ำนบำท เช่น มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำนี 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
มหำวทิยำลยัรำชภฏักำญจนบรุ ี มหำวทิยำลยั
รำชภฏักำฬสนิธุ ์มหำวิทยำลยัรำชภฏั ก�ำแพง-
เพชร เป็นต้น ทั้งนี้ จำกข้อมูล ณ ปี 2009 
พบว่ำมีจ�ำนวน 50 สถำบัน
   4) สถำบันอุดมศึกษำของเอกชน 
– สถำบันที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
จำกภำครัฐ เช่น มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต มหำวิทยำลัย
พำยัพ มหำวิทยำลัยศรีปทุม มหำวิทยำลัย
สยำม มหำวทิยำลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บณัฑติย์ เป็นต้น ทัง้น้ี จำกข้อมลู ณ ปี 2009 
พบว่ำมีจ�ำนวน 67 สถำบัน
   ด้วยเหตนุี ้ทมีผูว้จิยัทดสอบระบบ
กำรประเมนิควำมยัง่ยนืของสถำบนัอดุมศกึษำ
ของโครงกำร เพือ่สร้ำงกำรยอมรับและมัน่ใจว่ำ
สำมำรถน�ำไปปฏบัิตไิด้จรงิในบรบิทควำมหลำก
หลำยของสถำบันฯ โดยน�ำร่องสถำบนัฯ จ�ำนวน 
4 สถำบัน แบ่งเป็น สถำบนัฯ ขนำดใหญ่ ขนำด
กลำง และขนำดเล็ก และสถำบันของเอกชน 
ซึ่งผลกำรน�ำร่องจะถูกน�ำมำปรับปรุงระบบ 
อีกครั้ง

  4.2 กำรเผยแพร่ระบบกำรประเมิน
ควำมยั่งยืนและผลลัพธ์โครงกำร
   4.2.1 กำรเผยแพร่ต่อบุคลำกร
สถำบันอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้องผ่ำนกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร
     ผู ้ วิจัยจะด�ำ เนินกำรจัด 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ�ำนวน 4 ครั้ง ให้แก่
บคุลำกรทีเ่กีย่วข้องจำกถำบนัอดุมศกึษำ โดย
น�ำเสนอระบบกำรประเมินควำมยั่งยืนของ
สถำบนัอดุมศกึษำของโครงกำร วธิกีำรปฏบัิติ 
กำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ที่ได้รับ เพื่อให้สถำบันฯ 
ที่สนใจสำมำรถน�ำระบบมำใช้ได้ด้วยตนเอง  
ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
   4.2.2 กำรผลิตสือ่ประชำสมัพันธ์
ผ่ำนเว็บไซต์
     นอกจำกกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรให้แก่สถำบันฯ แล้ว ทีมผู้วิจัย 
จะพัฒนำเว็บไซต์ประชำสมัพนัธ์ผลงำนวิจยัของ
โครงกำร เพื่อให้ผู้สนใจเข้ำมำศึกษำ รวมทั้ง
เปิดพืน้ทีใ่ห้ผูส้นใจสำมำรถสอบถำมทมีผูว้จิยั
เกีย่วกบัโครงกำรได้ อีกทัง้ ทมีผูว้จิยัจะผลติสือ่
สิง่พมิพ์และจดัส่งไปยงัสถำบนักำรศกึษำทัง้รฐั
และเอกชน ทั่วประเทศ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นในรูป
แบบแผ่นพับต่ำง ๆ  เพ่ือกระตุน้ให้สถำบนัฯ ใน
ไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่สถำบนัอดุมศกึษำของ
รฐัขนำดเลก็ และเอกชน เริม่ด�ำเนินกำรประเมนิ 
ควำมยั่งยืนของตนเอง
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 ผลงำนวิจัยของโครงกำรน้ี พัฒนำระบบ
กำรประเมนิควำมยัง่ยนืของสถำบนัอดุมศกึษำ
ที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะ
สมกับสถำบันอุดมศึกษำในหลำยบริบท 
เช่น สถำบันอุดมศึกษำขนำดเล็ก กลำงและ
ใหญ่ รวมทั้งสถำนที่ตั้งในเมืองและนอกเมือง  
เกิดประโยชน์ต่อกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
และมำตรกำรของสถำบันฯ มุ่งสู่กำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน โดยมีผลกำรน�ำร่องระบบฯ จ�ำนวน  
4 สถำบันอุดมศึกษำน�ำร่อง รวมทั้งมีเว็บไซต์
และสือ่ส่ิงพมิพ์น�ำเสนอผลระบบของโครงกำร 
ซึง่จะช่วยให้เกดิแนวทำงกำรพฒันำเป็นสถำบนั
อดุมศกึษำทีย่ั่งยนืของประเทศไทย ตำมแนวทำง
แผน/ยุทธศำสตร์ของประเทศ เพื่อให้สถำบัน
อดุมศกึษำทัว่ประเทศสำมำรถน�ำไปประเมินเอง

และเหน็จดุแขง็ จดุอ่อน ช่องว่ำงและอปุสรรค
ขององค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ควำมยัง่ยนืขององค์กร รวมถงึเกดิควำมเข้ำใจถงึ
ปัจจัยสนับสนุนและควำมท้ำทำยของกำรพฒันำ 
ควำมยัง่ยนืของสถำบันอดุมศกึษำในประเทศไทย 
เพือ่เสนอแนะแนวทำงพฒันำปรบัปรงุได้อย่ำง
บูรณำกำร
 ท้ำยที่สุด ทีมผู้วิจัยมุ่งหวังว่ำระบบกำร
ประเมินควำมยัง่ยนืของโครงกำรนี ้ส่งเสรมิให้
สถำบนัสถำบนัอดุมศกึษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
สถำบันฯ ของรัฐขนำดกลำง ขนำดเล็ก และ
เอกชน ริเร่ิมเข้ำร่วมเวทีกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
ซึง่มรีะบบฯ เป็นเวทแีลกเปลีย่นประสบกำรณ์ 
ควำมส�ำเร็วระหว่ำงสถำบันฯ สนับสนุนควำม
ยั่งยืนของประเทศไทย
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 สบืเน่ืองจำกผลลพัธ์ทีไ่ด้จำกโครงกำรวจิยั 
“กำรศึกษำผลกระทบด้ำนขยะและน�้ำเสีย
บรเิวณพืน้ทีเ่ขตชำยแดนบ้ำนคลองลึก อ�ำเภอ 
อรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว” ทีร่องศำสตรำ-
จำรย์ ดร. กิติกร จำมรดุสิต ได้รับมอบหมำย
จำก สกสว. แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ กำร
ขำดกำรจัดกำรแผนยุทธศำสตร์ นโยบำย 
หรือมำตรกำรด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมที่

เป็นระบบในพื้นที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กำรจัดกำรด้ำนขยะและน�้ำเสีย ผลกำรวิจัยที่
ส�ำคัญแสดงให้เห็นว่ำ ลำนเทกองขยะเทศบำล
เมืองอรัญประเทศไม่มีกำรจัดกำรที่เป็นระบบ 
อกีท้ังประสบปัญหำด้ำนอตัรำก�ำลงัคน และงบ
ประมำณ นอกจำกนีย้งัพบกำรลักลอบทิง้ขยะ
ในพืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบลำนเทกองขยะ ในส่วน
ของกำรจัดกำรน�้ำเสีย พบว่ำ ระบบบ�ำบัดน�้ำ

