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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้
นกัทอ่งเท่ียวตามมาตรฐานสากล: กรณีศกึษา พทัยา สิงคโปร์” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทัง้ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย และท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ การวิจยัเอกสาร มุ่งศกึษาการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์
ท้องถ่ิน เว็บไซต์ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการประทษุร้ายนกัทอ่งเท่ียว จากนัน้ผู้วิจยัสมัภาษณ์เชิงลึกบคุคล
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (ผู้ บริหารเมืองพัทยา) ผู้ แทนจากหน่วยงานการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานพทัยา ส่ือมวลชนท้องถ่ิน นกัธุรกิจในพทัยา อาสาสมคัรต ารวจ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียวพทัยาและสิงคโปร์ ท่ีมี
ตอ่ประเด็นสภาพปัญหาท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวในพทัยาไม่ปลอดภยั และความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้าง
ความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยา จากนัน้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งผู้ ให้ข้อมลูหลกัเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่นกัวิชาการท่ีสอนด้านส่ือสารมวลชนใน
ประเทศสิงคโปร์ (มหาวิทยาลยันานยาง เทคโนโลยี สิงคโปร์) นักวิชาการด้านภาษาไทยท่ีสอนใน
ประเทศสิงคโปร์  (มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ )  คนไทยท่ีอาศัยอยู่ ในประเทศสิงคโปร์             
พลเมืองสิงคโปร์ นักท่องเท่ียวชาวอเมริกัน นักท่องเท่ียวชาวเวียดนาม ในประเด็นการสร้างความ
ปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศของประเทศสิงคโปร์  

ผลการศกึษาจากเอกสารแบง่ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การน าเสนอข่าว
การประทุษร้ายนักท่องเท่ียวในพัทยา ประเด็นท่ีสอง การน าเสนอข่าวการจัดประชุม อบรมสร้าง
ความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียว ประเดน็ท่ีสาม การน าเสนอขา่วการลงพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือตรวจ
รักษาความสงบเรียบร้อยในพทัยา ส่วนประเด็นความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเทศไทยท่ีมี
ตอ่สาเหตท่ีุท าให้นกัทอ่งเท่ียวในพทัยาไม่ปลอดภยั พบว่า เกิดจากโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองพทัยา
ท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการและประชาชนในพทัยา เกิดจากการแบง่
เขตน า้ท่ีไม่ชดัเจน เกิดจากการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ เกิดจากหน่วยงานรัฐสบัสนใน
บทบาทของตนเอง และเกิดจากสขุอนามยัท่ีไม่ได้มาตรฐาน ส่วนความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีมี
ตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวในพทัยา เห็นว่ารัฐควรปรับปรุงการสร้างความปลอดภัย
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองพทัยา การส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ 
การแบ่งเขตน า้ให้ชัดเจน การให้หน่วยงานรัฐเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้าง
สขุอนามยัท่ีได้มาตรฐาน  



ผลการศกึษาในประเด็นความคิดเห็นท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวใน
ประเทศสิงคโปร์ แบง่ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การสร้างความปลอดภยัด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานของเมือง ประเดน็ท่ีสอง การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด ประเดน็ท่ีสาม การพฒันาคน  

Abstract 

The research titled “The Comparative Communication in Tourist Safety and 

Security under the International Standard: A Case Study of Pattaya and Singapore” was 

qualitative research employing documentary research methodology, in-depth interviews 

with key informants in both the Kingdom of Thailand and the Republic of Singapore. The 

documentary method focused on news presentation from national newspapers, local 

newspapers, and websites reporting news about crimes against tourists. The key 

informants consisted of administrators from Chonburi, mass media, businesspersons in 

Pattaya, administrators from Tourism Authority of Thailand--Pattya Office, police officers in 

Pattya, foreign police volunteers, foreign tourists, and Pattaya’s residents. The samples 

were asked about problems of tourist safety and security in Pattaya, and tourist safety and 

security assurance in Pattaya. Then the samples residing in Singapore would be asked 

about the construction of foreign tourist safety and security in Singapore.  

Documentary research revealed that news were presented in 3 categories 
including news about foreign tourist crimes in Pattaya, news about conferences, meeting 
and training on tourist safety and security, and news about official patrols in Pattaya. Thai 
informants stated that tourist unsafety in Pattaya was caused by under standard 
infrastructure, residents and entrepreneurs’ negligence, unclear territorial water, inefficient 
law enforcement, state authorities’ confusing roles and duties, and under standard 
hygiene. In addition, the informants suggested that the construction of tourist safety and 
security could be conducted by the improvement of the infrastructures in Pattaya, 
communication about tourist crimes and dangers, clear territorial water, better and stricter 
law enforcement, and standardized hygiene. 



 The construction of tourist safety and security in Singapore was divided in 3 
categories including safe infrastructure of the city, strict law enforcement, and human 
development.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์หรือสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขนาดพืน้ท่ีเล็กท่ีสุดในกลุ่มประชาคม
อาเซียน มีประธานาธิบดีเป็นประมขุและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดได้แก่ นายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่ทว่าเป็น
ประเทศท่ีมีความมัน่คงในระบบการเมืองการปกครองและมีฐานะมัง่คัง่ และถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็น
ประเทศท่ีไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากนกัเม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่กลบัมีอุตสาหกรรม
หลายอย่างตัง้อยู่ท่ีสิงคโปร์ ทัง้อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียวซึ่งจดัได้ว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ี
ส าคัญ มีความทันสมัย สะดวกสบาย สิงคโปร์เป็นทัง้ผู้ ส่งออกสินค้าหลากหลายชนิด และเป็น
ศนูย์กลางทางการเงิน ศนูย์กลางการลงทนุในภูมิภาคเอเชียมายาวนานตัง้แตอ่ยู่ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษ เป็นทัง้เมืองท่าส าหรับการขนส่งและพักสินค้าทางทะเลระหว่างโลกตะวันตกกับ
ตะวนัออก มีท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีทนัสมยัไว้บริการ มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
ความเช่ือมัน่ในความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัสูงมาก มีการศึกษาอยู่ในระดบัสูง มี
ระเบียบวินยัท่ีดี สญัลกัษณ์ของการท่องเท่ียวท่ีคนไทยรู้จกักันดีคือรูปปัน้สิงโตหรือเรียกว่า “เมอร์ไล
ออน” (หนงัสือชดุเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสิงคโปร์,2558, น.6) 

ศภุลกัษณ์ สนธิชยั (2556,น.151) ระบุว่า ประชาชนจากทัว่ทุกมุมโลกรู้จักสิงคโปร์ใน
สมยัเป็นเมืองท่าในอาณานิคมขององักฤษตัง้แตปี่ พ.ศ. 2362 ในช่วงเวลานัน้องักฤษมีอิทธิพลเหนือ
ชาวมลาย ูจากนัน้ไม่นานสิงคโปร์ได้แยกตวัออกมาจากสหพนัธรัฐมาเลเซีย  ได้สถาปนาประเทศโดย
ใช้ช่ือว่า “สิงคโปร์” ประเทศสิงคโปร์นีไ้ด้ช่ือว่าเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีประชาชนหลากหลายเชือ้ชาติ
อาศัยอยู่ร่วมกัน แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลท่ีสามารถท าให้คนสิงคโปร์รักในสัญชาติสิงคโปร์
มากกวา่จะค านงึถึงเชือ้ชาตหิรือชาติพนัธุ์ของตน เร่ืองความขดัแย้งทางเชือ้ชาติในสิงคโปร์จึงไม่คอ่ย
ปรากฏเป็นปัญหาอยา่งเดน่ชดัเพราะคนสว่นมากในประเทศตา่งคิดว่าตนเป็นคนสิงคโปร์เหมือนๆกนั 
และด้วยเหตผุลท่ีคนหลากหลายเชือ้ชาตมิารวมอยูใ่นประเทศเดียว วิถีชีวิตของคนสิงคโปร์ในปัจจบุนั
จึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมของคนหลากหลายเชือ้ชาติเข้าด้วยกัน รวมทัง้การผสมผสานการ
ด าเนินชีวิตในรูปแบบดัง้เดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ทัง้การแต่งกายแบบชาวตะวันตก การเช่ือ
เร่ืองฮวงจุ้ยแบบชาวจีน ตลอดจนอาหารการกินท่ีมีทัง้วฒันธรรมอาหารจีน และมลายู ถือได้ว่าการ
ผสมผสานวฒันธรรมเหลา่นีเ้ป็นเอกลกัษณ์ท่ีเดน่ชดัประการหนึง่ของชาวสิงคโปร์ 
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ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัของสิงคโปร์คือ ดร.โทนี ทาน เค็ง ยมั (Tony Tan Keng Yam) 
ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนท่ี 7 ของสิงคโปร์ เขาชนะการเลือกตัง้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 และเร่ิม
ด ารงต าแหนง่เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจบุนันบัได้ว่าเป็น
คนท่ี 3 ของประเทศ มีช่ือว่านายลี เซียน ลงุ (Lee Hsien Loong) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ
จากนาย โก๊ะ จ๊ก ตง สิงคโปร์มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขด้านพิธี
การ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมขุด้านบริหาร เป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางการเมืองมากท่ีสุด
ประเทศหนึ่งในโลก เพราะนบัตัง้แต่ก่อตัง้ประเทศเป็นต้นมามีรัฐบาลท่ีมาจากพรรคการเมืองพรรค
เดียวและเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากท่ีมีการควบคมุสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชนและประชาชนอย่าง
เข้มงวด 

