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ในการใช้งาน ขนาดและระยะของที่ว่างที่เหมาะสม ความปลอดภัย และบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็น
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57060211 : Major (Master of Landscape Architecture Program) 
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MR. Akharapon THANYAGASET : THE STUDY OF DESIGN ELEMENTS AND 
USER'S BEHAVIOR IN PUBLIC SPACE: A CASE STUDY OF PATTAYA BEACH ROAD PUBLIC 
SPACE Thesis advisor :  Sineenart Sukolratanametee, Ph.D. 

  
This research aimed to investigate the user’s behavior of the public open 

space, a case study of Pattaya beach road public space, Chonburi province, Thailand, one 
of Asia's largest beach resorts and the second most visited city in Thailand, after Bangkok. 
By studying the characteristic of physical landscape design elements, activities and the 
surrounding context to analyze the relationship of the various factors that affecting the use 
of the area. The study results have led to the design guidelines to improve the physical 
design of Pattaya beach road public space which based on the behavior and needs of 
users.The Post-Occupancy Evaluation (POE) methods were used to collect and analyze 
data by observation, interview and review the literature. The observations are divided into 
two parts: the overall physical characteristics of the whole area, usage activities and the 
most active time. The second part is to observe the user’s behavior in the study area 
which was classified into 3 types, plazas, walkways and memorial space. The interviews 
were used to support the data from observations. Then analyze the current usage 
conditions of each area, positive and negative aspects, and compare with the public open 
space design guidelines. The results showed that during the weekend (Saturday and 
Sunday) at 04.00pm-06.00pm is the most active time of using the Pattaya beach road 
public space. The users are both Thai and foreigner, intensively used in many kinds of 
activity. The main function is the walking corridor between the north and the south of 
Pattaya Beach. And also be the space for recreations. The factors that promote the usage 
are the activities of the surrounding context Pattaya Bay. And physical landscape design 
elements include accessibility, the beauteous scenery, Daylight and shading, the 
appropriate dimension of space, the security and the natural atmosphere. 
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บทที่ 1  

บทน า   

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

พื้นที่สาธารณะคือพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ผ่อนคลายกายและช่วยในการบ าบัด
จิตใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับชั้น 
โดยเป็นพื้นที่ซึ่งจ าต้องมีความยั่งยืนเพื่อคนในชุมชนเมือง ดังนั้นพื้นที่สาธารณะจึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญอย่างหนึ่งของเมือง พื้นที่สาธารณะโดยทั่วไปอาจมีลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่น มีการ
ออกแบบพื้นที่เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการค านึงถึงการออกแบบสภาพพื้นที่เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งชุมชนเมืองหรือ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้ใช้หนาแน่น ดังนั้น พื้นที่สาธารณะจึงต้องตอบสนองต่อความต้องการการใช้งาน
ของบุคคลซึ่งต่างจุดประสงค์  

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่มีความหนาแน่นของประชากรและ
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นแหล่งสร้าง
งานและรายได้ที่ดึงดูดให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัย 
จากข้อมูลขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
พบว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยือนเมืองพัทยาเฉลี่ยปีละประมาณ  6 ล้าน
คน สามารถน ารายได้ให้แก่ประเทศเฉลี่ยปีละ 6 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จาก
การท่องเที่ยวทั้งประเทศ และด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีเทียบกับระบบ
สาธารณูปโภคที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ในปัจจุบันเมืองพัทยามีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
การจราจรติดขัด แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และมลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพักผ่อน
หย่อนใจที่ตอบสนองต่อประชาชนชาวเมืองพัทยาและจ านวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว
พักอาศัยจ านวนมาก 

 
 

 



  2 

ด้วยลักษณะของที่ตั้งของเมืองพัทยาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเล ท าให้พื้นที่บริเวณ
ริมชายหาดของอ่าวพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อเมือง ทั้งในด้านของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมืองได้แก่พื้นที่บริเวณถนนพัทยา
สายที่ 1 ไปจนถึงถนนสุขุมวิท บริเวณดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ส าคัญที่มีมูลค่าที่ดินสูงยิ่ง นับตั้งแต่อดีตที่
อ่าวพัทยาเป็นเพียงที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ในปัจจุบันได้มีการผันเปลี่ยนเป็นพื้นที่ส าหรับ
การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเมืองอย่างแยกขาดจากกัน
ไม่ได้ พื้นที่บริเวณริมชายหาดพัทยาจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่มีการ
รองรับการใช้งานของประชาชนชาวเมืองและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ด้วยปริมาณของผู้ใช้งานที่หมุนเวียน
หลั่งไหลเข้ามาใช้งานพื้นที่อยู่เป็นจ านวนมาก จากข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้
พื้นที่ชายหาดในช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละวันของปี (กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย , 2537) 
พบว่ามีปริมาณสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีปริมาณผู้ใช้ชายหาด 2,460 คน/วัน จนถึงปี พ.ศ.2556 ซึ่ง
มีปริมาณผู้ใช้ชายหาดมากถึง 6,760 คน/วัน และจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต  พื้นที่จึง
ต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
การสอดคล้องต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเป็นไปของเมืองพัทยา และสามารถเป็นพื้นที่ที่
สนับสนุนให้เมืองมีการเจริญเติบโตไปในทางที่ดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมือง
พัทยาที่มีอยู่จ ากัดโดยค านึงถึงพฤติกรรมการใช้งานมากขึ้น โดยเลือกศึกษาพื้นที่สาธารณะบริเวณ
ถนนพัทยา สายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความส าคัญในเชิงของที่ตั้ง 
ผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการออกแบบลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่สาธารณะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้และสอดคล้องกับลักษณะบริบทเมือง
พัทยา เพื่อประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และเพื่อให้เกิดการพัฒนามีความเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน
ของแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2563) และแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2554-2558) ข้อที่14 ที่กล่าวถึงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติของเมืองพัทยา   
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการวจิัย 

1. ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 เพื่อหาแนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใช้งานของพื้นที่สาธารณะเขตเมืองพัทยา 
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 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยา สาย1 (ถนนเลียบ
ชายหาดพัทยา) 
 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยา สาย 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) 
 2.3 เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
และสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ดี เป็นเครื่องมือในการศึกษาการออกแบบ
หรือปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะเขตเมืองพัทยาในอนาคต 

 

ค าถามการวิจยั 

 1. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาด
พัทยา) มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการการใช้งาน
ไดอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 2. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาด
พัทยา) สอดคล้องกับลักษณะการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ดีหรือไม่อย่างไร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการศึกษาพฤติกรรมการใช้พืน้ที่สาธารณะเขต
เมืองพัทยา ซึ่งแบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1.1 การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
 1.1.1 การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation) 

1.1.2 พฤติกรรมนันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่สาธารณะ 
1.1.3 หลักการและเกณฑ์การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่สาธารณะ 
1.1.4 แนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะประเภทลานเมือง (Urban Plaza) 

1.2 การศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา 
1.2.1 สภาพทางกายภาพและองค์ประกอบของพื้นที ่
1.2.2 แนวความคิดในการออกแบบพื้นที่กรณีศึกษา 
1.2.3 นโยบายและแผนพัฒนาของพ้ืนที่กรณีศึกษา 
1.2.4 รูปแบบและลักษณะชุมชนที่ตั้งของบริเวณโดยรอบ 
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1.3 การศึกษาผู้ใช้งาน   
1.3.1 รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษา 
1.3.2 กลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ 
1.3.3 กลุ่มประชากรบริเวณโดยรอบโครงการ 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะเขตเมืองพัทยา โดยเลือกพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาด บริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) ตั้งแต่บริเวณโค้งถนนเลียบชายหาด
พัทยาเหนือโรงแรมดุสิตธานี ไปจนถึงสุดปลายของถนนเลียบชายหาด บริเวณโค้งถนนพัทยาใต้และ
ถนนวอล์คกิ้งสตรีท เป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 2.7  กิโลเมตร 
 

ข้อจ ากัดการศกึษา 

การศึกษางานวิจัยนี้มุ่งเน้นเฉพาะพื้นที่สาธารณะริมชายหาดในเขตเมืองพัทยา ซึ่งสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพและพื้นฐานของประชากรที่ใกล้เคียงกัน
เท่านั้น 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูม ิ
เก็บข้อมูลตามขอบเขตงานวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม  จากเอกสารหนังสือ 

บทความงานวิจัย สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ ทั้งจากภายในและนอกประเทศ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

2.1 เก็บข้อมูลภาคสนามจากการส ารวจ การสังเกต และการถ่ายภาพ เพื่อทราบถึง
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ แนวคิดในการออกแบบ องค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบทางภูมิทัศน์ 
การใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้ในแต่ละวันและช่วงเวลาต่างๆ   

2.2 ท าผังบันทึกพฤติกรรม (Behavior Map) เพื่อบันทึกลักษณะ ความหนาแน่น ความถี่ 
และต าแหน่งของการเกิดกิจกรรมการใช้งานในแต่ละกิจกรรมและช่วงเวลา 

2.3 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ดูแล
พื้นที่ ผู้ใช้งานพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการการค้าภายในบริเวณพื้นที่ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์และความตั้งใจในการออกแบบพื้น
ภูมิทัศน์ พฤติกรรมการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนทัศนคติในการเข้าใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ 

2.4 น าผลเบื้องต้นจากการส ารวจไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของ

พื้นที่ สภาพการใช้งานและการประกอบกิจกรรมในจุดต่างๆ โดยจัดท าเป็นตารางการใช้งานพื้นที่ตาม
ช่วงเวลา ซึ่งจะแสดงให้เห็นต าแหน่งการใช้งาน เส้นทางสัญจร จ านวนครั้งในการใช้งาน เวลาเฉลี่ยใน
การใช้งาน เวลาในการใช้งานมากที่สุดและน้อยที่สุด เพื่อน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการใช้งานทั้ง
สัปดาห์ (จันทร์-อาทิตย์) และเห็นถึงความแตกต่างของการใช้งานระหว่างวันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์) 
และ วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) 

3.2 วิเคราะห์สภาพการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในด้านพฤติกรรมการใช้งาน และการเส้นทาง
สัญจร ในรูปแบบของผังบันทึกพฤติกรรม (Behavioral Mapping) 

3.3 วิเคราะหส์ภาพการใช้งานพื้นที่ ต าแหน่งการใช้งาน เส้นทางกรสัญจร จ านวนครั้งของ
การใช้งาน เวลาในการใช้งาน และช่วงเวลาในการใช้งานของจุดต่างๆ ที่สัมพันธ์กับลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ตามสภาพแวดล้อม 

3.4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนน
พัทยาสายที่ 1 ทั้งปัจจัยทางกายภาพของการออกแบบพื้นที่และปัจจัยของบริบทโดยรอบอ่าวพัทยา 

3.5 วิเคราะห์ลักษณะองค์ประกอบการออกแบบของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยา
สายที่1 ที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบที่ดีของพื้นที่สาธารณะเพื่อการใช้งาน 

3.6 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 
3.7 น าผลการวิเคราะห์มาเป็นบทสรุป เพื่อการประเมินหลังการใช้งานภูมิทัศน์พื้นที่

สาธารณะบริเวณถนนพัทยา สายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา) ตอบค าถามการวิจัย และน าเสนอ
ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้
งานที่เกิดขึ้นจริงและลักษณะการออกแบบของพื้นที่สาธารณะที่ดี 

4. การสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ 
4.1 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาอธิบาย และสรุปผลการเก็บข้อมูล เพื่อตอบ

ค าถามของการวิจัย  
4.2 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะริมชายหาด 
4.3 สรุปข้อจ ากัดที่พบจากการศึกษารวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนาพื้นที่

สาธารณะระดับชุมชนในอนาคตให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่สาธารณะ รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อในอนาคต 
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ขั้นตอนการด าเนนิการศึกษา 

 

ภาพที่  1 กรอบกระบวนการท าวิจัย 
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ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจยั 

 1. พฤติกรรมการใช้งาน หมายถึง พฤติกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการของ
ผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งพื้นที่ที่ท ากิจกรรม ประเภทของกิจกรรม ภายในพื้นที่
สาธารณะกรณีศึกษาตามขอบเขตของงานวิจัย 
 2. สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะที่ส่งผลต่อ
รูปแบบพฤติกรรมการใช้งาน  
 3. ผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะ หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มคนที่เข้ามาพักผ่อน และใช้งานพื้นที่
สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาตามขอบเขตงานวิจัย โดยเป็นกลุ่มประชากรที่จ าแนก
ด้วยความถี่ในการเข้ามาใช้สวนสาธารณะในระยะเวลาที่ท าการศึกษา 
 4. พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ (Public Open Space) หมายถึง พื้นที่ภายในสภาพแวดล้อม
เมืองหรือชุมชนซึ่งมีอาณาบริเวณที่บุคคลทั่วไปมีสิทธิสามารถเข้าไปใช้สอยเพื่อการพักผ่อนและ
นันทนาการได้อย่างอิสระ  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงรูปแบบกิจกรรม ลักษณะการกระจายตัวของกิจกรรม และปัจจัยทางกายภาพที่มี
ความสอดคล้องต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันของสวนสาธารณะระดับชุมชนในบริบทของ
การศึกษาตามขอบเขตงานวิจัย รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการใช้งาน การใช้งานที่สอดคล้องกับ
ความตั้งใจและแนวคิดของการออกแบบ และการออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อการรองรับการใช้งาน
กิจกรรมที่หลากหลาย 
 2. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะที่

ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมถึงแนวทางการปรับปรุงเพื่อ

เพิ่มศักยภาพของพ้ืนที่สวนสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างภูมิทัศน์ เพื่อใหม้ีความ

สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และแนวความคิดกับความต้ังใจของ

ผู้ออกแบบ



 

 

บทที่ 2  

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 

การประเมินหลังการใช้งาน  

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation, 
POE) หมายถึง การศึกษาเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของอาคารหรือพื้นที่ที่ออกแบบหลังการเข้า
ใช้งาน โดยการประเมินหลังการใช้งานนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การประเมินส่วนการใช้งาน (Function) และ
องค์ประกอบหลักโดยรอบ (Built Environment) เป็นหลัก ซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินจะใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อาคาร ได้แก่ ความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มี
ต่อพื้นที่ใช้สอยของอาคารหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Horgen, 1999) ซึ่งในการประเมินหลัง
การใช้งานของพื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่ งนั้น จ าเป็นต้องทราบถึงองค์ประกอบส าคัญที่สื่อถึงความมี
ประสิทธิภาพของการใช้สอยพื้นที่  (Elements of Building Performance) ทั้ง 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่  
 องค์ประกอบเฉพาะทาง (Technical Elements) ได้แก่ องค์ประกอบของอาคารหรือ
พื้นที่ ที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานทั้งร่างกายและทรัพย์สิน เช่น ความปลอดภัย
ทางด้านโครงสร้างของพื้นที่ การปิดล้อมเพื่อแสดงอาณาบริเวณพื้นที่ทางกายภาพ ความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย การจัดการของเสีย การระบายอากาศ ความปลอดภัยทางเสียง ปริมาณแสงในพื้นที่ เป็นต้น  

 องค์ประกอบด้านการใช้สอย (Functional Elements) คือองค์ประกอบที่เอื้อต่อการ
ใช้สอยพื้นที่ ส าคัญ ความยืดหยุ่นของการใช้งานที่สามารถรองรับการใช้สอยในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ความต่อเนื่องกันของพื้นที่ใช้สอย โดยองค์ประกอบด้านการใช้สอยที่ดีนั้นต้องสอดคล้องกับกิจกรรม
ของผู้ใช้งานเป็นหลักซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่วัตถุประสงค์การใช้งาน ลักษณะของอาคารหรือ
พื้นที่ และต้องเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ 

 อ งค์ ป ระกอบ ด้ าน พ ฤติ ก รรม ข อ งผู้ ใช้ ง าน  (Behavioral Elements) เป็ น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ (Perception) ของผู้ใช้งาน ซึ่งสิ่งแวดล้อมมีผลโดยตรง ทั้ง
ความรู้สึกจากประสาทสัมผัสต่างๆ และมุมมองและภาพจ าที่มีต่อพื้นที่ เช่น ความรู้สึกสบาย ความ
ต้องการด้านความเป็นส่วนตัว ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความหนาแน่น อาณาบริเวณและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น  
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 จากองค์ประกอบส าคัญที่สื่อถึงความมีประสิทธิภาพของการใช้สอยพ้ืนที่ข้างต้น จะท าให้
ผู้ท าการประเมินสามารถระบุเกณฑ์และมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินหลังการใช้งานพื้นที่ เพื่อ
ศึกษาว่าพื้นที่ที่ท าการประเมินนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้สอยพื้นที่ของผู้ใช้งานอย่างไรบ้าง ซึ่งการประเมินหลังการใช้งาน สามารถจ าแนกได้  3 ระดับ 
(Preiser, White, & Rabinowitz, 2015) ซึ่ งการเลื อกระดับของการประเมินนั้ นขึ้ นอยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและความละเอียดของการเก็บข้อมูลดังน้ี 

ระดับที่ 1 การเก็บข้อมูลแบบกว้าง (Indicative POE) เป็นการเก็บข้อมูลหลักที่
เกี่ยวข้องกับข้อดี และข้อเสียของพื้นที่ เป็นการเก็บข้อมูลโดยภาพรวมของพื้นที่ที่ท าการศึกษา เช่น 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานพื้นที่ที่มีต่อส่วนใช้งานทุกส่วน หรือเป็นกรเปรียบเทียบข้อมูลแบบกว้าง 
เช่น รูปแบบพื้นที่ภายนอก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัรูปแบบพ้ืนที่และการใช้สอย เป็นต้น 

ระดับที่ 2 การเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะ (Investigative POE) เป็นการเก็บข้อมูลต่อ
จากการเก็บข้อมูลแบบกว้าง ซึ่งจะได้เน้ือหาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยมีปัจจัยบ่งชี้เฉพาะเพ่ือให้ข้อมูลมี
ความละเอียดเจาะจงมากขึ้น การเก็บข้อมูลจ าเพาะช่วงเวลา และเปรียบเทียบเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง
เท่านั้นของพื้นที่ เพื่อท าการวิเคราะห์ เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ต่อพ้ืนที่ทางเดินเท้าในช่วงเวลา 
16.00-19.00 น. 

ระดับที่ 3 การเก็บข้อมูลเชิงลึก (Diagnostic POE) เป็นการเก็บข้อมูลต่อเนื่องจาก
การเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะ ซึ่งเมื่อพบความบกพร่องของการเก็บข้อมูลในขั้นตอนการเก็บข้อมูลแบบ
จ าเพาะ ก็จะท าการแก้ไขและจัดเก็บข้อมูลในเชิงลึก เช่น การเปรียบเทียบปัจจัยหลายประการส าหรับ
ส่วนใช้งานส่วนเดียวของพ้ืนที่ศึกษา เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในประเภทพื้นที่เดียวกัน
และมีส่วนใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อข้อมูลหลักของพื้นที่ศึกษา 
 2. ระเบียบและวิธีการประเมินหลังการใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน (Preiser et 
al., 2015) ดังนี ้

2.1 ขั้นวางแผนการประเมินหลังการใช้งาน (Planning the POE) 
2.1.1 การส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ของการประเมิน (Reconnaissance 

and Feasibility) โดยท าการส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาในขั้นต้น เพื่อหาความเป็นไปได้และระบุความ
ละเอียดของการเก็บข้อมูลและการประเมิน และด าเนินการศึกษารวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการท าโครงร่างการประเมิน   

2.1.2 การจัดการแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมิน (Resource Planning) 
หลังจากรวบรวมรายชื่อและที่มาของแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมินแล้ว ท าการจัดการกับ
แหล่งข้อมูลและทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นดังนี้  
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2.1.2.1 สภาพที่ตั้งพื้นที่กรณีศึกษา (Setting) ได้แก่ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ สภาพที่ตั้งในปัจจุบัน ขอบเขตและขนาดของพื้นที่ เพื่อความเข้าใจในพื้นที่
กรณีศึกษาท่ีจะท าการประเมินได้อย่างถูกต้อง  

2.1.2.2 บริบทของพื้นที่  (Context) เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โดยรอบของพื้นที่ศึกษา ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบของกิจกรรม ลักษณะความต้องการ
ของผู้ใช้งานซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ  

2.1.2.3 ผู้ใช้งาน (User) กลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ย่อมมีความต้องการใน
การใช้งานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของการใช้งานพื้นที่ จึงควร
ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานพ้ืนที่อย่างชัดเจน 

2.1.2.4 ความตั้งใจและแนวความคิดในการออกแบบ ( Intent and 
Concept) ของผู้ออกแบบและผู้บริหาร เพื่อการท าความเข้าใจกระบวนการออกแบบตั้งแต่แรกเริ่ม
จนถึงขั้นตอนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถึงสภาพการใช้งานในปัจจุบัน ว่ามีความสอดคล้องกับความตั้งใจ
และแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหารมากน้อยหรือไม่อย่างไร 

2.1.3 การพัฒนาแผนด าเนินการประเมิน (Research Planning) คือขั้นตอนการ
ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์การประเมินและผลการประเมินที่คาดหวัง โดยต้องระบุรายละเอียด
ของแผนการด าเนินการประเมินดังนี้  

2.1.3.1 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของพื้นที่ 
(Evaluation Standard) คือการสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อให้ผลการประเมินเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งได้มาจาก 

1. ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการประเมิน เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

2. มาตรฐานสากล (General Standard) มาตรฐานที่ใช้กันโดย
สากลในเรื่องที่ท าการประเมิน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป อาจเป็นค่าตัวเลขทางสถิติ ข้อมูล
การใช้งานพ้ืนที่ เป็นต้น 

3. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เป็นการศึกษา
หาเกณฑ์อ้างอิงการประเมินจากหนังสือหรือต าราวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกรประเมิน อาจเป็น
เกณฑ์ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ดี หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบกับพื้นที่กรณีศึกษาอื่นๆที่มี
ลักษณะการใช้งาน หรือรูปแบบในการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน หรือศึกษาจากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษามา
ก่อนหน้า เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น 
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2.1.3.2 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือการเลือกจากประชากรทั้งหมดของ
พื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ดีต้องมีลักษณะที่
ตรงกับความมุ่งหมายของการศึกษามีขนาดและขอบเขตของประชากรที่เหมาะสม สามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้และถูกคัดเลือกโดยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลางมี
ประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดเวลาในการท าการประเมินให้น้อยลงได ้

2.1.3.3 เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Recording 
Equipment) เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประเมินลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ศึกษา ที่นิยมใช้มากที่สุด มีสามประเภท ดังนี้   

1. การสังเกตการณ์ (General Observation) เป็นการเก็บรวม
รวมข้อมูล โดยการบันทึกลักษณะทางกายภาพ เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของ กลุ่มตัวอย่าง ณ เวลา
ใดเวลาหน่ึง สามารถท าได้หลายวิธีได้แก่  

1.1 การสังเกตโดยตรง เช่น การจดบันทึกลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการของผู้ใช้งานในสภาพแวดล้อมนั้นๆ การบันทึกภาพถ่าย การวาดแบบ
ร่าง การวัด เป็นต้น 

1.2 การสังเกตโดยการหาร่องรอย เป็นการหาหลักฐานที่สะท้อน
ถึงพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้งานจากร่องรอยทางกายภาพที่พบในพื้นที่ เช่น ร่องรอยของทางสัญจรบน
สนามหญ้าที่สังเกตได้จากลักษณะของหญ้าที่ตาย หรือร่องรอยการท าที่นั่งพักจากอุปกรณ์หรือสิ่งของ
ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจในการออกแบบ เป็นต้น 

1.3 การสังเกตโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้งานพื้นที่ โดยผู้
ประเมินจะเข้าไปอยู่ร่วมในกลุ่มของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน ลักษณะทางกายภาพ
และสังคมภายในพื้นที่ที่ท าการศึกษา   

2. การสั ม ภ าษ ณ์  ( Interview) เป็ น ก าร เก็ บ ข้ อ มู ล โด ย ใช้
กระบวนการสื่อสารระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ตอบสัมภาษณ์ โดยใช้ค าถามเป็นสื่อในการรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งมีข้อดีคือข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
การพูดคุยโดยตรง ผู้สัมภาษณ์มีโอกาสที่จะขยายความค าถามได้ในกรณีที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ไมเข้าใจ 
และสามารถท าให้ค าตอบที่ได้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ข้อเสียของการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์คือ สิ้นเปลืองระยะเวลาและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่อย่างไม่เป็นระบระเบียบหรือกระจัดกระจาย โดยทั่วไปแบบสัมภาษณ์ที่ใช้มี 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
คือรูปแบบของการพูดคุยแบบตั้งค าถามที่มีการก าหนดค าตอบในรูปแบบที่ชัดเจน สามารถเลือกตอบ
ได้อย่างกระชับรัดกุมตามขอบเขตที่ก าหนด 
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2.2 แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มี โครงสร้าง (Unstructured 
Interview) เป็นการพูดคุยต้ังค าถามแบบที่ไม่มีการก าหนดค าตอบแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างตายตัว เป็น
ค าถามเปิดที่ต้องการค าตอบที่มาจากทัศนคติและการกลั่นกรองความคิดให้ผู้ ตอบได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ 

2.2 ขั้ น การเก็บ รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการประเมิ นหลั งการใช้ งาน 
(Conducting POE) 

2.2.1 ขั้นการเตรียมการเก็บข้อมูลบนพื้นที่  ( Initiating the On-Site Data 
Collection) คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบการประเมินพื้นที่ ได้แก่ ผู้ประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ การติดต่อประสานงานกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ กลุ่มผู้ใช้งาน ก าหนดการและช่วงเวลาที่จะท าการประเมิน สถานที่ใน
การท าการประเมิน เป็นต้น เพื่ออ านวยความพร้อมให้การท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินพื้นที่ 
เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้อง   

2.2.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Monitoring Data Collection) คือขั้นตอนการ
ลงพื้นที่ศึกษาเพื่อท าการเก็บข้อมูลตามรายการที่ได้ออกแบบในขั้นตอนการวางแผนการประเมิน และ
ตามแบบสอบถามผู้ใช้งาน โดยผลลัพธ์ของขั้นตอนการด าเนินการขั้นนี้คือข้อมูลดิบที่พร้อมส าหรับการ
น าไปใช้วิเคราะห์ผลในขั้นตอนต่อไป 

2.2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data) คือขั้นตอนการน าข้อมูล
ดิบที่ได้จากการเก็บรวมรวมและส ารวจ มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ความรู้ที่ต้องการและสามารถ
ระบุสิ่งทีได้พบหลังท าการประเมินว่ามีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กับเกณฑ์ชี้วัดความมี
ประสิทธิภาพของพื้นที่ที่ได้ก าหนดไว้ อย่างไรบ้าง โดยการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลที่มี 
อาจใช้วิธีการหาค่าทางสถิติในการอธิบายข้อมูล เพื่อตีความหมายข้อมูลและหา ข้อสรุปว่าสนับสนุน
หรือขัดแย้ง กับปัญหาในการศึกษาหรือไม่อย่างไร และตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถบอก
ความหมายอะไรบ้าง 

2.3 ขั้นการน าเสนอผลการประเมินหลังการใช้งานและการน าไปใช้ (Applying the 
POE)  

2.3.1 การน าเสนอผลการส ารวจพื้นที่ (Reporting Findings) คือขั้นตอนเพื่อ
น าเสนอสิ่งที่พบหลังจากการลงพื้นที่ส ารวจต่อเจ้าของพื้นที่หรือโครงการ เพ่ือรับทราบและเข้าใจที่
ลักษณะของพ้ืนที่ในปัจจุบัน และเพื่อความจ าเป็นในการเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ โดยจัดท าเป็นรูปเล่มหรือเอกสารแสดงข้อมูลการส ารวจพื้นที ่
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2.3.2 สังเคราะห์ข้อเสนอแนะ (Recommendation Actions) คือการน าข้อมูลที
ได้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางข้อเสนอแนะและมาตรการส าหรับการปรับปรุง
หรือพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่ โดยข้อเสนอแนะทีได้จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมและคุ้มค่า
ที่สุดต่อการด าเนินงานพัฒนาพื้นที ่

2.3.3 การตรวจสอบผลการประเมินหลังการใช้งานและข้อเสนอแนะ (Reviewing 
Outcomes) คือการตรวจทานและทบทวนผลที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้สังเคราะห์ขึ้นจากข้อมูลการประเมินพ้ืนที่ โดยสามารถเปรียบเทียบใหเ้ห็นได้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนการปรับปรุงแก้ไขและหลังการปรับปรุงแก้ไข สามารถน าเสนอเป็นแบบร่าง
พื้นที่ภายหลังการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่หรือโครงการ และผูใ้ช้งานสามารถ
เห็นความแตกต่างและเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย 

3. ประโยชน์ของการประเมินหลังการใช้งาน  
การท าการประเมินหลังการใช้งานส าหรับพื้นที่ต่างๆที่ได้ถูกออกแบบ มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ส าหรับการติดตามและชี้วัดประสิทธิภาพของการใช้งานพื้นที่นั้นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่พื้นที่ที่ท าการ
ประเมินจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาการประเมินหลังการใช้งาน ยังสามารถน าไปใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการประเมินในพื้นที่อื่นๆที่คล้ายคลึงกันด้วย การประเมินหลังการใช้งานมีประโยชน์ต่อ
พื้นที่ในสามระยะ (Preiser et al., 2015) ดังนี ้

3.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น (Short Term Benefits) คือการสามารถระบุปัญหาและ
น าเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในทันทีหลังการประเมิน ทั้งนี้ปัญหาที่พบอาจมีที่มามาจาก
เงินทุนในการก่อสร้างพื้นที่นอกเหนือไปจากที่มาของปัญหาในด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถน าเสนอต่อ
ผู้บริหารหรือเจ้าของพื้นที่ให้ท าการพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ส่งผลให้พื้นที่มีศักยภาพใน
ภาพรวมที่ดีย่ิงขึ้น 

3.2 ผลประโยชน์ระยะกลาง (Mid Term Benefits) สามารถน าผลการประเมินหลัง
การใช้งานไปใช้เพื่อเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนการใช้สอยของพ้ืนที่ไปสู่การใช้สอยรูปแบบใหม่ใน
อนาคต เพื่อตอบรับกับการท าให้วงจรชีวิตของอาคารหรือพื้นที่ (Building Life Circle) มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้ออกแบบและผู้บริหารโครงการหรือเจ้าของ
พื้นที่ 

3.3 ผลประโยชน์ระยะยาว (Long term Benefits) นอกเหนือไปจากการเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบหลังการประเมินหลังการใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้สอยพื้นที่แล้วนั้น ผลที่ได้ยังสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการออกแบบพื้นที่ที่มีลักษณะการ
ใช้สอยที่คล้ายคลึงกัน หรือสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดความมีประสิทธิภาพของ
การใช้สอยพ้ืนที่ในการประเมินพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต 
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ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ 

1. ค านิยามของพื้นที่สาธารณะ  
ในศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการถกเถียงกันในด้านค านิยามของพื้นที่สาธารณะ (Public 

Space) ไว้อย่างหลากหลายโดยนักวิชาการ นักผังเมือง เนื่องด้วยพื้นที่สาธารณะมีความเกี่ยวเนื่องกัน
กับมนุษย์ในหลากหลายมิติซึ่งนอกเหนือไปจากมิติทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าค านิยามที่
สามารถอธิบาย ความหมายของพื้นที่สาธารณะได้อย่างกระชับและชัดเจน คือ พื้นที่สาธารณะ 
(Public Space) หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่บุคคลใดๆก็ตามสามารถเข้าถึงได้โดย
ปราศจากการปิดกั้น เป็นสถานที่ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เป็นที่ที่ผู้คนเข้าไปใช้งานเพื่อ
ประกอบกิจกรรมคนเดียว หรือเป็นกลุ่มซึ่งพื้นที่สาธารณะนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบของ
พื้นที่สาธารณะจะมีลักษณะขององค์ประกอบที่เหมือนกัน บางแห่งอาจเป็นพื้นที่ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของและ
เป็นผู้บริหารจัดการ หรือบางแห่งมีเจ้าของเป็นหน่วยงานเอกชน แต่ต้องเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง
ได ้(Carr, 1992)  

2. แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ 
ค าว่า พื้นที่สาธารณะ เป็นที่ปรากฏครั้งแรกในผลงานของ Immanuel Kant (1724-

1804) นักปรัชญาสมัยใหม่ชาวเยอรมัน ซึ่งพื้นที่สาธารณะได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นส าคัญ 
สืบเนื่องจากนักวิชาการชาวเยอรมัน Jürgen Habermas ได้น ามาศึกษาในเชิงสังคมศาสตร์ ซึ่งกล่าว
ไว้ในผลงาน “การแปรรูปเชิงโครงสร้างของพื้นที่สาธารณะ (The Structural Transformation of 
the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society)” ในฐานะที่เป็นพื้นที่
ทางการเมือง ซึ่งอ้างอิงถึงแนวคิดเรื่องปริมณฑลสาธารณะของกระฎุมพี (The Bourgeois Public 
Sphere) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของปริมณฑลสาธารณะว่าได้ก่อตัวขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ที่
ประเทศอังกฤษ และศตวรรษที่ 18 ที่ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน ภายหลังระบอบการปกครองยุค
โบราณ (Ancient Regime) ได้เสื่อมอ านาจลง และชนชั้นกลางเริ่มมีพลังทางเศรษฐกิจ ท าให้วิถีชีวิต
ในสังคมมีการแบ่งอาณาเขตที่ชัดเจนขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง ปริมณฑลส่วนตัว ปริมณฑลสาธารณะ 
และปริมณฑลของชนชั้นปกครอง (Habermas, 2015) 

Habermas ได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดส านึกสาธารณะ หรือส านึกส่วนรวม ว่ามาจาก
การที่ปัจเจกบุคคลใช้ความรู้และแสดงออกทางความคิดอย่างมีเหตุผลและเปิดเผยในที่สาธารณะ ซึ่ง
ส่งผลให้สาธารณชน (Public) เริ่มสามารถเข้าถึงและยึดครองปริมณฑลสาธารณะ ซึ่งเดิมเคยถูก
ควบคุมจากรัฐ และต่อมาพื้นที่ดังกล่าวก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ของการถกเถียงและวิพากษ์ทาง
การเมืองและอ านาจรัฐด้วย นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา จนถึงราวๆปลายศตวรรษที่17และต้น
ศตวรรษที่ 18 เป็นยุคสมัยแห่งการพัฒนาความเป็นเมืองหรือมหานคร (Urbanization) ของประเทศ
แถบยุโรปทั้งยังเป็นยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และการข่าวสาร ท าให้ปรากฏพื้นที่
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สาธารณะใหม่ของคนกลุ่มใหม่ที่มาพบปะสังสรรค์ เสวนากันตามร้านกาแฟ โรงเหล้า ห้องโถงหรือ
ห้องรับแขกของเหล่าชนช้ันกลาง อันเป็นพ้ืนที่ซึ่งปลอดภัยจากอ านาจของราชส านักและศาสนา)   

ดังนั้น เมื่อปริมณฑลสาธารณะเกิดขึ้น ค าว่าพื้นที่สาธารณะ(Public Space) จึงเกิด
ตามมา ความหมายของ ”ปริมณฑล (Sphere)” นั้นเป็นการบ่งบอกถึงสภาวะ ซึ่งเป็นนามธรรม ต่าง
จากค าว่า “พื้นที่ (Space)” ซึ่งมีความหมายในลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพ ซึ่งเป็นเพียงรูปแบบ
หนึ่งของการแสดงออกทางรูปธรรมของปริมณฑลสาธารณะ จากลักษณะดังกล่าวหลังจากที่พลเมือง
ชนชั้นกระฎุมภีได้ใช้พื้นที่สาธารณะในการเข้ามามีบทบาทและอ านาจทางสังคมในการตรวจสอบ
รัฐบาลจนได้รับชัยชนะแล้ว ชนชั้นกระฎุมภีได้แปรเปลี่ยนความหมายของพื้นที่สาธารณะ ซึ่งแต่เดิมมี
ความส าคัญกับมิติทางด้านการเมือง ให้มีความส าคัญต่อมิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดพื้นที่
ขึ้นมาให้โดดเด่นออกมาจากส่วนอื่นๆของเมืองและมีองค์ประกอบทางกายภาพที่ชัดเจน เช่น 
สวนสาธารณะ ลานคนเมือง ศูนย์การค้า ร้านอาหาร เป็นต้น และในมุมมองด้านการเข้าถึง คือเป็น
พื้นที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ เพียงแต่จ าต้องปฏิบัติตาม
กฎหรือมารยาทบางอย่างเพื่อรักษาสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่และสังคมนั้นๆ (ศุภยาดา ประดิษฐ์
ไวทยากร, 2555) 

จะเห็นได้ว่าสิ่งส าคัญที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยก าหนดความหมายของพื้นที่สาธารณะ คือ 
ขอบเขต(Boundary) เนื่องจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะเป็นพื้นที่สาธารณะนั้น ขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าว
จ าต้องเปิดกว้างส าหรับกิจกรรมสาธารณะ สามารถถูกแทรกซึมโดยบุคคลทั่วไปได้โดยชอบธรรม เป็น
พื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากค ายินยอมของคนแปลกหน้า (Scruton, 1982) 

ยังมีการศึกษาความหมาย ค าจ ากัดความของ “ความเป็นสาธารณะของพ้ืนที่” โดยจะเห็น
ได้ว่าพื้นที่สาธารณะเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่มีความส าคัญในระดับเมือง ซึ่งมีนักคิดและ
นักวิชาการหลายกลุ่มมุ่งเน้นให้ความส าคัญในมิติของวิถีชีวิตของคนเมือง ดังจะเห็นได้จากการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มการเคลื่อนไหวเพื่อความสวยงามของเมือง (The City Beautiful Movement) 
หรือ กลุ่มการเคลื่อนไหวเพื่อพื้นที่เปิดโล่งในชุมชน (The Community Open Space Movement) 
ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือ นักคิดนักวิชาการต่างๆที่ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะที่ส าคัญ เช่น Bernard Tschumi (Madanipour, 1996) กล่าวว่าการนิยาม
พื้นที่ใดๆคือการระบุคุณสมบัติทางกายภาพที่แน่ชัดของพื้นที่ ความหมายของพื้นที่เกิดขึ้นจาก
องค์ประกอบที่ปิดล้อมของพื้นที่นั้นๆ (Carr, 1992) นิยามว่าพื้นที่สาธารณะ เป็นสถานที่เปิดที่ให้คน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มีชื่อเรียกหรือรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาจเป็นเจ้าของโดยรัฐหรือเอกชน 
(Madanipour, 1996) กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะคือพื้นที่ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าถึง และเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อันเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญนั่นคือ ความสามารถใน
การเข้าถึง (Accessibility) และ ชีวิตสาธารณะ (Public Life) ซึ่งจะสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
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Habermas (1989) ว่าพื้นที่สาธารณะคือสื่อกลางแห่งการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน (ศุภ
ยาดา ประดิฐ์ไวทยากร, 2555) 
 3. ประเภทของพื้นที่สาธารณะ 

จากลักษณะคุณสมบัติของพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง
ได้ และเป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่ประกอบกิจกรรมของผู้คน พื้นที่สาธารณะจึงอาจมีได้ใน หลากหลาย
รูปแบบทางกายภาพดังนี ้

3.1 พื้นที่สาธารณะประเภทพื้นที่ (Area) ได้แก่ พื้นที่สาธารณะที่สามารถระบุขอบเขต 
ขนาดความกว้างและความยาวของพื้นที่ได้ เช่น ในยุคกลาง จัตุรัสเมือง (City Square) คือพื้นที่ที่ถูก
โอบล้อมด้วยกรอบของกลุ่มอาคาร โดยมีนักคิด (Zucker, 1959) ได้ศึกษารูปแบบ (Typology) ของ
จัตุรัสด้วยการสเกตซ์ภาพ เพื่อศึกษาการจัดองค์ประกอบของการปิดล้อมพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้
จ าแนกไว้เป็น จัตุรัสที่ปิดล้อมอย่างสมบูรณ์ (Closed Square) จัตุรัสอิทธิพล (Dominate Square)ที่
ต้องการให้รับรู้ถึงความรู้สึกและแสดงออกถึงอ านาจของอาคารที่อยู่ตรงหน้าพื้นที่นั้นๆ จัตุรัส
ศูนย์กลาง (Nuclear Square) เช่นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี จัตุรัสตลาด (Market square) จัตุรัส 
ประตูเมือง (Town Gate Square) จัตุรัสใจกลางเมือง (Town Center Square) เป็นต้น (ศุภยาดา 
ประดิษฐ์ไวทยากร, 2555) 

 

ภาพที่  2 จตุรัสเมืองแบบปิดล้อมสมบูรณ์ (Piazza Del la Signoria, Florence, Italy)  
ที่มา: http://www.carnesecchi.eu/storia_di_Firenze.htm 
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ภาพที่  3 จตุรัสเมืองแบบอิทธิพล (St.Peter’s Square, Vatican City) 
ที่มา: https://static01.nyt.com/images/2011/11/22/arts/jump-books-2/jump-books-2-
jumbo.jpg 

 

ภาพที่  4 จตุรัสเมืองแบบตลาด (Piazza Delle Erbe, Verona, Italy) 
ที่มา: http://images.fineartamerica.com/ 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเพื่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่สาธารณะเมือง (Urban Open 
space) ในยุคร่วมสมัยโดย (Marcus & Francis, 1998) ซึ่งได้จ าแนกพื้นที่สาธารณะของเมือง ซึ่งมี
บทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของบริบทและหน้าที่ของเนื้อเมืองโดยรอบพื้นที่
สาธารณะนั้นๆ เช่น สวนสาธารณะละแวกบ้าน (Neighborhood Park) ที่ตั้งจะตั้งอยู่ในบริเวณย่านที่
พักอาศัย สวนสาธารณะขนาดเล็ก (Minipark, Pocket park) เป็นพื้นที่พักผ่อนขนาดเล็กมักตั้งอยู่ใน
ละแวกตึกแถวหรือพื้นที่ระหว่างตัวอาคาร ลานเมือง (Urban Plaza) พื้นที่ลานสาธารณะที่ตั้งอยู่
บริเวณย่านใจกลางเมืองรองรับการพักผ่อนหย่อนใจจากผู้คนในย่านส าคัญ พื้นที่สาธารณะใน
สถานศึกษา (Campus Outdoor Space) เป็นพื้นที่ส าหรับรองรับกิจกรรมกลางแจ้งของผู้ใช้งานใน
สถานศึกษา พื้นที่เปิดโล่งส าหรับบ้านพักคนชรา (Elderly Housing Outdoor space) พื้นที่เปิดโล่ง
ส าหรับโรงพยาบาล (Hospital Outdoor Space) เป็นต้น  
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ภาพที่  5 สวนสาธารณะละแวกบ้าน (Neighborhood Park) (Reedsburg, Wisconsin) 
ที่มา: http://www.reedsburgwi.gov 

 

ภาพที่  6 สวนสาธารณะขนาดเล็ก (Pocket Park) (Paley Park, New York, USA) 
ที่มา: http://www.ohhowcivilized.com 

 

ภาพที่  7 ลานเมือง (Urban Plaza) (Trafalgar Square, London, UK) 
ที่มา: http://www.touropia.com/city-squares-around-the-world/ 
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ภาพที่  8 พื้นที่สาธารณะในสถานศึกษา (Campus Outdoor Space) (Clark University, 
Massachusetts, USA) 
ที่มา: http://www.clarku.edu/ 

3.2 พื้ นที่ สาธารณะประเภททาง (Street Plaza, Linear Open Space) เป็น
ลักษณะหนึ่งของพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง (Downtown Plaza) ซึ่งมีขนาดหรือระยะที่แคบยาว มี
ลักษณะการวางตัวและมีหน้าที่ใช้สอยคล้ายคลึงกับทางเดินหรือเส้นทางสัญจร โดยอาจมีต าแหน่งที่ตั้ง
ติดกับทางเดินเลียบอาคาร (Sidewalk) หรือถนนสายหลัก (Main road) ทั้งนี้ลักษณะส าคัญที่ท าให้
พื้นที่สาธารณะประเภททางมีลักษณะแตกต่างจากทางเดินทั่วไปคือ เป็นพื้นที่ซึ่งมีขนาดหรือระยะที่มี
การขยายหรือเพิ่มเติมให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการใช้งานรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือไปจากการ
เดินเท้าสัญจรเพียงอย่างเดียว เช่น มีพื้นที่ส าหรับนั่งพัก พื้นที่ส าหรับพักคอย หรือพื้นที่ส าหรับมองดู
ความเป็นไปของเมือง ผู้คนและบริบทสถานที่โดยรอบ (People Watching) รวมถึงมีพื้นที่ที่เหมาะสม
และมากพอส าหรับการปลูกพืชพรรณ ทั้งนี้ลักษณะหน้าที่ของ Street Plaza นั้นยังคงมีหน้าที่การใช้
สอยหลักเพื่อการสัญจรและการเดินเท้าอยู่เช่นเดียวกันกับหน้าที่ของบาทวิถี  (Marcus & Francis, 
1998) 

 

ภาพที่  9 พื้นที่สาธารณะประเภททาง (Mercer Street Plaza, New York, USA) 
ที่มา: http://www.localecologist.org/2011/08/then-now-mercer-street-plaza.html 
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ภาพที่  10 ทางเดินริมชายหาดโคปาคาบานา (Promenade of Copacabana, Rio de Janeiro) 
ที่มา: https://theculturetrip.com/south-america/brazil/articles/ 

 
 4. คุณลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่ดี 

จากลักษณะของพื้นที่กรณีศึกษาคือพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1 
พบว่ามีลักษณะทางกายภาพที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่สาธารณะประเภททาง (Street Plaza, 
Linear Public Space) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าพื้นที่สาธารณะประเภททาง มีเกณฑ์การ
ออกแบบลักษณะทางกายภาพที่ดีของพื้นที่ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆได้ ดังนี้ (Marcus & 
Francis, 1998) 

4.1 เกณฑ์การออกแบบลักษณะทางกายภาพที่ดีของพื้นที่สาธารณะ  
4.1.1 ขนาดของพื้นที่ (Size) ขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานและ

สามารถมองเห็นความเป็นไปของกิจกรรมและความเป็นไปของพื้นที่อยู่ที่ 25 -100 เมตร (Lynch) 
และ 70-100 เมตร (Gehl) ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นระยะที่มากที่สุดและเป็นขนาดที่เหมาะสมส าหรับการ
เป็นลาน (Plaza) 

4.1.2 ความซับซ้อนหลากหลายของสิ่งรับรู้ทางสายตา (Visual Complexity) 
หมายถึงความหลากหลายของรูปทรงทางกายภาพภายในพื้นที่ ความหลากหลายของวัสดุพื้นผิว 
องค์ประกอบตกแต่งเช่น น้ าพุ ประติมากรรม เป็นต้น หรือแม้แต่การเลือกประเภทและรูปทรงของพืช
พรรณก็มีผลท าให้พื้นที่เกิดความน่าสนใจ น่าดึงดูดให้เข้าใช้งาน และไม่เป็นพื้นที่ที่น่าเบื่อ 
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4.1.3 กิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ (Uses and Activities) ภายใน
พื้นที่มีการออกแบบให้รองรับการเกิดกิจกรรมการใช้งานที่หลากหลาย หรือมีการออกแบบอย่างเป็น
สัดส่วนระหว่างส่วนของการสัญจรและส่วนของการใช้งานที่ชัดเจนหรือไม่ หรือภายในพื้นที่มีการ
ออกแบบเพื่อรองรับการเกิดกิจกรรมการใช้งานที่มีปริมาณผู้ใช้งานมหาศาลหรือไม่ 

4.1.4 ลักษณะความสบายของสภาวะอากาศ (Microclimate) คือลักษณะความ
สบายที่มีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ได้รับแสงอาทิตย์ส่องสว่างอย่างเพียงพอไม่อับ
ทึบ พื้นที่มีลมพัดผ่านท าให้เกิดการถ่ายเทอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการออกแบบร่มเงาและสิ่ง
ก าบังจากปัจจัยของปัญหาสภาวะอากาศอื่นๆ (แดด ลม ฝน) เพื่อให้พื้นที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ที่ด ี

4.1.5 ขอบเขต (Boundaries) หมายถึงพื้นที่มีขอบเขตของส่วนการใช้สอยที่ชัดเจน
ไม่ท าให้เกิดความสับสนหรือความไม่สะดวกอันเกิดจากการรบกวนกันของกิจกรรมการใช้งาน เช่น 
ทางเดินเท้าซึ่งมีขอบที่ชัดเจนแยกจากพื้นที่ส่วนที่เป็นถนนหลัก หรือพื้นที่ลานและพื้นที่นั่งพักผ่อนที่มี
การออกแบบให้รับรู้ได้ว่าไม่ได้เป็นพ้ืนที่ส่วนเดียวกันกับพื้นที่ทางเดิน เป็นต้น 

4.1.6 พื้นที่ใช้สอยย่อย (Subspace) ภายในพื้นที่มีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยย่อยๆ
ที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายให้แก่ผู้ใช้งานในหลากหลายวัตถุประสงค์ และมีลักษณะการ
ออกแบบทางกายภาพที่แตกต่างไปจากพื้นที่ใช้สอยส่วนอื่นๆ และพื้นที่ใช้สอยย่อยๆเหล่านั้นมีการ
ออกแบบทางกายภาพและมีขนาดที่เหมาะสมจนไม่ท าให้ผู้ใช้งานที่เมื่อเข้าไปใช้งานยังพื้นที่รู้สึก
รบกวนผู้ใช้งานที่อยู่มาก่อนหน้า และไม่ท าให้ผู้ใช้งานที่ เข้าไปใช้งานพื้นที่รู้สึกโดดเดี่ยวจนรู้สึกไม่
ปลอดภัย 

4.1.7 การสัญจร (Circulation) ภายในพื้นที่มีการส่งเสริมหรือมีลักษณะการเอื้อต่อ
การสัญจรที่สอดคล้องกับรูปแบบและลักาณะการสัญจรของเมืองหรือพื้นที่บริบทโดยรอบ และมีการ
ออกแบบให้การเคลื่อนที่สัญจรของผู้ใช้งานที่ความไหลลื่นต่อเนื่อง ไม่เกิดการชะงักของการสัญจรขึ้น 
(Flow and Continuity) รวมถึงการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานโดยค านึงถึงความเป็นอารยะ
สถาปัตย์ (Universal Design) ได้แก่การใช้งานที่เอื้อต่อผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น การออกแบบพื้นที่
ให้มีทางลาด การออกแบบให้มีราวจับ การใช้วัสดุพ้ืนส าหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น   

4.1.8 ที่นั่งพักผ่อน (Seating) พื้นที่มีการค านึงถึงการใช้สอยเพื่อการนั่งพักผ่อนซึ่ง
เป็นการใช้งานที่ส าคัญของพื้นที่ลานหรือ Plaza และมีการออกแบบเพื่อการใช้งานนั่งพักผ่อนใน
หลากหลายวิธีการ เช่น การนั่งบนที่นั่ง การนั่งกับพื้น เป็นต้น และมีการออกแบบทางกายภาพที่
หลากหลายไม่เพียงแต่การออกแบบม้านั่ง (Bench) เช่น ขั้นบันได ขอบของก าแพงกั้น หรือขอบ
กระบะต้นไม้ เป็นต้น ทั้งนี้การออกแบบที่นั่งที่ดียังหมายรวมไปถึงลักษณะการจัดวางต าแหน่งเพื่อให้
ได้รับมุมมองที่หลากหลาย (มุมมองธรรมชาติ มุมมองเมือง มุมมองของกิจกรรมและผู้คน) และเป็น
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ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้ เกิดความรู้สึกเข้าร่วมสังคมหรือแปลกแยกโดดเดี่ยว (Sociofugal and 
Sociopetal) และโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองร้อน พื้นที่นั่งพักผ่อนเหล่านั้นมีการออกแบบร่มเงาก าบัง
แดดและฝนที่ดีหรือไม ่

4.1.9 พืชพรรณ (Planting) มีการเลือกใช้พืชพรรณที่หลากหลายทั้งรูปทรงและ
โทนสีเพื่อให้พื้นที่เกิดบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไป หรือมีการเลือกใช้พืชพรรณเพื่อความ
เหมาะสมด้านการใช้สอย เช่น เป็นร่มเงาที่ดีให้แก่พื้นที่ทางเดินและที่นั่งพักผ่อน เป็นตัวกรอง 
(Buffer)สภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเลือกใช้พืชพรรณที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ตั้งหรือพืชพรรณท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตที่ดี
ของพืชพรรณเหล่านั้น 

4.1.10 งานศิลปะหรือประติมากรรมที่น่าสนใจ (Public Art and Sculpture) มี
การออกแบบพื้นที่ส าหรับการจัดวางหรือติดตั้งงานศิลปะซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน 
(Installation Art) หรือมีประติมากรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถเป็นส่วนใช้สอยที่ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ (การสัมผัส ปีนป่าย หรือนั่งพักผ่อน) โดยมีการจัดวางต าแหน่งที่เหมาะสม
กับพื้นที่ลาน ไม่กีดขวางทางเดินหรือวางตัวอยู่ในต าแหน่งที่ท าให้ความหมายและการใช้งานพื้นที่ลาน
นั้นเปลี่ยนแปลงไป 

4.1.11 รูปแบบการใช้งาน (Programs)  นอกเหนือไปจากการออกแบบพื้นที่
ส าหรับการนั่งพักผ่อนและกิจกรรมการใช้งานรูปแบบอื่นๆ ภายในพื้นที่ลานควรมีการออกแบบเพื่อ
การรองรับการใช้งานรูปแบบพิเศษ เช่น คอนเสิร์ต งานจัดแสดง นิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบ
กิจกรรมการใช้งานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาศพิเศษและชั่วคราว โดยค านึงถึงการวางต าแหน่งของพื้นที่ที่
เหมาะสมในด้านการเข้าถึง ร่มเงา และไม่กีดขวางการสัญจรภายในพื้นที่ 

4.1.12 ป้ายประกาศหรือสัญลักษณ์ (Information and Sign) ภายในพื้นที่มีป้าย
ประกาศหรือแผนที่ที่แสดงข้อมูลการประชาสัมพันธ์หรือช้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism 
Information) รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ที่บอกลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ บอกทิศทาง ป้ายเตือน เปน็ต้น 

4.2 เกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินคุณลักษณะของพื้นที่สาธารณะ   
นอกจากเกณฑ์ลักษณะการออกแบบที่ดีของพื้นที่สาธารณะที่ (Marcus & Francis, 

1998) ได้เสนอไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีลักษณะเกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินคุณลักษณะของพื้นที่
สาธารณะของ (Gehl, 1987) ซึ่งได้ก าหนดเป็นประเด็นส าคัญที่เป็นเปา้หมายช้ีวัด 3 ประเด็นหลักดังนี ้
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4.2.1 การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protection) แบ่งออกเป็น 3 
ประเด็นย่อย 

4.2.1.1 ด้านการจราจร (Protection against traffic and accidents) 
พื้นที่มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างทางเดินเท้าและถนน รวมถึงมีการออกแบบเพื่อกรองบรรยากาศอัน
วุ่นวายและอันตรายจากยานพาหนะ 

4.2.1.2 ด้านอาชญากรรม (Protection against crime and violence) 
มีการออกแบบเพื่อการระแวดระวังความปลอดภัย จุดตรวจเจ้าหน้าที่ กล้องบันทึกภาพวงจรปิด 
ไฟฟ้าส่องสว่าง การออกแบบพื้นที่ให้ไม่มีมุมอับสายตา เป็นต้น 

4 .2 .1 .3  ด้ าน ก า รสั ม ผั ส รั บ รู้  (Protection against unpleasant 
sensory experience) มีการออกแบบเพื่อป้องกันการรับรู้สภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 
ส่วนก าบังแดด ลมและฝน การป้องกันกลิ่นและมลภาวะรบกวนจากถนน  

4.2.2 สภาวะความสบาย (Comfort) แบ่งเป็น 6 ประเด็นย่อยดังนี้ 
4.2.2.1 ความสบายในการสัญจร (Opportunities to walk) มีการ

ออกแบบที่เอื้อต่อการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า พื้นที่ทางเดินมีพื้นผิวที่เหมาะสมส าหรับการเดินและไม่มี
สิ่งกีดขวาง มีการจัดสรรส่วนการเดินและการใช้งานอื่นๆอย่างเพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน 

4.2.2.2 ความสบายในการยืนชื่นชมพื้นที่ (Opportunities to stand) มี
การออกแบบพื้นที่ส าหรับการยืนเพื่อชื่นชมบรรยากาศโดยรอบ มีการดึงดูดความสนใจเพื่อให้เกิดการ
เข้าใช้งาน 

4.2.2.3 ความสบายในการนั่งพักผ่อน (Opportunities to sit) มีการ
ออกแบบพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนเพื่อคลายความเหนื่อยล้า และสามารถชื่นชมบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดี เช่น การนั่งชมวิวทะเลหรือพระอาทิตย์ ชมวิวของเมือง เป็นต้น 

4.2.2.4 ความสบายในด้านมุมมอง (Opportunities to see) มีการ
ออกแบบพื้นที่เพื่อการมองเห็นสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถมองเห็นจุดเด่นหรือจุดสนใจ มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับการมองเห็น เป็นต้น 

4.2.2.5 การเอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ (Opportunities to talk and 
listen) มีพื้นที่ซึ่งเอื้อต่อการพูดคุยหรือพบปะกันของผู้ใช้งาน หรือเป็นพื้นที่ที่ ก่อให้เกิดความมี
ชีวิตชีวาของผู้คน 

4.2.2.6 การเอื้อต่อกิจกรรมการใช้งานแบบออกแรง (Opportunities for 
play and exercise) มีพื้นที่รองรับกิจกรรมออกก าลังกายหรือกิจกรรมที่มีการออกแรง หรือกาล
เล่นงานรื่นเริง เป็นต้น 
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4.2.3 ความสุนทรีย์ (Enjoyment) แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้ 
4.2.3.1 ขนาดพื้นที่ที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ (Scale) ขนาดของพื้นที่

และองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆมีความสัมพันธ์กับขนาดของร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีผลด้านความรู้สึก
เป็นมิตรต่อพ้ืนที่ 

4.2.3.2 การรับรู้สภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่ดี  (Opportunities to 
enjoy the aspects of climate) การออกแบบส่วนก าบังแดดในช่วงเวลาร้อนจัด การใช้พืชพรรณ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สดชื่นและให้ความเย็นสบายแก่พื้นที่ 

4.2.3.3 ลักษณะการออกแบบที่มีสุนทรียภาพ (Positive sensory 
experience) องค์ประกอบตกแต่งอื่นๆที่ช่วยเพิ่มคุณค่าด้านสุนทรียภาพและความสวยงามให้แก่
พื้นที่ เช่น งานศิลปะ ประติมากรรม การใช้โทนสีและรูปทรงของลักษณะทางกายภาพ เป็นต้น  
 5. ปัจจัยของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่สาธารณะ  

จากการทบทวนวรรณกรรม พื้นที่สาธารณะจะประสบความส าเร็จในการใช้งานนั้น
จ าเป็นต้องมีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ หรือองค์ประกอบการออกแบบที่ดีที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างสะดวก ยกตัวอย่างเช่น ต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ ลักษณะการเข้าถึงพื้นที่ 
ประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น แต่นอกเหนือไปจากปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะที่ส่งผลต่อการใช้
งาน ยังมีปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตัวผู้ใช้งานเอง ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงที่ส าคัญที่จะชี้วัด
และประเมินได้ว่าพื้นที่สาธารณะมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในการใช้งานมากน้อยเพียงใด 
(Shayna Pollock, 2014)  

5.1 เพศ (Gender) ปัจจัยทางเพศของผู้ใช้งานมีผลต่อความต้องการการใช้งานพื้นที่
สาธารณะ โดยเฉพาะในผู้ใช้งานเพศหญิง นอกจากพื้นที่สาธารณะจะเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ผู้คนใน
สังคมก้าวข้ามออกจากอาณาเขตส่วนตัวเข้าสู่อาณาเขตสาธารณะและมีส่วนในการส่งเสริมความเท่า
เทียมกันทั้งเพศชายและเพศหญิง พื้นที่สาธารณะก็อาจเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีผลคุกคามต่อความรู้สึก
ปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่า ความกลัวและความหวาดระแวงของผู้ใช้งาน
เพศหญิงที่มีต่อพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จ ากัดความต้องการและความรู้สึกที่ดีในการใช้งาน
พื้นที่ (Zubir & Brebbia, 2013) แต่ทั้งนี้การส ารวจกลับพบว่ากลุ่มผู้ใช้งานเพศหญิงเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน
ที่มีปริมาณมากกว่าเพศชาย (Terlinden, 2013) ดังนั้นแล้วการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ดีควร
ค านึงถึงความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้งาน เช่น การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มุมมองในการมองเห็นพื้นที่โดยทั่วถึง เป็นต้น 

5.2 อายุ (Age) กลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุต่างกัน ย่อมมีความต้องการการใช้งานพื้นที่ที่ต่างกัน 
ในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนของเมือง กลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุน้อยและกลุ่ม
ผู้ใช้งานชรา เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องค านึงและใส่ใจต่อการออกแบบที่เอื้อต่อการใช้งานมากที่สุด ทั้ง
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ด้านความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกต่อการใข้งาน  เช่น การออกแบบทางลาดส าหรับ
รถเข็น ราวจับเพื่อความปลอดภัย หรือบริเวณใช้สอยที่มีร่มเงาและมีบรรยากาศที่สงบส าหรับกิจกรรม
ที่ไม่คึกคักมากนัก เป็นต้น หรือในบางพื้นที่ที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
วัยกลางคนหรือวัยท างาน พื้นที่เหล่านั้นอาจไม่มีการออกแบบที่รองรับการใช้งานผู้ใช้ที่มีอายุน้อยหรือ
ผู้ใช้งานวัยชรา การออกแบบจึงควรค านึงถึงกลุ่มผู้ใช้งานเหล่านั้นด้วยเพื่อความเท่าเทียมและรองรับ
การใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

5.3 เชื้อชาติ (Race) ลักษณะของเชื้อชาติ เป็นอีกหนึ่งก าแพงทางสังคมที่มีผลต่อการปิด
กั้น กีดกันการใช้งานของพื้นที่สาธารณะของผู้ใช้งาน (Orum & Neal, 2009) โดยเฉพาะในบางพื้นที่
ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติที่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนโดยสีผิว พื้นที่นั้นจะประสบปัญหาการ
กีดกันการใช้งานต่อบุคคลผิวสี ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน หรือในบางพื้นที่ที่ถูกออกแบบโดยขาด
การค านึงถึงลักษณะของวิถีชีวิต วัฒนธรรมเฉพาะตัว หรือค่านิยมของคนในพื้นที่ ท าให้เกิดความรู้สึก
ไม่เป็นส่วนร่วม ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พื้นที่นั้นๆไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
ดังนั้นผู้ออกแบบควรท าการศึกษาถึงลักษณะความต้องการที่แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติของผู้ใช้งาน
หรือยืดหยุ่นไปตามจุดประสงค์การใช้งานพื้นที่ เช่น อเมริกันชนนิยมพื้นที่ส าหรับการพักผ่อนและ
กิจกรรมนันทนาการ และมีร่มเงาธรรมชาติ ชนผิวสีนิยมพื้นที่ส าหรับกิจกรรมกีฬาหรือพื้นที่ที่มีความ
เป็นทางการ หรือชาวเอเชียจะนิยมลักษณะทางภูมิทัศน์ที่สื่อความหมายและน่าประทับใจ เป็นต้น (C. 
M. Hall & Page, 2014) 

5.4 รายได้ของครัวเรือน (Household Income) ความยากจนของแต่ละครัวเรือนก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกหรือกีดกันการเข้าถึงการใช้พื้นที่สาธารณะ ในเชิง
สังคม เป็นการกีดกันซึ่งก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค ซึ่งเห็นได้ชัดในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของเชื้อ
ชาติที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่และเชื้อชาติแฝง เช่นชนผิวขาวในสหรัฐอเมริกาจะแบ่งแยกและกีดกันสิทธิทาง
สังคมของชนผิวสีซึ่งมีเชื้อชาติแอฟริกันและละตินอเมริกา ซึ่งถูกมองว่าเป็นพลเมืองชั้นล่างที่มีรายได้
น้อยและไม่คู่ควรกับการใช้งานพื้นที่ร่วมกับคนที่มีรายได้สูง ดังนั้น การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อ
ความเท่เทียมกันของผู้ใช้งานในสังคม จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะผสานการออกแบบองค์ประกอบทาง
กายภาพของพื้นที่ให้สามารถก้าวข้ามการปิดกั้นทางเชื้อชาติ เพศ หรือรายได้ของผู้คนในสังคม 
(Loukaitou-Sideris & Banerjee, 1998) นอกเหนือจากการถูกกีดกันและเหยียดหยาม อีกสาเหตุ
หนึ่งที่ปัจจัยทางรายได้มีผลต่อความต้องการการใช้งานพื้นที่สาธารณะก็เนื่องด้วย ผู้ที่จ าต้องหารายได้
มาจุนเจือครอบครัวอย่างยากล าบากย่อมมีข้อจ ากัดในการใช้เวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้ความ
ต้องการการใช้งานพื้นที่ต่างจากผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงมาก (Bishop & Rodriguez, 2014) 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษยใ์นการใช้งานพื้นที่สาธารณะ 

 1. ทฤษฎีพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
1.1 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีคุณลักษณะเป็นสิ่งเร้าพฤติกรรม 

(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกิจ, & ศิวาพร กลิ่นมาลัย, 2554) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ โดยกล่าวว่ามี
ความสัมพันธ์ด้วยกันในฐานะสิ่งที่เป็นรูปธรรม และมนุษย์มีความสัมพันธ์กับระบบคุณค่า ความรู้สึก 
ข่าวสาร ฯลฯ ในฐานะสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งทั้งสองความสัมพันธ์นี้ท าให้พฤติกรรมในสังคมมนุษย์
เป็นไปได้อย่างปกติ ซึ่งปัจจัยด้านมนุษย์และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพจะมีผลต่อการเกิด
พฤติกรรมมนุษย์ที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านสรีรวิทยา ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านสังคมและ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม และนอกเหนือจากอิทธิพลโดยตรงจากตัวมนุษย์เองแล้ว พฤติกรรมมนุษย์จะมี
ความเป็นไปตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อมกายภาพซึ่งมีคุณลักษณะเป็นสิ่งเร้าพฤติกรรม อาจ
พิจารณาได้ใน 3 ประเด็นดังนี ้

1.1.1 โอกาสของสภาพแวดล้อมกายภาพที่มีทั้งที่ส่งเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรม 
(Physical Opportunities) พฤติกรรมจะมี โอกาสเกิดขึ้นหรือไม่นั้ นขึ้นอยู่ กับ โอกาสของ
สภาพแวดล้อมกายภาพในการเอื้ออ านวยให้ส่งเสริมหรือขัดขวางการเกิดพฤติกรรมเหล่านั้น เช่น ผู้ที่
อาศัยอยู่ใกล้กันหรือนั่งท างานติดกันจะมีโอกาสท าความรู้จักหรือสนิทสนมกันมากกว่าอยู่ห่างไกลกัน 
หรือบุคคลที่เข้าใช้พื้นที่สาธารณะจะเดินเล่นอย่างมีความสุขมากกว่า หากพื้นที่มีการออกแบบอย่าง
ปลอดภัย เป็นต้น 

1.1.2 ต าแหน่งขององค์ประกอบสภาพแวดล้อมกายภาพ (Locational Factors) 
ต าแหน่งขององค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่มนุษย์จะสัมพันธ์ด้วยนั้น (ระยะห่างและทิศทาง) มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่น พฤติกรรมการเดินทางของบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชานเมืองและใจ
กลางเมือง ต าแหน่งชั้นของอาคารที่ต่างกันย่อมท าให้พฤติกรรมการขึ้นลงของผู้ใช้งานแตกต่างกัน 
เป็นต้น 

1.1.3 คุณสมบัติต่างๆของสภาพแวดล้อมกายภาพ (Physical Properties) มี
ลักษณะเป็นสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดการก่อรูปของพฤติกรรม และมีผลต่อการรับรู้ การเรียนรู้ การจดจ า การ
คิด และความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคม เช่น ลักษณะ
สภาพแวดล้อมแบบแบ่งแยกบุคคลออกจากกัน (Sociofugal) ในห้องบรรยายแบบนั่งเดี่ยว หรือ
ลักษณะสภาพแวดล้อมแบบดึงบุคคลเข้าหากัน (Sociopetal) ในห้องสัมนา เป็นต้น  
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1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม 
โดยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อมกายภาพนั้น อาจวิเคราะห์

