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 งานวิจยัช้ินนีมี้วัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะกายภาพท่ี
สงผลตอคุณภาพส่ิงแวดลอมภายในชุมชนลักษณะกายภาพตางๆ ของพ้ืนท่ีชุมชนอยูอาศัยท้ัง 14 
แหง ภายในพืน้ท่ีศึกษาไดแก ขนาดชุมชน ระยะหางจากแหลงมลพิษ รวมถึง ระยะทาง และความ
ตอเน่ืองในการเดินทาง เมืองอุตสาหกรรม รวมถึง ผลกระทบท่ีตามมาทางสังคม  
โดยมีพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนบริเวณ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒนฯ ศรีราชา ซ่ึง เปนกลุมธุรกิจท่ีดําเนนิ
กิจการควบคูไปกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยสวนวิธีการวจิัย จะทําการวดัคา  
 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา ลักษณะกายภาพท่ีแตกตางกนั ไดแก ระยะเดนิทางระหวาง
ศูนยกลางสูจุดเช่ือมตอภายในชุมชนอยูอาศัย และ ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมซ่ึงเปนพื้นท่ี
สาธารณะแหงหนึ่งภายในสวนอุตสาหกรรมนั้น มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพอากาศ ในขณะท่ี
ลักษณะกายภาพเหลานั้น เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสงเสริม ความพึงพอใจของประชาชนตอพื้นท่ีภายใน
ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ท้ังนี้พื้นที่สาธารณะซ่ึงต้ังอยูใกลกับพื้นท่ีพาณิชยกรรมนั้น จะสงผลตอ
ความถ่ีในการเขามาใชพื้นที่ และระดับความพึงพอใจที่มีตอพื้นท่ีสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึน ขอคนพบจาก
การวิจยันี้ สามารถนํามาเปนขอเสนอแนะในการออกแบบวางผังชุมชนเมืองอุตสาหกรรม โดยเนน
การออกแบบพื้นท่ีเปดโลงสาธารณะภายในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถเขาถึงสะดวก ท้ังจาก
พื้นที่ยานพาณชิยกรรม และชุมชนอยูอาศัย และสงเสริมการสรางระบบการสัญจรที่ เช่ือมโยงพ้ืนท่ี
ท้ังสาม 
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 This research aimed to study relationships between physical urban elements and 
their impacts on environmental qualities and social impacts (such as activities and attitudes 
toward public spaces) within an industrial community. In examination of concepts of industrial 
ecology and sustainable development, I found that, in industrial community, the way in which 
industrial, residential area, commercial area and also significant institutions are connected 
must create high level of accessibility to support sharing of public spaces, utilities and facilities 
among people in the community. Moreover, social impacts such as the public’s attitudes and 
behaviors should be taken into consideration. 
 The study area was the Saha Group Industrial Park community in Sri Racha. This 
industrial park has been promoted as one of eco-industrial business groups in Thailand. Large 
green spaces were provided in this industrial park to encourage a good environment for 
surrounding communities. Physical element such as sizes, distances and connectivities of 14 
residential areas in the Saha Group community were measured and compared with 
environmental qualities and also the social impacts in each of the 14 communities.     
 The research revealed that the urban elements of this Saha Group community such 
as the route distance from the centroid to the hub of each residential area and the route 
distance from residential area to the park in the industrial area related to the air qualities. 
While physical urban elements such as the size of each residential area and the distance from 
the residential area to the industrial area were a factor enhancing people’s satisfaction of 
public spaces in their industrial community. The public space located near commercial area 
was more often used by the people in community which resulted in people’s higher level of 
satisfaction with their living environment. Besides, this study indicated that it is important to 
provide and promote transportation routes that provide easy connections among the open 
space for public use in the industrial community, commercial and residential zones. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานพินธนี้เร่ิมตนข้ึนจากความสนใจสวนตัวของขาพเจา ท่ีมีตอปญหาส่ิงแวดลอมท่ี
เกิดข้ึนในปจจบัุน กับท้ังความตองการท่ีจะหาคําตอบของความเหมาะสมในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจควบคูไปกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และแมวิทยานิพนธเลมนี้จะเปนเพียงสวนเล็กๆ
ของส่ิงท่ีขาพเจานั้นตองการจะทําการศึกษา แตก็ถือวาเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญสําหรับขาพเจา ท่ีจะ
ทําการศึกษาคนควา ในดานส่ิงแวดลอมภายในชุมชนเมืองตอไป ซ่ึงจะไมสามารถสําเร็จไปไดหาก
ปราศจากความชวยเหลือสนับสนุน จากบุคคลทานตางๆ เหลานี้ 
 ขอกราบของพระคุณ คุณพอและคุณแม สําหรับการชวยเหลือและสนับสนุนเปนอยางดี 
เพื่อประโยชนตอการเรียนการศึกษาของขาพเจา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณ สนธิ คชวัฒน สําหรับคําแนะนํา และแรงบัลดาลใจในการ
เร่ิมตนการทําวิทยานพินธในคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร. ธนะ จีระพิวฒัน สําหรับคําแนะนํา และการตรวจสอบความ
เรียบรอย ตลอดการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย กอเกยีรติ นิมล สําหรับคําแนะนําและคําสอน แกขาพเจา
ใหสามารถรูจักเรียนรู และทําความเขาใจตอส่ิงตางๆ ไดอยางสุขุมและรอบคอบยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.พรพจน สุขเกษม สําหรับคําแนะนํา และความชวยเหลือตางๆ
ตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ดานกิตติกุล และ ผศ.ดร. ดุษฎี ทายตะคุ สําหรับ
คําแนะนํา และการตรวจสอบความเรียบรอย สําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 และสุดทายขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีไมไดกลาวถึงในท่ีนี้ สําหรับการใหคําแนะนํา
ตางๆ รวมถึงความรวมมือ จนวิทยานิพนธเลมนี้สามารถดําเนินสําเร็จลุลวงไปไดในท่ีสุด 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




