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 The purpose of this study was to study the average proportion according to the 
Green City Index of Rayong Municipality, Rayong province and to analyze satisfaction and 
demand of green area in Rayong Municipality. The study also proposed the measures to 
develop appropriate green area for study area. The study was qualitative and survey 
research. Structured interview was applied with 3 groups of people which were 1) related 
officials 2) academic staffs and researcher and 3) green area users together with Geographic 
Information System (GIS) application to assess the present satisfaction and to study the 
potential green area to be. The results of the study showed that all sample groups had 
good knowledge and understanding of the use of green space. Also, in terms of 
satisfaction, the scores were quite good and fair, scoring 7 – 8 (good level) for the first and 
second group and 5 – 6 (moderate level) for the last group. There were three coincident 
opinion from these three groups, namely the demand of green area in Rayong 
municipality, public green area in Rayong municipality was clustered and unsecured, the 
mismanagement of green area.  
 To evaluate potential green area, applied factors included landuse, land 
ownership, accessibility to green area. It is found that public area in the south of Rayong 
municipality had high potential which are area along the Lamchareon – Lamrureung 
beach, empty land near the land of highway department and empty land near 
wastewater treatment plant/bric-a-brac collector building of Rayaong municipality. 



 

    

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ส้าหรับการจัดท้าวิชาการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ 
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เล่มนี้ เป็นการศึกษาเนื้อหาสาระในสายวิชาชีพของผู้เขียน 
ที่รวมเอาทั้งวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์การวางผังเมือง และวิชาการด้านของวิทยาศาสตร์  
การจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ศึกษาในระดับมหาบัณฑิต อีกทั้งผู้เขียนได้เล็งเห็นถึงคุณค่า
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวิจัยเล่มนี้ และพอที่จะได้น้าเอาความรู้กับประสบการณ์ในการท้างานมา
ประยุกต์เพ่ือให้การจัดท้าวิชาการค้นคว้าอิสระมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้เขียนจะไม่ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
หากไม่มีคณะบุคคลสนับสนุนในการจัดท้าวิจัยเล่มนี้ ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร.ฆริกา คันธา ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท้าการค้นคว้า
อิสระและให้ความกรุณา สละเวลาให้ค้าปรึกษา ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ 
รวมถึงผลักดันให้ก้าลังใจผู้เขียนตลอดระยะเวลาที่ท้าการศึกาจนวิชาค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ 
ตลอดจนต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้เพ่ือใช้ในการประกอบการจัดท้าการค้นคว้าในครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและผู้แทน เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ผู้เขียนได้ประสานงานในเขต
เทศบาลนครระยอง รวมถึงผู้น้าชุมชน กลุ่มประชาชนตัวอย่างในพ้ืนที่ ที่ให้ผู้เขียนได้เก็บข้อมูล  
จดบันทึก สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ การอนุเคราะห์ข้อมูลที่ส้าคัญในการท้าวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และคณะองค์กรที่ผู้เขียนได้ท้างานอยู่ พ่ี ๆ ทุกคนที่ให้
ความรู้ รวมไปถึงการอนุเคราะห์ข้อมูล การให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้า ตลอดจนบทสัมภาษณ์ และ
ช่วยให้วิจัยเล่มนี้เกิดความรู้และประโยชน์สูงสุด 
 ขอขอบคุณครอบครัว บิดา มารดา ปู่ขุน และเพ่ือนต่างมหาวิทยาลัยของผู้เขียนที่คอยเป็น
ก้าลังใจและส่งเสริมสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนมุมมอง ในการสร้างทัศนคติและแรง
บันดาลใจให้ผู้เขียนมีแรงผลักดันในการท้าวิจัยเล่มนี้จนส้าเร็จลุล่วง  
 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณตัวผู้เขียนเองที่ไม่เคยเลิกล้มความตั้งใจ และรู้จักอดทน ตลอดจน
สั่งสมความเพียรพยายามในครัง้นี้จนประสบผลส้าเร็จ  
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4.4  แผนที่แสดงศักยภาพในการเข้าถึงของพ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่ศกึษา 45 
      โดยใช้เกณฑ์รัศมีระยะรัศมีเป็นตัวชี้วัด  

4.5  แผนที่แสดงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น 46 
      พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง  

4.6  แผนที่แสดงพ้ืนทีท่ี่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ                 47                           
ในเขตเทศบาลนครระยอง  

4.7  แผนภูมิแสดงการให้ความส้าคัญในแต่ละด้านตามความเห็นกลุ่มที่ 1 50 

4.8  แผนภูมิแสดงการให้ความส้าคัญในแต่ละด้านตามความเห็นกลุ่มที่ 2 51 

4.9  แผนภูมิแสดงการให้ความส้าคัญในแต่ละด้านตามความเห็นกลุ่มที่ 3 51 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1  ที่มาและความส าคัญ 

 การก้าหนดมาตรฐานพ้ืนที่สีเขียวต่อพ้ืนที่เมือง ในระดับมหภาคที่มีรายละเอียดการพิจารณา
ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่สุนทรียภาพเมือง จากเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างองค์กรอนามัยโลก 
(WHO) ได้ก้าหนดว่าเมืองใหญ่หรือพ้ืนที่ชุมชนเมือง โดยแต่ละเมืองควรมีอัตราพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อย 
10 – 21 ตารางมตรต่อคน ซึ่งปัจจุบันกลับพบว่าตัวเลขของประชากรของจังหวัดระยองนั้นเพ่ิมสูงขึ้น
เรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนาขยายตัวเมืองโดยอ้างอิงจากตัวเลขของการพัฒนาในแผนผัง
ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคมจากล้าดับศักย์เมือง เทศบาลนครระยองเป็นเมืองศูนย์กลาง
ระดับประเทศและระดับภาค โดยตามล้าดับศักย์เมืองนั้นจะมีประชากรรวม 50,001 - 200,000 คน
จากประมาณที่คาดการณ์ไว้ (ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561) 
 เทศบาลนครระยองครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 16.95 ตารางกิโลเมตร (เทศบาลนครระยอง, 2561)  
คิดเป็นจะอยู่ที่ 84.75 ตรม.ต่อคน ซ่ึงพ้ืนที่ที่มีอยู่ได้ขยายตัวเพ่ืออยู่อาศัย เพ่ือประกอบกิจการทาง
อุตสาหกรรมขยายและเพ่ือท้าการเกษตรกรรมนั้น โดยลักษณะการใช้ที่ดินของเทศบาลนครระยองจาก
ข้อมูลนั้น มีพ้ืนที่ว่างและสวนสาธารณะคิดเป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ เมื่อน้ามาคิดอัตราส่วนที่
ประชากรของเทศบาลนครระยองอยู่ที่ 8.475 ตรม.ต่อคนเท่านั้น เมื่อน้ามาเทียบกับค่ามาตรฐาน
ข้างต้นมาตรฐานพ้ืนที่สีเขียวต่อพ้ืนที่เมืองมีค่าต่้ากว่ามาตราฐานสากลที่ควรจะได้รับ และพบว่าพ้ืนที่
เริ่มมีแนวโน้มในการพัฒนาเมืองในรูปแบบอาคารแนวตั้งบ่งบอกกายภาพเมืองที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
เพราะการที่เมืองมีการขยายตัวแนวสูงหรือแนวดิ่งนั้น แปลว่าพ้ืนที่เมืองแนวราบเริ่มไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการต่อประชากรในพ้ืนที่และขยับไปตามแรงขยายตัวตามระบบเศรษฐกิจพ้ืนที่สาธารณะที่มี
คุณภาพเป็นหนึ่งในดัชนีส้าคัญในการชี้วัดความน่าอยู่ของเมืองจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าเมือง  “น่าอยู่”  
ทั่วโลกจะให้ความส้าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวซึ่งนอกจากนั้นพ้ืนที่ยังมี
แนวโน้มพ้ืนที่สีเขียวที่ลดลงไปตามการขยายตัวเมือง ปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่สีเขียว ปัญหาการ
ขยายตัวอุตสาหกรรมเป็นเหตุให้พื้นที่สีเขียวลดลง ปัญหาขาดพ้ืนที่รองรับน้้าพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อน้้า
ท่วมเฉียบพลัน ปัญหาด้านประชากรแฝงที่เพ่ิมขึ้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องคง
ต้องการแผนงานในการเป็นกรอบชี้น้าเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องต่อการพัฒนาและ
นโยบายที่ขับเคลื่อนโดยจังหวัดระยองและเทศบาลนครระยอง 
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 ตัวชี้วัดเมืองสีเขียวที่เป็นข้อตกลงระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก เช่น European Green City 
Index ตัวชี้วัดนี้ท้าหน้าที่เป็นตัวก้าหนดมาตรการในการน้าไปสู่ความเป็นเมืองสีเขียวของประเทศใน
แถบยุโรป ประกอบด้วย ไปด้วย ตัวชี้วัดทั้งหมด 8 กลุ่ม ได้แก่ การก้าหนดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ระดับการใช้พลังงาน (Energy) จ้านวนอาคารที่ออกแบบโดยค้านึงถึงสภาพแวดล้อม 
(Buildings) ปริมาณของระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Transport) ระบบการจัดการขยะและ
ของเสีย (Waste and Land-Use) ปริมาณการใช้น้้าและระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Water) ปริมาณ
ไนโตรเจนในอากาศซึ่งแสดงถึงคุณภาพของอากาศ (Air Quality) และระบบการจัดการบริหารเมือง 
(Environmental Governance) (UCEU Conference, 2011) 
 ในการพิจารณาพ้ืนที่สีเขียวของเทศบาลนครระยองข้างต้นนั้น นอกจากจะมีสัดส่วนพ้ืนที ่
สีเขียวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ปี 2545 และตามเกณฑ์มาตราฐานตัวชี้วัดเมืองสีเขียวในอาเซียน ที่กล่าวว่าตามขนาดเมืองและบริบท
เมืองไว้ที่ชุมชนขนาดใหญ่ควรมีพื้นที่สีเขียว 10 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลนครระยอง
ยังไม่ทราบสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวที่ชัดเจนและยังไม่ได้มีการท้าการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เทศบาลนครระยองนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของที่ตามการสนับสนุน
ของรัฐรวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่ตามแผนนโยบายท้องถิ่น ดังนั้นผู้เขียนจึงสนใจศึกษาหาสัดส่วนพ้ืนทีสีเขียวใน
ปัจจุบันของเทศบาลนครระยอง รวมถึงการส้ารวจความพึงพอใจความเห็นของประชาชนที่มีผลต่อพ้ืนที่
สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง น้าไปสู่กระบวนการการประเมินพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะของเขต
เทศบาลนครระยองเหมาะสม พร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะของเทศบาลนครระยองเพ่ือให้เป็นการสร้างต้นแบบนครสีเขียวที่มี
บริบทเมืองสีเขียวเชิงบูรณาการที่สมบูรณ์ต่อไป 

 

1.2  ค าถามการวิจัย 

1)  สถานการณ์พ้ืนที่สีเขียวในเทศบาลนครระยองเป็นอย่างไร 
2)  ค่าความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับผลงานทางนโยบายที่มีการด้าเนินการตาม

ปีงบประมาณ 
3)  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสมกับเทศบาลนครระยองเป็นอย่างไร 
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1.3  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือศึกษาสถานการณ์พ้ืนที่สีเขียวและสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะของเทศบาล 
นครระยอง 

2)  เพ่ือหาความพึงพอใจและความต้องการใช้พื้นที่สีเขียวสาธารณะของเทศบาลนครระยอง 
3)  เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะทีเ่หมาะสมกับเทศบาลนครระยอง 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  เทศบาลนครระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงเนื้อที่พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ 
ในเทศบาลนครระยอง 

2)  ทราบปัจจัยต่อการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะของเทศบาลนครระยอง 
3)  ทราบแนวทางต่อการสร้างต้นแบบนครสีเขียวที่มีบริบทเมืองความใกล้เคียงกันให้แก่ 

พ้ืนที่เมืองอ่ืน ๆ 

 
1.5  ขอบเขตงานวิจัย 

 ขอบเขตในการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต    
ด้านพื้นที่และขอบเขตด้านเวลา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
พ้ืนที่เทศบาลนครระยอง อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
2)  ขอบเขตด้านประชากร  
ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงานรัฐ/ตัวแทนชุมชน/กลุ่มประชากรในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง 
3)  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
เทศบาลนครระยอง อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  โดยพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยอง     

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 16.95 ตารางกิโลเมตร  
4)  ขอบเขตด้านเวลา  
ในการท้าการศึกษาการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 

จังหวัดระยอง สิงหาคม - ธันวาคม 2563 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 พ้ืนที่สีเขียว (Green Space Area) หมายถึง พ้ืนที่วัดคุณภาพชีวิตของเมือง โดยยึดตามค่า
ดัชนีตัวชี้วัดพ้ืนที่สีเขียว เฉพาะกลุ่มเน้นเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของพ้ืนที่ว่างรกร้าง โดยเป็นประโยชน์ต่อประชากรในปัจจุบันและอนาคต ก้าหนดเป็นพ้ืนที่กลางแจ้ง
ที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้้าได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่
ด้วย อาจเป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย
พ้ืนที่สี เขียวเพ่ือนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ และพ้ืนที่อรรถประโยชน์ เช่น พ้ืนที่
สวนสาธารณะลานออกก้าลังกาย และท่ีโล่งเพื่อนันทนาการ 
 พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ (Green Public Space Area) หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นสถานที่ 
พักผ่อนหย่อนใจ สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ท้ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
และมีกรรมสิทธ์เป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานไม่แสวงหาผลก้าไร  และมีรูปแบบการใช้งาน 
เป็นพ้ืนที่โล่งเพ่ือการท้ากิจกรรมเพ่ือนันทนาการ โดยการให้บริการประชาชน และประชาชนสามารถ 
เข้าถึงพ้ืนทีไ่ด้ 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การจัดท าวิจัยในเล่มนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ 

ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู้เขียนได้ค้นคว้าและศึกษา จนรวบรวมเป็นกรอบทบทวน
วรรณกรรมรวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎี รวมไปถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้  
 2.1  กรอบการทบทวนวรรณวรรม 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
  2.2.1  แนวคดิเมืองสีเขียว 
  2.2.2  ดัชนีความเป็นเมืองสีเขียว 
  2.2.3  ปัจจัยที่ควรจะด้าเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นเมืองสีเขียว 
  2.2.4  การประเมินพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.2.5  กฎบัตรระดับสากล 
  2.2.6  ความหมายและการจ้าแนกประเภทของพ้ืนที่สีเขียว 
  2.2.7  มาตรฐานพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากรในประเทศต่าง ๆ 
  2.2.8  การจ้าแนกสัดส่วนขั้นต่้าของพ้ืนที่สีเขียวตามขนาดเทศบาล 
  2.2.9  มาตรฐานพ้ืนที่และรัศมีบริการของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
  2.2.10  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  2.2.11  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับแนวทางการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ 
 2.3  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  2.3.1  นโยบายกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดระยองและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
  2.3.2  พระราชบัญญัติการผังเมือง 2562 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  2.4.1  การประเมินศักยภาพการเป็นพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตพระนคร เขตป้อม 
           ปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์ โดย ธนพร สีนาคล้วน (2559) 
  2.4.2  ประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่าง 
           ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย อุบลรัตน์ หยาใส่ (2557) 
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  2.4.3  แนวทางพัฒนาสวนสาธารณะในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย เยาวลักษณ์ 
           จันทมาศ (2555) 
 

2.1  การทบทวนวรรณกรรม 

ตารางท่ี 2.1  กรอบการทบทวนวรรณกรรม 

หัวข้อวิจัยและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ที่มา 
ก. ดัชนีตัวชี้วัดเมืองสีเขียว องค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization-WHO) 
ข. ปัจจัยที่น าไปสู่การเป็นเมืองสีเขียว ธนาคารพัฒนาเอเซียน 
ค. มาตรฐานของพ้ืนที่สีเขียว ส้านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ง. สัดส่วนพื้นที่สเีขียวต่อจ านวนประชากรในพื้นที่เมือง  
จ. ความเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ฉ. แผนนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน 
ช. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในปัจจุบันของนครระยอง 
ซ. สภาพทางกายภาพเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
การคมนาคมขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรัฐก้ากับดูแลในพ้ืนที่ 
สนง.เทศบาลนครระยอง 
ผู้น้าท้องถิ่น  

ฌ. แนวความคิดและทฤษฎีในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทฤษฏีในศาสตร์ของนักวิชาการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และการผังเมือง 
 