ประเภทของคุณสมบัติสภาพแวดล้อมกายภาพที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับมนุษย์ใน 7 ด้าน ดังนี้ 
(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร et al., 2554) 

1.2 .1  ด้ านสภาวะแวดล้อม (Ambient Environmental) จะต้องมีความ
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตและความต้องการทางชีวภาพ เช่น ระดับเสียง ความสว่าง อุณหภูมิ ฯลฯ  

1.2.2 ด้านการรู้สึก (Sensational Environmental) ได้แก่การรับรู้ทางประสาท
สัมผัสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการรับรู้ทัศนาการซึ่ งช่วยให้ เกิดความดึงดูดสนใจการรับรู้
สภาพแวดล้อมมากขึ้น  

1.2.3 ด้านมิติ (Dimensional Environmental) ได้แก่การก าหนดขนาด และ
ระยะห่างต่างๆซึ่งต้องสัมพัน์กับสรีรวิทยาของมนุษย์และตอบสนองต่อการใช้สอย ทั้งยังมีความ
เกี่ยวข้องกับการมีอาณาเขตครอบครอง (territorial space) และที่ว่างส่วนบุคคล (personal space) 

1.2.4 ด้านทิศทาง (Directional Environmental) ความสัมพันธ์ด้านทิศทางนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการจดจ าสภาพแวดล้อม การออกแบบสภาพแวดล้อมจึงควรมี
ลักษณะทางกายภาพที่ช่วยให้เกิดการจดจ าได้ง่าย ท าให้บุคคลรู้ว่าตนอยู่ในส่วนใดของสภาพแวดล้อม
ทั้งหมด 

1.2.5 ด้านสัญลักษณ์ (Symbolic Environmental) การสื่อความหมายในด้าน
หน้าที่ใช้สอยและสถานภาพทางสังคม รวมไปถึงระบบความเชื่อและค่านิยมที่สังคมนั้นๆยึดถือ จะเป็น
ส่วนช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้โดยง่าย และลดความขัดแย้งระหว่าง
พฤติกรรมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

1.2 .6  ด้ านการกระท ากัน ระหว่ างสั งคม  ( Interactive Environmental) 
สภาพแวดล้อมจะไม่ได้มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมทางสังคม แต่มีส่วนช่วยให้เกิดการส่งเสริมหรือการ
ขัดขวางพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักอีกเป้าหมายหนึ่งของงานออกแบบ กล่าวคืองาน
ออกแบบที่ดีนั้นควรมีสภาพแวดล้อมกายภาพที่ตอบสนองต่อประโยชน์ด้านการใช้สอยและสังคม 
รองลงมาจะเป็นการตอบสนองด้านสุนทรียภาพและทัศนาการ 

1.2.7 ด้านการผสานรวมกันทางวัฒนธรรม (Integrative Environment) งาน
ออกแบบและวางแผนมีส่วนส าคัญในการก่อให้เกิดการรวมตัวกันทางสังคมและวัฒนธธรม โดย
สภาพแวดล้อมกายภาพจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการผสานกันได้มากยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบชุมชน
ใหม่ให้กลมกลืนไปกับชุมชนดั้งเดิม หรือการออกแบบพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการรวมตัวกันของ
วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตจากผู้คนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน เป็นต้น 
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1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเกิดพฤติกรรมกับเป้าหมายในงานออกแบบ 
และเมื่อพิจารณากระบวนการเกิดพฤติกรรม(กระบวนการรับรู้ กระบวนการรู้ 

กระบวนการทางอารมณ์และกระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม) พบว่ามีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายในงานออกแบบใน 3 ด้าน ได้แก่ 

1.3.1 การก่อให้เกิดสุนทรียภาพ (Aesthetic Aspects) เกี่ยวข้องกับการจัดให้
เกิดการรับรู้รูปทรงทางทัศนาการ ซึ่งสุนทรียภาพของรูปทรงทัศนาการนี้ก็เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
หรือส่งเสริมให้คุณสมบัติทางกายภาพของสภาพแวดล้อมนั้นมีความเด่นชัดและกลมกลืนไปกับ
สภาพแวดล้อมข้างเคียง 

1.3.2 การก่อให้เกิดการสื่อความหมาย (Symbolic Aspects) งานออกแบบที่ดี
ควรสามารถสื่อความหมายต่างๆให้สอดคล้องกับความเข้าใจของผู้ใช้หรือผู้พบเห็น อย่างน้อยที่สุดคือ
การสื่อความหมายถึงหน้าที่ใช้สอยของสภาพแวดล้อมนั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อได้ถึงสถานภาพ
ทางสังคม ระบบคุณค่าที่สังคมนั้นๆยึดถือ หรือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ของ
ผู้ใช้งาน เช่นความรู้สึกซาบซึ้งในบรรยากาศของพ้ืนที่ หรือความรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นต้น 

1.3.3 การก่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการการใช้สอย (Functional 
Aspects) คือเป้าหมายหลักของงานออกแบบและวางแผน โดยที่การออกแบบสภาพแวดล้อมใดๆก็
ตามนั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้สอย และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่
นั้นๆ รวมถึงต้องค านึงถึงความต้องการทางหน้าที่ใช้สอยที่ต่างกันไปในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆด้วย 

1.4 การใช้สภาพแวดล้อมของมนุษย์กับพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) 
นอกจากปัจจัยด้านกระบวนการเกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากระบวนการรับรู้ 

กระบวนการรู้ซึ่ งเป็นพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) แล้วนั้ น  ปรากฏการณ์ การใช้
สภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องผ่านการกระท าอันเป็นที่สังเกตได้จากภายนอก ซึ่งมีประเด็นส าคัญอยู่ด้วยกัน 4 ประการ อัน
เป็นเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับลักษณะกายภาพของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างดังนี้ 

1.4.1 การมีอาณาเขตครอบครอง (Territoriality) คือลักษณะการก าหนดอาณา
เขตเฉพาะของมนุษย์ซึ่งมีทั้งลักษณะชั่วคราวและถาวร โดยการพยายามควบคุมระยะห่างระหว่างกัน
และกันเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และคงไว้ซึ่งการด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมกายภาพนั้นๆ ยกยก
ตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานที่เข้ามายังพื้นที่สาธารณะบ่อยครั้งจะรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของพื้นที่หรือมี
ความรู้สึกจับจองพื้นที่นั้นๆในยามที่ตนเข้ามาใช้งาน ซึ่งถือเป็นลักษณะการมีอาณาเขตครอบครอง
แบบชั่วคราว ในประเด็นของการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่สาธารณะจึงต้องค านึงถึง
การออกแบบที่มีการก าหนดอาณาเขตของการใช้งานที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ในหลากหลายรูปแบบอย่าง
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ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกล่วงล้ าทั้งด้านการใช้สอยพื้นที่และด้านความรู้สึก อันก่อให้เกิดความไม่
สะดวกในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกสบายใจในการใช้พ้ืนที่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

1.4.2 พฤติกรรมเว้นที่ว่างส่วนบุคคล (Personal Space Behavior) เป็นการ
แสดงออกอย่างหนึ่งของพฤติกรรมการครอบครองอาณาเขต แต่เป็นลักษณะของอาณาเขตรอบๆตัวที่
เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันกับเจ้าของอาณาเขตนั้นๆ อันเกี่ยวข้องกับระยะห่างมากน้อยจากบุคคลอื่นๆ 
โดยบุคคลจะมีระยะห่างที่เหมาะสมกับการกระท าที่มีต่อกัน (Proxemics) และการรับรู้ที่เกิดขึ้นใน 4 
ระยะหลัก (E. T. Hall, 1966) ได้แก ่

1. ระยะใกล้ชิด (Intimate Distance) คือระยะที่เกิดการสัมผัสทางกายอย่าง
ใกล้ชิด 

2. ระยะส่วนบุคคล (Personal Distance) คือระยะเอื้อมถึงของบุคคลที่รู้จัก
กัน 

3. ระยะสังคม (Social Distance) คือ ระยะห่างส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์กัน
นอกเหนือจากเรื่องส่วนตัว 

4. ระยะสาธารณะ (Public Distance) คือระยะที่บุคคลอาจไม่ข้องเกี่ยวกัน
โดยตรงระหว่างตัวบุคคล-บุคคล  

ดังนั้นในการออกแบบสภาพแวดล้อมจึงต้องมีการจัดสรรสภาพแวดล้อมให้มี
ระยะห่างระหว่างบุคคลหรือกิจกรรมการใช้สอยอันเหมาะสม โดยพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆควร
จัดให้เป็นลักษณะที่ส่งเสริมให้บุคคลมีการกระท าต่อกัน หรือเป็นลักาณะที่ไม่ส่งเสริมให้บุคคลมีการ
กระท าต่อกัน ซึ่งก าหนดโดยกิจกรรมการใช้สอยเป็นส าคัญ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร et al., 2554) 

1.4.3 ภ า ว ะ เป็ น ส่ ว น ตั ว  (Privacy) (Altman & Chemers, 1 9 8 4 )ได้ ให้
ความหมายของความเป็นส่วนตัวอย่างรัดกุมว่าเป็น “การเลือกควบคุมการเข้าถึงตัวเองหรือกลุ่ม 
(Selective control of access to the self or to one’s group)” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความหมาย
นั้นพบว่า ความเป็นระบบในการเกิดภาวะเป็นส่วนตัว อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 1. การมีหน่วยทาง
สังคมเกิดขึ้นในปรากฏการณ์ที่เกิดภาวะความเป็นส่วนตัว 2. การเลือกสรรควบคุมภาวะความเป็น
ส่วนตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม 3. การเลือกที่จะรับสารจากบุคคลอื่นเข้าสู่
ตนเอง และการส่งออกสารจากตัวเองไปสู่บุคคลอื่นที่ต้องการ จะเห็นได้ว่าความเป็นส่วนตัวนั้นไม่ได้
หมายถึงการแยกตัวสันโดษออกจากผู้อื่นรอบข้าง (Isolation) เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการแยกตัวออก
ท่ามกลางผู้คน (Solitude) โดยที่พยายามรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ในระดับที่เหมาะสม (วิมลสิทธิ์ หร
ยางกูร et al., 2554) เช่น ผู้ใช้งานมักนิยมเลือกนั่งในบริเวณที่นั่งซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณทางเดินเท้า
หรือบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่น การเลือกนั่งในบริเวณที่มีความเงียบสงบมากกว่าบริเวณลานออก
ก าลังกาย เป็นต้น ดังนั้นภายใต้พื้นที่สาธารณะซึ่งมีการเข้าถึงของผู้คนที่หลากหลายและมีความ
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ต้องการการใช้สอยที่แตกต่างกันจึงต้องการการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพให้เกิดภาวะความ
เป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันตามความต้องการ โดยมีแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ตามสภาพการจัดพื้นที่ใช้สอยได้ดังต่อไปนี้  

1. การจัดแปลน (Plan Setting) การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพให้
เอื้ออ านวยหรือขัดขวางการควบคุมความเป็นส่วนตัว เช่นการจัดสรรแปลนแบบเปิดโล่ง (Open Plan) 
หรือการจัดแปลนแบบภูมิทัศน์ (Landscape Plan) เป็นต้น 

2. การออกแบบใช้สอยพื้ นที่  (Spatial Function Design) ในพื้ นที่
สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการการใช้งานที่หลากหลายและมักมีพื้นที่ซึ่ งเป็นพื้นที่
เอนกประสงค์ การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความต้องการความเป็นส่วนตัวในระดับที่แตกต่างกัน โดย
การแบ่งแยกระหว่างกิจกรรมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและกิจกรรมในส่วนเอนกประสงค์ด้วยการใช้
องค์ประกอบการออกแบบทางกายภาพ เช่นการวางโซนนิงและทางเดิน การเปลี่ยนระดับพื้น กลุ่ม
ของต้นไม้ หรือก าแพง เป็นต้น 

3. ความหนาแน่นและขนาดพื้นที่ใช้สอย (Density and Size) การลด
ความหนาแน่นของพื้นที่ใช้สอยลงโดยออกแบบให้สภาพแวดล้อมกายภาพมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อคน
อย่างเพียงพอกับกิจกรรม เป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลได้ง่าย
ขึ้น หรือท าการลดขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมลงโดยแยกเป็นพื้นที่ใช้สอยย่อยๆ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้
เกิดภาวะความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้ใช้งานหรือกิจกรรมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนั้นได้ 

4. ก ารก าห น ด กิ จ ก รรม ล งใน พื้ น ที่  (Spatial Certification with 
Activity) พื้นที่โล่งว่างเปล่าที่นักออกแบบมักเข้าใจและต้องการให้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ซึ่งมีการใช้
งานที่หลากหลายได้นั้น มักเป็นพื้นที่ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการภาวะความเป็นส่วนตัว
ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งต้องเปิดเผยตัวเองตลอดเวลา ดังนั้นหากต้องการออกแบบให้พื้นที่นั้น
สามารถตอบสนองต่อความต้องการภาวะความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันได้ จะต้องจัดให้ส่วนใช้สอย
ส าหรับกิจกรรมพักผ่อนประเภทต่างๆอย่างชัดเจน โดยที่ไม่ท าให้บุคคลรู้สึกประเจิดประเจ้อเมื่อเข้าไป
ใช้งาน 

5. การแยกอาณาบริเวณ (Isolation Domain) คือการแยกส่วนของอาณา
บริเวณส่วนตัว (Private Domain) ออกจากส่วนภายนอกที่เป็นอาณาบริเวณสาธารณะ (Public 
Domain) ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวน เช่นการรบกวนทางการมองเห็น และการรบกวนทางเสียงทั้ง
ที่มาจากคนและเครื่องจักรหรือยานพาหนะ ในประเด็นของการออกแบบสภาพแวดล้อมของพื้นที่
สาธารณะจึงอาจหมายถึงการแบ่งแยกอาณาบริเวณของการใช้สอยซึ่งจะส่งผลรบกวนความเป็นไป
ระหว่างกัน เช่นการออกแบบทางเดินที่มีการสัญจรหนาแน่นให้อยู่ห่างจากส่วนที่นั่งพักผ่อนที่ต้องการ
ความสงบ ฯลฯ 
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1.4.4 ความแออัดในสภาพแวดล้อม (Crowding in Environment) ความ
แออัดเป็นการตอบสนองทางจิตวิทยาซึ่งเป็นความรู้สึกทางลบ (Negative Feelings) ที่มีต่อความ
หนาแน่นภายในสภาพแวดล้อมกายภาพนั้นๆ โดยความหนาแน่น (Density) เป็นหน่วยการวัดปริมาณ
ของจ านวนคนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เช่น จ านวนคนต่อตารางเมตร เป็นต้น โดยตัวแปรความหนาแน่นที่
ก่อให้เกิดความแออัดสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 สภาวะได้แก่ ความหนาแน่นทางสังคม ความ
หนาแน่นด้านพื้นที่ สภาวะจ ากัดทางกายภาพ และสภาวะการรับรู้ความแออัด ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัย
ทางกายภาพของสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดความแออัดนั้นสามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1. ด้านการออกแบบอาคาร (Building Design) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้าน
อาคารและโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่พักอาศัย เช่นอาคารสูง(High-rise Building) และ
อาคารต่ า (Low-rise Building) ที่ผู้อยู่อาศัยในอาคารนั้นจะมีความรู้สึกแออัดที่แตกต่างกันจากปัจจัย
ของความปลอดภัยในอาคาร ความเป็นส่วนตัว และการรับรู้สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการบดบังทัศ
นิวิสัยได้แตกต่างกัน เป็นต้น 

2. ด้านการออกแบบพื้นที่ ใช้สอย (Spatial Design) สามารถช่วยให้
ความรู้สึกแออัดลดลงได้ด้วยการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่สร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่นการจัดสรร
พื้นที่ใช้สอยให้เกิดเป้นพื้นที่ปิดล้อมเล็กๆ เป็นต้น การเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้สอยได้มากขึ้น 
เช่นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้สอยได้หลากหลายเพื่อการประหยัดพื้นที่ เป็นต้น หรือการ
จัดต าแหน่งที่นั่ ง (Seating arrangement) ซึ่งการจัดต าแหน่งที่นั่ งแบบรวมกลุ่มที่ ไม่ เกิดการ
ประจัญหน้า จะช่วยให้เกิดความรู้สึกแออัดน้อยกว่าที่นั่งที่จัดให้มีการประจัญหน้า หรือต าแหน่งของ
เฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางพื้นที่ จะให้ความรู้สึกแออัดมากกว่าตั้งอยู่ที่บริเวณริมพื้นที่ เนื่องจาก
ไม่มีสิ่งกีดขวางตรงกลาง เป็นต้น 

3. ด้ านการออกแบบองค์ประกอบ  (Component Design) ได้ แก่
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการรับรู้ใน 3 มิติ ตั้งแต่ระนาบของพื้น ผนัง และเพดานหรือระนาบเหนือหัว 
ซึ่งระดับความสูงที่สูงขึ้นจะช่วยให้พื้นที่เกิดความแออัดน้อยลง และระนาบผนังที่มีลักษณะตรง จะ
ช่วยให้เกิดความรู้สึกแออัดน้อยกว่าระนาบผนังแบบโค้งซึ่งเป็นลักษณะของการถูกโอบล้อม รวมถึง
การออกแบบให้พื้นที่มีการใช้องค์ประกอบแบบเคลื่อนย้ายได้ ก็จะช่วยให้เกิดความรู้สึกแออัดได้น้อย
กว่าการใช้องค์ประกอบแบบตายตัว (Fixed elements) 
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4. ด้านการออกแบบทางทัศนาการ (Visual Design) สภาพแวดล้อมที่มี
ลักษณะโปร่ง ไม่ทึบตัน และเพิ่มโอกาสในการมองเห็นสภาพแวดล้อมภายนอก ก็เป็นวิธีการที่ช่วยให้
เกิดความรู้สึกแออัดน้อยลง เช่น การปลูกต้นไม้ที่เรียงรายทางเดินอย่างมีช่องว่างที่สามารถมองออกไป
ยังพื้นที่ภายนอกได้จะรู้สึกแออัดน้อยกว่าการใช้ไม้พุ่มทรงทึบ เป็นต้น และการออกแบบโดยการลด
ความสับสนทางทัศนาการ (Visual Distraction) อันเกิดจากการใช้องค์ประกอบที่หลากหลายและไม่
เข้ากัน ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกแออัดได้มากกว่าพื้นที่ซึ่งมีการออกแบบให้พื้นที่มีความหลากหลาย
อย่างเป็นระบบระเบียบ หรือมีขนาด สีและลวดลายที่เหมาะสม เป็นต้น 



 

 

บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย  

 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะของพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานที่มีต่อ

พื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา) และเพ่ือประเมินหลังการ

ใช้งานภูมิทัศน์ของพื้นที่ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ต่อสภาพของ

พื้นที่และพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบันของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบ

ชายหาดพัทยา) เพื่อทราบลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ซึ่ง

สอดคล้องกับความตั้งใจในการออกแบบและความต้องการในการใช้งานพื้นที่สาธารณะของผู้ใช้งาน 

และสอดคล้องกับลักษณะการออกแบบที่ดีของพื้นที่สาธารณะโดยมีล าดับในการด าเนินการวิจัยดังนี ้

 

พื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะและสภาพภูมิทัศน์ กรณีศึกษา พื้นที่สาธารณะ
ริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย1 หรือถนนเลียบชายหาดพัทยา ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี มีความยาวประมาณ 4.6 กิโลเมตร (ขอบเขตตั้งแต่บริเวณโค้งถนนติดโรงแรมดุสิต
ธานี จนถึงบริเวณสุดปลายหาดพัทยาติดโค้งถนนพัทยาสาย1-ถนนวอล์คกิ้งสตรีท) โดยจัดเป็นพื้นที่
สาธารณะประเภททาง (Linear Public Space, Street Plaza) 
 

ค าถามของการวิจัย 
1. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาด

พัทยา) มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการการใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

2. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาด
พัทยา) สอดคล้องกับลักษณะการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ดีหรือไม่อย่างไร 
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การศึกษาข้อมูลการส ารวจ 

 1. ประชากร ที่เป็นเป้าหมายของการส ารวจ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี ้
1.1  นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
1.2  ผู้ประกอบการธุรกิจ ค้าขายในพื้นที ่
1.3 บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้นที่ 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้ มีความหลากหลายของประเภท
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการน าไปวิเคราะห์ ท าให้มีการออกแบบเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูลใน
หลากหลายวิธี ได้แก ่  

2.1 การสังเกตการณ์ (Observation) สังเกตและท าการบันทึกลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ และเก็บข้อมูลโดยการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรม และการใช้งานพื้นที่ของกลุ่ม
ประชากร ได้แก่ การสังเกตโดยตรง การสังเกตโดยการหาร่องรอย และการสังเกตโดยการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการใช้งานพ้ืนที่  

2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ท าการเก็บข้อมูลโดยการสื่อสารระหว่างผู้สัมภาษณ์และ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยใช้ค าถาม เป็นเครื่องมือสื่อสารในการเก็บข้อมูล เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครอบคลุมผู้ใช้งานในพ้ืนที่ศึกษา 

2.3 ผังของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย1 (ถนนเลียบชายหาด
พัทยา) เพื่อท าความเข้าใจในการวิเคราะห์ลักษณะของการวางผังพื้นที่ และการวิเคราะห์ในประเด็น
ศึกษาทางกายภาพด้านอ่ืนๆ ทั้งภายในตัวพ้ืนที่และความเช่ือมต่อกับบริบทโดยรอบ 

3. ตัวแปรที่ส าคัญในการศึกษา ตัวแปรที่มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันในการศึกษาวิจัยนี้
คือตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานและประสิทธิภาพของพื้นที่ สามารถแบ่งได้เป็น 7 ตัวแปร 
ได้แก่ 

3.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ใช้สอย (Physical Activity) คือการออกแบบพื้นที่
เพื่อตอบสนองต่อการใช้สอยและการประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ และองค์ประกอบที่เอื้อต่อการใช้
งานพื้นที่ตามความต้องการของผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน  

3.2 ลักษณะการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่ (Actual Activity) คือลักษณะกรใช้งาน
พื้นที่และกิจกรรมของผู้ใช้งานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ศึกษา ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการใช้งานที่สอดคล้องและ
ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของการออกแบบพื้นที ่

3.3 ผู้ใช้งานพื้นที่ (User) จากประชากรที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา 
3.4 จ านวนครั้งของการใช้งาน (Amount of Usage) เพื่อท าการวัดความหนาแน่น

ของการใช้งานในพื้นที ่
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3.5 ช่วงเวลาในการใช้งาน (Timing) ท าการศึกษาความแตกต่างของการใช้งานพ้ืนที่ใน
แต่ละช่วงเวลาว่ามีลักษณะอย่างไร ช่วงเวลาใดที่พื้นที่มีการใช้งานน้อยที่สุดหรือมากที่สุด  

3.6 การดูแลรักษาและความปลอดภัย  (Maintenances and Amenities) คือ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสภาพพ้ืนที่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อ านวยต่อการใช้งาน 

3.7 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Opinion) คือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อพื้นที่ในองค์ประกอบทางกายภาพด้านต่างๆ รูปแบบของกิจกรรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในพื้นที ่

 

วิธีการเก็บข้อมูลส ารวจ 

 การเก็บข้อมูลภาคสนามได้เลือกวิธีการในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการน ามาวิเคราะห์เพื่อ
ท าการประเมินพื้นที่ภายหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation, POE) โดยใจความที่ส าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูลคือลักษณะการแสดงออกเชิงที่ว่างของพื้นที่ (Spatial Performances) ว่ามี
ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างไร ซึ่งมีประเด็นหลักที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ (Physical Elements) การใช้งาน (Function) และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (User’s Behavior) 
โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี ้ 
 1. การสังเกตการณ์เบื้องต้น (Pilot Observation) เป็นการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่
ที่ท าการศึกษา ได้แก่สภาพพื้นที่และการใช้งานในภาพรวม ตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00-18.00 ของวันตลอด
ทั้งสัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่มีการใช้งาน เพื่อท าการระบุช่วงวันและเวลาที่พื้นสาธารณะ
กรณีศึกษาที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุด โดยพบว่าในช่วงวันธรรมดา(วันจันทร์ -ศุกร์) พื้นที่มีปริมาณ
ของกิจกรรมการใช้งานที่เบาบางกว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์ -อาทิตย์) จึงได้ท าการเลือก
ช่วงเวลาที่พื้นที่มีปริมาณการใช้งานหนาแน่นที่สุดเป็นช่วงเวลาเพื่อศึกษา และเนื่องจากพื้นที่
สาธารณะริมชายหาดพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความกระชับ
ของข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกลักษณะของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดออกเป็นส่วนพื้นที่ศึกษาย่อย
ซึ่งแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ ความส าคัญและหน้าที่การใช้สอย เมื่อจ าแนกพื้นที่ตามลักษณะการ
ใช้งานในภาพรวมแล้ว จึงจะน าไปสู่การเก็บข้อมูลแบบละเอียดในขั้นตอนการเก็บข้อมูลด้วยการ
สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในรายละเอียดเชิงสถิติของพื้นที่ด้วยตารางบันทึกการใช้งานพื้นที่ 
ควบคู่ไปกับการท าผังบันทึกพฤติกรรม (Behavioral Mapping) (ณิชา มุนินทร์นิมิตต,์ 2555) 
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ตารางที่ 1 แสดงต าแหน่งพื้นที่ วันที่และช่วงเวลาที่ท าการเก็บข้อมูลการใช้งาน 
พื้นที ่ วันที่ท าการเกบ็ข้อมูล เวลา 

1. ลานพัทยาเหนือ เสาร์, 9 เมษายน พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
2. ลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ อาทิตย์, 10 เมษายน พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
3. ทางเดินระหว่างพัทยาเหนือ-
กลาง 

เสาร์, 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 16.00-18.00 น.  

4. ลานพัทยากลาง อาทิตย์, 28 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
5. ลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลฯ เสาร์, 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
6. อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ อาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
7. ทางเดินระหว่างพัทยากลาง-ใต ้ เสาร์, 16 เมษายน พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 

 
 2. การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์เชิงลึก (Observation of the place) เป็นการ
เก็บข้อมูลเพื่อต้องการทราบและระบุได้ถึงลักษณะความเป็นไปของพื้นที่กรณีศึกษาในปัจจุบัน โดย
ต้องท าการระบุได้ว่าพื้นที่มีผู้ใช้งานหรือใครมาใช้ (Who) ใช้งานที่ไหน (Where) มีการใช้งานเมื่อไหร่ 
(When) และมีพฤติกรรมการใช้งานอย่างไร (How)  ท าการสังเกตการณ์สภาพการใช้งานพื้นที่ศึกษา 
เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-18.00 น. ของวันหยุดสุดสัปดาห์(วันเสาร์-อาทิตย์) โดยท าการบันทึก
ข้อมูลลงในผังบันทึกพฤติกรรมและตารางบันทึกการใช้งานพื้นที่  และเก็บข้อมูลด้านต าแหน่งการใช้
งาน เส้นทางการสัญจร พฤติกรรมการใช้งาน ข้อมูลของผู้ใช้งาน ได้แก่เพศและประเภทของผู้ใช้งาน
ตามการแบ่งกลุ่มประชากร  

 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างตารางบันทึกการใช้งานพื้นที่กรณีศึกษาส่วนต่างๆ 

พื้นที่.......................................................... 
วันที่ท าการเก็บข้อมูล...........................................ช่วงเวลา 16.00-18.00น. 

กิจกรรมการใช้งาน เพศ 
ปริมาณการใช้งาน (คน) 

ชาย-หญิง รวม % 

 
ชาย  

  
หญิง  

รวม 
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 3. การสัมภาษณ์ (Interview) เลือกใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์โดยตั้งค าถาม ที่ไม่ก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ โดยใช้ค าถามปลายเปิด 
เพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานพื้นที่ และได้รับ
ค าตอบที่เป็นข้อเท็จจริง โดยแบ่งผู้สัมภาษณ์ได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

3.1 ผู้ใช้งาน จากกลุ่มประชากรสามารถแบ่งได้เป็น  
3.1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย (5 คน) 
3.1.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (15 คน) 
3.1.3 บุคคลภายนอกที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (3 คน)  

3.2 บุคลากรผู้ดูแลรักษาและประจ าการอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลรักษาสภาพ
พื้นที่ให้สมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย (รวม 2 คน) 

โดยค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะประกอบไปด้วย 
3.2.1 ด้านพฤติกรรมการใช้งาน 

- ผู้ใช้งานเดินทางเข้าถึงพื้นที่จากที่ไหน และด้วยวิธีการใด 
- กิจกรรมที่มาใช้งาน ความถี่ในการเข้าใช้งานพื้นที่ ช่วงวันและเวลาไหน 
เพราะอะไร 
- ต าแหน่งที่เข้าใช้งาน เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้งานต าแหน่งนั้นๆ 

3.2.2 ทัศนคติต่อพื้นที่กรณีศึกษา 
- เหตุผลในการเลือกมาใช้งานพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษา 
- ความพึงพอใจต่อสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบนั ชอบ/ไม่ชอบพื้นที่ส่วนไหน 
เพราะอะไร และความต้องการในการใช้งานพื้นที่เป็นอย่างไร  
- ข้อเสนอแนะที่อยากให้พื้นที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน  

 4. จัดท าผังบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้งาน (Behavioral Mapping) Baker (1968) ได้ระบุว่า
ผังบันทึกพฤติกรรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส าคัญในการท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ก่อรูป
ขึ้นมาโดยสอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมและสถานที่นั้นๆ โดยจะท าให้ทราบถึงลักษณะของ
ต าแหน่งที่เกิดกิจกรรม ความถี่ และผู้ใช้งานนั้นๆ ซึ่งจะท าให้เห็นว่าต าแหน่งใดหรือกิจกรรมใดมี
ผู้ใช้งานมากที่สุดและน้อยที่สุด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 จัดท าแบบร่างของพื้นที่กรณีศึกษา (Basic sketch of setting area) 
4.2 การระบุลักษณะหรือต าแหน่งแสดงพฤติกรรมที่ก่อตัวขึ้น (Description and 

diagrams of behavior setting) 
4.3 การระบุช่วงเวลาที่ท าการศึกษา (Duration of observation) 
4.4 การตีความและวิเคราะห์ข้อมูล (Notation and Coding) 
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 5. การวิเคราะห์จากภาพถ่าย(Photographic Analysis) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ภาพถ่ายของการใช้งานพื้นที่ที่เป็นจริง โดยวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานของ
ผู้ใช้งานและลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานที่เกิดขึ้นได้ 
 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลการส ารวจ 

 ท าการเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และการใช้งานในภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์ 
(7 วัน) เพื่อจ าแนกประเภทของพื้นที่ศึกษาย่อยและเพื่อระบุช่วงวันและเวลาที่พื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1 มีการใช้งานหนาแน่นที่สุด  
 เมื่อได้ช่วงวันและเวลาที่พื้นที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุดของสัปดาห์แล้ว จึงท าการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่ด้วยการสังเกตการณ์แบบละเอียดและการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสังเกตการณ์พื้นที่เบื้องต้น (Pilot 
Observation) เพื่อทราบข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ สภาพการใช้งานและการประกอบ
กิจกรรมในภาพรวมของพื้นที่ เพื่อน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการใช้งานทั้งสัปดาห์ (จันทร์ -อาทิตย์) 
และเห็นถึงความแตกต่างของการใช้งานระหว่างวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) และ วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) 
และเพื่อทราบช่วงเวลาที่พื้นที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุด ซึ่งจะน าไปสู่ช่วงเวลาเพื่อท าการศึกษาการใช้
งานพื้นที่อย่างละเอียด 
 2. ท าการจ าแนกประเภทของพื้นที่กรณีศึกษาเป็นพื้นที่ย่อยๆตามลักษณะทางกายภาพและ
กิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นในภาพรวม เพื่อใช้เป็นพื้นที่แนวทางส าหรับการสังเกตการณ์ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้งานพ้ืนที่อย่างละเอียด  
 3. วิเคราะห์สภาพการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในด้านพฤติกรรมการใช้งาน และเส้นทางสัญจร 
โดยการจัดท าเป็นผังบันทึกพฤติกรรม (Behavioral Mapping) และบันทึกข้อมูลด้วยตารางบันทึก
ลักษณะการใช้งาน ที่แสดงประเภทของกิจกรรมการใช้งาน ประเภทของผู้ ใช้งานที่จ าแนกตามเพศ 
ปริมาณการใช้งาน(จ านวนคน) และต าแหน่งที่เกิดกิจกรรมบนพื้นที่กรณีศึกษาย่อย 
 
 
 



  39 

 4. วิเคราะห์ลักษณะการใช้งานพื้นที่ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาประมวลสรุปเป็น
ปริมาณการใช้งานพื้นที่ตามต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาย่อยว่าพื้นที่ส่วนใดมีปริมาณการใช้งานรวม
มากที่สุดและน้อยที่สุด และวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของแต่ละประเภทกิจกรรมว่าที่ต าแหน่งใดมี
ปริมาณการใช้งานกิจกรรมประเภทไหนมากที่สุดและน้อยที่สุด โดยวิเคราะห์ควบคู่ไปกับลักษณะทาง
กายภาพของสภาพแวดล้อมตามสภาพปัจจุบัน 
 5. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 
โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของบริบทโดยรอบพื้นที่อ่าว
พัทยา ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่กรณีศึกษา เป็นต้น 
 6. วิเคราะห์ลักษณะการออกแบบทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่1 
ที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบที่ดีของพื้นที่สาธารณะตามเกณฑ์หรือแนวทาง
ที่ได้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม 
 7. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 

8. น าผลการวิเคราะห์มาเป็นบทสรุป เพื่อตอบค าถามการวิจัย และน าเสนอข้อเสนอแนะ
แนวทางเพื่อการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานที่เกิดขึ้น
จ ริ ง ใน ปั จ จุ บั น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ น ว ท า งก า ร อ อ ก แ บ บ ข อ งพื้ น ที่ ส า ธ า รณ ะ ที่ ดี



 

 

บทที่ 4  

กรณีศึกษาภูมทิัศนพ์ื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1 

 

ข้อมูลพื้นฐานของบริบทโดยรอบพื้นที่ศึกษา  

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของบริบทโดยรอบพื้นที่ศึกษา เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อท า
ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่ท าการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการวิเคราะห์ให้เกิดความรู้
และท าการเช่ือมโยงเหตุปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกนัได ้

ลักษณะทางกายภาพเมืองพทัยา 
 1. ที่ตั้ง เมืองพัทยาตั้งอยู่ในภาคคะวันออกของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 13° และเส้นแวงที่ 

101° ตะวันออก อยู่ในเขตท้องที่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 

ประมาณ 150 กิโลเมตร  

 

ภาพที่  11 ที่ตัง้ของเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Wikipedia, Thailand Chonburi Lacator Map, เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดชลบุรี  
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 2. อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย 

 ทิศตะวันออก ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศ 

   ตะวันออกประมาณ 900 เมตร)  

ทิศตะวันตก ขนานกับแนวชายฝั่งทะเล 

ทิศใต้  จรดพื้นที่ต าบลห้วยใหญ่ 

3. พื้นที่  

พื้นที่ทั้งหมด   208.10 ตร.กม. (130,062.50 ไร่)  

พื้นดิน (รวมเกาะล้าน)   53.44 ตร.กม. (33,400 ไร่) 

พื้นน้ า   154.66 ตร.กม. (96,662.50 ไร่) 

เกาะล้าน  4.07 ตร.กม. (2,543.75 ไร่)  

 

ภาพที่  12 แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่เมืองพัทยา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
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4. สภาพภูมิประเทศ  
ลักษณะทางภูมิประเทศของเมืองพัทยา จะมีพื้นที่เป็นที่ราบเพียงเล็กน้อย ล้อมรอบ

ด้วยเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงไม่เกิน 100 เมตรจากระดับน้ าทะเล นับตั้งแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเตี้ย 
ความสูงประมาณ 35 เมตรจากระดับน้ าทะเล บริเวณถัดลงมาเป็นบ้านเขาน้อย เขาตาโล และเขาเสา
ธง มีระดับความสูงประมาณ 65 เมตรจากระดับน้ าทะเล แนวเขานี้แตกตัวออกไปต่อเนื่องกับเขา
พัทยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล มีความสูงประมาณ 95 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
ท าให้เกิดที่ราบระหว่างเชิงเขากับแนวชายฝั่งทะเลอีก 2 แห่ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง โดยที่ราบ
ตอนบนนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณบ้านนาเกลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่แถบนี้ ส่วนที่ราบ
ตอนล่าง มีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับแนวชายฝั่งทะเล ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 
กิโลเมตร จากลักษณะของเนินเขาและที่ราบที่เกิดขึ้นดังกล่าว ท าให้เกิดทางน้ าธรรมชาติ ลักษณะทาง
น้ าโดยทั่วไปมีขนาดเล็กและตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ คลองนาเกลือ คลองเสือแผ้ว คลองพัทยา 
รวมทั้งภายในเขตการปกครองของพัทยาบางส่วนมีลักษณะเป็นเกาะอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 
8 กิโลเมตร เช่น เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก 

5. สภาพภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านตามฤดูกาล 

ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดูได้แก่ ฤดู
ร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว นอกจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมดังกล่าว ยังได้รับอิทธิพลจากลมจร คือ
พายุโซนร้อนจากอ่าวเบงกอล ท าให้เกิดฝนตกค่อนข้างมากในบริเวณที่พายุนี้พัดผ่าน โดยฤดูฝนจะเริ่ม
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอา
ความชื้นและฝนตกมายังบริเวณอ่าวพัทยา ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเอามวลอากาศเย็นและความแห้งแล้งมาสู่
พื้นที่เมืองพัทยา ท าให้อุณหภูมิลดต่ าลงในเดือนธันวาคมและมกราคม และในช่วงการเปลี่ยนมรสุม
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงฤดูร้อน อากาศจะร้อนอบอ้าวและมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นโดยเฉพาะเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปีจะอยู่ที่ 27.44 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิ
สูงสุดอยู่ที่ 31.88 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ าสุด 21.8 องศาเซลเซียส  
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ภาพที่  13 แผนผังแสดงลักษณะระดับความสูงของพ้ืนดินในพื้นที่เขตเมืองพัทยา 
ที่มา: ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
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ความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาเมืองพัทยา 

ในปีพ.ศ.2310 ช่วงเวลาก่อน 2 เดือนของการเสียราชธานีกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า พระยา
ก าแพงเพชร หรือพระเจ้าตากสินมหาราชในภายหลัง ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาจะคงความเป็นราชธานี
ไว้ได้อีกไม่นาน จึงได้รวบรวมก าลังพลและสมัครพรรคพวกได้ประมาณ 500 คน เพื่อเดินทางไปตั้งมั่น
ยังเมืองจันทบุรี ระหว่างทางนั้นได้ปะทะกับทัพพม่าที่ติดตามมาถึง 4 ครั้ง จนกระทั่งเดินทัพมาถึง
แขวงเมืองชลบุรี พระยาก าแพงเพชรจึงหยุดพักทัพที่บ้านหนองไผ่ (ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพัทยา ริมถนนสุขุมวิทในปัจจุบัน) ต าบลนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง ตามพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2 ได้กล่าวถึงการหยุดทัพของพระยาตากในบริเวณดังกล่าว 
ก่อนด าเนินทัพไปยังจอมเทียน และทุ่งไก่เตี้ย สัตหีบ ซึ่งภายหลังต าบลแห่งนั้น ชาวบ้านก็เรียกว่า 
“ทัพพระยา” จนเกิดการเพี้ยนมาเป็น “พัทธยา” ในเวลาต่อมา ประกอบกับพื้นที่ท าเลที่พระยาตาก
ตั้งทัพนั้นมีท าเลดี มีลมทะเลที่ชื่อ ลมพัทธยา คือลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูฝน จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านพัทธยา” ต่อมาปัจจุบันได้เขียนขึ้นใหม่
เป็น “พัทยา”  

กระทั่งต่อมา วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2502 ได้มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น คือกองทัพทหาร
อเมริกาได้รวบรวมก าลังพลมาจากฐานทัพที่ตั้งในจังหวัดนครราชสีมา มายังหาดพัทยา และได้รับการ
เอื้อเฟื้อบ้านพักตากอากาศจากพระยาสุนทร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหาดพัทยาใต้ ซึ่งทหารอเมริกันกลุ่มนี้ได้
เข้ามาพักผ่อนเป็นงวดๆละ 1 สัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ พัทยาจึงมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนามาเป็น
เมืองท่องเที่ยว เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะชุมชนซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบ
สงบ กลายมาเป็นเมืองตากอากาศที่เป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ และในช่วงปลายปีพ.ศ. 
2521 พัทยาได้ยกระดับขึ้นเป็นสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งแต่เดิมตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2499 มีพื้นที่เฉพาะต าบล
นาเกลือ ต่อมาได้ขยายไปถึงพัทยาใต้เมื่อปี พ.ศ.2507 มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 22.2 ตาราง
กิโลเมตร 

ด้วยชื่อเสียงของเมืองพักผ่อนริมทะเล ชายหาดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่กล่าวขานไป ท าให้
เมืองพัทยาเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก 
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นท าให้เมืองพัทยามีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วภายใน
เวลาไม่กี่สิบปี ลักษณะการปกครองแบบสุขาภิบาลไม่สามารถบริหารและให้การดูแลไม่ทันต่อการ
เติบโตของเมืองที่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงก าหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2521 ขึ้น จากเหตุดังกล่าว จึงได้มีผลให้ยุบสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2499 และได้จัดตั้ง
เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 โดยเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (City Manager) คือมีผู้จัดการเมืองและให้เมืองพัทยามีฐานันดรเทียบเท่ากับเทศบาลนคร จน
เมื่อรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช้ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสภา
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ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง จึงได้ท าการยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ.2521 และตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มาจนถึงปัจจุบัน 

ลักษณะการเมืองและการปกครอง 

1. เขตการปกครอง 

เมืองพัทยา จัดเป็นเขตปกครองพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา ปี พ.ศ.2542 มีลักษณะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือมีผู้จัดการเมือง (City 
Manager) เป็นผู้บริหารท้องถิ่นและมีสภาท้องถิ่นที่ด ารงหน้าที่โดยมาจากการเลือกตั้ง  และมีฐานะ
เทียบเท่ากับเทศบาลนคร เขตพื้นที่ในการปกครองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยา
กลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน 

1.2 ประชากร 

ในปี พ.ศ. 2557 จ านวนประขากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การปกครองเมืองพัทยา ตาม
ทะเบียนราษฎร์ มีทั้งสิ้น 113,083 คน เป็นเพศชาย 52,143 คน และเป็นเพศหญิง 60,940 คน โดยมี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 21,460 ครัวเรือน ทั้งนี้ เมืองพัทยามีประชากรแฝงอยู่ 400,000-500,000 คน 
นอกจากนี้ ยังมีจ านวนของผู้มาเยี่ยมเยียน นักท่องเที่ยว มาเยือนเป็นจ านวน 3,405,622 คน 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากรในเขตเมืองพัทยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2557 

ป ี จ านวนประชากร (รวม) ชาย (คน) หญิง (คน) จ านวนครัวเรือน 

2547 91,885 43,812 48,043 16,992 
2548 96,554 45,779 50,855 17,963 

2549 98,992 46,828 52,164 18,436 

2550 102,612 48,438 54,174 18,948 

2551 104,797 49,241 55,556 19,326 

2552 106,214 49,589 56,625 19,702 

2553 107,944 50,184 57,760 20,267 

2554 109,037 50,551 58,486 20,582 

2555 110,491 51,173 59,318 20,756 

2556 111,910 51,639 60,271 21,122 

2557 113,083 52,143 60,940 21,460 

ที่มา: (ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2558)  
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ลักษณะทางเศรษฐกิจเมืองพัทยา 
เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

เนื่องด้วยความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ท าให้ลักษณะของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านการบริการและพาณิชยกรรมคิดเป็นร้อยละ 87 ของประชากรทั้งหมด นอกนั้นประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง รายได้เฉลี่ยโดยประมาณของประชากรเมืองพัทยาจะอยู่
ที่ 270,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียดของลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังต่อไปนี ้

1. อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของ
เมืองพัทยา ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 90 ของ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมต่างๆเช่น ธุรกิจโรงแรม บังกะโล ห้องพัก สถานบันเทิง เป็น
ต้น และมีโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 3 เช่น โรงงานผลิตวัสดุคอนกรีต โรงงานผลิตวงกบประตูหรือ
หน้าต่าง โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงงานอัดมันเส้น เป็นต้น 

2. เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยู่ในบริเวณต าบลห้วยใหญ่และต าบล
หนองปลาไหล โดยมีการปลูกมันส าปะหลัง สัปปะรด และมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ มีประชากรประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 3 เนื่องด้วยในปัจจุบัน ที่ดินมีราคาสูง ท าให้มีการลงทุนในธุรกิจ
การเกษตรค่อนข้างน้อย 

3. พาณิชยกรรมและการบริการ มีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ 4 
ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจน าเข้าและส่งออก และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประเภทขายหรือให้
เช่าอุปกรณ์ ในการอ านวยความสะดวกและความบันเทิ งแก่นักท่องเที่ ยว เช่น การให้ เช่า
รถจักรยานยนต์ เรือเจ็ทสกี เรือน าเที่ยว เรือลาก รวมถึงธุรกิจการให้บริการห้องพัก สถานบันเทิง 
สถานีบริการน้ ามัน หมู่บ้านจัดสรร และห้างสรรพสินค้า 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนธุรกิจพาณิชยกรรมและการให้บริการในพื้นที่เมืองพัทยา ข้อมูลปี 2557 
การพาณิชยกรรมและการบริการ จ านวน 
โรงแรมและที่พัก 383 
ร้านอาหาร 340 
ธนาคาร 34 
สถานีบริการน้ ามัน 30 
สถานธนานุบาล เมืองพัทยา 1 
ศูนย์การค้า 16 
ตลาดสด 7 

ที่มา: (ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2558)   

 

4. การท่องเที่ยว เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงและมี
ความส าคัญของประเทศ เป็นสูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกซึ่งมีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ จุดเด่นคือมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งกิจกรรมบนบก กิจกรรมทางทะเล 
กิจกรรมตอนกลางวันและตอนกลางคืน ท าให้เมืองพัทยาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย
ตลอดทั้งป ี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2550 เมืองพัทยามีอัตราการเติบโตของ
จ านวนผู้เยี่ยมเยือนถึง 9.42 จากปี พ.ศ.2540 ที่มีผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 2.97 ล้านคน ได้เพิ่มขึ้นเป็น 
4.25 ล้านคนในปี พ.ศ.2546 และเพิ่มเป็น 6.68 ล้านคน ในปี พ.ศ.2550 เนื่องจากทางหน่วยงานและ
ผู้ประกอบการเมืองพัทยาได้มีการปรับภาพลักษณ์ จัดระเบียบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆในช่วงภายหลังปี พ.ศ.2544  ให้มีลักษณะที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุง
สร้างความหลากหลายให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ท าให้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยามีการฟื้นตัวและ
เป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุนและตลาดมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่  14 แผนภูมิแสดงแนวโน้มการเติบโตของจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนของเมืองพัทยาระหว่างปี พ.ศ.
2540-2550 
ที่มา: (ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2558) 
 

และจากการที่เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ.2550 เมืองพัทยามีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนถึง 6.68 ล้านคน โดยเป็นชาว

ไทยประมาณ 2.20 ล้านคน และเป็นชาวต่างประเทศประมาณ 4.48 ล้านคน จะเห็นได้ว่าจากปริมาณ

ผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองพัทยานั้น จ านวนสองในสามเป็นผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นชาวต่างประ เทศ และจาก

จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด มีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างแรมถึงร้อยละ 93.18 และมี

สัดส่วนนักทัศนารที่ไม่ได้ค้างแรมเพียงร้อยละ 6.82 เป็นเหตุให้เมืองพัทยามีรายได้จากการท่องเที่ยวที่

ค่อนข้างสูง และเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างแรมมีค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณวันละ 3,016 บาท 

ในขณะที่นักทัศนาจรจะมีค่าใช้จ่ายต่อคนวันละ 1,324 บาท ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวของเมือง

พัทยาในปี พ.ศ.2550 สูงถึง 59,347.61 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาค้างแรม 

58,743.74 ล้านบาท และมาจากนักทัศนาจร 603.87 ล้านบาท   
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ตารางที่ 5 สรุปช้อมูลผู้เยี่ยมเยือนของเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2550 

 

ที่มา: (ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2558) 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายหมวดเป็นข้อมูลจากการส ารวจนักท่องเที่ยว ณ จุดเดินทางออกของจังหวัดนี้ โดยไม่
นับรวมค่าพาหนะเดินทางระหว่างจังหวัด และค่าใช้จ่ายบางหมวดที่การปรับค่าอื่นๆ ประกอบ เช่น ค่าท่ีพัก ปรับตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ค่าอาหาร/เครื่องดื่มปรับตามค่าดัชนีผู้บริโภค ค่าบริการเดินทาง/ค่าพาหนะการเดินทางปรับตาม
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าบริการน าเที่ยว ราคาน้ ามัน เป็นต้น                         

รายการข้อมูล ไทย   ต่างประเทศ   รวม   

จ านวนผู้เยีย่มเยอืน 2,199,028            4,481,630            6,680,658            
      นกัท่องเท่ียว 1,837,823            4,387,000            6,224,823            
      นกัทศันาจร 361,205               94,630                 455,835               
จ านวนผู้เยีย่มเยอืนจ าแนกตามพาหนะการเดนิทาง 2,199,028            4,481,630            6,680,658            

     เคร่ืองบิน -                           89,230                 89,230                 
ประเภท      รถไฟ -                           -                           -                           

การเดินทาง      รถโดยสารประจ าทาง 455,294               580,463               1,035,757            
     รถส่วนตวั 1,743,734            3,809,206            5,552,940            
     อ่ืน ๆ -                           2,731                   2,731                   

จ านวนนักท่องเทีย่วจ าแนกตามประเภททีพ่ัก 1,837,823            4,387,000            6,224,823            
     โรงแรม/เกสทเ์ฮาส์/บงักาโล/รีสอร์ท 1,514,563            4,316,145            5,830,708            
     บา้นญาติ/เพ่ือน 322,531               70,721                 393,252               
     ท่ีพกัในอุทยานฯ -                           -                           -                           
     บา้นรับรองฯ 729                      134                      863                      
     อ่ืนๆ (อพาร์ทเมน้ท ์วดั เป็นตน้) -                           -                           -                           
ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเทีย่ว(วนั) 2.30  3.48  3.13  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วนั(บาท) 2,323.49  3,172.63  2,977.38  
     นกัท่องเท่ียว 2,411.13  3,183.50  3,016.06  
     นกัทศันาจร 1,298.96  1,423.23  1,324.76  
รายได้(ล้านบาท) 10,649.45  48,698.16  59,347.61  
     นกัท่องเท่ียว 10,180.26  48,563.48  58,743.74  
     นกัทศันาจร 469.19  134.68  603.87  
จ านวนคร้ังเฉลี่ยของการเดนิทางในรอบปี(คร้ัง) 2.18  1.52  1.74  
     นกัท่องเท่ียว 2.15  1.52  1.71  
     นกัทศันาจร 2.34  1.49  2.17  
หมายเหตุ : ปี 2549 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียรายหมวดเป็นขอ้มูลจากการส ารวจนกัท่องเท่ียว ณ จุดเดินทางออกของจงัหวดัน้ี โดยไม่นบัรวมค่าพาหนะเดินทาง

                 ระหวา่งจงัหวดั และค่าใชจ่้ายบางหมวดทีการปรับค่าอ่ืนๆประกอบเช่นค่าท่ีพกั ปรับตามอตัราการแลกเปล่ียน ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมปรับตาม

                 ค่าดชันีผูบ้ริโภค ค่าบริการเดินทาง/ค่าพาหนะการเดินทางปรับตามอตัราการเปล่ียนแปลงค่าบริการน าเท่ียว ราคาน ้ามนั เป็นตน้
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ภาพที่  15 แผนผังแสดงกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผังเมืองรวมเมือง
พัทยา 

ที่มา:  ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติผู้มาเยี่ยมเยียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 -2550 จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีคาดการณ์จ านวนผู้เยี่ยมเยียนในอนาคต 20 ปี (พ.ศ.2570) พบว่า
เมืองพัทยาจะมีแนวโน้มปริมาณผู้เยี่ยมเยียนเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ย 3.84% ต่อปี ในปี พ.ศ.2560และ
ปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2570 จะมีผู้เยี่ยมเยียน 8,766,116 คน 10,377,096 และ 11,988,076 คน 
ตามล าดับ โดยมีการคาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของพื้นที่ คาดการณ์ว่าในปี 
พ.ศ.2560 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 101,154 ล้านบาท เพิ่มเป็น 138,815 ล้านบาทในปี พ.ศ.
2565 และจะเพิ่มสงูถึง 185,907 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2570 (เมืองพัทยา, 2558b)  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เมื่อพิจารณาข้อมูลส ารวจภาคสนามด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2552 (เมืองพัทยา, 

2558a) สามารถจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองพัทยาได้ดังนี้  
1. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ทั้งหมด 14,423 ไร่ หรือร้อยละ 

12.47 บริเวณที่มีกรกระจุกตัวของการใช้ที่ดินประเภทนี้มากที่สุดในพื้นที่ผังเมืองพัทยา ได้แก่บริเวณ
สองฟากถนนพัทยา-นาเกลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแต่เดิม ถนนทัพพระยาและ
ถนนสุขุมวิท รองลงมาคือด้านตะวันออกของถนนสุขุมวิทในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหนองปรือ 

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพื้นที่ประมาณ 4,930 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.26 บริเวณที่มีการกระจุกตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมากที่สุด ได้แก่
บริเวณถนนพัทยาเหนือถึงถนนพัทยาใต้ โดยเฉพาะถนนพัทยาสายที่ 1 และถนนพัทยาสายที่ 2 ซึ่ง
เป็นย่านธุรกิจหลัก ที่มีทั้งโรงแรม ที่พักตากอากาศ ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ทั้ง
สองฟากถนน นอกจากนั้นร้านค้าหรือย่านพาณิชยกรรมยังมีการกระจายตัวตามถนนสายส าคัญได้แก่ 
ถนนสุขุมวิท ถนนเทพประสิทธิ์ และถนนเลียบชายหาดจอมเทียน 

3. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีพื้นที่ประมาณ 616 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของเมืองพัทยาคือ
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ลักษณะการกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองพัทยา มี
รูปแบบที่ไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่มีการกระจายตัวตามถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 (ถนนชัยพรวิถี) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภท
คลังเก็บอะไหล่หรือซ่อมเครื่องยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องแถว  

4. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานศึกษา มีพื้นที่ประมาณ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
0.55 สถานศึกษาในเมืองพัทยาส่วนใหญ่กรุกตัวตามแนวถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายประธานของ
เมืองพัทยา ส่วนบริเวณอ่ืนจะกระจายไปตามย่านชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะควบคู่ไปกับศาสนสถาน 
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5. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศาสนสถาน มีพื้นทีประมาณ 501 ไร่ หรือร้อยละ 
0.43 กระจายตัวตามแนวถนนสุขุมวิท และย่านชุมชนดั้งเดิมซึ่งจะมีโรงเรียน หรือสถานศึกษาอยู่
ควบคู่กัน 

 

ภาพที่  16 แผนผังแสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่เขตเมืองพัทยา 

ที่มา: ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
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6. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ มีพื้นที่ประมาณ 610 ไร่ หรือร้อยละ 
0.53 สถาบันราชการประกอบด้วยส่วนราชการท้องถิ่นกับส่วนราชการภูมิภาคได้แก่ ศาลาว่าการเมือง
พัทยา ส านักงานเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ที่ว่าการอ าเภอบางละมุง สถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา 
ศาลจังหวัดพัทยา เป็นต้น โดยจะกระจายตัวอยู่ตามถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง 
ถนนพัทยาใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 (ถนนชัยพรวิถี) 

7. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ประมาณ 
302 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 โดยหากถือเอาลักษณะพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะเป็นพื้นที่
นันทนาการและการพักผ่อน เมืองพัทยาถือว่ามีปริมาณพื้นที่ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นๆ ทั้งนี้บริเวณชายหาดพัทยาเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความส าคัญในการเป็นพื้นที่
นันทนาการและการพักผ่อนของเมืองซึ่งสามารถทดแทนปัญหาการขาดพื้นที่นันทนาการและพักผ่อน
ได ้

8. ถนน ตรอก ซอย มีพื้นที่ประมาณ 3,990 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของพื้นที่ทั้งหมด 
ส่วนใหญ่จะวางตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของทางรถไฟ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยา -นาเกลือ ถนน
พัทยากลาง ถนนพัทยาใต้ ถนนเทพประสิทธิ์ ถนนพัทยาสายที่1 และถนนพัทยาสายที่ 2 ส่วนทางด้าน
ตะวันออกของทางรถไฟ จะมีลักษณะเป็นถนนสายรองขนาดเขตทางแคบ ได้แก่ ถนนหนองปลาไหล-
มาบประชัน ถนนพรประภานิมิต ถนนเนินพลับหวาน และถนนสุขุมวิท-ห้วยใหญ่ เป็นต้น 

9. แม่น้ า ล าคลอง บึง มีพื้นที่ประมาณ 4,718 ไร่ หรือร้อยละ 4.08 ของพื้นที่ทั้งหมด 
โดยในเขตเมืองพัทยาไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน แต่มีล าคลองที่มีทิศทางการไหลของน้ าจากทิศตะวันออกไปสู่
ทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ของแหล่งน้ าจะเป็นอ่างเก็บน้ า 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ ามาบประชัน และ
อ่างเก็บน้ าซากนอก และมีคลองหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองพัทยาออกสู่ทะเล ได้แก่ คลองนาเกลือ คลอง
หนองปรือ ห้วยเสือแผ้ว และห้วยใหญ่  

10. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมและที่โล่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 84,900 ไร่ 
หรือร้อยละ 73.43 มีพื้นที่มากที่สุดในเขตผังเมืองรวมพัทยา ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มี
การใช้ประโยชน์มากนักส าหรับพื้นที่เกษตรกรรม เช่นนาข้าว ไร่มันส าปะหลัง โดยจะกระจายตัวอยู่ใน
พื้นที่ของต าบลหนองปลาไหล ต าบลโป่ง ต าบลหนองปรือ ต าบลห้วยใหญ่ ส่วนในเขตเมืองพัทยาจะ
เป็นที่ว่างเปล่า 
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ลักษณะทางสังคม  

ลักษณะทางสังคมของเมืองพัทยาถือว่ามีความซับซ้อน เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงทาง
พื้นที่นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เมืองมีการเจริญเติบโตจากหมู่บ้านชาวประมงมาเป็นชุมชนพาณิชยกรรมที่มี
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามความเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกและความเจริญก้าวหน้า และยังมีผู้คนจากทั้งในและนอกประเทศหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยม
เยือนหรือมีการย้ายถิ่นฐาน เข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยู่ ในพื้นที่เป็นจ านวนมาก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
สังคมเมืองพัทยาเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย 

ทั้งนี้เนื่องด้วยพัทยามีความเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเข้ามายังพื้นที่นั้นได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยมี การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากต่างถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชาติตะวันตก ทั้งลักษณะการแต่งกาย กริยา
มารยาทและภาษาพูด ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ด้วยลักษณะทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยาที่มี
อัตราการเจริญเติบโตและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการและลูกจ้างส่วนใหญ่มั กเป็นผู้คน
จากต่างถิ่นหรือเป็นชาวต่างชาติ ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ท าให้วัฒนธรรมเกิดการผสมผสานทั้งรูปแบบ
ดั้งเดิมและรับมาจากวัฒนธรรมอื่น แต่ขณะเดียวกันชาวเมืองพัทยาก็ได้ให้ความส าคัญกับประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการรักษาขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งงานประเพณีวันไหล
หรือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรม
อันดีงามที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยประเพณีสงกรานต์แถบภาคตะวันออกจะ
ค่อนข้างแปลกกว่าท้องถิ่นอื่นเพราะมีการก าหนดจัดขึ้นภายหลังวันมหาสงกรานต์คือวันที่ 14-16 
เมษายน โดยเมืองพัทยาก าหนดจัดงานวันไหลพัทยา ในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน ของทุกปี ซึ่ง
กิจกรรมของวันไหลพัทยานั้นเริ่มต้นด้วยช่วงเช้ามีการสรงน้ าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ าขอพร
จากผู้สูงอายุ และในช่วงบ่ายจะมีการเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปและขบวนบุปผชาติจากวัดชัยมงคล 
ไปตามถนนเลียบชายหาดพัทยา และตลอดทั้งวันจะมีการเล่นสาดน้ ากันอย่างสนุกสนานของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในทุกบริเวณของถนนแทบทุกสายในเมืองพัทยา  
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ลักษณะทางสิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพของแหล่งน้ าและอากาศ แหล่งน้ าในเมืองพัทยาส่วนที่ส าคัญได้แก่แหล่งน้ า
ทางธรรมชาติคือน้ าทะเล ล าคลอง และแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นส าหรับกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค โดยแหล่งน้ าธรรมชาติหรือทะเลพัทยา โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์มาตรฐานส าหรับแหล่งน้ า
ทะเลที่เหมาะสมส าหรับการใช้ว่ายน้ าและเล่นกีฬาทางน้ าได้นั้น จะต้องมีจ านวนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ไม่เกิน 1,000 MPN/100 มิลลิกรัม ซึ่งน้ าทะเลในเขตเมืองพัทยาจะแบ่งออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขต
จอมเทียน เขตพัทยา เขตนาเกลือ และเขตเกาะล้าน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนคุณภาพ
อากาศโดยทั่วไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ จะมีเฉพาะบริเวณสี่แยกของถนนสายหลัก เช่น ถนนพัทยากลาง 
ถนนพัทยาใต้ จะมีคุณภาพอากาศต่ ากว่าที่ก าหนด และมีปัญหามลพิษอยู่บ้างแต่อยู่ในปริมาณที่ไม่สูง
มากนัก ประกอบกับทิศทางของลมทะเลที่พัดผ่าน ท าให้ช่วยลดปัญหามลภาวะอากาศลงได้บ้าง  

2. น้ าเสีย เมืองพัทยามีน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 116,980 ลบ.ม./วัน โดยการด าเนินการ
แก้ปัญหาน้ าเสียเมืองพัทยาได้มีการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้กรรมวิธีระบบตะกอนเร่งและ
ระบบผสมระหว่างตัวกลางหมุนชีวภาพ (Combination of Fixed Activation Sludge)   ซึ่งมีการ
ด าเนินการ 4 แห่ง ได้แก่ ระบบบ าบัดน้ าเสียหาดจอมเทียน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (พัทยา) ระบบ
บ าบัดน้ าเสียพร้อมท่อรวบรวมน้ าเสียหาดแสม และระบบบ าบัดน้ าเสียหาดตาแหวน 

3. ขยะมูลฝอย เมืองพัทยามีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 400ตัน/วัน และได้ว่าจ้าง
กิจการร่วมค้าพัทยาเมืองสะอาด จากบริษัทเอกชนซึ่งให้บริการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา ประมาณร้อยละ 70 และน าไปก าจัดโดยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
พื้นที่ที่เหลืออีกร้อยละ 30 เมืองพัทยาเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บเองทั้งหมด 

การคมนาคมและการขนส่ง  

1. ระบบโครงข่ายคมนาคม 
ระบบการคมนาคมของเมืองพัทยาซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ภายในเขตเมือง รวมถึง

เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้มีการพัฒนาให้มีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทาง
รถยนต์ ทางน้ า ทางอากาศ และทางรถไฟ โดยมีระบบโครงข่ายคมนาคมที่ส าคัญดังนี้ 

1.1 การคมนาคมทางรถยนต์ พัทยามีเส้นทางหลวงส าคัญที่ตัดผ่านคือ  
1.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นถนนสายหลักในการ

เดินทางเข้าสู่เมืองพัทยา (ระยะทางกรุงเทพ-พัทยา 147 กิโลเมตร) 
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1.1.2 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย์) 
เป็นทางหลวงพิเศษที่เริ่มจากถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพมหานคร) ผ่านอ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราและเข้าสู่จังหวัดชลบุรีและบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ที่บ้านโป่ง มีระยะทาง
ประมาณ 141 กิโลเมตร 

1.1.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 ที่อ าเภอบางละมุงเชื่อมต่อไปยังจังหวัดระยอง ระยะทาง 70 กิโลเมตร  

1.1.4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3135 (นาเกลือ-พัทยาใต้) เชื่อมระหว่าง
ต าบลนาเกลือและพัทยาใต้ 

1.1.5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3136 เป็นเส้นทางที่แยกจากถนนสุขุมวิท 
เข้าสู่พัทยาเหนือ 

1.1.6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 เส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 ที่อ าเภอบางละมุง-เขาไม้แก้ว ตัดเข้าทางหลวงหมายเลข 36 และไปบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 331 เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. การคมนาคมทางน้ า โดยเส้นทางเรือที่เชื่อมสู่เกาะต่างๆกับเมืองพัทยาและ
จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงมีการเชื่อมต่อโดยเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ โดยสะพานท่าเทียบเรือ
ท่องเที่ยวพัทยาใต้ (ท่าเรือแหลมบาลีฮาย) ให้บริการเส้นทางการเดินเรือโดยสารเชื่อมต่อระหว่างท่า
เทียบเรือพัทยาใต้และเกาะต่างๆได้แก่ เกาะล้าน เกาะไผ่ หมู่เกาะสีชัง และเกาะสมุย ส่วนเส้นทาง
เดินเรือระหว่างประเทศมีเส้นทางเรือส าราญสตาร์ครุยส์ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์มาเทียบ
ท่าที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ใช้เวลเดินทางเข้าสู่เมืองพัทยา 15 นาที และมีจุดจอดเรือยอร์ชที่โอ
เชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหาดจอมเทียน เข้าสู่เมืองพัทยาได้ไม่เกิน 10 นาที  

และเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560 ได้มีการเปิดเส้นทางโดยสารเรือท่องเที่ยว
เส้นทางใหม่คือ เส้นทางเรือเฟอร์รี่ Catamaran พัทยา-หัวหิน โดยมีการเทียบท่าที่ท่าเรือโดยสาร
พัทยาใต้ (ท่าเรือแหลมบาลีฮาย) ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที 

3. การคมนาคมทางอากาศ สามารถกระท าได้โดยสายการบินที่ให้บริการลงที่
สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสัตหีบและอยู่ในความดูแลของทหารเรือ โดยมีระยะทางห่าง
จากเมืองพัทยา 45 กิโลเมตร โดยสายการบินพาณิชย์ทีใ่ห้บริการได้แก่สายการบิน Bangkok Airways 
เส้นทางการบินระหว่างอู่ตะเภา-เกาะสมุย และอู่ตะเภา-ภูเก็ต โดยมีระยะเวลาการเดินทางอยู่ที่ 1 
ชั่วโมง  30 นาที และมีกรให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศได้แก่ สายการบิน Korean Air เส้นทาง
การบิน โซล-พัทยา สายการบิน MT Air เส้นทางการบิน เฮลซิงกิ-พัทยา และ โฮจิมินห์ซิตี-้พัทยา  
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4. การคมนาคมทางรถไฟ การเดินทางมายังเมืองพัทยาโดยเส้นทางรถไฟ ใช้
เส้นทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกจากจังหวัด
ฉะเชิงเทราผ่านจังหวัดชลบุรี และมีปลายทางที่ท่าเรือน้ าลึกสัตหีบ ระยะทางประมาณ 134 กิโลเมตร 
และอีกเส้นทางหนึ่งจากกรุงเทพมหานครมายังสถานีรถไฟพัทยา ได้แก่เส้นทางรถไฟสายที่ 283 
กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง และเส้นทางที่ 284 บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ มีการเดินรถเฉพาะวันจันทร์-
ศุกร์   

2. ระบบโครงข่ายถนนภายในเมืองพัทยา ระบบโครงข่ายคมนาคมในเมืองพัทยามี
ทั้งสิ้น 458 สาย แยกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 339 สาย ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 86 สาย และ
ถนนลูกรัง 33 สาย โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้

