
ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๒๙ 
 

 
 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

 
จังหวัดชลบุรี เมืองชายทะเลที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดแห่งบูรพาทิศ ดินแดนชายทะเลอันมั่งคั่ง

แห่งนี้ ได้ผันผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน จากการเป็นเมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต พัฒนามาสู่เมืองเกษตร 
อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว สิ่งนี้อาจสะท้อนคุณลักษณะสําคัญของคนเมืองชล ซึ่งมีความขยันและมองการไกล 
กอปรกับทรัพย์ในดินสินในน้ํา ต่างช่วยกันเอ้ืออานวยให้การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นและ
ต่อเนื่อง 

ป๎จจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ ๑,๓๖๔,๐๐๒ คน ประชากรแฝงประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพ้ืน
ถิ่นจริงๆของชลบุรีแล้ว จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ทําปศุสัตว์ และทําเหมืองแร่ 
โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัดอดออม เอาการเอางาน 
หนักเอาเบาสู้ มีความเป็นมิตร และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญ
รุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาล
ประจําปีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้านและงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระ
ทรายวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรานต์ งานประเพณีกองข้าวอําเภอศรีราชา งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคัก
สนุกสาน รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึง
เอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน 

คนเมืองชลในป๎จจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง ๙๗ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ 
อิสลาม และอ่ืนๆ โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ในศาสนาที่ตนนับถือด้วย เช่น เมื่อ
ถึงช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้คนที่ศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่มขาว งดการบริโภค
เนื้อสัตว์ แล้วเดินทางไปร่วมสวดมนต์บําเพ็ญทานยังโรงเจต่างๆทั่วจังหวัดชลบุรี หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขาสามมุข เพ่ือสักการะและขอพรจากเจ้าแม่สามมุข บริเวณเขาสามมุข
ซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสนและอ่างศิลา สองตัวอย่างนี้ คือความเชื่อของชาวจีนที่ผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับ
ความศรัทธาท้องถิ่น จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายแต้จิ๋ว ซ่ึง
เชี่ยวชาญการค้าและมีบทบาทสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๒-๓) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ทําการค้าและประมงอย่าง
กว้างขวางจนมีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้นําอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ําตาล
ทรายแถบอําเภอบ้านบึง อําเภอพานทอง และอําเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
มักทาอาชีพปลูกผักและเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สําหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามาช่วงรัชกาลที่ ๓ มี
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อาชีพทําไร่ ทํานา และมีความสามารถพิเศษในการทําหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัย
อยุธยา 

ป๎จจุบันมีอาชีพทําสวนผลไม้ ไร่มันสําปะหลัง และค้าขายในตลาด เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและ
ศาสนาทุกวันนี้ ชลบุรีได้ก้าวย่างผ่านยุคแห่งการพัฒนา จนสามารถบรรลุถึงความเพียบพร้อม ทั้งในแง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร วิถีชีวิต และสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นเมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์ น่าเที่ยว น่าลงทุน และมีความปลอดภัยสูง
ศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลทั้งหมดดังกล่าว จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่งเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชลบุรกีลายเป็น “เพชรน้ําเอกแห่งบูรพาทิศ” ที่พร้อมเปิดประตูออกสู่สังคมโลกได้อย่าง
สมภาคภูมิ 

ข้อมูลทางตลาดแรงงาน ป๎จจุบันชลบุรีเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจมั่งคั่งมั่นคง เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแหล่งที่น่าลงทุน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ชลบุรีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๘.๗๔ ประชากรมี
รายได้เฉลี่ยต่อหัว ๓๖๘,๓๖๙ บาท จัดเป็นลําดับที่ ๕ ของประเทศไทย ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดส่วนใหญ่มาก
มาจากการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเป็นผลจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
ตามโครงการพัฒนาชายฝ๎่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) นั่นเอง ชลบุรีวันนี้จึงเป็นจังหวัดที่สามารถ
ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมตามยุคสมัย โดยเฉพาะป๎จจุบันที่กําลังมีการนี้พัฒนาจากเมืองเกษตรและประมง ไป
เป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ คนเมืองชลจึงเริ่มหันเข้ามาทางานในระบบ
ราชการ บริษัท ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมกันมากข้ึน ตามภาวะความต้องการแรงงานของตลาดที่
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่ไปกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ที่สามารถรักษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ จึงกลายเป็นเรื่องท้าทาย
สําหรับชลบุรีที่กําลังก้าวเดินไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ 