สิงคโปร์มีลกัษณะภมูิประเทศท่ีแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนตะวนัออก และ
ส่วนตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีแนวป่าโกงกางเรียงรายอยู่รอบฝ่ัง ในส่วนกลางนัน้มีพืน้ท่ีเป็นดินปน
หินแกรนิต เป็นพืน้ราบในบางส่วน ด้านตะวนัออกเป็นท่ีราบดินเป็นกรวดปนทราย มีแม่น า้สัน้ๆไหล
ผา่น สว่นด้านตะวนัตกเฉียงใต้มีหินทรายท่ีก่อตวัเป็นหน้าผาและแนวหบุเขา มีภูเขาเตีย้ๆจ านวนมาก 
บางพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสงู ทางทิศใต้เป็นพืน้ท่ีราบลงไปในทะเล ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวนมาก 
มีเกาะสิงคโปร์เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีเกาะทัง้สิน้ 63 เกาะ 
เกาะท่ีมีขนาดรองลงมาจากสิงคโปร์ได้แก่ เกาะจูร่ง (Jurong) เกาะพูเลา เตกง (Pulau Tekong) 
เกาะพเูลา อบูิน (Pulau Ubin) และเกาะเซนโตซ่า (Sentosa) รัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้ดินถมท่ีราบลุ่ม
เพ่ือพฒันาเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนชาวสิงคโปร์และเพิ่มพืน้ท่ีของการเกษตรให้มากขึน้ 

สิงคโปร์ในปัจจุบันเป็นประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดี ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเย่ียม มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็น
หวัหน้าฝ่ายบริหาร และมีประธานาธิบดีปฏิบตัิหน้าท่ีในเชิงพิธีการ นบัตัง้แตไ่ด้รับการจดัตัง้ให้เป็น
สาธารณรัฐสิงคโปร์เม่ือปี ค.ศ.1965 สิงคโปร์ก็รับเอาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาขององักฤษมา
เป็นแม่แบบในการบริหารประเทศ ถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีระบบการเมืองท่ีมีเสถียรภาพมากเป็น
ล าดับต้นๆของโลก เพราะระบบการเมืองสามารถด าเนินไปได้อย่างมีระบบระเบียบ ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์มีเสถียรภาพท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รัฐบาลสิงคโปร์ภายใต้
การน าของนาย ลี กวน ย ูตัง้ใจท่ีจะท าให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองแห่งการลงทนุและอุตสาหกรรม มี
การตัง้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจขึน้มาก าหนดนโยบายต่างๆเพ่ือดึงดูดนักลงทุนจาก
ตา่งประเทศให้น าเม็ดเงินจ านวนมหาศาลมาลงทนุในสิงคโปร์ โดยรัฐบาลได้วางระบบภาษีท่ีเกือ้หนนุ
และเอือ้ประโยชน์ต่อนกัลงทนุอย่างเต็มท่ี ในขณะเดียวกันก็มีการจดัสรรท่ีดินและวางผงัเมืองอย่าง
เป็นระบบ มีการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเพิ่มเติมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่ีทนัสมัย 
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ท่าเรือน า้ลึก ระบบขนส่งมวลชนต่างๆ รวมไปถึงเครือข่ายทางการส่ือสารท่ีพร้อมส าหรับให้บริการ
อย่างเต็มท่ี มีการวางแผนส่งเสริมและพฒันาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการหลัง่ไหลของ
เงินทุนจากต่างชาติ และในอีกทางหนึ่งก็ได้มีการส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่องเท่ียวจนตวัเลข
รายได้ของประเทศสิงคโปร์เป็นตวัเลขท่ีมาจากอตุสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว ซึ่งคิดเป็น
จ านวนเงินมหาศาล 

รัฐบาลสิงคโปร์ใช้ “ความรู้” พฒันาเศรษฐกิจเป็นแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ โดยให้
ความส าคญักับการพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่ม ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศสิงคโปร์ท่ีประกอบด้วยผลผลิตในภาคอตุสาหกรรมท่ีมีปริมาณร้อยละ 28 และในภาคบริการ
ร้อยละ 72 อุตสาหกรรมการผลิตของสิงคโปร์เน้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และชีวภาพ
การแพทย์ตามล าดับ ในขณะท่ีภาคบริการประกอบด้วยการให้บริการทางการเงิน การค้า การ
ก่อสร้าง การตอ่เรือและบริการทางธุรกิจทัว่ๆไป นอกจากสิงคโปร์จะวางต าแหน่งของตนเองให้เป็น
ศนูย์กลางด้านการเงินแล้ว สิงคโปร์ยงัมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาให้ประเทศเป็นศนูย์กลางในด้านการ
บนิ การศกึษา การบริการทางสขุภาพ โดยเฉพาะทางให้บริการทางการแพทย์ท่ีถือได้ว่าเป็นนโยบาย
หนึง่ของรัฐบาลสิงคโปร์ท่ีได้สง่เสริมให้มีการก่อตัง้นิคมการแพทย์ชีวภาพขึน้แล้ว 

ชาธร โชคภทัระ และ ศิริศิน สารมานิตย์ (2556 น,200) ระบวุ่า รัฐบาลสิงคโปร์มีความ
เช่ียวชาญทางด้านการจดัการทรัพยากรบคุคล การบริหารจดัการภาคธุรกิจ และก าลังมุ่งพฒันาปะ
เทศโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีการแพทย์ หลังจากได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่ือว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศท่ีจะได้เปรียบประเทศอ่ืนในหลายๆด้าน 
เพราะรัฐบาลมีแนวทางการพฒันาอยา่งเป็นระบบมากกวา่รัฐบาลประเทศอ่ืน สามารถบริหารจดัการ
พืน้ท่ีอนัจ ากดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลประเทศอ่ืน ประชาชนชาวสิงคโปร์เองก็มีความ
พร้อมทางด้านภาษาอังกฤษมากกว่าประชาชนจากหลายประเทศในเอเชีย รัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากการเปิดสถานท่ี
ท่องเท่ียวมารีนาเบย์แซนด์ส (Marina Bay Sands) เกาะเซนโตซา (Sentosa Island) และการ์เดนส์
บายเดอะเบย์ (Gardens by the Bay) สวนพฤกษ์ศาสตร์ขนาดใหญ่ท่ีบรรจุพนัธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่ง
รัฐบาลสิงคโปร์ได้พร้อมท่ีจะรองรับนกัทอ่งเท่ียวจากทกุมมุโลก 

กฤติยา วงศ์เทววิมาน (2558, น.75) ระบวุ่า ประชาชนชาวสิงคโปร์มีความหลากหลาย
ทางเชือ้ชาติ ทัง้จีน อินเดีย มลาย ูและทมิฬ ยงัไม่รวมถึงผู้คนจากทกุมมุโลกท่ีมาเย่ียมเยือน หางาน
ท าและตัง้รกรากท่ีน่ี สาเหตท่ีุท าให้คนต่างวฒันธรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนัน้เป็นเพราะว่าทุก
คนมีความเท่าเทียมกัน สังเกตได้จากหนังสือในห้องสมุดหรือแม้แต่ตวัหนังสือประชาสัมพันธ์บน
รถไฟฟ้าจะต้องปรากฏเป็น 4 ภาษา คือ องักฤษ จีน มลาย ูและทมิฬ ประกอบกบัเด็กๆไม่ว่าจะเชือ้
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ชาติใดในสิงคโปร์จะได้รับการศกึษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนในประเทศ
เรียนรู้ท่ีจะอยู่กับความแตกตา่งอย่างสนัติตัง้แตย่งัเป็นเด็ก ตวัอย่างเช่น วนั Racial Harmony Day   
ท่ีจดัขึน้ในวนัท่ี 21 กรกฎาคมของทกุปี เป็นวนัส าคญัท่ีสอนให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึงความงามและ
คณุค่าของความหลากหลายในวัฒนธรรมของประเทศ โดยท่ีไม่ลืมรากฐานวัฒนธรรมของตนเอง    
วนัดงักล่าวนีน้ักเรียนจะแต่งกายชุดประจ าชาติของตนและมีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการละเล่น 
หรือท ากิจกรรมการแลกเปล่ียน เรียนรู้กบัคนตา่งวฒันธรรม เป็นต้น 