2.1 ถ น น ส าย ป ระธ าน  ท างด่ ว น  ท า งห ล ว งพิ เศ ษ  (Arterial Street, 
Expressways, Freeways) ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท เป็นถนนสายหลัก
ที่เชื่อมต่อการเข้า-ออกเมืองพัทยาและติดต่อกับจังหวัดหรือพื้นที่อื่นๆในภูมิภาค ได้แก่ พัทยา-อ าเภอ
ศรีราชา พัทยา-กรุงเทพฯ พัทยา-จังหวัดชลบุรี พัทยา-จังหวัดสมุทรปราการ และพัทยา-อ าเภอสัตหีบ  

2.2 ถนนสายหลัก (Major Streets) ได้แก่ถนนที่ท าหน้าที่กระจายการจราจรจาก
ถนนสุขุมวิทเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาโดยผ่านย่านพาณิชยกรรมและเขตที่อยู่อาศัย มีปริมาณการจราจร
ค่อนข้างหนาแน่นและมีความเร็วค่อนข้างสูง ได้แก่ ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง และถนนพัทยา
ใต้ เชื่อมต่อจากถนนสุขุมวิทเข้าสู่บริเวณชายหาดพัทยา มีขนาดเขตทางกว้าง 20เมตรขึ้นไป เป็นถนน
ที่มีการจราจรหนาแน่น และถนนเทพประสิทธิ์ ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนเลียบ
ชายหาดจอมเทียน 

2.3 ถนนสายรอง (Minor Streets) เป็นถนนที่ท าหน้าที่รวบรวมและกระจาย
การจราจรจากถนนสายหลัก2 ได้แก่ ถนนพัทยาสายที่ 1 หรือถนนเลียบชายหาดพัทยา เป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวสายหลัก ตั้งอยู่เลียบขนานไปกับแนวชายหาดพัทยา เส้นทางเริ่มตั้งแต่บริเวณหาดด้านเหนือ
บริเวณโค้งถนนติดกับโรงแรมดุสิตธานี ผ่านแยกถนนที่ตัดกับถนนพัทยากลาง ไปจนถึงถนนพัทยาใต้
ผ่านถนนวอล์คกิ้งสตรีท และเชื่อมต่อกับถนนพทัยาสายที่ 2 มีตรอกซอกซอยที่หนาแน่นไปด้วยร้านค้า 
โรงแรมที่พักและสถานบันเทิง มีความเร็วในการจราจรค่อนข้างต่ าและมีความติดขัดในบางช่วงเวลา 

2.4 ถนนสายย่อยและถนนซอย (Local/Access Roads) ท าหน้ าที่ รองรับ
การจราจรและเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวในย่านพาณิชยกรรมได้แก่ ถนนในเขตชุมชน
ท้องถิ่นนาเกลือ ถนนซอยที่เชื่อมระหว่างถนนพัทยาสายที่  1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) กับถนน
พัทยาสายที่ 2 และถนนเลียบชายหาดนาจอมเทียนกับถนนสุชุมวิท 
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ภาพที่  17 แผนผังแสดงเส้นทางคมนาคมประเภทต่างๆในพื้นที่เขตเมืองพัทยา 

ที่มา: ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
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3. ระบบขนส่งสาธารณะ  
ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transportation System) ของเมืองพัทยาใน

ปัจจุบันยังไม่มีรถเมล์โดยสารประจ าทางหรือรถหมวด 1 ให้บริการประชาชน มีเพียงรถโดยสารขนาด
เล็กและรถจักรยานยนต์รับจ้างเท่านั้น ปัจจุบันรถโดยสารขนาดเล็กประจ าทางที่ให้บริการในเขต
ผังเมืองรวมเมืองพัทยา มี 4 สาย  ดังนี้  

1. สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา-นาจอมเทียน  ราคาค่าโดยสารตลอดสาย  20  บาท 
2. สายวงกลมพัทยา      ราคาค่าโดยสารตลอดสาย  15  บาท 
3. สายตลาดนาเกลือ-สยามคันทรีคลับ       ราคาค่าโดยสารตลอดสาย  11  บาท 
4. สายพัทยาเหนือ-พัทยากลาง       ราคาค่าโดยสารตลอดสาย  20  บาท 

ตารางที่ 6 เสน้ทางรถโดยสารขนาดเล็กประจ าทางในเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา 

ล าดับ
ที ่

สายที ่ ชื่อเสน้ทาง 
ค่าโดยสาร
ตลอดสาย 

(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จ านวน
รถ (คัน) 

1 23001 หมู่บ้านเจริญรัตน์ พัฒนา-นาจอม
เทียน 

20 16 187-340 

2 23002 วงกลมพัทยา 15 16 187-340 

3 23008 ตลาดนาเกลือ-สยามคันทรีคลับ 11 19.3 14-17 
4 23021 พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 20 23 14-20 

ที่มา : ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
 

นอกจากนี้ สามารถเดินทางภายในเมืองพัทยาได้โดยรถสองแถวให้บริการซึ่งจะวิ่งวน
ถนนเลียบชายหาดพัทยาและพัทยาสาย 2 ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองพัทยา และวิ่ง
ระหว่าง  นาเกลือ-จอมเทียน ค่าโดยสาร 10-30 บาท และมีรถบัสชายหาด (Pattaya Beach Bus) 
สายสีเขียว สีแดงและสีเหลือง วิ่งผ่านถนนสายหลักต่างๆ ของเมืองพัทยา ให้บริการตั้งแต่  06.00 
น.- 02.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 20 บาท รายวัน 90 บาท ราย 3 วัน 180 บาท และรายเดือน 
900 บาท นอกจากนั้นมีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสามล้อ ให้บริการตามจุดส าคัญต่างๆ 
ของเมือง และยังสามารถเช่ารถจักรยานยนต์ และรถจิ๊บ เพื่อเดินทางภายในเมืองพัทยาและละแวก
ใกล้เคียงได้  
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นอกจากถนนเลียบชายหาดพัทยาและพัทยาสาย 2 แล้ว ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวสาย
หลักที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดิน
เท้าไปตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ได้สะดวก คือ ถนนพัทยาสาย 3 ถนนพัทยาเหนือ พัทยากลางและ
พัทยาใต้ ซึ่งจัดให้มี walking street  รวมทั้งถนนทัพพระยาที่เชื่อมหาดพัทยากับหาดจอมเทียน 
และถนนเทพประสิทธิ์ที่เชื่อมถนนสุขุมวิทกับถนนชายหาดจอมเทียนด้วย ส่วนพื้นที่ตอนในถัดจากถนน
สุขุมวิทเข้าไปมีถนนพรประภานิมิตรและถนนเนินพลับหวานเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางที่ส าคัญ  

4. ปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนปีฐาน พ.ศ. 2550  
จากรายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา(ปรับปรุงครั้งที่3) ได้มี

ข้อมูลรูปแบบการกระจายการเดินทางที่ได้จากการคาดประมาณ  ซึ่งน ามาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ
โดยรวมทั้งระบบของการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนในปีฐาน พ.ศ.2550 ได้ผลลัพธ์ดังนี ้

- ระยะเวลารวมของการเดินทางทั้งหมดในเขตผังเมืองรวมมีค่าเท่ากับ 13,797 คัน-ชั่วโมง 
- ระยะทางรวมในการเดินทางทั้งหมดในเขตผังเมืองมีค่าเท่ากับ 384,780 คัน-กิโลเมตร 
- ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรในเขตผังเมืองรวมมีค่าเท่ากับ 28 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
จากการส ารวจปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และการวิเคราะห์แบบจ าลอง พบว่า 

ปริมาณการจราจรส่วนใหญ่ภายในผังเมืองรวมจะอยู่บนถนนสุขุมวิท  และถนนสายหลักสายส าคัญ
ของเมือง  ได้แก่ถนนพัทยาเหนือ  พัทยากลาง  และพัทยาใต้ เป็นต้น  สภาพการจราจรโดยเฉลี่ย
ภายในเขตผังเมืองรวมมีสภาพคล่องตัวปานกลาง (ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง ประมาณ 28  
กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ยกเว้นในเขตเมืองพัทยาที่การจราจรค่อนข้างหนาแน่น 
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ภาพที่  18 แผนผังแสดงปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนในปีฐาน  พ.ศ.2550 
ที่มา: ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 

 

ภาพที่  19 อัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุถนน(v/c ratio) ในชั่วโมงเร่งด่วนในปีฐานพ.ศ.2550 
ที่มา: ส านกัการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยาจังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
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 ศักยภาพและข้อจ ากัดในการพัฒนาพื้นทีเ่มืองพัทยา  

 

ภาพที่  20 แผนผังแสดงผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เมืองพัทยาด้วยวิธี Potential Surface Analysis 
(PSA) 
ที่มา: ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
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จากข้อมูลการศึกษาของเมืองพัทยาซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์พื้นที่ แบบ Potential Surface 
Analysis (PSA) สามารถจ าแนกศักยภาพของพื้นที่ได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ พื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดทางธรรมชาติและข้อจ ากัดที่เกิดจากการจัดการของมนุษย์ และพื้นที่ที่มี
ศักยภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจากข้อมูลของเมืองพัทยาได้จ าแนกปัจจัยที่น ามาใช้วิเคราะห์
ก าหนดศักยภาพพื้นที่และข้อจ ากัดการพัฒนา เป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1. พื้นที่สงวนรักษาหรือป้องกันไว้เพื่อกิจกรรมประเภทต่างๆที่ส าคัญ 
2. พื้นที่ในกิจการสาธารณูปโภค 
3. พื้นที่ก่อสร้างใช้ประโยชน์แล้ว 
4. กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 
5. ลักษณะทางกายภาพของชุมชนหรือลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 

จากแผนที่แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเมืองพัทยา  (ภาพที่ 20) พบว่า 
พื้นที่กรณีศึกษา มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงสุดได้แก่ พื้นที่ใน
เขตตัวเมืองพัทยา เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง ถนนพัทยาสาย 1 ถนนพัทยาใต้ ถนนพัทยากลาง 2 ถนน
พัทยา-นาเกลือ ถนนสุขุมวิท จากชายทะเลบริเวณริมถนนนาเกลือ มาทางตะวันออกถึงบริเวณถนน
สุขุมวิท ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมของเมืองพัทยา คือ ต าบลนาเกลือ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบริมชายฝั่งทะเล 
การที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงที่สุดกว่าพื้นที่บริเวณอื่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยที่เอื้ออ านวยแก่
การเป็นเมืองมากกว่าพื้นที่บริเวณอื่น ส่วนปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดการขยายตัวเพิ่มขึ้นของกิจกรรมเมือง 
คือ ราคาที่ดินสูง และการที่มีสิ่งก่อสร้างค่อนข้างหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ท าให้เป็นปัจจัยที่ต้องใช้
พิจารณา เพื่อการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เพิ่มขึ้นเฉพาะกิจกรรมที่จ าเป็น และส่งเสริมบทบาท
การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติของเมืองพัทยา 

ข้อจ ากัดและปัญหาของการพัฒนาพื้นที่ เมืองพัทยา ที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่
กรณีศึกษา จากการศึกษาของเมืองพัทยาพบว่าปัจจุบันเมืองพัทยามีการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว
สูง ท าให้มีปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หนาแน่นและมูลค่าสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่
พาณิชยกรรมใจกลางเมืองที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การสร้างโรงแรมที่พัก 
ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง เป็นต้น มีผลให้ราคาที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด 
ถึงแม้ว่าเมืองพัทยาจะพยายามก่อสร้างถนนแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง 
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ภาพที่  21 แผนผังแสดงข้อจ ากัดและปัญหาของการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองพัทยา 

ที่มา: ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ ์2559. 
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1. ทิศทางการขยายตัวของเมืองพัทยา แนวโน้มการขยายตัวของเมืองพัทยาในอนาคต
คาดว่าจะมีทิศทาง ดังนี ้ 

1.1 บริเวณเขตนาเกลือที่เป็นชุมชนดั้งเดิม มีจ านวนประชากรและการตั้งถิ่น
ฐานค่อนข้างหนาแน่น ขนาดของชุมชนมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากลักษณะและข้อจ ากัดของชายหาด
ที่ไม่เอื้ออ านวยหรือไม่เหมาะกับกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวมากนัก ดังนั้น บทบาทหลักของพื้นที่
บริเวณนี้ คือ เป็นชุมชนย่านที่พักอาศัยเป็นหลัก โดยมีย่านพาณิชยกรรมและสถานที่พักตากอากาศ
บางส่วนอยู่บริเวณถนนสว่างฟ้าและกลางอ่าวท้องกะทะ 

1.2 บริเวณเขตพัทยาเหนือ หาดวงศ์อ ามาตย์ที่เป็นแหล่งชุมชนที่พักตากอากาศ
ดั้งเดิมของเมืองพัทยา ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นประเภทพาณิชยกรรม โรงแรม และสถานที่พักตากอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มจะ
หนาแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณอ่าววงพระจันทร ์

1.3 บริเวณเขตพัทยากลาง ถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจของพัทยา (Business Core) 
ต่อเนื่องกับเขตพัทยาใต้ การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีความหนาแน่น และมีโอกาสขยายตัวอย่างมาก 
โดยเฉพาะกิจกรรมพาณิชยกรรม   จะมีทิศทางการขยายตัวไปทางฝั่งตะวันออกของถนนพัทยาสาย 2 
ต่อเนื่องกับถนนพัทยาสาย 3 

1.4 บริเวณเขตพัทยาใต้ การใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างหนาแน่นเช่นเดียวกับ
เขตพัทยากลาง มีเอกลักษณ์ที่ส าคัญ คือ ศูนย์ธุรกิจและตลาดกลางคืน (Walking Street Market) ที่
ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นย่านพักอาศัยที่หนาแน่นระดับปานกลาง ซึ่งแนวโน้มคาด
ว่าจะมีการขยายตัวออกไปทางฝั่งตะวันออก 
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ภาพที่  22 แผนผังแสดงทิศทางการขยายตัวของเมืองพัทยา 
ที่มา: ส านักการช่าง เมืองพัทยา. “รายงานประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด

ชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”. กุมภาพันธ์ 2559. 
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ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา 

ขอบเขตที่ตั้งของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1  

1. ที่ตั้ง   ริมชายหาดอ่าวพัทยา เลียบไปตามถนนพัทยาสายที่ 1  
2. เนื้อที ่   27,555 ตารางเมตร หรือประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร 
3. ระยะความยาว  2.7 กิโลเมตร 
4. เวลาท าการ  พื้นที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  
5. ประเภทของพื้นทีส่าธารณะ พื้นที่สาธารณะประเภททาง 
6. การโดยสาร/รถประจ าทาง พาหนะส่วนตัว/รถสองแถวสายวงกลมพัทยา 
7. อาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ  ติดโค้งถนนพัทยาเหนือและโรงแรมดุสิตธานี 

    ทิศใต ้  ติดโค้งถนนพัทยาใต้และถนนวอล์คกิ้งสตรีท 
    ทิศตะวันออก ติดกับถนนพัทยาสายที่ 1 
    ทิศตะวันตก ติดกับชายหาดอ่าวพัทยา ทะเลอ่าวไทย 

 

ภาพที่  23 แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งกรณีศึกษาพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Inc., Google Earth [Computer Program], United States of 
America, 2015 
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  8. ลักษณะทางกายภาพของถนนพัทยาสายที่ 1  
ถนนพัทยาสายที่ 1 หรือถนนเลียบชายหาดพัทยา เป็นถนนที่มีล าดับชั้นเป็นถนนสาย

รอง (Minor Street) ซึ่งท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายการจราจรระหว่างถนนสายหลัก(ถนนพัทยา
เหนือ, ถนนพัทยากลาง, ถนนพัทยาใต้) และถนนสายย่อย ลักษณะการจราจรจะมีความเร็วค่อนข้าง
ต่ า เนื่องจากถูกรบกวนด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนทั้งสองฝั่งของถนน มีปริมาณจราจรอยู่ในช่วงปาน
กลางถึงต่ า มีรายละเอียดลักษณะทางกายภาพของถนนดังนี ้

 ลักษณะผิวทาง   : คอนกรีต 
 จ านวนช่องจราจร : 2 ช่อง 
 ความกว้างไหล่ทาง : 3 เมตร 
 ความกว้างทางเท้า : 2 เมตร 
 ความกว้างเขตทาง : 12 เมตร  

 

(ก) 

 

(ข) 
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 (ค) 
ภาพที่  24 มุมมองบนถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) 
 (ก) บรแิวณโคง้ถนนส่วนต้นชายหาดพัทยาส่วนที่ติดกับโรงแรมดุสิตธานี 
 (ข) บริเวณจุดตัดแยกถนนพัทยาสาย1-ถนนพัทยากลาง 
 (ค) บริเวณโค้งถนนส่วนปลายของถนนพัทยาสาย 1 ส่วนที่ติดกับถนนวอล์คกิ้งสตรีท 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Inc., Google Earth [Computer Program], United States of 
America, 2016 

 การเข้าถึงพืน้ที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1  

  พื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 เป็นพื้นที่สาธารณะประเภททางซึ่ง
มีการวางตัวขนานไปตามแนวชายหาดอ่าวพัทยาและถนนพัทยาสายที่ 1(ถนนเลียบชายหาด) ลักษณะ
เป็นพื้นที่สาธารณะเปิดไม่มีขอบเขตกั้น และมีถนนสายหลักของเมืองที่สามารถเชื่อมต่อเข้าถึงพื้นที่ 
ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้จากหลากหลายทิศทาง สามารถแบ่งการเข้าถึงได้ดังนี้  
  1. รถยนต์ส่วนบุคคล การเข้าถึงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ใช้งานสามารถขับรถมาตาม
ถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาด) โดยมีจุดจอดรถเพียงจุดเดียวอยู่ที่บริเวณใกล้กับถนนวอล์
คกิ้งสตรีท สามารถจอดได้ทั้งสิ้น 13 คัน หรืออีกบริเวณหนึ่งที่ผู้น ารถส่วนบุคคลมานิยมน ารถไปจอด
คือลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช และห้างสรรพสินค้ารอยัลการ์เด้นพัทยา 

  2. รถโดยสายประจ าทาง การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ
ริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 สามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารสองแถวสายวงกลมพัทยา ซึ่ง
มีจุดเริ่มต้นจากบริเวณวงเวียนปลาโลมา วิ่งมาตามถนนพัทยาสายที่หนึ่งจากพัทยาเหนือสู่พัทยาใต้
แล้วเข้าสู่ถนนพัทยาสายที่ 2 วนเป็นวงกลม หรือสามารถเรียกรถโดยสารจากจุดใดก็ได้ของเมืองพัทยา
มายังพ้ืนที่ริมชายหาด โดยมีค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย   
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  3. การเดิน ผู้ใช้งานสามารถเดินเข้าถึงพื้นที่สาธารณะริมชายหาดได้โดยทางเท้าทั้งจาก
บริเวณพัทยาเหนือโดยเดินเลียบมาจากโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ท หรือจากทางฝั่งพัทยาใต้ติดกับถนน
วอล์คกิ้งสตรีท นอกจากนี้ยังสามารถเดินมายังพื้นที่ได้จากทางถนนพัทยาสายที่ 2 โดยมายังถนนซอย
ต่างๆที่ เชื่อมระหว่างถนนพัทยาสายที่ 1 และถนนพัทยาสายที่ 2 ซึ่งระยะทางการเดินจะอยู่ที่
ประมาณ 300-400 เมตร 

 

ภาพที่  25 เสน้ทางถนนสายหลักและถนนซอยที่อยู่โดยรอบพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ภาพที่  26 ปรมิาณการสัญจรในชั่วโมงเร่งด่วนบนถนนสายหลักและถนนซอยรอบพ้ืนที่กรณีศึกษา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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 ลักษณะการสญัจรภายในพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบรเิวณถนนพัทยาสายที่ 1 

  พื้นที่สาธารณะกรณีศึกษามีลักษณะเป็นพ้ืนที่สาธารณะประเภททาง โดยเป็นทางเดินเท้า
ที่มีการออกแบบภูมิทัศน์ให้ผู้ใช้งานสามารถเดินเท้าสัญจรได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่บริเวณจุดเริ่มต้นของ
พื้นที่ที่บริเวณพัทยาเหนือส่วนที่ติดกับแนวรั้วของโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ท ไปจนถึงส่วนของพื้นที่
พัทยาใต้บริเวณสุดปลายพื้นที่หาด เพื่อเดินเลียบต่อไปยังถนนวอล์คกิ้งสตรีท ในช่วงระหว่างพื้นที่
พัทยาเหนือถึงพัทยากลางนี้ ผู้ใช้งานสามารเดินสัญจรเข้าถึงพื้นที่ได้โดยการข้ามทางม้าลายบนถนน
พัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา) เพื่อเข้าถึงพื้นที่ได้ในหลายจุดด้วยกัน 

  นอกจากทางเดินเท้าซึ่งเป็นการสัญจรรูปแบบหลักภายในพื้นที่ ยังมีการสัญจรโดยใช้
ยานพาหนะ ซึ่งเป็นลักษณะการสัญจรที่พบได้น้อยและพบเพียงเฉพาะบางพื้นที่ สามารถแบ่งประเภท
ของยานพาหนะได้ดังนี ้
  1. รถยนต์ เป็นประเภทยานพาหนะซึ่งมีการจัดสรรจุดจอดรถไว้อย่างชัดเจนที่บริเวณสุด
ปลายของพื้นที่ด้านพัทยาใต้ โดยเป็นทางเดินรถทางเดียว สามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 13 คัน 

  2. รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่มีการใช้รถจักรยานยนต์เข้ามาสัญจรแต่เป็นระยะทางสั้นๆ 
ส่วนมากเป็นการเดินทางเพื่อเข้ามาใช้งานพื้นที่ โดยเข้าถึงจากถนนพัทยาสายที่ 1 แล้วจอดตาม
บริเวณที่ เป็นจุดที่นั่ งพักผ่อน และนอกจากผู้ ใช้งานที่ เป็นนักท่องเที่ ยวจากภายนอก ยังมี
รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้ามาจอดภายในพื้นที่ใน
บริเวณป้อมและจุดบริการนักท่องเที่ยว 

  3. รถจักรยาน นอกจากการเดินสัญจรแล้ว ยังมีผู้ใช้งานปั่นจักรยานสัญจรผ่านไปมาบน
พื้นที่ โดยพื้นที่ไม่ได้มีการออกแบบทางจักรยานโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานจะปั่นจักรยานบนพื้นที่ทางสัญจร
เดินเท้า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีระยะกว้างขวาง ระยะทางการใช้จักรยานจะเป็นระยะทางสั้นๆ 
ได้แก่พื้นที่ระหว่างลานกิจกรรมพัทยากลางและพื้นที่ลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
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การใช้ประโยชน์อาคารโดยรอบพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1  

  อาคารที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 
(ถนนเลียบชายหาดพัทยา) มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เนื่องด้วยที่ตั้งคือบริเวณอ่าวพัทยาซึ่ง
เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีความส าคัญ ท าให้บริเวณโดยรอบประกอบไปด้วยกลุ่มของอาคารที่เรียง
รายหนาแน่นตามแนวถนนเลียบชายหาดและถนนซอยซึ่งเชื่อมไปยังถนนสายหลักของเมือง (ถนน
พัทยาเหนือ, ถนนพัทยากลาง, ถนนพัทยาใต้, ถนนพัทยาสายที่ 2) สามารถอธิบายลักษณะของการใช้
ประโยชน์อาคารได้ดังนี ้
  1. พัทยาเหนือ (โค้งถนนพัทยาเหนือ-ถนนเลียบชายหาดพัทยาซอย 6) การใช้
ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงแรม รีสอร์ทและที่พักแรมขนาดเล็ก ทั้งที่วางตัวอยู่ริมถนน
เลียบชายหาดพัทยาและที่ตั้งอยู่เรียงรายเข้าไปตามแนวถนนซอย บรรยกาศของโรงแรมที่พักที่ตั้งอยู่
ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่พักขนาดใหญ่และรีสอร์ทซึ่งมีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบสงบและ
เป็นส่วนตัว นอกจากนี้บริเวณริมถนนเลียบชายหาดยังมีการใช้ประโยชน์เป็นร้านอาหารวางตัวเรียง
รายตามแนวถนน และมีโครงการศูนย์การค้าคอมมิวนิตี้มอลล์ที่ก าลังเตรียมเปิดใช้งาน ชื่อโครงการ 
The Bay ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามพ้ืนที่ของลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  
  2. พัทยากลาง (ถนนเลียบชายหาดพัทยาซอย6-ถนนเลียบชายหาดพัทยาซอย10) 
อาคารส่วนที่อยู่บริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน ประกอบด้วยอาคารโรงแรมที่พัก
ขนาดกลาง สถานบันเทิง(ผับ -บาร์) ร้านอาหาร ร้านค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีการใช้
ประโยชน์อาคารที่หลากหลายกว่าบริเวณพัทยาเหนือ ด้วยความหลากหลายดังกล่าวท าให้พื้นที่มี
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลหมุนเวียนมาอย่างหนาแน่น บรรยากาศจึงมีความคึกคักของกิจกรรมอย่างเห็นได้
ชัด นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์อาคารบริเวณถนนสายหลักคือถนนพัทยากลางซึ่ง
เชื่อมต่อมายังถนนเลียบชายหาดได้โดยตรง 
  3. พัทยาใต้ (ถนนเลียบชายหาดซอย10-ถนนพัทยาใต้) บริบทของอาคารที่อยู่ใน
บริเวณนี้จะมีการใช้ประโยชน์อาคารที่ต่อเนื่องไปจนถึงถนนวอล์คกิ้งสตรีท ได้แก่อาคารที่เป็นโรงแรม
ที่พักขนาดเล็กตามตรอกซอย สถานบันเทิง (ผับ-บาร์) ร้านค้าขนาดเล็กและห้างสรรสินค้า โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นสถานบันเทิงผับและบาร์ซึ่งเป็นใช้ประโยชน์อาคารที่ต่อเนื่องมาจากย่านสถานบันเทิง
ที่ตั้งบนถนนวอล์คกิ้งสตรีท บรรยากาศการใช้งานจึงมีความพลุกพล่านของการเดินเท้าและมี
บรรยากาศของความบันเทิงยามราตรีตลอดทั้งบริเวณ  
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ภาพที่  27 การใช้ประโยชน์อาคารโดยรอบพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ลักษณะของพืน้ที่และการใชง้านพื้นที่ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

 การจัดสรรพืน้ที่ใช้สอยของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดฯในภาพรวม 

 จากการศึกษาผังพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 และการลงพื้นที่
ส ารวจในเบื้องต้น  สามารถจ าแนกรูปแบบของกิจกรรมและการใช้สอยที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ตามลักษณะ
การออกแบบทางกายภาพและหน้าที่ใช้สอยของพื้นที่ในปัจจุบัน ดังน้ี  
  1. พื้นที่ประเภทลาน เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดกว้างและขยายออกจากพื้นที่ส่วนที่เป็น
ทางเดินสัญจรอย่างเห็นได้ชัด มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งกว้างที่มีบริเวณภายในสามารถใช้สอยได้
หลากหลายกิจกรรม สามารถรองรับการติดตั้งหรือจัดแสดงเนื่องในวาระโอกาสพิเศษตามสมควรจาก
หน่วยงานที่ดูแลรักษาพื้นที่ พบว่ามีทั้งสิ้น 4 พื้นที่ได้แก่ บริเวณโค้งถนนพัทยาสาย1-โรงแรมดุสิตธานี, 
บริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ, บริเวณแยกถนนพัทยาสาย1-พัทยากลาง, บริเวณตรงข้าม
ห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช 

  2. พื้นที่ประเภททางเดิน เป็นพื้นที่ส่วนที่มีลักษณะแคบยาว โดยมีความกว้างที่เท่ากัน
หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน เป็นส่วนพื้นที่ที่รองรับการใช้งานเพื่อการสัญจรเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดแต่ละส่วนที่มีลักษณะการออกแบบแตกต่างกัน และเป็นแนวกันชนของพื้นที่ชายหาดและ
พื้นที่ถนนพัทยาสาย 1  
  3. พื้นที่ประเภทพื้นที่ส าคัญ ได้แก่พื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์
และมีคุณค่าทางความเชื่อความศรัทธาของชาวเมืองพัทยา ได้แก่ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช-เจ้าพ่อเกศงาม และอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบพัทยา 

 

 และในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ส่วนที่เป็นชายหาด มีการจัดสรรพื้นที่ใช้งานดังนี ้
  4. พื้นที่ส าหรับเล่นน้ าทะเล เป็นบริเวณพื้นที่ทะเลส่วนที่มีการกั้นด้วยทุ่นลอยน้ า เป็น
พื้นที่ส าหรับนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ าทะเล เพื่อความปลอดภัยของนักท่งเที่ยวไม่ให้เกิดอันตรายจากการ
เล่นกีฬาทางน้ า เรือยนต์และเจ็ตสกี 
  5. ร้านค้าเตียงผ้าใบ เป็นต าแหน่งของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่
จับจองพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจตั้งเตียง-ร่มผ้าใบบริเวณริมหายทรายส่วนที่ติดกับพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาด โดยจะวางตัวเลียบไปตามแนวขอบของชายหาดตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือไปจนถึงพัทยาใต้ 
  6. จุดจอดเรือของผู้ประกอบการเรือสปีดโบท เป็นต าแหน่งที่มีผู้ประกอบการเรือ
ท่องเที่ยวขนาดเล็กน าเรือมาจอดบริเวณชายหาดเพื่อรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะหรือกรุ้ป
ทัวร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
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ภาพที่  28 ผังแสดงลักษณะการจัดสรรการใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 และ
บริเวณชายหาดพัทยา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546  
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 ลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา) พิจารณา
จากลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์ ต าแหน่งทีต่ั้ง ความสัมพันธ์กับบริบทใกล้เคียง และความส าคัญ 
สามารถแบ่งเป็นพื้นที่ส าหรับการศึกษา 7 พื้นที่ ได้แก่ 1. พื้นที่ลานพัทยาเหนือ 2. พื้นที่ลานบริเวณ
ข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 3. ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 4. พื้นที่
ลานพัทยากลาง 5. พื้นที่ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช 6. พื้นที่
อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ และ 7. ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยากลาง-พัทยาใต ้

 

ภาพที่  29 ผังแสดงต าแหน่งของพื้นที่ศึกษาย่อยทั้ง 7 พื้นที่บนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่สาธารณะริมชายหาดฯในรายพื้นที่ศึกษาย่อย 
1. พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 

 

ภาพที่  30 ผังบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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   (ก)      (ข) 
ภาพที่  31 ทัศนียภาพพื้นที่ส่วนที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
 (ก) มุมมองจากบริเวณทางเข้าส่วนต้นของพื้นที่ติดกับแนวรั้วโรงแรมดุสิตธานีพัทยา 

 (ข) บริเวณทางเดินเลียบชายหาดและทางลงไปยังหาดทราย 

 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้ง ที่ตั้งตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดด้าน

พัทยาเหนือ โดยเป็นส่วนที่ติดต่อกับโรงแรมดุสิตธานีและโค้งถนนพัทยาสายที่1 -ถนนพัทยาเหนือ 
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาตั้งแต่บริเวณขอบพื้นที่ส่วนที่ติดกับทางเท้าชิดขอบรั้วโรงแรมดุสิตธานีถึง
บริเวณตรงข้ามร้านอาหาร Tavern By The Sea 

1.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ พื้นที่ลานพัทยาเหนือเป็นพื้นที่ส่วนปลายสุดซึ่ง
ติดต่อกับอาณาเขตของโรงแรมดุสิตธานี ส่วนปลายมีการออกแบบรูปทรงพื้นที่โค้งขยายออกเป็นพื้นที่
ลานโล่งส าหรับกิจกรรมเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ลานไม่มีประติมากรรมหรือการออกแบบที่นั่งที่
ชัดเจน ถัดมาจากส่วนของพื้นที่ลานเป็นพื้นที่ทางเดินที่เชื่อมต่อต่อเนื่องกับพื้นที่สาธารณะริมชายหาด
พัทยาส่วนอื่นๆ ภายในพื้นที่ทางเดินมีพืชพรรณต้นตาลเดิมขึ้นอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ บริเวณริมขอบ
ขอบพ้ืนที่ด้านในส่วนที่ติดกับชายหาดมีการจัดวางม้านั่งส าหรับนั่งพักผ่อน  

1.3 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 1,252 ตารางเมตร 
1.4 การเข้าถึง จากถนนพัทยาเหนือสามารถเข้าถึงได้จากทางเท้าที่อยู่เลียบแนวเขต

รั้วของโรงแรมดุสิตธานี และสามารถเข้าถึงได้จากทางเดินที่เชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะริมชายหาด
พัทยาส่วนอื่นๆทางด้านใต้ของพ้ืนที่ 

1.5 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก จากลักษณะทางกายภาพ พื้นที่มี
การจัดสรรการใช้งานโดยประกอบด้วยพื้นที่ลานโล่ง มีขอบกั้นพ้ืนที่ซึ่งสามารถใช้งานนั่งเล่นพักผ่อนได้ 
ถัดมาจะเป็นส่วนของทางเดินที่เชื่อมต่อเนื่องไปยังพื้นที่ทางฝั่งทิศใต้ ระหว่างทางเดินมีการจัดวาง
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ต าแหน่งม้านั่งบริเวณริมขอบพื้นที่ส่วนที่ติดกับชายหาด และมีขั้นบันไดขนาดใหญ่ที่เชื่อมการเข้าถึง
ของพ้ืนที่ทางเดินและชายหาดอยู่ในบริเวณตรงข้ามร้านอาหาร 

 

ภาพที่  32 การใช้พื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของพื้นที่ส่วนที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
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1.6 วัสดุพื้นผิวและพืชพรรณ วัสดุพื้นผิวของพื้นที่ลานประกอบไปด้วยพื้นและขอบ
กรวดล้างสีเทา ส่วนของทางเดินใช้เป็นบล็อคคอนกรีตสีเทาและสีฟ้าสลับกันไปตามลวดลาย บริเวณ
ใต้ต้นไม้มีการเลือกใช้เป็นบล็อคคอนกรีตแบบปูหญ้าที่มีช่องว่างให้พืชคลุมดินขึ้นได ้

พืชพรรณที่ขึ้นในพื้นที่เป็นพืชพรรณเมืองร้อนจ าพวกปาล์มได้แก่ ตาล มะพร้าว 
โดยวางตัวอย่างไม่เป็นระเบียบตลอดแนวพื้นที่ทางเดิน และมีไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่เดิมได้แก่ หูกวาง ซึ่ง
ขึ้นอยู่บริเวณริมชายหาดบริเวณขอบด้านนอกของพื้นที่ศึกษา 

1.7 แสงสว่างในเวลากลางคืน พื้นที่มีการติดตั้งดวงโคมเพื่อให้แสงสว่างแก่บริเวณ
ลานและทางเดินตั้งแต่เวลาค่ าจนถึงเช้ามืดเพื่อให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่พื้นที่ อย่างไรก็
ตามยังพบว่ามีส่วนที่เป็นมุมอับและมีแสงสว่างส่องถึงไม่เพียงพอได้แก่บริเวณใต้ร่มไม้และบริเวณขอบ
ของพ้ืนที่ส่วนที่ตดิกับชายหาด 

 

 

        (ก)                      (ข) 
 

ภาพที่  33 พื้นที่ส่วนที่ 1 ลานพัทยาเหนือในเวลากลางคืน 
 (ก) บริเวณพื้นที่ลาน   

 (ข) บริเวณทางเดินเท้า 
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2. พื้นที่ 2 ลานบริเวณขา้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสนิฯ 

 

ภาพที่  34 ผังบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ภาพที่  35 ทัศนียภาพของพื้นที่ส่วนที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
 

2.1 ต าแหน่งที่ตั้ง ที่ตั้งของพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณถัดลงมาด้านทิศใต้ของพื้นที่ 1 ลาน
พัทยาเหนือ ขอบเขตที่ท าการศึกษาตั้งแต่บริเวณตรงข้ามโครงการ The Bay Pattaya ไปจนถึง
บริเวณตรงข้ามถนนเลียบชายหาดซอย 6 และโรงแรม Discovery Beach 

2.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ พื้นที่ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ฯมีลักษณะพื้นที่เป็นลานโล่งรูปทรงโค้งครึ่งวงกลม มีบันไดและทางลาดที่สามารถเชื่อมลงไปยัง
ชายหาด ภายในมีการออกแบบจัดวางประติมากรรมและมีที่นั่งล้อมรอบ  ส่วนที่ถัดจากลานจะเป็น
ทางเดินส่วนเชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะส่วนอื่นๆจากทางด้านเหนือและด้านใต้ โดยต าแหน่งที่ตั้งของ
ลานจะอยู่ถัดจากต าแหน่งของศาล ซึ่งจะอยู่ชิดริมขอบของถนนพัทยาสายที่ 1  

2.3 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 1,530 ตารางเมตร 
2.4 การเข้าถึง การเข้าถึงพื้นที่ลานสามารถเข้าถึงได้จากทางเดินส่วนที่เชื่อมต่อจาก

ลานพัทยาเหนือและทางเดนิส่วนที่เช่ือมต่อจากพื้นที่ลานพัทยากลางที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่ ส่วน
ผู้ใช้งานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสามารถข้ามถนนมายังพื้นที่ได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่ได้มีการออกแบบก าแพงหรือ
แนวรั้วที่ปิดกั้นการเข้าถึง เพียงแต่อาจมีความไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีการจัดวางต าแหน่งของทางม้า
ลายที่เหมาะสม 

2.5 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่มีการออกแบบทางกายภาพ
เป็นลานโล่งที่เชื่อมต่อด้วยพื้นที่ทางเดินจากทั้งฝั่งของทิศเหนือและทิศใต้ โดยบริเวณกลางพื้นที่ลานมี
การจัดวางประติมากรรมซึ่งโดยรอบฐานมีการออกแบบให้ เป็นที่นั่ งสามารถใช้ งานได้ ทั้ งนี้
นอกเหนือจากที่นั่งบริเวณประติมากรรม ยังมีการจัดวางม้านั่งที่บริเวณริมขอบพื้นที่ใต้ร่มเงาพืชพรรณ
ที่ขึ้นบริเวณทางเดินส่วนที่เชื่อมกับพื้นที่ทางทิศใต้ พื้นที่ลานมีการออกแบบให้มีรูปทรงโค้งอยู่ในจุดที่
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวพัทยาโดยไม่มีสิ่งบดบัง  
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ภาพที่  36 การใช้งานพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของพ้ืนที่ส่วนที่ 2 
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2.6 วัสดุพื้นผิวและพืชพรรณ วัสดุพื้นผิวของทั้งพื้นที่ลานและพื้นที่ส่วนที่เป็น
ทางเดินมีการใช้บล็อคคอนกรีตเป็นวัสดุปูพื้น ส่วนที่บริเวณใต้ต้นไม้ใช้เป็นบล็อคปูหญ้า ส่วนที่บริเวณ
รอบศาลมีการใช้กรวดล้างสีน้ าตาลอ่อนเป็นวัสดุพ้ืนผิวสลับกับกระเบื้องสีน้ าตาล  

พืชพรรณที่มีในพื้นที่เป็นพืชพรรณจ าพวกปาล์ม ได้แก่ มะพร้าว อินทผาลัม 
อินทผาลัมใบตั้ง และมีไม้ยืนต้น ได้แก่ หูกวางและนนทรีย ์

2.7 แสงสว่างในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่ลานและทางเดินเท้ามีการจัดวาง
ต าแหน่งดวงโคมเพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่ในเวลากลางคืน โดยมีการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟสปอร์ต
ไลท์แบบเสาสูงซึ่งกระจายแสงแก่พื้นที่ในวงกว้าง และมีการติดตั้งไฟเพื่อเน้นความสว่างแก่ตัวศาลฯ 
อย่างไรก็ตามยังพบว่าพื้นที่ยังได้รับแสงสว่างไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณริมขอบของพื้นที่ส่วนที่ติดกับ
ชายหาดบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ และบริเวณทางเดินที่อยู่ถัดขึ้นไปทางด้านเหนอืของพื้นที ่

  

     (ก)           (ข) 

  

     (ค)          (ง) 
ภาพที่  37 พืน้ที่ส่วนที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯในเวลากลางคืน 
  (ก) บริเวณพื้นที่ลาน (ข) บริเวณที่ตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 

 (ค) บริเวณทางเดินส่วนถัดจากพ้ืนที่ทางด้านเหนือ 

 (ง) บริเวณทางเดินส่วนถัดจากพื้นที่ทางด้านใต ้
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 3. พื้นที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพืน้ที่พัทยาเหนอื-พัทยากลาง 

 

ภาพที่  38 ผังบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ภาพที่  39 ทัศนียภาพของพื้นที่ส่วนที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 
 

3.1 ต าแหน่งที่ตั้ง ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาส่วนนี้ตั้งอยู่บริเวณถัดลงมาทางทิศใต้ของพื้นที่ 2 
ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และเป็นส่วนเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง โดย
ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามโรงแรม Twin Palm Resort และโรงแรม Hardrock Pattaya 

3.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ลักษณะพื้นที่เป็นทางเดินแนวยาวที่วางตัวเลียบ
ขนานไปตามแนวชายหาดและถนนพัทยาสายที่ 1 ซึ่งยกระดับสูงขึ้นจากผิวถนน 0.15 เมตร  มีการ
เว้นพื้นที่ส าหรับใช้งานเพื่อสัญจรและปลูกต้นไม้เรียงรายตลอดสองข้างทางเดิน และมีการเชื่อมต่อกับ
พื้นที่ชายหาดด้วยบันไดและทางลาด  

3.3 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 2,099 ตารางเมตร 
3.4 การเข้าถึง พื้นที่สามารถเข้าถึงได้จากทางเดินเท้าบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาด

พัทยาทั้งสองทิศทาง รวมถึงจากบริเวณชายหาด ผู้ใช้งานสามารถเข้ามายังพื้นที่ทางเดินได้โดยง่าย
เนื่องจากไม่ได้มีขอบเขตปิดกั้นพื้นที่และมีบันไดที่เชื่อมการเข้าถึงให้ต่อเนื่องกัน ส่วนผู้ใช้งานจากฝั่ง
ตรงข้ามสามารถเข้าถึงได้ด้วยการข้ามถนน ซึ่งอาจมีความล าบากเนื่องจากไม่มีการออกแบบจัดวาง
ต าแหน่งของทางม้าลายที่เหมาะสม 

3.5 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่มีการจัดสรรการใช้งานเป็น
ลักษณะของทางเดินเท้าเลียบตามแนวชายหาด โดยมีการแบ่งแยกส่วนการใช้งานที่ชัดเจนระหว่าง
พื้นที่ชายหาดและถนนพัทยาสายที่ 1 ตลอดสองข้างทางเดินเรียงรายไปด้วยพืชพรรณทั้งที่มีอยู่เดิม
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และปลูกใหม่ นอกเหนือจากการแบ่งส่วนพื้นที่เพ่ือการเดินสัญจรแล้ว บริเวณริมขอบพื้นที่ด้านที่อยู่ชิด
พื้นที่ชายหาดมีการจัดวางม้าน่ังบริเวณใต้ร่มไม้เพื่อรองรับการใช้งานนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ 

 

ภาพที่  40 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของพื้นที่ส่วนที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมพื้นที่
พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 
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3.6 วัสดุพื้นผิวและพืชพรรณ วัสดุพื้นผิวของพื้นที่ใช้บล็อคคอนกรีตในการปูพื้นผิวของ
ทางเดินเช่นเดียวกับพื้นที่สาธารณะริมชายหาดส่วนอื่นๆ และมีการใช้กรวดล้างกับส่วนที่เป็นขอบของ
พื้นที่และบันไดทางลงไปยังชายหาด บริเวณใต้พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้มีการเลือกใช้เป็นบล็อคคอนกรีตปู
หญ้าที่พืชคลุมดินสามารถขึ้นปกคลุมได ้

   พืชพรรณที่พบในพื้นที่ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มเป็ตติโค็ต ปาล์มเชอรี่ และมีไม้ยืนต้น
ได้แก่หูกวางและนนทร ี

3.7 แสงสว่างในเวลากลางคืน พื้นที่ทางเดินมีการติดต้ังไฟที่เรียงตามแนวขอบทางส่วนที่
ติดกับถนนพัทยาสายที่ 1 และมีการใช้ไฟสปอร์ตไลท์เสาสูงที่ให้แสงสว่างเป็นวงกว้าง แต่ทั้งนี่ยังพบว่า
มีพื้นที่ส่วนที่เป็นมุมอับและได้รับแสงสว่างจากดวงโคมไม่เพียงพอในบริเวณทางเดินบางจุดซึ่งเกิดจาก
เสาไฟมีระยะห่างที่กว้าง และบริเวณใต้ร่มเงาต้นไม้ริมขอบพื้นที่ส่วนที่ติดกับชายหาด ซึ่งถือเป็นจุดที่
เสี่ยงและไม่ปลอดภัยในการใช้งาน 

 

  

          (ก)              (ข) 
 

ภาพที่  41 พืน้ที่ส่วนที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยาเหนือ-พัทยากลางในเวลากลางคืน 
 (ก) บริเวณทางเดินช่วงที่ได้รับแสงสว่างจากเสาไฟริมขอบพ้ืนที่ 
 (ข) บริเวณทางเดินส่วนที่มีความมืดเนื่องจากไม่มีเสาไฟทางและอยู่ใต้ร่มไม้หนาทึบ 
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 4. พื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 

 

ภาพที่  42 ผังบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 4 ลานพัทยากลาง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ภาพที่  43 ทัศนียภาพพื้นที่ส่วนที่ 4 ลานพัทยากลาง 
  4.1 ต าแหน่งที่ตั้ง พื้นที่ส่วนที่ 4 ลานพัทยากลาง ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดแยกถนนพัทยา
สายที่ 1 และถนนพัทยากลางซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมไปยังถนนสุขุมวิท พื้นที่ศึกษาส่วนนี้ตั้งอยู่
ระหว่างพื้นที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง และพื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้าม
ห้างฯเซนทรัลฯ ขอบเขตตั้งแต่บริเวณตรงข้ามร้านอาหารปลาทองซีฟู้ดไปจนถึงบริเวณตรงข้ามถนน
เลียบชายหาดซอย 7  
  4.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มีลักษณะเป็นลาน
โล่งกว้างรูปทรงโค้งยื่นไปยังพื้นที่ชายหาด โดยขยายออกจากส่วนของทางเดินเท้าบนพื้นที่สาธารณะ
ริมชายหาดพัทยา พื้นที่มีการยกระดับความสูงแยกจากถนนพัทยาสายที่ 1 ไม่มีองค์ประกอบที่แบ่งกั้น
การเข้าถึงระหว่างพ้ืนที่ถนนและพื้นที่ชายหาด แต่มีการจัดวางแนวเสากั้น (Bollard) บริเวณด้านที่ติด
ถนนเพื่อไม่ให้รถยนต์วิ่งขึ้นมายังบนพื้นที่ บริเวณขอบของพื้นที่ลานมีความสูง 0.20 เมตร และมีบันได
ที่สามารถเดินลงไปยังชายหาดได้ 2 จุด ไม่มีการออกแบบองค์ประกอบที่ช่วยบังแดดและฝน 
  4.3 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 1,637 ตารางเมตร 
  4.4 การเข้าถึง ผู้ใช้งานบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาสามารถเข้าถึงได้จาก
ทางเดินส่วนที่เชื่อมต่อทั้งที่มาจากด้านทิศใต้ของสามแยกจุดตัดถนนพัทยากลางและส่วนที่เชื่อมมา
จากพื้นที่ฝั่งทางทิศเหนือ ส่วนของผู้ใช้งานจากชายหาดสามารถเข้าถึงได้จากบันไดส่วนที่เชื่อมจาก
พื้นที่ลานโดยตรง และผู้ใช้งานจากอาคารฝั่งตรงข้ามสามารถข้ามถนนมายังพื้นที่ริมชายหาดได้โดยใช้
ทางม้าลายส่วนที่อยู่บริเวณใกล้โค้งถนน ซึ่งผู้ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากความเร็วของรถที่
วิ่งอยู่บริเวณโค้งถนนมีความเร็วค่อนข้างสูง 
  4.5 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ภายในพื้นที่มีการจัดสรรให้เป็นพื้นที่
ลานโล่งที่มีการใช้งานเอกนประสงค์ ทั้งเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนซึ่งผู้ใช้งานมักนั่งที่บริเวณขอบของลาน 
และเป็นจุดยืนชมวิวอ่าวพัทยาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามภายในพื้นที่ไม่ได้
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มีการออกแบบที่นั่งที่ชัดเจน ส่วนของพื้นที่ทางเดินมีการใช้พืชพรรณเพื่อช่วยให้ร่มเงาและสร้าง
บรรยากาศธรรมชาติแก่พื้นที ่

 

ภาพที่  44 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของพื้นที่ส่วนที่ 4 ลานพัทยากลาง 
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  4.6 วัสดุพื้นผิวและพืชพรรณ พื้นผิวของลานและทางเดินมีการใช้บล็อคคอนกรีตเป็น
วัสดุปูพื้น ส่วนบริเวณขอบของพื้นที่และบันไดทางลงไปยังชายหาดใช้เป็นกรวดล้างสีน้ าตาล ส่วนพื้นที่
ที่ปลูกต้นไม้ใช้เป็นบล็อคปูหญ้าเป็นวัสดุปกคลุมดิน 

  4.7 แสงสว่างในเวลากลางคืน มีการจัดตั้งต าแหน่งของดวงโคมส่องสว่างเรียงรายตาม
แนวขอบของพ้ืนที่และถนนพัทยาสายที่ 1 และมีการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เสาสูงซึ่งให้แสงสว่างแก่พื้นที่
ในวงกว้าง ครอบคลุมพื้นที่ลานและพื้นที่ชายหาด โดยถึงแม้ภายในพื้นที่จะมีแสงสว่างส่องทั่วถึง
เพียงพอต่อการมองเห็น แต่ขาดการติดตั้งไฟที่เน้นความส าคัญหรือสร้ างความสนใจ ท าให้แลดูมี
บรรยากาศยามกลางคืนที่อึมครึมไม่สว่างสวยงาม 

 

  

                     (ก)          (ข) 
 

ภาพที่  45 พืน้ที่ส่วนที่ 4 ลานพัทยากลางในเวลากลางคืน 
 (ก) มุมมองบริเวณพื้นที่ลานกว้าง  

 (ข) มุมมองจากบริเวณทางเดินส่วนถัดจากพื้นทีด่้านทิศใต้ 
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 5. พื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวลัฯ 

 

ภาพที่  46 ผังบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลฯ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ภาพที่  47 ทัศนียภาพพื้นที่ส่วนที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินคา้เซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช 
  5.1 ต าแหน่งที่ตั้ง พื้นที่ส่วนนี้ตั้งอยู่บริเวณตั้งแต่ตรงข้ามถนนเลียบชายหาดซอย 8 
สถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา ไปจนถึงบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชและ
ร้านอาหารแม่ศรีเรือน พื้นที่ตั้งอยู฿ระหว่างพื้นที่ศึกษา 4 ลานพัทยากลางและพื้นที่ 6 อนุสรณ์สถาน
สโมสรเรือใบ 

  5.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  พื้นที่มีลักษณะเป็นทางเดินเท้าแคบยาวต่อ
เนื่องมาจากพื้นที่ลานพัทยากลาง โดยบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ พื้นที่มีลักษณะขยายความกว้าง
ออกซึ่งใช้รูปทรงพ้ืนที่เหลี่ยม และมีการจัดวางต าแหน่งของประติมากรรมบริเวณกลางพ้ืนที่ โดยถัดมา
จากส่วนของลานมีการลดขนาดความกว้างลงเหลือเป็นพื้นที่ส าหรับเดินสัญจร มีบันไดและทางลาดที่
สามารถเช่ือมลงไปยังพ้ืนที่ชายหาด  
  5.3 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 2,537 ตารางเมตร 

  5.4 การเข้าถึง การเข้าถึงสามารถเดินเชื่อมต่อผ่านทางเท้าบนพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดพัทยาทั้งจากทางด้านทิศเหนือที่ต่อเนื่องจากลานพัทยากลางและจากทางด้านทิศใต้ ส่วนการ
เข้าถึงจากพื้นที่ริมชายหาดสามารถเข้าถึงได้ผ่านบันไดและทางลาด และจากฝั่งตรงข้ามมีต าแหน่งของ
ทางม้าลายอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยาซึ่งสามารถใช้ข้ามมายังพื้นที่ได้ 

  5.5 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่มีการใช้งานเป็นพื้นที่ส าหรับเดิน
สัญจร โดยมีการเว้นที่ว่างซึ่งขนาบข้างด้วยแนวต้นไม้เรียงรายตลอดทางเดิน ส่วนของพื้นที่ที่มีการ
ขยายขนาดออกเป็นพื้นที่ลานมีการจัดวางประติมากรรมและที่นั่งโดยรอบฐานตั้งบริเวณกลางพื้นที่ 
ท าให้มีผู้ใช้งานนั่งพักผ่อนจ านวนมาก และมีส่วนที่สามารถยืนชมทัศนียภาพได้ และพบการจัดวางม้า
นั่งบริเวณริมทางเดินส่วนที่ติดกับชายหาดแต่มีปริมาณน้อย ส่วนพื้นที่ว่างอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจาก
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ทางเดินมีการใช้งานนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารและนั่งพักตามบริเวณริมขอบพื้นที่และขั้นบันไดทางลง
ไปยังชายหาด 

 

ภาพที่  48 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัล
เฟสติวัลพัทยาบีช 
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  5.6 วัสดุพื้นผิวและพืชพรรณ พื้นผิวมีการปูด้วยบล็อคคอนกรีตสีฟ้าและสีเทา บริเวณ
ขอบและทางเดินใช้เป็นกรวดล้างสีน้ าตาล ส่วนบริเวณใต้ต้นไม้ใช้บล็อคปูหญ้าในการปกคลุมพื้นผิวซึ่ง
มีหญ้าขึ้นคลุม 

  5.7 แสงสว่างในเวลากลางคืน ในบริเวณพื้นที่มีต าแหน่งของดวงโคมที่ให้ความสว่างแก่
พื้นที่ทางเดินเป็นช่วงๆ แต่บริเวณริมขอบด้านในยังเป็นจุดที่แสงสว่างส่องไม่ทั่วถึงและเป็นมุมอับ ส่วน
บริเวณพื้นที่ลานที่มีประติมากรรมมีการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างที่ริมขอบและใช้ไฟสปอร์ตไลท์เสาสูงซึ่ง
ให้แสงสว่างบริเวณกว้าง แต่ยังคงสว่างไม่ทั่วถึงในบางพ้ืนที่ 
 

  

       (ก)          (ข) 

    

       (ค) 
 

ภาพที่  49 พื้นที่ส่วนที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ ในเวลากลางคืน 
 (ก) มุมมองบริเวณทางเดินส่วนที่อยู่ถัดจากพื้นที่ขึ้นไปทางด้านเหนือ 

 (ข) บริเวณพื้นที่โดยรอบประติมากรรมกลางลาน 

 (ค) บริเวณทางเดินส่วนที่อยู่ถัดจากพื้นที่ลงมาทางด้านทิศใต ้
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 6. พื้นที่ 6 อนสุรณส์ถานสโมสรเรือใบ  

 

ภาพที่  50 ผังบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ภาพที่  51 ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
  6.1 ต าแหน่งที่ตั้ง ที่ตั้งของพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณถัดลงมาทางทิศใต้ของพื้นที่ 5 ลานตรง
ข้ามห้างฯเซนทรัลฯ ขอบเขตของพื้นที่ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามโรงแรม Natural Beach Hotel ผ่าน
พื้นที่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า Mike Shopping Mall ไปจนถึงตรงข้ามโรงแรม L.K Empress 
  6.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ พื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบเป็นพื้นที่ส่วนที่เคย
เป็นที่ตั้งของสโมสรเรือใบพัทยาโดยในปัจจุบันพื้นที่ถูกรื้อถอนออกเหลือเพียงส่วนของฐานพื้นที่ซึ่ง
กลมกลืนซ้อนทับไปกับพื้นที่ทางเดินของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา โดยมีลักษณะเป็นขั้นบันได
เชื่อมต่อพื้นที่ 3 ด้านซึ่งยกระดับความสูงขึ้นจากระดับทางเดินปกติ 1.20 เมตร และมีทางเดินระเบียง
ไม้ที่โอบล้อมพื้นที่อนุสรณ์ฯและยื่นมายังพื้นที่ชายหาด ส่วนทางเดินที่เชื่อมต่อจากพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดพัทยาส่วนอื่นมีลักษณะเป็นทางเดินแคบยาวเลียบขนานไปกับชายหาดและถนนพัทยาสายที่1 
  6.3 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 1,300 ตารางเมตร 
  6.4 การเข้าถึง สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้จากทางเดินส่วนที่เชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะส่วน
อื่นๆทั้งจากทางพื้นที่พัทยากลางและพื้นที่ส่วนพัทยาใต้ และจากพื้นที่ชายหาดสามารถเข้าถึงได้จาก
บันไดและทางลาด ส่วนผั้ใช้งานจากฝั่งตรงข้ามสามารถข้ามทางม้าลายมายังพื้นที่อนุสรณ์ฯได้โดยมี
ต าแหน่งของทางม้าลายตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของห้างฯ Mike Shopping Mall  
  6.5 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่มีการใช้งานเพื่อการสัญจร
เนื่องจากมีความเชื่อมต่อกับพื้นที่ทางเดินสัญจรส่วนที่สามารถไปยังพื้นที่บริเวณพัทยากลางและพัทยา
ใต้ และจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีการยกพื้นและมีขั้นบันไดซึ่งมีการจัดวางให้หันออกไปยัง
พื้นที่ชายหาด จึงมีการใช้งานนั่งพักผ่อนตามขั้นบันไดซึ่งสามารถใช้งานทดแทนการจัดวางม้านั่งได้ 
อย่างไรก็ตามระหว่างทางเดินไม่มีการจัดวางที่นั่งที่ชัดเจน แต่ผู้ใช้เงานจะใช้งานนั่งพักผ่อนที่ริมขอบ
พื้นที่และใต้ร่มไม้ รวมถึงยืนพักผ่อนชมวิวที่ทางเดินระเบียงไม้ซึ่งยื่นออกมายังชายหาดนอกเหนือจาก
การเป็นพื้นที่เพ่ือการสัญจร  
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ภาพที่  52 การใช้งานพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ 6 อนสุรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
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  6.6 วัสดุพื้นผิวและพืชพรรณ วัสดุพื้นผิวของพื้นที่ส่วนที่เป็นทางเดินมีการใช้เป็นบล็อค
คอนกรีตเช่นเดียวกับพื้นที่สาธารณะริมชายหาดส่วนอื่นๆ ส่วนพื้นที่อนุสรณ์สถานฯที่มีการยกพื้นที่
สูงขึ้นมีการใช้กรวดล้างสีน้ าตาลเป็นวัสดุพื้นผิว และมีการใช้ไม้เป็นวัสดุส าหรับทางเดินส่วนที่ยื่น
ออกมาล้อมด้านหน้า และเช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนอื่นๆที่พื้นที่ใต้ต้นไม้มีการใช้เป็นบล็อคปูหญ้าส าหรับ
คลุมดินบริเวณใต้ต้นไม้ และมีพืชพรรณที่ปลูกในพื้นที่ได้แก่ มะพร้าว และหูกวางซึ่งแม้จะขึ้นที่ริม
ชายหาดแต่ก็สามารถให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ได ้

  6.7 แสงสว่างในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเดิน ซึ่ง
ให้แสงสว่างเพียงพอกับพื้นที่อย่างทั่วถึงเนื่องจากเป็นพื้นที่ทางเดินที่มีความกว้างไม่มากนัก และที่
บริเวณอนุสรณ์ฯที่มีการใช้งานนั่งพักและยืนชมวิวนั้นมีการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เสาสูงที่ให้แสงแก่พื้นที่
วงกว้าง อย่างไรก็ตามยังมีส่วนที่เป็นมุมอับคือริมขอบของพื้นที่และบริเวณใต้ต้นไม้ที่ขึ้นหนาทึบ 

 

  

       (ก)        (ข) 

      

       (ค) 
 

ภาพที่  53 พืน้ที่ส่วนที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบในเวลากลางคืน 
 (ก) บริเวณทางเดินส่วนถัดจากพื้นที่ขึ้นไปทางด้านเหนือ  

 (ข) บริเวณพื้นที่อนุสรณ์ฯ 

 (ค) บริเวณทางเดินส่วนถัดจากพื้นที่ลงมาทางด้านใต้ 
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 7. พื้นที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพืน้ที่พัทยากลาง-พัทยาใต ้

 

ภาพที่  54 ผังบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยากลาง-พัทยาใต ้
ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักการช่าง เมืองพัทยา, 2546 
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ภาพที่  55 ทัศนียภาพของพื้นที่ส่วนที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยากลาง-พัทยาใต ้
  7.1 ต าแหน่งที่ตั้ง ต าแหน่งของพื้นที่ตั้งอยู่ที่บริเวณระหว่างพื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสร
เรือใบและพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาส่วนปลายซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังถนนวอล์คกิ้งสตรีท มี
ขอบเขตพื้นที่ที่เลือกศึกษาตั้งแต่บริเวณตรงข้ามถนนเลียบชายหาดซอย 13/2 ผ่านพื้นที่ตรงข้ามห้างฯ
รอยัลการ์เด้น จนถึงซอยส่วนบุคคล 
  7.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ พื้นที่มีลักษณะเป็นทางเดินแคบยาวที่เลียบขนาน
ตามแนวชายหาดพัทยาและถนนพัทยาสายที่ 1 มีพืชพรรณปลูกขึ้นเรียงรายตลอดพื้นที่ และมีการจัด
วางต าแหน่งของบันไดและทางลาดเพ่ือเช่ือมการเข้าถึงพื้นที่ชายหาด 
  7.3 ขนาดพื้นที่ 1,376 ตารางเมตร 
  7.4 การเข้าถึง การเข้าถึงพื้นที่สามารถเข้าถึงได้จากการสัญจรทางเท้าซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้จากพื้นที่สาธารณะริมชายหาดส่วนอื่นๆ ทั้งจากพื้นที่ที่อยู่ทางด้านเหนือและพื้นที่ด้านใต้
ส่วนที่ติดต่อกับถนนวอล์คกิ้งสตรีทและมีบันไดที่เชื่อมการเข้าถึงกับพื้นที่ชายหาด ส่วนผู้ใช้งานที่มา
จากฝั่งตรงข้ามเข้าถึงได้จากต าแหน่งของทางม้าลายบริเวณด้านหน้าห้างฯรอยัลการ์เด้นพลาซ่า  
  7.5 ลักษณะการใช้งานและสิ่งอ านวยความสะดวก จากลักษณะทางกายภาพท าให้
พื้นที่มีการใช้งานเพื่อการสัญจรผ่านไปมา รวมถึงเป็นพื้นที่เอื้อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเข้าถึง
ชายหาดและร้านค้าเตียงผ้าใบ นอกจากการสัญจรพบว่าภายในพื้นที่ยังมีการใช้งานนั่งพักผ่อนและยืน
ชมวิวแม้จะไม่มีการออกแบบพื้นที่ให้มีที่นั่งที่ชัดเจน หรือมีส่วนของลานหรือจุดชมวิวที่อ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้งาน 
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ภาพที่  56 การใช้งานและสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่
พัทยากลาง-พัทยาใต ้
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  7.6 วัสดุพื้นผิวและพืชพรรณ พื้นที่ทางเดินใช้บล็อคคอนกรีตเป็นวัสดุปูพื้นผิว ส่วนของ
ขอบพื้นที่และบันไดทางลงไปยังชายหาดใช้กรวดล้างสีน้ าตาล และเช่นเดียวกันกับส่วนของพื้นผิว
บริเวณใต้ต้นไม้ที่ใช้บล็อคปูหญ้าเป็นวัสดุปกคลุมซึ่งท าให้มีหญ้าขึ้นแทรกผ่านได้ และพืชพรรณที่พบ
ภายในพื้นที่พบว่ามีเพียงต้นมะพร้าวซึ่งวางตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ และมีต้นหูกวางที่ขึ้นอยู่เดิมใน
บริเวณริมชายหาดส่วนที่ติดกับพ้ืนที่สาธารณะเรียงรายตามแนวขอบพ้ืนที่ 
  7.7 แสงสว่างในเวลากลางคืน ในบริเวณพื้นที่ทางเดินมีการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างแก่
พื้นที่เรียงรายตลอดแนวพื้นที่ด้านที่ติดกับถนนพัทยาสายที่ 1 และมีการติดตั้งไฟที่บริเวณริมขอบพื้นที่
ด้านที่ติดกับชายหาดแต่ไม่ได้ติดตั้งตลอดแนวพื้นที่ ท าให้มีบางจุดที่ยังเป็นมุมอับและได้รับแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณริมขอบพื้นที่ด้านที่ติดกับชายหาดและบริเวณใต้ร่มไม้ รวมถึงบริเวณ
ด้านหลังของตู้ระบบควบคุมไฟซึ่งมีขนาดใหญ่และเป็นมุมอับของพื้นที่ทางเดินเท้า 

 

  

          (ก)             (ข) 

          

           (ค) 
 

ภาพที่  57 พืน้ที่ส่วนที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ ในช่วเวลากลางคืน 
 (ก) บริเวณทางเดินส่วนที่อยู่ถัดจากพ้ืนที่ขึ้นไปทางด้านเหนือ 

 (ข) บริเวณทางเดินส่วนด้านหน้าตรงข้ามห้างฯรอยัลการ์เด้นพลาซ่า 

 (ค) บริเวณทางเดินส่วนที่อยู่ถัดจากพ้ืนที่ลงมาทางด้านใต้ 



 

 

บทที่ 5  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ภายหลังท าการเก็บข้อมูลพื้นที่กรณีศึกษาในแต่ละส่วน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยท าการ
วิเคราะห์ในประเด็นด้านสภาพการใช้งานของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา ต าแหน่งที่เกิดการใช้
งานพื้นที่ ลักษณะของพฤติกรรมการใช้งาน การสัญจร กลุ่มผู้ใช้งาน จ านวนครั้งที่มีการใช้งาน 
ระยะเวลาในการใช้งาน การดูแลรักษาและความปลอดภัยของพื้นที่ รวมถึงความพึงพอใจในการใช้
งานพื้นที่ของผู้ใช้งาน เพื่อน ามาวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานตามความเป็นจริงในปัจจุบันที่สอดคล้อง
กับความตั้งใจของผู้ออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กับลักษณะของ
พฤติกรรมการใช้งาน และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการออกแบบภูมิทัศน์ของพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดพัทยากับแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ของพ้ืนที่สาธารณะที่ดี รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา
ที่พบจากการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาด อันจะน าไปสู่การประเมินประสิทธิภาพของการใช้งาน
พื้นที่และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคต ตามแนวทางของการ
ประเมินพื้นที่หลังการใช้งาน (POE) โดยข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูล 
อธิบายได้ดังนี้ 

 

การใช้งานพื้นที่สาธารณะรมิชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 ในภาพรวม 

ท าการสังเกตการณ์การใช้งานพื้นที่เบื้องต้น (Pilot Observation) ในภาพรวมทั้งหมดของ
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา เพื่อดูลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปของพื้นที่ ว่ามีลักษณะใด 
ประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้น การใช้พื้นที่ในแต่ละบริเวณ ลักษณะของผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานพื้นที่
สาธารณะริมชายหาดพัทยา เพื่อหาว่าในช่วงเวลาใด พื้นที่ทั้งหมดในภาพรวมมีการใช้งานมากที่สุด 
แล้วจึงน ามาแบ่งประเภทของการท ากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ และลักษณะของผู้ใช้งาน(จ าแนก
ตามเพศ) ซึ่งจะน าไปสู่การสังเกตุการณ์พื้นที่แต่ละส่วนโดยละเอียด ทั้งด้านต าแหน่งที่เกิดการใช้งาน 
ลักษณะพฤติกรรมผู้ใช้งาน ข้อดีและข้อเสีย เป็นต้น  

