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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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บทที่1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดลอมมักเปนสิ่งที่เกิดขึ้น ควบคูไ ปกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม แมจะไดมีการกําหนดมาตรการตางๆเพื่อควบคุมการดําเนินงานกิจกรรมอุตสาหกรรม
เหลานั้น ไมใหสรางความเสียหายตอสภาพแวดลอม แตหลายครั้งกลับพบความขัดแยงระหวางแนว
ทางการควบคุมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง เชนกรณี การปะปนการใชประโยชนที่ดนิ ระหวางพื้นที่
อุตสาหกรรมและพื้นที่อยูอาศัย ที่ถึงแมจะมีขอกําหนดระยะหางที่เหมาะสมระหวางพื้นที่ทั้งสอง
รวมถึง การควบคุมการใชประโยชนทดี่ ิน แตรูปแบบการตั้งที่อยูอาศัย ก็มักพยายามทีต่ ั้งจะอยูใ น
บริเวณทีใ่ กลกบั พื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งเปนแหลงงานสําคัญในชุมชน
จากการศึกษา แนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) ควบคูไปกับ
แนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) พบวา แนวทางการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนเมืองอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอชุมชนอยูอาศัยรอบขางนั้น ควรมีความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางพื้นที่ใอุตสาหกรรมและชุมชนรอบขาง โดยมีการเขาถึงที่สะดวก มีพนื้ ที่สวนกลางที่เกิดการ
ใชประโยชนรว มกันระหวางชุมชนและกลุม อุตสาหกรรม พรอมทั้งระมัดระวังไมสรางการปะปน
ของกิจกรรมทีอ่ าจกอความรบกวนหรือกอใหเกิดภัยอันตรายตอการอยูอ าศัย เชน เสนทางรถขนสง
สินคาขนาดใหญ การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม และกิจกรรมการดําเนินงานทีอ่ าจกอความ
รบกวนตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพือ่ ใหชุมชนเมืองอุตสาหกรรมดังกลาวมีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับพืน้ ทีช่ ุมชนเมืองในสวนอื่นๆ ในขณะที่สามารถปองกันการไดรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหอยูในระดับทีป่ ลอดภัย และไมกอความรบกวนแกพนื้ ที่อยู
อาศัยภายในชุมชน
ในที่นี้ผูวจิ ัยไดกําหนดพืน้ ทีศ่ ึกษา คือ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒนพิบลู ศรีราชา ซึ่งเปน
กลุมธุรกิจที่ดําเนินกิจการควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สอดคลองไปกับแนวความคิด
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยใหความสําคัญในการใชเทคโนโลยีที่
สะอาด และ การสรางพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อเปนสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหแกบริเวณพื้นที่
อุตสาหกรรมและชุมชนอยูอ าศัยโดยรอบ ในสวนของกรอบการวิจัย ผูว ิจัยเลือกทําการศึกษาเฉพาะ
สวนของลักษณะทางกายภาพที่เกี่ยวของกับความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางพืน้ ที่สาธารณะภายใน
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สวนอุตสาหกรรมกับชุมชนอยูอาศัยในบริเวณโดยรอบ รวมถึงปจจัยดานอื่นที่อาจมีความเกีย่ วของ
เชน ขนาดของชุมชนอยูอาศัย ระยะทางการสัญจรและความตอเนื่อง ระหวางชุมชนสูพื้นที่ตางๆ
และ ขนาดประชากรภายในชุมชน เปนตน โดยหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพเหลานั้น
กับลักษณะคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเมือง พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะภายในสวน
อุตสาหกรรม รวมถึงความเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอพื้นที่
ความมุงหมายและวัตถุประสงคการวิจัย
1. ความมุงหมาย
งานวิจยั ชิ้นนี้ มุงเนนการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวาง องคประกอบกายภาพใน
การออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ที่สงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ผานการสรางความ
ตอเนื่องระหวางชุมชนอยูอาศัยและพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 ทําการศึกษาและหาความสัมพันธระหวาง ลักษณะกายภาพชุมชนที่แตกตางกัน
ตอผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
2.2 ศึกษาและหาความสัมพันธระหวาง ลักษณะกายภาพชุมชนที่แตกตางกัน ตอ
ทัศนคติของประชาชน และพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
2.3 นําเสนอแนวทางและขอเสนอแนะการออกแบบกายภาพชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
ที่สงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จากผลการศึกษาองคประกอบทางกายภาพทีส่ งเสริม
ความสัมพันธเชื่อมโยง ระหวางพื้นที่สวนอุตสาหกรรมและชุมชน
ปญหาการวิจัย
องคประกอบในการออกแบบกายภาพชุมชนเมือง ที่สงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอมภายใน
ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ประกอบดวยอะไรบาง
สมมติฐานการวิจัย
องคประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมืองที่สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชนอุตสาหกรรม คือองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเขาถึง ระหวางพื้นทีช่ ุมชนอยูอาศัยกับ
พื้นที่ สําคัญตางๆภายในบริเวณชุมชนเมืองอุตสาหกรรม เชน ขนาดรูปรางของชุมชน ตําแหนง
เสนทางรถบรรทุกสินคาขนาดใหญ และ ระยะหางและความตอเนื่องของเสนเสนทางการสัญจร
จากชุมชนสูพนื้ ที่ตางๆ เปนตน
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ตัวแปรในการวิจัย
1. ตัวแปรตน
ตัวแปรตนสําหรับการวิจยั จะทําการศึกษาถึงลักษณะกายภาพของพืน้ ที่ชุมชน
อุตสาหกรรมเปนหลัก โดยมุง เนนองคประกอบที่สรางความสัมพันธตอเนื่องระหวางพืน้ ที่ชุมชนอยู
อาศัย และพืน้ ที่เขตอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแจกแจงได ดังนี้
1.1 ขนาดและรูปรางของชุมชนอยูอาศัย
1.2 ระยะการสัญจรและความตอเนื่องภายในพื้นที่ชุมชนอยูอาศัย
1.3 ระยะหางของชุมชนกับตําแหนงแหลงมลพิษ (ไดแก พื้นที่อุตสาหกรรม และ
เสนทางรถขนสงสินคาขนาดใหญ)
1.4 ระยะทางและความตอเนื่อง ของพื้นทีช่ ุมชนสูพื้นทีส่ ําคัญตางๆ
1.5 ระยะทาง และความตอเนื่องของพื้นทีช่ ุมชนสูพื้นทีส่ าธารณะ
1.6 จํานวนประชากรและความหนาแนนในแตละชุมชน
2. ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามสามารถแบงเปน 2 สวน คือตัวแปรตามคุณภาพทางสิ่งแวดลอม และ ตัว
แปรตามทางสังคม โดยมีรายละเอียดของแตละประเภทตัวแปร ดังนี้
2.1 มลพิษทางสิ่งแวดลอม จากปญหามลพิษภายในชุมชนเมืองหลัก 4 ประเภท คือ
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ํา และ ปญหาขยะมูลฝอย ผูวิจยั ไดเลือกทําการศึกษา
ในสวนเฉพาะของตัวแปรคุณภาพอากาศ และคุณภาพเสียง ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรง ตอระบบ
คมนาคมขนสง และพื้นทีเ่ ปดโลง ในณะทีป่ ญหามลพิษทางน้ํา และปญหาขยะมูลฝอยนั้น เปน
ปญหาซึ่งมีความสัมพันธกับในสวนของระบบการจัดการ มาตรการควบคุม และการใชเทคโนโลยี
ในการบําบัดของเสียตางๆ โดยสามารถแจกแจงตัวแปรตามดานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่จะ
ทําการศึกษาไดดังนี้
2.1.1 มลพิษทางอากาศ เลือกเอาเฉพาะประเภทมลพิษที่สามารถรวบรวมขอมูลได
ในบริเวณพืน้ ที่ศึกษา ประกอบดวย กาซคารบอนมอนนอกไซค (CO), กาซไนโตรเจนไดออกไซด
(NO2), กาซซัลเฟอรไดออกไซค (SO2) และ ปริมาณฝุนละออง (PM10 และ TSC)
2.1.3 มลพิษทางเสียง โดยในที่นี้ไดเลือกเอาปริมาณความเขมเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เปนเกณฑในการวัด
2.2 ตัวแปรตามลักษณะสังคม ในที่นี้ จะทําการวัดผลจากการสอบถามขอมูลจาก
ประชาชนภายในพื้นที่ศกึ ษา ไดแก
2.2.1 พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ
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2.2.2 ทัศนคติของประชาชนในพืน้ ที่
2.2.3 ความเห็นตอปญหาภายในพืน้ ที่ชมุ ชน
3. ความสัมพันธตัวแปรในรูปแบบของฟงกชัน
ความสัมพันธของตัวแปรของตัวแปรตน และตัวแปรตาม สามารถสรุปในรูปของ
ฟงกชั่น คือ
Y = f(X)
โดย Y คือ คุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชนอุตสาหกรรม สามารถแจกแจงในรูปของ
ฟงกชั่นตัวแปรตาม ดังนี้
Y = f(Y1, Y2)
Y1 = f(a1, a2)
Y2 = f(b1, b2, b3)
Y1 คือ มลพิษทางสิ่งแวดลอม
Y2 คือ ลักษณะสังคม
a1 คือ คุณภาพอากาศ
a2 คือ คุณภาพเสียง
b1 คือ พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ
b2 คือ ทัศนคติตอพื้นที่
b3 คือ ความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
X คือ ลักษณะทางกายภาพเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงภายในชุมชนอุตสาหกรรม
สามารถแจกแจงในรูปของฟงกชั่นตัวแปรตนได ดังนี้
X = f(x1, x2, x3, x4, x5, x6,…, x17)
x1 คือ ขนาดพื้นที่
x2 คือ ความกวาง
x3 คือ ความยาว
x4 คือ ความตอเนือ่ งสูศูนยกลางชุมชน
x5 คือ ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน
x6 คือ ระยะหางจากสวนอุตสาหกรรม
x7 คือ ระยะหางจากเสนทางรถขนสงสินคาขนาดใหญ
x8 คือ ความตอเนือ่ งสูแหลงพาณิชยกรรม
x9 คือ ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม
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x10 คือ ความตอเนื่องสูสวนพระพรหม
x11 คือ ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม
x12 คือ ความตอเนื่องสูสวนริมน้ํา
x13 คือ ระยะเดินทางสูสวนริมน้ํา
x14 คือ ความตอเนื่องสูรานคา
x15 คือ ระยะเดินทางสูรานคา
x16 คือ จํานวนประชากร
x17 คือ ความหนาแนนประชากร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษานั้นจะแบงเปน 2 สวน คือ ขอบเขตดานเนื้อหา และขอบเขตดาน
พื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการศึกษาขอบเขตทางดานเนื้อหา ไดทาํ การศึกษาแบงเปนตามหัวขอ ดังนี้
1.1 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของ เชน แนวความคิดของ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม แนวคิดการ
ออกแบบชุมชนเมืองอยางยั่งยืน และองคความรูอื่นๆที่เกีย่ วของ
1.2 ขอบเขตเขตการศึกษาดานเนื้อหาในพื้นที่ทําการศึกษา โดยทําการศึกษา ระบบ
การสัญจร พื้นที่เปดโลง พื้นที่สาธารณะ การใชประโยชนที่ดิน และ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดลอม และ สังคม
2. ขอบเขตดานพื้นที่
จากเกณฑการพิจารณาในการเลือกพื้นที่ศกึ ษา คือ ตองการศึกษาพื้นทีช่ ุมชนโดยรอบ
หนวยงานอุตสาหกรรม ที่มีการดําเนินงานสอดคลองไปกับแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
แนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน จึงไดเลือกเอาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล และบริเวณ
พื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ เปนหนวยงานที่ดําเนินกิจการซึ่งคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
และการใหความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรมเพื่อเปนการสงเสริมสภาพแวดลอม
ที่ดี กับทั้งเปนการใหประโยชนแกชุมชนรอบขาง โดยในสวนของการกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาจากการยึดเอาโครงขายระบบถนนที่เชื่อมโยงตอเนื่องจากพื้นที่สวน
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อุตสาหกรรมสูพื้นที่ชุมชนอาศัยในแตละแหง ที่ตั้งอยูโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม โดยมีการ
กําหนดขอบเขต ดังตอไปนี้ (แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาตาม รูปที่1)
2.1 ทิศเหนือ ขอบเขตหางจากพื้นที่สวนอุตสาหกรรมประมาณ 1.3-1.5 ก.ม. จรดแนว
ถนนทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)
2.2 ทิศใต ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามีรัศมีจากสวนอุตสาหกรรมประมาณ 2 ก.ม.
2.3 ทิศตะวันออก ขอบเขตหางจากพื้นทีส่ วนอุตสาหกรรมประมาณ 2.2 ก.ม. จรดกับ
แนวถนนทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)
2.4 ทิศตะวันตก ขอบเขตหางจากพื้นที่สวนอุตสาหกรรมประมาณ 1.2-1.6 ก.ม. ยึด
ตามแนวเสนทางรถไฟเปนหลัก
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ภาพที1่ แสดงขอบเขตพื้นทีศ่ ึกษา
(ดัดแปลงจาก การทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ขอตกลงเบื้องตนในการศึกษา
1. งานวิจยั ครั้งนี้ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพที่มีตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม จากกรณีศึกษาพื้นที่ศึกษาเพียงแหงเดียว คือ ชุมชน
โดยรอบพื้นทีส่ วนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนฯ โดยมีเกณฑพิจารณาพื้นที่ศึกษาจากแนวทางการ
ดําเนินงานของสวนอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญแกสิ่งแวดลอม ผานการสรางพื้นที่สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรม
เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดใี หแกสวนอุตสาหกรรมและพื้นที่รอบขาง รวมถึงสามารถใชประโยชน
เปนพื้นที่สาธารณะแกชุมชนขางเคียง
2. ปจจัยคุณภาพสิ่งแวดลอมทางมลพิษที่ จะทําการศึกษาเฉพาะในสวนคุณภาพอากาศ
และคุณภาพเสียง ซึ่งเปนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวแปรตนในการวิจยั คือ
การสัญจร และพื้นที่สาธารณะ โดยทั้งนีแ้ มปจจัยคุณภาพน้ํา และปญหามลพิษจากขยะ จะเปนปจจัย
สําคัญตอสภาพแวดลอมภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม แตจากการศึกษาองคความรูแ ละทฤษฎีที่
เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ศึกษา พบวา แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว มีความเกีย่ วของ
กับมาตรการควบคุม ระบบการจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการบําบัดมลพิษ ซึ่งองคความรู
ดังกลาวนัน้ อยูนอกเหนือกรอบความรูที่ผูวจิ ัยไดเลือกทําการศึกษา
3. คุณภาพสิ่งแวดลอมทางมลพิษที่นํามาใชในการวิจัย เปนผลการคํานวณระดับมลพิษ
จากจุดตรวจวัดที่ไดจากรายงานคุณภาพสิ่งแวดลอม ชวงเดือน กรกฎาคม – พศจิกายน ป พ.ศ. 2552
โดย บริษัทอีสเทิรนไทย คอนซัลติ้ง 1992 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฝายสิ่งแวดลอม
นิคมอุตสาหกรรมปนทอง และ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งผลคํานวณคุณภาพสิ่งแวดลอมทางมลพิษ
ดังกลาวอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากการตรวจวัดผลมลพิษของแตละ
หนวยงานนั้น ไมไดทําการวัดผลในวันเดียวกัน
4. จากการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล พบวานอกเหนือจากลักษณะกายภาพในพื้นที่
ชุมชนเมืองแลว อาจมีปจจัยดานอื่นๆที่สงผลตอทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ ที่มตี อ พื้นที่ภายใน
ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งผูวิจัยไมไดกําหนดใหเปนตัวแปรสําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. ลักษณะกายภาพ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเมือง ที่สามารถแสดงผลออกมาในรูปที่สามารถ
วัดผลในเชิงปริมาณได เชน จํานวน ขนาด ระยะทาง ความตอเนื่อง และ ความหนาแนน เปนตน
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2. คุณภาพสิ่งแวดลอม
ลักษณะสภาพแวลอมทางธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น อันสงผลประโยชนตอการดํารง
อาศัยของมนุษย โดยในการวิจัยนี้ประกอบดวยองคประกอบสําคัญอยู 2 ประการ คือ มลพิษทาง
สิ่งแวดลอม และ สภาพสังคม
3. ความตอเนือ่ งระหวางพื้นที่
หมายถึง ความเชื่อมโยงของพื้นที่ในลักษณะของการเขาถึง ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
ระยะเดินทางจริงกับระยะหางของสถานที่ โดยสามารถคํานวณคาจาก ระยะเดินทางระหวางพื้นที่
หนึ่งสูอีกพื้นที่หนึ่ง แลวหารกับระยะหางระหวางพื้นทีท่ ั้งสองนั้น
4. มลพิษทางสิ่งแวดลอม
หมายถึง คุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับมลภาวะในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองโดยในการ
วิจัยชิน้ นีจ้ ะหมายถึงเฉพาะมลภาวะทีม่ ีความสัมพันธกบั ระบบการคมนาคมขนสงภายในพืน้ ที่ศกึ ษา
อันไดแก คุณภาพอากาศ และ คุณภาพเสียง
5. สภาพสังคม
ผลกระทบที่สงผลตอการดํารงชีวิตของประชากรในพื้นที่ โดยในการวิจัยชิน้ นีจ้ ะ
ทําการศึกษาเฉพาะในสวนของ ระดับคุณภาพชีวติ และพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ อันไดแก
พฤติกรรมการใชพื้นที่ และ ทัศนคติของประชาชน
6. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หมายถึง รูปแบบอุตสาหกรรมที่มีระบบ และรูปแบบการดําเนินการคลายคลึงกับวงจร
ธรรมชาติ คือมีการหมุนเวียนการใชทรัพยากร ซึ่งของเสียจากแหลงอุตสาหกรรมหนึง่ สามารถเปน
วัตถุดิบตั้งตนใหกับอุตสาหกรรมอีกแหงหนึ่ง การใชประโยชนของระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและแหลงพลังงานรวมกัน และสงเริมความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจที่สงผลตอ
พื้นที่ชุมชน และบริบทสังคมใหเขามามีสว นรวมตอการพัฒนา และดําเนินการกิจการอุตสาหกรรม
เหลานั้น
7. ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
หมายถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ณ พื้นทีใ่ ดพืน้ ที่หนึ่ง โดยไมมีสิ่งมีชีวิตใด
สามารถอยูรอดไดเพียงตามลําพัง รูปแบบความสัมพันธเหลานั้นจะเชื่อมโยงกัน และเกิดขึ้นในหลาย
ลักษณะพรอมๆกัน ซึ่งรูปแบบลักษณะความสัมพันธเหลานั้น ไดแก การพึ่งพาอาศัยกัน การ
แกงแยงกัน และ ตางฝายตางไมมีใครเสียประโยชน
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8. อุทยานอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรม
คือ พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบดวยหนวยกิจการอุสาหกรรมหลาย
ประเภท โดยมีการใชพื้นทีส่ าธาณะประโยชนบางอยางรวมกัน เชนถนน พื้นทีเ่ ปดโลง และอื่นๆ
เปนตน
9. พื้นที่กันชน
พื้นที่เปดโลงสีเขียวจัดทําขึน้ เพื่อเปนแนวปองกัน และกลั่นกรองมลพิษ ระหวางพื้นที่
ยานอุตสาหกรรม และพื้นที่ชมุ ชนอยูอาศัยและพื้นที่ใชสอยกิจกรรมอื่นๆ
10.ไมครอน
คือคําอุปสรรค หรือ คํานําหนาหนวย (Prefix) เพื่อทําใหหนวยที่ใชเล็กลงสําหรับ
ระบบการวัดแบบเมตริก มีคาเปน 1 ใน ลานสวนของหนวย หรือ 1 x 10-6 ใชสัญลักษณวา μ และมี
ความหมายเดียวกับหนวยไมโคร
11. ppm (Part per million)
เปนหนวยวัดที่บอกปริมาณของสัดสวน 1 ตอ ลานสวน และมีคาเชนเดียวกับ
มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือ มิลลิกรัม/ลิตร

บทที่2
องคความรู ทฤษฎี และ กรณีศึกษา ที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่ององคประกอบทางกายภาพชุมชนเมืองอุตสาหกรรมที่สงผลตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมนัน้ ไดทําการศึกษาในสวนของทฤษฎีและองคความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนเมือง
อุตสาหกรรม องคความรูเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในนชุมชนเมือง และทฤษฎีตางๆ
ที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางกายภาพภายในชุมชนเมือง เพื่อนํามาสนับสนุนกรอบของสมมติฐาน
ที่จะทําการศึกษา และในมาใชอธิบายตัวแปรตางๆในการวิจัย โดยในที่นี้องคความที่ไดทําการศึกษา
องค ไดแก แนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน องคความรู
เกี่ยวกับพืน้ ที่เปดโลง และโครงขายระบบสัญจร
แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเปนหนึ่งในแนวทางของการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ซึ่งเปนการพัฒนา
ในการรวมมิตทิ ั้ง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมใหมคี วามสอดคลองเขาดวยกัน โดยมีจุดเริ่มตน
จากในป ค.ศ. 1989 เมื่อ Robert Frosch และ Nicolas Gallopoulos นักวิจัยจากบริษัท General Motors
ไดตีพิมพบทความวิจัยเรื่อง “Strategies for Manufacturing” ลงในนิตยสาร Scientific American โดย
ไดนําเสนอวา “รูปแบบโมเดลการผลิตอุตสาหกรรมในปจจุบัน ควรไดรับการปรับเปลี่ยนระบบ
กระบวนการผลิตใหมีความคลายคลึงกับระบบนิเวศตามธรมชาติ โดยมีการใชทรัพยากรและ
พลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ของเสียจากการผลิตควรมีจํานวนนอยที่สุด โดยการนํา
ของเสียเหลานัน้ มาใชเปนวัตถุดิบตั้งตนสําหรับกระบวนการผลิตอื่นๆตอไป” (Dunn and
Steinemann 1998 : 661)
ตอมาจึงพัฒนากลายเปนแนวทางการจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม ที่สรางความสอดคลอง
เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกับพืน้ ที่ชุมชนบริบทขางเคียง เชนเดียวกับระบบนิเวศธรรมชาติที่ทุกสิ่งใน
ระบบจะมีความสัมพันธเกียวของกันจนเกิดเปนสภาวะทีส่ อดคลองและสมดุล เชน การวางผังพื้นที่
อุตสาหกรรมใหมีความสอดคลองไปกับลักษณะทางภูมศิ าสตร สภาพอากาศ ระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติของพื้นที่ การดําเนินกิจการที่มคี วามสอดคลองกับสภาพสังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ทองที่ ระบบการดําเนินกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เลียนแบบระบบของนิเวศทางธรรมชาติที่มีการ
หมุนเวียนวัตถุดิบจากของเสียในหนวยการผลิตหนึ่ง ไปสูการเปนวัตถุดบิ ตั้งตนของอีกหนวยการ
11

12

ผลิตหนึ่ง สงผลใหปริมาณการใชทรัพยากรและของเสียจากการดําเนินกิจกรรมอุตสาหกรรม และ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยูในระดับที่นอยที่สุด โดยมีองคประกอบสําคัญที่ควรนํามาพิจรณาคือ
ระยะหางจากแหลงทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานสูแหลงผลิต ความสอดคลองไปกับสภาพ
ภูมิศาสตรของพื้นที่ ลักษณะสภาพสังคมและคานิยมของชุมชนในทองที่นั้นๆ เพื่อทําการปรับใหเขา
กับระบบการบริหารจัดการและรูปแบบการตอบรับเชื่อมโยงระหวางพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชน
การสรางความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางหนวยงานองคกรหรือสถาบันทองถิ่น เพือ่ ประโยชนใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรูระหวางกลุมหนวยอุตสาหกรรมและชุมชน รวมถึงความสอดคลอง
ไปกับระบบโครงสรางพื้นฐานของทองที่เหลานั้น

ภาพที2่ แสดงวงจรระบบนิเวศตามธรรมชาติ ไดแก ระบบเสนตรง (บน) ระบบกึ่งปด (กลาง) และ
ระบบปด (ลาง)
ที่มา: L.W. Jelinski and others, Industrial ecology: Concepts and approach (USA: AT&T
laboratories, 1992)
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ภาพที3่ วงจรระบบนิเวศตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มา: Brian H Roberts, The application of industrial ecology principles and planning guidelines for
the development of eco-industrial parks: an Australian case study (Australia: University of
Canberra, 2004)
1. ระดับการดําเนินการของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การดําเนินการของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนัน้ สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ โดยสงผลตอผล
ระทบตอบริบทตั้งแตระดับบริเวณละแวกชุมชน ไปจนถึงระดับของภูมิภาค ดังนี้
1.1 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับผูประกอบการ คือ การมองในระดับเฉพาะภายใน
หนวยของผูผลิตรายเดียว โดยมุงเนนการลดปริมาณของเสีย และการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีการรีไซเคิลของวัสดุ การนําขอเสียกลับมาหมุนเวียนใชใหมอีกครั้ง ซึ่ง
การพัฒนาในระดับนี้สามารถทําไดงายในหมูผูประกอบการรายใหญ เนื่องจากมีความพรอมในการ
ลงทุน และขยายใหระบบอุตสาหกรรมภายในหนวยของตนเกิดการเชื่อมตออยางครบวงจร
1.2 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับอุทยาน คือ การหาความสอดคลองของระบบ
อุตสาหกรรมภายในพืน้ ที่ชมุ ชนหรือยานหนึ่ง โดยมองหาความสอดคลองของทรัพยากรวัตถุดิบ
แหลงพลังงาน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนของเสีย และระบบจัดการที่ใชพื้นที่บริการบางสวน
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รวมกัน ถือเปนการสงผลดีตอผูประกอบการในกิจการขนาดกลางหรือรายยอย ซึ่งสามารถไดรับ
ประโยชนรวมกันได นอกจากนี้ยังมองในเชิงความสัมพันธตอบริบทของชุมชนภายในพื้นที่ใหมี
ความสอดคลองควบคูไปดวยกัน
1.3 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับมหาภาค เปนการมองในระดับเครือขายของสวน
อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถทําการแลกเปลี่ยนเศษวัสดุและของเสียระหวางกันในระดับภูมิภาค
นอกจากนี้เปนการสรางความรวมมือทางดานโครงขายลอจิสติกสในการลําเลียงวัสดุเหลานั้น
ระหวางอุทยานอีกดวย

