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บทคัดยอ

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมทิศันหาดทรายเพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวเมืองพัทยา เปนสวนหน่ึงในโครงการศึกษา

วางแผนแมบทและสํารวจออกแบบเพ่ือเสรมิทรายชายหาดพัทยา จงัหวดัชลบรุ ีทีก่รมเจาทาไดมอบหมายใหสถาบันวิจยั

ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาหาวิธีในการบูรณะชายหาดพัทยาดวยวิธีการเสริมทราย (beach 

nourishment) โดยพ้ืนทีศ่กึษาครอบคลมุบริเวณพทัยาเหนอืจรดทาเรอืแหลมบาลฮีาย ระยะทางประมาณ 27 กโิลเมตร  

พรอมกบัหาแนวทางปรบัปรงุภมูทิศันหาดทรายทัง้ทีม่อียูเดมิและทีจ่ะเกดิขึน้ใหม เพือ่รองรบักจิกรรมการทองเทีย่วเมอืง

พัทยา จึงไดมีการศึกษาลักษณะและปญหาของกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยเก็บขอมูลจาก เทศบาล การ

สังเกตการณ การวิเคราะหกรณีศึกษา การประชุมประชาชน รวมทั้งการสัมภาษณนักทองเที่ยว ผูประกอบกิจการ และ

คนในทองถิ่น เพ่ือใชประกอบการกําหนดสวนประกอบโครงการและจัดทํารางแนวความคิดในการปรับปรุงภูมิทัศนของ

พื้นที่โครงการ เพ่ือนําไปในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แลวทําการแกไขปรับปรุงให
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของประชาชนตอไป ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศนที่สรุปได คือ (1) การกําหนดและ

ควบคมุโซนในการประกอบกจิกรรม  (2) การปรบัปรงุเสนทางการสญัจรเพือ่ลดความขดัแยง  (3) การสรางความเชือ่ม

ตอระหวางพื้นที่ริมหาดกับพ้ืนที่ชายหาด  (4) การเพ่ิมรมเงา  (5) การเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน  (6) การ

ลดปญหาการกัดเซาะชายหาดจากการระบายนํ้าผิวดิน และ (7) การลดทอนองคประกอบท่ีบดบังทัศนียภาพของทะเล  

คําสําคัญ: การเสริมทรายชายหาด  การมีสวนรวมของประชาชน  การปรับปรุงภูมิทัศนชายหาด

1 เปนสวนหนึ่งในโครงการศึกษาวางแผนแมบทและสํารวจออกแบบเพื่อเสริมทราย ชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี



242  

แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนหาดทรายเพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวเมืองพัทยา

Pattaya’s Beach Landscape Improvement 
for Tourism Activities1

Asst. Prof. Dr. Angsana  Boonyobhas
Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

angsana.b@chula.ac.th 

ABSTRACT

The Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University was assigned by the Marine Department 

to conduct the Study on Pattaya’s Beach Landscape Improvement for Tourism Activities as a part of the Master 

Plan and Detailed Design Study for Beach Nourishment at Pattaya City, Chon Buri Provience.  The objectives 

of the study were to seek appropriate approaches for beach nourishment to restore Pattaya’s beach and to 

improve existing and future beach for tourism activities in Pattaya City.  The study area covered the beach along 

North Pattaya down to Bali Hai Pier, approximately 27 kilometers in length.  The characteristics and problems 

of various activities were studied using data and information from various sources, such as, Pattaya Municipality, 

observations, analysis of case studies, public meetings, and interviews with tourists, entrepreneurs, and local 

people.  The conceptual framework for improving landscape of Pattaya’s beach was designed, formulated, and 

presented to the public and concerned agencies.  The proposal to improve Pattaya’s beach landscape was 

adjusted and modied so that it was suitable and acceptable according to the public.  Finally, the recommendations 

for Pattaya’s beach landscape improvement were made, including: (1) the demarcation of zoning for various 

activities;  (2) the improvement of circulation system to reduce conict;  (3) the creation of linkage between 

the beach and the adjacent area;  (4) the provision of more shading;  (5) the increase of necessary facilities;  

(6) the reduction of erosion from surface water drainage; and  (7) the reduction of components that disrupt 

the ocean vista.

Key words: beach nourishment,  public participation,  landscape improvement of Pattaya’s beach.

1 As a part of the Master Plan and Detailed Design Study for Beach Nourishment at Pattaya City, Chon Buri Provience.



243  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อังสนา  บุณโยภาส 

บทนํา

พื้นที่ชายทะเล (shore) หรือ หาด (beach) เปนพื้นที่ที่
อยูในชวงระหวางแนวน้ําทะเลลงต่ําสดุข้ึนไปจนถึงสุดเขต
ที่มีตะกอนจากคลื่นทะเลทับถมอยู ซึ่งประกอบดวยพื้นที่
ชายทะเลสวนในและชายทะเลสวนหนารวมกัน (เนรมิต 
ศรีจํานง, 2554)   พื้นที่หาดที่เปนทรายหรือหาดทราย 
(sandy beach) เปนลักษณะหนึ่งของพื้นที่ชายทะเล ที่
ผูคนสามารถเขาไปใชงานได ตางจากหาดโคลน หรอืหาด

หนิ ทีจ่ะเขาไปใชงานไดยากกวา เนือ่งจากหาดทรายเปน

พื้นท่ีรอยตอที่อยูระหวางพื้นดินกับทะเลจึงไดรับอิทธิพล

จากท้ังกระแสลมและคล่ืน สงผลใหพลวัตรของพ้ืนที่

ชายทะเลเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเปนลักษณะปกติของ

กระบวนการชายฝงทะเล (costal processes) ชายฝง

ทะเลจึงมกีารสะสมตัวและการพัดพาตะกอนอยูเสมอ และ
การงอกของพ้ืนทีช่ายฝงจะเกิดขึน้เมือ่การสะสมมีมากกวา

การพัดพา ในทางกลับกันหากการพัดพามีมากกวาการ

สะสมตวั การกัดเซาะหรอืการสญูเสยีพืน้ทีช่ายฝงกจ็ะเกดิ

ขึ้น (Marsh, 2005)

นอกจากกระบวนการชายฝงทะเลแลว การเปลี่ยนแปลง

สภาพพื้นท่ีและการกอสรางตางๆ ที่เกิดขึ้นบนชายหาด 

หรือลึกขึ้นไปบนฝ   ง ก็มีส  วนกระตุ นให  เกิดการ

เปล่ียนแปลงชายฝงมากข้ึนดวย   เนือ่งจากเปนการทําให

เกิดตะกอนไหลลงสูลํานํ้าแลวมาสะสมตัวบริเวณปาก

แมนํา้มากข้ึน   ตามปกตติะกอนเหลานีจ้ะถกูกระบวนการ

ทางทะเลพัดพาไปสะสมตามชายหาดตางๆ ซึ่งเปนการ

ชวยรกัษาสมดุลของชายหาดตามธรรมชาติทางหน่ึง   แต
เม่ือมีตะกอนมาสะสมตวับรเิวณปากแมนํา้มากเกินกวาที่
กระบวนการทางทะเลจะพัดพาออกไปไดหมด ตะกอน

เหลานี้จะกีดขวางการไหลของน้ําลงสูทะเลและทําใหเกิด
นํ้าทวมขังในแผนดิน   การขุดลอกตะกอนปากแมนํ้าจึง

เกิดขึ้นเพื่อนําตะกอนเหลานั้นขึ้นมาไวบนบกหรือนําไป
ทิ้งในทะเลที่ลึกขึ้น   การกระทําดังกลาวทําใหเกิดการ

ขาดแคลนตะกอนที่กระบวนการทางทะเลจะพัดพาไป
สะสมตามชายหาดตางๆ ทําใหเกิดการสูญเสียชายหาด

ขึน้   นอกไปจากนีก้ารสรางโครงสรางตางๆ ยืน่เขาไปใน
ทะเล เพือ่ใชในการดกัตะกอน หรอืแมแตการสรางทาเรอื 
กจ็ะทาํใหเกดิการสะสมตะกอนตามโครงสรางเหลานี ้และ

เปนการลดปรมิาณตะกอนทีจ่ะตองถกูพดัพาเพือ่ไปรกัษา
พื้นที่ชายหาดในสวนอื่นๆ ทําใหการกัดเซาะชายฝงเกิด
ขยายออกไปเปนวงกวางมากยิ่งขึ้น (ธนวัฒน จารุพงษ
สกุล, 2546)

ปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงนับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น พื้นท่ีชายหาดทองเที่ยวท่ีสําคัญในประเทศไทย 
ไมวาจะเปน หัวหิน พัทยา ระยอง สมุย ภูเก็ต ลวนแลว