โดยการสังเกตการณ์พื้นที่ในภาพรวมนี้ ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยา
สายที่ 1(เลียบชายหาดพัทยา) ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ตามลักษณะต าแหน่งการวางตัวของพื้นที่ ได้แก่ 
พื้นที่ตอนเหนือ พื้นที่ตอนกลาง และพื้นที่ตอนใต้ โดยแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดสรุปการใช้งานใน
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ภาพรวมของพื้นที่สาธารณะในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จ าแนกตาม 3 ช่วงเวลา(ช่วงเช้า, 
ช่วงบ่าย และช่วงเย็น) และจ าแนกตามเพศของกลุ่มผู้ใช้งาน(เพศชายและเพศหญิง) 

1.การใช้งานพื้นที่ตอนเหนือ (ลานพัทยาเหนือ, ลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ) ในวัน
ธรรมดาและวันหยุด(เสาร์-อาทิตย์) จากการสังเกตการณ์ในภาพรวม 

1.1 ช่วงเช้า  ในช่วงเช้าตรู่จะพบการใช้งานเป็นที่นั่งชมวิวค่อนข้างมาก แต่เมื่อเลยเวลา
สายไปแล้ว จะเป็นช่วงเวลาที่พบการใช้งานที่ค่อนข้างเบาบาง ในบางจุดไม่พบการเข้าไปใช้งาน
นอกจากผู้ใช้ที่สัญจรผ่านไปมา 

1. ผู้ใช้งานเพศชาย เป็นกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ของพื้นที่ในช่วงเวลานี้ การใช้งานเป็น
การเดิน-วิ่งออกก าลังกาย พบปะพูดคุยและจับกลุ่มนั่ง ชมวิวทิวทัศน์ และสัญจรผ่านไปมา 

2. ผู้ใช้งานเพศหญิง เน้นการใช้งานออกก าลังกายโดยการเดินเป็นส่วนใหญ่ และยืน
ชมวิว มีการมาเคารพสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  

1.2 ช่วงบ่าย ช่วงเวลาตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง 16.00 น. เป็นช่วงเวลาที่พบการใช้งาน
ที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากสภาพอากาศและแดดที่ร้อนจัด แต่ในช่วงหลังจะเริ่มมีผู้ใช้งานเข้ามาใช้งาน
พื้นที่มากขึ้นเมื่อแดดเริ่มคล้อยตัวลง ทิศทางการสัญจรส่วนใหญ่มุ่งไปยังพัทยากลาง  

1. ผู้ใช้งานเพศชาย พบการใช้งานสัญจรผ่านไปมามากที่สุด โดยทิศทางการสัญจรจะ
มุ่งไปยังพัทยากลางและพัทยาใต้  

2. ผู้ใช้งานเพศหญิง มีการใช้งานพื้นที่ในปริมาณน้อย กิจกรรมที่พบได้แก่การเดิน
สัญจรผ่านไปมา การไหว้สักการะศาลฯ   

1.3 ช่วงเย็น ภายหลัง 16.00 น. เป็นต้นไป เป็นช่วงเวลาที่พื้นที่จะมีการใช้งานมากที่สุด 
เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เริ่มเย็นและแดดร่ม การใช้งานส่วนใหญ่ที่พบคือการพบปะพูดคุยและนั่งชม
วิว โดยจับกลุ่มนั่งใต้ร่มไม้และที่นั่งที่มีการจัดให้ และพบการสัญจรผ่านไปมาหนาแน่นมากขึ้นโดยมีทิศ
ทางการสัญจรมุ่งไปยังพัทยาเหนือเพื่อกลับเข้าที่พัก และมีบางส่วนมุ่งไปยังพัทยาใต้เพื่อไปยังย่าน
สถานบริการ 

1.ผู้ใช้งานเพศชาย พบกิจกรรมการนั่งจับกลุ่มพูดคุยและชมวิวมากที่สุดโดยเฉพาะ
บริเวณลาน และมีการออกก าลังกายเดินว่ิง  

2. ผู้ใช้งานเพศหญิง พบการใช้งานน่ังพูดคุยใต้ร่มไม้และยืนเคารพสักการะศาล และมี
กิจกรรมออกก าลังกายเดินว่ิงและเต้นแอโรบิคบริเวณลานข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ   
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2. การใช้งานพื้นที่ตอนกลาง (ทางสัญจรระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง, ลาน
พัทยากลาง, ลานหน้าห้างเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช) ในวันธรรมดาและวันหยุด(เสาร์-อาทิตย์) 
จากการสังเกตการณ์ในภาพรวม 

2.1 ช่วงเช้า ในช่วงเช้าตรู่พื้นที่พบการสัญจรของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ใช้งานที่เดินทางกลับที่พักภายหลังสถานบริการปิด และพบการใช้งานพื้นที่เพื่อออกก าลังกายโดย
การเดิน-วิ่ง ในจุดที่เป็นลานกว้างจะพบผู้ใช้งานจับกลุ่มนั่งชมวิวแต่มีปริมาณค่อนข้างน้อย 

1. ผู้ใช้งานเพศชาย เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีจ านวกมากที่สุดในช่วงเวลานี้โดยส่วนใหญ่
จะมีการใช้งานโดยสัญจรผ่านไปมาและนั่งพักชมวิวที่บริเวณลาน มีส่วนน้อยที่วิ่งออกก าลังกาย 

2. ผู้ใช้งานเพศหญิง พบการใช้งานเป็นการสัญจรผ่านไปมาและยืนชมวิว มีการออก
ก าลังกายโดยการยืดเส้นยืดสายและเดินว่ิงอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อย 

2.2 ช่วงบ่าย ในช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่บริเวณลานมีการใช้งานที่น้อยมาก เนื่องด้วย
สภาพอากาศและแดดที่ร้อนจัด ส่วนใหญ่จะเป็นการสัญจรผ่านของผู้ ใช้ งานที่ต้องการไปยัง
ห้างสรรพสินค้าและไปยังเตียงผ้าใบริมชายหาด และพบการใช้งานรอขึ้น-ลงเรือสปีดโบ็ตหนาแน่น   

1. ผู้ใช้งานเพศชาย การใช้งานสัญจรผ่านไปมาพบมากที่สุด รองลงมาคือนั่งพัก
ตามที่นั่งใต้ร่มเงาไม้ นั่งอาบแดดบริเวณลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

2. ผู้ใช้งานเพศหญิง การใช้งานของผู้ใชง้านเพศหญิงในช่วงเวลาบ่ายจะพบน้อยกว่า
ผู้ใช้งานเพศชาย และเป็นการใช้งานสัญจรผ่านไปมามากกว่าการนั่งพักหรือท ากิจกรรมอย่างอื่น 

2.3 ช่วงเย็น ช่วงเวลาที่พื้นที่สาธารณะบริเวณตอนกลางมีการใช้งานหนาแน่นมากที่สุด
คือช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยการใช้งานมีทั้งการใช้งานพื้นที่ลานซึ่งมีกิจกรรมที่พบ
มากเป็นการนั่งพักผ่อนพูดคุยและชมวิว และมีการสัญจรที่หนาแน่นทั้งการเดินผ่านและใช้เส้นทาง
ส าหรับวิ่งออกก าลังกาย โดยทิศทางการสัญจรของผู้ใช้งานจะมุ่งไปยังย่านสถานบริการและพัทยาใต้
มากกว่าการสัญจรไปยังพื้นที่บริเวณพัทยาเหนือ ในบางจุดยังพบผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีการยืนกระจุกตัวหนาแน่นที่บริเวณทางเดินภายหลังลงจากเรือสปีดโบ็ต 

1.ผู้ใช้งานเพศชาย เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่พบมากที่สุดในพื้นที่ โดยมีการใช้งานนั่งจับ
กลุ่มพูดคุยกันตามบริเวณที่นั่งพักและลาน รวมถึงมีการนั่งปูเสื่อเพื่อรับประทานอาหาร รองลงมาเป็น
การสัญจรและใช้พื้นที่ทางเดินส าหรับว่ิงออกก าลังกาย 

2.ผู้ใช้งานเพศหญิง พบมีการใช้งานพื้นที่นั่งจับกลุ่มรับประทานอาหารมากกว่าเพศ
ชาย มีการสัญจรเดินผ่านไปมาและยืนพูดคุยรองลงมาจากการนั่งพัก  
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3. การใช้งานพื้นที่ตอนใต้ (อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ, ทางสัญจรระหว่างพัทยากลาง
และพัทยาใต้) ในวันธรรมดาและวันหยุด(เสาร์-อาทิตย์) จากการสังเกตการณ์ในภาพรวม 

3.1 ช่วงเช้า พื้นที่สาธารณะริมชายหาดที่อยู่ทางตอนใต้ในช่วงเวลาเช้ามีการใช้งานที่
ค่อนข้างน้อย โดยผู้ใช้งานจะเน้นไปที่การสัญจรผ่านไปมา ในบางจุดพบการใช้งานนั่งพักผ่อนโดย
เฉพาะที่บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถนั่งพักพูดคุยและชมวิวได้  

1. ผู้ใช้งานเพศชาย เป็นกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ของพื้นที่ โดยการใช้งานในช่วงเช้าจะ
เป็นการเดินสัญจรผ่านพื้นที่ไปยังส่วนอื่นๆ ทิศทางการเดินส่วนใหญ่จะเป็นการเดินมุ่งหน้าไปยังพื้นที่
พัทยาเหนือ รองลงมาเป็นการนั่งพักชมวิวที่บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 

2. ผู้ใช้งานเพศหญิง การใช้งานจะเป็นการเดินสัญจรผ่านพื้นที่ บางส่วนมีการยืนจับ
กลุ่มพูดคุยกันที่บริเวณอนุสรณ์สโมสรเรือใบ   

3.2 ช่วงบ่าย การใช้งานพื้นที่ในช่วงบ่ายที่บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบและทาง
สัญจรระหว่างพื้นที่พัทยากลางและพัทยาใต้ พบการใช้งานพื้นที่เพื่อการสัญจรผ่านไปมามากที่สุด 
ส่วนการใช้งานพื้นที่รูปแบบอื่นๆเช่นการนั่งพักผ่อน ยืนชมวิว หรือนั่งรับประทานอาหารพบได้น้อย
มากจนถึงไม่มีเลย เนื่องด้วยสภาพอากาศและแดดที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน 

1.ผู้ใช้งานเพศชาย การใช้งานพบการสัญจรผ่านไปมามากที่สุด การใช้พ้ืนที่เพื่อนั่งพัก
ชมวิวพบได้ค่อนข้างน้อยเน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่อากาศและแดดค่อนข้างร้อน 

2. ผู้ใช้งานเพศหญิง เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่พบได้น้อยกว่าผู้ใช้งานเพศชาย ทั้งยังมีการใช้
งานที่เบาบางกว่า ส่วนที่พบการใช้งานจะเป็นการสัญจรผ่านพ้ืนที่ไปยังพื้นที่อื่นและมีการใช้พ้ืนที่ใต้ร่ม
ไม้ในการปูเสื่อนั่งรับประทานอาหาร แต่พบในปริมาณน้ยมาก 

3.3 ช่วงเย็น การใช้งานพื้นที่ในช่วงเย็นยามที่แดดเริ่มคล้อยตัวลงเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่มี
การใช้งานมากที่สุด โดยจากการสังเกตการณ์ในภาพรวม ผู้ใช้งานนิยมนั่งพักผ่อนและจับกลุ่มพูดคุย
กันที่บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบกันอย่างหนาแน่น และพบการสัญจรที่ค่อนข้างหนาแน่นใน
บริเวณทางเดินเท้าโดยทิศทางการสัญจรส่วนใหญ่มุ่งไปยังพื้นที่พัทยาใต้ 

1. ผู้ใช้งานเพศชาย เป็นกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ที่พบมากที่สุด โดยผู้ใช้งานนิยมจับกลุ่มนั่ง
พูดคุย และยืนชมวิวทีบ่ริเวณอนุสรณ์ฯ บางส่วนนั่งพักกินดื่มที่บริเวณขอบทางเดินและขั้นบันได  

2. ผู้ใช้งานเพศหญิง พบได้มากรองลงมาจากผู้ใช้งานเพศชาย โดยพบการใช้งานพื้นที่
เพื่อการสัญจรและยืนชมวิว ส่วนน้อยจะน่ังพักผ่อนหรือกินด่ืม   
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  4. สรุปการสังเกตการณ์การใช้งานพื้นที่ในภาพรวม 
4.1 ประเภทของกิจกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบ

ชายหาดพัทยา)  
จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์การใช้งานในภาพรวมของวันธรรมดาและวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์ พบว่าภายในพื้นที่มีกิจกรรมซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสัญจร โดยมีกิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 5 
กิจกรรม ดังนี ้

4.1.1 กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ (Passive Activity) 
- ยืนพูดคุย/ยืนชมวิว 
- นั่งเล่นพักผ่อนหรือพูดคุยกับเพื่อน 
- ปูเสื่อนั่งรับประทานอาหาร 

4.1.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการสัญจร (Active Activity) 
- เดินเท้าเพื่อสัญจรไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆ 
- การว่ิงออกก าลังกาย 

4.2 กลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่ 
ผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 จากการสังเกตการณ์พบว่ามีทั้งที่

เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในช่วง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามเทศกาล จะมีปริมาณผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยวที่หนาแน่นกว่า
ช่วงวันธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งจะนิยมมาเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
มากที่สุด ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่าทั้งช่วงวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นั้น จ านวน
นักท่องเที่ยวจะไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก กล่าวคือตลอดทั้งสัปดาห์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงนิยม
มาใช้งานพื้นที่สาธารณะอยู่อย่างไม่ขาดสาย โดยจากการสังเกตเบื้องต้นพบว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่นิยมเข้ามาใช้งานพื้นที่กรณีศึกษาจะมีจ านวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย 

และหากแบ่งประเภทของผู้ใช้งานตามเพศแล้ว พบว่ามีจ านวนผู้ใช้งานเพศชายใน
การใช้งานพื้นที่มากกว่าจ านวนผู้ใช้งานเพศหญิง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้งานเพศชายจะนิยมมากันเป็น
กลุ่ม ส่วนผู้ใช้งานเพศหญิงจะนิยมมากับครอบครัว 

ผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีที่พักอยู่ตามโรงแรมซึ่งกระจายตัวอยู่ตาม
ส่วนต่างๆตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือไปจนถึงพัทยาใต้เลียบถนนพัทยาสายที่ 1 ส่วนผู้ใช้งานที่เป็นคนใน
พื้นที่นิยมเดินทางมายังพ้ืนที่สาธารณะด้วยรถส่วนตัว  
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4.3 ช่วงเวลาในการใช้งาน 
จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่า ผู้ใช้งานจะนิยมใช้งานพื้นที่ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่

เวลา 16.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่มีสภาพอากาศและแดดที่ร้อนน้อยลง 
ทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้อันเป็นทัศนียภาพที่สวยงามของหาด
พัทยา จึงท าให้เป็นช่วงเวลาที่ในทุกพื้นที่ของพื้นที่สาธารณะมีการใช้งานอย่างหนาแน่น ทั้งการ
พักผ่อนหย่อนใจและการสัญจรไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะผู้ใช้งานที่สัญจรผ่านพื้นที่ ไปยังย่านสถาน
บันเทิงบริเวณพัทยาใต้ซึ่งจะเปิดให้บริการในเวลาค่ า และผู้ใช้งานบางส่วนที่เดินทางกลับยังที่พัก
ภายหลังจากการท ากิจกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงกลางวัน ในส่วนของช่วงเวลาเช้าและบ่ายเป็น
ช่วงเวลาที่พื้นที่มีการใช้งานที่เบาบางจนถึงไม่มีเลยในบางพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานเพื่อสัญจรใน
พื้นที่ผ่านไปพื้นที่ส่วนอ่ืนๆ  

 

       (ก)           (ข) 

 

       (ค)            (ง) 
ภาพที่  58 ปริมาณกิจกรรมการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
 (ก) พื้นที่ลานพัทยากลาง ช่วงเที่ยง (ข) พื้นที่ลานพัทยากลาง ช่วงเย็น 
 (ค) พื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ช่วงเที่ยง (ง) พื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ช่วงเย็น  
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การใช้งานพื้นที่สาธารณะรมิชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาดพทัยา)  

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้สังเกตการณ์สภาพการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาด 
ในแต่ละส่วน ตั้งแต่บริเวณโค้งถนนพัทยาสายที่1-ถนนพัทยาเหนือ ซึ่งติดกับโรงแรมดุสิตธานี ไปจนถึง 
บริเวณโค้งถนนพัทยาสายที่1-ถนนพัทยาใต้ ปลายหาดพัทยาส่วนที่ติดกับถนนวอคกิ้งสตรีท เนื่องด้วย
ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ด้วยขนาดพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคใน
การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ท าการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยตามลักษณะประเภทของการใช้งานและ
ต าแหน่งที่ตั้ง จ านวนทั้งหมด 7 ส่วน  

และจากการสังเกตการณ์การใช้งานพื้นที่ในภาพรวม พบว่าช่วงเวลาที่พื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดพัทยามีการใช้งานหนาแน่นที่สุดคือช่วงเย็นถึงหัวค่ าของวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 
16.00 น. ถึง 18.00 น. จากเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้จึงเห็นควรศึกษาถึงลักษณะการใช้งานของพื้นที่ส่วน
ต่างๆโดยละเอียดในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อตอบค าถามการวิจัย โดยมีรายละเอียดของข้อมูลส ารวจ
พื้นที่ดังนี้  

การใช้งานพื้นที่ในส่วนตา่งๆของพืน้ที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 

ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเย็น (16.00-18.00 น.)  

ท าการวิเคราะห์การใช้งานในพื้นที่แต่ละส่วนของพื้นที่สาธารณะริมชายหาด ตามที่ได้
จ าแนกตามการลักษณะการออกแบบ ได้แก่ พื้นที่ที่ เป็นลาน พื้นที่ทางสัญจร และพื้นที่บริเวณ
จุดส าคัญ ทั้งสิ้น 7 พื้นที่ โดยท าการบันทึกการใช้งานในช่วงเวลาที่พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยามี
การใช้งานมากที่สุด คือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์(เสาร์-อาทิตย์) โดยส ารวจตั้งแต่เวลา 16.00น.-18.00
น. โดยมีประเด็นที่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต าแหน่งของการใช้งานพื้นที่ ลักษณะการสัญจร ต าแหน่ง
ของการใช้งาน พฤติกรรมการใช้งาน ลักษณะของผู้ใช้งาน จุดเด่นและอุปสรรคของการใช้งานพื้นที่ 
โดยช่วงวันและเวลาของการส ารวจพ้ืนที่เป็นไปดังนี ้
ตารางที ่7 แสดงต าแหน่งพ้ืนที่ วันที่และช่วงเวลาที่ท าการเก็บข้อมูลการใช้งาน 

พื้นที ่ วันที่ท าการเกบ็ข้อมูล เวลา 
1. ลานพัทยาเหนือ เสาร์, 9 เมษายน พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
2. ลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ อาทิตย์, 10 เมษายน พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
3. ทางเดินระหว่างพัทยาเหนือ-กลาง เสาร์, 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 16.00-18.00 น.  
4. ลานพัทยากลาง อาทิตย์, 28 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
5. ลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลฯ เสาร์, 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
6. อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ อาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 16.00-18.00 น. 
7. ทางเดินระหว่างพัทยากลาง-ใต ้ เสาร์, 16 เมษายน พ.ศ.2559 16.00-18.0 น. 
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1. พื้นที่ 1 : ลานพัทยาเหนือ     
1.1 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและเส้นทางสัญจรในช่วงเวลา 16.00 น.-18.00 

น. 

 

ภาพที่  59 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและการเดินเท้าบนพื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
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1.2 การใช้งานพื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ เวลา 16.00-18.00น. 
สามารถอธิบายได้ด้วยตารางการใช้งานพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้งาน การ

สัญจร จ านวนครั้งในการใช้งานช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-18.00น. เวลาเฉลี่ยในการใช้งาน(นาที)/ครั้ง 
และเวลาในการใช้งานพ้ืนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดของแต่ละลักษณะการใช้งานพ้ืนที่  
ตารางที่ 7 การใช้งานพ้ืนที่ลานพัทยาเหนือ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

พื้นที่ 1 : ลานพัทยาเหนือ                                                              
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

การใช้งาน เพศ 
ปริมาณการใช้งาน (คน) 

ชาย-หญิง รวม % 

1. เดินสัญจร 
ชาย 8 

15  24.6% 
หญิง 7 

2. วิ่งออกก าลังกาย 
ชาย 2 

4  6.55% 
หญิง 2 

3. ยืนถ่ายรูป/พูดคุย 
ชาย 3 

12  19.67% 
หญิง 9 

4. น่ังเล่นพักผ่อน/นั่งพูดคุย 
ชาย 27 

27  44.26% 
หญิง 0 

5. นั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร 
ชาย 0 

3  4.91% 
หญิง 3 

รวม 61 100% 

 
จากตารางบันทึกการใช้งานพื้นที่ส่วนลานพัทยาเหนือในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 

พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00 น. จะเห็นว่ามีการใช้งานพื้นที่เพื่อนั่งเล่นพักผ่อนและพูดคุยในปริมาณ
จ านวนคนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 44.26 และเป็นการใช้งานที่พบการใช้งานนานที่สุดคิดเป็น
เวลาเฉลี่ย 32.5 นาที รองลงมาจะเป็นการใช้งานเดินสัญจรผ่านซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.6  

การใช้งานที่พบน้อยที่สุดคือการนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารและการวิ่งออกก าลัง
กาย ซึ่งพบปริมาณการใช้งานในจ านวนที่ใกล้เคียงกันเป็นอันดับน้อยสุดของปริมาณการใช้งานของ
พื้นที่ 
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1.3 พฤติกรรมการใช้งานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-18.00น.  
จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้งานในพื้นที่ส่วนที่1 ลานพัทยาเหนือ ในช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์ ท าการเก็บข้อมูลในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559  ตั้งแต่เวลา 16.00 -18.00น. 
เนื่องด้วยช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยามีการใช้งานมากที่สุด โดย
ลักษณะของพฤติกรรมการใช้งานในพื้นที่จะเป็นการใช้งานพื้นที่ที่เป็นการนั่งพักผ่อน โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการออกแบบให้เป็นที่นั่ง เนื่องด้วยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่แดดไม่แรง และบริเวณ
ดังกล่าวมีมุมมองของอ่าวพัทยาที่ดี ท าให้เป็นจุดหนึ่งที่มักมีนักท่องเที่ยวมาชมวิว ถ่ายรูปพระอาทิตย์
ตก นอกจากการพักผ่อนชมวิวตามจุดที่จัดให้เป็นที่นั่งพัก และบริเวณลานที่สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของอ่าวพัทยาแล้ว ยังมีการใช้งานพื้นที่เป็นทางสัญจร กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้งการเดิน และการ
วิ่ง โดยพบกิจกรรมการเดินในปริมาณที่มากกว่าการวิ่งออกก าลังกาย เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ส่วนแรกที่อยู่
ติดกับโรงแรมดุสิตธานี บริเวณโค้งถนน ซึ่งมีทางเท้าเชื่อมไปยังถนนพัทยาเหนือ และมักเป็นจุดตั้งต้น
ของผู้ที่ต้องการวิ่งออกก าลังกายในพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา (ดูรายละเอียดจากภาพที่ 59) 
 

 

ภาพที่  60 พฤติกรรมนั่งพักผ่อนและยืนถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวที่บริเวณลานพัทยาเหนือ 
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ภาพที่  61 การใช้งานนั่งพักผ่อนบริเวณที่นั่ง 
 

 

 

ภาพที่  62 การใช้งานทางเดินและการใช้งานนั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร 
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1.4 ลักษณะของผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานพื้นที่บริเวณลานพัทยาเหนือ จากการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่ เป็น

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ที่เข้าถึงพื้นที่โดยการเดินเท้าต่อเนื่องมาจากถนนพัทยาเหนือ(ส่วนที่ติดกับ
โรงแรมดุสิตธานี) หรือใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดตั้งต้นของการวิ่งออกก าลังกาย รองลงมาเป็นผู้ใช้งานที่
เป็นชาวไทย ซึ่งมีทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวและเป็นเจ้าของกิจการเตียงผ้าใบในบริเวณริมชายหาด 
ผู้ใช้งานพื้นที่ที่พบมีปริมาณของผู้ใช้งานเพศชายเป็นปริมาณมากกว่าเพศหญิงในปริมาณที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก 

1.5 จุดเด่น/อุปสรรค ของการใช้งานพื้นที่ 
จุดเด่น 
1. เป็นพ้ืนที่ส่วนแรกสุดของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโค้ง

ถนนพัทยาสายที่1 ติดกับโรงแรมดุสิตธานี การเข้าถึงสามารถเชื่อมกับถนนพัทยาเหนือได้โดยบาทวิถี
ซึ่งเลียบแนวรั้วของโรงแรมดุสิตธานีมาจนถึงพื้นที่ลาน 

2. เป็นบริเวณที่พื้นที่มีบรรยากาศเงียบสงบ เนื่องจากบริบทโดยรอบเป็นโรงแรม
และรีสอร์ท รวมถึงมีทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นมุมมองของอ่าวพัทยาได้อย่างชัดเจน 

3. ลักษณะของพื้นที่ลานที่ส่งเสริมให้พื้นที่กลายเป็นจุดชมวิวอ่าวพัทยาที่ส าคัญ
ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาใช้งาน ทั้งต าแหน่งที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ และที่นั่ง ท าให้มี
ผู้ใช้งานที่ต้องการความสงบ นิยมเข้ามาใช้พ้ืนที่ 

อุปสรรค 
1. ทางเข้าของพื้นที่ที่เชื่อมกับบาทวิถีจากถนนพัทยาเหนือ(ส่วนที่เลียบแนวรั้ว

ของโรงแรมดุสิตธานี) ถูกกีดขวางการเข้าถึงโดยแนวของกระบะไม้พุ่ม ท าให้ขาดความต่อเนื่องของ
การสัญจร และเป็นจุดหนึ่งที่ขาดการดูแลรักษา ท าให้มีภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม 

2. พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณโค้งถนน ซึ่งมียานพาหนะวิ่งสัญจรอยู่ตลอดเวลา ท าให้ขาด
ความสงบเพราะได้รับการรบกวนจากเสียงและมลพิษ และเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 

3. ลักษณะของพื้นที่ลานที่ขาดองค์ประกอบของพืชพรรณธรรมชาติ พื้นดาดแข็ง
และวัสดุ ท าให้ส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่อพื้นที่ที่ค่อนข้างหยาบกระด้าง รวมถึงขาดร่มเงาที่ช่วยให้พื้นที่
เกิดความน่าดึงดูดให้เข้าไปใช้งาน 

4. ลักษณะของแนวต้นตาลที่ขึ้นระหว่างทางสัญจรอย่างไม่มีแบบแผนที่เป็น
ระเบียบ ถือเป็นสิ่งกีดขวางการสัญจร ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการใช้งานพื้นที่ และอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้งานได ้
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2. พื้นที่ 2 : พื้นที่ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
2.1 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและเส้นทางสัญจรในช่วงเวลา 16.00น.-18.00น. 

 

ภาพที่  63 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและการเดินเท้าบนพื้นที่ 2 
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2.2 การใช้งานพื้นที่ 2 ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  
สามารถอธิบายได้ด้วยตารางการใช้งานพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้งาน การ

สัญจร จ านวนครั้งในการใช้งานช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-18.00น. เวลาเฉลี่ยในการใช้งาน(นาที)/ครั้ง 
และเวลาในการใช้งานพ้ืนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดของแต่ละลักษณะการใชง้านพื้นที ่
ตารางที่ 8 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 
พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

พื้นที่ 2 : ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

การใช้งาน เพศ 
ปริมาณการใช้งาน (คน) 

ชาย-หญิง รวม % 

1. เดินสัญจร 
ชาย 32 

40  33.33% 
หญิง 2 

2. วิ่งออกก าลังกาย 
ชาย 1 

2 1.66% 
หญิง 1 

3. ยืนถ่ายรูป/พูดคุย 
ชาย 17 

31  25.83% 
หญิง 14 

4. น่ังเล่นพักผ่อน/นั่งพูดคุย 
ชาย 22 

33  27.5% 
หญิง 11 

5. นั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร 
ชาย 7 

14  11.66% 
หญิง 7 

รวม  120 100% 
 

พื้นที่ส่วนที่ 2 ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ พบการใช้งานพื้นที่เพื่อ
เดินสัญจรในปริมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาเป็นการใช้งานพื้นที่นั่งพักผ่อนและยืน
ถ่ายรูป คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ 25.83 ตามล าดับ 
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2.3 พฤติกรรมการใช้งานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 16.00-18.00น. 
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ในช่วง

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559 ช่วงเวลา 
16.00-18.00น. พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีการใช้งานพื้นที่บริเวณที่เป็นลานกว้าง
มากกว่าบริเวณส่วนที่เป็นทางสัญจร โดยมีการนั่งพักผ่อนตามจุดที่มีที่นั่ง หรือบริเวณประติมากรรม 
และมีการยืนถ่ายรูปและจับกลุ่มพูดคุย เนื่องด้วยเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของพระ
อาทิตย์ตกได้โดยไร้สิ่งบดบัง ส่วนที่เป็นบันไดจากบริเวณลานลงไปยังพื้นที่ชายหาด พบมีการ ใช้
ขั้นบันไดเป็นพื้นที่ส าหรับนั่งพักชมวิวด้วย ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ พบการใช้งานโดยมี
การยืนเคารพสักการะศาล และเป็นบริเวณที่มีการสัญจรผ่านไปมา ท าให้คนที่สัญจรก็มีการยกมือไหว้
สักการะด้วย ส่วนบริเวณที่มีลักษณะเป็นทางสัญจรไม่ได้เป็นลานนั้น พบการใช้งานเป็นการเดินเท้า
และวิ่งออกก าลังกาย ทิศทางของการเดินเท้าเป็นการเดินมุ่งไปยังบริเวณลาน  นอกจากการเดินเท้า 
บริเวณใต้ต้นไม้ ผู้ใช้งานบางกลุ่มมีการปูเสื่อร่วมวงกันน่ังรับประทานอาหารด้วย  
 

 

ภาพที่  64 พฤติกรรมการใช้งานบริเวณโดยรอบประติมากรรมที่ลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
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ภาพที่  65 พฤติกรรมการใช้งานบริเวณโดยรอบประติมากรรมที่ลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
 

 

ภาพที่  66 พฤติกรรมการใช้งานบริเวณที่นั่งริมทางเดินบริเวณก่อนถึงพื้นที่ลานข้างศาลฯ 
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2.4 ลักษณะของผู้ใช้งาน 
ผู้ ใช้งานพื้นที่ส่วนลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ส่วนใหญ่ เป็น

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีจุดประสงค์คือเพื่อมานั่งพักชมวิว และเคารพสักการะ
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีความสนใจที่จะพักผ่อนชมวิว หรือนั่งพัก
พูดคุยกันมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มุ่งเน้นมาใช้พื้นที่เพื่อท าการสักการะศาลและนั่งปูเสื่อ
รับประทานอาหาร และยังมีแม่ค้าขายพวงมาลัยและของไหว้ ตั้งโต้ะเพื่อขายของไหว้สักการะบริเวณ
หน้าศาล ส่วนการใช้งานด้านเส้นทางสัญจร ก็จะพบเห็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้พื้นที่เพื่อเดิน
ผ่านและออกก าลังกาย ทั้งนี้หากจ าแนกจากลักษณะของเพศผู้ใช้งาน จะพบผู้ใช้งานเพศชายที่เข้าใช้
งานพื้นที่มากกว่าผู้ใช้งานเพศหญิง  

2.5 จุดเด่น/อุปสรรค ของการใช้งานพื้นที่ 
จุดเด่น 
1. พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเจ้า

พ่อเกศงาม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของประชาชนชาวพัทยา เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงการตั้ง
ถิ่นฐานและสื่อถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของประชาชนเจ้าของพื้นที่ เป็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
อันดีงามรูปแบบหนึ่ง 

2. ลักษณะพื้นที่ที่เป็นลานกว้างรูปทรงโค้ง ถือเป็นจุดพักการสัญจรที่ดีส าหรับ
ผู้ใช้งานที่เดินเท้า โดยตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือและพัทยากลาง เป็นจุดพักที่มีผู้ใช้งานนิยมเข้า
มาใช้ มีบันไดเชื่อมลงไปยังพื้นที่ชายหาด ทั้งยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเลได้อย่าง
ชัดเจน 

3. ทางสัญจรส่วนที่มาจากพัทยากลางมุ่งขึ้นสู่ทิศเหนือ ซึ่งมีลักษณะแนวต้นไม้ที่
ปลูกเรียงเป็นระเบียบ ส่งผลให้มีการบีบมุมมองเข้าสู่พื้นที่ลาน เป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน 
และไม่เป็นการกีดขวางการใช้งาน 

4. บริเวณลานมีองค์ประกอบซึ่งเป็นจุดสนใจดึงดูดการใช้งานได้แก่ประติมากรรม 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางพื้นที่ เป็นจุดหนึ่งที่มีผู้ใช้งานนิยมเข้าไปนั่งพักและพูดคุย เป็นองค์ประกอบที่ช่วย
ให้พื้นที่มีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และมีคุณค่าด้านการใช้งาน 
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อุปสรรค 
1. ต าแหน่งของลานที่ไม่สอดคล้องกับต าแหน่งที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตาก

สินฯ โดยไม่สัมพันธ์กันทั้งในเชิงของการให้ความส าคัญและการใช้สอย ท าให้พื้นที่บริเวณด้านหน้าของ
ศาลมีพื้นที่รองรับผู้ใช้งานที่เข้ามาเคารพสักการะศาลไม่เพียงพอ รวมถึงส่งผลให้คุณค่าของศาลไม่ได้
รับการส่งเสริมให้มีความเด่นชัดมากเท่าที่ควร 

2. บริเวณส่วนเชื่อมต่อระหว่างทางสัญจรและพื้นที่ลาน เป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินฯ ท าให้กิจกรรมการสัญจรของผู้ใช้งานและการเคารพสักการะศาลเกิดการปะทะกัน 
ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีระยะความกว้างมากพอ ท าให้กิจกรรมเกิดการกีดขวางรบกวนกัน 

3. มีเสียงและมลพิษรบกวนจากบริเวณถนนพัทยาสายที่  1และยังมีผลต่อ
ทัศนียภาพเมื่อมองออกมาจากบริเวณพื้นที ่

4. ปริมาณของที่นั่งที่มีไม่เพียงพอ ท าให้มีผู้ใช้งานจ านวนมากต้องยืน ซึ่งเป็นการ
ไม่อ านวยความสะดวกในการใช้งานเท่าที่ควร ส าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ 
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3. พื้นที่ 3 : พื้นที่ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-กลาง 
3.1 ต าแหน่งการใช้งานและเส้นทางสัญจรในช่วงเวลา 16.00-18.00น 

 

ภาพที่  67 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและการเดินเท้าบนพื้นที่ 3 
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3.2 การใช้งานพื้นที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 
สามารถอธิบายได้ด้วยตารางการใช้งานพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้งาน การ

สัญจร จ านวนครั้งในการใช้งานช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-18.00น. เวลาเฉลี่ยในการใช้งาน(นาที)/ครั้ง 
และเวลาในการใช้งานพ้ืนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดของแต่ละลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ 
ตารางที่ 9 การใช้งานพ้ืนที่ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง วันอาทิตย์ที่ 10 
เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

พื้นที่ 3 : ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

การใช้งาน เพศ 
ปริมาณการใช้งาน (คน) 

ชาย-หญิง รวม % 

1. เดินสัญจร 
ชาย 35 

49  29.69%  
หญิง 14 

2. วิ่งออกก าลังกาย 
ชาย 5 

5  2.68%  
หญิง 0 

3. ยืนถ่ายรูป/พูดคุย 
ชาย 37 

68  41.21%  
หญิง 31 

4. น่ังเล่นพักผ่อน/นั่งพูดคุย 
ชาย 11 

11  6.66%  
หญิง 0 

5. นั่งปูเสื่อรับประทาน
อาหาร 

ชาย 24 
32  19.39%  

หญิง 8 
รวม 165 100%  

 
ภายในพื้นที่ทางสัญจรระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง พบการใช้งานยืน

รอ/ยืนถ่ายรูป/ยืนพูดคุยในปริมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.21 โดยเป็นการใช้งานยืนรอเพื่อขึ้น -
ลงเรือสปีดโบทของนักท่องเที่ยว รองลงมาเป็นการใช้งานเพ่ือการเดินสัญจร คิดเป็นร้อยละ 29.69  
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3.3 พฤติกรรมการใช้งานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 16.00-18.00น. 
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ทางสัญจรระหว่างพัทยาเหนือ-พัทยากลาง ในช่วง

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ช่วงเวลา 
16.00-18.00น. พฤติกรรมการใช้งานที่พบมากที่สุดคือการยืนรอของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รอที่จะขึ้นและลงเรือสปีดโบท ส าหรับเดินทางไปยังเกาะล้าน โดยเรือจะ
จอดรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด และจะมีเจ้าหน้าที่ ไกด์ผู้ดูแลพานักท่องเที่ยวมายืนรอที่
บริเวณทางสัญจรอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่เป็นที่นั่งปูเสื่อ
รับประทานอาหารบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่เป็นจุดๆ ส่วนการสัญจร ผู้ใช้งานใช้การเดินเท้าเป็นส่วน
ใหญ่ พบการวิ่งออกก าลังกายบ้าง แต่น้อยกว่าปริมาณคนเดินสัญจร ทั้งนี้จากพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
ที่มายืนรอเพื่อขึ้นหรือลงจากเรือสปีดโบทส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ที่เดินสัญจร เพราะเกิดการ
กีดขวางเส้นทาง ท าให้ผู้ที่เดินเท้าสัญจรต้องหลบกลุ่มคนที่ยืนอยู่ ลงไปเดินบนถนนซึ่งมีรถยนต์วิ่งผ่าน 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานพื้นที ่
 

 

ภาพที่  68 พฤติกรรมการยืนรอขึ้น-ลงเรือสปีดโบทที่บริเวณทางเดินสัญจร 
 



  127 

 

ภาพที่  69 การเดิน/วิ่งออกก าลังกายและพฤติกรรมการน่ังปูเสื่อรับประทานอาหาร 
3.4 ลักษณะของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมาใช้พื้นที่
เพื่อรอขึ้นหรือลงจากเรือท่องเที่ยว โดยจะมีไกด์และผู้ดูแลนักท่องเที่ยวคอยดูแล นอกจากนั้นก็จะเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินสัญจรผ่านไปมา หรือมีการจับกลุ่มนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารใต้ต้นไม้เป็น
จุดๆ  

3.5 จุดเด่น/อุปสรรค ของการใช้งานพื้นที่ 
จุดเด่น 
1. พื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการสัญจร เนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่แนว

ยาว ทั้งยังตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและพื้นที่ลานพัทยากลาง ท าให้
มีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมากสัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ 

2. พื้นที่มีบรรยากาศของธรรมชาติเนื่องจากมีแนวต้นไม้ปลูกเรียงรายเป็นจ านวน
มาก ท าให้พื้นที่ได้รับร่มเงา และเป็นตัวกรอง (Buffer) จากความวุ่นวายของถนนพัทยาสายที่ 1 ได้ใน
ระดับหนึ่ง 

3. บริเวณใต้ต้นไม้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยให้เกิดการดึงดูดการเข้ามาท า
กิจกรรมของผู้ใช้งาน ได้แก่ที่นัง่ 

 
 
 



  128 

อุปสรรค 
1. ด้วยลักษณะพื้นที่ที่เป็นแนวยาว ในด้านการใช้งานพื้นที่มีการเอื้อต่อกิจกรรม

การสัญจร แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่กลับเป็นจุดรอรับส่งนักท่องเที่ยวเพ่ือขึ้นและลงเรือท่องเที่ยวส
ปีดโบท ท าให้เกิดการกีดขวางการสัญจรอย่างมาก ผู้ใช้งานสัญจรทางเท้าต้องแทรกตัวสัญจรไป
ระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานที่ก าลังยืนรอ ซึ่งเป็นความไม่สะดวกสบายอย่างหนึ่งของการใช้งาน 

2. ต าแหน่งของต้นไม้ในบางจุดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่กีดขวางเส้นทางการสัญจร 
โดยเฉพาะบริเวณบันไดทางลงไปยังพื้นที่ชายหาด ก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการใช้งาน 

3. พื้นที่บางจุดไม่เอื้อต่อความต้องการความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ผู้ใช้งานที่ปูเสื่อนั่งรับประทานอาหารในบริเวณใต้ต้นไม้ ซึ่งจะทับซ้อนกับพื้นที่ทางเดิน 
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4. พื้นที่ 4 : พื้นที่ลานพัทยากลาง 
4.1 ต าแหน่งการใช้งานและเส้นทางสัญจรในช่วงเวลา 16.00-18.00น. 

 

ภาพที่  70 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและการเดินเท้าบนพื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 
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4.2 การใช้งานพื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 

สามารถอธิบายได้ด้วยตารางการใช้งานพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้งาน การ
สัญจร จ านวนครั้งในการใช้งานช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-18.00น. เวลาเฉลี่ยในการใช้งาน(นาที)/ครั้ง 
และเวลาในการใช้งานพ้ืนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดของแต่ละลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ 
ตารางที่ 10 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

พื้นที่ 4 : ลานพัทยากลาง 
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

การใช้งาน เพศ 
ปริมาณการใช้งาน (คน) 

ชาย-หญิง รวม % 

1. เดินสัญจร 
ชาย 58 

82  44.08%  
หญิง 24 

2. วิ่งออกก าลังกาย 
ชาย 5 

5  2.68%  
หญิง 0 

3. ยืนถ่ายรูป/พูดคุย 
ชาย 17 

29  15.59%  
หญิง 12 

4. น่ังเล่นพักผ่อน/นั่งพูดคุย 
ชาย 32 

39  20.96%  
หญิง 7 

5. นั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร 
ชาย 8 

31  16.66%  
หญิง 23 

รวม  186 100 
 

พื้นที่ 4 ลานพัทยากลางพบการใช้งานเดินสัญจรในปริมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 44.08 รองลงมาเป็นการใช้งานนั่งพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 20.96 การใช้งานที่พบน้อยที่สุดคือการ
วิ่งออกก าลังกาย พบได้เพียงร้อยละ 2.68%  
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4.3 พฤติกรรมการใช้งานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 16.00-18.00น. 
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ลานบริเวณแยกถนนพัทยาสายที่1-ถนนพัทยากลาง 

ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
ช่วงเวลา 16.00-18.00น. พฤติกรรมของผู้ใช้งานใช้พื้นที่เพื่อเป็นทางสัญจร และเป็นที่นั่งพักผ่อน โดย
พื้นที่ส่วนดังกล่าวเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดทั้งหมด มีส่วนที่เป็นลาน
ขนาดใหญ่บริเวณแยกถนนพัทยากลาง เป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหากมองมาจาก
ถนนพัทยากลาง และมีทัศนียภาพที่สวยงามในยามเย็น ผู้ใช้งานจึงนิยมมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินใน
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ทั้งส่วนที่เป็นที่นั่ง และบริเวณบันไดทางลงไปชายหาด และมีการ
ยืนถ่ายรูปและพูดคุยกัน ในสวนของทางสัญจร ผู้ใช้งานมีทั้งการเดินเท้า และวิ่งออกก าลั งกายบ้าง 
และพบมีผู้ใช้งานบางกลุ่มยืนจับกลุ่มพูดคุยกันจนมีการกีดขวางการสัญจร เช่นเดียวกันกับบริเวณ
พื้นที่ใต้ต้นไม้ พบผู้ใช้งานมีพฤติกรรมนั่งปูเสื่อกินดื่มรับประทานอาหารกันซึ่งในบางจุดมีการกีดขวาง
กับเส้นทางสัญจร จนผู้ใช้งานที่เดินเท้าจ าเป็นต้องหลบลงไปเดินบนถนนเป็นระยะสั้นๆ ทั้งนี้บริเวณ
ลานส่วนที่มีความกว้าง การใช้งานพื้นที่เพื่อสัญจรจะมีการใช้งานไม่เต็มพื้นที่มากนัก  (ดูรายละเอียด
จากภาพที่ 70)     
 

 

ภาพที่  71 พฤติกรรมการเดินสัญจรและนั่งพักผ่อนบริเวณริมขอบของพ้ืนที่ลานพัทยากลาง 
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ภาพที่  72 พฤติกรรมการใช้งานนั่งพักผ่อนบริเวณริมขอบของพ้ืนที่ทางเดินส่วนที่เช่ือมจากพ้ืนที่ลาน 

 

ภาพที่  73 พฤติกรรมการปูเสื่อนั่งรับประทานอาหารใต้ร่มไม้ริมขอบทางเดินและพื้นที่ลาน 
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4.4 ลักษณะของผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานพื้นที่ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้งานบริเวณลานเพื่อ

นั่งพักชมวิวมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
ทะเล และมีส่วนเชื่อมต่อกับพื้นที่ส าหรับเล่นน้ าทะเล ท าให้นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาใช้พื้นที่ และยัง
สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย  ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะนิยมจับกลุ่มปูเสื่อนั่งกินดื่มกันบริเวณใต้ต้นไม้
มากกว่าไปนั่งตามที่นั่งที่ได้รับการออกแบบไว้ หากจ าแนกตามเพศของผู้ใช้งาน จะพบผู้ใช้งานเพศ
ชายบริเวณที่นั่งพักตรงลานริมชายหาดมากกว่าผู้ใช้งานเพศหญิง ซึ่งแตกต่างจากการใช้งานที่เป็นการ
ปูเสื่อนั่งกินดื่ม พบผู้ใช้งานเพศหญิงมากกว่าผู้ใช้งานเพศชาย 

4.5 จุดเด่น/อุปสรรค ของการใช้งานพื้นที่ 
จุดเด่น 
1. ท าเลที่ตั้งของพื้นที่ส่วนดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกได้ว่าเป็น 1 ในย่านที่

คึกคักที่สุดของเมืองพัทยา การเข้าถึงพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากพื้นที่สาธารณะริมชายหาดด้วย
การเดินเท้า และจากบริบทโดยรอบ 

2. ทัศนียภาพของพื้นที่เมื่อมองออกไปยังทะเลอ่าวงพัทยา สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพที่สวยงามยามเย็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่มีสิ่งบดบังมุมมอง 

3. พื้นที่ส่วนลานพัทยากลาง เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดพัทยา เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้ามาใช้งานพื้นที่ โดยผู้ใช้งานสามารถท า
กิจกรรมบนพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย 

4. ลักษณะพื้นที่ที่ออกแบบมาเป็นรูปทรงโค้ง ท าให้การเชื่อมต่อกับการสัญจร
บนพืน้ที่สาธารณะริมชายหาด เกิดความลื่นไหลของการใช้งานและการสัญจรที่เกิดขึ้นบนพื้นที ่

5. พื้นที่มีองค์ประกอบที่ดึงดูดให้เกิดการใช้งาน ได้แก่ ที่นั่งบริเวณรอบลาน 
บันไดเชื่อมต่อกับพื้นที่หาด เป็นต้น 

อุปสรรค 
1. พื้นที่ขาดบรรยากาศความเป็นส่วนตัว เพราะลักษณะพื้นที่เป็นลานโล่งขนาด

ใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่มีความพลุกพล่านของผู้คน  
2. พื้นที่บริเวณที่เป็นลานขาดองค์ประกอบของธรรมชาติ ไม่มีพืชพรรณ ท าให้

ขาดบรรยากาศที่ร่มรื่น 
3. ที่ตั้งของพื้นที่อยู่ติดกับถนนใหญ่และเป็นสามแยกถนนพัทยาสายที่1 -ถนน

พัทยากลาง ท าให้ถูกรบกวนจากมลภาวะทางเสียงและอากาศ 
4. ปริมาณของที่นั่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  
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5. พื้นที่ 5 : พื้นที่ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช 
5.1 ต าแหน่งการใช้งานและเส้นทางสัญจรในช่วงเวลา 16.00-18.00น 

 

ภาพที่  74 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและการเดินเท้าบนพื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัล
ฯ 
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5.2 การใช้งานพื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล
พัทยาบีช 
ตารางที่ 11 การใช้งานพ้ืนที่ลานบริเวณห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
เวลา 16.00-18.00น. 

พื้นที่ 5 : ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ 
วันเสาร์ที่ 6 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

การใช้งาน เพศ 
ปริมาณการใช้งาน (คน) 

ชาย-หญิง รวม % 

1. เดินสัญจร 
ชาย 55 

77  41.39 
หญิง 22 

2. วิ่งออกก าลังกาย 
ชาย 2 

3  1.61% 
หญิง 1 

3. ยืนถ่ายรูป/พูดคุย 
ชาย 28 

49  26.34% 
หญิง 21 

4. น่ังเล่นพักผ่อน/นั่งพูดคุย 
ชาย 28 

40  21.50% 
หญิง 12 

5. นั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร 
ชาย 3 

17  9.13% 
หญิง 14 

รวม  186 100% 
 

พื้นที่ส่วนที่ 5 ลานบริเวณห้างฯเซนทรัลเฟสติวัล มีการใช้งานพื้นที่เดินสัญจรใน
ปริมาณมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 41.39 ของการใช้งานทั้งหมด รองลงมาเป็นการใช้งานพื้นที่ยืนรอ/
ยืนพูดคุย และนั่งพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 26.34 และ 21.50 ตามล าดับ  
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5.3 พฤติกรรมการใช้งานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 16.00-18.00น. 
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ลานบริเวณตรงข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟส

ติวัลพัทยาบีช ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ช่วงเวลา 16.00-18.00น. พบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้คือ
สัญจรผ่านโดยการเดินเท้า โดยต าแหน่งของการเกิดพฤติกรรมอยู่ที่บริเวณด้านที่ติดกับถนน ทิศ
ทางการเดินจะเป็นการมุ่งไปยังพัทยาใต้มากกว่าการเดินมุ่งขึ้นไปทางพัทยาเหนือ รองลงมาเป็นการใช้
งานพื้นที่เพื่อการพักผ่อน โดยมีพฤติกรรมคือนั่งบริเวณที่นั่งที่อยู่รอบประติมากรรม และม้านั่ง ซึ่งมีทั้ง
นั่งพูดคุยและดื่มเบียร์ ยังพบการนั่งพักที่บริเวณขั้นบันได ที่บริเวณด้านที่ติดกับพื้นที่ชายหาด พบการ
ยืนถ่ายรูปทัศนียภาพ และยืนพูดคุยกัน ในบางจุดพบการยืนกีดขวางเส้นทางสัญจร และพบผู้ใช้งาน
จับกลุ่มกันนั่งปูเสื่อกินด่ืมกันในบริเวณใต้ต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ 

 

 

ภาพที่  75 พฤติกรรมการใช้งานนั่งพักผ่อนและยืนพูดคุยบริเวณประติมากรรมที่ตั้งกลางพ้ืนที่ลาน 
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ภาพที่  76 พฤติกรรมการนั่งปูเสื่อริมทางเดินและพฤติกรรมการยืนพูดคุย 
5.4 ลักษณะของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่มายังพื้นที่สาธารณะริมชายหาดเพื่อเล่นน้ าทะเล หรือรับประทานอาหารที่
บริเวณร้านค้าเตียงผ้าใบ และยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินข้ามถนนมาจากห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล
พัทยาบีช ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม นอกจากนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีผู้ประกอบการร้านค้าเตียงผ้าใบ และ
แม่ค้ารถเข็นขายอาหารที่เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ หากจ าแนกผู้ใช้งานตามเพศ จะพบผู้ใช้งาน
เป็นเพศชายที่มีการใช้งานพื้นที่ลานมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้พบนักท่องเที่ยวเพศหญิง นิยมจับกลุ่มปู
เสื่อนั่งกินดื่มบริเวณใต้ต้นไม้ มากกว่านักท่องเที่ยวเพศชายที่นิยมนั่งบริเวณที่นั่งรอบประติมากรรม  

5.5 จุดเด่น/อุปสรรค ของการใช้งานพื้นที่ 
จุดเด่น 
1. ที่ตั้งของพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณย่านการค้าที่คึกคักที่สุดย่านหนึ่งของเมือง

พัทยา มีสถานที่ส าคัญซึ่งดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้ามายังพื้นที่มากมาย ได้แก่ ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล
พัทยาบีช ร้านอาหาร บาร์เบียร์ สถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา เป็นต้น ส่งผลให้พื้นที่มีความคึกคักของ
กิจกรรม และมีผู้ใช้งานที่หลากหลาย 

2. พื้นที่มีองค์ประกอบที่ช่วยดึงดูความสนใจให้ เข้ามาใช้งานได้แก่  ที่นั่ ง 
ประติมากรรม เป็นต้น 

3. การสัญจรเข้าถึงพื้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ ได้อย่างสะดวกโดยผ่านพื้นที่
สาธารณะริมชายหาดพัทยา ทั้งจากพัทยาเหนือและพทัยาใต ้ 

4. รูปทรงของพ้ืนที่ที่ขยายออกเป็นลักษณะกึ่งทางสัญจรกึ่งลาน ท าให้การใช้งาน
มีความยืดหยุ่นซึ่งพื้นที่สามารถเป็นได้ทั้งทางสัญจรและพื้นที่พักผ่อนในตัว 
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5. พื้นที่มีพืชพรรณที่ปลูกเรียงราย ช่วยให้บรรยากาศร่มรื่นและเป็นตัวกรอง
ความวุ่นวายบนท้องถนนได้ในระดับหน่ึง 

อุปสรรค 
1. ลักษณะพื้นที่ที่เป็นส่วนขยายออกมาทางทางสัญจร ท าให้การใช้งานของ

ผู้ใช้งานที่เดินเท้า วิ่งออกก าลังกายเกิดการซ้อนกับกิจกรรมการยืนพูดคุย การปูเสื่อรับประทานอาหาร 
ท าให้ผู้ใช้งานใช้งานพ้ืนที่ได้ไม่สะดวก 

2. ขนาดของพื้นที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณการใช้งาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การ
ใช้งานหนาแน่นมากๆ  

3. พื้นที่ขาดบรรยากาศความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่นั่งพักผ่อน
โดยรอบประติมากรรม ที่มีระยะติดกับส่วนทางสัญจร ท าให้การใช้งานของผู้ใช้งานทั้งสองแบบเกิด
การปะทะกันอย่างใกล้ชิด 

4. มุมมองของพื้นที่เมื่อมองออกไปยังอ่าวพัทยา ถูกบดบังด้วยร้านค้าเตียงผ้าใบ 
ท าให้คุณค่าทางด้านมุมมองที่สวยงามของพ้ืนที่ถูกลดลง 

5. การวางต าแหน่งพืชพรรณบางจุดกีดขวางการใช้งานพื้นที่ ได้แก่บริเวณบันได
ทางลงไปยังชายหาด หรือบริเวณทางเดิน เป็นต้น  
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6. พื้นที่ 6 : พื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานสโมรสรเรือใบ 
6.1 ต าแหน่งการใช้งานและเส้นทางสัญจรในช่วงเวลา 16.00-18.00น 

 

ภาพที่  77 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและการเดินเท้าบนพื้นที่ 6 อนสุรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
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6.2 การใช้งานพื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
ตารางที่ 12 การใช้งานพ้ืนที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00-
18.00น. 

พื้นที่ 6 : อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

การใช้งาน เพศ 
ปริมาณการใช้งาน (คน) 

ชาย-หญิง รวม % 

1. เดินสัญจร 
ชาย 34 

53  51.45% 
หญิง 19 

2. วิ่งออกก าลังกาย 
ชาย 0 

0 0% 
หญิง 0 

3. ยืนถ่ายรูป/พูดคุย 
ชาย 10 

20  19.41% 
หญิง 10 

4. น่ังเล่นพักผ่อน/นั่งพูดคุย 
ชาย 11 

24 23.30% 
หญิง 13 

5. นั่งปูเสื่อรับประทาน
อาหาร 

ชาย 3 
6  5.84% 

หญิง 3 
รวม 103 100% 

 
การใช้งานที่พบปริมาณมากที่สุดในพื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบคือการเดินสัญจร 

โดยคิดเป็นปริมาณร้อยละ 51.45 ของการใช้งานทั้งหมด รองลงมาเป็นการนั่งพักผ่อน การยืนรอ/ยืน
พูดคุยและการนั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 23.30, 19.41 และ 9.13 ตามล าดับ ส่วน
การใช้งานว่ิงออกก าลังกายไม่พบการใช้งานเลย 
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6.3 พฤติกรรมการใช้งานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 16.00-18.00น. 
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ในช่วงวันหยุดเสาร์-

อาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ช่วงเวลา 16.00 -18.00น. 
ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการใช้พื้นที่บริเวณส่วนที่เป็นอนุสรณ์สโมสรเรือใบโดยเป็นการเดินสัญจรมากกว่า
การนั่งพักผ่อน ซึ่งบริเวณอนุสรณ์สโมสรเรือใบ พื้นที่จะมีลักษณะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ถูกยกระดับขึ้นมา
จากระดับถนน จะพบผู้ใช้งานเป็นพื้นที่ส าหรับนั่งพักพูดคุย หรือนั่งดื่มเบียร์และชมวิว โดยตัวพื้นที่เอง
ไม่ได้มีที่นั่งที่ถูกจัดไว้ แต่เป็นการนั่งบนขอบของกระบะต้นไม้ หรือบริเวณขั้นบันได ซึ่งจะสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพได้  ด้านส่วนที่ติดกับพื้นที่ชายหาด จะเป็นขั้นบันไดเชื่อมต่อกับระเบียงทางเดินไม้
ที่ยื่นออกมาจากตัวพื้นที่อนุสรณ์ฯ พบพฤติกรรมการเดินสัญจร ร่วมกับการยืนชมวิว ทั้งนี้การใช้งาน
พื้นที่ซึ่งมีการกระจุกตัวที่บริเวณอนุสรณ์ฯทั้งการนั่งพักและการสัญจร ท าให้มีผู้ใช้งานบางส่วนหลบ
เลี่ยงกลุ่มคนและลงมาเดินบนถนนเป็นระยะทางสั้นๆ ก่อนจะกลับขึ้นมาเดินบนพื้นที่ทางเท้าตามปกติ 
ถัดมาจากส่วนพื้นที่อนุสรณ์ฯ พบผู้ใช้งานยืนจับกลุ่มกันบริเวณริมทางเดินระเบียงไม้ และมีบางคนนั่ง
ห้อยขาลงจากระเบียงและพูดคุยกัน ในส่วนอื่นๆมีการพบผู้ใช้งานนั่งจับกลุ่มปูเสื่อกันกินดื่มในบริเวณ
ที่อยู่ห่างจากกลุ่มคน แต่พบเป็นส่วนน้อย  
 

 

ภาพที่  78 พฤติกรรมการสัญจรและนั่งพักผอ่นบริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
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ภาพที่  79 พฤติกรรมการนั่งพักผ่อนบริเวณทางเดินรอบๆอนุสรณส์ถานสโมสรเรือใบ 
 

6.4 ลักษณะของผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยว โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า

นักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียง เป็นบาร์และมีห้างสรรพสินค้าไมค์ชอปปิ้งมอลล์ 
รวมถึงพื้นที่บริเวณนี้เป็นทางผ่านของผู้ใช้งานที่ต้องการเดินไปยังห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล
พัทยาบีช และยังมีผู้ใช้งานบางส่วนที่มาเล่นน้ าทะเลในบริเวณใกล้เคียง โดยพบผู้ใช้งานเพศชายมี
จ านวนมากกว่าผู้ใช้งานเพศหญิง 

6.5 จุดเด่น/อุปสรรค ของการใช้งานพื้นที่ 
จุดเด่น 
1. พื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในอดีตเคยเป็นที่ตั้ง

ของสโมสรเรือใบพัทยา และเคยเป็นพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้ง
เสด็จมาแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง หรือซีเกมส์ ครั้งที่ 4 เมื่อปี ค.ศ.1967 หรือปี 
พ.ศ.2510  
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2. ลักษณะการออกแบบของพื้นที่จะแตกต่างจากพื้นที่สาธารณะริมชายหาด
พัทยาส่วนอื่นๆ โดยจะไม่ได้เป็นพื้นที่ลานคอนกรีต แต่มีการยกระดับของพื้นทางเดิน และมีระเบียง
ทางเดินไม้ ท าให้เกิดการใช้งานและภาพบรรยากาศของพื้นที่ที่ต่างออกไปจากบริเวณอื่นๆ 

3. พื้นที่มีองค์ประกอบที่จูงใจผู้ใช้งานให้เข้ามาใช้งานพื้นที่ ได้แก่ขั้นบันได ซึ่งท า
หน้าที่เป็นเหมือนที่นั่ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถน่ังพักผ่อนพูดคุย ชื่นชมทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้ 

4. ทัศนียภาพของพื้นที่เมื่อมองออกไปยังทะเลอ่าวพัทยา สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน ไร้สิ่งบดบังจากร้านค้าเตียงผ้าใบ จึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามจุดหนึ่งของพ้ืนที่สาธารณะริม
ชายหาดพัทยา 

อุปสรรค 
1. พื้นที่ไม่ได้รับการออกแบบที่ช่วยเสริมให้มีความส าคัญมากเท่าที่ควร ทั้งที่เป็น

พื้นที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับการสัญจร และพื้นที่นั่งพักผ่อนที่คร่อม
ทับพื้นที่อนุสรณ์เดิม หรือการไม่มีป้ายบอกประวัติความเป็นมาของพื้นที่ ท าให้ความส าคัญของพื้นที่
ถูกลดลงไป 

2. ระยะห่างของถนนที่มีรถวิ่งพลุกพล่านและอนุสรณ์สโมสรเรือใบมีระยะประชิด
มาก ขาดระยะห่างส าหรับแนวกันชน ท าให้ได้รับการรบกวนจากเสียงและมลพิษ รวมถึงอาจก่อให้เกิด
ความอันตรายต่อผู้ใช้งานที่ลงมาเดินบริเวณด้านหลังอนุสรณ์ฯส่วนที่ติดริมถนน ในช่วงเวลาที่มีการใช้
งานหนาแน่น 

3. พื้นที่มีขนาดไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้งาน โดยเฉพาะบริเวณอนุสรณ์
ฯ ในช่วงเวลาที่ท าการส ารวจการใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานจะสัญจรและใช้พื้นที่เพื่อการพักผ่อนอย่าง
หนาแน่น ท าให้บางครั้งเกิดการเบียดเสียด และขาดบรรยากาศความสงบและส่วนตัว 
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7. พื้นที่ 7 : พื้นที่ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ 
7.1 ต าแหน่งการใช้งานและเส้นทางสัญจรในช่วงเวลา 16.00-18.00น. 

 

ภาพที่  80 ผังแสดงต าแหน่งการใช้งานและการเดินเท้าบนพื้นที่ 7 
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7.2 การใช้งานพื้นที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ 
ตารางที่ 13 การใช้งานพ้ืนที่ทางเดินบริเวณระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 
พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

พื้นที่ 7 : ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ 
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00-18.00น. 

