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อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 

 
โกวิทย์ หงษ์ค ำมี 2 

รศ.ดร.วรำภรณ์ จุลปำนนท์ 3 

               . 
 

บทคัดย่อ 
 
 กำรศึกษำกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอ
บำงละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร 
ปัญหำในกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดระเบียบ
สังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ ำกำรเมือง
พัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี น้ัน เมืองพัทยำประสบปัญหำทำงด้ำนกำรจรำจร
ติดขัด ซึ่งมำจำกสำเหตุหลำยประกำรด้วยกัน เช่น ปริมำณกำรใช้รถส่วนตัวเพิ่มมำกข้ึน มี
นักท่องเท่ียว เข้ำมำท่องเท่ียวในเมืองพัทยำเป็นจ ำนวนมำกข้ึนในช่วงวันหยุดโดยเฉพำะ
ช่วงวันหยุดยำวหรือหยุดหลำยๆ วัน ท ำให้มีปริมำณรถในเมืองพัทยำเพิ่มมำกข้ึน และ
ในช่วงเด็กนักเรียนเปิดเทอมจึงส่งผลให้กำรจรำจรติดขัดเป็นอย่ำงมำก และอำจส่งผลท ำให้
เกิดควำมประมำทหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจรของผู้ขับข่ีรถ และคนเดินเท้ำ เช่น กำรจอด
รถในท่ีห้ำมจอด ขับรถเร็วเกินอัตรำท่ีก ำหนด และขับรถขณะเมำสุรำ ซึ่งส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุกำรจรำจรขำดควำมคล่องตัวและปัญหำกำรจรำจรตำมมำ ซึ่งกำรจัดระเบียบ
สังคมด้ำนกำรจรำจรในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำน้ัน ได้มีกำรบริหำรจัดกำรและจัดเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรจรำจรลงไปอ ำนวยควำมสะดวกหรือจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจร
ตำมบริเวณหรือจุดท่ีเมืองพัทยำได้ก ำหนดไว้ เช่น ตำมหน้ำโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยำท้ัง 
12 แห่งในช่วงเช้ำและช่วงเลิกเรียน และมีกำรจัดระเบียบบริเวณฟุตบำททำงเท้ำ  บริเวณ
เลียบชำยหำดเมืองพัทยำบริเวณเลียบชำยหำดจอมเทียน และจุดท่ีอำจจะก่อให้เกิด
อันตรำยได้ ดังน้ัน  
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 เมืองพัทยำ ควรมีกำรท ำประชำคม ในด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร เพื่อ
จัดท ำข้อเสนอ มำตรกำรทำงสังคม นโยบำย แผนแม่บท ยุทธศำสตร์ควำมปลอดภัยทำง
ถนน หรือออกข้อบัญญัติ หรือออกกฎระเบียบใช้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและ
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
 เมืองพัทยำ ควรมีกำรติดต้ังป้ำยเครื่องหมำยจรำจรหรือเครื่องหมำยน ำทำง ท่ีแสดง
สภำพหรือลักษณะของถนนเพื่อเตือนหรือแนะน ำทำงจรำจร โดยป้ำยดังกล่ำวต้องไม่บดบัง
ทัศนวิสัยในกำรมองเห็น และติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทุกจุดเสี่ยงท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุ และควรเข้มงวดและจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร เรื่องกำรจอดรถและทิศ
ทำงเดินรถให้เป็นไปตำมกฎท่ีวำงไว้ ตลอดจนไม่อนุญำตให้วำงสิ่งของกีดขวำงบนทำงเท้ำ
หรือรุกล้ ำพื้นผิวจรำจร มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทำงเดินรถ โดยตัดแต่งต้นไม้ตำมแนว
ถนน ตัดหญ้ำริมทำง อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
ค าส าคัญ : กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร,ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ,มำตรกำรทำง
สังคม 
 
1 บทควำมเรียงจำกกำรศึกษำอิสระเรื่อง “กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอ
บำงละมุง จังหวัดชลบุรี” ซ่ึงได้ผ่ำนกำรสอบเรียบร้อยแล้ว  
2 นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (สำขำสหวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น) มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 
3 โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ คือ รศ.ดร.วรำภรณ์ จุลปำนนท์ 
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บทน า 
ความส าคัญของปัญหา 

  
  เมืองพัทยำเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีศักยภำพในกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ และกำร
ท่องเท่ียว ซึ่งในปัจจุบันก ำลังประสบกับปัญหำกำรจรำจรติดขัดเป็นอันมำก โดยเฉพำะ
พื้นท่ีใจกลำงเมืองย่ำนเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ อันเน่ืองมำจำกกำรเจริญเติบโตของเมืองพบว่ำ
สำเหตุหลักของปัญหำกำรจรำจรในเมืองพัทยำคือ กำรขำดแคลนระบบขนส่งสำธำรณะ 
ส่งผลให้มีปริมำณกำรเดินทำงด้วยพำหนะส่วนตัวเพิ่มมำกข้ึน ท ำให้เกิดปัญหำจรำจรติดขัด
และเกิดมลพิษทำงอำกำศ ดังน้ันจึงมีควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ เพื่อ
รองรับกำรเดินทำงในเมืองพัทยำ ให้ครอบคลุมท่ีพักอำศัยและแหล่งกิจกรรมต่ำงๆ ในพื้นท่ี 
ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยำมีจ ำนวนประชำกรและนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มว่ำจะ
เติบโตมำกยิ่งข้ึน ท ำให้จะต้องด ำเนินกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะท่ีมีคุณภำพสูงเพื่อ
รองรับกำรเจริญเติบโตของเมือง และเป็นกำรป้องกันปัญหำกำรจรำจรในตัวเมืองพัทยำได้
ในอนำคต ภำยใต้กรอบนโยบำยของกำรพัฒนำกำรขนส่งระบบรำงเพื่อกระจำยควำมเจริญ
ไปสู่ส่วนภูมิภำค ท่ีส่งเสริมด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรลดควำม
ต้องกำรกำรใช้ยำนพำหนะส่วนบุคคล จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ
ท่ีมีประสิทธิภำพในพื้นท่ี เพื่อตอบสนองต่อปริมำณควำมต้องกำร กำรเดินทำงของ
ประชำกรและนักท่องเท่ียวในเมืองพัทยำ ท้ังในปัจจุบันและท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนำคต  
 เมืองพัทยำน้ันมีขนำดใหญ่โตมโหฬำรผู้คนมำกมำยและมีหลำกหลำยอำชีพ     
เช้ือชำติ ร้อยพ่อพันแม่ ต่ำงก็อำศัยควำมสำมำรถพิเศษเอำตัวรอดไปแบบไม่ต้องพึ่งพำใคร 
จึงพบเห็นว่ำผู้ขับข่ียวดยำนต่ำงๆ ไม่ค่อยเคำรพกฎจรำจรมำกนัก นึกจะเลี้ยวก็เลี้ยว นึกจะ
จอดก็จอด ไปตำมอ ำเภอใจโดยไม่ใช้สัญญำณ เหล่ำน้ีเป็นต้นเหตุของกำรจรำจรติดขัดและ
เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำยๆ หำกไม่ระมัดระวัง ดังน้ัน ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนใน
เขตพื้นท่ีเมืองพัทยำ  ท่ีต้องกำรให้แก้ไขปัญหำ 1  ใน 5 ของปัญหำน้ันก็คือ ด้ำนกำรจรำจร
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ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงมำกในกำรท่องเท่ียว กำรด ำรงชีวิต และกำรใช้รถใช้ถนน สำเหตุของ
กำรเกิดอุบัติเหตุ ปี 2562 ในเมืองพัทยำน้ัน 47 เปอร์เซ็นต์ ขับรถประมำทหวำดเสียว 17 
เปอร์เซ็นต์ ขับรถตัดหน้ำ 10 เปอร์เซ็นต์ ขับรถประช้ันชิด 9 เปอร์เซ็นต์ ขับรถเร็ว 6 
เปอร์เซ็นต์ ขับรถไม่ให้สัญญำณจอดหรือเลี้ยว 5 เปอร์เซ็นต์ ขับรถฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจร
ต่ำงๆ 5 เปอร์เซ็นต์ คืออื่นๆ 1 เปอร์เซ็นต์ แซงรถผิดช่องจรำจร และอีก 1 เปอร์เซ็นต์    
สัตว์ว่ิงตัดหน้ำ  
 สถิติประเภทยำนพำหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุในเมืองพัทยำ ปี 2562 ซึ่งประมำณ      
50 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นรถจักรยำนยนต์ 31 เปอร์เซ็นต์  รถยนต์เก๋ง 10 เปอร์เซ็นต์             
รถกระบะ  2 เปอร์เซ็นต์ รถยนต์สองแถว 2 เปอร์เซ็นต์ รถบัส/รถเมล์ 2 เปอร์เซ็นต์ รถตู้
โดยสำร 2 เปอร์เซ็นต์ รถจักรยำนยนต์พ่วง และอีก 1 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ รถยนต์บรรทุก 
และสถิติถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุในเขตเมืองพัทยำ ปี 2562 ได้แก่ ซอยเออำร์/  ยูเมะ 53 ครั้ง 
ซอยโพธิสำร 51 ครั้ง ซอยอรุโณทัย 24 ครั้ง วงเวียนปลำโลมำ 26 ครั้ง ถนนทัพพระยำ 
138 ครั้ง ถนนพระต ำหนัก 202 ครั้ง ถนนเพชรตระกูล 67 ครั้ง ซอยบัวขำว 70 ครั้ง ซอย
บงกช 45 ครั้ง ซอยกอไผ่ 65 ครั้ง ถนนเทพประสิทธิ์ 126 ครั้ง ถนนพัทยำใต้ 272 ครั้ง 
ถนนพัทยำกลำง 180 ถนนพัทยำเหนือ 124 นำเกลือ 100 ครั้ง ชำยหำดพัทยำ 210 ครั้ง 
เกำะล้ำน 15 ครั้ง สำยสอง 195 ครั้ง สำยสำมใต้ 195 ครั้ง สำยสำมกลำง 281 ครั้ง สำย
สำมเหนือ 124 ครั้ง สุขุมวิทใต้ 265 ครั้ง สุขุมวิทกลำง 238 ครั้ง สุขุมวิทเหนือ 139 ครั้ง 
โดยมีประชำชนท่ีได้รับบำดเจ็บ 2,854 รำย และเสียชีวิต 31 รำย เป็นต้น (ข้อมูลจำก
สถำนีต ำรวจเมืองพัทยำ) 
 ท้ังน้ี กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม ได้ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงทำงลด
ระดับบริเวณทำงแยกถนนสุขุมวิท – ถนนพัทยำกลำง เมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัด
ชลบุรี ควำมยำวรวม 1.900 กิโลเมตร เพื่อลดปัญหำจรำจรติดขัด และเพิ่มควำมปลอดภัย
บริเวณทำงแยกถนนพัทยำกลำง ส่งเสริมศักยภำพ  ของเมืองพัทยำในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับนักท่องเท่ียว ปัจจุบันกำรจรำจรบนถนนสุขุมวิทท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีควำม
รับผิดชอบของเมืองพัทยำช่วงบริเวณทำงแยกส ำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ ทำงแยกพัทยำเหนือ 
ทำงแยกพัทยำกลำง ทำงแยกพัทยำใต้ และทำงแยกพรประภำนิมิต ซึ่งมีปริมำณกำรจรำจร
ท่ีหนำแน่น ติดขัดท้ังในช่วงเวลำเร่งด่วนวันธรรมดำ และช่วงวันหยุดเทศกำลต่ำง ๆ 
ก่อให้เกิดควำมสูญเสียด้ำนพลังงำน เศรษฐกิจ สังคม และกำรลงทุน ท้ังน้ี กรมทำงหลวง
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ชนบท (ทช.) ได้สนับสนุนเมืองพัทยำในกำรก่อสร้ำงทำงลดระดับบริเวณทำงแยกพัทยำ
กลำงจำกบนถนนสุขุมวิท ขนำด 4 ช่องจรำจร ควำมยำวรวม 1.900 กิโลเมตร และ
ก่อสร้ำงสะพำนลอยคนเดินข้ำม 2 แห่ง พร้อมท้ังกำรจัดภูมิทัศน์บริเวณเกำะกลำง และ
งำนประติมำกรรมให้เหมำะสมกับพื้นท่ีของเมืองพัทยำ งบประมำณในกำรก่อสร้ำง 
837.441 ล้ำนบำท ดังน้ันกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรจะช่วยลดปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด    ลดกำรเกิดอุบัติเหตุบริเวณทำงแยกถนนพัทยำกลำง เพิ่มศักยภำพทำงถนนของ
เมืองพัทยำ ส่งผลให้เกิดควำมสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทำงและนักท่องเท่ียว ช่วยพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว และเศรษฐกิจของประเทศมีควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
 ปัญหำกำรจรำจรท่ีคับค่ังแออัดอย่ำงต่อเน่ืองในพื้นท่ีเมืองพัทยำ ซึ่งเกิดจำกหลำย
ปัจจัย ท้ังปริมำณของผิวจรำจรท่ีไม่สอดคล้องกับจ ำนวนของยำนพำหนะ เร่ืองของระเบียบ
วินัยกำรจรำจร และกำรบังคับใช้กฎหมำยท่ีไม่เด็ดขำด คณะกรรมกำรกำรแก้ไขปัญหำ
กำรจรำจรเมืองพัทยำ ซึ่งแต่งต้ังข้ึนโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี จึงมีนโยบำยในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรจัดระเบียบรถสำธำรณะในพื้นท่ีถนนสำยชำยหำดเมืองพัทยำเป็นโครงกำร      
น ำร่อง เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้กับผู้ประกอบกำร ประชำชน นักท่องเท่ียว รวมท้ังเป็นส่วน
หน่ึงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรและภำพลักษณ์ท่ีดีของเมืองพัทยำ โดยมีกำรก ำหนดจุด
จอดรถเพื่อรับส่งนักท่องเท่ียวตลอดแนวชำยหำดจ ำนวน 17 จุด ซึ่งจะใช้เป็นพื้นท่ีส ำคัญ
ส ำหรับกำรรับส่งผู้โดย สำรของรถยนต์โดยสำรสำธำรณะทุกชนิด พร้อมก ำหนดมำตรกำร
เข้มข้นในกำรเฝ้ำระวังและกวดขันเป็นพิเศษเพื่อให้มีผลกำรปฏิบัติจริง ปัญหำกำรจรำจร
ถือเป็นปัญหำหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อกำรท่องเท่ียวของเมืองพัทยำ จึงมีแนวคิดร่วมกันของ
ทุกฝ่ำยในกำรจัดระเบียบกำรโดยสำรอย่ำงเป็นรูปธรรมหลังปล่อยปัญหำเรื้อรังมำนำน 
ท้ังน้ีถนนตัวอย่ำงในโครงกำรน้ีจะต้องเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยได้มอบหมำยให้
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเข้ำมำตรวจกำรณ์ รวมท้ังประสำนไปยังองค์กรท่ีประกอบกิจกำรรถ
โดยสำรในกำรให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ี โดยหำกพบมีกำรฝ่ำฝืน ก็พร้อมจะเอำผิดท้ังใน
ส่วนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบและผู้ประกอบกำรอย่ำงเด็ดขำด 
 ปัจจุบันสภำพปัญหำกำรจรำจรบนถนนสุขุมวิท ถือว่ำมีปัญหำมำกพอสมควร 
โดยเฉพำะจุดกลับรถหลำยจุดท่ีได้เปิดด ำเนินกำรน้ัน มีควำมล่อแหลมต่อควำมปลอดภัย   
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเป็นอย่ำงมำก โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
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เป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเกิดปัญหำจรำจรข้ึน ทำงเมืองพัทยำและหน่วยงำนอื่นๆ           
ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำท่ีตรงจุดและชัดเจนต่อไป 
 เมืองพัทยำและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ได้ก ำหนดมำตรกำรและวำงแผนกำร       
จัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร เพื่อยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อจะลด
กำรสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจรอย่ำงเร่งด่วน โดยก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรป้องกัน 
อุบัติเหตุทำงถนน ไว้หลำยด้ำนด้วยกัน ด้ำนบังคับใช้กฎหมำย ซึ่ งมีกำรใช้กฎหมำยอย่ำง
จริงจังแก่ ผู้กระท ำผิด ให้ควำมรู้แก่ประชำชนเพื่อให้ประชำชนได้น ำไปปฏิบัติตำม ท่ี
ภำครัฐได้แนะน ำและก ำหนดให้เป็นกติกำในกำรใช้พื้นร่วมกันของประชำชน มีกำรน ำ
ควำมรู้ ด้ำนวิศวกรรมจรำจร  มำด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นมำตรำฐำนในด้ำนกำรจรำจร ได้แก่ 
พื้นผิวถนน กำรติดต้ังสัญญำณไฟ กำรจัดให้มีเครื่องหมำยจรำจร ตำมจุดเสี่ยงต่ำง ๆ 
ด ำเนินกำรจัดระบบบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้มีกำรประสำนงำน กันเป็นโครงข่ำย ใน
กรณีมีอุบัติเหตุร้ำยแรง สำมำรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่ำงรวดเร็วและ มีประสิทธิภำพ 
เป็นไปตำมสำกลมีกำรประเมินผลในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีผ่ำนมำในหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อจะได้น ำมำปรับปรุง และแก้ไขในส่วนท่ียังไม่มีประสิทธิภำพ จัดระบบสำรสนเทศอย่ำง
มีประสิทธิภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนและประเทศชำติ โดยได้ก ำหนดกำร
ด ำเนินกำร แก้ไขจุดเสี่ยง และปัญหำอุบัติเหตุจรำจรอย่ำงจริงจัง ได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลัก
ไว้ โดยผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ มีอัตรำกำรบำดเจ็บลดลง ผู้ใช้รถใช้ถนนมีประพฤติกรรมกำร   
ใช้รถใช้ถนนท่ีดีข้ึน ถนนมีควำมปลอดภัยมำกข้ึน ท ำให้มีกำรบ ำรุงรักษำถนนเป็นระยะตำม
แผนงำนท่ีได้ท ำข้ึน เพื่อลดจ ำนวนอุบัติเหตุท่ีอำจจะเกิดข้ึน ต่อไป (แผนพัฒนำเมืองพัทยำ 
พ.ศ.2561 – 2565) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ 
อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษำปัญหำในกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำร       
เมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร         
ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
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รูปแบบของการศึกษา 
 กำรศึกษำครั้งน้ีใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  
 1. ศึกษำจำกแนวควำมคิด และทฤษฎีทำงด้ำนจรำจร แนวคิดเกี่ยวกับกำรบังคับใช้
กฎหมำยจรำจร ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดระเบียบจรำจร วิทยำนิพนธ์  บทควำม 
ระเบียบเมืองพัทยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีบริเวณท่ำเทียบ
เรือท่องเท่ียวพัทยำใต้ พ.ศ.2549 แก่ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 ข้อบัญญัติเมืองพัทยำ เรื่อง กำร
ควบคุมและส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว พ.ศ.2522 ประกำศเมืองพัทยำ เรื่อง ก ำหนดเขต
ควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว รวมไปถึงเอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจร
ท่ีผ่ำนมำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ำไปวิเครำะห์เพื่อต้ังค ำถำมในแบบ