ภาพที4่ แนวความคิดการวางโครงขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับอุทยาน และมหาภาค
ที่มา: Brian H Roberts, The application of industrial ecology principles and planning guidelines for
the development of eco-industrial parks: an Australian case study, Australia: Centre for
developing cities (Australia: University of Canberra, 2004)
2. หลักการในการออกแบบวางผังพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมใหเกิดความสัมพันธสอดคลองในลักษณะของระบบ
นิเวศ ตามธรรมชาติ คือมีการหมุนเวียนการใชทรัพยากร รวมถึงความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจที่
สงผลตอพื้นที่ชุมชนและบริบทสังคม โดยตองการใหพนื้ ที่อุตสาหกรรมนั้นเปนสวนหนึ่งของพื้นที่
ชุมชนเมือง และไมถูกกําหนดแบงใหแปลกแยกไปจากบริบทชุมชนเหลานั้น โดยในสวนของการ
วางผังและออกแบบชุมชนเมืองนั้น สามารถสรุปหลักการได ดังนี้
2.1 การวางผังในสวนพื้นที่อตุ สาหกรรมใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรมของระบบ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เชนการวางผังระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่แตละกลุม อุตสาหกรรที่
สามารถใชประโยชนรว มกัน การสรางพื้นที่สวนกลางสําหรับขั้นตอนการจัดการพืน้ ฐานที่มีขั้นตอน
รวมกันระหวางกลุมผูประกอบการ เชน ในสวนของการกักเก็บสินคา และการจัดการของเสีย
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รวมถึง ระบบการสัญจรที่มีประสิทธิภาพตอการขนสงวัตถุดิบของเสียตอแตละหนวยอุตสาหกรรม
อยางสะดวกรวดเร็ว และประหยัดแกการขนสงเดินทาง
2.2 การสรางความสอดคลองทางเศรษฐกิจ ระหวางกลุมผูประกอบการในพื้นที่
อุตสาหกรรม และบริเวณชุมชนขางเคียง เพื่อใหพนื้ ที่อุตสาหกรรมดังกลาวเปนแหลงจางงานสําคัญ
ของพื้นที่ชุมชน และการเอื้อประโยชนตอกลุมธุรกิจในทองที่จากการดําเนินการตางๆในพื้นที่
อุตสาหกรรม เชนการตั้งเขตพื้นที่พาณิชยกรรมรองรับกลุมธุรกิจทั้งสองสวน เปนตน
2.3 การสรางความหลากหลายใหแกพนื้ ที่ เชน การเพิ่มทางเลือกสําหรับที่อยูอาศัยทีม่ ี
ความหลากหลายทั้งในสวนของราคา และรูปแบบแกประชาชนในพื้นที่ โดยทั้งนี้ตองอยูภายใน
มาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม รวมถึงความปลอดภัยจากสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ และ
การใชประโยชนที่ดินที่มีความหลากหลาย โดยอาจใชพนื้ ที่พาณิชยกรรม สถาบันตางๆ หรือแมแต
พื้นที่นันทนาการ เปนสวนเชื่อมตอระหวางกิจกรรมอุตสาหกรรมและชุมชน
2.4 ภายในพื้นที่ชุมชนอยูอาศัยควรไดรับการรองรับระบบโครงสรางพื้นฐาน และ
บริการตางๆอยางครบถวน เชน ที่อยูอาศัยที่มีรูปแบบตอบรับกับระดับรายไดและวิถชี ีวิต รานคา
ตางๆ สถานที่ทํางาน โรงเรียน พื้นที่นนั ทนาการ สถานที่ติดตอหนวยงานราชการ และ
สาธารณูปการตางๆ เปนตน
2.5 การใชพื้นที่สาธารณะ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมกัน ทัง้ ระหวางกลุม
กิจการอุตสาหกรรม และชุมชน เชนกลุมยานที่พักอาศัย พื้นที่นันทนาการ อาคารสาธารณะตางๆ
เปนตน เพื่อเปนการสรางความเชื่อโยงและสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางพื้นที่เขต
อุตสาหกรรม และชุมชน โดยในทีน่ ี้ในการวางผังจําเปนตองกําหนดตําแหนงของของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตางๆไวใหอยางชัดเจน เปนการกําหนดกรอบการพัฒนาขยายพื้นที่อุสาหกรรม
และพื้นที่ชุมชนนั้นๆตอไปในอนาคต
2.6 ใหความสําคัญกับพื้นทีส่ ีเขียว และพืน้ ที่กันชน (Buffer zone) เพื่อเปนพื้นทีก่ รอง
มลภาวะ และเปนการเพิ่มพืน้ ที่เปดโลงใหกับพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชน
2.7 การวางผังโดยคํานึงถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ชุมชนเดิม โดยการวางผังใหเปนไปตามทิศทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เชน การวางพื้นที่ใชสอย
ทิศทางการวางโครงขายระบบคมนาคมไปจนถึงการวางระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ การจัดกลุม
อาคาร การออกแบบลักษณะอาคาร และ การเลือกใชวัสดุ เปนตน
2.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางภายในพื้นที่ชุมชน ใหสามารถเดินทางไดอยาง
ทั่วถึง โดยเฉพาะระหวาง พืน้ ที่ชุมชนอยูอาศัย พื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งถือเปนแหลงงานที่สําคัญ และ
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พื้นที่พาณิชยกรรม รวมถึงการสนับสนุนการเดินทางโดยการเดินเทา เพือ่ ลดจํานวนการใช
ยานพาหนะเชือ้ เพลิง
2.9 การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมตอระหวางพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรมสูระดับภูมภิ าค
โดยการวางผังเสนทางขนสงสินคาที่มีคามสะดวกรวดเร็วที่สุด ในขณะที่ควรคํานึงถึงการรบกวน
พื้นที่ชุมชนใหนอยที่สุด โดยเฉพาะเสนทางสําหรับรถขนสงสินคาขนาดใหญ ซึ่งสามารถวางผังแยก
เสนทางดังกลาวกับเสนทางถนนปรกติ หรือการใชระบบขนสงในรูปแบบอื่นๆเขามาชวยประกอบ
เชน การขนสงทางน้ํา และ ระบบราง เปนตน
ในปจจุบนั อุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือการขาดความรูความ
เขาใจในแนวทางการพัฒนา ขาดการปลูกจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมใน
ฐานะของผูประกอบการ และภาครัฐ ซึ่งมองเพียงผลกําไร และการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยาง
เดียว ในขณะที่ภาคประชาชนยังไมเปดรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะที่อยุปะปนไปกับพื้นที่
ชุมชน นอกจากนี้ในสวนของการรวมมือกัน โดยเฉพาะในสวนระหวางผูประกอบการเองก็สามารถ
เปนไปไดยากเนื่องจากการทีต่ องแบงปนขอมูลความรูรวมถึงการใชเทคโนโลยีรวมกัน ซึ่งยังคงถูก
มองเปนการเสียโอกาสในการแขงขันทางตลาด ดังนั้นจึงเปนหนาที่อนั สําคัญของผูดําเนินการที่
จะตองใหความรูแกผูที่เกีย่ วของตอโครงการพัฒนา เพื่อเปนการปรับทัศนคติ และมีความเขาใจอันดี
ตอกันในทุกฝาย
ความสําคัญของพื้นที่สาธารณะสีเขียวตอสิ่งแวดลอมชุมชนเมือง
พื้นที่วางสาธารณะสีเขียวถือเปนองคประกอบสําคัญของระบบโครงสรางชุมชนเมืองใน
ทุกแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําคัญตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และความเปนอยูที่ดขี องประชากรใน
พื้นที่ โดยเปนที่ทราบกันดีวา พื้นที่สีเขียวซึ่งเปนแหลงรวมพันธุไมตางๆนั้น มีสวนชวยในการกรอง
มลพิษทางอากาศ มลภาวะทางเสียง กับทัง้ ชวยลดสภาพความหนาแนนแออัดของชุมชนเมือง และ
สงผลตอสภาพจิตใจที่อยูในบริเวณแวดลอม โดยกลาวไดวา ”ธรรมชาติ ถือเปนปจจัยความตองการ
พื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งของมนุษย โดยความสามารถในการเขาถึงพื้นที่แหลงธรรมชาติเหลานั้น
สงผลทางบวกตอสภาวะจิตใจ อันเปนผลดีตอคุณภาพชีวติ ภายในชุมชนเมืองนั้นตอไปในระยะยาว”
(Kaplan, อางถึงใน Thompson, 2002 : 60) โดยจากการทดลองโดย Honeyman พบวา “ผูเขาทําการ
ทดสอบมีอัตราความเครียดลดลงสูงสุดเมื่อเห็นภาพพืชพรรณภายในฉากบริบทของเมือง โดยมีอัตรา
ที่สูงกวาการมองภาพทิวทัศนในชนบท ในขณะที่ผูเขาทดสอบจะมีอตั ราความเครียดสูงสุดเมื่อมอง
ภาพทิวทัศนเมืองซึ่งมีแตสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้น” (Honeyman, อางถึงใน Groenewegen and
Other 2006 : 4) ซึ่งเปนการสงผลโดยตรงตอสภาพสังคมภายในชุมชนเมือง โดยพื้นทีซ่ ึ่งมี
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องคประกอบของธรรมชาติจะชวยสงเสริมความรูสึกที่เปนอิสระ เปนมิตร และลดความรูสึกที่
กาวราวรุนแรง สงผลใหพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งมีองคประกอบทางธรรมชาติอยูในบริบทภายในเมืองมี
อัตราการเกิดอาชญากรรมที่นอยกวาชุมชนเมืองที่มีองคประกอบทางธรรมชาติอยูนอยกวา แตใน
ขณะเดียวกันควรตองระวังไมใหมีองคประกอบทางธรรมชาติเหลานั้นมากจนเกินไป จนสงผลให
เกิดภาพลักษณของการโดดเดี่ยว และความหวาดกลัว และสงผลใหพื้นที่เหลานนัน้ งายตอการเกิด
อาชญากรรมเชนเดียวกัน
กลาวไดวา พืน้ ที่สาธารณะสีเขียวถือเปนแหลงรวมกิจกรรมที่สําคัญของผูคนในชุมชน
เมือง อันสงผลดีตอการกระตุนระบบเศรษฐกิจภายในบริบทชุมชนเมืองใหเกิดการลงทุนในบริเวณ
ขางเคียงตางๆตามมา ดังนั้นพื้นที่สาธารณะจึงควรตั้งอยูใ นบริเวณเชื่อมตอ หรือถูกโอบลอมโดย
พื้นที่ชุมชนอยูอ าศัย พื้นที่พาณิชยกรรม หรือสถานที่สําคัญ โดยลักษณะที่ดีของพื้นทีส่ าธารณะนั้น
ควรเปนบริเวณที่ดึงดูดใหคนทุกประเภทสามารถเขามาใชพนื้ ที่ดังกลาวรวมกันได (คํานึงถึงทั้ง เพศ
อายุ ความสมบูรณของรางกาย ระดับรายได เปนตน) ซึ่งขณะเดียวกันตองสรางความเปนสวนตัวของ
ผูเขามาใชพื้นที่ไมใหถูกจับตามองมากจนเกินไป ในบางกรณีพื้นที่สาธารณะบางแหงอาจเปนพื้นที่
ซึ่งไมไดถูกจัดเตรียมเอาไว เชน พื้นที่รางทีไ่ มเกิดการใชงาน พื้นที่ตามธรรมชาติ หรือบริเวณขาง
ทาง ยกตัวอยางกรณีที่เด็กเลือกพื้นที่ในการเลนของตนเปนบริเวณขางทางหรือบริเวณพื้นที่รกราง
โดยไมเขาไปเลนในพื้นที่สนามเด็กเลนทีถ่ ูกจัดเตรียมเอาไว เนื่องมาจากพื้นที่เหลานัน้ ไมถูกจับตา
มองมากจนเกินไป และใหความรูสึกที่เปนอิสระ รวมถึงสามารถควบคุมพื้นที่ของตนเองได อาจ
กลาวไดวาลักษณะของพื้นทีส่ าธารณะที่ประสบความสําเร็จอีกประการหนึ่งคือ “พื้นที่ซึ่งไมถูก
กําหนดกฎเกณฑตางๆมากจนเกินไป แตเปดโอกาสใหผเู ขามาใชงานพื้นที่นั้นสามารถควบคุม
ขอบเขตและตัง้ กฎเกณฑใหกับพื้นที่ของตนเองไดในระดับที่เหมาะสม” (Thompson 2002 : 70)
อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ พื้นที่สีเขียวถือเปนแหลงระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติที่
สําคัญของทองที่ชุมชนเมืองแหงนัน้ ๆ เนื่องจากเปนแหลงรวมพืชพรรณ และเปนบริเวณทีไ่ ดรับการ
รักษาใหคงสภาพความเปนธรรมชาติไวใหคงอยูไดมากทีส่ ุด ซึ่งเปนที่สังเกตวาพื้นที่ซงึ่ ถูกทิ้งราง
หรือไมเกิดการใชประโยชนมักมีความสมบูรณของระบบนิเวศมากกวาพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่
ไดรับการดูแล เนื่องมาจากการไดรับการรบกวนจากมนุษยยงั ไมมากนัก เชน พืน้ ที่รกราง บริเวณใต
ทางยกระดับ เสนทางรถไฟ พื้นที่ริมน้ํา หรือแมแตพื้นทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมเกาที่ไมเกิดการใชงาน
แลว นอกจากนี้แนวทางจากดูแลจัดการพืน้ ที่สาธารณะสีเขียวยังควรที่จะเปดโอกาสใหพื้นที่สีเขียว
เหลานั้น สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหมีความสอดคลองตามระบบนิเวศทางธรรมชาติของทองถิ่นที่
เกิดการเปลีย่ นแปลงไป โดยลดการแทรกแซงสภาพธรรมชาติและการเติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิต
ตางๆ สุดทายการรองรับระบบนิเวศตามธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองในแตละแหงอาจมีความ
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หลากหลายและตองอาศัยพืน้ ที่ในปริมาณทีม่ าก แนวทางในการจัดวางพืน้ ที่สาธารณะสีเขียวจึงควร
วางในตําแหนงที่ตอบรับกับพื้นที่ซึ่งมีลักษณะหลากหลายเหลานัน้ นอกเหนือจากการคํานึงถึง
พฤติกรรมการใชงานของมนุษยและการเขาถึง พรอมทั้งสรางเปนโครงขายเชื่อมโยงตอเนื่องให
ทั่วถึง
พื้นที่สีเขียวสาธารณะจึงมีความสําคัญตอดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ของชุมชน
เมืองในแตละแหง โดยปจจุบันยังขาดการไดรับความสนใจเทาที่ควรจากทางภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
ยังคงมีความเชือ่ วา เปนการที่สูญเสียโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจเพื่อที่จะยอมเสียทีด่ ินใหกับการ
เปนพื้นที่สีเขียว ซึ่งในอันทีจ่ ริงแลวพื้นที่สีเขียวนัน้ มีสวนชวยในการเพิม่ มูลคาของที่ดินในละแวก
ขางเคียงจากการเพิ่มคุณภาพทางสิ่งแวดลอมภายในพืน้ ที่ กับทั้งเปนการดึงดูดการลงทุนใหกับ
บริเวณขางเคียงเนื่องจากเปนพื้นที่แหลงรวมกิจกรรม ทั้งนี้ระดับคุณภาพของพื้นที่สีเขียวนัน้ สามารถ
วัดไดจากความสามารถการรองรับผูใชงานที่หลากหลาย การเขาถึงทีส่ ะดวก การมีระดับธรรมชาติ
และพืชพรรณเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับสิง่ กอสรางที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน
ระบบการสัญจรและผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระบบสัญจรมีสวนสัมพันธกบั คุณภาพสิ่งแวดลอม รูปแบบกิจกรรมในพื้นที่ โอกาสใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และลักษณะสภาพสังคม ประกอบดวยปจจัยที่เปนตัวกําหนด คือ
1. ความหนาแนน การใชพื้นที่อยางผสมผสานและหลากหลาย สงผลตอระยะรัศมี
จุดหมายในการเดินทาง อันเปนผลตอทางเลือกวิธีการเดินทาง เชน การเดินทางโดยรถยนต การเดิน
เทา เปนตน
2. การเชื่อมตอ คือ ทิศทางและระบบเชื่อมโยง ระหวางจุดเริ่มตนและจุดหมายในการ
เดินทาง หรือระยะระหวางพืน้ ที่อยูอาศัย และจุดหมายทีต่ องการเดินทาง
กลาวไดวา ยิง่ ระบบการเดินทางสัญจรภายในชุมชนเมืองแหงนัน้ มีความตอเนื่องเชื่อมโยง
และมีความหนาแนนที่พอเหมาะ จะยิ่งสงผลทางดานบวกตอระบบเศรษฐกิจภายในพื้นที่ ซึ่งเปนการ
เพิ่มระดับการปฏิสัมพันธของผูคนในชุมชน อันสงผลดีตอสภาพสังคมในพื้นที่ รวมถึงสงผลในดาน
บวกตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนการลดความแออัดคับคั่งในการเดินทางและลดความ
จําเปนในการใชยานพาหนะเครื่องยนตลง ทั้งนี้ประเภทของผูอยูอาศัย ระดับรายได และรูปแบบของ
ที่อยูอาศัยในชุมชนเมืองแหงนั้นมีสวนสําคัญตอพฤติกรรมในการเดินทาง (Schinek, อางถึงใน
Frank 2005: 200) เชน ความตองการในการใชรถยนตสวนบุคคลเนื่องจากความตองการเปนสวนตัว
สูง หรือผูมีรายไดนอยถึงปานกลางอาจเลือกอยูอาศัยบริเวณที่สะดวกตอการใชบริการขนสงมวลชน
เปนตน
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รูปแบบการใชรถยนตสงผลกระทบตอรูปแบบของชุมชนเมืองโดยตรง (ไดแก จํานวน
ประเภท ระยะทาง และอายุการใชงาน) ทั้งการเชื่อมโยงภายในชุมชน ความหลากหลายในการใช
พื้นที่ ความหนาแนน กิจกรรมในพื้นที่ และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเมือง
ซึ่งมีความสัมพันธเปนผลตอเนื่องจากรูปแบบลักษณะกายภาพทีไ่ ดกลาวมาขางตน ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชรถยนตนั้น สวนมากอยูใ นรูปแบบของ มลพิษทางเสียง และ มลพิษทาง
อากาศ ไดแก กาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) สารอินทรียระเหยงาย (VOC) กาซคารบอนมอนนอก
ไซค (CO) และฝุนละอองตางๆ โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นดังกลาวจะทําปฏิกริยากับแสงอาทิตย
เกิดเปนสารพิษประเภท Ground level ozone ซึ่งเปนสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ การทํางานของ
ปอด โรคหอบหืด โรคหัวใจ และ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เปนตน (Frank 2005: 205)
โดยมลพิษทางอากาศดังกลาวมีความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพ ยกตัวอยางเชน กาซ
คารบอนมอนนอกไซค สาร VOC และฝุนละออง จะผลิตออกมากเมื่อรถยนตวิ่งในอัตราความเร็วที่
ต่ํา หรือมีการลดความเร็วของเครื่องยนต จึงพบมากในบริเวณชุมชนเมืองที่มีความกระชับหนาแนน
และมีกิจกรรมที่คอนขางหลากลาย ในขณะที่กาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) จะผลิตออกเมื่อรถวิ่ง
ในอัตราที่สูง และคงระดับความเร็วที่คอนขางคงที่ จึงพบมากในบริเวณพื้นที่ชานเมือง เสนถนนสาย
หลักหรือทางหลวง จากการสํารวจพบวาพืน้ ที่ชุมชนเมืองซึ่งถูกออกแบบใหมีความกระชับ และมี
กิจกรรมที่หลากหลายมีแนวโนมภาพรวมของปริมาณสารพิษที่ต่ํากวา เนื่องจากมีความตองการใช
รถยนตสวนบุคคลที่ลดลง โดยทั้งนีก้ ารใหความสําคัญกับระบบสัญจรทางเทา และการขนสง
มวลชนจะสงผลดีตอการลดปริมาณมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เกิดระบบสัญจร
แนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
แนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืนนั้นเปนแนวทางที่ผสานรูปแบบการพัฒนาชุมชนเมือง ทั้ง
ทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ใหควบคูแ ละสอดคลองอยางเทาเทียมกัน โดยจากแนว
ทางการพัฒนาที่ผานมาตั้งแตชวงการปฏิวัตอิ ุตสาหกรรมที่ผานมา รูปแบบแนวทางการพัฒนานั้น
มุงเนนความเจริญกาวหนาเพียงในมิติของเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก โดยปราศจากการคํานึงถึง
ความสําคัญในมิติเชิงสังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนที่เขาใจผิดวา แนว
ทางการพัฒนาอยางยั่งยืนนัน้ จะใหความสําคัญเฉพาะในเชิงทางดานสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียว
สงผลใหแนวคิดดังกลาวถูกมองในแงลบจากเหลานักธุรกิจ นักลงทุน และประเทศอุตสาหกรรม
หลายแหง ในทั้งที่จริงแลวแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ ยืนนั้น ตองใหความสําคัญทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไปพรอมๆกัน
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โดยนิยามของความยั่งยืนนัน้ สามารถกลาวโดยสรุปจากรายงานสิ่งแวดลอม โดย World
Commission on Environment and Development ในป ค.ศ. 1987 วา “การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง
การพัฒนาที่สนองความตองการในปจจุบนั โดยไมทําใหประชาชนรุน ตอไปในอนาคตตองยอมลด
ความสามารถในการสนองความตองการของเขาเอง” (The Burntland Report 1987 ,อางถึงใน
Radovic 2009 : 12) หรืออาจกลาวไดวา การตอบสนองความตองการของมนุษยใหเพียงพอทั้ง
ทางดาน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ สังคม ใหอยูใ นขอจํากัดของธรรมชาติ โดยทําการ
แบงสรรปนสวนไดอยางเทาเทียมกัน แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนนัน้ ประกอบดวยแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆที่หลากหลายรวมกัน ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่สําดัญ เชน แนวคิดเมืองอัดแนน
(Compact City) ลัทธิชุมชนเมืองใหม (New Urbanism) และ แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด
(Smart Growth) เปนตน
1. กลุมแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.1 แนวคิดเมืองอัดแนน (Compact City)
เปนแนวคิดมุงเนนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสรางความหนาแนน
เกิดขึ้นภายในตัวเมือง ไมสนับสนุนการแผขยายเติบโตของเมืองในลักษณะการกระจายตัวอยางเบา
บาง หรือ Urban Sprawl สิ่งที่แนวคิดเมืองอัดแนนไดพยายามนําเสนอคือการสรางความสัมพันธของ
เวลาใหเกิดขึน้ กับการใชชวี ิตภายในเมือง โดยการสรางระยะทางในการเดินทางใหเกิดการ
ประหยัดเวลา สนับสนุนการการเดินและระบบขนสงมวลชน ลดปริมาณการใชรถยนตสวนตัว สราง
ความหนาแนนและหลากหลาย เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการสราง
ปฏิสัมพันธและชีวิตชีวาไดอยางสมบูรณภายในชุมชน กับทั้งดวยขอบเขตของชุมชนเมืองที่อัดแนน
และไมแผกระจาย จึงสงผลใหสามารถใหบริการสวนของสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง พรอมกับการสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียน และการนําของเสีย
กลับมาใชใหม เปนการลดปญหามลพิษที่จะถูกปลอยออกสูธรรมชาติ กับทั้งยังเปนการสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดใี หกับคนในชุมชน โดยรูปแบบของเมืองควรมีลักษณะแบบการกระจายตัวแบบกลุม
(Decentralized Concentration) คือการกระจุกตัวที่มีอัตราสวนขนาดพื้นที่ และจํานวนประชากรที่
เหมาะสม เพื่อไมเกิดความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดลอมภายในชุมชนเมือง
1.2 ลัทธิชุมชนเมืองใหม (New Urbanism)
คือการรวมกลุม ของเหลานักออกแบบและสถาปนิกภายใตกลุม “Congress for the
New Urbanism” (CNU) โดยนําเสนอภาพลักษณชุมชนอยูอาศัยในรูปแบบอาคารบานพักอาศัยในยุค
สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาฟนฟูชุมชนเมืองในพื้นที่เดิม กับทัง้ ออกแบบให
มีลักษณะเกาะกลุม ลดปริมาณการใชรถยนตสวนตัว สนับสนุนการเดินเทา และสรางความ
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หลากหลายในพื้นที่ชุมชน โดยลักษณะสําคัญในการทํางานของกลุม New Urbanism คือการทําการ
ออกแบบรวมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหไดรูปแบบเมืองที่เหมาะสมและสอดคลองกับชุมชนอยาง
แทจริง
1.3 แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด (Smart Growth)
เปนรูปแบบการปองกันการเกิดการกระจายตัวในยานชานเมือง ดวยการออก
มาตรการทางกฎหมาย คือ Growth Management act ซึ่งเริ่มตนในสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินซึ่งขัดตอการแนวทางการอยางยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต โดย
การคงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งพัฒนาในสวนของภาคสังคมและเศรษฐกิจไปพรอมกัน
ใหความสําคัญตอระบบการเดินเทาภายในชุมชนเมือง มีกาพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ การ
วางแผนการใชที่ดินอยางรัดกุม การเพิ่มทางเลือกใหกับทีพ่ ักอาศัยทีห่ ลากหลาย การใชที่ดินอยาง
ผสมผสาน การใหบริการโครงสรางพื้นฐานอยางพอเพียง และการรักษาพื้นที่ทางการเกษตรไวใหคง
อยู ซึ่งแนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาดนั้นไดรับการสนับสนุนในวงกวางเปนอยางดี จากทั้งภาครัฐ
สถาบันตางๆ กลุมธุรกิจ และประชาชน
จากแนวคิดทีก่ ลาวมาทั้งหมดนั้นตางมีจุดรวมสําคัญที่เหมือนกัน คือการกลาวถึงการใช
ทรัพยากรภายในเมืองอยางคุม คา การลดมลพิษหรือของเสียที่ตัวเมืองสงออกมา การใหความสําคัญ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนในเมือง โดยทั้งนี้สามารถสรุปเปน
หลักการได ดังนี้
2. หลักการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองอยางยั่งยืน
2.1 การใหความสําคัญกับความหลากหลาย เชนสนับสนุนใหมกี ิจกรรมการคาปะปนอยู
ในพื้นทีพ่ ักอาศัย การออกแบบที่คํานึงถึงคนทุกกลุมประเภท ทั้ง เพศ วัย และเชื้อชาติ เหลานี้เปน
ปจจัยสําคัญในการกระตุน เศรษฐกิจภายในชุมชนเมือง
2.2 สนับสนุนการใชงานอยางผสมผสาน เปนการสนับสนุนการสรางความหลากหลาย
และชีวิตชีวาใหกับชุมชนเมือง เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจของพืน้ ที่
2.3 การสรางระดับความหนาแนนในชุมชนเหมืองในระดับที่เหมาะสม เพื่อเปนการ
กระตุนการเกิดกิจกรรม และความหลากหลายภายในพืน้ ที่ กับทั้งเปนการรักษาพื้นทีธ่ รรมชาติ
เกษตรกรรมในบริเวณรอบเมืองไมใหถูกลุกล้ําและทําลายไปอยางถาวร
2.4 การสรางความตอเนื่องเชือ่ มโยงในทุกสวนของเมือง เพื่อสนับสนุนใหเกิดการ
เขาถึงที่สะดวก โดยการสรางระบบโครงขายการคมนาคมขนสงที่สะดวกสบาย ตั้งแตระบบทางเทา
ขนสงมวลชน และ เสนทางรถยนต ซึ่งเปนสวนชวยในการกระตุนการเกิดกิจกรรมทีห่ ลายหลาย
และสรางโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นทีช่ ุนชนเมืองนัน้ ๆ
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2.5 ใหความสําคัญกับพื้นที่เปดโลงสาธารณะหรือพื้นทีส่ ีเขียว เพื่อเปนการลดสภาพ
ความแออัด และสรางคุณภาพทางสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกเมือง กับทั้งพื้นที่สาธารณะเหลานั้นยังเปน
แหลงรวมกิจกรรมที่สําคัญใหกับยานชุมชนเมืองนั้นๆอีกดวย
2.6 สนับสนุนการเดินเทาและระบบขนสงมวลชน โดยลดปริมาณการใชรถยนตเพื่อ
เปนการประหยัดพลังงานและลดการสรางมลภาวะสูสิ่งแวดลอม
2.7 การสรางโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางภายในชุมชน เพื่อสรางความรูสึก
การรับรูในการเปนเจาของพืน้ ที่รวมกัน
2.8 สรางเอกลักษณใหเกิดภายในพื้นที่ เพื่อสรางลักษณะนาจดจําใหกับประชาชนที่อยู
อาศัย และทําใหเกิดการตระหนักความสําคัญแกพื้นที่
2.9 การใชเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด เพือ่ สรางผลกระทบตอสื่งแวดลอมนอยที่สุด
2.10 การบริหารจัดการเมืองโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด เชนการ
รีไซเคิลขยะเพือ่ นํากลับมาหมุนเวียนใชใหม การลดปริมาณของเสียและมลภาวะที่ปลอยออกสู
สภาพแวดลอมใหไดมากทีส่ ุด
การออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักการตามที่ไดกลาวมาขางตน
สามารถเกิดขึ้นได โดยการออกแบบลักษณะกายภาพภายในชุมชนเมือง จากงานวิจยั ของ Susan L.
Handy และคณะ กลาววาลักษณะกายภาพตางๆซึ่งสงผลตอสภาวะแวดลอมและพฤติกรรมกิจกรรม
ภายในชุมชนเมือง ไดแก ความหนาแนนในพืน้ ที่ชุมชน การผสมผสานหลากหลายในการใชทดี่ ิน
ความตอเนื่องของเสนทางสัญจร ขนาดสัดสวนของเสนทางสัญจร คุณภาพความสวยงาม และการ
เชื่อมตอสูพื้นที่อื่นๆในระดับภูมิภาค โดยลักษณะกายภาพเหลานี้สงผลอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง พฤติกรรมการเดินทางภายในพื้นที่ชุมชน อันสงผลสะทอนตอลักษณะรูปรางของเมือง
สภาพแวดลอม และลักษณะสังคม ตอมา (Handy & others อางถึงใน American Journal of
Preventive Medicine, 2002 : 66)
3. ลักษณะกายภาพที่สงผลตอสภาพแวดลอมและพฤติกรรมกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนเมือง
3.1 ความหนาแนนในพืน้ ทีช่ ุมชน คือ ปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตพื้นที่
เชน จํานวนประชากรอยูอาศัยตอหนวยพืน้ ที่ จํานวนตําแหนงงานตอหนวยพืน้ ที่ และ จํานวนพื้นที่
พาณิชยกรรมในทุกชั้นอาคารตอพื้นที่ดินทัง้ หมด เปนตน
3.2 การผสมผสานหลากหลายในการใชทดี่ ิน สามารถทําการวัดคาไดหลายวิธี เชน
ระยะหางระหวางที่อยูอาศัยกับรานคาที่ใกลที่สุด จํานวนประเภทการใชที่ดินภายในขอบเขตพื้นที่
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3.3 ความตอเนื่องของเสนทางสัญจร คือ ทิศทาง จํานวนเสนทางที่สามารถเลือกเดินทาง
ไดภายในโครงขาย เชน การวัดจํานวนทางแยกตอหนึ่งหนวยของระยะเสนทางสัญจร สัดสวน
ระหวางระยะทางเสนทางสัญจรกับกับระยะหางของสถานที่ และ ระยะเฉลี่ยของบลอค เปนตน
3.4 ขนาดสัดสวนของเสนทางสัญจร คือ การวัดคาของเสนทางสัญจรตลอดระยะทาง
ในโครงขาย ไดแก สัดสวนความสูงอาคารตอความกวางถนน และ ระยะหางจากอาคารสูเสนทาง
สัญจร เปนตน
3.5 คุณภาพความสวยงาม คือ ความนาดึงดูดสนใจของสถานที่ สามารถวัดคาไดจาก
ปริมาณเงาที่ตกกระทบตอพืน้ ที่เสนทางสัญจรในชวงระยะเวลาตางๆ หรือ จํานวนระยะทางของภาพ
ประดับตกแตงบนรั้วและอาคารตอระยะเสนทางของถนน
3.6 การเชื่อมตอสูพื้นที่อื่นๆในระดับภูมิภาค คือ กิจกรรม การคมนาคมขนสง หนวย
บริการตางๆ ที่มีทั่วทั้งภูมภิ าค โดยการวัดคาจาก การกระจายของโครงขายคมนาคมทั้งภูมิภาค และ
ปริมาณความหนาแนนของกิจกรรมตางๆที่คอยๆลดลงจากพื้นที่ศนู ยกลาง
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาชุมชน Maplewood North Vancouver ประเทศ Canada
Maplewood เปนยานชุมชนตั้งอยูในภูมภิ าค North Vancouver ทางตะวันออกของแมน้ํา
Seymour ใกลกับ บริเวณชองแคบ Burrard มีเนื้อที่ประมาณ 2.02 ตารางกิโลเมตร โดยจากขอมูลใน
ป ค.ศ. 2002 กอนเริ่มการโครงการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนแหงนี้มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 871 แหง มี
ประชากรทั้งสิ้นประมาณ 2,500 คน คิดเปนรอยละ 3 จากประชากรทั้งหมดในภูมภิ าค North
Vancouver ชวงอายุของประชากรเฉลี่ยอยูที่ 20-44 ป ลักษณะที่อยูอาศัยเปนในลักษณะบานเดีย่ ว
ปะปนกับทาวนเฮาส อพารทเมนท และบานพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
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ภาพที5่ ที่ตั้งชุมชน Maple Wood
ที่มา: District of North Vancouver. Learn More about Maplewood (Canada: District of
North Vancouver, 2010)

ภาพที6่ สภาพพื้นที่ชุมชน Maple Wood
ที่มา: District of North Vancouver. Learn More about Maplewood (Canada: District of North
Vancouver, 2010)
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พื้นที่สวนใหญในชุมชน Maplewood ถูกใชในกิจกรรมอุตสาหกรรมถึงรอยละ 70 โดย
เปนกิจกรรมประเภท อุตสาหกรรมหนัก อาทิ อุตสาหกรรมเคมี และยังเปนที่ตั้งของกลุม
อุตสาหกรรมรายยอยตางๆปะปนกัน รวมถึงทาเรือขนถายสินคา และศูนยขนถายขยะของเสียจาก
กิจการอุตสาหกรรมสําหรับระดับภูมิภาค นอกจากนีย้ ังเปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาโรงเรียน
นานาชาติ และกลุมหอพักนักศึกษา ในสวนพื้นที่ยา นพาณิชยกรรมในชุมชนนั้นมีขนาดเล็ก สามารถ
รองรับความตองการสําหรับประชากรในทองที่เทานั้น พืน้ ที่โดยรอบชุมชนยังคงสภาพความเปน
ธรรมชาติอยูมาก ดังนัน้ การวางผังจําเปนตองคํานึงถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติเปนสําคัญ โดย
บริเวณชุมชนนั้นเปนที่อยูอาศัยของสัตวจาํ พวกนกหลากชนิด รวมถึงเปนที่ตั้งของพืน้ ที่ชุมน้ํา ลําธาร
และพื้นที่ริมแมน้ํา ซึ่งลวนแลวแตเปนพื้นที่อันเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
แผนดําเนินการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน Maplewood เปนแผนพัฒนาที่สืบเนื่องจากแผน
แมบทในการพัฒนาภูมภิ าค Vancouver โดยตองการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ใหเพิ่มบทบาทในทาง
อุตสาหกรรมและกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น ภายใตแนวคิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยสรางความสัมพันธระหวางพื้นทีย่ านกลุมอุตสาหกรรมและชุมมชนรอบขาง
ปจจุบันชุมชน Maplewood นั้น กําลังประสบปญหากับมูลคาของอัตราภาษีที่ดนิ และราคาของ
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนาระบบขนสง พื้นที่ยานธุรกิจพาณิชยกรรม
รวมไปถึงขอจํากัดในการขยายตัวทางธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาพื้นทีจ่ ึง
มุงเนนใหเกิดการรวมลงทุนระหวางกลุมผูประกอบการ ภาคประชาชน และหนวยงานเทศบาลใน
พื้นที่ เพื่อการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทั้ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ ใหสามารถ
เกิดขึ้นได รวมถึงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มปริมาณพื้นที่อยูอาศัยรองรับการขยายตัวทีก่ ําลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ในสวนกระบวนการออกแบบวางผังนัน้ จะเปนการดําเนินงานรวมกันจากตัวแทน
ของกลุมผูเกี่ยวของ อาทิ ตัวแทนจากชุมชน สถาบันนานาชาติในพื้นที่ หนวยงานของภาครัฐที่
เกี่ยวของ กลุมอุตสาหกรรมตางๆ ไปจนถึงผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยใชแนวทางการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน ควบคูไปกับแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งภายหลังการกําหนดกรอบและ
หลักของการดําเนินการรวมกันแลว จึงไดทําการแบงกลุม ออกเปนกลุม ยอยเพื่อนําเสนอแนวทางการ
ออกแบบวางผังที่แตกตางกัน เปนทางเลือกที่หลากหลาย โดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาตาม
ดานตางๆได ดังนี้
1. แนวทางการพัมนาพื้นที่ชมุ ชน Maplewood
1.1 ดานพลังงาน
โดยทําการรวมมือระหวางภาครัฐและผูประกอบการ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ และไมเปนการผลักภาระความรับผิดชอบใหกับฝายภาครัฐเพียงอยางเดียว รวมถึง
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มองหาแหลงพลังงานหมุนเวียนภายในพืน้ ที่ เชน การตัง้ โรงไฟฟาพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑผลพลอยไดจากกิจการภายในยานอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะไดพลังงานสะอาดแลว
กลุมธุรกิจเหลานั้นยังสามารถสรางกําไรเพิ่มเติมจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟาของตน
ไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังออกขอกําหนดการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน
ของ LEED Standard ซึ่งสามารถลดการใชพลังงานจากภาคครัวเรือนลงไดถึง 40% และการวางผัง
โดยมีการกําหนดขอบเขตพืน้ ที่ในการพัฒนาอยางชัดเจน เพื่อที่ตองการทําการคาดคะเนความ
ตองการใชพลังงาน และสามารถวางแผนรองรับลวงหนาไดอยางเหมาะสม
1.2 แหลงน้ําและการกําจัดน้าํ เสีย
ทําการศึกษาทิศทางการไหลของน้ําบนผิวดิน เพื่อที่สามารถกําหนดพืน้ ที่กักเก็บน้ํา
สําหรับการใชประโยชนได โดยเฉพาะสําหรับกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม เชน การกอสรางบอกัก
เก็บน้ํา และ พืน้ ที่ชุมน้ํา (Wetland) ไปจนถึงการกักเก็บน้าํ จากหลังคาของอาคารตางๆภายในชุมชน
พรอมทั้งขอความรวมมือจากสถาบันนานาชาติซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่เปนหนองบึง ใหเขามามีสวน
รวมในการกอสรางพื้นที่ชุมน้ําเหลานั้น เพือ่ ใชประโยชนทางการศึกษาและเปนพื้นทีพ่ ักผอนหยอน
ใจ นอกเหนือจากการใชประโยชนเปนเพียงที่กักเก็บน้ํา ทั้งนี้ควรลดปริมาณความตองการใชน้ําใน
สวนของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม พรอมทั้งดําเนินโครงการในการบําบัดน้าํ ทิ้งที่ไม
อัตรายเพื่อนํากลับมาใชใหม และการออกแบบกายภาพของเมืองที่คํานึงถึงทิศทางการไหลของน้าํ
บนผิวดิน ประเภทของดินในพื้นที่นั้นๆ อาทิ การวางลักษณะการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆให
เหมาะสม การวางผังโดยรักษาพื้นทีห่ นวงน้ําประเภทหนอง บึง หรือบอน้ํา รวมถึงการสรางพื้นที่
หนวงน้ําเหลานั้นขึ้นเอง การคํานึงถึงระดับความสูงต่ําของชั้นดิน การออกแบบถนนที่ดี เชนกรณี
ของ Dollarton Highway ที่มีระบบระบายน้าํ ฝนลงสูผิวดินชั้นลาง และการวางระบบระบายน้ําฝนให
ไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
1.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาพื้นทีพ่ าณิชยกรรมในชุมชนเดิมใหเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงของกิจการ
อุตสาหกรรมตางๆที่ดําเนินการในพืน้ ที่ กับทั้งเปนพื้นทีส่ วนกลางใหบริการแกทั้ง ชุมชน และกลุม
อุตสาหกรรม พรอมทั้งนําเสนอสินคาและบริการตางๆที่ผลิตและดําเนินการภายในพืน้ ที่ เพื่อเปน
การหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจภายในพื้นทีช่ ุมชน พรอมทั้งสรางกลุมกิจการธุรกิจใหมที่เกิดจากผล
พลอยไดจากการผลิตของกิจการอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ การสรางธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยอาศัย
น้ํา จากแหลงพื้นที่กักเก็บน้าํ ที่ไดจัดทําขึน้ อาหารจากเศษอาหารจากครัวเรือน รานคาและโรงงาน
ตางๆ รวมไปถึงอาศัยความรอนที่ปลอยออกจากกลุมโรงงานอุตสาหกรรมในการใหความอบอุน
กลุมกิจการโรงกลั่น โดยอาศัยแหลงน้ําทีท่ ําการกักเก็บและพลังงานความรอนจากแหลง
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อุตสาหกรรมและพลังงานความรอนจากกาซชีวภาพ การสรางกลุมธุรกิจ Greenhouse ที่อาศัยความ
รอนจากโรงงาน และแรธาตุสําหรับปุยที่เกิดจากสารเคมีที่เหลือในการผลิตอุตสาหกรรม การเกิด
กิจการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน กิจการรีไซเคิลขยะ และ กิจการบําบัดคัดแยกของเสียจากการ
ดําเนินกิจกรรมทางอุตสาหกรรม แลวจําหนายผลผลิตที่คัดแยกไดเหลานั้น ใหแกหนวยงานใน
ภาคอุตสาหกรรมหมุนเวียนตอไป
1.4 ระบบขนสง
แยกเสนทางประเภทของกิจกรรมขนสงสําหรับรถบรรทุก ใหออกจากเสนทางถนน
ทั่วไป เพื่อลดสภาพการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากระดับความเร็วของยานพาหนะที่แตกตางกัน รวมถึง
ลดผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความรําคาญเดือดรอนแกชมุ ชน เชน มลภาวะทางเสียงและอากาศ การ
วางโครงขายลําเลียงวัตถุดิบเฉพาะ สําหรับกิจกรรมการบําบัดของเสียและการนํากลับมาใชใหม เพื่อ
การดําเนินการที่ไดประสิทธิภาพและลดการรบกวนที่อาจเกิดแกพื้นที่ชมุ ชน นอกจากนี้ยังสนับสนุน
การเขาถึงสูพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่พาณิชยกรรม และยานชุมชนบริเวณรอบขางใหมีความ
หลากหลาย เชน การใชเสนทางเดินเทา ระบบขนสงมวลชน ระบบขนสงทางราง โดยเฉพาะพื้นที่
ยานพาณิชยกรรมซึ่งตองทําหนาที่เปนสวนสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมทางอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ชุมชน และการเพิ่มบทบาทจากการรองรับความตองการภายในชุมชนใหตอบรับกับความ
ตองการจากภายนอก
จากแนวทางการวางผังที่ไดกลาวมาขางตน จึงสามารสรุปเปนการวางผัง โดยจัดการวาง
โซนใหม และตามการถือครองที่ดินและจําแนกตามประเภทของกิจกรรม ดังนี้
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ภาพที7่ รูปแบบการวางผังพัฒนาชุมชน Maple Wood
ที่มา: District of North Vancouver. Learn More about Maplewood (Canada: District of North
Vancouver, 2010)
2. การวางผังพืน้ ที่ชุมชน Maplewood
2.1 Village Centre
กําหนดใหเปนพื้นที่ศูนยกลางพาณิชยกรรมของชุมชนรองรับประชากรที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคต ซึ่งทําหนาที่เสมือนเปนพืน้ ที่เชือ่ มโยงระหวาง ยานพักอาศัย ยานอุตสาหกรรม และ พืน้ ที่
ภายนอกชุมชน เชื่อมตอกับเสนทาง Dollarton Highway ในสวนของการวางผังไดคํานึงถึงความ
ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนการใชประโยชนพื้นที่ไดอยางหลากหลาย ตอบรับกับกิจกรรมที่ดําเนินใน
สวนของภาคอุตสาหกรรม ใหความสําคัญกับการเชื่อมตอไปสูสวนตางๆในชุมชนอยางทั่วถึง โดย
เสนทางคมนาคมทางเทา จัดใหมีพนื้ ที่สาธารณะใหประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถใชงานรวมกัน สราง
บรรยากาศเสนถนนหลักของยานศูนยกลางชุมชนใหมเี อกลักษณของพืน้ ที่ ใหมีชวี ิตชีวาและความ
หลากหลายโดยการกําหนดเสนทางเดินเทาใหรับกับตําแหนงของการวางกลุมอาคารรานคาตางๆ
พัฒนาสวนที่อยูอาศัยใจกลางชุมชนใหมีความหลากหลายในรูปแบบ และระดับราคา นอกจากนี้การ
ออแบบพื้นผิวตองคํานึงถึงความสามารถในการดูดซึมน้าํ ตามทิศทางของการไหลของน้ําบนผิวดิน
เปนตน
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2.2 Business Park
พื้นที่ตอเนื่องจากบริเวณ Village Centre ลักษณะอาคารสวนใหญในบริเวณพืน้ ที่จะ
เปนอาคารสูงเพื่อรักษาพื้นทีเ่ ปดโลงและสภาพธรรมชาติใหคงอยูมากทีส่ ุด รวมถึงการรักษาขอบเขต
ของพื้นที่ปาไมใหถูกทําลาย ภายในพืน้ ที่มกี ารวางโครงขายทางเดินเทาอยางทั่วถึง และมีความ
ตอเนื่องสูบริเวณพืน้ ที่ Village Centre พื้นที่บางสวนเปนที่ตั้งของกิจกรรมอุตสาหกรรมเบา ซึ่งตอ
เนื่องมาจากบริเวณพืน้ ที่ยานอุตสาหกรรมหลัก และเปนที่ตั้งของอาคารพักอาศัยสําหรับกลุมคนอายุ
นอยซึ่งสวนใหญทํางานอยูท ี่ยานอุตสาหกรรม
2.3 Riverside
พื้นที่ Brownfield ซึ่งเดิมถูกใชประโยชนเพือ่ กิจกรรมอุตสาหกรรม ซึ่งลดบทบาท
ของพื้นที่ลงมาใหเหลือเพียงกิจกรรมอุตสาหกรรมเบาเทานั้น รูปแบบการวางผังออกแบบจัดใหเปน
พื้นที่การใชประโยชนที่ดนิ อยางผสมผสาน ระหวางกิจกรรมอุตสาหกรรม และนันทนาการ
ทองเที่ยว จัดมีพื้นที่เปดโลงสาธารณะ พื้นที่แสดงงานศิลปะ และรานคาตางๆ รวมถึงออกแบบ
เสนทางเดินริมน้ําเชื่อมตอระหวางสถานีขนสง Maplewood สูบริเวณ Village Centre และทาเรือ
Ferry สําหรับการทองเที่ยวทางธรรมชาติ และการเดินทางเชื่อมตอสูเมือง Vancouver
2.4 ทาเรืออุตสาหกรรม
พื้นที่ตอเนื่องจากบริเวณ Riverside ตั้งอยูตามแนวของชองแคบ Burrard โดยถือเปน
พื้นที่หวั ใจสําคัญในการดําเนินการตามแนวคิดของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลักษณะการใชพื้นที่สว น
ใหญเปนกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมเปนหลัก โดยในสวนของการพัฒนาพื้นทีน่ นั้ ไดทําการ
ปรับปรุงระบบโครงขายการคมนาคมขนสง ทั้งการปรับเสนทางเฉพาะของรถบรรทุกใหออกไปทาง
ตะวันออกเพื่อหางจากบริเวณ Riverside ซึ่งอยูทางตะวันตก และเพิ่มโครงขายการขนสงสินคาและ
วัตถุดิบโดยระบบราง การสรางโครงขายเสนทางเฉพาะสําหรับการลําเลียงวัตถุดิบเพื่อการรีไซเคิล
และบําบัดของเสีย จัดใหมีพนื้ ที่สําหรับกิจการพิเศษ คือกลุมธุรกิจใหมที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาทิ กิจการโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก ศูนยรีไซเคิลและบําบัด
สารพิษ กิจการ Greenhouse ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ โรงกลั่น นอกจากนี้บริเวณพืน้ ที่แหงนี้ ยัง
เปนที่อยูอาศัยของพันธุนกปาพื้นถิ่นหลากหลายชนิด กับทั้งยังเปนแนวเสนทางผานของน้ําผิวดิน จึง
ไดจัดพื้นที่บางสวนเปนพืน้ ที่กักเก็บรองรับน้ํา ควบคูไปกับพื้นที่อนุรกั ษพันธุสัตวปา และธรรมชาติ
2.5 Conservation
ตั้งอยูทางตะวันออกของชุมชน และ ริมอาว McCartney Creek ทางตอนเหนือของ
Dollarton Highway พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ชุมน้ําและปาชายเลน รวมถึงเปนที่อยูของสัตวปา
หลากหลายชนิด จัดเปนพืน้ ที่ซึ่งมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอยางมาก แนว
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ทางการพัฒนาพื้นที่ไดจัดใหเปนพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวและแหลงความรูในเชิงอนุรักษ โดยดึง
กลุมสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษใหมาเขารวม ในสวนของการออกแบบ
และวางผัง ควรคํานึงทิศทางการไหลของน้าํ บนผิวดินเพื่อระมัดระวังในการสรางระบบโครงสราง
พื้นฐาน ที่อาจสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําเหลานั้นใหนอ ยที่สุด
2.6 Residential Belt
เปนพื้นทีย่ านพักอาศัยหลักของชุมชน Maplewood มีลักษณะการกระจุกตัวอยู
ดวยกันเปนกลุม ๆ แนวทางการพัฒนาพื้นทีค่ ือขยายจํานวนที่พักอาศัยทีส่ ามารถรองรับความตองการ
ไดตอไปในอนาคต โดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหไดรับผลกระทบใหนอย
ที่สุด และการสรางโครงขายเสนทางสีเขียว เพื่อทําการเชือ่ มตอไปสูพื้นที่พาณิชยกรรม สถาบันตางๆ
พื้นที่นันทนาการ และพืน้ ทีอ่ นุรักษ รูปแบบการวางผังเปนในลักษณะการวางอาคารพักอาศัยอยูอยาง
กระจุกตัวเปนกลุมใหญๆ เพือ่ สามารถไดรับบริการระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในพื้นที่ใหนอยที่สุด
นอกจากนี้ยังวางแผนการใชทรัพยากรของครัวเรือนอยางประหยัด เชน ทรัพยากรน้ํา และ พลังงาน
เปนตน
2.7 VPA, CIC and PESC
เปนยานสถาบันที่รวมกันระหวาง Vancouver port Authority (VPA), Canadian
International College (CIC) และ Environment Canada’s Pacific Environmental Science Centre
(PESC) ลักษณะพืน้ ที่เปนผสมผสานรวมกันระหวางพืน้ ที่อยูอาศัย ธุรกิจพาณิชยกรรม และ
หนวยงานสถาบัน ซึ่งตั้งอยูบริเวณทางตะวันออกของชุมชน และทางตะวันตกของอาว McCartney
ตอเนื่องกับพืน้ ที่อนุรักษของชุมชน แนวทางการพัฒนาบริเวณพืน้ ที่คือ การเพิ่มพื้นทีน่ ันทนาการ
ควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม วางเสนทางเดินเทาเชื่อมตอไปสู Village Centre และ Business
park การวางกลุมพื้นที่พาณิชยกรรมใหโอบลอมกลุมที่อยูอาศัย สนับสนุนการใชประโยชนที่ดินใน
รูปแบบผสมผสาน ระหวางพื้นที่พาณิชยกรรม และที่อยูอ าศัย รวมถึงการกอสรางพื้นที่กักเก็บน้ําจาก
ผิวดินในรูปแบบของพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) เพื่อการใชประโยชนสําหรับกิจกรรมอุตสาหกรรม และ
ใชประโยชนเพื่อการศึกษา
จากภาพรวมทั้งหมดในการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชน Maplewood ซึ่งนําแนวคิดการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืนมาใชในการวางผังออกแบบ แเละ แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช ในสวนของ
การกําหนดวางโครงสรางพื้ฐาน ไดนําเสนอความตองการที่จะรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะทิศทางการไหลของน้ําบนผิวดิน และแหลงน้าํ รวมถึงพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ การสรางโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุงเนนใหเกิดการหมุนเวียนของระบบ
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เศรษฐกิจภายในพื้นที่ และความสําคัญของสังคมในชุมชน Maplewood ที่ตองการสรางเอกลักษณ
ใหกับพื้นที่ และสรางความสัมพันธรวมกันกับผูเกีย่ วของทุกฝายในชุมชน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
เปนที่ทราบกันดีวาปจจุบันผลจากการการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นสงผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมอยางมหาศาล และยังสงผลตอเนื่องมาสูปญหาสังคมตางๆตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณรอบขางเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งมักถูกกําหนดเปนเขตควบคุมมลพิษ เพื่องายตอการจัดการ
ดูแล หรือออกขอกําหนดควบคุมเฉพาะ ในขณะเดียวกันที่หนวยอุตสาหกรรมแตละแหงจะตอง
สงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อทําการประเมินผลในทุกป โดยประเภทสิ่งแวดลอมที่
กําหนดใหตองไดรับการตรวจวัด ไดแก
1. คุณภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะที่อากาศมีการเจือปนของสารหรือสิ่งแปลกปลอมใน
ระดับที่สงผลกระทบเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย สัตว และพืช สิ่งแปลกปลอมในอากาศนัน้
ไดแก กาซสารเคมี ฝุนละออง และของแข็งประเภทตางๆ แหลงมลพิษอากาศที่สําคัญในพื้นที่ชุมชน
อุตสาหกรรมนั้นคือจากบริเวณพืน้ ที่ตวั โรงงานอุตสาหกรรม เชน ปลองควันจากกิจกรรมการเผา
ไหมตางๆ สารระเหยการการทําปฏิกริยาทางเคมี และเขมาควันจากระบบคมนาคมขนสง โดยเฉพาะ
รถขนสงสินคาขนาดใหญ จากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย ไดระบุ
ประเภทมลพิษอากาศที่เปนอันตราย ออกเปน 7 ประเภท ไดแก ฝุนละอองทั่วไป (TSP) ฝุนขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน (PM10) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซโอโซน (O3) และ สารตะกั่ว (PB)
1.1 ฝุนละอองทั่วไป (TSP) คือ ฝุนละอองที่ประกอบดวยสารอินทรียและสารอนินทรีย
แขวนลอยในอากาศ มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมการคมนาคมขนสง โดยกระบวนการเผาไหมของ
เชื้อเพลิง ลักษณะของฝุนละอองดังกลาวจะมีขนาดเล็กเล็กกวา 100 ไมครอน มีสภาพความเปนกรด
มากกวาฝุน จากแหลงอื่นๆ สามารถเขาสูระบบหายใจ และกอใหเกิดการอักเสบของถุงลมปอด การ
จับตัวเปนลิ่มของทางเดินโลหิต รวมถึงการเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ โดยจากประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 กําหนดใหปริมาณสาร TSP เฉลี่ยมีคาไม
เกิน 0.33 mg/m3
1.2 ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) คือ ฝุนละอองหยาบ (Course Particle) มี
ขนาดในชวง 2.5 - 10.0 ไมครอน เกิดจากกิจกรรมการคมนาคมขนสง โดบเฉพาะรถบรรทุกสินคา
ขนาดใหญที่สงผลตอชุมชนอยูอาศัยขางเคียงที่อยูใกลเสนทางถนนที่ใชขนสงในรัศมี 90 เมตร (Joel
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Schwartz อางถึงใน Air Pollution and Children’s Health, 2004 : 1041) รวมถึงรถยนตที่วิ่งบนถนน
ที่ไมไดลาดยาง และจากโรงงานบดยอยหิน ฝุนละอองดังกลาวนี้ สงผลใหเกิดอาการหลอดลม
อักเสบ ลดประสิทธิภาพการทํางานของปอด การเกิดแผลในปอด การเจ็บปวยของโรคหอบหืดใน
ระยะยาว และอาการตั้งครรภผิดปรกติในครรภมารดา เปนตน โดยมาตรฐานปริมาณฝุนละอองนัน้
จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 กําหนดใหปริมาณ PM10 มีคา
ไมเกิน 0.12 mg/m3
1.3 กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) เปนกาซไมมีสีและกลิ่น มีน้ําหนักเบากวาอากาศ
ทั่วไป มีคุณสมบัติเปนพิษตอรางกาย โดยจะเขาจับกับเม็ดเลือดแดงแทนที่กาซออกซิเจน สงผลให
เนื้อเยื่อและกระแสเลือดขาดการไดรับออกซิเจนหลอเลี้ยง อันสงผลตอการสูบฉีดเลือดเขาไปเลี้ยง
หัวใจ เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียน และหากไดรับในปริมาณที่มากพอ (รอยละ 50 ของคารบอน
มอนนอกไซดจะจับกับฮีโมโกลบิน) สงผลใหหมดสติ และเสียชีวิตฉับพลันได กาซคารบอนมอน
นอกไซดสวนมากเกิดจากการไหมที่ไมสมบูรณของรถยนต โดยจากประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กําหนดใหคาเฉลี่ยกาซคารบอนมอนนอกไซดตองมี
ปริมาณไมเกิน 9.0 ppm
1.4 กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เกิดจากการเผาไหมของฝุนละอองภายในเขตเมือง
มีแหลงกําเนิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงพลังงาน โดยเฉพาะจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟา การ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ โดยจะทําปฏิกริยากับออกซิเจนเปนซัลเฟอรไตรออกไซด
แลวรวมตัวกันเกิดเปนกรดซัลฟวริกหรือกรดกํามะถัน ซึ่งเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ และ
กอใหเกิดเปนโรคหลอดลม และปอดอักเสบ รวมถึงกอใหเกิดมะเร็งในปอด กับทั้งยังทําลาย
สิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศ แหลงธรรมชาติตางๆ รวมถึงสิ่งกอสรางอาคาร อีกดวย โดยประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหมี
คาเฉลี่ยปริมาณซัลเฟอรไดออกไซค ไมเกิน 0.30 ppm
1.5 ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) มีแหลงกําเนิดจากกิจจกรรมการคมนาคมขนสง จาก
การเผาไหมของเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเครื่องยนตประเภทดีเซล โดยจะทํา
ปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนในอากาศ และเปลี่ยนเปนไนโตรเจนไดออกไซด สงผลเสียตอมนุษย
คือ กอใหเกิดอาการตีบตันของหลอดลม กอใหเกิดโรคหอบหืด และยังสงผลใหเกิดอาการปอด
อักเสบ รวมถึงยังสามารทําปฏิกริยาตอเนือ่ งจนเกิดเปนกาซโอโซน ซึ่งถือเปนกาซที่เปนอันตรายตอ
รางกายมนุษย โดยจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 กําหนดให
คาเฉลี่ยปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซดมีคาไมเกิน 0.17 ppm
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1.6 กาซโอโซน (O3) เปนกาซที่มีคุณสมบัติเปนพิษตอรางกายมนุษย โดยจะทําลาย
เนื้อเยื่อของปอด โอโซนเปนกาซที่ไมมีแหลงกําเนิดชัดเจนเชนเดียวกับกาซชนิดอื่นๆ แตเกิดจากการ
ทําปฏิกริยาเคมีกันของสารอื่น คือ กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) และ ออกซิเจน (O2) ปริมาณ
ของโอโซนนั้นจะมากนอยในชวงเวลาที่แตกตางกันขึน้ กับปจจัยทางสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
ปริมาณของแสงแดด ซึ่งมีสวนชวยเปนตัวกระตุนใหเกิดปฏิกริยาไดงายยิ่งขึ้น จากประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ไดกําหนดใหคาเฉลี่ยปริมาณกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดไมเกิน 0.10 ppm หรือ 0.20 mg/m3
1.7 สารตะกั่ว (PB) เปนสารที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรม พบไดทวั่ ไป
ตามผลิตภัณฑเคมีตางๆ เชน สี หมึก น้ํามัน แบตเตอรี่ ทอน้ํา และ สารตัวเชื่อมตางๆ รวมถึงยังพบ
การปะปนอยูในสิ่งแวดลอมทั่วไปทั้งจากน้ํา และอากาศ โดยรางกายของมนุษยสามารถดูดซึมสาร
ตะกัว่ ไดทั้งจากการหายใจ ทางเดินอาหาร และทางผิวหนัง สงผลเปนอันตรายตอรางกาย เชน
กอใหเกิดผลเสียตอสมองและเซลลประสาท ทําลายการทํางานของไขกระดูก กอใหเกิดโรคโลหิต
จาง สงผลเสียตอการทํางานของไต และกอใหเกิดอาการแทงแกหญิงมีครรภ
นอกจากนี้ยังมีมลพิษทางอากาศประเภทอืน่ ๆที่ยังไมไดกลาวถึง เชน ฝุนละอองชนิด
ละเอียด (Final Particle หรือ PM2.5) ซึ่งมีแหลงกําเนิดจากเผาไหมของเครื่องยนต ทั้งจากกิจกรรม
ในอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนสง มีผลเสียตอระบบทางเดินหายใจ โดยในปจจุบันยังไมได
รับการกําหนดมาตรฐานในประเทศไทย และสวนวิธีการปองกันปญหาผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศนั้น นอกจากจะทําการปองกันที่แหลงกําเนิด เชนการติดเครื่องกรอง หรือ เครื่องดักสารพิษ
แลว ยังตองพิจรณาถึงการวางตําแหนงสถานที่แหลงกําเนิดมลพิษเหลานั้นใหหางไกลจากชุมชน
และแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ รวมถึงการมีพื้นที่กันชน (Buffer zone) เพื่อกรองมลพิษทาง
อากาศเหลานี้ เปนตน
2. คุณภาพสิ่งแวดลอมทางเสียง
มลพิษทางเสียงคือสภาวะที่อาจกอใหเกิดความรําคาญหรืออาจเปนอัตราย ตอการไดยนิ
ของมนุษย และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งแหลงกําเนิดเสียงทีก่ อใหเกิดปญหามลภาวะสวนมากนั้นมาจาก
กิจกรรมการคมนาคมขนสง ความแออัดคับคั่งของการดําเนินกิจกรรมตางๆในเมือง บริเวณพืน้ ที่ทา
อากาศยานหรือสนามบิน และพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม โดยมนุษยจะมีความออนไหวตอเสียงใน
ระดับที่แตกตางกัน ขึ้นกับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย และเติบโตมา หรือปจจัยเฉพาะบุคคล เชน ยาย
จากพื้นที่ซึ่งเงียบสงบสูพื้นทีซ่ ึ่งมีความพลุกพลาน (Willy Passchier-Vermeer and Wim F. Passchier
อางถึงใน Noise Exposure and Public Health, 2000: 126) โดยมลภาวะทางเสียงนั้นจะสงผลกระทบ
ตอปญหาสุขภาพ ทั้งทางดานสุขภาพรางกาย เชน สงผลตออัตราการเตนของหัวใจ การทํางานของ
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ฮอรโมนภูมิคุมกัน ระดับความดันโลหิต การเกิดความเครียดในหญิงมีครรภ การถูกรบกวนในการ
นอนหลับพักผอน และ ประสิทธิภาพการไดยนิ ที่ลดลง อันสงผลตอสุขภาพจิตใจที่ลดลง เชน
ความสามารถในการตัดสินใจ ระดับความสามารถในการทํางาน ประสิทธิภาพในการเรียนรู การเกิด
ความเครียดตืน่ ตระหนก และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุขณะการทํางานได
ตารางที่1 แสดงผลการวิจัยผลกระทบของเสียงที่สงลตอสุขภาพรางกายและจิตใจ
ผลกระทบ
ระดับความสามารถการ
ไดยินลดลง