 ฌ1. แนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียว 
 ฌ2. แนวคดิเมืองสีเขยีว 
 ฌ3. กฎบัตรข้อตกลงรวมเกี่ยวกับพ้ืนทีส่ีเขียว SDGs 
ญ. ทฤษฎีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ หนังสือการสัมภาษณ์งานแบบมี

โครงสร้าง ดร.วีระวัฒน์ ปันนติามัย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

 ญ1. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-stuctured Interview) 
 ญ2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.1  แนวคิดเมืองสีเขียว 
 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) หมายถึง เมืองที่ถูกออกแบบโดยค้านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีประชากรที่ตระหนักถึงระบบนิเวศและด้าเนินชีวิตบนแนวคิดของ
ความยั่งยืน เพ่ือลดการพ่ึงพาการใช้ทรัพยากรทั้งพลังงาน อาหารและน้้า รวมไปถึงเพ่ือลดการปล่อย
ของเสียในระบบนิเวศทั้งในรูปของความร้อนและมลพิษต่าง  ๆ ซึ่งจะท้าให้เป็นเมืองที่สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองไม่จ้าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากพ้ืนที่ภายนอกสามารถสร้างพลังงานได้เอง
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่ โดยมีหลักการส้าคัญในการลดขนาดรอยเท้านิเวศ (Ecological 
Footprint) และลดการปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับที่ต่้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วางแผนการใช้พ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดปริมาณของเสียด้วยกระบวนการรีไซเคิลหรือ
แปลงของเสียเป็นพลังงาน และลดการเป็นสาเหตุของการสร้างสภาวะโลกร้อนในภาพรวมที่ส้าคัญคือ
ท้าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน ซึ่งเมืองสีเขียวจะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยให้
เมืองสามารถวางแผนพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและงบประมาณของพ้ืนที่ 
และองค์รวมในระดับประเทศและภูมิภาคได้ สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายจาก   
ภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ หลักส้าคัญของเมืองสีเขียว คือ ท้าให้พ้ืนที่สีเขียวมีประโยชน์ลดการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ควบคุมการใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ธรรมชาติ เพ่ือให้เหลือพ้ืนที่      
สีเขียวมาก ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และส่งเสริมการเป็นเมืองที่ยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านพลังงาน อาหาร 
น้้า ขยะและของเสีย โดยเน้นการสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนในพื้นที่เมืองนั้น ๆ (ส้านักสิ่งแวดล้อม, 2552) 
 เมืองสีเขียว (Green City) หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพ้ืนที่
สาธารณะหรือเอกชนที่ประกอบด้วยพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการและมีความงดงามทางสภาพภูมิทัศน์ 
โดยเป็นพ้ืนที่ทาง ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่     
ชุ่มน้้า รวมถึงพ้ืนที่ชายหาด พ้ืนที่ริมน้้า พ้ืนที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้้า  
และแนวสาธารณูปการต่างๆ หรือ พื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง พ้ืนที่สีเขียวที่ถูกรบกวน
สภาพธรรมชาติ และพ้ืนที่สีเขียวที่มีการ ใช้ประโยชน์ผสมผสานกันดัชนีความเป็นเมืองสีเขียว (Green 
City Index) ตามหน่วยวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economist Intelligence Unit: EIU) ได้พัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นชุมชน
เมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี (Urban Expert) เพื่อตรวจสอบผลการด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม        
ในหมวดที่ส้าคัญต่าง ๆ ของแต่ละเมือง โดยเนื้อหาสาระของเล่มวิจัยเล่มนี้จะมุ่งเน้นในหัวข้อด้านการใช้ที่ดิน
และอาคาร (Land use and Building) (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2555) 
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 หากกล่าวแล้วเมืองสีเขียว ไม่ได้หมายถึงเพียงพ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่สีเขียวที่มีต้นไม้ขึ้นแต่พ้ืนที่สี
เขียวในเมืองคือพ้ืนที่ที่ต้นไม้มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่เนื้อเมืองเป็น
พ้ืนที่เตรียมความพร้อมกับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมโดยส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแต่
เป็นประโยชน์สร้างกายภาพเมืองที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมเมือง 
 
 2.2.2  ดัชนีความเป็นเมืองสีเขียว 
 ดัชนีความเป็นเมืองสีเขียวตามหน่วยวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economist Intelligence 
Unit: EIU) นั้นได้เพ่ือให้เป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่  
 1)  ด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
  2)  ด้านการใช้ที่ดินและอาคาร  
  3)  ด้านการขนส่งและจราจร  
  4)  ด้านการจัดการของ เสีย  
  5)  ด้านการจัดการน้้า  
  6)  ด้านการสุขาภิบาล  
  7)  ด้านคณุภาพอากาศ  
  8)  ด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
 อีกทั้ง ยังได้มีการก้าหนดดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียว ซึ่งมีตัวชี้วัดรวม 29 ตัวชี้วัด ท้าการ
ประเมินเมืองต่าง ๆ ในทุกทวีปทั่วโลก กล่าวได้ในระดับสากล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการ
ด้าเนินงานในแต่ละด้าน และให้สามารถ เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานระหว่างเมือง (ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) 
  
ตารางท่ี 2.2  องค์ประกอบดัชนีความเป็นเมืองสีเขียว 
 

องค์ประกอบของมิติหลัก ตัวชี้วัด 

มิติที่ 1  
การใช้พลังงานและ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
 

(1) ปริมาณการปล่อย (CO2) ต่อคน (ตันต่อคน) 
(2) ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วย GDP (MJ/บาท)  
(3) นโยบายต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ  
(4) นโยบายด้านพลังงานสะอาด 

มิติที่ 2  
การใช้ทีด่ินและอาคาร 

(1) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร (ตารางเมตรต่อคน) 
(2) ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อตารางเมตร) 
(3) นโยบายด้านอาคารเขียว 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมิติหลัก ตวัชี้วัด 

 (4) นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
มิติที่ 3  
ด้านการขนส่งและจราจร 

(1) เครือข่ายการให้บริการรถขนส่งสาธารณะพิจารณาจาก
ความยาวของเส้นทางใหบ้ริการต่อพ้ืนที่ในเมือง (กิโลเมตร
ต่อตารางกิโลเมตร) 
(2) นโยบายการลดปัญหาจราจรติดขัด 
(3) นโยบายการให้บริการรถขนส่งสาธารณะ 

มิติที่ 4  
ด้านการจัดการของเสีย 

(1) อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อประชากร (กิโลกรัมต่อคน) 
(2) สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้และได้รับ
การก้าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ในหน่วยสัดส่วนโดย
ปริมาตร) 
(3) นโยบายการลดของเสีย การใช้ซ้้าและการน้ากลับมาใช้
ใหม่ 
(4) นโยบายการเก็บขนและการก้าจัดของเสียของเมือง 

มิติที่ 5  
ด้านการจัดการน้ า 

(1) อัตราการใช้น้้าต่อคน (ลิตรต่อคน) 
(2) สัดส่วนปริมาณน้้าสูญเสียของระบบจ่ายน้้าประปา (%)  
(3) นโยบายด้านคุณภาพน้้าผิวดินและน้้าดื่ม 
(4) นโยบายด้านการจัดการแหล่งน้้าอย่างยั่งยืน 

มิติที่ 6  
ด้านการสุขาภิบาล 

(1) สัดส่วนของประชาชนที่เข้าถึงระบบสุขาภิบาล เช่น มี
ระบบจัดการน้้าเสียและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ (%)  
(2) สัดส่วนปริมาณน้้าเสียที่สามารถรวบรวมและบ้าบัดได้ 
(%)  
(3) นโยบายด้านการสุขาภิบาลของเมือง 

มิติที่ 7  
ด้านคุณภาพอากาศ 
 

(1) ระดับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
ในอากาศ 
(2) ระดับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx)        
ในอากาศ 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมิติหลัก ตัวชี้วัด 

 (3) ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน
อากาศ 

มิติที ่8  
ด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

(1) นโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(2) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
การวิจัยเล่มนี้มุ่งเน้นในเชิงกายภาพซึ่งทางผู้เขียนเลือกมิติที่ 2 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

อาคาร เป็นตัวแปรหลักในการวิเคราะห์และศึกษาการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวในเขต
เทศบาลนครระยอง อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้เขียนสนใจการพัฒนาพ้ืนที่
สีเขียวสาะรณะในเขตเทศบาลนครระยอง 

 
 2.2.3  ปัจจัยท่ีควรจะด าเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นเมืองสีเขียว 
 ก้าหนดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ในกลุ่มประเทศ 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT: Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle) ให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียวมี 7 ด้านซึ่งสามารถน้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมเพ่ือ
เป็นแนวทางของพ้ืนที่กรณีศึกษายังเทศบาลนครระยอง ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ 2 การลดปริมาณของเสีย หรือการท้าไม่ให้ เกิดของเสีย ปัจจัยที่ 3 การ
ออกแบบผังเมือง ปัจจัยที่ 4 การเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่ 5 การขนส่ง ปัจจัยที่ 6 อนามัย
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่ 7 การจัดการน้้า ซึ่งทางผู้เขียนเลือกน้าปัจจัยที่ 3 และปัจจัยที่ 4 มาใช้ใน
การวิเคราะห์และสึกษาข้อจ้ากัดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่สีเขียวของเทศบาลนครระยอง 
เพราะเล็งเห็นปัญหาด้านความต้องการพ้ืนที่สีเขียวของสารณชนของพ้ืนที่ โดยรายละเอียดของ 
ปัจจัยที่ 3 และปัจจัยที่ 4 มีดังนี้  
 ปัจจัยที่ 3 การออกแบบผังเมือง โดยพิจารณา 

1)  อาคารสีเขียว: ท้าให้อาคารใหม่ของรัฐบาลทั้งหมดเป็นอาคารสีเขียว 
2)   การวางผังเมือง: สร้างทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานที่เอ้ือต่อการใช้งานให้กับผู้ใช้ 
3)   งานด้านสิ่งแวดล้อม (งานสีเขียว): การสร้างงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อมสีเขียว  
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ปัจจัยที่ 4 การเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ โดยพิจารณา 
1)   การเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียว: จัดเตรียมพ้ืนที่เปิดเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ส้าหรับทุก ๆ 

0.5 ไมล์ (800 เมตร) จากที่อยู่อาศัย  
2)   พ้ืนที่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้: การควบคุมพ้ืนที่ให้มีเกินกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ที่มีอยู่  
3)   การป้องกันที่อยู่อาศัย: การป้องกันที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม 

(ธนาคารพัฒนาเอเซีย, 2558) 
 

 2.2.4  การประเมินพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 คู่มือการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดท้าขึ้นโดยมีหลักการประเมินเป็น 3 มิติ (ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2548) รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.3  การประเมินพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ล าดับ             ปัจจัย 
มิติด้านนิเวศวิทยา (Ecological Dimension) 

1 การกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว 
2 การดูแลรักษา 
3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
4 มลพษิและคุณภาพของอากาศ 
5 ค่าระบายน้้าของเมือง 

มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Socail Economic Dimension) 
1 การเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียว 
2 การสนองประโยชน์ 
3 การเสนอประโยชน์อย่างหลากหลายของพ้ืนที่สีเขียวเมือง 
4 ผลิตผลจากพ้ืนที่สีเขียว 
5 การจ้างงาน 
6 การศึกษาความรู้ในพ้ืนที่สีเขียว 
7 ความปลอดภัย 

มิติด้านการวางแผนและการจัดการ (Planning and Management Criteria) 
1 การจัดท้าแผนงานและโครงการ 
2 การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
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 คู่มือดังกล่าวได้ก้าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องส้าหรับการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวโดยทั่วไป ซึ่งสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งระบุรายละเอียดเฉพาะเจาะจงต่อไปได้ การศึกษานี้ได้น้าแนวคิด
มิติทั้ง 3 มิติ ในการพิจารณาในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 
 
 2.2.5  กฎบัตรระดับสากล 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) องค์การ
สหประชาชาติจึงได้มีการก้าาหนดเป้าหมายการพัฒนาของโลกในระยะ 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 -
2573) ขึ้นใหม่โดยมีแนวคิดที่จะสร้างความสมดุลของการพัฒนาของโลกทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมขึ้น เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ การศึกษานี้เน้นเป้าหมายที่ 11 สร้างเมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานที่ปลอดภัย และเป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะรายละเอียดของทั้ง 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 11 
สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย หมายถึง การท้าให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสม
และพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่องการขนส่ง
สาธารณะ การสร้างพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะ
แบบมีส่วนร่วม และเป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก หมายถึง 
มุ่งม่ันที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้้า พ้ืนที่กึ่งแห้งแล้ง 
และภูเขา การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ท้าลายป่าก็เป็นสิ่งส้าคัญที่จะช่วย
บรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือที่จะลดการ
สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (United Nations Thailand, 
2015) 
 แผนแม่บทของโลกท่ีให้ความส้าคัญต่อชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้นการหาแนวทางเพ่ือป้องกันหรือบรรเทา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก้าลังจะเกิดขึ้นของเมืองจึงมีความจ้าเป็นในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง 
จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและเป็นวิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพแวดล้อมในเขตเมือง 
 
 2.2.6  ความหมายและการจ าแนกประเภทของพ้ืนที่สีเขียว 
 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548ข) ได้ให้ค้าจ้ากัดความ
พ้ืนที่สีเขียวว่าหมายถึง พ้ืนที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุม
ด้วยพืชพรรณที่ถูกปลูกบนดินที่ซึมน้้าได้โดยที่ดินนั้นอาจมีสิ่งปลูกสร้างหรือพ้ืนผิวแข็งที่ไม่ซึมน้้า
รวมอยู่หรือไม่ก็ได้หมายรวมถึงพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมืองอาจเป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือเอกชน 
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ที่สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการและความงามทาง 
ภูมิทัศน์ พ้ืนที่อรรถประโยชน์ เช่นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่สาธารณูปการ พ้ืนที่แนวกันชน พ้ืนที่สีเขียว 
ในสถาบันต่าง ๆ พ้ืนที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตได้แก่พ้ืนที่ป่าไม้พ้ืนที่ 
ชุ่มน้้า พ้ืนทีท่ี่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้้า และแนวสาธารณูปการต่าง ๆ หรือ
พ้ืนที่ อ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง พ้ืนที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติและพ้ืนที่ 
สีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน พ้ืนที่สีเขียวอาจมีความหมายเฉพาะหมายถึง พ้ืนที่ซ่ึงมีการ
ก้าหนดเขตการใช้ที่ดิน โดยผ่านทางกฎหมาย เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมบนพ้ืนดินที่มีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับการเพาะปลูกเนื่องมาจากคุณภาพที่ดินและสภาพดินฟ้าอากาศ ตลอดจน
การควบคุมการปลูกสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆซึ่งจะมีผลเสียต่อการท้า
การเกษตรหรือต่อสิ่งจ้าเป็นพ้ืนฐานของพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่สีเขียวซึ่งได้รับการก้าหนดโดย
กฎหมายเช่นนี้อาจเรียกว่า ริ้วสีเขียว (Green Belt) เป็นต้น (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, 2531 อ้าง
ถึงใน อนิศรา อ่อนบุญญะ, 2549) 
 พ้ืนที่สีเขียวสามารถจ้าแนกได้หลายรูปแบบ การจ้าแนกอาจใช้บทบาทหน้าที่ของพ้ืนที่นั้น ๆ 
ขนาด และลักษณะทางกายภาพ ซึ่งแต่ละประเทศมีมาตรฐานในการจ้าแนกพ้ืนที่สีเขียวแตกต่างกัน  
ในประเทศไทยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548ก) ได้จัดท้าคู่มือ
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวโดย แบ่งประเภทพ้ืนที่สีเขยีวออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่  

1)   พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการและ ความงามทางภูมิทัศน์ ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียว
นันทนาการ พ้ืนที่สีเขียวภูมิทัศน์และพ้ืนที่สีเขียว ส่วนบุคคล  

2)   พ้ืนที่สีเขียวอรรถประโยชน์ ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการผลิต พ้ืนที่สีเขียวบริเวณ 
สาธารณูปการ พื้นที่สถาบัน และโบราณสถาน เป็นต้น 

3)   พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์ ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้้า และ พ้ืนที่ป่า 
4)   พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาว ได้แก่ ฝั่งแม่น้้าและล้าคลอง ริ้วแนวทางเดิน และเขต

ทางเท้า - ริมเกาะกลางถนนในเมือง เป็นต้น  
5)   พ้ืนที่สีเขียวอื่น ๆ ได้แก่ ที่ดินว่าง เปล่า (ไม่มีการพัฒนา) พื้นที่ย่านการค้ารกร้าง 

และพ้ืนที่ย่านอุตสาหกรรมรกร้าง เป็นต้น  
6)   พ้ืนที่สีเขียวพิเศษ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติที่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้พืชพรรณ 

ธรรมชาติ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ส้านักผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (2549) ได้ให้ค้าจ้ากัดความ
พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบการใช้-ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ดินประเภทที่สงวนและควบคุมการพัฒนา     
(ท่ีโล่งและนันทนาการ) ซึ่งพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การจ้าแนกเพ่ือจัดให้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง โดยการจ้าแนกของ
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กรมโยธิการและผังเมืองนั้นได้ให้ค้าจ้ากัดความ พ้ืนที่สีเขียว ได้แก่ สวนสาธารณะ ป่าไม้ ที่เว่นว่าง
ระหว่างสิ่งปลูกสร้างในเมือง 
 
 2.2.7  มาตรฐานพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากรในประเทศต่าง ๆ 
 การศึกษานี้ได้น้านิยามมาตรฐานพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากรในประเทศต่าง ๆ โดยจาก
การแสดงคา่มาตราฐานนั้นประเทศที่มีพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อประชากร 1,000 คน (หน่วย: ไร่) มากที่สุด 
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และน้อยที่สุด คือ ประเทศไทเป และพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อประชากร 1 คน 
(หน่วย: ตารางเมตร) มากที่สุดคือ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และน้อยที่สุด คือ ประเทศไทเป 
 
ตารางท่ี 2.4  ค่ามาตรฐานพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากรในประเทศต่าง ๆ 
 

ประเทศ พื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร 
1,000 คน (หน่วย : ไร่) 

พื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร  
1 คน (หน่วย : ตารางเมตร) 

มาตรฐานสากล 9.38 15 
สหรัฐอเมริกา 25 40 

อังกฤษ 17.50 23 
เม็กซิโก 9.40 15 
โปแลนด์ 9.40 15 
สิงคโปร์ 6.80 10.90 
ญี่ปุ่น 3.37 5.4 

มาเลเซีย 1.80 2.90 
ไทเป 0.25 0.40 

 
แหล่งที่มา:  Park and Greenery Space Planning in a large City: Laboratory of Urban   

Landscape Design, Nobura Masuda, Prefecture, College of Agriculture, 
2003 อ้างถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2548. 

