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 In the past five decades, Pattaya has grown from a small fishing outpost to 

become a large modern city, internationally recognised as a popular sea-side tourist 

destination. Urban development in Pattaya has been very rapid and disorganised, leading to 

multifaceted urban problems. The research is a study of the process of urban changes of the 

city with an emphasis on a city’s district known as ‘South Pattaya’. The research questions 

include: 1) How has the urban settlement in South Pattaya developed? 2) How has such 

urban development affected the area? 3) Why can South Pattaya retain its physical 

configuration as it is today despite of many government’s plans to change it? To answer the 

questions, standard research tools including literature reviews and primary data collections 

are applied. The emphasis is given to the interviews of key persons who have been directly 

involved in the development of South Pattaya. It is found that tourism and entertainment 

business is the primary engine which drives the urban growth and defines the urban form of 

South Pattaya. It is supported by persistent government’s policies which largely lays 

emphasis on infrastructure construction. Although the thriving economy is good for many, its 

side-effects which derive from uncontrolled profit-seeking greatly destroy South Pattaya 

environment. To tackle the environment problem, the government has long pursued repetitive 

urban renewal policies which are based on settlement clearance and rebuilding. In the past 2-

3 decades, many studies are carried out, many plans are introduced and many measures are 

adopted. However, none of them are achieved. The existence of a network of local folks, 

businessmen and local officials who are tied together by patronising and cronyism is the basis 

for which South Pattaya can resist the government force to change its urban form. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ก่อนปี พ.ศ.2499 พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้น้ันเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่
มีประชากรอาศัยอยู่เพียงไม่กี่ครัวเรือน ประชากรในพ้ืนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเพ่ือหาเลี้ยงชีพ
เป็นหลัก0

1 ต่อมาราวปี พ.ศ.2502 ซึ่งเป็นช่วงสงครามเวียดนาม กองทัพทหารสหรัฐอเมริกาได้เข้ามา
ต้ังฐานทัพบริเวณฐานบินอู่ตะเภา เพ่ือส่งกองกําลังทหารอเมริกันเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม 
ในช่วงวันหยุดทหารอเมริกันจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่ชายหาดพัทยา 1

2 โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ซึ่งในขณะน้ันเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านประมง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือ
รองรับทหารสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาพักผ่อนในช่วงการพักรบ เมื่อสงครามยุติลง กองทัพสหรัฐอเมริกา
ได้กลับไปพร้อมคําบอกกล่าวที่บอกต่อของบรรดาทหารจีไอไปสู่ชาวตะวันตก2

3 ทําให้เมืองพัทยาเติบโต
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลกนับแต่น้ันเป็นต้นมา การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และ
องค์ประกอบในด้านอ่ืน ๆ ทําให้ขณะนั้นเร่ิมมีการใช้พ้ืนที่หนาแน่นข้ึน จะเห็นได้จากมีการกระจายตัว
ของอาคารจากแนวฝั่งตะวันออกของถนนพัทยาสาย 1 (ถนนเลียบชายหาดพัทยา) มายังบริเวณฝั่ง
ตะวันตกของอีกด้านถนนซึ่งอยู่บริเวณพ้ืนที่ของชายหาดพัทยาใต้น่ันเอง บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถือ
เป็นแหล่งรวมของสถานบริการบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา ความเฟ่ืองฟูทางด้านการ
ท่องเที่ยวมาพร้อมกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทวีขึ้นทุกขณะโดยไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้ในเวลาต่อมาเมือง
พัทยาได้ประสบกับวิกฤตปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างแออัด ปัญหา
มลพิษ ขยะ ปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายหาด เป็นต้น ในที่สุด ภาพรวมด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองก็ตกตํ่าลง ในช่วงที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวตกตํ่า ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
ประชาชน รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น ได้รวมตัวกันเพ่ือหาทางฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของเมือง มีการริเร่ิม

                                                        
 1 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา, เข้าถึงเมือ่ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://www.pattaya.go.th/history/ 
 2 รัชต์ รัตนวิจารณ์, ฐานทัพอากาศของสหรฐัฯในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaifighterclub.org/webboard/13095/ 
 3 สัมภาษณ ์สุวิช ฉายสว่างวงศ์, ประธานสภาเมืองพัทยา, 17 มิถุนายน 2556. 
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โครงการถนนคนเดินบริเวณชายหาดพัทยาใต้ (Pattaya Walking Street) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ในเวลาต่อมาโครงการดังกล่าวได้กลายเป็นจุดขายของเมืองพัทยา ทําให้พัทยา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกจวบจนปัจจุบัน แม้จะมีความเคลื่อนไหวในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ แต่ปัญหาสภาพแวดล้อมก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เท่ากับว่ามาตรการทาง
เศรษฐกิจมิได้จัดการกับต้นตอของปัญหา การกระทําของมนุษย์ อันได้แก่ การก่อสร้างบริเวณพ้ืนที่
ชายหาด เช่น การก่อสร้างอาคารรุกล้ําลงไปในทะเล ท่าเทียบเรือ การถมทะเล และการทิ้งสิ่งปฏิกูล
ลงทะเล มีขอบเขตที่กว้างขวางและหนาแน่นมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมชายฝั่งที่เสื่อม
โทรมลง มีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง นํ้าทะเลสกปรก และธรรมชาติใต้นํ้าถูกทําลาย 
 กระทั่งทศวรรษ 2530 เมืองพัทยาได้เร่ิมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับการวางแผนการพัฒนา ในปี 2532 JICA ได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาให้กับเมืองพัทยา ใน
ส่วนของกายภาพและสิ่งแวดล้อม 3

4 แผนแม่บทเสนอและการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดโครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา ได้เสนอให้มีการรื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาด
พัทยาใต้ รายงานการศึกษาท่ีเป็นฐานทางวิชาการให้กับแผนแม่บทช้ีว่า อาคารดังกล่าวสมควรถูกร้ือ
ถอน เน่ืองจาก เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมาย และเป็นแหล่งที่มีการท้ิงขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสียลงทะเลโดยตรง ก่อให้เกิดมลภาวะทําลายสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง มีการออกคําสั่งให้รื้อถอน
อาคารรุกล้ําดังกล่าวทั้งหมด คําสั่งร้ือถอนถูกคัดค้านจากนักธุรกิจท้องถ่ินอย่างหนัก จึงทําให้ไม่
สามารถดําเนินการได้ จนในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและคณะกรรมาธิการของสภา
ผู้แทนราษฎรมีความเห็นให้ชะลอการรื้อถอนอาคารรุกล้ําออกไป ตามการเรียกร้องจากนักธุรกิจ
ท้องถ่ิน 4

5 โดยให้เหตุผลว่า อาคารเหล่าน้ันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียว 
และหากมีการร้ือถอนจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา ต่อมาในปี พ.ศ.2547 เมือง
พัทยาได้จัดทําโครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือหาทางออกอันเหมาะสมให้กับปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษามิได้ถูกนําไปปฏิบัติ เนื่องมาจากประสบปัญหาขั้นตอนวิธีการดําเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประกาศให้เมืองพัทยาและพ้ืนที่
เช่ือมโยงเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ถึงกระนั้น ก็ยังมิได้มีการจัดการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่พัทยาใต้ตามนโยบายปรับปรุงทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังแต่อย่างใด จะเห็นได้ว่า

                                                        
 4 กระทรวงมหาดไทย, การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการ
ฟื้นฟบููรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี,  (กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการ, 2547), 1-2. 
 5 สัมภาษณ์ นิรนัดร์ วัฒนศาสตร์สาธร, อดีตนายกเมืองพัทยา (พ.ศ.2547-2551),  
27 มิถุนายน 2556. 
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แม้จะมีนโยบายการพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ว่าการแก้ไขปัญหา
และแนวทางการพัฒนาจะมุ่งไปในทิศทางใด ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเลือกทําการศึกษาถึงความเป็นมา สู่
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) 
เพ่ือศึกษาถึงจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่ปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่จะนําไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
ให้มีคุณภาพซึ่งตอบสนองทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม สู่การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืนต่อไป 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  เป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya 
Walking Street) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กับแนวทางแก้ไขและการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ด้วย
หลักการแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 
 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาทางด้านกายภาพ การต้ังถิ่นฐานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใน
ย่านชายหาดพัทยาใต้ 
  2.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาทางกายภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบในพ้ืนที่ และปัจจัยที่ส่ง
อิทธิพลต่อการก่อรูปทางกายภาพของย่านชายหาดพัทยาใต้ 
  2.3 เพ่ือศึกษาทฤษฏี หลักการ แนวคิด เพ่ือนําไปสู่การทําความเข้าใจกระบวนการ
การพัฒนาทางกายภาพในพ้ืนที่ศึกษา 
 หมายเหตุ ผู้ศึกษาได้ให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์การวิจัย จํานวน 3 ข้อ (หัวข้อ 2.1–
2.3) ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้ต้ังสมมติฐานไว้ เน่ืองจากการต้ังสมมติฐานทําให้การศึกษาขาดความ
เป็นอิสระ โดยเป็นการช้ีนํา ตีกรอบ หรือกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้งสมมติฐานเป็นเพียง
หัวข้อย่อยของวัตถุประสงค์การวิจัย และไม่ควรให้ความสําคัญกับสมมติฐานหรือการพิสูจน์สมมติฐาน
เทียบเท่า หรือมากกว่าวัตถุประสงค์การวิจัยของการศึกษาคร้ังนี้ซึ่งถือเป็นหัวใจของการศึกษาคร้ังนี้  
 
คําถามนําการวิจัย 
 1. คําถามนําในการวิจัย 
  สภาพปัญหาของอาคารบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking 
Street) มีความเป็นมาอย่างไร และเหตุใดจึงยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
 2. ประเด็นของคําถาม 
  2.1 ย่านชายหาดพัทยาใต้มีลําดับการพัฒนาทางกายภาพอย่างไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.2 การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่มุม
ต่างๆ อย่างไรบ้าง 
  2.3 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการต้ังถ่ินฐาน
ของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ขอบเขตเชิงเนื้อหา และ
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
  ในการศึกษาขอบเขตเชิงเน้ือหาครั้งน้ี ได้ทําการศึกษาโดยแบ่งตามหัวข้อ ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาความเป็นมาของการพัฒนาทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาและบริบท
แวดล้อมเชิงเน้ือหาของย่านชายหาดพัทยาใต้ ในระดับเมือง และระดับภูมิภาค 
  1.2 ศึกษาองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การทําความ
เข้าใจกระบวนการการพัฒนาทางกายภาพในพ้ืนที่ศึกษา 
 2. ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
  ในการศึกษาขอบเขตเชิงพ้ืนที่ครั้งน้ี ได้ทําการศึกษาโดยแบ่งตามหัวข้อ ดังน้ี 
  2.1 กรณีศึกษาพ้ืนที่ ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยเน้นที่ ถนนคนเดิน (Pattaya 
Walking Street) และบริเวณที่มีอาคารรุกล้ําชายหาด 
  2.2 บริบทแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ของย่านชายหาดพัทยาใต้ ในระดับเมือง และระดับ
ภูมิภาค 
 บริเวณพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งน้ี ได้มุ่งเน้นการจัดการพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนน
คนเดิน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ่าวพัทยา บริเวณพัทยาใต้ ถนนคนเดิน เมืองพัทยา ตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยส่วนของการกําหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษาได้ยึดเอาบริเวณพื้นที่ที่มี
ความสําคัญ ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนา ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อ
ระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย การเมืองในพ้ืนที่ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดขอบเขตความ
ยาวพ้ืนที่ศึกษาประมาณ 850 เมตร โดยขนานกับถนนคนเดิน บริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Not to scale 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking 

Street) เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 (ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา Pattaya Topographic) 
 
การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วยขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ ประกอบด้วย 
 1. การกําหนดปัญหาการวิจัย 
 2. การกําหนดหัวข้อเรื่อง 
 3. การร่างเค้าโครงการ เพ่ือนําเสนอและขออนุมัติโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ความรู้ หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ของการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) สําหรับกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นเสมือน ส่วนสนับสนุนการวิจัย โดยเป็นส่วนหน่ึงขององค์ความรู้
แนวคิดที่ช่วยให้การดําเนินการวิจัยเข้าใจถึงปัญหาการวิจัยได้กระจ่างซึ่งมีส่วนสําคัญย่ิงในการเริ่มต้น
การวิจัย5

6  

                                                        
 6 ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 5 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 213. 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิเคราะห์บริบทพื้นที ่

1.ด้านกายภาพ 
2.ด้านเศรษฐกจิ สังคม 
3.ด้านส่ิงแวดล้อม 
4.ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน
นโยบาย 

ผู้มีส่วนร่วม 4 ฝ่าย 
1) ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพฒันาเอกชน 2) นักวิชาการ  
3) ภาครัฐ และ 4) คนทอ้งถิ่น  

ก่อน พ.ศ.2499 

พ.ศ.2502 การตั้งถิ่นฐาน 

พ.ศ.2520 หลังสงคราม
เวียดนามสู่การเป็น 

เมืองท่องเที่ยว 

คําถาม 3.ปัจจัยใดบ้างที่ส่งอทิธพิลต่อการก่อรปูทางกายภาพและ
ลักษณะการตัง้ถิ่นฐานของย่านชายหาดพทัยาใต้ในปัจจุบัน 

พ.ศ.2532 การฟื้นฟูและ
พัฒนาเมือง 

 
เมืองพทัยา พ.ศ.2552 
เมืองพทัยาและพื้นที่

เชื่อมโยง  
(พื้นทีพ่ิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

 

คําถาม 
1.ย่านชายหาดพัทยาใต้มี
ลํ า ดั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง
กายภาพอย่างไร 
2.การพัฒนาทางกายภาพ
ในย่านชายหาดพัทยาใต้
ก่อให้เกิดผลกกระทบใน
แง่มุมต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 
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 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย 
 แบบแผนในการวิจัยคร้ังน้ี เริ่มด้วยกรอบการวิจัยแบบมุมกว้าง โดยแบบแผนการวิจัยเป็น
ประเภทค่อย ๆ ก่อตัว (Emergent Design) โดยการเร่ิมต้นสัมผัสความเป็นจริงในบริบทที่ศึกษา ใน
การปรับคําถามให้ตรงทางและคมชัด และปรับวิธีการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมที่สุดในบริบทน้ัน โดย
กระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน ต้ังแต่การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ตีความ 
เป็นกระบวนการที่ดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการศึกษา (On-going process) 7 เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
คําตอบของการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการตรวจเอกสาร สํารวจแนวคิดเพ่ือประโยชน์ในการทําความเข้าใจของบริบท 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในลักษณะ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) 8 โดยผู้มีส่วนร่วม มี 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) 
นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่น เพ่ือนําข้อมูลมาตรวจสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การสรุปผลการวิเคราะห์ แบบอุปนัย การจําแนกชนิดของข้อมูล และการเปรียบเทียบ
ข้อมูล เพ่ือนําผลสรุปของการวิเคราะห์มาอภิปราย และจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
 การเขียนรายงานผลการวิจัย เป็นการเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า นําไปสู่องค์
ความรู้ใหม่ รวมถึงการจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ8

9 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
ข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา 
 1. งานวิจัยคร้ังน้ีได้ทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและปัญหาของ
อาคารบริเวณพ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ โดยศึกษาเพียงแห่งเดียว คือ 
บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวถูกพัฒนามา
อย่างต่อเน่ือง พร้อมด้วยศักยภาพและปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมมาในอดีตจนถึงแผนการพัฒนาพ้ืนที่ใน

                                                        
 7 เร่ืองเดียวกัน, 214. 
 8 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที ่16 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 71. 
 9 เร่ืองเดียวกัน, 161. 
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ปัจจุบัน เช่น ปัญหาการก่อสร้างอาคารบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ และปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
ชายฝั่ง โดยแผนการพัฒนาได้มองข้ามผ่านปัญหาที่เกิดข้ึนต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังน้ันผู้ศึกษาได้
พิจารณาแล้วว่าพ้ืนที่ดังกล่าวควรศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนก่อนที่จะดําเนินการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวต่อไป โดยหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาพ้ืนที่ในอนาคตต่อไป 
 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจะทําการศึกษาเฉพาะในส่วนของสภาพ
เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในเรื่องการท่องเท่ียวของพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ และในส่วนด้าน
สังคมเป็นการศึกษาถึงผลกระทบต่อการดํารงชีวิต พฤติกรรม และทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ต่อ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ 
 3. ปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากอาคารบริเวณพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ อันได้แก่ ปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหามลพิษจากขยะ และผลกระทบ
ของการกัดเซาะบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในพ้ืนที่ แต่จาก
การศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนที่ศึกษา พบว่า แนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีความเก่ียวข้องกับมาตรการควบคุม ระบบบริหารจัดการ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวน้ัน อยู่นอกเหนือในกรอบความรู้ที่ผู้วิจัยได้เลือก
ทําการศึกษา 
 4. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในพ้ืนที่ ที่นํามาใช้ในการวิจัย เป็นการ
สํารวจที่ได้จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555 โดย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และ นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร สถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งผลการศึกษาของพ้ืนที่ชายหาดอาจมีการคลาดเคลื่อน 
อันเน่ืองมาจากวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการสํารวจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในการศึกษาในครั้งน้ีได้
ใช้เป็นเพียงการอ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพบริเวณพ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้เท่าน้ัน 
 
ความจํากัดของการวิจัย 
 ความจํากัดของการวิจัยคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. ความจํากัดด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาทําการศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขตการวิจัยข้างต้นเท่าน้ัน โดยไม่ครอบคลุมเน้ือหาที่
เก่ียวกับด้านอ่ืน เช่น ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ เป็นต้น 
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 2. ความจํากัดด้านพื้นท่ี การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาทําการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ย่านชายหาด
พัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) เมืองพัทยาในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเท่าน้ัน ไม่ครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของชายหาดพัทยา 
 3. ความจํากัดด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งน้ี เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลลักษณะการวิจัยแบบการมีส่วนร่วมประกอบด้วยประชากร 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) ภาคธุรกิจ
ในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายและศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาจึงขอ
นํานิยามศัพท์เฉพาะมาแสดงเพื่อสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายแต่ละคําที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีตรงกัน
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ศึกษา รวมท้ังทําให้ผู้ศึกษาไม่หลงประเด็นและสามารถศึกษาได้ตรง
กับความหมายท่ีได้ให้ไว้ในนิยามศัพท์เฉพาะน้ีด้วย9

10 โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
จํานวน 11 หัวข้อข้างล่างน้ี ได้นํามาจากคําสําคัญที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์การ
วิจัย ได้แก่ 
 1. บริบทพื้นที่ หมายถึง สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่อยู่รอบ ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และช่วย
ขยายหรืออธิบายความเข้าใจให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  
 2. การต้ังถ่ินฐาน หมายถึง เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงที่มนุษย์เข้าไปบุกเบิก ครอบครอง 
และดัดแปลงพื้นที่เพ่ือต้ังหลักแหล่งที่อยู่อาศัยและทํามาหากิน1 0

11 โดยเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
มนุษย์ และมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ในด้านของการเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ 
และทรรศนะการครอบครองพ้ืนที่11

12 

                                                        
 10 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ ์และรายงาน, 
(กรุงเทพฯ: โฟรเพซ, 2553), 56. 
 11 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, แนวคิดเก่ียวกับการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์และเอกลักษณ์
ชุมชน, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://203.114.124.2/elnweb/Photo/ 
342/342_100.pdf 
 12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ทฤษฎีการวาง
ผังเมืองและผงัภาค, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://coursewares.mju.ac. 
th:81/e-learning50/la471/course_chapt_01-1.html 
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 3. อาคารรุกล้ํา หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําที่สาธารณะประโยชน์ โดยในการศึกษาครัง้
น้ี ได้แก่ อาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําพ้ืนที่ชายหาด บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking 
Street) 
 4. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ภายในชุมชนบริเวณพืน้ทีย่่านชายหาด
พัทยาใต้ ซึ่งสามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ เช่น จํานวน ระยะทาง ขนาด ความต่อเน่ือง และความ
หนาแน่นของพ้ืนที1่2

13 เป็นต้น  
 5. สภาพเศรษฐกิจ สังคม หมายถึง ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมในพ้ืนที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ โดยจะได้กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมใน
พ้ืนที่ ที่ส่งผลกระทบพฤติกรรม ทัศนคติ วิถีชีวิต ต่อการดํารงชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ 
 6. คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ตลอดจนสิ่งที่ให้คุณและให้โทษ ซึ่งส่งผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์13

14 
โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 3 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม 
 7. การเมืองสีเขียว หมายถึง แนวทางนิเวศน์วิทยาการเมือง (Green Politics) เป็น
ลักษณะอุดมการณ์ทางการเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาหลากหลายมิติ ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
สังคม และปัญหาต่อระบบนิเวศน์1 4

15 เพ่ือให้เกิดความสมดุลย์ของหน้าที่เมือง ด้วยหลักทางธรรมชาติ 
ความย่ังยืน 
 8. กัดเซาะชายหาด หมายถึง มวลทรายเกิดการเคลื่อนที่สู่นอกชายฝั่ง ทําให้พ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลถูกกัดลึกเข้าหาบริเวณพ้ืนที่แนวชายหาด15

16 
 9. มลพิษทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับมลภาวะในบริเวณ
พ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยในงานวิจัยน้ีจะหมายถึงเฉพาะคุณภาพนํ้าทะเล และสิ่งปฏิกูลบริเวณ
พ้ืนที่ชายหาด 

                                                        
 13 นิชา ตันติเวส, “องค์ประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
เพ่ือส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนพิบูล จํากัด 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 8. 
 14 จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเร่ืองสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 4. 
 15 เร่ืองเดียวกัน, 73. 
 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เสริมทรายบูรณะชายหาดพทัยา จังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า, 2555). 
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 10. ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไม่เสมอภาค ในการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร หรือผลประโยชน์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ โดย
สื่อความหมายที่เก่ียวข้องกับ อํานาจหน้าที่ (Authority) ผลประโยชน์ (Benefit) และ สายสัมพันธ์ 
(Connection) 
 11. การพัฒนาอย่างย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของสิทธิ
มนุษย์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันที่ไม่เป็นการเบียดเบียนสิทธิของมนุษย์ในยุคต่อไป โดย
เป็นการพัฒนาที่ทําให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน อันได้แก่ 1) เศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นการปรับดุลยภาพของมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยยึดหลักการ
ดําเนินชีวิต และการพัฒนาที่เป็นแนวทางสายกลาง  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การศึกษาคร้ังน้ีคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ โดยผู้ศึกษาได้แบ่งเป็น 4 
หัวข้อ ได้แก่ องค์ความรู้ใหม่ ประโยชน์ในทางวิชาการ ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และประโยชน์ต่อ
ประชาชน ดังน้ี 
 1. องค์ความรู้ใหม่ 
  การศึกษาคร้ังนี้ จะทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเกิดการสร้างความรู้ทางวิชาการใหม่ 
กล่าวคือ องค์ความรู้ที่ชัดเจน ของหลักการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อัน
เหมาะสมกับบริบทของสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกําหนดแผน นโยบาย 
ในพ้ืนที่ 
 2. ประโยชน์ในทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 ข้อ ดังน้ี 
  2.1 เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ประโยชน์ในทางวิชาการในเรื่องของ
หลักการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน 
(Pattaya Walking Street) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพ่ือการพัฒนา
สู่ความย่ังยืน 
  2.2 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษาหากนําผลการศึกษา
ครั้งน้ีไปศึกษา จะได้รับประโยชน์ในทางวิชาการด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ
หลักการ หรือเป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาตัวอย่าง แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายหาดพัทยาใต้  
 3. ประโยชน์ในทางปฏิบัติ  
  หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างน้อย 2 ข้อ 
ดังน้ี 
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  3.1 เมืองพัทยา กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําผลการศึกษาใน
ครั้งน้ีไปปรับใช้สําหรับการปฏิบัติราชการ การกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาของ
เมืองพัทยาได้จริง 
  3.2 หน่วยงานท้องถิ่นอ่ืน ๆ สามารถนําผลการศึกษาในครั้งน้ีไปปรับใช้สําหรับการ
ปฏิบัติราชการ หรือนําไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป 
 4. ประโยชน์ต่อประชาชน  
  ในส่วนของประชาชนหากนําไปศึกษา จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าในหลักการ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา สู่แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya 
Walking Street) และเกิดความม่ันใจว่า ผลการศึกษาครั้งน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและ
ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รวมทั้งนําไปใช้ประโยชน์ เช่น นําไปใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานสําหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือในการติดตาม และการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเร่ืองการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ทั้งน้ี ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ หรือตามกฎหมายด้วย 
 
การนําเสนอผลงานวิจัย 
  การเขียนรายงานผลการวิจัยคือการนําเสนอผลงานที่ได้ศึกษา ค้นคว้า ซึ่งได้ค้นพบ
ความจริงหรือได้องค์ความรู้ใหม่16

17 ประการใดบ้าง โดยการนําเสนอผลงานวิจัยน้ีประกอบไปด้วย 
  5.1 รายงานขนาด A4 ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ซึ่งในรายงานจะ
ประกอบด้วย เน้ือหา ภาพ แผนที่ ตาราง และแผนภูมิที่เก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังนี้ 
  5.2 File ข้อมูล pdf โดยจัดบันทึกในรูปแบบ CD จํานวน 1 แผ่น 
  5.3 เอกสารสําหรับเผยแพร่บทความทางวิชาการ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
หรือวารสารทางวิชาการ 
 
 

                                                        
 17 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, 161. 
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บทที่ 2 
 

การศึกษา องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวข้อง 

 

 ในการวิจัย สภาพแวดล้อมกับการพัฒนา: กรณีศึกษาย่านชายหาดพัทยาใต้ น้ัน ได้ทํา 

การศึกษาในส่วนของทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ชุมชน ซึ่งนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อ

ระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย โดยได้ศึกษาถึงองค์ความรู้ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับ

องค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือนํามาสนับสนุนกรอบแนวคิดที่จะทําการศึกษา 

และเพ่ือใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของพ้ืนที่ในการวิจัย โดยเป็นการผสมผสานหลักคิด 

ทฤษฎีและวิธีการอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดที่

เกี่ยวข้องจากหนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัย บทความ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับจัดแบ่งหรือ

กําหนดหัวข้อของบทที่ 2 น้ี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 1) แนวคิด

การเมืองสีเขียว 2) แนวคิดในระบบอุปถัมภ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษา 3) 

แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน: แนวทางการพัฒนาเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืนไร้ความขัดแย้ง 4) เอกสารการศึกษา 

และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ 5) สรุปเน้ือหา องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวข้อง 

 

องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดการเมืองสีเขียว 

 การศึกษาในหัวข้อน้ีได้ศึกษาค้นคว้าถึงความหมายและแนวคิดการเมืองสีเขียว หรือ

นิเวศวิทยาการเมือง และแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอธิบายถึงแนวคิดการเมืองสีเขียวหรือ

นิเวศวิทยาการเมือง อันเน่ืองจากเป็นแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติที่มีความ

สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองเพ่ือนําไปสู่แนวทางการจัดการและการพัฒนาพ้ืนที่ โดยมี

หน่วยงาน และนักวิชาการหลายคนได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังน้ี 

 จุฑาทิพ คล้ายทับทิม กล่าวว่า การเมืองสีเขียว หรือนิเวศวิทยาการเมือง หมายถึง

กระบวนทัศน์ใหม่ที่แสดงออกทางการเมืองโดยให้ความสําคัญกับความย่ังยืนของธรรมชาติ โดยการ

ปรับเปลี่ยนสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยมุ่งให้มนุษย์อ่อนโยนไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 
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ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันต้องมีลักษณะเอ้ือเฟ้ือโอบอ้อมอารี 

เพ่ือให้มนุษย์ได้ฝึกฝนพัฒนาคุณค่าภายในของตนอันจะนําไปสู่สังคมแห่งความสงบสุข0

1 

 ปรัชญาของการเมืองสีเขียว มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 
 1. เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะของความเก้ือกูลโอบอ้อมอารี
ต่อกัน 
 2. ปรับเปลี่ยนจาก “โลกทัศน์มนุษย์เป็นศูนย์กลาง” ไปสู่ “โลกทัศน์แบบธรรมชาติเป็น
ศูนย์กลาง” 
 3. ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจโดยมุ่งพัฒนาการเมืองท้องถ่ินเน่ืองจากท้องถิ่น
เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้รู้ปัญหาของท้องถิ่นได้ดีกว่า
ส่วนกลาง 
 4. ยึดหลักความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. ไม่เน้นดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ เช่น GDP GNP แต่ให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพชีวิตและ
ความย่ังยืนของธรรมชาติ 
 6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาโดยควบคุมการใช้ทรัพยากร การพ่ึงตนเองและ
สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นแบบนิเวศ 
 Neil Carter (2004) (อ้างใน จุพาทิพ คล้ายทับทิม) ในหนังสือ เรื่อง “การเมืองเรื่อง
สิ่งแวดล้อม” ได้อธิบายแนวคิดอุดมการณ์การเมืองสีเขียว คือ การยอมรับในเร่ืองข้อจํากัดของการ
เจริญเติบโต (limits to growth) ที่ยอมรับว่าการเบียดเบียนธรรมชาติโดยการนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้เพ่ือมุ่งให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในที่สุดแล้วทรัพยากรจะร่อยหรอลดลง เสื่อมโทรมจน
หมดไปในที่สุด ถ้ายังคงล้างผลาญใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ในที่สุดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
จะเป็นแรงกดดันและก่อให้เกิดข้อจํากัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ1

2 
 หลักการพ้ืนฐานอุดมการณ์การเมืองสีเขียว จําแนกได้ 4 ประการดังน้ี2

3 
 1. ธรรมชาติคือองค์รวม (Nature as an interconnected whole) หมายถึง สรรพสิ่ง
ทั้งหลายในระบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนแล้วแต่ดํารงอยู่ร่วมกันโดยมี
ความสัมพันธ์โยงใยอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกันทุกปัจจัย ทุกองค์ประกอบในธรรมชาติต่างมี

                                                        
 1 จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเร่ืองสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 73. 
 2 เร่ืองเดียวกัน, 74-75. 
 3 เร่ืองเดียวกัน, 75-82. 
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ความสัมพันธ์ต่อการดํารงอยู่ของระบบ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยใดหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบต่อระบบธรรมชาติทั้งมวล 
 2. ความย่ังยืน (Sustainability) เป็นการพัฒนาที่ต้ังอยู่บนหลักการที่คํานึงถึงความย่ังยืน

ในอนาคต โดยที่ผลกระทบทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้เพ่ือ

การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันจะต้องไม่ลิดรอน ทําลายหรือทําให้คนในรุ่นต่าง ๆ ใน

อนาคตไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ หรือไม่มีโอกาสได้ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นอนาคต 

ดังน้ันหลักความย่ังยืนที่เป็นหัวใจสําคัญของการเมืองสีเขียวจึงเป็นการผสมผสานระหว่างโลกทัศน์

แบบเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Anthropocentrism) ที่มุ่งปกป้องอนาคตไว้ให้คนรุ่นอนาคต ผสมเข้า

กับโลกทัศน์แบบธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) ที่มีจุดประสงค์ในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 3. เล็กน้ันงาม (Small is beautiful) ตามหลักการท่ีว่า มนุษย์ควรกลับไปใช้ชีวิตใน

ชุมชนขนาดเล็กซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติของมนุษย์ เน่ืองจากชุมชนขนาดเล็กมีลักษณะการกระจาย

อํานาจเป็นระบบที่เหมาะสมกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในชุมชนจะต้ังอยู่

บนพ้ืนฐานของความเอ้ือเฟ้ือ รู้จักมักคุ้นและประสานกลมเกลียวกัน จึงเป็นวิธีการส่งเสริม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยที่ปัจเจกชนแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสามารถตัดสิน

ปัญหาของชุมชนร่วมกัน 

 4. ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Individual responsibility) กล่าวคือ การแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 บุญนาค ตีวกุล กล่าวว่า เมื่อมนุษย์เข้าใจในเร่ืองระบบนิเวศที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งที่มีชีวิต

และไม่มีชีวิตล้วนสัมพันธ์และพึ่งพากันและกัน ดังน้ันเมืองต้องมีวิวัฒนาการแต่มิใช่เพ่ือให้มีขนาดใหญ่ 

มีรายได้มากซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นเช่นน้ันเรื่อยไปโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนความสมดุลของธรรมชาติจะเสีย

ไป สังคมจะมีปัญหา เมืองต้องมีขีดจํากัดของการเติบโต เมืองในอุดมคติต้องไม่หยุดน่ิง ต้องมีวิสัยทัศน์

ที่ต้องมองความสัมพันธ์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลย์ของหน้าที่เมืองในด้าน

แหล่งทรัพยากรท่ีจะนํามาใช้กับการค้าเสรีที่ต้องการความม่ังคั่ง หรือการเป็นเขตท่ีมีการขยายตัวอย่าง

กว้างขวางกับการเป็นเมืองที่สามารถดูแลตัวเองก็เพียงพอแล้ว3

4 

 

                                                        
 4 บุญนาค ตีวกลุ, เมืองและส่ิงแวดล้อม (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2546), 93. 
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 โดยกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ควรมีแนวทางการดําเนินการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในมิติใหม่ คือการร่วมมือของผู้คนหลายฝ่ายมิใช่การเผชิญหน้าแล้วบังคับด้วยกฎหมายแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน และความเข้มแข็งของหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่น การประสานงานภาครัฐบาล เอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ และสาธารณชนทั่วไป  
 สมพร เทพสิทธา อ้างใน ธนากร สังเขป ปรัชญาสีเขียวในทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าการ
ตอบสนองความต้องการทางวัตถุไม่อาจทําให้มนุษย์หรือสังคมมีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นเท่าใดนัก การ
แสวงหาวัตถุของคนกลุ่มหน่ึง จะทําให้คนอีกกลุ่มหน่ึงต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากเพราะคนกลุ่มน้อย
กลุ่มน้ัน จะเอาทรัพยากรส่วนใหญ่ไปครอบครองและไปใช้เกือบหมด ดังน้ันกลุ่มเศรษฐศาสตร์แนวน้ี
จึงยึดหลักสําคัญ 2 ประการคือ4

5 
 1. การแสวงหาเพ่ือตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนทุกคนในสังคมเป็นความ
ยุติธรรมที่ควรเกิดขึ้นในสังคม 
 2. การตอบสนองความต้องการจะต้องไม่เกิดขึ้นท่ามกลางการทําลายล้างธรรมชาติของ
โลก คือ เร่ืองของการรักษาระบบนิเวศให้ย่ังยืนยาวนานน่ันเอง 
 ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์ กล่าวว่า นิเวศวิทยาการแนวลึกเป็นการเรียกร้องให้มีการปฏิวัติ
ทางวิธีคิดของมนุษย์เสียใหม่ อันเป็นการนําไปสู่การล้มล้างโลกทัศน์แบบเก่า ซึ่งมีเน้ือหาท่ีให้
ความสําคัญแก่ประโยชน์นิยมของมนุษย์ (Anthropocentric ethics) นิเวศวิทยาแนวลึกเสนอโลก
ทัศน์แบบ Holism ซึ่งไม่แยกธรรมชาติจากมนุษย์และให้ความสําคัญสูงแก่จริยธรรมแนวนิเวศ 
(Ecocentric ethics) ซึ่งสอนให้มนุษย์มีภาระหน้าที่พิทักษ์รักษาระบบนิเวศ ไม่ใช่พิชิตธรรมชาติหรือ
ขูดรีดธรรมชาติเพ่ือผลประโยชน์ของมนุษย์5

6 
 นิเวศวิทยาแนวลึกยังเป็นพ้ืนฐานของการสร้างสังคมที่ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์แบบใหม่
ด้วย ซึ่งเรียกว่า “Green Economics” แนวคิดน้ีมองว่าระบบเศรษฐกิจเป็นสิ่งมีชีวิต อันประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและ ธรรมชาติ เป้าหมายของระบบน้ีต้องการสร้างความสุข
สมบูรณ์ให้แก่ชีวิตมนุษย์โดยใช้วิถีทางที่เรียบง่ายของการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 นพนันท์ อนุรัตน์ กล่าวว่า ขบวนการนิเวศวิทยาการเมือง หรือ Green movement ใน
ทั่วโลกมีหลักการร่วมกันคือการปฏิเสธกรอบความคิดภายใต้กระบวนทัศน์แบบเก่า ที่มองโลกแบบ
แยกส่วนและเน้นคุณค่าความสําคัญของมนุษย์เหนือกว่าองค์ประกอบอ่ืนในระบบนิเวศ โดยแนวคิดนี้

                                                        
 5 ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 3. 
 6 ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์, นิเวศเศรษฐศาสตร์และนเิวศวิทยาการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 190-191. 
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เช่ือว่าแบบแผนความคิดดังกล่าวน้ีเองคือมูลเหตุสําคัญอันนําไปสู่การก่อรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคมท่ีมุ่งกระตุ้นความต้องการส่วนเกินของมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตและบริโภคอยู่ตลอดเวลา 
และโครงสร้างดังกล่าวได้ขับเคลื่อนกลไกหลักที่ทําลายล้างสมดุลแห่งสังคมและระบบนิเวศมาอย่าง
ต่อเน่ือง6

7 
 หลักการสําคัญของขบวนการนิเวศวิทยาการเมือง มีด้วยกัน 4 ประการคือ 1) นิเวศวิทยา 
2) ความเป็นธรรมทางสังคม 3) ประชาธิปไตยระดับ รากฐาน และ 4) สันติวิธี ดังจะเห็นได้ว่านโยบาย
ต่าง ๆ มิได้มุ่งเฉพาะการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แต่หากเป็นการมุ่งสู่การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในทุก ๆ ด้านให้ก้าวไปสู่แนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ที่มองปัญหาในทุกด้าน
เช่ือมโยงและส่งผลกระทบถึงกันอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันการแก้ไขปัญหาย่อมไม่อาจแยกเรื่องใดเรื่องหน่ึง
ออกมาจัดการอย่างโดด ๆ แต่ต้องดําเนินการปรับเปลี่ยนทั้งระบบให้คืนกลับสู่สมดุล 
 วิมล ไทรน่ิมนวล กล่าว “นิเวศวิทยา” ถือเป็นทฤษฎีใหม่ที่พยายามหาทางออก หรือ
แก้ปัญหาโลกหายนะและความไม่เป็นธรรมในสังคมมนุษย์ โดยได้พัฒนามาจากระบบทุนนิยมทั้งของ
เอกชนและทุนนิยมโดยรัฐ (ลัทธิสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์) โดยนําเอาองค์ความรู้ “นิเวศวิทยา” ผนวก
เข้าไปด้วย โดยเฉพาะในกระบวนการ “การพัฒนา” ด้านต่าง ๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
โดยเรียกว่า “ยุทธศาสตร์สีเขียว” 8 
 ยุทธศาสตร์สีเขียว แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 1) แนวแวดล้อมนิยม (Environmentalism)  
ซึ่งแนวทางน้ียังอยู่ในกระบวนทัศน์กระแสหลักหรือทุนนิยมเสรี และ 2) แนวนิเวศนิยม (Ecologism) 
กลุ่มแนวคิดน้ียึดระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางหรือนิเวศประมาณนิยม (Ecocentrism) โดยมองว่ามนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศโลกและดําเนินไปตามกฎนิเวศ โดยกฎดังกล่าวต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ โดยนิเวศนิยมน้ียังแบ่งย่อยออกเป็นอีก 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มนิเวศวิทยาแนวลึก (Deep ecology) 2) กลุ่มนิเวศวิทยาแนวสังคมนิยม (Eco socialism) 
3) กลุ่มนิเวศวิทยาการเมือง (Political ecology) 4) กลุ่มนิเวศวิทยาแนวสตรีนิยม (Ecology feminism) 
และ 5) กลุ่มนิเวศนิยมทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual ecology) 
 

                                                        
 7 นพนันท์ อนุรตัน์, บนเสน้ทางสเีขียว: การเมืองสเีขียว วิถีแห่งสังคมและระบบนเิวศ, 
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id= 
595136 
 8 วิมล ไทรน่ิมนวล, เหตุแห่งหายนะ ตอนท่ี 3 สู่นเิวศรัฐ, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.naewna.com/columnonline/8432 
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 จากการศึกษาแนวคิดในหัวข้อที่ 1 สามารถเช่ือมโยงสรุปและวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับคํา
ว่า “แนวคิดการเมืองสีเขียว” ของนักวิชาการท้ังหลายที่ได้นําเสนอไว้แล้วข้างต้น ผู้ศึกษาได้นํามาสรุป
เป็นความหมายของ การเมืองสีเขียว กล่าวคือ “การเมืองสีเขียวหรือนิเวศวิทยาการเมือง ถือเป็นแนวคิด
ใหม่ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก
การยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพ่ือนําไปสู่แนวคิดการยึดธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาที่ไม่เป็น
การเบียดเบียนธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาที่มุ่งเน้นหลักความเสมอภาคทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลของหน้าที่เมือง ด้วยหลักทางธรรมชาติ ความย่ังยืน ความ
รับผิดชอบและความร่วมมือกันของประชาชน หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และ
สาธารณชนทั่วไป โดยการเมืองสีเขียวถือเป็นการกําหนดนโยบายที่มุ่งสู่การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในทุก ๆ ด้านให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่คํานึงถึงปัญหาในทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีความเช่ือมโยงและ
ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังน้ันการแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นการจัดการในทุกระบบเพ่ือก่อให้เกิด
ความสมดุลย์กันในทุกด้าน” 
 แนวคิดในระบบอุปถัมภ์ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขตการวิจัยของการศึกษาครั้งน้ี
ครอบคลุมถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับการศึกษา โดยเน้นเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ทางด้านกายภาพของพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาพบว่าระบบอุปถัมภ์ถือเป็นสาเหตุหน่ึงที่เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาพ้ืนที่ศึกษา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนําแนวคิดเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์ มาเสนอไว้ในที่น้ีด้วย ดังน้ี 
 อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธ์ุ กล่าวว่า แนวคิดในระบบอุปถัมภ์ เป็นการจัด
ระเบียบที่ซ่อนอยู่ภายใต้การจัดระเบียบที่เป็นทางการในชุมชนเล็ก ๆ ที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมี
ความสําคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ8

9  
 อคิน รพีพัฒน์ (2547: 49) กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นผลมาจากความเช่ือของคนไทยท่ี
ยึดถือความแตกต่างในระดับสูง-ตํ่าของฐานะตําแหน่งเป็นหลัก โดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ี
แตกต่างกันในฐานะตําแหน่งเป็นแบบที่มีความสําคัญย่ิงในการจัดระเบียบทางสังคม ในด้านพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ที่สําคัญและเห็นได้ง่ายก็คือ ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่-ผู้น้อย หรือความสัมพันธ์แบบ
ลูกพ่ี-ลูกน้อง ความสําคัญแบบดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่ต้ังอยู่บนรากฐานแห่งความไม่เสมอภาคใน
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคมก็ตาม ซึ่ง
ความสัมพันธ์ในลักษณะน้ีเองที่เราเรียกว่า “ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์” 10 

                                                        
 9 อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธ์ุ, ระบบอุปถัมภ์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 45. 
 10 อาคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนรว่มของประชาชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: ศูนย์
การศึกษานโยบายสาธารณสุข, 2547). 
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 โดยความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ในแนวด่ิงที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี
ทรัพยากรต่างกัน ทรัพยากรในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงอย่างอ่ืน ๆ 
ซึ่งอาจเป็นอํานาจทางการเมืองและสิทธิพิเศษทางสังคม  
 Anthony Hall (อ้างใน อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธ์ุ) กล่าวว่า ผู้อุปถัมภ์ 
(Patron) หมายถึง บุคคลผู้มีอํานาจ สถานภาพ และอิทธิพล โดยบุคคลเหล่าน้ีจะต้องเข้ามาเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับผู้ที่มีอํานาจด้อยกว่าหรือเป็น ผู้รับอุปถัมภ์ (Client) ที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ปกป้อง โดยผู้อุปถัมภ์ให้ประโยชน์โดยหวังจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของสินค้า ความภักดี การ
สนับสนุนทางการเมืองและการบริการในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้รับอุปถัมภ์ของตน10

11 
 สนิท สมัครการ กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) เป็นระบบการช่วยเหลือ
พวกพ้องซึ่งตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม (Merit system) ที่ยึดถือความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ และยังหมายรวมถึง ลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมประเภทหน่ึงซึ่งผู้ที่มี
ความสัมพันธ์แต่ละฝ่ายมีบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังต่อกันบางประการ ซึ่งเป็นที่รับรู้หรือยอมรับ
กันตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคม11

12 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้อุปถัมภ์-ผู้รับบริการ (Patron-client relations) ซึ่งมีลักษณะ
ของการพ่ึงพาอาศัยกันอยู่มาก แม้ว่าฝ่ายอุปถัมภ์จะเป็นผู้ให้มากกว่าก็ตามแต่ก็มิได้เป็นการให้เปล่า 
ผลตอบแทนจากผู้รับบริการจะมีให้แก่ผู้อุปถัมภ์เสมอ แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ในด้านวัตถุก็อาจเป็นด้าน
จิตใจ ความจงรักภักดีหรือการไปออกเสียงลงคะแนนให้ เป็นต้น ลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้มี
องค์ประกอบของความเป็นมิตรอยู่ด้วยแต่เป็นมิตรภาพที่ขาดดุลยภาพ (Lob-sided friendship) ใน
แง่ที่ว่าฝ่ายหน่ึงมีอํานาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึงมากเกินไป เป็นการใช้ความสนิทสนมคุ้นเคยกันแสวงหา
ผลประโยชน์จากกันหรือจากผู้อ่ืน (Instrumental friendship) โดยสรุประบบอุปถัมภ์มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเด่น ๆ ดังต่อไปนี้คือ 
 1. เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะค่อนข้างถาวร (Relatively permanent) 
 2. เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต่างตอบแทน (Reciprocal) 
 3. เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างหวังผลประโยชน์จากกันและกัน (Interest orientation) 
 4. ผู้อุปถัมภ์ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าจะให้ทางด้านวัตถุแก่ฝ่าย
ผู้รับบริการซึ่งมีฐานะด้อยกว่า และ 

                                                        
 11 อมรม พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธ์ุ, ระบบอุปถัมภ์, 27. 
 12 สนิท สมคัรการ และคณะ, “ระบบอุปถัมภ์,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาศลิปศาสตร์: 
ความสัมพันธร์ะหว่างครอบครัวเครือญาติกับระบบอปุถัมภ์ (นนทบุร:ี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2545), 25-26. 
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 5. ผู้รับบริการจะตอบแทนด้วยความจงรักภักดีหรือบริการอ่ืน ๆ ที่ตนสามารถทําได้ 
 ชยันต์ วรรธนะภูติ กล่าวว่า กรอบคิดแบบโครงสร้าง การงานหน้าที่มองเห็นการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์เป็นสาระสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ได้รับอุปถัมภ์ โดยในทัศนะของ 
อคิน รพีพัฒน์ ได้กล่าวว่า การรวมตัวของคนในสังคมไทยเป็นไปตามแนวดิ่งระหว่างคนที่มีฐานะ
อํานาจและยศศักด์ิแตกต่างกัน “ความสัมพันธ์แบบลูกพ่ี-ลูกน้อง หรือแบบผู้ใหญ่-ผู้น้อย หลาย ๆ สาย
สัมพันธ์ที่มีต่อคน ๆ หน่ึงซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ ทําให้เกิดกลุ่มชนิดหน่ึงที่เรียกว่า กลุ่มอุปถัมภ์ (Entourage) 
ซึ่งประกอบด้วยผู้นําคนหน่ึงกับลูกน้องจํานวนหน่ึง ผู้นําสามารถผูกพันความจงรักภักดีของลูกน้องไว้
ได้โดยการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ลูกน้องได้อย่างเป็นที่พอใจของลูกน้องโดยทั่วหน้ากัน แนวความคิด
เก่ียวกับกลุ่มอุปถัมภ์ (หรือกลุ่มแนวด่ิง) เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและช่วยให้เราเข้าใจลักษณะกลุ่ม
ประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทยได้ดี ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มผลประโยชน์ (กลุ่มแนวนอน) หรือชนช้ันใน
ความหมายของ Weber ว่า12

13 
 1. กลุ่มอุปถัมภ์เกิดจากความสัมพันธ์ของคนต่างฐานะ ยศศักด์ิ อํานาจบารมี ที่ได้
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่วนกลุ่มแนวนอนเกิดจากคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีความคิดคล้าย ๆ 
กัน มารวมกัน 
 2. คนที่มารวมในกลุ่มอุปถัมภ์ ต่างมุ่งพ่ึงพาหาประโยชน์จากหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้
อุปถัมภ์ในขณะที่สมาชิกของกลุ่มอีกชนิดหน่ึงมารวมกันเพ่ือปรึกษาหารือ หาทางป้องกันหรือเพ่ิมพูน
ผลประโยชน์ให้กลุ่ม 
 3. ความย่ังยืนของกลุ่มอุปถัมภ์ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลที่เป็นผู้อุปถัมภ์ ขึ้นกับอํานาจบารมี
และความสามารถที่จะแจกแจงผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกกลุ่ม สําหรับกลุ่มแนวนอนนั้นความย่ังยืน
ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกจะมีผลประโชน์ร่วมกันหรือไม่ หรือมีอุดมคติที่ทุกคนเห็นชอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
โดยยึดถือหลักการเป็นหลัก 
 4. การแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระในกลุ่มอุปถัมภ์เป็นไปได้โดยยาก สมาชิกกลุ่มแต่
ละคนต่างต้องการที่จะให้ผู้นํารักชอบเพ่ือจะได้ผลประโยชน์ตอบแทน ดังน้ันจึงมักจะมีการประจบ
สอพลอ หรือมีการเกรงใจผู้นํากลุ่ม 
 5. ในกลุ่มอุปถัมภ์ในสังคมไทย สมาชิกกลุ่มมักจะมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน หรือ
แข่งขันกัน ที่จะทําให้หัวหน้ากลุ่มให้ผลประโยชน์แก่ตนมากกว่าคนอ่ืน ส่วนสมาชิกของกลุ่มแนวนอน
มักจะแข่งขันในการแสดงความคิดเห็น หรือทํากิจกรรม เพ่ือให้คนในกลุ่มยอมรับ 

                                                        
 13 ชยันต์ วรรธนะภูติ, รวมบทความและข้อเขียนในวาระครบรอบอายุ 60 ปี ม.ร.ว. 
อคิน รพพีัฒน ์(ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536), 63-65.  
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 6. ในกลุ่มอุปถัมภ์ที่หัวหน้ากลุ่มกระทํากิจกรรมหรือติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถควบคุม หรือขัดแย้งการกระทําของหัวหน้ากลุ่มได้
เลย เพราะความกลัวว่าหัวหน้ากลุ่มจะไม่แบ่งผลประโยชน์ให้ ในขณะที่การรวมตัวของกลุ่มแนวนอน
น้ัน หัวหน้ากลุ่มจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของทุกคนเป็นสําคัญ และสมาชิกจะสามารถควบคุมการ
ทํางานของกลุ่มโดยสมาชิก 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าวไว้ว่า ลักษณะอุปนิสัยที่ยึดมั่นในระบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์
ของคนไทยจะเป็นแบบผู้นํา-ผู้ตาม ลูกพ่ี-ลูกน้อง หรือผู้ใหญ่-ผู้น้อย ความสัมพันธ์น้ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จากการรวมกันของพวกพ้องที่มีผลประโยชน์ต้องกัน 
พ้องกัน และเหมือนกันแล้วใช้พลังกลุ่มพลังอํานาจน้ันไปดึงงานถ่วงงานเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิ
ชอบ13

14  
 จักษวัชร ศิริวรรณ กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์อันเกิดจากลักษณะเฉพาะของ
สังคมที่มีการให้ความช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน การอํานวยประโยชน์ให้แก่กันและกันใน
ลักษณะของการอะลุ้มอล่วย ช่วยเหลือผ่อนผันเบาให้กันน้ี ได้มีพัฒนาการของกลไก ขั้นตอน 
กระบวนการ และเครือข่ายเรื่อยมา14

15  
 ระบบอุปถัมภ์ สื่อความหมายเก่ียวข้องกับ 1) อํานาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง ผู้มี
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สามารถดําเนินการหรือจัดการงานใด ๆ อันก่อให้เกิดผลกระทบตอ่บุคคลอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็ตาม 2) ผลประโยชน์ (Benefit) หมายถึง ผลประโยชน์ที่เคยได้รับ 
ได้รับไปแล้ว อาจได้รับ และ/หรือ ผลประโยชน์ที่กําลังจะได้รับ อันเป็นไปเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผู้อุปถัมภ์ที่เอ้ืออํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้รับอุปถัมภ์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในรูปธรรม นามธรรม 
หรือผลประโยชน์ในทางตรงหรือผลประโยชน์ทางอ้อม เป็นต้น และ 3) สายสัมพันธ์ (Connection) 
หมายถึง สายสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ ไม่ว่าจะเป็นสายสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อม
ก็ตาม ซึ่งสายสัมพันธ์ดังกล่าวน้ันเช่ือมโยงกับความไว้วางใจระหว่างกัน และอาจเช่ือมโยงกับผลประโยชน ์
รวมถึงความคาดหวังในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต โดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งใน
แนวด่ิงและแนวราบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจหน้าที่  

                                                        
 14 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยท่ีเปน็อุปสรรค ์
ต่อการพัฒนาประเทศและการปฏิรูประบบราชการ, เขา้ถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.charuaypontorranin.com/images/column_1379206764/Bad%20charactetrs
.pdf  
 15 จักษวัชร ศิริวรรณ, ระบบอุปถัมภ์ กับ การบริหารงานแบบสองมาตรฐาน, เข้าถึงเมือ่ 
25 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=738483 
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 นวพร เรืองสกุล กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบความสัมพันธ์ที่บุคคลสองฝ่ายที่มี
สถานภาพสังคมไม่เท่าเทียมกัน แต่อยู่ด้วยกันได้เพราะมีลักษณะต่างตอบแทนกันและกัน มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และมีความเป็นเพ่ือนระหว่างกันอยู่ด้วย ระบบอุปถัมภ์อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) ระบบอุปถัมภ์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั่ว ๆ ไป 2) ระบบอุปถัมภ์ในวงราชการ และ 
3) ระบบอุปถัมภ์ระหว่างข้าราชการกับนักธุรกิจ15

16 
 จากการศึกษาความหมายและแนวคิด “ระบบอุปถัมภ์”จากนักวิชาการท้ังหลายท่ีได้นํา 
เสนอไว้ข้างต้นน้ัน ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์เพ่ือนํามาหาข้อสรุปเป็นความหมายของ ระบบอุปถัมภ์ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ี ดังน้ี แนวคิดระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) 
หมายถึง “ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่เกิดจากความเช่ือและวัฒนธรรมที่มีมาแต่ในอดีต อันได้แก่ 
การยึดถือความแตกต่างในชนช้ัน วรรณะ ความสูง-ตํ่าของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการ
ยึดติดกับความสัมพันธ์ระบบผู้ใหญ่-ผู้น้อย ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ ลูกพ่ี-ลูกน้อง ซึ่งความ 
สัมพันธ์ดังกล่าวเกิดจากความไม่เสมอภาคในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือผลประโยชน์ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ อีกทั้งยังหมายรวมถึง ความไม่เสมอ
ภาคในส่วนของอํานาจ สถานภาพ และอิทธิพลในสังคม ซึ่งความสัมพันธ์กันในลักษณะน้ีเป็น
ความสัมพันธ์ที่แต่ละฝ่ายมีบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังต่อกันบางประการซึ่งต่างตอบแทนกัน
และกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยมีลักษณะของความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ 
อํานวยประโยชน์ให้แก่กันและกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบอุปถัมภ์ มีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบ
คุณธรรม (Merit system) ดังน้ันอาจสรุปได้ว่า ระบบอุปถัมภ์ สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับ 1) อํานาจ
หน้าที่ (Authority) 2) ผลประโยชน์ (Benefit) และ 3) สายสัมพันธ์ (Connection)” 
 
แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน: แนวทางการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืนไร้ความขัดแย้ง 
 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญซึ่งส่งผลให้การเติบโตของ
เศรษฐกิจย้อนกลับมาสร้างปัญหาและส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นที่แน่ชัดว่าหาก
การพัฒนาที่ไม่ย่ังยืนยังคงดําเนินต่อไปในที่สุดแล้วความเจริญทางเศรษฐกิจก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้หาก
ต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือหมดไป นอกจากน้ีการพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ
ได้สร้างผลกระทบให้แก่สังคมไทย ดังน้ันในหัวข้อน้ีจะได้กล่าวถึงนิยาม ความหมายของ การพัฒนาที่
ย่ังยืน เพ่ือเป็นการตอบสนองแนวทางการพัฒนาเพ่ือสังคมที่ย่ังยืนไร้ความขัดแย้ง โดยมีหน่วยงาน 
และนักวิชาการหลายคนได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังน้ี 

