บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง หลักเกณฑและการประเมินดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนใน
โครงการอสั ง หาริมทรัพ ยของประเทศไทย มีเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ ยวขอ งจํา นวนมากต อง
ทําการศึกษาเพื่อเปนความรูพื้นฐานสําหรับทําการศึกษาวิเคราะหในการศึกษาขั้นตอนตอไป
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการปริทัศนเอกสาร ดังตอไปนี้
1) แนวคิด ทฤษฎี และความหมาย ที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑและการประเมิน
2) แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนและความอยางยั่งยืน
3) แนวคิด ทฤษฎี และความหมาย ที่เกี่ยวของกับโครงการอสังหาริมทรัพย
4) ขอกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการประเมิน มาตรฐานที่อยูอาศัย
5) เทคนิคการวิเคราะหรวบรวมและประมวลผลขอมูลในการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎี และความหมายที่เกี่ยวของกับ
หลักเกณฑประเมิน
1. ความหมายของหลักเกณฑประเมิน
ในความหมายของหลั ก เกณฑ ป ระเมิ น ซึ่ ง สามารถแยกออกเป น 2 ส ว นคื อ
“หลักเกณฑ” หรือ “การประเมิน” ซึ่ง พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให
ความหมายวา “หลักที่กําหนดไวเพื่อใชวินิจฉัยและปฏิบัติตาม” และใหความหมายของคําวา
“ประเมิน” คือ กะประมาณคาหรือราคาเทาที่ควรจะเปน เชน ประเมินราคา(ราชบัณฑิตยสถาน,
2542) ดังนั้น “เกณฑประเมิน” จะไดหมายความวา หลักที่กําหนดไวเพื่อวินิจฉัยและปฏิบัติตาม
เพื่อประมาณคาเทาที่ควรจะเปน ซึ่งกระบวนการการประเมินจําเปนตองใชดุลยพินิจ และหรือ
คานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผล
ที่วัดไดกับเกณฑที่กําหนดไว (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544) ซึ่งในการประเมินคาสิ่งใดก็ตามจะตอง
ประกอบดวย สวนประกอบการ ที่ไดจากการวัด กับการตัดสินคุณคาของสวนประกอบการนั้นโดย
การเปรียบเทียบสวนประกอบการที่ไดจากการวัดกับเกณฑการประเมินองคประกอบของการ
ประเมินเขียนแสดงในรูปสมการ ดังนี้
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การประเมิน (evaluation) = การวัด (measurement) + การตัดสินใจ (judgment)
องค ป ระกอบหลัก ของการประเมิน คือ กระบวนการที่มุ ง แสวงหาคํ า ตอบสํา หรั บ
คําถามที่วา นโยบาย แผนงาน โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาประสงคที่กําหนดไว
ตั้งแตตนหรือไม และระดับใด วัดคาขอบเขตการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไวกอนหนา และการ
ประเมิน เปนการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่เปนจริงกับสิ่งที่ควรจะเปน เพื่อมุงหาขอเดนและขอดอย
และเพื่อการไดรับแนวทางในปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น และมีรูปแบบของการประเมินออกเปนตัวเลข
(ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2544; Tyler, 1950; Stufflebeam & Webster, 1983; Wilde & Sockey,
1995)
ทั้งนี้สามารถสรุปความหมายของหลักเกณฑการประเมิน คือ รายการที่ใชบัญญัติ
เพื่อพิจารณาตัดสินวัดคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีกระบวนการอยางมีระบบ แบบแผน และเหมาะสม วา
บรรลุตามวัตถุที่ตั้งไวหรือไม (Hamilton, 1976; Stake, 1983)
ดังนั้นสามารถสรุปลักษณะสําคัญที่ประกอบในเกณฑการประเมิน ได 3 ประการ คือ
1) สามารถบงบอกการดําเนินการขององคกรหรือหนวยงานที่ประเมิน เปนไป
ตามวัตถุประสงค เปาหมาย ระดับคุณคา ที่กําหนดไวหรือไม
2) ตองสามารถแสดงคา คุณงามความดี คุณภาพ และสะทอนถึงคุณลักษณะ
ขององคกรทั้งขอดีและขอดอยไดอยางแมนยํา ถูกตอง และเหมาะสมตามกาละเวลาในสถานที่
หรือพื้นที่ที่ทําการประเมิน ซึ่งตองสามารถแสดงคาออกเปนตัวเลข เพื่อนําไปเปรียบเทียบไดกับคา
มาตรฐานที่กําหนด หรือเกณฑที่ตั้งไว
3) สามารถนํ า ไปใช เ ป น ประโยชน เ พื่ อ แนวทางในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ของ
องคกรหรือหนวยงานที่ทําการประเมินตอไปได
และจากแบบแผนของการประเมิน (House, 1983) สามารถแบงออกผลของการ
ประเมินออกเปน 4 ดานดังนี้ คือ
1) ความเปนรูปธรรมโดยเชิงปริมาณ
2) ความเปนรูปธรรมโดยเชิงคุณภาพ
3) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากประสบการณ
4) การรับทราบถึงการดําเนินการจัดการ
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2. ประเภทของหลักเกณฑการประเมิน
จากแนวคิ ด และความคิ ด เห็ น ต า ง ๆ ของนั ก วิ ช าการมี ก ารแบ ง ประเภทของการ
ประเมินไดหลากหลายประเภท ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมประเภทของการประเมินจาก Tyler (1967)
Cronbach (1963,1983) Stufflebeam (1983) Stake (1973, 1983) สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544)
และสมคิด พรมจุย (2550) สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 แบงตามลําดับเวลา
การแบงตามลําดับของเวลาของโครงการที่ประเมิน สามารถแบงออกไดเปน 4 ชวง
ดังนี้
1) การประเมินชวงกอนเริ่มโครงการทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพื่อ
นําไปสูการเตรียมพรอมของขอมูลในการพัฒนาโครงการ การวางแผนงานการดําเนินการงาน การ
เตรี ย มทรัพ ยากรต า ง ๆ ทั้ ง บุคลากร เครื่ อ งมือตา ง ๆ โดยมีจุดมุง หมายเพื่ อ การตัด สิน ใจของ
โครงการที่เหมาะสม
2) การประเมินชวงระหวางการดําเนินงานทําการเก็บขอมูลประเมินในระหวางมีการ
ดํ า เนิ น งานเกิ ด ขึ้ น แล ว เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารตรวจสอบการดํ า เนิ น การเป น ไปตามแผนงาน
ความกาวหนา รวบรวมปญหาอุปสรรค โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรค
และประสิทธิภาพของงาน
3) การประเมินชวงหลังการดําเนินการทําการพิจารณาที่ ผลผลิตและผลที่ไดรับเมื่อ
โครงการแลวเสร็จเพื่อนําไปสูการหาขอสรุปวาโครงการบรรลุวัตถุประสงค ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายหรือไม โดยมีจุดมุงหมายใชเปนขอมูลในการดําเนินการโครงการตอไป
4) การประเมิ น ผลกระทบทํา การพิจ ารณาศึก ษาหาผลกระทบของโครงการเมื่ อ
โครงการสิ้นสุดไปแลวระยะหนึ่ง
2.2 แบงตามรูปแบบการประเมิน
การแบงตามรูปแบบการประเมินสามารถแบงออกไดเปน 3 แบบ ดังนี้
1) การประเมิ น ยึดจุ ดมุง หมายหลั ก ทํ า การตรวจสอบประเมิ น ที่จุ ดมุง หมายหรื อ
วัตถุประสงคและผลที่ไดรับจากการปฏิบัติการของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไม
2) การประเมินจากการตัดสินคุณคาทําการพิจารณาหาสารสนเทศเพื่อกําหนดและ
วินิจฉัยคุณคาของโครงการ
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3) การประเมินเพื่อใชขอมูลในการตัดสินใจการพิจารณาหาสารสนเทศ ขอมูล และ
ขาวสารตาง ๆ เพื่อชวยผูบริหารมีทางเลือกในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง เหมาะสม
2.3 แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน
การแบงตามจุดมุงหมายของการประเมินสามารถแบงออกไดเปน 2 การประเมิน
ดังนี้
1) การประเมินเพื่อปรับปรุง มีจุดมุงหมายเพื่อทําการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแล
การดําเนินการ โดยทําการศึกษาความกาวหนาของโครงการ ปญหาอุปสรรค เพื่อใชในการแกไข
ปญหา ตาง ๆ
2) การประเมินเพื่อสรุปผล มีจุดมุงหมายเพื่อทําการสรุปผลเบ็ดเสร็จของโครงการ
เมื่อโครงการแลวเสร็จ โดยทําการ ตรวจสอบคุณภาพ ความคุมคาของโครงการ เพื่อพิจารณาผล
ตามเปาหมาย
2.4 แบงตามหลักการประเมินคา
การแบงตามหลักการประเมินคาสามารถแบงออกไดเปน 2 หลัก ดังนี้
1) การประเมินคาตามเปาหมาย (gal-based evaluation) เปนการประเมินผลของ
โครงการวาบรรลุเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือไม
2) การประเมินคาไรเปาหมาย (goal-free evaluation) เปนการประเมินผลของ
โครงการโดยไมไดตั้งวัตถุประสงคไวกอน แตมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3. คุณสมบัติของหลักเกณฑประเมิน
คุณสมบัติที่ดีของมาตรวัด ประกอบดวย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2550)
1) ความเปนกลางของเครื่องชี้วัด หมายถึง ความไมลําเอียง (bias) ของเครื่องชี้วัดที่
ผลของการประเมินอาจเกื้อกูลตอกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่เปนประเภทเดียวกัน แตจัดทํา
โดยหนวยงานที่แตกตางกัน
2) ความเปนวัตถุวิสัยของเครื่องชี้วัด หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับคาของเครื่องชี้
วั ด มิ ไ ด เ กิ ด จากการคิ ด เอาเองตามความรู สึ ก ของผู ป ระเมิ น หรื อ ที่ เ รี ย กว า ตามจิ ต วิ สั ย
(subjectivity) แตขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยู หรือเปนรูปธรรมของคุณสมบัติที่ผูประเมินจะประเมิน
3) ความวองไวตอความแตกตางของเครื่องชี้วัด หมายถึง ความสามารถของเครื่องชี้
วัดที่จะวัดความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน ในการประเมินผล
โครงการที่ใหประชาชนรวมประเมิน เชนเรื่องอัตราความพึงพอใจ แทนที่จะใหระบุเพียงความ
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เพียงพอหรือไมเพียงพอ ซึ่งจะมีการผันแปรแคบมากคือ 1 เทานั้น ควรจะใหกลุมที่มีความพอใจ
และไมพอนั้น บอกวามีความพอใจ ไมพอในมากนอยเทาใด
4) คาของมาตรวัดหรือเครื่องชี้วัดที่ไดควรมีความหมาย หรือตีความหมายไดอยาง
สะดวก กลาวคือ คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและจุต่ําสุด งายแกความเขาใจ
5) ความถูกตองในเนื้อหาของเครื่องชี้วัด หมายถึง ความสามารถของเครื่องชี้วัดที่
สามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัดจริง ๆ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนและความยั่งยืน
1. แนวคิดการพัฒนาชุมชน (Community development concept)
การพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 2 คํา คือ การพัฒนาและชุมชน ซึ่งการพัฒนา
หมายถึง ทําใหเจริญ การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสภาพ ปรับปรุงใหตางจากเดิม ชุมชน หมายถึง การ
รวมตัวของบุคคล กลุม/องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยูในขอบเขต
พื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ระดับพื้นฐานที่สุด คือ หมูบาน หรือ ชุมชนในรูปแบบอื่น
ๆ ที่มีมารวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาเดียวกัน เชน ชุมชนลุมน้ํา ชุมชนวัฒนธรรม เปนตน (พิสันติ์
ประทานชวโน, 2553) ดังนั้นการพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการใหการศึกษาแกประชาชน
เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดหรือชวยตนเองไดในการคิด ตัดสินใจ และดําเนินการแกปญหา
ตลอดจนตอบสนองความตองการของตนเองและสวนรวม ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหมี
มาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยความรวมมือของราษฎรและภาครัฐ (สรฤทธ จันสุข, 2549) และ
เกิดความเจริญขึ้นในทุก ๆ ดาน เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
เปนตน (ธนากร สังเขป, 2551)
ในขณะเดี ย วกั น การพั ฒ นาต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของชุมชน โดยเฉพาะการใชทรัพยากร องคประกอบของสถาบันตาง ๆ และ
การกระจายตัวของทรัพยากรตาง ๆ ในชุมชน เปาหมายหลักหนึ่งเดียวของการพัฒนาชุมชนคือการ
ทําใหเศรษฐกิจของทองถิ่นมีความเปาะบางนอยที่สุดที่จะขับเคลื่อนไปสูการผลิตของเทคโนโลยี
ตาง ๆ และในสภาวะแวดลอมของการแขงขันทางตลาด และในการพัฒนาชุมชนตองการที่จะมี
สวนเกี่ยวของและมีสวนรวมกับผูอยูอาศัยในทองถิ่นเพื่อทําการพิสูจนกลยุทธที่ใชเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Green & Haines, 2002)
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การพัฒนาชุมชนเปนทางเลือกหนึ่งที่กอใหเกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมควบคูกบั การให
การบริการของประชาชน สามารถยึดถือเปนภาระงานของการแกไขปญหาอยางเพียงพอที่จะ
นําไปสูการแกไขปญหาทางสังคมที่กดดันของคนรวมสมัย (Ife & Tesoriero, 2006) โดยมี
องคประกอบของการพัฒนาชุมชน ตามภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.1
องคประกอบรวมของการพัฒนาชุมชน

