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๐ นิยาม - วิวัฒนาการ - กรณีศึกษา

๐ ปัญหา - ความท้าทาย

๐ แนวคิดการพัฒนาเมือง

๐ เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเมือง

๐ เมืองต้นแบบเมืองท่องเที่ยวด้าน 

  นันทนาการและบันเทิง

๐ การบริหารจัดการเมือง

เมืองท่องเที่ยวด้าน
นันทนาการและบันเทิง
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ววิัฒนาการ

นิยาม
นันทนาการ (Recreation) คือ กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามวางเพื่อใหเกิดความ 
สนุกสนาน เพลิดเพลินและ ผอนคลายความตึงเครียด (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525)

เมือง (City) หมายถึง สถานที่ซึ่งกลุมคนที่มีความกระตือรือรนมารวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรม 
รวมกลุมในรูปแบบลักษณะตางๆ  (Spiro Kostof)

เมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิง คือ สถานที่ที่กลุมคนมารวมกันเพื่อ 
ทํากิจกรรมยามวางตาม ความสมัครใจ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

ศตวรรษที่ 16 ศตวรรษที่ 18 ศตวรรษที่ 20

1900 พัฒนาระบบ

คมนาคม

1989 พัฒนาการ

ติดตอสื่อสาร

ไรสาย WWW

1750 เกิดการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม 

การจัดงานเทศกาลรื่นเริงตางๆ 

การใชพื้นที่เนนการเปดพื้นที่

สูสาธารณะ เพื่อใหคนสามารถ

เขาถึงไดงาย

กิจกรรมรื่นเริงเฉพาะกลุม พื้นที่

เนนการใชพื้นที่ พื้นที่สาธารณะ 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สวนตัว ในการจัดกิจกรรม

พื้นที่สาธารณะ ที่สามารถจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย รองรับ

การเขาถึงทั้งทาง เทคโนโลยี

และกิจกรรมบันเทิงตางๆ

Private

Public

Semi-Public

Public

Public

Public

Semi-Public

Semi-

Private

Semi-Public

Semi-Public

Public

Public
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กรณีศึกษา

ตาง
ประเทศ

ประเทศ
ไทย

เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

เมืองลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สำคัญของประเทศ 
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่กิจกรรม 
การท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งกิจกรรมบนบก กิจกรรมทางทะเล 
กิจกรรมตอนกลางวันและกิจกรรมบันเทิงยามค่ำคืน ซึ่งทำให้ 
เมืองพัทยาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึงประมาณปีละ 7-8 
ล้านคน ก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การบริการ เช่น 
ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานบันเทิง ที่พักแรม 
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองและชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

การพัฒนาเมือง :
•  ตั้งเป้าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นประชาชนและครอบครัว เป็นเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย ประชาชน  
   มีโอกาสในการศึกษา การทำงาน การทำธุรกิจ พักผ่อน นันทนาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในสภาพแวดล้อม 
   แบบทะเลทรายของลาสเวกัส ตลอดจนประวัติศาสตร์และชุมชน ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่ดีสำหรับทุกคน
•  ย่านใจกลางเมืองได้ถูกแบ่งออกเป็นเขตย่อย 10 เขต ซึ่งในแต่ละเขตจะมีการเสนอแนะจุดเด่น เอกลักษณ์ การใช้ที่ดิน 
   รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบและคุณภาพขององค์ประกอบภูมิทัศน์ถนนแรงดึงดูดให้กับเมือง 
•  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางชมทิวทัศน์ เมืองตามถนน Las Vegas Boulevard เน้นการเดินทางท่องเที่ยว 
   ชมทิวทัศน์ในตอนกลางคืน เพื่อชื่นชมแสงสีจากป้ายนีออนของบรรดาคาสิโน โรงแรม และแหล่งบันเทิงต่างๆ

การพัฒนาเมือง :
•  เมืองพัทยาได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2563) 
   ใช้แนวคิด “เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่” 
•  แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ติดชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่หลักของการท่องเที่ยว และฝั่งตะวันออก  
   ของทางรถไฟ พ้ืนท่ีแต่ละส่วนจะพัฒนาตามหลักการของความสมดุลด้านท่ีอยู่อาศัยและแหล่งงาน (Job-Housing Concept)
•  เน้นการพัฒนาองค์ประกอบของเมืองให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ 
   สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมือง และนำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) การฟื้นฟูพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว 
   ที่เสื่อมโทรมและการเปิดพื้นที่ใหม่ ๆ เพื่อเพื่มแรงดึงดูดให้กับเมือง 

ลาสเวกัสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา 
และเมืองเทศมณฑล (county seat) ของเขตปกครอง Clark 
เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและบันเทิง 
เต็มไปด้วยแหล่งคาสิโน สถานบันเทิง สถานที่เล่นเกมส์ โรงแรม 
และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Las Vega Strip หรือ 
เส้นทางชมทิวทัศน์เมืองตามถนน Las Vegas Boulevard 
ที่เน้นการเดินทางท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ในตอนกลางคืน 
บรรดาธุรกิจบันเทิงและกิจการคาสิโนเหล่านี้ 
ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมืองลาสเวกัส มายาวนาน
กว่า 60 ปี และเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของเมือง
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สรุป
กรณีศึกษา

เมืองที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวแบบนันทนาการและบันเทิง

เป็นเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีทัศนียภาพสวยงามมีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับอย่าง
เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกระแสหลักที่ต้องมีองค์ประกอบ 
สนับสนุนการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล 
เมืองจะต้องมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความสนุกสนาน
บันเทิงให้กับนักท่องเที่ยว 
 
แนวคิดในการวางผังเมืองนันทนาการและบันเทิงจะต้องมีพื้นที่รองรับการท่องเที่ยว 
อย่างเหมาะสม มีทัศนียภาพที่สวยงามควบคู่ไปกับการมีพื้นที่กิจกรรมเชิงรุก 
(Active Activity) ทั้งในและนอกอาคาร ซึ่งเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวประเภทดังกล่าว 
โดยจัดพื้นที่กิจกรรมไว้กลางเมือง 