โครงกำร:    วจิยัและพฒันาแผนการจดัการขยะและน�า้เสยีแบบบรูณาการทกุภาคส่วน
     บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง
ชื่อภำษำอังกฤษ: Integrating Stakeholders on Solid Waste and Wastewater 
     Management Policy Assessment and Development in Sa Kaeo
     Special Economic Zone and Adjacent Districts
หัวหน้ำโครงกำร: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
สังกัด:    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย:/สังกัด:  ดร. ชิษณุพงศ์ ประทุม 
     อาจารย์ ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
     อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง: 

บทน�า

10.
โครงการ: แนวทางการพัฒนาย่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในเทศบาลเมืองล าพูน 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Livable & Sustainable Neighbourhood Development Guidelines: Lamphun Municipality 

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ปรานอม ตันสุขานันท์  

สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล  สังกัด:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.จิรันธนิน กิติกา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง:  

 
บทน า 

เมืองล าพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความขัดแย้งในการพัฒนาที่ด้าน
หนึ่งต้องการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า อึกด้านหนึ่งต้องการการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ 
การขยายตัวของเมืองซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของกิจกรรมในพื้นที่เขตเมืองยังสะท้อนถึงความขัดแย้งดังกล่าว กล่าว คือ
กิจกรรมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนอกเมืองเก่า  ท าให้เมิองเก่าร้าง ขาดชี วิตชีวา ขาดพลังทางเศรษฐกิจ น าสู่ความ
อ่อนล้าทางสังคมตามมา  อย่างไรก็ตามทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างมากมายของเมืองเก่าล าพูน  ทั้งโบราณสถาน บ้านเรือน ภูมิ
ทัศน์แบบเมืองเก่า  ตลอดจนผู้คนที่อยู่กันอย่างใกล้ชิด เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต เพียงแต่ขาดการ
กระตุ้นด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาเขตเมืองเก่าที่มีคุณค่า และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ที่สามารถฟื้นฟูความเป็นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่าพันปี เป็นเมืองน่าอยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ เป็นเมือง
ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและควรค่าต่อการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากเทศบาลเมืองล าพูนจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนภายใต้บริบทการเปลี่่่ยนแปลงของพื้นที่ 
นักวิจัยร่วมกับผู้ใช้งานหลักคือ เทศบาลเมืองล าพูน รวมทั้งประชาชนชาวเมืองล าพูน  จึงได้เสนอโครงการการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า
โดยคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมในพื้นที่และในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจใช้กับชุมชน ซึ่งผลการศึกษาจะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความเป็นย่านและลักษณะเฉพาะ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
เมืองล าพูน โดยย่านในเขตเทศบาลเมืองล าพูนสามารถจ าแนกออกมได้ 3 ย่านหลักๆ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าทางเหนือของเขต
ก าแพงเมือง(ย่านเศรษฐกิจร่วมสมัย) ย่านเมืองเก่าในเขตก าแพงเมือง(ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเมืองล าพูน) และย่านใหม่ทางใต้
ก าแพงเมือง(ย่านวิถีคนเมือง) โดยย่านวิถีคนเมืองนับเป็นย่านที่มีการใช้งานโดยชาวล าพูนมากที่สุด เพราะเป็นที่ตั้ งของสนาม
กีฬาจังหวัดล าพูนและวิทยาลัยเทคนิคล าพูน (2) รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เน้นการมี
ส่วนร่วมของทั้งภาครัฐคือทางเทศบาลที่จะสามารถน าโครงการวิจัยไปด าเนินการต่อได้ หน่วยงานอปท. ที่เกี่ยวข้อง และทาง
ประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการมีส่วนร่วมถึง 5 ครั้ง (3) นโยบายและผังแนวคิดการพัฒนา

โครงการ: แนวทางการพัฒนาย่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในเทศบาลเมืองล าพูน 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Livable & Sustainable Neighbourhood Development Guidelines: Lamphun Municipality 

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ปรานอม ตันสุขานันท์  

สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล  สังกัด:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.จิรันธนิน กิติกา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง:  

 
บทน า 

เมืองล าพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความขัดแย้งในการพัฒนาที่ด้าน
หนึ่งต้องการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า อึกด้านหนึ่งต้องการการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ 
การขยายตัวของเมืองซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของกิจกรรมในพื้นที่เขตเมืองยังสะท้อนถึงความขัดแย้งดังกล่าว กล่าว คือ
กิจกรรมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนอกเมืองเก่า  ท าให้เมิองเก่าร้าง ขาดชี วิตชีวา ขาดพลังทางเศรษฐกิจ น าสู่ความ
อ่อนล้าทางสังคมตามมา  อย่างไรก็ตามทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างมากมายของเมืองเก่าล าพูน  ทั้งโบราณสถาน บ้านเรือน ภูมิ
ทัศน์แบบเมืองเก่า  ตลอดจนผู้คนที่อยู่กันอย่างใกล้ชิด เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต เพียงแต่ขาดการ
กระตุ้นด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาเขตเมืองเก่าที่มีคุณค่า และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ที่สามารถฟื้นฟูความเป็นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่าพันปี เป็นเมืองน่าอยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ เป็นเมือง
ที่มีฐานเศรษฐกิจจากการอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและควรค่าต่อการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากเทศบาลเมืองล าพูนจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนภายใต้บริบทการเปลี่่่ยนแปลงของพื้นที่ 
นักวิจัยร่วมกับผู้ใช้งานหลักคือ เทศบาลเมืองล าพูน รวมทั้งประชาชนชาวเมืองล าพูน  จึงได้เสนอโครงการการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า
โดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในพื้นที่และในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจใช้กับชุมชน ซึ่งผลการศึกษาจะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความเป็นย่านและลักษณะเฉพาะ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
เมืองล าพูน โดยย่านในเขตเทศบาลเมืองล าพูนสามารถจ าแนกออกมได้ 3 ย่านหลักๆ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าทางเหนือของเขต
ก าแพงเมือง(ย่านเศรษฐกิจร่วมสมัย) ย่านเมืองเก่าในเขตก าแพงเมือง(ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเมืองล าพูน) และย่านใหม่ทางใต้
ก าแพงเมือง(ย่านวิถีคนเมือง) โดยย่านวิถีคนเมืองนับเป็นย่านที่มีการใช้งานโดยชาวล าพูนมากที่สุด เพราะเป็นที่ตั้ งของสนาม
กีฬาจังหวัดล าพูนและวิทยาลัยเทคนิคล าพูน (2) รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เน้นการมี
ส่วนร่วมของทั้งภาครัฐคือทางเทศบาลที่จะสามารถน าโครงการวิจัยไปด าเนินการต่อได้ หน่วยงานอปท. ที่เกี่ยวข้อง และทาง
ประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการมีส่วนร่วมถึง 5 ครั้ง (3) นโยบายและผังแนวคิดการพัฒนา

โครงการ: การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Developing a Sustainability Evaluation Mechanism for Institutions of Higher Education in 
Thailand 

หัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน 

สังกัด: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิษา สหวัชรินทร์  สังกัด:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร. สัณห์ รัฐวิบูลย์    คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                              

นางสาว ฮุสนา แหละตี    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง: 

            

        

   
บทน า 

การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable development) คือ การพัฒนาด้วยความตระหนักในการใช้ทรัพยากร 
อย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบโอกาสของคนรุ่นต่อไปในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเดียวกันนี้ การวางแผนการพัฒนาจะต้อง
พิจารณาควบคู่กันไประหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความเจริญของสังคมและการพิทักษ์สิ่ งแวดล้อม  ทั้ งนี้  
สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนื่องจากบทบาทหน้าที่ในการสร้างความตระหนัก 
ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ส าหรับประชาชน รวมทั้งสร้างคุณค่าส่งเสริมกิจกรรมแห่งความยั่งยืน (Cortese, 2003; Lukman และ 
Glavič, 2007; Saadatian et al., 2011) Amaral และ Martins (2015) อธิบายถึงบทบาทที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาใน
การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยพัฒนาผู้น าที่มีวิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืน 
และที่ส าคัญสถาบันฯ จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนหรือ “Lead by example” นอกจากนั้น กาญจนา เงารังษี 
(2016) กล่าวว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องอาศัยการศึกษาเป็น

149รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



โครงกำรวจิยัและพฒันำแผนกำรจดักำรขยะและน�ำ้เสยีแบบบรูณำกำรทุกภำคส่วนบริเวณเขตพฒันำเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว และพืน้ทีใ่กล้เคยีง
Integrating Stakeholders on Solid Waste and Wastewater Management Policy Assessment and Development in Sa Kaeo Special Economic Zone and Adjacent Districts

เสียรวมของเทศบำลเมืองอรัญประเทศไม่มี
ประสทิธิภำพเพยีงพอต่อกำรบ�ำบดัน�ำ้เสีย และ
ไม่สำมำรถรองรับปริมำณน�้ำเสียชุมชน จึงส่ง
ผลให้คณุภำพน�ำ้ท้ิงไม่ผ่ำนมำตรฐำนของภำค
รัฐที่ก�ำหนด โดยยังพบอีกว่ำน�้ำทิ้งทั้งหมดมี
กำรระบำยลงสู่คลองพรหมโหดซ่ึงเป็นแหล่ง
น�้ำผิวดินสำยหลักในพื้นที่ ท�ำให้คุณภำพน�้ำ
ของคลองพรหมโหดอยู่ในขั้นเสื่อมโทรม ไม่
เหมำะสมกับกำรอุปโภคบริโภค และสุดท้ำย
ข้อมูลวิจัยเชิงสังคมซึ่งจำกกำรประเมินควำม
เสี่ยงท้ังหมดชี้ให้เห็นได้ว่ำ พื้นที่ศึกษำขำด
กำรจัดกำรแผนกำรจัดกำรที่เหมำะสม ท�ำให้
ประสบปัญหำในกำรจัดกำรด้ำนขยะและน�้ำ
เสีย ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นได้ว่ำ 
บริเวณพื้นที่ข้ำงเคียงโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อำจประสบ
ปัญหำที่คล้ำยคลึงกัน แต่ระดับควำมรุนแรง
ของปัญหำอำจมีมำกกว่ำ เนื่องจำกเป็นพื้นที่
ตำมยุทธศำสตร์ของประเทศเพื่อจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ดังนั้นเพื่อให้เกิด

กำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่อย่ำงบูรณำกำรและ
ยั่งยืน จึงต้องมีกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ
แผนเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนท่ี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำด้ำนขยะ
และน�ำ้เสยีให้มปีระสทิธิภำพและเหมำะสมกบั
พื้นที่มำกที่สุด คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในกำร
วิเครำะห์เชิงระบบเพื่อพัฒนำแผน แผนงำน 
และโครงกำรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำน
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ
ให้เกิดควำมย่ังยืนในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
โดยเป็นกำรศึกษำนโยบำย แผน แผนงำน 
และโครงกำรในกำรจดักำรขยะและน�ำ้เสยีของ
หน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงๆ ในพื้นที่
ศึกษำ และหน่วยงำนรำชกำรที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย จำกนั้นน�ำ
ข้อมลูท่ีได้มำพฒันำแผนกำรจดักำรแบบบรูณำ
กำรโดยกำรมส่ีวนร่วมของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสีย เพื่อให้ได้แผนกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย
ที่เหมำะสมส�ำหรบักำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย
ในบริเวณพื้นที่ศึกษำต่อไป 

 เนื่องจำกผลกำรศึกษำจำกโครงกำรวิจัย 
“กำรศึกษำผลกระทบด้ำนขยะและน�้ำเสีย
บรเิวณพืน้ทีเ่ขตชำยแดนบ้ำนคลองลึก อ�ำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว” ท�ำให้ทรำบ
ว่ำปัญหำของขยะและน�้ำเสียในพื้นที่บริเวณ

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื้นที่
ใกล้เคียงนั้น เป็นปัญหำที่สำมำรถใช้งำนวิจัย
เพือ่ช่วยให้เกดิกำรจัดกำรกับปัญหำในพ้ืนทีไ่ด้ 
โครงกำรวจิยันีจ้งึเกดิขึน้เพือ่ด�ำเนนิกำรต่อเนือ่ง
ในกำรศกึษำวจิยัและช่วยจดักำรปัญหำทีม่ีอยู่ 

เนื้อหาโครงการ
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โดยมีพื้นที่ศึกษำงำนวิจัยครอบคลุมพื้นที่เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประกอบด้วย 
ต�ำบลท่ำข้ำม ต�ำบลบ้ำนด่ำน และต�ำบลป่ำไร่ 
ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอ�ำเภออรญัประเทศ และต�ำบล
ผักขะในเขตอ�ำเภอวัฒนำนคร กำรศึกษำนี้ยัง
เพิม่เตมิพืน้ทีศ่กึษำในเขตอ�ำเภออรัญประเทศ 
ประกอบด้วย พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบด้ำนขยะ
และน�ำ้เสยีโดยตรงจำกผลกำรศกึษำผลกระทบ
ด้ำนขยะและน�ำ้เสยีในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม  
พ.ศ. 2561 ถงึ มนีำคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  
ต�ำบลอรัญประเทศ ต�ำบลบ้ำนใหม่หนองไทร 
และต�ำบลฟำกห้วย พื้นที่ศึกษำทั้งหมดถือ 
เป็นพื้นท่ีที่มีส่วนส�ำคัญ มีประชำกรที่เป็น 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกัในกำรจดักำรขยะและ
น�้ำเสีย และเป็นพื้นที่ชำยแดนทำงตะวันออก 

ที่ส�ำคัญของประเทศ ที่มีบทบำทท้ังในด้ำน 
ควำมมัน่คง ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศ และ
ด้ำนเศรษฐกจิ เพือ่ให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงค์
ของโครงกำร ได้แก่
 1. เพื่อศึกษำแผนกำรจัดกำรขยะและน�้ำ
เสยีของหน่วยงำนปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
ศึกษำ และหน่วยงำนรำชกำรที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสียบริเวณพื้นที่
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และพื้นที่
ใกล้เคียง
 2. เพือ่พฒันำแผนกำรจดักำรขยะและน�ำ้
เสยีแบบบูรณำกำรอย่ำงมส่ีวนร่วมทกุภำคส่วน
บรเิวณพ้ืนทีเ่ขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษสระแก้ว 
และพื้นที่ใกล้เคียง

แผนการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย

 ส�ำหรับวิธีกำรวิจัย โครงกำรวิจัยนี้เน้น
ศึกษำเรื่องขยะและน�้ำเสียในพื้นที่ก่อนที่จะ 
เสนอแผน/วิธีกำรในกำรจัดกำรด้ำนขยะ
และน�้ำเสีย โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงประชำกรใน 
เขตพื้นท่ีซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
ในกำรวิเครำะห์กลุ ่มตัวอย่ำงจัดท�ำโดยทีม
นักวิจัยจำกกำรด�ำเนินโครงกำรในระยะแรก  
และโดยผู ้ เชี่ยวชำญผ่ำนกำรสัมภำษณ์  
ผู้เชี่ยวชำญในท่ีนี้ หมำยถึง ผู้มีควำมรู้และ/ 
หรือประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
หรือแผนกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสียในพื้นที่
ศกึษำโดยตรง โดยอำจจะเป็นผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษำ หรือเป็นนักวิชำกำร
ทีมี่ควำมเช่ียวชำญเกีย่วกบัประเดน็ท่ีศกึษำแต่
ด�ำเนินกำรในพื้นที่อื่น โดยกำรให้ผู้เชี่ยวชำญ
เป็นผู ้ระบุผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้เทคนิค
กำร snow ball เพือ่ให้ผูเ้ชีย่วชำญช่วยแนะน�ำ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ต่อไป  
อกีทัง้น�ำผลกำรศกึษำของโครงกำรในระยะแรก
มำประกอบกำรวิเครำะห์ กำรให้ผู้เชี่ยวชำญ 
เป็นผู้ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถสะท้อน
ควำมคดิเหน็ของผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้อง
โดยตรงกบัปัญหำ และเป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
เฉพำะเจำะจง (purposive sampling) (ฝอยฝำ 
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ชุติด�ำรง, 2554) โดยสำมำรถแบ่งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
 • ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำนจำกหน่วย
งำนภำครัฐที่มีบทบำทหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำร
จัดกำรขยะ กำรจัดกำรน�้ำเสีย และหน่วย
งำนกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้แผน ได้แก่ ส�ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระแก้ว ส�ำนักงำนจังหวัดสระแก้ว (กลุ่ม
งำนยทุธศำสตร์กำรพฒันำจงัหวดั) ส�ำนกังำน 
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นสระแก้ว  
ส�ำนกัโยธำธกิำรและผงัเมอืงสระแก้ว องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว เทศบำลเมือง
อรัญประเทศ เทศบำลต�ำบลป่ำไร่ องค์กำร
บรหิำรส่วนต�ำบลผกัขะ เทศบำลต�ำบลบ้ำนด่ำน 
เทศบำลต�ำบลฟำกห้วย เทศบำลต�ำบลบ้ำนใหม่ 
หนองไทร องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ำข้ำม 
ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
สระแก้ว กำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนท่ี 12 ด่ำน
ศุลกำกร ต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมืองสระแก้ว
 • ประชำชนในพ้ืนทีศ่กึษำ 7 ต�ำบล ได้แก่ 
ต�ำบลผกัขะ ต�ำบลบ้ำนด่ำน ต�ำบลป่ำไร่ ต�ำบล
ท่ำข้ำม ต�ำบลอรญัประเทศ ต�ำบลฟำกห้วย เเละ
ต�ำบลบ้ำนใหม่หนองไทร ซึ่งสำมำรถให้ข้อมูล
ได้อย่ำงเพียงพอตำมประเด็นที่ผู้วิจัยก�ำหนด
ขึ้น และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำก
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวม
ทั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีกิจกรรมหลัก 
ทีส่ำมำรถให้ข้อมลูในด้ำนสภำพแวดล้อมทัว่ไป
ของพื้นที่ ตลอดจนข้อกังวลถึงผลกระทบและ

ข้อเสนอแนะจำกกำรจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่
 • นกัวชิำกำร/ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรจดักำร
ขยะและน�้ำเสีย และกำรวิเครำะห์นโยบำยใน
พ้ืนท่ีศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงและวิธกีำรสุ่มตวัอย่ำง
ทีใ่ช้ในกำรศกึษำแบ่งประเภทออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย ผู้บริหำรผู้ปฏิบัติงำนจำกหน่วย
งำนภำครัฐ ประชำชนในพื้นที่ศึกษำ 7 ต�ำบล 
และนกัวชิำกำร/ผูเ้ช่ียวชำญ โดยทัง้หมดถกูคดั
เลือกด้วยวิธกีำรท่ีแตกต่ำงกนั อำศยัหลกักำร
คดัเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) และเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยอำศัย
หลักของควำมน่ำจะเป็น
 1. การวิเคราะห์น�้าผิวดินและน�้าเสีย 
  1.1 กำรส�ำรวจพื้นที่เก็บตัวอย่ำง
   แหล่งน�้ำผิวดิน/น�้ำใช้ โดยกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน�้ำผิวดิน/น�้ำใช้ ใน
พืน้ทีศึ่กษำ จ�ำเป็นต้องก�ำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง
ที่เป็นตัวแทนคุณภำพน�้ำ ซึ่งต้องส�ำรวจข้อมูล
ในพืน้ทีศึ่กษำทีจ่ะต้องตดิตำมตรวจสอบ ดงันี้
   • ข้อมูลสภำพแวดล้อมท่ัวไปของ
แหล่งน�้ำ
   • ลักษณะทำงชลศำสตร์ของน�้ำ
   • สภำพแหล่งก�ำเนดิมลพิษอืน่ ๆ   
นอกเหนือจำกแหล่งน�้ำเสียในพื้นที่
   • กำรใช้ประโยชนของท่ีดินใน
พื้นที่แหล่งน�้ำ
   • ภำพแสดงพืน้ทีแ่หล่งน�ำ้โดยรวม
   แหล่งน�้ำเสีย โดยกำรติดตำม 
ตรวจสอบคุณภำพน�้ำเสียในพื้นท่ีศึกษำ มี
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ลักษณะเดียวกับกำรส�ำรวจแหล่งน�้ำผิวดิน/ 
น�้ำใช้ ซึ่งต้องติดตำมตรวจสอบ ดังนี้
   • ข้อมลูสภำพแวดล้อมทัว่ไปของ
แหล่งน�้ำเสีย
   • สภำพแหล่งก�ำเนิดน�้ำเสีย
   • รูปแบบกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
   • ภำพแสดงพื้นที่แหล่งน�้ำเสีย
โดยรวม
  1.2 กำรก�ำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง
   แหล่งน�้ำผิวดิน/น�้ำใช้ ประกอบ
ด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
   • จุดอ้ำงอิง (Reference Site) 
ได้แก่ จุดต้นน�้ำ หรือจุดที่ยังไม่ได้รับผลกระ
ทบจำกแหล่งมลพิษใด ๆ ซึ่งใช้อ้ำงอิงสภำพ
ธรรมชำติที่แท้จริงของแหล่งน�้ำนั้น ๆ
   • จดุตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลง
ของคุณภำพน�้ำ (Sampling site) เป็นจุดที ่
ก�ำหนดขึน้เพือ่ใช้ตรวจแนวโน้มของสภำพปัญหำ
ในแหลงน�ำ้ทีจ่ะมกีำรเปลีย่นแปลงในระยะยำว
   • จุดตรวจสอบท้ำยน�้ำ (Global 
river flux site) จุดที่ใช้ตรวจสอบสถำนภำพ
ของแหล่งน�้ำล�ำดับสุดท้ำยเพื่อประเมินผล 
กระทบทีเ่กดิขึน้หลงัจำกผ่ำนแหล่งรองรับมวล 
สำรต่ำง ๆ ตลอดทั้งล�ำน�้ำแล้ว
แหล่งน�้ำเสีย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
   • จุดน�้ำเข้ำ (Influent) เป็นกำร
เกบ็ตัวอย่ำงน�ำ้เสยีตรงจุดรวมสดุท้ำยก่อนเข้ำ
สู่บ่อพักน�้ำเสียหรือบ่อกระจำยน�้ำเสีย
   • จุดปล่อยน�้ำทิ้ง (Effluent) 
เป็นกำรเก็บตัวอย่ำงน�้ำท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้ว