Source: “Integrated community development” by Jim Ife and Frank Tesoriero, (2006),
Community development, p.211. (Modified)
รูปแบบขององคกรทางสังคม (Ife & Tesoriero, 2006) ประกอบดวย 5 องคประกอบ
ดังตอไปนี้
1) ขนาดของกลุมมนุษย (human scale)
2) เอกลักษณและความเปนเจาของ (identity and belonging)
3) ความผูกมัดและพันธะซึ่งกันและกัน (obligations)
4) การปฏิสัมพันธกันภายในชุมชนตาง ๆ (gemeinschaft)
5) วัฒนธรรม (culture)
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ในการการพัฒนาชุมชนใหมีความพอเพียงในเรื่องการพัฒนาจากภายในสูภายนอก
ควรมีการกําหนดขอบเขตของแตละหนวยชุมชนใหมีขนาดเล็กที่สุด เพื่อใหสามารถกําหนดระดับที่
เหมาะสมกับศักยภาพในการสนองความตองการและการบริการจัดการของแตละลําดับขัน้ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด (จักรสิน นอยไรภูมิ, 2551)
ลําดับของชุมชนแบงออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
1) หนวยระดับชุมชน (Neighborhood) เปนหนวยระดับเล็กที่สุด ผูคนมีการใชงาน
บอยที่สุด และมีความใกลชิดกับผูคนมากที่สุด ดวยความเปนหนวยที่มีขนาดเล็กและไมซับซอน
โอกาสในการการสรางใหเกิดความพอเพียงจึงสามารถทําไดงาย ความพอเพียงจะเกิดจากการที่
ผูคนในชุมชนไดรับการสนองความตองการขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง ผูคนในชุมชนมีความคุนเคยกัน
2) หนวยระดับยาน (District) เปนหนวยชุมชนลําดับที่ 2 เปนหนวยที่มีความใกลชิด
กับผูคนรองลงมาจากหนวยระดับชุมชน ซึ่งหนวยระดับยานนี้จะเปนหนวยที่รองรับการใชงานของ
ผูคนเปนจํานวนมากและหลากหลาย ความพอเพียงจะเกิดจากการที่ผูคนภายในยานไดรับการ
สนองความตองการอยางทั่วถึง มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีจิตสํานึกรวมกัน
3) หนวยระดับเมือง (Urban) เปนหนวยชุมชนที่มีการใชงานบอยนอยที่สุด ความ
พอเพียงจะเกิดขึ้นจากการที่เมืองมีการพึ่งพาตัวเองไดและพอเพียงในตัวเอง ผูคนในเมืองไดรับ
บริการอยางทั่วถึงเมืองตองไมรุกรานธรรมชาติและสรางปญหาใหกับสิ่งแวดลอม
และลําดับขั้นของชุนสามารถแบงไดตามภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.2
ลําดับขั้นของหนวยชุมชน

ระดับชุมชน (Neighborhood)
ระดับยาน (District)
ระดับเมือง (Urban)

ที่มา : “ลําดับขั้นของหนวยชุมชน” โดย จักรสิน นอยไรภูมิ (2551), หลักการทางแนวคิดชุมชน
เมืองที่พอเพียง, น. 196
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สวนบทบาทขององคประกอบในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนนั้น ประกอบดวยกัน 8
สวน ซึ่งเปนการแบงตามความรับผิดชอบในแตละสวนในการปรานสัมพันธซึ่งกันและกัน การสรรค
สรางทรัพยสินถาวรและโอกาสตาง ๆ ในชุมชน (Marsden & Hines, 2008) ดังแสดงตามตารางที่
2.1
ตารางที่ 2.1
บทบาทขององคประกอบของชุมชน
มีการดําเนินการกับชุมชนไดดีดวยประสิทธิผลและการที่สวน
รวมอยางทั่วถึงเปนตัวแทนไดและเปนผูนําของชุมชน
การขนสงและการเชื่อมโยง
ชุมชนมีการเชื่อมโยงติดตอระหวางกันไดอยางดีเยี่ยมดวย
การบริการขนสงที่ดีและการสื่อสารโยงใยประชาชนไปยังการ
ทํางาน การบริการดานสุขภาพ และการบริการอื่น ๆ
การบริการตาง ๆ
มีการใหทั้งที่เปนการสาธารณะ สวนบุคคล และชุมชน และ
การบริการอาสาสมัครซึ่งตองสามารถใชบริการไดทั่วถึง
สิ่งแวดลอม
มีการจัดสถานที่ใหประชาชนไดอยูอาศัยในวิถีของการเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
ความเสมอภาค
มีความยุติธรรมสําหรับทุกคนบนโลกที่มีความหลากหลาย
และทั้งที่อยูในปจจุบันและชุมชนในอนาคต
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจทองถิ่นมีความเฟองฟูและคึกคัก
การเคหะและสิ่งกอสรางตาง ๆ อาคารที่คุณภาพสูง
สังคมและวัฒนธรรม
วัฒนาธรรมทองถิ่นมีการสืบทอด ใชงานโดยทั่วไป และ
ดําเนินอยู อยางเขมแข็งในพื้นที่และมีกิจกรรมรวมกับชุมชน
อื่น ๆ
Source: “Spatial community” by Marsden, T., and Hines, F. (2008), Sustainable
communities, p.33. (Modified)
การปกครอง-ควบคุม-จัดการ
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2. แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Concept)
“การพัฒนาอยางยั่งยืน” มีการนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาอยางกวางขวาง ซึ่ง
เป น แนวคิ ด ในการปฏิบั ติ เ พื่ อ ให ก ระบวนการที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น อยู ส ามารถดํ า เนิ น ต อ ไปเรื่ อ ย ๆ
ความหมายของคําวา “ยั่งยืน” ในแตละดานมีความคลายคลึงกัน การพัฒนาอยางยั่งยืนเปน
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรของมนุษยในปจจุบันและในอนาคต กลาวคือ อัตราการใช
ทรัพยากรของมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการในปจจุบัน ที่ไมควรมากจนกระทั่งตองลดความ
ตองการของมนุษยในอนาคต (Guy & Moore, 2005) คําจํากัดความของ การพัฒนาอยางยั่งยืน
คือ สถานะสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอยูอาศัยของประชาชน
สําหรับยุคตอไปที่มาถึง (สันติ บางออ, 2547)
สหประชาชาติโดยคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World
Commission on Environment and Development) (2010) ไดใหคําจํากัดความ “การพัฒนา
อยางยั่งยืน” คือการพัฒนาใหเพียงพอกับปจจุบันโดยจะตองไมมีการลดความตองการของคนรุน
ตอ ๆ ไป และไดใหคํานิยามของคําวาการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ “การพัฒนาที่ตอบสนองตอบตอ
ความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนในรุนอนาคตตองลดทอนความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของตนเอง" นั้นคือ การใชทรัพยากรที่หมุนเวียน ไมไดถูกทําลายหรือทําให
ดอยลง สําหรับคนรุนตอ ๆ ไป และในขณะเดียวกันก็ตองทําการสะสมทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ตอเนื่องดวยตอไป (World Resource Institute, 2010)
การพัฒนาอยางยั่งยืนมีองคประกอบ 3 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ
และดานสังคมศาสตร ในดานอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้ (Raimi et
al., 2009)
1) ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ในพิ จ ารณาถึ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ด า น
สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ เพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตตอไป ในปจจุบันปญหาดาน
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมีหลายองคกรที่ใหความสําคัญและมีการรณรงคเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเรื่องโลกรอน ทั้งนี้ประเด็นดานสิ่งแวดลอมยังครอบคลุมถึง
การใชและการอนุรักษพลังงานเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีคุณคา ซึ่งการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ไดรวมแนวคิดดานสิ่งแวดลอมไวแลว ไดแก การออกแบบบานประหยัดพลังงาน การ
วางแผนการแยกขยะในชุมชน การเลือกใชวัสดุกอสรางที่มีใชทรัพยากรตลอดอายุการใชงานต่ํา
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(Life Cycle assessment) การวางแผนลักษณะทางการภาพของอาคารใหเอื้อตอการใชสภาวะ
แวดลอม เปนตน
2) ดานเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแลวการดําเนินการใด ๆ ที่เพิ่มเติมออกจากกรอบการ
ปฏิ บัติ เ ดิม ๆ เชนออกแบบและกอสรา งบา นประหยัดพลัง งาน ก็มักจะตามมาดว ยมูลค า การ
กอสรางที่แพงกวาปกติ แตผลที่ไดรับในระยะยาวถึงสามารถชวยลดและประหยัดการใชพลังงาน
ในอนาคตได นอกจากนี้มูลคาดานการตลาดของโครงการที่มีภาพลักษณในเชิงอนุรักษสามารถ
เปนประเด็นสําคัญที่จะสงเสริมสอดคลองใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได ดังนั้นความสอดคลอง
ดานเศรษฐกิจตอการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงเปนอีกปจจัยหลักที่นักพัฒนาจะตองคํานึงถึง
3) ดานสังคม เปนภาวะที่หลีกเลี่ยงไมไดในสังคมมนุษย ทั้ง นี้การพัฒนาใด ๆ ที่
สอดคลองและสงเสริมใหสภาพสังคมความเปนอยูที่ดี จะเปนตัวชวยผลักดันใหมนุษยมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน ซึ่งจะสังเกตเห็นวาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เนนแสดงออกถึงความปลอดภัย
ความสงบเงียบ สภาพสังคมแวดลอมที่นาอยูนั้น เปนจุดขายที่สําคัญอยางมาก ทั้งนี้การที่สามารถ
สรางหรือรักษาสภาพสังคมใหนาอยูเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
องคประกอบของการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ดานและมี
ความสัมพันธกันเปนไปตามแผนภาพที่ 2.3
แต อ ย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณามาจากความเป น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได เ บื้ อ งต น ที่ ว า
องคประกอบทั้ง 3 ดานไมสามารถเทากันไดจริงตามความสัมพันธที่ไดกลาวมาขางตน ดังนั้นจึงมี
นักวิชาการไดเสนอแนวคิดความสัมพันธของความยั่งยืนโดยมีจุดศูนยกลางอยูในตําแหนงเดียวกัน
ที่ศูนยกลาง โดยมีความเปนจริงเดียวที่เกิดขึ้นไดจริงอยางเปนรูปธรรมคือสิ่งมีชีวิตทั้งทางชีวภาพ
และทางเคมีและความสามารถที่จะบรรจุไดของโลก ดังนั้นแทนที่จะมีความสัมพันธกันเปนเชื่อม
กันในบางสวน แตกลับกลายเปนความสัมพันธแบบระบบเศรษฐกิจอยูในระบบสังคม การเปน
สั ง คมอยู ใ นส ว นของวั ฒ นธรรมและทั้ ง สามส ว นนั้ น อยู ภ ายในและขึ้ น อยู กั บ สิ่ ง แวดล อ มหรื อ
ธรรมชาตินั้นเองที่จะหลอมรวมไวดวยกัน (Sarkissian et al., 2009) โดยมีลักษณะความสัมพันธ
ตามภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.3
แผนภาพความสัมพันธองคประกอบของการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่มา : “The interlinking circles Model of sustainability” Sarkissian, W., N. Hoffer, et al.
(2009) Kitchen table sustainability, p.23. (Modified)
ภาพที่ 2.4
แผนภาพความสัมพันธองคประกอบของการพัฒนาอยางยั่งยืน
แบบมีจุดศูนยกลางเดียว