สร้างความเชื่อมโยงในระยะใกล้ระหว่างกิจกรรมประเภทเดียวกันด้วยทางเดินในสวน 
หรือการขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งกระจายอยู่ทั่ว 
ทั้งศูนย์กลางเมือง ซึ่งต่อเนื่องกันอย่างกลมกลืนทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกอาคาร 
เชื่อมโยงกันในลักษณะที่มองเห็นต่อเนื่องกันได้ตลอดทั้งย่านการท่องเที่ยวหลัก 
ทำให้พื้นที่กลางเมืองสามารถใช้งานได้ในทุกสภาวะอากาศและช่วงเวลาของวัน 

ส่วนกิจกรรมเชิงรับ (Passive Activity) เช่น โรงแรมและพื้นที่รองรับการท่องเที่ยว 
ที่ต้องการความสงบ รวมถึงที่อยู่อาศัยของประชากรเมืองจะอยู่บริเวณรอบนอก 
ให้มีพื้นที่กันชนระหว่างส่วน Active และ Passive อย่างเหมาะสม 
โดยมีการใช้พื้นที่สาธารณูปการเมืองมาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่กันชนดังกล่าว 
โดยที่สาธารณูปการเหล่านั้นต้องสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

ส่วนระบบสาธารณูปโภคในเมืองท่องเที่ยวนันทนาการและบันเทิงต้องมีความสามารถ 
ในการให้บริการสูงกว่าเมืองปกติเนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประเภทดังกล่าว
จะใช้ชีวิตเพื่อการบันเทิงอย่างเต็มที่และตลอดทั้งวันจึงมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค 
เพื่อความสะดวกสบาย และบริการต่าง ๆ มากกว่าปกติ
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•  ก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมาก
   และเป็นฐานรายได้สำคัญให้กับเมือง
•  เป็นเมืองที่มีความคึกคัก
   และมีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง
•  มีความเป็นนานาชาติในกิจกรรม
   และลักษณะเชิงพื้นที่ของเมือง

จุดแข็ง Strenghts

•  การพัฒนาเมืองที่ไม่สามารถรองรับ
   ความต้องการทางด้านกิจกรรมที่หนาแน่น
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•  กิจกรรมมีผลกระทบต่อชุมชน สภาพแวดล้อม
   และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
•  มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ
   และอาชญากรรมค่อนข้างมาก

จุดอ่อน Weeknesses

•  ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว
   นันทนาการและบันเทิงในระดับสากล
•  ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
   การท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
   ทั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่น

โอกาส Opportunities

•  เป็นกิจกรรมที่มีเมืองคู่แข่ง
   อยู่เป็นจำนวนมาก

ภัยคุกคาม Threats

S W
O T





ปัญหา
ความท้าทาย
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เศรษฐกิจไมกระจาย

สูเศรษฐกิจชุมชน

ชองวางทางสังคมระหวาง

วิถีการทองเที่ยวกับชุมชน

ความเสื่อมโทรมของแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

การลงทุนขนาดใหญ 

ทําลายเศรษฐกิจชุมชน 

ขนาดเล็ก

ทําลายเอกลักษณของ

ชุมชนเดิม

มลพิษทางอากาศ

ปญหาขยะและของเสีย

จากแหลงทองเที่ยว

ปัญหา

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

ของเมืองท่องเที่ยวด้าน
นันทนาการและบันเทิง
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ผสานการพัฒนารวมกัน

ระหวางชุมชนและกลุม

นายทุนขนาดใหญ

ลดชองวางทางสังคม 

ระหวางวีถีทองเที่ยว 

กับวิถีชุมชน

ลดการใชงานรถยนต 

พัฒนาทางจักรยาน

และทางเทาเปนหลัก

การพัฒนาธุรกิจทองถิ่น

เปนหลักมากกวาการ

พัฒนาจากภายนอก

พัฒนาเอกลักษณและ 

อนุรักษชุมชนใหคงอยู

สรางการเขามามีสวน

รวมระหวางชุมชนและ

พื้นที่ทองเที่ยว

ฟนฟูและบริหารจัดการ 

พื้นที่ทางธรรมชาติใหมี 

ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหาร 

จัดการเมืองใหมี 

ประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

ความ
ท้าทาย
ในการพัฒนาแบบเมือง





แนวคิดการพัฒนา
เมืองท่องเท่ียวด้าน

นันทนาการและบันเทิง



ประกอบดวย

1.เมืองสรางสรรค

2.เมืองยืดหยุน

3.เมืองสุขภาพแข็งแรง

4.เมืองสมดุลสิ่งแวดลอม

5.เมืองคุมคา

6.เมืองพอเพียง

เมืองที่ยั่งยืนประกอบไป

ดวยองคประกอบ 3 

ประการนี้ที่อยูอยางสมดุล
องค์ประกอบ

3 ด้าน
สังคม

เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม

ทฤษฏี
EQO City

แนวคิด
การพัฒนา



การพัฒนาเมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิง 

ภายใต แนวคิด EQO City เนนการพัฒนาพื้นที่ทาง 

ดานนันทนาการและบันเทิงควบคูไปกับการสราง 

เมืองปรับตัว (Resilient City) สามารถรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงไดอยางสะดวกและตอบสนองการ 

เปลีย่นแปลงไดอยางรวดเรว็ ไมวาจะเปนการเปลีย่นแปลง 

ของกิจกรรมการทองเที่ยวนันทนาการเปนบันเทิง 

ระหวางชวงกลางวันและกลางคืน การประสาน 

สภาพภูมิประเทศที่สวยงามกับแหลงบันเทิงตาง ๆ 

มีความทนทานและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทาง 

สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี

เมืองท่องเที่ยวด้าน
นันทนาการและบันเทิง





เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง
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ตัวชี้วัด
เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การ
พัฒนาผังเมืองในอนาคต

ตัวชี้วัดเมืองแต่ละประเภท เป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกายภาพ
เพื่อเป็น benchmarking สำหรับการวางผังเมืองรวมเมือง
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านบันเทิง 
มีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และครบถ้วนสมบูรณ์

บทบาทหน้าที่

เมืองลำดับศักย์ที่ 2 
ที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้านการท่องเที่ยว

ลำดับศักย์ในภูมิภาค

มีทัศนียภาพที่สวยงามสามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวกระแสหลักให้มาพักและ
ใช้บริการด้านนันทนาการ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ให้ความสำคัญกับระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง
สำหรับนักท่องเที่ยว