ตรงจุดระบำยน�้ำออกในบ่อสุดท้ำยของระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย
 2. การวิเคราะห์มูลฝอย
  2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ
   รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่มี
ควำมเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรมูลฝอย ปริมำณ
มูลฝอย กำรส�ำรวจจุดทิ้งมูลฝอย กำรเก็บ
รวบรวม กำรก�ำจดัมลูฝอย กำรขนส่ง จ�ำนวน
ยำนพำหนะและควำมจ ุปัญหำของกำรจดักำร
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยกำรรวบรวม
ข้อมูลจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้ำที่จัดกำร
มูลฝอยโดยตรง
  2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ
   องค์ประกอบมูลฝอย กำรหำ
องค์ประกอบ และควำมหนำแน่นของมูลฝอย
บริเวณลำนเทกองมูลฝอยในพื้นที่ศึกษำ ด้วย
กำรสุ่มตัวอย่ำงมูลฝอยแบบโดยตรง (Direct 
Sampling) จำกบ่อมลูฝอย ซึง่กำรสุม่ตวัอย่ำง
ที่จะใช้เป็นตัวแทนในกำรวิเครำะห์ คลุกเคล้ำ
และผสมกองมลูฝอยให้คละกนัมำกทีส่ดุ หลัง
จำกนั้นสุ่มตัวอย่ำงมูลฝอยขนำด 1 ลูกบำศก์
เมตร ตำมขัน้ตอน Quartering (Padungsirikul, 
1992) แล้วท�ำกำรคัดแยกองค์ประกอบ กำร
แบ่งประเภทองค์ประกอบของมลูฝอยดัดแปลง
และอ้ำงอิงวิธีกำรตำม ASTM Designation: 
D 5231-92 Standard Test Method for 
Determination of the Composition of  
Unprocessed Municipal Solid Waste (ASTM 
D 5231-92, 2003) โดยแบ่งองค์ประกอบ
มูลฝอยออกเป็น เศษอำหำร มูลฝอยอินทรีย์ 
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กระดำษ พลำสติก แก้ว อะลูมิเนียม เศษผ้ำ 
เสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เศษตุ๊กตำ โฟม และ
อื่น ๆ กำรค�ำนวณองค์ประกอบของมูลฝอย
ออกมำเป็นสดัส่วนร้อยละของมูลฝอยโดยรวม
 ปริมำณขยะจำกกำรส�ำรวจลักษณะทำง

กำยภำพ เป็นกำรส�ำรวจลักษณะทำงกำยภำพ
ของลำนเทกองมูลฝอย  ด้วยวิธีกำรส�ำรวจ
ด้วยกำรรงัวดัสำมมติจิำกภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
(Aerial Photogrammetry) โดยอำกำศยำนไร้
คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle; UAV) 
ขนำดเล็ก กำรรังวัดด้วยวิธีนี้จะสำมำรถท�ำให้
ได้ข้อมลูขนำดของพืน้ทีใ่นแนวรำบและควำมสูง
ในแนวดิง่อย่ำงละเอยีด เนือ่งจำกกำรเกบ็ภำพ
ใช้กล้องควำมละเอียดสงู กำรเกบ็ภำพท�ำด้วย
วิธี Multi-view stereopsis (MVS) หรือกำร
เก็บภำพนิ่งต่ำงมุมอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อได้ภำพ
ต่อเนื่องที่ต้องกำรแล้ว ภำพนิ่งทั้งหมดจะถูก
น�ำมำประมวลเพ่ือสร้ำงโครงสร้ำงจ�ำลองสำม
มติ ิและกจ็ะน�ำข้อมลูทีไ่ด้จำกโครงสร้ำงจ�ำลอง
มำวเิครำะห์เพือ่หำปรมิำตรและข้อมลูเชงิสถิติ
อื่น ๆ ของมูลฝอยต่อไป
 3. วธิกีารศึกษาแผนการจดัการขยะและ
น�้าเสีย
  กำรวิจัยนี้ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของ
กลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีในกำรจดักำรขยะและ
น�้ำเสีย ซึ่งเป็นกระบวนกำรช่วยในกำรตัดสิน
ใจและพัฒนำแผน และมุ่งให้เกิดควำมยั่งยืน
ด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิ รวมถงึ
กำรพฒันำแผนดังกล่ำวให้มปีระสทิธิภำพยิง่ขึน้ 
โดยขัน้ตอนกำรศกึษำ 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

3.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของ
นโยบำยและแผนงำน 3.2 กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลนโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 3.3 กำร
พัฒนำแผนด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3.4 กำรเสนอ
ทำงเลือกส�ำหรับกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย
แบบบูรณำกำร โดยด�ำเนนิกำรวจิยัในขัน้ตอน
ที่ 3.1-3.2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 
ขัน้ตอนที ่3.3-3.4 เพือ่ตอบวัตถปุระสงค์ข้อ 2 
  3.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในควำม
ต้องกำรของนโยบำยและแผนงำน
   น�ำข้อมูลด้ำนขยะ น�้ำเสีย และ
สังคมจำกกำรวิจัยของโครงกำร “ศึกษำผล 
กระทบด้ำนขยะและน�้ำเสียบริเวณพื้นที่เขต
ชำยแดนบ้ำนคลองลึก อ�ำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว” มำประยุกต์ใช้ในโครงกำร
ระยะที่ 2 โดยกำรน�ำเสนอผลกำรวิจัยต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ศึกษำ 
และประเมินควำมต้องกำรในกำรศึกษำและ
ประเมินผลกระทบเชิงนโยบำย
  3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลนโยบำย
และแผนที่เกี่ยวข้อง 
   ใช้กำรวจิยัเอกสำร (Documentary 
Research) โดยศกึษำรำยละเอยีดจำกแผนกำร
จดักำรทีเ่กีย่วข้องด้ำนขยะและน�ำ้เสียทัง้ในระดับ
ส่วนกลำงและในพื้นที่ศึกษำ โดยกำรรวบรวม
ข้อมลูทตุยิภมูจิำกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องกบักำร
บรหิำรจัดกำร และสนบัสนุนในกำรจัดกำรด้ำน
ขยะและน�้ำเสียในพื้นที่ศึกษำ ดังรำยละเอียด
ขั้นตอนต่อไปนี้

154 รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



โครงกำรวจัิยและพฒันำแผนกำรจัดกำรขยะและน�ำ้เสียแบบบรูณำกำรทกุภำคส่วนบรเิวณเขตพฒันำเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว และพืน้ทีใ่กล้เคยีง
Integrating Stakeholders on Solid Waste and Wastewater Management Policy Assessment and Development in Sa Kaeo Special Economic Zone and Adjacent Districts

   3.2.1 ร ว บ ร ว ม แ ล ะ ท บท ว น 
นโยบำย/แผนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะ
และน�้ำเสียในพ้ืนที่ เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว และนโยบำยจำกส่วนกลำงที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษำเกี่ยวกับควำมเช่ือม
โยงกับแผนปฏิบัติกำรเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
อำทิ ยุทธศำสตร์ 3Rs แผนแม่บทรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อนุสัญญำและ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรจัดกำร
มลพิษ AEC/ASCC Blueprint รวมถึงงำน
วจัิยทีเ่กีย่วกบักำรก�ำหนดแผนหรอืยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
เป็นต้น
   3.2.2 วเิครำะห์นโยบำยและแผนที่
เกี่ยวข้อง มีวิธีกำรวิเครำะห์ 2 รูปแบบคือ 
วเิครำะห์ข้อมลูแบบสร้ำงข้อสรปุโดยกำรจ�ำแนก
ข้อมูล (Typological Analysis) เป็นกำรจ�ำแนก 
จดักลุม่ข้อมลูและวิเครำะห์ตำมควำมเหมำะสม
ของข้อมลู และกำรวเิครำะห์เนือ้หำ (Content 
Analysis) เป็นกำรวเิครำะห์เชือ่มโยงข้อมลูว่ำ 
แผนกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสียของหน่วยงำน
ในท้องถิน่เน้นด้ำนใดบ้ำง แผนของแต่ละหน่วย
งำนมคีวำมเช่ือมโยงในเชงิประเดน็กำรจดักำร
อย่ำงไรบ้ำง รวมถึงรวบรวมและวิเครำะห์ 
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนของท้องถิน่ในรอบ 
5 ปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือให้เข้ำใจถึงผลของกำรใช้
แผนในพื้นที่  และเข้ำใจแผนกำรจัดกำรขยะ
และน�้ำเสียในภำพรวมของทั้งพื้นที่ (เอื้อมพร 
หลินเจริญ, 2555)
  3.3 กำรพัฒนำแผนด้วยกระบวนกำร