หลักฐาน
อางอิง
เพียงพอ

ความดันโลหิตสูง

เพียงพอ

หลอดเลือดหัวใจตีบตัน

เพียงพอ

ผลกระทบทางเคมี
ชีววิทยาของรางกาย
ผลกระทบของระบบ
ภูมิคุมกัน
ผลกระทบตอน้ําหนัก
เด็กแรกเกิด
ผลกระทบอาการ
ผิดปรกติดตั้งแตแรก
เกิด
อาการผิดปรกติทางจิต
เกิดความรําคาญ

จํากัด
จํากัด
จํากัด
ไมเพียงพอ

จํากัด
เพียงพอ

สถานการณ
ที่ทํางาน
ที่อยูอาศัย
ทารกในครรภ
ที่ทํางาน/
โรงงาน
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
ที่ทํางาน
ที่อยูอาศัย
ที่ทํางาน
ที่อยูอาศัย
ที่ทํางาน
ที่อยูอาศัย
ที่ทํางาน
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย
สํานักงาน
โรงงาน
ที่อยูอาศัย

ระดับเสียงเริ่มตน (Threshold)
การวัด
ระดับเสียง
ตําแหนง
(dBA)
Leq 8h
75
ภายในอาคาร
Leq 24h
70
Leq 8h
<85
Leq 8h
<85
ภายในอาคาร
Leq 24h
70
ภายนอก
อาคาร
L ระหวางวัน
70
ภายนอก
อาคาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leq 8h
Leq 8h
L dn

<55
<85
42

ภายในอาคาร
ภายในอาคาร
ภายนอก
อาคาร
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ตารางที่1 (ตอ)
ผลกระทบ
ผลกระทบตอจํานวน
การลางาน
ผลกระทบตอความ
สมบูรณดานสุขภาพจิต
ผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน
การรบกวนการนอน
หลับ
- ทาขณะนอนหลับ
- การตื่นกลางคัน
- สภาวะขณะหลับ
- คุณภาพการพักผอน
- อัตราการเตนของ
หัวใจ
- ระดับฮอรโมน
- ระบบภูมิคุมกัน
- สภาวะอารมณในวัน
ถัดไป
- ประสิทธิภาพการ
ทํางานในวันถัดไป

หลักฐาน
อางอิง
จํากัด

สถานการณ

จํากัด

สํานักงาน
โรงงาน
ที่อยูอาศัย

จํากัด
เพียงพอ

ที่ทํางาน
โรงเรียน

เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
จํากัด
ไมเพียงพอ
เพียงพอ
จํากัด

ขณะนอนหลับ

ระดับเสียงเริ่มตน (Threshold)
การวัด
ระดับเสียง
ตําแหนง
(dBA)
-

-

-

L ชวงเวลา
เรียน

70

ภายนอก
อาคาร

<60
55
35
40
40
<60

ภายนอก
อาคาร
ภายในอาคาร
ภายในอาคาร
ภายนอก
อาคาร
ภายในอาคาร
ภายนอก
อาคาร

L ชวงเวลา
เรียน

-

-

ที่มา: Willy Passchier-Vermeer and Wim F. Passchier, Noise Exposure and Public Health
(Netherlands: Environmental Health Perspectives, 2000), 128
มาตรฐานที่ใชในการวัดระดับความเขมของเสียง โดยหลักจะมี 2 รูปแบบ คือการวัดความ
เขมของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และการวัดความเขมของเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง โดยการวัดความเขมของ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงนั้นเหมาะกับการวัดคาคุณภาพเสียงในพื้นที่ชุมชนอยูอาศัย หรือมีการดําเนิน
กิจกรรมตลอดวัน ในขณะที่การวัดความเขมของเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เหมาะกับการวัดคาคุณภาพ
เสียงในสถานที่ทํางาน หรือพื้นที่ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมในชวงระยะเวลาหนึ่งของวัน นอกจากนีย้ งั
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มีการวัดคาตามแตของชวงเวลาของแตละกิจกรรมที่ตองการทําการทดสอบ เชน เวลาของโรงเรียน
เวลาเปดทําการของหนวยงานหนึ่งๆ เฉพาะตอนกลางวัน (Ldn) และ เฉพาะชวงกลางคืน (Lnight)
เหลานี้เปนตน โดยจากขอกําหนดมาตรฐานเสียงทั่วไป จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 และ การกําหนดมาตรฐานคาระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิด
จากการประกอบกิจการในโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ไดกําหนดระดับเสียง
โดยทั่วไป (Leq 24 hr.) ใหมคี าไมเกินที่ 70 dBA โดยมีระดับเสียงสูงสุดไมเกินที่ 115 dBA
ในสวนการปองกันปญหาผลกระทบจากมลพิษทางเสียงนั้น นอกเหนือจากการปองกันที่
แหลงกําเนิดเสียงโดยการติดตั้งฉนวนปองกันแลว ยังสามารถปองกันโดยการเลือกตําแหนงทีต่ ั้งของ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความรําคาญทางเสียงใหหางไกลจากบริเวณพืน้ ที่ชุมชน และพื้นที่ซึ่งมีความ
ออนไหวตอมลพิษทางเสียง รวมถึงการอาศัยพื้นกันชน (Buffer zone) เพื่อชวยกรองระดับของเสียง
ที่อาจกอการรบกวนได
3. คุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา
ปญหามลพิษทางน้ํา คือ สภาวะทีแ่ หลงน้ํามีสารที่อาจกออันตรายแกรางกาย หรือวัสดุที่
นารังเกียจปะปนอยูในปริมาณที่ทําใหคุณภาพน้ํานั้นถูกทําลายไป รวมถึงสงผลตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆตอไป โดยมักมีทมี่ าจากการปลอยน้ําเสียจากแหลงอุตสาหกรรมเปนหลัก
และถัดมาคือน้ําเสียที่ปลอยจากแหลงที่อยูอ าศัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากจํานวนประชากรที่อพยพเขามา
ในพื้นที่ตามแหลงงาน ลักษณะของมลพิษทางน้ําสามารถแบงไดเปน 3 เรื่องใหญ คือ
- ลักษณะน้ําเสียทางกายภาพ แสดงออกผานทาง สี กลิ่น อุณหภูมิ สิ่งแปลกปลอมที่เจือ
ปน และความขุน
- ลักษณะน้ําเสียทางเคมี คือ การปนเปอนของน้ําจากสารเคมีอันตราย รวมถึง สารอนิ
นทรียตางๆ
- ลักษณะน้ําเสียทางชีวภาพ คือการปนเปอ นของน้ํา จากเชื้อโรค แบคทีเรีย และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตางๆ
เหลานี้สงผลใหเกิดการทําลายระบบนิเวศในแหลงน้ํา การทําลายทัศนียภาพ การสราง
ความรบกวน และ สงผลใหเกิดอันตรายตอสุขลักษณะอนามัยตอผูอยูอาศัยในชุมชนขางเคียง โดย
การแกปญหามลพิษทางน้ําควรที่จะทําการควบคุมแกไขปญหาจากแหลงมลพิษเปนสําคัญ เชน การ
บําบัดน้ําเสียจากแหลงโรงงานอุตสาหกรรมใหอยูใ นเกณฑที่ปลอดภัยกอนปลอยลงสูแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ การตรวจสอบปองกัน หรือแมแตการออกขอบังคับ เพื่อปองกันการทิ้งของเสียลงสูแหลง
น้ํา จากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน นอกจากนีย้ งั ควรมีการตรวจสอบการวัดคุณภาพน้ําอยู
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เสมอ เพื่อสําหรับเตรียมการวิเคราะหและประมวลผล ในการจัดทําแผนการรับมือ โดยอาศัยประกาศ
กระทรวงโรงงานอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 ในการเปนมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ํา
4. ปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย คือ สิ่งปฏิกูลตางๆที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยและสิ่งมีชวี ิต
ตางๆ แบงเปน 3 ประเภท คือ ขยะเปยก ขยะแหง และขยะอันตราย โดยในพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรม
นั้นปญหามลพิษจากขยะมักเกิดจากประเภทขยะอันตราย ไดแก พวกสารเคมีและวัตถุอันตรายตางๆ
นอกจากนี้ยังรวมถึงขยะทัว่ ไปที่มาจากกลุม ครัวเรือนที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ตามประชากรที่อพยพ
เขามาสูแหลงงาน ปญหาขยะมูลฝอยสงผลใหเกิดความรําคาญทั้งดานกลิ่น และทัศนียภาพ ปญหา
สุขลักษณะอนามัยในชุมชนเนื่องจากเปแหลงสะสมเชื้อโรค นอกจากนีว้ ิธีการกําจัดขยะที่ไมถูกตอง
ยังสงผลใหเกิดปญหามลพิษในดานตางๆตามมา เชน ปญหาน้ําเนาเสีย และ ปญหามลพิษทางอากาศ
เปนตน วิธีการรับมือปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย สามารถทําไดโดยผานวิธีการจัดการ คือ การ
รวบรวมขยะ การคัดแยกขยะ และการกําจัดขยะ เชน การฝงกลบ การนําเขาเตาเผา รวมถึงการ
นําไปสูกระบวนการนํากลับมาใชใหม ซึ่งควรคํานึงถึงตําแหนงสถานที่ตั้งของพื้นทีจ่ ัดการขยะ
เหลานั้น ใหสง ผลกระทบเสียหายตอชุมชนและพืน้ ที่ขางเคียงใหนอยที่สุด โดยการพิจารณาสภาพ
ชนิดของชั้นดิน พื้นที่น้ําทวมถึง และระบบนิเวศสําหรับบริเวณฝงกลบหรือที่รวบรวมขยะ ทิศทาง
ลมในบริเวณพื้นที่ตั้งของเตาเผา และระยะหางจากที่ตั้งบริเวณชุมชน เปนตน
สรุปเนื้อหา องคความรู ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่ วของ อาทิ แนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวความคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน ความสําคัญของพื้นที่สาธารณะสีเขียวตอสิ่งแวดลอมชุมชนเมือง ระบบการ
สัญจรและผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และ การศึกษาถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตอชุมชน
เมืองอุตสาหกรรม รวมถึงตัวอยางกรณีศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนเมือง Maplewood North
Vancouver ประเทศแคนนาดา สามารถสรุปใจความสําคัญ คือ แนวทางในการออกแบบชุมชนเมือง
อุตสาหกรรมที่สงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมนัน้ ควรเสริมสรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ระหวางพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนขางเคียง โดยการอาศัยเอาพื้นที่สาธารณะ พืน้ ที่พาณิช
ยกรรม และสถาบันตางๆภายในชุมชนเมืองเปนตัวกลางในการเชื่อมโยง ใหมกี ารแบงปนการใช
ประโยชนรวมกันของโครงสรางพื้นฐาน การวางระบบโครงขายการสัญจรที่มีประสิทธิภาพ ให
สามารถเขาถึงพื้นที่สําคัญตางๆไดอยางสะดวกและกระชับ ซึ่งรวมถึงระบบการเดินทางภายในพืน้ ที่
ชุมชนอาศัยเอง การใหความสําคัญกับพื้นที่สีเขียว การสรางความหลากหลายในการใชประโยชน
ที่ดิน และ การสงเสริมระดับปฏิสัมพันธภายในชุมชนเมืองใหเพิ่มขึน้ เพือ่ เปนการลดความจําเปนใน
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การเดินทาง ซึง่ สงผลตอการเกิดมลพิษจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงของยานพาหนะ ลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรจากการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานรวมกัน และ การชวยกรองมลพิษจากแหลง
อุตสาหกรรมโดยพื้นที่สีเขียว โดยทั้งนี้ ควรคํานึงถึงระยะหางที่เหมาะสมระหวางพื้นที่ชุมชนและ
แหลงมลพิษ ซึ่งไดแก พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม และ เสนทางรถขนสงสินคาขนาดใหญ
ในที่นี้ จากผลการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องตน สามารถสรุปใจความไดวา ลักษณะ
กายภาพที่สงผลตอสภาพแวดลอม รวมถึงสภาพสังคม ไดแก โครงสรางระบบสัญจรภายในพืน้ ที่
ชุมชนเมือง ขนาดและตําแหนงที่ตั้งของพืน้ ที่สีเขียว คุณภาพความสวยงาม ความหลากหลาย และ
ความหนาแนนภายในพื้นทีช่ ุมชนเมือง ทัง้ นี้คุณภาพสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ชุมชนเมือง
อุตสาหกรรม สามารถแยกออกไดเปน 4 ประเด็น คือคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา และ
ขยะมูลฝอย โดยคุณภาพอากาศ และคุณภาพเสียง เปนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมซึ่งมีความสัมพันธ
โดยตรง กับระบบคมนาคมขนสงและพื้นที่เปดโลง ในณะที่ปญหามลพิษทางน้ํา และปญหาขยะมูล
ฝอย กลับเปนปญหาซึ่งมีความสัมพันธกับในสวนของระบบการจัดการ มาตรการควบคุม และการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการบําบัดของเสียตางๆ
จากผลสรุปใจความสําคัญของการศึกษาองคความรูที่ไดกลาวมาขางตน จึงสามารถนํามาสู
การกําหนดกรอบการวิจยั โดยการดึงเอาลักษณะกายภาพที่สงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก ระยะ
เสนทางสัญจรและคาความตอเนื่องจากพืน้ ที่ชุมชนสูพื้นที่สาธารณะ พืน้ ที่พาณิชยกรรม และสถานที่
สําคัญตางๆ ระยะหางระหวางชุมชนและพื้นที่แหลงมลพิษ ระยะเสนทางสัญจรและความตอเนื่อง
ภายในพืน้ ที่ชมุ ชน ขนาดรูปรางของชุมชน และขนาดประชากรภายในพื้นที่ชุมชน ทัง้ นี้ จากผลการ
วัดคาของลักษณะกายภาพทีไ่ ด จะนํามาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมมลพิษภายในพืน้ ที่ศึกษา คือ คุณภาพอากาศ และเสียง ซึง่ เปนผลกระทบทางมลพิษที่มี
ความสัมพันธกับกิจกรรมการคมนาคมขนสง และการมีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยตรง
รวมถึงการหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพทีไ่ ดทําการศึกษา กับผลกระทบทางดานสังคม
เชน พฤติกรรมการใชพื้นที่ และทัศนคติของประชาชน เปนตน โดยเนือ้ หาในสวนของวิธีการวิจยั
นั้น จะนําเสนอเนื้อหาในบทถัดไป

บทที่3
วิธีการวิจัย
จากการนําเสนอ วัตถุประสงค สมมติฐาน ตัวแปรที่เกี่ยวของ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ จาก
บทที่ผานมา เนื้อหาในบทนีจ้ ะเปนการนําเสนอในสวนของกระบวนการวิจัยตั้งแตเริ่มตน ตั้งแตการ
ตั้งปญหาจนถึงขั้นตอนสรุปผลสุดทาย วิธีการวิจยั ตางๆที่ใชในแตละขั้นตอน รวมถึงเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย เพือ่ เปนการเตรียมการกอนทําการลงเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษาที่จะนําเสนอในบทถัดไป
กระบวนการวิจัย
ในการวิจัยเรื่ององคประกอบทางกายภาพชุมชนเมืองอุตสาหกรรมที่สงผลตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมนัน้ สามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการในการวิจัยได ดังนี้
1. กําหนดหัวขอที่ตองการจะทําการศึกษา พรอมทั้งศึกษาขอมูลตางๆในเบื้องตนจาก
บทความและหนังสือตางๆ เพื่อกําหนดปญหาการวิจัย โดยในทีน่ ี้ไดกําหนดหัวขอที่ตอ งการศึกษา
ในเรื่องชุมชนเมืองอุตสาหกรรมและคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. ตั้งสมมติฐานและกําหนดตัวแปรในการวิจัย โดยทําการศึกษาองคความรูที่เกีย่ วของ
อาทิ แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ทฤษฎีเกี่ยวกับพืน้ ที่เปดโลง
สาธารณะ และระบบสัญจร รวมถึงกรณีศกึ ษาตัวอยางตางๆที่เกี่ยวของ มาใชสนับสนุน สมมติฐาน
และตัวแปรทีต่ ั้งขึ้น
3. ทําการวางแผนเตรียมการสําหรับทําการวิจัย โดยกําหนดขั้นตอนการทํางาน ระบุ
ประชากรที่ตองการทําการศึกษา วิธกี ารเก็บขอมูล รวมถึงอุปกรณและเครื่องมือที่ตองใชในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่ศึกษาจากตัวแปรที่กําหนด ทั้งทางดานกายภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดลอมทางมลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดลอมทางดานสังคม โดยในที่นี้จะทําการแบงลักษณะการ
เก็บขอมูลเปน 3 สวนคือ
4.1 การเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพ โดยใชวิธีเดินสํารวจพื้นที่ จดบันทึก ถายภาพ
และทําการวัดระยะ
4.2 การเก็บขอมูลคุณภาพสิง่ แวดลอมทางมลพิษ ใชวิธีการรวบรวมจากเอกสารและทํา
การประมาณคาโดยโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ หรือ โปรแกรม GIS
4.3 การเก็บขอมูลคุณภาพสิง่ แวดลอมทางสังคม โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม
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5. วิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลตัวแปรที่ไดกําหนดเอาไว โดยวิธีการทาง
สถิติ จากโปรแกรม SPSS และการใชโปรแกรม GIS ซึ่งในที่นี้ไดทําการแบงเปนขั้นตอนยอยของ
การวิเคราะหออกเปน ดังนี้
5.1 วิเคราะหผลของตัวแปรที่ไดทําการเก็บขอมูลแตละหัวขอ คือ ขอมูลทั่วไปของ
ประชากรกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการใชพนื้ ที่สาธารณะในสวนอุตสาหกรรม ทัศนคติของประชากร
ตอพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรม ความเห็นของประชากรตอปญหาในพืน้ ที่ชุมชน และมลพิษ
สิ่งแวดลอมภายในพื้นที่
5.2 หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ลักษณะกายภาพ กับตัวแปรตามในแตละ
คู ไดแก พฤติกรรมการใชพนื้ ที่สาธารณะ ทัศนคติตอชุมชนอุตสาหกรรม ความเห็นตอปญหาภายใน
ชุมชน และมลพิษสิ่งแวดลอม
5.3 ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ หาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะกายภาพ กับ
ตัวแปรตามแตละหัวขอ วามีความสอดคลองอยางไร
6. สรุปผลการวิจัย โดยการนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับทฤษฎีองคความรูที่ได
ทําการศึกษา พรอมทั้งนําเสนอ เปนขอเสนอแนะสําหรับการออกแบบลักษณะกายภาพชุมชนเมือง
อุตสาหกรรมตอไป
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ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร
วิธีการวิจัย
1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
1.1 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีความรูที่เกี่ยวของ สวนใหญรูปแบบของขอมูล
นั้นเปนในลักษณะทุติยภูมิ โดยรวบรวมขอมูลจากสิ่งพิมพ วารสาร บทความวิชาการ หนังสือ และ
เอกสารตางๆ จากสถาบันที่เกี่ยวของ รวบรวมบทความวิจัยจากตางประเทศที่ทําการเผยแพรในเวป
ไซตตางๆ ไปจนถึงการสอบถามปรึกษาจากผูมีความรูในสาขาที่เกี่ยวของ
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่ทําการศึกษา โดยขอมูลมีทั้งรูปแบบปฐมภูมิ คือ การ
เก็บขอมูลดวยวิธีการลงสํารวจพืน้ ที่ บันทึกภาพและจดบันทึกขอมูล และทําการแจกแบบสอบถาม
ประชากรในพืน้ ที่ ในสวนของขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งไดจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา
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2. การวิเคราะหขอมูล
โดยทําการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมจากขั้นตอนการเก็บขอมูล แบงเปน 3 สวน คือ
2.1 การวิเคราะหขอมูลในสวนของลักษณะทางกายภาพ และมลพิษทางสิ่งแวดลอม
โดยใชวิธีการใช โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ หรือ โปรแกรม GIS
2.2 การวิเคราะหจากแบบสอบถาม ในสวนของการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม
ไดแก พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ ทัศนคติตอพื้นที่ และ ความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
2.3 การวิเคราะหในสวนของการเปรียบเทียบขอมูลและหาความสัมพันธ โดยการใช
โปรแกรมคํานวนทางสถิติ SPSS
3. การพิสูจนสมมติฐาน
3.1 การใชสถิติเชิงอางอิงในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ลักษณะ
กายภาพ และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ ทัศนคติของประชาชน และ มลพิษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก การหาคาการถดถอย (Regression) และคาสหสัมพันธ (Correlation)
3.2 นําเสนอผลการวิเคราะหหาความสัมพันธจากวิธีการทางสถิติขางตน มาสรุปผลอีก
ครั้งหนึ่ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การรวบรวมเอกสารและตําราที่เกีย่ วของ
2. การสํารวจพื้นที่
3. การจัดทําแบบสอบถาม
4. การใชโปรแกรมวิเคราะห คือ โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ หรือ GIS และ
โปรแกรมทางสถิติ SPSS
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยสามารถแบงประชากรที่จะทําการศึกษา 2 ประเภท คือ
1. ประชากรมนุษย โดยการสุมตัวอยางจํานวน 400 คน จากจํานวนประชากรภายในพื้นที่
ศึกษาทั้งสิ้น 55,900 คน จากการคํานวณโดยสูตรของ Taro Yamane แลวทําการสุมตัวอยางจากแต
ละชุมชนตามตําแหนงในรูปที่ 9 และภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม ซึ่งเปน วิธีสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
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2. ประชากรสถานที่ ทําการศึกษาพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมที่เปดให
บุคคลภายนอกสามารถเขามาใชประโยชนรวมกันได ประกอบดวย
2.1 สวนพระพรหม
2.2 สวนริมน้ํา
2.3 รานคา Outlet

ภาพที่ 9 ตําแหนงประชากรสถานที่และตําแหนงที่ตั้งชุมชน
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
วิธีการเก็บขอมูลและวัดคาตัวแปร
1. การเก็บขอมูลลักษณะกายภาพของพืน้ ที่
ทําการเก็บขอมูลในพื้นที่ตามรูปที่9 โดยแบงลักษณะการเก็บขอมูลตามตัวแปร ดังนี้
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1.1 ขนาดของชุมชน
โดยวัดคา ขนาดพื้นที่ ความกวาง ความยาว จากการคํานวณขอมูลโดยการใช
โปรแกรม GIS
1.2 ระยะเดินทางของชุมชนกับพื้นที่สําคัญตางๆ
ทําการวัดระยะหางชุมชนกับพื้นที่สาธารณะสวนอุตสาหกรรม พื้นทีพ่ าณิชยกรรม
โดยการวัดระยะจากจุดเชื่อมตอในชุมชน (Hub) สูทางเขาพื้นที่สาธารณะ (Entrance) กับจุดเชื่อมตอ
ภายในพืน้ ที่พาณิชยกรรม และในสวนระยะสูศูนยกลางชุมชน จะทําการวัดระยะจากจุดเชื่อมตอ
ภายในชุมชนชุมชน (Hub) ถึงศูนยกลางของพื้นที่ชุมชน (Centriod) โดยการคํานวณจากโปรแกรม
GIS