ระบบคมนาคมขนส่ง

มีระบบสาธารณูปโภคที่มีความสามารถ
มากกว่าเมืองปกติเนื่องจากพฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวจะใช้สอยมากกว่าชีวิตปกติ

สาธารณูปโภค

สามารถรองรับผู้ไม่คุ้นเคยกับระบบ 
อีกทั้งยังต้องสามารถรองรับเหตการณ์
ไม่ปกติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาธารณูปการ

พาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก

เมืองท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและบันเทิง
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ใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง 
สำหรับการท่องเที่ยว

พื้นที่โล่งว่างและนันทนาการ

เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวและ 
นันทนาการของเมือง

พื้นที่เกษตรกรรม

ลักษณะทางกายภาพ

เศรษฐกิจ

สามารถสรางการทองเที่ยวที่หลากหลาย 

สอดคลองกับทรัพยากรแหลงทองเที่ยว 

ที่มีอยู

ขยายฐานเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวไปสู 

สาขาการผลิตทองถิ่น

สังคม

สิ่งแวดลอม

มีการผลิตทองถิ่นเขามาเปนสวนหนึ่งของ 

การทองเที่ยว สรางความมั่นคงทางสังคม 

มากขึ้น

อนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อเปนสวนหนึ่งของ

การทองเที่ยวและการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี 

ใหกับประชาชน
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เมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิงทําหนาที่เปนทั้งแหลงทองเที่ยวและเปนที่พักอาศัยของนักทองเที่ยวประเภท

พักคางคืน เปนศูนยกลางการคาการบริการที่ตองการแรงงานสนับสนุนเปนจํานวนมาก เปนเมืองที่มีความคึกคักตลอด 

24 ชั่วโมง การใชสอยพื้นที่เปนไปอยางคุมคาและตองการพื้นที่กิจกรรมทองเที่ยวในหลายรูปแบบ 

จากการศึกษาเมืองพัทยาและเมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยว ดานนันทนาการและบันเทิงที่มีชื่อเสียง 

ในระดับสากล พบวาเปนเมืองประเภทดังกลาวจะมีความคึกคัก มีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง มีกิจกรรมที่หลากหลาย 

สามารถเชื่อมโยงกับเมือง ศูนยกลางอื่น ๆ ไดอยางสะดวก มีโครงสรางพื้นฐานเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว 

ที่มีการใชสอยมากกวาความตองการปกติในชีวิตประจําวัน 

เกณฑ์
มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง
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การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผังที่มีศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินแบบเมือง โดยแบงออกเปนสองสวน ดังนี้

1. ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีขอจํากัดหรือมีอุปสรรคตอการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว เชน พื้นที่ชุมนํ้า 

ชายหาดสาธารณะ พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมชั้นดี ปาไม แมนํา้  เปนตน 

2. ตองเปนพื้นที่ที่ทั้งความเหมาะสมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยใชทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ 

เมืองเปนตัวกําหนดเกณฑดังกลาว และจัดลําดับการพัฒนาพื้นที่ตามจากความเหมาะสมมากไปหาความเหมาะสมนอย  

เชน การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน ตําแหนงที่ตั้ง ระดับการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เปนตน

พื้นที่ปาไม ทะเล แมนํ้า ลําคลอง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ชายหาดสาธารณะ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่เสียงภัยพิบัติ

เกณฑ์พัฒนา
ด้านสภาพภูมิประเทศ
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เมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิงประกอบดวยศูนยกลาง 3 ประเภท ไดแก 

1. ศูนยกลางยานนันทนาการและบันเทิงรองรับพื้นที่กิจกรรมดานนันทนาการและบันเทิงมีลักษณะเรียงตัวเปนเสน 

ตอเนื่องกัน เปนยานที่มีความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ภายนอกกับดานในของอาคารอยางกลมกลืน

2. ศูนยกลางดานที่พักของนักทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงบริการสนับสนุนตาง ๆ เพื่อรองรับการทองเที่ยว เชน 

ศูนยการคา สํานักงานตาง ๆ เปนตน

3. ศูนยกลางที่อยูอาศัยของประชากรเมืองที่มีองคประกอบของความเปนชุมชนครบถวนสมบูรณจะกระจายตัวกันไป 

ตามแตละสวน ของเมืองในลักษณะศูนยกลางชุมชนยอย ๆ

  

เมืองมีศูนยกลางดานนันทนาการและบันเทิงเปนศูนยกลางหลักและศูนยกลางอื่น ๆ อยูถัดออกมาจากศูนยกลาง 

ในกรณีที่กิจกรรมดานนันทนาการและบันเทิงไมสงผลรบกวนการพักอาศัยของนักทองเที่ยว อาจรวมเปนศูนยกลางเดียวกัน 

กับศูนยกลางดานที่พักของนักทองเที่ยวได โดยศูนยกลางที่เกี่ยวของกับนันทนาการและบันเทิงและนักทองเที่ยวจะตั้งอยู 

แยกกับศูนยกลางที่อยูอาศัยของประชาชน เนื่องจากมีความตองการเชิงพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานที่แตกตางกัน 

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง (รองรับ

นักทองเที่ยว)

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

(กิจกรรมนันทนาการและบันเทิง)

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนสูง

ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ที่ดินประเภทที่โลง

เพื่อการนันทนาการ

ที่ดินประเภทที่โลง

เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนตํ่า

ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ (รองรับนักทองเท่ียว)
ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริม

เอกลักษณวัฒนธรรมไทย

เกณฑ์พัฒนา
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายยอย เสนทางระบบ

ขนสงสาธารณะ

ระบบคมนาคมขนสงในเมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิงจะตองมีความสะดวกทั้งระดับภูมิภาคและระดับเมือง 

ศูนยกลางแตละแหงจะตองเชื่อมโยงกับเสนทางและระบบคมนาคมขนสงระดับภาคอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

มีการแยกยานพาหนะแบบมีเครื่องยนตกับยานพาหนะเบา (ขนสงมวลชนและการเดิน) ไดอยางสอดคลอง 