Source: “The concentric circles Model of sustainability” Sarkissian, W., N. Hoffer, et al.
(2009) Kitchen table sustainability, p.23. (Modified)
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3. ความแตกตางระหวางความยั่งยืนและความเปนสีเขียว
ในปจจุบันเมื่อพิจารณามาตรฐานอาคารเขียวและระบบการรับรองผลผลิตภัณฑโดย
สวนใหญแลวจะใชความหมายเพื่อความยั่งยืนเปนหลัก ซึ่งเมื่อเปรียบความยั่งยืนของผลผลิตใด ๆ
คือทําใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดซึ่งจะใชวัตถุดิบที่มาจากวัสดุทดแทนหรือนํากลับมา
ใชใหมและหรือที่เรียกวายั่งยืนนั้นเอง ในขณะเดียวกันการผลิตเพื่อวัตถุประสงคลดการผลกระทบ
ทางสิ่ ง แวดล อ มหรื อ ประหยั ด วั ต ถุ ดิ บ ทางสิ่ ง แวดล อ มที่ เ รี ย กกั น ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ขี ย ว (green
product) นั้นอาจจะเรียกไดวาไมยั่งยืนดวยเสมอไป เนื่องจากในการผลิตมีความจําเปนตองใช
วัสดุและพลังงานที่ไมใชพลังงานทดแทนก็อาจจะเปนเพียงแคผลิตเขียวแตไมมีความยั่งยืน ดังนั้น
หากจะพิจารณาความเปนสีเขียวและยั่งยืนไปดวยกัน เมื่อมีองคประกอบดังนี้คือ ตองใชงานดั่ง
เชนผลิตภัณฑเขียว ตองมีความเปนพิษต่ําหรือไมมีเลย และโรงงานที่ผลิตก็ตองเปนโรงงานที่มี
ความยั่งยืนดวยเชนกัน (Wagner, 2008) โดยสวนใหญแลวคําวา “เขียว” (green) จะใชแสดงให
เห็นถึงมาตรฐานลักษณะของสิ่งแวดลอมที่บริสุทธิ์ ถึงแมวาจะมีหลายขอดีที่วา “กําลังจะเขียว”
เพื่ออนุรักษโลกก็ตาม อยางไรก็ตาม “ความยั่งยืน” มีกรอบของการนิยามที่กวางออกไปกวานั้น ซึ่ง
จะตองมีการเตรียมการบริการทางดานธุรกิจดวยเพื่อการใชทรัพยากรอยางประหยัดที่สุดและได
ประโยชนสูงสุด ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสามารถเปนไดทั้ง พลังงาน กระดาษ น้ํา คน ที่วาง ความ
รอน นํามาสูรูปแบบของการบริหารคาใชจายในการดําเนินการทางธุรกิจ การขาดการดําเนินการ
กระบวนการอัตโนมัติและทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง ก็ตาม ดังนั้น กลาวไดวา “ เขียวคือผลผลิตซึ่งมาจาก
การเริ่มตนของความยั่งยืนที่ประสบความสําเร็จ” “green is a by-product of a successful
sustainability initiative.” (Moore, 2009)
ดังนั้น จากขอมูลที่กลาวมาขางตน สามารถจํากัดความ “การพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียกับชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ
ซึ่งมีการพัฒนาองคประกอบของกายภาพของสิ่งแวดลอมขึ้นเปนพื้นฐาน สงผลตออิทธิพลในการ
กําหนดความเปนไปของการเกิดขึ้นทั้งหมด ชุมชนยั่งยืนจึงลักษณะคือเปนชุมชนที่สามารถสราง
สมดุล และดํารงการใชชีวิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ใชศักยภาพของ
สิ่งแวดลอมใหคุมคา สามารถสรางทดแทนและใชไดอยางตอเนื่องในทองถิ่นนั้น ๆ
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แนวคิด และความหมายที่เกี่ยวของกับโครงการอสังหาริมทรัพย
ความหมายของคําวา อสังหาริมทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 139 บัญญัติวา “อสังหาริมทรัพยหมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดกับที่ดินมีลักษณะ
เปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
ที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย" (กระทรวงมหาดไทย,
2535) ดังนั้น อสังหาริมทรัพยจึงประกอบดวยประการแรก ที่ดิน ทรัพยที่ติดอยูกับที่ดิน ทั้งที่เกิด
โดยธรรมชาติ (เชน ตนไม) หรือคนสรางขึ้น (เชน อาคาร) ทรัพยที่ประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ที่ดิน เชน แรธาตุ และสิทธิทั้งหลาย อันไดแกสิทธิในการซื้อ-ขาย ใชสอย สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน
ภาระติดพัน ฯลฯ ในประเทศไทย คําวา “อสังหาริมทรัพย” เปนศัพทเฉพาะ (technical term) ทาง
กฎหมายคําหนึ่ง ดังนั้นการพิจารณาความหมายในทางปฏิบัติ และถือเปนบรรทัดฐานอางอิงใน
ประเทศไทย จําตองอางอิงถึงตัวบทกฎหมายและขยายความโดยหลักแหงนิตินัยของไทยเปน
เกณฑ (พัลลภ กฤตยานวัช, 2550) โดยมีผังแสดงความหมาย ตามภาพที่ 2.5
ภาพที่ 2.5
ผังแสดงความหมายของอสังหาริมทรัพย