มีส่วนร่วมจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   กระบวนกำรสร้ำงแผนกำรจดักำร 
ด�ำเนินกำรได้โดย 3.3.1 เปรียบเทียบมุมมอง
ต่ำง ๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.3.2 รับฟัง
ควำมคดิเห็นและแนวทำงในกำรพฒันำ 3.3.3 
อภปิรำยแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็เกีย่วกบัควำม
เป็นไปได้ทีจ่ะน�ำไปปฏบิตั ิ(ส�ำนกังำนนโยบำย
และแผนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม, 
2552) ผ่ำนวิธีกำรเก็บข้อมูลจำก 3 ส่วน คือ 
กำรใช้ข้อมูลผลกำรศึกษำจำกโครงกำรศึกษำ
ผลกระทบด้ำนขยะและน�้ำเสีย กำรใช้ข้อมูล
กำรประเมินควำมเหมำะสมของพื้นที่ในกำร
จัดกำรขยะและน�้ำเสีย และ กำรใช้ข้อมูล 
จำกกำรพฒันำประเดน็โดยผูเ้ชีย่วชำญ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
   3.3.1 เปรียบเทียบมุมมองต่ำง ๆ 
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     คณะผู ้ วิจัยใช ้ข ้อมูลผล
กำรศึกษำจำกโครงกำรศึกษำผลกระทบด้ำน
ขยะและน�้ำเสียบริเวณชำยแดนบ้ำนคลองลึก 
อ�ำเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ทัง้ข้อมลู
ผลกระทบด้ำนขยะ น�ำ้เสยี สงัคม และผลกำร
วิเครำะห์ผลกระทบของแผนกำรจัดกำร โดย
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
เป้ำหมำย รวมทั้งผลกำรจัดประชุมทั้ง 3 ครั้ง 
เพื่อวิเครำะห์ สังเครำะห์และเรียบเรียง เพื่อ
พฒันำแผนกำรจัดกำรขยะและน�ำ้เสยีในพืน้ที่
ศกึษำ และก�ำหนดวิธกีำรหรือแนวทำงป้องกนั
ปัญหำ และจัดประชุมเพื่อเสนอต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อไป
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   3.3.2 รับฟ ังควำมคิดเห็นและ
แนวทำงในกำรพัฒนำ 
     พัฒนำประเด็นร ่วมกัน 
โดยทีมนักวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่  
และผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
กำรพัฒนำสังคม และกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็น 3 เสำหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) ทัง้นีก้ำรพิจำรณำ
ระดับควำมส�ำคัญของประเด็นดังกล่ำวด้วย 
กำรประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด 7sMcKinsey 
(Strategy, Structure, Style, System, Staff, 
Skill, Shared value) เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยในที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย 
PEST analysis (Political, Economic, Social, 
Technology) เพ่ือวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกทีส่่ง
ผลต่อกำรจดักำรขยะและน�ำ้เสยี กระบวนกำร
มส่ีวนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี เพ่ือจดัล�ำดบั
ควำมส�ำคญัเร่งด่วนของปัญหำและระดมควำม
คิดแนวทำงแก้ไขปัญหำ ประกอบกับเทคนิค  
Risk Analysis Matrix และ Eisenhower 
method เพือ่กำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญ (Priority) 
และควำมเป็นไปได้ (Possibility) ซึ่งเป็นกำร
เปรยีบเทยีบควำมสมัพนัธ์ด้วยตำรำงเมตทริกซ์ 
พร้อมกันนั้นท�ำกำรประเมินสถำนกำรณ์ของ
องค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่นต่อกำรจัดกำรขยะ
และน�ำ้เสยีโดยใช้กรอบแนวคดิ SWOT analysis 
จำกนั้น น�ำค่ำล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็น
ที่ได้มำประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศำสตร์จำกแต่ละทำงเลือกท่ีก�ำหนด
ขึ้น โดยใช้หลักกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 

และ OKRs (Objectives and Key Results 
กระบวนกำรตัง้เป้ำหมำยและก�ำหนดตวัวดัผล)
   3.3.3 อภิปรำยแลกเปล่ียนควำม
คดิเหน็เกีย่วกบัควำมเป็นไปได้ท่ีจะน�ำไปปฏิบติั
  3.4 กำรประเมินควำมเหมำะสมของ
พื้นที่ส�ำหรับกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย กำร
ศกึษำในส่วนนีม้วีตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือประเมนิ
ศักยภำพและควำมเป็นได้ของพ้ืนท่ีต่อกำร
พัฒนำให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับก�ำจัดขยะมูลฝอย 
และพื้นที่บ�ำบัดน�้ำเสีย โดยสำมำรถรองรับ
กำรพัฒนำเชิงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นของพื้นที่
ในอนำคต ทั้งยังหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอำจ
เกดิขึน้ต่อชมุชนและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนทีศ่กึษำ 
ท้ังน้ีข้ันตอนกำรศึกษำวิจัยสำมำรถแบ่งออก
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ กำรประเมินสถำนกำรณ์
กำรบรหิำรจดักำรขยะและน�ำ้เสยี กำรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของพื้นที่ส�ำหรับบ่อฝังกลบ 
และกำรประเมินรูปแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 
ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรจัดกำรน�้ำเสียชุมชน
   กำรประเมินรูปแบบบ่อฝังกลบ

มูลฝอยที่เหมำะสมอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล

   กำรประเมินรูปแบบบ่อฝังกลบ
มูลฝอยที่เหมำะสมเป็นกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
และรวบรวมข้อมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
จำกแหล่งเอกสำรที่น่ำเช่ือถือได้ในหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ หรืองำน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง กำรศึกษำในส่วนนี้มีขั้นตอน
กำรวิจัยแบ่งออกเป็นได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
   • กำรทบทวนเอกสำรทุติยภูมิ
ศึกษำและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิต่ำง ๆ ใน

156 รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน



โครงกำรวจัิยและพฒันำแผนกำรจัดกำรขยะและน�ำ้เสียแบบบรูณำกำรทกุภำคส่วนบรเิวณเขตพฒันำเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว และพืน้ทีใ่กล้เคยีง
Integrating Stakeholders on Solid Waste and Wastewater Management Policy Assessment and Development in Sa Kaeo Special Economic Zone and Adjacent Districts