กับกิจกรรมในแตละพื้นที่ ศูนยกลางดานนันทนาการและบันเทิงมีลักษณะเปนอาคารหรือ แปลงที่ดินเรียงตัวกัน 

อยูตามแนวถนนสายหลักที่ทําหนาทั้งเปนเสนทางเขาถึงแหลงนันทนาการและบันเทิง มีความยาวไมเกิน 

2 ระยะเดินเทา ใชสําหรับการเขาถึงกิจกรรมสองขางทางและเปนพื้นที่กิจกรรมทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิง 

ในพื้นที่สาธารณะ มีความกวางไมนอยกวา 16 เมตรและมีความรมรื่น มองเห็นไดตลอดตั้งแตหัวถนนถึงทายถนน 

จัดเปนถนนคนเดินตลอดเวลาหรือบางเวลา สนับสนุนการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนและการเดินเทา 

เพื่อการทองเที่ยวเปนหลัก ดานปลายสุดทั้งสองขางเปนจุดเปลี่ยนถายระหวางระบบสัญจรเบากับระบบคมนาคม 

ขนสงแบบมีเครื่องยนต เสนทางบริการสําหรับลําเลียงสินคา เพื่อกิจกรรมทองเที่ยวอยูดานหลังอาคาร เสนทางทุกเสน 

ทางจะมีความชัดเจนตรงไปตรงมาและสามารถใชงานได หลากหลายประโยชน อีกทั้งยังตองมีขนาดความกวางเพียงพอ 

ที่จะรองรับการขนสงในยามฉุกเฉินไดดวย

เกณฑ์พัฒนา
ด้านระบบขนส่งสาธารณะ
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สวนสาธารณะ

ระดับเมือง

สวนสาธารณะ

ระดับชุมชน

พื้นที่เปดโลง

รองรับภัยพิบัติ

พื้นที่โลงวางสาธารณะเปนพื้นที่สําหรับพื้นที่สรางบรรยากาศที่ดีใหกับกิจกรรมตาง ๆ ใชเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ พื้นที่เพื่อ 

คุณภาพสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ และพื้นที่ปองกันภัยพิบัติตาง ๆ ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะไดรับการจัดวางใหเปนสวนหนึ่ง 

ของกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความรมรื่น ใหกับศูนยกลางทั้ง 3 แหง ในตําแหนงที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก 

โดยพื้นที่โลงวางสาธารณะสําหรับศูนยกลางการทองเที่ยวและที่พักอาศัยของนักทองเที่ยวควรรวมกันเปนพื้นที่ขนาดใหญ 

ที่มีกิจกรรมตาง ๆ ครบถวนสมบูรณ สวนศูนยกลางยานที่อยูอาศัยของประชาชนในเมืองจะมีลักษณะกระจายตัวไปใน 

ชุมชนตาง ๆ ตามลําดับศักยของชุมชน  นอกจากนั้น ยังตองเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

พื้นที่โลงวางในเมืองประเภทนี้ ตองทําหนาที่ในการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน พื้นที่โลงสาธารณะมีสวนชวย 

ในการเปนพื้นที่ซึมนํ้าของเมืองเมื่อเกิดพายุหรือนํ้าทวม หรือ พื้นที่รองรับการอพยพ เมื่อเกิดแผนดินไหว เปนตน 

รวมถึงเนนการเพิ่มพื้นที่โลงที่เกี่ยวของกับการผลิตพลังงานสะอาด และพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนของเสียจากเมือง 

ใหเปนพลังงานในรูปแบบใหม

เกณฑ์พัฒนา
ด้านที่โล่งว่างสาธารณะ
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เนื่องจากเมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิงมีผูใชงาน 2 กลุมที่มีความตองการโครงสรางพื้นฐานแตกตางกัน 

จึงตองแยกโครงสรางพื้นฐานออกเปน 2 สวน ไดแก สวนของนักทองเที่ยวในพื้นที่ศูนยกลางนันทนาการและบันเทิงและ 

ที่พักอาศัยของนักทองเที่ยวจะตองมีสาธารณูปโภคมากกวาความตองการปกติ เพราะพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจะใช 

สาธารณูปโภคมากกวาที่ใชงานในชีวิตประจําวัน สวนสาธารณูปการตองการบริการขนาดใหญที่ไดมาตรฐานในระดับสากล 

อยูในตําแหนงศูนยกลางที่คนตางถิ่นสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก สวนศูนยกลางที่อยูอาศัยของประชากรในเมือง 

ตองการบริการที่ไดมาตรฐานสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน มีสาธารณูปการกระจายตัวไปตามศูนยกลางชุมชนยอยตาง ๆ 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการพื้นฐานไดอยางสะดวก นอกจากนั้น ยังรวมถึงการเพิ่มโครงสรางพื้นที่ฐานที่เกี่ยวกับ 

การผลิตพลังงานสะอาดและการนําของเสียกลับมาใชใหม 

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการทั่วไป

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(รองรับนักทองเที่ยว)

เกณฑ์พัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
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บ้านเดี่ยว
สำหรับเจ้าของกิจการ
การท่องเที่ยวต่าง ๆ 

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

บ้านแฝดและอพาร์ทเม้นต์
สำหรับแรงงานบริการ
นักท่องเที่ยว 

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

โรงแรมและเกสท์เฮาส
สถานบันเทิงที่รวมตัวกันในพื้นที่
สำคัญของเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ตลอด 24 ชั่วโมง

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก

พื้นที่กิจกรรมเมืองเพื่อรองรับ
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
และพื้นที่กันชนสำหรับป้องกัน
ผลกระทบด้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมจากสถานบันเทิงต่าง ๆ 

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษา

ต้องการบริการพื้นฐานจำนวนมาก 
มีความมั่นคงสูง สามารถบริการ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีมาตรฐาน
การให้บริการในระดับสากล

สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(รวมคลังสินค้า)

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ชนบทและเกษตรกรรม

40-60

17-40

20-30

1-16

12

1-5

(คนต่อไร่)

-

-

-

-

แนวทาง
การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
เมืองการท่องเที่ยวด้าน
นันทนาการและบันเทิง