การใช้งาน เพศ 
ปริมาณการใช้งาน (คน) 

ชาย-หญิง รวม % 

1. เดินสัญจร 
ชาย 26 

47  55.95% 
หญิง 21 

2. วิ่งออกก าลังกาย 
ชาย 0 

0 0% 
หญิง 0 

3. ยืนถ่ายรูป/พูดคุย 
ชาย 3 

9  10.71% 
หญิง 6 

4. น่ังเล่นพักผ่อน/นั่งพูดคุย 
ชาย 4 

11  13.09% 
หญิง 7 

5. นั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร 
ชาย 8 

17  20.23% 
หญิง 9 

รวม 84 100% 
 

พื้นที่ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยากลางและพัทยาใต้ พบการใช้งานเดินสัญจรใน
ปริมาณมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 55.95 รองลงมาเป็นการนั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร นั่งพักผ่อน
และยืนรอยืนพูดคุย ในปริมาณร้อยละ 20.23, 13.09 และ 10.71 ตามล าดับ ส่วนการใช้งานวิ่งออก
ก าลังกายนั้นไม่พบการใช้งานในพื้นที่เลย 
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7.3 พฤติกรรมการใช้งานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 16.00-18.00น. 
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ทางเดินระหว่างพัทยากลาง-พัทยาใต้ ในช่วงวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2559 ช่วงเวลา 16.00-18.00น. 
พฤติกรรมผู้ใช้งานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการสัญจรเดินเท้าและพบการวิ่งออกก าลังกายแทรกอยู่ระหว่าง
ผู้ใช้งานที่เดินเท้าแต่อยู่ในปริมาณที่น้อยมาก โดยลักษณะทิศทางการเดินของผู้ใช้งาน จะเดินไปยัง
พัทยาใต้เป็นส่วนมากเนื่องจากความต้องการเดินไปยังถนนวอคกิ้งสตรีท หรือร้านค้าในย่านดังกล่าว 
นอกจากพฤติกรรมการเดินสัญจร ยังพบการจับกลุ่มปูเสื่อนั่งกินดื่มกันบริเวณใต้ต้นไม้ และพื้นที่โล่ง
บางจุดที่สามารถมองเห็นมุมมองของวิวทะเลได้ เป็นพฤติกรรมการใช้งานที่พบมากรองลงมา ส่วนการ
นั่งพักที่ไม่ได้เป็นการจับกลุ่มปูเสื่อ ผู้ใช้งานจะมีพฤติกรรมการใช้พื้นที่โดยนั่งบริเวณบันไดทางลงที่
เชื่อมระหว่างพ้ืนที่สาธารณะและชายหาด รวมถึงนั่งบริเวณขอบทางเดินของทางลาดผู้พิการ ส่วนการ
ยืนถ่ายรูปพบเห็นในบริเวณที่เป็นบันไดทางลงไปยังชายหาด เป็นจุดที่สามารถมองเห็นมุมมองทะเลได้
โดยไม่มีความสูงของร่มร้านค้าเตียงผ้าใบมาบดบัง   
 

 

ภาพที่  81 พฤติกรรมการนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารและการสัญจรบริเวณทางเดิน 
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ภาพที่  82 พฤติกรรมการนั่งบริเวณขั้นบันไดทางลงไปยังชายหาด 
7.4 ลักษณะของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีการใช้พ้ืนที่เพื่อสัญจรผ่านโดย
มีทิศทางการเดินจากพัทยากลางไปยังถนนวอคกิ้งสตรีทย่านพัทยาใต้ และมีนักท่องเที่ยวชาวไทย
สัญจรผ่านอยู่บ้าง ซึ่งมีทั้งเดินเท้าผ่านพื้นที่สาธารณะและข้ามมาจากห้างสรรพสินค้ารอยัลการ์เด้นพ
ลาซ่าซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม  

7.5 จุดเด่น/อุปสรรค ของการใช้งานพื้นที่ 
จุดเด่น 
1. พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้ารอยัลการ์เดนพลาซ่า และย่าน

ร้านค้าของที่ระลึก ท าให้มีผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานพื้นที่หนาแน่น 
2. การเข้าถึงพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาจากย่านพัทยาใต้ 

หรือมาจากพื้นที่สาธารณะริมชายหาดทางด้านพัทยาเหนือ ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นแนวยาว มี
ลักษณะเป็นทางสัญจร ท าให้ผู้ใช้งาน สามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวก 

3. พื้นที่มีองค์ประกอบของพืชพรรณที่ปลูกเรียงราย ช่วยให้มีร่มเงาและ
บรรยากาศของธรรมชาติ 
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อุปสรรค 
1. พื้นที่มีลักษณะเป็นทางสัญจร จึงไม่สามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบอื่นๆที่

สอดคล้องกับกิจกรรมหรือบริบทศูนย์การค้า ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ใช้งานสัญจรผ่านและมีนักท่องเที่ยว
รวมตัวอยู่เป็นจ านวนมาก 

2. พื้นที่ขาดองค์ประกอบที่ดึงดูดให้เขา้มาใช้งานพ้ืนที่ เช่น ที่นั่งพัก ลาน เป็นต้น 
3. การจัดวางองค์ประกอบของพืชพรรณที่ไร้รูปแบบ ท าให้ขาดความเป็น

ระเบียบในจุดที่ควรจะเป็น เช่น การมีต้นไม้ขึ้นกีดขวางทางเดิน หรือกีดขวางทางลงไปยังชายหาด 
เป็นต้น 

4. ต าแหน่งของตู้ควบคุมงานระบบไฟอยู่ในจุดที่กีดขวางเส้นทางสัญจรของ
ผู้ใช้งาน ท าให้เกิดการใช้งานที่ไม่สะดวกและมีภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่ไม่สวยงาม 
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 สรุปข้อมูลการใช้งานพื้นทีส่าธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบ

ชายหาดพัทยา) จากผังบันทึกพฤติกรรม ตารางบันทึกการใช้งานและการสัมภาษณผ์ู้ใช้งาน 

  1. การใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบ
ชายหาดพัทยา) ในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ของวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  

จากการเก็บข้อมูลพื้นที่ส่วนต่างๆทั้ง 7 ส่วน ในด้านประเภทของกิจกรรมการใช้งาน 
ปริมาณของการใช้งาน(คน) และระยะเวลาที่ใช้ในการใช้งาน มาสรุปเป็นข้อมูลการใช้งานพื้นที่รวมทั้ง 
7 ส่วนได้ดังนี้ 
ตารางที่ 14 ปริมาณการใช้งานรวมของกิจกรรมในพื้นที่ศกึษาทั้ง 7 ส่วน ในช่วงเวลา 16.00-18.00 
ของวันหยุดเสาร-์อาทิตย ์

               
         พื้นที ่

การใช้งาน 

ปริมาณการใช้งาน (คน) รวมของแต่ละกิจกรรมและแต่ละพ้ืนที่  
ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น.ของวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

1 2 3 4 5 6 7 รวม 

1. เดินสัญจร 
15  

(4.13%) 
40  

(11.01%) 
49 

(13.49%) 
82 

(22.58%) 
77 

(21.21%) 
53 

(14.60%) 
47 

(12.94%) 

363 
(100
%) 

2. วิ่งออกก าลัง
กาย 

4 
(21.05%) 

2  
(10.52%) 

5 
(26.31%) 

5 
(26.31%) 

3 
(15.78%) 

- 
(0%) 

- 
(0%) 

19 
(100
%) 

3. ยืนรอ/ยืน
ถ่ายรูป/ยืน
พูดคุย 

12 
(5.50%) 

31 
(11.84%) 

68 
(31.19%) 

29 
(13.30%) 

49 
(22.47%) 

20 
(9.17%) 

9 
(4.12%) 

218 
(100
%) 

4. นั่งพักผ่อน
ตามที่นั่ง 

27 
(14.59%) 

33  
(17.83%) 

11 
(5.94%) 

39 
(21.08%) 

40 
(21.62%) 

24 
(12.97%) 

11 
(5.94%) 

185 
(100
%) 

5. นั่งปูเสื่อ
รับประทาน
อาหาร 

3 
(2.5%) 

14 
(11.66%) 

32 
(26.66%) 

31 
(25.83%) 

17 
(14.16%) 

6 
(5%) 

17 
(14.16%) 

120 
(100
%) 

ปริมาณการใช้
งานรวม 

61 
(6.65%) 

120  
(13.10%) 

165  
(18.01%) 

186  
(20.30%) 

186  
(20.30%) 

103 
(12.47%) 

84  
(9.17%) 

 905 
(100
%) 

หมายเหตุ:   ค าอธิบายหมายเลขของพ้ืนที่มีดังนี้ 1-ลานพัทยาเหนือ, 2-ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้า
ตาก สิน, 3-ทางสัญจรระหว่างพัทยาเหนือ-พัทยากลาง, 4-ลานพัทยากลาง, 5-ลาน
บริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ, 6-อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ, 7-ทางสัญจร
ระหว่างพัทยากลาง-พัทยาใต ้
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จากตาราง น าค่าปริมาณการใช้งาน(จ านวนคน)ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
งานของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาทั้ง  7 พื้นที่ ในช่วงเวลา 16.00-18.00น. ของวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ ในด้านการใช้งานพื้นที่และการสัญจร สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1.1 พื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานรวมน้อยที่สุดและมากที่สุดในช่วงเวลา 16.00-
18.00 น. ของวันหยุดเสาร์-อาทิตย ์

1.1.1 พื้นที่ที่มีการใช้งานรวมน้อยที่สุด คือพื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ (คิดเป็น
ร้อยละ 6.65) 

 1.  ทางเข้าพื้นที่ไม่มีความชัดเจน เป็นพื้นที่ส่วนแรกสุดซึ่งติดกับรั้ว
ของโรงแรมดุสิตธานีฯ ทั้งยังเป็นบริเวณโค้งถนนซึ่งมีการสัญจรของยานพาหนะที่ใช้ความเร็วสูง 
ผู้ใช้งานจึงเข้าถึงพื้นที่ได้ยากจากฝั่งตรงข้าม  

 2.  ที่ตั้งตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมการใช้งานที่คึกคัก การใช้
ประโยชน์อาคารโดยรอบเป็นโรงแรมซึ่งมีบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบ 

 3.  ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยให้เกิดแรงจูงใจที่มาก
พอในการเข้าใช้งาน เช่น ที่นั่ง ส่วนก าบังแดด ประติมากรรมหรือจุดเด่นที่น่าสนใจ มีเพียงส่วนลานซึ่ง
มีการออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนอ่ืนและมีขอบกั้นซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานนั่งพักผ่อนได้ 

1.1.2 พื้นที่ที่มีการใช้งานรวมมากที่สุด คือพื้นที่ 4 ลานพัทยากลางและพื้นที่ 
5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ (ทั้งสองพื้นที่มีปริมาณการใช้งานมากเท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ 20.30) 

 1.  ที่ตั้งของลานพัทยากลาง(พื้นที่ 4) เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนจากทั้งเส้นทางการเดินบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดและจากบริเวณทางเท้าฝั่งตรง
ข้าม รวมถึงจากเส้นทางคมนาคมโดยตั้งอยู่บริเวณแยกถนนพัทยาสายที่ 1 และถนนพัทยากลาง ซึ่งท า
ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้โดยง่าย   

  ส่วนที่ตั้งของลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ(พื้นที่ 5) จะ
ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามของด้านหน้าพ้ืนที่ทางเข้าห้างสรรพสินค้าเวนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช บริเวณถนน
เลียบชายหาดซอย 9 เป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านอย่าหนาแน่น ท าให้พื้นที่
สาธารณะบริเวณตรงข้ามห้างฯมีผู้ใช้งานเข้าถึงพื้นที่มากตามไปด้วย และผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึง
พื้นที่ได้โดยง่ายทั้งที่สัญจรมาจากลานพัทยากลางและจากพ้ืนที่พัทยาใต ้
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   2.  พื้นที่ลานพัทยากลางมีลักษณะเป็นพื้นที่ลานกว้าง ซึ่งสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพัทยาได้อย่างเต็มที่ไร้สิ่งบดบัง บริเวณขอบของลานสามารถใช้งานเป็นที่
นั่งพักผ่อนได้ ส่วนพื้นที่ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ เป็นพื้นที่ซึ่งมีองค์ประกอบที่ช่วย
ดึงดูดความสนใจให้เข้าใช้งานได้แก่ประติมากรรมซึ่งมีที่นั่งพัก ผู้ใช้งานสามารถนั่งพักผ่อนพูดคุยและ
ใช้เป็นจุดนัดพบ 

2. กิจกรรมที่มีปริมาณการใช้งานน้อยที่สุดและมากที่สุดในพื้นที่รวมทั้ง 7 
พื้นที่ ช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ของวันหยุดเสาร์-อาทิตย ์

จากข้อมูลส ารวจปริมาณการใช้งานพื้นที่ของทั้ง 7 พื้นที่ศึกษา พบว่าผู้ใช้งาน
มีกิจกรรมการใช้งานพื้นที่แต่ละประเภทในปริมาณที่แตกต่างกัน แยกเป็นกิจกรรมที่มีปริมาณการใช้
งานน้อยที่สุดและมากที่สุดดังนี ้

2.1 กิจกรรมที่มีปริมาณการใช้งานน้อยที่สุด ได้แก่ การวิ่งออกก าลังกาย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.07)   

ด้วยลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่สาธารณะประเภททาง(Linear Public 
Space) ซึ่งมีกิจกรรมการใช้งานที่หลากหลายและเป็นเส้นทางสัญจรทางเท้าหลักของนักท่องเที่ยว
และผู้ใช้งาน ท าให้มีการใช้งานที่หนาแน่น ประกอบกับการออกแบบพื้นที่ไม่ได้มีการออกแบบเพื่อ
รองรับและจ าแนกประเภทของพื้นที่ใช้สอยที่ชัดเจน ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความล าบากในการใช้งานเพื่อ
การวิ่งออกก าลังกาย จึงเป็นเหตุให้กิจกรรมการใช้งานประเภทนี้มีปริมาณการใช้งานน้อยที่สุดในพื้นที่
รวมทั้ง 7 พื้นที่ศึกษา  

2.2 กิจกรรมที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุด คือการเดินสัญจร (คิดเป็น
ร้อยละ 39.62) 

จากการส ารวจปริมาณการใช้งานบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาทั้ง 
7 พื้นที่ศึกษา ในช่วงเวลา16.00-18.00น. พบว่าการใช้งานเดินสัญจร เป็นการใช้งานที่มีปริมาณผู้ใช้
มากที่สุด เนื่องด้วยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเย็นซึ่งผู้ใช้งานจะใช้พื้นที่เพื่อเดินเท้าสัญจรไปยังจุด
ต่างๆทั้งที่อยู่บนพื้นที่สาธารณะเช่นบริเวณลานและที่นั่งพักตามจุดต่างๆ รวมถึงใช้พื้นที่เพื่อสัญจร
กลับไปยังที่พักและเดินเท้าไปยังย่านสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่บนถนนวอล์คกิ้งสตรีทบริเวณพัทยาใต้   
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   1.2 กิจกรรมการใช้งานและพื้นที่ที่พบปริมาณการใช้งานแต่ละประเภทน้อยที่สุด
และมากที่สุด ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ของวันหยุดเสาร์-อาทิตย ์

จากตารางปริมาณการใช้งานรวมของพื้นที่ทั้ง 7 ส่วนในช่วงเวลา 16.00-18.00 
ของวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เมื่อวิเคราะห์การใช้งานแต่ละประเภทกับต าแหน่งพื้นที่ที่พบปริมาณการใช้
งานน้อยที่สุดและมากที่สุด สามารถอธิบายด้วยตารางดังนี ้
ตารางที่ 15 ลักษณะการใช้งานและพื้นที่ทีพ่บปริมาณการใช้งานน้อยที่สุดและมากทีสุ่ด 

การใช้งาน 
พื้นที่ที่พบปริมาณการใช้งานน้อย

ท่ีสุด(%ของปริมาณการใช้งานรวมในแต่

ละประเภทกิจกรรม) 

พื้นที่ที่พบปริมาณการใช้งานมาก
ท่ีสุด(%ของปริมาณการใช้งานรวมในแต่

ละประเภทกิจกรรม) 
1. เดินสัญจร 1 ลานพัทยาเหนือ (4.13%) 4 ลานพัทยากลาง (22.58%) 

2. วิ่งออกก าลังกาย 
6 อนุสรณ์สโมสรเรือใบ (0%) และ  
7 ทางเดินระหว่างพัทยากลาง-ใต้ (0%) 

3 ทางเดินระหว่างพัทยาเหนือ-กลาง
(26.31%) และ 4 ลานพัทยากลาง
(26.31%) 

3. ยืนรอ/ยืนถ่ายรูป/ยืน
พูดคุย 

7 ทางเดินระหว่างพัทยากลาง-ใต ้
(4.12%) 

3 ทางเดินระหว่างพัทยาเหนือ-กลาง 
(31.19%) 

4. นั่งพักผ่อนตามที่นั่ง 
3 ทางเดินระหว่างพัทยาเหนือ-กลาง
(5.94%) และ 7 ทางเดินระหว่างพัทยา
กลาง-ใต ้(5.94%) 

4 ลานพัทยากลาง(21.08%)* และ  
5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ 
(21.62%)* 

5. นั่งปูเสื่อรับประทาน
อาหาร 

1 ลานพัทยาเหนือ (2.29%) 
3 ทางเดินระหว่างพัทยาเหนือ-กลาง
(24.42%)* และ 4 ลานพัทยากลาง
(26.66%)* 

หมายเหตุ: 1. * คือมีปริมาณการใช้งาน(คน)ที่ใกล้เคียงกัน 
จากตาราง สามารถวิเคราะห์รายละเอียดของปริมาณการใช้งานน้อยที่สุดและ

มากที่สุดของแต่ละประเภทกิจกรรมการใช้งานได้ดังนี้  
1.2.1 การใช้งานเดินสัญจร 

พื้นที่ที่พบปริมาณการใช้งานน้อยที่สุด คือ พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
(4.13%) โดยเหตุที่ท าให้พื้นที่มีการใช้งานเดินสัญจรน้อยที่สุด ได้แก่ 

1. ที่ตั้งของพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบส่วน
ใหญ่เป็นโรงแรมที่พัก ไม่มีสถานบริการหรือแหล่งค้าขายเป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

2. พื้นที่มีลักษณะทางเข้าที่ไม่ชัดเจน ท าให้การเข้าถึงจากทางเท้าส่วนที่
เชื่อมมาจากถนนพัทยาเหนือ(ด้านที่ติดกับโรงแรมดุสิตธานี)เป็นไปอย่างยากล าบาก 
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3. บนพื้นที่มีสิ่งกีดขวางการสัญจรท าให้สัญจรได้ไม่สะดวก เช่นแนวของ
ต้นตาลที่วางต าแหน่งอยู่ไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น 

พื้นที่ที่ปริมาณการใช้งานมากที่สุด คือ พื้นที่  4 ลานพัทยากลาง 
(22.58%) โดยมีเหตุปัจจัยที่ท าให้พื้นที่มีการใช้งานการเดินสัญจรในปริมาณมากที่สุดดังนี ้

1. ขนาดของพื้นที่ซึ่งมีความกว้างกว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆ ทั้งยังมีต าแหน่งที่
ตั้งอยู่ในบริเวณสามแยกถนนพัทยากลาง-ถนนเลียบชายหาด ท าให้เป็นจุดพบกันของผู้เดินสัญจรจาก
ถนนเส้นหลัก และเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทั้งโรงแรมที่พักและสถานบริการร้านค้า ท า
ให้มีผู้ใช้งานสัญจรผ่านพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 

2. พื้นที่ลานพัทยากลางเป็นพื้นที่ลานกว้างซึ่งมีมุมมองที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้อย่างเต็มที่ ผู้ใช้งานจึงนิยมสัญจรผ่านเข้ามายังพ้ืนที่เพื่อใช้งาน 

1.2.2 การใช้งานวิ่งออกก าลังกาย 
พื้นที่ที่พบปริมาณใช้งานน้อยที่สุด  คือ พื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสร

เรือใบและพื้นที่ 7 ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-ใต้ (ทั้ง 2 พื้นที่มีปริมาณการใช้งาน 0%) 
สาเหตุที่ท าให้พื้นที่มีการใช้งานวิ่งออกก าลังกายน้อยที่สุดบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา มีดังน้ี 

1. ระยะความกว้างของพื้นที่ที่เป็นทางเดินแคบและบริเวณอนุสรณ์สถาน
สโมสรเรือใบมีลักษณะการออกแบบพื้นที่ที่ยกระดับพื้นขึ้นมา ท าให้การใช้งานวิ่งออกก าลังกายเป็นไป
ได้อย่างยากล าบากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ที่มีระยะและขนาดกว้างกว่า 

2. ทั้งสองพื้นที่ทั้งอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบและทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยา
กลาง-ใต้นั้นไม่มีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานแต่ละประเภทที่เป็นสัดส่วนชัดเจน ท าให้การใช้
งานเกิดการกีดขวางกันจนผู้ใช้งานวิ่งออกก าลังกายได้ไม่สะดวก 

พื้นที่ที่พบปริมาณการใช้งานมากที่สุด คือ พื้นที่ 3 ทางเดินระหว่างพื้นที่
พัทยาเหนือ-กลาง (26.31%) และพื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง (26.31%)  

1. ระยะความกว้างของพื้นที่มีระยะที่มากพอซึ่งผู้ใช้งานสามารถวิ่งออกก าลัง
กายได้โดยไม่เบียดเสียดกับการเดินสัญจรหรือการใช้งานประเภทอื่นๆ 

2. ตลอดพื้นที่มีร่มเงาจากต้นไม ้
3. มีมุมมองที่ด ี
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1.2.3 การใช้งานยืนรอ/ยืนถ่ายรูป/ยืนพูดคุย 
พื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานน้อยที่สุด คือ พื้นที่ 7 ทางเดินระหว่างพื้นที่

พัทยากลาง-ใต้ (คิดเป็น 4.12%) สาเหตุที่ท าให้พื้นที่มีปริมาณการใช้งานน้อยที่สุด มีดังนี ้
1. พื้นที่มีระยะความกว้างที่แคบ และเป็นพ้ืนที่ที่มีการเดินสัญจรหนาแน่น 
2. ไม่มีการออกแบบพ้ืนที่ส าหรับรองรับการเป็นจุดชมวิวหรือส าหรับยืนพักรอ 
พื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุด คือ พื้นที่ 3 ทางเดินระหว่างพื้นที่

พัทยาเหนือ-กลาง (คิดเป็น 31.19%) เหตุผลที่ท าให้พื้นที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุด มีดังนี้ 
1. บริเวณทางเดินส่วนนี้มีผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวมาตั้งจุดบริการขึ้น-ลง

เรือท่องเที่ยวสปีดโบทจ านวนมาก ท าให้มีนักท่องเที่ยวมายืนรอเพ่ือขึ้น-ลงเรืออย่างหนาแน่น  
2. พื้นที่มีร่มเงาจากต้นไมง้ 
3. มีมุมมองทัศนียภาพอ่าวพัทยาที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 
1.2.4 การใช้งานนั่งพักผ่อนตามที่นั่ง 

พื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานน้อยที่สุด คือ พื้นที่ 3 ทางเดินระหว่างพื้นที่
พัทยาเหนือ-กลางและพื้นที่ 7 ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-ใต้ (ทั้ง 2 พื้นที่มีปริมาณการใช้
งานคิดเป็น 5.94%) สาเหตุที่ท าให้พื้นที่มีปริมาณการใช้งานการนั่งพักผ่อนตามที่นั่งน้อยที่สุด มีดังนี้ 

1. พื้นที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการนั่งพักผ่อน เช่น ที่นั่ง ผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่จะอาศัยนั่งตามขอบทางเดินหรือบริเวณขั้นบันไดที่เช่ือมลงไปยังชายหาด 

2. พื้นที่มีระยะที่ค่อนข้างแคบ การใช้งานส่วนใหญ่เป็นการเดินสัญจร 
พื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุด คือ พื้นที่  4 ลานพัทยากลาง

(21.08%) และพื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ(21.62%) สาเหตุที่ท าให้
พื้นที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุด มีดังน้ี 

1. บริเวณลานพัทยากลางเป็นพื้นที่ลานกว้างซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนน
เลียบชายหาด-ถนนพัทยากลาง เป็นจุดรวมของกิจกรรมการใช้งาน ส่วนพื้นที่ที่ 5 เป็นลานที่ตั้งอยู่
บริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ ท าให้มีผู้ใช้งานที่ข้ามมากจากฝั่งของห้างสรรพสินค้าเข้ามาใช้
งานพื้นที ่

2. มีสิ่งอ านวยความสะดวกและจุดสนใจที่ดึงดูดการใช้งาน ได้แก่ ที่นั่ง 
ประติมากรรมซึ่งมีที่นั่งรอบ  

3. พื้นที่มีร่มเงาและพืชพรรณ 
4. มีมุมมองและทัศนียภาพอ่าวพัทยาที่ดี 

 



  155 

1.2.5 การใช้งานนั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร 
พื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานน้อยที่สุด คือ พื้นที่ลานพัทยาเหนือ(2.29%) 

เหตุที่พื้นที่มีปริมาณการใช้งานนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารน้อยที่สุด มีดังน้ี 
1. พื้นที่ไม่มีการออกแบบให้รองรับการใช้งาน  
2. การเข้าถึงพื้นที่ไม่ชัดเจนและมีต าแหน่งที่ตั้งที่อยู่ไกลจากจุดที่มีการกระจุก

ตัวของนักท่องเที่ยว 
3. มีสิ่งกีดขวางการใช้งาน เช่น แนวต้นไม้ที่วางตัวไม่เป็นระเบียบ 
4. พื้นที่มีระยะความกว้างไม่เพียงพอต่อการใช้งานนอกเหนือไปจากการเดิน

สัญจร ทั้งยังอยู่ติดประชิดกับบริเวณโค้งถนนซึ่งมีรถวิ่งผ่านมาด้วยความเร็ว บรรยากาศจึงไม่
เอื้ออ านวยต่อการใช้งาน 

พื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุด คือ พื้นที่ 3 ทางเดินระหว่างพื้นที่
พัทยาเหนือ-กลาง(24.42%) และพื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง(23.66%) สาเหตุที่ท าให้พื้นที่มีปริมาณ
การใช้งานมากที่สุด มีดังนี้ 

1. ที่ตั้งตั้งอยู่บริเวณที่มีการกระจุกตัวของผู้ใช้งาน ทั้งยังมีการเข้าถึงที่ชัดเจน 
2. มีมุมมองทัศนียภาพที่ดี  
3. มีร่มเงาของพืชพรรณที่ร่มรื่น 
4. ระยะความกว้างของพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ ถึงแม้จะอยู่ติดกับ

ถนนซึ่งมีการจราจรหนาแน่น แต่แนวต้นไม้และระยะความกว้างช่วยผ่อนคลายให้บรรยากาศน่าใช้งาน
ขึ้น 
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2. ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพื้นที่ 
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์มีการเลือกสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพื้นที่โดยก าหนดจ านวน

ผู้ถูกสัมภาษณ์ตามประเภทของผู้ใช้งานซึ่งมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ช่วงวัยและลักษณะการเข้า
ใช้งานพื้นที่ เพื่อต้องการทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการใช้งานและทัศนคติที่ผู้ใช้งานมีต่อพื้นที่
สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1 โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 15 คน นักท่องเที่ยวชาวไทย 5 คน และบุคคลภายนอกที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
กรณีศึกษา 3 คน สามารถสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ได้ดังน้ี 

2.1 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ ใช้งานมีการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยผู้ใช้งานที่เป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้มีที่พักถาวร นักท่องเที่ยว
คนที่พักค้างคืนยังโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆที่อยู่บริเวณตั้งแต่ถนนพัทยาสายที่ 1 ถนนพัทยาสายที่ 2 
และถนนวอล์คกิ้งสตรีทนั้นจะใช้วิธีการเดินเท้า ส่วนชาวต่างชาติคนที่พักอยู่นอกเหนือจากบริเวณที่
กล่าวข้างต้นจะเข้าถึงด้วยรถโดยสารสองแถว นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ใช้วิธีการ
ขับรถจักรยานยนต์มายังพื้นที่เอง ส่วนผู้ใช้งานที่เป็นชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองพัทยาซึ่งจะนิยม
เข้าถึงพื้นที่ด้วยการขับรถจักยานยนต์มาเองและใช้รถโดยสารสองแถวเป็นหลัก 

ในด้านการใช้งานพื้นที่ ผู้ใช้งานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การเข้ามาใช้งานในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ทั้ง 2 วัน ผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเข้าใช้
งานพื้นที่เพื่อเดินเล่นพักผ่อน ออกก าลังกายและใช้เป็นพื้นที่เพื่อพบปะเพื่อน โดยมักจะเลือกใช้งาน
พื้นที่ที่มีที่นั่งพักและสามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 
2 ชั่วโมง ส่วนผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่จะนิยมมากับครอบครัวเพื่อมาเล่นน้ าทะเล
และนั่งรับประทานอาหารในบริเวณที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ส าหรับลงเล่นน้ าทะเลและมีร่มเงาจากพืชพรรณ 
โดยจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ต้ังแต่ 1-3 ชั่วโมง  
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2.2. ทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อพื้นที่  
2.2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนน

พัทยาสาย 1 ผู้ใช้งานที่ถูกสัมภาษณ์กล่าวว่าเหตุผลที่ท าให้เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่เพราะชายหาด
พัทยาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความสวยงามของทัศนียภาพ มีทางเดินเท้าที่ร่มรื่นไปด้วยพืช
พรรณซี่งท าให้เหมาะกับการมาเดินเล่นชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติ และพื้นที่มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณย่าน
เศรษฐกิจของเมืองซึ่งสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของเมืองพัทยาได้โดยง่าย 
นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้งานที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งพักอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมคือเป็น
พื้นที่ส าหรับใช้นัดพบปะพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติด้วยกัน และยังได้พบปะผู้คนที่หลากหลายซึ่ง
เดินทางมาประกอบกิจกรรมในพื้นที่ 

2.2.2 ความพึงพอใจในสถานที่และข้อเสนอแนะ 
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้งานพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่มี

บรรยากาศที่เหมาะสมกับการเข้ามาใช้งานเพื่อประกอบกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ โดยผู้ใช้งานให้
ความเห็นว่าตนชื่นชอบความร่มรื่นของพืชพรรณที่ปลูกเรียงรายตลอดแนวทางเดินเท้าและชายหาด 
และชื่นชอบพื้นที่ลานและบริเวณที่มีที่นั่งพักซึ่งสามารถมองออกไปเห็นทัศนียภาพอ่าวพัทยา ได้แก่
พื้นที่ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน พื้นที่ลานพัทยากลาง พื้นที่ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯ
เซนทรัลฯ และพื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ส่วนทัศนคติต่อพื้นที่ทางเดินพบว่าผู้ใช้งานพึงพอใจใน
พื้นที่ทางเดินส่วนที่อยู่บริเวณตั้งแต่ลานพัทยาเหนือไปจนถึงอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ซึ่งเป็นพื้นที่
ทางเดินมีขนาดกว้าง สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว แต่ทางเดินส่วนที่ถัดจากอนุสรณ์สถานสโมสร
เรือใบไปถึงบริเวณสุดปลายหาดก่อนถึงถนนวอล์คกิ้งสตรีทจะเป็นทางเดินส่วนที่มีความแคบและมีสิ่ง
กีดขวาง ผู้ใช้งานให้ความเห็นว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีมุม
อับสายตา มีผู้ค้าขายที่ชอบเข้ามาหลอกล่อรบเร้าให้ซื้อสินค้าและบริการยืนอยู่เป็นจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้งานอยากให้พื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนน
พัทยาสาย 1 มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคืออยากให้เพิ่มองค์ประกอบที่ช่วยให้ใช้งานพักผ่ อน
หย่อนใจได้ดียิ่งขึ้น เช่น เพิ่มจ านวนที่นั่งพักตามบริเวณริมทางเดินและที่บริเวณลานซึ่งปัจจุบันมีที่นั่ง
ไม่เพียงพอและนั่งได้ล าบากไม่สบายตัว รวมถึงเป็นพื้นที่นั่งพักที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ยามเย็นได้ 
เพิ่มแสงสว่างให้ตลอดแนวพื้นที่แลดูสว่างสดใสไม่ดูอึมครึมและมีความปลอดภัย และอยากให้พื้นที่มี
จุดบริการนักท่องเที่ยวเช่น มีห้องน้ าบริการ จุดตรวจหรือรับแจ้งเหตุที่เป็นสัดส่วนไม่กีดขวางทางเดิน
และกระจายทั่วถึง เป็นต้น และนอกเหนือจากการเพิ่มองค์ประกอบที่ช่วยให้ใช้งานพ้ืนที่ได้สะดวกแล้ว
ผู้ฝช้งานยังต้องการให้มีการปรับปรุงทางเดินให้สามารถเดินได้อย่างสะดวกสบาย ควรมีการขยาย
ความกว้างทางเดิน ปรับสภาพระดับพ้ืนให้ราบเรียบสม่ าเสมอและไม่มีสิ่งกีดขวาง 
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ประเดน็วเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยา

สายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา) ในช่วงวันหยุดเสาร-์อาทิตย์ เวลา 16.00-18.00 น. 

 จากการเก็บข้อมูลทั้งลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่สาธารณะ
กรณีศึกษา และพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ทั้งข้อมูลลักษณะของ
ผู้ใช้งาน กิจกรรมที่เกิดขึ้น และสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของพื้นที่ มาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็นประเด็นวิเคราะห์แต่ละปัจจัยความสัมพันธ์ได้ดังนี ้
 - ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้งานของพื้นที่กับลักษณะของ
บริบทโดยรอบ 
 - ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการใช้งานพืน้ที่ แบ่งเป็นประเด็นย่อยดังนี ้
  - การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะริมชายหาดฯ 
  - การจัดสรรและแบ่งส่วนของพ้ืนที่ใช้สอย 
  - การสัญจรภายในพื้นที่ 
  -  แสงและร่มเงา 
 - ความสอดคล้องของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยา
สายที่ 1 กับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่สาธารณะตามเกณฑ์การออกแบบที่พึงประสงค ์
 ซึ่งในแต่ละประเด็นการวิเคราะห์สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี ้
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้งานของพื้นที่กับลักษณะ

ของบริบทโดยรอบ 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 
1 ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-18.00 น. ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะบริบท
ที่ตั้งโดยรอบ ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณ
ถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา) กับลักษณะของบริบทที่ตั้งโดยรอบ ได้แก่ 1. ลักษณะของ
การใช้งานบริเวณพื้นที่ชายหาด และ 2. ลักษณะการขนส่งหรือเส้นทางสัญจรและลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบอ่าวพัทยา มีรายละเอียดตามแผนผังและค าอธิบายดังต่อไปน้ี 
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ภาพที่  83 แผนผังแสดงลักษณะทางกายภาพและการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยากับการ
ใช้งานบริเวณริมชายหาด 
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ภาพที่  84 แผนผังแสดงลักษณะทางกายภาพและการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยากับ
ลักษณะของบริบทโดยรอบพ้ืนที่ 
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1. พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ และพื้นที่ 2 ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  
จากการส ารวจลักษณะกิจกรรมการใช้งานของพื้นที่บริเวณพัทยาเหนือ (ตั้งแต่โค้งถนน

พัทยาสายที่ 1 ติดกับโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ท ถึง ซอยพัทยา 6) ได้แก่พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ และ
พื้นที่ 2 ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ พบว่ามีปริมาณการใช้งานประเภทผ่อนคลาย
ค่อนข้างมาก ได้แก่การนั่งพักผ่อนตามที่นั่ง การยืนชมวิวและยืนคอย เป็นต้น โดยพื้นที่ 1 ลานพัทยา
เหนือนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งมีปริมาณการใช้งานรวมน้อยที่สุดในพื้นที่ศึกษาย่อยทั้ง 7 พื้นที่ ทั้งนี้ถึงแม้พื้นที่
จะมีการออกแบบเป็นลานตั้งอยู่บริเวณส่วนต้นของพื้นที่สาธารณะ มีบริเวณส าหรับเล่นน้ าทะเลและ
ร้านค้าเตียงผ้าใบริมชายหาด แต่กลับมีปริมาณการใช้งานที่เบาบางเนื่องด้วยมีการเข้าถึงที่ไม่สะดวก
จากทางเท้าส่วนที่เชื่อมจากถนนพัทยาเหนือ ประกอบกับการออกแบบพื้นที่ที่เป็นลานไม่สอดคล้อง
กับบรรยากาศการใช้งานพื้นที่บริบทโดยรอบ ทั้งที่เป็นจุดที่มีข้อดีในด้านของบรรยากาศพื้นที่โดยรอบ
ที่สงบและเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้ทั้งหมด (ภาพที่ 83)  

 

ภาพที่  85 ทัศนียภาพอ่าวพัทยามองจากลานพัทยาเหนือ 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของบริบทโดยรอบซึ่งมีการใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็น

โรงแรมที่พักซึ่งมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ รีสอร์ทที่มีขอบเขตพื้นที่เป็นส่วนตัว และที่พักราคาถูกตาม
ตรอกซอยต่างๆ ซึ่งมีปริมาณการสัญจรของยานพาหนะที่ไม่หนาแน่นเนื่องจากเป็นซอยขนาดเล็กและ
เดินรถทางเดียว เป็นผลให้บรรยากาศโดยรวมของบริเวณโดยรอบมีความสงบและไม่วุ่นวาย
พลุกพล่าน เมื่อเทียบกับบรรยากาศของพ้ืนที่พัทยากลางและพัทยาใต้ (ภาพที่ 84) 

 

ภาพที่  86 ลักษณะของอาคารโรงแรมและรีสอร์ทบริเวณพื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
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จากภาพที่ 83 และ ภ่าพที่ 84 ในพื้นที่ 2 ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
พบว่ามีการใช้งานประเภทผ่อนคลายมากกว่ากิจกรรมแบบออกแรง ได้แก่กิจกรรมการยืนชมวิวและ
ยืนพูดคุย (ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาการใช้งานแบบสั้น) และมีปริมาณการใช้งานมากกว่าการนั่ง
พักผ่อนตามที่นั่ง เนื่องด้วยพื้นที่เป็นลักษณะลานกว้างซึ่งมีประติมากรรมตั้งอยู่กลางพื้นที่ เป็นจุดที่
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวพัทยา และยังเป็นจุดที่มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ-เจ้าพ่อเกศงาม
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพ ท าให้มีผู้ใช้งานเข้าใช้พื้นที่เป็นจุดพักระหว่างการเดินบน
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา โดยมีความสัมพันธ์กับลักษณะของบริบทซึ่งอาคารฝั่งตรงข้ามมีการ
ใช้ประโยชน์เป็นโรงแรมที่พักและร้านค้าร้านอาหาร ท าให้บรรยากาศมีความคึกคักเพิ่มขึ้น และใน
อนาคตจะมีการเปิดโครงการ The Bay ศูนย์การค้าและร้านอาหารซึ่งมีลักษณะเป็น Community 
Mall ท าให้ในอนาคตพ้ืนที่อาจมีปริมาณนักท่องเที่ยวและผู้ใช้งานมากขึ้นด้วย  

 

ภาพที่  87 บรรยากาศการชมทัศนียภาพของผู้ใช้งานในพื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาล 

 

ภาพที่  88 ลักษณะของอาคารฝั่งตรงข้ามพื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลฯ 
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2. พื้นที่บริเวณพัทยากลาง (พื้นที่ 3 ทางเดินระหว่างพัทยาเหนือ-พัทยากลาง, พื้นที่ 
4 ลานพัทยากลาง และพื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ)  

จากภาพที่ 84 ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่บริเวณ
โดยรอบอ่าวพัทยาส่วนพัทยากลาง (ตั้งแต่ซอยพัทยา 6 ถึง ซอยพัทยา 10 บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ
นทรัลเฟสติวัล) มีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างโรงแรมที่พักและห้างร้านพาณิชยกรรมกับสถานบันเทิง  
โดยตั้งแต่ซอยพัทยา 6 มาจนถึงถนนพัทยากลาง การใช้ประโยชน์อาคารเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงแรมรี
สอร์ทขนาดใหญ่ที่บรรยากาศภายในมีความเป็นส่วนตัวสูง มีร้านอาหารและภัตตาคารของโรงแรมที่
วางตัวชิดแนวทางเท้าริมถนนพัทยาสาย 1 ซึ่งจะมีความอึกทึกน้อยกว่าบริเวณที่เป็นผับบาร์ และ
ตั้งแต่บริเวณแยกถนนพัทยากลางลงมายังทิศใต้ จะมีการกระจุกตัวกันของสถานบริการ ผับบาร์ และ
โรงแรมที่พักขนาดเล็กตามตรอกซอยที่เชื่อมถนนพัทยาสายที่ 1 และพัทยาสายที่ 2 ได้แก่ ซอย 7และ
ซอย 8 เป็นพื้นที่ส่วนที่มีความคึกคักของผู้คนที่แวะเวียนมาท่องเที่ยว รวมถึงมีห้างสรรพสินค้าเซ
นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงเป็นเหตุ
ให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้มีความคึกคักของกิจกรรมและมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างหนาแน่น 

 

ภาพที่  89 ลักษณะอาคารบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ 3, พื้นที่ 4 และพื้นที ่5 
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เมื่อพิจารณาลักษณะกิจกรรมของพื้นที่ 3 ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ -พัทยา
กลาง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านบนของแยกถนนพัทยากลาง พบว่ากิจกรรมการใช้งานของพื้นที่
นอกเหนือจากการสัญจรทางเท้าซึ่งผู้ใช้งานจะใช้เป็นทางผ่านของการเดินกลับไปยังโรงแรมที่พักใน
พื้นที่บริเวณพัทยาเหนือแล้ว ยังมีการใช้งานเพื่อการยืนรอขึ้นลงเรือท่องเที่ยวสปีดโบท ซึ่งจากการ
สอบถามพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในโรงแรมรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม 
และปัจจัยที่ท าให้ เกิดความหนาแน่นในการใช้งานกิจกรรมประเภทนี้อีกปัจจัยคือการที่มี
ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวสปีดโบทหลายรายใช้พื้นที่ชายหาดบริเวณดังกล่าวเป็นจุดจอดเรือรับส่ง
นักท่องเที่ยว อันเป็นปัจจัยการใช้งานพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริเวณพื้นที่ริมชายหาด ซึ่งใน
บริเวณชายหาดใกล้ เคียงกับพื้นที่ ที่  3 เป็นจุดที่ ไม่มีการกั้น เป็นพื้นที่ ส าหรับเล่นน้ าทะเล 
ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวจึงสามารถน าเรือมาจอดเพื่อรอรับและส่งนักท่องเที่ยวได ้

ส่วนของการใช้งานพื้นที่ริมชายหาดเป็นที่ตั้งของร้านค้าเตียงผ้าใบที่พบบริเวณริมพื้นที่ 
3 นี้ พบว่ามีต าแหน่งที่ไม่ได้วางตัวตลอดแนว แต่มีส่วนที่เป็นที่ว่างที่ไม่ได้มีการวางเตียงผ้าใบ ท าให้
ทัศนียภาพมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้จุดดังกล่าวเป็นจุดที่ผู้ใช้งานสามารถยืนชมวิวทิวทัศน์ได้โดยไม่
มีร่มมาบดบังมุมมอง  

 

ภาพที่  90 การใช้งานพื้นที่บริเวณริมชายหาดเป็นจุดรอรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเรือสปีดโบท 

 

ภาพที่  91 มุมมองจากพื้นที่ 3 บริเวณที่มีรม่ผ้าใบบดบัง และบริเวณที่ไม่มีร่มบดบัง 
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และในบริเวณพื้นที่ 4 ลานพัทยากลางซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ 5 ลานบริเวณตรง
ข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ มีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีความคึกคักของสถานบริการบันเทิง
ทั้งผับและบาร์ที่อยู่ริมถนนเลียบชายหาดและในถนนซอย และยังมีผู้ใช้งานที่มาจับจ่ายใช้สอยยัง
ศูนย์การค้าจ านวนมาก จนมีการถ่ายเทผู้ใช้งานจากทั้งสองบริเวณที่ขนานไปกับถนนพัทยาสายที่ 1 
ทั้งจากพื้นที่อาคารและฝั่งพื้นที่สาธารณะริมชายหาด ท าให้พื้นที่ลานพัทยากลางมีการใช้งานทั้งการ
เดินสัญจรซึ่งเป็นกิจกรรมแบบออกแรงและกิจกรรมแบบไม่ออกแรงกระจุกตัวอยู่บริเวณพื้นที่ทั้งลาน
พัทยากลางและลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯอยู่อย่างหนาแน่น 

การใช้งานบริเวณชายหาดที่ติดกับพื้นที่ลานพัทยากลาง ไม่มีการใช้งานเป็นร้านค้าเตียง
ผ้าใบแต่จะเป็นพื้นที่ที่จัดไว้ส าหรับลงเล่นน้ าทะเล ท าให้บริเวณลานสามารถมองออกไปเห็น
ทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้อย่างเต็มที่ ต่างจากบริเวณชายหาดที่ติดกับลานตรงข้ามห้างฯ ซึ่งเป็นจุดที่มี
ร้านค้าเตียงผ้าใบ ท าให้มุมมองต่ออ่าวพัทยาถูกบดบังจากความสูงของร่ม ผู้ใช้งานจึงนิยมไปยืนชมวิว
ตรงบริเวณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ดีกว่า 

 

 

ภาพที่  92 มุมมองอ่าวพัทยาจากพื้นที่ลานพัทยากลางและลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ 
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3. พื้นที่บริเวณพัทยาใต้ (พื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ และพื้นที่ 7 ทางเดิน
ระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้) 

จากผังภาพที่ 84 ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่บริเวณพัทยาใต้ ( ซอยพัทยา 
10 ถึงโค้งถนนพัทยาใต้) มีอาคารที่เป็นโรงแรมที่พักขนาดกลางและขนาดเล็ก สถานบริการบันเทิง
และร้านค้าพาณิชยกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่เรียงรายไปตามแนวถนนพัทยาสายที่ 1 และ
กระจุกตัวเป็นย่านสถานบันเทิงตามแนวตรอกซอยที่เชื่อมระหว่างถนนพัทยาสายที่ 1 และถนนพัทยา
สายที่ 2  โดยบรรยากาศความคึกคักของกิจกรรมและการสัญจรของนักท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่ต่อ
เนื่องมาจากย่านสถานบันเทิงถนนวอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งเป็นย่านสถานบันเทิงยามราตรี (Nightlife 
District) ที่มีความคึกคักที่สุดของเมืองพัทยา  

 

 

ภาพที่  93 ลักษณะอาคารบริเวณตรงข้ามพื้นที่ 6 อนุสรณ์ฯไปจนถึงพื้นที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อม
ระหว่างพัทยากลาง-พัทยาใต ้
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เมื่อพิจารณาจากลักษณะการใช้งานของพื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบและพื้นที่ 7 
ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ พบว่าการใช้งานพื้นที่ส่วนดังกล่าวมีการใช้งานประเภท
การสัญจรทางเท้าอย่างหนาแน่น อันเป็นผลจากผู้ใช้งานที่ใช้พื้นที่เพื่อการสัญจรไปยังย่านหรือพื้นที่
ส่วนอื่นๆที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 ทั้งโรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้า หรือผู้ใช้งานทีเดินเท้ามา
จากพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง เพื่อไปยังย่านสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่บนถนนวอล์คกิ้งสตรีทในช่วงค่ า 
เนื่องด้วยทางเท้าที่อยู่บริเวณฝั่งอาคารตรงข้ามพื้นที่มีความแคบ จึงท าให้ผู้ใช้งานนิยมข้ามาใช้งานที่
พื้นที่กรณีศึกษาซึ่งจะสามารถเดินเท้าได้สะดวกกว่า นอกจากการใช้งานการเดินเท้ าที่พบหนาแน่น
แล้ว การใช้งานพื้นที่เพื่อกิจกรรมการพักผ่อนได้แก่ การนั่งพักผ่อนตามที่นั่ง การยืนชมวิวหรือยืน
พูดคุย และการปูเสื่อนั่งรับประทานอาหาร ยังสามารถพบได้ตามพื้นที่ว่างที่อยู่ถัดจากพื้นที่ของ
ทางเดิน โดยบริเวณพื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบเป็นบริเวณที่สามารถยืนชมวิวได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากไม่มีร่มของร้านค้าเตียงผ้าใบมาบดบังทัศนียภาพ ต่างจากบริเวณพื้นที่ส่วนที่ 7 ที่มีร้านค้า
เตียงผ้าใบวางตัวชิดริมขอบพื้นที่เกือบตลอดแนวจนท าให้ทัศนียภาพถูกบดบัง ผู้ใช้งานจะใช้พื้นที่
บริเวณบันไดทางลงชายหาดเนจุดที่ยืนชมวิวและถ่ายรูปแทน  

 

 

ภาพที่  94 มุมมองไปยังอ่าวพัทยาจากพื้นที่ 6 อนุสรณ์ฯ และพื้นที ่7 ทางเดินส่วนเชืพัทยากลาง-ใต ้
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 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเข้าใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพทัยา

สายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) 

1. การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาด
พัทยา) 

พื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1 เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะ
เป็นพื้นที่เปิดโล่งซึ่งไม่มีขอบเขตหรือองค์ประกอบที่ปิดล้อมพื้นที่ โดยเป็นลักษณะทางเดินเท้าขนาด
กว้างที่วางตัวเลียบขนานไปตามแนวของชายหาดอ่าวพัทยาและแนวถนนพัทยาสาย 1 เป็นผลให้
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างอิสระ โดยผู้ใช้งานจะมีทั้งที่ใช้ทางม้าลาย
ข้ามถนนซึ่งมีการจัดวางเฉพาะจุดที่ตรงกับพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น ได้แก่ บริเวณพัทยากลาง และ
บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ และมีทั้งที่ข้ามถนนเองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย 

 

ภาพที่  95 ทางม้าลายข้ามถนนและพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ไม่เหมาะสม 
เมื่อพิจารณาจากต าแหน่งของทางเข้าพื้นที่และกิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นพบว่ามี

ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดยจากต าแหน่งของพื้นที่ส่วนแรกคือพื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ เป็นพื้นที่
ซึ่งมีกิจกรรมการใช้งานที่ค่อนข้างเบาบางเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งานของพื้นที่ส่วนอื่นๆ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ส่วนที่ติดต่อกับทางเท้าเลียบแนวเขตรั้วโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ทซึ่งเป็นทางเท้าที่มีความแคบ 
ขาดการเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องกับทางเท้าส่วนอื่นๆที่ผู้ใช้งานนิยมใช้งานเพื่อสัญจรและไม่มีการออกแบบ
เป็นทางเข้าที่ชัดเจน ทั้งยังเป็นพื้นที่ส่วนที่ติดกับโค้งถนนซึ่งยานพาหนะจะใช้ความเร็วค่อนข้างสูง 
เป็นผลท าให้การเข้าถึงเพื่อการใช้งานเป็นไปอย่างไม่สะดวก (ภาพที่ 96)  
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ภาพที่  96 ทางเข้าพื้นที่ส่วนที่ติดกับพ้ืนที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
เช่นเดียวกันกับบริเวณส่วนปลายของพื้นที่ทางด้านทิศใต้ที่มีอาณาเขตต่อเนื่อง กับ

ย่านถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีทซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงของผู้ใช้งานเป็นไปอย่างล าบาก เนื่องจากไม่มี
การออกแบบทางเท้าที่มีขนาดที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเดินเข้าถึงอย่างต่อเนื่องระหว่างย่านส าคัญ
กับพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานและเอื้อให้พื้นที่มีการใช้งานที่  รวมถึง
โอกาสในการส่งเสริมความเป็นไปของกิจกรรมพื้นที่โดยรอบ (ภาพที่ 97) 

 

 

ภาพที่  97 ทางเท้าส่วนที่เชื่อมจากถนนวอล์คกิ้งสตรีทมายงัพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 
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  2. การจัดสรรและแบ่งส่วนของพื้นที่ใช้สอยบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณ
ถนนพัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) 

ลักษณะการออกแบบทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ทางเดินแคบยาว
เลียบขนานไปตามแนวชายหาดพัทยา และมีการออกแบบพื้นที่นอกเหนือจากการรองรับการใช้งาน
เดินสัญจรเป็นพื้นที่ลานได้แก่ลานพัทยาเหนือ ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ลานพัทยา
กลาง และลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลฯ และส่วนที่เป็นทางเดินซึ่งแทรกผ่านพื้นที่
ส าคัญคืออนุสรณ์สโมสรเรือใบ จากการเก็บข้อมูลส ารวจเพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการจัดแบ่ง
พื้นที่ใช้สอยและการแบ่งโซนการใช้งานซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานขึ้นบนพื้นที่
สาธารณะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นการวิเคราะห์ได้แก่ 1. การจัดสรรและแบ่งส่วนพื้นที่ใช้
สอยพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา)ในภาพรวม และ 2. การจัดสรร
และแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยในรายพื้นที่ศึกษาย่อยทั้ง 7 พื้นที่ สามารถอธิบายได้ดังนี ้

2.1 การจัดสรรและแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 
1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา)ในภาพรวม พิจารณาความสัมพันธ์ของต าแหน่งพื้นที่ใช้สอยบนพื้นที่
สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 กับบริบทโดยรอบตามแนวถนนพัทยาสายที่ 1  ซึ่งแสดงในผัง
ภาพที่ 98 พบว่ามีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงของการส่งเสริมและไม่ส่งเสริมการใช้งาน อธิบายได้จาก
ต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ดังนี้ 

2.1.1 พัทยาเหนือ (โค้งถนนพัทยาเหนือ-ถนนเลียบชายหาดพัทยาซอย 6)   
จากผังภาพที่ 98 บริบทพื้นที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่

เป็นโรงแรมที่พักและร้านอาหารของโรงแรมที่วางตัวตามแนวถนนเลียบชายหาดพัทยา นอกเหนือจาก
การจัดสรรการใช้สอยเพื่อการเดินเท้าซึ่งเป็นกิจกรรมการใช้งานแบบออกแรง  ยังมีการจัดสรรพื้นที่
ประเภทลาน(Plaza) ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมการใช้งานแบบไม่ออกแรง  ได้แก่บริเวณพื้นที่ 1 ลาน
พัทยาเหนือซึ่งอยู่ด้านบนสุดส่วนที่ติดกับแนวรั้วของโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ทและเชื่อมกับทางเท้าเลียบ
ถนนพัทยาเหนือ และพื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ โดยจากการสังเกตการณ์
การใช้งานในช่วงเวลา 16.00-18.00น. ของวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ พบว่าบริเวณพื้นที่ 1 ลานพัทยา
เหนือจะมีการใช้งานที่เบาบาง เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งที่อยู่ติดกับบริเวณโรงแรมที่พักซึ่งมีขอบเขตที่
เป็นส่วนตัวและอยู่ไกลจากจุดที่มีการกระจุกตัวของร้านค้าร้านอาหาร ส่วนพื้นที่ 2 ลานบริเวณข้าง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จะมีผู้ใช้งานเข้ามามากกว่าพื้นที่แรก สอดคล้องกับลักษณะของบริบท
โดยรอบ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ส าหรับกิจกรรมแบบไม่ออกแรงรองรับผู้ใช้งานที่เดินเชื่อมต่อไปยังย่านร้านค้า
และ สถานบันเทิงที่อยู่บริเวณถนนพัทยาสายที่ 2 และย่านพัทยากลาง 
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ภาพที่  98 ผังแสดงการจัดสรรแบ่งส่วนพ้ืนที่ใช้สอยพื้นทีส่าธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 
1 ในภาพรวม 
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2.1.2 พัทยากลาง (ถนนเลียบชายหาดพัทยาซอย6 -ถนนเลียบชายหาด
พัทยาซอย10)  

จากผังภาพที่ 98 พื้นที่ส่วนพัทยากลางเป็นพื้นที่ซึ่งมีการใช้ประโยชน์
อาคารที่ค่อนข้างหลากหลายกว่าบริเวณพื้นที่พัทยาเหนือ โดยจะมีทั้งโรงแรมที่พัก สถานบริการผับ-
บาร์ ร้านอาหารจนไปถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และยังเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อกับถนนสาย
หลักคือถนนพัทยากลาง การจัดสรรพื้นที่ที่ถูกเพิ่มเติมมาจากการเป็นพื้นที่ทางเดินคือพื้นที่ลาน มี
ทั้งสิ้น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง โดยตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกจุดตัดถนนเลียบชายหาด
พัทยา-ถนนพัทยากลาง เป็นลานขนาดใหญ่และมีผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานอย่างหนาแน่น กิจกรรมการใช้
งานนอกจากการเดินเท้าซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ Active ผู้ใช้งานนิยมเข้ามาใช้งานเพื่อการนั่งพักผ่อน
พูดคุยและชมวิว เป็นจุดที่รองรับจ านวนผู้ใช้งานจากร้านอาหารและสถานบริการผับบาร์ รวมถึงจาก
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลฯและโรงแรมที่พักที่อยู่ตามซอยต่างๆ ส่วนลานอีกจุดคือพื้นที่ 5 ลาน
บริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ เป็นอีกจุดที่มีการใช้งานนั่งเล่นพักผ่อนหนาแน่น เนื่องจากมี
องค์ประกอบที่นั่งที่ชัดเจน จงึกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับผู้ใช้งานที่มาจากห้างสรรพสินค้าฝั่งตรงข้าม  

ส่วนที่อยู่ เหนือขึ้นไปจากสามแยกถนนพัทยากลาง  ได้แก่พื้นที่  3 
ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง พื้นที่มีลักษณะการออกแบบเป็นทางเดิน
แคบยาวซึ่งมีหน้าที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานจากพื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลฯไปยังพื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานเพื่อการเช่ือมต่อพื้นที่ใช้สอยย่อยของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 

2.1.3 พัทยาใต้ (ถนนเลียบชายหาดซอย10-ถนนพัทยาใต้)  
บริบทของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณตั้งแต่ถนนเลียบชายหาดซอย10 ไป

จนถึงโค้งถนนพัทยาใต้บริเวณทางเข้าถนนวอล์คกิ้งสตรีท จะมีการใช้ประโยชน์อาคารเป็นโรงแรมที่
พักที่อยู่ตามซอกซอยต่างๆ ห้างสรรพสินค้าและสถานบริการผับบาร์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ต่อเนื่องไป
จนถึงย่านสถานบันเทิงบนถนนวอล์คกิ้งสตรีท จึงท าให้มีผู้ใช้งานใช้งานพื้นที่เพื่อการเดินเชื่อมต่อ
ระหว่างพื้นที่อ่าวพัทยาไปยังย่านสถานบันเทิงในช่วงเย็น การจัดสรรพื้นที่ในบริเวณนี้จึงเป็นลักษณะ
ทางเดินแคบยาว โดยในระหว่างเส้นทางเดินไม่มีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับเป็นลานเอนกประสงค์หรือ
พื้นที่ส าหรับรองรับการใช้งานแบบผ่อนคลายที่เป็นสัดส่วนแยกจากทางเดินชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่บริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้ารอยัลการ์เด้นซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น 
และบริเวณส่วนปลายของทางเดินพื้นที่สาธารณะริมชายหาด เมื่อสิ้นสุดขอบเขตพื้นที่ก็ไม่ได้มีการ
ออกแบบพื้นที่เปลี่ยนถ่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับย่านสถานบันเทิงอย่างสะดวกต่อเนื่อง ท าให้พื้นที่
ไม่มีการใช้งานที่สอดคล้องสนับสนุนกันอย่างที่ควร  
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2.2 การจัดสรรและแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่ศึกษาย่อยทั้ง 7 พื้นที่ 

จากการเก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะบริเวณถนน
พัทยาสายที่1 ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแบ่งเป็นพื้นที่ศึกษาออกเป็น 7 พื้นที่ตามที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้วนั้น 
ภายในพื้นที่มีการจัดสรรแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมการใช้งาน ทั้งกิจกรรมแบบออกแรงหรือ
มีการเคลื่อนไหว (Active Activity) และกิจกรรมแบบผ่อนคลาย (Passive Activity) โดยแต่ละพื้นที่
สามารถอธิบายลักษณะการจัดสรรแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ดังนี้ 

2.2.1 พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ  
ลานพัทยาเหนือเป็นพื้นที่ส่วนแรกสุดของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนน

พัทยาสายที่ 1 โดยมีที่ตั้งติดกับโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ทและถนนพัทยาสายที่ 1 ส่วนที่ต่อเนื่องมาจาก
ถนนพัทยาเหนือ โดยลักษณะการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้มีการออกแบบพื้นที่เป็นลักษณะทางเท้าขนาน
ไปกับแนวถนนและชายหาด ขนาดกว้าง 5-19.40เมตร จากภาพที่ 99 แสดงต าแหน่งการออกแบบ
พื้นที่ให้เป็นลักษณะลานที่บริเวณด้านบนสุดส่วนต้นชายหาด และมีการจัดสรรที่นั่งในส่วนที่อยู่ติดกับ
ชายหาด ลักษณะการจัดสรรพื้นที่ไม่ได้มีการแบ่งส่วนของพื้นที่กิจกรรมการใช้งานแบบ Active และ 
Passive อย่างมีขอบเขตและที่ชัดเจน แต่จากการสังเกตการใช้งานผู้ใช้นิยมใช้งานเดินและวิ่งออก
ก าลังกายบนพื้นที่ฝั่งที่ติดกับถนนพัทยาสายที่  1 ส่วนพื้นที่ฝั่งที่อยู่ติดกับชายหาดจะมีการใช้งานแบบ 
Passive เนื่องจากสามารถใช้ขอบของลานเป็นที่นั่ง และเป็นจุดที่สามารถยืนชมวิวอ่าวพัทยาได้  

 

 

ภาพที่  99 รูปตัดพื้นที่ 1 แสดงต าแหน่งประเภทกิจกรรมผ่อนคลายและออกแรง 
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ภาพที่  100 ผังแสดงเส้นทางการเดินและบริเวณที่เกิดกิจกรรมบนพื้นที่ 1 เวลา 16.00-18.00 
 



  175 

2.2.2 พื้นที่ 2 ลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯเป็นพื้นที่ส่วนที่มีการออกแบบให้

ขยายกว้างออกจากพื้นที่ทางเดิน โดยมีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ติดกับศาลซึ่งมีลักษณะการออกแบบพื้นที่ใช้
สอยไม่ได้ออกแบบลานให้โอบล้อมตัวศาล จากการสังเกตการใช้งานพบว่าผู้ใช้มีกิจกรรมการใช้งาน
แบบออกแรงหรือเคลื่อนไหวบนพื้นที่ในส่วนที่ติดกับถนนพัทยาสายที่ 1 ในขณะที่ส่วนที่อยู่ติดกับ
ชายหาดจะมีกิจกรรมการใช้งานแบบผ่อนคลายคือนั่งพักผ่อนตามที่นั่งพักและยืนชมวิว ทั้งนี้การใช้
งานแบบปูเสื่อนั่งบนพื้นนั้นพบได้บริเวณใต้ร่มไม้ซึ่งไม่ได้มีการจัดสรรพื้นที่ที่แยกออกจากส่วนทางเดิน
สัญจรอย่างเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ส่วนบริเวณลานมีการใช้งานเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนซึ่งมีจุดที่นั่งและ
ประติมากรรมตั้งเด่นตรงกลางลาน ปัญหาที่พบจากการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยคือการซ้อนทับกันของการ
ใช้งานเดินสัญจรและการเคารพสักการะศาล เนื่องจากการวางต าแหน่งของลาน ศาลและทางเดินไม่
สัมพันธ์กัน และไม่มีการออกแบบให้แบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเย็นที่ผู้ใช้งานเข้ามากระจุกตัวและสัญจรผ่านพ้ืนที่ลานอย่างหนาแน่น  

 

 

ภาพที่  101 รูปตัดพื้นที่ 2 แสดงต าแหน่งประเภทกิจกรรมผ่อนคลายและออกแรง 
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ภาพที่  102 ผังแสดงเส้นทางการเดินและบริเวณที่เกิดกิจกรรมบนพื้นที่ 2 เวลา 16.00-18.00 
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2.2.3 พื้นที่ 3 ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 
พื้นที่ส่วนที่  3 ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ -พัทยากลางมีการ

ออกแบบพื้นที่เป็นทางเดินเท้าลักษณะแคบยาวโดยเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างลานบริเวณศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินฯและลานพัทยากลาง การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยคือมีการจัดให้เป็นทางเดินซึ่งขนาบสอง
ข้างด้วยแนวต้นไม้ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งส่วนการใช้งานกิจกรรมประเภทออกแรง (Active) และกิจกรรม
การใช้งานประเภทผ่อนคลาย (Passive) ที่ชัดเจน ซึ่งจากข้อมูลต าแหน่งการใช้งานของกิจกรรม
ประเภทต่างๆบนพื้นที่ในช่วงเวลาเย็นนั้น พบว่าพื้นที่มีการใช้งานเดินสัญจรและวิ่งออกก าลังกายซึ่ง
เป็นกิจกรรมแบบออกแรง (Active) ทับซ้อนกับการใช้งานนั่งพักผ่อนและยืนรอซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ
ผ่อนคลาย (Passive) โดยเฉพาะการยืนรอเพื่อขึ้น-ลงเรือท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวซึ่งกระจุกตัว
หนาแน่นบนพื้นที่ทางเดินเท้าบางส่วน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการใช้งานเดินผ่านไปมา จนเกิดปัญหาด้าน
การใช้งานและการเดินที่ไม่สะดวกต่อเนื่อง 

 

 

ภาพที่  103 รูปตัดของพ้ืนที่ 3 แสดงต าแหน่งประเภทกิจกรรมแบบผ่อนคลายและออกแรง 
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ภาพที่  104 ผังแสดงเส้นทางการเดินและบริเวณที่เกิดกิจกรรมบนพื้นที่ 3 เวลา 16.00-18.00 
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2.2.4 พื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 
ลานพัทยากลางเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนพัทยาสายที่1และ

ถนนพัทยากลางซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยากับถนนสุขุมวิท 
ลักษณะการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยคือมีลักษณะเป็นทางเดินเท้าขนาบด้วยแนวต้นไม้ ตรงบริเวณที่ตรงกับ
สามแยกมีการออกแบบพื้นที่เป็นลานขนาดกว้างขยายออกจากทางเดินยื่นไปยั งพื้นที่ชายหาดเป็น
ลักษณะโค้ง ไม่ได้มีการออกแบบขอบเขตกั้นระหว่างลานและทางเดินที่ชัดเจน จากการส ารวจการใช้
งานพบว่ากิจกรรมการใช้งานแบบออกแรง (Active) ได้แก่การเดินและวิ่งออกก าลังกายจะมีการใช้
งานที่บริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับถนนพัทยาสายที่ 1 และการใช้งานประเภทผ่อนคลาย (Passive) ได้แก่
การนั่งพักผ่อน นั่งปูเสื่อรับประทานอาหารและยืนชมวิวนั้นจะอยู่บริเวณส่วนพื้นที่ที่ติดกับชายหาด
และที่บริเวณลานซึ่งไม่มีการจัดสรรที่นั่งที่ชัดเจน แต่ผู้ใช้งานจะใช้ขอบของลานและขั้นบันไดเป็นที่นั่ง 
ด้วยขนาดความกว้างของพื้นที่ท าให้การใช้งานแบบผ่อนคลายและออกแรงที่บริเวณลานไม่มีการ 
ปะทะใกล้ชิดกัน แต่จะมีการใช้งานที่ทับซ้อนหรือปะทะกันแบบใกล้ชิดในบางจุด ได้แก่กลุ่มผู้ใช้งานที่
นั่งปูเสื่อรับประทานอาหารบริเวณใต้ร่มไม้กับกลุ่มผู้ใช้งานที่เดินสัญจรเนื่องจากผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งาน
พื้นที่มีปริมาณหนาแน่นและไม่มีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนส าหรับการใช้งานแต่
ละประเภท นอกจากนี้พื้นที่ลานพัทยากลางยังเป็นลานหลักที่มีการใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งเวทีและ 
ป้ายคัทเอ้าท์ในช่วงวาระส าคัญต่างๆ ซึ่งเมื่อถึงช่วงโอกาสดังกล่าว  พื้นที่จะไม่สามารถเข้าใช้งาน
กิจกรรมแบบผ่อนคลายได้ เนื่องจากถูกโครงสร้างของเวทีและป้ายปิดกั้นพื้นที่และมุมมองก็ถูกบดบัง
ด้วย 

 

ภาพที่  105 รูปตัดพื้นที่ 4 แสดงต าแหน่งประเภทกิจกรรมแบบผ่อนคลายและออกแรง 
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ภาพที่  106 ผังแสดงเส้นทางการเดินและบริเวณที่เกิดกิจกรรมบนพื้นที่ 4 เวลา 16.00-18.00 
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2.2.5 พื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ  
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดส่วนทีอยู่บริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัล

พัทยาบีช มีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ทางเดินลักษณะแคบยาวเลียบขนานไปกับถนนพัทยาสายที่ 
1 และชายหาดพัทยา ลักษณะการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยคือเป็นพื้นที่ทางเดินเท้าที่รองรับกิจกรรมแบบ
ออกแรงหรือมีการเคลื่อนไหว (Active) ได้แก่การเดินและการวิ่งออกก าลังกาย ซึ่งจากการส ารวจ
ข้อมูลต าแหน่งการใช้งานคือจะอยู่บริเวณส่วนที่ชิดริมถนนพัทยาสายที่ 1 ส่วนพื้นที่ด้านในที่ติดกับ
พื้นที่ชายหาดมีการจัดสรรให้เป็นพื้นที่ส าหรับกิจกรรมการพักผ่อน (Passive) โดยมีที่นั่งตามจุดต่างๆ
ใต้ร่มไม้ริมทางเดินเท้า และบริเวณส่วนพื้นที่ที่มีการขยายออกจากส่วนของทางเดินเป็นพื้นที่ลานมี
การออกแบบจัดตั้งประติมากรรมเป็นจุดสนใจและเป็นจุดที่ผู้ใช้งานนิยมนั่งพักผ่อนพูดคุยกัน 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการใช้งานหนาแน่นจากผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยวที่ข้ามถนนมาจาก
ห้างสรรพสินค้าและเดินสัญจรบนพื้นที่ จะพบการปะทะกันอย่างใกล้ชิดของกิจกรรมการนั่งและยืนที่
บริเวณประติมากรรมกับการเดินเท้า ส่วนบริเวณอื่นๆที่พบการใช้งานแบบผ่อนคลายคือนั่งปูเสื่อ
รับประทานอาหารนั้นไม่ได้มีการออกแบบพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนจากพื้นที่ทางเดิน ผู้ใช้งานจะ
นิยมใช้งานที่บริเวณใต้ร่มไม้และบริเวณขั้นบันไดซึ่งลงไปยังพื้นที่ชายหาด 

 

 

ภาพที่  107 รูปตัดพื้นที่ 5 แสดงต าแหน่งประเภทของกิจกรรมแบบผ่อนคลายและออกแรง 
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ภาพที่  108 ผังแสดงเส้นทางการเดินและบริเวณที่เกิดกิจกรรมบนพื้นที่ 5 เวลา 16.00-18.00 
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2.2.6 พื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบเป็นพื้นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง

พัทยา มีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 ด้านหน้าของซอย 11 ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า Mike 
Shopping Mall การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดในส่วนนี้เป็นทางเดินแคบยาว
ที่ต่อเน่ืองมาจากพื้นที่ส่วนพัทยากลางและจากส่วนพัทยาใต้ มาบรรจบกับบริเวณอนุสรณ์สถานสโมสร
เรือใบซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยกระดับพื้นสูงขึ้นมาจากระดับทางเดินของพื้นที่สาธารณะ และมีการออกแบบ
ระเบียงทางเดินไม้ยื่นออกไปยังพื้นที่ชายหาดล้อมรอบอนุสรณ์ฯ ด้วยลักษณะการออกแบบดังกล่าวท า
ให้กิจกรรมการใช้งานแบบออกแรง (Active) ได้แก่การเดินสัญจร มีความต่อเนื่องมาจากทางเดินเท้า
ส่วนอื่นๆเข้ามายังพื้นที่ของอนุสรณ์ฯที่เป็นพื้นที่ยกระดับพื้น รวมถึงมีการใช้งานเดินสัญจรอ้อมตัว
พื้นที่อนุสรณ์ฯผ่านระเบียงทางเดินไม้ ในขณะเดียวกันที่การใช้งานแบบผ่อนคลาย (Passive) ทั้งการ
นั่งพักผ่อน นั่งปูเสื่อรับประทานอาหารและยืนชมวิวนั้นก็มีการใช้งานบนพื้นที่อนุ สรณ์ฯด้วย
เช่นเดียวกัน เนื่องจากการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยส าหรับพักผ่อนและเดินเท้าที่ไม่ได้แยกเป็นสัดส่วน 
รวมถึงขนาดพื้นที่ที่แคบไม่มีส่วนที่ขยายออกจากพื้นที่ทางเดินเพื่อรองรับการใช้งานแบบผ่อนคลาย 
ท าให้มีการทับซ้อนของกิจกรรมกันโดยตรง ได้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านบนพื้นที่และผู้ใช้งานที่นั่งหรือยืน
พักผ่อน ส่งผลต่อบรรยากาศและความสะดวกของการใช้งาน   

 

 

ภาพที่  109 รูปตัดของพ้ืนที่ 6 แสดงต าแหน่งประเภทของกิจกรรมแบบผ่อนคลายและออกแรง 
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ภาพที่  110 ผังแสดงเส้นทางการเดินและบริเวณที่เกิดกิจกรรมบนพื้นที่ 6 เวลา 16.00-18.00 
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2.2.7 พื้นที่ 7 ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ 
ทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ เป็นพื้นที่ศึกษาย่อยส่วน