แตมีปญหาเรื่องการถูกกัดเซาะ เพียงแตความรุนแรงจะ

มาก-นอยแตกตางกันไป   ในการแกไขปญหาท่ีผานมา

นิยมใชโครงสรางทางวิศวกรรมรูปแบบตางๆ ในการ

ปองกันตล่ิงหรือดักทราย เพราะหากกอสรางและดูแล

รักษากําแพงกันตลิ่งเปนอยางดีแลว จะสามารถรักษา

พื้นที่ชายฝงของตนไวได แตบอยคร้ังกลับพบวาวิธีการ  

ดังกลาวไมสามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว (ธนวัฒน 

จารุพงษสกุล และคณะ, 2554) และยังเปนการทําลาย

ศกัยภาพในการเปนพืน้ทีร่องรบัการพกัผอนหยอนใจของ

นักทองเที่ยว เนื่องจากเปนการทําใหพื้นท่ีบนฝงตัดขาด

จากชายทะเลและตัดขาดจากทะเล ซึ่งไมไดกอใหเกิดผล

ดีตอการใชงานพ้ืนท่ีชายหาดท่ีพยายามจะรักษาไวแต

อยางใด   ดังน้ันการแกไขปญหาการกัดเซาะแบบไมใช

โครงสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยวิธีการเสริมทราย 

(beach nourishment) จึงเปนวิธีในการบูรณะชายหาด

เสื่อมโทรมที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางมากขึ้น ถึง

แมจะตองมกีารดแูลรกัษาทีม่ากกวาวธิกีารอ่ืนกต็าม (The 

American Shore & Beach Preservation Association 

(asbpa): online)

โครงการศึกษาหาแนวทางการปรับปรงุภมิูทศันหาดทราย

เพื่อกิจกรรมการทองเท่ียวเมืองพัทยา เปนสวนหน่ึงใน
โครงการศึกษาวางแผนแมบทและสํารวจออกแบบเพื่อ
เสริมทรายชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่เกิดจาก

การทีก่รมเจาทามคีวามตองการทีจ่ะบรูณะชายหาดเมอืง
พทัยา ทีม่คีวามเสือ่มโทรมเนือ่งจากถกูกดัเซาะและมกีาร

ใชงานท่ีหนาแนน ใหกลับมามีความสวยงาม สามารถ
รองรับการทองเที่ยวได   โดยพื้นท่ีศึกษาครอบคลุม
บรเิวณพัทยาเหนือจนจรดทาเรือแหลมบาลีฮาย ระยะทาง
ประมาณ 27 กิโลเมตร กรมเจาทาไดมอบหมายให
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สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศกึษาหาวธิใีนการบรูณะชายหาดพทัยาใหมคีวามเหมาะ
สมมากท่ีสดุ โดยไมกอใหเกดิผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
หรอืเกดินอยท่ีสดุ และเปนวธิกีารท่ีประชาชนยอมรับได ทาง
คณะผูดาํเนนิโครงการฯ โดยมี ศ.ดร. ธนวฒัน จารุพงศสกุล 
เปนหวัหนา ไดเสนอวธิกีารเสรมิทรายหรอืการเตมิทราย 
ซึ่งเปนวิธีที่เห็นผลในเวลารวดเร็ว โดยยังคงรักษาสภาพ
หาดทรายไวได และไมทําใหเกิดการกัดเซาะพ้ืนที่อื่นๆ 
ตามมา ซึง่เปนวธิทีีป่จจบุนันยิมทาํกนัอยางแพรหลายใน
ตางประเทศ (ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554)

เนื่องจากการเสริมทรายชายหาดเปนการเติมทรายกลับ
เขาสูกระบวนการพัดพาของตะกอนชายฝงตามธรรมชาติ 
จงึไมสามารถหลกีเลีย่งการกดัเซาะทีจ่ะเกดิขึน้อกีได   ดงั
นั้นการดูแลรักษาดวยการเสริมทรายซ้ําจึงเปนสิ่งท่ีหลีก
เล่ียงไมได   รวมท้ังอาจจําเปนตองมีการใชโครงสรางแบบ
ตางๆ เขามาชวยรกัษาใหพืน้ทีท่ีม่กีารเสริมทรายใหคงอยู
ไดนานขึน้ดวย   คณะผูดาํเนนิโครงการฯ ไดทาํการศกึษา
เปรยีบเทยีบขอดี-ขอเสยี ชวงระยะเวลาในการเสรมิทราย
ซํา้ คาใชจายในการดาํเนนิการ และความตองการในการ
ดูแลรักษา ของวิธีการเสริมทราย 4 รูปแบบดวยกัน ทั้ง
ทีเ่ปนการเสริมทรายเพียงอยางเดียว การเสริมทรายแบบ
มีแนวกันชน การเสริมทรายแบบมีโครงสรางขนาดเล็ก 
(head land) เพือ่ชวยเกบ็ทราย ไปจนถงึแบบมโีครงสราง

ขนาดใหญเพ่ือชวยทําใหเก็บรักษาทรายไดนานที่สุด   

โดยไดนาํเสนอแนวทางการเสรมิทรายท้ัง 4 รปูแบบ เพ่ือ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานท่ี

เกีย่วของ   จากการประชุม 2 ครัง้ สรปุไดวา วธิกีารเสริม

ทรายแบบมีแนวกันชนเปนวิธีที่ทุกฝายยอมรับไดมาก

ทีส่ดุ   โดยท่ีแนวกันชนในโครงการน้ีจะมลีกัษณะเปนแนว

ถุงทรายท่ีนํามาเรียงซอนกันอยูใตชายหาด ซึ่งนอกจาก

จะทําใหหาดทีเ่หลอือยูมคีวามมัน่คงมากขึน้แลว ยงัทาํให

ทราบวาถงึเวลาท่ีตองมกีารเสรมิทรายซํา้แลวหากเกดิการ

กดัเซาะมาจนถึงแนวกันชนน้ี   ทัง้น้ีไดเสนอใหเสริมทราย

ใหชายหาดมีความกวางเพิ่มขึ้นเปน 35 เมตรโดย

ประมาณ ซึ่งจะเทียบเทากับระยะชายหาดพัทยาท่ีเคยมี

อยูเมือ่ 30 ปกอน   โดยแนวกันชนท่ีอยูใตชายหาดจะถูก

สรางไวทีร่ะยะ 15 เมตรจากแนวกาํแพงคอนกรตีกนัตลิง่

เดิม ซึ่งเปนระยะชายหาดท่ีเหลืออยูในปจจุบัน ดังแสดง

เปนรูปตัดหาดทรายในภาพที่ 2

ผลจากการบูรณะชายหาดในคร้ังนีจ้ะทาํใหชายหาดพัทยา

มคีวามกวางและสวยงามมากข้ึน   ดงันัน้ภายใตโครงการ

นี้จึงไดมีการศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน

หาดทรายทั้งที่เหลืออยูและคาดวาจะเกิดขึ้นใหม เพื่อให

เกิดการใชงานชายหาดอยางมีความเหมาะสม สามารถ

รองรับกิจกรรมการทองเที่ยวพักผอนในรูปแบบตางๆ ที่

เกิดขึ้นในเมืองพัทยา และมีภาพลักษณที่สวยงามเปน

ธรรมชาติ 

วตัถปุระสงคและขอบเขตของการศกึษา

เนือ่งจากในปจจบุนัการใชงานของชายหาดพัทยามีความ

หนาแนนสูง ไมสามารถรองรับการใชงานท่ีเกิดขึ้นใน

ภาพที ่1: แสดงใหเหน็ถึงสภาพของชายหาดหนาทอน อาํเภอเกาะสมุย ชวงทีม่กีารสรางกําแพงกันดนิ ทีท่าํใหพืน้ทีช่ายฝงตดัขาด
จากพื้นที่ชายหาด เมื่อเทียบกับชวงที่ไมไดมีการสรางกําแพงกันดิน ที่ยังคงมีสภาพหาดธรรมชาติเชื่อมตอกับชายฝง
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ภาพท่ี 2: รูปตัดแสดงใหเห็นถึงลักษณะการเสริมทรายและตําแหนงแนวถุงทรายที่ใชเปนแนวกันชนที่เสนอสําหรับหาดพัทยา
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554

