
  

 

ความสะดวกในการใชชีวิต (Living Score คืออะไร?)
Living Score คือ คะแนนอธิบายความสะดวกในการใชชีวิตในพ้ืนท่ี คำนวณจากการเดินทางไปยังสถานท่ีสำคัญในชีวิตประจำวัน
โดยการขับรถ การเดิน และการเขาถึงสถานีขนส่งมวลชน ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
พ้ืนท่ีท่ีมีคะแนนท่ีสูง จึงหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีสามารถเดินทางไปสถานท่ีสำคัญในชีวิตประจำวันได้สะดวกน่ันเอง

การคำนวณ Living score
เป็นการเฉล่ียคะแนนรวมจากดัชนียอย 3 ตัว ไดแก
Walking Score, Driving Score และ Transit Score
ในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตในพ้ืนท่ีหรือจังหวัดน้ัน

A(Walking Score) + B(Driving Score) + C(Transit Score) 
= Living Score

โครงการใหม่ บ้านหลุดจำนอง บ้านมือสอง เช่า ประกาศขาย อื่นๆจังหวัด บทความ

ภาพรวมของการเดินทางไปสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันliving
score

6.4
• เดินทางไปโดยการขับรถไดสะดวกมาก
• เดินทางไปโดยการเดินไดสะดวก
• เดินทางไปสถานีขนสงมวลชนไดสะดวกมาก

 [ Very Drivable 9.7 ]
[ Walkable 7.9 ]

[ Best for transit 10.0 ]

Living Score
เลือกทำเลบานและยานที่นาอยู ตามไลฟ์สไตลคุณ
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Walking 

Transit 

Neighborhood

คะแนนการเดินทางโดยการขับรถภายในระยะ 3 กิโลเมตร
สูสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ไดแก รานคารานอาหาร 
สถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน โรงเรียน และบริการสาธารณะ

คะแนนการเดินทางโดยการเดินภายในระยะ 500 เมตร
สูสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ไดแก รานคารานอาหาร 
สถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน โรงเรียน และบริการสาธารณะ

คะแนนการเดินทางโดยระบบขนสงมวลชน เชน รถเมล เรือ 
หรือรถไฟฟ้า สูสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ไดแก รานคา
รานอาหาร สถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน โรงเรียน 
และบริการสาธารณะ

การใชชีวิตประจำวันโดยการขับรถ

การใชชีวิตประจำวันโดยการเดิน

การใชชีวิตประจำวันโดยระบบขนสงมวลชน

ขอมูลชุมชน

ขอมูลชุมชนที่สำคัญตอการเลือกที่อยูอาศัย อาทิ 
ความหนาแนนประชากร ความเสี่ยงตออุทกภัย 
ขอกำหนดทางผังเมือง และนักการเมืองประจำพื้นที่

อีกหนึ่งเครื่องมือในการเลือกที่อยูอาศัย
เพื่อความสะดวกในการใชชีวิตของคุณ

Living Score
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ภาพรวมของการเดินทางไปสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันliving
score

6.4
• เดินทางไปโดยการขับรถได้สะดวกมาก
• เดินทางไปโดยการเดินได้สะดวก
• เดินทางไปสถานีขนส่งมวลชนได้สะดวกมาก

 [ Very Drivable 9.7 ]
[ Walkable 7.9 ]

[ Best for transit 10.0 ]



Living Score
เป็นเครื่องมือที่ชวยใหผูอยูอาศัยสามารถเลือกที่อยูอาศัย
ใหเหมาะสมกับไลฟสไตลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุผลดังตอไปนี้

1. เป็นขอมูลที่สะทอนถึงความสะดวกในการเดินทางของผูที่อยูอาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ
    ไดใกลเคียงกับความเป็นจริง

เนื่องจากการใชขอมูลตำแหนงสาธารณูปการตามความเป็นจริง

และการคำนวณระยะเดินทางจริง ตามเสนทางสาธารณะ 

ทำใหคาคะแนนของ Living Score สามารถประเมินความสะดวก

ในการเดินทางไปสูสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันของแตละโครงการ

ไดอย่างละเอียด

ดังนั้น แมวาโครงการอสังหาริมทรัพย์จะอยูในพื้นที่ที่มีสาธารณูปการ

กระจุกตัวเป็นจำนวนมาก แตหากถนนที่เชื่อมตอโครงการกับ

สถานที่สำคัญตางๆ มีไมเพียงพอ หรือทางเขาออกโครงการ

อยูในตำแหน่งที่ไมเหมาะสม ทำใหผูอยูอยู่อาศัยตองเสียเวลาในการ

เดินทางดวยระยะทางที่มากขึ้น คา Living Score ก็จะต่ำลง

ค้นหาข้อมูลสำคัญ

Driving Score  
7.2  เดินทางไปโดยการขับรถได้สะดวก 
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2. Living Score ชวยใหสามารถเลือกที่อยูอาศัยไดตามไลฟสไตลของแตละบุคคล

เนื่องจากการแสดงผลการประเมินความสะดวกในการเดินทางไปสูสาธารณูปการที่สำคัญในชีวิตประจำวัน  ทำใหผูอยูอาศัยสามารถสรรหาโครงการ

ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตลของตนไดอยางถูกตอง เชน หากตองการความสะดวกสบายในการจับจายใชสอยในชีวิตประจำวัน 

คุณอาจจะเลือกโครงการที่รายลอมดวยรานคาและรานอาหาร หรือหากตองการอยู่ใกลสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย คุณอาจเลือกอาศัย