สุดท้ายซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา โดยเป็นทางเดินเท้าที่เชื่อมมา
จากถนนวอล์คกิ้งสตรีทซึ่งเป็นย่านสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยา การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย
ของพื้นที่ส่วนนี้คือเป็นทางเดินเท้าแคบยาวที่วางตัวเลียบขนานไปกับถนนพัทยาสายที่ 1 และพื้นที่
ชายหาด จากลักษณะทางกายภาพพบว่าพื้นที่ได้ออกแบบการใช้สอยโดยเน้นไปที่การเป็นทางเดินเพื่อ
รองรับกิจกรรมการใช้งานแบบออกแรงหรือมีการเคลื่อนไหวคือการเดินเท้าสัญจร ไม่ได้มีการ
ออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการใช้งานแบบผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดและเป็นสัดส่วน ซึ่งจาก
การส ารวจการใช้งานพบว่าต าแหน่งของผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานกิจกรรมประเภทผ่อนคลาย (Passive) 
ทั้งนั่งพักผ่อน ปูเสื่อรับประทานอาหาร จะมีการใช้งานที่บริเวณพื้นที่ใต้ร่มไม้ริมทางเดินและบริเวณ
บันไดทางลงไปยังพื้นที่ชายหาด ท าให้เกิดการซ้อนทับกันของกิจกรรมสองรูปแบบ อันก่อให้เกิดความ
ไม่สะดวกในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานเดินเท้าหนาแน่น ส่วนการใช้งานเพื่อชมวิวนั้นจะพบได้น้อยและมัก
พบบริเวณทางลงไปยังชายหาด ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดที่ไม่มีร่มของร้านค้าเตียงผ้าใบ ท าให้
ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ 

 

 

ภาพที่  111 รูปตัดพื้นที่ 7 แสดงต าแหน่งประเภทของกิจกรรมแบบผ่อนคลายและออกแรง 
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ภาพที่  112 ผังแสดงเส้นทางการเดินและบริเวณที่เกิดกิจกรรมบนพื้นที่ 2 เวลา 16.00-18.00 
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  2.3 การสัญจรภายในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาด
พัทยา) 

พื้นที่สาธารณะกรณีศึกษาเป็นพื้นที่สาธารณะประเภททางซึ่งมีลักษณะทางกายภาพ
เป็นทางเดินเท้าเลียบขนานไปตามชายหาดพัทยาและถนนพัทยาสายที่ 1 มีความกว้างตั้งแต่ 5.60
เมตร ถึง 24.00 เมตร โดยมีลักษณะการออกแบบเป็นพื้นที่ส าหรับกิจกรรมเอนกประสงค์ได้แก่บริเวณ
ลานพัทยาเหนือ ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟส
ติวัลพัทยาบีช และพื้นที่ส่วนที่มีทางเดินเท้าทับซ้อนกลืนไปกับจุดที่ส าคัญได้แก่บริเวณอนุสรณ์สถาน
สโมสรเรือใบ จากการส ารวจลักษณะการใช้วัสดุพื้นผิวของพื้นที่พบว่ามีการใช้วัสดุพื้นผิวเป็นแผ่นปู
ทางเท้าบล็อกคอนกรีตตลอดทั้งพื้นที่ตั้งแต่ส่วนพัทยาเหนือจนถึงสุดปลายพื้นที่ส่วนพัทยาใต้ และมี
การใช้ไม้ระแนงเป็นทางเดินยื่นออกมาจากบริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ซึ่งลักษณะการ
ออกแบบพื้นที่เป็นแบบทางเท้าที่ผนวกพื้นที่กิจกรรมเอนกประสงค์และพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อน
ใจเป็นไปเพื่อรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวที่มายังพื้นที่ชายหาดพัทยาและบริเวณโดยรอบ 
รวมถึงเป็นพื้นที่ส าหรับเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนที่พัทยาเหนือและพัทยาใต้  

ปัญหาในด้านการสัญจรที่เกิดจากลักษณะการออกแบบทางกายภาพของพื้นที่
สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 นั้นพบว่าในพื้นที่บางจุดมีความกว้างของทางเดินที่ไม่เพียงพอต่อ
การรองรับการใช้งาน รวมถึงมีการกีดขวางการใช้งานทั้งจากผู้ใช้งานเองและจากองค์ประกอบทาง
กายภาพ  ได้แก่ทางเดินที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ เป็นส่วนที่มีความกว้างของทางเดิน
เพียง 5.60 เมตร เป็นผลท าให้ในช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่มีผู้ใช้งานสัญจรผ่านพื้นที่อย่างหนาแน่น
นั้นเกิดการใช้งานที่ไม่สะดวกและมีบรรยากาศการเดินที่ไม่คล่องตัว ส่วนบริเวณทางเดินระหว่างพื้นที่
พัทยาเหนือ-พัทยากลาง มีความกว้างของทางเดิน 13.00 เมตร ซึ่งกว้างเพียงพอส าหรับการเดินสัญจร
และการวิ่งออกก าลังกาย แต่ทั้งนี้มีบริเวณทางเดินมีการใช้งานเป็นพื้นที่ยืนพักรอเพื่อขึ้น -ลงเรือ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่กระจุกตัวอยู่จ านวนมาก ท าให้เกิดการกีดขวางการสัญจรอันส่งผลให้
ทางเดินแคบลง 
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        ภาพ (ก)         ภาพ (ข) 
ภาพที่  113 การใช้งานที่กีดขวางการสัญจรบริเวณพ้ืนที่ทางเดินของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา  

(ก) การใช้งานที่การกีดขวางการสัญจรบริเวณทางเดินระหว่างพ้ืนที่พัทยากลาง-ใต ้
(ข) การใช้งานที่กีดขวางการสัญจรบริเวณทางเดินนระหว่างพ้ืนที่พัทยาเหนือ-กลาง 

ส่วนบริเวณพื้นที่ลานที่การออกแบบให้มีขนาดกว้างกว่าพื้นที่ทางเดินส่วนอื่นนั้น
พบปัญหาด้านการกีดขวางการสัญจร พื้นที่ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลพัทยา
บีช ที่มีการออกแบบพื้นที่นั่งพักและประติมากรรมซึ่งในช่วงเวลาเย็นจะมีผู้ใช้งานกระจุกตัวหนาแน่น
จนเกิดการกีดขวางการเดินเท้าและการวิ่งออกก าลังกาย นอกจากนี้พื้นที่ที่เป็นลานยังพบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องลื่นไหลของการเดินสัญจร เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนมีการทับซ้อนกับพื้นที่ใช้
งานหรือจุดส าคัญได้แก่ ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯซึ่งออกแบบพื้นที่ ลานไม่ได้โอบล้อม
พื้นที่ศาล โดยจะอยู่ถัดไปจากตัวที่ตั้งศาลฯ ท าให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นคอขวดซึ่งผู้ใช้งานที่ยืน
เคารพสักการะจะเกิดการปะทะกันกับผู้ใช้งานที่สัญจรผ่านเข้า-ออกลานบริเวณดังกล่าว ท าให้เกิด
ความไม่สะดวก จนผู้ใช้งานบางรายจ าต้องลงมาเดินเท้าบนพื้ นที่ถนนแทนซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายได้ 

นอกจากบริเวณพื้นที่ลานส่วนต่างๆที่พบปัญหาการใช้งานแล้ว บริเวณจุดส าคัญ
อีกจุดที่พบปัญหาด้านการสัญจรคือ บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
ย่านพัทยาใต้ พื้นที่ส่วนดังกล่าวมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยา
สายที่ 1 ส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นทางเดินที่กลืนไปกับอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบซึ่งมีระดับพื้นที่ยก
สูงขึ้น 1.20 เมตร จากระดับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ถึงแม้จะมีการออกแบบเป็นระเบียงทางเดินไม้ที่ยื่นออก
จากตัวอนุสรณ์สถานฯ เชื่อมการสัญจรของพื้นที่ทางเดินแล้ว พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีปัญหาด้านความ
ต่อเนื่องของการสัญจรตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ต่างระดับและระเบียงทางเดินที่
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มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมฉาก รวมถึงการกีดขวางการสัญจรจากกลุ่มผู้ใช้งานนั่งพักผ่อนและยืนพูดคุยที่
บริเวณขั้นบันไดและบริเวณระเบียงทางเดิน จนผู้ใช้งานบางส่วนหลบเลี่ยงการกีดขวางด้วยการเดิน
บริเวณริมขอบทางเดินส่วนที่ติดกับถนนพัทยาสายที่ 1 เป็นเหตุอันจะก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งาน
พื้นที่ 

 

ภาพที่  114 ลักษณะทางเดินเท้าที่มีสิ่งกีดขวางและการเปลี่ยนระดับซึ่งท าให้ใช้งานได้ไม่ต่อเนื่อง 
ปัญหาอื่นๆที่นอกเหนือจากการออกแบบลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถรองรับ

การใช้งานเดินสัญจรที่เพียงพอและไม่ส่งเสริมให้มีการสัญจรที่ต่อเนื่องลื่นไหลนั้นจะเป็นปัญหาที่
เกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ละเมิดข้อห้ามในการน ายานพาหนะเข้ามาในพื้นที่ ได้แก่รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ โดยผู้วิจัยพบการละเมิดข้อห้ามดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ลานพัทยาเหนือ ลานพัทยากลางและ
ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ใช้งานกระจุกตัวหนาแน่น อันเป็นสาเหตุ
หน่ึงที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้งานทั้งการสัญจรและกิจกรรมอื่นๆบนพื้นที่ 

 

ภาพที่  115 การละเมิดข้อห้ามในการห้ามน ายานพาหนะเข้ามาใช้ในบรเิวณพ้ืนที่สาธารณะฯ 
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  2.4 แสงและร่มเงาจากพืชพรรณ  
พื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา) เป็นพื้นที่ที่มี

ปริมาณพืชพรรณปลูกเรียงรายขนาบทั้งสองข้างของพ้ืนที่ซึ่งเลียบขนานไปตามแนวชายหาดพัทยาและ
ถนนพัทยาสายที่ 1 ต้นไม้ที่ขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นตระกูลปาล์ม จ าแนกตามชนิดโดยมีความ
สูงเฉลี่ยดังนี้  

1. มะพร้าว    ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร  
2. ตาล   ความสูงเฉลี่ย 8.5 เมตร    
3. ปาล์มเป็ตติโค้ท ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร   
4. ปาล์มเชอร์รี ่  ความสูงเฉลี่ย 3 เมตร  
5. อินทผาลัม  ความสูงเฉลี่ย 2.5 เมตร   
6. อินทผาลัมใบตั้ง ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร 
รวมถึงไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่ได้แก่ หูกวางและต้นนทรี ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 8 

เมตรและ 15 เมตรตามล าดับ   
 

 

ภาพที่  116 มะพร้าว, ตาล และปาล์มเป็ตติโคต 

 

ภาพที่  117 ปาล์มเชอร์รี,่ อินทผาลัม และอินทผาลัมใบต้ัง 
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จากการส ารวจการใช้งานบนพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบ
ชายหาดพัทยา) พบว่าปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พื้นที่มีกิจกรรมการใช้งานเกิดขึ้นหนาแน่นที่สุดในช่วงเวลา
ตั้งแต่ 16.00น.-18.00น. คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแสงและร่มเงาจากต้นไม้ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์เริ่มคล้อยตัวลง ประกอบกับภายในพื้นที่สาธารณะกรณีศึกษามีการปลูกต้นไม้
เรียงรายตลอดแนวของพื้นที่ตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือไปจนถึงพื้นที่ส่วนพัทยาใต้ ซึ่งในช่วงเย็นจะมีร่ม
เงาจากพืชพรรณช่วยให้บรรยากาศของพื้นที่สาธารณะและทางเดินมีความร่มรื่น ต่างจากช่วงเช้าและ
ช่วงเที่ยงซึ่งมีแดดร้อนจนบางพื้นที่ที่ไม่มีพืชพรรณขึ้นเพื่อให้ร่มเงานั้นมีการใช้งานน้อยมากจนถึงไม่มี
เลย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลานซึ่งเป็นพื้นที่มีการออกแบบให้มีขนาดที่ขยายกว้างออกจากพื้นที่
สาธารณะส่วนทางเดิน และเป็นลักษณะพื้นที่โล่งที่ปราศจากร่มเงาจากสิ่งบังแดดและร่มเงาจากต้นไม้ 
โดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับแสงและร่มเงา 
จากการน าผังบันทึกพฤติกรรมและผังแสดงทิศทางของร่มเงาบนพ้ืนที่ในช่วงเวลา 16.00-18.00 พบว่า
ร่มเงาที่เกิดจากพรรณไม้นั้นจะเอื้อประโยชน์ให้ทางเดินหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสัญจรได้รับ
ความร่มรื่น ส่วนบริเวณพื้นที่ด้านที่ติดกับชายหาดจะเป็นบริเวณที่มีการใช้งานกิจกรรมประเภท
พักผ่อนได้แก่ การนั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร นั่งพักผ่อนตามที่นั่ง และยืนถ่ายรูปหรือยืนพูดคุย  

 

ภาพที่  118 ลักษณะของร่มเงาจากพืชพรรณซึ่งส่งผลต่อการเข้าใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาด 

 

ภาพที่  119 พื้นที่บริเวณลานซึ่งไม่มีการออกแบบสิ่งก าบังแดดและปลูกพืชพรรณเพ่ือให้ร่มเงา 
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ภาพที่  120 ผังแสดงลักษณะการใช้งานและร่มเงาจากพรรณไม้บริเวณพื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ เวลา 
16.00-18.00 
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ภาพที่  121 ผังแสดงลักษณะการใช้งานและร่มเงาจากพรรณไม้บริเวณพื้นที่ 2 ลานบริเวณศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินฯ เวลา 16.00-18.00 
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ภาพที่  122 ผังแสดงลักษณะการใช้งานและร่มเงาจากพรรณไม้บริเวณพื้นที่ 3 ทางเดินระหว่างพื้นที่
พัทยาเหนือ-กลาง เวลา 16.00-18.00 
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ภาพที่  123 ผังแสดงลักษณะการใช้งานและร่มเงาจากพรรณไม้บริเวณพื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง เวลา 
16.00-18.00 
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ภาพที่  124 ผังแสดงลักษณะการใช้งานและร่มเงาจากพรรณไม้บริเวณพื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้าม
ห้างฯเซนทรัลฯ เวลา 16.00-18.00 
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ภาพที่  125 ผังแสดงลักษณะการใช้งานและร่มเงาจากพรรณไม้บริเวณพื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสร
เรือใบ เวลา 16.00-18.00 
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ภาพที่  126 ผังแสดงลักษณะการใช้งานและร่มเงาจากพรรณไม้บริเวณพื้นที่ 7 ทางเดินระหว่างพื้นที่
พัทยากลาง-ใต้ เวลา 16.00-18.00 น. 
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 ความสอดคล้องของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนน

พัทยาสายที่ 1 กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะตามเกณฑ์การออกแบบที่พึงประสงค์ 

จากลักษณะการออกแบบทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 
(เลียบชายหาดพัทยา) เป็นพื้นที่สาธารณะประเภททาง (Linear Public Space) โดยเป็นทางเดินเท้า
วางตัวยาวเลียบขนานไปกับถนนพัทยาสายที่ 1 และชายหาดพัทยา ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 24,200 
ตารางเมตร หรือ 15 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ซึ่งนอกจากเป็นทางเดินเท้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการ
สัญจรของผู้ใช้งานบริเวณชายหาดพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือไปจนถึงพัทยาใต้ 
ภายในพื้นที่ยังมีการออกแบบทางกายภาพที่เอื้อต่อการใช้งานพักผ่อนหย่อนใจเพื่อรองรับการใช้งานที่
เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่ชายหาด ได้แก่ การออกแบบพื้นที่ลานเอนกประสงค์ ที่นั่งพัก
ที่เรียงรายตามแนวทางเท้า การปลูกพืชพรรณท้องถิ่น เป็นต้น ท าให้ลักษณะพฤติกรรมการใช้งานของ
ผู้ใช้งานนอกเหนือจากการสัญจรผ่านพ้ืนที่แล้ว ยังเป็นพื้นที่ส าหรับกิจกรรมการพักผ่อนในหลากหลาย
รูปแบบ จากข้อมูการส ารวจลักษณะของกิจกรรมและปริมาณการใช้งานในพื้นที่นั้นพบว่าในบางพื้นที่
มีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีลักษณะการจัดวาง
ต าแหน่งการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและไม่เอื้อต่อการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะการออกแบบทางกายภาพจะท าการ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพการออกแบบพื้นที่ใช้สอย 3 ประเภท ได้แก่พื้นที่ใช้สอยประเภทลาน
(Plazas) พื้นที่ใช้สอยประเภททางเดิน(Walkways) และพื้นที่ใช้สอยประเภทพื้นที่ส าคัญ(Memorial 
Place) โดยอิงจากเกณฑ์การออกแบบที่แสดงออกถึงคุณภาพของพื้นที่สาธารณะที่ดีตามแนวคิดของ 
Clare Cooper Marcus และ Jan Gehl พิจารณาตามหลักเกณฑ์ส าคัญ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. 
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protection) 2. ความสบาย (Comfort) และ 3. ความ
สุนทรีย์ (Enjoyment) มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี ้
  1. พื้นที่ใช้สอยประเภทลาน (Plazas) 

พื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 มีลักษณะการออกแบบทาง
กายภาพเป็นพื้นที่ลานเอนกประสงค์ หมายถึงลักษณะพื้นที่ที่มีการขยายขนาดออกจากส่วนของพื้นที่
ทางเดินเท้า เป็นพื้นที่ส่วนที่มีการใช้งานหลากหลายทั้งเป็นจุดนัดพบจุดหมายตา เป็นพื้นที่ที่เปิด
โอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถนั่งพักผ่อน ยืนชมวิว หรือเป็นพื้นที่ส าหรับจัดแสดงในโอกาสพิเศษ ได้แก่เวที
คอนเสิร์ต ส่วนจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในวาระโอกาสส าคัญ เป็นต้น โดยจากการส ารวจพบว่ามี
พื้นที่ลานทั้งสิ้น 4 พื้นที่ ได้แก่ ลานพัทยาเหนือ ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ลานพัทยา
กลาง และลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลฯ 
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1.1 การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protection)  
ด้วยลักษณะของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 มีที่ตั้งติด

กับถนนรถวิ่งทางเดียวซึ่งมีความหนาแน่นของการจราจรสูง ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ที่ไม่ได้มีการออกแบบที่ปิดล้อมหรือมีส่วนกั้นระหว่างถนนและพื้นที่สาธารณะ ท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเข้าถึงซึ่งผู้ใช้งานมักข้ามถนนมายังฝั่งของพื้นที่
สาธารณะริมชายหาด ในหลายบริเวณยังขาดการออกแบบให้มีทางม้าลายข้ามถนนในต าแหน่งที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการเข้าถึงพื้นที่ ได้แก่ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ 
และลานพัทยากลางซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดตัดสามแยกที่มีปริมาณรถหนาแน่น 

ในด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรม พบว่าในบริเวณพื้นที่
ลานส่วนใหญ่จะมีลักษณะการออกแบบเป็นที่โล่งที่มีกิจกรรมการใช้งานหนาแน่น และคนภายนอก
สามารถมองเห็นกิจกรรมความเป็นไปที่เกิดขึ้นภายในได้ มีการออกแบบติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้อง
วงจรปิด ส่วนที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุดพบว่าเป็นพื้นที่บริเวณลานพัทยาเหนือซึ่งตั้งอยู่ส่วนต้น
ชายหาดติดกับโรงแรมดุสิตธานีซึ่งมีบรรยากาศและผู้ใช้งานที่หนาแน่นคึกคักน้อยกว่าพื้นที่ลานส่วน
อื่นๆ 

 

ภาพที่  127 การออกแบบพื้นที่โปร่งช่วยให้มองเห็นกิจกรรมและความเป็นไปภายในลานได้ 
ในด้านของการป้องกันการรับรู้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนั้น พื้นที่ส่วนที่เป็น

ลานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดมีการออกแบบเป็นลานกว้างแบบเปิดโล่งที่ไม่มีการ
ออกแบบส่วนก าบังแดดหรือฝน ท าให้ในช่วงกลางวันพบว่ามีการใช้งานค่อนข้างน้อยเพราะสภาพ
อากาศและแดดที่ร้อนจัด ถึงแม้จะมีการปลูกพืชพรรณเรียงรายอยู่ตามบริเวณขอบของพื้นที่ลาน แต่ก็
ไม่สามารถให้ร่มเงาแก่พื้นที่ลานได้เพียงพอ เนื่องด้วยขนาดพื้นที่และปริมาณต้นไม้ นอกจากสภาพ
อากาศแล้วยังมีปัญหามลภาวะทางเสียงและอากาศที่เป็นผลเกิดจากการจราจรบนถนนพัทยาสายที่ 1 
ซึ่งบริเวณพื้นที่ลานขาดการออกแบบส่วนป้องกันและกรองผลกระทบทางลบที่เกิดจากการจราจร
หนาแน่นของถนน 
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1.2 ความสบาย (Comfort)  
(Gehl, 1988) ได้ให้ความส าคัญของลักษณะความสบายที่ควรเกิดขึ้นในพื้นที่

สาธารณะคือการเอื้อต่อโอกาสส าหรับการใช้งานเพื่อเดินสัญจร เพื่อการนั่งพัก และการยืนเพื่อชม
ความเป็นไปของพื้นที่และสิ่งรอบตัว พิจารณาลักษณะการออกแบบทางกายภาพของพ้ืนที่ลานพบว่ามี
การออกแบบที่เอื้อต่อการใช้งานบางประเภทที่ค่อนข้างจ ากัดและไม่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้งาน
เพื่อการนั่งพัก พบการออกแบบที่นั่งหรือสิ่งอ านวยความสะดวกน้อย นอกเหนือไปจากการออกแบบที่
นั่งบริเวณรอบประติมากรรม และขอบกั้นพื้นที่ลานซึ่งผู้ใช้งานนิยมใช้งานเพื่อนั่งพักผ่อน และขาดการ
ออกแบบต าแหน่งที่นั่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงพื้นที่ซึ่งมี
ลักษณะเป็นพื้นที่โล่งกว้างนั้นยังไม่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศเป็นส่วนตัวหรือบรรยากาศที่สงบเท่าใด
นัก 

 

ภาพที่  128 การใช้งานนั่งพักผ่อนบริเวณขอบพื้นที่ลานและทางเดิน 

 

ภาพที่  129 การใช้งานที่นั่งบริเวณรอบฐานประติมากรรม 
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ในด้านความสบายที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อต่อการใช้งานสัญจรเดินเท้าพบว่าพ้ืนที่มี
ขนาดความกว้างที่สามารถเดินสัญจรผ่านได้อย่างคล่องตัว ในขณะที่บางพื้นที่มีการเหลื่อมซ้อนกันกับ
พื้นที่นั่งพักผ่อนที่บริเวณรอบประติมากรรมที่ตั้งอยู่กลางพื้นที่ลานบริเวณลานข้างศาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินฯและลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ ในด้านการเข้าถึงพื้นที่ด้วยการเดินเท้าพบพื้นที่ที่
เป็นปัญหาได้แก่พื้นที่ลานพัทยาเหนือที่อยู่ส่วนต้นของชายหาดมีการออกแบบส่วนเชื่อมต่อทางเท้า
จากถนนพัทยาเหนือที่ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและมีขนาดความกว้างทางเท้าที่แคบ 
ท าให้การเข้าถึงนั้นผู้ใช้งานเดินได้ไม่คล่องตัว ในส่วนของพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาด้านการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งานที่ข้ามถนนมาจากฝั่งตรงข้าม เนื่องจากทางม้าลายที่มีอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม 

 

ภาพที่  130 ระยะความกว้างของทางเดินบริเวณพ้ืนที่ลานที่เอื้อให้เกิดการใช้งานที่สบาย 
 

อย่างไรก็ตามพื้นที่ลานยังคงมีลักษณะเด่นที่เป็นพื้นที่ซึ่งผู้ใช้งานสามารถมองเห็น
และชื่นชมทัศนียภาพของอ่าวพัทยาได้อย่างเต็มที่ ทั้งผู้ใช้งานที่เข้ามานั่งเล่นพักผ่อนและมายืนชมวิว
ทะเล พืชพรรณที่ปลูกเรียงรายอย่างเว้นระยะห่างที่สามารถมองเห็นความเป็นไปของสิ่งรอบตัว ทั้งยัง
เป็นพื้นที่ซึ่งสามารถประกอบกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ยกเว้นกิจกรรมการออกก าลังกายที่ไม่
สามารถรองรับได้ เนื่องจากการสัญจรเดินเท้าที่หนาแน่นและการใช้งานพื้นที่เพื่อนั่งพักหรือยืนชมวิว 
ขนาดและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยส าหรับทางวิ่งไม่เอื้ออ านวย เป็นต้น 

 
 



  203 

   1.3 ความสุนทรีย์ (Enjoyment) 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดสุนทรียในการใช้งานพื้นที่

ประเภทลาน พิจารณาจากขนาดและระยะที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์พบว่าพื้นที่ที่มีขนาดและระยะมี
ความสัมพันธ์แบบเป็นกลางกับร่างกายมนุษย์ ไม่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่โตเกินขนาด สามารถเรียง
ตามล าดับจากพื้นที่ขนาดใหญ่ไปยังขนาดเล็กได้แก่ พื้นที่ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ลาน
บริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ และลานพัทยาเหนือ ตามล าดับ โดยเป็นพื้นที่ลานซึ่ งถึงแม้จะเป็น
พื้นที่ลานโล่ง แต่มีการจัดวางองค์ประกอบของที่นั่ ง การโอบล้อมของพืชพรรณต้นไม้และ
ประติมากรรมจุดสนใจซึ่งช่วยให้พื้นที่มีการรับรู้ด้านขนาดพื้นที่ไม่ให้ดูกว้างเกินไป ในขณะที่พื้นที่ลาน
พัทยากลาง เป็นพื้นที่ลานโล่งที่ไม่มีต้นไม้พืชพรรณที่ช่วยโอบล้อมพื้นที่ หรือมีประติมากรรมจุดสนใจ
ซึ่งช่วยให้พื้นที่มีจุดดึงดูดให้เกิดการใช้งาน ท าให้ลักษณะของพื้นที่ค่อนข้างมีความใหญ่เกินขนาด 
(Over Scale) อันส่งผลให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่รื่นรมย์เมื่อต้องเข้าใช้งานโดยปราศจากผู้ใช้งานอื่นๆ 

 

ภาพที่  131 พืชพรรณและประติมากรรมช่วยลดทอนขนาดความกว้างของลาน 
ลักษณะรูปทรงของพื้นที่ลานมีการออกแบบให้มีรูปทรงโค้งครึ่งวงกลมขยาย

ออกจากพื้นที่สาธารณะยื่นไปยังชายหาดซึ่งดูแล้วมีความลื่นไหลและเป็นรูปแบบการออกแบบ
กายภาพที่โดดเด่นแตกต่างไปจากพื้นที่ส่วนอื่นๆ ทั้งวัสดุพื้นยังมีการปูเป็นแนวเส้นสายลวดลายตลอด
ทั้งพื้นที่ ท าให้มีความน่าสนใจของความหลากหลายในการตกแต่งพ้ืนที่   

นอกจากลักษณะขนาดพื้นที่ที่ควรมีความสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์แล้ว พื้นที่
ลานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยายังมีลักษณะบรรยากาศธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการ
จัดวางต าแหน่งของต้นไม้พืชพรรณซึ่งช่วยให้ร่มเงาแก่พื้นที่ และมีมุมมองทัศนียภาพอ่าวพัทยาที่
สวยงามในช่วงเย็น ท าให้พื้นที่ลานเป็นพื้นที่ส่วนที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุดพื้นที่หนึ่งบนพื้นที่
สาธารณะริมชายหาดพัทยา  
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2. พื้นที่ใช้สอยประเภททางเดิน (Walkways) 
พื้นที่ใช้สอยบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาโดยภาพรวมแล้วมีลักษณะหน้าที่ใช้

สอยเป็นทางเดินเท้าเลียบขนานไปกับแนวชายหาดพัทยาและถนนพัทยาสายที่ 1 จากการส ารวจได้
แบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยทางเดินในสองส่วนเพื่อความสะดวกในการศึกษา ได้แก่ ทางเดินส่วนที่เชื่อม
ระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง (พื้นที่ระหว่างลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ถึง
ลานพัทยากลาง) และทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ (พื้นที่ระหว่างอนุสรณ์
สถานสโมสรเรือใบถึงบริเวณพัทยาใต้ก่อนเช่ือมกับถนนวอล์คกิ้งสตรีท) 

2.1 การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protection) 
จากการส ารวจลักษณะของพื้นที่ทางเดินเท้าของพื้นที่สาธารณะริมชายหาด

พัทยา พบว่าลักษณะพื้นที่เป็นทางเดินที่ยกระดับจากผิวถนน 0.15 เมตร ซึ่งเป็นระดับผิวทางเดินบาท
วิถีตามลักษณะการออกแบบโดยทั่วไป มีการวางตัวติดกับถนนพัทยาสายที่ 1 ซึ่งเป็นถนนเดินรถทาง
เดียวที่มีการจราจรหนาแน่น ในด้านความปลอดภัยของการใช้งานเดินเท้าพบว่าผู้ใช้มีความปลอดภัย
เนื่องจากพื้นที่ทางเดินมีลักษณะที่กว้างเพียงพอต่อการหลบหลีกจากความวุ่นวายและอันตรายของ
ยานพาหนะได้ ถึงแม้จะมีปัญหาในด้านการเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งผู้ใช้งานจากฝั่งตรงข้ามของถนนจะมีความ
ล าบากในการเข้าถึงเนื่องจากขาดการออกแบบต าแหน่งของทางม้าลายที่เหมาะสม  

 

ภาพที่  132 ทางเดินริมชายหาดและถนนที่ถูกคั่นออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน 
ในบริเวณพื้นที่ยังมีการออกแบบติดตั้งองค์ประกอบอื่นๆที่ช่วยก่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งการติดตั้งเสาไฟๆส่องสว่างเรียงรายตามแนวทางเดิน กล้องวงจรปิด และ
ป้อมจุดตรวจรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายบนพื้นที่ ซึ่งมีต าแหน่งที่ตั้งที่ยังไม่เหมาะสม เป็นผลให้เกิดการกีด
ขวางการใช้งาน และในบางจุดยังมีลักษณะเป็นมุมอับซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการก่ออาชญากรรมขึ้นได้ 
ได้แก่บริเวณทางลงไปยังพื้นที่ชายหาด หรือบริเวณใต้ต้นไม้เดิมที่ขึ้นหนาทึบ เป็นต้น 
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ภาพที่  133 ทางเดินส่วนที่ 2 มีความแคบและประชิดกับถนนเลียบชายหาด 
ส่วนของการป้องกันผู้ใช้งานจากการรับรู้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม พบว่า

ภายในพื้นที่มีการปลูกต้นไม้เรียงรายหนาแน่นซึ่งช่วยให้เกิดร่มเงาแก่พื้นที่ แต่ยังไม่มีการออกแบบ
ส่วนก าบังฝน ในด้านการป้องกันมลภาวะทั้งทางเสียงและอากาศจากถนนพัทยาสายที่ 1 ก็ไม่มี
องค์ประกอบที่ช่วยกรองหรือลดผลกระทบทางมลภาวะเหล่านั้น 
   2.2 ความสบาย (Comfort) 

จากลักษณะของการออกแบบพื้นที่ทางเดินซึ่งมีการแบ่งแยกสัดส่วนชัดเจนจาก
ถนน ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในการใช้งานเพื่อการเดินอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะที่บริเวณ
ทางเดินที่เชื่อมพื้นที่พัทยาเหนือถึงพัทยากลางซึ่งมีขนาดความกว้างของพื้นที่ 13 เมตร ซึ่งเป็นระยะ
ความกว้างที่เพียงพอสามารถรองรับการสัญจรเดินเท้าได้อย่างคล่องตัว แต่ในสภาพการใช้งานปัจจุบัน
พบว่ามีปัญหาการกีดขวางการใช้งานที่เกิดจากผู้ใช้งานใช้พื้นที่เพื่อยืนรอเพื่อขึ้นลงเรือท่องเที่ยวอยู่
เป็นจ านวนมาก ส่วนบริเวณทางเดินที่เชื่อมพื้นที่พัทยากลางถึงพัทยาใต้นั้นมีขนาดความกว้างของทาง
เพียง 5.6 เมตร ซึ่งถือว่าแคบเมื่อเทียบกับขนาดความกว้างของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดในช่วง
บริเวณอื่นๆ ประกอบกับปริมาณผู้ใช้งานที่มีความหนาแน่นในช่วงเย็น ท าให้การสัญจรเดินเท้าใน
บริเวณนี้เป็นไปได้อย่างไม่คล่องตัวมากนัก ในด้านของวัสดุพื้นผิวทางเดินมีการใช้บล็อคคอนกรีตก่อ
เป็นทางเดินที่แข็งแรงทนทาน และมีพื้นที่ผิวที่ราบเรียบสม่ าเสมอ ท าให้การใช้งานเดินเท้าสามารถใช้
งานได้ดี 
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ภาพที่  134 การใช้งานที่กีดขวางการสัญจรเนื่องจากไม่มีการออกแบบพ้ืนที่รองรับ 
ในด้านการออกแบบพื้นทีที่เอื้อต่อการยืนพักคอย ยืนชมความเป็นไปของ

ทัศนียภาพและบริบทโดยรอบ รวมถึงการออกแบบเพื่อการนั่งพักผ่อนในระหว่างพื้นที่ทางเดิน พบว่า
พื้นที่มีลักษณะการออกแบบทางกายภาพที่เอื้อต่อการเกิดบรรยากาศความสบายในการใช้งานในบาง
จุด ด้วยการใช้องค์ประกอบของต้นไม้และพืชพรรณที่ปลูกเรียงรายตลอดแนวทางเดินเท้าและพื้นที่
สาธารณะซึ่งให้ร่มเงาและบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ผู้ใช้งานสามารถหยุดพักเพื่อยืนชม
ทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้ แต่พบว่ามีการออกแบบจัดวางม้านั่งในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยในบริเวณขอบ
ของพื้นที่ด้านในส่วนที่ติดกับชายหาดซึ่งเป็นต าแหน่งที่เข้าถึงเพื่อใช้งานได้ค่อนข้างยาก และยังพบ
ผู้ใช้งานนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารบนบริเวณทางเดิน แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ยังขาดการออกแบบเพื่อ
รองรับการใช้งาน ในขณะที่ทางเดินส่วนที่เชื่อมพื้นที่พัทยากลางและพัทยาใต้นั้นไม่พบการออกแบบ
จัดวางม้านั่งริมทางเดินเลย ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่ใช้งานนั่งพักผ่อนจึงมักใช้พื้นที่บริเวณบันไดที่เชื่อมลง
ไปยังชายหาดและขอบของพื้นที่ในการนั่งพักผ่อนและนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารซึ่งในบางจุดพบการ
ทับซ้อนกีดขวางการใช้งานเดินสัญจร  

  

ภาพที่  135 การใช้งานนั่งพักที่ริมทางเดินและบริเวณทุ่นเนื่องจากขาดการจัดวางที่นั่งอย่างเพียงพอ 
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ในด้านของการเป็นพื้นที่ทีเอื้อต่อกิจกรรมประเภทออกแรง พบว่ามีผู้ใช้งานใช้
พื้นที่เพ่ือการว่ิงออกก าลังกายในบริเวณทางเดินที่เชื่อมพ้ืนที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง แตพ่บในปริมาณ
ที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในขณะที่บริเวณทางเดินส่วนที่เชื่อม
พื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้นั้นไม่พบการใช้งานประเภทวิ่งออกก าลังกายเลย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่มี
ลักษณะแคบ มีการใช้งานประเภทอื่นที่หนาแน่น และไม่ได้มีการออกแบบรองรับการใช้งานอย่างเป็น
สัดส่วนหลากหลาย 
   2.3 ความสุนทรีย์ (Enjoyment) 

องค์ประกอบการออกแบบพื้นที่ให้เกิดความสุนทรีย์ในการใช้งานนั้น สิ่งที่เห็นได้
ชัดคือความร่มรื่นจากพืชพรรณต้นไม้ที่ปลูกเรียงรายตลอดแนวทางเดินเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เก็บรักษาต้นไม้เดิมที่ขึ้นในพื้นที่ทั้งต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว เป็นต้น รวมถึงเลือกใช้พืชพรรณเมืองร้อน
เช่นปาล์ม อินทผาลัม ซึ่งเป็นพืชพรรณที่เข้ากับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ และช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศความเป็นชายหาดเมืองร้อนได้เป็นอย่างดี 

 

ภาพที่  136 พืชพรรณเมืองร้อนและลวดลายผิวทางเดินก่อให้เกิดความสุนทรีย ์
พื้นที่ทางเดินเท้ายังมีการออกแบบลวดลายของการปูวัสดุพื้นที่ใช้เส้นสายที่

หลากหลายและมีโทนสีที่เน้นโทนสีฟ้าและเทา ท าให้การรับรู้บรรยากาศพื้นที่แลดูไม่แข็งกระด้างและ
จ าเจน่าเบื่อ ทั้งนี้เส้นสายลวดลายยังช่วยให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินในการใช้งานพื้นที่ได้ในทางหนึง่ 
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นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นจากพืชพรรณธรรมชาติ ขนาดของพื้นที่ที่มี
ความสัมพันธ์กับขนาดร่างกายมนุษย์ก็มีความส าคัญโดยพิจารณาขนาดของทางเดินเท้าพบว่าทางเดิน
เท้าที่บริเวณพัทยาเหนือ-พัทยากลางมีขนาดของพื้นที่ที่กว้างขวางพอที่จะไม่ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกอึดอัด
เมื่อต้องเดินผ่านสัญจร ในขณะที่ทางเดินบริเวณพัทยากลาง-พัทยาใต้ซึ่งมีขนาดแคบกว่าและผู้ใช้งาน
เมื่อเดินสัญจรจะรู้สึกประชั้นชิดกับถนนพัทยาสายที่ 1 มากกว่า ท าให้บรรยากาศความสุนทรีย์ขณะ
เดินช่ืนชมบรรยากาศทัศนียภาพและความคึกคักของกิจกรรมบริเวณริมถนนพัทยาสายที่ 1 ถูกรบกวน
จากความวุ่นวายบนท้องถนน   

 

 

ภาพที่  137 ขนาดทางเดินและการจัดวางต าแหน่งพืชพรรณที่แตกต่างกันส่งผลต่อบรรยากาศพื้นที่ 
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  3. พื้นที่ใช้สอยประเภทพื้นที่ส าคัญ (Memorial Place) 
ลักษณะพื้นที่ใช้สอยที่เป็นพื้นที่ส าคัญโดยมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บน

พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาคือพื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ โดยเป็นพื้นที่ส่วนที่ตั้งอยู่ถัดจาก
พื้นที่ลานบริเวณห้างฯเซนทรัลฯ และตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าไมค์พลาซ่า ความเป็นมา
ของพื้นที่ เคยเป็นที่ตั้งของอาคารสโมสรเรือใบซึ่งเคยเป็นที่ประทับขององค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จมาร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาแหลมทอง
หรือกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ.2510 ซึ่งจัดขึ้นที่อ่าวพัทยา สภาพลักษณะพื้นที่ในปัจจุบันตัว
อาคารได้ถูกรื้อถอนไปเหลือเพียงส่วนของพื้นและเสาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ พื้นที่มีลักษณะที่ถูก
ยกระดับความสูงขึ้นจากระดับของพื้นที่สาธารณะริมชายหาด และมีการจัดทางเดินเป็นระเบียงไม้ยื่น
ออกไปยังพื้นที่ด้านหน้าชายหาดโอบล้อมส่วนพื้นที่อาคารเก่า 

3.1 ความปลอดภัย (Protection)  
ตัวพื้นที่อนุสรณ์สโมสรเรือใบตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาโดยมี

ทางเดินเชื่อมต่อกับพื้นที่ทั้งทางด้านข้างและส่วนของระเบียงทางเดินไม้ที่ยื่นโอบล้อมมายังด้าน
ชายหาด ลักษณะทางเดินที่เชื่อมกับตัวพื้นที่ท าให้เกิดการใช้งานโดยผู้ ใช้สามารถเดินผ่านเข้าไปยังตัว
อนุสรณ์สถานและผ่านออกมาอีกด้าน พื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบจึงเป็นเหมือนส่วนที่แบ่งกั้น
ทางเดินเท้าของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดและถนนพัทยาสายที่ 1 ท าให้ส่วนการใช้สอยเพื่อการ
สัญจรมีการแบ่งแยกที่ชัดเจน ผู้ใช้งานจึงมีความปลอดภัยในการใช้งานเดินเท้าในระดับหนึ่ง  

 

ภาพที่  138 องค์ประกอบก าแพงที่คั่นระหว่างพื้นที่กับถนนช่วยให้เกิดความปลอดภัย 
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ในด้านความปลอดภัยในอาชญากรรม พื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่สามารถ
เชื่อมต่อทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและการเข้าถึงในการมองเห็นกิจกรรมความเป็นไปกับพื้นที่
สาธารณะริมชายหาด และเป็นพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานที่สัญจรผ่านตลอดเวลา 
รวมถึงมีการติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณตัวอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ส่วนที่พบว่าเป็นปัญหาและ
อุปสรรคคือบริเวณทางเดินระเบียงไม้ส่วนที่อยู่ถัดออกมาจากพื้นที่อนุสรณ์ฯ พบว่ามีมุมอับสายตาที่
บริเวณใต้ต้นไม้และบริเวณขอบพื้นที่ส่วนที่ติดกับชายหาด ซึ่งในช่วงค่ านั้นพื้นที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
ท าให้เป็นจุดล่อแหลมที่อาจะเกิดอาชญากรรมขึ้นได ้

 

ภาพที่  139 พื้นที่อนุสรณ์ฯสามารถมองเห็นกิจกรรมความเป็นไปภายในและมีการใชง้านที่คึกคัก 
ในด้านการป้องกันผู้ใช้งานจากการรับรู้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมทั้งจาก

สภาพแดดร้อนและฝน พื้นที่ทางเดินส่วนเช่ือมต่อและบริเวณตัวอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบไม่ได้มีการ
ออกแบบส่วนก าบังป้องกันสภาพอากาศ นอกจากร่มเงาของพรรณไม้ แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่แดดร้อน
จัดพื้นที่ก็ไม่มีร่มเงาที่เพียงพอที่สามารถช่วยบรรเทาความร้อนลงได้ ส่วนการป้องกันผลกระทบทาง
มลภาวะจากการจราจรบนถนนพัทยาสายที่ 1 พบว่าไม่มีองค์ประกอบที่เป็นตัวกรองผลกระทบจาก
มลภาวะทั้งทางเสียงและกลิ่น แต่ด้วยลักษณะพื้นที่ซึ่งแบ่งคั่นพื้นที่ระหว่างถนนและพื้นที่อนุสรณ์
ค่อนข้างชัดเจน ก็มีส่วนช่วยปิดก้ันผลกระทบทางลบจากการจราจรบนถนนได้ในระดับหน่ึง 
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3.2 ความสบาย (Comfort) 
ในด้านการเอื้อต่อการเข้าถึงพื้นที่ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพื้นที่บริเวณอนุสรณ์

สถานสโมสรเรือใบได้อย่างต่อเนื่องจากทางเดินบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา ทั้งที่มาจากลาน
บริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัล และจากบริเวณย่านพัทยาใต้ แต่การเข้าถึงจากพื้นที่ฝั่งตรงข้าม
จะมีความล าบากเนื่องจากสภาพการจราจรบนถนนพัทยาสายที่ 1  

ขนาดของพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบเมื่อรวมกับระยะของทางเดิน
ระเบียงไม้แล้วจะมีความกว้างของพื้นที่รวม 12.40 เมตร ซึ่งพื้นที่ระเบียงไม้กว้าง 2 เมตร พื้นที่
ขั้นบันไดกว้าง 3 เมตร และพื้นที่ทางเดินด้านบนกว้าง 6 เมตร จากการสังเกตการณ์การใช้งานพบว่า
การเดินสัญจรมีความหนาแน่นและไม่คล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีดขวางทางเดินเนื่องจาก
ผู้ใช้งานที่ยืนพักหรือยืนชมวิวที่บริเวณระเบียงทางเดินไม้ ทั้งนี้เป็นผลจากการออกแบบที่ไม่ได้แบ่ง
สัดส่วนพื้นที่ใช้งานที่ชัดเจนและมีความกว้างมากพอที่จะรองรับการใช้งานไม่ให้เกิดการกีดขวางกัน
ของแต่ละกิจกรรม 

 

ภาพที่  140 การยืนพักเพื่อพูดคุยและชมวิวที่บริเวณริมทางเดินในพื้นที่ 
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ภายในบริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบมีลักษณะทางกายภาพที่มีการ
ยกระดับพื้นจากระดับของพื้นที่สาธารณะริมชายหาด โดยมีการเชื่อมต่อด้วยขั้นบันไดซึ่งเป็นจุดที่มี
การใช้สอยเพื่อการนั่งพักผ่อน ลักษณะของขั้นบันไดนั้นมีการหันออกไปยังอ่าวพัทยา ผู้ใช้งานจึง
สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้อย่างเต็มที่ เป็นลักษณะการออกแบบที่เอื้อให้เกิดความสบายในการใช้
งานที่ถึงแม้จะไม่ได้มีการออกแบบจัดวางม้านั่งในบริเวณพื้นที่ นอกจากการนั่งพักผ่อนแล้ว ยังมีจุดที่
ผู้ใช้งานนักท่องเที่ยวสามารถยืนชมบรรยากาศความเป็นไปของพื้นที่ ได้แก่บริเวณระเบียงทางเดินไม้ 
เป็นจุดที่สามารถเอื้อให้ผู้ใช้งานได้ยืนพัก ยืนพิงเพ่ือชื่นชมบรรยากาศโดยรอบได้ 

 
ภาพที่  141 พื้นที่ขั้นบันไดมีลักษณะการใชง้านเป็น Secondary Seating 
 

ในด้านของการเป็นพื้นที่ที่ เอื้อต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน พื้นที่มี
บรรยากาศของความเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกจ ากัด ทั้งยัง
มีบริเวณที่ผู้ใช้งานสามารถจับกลุ่มนั่งพักเพื่อพูดคุยกันที่บริเวณของขั้นบันได หรือยืนพักคอยที่ระเบียง
ทางเดินไม้เป็นจุดนัดพบของผู้ใช้งาน ถึงแม้จะไม่ได้มีการออกแบบบริเวณที่มีความเป็นส่วนตัวและมี
เสียงรบกวนจากการจราจรบนถนนพัทยาสายที่ 1 พื้นที่ก็ยังสามารถเอื้อต่อการเป็นพื้นที่ทางสังคม
ของผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยว 
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3.3 ความสุนทรีย์ (Enjoyment) 
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการออกแบบทางกายภาพที่ส่งผลต่อความรู้สึกสุนทรีย์ใน

การใช้พ้ืนที่ ในประเด็นของขนาดพื้นที่ที่สัมพันธ์กับขนาดของร่างกายมนุษย์พบว่าพื้นที่บริเวณอนุสรณ์
สถานสโมสรเรือใบมีลักษณะขนาดที่สัมพันธ์กับมนุษย์ โดยระยะความกว้างของพื้นที่อยู่ในระยะที่
สามารถเดินสัญจรผ่านได้โดยไม่รู้สึกคับแคบจากลักษณะทางกายภาพ ความสูงของระดับพื้นที่ยกตัว
จากระดับพื้นทางเดินปกติอยู่ที่ 1.20 เมตร ซึ่งเป็นระดับความสูงที่ไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกันกับระดับ
ความสูงของขั้นบันไดก็อยู่ในระดับปกติที่ผู้ใช้งานสามารถใช้น่ังพักผ่อนได้ 

 

ภาพที่  142 ขนาดของพ้ืนที่ที่ไม่กว้างใหญจ่นก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบต่อผู้ใช้งาน 
 

นอกเหนือจากขนาดของพื้นที่ที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ ยังมีลักษณะของแสง
และร่มเงาจากพืชพรรณ ซึ่งในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ทางเดินของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดมาจนถึง
อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบมีต้นมะพร้าวปลูกเรียงรายตามแนวทางเดินและบริเวณกระบะปลูกซึ่งมี
การจัดวางต าแหน่งที่ดูเป็นธรรมชาติ และมีต้นหูกวางซึ่งเป็นต้นไม้เดิมที่อยู่บนพื้นที่ชายหาดในบริเวณ
ใกล้เคียงซึ่งให้บรรยากาศแบบชายหาดเมืองร้อนได้อย่างดี แต่มีข้อเสียคือถึงแม้จะมีต้นไม้พืชพรรณ
เมืองร้อนปลูกเรียงราย แต่พืชพรรณเหล่านั้นไม่ได้มีลักษณะที่ปกคลุมป้องกันแสงแดดในช่วงเวลาที่
ร้อนจัด หรือสามารถปกคลุมก าบังฝนได้ เช่นเดียวกันกับที่ในบริเวณพื้นที่ไม่มีการออกแบบส่วนก าบัง
แดดและฝน ถือเป็นจุดด้อยของพ้ืนที่ที่เป็นอุปสรรคต่อความสุนทรีย์ของการใช้งาน 
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ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือพื้นที่มีรูปแบบ
ทางการออกแบบที่มีลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาส่วนอื่นๆ 
โดยมีความหลากหลายทางกายภาพการออกแบบ ได้แก่ด้านรูปลักษณ์การออกแบบที่มีการยกระดับ
ความสูงพื้น มีส่วนประกอบของเสาและผนังซึ่งปัจจุบันมีลักษณะเป็นเหมือนส่วนประดับพื้นที่ ส่วน
ของทางเดินระเบียงไม้ที่ต่อเนื่องยื่นออกมา เป็นต้น รวมถึงมีความหลากหลายของการใช้วัสดุภูมิทัศน์ 
ทั้งวัสดุส่วนที่เป็นพื้นทางเดินที่ใช้เป็นบล็อคคอนกรีต วัสดุพื้นของอนุสรณ์สถานส่วนที่ถูกยกระดับซึ่ง
ใช้กรวดล้างกับทางเดินและเสา วัสดุของทางเดินระเบียงไม้ พืชพรรณและก้อนหินขัดเรียบทรงกลมที่
วางประดับพื้น เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงออกถึงความตั้งใจในการออกแบบพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่า
ด้านความสวยงาม 

 

 

ภาพที่  143 องค์ประกอบวัสดุและรูปทรงที่หลากหลาย ก่อให้เกิดความโดดเด่นน่าสนใจ 
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ตารางที่ 16 ตารางสรุปความสอดคล้องของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะริมชายหาด
บริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะตามเกณฑ์การออกแบบที่พึง
ประสงค ์

ประเภทของพื้นที่ศึกษา
ย่อยของพื้นที่กรณีศึกษา 

ความสอดคล้องของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที ่1 กับลักษณะ
ทางกายภาพของพืน้ทีส่าธารณะตามเกณฑก์ารออกแบบทีพ่ึงประสงค ์

การป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
(Protection) 

ความสบาย (Comfort) ความสุนทรีย์(Enjoyment) 

1. พื้นท่ีใช้สอยประเภท
ลาน (Plazas) 
- พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
- พื้นที่ 2 ลานบริเวณข้าง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ฯ 
- พื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 
- พื้นที่ 5 ลานบริเวณตรง
ข้ามห้างฯเซนทรัลฯ 

-. การเข้าถึงขาดองค์ประกอบที่ช่วย
อ านวยความสะดวกเช่นทางข้ามถนน 
- ขอบเขตระหว่างพื้นที่ถนนที่แบ่งกั้น
เพียงการยกระดับพื้นที่ขึ้น 
- บรรยากาศที่พลุกพล่านและการเปิด
โล่งให้มองเห็นช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัย 
- มีพืชพรรณให้ความร่มรื่นแต่ขาดส่วน
ก าบังแดดและฝนที่ถาวรคงทน 

- มีการเชื่อมต่อกับทางเท้าส่วนอื่นๆ
อย่างต่อเนื่องถึงกัน 
- มีการออกแบบที่นั่งพักบริเวณรอบ
ประติมากรรม แต่ขาดที่นั่งพักที่มี
ขนาดเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 
และมีปริมาณไม่เพียงพอ 
- บริเวณที่ตั้งมีการเอื้อให้เห็น
มุมมองของอ่าวพัทยาได้ดี 

- การออกแบบพื้นที่ลานมี
ขนาดที่มีความสัมพัน์กับ
ขนาดมนุษย์ เว้นพื้นที่ลาน
พัทยากลางที่เป็นลานโล่ง
กว้าง 
- วัสดุพื้นผิวมีการจัดวางเป็น
รูปแบบลวดลายที่แตกต่าง
กันสร้างความสวยงาม 
- พืชพรรณมีส่วนสอดคล้อง
กับบรรยากาศพื้นที่โดยรอบ 

2. พื้นท่ีใช้สอยประเภท
ทางเดิน (Walkways) 
- พื้นที่ 3 ทางเดินส่วนที่
เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยา
เหนือ-พัทยากลาง 
- พื้นที่ 7 ทางเดินส่วนที่
เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยา
กลาง-พัทยาใต้ 

- ทางเดินมีการแบ่งแยกสัดส่วนจาก
ถนนด้วยการยกระดับพื้นที่และใช้แนว
พืชพรรณเป็นขอบเขต  
- แสงสว่างมีการติดตัง้เรียงรายตลอด
แนวพื้นที่ แต่มีบางจุดที่เป็นมุมอับ
บริเวณริมขอบพื้นที่ด้านใน 
- ร่มเงาของพืชพรรณช่วยคลายร้อน
และสร้างความร่มรื่นให้พื้นที่ได้มาก แต่
ขาดส่วนก าบังแดดฝนที่ถาวรคงทน 
  

- ขนาดพื้นที่มีระยะกว้างเพียงพอ
ส าหรับการสัญจรอย่างคล่องตัว เว้น
ส่วนของทางเดินส่วนที่เชื่อมพื้นที่
พัทยากลาง-ใต้ที่มีความแคบและมี
สิ่งกีดขวาง 
- วัสดุพื้นผิวมีความเรียบสม่ าเสมอ 
ไม่มีการเปลี่ยนระดับที่ลาดชันมาก
นัก 
- ขาดองค์ประกอบที่เอื้อต่อการใช้
งานอื่นๆเช่นการนั่งพักผ่อน พื้นที่
ส าหรับยืนพักชมวิว เป็นต้น 
 

- ความร่มรื่นของพืชพรรณ
คือส่วนส าคัญที่ท าให้ทางเดิน
มีความน่าเดิน และสร้าง
บรรยากาศของความเป็น
ชายหาดเมืองร้อน 
- วัสดุพื้นผิวมีการเลือกใช้
สีสันที่เข้ากับบรรยากาศและ
มีลวดลายที่หลากหลายไม่น่า
เบื่อ 
- รูปแบบทางสัญจรเรียบง่าย 
ไม่ซับซ้อนท าให้ผู้ใช้งาน
เข้าถึงได้ง่าย 

3. พื้นท่ีใช้สอยประเภท
พื้นท่ีส าคัญ (Memorial 
Place)  
- พื้นที่ 6 อนุสรณ์สถาน
สโมสรเรือใบ 

- พื้นที่มีการแบ่งสัดสว่นของส่วนใช้งาน
และถนนอย่างชัดเจน (ก าแพงเดิมที่กั้น
ระหว่างกลาง) 
- มีบรรยากาศที่เปิดโล่งช่วยให้เห็น
ความเป็นไปของพื้นที่ 
- มีการติดตั้งไฟส่องสว่างแต่ยังมีมุมอับ
ที่บริเวณใต้ต้นไม้และริมขอบพื้นที่ 
- ขาดส่วนก าบังแดดฝนที่เหมาะสม 
 

- การเข้าถึงมีความต่อเนื่องกับพื้นที่
ทางเดินเท้า แต่ไม่ต่อเนื่องกับพื้นที่
ฝั่งตรงข้ามถนน 
- พื้นที่มีลักษณะของความเป็นที่นั่ง
พักแบบรอง ได้แก่บริเวณขั้นบันได 
ท าให้เกิดการกีดขวางการใช้งานเดิน
สัญจร 
- บริเวณระเบียงไม้มีส่วนของราวกัน
ตกที่เอื้อให้เกิดการยนืพิงหรือยืน
พักผ่อนพูดคุยได ้
 

- ลักษณะทางกายภาพพื้นที่
มีความต่างไปจากพื้นที่ส่วน
อื่นๆอย่างเห็นได้ชัด เกิดเป็น
ความโดดเด่นน่าสนใจ และมี
ความหลากหลายของรูปทรง 
- ขนาดของพื้นที่มีความ
สอดคล้องกับขนาดของ
มนุษย์ ไม่ใหญ่โตจนเกินไป 
แต่จะมีความคับแคบเมื่อมี
การใช้งานที่หนาแน่น 
- พืชพรรณที่พบภายในเป็น
พืชพรรณเมืองร้อนที่สร้าง
บรรยากาศได้ด ี



  216 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บจากการศึกษาพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนน

พัทยาสายที่ 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) 

 ปัญหาของพืน้ที่ในภาพรวม 

จากการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ รวมถึง
ลักษณะการใช้งานที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่าพื้นที่มีประเด็นปัญหาที่ เป็นความขัดแย้งหรือไม่
สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของบริบทโดยรอบอ่าวพัทยา 
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 เป็นพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ

ขนาดใหญ่มีขอบเขตพื้นที่จากบริเวณชายหาดพัทยาเหนือจนถึงสุดปลายหาดพัทยาใต้ จากลักษณะ
การจัดสรรพื้นที่เพื่อการใช้สอยบริเวณริมชายหาดพัทยาในปัจจุบันพบว่า มีลักษณะหน้าที่เป็นทางเดิน
เท้าที่เชื่อมพื้นที่ระหว่างพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ เพื่อรองรับการใช้งานของกิจกรรมแบบออกแรง 
(Active Activity) ซึ่งสอดคล้องและช่วยสนับสนุนการใช้งานเชื่อมต่อผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยวในการ
เข้าถึงพื้นที่ส่วนต่างๆของอ่าวพัทยา นอกจากนี้ยังมีการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมแบบผ่อน
คลาย (Passive Activity) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของพื้นที่กรณีศึกษากับการใช้ประโยชน์อาคารที่
หลากหลายบนพื้นที่ฝั่งตรงข้ามถนน สามารถจ าแนกได้เป็นพ้ืนที่ 2 ย่านและมีความไม่สอดคล้องดังนี ้ 

1.1 ย่านโรงแรมที่พักหรือรีสอร์ท บริเวณตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือถึงแยกถนน
พัทยาสายที่1-ถนนพัทยากลาง ที่มีบรรยากาศสงบเพราะอยู่ไกลจากสถานบันเทิงและมีความเป็น
ส่วนตัวภายในอาคารค่อนข้างสูง พื้นที่จึงควรรองรับกิจกรรมการใช้งานแบบสงบได้แก่การนั่งเล่น 
นอนเล่น อาบแดด หรือเป็นพื้นที่สถานีออกก าลังกายและกีฬาทางน้ าได้ ในปัจจุบันมีเพียงพื้นที่ 1 
ลานพัทยาเหนือและพื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลฯ ซึ่งเป็นลานกิจกรรมโล่งที่ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุด
ของชายหาดซึ่งอยู่ไกลจากพื้นที่ย่านที่มีความคึกคักและขาดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดึงดูดให้เกิดการ
เข้าถึงเพื่อใช้งานพื้นที่   

1.2 ย่านการค้าและสถานบันเทิง คือบริเวณกระจุกของสถานบันเทิงและศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ตั้งแต่แยกถนนพัทยากลางไปจนถึงย่านพัทยาใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ความคึกคักสนุกสนานและ
มีผู้คนหนาแน่นตลอดวัน จึงเป็นบริเวณที่ควรออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการรวมกลุ่มของคน
จ านวนมากเช่นลานกิจกรรม ลานแสดงกลางแจ้ง เป็นต้น ปัจจุบันพบว่ามีพื้นที่ลานอยู่เพียงแค่บริเวณ
แยกถนนพัทยากลางและหน้าห้างฯเซนทรัลฯ ในขณะที่ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-
พัทยาใต้ กลับเป็นเพียงพ้ืนที่แคบยาวเพื่อรองรับการเดินเท้าเพียงอย่างเดียว ท าให้ผู้ใช้งานหลั่งไหลไป
ยังพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ จนก่อให้เกิดปัญหาการใช้งานพื้นที่หนาแน่น และไม่สอดคล้องกับบริบทซึ่งมีผู้ใช้งาน
หนาแน่นและมีความต้องการการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย (ภาพที่ 144) 
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ภาพที่  144 การจัดสรรพ้ืนทีใ่ชสอยพื้นที่สาธารณะริมชายหาดฯกับพื้นที่ย่านฝั่งตรงข้ามถนนใน
ปัจจุบัน 
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2. ปัญหาความไม่สะดวกในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ การเดินเท้าและการจราจรของ
ถนนพัทยาสายที่ 1 

การเดินเข้าถึงพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาในปัจจุบันมีความไม่สะดวกเนื่องจาก
ผู้ใช้งานจะต้องข้ามถนนเลียบชายหาด ซึ่งมีการจราจรที่หนาแน่นตลอดทั้งวัน ถึงแม้จะมีการออกแบบ
จุดข้ามถนนไว้เพื่อรองรับการเข้าถึง แต่บางจุดกลับมีต าแหน่งที่ไม่ตรงกับพื้นที่ที่มีการใช้งานได้แก่
บริเวณพื้นที่ลานและพื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ จากเหตุดังกล่าวจึงท าให้เกิดการข้ามถนนโดย
ตัวผู้ใช้งานเอง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอันตรายในการเข้าใช้งานพ้ืนที่ 

นอกจากการเข้าถึงจากบริเวณอาคารฝั่งตรงข้ามแล้ว พื้นที่สาธารณะริมชายหาด
พัทยาขาดการออกแบบการเชื่อมต่อกับโครงข่ายการเข้าถึงอื่นๆของเมืองอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระบบ
ทางเท้าที่มีความแคบและไม่เชื่อมต่อกันอย่างสะดวกต่อเนื่องกับพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ได้แก่ทางเท้า
ส่วนที่เชื่อมจากถนนพัทยาเหนือที่จะเข้าสู่พื้นที่ชายหาด ทางเท้าของถนนซอยต่างๆที่เชื่อมระหว่าง
ถนนพัทยาสายที่ 1-ถนนพัทยาสายที่ 2 ซึ่งเป็นถนนที่วางตัวคู่ขนานและมีกลุ่มการใช้ประโยชน์อาคาร
ที่ต่อเนื่องกัน และทางเท้าส่วนปลายชายหาดพัทยาใต้ที่จะเชื่อมต่อไปยังย่านพัทยาใต้หรือถนนวอล์
คกิ้งสตรีทไปจนถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย ล้วนขาดการออกแบบพื้นที่ส าหรับการเดินที่จะน าและเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรได้เข้าถึงพื้นที่ชายหาดอย่างทั่วถึง   

ลักษณะเส้นทางจราจรของถนนพัทยาสายที่ 1 หรือถนนเลียบชายหาดพัทยา มี
ลักษณะเป็นถนนรถวิ่งทางเดียวที่เชื่อมต่อพื้นที่อ่าวพัทยากับถนนสายหลักของเมือง ด้วยความที่เป็น
ถนนสายส าคัญท าให้มีปริมาณของการจราจรที่หนาแน่น ผลกระทบทางลบที่ถนนส่งผลโดยตรงกับ
การใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดมีทั้งจากความเร็วของรถที่สัญจรบนถนนซึ่งมีลักษณะปิดกั้นการ
เข้าถึงด้วยการเดินเท้าของผู้ใช้งานจากฝั่งตรงข้าม เพราะตลอดระยะทางของถนนมีทางข้ามอยู่น้อย
และไม่มีการจัดสรรทางข้ามให้อยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงพื้นที่ได้เหมาะสม ผู้ใช้งานจึงเข้าถึงพื้นที่โดยไม่
ปลอดภัยเท่าที่ควร นอกจากนี้ปริมาณการจราจรที่หนาแน่นยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางเสียงและกลิ่น 
ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการใช้งานพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งควรเป็นพื้นที่ที่มีบรรยากาศของธรรมชาติที่สงบ
เหมาะกับการเป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน ด้วยระยะที่มีความประชิดมากและขาดองค์ประกอบตัวกรอง
ระหว่างพื้นที่ มุมมองและทัศนียภาพของถนนยังเป็นมุมมองที่ไม่สวยงามและลดทอนคุณค่าด้านความ
สุนทรีย์ของพ้ืนที่ริมชายหาดลงไป 
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3. ปัญหาการใช้งานพื้นที่บริเวณริมชายหาดที่ไม่เหมาะสม 
การใช้งานบริเวณพื้นที่บริเวณชายหาดในปัจจุบันมีการจัดระเบียบพื้นที่ได้แก่ 1. 