ในขณะท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ออกกฎหมาย ระเบียบบังคับท่ีเคร่งครัดมาก ท าให้หลาย
ประเทศในเอเชียมองวา่ผู้คนในประเทศสิงคโปร์น่าจะมีความเครียด มีความอึดอดัใจกบัการท่ีจ าต้อง
ท าตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการห้ามเคีย้วหมากฝร่ัง  ห้ามทิง้ขยะลงพืน้ ห้ามถ่มน า้ลายในท่ี
สาธารณะ ถ้าหากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับสูงมาก และจะต้องท าความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนบทลงโทษส าหรับการค้าขายและขนส่งยาเสพติดคือ การประหาร
ชีวิต ในขณะท่ีผู้ ท่ีมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือใช้ยาเสพติดในประเทศจะถูกลงโทษอย่างหนัก
เชน่เดียวกนั   

ด้วยเหตนีุ ้ประชาชนชาวสิงคโปร์จะไม่ถ่มน า้ลายหรือคายหมากฝร่ังในท่ีสาธารณะ ไม่
สบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ บนรถขนส่ง
มวลชน พิพิธภณัฑ์ ห้องสมดุ ลิฟต์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารทัง้ท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศและ
ไม่ติดเคร่ืองปรับอากาศ ร้านท าผม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าและสถานท่ีราชการ อีกทัง้ยงัมี
ข้อก าหนดห้ามสูบบุหร่ีในสถานท่ีบนัเทิง เช่น ในผบั ร้านคาราโอเกะและไนท์คลบัทุกแห่ง เว้นแต่มี
ห้องส าหรับสูบบุหร่ีโดยเฉพาะท่ีได้รับการอนุญาตแล้วเท่านัน้ หากผู้ ใดฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเป็น
จ านวนเงิน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ จากมาตรการท่ีเข้มงวดนีจ้ะเห็นว่าเหตุการณ์การประทุษร้าย
นกัทอ่งเท่ียวเกิดขึน้น้อยโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทย  

นอกจากประเทศสิงคโปร์จะมีการประทษุร้ายนกัท่องเท่ียวน้อยกว่าประเทศไทยแล้ว จะ
เห็นได้วา่ประเทศสิงคโปร์เคร่งครัดการบงัคบัใช้กฎหมายในหลายเร่ือง เช่น ถ้าหากชาวสิงคโปร์คนใด
ครอบครอง พล ุประทดั และดอกไม้ไฟ หรือน ามาเล่น แจกจ่ายดอกไม้ไฟท่ีเป็นอนัตราย จะต้องเสีย
คา่ปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 118,000 บาท หรือจ าคกุไม่เกิน 2 ปี หรือทัง้จ า
ทัง้ปรับ ลักษณะของชาวสิงคโปร์นัน้ถือได้ว่ามีวินัยท่ีดีเย่ียม เคารพกฎหมาย กฎจราจรและ
กฎระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะวินยัในการข้ามถนน ถนนหนทางแทบทุกเส้นจะมี
ทางข้าม ทางลอด หรือมีสะพานเช่ือมส าหรับข้ามถนน ถ้าคนขบัรถเห็นคนก าลงัยืนรอข้ามถนนก็จะ
หยดุรถให้ข้ามทนัทีหรือถ้ามีเสาสญัญาณไฟ ผู้ ท่ีต้องการข้ามถนนก็สามารถกดขอผู้ขบัข่ีรถยนต์เพ่ือ
ข้ามถนนได้ ประกอบกับเม่ือไปตามร้านอาหารหรือร้านขนมช่ือดงัต่างๆ หรือแม้แต่การรอรถแท็กซ่ี 
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มกัจะเห็นปา้ยตวัอกัษร Q อยู่ทัว่ไป ซึ่งแปลว่า ให้เข้าคิวนัน้เอง การเข้าคิวตอ่แถวขึน้รถและซือ้ของ
เป็นการกระท าท่ีปกตใินสงัคมสิงคโปร์ เพราะเม่ือใดท่ีมีการลดัคิว บคุคลนัน้จะต้องทะเลาะกบับคุคล
ท่ียืนอยูด้่านหลงัอยา่งแนน่อน  

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวจ านวนมาก ท ารายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาลในแต่ละปี แต่ทว่าในอีกด้านหนึ่ง          
ได้ปรากฏขา่วการท่ีนกัทอ่งเท่ียวถกูคนไทยประทษุร้ายอย่างตอ่เน่ือง มีทัง้นกัท่องเท่ียวเสียชีวิตเพราะ
ถูกประทุษร้าย นักท่องเท่ียวได้รับอุบัติเหตุสาหัสและอุบัติเหตุเล็กน้อย เม่ือติดตามข่าวสาร
นกัท่องเท่ียวถูกคนไทยประทุษร้ายในเมืองพัทยาจะเห็นว่ามีส่ือมวลชนรายงานข่าวอย่างต่อเน่ือง 
ล่าสุดกรณีของนักท่องเท่ียวชาวอังกฤษท่ีถูกส่ือมวลชนระดับนานาชาติน าไปรายงานข่าวไปยัง
ประชาคมโลก คือ นักเรียนหนุ่มชาวอังกฤษวัย 19 ปี จ านวน 3 คน เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยก่อนเปิดภาคการศึกษาให้เข้าเรียนระดบัมหาวิทยาลัย ทัง้ 3 คนเร่ิมต้นท่องเท่ียวจาก
ถนนข้าวสารในกรุงเทพมหานคร จากนัน้นกัเรียนชาวองักฤษกลุ่มนีไ้ด้นัง่รถทศันาจรไปเท่ียวท่ีจงัหวดั
เชียงใหม ่แตต้่องมาเสียชีวิตท่ีอ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เพราะรถท่ีแล่นไปเชียงใหม่นัน้ได้
ประสบอุบตัิเหตทุางถนน ข่าวนีไ้ด้ถกูเผยแพร่ไปทัว่โลก ท าให้สงัคมโลกตัง้ค าถามมายงัรัฐบาลไทย
ถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวท่ีถือได้ว่าอยู่ในระดบัต ่า มาตรฐานของ
คนขับรถท่ีพบว่าเกิดจากการขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนด ประกอบกับผู้ ขับรถด่ืมสุรา ท าให้มี
อาการมนึเมาขณะขบัรถ ทัง้สภาพของยานพาหนะเองท่ีไม่สมบรูณ์ ถนนหนทางขรุขระ เป็นท่ีมาของ
อบุตัเิหตใุนครัง้นี ้

เม่ือเกิดโศกนาฏกรรมขึน้ เอกอัครราชทูตจากสหราชอาณาจักรให้สัมภาษณ์ว่า 
นกัทอ่งเท่ียวชาวองักฤษมกัจะนิยมเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ 
พร้อมกบัเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดแูลนกัท่องเท่ียวชาวองักฤษให้มากกว่านี ้ประกอบกบันกัลงทนุชาว
อังกฤษจ านวนมากสนใจท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย แต่ยังมีข้อห่วงใยหรือข้อกังวลใจบาง
ประการซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน เช่น อุปสรรคทางด้านกฎหมาย อุปสรรคด้านความ
ปลอดภัย เป็นต้น ค ากล่าวนีส้อดรับกับรัฐบาลอังกฤษท่ีกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวอังกฤษต้องขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลมากเป็นอันดบัท่ี 2 รองลงมาจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะในช่วงย้อนหลังหนึ่งปีจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มีชาวอังกฤษ
เสียชีวิตในประเทศไทยทัง้สิน้ 389 คน หรือกล่าวได้ว่านักท่องเท่ียวชาวอังกฤษท่ีเดินทางเข้ามา
ทอ่งเท่ียวระยะสัน้ในประเทศไทย 2,400 คน จะต้องมีผู้ เสียชีวิต 1 คน  

