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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 การสร้างเมืองน่าอยู่ และการค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือวัดค่าและติดตามผลการดำเนินการไปสู่
เป้าหมายนั้น ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในเมืองให้ความสำคัญ และภารกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้อง                
กับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนและลดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นกรอบในการทำงาน                
เพ่ือพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นของเมืองทั่วโลก ความท้าทายที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว                  
คือ เมืองที่มีอยู่ในโลกนี้มีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นประเทศรายไดต่้ำถึงปานกลาง (Low-to-Middle Income 
Countries: LMICs) อาจจัดคุณลักษณะที่สำคัญของความน่าอยู่ของเมืองแตกต่างจากประเทศรายได้สูง 
 โครงการนำร่องนี้ตั้งเป้าหมายที่จะ (1) สร้างแนวความคิดความน่าอยู่ของเมืองในบริบทของ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (2) ระบุความเหมือนหรือความแตกต่างโดยใช้เครื่องมือในการวัดความน่าอยู่
อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ และ (3) ระบุแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพและตัวชี้วัดที่จะใช้ในการกำหนดกรอบแนวความคิด                   
ความน่าอยู่ของเมืองในบริบทของกรุงเทพมหานคร  
 โดยความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร โครงการเมืองกระชับแห่งโลกแห่งสหประชาชาติ                       
(UN Global Compact - Cities Programme) และ กรมบริการมนุษย์และสุขภาพแห่งวิคตอเรีย (Victorian 
Department of Health and Human Services) รัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย มุ่งที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 - พัฒนาคำนิยามความน่าอยู่ของเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร และอาจครอบคลุม
ถึงเมืองอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศรายไดต่้ำถึงปานกลาง 
 - จัดตั้งคณะทำงานด้านความน่าอยู่กรุงเทพมหานคร 
 - ระบุและจัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดความน่าอยูท่ี่มีศักยภาพและแหล่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่สามารถ
นำมาใช้ตามกรอบตัวชี้วัดความน่าอยูข่องกรุงเทพมหานครนำร่อง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเครื่องมือวัดความน่าอยู่อ่ืน ๆ ที่มีอยู่  
 - สำรวจประเด็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานครเพ่ือนำไปจัดทำกรอบตัวชี้วัดความน่าอยู่ของ
กรุงเทพมหานครนำร่อง 
 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2560 และ                  
การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับความน่าอยู่ของนานาชาติ ทำให้ได้ร่างรายชื่อตัวชี้วัดความน่าอยู่ที่มีศักยภาพ 
คณะทำงานด้านความน่าอยู่กรุงเทพมหานครได้นำร่างรายชื่อตัวชี้วัดฯ ดังกล่าวมาพิจารณาและคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทเมืองของกรุงเทพมหานคร รายชื่อตัวชี้วัดที่ได้รับการคัดเลือก ไดถู้กจัดลำดับ
ความสำคัญและระบุแหล่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่รวมถึงการระบุที่มาของข้อมูลนั้นได้ช่วยให้สามารถกำหนดกรอบ
ความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครนำร่องออกมาได้  
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 โครงการนำร่องไดส้ร้างกรอบแนวความคิดความน่าอยู่ในบริบทของเมืองในประเทศรายได้ต่ำ                               
ถึงปานกลาง (กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) ซึ่งสามารถปรับขยายไปสู่เมืองอ่ืนๆ กรอบการทำงานนี้                       
เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ทำงานได้จริงในการวัดค่าและติดตามความน่าอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ม ี                        
ความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ                    
ผลจากการศึกษาวิจัยของโครงการนี้ชี้ให้เห็นว่า การทำงานในอนาคตควรมุ่งยกระดับศักยภาพของท้องถิ่น                
ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำข้อมูลในพื้นที่ และมีหลักฐานเชิงประจักษส์ำหรับการจัดการเมือง                           
ในกรุงเทพมหานคร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การติดตามความสำเร็จของการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ดีขึ้น                     
ไดต้ลอดเวลา ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ด้านความเป็นอยู่และการมีสุขภาพดีโดยผ่านการจัดการปัจจัยทางสังคม                    
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ  
วาระความน่าอยู่ของเมืองและหลักฐาน  
 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ และการค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดในการติดตามประเมินผลให้บรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาเมืองนั้นได้กลายมาเป็นสิ่งที่ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในเมืองให้ความสำคัญ สิ่งเหล่านั้นหมายถึง
ภารกิจในการพัฒนาสุขภาพของคนในเมืองและการลดความไม่เท่าเทียมกัน ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอยู่ใน
เมือง และได้มีการคาดการณ์ว่าสองในสามของประชากรจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองภายในปี พ.ศ. 2593 
แนวโน้มเหล่านี้ได้สร้างความกดดันให้หลายภาคส่วน อาทิ รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม                       
ต้องร่วมมือกันพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมทีมี่ความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั่วถึงสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม มีความเป็นธรรมในสังคม มีผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี วาระการพัฒนาความน่าอยู่ของเมืองถูกนำเสนอให้เป็นกลไกการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม
กับกาลเวลา เพ่ือให้มีการทบทวนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างการวางผังเมือง สถานที่ และสุขภาพ
ของประชาชน ที่เห็นได้ชัดเจนในศตวรรษที่ 19 โดยการเชื่อมโยงเรื่องสุขภาพและสถานที่แบบองค์รวม                       
ภายใตร้่มหรือแนวความคดิความน่าอยู่ของเมืองซ่ึงช่วยให้เกิดความเข้าใจประเด็นการเข้าแก้ไขปัญหา                        
ที่ต้นเหตุหรือต้นน้ำอย่างมีศักยภาพเพ่ือการกำหนดนโยบายของเมืองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: 
SDGs) เป็นวาระการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของเมืองทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมีการลงนามจากสมาชิก
สหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ ในส่วนของการสร้างเมืองน่าอยู่เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการพัฒนา                       
อย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 11 "ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน" เป้าหมายที่ 3 "รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน                    