พื้นที่ส าหรับลงเล่นน้ าทะเล 5 ต าแหน่งวางตัวอยู่ตลอดแนวชายหาดเป็นระยะห่างประมาณ 200-300 
เมตร 2. พื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้าเตียงผ้าใบมีต าแหน่งวางตัวเบาบางที่บริเวณพัทยาเหนือ -
พัทยากลาง แต่จะหนาแน่นบริเวณพัทยากลาง-พัทยาใต้ และ 3. พื้นที่ส าหรับเล่นกีฬาทางน้ าและที่
จอดเรือ ได้แก่เจ็ทสกีหรือเรือสปีดโบ็ท ซึ่งจะใช้พื้นที่นอกเหนือจากเขตพื้นที่ลงเล่นน้ าทะเลในการจอด 
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานพื้นที่ จะเป็นปัญหาด้านต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้าเตียงผ้าใบที่
มีต าแหน่งบดบังทัศนียภาพและความสวยงามของพื้นที่ชายหาด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ 7 ทางเดิน
ส่วนที่เชื่อมระหว่างพัทยากลาง-พัทยาใต้ ซึ่งมีร้านค้าเตียงผ้าใบอยู่ชิดริมขอบพื้นที่ ก่อให้เกิดการใช้
งานที่รบกวนกันและมีการล้ าพื้นที่เข้ามายังพื้นที่ทางเดินดาดแข็ง ซึ่งนอกจากการรบกวนกันของ
กิจกรรม การก่อให้เกิดความร าคาญจากการถูกรบเร้าให้เข้าใช้บริการ ต าแหน่งของร้านค้าเตียงผ้าใบที่
วางตัวชิดติดกันเป็นแถวยาวยังปิดกั้นผู้ใช้งานในการเข้าถึงพื้นที่ชายหาดทั้งการมองเห็นและการเข้าไป
ใช้งานพื้นที่ 

ส่วนของต าแหน่งที่เป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวและเจ็ทสกี พบว่าเป็นการใช้งานที่ส่งผล
ทางลบต่อพื้นที่สาธารณะริมชายหาด เนื่องด้ วยผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อเป็นจุดนัดพบ
นักท่องเที่ยวเพื่อรอรับ-ส่งผู้โดยสาร โดยใช้พื้นที่ทางเดินในการเป็นจุดยืนรอ ซึ่งบนพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดฯในปัจจุบันไม่ได้มีการออกแบบให้เป็นพื้นที่ส าหรับยืนรอรับ-ส่งการโดยสารทางเรือ ท าให้
การยืนรอของนักท่องเที่ยวจ านวนมากรบกวนการใช้งานประเภทอื่นๆบนพื้นที่ นอกจากการแย่งใช้
งานของกิจกรรมแล้ว จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานส่วนใหญ่พบว่าผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวยังท าให้
รู้สึกไม่พอใจ เนื่องจากมีการรบเร้านักท่องเที่ยวให้ใช้บริการ จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้งานไม่
อยากเข้ามาใช้งานยงัพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 

4. ปัญหาการบดบังทัศนียภาพอ่าวพัทยา 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบันมีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์และสิ่งอ านวย

ความสะดวกภายในที่หลากหลายและมีอยู่เป็นจ านวนมากได้แก่ แนวเสาไฟ ร้านค้าร่มผ้าใบ ป้าย หรือ
แม้กระทั่งแนวต้นไม้และพืชพรรณที่ขึ้นหนาแน่น ซึ่งองค์ประอบเหล่านี้ล้วนบดบังมุมมองออกสู่ทะเล 
เป็นการท าลายการรับรู้บรรยากาศธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน
พบว่าผู้ใช้งานมีความต้องการเข้าใช้งานพื้นที่ที่สามารถมองเห็นมุมมองอ่าวพัทยามากกว่าบริเวณที่ถูก
บดบังทัศนียภาพโดยแนวร้านค้า สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานที่มีการกระจุกหนาแน่นในบริเวณที่
เปิดมุมมองซึ่งมีต าแหน่งที่ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดในการใช้งานหรือบางพื้นที่ไม่มีการ
ใช้งานอย่างที่ควรมี นอกจากบริเวณที่มีกลุ่มของแนวร่มผ้าใบและต้นไม้ทรงพุ่มทึบจะมีลักษณะเป็นมุม
อับสายตา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมได้ง่าย 
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 ปัญหาของพืน้ที่สาธารณะริมชายหาดฯในรายพื้นทีศ่ึกษาย่อย 

สามารถสรุปปัญหาที่เป็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ใน
รายพ้ืนที่ย่อยๆกับลักษณะการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ได้ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
1.1 การเข้าถึงพ้ืนที่ลานพัทยาเหนือจากทางเท้าที่เชื่อมมาจากถนนพัทยาเหนือ(เลียบ

แนวรั้วของโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ท) มีความยากล าบากในการใช้งานเนื่องจากขนาดของทางเดินที่
แคบ มีความไม่ปลอดภัยเพราะอยูชิดกับถนนโดยปราศจากแนวขอบกั้น และในส่วนทางเข้าพ้ืนที่มีการ
กีดขวางจากแนวกระบะไม้พุ่ม ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งาน  

1.2 พื้นที่ตั้งเป็นลานตั้งอยู่ชิดติดกับโค้งถนนซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาดลงมายังทิศทาง
ของชายหาด ปราศจากตัวกรอง (Buffer) ที่ช่วยกรองบรรยากาศ จึงได้รับผลกระทบจากการจราจร
บนถนนทั้งมลภาวะและมุมมองต่อการมองเห็นถนนที่มีรถวิ่งด้วยความเร็วตลอดเวลาซึ่งเป็น
ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 

1.3 ลักษณะของพื้นที่ลานเป็นพื้นที่โล่งดาดแข็ง ขาดองค์ประกอบของพืชพรรณและ
จุดสนใจอื่นๆ ท าให้ผิวสัมผัสมีความหยาบกระด้างซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อพื้นที่ รวมถึง
การที่พื้นที่ขาดร่มเงาที่ร่มรื่นซึ่งท าให้เกิดการดึงดูดให้เข้าใช้งาน 

1.4 พืชพรรณที่ปลูกภายในพื้นที่มีการจัดวางต าแหน่งที่กีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน 
ส่งผลให้ทิศทางของผู้ใช้งานเดินทางเป็นไปอย่างคดเคี้ยว ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน 

1.5 บริเวณริมขอบของพื้นที่มีร่องรอยของการพังทลายของขอบคอนกรีตและบล็อคปู
พื้น ท าให้มีลักษณะที่ทรุดโทรมไม่สวยงาม และอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายในการใช้งานได้ 

2. พื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
2.1 การเข้าถึงพื้นที่จากฝั่งตรงข้ามของถนนเลียบชายหาดมีความไม่สะดวก เนื่องจาก

ไม่มีการออกแบบทางข้ามถนนที่เห็นได้ชัด ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดใช้งานโครงการ The Bay ซึ่งเป็น
ศูนย์การค้าคอมมิวนิตี้มอลล์ การออกแบบการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะริมชายหาดจึงควรมีการรองรับ
การเขา้ถึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม 

2.2 ต าแหน่งของพื้นที่ลานไม่สอดคล้องกับต าแหน่งที่ตั้งของศาลสมเด็จพระจเตากสิน
ฯ โดยไม่สัมพันธ์กันทั้งในเชิงของการใช้สอยเพื่อรองรับผู้มาเคารพสักการะและในเชิงของความส าคัญ 
การจัดวางต าแหน่งในปัจจุบันท าให้ลักษณะของพื้นที่มีลักษณะเป็นคอขวดซึ่งท าให้เกิดการใช้งานที่ 
ทับซ้อนและรบกวนกันของผู้ใช้งานจากทางเดินที่เดินเข้าไปยังลานและผู้ที่มายืนเคารพสักการะศาล 

2.3 ระหว่างพื้นที่ลานซึ่งเป็นพื้นที่ที่รองรับการใช้งานพักผ่อนหย่อนใจของผู้ใช้งาน 
กับถนนเลียบชายหาดไม่มีองค์ประกอบที่ช่วยกรองบรรยากาศและผลกระทบทางลบจากการจราจร 
บนถนน ทั้งมลภาวะ และทัศนียภาพที่มองออกมาจากพื้นที่ลานไปยังถนนเลียบชายหาด ในปัจจุบันมี
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เพียงแนวต้นไม้ที่ปลูกเว้นระยะห่างเพื่อให้ความร่มรื่นแก่พื้นที่ทางเดิน ซึ่งยังมีลักษณะที่ไม่สามารถปิด
ก้ันหรือกรองให้พ้ืนท่ีมีบรรยากาศท่ีสงบส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจที่ดี 

2.4 บริเวณพื้นที่มีองค์ประกอบที่นั่งรอบประติมากรรมที่ช่วยดึงดูดให้เกิดการใช้งาน 
แต่ปริมาณที่นั่งที่ไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้งานแก่นักท่องเที่ยวได้ดี
เท่าที่ควร รวมถึงต าแหน่งที่นั่งที่อยู่ริมทางเดินก็มีการจัดวางที่ไม่สม่ าเสมอและอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่ง
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานพ้ืนที่ 

3. พื้นที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพืน้ที่พัทยาเหนอื-พัทยากลาง  
3.1 ลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ที่รองรับการเดินเท้าของผู้ใช้งาน แต่พบการใช้งาน

พื้นที่เป็นจุดรอรับ-ส่งนักท่องเที่ยวจ านวนมากเพื่อขึ้นและลงเรือท่องเที่ยว ท าให้เกิดการกีดขวางการ
เดินเท้า ผู้ใช้งานจ าต้องแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่หนาแน่น ผู้ใช้งานบางคนต้อง
เดินลงไปยังพื้นที่ถนนเพื่อหลบเลี่ยงกลุ่มนักท่องเที่ยว นับเป็นเหตุของความไม่สะดวกในการใช้งาน
และอาจกอ่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานท่านอื่นได ้

3.2 การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยระหว่างกิจกรรมแบบไม่ออกแรง (Passive Acitivity) ไม่
มีสัดส่วนพื้นที่ที่ชัดเจน ท าให้การใช้งานมีต าแหน่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพการมองเห็นมุมมองที่ดีต่ออ่าวพัทยา เช่นเดียวกันกับกิจกรรมแบบออกแรง (Active 
Activity) ที่ประกอบด้วยการเดินเท้าและการวิ่งออกก าลังกายก็ไม่มีการจัดสรรให้มีขนาดที่เพียงพอ
กับการใช้งาน ท าให้เกิดการรบกวนกันของกิจกรรมทั้งสองรูปแบบ และไม่เอื้อต่อความต้องการการใช้
งานได้อย่างครบถ้วน 

3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ที่นั่งพัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เอื้อให้เกิดการใช้งาน
พื้นที่ ในปัจจุบันมีอยู่ไม่เพียงพอ ซึ่งด้วยลักษณะของทางเดินแนวยาวควรมีที่นั่งพักเพื่อรองรับการใช้
งานและอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานได้นั่งพักเพื่อคลายความเหนื่อยและเอ้ือให้เกิดการใช้สอยใหม่ๆ
เกิดขึ้น 

4. พื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 
4.1 เนื่องลานพัทยากลางต้ังอยู่บริเวณตรงกับแยกถนนพัทยาสายที่1-ถนนพัทยากลาง 

การเข้าถึงพื้นที่จากบริเวณฝั่งตรงข้ามของถนนเลียบชายหาดพัทยาจ าต้องเข้าถึงจากบริเวณทางเดิน
ส่วนที่เชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่ลาน ซึ่งขาดการออกแบบทางข้ามถนนที่ชัดเจนและอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงพื้นที่ 

4.2 พื้นที่มีลักษณะเป็นลานดาดแข็งโล่งกว้างที่ปราศจากการใช้พืชพรรณหรือ
องค์ประกอบที่ช่วยลดทอนความรู้สึกโล่งของพื้นที่ ซึ่งส่งปลให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อพื้นที่และท าให้
พื้นที่ขาดร่มเงาซึ่งจะช่วยป้องกันผู้ใช้งานจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
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4.3 พื้นที่ขาดองค์ประกอบที่ช่วยกรองบรรยากาศการใช้งานจากผลกระทบทางลบ
ของการจราจรบนถนนเลียบชายหาด ทั้งมลภาวะทางเสียงและกลิ่น รวมถึงมุมมองที่มองออกจาก
พื้นที่ไปยังถนนซึ่งเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 

4.4 องค์ประกอบที่เอื้อให้เกิดการใช้งานพื้นที่มีไม่เพียงพอและไม่อ านวยความสะดวก
ต่อการใช้งานที่ดี โดยเฉพาะที่นั่งพักซึ่งไม่มีการจัดวางอย่างเป็นสัดส่วน ผู้ใช้งานมาใช้งานจะนั่งพักที่
บริเวณขอบของพื้นที่ลานซึ่งเป็นเพียงขอบกั้นเตี้ยๆ ท าให้ใช้งานได้ล าบาก ไม่สามารถรองรับการใช้
งานของผู้ใช้งานในทุกช่วงวัย 

4.5 ในช่วงวาระโอกาสพิเศษที่พื้นที่มีการติดตั้งเวทีหรือป้ายแสดงงานต่างๆ มุมมองที่
ดีของอ่าวพัทยาจะถูกบดบังโดยองค์ประกอบที่น ามาติดตั้ง รวมถึงการใช้งานนั่งพักบริเวณริมขอบ
พื้นที่จะไม่สามารถเกิดการใช้งานขึ้นได้ ท าให้การใช้งานพ้ืนที่เป็นไปอย่างไม่สะดวก 

5. พื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ 
5.1 การเข้าถึงพื้นที่จากบริเวณฝั่งอาคารห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯเป็นไปอย่างไม่

สะดวก เนื่องจากไม่มีการออกแบบทางข้ามถนนที่ชัดเจนและปลอดภัย ส่งผลให้ผู้ใช้งานอาจเกิด
อันตรายในการเข้าถึงพื้นที่ การออกแบบจึงควรมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่อาคารฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบริเวณ
ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น 

5.2 ลักษณะพื้นที่ที่เป็นส่วนขยายออกจากพื้นที่ลานมีขนาดความกว้างไม่เพียงพอ ท า
ให้การใช้งานทั้งการเดินเท้าและการใช้งานแบบไม่ออกแรงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่มีการซ้อนทับกันและ
กัน ท าให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด าเนินไปอย่างไม่สะดวก 

5.3 พื้นที่ส่วนที่รองรับการใช้งานแบบไม่ออกแรงขาดบรรยากาศที่สงบเป็นส่วนตัว 
โดยเฉพาะพื้นที่โดบรอบประติมากรรมที่มีระยะติดกับส่วนของทางสัญจร การใช้งานของทั้งสองส่วน
กิจกรรมจึงเกิดการปะทะกันอย่างใกล้ชิด 

5.4 มุมมองของพื้นที่ลานที่มองออกไปยังอ่าวพัทยาถูกบดบังจากแนวของร่มร้านค้า
เตียงผ้าใบ ท าให้คุณค่าด้านมุมมองที่สวงามของพ้ืนที่ถูกลดลง 

5.5ต าแหน่งของพืชพรรณในบางจุดมีการกีดขวางการใช้งาน ได้แก่บริเวณทางเดินลง
ไปยังพื้นที่ชายหาดและบริเวณทางเดิน  
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6. พื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
6.1พื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มี่ความส าคัญเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ขาดการ

ออกแบบที่ช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้งานรับทราบถึงความเป็นมา รวมถึงความส าคัญของ
พื้นที่เองก็ถูกลดทอนลงไปเนื่องจากพื้นที่นั่งพักผ่อนและพื้นที่ทางเดินได้คร่อมทับกลืนเป็นส่วนหนึ่ง
ของพ้ืนที่ ท าให้ความหมายและความส าคัญของพื้นที่เริ่มเลือนหายไป 

6.2 ระยะห่างของพื้นที่อนุสรณ์สถานฯและพื้นที่ถนนมีระยะที่ประชิดมาก ขาด
ระยะห่างและการออกแบบแนวกันชนที่เหมาะสม ท าให้บรรยากาศของพื้นทีได้รับการรบกวนจาก
การจราจร และไม่สามารถสื่อถึงความเป็นพื้นที่ส าคัญได ้

6.3 การจัดสรรพื้นที่เพื่อการใช้สอยพื้นที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ 
ทั้งการเดินเท้า การยืนพักเพื่อชมวิว และการนั่งพักผ่อน โดยภายในพื้นที่ยังขาดองค์ประกอบที่ช่วย
เอื้อให้เกิดการใช้งานเช่นที่นั่งและส่วนยื่นขยายเพื่อยืนชมวิว ผู้ใช้งานจะใช้งานบริเวณราวกันตกของ
ทางเดินระเบียงไม้และบริเวณขั้นบันไดเป็นพื้นที่ใช้งาน ท าให้เกิดการกีดขวางการใช้งานขึ้น 

6.4 วัสดุของพื้นที่มีความทรุดโทรม ได้แก่บริเวณระเบียงทางเดินไม้ ซึ่งราวกันตก
หลายจุดของระเบียงได้หักและอยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งาน 

6.5 บริเวณทางลาดส าหรับลงไปยังชายหาดมีสภาพที่ถูกกีดขวางและมีระดับพื้น
เชื่อมต่อกับชายหาดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการและใช้รถเข็น 

7. พื้นที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้  
7.1 พื้นที่มีลักษณะเป็นทางเดินที่แคบ ท าให้ไม่สามารถรองรับสัดส่วนการใช้งานที่มี

หลากหลาย ผู้ใช้งานที่นั่งปูเสื่อรับประทานอาหารจะท ากิจกรรมล้ าออกมาที่บริเวณพื้นที่ทางเดิน ท า
ให้เกิดการรบกวนกันของกิจกรรม  

7.2 พื้นที่ขาดองค์ประกอบที่เอื้อให้เกิดการใช้งานอ่ืนๆได้แก่ที่นั่งพัก ส่วนพื้นที่ที่ขยาย
ออกจากทางเดินเพื่อการยืนพักชมวิว ซึ่งควรจัดวางตามแนวทางเดินในระยะสม่ าเสมอและมีระยะห่าง
จากทางเดิน ไม่ควรอยู่ชิดติดกันเพื่อให้การใช้งานมีสัดส่วนบรรยากาศที่เหมาะสม 

7.3 การจัดวางต าแหน่งของพืชพรรณมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ แตกต่างจาก
ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง ท าให้เกิดการกีดขวางการเดินเท้าและท าให้
ใช้งานได้ไม่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผูใช้งานหนาแน่น  

7.4 ต าแหน่งของตู้งานระบบไฟฟ้าที่วางอยู่บนพื้นที่ทางเดิน นอกจากจะเป็น
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการกีดขวางการใช้งาน ยังมีส่งผลต่อภาพลักษณ์พื้นที่ท าให้มองแล้วไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและดูไม่สวยงาม 
    
 



 

 

บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและสภาพภูมิทัศน์ กรณีศึกษาพื้นที่
สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะของผู้ใช้งานในปัจจุบัน และศึกษาปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ทั้ง
ลักษณะการออกแบบและลักษณะของบริบทที่ตั้งบริเวณอ่าวพัทยา ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
ใช้งานที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา และลักษณะการออกแบบกายภาพของภูมิทัศน์ที่
สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ดี เพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดจากการใช้งานพื้นที่ 
ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริง อันจะน ามาซึ่งข้อสรุปในการตอบ
ค าถามของการวิจัย และน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดพัทยาโดยค านึงถึงพฤติกรรมและความต้องการการใช้งานพื้นที่ โดยศึกษาพื้นที่สาธารณะริม
ชายหาดพัทยาตั้งแต่บริเวณโค้งถนนพัทยาสายที่ 1-ถนนพัทยาเหนือ ส่วนที่ติดกับโรงแรมดุสิตธานีรี
สอร์ท จนถึงโค้งถนนพัทยาสายที่ 1-ถนนพัทยาใต้ ส่วนที่ติดต่อกับถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท 

 

ภาพที่  145 แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งพ้ืนที่กรณีศึกษา 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการส ารวจลงพื้นที่เพื่อท าการเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของภูมิทัศน์และลักษณะ
ของพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 พบว่าพื้นที่สาธารณะ
ริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 เป็นพื้นที่ส าหรับการใช้งานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ส าคัญ
ของเมืองพัทยา อันเนื่องจากที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดพัทยาอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่ส าคัญ และอยู่ในบริเวณย่านเมืองซึ่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา การออกแบบพื้นที่ภูมิ
ทัศน์จึงมีลักษณะความเป็นธรรมชาติของเขตพื้นที่ร้อนชื้น และมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อกิจกรรมใช้
งานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศของทัศนียภาพชายหาดอ่าวพัทยาและบรรยากาศอันคึกคักของความเป็นเมืองท่องเที่ยว 
ผ่านการใช้งานสัญจรผ่านบนพื้นที่สาธารณะและการเข้าใช้งานพักผ่อนในพื้นที่ส่ วนต่างๆที่มีการ
ออกแบบไว้เพื่อรองรับการใช้งาน จากการเก็บข้อมูลและข้อมูลที่น ามาท าการวิเคราะห์ สามารถสรุป
เป็นประเด็นเพื่อตอบค าถามการวิจัยได้ดังนี ้
 ตอบค าถามการวิจัย  

1. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพทัยาสายที่ 1 มี
ความสอดคลอ้งกับพฤติกรรมการใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?  

1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 มีลักษณะการออกแบบ

ทางกายภาพเป็นพื้นที่สาธารณะประเภททาง (Linear Open Space) มีลักษณะเป็นพื้นที่แคบยาวซึ่ง
วางตัวขนานเลียบไปกับแนวชายหาดพัทยาและถนนพัทยาสายที่ 1 (เลียบชายหาดพัทยา) มีลักษณะ
เป็นทางเดินเท้าที่มีความร่มรื่นด้วยพืชพรรณที่ปลูกเรียงรายขนาบทั้งสองข้างของพื้นที่สาธารณะ และ
มีการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการใช้สอยเพื่อกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆนอกเหนือจากการใช้
งานเพื่อการเดินสัญจร จากการส ารวจภาคสนามสามารถแบ่งลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้เป็น 3 
ประเภท และสามารถแบ่งเป็นพื้นที่ศึกษาย่อยได้ 7 พื้นที่ ดังนี้ 

1.1.1 พื้นที่ประเภทลาน (Plaza) ประกอบด้วย (1) พื้นที่ลานพัทยาเหนือ (2) 
พื้นที่ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ (4) พื้นที่ลานพัทยากลาง และ (5) พื้นที่ลานบริเวณ
ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล 

1.1.2 พื้นที่ประเภททางเดิน (Walkway) ประกอบด้วย (3) พื้นที่ทางเดินที่
เชื่อมระหว่างพัทยาเหนือและพัทยากลาง และ (7) พื้นที่ทางเดินที่เชื่อมระหว่างพัทยากลางและพัทยา
ใต ้

1.1.3 พื้นที่ประเภทพื้นที่ส าคัญ (Memorial Place) คือ (6) พื้นที่อนุสรณ์
สถานสโมสรเรือใบ 
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ภาพที่  146 ผังแสดงลักษณะการจัดสรรการใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 และ
บริเวณชายหาดพัทยา 
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และมีรูปแบบทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาย่อยทั้ง 7 พื้นที่เรียงตามล าดับต าแหน่ง
ที่ตั้งจากพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ ดังนี้  

 

ภาพที่  147 ผังแสดงต าแหน่งของพื้นที่ศึกษาย่อยทั้ง 7 พื้นที่บนพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 
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พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ เป็นพื้นที่ลานขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายของ
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา ติดแนวรั้วโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ทและโค้งถนนพัทยาสายที่ 1 -ถนน
พัทยาเหนือ ความกว้างของพื้นที่ 19.40 เมตร มีการใช้สอยประเภทผ่อนคลายแต่ไม่คึกคักหนาแน่น
เมื่อเทียบกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณที่มีบรรยากาศเงียบสงบและอยู่ไกลจากย่าน
สถานบันเทิงและย่านการค้า แม้จะพื้นที่มีการออกแบบจัดวางที่นั่งบริเวณขอบลานและม้านั่งใต้ร่มเงา
ไม้ รวมถึงการสัญจรเข้าถึงพื้นที่โดยทางเท้าที่ต่อเนื่องจากถนนพัทยาเหนือมีการกีดขวาง มีรูปทรงไม่
ชัดเจน เส้นทางไม่ต่อเน่ืองท าให้การใช้งานสัญจรได้ไม่สะดวก 

พื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพื้นที่ลานที่
ตั้งอยู่บริเวณถัดจากที่ตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นศาลเก่าดั้งเดิมที่เป็นที่เคารพของ
ชาวพัทยา บริเวณลานมีประติมากรรมตั้งโดดเด่นอยู่กลางพื้นที่ ขนาดความกว้างพื้นที่ 24.00 เมตร มี
กิจกรรมการใช้งานประเภทผ่อนคลายหนาแน่นที่บริเวณขอบและรอบประติมากรรมกลางพื้นที่ลาน 
บริเวณใต้ร่มไม้ก็มีการใช้งานนั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร ส่วนทางเดินที่มาเชื่อมต่อลานจะมีลักษณะ
เป็นคอขวดบริเวณด้านหน้าศาล ท าให้เกิดการกีดขวางการใช้งานและท าให้คุณค่าของศาลฯไม่ถูก
ส่งเสริมให้เด่นชัดขึ้น 

พื้นที่ 3 ทางเดินที่เชื่อมระหว่างพัทยาเหนือและพัทยากลาง เป็นพื้นที่ทางเดิน
สัญจรซึ่งเรียงรายด้วยพรรณไม้เมืองร้อนขนาบทั้งสองด้าน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร เชื่อมพื้นที่
ระหว่างลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯกับพื้นที่ลานพัทยากลาง มีการจัดวางที่นั่งส าหรับ
นั่งพักผ่อนบริเวณริมขอบพื้นที่แต่มีปริมาณไม่เพียงพอในการใช้งาน มีการใช้งานยืนรอเพื่อขึ้นลงเรือ
ท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นซึ่งกีดขวางเส้นทางเดินสัญจร ท าให้การเดินเท้ามีการชะงักไม่คล่องตัว รวมถึง
ไม่มีการจัดแบ่งพื้นที่ชัดเจนเพื่อรองรับการใช้งานวิ่งออกก าลังกาย ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถวิ่งออกก าลัง
กายได้อย่างสะดวก 

พื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง เป็นพื้นที่ลานที่มีความกว้าง 19.00 เมตร ตั้งอยู่บริเวณ
สามแยกจุดตัดถนนพัทยาสายที่ 1-ถนนพัทยากลาง มีลักษณะเป็นลานโล่งกลางแจ้งสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอ่าวพัทยาแบบมุมกว้าง(Panorama) และสามารถจัดแสดงคอนเสิร์ตหรืองานแสดง
นิทรรศการในต่างวาระโอกาส บริเวณขอบของพื้นที่ลานและบันไดลงไปยังชายหาดพบการใช้งานนั่ง
พักผ่อนอย่างหนาแน่น ซึ่งบริเวณพื้นที่ยังขาดการออกแบบที่นั่ง Primary Seating อย่างเป็นสัดส่วน
ชัดเจนและเพียงพอ และยังขาดร่มเงาจากพืชพรรณและสิ่งก าบังแดดฝน และพบการใช้งานนั่งปูเสื่อ
รับประทานอาหารที่บริเวณใกล้กับทางเดิน การสัญจรทางเท้ามีความหนาแน่นเนื่องจากอยู่บริเ วณ
จุดตัดของถนนสายหลัก ใกล้กับย่านการค้าและสถานบันเทิง รวมถึงเป็นจุดที่สามารถเข้าถึงชายหาด
และพื้นที่เล่นน้ าทะเลได้โดยตรง 
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พื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล เป็นพื้นที่ลานที่
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างฯเซนทรัลฯ มีความกว้าง 13.00 เมตร เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งาหนาแน่น 
โดยเฉพาะบริเวณประติมากรรมที่ตั้งบริเวณกลางพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดสนใจที่มีการใช้งานนั่งพักผ่อนและ
ยืนพูดคุย โดยตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับทางเดินเท้าที่แทรกตัวผ่านพื้นที่ซึ่งในบางเวลาจะมีการกีดขวาง
การใช้งานเกิดขึ้นเนื่องจากระยะความกว้างพื้นที่ไม่รองรับการใช้งานได้เพียงพอ รวมถึงไม่มีการแบ่ง
สัดส่วนที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่ทางเดินและพื้นที่ส่วนที่จัดไว้เพื่อนั่งพักผ่อน นอกจากนี้ในบริเวณริมขอบ
ของพื้นที่ส่วนที่ติดกับชายหาดยังพบการใช้งานนั่งปูเสื่อรับประทานซึ่งก็ไม่ได้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อ
รองรับการใช้งานเช่นกัน ผู้ใช้มักท ากิจกรรมที่บริเวณใต้ร่มเงาไม้ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าว
พัทยาได ้

พื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ พื้นที่ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของ
เมืองพัทยา อันเคยเป็นที่ตั้งของสโมสรเรือใบซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
เคยเสด็จมาร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง(SEA GAMES) ครั้งที่ 4 เมื่อปีพ.ศ.2510 ปัจจุบันเหลือเพียงเค้า
โครงเดิมของอาคารที่ถูกรื้อถอนและมีลักษณะกายภาพเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะริมชายหาด
พัทยา และเป็นอนุสรณ์ส าหรับร าลึกในพระปรีชาสามารถและความส าคัญของเมืองพัทยา มี ความ
กว้างรวมพื้นที่ระเบียงทางเดินไม้ 12.40 เมตร พบการใช้งานประเภทผ่อนคลายมากที่บริเวณขั้นบันได
และที่ระเบียงทางเดินไม้ ทั้งยืนชมบรรยากาศและนั่งพักผ่อน ทั้งนี้พื้นที่ไม่ได้มีการออกแบบที่นั่งที่
ชัดเจนนัก ส่วนของทางเดินก็มีการพาดผ่านกลืนไปกับพื้นที่อนุสรณ์ซึ่ง ในบางช่วงเวลาที่การสัญจร
หนาแน่นก็จะมีการใช้งานที่ไม่คล่องตัว รวมถึงยังมีผลต่อการส่งเสริมด้านคุณค่าและความหมายของ
พื้นที่ประวัติศาสตร์นี ้ 

พื้นที่ 7 ทางเดินที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลางและพัทยาใต้ พื้นที่ทางเดิน
ขนาดกว้าง 5.60 เมตรซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่แคบเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งานและเทียบกับความกว้าง
ของพื้นที่ส่วนอื่นๆ โดยวางตัวเลียบตามแนวชายหาดพัทยาและถนนพัทยาสายที่ 1 เชื่อมพื้นที่จาก
บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบไปจนถึงก่อนสุดปลายพื้นที่สาธารณะริมชายหาดส่วนที่ติดต่อไปยัง
ถนนวอล์คกิ้งสตรีทและถนนพัทยาใต้ เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานเพื่อการสัญจรหนาแน่นแต่พื้นที่มีความ
กว้างที่ไม่เพียงพอ รวมถึงมีสิ่งกีดขวางการเดินทั้งต าแหน่งของตู้แผงควบคุมไฟและต้นไม้ที่ขึ้นไม่เป็น
ระเบียบ ท าให้การสัญจรไม่คล่องตัว รวมถึงไม่มีการออกแบบพื้นที่และองค์ประกอบส าหรับการใช้งาน
กิจกรรมผ่อนคลาย โดยพบการใช้งานนั่งปูเสื่อรับประทานและนั่งพักที่บริเวณใต้ร่มเงาไม้และริมขอบ
ของพื้นที่ส่วนที่ติดกับชายหาดซึ่งเป็นมุมอับและซ้อนทับอยู่บนพื้นที่ทาเงดิน นอกจากนี้ยังมีความไม่
ต่อเนื่องกับทางเท้าส่วนที่เชื่อมกับถนนวอล์คกิ้งสตรีท ท าให้การเชื่อมต่อการเข้าถึงมีความไม่ชัดเจน
และส่งเสริมการใช้งานที่ดี  
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1.2 การใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยามีลักษณะการออกแบบทางกายภาพในภาพรวม

ที่เน้นการเป็นพื้นที่เพื่อการสัญจรเดินเท้า ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการใช้งานแบบออกแรงหรือมีการ
เคลื่อนไหว(Active) โดยมีการออกแบบพื้นที่และองค์ประกอบเพ่ือรองรับกิจกรรมการใช้งานแบบผ่อน
คลายหรือไม่ออกแรง(Passive) ซึ่งมีทั้งที่แทรกตัวซ้อนอยู่บนพื้นที่ทางเดินสัญจรและมีลักษณะทาง
กายภาพที่แตกต่างสามารถสังเกตเห็นได้อย่างโดดเด่นชัดเจนได้แก่พื้นที่ลานและพื้นที่ส าคัญอนุสรณ์
สถานสโมสรเรือใบ จากการส ารวจการใช้งานพื้นที่พบว่า ช่วงเวลาที่พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา
มีกิจกรรมการใช้งานหนาแน่นที่สุดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
พื้นที่มีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเกิดภาวะความสบายของเข้าใช้งานพื้นที่ และเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมี
บรรยากาศความคึกคักของพื้นที่บริบทโดยรอบอ่าวพัทยา โดยเฉพาะย่านการค้าและสถานบันเทิง
ตลอดทั้งแนวถนนพัทยาสายที่ 1 โดยสามารถสรุปรายละเอียดของกิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 
ตารางที่ 17 สรุปปริมาณการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา จากการส ารวจพื้นที่ศึกษาย่อย
ทั้ง 7  พื้นที่ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลา 16.00-18.00 น. 

กิจกรรมการใช้งาน ร้อยละของกิจกรรม ปริมาณการใช้งาน (คน) 
1. เดินสัญจร 39.62 363 
2. วิ่งออกก าลังกาย 2.07 19 
3. ยืนรอ / ยืนถ่ายรูป / ยืนพูดคุย 23.79 218 
4. นั่งพักผ่อนตามบริเวณที่นั่ง 20.19 185 
5. นั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร 14.30 131 

รวม 100 916 

 
จากตารางแสดงปริมาณการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาในช่วง

วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษาย่อยทั้ง 7 พื้นที่ 
สามารถสรุปรายละเอียดของกิจกรรมการใช้งานตามแต่ละประเภทได้ดังนี้ 

1.2.1 การเดินสัญจร เป็นกิจกรรมการใช้งานบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาด
พัทยาที่พบปริมาณการใช้งาน(จ านวนคน)มากที่สุด สืบเนื่องจากลักษณะการออกแบบทางกายภาพ
พื้นที่สาธารณะประเภททางที่วางตัวเลียบขนานไปตามแนวชายหาดและถนนพัทยาสายที่ 1 โดย
ผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานพื้นที่เพื่อเดินสัญจรผ่านไปมาระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือและพัทยาใต้ เพื่อเดิน
เข้าถึงพื้นที่ชายหาด และเพื่อความเพลิดเพลินในการชมทัศนียภาพอ่าวพัทยา การออกแบบจึงควรให้
ความส าคัญกับการใช้งานอย่างสะดวก ทั้งการออกแบบขนาดความกว้างของทางสัญจร การแบ่ง
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สัดส่วนการใช้งานที่ชัดเจนเพี่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันของกิจกรรม การออกแบบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางใน
การเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชพรรณที่ขึ้นเรียงรายอย่างไม่เป็นระเบียบในบางจุด รวมไปถึงการ
ออกแบบการเข้าถึงและการเชื่อมต่อกับพื้นที่บริบท ได้แก่ทางเท้าจากถนนพัทยาเหนือ และทางเท้าที่
เชื่อมไปสู่ถนนวอล์คกิ้งสตรีทกับถนนพัทยาใต้ ซึ่งเป็นย่านเมืองที่มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของ
เมืองพัทยา 

1.2.2 การวิ่งออกก าลังกาย ด้วยลักษณะของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่แนวยาวที่วางตัว
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ(อ่าวพัทยา) และมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นจากพืชพรรณ ท าให้มีผู้ใช้งานเข้าใช้พื้นที่
เพื่อการวิ่งออกก าลังกาย นอกเหนือจากการใช้พื้นที่เพื่อการเดินสัญจรทางเท้า ถึงแม้จะมีปริมาณการ
ใช้งานที่พบได้น้อยที่สุด แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการใช้งานพื้นที่ของผู้ใช้งาน โดยการ
ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานวิ่งออกก าลังกายควรจัดสรรพื้นที่และมีระยะความกว้างอย่างเพียงพอ 
อาจผนวกรวมกับพื้นที่ทางเดินแต่ต้องมีการแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม มีการค านึงถึงรูปร่างของเส้นทาง 
วัสดุพื้นผิวทาง และมุมเลี้ยวเพื่อหลบเลี่ยงบริเวณพ้ืนที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นหรือเป็นพ้ืนที่ส าคัญ 

1.2.3 การยืนรอ, ยืนถ่ายรูป, ยืนพูดคุย เป็นลักษณะกิจกรรมการใช้งานที่พบได้
มากถึงร้อยละ 23.79 บนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา เนื่องจากพื้นที่มีความใกล้ชิดกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยตลอดแนวของทางเดินริมชายหาดนี้ ผู้ใช้งานและนักท่องเที่ยว
สามารถยืมชื่นชมทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้ตลอดทั้งเส้นทางรวมถึงในบริเวณพื้นที่ลานและพื้นที่ส าคัญ
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้อย่างเต็มที่ นอกจากผู้ใช้งานจะนิยมยืนชื่มชมบรรยากาศ
แล้วยังมีการใช้งานเพื่อยืนรอพบปะเพื่อนและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณลานและพื้นที่
ส าคัญซึ่งเป็นจุดที่สามารถใช้เพื่ออ้างอิงในการนัดพบและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน การออกแบบ
พื้นที่เพื่อการยืนพักผ่อนจึงต้องมุ่งเน้นถึงการที่ผู้ใช้งานจะสามารถชื่นชมหรือมองเห็นทัศนียภาพและ
ความเป็นไปของพื้นที่โดยรอบได้ หรือมีองค์ประกอบที่ช่วยเอื้อต่อความสะดวกหรือเชื้อเชิญให้
สามารถยืนพักและยืนพิงได้ เช่นแนวเสา ต้นไม้ หรือขอบกั้นแบบเตี้ย เป็นต้น 

1.2.4 การนั่งพักผ่อนตามบริเวณที่นั่ง เป็นกิจกรรมการใช้งานที่มีปริมาณร้อย
ละ 20.19 ใกล้เคียงกับการใช้งานยืนพักผ่อน โดยผู้ใช้งานจะมีพฤติกรรมการนั่งตามบริเวณที่มีการ
จัดสรรให้เป็นที่นั่ง (Primary Seating) ได้แก่ ม้านั่ง ที่นั่งรอบฐานของประติมากรรมบริเวณลาน และ
ยังพบผู้ใช้งานจ านวนมากมีพฤติกรรมการนั่งที่บริเวณขั้นบันไดที่เชื่อมพื้นที่ทางเดินกับชายหาดและที่
บริเวณขอบกั้นของพื้นที่ลาน(Secondary Seating) ซึ่งมีลักษณะการออกแบบที่ไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อ
การนั่งพัก(วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการสัญจรและเพื่อความปลอดภัย) อย่างไรก็ดีนับว่าเป็น
องค์ประกอบการออกแบบที่เอื้อให้เกิดการใช้งานขึ้น จึงเป็นที่สังเกตว่าผู้ใช้งานไม่ได้มีความรู้สึก
ขัดแย้งในการใช้งานพื้นที่นั้นเพื่อการนั่งพักผ่อน หากพื้นที่นั้นๆเอื้อให้สามารถชื่นชมทัศนียภาพและ
ความเป็นไปของพื้นที่ รวมถึงสามารถใช้เป็นพื้นที่ส าหรับนั่งพักและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน 



  232 

อย่างไรก็ตามปริมาณของพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการใช้งานเพื่อการนั่งพักผ่อนในสภาพปัจจุบันนั้นกลับ
มีไม่เพียงพอ และพบการจัดสรรพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ส าหรับการสัญจรอันท าให้เกิดการรบกวนการใช้
งานระหว่างกัน 

1.2.5 การนั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร เป็นกิจกรรมการใช้งานแบบผ่อนคลาย
(Passive) ที่มีปริมาณการใช้งานน้อยที่สุด โดยมากพบพฤติกรรมการใช้งานที่บริเวณใต้ร่มไม้บริเวณ
ขอบของพื้นที่สาธารณะส่วนที่ติดกับชายหาด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความร่มรื่น สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
อ่าวพัทยาและเข้าถึงพื้นที่ชายหาดได้ง่าย และยังพบว่าเป็นกิจกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าอาหารหาบเร่และผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่
มักนิยมประกอบกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ในปัจจุบันการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานไม่ได้มีการ
จัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานที่ชัดเจน จึงพบว่ามีปัญหาในบางจุดที่ผู้ใช้งานประกอบกิจกรรม
การนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารในบริเวณทางเดินเท้าหรืออยู่ใกล้ชิดกับขอบถนน แสดงออกให้เห็นถึง
ความต้องการในการใช้งานพ้ืนที่และปัญหาจากการออกแบบทางกายภาพ  

2. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยามีความสอดคล้องกับ
ลักษณะการออกแบบพื้นทีส่าธารณะที่ดีหรือไม่? อย่างไร? 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการใช้งานกับการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมของพื้นที่สาธารณะ โดยน าประเด็นหลักของเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นพื้นที่
สาธารณะที่ดีใน 3 ด้าน (Gehl, 1987) ได้แก่ ความปลอดภัย(Protection) ความสบาย(Comfort) 
และความสุนทรีย์(Enjoyment) มาท าการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาในปัจจุบัน พบว่ามีความสอดคล้องกันในบางประเด็น มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาในภาพรวม 
2.1.1 การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protection) พื้นที่สาธารณะริม

ชายหาดพัทยามีการออกแบบพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะประเภททาง (Linear Open Space) ที่มีการ
แบ่งสัดส่วนการใช้สอยด้านการสัญจรทางเท้าที่แยกชัดเจนกับเส้นทางสัญจรของยานพาหนะซึ่งก็คือ
ถนนพัทยาสายที่ 1 ท าให้เป็นพื้นที่ซึ่งเอื้อให้ผู้ใช้งานมีการใช้งานที่ ปลอดภัยในการเดินสัญจรผ่าน
ระหว่างพ้ืนที่พัทยาเหนือและพัทยาใต้  

เช่นเดียวกันกับประเด็นของการป้องกันการเกิดอาชญากรรม พื้นที่
สาธารณะริมชายหาดมีการออกแบบเป็นพื้นที่เปิดโล่งซึ่งสามารถมองเห็นกิจกรรมความเป็นไปของ
พื้นที่ ได้ในแทบทุกส่วนของการใช้งานตลอดแนวพื้นที่  และ เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใช้งานที่
พลุกพล่านหนาแน่นตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างตามแนวทางเดินและ
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กล้องวงจรปิดตลอดแนวพื้นที่เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานแล้ว ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังมี
มุมอับและแสงสว่างไม่เพียงพอ อันก่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ปลอดภัย 

การปลูกพืชพรรณตลอดแนวพื้นที่ทางเดินก็มีส่วนช่วยในการสร้างความร่ม
รื่นและบรรเทาความร้อนจากแสงแดดให้แก่พื้นที่สาธารณะ แต่ทั้งนี้พื้นที่ไม่มีองค์ประกอบก าบังที่ช่วย
ป้องกันผลกระทบจากฝนตกซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานที่ดีของพ้ืนที่ 

2.1.2 ความสบาย (Comfort) พื้นที่มีการออกแบบให้มีการเข้าถึงที่สามารถ
เข้าถึงได้จากฝั่งตรงข้ามของถนนพัทยาสายที่ 1 จากทางม้าลายที่วางต าแหน่งตลอดช่วงถนน แต่การ
เข้าถึงพื้นที่จากทางเท้าทั้งส่วนที่เชื่อมต่อเนื่องจากถนนพัทยาเหนือและถนนวอล์คกิ้งสตรีทซึ่งอยู่ทาง
ฝั่งถนนพัทยาใต้ ค่อนข้างมีความล าบากและความต่อเนื่อง ส่วนวัสดุพื้นผิวทางเดินมีความเหมาะสม
แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน ส่วนที่เป็นปัญหาขัดต่อการใช้งานคือขนาดความกว้างของพื้นที่ใน
บางบริเวณที่ไม่สามารถรองรับการสัญจรที่หนาแน่นได ้

นอกจากทางเดินเท้า ยังมีการออกแบบพื้นที่ เพื่อรองรับการใช้งานเพื่อ
การพักผ่อนรูปแบบอื่นๆ ทั้งส่วนของลานและที่นั่งพักที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม มีการ
ออกแบบจุดสนใจทั้งบริเวณประติมากรรมและพื้นที่ส าคัญซึ่งได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
เป็นพื้นที่ทางสังคมที่มีผู้ใช้งานเข้าใช้พื้นที่จ านวนมาก โดยมีการกระจายส่วนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดแนวพื้นที่ ท าให้มีการกระจายของการใช้งาน ส่วนที่เป็นอุปสรรคคือขนาดของพื้นที่ที่ไม่สามารถ
รองรับจ านวนผู้ใช้งานได้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมของบริบทอาคารในบริเวณ
ใกล้เคียง รวมถึงจ านวนของที่นั่งพักที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้งาน 

2.1.3 ความสุนทรีย์ (Enjoyment) พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยามีการ
ออกแบบให้พื้นที่เอื้อต่อการรับรู้บรรยากาศที่โปร่งโล่งสบายของพื้นที่ชายหาดพัทยา และออกแบบให้
สามารถมองเห็นทัศนียภาพและความเป็นไปของบริบทโดยรอบพื้นที่ได้ ทั้งการใช้พรรณไม้เมืองร้อนที่
เข้ากับลักษณะของที่ต้ังและมีลักษณะแบบโปร่งซึ่งไม่ปิดกั้นการถ่ายเทของอากาศและมุมมอง  

การเลือกใช้วัสดุพื้นที่สามารถสร้างลวดลายให้พื้นที่มีความสวยงาม
หลากหลายและมึความน่าสนใจ ถึงแม้จะไม่ได้มีความหวือหวาในการออกแบบแต่ก็มีการใส่ใจในการ
ออกแบบรูปทรงพื้นที่ส่วนต่างๆให้หลากหลาย การออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์และขนาดพื้นที่
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับขนาดร่างกายมนุษย์ ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งสามารถเข้าถึงความเป็น
พื้นที่นั้นได้  

ส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อความสุนทรีย์ในการใช้งานที่เห็นได้ชัดคือความ
สะอาดของพื้นที่ซึ่งพบได้ในบางจุดที่มีการดูแลไม่ทั่วถึง หรือเป็นจุดที่ไม่ได้มีการปกปิดอย่างเหมาะสม
เช่นต าแหน่งของท่อระบายน้ าทิ้ง ต าแหน่งของถังขยะที่วางริมทางเดินเท้า เป็นต้น อันส่งผลต่อการ
เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค ์
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2.2 ลักษณะกายภาพของพื้นที่สาธารณะในรายพื้นที่ศึกษาย่อยทั้ง 3 ประเภท    
2.2.1 พื้นที่ใช้สอยประเภทลาน (Plaza)  

2.2.1.1 การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protection) พบว่า
พื้นที่ลานมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในด้านการเข้าถึงและขอบเขตของพ้ืนที่ซึ่งไม่มีการแบ่ง
กั้นที่ชัดเจนกับพ้ืนที่ถนน โดยเฉพาะบริเวณลานพัทยากลางและลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯซึ่ง
มีปริมาณผู้ใช้งานหนาแน่น ส่วนของการป้องกันด้านอาชญากรรมนั้นพื้นที่มีบรรยากาศที่พลุกพล่าน
และเปิดโล่งสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ชัดเจน แต่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดที่ยัง
ไม่ทั่วถึงเพียงพอ และด้านของการป้องกันจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์อันได้แก่ แดดที่ร้อนจัด 
ฝน มลภาวะจากถนน พบว่าพื้นที่มีการใช้พืชพรรณในการสร้างความร่มรื่น แต่ขาดการออกแบบส่วน
ก าบังท าให้เกิดอุปสรรคในการใช้งานในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย และยังขาดการ
ออกแบบองค์ประกอบที่ช่วยลดผลกระทบทางลบจากการจราจรบนถนนพัทยาสายที่  1 

2.2.1.2 ความสบาย (Comfort) การออกแบบพื้นที่ลานในแต่ละส่วนที่
ได้มีการศึกษา พบว่ามีการออกแบบที่เอื้อให้เกิดการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับส่วนของทางเดินเท้าบน
พื้นที่สาธารณะได้อย่างสะดวกต่อเนื่องกัน ยกเว้นส่วนของพื้นที่ลานพัทยาเหนือที่มีการเข้าถึงจากทาง
เท้าถนนพัทยาเหนือที่มีการกีดขวางและไม่ชัดเจน และพื้นที่ลานบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่
ทางเดินเท้ามีความแคบบริเวณด้านหน้าของศาลฯ รวมถึงการเข้าถึงจากอาคารและทางเท้าฝั่งตรงข้าม
ที่ล าบากและไม่สะดวก พื้นที่ลานยังมีการออกแบบองค์ประกอบที่เอื้อต่อการนั่งพักผ่อน ได้แก่ที่นั่ง
บริเวณรอบประติมากรรมและขอบกั้นพื้นที่ซึ่งสามารถใช้งานได้แต่ไม่สะดวกส าหรับผู้สูงอายุเท่าใดนัก 
และมีปริมาณที่นั่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งาน แต่ข้อดีคือพื้นที่ลานบนพื้นที่
สาธารณะริมชายหาดพัทยาล้วนตั้งอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้อย่างเต็มที่ 
อาจจะมีปัญหาด้านการบดบังทัศนียภาพจากเตียงร่มผ้าใบในบริเวณลานตรงข้ามห้างฯเซนทรัล แต่
โดยภาพรวมถือว่าเอื้อต่อการมองเห็นที่ด ี

2.2.1.3 ความสุนทรีย์ (Enjoyment) การออกแบบขนาดของพื้นที่ลาน
มีขนาดที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ คือมีขนาดที่ไม่กว้างใหญ่จนเกินไปและอยู่ในระยะที่ผู้ใช้งาน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ ยกเว้นบริเวณพื้นที่ลานพัทยากลางซึ่งเป็นลานโล่งไม่มีพืชพรรณหรือ
จุดสนใจที่ท าให้พื้นที่มีการรับรู้ด้านขนาดที่เล็กลง รวมถึงมีการออกแบบการใช้รูปทรงของพื้นที่ลาน
และวัสดุปูพ้ืนที่มีความหลากหลาย ทั้งยังเป็นจุดสามารถมองเห็นทัศนียภาพและความเป็นไปของพื้นที่
โดยรอบอ่าวพัทยาได้อย่างเต็มที่ ท าให้พื้นที่มีบรรยากาศที่ดีของการพักผ่อนและเข้าใช้งาน 
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2.2.2 พื้นที่ใช้สอยประเภททางเดิน (Walkway)     
2.2.2.1 การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protection) ทางเดิน

เท้าของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยามีการออกแบบแยกชัดเจนจากถนนพัทยาสายที่ 1 ท าให้เอื้อ
ต่อการใช้งานเดินสัญจรที่ปลอดภัย โดยตลอดแนวทางเดินมีการติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องวจรปิด
เพื่อให้พื้นที่มีบรรยากาศที่ปลอดภัย แต่ทั้งนี้ยังพบว่ามีพื้นที่บางจุดเป็นมุมอับสายตาและแสงสว่าง 
ได้แก่บริเวณทางลงไปยังพื้นที่ชายหาดและบริเวณใต้ต้นไม้เดิมที่ขึ้นหนาทึบบนพื้นที่ทางเดินส่วนที่
เชื่อมระหว่างพัทยากลาง-พัทยาใต้ ส่วนด้านการป้องกันการรับรู้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้แก่ 
แดด ฝนและมลภาวะ พบว่าพื้นที่มีการใช้พืชพรรณในการสร้างร่มเงาให้แก่พื้นที่ทางเดิน แต่ขาดการ
ออกแบบส่วนก าบังฝนและองค์ประกอบที่ช่วยกรองผลกระทบทางลบจากถนนพัทยาสายที่ 1 

2.2.2.2 ความสบาย (Comfort) ทาเงดินเท้าบริเวณที่เชื่อมพื้นที่พัทยา
เหนือ-พัทยากลางมีขนาดที่กว้างเพียงพอสามารถเอื้อให้เกิดการเดินสัญจรได้อย่างสะดวกในช่วงเวลา
ที่มีการใช้งานหนาแน่น แต่พื้นที่ทางเดินที่เชื่อมพัทยากลาง-พัทยาใต้มีขนาดทางที่แคบกว่า ท าให้การ
สัญจรไม่คล่องตัวนัก วัสดุพื้นผิวที่ใช้เป็นบล็อคคอนกรีตที่แข็งแรงทนทานและมีระดับที่ราบเรียบ
สม่ าเสมอ ไม่ลาดชัน ท าให้สามารถเดินได้อย่างสบาย และในระหว่างเส้นทางเดินสัญจรนั้นผู้ใช้งาน
สามารถยืนพักเพื่อชมทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้ เนื่องด้วยพื้นที่ไม่ได้มีการออกแบบให้ถูกปิดกั้นมุมมอง
ทางสายตา ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการนั่งพักผ่อนพบว่ามีการจัดวางม้านั่งแต่มีปริมาณ
น้อยจนถึงไม่มีเลยในบริเวณทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพัทยากลางและพัทยาใต้ และมีระยะการจัด
วางที่ไม่สม่ าเสมอ ทั้งนี้พื้นที่ยังขาดการออกแบบให้มีขนาดและระยะที่จะเอื้อต่อการเกิดกิจกรรมการ
ใช้งานอื่นๆเช่น กิจกรรมการวิ่งออกก าลังกายและการนั่งปูเสื่อรับประทาน ซึ่งพบว่ามีการใช้งานที่กีด
ขวางการเดินเท้าอยู่ในหลายบริเวณ 

2.2.2.3 ความสุนทรีย์ (Enjoyment) พื้นที่มีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด
การใช้งานที่สุนทรีย์ที่เห็นได้ชัดคือความร่มรื่นของพืชพรรณที่ปลูกเรียงรายตลอดแนวทางเดิน โดย
เป็นพืชพรรณจ าพวกปาล์มที่ช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นชายหาดเมืองร้อนได้เป็นอย่างดี ทางเดิน
สัญจรมีการออกแบบลวดลายของวัสดุปูพ้ืนที่มีการใช้สีสันและเส้นสายที่หลากหลายท าให้พื้นที่มีความ
สวยงามไม่แข็งกระด้าง ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพื้นที่กับขนาดร่างกายมนุษย์พบว่ามีขนาด
ที่เหมาะสมกับการใช้งานและการเอื้อต่อการเกิดบรรยากาศที่โปร่งโล่ง ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินไป
กับการสัญจรและสามารถชื่นชมทัศนียภาพและกิจกรรมความเป็นไปที่เกิดขึ้นบนพื้นที่และบริบท
โดยรอบได้ แต่ในบริเวณทางเดินส่วนที่เชื่อมพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ พบว่าต าแหน่งทางเดินมีความ
แคบ ท าให้ผู้ใช้งานมีการประชั้นชิดกับถนนพัทยาสายที่ 1 ซึ่งมีการรบกวนจากการจราจรที่หนาแน่น
อันส่งผลต่อการรับรู้บรรยากาศที่ดี  
 



  236 

2.2.3 พื้นที่ใช้สอยประเภทพื้นที่ส าคัญ (Memorial Place) 
2.2.3.1 การป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Protection) ลักษณะ

พื้นที่อนุสรณ์สโมสรเรือใบมีองค์ประกอบที่แบ่งสัดส่วนชัดเจนระหว่างทางเดินเท้ากับถนนพัทยาสายที่ 
1 ท าให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยในการใช้งานเพื่อสัญจรผ่าน ในด้านความปลอดภัยของอาชญากรรม
พบว่าพื้นที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างและมีบรรยากาศที่เปิดโล่งสามารถมองเห็นกิจกรรมความเป็นไป
ของพื้นที่ได้ แต่ยังมีมุมอับที่แสงสว่างไม่เพียงพอคือบริเวณใต้ต้นไม้เดิมและขอบของพื้นที่สาธารณะ
ส่วนที่ติดริมชายหาด ในด้านของการป้องกันผู้ใช้งานจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ มีการใช้พืช
พรรณปลูกเรียงรายตามแนวทางเดินและกระบะต้นไม้ในการให้ร่มเงาแก่พื้นที่ แต่พื้นที่ยังขาดการ
ออกแบบส่วนก าบังที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้หลบแดดและฝนได้ ส่วนการป้องกันผลกระทบจาก
มลภาวะบนถนนพัทยาสายที่ 1 พื้นที่ไม่มีการออกแบบเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบ แต่ลักษณะทาง
กายภาพพื้นที่ที่มีสัดส่วนแบ่งคั่นชัดเจนกับพื้นที่ถนน ก็มีส่วนช่วยปิดกั้นผลกระทบทางลบได้ในระดับ
หนึ่ง  

2.2.3.2 ความสบาย (Comfort)  พื้นที่มีการออกแบบการเข้าถึงอย่าง
สะดวกต่อเนื่องจากทางเดินเท้าบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา แต่ผู้ใช้งานที่ต้องการมาจากพื้นที่
ฝั่งตรงข้ามจะมีความล าบากในการเข้าถึงเนื่องจากการจราจรที่หนาแน่นและต าแหน่งทางม้าลายไม่
เหมาะสม ในด้านขนาดของพื้นที่มีความกว้างของทางเดิน 12 เมตร ซึ่งแบ่งเป็นทางเดินส่วนที่
ยกระดับขึ้นมาและทางเดินระเบียงไม้ด้านหน้าชายหาดนั้นมีความหนาแน่นและมีการกีดขวางของ
กิจกรรมการใช้งานระหว่างผู้ที่เดินสัญจรและผู้ที่ยืนพักบริเวณทางเดินระเบียงไม้ ส่วนการอ านวย
ความสะดวกที่นั่งพัก พบว่าไม่มีการออกแบบที่นั่งอย่างเห็นได้ชัดแต่มีองค์ประกอบที่สามารถใช้งาน
ทดแทนได้คือบริเวณขั้นบันไดที่หันหน้าไปยังอ่าวพัทยาซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น ซึ่งทัศนียภาพ
ของทะเลไม่ได้มีการบดบังจากมุมมองของผู้ใช้งานที่ผ่านในพื้นที ่

2.2.3.3 ความสุนทรีย์ (Enjoyment) ลักษณะการออกแบบพื้นที่มี
รูปแบบที่แตกต่างไปจากพื้นที่ส่วนอื่นๆของพื้นที่สาธารณะ กล่าวคือมีความหลากหลายของกายภาพ
การออกแบบทั้งรูปทรง และวัสดุภูมิทัศน์ ในด้านการออกแบบพื้นที่มีขนาดที่สอดคล้องกับขนาด
ร่างกายมนุษย์ พบว่ามีระยะความกว้างที่เหมาะสมไม่กว้างและไม่แคบจนท าให้เกิดความอึดอัด ระดับ
ความสูงของพื้นที่ยกสูงขึ้นมา 1.20 เมตรก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่นกันกับระยะของขั้นบันไดที่
ผู้ใช้งานสามารถใช้นั่งพักผ่อนได้สะดวก พืชพรรณที่ปลูกในพื้นที่ก็มีลักษณะเป็นพืชพรรณตาม
ธรรมชาติของชายหาดเมืองร้อนซึ่งให้ร่มเงาแก่พื้นที่ได้ดีในช่วงเย็น แต่อุปสรรคคือพื้นที่ไม่มีการ
ออกแบบส่วนก าบังแดดและฝนซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อความสุนทรีย์ในการใช้งาน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพทัยาสายที่ 1  

1. ลักษณะของบริบทโดยรอบอ่าวพัทยา  
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสายที่ 1 มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งแนว

ยาวที่เลียบขนานไปกับแนวชายหาดและถนนพัทยาสายที่ 1 ซึ่งมีระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรผ่านพื้นที่
ซึ่งมีกิจกรรการใช้ประโยชน์อาคารที่หลากหลาย จากข้อมูลการลงพื้นที่ส ารวจจะเห็นได้ว่าลักษณะ
กิจกรรมการใช้งานตลอดแนวพื้นที่มีบรรยากาศการใช้งานที่หลากหลายนี้ได้ส่งผลต่อลักษณะการใช้
งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาด้วยเช่นกัน ซึ่งเห็นได้ชัดจากปริมาณการใช้งานของพื้นที่แต่ละ
ส่วนได้แก่  

1.1 พื้นที่พัทยาเหนือ (ลานพัทยาเหนือและลานบริเวณข้างศาลฯ) จะมีปริมาณการใช้
งานในกิจกรรมผ่อนคลายมากกว่ากิจกรรมการเดินสัญจรหรือออกแรง เนื่องจากบรรยากาศส่วนใหญ่
ของบริบทเป็นย่านโรงแรมที่พักที่มีบรรยากาศความเป็นส่วนตัวสูง และตั้งอยู่ไกลจากย่านการค้า ซึ่ง
บรรยากาศจะคึกคักน้อยกว่าพื้นที่ส่วนอ่ืนๆ  

1.2 พื้นที่พัทยากลาง (ทางเดินเชื่อมระหว่างพัทยาเหนือ-ใต้, ลานพัทยากลาง, ลาน
ตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ) เป็นส่วนที่มีการใช้งานคึกคักหนาแน่นเนื่องจากบริบทอาคารที่อยู่โดยรอบมี
ความหลากหลายของกิจกรรมการใช้สอยทั้งโรงแรม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และสถานบันเทิงที่อยู่
บริเวณริมถนนพัทยาสายที่ 1 และด้านในซอยย่อยๆต่างๆ 

1.3 พื้นที่พัทยาใต้ (อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ, ทางเดินที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยา
กลาง-ใต้) พบมีการใช้งานพื้นที่เพื่อการสัญจรมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนเชื่อมต่อระหว่างอ่าวพัทยา
และย่านสถานบันเทิงถนนวอล์คกิ้งสตรีท 

นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์อาคารโดยรอบพื้นที่อ่าวพัทยาแล้ว ยังมีลักษณะของ
การขนส่งเส้นทางถนนสายหลักของเมืองที่เชื่อมต่อมาจากถนนสายหลักระหว่างภูมิภาคมาสู่พื้นที่ริม
ชายหาดพัทยา ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงและบรรยากาศการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาด การ
ออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานจึงต้องสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานและความเป็นไปของ
บริบทโดยรอบ เพื่อให้พื้นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานและช่วยส่งเสริมให้กิจกรรม
ต่างๆในบริบทพ้ืนที่นั้นๆสามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว 
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ภาพที่  148 แผนผังแสดงลักษณะทางกายภาพและการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยากับ
ลักษณะของบริบทโดยรอบพ้ืนที่ 
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2. การเข้าถึงพื้นที่  
พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเปิดโล่งไม่มีลักษณะของการปิด

กั้นการเข้าถึงในตลอดทั้งแนวพื้นที่ซึ่งเลียบขนานไปตามถนนพัทยาสายที่ 1 และชายหาดพัทยา 
จุดมุ่งหมายและพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้ใช้งานจากฝั่งอาคารตรงข้าม
สามารถข้ามทางม้าลายเพื่อเข้าถึงพื้นที่ อย่างไรก็ตามยังพบว่าต าแหน่งทางม้าลายกับพื้นที่ส่วนใช้สอย
ในหลายจุดยังมีต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ในส่วนของการเชื่อมต่อของทางเท้านั้นพบว่าที่บริเวณทางเข้า
พื้นที่ส่วนต้นชายหาดบริเวณลานพัทยาเหนือและส่วนปลายพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับถนนวอล์คกิ้งสตรีท ยัง
ขาดการออกแบบการเชื่อมต่อทางเดินที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการสัญจร ควรมี
การขยายขนาดพื้นที่และแบ่งแยกสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยจากการจราจรบนท้องถนน  

ในส่วนของการเข้าถึงพื้นที่ชายหาดพบว่าพื้นที่มีการออกแบบทางเชื่อมต่อระหว่าง
พื้นที่ได้แก่บันไดทางลงชายหาด และทางลาดส าหรับคนพิการ โดยมีการกระจายไปตามจุดต่างๆ
ตลอดทั้งแนวพื้นที่สาธารณะ แต่ทั้งนี้พบว่าในบางจุดทางลงไปยังพื้นที่ชายหาดถูกปิดกั้นการเข้าถึง
ด้วยต าแหน่งของผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน 
 

3. การจัดสรรและแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอย  
การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดมีการจัดให้เป็นพื้นที่ทางเดินเท้า

เลียบขนานไปกับแนวชายหาด ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเดินสัญจรผ่านพื้นที่เพื่อเข้าถึงพื้นที่ชายหาดและ
เดินชมทัศนียภาพได้อย่างสะดวกต่อเนื่อง โดยมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นจุดพักที่สามารถใช้งานแบบ
ผ่อนคลายหรือไม่ต้องออกแรง ได้แก่พื้นที่นั่งตามแนวทางเดิน พื้นที่ลานกว้าง หรือแม้กระทั่งที่บริเวณ
พื้นที่อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ล้วนแล้วแต่เป็นการออกแบบทางกายภาพที่เอื้อให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าใช้งานได้หลากหลายรูปแบบกิจกรรม รวมถึงต าแหน่งการจัดวางพื้นที่ส าหรับการใช้งานที่ต้อง
เคลื่อนไหว(Active) ไว้บริเวณริมขอบส่วนนอกด้านที่ติดกับถนน และจัดสรรพื้นที่ส าหรับการใช้งาน
แบบผ่อนคลาย(Passive) ไว้บริเวณริมขอบด้านในส่วนที่ติดชายหาด ก็เป็นการส่งเสริมสอดคล้องกัน
ของบรรยากาศการใช้งานทีเ่หมาะสม   
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ภาพที่  149 การจัดสรรแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยพื้นที่สาธารณะริมชายหาดฯ ในภาพรวม 
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4. ลักษณะรูปแบบทางสัญจร  
รูปแบบการสัญจรของพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่แนวเส้นตรงเลียบขนานกับแนวถนน

และชายหาดที่ไม่ได้มีความซับซ้อนของรูปร่างเส้นทาง ท าให้มีความชัดเจนที่ผู้ใช้งานสามารถรับรู้และ
ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยมีขนาดของทางเดินกว้างต้ังแต่ 5-12 เมตร ซึ่งเป็นระยะความกว้างที่เอื้อต่อ
การเดินสัญจรได้อย่างคล่องตัว ลักษณะความราบเรียบของพื้นผิวก็ถือว่ามีความเหมาะสม ไม่มีส่วน
ต่างของระดับที่ท าให้ยากต่อการเดินมากนัก อย่างไรก็ตามถึงแม้พื้นที่จะมีการก าหนดรูปแบบการใช้
งานให้เป็นเส้นทางสัญจรทางเท้า ยังพบว่ามีการละเมิดข้อห้ามน ายานพาหนะขึ้นมาขับขี่บนพื้นที่ ซึ่ง
พบได้มากในกรณีของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ใช้งานที่น ารถจักรยายนต์ขึ้นมาจอดบนทางเดิน 
และตัวเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการน ายานพาหนะมาจอดที่บริเวณป้อมจุดตรวจรับแจ้งเหตุร้าย อันท าให้
พื้นที่ใช้สอยมีการกีดขวางการใช้งานตามที่ควรจะเป็น   

5. ขนาดพื้นที่และที่ว่างเหมาะสม  
พื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างเหมาะสมที่เอื้อต่อการใช้งานกิจกรรม

การเดินสัญจรและกิจกรรมทางสังคม ขนาดความกว้างพื้นที่และองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ทั้งพืช
พรรณวัสดุตกแต่งก็มีความสัมพันธ์กับขนาดของร่างกายมนุษย์ ถึงแม้บริเวณลานพัทยากลางจะมี
ลักษณะเป็นพื้นที่ลานโล่ง แต่ผู้ใช้งานก็สามารถเข้าใช้งานพักผ่อนและเป็นพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมทางสังคม
เกิดขึ้น และด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอและรูปแบบการออกแบบที่คล้ายคลึงกับโถงทางเดิน 
(Corridor) ซึ่งขนาบสองข้างทางด้วยพืชพรรณ ก็เป็นการออกแบบที่ช่วยให้เกิดการแบ่งส่วนของ
บรรยากาศที่ชัดเจนระหว่างถนนพัทยาสายที่ 1 และทางเดินสัญจรได้ ก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยใน
การใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปิดกั้นมุมมองต่อทัศนียภาพและความเป็นไปของบริบทโดยรอบ 
อย่างไรก็ตามควรมีการออกแบบตัวกรอง (Buffer) ผลกระทบทางลบจากการจราจรบนถนนพัทยา
สายที่ 1 ทั้งมลภาวะทางเสียงและกลิ่น เช่นการใช้พืชพรรณไม้พุ่ม หรือพรรณไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มหนา 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมอันก่อให้เกิดความสุนทรีย์ในการใช้งาน  

อย่างไรก็ตามการออกแบบให้ที่ว่างแต่ละส่วนมีการเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสม ต้อง
ค านึงถึงการออกแบบพื้นที่เปลี่ยนถ่าย (Transition Space) ที่จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงและเชื่อมต่อ
ของการใช้งานที่ดี โดยในสภาพปัจจุบันพบว่ามีหลายจุดที่ยังมีปัญหาการออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อซึ่งมี
การกีดขวางการใช้งานได้แก่บริเวณส่วนปลายของพื้นที่ 2 ด้าน ทั้งด้านเหนือซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังถนน
พัทยาเหนือ และด้านใต้ส่วนที่ติดต่อกับย่านถนนวอล์คกิ้งสตรีท หรือแม้แต่ลักษณะการออกแบบที่
ลดทอนความส าคัญและความหมายของพื้นที่ลงไป เช่นบริเวณลานข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
และบริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ เป็นต้น   
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6. แสงและร่มเงา  
ทางเดินสัญจรและพื้นที่ใช้สอยประเภทอื่นๆบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา

พบว่ามีการออกแบบทางภูมิทัศน์เพื่อสร้างร่มเงาแก่พื้นที่ โดยใช้องค์ประกอบของพืชพรรณไม้ยืนต้น
และพืชตระกูลปาล์มที่ปลูกเรียงรายตลอดแนวทางเดินในการสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและมีความเป็น
ชายหาดเมืองร้อน ซึ่งร่มเงาจากพืชพรรณธรรมชาตินี้ส่งผลต่อการเกิดภาวะความสบายของพื้นที่ ทั้ง
ด้านอุนหภูมิซึ่งเป็นปัจจัยทางกายภาพและความรู้สึกสดชื่นซึ่งเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา จากข้อมูล
ต าแหน่งการใช้งานพบว่าผู้ใช้งานจะมีกิจกรรมการใช้ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้พื้นที่ที่ได้รับร่มเงาจากต้นไม้ 
และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานบางส่วนที่ เข้าใช้งานพื้นที่ยังพบข้อสังเกตว่าผู้ใช้งานโดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติจะมีความรู้สึกเชิงบวกกับสภาพพื้นที่ที่มีแสงแดดส่อง เนื่องด้วยความต้องการในการ
อาบแดดของตัวผู้ใช้งานที่มายังพื้นที่ชายหาดเอง พื้นที่สาธารณะที่อยู่ริมชายหาดจึงควรประกอบไป
ด้วยพื้นที่ที่มีร่มเงาและพื้นที่ที่ได้รับแสงแดด โดยมีการใช้องค์ประกอบของพืชพรรณที่มีทรงพุ่มโปร่ง
ช่วยในการบรรเทาความรู้สึกแห้งแล้งหากพื้นที่ๆนั้นมีลักษณะเป็นที่โล่งไม่มีส่วนก าบังปกคลุม 

7. สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  
มีการจัดวางต าแหน่งของม้านั่งระหว่างพื้นที่ทางเดินแต่ละจุด ต าแหน่งที่มีการจัด