 
 2.2.8  การจ าแนกสัดส่วนขั้นต่ าของพ้ืนที่สีเขียวตามขนาดเทศบาล 
 การศึกษานี้ได้น้าการจ้าแนกสัดส่วนขั้นต่้าของพ้ืนที่สีเขียวตามขนาดเทศบาล โดยพ้ืนที่ที่
ผู้เขียนได้ศึกษานั้น คือ พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งนั้นหมายความว่า ผู้เขียนต้องจ้าแนกพ้ืนที่
ศึกษาเป็นขนาดเทศบาลนคร หรือเทียบเท่ากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ที่ ควรมีขนาดพ้ืนที่ 
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สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 12 ตารางเมตรต่อคน หรือ 7.5 ไร่ต่อประชากร 1,000 คน และมีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือการบริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน หรือ 2.5 ไร่ต่อประชากร 1,000 คน 
 
ตารางท่ี 2.5  การจ้าแนกสัดส่วนขั้นต่้าของพ้ืนที่สีเขียวตามขนาดเทศบาล 
 
ขนาดของเทศบาล ขนาดพื้นที่สีเขียว 

เทศบาลต าบล ควรมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 10 และมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการอย่าง
น้อย ร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 

เทศบาลเมือง ควรมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 10 และมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการอย่าง
น้อย ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 

เทศบาลนคร 
กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 

ควรมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 12 ตารางเมตรต่อคน หรือ 7.5 ไร่ต่อ
ประชากร 1,000 คน และมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการ อย่างน้อย 4 ตาราง
เมตรตอ่คน หรือ 2.5 ไร่ต่อประชากร 1,000 คน  

 
แหล่งที่มา:  ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548. 
 

 2.2.9  มาตรฐานพื้นที่และรัศมีบริการของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
 การศึกษานี้ ได้น้าการแสดงมาตรฐานพ้ืนที่และรัศมีบริการของสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร มาเปรียบเทียบตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง  
 พ้ืนที่อยู่ในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ความหนาแน่นอยู่ที่ 48 - 
80 คนต่อไร่ โดยรัศมีการให้บริการพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ ระดับละแวกบ้านไม่ควรเกินที่ 0.2 กิโลเมตร 
ระดับหมู่บ้านไม่ควรเกินที่ 0.5 กิโลเมตร ระดับชุมชนไม่ควรเกินที่ 1 กิโลเมตร ระดับย่านไม่ควรเกินที่ 
2.5 กิโลเมตร เมืองไม่ควรเกิน 5 กิโลเมตร ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.6  มาตรฐานพ้ืนที่และรัศมีบริการของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ความหนาแน่น
(คน/ไร่) 

ระดับ
สาธารณูปการ 

พื้นที่ (ไร่) รัศมีการ
ให้บริการ (กม.) 

ทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่น
น้อย 

6 - 20 ละแวกบ้าน 
หมู่บ้าน  
ชุมชน  
ย่าน  
เมือง 

0.5 
0.5 - 3.0 

2.0 - 20.00 
20.00 - 100.00 

>100.00 

0.2 
0.5 
1.0 
2.5 
5.0 

ที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
ปานกลาง 

24 – 32 ละแวกบ้าน 
หมู่บ้าน  
ชุมชน  
ย่าน  
เมือง 

0.5 
0.5 - 3.0 

2.0 - 20.00 
20.00 - 100.00 

>100.00 

0.2 
0.4 
0.8 
2.0 
4.0 

ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
มาก 

48 – 80 ละแวกบ้าน 
หมู่บ้าน  
ชุมชน  
ย่าน  
เมือง 

0.5 
0.5 - 3.0 

2.0 - 20.00 
20.00 - 100.00 

>100.00 

0.2 
0.4 
0.8 
1.2 
2.0 

พาณิชยกรรม 
และท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นมาก 

80 ละแวกบ้าน 
หมู่บ้าน  
ชุมชน  
ย่าน  
เมือง 

0.5 
0.5 - 3.0 

2.0 - 20.00 
20.00 - 100.00 

>100.00 

0.2 
0.5 
1.0 
2.5 
5.0 

อุตสาหกรรม 
 
 
 
 

8 ละแวกบ้าน 
หมู่บ้าน  
ชุมชน  
ย่าน  
เมือง 

0.5 
0.5 - 3.0 

2.0 - 20.00 
20.00 - 100.00 

>100.00 

0.2 
0.5 
1.0 
2.5 
5.0 
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ตารางท่ี 2.6  (ต่อ) 
 

ประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ความหนาแน่น
(คน/ไร่) 

ระดับ
สาธารณูปการ 

พื้นที่ (ไร่) รัศมีการ
ให้บริการ (กม.) 

เกษตรกรรม 12 ละแวกบ้าน 
หมู่บ้าน  
ชุมชน  
ย่าน  
เมือง 

0.5 
0.5 - 3.0 

2.0 - 20.00 
20.00 - 100.00 

>100.00 

 

 
แหล่งที่มา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง ส้านักผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2545ข. 

 
 2.2.10  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
  2.2.10.1  ค้านิยามและความหมาย 
  สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2542) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ว่าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ประกอบด้วย 2 ค้า คือ ระบบ
สารสนเทศ (Information System) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นขั้นตอน สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการภายในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถน้าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ส่วนค้าว่าภูมิศาสตร์ (Geography) มาจากรากศัพท์
ว่า geo หมายถึงโลก และ graphy หมายถึงการเขียน ดังนั้นภูมิศาสตร์จึงหมายถึงการเขียนเรื่องราว
เกี่ยวกบโลกหรือมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบพ้ืนที่ (Spatial Relationship) 
  เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2554) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หมายถึงกระบวนการท้างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) 
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) การปรับปรุงข้อมูลการค้านวณ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์ 
  พิภพ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2540 อ้างถึงใน วีรวัฒน์ ธิติสวรรค์ , 2544) ให้
ความหมายของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกที่มีความสามารถใน
การเก็บข้อมูลด้านแผนที่หรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพต่าง ๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite 
Images) ภาพถ่ายทางอากาศ (Arial Photographs) เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถน้าเข้า
ข้อมูล แผนที่หรือข้อมูลภาพต่าง ๆ ของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งข้อมูลแต่ละด้านจะจัดเก็บไว้ด้วย
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โปรแกรมในลักษณะของข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Layer) หรือการซ้อนทับข้อมูล (Overlays) หรือชั้นข้อมูล 
(Coverages) แล้วสามารถน้าเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพ่ือหาค้าตอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
  สุเพชร จิรขจรกุล (2544) ให้ค้านิยามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไว้ว่าเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) จะน้ามาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันและกัน โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวางข้อมูลต่าง ๆ 
ขึน้อยู่กับชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนั้น ๆ 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงหมายถึง กระบวนการท้างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์     
ที่มีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูลด้านแผนที่หรือข้อมูลในลักษณะที่เป็น
ภาพต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ออกมา และน้ามาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันและกัน โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ และแสดงผลเป็นภาพทางด้านกราฟฟิกเพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการพยากรณ์ต่อไป  
  2.2.10.2  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการ  
  โดยหลักการแล้วจะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์องค์ประกอบ
ด้านซอฟท์แวร์หน่วยงานหรือ ตัวบุคคลวิธีการปฏิบัติงานและข้อมูล ดังนี้ (เอกพล ฉิ้มพงษ์, 2553)  
  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เช่น ดิจิไทเซอร์ เครื่องprinter เป็นต้น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ต้องมีองค์ประกอบที่ต่างจากเครื่องประมวลผลอ่ืน กล่าวคือต้องมีสมรรถนะเพียงพอที่จะ
จัดการกบข้อมูลเชิงพืนที่ที่มีปริมาณมากได้ 
  ซอฟท์แวร์ (Software) ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือโปรแกรมหรือชุดค้าสั่ง
ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท้างานตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น Arcview Mapinfo SPANS Geomedia โดย
ซอฟท์แวร์ควรมีลักษณะที่ส้าคัญ 5 ประการคือ สามารถป้อนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลจัดเก็บข้อมูลและ
จัดการฐานข้อมูลรวมถึงสามารถค้านวณ วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลข้อมูลและมีระบบในการอ้านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
  บุคลากร (Peopleware) คือ ผู้ที่มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการ
จัดการฐานข้อมูลจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 
  วิธีการปฏิบัติงาน (Methodology หรือ Procedure) คือขั้นตอนการท้างานซึ่ง
ผู้ใช้งานเป็นผู้ก้าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูล 
  ข้อมูล (Data) จัดเป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยระบบ
จะไม่สามารถสร้างข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้ถ้าขาดข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย 
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  2.2.10.3  กระบวนการท้างาน ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี 4 กระบวนการ คือ 
  การน าเข้าข้อมูล (Data Input) เป็นการบันทึกรหัสข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูลของระบบ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและ
ค่าใช้จ่ายสูง ข้อมูลที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส้าคัญ คือ ต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
ต้าแหน่งของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต้องถูกต้อง การจ้าแนกข้อมูลต้องถูกต้องและสมบูรณ์วิธีการที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลตลอดจนการบันทึกรหัสข้อมูลจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยข้อมูลที่จะน้าเข้าสู่
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 
  การจัดการข้อมูล (Data Management) ได้กล่าวมาแล้วว่าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มีข้อมูลอยู่ 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ซึ่ งต้องมีการจัดเก็บ 
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงกัน โดยจัดเก็บอยูในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นรูปแบบ
ข้อมูลดิจิตอล ที่มีการจัดเก็บ อย่างเป็นระบบสามารถน้ามาประมวลผลวิเคราะห์ได้อยางรวดเร็ว 
แม่นย้าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และสะดวกในการบ้ารุงรักษา ทั้งนี้    
การจัดการระบบฐานข้อมูลจะมีข้อดี ดังนี้  

ก.  ลดความซ้้าซ้อนของข้อมูล  
ข.  มีการก้าหนดความสัมพันธ์อยางชัดเจน ระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิง

คุณลักษณะรวมทั้งใช้ความสัมพันธ์แวดล้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพ้ืนที่แต่ละชนิด 
ค.  มีการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลที่สัมพันธ์กันให้ทันสมัยโดยอัตโนมัติ  
ง.  มีศูนย์ควบคุมระบบฐานข้อมูลด้วยการรักษาความปลอดภัยและ

ตรวจสอบความต่อเนื่องของข้อมูลอยูเสมอ  
  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ต้องใช้ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิง
คุณลักษณะในฐานข้อมูลซึ่งแตกต่างจากระบบอ่ืน ๆ ที่ใช้จัดท้าแผนที่หรือฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียว 
การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบค้าถามตามความต้องการของผู้ใช้ได้ตั้งแต่ด้านพ้ืนฐานจนถึงระดับที่มี
ความซับซ้อน 
  การแสดงผล (Data Display) หลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนที่ รายงาน กราฟ 
ตารางเพ่ือทีจ่ะน้าผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผนในงานต่าง ๆ ต่อไป 
  2.2.10.4  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการในประเทศไทย 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการใน
หลายด้านซึ่งแต่ละเรื่องมีข้อมูลและกระบวนการวิ เคราะห์ที่มีความแตกต่างกนั รวมถึงอาจมีพ้ืนที่
ศึกษาแตกต่างกันไปโดยตัวอยางการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในประเทศไทย  
ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 
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  ด้านเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการขับเคลื่อนระบบ
ขนส่งไทย สามารถช่วยในการจัดการและบริหารข้อมูล พร้อมทั้งท้าให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ในเชิงพ้ืนที่ได้เป็นอยางดี สามารถแสดงเส้นทางการขนส่งแต่ละประเภท เพ่ือใช้ก้าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ส้าหรับการใช้เส้นทางการขนส่ง และสอดคล้องกบปริมาณการขนส่ง ท้าให้ประหยัดทั้ง
เวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป (สุวรรณี อัศวกุลชัย, 2551) 
  ด้านสาธารณูปโภค การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานด้านไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงที่มีหน้าที่ให้บริการกับประชาชน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชน มีการขยายตัว อย่าง
รวดเร็วข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันดังนั้นการไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดท้าแผนที่ระบบ
ไฟฟ้าด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัย (สมบัติ อยู่เมือง, 2547) 
  การน้าภาพถ่ายทางอากาศมาเปรียบเทียบช่วยให้ง่ายต่อการประเมินความเสียหาย
เบื้องต้นท้าให้รวดเร็วต่อการวางแผนเพ่ือเข้าไปด้าเนินการช่วยเหลือคนในพ้ืนที่และฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมต่อไป (สมบัติ อยู่เมือง, 2547) 
  ด้านสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ
โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ส้าหรับใช้เป็ ต้นแบบในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดไข้หวัดนกในประเทศไทย รวมถึงการส้ารวจ
ข้อมูลต้าแหน่งพิกดของฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก รูปแบบของการเลี้ยงสัตว์ปีก ข้อมูลเกี่ยวกับ
การอพยพของสัตว์ปีก และข้อมูลทางด้านผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการฉีดพนยา เป็นต้น 
  การประเมินศักยภาพพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวในเขตเทศบาลนครระยองนี้ จะเป็น   
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สีเขียวสาะรณะในเทศบาล
นครระยอง ซึ่งจะเป็นการใช้วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ก่อนที่จะไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป 
 