ทุกช่วงอายุ" และเป้าหมายที่ 17 "สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
นอกจากนั้นยังมีวาระของเมืองใหม่ (New Urban Agenda) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ SDGs ทีมุ่่งเป้า
ไปยังรัฐบาล ภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐบาล และภาคเอกชน เพ่ือสร้างคำม่ันสัญญาที่สำคัญในการพัฒนาเมืองอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืนในตลอด 2 ทศวรรษข้างหน้า  
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 เมื่อผนวกกับความพร้อมใช้งานที่เพ่ิมขึ้นของข้อมูลเชิงพ้ืนที่และซอฟต์แวร์ ทำให้มีงานวิจัยแบบสห-
วิทยาการปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ท่ีการจับภาพและวัดค่าความน่าอยู่ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในเมือง เช่น ความสามารถในการเดิน นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบรวมถึง
การสร้างการเชื่อมโยงกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ขณะที่ขนาดของความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีแตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นและพฤติกรรมทางสุขภาพหรือผลลัพธ์ เอกสารหลักฐานดังกล่าวนี้ไดส้่งถึงองค์กร
สาธารณสุขทีใ่ห้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของเมืองที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
สำหรับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  
 ในระดับสากล ความท้าทายของการเพ่ิมความเป็นเมืองและการเติบโตของประชากรในปัจจุบันทำให้
เกิดโอกาสและความเสี่ยงจำนวนมาก ความล้มเหลวในการออกแบบเมืองให้น่าอยู่มากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อ
แนวโน้มในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาระท่ีเพ่ิมข้ึนของโรคไมต่ิดต่อ (non-
communicable diseases) และความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพมีเพ่ิมข้ึน เช่น ความพร้อมใช้และการเข้าถึง 
การขนส่งสาธารณะสามารถลดการพ่ึงพารถยนต์และส่งเสริมรูปแบบการขนส่งที่ใช้งานมากข้ึน ตัวอย่างเช่น 
ความพร้อมใช้และการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะสามารถลดการพ่ึงพารถยนต์ส่วนบุคคลและส่งเสริมรูปแบบ
การขนส่งที่ใช้กำลังมากข้ึนรวมถึงการเดิน ในทางตรงกันข้ามหากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง
สาธารณะมีไม่เพียงพอก็เป็นปัจจัยเสริมให้มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลให้เพ่ิมมลพิษด้านการจราจรและ
อากาศในท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน การพ่ึงพารถยนต์ส่วนบุคคลยังส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตแบบนั่งนิ่งซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับโรคไม่ติดต่อหลายประเภทรวมถึงโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้การเข้าถึงการขนส่ง
สาธารณะถือเป็นปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งมีบทบาทในการยืดอายุความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ
ในสังคม ดังนั้น ความล้มเหลวในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีข้ามเขตภายในเมืองให้ประชาชนเข้าถึง
ได้อย่างเพียงพอทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีและเป็นปัญหาเรื้อรังหรือเพ่ิมความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น        
โดยแท้จริงแล้วความน่าอยู่มีความเก่ียวข้องกันอย่างมากกับแนวความคิดปัจจัยทางสังคมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
และการส่งเสริมความน่าอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ในเมืองจะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพผ่านปัจจัยทาง
สังคมท่ีเป็นต้นเหตุของปัญหา ดังนั้น ความน่าอยู่ของเมืองจึงให้ประโยชน์ร่วมหลายประการอีกทั้งมศีักยภาพ
ในการตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายๆ เป้าหมาย โดยทีย่ังคงส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 
การทบททวน นวความคิ ความน่าอยู่ของเมืองในบริบทของประเทศรายไ   ่ำถึงปานก าง 
 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองในกลุ่มประเทศรายไดต้่ำถึงปานกลาง (LMICs) ทำให้การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ได้กลายเป็นวาระเร่งด่วนที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตามในมุมมองของเมืองในประเทศ
รายได้ต่ำถึงปานกลางยังมีข้อแนะนำอย่างจำกัดทีร่ะบุว่าเมืองน่าอยู่นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ในบริบทของ
ออสเตรเลียนั้น เมืองน่าอยู่ถูกกำหนดให้เป็นเมืองที่มี“ความปลอดภัย ความมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ เป็นสังคม                   
ทีทุ่กคนมีส่วนร่วมและมีความกลมเกลียว และมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีทีอ่ยู่อาศัยที่
หลากหลายราคาไม่แพง ซึ่งเชื่อมโยงกับการจ้างงาน การศึกษา พ้ืนที่สาธารณะ ร้านค้าท้องถิ่น สุขภาพ                 
และบริการภายในชุมชน และโอกาสในการเข้าถึงวัฒนธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจผ่านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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การขนส่งสาธารณะที่สะดวก การเดินและการใช้จักรยาน” อย่าไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นที่จะต้องไปให้ไกล
กว่าคำจำกัดความของออสเตรเลียเป็นศูนย์กลาง (Australian-centric definition) เพ่ือทำความเข้าใจกับ
คุณลักษณะความน่าอยู่ที่สำคัญจากมุมมองของประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง  
 หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของนักวางแผนเมืองและผู้จัดทำนโยบายสาธารณะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน นั่นคือ เมืองที่มีอยู่ในโลกนี้มีบริบทที่แตกต่างหลากหลาย และในทำนองเดียวกันมีการ
จัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะความน่าอยู่ที่แตกต่างหรือเหมือนกันของเมืองในประเทศรายได้ต่ำ                    
ถึงปานกลางแตกต่างไปจากประเทศที่มีรายได้สูง ตัวอย่างเช่น ผู้อยูอ่าศัยในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง
อาจอยู่อาศัยโดยตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่นอกระบบ (สิ่งก่อสร้างที่ไม่ม่ันคงถาวร/ไม่เป็นไปตามกฎหมาย) และ/หรือ    
มีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดี สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความน่าอยู่ของเมือง                      
แต่นี่คือคำจำกัดความที่มีอยู่ในบริบทของประเทศรายได้สูงและไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็น     
ต้องสร้างบริบทความน่าอยู่จากมุมมองของประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนา                 
ความน่าอยู่ของเมืองสามารถตอบสนองต่อบริบททีม่ีอยู่อย่างหลากหลายและแรงบันดาลใจของเมืองต่าง ๆ 
เมื่อแนวความคิดความน่าอยู่ของเมืองได้รับการทบทวน จึงจำเป็นต้องพิจารณาต่อไปว่ามีข้อมูลอะไรที่สามารถ
จัดเกบ็ได้ในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลางและอยู่ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับติดตาม
ความก้าวหน้าในการพัฒนาความน่าอยู่ที่เพ่ิมขึ้นสำหรับทุกคน  
 