สัมภำษณ์ 
 2. กำรศึกษำวิจัย โดยกำรลงพื้นท่ีสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  คือ กลุ่มเจ้ำหน้ำท่ี      
ท่ีเกี่ยวข้องกับจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 กำรศึกษำเรื่อง กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ 
อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรจัดระเบียบสังคมด้ำน
กำรจรำจร ปัญหำในกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัด
ชลบุรี โดยใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชำญงำนด้ำนกำรจัดระเบียบจรำจร ในส่วนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคง ส ำนักปลัดเมืองพัทยำ ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
จ ำนวน 2 คน และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดระเบียบจรำจร ในส่วนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคง ส ำนักปลัดเมืองพัทยำ ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง 
จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 9 คน รวมท้ังสิ้น 11 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 
2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม 2563 และสรุปข้อมูลด้วยกำรบรรยำยเชิงพรรณนำ 
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สรุปผลการศึกษา 
 กำรศึกษำเรื่อง กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ 
อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี สรุปผลกำรศึกษำได้ดังน้ี 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ข้อมูลสัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชำญงำนด้ำนกำรจัดระเบียบ
จรำจร ในส่วนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง ส ำนักปลัดเมืองพัทยำ ศำลำ       
ว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 2 คน และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรจัดระเบียบจรำจร ในส่วนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง ส ำนักปลัด
เมืองพัทยำ ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 9 คน          
รวมท้ังสิ้น 11 คน โดยผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ เป็นชำยท้ังหมด จ ำนวน 11 คน ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ อำยุ 31 – 35 ปี จ ำนวน 3 คน อำยุ 36 – 40 ปี จ ำนวน 1 คน อำยุ 41 – 45 ปี 
จ ำนวน 2 คน และอำยุ 46 ปีข้ึนไป จ ำนวน 5 คน 
 
2. ค าถามส าหรับสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำ         
ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยวิเครำะห์น ำเสนอ
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1 กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร 2 ปัญหำในกำร
จัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร และ 3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรจัดระเบียบสังคม
ด้ำนกำรจรำจร สำมำรถอภิปลำยผลได้ดังน้ี 
 1. การจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร ในพื้นท่ีเขตเมืองพัทยำ เป็นเมืองท่องเท่ียว
ซึ่งประกอบไปด้วยนักท่องเท่ียวท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติเป็นจ ำนวนมำกจึงท ำให้ด้ำน
กำรจรำจรหนำแน่น และมีรถเป็นจ ำนวนมำก รวมถึงถ้ำเป็นช่วงเด็กนักเรียนเปิดเทอมก็จะ
ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรจรำจรตำมมำ ในด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรในเขต
พื้นท่ีเมืองพัทยำตำมบทบำทของเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจและเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกิจกำรพิ เศษ          
ส่วนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง ส ำนักปลัดเมืองพัทยำน้ัน ทำงเมืองพัทยำ   
น ำโดยนำยกเมืองพัทยำและคณะผู้บริหำรของเมืองพัทยำ มีนโยบำยให้เจ้ำหน้ำท่ีดังกล่ำว
และออกค ำสั่งให้เป็นผู้ช่วยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรและด้ำนกำร           
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จัดระเบียบกำรจรำจรในพื้นท่ีต่ำงๆ ท่ัวเมืองพัทยำและท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของเมืองพัทยำ 
นำยกเมืองพัทยำจึงได้มีค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจและเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกิจกำรพิเศษเป็นผู้ช่วย
ในกำรจัดระเบียบและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรจรำจร ท้ังน้ีเมืองพัทยำได้แต่งต้ัง
คณะท ำงำนในด้ำนกำรจัดจรำจรเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรจรำจร      
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนพี่เข้ำมำท่องเท่ียวในเมืองพัทยำ และประชำชนท่ีอำศัย
อยู่ในเมืองพัทยำ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เมืองพัทยำ  
 เน่ืองจำกปัจจุบันเมืองพัทยำประสบปัญหำทำงด้ำนกำรจรำจรติดขัด ซึ่งมำจำก
สำเหตุหลำยประกำรด้วยกัน เช่น ปริมำณกำรใช้รถส่วนตัวเพิ่มมำกข้ึน มีนักท่องเท่ียว    
เข้ำมำท่องเท่ียวในเมืองพัทยำเป็นจ ำนวนมำกข้ึนในช่วงวันหยุดโดยเฉพำะช่วงวันหยุดยำว
หรือหยุดหลำยๆ วัน ท ำให้มีปริมำณรถในเมืองพัทยำเพิ่มมำกข้ึน และในช่วงเด็กนักเรียน
เปิดเทอมจึงส่งผลให้กำรจรำจรติดขัดเป็นอย่ำงมำก และอำจส่งผลท ำให้เกิดควำมประมำท
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจรของผู้ขับข่ีรถ และคนเดินเท้ำ เช่น กำรจอดรถในท่ีห้ำมจอด 
ขับรถเร็วเกินอัตรำท่ีก ำหนด และขับรถขณะเมำสุรำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกำรจรำจร
ขำดควำมคล่องตัวและปัญหำกำรจรำจรตำมมำ ดังน้ันกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร
ในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำน้ัน ได้มีกำรบริหำรจัดกำรและจัดเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับงำนด้ำน
กำรจรำจรลงไปอ ำนวยควำมสะดวกหรือจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจรตำมบริเวณหรือจุดท่ี
เมืองพัทยำได้ก ำหนดไว้ เช่น ตำมหน้ำโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยำท้ัง 12 แห่งในช่วงเช้ำ
และช่วงเลิกเรียน และมีกำรจัดระเบียบบริเวณฟุตบำททำงเท้ำบริเวณเลียบชำยหำดเมือง
พัทยำบริเวณเลียบชำยหำดจอมเทียน และจุดท่ีอำจจะก่อให้เกิดอันตรำยได้ 
 2. ปัญหาในการจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร  กำรจัดระเบียบสังคมด้ำน
กำรจรำจรน้ันพบว่ำมีปัญหำอยู่ 3 ด้ำน ซึ่งประกอบไปด้วย  
 ด้ำนท่ี 1 ปัญหำด้ำนอ ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจริง พบว่ำกำร
จัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำในบทบำทหน้ำ ท่ีของพนักงำน
เทศกิจในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี และเป็นผู้ช่วยนำยกเมืองพัทยำในกำรจัดระเบียบ
กำรจรำจรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรพร้อมท้ังปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีนำยก
เมืองพัทยำมอบหมำยในด้ำนกำรจรำจรน้ัน ท้ังน้ียังไม่มีอ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจรำจรเท่ำท่ีควร เจ้ำหน้ำท่ีมีเฉพำะหน้ำท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติและเพียงแค่เป็นผู้ช่วยในกำร
ปฏิบัติงำนเท่ำน้ัน โดยไม่มีอ ำนำจจับกุมผู้กระท ำควำมผิดท่ีเกี่ยวกับกำรจรำจร จนท ำให้
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บำงเหตุกำรณ์หรือบำงสถำนกำรณ์ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
เน่ืองจำกผู้กระท ำควำมผิดรู้ว่ำเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจไม่มีอ ำนำจในด้ำนน้ีโดยตรงจึงท ำให้เกิด
ปัญหำตำมมำ ส่งผลให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจริงขำดควำมมั่นใจ และไม่มีอ ำนำจ
รองรับในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522  
 ปัจจุบันเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจเมืองพัทยำสำมำรถจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจร หรือ       
กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรปฏิบัติหน้ำ ท่ีได้โดยอำศัยอ ำนำจหน้ำท่ี             
ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง     
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 2560 ในด้ำนกำรจอดรถบนฟุตบำททำงเท้ำ ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ี
สำมำรถจับกุมและเปรียบเทียบปรับได้ ดังน้ันปัญหำด้ำนอ ำนำจหน้ำท่ีของพนักงำนเทศกิจ
ท่ีปฏิบัติงำนหรือจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจรยังไม่มีอ ำนำจเท่ำท่ีควร มีแต่หน้ำท่ีท่ีต้องปฏิบัติ
เหล่ำน้ีจึงส่งผลให้เกิดปัญหำในด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรหรือด้ำนกำร
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรเป็นต้น 
 ด้ำนท่ี 2 ปัญหำด้ำนอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำท่ี พบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจเมืองพัทยำ      
มีก ำลังเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรหรือกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเน่ืองจำกเมืองพัทยำเป็น     
เมืองท่องเท่ียวและมีขนำดใหญ่ดังน้ันจึงมีจุดท่ีต้องจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร          
ในหลำยจุด ซึ่งแต่ละจุดก็มีอุปสรรคท่ีแตกต่ำงกันออกไปและในแต่ละจุดก็มีจ ำนวน
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำจุดๆ ละ 2 นำย ซึ่งก็ไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำง
อัตรำก ำลังดังน้ันแล้วเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจเมืองพัทยำมีอัตรำก ำลังท้ังหมดประมำณ 150 นำย 
ซึ่งแบ่งเขตควำมรับผิดชอบเป็น 3 เขตดังน้ี เขตท่ี 1 นำเกลือ เขตท่ี 2 พัทยำ และเขตท่ี 3 
จอมเทียนซึ่งแต่ละเขตก็จะมีเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนจ ำนวน 3 ผลัด และเมื่ออัตรำก ำลัง
เจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหำกับกำรจัดระเบียบสั งคมด้ำนกำรจรำจรส่งผลต่อ
วัตถุประสงค์และไม่บรรลุเป้ำหมำยท่ีเมืองพัทยำต้ังไว้อย่ำงเท่ำท่ีควรเน่ืองจำกกำรขำด
แคลนบุคลำกรในด้ำนกำรปฏิบัติงำนเหล่ำน้ีเป็นต้น 
 ด้ำนท่ี 3 ปัญหำด้ำนผู้ขับข่ีรถท่ีไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ พบว่ำผู้ใช้รถใช้ถนน         
เป็นจ ำนวนมำกไม่ว่ำจะเป็นชำวไทยหรือชำวต่ำงชำติท่ีอำศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยำหรือท่ี
เป็นนักท่องเท่ียวเหล่ำน้ันต่ำงก็ใช้รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ท่ีเป็นส่วนตัวในกำรเดินทำงหรือ
กำรท่องเท่ียวในเมืองพัทยำและในหลำยๆ ครั้งท่ีผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ยอมปฏิบัติตำมกฎจรำจร
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หรือได้มีกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบตำมท่ีซึ่งทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ไม่ว่ำจะเป็นสัญญำณไฟ
จรำจรต่ำงๆ ป้ำยจรำจรห้ำมกลับรถ ห้ำมเลี้ยว หรือป้ำยด้ำนกำรจรำจรต่ำงๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรเป็นอย่ำงมำก ปัญหำเหล่ำน้ีเกิดข้ึนได้ทุกจุด
ทุกบริเวณท่ัวเมืองพัทยำและเกิดข้ึนเป็นประจ ำและสำเหตุก็ มำจำกกำรจอดรถในท่ี        
ห้ำมจอด หรือห้ำมจอดรถบนฟุตบำททำงเท้ำอย่ำงเช่น กรณีท่ีผู้ขับข่ีนึกอยำกจะเลี้ยว        
ก็เลี้ยว นึกอยำกจะจอดก็จอด โดยไม่ค ำนึงถึงกฎระเบียบและไม่เคำรพสัญลักษณ์ด้ำน
กำรจรำจรต่ำงๆ เหล่ำน้ีจึงเกิดอุบัติเหตุตำมมำเป็นต้น  
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร 
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรในเขตพื้นท่ีเมือง
พัทยำน้ันในเบื้องต้นทำงเมืองพัทยำได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดระเบียบสังคม
ด้ำนกำรจรำจรข้ึน และมีกำรแต่งต้ังคณะท ำงำน พร้อมท้ังมีกำรบูรณำกำรร่วมกันจำก
หลำยหน่วยงำนท่ีดูแลในด้ำนกำรจรำจรเพื่อให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีต่อเมืองพัทยำและ
เน่ืองจำกเมืองพัทยำเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีควำมปลอดภัยในด้ำนกำรจรำจรซึ่งก็เป็นไปตำม
นโยบำยของคณะผู้บริหำรของเมืองพัทยำ  
 ส่วนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในล ำดับต่อมำมีกำรลงพื้นท่ีส ำรวจประชำสั มพันธ์
กวดขันจัดระเบียบในด้ำนกำรจรำจร และบูรณำกำรร่วมระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจ         
เมืองพัทยำกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจเมืองพัทยำเพื่อจัดระเบียบและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำน
กำรจรำจร ท้ังน้ีเมืองพัทยำก ำลังผลักดันและมีข้อหำรือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
กฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับให้เกิดข้ึนเพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจ    
ในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยท่ีเกี่ยวกับกำรจรำจรให้ครอบคลุมในบริบทพื้นท่ีของ        
เมืองพัทยำ ต่อไป 
 

อภิปรายผล 
 ผลกำรวิจัยเรื่องกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร ในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำ          
ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้สิ่งท่ีค้นพบท่ีส ำคัญมำ
วิเครำะห์ตำมหลักแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร           
มีประเด็นท่ีน ำมำอภิปรำยดังน้ี ดังน้ี 
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 1. การจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร ของศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยำ
เป็นเมืองท่องเท่ียวซึ่งประกอบไปด้วยนักท่องเท่ียวท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติเป็นจ ำนวน
มำกจึงท ำให้ด้ำนกำรจรำจรหนำแน่น และมีรถเป็นจ ำนวนมำก รวมถึงถ้ำเป็นช่วงเด็ก
นักเรียนเปิดเทอมก็จะท ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรจรำจรตำมมำ ในด้ำนกำรจัดระเบียบสังคม
ด้ำนกำรจรำจรในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำตำมบทบำทของเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจและเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
กิจกำรพิเศษ ส่วนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง ส ำนักปลัดเมืองพัทยำน้ัน       
ทำงเมืองพัทยำน ำโดยนำยกเมืองพัทยำและคณะผู้บริหำรของเมืองพัทยำ มีนโยบำยให้
เจ้ำหน้ำท่ีดังกล่ำวและออกค ำสั่งให้เป็นผู้ช่วยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร
และด้ำนกำรจัดระเบียบกำรจรำจรในพื้นท่ีต่ำงๆ ท่ัวเมืองพัทยำและท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี
ของเมืองพัทยำ นำยกเมืองพัทยำจึงได้มีค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจและเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกิจกำร
พิเศษเป็นผู้ช่วยในกำรจัดระเบียบและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรจรำจร ท้ังน้ีเมือง
พัทยำได้แต่งต้ังคณะท ำงำนในด้ำนกำรจัดจรำจรเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ
ด้ำนกำรจรำจร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนพี่เข้ำมำท่องเท่ียวในเมืองพัทยำ และ
ประชำชนท่ีอำศัยอยู่ในเมืองพัทยำ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เมืองพัทยำ  
 เน่ืองจำกปัจจุบันเมืองพัทยำประสบปัญหำทำงด้ำนกำรจรำจรติดขัด ซึ่งมำจำก
สำเหตุหลำยประกำรด้วยกัน เช่น ปริมำณกำรใช้รถส่วนตัวเพิ่มมำกข้ึน มีนักท่องเท่ียว    
เข้ำมำท่องเท่ียวในเมืองพัทยำเป็นจ ำนวนมำกข้ึนในช่วงวันหยุดโดยเฉพำะช่วงวันหยุดยำว
หรือหยุดหลำยๆ วัน ท ำให้มีปริมำณรถในเมืองพัทยำเพิ่มมำกข้ึน และในช่วงเด็กนักเรียน
เปิดเทอมจึงส่งผลให้กำรจรำจรติดขัดเป็นอย่ำงมำก และอำจส่งผลท ำให้เกิดควำมประมำท
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจรของผู้ขับข่ีรถ และคนเดินเท้ำ เช่น กำรจอดรถในท่ีห้ำมจอด 