ปจจุบันไดอยางเหมาะสม มีการทํากิจกรรมที่ปะปนและ

ขดัแยงกันจนทําใหการใชงานไมสะดวก   ดงันัน้การศึกษา

หาแนวทางปรับปรุงภูมิทัศนชายหาดเมืองพัทยา จึงมี

วัตถุประสงคหลักในการหาแนวทางการพัฒนาที่จะชวย

แกปญหาการใชงานท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายหาดพัทยา  

ทาํใหสามารถรองรับกจิกรรมการทองเท่ียวพักผอนหยอน

ใจทีม่อียูหลากหลายไดเหมาะสมขึน้  เพือ่ชวยรกัษาพืน้ที่

ชายหาดท่ีเพิม่ขึน้ใหคงอยูไดนานท่ีสดุ  และเปนแนวทาง

ที่ประชาชนยอมรับไดมากท่ีสุด   โดยขอบเขตของการ

ศึกษาครอบคลุมการวิเคราะหพื้นที่โครงการ ที่มีความ

กวางจากถนนเลียบหาด ไปถึงพื้นที่ริมหาดที่อยูหลังแนว

กาํแพงกันตล่ิง ทีป่จจบุนัทีม่กีารพัฒนาเปนพืน้ทีด่าดแข็ง

ใหนักทองเท่ียวไดใชงาน และพื้นที่หนาแนวกําแพงกัน

ตลิ่งซึ่งเปนพื้นที่หาดทรายที่เหลือ ซึ่งใชเปนที่ตั้งเตียง

ผาใบและรม โดยมีความยาวต้ังแตพทัยาเหนอืจรดทาเรอื
แหลมบาลีฮาย   ทั้งนี้ไดมีการกําหนดใหเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงภูมิทัศนเฉพาะพ้ืนท่ีในชวงท่ีสามารถ
เสริมทรายไดเปนหลัก

วิธีการดําเนินโครงการ

การดาํเนนิโครงการเปนการ ศกึษา สาํรวจ และวเิคราะห
ขอมูลดานตางๆ ของพ้ืนท่ีชายหาดเดิม ผนวกเขากับ

ชายหาดที่เพิ่มขึ้นใหม เพื่อจัดทําสวนประกอบโครงการ
ในการออกแบบ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

ภูมิทัศนชายหาด ซึ่งประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ ดังนี้

1) สํารวจพ้ืนที่โครงการเพ่ือทําความเขาใจกับ

บรบิทของพืน้ที ่วเิคราะหหาลกัษณะภมูทิศัน และประเมนิ

ความสัมพันธระหวางการใชที่ดินในปจจุบันกับประเภท

ของกิจกรรมริมชายหาดที่เหมาะสมในพื้นท่ีศึกษา

2) สํารวจปญหาทางกายภาพที่ เกิดขึ้น และ

วเิคราะหหาศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือใหสามารถกําหนด

แนวทางการใชประโยชนพื้นที่ในสวนตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและใชงานพื้นท่ี

ชายหาดท่ีมกีารเสริมทราย จากกรณีศกึษาท่ีมบีรบิทใกล

เคียงกับชายหาดพัทยาเพื่อประเมินหากิจกรรมที่มีความ

เหมาะสม ที่จะสามารถนํามาปรับใชงานกับชายหาด

พัทยาได

4) สํารวจและเก็บขอมูลความตองการในการใช
งานและกิจกรรมตางๆ ที่ตองการใหเกิดขึ้น โดยใชการ

สอบถามความคิดเห็นในชวงท่ีมกีารจัดประชุมประชาชน  

การสังเกต  และการสุมสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของท่ีพบ
ในพืน้ทีศ่กึษาเพิม่เตมิอีกจาํนวน 100 ตวัอยาง แบงออก

เปนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ผูประกอบ
กิจการ และคนในทองถ่ินหรือผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีกลุมละ 
25 ตัวอยาง
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แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนหาดทรายเพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวเมืองพัทยา

5) วิเคราะหแบบสอบถามและสรุปความตองการ 

เพือ่นาํไปกําหนดสวนประกอบโครงการ ทีจ่ะใชออกแบบ

ตอไป

6) จดัทํารางแนวความคดิในการออกแบบปรบัปรงุ

ภูมิทัศนของพื้นที่ชายหาด อาทิ การกําหนดโซนพื้นที่ใน

การใชงาน การปรบัปรุงเสนทางการสญัจร สรางการเชือ่ม

ตอระหวางพื้นที่ริมหาดกับพื้นที่ชายหาด และเสนอ

แนะแนวทางการปรับปรุงองคประกอบถนน และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน

7) นําขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการศึกษา มา

ประชุมหารือเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

เทศบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของ และนาํความคดิเหน็ที่

ไดมาทาํการแกไขปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาภูมทิศัน

ชายหาดพัทยาใหเหมาะสมและเป นที่ยอมรับของ

ประชาชนตอไป

การศึกษาสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ

จากการสํารวจสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการต้ังแตพัทยา

เหนอื จรดทาเรอืแหลมบาลีฮาย สามารถแบงพืน้ทีศ่กึษา

ตาม การใชประโยชนทีด่นิและลักษณะทางภูมทิศัน ออก

ไดเปน 4 สวน ดังแสดงในภาพที่ 3

1) พืน้ท่ียานโรงแรม คอื บริเวณตัง้แตโรงแรมดสุติ

ธานมีาจนถงึถนนพทัยากลาง สวนใหญมกีารใชประโยชน

ทีด่นิในลักษณะท่ีเปนโรงแรม รสีอรทขนาดใหญ และท่ีพกั

อาศัย พืน้ท่ีบริเวณน้ีมคีวามสงบมากกวาสวนอ่ืนๆ เพราะ

เปนทีพ่กัและอยูไกลจากแหลงบันเทิง เนือ่งจากเปนพืน้ที่

ติดกับชายหาด ซึ่งมีทิวทัศนที่สวยงาม กิจกรรมการใช

ชายหาดท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ชวงน้ีจึงเปนการพักผอนหยอน

ใจแบบสงบ และมักจะเกิดข้ึนในชวงสายไปจนถึงกลางวนั 

และกลบัมามกีารใชงานมากขึน้อกีครัง้ในชวงเยน็ สวนใน

เวลากลางคืนจะมีการใชงานนอย   ดงัน้ันสภาพชายหาด

และทะเลที่มีความสวยงามเปนธรรมชาติ จึงมีความ

สําคัญเปนอยางมาก 

2) พ้ืนท่ียานพาณิชยกรรม คือ บริเวณตั้งแตถนน
พัทยากลางมาจนถึงทางเขาถนนคนเดิน บริเวณน้ีมีการ
ใชงานทีห่นาแนน มนีกัทองเทีย่วมาใชบรกิารเปนจาํนวน
มากตลอดวัน   มีรานคา บารเบียร รานอาหาร อาคาร
พาณชิยขนาดใหญและเลก็ และโรงแรมขนาดเลก็ กระจกุ
ตัวอยูในพื้นที่นี้เปนจํานวนมาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นบน
ชายหาดบริเวณน้ีจึงมีความหนาแนนตามไปดวย

3) พื้นที่ยานถนนคนเดิน คือ บริเวณตลอดแนว
ถนนคนเดิน มีลักษณะเปนพื้นท่ีริมแนวกําแพงกันตลิ่งที่
มีการปลูกสรางอาคารพาณิชยขนาดกลางท้ัง 2 ฝงทาง
เดิน และปลูกสรางรุกลํ้าเขาไปในทะเล ปดบังมุมมองสู
ทะเล   มีการใชงานพื้นท่ีเปน สถานบันเทิง รานอาหาร 
รานขายของท่ีระลึกอยางหนาแนนจนกลายเปนจุดเดน
ของพื้นท่ีนี้   การเสริมทรายในบริเวณน้ีจึงทําไดยากและ
เปนประโยชนแกสาธารณะนอย   คณะทํางานฯ จึงไมได
เสนอใหมกีารเสริมทรายในชวงน้ี จนกวาจะมีการดําเนิน
การทางกฎหมายได   อยางไรก็ตามในอนาคตหากจะมี
การเสริมทรายในบริเวณนี้ กิจกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นควร
จะเปนกิจกรรม ที่เนนความบันเทิง สนุกสนาน สําหรับ

นักทองเที่ยว

ภาพที่ 3: แผนที่แสดงโชนการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554
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4) พื้นที่ยานทาเรือ คือ บริเวณต้ังแตชวงปลาย

ถนนคนเดินมาทางตอนใตจนถึงทาเรือแหลมบาลีฮาย 

ชายฝงบริเวณนี้มีความชันมากและเปนที่ตั้งของทาเรือ 

และตัดขาดจากทะเล จึงไมเหมาะกับการเสริมทราย   

นอกไปจากนี้บริเวณนี้ยังมีพื้นที่กวาง มีทิวทัศนที่เปดโลง

สวยงาม ปจจุบันมีการใชงานพื้นที่บางสวนเปนสวน

สาธารณะ และลานอเนกประสงคสําหรับการพักผอน

หยอนใจ และจัดงานสําคัญตางๆ   จุดเดนที่สําคัญของ

สถานที่นี้คือปายตัวอักษรขนาดใหญคําวา “PATTAYA 

CITY” ที่ติดตั้งสูงมองเห็นไดจากระยะไกล เปนจุด

หมายตาท่ีสําคัญของหาดพัทยา

ความกวางของพ้ืนทีศ่กึษาแบง 2 ออกเปนสวนดวยกันคอื 

พืน้ท่ีรมิหาดระยะต้ังแตขอบถนนจนถึงแนวกําแพงกันตล่ิง

มคีวามกวางอยูในชวง 7-22 เมตร แตกตางกันไปตลอด

ความยาวของพื้นที่ศึกษา ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่ดาดแข็งที่