ที่มา: “องคประกอบของอสังหาริมทรัพย” โดย พัลลภ กฤตยานวัช, 2550, วารสารธนาคารอาคาร
สงเคราะห, 50 (13), น. 9.
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ดังนั้น โครงการอสังหาริมทรัพย คือนําเอาทรัพยหรือสิ่งกอสรางตาง ๆ มายึดติดกับ
ที่ดิน หรือการทํากิจกรรมเพื่อใหที่ดินมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยองคประกอบตามแผนภาพที่ 2.5
อันประกอบไปดวย 4 ดานคือ ที่ดิน ทรัพยอันติดกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร ทรัพยอันประกอบ
เปนอันเดียวกับที่ดิน และทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งในการทําโครงการอสังหาริมทรัพย
มีรูปแบบในการทําธุรกิจเพื่อใหเกิดผลประโยชน ยกตัวอยางเชน โครงการที่อยูอาศัย อาคาร
สํานักงานใหเชา ศูนยการคา ธุรกิจโรงแรม เซอรวิส อพารทเมนท รีสอรท สนามกอลฟ และนิคม
อุตสาหกรรม
ขอกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการประเมิน
และมาตรฐานที่อยูอาศัย
ในสวนนี้ จะกลาวถึงเนื้อหาของกฎหมาย มาตรฐาน และเกณฑประเมินตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในประเทศไทยและเกณฑประเมินของตางประเทศซึ่งนํามาใชในการเปรียบเทียบเกณฑ
ประเมินดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนของโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย โดย
สามารถจําแนกเปนขอกําหนดตาง ๆ ไดดังตอไปนี้
1. ขอกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑและงานวิจัยการประเมินดานการพัฒนา
ชุมชนและเอกสารที่เกี่ยวของในประเทศไทย
สามารถจําแนกเปนขอกําหนดตาง ๆ ไดดังตอไปนี้
1.1 ขอกฎหมายดานโยธาธิการและการผังเมือง
1.1.1 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2518)
กําหนด วางแผน ควบคุมการจัดวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหมหรือ แทนเมืองหรือสวนของ
เมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่ง โดยคํานึงถึงสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย
ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และ
สวัสดิภาพ ของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม และเพื่อดํารง รักษา
หรื อ บู ร ณะสถานที่ แ ละวั ต ถุ ที่ มี ป ระโยชน ห รื อ คุ ณ ค า ในทางศิ ล ปกรรม สถาป ต ยกรรม
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมี
คุณคาในทางธรรมชาติ
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ทั้งนี้ การกําหนดจัดทําผังเมืองประกอบดวยรายละเอียดซึ่งสามารถนําไปแสดง
อาณาเขตบริเวณที่ตั้งของโครงการ ไดแก แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม แผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงที่โลง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและ
ขนสง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน แผนผัง
แสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ และแผนผังแสดงบริเวณที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศ ที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติรวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือ
ตนไมหมูที่จะพึง สงเสริมหรือบํารุงรักษา ซึ่งแสดง รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังและชนิด
ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง
1.1.2 พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มีขอมูลที่เกี่ยวของในเรื่อง
การประกาศการโฆษณาใหประชาชนทราบแลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชน ในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้
จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของ ประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาการประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง"
1.1.3 พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผัง
เมืองรวม ในทองที่ 72 จังหวัดพ.ศ. 2552
1.1.4 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการใช
ประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม (72 ฉบับ)
ทั้งนี้ ตามขอ 3) และ 4) เปนขอจํากัดโครงการอสังหาริมทรัพยซึ่งขึ้นอยูกับพื้นที่ใน
เขตที่ดินตามประกาศฯ นั้น
1.1.5 พระราชบั ญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 (กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง,
2522) ในสวนขอกฎหมายที่เกี่ยวของคือ การนิยามความหมายของอาคาร ที่วาง ที่สาธารณะ เขต
เพลิงไหม ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การสถาปตยกรรมการผังเมือง และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร ซึ่งมีขอกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
โครงการมีดังตอไปนี้
1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาดเนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร
2) ลักษณะและ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช
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3) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
4) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดการ
แสงสวาง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย
และการกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5) ลักษณะ ระดับ เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร ระยะหรือ
ระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือ ระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทาง
เทา ทาง หรือที่สาธารณะ
6) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา ออกของรถ
สําหรับอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและ ขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้น
ดังกลาว
7) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือ เปลี่ยนการใช
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
8) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบ
อุปกรณประกอบของอาคาร
1.1.6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (กรมโยธาธิการและผัง
เมือง, 2535) เพิ่มเติมในเรื่องการควบคุมความสูงของอาคารและระหางกับอาคารอื่น ๆ ใกลเคียง
และการกําหนดพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้น เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่
ระบุไวใน
1.1.7 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง, 2543ง) กําหนดชนิดอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ
และ การกําหนดใหมีผูตรวจสอบ พรอมทั้งการออกใบรับรองการตรวจสอบ
1.1.8 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2543ก) ไดนิยามความหมายของอาคารตาง ๆ ใช
กําหนด สามารถแบงออกเปน
1) ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่
2) ที่ต้งั ของอาคาร ระดับ
3) เนื้อที่ของที่วางภายนอกและแนวอาคาร
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4) ระยะและหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร และกับเขตที่ดินของผูอื่น และ
กับระยะอาคารกับถนน ทางเทา ที่สาธารณะ
ทั้ง นี้ เ พื่ อ ประโยชนใ นด า นความมั่ น คงแข็ ง แรง ความปลอดภั ย การป องกั น
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาสุขภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง สถาปตยกรรม และการอํานวย
ความสะดวกแกการจราจร
1.1.9 กฎกระทรวงฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2543)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548) กําหนดพื้นที่ที่มิใหกอสรางอาคารที่มี
ลักษณะของหลังคาเปนรูปทรงอื่นที่มิใชอาคารที่มีหลังคาลาดชันตามแบบสถาปตยกรรมไทย
สถาปตยกรรมเมืองรอนชื้นหรือสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของเกาะสมุย ทั้ งนี้ พื้น ที่หลังคาลาดชั น
ดังกลาวจะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 80 ใน 100 สวนของพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดิน และมีสีกลมกลืน
ธรรมชาติ เชน สีอิฐสีดินเผา สีน้ําตาล สีเทา สีเขียวใบไม เปนตน
1.1.10 พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 (กรมโยธาธิการและผัง
เมือง, 2538) ใชกฎหมายครอบคลุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะที่มีการใชพลังงานดังตอไปนี้เปน
อาคารครอบคลุมกําหนดขนาดและการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาหรือติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
1.1.11 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (กรมโยธาธิการและผัง
เมือง, 2543ข) จุดประสงคของกฎหมายฉบับนี้เพื่อเพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลายของ
ดินหรือสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้กําหนดขอบังคับ ดังตอไปนี้
1) บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน
2) ความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน
ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะหาง
จากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น
3) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
4) วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก
5) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน
กรณีความลึกที่ตองขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินการถมดินโดยมีความ
สูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ตองอยูในความดูแลของเจาหนาที่และ
ดําเนินการตามขอกําหนด
1.1.12 พระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง, 2547) กรณีการดําเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม
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ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน และการรวมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอยางเปน
ธรรม เพื่อใหเกิดการใชประโยชนในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในดานการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอมและชุมชน และเปนการสอดคลองกับการผังเมือง
1.1.13 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (กรมโยธาธิการและผังเมือง,
2543ค) กลาวถึง จํานวนการดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินทําการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีการกําหนดการ
ใหบริการสาธารณะ สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
1.2 ขอกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
ในงานวิจั ย นี้ เกณฑ ก ารประเมิ น ในรายงานการวิ เ คราะหผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
(environmental impact assessment; EIA) ออกตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มี
รายการที่ตองนําเสนอในรายงานประกอบดวยแสดงและประเมินเพื่อวัตถุประสงคเพื่อใหรายงานฯ
ที่จัดทําขึ้นมีรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ตลอดจนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การเสนอ
มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมครอบคลุมและชัดเจน โดยแบงชวงระยะเวลาในการรายงานออกเปน 3 ชวงเวลาคือ
กอนกอสราง ระหวางการกอสราง และติดามผลเมื่อโครงการแลวเสร็จ ทั้งนี้ในการนําเสนอใน
รายงานมี ก ารนํ า เสนอ แบ ง ออกเป น 4 ส ว น ดั ง ต อ ไปนี้
(สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2542)
ในการนําเสนอรายการพิจารณาของโครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.2.1 นําเสนอความเปนมาของโครงการ เหตุผล และความจําเปนในการดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และขนาดของโครงการ เสนอรายละเอียดประเภทและขนาด
รวมทั้งพื้นที่โครงการพรอมกิจกรรมประกอบ พรอมแสดงเอกสารสิทธิ์ทุกแปลง การแบงแปลงที่ดิน
การจั ดระบบสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ รวมทั้ งพนักงานโดยระบุจํานวนพนักงานที่พัก
ภายในโครงการใหชัดเจน
1.2.2 สถานที่ตั้งของโครงการ ประกอบดวย การเขาถึงพื้นที่โครงการจากถนนสาย
หลั ก ที่ ป รากฏใน แผนที่ ข องทางราชการ ขนาดพื้ น ที่ โ ครงการ การใช ที่ ดิ น ข า งเคี ย งโดยรอบ
รายละเอียดประเภทของกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยละเอียด ภาพถาย
สภาพปจจุบัน สถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียง พรอมแผนที่ แผนผัง (กําหนดมาตราสวนและทิศ)
แผนผังแสดงโครงการ (layout) แสดงทิศ ขอบเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ การใชที่ดินภายใน
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โครงการและบริเวณขางเคียง ตําแหนงที่ตั้งของกิจกรรมทั้งหมด พรอมทั้งแผนผังแสดงระบบ
สาธารณูปโภค
1.2.3 รูปแบบอาคารและสิ่งกอสราง แสดงลักษณะ รูปแบบ ความสูง จํานวนและ
ขนาดของอาคาร ทั้งนี้ ใหระบุพื้นที่สีเขียวและพื้นที่วา ง รอยละของพื้ นที่ที่มีอาคารปกคลุมดิน
(BCR) อัตราสวนพื้นที่ของอาคารทั้งหมดตอพื้นที่โครงการ (FAR) รวมทั้งขนาดพื้นที่แตละกิจกรรม
และพื้นที่ใชสอย ตลอดจนระยะถอยรน ระยะหางของอาคารจากแนวของพื้นที่โครงการและแนว
ชายฝงหรือริมน้ํา (ถามี)
1.2.4 แผนงานการกอสรางและดําเนินการ แสดงรายละเอียดพรอมแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลากอสราง การดําเนินงานของโครงการและการจัดแบงระยะของโครงการ
รวมทั้งแผนการบริหารและกลุมเปาหมายของโครงการ เจาหนาที่และพนักงานที่เกี่ยวของใน
โครงการ
1.2.5 สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในปจจุบัน และสภาพพื้นที่โครงการ แสดง
สภาพพื้นที่และทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ บริเวณโดยรอบโครงการ ที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบ โดยใหครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวของ การแสดงขอมูลดานตาง ๆ ที่จะกลาวถึงตอไปนี้ ตอง
มีขอมูลของพื้นที่ที่ตั้งโครงการ ซึ่งสามารถจําแนกเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมไดเปน 4 ดานคือ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทาง
ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต
1.2.6 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการแยกใหชัดเจนถึงผลกระทบระหวาง
การกอสรางและเปดดําเนินการ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งดานบวกและดานลบ ผลกระทบทางตรงและ
ทางออมตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม หรือคุณคาตาง ๆ ที่มีตอมนุษย โดยพิจารณาในเชิงปริมาณและ
คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี ห ลั ก การประเมิ น ผลกระทบในลั ก ษณะเปรี ย บเที ย บระหวา งการมีแ ละการไม มี
โครงการ ซึ่งจะตองอธิบายถึงสภาพและลักษณะสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะไดรบั ผลกระทบใหชัดเจน
รวมทั้งครอบคลุมทั้งบริเวณพื้นที่ที่ศึกษาและรายละเอียดตาง ๆ ใหเพียงพอที่จะใหผูพิจารณา
สามารถมองเห็ น ภาพต า ง ๆ ได อ ย า งชั ด เจน ทั้ ง สภาพแวดล อ ม ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
สภาพแวดล อ มภายหลั ง ได รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาโครงการ รวมทั้ ง แยกให ชั ด เจนถึ ง
ผลกระทบระหวางกอสรางตั้งแตการปรับสภาพหรือปรับถมพื้นที่โครงการ และเปดดําเนินการที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละดานใหชัดเจน โดยมีหลักการประเมินผลกระทบในลักษณะของการ
เปรี ย บเที ย บระหว า งการมี แ ละการไม มี โ ครงการ และแสดงให เ ห็ น ความเปลี่ ย นแปลงของ
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สภาพแวดลอม พรอมทั้งระบุวิธีการประเมินและระดับผลกระทบใหชัดเจน ซึ่งในการประเมินผล
กระทบอาจแบงยอยเปนประเด็นตาง ๆ ตามระดับความสําคัญ
1.2.7 มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม จากผลการศึ ก ษาและ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม นํ า มาพิ จ ารณากํ า หนดมาตรการป อ งกั น และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุ ด โดยคํ า นึ ง ถึง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ที่ ใช ค า ใชจ า ย การควบคุ ม ดู แ ล เปน ต น ซึ่ ง เจ า ของ
โครงการหรือผูประกอบการจักตองยอมรับและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยมีมาตรการปองกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และกรณีที่คาดวาจะเกิดความเสียหายที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดใหเสนอ
แผนการชดเชยคาเสียหายนั้น ๆ เพื่อพิจารณามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากโครงการ
1.2.8 มาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ เป น การประเมิ น
ประสิทธิผลในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อเปนการเฝา
ระวั งผลกระทบสิ่ง แวดล อ มและปญ หาดา นสิ่ง แวดลอมที่ อ าจเกิด ขึ้น และใชเ ปน ขอ มูล ในการ
ประเมินตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (post evaluation) รวมทั้งปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสม
นอกจากนี้การบันทึกผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและผลของการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ
1.3 ขอกฎหมายดานพลังงาน
ในงานวิจัยนี้มีขอมูลที่ศึกษาใน พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน, 2535) ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1.3.1 การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนอาคารครอบคลุม
1.3.2 การอนุรักษพลังงานในอาคาร ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร
2) การปรั บอากาศอย า งมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งการรัก ษาอุณ หภูมิภายใน
อาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง
คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้น ๆ