                                                        
 16 นวพร เรืองสกุล, คิดใหม่กับระบบอุปถัมภ์, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึง
ได้จาก http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q1/article2005march16p1.htm 
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 คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The World Commission on 

Environment and Development) (อ้างใน จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม) ให้

คํานิยามของการพัฒนาที่ย่ังยืนว่า “การพัฒนาที่ย่ังยืนคือการพัฒนาที่สนองความต้องการของปัจจุบัน

โดยไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหายหรือเสื่อมโทรม หรือทําให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงไป จนทําให้

คนรุ่นหลัง ในอนาคตซึ่งก็มีความต้องการของเขาอยู่จะไม่สามารถสนองความต้องการของเขาได้

เต็มที่” 17 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (อ้างใน จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม) 

ได้นิยามการพัฒนาท่ีย่ังยืนว่า หมายถึงการพัฒนาที่ย่ังยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ คือทําให้เกิดเป็น

องค์รวม หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะ

อีกอย่างหน่ึง คือมีดุลยภาพหรือพูดอีกนัยหน่ึงคือ การทําให้กิจของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ

ธรรมชาติ น่ันก็คือการกําหนดแนวทางการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านมนุษย์โดยให้คุณค่าทาง

วัฒนธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย17

18 

 Global ecology handbook (อ้างใน จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม) 

กล่าวว่า การพัฒนาท่ีย่ังยืน คือนโยบายท่ีสนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบันโดยต้องไม่

ทําลายทรัพยากรที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต ทั้งน้ีการพัฒนาที่ย่ังยืนมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่

ยั่งยืน ซึ่งก็คือสังคมที่สนองความต้องการของตนได้โดยไม่ทําให้สัตว์จําพวกอ่ืนและประชาชนรุ่นต่อ ๆ 

ไปในอนาคตต้องยอมลดความต้องการของเขา เพราะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหลือให้คนรุ่นหลังอีก

ต่อไป18

19 

 จุฑาทิพ คล้ายทับทิม กล่าวว่า การพัฒนาท่ีย่ังยืนหมายถึงการพัฒนาท่ีสนองความ

ต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม หรือสร้างความเสียหายให้ทรัพยากรธรรมชาติ

จนทําให้คนรุ่นหลังไม่สามารถสนองความต้องการของเขาได้เต็มที่ กล่าวคือคนในรุ่นปัจจุบันอยู่อย่างมี

ความสุข คนในอนาคตก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วย ทั้งน้ีการจะเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างแท้จริง

ต้องทําให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้านคือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ 3) ด้านระบบนิเวศโดย

การพัฒนาทางเศรษฐกิจจําเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการให้การคุ้มครองสภาพแวดล้อม19

20 

 

                                                        
 17 จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเร่ืองสิ่งแวดล้อม, 112. 
 18 เร่ืองเดียวกัน, 113. 
 19 เร่ืองเดียวกัน, 112-113. 
 20 เร่ืองเดียวกัน, 114. 
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 สมพร เทพสิทธา ได้กล่าวถึง การพัฒนาที่ย่ังยืนไว้ดังน้ี การพัฒนายั่งยืน คือการพัฒนาที่

สมดุลใน 3 เร่ือง ได้แก่ 1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 2) มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

และ 3) มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นการพัฒนาท่ีทําให้ดีกว่าเดิมในปัจจุบันและไม่

ขัดขวางการพัฒนาท่ีให้ดีกว่าในอนาคต และสนองตอบความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่

กระทบกระเทือนต่อความสามารถของคนรุ่นต่อไป20

21  

 Corson (อ้างใน ธนากร สังเขป, การพัฒนาท่ีย่ังยืน) นิยามความหมายของการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนว่า คือ นโยบายที่สนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน โดยไม่ต้องทําลายทรัพยากรซึ่ง

จะเป็นที่ต้องการในอนาคต21

22 

 ฉลอง โชติกะคาม กล่าวว่า การพัฒนาแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถพิทักษ์รักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวันน้ีให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานไปถึงอนาคตเพ่ือสนองความต้องการ

ของชนรุ่นปัจจุบันด้วย22

23 

 ธนากร สังเขป กล่าวว่า การพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ันจะต้องไม่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีแนวคิดที่เก่ียวข้อง23

24 ดังน้ี 

 1. แนวคิดการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม กล่าวคือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมให้นําวัฒนธรรมมาเป็นแกนกลางหรือเป็นหัวใจของการพัฒนาในช่วงน้ัน โดยมิติทาง

วัฒนธรรมให้ความสําคัญกับมนุษย์และวัฒนธรรมให้รวมอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

รวมท้ังการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย 

 2. แนวคิดทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การพัฒนาจะย่ังยืนได้จะต้องยึด

หลักการดําเนินชีวิตและการพัฒนาที่เป็นแนวทางสายกลาง ทางสายกลางในด้านเศรษฐกิจ และด้าน

ระบบนิเวศ โดยมีความสามารถท่ีจะวิวัฒน์ศักยภาพของมนุษย์ (Evolvability) เป็นตัวสอดแทรกซึ่ง

จะต้องสมดุลกลมกลืนกันไป โดยสอดคล้องกับหลักคําสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา 

                                                        
 21 สมพร เทพสทิธา, การพัฒนาแบบย่ังยืน (กรุงเทพฯ: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537), 59-60. 
 22 ธนากร สังเขป, การพัฒนาทีย่ั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 120. 
 23 ฉลอง โชติกะคาม, การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ: เซ็นเตอร์ดิสคัพเวอรี, 
2542), 38. 
 24 ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน, 15-21. 
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 3. แนวคิดการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา วิถีแห่งพุทธ เป็นแนวการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน โดยใช้หลักธรรมคําสอนมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนและนําไปสู่ความย่ังยืนสูงสุด (นิพพาน) 
  ดังน้ัน อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาที่ย่ังยืน และการพัฒนาตาม

แนวทางพระพุทธศาสนาน้ันเป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของมนุษย์และเป็น

รากเหง้าของสังคม เป็นมรดกตกทอดที่ต่อยอดและพัฒนามา เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้า

ของมนุษย์และสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทําให้

มนุษย์ทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาที่เน้นความเป็นธรรมชาติ 

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 4. แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือ ชีวิตเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเอง 

(Paradox) เป็นความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามที่ไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้ แต่ถ้าเรียนรู้ที่จะสร้างความ

สมดุล (Balance) ก็จะได้ประโยชน์ทําให้โลกมนุษย์เจริญก้าวหน้า พาราดอกซ์ที่เกิดข้ึนในโลกซึ่งอาจ

เรียกว่า โลกปฏิทัศน์ (World of paradox) ซึ่งแสดงถึงความขัดแย้งของโลก 2 ขัน้ หรือ โลก 2 ทาง จะมี

จุดตัดซึ่งเป็นจุดสมดุลที่จะทําให้โลก 2 ทางมาบรรจบกันเป็นมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ตอบสนอง

ความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ดังน้ัน สรุปคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมมีดุลย

ภาพอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันและในอนาคตอย่างเท่าเทียมกัน 

 ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล กล่าวว่า การพัฒนาอย่างย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาเพ่ือบรรลุถึง

ความต้องการของมนุษยชาติในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นการลดทอนหรือเบียดบัง

โอกาสท่ีจะบรรลุความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ในรุ่นต่อไปด้วย24

25 

 ปาจรีย์ ทองสนิท กล่าวว่า การพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การตอบสนองความต้องการของคนรุ่น

ปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งแสดงถึงหลัก

ความยุติธรรมระหว่างคนสองรุ่น และความยุติธรรมระหว่างกลุ่มคนภายในรุ่นเดียวกัน ซึ่งหลักการณ์

ดังกล่าวน้ีต้องมีการปฏิบัติเพ่ือให้สังคมบรรลุเป้าหมายของคําว่า ย่ังยืน25

26 

                                                        
 25 ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล, “การพัฒนาอย่างย่ังยืน,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน, 19. 
 26 ปาจรีย์ ทองสนิท, แนวคิดในการจัดการอนามัยสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน, เข้าถึงเมื่อ 
20 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://phnumis.health.nu.ac.th/phnu/ckeditor/upload/ 
files/1379315905_789.pdf 
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 สมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์ ได้กล่าวว่า การพัฒนาอย่างย่ังยืน แบ่งเป็น 1) มุมมองเชิงสิ่งแวดล้อม 
ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 2) มุมมองเชิงการเมืองการจัดการ การมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม 
3) มุมมองเชิงเศรษฐกิจ ไม่เกินกําลังความสามารถทางการเงินที่เป็นอยู่ และ 4) มุมมองเชิงโครงสร้าง
สังคม สร้างพ้ืนฐานและศักยภาพที่มั่นคงในทุกระดับโดยเฉพาะระดับรากหญ้า26

27 
 ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้ให้คํานิยามว่า การพัฒนา (Development) เป็นการตอบรับการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความย่ังยืน (Sustainable) เป็นผลต่อเน่ืองที่เกิดจากการพัฒนา 
โดยการพัฒนาน้ันจะไม่ทําลายความเป็นธรรมชาติให้หมดไป และมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดขึ้นน้อยที่สุด27

28 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงความหมายการพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustainable development) 
 (ดัดแปลงมาจาก ธราวุฒิ บุญเหลือ, แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาเมืองแบบย่ังยืน  
 กรณีศึกษาในประเทศอังกฤษ) 

                                                        
 27 สมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์, การพัฒนาอย่างยั่งยืน: การปฏิรูปภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก www.nesdb.go.th/portals/0/news/ 
annual_meet/46/.../presentE3_3.ppt 
 28 ธราวุฒิ บุญเหลือ, “แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาเมืองแบบย่ังยืน กรณีศึกษา 
ในประเทศอังกฤษ,” ใน เอกสารสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยา
มหาสารคาม, 2. 
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 นิชา ตันติเวส กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ันเป็นแนวทางที่ผสานรูปแบบการ

พัฒนาชุมชนเมือง ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ให้ควบคู่และสอดคล้องอย่างเท่า

เทียมกัน โดยจากแนวทางการพัฒนาต้ังแต่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีผ่านมา รูปแบบแนวทางการ

พัฒนานั้นมุ่งเน้นความเจริญก้าวหน้าเพียงในมิติของเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยปราศจากการคํานึงถึง

ความสําคัญในมิติเชิงสังคม และโดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่เข้าใจผิดว่า แนว

ทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ันจะให้ความสําคัญเฉพาะในเชิงทางด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว ส่งผล

ให้แนวคิดดังกล่าวถูกมองในแง่ลบจากเหล่านักธุรกิจ นักลงทุน และประเทศอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

ในทั้งที่จริงแล้วแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนน้ัน ต้องให้ความสําคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน28

29 

 จากการศึกษาแนวคิดในหัวข้อที่ 3 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ และสรุปถึงหลักการแนวคิดจาก

นักวิชาการ และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ “แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน” ทั้งหลายที่ได้

นําเสนอไว้ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือหาข้อสรุปที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี โดยสรุปได้ว่า 

“แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน” หมายถึง “การบูรณาการองค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง การปรับดุลย

ภาพของมนุษย์เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ี

ตอบสนองความต้องการในปัจจัยของมนุษย์ โดยยึดหลักการดําเนินชีวิตและการพัฒนาที่เป็นแนวทาง

สายกลาง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาที่ย่ังยืนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ

พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของสิทธิมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันที่ไม่เป็นการ

เบียดเบียนสิทธิของมนุษย์ในยุคต่อไป โดยวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ก็เพ่ือสร้าง

สังคมที่ ย่ังยืน สังคมที่มีความเป็นธรรม การมีคุณภาพชีวิตที่ ดี รวมถึงการมีเศรษฐกิจที่มีการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ันจึงอาจสรุปได้ว่า การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนที่แท้จริงจะต้องทําให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน อันได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยปรับดุลยภาพของมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ” 

 
 

                                                        
 29 นิชา ตันติเวส, “องค์ประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
เพ่ือส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนพิบูล จํากัด 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 19. 
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เอกสารการศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การศึกษาในหัวข้อน้ีเป็นการศึกษาถึงงานวิจัย รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
งานวิจัยที่คล้ายคลึงกับการวิจัยในคร้ังน้ี โดยเป็นการศึกษาเน้ือหาข้อมูล วิธีการศึกษา แนวทางการ
ค้นคว้า ตลอดจนข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยสรุปผลการค้นคว้าโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 
 1. Pattaya tourism development 1978 โดย Japan international cooperation 
agency (JICA) องค์ประกอบหลักของแผนการพัฒนานี้ ได้เน้นในการพัฒนาในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งตอบสนองกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ปัจจุบัน โดยผล
การศึกษาได้แบ่งการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และที่ต้องการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยได้แบ่งพ้ืนที่ศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยา 
พ้ืนที่เกาะล้าน และส่วนที่ 2 พ้ืนที่พักอาศัยของประชาชนท้องถิ่นบริเวณเมืองพัทยา และนาเกลือ โดย
สรุปได้ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยา และพื้นที่เกาะล้าน ได้แก่ 
  1. โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 
   1.1 ระบบระบายนํ้าเสีย 
   1.2 ระบบการระบายนํ้า 
   1.3 ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว 
  2. โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ 
   2.1 ระบบกําจัดขยะ 
   2.2 ถนน และระบบคมนาคมขนส่ง 
  ส่วนที่ 2 พ้ืนที่พักอาศัยของประชาชนท้องถิ่นบริเวณเมืองพัทยา และนาเกลือ ได้แก่ 
  1. โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 
   1.1 ระบบระบายนํ้าเสีย 
   1.2 ระบบการระบายนํ้า 
  2. โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ 
   2.1 ระบบกําจัดขยะ 
   2.2 ถนน และระบบคมนาคมขนส่ง 
 2. Eastern seaboard-regional environmental management 1986 โดย 

Office of the national environment board with seatec international usaid/dtec emerging 

problems in development program โดยแผนแม่บทน้ีเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นการวางรากฐานสําหรับ
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พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการวางแผนการจัดการในระดับภูมิภาค 

ดําเนินการโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และต่อมาได้รับการสนับสนุนและให้คําปรึกษาจาก United 

States Agency for International Development (USAID) โดยรายงานได้นําเสนอวัตถุประสงค์

ของการเตรียมการวางแผนปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการวางแผนการจัดการทรัพยากร 

เพ่ือเตรียมแผนการดําเนินการสําหรับรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 2 9

30 โดยวัตถุประสงค์หลักของแผนการ

พัฒนาพ้ืนที่ทางภาคตะวันออก ได้แก่ 

  2.1 การวางแผนการจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับภูมิภาค 

  2.2 การวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งตะวันออก 

  2.3 การวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศในระดับภูมิภาค 

  2.4 การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

  2.5 การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ 

  2.6 การวางแผนการจัดการสัตว์ป่าและลุ่มนํ้า ป่าไม้ 

  2.7 การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา 

  โดยบทสรุปของการจัดการแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 

  1. แผนการจัดการพ้ืนท่ีเมืองพัทยา 

  2. แผนการจัดการพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี และ บ้านเพ จังหวัดระยอง 

  3. การจัดการทรัพยากรนํ้าบริเวณชายฝั่งทะเล 

  4. การจัดการควบคุมมลพิษสําหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด และแหลมฉบัง 

  5. แผนการดําเนินจัดการพ้ืนที่ชุมชนที่มีอยู่ 

  6. แผนการดําเนินการโครงการจัดการลุ่มนํ้า ป่าไม้ และการจัดการสัตว์ป่า 

  7. การดําเนินการตรวจสอบ พ้ืนที่ในระดับภูมิภาค 

  8. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

  9. แผนแม่บทในการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

  10. การพัฒนาจัดต้ังสถาบันการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

                                                        
 30 Office of the National Environment Board with Seatec International, 
“Final Report Eastern Seaboard-Regional Environmental Management Plan,” 
September, 1986. 
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 3. แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2532 โดย Japan international 

cooperation agency (JICA) โดยวัตถุประสงค์หลักของแผนแม่บทฉบับน้ี เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูเมือง

พัทยาให้เป็นสถานที่ตากอากาศที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ เพ่ือสนองบทบาทการเป็นศูนย์กลาง

ภูมิภาคของชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรท้องถ่ิน โดย JICA 

ได้ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของเมืองพัทยาท่ีเกิดข้ึน โดยได้เสนอโครงการเร่งด่วนเพ่ือฟ้ืนฟูบูรณะเมือง

พัทยา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ของเมืองพัทยา 5 โครงการ และเป็นโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลของเมืองพัทยา 4 โครงการ รวมเป็น 

9 โครงการดังน้ี30

31 

 

ตารางที่ 1 แสดงประเภทโครงการฟ้ืนฟูบูรณะเมืองพัทยา ตามแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา 

พ.ศ. 2532 

 

โครงการแก้ปญัหาและพัฒนา 

ระบบสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงพืน้ที่หน้าทะเล 

1. โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 

2. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า 

3. โครงการก่อสร้างและขยายระบบประปา 

4. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5. โครงการก่อสร้างถนนพัทยาสาย 3  

1. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา 

2. โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ 

3. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะล้าน 

4. โครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดพัทยา 

 

  จากแผนแม่บทฉบับดังกล่าวทางกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ดําเนินการ

เพ่ือนําไปสู่การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2537 

 

                                                        
 31 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
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 4. โครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นท่ี
เชื่อมโยง พ.ศ.2552 โดยสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ โดย
เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที ่ยวที่ยั ่งยืนระดับภาคของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก เป็นการพัฒนาสู่ความย่ังยืนหรือ Sustainable Development (SD) คือ การสร้างความ
สมดุลในทุก ๆ ด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ 31

32 
 ดังนั้น การจัดทํา “แผนแม่บทการบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่
เชื่อมโยง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนและชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 
โดยแผนแม่บทได้นําเสนอโครงการออกแบบพัฒนาพื้นที ่เมืองพัทยาและพื้นที ่เ ชื ่อมโยง โดย
โครงการเร่งด่วน ได้แก่ 
 1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางการเปล่ียนถ่ายการสัญจร (Pattaya intermodal 
center) 
 2. โครงการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่หน้าหาดพัทยา (Pattaya beachfront revitalization) 
 3. โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาเกลือ 
 4. โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหลมบาลีฮาย 
 รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ. 2537 โดย บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง 
เอนจิเนียร์ จํากัด, บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรช่ัน จํากัด, บริษัท Scott Wilson Kirkpatrick company 
limited หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
สืบเน่ืองจากแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2532 โดยเป็นโครงการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชายฝั่งทะเลของเมืองพัทยา ซึ่งรวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูบูรณะและ
พัฒนาเมืองพัทยาประกอบด้วยโครงการย่อย ๓ โครงการ คือ 1) โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ 2) 
โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และ 3) โครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดพัทยา โครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีเพียง
โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาเท่าน้ัน  

                                                        
 32 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง,” 
สิงหาคม 2553. 
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 2. โครงการติดตามแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาด พ.ศ.2544 โดยบริษัททีมคอนซัลต้ิง 
เอนจิเนียร์ จํากัด หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยหลังจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เห็นชอบโครงการถมทะเลพัทยาใต้และ
โครงการฟ้ืนฟูชายหาดพัทยาแล้วน้ัน ในปี 2544-2547 กรมโยธาธิการได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาทําการ
สํารวจชายหาด เพ่ือพิสูจน์ทราบว่ามีการกัดเซาะจริงหรือไม่โดยต้ังข้อสมมุติฐานไว้ว่าจะต้องมีการกัด
เซาะอย่างมีนัยสําคัญ 3 2

33 กล่าวคือมีการกัดเซาะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรต่อปี โดยไม่กลับคืน โดย
หลังจากมีการสํารวจทุกเดือน ทุกฤดูกาล เป็นเวลา 3 ปี โดยจัดทําเป็นรูปตัดทางขวางของหาดทราย
ชายหาดพัทยาเปรียบเทียบกัน และรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายของทรายตามฤดูกาล และยังไม่พบว่า
มีการกัดเซาะอย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ันจึงได้มีมติให้ชะลอโครงการน้ีไว้ 
 3. โครงการปรับปรุงพื้นท่ีอ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา พ.ศ.2547 โดย บริษัท แอสดีคอน 
คอร์ปอเรช่ัน จํากัด หน่วยงานรับผิดชอบ เมืองพัทยา จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2541 
เห็นชอบกับแผนการรื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ จํานวน 101 อาคาร ตามท่ีกรมโยธาธิการ
และจังหวัดชลบุรีเสนอ ซึ่งในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นว่าให้ชะลอการรื้อถอนอาคารรุกล้ํา ออกไป 3 ปี 
เป็นเหตุให้เมืองพัทยาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพ้ืนที่ได้ทบทวนเพ่ือหาข้อสรุปในการจัดการพ้ืนที่ 
โดยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับทุก
ฝ่ายให้น้อยที่สุด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณอ่าวพัทยาใต้ เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณอ่าวพัทยาใต้ที่เสื่อโทรมให้ดีขึ้น รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร 
ปัญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด และเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของอ่าวพัทยาใต้ 3 3

34 โดย
การนําเสนอให้พ้ืนที่บริเวณอ่าวพัทยาเป็นพ้ืนที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไป 
 4. โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555 โดยสถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานรับผิดชอบ กรมเจ้าท่า ในปี พ.ศ.2552 กรมเจ้า
ท่าได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือทําการศึกษาโครงการเสริม
ทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาด
พัทยาจากปัญหาการถูกกัดเซาะมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพ่ือให้ชายหาดพัทยากลับมาเป็นแหล่ง

                                                        
 33 สํานักการช่าง เมืองพัทยา, “สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 
กุมภาพันธ์ 2554. 
 34 เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 
2547. 
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ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญของประเทศต่อไป โดยผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ให้มีการเสริมทรายบริเวณ
ชายหาดพัทยาต้ังแต่บริเวณโค้งดุสิตถึงบริเวณพัทยาใต้ ออกไปประมาณ 35 เมตร เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพชายหาดเดิมที่ถูกกัดเซาะไปในอดีต โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา
งบประมาณเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 5. โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา โดยบริษัท พิสุทธ์ิ 
เทคโนโลยี จํากัด, บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จํากัด หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักการช่าง เมือง
พัทยา โดยสรุปผลของการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองพัทยา พ.ศ.2546 ว่าควรมีการปรับปรุงผังเมือง
รวม โดยคงเขตผังเท่าเดิม แต่ทําการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรัปปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง 
และปรับปรุงข้อกําหนด 3 4

35 โดยรายงานได้แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของเมืองทั้งในด้านพ้ืนที่และ
ประชากร การสนับสนุนให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ
และบริการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า แผนแม่บทรวมถึง
แผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของเมืองพัทยาต้ังแต่ในอดีตได้มุ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาเมืองไปสู่
เมืองท่องเท่ียวระดับนานาชาติ การมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เพ่ือ
นําไปสู่การกระตุ้นในส่วนของภาคเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม การพัฒนาโดยมองข้ามผ่านปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาต่าง ๆ ได้มีกล่าวถึงการแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวไม่ได้นํามาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงกฎหมาย ข้อ
ระเบียบต่าง ๆ ที่ถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนา จึงเป็นสาเหตุทําให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงข้ึน 
และยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
 
สรุปเนื้อหา องค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวข้อง 
 การศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดการเมืองสีเขียว 
แนวคิดในระบบอุปถัมภ์ แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน และเอกสารการศึกษา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ดังน้ี แนวทางในการลดผลกระทบต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้น้ันควรมุ่งเน้นการพัฒนาที่ลดผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ รวมถึง
การพัฒนาที่ยึดหลักความเสมอภาค อันได้แก่ การกําหนดแผน นโยบายการพัฒนาที่มุ่งสู่การปฏิรูป
การเปลี่ยนแปลงของเมืองในทุกมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิดความ

                                                        
 35 เมืองพัทยา, “โครงการประเมินผลและปรบัปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา,” เมษายน 
2553. 
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สมดุลย์ของเมือง จะเห็นได้ว่าในอดีตการชูนโยบายเศรษฐกิจเป็นหลักส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลกระทบทางด้านสังคม และที่สิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจในพื้นที่โดยไม่ยึดหลักของกฎหมายและข้อระเบียบ อาทิเช่นการก่อสร้างอาคารรุกล้ําบริเวณ
พ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของผู้ อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ในพ้ืนที่ อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือ
ผลประโยชน์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจ 
สถานภาพ และอิทธิพลในพ้ืนที่ ซึ่งในความสัมพันธ์น้ีส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ข้อ
ระเบียบอย่างตรงไปตรงมา ดังน้ันการพัฒนาพ้ืนที่ควรเน้นหลักคุณธรรม ยึดถือความถูกต้องสอดคล้อง
ในทุกด้าน เพ่ือลดข้อขัดแย้งในพ้ืนที่ โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาควรมีการบูรณาการ
องค์ประกอบท้ังหลายที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองปัจจัยของประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยยึดหลักการพัฒนาที่เป็นแนวทางสายกลางในทุกด้าน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืน เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนไม่เบียดเบียนสิทธิของมนุษย์ในยุคต่อไป 
 จากผลสรุปดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถนําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนําไปสู่ข้อสรุปผล
การศึกษา โดยเนื้อหาในส่วนของวิธีการวิจัย ข้อมูลพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลน้ันจะได้นําเสนอ
รายละเอียดเน้ือหาในบทถัดไป 
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 
 วิธีดําเนินการวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย (methodology) เป็นส่วนสําคัญทําให้การศึกษา
ครั้งน้ีเป็นระบบ ได้รับการยอมรับในทางวิชาการ เกิดความชัดเจน ผู้อ่านเข้าใจง่าย การนําเสนอจึง
ต้องมีขั้นตอนเป็นระบบที่ชัดเจน และใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ0

1 โดยในการวิจัยเรื่อง สภาพแวดล้อม
กับการพัฒนา: กรณีศึกษาย่านชายหาดพัทยาใต้ น้ัน ได้ทําการศึกษาในส่วนของทฤษฎีและองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุมชน โดยได้กําหนดขั้นตอน การนําเสนอ
วิธีการดําเนินการวิจัยเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) การออกแบบกระบวนการวิจัย 2) วิธีการวิจัย 3) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 4) ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจัย และ 5) บทสรุป 
 
การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีความแตกต่างจากงานวิจัยทั่วๆ ไปที่มักจะเป็นเร่ืองทางด้านเทคนิค 
หรือศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้วางแผนทําการตัดสินใจเป็นสําคัญ โดยการศึกษาครั้งน้ีไม่เป็นการยึดเอา
หลักการ แนวคิดทฤษฎี หรือวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นหลัก แต่เป็นการพยายามนํามาผสมผสาน 
และดําเนินการศึกษาด้วยวิธีการอย่างหลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางในการหาคําตอบการวิจัย 1

2 ที่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการแก้ไข และพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป  
 ในการวิจัยเรื่อง “สภาพแวดล้อมกับการพัฒนา: กรณีศึกษาย่านชายหาดพัทยาใต้” น้ัน 
สามารถสรุปขัน้ตอนการออกแบบกระบวนการดําเนินการวิจัยได้ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ความรู้ หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
                                                        
 1 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ ์และรายงาน, 
(กรุงเทพฯ: โฟรเพซ, 2553), 58-59. 
 2 ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับ
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้าส์, 2543), 8. 
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 ซึ่งจะได้แสดงรายละเอียดข้ันตอนกระบวนการดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่2  แสดงการออกแบบกระบวนการวิจัย 

ข้อมูลเอกสาร อาศัยความรู้ หลักการ งานวิจัย แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ 

ข้อมูลบริบทของพ้ืนท่ีบริเวณย่าน 
ชายหาดพัทยาใต้ 

การนําเสนอโครงการ 

การกําหนดปัญหาการวิจัย การกําหนดหัวเร่ือง การสํารวจโครงการเพ่ือ
นําเสนอและขออนุมัติ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และศึกษาเอกสาร 

- สังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 

การดําเนินการวิจัย การตรวจสอบ 
Checking/examining 

การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
การเข้าถึงข้อมูล 

การสอบถาม/การสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

- การวิเคราะห์เอกสาร 
- การวิเคราะห์หลักฐาน 

การเฝ้าดู 

- การสัมภาษณ์กลุ่ม 
- การสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะราย 

- ภาคธุรกิจในพื้นท่ีองค์กรพัฒนาเอกชน 
- นักวิชาการ 
- ภาครัฐ 
- คนท้องถ่ิน 

ผลกระบวนการศึกษา 
จากข้อมูลภาคสนาม 
สู่ข้อสรุปเข้าทฤษฎี 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะห์ 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
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วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย ในข้ันตอนที่สําคัญ ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ขั้นตอนการนําเสนอ โดยแต่ละขั้นตอนจะช่วยเติมเต็ม   
ซึ่งกันและกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของบริบทพ้ืนที่โครงการ2

3 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ โดย
การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีการตีพิมพ์ เช่น วารสาร บทความวิชาการ หนังสือ ผลงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่างๆ จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง บทความวิจัยในประเทศ และต่างประเทศที่
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ต่างๆ รวมถึงการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ศึกษา 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ศึกษา ในลักษณะข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการลงสํารวจพ้ืนที่ศึกษา ตามวิธีพ้ืนฐาน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) โดยการเฝ้าดู (Watching) 2) การตรวจสอบ 
(Checking) และ 3) การสัมภาษณ์ สอบถาม-พูดคุย (Asking) โดยการเข้าถึงบริบทและเข้าถึงข้อมูล 
(Indwelling) ในทุกมิติในบริบทของประเด็นที่ศึกษา3

4 จนได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง ดังน้ี 
  2.1 โดยการเฝ้าดู (Watching) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะผสมผสาน ได้แก่ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยการเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของบริบทในพ้ืนที่
ศึกษา ในที่น้ีผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือทําการสังเกตการณ์ของบริบทพ้ืนที่ศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
และทําความเข้าใจปรากฏการณ์ของพ้ืนที่ในทุกด้าน ทุกมิติ ซึ่งใช้ควบคู่กับเทคนิคการพูดคุยสอบถาม
ร่วมกับการสังเกตด้วย  
  2.2 การตรวจสอบ (Checking) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) โดยการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary analysis) ซึ่งเป็นข้ันตอนเริ่มต้นในการวิจัยครั้งน้ี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สํารวจตรวจสอบถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม เช่น แผนพัฒนาเมือง และรายงานผลการศึกษาโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถทําความเข้าใจและให้ความหมายต่อปรากฏการณ์ได้อย่างตรงไปตรงมา 
และ 2) ในส่วนของการวิเคราะห์หลักฐาน (Archival analysis) ผู้วิจัยได้ทําความเข้าใจและให้
ความสําคัญกับสาระจากข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บไว้จากแหล่งต่างๆ อาทิเช่น เอกสารจากทางราชการ 
การนําเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เอกสารประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

                                                        
 3 ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 5 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 223-233. 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 223. 



 38 

  2.3 การสัมภาษณ์ สอบถาม-พูดคุย (Asking) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก เฉพาะราย (In-depth interviewing) โดยการซักถามพูดคุยในลักษณะเจาะลึกเพ่ือ
หาคําตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงปรากฏการณ์ของบริบทในพ้ืนที่ โดยคําถามมุ่งเน้นให้ผู้ให้ข้อมูล 
(Informant) อธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ รวมถึงการอธิบายถึงเหตุผลของเหตุการณ์เพ่ือให้
ครอบคลุมหัวข้อที่มีความสําคัญ และเป็นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์และปัญหาของการวิจัย และ 
2) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focused group) ในการศึกษาครั้งน้ีได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่ม ในลักษณะการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบหนึ่ง โดยสืบหาข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
เก่ียวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยการสนทนากลุ่มได้เปิดให้ผู้ร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกประเด็นปัญหา 
และอภิปรายร่วมกัน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ เพ่ือ
จุดมุ่งหมายในการตอบวัตถุประสงค์และคําถามในการวิจัยคร้ังน้ี  
   เน่ืองจากพ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่มีการประกอบธุรกิจบนพ้ืนที่รุกล้ําชายหาด 
(พ้ืนที่สาธารณะ) ซึ่งมิอาจจัดอยู่ในสารบบของกฎหมายได้ ดังน้ันจึงไม่อาจให้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูล
ตามกฎหมายได้โดยตรง ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เฉพาะรายและการสัมภาษณ์กลุ่ม ในส่วนของ
บางบทสนทนาท่ีเป็นความลับซึ่งเป็นข้อมูลกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผู้สัมภาษณ์จึงไม่สามารถเปิดเผยช่ือ
ผู้ให้ข้อมูลในบางส่วนได้เพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่3 แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย,  
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์, 2549). 

การเก็บขอ้มูล การนําเสนอข้อมูล 

การลดทอนขอ้มูล 
การสรุปและยืนยันผล 

ความเชื่อมโยงในกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

กระบวนการเกบ็ข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมลู 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในลักษณะ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) 5 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลของคนในพ้ืนที่ และคนภายนอกพ้ืนที่ ใน
การวิจัยลักษณะน้ี ผู้วิจัยถือว่า คนในพ้ืนที่น้ันเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษาและถือว่ามีส่วนร่วมในการ
กําหนดปัญหาร่วมกับผู้วิจัย ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีมองปัญหาของคนแต่ละกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีส่วนร่วม มี 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนา
เอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 4) คนท้องถิ่น โดยในส่วนของภาคธุรกิจในพ้ืนที่, คนท้องถิ่นถือ
เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนในพ้ืนที่ และในส่วนของนักวิชาการ, ภาครัฐน้ันถือเป็นคนภายนอกพ้ืนที่ ดังน้ัน
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการนําเอาคุณสมบัติของฝ่ายต่างๆ ที่ให้ข้อมูลในลักษณะ
ต่างๆ และนําข้อมูลเพ่ือเช่ือมต่อสื่อสารกันระหว่างคนภายในและคนภายนอก โดยโลกทัศน์ของแต่ละ
ฝ่ายน้ันเป็นไปตามกรอบแนวคิดที่ตนยึดถือ ดังน้ันการวิจัยลักษณะน้ีจึงเป็นการเช่ือมต่อสื่อสารเพ่ือให้
เกิดโลกทัศน์ร่วม และความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองของการแก้ปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี เป็นกระบวนการทํางานที่ต่อเนื่อง (on-going process) 
ซึ่งเกิดขึ้นต้ังแต่เริ่มต้นเก็บข้อมูลจนถึงเมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการลดทอน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ได้กลุ่มที่มีความหมายร่วมกัน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูลจนได้แบบแผนของความเช่ือมโยงท่ีใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่
ศึกษาได้ดีที่สุด5

6 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการรวบรวมวิเคราะห์จาก
แหล่งข้อมูลดิบที่ได้จากความเป็นจริงในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือนํามาสรุปประเด็นตามบริบทและข้อสังเกต
ของผู้วิจัย ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้กระบวนการอุปมาน 
(inductive process) ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน6

7 ดังน้ี 
  2.1 การสกัดข้อมูล (unitizing) คือ การสกัดความหมายของข้อมูลที่ละส่วนซึ่งให้
ความหมายในประเด็นใดประเด็นหน่ึง โดยการวิจัยครั้งน้ีได้ค้นคว้าและสะกัดความหมายของข้อมูล
โดยจําแนกทีละส่วน เช่นการสรุปประเด็นความหมายจากบทสนทนาในการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งผลที่ได้คือหน่วยหน่ึงของข้อมูลที่มีความหมายเรียกว่า “unit of meaning” 

                                                        
 5 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 16 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 71. 
 6 ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย, 226. 
 7 เร่ืองเดียวกัน, 230. 
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  2.2 การจัดกลุ่มข้อมูล (categorizing) เป็นการสังเคราะห์หน่วยของข้อมูลต่างๆ ที่ได้
สกัดไว้จากทุกแหล่ง ตามคุณลักษณะที่เก่ียวข้องเช่ือมโยงกันโดยจัดเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
ตามลําดับ ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีได้แยกลักษณะข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย ซึ่งเป็นการ
เทียบเคียงได้กับการต้ังช่ือตัวแปร ในทางปฏิบัติ  
  2.3 การสังเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ (pattern forming) โดยการหาความ
เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มของข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่นํามาอภิปรายผลการศึกษา โดยจากข้อมูลในการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของช่วงระยะเวลาที่เกิดปรากฎการณ์ทําให้ได้
ข้อสรุปที่มีความหมายตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ โดยอาจมีมากกว่า 1 แบบ
แผนเพ่ือนํามาตอบปัญหาของการวิจัย 
  2.4 การสังเคราะห์ข้อสรุปเชิงทฤษฎี (theory constructing) เป็นการสังเคราะห์
แบบแผนต่างๆ โดยดูจากความสัมพันธ์เช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  จากกระบวนการดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาครั้งน้ี 
เป็นการค่อยๆ กลั่นข้อมูลทีละส่วน โดยการจําแนกข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม และแบ่งตามช่วงเวลาที่มี
ความสัมพันธ์กับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยให้ความสําคัญกับความหมายของข้อมูลทีละหน่วย 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของบริบทพ้ืนที่ซึ่งเที่ยงตรงและมีความสอดคล้องกัน เพ่ือนํามาสรุปผลหาความสัมพันธ์
เช่ือมโยงและความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกันในเชิงทฤษฎี เพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงระดับของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย,  
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์, 2549). 

ระดับที่ 3 
การสร้างขอ้สรปุเชิงทฤษฎีเพื่อการอธิบาย 

ระดับที่ 2 
การสร้างแบบแผนความสัมพันธ์เพื่อการอธิบาย 

ระดับที่ 1 
การบรรยาย/พรรณนา 

ปัญหา และแนวทาง
การพัฒนา 

ปัญหาอาคารบริเวณ
แนวชายหาดพทัยาใต ้
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงผลจากกระบวนการวิเคราะห์: จากข้อมูลเชิงประจักษ์สู่ข้อสรุปเชิงทฤษฎี 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ผ่องพรรณ ตรียมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, การออกแบบการวิจัย,  
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์, 2549). 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยที่ให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสนามหรือวิจัย
สนามเป็นหลัก การสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่ โดยแบ่งผู้มี
ส่วนร่วมเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ และ 
4) คนท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของบริบทพ้ืนที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสอบถาม เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลได้บรรยายถึงความเป็นมา และ
ความคิดเห็นโดยมีแนวทางคําถาม เพ่ือเป็นการหาลําดับการพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยา
ใต้ และผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการก่อรูปทางกายภาพและการต้ังถ่ินฐานของย่าน
ชายหาดพัทยาใต้ อย่างไรบ้าง และมีรายละเอียดรวมท้ังความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันในด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อระเบียบ กฎหมาย แผนและนโยบาย อย่างไร 
 2. การกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informant) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาท่ี
ตรงตามความเป็นจริง ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสุ่มกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
ต้ังแต่การเริ่มดําเนินการวิจัย โดยใช้หลักคิดและเป้าหมายของการสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล

ข้อมูลดิบ 

หน่วยความหมาย 

C C C C C C 

ข้อมูลเอกสาร/ 
การสัมภาษณ์ 

หมวดหมู่/ 
หมวดหมู่ย่อย 

กรอบแบบฉบับ 

กฎหมาย 

แนวคิด ทฤษฎี 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ 
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ได้ลุ่มลึก (Information-rich cases) เพราะต้องการสะท้อนความเป็นจริงได้ดีที่สุด7

8 โดยใช้เทคนิค
วิธีการสุ่มกรณีหลากหลาย (Maximum variation sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจํานวน
ไม่มากแต่ครอบคลุมความหลากหลายมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 8

9 ซึ่งจะได้ข้อสรุปที่สะท้อน
สถานการณ์ในทุกมิติที่ศึกษา โดยในการวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวนทั้งหมด 14 คน 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informants) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ซึ่งจําแนกเป็น 
4 ฝ่าย ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 
 3. กรอบในการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 
โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เฉพาะราย และการสัมภาษณ์กลุ่ม ที่มีความยืดหยุ่นของรูปแบบ ซึ่ง
ในการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมงสําหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เฉพาะราย 
และ 1-2 ช่ัวโมงสําหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว เพ่ือจําแนกคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น 
ประสบการณ์ สภานภาพในองค์กร หรือชุมชนน้ันๆ เป็นต้น 
  3.2 คําถามในลักษณะการสัมภาษณ์ความรู้ถึงความเป็นมาการต้ังถ่ินฐาน เพ่ือเป็น
การหาลําดับการพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ และผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่เป็น
ปัจจัยต่อการก่อรูปทางกายภาพและการตั้งถิ่นฐานของย่านชายหาดพัทยาใต้ รวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นคําถามลักษณะปลายเปิด โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะในการให้
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่ที่ครอบคลุมปัญหาในทุกด้าน ทุกมิติ เพ่ือ
นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเช่ือมโยงกันโดยได้จําแนกตามโครงสร้างที่ได้ทําการศึกษาไว้ ประกอบ
ไปด้วย 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ สังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านข้อระเบียบ 
กฎหมาย แผน โนโยบาย  
 อย่างไรก็ดี ในการศึกษาครั้งน้ี ยังได้ให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้น
เอกสารด้วย เช่น การรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนําขอ้มลู
มาตรวจสอบ โดยการตรวจสอบเอกสารถือเป็นข้ันตอนเร่ิมต้นของการวิจัย ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสํารวจ
ตรวจสอบองค์วามรู้ที่มีอยู่ 9

10 ซึ่งทําให้เข้าใจและความหมายต่อปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือเข้าสู่การ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่นักวิจัยทําความเข้าใจและให้
ความหมายต่อสาระจากข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว1 0

11 จากแหล่งต่างๆ เช่น จากเอกสาร รายงาน เอกสาร
ราชการ แผน นโยบาย เป็นต้น เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มา สรุป และอภิปรายผลต่อไป 

                                                        
 8 เร่ืองเดียวกัน, 220-221. 
 9 เร่ืองเดียวกัน, 222. 
 10 เร่ืองเดียวกัน, 225 
 11 เร่ืองเดียวกัน. 
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ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ เร่ิมต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 รวม
ระยะเวลา 8 เดือน โดยแผนการดําเนินงานตลอดโครงการมีระยะเวลา 8 เดือน ดังน้ี 
 1. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร 2 เดือน 
 2. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม 3 เดือน 
 3. การประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 เดือน 
 4. การเสนอผลการศึกษาและการจัดทําเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 2 เดือน  
 
ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน 8 เดือน 
แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

1. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร เช่น หนังสือ 
บทความ และเอกสาร เก่ียวกับความเป็นมา สภาพ
ทั่วไป สถิติ อํานาจหน้าท่ี และกฎหมายที่เก่ียวข้องของ
เมืองพัทยา เป็นต้น 

        

        2. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนรู้เห็น 4 ฝ่ายตามวัตถุประสงค์
การวิจัย และขอบเขตการวิจัย 

        

3. การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล         

        4. การเสนอผลการศึกษาและการจัดทําเป็นรูปเล่มที่
สมบูรณ ์         

 
บทสรุปวิธีการวิจัย 
 สรุปกระบวนการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนการนําเสนอโครงการ เพ่ือนําไปสู่การ
ดําเนินการวิจัย โดยวิธีการที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ขั้นตอนการนําเสนอ การวิจัยครั้งนี้ให้ความสําคัญกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็นหลักซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วน
รู้เห็น โดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 2) นักวิชาการ 3) ภาครัฐ 
และ 4) คนท้องถิ่น เพ่ือเก็บข้อมูลในการศึกษาความคิดเห็นในเชิงลึก โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจํานวน 14 คน มีแนวทางคําถามคือ หาลําดับการพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ 
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และผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการก่อรูปทางกายภาพและการต้ังถิ่นฐานของย่านชายหาด
พัทยาใต้ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําเข้าสู่กระบวนการเก็บ
ข้อมูล ตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ และการสังเคราะห์
ข้อสรุปเชิงทฤษฎี เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาหาข้อสรุป อภิปรายผลการศึกษา 
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บทที่ 4 
 

ข้อมูลพืน้ฐานพื้นทีศ่ึกษา 
 
 เน้ือหาภายในบทน้ีเป็นการนําเสนอถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใน
ส่วนของเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านกายภาพ 
 2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผนนโยบาย 
 
ความเป็นมา การต้ังถ่ินฐาน และการพัฒนาเมือง 
 โดยการอธิบายเน้ือหาในแต่ละด้านน้ัน จะได้กล่าวถึงตามช่วงระยะเวลาที่สําคัญ ที่มีส่วน
ในการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่ จนถึง ณ.ปัจจุบัน ซึ่ง ณ.ที่น้ีจะกล่าวถึงภาพรวมความเป็นมา การต้ังถิ่น
ฐานในอดีต การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงจาก
หมู่บ้านชาวประมงสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงสงครามเวียดนาม ไปสู่ปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ รวมถึงการฟ้ืนฟูและการพัฒนาเมือง โดยมีแบ่งตามช่วงระยะเวลาดังน้ี 
 ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การต้ังถิ่นฐาน) เป็นช่วงที่เร่ิมมีการต้ังถ่ินฐานในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 โดยบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ  
 ช่วงที่ 2 พ.ศ.2502 (การต้ังถิ่นฐาน และการพัฒนาพ้ืนที่) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากหมู่บ้านชาวประมงสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาจนกระทั่งปัจจุบัน 
 ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว) ในช่วงระยะเวลาน้ี
ถือเป็นยุคเฟ่ืองฟูของเมืองพัทยา ซึ่งนําไปสู่ในช่วงระยะที่เมืองประสบวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม 
 ช่วงที่ 4 ปี พ.ศ.2532 (ฟ้ืนฟูและพัฒนาเมือง) เป็นช่วงแห่งการแก้ไข และฟื้นฟูบูรณะ
เมืองจากปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ และ 
 ช่วงที่ 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสู่ความย่ังยืน) ซึ่งมีการพัฒนาเมืองเพ่ือนําไปสู่พ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
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 ลักษณะกายภาพในพืน้ที ่

 โดยในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึง ความเป็นมาในการต้ังถิ่นฐาน และการพัฒนาเมือง ในด้าน

กายภาพของพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ถนนคนเดิน (Pattaya Walking 

Street) เมืองพัทยา ซึ่งเน้ือหาจะแบ่งตามช่วงระยะ โดยมีรายละเอียดเน้ือหาดังน้ี 

 เมืองพัทยาต้ังอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดชลบุรี โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 

150 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลหนองปรือ ตําบลนาเกลือ และตําบล

ห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกับคลองกระทิงลาย ในพ้ืนที่ตําบล

หนองปลาไหล ทิศตะวันออกเป็นแนวขนานกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวันออก

ประมาณ 900 เมตร) ทิศตะวันตกขนานกับแนวชายฝั่งทะเล หาดกระทิงลาย หาดวงศ์อมาตย์ อ่าวพัทยา 

และหาดจอมเทียน และทิศใต้จรดพ้ืนที่ตําบลห้วยใหญ่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 208.10 ตารางกิโลเมตร โดย

มีความยาวชายหาดประมาณ 15 กิโลเมตร  

            1. ช่วงท่ี 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การต้ังถ่ินฐาน) 

  เมืองพัทยา ต้ังอยู่ในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณทางด้านใต้ของ

จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ติดกับอําเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง โดยในที่น้ีจะได้กล่าวถึงสภาพโดยรวมทางด้าน

กายภาพในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมีดังน้ี จังหวัดชลบุรีลักษณะภูมิประเทศผสมผสานกัน ประกอบไปด้วยที่

ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่นํ้าบางประกง พ้ืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึง

เกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย โดยท่ีราบลูกคลื่นและเนินเขาของจังหวัดชลบุรี พบได้ทางด้านตะวันออก

ของจังหวัด ในเขตอําเภอบ้านบึง พนัสนิคม หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ และบ่อทอง พ้ืนที่น้ี

มีลักษณะสูงๆ ตํ่าๆ คล้ายลูกระนาด ปัจจุบันพ้ืนที่น้ีส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปลูกมันสําปะหลัง สําหรับ

ที่ราบชายฝั่งทะเลนั้นพบต้ังแต่ปากแม่นํ้าบางปะกงถึงอําเภอสัตหีบ เป็นที่ราบแคบๆ ชายฝ่ังทะเล มี

ภูเขาลูกเล็กๆ สลับเป็นบางตอน โดยพ้ืนที่บริเวณอําเภอศรีราชาน้ันเป็นต้นนํ้าของอ่างเก็บน้ําบางพระ

เป็นแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภคหลักแห่งหน่ึงของจังหวัด โดยจังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 

กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทรายทอดยาว ป่าชายเลน ชายหาดฯลฯ 

ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือกําบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี อาทิ ท่าจอดเรือรบที่

อําเภอสัตหีบ เป็นต้น สําหรับเกาะสําคัญมีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะ โดยเกาะเหล่าน้ีทําหน้าที่เป็น

ปราการธรรมชาติ ช่วยป้องกันคลื่นลม ทําให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ ต่างจากจังหวัดระยอง 

จันทบุรี และตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุน้ีเองชายฝั่งของชลบุรีจึงเต็มไปด้วยท่าจอด

เรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ด้วย

ความที่จังหวัดชลบุรีน้ันมีภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ทําให้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

ต่อเน่ืองในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ประมง อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว การ
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คมนาคม จะเห็นได้ว่าศักยภาพในพ้ืนที่ของจังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อการพัฒนาท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวน้ันเมืองพัทยาถือเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่อยู่ในทําเลที่ต้ังที่มีความ

เหมาะสม โดยประกอบไปด้วยพ้ืนที่เนินเขาเต้ีย พ้ืนที่ราบและรวมถึงชายหาดอ่าวพัทยา0

1 

  โดยพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เมืองพัทยาเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ จากแผนที่

สํารวจโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักผังเมืองเดิม) ในปี พ.ศ.2535 ชายหาดพัทยาเป็นชายหาด

ที่อยู่ในวงล้อมของอ่าวโค้งประมาณ ¼ ของวงกลม มีความยาวของหาดต้ังแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้

ประมาณ 4.6 กิโลเมตร1

2 (ความยาวจากบริเวณโค้งโรงแรมดุสิต จนถึงบริเวณแหลมบาลีฮาย) มีจุดเริม่ต้น

ในอดีตจากพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ซึ่งเป็นที่ต้ังของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์

ความโค้งของชายหาดซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพการทําประมง โดยลักษณะทางกายภาพรูปโค้ง

ของอ่าวพัทยาด้านบริเวณทิศเหนือมีลักษณะโค้งงอ ทําให้เกิดพ้ืนที่ย่ืนออกมาเพ่ือลัดขอบอ่าวด้านบน 

(ปัจจุบันคือพ้ืนที่โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา) และทางทิศใต้เป็นแหลมโค้งของเขาทัพพระยา (ปัจจุบัน

คือบริเวณท่าเทียบเรือท่องเท่ียวแหลมบาลีฮาย) ทําให้อ่าวพัทยาเป็นอ่าวลักษณะโค้งเสี้ยวพระจันทร์ 

ซึ่งลักษณะทางธรรมชาติเป็นพ้ืนที่ป้องกันแรงลมจากพายุโดยตรง ลักษณะพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ได้สร้างชายหาดที่สวยงาม สามารถปกป้องทรายบริเวณชายหาดให้สามารถคงอยู่ตามหลักของธรรมชาติ 

กล่าวคือ เมื่อถึงฤดูร้อนลมจะพัดมาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้พัดพาทรายมาทางด้านทิศเหนือคือแหลม

ดุสิต รีสอร์ททําให้ฤดูกาลน้ีชายหาดบริเวณพัทยาเหนือจะทอดยาวสวยงาม และเมื่อถึงฤดูหนาวซึ่งลม

จะมีการเปลี่ยนทิศจากทางเหนือมาทางทิศใต้ทําให้ทรายไปกองรวมกันอยู่บริเวณแหลมบาลีฮาย ซึ่ง

เป็นวัฏจักรที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ทําให้พ้ืนที่ชายหาดเมืองพัทยาในอดีตมีชายหาดที่กว้างออกไปในทะเล

ที่สวยงาม และจากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2495 เมื่อระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดในขณะนั้น จะเห็นได้

ว่าความกว้างหน้าชายหาดเฉล่ียประมาณ 35.60 เมตร ทอดยาวไปตลอดแนวอ่าวพัทยา โดยพ้ืนที่ทราย

ชายหาดไม่พัดออกไปไหนไกลจากทรงโค้งของอ่าวพัทยา จากรูปลักษณ์ทางกายภาพของพ้ืนที่ในอดีตจึง

เป็นจุดเริ่มต้นของประชาชนท่ีเข้ามาประกอบอาชีพการทําประมง ด้วยเพราะสภาพภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ 

“ถือเป็นบริเวณที่มีทําเลท่ีดีและมีลมทะเลชนิดหน่ึงช่ือว่า “ลมพัทธยา” เป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตก

เฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดผ่านเข้ามาที่น่ีเป็นประจําทุกปีในตอนต้นฤดูฝน จึงได้เรียก

                                                        
 1 จังหวัดชลบุรี, สภาพทางกายภาพจังหวัดชลบรุี, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://www.chonburi.go.th/ 
 2 แอสดีคอน คอร์ปเรช่ัน, “รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 
ธันวาคม 2547, 3-1. 
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สถานที่บริเวณน้ีว่า “หมู่บ้านพัทธยา” และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “พัทยา” มาจนถึงปัจจุบัน” 3 

โดยพ้ืนที่บริเวณน้ีเหมาะแก่การเป็นพ้ืนที่หลบภัยทางธรรมชาติ พายุ และความอุดมสมบูรณ์ทาง

ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อให้เกิดหมู่บ้านประมงเล็กๆ ขึ้น ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณ

ชายหาดพัทยาใต้สําหรับการทําประมงเพ่ือหาเลี้ยงชีพในสมัยน้ัน  

  โดยลักษณะภูมิประเทศของเมืองพัทยาเป็นที่เนิน มีที่ราบน้อย บริเวณชายหาดพัทยา

ขึ้นไปทางตอนบน โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเต้ีย ๆ สูงไม่เกิน 100 ม. (จากระดับนํ้าทะเลปาน

กลาง) นับต้ังแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเขาเต้ีย ความสูงประมาณ 35 ม.(ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) 

บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อย เขาตาโลและเขาเสาธง สูงประมาณ 65 ม. (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) 

แนวเขาน้ีแตกตัวออกไปต่อเน่ืองกับเขา พัทยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับชายฝั่งทะเล สูงประมาณ 

98 ม. (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) ซึ่งทําให้เกิดสันดาบระหว่างเชิงเขากับชายฝั่งทะเลอีก 2 แห่ง อยู่ทาง

ตอนบนและตอนล่าง โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่บริเวณนาเกลือ ซึ่งเป็นที่ต้ังของศูนย์กลาง

ของชุมชนแถบน้ี ส่วนที่ราบตอนล่างมีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเล ซึ่งห่างจากชายฝั่ง

ทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว ทําให้เกิดทางน้ําตาม

ธรรมชาติ ลักษณะลํานํ้าโดยทั่ว ๆ ไป มีขนาดเล็กและต้ืนเขิน3

4 โดยขณะน้ันประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเข้า

มาจับจองพ้ืนที่บริเวณฝั่งตะวันออกของถนนสุขุมวิท เน่ืองจากบริเวณน้ีสามารถทําการเพาะปลูกทาง

การเกษตรได้เป็นอย่างดี มีแอ่งนํ้า ลําธารที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ อ่างนํ้าห้วยขุนจิต อ่างนํ้ามาบประชัน 

อ่างนํ้าห้วยชากนอก อ่างนํ้าหนองกลางดง และอ่างนํ้าหนองค้อ โดยมีคลองระบายนํ้าสู่ทะเล ได้แก่ 

คลองกระทิงลาย คลองนาเกลือ คลองปึกพลับ คลองพัทยาใต้ และคลองนกยาง โดยคลองพัทยาใต้ใน

อดีต ซึ่งเป็นแหล่งระบายน้ําที่สําคัญของเมืองพัทยา มีความกว้างประมาณ 30 เมตร ในสมัยนั้น

เรือประมงสามารถเข้า-ออกโดยใช้เส้นทางของคลองพัทยาใต้ เพ่ือออกมาสู่ทะเลบริเวณท้ายหาด

พัทยาใต้ (แหลมบาลีฮายในปัจจุบัน) โดยบริเวณริมคลองจะมีบ้านของประชาชนอาศัยอยู่ประปราย 