มาร์กซ์ (Marks, En: Dr. Clive A Marks Quoted in Daily News, Pai Explore, p.1) 
ระบุว่า เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เด็กหนุ่มชาวอเมริกันวยั 19 ปี ได้เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ
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รถ จั ก ร ยานยน ต์ ท่ี อ า เ ภอปาย  จั ง ห วั ด แม่ ฮ่ อ ง ส อน  นอกจ าก นี  ้ อ ง ค์ ก ร เ อฟ  ไ อ  เ อ                            
(FIA Foundation,2015) ซึง่เป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีรณรงค์ให้ประชาชนปลอดภยัทางถนนระบวุ่า 
ในปี ค.ศ.2015 ประเทศต่างๆในโลกตกลงร่วมมือกนัเพ่ือก าหนดนโยบายระดบัชาติให้รัฐบาลหนัมา
ใสใ่จประชาชนไมใ่ห้ประสบอบุตัเิหตบุนท้องถนนซึ่งนบัวนัจะมีเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ เอฟ ไอ เอ ยงัระบวุ่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนักท่องเท่ียวชาวออสเตรเลียเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะในปี         
ค.ศ.2012 มีนักท่องเท่ียวชาวออสเตรเลียเสียชีวิตในประเทศไทย 111 ราย และนักท่องเท่ียวชาว
ออสเตรเลียกว่า 700 คนท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยต้องขอความช่วยเหลือจากสถาน
กงสลุ 

“พทัยา” เป็นเขตปกครองพิเศษท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของจงัหวดัชลบรีุซึ่งอยู่ในภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย มีระดบัเทียบเท่าเทศบาลนคร จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพทัยา พ.ศ. 2521 เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชายหาดท่ีมีช่ือเสียง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ราว 140 กิโลเมตร แบง่ส่วนภายในของเมืองออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ พทัยา
เหนือ พทัยากลาง พทัยาใต้ และหาดจอมเทียน ปัญหาใหญ่ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดิน
ทางเข้ามาเท่ียวในเมืองพัทยาคือ มักจะได้รับอันตรายอยู่บ่อยครัง้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจประจ า
ศนูย์บริการการทอ่งเท่ียวเมืองพทัยา กล่าวว่า ปัญหาท่ีมกัจะได้รับการร้องเรียนจากนกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ คือ การท่ีผู้ ขับข่ีรถโดยสารเรียกรับค่าโดยสารท่ีแพงเกินจริง เป็นการโกงค่าโดยสาร
นักท่องเท่ียว ปัญหาประการท่ีสองคือ พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าและบริการให้นักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศในราคาท่ีแพงเกินจริง เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลไทยควรจะให้ความส าคญัในประเด็นนี ้ประกอบ
กับมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีได้รับความเดือดร้อนถูกท าร้าย จี ้ปล้น ขโมยทรัพย์สิน การฉกชิง
วิ่งราว และถกูท าร้ายร่างกายเพ่ือแยง่ชิงเอาทรัพย์สิน ท่ีผา่นมามีนกัทอ่งเท่ียวบางรายเข้าไปท่องเท่ียว
ในสถานบริการยามค ่าคืน ผบั บาร์แล้วถกูมอมยา รูดทรัพย์ไปจนหมดตวั ปรากฏการณ์เหล่านีท้ าให้
ชาวตา่งประเทศจ านวนมากหวาดผวา ไมก่ล้าเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยอีก 

ผู้จดัการออนไลน์ (19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) ระบุว่า ประเทศไทยมีมาตรฐานในด้าน
การดแูลด้านความปลอดภยัต ่า ท าให้มีข่าวนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศได้รับอุบตัิเหตบุนท้องถนน
และอบุตัิเหตทุางน า้อยู่บ่อยครัง้ เจ้าหน้าท่ีจากสถานทูตต่างประเทศหลายคนได้แสดงความคิดเห็น 
ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยให้เร่งคิดหาวิธีการดูแลความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวให้มากกว่านี ้
โดยกล่าวว่ารัฐบาลไทยควรจะย้อนกลับมาทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและบังคับใช้ให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่ หลายเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่สามารถจบักุมตวัคนร้ายได้ 
ส่วนใหญ่ท่ีจบัได้ก็เพราะมีกล้องวงจรปิดบนัทึกภาพไว้ ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรขยายพืน้ท่ี
การติดกล้องวงจรปิดให้กว้างขวางออกไป ไม่ติดเฉพาะพืน้ท่ีในศูนย์กลางเมืองพัทยาเท่านัน้ ใน
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ภาพรวมคือเป็นพืน้ท่ีซึ่งมีความปลอดภัยอยู่ในระดบัต ่าเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น
ประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีการจดัการอยูใ่นระดบัดีมาก 

ตวัอย่างเหตกุารณ์ร้ายท่ีส่งผลกระทบต่อนกัท่องเท่ียวในเมืองพัทยาท่ีเป็นข่าว คือ คืน
วนัท่ี 28 มกราคม /ถถค ร้อยต ารวจโทจกัรกฤษ จันตาค า ร้อยเวรสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมือง
พทัยาได้รับแจ้งจากนกัท่องเท่ียวชาวจีนคือ Mr. Pan Feng อาย ุ30 ปี ว่าถกูคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ ได้
สร้อยทองไป 1 เส้น โดยซือ้สร้อยทองจากประเทศจีนในราคา 10,000 หยวน เหตุเกิดในซอยยูเมะ 
พทัยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ ขณะเดนิออกจากโรงแรมท่ีพกัเพ่ือหาซือ้ซิมโทรศพัท์ท่ี
ร้านค้าบริเวณปากซอย ระหว่างท่ีเดินทางกลบัโรงแรมได้ถูกคนร้ายกระชากสร้อยคอทองค าไปจาก
คอ ไม่สามารถจดจ าย่ีห้อรถจกัรยานยนต์ท่ีคนร้ายขบัข่ีได้ หลงัเกิดเหต ุMr. Pan Feng ได้เข้าแจ้ง
ความกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจพร้อมกบัร้องทุกข์ต่อมคัคเุทศก์ท่ีน าเท่ียวให้ช่วยแปลภาษาในการส่ือสาร
กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐของประเทศไทย นกัท่องเท่ียวชาวจีนรายนีก้ล่าวว่า จะไม่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยอีกเพราะเกรงวา่จะถกูดกัซุม่ท าร้ายดงัเชน่ท่ีเกิดขึน้ (หนงัสือพิมพ์พทัยาเดลินิวส์, พาดหวั
ขา่วนกัทอ่งเท่ียวจีนถกูวิ่งราวสร้อยคอทองค าในเมืองพทัยา มกราคม,2558,น.1) 

กลา่วได้วา่ส่ือมวลชนสามารถแสดงบทบาทรายงานข่าวสารให้นกัท่องเท่ียวตระหนกัถึง
อนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ ทัง้ภยัท่ีจะเกิดขึน้จากการถกูลอบท าร้าย ชิงทรัพย์ จี ้ปล้น ภยัจากการลกัทรัพย์ 
และภัยจากการได้รับอุบัติเหตุทางถนนอันเน่ืองมาจากความประมาทเลินเล่อต่างๆ นอกจากนี ้
ส่ือมวลชนยงัสามารถแสดงบทบาทวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจดัการของหน่วยงานรัฐ การท างาน
ของทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว อีกทัง้ยังมี
บทบาทประชาสมัพนัธ์โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวได้ เช่น การรณรงค์ให้
ผู้ขบัข่ียานพาหนะสาธารณะตระหนกัถึงความส าคญัของการเอาใจใส่นกัท่องเท่ียว การไม่ขดูรีดค่า
โดยสารท่ีแพงเกินจริง รวมถึงการส่ือสารไปยงัพ่อค้า แม่ค้าในเมืองพทัยาไม่ให้โกงราคาสินค้าและ
คา่บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว นอกจากนี ้ส่ือมวลชนยงัสามารถแสดงบทบาทเรียกร้องให้ประชาชนรักษา
กฏ กติกา มารยาทในการด าเนินชีวิต ไม่พูดจาหยาบคาย เหน็บแนมนกัท่องเท่ียวเม่ือไม่ซือ้สินค้า    
แต่ทว่าท่ีผ่านมามีผู้ วิพากษ์วิจารณ์ว่าส่ือมวลชนละเลยการแสดงบทบาทดังกล่าวนี ้ทัง้ท่ีส่ือมี
ศกัยภาพและอยูใ่นวิสยัท่ีสามารถท าได้  