รองรับกิจกรรมตางๆ ที่เกิดอยางหนาแนน  และพื้นที่อีก

สวนเปนหาดทรายซึ่งอยูหนากําแพงกันตล่ิงมีความกวาง 

15 เมตรโดยประมาณ ปจจบุนัเปนทีต่ัง้เตียงผาใบและรม

อยางหนาแนน มีพื้นท่ีทํากิจกรรมกีฬาชายหาดและกีฬา

ทางนํ้าเพียงเล็กนอย ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งคณะผู

ศกึษาฯ ไดเสนอใหมกีารเสรมิทรายตัง้แตบรเิวณหลงัแนว

กําแพงกันตลิ่งเดิมไปออกไป 30 เมตรโดยสรางแนว

กันชนไวที่ระยะหาดทรายเดิมคือ 15 เมตร ดังน้ันจึงมี

หาดทรายใหมเกิดเพิ่มขึ้นอีก 15 เมตร

การศึกษา สํารวจ และวิเคราะหพื้นที่

ไดมกีารสํารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีโ่ครงการใน

ประเด็นตางๆ ไดแก ระบบการสัญจร ความสัมพันธของ

การใชงานถนนเลียบหาดและพื้นท่ีชายหาด มุมมอง พืช

พรรณเดิมในพื้นที่ โครงการ ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และส่ิงอํานวยความสะดวกและองค

ประกอบถนน รวมถึงกิจกรรมริมหาดเดิม จากนั้นได

วิเคราะหถึงปญหาที่พบรวมกับขอมูลท่ีไดจากเทศบาล

และที่ประชุมประชาชน ซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็น

หลักๆ ที่ตองแกไขได ดังนี้

ภาพท่ี 4: ลักษณะของพื้นท่ีศึกษาท่ีเปนพื้นท่ีดาดแข็งดานหลังกําแพงกันตลิ่งที่ปจจุบันใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ และพื้นที่
หาดทรายดานหนากําแพงกันตล่ิงที่ใชในการต้ังเตียงผาใบและรม
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554
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แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนหาดทรายเพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวเมืองพัทยา

ปญหาความไมสะดวกในเขาถึงและการเดินเทา   
เนื่องจากการเดินเขาถึงพื้นที่ชายหาดตองขามถนนเลียบ

หาด ซึง่มกีารจราจรคอนขางหนาแนนเกอืบตลอดวนั และ

จดุทางขามตางๆ ไมไดมกีารออกแบบไวใหรองรับการเขา

ถงึ ทาํใหเมือ่ขามถนนมาแลวในบางจุดไมสามารถเขามา

ในพื้นที่ริมหาดไดโดยตรง   การเดินเลนในพื้นที่ริมหาด

จากชวงพัทยาเหนอืไปยงับรเิวณทาเรอืกไ็มมคีวามสะดวก 

เนื่องจากเสนทางเดินในแตละชวงไมตอเนื่องกันและใน

เสนทางเดียวกันมีทั้ง การเดิน ขี่จักรยาน เลนสเก็ต และ

วิ่งออกกําลังกาย ทําใหเกิดความขัดแยงกันของการทํา

กิจกรรม รวมทั้งพบวาพื้นผิวทางเดินอยูในสภาพทรุด

โทรม ขาดการดูแล และทางเช่ือมลงสูหาดถูกกัดเซาะจน

เกิดการทรุดและพังทลาย

ปญหาปริมาณและสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก
และองคประกอบถนน ทีถ่งึแมวาจะมีปริมาณท่ีพอเพียง 

แตขาดการดแูลท่ีด ีทาํใหมสีภาพท่ีชาํรดุทรุดโทรม อกีทัง้

ยังมีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย ไมกลมกลืนกัน

ปญหาการบดบงัมมุมองสูทะเล เนือ่งจากมอีงคประกอบ
ถนนและสิ่งอํานวยความสะดวกหลายอยางที่มีขนาดที่

ใหญเกินจําเปนและมีเปนจํานวนมาก และถูกจัดวางอยู

ในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม ไมวาจะเปน ประติมากรรม 

รมผาใบเสาไฟฟา ปาย และตนไม ฯลฯ ทําใหบดบังมุม

มองออกสูทะเล ซึ่งเปนการทําลายการรับรูถึงเอกลักษณ

ของพ้ืนที่

ปญหาการมีกจิกรรมบนชายหาดท่ีไมเหมาะสม เชน มี

เตียงผาใบและรมจํานวนมาก มีการประกอบอาหารบน

ชายหาด การเรขายของใหแกนักทองเที่ยวที่บอยครั้งจน

เปนการรบกวนการพกัผอน รวมถงึการมกีจิกรรมทีค่กึคกั 

(active) และสงบ (passive) เกิดขึ้นปะปนกันทําใหเกิด

ความขัดแยงและไมสะดวกในการใชงานพื้นที่

ปญหาการระบายนํ้าฝนผานพื้นที่ชายหาด เนื่องจาก

ระบบระบายน้ําของเมืองพัทยาไมมีประสิทธิภาพดีพอ 

ทาํใหเมือ่เวลาฝนตกหนัก นํา้จะเออลนบรเิวณทางเดินรมิ

หาดแลวไหลลงสูทะเล ซึ่งเปนสาเหตุหลักประการหนึ่งที่

ผูประกอบการบนชายหาดเห็นวา เปนตนเหตุของการกัด

เซาะชายหาด หากไมทาํการแกไขชายหาดใหมทีเ่กดิจาก

การเสริมทรายก็จะถูกกัดเซาะออกไปดวยเชนกัน

กิจกรรมการใชชายหาดจากกรณีศึกษา

ไดมีการศึกษากิจกรรมบนพื้นที่หาดทรายที่มีการบูรณา

การดวยการเสริมทรายจากกรณีศึกษาตางๆ เพื่อนํามา

ประยุกตใชกับหาดพัทยา ซึ่งพบวาการเสริมทราย

ชายหาดมีทั้งแบบที่มีและไมมีโครงสรางในการดักทราย 

กจิกรรมจงึมทีัง้แบบท่ีเกดิขึน้บนหาดทรายและเกิดขึน้บน

โครงสรางในการดกัทราย ซึง่กรณศีกึษามจีาํนวน 6 แหง 

ดังนี้ โครงการ Harbourfront Parks and Open Space 

เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา  โครงการสวนสาธารณะ 

East Coast Park ประเทศสิงคโปร  โครงการทาเรือ 

Santa Monica Pier ชายหาดแคลิฟอรเนีย เมอืงลอสแอน

เจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และอีก 3 โครงการใน

ประเทศออสเตรเลีย คือ The Gold Coast Shoreline 

Management Plan เมืองโกลดโคสต  โครงการ 

Maroochydore Sand Renourishment  เมืองซันชายน

โคสต  และโครงการ St Kilda Beach เมอืงเมลเบริน   ผล
การศกึษาพบวา กจิกรรมการใชพืน้ทีช่ายหาดสวนใหญมี

ความคลายคลึงกัน ถึงแมจะมีรูปแบบในการออกแบบท่ี

หลากหลาย ซึ่งไดแก การนั่งเลน การอาบแดด การเลน

กองทราย การปกนิก การตกปลา การขายของ การขี่

จักรยาน การว่ิง/เดินเลน ลานกิจกรรม ลานออกกําลัง

กาย ลานกีฬาผาดโผน ลานแสดงกลางแจง การเลนกีฬา

บนชายหาด การเลนกีฬาทางนํ้า ชิงชาสวรรค และการ

ชมทิวทัศนทะเล เปนตน 

ความตองการในการใชงานและ
กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่

เพ่ือใหแนใจวากิจกรรมที่เสนอใหมีการออกแบบรองรับ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. อังสนา  บุณโยภาส 