ต้นแบบ
เมืองท่องเท่ียวด้าน

นันทนาการและบันเทิง
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1

2

เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง
ในบริบทวัฒนธรรม

เมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิงในบริบท

วัฒนธรรมเปนเมืองที่มีกิจกรรมความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม อาทิ อนุสรณสถาน อาคารประวัติศาสตร ์

รวมถึงวีถีชีวิต ประเพณีตางๆ ที่สืบตอกันมารุนสูรุนใหผูคน

ไดเขาไปศึกษาเรียนรูและมีประสบการณในสิ่งที่พบเห็นได 

ยากในชีวิตประจําวัน

เมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิงในบริบทธรรมชาติ

เปนเมืองที่อาศัยความสวยงามทางธรรมชาติมาเปนจุดเดนใน

การดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชพื้นที่ 

และมีประสบการณที่ไดใกลชิดกับธรรมชาติ

เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง
ในบริบทธรรมชาติ

ประเภท
เมือง
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เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง
ในบริบทวัฒนธรรม

การพัฒนาพื้นที่เมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนการพัฒนาพื้นที่ทาง 

ดานนันทนาการและบันเทิงผสานไปกับการอนุรักษประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมดานตางๆ อาทิ อาคารสถาปตยกรรมโบราณบนพื้นที่เมืองเกา 

ที่อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการใชงานแตยังคงเก็บรักษา

ไวซื่งเอกลักษณของอาคาร โดยพื้นที่เมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ประกอบดวยองคประกอบหลกัของลกัษณะความสาํคญัทางสถาปตยกรรม 

การใชพื้นที่สาธารณะ และการเชื่อมตอของพื้นที่สัญจรใหมีความยืดหยุน 

ในการรองรับความเปลี่ยนแปลงใหมๆ

การพัฒนาพื้นที่เมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติเปนการพัฒนาพื้นที่ 

ทางดานนันทนาการและบันเทิงผสานไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

บนพื้นที่ที่มีเอกลักษณทางธรรมชาติอาทิ พื้นที่ชายหาด ภูเขา เปนตน 

โดยพื้นที่เมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติประกอบดวยองคประกอบหลักของ

ลักษณะ ความสําคัญทางสภาพภูมิประเทศการใชพื้นที่โลงวางสาธารณะ 

ระบบคมนาคมขนสง และระบบสาธาณูปโภค ที่จะตองคํานึงถึงในการ 

ออกแบบพัฒนาเพื่อใหเกิดความยืดหยุนตอการใชงานของกิจกรรมที่ 

หลากหลายและเตรียมพรอมเมื่อเกิดภัยพิบัติ

เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง
ในบริบทธรรมชาติ

FLEXIBLE
ยืดหยุ่น
ภายใต้แนวคิด

แนวคิดใหม่
การประยุกต์แนวคิดใหม่
กับลักษณะเมือง
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ขอดีขอดี กิจกรรมกระจายตัว

ไปตามตรอก

ซอกซอยตางๆ

เกิดกิจกรรมตลอด

กลางวัน-กลางคืน

ยังคงมีอาคาร

โบราณให

เห็น

เมืองท่องเที่ยว
ด้านนันทนาการ
และบันเทิงใน 
บริบทวัฒนธรรม
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ภูมิประเทศ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่อยูอาศัยหนาแนน
และพาณิชยกรรม

พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่อนุรักษ

ความหนาแน่นกิจกรรม

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมกลาง

ความหนาแนนกิจกรรมตํ่า

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สวนสาธารณะ

ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เยาวราช หรือยาน China Town ของกรุงเทพฯ

มีชาวจีนหลากหลายกลุมมาตั้งรกรากและมีบทบาทสำคัญตอ 

การวางรากฐานทางเศรษฐกิจการคาใหกับประเทศชาติพรอมๆ 

ไปกับการสรางวิถีประเพณีจีนที่มีเอกลักษณของทองถิ่น

รวมไปถึงสรางอาคารสถาปตยกรรมที่สะทอนใหเห็นวิวัฒนาการ

ของอาคารพาณิชยรุนแรกๆ ของกรุงรัตนโกสินทรเหลานี้ 

ลวนเปนองคประกอบที่บอกเลาประวัติศาสตรของเมืองเยาวราช

จัดเปนยานธุรกิจ การคา การเงิน การธนาคาร รานทอง 

ภัตตาคาร รานอาหารและอื่นๆ รวมทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญแหงหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ขอเสีย

กรณีศึกษา

(Yaowarat. Bangkok Thailand)

เนื่องจากมีความหนาแนน

ของกิจกรรมในพื้นที่จึงขาด

พื้นที่เปดโลงสาธารณะ

พื้นที่ราบ

แมนํ้า

คลอง
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เมืองท่องเที่ยว
ด้านนันทนาการ
และบันเทิงใน 
บริบทวัฒนธรรม

ขอดี จัดสรรพื้นที่กิจกรรมได

เหมาะสม

เกิดกิจกรรมตลอด

กลางวัน-กลางคืน
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ภูมิประเทศ

การใช้ประโยชน์ที่่ดิน

พื้นที่พาณิชยกรรม

พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่พาณิชยกรรมและ
สํานักงาน

ความหนาแน่นกิจกรรม

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมกลาง

ความหนาแนนกิจกรรมตํ่า

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สวนสาธารณะ

พื้นที่สวนสวนบุคคล

แมน้ำหวงผูเปนเสนแบงแยกความเกาและความใหมของนคร

เซ่ียงไฮฝงตะวันออกของแมน้ำเรียกวา "ผูตง" เปนเขตพัฒนาใหม 

สวนฝงตะวันตกคือ "ผูซี" เปนเมืองเกาทั้งสองฝงตางกันคน 

ละแบบ ซึ่ง "ยานซินเทียนตี้" ตั้งอยูฝงเมืองเกาไดรับเสียงชื่นชม 

วามีเสนหอยางมาก เพราะการอนุรักษตึกรามบานชองเกาๆ 

ไวโดยผสมผสานลงตัวกับบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน 

(Shikumen Building) ท่ีจำลองข้ึนใหมจากยุคปลายศตวรรษท่ี 19

ซึ่งแตเดิมยานนี้เปนที่อยูอาศัยและไดเปลี่ยนเปนยาน 

พาณิชยกรรมที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายทั้ง รานกาแฟ 

โรงภาพยนตร รานเสื้อผาเกๆ ของดีไซเนอรชื่อดัง แกลอรี่ 

และช็อปปงมอลล ถือเปนสวรรคของคนนิยมแฟชั่นทั้งหลาย

ซินเทียนติ เซียงไฮ้ ประเทศจีน 

ขอเสีย

กรณีศึกษา

(Xintiandi. Shanghai China)