“เที่ยวชลบุรีไม่มีคําว่าน่าเบื่อ กจิกรรมเหลือเฟือ แหล่งท่องเที่ยวมากมี สัมผัสเกลียวคลื่นคราม สายน้ํา
ใส ลมเย็นสบาย ภายใต้ไอแดดอุ่น ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และความรู้หลากหลาย
ครบรส ปิดท้ายด้วยแหล่งบันเทิงและแสงสีสุดอลังการ ชลบุรี บ้านของแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกชื่นชม” 
จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจเป็นจํานวนมาก โดยจําแนกออกเป็นหลาย
ประเภท ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่ อาทิ หาดพัทยา หาดบางแสน 
เกาะสีชัง หมู่เกาะไผ่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว วัดใหญ่อินทา
ราม วัดญาณสังวรารามฯ วิหารเซียน หมู่บ้านช้าง สวนเสอืศรีราชา เมืองจําลอง สวนนงนุช อุทยานหินล้านปี
และฟาร์มจระเข้พัทยา และอ่ืนๆอีกมากมาย ความหลากหลายซึ่งมารวมกันอยู่ในแหล่งเดียวนี่เอง เอ้ืออํานวย
ให้ชลบุรีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งทุกคนมิอาจปฏิเสธได้สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงเดือน 
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ชลบุรีมีจํานวนนักท่องเที่ยวประมาณ ๙,๓๓๕,๓๙๙ คน เพ่ิมข้ึน
จากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑,๑๕๖,๔๒๓ คน ทํารายได้ ๖๕,๔๖๒ ล้านบาท เฉพาะเมืองพัทยาแห่งเดียวมี
จํานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มากถึง ๔,๐๐๗,๖๒๓ คน จากผลการสํารวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซ่ึงมาเยือนจังหวัดชลบุรี เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชาวรัสเซีย จีน ไต้หวัน เยอรมนี และอินเดีย
ตามลําดับ โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยอยู่ในจังหวัด ๒.๕๙ วัน 