ส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกเช่นกัน แต่โดยส่วนมากพ้ืนที่เพาะปลูกจะตั้งอยู่ในบริเวณด้านใน

เมืองมีระยะทางเข้ามาจากพ้ืนที่ชายหาดระยะหน่ึง4

5 เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่ชายหาดน้ันเป็นที่ที่ไม่เหมาะ

แก่การทําการเพาะปลูก ดังน้ันประชาชนที่อยู่บริเวณชายหาดน้ันจะประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก

                                                        
 3 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา, เข้าถึงเมือ่ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://www.pattaya.go.th/history/ 
 4 กองวิชาการและแผนงาน เมอืงพัทยา, “แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2555-
2557),” ตุลาคม 2554, 5-6. 
 5 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
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โดย ณ.ช่วงเวลาที่มีการต้ังถิ่นฐานจะมีชุมชนเกิดข้ึน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบริเวณนาเกลือ และชุมชน

บริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแหล่ง

ชุมชนชาวประมง อันเน่ืองมาจากสภาพทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย การทําประมง

เน่ืองจากพื้นที่ของอ่าวมีลักษณะโค้งปกป้องคล่ืนลมจากทะเลก่อให้เกิดชุมชนชาวประมงขึ้นในบริเวณ

พ้ืนที่ดังกล่าว 

  ขณะนั้นพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ จะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ท่า ได้แก่ 1) ท่าตาหง 

และ 2) ท่าฉลอม5

6 โดย 2 ท่าน้ีจะมีเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณโรงแรมสยามเบย์ชอร์ในปัจจุบัน) ซึ่งมี

ที่มาจากสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในขณะน้ัน ดังน้ี บริเวณท่ี 1) ท่าตาหง คือ พ้ืนที่บริเวณท้ายหาด

พัทยาใต้ ในอดีตจะมีลมที่พัดเอาสิ่งของต่างๆ มารวมกันอยู่บริเวณท้ายหาดน้ี ซึ่งในสมัยน้ันเมื่อ

ชาวประมงออกไปหาปลาในทะเลและจมนํ้าเสียชีวิตก็จะมีลมพัดรวมกับกระแสนํ้านําร่างของศพมาขึ้น

ฝั่งที่บริเวณท้ายหาดนี้อยู่เสมอ ทําให้บริเวณท้ายหาดส่วนใหญ่จึงเป็นที่ฝังศพ เป็นสุสาน ป่าช้า ของคน

ในสมัยน้ัน ทําให้ประชาชนไม่ค่อยอาศัยอยู่ในบริเวณน้ีมากนัก โดยบริเวณน้ี เรียกว่า “ท่าตาหง”หรือ 

“ท่าตายโหง” จึงเป็นที่อยู่ของนักเลงที่คุมหมู่บ้าน เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่เปลี่ยวและเป็นป่าช้า ประกอบ

กับบริเวณด้านหลังยังเป็นป่าเขาที่ยังรกร้างอยู่ (ปัจจุบันคือบริเวณเขาทัพพระยา) และบริเวณที่ 2) ท่า

ฉลอม คือ บริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ช่วงต้น ในอดีตจะเรียกบริเวณน้ีว่า “ท่าฉลอม” โดยส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพประมง มีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่าบริเวณท่าตาหง ซึ่งประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณน้ี

จะเป็นระบบเครือญาติกันโดยส่วนใหญ่ ซึ่งต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2498 เร่ิมมีการค้าขายทางเรือ โดย

การค้าขายทางเรือใบ เป็นการเดินเรือเพ่ือไปค้าขายทางแม่กลอง และกรุงเทพฯ ซึ่งพอเดินเรือมาถึง

บริเวณปากนํ้า สมุทรปราการ ก็จะใช้เรือลากไปส่งบริเวณสะพานพุทธเพ่ือรับ-ส่งสินค้าที่จะนํามา

ค้าขาย โดยเส้นทางการเดินเรือในสมัยน้ันถือเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่สะดวกกว่าทางบก 

เน่ืองจากเส้นทางทางบกในสมัยน้ันยังไม่สะดวกสบาย เป็นลักษณะทางเกวียนและไม่มีความต่อเน่ือง

ดังน้ันการเดินทางทางน้ําจึงเป็นเส้นทางของการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในขณะนั้น ซึ่งสินค้าที่นําไปขาย

ที่แม่กลองส่วนใหญ่เป็นไม้และฟืน เน่ืองจากอดีตบริเวณน้ียังมีต้นไม้และผืนป่าจํานวนมาก ประชาชน

เร่ิมนํามาตัดและทําฟืนเพ่ือนําไปขายที่กรุงเทพฯ และแม่กลองเป็นส่วนใหญ่ 

 

                                                        
 6 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
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ภาพที่ 5 ภาพถ่ายบริเวณอ่าวพัทยา พ.ศ.2495 (ถ่ายจากบริเวณเขาทัพพระยา) 
ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “เอกสารการประชุมช้ีแจงโครงการ
ศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพ่ือการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 
พ.ศ.2554. 
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2496 แสดงพ้ืนที่ชายหาด และเสน้ทางการสญัจรทางบก 
 (ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2496 ของกรมแผนที่ทหาร) 
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  โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ.2499 จะมีเพียงบ้านพักอาศัยชาวประมงต้ังอยู่ประปรายบริเวณ
ด้านตะวันออกของทางเกวียนเลียบชายหาด (ปัจจุบันคือถนนพัทยาสาย 1) ต้ังแต่หัวหาดพัทยาใต้ไล่
ลงมาถึงบริเวณท้ายหาดพัทยาใต้ (ปัจจุบันคือบริเวณแหลมบาลีฮาย) ส่วนฝั่งด้านตะวันตกของทาง
เกวียนขณะน้ันยังเป็นเพียงพ้ืนที่สําหรับวางกองไม้กองฟืนที่จะนําไปขาย และที่วางอุปกรณ์การประมง 
โดยหากบ้านใครต้ังอยู่บริเวณใดก็จะได้ใช้สิทธิในการใช้พ้ืนที่บริเวณชายหาดเพ่ือวางข้าวของเครื่องใช้
ในบริเวณน้ัน6

7 ซึ่งถือเป็นที่เข้าใจของชาวบ้านในขณะนั้น ดังน้ันลักษณะการใช้พ้ืนที่บริเวณชายหาด
ขณะนั้นยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล เป็นเพียงที่สําหรับวางสิ่งของเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของชาวบ้านในสมัยน้ัน ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านเกี่ยวข้องกับทะเลเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการเดินทาง
ทางบกในสมัยนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบาก โดยบริเวณเลียบชายหาด มีเพียงเส้นทางเกวียนที่
เช่ือมต่อกับถนนทางหลวง (ถนนสุขุมวิท) 2 เส้นทาง คือเส้นทางถนนพัทยาใต้ และถนนพัทยาเหนือ 
(ในปัจจุบันคือถนนพัทยากลาง) ซึ่งการเดินทางสมัยน้ันโดยส่วนใหญ่เป็นการเดินเท้าเพ่ือติดต่อซื้อขาย
สินค้ากัน และการลากเกวียนเพ่ือขนส่งทางการเกษตร ทําให้การเดินทางหรือการประกอบอาชีพทาง
ทะเลในสมัยน้ัน มีความสําคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นการทําประมงเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพมากกว่า
เพ่ือใช้ในเพ่ือค้าขาย โดยจะเห็นได้ว่าเส้นทางคมนาคมในช่วงน้ียังยากลําบาก ดังน้ันบริเวณชุมชน
ประมงพัทยาใต้ยังถือเป็นพ้ืนที่ชุมชนที่เข้าถึงได้จากเส้นทางนํ้าเป็นหลัก  
  ต่อมาราวปี พ.ศ. 2491 ได้มีการบุกเบิกพัฒนาที่ดินของเมืองพัทยา โดยได้มีบุคคล
สําคัญ คือ คุณ ปริญญา ชวลิตธํารง ซึ่งท่านได้ซื้อที่ดินบุกเบิกและสร้างความเจริญให้กับเมืองพัทยา 
เมื่อท่านได้เล็งเห็นถึงมนต์เสน่ห์ของหาดทรายขาว นํ้าทะเลใส ทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม หาดทรง
โค้งครึ่งวงกลม และคาดการณ์ถึงความเจริญในภายภาคหน้า จึงตัดสินใจซื้อที่ดิน7

8 (บริเวณพัทยาเหนือ
ในปัจจุบัน) โดยในขณะน้ันการซื้อขายที่ดินเป็นลักษณะของการซื้อขายสิทธ์ิในกรรมสิทธ์ิเพ่ือเข้ามา
ประกอบกิจกรรม เช่น การทําไร่ การทําประมง ซึ่งในขณะน้ันพ้ืนที่บริเวณชายหาดยังเป็นพ้ืนที่โล่งมี
เพียงวัชพืช และผังบุ้งทะเลขึ้นจํานวนมากไม่สามารถทําประโยชน์ได้ แต่เริ่มมีประชาชนเข้ามาสร้าง
บ้านพักตากอากาศ โดยผู้ที่ เข้ามาปลูกบ้านพักตากอากาศส่วนใหญ่เป็นคนที่ เดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร 8

9 ซึ่งขณะน้ันมีบ้านพักเพียงไม่กี่หลังต้ังอยู่บริเวณริมชายหาดพัทยา บริเวณพัทยา
กลางและพัทยาใต้ (บริเวณสโมสรเรือใบเก่า) โดยบริเวณชายหาดพัทยาใต้ฝั่งตะวันตกของถนนเร่ิมมีผู้
เข้ามาขอซื้อสิทธ์ิในการปลูกสร้างอาคารบริเวณชายหาดเป็นแห่งแรกโดยได้ซื้อสิทธ์ิจากชาวบ้านใน
สมัยน้ันเพ่ือปลูกบ้านพักตากอากาศบริเวณชายหาดพัทยา และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาคารท่ี

                                                        
 7 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
 8 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา. 
 9 สัมภาษณ์ ศุภวรรณ โพธ์ิแก้ว, ประชาชนในพื้นที่, 27 มิถุนายน 2556. 
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นอกเหนือจากใช้พ้ืนที่เพ่ือการประกอบอาชีพประมง และค้าขายของชาวบ้านในสมัยน้ัน9

10 โดยจุดแรก
ของพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ที่มีการสร้างบ้านพักตากอากาศ เป็นสิทธ์ิการใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่
ชายหาดซึ่งชาวบ้านได้เปลี่ยนจากการประกอบอาชีพประมงมาทําการค้าขาย ดังน้ันจึงไม่ได้ใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายหาดเพ่ือการประกอบอาชีพประมง ชาวบ้านในสมัยน้ันจึงขายสิทธ์ิในการใช้
พ้ืนที่ให้กับบุคคลอ่ืน ซึ่งจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2495 ชายหาดพัทยามีระยะจาก
ชายฝั่งถึงนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดโดยเฉลี่ยยาวประมาณ 35.60 ม. ตลอดแนวอ่าวพัทยา1 0

11 ดังน้ันการสร้าง
อาคาร บ้านพักรวมถึงบ้านพักตากอากาศในสมัยน้ันจึงเกิดข้ึนบริเวณชายหาดที่เป็นพ้ืนทราย ไม่ส่งผล
กระทบเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นนํ้าทะเลซึ่งห่างจากตัวอาคารออกไปเป็นบริเวณกว้าง ดังน้ันบริเวณ
นํ้าทะเลจึงห่างจากตัวอาคาร โดยมีการสร้างสะพานปลาเพ่ือเช่ือมไปยังทะเลสําหรับเทียบเรือประมง
ดังจะเห็นได้จากหมู่บ้านชาวประมงโดยทั่วไป 
 2. ช่วงท่ี 2 พ.ศ.2502 (การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพื้นที่) 
  จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เร่ิมมีความเปลี่ยนแปลงจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทําให้ลักษณะทางกายภาพเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และ
ในช่วงเวลาน้ี ได้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 เหตุการณ์ ซึ่งส่งผลให้หมู่บ้าน
ประมง แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศเพื่อการท่องเที่ยวของทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ โดยเหตุการณ์ที่ 1 เกิดข้ึนราวปี พ.ศ.2508 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
ทรงเรือใบที่บริเวณอ่าวพัทยา และทรงประทับ ณ.พระตําหนักพัทยาใต้ (บริเวณโรงแรมรอยัลคลิฟ 
เขาทัพพระยาในปัจจุบัน) ซึ่งในขณะน้ัน เมืองพัทยา แม้เร่ิมเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองชายหาดสวย 
ทรายสะอาด นํ้าทะเลใสสีคราม เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่เริ่มจะต้ังไข่ช่วงปี 2507 จนถึงปี 2509 แต่มา
โด่งดังเอาปี 2510 ปีที่มีการแข่งขันเรือใบ ซีเกมส์หรือกีฬาแหลมทอง อันเน่ืองจากข่าวสารทั้งหลาย 
ระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมแข่งขัน และพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ ณ พระ
ตําหนักพัทยาใต้ ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก และ “น่ีเองจึงกลายเป็นที่มาของคําว่า SEA- SAND –SUN 
ในเวลาต่อๆมา เพราะ เมืองพัทยา อ่าวพัทยาถูกใช้เป็นสนามแข่งขันเรือใบกีฬาประเภทโอเค.ในกีฬา
แหลมทอง” 12 ทั้งน้ี ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดําเนินมาแข่งขันเรือใบ ทรง

                                                        
 10 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
 11 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555. 
 12 สุรัตน์ บัณฑิตย์, บันทึกคนขา่ว เพื่อพ่อของแผนดนิ กษัตริย์นักกีฬาไทย-ผู้สรา้ง
พัทยา, เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Local/ 
ViewNews.aspx?NewsID=9520000146728 
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ซ้อมเรือใบ ซึ่งทรงต่อเรือออกมาใหม่ๆและนํามาทดสอบที่จังหวัดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นที่อ่างเก็บนํ้า
บางพระ อ.ศรีราชา หรือที่อ่าวพัทยา ณ วารูน่าคลับหรือสโมสรเรือใบราชวรุณบริเวณชายหาดพัทยา 
หรือที่อ่าวดงตาลสัตหีบ จ.ชลบุรี และในปีเดียวกันน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแล่นเรือใบข้าม
อ่าวทะเลพัทยาไปสู่พระราชวังไกลกังวลหัวหิน เป็นการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทยจากตะวันออกสู่หัวหิน 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นการบุกเบิกเส้นทางในขณะนั้น และจากเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์หรือกีฬาแหลมทอง ได้แพร่ภาพออกไปทั่วโลก
ทําให้ภาพชายหาดพัทยาเป็นท่ีรู้จักของประชาชนไทย และชาวต่างประเทศนับแต่น้ันเป็นต้นมา  
  นอกจากความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยัง
ทรงสนับสนุนให้กีฬาเรือใบเป็นที่นิยมแพร่หลาย โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สโมสรกรมอู่
ทหารเรือสร้างเรือใบมด และเรือใบซูเปอร์มดและทรงต้ังสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ช่ือ "สโมสรหมวด
เรือใบหลวงจิตรลดา" และมีสโมสรอ่ืนๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระองค์ ได้แก่ สมาคมแข่งเรือใบ
แห่งประเทศไทย, สโมสรเรือใบราชวรุณ สโมสรเรือใบบริเวณอ่าวพัทยา ซึ่งสโมสรเรือใบบริเวณอ่าว
พัทยาถือเป็นสโมสรเรือใบแห่งแรกของไทย ในอดีตสโมสรเรือใบบริเวณอ่าวพัทยาแห่งน้ี เคยเป็น
สถานที่ถวายการต้อนรับ พระเจ้าอยู่หัว พระราชวงศ์ และแขกบ้านแขกเมืองมากมายที่มาเล่นเรือใบที่
พัทยา และถือเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้พัทยาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยบริเวณน้ีในอดีตยังเป็นท่ารถประจํา
ทางกรุงเทพฯ - พัทยาของบริษัทสองอัศวิน (ปัจจุบันคือ บริษัทรุ่งเรืองทัวร์) ซึ่งบริเวณน้ีถือเป็นจุด
ศูนย์กลางของเมืองพัทยาในขณะน้ัน12

13 

                                                        
 13 ทวี จุลละทรพัย์, สโมสรเรอืใบพัทยา, เขา้ถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661049377244478&set=a.6607792706048
22.1073741835.151214734894614&type=3&theater 
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(ก)                                                            (ข) 

 
ภาพที่ 7 ภาพถ่ายแสดงแนวชายหาดและตําแหน่งที่ต้ังอาคารสโมสรเรือใบ 
 (ก) แสดงตําแหน่งที่ต้ังอาคารสโมสรเรือใบ 
 (ข) แสดงอาคารสโมสรเรือใบ บริเวณอ่าวพัทยา (พัทยากลาง) 
ที่มา: ทวี จลุละทรัพย์, ประวัติ ผลงาน ACM. Dawee Chullasapya, เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 
2556, เข้าถึงได้จาก 0https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661049377244478&set 
 
  ณ.ช่วงเวลาน้ีเมืองพัทยาเริ่มมีความเจริญเติบโตในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง โดยในขณะนั้น
เริ่มมีผู้เข้ามาจับจองที่ดิน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาถนนหนทาง ระบบสาธาณูปโภคพ้ืนฐาน 
ไฟฟ้า ประปา โดยถนนสายแรกในพัทยา คือ “ถนนสายพัทยา – นาเกลือ” 14 เริ่มต้ังแต่ตลาดนาเกลือ
ว่ิงตรงมาถึงชายทะเล (บริเวณโรงแรมดุสิต รีสอร์ท และโรงแรมอมารีฯ ในปัจจุบัน) แล้วเลี้ยวเลียบ
ชายทะเลมาถึงบริเวณพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) โดยเริ่มแรกสภาพถนนเป็นถนนดินลูกรัง ทาง
สุขาภิบาลเริ่มเข้ามาดําเนินการก่อสร้างเป็นถนนดําหรือถนนยางมะตอย (Asphalt concrete) โดย
ระหว่างทางด้านขวามือได้มีการตัดถนนไปลงชายทะเลด้วยเช่นกัน โดยตัดถนนเป็นซอย เช่น ซอยวงศ์
อํามาตย์ ซอยชวลิตธํารง และ ซอยผิงผา (ต้ังช่ือซอยตามนามสกุล เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้มีส่วนในการ
พัฒนา บุกเบิกเมืองพัทยา) ซึ่งซอยต่างๆ ได้เช่ือมเข้าสู่หาดอ่าววงศ์อมาตย์ และเป็นสถานพักตาก
อากาศช้ันดีในสมัยน้ัน  
 

 

                                                        
 14 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา. 
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ภาพที่ 8 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2510 แสดงพ้ืนที่ชายหาด และเสน้ทางการสญัจรทางบก 
 (ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา, 
 27 กุมภาพันธ์ 2552) 
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(ก)                                                      (ข) 

 
                              (ค)                                                       (ง) 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายแสดง 
 (ก) ถนนพัทยา-นาเกลือ บริเวณโค้งดุสิต รีสอร์ทพัทยา พ.ศ.2510 
 (ข) ถนนพัทยา-นาเกลือ (ปัจจุบันคือถนนพัทยาสาย 1 บริเวณถนนคนเดินเมืองพัทยา 

(Pattaya Walking Street) พ.ศ.2510) 
 (ค) เส้นทางถนนขึ้นบริเวณเขาทัพพระยา,  
 (ง) เส้นทางถนนพัทยา-นาเกลือ บริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
 (ภาพได้รับจากบ้านห่อทองคํา) 
ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “การประชุมช้ีแจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพ่ือการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” พ.ศ.2554.  
 
  หลังจากที่มีการขยายเขตสุขาภิบาลนาเกลือเมื่อ พ.ศ.2507 เริ่มมีการตัดถนนเพ่ิมขึ้น
เน่ืองจากในช่วงสมัยน้ันเร่ิมมีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน โดยได้มีการสร้างถนนเพ่ิมขึ้นใหม่ คือ 
ถนนพัทยาสายสอง ซึ่งเริ่มต้นจากบริเวณถนนพัทยากลางขนานมากับถนนพัทยา-นาเกลือ (ถนนสาย
ชายหาดในปัจจุบัน) และมาสิ้นสุดที่บริเวณหมู่บ้านชาวประมงพัทยาใต้ในขณะนั้น ต่อมาได้มีการขยาย
เส้นทางให้ยาวขึ้นเพ่ือตัดถนนขึ้นไปบนเขาทัพพระยา โดยขณะนั้นถนนยังมีลักษณะเป็นทางโค้ง ซึ่ง
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ต่อมาอาจารย์โป เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลในขณะนั้นได้เดินทางขึ้นไปก่อสร้างวิหารบนเขาทัพพระยา
และมีการประกอบพิธีสงฆ์ในสมัยน้ันจึงได้ขอตัดผ่านที่ดินของตระกูลค้าขาย (บริเวณหน้าโรงแรมไวท์
โรสในปัจจุบัน) 15 เพ่ือให้เส้นทางของถนนเป็นแนวตรงข้ึนไปบริเวณเขาทัพพระยาโดยต่อมาเมื่อจบพิธี
จึงได้ยกให้เป็นถนนพัทยาสายสองมาจนถึงปัจจุบัน โดยเส้นทางน้ียังเป็นเส้นทางที่ขึ้นไปสู่บริเวณพระ
ตําหนักที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัว ดังน้ันทางสุขาภิบาลนาเกลือจึงได้เข้าดําเนินการปรับปรุงให้เกิด
เส้นทางโดยทําเป็นถนนยางมะตอย (Asphalt concrete) ขึ้นไปถึงบริเวณพระตําหนักที่ประทับ (ซึ่ง
ปัจจุบันคือบริเวณโรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา)  
  โดยขณะน้ันบริเวณชายหาดพัทยาเริ่มมีบ้านพักตากอากาศเพ่ิมมากขึ้น ในบริเวณ
ชายหาดพัทยากลางถึงบริเวณชายหาดพัทยาใต้ และในส่วนของหมู่บ้านบริเวณชายหาดพัทยาใต้ เริ่ม
มีความหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มีการก่อสร้างอาคารบริเวณริมชายหาดฝั่งตะวันตกของถนนเร่ิมมี
จํานวนเพ่ิมมากขึ้น จากความหนาแน่นที่เพ่ิมมากขึ้นของพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของถนนพัทยาสาย 1 โดย
กิจกรรมในขณะนั้นได้แก่ ร้านค้า ร้านอาหารชายทะเล และหมู่บ้านประมง สะพานปลา จํานวน 2 
แห่งบริเวณพัทยาใต้ และแหลมบาลีฮาย ซึ่งยังคงดํารงอยู่ในขณะนั้น เรือประมงของประชาชนจอดอยู่
บริเวณริมชายหาดตลอดแนวชายหาด และยังถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ 
 

 

 
 (ก) (ข) 

 
ภาพที่ 10 ภาพถ่ายแสดง 
 (ก) บริเวณจอดเรือประมงตามแนวชายฝั่งทะเลพัทยาใต้ 
 (ข) สะพานปลาบริเวณหมู่บ้านประมงพัทยาใต้ 
 (ได้รับภาพจาก วีรวัฒน์ ค้าขาย) 

                                                        
 15 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
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  เหตุการณ์ที่ 2 ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของพ้ืนที่จากหมู่บ้าน

ชาวประมง สู่การเป็นสถานท่ีพักผ่อนของชาวต่างประเทศ เกิดขึ้นในช่วงสงครามเวียดนาม “ภายใต้

สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโต้ (SEATO) ซึ่งจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 8 กันยายน 

2497 เพ่ือให้มีการปฏิบัติการคุ้มครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ 

ประกอบกับข้อตกลงทางทหารที่รัฐบาลไทยมีต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทาง

ทหารที่มีต่อกันนับต้ังแต่สิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นต้นมา โดยเฉพาะข้อตกลงใน 8 เรื่องที่ทําขึ้น

ระหว่างปี 2493 – 2510 มีผลทําให้รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันกับรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องยินยอมให้สหรัฐฯ 

สามารถต้ังฐานทัพของตนในประเทศไทยได้ และมีอภิสิทธ์ิในประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถส่งทหาร

ไทยเข้าร่วมรบในเวียดนาม ลาว และให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่กัมพูชา โดยฐานทัพของสหรัฐฯ 

ในประเทศไทยจํานวน 12 แห่ง คือ ที่ (1) อู่ตะเภา (2) ตาคลี (3) อุบลราชธานี (4) อุดรธานี (5) 

นครพนม (6) นํ้าพอง (7) สัตหีบ (8) ลพบุรี (9) เขื่อนนํ้าพุง (10) โคราช (11) กาญจนบุรี และ (12) 

ศูนย์บัญชาการใหญ่ และหน่วยจัสแม็ก ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีฐานทัพที่สําคัญ ประกอบด้วย 

ฐานบินอุดร จังหวัดอุดรธานี, ฐานบินนครพนม จังหวัดนครพนม, ฐานบินอุบล จังหวัดอุบลราชธานี, 

ฐานบินตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ฐานบินนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น, ฐานบินโคราช จังหวัดนครราชสีมา

และฐานบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง” 16 

  “นอกจากฐานทัพอากาศต่างๆ ที่กองทัพสหรัฐฯ ได้จัดกําลังทางอากาศ มาประจํา

อย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีการส่งกําลังทหารเข้ามาประจํา ณ ที่ต้ังต่างๆอีกมากมาย อาทิ ฐานทัพ

อากาศดอนเมือง (ปัจจุบันคือกองบิน 6 ของกองทัพอากาศไทย) ฐานบินส่งกําลังบํารุงสัตหีบ (เดิมคือ

กองบิน 7 (71) ของกองทัพอากาศไทยต่อมาได้โอนคืนให้กับราชนาวี และยกเลิกการเป็นสนามบิน), 

ฐานบินกองกําลังพิเศษเขื่อนนํ้าพุง จังหวัดขอนแก่น และฐานปฏิบัติการพิเศษของ CIA ที่จังหวัด

กาญจนบุรี สกลนคร และพิษณุโลก” 17 โดยปี พ.ศ. 2504 นับเป็นปีแรกที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ส่งกําลัง

ทหารนาวิกโยธินจํานวน 10,000 นาย เข้ามาประจําการในประเทศไทย โดยประจําอยู่ในฐานทัพอุดร ใน

จังหวัดอุดรธานี โดยในปีถัดมา มีการส่งกําลังทหารมาเพิ่มอีก 5,000 นาย หลังจากน้ันกําลังทหารของ

สหรัฐฯ ก็หมุนเวียนเข้ามาประจําการในประเทศไทย และจุดเร่ิมต้นของการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่เกิดข้ึน

จากการย้ายกองกําลังและการขนย้ายยุทโธปกรณ์ของฐานบินต่างๆ โดยเฉพาะฐานบินโคราช จังหวัด

นครราชสีมา ฐานทัพอากาศแห่งน้ีเป็นที่ต้ังของฝูงบินขับไล่และโจมตี (กองบินขับไล่ยุทธวิธีที่ 388), 

                                                        
 16 รัชต์ รัตนวิจารณ์, ฐานทัพอากาศของสหรฐัฯในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaifighterclub.org/webboard/13095/ 
 17 เร่ืองเดียวกัน. 
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ฐานบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ฐานทัพแห่งน้ีเป็นที่ต้ังของฝูงบินทิ้งระเบิด B52 (กองบินทิ้งระเบิดทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 307) ฐานบินอู่ตะเภาถือเป็นฐานบินที่ใหญ่ที่สุดที่สหรัฐอเมริกามาสร้างเพ่ือเป็นฐานทัพ

ในไทย ในช่วงสงครามเวียดนามและสงครามเย็น) และฐานบินส่งกําลังบํารุงสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็น

ฐานกําลังบํารุง17

18 

  ฐานบินโคราช ฐานบินอู่ตะเภา และฐานบํารุงกําลังสัตหีบ ซึ่ง 3 ฐานบินดังกล่าวน้ีถือ

เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการขนเสบียง อาวุธยุทโธปกรณ์จากฐานบินโคราชมายังฐานบินอู่ตะเภา 

และฐานบินสัตหีบ โดยมีเส้นทางผ่านในช่วงน้ันคือทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ในขณะนั้น

เป็นเส้นทางลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ ก่อนที่ทหารสหรัฐจะได้ก่อสร้างเส้นทางการลําเลียงเสบียง 

อาวุธยุทโธปกรณ์ สายใหม่ที่เช่ือมระหว่างฐานบินโคราช และฐานบํารุงกําลังสัตหีบ เรียกกันว่า “ถนน

สายยุทธศาสตร์ 331 โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกันในการก่อสร้างถนน (ปัจจุบัน

คือเส้นทางหลวงหมายเลข 331) โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์

บุรี) มาสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ที่ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี รวมระยะทาง 134 กิโลเมตร เส้นทางสายน้ีก่อสร้างขึ้นและเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.2517 ในสมัยรัฐบาล

จอมพลถนอม กิตติขจร เส้นทางดังกล่าวถือเป็นเส้นทางใหม่เพ่ือสนับสนุนภารกิจทางการทหารใน

สงครามอินโดจีน เน่ืองจากฐานบํารุงกําลังสัตหีบ และฐานบินอู่ตะเภาน้ันถือเป็นฐานบินขนาดใหญ่ซึ่ง

นํากําลังพลทหารของสหรัฐเข้ามายังพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเพ่ิมมากข้ึน  

                                                        
 18 เอ็มไทย ดอทคอม, ประวัติสนามบินอู่ตะเภา ที่คนไทยทกุคนต้องรู้, เขา้ถึงเมื่อ 25 
มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://talk.mthai.com/topic/343719 
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เช่ือมต่อระหว่างฐานบินโคราชกับฐานบิน

บํารุงกําลังสัตหีบ 
ที่มา: สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2557,  เข้าถึงได้จาก http:// 
www.roadassothai.com/html/map_th.html 
 
  พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาได้ถูกบุกเบิกขึ้นในฐานะเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ
ของชาวต่างชาติมีจุดเร่ิมต้นจากการเข้ามาใช้พ้ืนที่ของฐานบินอู่ตะเภาและฐานบินสัตหีบ โดย
สันนิษฐานว่า เมื่อกองกําลังทหารสหรัฐเข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณฐานบินอู่ตะเภา และฐานบินสัตหีบมีการ
ลาดตระเวนพ้ืนที่และได้มองเห็นภูมิประเทศของพื้นที่เป็นอ่าวโค้งที่มีความสวยงาม เงียบสงบ โดย
หลังจากที่ทหารสหรัฐมีการพักรบ ซึ่งเรียกว่า R&R น้ัน1 8

19  “กองกําลังทหารสหรัฐจะนั่งรถยี เอ็ม ซี 
เดินทางเข้ามาพักผ่อนที่อ่าวพัทยา โดยขณะน้ันบริเวณพ้ืนที่ชายหาดบริเวณพัทยาใต้ เร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีจากหมู่บ้านชาวประมง เป็นพ้ืนที่ประกอบธุรกิจการค้าเพ่ือรองรับทหารสหรัฐ
ที่เข้ามาพักผ่อนในช่วงการพักรบ” 20 พ้ืนที่บริเวณชายหาดอ่าวพัทยา เร่ิมกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ของทหารสหรัฐ นับแต่น้ันเป็นต้นมา 

                                                        
 19 สัมภาษณ์ สุวิช ฉายสว่างวงศ์, ประธานสภาเมืองพัทยา, 17 มิถุนายน 2556. 
 20 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา. 
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  ณ ช่วงเวลาน้ีเร่ิมมีการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้เริ่ม
มีการปลูกสร้างอาคารพักตากอากาศ ร้านอาหาร บาร์เบียร์ เพ่ือรองรับกองกําลังทหารสหรัฐที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในขณะนั้น โดยพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเร่ิมมีความหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น กิจกรรมในพื้นที่เริ่ม
เปลี่ยนไปจากหมู่บ้านชาวประมง เป็นสถานที่พักตากอากาศซึ่งยังคงความสอดแทรกกันไประหว่าง
ประชาชนในพ้ืนที่ และประชาชนท่ีเริ่มย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานเพื่อประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร 
บาร์เบียร์ และบ้านพักตากอากาศ โดยกิจกรรมการค้าก็เริ่มเกิดข้ึน ณ.ช่วงเวลาน้ีน่ันเอง ทําให้เริ่มมี
การย้ายถ่ินฐานของคนภายนอกเข้ามาเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 12 ภาพถ่ายบริเวณอ่าวพัทยา พ.ศ.2510 (ถ่ายจากบริเวณเขาทัพพระยา) 
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า,  การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสาํรวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบรุี พ.ศ.2554, 
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 1www.9leang.com 
 
  ดังน้ัน จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เป็นสถานพักตากอากาศ 
และกิจกรรมการค้าและความบันเทิงเพ่ือรองรับทหารสหรัฐที่เข้ามาพักผ่อน ทําให้บริเวณพ้ืนที่มีการ
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เร่ิมมีการก่อสร้างโรงแรมแห่งแรกบริเวณพัทยากลาง คือ โรงแรม
นิภาลอจด์ ซึ่งต่อมาในบริเวณชายหาดพัทยาใต้ได้เร่ิมมีการสร้างบ้านพักตากอากาศส่วนตัวบริเวณ
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ชายหาด และเร่ิมมีการสร้างสถานพักตากอากาศบริเวณชายหาดพัทยาใต้เพ่ือให้เช่า (บังกะโล) โดย
เกิดขึ้นเป็นที่แรก คือ เพ็ชรพัทยา อยู่บนพ้ืนที่ของพระยาสุนทร 2 0

21 ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ
ถนนพัทยา-นาเกลือ (บริเวณต้นมะขามใน Pattaya Walking Street ปัจจุบัน) โดยเป็นบังกะโลขนาด 
25 ห้องพัก และมีสถานบันเทิงอยู่บริเวณด้านหลัง เพ่ือรองรับการมาพักผ่อนของทหารสหรัฐ โดยใน
ส่วนฝั่งตะวันตกของถนนพัทยา-นาเกลือ (ปัจจุบันคือถนนพัทยาสาย 1) บริเวณพ้ืนที่ชายหาดยังคง
เป็นหมู่บ้านชาวประมง และเร่ิมมีการก่อสร้างอาคาร กิจการร้านอาหาร และบาร์เบียร์เกิดข้ึนไม่มาก
นัก โดยเป็นการซื้อขายสิทธ์ิการใช้พ้ืนที่ชายฝั่งในขณะน้ัน ซึ่งชาวประมงเร่ิมมีจํานวนน้อยลงและ
บางส่วนย้ายไปประกอบอาชีพบริเวณนาเกลือแทน โดยส่วนมากอาคารร้านค้ายังอยู่ในบริเวณทางด้าน
ทิศตะวันออกของถนน เน่ืองจากยังมีพ้ืนที่ว่างอยู่จํานวนมาก ในส่วนของพื้นที่บริเวณชายหาดฝั่ง
ตะวันตกของถนน ยังคงเป็นบ้านพักอาศัยของชาวประมง และมีร้านค้าบ้างประปราย 
  

 
 

ภาพที่ 13 ภาพถ่ายถนนพัทยา-นาเกลือ (ปัจจุบันคือถนนพัทยาสาย 1) บริเวณพัทยาใต้ พ.ศ.2504 
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า,  การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสาํรวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบรุี พ.ศ.2554, 
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 2www.9leang.com; พัทยาพีเพิล มีเดียกรุ๊ป, เมือง
พัทยา, เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.pattayapeople.com 
 

 

                                                        
 21 สัมภาษณ์ สุวรรณา ศุภชาติไกลสร, ประธานบริษัทเครือไดมอนด์ พัทยา, 14 มิถุนายน 
2556. 
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ภาพที่ 14 ภาพถ่ายบริเวณถนนพัทยาสาย 1 (ปัจจุบัน คือ Pattaya Walking Street) ปี พ.ศ.2510 
 (ได้รับภาพจาก วีรวัฒน์ ค้าขาย) 
 
 3. ช่วงท่ี 3 พ.ศ.2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่ความเปน็เมืองท่องเที่ยว) 
  เมืองพัทยา ณ. ช่วงเวลาน้ี ถือเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่มีความสําคัญเป็นอันดับที่สอง
ของประเทศ โดยมีภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีชายหาดและเกาะแก่ง มีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมายทั้งทางบกและทางนํ้า21

22 โดยเฉพาะชายหาดพัทยาเป็นชายหาดที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศ  
  โดยบริเวณพ้ืนที่ในส่วนของสุขาภิบาลนาเกลือมีการขยายเขตการปกครองเพ่ือให้
ครอบคลุมกับการเจริญเติบโตในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ โดยได้เปลี่ยนการปกครองจาก
สุขาภิบาลนาเกลือเป็น เมืองพัทยา ในปี พ.ศ.2521 ได้มีการจัดต้ังรูปแบบการปกครองข้ึนในพ้ืนที่เมือง
พัทยา และเป็นการก่อต้ังเมืองพัทยาขึ้นเป็นจุดเร่ิมต้องของการปกครองในรูปแบบพิเศษ22

23 โดยมีพ้ืนที่
ทางกายภาพเขตปกครองเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2521 ครอบคลุมพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 208.10 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งพ้ืนดิน พ้ืนนํ้า และพ้ืนที่เกาะ 
ซึ่งประกอบด้วย ตําบลนาเกลือ (รวมเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก) ตําบลหนองปรือ ตําบลห้วย
ใหญ่ และตําบลหนองปลาไหล ที่เหลือเป็นพ้ืนนํ้าประมาณ 154.66 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดยาว
ทั้งสิ้น 15 กิโลเมตร อาณาเขตของเมืองพัทยา ทิศเหนือ เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย, ทิศใต้จรดเขต

                                                        
 22 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กุมภาพันธ์ 2537. 
 23 กองวิชาการและแผนงาน เมอืงพัทยา, “แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2555-
2557),” ตุลาคม 2554, 5-6. 
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พื้นที่ตําบลห้วยใหญ่, ทิศตะวันออกขนานกับถนนสุขุมวิท (ขนานถนนสุขุมวิทไปทางตะวันออก 
900 ม.), ทิศตะวันตกขนานกับแนวชายฝั่งทะเล 
  โดยภาพรวมของเมืองทางด้านทิศตะวันตกบริเวณแนวชายฝั่งทะเลเป็นพ้ืนที่ชุมชน
อาศัยอยู่หนาแน่นตลอดแนวชายฝั่ง ส่วนพ้ืนที่ตอนในระหว่างชายฝ่ังทะเลและถนนสุขุมวิทส่วนใหญ่
ยังคงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ในส่วนของพ้ืนที่บริเวณนาเกลือยังคงเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและ
ชุมชนอยู่อาศัย โดยบริเวณปากคลองนาเกลือมีการประกอบอาชีพประมง เป็นหมู่บ้านชาวประมงนา
เกลือ ส่วนด้านทิศตะวันออกของถนนสุขุมวิท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชุมชนท่ีอยู่
อาศัยเบาบาง 
  การขยายตัวของชุมชน เกิดจากการเพ่ิมของประชากรเมือง และประชากรนักท่องเท่ียว 
การย้ายถิ่นฐาน ซึ่งมีแนวโน้วการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะประชากรนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนเพ่ิม
มากข้ึนหลังจากช่วงสงครามเวียดนาม ทําให้ชุมชนต่างๆ มีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บริเวณชายหาดพัทยาใต้เริ่มมีความหนาแน่น ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมเพ่ือรองรับ
บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก  
 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงขอบเขตเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ.2521 

 (ดัดแปลงจาก แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521) 
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 (ก) (ข) 

 
 (ค) (ง) 
 
 
ภาพที่ 16 ภาพถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมเมืองพัทยา พ.ศ.2520 
 (ก) บริเวณย่านพัทยาใต้ ถึงพัทยาเหนือ 
 (ข) สถานพักตากอากาศบริเวณชายหาดพัทยา 
 (ค) สิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณชายหาดพัทยาเหนือ 
 (ง) บริเวณพ้ืนที่ฝั่งตะวันตก  
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December 1978. 
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ภาพที่ 17 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2517 แสดงพ้ืนที่ชายหาด และเสน้ทางการสญัจรทางบก 
 (ดัดแปลงมาจาก ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2517 ของกรมแผนทีท่หาร) 
 
  การเจริญเติบโตของเมืองพัทยามีมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 
2520 นักท่องเที่ยวจากตะวันตกซึ่งเป็นชาวยุโรป เริ่มเข้ามาท่องเที่ยว ทําให้เมืองพัทยาเติบโตขึ้นมาก 
ในยุคน้ีพัทยารุ่งเรืองสุดขีดถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งเอเชีย” 24 ดังน้ัน การ
เจริญเติบโตจากหมู่บ้านประมง จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติน้ันได้มีการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ก่อเกิดแหล่งการค้า การท่องเท่ียวและแหล่งบันเทิงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิง
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยหลังจากที่สุขาภิบาลนาเกลือได้ขยายแนวเขตปกครองครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณพัทยาใต้ ในปี พ.ศ.2507 และได้เปลี่ยนรูปเป็น “เมืองพัทยา” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2521 โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 เน่ืองจากรัฐบาลเล็งเห็นว่า
การปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิมน้ัน ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่าง
รวดเร็วและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยหลังจากเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นเมืองพัทยาในระยะแรก 
ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ลงทุนโดยภาครัฐบาล กลับยังไม่เพียงพอที่จะรองรับความเจริญเติบโต

                                                        
 24 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา. 
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ได้ทันถ่วงที อีกทั้งการเจริญเติบโตของเมืองยังขาดการควบคุมและวางแผนที่ถูกต้อง จากปัญหาที่
เกิดขึ้นต่างๆ24

25 ทําให้เมืองพัทยาเล็งเห็นว่าหากไม่ได้รับการวางแผนและควบคุมดูแลที่ถูกต้องจะทําให้
เกิดปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันเมืองพัทยา และคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 
จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) เพ่ือ
ประสานขอความร่วมมือจากทาง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) 26 ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นภารกิจในการพัฒนามนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะประเทศที่
ยากจน ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี ผู้เช่ียวชาญ และความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั่ว
โลก โดยทาง JICA ได้ให้ความร่วมมือและได้เข้ามาทําการศึกษาถึงสภาพปัญหาพร้อมทั้งหาแนว
ทางแก้ไข เพ่ือวางแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา ภายใต้ช่ือโครงการ “PATTAYA TOURISM 
DEVELOPMENT” โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน  
  โดยผลการสํารวจศึกษาพ้ืนที่เมืองพัทยาปรากฎว่า ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
ถนน และเส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท), ถนนพัทยา-นาเกลือ, ถนน
พัทยากลาง, ถนนพัทยาใต้ โดยณ.ขณะน้ันอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง และมีถนนสายรอง 
ได้แก่ ถนนพัทยาสาย 2, ถนนเลียบชายหาดนาจอมเทียน และถนนซอยย่อยต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของเมืองพัทยา โดยถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางมะตอย (Asphalt) ซึ่งยังไม่มีระบบท่อระบายนํ้า 
และถนนส่วนใหญ่ชํารุดเสียหายไม่ได้มาตรฐาน26

27  
 

                                                        
 25 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
 26 สัมภาษณ์ ปัญญโชติ สอนคม, อดีตหัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม สํานักการช่าง เมือง
พัทยา, 3 กรกฎาคม 2556. 
 27 Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study 
Pattaya Tourism Development,” (December 1978). 
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ภาพที่ 18 ภาพแสดง Existing Road Network of Pattaya City (1978) 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December 1978. 
 
  ต่อมาได้มีถนนที่เช่ือมต่อระหว่างถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) กับถนนพัทยา 
นาเกลือเพียง 2 สาย ได้แก่ถนนพัทยาเหนือ (ปัจจุบันคือถนนพัทยากลาง) และถนนพัทยาใต้ ซึ่งใน
ขณะนั้นยังไม่มีถนนพัทยากลาง จนกระทั่งต่อมาภายหลังคุณปริญญา ชวลิตธํารง ได้มอบท่ีดินให้กับ
ทางเมืองพัทยา จํานวน 10 ไร่ เพ่ือเป็นที่ต้ังของศาลาว่าการ “เมืองพัทยา” ในปัจจุบัน และได้มอบ
ที่ดินเพ่ือสร้างสาธาณะประโยชน์ คือ ถนนพัทยาเหนือ (ในปัจจุบัน) เพ่ือเช่ือมระหว่างถนนสุขุมวิท 
(ทางหลวงหมายเลข 3) กับถนนพัทยา-นาเกลือ ความกว้างประมาณ 20-30 เมตร โดยได้ใช้ช่ือว่า 
“ถนนพัทยาเหนือ” 28 มาจนถึงปัจจุบัน จากน้ันได้เปลี่ยนช่ือถนนพัทยาเหนือเป็นถนนพัทยากลาง 
โดยในขณะนั้นทําให้มีถนนหลักที่เช่ือมต่อถนนสุขุมวิท กับถนนพัทยา-นาเกลือ เพ่ือเข้าพ้ืนที่ชายหาด 
3 เส้นทางคือ (1) ถนนพัทยาเหนือ (2) ถนนพัทยากลาง และ (3) ถนนพัทยาใต้ และมีคลองพัทยาใต้
เป็นเส้นทางระบายนํ้าหลักของพ้ืนที่บริเวณพัทยาใต้ และในส่วนของพ้ืนที่นาเกลือ มีคลองนาเกลือ
เป็นเส้นทางการระบายนํ้าลงสู่ทะเลบริเวณบ้านนาเกลือ  

                                                        
 28 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา. 
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 (ก) (ข) 

 
 (ค) (ง) 

 
ภาพที่ 19 ภาพถ่ายแสดงเส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่เมืองพัทยา  
 (ก) ถนนสุขุมวิท ระหว่างกรุงเทพฯ – เมืองพัทยา 
 (ข) ถนนสุขุมวิทบริเวณเมืองพัทยา 
 (ค) ถนนพัทยาเหนือบริเวณทางเข้าชายหาด 
 (ง) ถนนสุขุมวิท- พัทยากลาง บริเวณทางเข้าชายหาด 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December 1978. 
 
  เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพ้ืนที่บริเวณเมืองพัทยา ทําให้พ้ืนที่เมือง

พัทยาเริ่มประสบปัญหาต่างๆ ตามมาทั้งในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ดังน้ัน

ในปี พ.ศ.2521 จึงได้มีการจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา โดย JAPAN INTERNATIONAL 

COOPERATION (JICA) ซึ่งองค์ประกอบหลักของการพัฒนาได้เน้นในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน

และการรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป็นหลัก (แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 หน้า 28) ซึ่งต่อมายังได้มี
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การพัฒนาในภาครวมของพ้ืนที่บริเวณภาคตะวันออก อันได้แก่ แผนพัฒนาพ้ืนที่ทางภาคตะวันออก พ.ศ.

2529 EASTERN SEABOARD-REGIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 1986 (แสดง

รายละเอียดในบทที่ 2 หน้า 28) โดยหลังจากได้มีการดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพ้ืนที่แล้วเสร็จ 

ส่งผลให้เกิดแหล่งงาน และแหล่งอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตในพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นยุคโชติช่วงของพ้ืนที่

ภาคตะวันออก โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพ้ืนที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนา

พ้ืนที่ภาคตะวันออก ดังน้ันเมืองพัทยาถือเป็นพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของแผนการพัฒนาการจัดการพ้ืนที่ชายหาด 

ส่งผลให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ในแหล่งท่องเท่ียวบริเวณชายหาดพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บริเวณชายหาดพัทยาใต้ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างมากในขณะน้ัน การเจริญเติบโตใน

พ้ืนที่ยังมีอย่างต่อเน่ือง ทําให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้เร่ิมมีความหนาแน่น มีการก่อสร้างและต่อ

เติมอาคารเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดเพ่ิมมากขึ้น 2 8

29 โดยขณะน้ันอาคารได้เริ่มเข้าไปในพ้ืนที่ของ

บริเวณท่ีเป็นชายฝั่งที่มีนํ้าทะเลท่วมถึง อันเน่ืองมากจากพ้ืนที่ชายหาดที่หายไป และเมื่อมีการ

เจริญเติบโตมากข้ึน อาคารต่างๆ ก็ได้ก่อสร้างต่อเติมรุกเข้าไปในบริเวณที่เป็นผืนนํ้าทะเลมากขึ้น โดย

ในอดีตการก่อสร้างอาคารบริเวณฝั่งชายหาดพัทยาใต้น้ันอยู่ห่างจากบริเวณผืนนํ้าทะเลเน่ืองจากพ้ืนที่

หน้าหาดมีความกว้างและมีพ้ืนที่ชายหาดมีจํานวนมาก แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ชายหาดที่มีน้อยลง กอร์

ปกับการเจริญทางเศรษฐกิจ ทําให้ผู้ประกอบการบริเวณน้ีได้มีการต่อเติมอาคารรุกเข้าไปในบริเวณ

ชายหาดเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ขณะนั้นอาคารบริเวณชายฝั่งเกือบทั้งหมดได้รุกล้ําเข้าไปบริเวณที่เป็นผืนนํ้า

ทะเล หมู่บ้านชาวประมง และสะพานปลาเพ่ือจอดเรือประมงได้ย่ืนเข้าไปอยู่ในบริเวณนํ้าทะเล มีการ

จอดเรือประมง และเรือท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาใต้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของทิศทางการไหลเวียนของทรายบริเวณอ่าวพัทยา และทําให้กายภาพในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

โดยบริเวณชายหาดพัทยาใต้น้ันลดลงอย่างเห็นได้ชัด กอร์ปกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มทวีความ

รุนแรงขึ้น 

 4. ช่วงท่ี 4 พ.ศ.2532 (การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง) 

  เมื่อเข้าสู่ยุคที่เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงประมาณ พ.ศ.2532 สภาพ

กายภาพในพ้ืนที่ของเมืองพัทยาทางด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ซึ่งเป็น

แนวชายฝั่งทะเลยาวขนานกับถนนสุขุมวิทน้ันเป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดแนว โดย

ส่วนใหญ่บริเวณแนวชายฝั่งทะเลจะเป็นพ้ืนที่ส่วนพาณิชยกรรมโดยเฉพาะบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 

ส่วนพ้ืนที่ตอนในซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างเบาบางกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณ

                                                        
 29 สัมภาษณ ์สุนทร กังศิริกุล, ประธานชุมชนวอล์คก้ิงสตรีท, 30 กรกฎาคม 2556. 
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ที่เป็นชุมชนสามารถแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ชุมชนริมทะเลตอนเหนือของเมือง

พัทยาในเขตตําบลนาเกลือ มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองศูนย์กลางของการบริการ การพาณิชยกรรมและ

ตลาด ชุมชนนี้เป็นชุมชนหลักของประชาชนในท้องถ่ิน ที่ต้ังถ่ินฐานถาวรด้ังเดิม 2) ชุมชนแหล่ง

ท่องเที่ยวตามแนวชายฝ่ังทะเล ต้ังแต่ตําบลนาเกลือ (บริเวณถนนพัทยาเหนือ) เลียบชายหาดมาจนถึง

บริเวณตําบลหนองปรือ (บริเวณถนนพัทยาใต้) โดยชุมชนนี้จะประกอบกิจกรรมต่างๆ สําหรับบริการ

นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ โดยมีร้านค้าและแหล่งบันเทิงต่างๆ รวมตัวอยู่ในบริเวณอ่าวพัทยา ระหว่าง

พัทยาสาย 1 และพัทยาสาย 2 และมีความหนาแน่นมากในบริเวณอ่าวพัทยาตอนใต้ และ 3) ชุมชนต้ัง

ถิ่นฐานใหม่ซึ่งได้แรงดึงดูดจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญชุมชนเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร 

อาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถว และอาคารที่พักอาศัยของประชากรท่ีมาจากแหล่งอ่ืน ครอบคลุมพ้ืนที่

บริเวณตอนในโดยทั่วไป ระหว่างบริเวณชายหาดแหล่งท่องเที่ยวกับถนนสุขุมวิท และมีความหนาแน่น

ตามแนวถนนพัทยาเหนือ พัทยากลาง ถนนพัทยาใต้และถนนสุขุมวิท29

30 

  การกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคารและนักท่องเท่ียว พบว่า ในปี พ.ศ.

2536 มีลักษณะกระจายตัวตามแนวยาวตลอดชายฝ่ังทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็น

โรงแรมและที่พักตากอากาศขนาดใหญ่ แต่ยังคงมีบ้านพักตากอาคารส่วนตัวปะปนอยู่ โดยเฉพาะใน

ถนนซอยที่เช่ือมต่อระหว่างถนนพัทยาสาย 131 (เดิมคือถนนพัทยา-นาเกลือ โดยหลังจากมีการตัด

ถนนพัทยาเหนือขึ้นจึงแบ่งถนนนาเกลือออกเป็น 2 ส่วนคือ จุดเร่ิมของถนนบริเวณนาเกลือถึงบริเวณ

จุดตัด (ปัจจุบันคือบริเวณวงเวียนปลาโลมา) ถนนพัทยาเหนือ ใช้ช่ือว่าถนนพัทยา-นาเกลือ และ

บริเวณจุดตัดถนนพัทยาเหนือเลียบชายหาดมายังบริเวณพัทยาใต้ ใช้ช่ือว่าถนนพัทยาสาย 1) และ

ถนนพัทยาสาย 2 โดยเฉพาะบริเวณแยกถนนพัทยาใต้กับถนนพัทยาสาย 1 และถนนพัทยาสาย 2 จะ

เป็นศูนย์กลางหลักที่มีการรวมตัวของร้านค้า บริการ และสถานเริงรมย์ที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว

จึงทําให้บริเวณดังกล่าวมีความคับค่ังทั้งนักท่องเที่ยวและยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณ

ชายหาดพัทยาใต้ ในช่วงเวลากลางคืน จะเต็มไปด้วยยานพาหนะ และคนเดินถนน โดยในช่วงบริเวณ

ชายหาดพัทยาใต้น้ีจะขนาบไปด้วยอาคารร้านค้าและแหล่งบันเทิงทั้งสองฝากฝั่ง ทําให้ความหนาแน่น

บริเวณน้ีมีมากกว่าบริเวณชายหาดในส่วนอ่ืนๆ  

                                                        
 30 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
 31 เร่ืองเดียวกัน. 
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  ณ.ช่วงเวลาน้ีเมืองพัทยาถือมีว่ามีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนพัฒนา
จากภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก ทําให้โครงสร้างพ้ืนฐานที่ลงทุนโดยภาครัฐบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับ
ความเจริญเติบโตได้ทัน3 1

32 อีกทั้งการเจริญเติบโตของเมืองขาดการควบคุมและการวางแผน จึงทําให้
เกิดปัญหาที่สําคัญขึ้นหลายประการ เช่น ความสกปรกของชายหาด และชายหาดแคบมากเมื่อเวลา
นํ้าทะเลขึ้นสูงสุด เพราะพ้ืนที่ชายหาดเกือบทั้งหมดจมน้ํา ทําให้ไม่มีพ้ืนที่ที่จะเดินตามชายหาดได้ 
ปัญหาการขาดแคลนนํ้าประปา ปัญหาการกําจัดน้ําเสียและมลภาวะชายหาด ปัญหาด้านผังเมือง 
ปัญหาน้ําท่วมและการระบายน้ํา ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจราจรในตัวเมือง ปัญหาการขาด
แคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเรือท่องเที่ยว และปัญหาการรุกล้ําที่สาธารณะและชายหาด เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 20 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2539 แสดงแนวชายหาด และเสน้ทางการสญัจรทางบก 
ที่มา: โทวิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 27 กุมภาพันธ์ 2552. 