เนนกิจกรรมเชิงพาณิชย

มากเกินไป

พื �นที�ราบ
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ปัญหา
เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิงในบริบทวัฒนธรรม

กิจกรรมการใชอาคาร

คลายคลึงกันหมด

ขาดพื้นที่เปดโลงสาธารณะ

การรุกลํ้าพื้นที่เสนทางสัญจร

การรุกลํ้าพื้นที่

ทางสัญจรเทา

การรุกลํ้าพื้นที่ทาง

สัญจรรถยนต

ขาดการอนุรักษอาคารซึ่งมี

คุณคาทางประวัติศาสตร
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ต้นแบบ
เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิงในบริบทวัฒนธรรม

อนุรักษอาคารประวัติศาสตร

เพื่อรักษาเอกลักษณของพื้นที่

พัฒนาพื้นที่โลง

ประยุกตใหเขากับกิจกรรม

ของชุมชน

ลานกิจกรรมสําหรับ

งานพิธีกรรมและเทศกาลตางๆ

ลานแสดงงานศิลปะ

วัฒนธรรมของชุมชน

เพิ่มองคประกอบเมือง

สวนบนดาดฟา

Solar Roof

จัดโซนพื้นที่ทางสัญจร

รถยนตแยกออกจากทาง

สัญจรเทา

พื้นที่พักผอน
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แนวทาง
การออกแบบ 

พัฒนาเนื้อเมืองและอาคาร

จัดประเภทอาคารและปรับเปลี่ยนการใชงาน

อาคารใหตอบรับกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น

รานคา สํานักงาน พื้นที่เปดโลง พิพิธภัณฑที่จอดรถใตดิน ที่พักอาศัย

1
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อาคารอนุรักษ

อาคารประวัติศาสตรที่ควรแกการอนุรักษ
ไมแนะนำใหมีการพัฒนาหรือทำการตอเติม 
และอาจมีการเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริม
วัฒนธรรมชุมชน เชน 
จัดใหเปนพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู 

อาคารเกาที่ไมมีเอกลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางทั้งหมดตามความ

เหมาะสมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

ผังประเภทอาคารกอนการพัฒนา

อาคารอนุรักษ สวนหนาอาคาร

อาคารเกาไมมีเอกลักษณ

พื้นที่สวนดานหนาอาคารที่มีการอนุรักษ

เพิ่มชั้นอาคารลงใตดินทดแทนการเพิ่มชั้น

อาคารเหนือผิวถนน เพื่อลดการบังมุมมอง

ของอาคารสูง และเพื่อความปลอดภัย 

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ

รักษาความสูงใหอยูในระดับ

เดียวกับอาคารขางเคียง

รักษาความสูงใหอยูในระดับเดียว
กับอาคารขางเคียง

พื้นที่สวนตอเติมอาคารได

และพัฒนาอาคารใหม

ผังประเภทอาคารที่มีการปรับเปลี่ยน

สวนหนาอาคารที่แสดงรายละเอียดของสถาปตยกรรม

สามารถขยายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางโดยทำการรักษา(Facade)ไว 

และปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณ ณ เวลานั้นๆ
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พัฒนาการเชื่อมต่อและทางสัญจร2

ผังเมืองเกาเนนการสัญจรทางรถยนต 

และพื้นที่สวนใหญถูกใชประโยชนเพื่อ

รถยนต เชน ใชเปนพื้นที่จอดรถ

ขยาย-เพิ่มพื้นที่สัญจรทางเทาและ

ทางจักรยานเพื่อลดปริมาณการใชรถยนต

เพิ่ม-ปรับปรุงเสนทางขนสงสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ

ที่ดีขึ้นเพื่อการเขาถึงพื้นที่ไดงาย และลดการใชรถยนต 

สวนตัว

สรางพื้นที่เฉพาะสำหรับจอดรถและเชื่อมตอพื้นที่จอด

รถใตดินกับพื้นที่ถนนคนเดินเพื่อความสะดวกทั้งกับ 

คนเดินเทาและผูขับขี่รถยนต

ทางจักรยาน

พื้นที่จอดรถ

พื้นที่สัญจรทางเทา

พื้นที่กิจกรรมและจอดรถใตดิน

ทางรถยนต

ทางเทาใตดิน

ทางขนสงสาธารณะ
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4 เพิ่มองค์ประกอบสำคัญต่างๆ

3 พัฒนาพื้นที่สีเขียว

เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดเกาะความรอน

ในเมือง (Urban Heat Island) 

และใชพื้นที่โลงวางที่ไมไดใชประโยชน 

เปนพื้นที่เปดโลงทำกิจกรรม 

นันทนาการ เชน ลานการแสดง 

ลานทำพิธีทางศาสนา เปนตน

พื้นที่สีเขียวชวยเพิ่มพื้นที่ซึมน้ำและ

หนวงน้ำ

ผังเมืองเกามีความหนาแนนของอาคาร

จึงทำใหคนในพื้นที่ตองใชผิวถนนเปน

พื้นที่ทำกิจกรรม

ใช Solar Roofs ในการผลิตไฟฟาในพื้นที่

เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตพลังงาน

พื้นที่สาธารณะทํากิจกรรม
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รูปตัด
เมืองต้นแบบ
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เมืองท่องเที่ยว
ด้านนันทนาการ
และบันเทิงใน 
บริบทธรรมชาติ

ขอดี มีกิจกรรมหลาก

หลายเกิดขึ้นทั้ง

กลางวัน-กลางคืน

สรางอาชีพและรายได

ใหแกคนในพื้นที่
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่อยูอาศัยหนาแนน
และพาณิชยกรรม

พื้นที่อยูอาศัยหนาแนน

ปานกลาง

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

ขอเสีย กิจกรรมนันทนาการ

และอาคารมีการรุกลํ้า

ชายหาด ขาดการปอง

กันการกัดเซาะชายฝง

พัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
กรณีศึกษา

(Pattaya. Chonburi Thailand)