โอกาสในการ  กเป  ่ยนเร ยนรู ซึ่งก น  ะก น 
 การทบทวนแนวความคิดความน่าอยู่ตามบริบทที่แตกต่างกันจึงเป็นโอกาสในการสร้างชุมชน                       
แห่งการปฏิบัติเกี่ยวกับความน่าอยู่ของเมืองที่ส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บริบทของเมืองในประเทศ
รายได้สูง และประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลางต้องเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกัน คือ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การขยายตัวของความเป็นเมือง และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมอิากาศ ดังนั้นการสร้าง
แนวความคิดความน่าอยู่ในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง จึงเป็นการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือ                    
ในอนาคตในการแบ่งปันความรู้ทั้งสองทางระหว่างเมือง  
 
ขอบเข   ะเป้าหมายของโครงการนำร่อง 
 เป้าหมายของโครงการนำร่องนี้ คือ (1) สร้างแนวความคิดความน่าอยู่ของเมืองในบริบทของ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (2) ระบุความเหมือนหรือความแตกต่างโดยใช้เครื่องมือในการวัดความน่าอยู่
อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ และ (3) ระบุแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพและตัวชี้วัดที่จะใช้ในการกำหนดกรอบแนวความคิดความ
น่าอยู่ของเมืองในบริบทของกรุงเทพมหานคร 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) UN Global Compact - Cities Programme และ Victorian Department of Health and 
Human Services ดังต่อไปนี้ 
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- พัฒนาคำนิยามความน่าอยู่ของเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานครและประเทศรายได้ต่ำ
ถึงปานกลางอ่ืน ๆ อย่างมีศักยภาพ 

- จัดตั้งคณะทำงานด้านความน่าอยู่กรุงเทพมหานคร (BMA Liveability Working Group)  
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดความน่าอยูท่ี่มีศักยภาพตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนและระบุแหล่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือนำมาจัดทำกรอบความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครนำร่อง 
- สำรวจประเด็นหลักท่ีจำเป็นสำหรับกรุงเทพมหานครเพ่ือนำไปจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดทำ

กรอบตัวชี้วัดความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครนำร่อง 
โครงการนี้ได้มีการออกแบบกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนตามที่ปรากฏในรูปที่ 1 และได้ออกแบบ

โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรุงเทพมหานครมีโอกาสบันทึกข้อมูลซ้ำให้ได้มากที่สุด 
โครงการนำร่องได้กำหนดโครงสร้างให้มีหลายขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากรอบความน่าอยูข่อง

กรุงเทพมหานครนำร่องมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครและสะท้อนถึงลำดับความสำคัญ
เชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วย 

1. กรุงเทพมหานครระบุปัญหาเร่งด่วนของเมืองในการฝึกอบรมโครงการความเป็นเมืองน่าอยู่และการ
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง (จัดโดย UN Global Compact - Cities Programme ในปี พ.ศ. 2560 
และถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำโครงการนำร่องนี้ 

2. การทบทวนวรรณกรรมหรืองานเขียนที่เก่ียวข้องกับประเทศรายไดต่้ำถึงปานกลางและเชื่อมโยงกับ
เครื่องมือวัดความน่าอยู่ของเมืองที่มีอยู่  

3. การก่อตั้งและทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านความน่าอยู่กรุงเทพมหานคร 
4. การทบทวนตัวชี้วัดและจัดลำดับความสำคัญโดยผู้ให้ข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร  
5. ระบุแหล่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปจัดทำตัวชี้วัดและคำอธิบายในกรอบความน่าอยูข่อง

กรุงเทพมหานครนำร่อง 
แต่ละข้ันตอนจะมีรายละเอียดมากขึ้นในส่วนต่อไปนี้ 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนของโครงการนำร่อง ตัวชี้วัดความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครถูกระบุผ่าน 1) การประชุม                

เชิงปฏิบัติการความน่าอยู่ของเมือง 2) การทบทวนวรรณกรรมความน่าอยู่ของเมืองของนานาชาติ             

ตัวชี้วัดดังกล่าวได้รับการพัฒนาต่อโดยคณะทำงานฯ ของกรุงเทพมหานคร และการทบทวนของผู้ให้ข้อมูลหลัก

ของกรุงเทพมหานคร 

ข ้น อนท ่ 1: การประ ุมเ ิงป ิบ  ิการ ข ้น อนท ่ 2: ทบทวนวรร กรรม 

ร่างราย ื่อมา รการ  ะ  ว  ้ว   

ความน่าอยู ่ท ่ม ศ กย าพ 

ข ้น อนท ่ 3: กทม.จ  ประ ุมค ะทำงานฯ 

กรุงเทพมหานคร 

จ  ทำราย ื่อ  ว  ้ว  ความน่าอยู่ท ่สำค ญ
  ะมา รการสำหร บกรุงเทพมหานคร 

จ  ทำรายการข อมู เ ิงพ้ืนท ่ท ่พร อมใ  
สำหร บการว  ค่าความน่าอยู ่

 รวจสอบความ
เข ม ข็งของเมือง  ะ
เ ื่อมโยงสู่ความน่าอยู่

  วย City Scan 

บ ญ  ราย ื่อจ   ำ  บความสำค ญของ  ว  ้ว    ะ
มา รการสำหร บการ ำเนินการท นท  ระยะก าง 

  ะระยะยาว 

กรอบความน่าอยูข่องกรุงเทพมหานคร

นำร่อง 

ข ้น อนท ่ 4: การทบทวน 

โ ย ู ให ข อมู ห  ก 

ข ้น อนท ่ 5: การระบุ

 ห ่งข อม ูเ ิงพ้ืนท ่ทางเ ือก  

-----------    ผลลัพธ์ในกระบวนการ 

               กิจกรรมการวิจัย    
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ข ้น อนท ่ 1 การประ ุมเ ิงป ิบ  ิการความน่าอยู่ของเมือง 
 ข้อมูลผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการความน่าอยู่ของเมืองไดถู้กนำมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
กำหนดกรอบแนวความคิดความน่าอยูใ่นบริบทของกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560  
คณะนักวิชาการของกรุงเทพมหานคร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การ
เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและความน่าอยู่ของเมือง (Urban Liveability and Resilience) เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย UN Global Compact – Cities Programme     
ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความน่าอยู่ของเมือง
และการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง วิทยากรนำโดยนักวิชาการด้านเมืองของ Cities Programme 
(Hannah Badland, Melanie Davern และ Iain Butterworth) โดย Badland และ Davern ได้อำนวย
ความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความน่าอยู่ของเมือง เพ่ือหาคำตอบว่า “อะไรคือความน่าอยู่
สำหรับกรุงเทพมหานคร ?” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ นักวิชาการของกรุงเทพมหานครได้นำเสนอข้อมูล
เชิงลึกเก่ียวกับข้อแตกต่างของความน่าอยูโ่ดยเปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครและออสเตรเลียรวมทั้ง
การดำเนินการในเชิงกลยุทธ์ของกรุงเทพมหานคร หัวข้อสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แสดงให้เห็น
ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทำให้ได้พบจุดร่วมและข้อแตกต่างของคำนิยามความน่าอยู่
ของกรุงเทพมหานครและออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่ขอบเขตของความน่าอยู่ระหว่างออสเตรเลียและ
กรุงเทพมหานครมีความคล้ายคลึงกัน แต่ตัวชี้วัดและมาตรการด้านที่อยู่อาศัยมีลักษณะแตกต่างกัน 
ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นที่สำคัญของความน่าอยู่ทั้งในออสเตรเลียและกรุงเทพมหานคร แต่มีข้อ
แตกต่างคือออสเตรเลียให้ความสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับราคาของที่พักอาศัย ในขณะที่กรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญกับการจัดการกับที่อยู่อาศัยนอกระบบและการคำนึงถึงผลกระทบจากน้ำท่วม ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการยังนำเสนอตัวชี้วัดใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วม
การประชุมฯจากกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ความสำคัญเรื่องการเข้าถึงวัดและการมีกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
วัฒนธรรม โดยถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งโอกาสใน
การเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนานั้นไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในบริบทของออสเตรเลีย ข้อมูลจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นจึงกลายเป็นฐานสำคัญให้กับโครงการนำร่องนี้ 
 