                                                        
 32 เร่ืองเดียวกัน. 
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   (ก)       (ข) 

 
 
ภาพที่ 21 ภาพถ่ายแสดงบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ (ถนนคนเดิน) พ.ศ.2535 
 (ก) ทัศนียภาพบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2535 
 (ข) บริเวณถนนพัทยาสาย 1  
 (ภาพจากวิเชียรโฟโต้พัทยากลาง) 
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า,  การประชุมชี้แจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสาํรวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบรุี, พ.ศ.2554, 
เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 3www.9leang.com  
 
  จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ทําให้สภาพแวดล้อมของเมืองพัทยาตกตํ่าลงไปมาก ซึ่ง
ขณะนั้นได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ดังน้ันจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญของเมืองพัทยา 
ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะทําให้เมืองพัทยาสูญเสียช่ือเสียงในการ
เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศในระดับนานาชาติไปได้ ดังน้ันคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเล
ด้านตะวันออก จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น 
Japan International Cooperation Agency (JICA) ให้ทําการศึกษาปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยา32

33 
ซึ่งได้มีการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2532 (รายละเอียดในบทท่ี 2 หน้า 30)  

                                                        
 33 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
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  โดยความจําเป็นในการปรับปรุงพ้ืนที่หน้าทะเลของเมืองพัทยานั้น เป็นผลมาจาก
การศึกษาของ JICA ซึ่งพบว่า พ้ืนที่หน้าทะเลของเมืองพัทยามีปัญหาหลายประการ ดังนี้ 
  1. การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่หน้าทะเลในบริเวณอ่าวเกินขีดจํากัด และการกําหนด
ขอบเขตที่ไม่แน่ชัดของกิจกรรมต่างๆ นําไปสู่ความแออัด ความสับสนวุ่นวาย และเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการข้ึนและลงเรือของผู้โดยสาร ซึ่งกระทํากันตรงชายหาด 
  2. ชายหาดแคบ และการกัดเซาะเพ่ิมขึ้นไปเร่ือยๆ ทําให้บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ 
และสันทนาการมีไม่เพียงพอ 

 

 
   (ก)       (ข) 

 

 
ภาพที่ 22 ภาพถ่ายแสดงการใช้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาเพ่ือการข้ึน - ลงเรือ (พ.ศ.2536) 
 (ก) การก่อสร้างที่ล่วงล้ําแนวเขตชายฝั่งตามธรรมชาติ ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง

โดยเฉพาะบริเวณพัทยาใต้ 
 (ข) ภัตตาคาร ร้านค้า และแหล่งบันเทิงที่รุกล้ําชายฝั่งย่านพัทยาใต้ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลลงทะเลโดยตรง ทําให้เกิดมลภาวะขึ้น 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “รายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กุมภาพันธ์ 
2537. 
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 (ก) (ข) 

 
 (ค) (ง) 
 

 
ภาพที่ 23 ภาพถ่ายแสดงสภาพปัญหาในพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
 (ก) สิ่งก่อสร้างรุกล้ําชายหาดบริเวณพัทยาใต้ (พ.ศ.2536) 
 (ข) ชายหาดที่สกปรกนํ้าเน่าเสีย บริเวณหาดพัทยา (พ.ศ.2536) 
 (ค) ท่าเทียบเรือ บริเวณพัทยาใต้ (พ.ศ. 2536)  
 (ง) การระบายนํ้าเน่าเสียจากคลองพัทยาใต้ (พ.ศ.2536) 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กมุภาพันธ์ 2537. 
 
  3. ขาดแคลนพ้ืนที่ชายฝ่ังในบริเวณพัทยาใต้ ถนนเลียบชายหาดเพ่ือการเดินเล่นและ
สาธารณูปโภคที่จําเป็น เน่ืองจากชายฝั่งบริเวณพัทยาใต้ถูกรุกล้ําโดยร้านค้า ภัตตาคาร และแหล่ง
บันเทิง 
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  4. ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการข้ึนลงเรือ 
การจอดรับและส่งผู้โดยสารของเรือท่องเที่ยวและเรือบริการอ่ืนๆ 
  5. อาคารรุกล้ําบุกรุกลงไปในทะเลมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการระบายนํ้าเน่าเสีย

จากคลองพัทยาใต้ลงสู่ทะเลบริเวณพัทยาใต้ 

  จากผลการศึกษาสภาพปัญหาของ JICA และได้มีการจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนา

เมืองพัทยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยอนุมัติให้ดําเนินการตาม

แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเมืองพัทยา ตามโครงการเร่งด่วนเพ่ือฟ้ืนฟูบูรณะเมืองพัทยาจํานวน 9 โครงการ 

โดยได้จัดหมวดหมู่โครงการดังกล่าวเป็น 2 กลุ่มโครงการ และได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 ให้

กรมโยธาธิการดําเนินการโครงการเร่งด่วนตามท่ี JICA ได้เสนอไว้ 5 โครงการ คือ 1) โครงการถม

ทะเลบริเวณพัทยาใต้ 2) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเท่ียวพัทยา 3) โครงการฟ้ืนฟูบูรณะ

ชายหาดพัทยา 4) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะล้าน และ 5) โครงการก่อสร้างถนนพัทยาสาย 3 

โดยในส่วนที่เหลืออีก 4 โครงการได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค กรมควบคุมมลพิษและเมือง

พัทยารับผิดชอบดําเนินการ ซึ่ง ณ.ขณะนั้นโครงการต่างๆ อยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง และ

บางโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมเพื่อออกแบบก่อสร้าง โดยแต่ละหน่วยงานได้เร่ง

ดําเนินการตามแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาเมืองพัทยา และเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู

เมืองพัทยาโดยการลงทุนโดยภาครัฐด้านการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองพัทยาเพ่ือเป็นการ

กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในส่วนของภาคเอกชน และนําเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของ

ประเทศต่อไป 

  โดยโครงการที่กรมโยธาธิการได้รับมอบหมายให้ดําเนินการน้ัน ทางกรมโยธาธิการได้

ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร์ จํากัด, Scott Wilson Kirkpatrick 

Company Limited และบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมทั้งศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูบูรณะและ

พัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งโครงการที่ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการ

ถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ 2) โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และ 3) โครงการฟ้ืนฟูบูรณะ

ชายหาดพัทยา 3 3

34 ซึ่งหลังจากที่ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม และ

ออกแบบรายละเอียด โดยได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอความเห็นชอบใน

การดําเนินโครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยานั้น ซึ่งโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากสํานัก

                                                        
 34 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1) โครงการท่าเทียบเรือท่องเท่ียวพัทยา 

และ 2)โครงการถมทะเล โดยโครงการถมทะเลน้ันคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา รายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน และโครงการอ่ืนๆ ของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจในคราวการประชุมครั้งท่ี 9/2540 วันที่ 1 ธันวาคม 2540 และคราวประชุมครั้งที่ 1/2541 

วันที่ 26 มกราคม 2541 ได้มีมติให้ปรับลดขนาดของโครงการ จากเดิมที่เสนอให้ถมทะเลบริเวณ

ชายหาดพัทยาในเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ เพ่ือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับท่าเทียบเรือโดย

ให้ปรับลดลง เป็นพ้ืนที่ที่ผ่านความเห็นชอบประมาณ 18.79 ไร3่ 4

35 ในส่วนของโครงการฟ้ืนฟูบูรณะ

ชายหาดต้ังแต่บริเวณพัทยาเหนือถึงบริเวณพัทยาใต้ ยาวประมาณ 2,700 เมตร กว้างประมาณ 50 

เมตร น้ันไม่ผ่านความเห็นชอบ เน่ืองจากคณะกรรมการมีความเห็นว่าปัญหาการกัดเซาะชายหากน้ัน

ยังไม่ถือว่ามีนัยสําคัญ จึงให้กรมโยธาธิการเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพชายฝั่งว่ามีการกัดเซาะอย่างมี

นัยสําคัญหรือไม่เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยกรมโยธาธิการได้ว่าจ้างบริษัทที่

ปรึกษา ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร์ จํากัด สํารวจและศึกษาเฝ้าระวังการกัดเซาะชายหาด

พัทยาเป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2544-2547)36 เพ่ือพิสูจน์ทราบว่ามีการกัดเซาะจริงหรือไม่ โดยต้ังข้อ

สมมติฐานไว้ว่าจะต้องมีการกัดเซาะอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือมีการกัดเซาะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรต่อ

ปี โดยทรายไม่กลับคืน โดยหลังจากมีการสํารวจทุกเดือน ทุกฤดูกาล เป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือจัดทํา

รูปตัดทางขวางของทรายชายหาดพัทยาเปรียบเทียบกัน และรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายของทราย

ตามฤดูกาล โดยรายงานสรุปได้ว่ายังไม่พบว่ามีการกัดเซาะอย่างมีนัยสําคัญ จึงได้ชะลอโครงการน้ีไว้ 

ในส่วนของโครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้น้ัน โดยสืบเน่ืองจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ได้มีการเสนอให้รื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ โดยให้สาเหตุ

ว่าอาคารดังกล่าวทําให้ชายหาดขาดความต่อเน่ืองของชายหาดพัทยาและเสียทัศนียภาพ นอกจากน้ี

บริเวณใต้อาคารรุกล้ํายังเต็มไปด้วยนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล จําเป็นจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นและจาก

ข้อเสนอดังกล่าว ทําให้เมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้มีมติ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เสนอมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา โดยมติเห็นชอบกับแผนการร้ือถอน

อาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ ตามที่กรมโยธาธิการและจังหวัดชลบุรีเสนอ จากเหตุผลว่าอาคาร

                                                        
 35 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ,  “รายงานแผนปฏิบัติการลดผลกระทบ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟ้ืนฟูบูรณะ
และพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2541. 
 36 สัมภาษณ์ อดีตผู้อํานวยการ สํานักการช่าง เมืองพัทยา, 30 กรกฎาคม 2556. 
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ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังน้ี เป็นอาคารที่กระทําผิดกฎหมายรุกล้ําที่สาธารณะประโยชน์ 

ร้านค้า ภัตตาคาร และแหล่งบันเทิง ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสียลงทะเลโดยตรง ทําให้เกิด

มลภาวะทําลายสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง 

 
 

  
 
ภาพที่ 24 ภาพแสดงแนวอาคารรุกล้ําชายหาดบริเวณพัทยาใต้ พ.ศ.2541 
ที่มา: เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547. 
 
  ดังน้ัน  สรุปได้ว่าโครงการที่ผ่านความเห็นชอบมีเพียงโครงการถมทรายทะเลพัทยาใต้
พ้ืนที่ประมาณ 18.79 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือท่องเท่ียวเมืองพัทยา โดยโครงการได้
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จน้ัน ซึ่งในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นว่าให้ชะลอการรื้อถอนอาคารรุกล้ํา ออกไป 3 ปี 
ตามการเรียกร้องจากนักธุรกิจเจ้าของอาคาร และอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรี ทบทวนมติ
กรณีคําสั่งรื้อถอน โดยให้ถือว่าอาคารเหล่าน้ันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยว ซึ่งหากมีการร้ือถอนจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา 
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 (ก) (ข)  

 
 (ค) (ง)  

 
 (จ) (ฉ)  

 

ภาพที่ 25 ภาพถ่ายแสดงแนวอาคารรุกล้ําชายหาดบริเวณพัทยาใต้ (พ.ศ.2541) 
 (ก) บริเวณถนนคนเดินเมืองพัทยา (Pattaya Walking Street) 
 (ข) บริเวณถนนคนเดินเมืองพัทยา (Pattaya Walking Street) 
 (ค) บริเวณสะพานท่าเทียบเรือ มมุมองจากอ่าวพัทยา 
 (ง) บริเวณสะพานท่าเทียบเรือ มมุมองจากอ่าวพัทยา 
 (จ) บริเวณอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ มุมมองจากอ่าวพัทยา 
 (ฉ) บริเวณอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ มุมมองจากอ่าวพัทยา 
ที่มา: เมืองพัทยา, “การศึกษาความเหมาะสม แนวทางการฟ้ืนฟูและปรับปรุง อาคารเศรษฐกิจ 101 
ราย บริเวณพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2542. 
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ภาพที่ 26 ภาพผังที่ต้ังโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณรอบอ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา 
ที่มา: เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547. 
 
  โดยจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มี มติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการร้ือถอนอาคารรุกล้ําบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้น้ัน เมืองพัทยาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบให้ดําเนินการ ได้พบปัญหาอุปสรรคอย่าง
มากในการดําเนินการ ทั้งในส่วนของกฎหมาย และมวลชนในบริเวณพ้ืนที่ ดังน้ันผู้บริหารเมืองพัทยา
จึงได้ดําเนินการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับทุกฝ่ายให้น้อยที่สุด
ซึ่งเป็นเหตุสําคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว3 6

37 ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเป็นอย่างย่ิงหากไม่ได้รับการแก้ไข โดยต่อมาเมืองพัทยาได้ว่าจ้าง 
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ทําการศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2547 โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือทําการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณอ่าวพัทยาใต้ และเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
อ่าวพัทยาใต้ที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น ได้แก่ นํ้าเสีย ขยะมูลฝอย บริเวณชายหาด และทัศนียภาพของอ่าว
พัทยาใต้ โดยการก่อสร้างถนนยกระดับเลียบชายหาด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณ

                                                        
 37 สัมภาษณ์ นิรนัดร์ วัฒนศาสตร์สาธร, อดีตนายกเมืองพัทยา, 27 มิถุนายน 2556. 
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ถนนพัทยาสาย 1 (ถนนเลียบชายหาด) และใช้เป็นพ้ืนที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของเมือง
พัทยา 3 7

38 โดยเมืองพัทยาได้ต้ังเป้าหมายในการดําเนินการในครั้งน้ีจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวซึ่งนําไปสู่ข้อยุติของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป  
 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพแสดงอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ (แสดงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ) 
ที่มา: เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547. 
 
  โดยหลังจากที่ได้ดําเนินโครงการศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ เมืองพัทยาจึงได้
มอบหมายให้ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ดําเนินการเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนที่ต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ประกาศ 

                                                        
 38 เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 
2547. 
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ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2535 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให้ทางหลวงหรือถนนทุกขนาดที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน
ตํ่าสุดของทางหลวงชนบทข้ึนไป โดยรวมความถึงการก่อสร้างคันทางใหม่เพ่ิมเติมจากคันทางที่มีอยู่
เดิม ที่ตัดผ่านพ้ืนที่เขตชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตร ห่างจากระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุด38

39 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจะต้องดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ แต่
เมื่อโครงการได้นําเสนอเพ่ือพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม เมื่อกุมภาพันธ์ 2549 ที่ประชุมฯ มีมติ
ให้เมืองพัทยาถอนเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และให้นําเร่ืองการดําเนินการติดตามมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีการร้ือถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยา ซึ่งหากไม่มีการขอแก้ไขมติดังกล่าว ทาง
คณะกรรมการจะไม่สามารถพิจารณารายงานดังกล่าวได้เน่ืองจากขัดกับมติคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ี 
คณะกรรมการ ผู้ชํานาญการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า โครงการดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับข้อกําหนด
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
พ้ืนที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่บริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2546 และผังเมือง
รวมเมืองพัทยา โดยการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ ต้องพิจารณาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติให้มากที่สุดและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ควรพิจารณาทางเลือกของการออกแบบ
และวิธีการในการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เหมาะสม อีกทั้งในเร่ืองของการมีส่วนร่วมและการสํารวจความเห็น
ของประชาชนจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมปัญหาและผลกระทบ รวมทั้งประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรือส่วนรวมอย่างแท้จริงจากโครงการ ดังน้ันโครงการดังกล่าวจึงยังไม่ได้เข้ารับการ
พิจารณาขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่โครงการ
ดังกล่าว ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการร้ือถอนอาคารรุกล้ําบริเวณพัทยาใต้ และ ณ.ขณะนั้นยังไม่
มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการร้ือถอนอาคารดังกล่าว หรือการดําเนินการใดๆ เพ่ือขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี 
โครงการดังกล่าวจึงได้ถูกชลอไป เพ่ือนําปัญหาดังกล่าวกลับมาหาข้อสรุปเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไป 
  

                                                        
 39 เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 
2547. 
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           5. ช่วงท่ี 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสูค่วามย่ังยืน) 
  จากปัญหาที่สะสมมาในอดีต บางส่วนได้ดําเนินการแก้ไขและในบางส่วนยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอันสืบเน่ืองมาจากปัญหาต่างๆ ดังเช่น ปัญหาที่เกิดข้ึนในบริเวณชายหาดพัทยาใต้ (Pattaya 
Walking Street) ปัญหาดังกล่าวสะสมมาจนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2557) ยังไม่มีนโยบายและแผนเพ่ือ
ดําเนินการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน ส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในพ้ืนที่ โดยเห็นได้
อย่างชัดเจนจากปัญหาพ้ืนที่ชายหาดที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยจากโครงการต่างๆ ที่ได้นําเสนอเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไขปัญหากับไม่รับการตอบรับ และอนุมัติจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น โครงการ
ถมทะเลพัทยา (พ.ศ.2537) และโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ (พ.ศ.2547) อันเน่ืองมาจาก
ประเด็นข้อเสนอของคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นทางด้านเทคนิคแต่หากเป็น
ประเด็นเกี่ยวกับกับเหตุผลและความจําเป็นในการอนุมัติให้มีโครงการซึ่งเป็นประเด็นทางด้านนโยบาย 
ซึ่ง ณ.ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก็ยังไม่ได้มีข้อพิจารณเกี่ยวกับโครงการ
ดังกล่าวอีก โดยต่อมา ปี พ.ศ.2552 กรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้ว่าจ้างสถาบัน 
วิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือทําการศึกษาโครงการเสริมทรายบูรณะชายหาด
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดพัทยาจากปัญหาการถูกกัด
เซาะมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิชาการ
เพ่ือให้ชายหาดพัทยากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญของประเทศต่อไป 3 9

40 โดยผล
การศึกษาได้ข้อสรุปว่า ให้มีการเสริมทรายบริเวณชายหาดพัทยาออกไปประมาณ 35 เมตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพชายหาดเดิมที่ถูกกัดเซาะไป แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบัน (พ.ศ.2557) โครงการ
ดังกล่าวยังคงไม่ได้ดําเนินการซึ่งส่งผลกระทบกับสภาพกายภาพในบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ดังจะเห็นได้
จากการคะเนพ้ืนที่ชายหาดที่จะหายไปหากไม่ดําเนินการแก้ไข โดยนักวิชาการได้ทําการวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์มีการคาดคะเนว่าหากไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พ้ืนที่
ชายหาดเมืองพัทยาจะหายไปหมดในปี พ.ศ.2559  
 

                                                        
 40 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555. 
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ภาพที่ 28 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงบริเวณพ้ืนที่อ่าวพัทยา พ.ศ.2556 แสดงพ้ืนที่ชายหาดและ

เส้นทางสัญจร 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Map, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก https:// 
www.google.co.th/maps/@13.1248702,100.4860532,10z 
 

 
 
ภาพที่ 29 ภาพแสดงทัศนียภาพบริเวณอ่าวพัทยา พ.ศ.2557 



 85 

  

  
 
ภาพที่ 30 ภาพแสดงแนวอาคารรุกล้ําที่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ 

พ.ศ.2557 
 
 ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 โดยในที่น้ีจะกล่าวถึง สภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในพ้ืนที่เมืองพัทยา บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ (Pattaya Walking Street) โดยแบ่งเน้ือหาตามช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ ดังน้ี 
ช่วงที่ 1) ก่อนปี พ.ศ.2599 ที่มีการต้ังถ่ินฐานในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ช่วงที่ 2) พ.ศ.2502 เป็นช่วง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านชาวประมงสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเท่ียว ช่วงที่ 3) พ.ศ. 
2520 (หลังสงครามเวียดนาม) ช่วงที่ 4) ปี พ.ศ.2532 (เป็นช่วงฟ้ืนฟูเมืองและพัฒนา) และช่วงที่ 5) 
พ.ศ.2552 ซึ่งมีการพัฒนาเมืองพัฒนาเพ่ือนําไปสู่พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระทั่ง
ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ดังนี้ 
            1. ช่วงท่ี 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การต้ังถ่ินฐาน) 
  บริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านประมงในอดีต (บริเวณชายหาดพัทยาใต้) มีประชาชนอาศัยอยู่
เพียงเล็กน้อยโดยส่วนมากประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก จากบริเวณนาเกลือ มาสิ้นสุดที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ (ปัจจุบันคือบริเวณต้นมะขามใหญ่ ในถนนคนเดิน Pattaya Walking Street) ซึ่ง
สภาพทางบริเวณน้ันยังคงเป็นเส้นทางเกวียน ลักษณะถนนเป็นดินลูกรัง โดยขณะนั้นบริเวณชายหาด
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พัทยาใต้เป็นหมู่บ้านของชาวท้องถิ่นที่ย้ายมาต้ังถิ่นฐานและประกอบอาชีพชาวประมง 4 0

41 ซึ่งผู้ที่มา
บุกเบิกพ้ืนที่บริเวณพัทยาใต้ ได้แก่ ตระกูลค้าขาย ตระกูลเช้ือจ่ัน เป็นต้น โดยเป็นคนท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยบริเวณน้ีรวมประมาณ 100 กว่าปี แรกเร่ิมประกอบอาชีพประมง และเพาะปลูก และในส่วน
ของประชาชนที่อพยพและย้ายถ่ินฐานมาอยู่บริเวณน้ีได้แก่ ชาวจีนที่ย้ายมาจากบริเวณบ้านอําเภอ
และสัตหีบ สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 เน่ืองจากบริเวณบ้านอําเภอและสัตหีบน้ันเป็นพ้ืนที่ฐานทัพของ
ทหาร จึงไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในพ้ืนที่ จึงมีการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนเข้ามาในบริเวณ
พ้ืนที่นาเกลือ 4 1

42 และพัทยาซึ่งถือเป็นยุคของการบุกเบิกพ้ืนที่ในสมัยน้ัน โดยในขณะน้ันบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ในส่วนของฝั่งตะวันออกของถนนมีอาคาร
บ้านเรือนประชาชนประกอบอาชีพค้าขายและบ้านพักอาศัยประมาณ 20 หลัง และในส่วนพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลยังคงเป็นที่ว่าง และในส่วนประชาชนอีกจํานวนหน่ึงได้ไปต้ังถิ่นฐานบริเวณนาเกลือ โดย
ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและศูนย์กลางค้าขายของชาวจีนที่อพยพกันมาน่ันเอง โดยบริเวณนาเกลือถือ
เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการค้าขายของอําเภอบางละมุง ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืน 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของเมืองในยุคนี้ พ้ืนที่ของเมืองพัทยานั้นจะแบ่งได้อย่างชัดเจนโดย
พ้ืนที่ในส่วนที่ 1 บริเวณทางด้านทิศเหนือของเมืองพัทยา (บริเวณนาเกลือ) โดยส่วนใหญ่เป็น
ศูนย์กลางการค้า บ้านพักอาศัย และในส่วนที่ 2 บริเวณทางด้านทิศใต้ของอ่าวพัทยา ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักและเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ มีระยะทางจากพ้ืนที่บริเวณนาเกลือ
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางเช่ือมต่อกันของ 2 บริเวณคือเส้นทางเลียบชายหาด หรือถนน
พัทยา-นาเกลือ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ส่วนใหญ่เป็นระบบเครือ
ญาติกันในพ้ืนที่ เช่นเดียวกันกับบริเวณพ้ืนที่นาเกลือ อันเน่ืองจากการอพยพเข้ามาจากบริเวณพ้ืนที่
ของบ้านอําเภอ สัตหีบในขณะน้ัน ซึ่งอาจถือได้ว่าพ้ืนที่ 2 ชุมชนน้ีถือเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งชุมชนที่มี
การต้ังถ่ินฐานในพ้ืนที่เมืองพัทยา 
 2. ช่วงท่ี 2 พ.ศ.2502 (การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่) 
  โดยช่วงสงครามเวียดนามขณะน้ัน จากหมู่บ้านชาวประมงบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
เมืองพัทยายังเงียบสงบอยู่ โดยช่วงสงครามเวียดนามมีทหารจากกองกําลังสหรัฐอเมริกาได้เข้ามา
ท่องเท่ียวบริเวณชายหาดพัทยาใต้ทําให้สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการทํา
ประมง เร่ิมมีประชาชนเข้ามาประกอบธุรกิจการค้าเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่บริเวณพ้ืนที่ยังไม่อยู่ในพ้ืนที่
ปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือในขณะนั้น จนกระทั่งต่อมาในปี 2507 จึงได้มีการขยายอาณาเขต 
สุขาภิบาลนาเกลือ จากตําบลนาเกลือไปจนถึงเขตพัทยาใต้ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้าน
ชาวประมง บริเวณชายหาดพัทยาใต้ 

                                                        
 41 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
 42 สัมภาษณ์ วิจติร์ ศุภรสหัสรังษี, นักธุรกิจในพ้ืนที่พัทยา, 20 สิงหาคม 2556. 
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  สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นถือว่ามีการจับจ่ายจากกองกําลังทหารสหรัฐจํานวนมาก ทํา
ให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนเร่ิมเปลี่ยนจากการทําอาชีพประมง มาทําการค้าขายโดยร้านค้าแรกใน
บริเวณถนนชายหาดพัทยาเป็นเพียงร้านกาแฟเล็กๆ หลังจากที่มีกองกําลังทหารสหรัฐเข้ามา ความ
ต้องการสินค้าอ่ืนๆ จึงเกิดขึ้นตามลําดับ ประชาชนเริ่มเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อนําสินค้าเข้า
มาจําหน่าย โดยช่วงเวลาน้ันมีร้านค้าทั่วไป (โช่ห่วย) อยู่ประมาณ 2 ร้าน ส่วนที่เหลือจะเป็น
ร้านอาหาร บาร์เบียร์ โดยส่วนมากยังคงเป็นประชาชนในพ้ืนที่ที่เปลี่ยนจากการทําประมงมาค้าขาย
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน42

43 โดยต่อมาพ้ืนที่บางส่วนประชาชนในพ้ืนที่ได้นําไปจํานําบ้าง ขาย
สิทธ์ิกันบ้าง ทําให้เร่ิมมีคนภายนอกเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ทําให้บริเวณพัทยาใต้เร่ิมกลายมาเป็น
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาใน ณ.ขณะนั้น 

 

 
 

ภาพที่ 31 ภาพถ่ายร้านค้าบริเวณถนนพัทยาสาย 1 (ปัจจุบันคือ ถนนคนเดิน) ปี พ.ศ.2510 
 (ได้รับภาพถ่ายจาก วีรวัฒน์ คา้ขาย) 
 

 
 

ภาพที่ 32 ภาพถ่ายชุมชนบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ปี พ.ศ.2510 
 (ได้รับภาพถ่ายจาก วีรวัฒน์ คา้ขาย) 

                                                        
 43 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
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  ซึ่งสินค้าที่นํามาค้าขายน้ันได้นํามาจากกรุงเทพมหานคร โดยการเดินทางในขณะนั้น
เริ่มสะดวกสบายข้ึน สินค้าที่นํามาขายมีแถบทุกประเภทเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของใช้อุปโภค 
บริโภค ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทหารสหรัฐฯ ที่เข้ามาพักผ่อนจะนําเงินมาใช้จํานวนมาก 4 3

44 เน่ืองจากช่วง
สงครามน้ันอาจกล่าวไม่ได้ว่าจะหาความสุขจากการพักผ่อนได้เช่นน้ีอีกเมื่อไร ดังน้ันการพักผ่อนของ
ทหารสหรัฐฯ จึงเป็นการใช้จ่ายที่เต็มที่ ทั้งด่ืม กิน ใช้จ่ายสินค้า และบริการ โดยท่ัวไปจะมีหญิงชาว
ไทยที่มาคอยดูแลบริการเพ่ือความสะดวกสบาย และรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยสําหรับหญิงไทยท่ีมา
คอยให้บริการ ทําให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้มีความคึกคัก ทั้งร้านค้า บาร์เบียร์ รวมถึงสถาน
บันเทิงต่างๆ อีกด้วย โดยขณะน้ันเร่ิมมีแหล่งบันเทิงแห่งแรกบริเวณพัทยาใต้ ซึ่งต้ังอยู่บริเวณ
ต้นมะขามใหญ่ (ภายในถนนคนเดินปัจจุบัน) โดยทหารสหรัฐฯ และนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยว
ยามราตรี น่ังกิน ด่ืมเป็นเวลานานถึงโต้รุ่ง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสถานบันเทิงยามราตรีของบริเวณ
พัทยาใต้44

45 โดยหลังจากน้ันเร่ิมมีนักธุรกิจต่างพ้ืนที่ รวมถึงชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทําธุรกิจประเภทน้ี
เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของถนนบันเทิงนับแต่น้ันเป็นต้นมา 
  โดยขณะน้ัน ทหารเรือสหรัฐได้ใช้ชายหาดพัทยาเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว ทํา
ให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เป็นสถานพักตากอากาศท่ีมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศนิยมมาพักผ่อน ซึ่งเป็นการนํารายได้มาสู่ประเทศเป็นจํานวนมาก4 5

46 จนกระทั่ง
สงครามยุติลง ทหารหน่วยสุดท้ายออกจากประเทศไทยปี พ.ศ.2516 ณ.ช่วงขณะนั้นช่ือเสียงของเมือง
พัทยาเร่ิมเป็นที่รู้จักจากการบอกต่อของบรรดาจีไอไปสู่ชาวตะวันตกอ่ืนๆ ทําให้เมืองพัทยาเติบโตและ
เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองท่องเที่ยวนับแต่น้ันเป็นต้นมา 
 3. ช่วงท่ี 3 พ.ศ.2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่ความเปน็เมืองท่องเที่ยว) 
  ภายหลังจาก “เมืองพัทยา” เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเร่ืองของโครงสร้างของเมือง 
อัตราการเพ่ิมของประชากร การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและแรงงาน จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน และ
องค์ประกอบในด้านอ่ืนๆ ประกอบกับรัฐบาลในขณะน้ันได้เล็งเห็นความสําคัญของ “เมืองพัทยา” 
ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสําคัญด้านกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้เสนอให้นําการปกครอง
รูปแบบพิเศษมาใช้ที่เมืองพัทยา เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ือสร้างอนาคตท่ีสดใสมั่นคงให้แก่เมืองพัทยา46

47 

                                                        
 44 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
 45 สัมภาษณ์ สุวรรณา ศุภชาติไกลสร, ประธานบริษัทเครือไดมอนด์ พัทยา, 14 มิถุนายน 
2556. 
 46 รัชต์ รัตนวิจารณ์, ฐานทัพอากาศของสหรฐัฯในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaifighterclub.org/webboard/13095/ 
 47 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา. 
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เหตุผลในคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 736/2519 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ระบุว่า เมือง
พัทยานอกจากมีความเจริญในด้านวัตถุแล้ว อัตราการถ่ายเทของประชากรในเมืองพัทยาก็อยู่ใน
ระดับสูง ไม่แน่นอนเหมือนกับท้องถิ่นทั่วไป และเมืองพัทยาก็มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก จากศักยภาพของเมืองพัทยาที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ พัทยาจึงเป็นเมืองที่ได้รับการจับ
ตามอง และให้ความสําคัญในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ที่มาเยือนภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย พบว่า ประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ
จํานวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 2 (ประมาณร้อยละ 25) โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยาโดย
เฉลี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย โดยต้ังแต่ปี พ.ศ.2521-
2535 ประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ47

48  
 

 
 

แผนภูมิที ่4 แสดงปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มาเยือนอาเซียน 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 

                                                        
 48 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
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แผนภูมิที ่5 แสดงสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ที่มาเยือนอาเซียน จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้

จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย (พ.ศ.2521-2535) 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
 
  จากหมู่บ้านประมงริมทะเล เปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่รองรับทหารอเมริกันที่เว้นว่าง
จากการทําสงครามและเข้ามาพักผ่อนในบริเวณชายหาดพัทยา ดังน้ันธุรกิจบริการต่างๆ จึงเริ่มมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น บังกะโล บาร์เบียร์ คลับ ร้านอาหาร โดยยุคสงครามเวียดนามส่วนใหญ่จะ
เป็นประชาชนท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจ จากน้ันค่อยเริ่มมีคนไทยเข้ามาทําธุรกิจน้ีบ้าง 
พร้อมๆ กับการเข้ามาของธุรกิจบันเทิงที่หลากหลาย โดยเฉพาะบริเวณพัทยาใต้ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสถานบริการบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา 4 8

49 ซึ่ง
เป็นแหล่งรวมกิจกรรมบันเทิงทุกอย่างในพัทยา โดยมีร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ซึ่งรวมตัว
กันอยู่อย่างมากมาย ทําให้สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะน้ัน 

                                                        
 49 สัมภาษณ์, สนุทร กังศิริกุล, อดีตประธานชุมชนวอล์คก้ิงสตรีท, 30 กรกฎาคม 2556. 
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 4. ช่วงท่ี 4 พ.ศ.2532 (การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง) 
  การขยายตัวของชุมชนเมืองพัทยา เก ิดจากการขยายตัวของประชากรเมือง 
ประชากรนักท่องเที่ยว และการย้ายถ่ินฐาน ซึ่งแนวโน้มของการขยายตัวจะเป็นเช่นเดียวกับที่เป็นมา
ในอดีต 4 9

50 คือ มีการขยายตัวในบริเวณชุมชนนาเกลือ ช่วงระหว่างอ่าวพัทยาและถนนสุขุมวิท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ว่างระหว่างถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลางและถนนพัทยาใต้ และ
มีกิจกรรมทางพาณิชยกรรมอยู่อย่างหนาแน่นตามถนนสายสําคัญดังกล่าว การขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ทําให้การขยายตัวของชุมชนขยายตัวไป
ตามแนวชายหาดของหาดจอมเทียน  
  การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการท่องเท่ียว โดยเมืองพัทยาได้รับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออกสําหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและจากนานาชาติ มีการ
พัฒนาอย่างจริงจังต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) และ
ต่อเน่ืองถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ที่กําหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว 
เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญไปสู่ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางกิจการค้า การบริการ การ
บริหารราชการ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดย่อมของภาคตะวันออก  
  การท่องเท่ียวของเมืองพัทยาได้มีการขยายตัวมาเป็นลําดับ จํานวนนักท่องเที่ยวที่มา
พัทยาโดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยในแต่ละปี
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศที่มาพัทยา คิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศที่มาไทย ในปี พ.ศ.2525 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนพัทยาประมาณ 6 แสนคน เพ่ิมขึ้นเป็น
ประมาณ 1.42 ล้านคน ในปี พ.ศ.2530 และเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.73 ล้านคนในปี พ.ศ.2531 ซึ่งเป็นปี
ที่มีผู้มาเยือนพัทยามากที่สุดหลังจากน้ันจํานวนนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้ลดลงเป็นลําดับ เป็น
ประมาณ 1.6 ล้านคนในปี พ.ศ.2532 เป็น 1.58 ล้านคนในปี พ.ศ.2533 และ 1.45 ล้านคนในปี พ.ศ. 
2535 ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมือง
พัทยา ได้แก่ ปัญหามลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยนํ้าเสียลงทะเล และการทิ้งขยะใต้
อาคารรุกล้ําบริเวณพัทยาใต้ ชายหาดสกปรก ประกอบกับได้เกิดวิกฤตการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซีย50

51 
 

                                                        
 50 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
 51 เร่ืองเดียวกัน. 
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แผนภูมิที ่6 แสดงสถิตินักทอ่งเที่ยวที่มาประเทศไทยและเมืองพัทยา (พ.ศ. 2525-2535) 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
 

 
 
แผนภูมิที ่7 แสดงสถิติผู้มาเย่ียมเยือนเมืองพัทยา (พ.ศ.2529-2535) 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
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แผนภูมิที ่8  แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา (พ.ศ.2528-2535) 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
 

 
 
แผนภูมิที ่9 แสดงสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา (พ.ศ.2536) 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
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  จากแผนภูมิสถิติจะเห็นได้ว่า จากปี พ.ศ.2525 ปริมาณนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นเป็น
ลําดับ อาจเน่ืองมาจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการท่ีต้องการเห็นเมืองพัทยามีความเจริญเติบโต
ในฐานะเมืองท่องเท่ียวระดับโลก ทําให้มีการจัดงานและประชาสัมพันธ์เมืองด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเน่ือง โดยงานเทศกาลพัทยาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2519 “โดยท่ีการจัดต้ังเมืองยังไม่เป็น
รูปเป็นร่าง จึงพอจะพูดได้ว่า งานเทศกาลเมืองพัทยาเป็นจุดปฏิสนธิ ที่ทําให้ชายหาดพัทยาที่เคยเป็น
หมู่บ้านประมงเล็กๆ เติบโตด้านธุรกิจการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับ
โลก หากผู้ร่วมกันบุกเบิกระยะแรกที่เข้ามาปักหลักทํามาหากินที่หาดพัทยา อ.บางละมุง ไม่ร่วมกัน
แข็งขันด้วยการจัดงานน้ีขึ้นมา ก็คาดเดากันยากว่าพัทยาจะ “บูม” มากถึงขนาดนี้” 52 จะเห็นได้ว่า
การรวมตัวกันของภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก 
 

 

 

ภาพที่ 33 ภาพแสดงงานเทศกาลเมืองพัทยา บริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2530 

 (ได้รับภาพถ่ายจาก สุวรรณา ศุภชาติไกรสร, เมษายน 2530) 

                                                        
 52 สุวรรณา ศุภชาติไกรสร, “บทสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเทศกาล
พัทยา”  หนังสือพิมพเ์มืองพัทยา (24-30 ธันวาคม 2529). 
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  โดย ณ.ขณะน้ันผู้ประกอบการได้มีข้อเสนออยากให้ทางราชการ มีความต่ืนตัวในด้าน
การท่องเท่ียว และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าในปัจจุบัน และอีกปัญหาที่สําคัญคือเรื่องของการ
จัดระเบียบแหล่งบันเทิงยามราตรี โดยผู้ประกอบการมีความเห็นว่า  “ปัญหาสําคัญคือเร่ือง เวลาเปิด-
ปิดแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ซึ่งบริเวณชายหาดพัทยาใต้ เมืองพัทยามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเร่ือง “ไนท์
ทัวร์” ซึ่งเป็นชีวิตธุรกิจคนกลางคืน นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยต้องการมาสัมผัส หาก
ทางราชการจะยอมรับความจริงว่า การทํารายได้ของพัทยา มาจากการขายบริการในยามราตรีแล้ว ก็
น่าจะหาทางปรับเวลาการเปิด-ปิด สถานบริการให้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคธุรกิจเอกชน” 53 
ซึ่ง ณ.ช่วงเวลาน้ีสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าลง การเกษตรของไทยอยู่ในสภาพ “ซิโร่ โกรวธ์” 
และรัฐบาลได้เน้นให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย ดังน้ันควรมีการประนีประนอมปรับเปลี่ยนการจัดการเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ณ.ขณะนั้น โดยในส่วนของภาครัฐควรมีการเปิดใจและยอมรับถึงจุด
ขายของพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นการทํารายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น ควรมีมาตรการบริหารจัดการ 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเมืองพัทยา 
  

 
ภาพที่ 34 ภาพแสดงบริเวณชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2530 
ที่มา: กนกนภา บุญลิขิต, “รายงานข่าวการท่องเที่ยวเมืองพัทยา,” 2 กุมภาพันธ์ 2530. 
 
  โดย ปี พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย ถือเป็นปีทองของการท่องเที่ยว 
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีการต่ืนตัวเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับที่เมืองพัทยาหลังจากมีแรงผลักดันจาก
ภาครัฐเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักท่องเท่ียวที่ได้
เดินทางมาเที่ยวเมืองพัทยา จากจํานวนนักท่องเท่ียวที่เพ่ิมมากข้ึน สวนทางกับสภาพแวดล้อมที่แย่ลง
เน่ืองจากขาดการดูแลจัดการจากหน่วยงานภาครัฐ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต โดยต่อมาเมื่อถึงปี พ.ศ.2532 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเกิดวิกฤตปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 

                                                        
 53 สุวรรณา ศุภชาติไกรสร, “บทสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเทศกาล
พัทยา หนังสือพิมพ์เมืองพัทยา,” 16 มกราคม 2530. 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหานํ้าเสียและมลภาวะบริเวณชายหาด ทําให้ภาพพจน์ของเมืองพัทยาตกตํ่าลง
ไปมาก โดยจากข้อมูลสถิติจะเห็นได้ว่า เมื่อปี พ.ศ.2532 นักท่องเที่ยวเร่ิมลดน้อยลงตามลําดับ สภาพ
เศรษฐกิจที่ชลอตัวลงซึ่งมีผลจากสภาพปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ทําให้ในส่วนของ
ภาครัฐซึ่งเล็งเห็นว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาจะทําให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ
ประเทศตกตํ่าลง ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศได้ ทางเมืองพัทยาและรัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือไป
ยังองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เพ่ือเข้า
มาศึกษาปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยาที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูเมือง
พัทยาต่อไป  
  โดยต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2537 จากจํานวนนักท่องเท่ียวที่ลดลง และการแก้ไข
ปัญหาในส่วนของเมืองพัทยาที่ล่าช้า ทําให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในเมืองพัทยาได้รวมตัวกันเพ่ือ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตการณ์การท่องเที่ยวในส่วนของเมืองพัทยา จึงได้มีการจัดต้ัง
โครงการ Pattaya Walking Street หรือ ถนนคนเดินเมืองพัทยา บริเวณชายหาดพัทยาใต้ขึ้นมาเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยได้ประสานขอความร่วมเมืองกับเมืองพัทยา ณ.ขณะนั้น
ถือเป็นการจุดประกายและถือเป็นจุดเร่ิมต้นของถนนคนเดินในประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยที่ได้เห็น
ตัวอย่างการทําถนนคนเดินจากต่างประเทศ โครงการได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2538 ซึ่งในช่วงเร่ิมต้นได้มี
การหารือกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดยเมืองพัทยาถือเป็นคนกลางในการเจรจาเพ่ือหามติของ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ว่ามีความเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ โดยการประชุมในครั้งแรกพบว่ามีผู้เห็น
ด้วยจํานวนมากกว่า จึงเร่ิมดําเนินการ53

54 โดยในเวลาต่อมามีการเรียกร้องจากผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการ
ได้ขอให้มีการประชุมเพ่ือแสดงความเห็นกันอีกครั้ง โดยคร้ังต่อมาฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยังมีเสียงข้างมากอยู่ 
โดยขณะน้ันจึงได้ข้อสรุปให้ดําเนินการโครงการต่อไป โดยถือเป็นการทดลองทําถนนคนเดินแห่งแรก
ในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ โดยขณะน้ัน
ชายหาดพัทยาประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทําให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทํา
ให้เมืองไม่มีจุดเด่นในทางการขายด้านการท่องเที่ยว54

55 โดยช่วงเร่ิมแรกของโครงการถนนคนเดินมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที ดนตรี ดนตรีไทย มีการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวบริเวณ
พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งต่อมาได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น ทั้งแง่ของการท่องเที่ยวและในแง่ของการใช้พ้ืนที่ 
เน่ืองจากแต่เดิมบริเวณพ้ืนที่จะเปิดให้รถยนต์สามารถว่ิงเข้า-ออกได้ แต่เมื่อทําเป็นถนนคนเดินข้ึน ก็
ทําให้เกิดความปลอดภัยในการเดินไม่ต้องระวังเร่ืองของรถยนต์ที่ว่ิงในพ้ืนที่ โดย ณ.ขณะน้ันการ

                                                        
 54 สัมภาษณ์ นิรนัดร์ วัฒนศาสตร์สาธร, อดีตนายกเมืองพัทยา (พ.ศ.2547-2551),  
27 มิถุนายน 2556. 
 55 สัมภาษณ์ สุวิช ฉายสว่างวงศ์, ประธานสภาเมืองพัทยา, 17 มิถุนายน 2556. 
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บริหารจัดการของเมืองพัทยาและความร่วมมือของชุมชนวอล์คก้ิงสตรีท ถือว่าประสบความสําเร็จใน
ระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวมีเพ่ิมมากข้ึนในเวลาต่อมา 

 

 
 
แผนภูมิที ่10 แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา (พ.ศ.2537-2541) 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถิติการท่องเท่ียวเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2542). 
 

 
 
แผนภูมิที ่11  แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถิติการท่องเท่ียวเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2542). 
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ภาพที่ 35 ภาพถ่ายแสดงอาคารรุกล้ําชายหาดบริเวณชายหาดพัทยาใต้ (พ.ศ.2541) 
 (ดัดแปลงจาก รายงานการศึกษาความเหมาะสม แนวทางการฟ้ืนฟูและปรับปรุง อาคาร

เศรษฐกิจ 101 ราย บริเวณพัทยาใต้ เมืองพัทยา) 
 
 5. ช่วงท่ี 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสูค่วามย่ังยืน) 
  ปัจจุบันเมืองพัทยาเจริญเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียง
ระดับโลก โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประกาศให้เมืองพัทยา
และพ้ืนที่เช่ือมโยงเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งเมืองพัทยาจะได้ประโยชน์ในหลาย
ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีงบประมาณอุดหนุนจาก คณะรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งใน
ปัจจุบันเมืองพัทยาได้จัดทําโครงการเพ่ือการพัฒนาไว้ 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่
เกาะไผ่ และโครงการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ใช้สอยเมืองบนทะเล (Pattaya on Pier) บริเวณพัทยาใต้ 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพ้ืนที่เมืองพัทยา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาพ้ืนที่ใช้สอยเมือง
บนทะเล (Pattaya on Pier) น้ันที่ผ่านมาเมืองพัทยามีแนวคิดที่จะจัดทําถนนสาธารณะประโยชน์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรท่ีติดขัดบริเวณถนนสายชายหาดพัทยา และลานกิจกรรม (Urban Space) 
ของเมืองพัทยา เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณพัทยาใต้ถึง
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ท่าเรือแหลมบาลีฮาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ แหลม
บาลีฮายซึ่งถือเป็นที่ต้ังที่มีมุมมองดีที่สุดในอ่าวพัทยา ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเป็นพ้ืนที่
เช่ือมโยงไปยังบริเวณพ้ืนที่ข้างเคียง เพ่ือเป็นการสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์จังหวัดระหว่างปี พ.ศ.2543-2552 
มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี และจากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลต่อ
ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดชลบุรีส่งผลกระทบทําให้ในปี พ.ศ.2552 ผลผลิตมวลรวมตกตํ่าลง55

56 แต่
อย่างไรก็ตามจากการประมาณการสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดโดยคณะที่ปรึกษา ข้อมูลจากการ
ผลผลิตมวลรวมจังหวัดชลบุรี ได้มีการคาดการณ์ถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี 
  โดยจะเห็นได้ว่ามีการคาดการณ์ถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองพัทยา
ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก โดย
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 
โดยปัจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเมืองพัทยาได้แก่การจ้างแรงงานในภาคอุตสา
กรรมการท่องเท่ียวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของแรงงานท้ังหมดในเขตเมืองพัทยา โดยเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรมอ่ืนมีเพียงร้อยละ 3 การเกษตรกรรม มีเพียงร้อยละ 3 และการพาณิชยกรรม การทํา
ธุรกิจ การค้าปลีก ธุรกิจ นําเข้า-ส่งออก ประมาณร้อยละ 4  
 
 
 

                                                        
 56 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง,” 
สิงหาคม 2553, 2-41. 
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แผนภูมิที ่12 แสดงประมาณการสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2552-2572) 
ที่มา: สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุปผู้บริหาร
โครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง,” สิงหาคม 
2553, 2-37. 
 
  ด้านสภาพสังคมในพ้ืนที่เมืองพัทยา ปัจจุบันชุมชนศูนย์กลางเมืองพัทยาอยู่ในเขตพื้นที่
เมืองพัทยาบริเวณถนนพัทยาสาย   1  ถนนพัทยาสาย   2  พัทยาเหนือ  พัทยากลาง  และพัทยาใต้  เป็นต้น 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการ การค้าและพาณิชยกรรมอันเน่ืองมาจากการท่องเที่ยว  ประชากร
โดยมากจะประกอบอาชีพทางด้านให้บริการเก่ียวกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้น และจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วน
ของประชากรในพ้ืนที่ที่มีการอพยพเข้ามาต้ังรกรากจะเป็นประชากรในวัยแรงงาน โดยเฉล่ียประชากร
ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 67 ของจํานวนประชากรในพ้ืนที่ทั้งหมด56

57 และที่เห็นได้ชัด
จากข้อมูลสถิติพบว่าประชากรแฝงในเขตเมืองพัทยามีจํานวนมากกว่าประชากรในทะเบียนราษฎร์ถึง 
2.3 เท่า โดยประชากรแฝงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างต่อเน่ืองขึ้นอยู่กับฤดูการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่ง
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน ส่งผลกับจํานวน

                                                        
 57 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง,” 
สิงหาคม 2553, 2-12. 
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นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นและลดลง โดยมีการคาดการณ์จํานวนประชากร และประชากรแฝงที่จะมีเพ่ิม
มากขึ้นอันเน่ืองมากจากการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดการอพยพ
เข้ามาต้ังถิ่นฐาน และนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
ตารางที่ 3 แสดงการประมาณการประชากร และประชากรแฝงในพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง 
 

ปี 2552 2557 2562 2567 2572 

จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 249,609 290,080 329,552 368,740 407,311 

จํานวนประชากรแฝง 499,218 665,099 820,897 1,047,696 1,337,154 

สัดส่วนประชากรแฝงต่อประชากร
ตามทะเบียราษฎร์ 

2.0 2.3 2.5 2.8 3.3 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงานสรุปผู้บริหาร
โครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง,” สิงหาคม 
2553, 2-37. 
 
 3ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
 ในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมน้ี จะได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมของเมืองพัทยา บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ (Pattaya Walking Street) โดยจะได้กล่าวถึงภาพรวมในช่วงเวลาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับบริเวณพ้ืนที่ ดังน้ี ช่วงที่ 1) ก่อนปี พ.ศ.2599 ที่มี
การต้ังถิ่นฐานในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ช่วงที่ 2) พ.ศ.2502 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้าน
ชาวประมงสู่จุดเร่ิมต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วงที่ 3) พ.ศ. 2520 (หลังสงครามเวียดนาม) ช่วง
ที่ 4) ปี พ.ศ.2532 (เป็นช่วงฟ้ืนฟูเมืองและพัฒนา) และช่วงที่ 5) พ.ศ.2552 ซึ่งมีการพัฒนาเมือง
พัฒนาเพ่ือนําไปสู่พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ดังนี้ 
 1. ช่วงท่ี 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การต้ังถ่ินฐาน) 
  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในอดีตบริเวณอ่าวพัทยาเป็นแหล่งชุกชุมของสัตว์นํ้า
จํานวนมาก บริเวณชายหาดประมาณปี พ.ศ. 2496 มีความกว้างหน้าชายหาดประมาณ 35.60 เมตร
ลาดลงไปในทะเล โดยมีพ้ืนที่หาดประมาณ 96,128 ตารางเมตร (60ไร่) 58 โดยบริเวณชายหาดมี

                                                        
 58 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555. 
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ผักบุ้งทะเลจํานวนมาก ซึ่งสอดรับกับในส่วนของน้ําทะเลท่ีแมงกระพรุนมากเช่นกันเป็นหลักสมดุลทาง
ธรรมชาติ ซึ่งในขณะน้ันชาวบ้านประมงซึ่งออกไปหาปลา บริเวณอ่าวพัทยา จะพบปลาโลมาบ่อยครั้ง
ในบริเวณอ่าว ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของสัญลักษณ์ที่นํามาใช้ในเมืองพัทยา บริเวณวงเวียน
ปลาโลมานั่นเอง 5 8

59 และจากสภาพแวดล้อมที่สวยงามของชายหาดที่ทอดยาว รวมกับพ้ืนที่สุดอ่าว
พัทยา (แหลมบาลีฮาย) จะเป็นเขาทัพพระยาซ่ึงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งบริเวณเชิงเขาจะมีคลองไหล
ผ่านลงทะเล (คลองพัทยาใต้) เน่ืองจากระดับพ้ืนที่ของอ่าวพัทยาจะลาดลงบริเวณทะเล ทําให้พ้ืนที่
บริเวณน้ีมีสภาพเป็นชายเลน คล้ายกับพ้ืนที่บริเวณนาเกลือที่มีคลองนาเกลือไหลผ่านมาลงทะเล
บริเวณนาเกลือ 
 2. ช่วงท่ี 2 พ.ศ.2502 (การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่) 
  สภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายหาดพัทยา ประมาณปี พ.ศ.2510 ชายหาดมีพ้ืนที่หาด 
55,818 ตารางเมตร (34 ไร่) มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 20.60 ม. จะเห็นได้ว่าความกว้างของ
ชายหาดมีขนาดเล็กลงจากเม่ือปี 2496 และต่อมาประมาณปี พ.ศ.2517 ชายหาดมีพ้ืนที่หาด 49,919 
ตารางเมตร (31 ไร่) มีความกว้างเฉลี่ย 18.50 เมตร จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ชายหาดได้ลดลงไปเรื่อยๆ โดย
เห็นได้จากภาพถ่ายผลการศึกษา GIS และข้อมูลระยะไกล (RS)  
 

 

ภาพที่ 36 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2496 เปรียบกับปี พ.ศ.2510 
 (ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายทางอากาศ (พ.ศ. 2496, พ.ศ.2510) ของกรมแผนที่ทหาร) 

                                                        
 59 สัมภาษณ์ ศุภวรรณ โพธ์ิแก้ว, อดีตเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา, 27 มิถุนายน 2556. 
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ภาพที่ 37 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2510 เปรียบกับปี พ.ศ.2517 
 (ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายทางอากาศ (พ.ศ.2510, และ พ.ศ.2517) ของกรมแผนที่ทหาร) 

 

 

 
ภาพที่ 38 ภาพถ่ายบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2510 
ที่มา: ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ, การประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ 
สํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบรุี พ.ศ.2554, เข้าถึงเมื่อ  
20 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก www.9leang.com 
 

http://www.9leang.com/�
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 3. ช่วงท่ี 3 พ.ศ.2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่ความเปน็เมืองท่องเที่ยว) 
  การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง ในช่วงหลังสงครามเวียดนามซึ่งถือเป็นยุคเฟ่ือง
ฟูด้านการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา ในขณะที่การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่เพียงพอต่อการ
ขยายตัวของเมืองก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจัดการ
ระบายน้ํา ปัญหาการจัดการนํ้าเสีย จากผลสํารวจคุณภาพนํ้าทะเลบริเวณชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.
2521 พบว่านํ้าทะเลยังคงมีสภาพที่ดี โดยคุณภาพนํ้าทะเลจากผลสํารวจคุณภาพนํ้าปรากฎว่าค่า pH 
7.1 มก./ล. และค่า BOD5 มีค่า <5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามควรได้รับการ
คุ้มครองดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดการเน่าเสียเพ่ิมมากขึ้นจากมลพิษและสิ่งปฏิกูลที่ทิ้งลงทะเล59

60  
 ซึ่งในเวลาต่อมาจากการขาดการควบคุมดูแลที่ดีทําให้สภาพแวดล้อมเมืองพัทยาเริ่มมี
ความเสื่อมโทรมโดยมีสาเหตุจากการทิ้งขยะมูลฝอยลงคลองระบายนํ้าทําให้คลองเน่าเสีย การระบาย
นํ้าเริ่มติดขัดและของเสียทั้งหมดไหลลงทะเล ทําให้นํ้าทะเลเริ่มเน่าเสีย อีกทั้งปัญหาการรุกล้ําของ
อาคารบ้านเรือนบริเวณริมคลองนาเกลือ และบริเวณริมคลองพัทยาใต้ ทําให้คลองมีขนาดแคบลงและ
ต้ืนเขินทําให้เรือประมงไม่สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก และอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ที่
เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งส่งผลต่อการขาดความสมดุลของมวลทรายชายหาด จากสิ่งก่อสร้างบริเวณ
ชายหาด ซึ่งส่งผลต่อปัญหาการเคลื่อนสุทธิที่ลดลงของตะกอนทรายชายฝั่งซึ่งส่งผลต่อการกัดเซาะ
บริเวณชายหาด 

                                                        
 60 Japan International Cooperation Agency,  “Final Report Feasibility Study 
Pattaya Tourism Development,”  December, 1978, 34-35. 
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   (ก)      (ข) 

 
   (ค)      (ง) 

 
ภาพที่ 39 ภาพถ่ายแสดงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมืองพัทยา (พ.ศ.2520) 
 (ก) ถนนสุขุมวิท บริเวรปากคลองนาเกลือ 
 (ข) อาคารบ้านเรือบริเวณคลองนาเกลือ 
 (ค) คลองพัทยาใต้บริเวณโรงแรมสยามเบย์ชอร์ 
 (ง) คลองพัทยาใต้ 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December, 1978. 
 
  แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยาเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตมาโดยตลอด 
พร้อมด้วยศักยภาพ และปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมมาในอดีตรวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเจริญเติบโต
และการขยายเมืองอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว ผลกระทบที่เกิดข้ึนจะเห็น
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ได้จากปัญหาสิ่งแวดล้อม การรุกล้ําพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลได้ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ซึ่งจะเห็น
ได้อย่างเด่นชัดจากคุณภาพนํ้าทะเลเสื่อมโทรม พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเกิดการพังทลาย และกัดเซาะอย่าง
ต่อเน่ือง สาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สภาวะโลกร้อนทําให้
ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น และการทําลายพ้ืนที่ชายฝั่งจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ การก่อสร้างสิ่งรุกล้ํา
บนชายหาด การก่อสร้างสิ่งรุกล้ําลงไปในทะเล การถมทะเล โดยปัญหาการรุกล้ําพ้ืนที่ชายหาดเป็น
เรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรชายฝั่งที่เสื่อมโทรมลง จากการทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงทะเลและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยา ซึ่งมีการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่จนเกินขีดจํากัดน่ันเอง  
 

   (ก)      (ข) 
 

 
ภาพที่ 40 ภาพถ่ายแสดงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมืองพัทยา (พ.ศ.2520) 
 (ก) อาคารรุกล้ํา และท่าเรือบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
 (ข) อาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December, 1978. 
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ภาพที่ 41 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยา พ.ศ.2517 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2539 
 (ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายทางอากาศ (พ.ศ.2517 และ พ.ศ.2539) ของกรมแผนทีท่หาร) 
 
 4. ช่วงท่ี 4 พ.ศ.2532 (การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง) 
  จากยุคที่มีการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งในช่วงระยะเวลา 10 
ปีที่ต่อมาเมืองพัทยามีการลงทุนพัฒนาทั้งด้านการท่องเท่ียวและอสังหาริมทรัพย์จากภาคเอกชนและ
ทุนต่างชาติจํานวนมาก ทําให้โครงสร้างพ้ืนฐานที่ลงทุนโดยภาครัฐไม่เพียงพอที่จะรองรับความ
เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด6 0

61 อีกทั้งการเจริญเติบโตของเมืองขาดการควบคุมและการวางแผนผัง
เมืองที่ถูกต้อง จึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นหลายประการ ดังน้ันทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมือง
พัทยาช้ากว่ากระแสการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด ในอนาคตปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีจะทวี
ความรุนแรงมาขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เมืองพัทยาสูญเสียช่ือเสียงในการเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศ
ระดับโลกได้หากไม่มีแผนการแก้ไขในระยะยาวไว้รองรับ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่มีอยู่แต่ยังไม่รับการ
แก้ไข และด้วยเหตุที่เมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้การบริหารของภาครัฐไม่ทันต่อ
การเจริญเติบโตนี้ ก่อให้เกิดปัญหา นํ้าเสียที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมต่าง ๆ และมีการระบายทิ้งลงอ่าว
พัทยา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก ดังน้ัน 

                                                        
 61 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล, ข้อมูลวิชาการช้ี อีก 5 ปี พัทยาจะไม่มีหาดเหลือ. 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําเสียของ
เมืองพัทยาอย่างเป็นระบบทั้งพ้ืนที่ โดยจะรองรับปริมาณนํ้าเสียที่จะเกิดข้ึนในเมืองพัทยาได้ถึง 20 ปี
ข้างหน้า61

62  
  อีกทั้ง ปัญหาการกัดเซาะชายหาดพัทยาเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเน่ือง โดยจากการ 
ศึกษาใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลระยะไกล (RS) พร้อมกับมีการ
ตรวจสอบข้อมูลจากภาคสนามและภาพถ่ายเก่าๆ ในช่วงเวลาที่ต่างๆ กัน จากข้อมูลการแปลภาพถ่าย
ทางอากาศปี พ.ศ.2496, 2510 ,2517, 2539 และ 2545 พบว่า หาดพัทยามีการกัดเซาะที่รุนแรงใน
พ้ืนที่บริเวณต้ังแต่พัทยาเหนือจนถึงพัทยาใต้ระยะทางทั้งสิน 2.7 กิโลเมตร สําหรับบริเวณพัทยาใต้
จนถึงปลายแหลมบาลีฮาย ปัจจุบันไม่พบปัญหาการกัดเซาะใดๆ ข้อมูลภาพถ่ายปี พ.ศ.2495 บ่งบอก
ว่าหาดพัทยาในอดีตมีความสวยงามมาก มีพ้ืนที่หน้าหาดทั้งสิ้น 96,128.4 ตารางเมตร หรือประมาณ 
60 ไร่ ความหนาเฉล่ียของหน้าหาดอยู่ที่ 35.60 เมตร พบว่าข้อมูลปี พ.ศ.2510 หน้าหาดพัทยามีการ
กัดเซาะเหลือเพียง 55,818.3 ตารางเมตร หรือประมาณ 34 ไร่ ความกว้างหน้าหาดเหลือเพียง 20.60 
เมตร และข้อมูลปี พ.ศ. 2517 หน้าหาดพัทยาถูกการกัดเซาะเหลือเพียง 49,919.4 ตารางเมตร หรือ
ประมาณ 31 ไร่ ความกว้างหน้าหาดลดลงเหลือเพียง 18.5 เมตรเท่าน้ัน ซึ่งอัตราการกัดเซาะชายหาด
พัทยาต้ังแต่ปี พ.ศ.2495 ถึง 2517 มีอัตราการกัดเซาะเฉล่ียที่ 0.78 เมตร/ปี การกัดเซาะชายหาด
พัทยารุนแรงและวิกฤติที่สุดในราวปี พ.ศ. 2535-2536 63 ขณะนั้นพบว่าชายหาดแทบไม่เหลือพ้ืนที่
หน้าหาด โดยเฉพาะขณะนํ้าทะเลขึ้นสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้รับความเดือดร้อน
อย่างหนัก ไม่มีหาดไว้ใช้พักผ่อนส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง  
  จากการแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศปี 2539 พบว่าชายหาดพัทยามีความกว้างหาด
ประมาณ 30.3 เมตร มีพ้ืนที่หน้าหาดคิดเป็น 81,778.9 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 51 ไร่ ซึ่งสามารถต้ัง
ข้อสังเกตได้ว่าชายหาดมีการถมทะเลเพ่ิมข้ึนในปีใกล้เคียงกับปี พ.ศ.2539 จากการสอบถามข้อมูล
ผู้ประกอบการเช่าเตียงผ้าใบชายหาด ก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องตรงกันว่ามีการนําทรายมาถมโดย
หน่วยงานท้องถิ่นในขณะน้ัน และเมื่อเปรียบเทียบกับชายหาดพัทยาในปี พ.ศ.2545 พบว่า ชายหาด

                                                        
 62 กรมควบคุมมลพิษ, โครงการจัดการน้าํเสยีเขตควบคุมมลพิษเมืองพทัยา, เข้าถึงเมื่อ 
20 มกราคม 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai. 
cfm?task=lt2000&id=77 
 63 เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,”  ธันวาคม 
2547. 
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พัทยาถูกกัดเซาะด้วยอัตราประมาณ 1.8 เมตร/ปี ทําให้หน้าหาดพัทยาเหลือความกว้างเพียง 18.70 
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่เท่ากับ 50,500.7 ตารางเมตร หรือประมาณ 31 ไร่63

64  
  โดยทางนักวิชาการได้ให้ข้อสังเกตถึง สาเหตุของการกัดเซาะชายหาดพัทยาเกิดจาก
การท่ีตะกอนทรายที่เคยเติมให้อ่าวพัทยาจากตอนบนของลํานํ้า และน้ําท่วมไหลหลากจากพ้ืนที่
ชายฝ่ังลงสู่อ่าวพัทยาได้ลดน้อยลง การนําพาตะกอนของคลื่นมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังใช้ประโยชน์
หรือกิจกรรมชายหาดที่เปลี่ยนแปลงไปในพ้ืนที่อ่าวพัทยา การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล 
ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายหาดพัทยาอย่างรุนแรง64

65 
 

 
ภาพที่ 42 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยาเปรียบเทียบ พ.ศ.2539 กับ พ.ศ.2545 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,  
27 กุมภาพันธ์ 2552. 
 
 

                                                        
 64 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล, ข้อมูลวิชาการช้ี อีก 5 ปี พัทยาจะไม่มีหาดเหลือ. 
 65 เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาพที่ 43 ภาพถ่ายบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2535 
ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “เอกสารการประชุมช้ีแจงโครงการ
ศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพ่ือการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี, 2554,” 
(ภาพจากคุณอารี ยินดี และสวุรรณา ศุภชาติไกรสร, เมษายน 2535). 
 

 
 
ภาพที่ 44 ภาพถ่ายบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2555 
ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “เอกสารการประชุมช้ีแจงโครงการ
ศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพ่ือการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี, 2554.” 
(ภาพได้รับจากคุณวีรศักด์ิ เช่ียวกิจ) 
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 5. ช่วงท่ี 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสูค่วามย่ังยืน) 
  สภาพแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยาเข้ามาสู่ยุควิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอีกคร้ัง หลังจาก
ที่การเจริญเติบโตของพ้ืนที่มีมาอย่างต่อเน่ือง การออกกฎหมายควบคุม รวมถึงการออกประกาศจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ประกาศ ณ.วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2535 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกําหนดให้การ
ก่อสร้างที่ตัดผ่านแนวชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตรห่างจากระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุด ต้องจัดรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ ซึ่งบังคับใช้ทั่วประเทศ แต่ด้วยเนื่องจากสภาพแวดล้อม
และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ทําให้ภาครัฐได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบางละมุงและอําเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 31 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 ซึ่ง
บังคับใช้เฉพาะบริเวณพ้ืนที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ดังน้ันจะเห็นได้ว่ามาตรการที่บังคับใช้
น้ันสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรมลงในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่ง
หากไม่มีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมในเมืองพัทยา ถึงจุดวิกฤตที่ไม่
สามารถดําเนินการแก้ไขได้ 
  โดยจะเห็นได้ว่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอันได้แก่ปัญหาน้ําเสีย อัน
เน่ืองจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระบบบํ้าบัดนํ้าเสียของเมืองพัทยา ไม่สามารถ
ครอบคลุมได้ในทุกพ้ืนที่ส่งผลให้การระบายนํ้าเสียลงพ้ืนที่ทะเลก่อให้เกิดนํ้าทะเลเน่าเสีย โดยจากการ
สํารวจคุณภาพนํ้าทะเล ปี พ.ศ.2547 โครงการศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังน้ี 
  การศึกษาคุณภาพนํ้าทะเลบริเวณชายหาดพัทยา โดยการเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้า
บริเวณพ้ืนที่โครงการจํานวน 4 สถานี โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ 300 ม. และทําการเก็บ
ตัวอย่างนํ้าทะเลในขณะที่นําลงต่ําสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2547 ได้แก่ 
  สถานที่ 1 (ST1): บริเวณปลายแหลมพัทยา 
  สถานีที่ 2 (ST2): บริเวณปลายท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย 
  สถานีที่ 3 (ST3): บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ 
  สถานีที่ 4 (ST4): บริเวณสโมสรเรือใบ (พัทยากลาง) 
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ภาพที่ 45  ภาพแสดงผังจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลและนิเวศทางนํ้า 
ที่มา: ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547. 
 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทะเลทั้ง 4 สถานี พบว่าค่า pH มีค่าระหว่าง 7.8-8.0 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยมีค่าระหว่าง 3.8-10.5 มก./ล. ทุกสถานี สําหรับฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
มีค่าระหว่าง 28-1,000 มก./ล. โดยมีค่าสูงสุดที่สถานีที่ 2 (ST2) บริเวณปลายท่าเทียบเรือแหลมบาลี
ฮาย ส่วนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดมีค่าระหว่าง 50-5,000 มก./ล. โดยมีค่าสูงสุดตรวจวัดได้ที่สถานี
ที่ 2 (ST2) เช่นเดียวกัน ส่วนพวกโลหะหนักได้แก่ เหล็กทั้งหมดมีค่าระหว่าง 0.079-0.128 มก./ล. 
แมงกานีสมีค่าระหว่าง 0.003-0.006 มก./ล. สังกะสีและทองแดงมีค่าระหว่าง 0.022-0.056 มก./ล. 
และ 0.048-0.052 มก./ล. ตามลําดับ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งเพ่ือ
การว่ายน้ําตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาตฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) โดยเฉพาะแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่กําหนดไม่เกิน 1,000 มก./ล. แต่จากผลการตรวจวิเคราะห์ที่สถานีที่ 2 
(ST2) และสถานีที่ 4 (ST4) พบว่ามีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด65

66 

                                                        
 66  เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547. 
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 อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค การจัดการกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้น และปัญหาที่สําคัญอีกประการได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายหาดที่มีมาอย่างต่อเน่ือง 
จากผลการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นว่าชายหาดพัทยานั้นหายไปจากการกัดเซาะชายฝั่ง และมีการ
คาดการณ์ว่าหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ชายหาดพัทยาหายไปในท่ีสุด โดย
สาเหตุเน่ืองมาจากตะกอนทรายที่เคยเติมให้อ่าวพัทยาจากตอนบนของลํานํ้าลดน้อยลง การนําพา
ตะกอนของคลื่นที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการใช้ประโยชน์หรือกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายหาดที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาดอย่างรุนแรงมากขึ้น66

67 และจากปัญหาน้ํา
ทะเลกัดเซาะชายหาดพัทยา จนพ้ืนที่หน้าหาดหดหายไปจากเดิมที่ ปีพ.ศ. 2495 มีพ้ืนที่หน้าหาดกว้าง
เฉลี่ย 35.60 เมตร โดยปัจจุบันพบว่าชายหาดหดเหลือเพียง 4-5 เมตร67

68 ซึ่งในบางฤดูกาลชายหาดถูก
นํ้าทะเลพัดทรายออกไปบางส่วนเหลือไม่ถึง 1 เมตรโดยบางช่วงไม่มีพ้ืนที่หน้าชายหาดให้เห็นเลย 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นด้วยโครงสร้างแข็ง ทําให้มวลทรายที่พัดเอาทราย
บริเวณดังกล่าวหายไปหมด จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
อย่างย่ิง มีการรายงานข่าวเร่ืองชายหาดพัทยาไปทั่วโลก ทําให้หน่วยงานภาครัฐกลับมาเริ่มให้
ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าว มีการศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข68

69  
 

                                                        
 67 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล, อีก 5 ปี หาดพัทยา อาจหายจากแผนท่ี, เข้าถงึเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.pattaya.go.th/app/webboards/viewtopic. 
php?f=8&t=2566 
 68 ไทยรัฐ, “โวย จนท.ทํางานอืด หาดพัทยาหดทุกวัน,” ไทยรัฐ (3 กุมภาพันธ์ 2554). 
 69 Noppawan Bunluesilp, “Thailand’s Pattaya beach could vanish in just 5 
year,” The Times of India and Asian Age.  (February 2, 2011). 
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ภาพที่ 46 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยาเปรียบเทียบ พ.ศ.2545 กับ พ.ศ.2556 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”  
27 กุมภาพันธ์ 2552. 
 

 

ภาพที่ 47 ภาพถ่ายแสดงบริเวณพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ และบริเวณแหลมบาลีฮาย 



 115 

 ปัจจุบันจะได้เห็นได้ว่า นอกจากอาคารรุกล้ําบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ซึ่งเป็นสาเหตุ

หน่ึงที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ยังคงมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ

เคลื่อนที่ของมวลทรายบริเวณอ่าวพัทยา อันได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยว การก่อสร้าง

โครงการที่จอดรถ-จอดเรือบริเวณแหลมบาลีฮาย รวมถึงการก่อสร้างอาคารบริเวณแนวชายฝั่งที่ส่งผล

ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมทางธรรมชาติ และยังรวมถึงสิ่งก่อสร้างโครงสร้างแข็งบริเวณแนวชายฝ่ัง 

กําแพงกันคลื่น และสิ่งก่อสร้างล่วงล้ําลํานํ้า (แสดงในภาพที่ 47 หน้า 114) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการออก

กฎหมายเข้ามาควบคุมแต่ในบางส่วนแต่ก็ยังไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้อย่างจริงจัง โดยนอกจากไม่

สามารถดําเนินการร้ือถอนอาคารท่ีรุกล้ําบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้แล้วน้ัน ยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูก

สร้างในทะเลเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการท่ีได้มี

การนําเสนอในผลการศึกษาต่างๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งหากมีการดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง

บริเวณชายหาดเพ่ิมเติมในอนาคตโดยมุ่งเน้นเพียงจะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจสะท้อนมาในรูปแบบต่างๆ จนทํา

ให้เมืองพัทยาไม่เหลือพ้ืนที่ชายหาดตามการคาดการณ์ในอนาคต 

 ข้อระเบียบ กฎหมาย แผน และนโยบาย 

 โดยในหัวข้อน้ีจะได้กล่าวถึง ข้อระเบียบ กฎหมาย รวมถึงแผนและนโยบาย ที่มีผลกับ

พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ (Pattaya Walking Street) และการพัฒนาเมือง โดยแบ่งเน้ือหาตาม

ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ ดังน้ี ช่วงที่ 1) ก่อนปี พ.ศ.2599 ที่มีการต้ังถิ่นฐานในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2) พ.ศ.2502 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านชาวประมงสู่

จุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วงที่ 3) พ.ศ. 2520 (หลังสงครามเวียดนาม) ช่วงที่ 4) ปี พ.ศ.

2532 (เป็นช่วงฟ้ืนฟูเมืองและพัฒนา) และช่วงที่ 5) พ.ศ.2552 ซึ่งมีการพัฒนาเมืองพัฒนาเพ่ือนําไปสู่

พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ดังนี้ 

 1. ช่วงท่ี 1 ก่อนปี พ.ศ.2499 (การต้ังถ่ินฐาน) 

  ช่วงระยะเวลาก่อนปี พ.ศ. 2499 พ้ืนที่ในเขตเมืองพัทยามีประชากรอาศัยอยู่ประปราย

โดยแบ่งพ้ืนที่หมู่บ้านออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) บริเวณพ้ืนที่พัทยาใต้ยังเป็นเพียงหมู่บ้านพักอาศัยซึ่ง

เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ และมีประชาชนอยู่อาศัยเพียงเล็กน้อย อยู่ในเขตปกครองของพ้ืนที่

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ (2) พ้ืนที่บริเวณนาเกลือ มีประชาชนที่อพยพมาต้ังถิ่นฐานจํานวน

มาก โดยพ้ืนที่นาเกลือถือเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการค้า การพักอาศัย และการทําประมง ของพ้ืนที่

อําเภอบางละมุง6 9

70 ในขณะน้ัน ทําให้รัฐบาลสมัยน้ันเริ่มเร่งเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการพ้ืนที่

                                                        
 70 สัมภาษณ์ สมควร ค้าขาย, ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา, 4 กรกฎาคม 2556. 
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บริเวณนาเกลือเพ่ือเป็นศูนย์กลางเมือง กระทั่งต่อมาในปี 2499 ทางราชการได้จัดต้ังเป็นสุขาภิบาลนา

เกลือขึ้น มีพ้ืนที่ในการปกครองประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งขณะน้ันหมู่บ้านชาวประมงบริเวณ

พัทยาใต้ ยังอยู่นอกเขตสุขาภิบาลนาเกลือ  

  ดังนั้น บริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านประมงบริเวณพัทยาใต้ จึงอยู่นอกเขตปกครองของสุขาภิบาล 
นาเกลือ โดยข้ึนอยู่ในเขตปกครองของอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งในขณะน้ันการออกบ้านเลขที่ 
สํามะโนครัวประชากร การแจ้งเกิดและการแจ้งเสียชีวิต ของพื้นที่น้ีดําเนินการโดยอําเภอบางละมุง 
และในส่วนกฎระเบียบการขออนุญาตอาคาร ข้อกําหนดผังเมือง ในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายที่ใช้
ควบคุมในบริเวณพ้ืนที่70

71 
 2. ช่วงท่ี 2 พ.ศ.2502 (การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่) 
  จากปี พ.ศ.2499 ที่ได้มีการจัดต้ังระบบสุขาภิบาลนาเกลือ (พ้ืนที่ปกครองประมาณ 
22.2 ตารางกิโลเมตร) ต่อมาเมื่อความเจริญเติบโตของเมืองได้มีมาอย่างต่อเน่ือง จึงมีการขยายเขต
ปกครองครอบคลุมมาถึงบริเวณพัทยาใต้ในปี พ.ศ. 2507 (พ้ืนที่ปกครองประมาณ 208.10 ตาราง
กิโลเมตร) โดยรูปแบบการปกครองสุขาภิบาล ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การช่าง ดูแลเร่ืองระบบ
สาธารณูปการ ถนนหนทาง การอนามัย ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน การคลัง ดูแลเร่ือง
งบประมาณ และการเก็บภาษีรายได้ และการศึกษา ดูแลเรื่องการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่ โดย
หลังจากขยายพื้นที่ปกครองครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ทําให้พ้ืนที่บริเวณนี้ได้ขึ้นอยู่กับ
สุขาภิบาลนาเกลือ การแจ้งเกิด แจ้งเสียชีวิต หรือการเข้า-ออก ย้ายถิ่นฐานจะต้องแจ้งกับทาง
สุขาภิบาลนาเกลือ  
  แต่ในขณะนั้นยังไม่ปรากฏข้อกฎหมายหรือข้อบังคับในการพัฒนาพ้ืนที่ทางกายภาพ 
โดยเมื่อปี พ.ศ.2518 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ การผังเมือง แต่สุขาภิบาลนาเกลือขณะน้ันยังไม่มี
การจัดทําและดําเนินการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมือง ทําให้การสร้างหรือการพัฒนา
เมืองยังไม่มีข้อกําหนดที่ใช้ในการควบคุมการพัฒนา โดยในช่วงขณะน้ัน เมื่อมีการซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อจะ
ได้รับใบครอบครอง ส.ค.1 (ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน เป็นหลักฐานแสดงการครอบครองที่ดิน) หรือ
ในสมัยน้ันเรียกว่า “ใบเหยียบยํ่าที่ดิน” เพ่ือการเข้ามาทําประโยชน์ และการพัฒนาที่ดิน โดยส่วนมาก
การออกเอกสารสิทธ์ิจะใช้พิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศ เพ่ือใช้ดําเนินการออกใบเอกสารสําคัญ
ต่างๆ กันในภายหลัง เช่น นส.3ก เป็นต้น71

72 

                                                        
 71 สัมภาษณ์ ศุภวรรณ โพธ์ิแก้ว, อดีตเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา, 27 มิถุนายน 2556. 
 72 เมืองพัทยา, ประวัติเมืองพทัยา. 
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 3. ช่วงท่ี 3 พ.ศ.2520 (หลังสงครามเวียดนามสู่ความเปน็เมืองท่องเที่ยว) 
  โดยก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521 พัทยามีฐานะเป็นส่วนหน่ึงที่อยู่ในเขตการ
ปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ แต่เน่ืองจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมมากท้ังจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ หน่วยการปกครองท่ีเป็น
สุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหา
ต่างๆ ดังน้ันรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ขึ้น7 2

73 
ด้วยผลแห่งพระราชบัญญัติน้ี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 จึงทําให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่
ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมี
ผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามี
ฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยาดังกล่าว มีความ
แตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทย มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบ
การปกครองของเทศบาลรูปแบบสภาและผู้จัดการ (Council and Manager Form) หรือผู้จัดการ
เทศบาล (City Manager) แบบเดียวกับของสหรัฐอเมริกา73

74 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าเป็นการนําเอา
ระบบบริหารรูปแบบผู้จัดการมาใช้บริหารเมืองพัทยานั่นเอง นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
ไทยด้วย การที่ได้ทดลองเอารูปแบบผู้จัดการมาใช้กับเมืองพัทยาเช่นน้ีก็ด้วยตระหนักว่า เป็นท้องถิ่นที่
อยู่ในเขตศูนย์กลางแห่งการท่องเท่ียว เขตอุตสาหกรรมและเขตท่าเรือน้ําลึก มีความเจริญและมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืนเป็นอันมาก โดยหลังจากที่เปลี่ยนการปกครองเป็นรูปแบบเมือง
พัทยาแล้วน้ัน ได้มีการจัดต้ังสํานักงานขึ้น อยู่บริเวณซอยพัทยา 6 ถนนพัทยาสาย 1  
  โดยในเวลาต่อมาการพัฒนาเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 5 และ 6 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยเร่งให้มีการ
จัดผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในชุมชนบริเวณพ้ืนที่เป้าหมายนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ
บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ศรีราชา บางละมุง อ่าวอุดม และเมืองพัทยา เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ดังน้ันจึงได้มีการเร่งดําเนินการและประกาศกฎกระทรวงบังคับใช้ผัง
เมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยผังเมืองฉบับแรกของเมืองพัทยา กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2526 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 5 ปี และได้มีการปรับปรุงคร้ังที่ 1 
ประกาศบังคับใช้โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2531 สิ้นสุดการบังคับใช้เป็นเวลา 
5 ปี ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 53.4 ตารางกิโลเมตร และในส่วนของการควบคุม

                                                        
 73 เร่ืองเดียวกัน. 
 74 ชวลิต สละ, ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 
(กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991), 2556), 1111. 



 118 

การพัฒนาเมืองพัทยา ณ.ขณะน้ัน มีกฎหมายที่สําคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ประกาศ ณ.วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 
 

  
 
ภาพที่ 48 ภาพผังเมืองฉบับแรกของเมืองพัทยา ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.2526 และผังเมอืง

รวมเมืองพัทยา พ.ศ. 2546 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สิทธิพร ภิรมย์รื่น, วิวัฒนาการของชุมชนและการวางผังเมืองในประเทศไทย, 
ตุลาคม 2555). 
 
  โดยความหนาแน่นที่เพ่ิมมากข้ึนของอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้เป็นอีกตัวแปรที่
แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ผลของภาพรวมทางด้าน
เศรษฐกิจทําให้ผู้ประกอบได้เข้ามาดําเนินกิจการบริเวณชายหาดพัทยาใต้เพ่ิมมากข้ึน เริ่มมีการกระทํา
ผิดกฎหมาย เน่ืองจากช่วงเวลาน้ี มีข้อกฎหมายท่ีใช้เป็นตัวควบคุมการพัฒนาได้แก่กฎหมายผังเมือง 
และกฎหมายควบคุมอาคาร แต่เน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้กลุ่มนักลงทุน รวมถึงผู้มี
อิทธิพลได้เข้ามาประกอบกิจการในพ้ืนที่จํานวนมาก มีการก่อสร้างอาคารรุกล้ําเข้าไปในชายหาดเพ่ิม
มากข้ึน ประกอบกับขาดการควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด และรวมถึงการควบคุมดูแลใน
ลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย เน่ืองจากอาคารบางส่วนยังคงเป็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ด้ังเดิมปะปนกับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาดําเนินการ เมื่อมีผู้เริ่มก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปในบริเวณชายหาดซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีบารมี มีอิทธิพลในพ้ืนที่ ทําให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนํากฎหมายใช้การจัดการได้ยาก ด้วยความ
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เกรงกลัวต่ออํานาจ การเมือง ระบบความสัมพันธ์กันในเรื่องของผลประโยชน์ ในลักษณะของระบบ
อุปถัมภ์ และอ่ืนๆ ส่งผลให้ อาคารอ่ืนๆ ก็ดําเนินการขัดต่อกฎหมายในขณะน้ัน ซึ่งหากมีการ
ดําเนินการตามกฎหมายก็จะต้องดําเนินการให้เท่าเทียมกันทุกหลังคาเรือน ดังน้ันการนํากฎหมู่มาใช้
ในขณะนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อเติมอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยในบางส่วนให้เหตุผล
ว่าหากไม่มีการต่อเติมเพ่ิมขึ้นจะทําให้อาคารบริเวณข้างเคียงรุกล้ําเข้ามาในส่วนพ้ืนที่ของตน โดย
ช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการได้ดําเนินการก่อสร้างต่อเติมในช่วงเวลานํ้าทะเลลด เมื่อน้ําทะเลลดชาวบ้าน
จะเริ่มต่ออาคารเพ่ิมเข้ามาในชายหาดเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 49 ภาพถ่ายแสดงอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2521 
 (ก)  อาคารรุกล้ํา และท่าเทียบเรอืบริเวณชายหาดพัทยาใต้  
 (ข)  อาคารรุกล้ํา และท่าเทียบเรอืบริเวณชายหาดพัทยาใต้  
 (ค)  อาคารรุกล้ํา และท่าเทียบเรอืบริเวณชายหาดพัทยาใต้  
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December, 1978. 
 

(ก) (ค) 

(ข) 
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  โดยอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารที่มีมาแต่เดิม เร่ิมต้ังแต่บ้านเรือนของชาวประมง ใน
อดีตซึ่งยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม แต่ ณ.ช่วงเวลาน้ี กฎหมายต่างๆ ที่ออกมาเพ่ือใช้ในการ
ควบคุมการพัฒนาถือว่าเป็นการควบคุมของเดิมที่มีอยู่ไม่ให้เพ่ิมมากข้ึน แต่ในทางกลับกัน การควบคุม
ถือไม่เป็นผลสําเร็จ เพราะ ณ.ช่วงเวลาน้ีอาคารท่ีมีอยู่เดิมได้ถูกต่อเติมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้
จากภาพถ่ายที่มีการเพ่ิมจํานวนและขนาดของอาคารมาโดยตลอด เป็นผลมาจากการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นทําเลทองของการประกอบการ โดยไม่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ 
  ในส่วนของนโยบายและแผนการพัฒนาในพ้ืนที่ ณ.ช่วงเวลาน้ีได้มีการดําเนินการ
จัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม พ.ศ.2521 โดยองค์ประกอบหลัก
ของการพัฒนา ได้เน้นในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป็นหลัก ซึ่ง
ตอบสนองกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ปัจจุบัน74

75  
  ในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจการท่องเท่ียว การจ้างงาน ประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่จํานวนมากข้ึน อันเน่ืองมาจาก 
แผนการพัฒนาพ้ืนที่ทางภาคตะวันออก พ.ศ.2529 Eastern seaboard-egional envitonmental 
management plan 198676 
  ดังน้ันแผนการจัดการพ้ืนที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นหน่ึงในแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยได้เสนอให้เมืองพัทยาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการชายหาดพัทยา (Pattaya action 
program) ซึ่งรวมถึง การจัดการขยะ การระบายนํ้า และน้ําเสีย ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีความจําเป็น
อย่างเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ มิฉะน้ันการลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว
และอื่นๆ จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชาติซึ่งหากไม่ดําเนินการ
จัดการจะมีความเสียหายมากกว่ามูลค่าการลงทุนในการจัดการพ้ืนที่ชายหาด โดยท่ีผ่านมาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ชายหาดลดตํ่าลง ซึ่งเมืองพัทยาได้มีโครงการจัดการสิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
บริเวณชายหาดโดยครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณพัทยาใต้ แต่เน่ืองจากโครงการมิได้มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง และขณะนั้นโครงการยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของชายหาดทําให้โดยภาพรวมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมชายหาดยังลดตํ่าลง สาเหตุจากการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด การปล่อยนํ้าเสีย

                                                        
 75 Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study 
Pattaya Tourism Development,” December 1978. 
 76 Office of the National Environment Board with Seatec International, 
“Final Report Eastern Seaboard-Regional Environmental Management Plan,” 
September 1986. 
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บริเวณชายหาด โดยขณะน้ันการระบายนํ้าเสียในเขตเมืองพัทยาทั้งหมด จะไหลลงตามธรรมชาติ และ
ไหลมาตามเส้นทางคลองนาเกลือ คลองพัทยาใต้ มายังพ้ืนที่บริเวณชายหาด เมื่อคลองมีสิ่งปฏิกูลมา
จํานวนมากทําให้ลําคลองเริ่มต้ืนเขิน กอปกับบริเวณปากคลองพัทยาใต้ยังมีอาคารรุกล้ําบริเวณ
ชายหาด ดังน้ันทําให้ทิศทางการไหลเวียนของน้ําเปลี่ยนไป ซึ่งก่อให้เกิดนํ้าเน่าเสียบริเวณชายหาด
พัทยา 
  ดังน้ันแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชายหาดพัทยาต้องมีความครอบคลุมใน
ส่วนที่เก่ียวเน่ืองทั้งหมด และหากไม่มีการดําเนินการก็จะทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด
พัทยาลดตํ่าลงไปเร่ือยๆ จนส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวกับเมืองพัทยา โดยโครงการที่ต้องเร่ง
ดําเนินการประกอบไปด้วย 1) Pattaya Wastewater Mgmt. Facillities Plan, 2) Pattaya 
Wastewater Treatment Plant Operation and Maintenance Training, and 3) Pattaya Solid 
Waste Mgmt. Program โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 163 ล้านบาท โดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดการจากรัฐบาลในเวลาต่อไป76

77 
            4. ช่วงท่ี 4 พ.ศ.2532 (การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง) 
  รูปแบบการปกครองของเมืองพัทยาได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองที่ต้องการความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ทันต่อการขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็วของเมืองพัทยาโดย รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีผลบังคับ ได้กําหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกต้ัง จึงยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 และตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 บังคับใช้ มีผลต้ังแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยนายกเมืองพัทยาคนแรกคือ พลเรือ
เอก สถาปน์ เกยานนท์ ซึ่งท่านเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถจึงทําให้การบริหารเมืองพัทยาใน
ระยะแรกผ่านไปได้ด้วยดี และในส่วน การควบคุมการพัฒนาเมืองพัทยาน้ัน มีกฎหมายที่สําคัญ 2 
ฉบับ ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองพัทยา และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารชายฝั่งทะเล เป็นตัว
ควบคุมการพัฒนา แต่การควบคุมดูเหมือนจะไม่ได้ผลนัก เพราะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
หนาแน่นตลอดแนวถนนที่มีการควบคุม77

78  
  ในส่วนของระเบียบกฎหมายที่ใช้ควบคุมด้านผังเมือง ณ.ขณะน้ี ที่สําคัญได้แก่ 1) ผัง
เมืองรวมเมืองพัทยา ประกาศบังคับใช้โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2531 และ
หลังจากน้ันได้มีการขยายเวลาบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 61 ออกไปอีก 2 คร้ัง คร้ังแรกเมื่อวันที่ 30 

                                                        
 77 เร่ืองเดียวกัน. 
 78 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
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ธันวาคม พ.ศ.2537 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2538 โดยหลังจากน้ันเมืองพัทยาได้จัด
ผังเมืองรวมเมืองพัทยา (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2546 มีอายุใช้
ต่อเน่ือง 5 ปี และหมดอายุบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองพัทยาคร้ังที่ 2 น้ีได้ขยายขอบเขตผังไปทางด้านทิศตะวันออก และพ้ืนที่ในทะเล คิดเป็นพ้ืนที่ใน
เขตผังเมืองรวมท้ังสิ้นประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร และได้ทําการต่ออายุผังเมืองฉบับน้ีไปอีก 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปีและได้หมดอายุในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2553  
  ในส่วนของกฎหมายควบคุมอาคาร ได้แก่การใช้อํานาจแห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และในการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมอาคารและสิ่งปลูก
สร้างเฉพาะบริเวณชายหาดพัทยาใต้7 8

79 ซึ่งขณะน้ันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติในการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารบริเวณดังกล่าว 
  โดยกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องในการควบคุมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายหาดได้แก่ 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 117(61) ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําเข้าไปในเหนือนํ้า และใต้นํ้าของแม่นํ้า ลําคลอง บึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทยหรือบน
ชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 
  ณ.ที่น้ีจะได้กล่าวถึงในส่วนที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาเท่าน้ัน โดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 
2456 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 วรรคสองซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี7้9

80  
  ข้อ 1 “ล่วงล้ําลําแม่นํ้า” หมายความว่า ล่วงล้ําเข้าไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใต้นํ้าของ
แม่นํ้า ลําคลองบึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว  
  ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้าต้องเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดต่อกับแม่นํ้า 

                                                        
 79 กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ

รายละเอียด โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 

 80 “กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111, ตอน 36 ก (24 สิงหาคม 2537), 

เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.md.go.th/law/policy63.php 
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ลําคลอง บึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทยหรือบนชายหาดทะเลดังกล่าว 
  ข้อ 12 การย่ืนคําขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลํานํ้าแม่นํ้าและการ
แจ้งการโอนสิทธิในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้า ให้ย่ืน ณ กรมเจ้าท่า หรือย่ืนที่
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ซึ่งอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้าที่
ขออนุญาตปลูกสร้างต้ังอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเจ้าท่าน้ันๆ ก็ได้ 
  ข้อ 13 ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้าอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 ใช้บังคับ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาต ถ้าได้เสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมายและได้ย่ืนคําขออนุญาตภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตได้ 
  แต่ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตรายต่อการ
เดินเรือ หรืออาจทําให้ทางน้ําเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าท่าจะสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองร้ือถอน ปรับปรุง หรือแก้ไขอาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดนั้นก่อนได้  
  แผน และนโยบาย 
  ในส่วนของนโยบาย และแผนการพัฒนาเมืองพัทยา เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการจัดทํา
แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเมืองพัทยาในปี พ.ศ.2532 ได้แก่ โครงการการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมทั้งศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูบูรณะและ
พัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งโครงการที่ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการ
ถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ 2) โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และ 3) โครงการฟ้ืนฟูบูรณะ
ชายหาดพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังน้ี 
  1. โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้  
   สาเหตุเน่ืองจากความเสื่อมโทรมของชายหาดพัทยา โดยเฉพาะบริเวณพัทยาใต้ที่มี
อาคารรุกล้ําไปในทะเล ทําให้หาดขาดความต่อเน่ืองและเสียภูมิทัศน์ นอกจากน้ีบริเวณใต้อาคารรุกล้ํา
เต็มไปด้วยนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล จําเป็นจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น โครงการถมทะเลจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงพ้ืนที่ทะเลบริเวณดังกล่าว ให้มีภูมิทัศน์ดีขึ้น และยังเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
สามารถนําไปใช้เป็นที่จอดรถ สวนสาธารณะ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หรือเป็นพ้ืนที่ใช้ทําประโยชน์ที่
จําเป็นและเหมาะสมอ่ืนๆ นอกจากน้ียังเป็นการปิดก้ันไม่ให้มีการรุกล้ําเพ่ิมของอาคารรุกล้ําที่มีอยู่เดิม
อีกด้วย 
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงผังขอบเขตและที่ต้ังโครงการถมทะเลบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” กุมภาพันธ์ 2537. 
 
  2. โครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา  
   สาเหตุเน่ืองจากขาดความสะดวกและปลอดภัยของนักท่องเท่ียวทางเรือ โครงการ
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการขึ้น-ลงเรือของผู้โดยสาร ก่อให้เกิดระเบียบการจราจรทางนํ้า ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางเรือทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
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ภาพที่ 51 ภาพถ่ายท่าเรือ และที่จอดรถบริเวณชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2520 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December, 1978. 
  

  
 

ภาพที่ 52 ภาพแสดงผังขอบเขตและที่ต้ังโครงการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กมุภาพันธ์ 2537. 
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  3. โครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดพัทยา  
   สาเหตุเน่ืองจากความสกปรกของชายหาดพัทยาและพ้ืนที่ชายหาดเกือบทั้งหมด
จมนํ้าเมื่อเวลานํ้าทะเลข้ึนสูง ทําให้ไม่มีพ้ืนที่ที่จะเดินตามชายหาด โครงการฟื้นฟูบูรณะชายหาดจึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่หาดทรายที่สวยงาม และเป็นหาดทรายแห้งสําหรับการเดินเล่น และการ
พักผ่อนหย่อนใจชายทะเล 
  

 
 

ภาพที่ 53 ภาพแสดงผังขอบเขตและที่ต้ังโครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดพัทยา 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการ, “รายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 15 กุมภาพันธ์ 
2537. 
 
 5. ช่วงท่ี 5 พ.ศ.2552 (การพัฒนาเมืองสูค่วามย่ังยืน) 
  จากนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองพัทยาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 
25 มีนาคม พ.ศ.2552 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้เมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยงเป็นพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยต่อมาได้มีการจัดทํา “แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง” โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด, บริษัท เอส.เจ.เอ.ทรีพี จํากัด, บริษัท 
แอ๊ก ซิส แลนด์สเคป จํากัด เป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทฯ ดังกล่าว “โดยพ้ืนที่ท่องเที่ยวเมือง
พัทยา  จังหวัดชลบุรีน้ันเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจทั้งระดับภาคและระดับประเทศและ
มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก  จึงทําให้เมืองพัทยามีจํานวนของประชากรและนักท่องเท่ียวเดินทาง  เข้ามา
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ในพ้ืนที่จํานวนมาก ทําให้ลักษณะการเติบโตของเมืองพัทยาทางด้านกายภาพและชุมชนออกไปสู่พ้ืนที่
เทศบาลและตําบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบนอก การแก้ไขปัญหาของเมืองพัทยาใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาพร้อมไปกับพ้ืนที่เช่ือมโยงโดยรอบอย่างเป็นระบบ” 81 การพัฒนาที่
มีมาอย่างต่อเน่ืองกอร์ปกับผลการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดโครงการ
พัฒนาในพ้ืนที่อันส่งผลถึงสภาพกายภาพ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง จากผลการศึกษา
ดังกล่าวได้มีการนําเสนอแผนการพัฒนาพ้ืนที่โครงการระยะที่ 1 เร่งด่วน (0-5 ปี) และ โครงการระยะ
ที่ 2 (6-10 ปี) ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Intermodal 
Station) 2) โครงการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่หน้าหาดพัทยา (Pattaya Beachfront Revitalization) 
3) โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาเกลือ และ 4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหลมบาลีฮาย  
  โดยจะเห็นได้ว่าโครงการที่ 4) โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย ซึ่งเกิดจากการ
ขยายตัวของเมืองพัทยาเน่ืองจากการท่องเท่ียว ทําให้เมืองเริ่มมีความหนาแน่นข้ึน ซึ่งต่อมาก็ได้มีการ
ออกกฎหมายรวมถึงข้อบังคับท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือบังคับใช้ โดยเฉพาะกฎหมายที่เ ก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้อย่างจริงจังในการดําเนินการร้ือถอน
อาคารที่รุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ได้ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเน่ืองตลอดมา จากผล
การศึกษาในแผนแม่บทฯ ซึ่งให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ข้อจํากัดในการ
พัฒนาอันเน่ืองจากมีอาคารรุกล้ําชายหาดสาธารณะ ที่ยังไม่สามารถรื้อถอนออก ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาพ้ืนที่ชายหาด อีกท้ังยังเป็นพ้ืนที่ ที่เข้าถึงได้ยาก เพราะต้ังอยู่ริมปลายหาดพัทยาใต้ ที่มีการ
พัฒนาที่หนาแน่นรายล้อม 81

82 โดยแผนแม่บทฯ ยังได้นําเสนอถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาพ้ืนที่ 
อันเน่ืองจากแนวโน้มการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จึงได้เสนอให้การพัฒนาการท่องเที่ยวพ้ืนที่พิเศษเมือง
พัทยาซึ่งจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจํากัดต่างๆ ที่มีอยู่ โดยได้มีการนําเสนอให้ทําการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ชายหาดพัทยาใต้ การจัดทําพ้ืนที่ริมชายหาดให้เป็นพ้ืนที่โล่งขนาดใหญ่ และสร้างศูนย์กลางพ้ืนที่
พัทยาใต้ใหม่ ให้รองรับการท่องเที่ยว อีกทั้งปรับปรุงการเช่ือมโยงของพ้ืนที่กับพ้ืนที่ข้างเคียง โดย
ออกแบบภายใต้แนวคิด Greenovative Image ซึ่งรูปแบบที่ได้นําเสนอเป็นการก่อสร้างโครงสร้าง
แข็งลงไปในบริเวณพ้ืนที่ทะเล เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาแนวอาคารรุกล้ําชายหาด โดยมีการ
กําหนดการใช้สอยพ้ืนที่เป็นลานกิจกรรม สวนสาธารณะ ศูนย์กลางการเช่ือมโยงพื้นที่ เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณพัทยาใต้  

                                                        
 81 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง,” 
สิงหาคม 2553, 2-1. 
 82 เร่ืองเดียวกัน, 6-27, 6-29. 
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ภาพที่ 54 ภาพแสดงทัศนียภาพโครงการพัฒนาพ้ืนที่แหลมบาลีฮาย  
ที่มา: ดัดแปลงจาก สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ, “รายงาน
สรุปผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง,” สิงหาคม 
2553. 
 



 129 

บทสรุปข้อมูลพื้นทีศ่ึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเน้ือหาของข้อมูลพ้ืนที่ที่ได้ศึกษาโดย
ได้แบ่งหัวข้อตามข้อมูลศึกษาเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
 1. ด้ายกายภาพ จากสรุปข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาด้านกายภาพจะเห็นได้ว่าชุมชนเมืองบริเวณ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพัทยา โดยในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ 
โดยลักษณะกายภาพในพ้ืนที่มีลักษณะเป็นอ่างโค้งเสี้ยวพระจันทร์ มีความกว้างหน้าหาดกว้างโดย
เฉลี่ย 36.50 เมตร โดยต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากหมู่บ้านชาวประมงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพบริเวณพ้ืนที่ การสิ่งปลูกสร้างชนิดต่างๆ 
การก่อสร้างอาคารตามแนวชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการก่อสร้างอาคารบริเวณพ้ืนที่ชายหาด
พัทยาใต้ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกินขีดจํากัด ทําให้พ้ืนที่เกิดความหนาแน่นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
บริเวณแนวชายฝั่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่หน้าหาดที่ลดลงปัจจุบันพ้ืนที่ความ
กว้างหน้าหาดลดลงโดยเฉล่ียกว้างประมาณ 4-5 เมตร และปัญหาอ่ืนๆ ตามมาก  
 2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสรุปได้ว่า พ้ืนที่บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ในอดีตเป็นชุมชนขนาดเล็ก โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก จนกระท่ัง
ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในพ้ืนที่จากหมู่บ้านชาวประมงเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
การท่องเท่ียว ทําให้พ้ืนที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้กลายเป็น
พ้ืนที่เศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองพัทยา จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติชายหาด สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวบันเทิง ร้านอาหาร และศูนย์กลางการค้า การบริการ 
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของประชากรในพ้ืนที่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามมา โดยจากข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า สภาพชุมชนในพ้ืนที่มีลักษณะโครงข่ายที่มี
ความสัมพันธ์กันทั้งในด้านระบบเครือญาติ และความสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวธุรกิจ การเมือง และ
อิทธิพลในพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการดํารงค์อยู่ของชุมชนบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาจะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมในอดีตของพ้ืนที่
ซึ่งเป็นชายหาดที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชาวประมงเป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการนํ้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเกิน
ขีดจํากัด อีกทั้งการทําลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการการขยายตัวของเมืองส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยที่
เพ่ิมข้ึน การปล่อยของเสียลงทะเล การก่อสร้างอาคารบุกรุกพ้ืนที่ธรรมชาติทําให้เกิดการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมชายฝั่ง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมาอย่างมากมาย โดยปัญหาที่มีมาแต่ในอดีตที่ยังไม่รับการแก้ไขส่งผลกระทบมาจนกระทั่ง
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เสื่อมโทรมลง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ลดหายไป ส่งผลกระทบไปยัง
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บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งที่เป็นวงกว้าง ปัญหาโลก
ร้อนซึ่งส่งผลให้ระดับนํ้าทะเลข้ึนสูง ปัญหามลภาวะทางนํ้า เป็นต้น 
 4. ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาอาจกล่า
สรุปได้ว่า พ้ืนที่เมืองพัทยานั้นในอดีตประกอบด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนย่านนาเกลือ และชุมชนย่าน
พัทยาใต้ โดยในอดีตปี พ.ศ.2499 ชุมชนย่านนาเกลือ ถือเป็นศูนย์กลางชุมชนซึ่งปกครองด้วยระบบ
สุขาภิบาลนาเกลือ และในส่วนของพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้น้ันเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆ ซึ่งต้ังอยู่นอกเขตการปกครองสุขาภิบาลนาเกลือ จนกระทั่งการเจริญเติบโตจากการท่องเท่ียว 
จึงทําให้มีการขยายเขตปกครองครอบคลุมพ้ืนที่มายังบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ในปี พ.ศ.2507 
และจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา ปี พ.ศ.2521 ได้มีการพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ซึ่งเป็นรูปแบบปกครองพิเศษเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ
บริหารจัดการ โดยต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
เพ่ือรองการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาที่ต้องการอิสระในการบริหารจัดการ  
 ในด้านแผน นโยบาย โดยช่วงปี พ.ศ.2520 เมืองพัทยาได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอัน
เนื่องจากได้มีการผลักดันในการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายให้
มีการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งตะวันออก เป็นย่านนิคมออุตสาหกรรม จึงได้มีการร่างผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะซึ่งเมืองพัทยาถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝั่ง มีการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการท่องเท่ียว (Pattaya 
tourism development 1978) และแผนพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม (Eastern seaboard3regional 
environmental management plan 1986) โดยต่อมาได้มีการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเมือง 
พ.ศ.2532 เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานการศึกษาอันเก่ียวเนื่องกับแผนแม่บทการ
พัฒนาเมือง ปี พ.ศ.2532 ซึ่งส่งผลกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง ได้แก่ โครงการฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาเมือง
พัทยา พ.ศ.2537 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้เมืองพัทยา พ.ศ.2547 โครงการเสริมทรายบูรณะ
ชายหาดเมืองพัทยา พ.ศ.2555 โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา เป็นต้น  
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บทที่ 5 
 

การวิเคราะหข์้อมูลและผลการศึกษา 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลหนังสือ เอกสาร ผลการ
ศึกษาวิจัย และการสัมภาษณ์ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์การพัฒนาเอกชน, นักวิชาการ, ภาครัฐ และ
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่สรุปผลการศึกษา โดยการแบ่งนําเสนอข้อมูล
เป็นส่วน 4 ส่วน ดังน้ี 
 1. ด้านกายภาพ 
 2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย 
 
การวิเคราะหแ์ละสรปุผลการศึกษาด้านกายภาพ 
 การวิเคราะหด้์านกายภาพ 
 ด้วยตําแหน่งที่ต้ังของเมืองพัทยาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 150 กิโลเมตร โดย
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เนิน ลักษณะกายภาพในพ้ืนที่ที่ต้ังอยู่มีลักษณะชายหาดเป็นอ่าวโค้งเสี้ยว
พระจันทร์ โดยมีแนวชายหาดความยาวประมาณ 4.6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งมีจุดเริ่มต้น
บริเวณโค้งโรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา จนถึงบริเวณเขาทัพพระยา (แหลมบาลีฮาย) สภาพกายภาพ
พ้ืนที่จากอดีต (ราว พ.ศ.2495) มีความกว้างหน้าหาดประมาณ 35.60 เมตร ทอดยาวไปตลอดแนว
ชายหาดอ่าวพัทยา ลักษณะทางกายภาพในพ้ืนที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ
เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากมนุษย์ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของชุมชน การขยายตัวของชุมชนใน
พ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเกินขีดจํากัด โดยลักษณะพ้ืนที่แต่เดิมเป็นเพียงชายหาดธรรมชาติมี
ชายหาดทรายยาวตลอดโค้งอ่าวพัทยา แต่เมื่อเริ่มมีการเข้ามาต้ังถิ่นฐานในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยา
ใต้ มีการก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย การประกอบอาชีพประมง การก่อสร้างสะพานปลา ท่าเทียบ
เรือประมง ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อกายภาพของพ้ืนที่ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กายภาพโดยจะเห็นได้จากแนวอาคารบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งต่อมาจุดเปลี่ยนที่สําคัญซึ่ง
ส่งผลต่อกายภาพพ้ืนที่ได้แก่ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชน ซึ่งเกิดข้ึนราว พ.ศ.2502 (ช่วง
สงครามเวียดนาม) การเจริญเติบโตท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วของชุมชนบริเวณชายหาดพัทยาใต้ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงจากชุมชนประมงพักอาศัย เป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของทหารสหรัฐ 



 132 

ทําให้พ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้พ้ืนที่เริ่มมีความหนาแน่นข้ึน
อันเน่ืองมาจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวใน
ขณะนั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวในพ้ืนที่ ทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด  
 

 

  
 
ภาพที่ 55 ภาพถ่ายกายภาพย่านชายหาดพัทยาใต้ (ถนนคนเดิน) เปรียบเทียบปี พ.ศ.2510 กับ 
 พ.ศ.2520 
ที่มา: วีรวัฒน์ ค้าขาย, พัทยาพีเพลิ มีเดียกรุ๊ป, เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.pattayapeople.com 
 
 ความเจริญเติบโตของชุมชนบริเวณชายหาดพัทยาใต้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่น
ของการใช้พ้ืนที่เร่ิมเห็นได้ชัด โดยจะเห็นได้จากการก่อสร้างอาคารรุกล้ําบริเวณพ้ืนที่สาธารณะบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ เน่ืองจากจุดขายของการท่องเท่ียวในขณะน้ันได้แก่พ้ืนที่บริเวณชายหาดโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงบริเวณชายหาดพัทยาใต้ เร่ิมมีการก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานพักตากอากาศ ร้านอาหาร 
ร้านค้าเพ่ือประกอบกิจการพาณิชยกรรม และบาร์เบียร์ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว 
การใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้กายภาพในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับ
สาเหตุที่สําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด การเมืองสีเขียว (The environmental 
politics) โดยจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ความกว้างหน้าชายหาดทอดยาวโดยไม่มีการรุกล้ําเข้าไปใช้ในบริเวณ
พ้ืนที่ชายหาด เปลี่ยนแปลงไปโดยส่ิงก่อสร้างนานาชนิด ได้แก่ อาคาร สะพานปลา ท่าเทียบเรือ ซึ่ง
จากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อความกว้างพ้ืนที่หน้าหาดที่เริ่มลดลง ซึ่งถือเป็นอีก
หน่ึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพ้ืนที่ชายหาดและอ่าวพัทยา โดยสภาพพ้ืนที่ชายหาดที่
เปลี่ยนแปลงไปจากแนวอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ทําให้ชายหาดของอ่าวพัทยาขาดความ
ต่อเน่ือง สาเหตุจากแนวอาคารที่ก่อสร้างเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งทําให้พ้ืนที่
ชายหาดของอ่าวพัทยาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) บริเวณชายหาดที่เริ่มต้นจากโค้งดุสิต 
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(บริเวณพัทยาเหนือ) ถึงบริเวณถนนพัทยาใต้ และในส่วนที่ 2) บริเวณคลองพัทยาใต้ จนถึงสุดโค้ง
ชายหาดบริเวณแหลมบาลีฮายซ่ึงในอดีตนั้นพ้ืนที่อ่าวพัทยาถือเป็นชายหาดลักษณะอ่าวโค้งที่มีความ
ต่อเน่ืองสวยงาม โดยหลังจากมีการก่อสร้างอาคารรุกล้ําเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ทําให้ชายหาดถูกแยก
แบ่งเป็นสองส่วนตามท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยพ้ืนที่บริเวณที่ 1 ถูกตัดขาดในเร่ืองของกิจกรรมการ
ใช้พ้ืนที่ออกจากพ้ืนที่บริเวณที่ 2 ซึ่งในอดีตพ้ืนที่บริเวณชายหาดแหลมบาลีฮายน้ันเป็นพ้ืนที่ป่ารกร้าง
ต่อเน่ืองไปยังบริเวณเขาทัพพระยาทําให้พ้ืนที่ส่วนน้ีไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ที่ดินในขณะนั้น โดยเป็น
พ้ืนที่ว่างเปล่ารกร้าง ซึ่งต่อมาจะเห็นได้ว่าจากสภาพกายภาพที่เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่แตกต่างกันออกไป โดยพ้ืนที่บริเวณท่ี 1) ถือเป็นจุดท่องเที่ยวบริเวณชายหาด โดยประกอบด้วย
กิจกรรมการท่องเท่ียวสันทนาการทางน้ํา การพักผ่อนบริเวณชายหาด สวนสาธารณะบริเวณริม
ชายหาด และในส่วนของพื้นที่บริเวณที่ 2 เป็นพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายของการสัญจรทางบกเพ่ือเช่ือมต่อ
กับทางสัญจรทางนํ้า ซึ่งได้พัฒนามาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ การตัดถนนเพ่ือเช่ือมต่อ
บริเวณเขาทัพพระยา แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนจึงทําให้ชายหาดพัทยาขาดความ
ต่อเน่ือง ซึ่งทําให้การเข้าถึงพ้ืนที่บริเวณท่ี 2 เข้าถึงได้อย่างยากลําบากถนนบริเวณเลียบชายหาด
พัทยาใต้มีขนาดเล็กทําให้ไม่สะดวกในการเข้าถึง จึงทําให้มีการตัดถนนเพ่ิมเพ่ือเป็นเส้นทางในการ
เข้าถึงพ้ืนที่โดยสามารถเข้าถึงโดยทางถนนพัทยาสาย 2 และถนนพัทยาสาย 3 อันเน่ืองจากอาคาร
และการใช้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ทําให้พ้ืนที่ดังกล่าวขาดออกจากกัน 
 

  
 

ภาพที่ 56 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงแนวอาคารรุกล้ําจุดแยกแนวชายหาดเป็น 2 ส่วน  
  (ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ, 2496) 
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 จากพ้ืนที่ที่ขาดความต่อเน่ืองซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น 1) เร่ืองของการจราจรที่
ขาดความต่อเน่ือง เกิดความไม่สะดวกในการเข้าถึงพ้ืนที่ 2) ปัญหาการระบายนํ้าในเมือง ซึ่งแนว
อาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ถือเป็นส่วนหน่ึงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในส่วนของการระบายนํ้า 
รวมถึงอาคารบริเวณริมคลองพัทยาใต้ทําให้พ้ืนที่การระบายนํ้าตามธรรมชาติลดลง ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที่เมืองพัทยา 3) ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายหาด ซึ่งส่งผลจากการเปลี่ยน
ทิศทางของกระแสนํ้า การเคลื่อนตัวของทรายบริเวณชายหาดทําให้เกิดการกัดเซาะของชายหาด ซึ่ง
อาจมีผลจากอาคารบริเวณพัทยาใต้ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง เขื่อนกันคลื่นบริเวณชายหาดอ่าวพัทยา 
สะพานท่าเทียบเรือ รวมถึงแนวอาคารบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ของกระแสลมธรรมชาติ ทําให้วิถีทางธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อสภาพกายภาพ
ของพ้ืนที่ชายหาดอย่างต่อเน่ือง และ 4) ปัญหาเร่ืองมุมมองทัศนียภาพของอ่าวที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้
ทัศนียภาพของชายหาดพัทยาขาดความต่อเน่ือง และปัญหารูปแบบอาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําบริเวณ
พ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ที่ไม่เป็นระเบียบย่ืนล้ําเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ทําให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่
สวยงาม0

1 
 จากการเจริญเติบโตของเมืองมีการกระจายตัวของอาคารในลักษณะตามแนวยาวตลอด
แนวชายฝั่งทะเลเลียบถนนสายชายหาดพัทยา (ถนนพัทยาสาย 1) โดยส่วนใหญ่บริเวณแนวชายฝั่งมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ด้านชายฝั่ง
ทะเลเป็นส่วนของพ้ืนที่สวนสาธารณะชายหาด โดยในส่วนของบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้น้ันมี
ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากพ้ืนที่บริเวณแนวชายหาดอ่ืนๆของอ่าวพัทยา ความหนาแน่นที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในบริเวณสองฝั่งถนนบริเวณชายหาดพัทยาใต้โดยมีตัวอาคารขนานไปกับถนนสายชายหาดพัทยา 
(ถนนพัทยาสาย 1) ถือเป็นศูนย์กลางหลักที่มีการรวมตัวของร้านค้า การบริการและสถานบันเทิงเพ่ือ
รองรับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว จนถือได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ถือเป็น
ศูนย์กลางกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างยิ่งของเมืองพัทยา เป็นพ้ืนที่ที่ไม่หยุดน่ิง อันเน่ืองจาก
ลักษณะกายภาพที่แตกต่างออกไปจากบริเวณอ่ืน ทําให้พ้ืนที่มีการเคลื่อนตัวของกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดเวลา  
 
 
 
 

                                                        
 1 เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 2547. 
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ภาพที่ 57 ภาพถ่ายแสดง 
 (ก)  พ้ืนที่กิจกรรมและแนวอาคารบริเวณชายหาดพัทยา (ถนนพัทยาสาย 1)  
 (ข)  แนวอาคารรุกล้ํา บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ 
 (ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา, งานประกวดภาพถ่ายเมืองพัทยา) 
 
 ช่วงราวปี พ.ศ.2532 ถือว่ามีการเจริญเติบโตของพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว มีการลงทุนพัฒนา
พ้ืนที่จากภาคเอกชนจํานวนมาก ซึ่งสวนทางกับการพัฒนาท่ีขาดการควบคุมดูแลในเรื่องของการ
ก่อสร้างบริเวณพ้ืนที่ชายหาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ทําให้เกิดการปลูกสร้าง 
ต่อเติมอาคารเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชายหาดของอ่าวพัทยา สภาพ
ชายหาดที่เสื่อมสภาพลงประกอบกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนทําให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามา
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลาน้ัน ก่อให้เกิดโครงการในการฟื้นฟูบูรณะเมืองพัทยาขึ้นมา 
โดยมีการวางแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ. 2532 แต่จะเห็นได้ว่าแผนแม่บทต่างๆ ที่ได้ถูก
กําหนดไว้ เป็นการเข้ามาเพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตหลายประการ เช่น การใช้พ้ืนที่
ชายหาดในบริเวณอ่าวพัทยาใต้ที่เกินขีดจํากัด โดยไม่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนก่อให้เกิดความ
แออัด และสับสนวุ่นวาย การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําแนวเขตชายฝั่งตามธรรมชาติ รวมถึงปัญหาพื้นที่
ชายหาดที่แคบลง การขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ปลอดภัยในการขึ้นลงเรือ อาคารรุกล้ํา
ก่อให้เกิดนํ้าเน่าเสีย เป็นต้น จากปัญหาต่างๆ นําไปสู่โครงการที่ได้รับการพัฒนาและดําเนินการต่อไป  
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ภาพที่ 58 ภาพถ่ายแสดงแนวอาคารรุกล้ํา 
 
 จะเห็นได้ว่าหน่ึงในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งได้แก่การถมทะเลบริเวณชายหาด
พัทยาใต้ (ในปัจจุบันคือพ้ืนที่แหลมบาลีฮาย) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้ังของอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวซึ่งต้ังอยู่
บริเวณพ้ืนที่ที่มีการถมเข้าไปในทะเลรวมถึงท่าเทียบเรือที่มีการก่อสร้างในพ้ืนที่ทะเลจะเห็นได้ว่าการ
ก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา บริเวณชายหาดแหลมบาลีฮาย พ้ืนที่บริเวณที่ 2 และรื้อ
ถอนอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเก่าบริเวณแยกถนนพัทยาสาย 1กับถนนพัทยาใต้ (บริเวณปากทาง
ถนน Walking Street) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงกายภาพของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งในเร่ืองของกระแสน้ํา กระแสลมที่พัดพาทรายในบริเวณชายหาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด 
ทรายบางส่วนที่พัดมายังบริเวณชายหาดแหลมบาลีฮายตามฤดูกาลไม่ไหลย้อนกลับมายังพ้ืนที่
ชายหาดบริเวณพัทยาเหนือ กล่าวคือเมื่อในอดีตการพัดพาของทรายจากทิศเหนือไปทิศใต้ โดยในอีก
ฤดูกาลหน่ึงทรายจะพัดพากลับมายังพ้ืนที่เดิมเป็นในลักษณะน้ีมาโดยตลอด แต่หลังจากที่มีการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวน้ัน ทรายที่พัดไปกลับไม่พัดกลับมาทําให้เป็นอีกหน่ึงสาเหตุที่ทําให้พ้ืนที่
ชายหาดพัทยาลดลง ส่งผลถึงสภาพกายภาพบริเวณชายหาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ภาพที่ 59 ภาพถ่ายทางอากาศอ่าวพัทยาแสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (ปี พ.ศ.2496 – 
 พ.ศ.2556) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ, 2496; Google Map, เข้าถึงเมื่อ 14 
กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก 0https://www.google.co.th/maps/@13.1248702,100. 
4860532,10z. 
 
 โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ได้มีการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเมือง พ้ืนที่บริเวณชายหาดท่ี
ลดลงยังไม่ถือว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญซึ่งเป็นการคาดคะเนท่ีผิดพลาดอีกประการหน่ึงส่งผล
กระทบมายังปัจจุบันน่ันเอง ที่ได้กล่าวว่าเป็นการคาดคะเนท่ีผิดพลาดนั้นอันเน่ืองจากลักษณะการลดลง
ของพื้นที่หาดที่มีมาตรฐานการวัดเพ่ือพิจารณาว่าชายหาดนั้นมีการกัดเซาะอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ 
กล่าวคือ การกัดเซาะที่ทําให้พ้ืนที่ความกว้างหน้าหาดหายไม่เกิน 1 เมตรต่อปีน้ันถือว่าชายหาดลงลด
แบบธรรมชาติและไม่ถือว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปรกติ โดยเมื่อผลการ
สํารวจและศึกษาเฝ้าระวังการกัดเซาะชายหาดพัทยาเป็นระยะเวลา 3 ปี (รายละเอียดในบทที่ 2 หน้า 
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32) และเมื่อสรุปผลการศึกษาปรากฎว่าชายหาดลงลดอย่างไม่มีนัยสําคัญ จึงเป็นสาเหตุทําให้โครงการ
ถมทะเล และรวมถึงโครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดพัทยานั้นได้ถูกชลอไปน่ันเอง และอีกหน่ึงในการชลอ
โครงการดังกล่าวโดยพิจารณาเพียงเหตุแห่งการลดลงของพื้นที่หน้าหาด แต่ไม่ได้มีการพิจารณาถึง
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ดําเนินโครงการว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
กระแสน้ํา และกระแสลม ทําให้เป็นผลของการลดลงของชายหาดที่ไม่ได้มีการคาดคะเนไว้ในอนาคต
น่ันเอง กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาที่ได้มีการสํารวจและศึกษาโครงการดังกล่าวในขณะน้ันพ้ืนที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริเวณชายหาดแหลมบาลีฮาย อยู่
ระหว่างดําเนินการน้ัน ซึ่งทําให้การสํารวจและศึกษาเป็นเพียงการพิจารณาถึงสภาพกายภาพของพ้ืนที่
ที่ เป็นอยู่ ณ.ขณะนั้น โดยเป็นเพียงการสํารวจเฝ้าระวังพ้ืนที่ชายหาด โดยไม่มีการพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อม และกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแล้วเสร็จ 
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดน้ันย่อมส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่โดยรอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชายหาดที่ลดลง ดังน้ันผลการศึกษาและเฝ้าระวังน้ันหาก
เป็นการคาดการณ์ถึงพ้ืนที่ชายหาดที่ผิดพลาดไป ทําให้การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเป็นในทิศทางที่
ผิด และเป็นปัญหาที่เรื้อรังและยากต่อการแก้ไข 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 60 ภาพถ่ายแสดงบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) 
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 และเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุอีกประการหน่ึงคือการเสนอให้มีการรื้อถอนอาคารรุกล้ํา
ชายหาดพัทยาใต้โดยให้สาเหตุว่าอาคารดังกล่าวทําให้ชายหาดขาดความต่อเน่ืองของชายหาดและทํา
ให้เสียทัศนียภาพ และก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปในพ้ืนที่ชายหาดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยใน
ส่วนของทางหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมโยธาธิการและจังหวัดชลบุรี ได้มีมติให้รื้อถอนอาคารบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ โดยให้เมืองพัทยาเป็นผู้ดําเนินการรวมกับกรมเจ้าท่าฯ ซึ่งอาคารดังกล่าวถือเป็นการ
กระทําผิดกฎหมายรุกล้ําที่สาธารณะน้ัน แต่ในทางกลับกันนอกจากการดําเนินการที่ไม่ประสบ
ความสําเร็จในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว กับมีการต่อเติมและเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เน่ืองจากพ้ืนที่
ดังกล่าวถือเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ทําให้มีนักลงทุนเข้ามาดําเนินกิจการกันต่อ
โดยไม่คํานึงถึง คําสั่งที่ให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ทําให้ทางด้านกายภาพในพ้ืนที่บริเวณชายหาด
พัทยาใต้มีการเปล่ียนแปลงไปจากการต่อเติมเพ่ิมออกไปในทะเลมากขึ้น อาคารโดยส่วนมากมีความ
สูงเฉล่ีย 1-3 ช้ัน และมีอาคารที่มีความสูงมากสุด 7 ช้ัน โดยการก่อสร้างอาคารเป็นอาคารในลักษณะ
ถาวร มีการลงฐานรากและโครงสร้างคอนกรีตอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายหาด ลักษณะโครงสร้างอาคารท่ีอยู่
บริเวณชายหาด โครงสร้างที่ขวางทางของกระแสนํ้าและกระแสลม อาจเป็นอีกหน่ึงสาเหตุที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณชายหาด โดยหลังจากที่ผลการศึกษาโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าว
พัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ไม่ได้รับการตอบ
รับจากหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขและถูกมองข้ามไปใน
ที่สุด แต่เมื่อมองย้อนกลับมาถึงปัญหาของพื้นที่อาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ กับสาเหตุที่ว่า
การก่อสร้างอาคารรุกล้ําในพ้ืนที่ชายหาด มิได้เป็นเพียงเฉพาะพ้ืนที่บริเวณน้ีเท่าน้ัน ในส่วนของอาคาร
ท่าเทียบเรือท่องเท่ียว รวมถึงสะพานท่าเทียบเรือก็ยังถือเป็นส่วนหน่ึงที่มีการก่อสร้างเข้าไปในส่วน
ของพ้ืนที่ชายหาด รวมถึงการก่อสร้างกําแพงกันคลื่น การวางทุ่นบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ก็ถือเป็นอีกหน่ึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายหาด
พัทยา และส่งผลกระทบซึ่งกันและกันทําให้สภาพแวดล้อมและกายภาพในพ้ืนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ 61 ภาพถ่ายแสดงสิ่งก่อสร้างล่วงล้ําลํานํ้าบริเวณชายหาดพัทยา 
 
 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกายภาพในพ้ืนที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่การก่อสร้างอาคาร 
บ้านเรือน สะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยว รวมถึงการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นบริเวณชายหาด และยัง
รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกินขีดจํากัด การใช้ประโยชน์ที่ดินรุกล้ําทางระบายน้ํา ลําคลอง 
(บริเวณคลองพัทยาใต้) รวมถึงการก่อสร้างอาคารเข้าไปยังบริเวณพ้ืนที่ชายหาด ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ จากที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ มีหลายเหตุหลายปัจจัยซึ่งส่งผล
ซึ่งกันและกันเสมอมา โดยอาจสรุปได้ว่ากายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการเจริญเติบโตของ
เมือง และชุมชนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากในอดีตซึ่งบริเวณพ้ืนที่มี
กายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การทําประมง ได้เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ลักษณะการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นทําให้พ้ืนที่มีความเปลี่ยนแปลง จากหมู่บ้านชาวประมงที่มี
เพียงประชนชนพักอาศัยและประกอบอาชีพประมงไม่กี่ครัวเรือนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปหมู่บ้าน
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ประมงเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร บาร์เบียร์ สถานบันเทิง โรงแรม สถานพักตาก
อากาศ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว โดยอาคารบ้านเรือนเร่ิมมีความหนาแน่นและแออัด จึงทําให้เริ่มมีการ
ขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ชายหาด ทําให้เกิดแนวอาคารขนาบไปบริเวณชายหาดพัทยาใต้ เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ทําให้สภาพชายหาดมีความเปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอย่างที่ได้กล่าวสรุปไว้ในข้างต้น 
สภาพกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 
ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียในมุมมองต่างๆ นํามาซึ่งผลการศึกษาต่างๆ ที่จะช้ีให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหา
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้สู่ความย่ังยืนน้ันมีแนวทางใด โดยจะเห็นได้
จากในอดีตการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาดก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาทําให้
ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากไม่ได้รับการแก้ไขแล้วน้ัน ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา
จนกระทั่งปัจจุบัน  
 โดยต่อมาจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพในพ้ืนที่ จึงเป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาด โดยจะ
เห็นได้จากผลการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาดซึ่งมีสาเหตุ
จากธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล คลื่นในฤดูมรสุม กระแสนํ้าเลียบชายหาด ลม 
และการขาดแคลนมวลทรายจากบริเวณแผ่นดินลงมาทดแทนในเขตกระแสน้ําเลียบชายฝั่ง ซึ่งสาเหตุ
ของการกัดเซาะที่มาจากธรรมชาติน้ันเป็นเหตุที่คาดคะเนได้ยาก แต่ในส่วนของสาเหตุที่มนุษย์เป็น
ผู้กระทําน้ันประกอบไปด้วย แผ่นดินทรุดอันเน่ืองมาจากการเคลื่อนย้ายทรัพยากรธรรมชาติ การ
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของมวลทรายตามบริเวณชายฝั่ง ปริมาณความรุนแรงของอิทธิพลของคลื่นอัน
เน่ืองมาจากโครงสร้างที่ก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง และการเพ่ิมความแตกต่างของระดับความสูงนํ้าทะเล 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายลักษณะสัณฐานทางธรรมชาติของชายฝั่งในบริเวณน้ันออกไป1

2 
ซึ่งสาเหตุการกัดเซาะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์น้ันสามารถควบคุมมิให้เกิดการกัดเซาะชายหาดได้น้ัน โดย
จะเห็นได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้น้ัน นอกจากอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาด สะพานท่าเทียบ
เรือท่องเที่ยว สาเหตุการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ ถนนเลียบชายฝั่งสาธารณะ ทําให้ไม่มีตะกอนเติม
ลงหาด โครงสร้างกําแพง ค.ส.ล (Seawall) ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดการสะท้อนม้วนกลับของคลื่นทํา
ให้มวลทรายเกิดการเคลื่อนที่สู่นอกชายฝั่ง ก่อให้เกิดปัญหาของมวลทรายสุทธิเคลื่อนที่ออกจากอ่าว
พัทยาจํานวนมากถึงปีละประมาณ 10,003 ลบ.ม./ปี ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง2

3 ทําให้

                                                        
 2 วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 27 กุมภาพันธ์ 
2552. 
 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555. 
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กายภาพในพ้ืนที่ชายหาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ชายหาดในส่วนต่างๆ ที่
เก่ียวเน่ืองกันน้ัน ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันตลอดเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ย่อมส่งผลให้
บริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงกายภาพชายฝั่งไปด้วยเช่นกัน 
 

 

 
  

 
ภาพที่ 62 ภาพถ่ายแสดงผลกระทบทางด้านกายภาพของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชายหาดในเขต 

เมืองพัทยา  
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ภาพที่ 63 ภาพถ่ายแสดงผลกระทบทางด้านกายภาพของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชายหาดในเขต 
เมืองพัทยา 

 
 บทสรุปผลการศึกษาด้านกายภาพ 
 จากการเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพในพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากในอดีตพ้ืนที่หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นศูนย์กลาง
แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองพัทยา ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วขาดการวาง
แผนการพัฒนาที่ดี อีกทั้งนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ทําให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลักโดยไม่คํานึงถึงปัญหาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ปัญหาทางด้านกายภาพในพ้ืนที่ 
อันได้แก่  
 1. ปัญหาการจราจร อันเน่ืองมาการเปลี่ยนกายภาพในพ้ืนที่ช่วงบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการสัญจร ทําให้เส้นทางจราจรขาดความต่อเน่ืองบนถนนพัทยาสายหน่ึง 
(สายชายหาด) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางจราจร อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยการปิดเส้นทางสัญจรในเวลาช่วงเย็น (18.00 น.) ทําให้
เส้นทางจราจรบริเวณชายหาดพัทยา กับบริเวณแหลมบาลีฮายถูกตัดขาดเป็น 2 บริเวณดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น 
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ภาพที่ 64 ภาพถ่ายแสดงบริเวณถนนคนเดิน (Pattaya walking street) ช่วงที่ปิดเส้นทางการจราจร 
 
 2. ปัญหาการระบายน้ํา อันเกิดจากการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ถนนสวน 
สาธารณะริมแนวชายหาด รวมถึงอาคารรุกล้ําบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งขวางทางระบายนํ้าตาม
ธรรมชาติ โดยจะเห็นได้จากปัญหาน้ําท่วมขังเป็นเวลานานเนื่องจากนํ้าไม่สามารถระบายลงทะเลได้
โดยตรง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณแนวชายฝั่ง และสิ่งปลูกสร้างในทะเล ซึ่งส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกายภาพในพ้ืนท่ี 
 

 

  
 

ภาพที่ 65 ภาพถ่ายแสดงสิ่งก่อสร้างบริเวณแนวชายหาดพัทยา ซึ่งขวางทางระบายน้ําตามธรรมชาติ 

ที่มา: เดลินิวส์, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557,  เข้าถึงได้จาก  1http://www.dailynews.co.th/ 

Content/regional) 
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 3. ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่
ชายหาดเมืองพัทยา โดยจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเปล่ียนแปลงกายภาพของพ้ืนที่ชายหาด อันเกิด
จากการกัดเซาะชายหาด ซึ่งเป็นผลให้พ้ืนที่ชายหาดลดลงน้ันเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งสาเหตุจาก
ธรรมชาติ และสาเหตุที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง ดังน้ันไม่เพียงอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยา
ใต้เท่าน้ันที่เป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาด สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ บริเวณแนวชายหาดพัทยายัง
ถือเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาดด้วยเช่นกัน ดังน้ันการรื้อถอนอาคารบริเวณชายหาด
น้ัน ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว ซึ่งหากต้องการแก้ไขปัญหาเพื่อหา
แนวทางสู่ความย่ังยืนจึงควรมีการศึกษารูปแบบการแก้ในภาพรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพ้ืนที่
อ่าวพัทยาเท่าน้ัน ควรเสนอให้มีแนวทางเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งในภาพรวมระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับประเทศ และระดับโลก เพ่ือนําไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 
 

 
 
ภาพที่ 66 ภาพถ่ายแสดงพ้ืนที่ชายหาดในอดีตระหว่างปี พ.ศ.2503 - 2533 
 (ดัดแปลงจาก กรมแผนท่ีทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ) 
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ภาพที่ 67 ภาพถ่ายแสดงพ้ืนที่ชายหาดในปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
 (ดัดแปลงจาก กรมแผนท่ีทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ) 
 
 4. ปัญหาเรื่องมุมมองทัศนียภาพของอ่าวพัทยา ซึ่งแนวอาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําที่
สาธารณะประโยชน์อย่างไร้ระเบียบแบบแผน โครงสร้างที่ต่อเติมเพียงเพ่ือเป็นการขยายกิจการอัน
เน่ืองมาจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทําให้ทัศนียภาพบริเวณอ่าวพัทยาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากสิ่งปลูกสร้างแนวชายฝั่งทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผล
ให้เกิดทัศนอุจาดในบริเวณอ่าวพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 147 

  

 

   
 
ภาพที่ 68 ภาพถ่ายทัศนียภาพบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้  
 
การวิเคราะหแ์ละสรปุผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 การวิเคราะหด้์านเศรษฐกิจ สังคม 
 จากท่ีได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในด้านเศรษฐกิจ สังคม ของกระบวนการพัฒนาเมืองพัทยา 
จะเห็นได้ว่า การเจริญเติบโตของเมืองซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน กายภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ดังน้ันในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจน้ีจะได้เป็นการลดทอนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือใช้วิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของความเช่ือมโยงที่จะใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ได้ศึกษา 
 กระบวนการเป็นชุมชนเมือง (Urbanization) ของเมืองพัทยา เริ่มต้นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 มีการอพยพเพ่ือเข้ามาต้ังถิ่นฐานบริเวณนาเกลือ และบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งเป็นเพียง
หมู่บ้านประมงเล็กๆ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงเป็นหลัก โดยจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้สภาพ
ชุมชนบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เกิดข้ึนในช่วง พ.ศ.2502 (ช่วง
สงครามเวียดนาม) ซึ่งทหารอเมริกันจํานวนมากได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยา สภาพเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ถือว่ามีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวประมง 
ที่เปลี่ยนมาประกอบอาชีพค้าขาย ร้านอาหาร ร้านค้า (โช่ห่วย) บาร์เบียร์ และสถานพักตากอากาศ 
ทําให้หมู่บ้านชาวประมงเร่ิมเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับทหารอเมริกันในขณะน้ัน 
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ภาพที่ 69 ภาพถ่ายแสดงบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ (ถนนคนเดิน) เปรียบเทียบปี พ.ศ.2510 กับ 

พ.ศ.2520 
ที่มา: วีรวัฒน์ ค้าขาย, พัทยาพีเพลิ มีเดียกรุ๊ป, เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.pattayapeople.com 
 
 ต่อมาราวปี พ.ศ.2520 เมืองพัทยาในขณะน้ันถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก 
โดยจากสถิติการท่องเที่ยว (รายละเอียดแสดงในบทที่ 4 หน้าที่ 89-90) ที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณ
นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มาเยือนภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาค หรือคิดเป็นร้อยละ 
25 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองพัทยาโดยเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 20 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทย ดังน้ันจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ชายหาดยาวประมาณ 850 เมตรกับเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและทํารายได้
ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีมาอย่างต่อเน่ือง ดัง
จะเห็นได้จากสถิติที่แสดงให้ถึงนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนมากข้ึน นับแต่ช่วงปี พ.ศ.2521 – 2535 
(รายละเอียดแสดงในบทท่ี 4 หน้าที่ 92 ) แสดงให้เห็นถือสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ที่มาเยือน
อาเซียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองมาจนกระทั่งปี พ.ศ.2532 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเกิด
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งส่งผลกระทบให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงในปี พ.ศ.
2533 โดยสาเหตุจากการเจริญเติบอย่างรวดเร็วของเมืองซึ่งขาดการควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์
ที่ดินค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง
รวมของร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ซึ่งรวมตัวกันอยู่มากมาย ซึ่งทําให้บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมาก และนํามาซึ่งปัญหาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่อัน
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เน่ืองมาจากความแออัดของการใช้พ้ืนที่ก่อให้เกิดการรุกล้ําพ้ืนที่สาธารณะบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็น
อย่างย่ิง โดยเห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองนับจาก ปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา 
 การฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ เกิดจากการรวมตัวกันของ
ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรเอกชน ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงองค์การปกครองท้องถ่ิน ดังจะเห็นได้จาก
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมเทศกาลเมืองพัทยา
ที่เริ่มมีการจัดข้ึนในปี พ.ศ.2519 เป็นคร้ังแรกเพ่ือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ตกตํ่าลงอัน
เน่ืองมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากผลการศึกษาและแผนการแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 
(Pattaya tourism development 1978) ซึ่งช้ีให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเมืองพัทยาเข้าสู่จุดเร่ิมต้น
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมหากไม่ดําเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชายหาดของเมือง
พัทยา ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้ในเวลาต่อมาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลง สภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตกตํ่าลง แนวทางแก้ไขปัญหาคือการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซึ่งเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยในช่วงปี พ.ศ.2530 ซึ่งถือเป็นช่วง
ที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าลง รัฐบาลจึงได้รณรงค์ด้านการท่องเที่ยวและจัดงานปีท่องเที่ยว
ไทยขึ้นในปี พ.ศ.2530 จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น 
นักท่องเที่ยวมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นแต่เป็นเพียงแค่ช่วงระยะหน่ึงเท่าน้ัน ดังจะเห็นได้จาก สถิติ
นักท่องเที่ยวปี พ.ศ.2533 ที่ตกตํ่าลง ทําให้ช่วงเวลาต่อมา ภาคธุรกิจ ชุมชนบริเวณย่านชายหาดพัทยา
ใต้ ได้มีการเสนอให้ภาครัฐหันมาต่ืนตัวและเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงยามราตรี 
ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของย่านชายหาดพัทยาใต้ที่ทํารายได้ให้กับเมืองพัทยา จากข้อเสนอดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่ามีการยอมรับและส่งเสริมกันอย่างจริงจังในส่วนของภาคธุรกิจกลางคืน หรือ “ไนท์ทัวร์” ซึ่ง
จะเห็นได้จากจํานวนธุรกิจกลางคืนที่ เ พ่ิมมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายที่มุ่งเน้นการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้พ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ได้พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยามราตรีอย่างเต็มตัว การใช้พ้ืนที่อย่างหนาแน่นทําให้มีการขยายตัวของแนวอาคารบริเวณ
รุกล้ําพ้ืนที่ชายหาดเพ่ิมมากขึ้น โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวอาคารรุกล้ําพ้ืนที่ชายหาด ได้ถูก
ใช้เป็นโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบาร์เบียร์เต็มพ้ืนที่ตลอดแนวถนน 
โครงสร้างของอาคารส่วนใหญ่มีการต่อเติมเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งจะมีการดัดแปลง
อาคารหรือเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ประกอบการ3

4 หรือการขยายกิจการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโต

                                                        
 4 เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 
2547. 
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ทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เพียงมิติเดียว โดยไม่คํานึงถึงข้อระเบียบ กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
เป็นผลให้สภาพเศรษฐกิจมีการเจริญเติบ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้น 
 โดยในเวลาต่อมา ปี พ.ศ.2537 เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของพัทยาตกตํ่าลงอีกครั้งดัง
จะเห็นได้จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง (รายละเอียดแสดงในบทที่ 4 หน้าที่ 97) โดยปัญหาที่
เกิดข้ึนและถือเป็นปัญหาหลักที่ทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ได้แก่ ปัญหาด้าน
มลพิษ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงการปล่อยนํ้าเสียลงทะเล การท้ิงขยะลงทะเล ทําให้
ชายหาดเมืองพัทยาซึ่งถือเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเกิดความเสียหาย นํ้าทะเลเริ่ม
เน่าเสีย ชายหาดสกปรก และปัญหาที่เกิดจากปัญหาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนที่ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด อันเน่ืองมาจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบการ และใช้แรงงาน
ในพ้ืนที่ จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น และธุรกิจในพื้นที่ย่านชายหาดพัทยาใต้โดยส่วนใหญ่เป็น
อาชีพที่มีความสุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมตามมา จากเหตุดังกล่าวทําให้สภาพเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวตกตํ่าลง ทําให้ธุรกิจในพ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ประสบปัญหาอย่างมากมีการขาย
กิจการในพ้ืนที่จํานวนมาก4

5 เป็นผลให้ในเวลาต่อมา นักธุรกิจ องค์กรเอกชน ประชาชนในพ้ืนที่บริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ได้รวมตัวกันเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต โดยการจัดต้ังโครงการ Pattaya 
Walking Street (ถนนคนเดินเมืองพัทยา) บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เพ่ือเป็นส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของเมืองพัทยาในขณะน้ัน ดังน้ันเมื่อเริ่มดําเนินการโครงการในระยะแรกสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่เริ่ม
กระตุ้นขึ้น ซึ่งต่อมาได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเร่ือยๆ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และถือเป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญและเป็นสัญลักษณ์การท่องเท่ียวของเมืองพัทยาที่ทํารายได้ให้กับพ้ืนที่เมือง
พัทยาเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาจับจองขยายกิจการเพ่ือทําธุรกิจการท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมาก พ้ืนที่ดินและอาคารถือเป็นมูลค่าที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด การเจริญเติบโตในพ้ืนที่
แม้ว่าจะมีปัญหาในเร่ืองของกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม มาโดยตลอด จนถึง ณ.ปัจจุบันก็ไม่
สามารถหยุดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียวใน Pattaya Walking Street ได้น้ัน5

6 
อาจเป็นด้วยหลายสาเหตุ ซึ่งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้พ้ืนที่
ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองพัทยามาจนถึงปัจจุบัน 
 

 
 

                                                        
 5 สัมภาษณ์ สุวิช ฉายสว่างวงศ์, ประธานสภาเมืองพัทยา, 17 มิถุนายน 2556. 
 6 สัมภาษณ์ สุนทร กังศิริกุล, อดีตประธานกรรมการชุมชนวอล์คก้ิงสตรีท เมืองพัทยา,  
26 มีนาคม 2556. 
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ภาพที่ 70 ภาพแสดงผังแนวอาคารรุกล้ําชายหาดบริเวณพัทยาใต้ พ.ศ 2521, ภาพถ่ายบริเวณย่าน
ชายหาดพัทยาใต้ 

ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December, 1978. 
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ภาพที่ 71 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2547 
ที่มา: ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,” ธันวาคม 
2547. 
 

 
 

ภาพที่ 72 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ พ.ศ.2556 
  (ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา. Pattaya Togographic) 
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ภาพที่ 73 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ปี พ.ศ.2547 
 (ดัดแปลงจาก เมืองพัทยา,  “โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี,” 2547) 
 
 ด้านสังคมในพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้น้ันมีการเจริญเติบโตมาแต่ในอดีต การ
ขยายตัวของชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากระบบญาติมิตร อันเน่ืองมาจากประชาชนส่วนใหญ่มีการย้ายถ่ิน
ฐานมากจากบริเวณบ้านอําเภอและสัตหีบ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และประชาชนบางส่วนซึ่งเป็น
ชาวประมงที่อาศัยอยู่แต่ด้ังเดิม กล่าวคือในบริเวณชุมชนท่ีอยู่อาศัยน้ันประกอบไปด้วยเครือข่ายญาติ
มิตรกันมาต้ังแต่ในอดีต โดยหลังจากที่บริเวณชุมชนเริ่มมีการเจริญเติบโตเพ่ิมมากขึ้นโดยเร่ิมจาก
ระบบเครือญาติ โดยต่อมาเริ่มมีประชาชนภายนอกพื้นที่เข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายหาด
พัทยาใต้ เพ่ือประกอบธุรกิจอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนที่เดิมน้ันส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นพ้ืนที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่แต่เดิม โดยผู้ที่มาจากภายนอกเริ่มเข้าขอเช่า หรือซื้อขาย
สิทธ์ิเพ่ือจับจองประกอบการ อาทิเช่น ร้านอาหาร บาร์เบียร์ สถานพักตากอากาศ โดยส่วนใหญ่
ประชาชนที่เข้ามาในพ้ืนที่ก็จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมและเป็นที่รู้จักกันดี อันเน่ืองมาจากความเป็น
ชุมชนที่ยังมีขนาดเล็กอยู่น่ันเอง แต่อย่างไรก็ตามลักษณะธุรกิจที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงยามราตรี โดยลักษณะธุรกิจสีเทาที่ต้องอาศัยผู้มีอํานาจ ผู้มีอิทธิพลในการ
ดําเนินธุรกิจ อีกทั้งการคงอยู่ของระบบอุปถัมภ์ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดระเบียบของชุมชนอย่างไม่เป็น
ทางการ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ ดังจะเห็นได้จากผู้
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มีอํานาจ สถานภาพและผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ โดยบุคคลเหล่าน้ีมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจใน
พ้ืนที่ โดยถือเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ให้ความช่วยเหลือและปกป้องกลุ่มนักธุรกิจในพ้ืนที่ อันเน่ืองจาก
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยหวังผลตอบแทนซึ่งกันและกันอันได้แก่ ความภักดี ซึ่งส่งผลต่อการ
สนับสนุนทางด้านการเมืองและการบริการในรูปแบบต่างๆ จากผู้รับอุปถัมภ์  
 โดยหลังจากที่เมืองพัทยามีความเจริญเติบโตเพ่ิมมากขึ้น โดยเร่ิมมีการปกครองในรูปแบบ
เมืองพัทยา ในปี พ.ศ.2521 โดยมีรูปแบบผู้จัดการเมืองพัทยา (City Manager) เป็นการปกครองใน
รูปแบบที่มีผู้จัดการเมือง โดยในขณะน้ัน โดยผู้ดํารงตําแหน่งนายกเมืองพัทยาและนักการเมืองในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ต้ังแต่แรกเริ่ม โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เข้าประกอบธุรกิจและลงหลักปัก
ฐานในพ้ืนที่ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลปกครองพ้ืนที่กับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้จากนักการเมืองในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยาโดยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพธุรกิจภายในพ้ืนที่ และเป็นการอุปถัมภ์กันในระบบเครือญาติ ดังน้ันสายสัมพันธ์ในระบบ
อุปถัมภ์ของเมืองพัทยาจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองพัทยาได้ โดยจะสื่อให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้น้ันเป็นไปได้อย่างยากลําบาก อันเน่ืองมาจากระบบเครือข่าย
ความสัมพันธ์ หรือ ระบบอุปถัมภ์ซึ่งสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ (Benefit) และสาย
สัมพันธ์ (Connection) ระหว่างบุคคลทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ ที่สื่อความหมายเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจหน้าที่ (Authority) ดังน้ันจะเห็นได้ว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมอุปถัมภ์ อัน
เกิดจากลักษณะเฉพาะของสังคมท่ีมีการให้ความช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน การอํานวย
ประโยชน์ให้แก่กันและกันในลักษณะของการอะลุ้มอล่วย ช่วยเหลือผ่อนหนักผ่อนเบาให้กันน้ี ได้มีการ
พัฒนาของกลไก ขั้นตอน กระบวนการ และเครื่อข่ายเรื่อยมา จนในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในช่ือว่า 
“ระบบอุปถัมภ์” 7 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ และอํานาจหน้าที่ ของบุคคลที่มี
ความเก่ียวข้องกันในพ้ืนที่ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างย่ิงในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ่งจะเห็นได้จากการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ เรื่อยมาต้ังแต่ในอดีตที่ยัง
ไม่สามารถดําเนินการได้จวบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งคือความสัมพันธ์ใน
รูปแบบระบบอุปถัมภ์ที่มีระหว่างประชาชนในพ้ืนที่และการเมืองในพ้ืนที่ โดยหากมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในพื้นที่กับส่วนราชการ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนการเมือง ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ โดยหากไม่ใช้
หลักการประนีประนอมอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ 

                                                        
 7 จักษวัชร ศิริวรรณ, ระบบอุปถัมภ์ กับการบริหารงานแบบสองมาตรฐาน, เข้าถึงเมื่อ  
6 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=738483 
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 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อันได้แก่
ลักษณะของกลุ่มผู้อุปถัมภ์ซึ่งในที่น้ีอาจกล่าวได้คือ กลุ่มผู้มีอํานาจ อิทธิพลในพ้ืนที่ซึ่งเกื้อหนุนให้กลุ่ม
ผู้รับอุปถัมภ์ หรืออาจกล่าวคือกลุ่มนักธุรกิจ ประชาชนในพ้ืนที่ โดยการปกป้องคุ้มครอง รวมถึงการ
หาแนวทางในการแก้ไขในการร้ือถอนอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ โดยการออกมาตรการ
ควบคุมเพ่ือเป็นช่วยเหลือ การศึกษาวางแผนเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยจะเห็นได้ว่า
นโยบายที่จะแก้ไขปัญหาบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ ไม่เคยสัมฤทธ์ิผลอันเน่ืองมาจาก การดํารงอยู่
ของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ที่เก้ือหนุนกันในหลายประการ อันได้แก่ การสนับสนุนด้าน
การเมือง การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้ประกอบการและ
กลุ่มอํานาจ กลุ่มอิทธิพล เป็นต้น   
 บทสรุปผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ และสงัคม  
 ดังน้ันอาจสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในพ้ืนที่จากหมู่บ้านชาวประมง เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจของเมืองพัทยา เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ซึ่งเกิด
จากการท่องเที่ยวส่งผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นเมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ค่าครองชีพของประชากรสูงขึ้น สวน
ทางกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ซึ่งสภาพแวดล้อมที่แย่ลงได้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว นโยบายที่มุ่งเน้นภาคเศรษฐกิจเป็นหลักส่งผลให้เกิดการนําเอาทรัพยากรมาใช้อย่าง
มาก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม ซึ่งถือเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่ไม่ย่ังยืน โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในหลายเหตุการณ์ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจัยต่างๆ ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ซึ่งหากเพียงนําเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมาเป็น
ตัวช้ีวัด โดยมองข้ามสภาพแวดล้อมที่แย่ลงซึ่งย่อมส่งผลกลับมาที่สภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่แย่ลง
ไปด้วยเช่นกัน โดยเห็นได้จากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานั่นเอง ในช่วงจังหวะที่เกิดวิกฤตปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยรวมที่ตกตํ่าลง โดยการแก้ไขปัญหาจาก
วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีจุดเร่ิมต้นจากผู้ประกอบในพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ 
แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ การขาดซึ่งนโยบายและ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง นับจากในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ยังคงไม่ได้รับ
การแก้ไข โดยหากเป็นเพียงการแก้ไขในอีกแง่มุมหน่ึงที่เห็นได้ชัดจากการรวมตัวกันของประชาชน 
ภาคเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ในด้านของ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การรวมตัวจนเกิดชุมชน Walking Street ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชน 
นักธุรกิจผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ และพัฒนาพ้ืนที่ให้คงความเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้จากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอดีต ดังน้ันอาจสรุปได้ว่า ความ
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แข็งแรงของชุมชนทําให้พ้ืนที่คงอยู่และมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
พ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ยังถือเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา อีกทั้งความหลากหลาย
ทางด้านเช้ือชาติของประชากร และประชากรแฝง ทําให้สภาพสังคมมีความซับซ้อนและหลากหลาย 
 ความสําคัญอีกประการท่ีส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ยังคงความเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ด้วยความเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง รวมถึงโครงข่ายเครือญาติ และ
ความสัมพันธ์ในส่วนที่เก่ียวกับระบบธุรกิจที่ดําเนินการในพ้ืนที่ ทําให้มีการอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึง
ระบบอุปถัมภ์ในพ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของความสัมพันธ์ของประชาชนในพ้ืนที่ และยังรวมถึง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับอํานาจหน้าที่ การเมือง อิทธิพลในพื้นที่โดยเก่ียวข้องในเรื่องของ
ผลประโยชน์ และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ส่งผลให้การดําเนินการในการจัดระเบียบในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมา เน่ืองจากชุมชนมีลักษณะเพื่อนพ้อง 
อีกท้ังลักษณะธุรกิจในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสีเทาซึ่งต้องพ่ึงพาผู้มีอํานาจหน้าที่ในการปกป้องดูแล 
 
การวิเคราะหแ์ละสรปุผลการศึกษาด้านสิง่แวดล้อม 
 การวิเคราะหด้์านสิ่งแวดลอ้ม 
 1. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
  จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาในอดีตเป็นแหล่งชุกชุมของ
สัตว์นํ้าจํานวนมาก ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2499 ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ โดย
ต่อมาเริ่มมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จากหมู่บ้านประมงเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ได้แก่ ร้านอาหาร สถานพักตากอากาศ บาร์เบียร์ สถานบันเทิงยามราตรี ดังน้ันการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทําให้เริ่มมีการก่อสร้างอาคารบริเวณพ้ืนที่ชายหาด อันเน่ืองมาจากความ
หนาแน่นที่เกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งการเจริญเติบโตข้ึนในพ้ืนที่ดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาอันเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะการ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทําให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการในพ้ืนที่ ดังจะ
เห็นได้จาก ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจัดการระบายนํ้า ปัญหาการจัดการน้ําเสีย การก่อสร้าง
อาคารรุกล้ําพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งปัญหาต่างๆ ขาดการวางแผนและการจัดการที่ดีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในเร่ืองของนํ้าทะเลเน่าเสีย พ้ืนที่ชายหาดลดลง ปัญหาน้ํา
ท่วมอันเน่ืองจากการก่อสร้างอาคารรุกล้ําขวางทางระบายนํ้า การทิ้งขยะเน่าเสียทําให้คลองต้ืนเขิน 
โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาต่างๆ ในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่มีมาในอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งถือเป็นช่วงที่เมืองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังไม่
มีการวางแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี ทําให้สภาพแวดล้อมในขณะนั้นมีความเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยา ซึ่งในปี พ.ศ.2521 ได้มีการศึกษาเพ่ือ
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จัดทําแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา โดยผลการศึกษาของ Japan 
International Cooperation Agency (JICA) แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของชายหาดพัทยาซึ่ง
มีสาเหตุมาจากการทิ้งขยะมูลฝอยลงคลองระบายนํ้าทําให้คลองเริ่มเน่าเสีย การระบายนํ้าเริ่มติดขัด
และของเสียทั้งหมดจากคลองระบายน้ําได้ไหลลงทะเลโดยขาดการบําบัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณ
คลองนาเกลือ และคลองพัทยาใต้ ซึ่งบริเวณริมคลองยังมีการก่อสร้างอาคารรุกล้ําเข้าไปในคลองทําให้
คลองมีขนาดแคบลงและต้ืนเขินจากตะกอนปฏิกูล ทําให้เกิดปัญหาการสัญจรของทางเข้า-ออก
เรือประมงในพ้ืนที่ โดยบริเวณชายหาดพัทยาใต้ในขณะน้ันมีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิด
การขาดความสมดุลของมวลทรายชายหาด ส่งผลให้เกิดปัญหาของการเคลื่อนสุทธิที่ลดลงของตะกอน
ทรายชายฝ่ังซึ่งส่งผลต่อพ้ืนที่ชายหาดที่ลดลง และชายหาดต้ืนเขิน ผืนทรายบริเวณชายหาดเกิดความ
สกปรก อันเน่ืองมาจากขยะ และสิ่งปฏิกูลจากพ้ืนที่เมืองไหลรวมมาอยู่บริเวณปากคลองพัทยาใต้ 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ 
  จากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม นํ้าทะเลเน่าเสีย การ
ทิ้งขยะบริเวณชายหาดนั้นมีที่มาจากหลายสาเหตุ การปล่อยนํ้าเสียลงทะเล การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล 
มิได้มีเฉพาะอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ หากดูจากสภาพกายภาพ ความลาดชันของภูมิประเทศ
จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่เมืองเป็นที่เนินและลาดลงมายังบริเวณพื้นที่ชายหาด ดังนั้นปัญหาในเรื่อง
ของน้ําเสีย การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี ของเสียเหล่านั้นจะไหลลง
มายังบริเวณพ้ืนที่ชายหาดทั้งสิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นได้ว่าปัญหาของนํ้าเน่าเสีย และชายหาดที่
สกปรกนั้นเป็นผลพวงมาจากการปล่อยนํ้าเสีย การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เมืองที่ไม่ได้รับการ
บําบัดและการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้เกิดน้ําทะเลเน่าเสีย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาควรแก้ไขใน
ภาพรวมของทั้งเมือง  
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(ก) (ข) (ค) 

 
ภาพที่ 74 ภาพถ่าย 
 (ก)  แสดงสภาพนํ้าเน่าเสีย บริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
 (ข)  แสดงสภาพนํ้าเน่าเสีย บริเวณคลองพัทยาใต้ 
 (ค)  แสดงสภาพนํ้าเน่าเสีย บริเวณคลองพัทยาใต้ 
ที่มา: Japan International Cooperation Agency, “Final Report Feasibility Study Pattaya 
Tourism Development,” December, 1978. 
 
  ดังน้ันจะเห็นได้ว่าอาคารที่ก่อสร้างบริเวณพ้ืนที่ชายหาดถือเป็นส่วนหน่ึงที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมาอย่างมาก การใช้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้อย่างเกิดขีดจํากัด การ
ก่อสร้างอาคารล่วงล้ําแนวเขตชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดการลดลงของพื้นที่ชายหาด โดย
อาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ยังมีปล่อยนํ้าเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูลลงในทะเล ก่อให้เกิดมลภาวะทาง
ทะลข้ึน อีกทั้งอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ยังทําให้ชายหาดขาดความต่อเน่ือง ขาดแคลนพ้ืนที่
ชายฝั่ง ซึ่งจากผลการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยาเมื่อ ปี พ.ศ.2532 ของ JICA 
น้ันจะเห็นได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้เข้าข่ายวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เน่ืองจากเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงและเป็นโครงการที่เข้าข่าย
ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอรับความเห็นชอบก่อนดําเนินโครงการ โดยในปี พ.ศ.
2537 ได้มีการดําเนินการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการและเสนอขอความ
เห็นชอบจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2540 ดังที่ได้กล่าว
ในข้างต้น ซึ่งโครงการที่ได้รับความเห็นชอบมีเพียง 1 โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ท่องเที่ยวพัทยา และในส่วนของ โครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดพัทยา และโครงการถมทะเลบริเวณ
พัทยาใต้ น้ันไม่ได้รับความเห็นชอบ ทําให้ปัญหาที่เกิดข้ึนไม่รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดมาจนกระทั่งปัจจุบัน 
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  ดังน้ันในที่น้ีจะได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในส่วนของโครงการถมทะเลบริเวณ
พัทยาใต้ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีสาเหตุหลายประการที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่ สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาในส่วนของอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
เน่ืองจากในการประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ ได้มีการเสนอให้รื้อถอน
อาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้ โดยให้เหตุผลว่าอาคารดังกล่าวทําให้ชายหาดขาดความต่อเน่ือง และเสีย
ทัศนียภาพ นอกจากน้ียังทําให้สิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่เสื่อมโทรมลงจากขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจาก
บริเวณอาคารดังกล่าว ดังน้ันจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับแผนการรื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาด
พัทยาใต้ หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทําให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ดําเนินการตามกฎหมาย
เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีน้ัน แต่เน่ืองจากอาคารดังกล่าวถือเป็นอาคารที่ถือเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองพัทยาในขณะน้ัน ถือเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งหากมีการร้ือถอน
อาคารดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ดังน้ันจึงทําให้มีมติให้ชลอแผนการรื้อ
ถอนออกไป 3 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ให้มีการชลอแผนการร้ือถอนน้ันเป็นช่วงที่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ได้มองย้อนกลับมาที่ปัญหาที่เกิดข้ึนและได้มีการรวมตัวกันเพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาอันเป็นสาเหตุที่ทําให้สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสื่อมโทรมลง การรวมตัวของประชาชนใน
พ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุให้มีมติในการรื้อถอนอาคาร ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการจัดระเบียบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ําเสียที่ปล่อยลงทะเล เร่ิมมีการต่ืนตัวของ
ประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่มีการรณรงค์และปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
อาคารสามารถคงอยู่ได้โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทําต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เร่ิมดีขึ้นกอปรกับโครงการก่อสร้างโรง
บําบัดนํ้าเสียได้ดําเนินการแล้วเสร็จจึงทําให้นํ้าทะเลมีคุณภาพดีขึ้น แต่น่ันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือหาแนวทางออกให้กับพ้ืนที่ โดยหลังจากมีมติให้ชลอการร้ือถอนอาคาร เมืองพัทยาจึงได้
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือสํารวจ ศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือหา
แนวทางในการดําเนินการและการจัดการในพื้นที่เพ่ือเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับทุกฝ่าย โดยเป็น
การนําเสนอต่อสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการจัดการพ้ืนที่ด้วยหลักการประนีประนอมเพ่ือลดผลกระทบต่อทุกฝ่าย และหาทางออกให้กับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยผลการศึกษาออกแบบเบ้ืองต้นและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2547 เป็นระยะเวลา 6 ปี
หลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการร้ือถอนอาคารดังกล่าว ซึ่งผลการศึกษาฉบับน้ีช้ีให้เห็นถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยหลังจากผลการศึกษาแล้วเสร็จจึงได้มีการเสนอต่อสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง ในการนําเสนอพิจารณาเพ่ือขอรับความเห็นชอบในครั้งน้ี
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ถือเป็นแนวทางหน่ึงที่เมืองพัทยาได้เล็งเห็นแล้วว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือเป็นทางออก
สําหรับทุกฝ่าย โดยที่ประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ได้พิจารณาเห็นว่าให้เมืองพัทยาถอน
เร่ืองโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือนําเรื่องการดําเนินการติดตาม
มติคณะรัฐมนตรี กรณีให้รื้อถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยา โดยท่ีประชุมมีความเห็นว่าหากไม่มีการขอ
แก้ไขมติดังกล่าวทางคณะกรรมการจะไม่สามารถพิจารณารายงานดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นการขัดต่อมติ
คณะรัฐมนตรี ดังน้ันปัญหาดังกล่าวยังคงไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ โดยนับจากปี พ.ศ.2541 ที่ได้มี
มติให้มีการร้ือถอนอาคารดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันปี พ.ศ. 2557 เวลาผ่านมา 15 ปี ปัญหาดังกล่าวก็
ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไข 
และพัฒนาบริเวณพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยในทางการท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้
ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมการท่องเที่ยวยามราตรีจนกระทั่งปัจจุบัน แต่อาคารรุกล้ําที่สาธารณะประโยชน์ 
ปัญหาการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล รวมถึงการระบายน้ําเสียของอาคารยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลอย่างย่ิงต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ชายหาด 
 2. การเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ชายหาด 
  ลักษณะกายภาพในพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยา มีลักษณะเป็นแนวชายหาดความยาว
ประมาณ 4.6 กิโลเมตร โดยพ้ืนที่บริเวณถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) มีความยาว
ประมาณ 850 เมตร มีลักษณะเป็นแนวโค้งจนสุดบริเวณเขาทัพพระยา (แหลมบาลีฮาย) ราวปี พ.ศ.
2499 ความกว้างชายหาดโดยเฉล่ีย 35.60 เมตร โดยพ้ืนที่ชายหาดประมาณ 96,128 ตารางเมตร (60 
ไร่) จากข้อมูลพ้ืนที่บริเวณชายหาดมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยเกิดจากผลกระทบในหลายๆ 
ด้านส่งผลกระทบกับบริเวณพ้ืนที่ชายหาดที่ลดลง โดย พ.ศ.2554 ความกว้างชายหาดโดยเฉล่ียเหลือ
เพียง 3.50 เมตร มีพ้ืนที่ชายหาดประมาณ 13,500 ตารางเมตร (8 ไร่) 8 โดยการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ชายหาดจะได้นําเสนอถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆ  
 
 
 

                                                        
 8 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555. 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนทีช่ายหาดช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.2499 – 2556 
 

ปี พ.ศ. 
ความกว้างหนา้หาด
โดยเฉลี่ย (เมตร) 

พื้นทีช่ายหาดประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พื้นทีช่ายหาดประมาณ 
(ไร่) 

2499 35.60 96,128.00 60.00 

2510 20.60 55,818.00 34.00 

2517 18.50 49,919.00 31.00 

2539 30.30 81,778.00 51.00 

2545 18.70 50,500.00 31.50 

2554 3.50 13,500.00 8.50 

2495-2517 อัตราการกัดเซาะ 0.78 ม./ปี Qin < Qout = 4,306.00 ลบ.ม./ปี 

2539-2545 อัตราการกัดเซาะ 1.80 ม./ปี Qin <<< Qout = 10,003.00 ลบ.ม./ปี 
 

ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า, “การประชุมช้ีแจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพ่ือการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 2554. 
 
 

  
 

ภาพที่ 75 ภาพแสดงการเปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2496-2510 (15 ปี) 
 (ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 
 27 กุมภาพันธ์ 2552) 
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ภาพที่ 76 ภาพแสดงการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2510-2517 (8 ปี) 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,”  
27 กุมภาพันธ์ 2552. 
  