 2.2.11  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ 
  2.2.11.1  การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-stuctured Interview) 
  เป็นการสัมภาษณ์ที่ได้รับการจัดระเบียบแบบแผนขึ้นบ้สงแล้ว เช่น มีก้าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของต้าแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งความรู้
ความสามารถที่ต้องการองค์ประกอบที่จะซักภามมีตัวอย่างค้าถาม ค้าชี้แจ้ง ขั้นตอนต่าง  ๆ ให้แก่ผู้
สัมภาษณ์ได้ทราบล่วงหน้าก่อนด้าเนินการสัมภาษณ์ อาจมีการชี้แจ้งท้าความเข้าใจแนวทางต่าง  ๆ 
ของการสัมภาษณ์ให้แก่กรรมการได้ทราบ แต่ในทางปฏิบัติผู้ออกแบบ ผู้ด้าเนินการยังไม่แน่ใจว่า
กรรมการสัมภาษณ์ได้ด้าเนินการสัมภาษณ์ ตามข้อแนะน้ามากน้อยเพียงใดเพ่ือให้ เพ่ือให้การ
ประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์งานแบบนี้มีโครงสร้างได้ผลอย่างจริงจัง องค์การต่าง  ๆ พึงพัฒนารูปแบบ
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การสัมภาษณ์จากแบบไม่มีโครงสร้างสู่แบบกึ่งมีโครงสร้างก่อน เพ่ือเป็นการเรียนรู้ข้อคิดแนวทาง
ประยุกต์ใช้แง่มุมต่าง ๆ ที่เหมาะสม และแสวงหาความเป็นไปได้ในทางการปฏิบติกับองค์การแต่ละ
แห่ง ก่อนที่จะน้ารูปแบบสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างมาใช้เป็นกระบวนการสัมภาษณ์ที่มีการ
ออกแบบ ด้าเนินการ และประเมินผลได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพ่ือระบุทักษะความรู้
ความสามารถที่ช่วยการปฏิบัติงานได้ส้าเร็จ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2543) 
  2.2.11.2  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  หลักส้าคัญในการตีความ (Content Analysis)  
  นฤมิตนิยม (รังสรรค์วิทยา) (Constructionism) ให้ความส้าคัญกับความคิดรวบ
ยอดที่สรุปออกมาว่ามีเนื้อหาที่ส้าคัญที่สุดจากประเด็นที่ปรากฎอย่างไรบ้างในการแยกประเด็นอาจ
จ้าแนกเป็นข้อ ๆ ตามเนื้อหา เน้นค้าหลัก ค้าส้าคัญ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ฯลฯ ไว้ก่อน 
  นัยนิยม (Interpretivism) การตีความตามความจริงที่คาดว่ามีนัยยะ หรือส่อเค้าว่า
จะเป็นอย่างที่ให้เนื้อความไว้ เช่น ตามทฤษฎีคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดสูง ดังนั้น  
ในการตีความจะพิจารณาถึง นัยยะที่ส่อเค้าคือความอ้วน หรือตัวอย่างการตีความประโยคนี้ “ในชุมชน
ล้วนมีแต่คนอ้วน หลายคนชอบกินของมัน ๆ เช่น เครื่องในสัตว์มันเป็นความชอบของคนพ้ืนเพนี้ จะแก้
ไม่ให้กินเลยคงไม่ได้” 
  สัญนิยม (Phenomenology) เป็นเนื้อความที่ ให้ความหมายไปในทางที่ เป็น
สัญญาณหรือปรากฎการณ์ว่าน่าจะตีความไปตามที่เห็นหรือที่ปรากฏนั้น ยกตัวอย่าง เช่น ตามทฤษฎี
ว่าด้วยการป่วยเป็นโรคเอดส์ จะมีอาการ มีตุ่มด้าที่ล้าคอ ล้าตัว แขน ฯลฯ รูปร่างผอม ตัวด้าคล้้า มี
สะเก็ดเงินหลุดล่วง ฯลฯ (โยธิน แสวงดี, 2563) 
  การน้าแนวทางทฤษฎีการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์มาใช้เพ่ือความแม่นย้าและชี้
น้าไปสู่กรอบการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้คิด
แบบสัมภาษณ์ในลักษณะกึ่งโครงสร้างอีกทั้งยังได้น้าเอาการวิเคราะห์การตีความมาใช้ในส่วนการจับ
ประเด็นเนื้อหาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในการท้าวิจัยในเล่มนี้ด้วยเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ใน
เนื้อหาวิจัยมากยิ่งขึ้น 

 

2.3  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  

2.3.1  นโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนพัฒนาเชิงพืน้ทีท่ี่เกี่ยวข้อง 
2.3.1.1  นโยบายจังหวัดระยอง 
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564 เป็นการก้าหนดแนวทางการพัฒนาของ

จังหวัดระยอง ให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



22 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุลบน
พ้ืนฐานความพอเพียง” (City Innovative Advances, Balanced Development, Based on the 
Sufficiency Economy) ที่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุม้กันเพือ่ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ เสริมสร้างรากฐาน
การพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
  แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564 ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด 
6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับการขยายตัวและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นทั้งการลงทุนจากภาครัฐ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุก ๆ พ้ืนที่รวมถึงพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลนครระยองนั้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงท้าให้เป็น
พ้ืนที่ศึกษาดังกล่าวเป็นเป้าหมายหลักในการเลือกอยู่อาศัยของแรงงานที่จะเข้ามา เนื่องจากมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกท่ีครบครัน อีกทั้งยังมีความหลากหลายทั้งทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมอละความหลากหลายทาง
ชีวภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยองบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในอนาคตทางเทศบาลนครระยองจึงมีแนวทางและยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมพ้ืนที่ศึกษา คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการ
มีส่วนร่วม และยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้การพัฒนาเมืองเทสบาลนครระยองเติบโตไปกับการควบคู่
สิ่งแวดล้อมที่ดีและคุณภาพชีวิตของพลมืองดีขึ้น 
  2.3.1.2  นโยบายระดับท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือมุ่งเน้นการปฏิบัติการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
และแผนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงพ้ืนที่มากที่สุด จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นกรอบในการพัฒนาพ้ืนที่เทศบาล
นครระยองให้สามารถรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ที่ได้ก้าหนดให้จังหวัดระยองเป็นพ้ืนที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EECi) ทั้งด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน รวมถึง
สิ่งแวดล้อมที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง โดยมียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เทศบาลนครระยองอย่างเหมาะสม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมือง
ให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แนวทางเมืองคาร์บอนต่้า และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
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 2.3.2  กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเชิงพื้นที่ 

2.3.2.1  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
การวาง จัดท้าและด้าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณ

เมอืงและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทน
เมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพ่ือให้มีหรือท้าให้เมืองดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความ
สะดวกสบาย ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ
ภาพของสังคมเพ่ือส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม เพ่ือด้ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และ
วัตถุท่ีมีประโยชน์และคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพ่ือ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในธรรมชาติ ปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยองนั้น อยู่ในการบังคับใช้ผังนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เรื่อง 
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562: ส้านักงาน โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอ้านาจ
ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (7) มาตรา 30 มาตรา 31และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562” 
  ข้อ 2 ให้ใช้บังคับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

2.3.2.2  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 
  การแก้ไขเพ่ิมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พระราชบัญญัติฉบับนี้บางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบ
มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้เกิดการบริหา ร
จัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 26 ในการควบคุมมลพิษในเขตพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท้า
แผนปฏิบัติการจะต้องมี แบบแปลน รายละเอียด ประมาณการราคาโครงการ ติดตั้ง ปรับปรุง 
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ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยองอย่างเป็นระบบและการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมควร
น้าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  มาเป็น
แนวทางในการประกอบเล่มวิจัยค้นคว้านี้ด้วย 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 การประเมินศักยภาพการเป็นพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตพระนคร เขตป้อมปราบ             
ศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์ โดย ธนพร สีนาคล้วน: ภาควิชาการออกแบบ
ชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปกร 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาการได้มาของพ้ืนที่สีเขียวและรูปแบบพ้ืนที่สีเขียว วิเคราะห์ 
และประเมินศักยภาพพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวในเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธ์วงศ์ 
กรุงเทพมหานคร และเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เหมาะสมกับในเขตพ้ืนที่ศึกษา 

เป็นการศึกษาว่าจะได้พ้ืนที่สาธารณะสีเขียวมาได้อย่างไร และควรพัฒนาในรูปแบบใด โดยใช้
วิธีการศึกษาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูล
พ้ืนที่ศึกษา ข้อมูลพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว วิเคราะห์พ้ืนที่ และ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้พ้ืนที่และอยู่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่ โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบของพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวมี 8 รูปแบบ 1 ) ทางเดินธรรมชาติ 2) การอนุรักษ์สภาพ
ธรรมชาติ 3) การท้าเกษตรในเมือง 4) สวนสาธารณะในห้าง 5) พ้ืนที่สุสาน 6) สวนสาธารณะในพ้ืนที่
ทิ้งร้าง 7) พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ว่าง 8) อาคารเขียว ส้าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนที่สาธารณะสีเขียวในพ้ืนที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) พ้ืนที่ถนน 2) พ้ืนที่ริมน้้า 3) 
พ้ืนที่บริเวณสะพาน 4) พ้ืนที่ทิ้งร้าง 5) พ้ืนที่ชุมชน 6) พ้ืนที่บนดาดฟ้าอาคาร ซึ่งพ้ืนที่ทั้ง 6 ประเภท  
มีรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภทการใช้งานของพ้ืนที่โดยผู้เขียน
ได้วิเคราะห์ปัญหาที่ตามาในการเกิดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือปรับปรุง  

 
2.4.2 แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย     

อุบลรัตน์ หยาใส:่ ภาควิชาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาานโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ ส้ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการฯ และพ้ืนที สีเขียว
ประเภทอ่ืน ๆ ความพึงพอใจต่อสิ่งบริการของสวนสาธารณะ ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
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เชิงปริมาณ 504 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ 20 ตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส้ารวจภาคสนามแบบตรวจรายการ ผลการศึกษาพบว่า
เทศบาลนครเชียงใหม่ มี 3 นโยบาย 2 แผนงาน และ 18 โครงการ ผลประเมินประสิทธิภาพ
โครงการฯ และพ้ืนที่สีเขียวประเภทอ่ืน ๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งบริการสวนสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาอุปสรรคที่ส้าคัญ คือ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ สิ่งอ้านวยความสะดวกไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาดการบ้ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และภูมิทัศน์ ขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยีองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนให้มีบทบาทต่อการขจัดปัญหา
อุปสรรค 
 

2.4.3 แนวทางพัฒนาสวนสาธารณะในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย เยาวลักษณ์  
จันทมาศ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ศีกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตามลักษณะพ้ืนที่
สวนสาธารณะในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ความพึงพอใจ ควมต้องการของประชนที่
มีต่อการพัฒนาสวนสาธารณะ ร่วมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยผลการศึกษาพบว่า เขตบารักเป็นเขตศูนย์กลางทางการค้า
และบริการของกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เขตบางรักมี
สวนสาธารณะ 3 ประเภท คือ สวนหย่อมขนาดเล็ก สวนถนน และสวนเฉพาะทาง สวนสาธารณะ
ดังกล่าวมีขนาดเล็ก ไม่เอ้ือต่อการท้ากิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
จึงมีความต้องการระดับมากในเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการศึกษา ตลอดจน
ต้องการสวนสาธารณะทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ สวนแนวตั้งหรือสวนดาดฟ้าในพ้ืนที่ แนวทางพัฒนา
สวนสาธารณะจึงควรจัดหาพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะเพ่ิมเติม อีกทั้งพัฒนาและปรับปรุง
สวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม 
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บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
 

3.1  กรอบแนวคิดการศึกษา  
  

การศึกษานี้เป็นการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง โดยต้องได้น้าวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผังเมือง และวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดสูงสุด โดยมีฐานข้อมูลที่อยู่กรอบแนวคิดที่น้ามาใช้ ดังนี้ ข้อมูล 
จากการรวบรวมนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการรวมรวบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลจาการเก็บจากการ
สัมภาษณ์แล ลงพ้ืนที่ในการส้ารวจ โดยรายละเอียดแต่ละข้อมูลจะสรุปให้เห็นภาพรวมกรอบแนวคิด
ของเล่มวิจัยเล่มนี้ (อ้างอิงจากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียว
สาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง)  
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พื้นที่สีเขียวท่ีมีศักยภาพในเขต
เทศบาลนครระยองที่ควร
ได้รับการพัฒนาในอนาคต 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดของการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

การประเมินศักยภาพพ้ืนทีส่ีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ข้อมูลในการประยุกต ์
ใช้โปรแกรม 

ข้อมูลจากการรวมรวบ
นโยบายและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง 

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
และลงพื้นที่ในการส ารวจ 

ข้อมูลจากการรวมรวบ
แนวคิดและทฤษฎ ี

ที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐานสากลที่น ามา
อ้างถึงเพื่อใช้ในการประเมิน
ศักยภาพพื้นที่สีเขียวของพื้นที่
ศึกษา 

ช้ันข้อมูลสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวในเขต

เทศบาลนคร
ระยอง 

ช้ันข้อมูลเชิง
กายภาพพื้นที ่

 

ช้ันข้อมูลการ
เข้าถึงพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาล

นครระยอง 

ช้ันข้อมูลพื้นท่ีที่มี
ศักยภาพเป็น

พื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลนคร

ระยอง 

แบบสัมภาษณ์ 3 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มผู้วางนโยบาย 

กลุ่มนักวิชาการ 

กลุ่มผู้ใช้พื้นที่จริง 

 ข้อเสนอแนะและอภิปรายพื้นท่ีสีเขียวท่ีมี
ศักยภาพในเขตเทศบาลนครระยองทีค่วร

ได้รับการพัฒนาในอนาคต 

ช้ันข้อมูล 
กรรมสิทธ์ิการถือ
ครองพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาล

นครระยอง 
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3.2  วิธีการศึกษา 

1)  การรวบรวมข้อมูลทุติยภูม ิได้แก่ ข้อมูลประเภทนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน
เขตพ้ืนที่ศึกษา และข้อมูลประเภทแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน
วิทยาศาสตร์สารสนเทศในส่วนกระบวนการตัดสินใจและการวิเคราะห์ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การวางผังเมือง นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยให้ทางเทศบาลนครระยองมีความยินยอม
ประสงค์ และอนุเคราะห์ข้อมูล 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ/หรือการประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ชั้นข้อมูล โดยในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมนั้นมีการวิเคราะห์  
จาก 3 ชุดชั้นข้อมูล ดังนี้  

ชั้นที่ 1  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลนครระยอง  
ชั้นที่ 2  ข้อมูลกรรมสิทธิ์ของพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง  
ชั้นที่ 3  ข้อมูลโครงข่ายคมนาคมในเขตเทศบาลนครระยอง โดยการก้าหนดระยะ

การให้บริการ และการน้าเอาข้อมูลทั้ง 3 ชั้น มาเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลนครระยองในอนาคต 

3)  การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ส่งให้กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานรัฐ คือ ผู้วาง
นโยบาย หมายถึง ผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้น้า นักบริหารเชิงกฎหมาย เช่น ข้าราชการท้องถิ่น
ในพ้ืนที่เป็นต้น หน่วยงานรัฐระดับนักวิชาการ หมายถึง ผู้มีประสบการณ์การท้างานเชี่ยวชาญโดยตรง
ในด้านสิ่งแวดล้อมและสถาปัตยกรรมศาตร์และการวางผังเมืองที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ดังกล่าว และ
ประชาชน คือผู้ใช้งานในพ้ืนที่จริง ท้ากิจกรรมนันทนาการ ออกก้าลังกาย และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา 
โดยไม่ได้จ้ากัดอายุ หรือ กลุ่มคน เพ่ือแสดงแนวความคิด ความพึงพอใจ ความต้องการในการใช้งาน
ต่อแนวทางการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะของเทศบาลนครระยอง และเสนอพ้ืนที่สีเขียว
ที่มีศักยภาพของนครระยองในอนาคต พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคต 

4)  การสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง เพ่ือน้าไปสู่
การทราบค่าเฉลี่ย สัดส่วนพื้นที่สีเขียวตามดัชนีตัวชี้วัดเมืองและการเสนอพ้ืนที่สีเขียวที่มีศักยภาพของ
เทศบาลนครระยองเชิงบูรณาการ 
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3.3  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

 การสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 
ความพึงพอใจ อุปสรรคและปัญหาในการใช้พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในเทศบาลนครระยอง โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่  
  กลุ่มท่ี 1 หน่วยงานรัฐคือผู้วางนโยบาย หมายถึง ผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้น้า
นักบริหารเชิงกฎหมาย เช่น ข้าราชการท้องถิ่นในพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือท้าให้การศึกษาวิจัยมีเป้าหมาย
ตรงกับทางท้องถิ่นและชี้น้างานวิจัยให้เกิดการน้าไปใช้ได้จริงตามวิสัยทัศน์ของผู้ น้าท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลนครระยอง ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และหัวหน้ากลุ่มวิชาการผังเมือง ,ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง จ้านวน 3 คน 
  กลุ่มที่ 2 หน่วยงานรัฐระดับนักวิชาการ หมายถึง ผู้มีประสบการณ์การท้างาน
เชี่ยวชาญโดยตรงในด้านสิ่งแวดล้อมและสถาปัตยกรรมศาตร์และการวางผังเมืองที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ดังกล่าว เพ่ือให้ค้าแนะน้าแก่วิจัยเล่มนี้จากผู้มีประสบการณ์การท้างานโดยตรงและเป็นผู้ปฎิบัติโดยตรง
ทางด้านนโยบายและวางแผนและย่อมเล็งเห็นปปัญหาของพื้นที่เป็นอย่างดี ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม หัวหน้างานทรัพยากรธรรมชาติ และนักผังเมืองปฏิบัติการ จ้านวน 3 คน 
  กลุ่มท่ี 3 ประชาชนคือผู้ใช้งานในพ้ืนที่ ท้ากิจกรรมนันทนาการ ออกก้าลังกาย และ
อาศัย  อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา โดยไม่ได้จ้ากัดอายุ หรือ กลุ่มคน เพ่ือแสดงแนวความคิด ความพึงพอใจ 
ความต้องการในการใช้งานต่อแนวทางการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะของเทศบาลนคร
ระยอง และเสนอพ้ืนที่สีเขียวที่มีศักยภาพของนครระยองในอนาคต พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคต ประกอบด้วยครอบครัว
หนึ่งในพื้นที่ศึกษาจ้านวน 1 ครอบครัว 
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3.4  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ตารางท่ี 3.1  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล 