ระดับนโยบำย เช่น นโยบำยของภำครัฐ ใน
กำรพฒันำอตุสำหกรรม ข้อมลูด้ำนโลจสิตกิส์
ของอุตสำหกรรม ข้อจ�ำกัดด้ำนกฎมำยต่ำง ๆ  
ข้อมูลกำรพัฒนำทำงเศรษฐกจิด้ำนอ่ืน ๆ  และ
งำนวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกบักำรจัดตั้งอตุสำหกรรม 
นิคมอุตสำหกรรม รวมท้ังศึกษำกำรบริหำร
จดักำรน�ำ้เสยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ข้อมูลที่น�ำมำศึกษำเป็นข้อมูลที่ได้จำกผลกำร
วิจัยในขั้นตอนที่ 2 
   • ประเมินสถำนกำรณ์มูลฝอย
และพื้นที่ก�ำจัดมูลฝอยปัจจุบัน
    กำรประเมนิสถำนกำรณ์มลูฝอย
ปัจจุบันในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
โดยวิธีกำรส�ำรวจปริมำณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
ในชุมชนท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง 7 ต�ำบล 
ด้วยกำรสอบถำมจดุรวบรวมขยะ และกำรศกึษำ
เส้นทำงมลูฝอยรวมทัง้ท�ำกำรศกึษำพืน้ทีก่�ำจดั
มูลฝอยที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้วในระดับต�ำบล ทั้ง 7 ต�ำบล
   • ก�ำหนดปัจจัยและเกณฑ์ที่มี
อิทธิพลต่อกำรเลือกพื้นที่สร้ำงบ่อฝังกลบ
    ปัจจัยตำมหลักเกณฑ์ในกำร
พจิำรณำควำมเหมำะสมของพืน้ที ่กำรออกแบบ
ก่อสร้ำง และกำรจดักำรสถำนทีฝั่งกลบมลูฝอย
อย่ำงถกูหลกัสขุำภบิำล ของกรมควบคมุมลพษิ 
และปัจจัยอื่น ๆ ท้ังนี้กำรให้คะแนนน�้ำหนัก
ของแต่ละปัจจยัจะมำจำกผู้เชีย่วชำญด้ำนกำร
จดักำรขยะ วศิวกรรม และสำธำรณสขุจ�ำนวน 
10 ท่ำน

   • กำรประเมินพื้นที่ท่ีเหมำะสม
ส�ำหรับกำรจัดกำรมูลฝอย
    น�ำค่ำคะแนนจำกกำรประเมิน
ค่ำล�ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์โดยผู้เชี่ยวชำญของ
ปัจจัยทั้ง 11 ปัจจัย มำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรม
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ArcGIS 10 
โดยใช้แผนท่ีพื้นฐำนของพื้นที่ที่ศึกษำจำก 
กองผงัเมอืงจงัหวดัสระแก้วทีไ่ด้จำกกำรดจิิไทส์ 
โดยมีแผนที่ต้นแบบมำจำกกรมแผนที่ทหำร 
และสร้ำงข้อมูลเชิงพื้นที่ในปัจจัยที่ศึกษำด้วย
กำรดจิไิทซ์และสร้ำงข้อมลูเชิงบรรยำยประกอบ
   • วิ เครำะห ์พื้นที่ที่ เหมำะสม 
ส�ำหรับกำรจัดกำรมูลฝอย
    วเิครำะห์พืน้ทีเ่หมำะสมในกำร
พฒันำเป็นบ่อฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขำภิบำล 
5 ระดบั ได้แก่ พ้ืนทีเ่หมำะสมมำกทีส่ดุ พ้ืนที่
เหมำะสมมำก พืน้ทีเ่หมำะสมปำนกลำง พืน้ที่
เหมำะสมน้อย และพื้นที่ไม่เหมำะสมโดยใช้
ปัจจัยทั้ง 11 ปัจจัยข้ำงต้นในกำรพิจำรณำแบ่ง
ระดบัพืน้ทีค่วำมเหมำะสม และแสดงผลข้อมลู
เชิงพื้นที่ด้วยระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์
   กำรประเมินรูปแบบระบบบ�ำบัด

น�้ำเสียที่เหมำะสมส�ำหรับกำรจัดกำรน�้ำเสีย

ชุมชน

   กำรประเมินรูปแบบระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียที่เหมำะสมส�ำหรับกำรจัดกำรน�้ำเสีย
ชมุชน เป็นกำรศกึษำ วจิยั และรวบรวมข้อมลู
ท้ังปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิจำกแหล่งเอกสำรทีน่่ำ
เช่ือถอืได้ในหน่วยงำนภำครฐั เอกชน สถำบนั
กำรศึกษำ หรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้รับ
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กำรยอมรับ และได้จำกกำรลงภำคสนำมเก็บ
ตวัอย่ำงน�ำ้วเิครำะห์คณุภำพ โดยแบ่งกำรวจิยั
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
   • กำรทบทวนเอกสำรทุติยภูมิ
    ศกึษำและทบทวนข้อมลูทตุยิภมู ิ
ต่ำง ๆ ในระดับนโยบำย เช่น นโยบำยของ 
ภำครัฐ ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ข้อมูล
ด้ำนโลจิสตกิส์ของอตุสำหกรรม ข้อจ�ำกัดด้ำน
กฎหมำยต่ำง ๆ  ข้อมลูกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิ
ด้ำนอืน่ ๆ  และงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับกำรจดัตัง้
อตุสำหกรรมนคิมอตุสำหกรรม รวมทัง้ศกึษำ
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   • กำรประเมนิคุณภำพของน�ำ้เสีย 
และอัตรำกำรใช้น�้ำของชุมชนในพื้นที่ศึกษำ
    กำรประเมนิในส่วนนีไ้ด้จำกกำร
เกบ็ตวัอย่ำงน�ำ้เสียทีถ่กูปล่อยทิง้จำกกิจกรรม
ต่ำง ๆ  ของชมุชน และท�ำกำรเกบ็ตวัอย่ำงและ
ตรวจวิเครำะห์ตำม Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater 
21st Edition (APHA, 2005) ส่วนอัตรำ
กำรใช้น�้ำของชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
ประเมินปริมำณน�้ำเสียท่ีเกิดขึ้นของชุมชนใน
พื้นที่ศึกษำนั้น ๆ  โดยกำรศึกษำจะอ้ำงอิงจำก
ข้อมูลแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ และกำร
สุ่มตรวจวัดปริมำณกำรใช้น�้ำในกลุ่มตัวอย่ำง 
   • ก�ำหนดปัจจัยและเกณฑ์ที่มี
อิทธิพลต่อกำรเลือกพื้นที่สร้ำงบ่อฝังกลบ
    กำรก�ำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกำรเลือกพ้ืนท่ีที่เหมำะสมและมีควำมเป็น