ป๎จจัยที่ช่วยเอื้ออานวยให้กิจกรรมการท่องเที่ยวของชลบุรีเติบโตอย่างต่อเนื่อง มิได้มีเฉพาะความ
หลากหลายของตัวแหล่งท่องเที่ยวเองเท่านั้น หากแต่ยังเกิดขึ้นจากป๎จจัยแวดล้อมอีกหลายประการ อันได้แก่
นโยบายส่งเสริมของส่วนกลางและทางจังหวัด รวมถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน นอกจากนี้
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ชลบุรียังมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง โรงแรมระดับห้าดาว ร้านอาหารทะเลรสเลิศ สปา สนามกอล์ฟ ฯลฯ ที่
ล้วนทันสมัย สะดวก รวดเรว็ และปลอดภัย เพ่ิมความม่ันใจในการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศนอกจากแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครของชลบุรีแล้ว 
แม่เหล็กสําคัญซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ก็คือ “เมืองพัทยา” ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแสงสีที่
ไม่เคยหลับใหล เมืองพัทยาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและนําพาตนเองก้าวสู่เวทีโลกได้ โดยมีความโดดเด่น
ทางด้านธรรมชาติและกิจกรรมบันเทิงเป็นฐานกลยุทธที่สําคัญ ตัวหาดพัทยาแม้ยาวเพียง ๓ กิโลเมตร ทว่ามี
ลักษณะเป็นอ่าวโค้งทอดยาว ชายหาดขาวสะอาดเนื้อเนียน และมีกิจกรรมทางน้ําหลากหลายรอให้ไปสัมผัส 
หาดพัทยาแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ พัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ โดยที่ชายหาดพัทยาใต้นั้นถือเป็น 
“ศูนยก์ลางแห่งแสงสี” ที่คึกคักคับคั่งไปด้วยที่กิน ที่พัก แหล่งชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า บาร์เบีย รวมถึงจุดเช่า
รถ เรือ และท่าเรือไปสู่เกาะล้าน นอกจากนี้ยังมีการปิดถนนให้คนเดินเที่ยว หรือ Walking Street ในช่วงเวลา 
๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ด้วย พัทยาจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ ของความหลากหลายลงตัวทั้งมวลใน
โลกแห่งการท่องเที่ยวยุคสหัสวรรษใหม่นี้อีกป๎จจัยหนึ่งที่ทาให้ชื่อของชลบุรีและพัทยา ได้รับการบรรจุไว้ใน
คู่มือท่องเที่ยวระดับโลกหลายเล่ม ก็เนื่องมาจากท่ีนี่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมหลากหลายจนคิดไม่ถึง มาเท่ียว
ชลบุรีจึงไมม่ีคําว่าน่าเบื่อแน่นอน เริ่มตั้งแต่กิจกรรมทางน้ําตามชายหาดและเกาะแก่ง จะเล่นน้ํา นั่งเรือกล้วย 
ขี่เจ็ตสกี เล่นพาราเซลลิ่ง เล่นวินด์เซิร์พ ไคต์เซิร์พ หรือแล่นเรือใบ ชลบุรีก็มีพร้อม หรือจะเลือกไปดําน้ําตื้น 
(Snorkeling) และดําน้ําลึกแบบสกูบา (Scuba) ที่เกาะล้าน ก็ไม่มีป๎ญหา แต่ที่พิเศษสุดก็คือ การนั่งเรือกึ่งดํา
น้ําลงไปชมโลกใต้ทะเลที่เกาะล้านและเกาะสาก สัมผัสความหลากหลายของสรรพชีวิตใต้โลกสีครามแห่งท้อง
ทะเลตะวันออกชลบุรีวันนี้จึงพร้อมแล้วสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ในการมอบประสบการณ์ดีๆ และเติมเต็ม
วันหยุดพักผ่อนในชีวิตให้สมบูรณ์แบบ สมกับคาว่า “ชลบุรี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งทะเลตะวันออก” 
อย่างแท้จริง“ชลบุรีเมืองหน้าด่านชายทะเล ประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีใครๆก็ยอมรับ วันนี้เรามีแหลม
ฉบัง ท่าเทียบเรือระดับ World Class ที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นเข้า
ด้วยกัน ความทันสมัยได้มาตรฐาน ผสานวิสัยทัศน์กว้างไกล ทาให้ชลบุรีมีท่าเรือนานาชาติซึ่งโลกต้องเหลียวมา
มอง” 

ด้วยป๎จจัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ มีชายฝ๎่งทะเลทอดยาวกว่า ๑๖๐ กิโลเมตร อีกท้ังคลื่นลมไม่
รุ่นแรงมากนัก แม้ในฤดูมรสุม เอ้ืออํานวยให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมในการสร้างท่าจอดเรือ
พาณิชย์ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ตําแหน่งที่ตั้งของชลบุรีที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ 
อีกท้ังไม่ห่างไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนัก ยิ่งเสริมให้ชายฝ๎่งทะเลตะวันออกของชลบุรี กลายเป็น
ศูนย์กลางการส่งออกทางทะเล ของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว รัฐบาลจึงจัดให้ ชลบุรีเป็นพื้นที่เปูาหมาย 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ๎่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ ๒๐ ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๔ ครอบคลุมพื้นที่ถึง ๘.๓ ล้านไร่ ป๎จจุบันท่าเรือแหลมฉบังได้รับฉายาว่าเป็น “A World 
Class Port” มีลักษณะเป็นท่าเรือน้ําลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บนพื้นที่ขนาด ๖,๓๔๐ ไร่ 
สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ทําหน้าที่เป็นองค์กรบริหาร
ท่าเรือโดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการหรือที่เรียกว่า Landlord Port โดย
เป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับท่า
เทียบเรือท่ีเป็น World Top Container Port โดยนิตยสารชั้นนําของโลกอย่าง LoylldList ท่าเรือ ด้วย
ลักษณะที่ตั้งของประเทศไทย ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา 
และมาเลเซีย อีกท้ังยังสามารถติดต่อทาการค้าผ่านแดนกับประเทศใกล้เคียง ได้แก่ จีนตอนใต้ และ เวียดนาม 
เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็น “หนา้ด่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ทําให้ท่าเรือแหลมฉบังมีข้อ
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ได้เปรียบในลักษณะที่เป็นท่าเรือท่ีมีดินแดนหลังท่า (Hinterland) ขนาดกว้างใหญ่ ทําให้มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาไปเป็น “Gateway Port” โดยพยายามดึงประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มาเป็น Hinterland ของท่าเรือ
แหลมฉบังในอนาคตท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพ้ืนที่
สนับสนุน (Supporting Areas) สําหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจการต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจน
มีระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้า เข้า-ออกเชื่อมโยงกับภาคต่างๆภายในประเทศ 
และกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

ดีเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือแหลมฉบังยังมีพ้ืนที่ว่างเพียงพอสําหรับพัฒนาในธุรกิจเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ เช่น 
สถานีจอดรถบรรทุก (Truck Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า และ Free Trade Area เป็นต้น รวมทั้งมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเสริมอ่ืนๆด้วย เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกปูองกันความเสียหายจากอัคคีภัยที่ได้
มาตรฐานสากล ซึ่งพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรได้ด้านการประกอบการ ท่าเรือ
แหลมฉบังมีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง เนื่องจากเน้นเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท่าเทียบเรือและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จาก
การแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่างๆ อย่างสูงสุด โดยท่าเรือแหลมฉบังได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพและมีนโยบายจากัดตู้สินค้า 
ผ่านท่าเรือกรุงเทพไว้ไม่เกิน ๑.๐ ล้านทีอียู ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วการมีท่าเทียบเรือระดับโลกอย่างแหลม
ฉบัง อยู่ในจังหวัดชลบุรี จึงช่วยพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การสาธารณสุข ไฟฟูา 
ประปา การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถสร้างงานให้แก่คน
ท้องถิน่ได้อีกนับหมื่น หรืออาจถึงแสนตําแหน่ง ก่อให้เกิดความตื่นตัวและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคคลากร
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในด้านอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ผลรายงานการสํารวจประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นดังนี้ คือ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจานวน ๒,๘๔๘ แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๑๕๒ แห่ง มี
จํานวนคนงานทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๒๕ คน เงินทุนจํานวน ๓๗๐,๓๗๕ ล้านบาท และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม ๕ นิคม จํานวน ๑,๑๑๒ แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๔๖๖ แห่ง มีคนงาน 
๑๒๒,๖๔๖ คน เงินลงทุนรวม ๔๐๙,๗๐๐ ล้านบาท รวมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีจํานวน 
๓,๙๖๐ แห่ง คนงานจํานวน ๒,๗๗๖ คน เงินลงทุนทิ้ง ๗๕๖,๘๗๘,๔๕๐,๒๒๕ บาท ผลประกอบการจาก
ภาคอุตสาหกรรมจึงจัดเป็นรายได้หลักของจังหวัดชลบุรี โดยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องต่อไป ชลบุรีวันนี้พร้อม
แล้วที่จะเดินหน้าเต็มกําลัง เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและท่าเรือระดับนานาชาติให้ชาวโลกได้ประจักษ์ สม
ดังฉายาที่ว่า “A World Class Port” 
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ข้อมูลจังหวัดชลบุรี 
 
๑.ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 

๑.๑ ประวัติเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี ขอม และสุโขทัย 

แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ โดยใน
ทําเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยากําหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองชั้นจัตวา ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีชื่อตําบลสําคัญ
ของชลบุรีปรากฏอยู่ เรียงจากเหนือลงใต้ คือ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย เมืองบางพระเรือ (ป๎จจุบัน
คือบางพระ) และเมืองบางละมุง แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล 
มีการทําไร่ ทํานา ทําสวน และออกทะเลมาแต่เดิม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาวจีนที่ล่องเรือสําเภาเข้ามา
ค้าขายกับกรุงสยามด้วยดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว คือ
สามารถย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด เช่น บริเวณท่ีลุ่มริมฝ๎่งแม่น้าพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ โดยชน
กลุ่มนี้นิยมใช้ขวานหินขัดเพ่ือการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกป๎ดและกําไล ภาชนะเครื่องป๎้นดินเผาซึ่งมีลายที่เกิด
จากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง นอกจากนี้ยังพบเศษอาหารทะเลพวกหอย ปู และปลาอีกด้วย 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการขุดสํารวจที่ตาบลพนมดี อําเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์โคกพนมดี ทําให้สันนิษฐานได้ว่า ภายในเนื้อที่ ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตรของชลบุรี อดีตเคยเป็น
ที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง ๓ เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขต
ของ ๓ เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในป๎จจุบัน 
 