1.  เพ่ือศึกษา
สถานการณ์พ้ืนทีส่ีเขียว
และสัดส่วนของพ้ืนที่สี
เขียวสาธารณะของ
เทศบาลนครระยอง 

- ค่าเฉลี่ย สัดส่วน
ปัจจุบันตามดัชนี
ตัวชี้วัดเมืองสีเขียว 
- ปัจจัยการขยายตัว
ของเมือง 

- การเพ่ิมขึ้นของ
จ้านวนประชากร 

- การเปลี่ยนแปลง
ด้านระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม(พ้ืนที่สี
เขียวสาธารณะ) 
 

รวบรวมข้อมูลและ
สังเคราะห์ประเมินผล
ด้วย ArcGis version 10.8 

โดยการวิเคราะห์ 3 ชั้น 
ข้อมูล ได้แก่ชั้นที่ 1 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินของเทศบาลนคร
ระยอง ชั้นที่ 2 ข้อมูล
กรรมสิทธิ์ของพ้ืนที่
เทศบาลนครระยอง  
ชั้นที่ 3 ข้อมูลโครงข่าย
คมนาคมในเขตเทศบาล
นครระยอง โดยการ
ก้าหนดระยะการ
ให้บริการ  

หน่วยงานรัฐและ
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
ส้านักงานโยธาธิการ
และ 

ผังเมืองจังหวัดระยอง 

ส้านักงานเทศบาลนคร
ระยอง 

2.  เพ่ือหาความพึง
พอใจและความต้องการ
ใช้พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
ของเทศบาลนครระยอง 

- ความพึงพอใจ 
และความต้องการ
ในการใช้งาน ของ
ประชากรในพ้ืนที่ 

แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหารท้องถิ่น/ 

หน่วยงานรัฐ/ 

ประชาชนผู้ใช้พื้นที่จริง 

3.  เพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่สี
เขยีวสาธารณะที่
เหมาะสมกับเทศบาล
นครระยอง 

- แนวคิดและ
หลักการจัดการใน
การรักษาพ้ืนที่สี
เขียวในเขตเทศบาล
นครระยอง 

แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหารท้องถิ่น/ 

หน่วยงานรัฐ/ 

ประชาชนผู้ใช้พื้นที่จริง 
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3.5  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  
  

3.5.1  การวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน้ามาก้าหนดแนวทางการศึกษาของ
การศึกษานี้ ทั้งการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  แนวทางการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์
ข้อมลูที่ได ้
 

3.5.2  การวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพของพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ 
 การศึกษานี้ได้ก้าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะส้าหรับเทศบาลนครระยอง 
รายละเอียด ดังนี้ 

1)   การส้ารวจพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ เพ่ือหาจ้านวนพ้ืนที่ สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียว
สาธารณะเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลว่าที่มีอยู่เพียงพอหรือ
เหมาะสมต่อไป 

2)   ระยะห่างจากทางเท้า เพ่ือก้าหนดศักยภาพในการเข้าถึงโดยการเดินสู่พ้ืนที่ 
สีเขียว โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 ระยะทางเท้า 200 เมตร ระดับที่ 2 ระยะทางเท้า  400 
เมตร และระดับท่ี 3 ระยะทางเท้า 800 เมตร 

3)   กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพ่ือค่าเฉลี่ย สัดส่วน พ้ืนที่สีเขียวตามปัจจุบันของเทศบาล 
นครระยองที่มีกรรมสิทธิ์ถือครองเป็นสาธารณะประโยชน์ 
 
 3.5.3  การวิเคราะห์ความพึงพอใจ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย (Content Analysis) โดยการน้าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และ 
แบบประเมินความพึงพอใจในการเป็นฐานข้อมูล หาค่าน้้าหนักคะแนน ความต้องการ โดยจากการสังเกตุ
พฤติกกรรม วลี ที่เหมือนกัน คล้ายกัน ซ้้ากัน ของกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ 
สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง  
 
 3.5.4  แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ  
 การศึกษานี้ได้มีการน้าข้อมูลในส่วนของการการวิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของพ้ืนที่สีเขียว
ในข้อการวิเคราะห์ที่ 3.5.1 มาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ความพึงพอใจในหัวข้อการวิเคราะห์ 
ที่ 3.5.2 มาเป็นตัวชี้น้าเพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินหาพ้ืนที่สีเขียวที่มีศักยภาพในเขตเทศบาล 
นครระยองต่อไป โดยมีการให้ค่าน้้าหนักคะแนนของแต่ละเงื่อนไขและน้ามาหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพมากที่สุด
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยแต่เงื่อนไขมีการจับคู่เพ่ือถ่วงน้้าหนัก ดังนี้ 
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ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ส้าหรับการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะของเทศบาลนคร
ระยอง 

1)   พ้ืนที่เหมาะสมมากที่สุด ใช้เงื่อนไข ระยะห่างจากถนน 0 – 200 เมตร และ   
เป็นพื้นทีส่ีเขียวในปัจจุบัน  

2)   พ้ืนที่เหมาะสมมาก ใช้เงื่อนไข ระยะห่างจากถนน 0 – 200 เมตร และเป็นพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์  

3)   พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง ใช้เงื่อนไข ระยะห่างจากถนน 200 – 400 เมตร  
และเป็นพ้ืนที่สีเขียวในปัจจุบัน  

4)   พ้ืนที่เหมาะสมน้อย ใช้เงื่อนไข ระยะห่างจากถนน 200 – 400 เมตร และ 
เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 



 

    

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

4.1  สภาพพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง 
  

4.1.1  ข้อมูลทางกายภาพของเทศบาลนครระยอง 

  4.1.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต  
  เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 16.95 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่ เทศบาลต้าบลทับมา เทศบาลต้าบลน้้าคอก และเทศบาล
ต้าบลเชิงเนิน 
  ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก ติดกับพ้ืนที่ เทศบาลต้าบลเชิงเนิน 
  ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่ เทศบาลต้าบลเนินพระ 
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ภาพที่ 4.1  แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยอง 
แหล่งที่มา:  ส้ารวจโดยผู้วิจัย 

34 
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  4.1.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลพ้ืนที่มีลักษณะเป็น
ที่ราบสลับที่เป็นลูกคลื่นลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้มีแม่น้้าระยองไหลผ่านกลางเมืองความยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร ลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณชุมชนปากน้้า 2 ด้านทิศเหนือมีคลองทับมา และด้าน
ทิศตะวันออกมีคลองคงคาและคลองชลประทาน 
  4.1.1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนได้รับอิทธิพลของทะเลท้าให้อากาศไม่ร้อน
จัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียสปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,501 มิลลิลิตร ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยที่ 76.7 
  4.1.1.4  เขตการปกครอง 
  เทศบาลนครระยองครอบคลุมพ้ืนที่ของ 4 ต้าบล คือ ต้าบลปากน้้า  ต้าบลท่าประดู่ 
บางส่วนของต้าบลเชิงเนิน บางส่วนของต้าบลเนินพระ และทั้งหมด 4 เขตการปกครองนั้น แบ่งออกเป็น 
29 ชุมชน 
  4.1.1.5  กรรมสิทธิ์ที่ดินของพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง  
  ลักษณะกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาลนครระยอง สามารถแบ่งได้ตามกรรมสิทธิ์การ
ถือครอง 2 ประเภท คือประเภทเอกชนและหน่วยงานรัฐ โดยกรรมสิทธิ์การถือของของเอกชน ได้แก่ 
ที่ดินส่วนบุคคล/เอกชน และในส่วนกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐ ได้แก่  ที่ดินราชพัสดุที่ดิน
สถาบันการศกึษาและโรงเรียน ที่ดินวัดและธรณีสงฆ์ และที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่เทศบาลนครระยอง
ถือครองเองและเป็นกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เทศบาลได้รับการจัดสรรดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ 
 
 4.1.2  ข้อมูลทางสังคม และวัฒนธรรมของเทศบาลนครระยอง 

ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 
ส้าหรับประชากรในเขตพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง มีประชากรทั้งสิ้น 

64,525 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของประชากรทั้งอ้าเภอเมืองระยอง เป็นล้าดับที่ 2 รองจากเทศบาล
มาบตาพุดในเขตเทศบาลนครระยองมีประชากรชายจ้านวน 30 ,214 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.83 และ
ประชากรหญิงจ้านวน 34,311 คน คิดเป็นร้อยละ 53.17 แสดงให้เห็นว่ามีประชากรหญิงมากกว่าประชากร
ชาย มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 3,806.78 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่ามีความหนาแน่น
ประชากรค่อนข้างสูงกว่าระดับจังหวัดและท้องถิ่นอ่ืน ๆ และมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 1.75 คนต่อ
ครัวเรือน 

สัดส่วนอายุของประชากรในเขตเทศบาลนครระยอง พบว่า ร้อยละกว่า 65.01 ของประชากรในเขต
เทศบาลอยู่ในวัยแรงงาน (15-59 ปี) รองลงมาคือ วัยเด็ก (0-14 ปี) ร้อยละ 23.62 และวัยสูงอายุ ร้อยละ 
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11.37 ตามล้าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงประชากรในเขตเทศบาลนครระยองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
มีประชากรเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2550-2560) อยู่ที่ 1.75 ต่อ
ปี ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากอัตราการเกิดและการย้ายเข้าในพ้ืนที่ส่งผลให้ประชากรเพ่ิมข้ึน 

 
ตารางท่ี 4.1  ข้อมลูประชากรของพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง ช่วงปี 2555 – 2560 
  

พ้ืนที่ 
ศึกษา 

ขนาด
พ้ืนที่ 
(ตร.
กม.) 

ประชากร  
(คน) 

ความหนาแน่น 
(คน ต่อ  
ตร.กม.) 

จ านวน 
หลังคาเรือน  

(หลัง) 

ขนาดครัวเรือน 
(คน ต่อ หลังคา

เรือน) 
พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2560 

เทศบาล
นครระยอง 

16.95 60,437 64,525 3,565.60 3,806.78 31,354 36,890 1.93 1.75 

 
แหล่งที่มา:  กรมการปกครอง ส้านักบริหารการทะเบียน, 2560. และจากการค้านวณ, 2561. 
 

ประชากรในเขตเทศบาลนครระยอง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีแหล่งงานเป็นปัจจัยดึงดูด
ให้ประชากรย้ายเข้ามามากขึ้น และในพ้ืนที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวในลักษณะความสนใจพิเศษ ส่งผลให้ดึงดูด
ประชากรเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวและประชากรแฝง ซึ่งโครงสร้างประชากรของเทศบาล
นครระยอง สามารถรองรับประชากรจากภายนอกเพ่ิมได้ เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน และ
ส้าหรับประชากรแฝงในเขตเทศบาลนครระยอง ได้ศึกษาจากสัดส่วนประชากรของอ้าเภอเมืองระยอง 
จากข้อมูลส้ามะโนประชากร พ.ศ. 2553 โดยมีสัดส่วนประชากรแฝง 48.24 เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับ
ประชากรในปัจจุบัน พ.ศ. 2560 พบว่า ในเขตเทศบาลนครระยองจะมีประชากรแฝงประมาณ 
31,100 คน ดังนั้นในเขตเทศบาลระยองจะมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงรวม 
95,625 คน 
 

4.1.3  ข้อมูลทางโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลนครระยอง 
4.1.3.1  ระบบการคมนาคมและการเข้าถึงพ้ืนที่ของเทสบาลนครระยอง 

  ระบบการคมนาคมและการเข้าถึงพ้ืนที่เทศบาลนครระยองนั้น เส้นทางที่ปัจจุบันใช้ใน
การเชื่อมโยงพ้ืนที่มีเพียงระบบเดียว คือ ระบบคมนาคมทางบก และเส้นทางคมนาคมทางบกนั้น เป็น
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เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยระบบคมนาคมทางบกในพ้ืนที่มีรูปแบบเป็น
เส้นตรงตามการจ้าแนกของรูปแบบถนนตามทฤษฎีผังเมือง (Linear-Network System) โดยเส้นทาง
หลักในการเข้าถึงพ้ืนที่คือ เส้นถนนทางหลวงแผ่นหมายเลข 3 (สุขุมวิท) และเส้นทางหลักในการ
เข้าถึงพ้ืนที่ ในระดับบการเชื่อมดยงระหว่างเมือง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง-
ระยอง) ที่สามารถเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 7 (Motorway) ในการเชื่อมโยงเข้าสู่กรุงเทพมาหนคร 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) ผ่านอ้าเภอวังจันทร์ ถึงอ้าเภอแกลงและเชื่อมเข้ากับ
ถนนสุขุมวิทที่อ้าเภอแกลง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 สายบ้านค่าย-บ้านบึง ซึ่งต่อจาก
ถนนจันทอุดมไปอ้าเภอบ้านค่าย และอ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถนนสาย 3138 
 
ตารางท่ี 4.2  โครงข่ายคมนาคมในการเข้าถึงพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยอง 
 
ล าดับ ชื่อถนน ขนาด 

ยาว (เมตร) 
ประเภท 

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36  
(ช่วงอยู่ในเขตเทศบาลฯ) 

ประมาณ 
1050 

ทางหลวงชั้น 1 4 ช่องทาง
จราจร มีเกาะกลางถนน และมี
สะพานลอย ข้ามทางแยกท่ีสี่
แยกถนนจันทอุดม กับสาย 36 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ถนน
สุขุมวิท (ช่วงที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ) 

ประมาณ 
7500 

ทางหลวงชั้น 1 4 ช่องทาง
จราจร ผิวจราจรเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

3 ถนนราษฎร์บ้ารุง 2610 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เป็น
Asphalt concrete (AC) 

4 ถนนพจนกร 1800 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เป็น
Asphalt concrete (AC) 

5 ถนนภักดีบริรักษ์ 165 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร (AC) 
6 ถนนยมจินดา 300 ลักษณะเป็นถนนแคบๆ  

ผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) 
7 ถนนเลียบชายทะเล  

(ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง) 
4050 ถนนของเทศบาลฯ AC 

8 ถนนอารีราษฎร์ 2500 คสล. 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อถนน ขนาด 
ยาว (เมตร) 

ประเภท 

9 ถนนสมุทรคงคา 2450 AC 
10 ถนนสมุทรเจดีย์ 1650 AC 
11 ถนนบางจาก 1950 คสล. 
12 ถนนข้างอ้าเภอ 900 AC 
13 ถนนริมน้้า 2550 AC 
14 ถนนศรเีมือง 450 คสล. 
15 ถนนท่าบรรทุก (ส่วนที่อยู่ภายในเขต

เทศบาลฯ) นอกนั้นเป็นถนนของทาง
หลวงชนบท) รย 3013 

2340 AC 

16 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ค 4 2550 AC 
17 ถนนตากสินมหาราช 2540 AC 
18 ถนนทางไผ่ 1200 AC 
19 ถนนข้างคลองระบายน้้าชลประทาน

ฝั่งขวา 
1350 ลูกรังถนนชลประทาน 

20 ถนนหนองบัว ก 7 450 AC ถนนเทศบาลฯ 
21 ถนนจันทอุดม 2250 คสล. ถนนเทศบาลฯ 
22 ถนนเรือนจ้า 1200 คสล. ถนนเทศบาลฯ 

