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งานวิจยั ชิ้นนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะกายภาพที่
สงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในชุมชนลักษณะกายภาพตางๆ ของพื้นที่ชุมชนอยูอาศัยทั้ง 14
แหง ภายในพืน้ ที่ศึกษาไดแก ขนาดชุมชน ระยะหางจากแหลงมลพิษ รวมถึง ระยะทาง และความ
ตอเนื่องในการเดินทาง เมืองอุตสาหกรรม รวมถึง ผลกระทบที่ตามมาทางสังคม
โดยมีพื้นที่ศกึ ษา คือ ชุมชนบริเวณ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒนฯ ศรีราชา ซึ่ง เปนกลุมธุรกิจที่ดําเนิน
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ผลการวิจัยชีใ้ หเห็นวา ลักษณะกายภาพทีแ่ ตกตางกัน ไดแก ระยะเดินทางระหวาง
ศูนยกลางสูจุดเชื่อมตอภายในชุมชนอยูอาศัย และ ระยะเดินทางสูสวนพระพรหมซึ่งเปนพื้นที่
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การวิจยั นี้ สามารถนํามาเปนขอเสนอแนะในการออกแบบวางผังชุมชนเมืองอุตสาหกรรม โดยเนน
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ทั้งสาม

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ........................................
ง

52051204 : MAJOR : URBAN DESIGN
KEY WORD : CONNECTIVITY/ENVIRONMENTAL QUALITY/SOCIAL IMPACT/INDUSTRIAL
ECOLOGY/INDUSTRIAL PARK OR INDUSTRIAL ESTATE
NICHA TANTIVESS : PHYSICAL URBAN DESIGN ELEMENTS SUPPORTING
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN INDUSTRIAL COMMUNITY : THE CASE STUDY OF SAHA
GROUP INDUSTRIAL PARK - SI RACHA, CHON BURI. THESIS ADVISOR : THANA
CHIRAPIWAT, Ph.D.. 179 pp.

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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วิทยานิพนธนี้เริ่มตนขึ้นจากความสนใจสวนตัวของขาพเจา ที่มีตอปญหาสิ่งแวดลอมที่
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ของสิ่งที่ขาพเจานั้นตองการจะทําการศึกษา แตก็ถือวาเปนจุดเริ่มตนทีส่ ําคัญสําหรับขาพเจา ที่จะ
ทําการศึกษาคนควา ในดานสิ่งแวดลอมภายในชุมชนเมืองตอไป ซึ่งจะไมสามารถสําเร็จไปไดหาก
ปราศจากความชวยเหลือสนับสนุน จากบุคคลทานตางๆ เหลานี้
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ใหสามารถรูจักเรียนรู และทําความเขาใจตอสิ่งตางๆ ไดอยางสุขุมและรอบคอบยิ่งขึ้น
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