๒. สัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด 

๒.๑ ตราประจําจังหวัดชลบุร ี
ตราจังหวัดชลบุรีเป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล แสดงถึงสัญลักษณ์สําคัญ ๒ ประการของจังหวัด คือ 

“ทะเล” หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และ “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล” หมายถึงเขาสามมุข อัน
เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งต่างมี
ความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจาก
ภยันตรายต่างๆได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนีย
สถานและสัญลักษณ์สําคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด 

 
๒.๒ คําขวัญประจําจังหวัด 
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 

 
๒.๓ ดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัด 
ดอกไม้ประจําจังหวัด ดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัดชลบุรี คือ ประดู่ปุา ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Pterocarpus macarpus Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถ่ัว (Papilionoidea) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 
๑๕-๒๕ เมตร เปลือกต้นสีน้ําตาลดาแตกเป็นสะเก็ด แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มีดอกระหว่างเดือน
มีนาคม-เดือนเมษายน โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
สําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน แก่นให้ผ้าได้ดี ใบผสมกับน้าใช้สระผม 
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            ตราประจําจังหวัดชลบุรี                                          ธงประจําจังหวัดชลบุรี   
และประโยชน์ในทางสมุนไพร คือ แก่นมีรสขมฝาดร้อน ใช้บํารุงโลหิต แก้กระษัย แก้ คุดทะราด แก้ผื่นคัน 
และขับป๎สสาวะพิการ 
 

๒.๔ วิสัยทัศน์จังหวัด 
“ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนํา โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน” 
 

๒.๕ พันธกิจจังหวัด 
๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้าน 
๒. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
๓. บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน 
๕. บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย 

 
๒.๖ ค่านิยมจังหวัดชลบุร ี
"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง" 

 
๒.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพ่ือให้ ชลบุรีเป็น

เมืองน่าอยู่ รองรับความเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ประชาชนมี ความรู้คู่คุณธรรม น้อม
นาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวน การมีส่วน
ร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความ ต้องการของ
ตลาด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และ พัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและ แหล่งน้ํา เพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของ จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
๓. ประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยา 

๓.๑ ประวัติเมืองพัทยา 
เดิมที่ "พัทยา" เป็นเพียงชายหาดอันสงบเงียบ เริ่มรู้จักกันจากคําบอกเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 

๒๓๑๐ ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า ๓ เดือน พระยาตาก (สิน) ขณะนั้นยังเป็นพระยากําแพงเพชร ลง
ความเห็นว่าหากกรุงศรีอยุธยายังต่อสู้กับพม่าอย่างอ่อนแอเช่นนี้ต่อไป จะต้องสูญเสียกรุงให้พม่าอย่างแน่นอน 
พระยากําแพงเพชร จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกไปตั้งหลักใหม่ให้มีกาลังทัพเข้มแข็งขึ้นค่อยกลับมากู้กรุง
คืนพระยากําแพงเพชร ได้เริ่มเคลื่อนทัพออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พรางร่นถอย
หนีการตามล่า ของทหารพม่าไปพลางจนกระทั่งเลยเข้าแขวงเมืองชลบุรีพระยากําแพงเพชรหยุดพักทัพที่
บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทรารามในป๎จจุบันแล้วเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้พักท่ีบ้านหนองไผ่ 
ตําบลนาเกลือแขวงเมืองบางละมุง ป๎จจุบันอยู่ด้านหลังสถานีตารวจภูธรพัทยา ตามพระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขาเล่ม ๒ กล่าวเอาไว้ว่าขณะที่ นายกลม เป็นนายชุมนุมคุมไพร่ พลอยู่ที่นั่นตั้งทัพคอยสกัดคิด
จะต่อรองพระยากําแพงเพชรในตอนนั้นขึ้นช้างพลายถือปืนนกสับรางแดงพร้อมด้วยพลทหารที่ร่วมเดินทางมา
แห่ล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวกพลนายกลมมาสกัดอยู่ ด้วยเดชะบารมีบันดาลให้นายกลมเกิดเกรง
กลัวพระเดชานุภาพวางอาวุธสิ้นพาพรรคพวกพลเข้าร่วมกองทัพกับพระยากําแพงเพชร จากนั้นพระยา
กําแพงเพชรก็นําทัพไปหยุดประทับ ณ สถานที่ท่ีมีหนองน้ํา ครัง้รุ่งขึ้นหรือวันอังคารแรม ๖ ค่ําเดือนยี่ นายกลม
จึงนําไพร่พลหมื่นหนึ่งนําทัพไปถึง ณ ตําบลหนึ่งและหยุดพักเสียหนึ่งคืน วันต่อมาจึงเดินทัพมาถึง นาจอม
เทียนและทุ่งไก่เตี้ย สัตหีบโดยหยุดพักแรมแห่งละคืน ต่อมาชาวบ้านก็เรียกตําบลนี้ว่า "ทัพพระยา"และเปลี่ยน
มาเรียกใหม่ "พัทธยา"เนื่องจากเห็นว่าตรงบริเวณท่ีพระยาตากมาตั้งทัพนั้นทําเลดี และมีลมทะเลชื่อ "ลม
พัทธยา"ซึ่งก็คือลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานที่ แห่ง
นี้ว่า "หมู่บ้านพัทธยา" ต่อมาป๎จจุบันคาว่า"พัทธยา" ได้เขียนใหม่เป็น"พัทยา"  