ข ้น อนท ่ 2 การทบทวนวรร กรรม 
 การทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัยเกี่ยวกับความน่าอยู่ของเมืองนานาชาติทำให้เห็นถึงข้อพิจารณาที่
สำคัญซึ่งอาจนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของกลุ่มประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง ในขั้นตอนนี้ได้นำข้อมูลจาก
ขั้นตอนที่ 1 มารวมเข้ากับประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในบริบทกลุ่มประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง  
ตัวอย่างเช่น คุณภาพของน้ำดื่ม ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่ในงานเขียน/งานวิจัย
ของนานาชาติได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงน้ำดื่มอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพสูง น้ำดื่มที่ปลอดภัยเป็นปัจจัย
ที่สำคัญของความน่าอยู่ในการทำให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง 
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ข้อควรพิจารณาที่ได้เพ่ิมเติมจากการทบทวนวรรณกรรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการได้นำไปสู่การจัดทำร่าง
รายชื่อตัวชี้วัดความน่าอยูข่องเมืองเพ่ือให้กรุงเทพมหานครพิจารณา  
ผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้เห็นถึงปัจจัยความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครที่มีมาตรการที่มีศักยภาพและตัวชี้วัดที่มี
ลักษณะเฉพาะสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าได้ ตัวย่างเช่น การขนส่งถูกกำหนดให้เป็นประเด็น
สำคัญที่ส่งผลต่อความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและการทบทวน
วรรณกรรม โดยได้กำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับปริมาณยานพาหนะต่อกิโลเมตรบนถนนภายในเมือง มีจุดประสงค์
เพ่ือใช้วัดและติดตามปริมาณรถบนท้องถนนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเมือง 
 ตัวชี้วัดความน่าอยูข่องเมืองที่ถูกร่างขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง ได้ถูกนำมาเทียบกับเครื่องมือวัดความน่าอยู่ที่มีอยู่ เครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในภาคผนวก A) UN CityScan tool และ ดัชนีความน่าอยู่กลุ่มเมืองน่าอยู่
สุขภาพดี (Healthy Liveable Cities Group Liveability Index) ซึ่งได้รับการพัฒนาจากส่วนหนึ่งของสภา
วิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ ออสเตรเลีย (National Health and Medical Research Council: 
NHMRC) ศูนย์วิจัยเพื่อชุมชนเป็นเลิศด้านสุขภาพดีและน่าอยู่ (Centre of Research Excellence in 
Healthy Liveable Communities) (ดูตารางที่ 1) เครื่องมือ 3 ชิ้นดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน     
ในการเปรียบเทียบความน่าอยู่ โดยเครื่องมือเหล่านั้นถูกใช้ระบุปัจจัยทางสังคมด้านสุขภาพรวมถึงบริบทที่
แตกต่าง จากร่างในตารางที่ 1 สิ่งที่ค้นพบจากข้ันตอนนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดความน่าอยู่
ของเมืองในกรุงเทพมหานครและเครื่องมือวัดความน่าอยู่อ่ืน ๆ 
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 ารางท ่ 1 ความสอ ค  องของ  ว  ้ว  ความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครก บการพ  นาอย่างย ่งยืน  ะเครื่องมือว  ความน่าอยู่  
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้จัดลำดับตามความสำคัญ 
^ตัวชี้วัดความน่าอยูส่ำหรับกรุงเทพมหานคร มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการความน่าอยู่ของเมือง และ/หรือ วรรณกรรมของนานาชาติ 
**ตัวชี้วัดไม่ได้เป็นหัวข้อที่สำคัญท่ีสุดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการความน่าอยู่ของเมือง แตใ่นวรรณกรรมนานาชาติระบุว่ามีความสำคัญในมุมมองของความน่าอยู่  
***งานวิจัยอยู่ระหว่างการพัฒนา  
 

  ว  ้ว  ความน่าอยู่ 
ของเมืองในบริบทของ

กรุงเทพมหานคร^ 

SDGs   ะ
มา ร านสาก  

ท ่เก ่ยวข อง 

UN Global Compact: CityScan (27) 
 

RMIT Healthy Liveable Cities Group: 
   น ความนา่อยู่ของเมืองเม เบิร นนำร่อง*** 

ประเ ็นสำค ญ ประเ ็นย่อย ขอบเข    ว  ้ว   

คุณภาพน้ำ/มลภาวะ
ทางน้ำ** 

SDGs 3, 6, 9, 11, 12, 
14 

ความยั่งยืนของเมือง การจัดการทรัพยากรน้ำ   

อากาศคุณภาพสูง SDGs 3, 7, 11, 12, 13 
เป้าหมายคุณภาพทาง
อากาศขององค์การ
อนามัยโลก 

ความยั่งยืนของเมือง ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ 

ต้นไม้ที่ให้ร่มเงามากขึ้น SDGs 3, 11, 13, 15 
 
จากรายงาน GHD 2011 
สำหรับเมือง Melbourne 
เป้าหมายร้อยละ 30 
เมืองที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ 

ความยั่งยืนของเมือง การลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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  ว  ้ว  ความน่าอยู่ 
ของเมืองในบริบทของ

กรุงเทพมหานคร^ 

SDGs   ะ
มา ร านสาก  

ท ่เก ่ยวข อง 

UN Global Compact: CityScan (27) 
 

RMIT Healthy Liveable Cities Group: 
   น ความนา่อยู่ของเมืองเม เบิร นนำร่อง*** 

ประเ ็นสำค ญ ประเ ็นย่อย ขอบเข    ว  ้ว   

ไม่มีน้ำท่วม SDGs 1, 3, 9, 11, 13 ความยั่งยืนของเมือง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปรับตัว 

  

น้ำดื่มปลอดภัย** SDGs 3, 6, 9, 11, 12 
เป้าหมายคุณภาพน้ำดื่ม 
ขององค์การอนามัยโลก 

ความยั่งยืนของเมือง การจัดการทรัพยากรน้ำ   

ขยะเป็นศูนย์ SDGs 9, 11, 12 ความยั่งยืนของเมือง ของเสีย   

การระบายน้ำทิ้ง** SDGs 3, 6, 9, 11, 12  ความยั่งยืนของเมือง ของเสีย   

การเข้าถึงเชื้อเพลิง** SDGs 7, 9, 11 ความยั่งยืนของเมือง พลังงาน   

อาหารที่มีคุณภาพ SDGs 2, 3 การพัฒนาเมือง ความมั่นคงทางอาหาร สภาพแวดล้อมด้าน
อาหาร 