วางอยู่ในบริเวณที่มีร่มเงาและสามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้ และในบริเวณพื้นที่ลานพบมี
การออกแบบติดตั้งประติมากรรมที่มีที่นั่งโดยรอบซึ่งเอื้อต่อการใช้งาน แต่ในบริเวณที่มีปริมาณการใช้
งานหนาแน่นเช่นพื้นที่ลานส่วนต่างๆและทางเดินระหว่างพื้นที่พัทยากลางและพัทยาใต้ ควรมีการ
ออกแบบจัดวางองค์ประกอบที่นั่งให้เพียงพอกับผู้ใช้งาน โดยควรมีระยะห่างทุกๆ 100 เมตร(Gehl, 
1988) นอกจากนี้ยังพบการใช้งานนั่งพักในบริเวณที่ไม่ได้มีการออกแบบให้เป็นที่นั่งโดยตรงคือบริเวณ
ขอบกั้นพื้นที่ลานและบริเวณขั้นบันได ซึ่งท าหน้าที่เป็นที่นั่งลักษณะรอง (Secondary Seating) การ
ออกแบบเพื่อเอื้อให้เกิดการใช้งานจึงควรค านึงถึงการใช้งานพื้นที่ลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน 

ทางลงบันไดและทางลาดที่เชื่อมระหว่างพื้นที่สาธารณะและชายหาดถือว่าอยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม มีการเข้าถึงที่ดีที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ยกเว้นในบางจุดที่มีต าแหน่ง
ตรงกับพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้าเตียงผ้าใบที่กีดขวางการใช้งานบันไดทางลงและทางลาด ส่วนที่
ต้องให้ความส าคัญอีกส่วนคือพื้นที่เปลี่ยนถ่ายทั้งที่ต่อเนื่องจากถนนพัทยาสายที่  1 และพื้นที่ชายหาด
ที่ควรมีพื้นผิวทางที่เรียบสม่ าเสมอและไม่มีการกีดขวาง ในส่วนที่เชื่อมกับถนนควรมีขอบกั้นหรือแนว
เสา(Bollard) ที่จะท าหน้าที่กั้นการเข้าถึงของยานพาหนะ 

เสาไฟที่ติดตั้งเรียงรายตามแนวทางเดินพบว่ามีความสว่างเพียงพอส าหรับการใช้งาน 
แต่ในบริเวณริมขอบส่วนที่ติดกับพื้นที่ชายหาดพบว่ายังมีการติดตั้งไม่เพียงพอ ท าให้มีหลายจุดที่
พบว่าเป็นมุมอับโดยเฉพาะบริเวณใต้ต้นไม้ที่มีทรงพุ่มหนาทึบและบริเวณขอบของพื้นที่ เช่นเดียวกัน
กับป้ายบอกทางที่ยังพบว่ามีการติดตั้งเพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ค่อนข้างน้อย พบ
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เพียงป้ายเตือนและกฏข้อห้ามของการใช้งานพื้นที่ ควรมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในจุดที่มีการใช้
งานหนาแน่นและบริเวณพื้นที่ส าคัญ ได้แก่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและอนุสรณ์สถานสโมสร
เรือใบ    

8. ความปลอดภัย  
พื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีองค์ประกอบที่ปิดกั้นการมองเห็นจากภายนอก 

ท าให้คนภายนอกสามารถมองเห็นความเป็นไปของพื้นที่ ได้ และด้วยการออกแบบพื้นที่ ให้มี
บรรยากาศการใช้งานที่มีความหนาแน่นคึกคักของผู้ใช้งานจ านวนมาก ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
พื้นที่มีบรรยากาศที่เปิดเผยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย โดยทางหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ยังได้
ติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีการตั้งหน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
กระจายตามจุดส าคัญต่างๆได้แก่พื้นที่ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ พื้นที่ลานตรงข้าม
ห้างฯเซนทรัลฯ และบริเวณทางเดินส่วนที่เชื่อมพัทยากลาง-ใต้ เพื่อเพิ่มการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของพื้นที่ อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าภายในพื้นที่มีบางจุดที่เป็นมุมอับสายตาและอยู่ห่างไกลจากจุดที่มี
การใช้งานพลุกพล่านซึ่งถือเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 

9 ความสวยงามหรือสุนทรียภาพของพื้นที่  
นอกเหนือจากการที่พื้นที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการใช้สอยและการสื่อ

ความหมายแล้ว การออกแบบองค์ประกอบทางภายภาพที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพถือเป็นอีกหนึ่ง
ประเด็นของเป้าหมายส าหรับงานออกแบบ ในประเด็นของการออกแบบทางกายภาพนั้นผู้ใช้งานจะ
สามารถรับรู้ความสวยงามได้ผ่านการรับรู้ทางทัศนาการโดยใช้หลักความเป็นเอกภาพ หลักรูปทรงที่
ง่ายและชัดเจน หลักรูปทรงที่มีลักษณะปิดล้อม หลักความเปรียบต่างและหลักความกลมกลืน  (วิมล
สิทธิ์ หรยางกูร, 2554) พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยามีรูปแบบทางกายภาพที่มีความกลมกลืนเป็ก
เอกภาพกันตลอดทั้งแนวพื้นที่ ถึงแม้จะมีการออกแบบพื้นที่ลานหรือพื้นที่ส าคัญที่มีรูปแบบของ
รูปทรงที่ชัดเจนและแตกต่างหลากหลาย โดยมีลักษณะการออกแบบทางภูมิทัศน์เป็นตัวเชื่อมความ
แตกต่างหลากหลาย ด้วยการใช้พืชพรรณเมืองร้อนหลายขนิดสร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศ
ธรรมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของชายหาด การใช้วัสดุพื้นผิวที่เป็นวัสดุชนิด
เดียวกันแต่แตกต่างกันที่เทคนิคการจัดเรียงซึ่งก่อให้เกิดลวดลายบนพื้นผิว เป็นความหลากหลายที่
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพด้านความสวยงาม นอกจากนี้การออกแบบต าแหน่งของพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อม ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความสุนทรีย์ในการใช้งาน โดยเฉพาะการออกแบบให้พื้นที่มี
ความโปร่งโล่งไม่มีส่วนปิดกั้นการเข้าถึงทางสายตา ผู้ใช้งานพื้นที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าว
พัทยาและมองเห็นบรรยากาศความเป็นไปของบริบทโดยรอบ โดยเฉพาะในช่วงเย็นที่สภาพอากาศ
คลายความร้อนลง มุมมองของอ่าวพัทยาจะมีทัศนียภาพของพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นภาพบรรยากาศ
สวยงามที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและรับรู้ได้ 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบรเิวณถนนพัทยาสายที่ 

1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา)  

 ข้อเสนอแนะปรับปรุงพื้นทีใ่นภาพรวม 

จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายกาพของพื้นที่ ลักษณะของบริบทโดยรอบอ่าวพัทยา
และลักษณะการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง พิจารณาการปรับปรุงในภาพรวมของพื้นที่พบว่ามีประเด็นของ
การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่ต้องสอดคล้องลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารและกิจกรรมโดยรอบถนน
พัทยาสายที่ 1 ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ 2 ย่าน ได้แก่ย่านโรงแรมและย่านการค้าสถานบันเทิง ซึ่งต่าง
ต้องการพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดจึงไม่ควรเป็นเพียง
ทางเดินหรือเป็นพื้นที่ลานดาดแข็งว่างเปล่า แต่ควรจัดสรรโซนของการใช้งานย่อยๆภายในเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย โดยมีพื้นฐานจากพฤติกรรมการใช้งานและ
บรรยากาศของบริบทพื้นที ่ 

1. พื้นที่ส่วนที่ 1 ย่านโรงแรม รูปแบบการใช้งานควรมีความสงบเพื่อให้สอดคล้องกับ
บรรยากาศโดยรอบ ได้แก่การยืนชมวิว นั่งเล่น นอนเล่น ว่ายน้ า ปิคนิค หรือมีจุดที่เป็นพื้นที่รองรับ
การออกก าลังกายเช่นการวิ่งออกก าลัง เป็นต้น ส่วนบริเวณริมชายหาดนอกจากพื้นที่เล่นน้ าทะเลอาจ
มีการแบ่งเป็นพื้นที่ส าหรับกีฬาทางน้ าเพื่อกระจายการใช้งานและดึงดูดผู้ ใช้งานให้เข้ามายังพื้นที่ 
(ภาพที่ 151) 

2. พื้นที่ส่วนที่ 2 ย่านการค้าและสถานบันเทิง นอกเหนือจากการพักผ่อนแบบผ่อน
คลายแล้ว พื้นที่ต้องเน้นรองรับกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มหรือเป็นที่นัดพบของผู้คน มีบรรยากาศที่
คึกคักสนุกสนานและสามารถรองรับกิจกรรมงานแสดงตามโอกาสต่างๆ และควรมีพื้นที่เพื่อรองรับ
การเล่นกีฬาทั้งทางน้ าและริมชายหาด (ภาพที่ 151) 

ในส่วนพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ส าคัญได้แก่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและอนุสรณ์สถาน
สโมสรเรือใบนั้น ควรได้รับการออกแบบโดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของพื้นที่ (Hierachy of 
Space) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนของการใช้งานและมีความหมายด้านประวัติศาสตร์ ความ
เชื่อหรือสัญลักษณ์ โดยองค์ประกอบทางกายภาพรอบๆพื้นที่จะต้องส่งเสริมให้พื้นที่ส าคัญมีความโดด
เด่นชัดเจนขึ้น (von Meiss, 1990) เช่นการใช้แนวแกนน าการเข้าถึงและมุมมอง การใช้ขนาดที่
ต่างกัน การโอบล้อม เป็นต้น ในปัจจุบันพื้นที่ไม่ได้มีการออกแบบที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ท าให้ความหมายของพื้นที่ถูกลดทอนกลืนหายไปกับการใช้งานบนพื้ นที่สาธารณะริทม
ชายหาด การออกแบบโดยให้ความส าคัญพื้นที่จะช่วยให้ความรู้สึกหรือความเชื่อที่มีร่วมกันของคนใน
พื้นที่เด่นชัด ส่งเสริมความรู้สึกมีส่วนร่วมและหวงแหนพื้นที่ น าไปสู่การช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ให้มี
คุณค่าต่อไป (Steele, 1981) 
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ในด้านการเข้าถึงพื้นที่ควรมีการออกแบบต าแหน่งทางเข้าพื้นที่ที่ชัดเจนและเชื่อมต่อ
ระบบทางเท้าของพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่าวพัทยาส่วนต่างๆ เพื่อให้การเดินเท้าของนักท่องเที่ยวมี
ความสะดวกและมีความต่อเนื่องถึงกัน (ภาพที่ 150) ได้แก่บริเวณส่วนปลายของพื้นที่สาธารณะริมชา
หยาดทั้ง 2 ด้านซึ่งเชื่อมต่อกับย่านพัทยาเหนือ-นาเกลือ และย่านพัทยาใต้-ถนนวอล์คกิ้งสตรีท-ท่าเรือ 
รวมถึงภายในถนนซอยที่เชื่อมระหว่างถนนพัทยาสายที่ 1 กับถนนพัทยาสายที่ 2 นอกจากจะช่วยให้
พื้นที่แต่ละย่านที่ส าคัญของเมืองมีการเข้าถึงเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องแล้ว สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ
การเดินยังช่วยให้เกิดการดึงดูดการใช้งานและเอื้อให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ท าให้ผู้คนได้เฝ้า
ระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน น าไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมภายในพ้ืนที่ (Jacobs, 1993) 

 

 

ภาพที่  150 กลุ่มการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ส่วนต่างๆบริเวณโดยรอบอ่าวพัทยาที่เชื่อมต่อกัน 
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การจราจรบนถนนเลียบชายหาดพัทยาเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบทางลบต่อพื้นที่
สาธารณะริมชายหาดฯ ทั้งมลภาวะ มุมมองของพื้นที่และอันตรายจากการใช้งานเดินเท้า จึงควรมีการ
ออกแบบตัวกรอง(Buffer) ระหว่างพื้นที่สาธารณะริมชายหาดและถนน หรือมีการปรับปรุงนโยบาย
การเดินรถบนถนนเลียบชายหาดให้มีความเร็วลดน้อยลง หรือปิดเส้นทางเพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับคนเดิน
เพียงอย่างเดียว ก็จะช่วยให้พื้นที่มีบรรยากาศดีขึ้น เนื่องจากผลกระทบทางลบของการจราจรหมดไป 

การใช้งานพื้นที่ริมชายหาดที่ส่งผลทางลบต่อพื้นที่สาธารณะคือต าแหน่งร้านค้าเตียง
ผ้าใบต้องได้รับการจัดสรรพื้นที่ไม่ให้เป็นสิ่งที่มาบดบังการเข้าถึงการใช้งานและบดบังทัศนียภาพของ
อ่าวพัทยา โดยก าหนดให้มีต าแหน่งที่แบ่งส่วนกระจายไปตามพื้นที่ริมชายหาดเพื่อให้มีที่ว่างส าหรับ
การเข้าถึงหาดทรายและเปิดมุมมองให้เห็นทัศนียภาพ มีการควบคุมต าแหน่งของร้านค้าไม่ให้เกาะ
กลุ่มหนาแน่นเป็นแถวแนวยาวตลอดริมพื้นที่สาธารณะ และต้องควบคุมขอบเขตของร้านค้าไม่ให้มี
การขยายพื้นที่ออกไปจนรบกวนการใช้งานของพื้นที่ส่วนอ่ืนๆ  
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ภาพที่  151 แนวทางเสนอะแนะการจัดการพ้ืนที่ใช้สอยบริเวณพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 
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ข้อเสนอะแนะปรับปรุงพื้นทีใ่นรายพื้นที่ยอ่ย 

ในส่วนของข้อเสนอแนะการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพพื้นที่สาธารณะริมชายหาดฯ ในรายพื้นที่
ศึกษาย่อย ทั้ง 7 พื้นที่ มีดังน้ี 

1. พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ  
1.1 จากการส ารวจปริมาณการใช้งานพบว่าพื้นที่ลานพัทยาเหนือมีปริมาณการใช้งาน

กิจกรรมประเภทนั่งพักผ่อนตามที่นั่งมากที่สุด ในปัจจุบันพบว่าปริมาณที่นั่งยังมีการจัดวางไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการการใช้งาน รวมถึงที่นั่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเพียงม้านั่งที่วางตัวริมแนวทางเดิน ส่วน
บริเวณลานมีส่วนที่ใช้งานได้แค่เพียงบริเวณขอบกั้น จึงควรมีการปรับปรุงและเพิ่มสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการนั่งพักผ่อน ซึ่งจะท าให้เกิดการใช้งานพื้นที่ขึ้น 

1.2 พื้นที่ควรออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในต่างกิจกรรมอย่างเพียงพอและแบ่ง
สัดส่วนการใช้งานของแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะทางเดินและพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนเพื่อไม่ให้เกิดการ
รบกวนหรือกีดขวางกันและกัน และควรมีการออกแบบพื้นที่ ให้มีส่วนที่สามารถนั่งพักปูเสื่อ
รับประทานอาหารได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัย  

1.3 ต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ตั้งอยู่เป็นส่วนแรกที่ติดต่อกับทางเท้าที่เลียบตามแนวรั้ว
โรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ทซึ่งเชื่อมต่อไปยังวงเวียนน้ าพุปลาโลมาบนถนนพัทยาเหนือ ซึ่งเป็นจุดที่มี
นักท่องเที่ยวและผู้ใช้งานสัญจรผ่านเข้าถึงพื้นที่ ในปัจจุบันทางเข้าและการเชื่อมต่อของทางเท้ายังมี
ลักษณะที่กีดขวางและมีระดับพื้นผิวที่ ไม่ราบเรียบซึ่งไม่เอื้อต่อการเข้าถึงที่ดีนัก รวมถึงไม่มี
องค์ประกอบที่บ่งบอกถึงการเป็นทางเข้าพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดที่น่าดึงดูดให้เข้าใช้งาน 

1.4 บริเวณที่ตั้งมีพื้นที่ซึ่งติดต่อกับแนวเขตของโรงแรมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว จึงควรมีองค์ประกอบที่ช่วยกั้นบรรยากาศระหว่างพื้นที่และไม่ท าให้พื้นที่มี
ความอึดอัด อาจใช้พืชพรรณไม้พุ่มและไม้ยืนต้นทรงโปร่งในการบ่งบอกอาณาเขตของพื้นที่และท าให้
พื้นที่มีความร่มรื่น 

1.5 ภายในบริเวณพื้นที่ยังขาดการออกแบบส่วนก าบังที่ผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อหลบ
จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่แดดร้อนและฝนตก รวมถึงการออกแบบ
องค์ประกอบที่ช่วยกรองผลกระทบทางลบทั้งมลภาวะเสียงและกลิ่นจากถนนพัทยาสายที่ 1 โดยการ
ใช้พืชพรรณไม้พุ่มในการช่วยกรองเสียงและกลิ่น 

1.6 พืชพรรณที่ปลูกในพื้นที่ควรมีจัดวางต าแหน่งอย่างเหมาะสม โดยอยู่ในต าแหน่งที่
มีการใช้งานเพื่อช่วยสร้างร่มเงา และไม่ควรกีดขวางการใช้งาน โดยเฉพาะต้นตาลเดิมที่ขึ้นขวาง
เส้นทางเดินท าให้การใช้งานไม่คล่องตัว การแก้ไขอาจท าก าหนดเส้นทางเดินใหม่เพื่ออ้อมแนวต้นไม้
เดิมที่ขึ้นอยู ่
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ภาพที่  152 ขอ้เสนอแนะปรับปรุงพ้ืนที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
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2. พื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  
2.1 ภายในพื้นที่มีปริมาณการใช้งานเดินสัญจรมากที่สุด รองลงมาคือการใช้งาน

ประเภทผ่อนคลาย เพื่อการรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมพื้นที่ควรปรับปรุงบริเวณส่วนเชื่อมต่อ
ระหว่างลานและทางเดิน โดยควรขยายความกว้างที่บริเวณด้านหน้าของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
และจัดสรรพื้นที่ส าหรับผู้ดูแลศาล เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางระหว่างการเดินสัญจรและการยืนไหว้
เคารพสักการะ และอาจท าการปรับทางเดินให้มีการวางตัวเลียบตามแนวขอบของพื้นที่ลานเพื่อไม่ให้
เกิดการรบกวนการใช้งานที่บริเวณตรงกลางของลานด้วย 

2.2 พื้นที่มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวพัทยา 
และเป็นพื้นที่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการเข้าถึงคือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและประติมากรรมที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน การออกแบบจึงควรพัฒนาให้พื้นที่เป็นจุดพักผ่อนที่รองรับผู้ใช้งานที่เดิน
สัญจรและผู้ที่มาเคารพสักการะศาลฯ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ควรเพิ่มเติมคือที่นั่งพักบริเวณริมขอบ
ของพ้ืนที่และบริเวณใต้ร่มไม้  

2.3 ในบริเวณพื้นที่ควรมีองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความสวยงามทางภูมิทัศน์เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากพืชพรรณเมืองร้อนที่ปลูกเรียงรายตามแนวทางเดินและบริเวณริมขอบของลาน โดย
อาจมีการใช้ไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินในการตกแต่งบริเวณใต้ต้นไม้และบริเวณโดยรอบที่ตั้งของศาลฯ เพื่อ
ก าหนดขอบเขตของพื้นที่ใช้สอย สร้างล าดับของการใช้พืชพรรณ สร้างความส าคัญให้แก่ตัวพื้นที่ศาล 
และลดความกระด้างของวัสดุพื้นผิวดาดแข็ง 

2.4 พื้นที่ขาดการออกแบบองค์ประกอบที่เป็นส่วนก าบังส าหรับการหลบเลี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่มีแดดร้อนและฝนตก เช่นศาลา รวมไปถึ งการเลือกใข้พืช
พรรณที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเดินและริมขอบของพื้นที่ลาน ควรเป็นพืชพรรณที่มีทรงพุ่มแผ่
ซึ่งสามารถให้ร่มเงาแก่พื้นที่ได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรปลูกให้มีการกระจุกตัวหนาแน่นจนเกิดการบด
บังทัศนียภาพและเกิดมุมอับที่ไม่ปลอดภัย 

2.5 ในบริเวณพื้นที่ยังพบกิจกรรมการใช้งานที่ไม่ได้มีการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับ
การใช้งานดังกล่าวได้แก่การนั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร พบต าแหน่งการท ากิจกรรมที่บริเวณใต้ร่มไม้
ริมพื้นที่ส่วนที่ติดกับพื้นที่ชายหาด การออกแบบจึงควรมีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับใช้งานได้อย่างเป็น
ส่วนตัวปลอดภัยและไม่รบกวนหรือกีดขวางการใช้งานประเภทอ่ืนๆ 

2.6 ควรมีการเพิ่มต าแหน่งของไฟส่องสว่างในพื้นที่ โดยเฉพาะในจุดที่เป็นมุมอับ
ได้แก่ใต้ต้นไม้ ริมขอบของพื้นที่ส่วนที่ติดกับชายหาด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงมี
การจัดต าแหน่งไฟเพื่อเน้นให้เห็นองค์ประกอบส าคัญได้แก่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและ
ประติมากรรมกลางลาน ใต้ต้นไม้ริมทางเดิน เป็นต้น 
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ภาพที่  153 ขอ้เสนอแนะปรับปรุงพ้ืนที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
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3. พื้นที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 
3.1 พื้นที่ทางเดินควรมีขนาดความกว้างที่เท่ากันสม่ าเสมอตลอดทั้งเส้นทาง ไม่ควรมี

ความต่างของความกว้างมากเกินไป โดยควรออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอทั้ง
การเดินสัญจร การวิ่งออกก าลังกาย พื้นที่ส าหรับนั่งพัก พื้นที่ส าหรับยืนพักคอย หรือในอนาคตอาจมี
การปรับปรุงให้รองรับการใช้จักรยานเพ่ือการสัญจรบนพื้นที่ได้   

3.2 วัสดุพื้นผิวของทางเดินควรมีการดูแลรักษาให้สมบูรณ์ไม่ช ารุด และมีการปรับ
ระดับความเรียบให้สม่ าเสมอเพื่อความสะดวกในการเดิน โดยเฉพาะส าหรับเด็กและผู้สูงอายุ ในบาง
จุดที่อยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งรากมีการชอนไชพื้นผิวทางเดินก็ควรท าการดูแลหรือปรับแต่งผิวดินที่
บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ควรดูแลไม่ให้ผิวทางเดินมีน้ าขังในเวลาที่ฝนตกเพื่อความปลอดภัยและความ
สุนทรีย์ในการใช้งาน 

3.3 ทางเดินส่วนที่มีการเชื่อมต่อกับทางม้าลาย ทางลงไปยังพื้นที่ชายหาด ควร
ออกแบบให้เป็นทางลาดที่มีลักษณะความกว้างเหมาะสม มีเสากั้น (Bollard) ไม่ให้ยานพาหนะ
สามารถขึ้นมาขับขี่บนพื้นที ่รวมถึงมีป้ายบอกต าแหน่งของทางม้าลายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

3.4 พื้นที่ควรมีการจัดวางที่นั่งในตลอดระยะเส้นทางเดิน โดยมีต าแหน่งที่เหมาะสม
คือทุกๆ 100 เมตร ไม่ควรวางกีดขวางการเดินสัญจรหรือทางลงไปยังพื้นที่ชายหาด และควรอยู่ใน
ต าแหน่งที่มีร่มเงาไม่เป็นมุมอับ สามารถมองเห็นทัศนียภาพหรือความเป็นไปของกิจกรรมบนพื้นที่
โดยรอบได้   

3.5 การเลือกใช้ถังขยะควรเลือกใช้ถังขนาดเล็กที่สามารถวางเรียงไปตามแนวทางเดิน
ได้โดยไม่กีดขวางและท าให้พื้นที่ดูไม่สวยงาม รวมถึงมีสภาพที่สมบูรณ์ มีการดูแลไม่ให้ล้นหรือส่งกลิ่น
รบกวนการใช้งานพ้ืนที่ 

3.6 จากการส ารวจการใช้งานพบว่ามีผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวใช้พื้นที่บริเวณ
ทางเดินเป็นพื้นที่ส าหรับให้กลุ่มนักท่องเที่ยวยืนพักคอยเพื่อขึ้นและลงเรือท่องเที่ยว หากเป็นไปได้ควร
มีการออกแบบพื้นที่พักคอยส าหรับขึ้นและลงเรือโดยไม่กีดขวางการใช้งานเดินสัญจร หรืออาจมีการ
ก าหนดจุดขึ้นลงเรือใหม่ให้อยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจนและเหมาะสม มีความเข้มงวดกับการประกอบการ
ธุรกิจบนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา 
 
 
 
 
 
 



  253 

 

ภาพที่  154 ขอ้เสนอแนะปรับปรุงพ้ืนที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพัทยาเหนือ-กลาง 
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ภาพที่  155 ขอ้เสนอแนะปรับปรุงพ้ืนที่ 4 ลานพัทยากลาง 
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ภาพที่  156 ขอ้เสนอแนะปรับปรุงพ้ืนที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างฯเซนทรัลเฟสติวัลฯ 
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4. พื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 
4.1 พื้นที่ลานพัทยากลางมีต าแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของแยกถนนพัทยาสายที่ 1 

กับถนนพัทยากลางซึ่งเป็นถนนสายส าคัญที่เชื่อมต่อจากถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นแยกถนนที่มีการจราจร
หนาแน่น พื้นที่จึงควรมีการออกแบบตัวกรองหรือส่วนกั้นระหว่างพื้นที่ลานและถนนเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้งานภายในพื้นที่ และเพื่อลดผลกระทบทางลบทั้งเสียงและกลิ่นที่เกิดจากการจราจร 
โดยอาจใช้องค์ประกอบของพืชพรรณช่วยให้เกิดบรรยากาศการใช้งานที่แบ่งชัดเจนขึ้น 

4.2 จากการส ารวจปริมาณการใช้งานพบว่าภายในพื้นที่มีปริมาณการใช้งานเพื่อการ
สัญจรและการนั่งพักผ่อนที่หนาแน่น เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้กับย่านการค้า สถานบันเทิงและ
โรงแรมที่พัก และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวพัทยาได้อย่างเต็มที่ ในปัจจุบันพบว่ามี
ปริมาณที่นั่งไม่เพียงพอ โดยพบว่าผู้ใช้งานจะนั่งพักผ่อนที่บริเวณริมขอบของพื้นที่ลานซึ่งไม่
สะดวกสบายต่อการนั่ง จึงควรมีการจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ที่นั่งที่มีขนาดความสูงที่
เหมาะสม มีการจัดวางให้เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ มีการจัดให้มีร่มเงา และสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
และกิจกรรมความเป็นไปของพื้นที่โดยรอบ รวมถึงมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อการนั่งพักเป็นสัดส่วนไม่ทับ
ซ้อนกับพื้นที่ทางเดิน 

4.3 พื้นที่มีลักษณะเป็นลานโล่งที่ไม่มีการออกแบบองค์ประกอบที่ให้ร่มเงาแก่พื้นที่ได้
เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่แดดร้อนจัดและฝนตกซึ่งควรมีการออกแบบส่วนก าบังเพื่อให้ร่มเงา
และดึงดูดให้เกิดการใช้งาน นอกจากสิ่งก าบังแล้วการใช้พืชพรรณก็สามารถช่วยสร้างความร่มรื่นและ
บรรยากาศที่สดชื่นแก่พื้นที่ได้ ทั้งยังช่วยลดความหยาบกระด้างของพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นลานโล่งให้ดู
เป็นมิตรมากขึ้น หรือมีการจัดวางองค์ประกอบจุดสนใจบริเวณตรงกลางพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้งาน
และท าให้การรับรู้ขนาดของพ้ืนที่ไม่ดูเป็นลานโล่งว่างเกินไป 

4.4 การเลือกใช้วัสดุพ้ืนผิวควรมีลักษณะที่หลากหลาย โดยอาจใช้สีสันของวัสดุในการ
ช่วยก าหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่ลานและทางเดินและเพื่อสร้างความน่าสนใจใน
การเข้าใช้งาน รวมถึงมีการดูแลให้มีระดับความราบเรียบที่สม่ าเสมอเพื่อความสะดวกในการเดินและ
สัญจร โดยเฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการเข้าใช้งานพื้นที่จ านวน
มาก 
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4.5 นอกจากการใช้งานเพื่อการสัญจรและกิจกรรมการพักผ่อน พื้นที่ลานพัทยากลาง
ยังมีศักยภาพในการเป็นพื้นที่จุดสนใจ โดยเป็นจุดที่สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ชัดเจนจากทางเดิน
เท้าและจากถนนพัทยากลาง และพื้นที่เองยังมีการใช้งานในการจัดวางป้ายคัทเอาท์และเวทีในช่วง
เทศกาลและวาระโอกาสส าคัญของเมืองพัทยา จึงควรมีการออกแบบให้สามารถรองรับจ านวนคนและ
การใช้งานได้อย่างเพียงพอโดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะจัดต าแหน่งของทางเดิน พื้นที่นั่ง 
และพื้นที่จัดแสดงงานให้มีขนาดที่เหมาะสม อาจมีการขยับขยายพื้นที่หรือปรับรูปทรงให้มีเหลี่ยมมุม
ลดน้อยลง เพื่อให้พื้นที่สามารถใช้สอยได้เต็มที่   

4.6 ต าแหน่งไฟส่องสว่างในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอและไม่สร้างบรรยากาศที่น่าใช้งาน
ในช่วงกลางคืน ควรมีการจัดวางต าแหน่งของไฟส่องสว่างให้พื้นที่สว่างเพียงพอ ทั้งบริเวณขอบของ
พื้นที่ บริเวณทางเดินและบันไดทางลงไปชายหาด 

4.7 ภายในพื้นที่ไม่มีการจัดวางถังขยะ ท าให้เกิดปัญหาการกองขยะทิ้งไว้ของผู้ใช้งาน 
ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรับท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยควรเลือกใช้ถัง
ขยะขนาดเล็กวางตามแนวทางเดิน หรือบริเวณใต้ต้นไม้ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

5. พื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลฯ 
5.1 พื้นที่ลานตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลฯ ซึ่ งเป็นจุดที่มี

นักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาอย่างหนาแน่น รวมถึงมีการใช้งานเพื่อการพักผ่อนที่บริเวณที่นั่งรอบ
ประติมากรรม ลักษณะพื้นที่ในปัจจุบันไม่มีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนของพื้นที่นั่งพักผ่อนกับพื้นที่
ทางเดิน ท าให้เกิดการกีดขวางการสัญจรและรบกวนบรรยากาศการนั่งพักผ่อน พื้นที่ควรขยับขยาย
พื้นที่นั่งพักให้อยู่ถัดเข้าไปด้านในเพื่อหลีกเลี่ยงจากเส้นทางสัญจร และให้การเดินสัญจรสามารถ
เป็นไปได้อย่างคล่องตัวไม่หยุดชะงัก 

5.2 การเข้าถึงพื้นที่จากฝั่งตรงข้ามคือห้างสรรพสินค้าเซนทรัลฯในปัจจุบันมีต าแหน่ง
ของทางม้าลายที่ไม่เหมาะสมกับการเข้าถึง โดยอยู่ห่างจากบริเวณพื้นที่ลานและมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ 
กล่าวคือไม่มีป้ายบอกทางข้ามและทางมีลักษณะเลือนหายไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จึงควรมีการ
จัดวางใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวก 

5.3 ปริมาณที่นั่งและสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานพื้นที่ในปัจจุบันพบว่ามีเพียง
ประติมากรรมซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ควรมีการจัดวางที่นั่งที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพและไม่
ถูกรบกวนจากการสัญจร  

5.4 พื้นที่ขาดการออกแบบส่วนก าบังส าหรับหลบเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
ถึงแม้จะมีร่มเงาจากพืชพรรณที่ปลูกตามแนวทางเดินและริมขอบพื้นที่ลาน แต่ในช่วงที่มีฝนตกก็ไม่
สามารถใช้งานเพื่อหลบเลี่ยงได้ รวมถึงพื้นที่ตัวกรองที่จะช่วยลดผลกระทบทางลบจากการจราจรบน
ถนนพัทยาสายที่ 1   
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5.5 พื้นผิวของทางเดินควรมีการดูแลให้มีระดับที่ราบเรียบสม่ าเสมอ ไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับที่มากเกินไป โดยเฉพาะส่วนที่ตรงกับทางม้าลายส าหรับข้ามถนน ควรมีระดับ
พื้นที่เรียบเท่ากันทุกส่วนเพื่อความปลอดภยัในการใช้งาน 

5.6 ควรมีการเพิ่มต าแหน่งของไฟส่องสว่าง โดยเฉพาะในบริเวณริมขอบของพื้นที่
ส่วนที่ติดกับชายหาดและบริเวณบันไดส่วนที่จะเชื่อมไปยังชายหาด และรวมถึงการใช้ไฟในการสร้าง
จุดเด่นให้แก่องค์ประกอบในพื้นที่ทั้งบริเวณที่นั่งประติมากรรมและบริเวณใต้ต้นไม้  

5.7 หากพื้นที่มีปริมาณที่นั่งที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการแล้ว อาจมีการเพิ่ม
องค์ประกอบอื่นๆที่ช่วยเอื้อต่อการยืนพักคอยซึ่งเป็นลักษณะการใช้งานที่ใช้เวลาไม่มากนักเช่นแนว
เสา ก าแพงขนาดเตี้ย หรือต้นไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ควรมีร่มเงาและสามารถมองเห็นความเป็นไปของบริบท
โดยรอบได ้

6. พื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
6.1 พื้ นที่ บริ เวณอนุสรณ์ สถานสโมสรเรือใบ เป็นพื้ นที่ ที่ มี ความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ซึ่งควรให้ความส าคัญในการออกแบบเพื่อสื่อความหมายและให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานและ
นักท่องเที่ยว โดยควรมีการแบ่งแยกสัดส่วนชัดเจนระหว่างทางเดิน ตัวอนุสรณ์สถาน พื้นที่นั่งพักผ่อน
และยืนพักคอย เพื่อไม่ให้การใช้งานไปรบกวนพื้นที่จนท าให้ความหมายและความส าคัญของพื้นที่
เลือนหายไป อาจมีการขยายพื้นที่ทางเดินให้ออกมาอ้อมยังด้านหน้าของพื้นที่อนุสรณ์และจัดวาง
ต าแหน่งของที่นั่งพักผ่อนระหว่างทางเดิน หรือใช้พืชพรรณไม้พุ่มมาจัดวางโอบล้อมพื้นที่อนุสรณ์เพื่อ
สร้างความส าคัญแก่พื้นที่ รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ด้วยการออกแบบป้ายหรือแท่น
บอกข้อมูลประวัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของพื้นที่แก่นักท่องเที่ยว 

6.2 ลักษณะการใช้งานที่พบว่ามีปริมาณมากคือการเดินสัญจร ซึ่งพื้นที่ในปัจจุบันมี
ลักษณะทางเดินที่แคบ มีรูปแบบเส้นทางที่ไม่ชัดเจน และมีสิ่งกีดขวางทางเดินซึ่งท าให้ผู้ใช้งานสัญจร
ล าบาก การปรับปรุงจึงควรมีการก าหนดพื้นที่ส าหรับเดินสัญจรผ่านให้ชัดเจน มีการขยายให้กว้างขึ้น
และมีรูปแบบเส้นทางที่เป็นเส้นตรงไม่เป็นรูปร่างซับซ้อน และไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทั้งพืชพรรณและ
เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น  

6.3 การใช้งานอีกรูปแบบที่พบได้มากในพื้นที่คือการใช้งานแบบผ่อนคลายทั้งนั่งพัก
บริเวณขั้นบันไดและยืนพิงที่บริเวณราวกันตกของระเบียงทางเดิน ในปัจจุบันพบว่ามีปริมาณพื้นที่เพื่อ
รองรับการใช้งานไม่เพียงพอ จึงควรมีการขยับขยายพื้นที่และเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
ทั้งที่นั่งพักโดยอาจใช้เป็นม้านั่ง กระบะต้นไม้ หรือขั้นบันได ก็ถือว่าสามารถเอื้อให้ใช้งานได้ ส่วนการ
ยืนพักคอยนั้นควรมีองค์ประกอบที่สามารถยืนพิงได้แบบสบายๆ เช่นแนวเสาหรือก าแพงเตี้ยๆ ต้นไม้ 
หรือเสาไฟ เป็นต้น ที่ส าคัญคือควรอยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ ไม่อยู่ในมุมอับหรือ
ถูกบดบังการมองด้วยต้นไม้และร้านค้าเตียงผ้าใบ  
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ภาพที่  157 ขอ้เสนอแนะปรับปรุงพ้ืนที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
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6.4 ในปัจจุบันส่วนของทางเดินระเบียงไม้ที่มีการออกแบบให้อ้อมตัวมายังด้านหน้า
ของอนุสรณ์ฯส่วนที่ติดกับชายหาดนั้นมีลักษณะที่ช ารุดไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะราวกันตกซึ่งมีการหักพัง
เสียหาย ท าให้การใช้งานไม่ปลอดภัยและเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม ควรมีการใช้วัสดุที่มีคว าม
แข็งแรงทนทาน ควรเป็นวัสดุแบบโปร่งที่ไม่ท าให้เกิดรูปลักษณ์ที่อึดอัด เป็นต้น 

6.5 พื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อ (Transition Space) ระหว่างพื้นที่อนุสรณ์ฯและ
ทางเดินควรมีการออกแบบให้น าความรู้สึกและสายตาไปยังพื้นที่ส าคัญ โดยการใช้องค์ประกอบของ
พืชพรรณหรือวัสดุที่ผิวสัมผัสละเอียดมาจัดวางเพื่อสร้างล าดับความส าคัญ หรือกรอบมุมมองทางเดิน
ให้มุ่งไปยังพื้นที่ รวมถึงการเข้าถึงจากพื้นที่ฝั่งตรงข้ามควรมีการจัดวางต าแหน่งทางม้าลายและมีการ
ดูแลรักษาป้ายสัญญาณไฟไม่ให้ช ารุด 

6.6 บริเวณทางเดินไม่ควรมีถังขยะวางกีดขวางบริเวณกลางพื้นที่ ควรมีการจัดสรร
ต าแหน่งของที่ทิ้งขยะที่บริเวณริมขอบทางและใช้ถังขยะที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวาง
และเป็นจุดเด่นทีแ่ลดูไม่พึงประสงค ์

7. พื้นที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยากลาง-พัทยาใต้ 
7.1 พื้นที่ทางเดินควรมีการขยับขยายขนาดความกว้าง โดยอาจเพิ่มความกว้าง

ทางเดินเป็น 6-12 เมตร เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานการเดินสัญจรที่หนาแน่นในช่วงเย็นให้มีความ
คล่องตัว รวมถึงมีพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการใช้งานแบบผ่อนคลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่
ตั้งอยู่ตรงข้ามห้างฯรอยัลการ์เด้น ควรมีการออกแบบพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้งานที่สนับสนุนซึ่งกันและ
กัน โดยอาจเป็นพื้นที่ลานเพื่อจัดกิจกรรมและเป็นที่นั่งพักผ่อนที่สามารถรองรับผู้ใช้งานนักท่องเที่ยว
ที่มาจับจ่ายใช้สอย  

7.2 รูปร่างของเส้นทางควรมีการออกแบบให้พื้นที่มีความกว้างที่สม่ าเสมอตลอดทั้ง
เส้นทาง ไม่ควรมีจุดที่เว้าแคบเป็นลักษณะคอขวดซึ่งท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการใช้งาน หรือหาก
จะมีการออกแบบให้มีรูปทรงพื้นที่ที่หลากหลาย ก็ควรมีการขยายพื้ นที่ออกไม่ให้มีผลต่อความ
คล่องตัวในการใช้งานเพ่ือการสัญจร 

7.3 พื้นผิวทางเดินควรมีการดูแลรักษาไม่ให้มีความช ารุดบกพร่อง และควรมีการปรับ
ระดับความราบเรียบให้มีความสม่ าเสมอ ไม่ควรมีการยกตัวหรือเป็นลักษณะลาดชันมากเกินไปจนท า
ให้เดินไม่สะดวก ทั้งนี้การใช้วัสดุทางเดินแบบหยาบคือบล็อคคอนกรีตเหมือนกันหมดทั้งพื้นที่อาจท า
ให้เกิดความรู้สึกแข็งกระด้าง ควรมีการใช้วัสดุที่มีผิวสัมผัสละเอียดหรือพืชพรรณไม้พุ่ม -ไม้คลุมดิน 
เพื่อท าให้พื้นที่มีความละเอียดนิ่มนวลมากขึ้น 
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7.4 บริเวณพื้นที่เพื่อการเดินเท้าไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง โดยเฉพาะตู้แผงควบคุมไฟและ
งานระบบซึ่งวางอยู่ในต าแหน่งที่กีดขวางการเดินและท าให้พื้นที่มีภาพที่ไม่สวยงาม ควรมีการ
ออกแบบให้จัดวางอย่างปกปิดมิดชิด อาจมีการใช้รั้วไม้พุ่มเพื่อสร้างอาณาเขตและไม่ตั้งกีดขวาง
เส้นทางเดิน เช่นเดียวกันกับต าแหน่งของถังขยะที่ควรจัดวางให้ชิดริมขอบทางเดินและใช้ถังขนาดเล็ก
ซึ่งจะไม่กีดขวางและท าให้ภาพของพ้ืนที่ไม่สวยงาม 

7.5 ควรมีพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนระหว่างทางเดิน โดยการออกแบบจัดวางม้านั่งที่
บริเวณใต้ร่มเงา และมีพื้นที่ที่ขยายออกไปเพื่อรองรับการนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารให้อยู่ในต าแหน่ง
ที่ไม่กีดขวางทางเดินเท้า มีบรรยากาศความเป็นส่วนตัวและสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้ 
และรวมถึงการออกแบบพื้นที่ส าหรับเป็นจุดยืนพักชมวิวที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ในระยะเวลาสั้นๆ
ระหว่างการสัญจรผ่าน 

7.6 การเข้าถึงพื้นที่จากทางเดินเท้าส่วนที่ต่อเนื่องกับถนนวอล์คกิ้งสตรีทในปัจจุบัน
ขาดการออกแบบเชื่อมต่อที่ดี ผู้ใช้งานมีความล าบากและไม่ปลอดภัยเนื่องจากต้องเดินบนของถนน 
จึงควรมีการปรับปรุงให้มีการเชื่อมต่อของทางเท้าที่ต่อเนื่อง มีการออกแบบให้น าความรู้สึกเข้าสู่พื้นที่
สาธารณะริมชายหาด และมีสัดส่วนแบ่งแยกชัดเจนจากถนนเพื่อความปลอดภัย  
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ภาพที่  158 ขอ้เสนอแนะปรับปรุงพ้ืนที่ 7 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่พัทยากลาง-ใต ้



  263 

ข้อจ ากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

1. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะล้วนเป็นองค์
ความรู้จากนักวิชาการต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการน ามาประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทพื้นที่ศึกษาซึ่ง
เป็นพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดของประเทศไทย 

2. ขอบเขตพื้นที่กรณีศึกษาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ท าให้การศึกษาจ าเป็นต้องท าการ
จ าแนกเป็นพื้นที่ศึกษาย่อยตามลักษณะทางกายภาพและการใช้งานเป็น 3 ประเภทพื้นที่ 7 พื้นที่ 
ศึกษา โดยการลงพื้นที่ส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลจึงเป็นเพียงการเก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่มีการใช้งานเพียง
บางส่วน รวมถึงมีการเก็บข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่พื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยามีปริมาณการใช้งาน
หนาแน่นมากที่สุด จึงท าให้ไม่สามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นลักษณะการใช้งานพื้นที่ในทุกช่วงเวลาและทุก
ตารางเมตรของพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา  

3. การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษามุ่งเน้นเฉพาะพื้นที่สาธารณะริมชายหาดในเขตเมือง
พัทยา ซึ่งสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้กับเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะของ
ประชากรที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น 

4. การลงพื้นที่ เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลนั้นผู้ใช้งานได้ใช้วิธีสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์ โดยไม่ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลสังเกตการณ์เป็นการเก็บข้อมูล
ลักษณะการใช้งานพื้นที่ ต าแหน่งของการใช้งาน ปริมาณการใช้งานในแต่ละกิจกรรม เส้นทางสัญจร 
พฤติกรรมการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยไม่สามารถระบุ
ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งอายุ อาชีพ รายได้ สัญชาติ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่
ได้จากการใช้เครื่องมือแบบสอบถามเท่านั้น  

5. ข้อมูลด้านลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยาและลักษณะของ
พฤติกรรมการใช้งานเพื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัจจัยการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาด
นั้นเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ ส่วนการสัมภาษณ์นั้นเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดย
กลุ่มบุคคลเพียงบางกลุ่มไม่ใช่ผู้ใช้งานทุกคนของพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา ท าให้ได้ข้อมูลด้าน
การรับรู้ ประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานพื้นที่ไม่ครอบคลุมหลากหลาย ซึ่งไม่สามารถ
ตีความว่าเป็นความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหมดได้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษานี้เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่และบริบทที่ตั้งซึ่งส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา โดยยังมีปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่
อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะริมชายหาดด้วยเช่นกัน เช่น เพศ ช่วงวัย เชื้อชาติ รายได้
หรือสถานภาพทางสังคม ฯลฯ ซึ่งสมควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอย่างยิ่ง 

2. อาจมีการศึกษาความสัมพันธ์หรือผลกระทบของการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาด
พัทยาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมของเมืองพัทยา ซึ่งมีความส าคัญในด้านการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่สร้างเม็ดเงินรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล 

3. พื้นที่สาธารณะกรณีศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพทาง
ธรรมชาติของพื้นที่ชายหาดพัทยา อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่
ค านึงถึงองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาหรือชีววิทยาของพื้นที่ทางทะเลเพื่อการออกแบบที่เหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของบริบทที่ตั้ง 

4. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะของชุมชน
เมืองที่สอดคล้องกับแนวคิดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนหรือแนวคิดด้านการออกแบบชุมชนเมือง รวมถึง
นโยบายการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและเก็บรักษาพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ภายใต้บริบทของพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูง 
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ภาคผนวก 
 



   

ภาคผนวก ก  

แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพืน้ที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1  

(ถนนเลียบชายหาดพัทยา)  



 

การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1 (เลียบชายหาดพัทยา) 
User’s Interview. Pattaya Beach Road Public Space, Time: 04.00PM-06.00PM 
พื้นที่ (Place) :………………………………………………………………........วันที่(Date):…………………………….. 
Part 1: ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบสัมภาษณ์ (Basic Information of interviewee) 
Name:………………………………………………………………Age:…….....Sex:………Nationality:………………… 
Part 2: ค าถาม (Questions) 
1. พฤติกรรมการใช้งาน (Behavior of Using) 

1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหน และมาด้วยวิธีการใด? (Where do you stay and 
how did you get here?)………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................ 

1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ ใช้งานอย่างไร และต าแหน่งที่ท ากิจกรรมอยู่ตรงไหน  (What 
kind of activity you like to do in this place, how you behave and where does it take 
place?)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร่ (How long you stay or spend the 
time in this place, around Pattaya Beach?)……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. ทัศนคติที่มตี่อพื้นที ่(Attitudes toward the Place) 

2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา (The reasons that make 
you choose to get here for relax or doing activity)………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพ้ืนที่มากที่สุด เพราะอะไร (Which part or which 
thing of this place that you like or dislike for the most? And why?)………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้พื้นที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม (There is something about this 
place that you want it to be added or be changed?)……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ (Thanks for your time and Enjoy your holiday)



   

ภาคผนวก ข  

บทสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพื้นทีส่าธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1  

(ถนนเลียบชายหาดพัทยา) 



   

การสัมภาณ์ผู้ใช้งานภายในพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพัทยาสาย 1 (ถนนเลียบ
ชายหาด) 

พื้นที่ 1 ลานพัทยาเหนือ 
Mr. Norman (เพศ: ชาย, อ่ายุ: 53 ป,ี สัญชาติ: สวีเดน) วันที่ 5 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: มาด้วยรถจักรยานยนต์จาก

บ้านพักส่วนตัวในย่านพัทยาใต้ 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร? และต าแหน่งการท ากิจกรรมอยู่ตรงไหน?: 

นั่งเล่นพักผ่อนตามที่นั่งริมขอบลาน ชอบใช้เวลาไปกับการชมวิวทะเลและยืนออกก าลังกายอ่อนๆ 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที – 2 ชั่วโมง 

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: เพราะความร่มรื่น มีจุดที่

มองเห็นทัศนียภาพได้ดี เป็นบริเวณที่เงียบสงบไม่พลุกพล่าน และเดินทางมาได้ง่าย 
2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบพื้นที่ 1 ลานพัทยา

เหนือเพราะเงียบสงบและเห็นวิวได้มากกว่า ส่วนที่ไม่ชอบคือบริเวณทางเดินด้านพัทยาใต้เพราะรู้สึก
เข้าไปใช้งานล าบาก พื้นที่แคบและมีคนเยอะ 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม: อยากให้เพิ่มที่นั่งพักและตั้งไว้หลายๆจุด
บนพื้นทีริมหาด อยากให้ติดไฟให้พื้นที่สว่าง และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับคนที่ขับขี่มาเอง 

 
Mr. Lukas (เพศ: ชาย, อายุ: 36 ปี, สัญชาต:ิ อเมริกัน) วันที่ 5 มีนาคม 2560  

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: พักอยู่ที่โรงแรมย่านพัทยาใต้ 

มาถึงด้วยการเดินเท้า 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: และต าแหน่งการท ากิจกรรมอยู่ตรงไหน? : 

เดินเล่นบนพื้นที่ตามแนวชายหาด นั่งพักตามริมทางและชมวิว ส่วนที่เข้าไปใช้งานคือบริเวณลานตรง
ข้ามห้างฯเซนทรัลฯกับลานบริเวณข้างศาลฯ 

1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย 
2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 

2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: ชอบความเป็นเมืองร้อน
กับทะเล เข้ามาเล่นน้ าได้ง่าย บนทางเดินมีต้นไม้ร่มรื่นน่าเดิน ทางเดินกว้างเดินได้สบาย  



   

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบพื้นที่บริเวณข้าง
ศาลฯ เพราะมีความกว้างและมีที่นั่งให้พิงหลังได้สบายๆ มองเห็นวิวทะเลได้ ส่วนที่ไม่ชอบคือทางเดิน
ที่จะไปย่านพัทยาใต้เพราะแคบ มืดและไม่มีที่ให้นั่งพักแบบเงียบๆ 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม: อยากให้มีมุมที่นั่งพักดูวิวทะเล หากใกล้
กับบริเวณเล่นน้ าทะเลได้จะน่าใช้งานมาก ทางเดินก็อยากให้ขนาดท่ากันตลอดแนวพื้นที่ และ
ปรับปรุงเรื่องความสะอาดของพื้นที ่

 
พื้นที่ 2 ลานบริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
Mr. Liu (เพศ: ชาย, อายุ: 32 ปี, สัญชาต:ิ จีน) วันที่ 6 มีนาคม 2560  

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินเท้ามาจากโรงแรมในย่าน

พัทยากลาง 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: เดินเล่นภายในพื้นที่เป็นหลักหรือลงไปเล่น

น้ าทะเล ใช้งานพ้ืนที่บริเวณตั้งแต่พัทาเหนือมาจนถึงพื้นที่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลฯ 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร่?: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: ต้นไม้เยอะท าให้ร่มรื่น

และน่าเดินเล่น รู้สึกเป็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุดในย่านใกล้เคียง และอยากมาเล่นน้ าทะเล 
2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบพื้นที่ชายหาดมากๆ 

หาดสวยและวิวสวย ชอบบริเวณตั้งแต่พัทยาเหนือมาจนถึงพัทยากลางเพราะชายหาดจะกว้างกว่าตรง
อื่น 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม: อยากให้มีห้องน้ าสะอาด มีที่ให้ฝากของ 
และอยากให้ทางเดินกว้างกว่านี้เพราะคนจะเดินเยอะในช่วงเย็น 

 
Mr. Arditya (เพศ: ชาย, อายุ: 38 ปี, สัญชาต:ิ อินเดีย) วันที่ 6 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินเท้ามาจากโรงแรมทีอยู่ใน

ซอย8 ถนนเลียบชายหาด พัทยากลาง  
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: เข้ามาเดินเล่นและถ่ายรูปกับบรรยากาศ 

ชอบบริเวณที่มองออกไปเห็นวิวทะเลกว้างๆ 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 1 ชั่วโมง  



   

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: บรรยากาศเย็นสบาย ร่ม

รื่น พื้นที่สะอาด และเข้ามาใช้งานเพราะอยากเห็นพระอิทตย์ตก ทางเดินเดินได้สบายตัวกว่าทางเท้า
ฝั่งตรงข้าม 

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบลานบริเวณข้างศาล
ฯกับบริเวณพัทยาเหนือ เพราะคนไม่พลุกพล่านแออัดเท่าส่วนอื่นๆ และมีมุมที่ยืนมองเห็นวิวทะเลได้ 
ส่วนที่ไม่ชอบคือพ้ืนที่ด้านพัทยาใตที่แคบ คนเยอะและพ่อค้าชอบเดินตามรบเร้าให้ซื้อของ 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม: อยากใหมีห้องน้ า มีทางเดินที่กว้างและ
มองเห็นวิวได้มากขึ้น  

 
พื้นที่ 3 ทางเดินส่วนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่พัทยาเหนือ-พัทยากลาง 
Mr. Jian (เพศ: ชาย, อายุ: 41 ปี, สัญชาต:ิ จีน) วันที่ 6 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: มากับรถบัสบริษัททัวร์ พักอยู่

โรงแรมที่ย่านนาเกลือ 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: มาเล่นน้ าทะเลและบริษัททัวร์ให้มารอขึ้น

รถกลับโรงแรม 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 15-20 นาท ี

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: มีต้นไม้เยอะดูธรรมชาติ 

พื้นที่สะอาด ชายหาดน่าลงเล่นน้ า 
2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบพื้นที่แทบทั้งหมด 

ส่วนที่ชอบที่สุดจะเป็นบริเวณลานกว้างๆ ที่ไม่ชอบคือพัทยาใต้ที่แคบท าให้รู้สึกไม่อยากเดินไป  
2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม: อยากให้มีที่นั่งพักกว้างๆ มีห้องน้ าและ

ห้องอาบน้ า  
 
พื้นที่ 4 ลานพัทยากลาง 
Mrs. Bora (เพศ: หญิง, อายุ: 26 ปี, สัญชาต:ิ เกาหลี) วันที่ 5 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: พักโรงแรมในย่านพัทยาเหนือ 

เดินทางมาโดยรถโดนสารสองแถว 



   

1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: เดินเล่น ถ่ายรูปบรรยากาศ ต้องการจะเดิน
ต่อไปยังห้างฯเซนทรัลและย่านพัทยาใต้ 

1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง 
2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 

2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: เป็นพื้นที่ติดชายหาดที่
กว้างขวาง น่าเดินเล่นชมวิวกว่าทางเท้าฝั่งตรงข้าม และต้องการมาดูทะเลเมืองไทย  

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบบริเวณพื้นที่
อนุสรณ์สถานฯ เพราะนั่งเล่นชมวิวได้แบบสบายๆ ส่วนที่ไม่ชอบคือบริเวณพัทยาเหนือ เพราะ
บรรยากาศดูเงียบๆ ไม่ค่อยคึกคักและกลัวอันตราย  

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม : ตอนกลางคืนมืดไม่น่าเดิน ควรท าให้
พื้นที่สว่างไสว เพิ่มที่นั่งและจุดชมวิว 

 
Mrs. Cheryl (เพศ: หญิง, อายุ: 42 ปี, สัญชาต:ิ แคนาดา) วันที่ 5 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: มาโดยรถโดยสารสองแถวจาก

โรงแรมริมชายหาดวงศอมาตย ์
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: มาเดินเล่นระหว่างจะเดินไปที่ร้านอาหาร 

จากบริเวณพื้นที่พื้นที่พัทยาเหนือไปถึงพัทยากลาง แวะพักถ่ายรูปบ้าง แต่จะชอบเดินเล่นไปเรื่อยๆ
มากกว่า 

1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 1 ชั่วโมง 
2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 

2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: ชอบบรรยากาศที่เหมาะ
กับการมาเดินเล่นในช่วงเย็น และได้เจอผู้คนหลากหลาย บรรากาศดูคึกคักไม่เงียบเหงา 

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบส่วนที่เป็นจุดพัก
(ลานกว้าง) เพราะได้ยืนมองวิวท้องฟ้าตอนใกล้ค่ า ส่วนที่ไม่ชอบคือทางเดินพัทยาใต้ เพราะมืดและดู
อันตราย 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม: อยากให้มีจุดพักชมวิวที่มีที่นั่งและมีที่ให้
ยืนพิง เพิ่มป้ายบอกทางให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมีห้องน้ าให้บริการ 

 
 
 



   

Mr. Alexie (เพศ: ชาย, อายุ: 51 ปี, สัญชาต:ิ รัสเซีย) วันที่ 5 มีนาคม 2560 
1. พฤติกรรมการใช้งาน 

1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินเท้ามาจากโรงแรมย่าน
พัทยาเหนือ 

1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: มานั่งพักรอเพื่อนที่นัดเจอบริเวณลาน เดิน
เล่นออกก าลังกายอ่อนๆ ส่วนที่ชอบมาใช้งานคือบริเวณลานพัทยากลางและตรงข้ามห้างฯ ตรงริม
ขอบลานและที่นั่ง 

1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: 2-3 ชั่วโมง 
2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 

2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: ได้ออกมาอยู่นอกบ้าน
(โรงแรม)  ได้สูดอากาศริมทะเล พื้นที่ดูมีบรรยากาศที่ปลอดภัยไมเปลี่ยว และได้พบเจอเพื่อน
ชาวต่างชาติด้วยกัน 

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบทุกส่วน โดยเฉพาะ
ส่วนที่มีที่ให้นั่งพักและมีบริเวณกว้างๆอย่างพื้นที่ลาน ส่วนที่ไม่ชอบคือตอนกลางคืนจะมืดเพราะไฟไม่
สว่างพอ  

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม: อยากให้ติดตั้งไฟส่องพื้นที่ให้สว่างๆ เพิ่ม
ที่นั่งให้คนที่มาเป็นกลุ่มๆ  

 
พื้นที่ 5 ลานบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช 
Mr. Peterson (เพศ: ชาย, อายุ: 40 ปี, สัญชาต:ิ อเมริกัน) วันที่ 5 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินเท้ามาจากโรงแรมในย่าน

พัทยาใต ้
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: เดินเล่นชมบรรยากาศ เล่นน้ าทะเลบ้าง

บางครั้ง หรือมานัดพบปะเพ่ือนบริเวณที่นั่งตรงข้ามห้างฯเซนทรัลฯ 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: 3 ชั่วโมง 

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: บรรยากาศตอนเย็นเป็น

บรรยากาศที่ดีในการออกมาเดินเล่น พื้นที่ร่มรื่นน่าเดิน บริเวณที่มานั่งก็เป็นจุดที่เห็นได้ง่ายนัดพบ
เพื่อนได้ง่ายเพราะอยู่ใกล้กับห้างฯและร้านอาหาร 



   

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบบริเวณตรงข้ามห้าง
ฯ เพราะอยู่ใกล้ร้านอาหาร สามารถข้ามถนนไปได้ เข้ามาได้ง่าย ส่วนที่ไม่ชอบคือบริเวณทางเดินช่วง
ก่อนจะถึงถนนวอล์คกิ้งสตรีท เพราะดูอีบทึบ ทางเดินแคบและไม่มีที่ให้ชมวิว 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม : อยากให้พื้นที่ตรงข้ามห้างฯขยายให้
กว้างๆ จะช่วยให้รู้สึกโล่งสบายตามากขึ้น เพ่ิมไฟส่องสว่างตามริมทางเดินจะท าให้พื้นที่ดูปลอดภัยขึ้น 

 
คุณกาญจนา ศุภรสหัสรังสี  (เพศ: หญิง, อายุ: 52 ปี, สัญชาต:ิ ไทย) วันที่ 7 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินมาจากที่ท างานในย่าน

พัทยากลาง เนื่องจากไม่มีที่จอดรถ 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: ปกติจะชอบมาห้างฯเซนทรัลฯ และมักจะ

แวะข้ามมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบริเวณพ้ืนที่สาธารณะริมชายหาด 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 10-15 นาท ี

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: จะแวะข้ามฝั่งมาเฉพาะ

เวลามาซื้อของที่ห้างฯเซนทรัลฯ 
2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบบริเวณลานพัทยา

กลางที่มีการจัดป้ายแสดงคัทเอ้าท์ จะไม่ชอบบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกระจุกตัวเยอะแออัด 
2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม : อยากให้มีที่จัดงานเทศกลาที่กว้างๆ 

ร้านค้าริมหาดแบบที่เป็นซุ้มหรือรถเข็นบ้าง คนจะได้เข้ามาซื้อของและนั่งรับประทานกันได ้
 
คุณณัฐภาส รัศมิมานนท์ (เพศ: ชาย, อายุ: 27 ปี, สัญชาต:ิ ไทย) วันที่ 7 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินเท้ามาจากโรงแรมในซอย 

8 ถนนเลียบชายหาด 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: เดินเล่นชมบรรยากาศ วิ่งออกก าลังกาย 

และถ่ายรูปวิวทะเล 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
 
 



   

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: เพราะอยู่ใกล้กับที่พัก 

ทางเดินริมชายหาดก็กว้างพอจะว่ิงออกก าลังกายได้ ยกเว้นตรงส่วนตั้งแต่พัทยากลางไปจนถึงพัทยาใต้
ที่คนจะเยอะ วิ่งไม่สะดวก บรรยากาศพื้นที่เหมาะกับการออกมาเดินเล่นพักผ่อน 

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ถ้าต้องการจะวิ่งออก
ก าลังกายจะชอบว่ิงไปทางชายหาดพัทยาเหนือมากกว่าไปทางพัทยาใต้ ส่วนใหญ่คนที่มาวิ่งก็จะเห็นว่า
มาทางด้านพัทยาเหนือมากกว่าเพราะทางเดินกว้างกว่า และมีจุดแวะให้พักได้ 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม : อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างพื้นที่ในเวลา
กลางคืน เพิ่มต้นไม้บริเวณริมทางเดินส่วนที่อยู่ติดขอบถนนจะได้ดูร่มรื่นขึ้น 

 
คุณกาญจนา พรมบุญมา (เพศ: ชาย, อายุ: 29 ปี, สัญชาต:ิ ไทย) วันที่ 6 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินเท้ามาจากบ้านที่อยู่ใน

ย่านพัทยากลาง 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพ้ืนที่ มีการใช้งานอย่างไร?: พาสุนัขมาเดินเล่น ตั้งแต่บริเวณพัทยากลาง

ไปจนถึงพื้นที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 30-40 นาท ี

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน

ใจที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุด สะดวกเพราะเดินมาง่ายแม้ทางเดินจะไม่ต่อเนื่อง (จากบ้านมาที่ริมชายหาด) 
และมีการจัดงานเทศกาลอยู่บ่อยครั้ง  

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบพื้นที่บริเวณลาน
พัทยากลาง เพราะมีความกว้างและมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงาม 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม : อยากให้มีน้ าพุหรืออะไรที่ท าให้ดูแล้ว
เย็นสบาย ปลุกต้นไม้ใหญ่ๆ และมีที่นั่งที่เป็นส่วนตัว 

 
พื้นที่ 6 อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 
Mr. Luke (เพศ: ชาย, อายุ: 33 ปี, สัญชาต:ิ ฟิลิปปินส์) วันที่ 5 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินเท้ามาจากโรงแรมย่าน

พัทยาเหนือ 



   

1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: เดินเล่นริมทะเล หยุดพักถ่ายรูปและจะเดิน
ต่อไปยังถนนวอล์คกิ้งสตรีท 

1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: 45 นาที 
2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 

2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: เป็นพื้นที่ริมทะเลที่น่าเดิน
เล่นทอดน่อง อยู่ใกล้กับทะเลและไปร้าค้าร้านอาหารได้ง่าย มีผู้คนเยอะแยะท าให้เดินเล่นได้แบบไม่
รู้สึกเปลี่ยว 

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบพื้นที่แทบทุกส่วน
เพราะมีต้นไม้ร่มรื่นช่วยให้บรรยากาศการเดินเล่นหรือนั่งพักมีความสบาย ส่วนที่ไม่ชอบก็เป็นบริ เวณ
จากพัทยากลางไปจนถึงพัทยาใต้เพราะมีคนมายืนขายบริการและรบเร้าท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัยและ
ร าคาญ 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม : อยากให้มีห้องน้ า มีป้ายบอกทางหรือ
แผนที่ท่องเที่ยว และมีที่นั่งพักที่มองเห็นวิวทะเล 

 
Mr. Archie (เพศ: ชาย, อายุ: 28 ปี, สัญชาต:ิ อเมริกัน) วันที่ 4 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินมาจากโรงแรมย่านพัทยา

เหนือ 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: มาเดินออกก าลังกายจากพัทยาเหนือไป

จนถึงหาดพัทยาใต้ แวะนั่งพักตามริมทางและรอดูพระอาทิตย์ตก ต าแหน่งที่มาใช้คือบริเวณตั้งแต่ลาน
พัทยากลางจนถึงอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ 

1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 2 ชั่วโมง 
2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 

2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: เป็นทางเดินหลักที่ตนใช้
เดินจากพัทยาเหนือไปพัทยาใต้ เป็นพื้นที่ที่สะอาดและเดินได้สบาย ไม่แคบเหมือนทางเท้าอีกฝั่งของ
ถนน บรรยากาศคึกคักเพราะมีผู้คนมาเยอะในช่วงเย็น 

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบพื้นที่ส่วนอนุสรณ์
สถานสโมสรเรือใบตรงนี้เพราะมีขั้นบันไดที่นั่งให้นั่งพักและมองออกไปยังทะเล ส่วนที่ไม่ชอบคือตรง
สุดปลายหาดทั้งสองด้าน เพราะมีทางเข้าพื้นที่แคบ เดินได้ไม่สะดวก 



   

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม: อยากให้มีที่นั่งกระจายๆกันมากกว่านี้ 
ตอนนี้ที่นั่งแต่ละแห่งอยู่ไกลกัน และบางแห่งก็มองเห็นวิวได้ไม่สะดวก และน่าจะขยับขยายทางเดินให้
กว้างพอปั่นจักรยานได้ด้วย 

 
Mr. Taniguchi (เพศ: ชาย, อายุ: 27 ปี, สัญชาต:ิ ญี่ปุ่น) วันที่ 4 มีนาคม 2560 

1. พฤติกรรมการใช้งาน 
1.1 การเดินทางเข้าถึงพื้นที่มาจากไหนและมาด้วยวิธีการใด?: เดินข้ามมาจากโรงแรมฮิลตัน

พัทยา (ห้างฯเซนทรัลเฟสติวัล) 
1.2 กิจกรรมที่ใช้งานพื้นที่ มีการใช้งานอย่างไร?: เดินเล่นริมทะเลและก าลังจะเดินต่อไปยัง

ถนนวอล์คกิ้งสตรีท เลยมานั่งพักรอให้อากาศเย็นลงและรอดูพระอาทิตย์ตก 
1.3 โดยปกติใช้เวลาในการอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร?่: ประมาณ 2 ชั่วโมง 

2. ทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ 
2.1 เหตุผลที่เลือกเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะริมชายหาดพัทยา?: พื้นที่มีสภาพแวดล้อมร่ม

รื่น มีจุดที่ ให้ออกไปยืนรับลมรับบรรยากาศทะเลได้ ทางเดินมีความโปร่งสบายไม่ร้อน เดิน
สะดวกสบายกว่าเดินที่ฝั่งอาคารตรงข้าม 

2.2 ชอบส่วนไหน/ไม่ชอบส่วนไหนของพื้นที่มากที่สุด เพราะอะไร?: ชอบทุกส่วนของพื้นที่ริม
ชายหาดพัทยา แต่บางส่วนจะเป็นทางเดินที่ขาดช่วงและแคบก็จะเดินได้ล าบาก และมีพ่อค้าพยายาม
รบเร้าให้ซื้อของ 

2.3 ข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม : ทางเดินตอนนี้มีความโปร่งสบายดีอยู่
แล้ว แต่อาจเพิ่มเส้นทางให้เดินลัดเลาะต้นไม้หรือลาน จะได้ไม่น่าเบื่อ หรือมีทางจักรยานแยกจาก
ทางเดินก็จะน่าใช้งานได้สนุกสนานขึ้น และอยากให้เพิ่มที่นั่งพักที่ไม่ได้หันหลังให้ทะเล  
  



   

ประวัติผู้เขียน 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล อัครพล ธัญญเกษตร 

วัน เดือน ปี เกิด 29 เมษายน 2535 
สถานทีเ่กิด จังหวัดนราธิวาส 

วุฒิการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

ที่อยู่ปัจจุบัน 58/1 หมู่ที ่4 ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 
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