ภาพที1่ 0 ลักษณะการวัดคาระยะเดินสูศูนยกลางชุมชน (ซาย) และ การวัดระยะเสนทางจากชุมชนสู
พื้นที่ตางๆ (ขวา)
1.3 ความตอเนื่องของพื้นที่
วิธีการวัดคาไดอางอิงจากงานศึกษาของ Todd Randall และ Brian W. Baetz โดยทํา
การวัดคาการเชื่อมตอของเสนทางระหวางพื้นที่ชุมชนอยูอ าศัย กับ พืน้ ที่อุตสาหกรรม (ตามรูปที่10)
โดยการใชคา PRD (Pedestrian route directness) ซึ่งมีสูตรในการหา คือ
PRD = ระยะทางที่ใชในการเดินทาง
ระยะกระจัด
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คา PRD ที่ถือวามีความเหมาะสมตอการสนับนุนการเชื่อมโยงในการสัญจรทางเทาอยูที่
1.2 - 1.7 โดยในที่นี้ตองนํามาพิจารณาควบคูไปกับคาระยะทางเดินที่เหมาะสม คือระยะ 400 เมตร
(Atash 1994 ,อางอิงถึงใน Todd Randall, Brian W. Baetz 2000 : 3) เพือ่ นํามาสรุปผล ดังในตัวอยาง
ตารางที่2
ตารางที่2 การประเมิณคาความตอเนื่องระบบการสัญจรทางเทา
กรณีศึกษา

คา PRD ที่วัดได
มีคาระหวาง 1.2 - 1.7
มีคาระหวาง 1.2 - 1.7

ระยะทางเทาทีเ่ หมาะสม
(ไมเกิน 400 เมตร)
อยูในชวง 400 เมตร
มีคาเกิน 400 เมตร

เปนผลดีตอการ
เชื่อมโยงในชุมชน
ใช
ใช

1
2
3
4

มีคาเกิน 1.7
มีคาเกิน 1.7

อยูในชวง 400 เมตร
มีคาเกิน 400 เมตร

ไม
ไม

ทีมา: Todd Randall and Brian W. Baetz, Evaluating pedestrian connectivity for suburban
sustainability (Canada : Journal of Urban Planning and Development, 2000)

ภาพที1่ 1 ตัวอยางการวัดคา PRD (Pedestrian route directness)
ทีมา: Todd Randall and Brian W. Baetz, Evaluating pedestrian connectivity for suburban
sustainability (Canada: Journal of Urban Planning and Development, 2000)
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1.4 การสัญจรและความตอเนื่องภายในพืน้ ที่ชุมชนอยูอาศัย
โดยทําการสํารวจในพื้นที่ชมุ ชนอยูอาศัยแตละแหง เพื่อหาจุดเชื่อมตอ (Hub)
ภายในชุมชน แลวทําการหาระยะหางจากตําแหนงดังจุดเชื่อมตอดังกลาว กับตําแหนงศูนยกลางของ
พื้นที่ชุมชน (Centriod) ตามวีธีการในขอ 1.2 และ 1.3
1.5 ระยะหางระหวางชุมชนกับพื้นที่อุตสาหกรรม และ เสนทางขนสงรถขนาดใหญ
จากแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดกลาวถึงการระวังไมใหแหลงมลพิษเขามา
ปะปนกับบริเวณชุมชน ในที่นี้จะทําการวัดระยะหางของชุมชนกับพื้นที่อุตสาหกรรม และ เสนทาง
การขนสงรถขนาดใหญ ใหหลีกเลี่ยงการสรางความรบกวนแกพนื้ ที่ชมุ ชนอยูอาศัย และ พื้นที่ทาง
ธรรมชาติอันเปนแหลงระบบนิเวศที่สําคัญ กับทั้งยังควรมีความกระชับและการเขาถึงที่สะดวก เพื่อ
ลดปริมาณการใชพลังงาน และการเผาผลาญของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะ โดยในทีน่ จี้ ะทําการวัด
ระยะหางระหวางชุมชนอยูอาศัยและเสนทางการขนสงรถขนาดใหญ
1.6 ขนาดจํานวนประชากร
ทําการหาจํานวนประชากร และความหนาแนน โดยวิธกี ารคํานวณการประมาณ
จํานวนประชากร จากจํานวนและขนาดของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชน ที่อยูภายในขอบเขตของพื้นที่
ศึกษา
2. การเก็บขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมทางมลพิษ
ขอมูลมลพิษในบริเวณพื้นทีศ่ ึกษานัน้ สามารถหาไดจากการคํานวณ โดยใชโปรแกรม
GIS จําลองขึ้น จากผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามจุดตรวจวัดตางๆ โดยบริษัทอีสเทิรนไทย
คอนซัลติ้ง 1992 จํากัด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฝายสิง่ แวดลอม นิคมอุตสาหกรรม
ปนทอง และ กรมควบคุมมลพิษ โดยสามารถแบงหัวขอได ดังนี้
2.1 คุณภาพอากาศ
- กาซคารบอนมอนนอกไซค (CO)
- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
- กาซซัลเฟอรไดออกไซค (SO2)
- ปริมาณฝุนละออง (PM10 และ TSC)
2.2 คุณภาพเสียง
3. การเก็บขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมทางสังคม
ทําการเก็บขอมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามภายในพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะทําการสอบถาม
ขอมูลจากประชาชนในพืน้ ที่ โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้
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3.1 ขอมูลทั่วไปของประชากรในพืน้ ที่
3.2 พฤติกรรมการใชพื้นทีส่ าธารณะ
3.3 ทัศนคติของประชากรในพื้นที่
การพิสูจนสมมติฐาน
ในงานวิจยั ชิ้นนี้ไดทําการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทางสถิติ จึงตองทําการแปลง
สมมติฐานในการวิจยั จากรูปแบบสมมติฐานเชิงพรรณนาเปนสมมติฐานเชิงสถิติ ดังนี้
1. สมมติฐานเชิงพรรณนา
จากการกําหนดสมมติฐานในการวิจัยในบทที่1 คือ องคประกอบทางกายภาพในการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่สงเสริมความตอเนือ่ งระหวางพื้นที่อุตสาหกรรม และชุมชนอยูอาศัย อาทิ
การใชประโยชนที่ดิน ระบบเสนทางสัญจร และ การจัดพื้นที่เปดโลงสีเขียว ถือเปนองคประกอบ
สําคัญที่สงผลในการสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองอุตสาหกรรมแหงนัน้ ได โดย
กําหนดตัวแปรตางๆ ดังนี้
1.1 ตัวแปรตน คือ ลักษณะกายภาพที่คาดวาจะสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายใน
พื้นที่ศึกษา ไดแก
- ขนาด และ รูปรางของชุมชนอยูอาศัย
- ระยะการสัญจรและความตอเนื่องภายในพื้นที่ชุมชนอยูอ าศัย
- ระยะหางของชุมชนกับตําแหนงแหลงมลพิษ (ไดแก พืน้ ที่อุตสาหกรรม และ
เสนทางรถขนสงสินคาขนาดใหญ)
- ระยะทางและความตอเนื่อง ของพื้นที่ชุมชนสูพื้นที่สําคัญตางๆ
- ระยะทาง และความตอเนื่องของพื้นที่ชุมชนสูพื้นที่สาธารณะ
- จํานวนประชากรและความหนาแนนในแตละชุมชน
1.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ศึกษา ในที่นจี้ ะแบงเปน 2 สวน คือ
- มลพิษทางสิ่งแวดลอม ไดทําการศึกษาในสวนเฉพาะของตัวแปรคุณภาพทาง
อากาศ และ คุณภาพระดับเสียง ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรง ตอระบบคมนาคม และพื้นที่เปดโลง
- ลักษณะสังคม โดยวัดผลจากการสอบถาม พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ
ทัศนคติของตอพื้นที่ศึกษา และ ความเห็นตอปญหาในพืน้ ที่ชุมชน
2. สมมติฐานเชิงสถิติ
จากสมมติฐานเชิงพรรณนาในขางตน ไดทําการแบงเปนสมมติฐานยอย 4 ขอ ตามจํานวน
ตัวแปรตามที่ไดกําหนดไว ดังนี้
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2.1 ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอพฤติกรรมการใชพื้นที่
สาธาธารณะของประชากรในพื้นที่
H0: ρ1 = 0 คือ ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอ าศัยไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธาธารณะของประชากรในพื้นที่
H1: ρ1 ≠ 0 คือ ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธาธารณะของประชากรในพื้นที่
2.2 ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอ ทัศนคติของประชากรในพื้นที่อยู
อาศัยของชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
H0: ρ2 = 0 คือ ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอ าศัยไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของประชากรในพื้นที่อยูอาศัยของชุมชนเมือง
อุตสาหกรรม
H1: ρ2 ≠ 0 คือ ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของประชากรในพื้นที่อยูอาศัยของชุมชนเมือง
อุตสาหกรรม
2.3 ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยสงผลตอ ความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
ของประชาชนในพื้นที่
H0: ρ3 = 0 คือ ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอ าศัยไมมีความสัมพันธกับ
ความเห็นตอปญหาภายในชุมชนของประชาชนในพืน้ ที่
H1: ρ3 ≠ 0 คือ ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยมีความสัมพันธกับ
ความเห็นตอปญหาภายในชุมชนของประชาชนในพืน้ ที่
2.4 ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยสงผลตอ มลพิษสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
อยูอาศัย
H0: ρ4 = 0 คือ ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอ าศัยไมมีความสัมพันธกับ
มลพิษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนอยูอาศัย
H1: ρ4 ≠ 0 คือ ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอ าศัยมีความสัมพันธกับ
มลพิษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนอยูอาศัย
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ในการพิสูจนสมมติฐานในการวิจยั สามารถสรุปคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหได ดังนี้
3.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) เพื่อสรุปขอมูลทั่วไปของประชากรกลุม
ตัวอยางที่ไดทาํ การเก็บขอมูล
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3.2 คาการถดถอย (Regression) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง ลักษณะกายภาพชุมชน
กับทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ และ มลพิษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนอยูอาศัย
3.3 คาสถิติสหสัมพันธ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางชุมชน กับพฤติกรรม
การใชพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม และ ความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
เมื่อไดผลพิสูจนจากคาทางสถิติมาแลว จึงนําเอาคาที่ไดมาอธิบายสรุปในรูปของการ
บรรยาย ประกอบควบคูไปกับขอมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ลักษณะของประชากร ขอมูลจาก
การสังเกตที่นอกเหนือจากตัวแปรในการวิจัยที่กําหนด และทฤษฎีองคความรูที่เกี่ยวของ ซึ่งได
ทําการศึกษา

บทที่4
ขอมูลพื้นที่ศึกษา
เนื้อหาภายในบทนี้เปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา คือ สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูลและบริเวณพื้นที่ชุมชนขางเคียง โดยทําการแบงระดับขอมูลพื้นที่
ศึกษาไวเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. พื้นที่ชุมชนรอบบริเวณสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ภายในรัศมี 1-2 ก.ม.
จากพื้นที่สวนอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อที่ทสั้ ิ้นประมาณ 15,000 ไร
2. พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ภายในเนื้อที่ 1,300 ไร
พืน้ ที่ชุมชนรอบบริเวณสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ศรีราชา
พื้นที่ศึกษาชุมชนรอบบริเวณสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ตั้งอยูในพืน้ ที่บริเวณ
ทางดานตะวันออกในเขตพืน้ ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ตอเนื่องจากพืน้ ที่ชุมชนเมืองใหมซึ่งรองรับ
การขยายตัวของกลุมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และกิจการทาเรือน้ําลึก โดยบริเวณพืน้ ที่ในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบังนั้นถือเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับกิจกรรมพานิชยกรรมทาเรือ
ชายฝง รวมถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ ในสวนของพื้นที่ชุมชนซึ่งกําหนดเปนพื้นที่ศึกษามี
เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 15,000 ไร มีขอบเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ขอบเขตหางจากพืน้ ที่สวนอุตสาหกรรมประมาณ 1.3-1.5 ก.ม. จรดแนวถนน
ทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)
ทิศใต ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามีรัศมีจากสวนอุตสาหกรรมประมาณ 2 ก.ม. ครอบคลุมถึง
บริเวณชุมชนหนองเคลาเกา
ทิศตะวันออก ขอบเขตหางจากพื้นที่สวนอุตสาหกรรมประมาณ 2.2 ก.ม. จรดกับแนว
ถนนทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)
ทิศตะวันตก ขอบเขตหางจากพื้นที่สวนอุตสาหกรรมประมาณ 1.2-1.6 ก.ม. จรดแนว
เสนทางรถไฟ
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ภาพที1่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ภาพที1่ 3 แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจากขอมูล Google map)
1. สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะเปนพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาขนาดเล็ก มีความ
สูงไมเกิน 200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตอเนื่องจากบริเวณชายฝงทะเลซึ่งมีลักษณะเปนที่
ราบ สภาพทางธรณีวิทยาเปนกลุมหินดินดาน หินทราย และหินชนวนปะปนกัน โดยบางสวนอาจ
ปรากฎหินปูนปะปนอยูด วย
2. สภาพภูมิอากาศ
บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษาไดรับอิทธิพลของภูมิอากาศชายทะเล ทําใหภูมิอากาศในฤดูรอนไม
รอนจัด และฤดูหนาวไมแหงแลงมากนัก มีฝนตกชุกสลับกับแหงแลง ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบ
มรสุมเมืองรอน มีกระแสลมพัดมาจากทางทิศใตและตะวันตกเฉียงใต ชวงเดือนกุมภาพันธ-กันยายน
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จากขอมูลการสํารวจของเทศบาลนครแหลมฉบังในชวงป พ.ศ. 2549-2551 พบวาบริเวณพื้นที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28.6 °c อุณหภูมิสูงสุดที่ 35.6 °c อุณหภูมิต่ําสุดที่ 18.1 °c และคาเฉลี่ยความชื้น
สัมพัทธที่รอยละ 72.9
3. ประวัติความเปนมาของพืน้ ที่
พื้นที่ศึกษา ชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือหสพัฒนพิบูล ตั้งอยูในพื้นที่ทางดาน
ตะวันออกของเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที5่ (พ.ศ. 25252529) ฉบับที่6 (พ.ศ. 2530-2534) และฉบับที่7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดกําหนดใหบริเวณพื้นที่ดังกลาว
เปนพื้นที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทาเรือขนสงสินคา และ กิจการอุตสาหกรรม และมีการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูการ รองรับความตองการของ
ชุมชนอยางเพียงพอ พรอมจัดตั้งองคกรรับผิดชอบดูแลในรูปแบบของหนวยงานปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ เทศบาล ครอบคลุมสวนพื้นที่ของตําบลทุงสุขลา และพื้นที่บางสวนของตําบลสุรศักดิ์
ตําบลบึง ตําบลหนองขาม และตําบลบางละมุง รวมถึงพืน้ ที่นานน้ําทะเลประมาณ 21 ตาราง
กิโลเมตร
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ภาพที1่ 4 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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4. การใชประโยชนที่ดิน
จากเอกสารผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง พ.ศ. 2541 ไดกําหนด
รูปแบบการใชประโยชนที่ดนิ ในอนาคตบริเวณพืน้ ที่ศึกษาเปนพืน้ ที่อตุ สาหกรรม ตามการกอตั้ง
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯที่มีมากอนหนาการจัดทําผังเมืองรวม โดยกําหนดพื้นที่อยูอาศัยให
อยูบริเวณตอนเหนือของพืน้ ที่อุตสาหกรรม และยังคงรักษาพื้นทีเ่ กษตรกรรมทางตอนใตเอาไว ใน
ปจจุบันรูปแบบการใชประโยชนที่ดนิ ภายในขอบพื้นที่ศกึ ษาเปนในลักษณะของการมีพื้นที่
อุตสาหกรรมเปนศูนยกลาง มีพื้นที่ยานพาณิชยกรรมตั้งอยูติดตอเนื่องกับพื้นที่ทางตอนเหนือของ
พื้นที่สวนอุตสาหกรรม ในสวนพื้นที่ชุมชนอยูอาศัยจะตั้งโอบลอมติดกับบริเวณพืน้ ที่สวน
อุตสาหกรรมตามแนวเสนถนนหลัก โดยมีพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมอยูในบริเวณพื้นที่รอบนอก
ซึ่งปจจุบันบริเวณเกษตรกรรมดังกลาวเริ่มถูกแทรกแทนที่ดวยการใชประโยชนที่ดนิ ในเชิงกิจกรรม
อุตสาหกรรม และพื้นที่อยูอาศัย เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของชุมชน
เมืองอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ภาพที1่ 5 บริเวณยานพาณิชยกรรมอยูอาศัยดานหนาทางเขาสวนอุตสาหกรรม

ภาพที1่ 6 บริเวณชุมชนอยูอาศัยในพื้นที่ศึกษา
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ภาพที1่ 7 บริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมในพืน้ ที่ศึกษา

ภาพที1่ 8 บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นทีศ่ ึกษา

ภาพที1่ 9 บริเวณชุมชนอยูอาศัยและอุตสาหกรรมที่ปะปนอยูในพื้นที่เกษตรกรรมพืน้ ที่ศึกษา

57

ภาพที2่ 0 แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดนิ ของพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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5. ระบบการคมนาคมขนสง
ระบบการคมนาคมขนสงบริเวณพืน้ ที่ศึกษาสามารถแบงไดออกเปน 2 ระดับ คือ การ
คมนาคมขนสงบริเวณพื้นทีร่ อบนอกที่เกีย่ วของ และ การคมนาคมขนสงภายในบริเวณพืน้ ที่ศึกษา
5.1 การคมนาคมขนสงบริเวณพื้นที่รอบนอกที่เกี่ยวของ
สามารถแบงระบบการสัญจรออกเปน 3 รูปแบบ คือ
5.1.1 การสัญจรทางถนน จากถนนสายในพื้นที่ศึกษาสามารถเชื่อมสูถนนสาย
ประธานสําคัญ 2 เสน คือ ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผนดินหมายเลข3) และ ถนนทางหลวงหมายเลข
7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)
5.1.2 การสัญจรระบบราง แนวรางรถไฟทางดานตะวันตกพื้นที่ศึกษา คือรถไฟสาย
ตะวันออก ซึ่งแยกจากสายรถไฟกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ จนถึงชลบุรี ผานบริเวณพื้นที่สวน
อุตสาหกรรมไปยังทาเรือน้ําลึกสัตหีบ โดยสถานีรถไฟที่อยูใกลที่สุด คือ สถานีบางพระ อําเภอศรี
ราชา หางจากบริเวณพืน้ ที่ศกึ ษาออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร
5.1.3 การสัญจรทางน้ํา ทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังถือเปนทาเรือพาณิชยระหวาง
ประเทศ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 6,340 ไร ตั้งอยูหางจากพื้นที่ศกึ ษาประมาณ 6 กิโลเมตร
5.2 การคมนาคมขนสงภายในบริเวณพื้นทีศ่ ึกษา
ระบบการสัญจรทางถนนถือเปนระบบการคมนาคมหลักภายในพื้นทีศ่ ึกษา โดย
ประชาชนสวนใหญเดินทางโดยใชรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต และรถสองแถวรับจาง
ประกอบดวยถนนหลัก 5 สาย คือ
5.2.1 ถ.สุขาภิบาล8
5.2.2 ถ.เกากิโล
5.2.3 ถ.สุขลา
5.2.4 ถ.แหลมทอง
5.2.5 ถ.หนองเคลาใหม
ในสวนของระบบการสัญจรของรถขนสงสินคา ไดกําหนดเสนทางสําหรับรถบรรทุก
สินคาใหสามารถเขา-ออกเฉพาะประตูหมายเลข 3 และ 4 ซึ่งเชื่อมตอกับเสนทางถนนหนองเคลา
ใหมทางตอนใต และประตูทางออกหมายเลข 6 ที่เชื่อมตอกับถนนสุขาภิบาล 8 ทางดานตะวันออก
ออกสูถนนทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ทางดานตะวันออกของพื้นที่ศึกษา หรือเชื่อมสู
ถนนหนองเคลาใหม และถนนเมืองใหมทางดานตะวันตกของพื้นที่ศกึ ษาเพื่อวิ่งออกสูถนนสุขุมวิท
นอกจากนี้เสนถนนสุขลาซึ่งอยูภายในบริเวณพืน้ ที่ศึกษา ยังใชเปนเสนทางเขา-ออกของรถขนสง
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สินคาขนาดใหญที่วิ่งจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผานถนนเมืองใหมเหนือ และถนนดาวเทียม
เพื่อออกสูถนนทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ทางตอนเหนือของพื้นที่ศึกษา

ภาพที2่ 1 สภาพถนนบริเวณพื้นที่ศึกษา คือ ถนนทางหลวงหมายเลข7 (ซายบน) ถนนสุขาภิบาล8
(ขวาบน) ถนนสายหลักในพื้นที่ศึกษา (ซายลาง) และถนนสายรองในชุมชน (ขวาลาง)
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ภาพที2่ 2 แผนที่แสดงระบบการคมนาคมขนสงบริเวณพืน้ ที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ภาพที2่ 3 แผนที่แสดงเสนทางสัญจรของรถขนสงสินคาขนาดใหญบริเวณพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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6. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
6.1 ไฟฟา
การใหบริการอยูภายใตการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีราชา โดย
ภายในพืน้ ที่ศกึ ษาติดกับพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือ เปนที่ตั้งของสถานี
ยอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตําบลบึง
6.2 ระบบการสื่อสาร
การใหบริการชุมสายโทรศัพทอยูภายใตความรับผิดชอบของ บริษัท ทศท. คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยพื้นที่ศกึ ษาอยูภายใตการใหบริการของชุมสายอาวอุดม และชุมสาย
แหลมฉบัง ในสวนการใหบริการทางไปรษณีย ภายในพืน้ ที่ศึกษาเปนที่ตั้งของที่ทําการไปรษณีย
เครือสหพัฒนฯ ซึ่งตั้งอยูทางเหนือของสวนอุตสาหกรรมบริเวณดานหนาประตูหมายเลข1
6.3 ประปา
การประปาสวนภูมภิ าคแหลมฉบังเปนผูรับผิดชอบในสวนของการใหบริการประปา
แกชุมชนภายในพื้นที่ศึกษา โดยมีแหลงน้ําดิบสําคัญ 2 แหง คือ อางเก็บน้ําหนองคอ และ อางเก็บน้าํ
บางพระ

ภาพที2่ 4 การไฟฟาสวนภูมิภาคตําบลบึง (ซาย) และ การประปาสวนภูมภิ าค (ขวา)
6.4 การบําบัดน้ําเสีย
น้ําเสียจากชุมชนบริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมทั้งหมด จะถูกสงนําไปบําบัดที่โรง
บําบัดน้ําเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยูภายนอกเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณถนนเมืองใหมใต
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6.5 การจัดการขยะมูลฝอย
ฝายรักษาความสะอาดและจัดการมูลฝอย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลนครแหลมฉบัง มีหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวมขยะมูลฝอยในพื้นทีเ่ พื่อนํามาจัดการโดย
วิธีการฝงกลบ ซึ่งพื้นที่ผังกลบดังกลาวนัน้ ตั้งอยูที่หมู8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 238
ไร
6.6 พื้นที่เปดโลง
พื้นที่เปดโลงสาธารณะที่ใหบริการแกชมุ ชนบริเวณโดยรอบ ตั้งอยูภ ายในพืน้ ที่สวน
อุตสาหกรรม คือ สวนสาธารณะริมน้ํา ซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลางสวนอุตสาหกรรม และ สวนพระ
พรหม ตั้งอยูฝง ตรงขามตลาดศรีภาชนะ บริเวณประตูทางเขาสวนอุตสาหกรรมหมายเลข 2

ภาพที2่ 5 สวนสาธารณะริมน้ํา (ซาย) และ สวนพระพรหม (ขวา)
6.7 การใหบริการทางสาธารณะสุข
ภายในพืน้ ที่ศกึ ษาบริเวณชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรม เปนที่ตั้งของศูนยบริการ
สาธารณะสุข 2 แหง คือ ศูนยบริการสาธารณะสุขแหลมฉบัง ตั้งอยูบริเวณหัวมุมถนนสุขลา และ
ถนนสุขาภิบาล8 และ สถานีอนามัยตําบลบึง ตั้งอยูบนถนนสุขาภิบาล8 ทางดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือของสวนอุตสาหกรรม สวนโรงพยาบาลที่ใกลพื้นที่ชุมชนมากที่สุด คือ
โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอรเนชันแนล โดยตั้งอยูหา งจากพื้นที่ศกึ ษาประมาณ 2 กิโลเมตร
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ภาพที2่ 6 สถานีอนามัยตําบลบึง (ซาย) และ ศูนยบริการสาธารณะสุขแหลมฉบัง (ขวา)
6.8 สถานีตํารวจ
พื้นที่ชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมอยูในความรับผิดชอบดูแลของสถานี
ตํารวจภูธรแหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยูนอกขอบเขตพื้นที่ศึกษา บริเวณถนนเมืองใหม1 ติดกับสํานักงาน
เทศบาลนครแหลมบัง
6.9 สถานศึกษา
สถานศึกษาทีต่ ั้งอยูภายในขอบเขตพื้นที่ศกึ ษาจะตั้งอยูภ ายในกลุมชุมชนอยูอาศัย
หรือบางแหงตัง้ คูกับศาสนสถานของชุมชน ไดแก โรงเรียนวัดจุกกระเฌอ โรงเรียนวัดหนองเคลา
โรงเรียนสุขลาพิทยา ศูนยอบรมวิชาชีพแพน และ โรงเรียนบริษัทกสิกรไทย
6.10 ศาสนสถาน
ศาสนสถาน หรือ วัด จะตั้งอยูภายในกลุมชุมชนอยุอาศัย โดยภายในขอบเขตพื้นที่
ศึกษามีศาสนสถานอยู 3 แหง คือ วัดบุญญาราม วัดหนองเคลา และ วัดจุกกระเฌอ

ภาพที2่ 7 วัดจุกกระเฌอ (ซาย) และวัดหนองเคลา (ขวา)
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ภาพที2่ 8 แผนที่แสดงที่ตั้งของสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสถานที่สําคัญบริเวณพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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7. คุณภาพสิ่งแวดลอม
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูลถือเปนศูนยกลางหลักของกิจกรรมเศรษฐกิจใน
บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา และถือเปนแหลงกําเนิดมลพิษหลักแหงหนึ่ง นอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังทางดานทิศตะวันตก และรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมยอยแหงอื่น โดยทั้งนี้ทางสวน
อุตสาหกรรมไดคอยทําการตรวจสอบ เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบในทางลบตอบริเวณชุมชน
โดยรอบ ซึ่งไดมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิดปลองควัน ทําการตรวจวัดคุณภาพเสียง
จากบริเวณสนามบินภายในสวนอุตสาหกรรม และภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําและระบบนิเวศวิทยา เพื่อคงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นสวนใหญภายในพื้นที่ศกึ ษานั้น ไมไดเปนผลกระทบที่เกิด
จากการดําเนินกิจการของสวนอุตสาหกรรมโดยตรง แตเปนผลกระทบขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรที่ทําการยายถิ่นเขามาตามแหลงงาน สงผลใหพื้นที่รอบขางซึ่งเดิมเปน
พื้นที่เปดโลงเพื่อการเกษตรกรรมถูกแทนที่ดวยอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ รวมถึงผลกระทบจาก
การคมนาคมขนสงภายในพืน้ ที่ซึ่งมีความคับคั่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการสัญจรโดยรถขนสงสินคา
ขนาดใหญที่มีการวิ่งซอนทับอยูบนเสนทางถนนภายในชุมชนอยูอาศัย สงผลใหชุมชนรอบขาง
ไดรับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศและเสียง
จากการสํารวจประชากรกลุมตัวอยาง พบวาสัดสวนประชากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
รางกายมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับประชากรที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพ คิดเปนรอยละ 45.80 และ
54.30 ตามลําดับ ผลจากการสอบถามสวนมากรอยละ 81.30 จะไมพบอาการเจ็บปวยของรางกาย
ตารางที่3 คุณภาพชีวติ ดานสุขอนามัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1. การไดรับการตรวจรางกาย
1.1 เคย
1.2 ไมเคย
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

183
217

45.80
54.30

400

100.00
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ตารางที่3 (ตอ)
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
2. อากาเจ็บปวยที่พบ
2.1 ระบบการหายใจ
2.2 ระบบการทํางานของหัวใจ
2.3 ระบบไหลเวียนโลหิต
2.4 ระบบยอยอาหาร
2.5 ระบบการทํางานของกลามเนื้อ
2.6 ไมพบอาการเจ็บปวย
2.7 อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

27
30
5
7
5
325
1
400

6.80
7.50
1.30
1.80
1.30
81.30
0.30
100.00

แผนภูมิท1ี่ การไดรับการตรวจรางกายของประชากรกลุมตัวอยาง

แผนภูมิท2ี่ อาการเจ็บปวยทีพ่ บในประชากรกลุมตัวอยาง
โดยในสวนรายละเอียดของคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มาสูการวิเคราะห คือ คุณภาพอากาศ
และเสียงนั้น จะขอนําเสนอเนื้อหาดังกลาวอยางละเอียดในบทถัดไป
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ภาพที2่ 9 แผนที่แสดงพื้นที่เปดโลงบริเวณพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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8. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
จากการสํารวจกลุมตัวอยางประชากร โดยการแจกแบบสอบถาม พบวาสัดสวนระหวาง
จํานวนประชากรชายและหญิงมีความใกลเคียงกัน คือ มีสัดสวนชายทีร่ อยละ 56.80 และเพศหญิง
รอยละ 43.30 สวนมากนับถือศาสนาพุทธ มีสถานะภาพโสด และมีชวงอายุ18-25 ป ที่จํานวนรอยละ
41.80
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เปนรอยละ 45.50 และ
รองลงมาคืออาชีพรับจางที่รอยละ 28.30 สวนมากมีระดับการศึกษาที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี
ชวงรายไดที่ 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.80 และรองลงมาคือชวงรายได 10,001-15,000
บาท ที่รอยละ30.50
ตารางที่4 ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. ศาสนา
2.1 พุทธ
2.2 คริสต
2.3 อิสลาม
2.4 อื่นๆ
3. อายุ
3.1 ต่ํากวา18ป
3.2 18-25ป
3.3 26-30ป
3.4 31-40ป
3.5 41-50ป
3.6 มากกวา50ป

จํานวน (คน)

รอยละ

227
173

56.80
43.30

373
6
10
1

93.3
1.5
2.5
0.3

16
167
115
73
25
4

4.00
41.80
28.80
18.30
6.30
1.00
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ตารางที่4 (ตอ)
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
4. สถานะภาพ
4.1 โสด
4.2 สมรส
4.3 หยา/เปนมาย
5. การศึกษา
5.1 ประถมศึกษา
5.2 มัธยมตน
5.3 มัธยมปลาย
5.4 ป.ว.ช./ป.ว.ส.
5.5 ปริญญาตรี
5.6 สูงกวาปริญญาตรี
6. อาชีพ
6.1 นักเรียน/นักศึกษา
6.2 พนักงานบริษัทเอกชน
6.3 ขาราชการ/พนักงานขาราชการ
6.4 รับจาง
6.5 ธุรกิจสวนตัว
6.6 อื่นๆ
7. รายได
7.1 ต่ํากวา 5,000 บาท
7.2 5,000 – 10,000 บาท
7.3 10,001 – 15,000 บาท
7.4 15,001 – 20,000 บาท
7.5 20,001 – 30,000 บาท
7.6 30,000 บาทขึ้นไป
8. สถานที่ทํางาน
8.1 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ
8.2 พื้นที่ละแวกใกลเคียงสวนอุตสาหกรรม
8.3 นิคมอุตสาหกรรม/ทาเรือแหลมฉบัง
8.4 ที่บาน
8.5 ไมมี

จํานวน (คน)

รอยละ

277
118
5

69.30
29.50
1.30

26
202
51
73
47
1

6.50
50.50
12.80
18.30
11.80
0.30

22
182
20
113
48
15

5.50
45.50
5.00
28.30
12.00
3.80

17
183
122
58
16
4

4.30
45.80
30.50
14.50
4.00
1.00

179
117
23
72
9

44.80
29.30
5.80
18.00
2.30
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แผนภูมิท3ี่ ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง (เพศ)

แผนภูมิท4ี่ ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง (สถานะ)

แผนภูมิท5ี่ ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง (อายุ)
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แผนภูมิท6ี่ ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง (ระดับการศึกษา)

แผนภูมิท7ี่ ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง (อาชีพ)

แผนภูมิท8ี่ ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง (รายได)
ลักษณะที่อยูอาศัยประชากรสวนมากอยูอาศัยเปนบานเดีย่ ว และลักษณะเปนหองพัก ที่
รอยละ 44.80 และ 32.00 ตามลําดับ ขนาดที่อยูอาศัย จะอยูอาศัยรวมกัน 3-5 คน และ 5 คนขึ้นไป ที่
รอยละ 44.30 และ 36.80 ตามลําดับ ประชากรสวนมากจะอยูอาศัยในพืน้ ที่มาแลว 6 เดือน - 1 ป ซึ่ง
คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.30 โดยในทีน่ ี้จากการสํารวจพบประชากรที่อาศัยอยูภ ายนอกพื้นที่ศกึ ษา
คิดเปน รอยละ 8.00
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ตารางที่5 ลักษณะการอยูอาศัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน (คน)

รอยละ

1. รูปแบบที่อยูอาศัย
1.1 บานเดี่ยว
1.2 หองแถว/ทาวนเฮาส
1.3 หองพัก
1.4 อื่นๆ

179
92
128
1

44.80
23.00
32.00
0.30

2. ขนาดที่อยูอาศัย
2.1 1-2 คน
2.2 3-5 คน
2.3 5 คนขึ้นไป

76
177
147

19.00
44.00
36.00

3. ระยะเวลาอยูอาศัย
3.1 ต่ํากวา 6 เดือน
3.2 6เดือน – 1 ป
3.3 2-3 ป
3.4 4-5 ป
3.5 6-10 ป
3.6 10 ปขนึ้ ไป

41
114
90
80
45
30

10.30
28.50
22.50
20.00
11.30
7.50

แผนภูมิท9ี่ ลักษณะการอยูอาศัยของประชากรกลุมตัวอยาง (รูปแบบ)
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แผนภูมิท1ี่ 0 ลักษณะการอยูอ าศัยของประชากรกลุมตัวอยาง (ขนาดที่อยูอาศัย)

แผนภูมิท1ี่ 1 ลักษณะการอยูอ าศัยของประชากรกลุมตัวอยาง (ระยะเวลาอยูอาศัย)
รูปแบบการคมนาคมขนสงที่นิยมใชในภายในพื้นที่ คือ การเดินทางเดินทางโดยใช
จักรยานยนต ซึ่งมีจํานวนเปนรอยละ 75.00 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด
ตารางที่6 รูปแบบการคมนาคมในพื้นที่
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
รูปแบบการคมนาคมขนสง
1. เดินเทา/จักรยาน
2. จักรยานยนต
3. รถรับจาง/รถสองแถว
4. รถสวนตัว

จํานวน (คน)

รอยละ

11
300
33
56

2.80
75.00
8.30
14.00
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แผนภูมิท1ี่ 2 รูปแบบการคมนาคมในพืน้ ที่ของประชากรกลุมตัวอยาง
จากการนําเสนอผลสรุป การสํารวจประชากรกลุมตัวอยางภายในพืน้ ทีศ่ ึกษาในขางตน
จากจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง 400 คน ซึ่งในที่นี้มีจํานวนผูที่อาศัยอยูภายนอกเขตพื้นที่ศึกษาคิด
เปนจํานวนรอยละ 8.00 พบวา กลุมประชากรสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพภายในพืน้ ที่สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯและพืน้ ที่ขางเคียงเปนหลัก (รอยละ 45.50) มีระดับการศึกษาที่
มัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 50.50) มีรายไดอยูใ นชวง 5,000 - 15,000 บาท (รอยละ 45.80) และเปน
ประชากรในชวงอายุวัยทํางาน 18 – 30 ป (รอยละ 41.80) มีสัดสวนจํานวนประชากรเพศชายและ
หญิงที่ใกลเคียงกัน (ชายที่รอยละ 56.80 และหญิงที่รอยละ 43.30) สวนมากยังไมมีครอบครัว (รอยละ 69.30) ลักษณะการอยูอาศัยสวนใหญ จะอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว (รอยละ 44.80) และอาศัยรวมกัน
3-5 คนขึ้นไป (รอยละ 44.30) รูปแบบการคมนาคมขนสงที่นิยม คือการเดินทางโดยใชจักรยานยนต
(รอยละ 75.00) ในสวนการไดรับดูแลสุขภาพอนามัย พบวาสัดสวนของผูที่ไดรับการตรวจสุขภาพมี
จํานวนใกลเคียงกับผูที่ไมเคยไดรับการตรวจรางกาย (สัดสวนระหวางรอยละ 45.80 และ 54.30
ตามลําดับ) และสวนมากจะไมแสดงอาการเจ็บปวยหรือความผิดปรกติของรางกาย (รอยละ 81.30)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ศรีราชา
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ศรีราชา ตั้งอยู เลขที่ 999 หมู 11 ตําบลหนองขาม
อาเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 118 ถนน สุขุมวิท ตั้งคาบอยูบนเขตพื้นที่
ปกครอง 2 แหง คือ ตําบลหนองขาม ซึ่งอยูภายใตการดูแลของเทศบาลนครแหลมฉบัง และ ตําบล
บึง ภายใตการดูแลของ เขตสุขาภิบาลอาวมะนาว ในสวนของสวนอุตสาหกรรมมีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 1,300 ไร มีขอบเขตติดตอกับบริเวณขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับถนนสุขาภิบาล 8 เปนที่ตั้งของชุมชนบานบอยาง ตําบลหนองขาม และ
สถานียอยการไฟฟาสวนภูมภิ าค ตําบลบึง
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ทิศใต ติดกับชุมชนบานชากกระปอก และชุมชนหนองเคลาใหม ตําบลหนองขาม และ
ถนนหนองเคลาใหม
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนบานไรหนึ่ง ตําบลบึง และ สถานีอนามัยบานบึง
ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนบานชากกระปอก ตําบลหนองขาม และถนนเชื่อมสูเสนถนน
สุขาภิบาล 8
1. ลักษณะพื้นที่ตั้งสวนอุตสาหกรรม
พื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ ศรีราชา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด
ชลบุรี จรดบริเวณพืน้ ที่ชายทะเลอาวไทย สภาพทางธรณีวทิ ยามีลักษณะเปนกลุมหินดินดาน หิน
ทราย และหินชนวนปะปนกัน บางสวนอาจปรากฎหินปูนปะปนอยูดว ย บริเวณพื้นทีส่ วน
อุตสาหกรรมประกอบดวยแหลงน้ําสําคัญทางธรรมชาติอยู 2 แหง คือ ลําหวยใหญ ซึ่งไหลมาจาก
เขตเทศบาลแหลมฉบัง เขาสูทางทิศใตเขาผากลางสูพื้นที่สวนอุตสาหกรรม แลวจึงออกสูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลําหวยเล็ก ซึ่งไหลมาจากเขตเทศบาลแหลมฉบัง ผานเขาสูทางทิศ
ตะวันตกของสวนอุตสาหกรรม แลวไหลออกสูทะเลที่อําเภอบางละมุง
2. ความเปนมาของพื้นที่สวนอุตสาหกรรม
โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล จํากัด ศรีราชา กอตั้งในป พ.ศ. 2520
ถือเปนสวนอุตสาหกรรมแหงแรกในสวนภูมภิ าค ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด โดย
พื้นที่สวนใหญบริเวณสวนอุตสาหกรรมนั้น เดิมรอยละ 67 เปนพื้นทีเ่ กษตรกรรมในการปลูกพืชไร
ไดแก มันสําปะหลัง สับปะรด รวมถึงพืชผลอื่นๆจากสวนผลไม และรอยละ33 เปนพื้นที่
อุตสาหกรรม พื้นที่รกรางวางเปลาและพื้นที่อยูอาศัย ไดแก ชุมชนชากกระปอก และชุมชนบานไร
หนึ่ง ตอมาภายหลังกอตั้งสวนอุตสาหกกรรมขึ้น จํานวนชุมชนอยูอาศัยจึงไดกอตัวเพิ่มขึ้นรอบๆ
บริเวณโครงการ พรอมกับพื้นที่การเกษตรที่คอยๆลดจํานวนลง กลายเปนพื้นที่อุตสาหกรรมและ
พื้นที่อยูอาศัย
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ภาพที3่ 0 สภาพพื้นที่ตั้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล
(ดัดแปลงจาก Google Earth)
3. การใชประโยชนที่ดินและการประกอบกิจการของสวนอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูลมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,300 ไร ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู
ภายในการใชประโยชนที่ดนิ อุตสาหกรรม ตามขอกําหนดผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ
ชุมชนแหลมฉบัง 1,100 ไร สามารถแบงการใชประโยชนที่ดินภายในเปนสัดสวนได ดังนี้
ตารางที่7 สัดสวนการใชประโยชนทดี่ ินภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ศรีราชา
การใชประโยชนที่ดิน
1. กิจกรรมอุตสาหกรรม
2. กิจกรรมพาณิชยกรรม
3. สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. พื้นที่เปดโลงเพื่อการนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
5. ถนนและที่วาง
6. สนามบินเล็กและคลังสินคา
รวม