อัตราส่วนอาหารเพ่ือ
สุขภาพ; ความใกล้เคียง
กับ ซูเปอร์มาร์เก็ต 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

SDGs 11 การพัฒนาเมือง ความกลมเกลียวทางสังคม; 
ชุมชนและวัฒนธรรม 

  

ความสามารถในการ 
การจัดหาที่อยู่อาศัย 

SDGs 11 การพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัยและที่พัก
อาศัย 

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยที่สามารถ 
ซ้ือหาได้ 

โอกาสการจ้างงาน 
ในท้องถิ่น 

SDGs 1, 4, 8, 9, 10, 
11 

การพัฒนาเมือง การจ้างงาน การจ้างงาน ที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน 
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SDGs   ะ
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UN Global Compact: CityScan (27) 
 

RMIT Healthy Liveable Cities Group: 
   น ความนา่อยู่ของเมืองเม เบิร นนำร่อง*** 

ประเ ็นสำค ญ ประเ ็นย่อย ขอบเข    ว  ้ว   

ความมั่นคงในการทำงาน SDGs 1, 4, 8, 9, 10 การพัฒนาเมือง การจ้างงาน   
ความสมดุลระหว่างการ
ทำงานและการดำเนิน
ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว 
และการพักผ่อน 

SDGs 1, 4, 8, 10 การพัฒนาเมือง สิทธิด้านแรงงาน   

โอกาสในการได้รับ
ค่าจ้างท่ีเป็นธรรม 

SDGs 1, 4, 8, 9, 10 การพัฒนาเมือง การจ้างงาน   

ความพร้อมใช้งานของ
ระบบขนส่งมวลชน;  
เครือข่ายการขนส่ง
สาธารณะที่เชื่อมต่อกัน; 
การพัฒนาการเตรียม
พ้ืนที่รอบขนส่งมวลชน
เพ่ิมข้ึน 

SDGs 3, 11, 13 ความยั่งยืนของเมือง การเดินทาง/ขนส่ง การขนส่ง การเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะใกล้เคียง 

ความหนาแน่นของรถยนต์
ลดลง/การจราจรไม่ติดขัด 

SDGs 11 ความยั่งยืนของเมือง การเดินทาง/ขนส่ง   
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  ว  ้ว  ความน่าอยู่ 
ของเมืองในบริบทของ

กรุงเทพมหานคร^ 

SDGs   ะ
มา ร านสาก  

ท ่เก ่ยวข อง 

UN Global Compact: CityScan (27) 
 

RMIT Healthy Liveable Cities Group: 
   น ความนา่อยู่ของเมืองเม เบิร นนำร่อง*** 

ประเ ็นสำค ญ ประเ ็นย่อย ขอบเข    ว  ้ว   

พ้ืนที่สำหรับพักผ่อนและ
ออกกำลังกาย 

SDGs 3, 11, 13, 15 ความยั่งยืนของเมือง; 
การพัฒนาเมือง 

การลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ; 
ชุมชนและวัฒนธรรม 

พ้ืนทีโ่ล่งสาธารณะ ขนาดของพ้ืนที่โล่ง
สาธารณะ; ระยะห่างของ
พ้ืนที่โล่งสาธารณะ 

พ้ืนที่สีเขียว, สวนหย่อม SDGs 3, 11, 13, 15 ความยั่งยืนของเมือง; 
การพัฒนาเมือง 

การลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ; 
ชุมชนและวัฒนธรรม 

พ้ืนที่โล่งสาธารณะ ขนาดของพ้ืนที่โล่ง
สาธารณะ; ระยะห่างของ
พ้ืนที่โล่งสาธารณะ 

การเข้าถึง วัด พิพิธภัณฑ์ 
ดนตรี และ กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม อ่ืน ๆ ที่เปิด
โอกาสให้ผู้คนมารวมตัว
กัน (ศูนย์ชุมชนท้องถิ่น
เอนกประสงค์) 

SDGs 11 การพัฒนาเมือง ชุมชนและวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคม 

วัฒนธรรมและความ
บันเทิง (โรงภาพยนตร์ 
โรงละคร พิพิธภัณฑ์ 
การจัดแสดงศิลปะ 
ห้องสมุด ศูนย์ชุมชน) 

สภาพแวดล้อมปลอดภัย SDGs 10, 11, 16 การพัฒนาเมือง ความปลอดภัยของ
สาธารณะ 

  

โรงเรียนและการศึกษา
คุณภาพสูง 

SDGs 4, 8 การพัฒนาเมือง การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคม 

การศึกษา (โรงเรียน
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาของรัฐ) 
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RMIT Healthy Liveable Cities Group: 
   น ความนา่อยู่ของเมืองเม เบิร นนำร่อง*** 

ประเ ็นสำค ญ ประเ ็นย่อย ขอบเข    ว  ้ว   

ประชากรมีสุขภาพดี:  
ทั้งร่างกายและจิตใจ 

SDGs 2, 3, 10, 11 การพัฒนาเมือง สุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ด ี

โครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคม 

การเข้าถึงบริการทาง
สุขภาพและสังคม 

สิ่งอำนวยความสะดวก
ขั้นสูงในท้องถิ่น 
(การเข้าถึงบริการและ
การจ้างงานในพ้ืนที่
ใกล้เคียง) 

SDGs 8, 9, 11 การพัฒนาเมือง การเข้าถึงการจ้างงาน โครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคม; การจ้างงาน 

ทั้งหมด (การศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วัฒนธรรม
และความบันเทิง ช่วงวัย
เด็ก ศูนย์ชุมชน บริการ
ทางสุขภาพและสังคม) ; 
ที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน 
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ข ้น อนท ่ 3 : ค ะทำงาน  านความน่าอยู่กรุงเทพมหานคร  ะการจ  ทำรายการข อมู เ ิงพื้นท ่  
ค ะทำงาน  านความน่าอยู่กรุงเทพมหานคร 

นักวิชาการจาก the UN Global Compact - Cities Programme และมหาวิทยาลัย RMIT ได้ทำงาน
ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลักในกรุงเทพมหานครเพ่ือการประสานงานและจัดตั้งคณะทำงานด้านความน่าอยู่ของ
กรุงเทพมหานครขึ้นคณะทำงานด้านความน่าอยู่ฯ ประกอบด้วยนักวิชาการของกรุงเทพมหานคร (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) ที่เคยเข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดโดย UN Global Compact - Cities Programme 
หลักสูตร Urban Liveability and Resilience หนึ่งในหลายภารกิจของคณะทำงานด้านความน่าอยู่ของ
กรุงเทพมหานคร ก็คือการทบทวนตัวชี้วัดความน่าอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในตารางที่ 1 เพ่ือให้มั่นใจว่า ตัวชี้วัดและ
มาตรการนั้นสอดรับต่อบริบทของกรุงเทพมหานคร คณะทำงานด้านความน่าอยู่กรุงเทพมหานครยังต้องจัดทำ
รายการข้อมูลของแหล่งข้อมูลเชิงพ้ืนทีท่ี่มีศักยภาพสามารถนำไปใช้ในการวัดค่าและติดตามความน่าอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