 
  4.1.3.2  การประปา 
  พ้ืนที่เทศบาลนครระยองปัจจุบันมีการให้บริการน้้าประปาการด้าเนินการของ
ส้านักงานประปาส่วนภูมิภาค 3 แห่ง มีจ้านวนผู้ใช้น้้าทั้งจังหวัดรวม 145,020 ราย มีก้าลังผลิตรวม 
142,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การประปาส่วนภูมิภาค 3 แห่ง สามารถแบ่งสาขาการให้บริการ  
การประปาในจังหวัดระยองได้ดังนี้  
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง มีก้าลังการผลิต 74,380 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
มีจ้านวนผู้ใช้งานน้้าทั้งหมด 81,921 ราย โดยมีแหล่งผลิตจากบึงส้านักใหญ่ แม่น้้าระยอง (บริเวณฝาย
บ้านค่าย) อ่างเก็บน้้าประแสร์ อ่างเก็บน้้าคลองใหญ่ อ่างเก็บน้้าดอกกราย และอ่างเก็บน้้า         
หนองปลาไหล 
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  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้้าประแสร์ มีก้าลังการผลิต 17,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
มีจ้านวนผู้ใช้น้้าทั้งหมด 13,730 ราย มีแหล่งน้้าดิบจากคลองโพล้สระเก็บน้้าประแสร์ อ่างเก็บน้้า
คลองประแสร์ และอ่างเก็บน้้าคลองระโอก (เขาจุก) 
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง มีก้าลังการผลิต 50,597 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
มีจ้านวนผู้ใช้น้าทั้งหมด 49,369 ราย มีแหล่งน้้าดิบจากแม่น้้าระยอง (บริเวณฝายบ้านค่าย) สระพักน้้าดิบ
คลองบางไผ่-ห้วยยายร้า สระพักน้้าดิบประปาบ้านฉาง อ่างเก็บน้้าคลองบางไผ่ และซื้อน้้าดิบจาก  
บ.อิสท์วอเตอร์ จ้ากัด (มหาชน)  
  การให้บริการน้้าประปาแก่ครัวเรือนส้าหรับพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่บริการของ 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง มีการให้บริการน้้าประปาครอบคลุมทุกครัวเรือนเช่นกันจ้านวน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองมีน้้าประปาใช้แทบทุกครัวเรือน ชุมชนสนามเป้าซอย 1  
ซึ่งมีปญัหาเรื่องที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนแหลมรุ่งเรือง 
  4.1.3.3  การไฟฟ้า 
  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการอย่างทั่วถึง และ
ไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบด้วย โคมไฟฟ้าแบบมาตรฐาน โคมไฟฟ้าแบบเสาสูง โคมไฟฟ้าเกาะกลาง
ถนนชนิดโซเดียมไลท์ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ส่วนมากมีไฟฟ้าใช้แทบทุกครัวเรือน 
ยกเว้นในส่วนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย เช่น ชุมชนแหลมรุ่ งเรือง ชุมชนสนามเป้าซอย 1 พ้ืนที่ 
ที่ได้รับการบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 98 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
  4.1.3.4  การสื่อสาร  
  มีที่ท้าการไปรษณีย์โทรเลข จ้านวน 2 แห่ง และสถานีวิทยุกระจายเสียง จ้านวน 18 
สถานี โดยสถานีภายในเขตเทศบาลนครระยอง คือ สถานีวิทยุราชด้าริสัมพันธ์  (ร.ส.) กระจายเสียง
ด้วยระบบ FM ความถี่ 102.75 MH ตั้งอยู่ที่ ต้าบลเนินพระ อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมถึง
มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ้านวน 29 ฉบับ มีระบบเสียงตามสาย จ้านวน 625 จุด หน่วยวิทยุสื่อสาร 
ในพ้ืนที่ ส่วนมากจะเป็นวิทยุสื่อสารระบบ VHF หน่วยสื่อสารสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครระยอง 
หน่วยสื่อสารต้ารวจภูธร หน่วยสื่อสารของโครงการชลประทานระยอง หน่วยสื่อสารของอ้าเภอหน่วย
สื่อสารของประมงมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพทส์่วนบุคคลให้บริการอย่างท่ัวถึง 

4.1.3.5  การรวมตัวของกลุ่มชุมชนในเชิงเศรษฐกิจของพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง 
เทศบาลนครระยอง ได้จ้าแนกสัดส่วนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ พ้ืนที่พัก

อาศัย และพ้ืนที่พาณิชยกรรม ประมาณร้อยละ 63 พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ และที่ตั้งสถานศึกษา
ประมาณร้อยละ 15 พ้ืนที่อุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 12 และพ้ืนที่ว่างและสวนสาธารณะประมาณ
ร้อยละ 10 โดยการพัฒนาเมืองตามการเติบโตของประชากรและความหนาแน่นของเมืองระยองนั้น 
จึงท้าให้ระยอง มีเนื้อเมืองที่จ้าแนกได้ 2 ล้าดับชั้น คือ  
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1) ชั้นพ้ืนที่บริเวณชานเมืองได้แก่ บริเวณชุมชนเกาะกลอยบางส่วนของ
ชุมชนพูนไฉ่ บางส่วน ของชุมชนสองพ่ีน้อง บางส่วนของชุมชนก้นปึกและบางส่วนของชุมชนทุ่งโตนด
เนินพระ เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นมากนัก บริเวณแถบนี้ ในอดีตเป็นแหล่ง
เกษตรกรรม  ที่ส้าคัญของเมือง แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเศรษฐกิจ
แบบเกษตรกรรมมาสู่เศรษฐกิจการค้าและบริการเป็นหลัก โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ก็คือ ธุรกิจที่
พักอาศัย บ้านเช่าและร้านค้าส้าหรับ บริการแรงงานจากต่างถิ่น ที่เข้ามาพักอาศัยในจังหวัดระยอง 
อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่แถบนี้ก็ยังพบการท้าเกษตรกรรมอยู่บ้างประปราย เช่น สวนพุทรา ผักสวนครัว 
และปศุสัตว์ ในอนาคตพ้ืนที่แถบนี้ก้าลังเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมไปสู่ที่
พักอาศัย ซึ่งอาจท้าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา โดยเฉพาะปัญหาการระบายน้้าในยามที่
เกิดฝนตกหนัก เนื่องจากพ้ืนที่ที่เคยเป็น หนองน้้า และแหล่งรองรับน้้าได้ถูกถม และปรับพ้ืนที่จนหมด 

2)   ชั้นพ้ืนที่ศูนย์กลางเศณษฐกิจของเมือง เทศบาลนครระยอง มีพ้ืนที่
ศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจของเมืองที่ส้าคัญอยู่ 2 บริเวณ คือ 

2.1)  พ้ืนที่บริเวณสองฟากฝั่งของถนนสุขุมวิทและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ได้แก่ ถนนยมจินดา ถนนบ้ารุงราษฎร์ ถนนตากสินและถนนจันทอุดม เป็นย่านที่มีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของย่านนี้ก็คือ เป็นย่านศูนย์กลางการค้าเป็นศูนย์กลาง 
การขนส่ง ธุรกิจการเงิน โรงแรม และธุรกิจบริการของเมือง อย่างไรก็ตามศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
เทศบาลนครระยอง มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นไปทางทิศเหนือตามเส้นทางของถนนจันทอุดมเนื่องจาก
จะเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในอนาคต นอกจากความเป็นศูนย์กลาง 
ด้านการค้าและภาคบริการแล้ว ยังพบว่าพ้ืนที่โดยรอบของย่านนี้เป็นที่พักอาศัยของประชากรแฝง
ที่มาจากต่างถิ่น ประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยและแรงงานรับจ้างทั่วไป 
การที่ประชาชนเหล่านี้ เลือกที่จะพักอาศัยอยู่บริเวณขอบของ Downtown เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่ง
ประกอบอาชีพและมีความสะดวกในการเดินทางออกมาประกอบอาชีพ ประชาชนกลุ่มนี้มักจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติ กันหรือเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ชักชวนกันท้ามาหากินที่นี่
จากการคาดการณ์ในปัจจุบันพบว่าจ้านวนประชากรจากต่างถิ่นมีจ้านวนใกล้เคียง กับจ้านวน
ประชากรที่เป็นคนท้องถิ่นพ้ืนเพเดิมของเทศบาลนครระยอง ดังนั้นหากมองในแง่เศรษฐกิจแล้ว
ประชากรกลุ่มนี้นับว่ามีบทบาทที่ส้าคัญ ต่อการเคลื่อนตัวของระบบเศรษฐกิจเมืองระยอง ในขณะที่
หากมองในทางสังคมประชากรกลุ่มนี้ แม้จะมีจิตวิญญาณและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองอยู่  
แต่ก็สามารถปรับตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน 

2.2)   พ้ืนที่บริเวณถนนอารีย์ราษฎร์และถนนสมุทรคงคา พ้ืนที่ย่านนี้
เป็นศูนย์กลาง  ของสังคมเศรษฐกิจชาวประมงพ้ืนบ้านและอุตสาหกรรมประมง ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลัก
ที่มีความส้าคัญมาแต่อดีตและยังคงความส้าคัญอยู่ทุกวันนี้ โดยจะพบว่ามีประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่
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ประกอบอาชีพประมง ดังนี้คือชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนปากน้้า 1 ชุมชนปากน้้า 2 ชุมชนสัมฤทธิ์ 
ชุมชนมุสลิมปากคลอง ชุมชนบ้านปากคลอง ชุมชนก้นปึกและชุมชน แหลมรุ่งเรือง จากข้อมูลการ
ส้ารวจเชิงพ้ืนที่และจากเอกสาร พบว่าพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ 3 แห่ง โรงงานน้้าปลา 
30 แห่ง และกิจการห้องเย็น 4 แห่ง มีครัวเรือนประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กและครัวเรือนที่เป็นแรงงาน

ในภาคประมง ไม่น้อยกว่า 1,500 ครัวเรือน นอกจากนี้ แล้วด้วยความที่เป็นแหล่งของประมงพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ท้าให้ย่านนี้เป็นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านจ้านวนมาก ซึ่งมี  
ทั้งที่เป็นแรงงานถูกกฎหมายและแรงงานที่ผิดกฎหมาย ปัจจุบันปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
นับเป็นปัญหาทีส่้าคัญ เนื่องจากได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานท้องถิ่น กล่าวคือ แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย ที่ลักลอบเข้ามาท้างาน จะมีค่าแรงที่ถูกมาก ท้าให้แรงงานท้องถิ่นเดิม ถูกกดค่าแรงและ
ได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมนอกจากเป็นศูนย์กลางทางด้านประมงแล้ว พ้ืนที่ย่านนี้ นับว่า เป็นแหล่ง

บริการร้านอาหารทะเลและที่พักผ่อนหย่อนใจที่ส้าคัญของเมือง โดยจะพบร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของ
เมืองระยองหลายร้านได้ตั้งอยู่ที่นี่ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทาง เศรษฐกิจที่ส้าคัญของเมืองระยอง 
  

4.1.4  ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของเทศบาลนครระยอง 
  4.1.4.1  พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่โล่งในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่โล่งของเทศบาลนครระยอง ปัจจุบันหากจ้าแนกในส่วนที่มีการใช้งานและ  

มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ คือ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในสวนสาธารณะและสนามกีฬาลานออก
ก้าลังกายโดยมีทั้งหมด 7 พ้ืนที่ ประกอบด้วย สนามกีฬาจังหวัดระยอง สวนศรีเมือง สนามกีฬา
โรงเรียนระยองวิทยาคม สนามกีฬาโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง สวนโขดปอ สวนโขดศาลเจ้า
และบริเณพ้ืนที่พระเจดีย์กลางน้้า 
  4.1.4.2  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง 

1)   แหล่งน้้าผิวดิน  

1.1) แม่น้้าระยอง หรือคลองใหญ่ ต้นน้้าเกิดจากเขากองซองและเขา
พนมศาสตร์ น้้าไหลมาตามล้าห้วยต่าง ๆ หลายสาย แล้วมารวมกันเรียกว่า แม่น้้าระยอง แล้วไหลลงสู่
ทะเลที่ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองระยอง มคีวามยาวประมาณ 50 กิโลเมตร  

1.2)   คลองทับมา ต้นน้้าเกิดจากเทือกเขาต่าง ๆ เช่น เขาจอมแห เขา
เกตุ เขากระบอก ไหลมาตามห้วยและคลองต่าง ๆ เช่น คลองซากใหญ่ คลองหนองคล้า และคลอง
ช้างตาย ไหลมารวมกันเป็นคลองทับมา แล้วไหลลงสู่แม่น้้าระยองที่บ้าน เกาะกลอย อ้าเภอเมือง

ระยองมคีวามยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 
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2)  ทรัพยากรป่าไม ้
   ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง มีทรัพยากรป่าไม้ที่ส้าคัญ 
คือ ป่าชายเลนโบราณ (บริเวณพระสมุทรเจดีย์) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครระยอง มีความอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีลักษณะของพ้ืนที่เป็นเกาะ  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีแม่น้้าระยองล้อมรอบ และมีพันธุ์ไม้ชายเลนหลากหลายชนิดขึ้นอยู่หนาแน่นจน
มีสภาพเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 0.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 222.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.12 ของพ้ืนที่ทัง้หมดของเทศบาล 
 

4.2  การวิเคราะห์ประเมินพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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ภาพที่ 4.2  แผนที่แสดงพื้นที่สีเขียวสาธารณะเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา 
แหล่งที่มา:  ส้ารวจโดยผู้วิจัย
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ภาพที่ 4.3  แผนที่แสดงรูปแบบที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเดิมในพ้ืนที่ศึกษา 
แหล่งที่มา:  ส้ารวจโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 4.4  แผนที่แสดงศักยภาพในการเข้าถึงของพื้นที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้เกณฑ์รัศมีระยะรัศมีเป็นตัวชี้วัด 
แหล่งที่มา:  ส้ารวจโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 4.5  แผนที่แสดงพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 
แหล่งที่มา:  ส้ารวจโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 4.6  แผนที่แสดงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 
แหล่งที่มา:  ส้ารวจโดยผู้วิจัย 

พื้นที่เหมาะสมมากที่สุด 

พื้นที่เหมาะสมมาก 
 

พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 

พื้นที่เหมาะสมน้อย 
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4.3  สรุปขอ้มูลการได้มาจากการวิเคราะห์ประเมินพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  

4.3.1  พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ศึกษา  
 ในการวิเคราะห์ชั้นข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ศึกษานั้น ได้มาจากการส้ารวจเชิง
พ้ืนที่โดยผู้ท้าการวิจัยได้บันทึกด้วยภาพส้ารวจและน้าข้อมูลมาส้ารวจในภาพถ่ายดาวเทียมและน้ามา
เลือกพ้ืนที่ในชุดข้อมูลแปลงที่ดิน โดยใช้เครื่องมือ Select Query Builder ชั้นข้อมูลซึ่งจากการ
ส้ารวจมีพ้ืนที่สี เขียวเดิม ตามนิยามของงานวิจัยทั้งหมด 7 พ้ืนที่ในขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 
ประกอบด้วย สนามกีฬาจังหวัดระยอง สวนศรีเมือง สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม สนามกีฬา
โรงเรียนวิทยาลับเทคนิคระยอง สวนโขดปอ สวนโขดศาลเจ้าและบริเณพ้ืนที่พระเจดีย์กลางน้้า ซึ่งมีพ้ืนที่
รวม 700,008.90 ตรม. หรือ 0.73  ตร.กม. หรือหากคิดเป็นสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่ในเทศบาลนคร
ระยองทั้งหมดไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นในพ้ืนที่ ปรากฏตามภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเดิม
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา สัดส่วนที่ควรจะมีในเขตเทศบาลนครระยองอยู่ที่ โดยพ้ืนที่ของเทศบาลนคร
ระยองมีพ้ืนที่ทั้งหมด 16.95 ตารางกิโลเมตร (อ้างอิงจากแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี 2561 -
2564) โดยใช้ตัวเลขประชากรแฝงและราษฎร์ที่มีอยู่ในฐานปี 2560 ประมาณ 95,625 คน (เทศบาล
นครระยอง, 2560) หากค้านวณสัดส่วนต่อคนที่ควรจะมีพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยองตัวเลข
จะอยู่ที่ 177 ตารางเมตรต่อคน และหากค้านวณตามลักษณะการใช้ที่ดินพ้ืนที่ว่างและสวนสาธารณะ
คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่อัตราส่วนที่ประชากรของเทศบาลนครระยองที่ควรได้รับอยู่ที่ 17 
ตารางเมตรต่อคน แต่ผลส้ารวจกับพบปัญหาด้านการขาดแคลนพ้ืนที่  สีเขียวและยังจ้าเป็นต้องมี
ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมจ้านวนพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยองต่อไป  
 