อยูในโครงการที่มีสนามกีฬาและสถานที่นันทนาการอยูใกลเคียงเป็นจำนวนมาก

3. Living Score ชวยใหสามารถเลือกที่อยูอาศัยไดตามวิธีการเดินทางในชีวิตประจำวัน 

(ภาพตัวอยางการแสดงคาคะแนนความสะดวกในการเดินทางไปยังสาธารณูปการแตละประเภท)

ความสะดวกในการใช้ชีวิต 

เนื่องจาก Living Score แสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการเดินทางไปสู่สาธารณูปการที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งโดยวิธีการเดินและโดยรถยนต์ส่วนตัว 

รวมถึงความสะดวกในการเดินทางไปสู่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เช่น ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ

ดังนั้น ผู้อยู่อาศัยจึงสามารถเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสะดวกในการเดินทางวิธีต่างๆ ได้ตามต้องการ

โครงการอสังหาริมทรัพย์บางแห่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ที่นิยมการเดินทางโดยการเดิน แต่อาจเป็นโครงการที่มีความสะดวกอย่างมาก

ในการเดินทางสำหรับผู้ใช้รถยนต์



Q: คะแนน Living Score บงบอกถึงอะไรกันแน?
A: Living Score คือคะแนนที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตของคุณที่เลือกอยูในยานนั้นๆ โดยพิจารณาจาก “การเขาถึง” สาธารณูปการที่จำเป็น
    ในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบไปดวย 5 องค์ประกอบ คือ รานคารานอาหาร สถานที่ทำงาน สถานที่พักผอน โรงเรียน และบริการสาธารณะ

Q: ควรเลือกบาน หรือโครงการที่มีคาคะแนน Living Score สูง ไวเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจใชหรือไม?
A: ใช คาคะแนน Living Score สูงก็จะสะทอนคุณภาพชีวิตดานการเขาถึงสาธารณูปการตางๆ ในชีวิตประจำวันไดดี แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณา
    บนพื้นฐานของความต้องการ หรือลักษณะการอยู่อาศัยของคุณด้วยว่าต้องการสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทไหนเป็นพิเศษ
    หรือเหมาะกับรูปแบบการเดินทางแบบใด

Q: ไมควรเลือกบาน หรือโครงการที่มีคาคะแนน Living Score ต่ำ เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจใช่หรือไม่?
A: ไมเสมอไป เชน บางโครงการที่มีคาคะแนน Living Score ต่ำ อาจเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับความเป็นสวนตัวของผูอยูอาศั
    ตั้งอยูในทำเลที่หางไกลจากความวุนวาย ซึ่งการเขาถึงสาธารณูปการตางๆ ในชีวิตประจำวันอาจทำไดยากกว่า ดังนั้น โครงการที่มี
    คาคะแนนต่ำอาจจะเหมาะสมกับผูที่ตองการความเงียบสงบมากกวาการอยูใกลสาธารณูปการที่จำเป็นในชีวิตประจำวันก็เป็นได 
    คุณควรใช Living Score เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใชเป็นแนวทางในการเลือกที่อยูอาศัยที่ตรงตามความตองการของคุณที่สุด

Q: โครงการใกลกัน ตองได Living Score เทากันหรือไม?
A: ไมเสมอไป ทั้งนี้ เพราะการคำนวณคาคะแนน Living Score จะพิจารณาจากตำแหนงที่ตั้งของโครงการ ซึ่งสัมพันธ์กับโครงขาย
    เสนทางการเขาออกโครงการสูพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น แมโครงการจะอยู่ติดกัน แตมีความยาก-งายในการเขาถึงโครงการที่แตกตางกัน 
    ก็จะมีคาคะแนน Living Score ที่แตกตางกัน

Q: บางพื้นที่ที่คิดวานาจะไดคะแนน Living Score สูง ทำไมกลับไดคะแนนต่ำ?
A: นั่นเป็นเพราะคา Living Score เป็นคาคะแนนเฉล่ีย ซ่ึงใชเป็นมาตรฐานเพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีเมืองสวนอ่ืนๆ ท้ังหมด (ภายในจังหวัดเดียวกัน)
    ในการเขาถึงสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันที่ 5 ประเภท โดยพิจารณาจากรูปแบบการเดินทางทั้ง 3 รูปแบบ 
    คือ การเดินเทา การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการใช้ระบบขนสงมวลชน 
    ดังนั้น แมค่า คะแนน Living Score ต่ำ ไมไดแปลว่าไมนาอยู่ หรืออยูอาศัยไมได แตจะเป็นคะแนนที่บงชี้ความสะดวกสบายของการอยูอาศัย
    ดวยรูปแบบการเดินทางแบบไหนเทานั้นเอง

Q: คะแนน Living Score ต่ำ แต Driving Score สูงหมายความวาอะไร?
A: หากคุณเป็นคนที่เดินทางดวยการใชรถยนต์สวนตัวอยูแลว คะแนนที่คุณควรพิจารณามากที่สุดคือ Driving Score ไมใช Living Score
    เพราะจะไดคาคะแนนที่สอดคลองกับสภาพของการเดินทางดวยรถยนต์มากกวา ทั้งนี้ เพราะคาคะแนน Living Score เป็นคาคะแนนเฉลี่ย
    ของทุกประเภทการเดินทาง

Q: บางโครงการที่มีคาคะแนน Driving Score สูง แตทำไมมีคาคะแนน Walking Score ต่ำ?
A: นั่นหมายความวา โครงการนั้นเหมาะสมกับรูปแบบการเดินทางดวยรถยนต์ (ซึ่งมีระยะมาตรฐานของการขับรถในระดับยานที่ 3 กิโลเมตร)
    มากกวาการเดินเทา (ซึ่งมีระยะเดินเทามาตรฐานของคนเมืองอยูประมาณ 500 เมตร)

ยาถกูถ่ีทมาถำค