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยต้องการศึกษาการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน เว็บไซต์ เก่ียวกับการประทุษร้ายนักท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ในพัทยา 
จากนัน้ศกึษาในประเด็นหน่วยงานรัฐในพืน้ท่ีเมืองพทัยาจดัประชมุ อบรม เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยา และศึกษาประเด็นการลงพืน้ท่ี
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ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐในพทัยาเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ี
เดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยา  

จากนัน้ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ส่ือมวลชนท้องถ่ิน 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ผู้บริหารเมืองพทัยา และผู้แทนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส านกังานพทัยา นกัธุรกิจในเมืองพทัยา เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ประชาชน ในประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อ
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพัทยา อันได้แก่ สภาพปัญหาท่ีท าให้
นกัทอ่งเท่ียวพทัยาไม่ปลอดภยั และความคิดเห็นท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศในพทัยา หลงัจากนัน้ ผู้ วิจยัจะเดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์เพ่ือสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล
หลกัท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ ทัง้ท่ีเป็นคนสญัชาติไทยและเป็นชาวตา่งประเทศ ในประเด็นการ
สร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ 
โดยศกึษาตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ.2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 จึงน ามาสู่ปัญหาใน
การวิจยัครัง้นี ้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน เว็บไซต์ 
เก่ียวกบัการสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา ได้แก่ การประทษุร้ายต่อ
นกัท่องเท่ียว การจดัประชุม อบรม สร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีรัฐลงพืน้ท่ีตรวจ
รักษาความสงบเรียบร้อยให้นกัท่องเท่ียวในพทัยา 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเ ก่ียวข้อง ส่ือมวลชนท้องถ่ิน นักธุรกิจเมืองพัทยา เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
อาสาสมัครต ารวจชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ และประชาชน ในประเด็นความไม่
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในพัทยา และประเด็นวิธีการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยา 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการ คนไทยท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
พลเมืองสิงคโปร์ และนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในสิงคโปร์ ในประเด็นการสร้างความปลอดภยัให้
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ 

ค ำถำมน ำวิจัย 

1. หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ น าเสนอข่าวเก่ียวกบัการ
สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพัทยา  ในประเด็นการประทุษร้ายต่อ
นกัทอ่งเท่ียว การจดัอบรมสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีรัฐลงพืน้ท่ีตรวจรักษาความ
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สงบเรียบร้อยให้นักท่องเท่ียวในพัทยา แบ่งออกเป็นประเด็นย่อยอะไรบ้าง แต่ละประเด็นมี
รายละเอียดอยา่งไร 

2. บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ส่ือมวลชน
ท้องถ่ิน นักธุรกิจเมืองพัทยา เจ้าหน้าท่ีต ารวจ อาสาสมัครต ารวจชาวต่างชาติ นักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศ และประชาชน มีความคดิเห็นตอ่สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพทัยาอยา่งไรบ้าง และมีความ
คดิเห็นตอ่วิธีการสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวท่ีพทัยาอย่างไร  

3. บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย นกัวิชาการ คนไทยท่ี
อาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ พลเมืองสิงคโปร์ และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ มีความคิดเห็นต่อ
การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในประเทศสิงคโปร์อยา่งไร 

ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยเ ร่ือง “การส่ือสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้
นกัท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล: กรณีศกึษา พทัยา สิงคโปร์” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการ
วิจยัเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลกึ ในสว่นการวิจยัเอกสาร ผู้วิจยัมุง่ศกึษาการน าเสนอข่าวของส่ือ 
ทัง้ส่ือหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน เว็บไซต์ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการประทุษร้าย
นักท่องเท่ียว จากนัน้สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น บุคคลท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (ผู้บริหารเมืองพทัยา) ผู้แทนจากหน่วยงาน
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานพัทยา ส่ือมวลชนท้องถ่ินในพัทยา นักธุรกิจเมืองพัทยา 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ อาสาสมคัรต ารวจชาวตา่งชาติ ประชาชน และนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเคย
เดินทางไปท่องเท่ียวพทัยาและสิงคโปร์ ท่ีมีตอ่ประเด็นสภาพปัญหาท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวในพทัยาไม่
ปลอดภยั และประเด็น วิธีการสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในพัทยา จากนัน้สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ใน
ประเดน็การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในประเทศสิงคโปร์ โดยศกึษาตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

นิยำมศัพท์ 

กำรน ำเสนอข่ำวเก่ียวกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวตำมมำตรฐำนสำกล 
หมายถึง หมายถึง การท่ีหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน เว็บไซต์ น าเสนอข่าวเก่ียวกับ
การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวในด้านตา่งๆ ประกอบด้วย 
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 กำรน ำเสนอข่ำวกำรประทุษร้ำยต่อนักท่องเที่ ยว  หมายถึง หนังสือพิมพ์
ระดบัชาต ิหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน เว็บไซต์ น าเสนอขา่วการท่ีบคุคล กลุม่บคุคล ทัง้สญัชาติไทยและมิใช่
สญัชาตไิทยใช้ก าลงัทางกายภาพท าให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับบาดเจ็ดและสญูเสียทรัพย์สิน แบง่ออกเป็น  

o การประทษุร้ายตอ่ร่างกายนกัทอ่งเท่ียว หมายถึง การท่ีบคุคลซึง่เป็นคนไทย และ
ชาวต่างประเทศ ใช้ก าลังทางกายภาพท าให้นักท่ องเ ท่ียวได้รับบาดเจ็บ ในงานวิจัยชิ น้นี ้
ประกอบด้วย  

  การใช้ก าลังชก ต่อย ทุบ ตี ถีบ เตะ กระทืบ ผลัก เหว่ียง นักท่องเท่ียวท่ี
เดนิทางมาเท่ียวพทัยา  

  การใช้อาวุธ อนัประกอบด้วย ขวด ไม้ หมวกกันน็อค และวสัดอ่ืุนเป็นอาวุธ
ท าให้นกัทอ่งเท่ียวเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ  

o การประทุษร้ายต่อทรัพย์สินนักท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีบุคคลซึ่งเป็นคนไทย
และชาวตา่งประเทศฉกชิงวิ่งราวของมีคา่ของนกัท่องเท่ียว ประกอบด้วย  

  การลกัขโมยทรัพย์นกัทอ่งเท่ียว 
  การปีนขึน้ท่ีพกัอาศยัของนกัท่องเท่ียวเพ่ือลกัทรัพย์ 
  การฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินนกัทอ่งเท่ียว 

 กำรจัดอบรมเพื่ อสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นักท่องเที่ยวที่เดนิทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในพัทยำ ในงานวิจยัชิน้นี ้ประกอบด้วย 

 การจดัอบรมเพ่ือพฒันาความรู้  
 การจดัอบรมเพ่ือสร้างทศันคตท่ีิดี 
 การจดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะ 

 เจ้ำหน้ำที่ รัฐลงพื น้ที่ ตรวจรักษำควำมสงบเรียบร้อยในเมืองพัทยำ 
ประกอบด้วย  

o    การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยทัว่ไป  
o    การลงพืน้ท่ีตรวจการค้าประเวณี 
o    การลงพืน้ท่ีตรวจยาเสพตดิในสถานประกอบการ 

สภำพปัญหำที่ เกิดขึน้กับนักท่องเที่ยวในพัทยำ หมายถึง การท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักแสดงความ
คดิเห็นในประเดน็  

 สำเหตุของปัญหำที่ท ำให้นักท่องเที่ยวพัทยำไม่ปลอดภัย  วัดจาก การท่ีผู้ ให้
ข้อมลูหลกักลา่วถึงมลูเหตท่ีุท าให้นกัทอ่งเท่ียวในพทัยาไมป่ลอดภยั ประกอบด้วย 

o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากโครงสร้างพืน้ฐานท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน  
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o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากความประมาท 
o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากการแบง่เขตท่ีไมช่ดัเจน 
o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ 
o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากหนว่ยงานรัฐสบัสนในบทบาทของตนเอง 
o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากสขุอนามยัท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 