๓.๒ ลักษณะทางกายภาพ  
ทีต่ั้ง เมืองพัทยา ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก บริเวณเส้นรุ้งที่ ๑๓ °เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑°

ตะวันออก อยู่ในท้องที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร 
ต้ังอยู่ เลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๖ ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐ อาณาเขต 
ทิศเหนือ : เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย ทิศตะวันออก : ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ ๙๐๐ เมตร) ทิศตะวันตก : ขนานกับแนวชายฝ๎่งทะเล ทิศใต้ : จรดพื้นที่ตําบลห้วยใหญ่ 
พ้ืนที่ทัง้หมด ๒๐๘.๑๐ ตารางกิโลเมตร (๑๓๐,๐๖๒.๕๐ ไร่) - พ้ืนดิน (รวมเกาะล้าน) ๕๓.๔๔ ตารางกิโลเมตร 
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(๓๓,๔๐๐ ไร่) – พ้ืนน้ํา ๑๕๔.๖๖ ตารางกิโลเมตร (๙๖,๖๖๒.๕๐ ไร่) - เกาะล้าน ๔.๐๗ ตารางกิโลเมตร 
(๒,๕๔๓.๗๕ ไร่) พัทยาประกอบด้วยพื้นที่ ๔ ตําบล อันประกอบด้วย  
๑. ตําบลนาเกลือ หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ (เกาะล้าน)  
๒. ตําบลหนองปรือ หมู่ ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ 
๓. ตําบลห้วยใหญ่ หมู่ ๔  
๔. ตําบลหนองปลาไหล หมู่ ๖, ๗ และ ๘ ในส่วนชายหาดของพัทยามีความยาวประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 
 

๓.๓ สภาพภูมิประเทศ 
เมืองพัทยาตั้งอยู่ในเขตอําเภอบางละมุง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตําบลหนองปรือและพ้ืนที่บางส่วน 

อยู่ในเขตตําบลนาเกลือ ตําบลห้วยใหญ่และตําบลหนองปลาไหลลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่เนิน มีที่ราบน้อย ที่
ราบสําคัญจะเป็นที่ตั้งของย่านพาณิชยกรรมหรือแหล่งการค้า และบริเวณย่านที่พักอาศัยจะอยู่ถัดจากหาด
พัทยาขึ้นไปทางตอนบน โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเตี้ย ๆ สูงไม่เกิน ๑๐๐ ม.รทก. นับตั้งแต่ทิศเหนือลง
มาเป็นเนินเขาเตี้ย ความสูงประมาณ ๓๕ ม.รทก.(เมตรที่ระดับน้ําทะเลปานกลาง) บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อย
เขาตาโลและเขาเสาธง สูงประมาณ ๖๕ ม.รทก. (เมตรที่ระดับน้าทะเลปานกลาง) แนวเขานี้แตกตัวออกไป
ต่อเนื่องกับเขา พัทยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับชายฝ๎่งทะเล สูงประมาณ ๙๘ ม.รทก. ซึ่งทาให้เกิดที่ราบ
ระหว่างเชิงเขากับชายฝ๎่งทะเลอีก ๒ แห่ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
บริเวณนาเกลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของชุมชนแถบนี้ ส่วนที่ราบตอนล่าง มีลักษณะเป็นแถบยาวขนานไป
กับชายฝ๎่งทะเล ซึ่งห่างจากชายฝ๎่งทะเลประมาณ ๑ กิโลเมตร และจากลักษณะของเนินเขาและที่ราบดังกล่าว 
ทําให้เกิดทางน้ําตามธรรมชาติ ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป มีขนาดเล็กและตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง เช่น คลองนาเกลือ 
คลองเสือแผ้ว คลองพัทยา เป็นต้น รวมทั้งในเขตการปกครองของเมืองพัทยาบางส่วนยังมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเกาะอยู่ห่างจากชายฝ๎่งทะเลประมาณ ๘ กิโลเมตร เช่น เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก 
 