พื้นที่ (ไร)
650
13
132
185

รอยละ
56
1
10
14

150
170

12

1300

100
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โดยมีโรงงานที่ประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 81 ราย สามารถแบง
ประเภทของอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการภายใน ดังนี้
3.1 กลุมโรงงานฟอกยอม เชนโรงงานยอมผา ผลิตหนังทียม ผาโฟม EVA ผลิตสิ่งทอ
พิมพลาย และเคลือบวัสดุ เปนตน
3.2 กลุมโรงงานอาหาร เชน ผลิตเสนหมี่ขาว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผักดองประเภทตางๆ
ขนมปงกรอบ เปนตน
3.3 กลุมโรงงานลาเท็กซ เชน ผลิตถุงมือยาง และ ชิ้นสวนยาง
3.4 กลุมโรงงานดีเทอรเจน เชน ผลิตผงซักฟอก และ สารซีโอไลท
3.5 กลุมโรงงานอิเล็กทรอนิกส เชน ผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร และ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ประกอบเครือ่ งใชไฟฟา
3.6 กลุมโรงงานทั่วไป เชน ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตรองเทา และ ผลิตภัณฑพลาสติก
อุตสาหกรรมบริการ เปนตน
จากการสํารวจสามารถแบงประเภทโรงงานตามกฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติ
โรงงานโดยมีประเภทโรงงานที่ดําเนินการภายในสวนอุตสาหกรรม ดังนี้
- ลําดับที่8 โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก หรือผลไม โดยวิธีการถนอมอาหาร
อาทิ กวน ตากแหง ดอง และ อบแหง
- ลําดับที่10 โรงงานที่ประกอบกิจการเกีย่ วกับอาหารจากแปง เชนการทําขนมปง
กรอบ หรือ การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปน เสน เม็ด หรือชิ้น
- ลําดับที่12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ ชอกโกแลต หรือขนมหวาน
- ลําดับที่22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชเสนใยหิน
(Asbestos) เชน การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ และ การพิมพสิ่งทอ
- ลําดับที่24 โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม ดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก
ยอมสี หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
- ลําดับที่27 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ไมไดทําดวยวีธีถักหรือทอ
อาทิ การทําเสนใยที่ฉาบผิวดวยวัสดุที่ไมใชยาง และการทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม
- ลําดับที่28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทา เชน การ
ตัดเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา เนกไท ถุงมือ ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา หรือการทําหมวก
- ลําดับที่33 โรงงานผลิตรองเทา หรือชิ้นสวนของรองเทา ซึ่งมิไดทาํ จากไม ยางอบ
แข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
- ลําดับที่39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด หรือแผนกระดาษไฟเบอร
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- ลําดับที่47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
- ลําดับที่52 โรงงานที่ประกอบกิจการเกีย่ วกับยาง
- ลําดับที่53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก
- ลําดับที่54 โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว
- ลําดับที่64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ
- ลําดับที่73 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องใชไฟฟา
- ลําดับที่78 โรงงานประกอบเกี่ยวกับจักรยานยนต
- ลําดับที่86 โรงงานผลิตเครื่องมือ หรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย
- ลําดับที่88 โรงงานผลิตสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา
- ลําดับที่100 โรงงานประกอบกิจการหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ เชน
การทา พน เคลือบสี หรือ การชุบเคลือบผิว เปนตน
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ภาพที3่ 1 แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งกิจการและประเภทอุตสาหกรรมภายในสวนอุตสาหกรรม
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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4. ระบบการคมนาคมขนสงของสวนอุตสาหกรรม
การคมนาคมขนสงภายในพืน้ ที่สวนอุตสาหกรรมสามารถแบงไดเปน 2 ระบบ ดังนี้
4.1 การคมนาคมขนสงทางถนน
ถนนภายในโครงการ ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมประกอบดวยถนนสายหลัก
เชื่อมไปตามกลุมโรงงานในแตละสวน แลวแยกยอยจากถนนสายหลักเหลานั้นสูแตละหนวยของ
โรงงาน โดยถนนสายหลักเปนถนนคอนกรีต สวนถนนสายยอยนั้นมีทั้งเปนถนนลาดยาง และถนน
คอนกรีต ในทีน่ ี้รูปแบบการกอสรางถนนนั้นขึ้นกับการคํานึงถึงปริมาณยานพาหนะ ความถี่ในการ
ใช และการรับน้ําหนักจากการใชงาน สวนลักษณะการคมนาคมภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมสวน
ใหญเปนการใชยานพาหนะสวนตัวของพนักงาน ไดแกรถยนต และ รถจักรยานยนต นอกจากนั้นยัง
มีรถบรรทุกสินคาขนาดใหญ อาทิ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 10 ลอ เปนตน ในสวนของทางเขาออกพื้นที่สวนอุตสาหกรรม มีทั้งหมด 6 แหง คือ
- ประตูที่ 1 เชื่อมตอกับถนนสุขาภิบาล 8
- ประตูที่ 2 เชื่อมตอถนนสุขาภิบาล 8 ติดกับบริเวณที่ตงั้ ของสวนพระพรหม
- ประตูที่ 3 เชื่อมตอกับถนนหนองเคลาใหม
- ประตูที่ 4 เชื่อมตอถนนหนองเคลาใหมตั้งหันหนากับประตูที่ 3 เพื่อเขาสูพื้นที่
สวนอุตสาหกรรมสวนดานทิศใต
- ประตูที่ 5 ตั้งอยูบริเวณดานใตของสนามบินเล็กภายในสวนอุตสาหกรรม เชื่อม
กับถนนหนองเคลาใหม ซึ่งโดยปรกติจะไมคอยเปดใชงาน
- ประตูที่ 6 ตั้งอยูบริเวณทางตอนเหนือของสนามบินเล็ก เชื่อมตอกับถนน
สุขาภิบาล8 ทางดานตะวันออก

85

ภาพที3่ 2 สภาพถนนภายในสวนอุตสาหกรรม
4.2 การคมนาคมขนสงทางอากาศ
บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใตภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม เปนที่ตงั้ ของ
สนามบินเล็ก โดยมีทางวิ่งขึน้ -ลง กวาง 40 เมตร ยาว 600 เมตร เวนระยะพื้นที่โลงดานขาง กวาง 35
เมตร สามารถรองรับการใชงานเครื่องบินประเภทขนาดเล็ก โดยมีเครือ่ งบินที่จอดประจําอยูภ ายใน
สนามบิน 2 ลํา

ภาพที3่ 3 สนามบินเล็กภายในสวนอุตสาหกรรม
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ภาพที3่ 4 แผนที่แสดงระบบขนสงภายในสวนอุตสาหกรรม
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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5. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในสวนอุตสาหกรรม

ภาพที3่ 5 โรงงานผลิตไฟฟา (ซาย) และพื้นที่กักเก็บน้ําประปาภายในสวนอุตสาหกรรม (ขวา)
5.1 ไฟฟา
การใหบริการพลังงานไฟฟาภายในสวนอุตสาหกรรมนัน้ โดยบริษัท สหโคเจน
(ชลบุรี) จํากัด มหาชน เปนผูท ําการผลิตกระแสไฟฟาแจกจายภายในพืน้ ที่สวนอุตสาหกรรม ซึ่ง
โรงไฟฟาดังกลาวจัดเปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก 123 MW
5.2 การสื่อสาร
ภายในสวนอุตสาหกรรมมีระบบสื่อสารที่ใหบริการ ไดแก ระบบโทรศัพท ที่ทําการ
ไปรษณีย ระบบสื่อสารขอมูลดาวเทียม และระบบวิทยุสอื่ สาร โดยมีชุมสายเคลื่อนที่ของ
องคการโทรศัพทตั้งอยูภายใน รวมถึงมีที่ทาํ การไปรษณียต ั้งอยูบริเวณดานหนาประตูทางเขา
หมายเลข 1 ติดริมถนนสุขาภิบาล 8 และการใหบริการดาวเทียมสื่อสาร โดยสถานีดาวเทียมธีออส
ภายใตหนวยงาน กทส
5.3 น้ําประปา
แหลงน้ําประปาที่สําคัญของสวนอุตสาหกรรม คือ อางเก็บน้ําหนองคอ ตั้งหาง
ออกไปจากพืน้ ที่สวนอุตสาหกรรม 15 ก.ม. โดยทําการจัดจําหนายโดยบริษัท East water แลวทําการ
กักเก็บที่อางเก็บน้ําดิบบริเวณใจกลางพื้นที่โครงการ มีความจุประมาณ 125,000 ลบ.ม. ซึ่งพื้นที่
บริเวณอางเก็บน้ําดิบ นอกจากเปนที่ตั้งของหนวยผลิตน้าํ ประปาภายในโครงการ ยังถูกจัดใหเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจสําคัญภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมอีกดวย
5.4 การกําจัดน้ําเสีย
ระบบการจัดการน้ําเสียภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม กําหนดใหโรงงานแตละแหง
ภายในพืน้ ที่ตอ งทําการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการผลิตภายในโรงงานเบื้องตน ใหอยูใ นระดับความ
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สะอาดที่ใหเปนที่ยอมรับ แลวจึงสงตอใหไหลไปบําบัดทีร่ ะบบสวนกลาง ซึ่งตั้งอยูบริเวณทาง
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ ติดกับบริเวณลําหวยเล็ก มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร เปนใชระบบ Activate
Sludge สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียได 5,000 ลบ.ม./วัน เมื่อน้ําเสียที่ไดรับการบําบัดแลวนอกจาก
จะถูกปลอยลงสูลําหวยเล็กแลว ครึ่งหนึ่งจะถูกนํากลับมาใชประโยชนอีกครั้ง เชน รดน้ําตนไม และ
ทําความสะอาดชําระลาง
5.5 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
พื้นที่สวนอุตสาหกรรมมีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางใต การระบายน้ําได
ออกแบบใหมรี างระบายคอนกรีตเสริมเหล็กวางไปตลอดแนวถนน แลวระบายน้ําลงสูลําหวยใหญ
ซึ่งไหลผานพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม
5.6 การกําจัดมูลฝอย
ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยภายในสวนอุตสาหกรรม แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
- กากของสียอันตราย ไดแกพวกสารเคมี และโลหะหนัก โดยขยะประเภทนี้
โรงงานผูผลิตแตละแหงจะตองทําการปรับใหอยูใ นสภาพของเหลว พรอมปรับคาความเปนกรด-ดาง
แลวปรับใหของเหลวตกตะกอน จากนั้นจึงบรรจุในอุปกรณสําหรับเก็บกากสารพิษอันตราย
โดยเฉพาะ เพือ่ ทําการรวบรวมจากแตละโรงงานเพื่อนําไปกําจัดที่ศนู ยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอไป
5.6.1 ขยะทัว่ ไป เปนขยะที่ไมไดจัดอยูในประเภทพวกสารอันตราย โดยขยะเหลานี้
จะถูกนําไปแยกประเภทเพื่อทําการคัดขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหม หรือแปรรูปตอไปได สวน
ขยะที่เหลือจะถูกรวบรวมนําสงใหเทศบาลแหลมฉบังนําไปกําจัดตอไป
5.6.2 ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ทําการจัดการโดยใชวิธีกองกลางแจงเพื่อถมที่
และบางสวนนํามาใชเปนปุย สําหรับตนไมภายในสวนอุตสาหกรรมตอไป
5.6.3 การรักษาความปลอดภัยและการปองกันเหตุฉุกเฉิน
ดานการรักษาความปลอดภัยและการรองรับเหตุฉุกเฉิน ภายในสวนอุตสาหกรรม
สหพัฒนพิบูลไดมีการดําเนินการรองรับตลอด 24 ช.ม. ซึ่งนอกเหนือจากการติดตั้งระบบปองกันภัย
อัตโนมัติ และตูปฐมพยาบาลรองรับภายในทุกอาคาร ยังมีการใหบริการจากหนวยงานสวนกลางของ
พื้นที่สวนอุตสาหกรรม อาทิ การดูแลรักษาความปลอดภัยในสวนกลาง โดยการดูแลของบริษัท ที
พีเค มัลติเซอรวิส จํากัด หนวยพยาบาลสวนกลาง ที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางของสวนอุตสาหกรรม
สถานีดับเพลิงสหพัฒนฯ ซึ่งตั้งอยูบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือ ริมถนนสุขาภิบาล 8 ตรงขามกับ
ฝงสวนอุตสาหกรรม
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5.8 พื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูลยไดจดั ใหมีพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
สําคัญอยู 2 แหง เพื่อใชเปนที่พักผอนหยอนใจแกบุคลากรภายใน และประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ชุมชนโดยรอบ
- สวนสาธารณะริมน้ํา ตั้งอยูบริเวณใจกลางของสวนอุตสาหกรรม เปนพื้นที่ตั้ง
ของอางเก็บน้าํ ซึ่งลําเลียงมาจากอางเก็บน้ําหนองคอ โดยบริเวณพืน้ ที่สวนริมน้ํานอกจากจะเปนพืน้ ที่
กักเก็บน้ําและการพักผอนหยอนใจแลว ยังเปนที่อยูแ หลงรวมระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สําคัญแหง
หนึ่งอีกดวย
- สวนพระพรหม ตั้งอยูบริเวณทางเขาประตูหมายเลข 2 ตรงขามกับตลาดสดศรี
ภาชนะ ภายในบริเวณสวนเปนที่ตั้งของศาลพระพรหม ซึ่งถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทองที่

ภาพที3่ 6 บรรยากาสสวนริมน้ําภายในสวนอุตสาหกรรม
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ภาพที3่ 7 แผนที่แสดงระบบโครงสรางพื้นฐานภายในสวนอุตสาหกรรม
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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6. สิ่งแวดลอมภายในสวนอุตสาหกรรม
พื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบลู ตั้งอยูบนในพื้นที่ใกลบริเวณชายฝง มีสภาพ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ คือ สภาพภูมิศาสตรพื้นที่ตั้งโครงการนั้นเปนที่ราบในขณะพื้นที่ขางเคียง
นั้นมีลักษณะเปนเนินสูงสลับกับที่ราบ สภาพทางธรณีวทิ ยามีลักษณะเปนกลุมหินดินดาน หินทราย
หินชนวน และ หินปูนปะปนอยูรวมกัน มีแหลงน้ําสําคัญทางธรรมชาติอยู 2 แหง คือ ลําหวยใหญ
ซึ่งไหลผานกลางพื้นที่สวนอุตสาหกรรมจากทางดานใตแลวผานออกทางตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ลําหวยเล็ก ซึ่งตั้งอยูบริเวณริมตะวันตกของพื้นที่สวนอุตสาหกรรม โดยไหลมาจากทางดานใตสู
ตะวันตก ซึ่งแหลงน้ําทั้งสองนั้นไดรับผลกระทบจากน้ําทิง้ และของเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลคร
แหลมฉบัง จึงไมสามารถนํามาใชประโยชนในการบริโภคได ในสวนบริเวณรอบสวนอุตสาหกรรม
หรือบริเวณใกลเคียง ไมปรากฎวามีพนื้ ที่อนุรักษ หรือ แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญ
การดําเนินงานภายในสวนอุตสาหกรรมไดใหความสําคัญตอการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของบริษัท
อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด โดยแบงสวนความรับผิดชอบครอบคลุมไปถึงผลกระทบทาง
สังคมตางๆ ออกเปน 8 หัวขอ คือ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา อุทกวิทยา การใชที่ดิน
การคมนาคม เศรษฐกิจ-สังคม และ สาธารณสุข
งานวิจยั ชิ้นนี้ใหความสําคัญแกการศึกษาปจจัยทางสิ่งแวดลอม ในสวนของคุณภาพอากาศ
และ เสียง เปนหลัก ซึ่งเปนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวแปรตนที่ได
ทําการศึกษาวิจัย คือ การสัญจร และ พื้นทีส่ าธารณะ ทั้งนี้แมปจจัยคุณภาพน้ํา และระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติภายในพื้นที่ชุมชนเมือง จะเปนปจจัยสําคัญตอสภาพแวดลอมภายในชุมชนเมือง
อุตสาหกรรม แตจากการศึกษาองคความรูแ ละทฤษฎีที่เกี่ยวของ รวมถึงพิจรณาสภาพพื้นที่ศึกษา
พบวา แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว มีความเกีย่ วของกับกระบวนวิธีการจัดการพืน้ ที่
อุตสาหกรรม ซึ่งอยูนอกเหนือกรอบความรูที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา โดยจะขอนําเสนอเนื้อหาดังกลาว
อยางละเอียดในบทตอไป
สรุปขอมูลเบื้องตนพื้นที่ศึกษา
ชุมชนบริเวณสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ศรีราชา ตั้งอยูดานตะวันออกในเขต
พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง สภาพภูมิประเทศเปนพื้นทีร่ าบสลับกับพื้นที่เนินเขาขนาดเล็ก
ภูมิอากาศเปนลักษณะลมมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลภูมิอากาศชายทะเล มีฝนตกชุกสลับกับแหง
แลง ลักษณะชุมชนสวนใหญภายในพืน้ ที่ศกึ ษา เปนชุมชนที่เกิดขึน้ ตามการเกิดของแหลงงาน
ภายหลังการกอตั้งสวนอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2520 เปนลักษณะชุมชนที่ตั้งลอมรอบพื้นที่สวน
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อุตสาหกรรม ในสวนลักษณะการใชประโยชนที่ดนิ ภายในขอบเขตพืน้ ที่ศึกษานั้น มีพื้นที่
อุตสาหกรรมเปนศูนยกลาง โดยพื้นทีย่ านพาณิชยกรรมตั้งอยูทางตอนเหนือตอเนื่องกับพื้นที่
อุตสาหกรรม สวนรูปแบบของระบบคมนาคมขนสงนั้นอาศัยการสัญจรโดยระบบถนนเปนหลัก
โดยรูปแบบการสัญจรที่นิยม คือการใชรถจักรยานยนต
ลักษณะสังคมภายในพืน้ ที่ศกึ ษา จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา สวนใหญ
ประกอบอาชีพภายในพืน้ ทีส่ วนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ และพื้นที่ขางเคียงเปนหลัก มีรายได
อยูในชวง 5,000 - 15,000 บาท เปนประชากรในชวงอายุวัยทํางานชวงตน 18 – 30 ป มีระดับ
การศึกษาที่มัธยมศึกษาตอนตน สัดสวนจํานวนประชากรเพศชายและหญิงมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน
และยังไมมีครอบครัว ลักษณะการอาศัยจะอยูเปนบานเดี่ยวรวมกัน 3-5 คนขึ้นไป ในสวนการไดรบั
ดูแลสุขภาพอนามัย พบวาสัดสวนของผูทไี่ ดรับการตรวจสุขภาพมีจํานวนใกลเคียงกับผูที่ไมเคย
ไดรับการตรวจรางกาย และสวนมากจะไมแสดงอาการเจ็บปวยหรือความผิดปรกติของรางกาย
จุดสําคัญของพื้นที่สวนอุตสาหกรรมสหพัฒนฯ คือภายในพื้นที่กจิ การของสวน
อุตสาหกรรมเปนที่ตั้งของสวนสาธารณะ 2 แหง และรานคาอีก 1 แหง คือ สวนพระพรหม สวน
ริมน้ํา และ อาคารจําหนายสินคาในเครือสหพัฒนฯ โดยพื้นที่ทั้งสามดังกลาว ไดเปดใหประชาชน
ทั่วไปสามารถเขามาใชพื้นทีไ่ ด ตามแนวคิดของการออกแบบสวนอุตสาหกรรม ตามแนวคิดของการ
ออกแบบวางผังพื้นที่สวนอุตสาหกรรม ที่ตองการสรางพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพือ่ เปนสราง
สภาพแวดลอมที่ดี และการไดใชประโยชนรวมกัน ระหวางพื้นที่อุตสาหกรรม กับพืน้ ที่ชุมชน
โดยรอบ
ทั้งนี้ในการวิเคราะหลักษณะกายภาพ จะทําการแบงพื้นที่ชุมชนอยูอาศัยออกเปน 14 แหง
จากการพิจราณาการเกาะกลุมของอาคารพักอาศัย และลักษณะการเขาถึงที่มีจุดเชื่อมตอของเสนทาง
สัญจร (Hub) รวมกัน เพื่อหาความสัมพันธลักษณะกายภาพชุมชนทีแ่ ตกตางกันแตละแหง ตอ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และสังคม ที่เกิดขึ้น

บทที่5
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการรวบรวมขอมูลในพืน้ ที่ศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ภายใน
พื้นที่ศึกษา ตามกลุมชุมชนทีไ่ ดกําหนดไว 14 แหง ตามทีแ่ สดงในรูปที่ 38 และการใชคอมพิวเตอร
จําลองมลพิษสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นทีศ่ ึกษา นําเสนอขอมูลไดเปน 5 สวน ไดแก
1. ขอมูลลักษณะกายภาพพืน้ ที่ศึกษาเพื่อใชในการวิเคราะห
2. การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะของประชากรในพื้นที่ศึกษา
3. การวิเคราะหขอมูลทัศนคติของประชากรตอพื้นที่ศึกษา
4. การวิเคราะหขอมูลคุณภาพมลพิษสิ่งแวดลอม
5. สรุปผลการวิเคราะหเพื่อพิสูจนสมมติฐาน
ขอมูลลักษณะกายภาพพื้นทีศ่ ึกษาเพื่อใชในการวิเคราะห
ลักษณะชุมชนภายในพืน้ ที่ศกึ ษาสวนมาก มีรูปรางลักษณะเปนแนวยาวเกาะไปตามแนว
เสนถนนหลัก ลักษณะการเขาถึงภายในชุมชนมีความตอเนื่องที่นอยและไมทั่วถึง (คาความตอเนื่อง
ที่ 1.5) รวมถึงขาดความกระชับ อันเนื่องมาจากรูปรางของชุมชน ทั้งนีเ้ สนทางสัญจรจากชุมชนสู
พื้นที่สําคัญ เชน พื้นที่พาณิชยกรรม และพืน้ ที่สาธารณะ มีระยะหางที่เฉลี่ยประมาณ 2 ก.ม. โดย
เสนทางจากชุมชนสูพื้นที่พาณิชยกรรม และสวนพระพรหม ถือแปนเสนทางสัญจรที่มีความตอเนือ่ ง
และกระชับสูง (1.0 - 1.2) ในขณะที่เสนทางจากชุมชนสูพ ื้นที่สวนริมน้ํา และรานคา จะมีระดับความ
ตอเนื่องกระชับที่รองลงมา (1.4 - 1.5)
ในสวนระยะหางชุมชนกับแหลงมลพิษ พบวา มีชุมชนบางแหงที่อยูตดิ กับพื้นที่สวน
อุตสาหกรรม จนถึงระยะทีห่ างออกไป 1,200 ม. และบริเวณพื้นที่ของชุมชนบางแหงถูกใชงาน เปน
เสนทางของรถขนสงสินคาขนาดใหญ
ขนาดประชากรภายในพื้นทีศ่ ึกษา พบวา ชุมชนแตละแหงจะมีจํานวนประชากรเฉลี่ยที่
3,996 คน และมีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยชุมชนละ 0.007 คน/ตร.ม.
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94

ภาพที3่ 8 แผนที่แสดงการแบงกลุมชุมชน
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ตารางที่8 ขนาดและรูปรางของชุมชน
ชุมชน

พื้นที่
(ตร.ม.)

ความกวาง
(ม.)

ความยาว
(ม.)

ความตอเนื่องสู
ศูนยกลางชุมชน

ชุมชน1
ชุมชน2
ชุมชน3
ชุมชน4
ชุมชน5
ชุมชน6
ชุมชน7
ชุมชน8
ชุมชน9
ชุมชน10
ชุมชน11
ชุมชน12
ชุมชน13
ชุมชน14

606,000
803,000
435,000
452,000
275,000
386,000
595,000
691,000
616,000
1,271,000
538,000
450,000
605,000
482,000

520
800
330
440
480
290
930
360
490
720
400
520
320
450

640
890
1,310
720
570
1,430
1,290
1,750
1,360
900
1,520
680
1,960
560

1.5
1.8
1.2
1.2
1.5
1.1
1.4
2.1
1.4
1.3
1.5
2.5
1.5
1.3

ระยะเดินทางสู
ศูนยกลางชุมชน
(ม.)
610
940
320
170
130
140
250
220
330
80
280
730
780
210

X
S.D.
Max
Min

586,071

504

1,113

1.5

371

238,291

189

463

0.4

276

1,271,000

930

1960

2.5

940

275,000

290

558

1.1

80

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, “ขอมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร จังหวัด
ชลบุรี”
ลักษณะชุมชนสวนมาก มีรูปรางเปนแนวยาว ยึดไปตามแนวเสนถนน มีพื้นที่เฉลี่ย 586,071
ตร.ม. ความกวางเฉลี่ยที่ 504 ม. (มีคาในชวง 290 – 930 ม.) และมีความยาวเฉลี่ย 1,113 ม. (มีคา
ในชวง 558 – 1,960 ม.)
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ตารางที่9 ระยะหางชุมชนกับแหลงมลพิษ และ ระยะหางและความตอเนื่องชุมชนสูพ ื้นที่ตางๆ
ชุมชน
ชุมชน1
ชุมชน2
ชุมชน3
ชุมชน4
ชุมชน5
ชุมชน6
ชุมชน7
ชุมชน8
ชุมชน9
ชุมชน10
ชุมชน11
ชุมชน12
ชุมชน13
ชุมชน14

ระยะหางจากสวน
อุตสาหกรม
(ม.)
10
9
93
104
1,200
766
5
0
7
1,219
607
329
12
657

ระยะหางจากเสนทาง
รถขนาดใหญ
(ม.)
900
605
1,145
905
0
1,691
297
0
0
0
1,301
0
0
660

ความตอเนื่องสู
แหลงพาณิชยกรรม
(ม.)
0
1.0
1.0
1.2
1.1
1.0
1.2
1.2
1.0
1.3
1.1
1.3
1.0
1.1

ระยะเดินทางสู
แหลงพาณิชยกรรม
(ม.)
0
310
600
1370
2300
800
1390
1890
2830
4440
3310
2190
1550
1950

358
356
1.0
1,780
X
451
579
0.3
997
S.D.
1,210
1,691
1.3
3,360
Max
0
0
0
0
Min
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, “ขอมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร จังหวัด
ชลบุรี”

รูปแบบการเรียงตัวของชุมชนสวนใหญ ตัง้ อยูลอมรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม ตั้งแตอยู
ใกลถัดจากสวนอุตสาหกรรม จนถึงหางออกไป 1,200 ม. ทั้งนี้พื้นที่ชุมชนเหลานั้นยังคงตั้งอยูใน
บริเวณเสนถนนหลัก เพื่อสะดวกแกการเขาถึงพื้นที่สวนอุตสาหกรรม และบางแหงตั้งอยูในบริเวณที่
เปนเสนทางของรถขนสงสินคาขนาดใหญ ในสวนระยะเดินทางสูพื้นที่พาณิชยกรรมจากชุมชนแต
ละแหงจะมีคาเฉลี่ยที่ 1,780 ม. (มีคาในชวง 0 – 4,440 ม.) และมีคาความตอเนื่องของเสนทางเฉลี่ยที่
1.1 ซึ่งถือวามีคาความตอเนือ่ งอยูในระดับที่สูงมาก
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ตารางที่10 ระยะหางและความตอเนื่องชุมชนสูพื้นที่สาธารณะ
ชุมชน

ชุมชน1
ชุมชน2
ชุมชน3
ชุมชน4
ชุมชน5
ชุมชน6
ชุมชน7
ชุมชน8
ชุมชน9
ชุมชน10
ชุมชน11
ชุมชน12
ชุมชน13
ชุมชน14

ความตอเนื่อง
สูสวนพระ
พรหม
(ม.)
1.2
1.2
1.0
1.1
1.0
1.2
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
1.4
1
1.1

ระยะเดินทาง
สูสวนพระ
พรหม
(ม.)
93
449
1,409
2,246
3,072
1,233
2,210
2,034
2,554
4,078
3,885
2,325
1,732
1,879

ความ
ตอเนื่องสู
สวนริมน้ํา
(ม.)
1.5
1.8
1.3
1.4
1.2
1.5
1.6
0.8
1.4
1.2
1.2
1.3
1.5
1.3

ระยะ
เดินทางสู
สวนริมน้ํา
(ม.)
646
942
1,272
2,109
2,933
1,618
2,061
1,242
1,945
3,302
3,104
2,219
2,301
2,474

ความ
ตอเนื่องสู
รานคา
(ม.)
1.2
1.4
1.8
1.9
1.6
1.4
3.0
1.0
1.2
1.1
1.2
1.1
1.9
1.4

ระยะ
เดินทางสู
รานคา
(ม.)
1,450
1,743
2,335
3,176
3,998
2,511
3,143
1,146
1,234
2,714
2,517
1,862
3,504
3,263

1.2
2,086
1.4
2,012
1.5
2,471
X
0.1
1,127
0.2
802
0.5
889
S.D.
1.4
4,078
1.8
3302
3.0
3,998
Max
1.0
93
0.8
646
1.0
1,146
Min
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, “ขอมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร จังหวัด
ชลบุรี”

ระยะเดินทางจากพื้นที่ชุมชนแตละแหง ถึงพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม มี
ระยะประมาณ 2,000 – 2,500 ม. และมีคาความตอเนื่องในการเดินทางเฉลี่ยที่ 1.2 – 1.5 ซึ่งถือวามี
ความตอเนื่องของเสนทางในระดับเกณฑที่เหมาะสม (มีคาไมเกินที่ 1.7)
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ตารางที่11 ขนาดประชากรในชุมชน
ชุมชน
ชุมชน1
ชุมชน2
ชุมชน3
ชุมชน4
ชุมชน5
ชุมชน6
ชุมชน7
ชุมชน8
ชุมชน9
ชุมชน10
ชุมชน11
ชุมชน12
ชุมชน13
ชุมชน14

X
S.D.
Min
Max

จํานวนประชากร
(คน)
7,550
6,430
5,330
3,530
2,990
2,030
970
8,100
3,220
3,160
2,560
2,060
4,980
3,040

ความหนาแนนประชากร
(คน/ตร.ม.)
0.012
0.008
0.012
0.008
0.011
0.005
0.002
0.012
0.005
0.002
0.005
0.004
0.008
0.006

3,996

0.007

2,156

0.004

970

0.002

8100

0.012

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, “ขอมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร จังหวัด
ชลบุรี”
ขนาดประชากรภายในพื้นทีศ่ ึกษา พบวา ชุมชนแตละแหงจะมีจํานวนประชากรเฉลี่ยที่
3,996 คน และมีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยชุมชนละ 0.007 คน/ตร.ม.
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การวิเคราะหพฤติกรรมการใชพื้นที่
พื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมมีทั้งหมด 3 แหง โดยแบงการวิเคราะหออกเปน
สองสวน คือ การวิเคราะหพฤติกรรมการใชพื้นที่ในภาพรวม และการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางลักษณะกายภาพชุมชนกับพฤติกรรมการใชพื้นที่
1. การวิเคราะหภาพรวมพฤติกรรมการใชพื้นที่
1.1 พฤติกรรมการใชพื้นที่สวนพระพรหม จากผลสํารวจประชากรกลุมตัวอยาง พบวา
ประชากรสวนใหญรอยละ 44.3 เขามาใชพนื้ ที่อาทิตยละ 2-3 ครั้ง ซึ่งนิยมเขามาใชบริการในวันหยุด
ชวงเวลา 15.00 - 18.00 น. และ 11.00 - 14.59 น. หรือชวงเวลาหลังเที่ยงเปนตนไป และสวนมากจะ
เขามาใชพื้นที่เพื่อการพักผอน
ตารางที่12 พฤติกรรมการใชพื้นที่สวนพระพรหม
ขอมูลพฤติกรรมการใชพื้นที่สวนพระพรหม
1. ความถี่ในการใชพื้นที่สวนพระพรหม
1.1 ทุกวัน
1.2 อาทิตยละ 2-3 ครั้ง
1.3 เดือนละ 2-3 ครั้ง
1.4 เดือนละครั้ง หรือนอยกวา
1.5 ไมเคยเขามาใช
รวม
2. วันที่นิยมเขามาใชสวนพระพรหม
2.1 ไมมีขอมูล
2.2 วันธรรมดา
2.3 วันหยุด
2.4 ไมแนนอน
2.5 ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

26
177
80
63
54

6.50
44.30
20.00
15.80
13.50

400

100.00

54
69
144
102
31
400

13.50
17.30
36.00
25.50
7.80
100.00

100

ตารางที่12 (ตอ)
ขอมูลพฤติกรรมการใชพื้นที่สวนพระพรหม
3. เวลาที่นิยมเขามาใชสวนพระพรหม
3.1 ไมมีขอมูล
3.2 7.00–10.59 น.
3.3 11.00-14.59 น.
3.4 15.00-18.00 น.
3.5 อื่นๆ
รวม
4. จุดประสงคในการเขามาใชสวนพระพรหม
4.1 ไมมีขอมูล
4.2 พักผอน
4.3 พบปะสังสรรค/นัดหมาย
4.4 ออกกําลังกาย
4.5 กิจกรรมและการละเลนตางๆ
4.6 อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

2
54
74
121
49
400

0.50
13.50
18.50
30.30
37.30
100.00

54
258
35
47
3
3
400

13.50
64.50
8.80
11.80
0.80
0.80
100.00

1.2 พฤติกรรมการใชพื้นที่สวนริมน้ํา จากผลสํารวจประชากรกลุมตัวอยาง พบวา
ประชากรสวนใหญรอยละ 36.5 ไมเคยเขามาใชพื้นที่สาธารณะ และหากเปนกลุมทีใ่ ชพื้นที่สวนมาก
จะนิยมเขามาใช 2-3 ครั้งตออาทิตย ในวันหยุด ชวงเวลา 15.00-18.00 น. โดยมีจุดประสงคการใช
พื้นที่เพื่อการพักผอน
ตารางที่13 พฤติกรรมการใชพื้นที่สวนริมน้ํา
พฤติกรรมการใชพื้นที่สวนริมน้ํา
1. ความถี่ในการใชพื้นที่สวนริมน้ํา
1.1 ทุกวัน
1.2 อาทิตยละ 2-3 ครั้ง
1.3 เดือนละ 2-3 ครั้ง
1.4 เดือนละครั้ง หรือนอยกวา
1.5 ไมเคยเขามาใช
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

57
94
39
64
146

14.30
23.50
9.80
16.00
36.50

400

100.00

101

ตารางที่13 (ตอ)
พฤติกรรมการใชพื้นที่สวนริมน้ํา
2. วันที่นิยมเขามาใชสวนสวนริมน้ํา
2.1 ไมมีขอมูล
2.2 วันธรรมดา
2.3 วันหยุด
2.4 ไมแนนอน
2.5 ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
รวม
3. เวลาที่นิยมเขามาใชสวนสวนริมน้ํา
3.1 ไมมีขอมูล
3.2 7.00–10.59 น.
3.3 11.00-14.59 น.
3.4 15.00-18.00 น.
3.5 อื่นๆ
รวม
4. จุดประสงคในการเขามาใชสวนริมน้ํา
4.1 ไมมีขอมูล
4.2 พักผอน
4.3 พบปะสังสรรค/นัดหมาย
4.4 ออกกําลังกาย
4.5 กิจกรรมและการละเลนตางๆ
4.6 อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