 ควำมคิดเห็นที่ มีต่อกำรส่ือสำรที่สร้ำงควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวตำม
มำตรฐำนสำกล หมายถึง การท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่วถึงวิธีการ หรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาด้านความไม่ปลอดภยัท่ีเกิดขึน้แก่นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
พทัยา ประกอบด้วย  

o การสร้างความปลอดภยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง  
o การนกัทอ่งเท่ียวตระหนกัถึงอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้  
o การแบง่เขตน า้ให้ชดัเจน  
o การให้ตระหนว่ยงานของรัฐเข้มงวดกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย  
o การสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าใจในบทบาทของตนเอง 
o การสร้างสขุอนามยัท่ีได้มาตรฐาน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกงำนวิจัย 

ประโยชน์ด้ำนวิชำกำร  
งานวิจยัชิน้นีใ้ช้ระเบียบวิธีการวิจยัด้วยการวิจยัเอกสารในประเด็นการน าเสนอข่าวการ

ประทษุร้ายนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา ความคิดเห็นของผู้ เก่ียวข้องเก่ียวกบัสภาพปัญหา
ท่ีเกิดขึน้และวิธีการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยา และความคิดเห็นของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในประเดน็การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวในประเทศ
สิงคโปร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะได้รับ
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารทาง
การเมือง จะได้รับประโยชน์โดยตรง สามารถน าเอาระเบียบวิธีการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการท า
วิทยานิพนธ์ได้ นอกจากนี ้ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา จะได้รับงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยและในประเทศสิงคโปร์ งานวิจยัชิน้นีจ้ึง
เป็นประโยชน์ต่อนิสิตท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดบัมหาบณัฑิต และเป็นประโยชน์ต่อภาควิชานิเทศ
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ศาสตร์ เป็นประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
บรูพา 

ประโยชน์ด้ำนนโยบำย 
รัฐบาลท่ีน าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ได้เร่งก าชบัให้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องกับ

การท่องเท่ียวเข้มงวด จริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการเฝ้าระวังไม่ให้นักท่องเท่ียวจาก
ตา่งประเทศถกูท าร้ายและถกูแยง่ชิงทรัพย์สินดงัท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้ โดยเฉพาะในระยะหลงัท่ีมกัจะเกิด
เหตกุารณ์นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศเสียชีวิตในประเทศไทยอยา่งตอ่เน่ือง 

ผู้ บริหารจังหวัดชลบุรี ผู้ บริหารเมืองพัทยา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเมืองพัทยา ชมรม
เครือขา่ยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเมืองพทัยา สมาคมมคัคเุทศก์พทัยา สถานีต ารวจเมืองพทัยา 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ สามารถน าเอาผลการศกึษาชิน้นีไ้ปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พฒันาเมืองพทัยาให้เป็นเมืองท่ีนกัทอ่งเท่ียวมีความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลได้ 

ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์ 

สถานกงสุลประเทศองักฤษเปิดเผยข้อมูลว่านกัท่องเท่ียวจากประเทศองักฤษนิยมเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวชาวองักฤษ 3 คนท่ีเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุบนถนน ประกอบกับปรากฏข่าวนกัท่องเท่ียวหญิง
สาวชาวองักฤษถกูคนร้ายใช้จอบตีจนเสียชีวิตท่ีเกาะเตา่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีซึ่งเป็นข่าวดงัไปทัว่โลก 
หากหน่วยงานภาครัฐไทยยังไม่ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวจะท าให้รายได้จากภาคการท่องเท่ียว
ลดลง ในขณะท่ียอดประกันภัยท่ีบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้กับนักท่องเท่ียวต่างประเทศสูงกว่า 
20,000 ล้านบาทตอ่ปี งานวิจยัชิน้นีศ้กึษาการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์
ท้องถ่ิน และจากส่ือเว็บไซต์ท่ีน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการประทุษร้ายนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ในพทัยา การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยา 
โดยเปรียบเทียบกบัการสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวของประเทศสิงคโปร์ ผู้บริหารเมืองพทัยา
สามารถน าเอาผลการวิจยันีไ้ปประยุกต์สร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวดงัเช่นรัฐบาลสิงคโปร์
สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวของตนเอง เพ่ือให้นักท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีอยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจว่าจะเดินทางมาท่องเท่ียวในพัทยาได้ตัดสินใจง่ายขึน้ เน่ืองจากเห็นว่ารัฐบาลไทยให้
ความส าคญักับการสร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
พทัยาและในประเทศไทย  
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

        กำรวจิัยเอกสำร 
 
 การน าเสนอข่าวการสร้าง 
ความปลอดภยัให้นกัทอ่ง 
เที่ยวตามมาตรฐานสากล 

  การประทษุร้ายนกัทอ่งเท่ียว 

  การจดัประชมุสร้างมาตรการ 
    รักษาความปลอดภยั 

  เจ้าหน้าท่ีรัฐลงพืน้ท่ีตรวจรักษา 
 ความสงบเรียบร้อย 

 
กำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวตำม

มำตรฐำนสำกล  

      กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
 
  สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัทอ่งเท่ียว 
       ชาวตา่งประเทศในพทัยา 

  สาเหตขุองปัญหาท่ีท าให้นกัทอ่งเท่ียว 
   ไม่ปลอดภยั 

  ความคดิเหน็ท่ีมีตอ่การส่ือสารที่สร้าง 
   ความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียว 
   ตามมาตรฐานสากล 
 
 
  

 การน าเสนอข่าวสารการสร้างความ 
ปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวในสิงคโปร์ 

  การสร้างความปลอดภยัด้านโครง 
สร้างพืน้ฐาน 

  การบงัคบัใช้อ านาจรัฐ 

  การพฒันาคน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภยัให้ประชาชน
ตามมาตรฐานสากล: กรณีศึกษาเมืองพัทยากับสิงคโปร์” อาศยัแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเมืองนา่อยู ่
2. แนวคดิการจดัการการทอ่งเท่ียว 
3. แนวคดิการพฒันาประเทศสิงคโปร์ 
4. แนวคดิเก่ียวกบัอบุตัเิหต ุ
5. แนวคดิเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์  
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

แนวคิดเมืองน่ำอยู่ 

แนวคิด “เมืองน่าอยู่” มีรากฐานมาจากแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งรัฐบาลหลาย
ประเทศได้ผลกัดนัให้เกิดขึน้อยา่งจริงจงั จดุเร่ิมต้นของแนวคดินีม้าจากการประชมุสิ่งแวดล้อมโลกใน
ปีพทุธศกัราช 2535 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ท่ีมีหลายประเทศส่งผู้น าเข้าร่วมประชุม 
ผลจากการประชุมในครัง้นัน้ท าให้เกิด “แผนปฏิบตัิการ 21” หรือเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “Local 
Agenda 21” มีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเมืองให้น่าอยู่ โดยรวมแผนปฏิบตัิการจ านวน 40 บท 
เข้าไว้ในเล่มรายงาน เนือ้หาส่วนใหญ่ในแผนปฏิบตัิการ 21 จะเก่ียวข้องกับการพฒันาเมืองอย่าง
ยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในประเทศได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เมืองของ
ตนเองตัง้แตร่ะดบัรากฐานของสงัคม  

ประเทศไทยเร่ิมต้นน าเอาแนวคิดเมืองน่าอยู่มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากการ
ด าเนินการภายใต้กรอบงานด้านสาธารณสุข จากนัน้ขยายไปสู่การด าเนินงานด้านอ่ืนๆ จนปัจจบุนั
แนวคิดเมืองน่าอยู่เข้ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยมากขึน้ คณะรัฐมนตรีได้เห็น
ความส าคัญของการสร้างเมืองให้น่าอยู่โดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 
พุทธศกัราช 2542 และได้ก าหนดให้แนวคิด “เมืองน่าอยู่” เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัในการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ.2545 – 2549 ถึงแม้ว่า
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั (พ.ศ.2555-2559) จะไม่ให้บรรจแุนวคิดเร่ืองเมืองน่า
อยูไ่ว้อยา่งชดัเจน แตเ่ปา้หมายหลกัของการพฒันาก็ยงัคงเน้นความอยู่เย็นเป็นสขุและความสงบสขุ
ของสงัคมไทย 
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ระยะเวลาท่ีผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาเมือง
ให้น่าอยู่ด้วยการรับโอนภารกิจส าคัญในการพัฒนาเมืองให้มีความเป็นอิสระในการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาชมุชนหรือเมืองของตนเอง ประกอบกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกบัสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมลูนิธิ
สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกันพฒันา “ตวัชีว้ัดเทศบาลน่าอยู่อย่างยัง่ยืน” ขึน้ตัง้แต่ปีพุทธศกัราช 
2547 เพ่ือใช้เป็นมาตรวดัส าหรับเทศบาลทกุระดบัได้น าไปประเมินผลการพฒันาของตนเอง  รวมทัง้
เป็นแนวทางให้เทศบาลน าไปก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพฒันาเมืองไปสู่ความน่าอยู่
อยา่งยัง่ยืน 