๓.๔ สภาพทางธรณีวิทยา 
สภาพธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณเมืองพัทยาประกอบด้วยหินประเภทต่างๆอธิบายได้ดังนี้ 

๑. ตะกอนลาน้ําและหินกรวด (Alluvium, Eluvium ,Valley fill and River Gravel) เป็นบริเวณท่ีตะกอน
ดินและหินกรวดถูกพัดพามาทับถมโดยน้าซึ่งเกิดในยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ถึงป๎จจุบัน
ลักษณะ ดังกล่าวส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพื้นที่เมืองพัทยา 

๒. หินแกรนิตและแกรโนดิโอไรท์ (Granite and Granodiorite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคไทรแอสสิก พบเห็น
ได้ทั่วไปโดยเฉพาะริมชายฝ๎่งทะเล 

๓. หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีซึ่งเกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัสพบเห็นได้ทางด้านตะวันตกของเมืองพัทยา
เป็นแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิทหน่วยหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation) เป็นหน่วยหิน
ตะกอนและหินแปรที่เกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
หินดินดาน หินทรายในหลาย ๆ บริเวณท่ีแปรสภาพเป็นหินฟิลไลน์ หินอาร์กิลโลท์ หินควอร์ทไซด์และ
หินชนวน พบเห็นได้บริเวณแนวชายฝ๎่งทะเลตั้งแต่ด้านเหนือลงมาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา (รวมถึงใน
เกาะล้าน) 

 
 
 



ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑๓๗ 
 

๓.๕ ที่ตัง้เมืองพัทยา 
พัทยา ตั้งอยู่บนฝ๎่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร

และห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ซึ่งพัทยาแบ่งเป็น ๔ ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยา
กลาง พัทยาใต้และหาดจอมเทียน พัทยากลาง พัทยากลางอาจจะน่าใจน้อยกว่าพัทยาเหนือ โรงแรมส่วนมาก
ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ร้านอาหารต่างๆ ก็จะเล็กกว่าแถบอ่ืนๆ ที่นี่คุณจะพบกับจุดเริ่มต้นของพัทยาบาร์เบียร์ หรือ
บาร  ์เปิด (Open Air) 

นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้า และบาร์อะโกโก้มากมาย สํานักงานตํารวจพัทยาและสํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองก็อยู่ที่นี่เช่นกัน รอยัลการ์เด้น พลาซ่า (Royal Garden Plaza) และไมค ์เพลซ (Mike's Place) ซ่ึง
เป็นสองห้างสรรพสินค้าหลักก็ตั้งอยู่พัทยากลางนี้เช่นกัน ที่นี่ยังมีตรอกซอยเล็กๆ มากมาย โดยมีซอยไปรษณีย์ 
และซอยพัทยาแลนด์ ๑,๒ และ ๓ เป็นหลัก สํานักงานตํารวจท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ถนนเลียบชายหาดใกล้ๆ กับ
แยก พัทยาใต้ "วอร์คก้ิง สตรีท" ซอยต่างๆ จะพาคุณสู่ถนนสายสอง ซึ่งมีบาร  ์ ร้านอาหาร และร้านอุปกรณ์ดํา
น้ําเล็กๆ สองร้าน ที่นี่ยังมีโรงแรมและเกสเฮาส์เล็กๆที่เสนอ ราคาท่ีพักแบบสมเหตุสมผล  

พัทยาเหนือ (นาเกลือ) ในอดีตก่อนที่น่าเกลือจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เคยเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมมาก่อน อาชีพหลักของชาวนาเกลือ คือ การทํานาเกลือ จึงทําให้มีกลิ่นอายของบ้าน เรือโบราณ
อยู่ในป๎จจุบัน ที่นาเกลือ คุณยังคงจะได้เจอบ้านเรือนเก่าๆ ที่ทาด้วยไม้, ถนนสายแคบๆ ร้านก๋วยเตี๋ยวท้องถิ่น 
และเรือหาปลา บรรดาบ้านเรือนที่สร้างอยู่เหนือ แอ่งน้ําดูเหมือนกันภาพวาด เมื่อเดินไปตามถนนก็จะพบกับ
ร้านขายของหัตถกรรมซึ่งเป็นหัตถกรรมของท้องถิ่น แต่เมื่อไปถึงวงเวียนปลาโลมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ 
เริ่มต้นถนนเลียบชายหาดอาณาเขตพัทยาเหนือ สิ่งแวดล้อมก็จะดูแตกต่างจากนาเกลือไปอย่างสิ้นเชิง บรรดา
โรงแรม บ้านพัก และร้านอาหาร ถูกสร้างขึ้นมากมายติดกับถนนเลียบชายหาดและที่นี่คุณยังสามารถเดินเล่น 
ใต้รม่ต้นปาล์มไปตามทางเดินเท้าเลียบชายหาด ทีเ่พ่ิงสร้างเสร็จไปยังส่วนของพัทยา ที่เป็นทีรู่้จักกันดีว่าถนน
สองสายสองพัทยา ซึ่งมีโรงแรม แหล่งช็อปปิ้ง คลับ บาร์ และสํานักงานตํารวจท่องเที่ยวตั้งอยู่พัทยาใต้ ถนน
พัทยาใต้โค้งมากจากถนนเลียบชายหาด แหล่งชุมชนแถบนี้ถูกเรียกว่า "วอล์คกิ้ง สตรีท (Walking Street)" 
เขตเดินเท้านี้เพ่ิงสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ จะนํานักท่องเที่ยวไปยังร้านค้าเล็กๆ มากมาย ซึ่งบริการ ร้านขาย
เสื้อผ้า ร้านขายเครื่องกีฬา ร้านขายเครื่องประดับ และร้านขายของที่ระลึก ที่นี่ยังมีบาร์มากมาย และยังมี
ร้านอาหารทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลเพื่อเพ่ิมบรรยากาศในการรับประทานอาหาร พัทยาใต้
นั้นเก่าแก่และดูวุ่นวายกว่าส่วนอื่นๆของเมืองพัทยาคุณสามารถเดินทะลุโรงแรมสยามเบชอร์ (Siam 
Bayshore) และถนนอัฐจินดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเขตแดนเมืองพัทยาใต้ เดินไปตามซอยเล็ก ๆ โดยไม่ต้อง
สนใจว่ามันจะเล็กซักแค่ไหนแต่มันจะนําทางคุณสู่ถนนพระตําหนักซึ่งเป็นด้านหลังของพัทยาและนาไปสู่ ถนน
พัทยาสายสอง หาดจอมเทียน รอบๆ หาดจอมเทียนก็เหมือนกับหลายๆ ที่ในประเทศไทยซึ่งคุณจะเจอการ
สะกดคําที่แตกต่างกันของคาว่า "Jomtien" หาดหกกิโลเมตรของหาดจอมเทียนถูกแบ่ง จากส่วนอื่นๆในเมือง
พัทยาด้วยเนินเขาด้านหลังของพัทยาใต้ เมื่อขับรถผ่านเนินเขา และผ่านพระพุทธรูปใหญ่ รวมทั้งโรงแรมรอยัล
คลิป ก็จะลงมาสู่หาดที่ค่อนข้างเงียบ หาดนั้นก็คือหาดจอมเทียน ชายหาดนี้เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของกีฬา
ทางน้ํา เนื่องจากพ้ืนที่แถวนี้มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ ซึ่งถูกพัดมาจากอ่าวไทย และทะเลที่หาดนี้ยังมีความ คับค่ังของ
เรือน้อยกว่าที่อ่าวพัทยา นอกจากนี้หาดจอมเทียนยังเป็นที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจโดยการอาบแดด 
 
 
 
 