  
 

ภาพที่ 77 ภาพแสดงการเปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2517-2539 (23 ปี) 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 
27 กุมภาพันธ์ 2552. 
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ภาพที่ 78 ภาพแสดงการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2539-2545 (7 ปี) 
 (ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 
 27 กุมภาพันธ์ 2552) 
 

 

  
 

ภาพที่ 79 ภาพแสดงการเปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ระหว่างปี พ.ศ.2496-2545 (50 ปี) 
 (ดัดแปลงมาจาก วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 
 27 กุมภาพันธ์ 2552) 
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  จะเห็นได้ว่าช่วงราวปี พ.ศ.2496 ความกว้างชายหาดโดยเฉล่ีย 35.60 เมตร พ้ืนที่
ชายหาดประมาณ 96,128.00 ตารางเมตร (60 ไร่) ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ชายหาดมีความอุดมสมบูรณ์
ที่สุด โดยขณะน้ันเร่ิมมีประชาชนเข้ามาต้ังถิ่นฐานบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ประกอบอาชีพประมง โดย
ชายหาดยังคงสภาพตามธรรมชาติเป็นอ่าวโค้ง ซึ่งต่อมา ราวปี พ.ศ.2510 ความกว้างชายหาดโดย
เฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 20.60 เมตร โดยพ้ืนที่ชายหาดเหลือเพียง 55,818.00 ตารางเมตร (34 ไร่) จะ
เห็นได้ว่าพ้ืนที่ชายหาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาประมาณ 15 ปี ความกว้างหน้าหาดลดลงถึง 
15 เมตร ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ิมมีการ
ก่อสร้างอาคาร และท่าเทียบเรือประมงขึ้นในบริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยต่อมา ราวปี พ.ศ. 2517 
ความกว้างชายหาดโดยเฉล่ียลดลงเพ่ิมอีกคงเหลือพ้ืนที่กว้างชายหาดเพียง 18.50 เมตร และมีพ้ืนที่
ชายหาดเหลือเพียง 49,919.00 ตารางเมตร (31 ไร่) จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 8 ปี ชายหาดลดลง 
2.10 เมตร ซึ่งถือว่ามีการชลอตัวลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงระยะเวลาแรก และจากสภาพปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเมืองพัทยาทําให้มีองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ ปุ่น Japan 
International Cooperation Agency (JICA) ได้เข้าสํารวจและหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึง
วางแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองพัทยา โดยในผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2521 ได้เน้นเฉพาะในส่วนของ
โครงสร้างพ้ืนฐานและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยโครงการที่ได้นําเสนอส่วนใหญ่เป็นการเน้นใน
เร่ืองของปัญหาสิ่งแวดล้อม การระบายนํ้า นํ้าเสีย การกําจัดขยะ และระบบการคมนาคม ในพ้ืนที่โดย
ยังไม่มีการกล่าวถึงการลดลงของพื้นที่ชายหาดทําให้ปัญหาถูกเพิกเฉยไปในขณะนั้น โดยต่อในปี พ.ศ.
2532 JICA ได้เข้ามาสํารวจและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นคร้ังที่ 2 ผลการศึกษาของ (JICA) 
ในคร้ังน้ีได้เสนอให้มีการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ และเสนอให้มีการฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยา ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายหาดที่หายไปให้คงกลับสภาพเมื่อในอดีต โดยหลังจากได้
รับทราบปัญหาในบริเวณพ้ืนที่ในปี พ.ศ.2532 และทางกรมโยธาธิการได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ในปี พ.ศ.2537 เพ่ือเข้ามาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ จะเห็นว่าจากปีที่
ได้มีการสรุปสภาพปัญหา จนถึงการนําโครงการเพ่ือศึกษาความเหมาะสมมีการใช้เวลาถึง 5 ปี ซึ่งถือ
ว่าเป็นความล่าช้าในการดําเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในขณะนั้น โดยระยะเวลาดังกล่าว
ชายหาดลดลงตลอดเวลา ทําให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าดําเนินการแก้ไขเฉพาะหน้า ซึ่งปี พ.ศ. 
2539 ความกว้างหน้าหาดได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมโดยมีความกว้างหน้าหาดประมาณ 30.30 เมตร โดย
พ้ืนที่ชายหาดเพิ่มขึ้นเป็น 81,778.00 ตารางเมตร (51 ไร่) การเพ่ิมข้ึนของชายหาดอันเน่ืองมาจาก
ในช่วงปี พ.ศ.2517 พ้ืนที่ชายหาดลดลงเร่ือยๆ ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดําเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยการเสริมทรายเข้าไปในพ้ืนที่ชายหาดทําให้พ้ืนที่ชายหาดเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันจึงเป็นเหตุให้ปี 
พ.ศ.2539 พ้ืนที่หน้าหาดเพ่ิมขึ้น 11.80 เมตร เน่ืองจากมีการเสริมทรายเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ชายหาด
พัทยาทําให้ความกว้างหน้าหาดเพ่ิมมากขึ้นน่ันเอง ซึ่งในเวลาต่อมา ปี พ.ศ. 2540 ผลการสํารวจความ
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เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการถมทะเลพัทยาใต้, โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ท่องเท่ียว และ โครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดแล้วเสร็จ ได้มีการนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2540 
ปรากฎกว่ามีเพียงโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเท่ียวเท่าน้ันที่ผ่านความเห็นชอบ ในขณะท่ี
โครงการถมทะเล และโครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาดไม่ได้รับความเห็นชอบ เน่ืองจากคณะกรรมการมี
ความเห็นว่าปัญหาการกัดเซาะพ้ืนที่ชายหาดน้ันยังไม่มีนัยสําคัญ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดข้ึนน้ัน
มีระยะเวลามายาวนาน กับไม่ได้รับความสําคัญในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งหลังจากที่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบ ทางกรมโยธาธิการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือสํารวจว่าปัญหาการกัดเซาะของชายหาด
พัทยานั้นมีนัยสําคัญหรือไม่ โดยใช้ระยะเวลาศึกษาถึง 3 ปี (ปี พ.ศ.2544-2547) ผลการสํารวจ
ปรากฎว่าการกัดเซาะไม่มีนัยสําคัญ เป็นลักษณะมีการกัดเซาะตามธรรมชาติ ทําให้ปัญหานี้ไม่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาต่อมา ซึ่งต่อมา ในปี พ.ศ.2545 ได้มีการสํารวจความกว้างหน้าหาดปรากฎว่าพ้ืนที่
หน้าหาดลดลงเหลือเพียง 18.70 เมตร พ้ืนที่ชายหาดเหลือเพียง 50,500 ตารางเมตร (31.50 ไร่) โดย
จะเห็นได้ว่า ช่วงระยะเวลาจากปี พ.ศ.2539 ที่ได้มีการเสริมทรายบริเวณพ้ืนที่ชายหาดน้ัน จนถึงปี 
พ.ศ.2545 เป็นระยะเวลา 7 ปีความกว้างหน้าหาดลดลงถึง 11.60 เมตร และลดลงต่อเน่ืองจนกระทั่ง
ปี พ.ศ.2554 ความกว้างหน้าชายหาดเหลือเพียง 3.50 เมตร พ้ืนที่ชายหาดเหลือเพียง 13,500 ตาราง
เมตร (8.50 ไร่) จะเห็นได้ว่าจากปี พ.ศ.2545 ถึง ปี พ.ศ.2554 ระยะเวลา 10 ปี ความกว้างหน้าหาด
ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 15.20 เมตร  

 
 

    
 

ภาพที่ 80 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงการเปรียบเทียบของแนวชายหาด พ.ศ.2496-2545 
 (ดัดแปลงจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า, “เอกสารการ
ประชุมช้ีแจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพ่ือการเสริมทรายชายหาดพัทยา 
จังหวัดชลบุรี,” 2554) 
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ภาพที่ 81 ภาพถ่ายแสดงสิ่งก่อสร้างบริเวณแนวชายหาด (กําแพงกันคลื่น) บริเวณชายหาดพัทยาใต้ 
 (ธันวาคม 2556) 
 
  โดยในปี พ.ศ.2554 ได้มีการศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพ่ือการเสริม
ทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นการสํารวจการลดลงของพ้ืนที่ชายหาด โดยสรุปผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่ามีการลดลงของชายหาดอย่างต่อเน่ือง โดยมีการคาดคะเนถึงแนวโน้มการลดลง
ของชายหาดโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของหาดในปี พ.ศ.2554 ไปอีก 15 ปีข้างหน้า
พบว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนพ้ืนที่ชายหาดจะลดลงเร่ือยๆ โดยประมาณ 5 ปีข้างหน้าผล
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การวิเคราะห์ปรากฎว่าชายหาดจะหมดไปในราวปี พ.ศ. 25599 ซึ่งในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2557) จะเห็น
ได้ว่ายังไม่การดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจากขั้นตอนของหน่วยงานภาครัฐใน
การจัดทําแผน เพ่ือของบประมาณในการดําเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลานาน โดยเห็นได้จากเมื่อผล
การศึกษาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2556 จนปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2556) ยังไม่มีการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากและไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดยจะเห็นได้
จากการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงการตีพิมพ์ของสื่อที่แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าใน
การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ก่อให้เกิดความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึง
นักท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้ว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายหาดจะส่งผลให้ชายหาด
เมืองพัทยาหายไปในที่สุด (ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 5)  
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังของหาดพัทยาในปัจจุบัน และการ

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดพัทยาในอนาคต 
 

กัดเซาะชายฝั่งเทียบกับ 
ปี พ.ศ.2554 

พ้ืนท่ีชายหาด 
เปลี่ยนแปลงสูงสดุ 

พ้ืนท่ีชายหาด 
เปลี่ยนแปลงตํ่าสุด 

ลําดับ 
สูงสุด 

(ลบ.ม.) 
ต่ําสุด 
(ลบ.ม.) 

จํานวน 
(ตร.ม.) 

จํานวน 
(ไร่) 

ความกว้าง
เฉลี่ย (ม.) 

จํานวน 
(ตร.ม.) 

จํานวน 
(ไร่) 

ความกว้าง
เฉลี่ย (ม.) 

ปี 2554 - - 13,500 8.5 5 13,500 8.5 5 

ปีท่ี 1 10,003 4,306 8,640 5.4 3.2 11,394 7.12 4.22 

ปีท่ี 3 30,009 12,918 -1,080 -0.68 -0.4 7,182 4.49 2.66 

ปีท่ี 5 100,030 21,530 -10,800 -6.75 -13.0 2,970 1.86 1.10 

ปีท่ี 10 150,045 43,060 -35,100 -21.94 -22.0 -7,560 -4.73 -2.80 

ปีท่ี 15  64,590 -59,400 -37.13  -18,090 -11.31 -6.70 

 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของชายฝ่ังคิดเฉพาะในส่วนพ้ืนที่ชายหาดพัทยาความยาว 

2.70 ม. 
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า, “การประชุมช้ีแจงโครงการศึกษา
วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเพ่ือการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” 2554. 
 

                                                        
 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า, “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” มีนาคม 2555. 
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  จะเห็นได้ว่าจากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ความกว้างหน้าชายหาด รวมถึงพ้ืนที่
ชายหาดเมืองพัทยามีขนาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง เกิด
จาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) ธรรมชาติเป็นผู้กระทํา (Natural Causes) และ 2) มนุษย์เป็นผู้กระทํา 
(Man Induced Causes)10 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ทําให้เกิดการลดลงของพื้นที่ชายฝั่งสาเหตุหน่ึง
น้ันเกิดขึ้นจากมนุษย์ซึ่งเป็นผู้กระทํา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง อันได้แก่ สะพาน
ปลา สะพานท่าเทียบเรือ อาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ รวมถึงผนังกําแพงกันดินตลอดบริเวณ
ชายหาดพัทยา ซึ่งหากมีการดําเนินการโครงการเสริมทรายชายหาดก็ถือเป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและย่ังยืนหรือไม่ 
 

 
 

ภาพที่ 82 ภาพแสดงหลักการเคลื่อนตัวของมวลทราย ไปสู่ความเสียหายของชายฝั่งทะเล 
ที่มา: ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ,  เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ
สํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบรุี (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554). 

                                                        
 10 วิรุฬห์ โชติบุตร, “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวพัทยา,” 27 กุมภาพันธ์ 
2552. 



 169 

 

  
 

ภาพที่ 83 ภาพถ่ายแสดงกําแพงป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างเป็นกําแพง ค.ส.ล และบันไดลงชายหาด ค.ส.ล. 
ที่มา: ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ,  เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ
สํารวจออกแบบเพื่อการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบรุี (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554). 

  

 

  
 

ภาพที่ 84 ภาพถ่ายแสดงการกัดเซาะบริเวณชายหาดพัทยา พ.ศ.2556 
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 บทสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆ 
รวมถึงปัญหาที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอันจะส่งผลกระทบตามมาอย่างมากต่อประชาชน ต่อชุมชน 
เมือง ต่อภาครัฐ หรือแม้กระทั่งผลกระทบที่มีต่อประชาคมโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใน
ลักษณะห่วงโซ่กล่าวคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมิได้ถูกจํากัดอยู่เพียงภายในขอบเขตของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่
หน่ึง แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อย่างทั่วถึง โดยจะเห็นได้ว่า
พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างเห็นได้
ชัด โดยในอดีตประชาชนในพ้ืนที่ได้อาศัยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต “อันได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนํามาใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกความสบายในการดํารงชีวิตนับต้ังแต่ในอดีต
จนกระทั่งปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขอมนุษย์ในอดีตนั้นเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง
เพ่ือการดํารงชีวิตประจําวันและสนองต่อความต้องการข้ันพ้ืนฐานและเท่าที่จําเป็นเท่าน้ัน แต่เมื่อ
มนุษย์ได้พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมได้ถูกมนุษย์นํามาดัดแปลงใช้สอยมิใช่
เพียงเพ่ือตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์เท่าน้ัน แต่สิ่งแวดล้อมจํานวนมากกลับถูก
มนุษย์นํามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยและมากกว่าความต้องการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความ
ทันสมัย การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจของท้องถ่ินและรัฐ การนําสิ่งแวดล้อม
มาใช้จนเกินกําลังผลิตและการชดเชยของธรรมชาติ นอกจากจะส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยัง
ก่อให้เกิดการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติจนเกิดการรบกวนธรรมชาติ ของเสียเหล่าน้ีค่อยๆ สะสม
ตัวเป็นระยะเวลายาวนาน และเร่ิมปรากฎผลจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม” 11 ซึ่งจะเห็น
ได้จากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ระบบนิเวศในทะเลเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง สัตว์นํ้าที่เคยอาศัยอยู่
เริ่มหายและหมดไปจากบริเวณพ้ืนที่ ปัญหาการกัดเซาะชายหาดที่ส่งผลทําให้พ้ืนที่บริเวณชายหาด
ลดลง  
 จากสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้อาจสรุปได้ว่า ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ทั้งในเร่ืองของการขยายตัวของจํานวนประชากรในพ้ืนที่เน่ืองจากความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้มีการอพยพเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 
โดยการมุ่งเน้นแนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งมุ่งเน้นการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเป็นหลักตามแผนนโยบายในการพัฒนาประเทศในอดีตซึ่งไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมภายใน
พ้ืนที่ ทําให้เกิดการบุกรุกธรรมชาติ การเอาชนะธรรมชาติด้วยการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปใน
พ้ืนที่ชายหาด และแนวชายหาดส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมาก การปล่อยนํ้าเสีย การ

                                                        
 11 จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเร่ืองสิ่งแวดล้อม (ราชบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 10-11. 
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ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลเป็นการทําลายระบบนิเวศที่มีอยู่ ทําให้สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ถึงจุดวิกฤตในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม โดยหากหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา การ
กําหนดนโยบายโดยเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ให้เท่าเทียมกับการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจในโลกแห่งเสรีนิยม ซึ่งอาจเป็นหนทางที่นําไปสู่กันพัฒนาที่นําไปสู่ความย่ังยืนในพ้ืนที่ โดย
หากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องยังคงคํานึงถึงเพียงมิติทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักอาจนํามาซึ่งผลลัพธ์
ที่ไม่คุ้มค่า โดยจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่เกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนที่ 
 
การวิเคราะหแ์ละสรปุผลการศึกษาด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย 
 การวิเคราะห์ ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย 
 จากลักษณะการเจริญเติบโตของเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน พัทยาถือว่ามีการเจริญเติบโต
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว รวมถึงการเจริญเติบโต
ทางด้านสังคม มีอัตราการถ่ายเทของประชากรในเมืองพัทยาอยู่ในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ประชากรท่ีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ รวมถึงประชากรแฝงที่มีจํานวน ประชากรนักท่องเท่ียว ชาวต่างชาติ
ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับท้องถิ่นอ่ืนๆ ทําให้เมืองพัทยาเป็นที่จับตามองถึงแนวโน้มการ
เจริญเติบโตของเมืองในทิศทางต่างๆ โดยในหัวข้อน้ีจะได้กล่าวถึง การวิเคราะห์ข้อระเบียบ กฎหมาย 
แผน และนโยบาย ต้ังแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน เพ่ือนําไปเป็นข้อสรุป อภิปรายและหาแนวทางการ
พัฒนาข้อระเบียบให้สอดคล้องกับรูปแบบการเจริญเติบโตของเมืองต่อไป 
 ในอดีตช่วงก่อน ปี.พ.ศ.2499 บริเวณพ้ืนที่การปกครองของชายหาดพัทยานั้นขึ้นกับ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การเจริญเติบโตจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาสู่พ้ืนที่บริเวณ
ตําบลนาเกลือ ก่อให้เกิดชุมชนขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ ดังน้ัน ในปี พ.ศ.2499 รัฐบาลจึงได้มีการจัดต้ัง
รูปแบบการปกครองเป็น สุขาภิบาลนาเกลือในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาขณะน้ัน
ยังมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ทําให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยายังอยู่นอกเขตการปกครองของ 
สุขาภิบาลนาเกลือในขณะน้ัน ทําให้การควบคุมดูแลของสุขาภิบาลยังไม่เข้าถึงพ้ืนที่ ส่งผลให้ขาดการ
ควบคุมดูแลรวมถึงการพัฒนา โดยลักษณะของการขยายเขตปกครองเป็นในลักษณะการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการควบคุมดูแลชุมชนในพ้ืนที่น้ัน เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2496 มีเง่ือนไขต่างๆ ดังน้ี 
จํานวนประชากร และความหนาแน่น ความเหมาะสมในเร่ืองที่ต้ัง ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดย
ท้องถิ่นหรือชุมชนน้ันมีรายได้จากภาษีเพียงพอในการเลี้ยงตนเอง โดยอํานาจหน้าที่ของรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่น ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมาย ประกอบไปด้วยการให้การศึกษาแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
การจัดเก็บรายได้การบริหารการเงินเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสะอาด สุขอนามัยที่ดี และเพ่ือ
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดังน้ันในอดีตจะถือได้ว่าพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้น้ันยังถือว่า
ไม่เข้าข่ายของพ้ืนที่การปกครองท้องถิ่นทําให้ไม่มีการวางแผน ควบคุมและดูแลมาแต่ในอดีต ซึ่งต่อมา
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ในช่วงปี พ.ศ.2502 ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาอย่างมาก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ จากในอดีตเป็นหมู่ บ้านชางประมงเล็กๆ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เมืองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการขยายพ้ืนที่การ
ปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือในปี พ.ศ.2507 โดยขยายเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ 208.10 
ตารางกิโลเมตร เป็นการขยายอาณาเขตการปกครองเพื่อครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีการเจริญเติบโตใน
ขณะน้ัน คือพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งการขยายเขตปกครองครอบคลุมถึงพ้ืนที่บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ในขณะนั้น จะเห็นได้ว่าการขยายเขต
ปกครองยังอยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อระเบียบต่างๆ กล่าวคือ เมื่อมีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น มีความ
หนาแน่นของพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น จึงจะดําเนินการขยายเขตการปกครอง หรือการยกระดับของการ
ปกครอง เป็นเหตุให้ปัญหาของพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นช่วงระหว่างที่เมืองมีการเจริญเติบโตไม่ได้รับการวางแผน
ไปสู่การพัฒนาในอนาคต กลับกลายเป็นว่าเมื่อเมืองมีการเจริญเติบโต มีประชากรหนาแน่นเพ่ิมมาก
ขึ้นการวางแผนพัฒนาและพ้ืนที่การปกครองกลับตามมาภายหลัง ซึ่งเป็นการเข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นดังน้ันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเมืองในช่วงแรกๆ น้ันจะเป็นการเข้ามาแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบกับการวางแผนการพัฒนาในอนาคตนั่นเอง จะเห็นได้จากการขยายเขตปกครอง
สุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งในขณะนั้นบริเวณพ้ืนที่ชายหาดเมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดย
ขาดการควบคุม ดูแลทําให้พ้ืนที่ชุมชนบริเวณชายหาดพัทยามีการเติบโตแบบไร้การวางแผนพัฒนา 
กล่าวคือ เมื่อไม่มีข้อกฎหมาย ระเบียบเข้ามาควบคุมดูแล รูปแบบเมืองจึงเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อ
พ้ืนที่บางส่วนเริ่มมีความหนาแน่นก็มีการขยายเข้าไปสู่พ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เช่น พ้ืนที่บริเวณ
ชายหาดพัทยา โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งในขณะน้ันยังไม่มีการควบคุมดูแลที่
ชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งยังไม่มีกฎหมาย ข้อระเบียบอันเน่ืองจากพ้ืนที่อยู่นอกเขตการปกครอง 
ทําให้ไม่มีข้อกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลน่ันเอง 
 โดยใน ปี.พ.ศ.2521 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ.2521 ขึ้นเน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ.2507 – พ.ศ.2520 เมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
กลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทําให้การ
ปกครองรูปแบบสุขาภิบาลนาเกลือไม่สามารถบริหารและให้บริการได้ทันกับความเจริญเติบโตที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบการปกครองรูปแบบใหม่โดยเป็นการบริหารแบบมีผู้จัดการเมือง ทํา
ให้การบริหารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการบริหารในรูปแบบใหม่ที่
นํามาใช้น้ันก็ยังไม่ราบรื่นโดยเฉพาะในระยะแรกเน่ืองจากเป็นรูปแบบการปกครองใหม่ ทําให้การ
บริหารจัดการรวมถึงการวางแผนพัฒนายังเป็นไปด้วยความยากลําบาก จะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาสังคมจากการย้ายเข้าต้ังถิ่น
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ฐานในพ้ืนที่ ข้อระเบียบ กฎหมาย ซึ่งยังเป็นการไล่ตามปัญหามากกว่าการพัฒนาและมองภาพการ
พัฒนาในอนาคต โดยจะเห็นได้จากบริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นมีการเจริญเติบโตในพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะทางด้านกายภาพ มีการก่อสร้างอาคารบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยามากข้ึน โดยไม่ได้มีการใช้
ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ความประนีประนอมในระบบสังคมไทย ทําให้การนําข้อระเบียบ กฎหมาย 
เป็นไปด้วยความยากลําบาก ดังน้ันปัญหาต่างๆ ที่สะสมและยังคงไม่ได้รับแก้ไข 
 ซึ่งต่อมาจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยาได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาค
ตะวันออก สําหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและจากนานาชาติ มีการพัฒนาอย่างจริงจังต้ังแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และต่อเน่ืองถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2530-2534) ที่กําหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองหลักของการท่องเท่ียว เป็นศูนย์กลางการกระจายความ
เจริญไปสู่ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางกิจการค้าการบริการ การบริหารราชการและเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมขนาดย่อมของภาคตะวันออก11

12 โดยแผนพัฒนาได้กําหนดเขตอุตสาหกรรมหลักของภาค
ตะวันออกไว้ 2 แห่ง คือที่แหลมฉบังในเขต อ.ศรีราชา และที่มาบตาพุดในเขตจังหวัดระยอง และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ก็ได้ต้ังเป้าหมายให้พัทยาสามารถเป็นศูนย์ประชุม
ระดับนานาชาติ โดยรัฐบาลได้เล่งเห็นแล้วว่าเมืองพัทยามีการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงความผสมผสานของประชากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา อีกทั้งเมืองพัทยายังถือเป็นส่วนหน่ึงที่มีผลต่อการนํารายได้เข้าสู่ประเทศเพ่ือ
นําไปพัฒนาประเทศ จากศักยภาพของเมืองทําให้ การเจริญเติบโตมีมาอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดการ
ลงทุนและการวางแผนควบคุมดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ แต่จะเห็นได้ว่าการวางแผนและควบคุมจาก
หน่วยงานภาครัฐน้ันไม่เพียงพอและเป็นในลักษณะของการแก้ไขปัญหาในส่วนมาก ขาดการวางแผนที่
ดี เป็นการไล่เก็บปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการวางแผนเพ่ือบริหารจัดการในอนาคต จะเห็นได้จาก
โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (PATTAYA TOURISM 
DEVELOPMENT) ที่จัดทําโดย JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY เป็นโครงการ
ที่ดําเนินการเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของเมือง โดยได้มีการวางแผนเพ่ือ
การพัฒนาเมืองไปสู่อนาคต โดยโครงการในขณะนั้นไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร เน่ืองจากความ
ล่าช้าของระบบการบริหารจัดการในส่วนของภาครัฐ  

                                                        
 12 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ, “รายงานสรุป
ผู้บริหารโครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง,” 
สิงหาคม 2553, 2-41. 
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 บทสรุปผลการศึกษาด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน และนโยบาย 
 จากการเจริญเติบโตของเมืองอันเน่ืองจากการท่องเท่ียวส่งผลให้เมืองมีความหนาแน่น
เพ่ิมมากขึ้น การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมาอย่างต่อเน่ือง การ
แก้ไขปัญหาโดยการออกกฎหมายรวมถึงข้อบังคับต่างๆ ในท้องถ่ินเพ่ือนํามาบังคับใช้ควบคุม เช่น
กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคาร แต่อย่างไรก็ตามการนํามา
ปฏิบัติน้ันเป็นไปด้วยความยากลําบากอันเน่ืองมากจากปัจจัยต่างๆ ที่เก้ือหนุนในการบังคับใช้
กฎหมาย อีกท้ังจะเห็นได้ว่าการออกกฎหมายควบคุมพ้ืนที่บริเวณชายหาดนั้น ได้ประสพปัญหามาโดย
ตลอดโดยเฉพาะข้อกฎหมายที่มีผลผูกพันธ์กับระบบนิเวศ ดังเช่น ข้อกําหนดการก่อสร้างอาคาร
บริเวณแนวชายหาด ซึ่งสภาพของทรายชายหาดมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลลมประจําพ้ืนที่ทั้งสองก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของทรายชายหาดทุกหาด ประกอบกับขณะน้ีได้เกิดภาวะเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
อย่างรุนแรงด้วยกระแสนํ้าทะเลที่สูงขึ้นลมแรงมากขึ้น มีการกัดเซาะชายหาดอย่างรุนแรงทุกจุด ดังที่
ปรากฏเป็นข่าวตามส่ือต่างๆ ในขณะน้ี ส่งผลให้จุดที่กําหนดให้เป็นค่าระดับนํ้าทะเลปานกลาง
เปลี่ยนแปลงไปโดยส้ินเชิง ไม่สามารถกําหนดจุดเร่ิมต้นที่แน่นอนในการวัดได้ เส้นควบคุมอาคารบน
ฝั่งที่เคยกําหนดไว้สําหรับอาคารที่เคยอนุญาตแล้วไม่สามารถใช้อ้างอิงในปัจจุบันได้ เป็นต้น  
 แต่อย่างไรก็ตามการใช้ข้อระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นหลัก ซึ่งทําให้เกิดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก โดยยังเป็นการไล่ตาม
ปัญหามากกว่าการพัฒนาและมองภาพการพัฒนาในอนาคตและไม่เร่งเห็นความสําคัญทางด้าน
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยจะเห็นได้จากบริเวณพ้ืนที่ศึกษาน้ันมีการ
เจริญเติบโตในพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัด มีการก่อสร้างอาคารบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้เพ่ิมมากขึ้น 
โดยไม่ได้มีการใช้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด การใช้ข้อระเบียบ กฎหมายท่ีหย่อนยาน ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของปัญหาที่สะสมมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยแผน นโยบายที่ผ่านมาน้ันไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขได้อันเน่ืองมาจากข้อระเบียบในการบริหารของหน่วยงานภาครัฐน่ันเอง 
 
บทสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา 
 ผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 ฝ่าย โดยแบ่งบริบทพ้ืนที่ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ดังน้ี 
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 1. ด้านกายภาพ  
  การเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพในพ้ืนที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นผู้กระทํา อันได้แก่การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
การขยายตัวของชุมชนเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกินขีดจํากัดจากการเจริญเติบโตของเมือง ทําให้
เกิดการก่อสร้างอาคารรุกล้ําไปในพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล จากการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพในพื้นที่
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ได้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ได้แก่ 1) ปัญหาการจราจรท่ี
ติดขัดจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการจราจร และการแนวอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ยังทําให้
เส้นทางการจราจรขาดความต่อเน่ืองเป็นผลให้เกิดปัญหาการจราจรท่ีติดขัดตามมา 2) ปัญหาการ
ระบายน้ําในเมือง อันเน่ืองมาจากการก่อสร้างอาคาร ถนน และสิ่งปลูกสร้างขวางการระบายน้ํา 3) 
ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง ซึ่งส่งกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพื้นที่บริเวณ
แนวชายหาดพัทยา อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ของหาดอ่ืนๆ ในเมืองพัทยาและบริเวณชายหาด
โดยรอบ และ 4) ปัญหามุมมองทัศนียภาพของอ่าวพัทยา ซึ่งส่งผลให้เกิดทัศนะอุจาด อันเกิดจากการ
ก่อสร้างอาคารอย่างไร้ระเบียบ การปลูกสร้างต่อเติมจนเกินขีดจํากัด อีกทั้งแนวอาคารบริเวณ
ชายหาดพัทยาใต้ยังทําให้ทัศนียภาพบริเวณอ่าวพัทยาขาดความต่อเน่ืองอีกด้วย 
 2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
  จุดเริ่มต้นของการเกิดชุมชนเมืองเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซึ่งมีการอพยพเข้า
มาต้ังถ่ินฐานบริเวณนาเกลือ และบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ โดยต่อมาการเปลี่ยนแปลงชุมชนเมือง
จากหมู่ชาวประมงได้เปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามอันเน่ืองจากการ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาของเหล่าทหารสหรัฐที่เข้ามาต้ังฐานทัพในประเทศ
ไทย ซึ่งส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการเจริญเติบโตของเมือง
อย่างรวดเร็วและไร้ระเบียบแบบแผนที่ดีส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จนในที่สุดปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
อันเป็นแหล่งที่มาหลักของรายได้ของเมือง โดยหลังจากการวิกฤตการณ์ด้านการท่องเท่ียวในเมือง
พัทยา ได้มีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวยามราตรี ในลักษณะ 
ไนท์ทัวร์ขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ ทําให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่กลับเจริญเติบโตอีกครั้ง โดยจะ
เห็นได้ว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หลายต่อหลายคร้ังผ่านพ้นได้ได้ด้วยความแข็งแรงของชุมชนใน
บริเวณพ้ืนที่ ด้วยระบบโครงข่ายเครือญาต และความสัมพันธ์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจในพ้ืนที่ 
ความสัมพันธ์ของประชาชน นักธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอํานาจหน้าที่ การเมือง และอิทธิพลในพ้ืนที่ ทํา
ให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยายังคงดํารงอยู่ได้ และยังถือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจของเมืองพัทยาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน 
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 3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
  จะเห็นได้ว่าในอดีตอ่าวพัทยาน้ันมีสภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ ท้องทะเลนอกชายฝ่ังซึ่งเป็น
แหล่งชุกชมของสัตว์นํ้า พ้ืนที่ความกว้างหน้าหาดที่ทอดยาวตลอดแนวชายฝ่ัง จนกระทั่งเกิดชุมชน
เมืองขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านชาวประมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งผลให้
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เริ่มเสื่อมโทรมลง ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนอันได้แก่ 1) ปัญหา
มลภาวะทางน้ํา ซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลบริเวณชายหาด ส่งผลให้นํ้าทะเลเน่าเสีย 2) ปัญหา
การกัดเซาะบริเวณ ชายฝ่ัง และ 3) ปัญหาอาคารรุกล้ําพ้ืนที่สาธารณะซึ่งส่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่
ก่อให้เกิดการกัดเซาะบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา ซึ่งสาเหตุสําคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังน้ี 1) ปัญหาอันเกิดจากการเพิ่มของ
จํานวนประชากรการขยายตัวของชุมชนเมือง 2) ปัญหาอันเน่ืองมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 3) ปัญหาอันเกิดจากการ
บุกรุกธรรมชาติบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ และ 4) ปัญหาอันเกิดจากกระแสการค้าเสรีและลัทธิ
บริโภคนิยม 
 4. ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน นโยบาย  
  จะเห็นได้ว่าในช่วงก่อน ปี พ.ศ.2499 พ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ ยังเป็นเพียงหมู่บ้าน
ชาวประมงเล็กๆ อยู่ในพ้ืนที่ปกครองของอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่นอกเขตสุขาภิบาลนา
เกลือ จนกระทั่งต่อมาการเจริญเติบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ใน ปี พ.ศ.2521 รัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาข้ึน ซึ่งขณะน้ันพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ได้
เป็นส่วนหนึ่งในพ้ืนที่ปกครองของเมืองพัทยา ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงที่พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยามีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเปล่ียนแปลงชุมชนเมืองในพ้ืนที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาแต่
เน่ืองจากรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความล่าช้า ประกอบกับแผน นโยบายที่
มุ่งเน้นการไล่ตามปัญหามากกว่าการพัฒนาและมองภาพการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งความหย่อนยาน
ในการให้ข้อระเบียบ กฎหมายเข้ามาจัดการปัญหาในพ้ืนที่ ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ยังคงไม่ได้รับการ
แก้ไข อีกทั้งการกําหนดแผน นโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยไม่คํานึงถึง
การพัฒนา 
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และข้อมูล
ภาคสนามถึงความเป็นมา สู่ปัญหาของพ้ืนที่ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา โดยมีเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน จากการศึกษาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการวิจัยและผลการวิเคราะห์ในบทที่ผ่านมา ในส่วนของบทน้ีจะเป็นการนําเสนอ
การสรุป อภิปรายเน้ือหาจากการวิจัยในส่วนที่มีความสําคัญ เพ่ือนําไปสู่แนวทางการพัฒนา และเสนอ
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไป  
 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามหรือวิจัยสนามเป็นหลัก โดยการสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนรู้เห็นและเก่ียวข้องกับการพัฒนา
พ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของบริบทพ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ แต่อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งน้ี
ยังได้ให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นเอกสาร ด้วยการรวบรวมข้อมูลในลักษณะ
การทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลต่อไป 
โดยในหัวข้อสรุปผลการวิจัย ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพ 
2) ด้านเศรษฐกิจ สังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน และนโยบายของ
พ้ืนที่ โดยหลังจากการศึกษาตามโครงสร้างดังกล่าว ผู้ศึกษาได้สรุปเน้ือหาสําคัญตามรายละเอียดดังน้ี 
 ด้านกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จากชุมชนชาวประมง แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพียงราวห้าทศวรรษท่ีผ่านมาจากผืนดินว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติชายหาดที่อุดม
สมบูรณ์ แปรเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองที่มีความแออัดจากสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมือง การอพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานในบริเวณพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยช์ที่ดินอย่าง
แออัดและเกินขีดจํากัด ทําให้เกิดการรุกล้ําเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดสาธารณะ ซึ่งในอดีตพ้ืนที่
ชายหาดมีความกว้างหน้าหาดประมาณ 36.50 เมตร (ราวปี พ.ศ.2496) ซึ่งอาคารบ้านเรือนที่ปลูก
สร้างยังคงอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง ซึ่งในเวลาต่อมาความกว้างพ้ืนที่หน้าชายหาดลดลงอันเกิดจาก
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สาเหตุต่าง ๆ ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างน้ันเกิดการรุกล้ําเข้าไปพ้ืนที่ของผิวนํ้าทะเล ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพ้ืนที่ การเจริญเติบโตจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณที่
ที่ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียวสูง ส่งผลให้เกิดความหนาแน่นบริเวณ
พ้ืนที่ อาทิเช่นบริเวณอ่าวพัทยาต้ังแต่บริเวณพัทยาเหนือจนถึงบริเวณพัทยาใต้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการพาณิชยกรรม การท่องเท่ียวสันทนาการบริเวณชายหาด และโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณแนว
ชายหาดพัทยาใต้ที่เป็นบริเวณแหล่งท่องเท่ียวและสถานบันเทิงจํานวนมากซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์
ทางด้านการท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองพัทยา ส่งผลให้การใช้พ้ืนที่หนาแน่น และก่อให้เกิดการรุกล้ํา
ชายหาด ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา  
 
 

  
 
ภาพที่ 85 ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพบริเวณอ่าวพัทยา ต้ังแต่ปี พ.ศ.2495 - 2557 
ที่มา: ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ,  “เอกสารการประชุมช้ีแจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ
สํารวจออกแบบเพ่ือการเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี,” (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554). 
 
 โดยสรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกายภาพในพ้ืนที่อันเน่ืองจาก 1) การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจากธรรมชาติ (Natural causes) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล (Sea level rise) 
คลื่นลมในฤดูมรสุม (Storm waves) กระแสนํ้าเลียบชายฝั่ง (Littoral current) และการขาดแคลน
มวลทรายจากบริเวณแผ่นดินลงมาทดแทนในกระแสนํ้าเลียบชายฝ่ัง (Variability in sediment 
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supply) และ 2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากมนุษย์ (Man induced causes) ได้แก่ การขัดขวาง
การเคลื่อนที่ของมวลทรายตามบริเวณชายฝั่ง (Interruption in transport) ปริมาณความรุนแรงของ
อิทธิพลของคลื่นอันเน่ืองมาจากโครงสร้างที่ก่อสร้างตามแนวชายฝ่ัง (Concentration of wave 
energy) การเพ่ิมความแตกต่างของระดับความสูงนํ้าทะเล (Increase water level) และการ
เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายลักษณะสัณฐานทางธรรมชาติของชายฝั่งในบริเวณน้ันออกไป (Change 
natural coastal protection) ตามกรอบคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดขีดจํากัด การก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างรุกล้ําไปในพื้นที่ชายหาด เป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพ้ืนที่ชายฝั่ง 
 โดยลักษณะการต้ังถ่ินฐานในย่านชายหาดพัทยาใต้ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหลาย
ประการ ได้แก่ การกัดเซาะชายหาด ปัญหาการระบายนํ้าในเมือง (จากอาคารที่ก่อสร้างขวางทาง
ระบายนํ้าของเมือง) ปัญหามลภาวะในนํ้าทะเล (จากการทิ้งนํ้าเสียที่ไม่ได้รับการบําบัด) และปัญหา
มลพิษในอากาศ (จากการจราจรอันคับคั่ง) นอกจากน้ียังมีปัญหาต่อเนื่องอีกด้วยเช่น ปัญหาทัศนะ
อุจาด และปัญหาการจราจรติดขัดเน่ืองจากขาดความต่อเน่ืองในพ้ืนที่ 
 ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

 กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ของเมืองพัทยา เริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 

2 เมื่อมีกลุ่มชาวจีนอพยพมาจากบ้านอําเภอและสัตหีบ ต่อมาในช่วงสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกัน

จํานวนมากได้เข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณชายหาดพัทยา ทําให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่เจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว มีการย้ายถ่ินฐานเข้ามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพัทยาอย่างต่อเน่ือง การมุ่งเน้นการ

เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจโดยไม่คํานึงถึงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ ทําให้ในเวลาต่อมา

สภาพแวดล้อมเร่ิมเสื่อมโทรมลงเป็นลําดับ จนในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวอันเป็น

แหล่งที่มาหลักของรายได้ของเมือง ความตกตํ่าทางเศรษฐกิจของพัทยาในช่วงปี พ.ศ. 2520 เป็นผล

จากการลดลงของจํานวนนักท่องเท่ียว ความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติในพัทยา โดยเฉพาะนํ้า

ทะเลเน่าเสีย ทําให้นักท่องเท่ียวหันไปหาแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน เพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ผูกโยงกับ

สภาพธรรมชาติ ได้มีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของพัทยาเสียใหม่ โดยมุ่งส่งเสริม “ไนท์ทัวร์” 

หรือการท่องเที่ยวที่มีจุดขายอยู่ที่แหล่งบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีบริเวณพัทยาใต้ ยุทธศาสตร์ใหม่

บรรลุผลพอควร ปริมาณนักท่องเที่ยวกระเต้ืองข้ึน เศรษฐกิจพัทยาฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ปัญหา

นักท่องเท่ียวถดถอยและเศรษฐกิจตกตํ่าได้หวนคืนมาอีกครั้งในปี พ.ศ.2532 ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจาก

ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นการทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่าง

ต่อเน่ือง จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2537 ได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงเมืองพัทยา

ในการจัดต้ัง โครงการถนนคนเดิน (Pattaya Walking Street) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
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ด้านอ่ืน ๆ ส่งผลให้จํานวนนักท่องเท่ียวมีสถิติเพ่ิมมากข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดีใน

ช่วงเวลาต่อมาได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งในปี พ.ศ.2540 ส่งผลถึงจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง

อย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองพัทยา จนกระทั่งปี พ.ศ.

2543 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าเสียของเมืองพัทยาเพ่ือเป็นการกระตุ้นการ

ท่องเที่ยวชายหาด โดยหลังจากได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่กลับคึกคักข้ึนมา

อีกครั้ง โดยในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการระบาด

ของโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ใหม่ H1N1 2009 ในปี พ.ศ.2552 รวมถึงผลสืบเน่ืองจากปัญหาทาง

การเมืองเร่ิมต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2549 การปิดสนามบิน การบุกเข้าไปในการประชุมผู้นําอาเซียนที่เมือง

พัทยา การชุมนุมประท้วงที่มีมาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปัญหาอุทกภัย และภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

โดยเหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีล้วนแต่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของ

เมืองพัทยา ด้ังน้ันจะเห็นได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและของโลกมีส่วนอย่างมากต่อ

ความตกตํ่าทางเศรษฐกิจของพัทยา ขณะเดียวกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ทวีความรุนแรงข้ึนก็ยิ่ง

ฉุดรั้งให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก 

 จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เมืองพัทยาได้เผชิญมาอย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวของประชาชน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ การก่อต้ังสมาคม

การท่องเที่ยว และรวมถึงชุมชนวอล์คก้ิงสตรีท ซึ่งถือได้ว่าความแข็งแรงของชุมชนรวมถึงโครงข่าย

เครือญาติ และความสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบธุรกิจที่ดําเนินการในพ้ืนที่ ทําให้มีการอาศัยซึ่งกัน

และกัน รวมถึงระบบอุปถัมภ์ในพ้ืนที่ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองของความสัมพันธ์ของประชาชนในพ้ืนที่ และ

ยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่เก่ียวเนื่องกับอํานาจหน้าที่ การเมือง อิทธิพลโดยเกี่ยวข้องในเรื่องของ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การดําเนินการในการจัดระเบียบในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความ

ยากลําบาก ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมา เน่ืองจากชุมชนมีลักษณะพวกพ้อง อีก

ทั้งลักษณะธุรกิจในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ต้องพ่ึงพาผู้มีอํานาจหน้าที่ในการปกป้องดูแล ทําให้พ้ืนที่

คงอยู่และมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ทําให้พ้ืนที่บริเวณชายหาด

พัทยาใต้ยังถือเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยามาจนกระทั่งปัจจุบัน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ในอดีต อ่าวพัทยามีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ท้องทะเลนอกฝั่งเป็นเป็นแหล่งสัตว์นํ้าชุก

ชุม ชาวบ้านส่วนใหญ่ทําประมงหาเลี้ยงชีพ ต่อมาเมื่อเกิดชุมชนเมืองข้ึน และพัทยาได้กลายเป็นเมือง

ตากอากาศริมทะเล และแหล่งสถานบันเทิงยามราตรี สภาพแวดล้อมเดิมก็ค่อย ๆ ถูกทําลายเป็น

ลําดับ ชายหาดพัทยาเสื่อมโทรมลง จากการทิ้งขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลลงบนชายหาด นํ้าเสียที่เกิดจาก

เมืองไหลลงทะเลโดยไม่บําบัดทําให้นํ้าทะเลเน่าเสีย สิ่งก่อสร้างรุกล้ําชายหาดและลําคลองขวางการ
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ระบายนํ้าทําให้เกิดปัญหานํ้าท่วมขัง สิ่งก่อสร้างที่ย่ืนไปในทะเลขวางการเคลื่อนที่ของมวลทรายใน

อ่าวพัทยา ส่งผลให้ชายหาดถูกน้ําทะเลกัดเซาะและแคบลงเรื่อย ๆ การศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรต่าง ๆ ช้ีว่าพัทยากําลังเผชิญปัญหาใหญ่ ๆ 3 ประการ ได้แก่ ปัญหามลภาวะทางนํ้า 

ปัญหาการกัดเซาะชายหาด และปัญหาอาคารรุกล้ําพ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณแนวชายหาด

พัทยาใต้ เพ่ือแก้ปัญหาเหล่าน้ี ได้มีการทําแผนพัฒนาเมือง และกําหนดโครงการก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม อันเกี่ยวข้องกับการบําบัดนํ้าเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูล การเสริม

ทรายตามแนวชายหาด และการร้ือถอนอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 

 ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีมติรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการร้ือถอนอาคารรุกล้ําชายหาดพัทยาใต้

ออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวมิได้ถูกนําไปปฏิบัติ ทั้งน้ีเน่ืองจาก การต่อต้านของกลุ่มนัก

ธุรกิจและประชาชนในท้องถิ่น โดยอ้างว่าอาคารเหล่าน้ีเป็นที่ ต้ังสถานประกอบการท่ีดึงดูด

นักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงเป็นแหล่งรายได้สําคัญของพัทยา ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่

นักท่องเที่ยวทั่วโลกจดจําได้ การรื้อถอนอาคารลงทั้งหมดจะกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของ

พัทยา กลุ่มนักธุรกิจและประชาชนในท้องถ่ินได้ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังน้ัน

เมืองพัทยาจึงได้มีการศึกษาโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เพ่ือหาความเหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหาสําหรับทุกฝ่าย จนกระทั่งปัจจุบัน พ.ศ.2557 เวลาผ่านมาเกือบสองทศวรรษความพยายามใน

การแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างต่อเน่ือง ยังคงไม่สามารถดําเนินการจัดการได้ อันเน่ืองจากปัจจัยหลาย

ประการ ทําให้ปัญหาดังกล่าวถูกละเลยมาจนกระทั่งปัจจุบัน  

 การศึกษาครั้งน้ีสามารถสรุปสาเหตุที่สําคัญอันก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดังน้ี 

ตามแนวคิด การเมืองสีเขียว (The environmental politics) ประกอบ 4 ข้อ ดังน้ี 

 1. ปัญหาส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการเพ่ิมจํานวนของประชากรในพ้ืนที่ การขยายตัวของ

ชุมชนเมือง เกิดจากการย้ายถิ่นฐาน การอพยพของประชาชนจากชนบท เพ่ือเข้ามาประกอบอาชีพใน

บริเวณพ้ืนที่ โดยการขยายตัวของพ้ืนที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของแหล่งเสื่อมโทรม การขยายตัวของ

แหล่งบริการนํามาซึ่งแหล่งอบายมุขและก่อให้เกิดปัญหาสังคม การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ รวมทั้ง

การเพ่ิมขึ้นของปัญหาขยะและมลพิษ ในขณะที่การให้บริการสาธารณูปโภคของเมืองพัทยาที่ไม่

เพียงพอก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค

บริโภค ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม โดยปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างมี

ประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน ชุมชน ในพ้ืนที่ “การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร

มิใช่แค่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่การนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการเพ่ิมข้ึนของ “ของเสีย” จากการ

อุปโภคบริโภคของมนุษย์ที่ออกมาในรูปของ ขยะ มลพิษต่างๆ นอกจากนี้การเพ่ิมข้ึนของจํานวน
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ประชากรในขณะท่ีภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขหรือต้ังรับปัญหาจะทําให้เกิดปัญหาทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในที่สุดจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่เก่ียวเนื่องกับเร่ืองสิ่งแวดล้อม” น่ันเอง

0

1 
 2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก “การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

พัฒนาเศรษฐกิจแนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้มีการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากไปใช้เป็นปัจจัยในการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดถูกดึงไปใช้จน

ร่อยหรอหรือบางชนิดหมดไป” ดังเช่น ระบบนิเวศน์วิทยาทางทะเลในพ้ืนที่ สัตว์นํ้า ประการัง ที่อาศัย

อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ลดลง และหายไปในที่สุด รวมถึงพ้ืนที่ชายหาดที่หายไปจนกระท่ังปัจจุบันแทบไม่

เหลือพ้ืนที่ชายหาดธรรมชาติให้เห็น โดยจะเห็นได้ว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่ เป็นการพัฒนาแบบด้ังเดิม ซึ่งหากมองย้อนกลับไปการพัฒนาในยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 นับเป็นยุคของการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาเฉพาะในเชิงของ

เศรษฐกิจ จนกระทั่งต่อมาในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็น

ผู้นําแห่งโลกเสรี และมีความเชื่อว่าความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการ

สกัดกั้นอิทธิพลของค่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งขณะน้ันมีสหภาพโซเวียตเป็นหัว1

2 “โดยอาจกล่าวสรุปได้ว่า

การพัฒนาประเทศในยุคสงครามเย็นเป็นการพัฒนาประเทศในมิติเดียวโดยเน้นการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจเป็นสําคัญ เน้นการเติบโตทางด้านวัตถุและการพัฒนาอุสาหกรรม” 3 โดยจะเห็นได้จากการ

เติบโตของพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้เป็นการมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เน่ืองจากพ้ืนที่มี

การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายท้องถ่ิน และแผนพัฒนาประเทศท่ี

ผ่านมา อันได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) โดยแผนพัฒนา

ของประเทศไทยในช่วงทศวรรษแรกนั้นได้ให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็น

สําคัญโดยไม่ได้คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแผนพัฒนาประเทศได้ยึดแนวทางด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจเป็นหลักจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยแผนทั้ง 9 ฉบับ ได้มีการกําหนด

ทิศทางของประเทศในการมุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยวัตถุประสงค์

ของแผนการพัฒนามุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน (Poverty) ความไม่รู้หนังสือ (Ignorance) 

และความเจ็บไข้ได้ป่วย (Disease) โดยไม่ความสําคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “โดย

                                                        
 1 จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, การเมืองเร่ืองสิ่งแวดล้อม (ราชบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 11. 
 2 เร่ืองเดียวกัน, 16. 
 3 เร่ืองเดียวกัน. 
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อาจกล่าวสรุปได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-9 แม้ว่าจะทําให้ประเทศไทยมี

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้น แต่ต้นทุนทางสังคมและทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมกลับเสื่อม

ถอยลง” 4 ดังจะเห็นได้จากความเสื่อมลงของสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายใน

พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งถือได้ว่าพ้ืนที่บริเวณน้ีถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ

เมืองพัทยานับต้ังแต่ช่วงสงครามเวียดนามจนกระท่ังปัจจุบัน โดยจะเห็นได้ว่าการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสื่อมโทรมลง จากชายหาดที่ถือเป็นริเวียร่าแห่ง

เอเชีย ปัจจุบันพ้ืนที่ชายหาดหายไปจนไม่เหลือภาพความสวยงามเมื่อในอดีต ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการ

มุ่งเน้นความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักก่อให้เกิดการบุกรุกธรรมชาติและทําลายสภาพแวดล้อม

อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจย่ิงทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นและในที่สุดอาจ

ไม่เหลือสภาพแวดล้อมชายหาดให้เห็นอีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่ระบบเศรษฐกิจด้าน

การท่องเที่ยวที่ตกตํ่าลงในอนาคตอันใกล้ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องแลก

มาด้วยสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง เป็นปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก 

 3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอดีต

มนุษย์ถือเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีลักษณะพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน จนกระทั่งต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นยุคแห่งโลกทัศน์ที่มนุษย์ถือว่ามนุษย์เป็น

ศูนย์กลางของจักรวาล “โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปี ค.ศ.1770 ได้ส่งผลทํา

ให้ระบบสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ในที่สุดโลกทัศน์แบบธรรมชาติเป็น

ศูนย์กลางได้ถูกแทนที่โดย โลกทัศน์แบบมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Anthropocentrism) โลกทัศน์แบบ

มนุษย์เป็นศูนย์กลางก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมองธรรมชาติของมนุษย์ เน่ืองจากมนุษย์คิดว่า

ตนเป็นนายของธรรมชาติ และมนุษย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล ด้วยสติปัญญาของมนุษย์และ

วิทยาศาสตร์จะทําให้มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติ ควบคุมสั่งการธรรมชาติได้ สามารถดัดแปลง

ธรรมชาติและนําธรรมชาติมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ดังน้ันโลกทัศน์แบบมนุษย์

เป็นศูนย์กลาง จึงเป็นสาเหตุสําคัญของวิกฤตสิ่งแวดล้อม” 4

5 โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อมนุษย์เร่ิมเอาชนะ

ธรรมชาติโดยการบุกรุกธรรมชาติ การสร้างเข่ือนกันคลื่นเข้าไปในทะเลเพ่ือลดคลื่นลมการกระทํา

ดังกล่าวกลับเป็นการเร่งให้เกิดปัญหาธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่

เกิดข้ึน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล นอกจากบริเวณชายหาดพัทยาใต้ที่มีการก่อสร้างอาคารรุกล้ํา

เข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ชายหาด สะพานท่าเทียบเรือท่องเท่ียว กําแพงกันคลื่นบริเวณชายหาดพัทยาใต้ 

                                                        
 4  เรื่องเดียวกัน, 17. 
 