31
4) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
5) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานในอาคาร
6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
7) คาการถายเทความรอยรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร และ
วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินคาการถายเทความรอนของวัสดุกอสรางอาคาร คาการถายเท
ความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร
8) มาตรฐานการปรับอาคาร การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องคาสัมประสิทธิการทําความรอนของวัสดุคาความตานทานความ
รอนของฟลม อากาศ คาความแตกต างอุ ณ หภูมิเ ทียบเทา คา ความแตกตางอุ ณ หภูมิร ะหวา ง
ภายในและภายนอกอาคารสั มประสิท ธิของการบังแดดของหนา ตา ง และคา ตัว ประกอบรัง สี
อาทิตย
1.4 มาตรฐานและเกณฑประเมิน
1.4.1 ISO14000 (สํานักสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน, 2547) เปน
มาตรฐานที่ใชในการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมแกองคกรทั้งภาคการผลิตและ
บริการ เริ่มจากการวางระบบการจัดการและการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม ไปสูการใชระบบ
การจัดการ การตรวจสอบประสิทธิผลของระบบและแกไขจุดบกพรอง จากนั้นเปนการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของระบบเปนระยะ ๆ โดยผูบริหารและนําไปสูการปรับเปาหมายใหมเพื่อ
เริ่มวงจรใหมของการวางแผน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมีลักษณะเปนกลไกที่เชื่อมตอกัน แตก็
ตองมีการขยายใหเติบโตและปรับใหเหมาะกับสภาพแวดลอมไดดวย ระบบจะไดผลหรือไมขึ้นอยู
กั บ คนและทรั พ ยากรที่ จ ะใช ใ นระบบ ประกอบด ว ย 17 องค ป ระกอบที่ ขึ้น ต อ กั น และกั น ใน
ISO14001 ไมมีสวนที่ใหเลือกได ทุกอยางมีความสําคัญเทากัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 หมวด
ใหญ ๆ คือ นโยบายดานสิ่งแวดลอม การวางแผน การนําไปปฏิ บัติและดําเนินการ และ การ
ตรวจสอบและแกไข และการพิจารณาทบทวน
1.4.2 กําหนดรายการมาตรฐานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของการเคหะแหงชาติ
พ.ศ. 2529 (การเคหะแหงชาติ อางอิงใน พงษศักดิ์ กังวานพาณิชย, 2547) เปนมาตรฐานขั้นต่ํา
ของที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมสําหรับชุมชน ใหมีลักษณะคือเปนที่อยูอาศัยมีโครงสรางแข็งแรง
ปลอดภัย คงทนตอการใชสอย มีการดูแลซอมแซมบางเล็กนอย มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูอยูอาศัยได
อยูในสิ่งแวดลอมที่ดีพอสมควร โดยกําหนดองคประกอบที่นอยที่สุดที่ชุมชนควรจะตองบรรจุใน
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ชุมชนนั้น โดยมีรายละเอียดคือ ขนาดของชุมชน ความหนาแนนของอาคารบานเรือน อัตราสวน
การใชที่ดิน องคประกอบของชุมชนขนาด และการสาธารณูปการและมาตรฐาน ที่จําเปนตองจัด
ใหมีในชุมชน
1.4.3 แบบประเมิ นอาคารประหยัดพลั งงานและเปนมิตรต อสิ่งแวดล อม สําหรับ
อาคารพักอาศัย (Thailand Energy and Environmental Assessment Method; TEEAM) (บาน
เดี่ยว บานแถว อาคารอยูอาศัยรวม) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550) เปนแบบประเมินสําหรับ
อาคารพักอาศัย เพื่อสงเสริมเจาของอาคารและผูออกแบบอาคาร ในการออกแบบกอสรางอาคาร
ใหประหยัดพลังงาน และในขณะเดียวกันสรางสิ่งแวดลอมที่ดีทั้งภายในและภายนอกอาคารของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยแนวทางที่กําหนดในแบบประเมินทั้งหมด
สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณทั้งหมด การประเมินจะอิงเกณฑประสิทธิภาพทางดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ที่มีอยูเดิมและกําลังจะประกาศบังคับใชในประเทศไทย ประเมินจากอาคารที่ผาน
การประเมินจะเปนอาคารที่ประหยัดพลังงานกวาอาคารทั่วไป ๆ ที่ออกแบบ และกอสรางกันมาใน
อดีตและปจจุบัน และในแบบประเมินจะแบงออกเปนหมวด จํานวน 9 หมวด ที่เกี่ยวของกับอาคาร
เปนหลัก อันไดแก สถานที่ตั้งโครงการ ผังบริเวณและงานภูมิสถาปตยกรรม ระบบเปลือกอาคาร
ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบธรรมชาติและพลังงานทดแทน ระบบสุขาภิบาล
วัสดุและการกอสราง เทคนิคการออกแบบและกลยุทธประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดลอมอื่น
ระดับในการประเมิน จะมีการใหคะแนนตามลําดับขั้นของการประหยัดพลังงาน
ในแตละหัวขอที่ใชในการประเมินใหมีการประหยัดพลังงานอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด คะแนน
จากหมวดตาง ๆ จะนํามาสะสมรวมกันและเทียบเกณฑระดับของการประหยัดพลังงาน โดย
แบงเปนสามระดับ ไดแก ดี ดีมาก และ ดีเดน แบงออกเปน 9 หมวด จํานวน 62 เกณฑ
1.4.4 หลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว (Thai’s rating for energy and
environment sustainability for new construction and major renovation; TREES) (ฉบับราง
มิถุนายน 2552) (สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI), 2552) แบบประเมินดังกลาวจัดตั้งโดย
คณะกรรมการอาคารเขี ย ว ในป พ.ศ. 2551 วิ ศ วกรรมสถานแห ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ (วสท.) ซึ่งอยูระหวางการจัดทํารางและกําลังจะดําเนินการทําประชาพิจารณ โดย
อางอิงหลักเกณฑการประเมินของ สภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building
Council-USGBC) ที่มีชื่อวา LEED ซึ่งในเบื้องตนคณะกรรมการรางหลักเกณฑจะการประเมิน
พยายามการใชวัสดุที่ใชในประเทศไทย เพื่อใหมีความเหมาะสมและพรอมใชในประเทศไทย
ประกอบดวย 8 หมวด จํานวน 48 เกณฑประเมิน
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2. หลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนของโครงการอสังหาริมทรัพยของตางประเทศ
2.1 หลักเกณฑประเมินการพัฒนาชุมชนละแวกบานของLEED (LEED for
Neighborhood Developments)
หลักเกณฑประเมินการพัฒนาชุมชนละแวกบานของLEED เปน 1 ใน 7 ของระบบ
หลักเกณฑประเมินของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design System)
จัดตั้งโดย สภาปองกันทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Defense Council) และสภา
อาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council, USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
LEED for Neighborhood Development Rating System เปนระบบที่ประกอบดวยหลักการการ
เจริญเติบโตของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ (The principles of smart growth) วิถีชีวิตในเมือง
(Urbanism) และอาคารอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (Green Building) ซึ่งเปนระบบการ
ประเมินสากลลําดับแรกของการประเมินการออกแบบการพัฒนาดานชุมชนในละแวกบาน การ
ดําเนินการรับรองของ LEED เปนหนวยงานอิสระ โดยพิจารณาที่ตั้งของโครงการและการออกแบบ
เพื่อรองรับการรักษาระดับดานการความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืนของโครงการที่เขารับการประเมิน โครงการนํารองที่ไดรับการประเมินเริ่มในป 2550 และมี
โครงการตาง ๆ ถึง 240 โครงการที่เขารวมทดสอบการประเมินแลว โดยระบบประเมิน แบง
ออกเปน 4 สวน คือ ที่ตั้งชาญฉลาดและการเชื่อมโยง (Smart location and linkage) รูปแบบและ
การออกแบบในละแวกชุมชน (Neighborhood pattern and design) สาธารณูปโภคและอาคาร
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green infrastructure and building) และกระบวนการนวัตกรรมและ
ออกแบบ (Innovation and design process) ประกอบดวยเกณฑบังคับจํานวน 13 หมวด และ
เกณฑประเมินจํานวน 43 เกณฑ มีระดับการใหลําดับรางวัลออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับรับรอง
LEED ระดับเงิน(Sliver) ระดับทอง (Gold) และระดับทองคําขาว (Platinum)
ประโยชนของการพัฒนาชุมชนดวยหลักเกณฑการประเมินดวย LEED อาทิเชน
ประชากรในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี (Encourage healthy living) ลดการกระจายตัวของ
ชุมชนที่ไมมีประสิทธิภาพ (Reduce urban sprawl) ปองกันการสูญพันธของสิ่งมีชีวิตของนิเวศน
ในชุมชน (Protect threatened species) เพิ่มทางเลือกในการขนสงและลดการใชยานพาหนะใน
ชุมชน และประโยชนของผูพัฒนาโครงการที่ใชหลักเกณฑการประเมิน ไดแก ลดคาธรรมเนียม
ทองถิ่น หรือลดระยะเวลาที่ขออนุมัติสั้นลง (Potentially reduced fees or waiting periods) เพื่อ
ภาพลักษณที่ดีในชุมชน (A good impression on your neighbors) และสามารถกําหนดราคา
หรืออัตราคาเชาไดสูงขึ้นสําหรับบานและพื้นที่ใหเชาในโครงการ (Higher tenancy rates)
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จุดเดนของหลักเกณฑประเมินการพัฒนาชุมชนละแวกบานของLEED (LEED for
Neighborhood Development Rating System) คือการประเมินการจัดวางรูปแบบของโครงการ
มองในแนวระนาบเปนหลัก คือหมวดรูปแบบและการออกแบบในละแวกชุมชน (Neighborhood
pattern and design)มีสัดสวนการใหคะแนนคิดเปนรอยละ 40 ของคะแนนที่พิจารณาทั้งหมด ซึ่ง
รายละเอียดประกอบดวยเกณฑการใหคะแนน การเขาถึงอาคาร แหลงกิจกรรม แหลงงาน แหลง
พักผอนหยอนใจ และแหลงอาหาร ดวยการเดินเทาตางๆ การพัฒนาโครงการใหมีความครบครัน
ดวยสาธารณูปการ การเชื่อมตอและการเปดใหมีชุมชน โครงขายถนนเอื้อใหมีการเดินเทาไปยัง
แหลงงาน แหลงพักผอน และแหลงกิจกรรม การออกแบบใหมีพื้นที่เปดโลงเพื่อกอใหเกิดกิจกรรม
ตาง ๆ การออกแบบใหพื้นที่มีความหลากหลาย โรงเรียนของชุมชน และแหลงผลิตอาหารใน
ท อ งถิ่ น เป น ต น ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ ป ระเมิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนละแวกบ า นของLEED เน น การ
ปฏิสัมพันธกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกโครงการเปนหลัก เพื่อใหสอดคลองกับองคประกอบ
ตามทฤษฏีความยั่งยืนดานสังคมและดานเศรษฐกิจ ซึ่งกรณีของการเนนในเรื่องอาคารเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม อาคารเขียว (Green Building) สําหรับหลักเกณฑประเมินการพัฒนาชุมชนละแวก
บานของLEED กําหนดบังคับใหโครงการที่จะเขารวมรับรองดานการพัฒนาชุมชนนั้น ตองไดรับ
การรับรองการเปนอาคารเขียวแลวทั้งสิ้น (U.S. Green Building Council: USGBC, 2008)
2.2 หลักเกณฑประเมินอาคารที่อยูอาศัยหลายหนวยของGreen Star (Green Star
Multi Unit Residential)
หลักเกณฑประเมินอาคารที่อยูอาศัยหลายหนวยของGreen Star เปนหลักเกณฑ
ประเมินอาคาร 1 ใน 9 ของระบบหลักเกณฑประเมินระบบการจัดลําดับสิ่งแวดลอมของGreen
Star (The Green Star environmental rating system) จัดตั้งโดย สภาอาคารเขียวของประเทศ
ออสเตรเลีย (Green Building Council of Australia; GBCA) หลักเกณฑประเมินที่อยูอาศัยหลาย
หนวยของGreen Star (Green Star Multi Unit Residential pilot) และมีโครงการที่ไดรับการ
รับรองแลวตั้งแตป 2552 จํานวน 4 โครงการ หลักเกณฑประเมินประกอบดวย 8 หมวด ไดแก
พลังงาน น้ํา มลพิษ วัสดุ คุณภาพของสิ่งแวดลอมภายใน ระบบนิเวศนและการใชพื้นที่ และการ
จัดการชุมชนและระบบขนสง และมีจํานวนเกณฑประเมินจํานวนรวม 63 เกณฑ การจัดระดับแบง
ออกเปนจํานวนดาว สูงที่สุดคือ 6 ดาว โดยทั่วไประดับดาวที่ 1 ถึง 4 จะไมไดรับสิทธิการรับรอง
อย า งเป น ทางการ ดั ง นั้ น โครงการที่ จ ะได รั บ การรั บ รองจากสภาอาคารเขี ย วของประเทศ
ออสเตรเลีย (Green Building Council of Australia; GBCA) เริ่มตนดวยระดับ 4 ดาว ขึ้นไป โดย
มีความหมายระดับ คือ ระดับ 4 ดาวไดรับการประกาศเปนโครงการที่มีการปฏิบัติการที่ดี ระดับ 5
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ดาวไดรับการประกาศเปนโครงการที่ยอดเยี่ยมของประเทศออสเตรเลีย และระดับ 6 ดาวไดรับการ
ประกาศใหเปนระดับผูนําของโลก
การใชงานหลักเกณฑประเมินอาคารที่อยูอาศัยหลายหนวยของดาวเขียว (Green
Star Multi Unit Residential) ใชสําหรับประเมินอาคารที่มีพื้นที่ใชเปนที่อยูอาศัยอยางนอยรอยละ
80 ของพื้นที่ในอาคารทั้งหมด (ไมรวมพื้นที่จอดรถภายในอาคาร) และสําหรับบานที่มีจาํ นวนอยาง
นอย 6 หลังขึ้นไป ประโยชนของหลักเกณฑประเมินอาคารที่อยูอาศัยหลายหนวยของดาวเขียว
โดยหลัก ๆ แลวใชเพื่อประเมินสภาพแวดลอมกอนและหลังมีโครงการและศักยภาพการปองกัน
ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง โครงการที่ กํ า ลั ง จะก อ สร า งและอาคารที่ ก อ สร า งแล ว เสร็ จ
จุดประสงคการประเมินเพื่อไดรับการยอมรับทางการตลาดของธุรกิจในเรื่องการเปนผูนําทางดาน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ขอไดเปรียบทางการแขงขันในเรื่องการสงเสริมการมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และสงเสริม เปรียบเทียบ การไดรับการประเมินกับหลักเกณฑประเมินอื่น ๆ ตอไป
จุดเดนของหลักเกณฑประเมินอาคารที่อยูอาศัยหลายหนวยของดาวเขียว (Green Star
Multi Unit Residential) คือการพิจารณาหมวดการใชและอนุรักษพลังงานและหมวดการใชวัสดุให
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด โดยมีสัดสวนการใหคะแนนเปนรอยละ 16.5 ของคะแนนที่
พิจารณาทั้งหมด แตทั้งนี้รายการเกณฑที่ประเมินจํานวนมากที่สุดคือหมวดประเมินคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมภายในอาคาร ทั้งนี้หลักเกณฑประเมินดังกลาวมีการประเมินสภาพภายในอาคารเปน
หลักซึ่งเทียบเคียงไดกับหลักเกณฑประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย หรือ หลักเกณฑประเมิน
อาคารเขียวกอสรางใหมของLEED (LEED for New Construction) ซึ่งจะเห็นไดความยั่งยืนของ
หลักเกณฑประเมินอาคารที่อยูอาศัยหลายหนวยของดาวเขียวนั้นคํานึงถึงดานสิ่งแวดลอมเปน
หลัก ซึ่งมีพิจารณาการกระตุนสงเสริมในการพัฒนาทางดานสังคมในเรื่องการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและใชบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางรูคุณคาไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
เทานั้น สวนในดานเศรษฐกิจไมมีการพิจารณาถึงแตอยางใด แตอยางไรก็ตามหลักเกณฑประเมิน
ดาวเขียว (Green Star) ไดรับความนิยมใชงานเปนอยางมากในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเปน
ที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากหลักเกณฑประเมินดังกลาวมีพื้นฐานปรับปรุงมาจาก หลักเกณฑประเมิน BREEAM
(Building Research Establishment Environment Assessment Method) ของประเทศอังกฤษ
และหลักเกณฑประเมิน LEED ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Green Building Council of Australia:
GBCA, 2008)
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2.3 หลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE (CASBEE for Urban
Developments)
หลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของCASBEE (CASBEE for Urban
Developments) เปน 1 ใน 12 หลักเกณฑประเมิน Comprehensive Assessment System for
Building Environmental Efficiency (CASBEE) จัดตั้งโดย สภาอาคารเขียวของเมืองประเทศ
ญี่ปุน (Urban Japan Greenbuild Council, JaGBC) และ สมาคมอาคารยั่งยืนของประเทศญี่ปุน
(Japan Sustainable Building Consortium, JSBC) ซึ่งหลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ
CASBEE (CASBEE for Urban Developments) ประกอบดวย 2 สวนหลักคือ หลักเกณฑ
ประเมินพื้นที่เมืองและอาคารของCASBEE (CASBEE for an Urban Area + Building) และ
หลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองอยางยอของCASBEE (CASBEE for Urban Development
(Brief version)) เริ่มใชงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนมา ปจจุบันมีโครงการที่ไดรับการ
รับรองรวมกับการรับรองหลักเกณฑประเมินสําหรับบานของ CASBEE (CASBEE for Home
(Detached House)) แลวจํานวน 34 โครงการ แบงออกเปน 2 ดาน และในแตละดานแบงออกเปน
3 หมวดเทากันที่สะทอนซึ่งกันและกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2
การจัดหมวดหมูหลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE
ดานคุณภาพสภาพสิ่งแวดลอมในการพัฒนาเมือง
(Environmental quality in urban development)
1.1 สิ่งแวดลอมธรรมชาติ (สภาพภูมอิ ากาศใน
พื้นที่โดยรอบและระบบนิเวศ)
1.2 รูปแบบการใหบริการสําหรับพื้นที่ที่ออกแบบ