ประเ ็นห  กสำหร บการว  ค่าความน่าอยู่ 
คณะทำงานด้านความน่าอยู่กรุงเทพมหานครระบุประเด็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่หลักเพ่ือกำหนดกรอบความ

น่าอยู่ของกรุงเทพมหานครนำร่อง ซ่ึงมีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ระดับเขตในกรุงเทพมหานคร และ
ข้อมูลส่วนใหญ่มีอยู่ในระดับเมืองเท่านั้น การใช้ข้อมูลในระดับเขตทำให้สามารถวัดค่าและติดตามคุณลักษณะ
ความน่าอยู่ภายในพ้ืนที่ของเมืองเพ่ือระบุความแตกต่างในการเข้าถึงและความพร้อมใช้งานของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สำคัญได ้ (เช่น การขนส่งสาธารณะ) ซ่ึงทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาเรื้อรัง  
การขาดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดความน่าอยู่ในระดับเขตหลายตัวชี้วัดในปัจจุบันนี้เป็นความท้าทายเพ่ิมข้ึน
ในการติดตามความก้าวหน้าความน่าอยู่ของเมืองในกรุงเทพมหานคร 
การเ ื่อมโยงสร างความเข ม ข็งระหว่าง นวความคิ ความน่าอยู่  ะเครื่องมือ CityScan 

ในฐานะศิษย์เก่าผู้รับทุน Fulbright ปี พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ เอียน บัตเตอร์เวิร์ธ 
(Iain Butterworth) เป็นผู้นำโครงการมาทำงานควบคู่กับโครงการนี้เพ่ือสำรวจโอกาสในการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) ให้เป็นศูนย์กลางแห่งแรกของ
อเมริกาเหนือในการถ่ายทอดการดำเนินการตามแนวทางของโครงการเมืองกระชับแห่งโลกแห่งสหประชาชาติ  
(UN Global Compact - Cities Programme) รวมถึงการทดสอบความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือพิเคราะห์
เมือง (CityScan) ของโครงการเมืองกระชับแห่งโลกแห่งสหประชาชาติ และแนวความคิดของนักวิจัยหลักด้าน
ความน่าอยู่และการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของเมือง (concepts of urban resilience and 
liveability Principal Research Fellow)  การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นประเด็นสำคัญของการเชื่อมโยง
ระหว่างตัวชี้วัดความน่าอยู่และการพิเคราะห์เมือง (liveability and CityScan indicators) และเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้เครื่องมือ CityScan มากยิ่งขึ้น โดยการส่งมอบคุณค่าที่สำคัญให้กับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกโดย
ผ่านโครงการเมืองกระชับแห่งโลกแห่งสหประชาชาติ (งานวิจัยอยู่ระหว่างพัฒนา) 
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ข ้น อนท ่ 4 : การทบทวนข อมู โ ย ู ให ข อมู ห  ก 

รายการตัวชี้วัดความน่าอยู่และมาตรการที่ได้ระบุในขั้นตอนที่ 3 ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้ให้
ข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะ 1.จัดลำดับความสำคัญของมาตรการและการวัดค่าความน่าอยู่ที่
กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการวัดค่าได้ทันที ระยะกลาง และระยะยาว 2.ระบุมาตรการทีส่ำคัญสำหรับ
แต่ละตัวชี้วัด ที่จัดว่าเป็นตัวชี้วัดความน่าอยู่ที่สำคัญท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การระบุแหล่งข้อมูลที่มี
อยู่ (เท่าที่สามารถระบุได้)  และ 3 ระบุผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลเพ่ือจัดลำดับความสำคัญของมาตรการ (เท่าที่
สามารถระบุได้) 
กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดความน่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการได้ทันที ระยะกลาง 

และระยะยาว มีจุดมุ่งหมายหนึ่งคือ การคำนึงถึงหลักเกณฑ์สองประการ ประการแรก ระดับความสำคัญของ

แต่ละตัวชี้วัด (ซ่ึงได้รับการพิจารณาตัดสินแล้วโดยคณะทำงานด้านความน่าอยู่กรุงเทพมหานคร ประการที่สอง 

ผู้ให้ข้อมูลหลักพิจารณาความเป็นไปได้ของการวัดแต่ละตัวชี้วัดกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่และกรอบเวลาที่ข้อมูล

เหล่านี้จะพร้อมใช้งาน ตารางที่ 2  แสดงกรอบความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครนำร่อง เป็นผลผลิตจากการ

ทบทวนของผู้ให้ข้อมูลหลักและการทบทวนวรรณกรรม  

กรอบความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครนำร่อง (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นโครงสร้างของการวัดค่าและ
การติดตามความน่าอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกรุงเทพมหานครสามารถนำไปใช้งานได้ทันที หรือการรอ
สำหรับการจัดเกบ็ข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งได้จัดทำมาตรการชุดตัวชี้วัดความน่าอยู่ที่มีความสมบูรณ์ 
(เช่น รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดเหล่านั้นว่าควรดำเนินการในระยะกลางหรือระยะยาว) เป็น
คำแนะนำเสริมเม่ือมีการจัดหาข้อมูลและทรัพยากรเพ่ิมเติม  

 
การทบทวนของผู้ให้ข้อมูลหลักได้ระบุหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครเพ่ือการพัฒนาศักยภาพใน

อนาคตรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลเปิด   ประเด็นเหล่านี้จะกล่าวถึง
รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนของคำแนะนำสำหรับดำเนินการ
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 ารางท ่ 2 กรอบความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร (นำร่อง) ตัวชี้วัดสำคัญของความน่าอยู่ สำหรับการดำเนินการทันที ระยะกลาง และระยะยาว 
หมายเหตุ : ในแต่ละประเภท (ทันที ระยะกลาง และระยะยาว) ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้จัดลำดับตามความสำคัญ ตัวชี้วัดทั้งหมดในตารางมาจากการระบุครั้งแรกโดย
คณะทำงานของกรุงเทพมหานครที่สัมพันธ์กับบริบทของกรุงเทพมหานครและได้รับการทบทวนโดยผู้ให้ข้อมูลหลักในการจัดลำดับความสำคัญ การดำเนินการทันที    
ระยะกลาง และระยะยาว การจัดลำดับความสำคัญได้พิจารณาอยู่บนพ้ืนฐานของความสำคัญของตัวชี้วัดสำหรับกรุงเทพมหานคร และช่วงเวลาที่ข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
*ตัวชี้วัดไม่ได้เป็นหัวข้อสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการความน่าอยู่ของเมือง แตถู่กระบุว่ามีความสำคัญในมุมมองของความน่าอยู่ในงานวรรณกรรมนานาชาติ 
  ว  ้ว  สำหร บ ำเนินการท นท  