พัทยาเปนสถานที่ทองเที่ยวประเภทชายทะเลที่ไดรับความ 

นิยมทั้งจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศจนติด 

อันดับเมืองทองเที่ยวระดับโลก แตเดิมพัทยาเปนหมูบานชาว

ประมงเล็กๆ อาศัยอยูกันอยางเรียบงายกับธรรมชาติ 

จนหลังจากการเปนสถานที่พักตากอากาศประจำของทหาร

อเมริกัน ถือเปนจุดเริ่มตนของการทองเที่ยวตากอากาศและ

เปดรับนักทองเที่ยวซึ่งโดยมากมักเปนชาวตางชาติ จนกระทั่ง 

ภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการสรางภาพลักษณใหมในลักษณะ 

ของสถานที่ทองเที่ยวแบบบันเทิงเริงรมย เพื่อเปนการเพิ่ม 

จำนวนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเชาไปใชพื้นที่มากขึ้น

ภูมิประเทศ

พื้นที่ราบ

ทะเล
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ปัญหา
เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิงในบริบทธรรมชาติ

อาคารและกิจกรรม 

นันทนาการรุกลํ้าชายฝง

ไมมีพื้นที่กันชนปองกันการ

กัดเซาะชายฝงและอุทกภัย

ไมมีการใชประโยชนจาก

พื้นที่โลงวางอยางเหมาะสม

พื้นที่เนนการเขาถึงโดยรถยนต 

สรางความแออัดและมลภาวะ 

บนทองถนน
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ต้นแบบ
เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิงในบริบทธรรมชาติ

พัฒนาพื้นที่โลงวางใหเปนจุด

เชื่อมตอทางสัญจร และ

เปนจุดรวมพลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและพื้นที่สัญจร 

โดยเนนการเชื่อมตอการสัญจรทางเทาบนดิน

และทางยกระดับ

สรางพื้นที่กันชน

ปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงและภัยพิบัติ

สรางพื้นที่นันทนาการพรอมๆ

กับการพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติ 

เพื่อใชงานเปนพื้นที่สาธารณะ
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แนวทาง
การออกแบบ 

กำหนดระยะถอยรนแนวอาคารสูงใหอยู

หางออกจากชายหาดไมต่ำกวา 50 เมตร 

เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

และออกแบบอาคารใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมนั้นๆ เชนอาคารเตี้ยที่อยูติด 

ชายหาดอาจยกพื้นใหสูง

สรางจุดเชื่อมตอ (Node) ของระบบขนสง 

เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งกับคนในพื้นที่และ 

นักทองเที่ยว และยังเปนจุดรวมพลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

1 พัฒนาเนื้อเมืองและอาคาร1

แนวถอยรน
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สรางระบบขนสงสาธารณะ ระบบราง 

และทางเดินเทายกระดับเชื่อมระหวางอาคารสูง 

(Skywalk) เพื่อลดการใชยานพาหนะสวนตัวในการ

เขาถึงพื้นที่และเพื่อใหคนเดินเทามีความสะดวกใน

การใชทางสัญจร

แสดงการเชื่อมตอระบบสัญจรทางเทา 2 ระดับ 

คือระดับผิวถนนและระดับสวนบน

จัดสรรพื้นที่การสัญจรทางรถยนตและ

พื้นที่จอดรถออกจากพื้นที่การสัญจร

ทางเทา เพื่อความสะดวกสบายและความ

ปลอดภัยตอคนเดินเทา

เพิ่มทางจักรยานเพื่อเปนลดความแออัดของ

การจราจรและยังเปนการสงเสริมในการลด

การใชพลังงานเชื้อเพลิง ลดมลภาวะที่เกิด 

จากรถยนต

ใชเสนทางสัญจรหลักเปนเสน

ทางหนีภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ทางจักรยาน

ระดับผิวถนน

ระดับสวนบน
ทางเดินเทายกระดับ

สถานีรถสาธารณะ 

ระบบราง

ทางเดินเทา ทางรถยนต
จุดจอดรถ

ทางหนีภัย

2พัฒนาการเชื่อมต่อและทางสัญจร2
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พัฒนาพื้นที่โลงวางโดยรอบอาคารและ

พื้นที่ดาดฟาอาคารใหเปนพื้นที่สีเขียว 

เชน การทำรองน้ำปลูกพืช (Bioswale)  

เพื่อชวยเพิ่มพื้นที่ซึมน้ำและหนวงน้ำ

สรางพื้นที่พัฒนาถอยรนจากพื้นที่ธรรมชาติ 

เพื่อเปนแนวปองกันอุทกภัยและปองกัน 

การรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติที่เกิดจากกิจกรรม

นันทนาการ

พัฒนาพื้นที่ริมชายหาดบางสวน 

ใหเปนพื้นที่สำหรับการบำบัดน้ำ 

เสียโดยวิธีธรรมชาติและใหเปน 

พื้นที่หนวงน้ำเมื่อฝนตกหนัก 

เพื่อปองกันการเกิดอุทกภัย

ติดตั้ง Solar cells และแทงคเก็บน้ำเพื่อลดการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตพลังงาน

แนวปองกันน้ำทวมเขา

สูพื้นที่พัฒนา

3 พัฒนาพื้นที่สีเขียว3

4 เพิ่มองค์ประกอบสำคัญต่างๆ4



53

แนวทางในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงและปองกันอุทกภัย

การพัฒนาบริเวณเนื้อเมือง (Upland)

การพัฒนาบริเวณชายหาด (Shoreline)

การพัฒนาบริเวณในนานน้ำ (In-Water)

การถอยรนของตัวเมืองยกพื้นถนนและเมืองใหสูงขึ้น

ถมและสรางเนินทราย

สรางเขื่อนกันคลื่น สรางเกาะลอยน้ำกันคลื่น

แนวกำแพงหินแบบแนวลาดเอียง ปลูกตนไมเพื่อปองกันชายฝงและ
ใหความสวยงาม (Living Shoreline)

สรางสวนสาธารณะริมหาด
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รูปตัด
เมืองต้นแบบ