146
54
122
46
32
400

36.50
13.50
30.50
11.50
8.00
100.00

146
66
78
109
1
400

36.50
16.50
19.50
27.30
0.30
100.00

146
178
35
35
4
2
400

36.50
44.50
8.80
8.80
1.00
0.50
100.00

1.3 พฤติกรรมการใชพื้นที่รานคาภายในสวนอุตสาหกรรม จากผลสํารวจประชากรกลุม
ตัวอยาง พบวาสวนมากรอยละ 28.80 ไมเคยเขามาใชพนื้ ที่รานคา รองลงมาคือกลุมที่เขามาใชพื้นที่
เดือนละครั้งหรือนอยกวา ซึ่งเขามาใชพื้นที่อาทิตยละ 2-3 ครั้ง และมีจาํ นวณที่ใกลเคียงกัน คือ รอย
ละ 26.00 และ 25.30 ตามลําดับ โดยนิยมเขามาใชบริการในชวงวันหยุด ชวงเวลา 11.00-14.59 เพื่อ
จับจายซื้อของ
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ตารางที่14 พฤติกรรมการใชพื้นที่รานคาภายในสวนอุตสาหกรรม
พฤติกรรมการใชพื้นที่รานคาภายในสวนอุตสาหกรรม
1. ความถี่ในการใชพื้นที่รานคา
1.1 ทุกวัน
1.2 อาทิตยละ 2-3 ครั้ง
1.3 เดือนละ 2-3 ครั้ง
1.4 เดือนละครั้ง หรือนอยกวา
1.5 ไมเคยเขามาใช
รวม
2. วันที่นิยมเขามาใชพื้นที่รานคา
2.1 ไมมีขอมูล
2.2 วันธรรมดา
2.3 วันหยุด
2.4 ไมแนนอน
2.5 ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
รวม
3. เวลาที่นิยมเขามาใชพื้นที่รานคา
3.1 ไมมีขอมูล
3.2 7.00–10.59 น.
3.3 11.00-14.59 น.
3.4 15.00-18.00 น.
3.5 อื่นๆ
รวม
4. จุดประสงคในการเขามาใชพื้นที่รานคา
4.1 ไมมีขอมูล
4.2 ซื้อของ
4.3 รับประทานอาหาร
4.4 พบปะสังสรรค/นัดหมาย
4.5 พักผอน
4.6 อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

24
101
56
104
115
400

6.00
25.30
14.00
26.00
28.80
100.00

115
77
122
61
25
400

28.80
19.30
30.50
15.30
6.30
100.00

115
48
128
104
5
400

28.80
12.00
32.00
26.00
1.30
100.00

115
198
59
16
6
6
400

28.80
49.50
14.80
4.00
1.50
1.50
100.00
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2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพชุมชนกับพฤติกรรมการใชพื้นที่
จากการทดสอบ โดยวิธีการใชสถิติสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางพฤติกรรมการใช
พื้นที่สาธารณะแตละแหง กับลักษณะทางกายภาพของชุมชน พบวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
ในระดับนอยถึงปานกลาง คือมีคาความสัมพันธในชวงรอยละ 10.00 – 35.00 จากตารางที่10 พบวา
ระยะเดินทางจากชุมชนถึงสวนพระพรหม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความถี่
การใชพื้นที่สวนพระพรหม และสวนริมน้าํ ที่คาความสัมพันธรอยละ 30.00 และ 33.00 ตามลําดับ
รวมถึงสัมพันธกับวัน และ จุดประสงค การใชพื้นที่สวนริมน้ําในทิศทางตรงขาม ที่รอยละ 26.00
ระยะเดินทางจากพื้นที่ชุมชนสูแหลงพาณิชยกรรม สัมพันธกับความถี่ในการเขามาใช
พื้นที่สวนพระพรหมและสวนริมน้ํา ที่คาความสัมพันธรอยละ 30.00 และ 34.00 ตามลําดับ และ
จุดประสงคในการเขามาใชพนื้ ที่สวนริมน้ํา ที่รอยละ 25.00 ในทิศทางตรงขาม
ตารางที่15 คาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชพื้นทีกับลักษณะกายภาพชุมชน
สวนพระพรหม

พื้นที่ชุมชน
ความกวาง
ชุมชน
ความยาว
ชุมชน
ระยะหางจาก
สวนอุตสาหก
รม
ความตอเนื่อง
สูศูนยกลาง
ชุมชน
ระยะเดินทางสู
ศูนยกลาง
ชุมชน
ความตอเนื่อง
สูสวนพระ
พรหม

สวนริมน้ํา

ความ
ถี่
0.05

วัน

เวลา

จุดประ
สงค

-0.04

0.01

-0.10

0.04

0.06

รานคา

วัน

เวลา

จุดประ
สงค

0.01

ความ
ถี่
0.02

วัน

เวลา

จุดประ
สงค

-0.02

ความ
ถี่
0.01

-0.01

0.00

-0.11

-0.01

-0.07

0.04

-0.05

-0.09

0.03

0.05

-0.01

-0.06

-0.01

0.01

-0.01

-0.14

-0.11

0.06

0.04

-0.05 -0.06

0.05

-0.01

-0.10

-0.05

-0.10

0.16

0.09

0.11

-0.07

* -0.17
-0.29

-0.13

-0.21

0.08

0.07

0.05

0.01

0.15

-0.10

-0.01

0.05

0.12

-0.08

-0.01

-0.03

0.18

-0.14

-0.10

-0.14

-0.12

0.00

-0.06

0.11

-0.22

0.19

0.17

0.21

0.08

-0.11

-0.08

-.0.08

0.14

-0.05

0.07

0.00

0.19

-0.11

-0.01

-0.08

0.19

-0.13

-0.14

-0.20
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ตารางที่15 (ตอ)
สวนพระพรหม
จุดประ
สงค

ความ
ถี่

วัน

เวลา

จุดประ
สงค

*
-0.26

0.07

-0.09

-0.04

-0.06

0.16

0.15

0.01

-0.03

-0.06

-0.04

-0.16

-0.13

-0.21

0.08

-0.06

-0.05

-0.05

-0.20

0.03

0.01

0.03

-0.20

0.07

0.01

0.08

-0.06

0.01

-0,02

-0.05

-0.08

-0.05

0.09

0.05

0.09

-0.06

*
0.26 -0.20

-0.15

-0.17

0.12

-0.16

-0.08

-0.10

-0.17

*
-0.25

0.09

-0.10

-0.05

-0.09

-0.04

-0.10

ความ วัน เวลา
ถี่
**
*
0.33 -0.26 -0.20

-0.23

0.09

0.04

0.01

-0.20

0.16

0,23

-0,06

-0.04

-0.09

0.26*

ความตอเนื่อง
สูรานคา

-0.21

-0.05

-0.04

-0.07

ระยะเดินทางสู
รานคา
ความตอเนื่อง
สูแหลงพาณิช
ยกรรม
ระยะเดินทางสู
แหลงพาณิชยก
รรม
ระยะหางจาก
เสนทางรถ
ขนาดใหญ
จํานวน
ประชากร
ความหนาแนน
ประชากร

-0.01

0.01

-0.03

0.19

-0.16

-0.02

รานคา
จุดประ
สงค

ความ วัน
ถี่
**
0.30 -0.12

ระยะเดินทางสู
สวนพระ
พรหม
ความตอเนื่อง
สูสวนริมน้ํา
ระยะเดินทางสู
สวนริมน้ํา

เวลา

สวนริมน้ํา

**
0.30 -0.09

-0.01

-0.09

**
0.34 -0.23

-0.11

0.10

0.06

0.03

-0.09

0.11

0.08

0.10

-0.02

0.10

0.02

0.02

-0.05

0.02

-0.03

0.11

-0.17

0.13

0.08

0.16

-0.03

0.03

0.09

0.06

-0.05

0.02

-0.02

0.06

-0.16

0.07

0.02

0.11

-0.08

0.10

0.12

0.16

คาสหสัมพันธที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
** คาสหสัมพันธสูงสุด (ตั้งแตรอยละ 30.00 ขึ้นไป) , * คาสหสัมพันธสูงระดับรอง (รอยละ 20.00
– 29.99)
จากการนําเสนอผลการวิเคราะหภาพรวมพฤติกรรมการใชพื้นที่ และการวิเคราะหทาง
สถิติที่ไดนําเสนอในขางตนสามารถสรุปไดวา ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม และระยะเดินทางสู
พื้นที่พาณิชยกรรม สงผลตอความถี่ในการเขามาใชพื้นทีส่ วนพระพรหม และสวนริมน้ํา โดยระยะ
ในการเดินทางที่ตางกันระหวางชุมชนเพิ่มขึ้น สงผลใหผูคนในชุมชนนัน้ มีความถี่ในการเขามาใช
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พื้นที่สาธารณะดังกลาวลดลง ในที่นี้ สวนพระพรหมถือเปนพื้นที่สาธารณะที่มีผูคนเขามาใชพื้นที่
สูงสุด สวนมากจะเขามาใชพื้นที่ 2-3 ครั้งตออาทิตย (คิดเปนรอยละ 44.30) โดยเฉพาะในวันหยุด
ชวงเวลา 15.00 -18.00 น. เชนเดียวกับสวนริมน้ํา แตมีสัดสวนของผูที่เขามาใชพื้นที่นอ ยกวาสวน
พระพรหม ซึ่งมีประชากรที่ไมเคยเขามาใชพื้นที่สวนริมน้ําเลยถึงรอยละ 36.00 ของกลุมตัวอยาง
ประชากรตัวอยางทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูลทัศนคติของประชากรตอพื้นที่ศึกษา
การวิเคราะหทัศนคติจะทําการแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน คือ การวิเคราะหทัศนคติของ
ประชากรตอพืน้ ที่ศึกษาในภาพรวม การหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพของชุมชนกับ
ทัศนคติของประชากรตอพืน้ ที่ศึกษา การวิเคราะหภาพรวมความเห็นตอปญหาภายในพื้นที่ศกึ ษา
และ การหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
1. การวิเคราะหความพึงพอใจของประชากรตอพื้นที่ศึกษาในภาพรวม
ทัศนคติตอพื้นที่ศึกษานัน้ เปนการใหคาคะแนนความพึงพอใจ แบงเปน 3 หัวขอ คือ
ความพึงพอใจตอการเดินทาง ความพึงพอใจตอพื้นที่สาธารณะ และ ความพึงพอใจตอพื้นที่อยูอาศัย
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ มีความพึงพอใจตอพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรมแตละหัวขอในระดับปาน
กลางถึงมาก และมีคาคะแนนที่ใกลเคียงกันคือชวง 3.40 – 3.80 (จากคะแนนเต็ม 5) จะเห็นวาพืน้ ที่
สวนพระพรหมนั้น เปนพื้นที่สาธารณะที่ไดรับแนนความพึงพอใจสูงสุดในภาพรวม
ตารางที่16 ทัศนคติประชากรตอพื้นที่ศึกษา
ทัศนคติตอพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลรวมความพึงพอใจตอการเดินทาง
1.1 ความสะดวกสบายในการเดินทาง
1.2 ความรวดเร็วในการเดินทาง
1.3 สภาพแวดลอมขณะเดินทาง

3.65
3.72
3.54
3.68

0.57
0.65
0.82
0.78

2. ผลรวมความพึงพอใจตอพื้นที่สาธารณะ
2.1 ผลรวมทัศนคติตอสวนพระพรหม
- ความะดวกการเดินทางเขาถึงพื้นที่
- สภาพแวดลอมภายในพื้นที่
- ความปลอดภัยภายในพื้นที่
- การใหบริการเพียงพอตอความตองการ

3.63
3.73
3.69
3.77
3.71
3.75

0.37
0.49
0.71
0.66
0.65
0.64
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ตารางที่16 (ตอ)
ทัศนคติตอพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรม
2.2 ผลรวมความพึงพอใจตอสวนริมน้ํา
- ความะดวกการเดินทางเขาถึงพื้นที่
- สภาพแวดลอมภายในพื้นที่
- ความปลอดภัยภายในพื้นที่
- การใหบริการเพียงพอตอความตองการ
2.3 ผลรวมความพึงพอใจตอพื้นที่รานคา
- ความะดวกการเดินทางเขาถึงพื้นที่
- สภาพแวดลอมภายในพื้นที่
- การใหบริการเพียงพอตอความตองการ
- ความสามารถในการรองรับจํานวนคน
3. ผลรวมความพึงพอใจตอพื้นที่อยูอาศัย
3.1 ทําเลที่พักอาศัยสะดวกตอการเดินทาง
3.2 การไดรับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพียงพอ
3.3 สภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัย
3.4 ความปลอดภัยบริเวณที่อยูอาศัย
3.5 สภาพสังคมบริเวณที่อยูอาศัย

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.59
3.60
3.52
3.58
3.67
3.56
3.63
3.57
3.47
3.59
3.55
3.61
3.62

0.50
0.72
0.72
0.72
0.65
0.53
0.69
0.76
0.80
0.72
0.50
0.66
0.68

3.56
3.46
3.51

0.70
0.80
0.75

ทัศ นคติต อการเดินทาง

าง

าง

อ ม
าพ
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ดล
สภ
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เ
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ร

ขณ
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กา
.. .

คะแนนเฉลี่ย

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

แผนภูมิท1ี่ 3 ทัศนคติตอการเดินทางของประชากรกลุมตัวอยาง
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ทัศ นคติต อพื้นที่สาธารณะ

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

แผนภูมิท1ี่ 4 ทัศนคติตอพื้นทีส่ าธารณะของประชากรกลุมตัวอยาง

ทัศ นคติต อที่อยูอาศัย

3.65
3.6
3.55
3.5
3.45
3.4
3.35

แผนภูมิท1ี่ 5 ทัศนคติตอพื้นทีอ่ ยูอาศัยของประชากรกลุมตัวอยาง

2. การหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพของชุมชนกับแนวโนมความพึงพอใจของ
ประชากรในพืน้ ที่
จากการทดสอบทางสถิติ โดยการวิธีการถดถอย (Regression) เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางกายภาพของชุมชนกับทัศนคติของประชากรในพื้นที่ พบตัวแปรที่มีความคัญนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 มีทั้งหมด4 คู ตามที่แสดงในตารางที่17 ซึ่งแสดงความสัมพันธในรูปแบบของสมการเชิง
เสน คือ
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Y = AX + B
ตารางที่17 คาการถดถอยระหวางกายภาพของชุมชนกับทัศนคติของประชากร
ทัศนคติ
(Y)
1. ความพึงพอใจตอ
การเดินทางสูรานคา
2. ผลรวมความพึง
พอใจตอพื้นที่อยู
อาศัย
3. ความพึงพอใจตอ
การไดรับบริการที่
เพียงพอ
4. ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอม
บริเวณที่อยูอาศัย

ลักษณะกายภาพ
(X)

สัมประสิทธิ์
ความถดถอย
(A)

คาคงที่
(B)

นัยสําคัญทาง
สถิติ
(Sig.)

ประสิทธิภาพ
การพยากรณ
(R-square)

ระยะหางจากสวน
อุตสาหกรรม

3.02 x10-4

3.53

0.02

0.36

ความยาวชุมชน

-2.30 x10-4

3.82

0.01

0.44

ความยาวชุมชน

-3.00 x10-4

3.97

0.01

0.43

ความยาวชุมชน

-2.4 x10-4

3.85

0.03

0.33

ตารางที่18 ความสัมพันธระหวางความแตกตางลักษณะกายภาพชุมชนกับแนวโนมความพึงพอใจ
แนวโนมระดับพึง
พอใจตอระยะทางที่
ตางกัน 1 ก.ม.
เพิ่มขึ้น 0.30

สัดสวนรอยละแนวโนมระดับ
พึงพอใจตอความพึงพอใจเฉลี่ย
ภายในพื้นที่ศึกษา
8.26

ลดลง 0.23

6.48

ความยาวชุมชน

ลดลง 0.30

8.29

ความยาวชุมชน

ลดลง 0.24

6.74

หัวขอความพึงพอใจตอพื้นที่

ลักษณะกายภาพ

1. ความพึงพอใจตอการ
เดินทางสูรานคา
2. ผลรวมความพึงพอใจตอ
พื้นที่อยูอาศัย
3. ความพึงพอใจตอการไดรับ
บริการที่เพียงพอ
4. ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมบริเวณที่อยู
อาศัย

ระยะหางจากสวน
อุตสาหกรรม
ความยาวชุมชน
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จากตารางที่ 18 แสดงวา ลักษณะกายภาพ ไดแก ระยะหางชุมชนจากสวนอุตสาหกรรม
สงผลตอความพึงพอใจที่มีตอ การเดินทางสูรานคา โดยระยะหางทีแ่ ตกตางกันทุก 1,000 ม. สงผลตอ
แนวโนมระดับความพึงพอใจที่ตางกัน 0.30 คะแนน ในลักษณะแปรผันตาม ในขณะที่ ความยาว
ชุมชนสงผลตอระดับแนวโนมความพึงพอใจที่เกีย่ วของกับพื้นที่อยูอาศัย ไดแก ผลรวมคะแนน
ความพึงพอใจ การไดรับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอ และ สภาพแวดลอมบริเวณที่
อยูอาศัย โดยความยาวที่แตกตางกันทุก 1,000 ม. สงผลตอระดับความพึงพอใจที่ตางกัน 0.23 - 0.30
คะแนน ในลักษณะแปรผกผัน ซึ่งแนวโนมความพึงพอใจจากลักษณะกายภาพทีไ่ ดกลาวมานั้น มี
ระดับการเปลีย่ นแปลงที่ต่ํากวารอยละ 10.00 ของความพึงพอใจเฉลี่ยภายในพืน้ ที่ศกึ ษา
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากคาคงที่ (B) ซึ่งถือวามีคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม (5
คะแนน) ควบคูกับประสิทธิภาพการพยากรณ (R-square) ที่ความแมนยําอยูที่รอยละ 36.00 – 44.00
แสดงใหเห็นวาลักษณะกายภาพดังกลาวนัน้ อาจเปนเพียงแคปจจัยสวนหนึ่งที่สงผลตอระดับความ
พึงพอใจในพืน้ ที่อยูอาศัย และพื้นที่สาธารณะ ดังจะเห็นไดจาก แผนภูมิที่ 1-4 และรูปที่ 39 ถึง 42 ซึ่ง
แสดงการเปลีย่ นแปลงของคะแนนความพึงพอใจตอพืน้ ที่ศึกษา ในระดับการเปลีย่ นแปลงที่คอนขาง
นอย
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ระดับวามพึงพอใจ

ระยะหางจากสวนอุตสาหกรรม กับแนวโนม
ความพึงพอใจตอการเดินทางสูรานคา
4.2
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ระยะหา งจากสวนอุตสาหกรรม (m.)

แผนภูมิท1ี่ 6 ระยะหางจากสวนอุตสาหกรรม กับแนวโนมความพึงพอใจตอการเดินทางสูรานคา

ภาพที3่ 9 ความสัมพันธระหวางระยะหางชุมชนจากสวนอุตสาหกรรม กับคะแนนความพึงพอใจตอ
การเดินทางสูพ ื้นที่รานคาภายในสวนอุตสาหกรรม
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ความพึงพอใจ

ความยาวชุมชน กับแนวโนมความพึงพอใจตอ
พื้นที่อยูอาศัย
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แผนภูมิท1ี่ 7 ความยาวชุมชน กับแนวโนมความพึงพอใจตอพื้นที่อยูอาศัย

ภาพที4่ 0 ความสัมพันธระหวางความยาวชุมชน กับคะแนนผลรวมความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
บริเวณที่อยูอาศัย
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ระดับความพึงพอใจ

ความยาวชุมชน กับแนวโนมความพึงพอใจตอ การ
ไดรับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริเวณพื้นที่
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แผนภูมิท1ี่ 8 ความยาวชุมชน กับแนวโนมความพึงพอใจตอการไดรับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ บริเวณพืน้ ที่อยูอาศัย

ภาพที4่ 1 ความสัมพันธระหวางความยาวชุมชน กับคะแนนความพึงพอใจตอการไดรับบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอ
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ระดับความพึงพอใจ

ความยาวชุมชน กับแนวโนมความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอ มพื้นที่อ ยูอ าศัย
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แผนภูมิท1ี่ 9 ความยาวชุมชน กับแนวโนมความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมพื้นที่อยูอาศัย

ภาพที4่ 2 ความสัมพันธระหวางความยาวชุมชน กับคะแนนความความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
พื้นที่อยูอาศัย
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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3. การวิเคราะหภาพรวมความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
จากขอมูลในตารางที่ 19 และ 20 แสดงผลการสํารวจความเห็นของประชากรในพืน้ ที่
ศึกษาพบวา กลุมประชากรศึกษาสวนใหญรอยละ 27.50 มีความเห็นวาปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหา
ที่สงผลกระทบมากที่สุดภายในพื้นที่ศึกษา สวนปญหาอืน่ ๆ ซึ่งมีจํานวนความเห็นใกลเคียงกัน
รองลงมา คือ มลพิษทางอากาศ รอยละ 26.00 ปญหาการคมนาคมขนสง รอยละ 25.50 และ ปญหา
อาชญากรรม รอยละ 24.00
ตารางที่19 ความเห็นของประชากรกลุมตัวอยางตอปญหาในแตละชุมชน (1)
จํานวน
กลุม
ตัวอยาง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

นอกพื้นที่
ชุมชน1
ชุมชน2
ชุมชน3
ชุมชน4
ชุมชน5
ชุมชน6
ชุมชน7
ชุมชน8
ชุมชน9
ชุมชน10
ชุมชน11
ชุมชน12
ชุมชน13
ชุมชน14

32
37
42
23
16
23
34
25
21
21
22
23
27
20
34

12
8
12
11
6
4
14
4
2
8
4
4
9
3
3

37.50
21.60
28.60
47.80
37.50
17.40
41.20
16.00
9.50
38.10
18.20
17.40
33.30
15.00
8.80

2
2
8
0
3
3
6
6
4
3
5
5
1
0
2

6.30
5.40
19.00
0.00
18.80
13.00
17.60
24.00
19.00
14.30
22.70
21.70
3.70
0.00
5.90

1
11
9
16
1
0
4
0
0
0
0
0
0
4
7

3.10
29.70
21.40
69.60
6.30
0.00
11.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.60

0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0

0.00
0.00
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.70
0.00
0.00

รวม

400

104

26.00

50

12.50

53

13.30

5

1.30

ชุมชน

ความเห็นของประชากรกลุมตัวอยางตอปญหาในแตละชุมชน
มลพิษอากาศ

มลพิษทางเสียง

มลพิษทางน้ํา

น้ําทวม
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ตารางที่20 ความเห็นของประชากรกลุมตัวอยางตอปญหาในแตละชุมชน (2)
จํานวน
กลุม
ตัวอยาง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

นอกพื้นที่
ชุมชน1
ชุมชน2
ชุมชน3
ชุมชน4
ชุมชน5
ชุมชน6
ชุมชน7
ชุมชน8
ชุมชน9
ชุมชน10
ชุมชน11
ชุมชน12
ชุมชน13
ชุมชน14

32
37
42
23
16
23
34
25
21
21
22
23
27
20
34

8
7
18
9
0
7
9
5
3
6
5
4
5
8
16

25.00
18.90
42.90
39.10
0.00
30.4
26.50
20.00
14.30
28.60
22.70
17.40
18.50
40.00
47.10

15
7
6
7
9
11
9
0
9
6
3
10
2
5
3

46.90
18.90
14.30
30.40
56.30
47.80
26.50
0.00
42.90
28.60
13.60
43.50
7.40
25.00
8.80

16
4
14
1
3
5
12
6
5
2
4
6
9
2
7

50.00
10.80
33.30
4.30
18.80
21.70
35.30
24.00
23.80
9.50
18.20
26.10
33.30
10.00
20.60

5
0
7
2
0
0
2
0
0
1
1
2
3
5
1

15.60
0.00
16.70
8.70
0.00
0.00
5.90
0.00
0.00
4.80
4.50
8.70
11.10
25.00
2.90

รวม

400

110

27.50

102

25.50

96

24.00

29

7.30

ชุมชน

ความเห็นของประชากรกลุมตัวอยางตอปญหาในแตละชุมชน
ขยะมูลฝอย

การคมนาคม

อาชญากรรม

สังคม
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รอยละของประชากรทัง้ หมด

ความเห็นตอ ปญหาในชุม ชน

แผนภูมิท2ี่ 0 ความเห็นตอปญหาในชุมชนของประชากรกลุมตัวอยาง
4. การหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพ กับความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
จากการหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพ กับความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
โดยวิธีการใชสถิติสหสัมพันธ (Correlation) พบวา ลักษณะกายภาพชุมชนมีความสัมพันธกับ
ความเห็นตอปญหาภายในชุมชนในระดับ นอย-ปานกลาง โดยมีคาสหสัมพันธอยูในชวงรอยละ
1.00 – 31.00 และจากตารางที่21 แสดงวา มีลักษณะกายภาพชุมชนหลายตัวแปรที่สัมพันธกับ
ความเห็นตอปญหามลพิษทางน้ํา ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกวาที่รอยละ 27.00 - 31.00
นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพ กับความเห็นตอปญหาในชุมชนอื่นๆ
เชน ขนาดความกวางชุมชน และ ความตอเนื่องสูสวนริมน้ํา สัมพันธกบั ปญหาการคมนาคมขนสง
(รอยละ 21.00 และ 20.00 ตามลําดับ ในทิศทางบวก) และ ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน ที่
สัมพันธกับความเห็นตอปญหาสังคม (รอยละ 20.00 ในทิศทางตรงขาม)
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ตารางที่21 คาสหสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพ กับความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
ปญหาที่พบในพื้นที่ชุมชน
น้ําทวม
ขยะมูล
คมนาคม
ฝอย
ขนสง
-0.04
0.00
0.12

อาชญากร
รม
0.01

สังคม

0.21*

-0.05

0.00

0.02

-0.09

0.02

-0.10

0.08

-0.01

-0.05

-0.05

0.07

0.15

-0.08

0.04

0.06

-0.09

-0.07

0.07

-0.13

-0.09

-0.08

0.13

-0.03

-0.20*

-0.02

-0.04

0.23*

-0.08

0.12

0.13

-0.13

0.01

ระยะเดินทางสู
สวนพระพรหม

0.07

-0.07

0.30**

0.04

0.08

-0.09

0.00

0.03

ความตอเนื่องสู
สวนริมน้ํา

-0.11

-0.01

-0.08

-0.14

-0.06

0.20*

-0.09

-0.10

ระยะเดินทางสู
สวนริมน้ํา

0.09

-0.03

0.278*

0.04

0.02

-0.04

-0.01

-0.01

ความตอเนื่องสู
รานคา
ระยะเดินทางสู
รานคา
ความตอเนื่องสู
แหลงพาณิชยกรรม

-0.01

-0.04

-0.01

-0.14

0.02

0.09

0.00

0.04

0.08

0.01

0.07

0.01

-0.05

-0.03

0.00

0.00

-0.02

-0.06

0.20*

-0.03

-0.04

-0.05

-0.10

-0.07

ระยะเดินทางสู
แหลงพานิชยกรรม
ระยะหางจาก
เสนทางรถขนาด
ใหญ

0.09

-0.07

0.31**

0.05

0.05

-0.05

0.01

0.03

-0.12

-0.01

-0.22*

0.05

0.00

-0.06

-0.04

0.02

พื้นที่ชุมชน

มลพิษ
อากาศ
0.06

มลพิษ
เสียง
-0.09

มลพิษ
ทางน้ํา
0.07

ความกวางชุมชน

0.06

-0.11

0.11

-0.17

-0.02

ความยาวชุมชน

-0.02

-0.04

0.03

0.02

ระยะหางจากสวน
อุตสาหกรม

0.04

-0.05

0.17*

ความตอเนื่องสู
ศูนยกลางชุมชน
ระยะเดินทางสู
ศูนยกลางชุมชน

0.04

0.03

-0.03

ความตอเนื่องสู
สวนพระพรหม

-0.05
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ตารางที่21 (ตอ)

จํานวนประชากร
ความหนาแนน
ประชากร

มลพิษ
อากาศ
0.03

มลพิษ
เสียง
0.06

0.01

0.13

ปญหาที่พบในพื้นที่ชุมชน
มลพิษทาง น้ําทวม
ขยะมูล
คมนาคม
น้ํา
ฝอย
ขนสง
-0.23*
0.04
-0.03
-0.06
0.29*

-0.08

-0.01

-0.18

อาชญากร
รม
0.07

สังคม

-0.09

0.02

-0.03

คาสหสัมพันธที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 , ** มีคาสหสัมพันธมาก (ตั้งแตรอยละ 30.00 ขึ้นไป),
* คาสหสัมพันธรองลงมา (ในชวงรอยละ 20.00 – 29.99)
ที่มา: การคํานวณสถิติสหสัมพันธ (Correlation) จากผลสํารวจโดยแบบสอบถาม วันที่ 9 – 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
จากผลการวิเคราะหผลสํารวจความเห็นตอปญหาภายในชุมชนในภาพรวม และผลการ
วิเคราะหทางสถิติที่ไดนําเสนอในขางตน พบวา ลักษณะกายภาพทีแ่ ตกตางกัน เชน ขนาดความกวาง
ชุมชน ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม ระยะเดินทางสูสวนริมน้ํา
สวนริมน้ํา และ พื้นที่พาณิชยกรม สงผลตอความเห็นตอปญหาภายในชุมชน ไดแก ปญหามลพิษ
ทางน้ํา ปญหาการคมนาคมขนสง และปญหาสังคม ในขณะที่ปญหาภายในชุมชนที่ถูกหยิบยกขึน้
มากที่สุด คือ ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาการคมนาคม และปญหา
อาชญากรรม ซึ่งคิดเปนรอยละ 28.00 – 24.00
ปญหาการคมนาคมขนสง ถือเปนปญหาที่เกิดจากความแตกตางของลักษณะกายภาพ ที่
แสดงผลออกมาคอนขางชัดเจน โดยประชาชนในพืน้ ที่จะมีแนวโนมความเห็นความเห็นที่เพิ่มขึน้
จากขนาดความกวางของชุมชนที่มีขนาดนอยลง และความตอเนื่องในการเดินทางสูสวนริมน้ําที่
เพิ่มขึ้น โดยในที่นี้ ปจจัยเรือ่ งความตอเนือ่ งในการเดินทางสูสวนริมน้ํา เปนการแสดงถึง
ความสามารถในการเขาถึงสูพื้นที่ใจกลางของสวนอุตสาหกรรม
การวิเคราะหขอมูลมลพิษสิ่งแวดลอม
1. การวิเคราะหมลพิษสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ชุมชน
การวิเคราะหมลพิษสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ชุมชน จะพิจารณาในสวนของ มลพิษทาง
อากาศ และ ระดับเสียง ทีไ่ ดกําหนดใหมีการตรวจสอบตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
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สิ่งแวดลอม ของพื้นที่อุตสาหกรรม อันไดแก ปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) กาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ฝุนละออง (TSP) และ ฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) รวมถึง คาระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr.) ภายในบริเวณพื้นที่
ศึกษา โดยการใชโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ทําการประมาณคามลพิษใน
บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษาจากตําแหนงจุดตรวจวัดของหนวยงานที่รับผิดชอบตางๆ เชน สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนฯ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปนทอง และ กรมควบคุมมลพิษ
1.1 การวิเคราะหปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO)
จากขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กําหนดใหคาเฉลี่ยกาซคารบอนมอนนอกไซดมีปริมาณไม
เกิน 9.0 ppm โดยภายในพื้นที่ศึกษามีปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดเฉลี่ยที่ 0.60 ppm สวน
ปริมาณมลพิษในพื้นที่ชุมชนแตละแหงมีคาอยูในชวง 0.47 - 0.67 ppm

ภาพที4่ 3 แผนที่แสดงปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) บริเวณพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ตารางที่22 ปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) บริเวณพืน้ ที่ศึกษา
ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปริมาณ CO เฉลี่ย (ppm)
0.65
0.67
0.61
0.55
0.47
0.62
0.57
0.57
0.62
0.57
0.50
0.64
0.65
0.66

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.0071
0.0171
0.0199
0.0232
0.0169
0.0086
0.0346
0.0425
0.0075
0.0240
0.0259
0.0066
0.0162
0.0097

บริเวณพื้นที่ศึกษา

0.60

0.0559

*กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศมีปริมาณไมเกิน 9.0 ppm
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1.2 การวิเคราะหปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
จากขอกําหนดมาตรฐานคาไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศทั่วไป ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 กําหนดใหปริมาณกาซไนโตรเจนได
ออกไซดมีคาเฉลี่ยไมเกิน 0.17 ppm โดยภายในพื้นที่ศึกษามีปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ย
ที่ 0.0068 ppm และ มีปริมาณเฉลี่ย ในพื้นที่ชุมชนแตละแหงที่ 0.0062 - 0.0082 ppm

ภาพที4่ 4 แผนที่แสดงปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซค (NO2) บริเวณพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ตารางที่23 ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) บริเวณพืน้ ที่ศึกษา
ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปริมาณ NO2 เฉลี่ย (ppm)
0.0077
0.0082
0.0072
0.0067
0.0063
0.0069
0.0069
0.0068
0.0072
0.0066
0.0062
0.0076
0.0074
0.0074

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.000264
0.000782
0.000259
0.000167
0.000087
0.000167
0.000248
0.000328
0.000126
0.000248
0.000143
0.000173
0.000766
0.000598

บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา

0.0068

0.000978

*กําหนดมาตรฐานคาไนโตรเจนออกไซดในบรรยากาศมีคาไมเกิน 0.17 ppm
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1.3 การวิเคราะหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
จากมาตรฐานกําหนดคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ช.ม.
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544
กําหนดใหมีปริมาณเฉลี่ย ไมเกิน 0.30 ppm โดยภายในพื้นที่ศึกษา พบวามีปริมาณซัลเฟอรได
ออกไซดเฉลี่ยที่ 0.0054 ppm และมีปริมาณเฉลี่ยชุมชนแตละแหงที่ 0.0044 - 0.0067 ppm

ภาพที4่ 5 แผนที่แสดงปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) บริเวณพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ตารางที่24 ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) บริเวณพื้นที่ศกึ ษา
ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปริมาณ SO2 เฉลี่ย (ppm)
0.0046
0.0044
0.0054
0.0060
0.0064
0.0046
0.0060
0.0061
0.0058
0.0061
0.0067
0.0056
0.0056
0.0050

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.000293
0.000334
0.000218
0.000119
0.000077
0.000352
0.000209
0.000217
0.000100
0.000097
0.000321
0.000084
0.000280
0.000180

บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา

0.0054

0.000967

*กําหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศทัว่ ไปมีคาไมเกิน 0.30 ppm
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1.5 การวิเคราะหปริมาณฝุนละออง (TSP)
จากมาตรฐานกําหนดฝุนละอองในบรรยากาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ใหมีคาไมเกิน 0.33 mg/m3 โดยภายในพื้นที่ศึกษามี
ปริมาณ TSP เฉลี่ยที่ 0.064 mg/m3 และ เฉลี่ยในแตละชุมชนที่ 0.058 - 0.076 mg/m3

ภาพที4่ 6 แผนที่แสดงปริมาณฝุนละออง (TSP) บริเวณพืน้ ที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )

126

ตารางที่25 ปริมาณฝุนละออง (TSP) บริเวณพื้นที่ศกึ ษา
ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปริมาณ TSP เฉลี่ย (mg/m3)
0.071
0.076
0.066
0.063
0.060
0.066
0.064
0.063
0.064
0.062
0.058
0.067
0.070
0.071

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.00157
0.00549
0.00160
0.00098
0.00082
0.00077
0.00143
0.00214
0.00327
0.00142
0.00181
0.00128
0.00311
0.00270

บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา

0.064

0.00615

*กําหนดมาตรฐานฝุนละออง (TSP) ในบรรยากาศทัว่ ไปมีคาไมเกิน 0.33 mg/m3
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1.6 การวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)
จากมาตรฐานกําหนดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในบรรยากาศ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 กําหนดให PM10 มีปริมาณเฉลี่ย
ไมเกิน 0.12 mg/m3 โดยภายในบริเวณพื้นทีศ่ ึกษาพบวา มีปริมาณ PM10 เฉลี่ยที่ 0.039 mg/m3 และ
ปริมาณเฉลี่ยในแตละพืน้ ที่ชมุ ชนที่คอนขางใกลเคียงกัน ที่ 0.037-0.041 mg/m3

ภาพที4่ 7 แผนที่แสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ตารางที่26 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่ศกึ ษา
ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปริมาณ PM10 เฉลี่ย (mg/m3)
0.040
0.041
0.038
0.038
0.037
0.039
0.038
0.038
0.037
0.038
0.037
0.038
0.040
0.040

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.00039
0.00090
0.00018
0.00012
0.00016
0.00033
0.00007
0.00015
0.00033
0.00010
0.00021
0.00044
0.00063
0.00038

บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา

0.039

0.00157

*กําหนดมาตรฐานปริมาณ PM10 ในบรรยากาศทั่วไป มีคาไมเกิน 0.12 mg/m3
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1.7 การวิเคราะหระดับเสียงทั่วไป
จากมาตรฐานกําหนดระดับเสียงทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 และ การกําหนดมาตรฐานคาระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการในโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ไดกําหนดระดับเสียง
โดยทั่วไป (Leq 24 hr.) ใหมคี าไมเกินที่ 70 dBA โดยภายในบริเวณพืน้ ที่ศึกษาพบวา มีระดับเสียง
เฉลี่ยที่ 58.70 dBA และแตละพื้นที่ชุมชนที่ระดับคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน 58.00-60.00 dBA

ภาพที4่ 8 แผนที่แสดงระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr.) บริเวณพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ตารางที่27 ระดับเสียงโดยทัว่ ไป (Leq 24 hr.) บริเวณพืน้ ที่ศึกษา
ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ระดับเสียงเฉลีย่ โดยทัว่ ไป (dBA)
59.29
58.96
59.61
59.70
59.77
59.32
59.62
59.45
59.11
58.14
58.56
58.45
57.93
58.10

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.18
0.23
0.05
0.02
0.02
0.15
0.04
0.10
0.28
0.30
0.25
0.29
0.55
0.27

บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา

58.70

0.75

*กําหนดมาตรฐานคาระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr.) มีคาไมเกินที่ 70 dBA
จากการวิเคราะหระดับมลพิษภายในพื้นทีศ่ ึกษา พบวา ระดับมลพิษทั้งทางอากาศและ
เสียง ภายในบริเวณพืน้ ที่ศึกษานั้น มีคาอยูใ นเกณฑมาตรฐาน และมีปริมาณเฉลี่ยภายในชุมชนแตละ
แหงที่คอนขางใกลเคียงกัน ทั้งนี้พบวา ระดับมลพิษไดแก กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) กาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ฝุนละออง TSP และ PM10 จะกระจุกตัวอยูในบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเปนบริเวณประตูทางเขา-ออกสําหรับรถขนสงขนาด
ใหญของสวนอุตสาหกรรม ในขณะที่ ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ซึ่งเปนมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมอุตสาหกรรมนั้น มีแนวโนมที่เขมขนขึ้นในบริเวณดานตะวันตกของพื้นที่ศกึ ษา คือบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และในสวนของระดับปริมาณเสียง พบวา มีแนวโนมของระดับเสียงที่
หนาแนนขึ้นบริเวณทางตอนเหนือ และใตของบริเวณพืน้ ที่ศึกษา
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2. การหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพในพืน้ ทีช่ ุมชนกับแนวโนมมลพิษ
สิ่งแวดลอม
ผลคํานวณคาการถดถอย (Regression) แสดงใหเห็นวาลักษณะกายภาพชุมชนที่
แตกตางกัน สงผลตอแนวโนมระดับมลพิษในพืน้ ที่ชุมชน โดยลักษณะกายภาพดังกลาว
ประกอบดวย ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม ระเดินทางสูสวน
ริมน้ํา และ ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม ตามที่ไดแสดงลักษณะความสัมพันธตามดังตารางที่
28
ตารางที่28 คาการถดถอยระหวางมลพิษสิง่ แวดลอมลักษณะกายภาพชุมชน
มลพิษ
สิ่งแวดลอม
(Y)
1. คารบอน
มอนนอกไซด
(CO)
2. ไนโตรเจน
ออกไซด
(NO2)

ลักษณะกายภาพ
(X)
ระยะเดินทางสู
ศูนยกลางชุมชน

สัมประสิทธิ์ความ
ถดถอย
(A)
1.39 x10-4

ระยะเดินทางสู
ศูนยกลางชุมชน

9.13 x10-7

ระยะเดินทางสูสวน
พระพรหม

-6.69 x10-7

ระยะเดินทางสูแหลง
พานิชยกรรม

4.03 x10-7

3. ซัลเฟอรได ระยะเดินทางสูสวน
ออกไซด
พระพรหม
(SO2)
ระยะเดินทางสูแหลง
พานิชยกรรม
4. อนุภาคสาร ระยะเดินทางสูสวน
แขวนลอย
พระพรหม
(TSP)
ระยะเดินทางสูสวน
ริมน้ํา

1.04 x10-6

ระยะเดินทางสูแหลง
พานิชยกรรม

-4.84 x10-7

คาคงที่
(B)

นัยสําคัญทาง
สถิติ
(Sig.)

ประสิทธิภาพการ
พยากรณ
(R-square)

0.55

0.01

0.41

0.007

<0.01

0.90

0.004

<0.01

0.83

0.07

<0.01

0.88

-1.08 x10-5
4.73 x10-6
4.30 x10-6
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ตารางที่28 (ตอ)
มลพิษ
สิ่งแวดลอม
ลักษณะกายภาพ
(Y)
(X)
5. ละออง
ระยะเดินทางสูสวน
ขนาดเล็กกวา พระพรหม
10 ไมครอน
(PM10)
6. ระดับเสียง
ทั่วไป
(Leq 24 hr.)

สัมประสิทธิ์ความ
ถดถอย
(A)

คาคงที่
(B)

นัยสําคัญทาง
สถิติ
(Sig.)

ประสิทธิภาพการ
พยากรณ
(R-square)

-7.22 x10-7

0.04

<0.01

0.57

-

-

-

-

ตารางที่29 ความสัมพันธระหวางความแตกตางลักษณะกายภาพชุมชนกับแนวโนมระดับมลพิษทาง
อากาศ
มลพิษทาง
อากาศ

ลักษณะกายภาพ

แนวโนมระดับ
มลพิษ ตอระยะทาง
ตางกัน 1 ก.ม.

CO

ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน
ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน
ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม
ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม
ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม

เพิ่มขึ้น 0.140
เพิ่มขึ้น <0.001
ลดลง <0.001
เพิ่มขึ้น <0.001
เพิ่มขึ้น 0.001

สัดสวนรอยละแนวโนม
ระดับมลพิษตอระดับ
มลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่
ศึกษา
23.33
13.43
9.84
5.93
18.52

ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม
ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม
ระยะเดินทางสูสวนริมน้ํา
ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม
ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม

ลดลง <0.001
ลดลง 0.010
เพิ่มขึ้น 0.005
เพิ่มขึ้น 0.004
ลดลง <0.001

8.96
15.63
7.81
6.25
1.85

NO2
SO2

TSP
PM10
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ตารางที่28 แสดงวา ไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน ระหวางลักษณะกายภาพพื้นที่
ชุมชนกับแนวโนมมลพิษทางเสียงในพืน้ ทีศ่ ึกษา ในขณะที่ ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพ
พื้นที่ชุมชนกับแนวโนมมลพิษทางอากาศ สามารถแจกแจงตามประเภทของมลพิษ ดังนี้
2.1 ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพชุมชน กับแนวโนมปริมาณคารบอนมอน
นอกไซด (CO)
แนวโนมอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดนั้น สัมพันธ
กับระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน โดยระยะทางทีแ่ ตกตางกัน 1,000 ม. (ตารางที่ 29) สงผลใหเกิด
ความแตกตางของระดับแนวโนมมลพิษภายในพื้นที่ชุมชน ในลักษณะแปรผันตามที่ 0.14 ppm คิด
เปนรอยละ 23.33 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศกึ ษา

134

ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชนกับแนวโนม CO
0.7

CO (ppm)

0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0

200

400

600

800

1000

ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน (m.)

แผนภูมิท2ี่ 1 ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชนกับแนวโนม CO

ภาพที4่ 9 ความสัมพันธระหวางระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน กับแนวโนมปริมาณคารบอนมอน
นอกไซด ภายในพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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2.2 ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพชุมชน กับแนวโนมปริมาณไนโตรเจนได
ออกไซด (NO2)
จากตารางที่ 29 แสดงวา ลักษณะกายภาพ 3 ตัว คือ ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน
ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม และ ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม สงผลตอแนวโนมปริมาณ
ไนโตรเจนไดออกไซดในแตละชุมชน ดังนี้
- ระยะการเดินทางสูศูนยกลางชุมชนที่แตกตางกัน 1,000 ม. สงผลตอระดับ
แนวโนมปริมาณไนโตรเจนไดออกไซดทตี่ างกัน 0.001 ppm ในลักษณะแปรผันตาม คิดเปนรอยละ
13.43 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพืน้ ที่ศกึ ษา
- ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมที่แตกตางกัน 1,000 ม. สงผลตอระดับแนวโนม
ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซดที่ตางกัน นอยกวา 0.001 ppm ในลักษณะแปรผกผัน คิดเปนรอยละ
9.84 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา
- ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมที่แตกตางกัน 1,000 ม. สงผลตอระดับแนวโนม
ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซดที่ตางกัน นอยกวา 0.001 ppm ในลักษณะแปรผันตาม คิดเปนรอยละ
5.93 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา
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NO2

ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชนกับแนวโนม NO2
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แผนภูมิท2ี่ 2 ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชนกับแนวโนม NO2

ภาพที5่ 0 ความสัมพันธระหวางระยะการเดินทางสูศูนยกลางชุมชน กับแนวโนมปริมาณไนโตรเจน
ไดออกไซด ภายในพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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NO2

ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมกับแนวโนม NO2
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แผนภูมิท2ี่ 3 ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมกับแนวโนม NO2

ภาพที5่ 1 ความสัมพันธระหวาง ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม กับแนวโนมปริมาณไนโตรเจนได
ออกไซด ภายในพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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NO2

ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมกับแนวโนม
NO2
0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

ระยะเดินทางสูแหลงพานิชยกรรม

แผนภูมิท2ี่ 4 ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมกับแนวโนม NO2

ภาพที5่ 2 ความสัมพันธระหวาง ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม กับแนวโนมปริมาณไนโตรเจน
ไดออกไซด ภายในพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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2.3 ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพชุมชน กับปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
จากตารางที่ 27 แสดงวา ลักษณะกายภาพ ไดแก ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม
และระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม ที่แตกตางกัน สงผลตอระดับแนวโนมปริมาณซัลเฟอรได
ออกไซด ในแตละชุมชน ดังนี้
- ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมที่แตกตางกันทุก 1,000 ม. สงผลตอระดับแนวโนม
ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดที่ตางกัน 0.001 ppm ในลักษณะแปรผันตาม คิดเปนรอยละ 18.52 ตอ
ระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพืน้ ที่ศึกษา
- ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมที่ตางกัน 1,000 ม. สงผลตอตอระดับแนวโนม
ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดที่ตางกัน นอยกวา 0.001 ppm ในลักษณะแปรผกผัน คิดเปนรอยละ 8.96
ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา
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ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมกับแนวโนม SO2
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แผนภูมิท2ี่ 5 ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมกับแนวโนม SO2

ภาพที5่ 3 ความสัมพันธระหวางระยะเดินทางสูสวนพระพรหม กับแนวโนมปริมาณซัลเฟอรได
ออกไซด ภายในพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )

141

ระยะเดินทางสูแหลงพาณิ ชยกรรม
กับแนวโนม SO2
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แผนภูมิท2ี่ 6 ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมกับแนวโนม SO2

ภาพที5่ 4 ความสัมพันธระหวางระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม กับแนวโนมปริมาณซัลเฟอรได
ออกไซด ภายในพื้นที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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2.4 ความสัมพันธระหวางระดับฝุนละออง (TSP) กับลักษณะกายภาพชุมชน
ลักษณะกายภาพ ไดแก ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม ระยะเดินทางสูสวนริมน้ํา
และ ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม ที่แตกตางกัน สงผลตอแนวโนมระดับปริมาณฝุนละออง ใน
แตละชุมชน ดังนี้
- ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม ที่แตกตางกัน 1,000 ม. สงผลตอระดับแนวโนม
TSP ที่ตางกัน 0.007 mg/m3 ในลักษณะแปรผกผัน คิดเปนรอยละ15.63 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายใน
พื้นที่ศึกษา
- ระเดินทางสูสวนริมน้ํา ที่แตกตางกัน 1,000 ม. สงผลตอระดับแนวโนม TSP ที่
ตางกัน 0.005 mg/m3 ในลักษณะแปรผันตาม คิดเปนรอยละ 7.81 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่
ศึกษา
- ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม ที่แตกตางกัน 1,000 ม. สงผลตอระดับ
แนวโนม TSP ที่ตางกัน 0.004 mg/m3 ในลักษณะแปรผันตาม คิดเปนรอยละ 6.25 ตอระดับมลพิษ
เฉลี่ยภายในพืน้ ที่ศึกษา
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ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมกับแนวโนม TSP
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แผนภูมิท2ี่ 7 ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมกับแนวโนม TSP

ภาพที5่ 5 ความสัมพันธระหวางระยะเดินทางสูสวนพระพรหม กับแนวโนมระดับฝุนละออง (TSP)
ภายในพืน้ ที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ระยะเดินทางสูสวนริมน้ํา กับแนวโนม TSP
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แผนภูมิท2ี่ 8 ระยะเดินทางสูสวนริมน้ํากับแนวโนม TSP

ภาพที5่ 6 ความสัมพันธระหวางระเดินทางสูสวนริมน้ํา กับแนวโนมระดับฝุนละออง (TSP) ภายใน
พื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมกับแนวโนม TSP
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แผนภูมิท2ี่ 9 ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมกับแนวโนม TSP

ภาพที5่ 7 ความสัมพันธระหวางระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรม กับแนวโนมระดับฝุนละออง
(TSP) ภายในพื้นที่ศึกษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
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2.5 ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพชุมชน กับปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอน (PM10)
ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมที่แตกตางกัน 1,000 ม. สงผลตอระดับปริมาณแนวโนม
PM10 ที่ตางกัน ที่นอยกวา 0.001 mg/m3 ในลักษณะแปรผกผัน คิดเปนรอยละ 1.85 ตอ
ระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพืน้ ที่ศึกษา
ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมกับแนวโนม PM10
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ภาพที5่ 8 ความสัมพันธระหวางระยะเดินทางสูสวนพระพรหมกับแนวโนมระดับฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ภายในพืน้ ที่ศกึ ษา
(ดัดแปลงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง “ขอมูลแผนที่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร จังหวัดชลบุร”ี )
สรุปผลการวิเคราะหเพื่อพิสูจนสมมติฐาน
จากการวิเคราะหที่ไดนําเสนอขางตน เพื่อตอบปญหาในการในการวิจยั ที่วา องคประกอบ
ในการออกแบบกายภาพชุมชนเมือง ที่สงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอมภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
ประกอบดวยอะไรบางนั้น ในบทนี้ซึ่งนําเสนอเนื้อหาในสวนของการวิเคราะห สามารถใหคําตอบ
ของลักษณะกายภาพที่สําคัญ คือ ขนาดความกวางและความยาวของชุมชน ระยะเดินทางสูศูนยกลาง
ชุมชน ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม และ ระยะเดินทางสูพื้นที่พาณิชยกรรม เหลานีเ้ ปนลักษณะ
กายภาพที่สงผลตอระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งในสวนของมลพิษสิ่งแวดลอม และสังคม
ขนาดความกวางและความยาวของชุมชน สงผลความพึงพอใจตอบริเวณพื้นที่อยูอาศัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางเพียงพอ และสงผลตอ
ความเห็นที่มีตอ ปญหาดานการคมนาคมขนสงภายในพืน้ ที่ศึกษา ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน
สงผลตอระดับมลพิษทางอากาศ คือ กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) และ ไนโตรเจนไดออกไซด
(NO2) ในสวนระยะเดินทางสูสวนพระพรหม สงผลตอระดับมลพิษทางอากาศ คือ ปริมาณซัลเฟอร
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ไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง (TSP) และยังสงผลตอความถี่ในการเขามาใชพื้นทีส่ าธารณะ
ดังกลาวอีกดวย สุดทายคือ ระยะเดินทางจากชุมชนสูพื้นที่พาณิชยกรรม สงผลตอระดับคุณภาพ
อากาศและความถี่ในการใชพื้นที่สาธารณะที่ตั้งอยูใ นบริเวณใกลเคียง
ในสวนบริเวณพื้นที่ศกึ ษา ชุมชนบริเวณสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนฯ ไดรับการควบคุม
ระดับมลพิษทัง้ ในดานเสียงและอากาศ ใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานที่เหมาะสม โดยมลพิษ
สวนมากจะมีลักษณะกระจุกตัวอยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของพืน้ ที่สวนอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
ตําแหนงบริเวณประตูทางเขา-ออก สําหรับรถขนสงขนาดใหญ รวมถึงเปนบริเวณตําแหนงที่ตั้งของ
เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง ของสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนฯ ในสวนของสภาพสังคม
พบวา ประชากรสวนใหญจากกลุมตัวอยาง มีระดับความพึงพอใจตอพื้นที่บริเวณชุมชนและสวน
อุตสาหกรรม ในระดับที่คอนขางสูง โดยมีคะแนนอยูใ นชวง ตั้งแต 3.50 – 3.80 ทั้งนี้ ปญหาที่ถูก
หยิบยกขึ้นมาภายในพืน้ ที่ชมุ ชน คือ ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาการคมนาคม
และ ปญหาอาชญากรรม ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.00 – 28.00 จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด
ผลการวิเคราะหทั้งหมดทีไ่ ดนําเสนอนั้น สามารถอธิบายเพื่อทําการพิสูจนสมมติฐาน
ตามที่ไดระบุไว ดังนี้
1. ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอพฤติกรรมการใชพนื้ ที่สาธารณะของ
ประชากรในพืน้ ที่
จากผลการวิเคราะห โดยคาสถิติสหสัมพันธ (Correlation) พบตัวแปรลักษณะกายภาพ
ที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะที่ชดั เจน คือ ระยะเดินทางจากชุมชนสูส วนพระพรหม
และระยะเดินทางจากชุมชนสูแหลงพาณิชยกรรม ซึ่งลักษณะกายภาพทั้งสองสงผลตอพฤติกรรม
ความถี่ในการเขามาใชพื้นทีส่ วนพระพรหม และสวนริมน้ํา โดยระยะทางที่ตางกันมากขึ้น สงผลตอ
จํานวนความถีใ่ นการเขามาใชพื้นที่ลดลง ในขณะที่ลกั ษณะกายภาพอืน่ ๆนั้น กลับไมมีคา
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะใดๆทีช่ ัดเจน
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงตําแหนงที่ตั้งของพื้นทีส่ าธารณะทั้งสอง พบวาสวนพระพรหมนัน้
เปนพื้นที่สาธารณะที่ตั้งอยูในบริเวณที่สามารถเขาถึงพื้นที่พาณิชยกรรมไดสะดวก จึงสงผลใหเปน
พื้นที่สาธารณะซึ่งมีความถี่ในการใชงานสูงสุด รวมถึงเปนพื้นที่สาธารณะที่ไดรับคะแนนความพึง
พอใจสูงสุดในทุกดาน สามารถสรุปไดวา ระยะเดินทางจากพื้นที่ชุมชนสูพื้นที่สาธารณะ และ
ระยะหางระหวางพื้นที่สาธารณะกับพื้นทีพ่ าณิชยกรรม เปนลักษณะกายภาพที่สงผลตอความถี่ใน
การเขามาใชพนื้ ที่สาธารณะแหงนัน้
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2. ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอแนวโนมทัศนคติของประชากรใน
พื้นที่อยูอาศัยของชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
จากการวิเคราะหโดยการคํานวณคาสถิติการถดถอย (Regression) พบวา ลักษณะ
กายภาพที่มีนยั สําคัญทางสถิติตอทัศนคติที่มีตอพื้นที่ชมุ ชนเมืองอุตสาหกรรม ไดแก ความยาวของ
ชุมชน และ ระยะหางชุมชนจากสวนอุตสาหกรรม สงผลตอแนวโนมการใหคะแนนทัศนคติที่มีตอ
พื้นที่ในระดับที่นอย คือตั้งแต 0.1 – 0.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.00) ตอระยะทางที่แตกตางกัน
เพิ่มขึ้น 1,000 เมตร ซึ่งมีคาไมเกินรอยละ 10.00 ตอคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา
โดยในทีน่ ี้อาจมีปจจัยอืน่ นอกเหนือจากลักษณะกายภาพ ที่สงผลตอการใหคะแนนทัศนคติของพระ
ชาชนตอพื้นทีภ่ ายในชุมชนเมือง
2.1 ความยาวของชุมชนที่ตางกันเพิ่มขึ้นทุก 1,000 เมตร สงผลตอแนวโนมคะแนน
ความพึงพอใจตอพื้นที่อยูอาศัย ในดานการการไดรับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียงพอ
และสภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัย ที่ลดลง 0.23 – 0.30 คะแนน คิดเปนรอยละ 6.50 – 8.30 ตอ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยภายในพืน้ ที่ศกึ ษา
2.2 ระยะหางจากสวนอุตสาหกรรมที่ตางกันเพิ่มขึ้นทุก 1,000 เมตร สงผลตอแนวโนม
คะแนนทัศนคติการเดินทางสูรานคา ที่เพิ่มขึ้น 0.30 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.26 ตอคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา
3. ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยสงผลตอ ความเห็นตอปญหาภายในชุมชนของ
ประชาชนในพื้นที่
จากผลการวิเคราะห โดยคาสถิติสหสัมพันธ (Correlation) พบตัวแปรลักษณะกายภาพ
ที่สัมพันธและสงผลตอความเห็นตอปญหาภายในชุมชนในระดับที่สูง คือ ความกวางของชุมชน
และ ความตอเนื่องสูสวนริมน้ํา ซึ่งสงผลตอความเห็นตอปญหาภายในชุมชน ไดแก ปญหามลพิษ
ทางน้ํา ปญหาดานการกาคมนาคมขนสง และ ปญหาสังคม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาควบคูกบั ผลสํารวจ
พบวา ปญหาที่ถูกหยิบยกขึน้ บอยที่สุด คือ ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาขยะมูลฝอย ปญหา
อาชญากรรม และ ปญหาคมนาคม คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.00 – 24.00 ของประชาชนทั้งหมด จึง
สามารถสรุปไดวา ปญหาการคมนาคมขนสง ถือเปนปญหาที่สัมพันธกบั ความแตกตางของลักษณะ
กายภาพคอนขางชัดเจน
3.1 ปญหามลพิษทางน้ํา มีความเห็นที่เพิ่มขึ้น ตามระยะทางที่แตกตางกันแตละชุมชน
ที่เพิ่มขึ้น ของระยะการเดินทางสูสวนพระพรหม ระยะเดินทางสูสวนริมน้ํา และระยะเดินทางสู
แหลงพาณิชยกรรม
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3.2 ปญหาดานการกาคมนาคมขนสง มีจํานวนความเห็นที่เพิ่มขึ้น ตามระยะความกวาง
ของชุมชน ซึ่งเปนการชวยลดความคับคั่งของการสัญจรที่กระจุกตัวอยูเ ฉพาะตรงเสนถนนหลัก และ
คาความตอเนือ่ งสูสวนริมน้ําที่แตกตางกันแตละชุมชนทีเ่ พิ่มขึ้น โดยในที่นี้ความตอเนื่องสูสวน
ริมน้ํา สามารถมองเปนปจจัยที่สื่อถึงความสะดวก ในการเขาถึงพื้นที่ใจกลางของสวนอุตสาหกรรม
3.3 ปญหาสังคม มีความเห็นที่เพิ่มขึ้น ตามระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชนที่แตกตางกัน
ที่นอยลง
4. ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอแนวโนมมลพิษสิ่งแวดลอมภายใน
ชุมชนอยูอาศัย
จากการวิเคราะห เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับมลพิษเฉลี่ยในแตละชุมชน พบวามี
ระดับปริมาณที่ใกลเคียงกันมาก และยังไดรับการควบคุมใหอยูใ นระดับที่ต่ําวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว และจากการวิเคราะหโดยการคํานวณคาสถิติการถดถอย (Regression) พบวา ลักษณะ
กายภาพที่มีนยั สําคัญทางสถิติตอระดับมลพิษภายในพืน้ ที่ศึกษา คือ ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน
และ ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม สงผลตอแนวโนมระดับมลพิษสิ่งแวดลอมทางอากาศแตละ
ชุมชนที่คอนขางชัดเจน ขณะที่ไมพบความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับแนวโนมมลพิษทาง
เสียงในพืน้ ที่ชมุ ชนเลย
4.1 ระดับปริมาณคารบอนมอนนอกไซด (CO) มีอัตราแนวโนมที่เพิ่มขึ้น 0.14 ppm ใน
ทุกระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชนที่แตกตางกันเพิ่มขึน้ 1,000 เมตร คิดเปนรอยละ 23.33 ตอระดับ
มลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา ในขณะที่ขอกําหนดจาก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กําหนดใหคาเฉลี่ยกาซคารบอนมอนนอกไซดตองไมมีปริมาณเกิน 9.0 ppm
4.2 ระดับปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) พิจารณาเปรียบเทียบขอกําหนดจาก
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 กําหนดใหคาเฉลี่ยปริมาณกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดไมเกิน 0.17 ppm เปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณกาซกับ
ลักษณะกายภาพ คือ
- ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชนที่ตางกันเพิ่มขึ้นทุก 1,000 เมตร สงผลตอแนวโนม
ปริมาณกาซที่เพิ่มขึ้น ในอัตรานอยกวา 0.001 ppm คิดเปนรอยละ 13.43 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายใน
พื้นที่ศึกษา
- ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมที่ตางกันเพิ่มขึ้นทุก 1,000 เมตร สงผลตอแนวโนม
ปริมาณกาซทีล่ ดลง 0.001 ppm คิดเปนรอยละ 9.84 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพืน้ ที่ศึกษา
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- ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมที่ตางกันเพิ่มขึ้นทุก 1,000 เมตร สงผลตอ
แนวโนมปริมาณกาซที่เพิ่มขึ้น ที่อัตรานอยกวา 0.001 ppm คิดเปนรอยละ 5.93 ตอระดับมลพิษเฉลี่ย
ภายในพืน้ ที่ศกึ ษา
4.3 ระดับปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เมื่อพิจรณาเปรียบเทียบคามาตรฐาน จาก
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 โดย
กําหนดใหมีคาเฉลี่ยปริมาณซัลเฟอรไดออกไซค ไมเกิน 0.30 ppm เปรียบเทียบกับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณกาซกับลักษณะกายภาพ คือ
- ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมที่ตางกันเพิ่มขึ้น 1,000 เมตร สงผลตอแนวโนม
ปริมาณกาซที่เพิ่มขึ้น 0.001 ppm คิดเปนรอยละ 18.52 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพืน้ ที่ศึกษา
- ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมที่ตางกันเพิ่มขึ้น 1,000 เมตร สงผลตอปริมาณ
กาซที่ลดลง 0.001 ppm คิดเปนรอยละ 8.96 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา
4.4 ระดับปริมาณฝุนละออง (TSP) จากขอกําหนด โดยประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 กําหนดใหปริมาณสาร TSP เฉลี่ยมีคาไมเกิน 0.33 mg/m3
เปรียบเทียบผลลักษณะกายภาพ ที่สงผลตอแนวโนมปริมาณกาซ
- ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมที่ตางกันเพิ่มขึ้นทุก 1,000 เมตร สงผลตอแนวโนม
ปริมาณฝุนละอองที่ลดลง 0.007 mg/m3 คิดเปนรอยละ 15.63 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศกึ ษา
้ ทุก 1,000 เมตร สงผลตอแนวโนม
- ระยะเดินทางสูสวนริมน้ําที่ตางกันเพิ่มขึน
ปริมาณฝุนละอองที่เพิ่มขึ้น 0.005 mg/m3 คิดเปนรอยละ 7.81 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา
- ระยะเดินทางสูแหลงพาณิชยกรรมที่เพิ่มขึ้นทุก 1,000 เมตร สงผลตอแนวโนม
ปริมาณฝุนละอองที่เพิ่มขึ้น 0.004 mg/m3 คิดเปนรอยละ 6.25 ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา
4.5 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) มีอัตราแนวโนมที่ลดลง
0.004 mg/m3 ในทุกระยะเดินทางสูสวนพระพรหมที่ตางกันเพิ่มขึ้น 1,000 เมตร คิดเปนรอยละ 1.85
ตอระดับมลพิษเฉลี่ยภายในพื้นที่ศึกษา ในขณะที่มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 กําหนดใหปริมาณ PM10 มีคาไมเกิน 0.12 mg/m3
จากผลการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในขางตน โดยพิจารณาคาสัดสวนรอยละของอัตราการเปลี่ยนแปลงมลพิษตอระยะทาง 1 ก.ม.กับ
ปริมาณมลพิษทางอากาศเฉลี่ยภายในพื้นทีศ่ ึกษา พบวา ลักษณะกายภาพ คือ ระยะเดินเดินทางสู
ศูนยกลางชุมชน และ ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม เปนลักษณะกายภาพที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงมลพิษทางอากาศชัดเจนที่สุด โดย ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน สงผลตอปริมาณ
คารบอนมอนนอกไซดที่เพิม่ ขึ้น รอยละ 23.33 และ ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นรอยละ
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13.43 โดยกาซทั้งสองเปนมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการคมนาคมขนสงเปนหลัก ในสวนของระยะ
เดินทางสูสวนพระพรหม สงผลตอปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดที่เพิ่มขึน้ รอยละ 18.52 และปริมาณ
ฝุนละออง (TSP) ที่ลดลงรอยละ 15.63 โดยทั้งนี้ซัลเฟอรไดออกไซดเปนกาซที่เกิดจากกิจกรรมใน
โรงงานอุตสาหกรรม และฝุน ละออง (TSP) เปนมลพิษทีเ่ กิดการความหนาแนนของกิจกรรมการ
คมนาคมขนสง

บทที่6
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการกลาวที่มาของความสําคัญ องคความรูที่เกี่ยวของ กระบวนการวิจัย และผลการ
วิเคราะห ดังทีไ่ ดนําเสนอในบทที่ผานมา โดยบทนีจ้ ะเปนการนําเสนอการสรุปเนื้อหาจากการวิจยั
ในสวนที่สําคัญ พรอมทั้งขอเสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อนําเสนอเปนแนวทางแนวทางในการศึกษาวิจยั
ในขั้นตอไป โดยจะแบงเนื้อหาที่นําเสนอออกเปน 5 สวน คือ
1. โครงงานวิจยั ประกอบดวย วัตถุประสงค สมมติฐาน ตัวแปร และ กระบวนการวิจยั
2. การรวบรวมขอมูลเบื้องตนพื้นที่ศึกษา
3. สรุปการผลวิเคราะห
4. การอภิปรายผลการวิจยั
5. ขอเสนอแนะในการวิจัย
โครงการวิจัย
1. วัตถุประสงคการวิจยั
งานวิจยั ชิ้นนีม้ ีความมุงหมายที่จะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพ
ภายในพืน้ ที่ชมุ ชนเมืองที่มตี อคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะกายภาพที่มีความ
เกี่ยวของกับการเขาถึงจากชุมชนสูพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นทีส่ ําคัญตางๆ
ภายในชุมชนเมือง โดยในทีน่ ี้นอกเหนือจากการหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับ
คุณภาพสิ่งแวดลอมแลว ตองพิจารณาถึงความสัมพันธในสวนของ พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ
และทัศนติของประชาชนภายในพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรมเขามาพิจรณาประกอบ ซึ่งผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการวิจัยนี้ จะสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะในการออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรม เพือ่
สงเสริมการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเหลานั้นตอไป
2. สมมุติฐานการวิจยั
สมมุติฐานการวิจัยเบื้องตน คือ องคประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมืองที่
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชนอุตสาหกรรม คือองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
ระหวางพื้นทีช่ ุมชนอยูอาศัยกับพืน้ ที่สําคัญตางๆ ภายในบริเวณชุมชนเมืองอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
พื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม สามารถแบงเปนสมมติฐานยอยเพื่อเตรียมการ
สําหรับการพิสูจนได ดังนี้
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2.1 ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอพฤติกรรมการใชพื้นที่
สาธาธารณะของประชากรในพื้นที่
2.2 ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอ ทัศนคติของประชากรในพื้นที่อยู
อาศัยของชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
2.3 ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยสงผลตอ ความเห็นตอปญหาภายในชุมชน
ของประชาชนในพื้นที่
2.4 ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยสงผลตอ มลพิษสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
อยูอาศัย
3. ตัวแปรการวิจัย
3.1 ตัวแปรตน คือลักษณะกายภาพชุมชนเมือง โดยเฉพาะลักษณะกายภาพที่เกี่ยวของ
กับการเขาถึงระหวางชุมชนสูพื้นที่สําคัญตางๆภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ไดแก
- ขนาด และ รูปรางของชุมชนอยูอาศัย
- ระยะหางของชุมชนกับพืน้ ที่อุตสาหกรรม
- ระยะทาง และความตอเนือ่ ง ของพื้นที่ชุมชนสูพื้นที่สาธารณะ (ในทีน่ ี้ไดแต สวน
พระพรหม สวนริมน้ํา และอาคารจําหนายสินคาภายในสวนอุตสาหกรรม)
- ระยะทาง และความตอเนือ่ งของพื้นที่ชุมชนสูพื้นที่พาณิชยกรรม
- ระยะการสัญจรและความตอเนื่องภายในพื้นที่ชุมชนอยูอาศัย
- ระยะหางระหวางชุมชนอยูอาศัยกับเสนทางขนสงรถขนาดใหญ
- จํานวนประชากรและความหนาแนนในแตละชุมชน
3.2 ตัวแปรตาม แบงเปน 2 สวน คือ
- มลพิษสิ่งแวดลอม จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจึงไดเลือกศึกษา
ประเภทมลพิษสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะสงผลจากการเปลี่ยนแปลงตําแหนง และทิศทางของลักษณะ
กายภาพในชุมชนเมือง ซึ่งไดแก คุณภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ (CO, NO2, SO2, TSC, PM10) และ
คุณภาพสิ่งแวดลอมทางเสียง โดยในสวนคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานอื่นๆ เชน คุณภาพน้ํา และขยะ
มูลฝอย เปนมลพิษที่เกี่ยวของกับระบบวิธกี ารจัดการเปนหลัก จึงไมไดนํามาใชในการศึกษาในที่นี้
- ลักษณะสังคม ไดแก พฤติกรรมการใชพนื้ ที่สาธารณะ ทัศนคติของประชาชนใน
พื้นที่และ ความเห็นตอปญหาภายในพืน้ ทีช่ ุมชน
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4. กระบวนการและวิธีวจิ ัย
4.1 กําหนดหัวขอที่ตองการจะทําการศึกษา แลวจึงนํามาสูการกําหนดปญหา
ตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปรในการวิจัย และวางแผนกระบวนการศึกษา จากการศึกษาองคความรูท ี่
เกี่ยวของ จากบทความและหนังสือตางๆ
4.2 เก็บรวบรวมขอมูลภายในพืน้ ที่ศึกษา ทั้งขอมูลทั่วไป และตัวแปรที่กําหนดไว โดย
การลงสํารวจพื้นที่ จดบันทึก ถายภาพ ทําการวัดระยะ การแจกแบบสอบถาม การคํานวณประมาณ
คาจากโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และ การรวบรวมเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
ในสวนขอมูลตัวแปรนัน้ จะทําการเก็บขอมูลแบงเปนสวนในแตละกลุม ชุมชนที่ไดกาํ หนดไว เพื่อ
ความสะดวกในการนําขอมูลมาพิสูจนสมมติฐานในขัน้ ถัดไป
4.3 ทําการวิเคราะหขอมูลเพือ่ หาความสัมพันธของตัวแปร ตามที่ไดกาํ หนดไวใน
สมมุติฐาน ดวยวิธีการทางสถิติ โดยการคํานวณคาสหสัมพันธ (Correlation) และ คาการถดถอย
(Regression)
4.4 สรุปผลการวิจัย พรอมทั้งนําเสนอ เปนขอเสนอแนะสําหรับการออกแบบลักษณะ
กายภาพชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
การรวบรวมขอมูลเบื้องตนพื้นที่ศึกษา
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนบริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา คือ พื้นทีช่ ุมชนรอบบริเวณสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล ศรีราชา ซึ่งตั้งอยูบริเวณดานตะวันออกในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
แหลมฉบัง ซึ่งถือเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับกิจกรรมพานิชยกรรมทาเรือชายฝง รวมถึงกิจกรรม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ สภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบสลับกับพื้นที่เนินเขาขนาดเล็ก สวนสภาพ
ภูมิอากาศเปนลักษณะลมมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลภูมิอากาศชายทะเล มีฝนตกชุกสลับกับแหง
แลง โดยลักษณะชุมชนสวนใหญภายในพืน้ ที่ศึกษา เปนลักษณะชุมชนที่เกิดขึ้นตามการเกิดของ
แหลงงาน ภายหลังการกอตั้งสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนพิบูล ในปพ.ศ. 2520 มีลักษณะการใช
ประโยชนที่ดนิ มีพื้นที่อุตสาหกรรมเปนศูนยกลาง โดยพื้นที่ยานพาณิชยกรรมตั้งอยูท างตอนเหนือ
ตอเนื่องกับพืน้ ที่อุตสาหกรรม สวนรูปแบบของระบบคมนาคมขนสงนั้นอาศัยการสัญจรโดยระบบ
ถนนเปนหลัก สวนรูปแบบการเดินทางที่นยิ มใชคือการสัญจรโดยรถจักรยานยนต
ลักษณะสังคมภายในพืน้ ที่ศกึ ษา ลักษณะประชากรสวนใหญ จากผลสํารวจกลุมตัวอยาง
ประชากรตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญประกอบอาชีพภายในพืน้ ที่สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนฯ และพืน้ ที่ขางเคียง มีรายไดอยูในชวง 5,000 - 15,000 บาท เปนชวงอายุวยั ทํางานชวง
ตน 18 – 30 ป มีระดับการศึกษาที่มัธยมศึกษาตอนตน สัดสวนจํานวนประชากรเพศชายและหญิงมี
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จํานวนที่ใกลเคียงกัน และยังไมมีครอบครัว ลักษณะการอาศัยจะอยูเปนบานเดีย่ วรวมกัน 3-5 คนขึ้น
ไป สวนการไดรับดูแลสุขภาพอนามัย พบวาสัดสวนของผูที่ไดรับการตรวจสุขภาพมีจํานวน
ใกลเคียงกับผูที่ไมเคยไดรับการตรวจรางกาย และสวนมากจะไมแสดงอาการเจ็บปวยหรือความ
ผิดปรกติของรางกาย
สรุปผลการวิเคราะห
จากการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพชุมชนเมือง กับผลกระทบ
ทางคุณภาพสิง่ แวดลอม และทางสังคม สามารถสรุปผลตามแตละสมมติฐาน ดังนี้
1. ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอพฤติกรรมการใชพนื้ ที่สาธาธารณะ
ของประชากรในพื้นที่
จากการวิเคราะหพบวา ลักษณะกายภาพ คือ ระยะเดินทางจากชุมชนสูส วนพระพรหม
และระยะเดินทางจากชุมชนสูแหลงพาณิชยกรรม สงผลตอพฤติกรรมความถี่ในการเขามาใชพื้นที่
สวนพระพรหม และสวนริมน้ํา โดยระยะทางที่เพิ่มขึ้นสงผลจํานวนความถี่ในการเขามาใชพื้นที่
ลดลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระยะหางระหวางพื้นที่สาธารณะทั้งสอง พบวา สวนพระพรหมนั้นตั้งอยูใน
บริเวณทีใ่ กลเคียงกับพื้นทีพ่ าณิชยกรรม สงผลใหพื้นที่สวนพระพรหมมีความถี่ในการเขาใชพื้นที่
และมีระดับความพึงพอใจในทุกดานสูงกวาสวนริมน้ํา จึงสามารถสรุปไดวา ระยะเดินทางจากพืน้ ที่
ชุมชนสูพื้นทีส่ าธารณะ และระยะหางระหวางพืน้ ที่สาธารณะสูพื้นทีพ่ าณิชยกรรม เปนลักษณะ
กายภาพที่สงผลตอความถี่ในการเขามาใชพนื้ ที่สาธารณะแหงนัน้
2. ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัย สงผลตอ ทัศนคติของประชากรในพืน้ ที่อยู
อาศัยของชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
จากการวิเคราะห พบวา ลักษณะกายภาพ ไดแก ความยาวของชุมชนสงผลตอการให
คะแนนทัศนคติที่มีตอที่อยูอาศัย และ ระยะหางระหวางชุมชนกับสวนอุตสาหกรรม สงผลตอ
ทัศนคติการเดินทางสูรานคาภายในสวนอุตสาหกรรม โดยในที่นี้ การใหคะแนนจากระยะที่ตางกัน
ของลักษณะกายภาพดังกลาวมีคาอยูในชวง 0.1 – 0.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ตอระยะทางที่
ตางกันเพิ่มขึน้ 1 ก.ม. และเมือ่ คิดเปนสัดสวนรอยละของคะแนนตอความพึงพอใจเฉลี่ยภายในพืน้ ที่
ศึกษาแลว พบวา มีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนที่คอนขางนอยเชนกัน คือมีคาไมเกินรอยละ 10.00 จึง
มีความเปนไปไดวา อาจมีปจจัยในดานอืน่ นอกเหนือจากลักษณะกายภาพ ที่สงผลตอการใหคะแนน
ทัศนคติของประชาชนตอพืน้ ที่ภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
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3. ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยสงผลตอ ความเห็นตอปญหาภายในชุมชนของ
ประชาชนในพื้นที่
จากการวิเคราะหพบวา ลักษณะกายภาพทีแ่ ตกตางกัน คือ ความกวางของชุมชน และ
ความตอเนื่องสูสวนริมน้ํา สงผลตอความเห็นตอปญหาภายในชุมชน ไดแก ปญหามลพิษทางน้ํา
ปญหาดานการกาคมนาคมขนสง และ ปญหาสังคม โดยทั้งนี้เมื่อพิจารณาควบคูกับผลสํารวจ พบวา
ปญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นบอยทีส่ ุด คือ ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาการคมนาคม
ขนสง และ ปญหาอาชญากรรม ซงคิดเปนสัดสวนรอยละ 28.00 – 24.00 ของประชาชนทั้งหมด จึง
สามารถสรุปไดวา ปญหาการคมนาคมขนสง ถือเปนปญหาที่สัมพันธกบั ความแตกตางของลักษณะ
กายภาพที่คอนขางชัดเจน
4. ลักษณะกายภาพของของชุมชนอยูอาศัยสงผลตอ มลพิษสิ่งแวดลอมภายในชุมชนอยู
อาศัย
จากผลการวิเคราะห เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับมลพิษเฉลี่ยในแตละชุมชน
พบวามีระดับปริมาณที่ใกลเคียงกัน และอยูในระดับที่ต่ําวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว โดยทั้งนี้ไม
พบความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับแนวโนมมลพิษทางเสียงในพื้นที่ชุมชนเลย ในขณะที่
ลักษณะกายภาพที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับมลพิษที่คอนขางชัดเจน ที่ชว งรอยละ 13.00 –
23.00 ไดแก ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชนที่ตางกันเพิ่มขึ้น 1 ก.ม. สงผลตอแนวโนมระดับมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมการคมนาคมขนสง ไกแก คารบอนมอนนอกไซด (CO) ที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 23.33 และ ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.43 ในขณะที่ระยะเดินทางสูสวน
พระพรหมที่ตา งกันเพิ่มขึน้ 1 ก.ม. สงผลตอปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ซึ่งเปนมลพิษที่เกิด
จากกิจกรรมอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 18.52 รวมถึง ระดับฝุนละออง (TSP) ที่เกิดจากความ
หนาแนนของการสัญจร ลดลงที่รอยละ 15.63
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ขอสรุปจากการวิเคราะห
จากการวิเคราะห เพื่อพิสูจนสมมติฐานในการวิจยั ระหวางความสัมพันธของลักษณะ
กายภาพชุมชน กับคุณภาพสิ่งแวดลอม และลักษณะทางสังคม สามารถกลาวถึงประเด็นสําคัญ คือ
1.1 ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ลักษณะกายภาพที่สงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม คือ ระยะสัญจรภายในชุมชน (ระยะ
เดินทางสูศูนยกลางชุมชน) สงผลตอแนวโนมระดับปริมาณคารบอนมอนนอกไซด (CO) และ
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ในทิศทางบวก ในขณะที่ ระยะเดินทางจากชุมชนสูพื้นที่สาธารณะ
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ภายในสวนอุตสาหกรรม (สวนพระพรหม) ที่เทียบไดกบั ระยะเสนทางระหวางชุมชนสูพื้นที่
อุตสาหกรรม สงผลตอแนวโนมของระดับปริมาณ ฝุนละออง TSP ในทิศทางลบ และปริมาณ
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในทิศทางบวก เปนการแสดงใหเห็นวาเสนทางทั้งสองดังกลาว คือ ระยะ
เดินทางสูศูนยกลางชุมชน และ ระยะเดินทางจากชุมชนสูพ ื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม
(สวนพระพรหม) เปนเสนทางหลักในการสัญจรที่มีความหนาแนน ภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
โดยพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมนั้น มีสวนชวยในการกรองมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
การดําเนินกิจกรรมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในพืน้ ทีศ่ ึกษา พบวา อยูในเกณฑ
มาตารฐานที่ไดกําหนดไว รวมถึงอัตราแนวโนมการเปลีย่ นแปลงของคุณภาพอากาศนั้น มีสัดสวนที่
นอยเมื่อเทียบกับระยะทางทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป 1 ก.ม. ดังนัน้ รูปแบบการจัดการมลพิษภายในพืน้ ที่
ชุมชนเมืองอุตสาหกรรมที่เหมาะสมนั้น จึงควรใหความสําคัญแกการจัดการกับมลพิษที่แหลงกําเนิด
เปนสําคัญ

ภาพที5่ 9 ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
1.2 ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพกับผลกระทบทางดานสังคม
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง องคประกอบกายภาพกับผลกระทบทาง
สังคม พบวา ทัศนคติของประชาชนที่มีตอ พื้นที่อยูอาศัย จะมีแนวโนมของระดับความพึงพอใจที่
เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพื้นที่ชุมชนอาศัยของตนนัน้ มีลักษณะที่กระชับ ซึ่งจากการพิจารณารูปรางของชุมชน
ภายในพืน้ ที่ศกึ ษาพบวา มีทศิ ทางการวางตัวไปตามแนวยาวของเสนถนน โดยระยะความยาวที่ลดลง
จะสงผลตอแนวโนมระดับความพึงพอใจตอพื้นที่ชุมชนอาศัยของประชากรที่เพิ่มขึน้ เชน การไดรับ
บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และสภาพแวดลอม รวมถึงความพึงพอใจในภาพรวม ทั้งนี้
ลักษณะกายภาพดังกลาวเปนเพียงแคปจจัยสวนหนึ่งที่สง ผลตอระดับความพึงพอใจของประชาชนที่
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มีตอพื้นที่ชุมชนเทานั้น โดยจําเปนตองพิจารณาจากปจจัยดานอืน่ ๆเขามาประกอบจึงจะสามารถ
มองเห็นภาพรวมของความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอทัศคติ ในสวนของระดับความพึงพอใจ
ไดอยางชัดเจน
ในสวนของตําแหนงที่ตั้งของชุมชนอาศัยนั้น ควรตั้งอยูภ ายในรัศมีการเดินทางสู
พื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งถือเปนแหลงงานสําคัญภายในชุมชนเมืองไดอยางสะดวก จากการสํารวจ
พบวา ระยะหางชุมชนแตละแหงภายในพืน้ ที่ศึกษานั้น มีรัศมีหางจากพื้นที่สวนอุตสาหกรรม ไมเกิน
2.2 ก.ม. ซึ่งเปนระยะที่ถูกกําหนดตามรูปแบบการเดินทางที่นิยมในพื้นที่ คือ การเดินทางโดย
จักรยานยนต
จากการสํารวจความเห็นที่มีตอ ปญหาภายในพื้นที่ชุมชน พบวา ปญหาดานการ
คมนาคมขนสง ถือเปนปญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก และมีความสอดคลองไปกับขนาดความกวางของ
ชุมชน ที่แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากรูปรางของชุมชนสวนใหญ มีลักษณะเกาะไปตามแนวยาวของ
เสนถนนหลัก โดยปราศจากการรองรับของถนนในระดับรอง จึงกอใหเกิดปญหาการกระจุกตัวของ
การจราจรตามเสนถนนหลักบริเวณพืน้ ที่ชมุ ชนเหลานั้น ดังนั้นความกวางของชุมชนที่เพิ่มขึ้น จึงมี
สวนชวยในการกระจายการจราจร ที่แออัดคับคั่งอยูเฉพาะในเสนถนนหลัก
การวิเคราะหลักษณะกายภาพที่สงผลตอ พฤติกรรมของประชาชนภายในพื้นที่
ชุมชนอุตสาหกรรมนั้น พบวา ระยะเดินทางจากชุมชนสูพ ื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม
และพื้นทีพ่ าณิชยกรรม สงผลตอความถี่ในการเขาใชพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม ทั้งนี้
พื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมดังกลาวที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกจากเสนถนนหลัก
และจากพื้นทีพ่ าณิชยกรรม จะไดรับความพึงพอใจ และมีความถี่ในการเขามาใชพื้นที่ สูงกวาพื้นที่
สาธารณะที่ตั้งอยูในบริเวณทีห่ างออกไป
จากประเด็นสําคัญที่ไดกลาวมาในขางตนนัน้ สามารถสรุปไดวา ระยะสัญจรภายใน
พื้นที่ชุมชนอยูอ าศัย และระยะสัญจรระหวางพื้นที่ชุมชนสูพ ื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม
เปนเสนทางหลักในการสัญจรภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลตอคุณภาพสิง่ แวดลอมทาง
อากาศภายในพื้นที่ชุมชนเมืองมากที่สุด โดยพื้นที่สาธารณะเปดโลงดังกลาวมีสวนชวยในการกรอง
มลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ทั้งนี้พบวาพื้นที่สาธารณะภายในสวน
อุตสาหกรรมที่ประชาชนนิยมเขามาใชพนื้ ที่นั้น ควรตั้งอยูในบริเวณพืน้ ที่ซึ่งสามารถเขาถึงไดอยาง
สะดวก ทั้งจากเสนทางสัญจรหลัก และพืน้ ที่พื้นที่พาณิชยกรรม นอกจากนี้ลักษณะกายภาพของ
ชุมชนอยูอาศัย จะตองมีทิศทางของรูปรางในลักษณะทีห่ างจากการรบกวนของกิจกรรมจากพื้นที่
อุตสาหกรรม รวมถึงความพลุกพลานในการสัญจรของเสนถนนหลัก โดยมีระบบการสัญจรภายใน
ชุมชนแหงนั้นๆอยางทั่วถึง และยังคงสามารถที่จะเดินทางเดินทางสูพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งเปนแหลง
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งานสําคัญของชุมชนเมือง พืน้ ที่พาณิชยกรรม และ พื้นทีส่ าธารณะไดอยางสะดวก โดยทั้งนี้ตอง
คํานึงไมใหพนื้ ที่ชุมชนไดรบั การรบกวนจากกิจกรรมของพื้นที่อุตสาหกรรม
2. ขอเสนอแนะแนวทางการออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
จากขอสรุปผลการวิเคราะหการศึกษา เรื่ององคประกอบทางกายภาพในการออกแบบ
ชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนพิบูล จํากัด ศรีราชา ในขางตน จึงนําไปสูการนําเสนอขอเสนอแนะในการออกแบบ
พื้นที่ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ตามแตละประเด็นสําคัญ ดังนี้
2.1 แนวทางการออกแบบระบบสัญจรภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
จากผลการศึกษา พบวา เสนทางการสัญจรจากพื้นที่ชุมชนสูพื้นที่พื้นทีพ่ าณิชยกรรม
เสนทางสัญจรสูสาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม และ การเขาถึงระหวางพื้นที่พาณิชยกรรม และ
พื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมนัน้ เปนเสนทางหลักในการสัญจรที่มีความหนาแนน
ภายในพืน้ ที่ชมุ ชนเมืองอุตสาหกรรม จึงนํามาสูขอเสนอแนะในการออกแบบระบบสัญจร ที่มีการ
เขาถึงที่สะดวกและกระชับ จากบริเวณพืน้ ที่ชุมชนอยูอาศัยแตละแหงสูพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่
สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม และ ภายในพืน้ ที่ชมุ ชนอยูอาศัยเอง โดยในสวนพื้นที่สาธารณะ
ภายในสวนอุตสาหกรรมและพื้นที่พาณิชยกรรมนั้น ควรมีความตอเนือ่ งและสามารถเขาถึงระหวาง
พื้นที่ทั้งสองไดอยางสะดวก ทั้งนี้ควรสนับสนุนระบบการสัญจรทางเทา และการใชจกั รยาน เพื่อลด
การใชยานพาหนะเครื่องยนต อันเปนการการเกิดมลพิษทางอากาศภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
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ภาพที6่ 0 แนวทางการออกแบบระบบสัญจรภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
2.2 แนวทางการออกแบบพืน้ ที่สาธารณะภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
จากผลการศึกษา พบวา การที่พื้นที่สวนอุตสาหกรรมนัน้ มีการสรางพื้นที่สาธารณะ
บริการใหแกชมุ ชนนั้น ถือเปนการชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับกลุมกิจการอุตสาหกรรมแหง
นั้นๆ ในสวนพื้นที่สาธารณะดังกลาวมีสวนชวยในการลดปริมาณมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดจาก
กิจกรรมอุตสาหกรรมลงได (ซัลเฟอรไดออกไซด) ทั้งนี้ตาํ แหนงที่ตั้งของพื้นที่สาธารณะดังกลาว
ควรตั้งอยูในบริเวณที่สามารถเขาถึงไดสะดวก จากเสนทางสัญจรหลักจากภายนอกพื้นที่สวน
อุตสาหกรรม ในบริเวณที่อยูใ กลทางเขาสูพื้นที่อุตสาหกรรม และเปนบริเวณที่ตอเนือ่ งและสามารถ
เขาถึงไดสะดวก จากพื้นทีพ่ าณิชยกรรมภายในชุมชนเมือง นอกจากนี้ยงั ควรเพิ่มวิธีการเขาถึงสูพื้นที่
อุตสาหกรรม โดยผานพื้นทีส่ าธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมแหงนัน้ เพื่อเปนทางเลือกในการ
เขาถึงอีกทางหนึ่งเพิ่มเติม

162

ภาพที6่ 1 แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
2.3 แนวทางการออกแบบพืน้ ที่อยูอาศัยภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
จากผลการศึกษา พบวา ขนาดของชุมชน และ ระยะเสนทางสัญจรภายในพื้นที่อยู
อาศัย เปนลักษณะกายภาพที่สงผลกระทบตอระดับมลพิษภายในชุมชน และระดับความพึงพอใจตอ
พื้นที่ชุมชนอยูอ าศัย รวมถึงสัมพันธกับความเห็นเรื่องปญหาดานการคมนาคมขนสง จึงนําไปสู
ขอเสนอ
เพื่อปรับการขยายตัวของรูปรางชุมชนใหเปนการขยายตัวทางดานกวาง โดยมีเสนถนน
ในระดับรองเชื่อมตอจากเสนถนนหลักเขาสูพนื้ ที่ชุมชนภายใน แทนทีจ่ ะเปนการเกาะกลุมของ
อาคารพักอาศัยเปนแนวยาวตอเนื่องไปตามเสนถนนหลัก และสงเสริมระบบการสัญจรภายในชุมชน
ใหมีความกระชับ และมีการเขาถึงที่สะดวก พรอมกับการสงเสริมระบบการสัญจรที่พึ่งพา
ยานพาหนะเครื่องยนตใหลดลง เชน การสงเสริมการสัญจรทางเทา หรือการใชจักรยาน เพื่อเปนการ
สงเสริมการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม ลดปญหาดานการคมนาคมขนสงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชน
และเปนการเพิ่มระดับความพึงพอใจของประชากรที่มตี อพื้นที่อยูอาศัยของตนใหเพิ่มขึ้น
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ภาพที6่ 2 แนวทางการออกแบบพื้นที่อยูอาศัยภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอสังเกตและขอจํากัดในการวิจยั
1.1 ขอมูลจากแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ที่ใชในการวิจยั ยังเปนขอมูลเกาในป
พ.ศ. 2538 ซึ่งยังไมมีการปรับเลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพจริงในปจจุบัน จึงจําเปนตองทําการสํารวจ
เก็บขอมูลภายในพื้นที่ศกึ ษาเพิ่มเติม สงผลใหอาจมีความคลาดเคลื่อน และขาดความครบถวนใน
สวนขอมูลที่ไดทําการเพิ่มเติมในภายหลัง
1.2 วิธีการตรวจวัดมลพิษจากแตละละหนวยงานที่เกีย่ วของ จะทําการเก็บขอมูลใน
ชวงเวลาทีแ่ ตกตางกัน ซึ่งผูว ิจัยไดกําหนดกรอบของการเก็บขอมูลคือ ระดับมลพิษทีท่ ําการตรวจวัด
ในชวงป พ.ศ. 2552 ชวงเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน จึงอาจสงผลใหขอมูลบางสวน เกิด
ความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได
1.3 กลุมตัวอยางประชากรทีผ่ ูวิจัยไดเขาไปทําการเก็บขอมูล คือกลุมผูตอบ
แบบสอบถาม สวนมากเปนผูประกอบอาชีพ พนักงานของสวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒนฯ
หรือประกอบธุรกิจอาชีพที่มีความเกีย่ วของ รวมถึงกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนมากยังขาดความรู
ความเขาใจ และการตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดภายในพืน้ ที่ จึงอาจสงผลใหการตอบ
แบบสอบถามอาจมีความเอนเอียงไมเปนกลาง และเกิดความคลาดเคลื่อนได
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1.4 รวมถึงกลุมตัวอยาโดยสวนใหญ เปนประชากรในวัยหนุมสาวและเขามาอยูอาศัยใน
พื้นที่ไดไมนาน คือมีระยะเวลาอยูอาศัยในชวง 6 เดือน – 1 ป จึงยังไมสามารถทําการการวัดผล
กระทบตอปญหาดานสุขอนามัยของประชาชนภายในพืน้ ที่ศึกษา ซึ่งจําเปนตองอาศัยการศึกษา
ขอมูลในระยะยาว
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากผลการวิจัยทีพ่ บวา ลักษณะกายภาพ ไดแก ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน และ
ระยะเดินทางสูสวนพระพรหม สงผลตอระดับคุณภาพอากาศภายในพืน้ ที่ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
จึงควรทําการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึง ควรมีการศึกษาพื้นที่ศกึ ษาในลักษณะอืน่ ๆ ถึงลักษณะ
กายภาพที่มีความแตกตางหลากหลาย เชน รูปรางของเมือง ระบบสัญจร และโครงสรางพื้นฐาน เปน
ตน เพื่อหาขนาดและสัดสวนที่เหมาะสม สําหรับระยะการสัญจรเหลานั้น โดยเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการเดินทาง และการใชยานพาหนะที่แตกตางกัน เปนเพิ่มความสมบูรณของการวิจัยยิ่งขึ้น
2.2 การตั้งสมมติฐานในครั้งถัดไปสําหรับการศึกษา ในขอบเขตการวิจัยสําหรับสาขา
ความรูในดานอื่น ควรเลือกศึกษาปจจัยดานอื่นที่สงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเมือง
อุตสาหกรรม นอกเหนือจากลักษณะกายภาพ เชน ดานนโยบาย การบริหารจัดการ และกฎหมาย
ขอบังคับที่เกี่ยวของ เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในระยะยาว ภายในพืน้ ที่ชุมชนเมือง
อุตสาหกรรม เพื่อเปนการสรุปผลการศึกษาที่สมบูรณยิ่งขึน้
สรุปผลการวิจยั
จากปญหาในงานวิจยั ชิ้นนี้ คือ องคประกอบในการออกแบบกายภาพชุมชนเมือง ที่
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ประกอบดวยอะไรบางนั้น ผลสรุปใน
งานวิจยั ชิ้นนีส้ ามารถใหคําตอบไดวา ลักษณะกายภาพที่สงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
เมืองอุตสาหกรรมนั้น ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ
1. รูปรางของชุมชน (ไดแก ขนาดความกวางและความยาว) โดยสงผลตอแนวโนมระดับ
ความพึงพอใจที่มีตอพื้นที่อยูอ าศัย โดยเฉพาะในดาน ความพึงพอใจที่มตี อการไดรับบริการ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอยางทัว่ ถึง รวมถึงความเห็นที่มีตอปญหาดานการคมนาคมขนสง
ภายในพืน้ ที่ชมุ ชน โดยรูปรางของชุมชนสวนใหญภายในพื้นที่ศึกษา มีลักษณะรูปรางเปนแนวยาว
เกาะไปตามแนวเสนถนนสัญจรหลัก สงผลใหเกิดสภาพการจราจรที่มคี วามแออัดคับคั่งตามเสน
ถนนหลักในบริเวณชุมชน กอใหเกิดสภาพแวดลอมที่ไมนา อยูอาศัย รวมถึงรูปรางลักษณะชุมชน
ดังที่กลาวมานัน้ สงผลใหการสัญจรภายในชุมชน และการจัดการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน
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เปนไปอยางลําบาก ดังนัน้ แนวทางในการวางผังพื้นที่ชมุ ชนอยูอาศัยที่เหมาะสม จึงควรออกแบบให
มีลักษณะที่กระชับ โดยการขยายระยะความกวางของชุมชนที่เพิ่มขึ้น เพื่อเปนการถอยระยะชุมชน
สวนใหญออกจากบริเวณเสนถนนหลัก เพือ่ ชวยใหลดสภาพความแออัดคับคั่งของการจราจร รวมถึง
สามารถเดินทางสัญจรภายในชุมชนไดอยางสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น
2. ระยะเดินทางสูศูนยกลางชุมชน สงผลตอปริมาณระดับมลพิษทางอากาศ คือ ปริมาณ
คารบอนมอนนอกไซด (CO) และ ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ซึ่งกาซทั้งสองนั้นเปน
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึน้ โดยตรงจากกิจกรรมการคมนาคมขนสง โดยชุมชนที่มีเสนทางสู
ศูนยกลางชุมชนในที่ระยะหางมาก จะมีแนวโนมที่ไดรับปริมาณกาซทัง้ สองชนิดในระดับที่สูงกวา
ชุมชนที่มีระยะหางของเสนทางสูศูนยกลางชุมชนที่นอยกวา ดังนั้น จึงนําไปสูขอเสนอแนะในการ
ออกแบบระบบสัญจรภายในชุมชน ใหมลี ักษณะที่กระชับและทั่วถึง เพื่อลดความจําเปน และ
ปริมาณในการใชยานพาหนะเครื่องยนตในการเดินทางภายในพื้นที่ชุมชนใหลดลง
3. ระยะเดินทางจากชุมชนสูพ ื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม สงผลตอปริมาณ
ระดับมลพิษทางอากาศ คือ ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ซึ่งเปนกาซที่เกิดจากกิจกรรม
อุตสาหกรรม และ ปริมาณฝุน ละออง (TSP) ซึ่งเปนมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดจากความหนาแนนของ
กิจกรรมการสัญจร โดย ระยะเดินทางที่เพิม่ ขึ้นจะสงผลตอปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดที่เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากพื้นทีเ่ ปดโลงสาธารณะดังกลาวมีสวนชวยในการลดปริมาณมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
กิจกรรมภายในพื้นที่อุตสาหกรรม โดยทั้งนี้ระยะเดินทางที่ใกลจนเกิดไปอาจสงผลใหบริเวณชุมชน
แหงนัน้ มีระดับปริมาณของฝุนละอองสูงกวางชุมชนทีม่ ีระยะเดินทางหางออกไป เนื่องมาจาก
กิจกรรมการสัญจรที่กระจุกตัวอยูใ นบริเวณพื้นที่สาธารณะดังกลาว จึงนําไปสูขอเสนอแนะในการ
ออกแบบระบบสัญจร ที่มีการเขาถึงที่สะดวกและกระชับ จากบริเวณพืน้ ที่ชุมชนอยูอาศัยสูพื้นที่
สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ควรสงเสริมการเขาถึงโดยใชยานพาหนะเครื่องยนตให
ลดลง เพื่อเปนการลดความแออัดคับคั่งของสภาพการจราจร รวมถึงสงผลตอพฤติกรรมความถี่ใน
การเขามาใชพนื้ ที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมแหงนั้นไดอีกประการหนึ่ง
4.ระยะเดินทางจากชุมชนสูพ ื้นที่พาณิชยกรรม สงผลตอปริมาณระดับมลพิษทางอากาศที่
เกิดจากกิจกรรมการคมนาคมขนสง จึงนําไปสูขอเสนอแนะในการออกแบบระบบสัญจร ที่มีการ
เขาถึงที่สะดวกและกระชับ จากบริเวณพืน้ ที่ชุมชนอยูอาศัยสูพื้นที่พาณิชยกรรม โดยพื้นที่พาณิชยก
รรมที่ตงั้ อยูใกลและเชื่อมโยงกับพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมแหงนั้น จะมีสวนชวยใน
การเพิ่มความถี่ในการเขามาใชบริการพื้นที่สาธารณะดังกลาวเพิ่มมากขึ้น
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ภาพที6่ 3 องคประกอบหลักของลักษณะกายภาพที่สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเมือง
อุตสาหกรรม
จากขอสรุปเพือ่ ตอบปญหาในการวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวา ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ในที่นี้คือปญหามลพิษทางอากาศ มีสาเหตุที่เกิดจากระบบการ
คมนาคมขนสงภายในพืน้ ทีช่ ุมชนเมืองเปนหลัก โดยเฉพาะจากพฤติกรรมการสัญจรภายในพืน้ ที่
ชุมชนอยูอาศัย และ ระหวางพื้นที่อยูอาศัยสูพื้นที่สาธารณะ โดยการมีพื้นที่สาธารณะภายในสวน
อุตสาหกรรมนั้น สงผลตอระดับความพึงพอใจที่มีตอ บริเวณพืน้ ที่ภายในชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึง่
ลักษณะของพืน้ ที่สาธารณะที่อยูภายในพืน้ ที่สวนอุตสาหกรรมนั้น ควรตั้งอยูในบริเวณที่สามารถ
เขาถึงไดสะดวกจากเสนทางสัญจรหลักจากภายนอก รวมถึงมีความตอเนื่องและเขาถึงไดงายจาก
พื้นที่พาณิชยกรรม นอกจากนี้ขนาดและทิศทางรูปรางของชุมชน ยังสงผลตอความเห็นตอปญหา
ปญหาดานการคมนาคม และระดับความพึงพอใจที่มีตอพื้นที่อยูอาศัย ดังนั้นแนวทางในการ
ออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรม จึงควรคํานึงถึงการสรางความเชื่อมโยงระหวางพืน้ ที่ทั้ง 3 ไดแก
พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่พาณิชยกรรม และชุมชนอยูอาศัย โดยเฉพาะพื้นที่พาณิชยกรรม และ พื้นที่
สาธารณะภายในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเชื่อมตอระหวางพื้นที่ชุมชน
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อาศัย และพืน้ ที่อุตสาหกรรมเขาดวยกัน ทั้งนี้ควรปรับปรุงและสงเสริมระบบการสัญจรระหวาง
พื้นที่ทั้งสาม ดังกลาว ใหสามารถเดินทางเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ออกแบบในสวนชุมชนอยูอาศัยใหมีลักษณะทีก่ ระชับ สามารถเขาถึงไดสะดวก และตั้งอยูใ น
ตําแหนงบริเวณที่ไมถูกรบกวนจากกิจกรรมจากพื้นที่อุตสาหกรรม
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แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง องคประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนพิบูล จํากัด ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
ภาควิชาออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 0-2221-5877, 0-2221-8572 โทรสาร : 0-2221-8837
สวนสําหรับผูแจกแบบสอบถาม
วันที่ ………………………………
เวลาที่แจกแบบสอบถาม
7.00 น. – 10.59 น.

11.00 น. – 14.59 น.

15.00 น. – 18.00 น.

สถานที่แจกแบบสอบถาม (ระบุหมายเลขพื้นที่)............................
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ทางสังคมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม บริเวณสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนพิบูล จํากัด ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลทั้งหมด 3 ตอน ไดแก
1. ขอมูลเบื้องตนของผูใชพื้นที่สาธารณะสวนกลางภายในสวนอุตสาหกรรม
2. รูปแบบพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะสวนกลางภายในสวนอุตสาหกรรม
3. ทัศนคติที่มีตอพื้นที่สาธารณะสวนกลางภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกการศึกษา จึงขอความกรุณาโปรดระบุคําตอบใหตรงตามความเปนจริงมากที่สุด
โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะไมสงผลกระทบใดๆตอผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น และ ขอขอบพระคุณที่ให
ความกรุณาแกผูวิจัยมา ณ ที่นี้
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ตอนที่1 ขอมูลเบื้องตนของผูใชพื้นที่สาธารณะสวนกลางภายในสวนอุตสาหกรรม
กรุณาทําเครื่องหมายลงในชองคําตอบที่ตรงตามความเปนจริง
1. เพศ

ชาย

2. ศาสนา

พุทธ

3. อายุ

ต่ํากวา 18 ป
31-40 ป

4. สถานะภาพ

หญิง
คริสต

โสด

5. อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/ พนักงานขาราชการ
ธุรกิจสวนตัว
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ป.ว.ช./ ป.ว.ส.
ปริญญาตรี

7. ระดับรายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
15,001-20,000 บาท

อิสลาม

อื่นๆ(โปรดระบุ)................

18-25 ป
41-50 ป

26-30 ป
มากกวา 50 ป

สมรส

หยา/ เปนหมาย

พนักงานบริษัทเอกชน
รับจาง
อื่นๆ(โปรดระบุ)…………….
มัธยมตน
มัธยมปลาย
สูงกวาระดับปริญญาตรี
5,000-10,000 บาท
25,000-30,000 บาท

10,001-15,000 บาท
30,000 ขึ้นไป

8. บริเวณสถานที่ทํางาน/ ประกอบอาชีพ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ ศรีราชา
บริเวณละแวกใกลเคียงสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ (หรือระยะหางไมเกิน 2 ก.ม. จากสวน
อุตสาหกรรม)
นิคมอุตสาหกรรม/ทาเรือแหลมฉบัง
ที่บาน
อื่น(โปรดระบุ)…………………………….
9. ตําแหนงที่อยูอาศัย

บริเวณชุมชนหมายเลข (ระบุตําแหนงที่ใกลเคียงตามหมายเลขในแผนที่หนา
ถัดไป).............................................................
ภายบริเวณเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (บริเวณนอกเหนือจากชุมชนที่ระบุหมายเลข
เอาไวในแผนที่)
อื่น(โปรดระบุ)…………………………………….
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10. รูปแบบที่อยูอาศัย
11. ขนาดที่อยูอยูอาศัย
1-2 คน
12. ระยะเวลาที่อยูอาศัย

บานเดี่ยว
หองพัก (คอนโด/อพาทเมนต)
3-5 คน
ต่ํากวา 6 เดือน
4-5 ป

หองแถว/ ทาวนเฮาส
อื่นๆ(โปรดระบุ).....................

5 คนขึ้นไป
6 เดือน – 1 ป
6-10 ป

2-3 ป
10 ปขึ้นไป

13. รูปแบบการคมนาคมขนสงที่ใชเปนประจํา
เดินเทา/ จักรยาน
จักรยานยนต
รถรับจาง/รถสองแถว
รถยนตสวนตัว
อื่นๆ(โปรดระบุ)………………..
14. การไดรับการตรวจสุขภาพรางกายประจําป
เคย
ไมเคยเขารับการตรวจ
15. มีลักษณะความผิดปรกติของสุขภาพหรืออาการเจ็บปวยที่เปนประจํา
ระบบการหายใจ
ระบบการทํางานของหัวใจ
ระบบยอยอาหาร
การทํางานของกลามเนื้อ
อื่นๆ(โปรดระบุ)......................................................

ระบบไหลเวียนโลหิต
ไมพบอาการเจ็บปวย
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ตอนที่2 รูปแบบพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ
16. วิธีที่ใชในการเดินทางสูสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนฯ
เดินเทา/ จักรยาน
จักรยานยนต
รถรับจาง/รถสองแถว
รถยนตสวนตัว
อื่นๆ(โปรดระบุ)………………..
17. ขอมูลการใชพื้นที่สวนพระพรหม
17.1) ความถี่ในการเขามาใชพื้นที่
ทุกวัน
อาทิตยละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละครั้ง หรือนอยกวา
17.2) วันที่นิยมเขามาใชพื้นที่
วันธรรมดา
ไมแนนอน

ไมเคยเขามาใช (ขามไปขอ18)

วันหยุด
ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

17.3) เวลาที่นิยมเขามาใชพื้นที่
ชวงเชา (7.00 น.-10.59 น.)
ชวงเย็น (15.00 น.-18.00 น.)

ชวงกลางวัน (11.00 น.-14.59 น.)
อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................

17.4) จุดประสงคในการเขามาใชพื้นที่
พักผอน
ออกกําลังกาย
อื่นๆ(โปรดระบุ).................................

พบปะสังสรรค/ สถานที่นัดหมาย
กิจกรรมการละเลนตางๆ

18. ขอมูลการใชพื้นที่สวนริมน้ํา
18.1) ความถี่ในการเขามาใชพื้นที่
ทุกวัน
อาทิตยละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละครั้ง หรือนอยกวา
ไมเคยเขามาใช (ขามไปขอ19)
18.2) วันที่นิยมเขามาใชพื้นที่
วันธรรมดา
ไมแนนอน
18.3) เวลาที่นิยมเขามาใชพื้นที่
ชวงเชา (7.00 น.-10.59 น.)
ชวงเย็น (15.00 น.-18.00 น.)

วันหยุด
ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
ชวงกลางวัน (11.00 น.-14.59 น.)
อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................
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18.4) จุดประสงคในการเขามาใชพื้นที่
พักผอน
ออกกําลังกาย
อื่นๆ(โปรดระบุ).................................

พบปะสังสรรค/ สถานที่นัดหมาย
กิจกรรมการละเลนตางๆ

19. ขอมูลการใชพื้นที่อาคารจําหนายสินคา Outlet
19.1) ความถี่ในการเขามาใชพื้นที่
ทุกวัน
อาทิตยละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละครั้ง หรือนอยกวา
ไมเคยเขามาใช (ขามไปขอ20)
19.2) วันที่นิยมเขามาใชพื้นที่
วันธรรมดา
ไมแนนอน

วันหยุด
ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

18.3) เวลาที่นิยมเขามาใชพื้นที่
ชวงเชา (7.00 น.-10.59 น.)
ชวงเย็น (15.00 น.-18.00 น.)
18.4) จุดประสงคในการเขามาใชพื้นที่
ซื้อของ
พบปะสังสรรค/ สถานที่นัดหมาย
อื่นๆ(โปรดระบุ).................................

ชวงกลางวัน (11.00 น.-14.59 น.)
อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................
รับประทานอาหาร
พักผอน

ตอนที่3 ทัศนคติที่มีตอพื้นที่สาธารณะสวนกลางภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ และชุมชน โดยรอบ

หัวขอ
20. ทัศนคติตอการเดินทางสูสวนอุตสาหกรรม
20.1) ความสะดวกสบายในการเดินทาง
20.2) ความรวดเร็วในการเดินทาง
20.3) สภาพแวดลอมขณะเดินทาง
21. ทัศนคติตอพื้นที่สวนพระพรหม
21.1) การเดินทางเขาถึงที่สะดวก
21.2) บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในพื้นที่

นอย
1

ระดับความพอใจ
ÅÆ
2
3
4

มาก
5
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หัวขอ

นอย
1

ระดับความพอใจ
ÅÆ
2
3
4

มาก
5

21.3) ความปลอดภัยภายในพื้นที่
21.4) พื้นที่ใหบริการเพียงพอตอความตองการ
22. ทัศนคติตอพื้นที่สวนริมน้ํา
22.1) การเดินทางเขาถึงที่สะดวก
22.2) บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในพื้นที่
22.3) ความปลอดภัยภายในพื้นที่
22.4) พื้นที่ใหบริการเพียงพอตอความตองการ
23. ทัศนคติตออาคารจําหนายสินคา Outlet
23.1) การเดินทางเขาถึงที่สะดวก
23.2) สภาพบรรยากาศภายในอาคาร
23.3) การใหบริการที่ครบถวนทุกความตองการ
23.4) อาคารรองรับจํานวนคนที่เขามาใชเพียงพอ
24. ทัศนคติตอพื้นที่อยูอาศัย
24.1) บริเวณทําเลที่สะดวกตอการเดินทาง
24.2) การไดบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
24.3) สภาพแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัย
24.4) ความปลอดภัยบริเวณที่อยูอาศัย
24.5) สภาพสังคมบริเวณที่อยูอาศัย
25. ปญหาที่คาดวาสงผลกระทบตอชุมชนที่อยูอาศัย จากสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนฯ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางเสียง
มลพิษทางน้ํา
ปญหาน้ําทวม
ปญหาขยะมูลฝอย
ปญหาดานการคมนาคมขนสง
ปญหาอาชญากรรม
ปญหาทางสังคม
อืนๆ(โปรดระบุ)…………..
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ประวัติผูวิจัย
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ประวัติการศึกษา
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