  ว  ้ว   การว  ท ่ไ  ประโย น สูงสุ   ู ร บ ิ  อบข อมู  (ถ าทราบ) 
อาชญากรรม (24-26, 28-31) การเกิดอาชญากรรมต่อ 100,000 คน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา (30, 32) จำนวนพื้นที่สีเขียว สำนักสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพอากาศ (24, 26, 30, 33, 
34) 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศ (ppm) 
ฝุ่นละออง/อนุภาคแขวนลอยในอากาศ - ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

สำนักสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพน้ำ* (24, 31, 33, 34) จำนวนของจุดทดสอบคุณภาพน้ำคลองที่แสดงค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 
≥ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

สำนักการระบายน้ำ 

น้ำท่วม จำนวนครั้งของการมีน้ำท่วมต่อปี สำนักการระบายน้ำ 
การเข้าถึงวัด (24, 25) จำนวนวัดต่อพ้ืนที่เขต สำนักงานเขต 
การเข้าถึงโรงเรียน (25, 31, 35) จำนวนโรงเรียนต่อ 1,000 ผู้อยู่อาศัย 

(หมายเหตุ : ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
สำนักงานเขต 
สำนักการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การจัดการของเสีย (25, 26,  
32-34) 

ปริมาณเฉลี่ย (กิโลกรัม) ต่อครัวเรือนของขยะที่ไม่สามารถ recycle ได ้ สำนักสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขต 
 

  ว  ้ว  สำหร บ ำเนินการระยะก าง 
  ว  ้ว   การว  ท ่ไ  ประโย น สูงสุ   ู ร บ ิ  อบข อมู  (ถ าทราบ) 

ความรู้สึกของชุมชน (28, 30) อัตราส่วนของประชากรในชุมชนต่อประชากรเขต สำนักงานเขต 
สำนักพัฒนาสังคม 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ความมั่นคงในการทำงาน อัตราการว่างงาน กระทรวงแรงงาน 
กรมสรรพากร 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

รายได้ (25, 26) ค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือนต่อเดือน กรมสรรพากร 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

การศึกษา (25, 26) ร้อยละของผู้อยู่อาศัยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา การสำรวจสำมะโนประชากร 
 

สุขภาพ (25, 26, 31) ค่าเฉลี่ยอายุขัย 
จำนวนของผู้ป่วยที่มีความแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 

WHO (2016) 
สำนักอนามัย 

การจ้างงานในท้องถิ่น (25) ร้อยละของผู้อยู่อาศัยและการทำงานอยู่ในเขตเดียวกัน สำนักงานเขต 
 

คุณภาพอาหาร ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและมีสุขลักษณะตาม
มาตรฐาน 

สำนักอนามัย 
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ความแออัดของจราจร (26) จำนวนของยานพาหนะบนถนนในเมืองต่อกิโลเมตร สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรมการขนส่งทางบก 
 

การระบายน้ำทิ้ง* (23, 26, 33) ร้อยละของประชากรที่มีท่อน้ำทิ้งท่ีบ้าน สำนักการระบายน้ำ 
สำนักงานเขต 
 

  ว  ้ว  สำหร บ ำเนินการระยะยาว 
  ว  ้ว   การว  ท ่ไ  ประโย น สูงสุ   ู ร บ ิ  อบข อมู  (ถ าทราบ) 

พ้ืนที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลัง
กาย (24-26, 28, 31, 32, 36) 

ร้อยละของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ห่างจากพ้ืนที่โล่งสาธารณะ ≤ 400 เมตร  
ร้อยละของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ห่างจากสวนสาธารณะขนาดใหญ่  
 ≤ 400 เมตร (> 1.5 เฮกตาร์) 
ร้อยละของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ห่างจากสวนสาธารณะท้องถิ่น ≤ 400 เมตร  

สำนักงานเขต 
สำนักสิ่งแวดล้อม 

การขนส่งสาธารณะ (25, 26, 31, 
32, 36) 

ร้อยละของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ห่างจากป้ายรถประจำทางในท้องถิ่น 
≤ 400 เมตร  
ร้อยละของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟ ≤ 800 เมตร  

สำนักการจราจรและขนส่ง 
สำนักงานเขต 

ความสามารถในการจัดหาที่อยู่
อาศัย (25, 26) 

ร้อยละของที่ดินที่ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยนอกระบบ การเคหะแห่งชาติ 
กรมท่ีดิน 
สำนักงานเขต 

ความสมดุลระหว่างการทำงานและ
การดำเนินชีวิตส่วนตัว ครอบครัว 
และการพักผ่อน 

จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวันและต่อสัปดาห์ 
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการ 

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมการท่องเที่ยว 
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การเข้าถึงศูนย์ชุมชน (25) ร้อยละของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ห่างจากศูนย์ชุมชน ≤ 400 เมตร สำนักงานเขต 
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 

สิ่งอำนวยความสะดวกท้องถิ่น (25, 
32, 35, 36) 

ร้อยละของที่อยู่อาศัยใกล้ “โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม” (37) สำนักงานเขต 
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 

คุณภาพน้ำดื่ม* (23-26) ร้อยละของประชากรที่ใช้น้ำประปา สำนักอนามัย 
การเข้าถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 
(25) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เชื่อมต่อกับครัวเรือน กระทรวงพลังงาน 
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ข ้น อนท ่ 5 : การระบ ุห ่งข อมู เ ิงพื้นท ่ท ่ม ศ กย าพ 

หากเป็นไปได้ ข้อมูลระดับเขต (หรือข้อมูลที่ใช้วัดในหน่วยที่เล็กกว่าระดับเมือง) ถูกระบุและรวมไว้ในกรอบ 
จุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คือเพ่ือให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้นในลักษณะที่จับความแตกต่างและ
ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญภายในเมืองกรุงเทพมหานคร  รวมถึงการติดตามการ
พัฒนาในระดับเขต อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าในปัจจุบันยังคงมีความท้าทายในการระบุข้อมูลในขนาดที่เล็ก
กว่าในระดับเมือง ในกรณีทีไ่ม่มีข้อมูลเชิงพ้ืนที่พร้อมใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดในกรุงเทพมหานคร จะมีการระบุ
แหล่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางเลือกอ่ืนเพ่ือรวมไว้ในกรอบความน่าอยู่กรุงเทพมหานครนำร่อง 
    ิ ของโครงการนำร่อง 

โครงการนำร่องให้ผลิตผลหลายอย่าง ดังนี้ 
• การพัฒนากรอบความน่าอยู่ของเมืองนำร่องในกรุงเทพมหานครเป็นแผนที่นำทาง (roadmap) ของแผนงาน
ความน่าอยู่ของเมืองในกรุงเทพมหานคร 
• การจัดตั้งคณะทำงานด้านความน่าอยู่กรุงเทพมหานคร หากโครงการมคีวามร่วมมือใหญ่ขึ้นได้รับเงินทุน
ต่อไป โดยจะแจ้งการดูแลงานนี้ให้ทราบภายหลัง 
• การนำเสนอโครงการนำร่องเป็นกรณีศึกษาในการประชุมเมืองโลก ประจำปี 2561 แห่งสหประชาชาติ          
(the UN 2018  World Urban Forum) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
• การนำเสนอรายงานต่อรัฐสภาแห่งออสเตรเลียในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
• เอกสารต้นฉบับโครงการนำร่องนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยสรุปเป็นกรณีศึกษา คาดว่าจะได้รับการตีพิมพ์         

ในวารสารระดับนานาชาติ  

ข อเสนอ นะเพื่อการ ำเนินการ 
การสร าง การกำหน    ะการนำกรอบความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครนำร่องไปสู่การป ิบ  ิ 
 โครงการนำร่องนี้ได้แสดงเจตจำนงร่วมในกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาความน่าอยู่ของเมือง ปัจจัย   
ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้โครงการนำร่องนี้ยังระบุว่ามี   
ความมุ่งม่ันที่จะใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และพ้ืนที่ต่าง ๆ สำหรับการสร้างศักยภาพในกรุงเทพมหานครในอนาคต  

ความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในออสเตรเลียและกรุงเทพมหานคร ได้วางรากฐานสำหรับการสร้างศักยภาพ
ภายในกรุงเทพมหานครในอนาคต และการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนางานนี้ เรื่องสำคัญสำหรับ
การสร้างขีดความสามารถ ประกอบด้วย: 
• ความเ  ่ยว าญ  านข อมู เ ิงพื้นท ่: จัดหาข้อมูลเชิงพ้ืนที่รวมถึงข้อมูลจากแหล่งเปิด การดูแลรักษาข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ เพ่ิมความเข้าใจที่ลึกซึ้งข้ึนเกี่ยวกับความซับซ้อนของการระบุผู้ดูแลข้อมูลและใช้ตัวชี้วัดความน่าอยู่
ของเมืองและนำตัวชี้วัดความน่าอยู่ของเมืองไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การบริหารเมือง บบอิงห  ก าน: ใช้ข้อมูลที่ละเอียดประณีตเพ่ือขับเคลื่อนการกำหนดนโยบายของเมือง 
นอกจากนี้ประเด็นหลักในการเติมข้อมูลตัวชี้วัดความน่าอยู่รวมถึงการขาดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่พร้อมใช้งานได้ทันที
ในหน่วยที่เล็กกว่าเมือง (เช่นข้อมูลระดับเขต) ข้อมูลเปิดรวมถึงความเชี่ยวชาญในการจัดหาและการใช้ข้อมูล
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เปิดสามารถใช้วัดค่าตัวชี้วัดความน่าอยู่ในหน่วยเล็กกว่าระดับเมืองได้ทันท ีสิ่งนี้จะช่วยให้สามารถติดตามความ
ไม่เสมอภาคในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญได้โดยตรง (เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นเราขอแนะนำให้พัฒนาระบบการเข้าถึงที่ช่วยให้สามารถใช้งานข้อมูลเปิดที่ละเอียด
ยิ่งขึ้นเพ่ือให้มีการตรวจสอบปัจจัยทางสังคมด้านสุขภาพในกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรา
ขอแนะนำให้มกีารพัฒนาพอร์ทัลข้อมูลเปิด (open source data portal) ที่เจ้าภาพมีความเก่ียวข้องกับ
ตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งเป็นระดับที่สามารถเข้าถึงและมีพลังในการสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล             
เชิงพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลางอื่น ๆ ในระยะยาว เพ่ือเสริมความแข็งแกร่ง
ของงานนี้เราขอแนะนำให้ดำเนินการโดยมีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างมากข้ึนรวมถึงภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อให้บริบทความน่าอยู่ของเมืองในกรุงเทพมหานคร
ไปถึงสำหรับผู้ใช้ปลายน้ำ 
โอกาสสำหร บเมืองอ่ืน 
โครงการนำร่องนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนารากฐานของหลักฐานสำหรับความน่าอยู่
ของเมืองในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง เราขอแนะนำการประยุกต์ใช้กรอบความน่าอยู่ของ
กรุงเทพมหานครนำร่องนี้ไปใช้ในเมืองต่างๆ ในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลางอ่ืน ๆ ควรจำไว้ว่าการจัดลำดับ
ความสำคัญของความน่าอยู่ของเมืองของท้องถิ่น แหล่งข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคนั้นมีความ
แตกต่างกันไปตามบริบทที่มีแตกต่างกันอย่างหลากหลาย จำเป็นต้องมีกรอบความน่าอยู่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
พร้อมกับการป้อนข้อมูลของท้องถิ่นและมีการทดสอบในพ้ืนที่กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาตัวชี้วัด
อย่างต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการสร้างศักยภาพ สิ่งนี้ทำให้กรอบความน่าอยู่ของเมืองสะท้อนถึง
บริบทความสำคัญทางกลยุทธ์และเพ่ิมโอกาสในการแปลไปเป็นนโยบายและการปฏิบัติ นอกจากนี้โครงการ         
นำร่องยังเปิดโอกาสสำคัญสำหรับการแบ่งปันความรู้ในอนาคตและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเมือง              
ในบริบทต่าง ๆ เราขอแนะนำให้สร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติที่มีส่วนร่วมในเมืองที่หลากหลายเพ่ือรับมือกับ  
ความท้าทายในเมืองที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 
บทสรุป 

โครงการนำร่องนี้ได้สร้างแนวความคิดความน่าอยู่ของเมืองในบริบทของประเทศรายได้ต่ำถึงปาน
กลางที่มีศักยภาพในการปรับใช้ในเมืองอ่ืน ๆ กรอบความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานครนำร่องได้นำเสนอแผนที่
และประเดน็สำคัญในอนาคตสำหรับการวัดค่าและการติดตามความน่าอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และปัจจัยทางสังคมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การ
ดำเนินงานในอนาคตควรยกระดับของโอกาสสำหรับการสร้างศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเชิงพ้ืนที่และการบริหารเมืองกรุงเทพมหานครที่อิงกับหลักฐาน สิ่งนี้จะช่วยให้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าได้ดีขึ้นเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการมีความน่าอยู่ที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงการมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีที่สูงขึ้น 

----------------------------------------------------------------------- 
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