ดานการลดผลกระทบในการพัฒนาเมือง
(Load reduction in urban development)
2.1 ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตอสภาพภูมอิ ากาศ
ในพื้นที่โดยรอบ ผนัง และภูมทิ ัศน
2.2 สาธารณูปโภคของสังคม

1.3 การกระจายตัวของชุมชนทองถิ่น
2.3 การบริหารสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
(ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ทัศนียภาพ และความมี
ชีวิตชีวา)

Source : “Table I.2.2 Table of assessment points included in QUD and LRUD” by Urban
Japan GreenBuild Council (JaGBC) et. al., 2008, CASBEE technique manuals,
pp. 11-14 (Modified)
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และมีจํานวนเกณฑประเมินจํานวนรวม 80 เกณฑ โดยใหคาคะแนนถวงน้ําหนักใน
แตละเกณฑไมเทากัน การจัดระดับแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม (Excellent (S)) ดีมาก (Very
Good (A)) ดี (Good (B+)) พอใช (Fair Poor (B- )) และแย (Poor (C))
การใชหลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE ในประเทศญี่ปุน เพื่อ
พิจารณาประเมินโครงการใหครอบคลุมไปตลอดอายุการใชงานของอาคาร (Lifecycle of
Building) และพิจารณาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและของเสียที่จะเกิดจากอาคารนั้น ๆ และ
ประสิทธิภาพของสิ่งแวดลอมสามารถประเมินคาพื้นฐานของประสิทธิภาพทางดานสิ่งแวดลอม
(Environmental Efficiency) โดยเนนการประเมินพื้นที่ภายนอกอาคารเปนหลักซึ่งสามารถนําไป
ประเมินไดตั้งแตโครงการเล็ก ๆ จนกระทั่งไปถึงการประเมินโครงการระดับเมือง ซึ่งในประเทศ
ญี่ปุนมีการยอมรับและใชงานระบบหลักเกณฑประเมินของ CASBEE อยางกวางขวาง
ทั้งนี้จุดเดนของหลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE (CASBEE for
Urban Developments) มุงเนนประเมินการออกแบบพื้นที่และชุมชน ซึ่งจะพิจารณารวมกับความ
สูงของอาคารซึ่งมิไดใหลดความสูงของอาคาร แตในหลักเกณฑของ CASBEE for Urban
Developments จะแนะนําใหการกอสรางอาคารที่มีความสูงกลมกลืนและเกื้อกูลกับผังของชุมชน
ซึ่ ง การที่ ตั้ง ตึ ก สูง มาก ๆ ในพื้น ที่ ที่ มีอ าคารเตี้ ย จะทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบทางสัง คมสูง ดั ง นั้ น ใน
หลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE (CASBEE for Urban Developments) จะ
ประเมินรวมกับความสูงของอาคารเปนหลัก (Urban Japan GreenBuild Council: JaGBC &
Japan Sustainable Building Consortium: JSBC, 2008)
เทคนิคการวิเคราะห รวบรวม และประมวลผลขอมูลวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (modified Delphi Technique)
รวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อประกอบการตัดสินใจในการหาฉันทามติของผูเชี่ยวชาญ
ตอเกณฑ ประเมิน ดา นการพั ฒ นาชุม ชนของโครงการอสัง หาริม ทรัพ ยประเภทที่อยูอ าศั ยของ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
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1. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เพื่อที่จะนําไปสูเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี ที่มา ความหมาย
การดําเนินการ จํานวนกลุมตัวอยาง ขั้นตอนการดําเนินการ จุดออน และงานวิจัยที่ใชเทคนิคเดล
ฟาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ที่มาและความหมายของเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
ในสมัยกรีกโบราณ คําวา “เดลฟาย” (Delphi) เปนชื่อของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญ
ที่สุดในวิหารของเทพอพอลโล (Apollo) ซึ่งวิหารแหงนี้มีชื่อเสียงแหงการเสี่ยงทายอนาคต ใน
การศึกษาสมัยใหม เดลฟาย เปนที่รูจักกันในนามของวิธีทําการวิจัย (Faucher et al., 2008)
เริ่มแรกแนวคิดเดลฟายใชในการวิจัยยุทธวิถีการรบของกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาโดย
การศึกษาของ Rand corporation เมื่อตนป 1950 เพื่อใชสําหรับรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญทางการรบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความเปนเอกฉันทของความคิดเห็นที่นาเชื่อถือ
มากที่สุดในกลุมของผูถูกทําการวิจัย โดยการใชชุดคําถามของแบบสอบถามที่รุนแรงกระจายไปยัง
ผูที่สอบถามโดยควบคุมการตอบกลับของความเห็นที่ไดรับ (Linstone & Turoff, 2002) โดย
Norman C. Delkey และ Olaf Helmer ซึ่งเทคนิคเดลฟายไดรับการพัฒนากระบวนการใหเปน
เครื่อ งมือที่ ย อมรับเป น อยางมากและใชไดอย า งแพรหลายสํา หรับการหาฉัน ทามติ ของความ
คิดเห็นจากการความรูประสบการณจริงที่ไดไปขอความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูชํานาญการ
ภายในขอบเขตหัวขอที่พิจารณานั้น (Hsu & Sandford, 2007)
คําจํากัดความของ เดลฟายเทคนิค (Delphi technique) เปนวิธีสาํ หรับการคนหา
ความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับองคความรูในโลกแหงความเปนจริง ใหตกผลึกโดยผูเชี่ยวชาญใน
สาขาที่สนใจศึกษา เหมือนดังคําพังเพยที่บอกวา สองหัวดีกวาหัวเดียว ซึ่งเปนวิธีการพื้นฐานของ
กระบวนการการทําซ้ําหลาย ๆ ขึ้นตอนสําหรับการรวบรวมและกลั่นกรององคความรูจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญโดยแปลความหมายจากชุดคําถามของแบบสอบถามมารวมกันโดยการควบคุมการ
ตอบกลับของความเห็นตาง ๆ วิธีการเดลฟายแสดงเปนกลไกของการสื่อสารอยางเปนประโยชน
ทามกลางกลุมผูเชี่ยวชาญที่หลากหลายทางกายภาพเพื่อใหรูปแบบมีความงายในการตัดสินหรือ
เปนฉันทามติ(Dalkey, 1972; Macmillan, 1971; Tomkins, 2005)
ในงานวิ จั ย นี้ วิ ธี ก ารเดลฟายเป น วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ จ ะเป น เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เมื่ อ
งานวิจัยนั้นมีความไมสมบูรณเกี่ยวกับองคความรูเกี่ยวกับปญหา (problem) หรือ ปรากฏการณ
ตาง ๆ (phenomenon) วิธีการเดลฟายใชงานไดเปนอยางดีโดยเฉพาะเมื่อเปาหมายที่จะพิสูจน
เปนความเขาใจในเรื่องปญหา โอกาสที่จะเกิดขึ้น กระบวนการการแกไข หรือเพื่อทํานายเหตุการณ
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ที่จะเกิดขึ้นและเพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปดวยความรวดเร็ว สะดวก เหมาะสมกับระยะเวลา
ที่กําหนดการใชวิธีการเดลฟาย (Delphi method) เปนเทคนิคที่ควบคุมการรวบรวมขอมูลจากผูที่
ใหความเห็นผานคนกลางที่ศึกษางานวิจัยนั้น และใชในการตัดสินใจหรือลงขอสรุปในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอยาง เปนระบบที่ ปราศจากการเผชิญหนาโดยตรงของกลุมผูเชี่ ยวชาญโดยรวบรวมและ
สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Skulmoski et al., 2007; Celeste, 2008)
เดลฟายเทคนิค ถูกออกแบบมาเพื่อเปนกระบวนการสื่อสารสนทนาภายในกลุม มุงที่
จะนําไปสูการทดสอบในรายละเอียดและปรึกษาหารือ ถกเถียงกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อ
วัตถุประสงคของการตั้งเปาหมาย การคนหานโยบาย หรือทํานายเหตุการณในอนาคต การสํารวจ
วิจัยโดยทั่วไปแลวพยายามที่จะหา “อะไร” (what is) แตในขณะที่ เทคนิคเดลฟายพยายามจะมีทํา
ใหเห็นถึง “อะไรที่สามารถจะ / ควรจะเปน อยู คือ” (Hsu & Sandford, 2007)
1.2 วัตถุประสงคของการใชเดลฟายเทคนิค (Hsu & Sandford, 2007)
1.2.1 เพื่อใชตัดสินหรือพัฒนาทางเลือกของการดําเนินงานที่เปนไปได
1.2.2 เพื่ อ ใช ค น หาข อ ตกลงเบื้ อ งต น /เงื่ อ นไข หรื อ สารสนเทศที่ จ ะนํ า ไปสู ก าร
ตัดสินใจที่แตกตางกัน
1.2.3 เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ ซึ่งเปนฉันทามติจากกลุมผูเชี่ยวชาญ
1.2.4 เพื่อใหไดมาซึ่งดุลยพินิจรวมกันระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญ
1.2.5 เพื่ อ ให ข อ เรี ย นรู แ ก ก ลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ความหลากหลายและความ
สอดคลองกันในประเด็นที่สนใจศึกษา
1.3 คุณลักษณะของผูเชี่ยวชาญของเทคนิคเดลฟาย (Hsu & Sandford, 2007)
1.3.1 เปนผูที่มีอํานาจตัดสินใจในระดับการจัดการสูงสุด ผูซึ่งสามารถผสมผสานผล
ของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายได
1.3.2 เปนผูที่อยูทีมงานที่เปนมืออาชีพทั้งที่เปนสมาชิกที่สนับสนุนในทีม
1.3.3 เปนผูที่ตอบรับสอดคลองมีความสามารถในการตอบคําถามในเดลฟายผูซึ่ง
เปนผูที่ตัดสินไดตามที่ถูกตามหาอยู
1.4 กระบวนการของเดลฟาย (Hsu & Sandford, 2007)
ตามทฤษฏีแลว กระบวนการของเดลฟายสามารถดําเนินการไดตอเนื่องจนกระทั่ง
ฉันทามติไดรับการยอมรับ อยางไรก็ตาม นักวิจัยทั้งหลาย ไดแก Cyphert and Gant (1971)
Brooks (1079) Ludwig (1994, 1997) และ Custer, Scarcella and Stewart (1999) แสดงให
เห็นวาการดําเนินการซ้ําตามเปนจํานวน 3 รอบมีความเหมาะสมในการรวบรวมขอมูลและไปถึง
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ฉันทามติไดเปนสวนอยางดี แตอยางไรก็ตามกระบวนการของเดลฟายดั้งเดิมประกอบดวย 4
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
รอบที่ 1 ในรอบแรกกระบวนการเดลฟายโดยทั่วไปแลวเริ่มดวยการสรางขอคําถาม
ปลายเปดใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ขอคําถามจะตองถูกสกัดมาแลววาเปน
คําถามเพื่อใหไดสารสนเทศที่มีความสําคัญตอเนื้อหาสาระที่สนใจศึกษา การสรางขอคําถาม
ปลายเปดในรอบที่หนึ่งจะไดมาจาก การศึกษาขั้นตนที่ดี เชนการทบทวนเอกสารในประเด็นที่
สนใจศึกษามาแลวอยางครบถวน หรือการศึกษาประเด็นปญหาที่ชัดเจนมาแลว หลังจากนั้นนํา
ขอคิดเห็นที่ไดจากขั้นตอนที่หนึ่งมาสรางเปนแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอคําถามปลายปด
ในรอบที่ 2 ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะไดรับแบบสอบถามซึ่งเปนผลการวิเคราะหจาก
ขั้นตอนที่หนึ่งที่ผูศึกษาทําการสรุป ผูเชี่ยวชาญจะทําการทบทวนวาผูศึกษาไดทําการสรุปครบถวน
ทุกประเด็นที่ตนเองใหความคิดเห็นไปหรือไม และทําการใหลําดับคะแนนที่ความคิดเห็น (rate or
rank-order) วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความดังกลาวอยูในระดับใด ซึ่งผูเชี่ยวชาญอาจจะ
ใหเหตุผลดวยวาทําไมจึงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความดังกลาว ในรอบที่ 2 นี้ฉันทามติของ
ผูเชี่ยวชาญเริ่มเปนรูปเปนรางและเปนผลที่สามารถแสดงไดตอการตอบสนองของผูเชี่ยวชาญใน
กลุม
ในรอบที่ 3 ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะไดรับแบบสอบถามซึ่งมีทั้งขอคําถามและผลสรุป
ความคิดเห็นของแตละคนในรอบที่ผานมา ซึ่งผูวิจัยจะมีคําถามวา ผูเชี่ยวชาญจะทําการทบทวน
ความคิดเห็นของตนเองไปตามฉันทามติหรือไม หรือยังคงความคิดเห็นของตนเองเหมือนเดิม
พรอมถามเหตุผลวาทําไมจึงยังคงความคิดเห็นของตนเองไว โดยไมคลอยตามฉันทามติของกลุม
สวนในรอบที่ 4 ซึ่งเปนรอบสุดทายตามทฤษฏี ผูวิจัยจะลําดับรายการที่ยังคงคางอยู
ของขอคําถาม การใหลําดับของผูเชี่ยวชาญ ผลการลงความคิดเห็น มีการระบุถึงความคิดเห็นของ
คนที่แตกตางไปจากกลุม โดยในรอบนี้ผูเชี่ยวชาญยังสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไดอยู และ
ข อคํ า ถามที่ ผา นเกณฑ ที่เ รีย กวา ฉั น ทามติ ขอคํ า ถามที่ ผา นเกณฑที่เ รี ย กวา ฉัน ทามติ จะเปน
ขอความที่จะใชเปนผลของการศึกษา และขอความที่ไมผานเกณฑจะถูกตัดออกไปอยางไรก็ตาม
กระบวนการเดลฟายเพียง 3 รอบ มีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 2.6
กระบวนการเดลฟาย