เปนที่ตองการของผูใชชายหาดอยางแทจริง จึงไดมีการ

หารือและแจกแบบสอบถามผู  เข าร วมการประชุม

ประชาชน   ซึ่งสวนใหญเห็นวาหาดทรายท่ีเกิดใหมควร

รกัษาใหเปนหาดธรรมชาติ เพ่ือรองรบัการทองเท่ียว การ

นนัทนาการ และกีฬาทางน้ํา ควรมีการปรับปรุงชายหาด

เดมิใหสอดคลองกับการใชทีด่นิขางเคยีง จดัการสญัจรให

เปนระเบียบ จัดที่จอดรถ จัดระบบระบายน้ํา ควบคุม

จาํนวนเตยีงผาใบและรม และจดัการกบัมลภาวะตางๆ ที่

เกิดขึน้   นอกไปจากนีไ้ดมกีารจดัทาํแบบสอบถามแจกผู

ที่พบในพื้นที่อีกจํานวน 100 ชุด เพื่อใชสอบถามความ

คดิเหน็ของผูทีเ่ก่ียวกับการใชชายหาด   โดยแบงกลุมเปา

หมายออกเปน 4 กลุมไดแก นักทองเที่ยวชาวไทย นัก

ทองเที่ยวชาวตางชาติ คนทองถ่ิน และผูประกอบการ

บรเิวณชายหาด โดยแบบสอบถามนีแ้บงออกเปน 3 สวน 

ดังนี้

สวนที ่1 เปนการสอบถามความคิดเหน็ตอกจิกรรม ทีไ่ด

มาจากกรณศีกึษา และจากการวเิคราะหกจิกรรมทีจ่าํเปน

เพ่ิมเติม โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความเหมาะ

สมของกจิกรรม พรอมทัง้ใหลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรม 

นั้นๆ และเสนอแนะตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับการทํา

กิจกรรมตางๆ ใน 4 พื้นที่ตามภาพที่ 3

 

สวนที่ 2 เปนคําถามปลายเปด ที่สอบถามถึงกิจกรรมท่ี

กลุมเปาหมายทําในพ้ืนทีต่างๆ ปญหาของชายหาดพัทยา

ที่พบในปจจุบันน้ี และกิจกรรมที่ตองการใหเกิดบน

ชายหาดพัทยาหลังการบูรณะชายหาด รวมทัง้ยงัใหเสนอ

แนะการปรับปรงุภมูทิศันชายหาดท่ีเหน็วาเหมาะสมเพ่ิม

เติมดวย

 

สวนที่ 3 เปนการสอบถามขอมูลสวนตัวของผู ตอบ
แบบสอบถามในประเดน็เรือ่ง เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี 

และภูมิลําเนา เพื่อใชเปนพื้นฐานของผูใหความคิดเห็น

ประกอบการวิเคราะห

เม่ือนําผลจากแบบสอบถามมาประมวลผลทางสถิติดวย

โปรแกรม SPSS ไดผลสรปุของกจิกรรมทีค่นสวนใหญคดิ

วาเหมาะสมกับชายหาดพัทยาเรียงลําดับจากมากไปหา

น อย โดยแสดงผลเป นร อยละของจํานวนผู ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด ไดดังนี้ นั่งเล นรอยละ 93  

อาบแดดรอยละ 81  ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวรอยละ 79  

ปอมรกัษาความปลอดภัยรอยละ 78  วิง่/เดนิเลนรอยละ 

73  ที่จอดรถรอยละ 72  กีฬาทางน้ํารอยละ 65  ลาน

ออกกําลังกายรอยละ 64  ปกนิกรอยละ 62  หอชม

ทวิทศันรอยละ 61  ขีจ่กัรยานรอยละ 59  เลนกองทราย 

56  ลานกจิกรรม 54  กฬีาบนชายหาดรอยละ 54  ขาย

ของรอยละ 50  ตกปลารอยละ 46  ลานแสดงกลางแจง

รอยละ 33  ลานกีฬาผาดโผนรอยละ 31  และชิงชา

สวรรครอยละ 24  ตามลาํดบั ดงัแสดงในกราฟภาพท่ี 5   

ซึ่งขอมูลนี้มีความสอดคลองกับผลที่ไดจาการสอบถามผู

เขารวมประชุมประชาชน ทีส่วนใหญเห็นวากจิกรรมทีค่วร

เกดิขึน้หลงัมกีารเสริมทรายแลวควรเปนกจิกรรมการพัก

ผอนหยอนใจท่ีใหความสําคัญกับชายหาดอยางเชน การ

นัง่เลน เดนิเลน นอนอาบแดด การเลนกีฬาชายหาดและ

กีฬาทางนํ้า เปนตน

หากวิเคราะหถึงความคิดเห็นของคนในแตละกลุมพบวา 

สวนใหญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน มีบาง

กิจกรรมที่มีความคิดเห็นแตกตางบางเล็กนอย ขึ้นอยูกับ

จดุประสงคในการใชงานพ้ืนท่ีทีแ่ตกตางกนั   โดยในกลุม

นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับกิจกรรมเก่ียวของกับการ

พักผอนหยอนใจและการใชหาดทราย แตกตางจากกลุม

ผูประกอบการและคนทองถิน่ ทีใ่หความสาํคญัเรือ่งความ

สะดวกในการใหบริการ และกิจกรรมที่เอ้ือตอการ

ประกอบอาชีพ 

เมือ่พจิารณาผลของคาเฉลีย่การใหลาํดบัความสาํคญัของ

กิจกรรมตางๆ พบวา มีความสอดคลองกับการจัดลําดับ

กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับชายหาดพัทยา โดย

กจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสมมากผูตอบแบบสอบถามจะจัด

ใหอยูในอันดับความสําคัญแรกๆ   ทั้งนี้คาเฉล่ียอันดับ

ความสําคัญแสดงในกราฟภาพที่ 6 โดยแกนนอนแสดง

กจิกรรมตางๆ สวนแกนต้ังแสดงคาเฉล่ียการจัดอันดบั ซึง่

กิจกรรมท่ีมีค านอยแสดงวามีความสําคัญมากกวา
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แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนหาดทรายเพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวเมืองพัทยา

ภาพที่ 6: กราฟแสดงคาเฉลี่ยลําดับความสําคัญของกิจกรรมตางๆ
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554  

ภาพที่ 5: กราฟแสดงระดับความเหมาะสมของกิจกรรมตางๆ
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554  

กจิกรรมท่ีมคีามาก   โดยสามารถเรียงตามลาํดบักจิกรรม

ที่มีความสําคัญจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ นั่งเลน  

อาบแดด  ศูนยขอมูลทองเที่ยว  ปอมรักษาความ

ปลอดภัย  ที่จอดรถ  การวิ่งและเดินเลน  ปกนิก  เลน

กองทราย  ลานกิจกรรม  ลานออกกําลังกาย  บริการ

ขายของ  ขี่จักรยาน  กีฬาทางน้ํา  หอชมทิวทัศน  กีฬา

บนชายหาด  ตกปลา  ลานแสดงกลางแจง  ลานกีฬา

เอก็ซตรมี  และชงิชาสวรรค เปนลาํดบัสดุทาย   กจิกรรม

ทั้งหลายเหลานี้มีความเหมาะสมกับพื้นที่รองรับที่แตก

ตางกันขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน และบรรยากาศของ

บริบทโดยรอบ โดยสรุปเปนประเด็นหลักๆ ไดดังนี้ 

– กิจกรรมที่สัมพันธกับชายหาด เชน นั่งเลน 

นอนอาบแดด เลนกองทราย กีฬาบนชายหาด และกีฬา

ทางนํ้า มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีที่ 1 และ 2 (ในภาพท่ี 

3) นอกจากน้ีตามคําแนะนําของผูตอบแบบสอบถาม 

พืน้ท่ีทัง้สองยังตองการพ้ืนท่ีจอดรถมากกวาพ้ืนท่ีอืน่ๆ อกี

ดวย 
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– กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังกาย เชน 