พื้นที่การพัฒนาธรรมชาติพื้นที่ทะเล

ถนน
คนเดิน

เก็บกักน้ำเพื่อ
ใชในการชลประทาน

อาคารสูงไม่เกิน 12 ม.พื้นที่นันทนาการ
และการเรียนรู้

พื้นที่
ชุ่มน้ำ

ถนน
คนเดิน

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่การพัฒนาธรรมชาติพื้นที่ทะเล

ถนน
คนเดิน

เก็บกักน้ำเพื่อ
ใชในการชลประทาน

พื้นที่นันทนาการ
และการเรียนรู้

พื้นที่
ชุ่มน้ำ

ถนน
คนเดิน

พื้นที่อนุรักษ์
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ถังบำบัดน้ำเสีย

พื้นที่เมือง

ถนน

ทางเดินเทาลอยฟา
เชื่อมตอพื้นที่ขนสง
ริมชายหาดและพื้นที่เมือง

ถังบำบัดน้ำเสีย

อาคารสูงไม่เกิน 12 ม. ถนน อาคารจุดเชื่อมต่อ
ทางสัญจร

อาคารพาณิชยกรรม
และที่พักอาศัย

ถังบำบัดน้ำเสีย

พื้นที่เมือง

ถนน

ทางเดินเทาลอยฟา
เชื่อมตอพื้นที่ขนสง
ริมชายหาดและพื้นที่เมือง

ถังบำบัดน้ำเสีย

อาคารสูงไม่เกิน 12 ม. ถนน อาคารจุดเชื่อมต่อ
ทางสัญจร

อาคารพาณิชยกรรม
และที่พักอาศัย





หลักการ
บริหาร

จัดการเมือง



58

หลักการบริหารจัดการเมืองแตละประเภท คือการจัดลําดับความสําคัญของภาคีแตละกลุมอยางเหมาะสม สรางความสมดุล 

และความเทาเทียมกันในการแบกรับตนทุนและผลประโยชนจากการพัฒนา รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรและโอกาส 

ทางเศรษฐกิจอีกดวย เมืองแตละประเภทมีแนวทางในการบริหารจัดการแตกตางกัน เมืองทองเที่ยวทางดานนันทนาการ 

และบันเทิงมีหลักการบริหารจัดการเมืองดังตาราง

เมืองทองเที่ยวดานนันทนาการและบันเทิง จะขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน (ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและบันเทิง) 

เปนภาคีหลัก โดยมีหนวยงานภาครัฐเปนภาคีรองในฐานะผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานและควบคุมทิศทางและติดตาม 

ดูแลการพัฒนาใหเปนไปตามนโยบายและรูปแบบที่ถูกตอง โดยมีการบริหารจัดการโดยความรวมมือระหวางภาครัฐและ 

เอกชน เพื่อสรางการพัฒนาที่สมดุล เปดโอกาสใหภาคเอกชนมาเปนผูรวมลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่ภาคเอกชนจะไดรับ 

ประโยชนโดยตรง 

ประเภทเมือง

ทองเที่ยวดาน

นันทนาการ

และบันเทิง

ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคปจเจกบุคคล

รูปแบบการ

บริหารจัดที่

เหมาะสม

ภาคีรอง ภาคีหลัก

(ภาคการคาการ

บริการ)

ภาคีสนับสนุน ภาคีสนับสนุน โดยความรวมมือ 

ภาครัฐและเอกชน

หลักการ
บริหาร
จัดการเมือง
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เมืองโกอิมบรา (Coimbra) ประเทศโปรตุเกส

โกอิมบรา (Coimbra) เมืองในประเทศโปรตุเกส เปนตัวอยางดานการจัดการการเดินทาง การเขาถึง 

การปรับเสนทางการไหลเวียนของนักทองเที่ยวในเมือง โดยการใชการวางผังเมืองเปนตัวชวย 

โดยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและฟนฟูยานใจกลางเมือง โดยการเชื่อมตอกับแมนํ้า พัฒนาพื้นที่บริเวณริมแมนํ้า เชน 

ศูนยการทองเที่ยว โรงแรม รานอาหาร สนามกอลฟ และศูนยประชุม เชื่อมโยงเสนทางกับแหลงทองเที่ยวตาง ๆ 

ในเมืองกับการพัฒนาในอนาคต

โรดส (Rhodes) เปนเกาะของประเทศกรีซ  

เปนตัวอยางของการพัฒนาการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทางสังคมของเมือง โดยการปรับปรุงยานเมืองเกา 

ที่มีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม องคกรทองถิ่นไดเขาไปจัดทําโปรแกรมตาง ๆ เพื่อเขาไปฟนฟูทํานุบํารุงหรือสรางอาคาร 

แบบเดิมขึ้นมาใหมในบางสวน และทําใหเปนที่เชาพักอาศัยในอัตราที่ตํ่า เพื่อนําคนกลับเขามาอยูอาศัย 

สรางชีวิตชีวาใหกับเมืองอีกครั้ง 

จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา ประเทศไทย

จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งมาตราทางการปองกันอาชญากรรมในพื้นที่ โดยการสรางเครือขายเฝาระวังและเตือนภัย 

ใหแกนักทองเที่ยวและคนในทองถิ่น ซึ่งดูแลจัดการโดยเครือขายของชุมชนในแตละพื้นที่ และเมืองพัทยาพยายามนํา 

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมเขามาใชโดยการรวมมือกับองคการเอกชนจัดทําแอปพลิเคชั่น (application) 

ที่นักทองเที่ยวสามารถ แจงเหตุรายหรือรองเรียนโดยตรงไปยังวอรรูมของเมืองพัทยาในการเขามาชวยแกปญหา 

เพื่อเปนตัวอยางของการบรรเทาเรื่องการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

ชวยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เมืองกอเทนเบิรก (Gothenburg) ประเทศสวีเดน 

บริหารจัดการเรื่องการเดินทางขนสงนักทองเที่ยวโดยจัดตั้งระบบขอมูลออนไลนสําหรับการเดินทางโดยขนสงสาธารณะใน 

เมืองและในภูมิภาค โดยเฉพาะขอมูลเรียลไทมเวลาการเดินรถ เวลาถึงจุดหมายปลายทาง

ตัวอย่างรูปแบบและแนวทางบริหารจัดการ
เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง