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเมืองทคัซนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดวิสยัทศัน์
ในการพฒันาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยัง่ยืนตัง้แต่ปีพุทธศกัราช 2540 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 16 
ด้านหลกัท่ีใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบส่ือสารมวลชน  2) ส่งเสริม
ประชาชนให้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 3) สร้างชุมชนให้ปลอดภัย 4) สร้างสุขภาพท่ีดีทัง้
ครอบครัวและเยาวชน 5) มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา 6) วางแผนลงทุนเพ่ือป้องกันการ
ขยายตวัของเมือง 7) เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวและแหล่งสนัทนาการในเมือง 8) ปกป้องสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของทะเลทราย 9) สร้างงานท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีดี 10) มีคณุภาพอากาศและน า้ท่ี
สะอาด 11) สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชมุชน 12) มีการอนรัุกษ์ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมของเมือง 
13) ลดภาวะความยากจน และสร้างความเท่าเทียมและโอกาส 14) สร้างเศรษฐกิจรากฐานให้
เข้มแข็ง 15) ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 16) เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจท่ี
ประสบความส าเร็จ 

ในขณะท่ีเมืองดงตนั มณฑลเซ่ียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สร้างต้นแบบ
เมืองน่าอยู่ท่ีทนัสมยั เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดประเด็นและแนวทางในการพฒันาเมืองดง
ตนัสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ท่ีทนัสมยัอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดเกณฑ์ดงันี ้1) เมืองและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยออกระเบียบควบคุมความสูงของอาคารไม่ให้เกิน 8 ชัน้ ปูหญ้าหรือปลูกพืชคลุมหลังคา            
มีกระบวนการน าน า้ท่ีใช้แล้วไปใช้ใหม่ในอาคาร 2) ระบบการขนส่ง โดยออกระเบียบใช้รถเมล์ปลอด
มลพิษด้วยการใช้เชือ้เพลิงไฟฟ้า มีบริการอินทราเน็ตส าหรับพยากรณ์เวลาในการสัญจรไปยัง
เปา้หมาย และประสานกบัผู้ ท่ีต้องการเดนิทางไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือร่วมใช้รถคนัเดียวกนั  ห้ามใช้
รถจกัรยานยนต์แบบเก่า โดยให้ใช้รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถจกัรยานแทน ออกแบบถนนให้เหมาะ
ส าหรับใช้จกัรยาน สร้างสะพานและอุโมงค์เช่ือมกนัเพ่ือประหยดัเวลาในการเดินทางไปเมืองหลวง    
3)  ของเสีย โดยออกระเบียบให้มีการออกแบบภาชนะให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ ในขณะเดียวกัน 
ขยะอินทรีย์จะถูกก าจดัโดยเตาเผา ใช้ความร้อนจากการเผาขยะไปเป็นพลงังานผลิตกระแสไฟฟ้า    
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4) พลงังาน โดยออกระเบียบให้ใช้ชีวมวล เช่น แกลบ ท่ีมีปริมาณมากในประเทศจีนโดยน ามาเป็น
เชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า การติดตัง้กังหนัลมขนาดใหญ่ริมฝ่ังทะเลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า     
ให้ทุกอาคารติดตัง้แผงผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 5) ธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยออก
ระเบียบให้จัดหาพืน้ท่ีสีเขียวในเมืองให้ได้ 27 ตารางเมตรต่อคน จัดให้มีสวนสาธารณะแบบ
ธรรมชาติ และพืน้ท่ีเกษตรจะตัง้อยู่รายรอบเมือง สร้างเส้นทางธรรมชาติใต้ถนน ใต้ทางดว่น หรือใต้
สะพาน และให้ค านึงถึงระบบนิเวศหากจะออกแบบสร้างหมู่บ้านเพ่ือท่ีอยู่อาศยั  6) สังคมและ
วฒันธรรม โดยออกระเบียบให้มีการออกแบบทางเดนิเท้าส าหรับประชาชนเดินถนนในเมือง  

สถาบนั เมอร์เซอร์ (Mercer) เป็นหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาด้านการเงินและทรัพย์สินได้
ท าการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 420 เมืองทั่วโลก โดยใช้เกณฑ์หรือองค์ประกอบ 39 
ตวัชีว้ดัในการพิจารณา ประกอบด้วย ด้านแรก ด้านการเมืองและสภาพแวดล้อมทางสงัคม ตวัชีว้ดัท่ี
พิจารณา ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมือง คดีความ การบงัคบัใช้กฎหมาย ด้านท่ีสอง ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ตวัชีว้ดัท่ีพิจารณา ได้แก่ ระเบียบ ข้อบงัคบัในการแลกเปล่ียนเงินตรา การให้บริการด้าน
การธนาคาร ด้านท่ีสาม ด้านสงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ตวัชีว้ดัท่ีพิจารณา ได้แก่ การห้าม
น าเสนอ หรือเรียกว่า “เซ็นเซอร์” การจ ากดัสิทธิส่วนบคุคล เป็นต้น ด้านท่ีส่ี ด้านสขุภาพอนามยัและ
สขุาภิบาล ตวัชีว้ดัท่ีพิจารณา ได้แก่ การให้บริการด้านการแพทย์ การจดัการขยะ การจดัการน า้เสีย 
การจดัการมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ด้านท่ีห้า ด้านการศึกษา ตวัชีว้ดัท่ีพิจารณา ไ ด้แก่ มาตรฐาน
และความพร้อมของโรงเรียนนานาชาติ และการจดัการระบบการศึกษา ด้านท่ีหก ด้านการบริการ
สาธารณะและระบบการขนส่ง ตวัชีว้ดัท่ีพิจารณา ได้แก่ การให้บริการไฟฟ้า น า้ประปา การขนส่ง 
การจราจร เป็นต้น ด้านท่ีเจ็ด ด้านนนัทนาการ ตวัชีว้ดัท่ีพิจารณา ได้แก่ ร้านอาหาร โรงหนงั สถานท่ี
ออกก าลงักาย เป็นต้น ด้านท่ีแปด ด้านสินค้าอปุโภค บริโภค ตวัชีว้ดัท่ีพิจารณา ได้แก่ ความพร้อม
ด้านอาหารหรือสินค้าท่ีใช้ประจ าวัน รถยนต์ เป็นต้น ด้านท่ีเก้า ด้านท่ีอยู่อาศยัตวัชีว้ัดท่ีพิจารณา 
ได้แก่ บ้าน ของใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ การบริการซ่อมบ ารุง เป็นต้น ด้านท่ีสิบ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ตวัชีว้ดัท่ีพิจารณา ได้แก่ สภาพภมูิอากาศ สถิตภิยัพิบตัทิางธรรมชาต ิเป็นต้น 

เมืองท่ีถูกจดัอนัดบัเป็นเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก ตามองค์ประกอบ
และตวัชีว้ดัข้างต้น มีดงันี ้อนัดบัท่ี 1 เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย อนัดบัท่ี 2 เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ อบัดบัท่ี 3 เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ อบัดบัท่ี 4 เมืองมิวนิค ประเทศ
เยอรมนั อบัดบัท่ี 5 เมืองดชัเซลดอล์ฟ ประเทศเยอรมนั อบัดบัท่ี 6 เมืองแวนคเูวอร์ ประเทศคานาดา 
อบัดบัท่ี 7 เมืองแฟรงเฟิร์ท ประเทศเยอรมนั ดบัท่ี 8 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อบัดบัท่ี 9 
เมืองเบร์ิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อบัดบัท่ี 10 เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
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ส่วนการส ารวจเพ่ือจัดล าดับเมืองน่าอยู่ในย่านภูมิภาคเอเชียนัน้ ในปี พ.ศ. 2555 
สถาบนั อีซีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล (ECA International) เป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาด้านทรัพยากรมนษุย์
ได้ท าการส ารวจวิจัยเพ่ือจัดอันดับความน่าอยู่ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดย
พิจารณาจดัล าดบัความนา่อยูจ่าก 10 องค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้1) สภาพภูมิอากาศ และภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติ 2) ความเส่ียงด้านสุขภาพและการให้บริการ 3) มลพิษทางอากาศ 4) สินค้าและบริการ      
5) โครงสร้างพืน้ฐาน  6) กิจกรรมนันทนาการ  7) ท่ีพักอาศยและสาธารณูปโภค 8) การศึกษา         
9) ความปลอดภยัในชีวิต 10) ความตงึเครียดในเชิงสงัคมและการเมือง ผลการจดัล าดบัพบว่าเมือง
ในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิคท่ีมีความนา่อยู ่10 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบัท่ี 1 กรุงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
อนัดบัท่ี 2 เมืองโกเบ ประเทศญ่ีปุ่ น อบัดบัท่ี 3 เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง  อบัดบัท่ี 4 กรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่ น อบัดบัท่ี 5 เมืองโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่ น อบัดบัท่ี 6 กรุงไทเป ประเทศไต้หวนั อบัดบัท่ี 
7 เมืองมาเก๊า ประเทศจีน อบัดบัท่ี 8 เมืองจอร์ททาวน์ ประเทศมาเลเซีย อบัดบัท่ี 9 กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ อบัดบัท่ี 10 กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