ไปได้ในกำรสร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชนมี
ปัจจัย 5 ปัจจัย (ดัดแปลงจำก จุมพล วิเชียร
ศลิป์ และคณะ, 2557) ทัง้น้ีกำรให้คะแนนน�ำ้
หนกัของแต่ละปัจจยัมำจำกผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำร
จดักำรขยะ วศิวกรรม และสำธำรณสขุจ�ำนวน 
10 ท่ำน
   • กำรประเมินพื้นที่ท่ีเหมำะสม
ส�ำหรับกำรจัดกำรมูลฝอย
    น�ำค่ำคะแนนจำกกำรประเมิน
ค่ำล�ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์โดยผู้เชี่ยวชำญของ
ปัจจัยทั้ง 11 ปัจจัยมำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรม
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ArcGIS 10 
โดยใช้แผนทีพ่ืน้ฐำนของพืน้ทีท่ีศ่กึษำจำกกอง
ผังเมืองจังหวัดสระแก้วที่ได้จำกกำรดิจิไทส์  
โดยมีแผนท่ีต้นแบบมำจำกกรมแผนที่ทหำร 
และสร้ำงข้อมูลเชิงพื้นที่ในปัจจัยที่ศึกษำ
ด้วยกำรดิจิไทซ์และสร้ำงข้อมูลเชิงบรรยำย 
ประกอบ
   • วเิครำะห์พืน้ทีท่ีเ่หมำะสมส�ำหรับ
กำรจัดกำรมูลฝอย
    วิเครำะห์พื้นที่เหมำะสมใน 
กำรพัฒนำเป็นระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน 
อย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่
เหมำะสมมำกที่สุด พื้นที่เหมำะสมมำก พื้นที่
เหมำะสมปำนกลำง พืน้ทีเ่หมำะสมน้อย และ
พ้ืนท่ีไม่เหมำะสมโดยใช้ปัจจัยท้ัง 5 ปัจจัย 
ข้ำงต้นในกำรพิจำรณำแบ่งระดับพ้ืนท่ีควำม
เหมำะสม และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์
   • สัมภำษณ์ประชำชนในพื้นท่ี 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแบบสอบถำม เกี่ยว
กับร่ำงแผนกำรจัดกำร และควำมคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส�ำหรับกำรจัดกำรขยะ
และน�้ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ
   • ประชุมกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วน 
เสยี เพือ่พจิำรณำและประเมนิถงึผลด-ีผลเสยี 
และควำมเป็นไปได้ในกำรประยุกต์ใช้แผนต่อ
หน่วยงำนตนเอง
  3.5 กำรเสนอทำงเลือกส�ำหรับกำร
จัดกำรขยะและน�้ำเสียแบบบูรณำกำร
   3.5.1 ประชุมทีมนักวิจัยเพื่อจัด
ท�ำร่ำงแผนเลือกส�ำหรับกำรจัดกำรขยะ และ
น�้ำเสียแบบบูรณำกำร
   3.5.2 กำรประชุมกลุ่มผู ้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อเสนอร่ำง
แผนบับปรับปรุงส�ำหรับกำรจัดกำรขยะและ
น�ำ้เสยีแบบบรูณำกำรและรบัฟังควำมคดิเหน็/ 

ข้อเสนอแนะต่อร่ำงข้อเสนอกำรจัดกำรขยะ 
และน�้ำเสียจำกมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อ
ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมส่ีวนร่วมในกำรประเมนิ 
ร่ำงข้อเสนอกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย ทำง
เลือกต่ำง ๆ และแนวทำงป้องกันผลกระทบ
เพิ่มเติม ที่คณะผู้วิจัยวิจัยได้ร่วมกันวิเครำะห์
และจัดท�ำข้ึน รวมถึงร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อ
แนวทำงกำรจดักำรทีส่อดรบักับบรบิทของท้อง
ถิ่นมำกที่สุด เพื่อให้สำมำรถน�ำมำด�ำเนินกำร
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ 
   หลงัจำกนัน้ ทมีวิจยัรวบรวมข้อคดิ
เห็น/ข้อเสนอแนะจำกเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และจดัท�ำเป็นเอกสำรแผนกำรจดักำรขยะและ
น�้ำเสียส�ำหรับกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสียแบบ
บูรณำกำร เพื่อส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน�ำไป
ใช้หรือบูณำกำรต่อหน่วยงำน ถ่ำยทอดสู่กำร
ปฏิบัติต่อไป

 ผลกำรศึกษำเบื้องต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ แผนกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสียของหน่วยงำน
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว และพืน้ทีใ่กล้เคยีง พบว่ำ หน่วยงำนภำครฐั 
ส่วนกลำงตัง้แต่ระดบักระทรวงได้จดัท�ำยทุธศำสตร์และแผนกำรจัดกำรทีเ่กีย่วข้องด้ำนขยะและ
น�้ำเสียเพ่ือสนับสนุนกำรน�ำไปใช้งำนของหน่วยงำนภำคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับกลุ่มจังหวัดลงมำ 
ถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีศึกษำ ผลกำรรวบรวมแผนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
กำรจัดประชุม ลงพื้นที่เพื่อสัมภำษณ์และส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมจำกกลุ่มผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยีจำกแผน และร่วมกันวเิครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนกำรจดักำรดงักล่ำว พบว่ำ ยงัขำด 
ควำมสอดคล้องของแผนพฒันำท้องถิน่ในด้ำนกำรจดักำรขยะและน�ำ้เสยี จงึส่งผลให้กำรจดักำร
ขยะและน�ำ้เสยีทีผ่่ำนมำยังไม่มปีระสิทธิภำพเพียงพอ และสร้ำงควำมยำกล�ำบำกในกำรบรหิำร
จัดกำรพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยสรุป
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 1. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิำร (Workshop) 
ให้แก่บุคลำกรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสยีในกำรจัดกำร
ขยะและน�ำ้เสยีบรเิวณพืน้ทีเ่ขตพฒันำเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว โดยน�ำเสนอผลกำรวิจัยและ
พัฒนำแผนกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย 
 2. ในช่วงระหว่ำงด�ำเนินกำรของโครงกำร 
ทีมผู้วิจัยน�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำและขอค�ำ

แนะน�ำจำกผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมรู้สึกในกำรเป็นเจ้ำของโครงกำรฯ 
เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่น�ำแผนในกำรจัดกำรขยะ
และน�ำ้เสยีบูรณำกำรไว้ในส่วนงำนของตนเอง
เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนขยะและน�้ำเสีย
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กระบวนการผลักดันผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ 

 โดยคณะผูว้จิยัได้พฒันำทำงเลอืกในกำรพฒันำแผนกำรจดักำรขยะและน�ำ้เสยีทีเ่หมำะสม
กับพื้นที่และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด 
7sMcKinsey, Risk Analysis Matrix, Eisenhower method, SWOT analysis, TOWS  
Matrix และ หลักกำร Objectives and key results (OKR) ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำแผน 
ให้มีประสิทธิภำพและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น

 ผลงำนวิจัยของโครงกำรน้ีจะได้ทำงเลือก
ในกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย 
ที่เหมำะสมกับพื้นที่ โดยได้รับกำรพัฒนำจำก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ศึกษำ 
และแผนด้ำนกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสียได้
รับกำรพัฒนำโดยกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นท่ีศึกษำ และสำมำรถเป็น

แนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำขยะและน�้ำเสีย
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ซ่ึงผลลพัธ์ของโครงกำรจะเหน็ได้
จำกเกิดกำรปรบัเปลีย่น และขบัเคลือ่นแผนใน
กำรบรหิำรจดักำรขยะและน�ำ้เสยีบรเิวณพืน้ที่
ศึกษำจำกทุกภำคส่วน

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
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บทน ำ 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ  

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเริ่มการจัดตั้งชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ของชุดโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาเมืองที่สามารถน าสู่ความยั่งยืนได้  ซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่ชุดโครงการเมืองยั่งยืนในส่วนระยะที่ 2 ของชุดโครงการเมืองยั่งยืนโดยได้มีการปรับกรอบแนวคิดในการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้บริบท
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพยายามให้เกิดดุลยภาพของ 3 มิติพื้นฐานนั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม ละสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เชื่อมโยงสู่ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดังรูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 
17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้บรบทของสังคมไทย และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ  สุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ า โดยกรอบแนวคิด
เพื่อการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองในระยะที่ 2  

 
รูป 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable Development Goals – SDGs) 

กรอบกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายใต้
พื้นฐานของทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดวางผังเมืองและโครงสร้างทางกายภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในเมือง 
การสร้างมูลค่าเมของผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มคนภายในเมือง การบริหารจัดการของเสียจากเมือง และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเมือง (Symbiotic Relation) ที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  

2. การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับต่อกระแสการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด าเนินงานที่มุ่งหาแนวทางการ
ลดผกระทบจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริบทการด าเนินไปของเมือง ทั้งในด้านด้านการรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของเมือง การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์คว ามรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่ผลกระทบต่อเมือง แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ 
เพื่อหนุนเสริมและผลักดันในระดับเชิงนโยบาย และเชิงบริหารจัดการเมือง 
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