ลานออกกําลังกาย ลานกีฬาเอ็กซตรีม นั้นเหมาะสมกับ

ทั้งพื้นที่ที่ 1 พื้นที่ที่ 2 และพื้นที่ที่ 4 

– กิจกรรมที่เนนการรวมตัวของกลุมคนมากๆ 

เชน ลานกิจกรรม ลานแสดงกลางแจง และปกนิก พื้นที่

ที่ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด และเหมาะกับการเปน

จุดตั้งศูนยบริการขอมูลใหแกนักทองเที่ยวอีกดวย

– ในพืน้ทีท่ี ่2 และ 3 เปนยานทีม่คีวามหนาแนน

มากจึงเหมาะกับกิจกรรมการขายของมากที่สุด   

– สวนพ้ืนท่ีที่ 4 นั้นเปนพ้ืนท่ีที่มองเห็นไดจาก

ตลอดแนวชายหาดอยางชัดเจน คนสวนใหญจึงเห็นวา

พืน้ทีน่ีค้วรเปนทีต่ัง้ของหอชมทิวทศัน อกีท้ังยงัเหมาะกับ

กจิกรรมตกปลาดวย เพราะมีลักษณะชายหาดท่ีชนัและมี

ทาเรอืทีส่ามารถเดนิทางออกไปตกปลาในทะเลไดสะดวก   

นอกไปจากนี้คนสวนใหญเห็นวาหากจะมีการสรางชิงชา

สวรรค พื้นที่นี้จะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

– สําหรับกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและจําเปน

กับทุกพื้นที่ คือ ทางเดิน หรือวิ่ง และทางขี่จักรยานที่

จาํเปนจะตองเชือ่มตอกบัทกุสวนในพืน้ทีโ่ครงการ และส่ิง

ที่สําคัญท่ีสุด คือ ปอมรักษาความปลอดภัย ซึ่งจําเปนจะ

ตองมใีนทกุพืน้ทีเ่พือ่ดแูลความปลอดภยัใหไดอยางทัว่ถึง

คําถามในสวนที่ 2 แบงออกเปน 4 ประเด็นคือ ประเด็น

แรก กิจกรรมที่คนสวนใหญทําในพื้นที่ตางๆ ซึ่งมักเปน

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพักผอนหยอนใจ  ประเด็นท่ี

สอง เกี่ยวกับปญหาของชายหาดพัทยาในปจจุบัน ซึ่งมี

ปญหาหลกัในเร่ืองความสกปรก ไมเปนระเบยีบ ขาดพืน้ที่

ในการทํากิจกรรมบนหาด และที่จอดรถไมเพียงพอ  

ประเด็นถัดไป คือ กิจกรรมที่ควรเกิดขึ้นหลังการพัฒนา

ชายหาด ซึ่งโดยสวนใหญเห็นวาควรเปนกิจกรรมที่สง

เสริมหรือบริการการทองเที่ยว ที่เนนความตอเนื่อง เปน

ระเบียบเรียบรอย และความสวยงามของชายหาดเปน

หลัก  และประเด็นสุดทาย เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใน

การปรับปรุงภูมิทัศน เชน การดูแลรักษาความสะอาด 

การจัดระเบียบ การขยายพื้นท่ีชายหาดใหกวางขึ้น การ

เพิ่มรมเงา ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและองค

ประกอบถนนใหใชงานได และการเปดมุมมองใหเห็น

ชายหาด เปนตน

เกณฑในการออกแบบ

ผลจากแบบสอบถามสรุปไดวา กิจกรรมบนชายหาด

พัทยาควรเปนกิจกรรมการพักผอนท้ังแบบสงบและแบบ

คกึคกั เชน นัง่เลน อาบแดด วิง่และเดนิเลน และกจิกรรม

เสริมที่ดึงดูดความสนใจ เชน กีฬาชายหาดและกีฬาทาง

นํา้และการแสดงกลางแจงตามเทศกาล   รวมถงึตองมสีิง่

อํานวยความสะดวกบริการนักทองเที่ยว เชน ศูนยขอมูล

ทองเที่ยว ปอมรักษาความปลอดภัย หองน้ํา และที่จอด

รถ ใหเพียงพอ   จากการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด

ของพ้ืนทีโ่ครงการในดานตางๆ และการวิเคราะหกจิกรรม

ที่มีความเหมาะสมกับชายหาดพัทยาจากการประชุม

ประชาชนและจากแบบสอบถาม สามารถนํามาสรุปเปน

เกณฑในการออกแบบชายหาดพัทยาได ดังนี้คือ

- จดัสรรพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมใหมคีวามสอดคลองกัน 

ลดความขัดแยงของการทํากิจกรรมตางๆ ใหนอยลงจาก

เดมินอกจากนีกิ้จกรรมทีเ่กดิขึน้บนพืน้ทีช่ายหาดนัน้ควร

สอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินฝงตรงขามถนนดวย 

เนนการใชประโยชนพื้นท่ีหน่ึงๆ ใหมีความหลากหลาย 

และยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปน

- ออกแบบเสนทางสัญจรใหเกิดการเชื่อมตอ

พื้นท่ีตางๆ ตลอดแนวชายหาด และสรางจุดเขาถึงจาก

พื้นที่ฝ  งตรงขามถนน เพื่อใหเกิดความสะดวกและ

ปลอดภัย   รวมทั้งแยกเสนทางสัญจรชายหาดจากพ้ืนท่ี

กิจกรรม และการพักผอนอยางชัดเจน เพื่อไมใหการ

สัญจรรบกวนกิจกรรมการพักผอน 
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แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนหาดทรายเพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวเมืองพัทยา

- เนนความรมรื่นจากรมเงาตนไมใหญ และเปด

มมุมองใหเหน็ทะเลจากถนนและทางเดินท่ีเขามาในพ้ืนที่

- เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และเพ่ิมจุด

บริการนักทองเที่ยวใหทั่วถึงทั้งชายหาด

- จัดการระบบระบายและกักเก็บนํ้าฝน โดยไม

ปลอยใหไหลผานหาดทรายเพือ่เปนการลดปญหาการกดั

เซาะชายหาด และจัดการกับนํ้าที่ฝนเกิดขึ้นให มี

ประสิทธิภาพ โดยการเก็บไวใชรดนํ้าตนไมและทําความ

สะอาดพ้ืนที่   

แนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน
ชายหาดพัทยา

 จากการศึกษาพบวาสามารถทําการเสริมทรายพ้ืนทีห่าด

พทัยาไดแคชวงตัง้แตโคงโรงแรมดุสติธานีถงึทางเขาถนน

คนเดินเทานั้น   เนื่องจากในชวงถนนคนเดินซึ่งสรางรุก

ลํา้เขาไปในทะเล มปีระเด็นสาํคัญทางดานกฎหมายท่ีควร

ตองดําเนินการกอนการวางแผนในเรื่องอื่นๆ และพื้นที่

ในสวนที่ 4 เปนทาเรือที่ยังไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการ

เปลี่ยนแปลง จึง ทําใหขอบเขตพ้ืนที่เสนอแนะปรับปรุง

ภูมิทัศนในเบื้องตนลดลงเหลือเพียงพื้นที่สวนที่ 1และ 2 

ตามภาพที่ 7

สวนท่ี 1  เนนการใชงานแบบสงบ โดยกิจกรรมท่ีเหมาะ

สมกบัพืน้ที ่ไดแก อาบแดด นัง่เลน นอนเลน วายนํา้ โดย

สามารถมีพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมท่ีไมขัดยังกัน เชน 

สถานีออกกําลังกาย  พื้นที่สอนกีฬาทางนํ้าใหแกเด็ก  

และผูสนใจ เพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาใชงานพ้ืนที่    

มากข้ึน

สวนที่ 2 เนนการใชงานแบบคึกคัก มากกวาสวนที่ 1 

โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เนนความสนุกสนาน ใหกับ

นกัทองเท่ียว รวมทัง้มพีืน้ทีร่องรับการเลนหรอืการแขงขนั

กีฬาทางนํ้า พื้นที่สําหรับเลนกีฬาบนชายหาด พื้นที่

รองรับแสดงกลางแจงที่จะเกิดขึ้นในโอกาสพิเศษตางๆ

ซึ่งในการเสนอแนะแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน มี

ปจจยัทางกายภาพท่ีมผีลตอการออกแบบ คอืพืน้ท่ีรมิหาด

ที่ความกวางที่ไมเทากัน คือ มรีะยะต้ังแต 7-22 เมตร 

สงผลตอความสามารถในการรองรับกิจกรรมที่แตกตาง

กนัไปแตอยางไรกต็ามจะมีพืน้ท่ีนัง่พักผอนท่ีมคีวามรมร่ืน

ไวรองรับคนท่ีมาใชงานพ้ืนที่กระจายอยูตลอดแนว

ชายหาดนอกจากน้ีจะตองมีจุดจอดเรืออยูใกลกับพื้นท่ี

สําหรับเลนกีฬาทางนํ้า มีที่จอดรถอยูบริเวณจุดเชื่อมตอ

กับถนนพัทยาเหนือและถนนพัทยาใตซึ่งเชื่อมตอกับชวง

ถนนคนเดิน และมีจุดชมทิวทัศนในรูปแบบตางๆ ซึ่ง

สามารถมองเหน็ทวิทศันของตวัเมอืงพทัยาไดในบรเิวณที่

มีมุมมองสวยงามจึงกําหนดใหและแผนผังการกําหนด

ตําแหนงของกิจกรรมตางๆ แสดงในภาพที่ 8 ซึ่งจะเห็น

ไดวาบางพื้นท่ีสามารถรองรับกิจกรรมไดมากกวา 1 

ประเภท จึงมีแถบสีของกิจกรรมซอนกันอยูหลายสี

กจิกรรมตางๆ ทีป่รากฏในภาพท่ี 8 ตองการพ้ืนทีร่องรับ

ที่แตกตางกัน เชน บนชายหาด หรือพื้นท่ีดาดแข็ง หรือ

บางกิจกรรมตองมีสิ่งปลูกสรางที่ตองยึดอยูบนพื้นที่มี

ภาพที่ 7: แสดงขอบเขตพ้ืนที่เสนอแนะปรับปรุงภูมิทัศน
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554
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ภาพท่ี 8: แผนผังและแสดงการกําหนดตําแหนงกิจกรรมตางๆ 
ในพื้นที่ศึกษา
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554