ขับรถเร็วเกินอัตรำท่ีก ำหนด และขับรถขณะเมำสุรำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกำรจรำจร
ขำดควำมคล่องตัวและปัญหำกำรจรำจรตำมมำ ดังน้ันกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร
ในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำน้ัน ได้มีกำรบริหำรจัดกำรและจัดเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับงำนด้ำน
กำรจรำจรลงไปอ ำนวยควำมสะดวกหรือจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจรตำมบริเวณหรือจุดท่ี
เมืองพัทยำได้ก ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ดรุณี ศรีมณีรัตน์ (2558) ศึกษำเร่ือง 
แนวทำงกำรพัฒนำนโยบำยเพื่อลดอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก ในกรุงเทพมหำนคร : เขต
สำยไหม พบว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเกิดอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบกในกรุงเทพมหำนคร: 
เขตสำยไหม มีดังน้ีปัจจัยด้ำนคน ปัจจัยด้ำนยำนพำหนะ ปัจจัยด้ำนถนน และปัจจัยด้ำน
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สภำพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยท้ัง 4 ปัจจัยน้ีมีควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญเป็น
อย่ำงยิ่งในกำรส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ กำรจรำจรทำงบก 
 2. ปัญหาในการจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร การจัดระเบียบสั งคมด้าน
การจราจร  
 ด้านที่ 1 ปัญหำด้ำนอ ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจริง พบว่ำกำร
จัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำในบทบำทหน้ำท่ีของพนักงำน
เทศกิจในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี และเป็นผู้ช่วยนำยกเมืองพัทยำในกำรจัดระเบียบ
กำรจรำจรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรพร้อมท้ังปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีนำยก
เมืองพัทยำมอบหมำยในด้ำนกำรจรำจรน้ัน ท้ังน้ียังไม่มีอ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจรำจรเท่ำท่ีควร เจ้ำหน้ำท่ีมีเฉพำะหน้ำท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติและเพียงแค่เป็นผู้ช่วยในกำร
ปฏิบัติงำนเท่ำน้ัน โดยไม่มีอ ำนำจจับกุมผู้กระท ำควำมผิดท่ีเกี่ยวกับกำรจรำจร จนท ำให้
บำงเหตุกำรณ์หรือบำงสถำนกำรณ์ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
เน่ืองจำกผู้กระท ำควำมผิดรู้ว่ำเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจไม่มีอ ำนำจในด้ำนน้ีโดยตรงจึงท ำให้เกิด
ปัญหำตำมมำ ส่งผลให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจริงขำดควำมมั่นใจ และไม่มีอ ำนำจ
รองรับในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522  
 ปัจจุบันเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจเมืองพัทยำสำมำรถจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจร หรือ       
กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรปฏิบัติหน้ำ ท่ีได้โดยอำศัยอ ำนำจหน้ำท่ี             
ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง     
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 2560 ในด้ำนกำรจอดรถบนฟุตบำททำงเท้ำ ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ี
สำมำรถจับกุมและเปรียบเทียบปรับได้ ดังน้ันปัญหำด้ำนอ ำนำจหน้ำท่ีของพนักงำนเทศกิจ
ท่ีปฏิบัติงำนหรือจัดระเบียบด้ำนกำรจรำจรยังไม่มีอ ำนำจเท่ำท่ีควร มีแต่หน้ำท่ีท่ีต้องปฏิบัติ
เหล่ำน้ีจึงส่งผลให้เกิดปัญหำในด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรหรือด้ำนกำร
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรเป็นต้น 
 ด้านที่ 2 ปัญหำด้ำนอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำท่ี พบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจเมืองพัทยำ      
มีก ำลังเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรหรือกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเน่ืองจำกเมืองพัทยำเป็น     
เมืองท่องเท่ียวและมีขนำดใหญ่ดังน้ันจึงมีจุดท่ีต้องจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร          
ในหลำยจุด ซึ่งแต่ละจุดก็มีอุปสรรคท่ีแตกต่ำงกันออกไปและในแต่ละจุดก็มีจ ำนวน
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เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำจุดๆ ละ 2 นำย ซึ่งก็ไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำง
อัตรำก ำลังดังน้ันแล้วเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจเมืองพัทยำมีอัตรำก ำลังท้ังหมดประมำณ 150 นำย 
ซึ่งแบ่งเขตควำมรับผิดชอบเป็น 3 เขตดังน้ี เขตท่ี 1 นำเกลือ เขตท่ี 2 พัทยำ และเขตท่ี 3 
จอมเทียนซึ่งแต่ละเขตก็จะมีเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนจ ำนวน 3 ผลัด และเมื่ออัตรำก ำลัง
เจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหำกับกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรส่งผลต่อ
วัตถุประสงค์และไม่บรรลุเป้ำหมำยท่ีเมืองพัทยำต้ังไว้อย่ำงเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกกำรขำด
แคลนบุคลำกรในด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