5
  เร่ืองเดียวกัน, 20. 
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ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือจะควบคุมสั่งการธรรมชาติ แต่ผลลัพธ์กลับเป็นการสร้างปัญหา

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ การเคลื่อนตัวของมวลทรายไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ลมธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง

อันเน่ืองจากสิ่งก่อสร้างบริเวณเลียบชายหาด ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถือเป็นการเอาชนะธรรมชาติของ

มนุษย์น่ันเอง  

 4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก “การแพร่กระจายของกระแสการค้าเสรีและลัทธิ

บริโภคนิยม โดยในยุคหลังสงครามเย็น กระแสหลักของการเมืองโลก ปรากฎออกมา 4 กระแส ได้แก่ 

(1) กระแสประชาธิปไตย หรือระบบการเมืองแบบเปิด (2) กระแสสิทธิมนุษยชน (3) กระแสการค้า

เสรี และ (4) กระแสพิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อม โดยกระแสการค้าเสรีถือเป็นกระแสหลักของโลก

ปัจจุบัน” 6 โดยจะเห็นได้จากการเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสร้าง

ความเสียหายต่อระบบนิเวศของโลก การคํานึงถึงตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะ

เห็นได้จากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงในพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ ระดับนํ้าเน่าเสียมีความรุนแรง

อย่างเห็นได้ชัด โดยขาดมาตรการดูแลควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ทําให้นํ้าเสียภายใน

เมืองสามารถทิ้งลงสู่ทะเลได้ ดังน้ันการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของ

สภาพแวดล้อม “โดยหากพิจารณาอย่างถ้วนถ่ี รอบคอบ มูลค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมอาจมี

ราคาหรือมีมูลค่าสูงกว่าเม็ดเงินจากการพัฒนาเศรษฐกิจแนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรม” 7 

 ด้านข้อระเบียบ กฎหมาย แผน และนโยบาย 

 ในอดีตช่วงก่อน ปี.พ.ศ.2499 พ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ ซึ่ง

อยู่นอกเขตสุขาภิบาลนาเกลือ ทําให้การควบคุมดูแลของสุขาภิบาลยังไม่เข้าถึงพ้ืนที่ ส่งผลให้ขาดการ

ควบคุมดูแล โดยต่อมาใน ปี.พ.ศ.2521 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ.2521 ขึ้นเน่ืองจากเมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

ได้รับความนิยมอย่างมากท้ังจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทําให้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาลนา

เกลือไม่สามารถบริหารและให้บริการได้ทันกับความเจริญเติบโตท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบ

การปกครองรูปแบบใหม่โดยเป็นการบริหารแบบมีผู้จัดการเมือง ทําให้การบริหารมีความสะดวก

รวดเร็วขึ้น 

 แต่อย่างไรก็ตามการใช้ข้อระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

เป็นหลัก ซึ่งทําให้เกิดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก โดยยังเป็นการไล่ตาม

ปัญหามากกว่าการพัฒนาและมองภาพการพัฒนาในอนาคตและไม่เล็งเห็นความสําคัญทางด้าน

                                                        
 6  เรื่องเดียวกัน, 22-23 
 7  เรื่องเดียวกัน,  23. 
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สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โดยจะเห็นได้จากบริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นมีการ

เจริญเติบโตในพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัด มีการก่อสร้างอาคารบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยามากข้ึน โดยไม่ได้

มีการใช้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด การใช้ข้อระเบียบ กฎหมายท่ีหย่อนยาน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ

ปัญหา ที่สะสมมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยแผน นโยบายที่ผ่านมาน้ันไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้อัน

เน่ืองมาจากข้อระเบียบในการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 งานวิจัยเชิงคุณภาพช้ินน้ีเป็นการตีความข้อมูลเพ่ือหาคําอธิบายถึงปรากฎการณ์ของ

บริบทที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยผลลัพธ์ของการตีความซึ่งอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์

ข้อมูลจากข้อมูลภาคสนามสู่ข้อสรุปทางทฤษฎี โดยในที่น้ีสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

พ้ืนที่ที่ศึกษากับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ที่ได้น้ีถือได้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย

ซึ่งสามารถตอบประเด็นคําถามในการวิจัยได้อย่างครบถ้วน 

 ผลการวิจัยในครั้งน้ีให้ผลสรุปอภิปรายได้ว่า แบบแผนการต้ังถ่ินฐานย่านชายหาดพัทยาใต้

ได้ก่อร่างขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและบันเทิง การขยายตัวชุมชนเมือง

อย่างรวดเร็ว การก่อสร้างอาคารรุกล้ําในบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาเป็นสาเหตุหน่ึงที่ก่อให้เกิดปัญหา

ในด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ดังจะเห็นได้จากระดับมลภาวะที่สูงข้ึน ชายฝ่ังถูกกัดเซาะ ความเป็นอยู่

อย่างแออัด และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มีมั่นคง นโยบายส่งเสริมของภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด แต่กลับส่งผลกระทบทางลบ

ตามมามากมายหลายด้าน ซึ่งต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยได้มี

การเสนอให้มีการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ (ถนนคนเดิน) และจัดระเบียบ

ทางกายภาพของพ้ืนที่เสียใหม่ ซึ่งจะเห็นได้จากในสองสามทศวรรษที่ผ่านมา มีการศึกษา และ

นําเสนอแนวทางในการวางผังและออกมาตรการควบคุมหลายประการ แต่อย่างไรก็ตามแผนและ

นโยบายต่าง ๆ กลับไม่สัมฤทธ์ิผล อันเน่ืองจากข้อระเบียบและการดําเนินการบริหารจัดการในส่วน

ของภาครัฐซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ และในส่วนของภาค

ประชาชนซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เก้ือหนุนให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ต้านทานนโยบายของรัฐได้ อัน

เน่ืองมาจากการดํารงอยู่ของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น อันประกอบไปด้วยชุมชน 

ผู้ประกอบการ กลุ่มผลประโยชน์และส่วนของภาครัฐที่มีความผูกพันธ์และผูกโยงกันด้วยระบบ

อุปถัมภ์และแวดวงพวกพ้องที่ถือเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งทําให้ไม่สามารถใช้กฎหมาย

ในการบริหารจัดการได้อย่างตรงไปตรงมา 
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ปัญหาท่ีพบในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการต้ังถิ่นฐาน สภาพแวดล้อมกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ย่านชายหาดพัทยาใต้ โดยปัญหาหลักที่ค้นพบในการวิจัยคร้ังน้ีซึ่งเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่บริเวณแนวอาคาร

รุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ จากการให้ข้อมูลอย่างจํากัดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูล

ได้อย่างตรงไปตรงมา อันเน่ืองจากข้อระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ันการเร่ิมหาข้อมูล

เบ้ืองต้นจึงเป็นการสืบค้นจากเอกสาร รายงานการวิจัยของทางการที่มีอยู่แล้วน้ัน ต่อจากน้ันจึงได้หา

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงผู้มีส่วนรู้เห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

จํานวนหน่ึง จากผู้เก่ียวข้องและการแนะนําต่อ ๆ กันมาของผู้ให้สัมภาษณ์คนแรก ๆ โดยการขอความ

ร่วมมือจากลุ่มบุคคลในส่วนภาครัฐ ภาคธุรกิจและชุมชนในพ้ืนที่ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบอุปถัมภ์

ซึ่งกันและกัน โดยบางกรณีน้ันจึงไม่สามารถเปิดเผยช่ือผู้ให้ข้อมูลได้ ซึ่งวิธีการน้ีเป็นการวิจัยที่

เก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับข้อระเบียบกฎหมายซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล

ได้น้ัน ดังน้ันรายละเอียดข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงจึงถือเป็น

เป็นฐานข้อมูลที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ศึกษา เพ่ือให้เห็นถึงปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึนใน

พ้ืนที่ โดยในส่วนของข้อมูลทางสถิติของทางการ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลสถิติของทางการเป็นเกณฑ์ เช่น

ข้อมูลทางด้านการท่องเท่ียวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อันเน่ืองจากข้อมูลสถิติ

เฉพาะพ้ืนที่น้ันยังไม่มีข้อมูลที่สามารถนํามาอ้างอิงเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ 

ดังน้ันอาจกล่าวสรุปได้ว่าผลการศึกษาในหลายส่วนเกิดจากการตีความวิเคราะห์ด้วยบริบทต่าง ๆ ของ

ข้อมูลที่ค้นหาได้ อันเน่ืองจากนักวิชาการท่ัวไปทั้งที่ได้ทําการศึกษาปัญหาของพ้ืนที่ และผู้ที่ให้ความ

สนใจในเร่ืองที่ศึกษามีจํานวนน้อยที่ให้ความสําคัญกับปัญหาที่ผู้วิจัยได้กําหนดในคําถามการวิจัยใน

คร้ังน้ี ทําให้ไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการและความเป็นมาของปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบใน

พ้ืนที่ ซึ่งกลายเป็นข้อจํากัดประการหนึ่งของการศึกษาในครั้งน้ี แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาได้เล็งเห็นว่า

เรื่องที่ได้ทําการศึกษานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในทุกมิติของชุมชน ทั้งในแง่ที่จะนํามาพัฒนา

เพ่ือกําหนดนโยบาย และเห็นควรที่จะได้รับการพัฒนาสําหรับผู้ที่สนใจเพื่อนําไปเป็นฐานข้อมูลไป

ศึกษาคร้ังต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยน้ี เป็นการศึกษาเพ่ือช้ีให้เห็นถึงลําดับการพัฒนาทางกายภาพซึ่งก่อให้เกิด

ผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ อันเกิดจากปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการก่อรูปทางกายภาพที่ยังดํารงคงอยู่ใน

ปัจจุบัน โดยจากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ค้นพบปัจจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงขบวนการการพัฒนาในบริเวณ

ย่านชายหาดพัทยาใต้ มิได้ดํารงอยู่อย่างเป็นอิสระ แต่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันโดยความสัมพันธ์
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ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องซ้อนทับกันอยู่ การค้นพบถึงปัจจัยซึ่งถือเป็นตัวแปรที่สําคัญในการแก้ไข

ปัญหาเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาน้ัน ยังเป็นการช้ีให้เห็นได้ว่าเหตุใดในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมานี้ 

จึงยังไม่สามารถดําเนินการจัดการกับปัญหาในพ้ืนที่ได้ อันเน่ืองจากการใช้ข้อกฎหมาย กระบวนการ

กําหนดนโยบายที่เน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และระบบการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงการ

จัดการตามข้อระเบียบ กฎหมาย ดังน้ันการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยน้ันได้ทําการศึกษาในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับภาพรวมหรือเป็นข้อมูลในเชิงกว้างไว้แล้วน้ัน ซึ่งอาจเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการนําไป

ศึกษาในคร้ังต่อไป โดยควรเป็นการวิจัยเชิงลึกเพ่ือให้ครอบคลุมเจาะลึกในทุกมิติอย่างครบถ้วน ทั้งใน

เรื่องแนวทางการพัฒนากายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการจัดการแผน นโยบาย ขอ้กฎหมาย 

ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาต่อไปน้ัน 
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รายละเอียดการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม-พูดคุย (Asking) โดยแบ่งเป็น  
2 ประเภท ได้แก่  
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก เฉพาะราย (In-depth interviewing) โดยการซักถามพูดคุยใน
ลักษณะเจาะลึกเพ่ือหาคําตอบอย่างละเอียดถ่ีถ้วนถึงปรากฎการณ์ของบริบทในพ้ืนที่ และ  
 2. การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focused group) ในลักษณะการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบหน่ึงโดยสอบถามข้อเท็จจริงและสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น และมุมมองความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือจุดมุ่งหมายใน
การตอบวัตถุประสงค์และคําถามในการวิจัย 
 

การสัมภาณ์กลุ่มผู้ใหข้้อมูล 
 
 ในการกําหนดกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ตรงตามความเป็นจริง ดังน้ันจึง
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่มกรณี
หลากหลาย (Maximum variation sampling) เป็นการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจํานวนไม่มากแต่
ครอบคลุมความหลากหลายในทุกมิติของบริบทในพ้ืนที่ โดยในบางกรณีการให้ข้อมูลอย่างจํากัดของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลบางฝ่ายซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างตรงไปตรงมา อันเน่ืองจากข้อระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังน้ันในบางกรณีจึงไม่สามารถเปิดเผยช่ือผู้ให้ข้อมูลได้ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 
 1. ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน  
 2. นักวิชาการ  
 3. ภาครัฐ  
 4. คนท้องถิ่น  
 ตามรายละเอียดดังน้ี 
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ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 
 คุณสุนทร กังศิริกุล ประธานชุมชนวอล์คก้ิงสตรีท 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ พัทยาเติบโตจากหมู่บ้านชาวประมง เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเพ่ือรองรับทหารสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาพักผ่อนในช่วงการพักรบ เมื่อสงครามยุติลง กองทัพ
สหรัฐอเมริกาได้กลับไปพร้อมคําบอกกล่าวที่บอกต่อของบรรดาทหารจีไอไปสู่ชาวตะวันตก ทําให้เมือง
พัทยาการกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลก โดยเฉพาะถนนคน
เดิน (Pattaya Walking Street) ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวมักจะคุ้นเคยและรู้จัก
ถนนคนเดิน ถึงจะรู้จักเมืองพัทยา  
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่างๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ ด้านสิ่งแวดล้อมการปล่อยนํ้าเสียลงทะเล ของอาคารบริเวณแนวชายหาด
พัทยาใต้ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมด เพราะว่าบริเวณนั้นยังเป็นจุดปล่อยนํ้าของ
คลองพัทยาใต้ซึ่งถือเป็นจุดรวบรวมนํ้าของเมืองพัทยาและปล่อยลงสู่ทะเล รวมถึงบริเวณนั้นยังมี
ท่าเทียบเรืออยู่จํานวนมากนํ้ามันจากเรือท่องเที่ยว เรือประมงก็ถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งทําให้เกิด
ปัญหาน้ําเน่าเสีย  
  ในส่วนของด้านสังคมจะเห็นว่ามีกลุ่มผลประโยชน์จํานวนมากเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาในพ้ืนที่เช่น ปัญหาอาชญากรรม โดยจะ
เห็นได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ แต่สิทธิในการครอบครอง
อาคารยังคงเป็นของเจ้าของเดิมอยู่ ทําให้ประชาชนในพื้นที่เดิมน้ันมีจํานวนน้อยมากท่ียังคงประกอบ
ธุรกิจอยู่ 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการต้ังถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ การเจริญเติบโตที่เกิดข้ึนมาแต่ในอดีต ทําให้เมืองพัทยาเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์มากที่สุด 
ดังน้ันจะเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพอันได้แก่การต้ังถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ
ประมง การวมตัวกันก่อให้เกิดชุมชนขนาดเล็ก และขยายตัวข้ึนเป็นชุมชนท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ทําให้
พ้ืนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ.2500 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยความสัมพันธ์
ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ที่มีมาแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันถือเป็นปัจจัยที่ทําให้การดํารงคง
อยู่ของพ้ืนที่มาจนกระทั่งปัจจุบัน จากปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
นอกจากการแก้ปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ การร่วมมือกันประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่รวมถึง
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ภาคเอกชนยังถือเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ปัญหาต่างๆ ผ่านพ้นมาได้ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ยังคงอยู่
เราทุกฝ่ายควรหาแนวทางแก้ไขเพ่ือหาทางออกรวมกันในการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามา
จัดการมากกว่าการใช้นิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว 
 คุณสุวรรณา ศุภชาติไกรสร ประธานบริษัทเครือไดมอนด์ พัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา ของธุรกิจท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่าน
ชายหาดพัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ ราวช่วงสงครามเวียดนามบริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านชาวประมงบริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ได้เร่ิมแปรเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตอนน้ันเริ่มเข้ามาทําบังกะโลในพ้ืนที่ โดยหลังจากที่
ทหารเร่ิมเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ก็เร่ิมมาเป็นธุรกิจร้านอาหาร บาร์เบียร์น่ังกินด่ืมกัน โดย
หลังจากที่เมืองพัทยาเริ่มเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้นหลังช่วงปี พ.ศ.2518 ทําให้พ้ืนที่คึกคักมากขึ้นเร่ิมมีคน
ภายนอกพ้ืนที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ โดยในอดีตพ้ืนที่บริเวณแนวชายหาดไม่ค่อยมีคน
สนใจส่วนมากคนมีฐานะหน่อยก็จะมาซื้อที่บริเวณถนนสายหลักๆ ทําให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดเป็นพ้ืนที่
เปลี่ยว จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดจากการท่องเท่ียวทําให้พ้ืนที่บริเวณชายหาดถือเป็นทําเล
ทองซึ่งคนเร่ิมเข้ามาจับจองเพ่ิมมากขึ้น จนกระทั่งเกิดการรุกล้ําเข้าไปในพ้ืนที่แนวชายหาดอันเกิดจาก
ผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจ ซึ่งตอนน้ันเร่ิมขยายเข้าไปในทะเลได้ก็ขยายเข้าไปเร่ือยๆ จนมี
สภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
 2. คําถาม การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง และในส่วนของภาคเอกชนในพ้ืนที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทําให้เกิดการแข่งขัน การแสวงหา
ผลประโยชน์กันอย่างไม่เกรงกลัวต่อผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม จะ
เห็นได้ว่าช่วงสมัยสงครามเวียดนาม และตามมาด้วยช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เฟ่ือง
ฟูอีกยุคหน่ึง เศรษฐีนํ้ามันเร่ิมเข้ามาท่องเที่ยว มีการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยจํานวนมาก ของอุปโภค
บริโภค การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจบันเทิงในพ้ืนที่ โดยจะเห็นได้จากบริเวณพ้ืนที่ย่าน
ชายหาดพัทยาใต้จะมีนักท่องเที่ยวชาวอาหรับจํานวนมากจนกระท่ังปัจจุบัน จากการเจริญเติบโต
ดังกล่าวก็ทําให้กลุ่มนักธุรกิจบางส่วนเริ่มขยายกิจการ การรุกล้ําเข้าไปในพื้นที่บริเวณชายหาดท่ีเพ่ิม
มากข้ึน โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ซึ่งต่อมาได้มีการรวมตัวกันของภาคธุรกิจเพ่ือรวมมือ
กันในการวางกฎระเบียบ การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวตก
ตํ่าลง ก็ได้กลุ่มภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยกันแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่กันอย่างต่อเน่ือง 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของภาคธุรกิจในพ้ืนที่ของย่านชายหาด
พัทยาใต้จนกระทั่งปัจจุบัน? 
  คําตอบ การเจริญเติบโตในพ้ืนที่น้ันมีมาโดยตลอด แต่ปัญหาต่างๆ ก็ตามมาตลอดด้วย
เช่นกัน จะเห็นได้ว่าในช่วงที่การท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีการใช้ทรัพยากรโดยไม่ได้ดูแล



 197 

จัดการที่ดี ส่งผลต่อนํ้าทะเลเน่าเสีย ซึ่งต่อมาก็ส่งผลต่อภาคธุรกิจเอกชนจํานวนนักท่องเที่ยวที่น้อยลง 
ซึ่งการดํารงอยู่และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชน ชุมชน 
ภาคเอกชน และภาครัฐในพ้ืนที่โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวขึ้น เช่น 
การจัดกิจกรรมเมืองพัทยาที่เร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ.2519 การจัดกิจกรรมปีท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2530 
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองพัทยาในปี พ.ศ.2539 ซึ่งถือเป็นความรวมมือจากทุกภาคส่วนในการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
ระยะยาวอาจส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ต้องประสบกับปัญหาทางด้านการท่องเที่ยว
อย่างเช่นในอดีต ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เกิดขึ้นจํานวนมากซึ่งถือเป็นทางเลือกให้กับ
นักท่องเที่ยว และหากต้องการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ให้คงอยู่ต่อไปควรคํานึงถึง
ปัจจัยต่างๆ อย่างครอบคลุมเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ในระยะยาวต่อไป 
 กลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ (จํานวน 3 คน) 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา ของธุรกิจท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่าน
ชายหาดพัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ จากหมู่บ้านชาวประมงในอดีต โดยได้มีการขยายตัวของพ้ืนที่ในช่วงที่มีการ
เข้ามาท่องเที่ยวของทหารอเมริกัน ทําให้ย่านพัทยาใต้ซึ่งขณะน้ันถือเป็นแหล่งกินด่ืม ร้านอาหารและ
สถานบันเทิงแห่งแรกๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวบันเทิง ค้าขาย และ
กิจกรรมที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ขณะน้ันถือเป็นจุดศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวของเมืองพัทยาก็ว่าได้ โดยหลังจากที่พ้ืนที่เจริญเติบโตขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และช่วงที่เศรษฐกิจตกตํ่าอันเนื่องมาจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทําให้มีการพัฒนาพ้ืนที่มาเป็น
ย่านแหล่งกินด่ืม สถานบันเทิงอย่างเต็มตัวเพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้าท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
จนกระทั่งปัจจุบันน่ันเอง 
 2. คําถาม การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง และในส่วนของภาคเอกชนในพ้ืนที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ การเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
รวมถึงชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากความเจริญเติบโตของย่านชายหาดพัทยาใต้ ซึ่ง
ผลกระทบต่างๆ ก็มีตามมาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารรุกล้ําบริเวณชายหาด การทิ้ง
ขยะ นํ้าเสียลงทะเล ปัญหาความแออัดในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกิจกรรมในพ้ืนที่ที่เร่ิมเปลี่ยนจากร้านค้า 
ร้านอาหาร ส่วนใหญ่กลายเป็นสถานบันเทิงยามราตรีซึ่งต่อมาถือเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่จนกระทั่ง
ปัจจุบัน ด้วยความเป็นธุรกิจกลางคืนส่วนใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จากสถานบริการส่วนใหญ่จะเปิดบริการใน
ช่วงเวลากลางคืน โดยหน่ึงในกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของย่านน้ีได้แก่กิจกรรมถนนคนเดินซึ่งมี
การปิดถนนเวลา 18.00 น.จนถึง 5.00 น.ของวันถัดไป ซึ่งเป็นการมุ่งส่งเสริมกิจกรรมยามราตรี และ
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เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจุดขายของพื้นที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี อันเน่ืองมาจากความเสื่อมโทรมลงของธรรมชาติชายหาดน่ันเอง 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของภาคธุรกิจในพ้ืนที่ของย่านชายหาด
พัทยาใต้จนกระทั่งปัจจุบัน? 
  คําตอบ ต้ังแต่ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่หรือผู้ประกอบการก็ยังคงเป็นประชาชนใน
พ้ืนที่ แต่จากการที่การเจริญเติบโตนั้นเป็นไปอย่างก้าวกระโดดทําให้พ้ืนที่เริ่มเป็นที่หมายตาของคน
ภายนอกพ้ืนที่ที่เข้ามาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ แต่เน่ืองจากพ้ืนที่อาคารบริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้
น้ันส่วนใหญ่ไม่มีการออกเอกสารสิทธ์ิเป็นเพียงพ้ืนที่ที่จับจองกันมาแต่ในอดีต ดังน้ันผู้ที่เข้าลงทุนใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นการเข้ามาขอเช่าจากประชาชนที่ถือสิทธ์ิและอยู่กันมาแต่ด้ังเดิมนั่นเอง ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงนักธุรกิจในพ้ืนที่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ ทั้งในด้านระบบ
เครือญาติ เพ่ือนฝูง หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในระบบการเมืองในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่หากมีปัญหาใน
พ้ืนที่ก็จะมีการเข้ามาพูดคุยเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน ดังน้ันการที่พ้ืนที่มีการขยายตัวมาอย่าง
ต่อเน่ืองพ้ืนฐานก็เป็นความสัมพันธ์ของประชาชน ส่วนราชการ กลุ่มผู้อิทธิพล รวมถึงกลุ่มการเมืองซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนในพ้ืนที่น่ันเอง  
  และอีกสาเหตุที่ทําให้พ้ืนที่ยังดํารงคงอยู่ได้อันเน่ืองมาจากพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยา
ใต้น้ันถือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจของเมืองพัทยา ซึ่งทํารายได้ให้กับการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จะเห็นได้
ว่านักท่องเที่ยวที่มาพัทยาน้ัน ส่วนใหญ่ต้องเดินทางมาที่บริเวณถนนคนเดิน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองพัทยาไปแล้วน้ัน ดังน้ันธุรกิจในบริเวณพ้ืนที่ก็ถือว่าทํารายได้มาก ดังจะเห็นได้จากมีนักธุรกิจ
มากมายยอมเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ โดยเข้ามาเช่าช่วงต่อกันในการประกอบธุรกิจ ดังน้ันพ้ืนที่น้ีจึงถือ
เป็นรายได้หลักส่วนหน่ึงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยานั่นเอง 
 
นักวิชาการ/วิชาชีพ 
 คุณปัญญโชติ สอนคม อดีตกรรมการสภาสถาปนิก/อดีตสถาปนิกเมืองพัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา และการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ มีความ
เป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ ก่อนที่จะมีการก่อต้ังเมืองพัทยาน้ัน สภาพในพ้ืนที่ชายหาดพัทยายังถือว่าคง
สภาพดีมาก แต่เน่ืองจากมีการเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ทําให้หน่วยงานต่างๆ เริ่มเล็งเห็น
แล้วว่ามีแนวโน้มที่สภาพชายหาดจะเสื่อมโทรมลง ดังจะเห็นได้จากในรายงาน Pattaya Tourism 
Development ของ JICA ในปี พ.ศ.2521 ได้ระบุถึงสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณชายหาด
พัทยาน้ันยังคงสภาพดีอยู่แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาอันเกิดจากพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ
กิจกรรมที่เกิดจากการท่องเท่ียวโดยเฉพาะบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2529 
เมืองพัทยาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของแผนการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ก็ได้เสนอให้มีการ
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จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และแผนการจัดการพ้ืนที่ชายหาดของเมืองพัทยา ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าขณะน้ันพ้ืนที่ชายหาดของเมืองพัทยาเริ่มเข้าสู่ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วน้ัน และในปี 
พ.ศ.2532 JICA ได้เข้ามาศึกษาเพ่ือวางแผนแม่บทให้กับเมืองพัทยาอีกคร้ัง และปัญหาที่พบเห็นได้
อย่างชัดเจนก็คือปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค และปัญหาของพ้ืนที่ชายหาดพัทยาน่ันเอง 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในหลายๆ คร้ังที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งบางโครงการได้มีการดําเนินการแล้วน้ัน และยังคงมีในบางส่วนที่
ยังคงไม่ได้ดําเนินการ 
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ จะเห็นได้ชัดว่าการขยายตัวของเมืองส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านแต่ที่เห็นได้
ชัดจากผลการศึกษาต่างๆ ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยในที่น้ีจะกล่าวถึงในส่วนของพ้ืนที่บริเวณแนว
ชายหาดพัทยาใต้ เช่นผลกระทบที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา ปัญหาทางสัญจรบริเวณแนวชายหาด 
ปัญหาการสัญจรทางน้ํา ท่าเทียบเรือท่องเท่ียว และปัญหาทัศนียภาพบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่ง
ผลกระทบดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การก่อสร้างอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ 
การถมทะเล การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ําลํานํ้าทั้งในส่วนของภาคเอกชนและในส่วนของภาครัฐ หรือ
แม้กระทั่งการปลูกสร้างอาคารตามแนวชายฝ่ัง ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางคลื่น ลมทะเล การ
ทิ้งขยะมูลฝอย นํ้าเสีย ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้า เป็นต้น 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการต้ังถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ เน่ืองจากพ้ืนที่น้ีมีการดํารงอยู่มาต้ังแต่ในอดีต จะเห็นได้ว่ามีการพยายามท่ีจะ
เข้ามาดําเนินการที่จะบริเวณจัดการให้อยู่ขอบเขตที่ถูกต้อง จะเห็นได้จากผลการศึกษาโครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่อ่าวพัทยาใต้ เมืองพัทยา พ.ศ.2547 ซึ่งถือเป็นการหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับทุกฝ่ายให้น้อยที่สุด โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น รวมท้ังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน อาทิเช่น ปัญหา
นํ้าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการจราจร และปัญหาทัศนียภาพ โดยมีการหารือร่วมกันของทุก
ภาคส่วนเพ่ือหาข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยได้ข้อสรุป ให้อาคารคงอยู่โดยมีการจํากัดพ้ืนที่ให้เท่า
เทียมกัน และจัดการระบบเพื่อตอบสนองสิ่งแวดล้อม รวมถึงทัศนียภาพ แต่อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาดังกล่าวที่ได้มีการศึกษาจากนักวิชาการหลายฝ่ายของบริษัทฯที่ปรึกษา ก็ไม่ได้นํามาใช้อัน
เน่ืองมาจากข้อระเบียบในส่วนของหน่วยงานภาครัฐน่ันเอง แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า มีผล
การศึกษาที่ให้ความเห็นสอดคล้องกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น โครงการปรับสภาพแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท่องเท่ียวเมืองพัทยา โครงการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน เป็นต้น 
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 นักวิชาการทางด้านธรณีวิทยา 
 1. คําถาม สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาและการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพอย่างไร? 
  คําตอบ จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ของชายหาดพัทยาน้ันส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากกับพ้ืนที่ชายหาด โดยจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง
ซึ่งถือเป็นสาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ชายหาดน้ัน ประกอบด้วย 1) ธรรมชาติเป็นผู้กระทํา อันได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล ทิศทางคล่ืนลมในฤดูมรสุม กระแสนํ้าเลียบบริเวณชายฝั่ง ทิศทาง
ลม การขาดแคลนมวลทรายจากบริเวณแผ่นดินลงมาทดแทน และ 2) สาเหตุที่เกิดจากมนุษย์เป็น
ผู้กระทํา ซึ่งได้แก่ แผ่นดินทรุดอันเน่ืองมาจากการเคลื่อนย้ายทรัพยากรธรรมชาติ ออกจากบริเวณช้ัน
ใต้ดิน การขัดขวางการเคลื่อนที่ของมวลทรายตามบริเวณชายฝั่ง ปริมาณความรุนแรงของอิทธิพลของ
คลื่นอันเน่ืองมาจากโครงสร้างที่ก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง การเพ่ิมความแตกต่างของระดับความสูงนํ้า
ทะเล การเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายลักษณะสัณฐานทางธรรมชาติของชายฝั่งในบริเวณน้ันออกไป 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาน้ันถือเป็นสาเหตุที่ทําให้พ้ืนที่ชายหาดลดลง เป็น
การก่อสร้างซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนของคลื่นเน่ืองจากมีโครงสร้างอยู่ตามแนวชายฝ่ัง และเป็นการ
ขัดขวางการเคลื่อนตัวทางธรรมชาติของมวลทราย แต่ก็จะเห็นได้ว่าไม่เพียงอาคารบริเวณแนว
ชายหาดพัทยาใต้เท่าน้ัน สิ่งปลูกสร้างบริเวณแนวชายฝั่ง รวมถึงสะพานท่าเทียบเรือต่างๆ ก็ส่งผล
กระทบกับบริเวณพ้ืนที่โดยรอบทั้งหมดเช่นกัน 
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพส่งผลกระทบทําให้พ้ืนที่ชายหาดลดลง
อย่างเห็นได้ชัด โดยอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้น้ันถือเป็นเพียงหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยจะเห็นได้ว่า แนวกําแพงกันคลื่นบริเวณสวนสาธารณะชายหาดพัทยา 
สะพานท่าเทียบเรือ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และส่วนของเอกชนในบริเวณพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
ส่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น เป็นการขัดขวางการเคลื่อนที่ของมวลทราย และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของคลื่นลมตามธรรมชาติน่ันเอง ส่วนผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่น้ันก่อให้เกิด
มลพิษทางนํ้าอันเน่ืองมาจากการปล่อยนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลลงทะเล การเปลี่ยนแปลงเส้นทางสัญจรก็
เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําการจราจรติดขัดส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในบริเวณพ้ืนที่อันเนื่องมาจากการ
ปล่อยควันเสียของรถยนต์น่ันเอง 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการต้ังถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ เน่ืองจากพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหว อันเน่ืองมาจากเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจของเมือง
พัทยา การแก้ไขปัญหาหรือการจัดการพ้ืนที่จึงเป็นไปด้วยความยากลําบาก การแก้ไขปัญหาต้อง
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คํานึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยจะเห็นได้จากการจัดการปัญหาโดยการใช้
ระเบียบกฎหมายเข้ามาดําเนินการน้ันไม่เป็นผลสําเร็จเท่าที่ควร มีการต่อต้านของชุมชน ภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่กับส่วนของภาครัฐทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมา ทําให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสําเร็จ
ดังน้ันการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือหาทางออกนั้นควรเป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน  
 
ภาครัฐ 
 นายสุวิช ฉายสว่างวงศ์ ตําแหน่งประธานสภาเมืองพัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การปกครองและการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ แต่ในอดีตน้ันพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้น้ันถือว่าอยู่นอกเขตปกครอง
ของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งต่อมาการเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของทหารอเมริกัน ทําให้พ้ืนที่เจริญเติบโต
ขึ้น จึงมีการขยายเขตปกครองสุขาภิบาลนาเกลือมายังพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ และต่อมาใน
ปี พ.ศ.2521 ได้เปลี่ยนการปกครองเป็นเมืองพัทยาอันเน่ืองมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
ซึ่งการปกครองในรูปแบบใหม่ทําให้เมืองมีความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารจัดการ และเน่ืองจาก
การเจริญเติบโตที่มีมาอย่างต่อเน่ืองทําให้ย่านชายหาดพัทยาใต้ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
เมืองพัทยาในขณะน้ัน ถือเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวซึ่งทํารายได้ให้กับเมืองพัทยามาอย่าง
ต่อเน่ือง จนกระทั่งปัจจุบันรูปแบบการปกครองของเมืองเป็นรูปแบบการปกคองพิเศษ มีนายก สภา
เมืองพัทยา 
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง? 
  คําตอบ การท่ีย่านชายหาดเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการวางแผนที่ดีทํา
ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในทะเล ซึ่งต่อมาก็ได้ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายหาดพัทยา ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในเวลา
ต่อมา แต่เน่ืองจากการแก้ไขปัญหาโดยการนําข้อระเบียบกฎหมายมาใช้น้ันเป็นไปด้วยความ
ยากลําบากอันเน่ืองมาจากความสัมพันธ์ของประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่กับส่วนราชการและนักการเมือง
ท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบที่ไม่จําเป็นต้อง
ดําเนินการร้ือถอนอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้ทั้งหมด หากมีการหาแนวทางเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหารวมกัน โดยประชาชนผู้ประกอบดํารงคงอยู่ได้ โดยอาจมีการจัดระเบียบอาคาร รูปแบบและ
การเก็บภาษีเข้ารัฐ ซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ควรนํามาหารือเพ่ือหาทางออกรวมกัน 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการต้ังถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
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  คําตอบ การรวมมือกันและความเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยจะเห็นได้ว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นจากคําสั่งที่ให้มีการร้ือถอนอาคารบริเวณชายหาดพัทยาใต้น้ันเป็นการดําเนินการที่เกิดจาก
การศึกษา และตัดสินกันโดยบุคคลภายนอกทั้งสิ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและบริษัทที่ปรึกษาที่ได้เข้า
มาดําเนินการศึกษาพ้ืนที่ โดยไม่ได้ศึกษาลึกลงไปถึงในอดีตที่มีการต้ังถิ่นฐานและการขยายตัวของ
ชุมชนจนกระทั่งปัจจุบัน หากศึกษาโดยละเอียดจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่น้ันมีความเป็นมาแต่ในอดีต และ
ชุมชนส่วนใหญ่ก็อยู่รวมกันอย่างสงบ ดังน้ันการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่นําหลักกฎหมายมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาโดยไม่เข้ามาศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงในพ้ืนที่ เช่นปัญหาน้ําเสีย ปัญหามลพิษทางทะเล ซึ่ง
ทั้งหมดหากมีการศึกษารายละเอียดกันอย่างลงลึก จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ตรงนี้เป็นเพียงสาเหตุหน่ึงเท่าน้ัน
สาเหตุหลักๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมยังประกอบไปด้วยพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งหากมีการแก้ไขควร
ดําเนินการอย่างครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนราชการถือว่ามีส่วนอย่างยิ่งถือเป็นการละเลยปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาโดย
นําข้อระเบียบ กฎหมายมาบังคับใช้ ไม่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลโดยจะเห็นได้จากในอดีตที่ยังไม่
สามารถดําเนินการได้จนกระทั่งปัจจุบัน 
 นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ การพัฒนาของเมืองพัทยาต้ังแต่ในอดีต จากรูปแบบการปกครองสุขาภิบาล
นาเกลือ เปลี่ยนเป็นเมืองพัทยาในปี พ.ศ.2521 ต่อมาในปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครองอีกครั้งโดยมีนายกเมืองพัทยาคนแรก ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การ
จัดการภาษีท้องถิ่น การของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารพ้ืนที่โดยตรง ซึ่งด้วยรูปแบบการ
ปกครองน้ีทําให้เมืองพัทยาถือเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษ โดยจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆ น้ันได้เติบโตจนเป็นเขตปกครองพิเศษ “เมืองพัทยา” น้ันอันเน่ืองมาจากการที่มีรูปแบบเฉพาะ
ของพ้ืนที่ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านการท่องเที่ยวทําให้เพียงแค่
ในช่วง ห้าถึงหกสิบปีที่ผ่านมาน้ีเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่ จากหมู่บ้านชาวประมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ โดยรายได้
จากการท่องเที่ยวถือว่าทํารายได้ให้กับประเทศอย่างมาก 
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตที่มีมาอย่างต่อเนื่องทําให้กายภาพในพ้ืนที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง จากพ้ืนที่ชายหาดลาดยาวโค้งวงพระจันทร์ เริ่มมีประชาชน และนักธุรกิจก่อสร้าง
อาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ เน่ืองจากแต่ในอดีตพ้ืนที่น้ีถือเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียว 
ทําให้การเข้าถึงถนนหนทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ดังน้ันการพัฒนาพื้นที่จึงกระจุกตัวอยูใน
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บริเวณพ้ืนที่น้ี ซึ่งได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สะพานท่าเทียบเรือประมง สะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร ร้านค้า แหล่งบันเทิง กิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการท่องเที่ยว โดยเมืองพัทยาได้เข้าไป
บริหารจัดการพ้ืนที่ เริ่มมีการพัฒนาถนนหนทาง การจัดระเบียบของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ การ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือให้ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีมาอย่างต่อเน่ือง ก็ส่งผลให้
พ้ืนที่ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่นักธุรกิจ และผู้ประกอบการเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจ ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเมืองพัทยาก็ได้เข้าไป
ดําเนินการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในหลายประการ บ้างก็ประสบความสําเร็จบ้างก็
พบอุปสรรคปัญหา อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาอาคารแนวชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งเราได้ใช้ทั้งหลักทาง
นิติศาสตร์ และหลักรัฐศาสตร์เพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหา เมืองพัทยาได้ว่างจ้างที่ปรึกษาฯ ทําการศึกษาถึง
แนวทางการพัฒนาเพ่ือหาทางออกกับปัญหาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จ
อันเน่ืองมาจากข้อระเบียบของส่วนงานภาครัฐ และขาดการประสานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ทําให้
โครงการดังกล่าวชลอไป 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและการดํารงอยู่ของย่าน
ชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ การดํารงอยู่ของพื้นที่ อันเน่ืองมาจากเราได้ศึกษาและเห็นแล้วว่ามีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบ การเลือกเอาแนวทางการแก้ไขโดยที่เมืองพัทยาได้ทําการศึกษา
น้ันถือเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยการใช้หลักประนีประนอมกัน โดยคําถึงปัญหาทุกด้านอย่าง
ครอบคลุม อันได้แก่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามข้อระเบียบต่างๆ ถือเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาพ้ืนที่ ทํา
ให้ปัญหาดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขมาจนกระทั่งปัจจุบัน ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่มีการแก้ไข 
โดยจะเห็นได้จากหลายๆ โครงการที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่และเห็นสภาพปัญหาอย่างคนใน
พ้ืนที่ แต่การเข้ามาของหน่วยงานส่วนกลางก็ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความยากลําบาก 
อาทิเช่น ปัญหาการกัดเซาะชายหาดในอดีตเมืองพัทยาได้เล่งเห็นปัญหาดังกล่าว โดยได้เสนอ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรากฎว่าเมื่อมีการเข้ามาตรวจสอบทางวิชาการกลับไปพบนัยสําคัญ ทําให้ถูก
ปล่อยปละละเลยมาจนกระทั่งปัจจุบันชายหาดพัทยานั้นแถบไม่เหลือเลย ดังน้ันการแก้ไขปัญหาควร
เป็นในลักษณะที่เป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือเข้าถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร เมืองพัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ถือกลุ่มแรกๆ ที่ได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานโดย
ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ซึ่งต่อมาเมื่อพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้เปลี่ยนมา
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ประกอบอาชีพค้าขายกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่น้ันมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ แต่
เน่ืองจากการเจริญเติบของพ้ืนที่ทําให้เริ่มมีคนภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือประกอบธุรกิจ โดยกลุ่มนัก
ธุรกิจที่เข้ามาในช่วงแรกๆ ก็มีความสัมพันธ์สนิทสนมกันจนต่อมาในช่วงของยุคลูกหลานต่อก็ได้มี
บางส่วนที่ประกอบธุรกิจ บางส่วนเป็นนักการเมืองในพ้ืนที่จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยา
ใต้ซึ่งถือเป็นชุมชนหน่ึงที่เกิดขึ้นจากระบบเครือญาติ และเพ่ือนพ้องกัน 
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ การพัฒนาก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาอย่างมาก จากที่เห็นได้ชัดคือ
การขยายตัวของพ้ืนที่ทําให้เกิดการก่อสร้างอาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ รวมถึงบริเวณแนว
คลองพัทยาใต้ซึ่งถือเป็นคลองระบายนํ้าของเมืองพัทยา จากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมาก ปัญหาการระบายนํ้าในพ้ืนที่ มลพิษทางน้ํา ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหา
การใช้พ้ืนที่เกินขีดจํากัด  
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและการดํารงอยู่ของย่าน
ชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ ปัจจัยที่ทําให้พ้ืนที่ดํารงคงอยู่อันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุหน่ึงอาจ
เป็นการปล่อยปละละเลยจากเจ้าหน้าที่ ไม่มีการใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา หรือไม่มีการจัดการที่
ชัดเจน การขาดเจ้าภาพในการจัดการที่ชัดเจน โดยหากมีการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด
ทิศทางหน่ึง เช่นการจัดระเบียบพ้ืนที่ โดยนําผลประโยชน์เข้ารัฐ หรือการร้ือถอนอาคารที่ผิดกฎหมาย
ทั้งหมดก็อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับพ้ืนที่ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ ดังน้ันควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ว่าในรูปแบบใด 
โดยคํานึงถึงทุกภาคส่วน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกด้านด้วยเช่นกัน 
 อดีตผู้อํานวยการสํานักการช่าง เมืองพัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา ของแผนนโยบายและการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ เมืองพัทยาได้มีแผนการพัฒนาเมืองมาแต่ในอดีต ดังจะเห็นได้จาก แผน
แม่บทการพัฒนาเมืองพัทยาของ JICA ในปี พ.ศ.2521 ที่ได้เข้ามาศึกษาปัญหาในพ้ืนที่ จนกระทั่งแผน
ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2529 และต่อมา JICA ได้เข้ามาจัดทํา
แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเมืองพัทยาอีกครั้งในปี พ.ศ.2532 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้เกิด
โครงการฟ้ืนฟูบูรณะเมืองพัทยา และมีโครงการพัฒนาต่างๆ ตามมาโดยเป็นในส่วนของการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และโครงการปรับปรุงพ้ืนที่หน้าทะเล ซึ่งหน่ึงในโครงการปรับปรุงพ้ืนที่หน้าหาด
ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้ได้แก่ โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ การก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว และโครงการฟ้ืนฟูบูรณะชายหาด โดยจากผลการศึกษาซึ่งช้ีให้เห็นถึงหน่ึงใน
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สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหา อันได้แก่อาคารบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีได้มีคําสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยต่อมาจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยาได้ดําเนินการตาม
ข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ และได้พบว่าการรื้อถอนเป็นไปด้วยความยากลําบาก ซึ่งต่อมาคณะ
ผู้บริหาร นักการเมืองในพ้ืนที่ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีการประชุมเพ่ือหารือกัน
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังน้ันเมืองพัทยาจึงได้ว่าจากที่ปรึกษาฯ เพ่ือทําการศึกษาถึงสาเหตุและ
หาแนวทางการการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ครอบคลุมทุกด้าน แต่ปรากฎว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เข้ารับ
การพิจารณาอันเน่ืองมาจากข้อระเบียบกฎหมายในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการขาดการ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้การดําเนินการแก้ไขเป็นไปด้วยความยากลําบาก 
ดังน้ันการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ควรมีการบูรการ รวมถึงความร่วมมือกันเพ่ือหาทางออกรวมกัน 
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ การพัฒนาพ้ืนที่แต่ในอดีตไม่ได้มีการวางแผนจัดการที่ดีต้ังแต่เริ่มต้น แต่
อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาก็ได้มีการศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ืองจะเห็นได้
จากการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลเน่าเสีย โดยมีการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสีย ทําให้ในเวลาต่อมาปัญหาน้ํา
เสียก็ลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ที่เมืองพัทยาได้วางแผนเพ่ือดําเนินการแก้ไขใน
พ้ืนที่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการตามแผนท่ีมีการศึกษาไว้ อันเน่ืองจากสาเหตุที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่งผล
กระทบให้ปัญหาดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการต้ังถิ่นฐานของ
ย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ การขยายตัวของพ้ืนที่ที่มีมาอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้อย่างเห็นได้ชัด โดยจากในอดีตที่ดินรกร้างว่างเปล่า เร่ิมมีสิ่งปลูก
สร้างเกิดขึ้นจํานวนมาก จนกระทั่งเกิดการขยายตัวที่เกินขีดจํากัด ทําให้มีการก่อสร้างอาคารบริเวณ
พ้ืนที่ชายหาดน่ันเอง โดยในเวลาต่อมาเมืองพัทยาได้หาแนวทางในการจัดระเบียบพ้ืนที่ด้วยวิธีต่างๆ 
การออกข้อระเบียบเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่
ต่างๆ ต้ังแต่ในอดีต ซึ่งอย่างไรก็ตามการจัดการเป็นไปด้วยความยากลําบาก อันเน่ืองจาก
ความสัมพันธ์ของประชาชน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ที่มีความสัมพันธ์กันกับนักการเมืองในพ้ืนที่
ส่งผลให้การใช้ข้อระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลําบาก อีกทั้งข้อระเบียบ
กฎหมายของภาครัฐที่ใช้เพียงหลักกฎหมายมาบังคับใช้ ยังไม่ถือเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาจะ
เห็นได้จากเกิดการต่อต้านของชุมชนในพื้นที่ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่อง
ของระบบอุปถัมภ์ ความประนีประนอมในการใช้ข้อกฎหมาย ถือเป็นอุปสรรคอย่างย่ิง  
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คนท้องถ่ิน 
 คุณสมควร ค้าขาย ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาดพัทยาใต้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ 
โดยพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ท่าได้แก่ท่าฉลอมท่ีประกอบอาชีพประมง และท่าตาหงซึ่งเป็นพ้ืนที่เปลี่ยว
เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเลงคุมหมู่บ้าน ต่อมามีการเข้ามาท่องเที่ยวของทหารอเมริกันทําให้พ้ืนที่มีการ
เจริญเติบโต ประชาชนในพ้ืนที่เร่ิมหันมาประกอบอาชีพค้าขาย โดยยังมีการประกอบอาชีพประมงอยู่
แต่จุดมุ่งหมายเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในขณะน้ัน ในอดีตการครอบครองสิทธ์ิที่ดินเป็นการสืบ
ทอดกันมาต้ังแต่ในอดีต โดยประชาชนอาศัยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแนวถนนพัทยา-นาเกลือ 
(ถนนเลียบชายหาดพัทยา) โดยพ้ืนที่ด้านชายฝั่งทะเลเป็นเพียงพ้ืนที่ของท่าเทียบเรือ และที่เก็บ
สัมภาระในการประกอบอาชีพประมง ต่อมาเมื่อพ้ืนที่เติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเร่ิมมีการเข้ามาของ
เช่าพ้ืนที่จากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือประกอบธุรกิจบังกะโล ร้านอาหารทะเล รวมถึงบาร์เบียร์ แต่เดิมก็
เป็นของคนในพ้ืนที่ บ้างก็นําไปจํานํา จํานองพอขาดก็ตกเป็นของคนอ่ืนไป โดยการก่อสร้างอาคารรุก
ล้ําบริเวณแนวชายหาดพัทยาใต้เร่ิมต้นจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ และผู้ประกอบการบางส่วนที่ฉวย
โอกาสจากการเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีมาอย่างต่อเน่ืองจนกระท่ังปัจจุบันจะเห็น
ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนมากขึ้น 
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ การพัฒนาส่งผลดีกับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งนํารายได้มาสู่พ้ืนที่ แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ก็เร่ิมมีคนภายนอกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คํานึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น การเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทําให้มีการปล่อยนํ้าเสีย การสร้างอาคารรุกล้ําแนวชายหาด 
เน่ืองจากเข้ามาเพ่ือหาผลประโยชน์ทําให้ไม่มีจิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น อีกทั้งต่อมารูปแบบธุรกิจในพื้นที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นธุรกิจยามราตรีโดยส่วนมากเป็นกิจการของผู้มีอิทธิพล ทําให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามข้อระเบียบได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะ นํ้าเสีย ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ รวมถึงปัญหา
ชายหาดลดลงจากในอดีตมาก สมัยก่อนอาคารที่ปลูกสร้างจะอยู่แค่ขอบนํ้า แต่ชายหาดลดลงตอนน้ี
อาคารก็เลยต้ังอยู่บนนํ้าทะเลอย่างที่เห็นกัน 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ การเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จาก
หมู่บ้านที่ทําประมง ก็เร่ิมทําการค้ากันเริ่มมีปลูกสร้างอาคารหนาแน่นบริเวณชายหาดพัทยาใต้ รวมไป
ถึงบริเวณคลองพัทยาใต้ ซึ่งเมื่อก่อนคลองกว้างมาก พอมีคนมาปลูกบ้านก็ล้ําเข้าไปในคลอง คลองก็
แคบลงอย่างที่เห็น และปล่อยปละละเลยมานานเนื่องจากพ้ืนที่บริเวณน้ีเจริญเติบโตมาก่อนที่จะมี
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เมืองพัทยา พอเมืองมากก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งก็ทําได้ยากเพราะคนที่อยู่ก็อยู่กันมานานแล้ว ต้ังแต่
เป็นพ้ืนที่ชายหาดว่างๆ จนเร่ิมมีอาคารข้ึนมาก ตอนน้ันก็ยังไม่ก่อต้ังเป็นเมืองพัทยาทําให้ไม่มีข้อ
ระเบียบมาควบคุมจัดการน่ันเอง โดยเฉพาะช่วงที่เฟืองฟูก็มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาลงทุนจับจองพ้ืนที่แต่
ปัจจุบันก็ไม่ได้ทําเองแล้ว ส่วนมากขายสิทธ์ิและให้เช่าแต่ก็ยังดูแลอํานวยความสะดวกให้อยู่ใน
ลักษณะพวกพ้อง เพ่ือนฝูงกัน แต่ที่ยังคงดํารงอยู่ได้เพราะพ้ืนท่ีอาคารก็เกิดมานานแล้ว ชาวบ้านก็อยู่
กันมานานมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ถึงแม้ว่าบางส่วนชาวบ้านด้ังเดิมจะไม่ได้อยู่แล้ว แต่การ
เจริญเติบโตในพ้ืนที่ก็มีมานาน ตอนนั้นก็ไม่มีคนมาจัดระเบียบ ปล่อยมาเรื่อยๆ พอมีปัญหาจะเข้ามา
รือ้ถอน ชาวบ้านก็ไม่ยอมเขาอยู่กันมานานแล้ว ควรหาแนวทางแก้ไขที่แก้ปัญหาให้กับทุกๆคน 
 คุณวิจิตร์ ศุภรสหัสรังษี ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ ในอดีตเมืองพัทยาจะแบ่งเป็น 2 ชุมชน คือ ชุมชนชาวประมงนาเกลือซึ่งถือ
เป็นศูนย์กลางการค้าขายของอําเภอบางละมุง และชุมชนชาวประมงบริเวณพัทยาใต้ โดยเดิมบริเวณ
พัทยาใต้มีการต้ังถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านประมงแต่ต้ังเดิม ต่อมาช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้มีชาวจีนที่อยู่
บริเวณบ้านอําเภอ สัตหีบได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพ้ืนที่เน่ืองจากบริเวณฐานทัพเรือสัตหีบน้ันเป็นเขต
ห่วงห้ามให้ชาวต่างด้าวอาศัยอยู่ ดังน้ันหลังจากมีการอพยพเข้ามาของชาวจีนทั้ง 2 ชุมชนจึงเร่ิมมีคน
อาศัยอยู่เพ่ิมมากข้ึน โดยชุมชนนาเกลือถือว่าเป็นชุมชนที่คนจีนอพยพเข้ามากเริ่มมีการค้าขายมากขึ้น
ก่อเป็นชุมชนศูนย์กลางของพื้นที่มีทางเช่ือมต่อกับชุมชนชาวประมงพัทยาใต้โดยถนนพัทยา-นาเกลือ 
(ถนนเลียบชายหาด) ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่มมีทหารอเมริกันเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาใต้จาก
ชุมชนชาวประมงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาทําการค้าขาย แต่ก็ยังเป็นการค้าขายเพื่อการท่องเที่ยว มี
ร้านอาหาร ท่าเทียบเรือ สถานบันเทิง แต่หลักๆ ศูนย์กลางชุมชนก็ยังคงอยู่บริเวณนาเกลือ ซึ่งจะ
แยกกันอย่างเห็นได้ชัด คือชุมชนนาเกลือเป็นชุมชนพักอาศัย ศูนย์กลางการค้าขาย ส่วนชุมชนพัทยา
ใต้จะเป็นศูนย์กลางเก่ียวกับการท่องเที่ยวในขณะน้ัน  
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ โดยส่วนใหญ่การพัฒนาทางด้านการท่องเท่ียวจะอยู่บริเวณพัทยาใต้ แนว
ชายหาดพัทยาก่อนในช่วงแรก เมื่อมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในช่วงหลังจึงมีการก่อสร้างโรงแรม หรือ
ธุรกิจท่องเที่ยวมาทางย่านนาเกลือ แต่หลักๆ แล้วส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่บริเวณชายหาดพัทยา 
โดยเฉพาะบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิง ดังน้ันพ้ืนที่บริเวณน้ีก็จะ
หนาแน่นมาก พอแน่นมากๆ ก็สร้างลงไปในทะเล แต่ก่อนชายหาดกว้าง แต่ตอนน้ีชายหาดแคบลงยิ่ง
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ทําให้ไม่เหลือพ้ืนที่ชายหาดเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งก่อสร้างที่หนาแน่นบริเวณชายหาด พวก
กําแพงกันคลื่น และอาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําเข้าไปในพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้น่ันเอง 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ การที่พ้ืนที่น้ันมีความเป็นมาแต่ในอดีต ดังน้ันไม่ได้เพ่ิงมีกันวันสองวันน้ี เดิม
น้ันก็เป็นหมู่บ้านชาวประมง พอนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก็กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ชาวบ้านก็เปลี่ยนมาทําธุรกิจกัน ซึ่งทํารายได้ให้มากกว่า เริ่มทําบังกะโล โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร 
พอเติบโตมาเร่ือยๆ และเริ่มมีการสร้างผิดระเบียบ แต่ก็มีมาต้ังแต่ในอดีต  
 คุณศุภวรรณ โพธิ์แก้ว ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา/อดีตเจ้าหน้าท่ีเมืองพัทยา 
 1. คําถาม ลําดับความเป็นมา การต้ังถ่ินฐานและการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณย่านชายหาด
พัทยาใต้ มีความเป็นมาอย่างไร? 
  คําตอบ ราวปี พ.ศ.2502 ช่วงน้ันคนกรุงเทพฯ เริ่มมาปลูกบังกะโลเป็นบ้านพักตาก
อากาศบริเวณชายหาดพัทยาใต้ โดยช่วงน้ันบริเวณพัทยาใต้ก็มีหมู่บ้านประมงเล็กๆ สุดหาดก็เป็นป่า
รกร้างขึ้นไปถึงบริเวณเขาทัพพระยา โดยช่วงก่อนน้ันคนมีฐานะจะไม่เอาพ้ืนที่ชายหาดส่วนมากจะจับ
พ้ืนที่บริเวณท่ีออกมาจากชายฝั่งเพราะทําการเพาะปลูกได้ คนจนๆ ก็มาอยู่แถวชายหาดทําอาชีพ
ประมงกัน นํ้าทะเลช่วงน้ันอุดมสมบูรณ์มาก ออกเรือไปสักระยะจะเห็นปลาโลมาว่ายอยู่กลางทะเล 
จะเห็นว่าพ้ืนที่บริเวณน้ีธรรมชาติดีมากๆ ต่อมาเริ่มมีทหารเข้ามาเที่ยวก็เร่ิมมีบังกะโล มีร้านค้า 
ร้านอาหาร ตอนน้ันไฟฟ้ายังไม่มีเลย แต่ก็ถือว่าเริ่มเจริญแล้วต่อมาเร่ิมมีไฟฟ้าคนก็ย่ิงเข้ามาอยู่กันมาก
ขึ้น ตอนน้ันที่ดินแถวน้ีก็ไม่มีกรรมสิทธ์ิอะไร แต่พอเริ่มเป็นเมืองพัทยาพอมีบ้านก็ต้องออกทะเบียน
บ้านให้ ดังน้ันพอเวลามีการซ้ือขาย หรือเปล่ียนมือก็จะขายเลขที่บ้านกันบางทีขายกรรมสิทธ์ิกันไป
ต้ังแต่รุ่นก่อนก็มาเรียกร้องสิทธ์ิกันที่เลขที่บ้านทําให้เจ้าหน้าที่ต้องมาน่ังสอบสวนกันถึงสิทธิในการ
ครอบครองอาคาร โดยปรกติน้ันถ้ามีบ้านมีอาคารมีคนอยู่เราก็จะออกบ้านเลขที่ให้เพ่ือให้เขาไปขอน้ํา
ขอไฟ ซึ่งก็ไม่มีใครมีเอกสารสิทธ์ิที่ดิน เพราะคงออกให้ไม่ได้แต่เรื่องบ้านเลขที่ก็ออกให้ได้ถ้าไม่ออก
ประชาชนก็ไม่มีนํ้ามีไฟใช้ ก็ไปร้องเรียนกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็มาให้ออกบ้านเลขที่ให้ซึ่งก็เป็นนโยบายของ
นักการเมืองสมัยน้ัน 
 2. คําถาม การพัฒนาทางกายภาพในย่านชายหาดพัทยาใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง?  
  คําตอบ การพัฒนาที่เห็นได้ชัดเร่ิมจากช่วงสงครามเวียดนาม ที่มีการมาต้ังฐานทัพที่อู่
ตะเภา และสัตหีบ ตอนนั้นยังมีเพียงถนนสุขุมวิทที่เป็นเส้นทางสัญจร ซึ่งต่อมาก็ได้มีการก่อสร้าง
เส้นทางเพ่ือขนยุทโธปกรณ์ระหว่างฐานทัพสัตหีบกับฐานทัพโคราช หรือที่เรียกว่าเส้นยุทธศาสตร์ 331 
หรือปัจจุบันก็คือทางหลวงหมายเลข 331 น่ันเองตอนน้ันทหารอเมริกันเป็นคนสร้างเป็นเส้นทางที่
เช่ือมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเส้นทางแรกในขณะน้ัน จากที่มีเส้นทาง
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ผ่านเข้ามาในพ้ืนที่ซึ่งทําให้เร่ิมมีทหารเข้ามาในพ้ืนที่และเห็นว่ามีแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีความ
สวยงามจึงบอกต่อๆ กันมาและเริ่มเข้ามาต้ังฐานหน่วยวิทยุหรือที่เรียกกันว่า แจ็สแม็คนั่น บริเวณ
ชายหาดพัทยา ดังน้ันพ้ืนที่ก็เริ่มเจริญเติบโตมาเร่ือย ก็ส่งผลให้หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เริ่มครึกครื้น
และเปลี่ยนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว คนก็เข้ามาอยู่กันมากข้ึนก็หนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณชายหาด
พัทยา ก็เร่ิมสกปรก นํ้าก็เร่ิมเน่าเสีย คนท่ีอพยพเข้ามามากก็เป็นปัญหาสังคม เน่ืองจากมีแหล่งบันเทิง
มากปัญหาที่ตามมาก็มีทั้งยาเสพติด การค้าประเวณี การค้ามนุษย์เป็นต้น 
 3. คําถาม ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน? 
  คําตอบ เน่ืองจากพื้นที่บริเวณน้ีถือเป็นจุดขายของเมืองพัทยา และโดยส่วนใหญ่ก็
เจ้าของสิทธ์ิก็เป็นประชาชนด้ังเดิม รวมถึงนักการเมือง นักธุรกิจที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่ และด้วยพ้ืนที่ก็อยู่
อาศัยกันมาต้ังแต่ด้ังเดิม มีการเปลี่ยนมือกันการขาย-เช่าสิทธ์ิกันในการประกอบธุรกิจดังน้ันความ
ช่วยเหลือกันระหว่างชุมชน ส่วนราชการ โดยเฉพาะนักการเมืองก็เป็นคนท้องที่ด้ังเดิมส่วนใหญ่ ดังน้ัน
จึงอยู่กันอย่างประนีประนอม ดังน้ันจะเห็นได้ว่าหากมีการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ก็ควรตอบสนองกับ
ทุกฝ่าย เพราะแต่เดิมก่อนมีเมืองพัทยาพ้ืนที่น้ีก็มีการก่อสร้างอาคารแนวชายหาดแล้วน้ัน แต่ก็ยังไม่
หนาแน่นมากขนาดน้ีซึ่งก็ถือว่าเหมือนเป็นการหลับตาข้างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ แต่หากมีข้อระเบียบ
ต้ังแต่ต้นก็คงแก้ไขปัญหากันได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่ 
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