 4.3.2  พื้นที่สีเขียวระหว่างกรรมสทิธิ์รัฐและเอกชน 
 ในการวิเคราะห์ชั้นข้อมูลพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งได้มาจาก
ส้านักงานที่ดินจังหวัดระยอง โดยใช้เครื่องมือ Select Query Builder ชั้นข้อมูลซึ่งชั้นข้อมูลที่ปราก
กฎจะสามารถน้ามาชี้จุดในการหาพ้ืนที่สีเขียวที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ ปรากฏตามภาพที่ 4.3 แผนที่แสดง
รูปแบบแปลงที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่
ศึกษา จากผลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมพบว่า พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์นั้นมีค่อนข้างกระจายอยู่ทั่ว
บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยพบพ้ืนที่ดินแปลงใหญ่บริเวณตอนใต้ของพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย พ้ืนที่เขตป่าไม้ 
พ้ืนที่แม่น้้า พ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่ตามเขตชายทะเล และพ้ืนที่ที่เทศบาลเป็นเจ้าของเอง กรมทางหลวง และ
เอกชนที่มอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์ และส่วนพ้ืนที่ดินแปลงเล็กกระจายอยู่ด้านบน ซึ่ง
ประกอบด้วย พ้ืนที่เขตทางพ้ืนทีร่กร้าง 
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 4.3.3  พื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 
 ขั้นตอนที่ 1 ในการวิเคราะห์ชั้นข้อมูลนั้นใช้เครื่องมือ Multiple Ring Buffer ในการ
วิเคราะห์ด้านศักยภาพในการเข้าถึงโดยน้าชั้นข้อมูลถนนเส้นหลักมาเป็นชั้นข้อมูล และน้าค่าระยะ
รัศมีท่ีมรีะยะห่างจากถนน 200 – 400 เมตร และเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์มาเป็นดัชนีในการระบุ
ชั้นที่มีศักยภาพในการเข้าถึง ระยะทางเท้าถูกระบุตามเกณฑ์มาตรฐานส้าหรับเมืองสีเขียวที่มีคุณภาพ 
โดยระยะรัศมีที่คนเดินได้สูงสุดไม่เกิน 800 เมตร ซึ่งทางผู้วิจัยได้แบ่งระยะการเข้าถึงไว้ 3 ช่วงค่า 
ปรากฏตามภาพที ่4.4 แผนที่แสดงแสดงศักยภาพในการเข้าถึงของพ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่ศึกษา โดย
ใช้เกณฑ์รัศมีระยะรัศมีที่เหมาะสมเป็นตัวชี้วัด ซึ่งระยะที่มีศักยภาพการเข้าถึงมากที่สุดจะอยู่ในระยะ
รัศมีไม่เกิน 200 เมตร ระยะที่มีศักยภาพการเข้าถึงรองลงมาอยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน 400 เมตร และ
ระยะที่ศักยภาพการเข้าถึงน้อยที่สุดอยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน 800 เมตร อีกทั้งยังจะแสดงเห็นการ 
Overlay การทับซ้อนของแผนที่ได้ป้อนไปจากการประมวลผลของโปรแกรมที่ชัดเจนมากขึ้นที่ปรากฏ
ตามแผนที่ 4.4 แผนที่แสดงพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียว
สาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 
 ขั้นตอนที่ 2 หลังจากการได้ผล Overlay การทับซ้อนของแผนที่แล้ว ท้าให้น้าไปสู่การสร้าง
เงื่อนไขเพ่ือน้าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือหาพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในอนาคตของ
เทศบาลนครระยอง โดยเงื่อนไขมี ดังนี้ ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ส้าหรับการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
สาธารณะของเทศบาลนครระยอง 1) พ้ืนที่เหมาะสมมากที่สุด มีเงื่อนไข ระยะห่างจากถนน 0 – 200 
เมตร และเป็นพ้ืนที่สีเขียวในปัจจุบัน 2) พ้ืนที่เหมาะสมมาก มีเงื่อนไข ระยะห่างจากถนน 0 – 200 
เมตร และเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 3) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง  มีเงื่อนไข ระยะห่างจากถนน 
200 – 400 เมตร และเป็นพ้ืนที่สีเขียวในปัจจุบัน 4) พ้ืนที่เหมาะสมน้อย มีเงื่อนไข ระยะห่างจาก
ถนน 200 – 400 เมตร และเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่มีศักยภาพมากที่สุดจะปรับปรุงและ
พัฒนาในพ้ืนที่ได้ประกอบด้วย พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเดิมที่ทางผู้วิจัยได้ส้ารวจเชิงพ้ืนที่ และพ้ืนที่สี
เขียวที่ควรจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตนั้น ได้แก่ บริเวณตอนใต้ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เลียบชายหาด
บริเวณด้านบนของพ้ืนที่ด้านถนนจันทอุดม และบริเวณพ้ืนที่เขตทางที่กระจายอยู่ทั้งพ้ืนที่ของเทศบาล
นครระยอง ปรากฏตามแผนที่ 4.5 แผนที่แสดงพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 
 
 



50 

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  

4.4.1  นโยบายที่ส่งเสริมในพื้นที่ 
  4.4.1.1  กลุ่มท่ี 1 ระดับผู้วางนโยบาย 
  ปัจจัยที่ 3 ด้านการออกแบบผังเมือง มีค่าคะแนนที่เฉลี่ยที่ 4 คะแนน ค่อนข้างสูง 
  ปัจจัยที่ 4 ด้านการเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ มีค่าคะแนนที่เฉลี่ยที่ 4 คะแนน 
ค่อนข้างสูง 
  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ ดี ระดับ 7 – 8 คะแนน 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  แผนภูมิแสดงการให้ความส้าคัญในแต่ละด้านตามความเห็นกลุ่มท่ี 1 
 
  4.4.1.2  กลุ่มท่ี 2 ระดับนักวิชาการ 
  ปัจจัยที่ 3 ด้านการออกแบบผังเมือง มีค่าคะแนนที่เฉลี่ยที่ 4 คะแนน ค่อนข้างสูง 
  ปัจจัยที่ 4 ด้านการเปน็เมืองแห่งธรรมชาติ มีค่าคะแนนที่เฉลี่ยที่ 3 คะแนน พอใช้ 
  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ ดี ระดับ 7 – 8 คะแนน 
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ภาพที่ 4.8  แผนภูมิแสดงการให้ความส้าคัญในแต่ละด้านตามความเห็นกลุ่มที่ 2 
 

  4.4.1.3  กลุ่มท่ี 3 ระดับผู้ใช้พื้นที่จริง 
  ปัจจัยที่ 3 ด้านการออกแบบผังเมือง มีค่าคะแนนที่เฉลี่ยที่ 3 คะแนน พอใช้ 
  ปัจจัยที่ 4 ด้านการเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ มีค่าคะแนนที่เฉลี่ยที่ 2 คะแนน 
ค่อนข้างต่้า 
  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ระดับ 5 – 6 คะแนน 
 

 
 

ภาพที่ 4.9  แผนภูมิแสดงการให้ความส้าคัญในแต่ละด้านตามความเห็นกลุ่มที่ 3 
 
 4.4.2  ความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 
  4.4.2.1  ความเพียงพอของพ้ืนที่สีเขียวในปัจจุบัน 
  กลุ่มที่ 1 ระดับผู้วางนโยบาย กลุ่มที่ 2 ระดับนักวิชาการ และกลุ่มที่ 3 ระดับผู้ใช้พ้ืนที่
จริงยังมองว่าพ้ืนที่สีเขียวในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อประชากรในพ้ืนที และค่าเฉลี่ย 10 ตรม.ต่อคน 
ค่อนข้างจ้ากัดมากกว่ายิ่งมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมสูงคุณภาพชีวิตผู้คนยอมดีตาม แต่จะเห็นได้ว่าทั้งสามกลุ่มมี
ความต้องการในด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเหมือนกัน 
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  4.4.2.2  ปัญหาและอุปสรรคต่อพ้ืนที่เขียวในปัจจุบัน 
  กลุ่มที่ 1 ระดับผู้วางนโยบาย และกลุ่มที่ 2 ระดับนักวิชาการ มีประเด็นปัญหาที่
เหมือนกันคือพบพ้ืนที่สีเขียวของเขตเทศบาลนครระยองค่อนข้างเกาะกลุ่มและยังไม่กระจายทั่วพ้ืนที่
เพ่ือบริการประชาชน และการใช้ที่ดินยังใช้ไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีปัญหาในแง่การเข้าถึง
และความเชื่อมโยงของพ้ืนที่สีเขียว รวมไปถึงพ้ืนที่ที่พบกรรมสิทธ์ที่เป็นของหน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย
และจ้ากัดท้าให้ยากต่อการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่สีเขียวค่อนข้างมีมูลค่าต่้าในแง่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ส่วนกลุ่มที่ 3 ระดับผู้ใช้พ้ืนที่จริง มีประเด็นปัญหาในแง่ของผู้ใช้บริการจะพบปัญหาเรื่อง
พ้ืนที่ขาดความปลอดภัย ความสะอาด และการจัดการดูแล ขาดจุดบริการอ้านวยความสะดวก และ
กิจกรรมออกก้าลังกายบางประเภทไม่เหมาะสมส้าหรับการท้ากิจกรรมบนพ้ืนที่  อีกทั้งพ้ืนที่ค่อนข้าง
แออัดส้าหรับกิจกรรมประเภทการวิ่ง  
  4.4.2.3  ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ 
  กลุ่มที่ 1 ระดับผู้วางนโยบาย มีข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ให้เป็นเส้นทาง
ออกก้าลังกายในแบบ walk way และการเสนอให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า 
และการแก้ไขการกระจายพ้ืนที่สีเขียว คือการก้าหนดพ้ืนที่ pocket park ระดับชุมชน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการกระจุกตัวเป็นกลุ่มก้อน การสร้างนโยบายส่งเสริม Bonus แก่พ้ืนที่ในแง่การเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวและ  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อการช้าระภาษีรัฐ 
  กลุ่มที่ 2 ระดับนักวิชาการ มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ใช้งานเดิมให้ดีขึ้น  
การจัดสรรโซนนิ่งให้ชัดเจน รวมไปถึงการหา MOU ในการช่วยสร้างพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะที่ไม่ใช้
ภาครัฐดูแลอยู่ฝ่ายเดียว รวมไปถึงการปลูกต้นไม้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น ต้นไม้ท้องถิ่น 
เป็นต้น  
  กลุ่มที่ 3 ระดับผู้ใช้พ้ืนที่จริง มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบนพ้ืนที่
เดิมและการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยในพ้ืนที่ มีการควบคุมปริมาณและจ้ากัดเวลาเข้า
ออก รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล อีกทั้งอยากให้มีการขยายพ้ืนที่สีเขียว พร้อมสิ่งอ้านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อ  การออกก้าลังกายหรือมาพักผ่อนหย่อนใจ การเสนอกิจกรรมที่ใช้คนท้องถิ่นและจัด
กิจกรรมหมุนเวียน  ในพ้ืนที่ที่มีอยู่  
  4.4.2.4  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง
ในอนาคต 
  กลุ่มที่ 1 ระดับผู้วางนโยบาย มีข้อเสนอแนะพ้ืนที่บริเวณบ่อบ้าบัดและศุนย์ก้าจัด
ขยะเก่า อีกทั้งต้องการปรับปรุงพ้ืนที่เส้นทางการเชื่อมโยงพ้ืนที่สีเขียวเลียบแม่น้้าระยองเข้าด้วยกัน 
และพ้ืนที่ของหน่วยงานรัฐที่พร้อมจะให้เทศบาลเข้าไปจัดสรรดูแล 
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  กลุ่มที่ 2 ระดับนักวิชาการ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม และพ้ืนที่ที่มี
กรรมสิทธิ์เป็นของหน่วยงานรัฐร่วมไปถึงธรณีสงฆ์ และการเสนอพ้ืนที่เอกชนบางส่วนที่เอกชนนั้นยินดี
ที่จะท้า 
  กลุ่มที่ 3 ระดับผู้ใช้พ้ืนที่จริง มีข้อเสนอแนะพ้ืนที่บริเวณริมชายหาด และพ้ืนที่
ประเภทสวนชุมชนตามกลุ่มชุมชน และเน้นให้มีปรับปรุงพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิมก่อนค่อยเพ่ิมพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือ
กระจายพืน้ที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
 



 

    

บทท่ี 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
  

การวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค่าเฉลี่ยเนื้อที่พ้ืนที่สีเขียวลดลงขึ้นอยู่กับค่าพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ
น้อยลง เพ่ือส้ารวจค่าความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับผลงานทางนโยบายที่มีการด้าเนินการ 
ตามปีงบประมาณ และเพ่ือดูความสอดคล้องในการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมขึ้นมีผลต่อความ
ต้องการการใช้พื้นที่สีเขียวต่อคนมากข้ึน 

 
5.1  อภิปรายผลการศึกษา 
  

จากการศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการรวบรวมข้อมูล
พ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมและน้าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการซ้อนทับด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์  
โดยพื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่
สีเขียวสาธารณะอยู่จ้านวนมาก แต่ไม่ได้น้าพ้ืนที่สีเขียวเดิมหรือพ้ืนที่สีเขียวที่มีศักยภาพดังกล่าวมา
พัฒนาจนให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะตามความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่จริง ซึ่งน้าไปสู่การออกแบบให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยองด้วย 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ส้าคัญส้าหรับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเทศบาลนครระยอง  
1)   ปัจจัยที่ส้าคัญในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะให้กระจาย

อยู่ทั่วบริเวณของพ้ืนที่ศึกษาต้องอาศัยปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจัยด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
ปัจจัยด้านโครงข่ายคมนาคมเพ่ือน้าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นพ้ืนที่สีเขียว
สาธารณะในเขตเทศบาลนครรระยอง และน้าผลที่ได้จากการศึกษาไปสู่การสร้าง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
สาธารณะขึ้นมา  

2)   การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พ้ืนที่สีเขียวของเทศบาลนครระยอง ยังไม่มีการ
รวบรวมและท้าข้อมูลส้ารวจที่แท้จริงเก่ียวกับพื้นท่ีสีเขียวสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วยนิยามประเภท
ของพ้ืนที่สีเขียวของเขตเทศบาลนครระยอง อัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจ้านวนประชากรเพ่ิมขึ้น และ
อัตราการเพ่ิมประชากรย้อนหลังของพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง 5 ปี และพ้ืนที่ศึกษายังมีอัตราการ
เพ่ิมของประชากรจากการเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐอีกด้วย โดยพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะที่มี
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อยู่เดิมในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 7 พ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ที่รองรับคนที่มาจากพ้ืนที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนคร
ระยอง ถ้าน้าพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหล่านี้มาพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะจะท้าให้คนที่อยู่โดยรอบ
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้สะดวกขึ้นและครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น และช่วยลดปริมาณความหนาแน่นของ
ผู้ใช้พ้ืนที ่
 โดยผลจากการวิจัยต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มคน ทั้งกลุ่มภาคประชาชน เอกชน และ
กลุ่มหน่วยงานรัฐทีเ่กี่ยวข้องในพ้ืนที่น้าไปสู่การเสนอแนวทางออกแบบและการจัดการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อไป โดยผู้วิจัยได้ค้านวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะกระจายอยู่ทั่วเขตเทศบาลนครระยอง แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่
สีเขียวสาธารณะตามนิยามศัพท์ของวิจัยฉบับนี้  
 โดยความคิดเห็นจากแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจและความต้องการพ้ืนที่สีเขียวสาธาณะใน
พ้ืนที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และจากลงส้ารวจพ้ืนที่ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
ต่อการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยองในครั้งนี้ และเห็นด้วยที่จะพัฒนาพ้ืนที่
สีเขียวสาธารณะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเดิมอยู่แล้ว และเสนอให้เพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวสาธารณะทางตอนเหนือและตอนใต้ของพ้ืนที่เขตพ้ืนที่ศึกษา คือพ้ืนที่บริเวณที่เป็นแปลงที่ดิน
ของหน่วยงานรัฐด้านบนพื้นที่ของเขตเทศบาล และพ้ืนที่ตอนใต้ที่เป็นพ้ืนที่เลียบชายหาดแหลมเจริญ –  
แหลมรุ่งเรือง โดยระบุว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นต้องมีความปลอดภัย และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
ออกก้าลังกาย และการจัดการอย่างเป็นระบบและแบ่งโซนนิ่งของพ้ืนที่แต่ละประเภทของกิจกรรม
อย่างชัดเจนและแต่ละพ้ืนที่จะต้องมีความเป็นอัตลักษณ์ของสถานที่นั้นๆอย่างชัดเจน เพ่ือให้เหมาะ
กับสภาพแวดล้อมตามกิจกรรมและชุมชนที่ใกล้เคียงในระยะรัศมีที่พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ  
  

ข้อเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการลงส้ารวจพ้ืนที่ พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แบ่งตามประเภท
ของพ้ืนที่ออก เป็น 4 ประเภท จากพ้ืนที่ศึกษา ดังนี้ 

1)   ประเภทพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะหน่วยงานราชการ ซึ่งในเขตพ้ืนที่ศึกษาที่พบนั้น  
2 พื้นที่ ได้แก่ พ้ืนที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง พ้ืนที่สวนศรีเมือง 