 ด้านที่ 3 ปัญหำด้ำนผู้ขับข่ีรถท่ีไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ พบว่ำผู้ใช้รถใช้ถนน         
เป็นจ ำนวนมำกไม่ว่ำจะเป็นชำวไทยหรือชำวต่ำงชำติท่ีอำศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยำหรือท่ี
เป็นนักท่องเท่ียวเหล่ำน้ันต่ำงก็ใช้รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ท่ีเป็นส่วนตัวในกำรเดินทำงหรือ
กำรท่องเท่ียวในเมืองพัทยำและในหลำยๆ ครั้งท่ีผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ยอมปฏิบัติตำมกฎจรำจร
หรือได้มีกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบตำมท่ีซึ่งทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ไม่ว่ำจะเป็นสัญญำณไฟ
จรำจรต่ำงๆ ป้ำยจรำจรห้ำมกลับรถ ห้ำมเลี้ยว หรือป้ำยด้ำนกำรจรำจรต่ำงๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรเป็นอย่ำงมำก ปัญหำเหล่ำน้ีเกิดข้ึนได้ทุกจุด
ทุกบริเวณท่ัวเมืองพัทยำและเกิดข้ึนเป็นประจ ำและสำเหตุก็มำจำกกำรจอดรถในท่ี        
ห้ำมจอด หรือห้ำมจอดรถบนฟุตบำททำงเท้ำอย่ำงเช่น กรณีท่ีผู้ขับข่ีนึกอยำกจะเลี้ยว        
ก็เลี้ยว นึกอยำกจะจอดก็จอด โดยไม่ค ำนึงถึงกฎระเบียบและไม่เคำรพสัญลักษณ์ด้ำน
กำรจรำจรต่ำงๆ เหล่ำน้ีจึงเกิดอุบัติเหตุตำมมำเป็นต้น 
 3. การจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ของศาลาว่าการ  
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 
 จำกกำรลงพื้นท่ีของผู้ศึกษำท่ีมีกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และเก็บข้อมูล
จำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ พบว่ำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดระเบียบสังคมด้ำน
กำรจรำจรในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำน้ันในเบ้ืองต้นทำงเมืองพัทยำได้มีกำรประชุมคณะท ำงำน
ด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจรข้ึน และมีกำรแต่งต้ังคณะท ำงำน พร้อมท้ังมี
กำรบูรณำกำรร่วมกันจำกหลำยหน่วยงำนท่ีดูแลในด้ำนกำรจรำจรเพื่อให้เกิดภำพลักษณ์ท่ี
ดีต่อเมืองพัทยำและเน่ืองจำกเมืองพัทยำเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีควำมปลอดภัยในด้ำน
กำรจรำจรซึ่งก็เป็นไปตำมนโยบำยของคณะผู้บริหำรของเมืองพัทยำ  
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 ส่วนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในล ำดับต่อมำมีกำรลงพื้นท่ีส ำรวจประชำสัมพันธ์
กวดขันจัดระเบียบในด้ำนกำรจรำจร และบูรณำกำรร่วมระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจ         
เมืองพัทยำกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจเมืองพัทยำเพื่อจัดระเบียบและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำน
กำรจรำจร ท้ังน้ีเมืองพัทยำก ำลังผลักดันและมีข้อหำรือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
กฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับให้เกิดข้ึนเพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจ    
ในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยท่ีเกี่ยวกับกำรจรำจรให้ครอบคลุมในบริบทพื้นท่ีของเมือง
พัทยำ ต่อไป  
 
 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิในการพฒันาการจัดระเบยีบสังคมด้านการจราจร ของศาลา
ว่าการเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 กลุ่มตัวอย่ำงมีข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำ กำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร       
ในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำ ของศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ดังน้ี 
 1. ควรให้เมืองพัทยำแต่งต้ังคณะท ำงำนหลำยๆ คณะ ในด้ำนกำรจัดระเบียบสังคม
ด้ำนกำรจรำจร ในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยำอย่ำงเป็นรูปประธรรมและบูรณำกำรร่วมกับต ำรวจ
ในพื้นท่ี และออกข้อบัญญัติหรือระเบียบไว้รองรับในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจ
อย่ำงมีประสิทธภิำพ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงแท้จริง 
 2. เสนอแนะให้เมืองพัทยำควรเพิ่มอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจรำจร หรือด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมด้ำนกำรจรำจร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรในแต่ละจุด หรือแต่ละบริเวณท่ีต้องมีกำรจัดระเบียบควรจะมีกำรขยำย
โครงสร้ำงด้ำนงำนจรำจรให้เป็นเอกลักษณ์เฉพำะเมืองพัทยำเพื่อจะได้รองรับด้ำน
กำรจรำจรในนำมของเมืองท่องเท่ียวต่อไป 
 3. ควรให้เมืองพัทยำจัดให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจหรือ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีดูแลด้ำนงำนจรำจร ในส่วนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง          
ส ำนักปลัดเมืองพัทยำ หรือควรมีค ำสั่งแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 
พ.ศ.2522 และผู้ท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำรจรำจรโดยตรงเพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนมีขวัญ
และก ำลังใจ ท่ีเต็มไปด้วยควำมปิติ ควำมยินดีและควำมมั่นใจในควำมถูกต้อง โดยยึด
หลักเกณฑ์และระเบียบต่ำงๆ ท่ีทำงเมืองพัทยำได้ก ำหนดไว้หรือมีกำรฝึกอบรมทบทวนเป็น
ประจ ำทุกๆ 3 เดือน 
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