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 ในช่ัวเวลาเพียงห้าทศวรรษ พัทยา ได้เติบโตจากหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก กลายเป็น
ชุมชนเมืองทันสมัยขนาดใหญ่ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ การพัฒนาชุมชนเมืองพัทยา
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้ระเบียบแบบแผน นํามาซึ่งปัญหาในหลายด้าน ทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม การศึกษาน้ีเป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาวิวัฒนาการของการต้ังถิ่นฐานชุมชนเมือง
พัทยา โดยเน้นไปที่การพัฒนาทางกายภาพของ ‘ย่านชายหาดพัทยาใต้’ คําถามสําคัญของการวิจัย
ได้แก่ 1) ย่านชายหาดพัทยาใต้มีลําดับการพัฒนาทางกายภาพอย่างไร 2) การพัฒนาทางกายภาพใน
ย่านชายหาดพัทยาใต้ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่มุมต่างๆ อย่างไรบ้าง และ 3) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งอิทธิพล
ต่อการก่อรูปทางกายภาพและลักษณะการต้ังถิ่นฐานของย่านชายหาดพัทยาใต้ในปัจจุบัน ในการตอบ
คําถามเหล่าน้ี ผู้วิจัยใช้ทั้งวิธีการสืบค้นเอกสารและการสํารวจภาคสนามร่วมกัน ทั้งน้ีโดยเน้นพิเศษที่
การสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่ชายหาดพัทยาใต้ การวิจัย
ให้ผลสรุปว่า การพัฒนาทางกายภาพในบริเวณชายหาดพัทยาใต้ก่อร่างขึ้นจากธุรกิจท่องเที่ยวและ
บันเทิง รวมท้ังนโยบายส่งเสริมของรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แม้เศรษฐกิจพัทยาใต้จะ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาก็เกิดตามมามากมายหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในย่านชายหาด
พัทยาใต้ โดยการไล่รื้ออาคารรุกล้ําบริเวณชายหาดพัทยาใต้ และจัดระเบียบทางกายภาพของพ้ืนที่
เสียใหม่ ในสองสามทศวรรษที่ผ่านมา มีการศึกษา นําเสนอแนวทางในการวางผัง และออกมาตรการ
ควบคุมหลายประการ อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐไม่เคยสัมฤทธ์ิผล งานวิจัยน้ีค้นพบว่า ปัจจัยที่
เก้ือหนุนให้ย่านชายหาดพัทยาใต้ต้านทานนโยบายของรัฐได้ คือการดํารงอยู่เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในท้องถิ่น อันประกอบด้วยชุมชน ผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ผูกโยงกันด้วย 
ระบบอุปถัมภ์ และแวดวงพวกพ้อง 
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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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 ในการศึกษาเรื่อง “สภาพแวดล้อมกับการพัฒนา: กรณีศึกษาย่านชายหาดพัทยาใต้” ในครั้งน้ี
สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างดีย่ิง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ ที่ได้ให้คําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น ส่งผลให้การศึกษาในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์
เป็นอย่างย่ิง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี และขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชา   
การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ช่วย
ให้ความรู้ คําแนะนําที่ดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณเมืองพัทยา ที่ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้มาศึกษาต่อเพ่ือนําความรู้กลับไป
พัฒนาหน่วยงาน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นของเมืองพัทยา ในความกรุณาด้านข้อมูล
พ้ืนฐาน รวมถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใน
ข้อมูลด้านต่างๆ 
 ท้ายสุดน้ี ผู้ศึกษาขอมอบความดีและประโยชน์ใดๆ ของการศึกษาครั้งน้ี แด่ บิดา มารดา    
ผู้มีพระคุณอันย่ิงใหญ่หาที่เปรียบมิได้ รวมท้ังครอบครัว พ่ีน้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา 
อีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่น้ี ที่เป็นกําลังใจและให้การสนับสนุน ส่งผลให้ผู้ศึกษา
มีพลังในการดําเนินงานวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
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