ที่มา : “Three round Delphi process” by Skulmoski, G. J., Hartman, F. T., & Krahn, J.,
2007.The Delphi method for graduate research. Journal of Information Technology
Education, 6, 21, p. 3. (Modified)
1.5 จุดออนของเทคนิคเดลฟาย (Hsu & Sandford, 2007)
1.5.1 อัตราการตอบกลับของผูเชี่ยวชาญต่ํา
1.5.2 ใชเวลาในการศึกษายาวนาน
1.5.3 ผูเชี่ยวชาญมีแนวโนมคลอยตามฉันทามติ
1.5.4 อิทธิพลของการระบุขอความมีเปนสามัญกับขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับหัวขอที่
เฉพาะเจาะจง
1.6 จํานวนของผูเขารวมวิจัย
การพิจารณาจํานวนผูเขารวมในการวิจัยที่ผูวิจัยกําหนดเปนกลุมตัวอยางนั้น ไมมีกฎ
ตายตัว แตอยางไรก็ตามควรพิจารณาองคประกอบดังตอไปนี้เปนหลัก (Skulmoski et al., 2007)
1.6.1 กลุมตัวอยางตองมีความแตกตางกันหรือเปนเอกพันธ (Heterogeneous or
Homogeneous) โดยถากลุมตัวอยางเปนเอกพันธ จํานวนตัวอยางนอยที่สุดอยูระหวาง 10-15 คน
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ถึงจะไดรับผลที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามถากลุมตัวอยางมีความสัมพันธที่แตกตางกันอยาง
มาก เชน นักเรียนนานาชาติ ขนาดของกลุมตองใหญขึ้นอาจจะตองจําเปนจองใชจํานวนผูเขารวม
วิจัยมากกวา 100 คนขึ้นไป
1.6.2 คุณภาพของการตัดสินใจ/การจัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยวิธีการเดล
ฟาย การลดจํานวนของความคลาดเคลื่อน (หรือการเพิ่มของคุณภาพของการตัดสินใจ) ตองเพิ่ม
ขนาดของกลุมตัวอยาง
1.6.3 การพิสูจนผลภายในและภายนอก กลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญก็จะไดรับการ
พิสูจนและยอมรับ แตอยางไรก็ตามกลุมตัวอยางที่มีขนาดเล็กก็อาจจะยอมรับผลการพิสูจนได
เชนกัน หากดําเนินการเปนไปตามกระบวนการ
Macmillan (1971 pp. 10-12) ไดศึกษาวิจัยความคลาดเคลื่อนของผลจากการใช
กระบวนการเดลฟาย พบวาหากจํานวนผูเขารวมวิจัยจํานวนตั้งแต 17 คนขึ้นไป อัตราความคลาด
เคลื่อนจะลดลงจนเปนที่ยอมรับได ดังแสดงตาม ภาพที่ 2.7 และตารางที่ 2.3
ภาพที่ 2.7
อัตราความคลาดเคลื่อนตอขนาดของกลุม ตัวอยาง

Source: “Effect of group size” by Macmillan, T. T., 1971, The Delphi technique
Publication, p 11 (Modified)
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ตารางที่ 2.3
การลดลงของความคลาดเคลื่อนและจํานวนผูเขารวมวิจัย
จํานวนผูเขารวมวิจยั

การลดลงของความ
ความคลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อน
ลดลง
(Panel Size)
(Error reduction)
(Net change)
1-5
1.2-0.70
0.50
5-9
0.70-0.58
0.12
9-13
0.58-0.54
0.04
13-17
0.54-0.50
0.04
17-21
0.50-0.48
0.02
21-25
0.48-0.46
0.02
25-29
0.46-0.44
0.02
Source: “Effect of group size” by Macmillan, T. T.,1971, The Delphi technique
Publication, p. 11 (Modified)
1.7 ตัวอยางงานวิจัยที่ใชเทคนิคเดลฟาย
งานวิจัยที่ใชเทคนิคเดลฟายระหวางพ.ศ.2524 ถึงปจจุบันมีงานวิจัยที่ใชเทคนิคเดล
ฟายเปนจํานวนมากกวา 57 งานวิจัยในทุกระดับ โดยงานวิจัยระดับดุษฎีและมหาบัณฑิตผูวิจัยใช
จํานวนรอบในการดําเนินการตั้งแต 2 ถึง 4 รอบ และจํานวนผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3 ทานไปจนถึง 345
ทาน (Skulmoski et al., 2007) ซึ่งงานวิจัยที่มีหัวของานวิจัยที่มุงหาคามาตรฐานและเกณฑ
ประเมินซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยนี้ ดังแสดงตามตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4
ตัวอยางงานวิจัยที่ใชเทคนิคเดลฟาย
ผูวิจัย

หัวขอวิจัย

Lam, Petri, & ขอบังคับการพัฒนาสําหรับกระบวนการขึ้นรูป
Smith (2000) เซรามิค
(Develop rules for a ceramic casting process)
Nambisan et การขึ้นอัตราของภาษีขององคกรที่เกี่ยวของกับ
al.(1999)
เครื่องจักรกล
(Develop a taxonomy of organizational
mechanisms)
Friend
การบงชี้ถึงภาระงานที่มีความสําคัญและ
(2001)
องคประกอบการทํางานของผูประสานงาน ADAใน
สถาบันสาธารณะของสถานศึกษาระดับสูง
(Identify essential job tasks and functional
categories of ADA coordinators in public
institutions of higher education)
Brungs and การบงขี้และลําดับของการออกกฎหมาย
Jamieson
คอมพิวเตอร
(2005)
(Identify and rank computer forensics legal
issues.)
Vazquez
การประเมินรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพของเกณฑ
(2003)
ประเมินศีลธรรมเฉพาะตัวของที่ปรึกษาในการฟนฟู
(Assess a potential set of items to evaluate
participatory ethics in rehabilitation
counselling)
Costa (2000) การประเมินทิศทางในอนาคตและกลยุทธการวิจัย
การบริการทางกีฬา
(Assess the future directions and strategies of
sport management research)

จํานวน
รอบ
3

จํานวน
ผูเชี่ยวชาญ
3

3

6

3

8

3

11

3

12

3

17
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ตารางที่ 2.4 (ตอ)
ผูวิจัย

หัวขอวิจัย

Scott (2000) การจัดลําดับของการบริหารทางเทคโนโลยีใน
โครงการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑใหม
(Rank technology management issues in new
product development projects)
Levinson
การไดรับฉันทามติตอความหมายของวรรณกรรม
(2005)
สําหรับเด็กที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
(Gain consensus on a definition of multicultural
children's literature)
Kuo and Yu ขอบงชี้ถึงเกณฑในการเลือกอุทยานแหงชาติ
(1999)
(Identify national park selection criteria)
Wei (2000) การวัดถาฉันทามติที่วิจัยระหวางศาสตราจารยและ
อาจารยของประเทศไตหวันเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกความสามารถของครูระดับอนุบาลซึ่งจะ
สามารถวัดผลระหวางการสาธิตการสอน
(Determine if a consensus could be reached
between Taiwanese professors and teachers
about desired competencies for kindergarten
teachers that could be examined during a
simulated teaching performance test)
Czinkota & การวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอ
Ronkainen สิ่งแวดลอมทางธุรกิจสากล
(1997)
(Impact analysis of changes to the International
business environment)
Warner
ขอบงขี้ถึงความสามารถในการตองการของผูจัดการ
(1990)
งานบริการอาหารเพื่อการสรรทนาการ
(Identify the needed competencies of a
Recreational Foodservice manager)

จํานวน
รอบ
3

จํานวน
ผูเชี่ยวชาญ
20

3

25

1

28

2

28

3

34

3

35
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ตารางที่ 2.4 (ตอ)
ผูวิจัย

หัวขอวิจัย

Branch
(2000)