ความม่ันคงแข็งแรงมารองรับ จงึไดกาํหนดใหพืน้ทีร่องรับ

กิจกรรมที่ตองการมีสิ่งปลูกสรางและองคประกอบถาวร

ตางๆ อยูบนพื้นที่ริมหาดหลังแนวกําแพงกันตล่ิงเดิม 

(ชวง 7-22 เมตร) เนื่องจากเปนบริเวณที่ความเสถียร

และไมมกีารกดัเซาะ   สาํหรับพืน้ทีช่ายหาดเดมิดานหนา

แนวกําแพงกันตลิ่ง (กวางประมาณ 15 เมตร) เปน

บริเวณท่ีรองรับกิจกรรมท่ีตอเน่ืองจากพ้ืนท่ีรมิหาดลงมา

จึงควรใชรองรับกิจกรรมที่ไมตองการสิ่งปลูกสรางหรือ

องคประกอบถาวร สวนพ้ืนทีห่าดทรายใหมทีเ่กดิจากการ

เสริมทราย กําหนดใหใชรองรับกิจกรรมประเภทท่ีไม

ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกใดๆ เพ่ือเปนการปกปอง

ชายหาดจากการเปล่ียนแปลงที่ไมจําเปน  จากเกณฑดัง

กลาวไดนํามาพัฒนาเปนแนวความคิดในการใชงานรูป

แบบตางๆ ที่สอดคลองกับความกวางของชายหาด และ

เนื่องจากในชวงความกวางหน่ึงๆ พื้นที่อาจมีความส้ัน-

ยาวแตกตางกันไป จงึอาจมีรปูแบบการพัฒนาไดมากกวา 

1 รูปแบบท่ีมีความแตกตางกันไปไดบางเล็กนอย   ภาพ

ที่ 9 แสดงตัวอยางรูปแบบในการพัฒนาพ้ืนที่ตามชวง

ความกวางของชายหาด

แนวคิดและรูปแบบตางๆ ในการพัฒนาหาดทรายไดถูก

นําเสนอใหประชาชนและผูเกี่ยวของไดพิจารณาใหความ

คิดเห็น เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแนวทางใน

การพัฒนาใหเหมาะสม   โดยในภาพรวมไดกําหนดใหมี

ทางเดนิทางจกัรยาน และทางวิง่ เช่ือมตอกนัในทุกบรเิวณ 

ในบางชวงอาจผนวกทางเดินเขาไปกับลานกิจกรรม  จัด

ใหมีที่นั่งพักรูปแบบตางๆ ตลอดแนวทางเดิน  เนนการ

ปลูกตนไมใหมีบรรยากาศที่รมรื่น โดยใชพรรณไมที่ไม

ผลัดใบ สามารถขึ้นดีในดินทราย ทนไอเค็ม ทนลมแรง 

มีทรงพุมแผกวาง และไมมีดอกหรือผลท่ีรวงหลนจนกอ

ใหเกิดปญหา  มีการออกแบบเพ่ือควบคุมพื้นท่ีในการต้ัง

เตยีงผาใบและรมไมใหขยายรกุเขาไปในชายหาดใหมหรอื

กระจายออกไปตลอดแนวชายหาด  มกีารจดักลุมกิจกรรม

รมิหาดกบับนหาดทรายทีม่คีวามสอดคลองตอเนือ่งกนัไว

ในชวงเดียวกัน  สวนชายหาดใหมใหใชสําหรับ การ

อาบแดด ปกนิค เลนกีฬาชายหาดหรือกีฬาทางนํ้า   ซึ่ง

สามารถสรุปตวัอยางรูปแบบตางๆ ในการพัฒนาได ดงัน้ี

คือ

รปูแบบที ่1 เปนรปูแบบทีเ่หมาะกบัพืน้ทีร่มิหาดทีม่รีะยะ

หลงัแนวกําแพงกันตลิง่อยูในชวง 7- 9 เมตร ซึง่เปนชวง

ที่แคบท่ีสุดของชายหาด จึงสามารถใชไดเปนเพียงแค ที่

นัง่พกัผอน ทางเดนิ และทางจกัรยานเทานัน้   สวนพืน้ที่

ชายหาดเดมิกาํหนดใหเปนพืน้ทีน่ัง่เลน เลนกฬีาชายหาด 

หรอืตัง้เตยีงผาใบไดแตใหใชตนไมแทนรม เพือ่ทาํใหรูสกึ

วาพืน้ทีร่มิหาดมคีวามกวางมากขึน้   โดยตนไมทีเ่ลอืกใช

นั้นนอกจากจะตองสามารถทนสภาพแวดลอมไดแลว ยัง

ควรมีลกัษณะโปรงพอใหแสงสามารถสองลงมาพ้ืนลางได 

เพื่อใหเขากับบรรยากาศของชายทะเลท่ียังตองการ

แสงแดดบาง 

รปูแบบที ่2 จะเหมาะกบัพืน้ท่ีรมิหาดทีก่วางขึน้เลก็นอย 

คือ 10- 12 เมตร ซึ่งมีความกวางมากพอที่จะแบงทาง

เดินและทางจักรยานออกจากกันได   สวนพื้นท่ีชายหาด

เดมิใหตัง้เตยีงผาใบและรมได โดยสามารถทาํเปนพืน้ยก

ลอยคลายแครเพื่อใชตั้งเตียงผาใบและรม ซึ่งพื้นน้ีจะย่ืน

ออกจากแนวกําแพงกันตลิ่งเดิมประมาณ 10 เมตร และ

ยกใหอยูในระดับเดียวกับทางเดินริมหาด   ซึ่งนอกจาก
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รูปแบบที่ 2 กรณีพื้นที่ริมหาดกวาง 10-12 เมตรสามารถใชในการเดินเลน ขี่จักรยาน และตั้งเตียงผาใบและรมบนพ้ืนที่หาดทรายเดิม

รูปแบบที่ 3 กรณีพื้นที่ริมหาดกวาง 13-17 เมตรสามารถใชทําทางเดิน ทางจักรยาน ตั้งซุมขายของ ศูนยขอมูล หรือปอมยาม

รูปแบบที่ 1 กรณีพื้นที่ริมหาดกวาง 7-9 เมตรสามารถใชในการเดินเลน และใชพื้นที่หาดทรายเดิมในการตั้งเตียงผาใบและรม
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รูปแบบที่ 4 กรณีพื้นที่ริมหาดกวาง 18-22 เมตรสามารถใชทําทางเดิน ทางจักรยาน ลานและเวทีแสดงกลางแจง และเลนกีฬาชายหาด 

รูปแบบที่ 5 กรณีพื้นที่กวาง 18-22 เมตรและเปนตําแหนงท่ีมีมุมมองสูทะเล สามารถใช เดินเลน ขี่จักรยาน ลานกิจกรรม และจุดชมวิว

รูปแบบที่ 6 กรณีพื้นที่ริมหาดกวาง 15-17 เมตรและอยูในตําแหนงที่ตองมีที่จอดรถ สามารถใชเดินเลน ขี่จักรยาน และจอดรถยนต
แนวกันชนระหวางหาดทรายเดิมที่เหลืออยูและหาดที่มีการเสริมทรายเขาไปใหม
แนวกําแพงกันตลิ่งท่ีมีอยูในปจจุบัน

ภาพท่ี 9: ภาพตัดแสดงแนวความคิดเบ้ืองตนในการจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะกับความกวางของพื้นที่ชายหาด
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554  
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ภาพท่ี 10: แสดงแนวทางในการจัดระบบระบายน้ําผวิดนิ โดยการกักเก็บไวใตพืน้ทีโ่ครงการ ทัง้รปูแบบท่ีใชพืน้ผวิทีใ่หนํา้สามารถ
ซึมผานไดและรูปแบบที่ใชรางระบายนํ้า
ที่มา: ธนวัฒน จารุพงษสกุล และคณะ, 2554