2)   ประเภทพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะสถานศึกษา ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษาที่พบนั้น 2 พ้ืนที่ 
ได้แก่ พ้ืนที่สนามกีฬาโรงเรียนระยองพิทยาคม สนามกีฬาโรงเรียนวิยาลัยเทคนิคระยอง 
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3)   ประเภทพื้นท่ีสีเขียวสาธารณะในชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษาที่พบนั้น 2 พ้ืนที่ ได้แก่ 
พ้ืนที่สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า และสวนสาธารณะโขดปอ 

4)   ประเภทพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะทางธรรมชาติ ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษาที่พบนั้น ได้แก่ 
พ้ืนที่บริเวณพระเจดีย์กลางน้้า 
 ทั้งนี้ การส้ารวจความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ในเขตพ้ืนที่ศึกษาพบว่า ผู้ใช้พ้ืนที่ให้ความพึง
พอใจ  ในระดับที่พอใช้ และยังมีความต้องการใช้รูปแบบพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะที่หลากหลายมากขึ้น
เพ่ือตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมากขึ้น เพราะประชาชนผู้ใช้พ้ืนที่สนใจในกิจกรรมกีฬา 
ทั้งการวิ่ง การเดิน ตามเทรนด์การออกก้าลังกายในปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะยัง
จ้าเป็นต้องปรับปรุงในส่วนสิ่งอ้านวยความสะดวกต่อการใช้ พ้ืนที่เพ่ือท้ากิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
ร้านค้าบริการที่เอ้ือต่อการใช้งาน การจัดสรรพ้ืนที่ให้มีความพร้อมและไม่รบกวนกันระหว่างกิจกรรม 
และการจัดการดูแลในส่วนความปลอดภัย โดยสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดในพ้ืนที่คือ ด้านการ
ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ด้านภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่สีเขียว ด้านกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและชุมชน และสุดท้ายคือด้าน
การท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ในพ้ืนที่  
 

5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
   

1)   เสนอให้มีรูปแบบพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะเพ่ิมขึ้นมากกว่า 4 รูปแบบ เช่น รูปแบบพ้ืนที่สี
เขียวสาธารณะจากพ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่รกร้าง รูปแบบพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะจากพ้ืนที่ป่าชายเลนและพ้ืนที่
โล่ง ริมแม่น้้า คลอง ตามแนวล้าธาร รูปแบบพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะจากพ้ืนที่เขตทางสัญจร ทางเท้า 
และทางจักรยาน เป็นต้น  

2)   เสนอให้มีการค้านวณสัดส่วนการคิดพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะโดยการน้าเอาพ้ืนที่เขตป่าที่
โล่งเพ่ือสงวนและรักษาพ้ืนที่สีเขียว ตลอดจนพ้ืนที่ชุ่มน้้า มาเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอเพ่ือน้ามาคิด
อัตราส่วนในพื้นท่ีรวมด้วย  

3)   เสนอให้มีการค้านึงปัจจัยด้านการเพ่ิมจ้านวนพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะด้วยการเพ่ิมนโยบายที่
เอ้ือต่อการลงทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนที่เพ่ือท้าให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะในอนาคตที่เหมาะสม 4) เสนอให้น้าไปสู่การเขียนกรอบนโยบายเพ่ือน้าไปใช้
ส้าหรับท้องถิ่น เพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้น้าไปสู่การปฏิบัติได้ (Implement Action Plan) 
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ค าชี้แจง  เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 

ค าชี้แจง:  
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง โดยการ
สัมภาษณ์เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลประกอบหัวข้อวิจัยการค้นคว้าอิสระในเบื้องต้น และรวมไปถึงน้าข้อมูลมา
ประมวลผลโดยโปรแกรมสารสนเทศศาสตร์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและเป็น
น้้าหนักของหัวข้อวิจัยฉบับนี้โดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
หรือท้างานในพ้ืนที่ไม่ต่้ากว่า 1 ปี โดยมีต้าแหน่งบริหารระดับต้น ตั้งแต่หัวหน้าแผนกขึ้นไป ที่สังกัด
หน่วยงานของรัฐ/ เอกชน/ และผู้น้าชุมชน/ องค์กร/ NGO ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ท้าแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2   ข้อมูลการประเมิน ระดับความส้าคัญ และระดับผลการด้าเนินการในการประเมิน

พ้ืนทีส่ีเขียว ตามตัวชี้วัดเมืองสีเขียว 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลการประเมินระดับความพร้อมต่อนโยบายรัฐ ปัญหาและอุปสรรคต่อการ

ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเทศบาลนครระยอง ในการก้าหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมของ
กรณศีึกษา 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางที่เหมาะสมของกรณีศึกษา เพ่ือท้าให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
หมายเหตุ  

1.  จ้านวนกลุ่มตัวอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องมีครบทุกกลุ่ม 
2.  ถ้ามีบุคคลให้ความสนใจในการร่วมตอบแบบประเมินเกินกว่าจ้านวนที่ตั้งไว้จะดีมาก แต่

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
 โดยค้าตอบทุกค้าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ ์

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เร่ือง การประเมินศักยภาพพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง 

โดย นางสาววิภาพร โตแดง รหัสนักศึกษา 6120928006 
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 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

นางสาววิภาพร โตแดง 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 

 
 
วัตถุประสงค์การประเมิน 

1.   เพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ที่ส่งผลต่อการประเมินศักยภาพการเป็นพ้ืนที่สี
เขยีวในเขตเทศบาลนครระยอง 

2.   เพ่ือต้องการประเมินผลความพร้อมต่อนโยบายรัฐ ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริม
และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเทศบาลนครระยอง ในการก้าหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมของ
กรณศีึกษา 

3.   เพ่ือน้าผลที่ได้จาการส้ารวจความคิดเห็นใช้ประกอบการอธิบายเพ่ิมเติมต่อความสัมพันธ์
ต่อการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง 

 
นิยามศัพท์  
 พ้ืนที่สีเขียว (Green Space Area) หมายถึง พ้ืนที่วัดคุณภาพชีวิตของเมือง โดยยึดตามค่า
ดัชนีตัวชี้วัดพ้ืนที่สีเขียว เฉพาะกลุ่มเน้นเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของพ้ืนที่ว่างรกร้าง โดยเป็นประโยชน์ต่อประชากรในปัจจุบันและอนาคต ก้าหนดเป็นพ้ืนที่กลางแจ้ง
ที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้้าได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่
ด้วย อาจเป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ และพ้ืนที่อรรถประโยชน์ เช่น พ้ืนที่สวนสาธารณะ 
ลานออกก้าลังกาย และท่ีโล่งเพื่อนันทนาการ 

 
ค าชี้แจง  

แบบประเมินมีทั้งหมด 4 ส่วน ให้ท้าเครื่องหมาย () ในแต่ละหัวข้อตามผลการประเมินของท่าน 

แบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลหัวข้อวิจัย 
เรื่อง การประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ท าแบบสัมภาษณ์ 
1.1  ส้านักงาน/หน่วยงาน/บริษัท (ระบุ) ................................................................................ 
1.2  หน่วยงานที่สังกัด 

 หน่วยงานราชการ      หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ      หน่วยงานเอกชน 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว    สถาบันการศึกษา    อ่ืน ๆ ระบุ......................... 
1.3  เพศ  

 ชาย       หญิง 
1.4  ต้าแหน่งงาน 

 ระดับเจ้าหน้าที่          ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้า)   

 ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับผู้จัดการ/สูงกว่าหัวหน้า)  ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อ้านวยการขึ้น
ไป) 

 เจ้าของกิจการ      ผู้น้าชุมชน/องค์กรต่าง ๆ 

 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ ........ 
1.5  อายุของท่าน 

 15 - 30 ปี      31 - 40 ปี    41- 60 ปี 
1.6  จ้านวนปีที่ท้างานอยู่ในจังหวัดนี้ โปรดระบุ......................(ปี) 
1.7  จ้านวนปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ โปรดระบุ......................(ปี) 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมิน ระดับความส าคัญ และระดับผลการด าเนินการในการประเมิน 
            ศักยภาพพื้นที่สีเขียวตามตัวชี้วัดเมืองสีเขียว 
ค าชี้แจง  

2.1 ระดับความส้าคัญของข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดการให้ค่าน้้าหนักพ้ืนที่สีเขียว (เพ่ือสร้าง
น้้าหนักความสัมพันธ์) ให้คะแนนความส้าคัญ จาก 5 ถึง 1 คะแนน โดยมีการให้คะแนนดังนี้ 

2.2 ระดับการด้าเนินการในปัจจุบันของเทศบาลนครระยอง ให้คะแนนตามการด้าเนินการ
ในปัจจุบัน จาก 5 ถึง 1 คะแนน โดยมีการให้คะแนนดังนี้ 

2.3 ดัชนีตัวชี้วัดเมืองสีเขียว มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด  1 ด้านพลังงานและการ
ปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตัวชี้วัด 2 ด้านการใช้ที่ดินและอาคาร ตัวชี้วัด 3 ด้านการ
ขนส่งและจราจร ตัวชี้วัด4 ด้านการจัดการของเสีย ตัวชี้วัด 5 ด้านการจัดการน้้า ตัวชี้วัด 6 ด้านการ
สุขาภิบาล ตัวชี้วัด 7 ด้านคุณภาพอากาศ และตัวชี้วัด 8 ด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม แต่ในวิจัยการ
ประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง ใช้ดัชนีตัวชี้วัดเมืองสีเขียว 1 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและอาคารในการประเมินศักยภาพระดับปฐมภูมิ 

 

ดัชนีตัวชี้วัดเมืองสีเขียว 

ระดับความส าคัญ
ของข้อมูลตัวชี้วัด
การให้ค่าน้ าหนัก

พื้นที่สีเขียว 

ระดับการด าเนินการ
ในปัจจุบันของ

เทศบาลนครระยอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและอาคาร                    
 - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร (ตารางเมตร
ต่อคน)                    
 - ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อตาราง
เมตร)                    
 - นโยบายด้านอาคารเขียว                    
 - นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน                    
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการประเมินระดับความพร้อมของนโยบายรัฐ ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริม
และพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเทศบาลนครระยอง ในการก าหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานที่
เหมาะสมของกรณีศึกษา 

ค าชี้แจง  
3.1 ระดับความพร้อมของข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดการให้ค่าน้้าหนักพ้ืนที่สีเขียว (เพ่ือสร้างน้้าหนัก
ความสัมพันธ์) ให้คะแนนความส้าคัญ จาก 5 ถึง 1 คะแนน โดยมีการให้คะแนนดังนี้ 
 

การส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง 

ระดับความพร้อมของ
นโยบายต่อการ

ด าเนินการของพ้ืนที่ 
5 4 3 2 1 

ปัจจัยที่ 3 การออกแบบผังเมือง           

1) การวางผังเมือง: สร้างทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานที่เอ้ือต่อการ 
ใช้งานให้กับผู้ใช้พ้ืนที่สีเขียว           

2) งานด้านสิ่งแวดล้อม (งานสีเขียว): การสร้างงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมสีเขียว           

ปัจจัยที่ 4 การเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ           

1) การเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียว: จัดเตรียมพื้นท่ีเปิดเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
ส้าหรับทุก ๆ ½ ไมล์ จากที่อยู่อาศัย            

2) พ้ืนที่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้: การควบคุมพ้ืนที่ให้มีเกินกว่า 50% ของ 
พ้ืนที่ที่มีอยู่            

3) การป้องกันที่อยู่อาศัย: การป้องกันที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาที่ไม่
เหมาะสม           
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ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางที่เหมาะสมของกรณีศึกษา เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.1  ถ้าให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน พ้ืนที่ของท่านในปัจจุบัน มีพ้ืนที่สีเขียวเพียงพอต่อความต้องการ
ของท่านในระดับใด 

ระดับ
น้อย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ระดับ 
ดีมาก           

4.2  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่พ้ืนที่สีเขียวมีความส้าคัญต่อคุณภาพชีวิตของท่าน    
      เห็นด้วย   

ไม่เห็นด้วย (ข้ามไปท้าข้อ4.5) เพราะ......................................................................... 
4.3  จากข้อ 4.2 ท่านเห็นด้วยกับพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวมีความส้าคัญกับคุณภาพชีวิต โดยปัจจัยใจใด
มีความส้าคัญ เรียงจาก มากไปน้อยสุด มี 6 ปัจจัย เรียงล้าดับความส้าคัญจากมากไปหาน้อย (1 - 6) 

ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว 
  ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 
  ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่สีเขียว 
  ด้านการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจ ในเขตพ้ืนที่สีเขียว 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและชุมชนในเขตพ้ืนที่สีเขียว 
  ด้านการป้องกันและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
4.4  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการระบุค่ามาตรฐานชีวัดเมืองสีเขียว 10 ตรม.ต่อ คน ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
ในพ้ืนที่ของท่าน         เห็นดว้ย         ไม่เห็นด้วย ควรก้าหนด (ระบุเป็นตัวเลข) ตรมต่อคน 
4.5  ท่านคิดว่ากิจกรรมใดบ้างที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สาธารณะสเีขียวในพ้ืนที่ของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลานออกก้าลังกาย  พ้ืนที่จัดกิจกรรมชุมชน      พ้ืนที่นั่ ง เล่น  พบปะ 
พูดคุย  
ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้          อ่ืน ๆ ระบ.ุ.......................................................... 

4.6  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวในพ้ืนที่ของท่าน   
.............................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................ 
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4.7  ท่านคิดว่าในพ้ืนที่ของท่านมีประเด็นข้อปัญหาและข้อปรับปรุงต่อพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล       
นครระยองหรือไม่ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4.8  ท่านคิดว่าพื้นท่ีใดบ้างในเขตเทศบาลนครระยองที่ควรจะพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวในอนาคต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
 
 
***************ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบประเมินจนเสร็จสมบูรณ์****************** 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าพบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ใช้ 
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
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         55/2 ม.2 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน 
  ถนนเศรษฐกิจ จ.สมุทรสาคร 74110 

                
 ธันวาคม 2563 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หัวข้อวิจัย การประเมินศักยภาพพ้ืนที่ 
         สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง  
เรียน    รายนามแนบท้าย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก หัวข้อวิจัย การประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร 
                   ระยอง จ้านวน 1 ฉบับ 
  ด้วยภาคเรียนที่ 1 ประจ้าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(การจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ได้เปิดวิชาการค้นคว้าอิสระ INDEPENDENT STUDY EM9000 โดยนักศึกษาปริญญาโทได้
ท้าการค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อวิจัยการประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาในการค้นคว้าของหัวข้อวิจัยนี้ จึงขอให้ท่านพิจารณาและ
ขอเข้าสัมภาษณ์ (ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563)  

  ในการนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หัวข้อวิจัย การประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียว 
ในเขตเทศบาลนครระยอง ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร โตแดง หมายเลขโทรศัพท์ 064 - 962 - 9444  
E-mail: Wipapon.tod@stu.nida.ac.th ในฐานะนักศึกษาปริญญาโทที่แจ้งขอความอนุเคราะห์          
เข้าสัมภาษณ์หัวข้อวิจัยนี้ (ดังรายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

   ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 

 (นางสาววิภาพร  โตแดง) 
 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
หัวข้อวิจัย     
การประเมินศักยภาพพ้ืนที่สีเขียว 
ในเขตเทศบาลนครระยอง 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 หนังสือฉบับนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะน้าไปประกอบในรายงานการค้นคว้า
อิสระนี้ และจะถือว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ภาพประกอบการมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์
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รูปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ส้านักงานเทศบาลนครระยอง  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
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รูปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  
เมือ่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 
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รูปสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานที่ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

ภาพที่ ค.1  กลุ่มผู้วางนโยบาย 
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รูปสัมภาษณ์นักสิ่งแวดล้อมที่ส้านักงานเทศบาลนครระยอง เจดีย์กลางน้้า  
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
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รูปสัมภาษณ์นักผังเมืองที่ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

ภาพที่ ค.2  กลุ่มนักวิชาการ 
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รูปสัมภาษณ์ผู้ใช้พ้ืนที่จริงบริเวณสวนศรีเมือง   
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 

ภาพที่ ค.3  กลุ่มผู้ใช้พื้นที ่



 

    

 

ประวตัิผู้เขียน 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาววิภาพร โตแดง 
  
ประวัติการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  และการออกแบบชุมชนเมือง  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2560 
 
ประสบการณ์การท างาน  2560 – 2561 
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  เจ้าหน้าที่สถาปนิกชุมชนเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง  
  2561 – ปัจจุบัน 
  พนักงานวางผังเมือง ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
 