การวัดผลและการจัดลําดับผลกระทบสําหรับ
โปรแกรมการศึกษาทางสิ่งแวดลอมในการขนสงของ
เกษตรกร
(Determine and prioritize subject matter
content for an environmental education
program to be delivered to farmers)
Schmidt
การวัดผลโดยสัญชาตญาณของการระบุลักษณะ
(1995)
และการพัฒนา
(Examine how intuition is characterized and
developed)
Lecklitner
ขอบงชี้และการประเมินการจัดตั้งกลยุทธสําหรับการ
(1984)
ปฏิบัติอยางเหมาะสมตอผูปวยทางจิตในชุมชน
(Identify and evaluate a set of strategies for
advancing the rights of the chronically mentally
ill in the community)
Keil, Tiwana, การจัดลําดับความเสี่ยงของโครงการพัฒนาซอฟแวร
& Bush
(Rank software development project risks)
(2002)

จํานวน
รอบ
2

จํานวน
ผูเชี่ยวชาญ
41

3

43

2

345

3

15, 15 & 10

Source: “PhD Dissertations Using the Delphi Method” by Skulmoski, G. J., Hartman, F.
T., and Krahn, J., 2007, Journal of Information Technology Education, 6(21), pp. 17-20
(Modified) (รวบรวม)
2. เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (modified Delphi Technique)
จากข อ มู ล ของการดํ า เนิ น การด ว ยเทคนิ ค เดลฟายข า งต น ซึ่ ง มี จุ ด อ อ นที่ เ รื่ อ ง
ระยะเวลาการดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทําใหมีการปรับปรุงใชเทคนิคเดล
ฟายแบบปรับปรุงในหลายเทคนิคซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดย
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ใช ก ารเริ่ ม ต น ด ว ยแบบสอบถามปลายป ด ซึ่ ง จะลดจุ ด อ อ นของเทคนิ ค เดลฟายเดิ ม ในเรื่ อ ง
ระยะเวลาในการดําเนินการได โดยมีรายละเอียด ที่มา ความหมาย การดําเนินการ จํานวนกลุม
ตัวอยาง ขั้นตอนการดําเนินการ และงานวิจัยที่ใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ดังตอไปนี้
2.1 ที่มาและความหมายของเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (modified Delphi
Technique)
เริ่มแรกรูปแบบเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง มีปรับปรุงโดยเริ่มจากการสัมภาษณ
เดียวหรือคนกลุมเล็ก ๆ ในรอบแรกของการเริ่มกระบวนการและหลังจากนั้นการตั้งแบบสอบถาม
และดําเนินการตามเทคนิคเดลฟาย 1รอบและสรุปผลของการดําเนินการ (Hecht, 1977)
ดั ง นั้ น ในป จ จุ บั น มี นั ก วิ จั ย ได พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เทคนิ ค เดลฟายหลากหลายรู ป
แบบอยางแพรหลาย จนกระทั่งกลายเปนเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง หรือ modified Delphi
Techniques หมายถึง เทคนิคเดลฟายที่มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินการใหเหมาะสม
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละการนํ า ไปใช ใ นการวิ จั ย ให มี ค วามคล า ยกั บ เดลฟายเดิ ม ในเรื่ อ งของ
กระบวนการ อาทิเชน จํานวนรอบการสอบถามผูเชี่ยวชาญ และจุดประสงค การปรับปรุงหลักคือ
องคประกอบของการเริ่มตนกระบวนการคือการคัดเลือกรายการสอบถามอยางรอบครอบลึกซึ้ง
รายการที่คัดเลือกกลั่นกรองมากอนแลวนั้นอาจจะมาหลาย ๆ แหลงใหสอดคลองกับประเด็น
ผนวกเขากับการทําการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณคัดเลือกเฉพาะผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูโดยเฉพาะเรื่อง ซึ่งผลดีของเดลฟายแบบปรับปรุงคือ 1) โดยทั่วไปแลวจะทําใหอัตราการ
ตอบกลับของผูเชี่ยวชาญในรอบแรกดีขึ้น และ 2) ทําใหการพัฒนาของงานเปนอยางนาเชื่อถือมาก
ขึ้น
และจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงพบวาวิธี
หนึ่ง ที่นิย มใช คื อ การนํา แบบสอบถามปลายปดเปนแบบประเมิน คามาใชแ ทนแบบสอบถาม
ปลายเปดในรอบแรก (ณัชชา มหปุญญานนท, 2553; Custer, Scarcella, & Stewart, 1999)
2.2 ตัวอยางงานวิจัยที่ใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
Katcher (2006) นําเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงมาใชในการรวบรวมความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงและวิธีปองกันอุบัติเหตุภายในบาน สําหรับเด็กเล็ก ใน 3 ประเทศ
ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ
1-3 ซึ่ง3 เปนคาที่สูงที่สุด และ0 คือไมโอกาสเลย และใหผูตอบเลือกตอบตามความเห็นจาก
ประสบการณของแพทย เชน ระดับการเกิดขึ้นบอยครั้ง ระดับความรุนแรง และระดับการปองกันได
ถาผูตอบแสดงความไมเห็นดวยจะตองแสดงเหตุผลประกอบ ในการเก็บรวบรวมขอมูลในรอบที่ 2
ไดจะเพิ่มขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได จํานวนผูตอบในแตละประเด็น ตําแหนงคําตอบของผูตอบใน
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รอบที่ผานมาดวยการวงกลมลอมรอบ ในกรณีที่ผูตอบตอบแตกตางจากคําตอบเดิมจะตองแสดง
เหตุผลประกอบ จากนั้นดําเนินการซ้ําจนกวาจะไดฉันทามติ
Tomkins (2005) นําเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงไปใชในการสํารวจแนวโนมของ
การวิจัยเกี่ยวกับสัตวและสังคม โดยการหาฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาใชในการวางแผน
กําหนดพื้นที่และการกระจายตัวของการวิจัย เทคนิคที่นํามาใชในการศึกษานี้เปนเทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุงที่ใชแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตรประมาณคาจํานวน 2 รอบ
กองกูณฑ โตชัยวัฒน (2544) นําเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ใชในการหาฉันทามติ
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการใชสัญญาจางกอสรางทุกฝาย ไดแก ฝายผูวาจาง ฝายวิศวกร
ผูควบคุมงาน และฝายผูรับจางจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาใชประเมินความเหมาะสมในการนํา
สัญญาFIDIC มาใชในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามปลายปด ชนิดมาตรประมาณคา จํานวน
2 รอบ
3. สถิติเพื่อพิจารณาฉันทามติความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
3.1 สถิติพรรณนา (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2550)
สถิ ติ พ รรณนา คื อ สถิ ติที่ ใ ช ส รุ ป บรรยายคุ ณ สมบั ติ ที ล ะคุ ณ สมบั ติ (ตั ว แปร) ทุ ก
คุณสมบัติที่สําคัญของประชากรหรือตัวอยาง ตามลักษณะขอมูลหรือตามระดับการวัดของตัวแปร
ที่เก็บรวบรวมมา สถิติพรรณนาจะเกี่ยวของกับตัวแปรทีละตัวหรือสองตัวพรอมกัน เปนสถิติที่ใช
กับตัวแปรตัวเดียว (Univariate statistics) อันประกอบดวย
3.1.1 สถิติที่ใชพรรณนาตัวแปรกลุม คือ สถิติที่แสดงการกระจายของประชากรหรือ
ตัวอยางไปตามกลุมยอยตาง ๆ ของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งคาสถิติที่ใชไดแก การกระจายความถี่ การ
กระจายอัตราสวนรอยละ
3.1.2 สถิติตัวแปรอันดับ ใชการบรรยายเชนเดียวกับสถิติตวั แปรกลุม
3.1.3 สถิติสําหรับตัวแปรชวงหรือตัวแปรอัตราสวน : คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานคาต่ําสุดและสูงสุด เชน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาฐานนิยม คาการ
ผันแปร คาความเบ คาความสูง และคาสัมประสิทธิ์ความผันแปร
3.2 การวิเคราะหเพื่อหาฉันทามติ (Hsu & Sandford, 2007)
วิเคราะหโดยใชสถิติเกี่ยวกับการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก คามัธยฐาน และ
การวัดการกระจาย ไดแก คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile range) ดังรายละเอียดตอไปนี้
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3.2.1 หาคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลจากแบบสอบถามรอบที่ 1 ที่ตอบ
โดยกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญ และแสดงค า มั ธ ยฐาน พิ สั ย ระหว า งควอไทล และตํ า แหน ง คะแนนที่
ผูเชี่ยวชาญแตละคนจอบในรอบที่ 1 ลงในแบบสอบถามรอบที่ 2
3.2.2 นําคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลมาแปลผล ซึ่งอาจจะพิจารณา
รวมกับคาฐานนิยม ดังนี้
3.2.3 คามัธยฐาน จากแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราประมาณคา 5 สเกล ซึ่ง
ใหน้ําหนักคะแนน ดังนี้
1 หมายถึง เปนไปไดนอยที่สุด หรือเห็นดวยนอยที่สุด
2 หมายถึง เปนไปไดนอย หรือเห็นดวยนอย
3 หมายถึง เปนไปไดปานกลาง หรือเห็นดวยปานกลาง หรือไมแนใจ
4 หมายถึง เปนไปไดมาก หรือเห็นดวยมาก
5 หมายถึง เปนไปไดมากสุด หรือเห็นดวยมากที่สุด
3.2.4 คามัธยฐาน (Median) หาไดโดยใชสมการ ดังนี้
⎛ n / 2 − Σf b ⎞
⎟⎟
Mdn = X ll + i⎜⎜
f
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ความหมายของสัญลักษณ
X j หมายถึง คุณลักษณะของชั้นที่ j
f j หมายถึง ความถี่ของชั้นที่ j
X ll หมายถึง ชวงจํากัดลางที่แทจริงของชั้นที่คามัธยฐานตกอยู
i
หมายถึง ขนาดของชวงของชั้น
N หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด
Σf b หมายถึง จํานวนความถี่สะสมที่อยูใตชวงของชั้นที่คามัธยฐานตกอยู
f i หมายถึง จํานวนความถี่ของคะแนนในชวงของชั้นที่คามัธยฐานตกอยู
3.2.5 คามัธยฐานที่หาไดจากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด สามารถสรุปแปล
ความหมายตามเกณฑที่กําหนดไวได ตามตารางดังตอไปนี้

50
ตารางที่ 2.5
ความหมายของการแปลความคามัธยฐาน
คามัธยฐาน

ความหมาย

ต่ํากวา 1.50
1.51-2.49

ขอความนั้นเปนไปไดนอยที่สุด หรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับขอมูล
นั้นมากที่สุด
ขอความนั้นเปนไปไดนอย หรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับขอมูลนั้น

2.50-3.49

ไมแนใจวาขอความนั้นเปนไปได หรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมแนใจขอความนั้น

3.50-4.49

ขอความนั้นเปนไปไดมาก หรือกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอมูลนั้นมาก

ตั้งแต 4.50 ขึ้นไป

ขอความนั้นเปนไปไดมากที่สุด หรือกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอมูลนั้น
มากที่สุด

3.2.6 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile range) คือการคํานวณหาคาความ
แตกตางระหวางควอไทลที่ 1 กับควอไทลที่ 3 แปลความหมายเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้
กรณีที่ 1 ถาพิสัยระหวางควอไทลที่คํานวณได มีคาตั้งแต 1.50 ลงมา แสดง
วา ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้น สอดคลองกัน
กรณีที่ 2 ถาพิสัยระหวางควอไทลที่คํานวณได มีคามากกวาหรือเทากับ1.50
แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้น ไมสอดคลองกัน
3.2.7 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile range) หาไดโดยใชสมการ ดังนี้
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Q = (Q3 − Q1 ) / 2

สรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผูวิจัยไดขอสรุปความหมายตางๆ ขอมูลขอ
กฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑที่สําคัญ วิธีการ เทคนิค และแนวทางในการดําเนินการทําวิจัย
ต อไป โดยเฉพาะขอมู ลเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑประเมิน จากตา งประเทศซึ่ ง มีค วามสํา คัญ ในการ
ดําเนินการพิจารณาหาความเหมาะสมที่จะนํามาใชหาฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญในบทที่ 3 และบท
ที่ 4 ตอไป