จะเปนการขยายพื้นที่ริมหาดใหไมอึดอัดแลว ยังเปนการ

จาํกดัพืน้ทีต่ัง้เตยีงผาใบและรม และไมทาํใหรมบงัมมุมอง

ออกไปยังทะเลอีกดวย   

รูปแบบท่ี 3 เปนรูปแบบที่เสนอสําหรับพื้นที่ริมหาด 

13-17 เมตร ซึง่สามาถทาํทางเดนิและทางจกัรยานแยก

กันได และยังมีพื้นท่ีสําหรับตั้งซุมขายของ ปอมรักษา

ความปลอดภัย ศูนยขอมูลนักทองเท่ียว หรือหองน้ําได

ดวย   โดยกาํหนดใหวางซุมไวบรเิวณรอยตอระหวางพืน้ที่

ริมหาดและพื้นที่หาดทราย เพื่อใหสามารถใชงานได

สะดวก   มีลานโลงเปดกวางท่ีสามารถน่ังเลนและทํา

กิจกรรมตางๆ ได สวนชายหาดเดิมใหตั้งเตียงผาใบและ

รมได 

รูปแบบที่ 4 เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่กวาง 18-

22 เมตร ซึง่จะใกลเคยีงกบัรปูแบบที ่3 คอืม ีซุมขายของ 

รักษาความปลอดภัย หรือศูนยขอมูล และอาจมีลานโลง

และเวทีสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ   ในรูปแบบน้ีไดรวม

ทางเดนิเขาไปกบัพืน้ทีล่าน และไดมกีารยกระดบัพืน้บาง

สวนเพือ่ใชทีน่ัง่พกัผอนและเปนเวทใีนการจดังานหรือการ

แสดงตางๆ   บริเวณรอยตอระหวางลานริมหาดกับหาด

ทรายไดออกแบบใหเปนบนัไดทางลง ทีส่ามารถใชนัง่ชม

กีฬาและการแสดงตางๆ ที่เกิดขึ้นบนชายหาดได

รูปแบบที่ 5 เปนรูปแบบท่ีเหมาะกับพื้นที่ระยะ 18-22 

เมตรคลายรูปแบบที่ 4 แตเปนบริเวณที่ตองการเปดมุม

มองออกสูทะเล ซึ่งสวนใหญจะเปนชวงจุดตัดถนนที่ตรง

มายังชายหาด   ดังนั้นการออกแบบจึงเนนเปนลานเปด

โลงที่สามารถประกอบกิจกรรมตางๆ และสามารถมอง

ผานพื้นท่ีออกไปเห็นทะเลไดอยางชัดเจน   ควรเลือกใช

พืชพันธุที่มีทรงพุมโปรง มีลําตนสูง และไมใหมีองค

ประกอบทางภูมิทัศนใดๆ ขวางมุมมอง   บริเวณรอยตอ

ระหวางลานกับหาดทรายนั้นสามารถออกแบบใหเปนท่ี

นั่งขั้นบันได เพื่อสรางใหเกิดการเช่ือมตอกันระหวางท้ัง 

2 พื้นท่ี 

รูปแบบที่ 6 เปนรูปแบบท่ีเสนอในชวงท่ีตองการท่ีจอด

รถยนต โดยบริเวณทีส่ามารถพัฒนาตามรูปแบบน้ีไดควร

จะมีความกวางอยูระหวาง 15-17 เมตร ซึ่งจะสามารถ

ทาํทางเดินและทางจักรยานแยกจากกันได  พืน้ท่ีชายหาด

เดมิกาํหนดใหเปนพืน้ทีน่ัง่เลน ตัง้เตยีงผาใบ โดยใชตนไม

ใหรมเงาแทนรม 

แนวคิดในการจัดการระบบระบายนํ้าใน
พื้นที่โครงการ

ตามท่ีไดรับทราบจากท่ีประชุมประชาชนวา ปญหาน้ํา

ทวมเปนอกีสาเหตหุลกัทาํใหเกดิการกดัเซาะชายหาด จงึ

จําเปนตองจัดการระบายฝนนํ้าท่ีไหลลนลงมายังพื้นท่ี

ชายหาด ซึง่ไดเสนอแนวคิดในการกกัเกบ็น้ําฝนไวใตพืน้ท่ี

ริมหาด แลวควบคุมจุดระบายน้ําใหออกในตําแหนงที่

เหมาะสมเพือ่ใหดแูลรกัษาไดงาย และไมสรางปญหาการ

กดัเซาะชายหาดท่ีบรูณะข้ึนมาใหม   นํา้ทีเ่ก็บไวสามารถ
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นํามาใชรดน้ําตนไมและทําความสะอาดพ้ืนผิวตางๆ ใน

โครงการไดอกีดวย   โดยโครงสรางทีใ่ชเกบ็นํา้ใตดนิควร

เปนโครงสรางเบาท่ีเรยีกวาตะแกรงระบายน้ํา (drainage 

cell) ซึง่มีลกัษณะเปนโครงพลาสตกิแขง็ทรงลกูบาศกวาง

ตอกันในพื้นที่ที่จะทําการเก็บนํ้า แลวหอตะแกรงระบาย

นํา้ท้ังหมดดวยแผนใยสงัเคราะห (geotextile)   โดยพืน้ท่ี

เก็บนํ้านี้จะตองเช่ือมกับแนวทอระบายน้ําฝนของถนน

เลยีบหาด   เมือ่เก็บนํา้ไดถงึระดับสงูสดุจะสามารถระบาย

ออกจากทางทอนํ้าลนหรือนําไปใชงานได   สวนพื้นที่อยู

ดานบนของโครงสรางเก็บนํ้านั้นหากสามารถทําใหเปน

พืน้ผวิทีน่ํา้ซึมผานไดจะทาํใหสามารถจดัเกบ็ไดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  แตหากพ้ืนดานบนเปนพื้นที่ดาดแข็งที่นํ้า

ไมสามารถซึมผานได จําเปนจะตองมีรางน้ําเพ่ือรับน้ํา

ทัง้หมดบนพืน้แลวตอทอสงนํา้มาเกบ็ในพืน้ทีเ่กบ็นํา้ดาน

ลาง ดังแสดงระบบการระบายในภาพที่ 10  

บทสรุป

หาดทรายท่ีกวางข้ึนจากการเสรมิทรายจะสามารถรองรบั

นกัทองเทีย่วไดมากขึน้ และเปดโอกาสใหนกัทองเทีย่วได

สัมผัสทองทะเลและหาดทรายที่สวยงาม ทําใหการทอง

เที่ยวพัทยามีความสอดคลองกับบริบทที่ควรจะเปน

มากกวาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน   การศึกษานี้เปนเพียงการ

เสนอแนวคิดในการพัฒนาในขั้นตน โดยไดกําหนด

แนวทางการใชประโยชนทีพ่ืน้ที ่กจิกรรมทีเ่หมาะสม และ

รูปแบบแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนในภาพรวมไว เพื่อ

ใหหนวยงานทีเ่ก่ียวของจดัสามารถกาํหนดทศิทางในการ

พฒันาพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม จดัเตรียมแผนและนโยบาย

ในการบริหารจัดการและจัดระเบียบพ้ืนที่ รวมไปถึงจัด

เตรียมงบประมาณที่ตองใชในการพัฒนาและดูแลรักษา

พื้นที่ใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และ

สวยงามอยูเสมอ  มกีารควบคุมดแูลใหผูเขามาใชพืน้ทีท่ัง้

ที่มาเที่ยวและผูใหบริการใหอยูในกฎเกณฑทางสังคมที่

เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพรอมและลดปญหาความขัด

แยงที่อาจเกิดข้ึนตามมา   รวมทั้งการขอความรวมมือให

ทกุสวนรวมมือรวมใจกันดูแลรกัษาชายหาดพัทยาใหเปน

หาดทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติทีส่วยงามก็เปนส่ิงทีจ่าํเปน

อยางยิ่งเชนกัน

สําหรับแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศนหาดทรายเพื่อ

การทองเท่ียวที่มีการใชงานหนาแนนเชน หาดพัทยาน้ี 

ควรเนนการออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรมการพักผอนใน

รปูแบบท่ีหลากหลายเปนหลกั   โดยมกีารจัดโซนกจิกรรม

ตางๆ ใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมและการใชประโยชน

ที่ดินที่เปนอยู   ควบคุมกิจกรรมการใชงานดวยการ

ออกแบบเพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการแยงใชพื้นที่ 

และทําใหยังรักษาความสงบของพื้นที่บางบริเวณไวได   

ในกระบวนการออกแบบตองใหความสําคัญกับผูใชพื้นท่ี

และผูประกอบการ  เสริมสรางการมสีวนรวมของทุกภาค

สวน ใหเขาใจถึงปญหาและขอจํากัดของแตละฝาย อันจะ

นาํมาซ่ึงการยอมรับการเปล่ียนแปลงและเง่ือนไขตางๆ ที่

จะเกิดขึน้ เพ่ือใหสามารถใชงานและรวมมือรวมใจกันดแูล

รักษาและอนุรักษพื้นท่ีหาดทรายไวใหคงอยูตลอดไปได
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