แนวคิดเมืองน่าอยู่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 
(พ.ศ.2545-2549) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยัง่ยืน” 
และได้กลไลในหลายระดบัเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายเมืองน่าอยู่สู่การปฏิบตัิจริง ประกอบด้วย กลไก
ระดบันโยบาย โดยในปี พ.ศ.2546 ได้แต่งตัง้ “คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน: เมืองน่าอยู่” ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
หรือเรียกวา่ สศช.มาท าหน้าท่ีเป็นกลไกเช่ือมประสานการด าเนินการพฒันาเมืองน่าอยู่ของส่วนกลาง
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9     
(พ.ศ.2545 – 2549) 
กลไกระดับกระทรวง –กรม โดยหลายหน่วยงานภาครัฐได้ใช้กลไกการสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกับท้องถ่ิน ผ่านหน่วยงานระดับจังหวัดและสถาบันวิชาการในท้องถ่ิน เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ใช้กลไกขบัเคล่ือนงานการพฒันาเมืองน่าอยู่ผ่านส านกังาน
สิ่งแวดล้อมภาคและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดั เป็นต้น กลไกประการ
ตอ่มาคือ กลไกระดบัท้องถ่ิน โดยส่วนใหญ่ภาคองค์กรพฒันาเอกชนจะเป็นผู้พฒันาโครงการตา่งๆท่ี
น าไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ในลักษณะ “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ลงไปเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนให้ท้องถ่ินได้น าเอาแนวคดิเร่ืองเมืองนา่อยูไ่ด้ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ียงัคงให้ความ
ต่อเน่ืองแนวคิดการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาฯฉบบัท่ี 8-10 คือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา รวมทัง้เช่ือมโยงทกุมิติของการพฒันาอย่างบรูณาการ
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ทัง้ คน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน แม้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 จะไมไ่ด้บรรจแุนวคิดเร่ืองเมืองน่าอยู่ไว้ในแผนก็ตาม แต่ก็ยงั
มีเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องคือ การพัฒนาให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และความสงบสุขของสังคมไทย   
คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง มีสขุภาวะท่ีดีขึน้ มีคณุธรรม จริยธรรม รวมถึงคณุภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยผ่านการพฒันาใน 6 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมในสงัคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยืน ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศใน
ภมูิภาคเพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม และยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าหมายทัง้หมดท่ีกล่าวมานีเ้ป็นองค์ประกอบส าคัญของแนวคิดเมือง        
นา่อยูท่ัง้สิน้ 

ตวัอยา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเร่ิมพฒันาตามแนวคิดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย 
คือ เทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดยก าหนดวิสยัทศัน์เมืองไว้ว่า “สร้างนครภูเก็ตให้เป็นนครแห่ง
ความสุข และน่าอยู่อย่างยัง่ยืน” ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัภูเก็ตท่ีเป็นเกาะล้อมรอบ
ด้วยทะเลอนัดามนั ท าให้จงัหวดัภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมในล าดบัต้นๆของทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ จากวิสยัทศัน์และลกัษณะภูมิประเทศ ผู้บริหารเทศบาลมีแนวนโยบายในการ
พฒันาเมืองในการสร้างความสขุให้แก่คนภเูก็ต โดยการท าให้เมืองภเูก็ตมีความน่าอยู่ควบคูก่บัความ
น่าเท่ียว เช่น การพฒันาบริเวณปลายแหลมสะพานหินให้เป็นพืน้ท่ีสวนสาธารณะเพ่ือการพกัผ่อน
หย่อนใจของคนในเมือง และพัฒนาพืน้ท่ีบริเวณทางเข้าสวนสาธารณะให้เป็นลานอเนกประสงค์ 
พร้อมเวทีกลางแจ้งส าหรับจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ เช่น งานแสดงสินค้าราชทัณฑ์         
งานแสดงสินค้า OTOP เป็นต้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับเมืองน่าอยู่ ผู้ วิจัยได้น าเอาแนวคิดการพัฒนาท่ี
ยัง่ยืนเพ่ือสร้างความน่าอยู่ให้กับเมืองท่ีทนัสมยัท่ีหลายประเทศในโลกได้ใช้เป็นแนวทางการพฒันา
เมือง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในประเทศได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบและพฒันาชมุชน 
เมืองของตนเองตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้ใช้แนวคิดการพฒันาตามต้นแบบเมืองน่าอยู่ไว้เป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศไทยท่ีเน้นการสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนทุกเพศ           
วยั      ให้อยู่เย็นเป็นสุข ทัง้พฒันาระบบส่ือสารมวลชน การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาท้องถ่ินของตนเอง การสร้างชมุชนให้ปลอดภยั การสร้างสขุภาพท่ีดี การวางแผนขยายตวัของ
เมือง การเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวและแหล่งสนัทนาการในเมือง การปกปอ้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ           
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การพฒันาคณุภาพของน า้และอากาศ และการสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสของประชาชน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาโดยมีเปา้หมายให้เมืองพทัยาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตอ่ไป 

แนวคิดกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียวเป็นวิถีทางหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน หมายถึง         
การท่ีบุคคลเดินทางจากจุดเร่ิมต้นแห่งหนึ่งไปยังจุดปลายทางอีกแห่งหนึ่งตามเหตุจูงใจของ           
แต่ละบุคคล คนจ านวนหนึ่งอาจมีวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเพ่ือหลีกหนีจากความจ าเจในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเอง บางคนเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆตามความอยากรู้อยากเห็น      
และเพ่ือผจญภัย กล่าวได้ว่าการเดินทางท่องเท่ียวเป็นการท าให้การด าเนินชีวิตมีสีสันมากขึน้       
บางคนเดนิทางทอ่งเท่ียวเพ่ือสร้างไมตรีหรือเพ่ือประโยชน์ทางการค้า บางคนเดินทางท่องเท่ียวโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับสถาบนัการศึกษา ในขณะท่ีบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือความ
บนัเทิงร่ืนเริงใจ      ในการเดินทางท่องเท่ียวนัน้แตล่ะคนจะเลือกยานพาหนะเหมือนกนัและแตกตา่ง
กันไป จะเห็นได้ว่าทัง้หน่วยงานของ รัฐและหน่วยงานเอกชนต่างก็เห็นว่าการท่องเท่ียวเป็น
อุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้ในทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทัง้ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้าน
วฒันธรรม การท่องเท่ียวจึงมีความส าคญัถึงขนาดท่ีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งทัง้ในประเทศไทย
และตา่งประเทศเปิดการเรียนการสอนจนกระทัง่ถึงระดบัปริญญาเอก  

นิคม จารุมณี (2544, น.2) ให้นิยาม “การท่องเท่ียว” ว่าหมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่
อาศยัปกตไิปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวเพ่ือท าการศกึษาและพกัผ่อนหย่อนใจ หรือก่อให้เกิดการ
กระท าร่วมกันของมนุษย์ทัง้ทางธรรมชาติและทางสังคม จนเป็นเหตุดึงดูดให้เดินทางไปศึกษา      
และท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ เป็นการเดินทางท่ีมีค า 3 ค าเป็นเง่ือนไข ค าแรกคือ “การเดินทาง” 
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Travel”  เป็นการเดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งโดยใช้
ยานพาหนะน าไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกล ค าท่ีสองคือค าว่า “จุดหมาย
ปลายทาง” ตรงกับภาษาองักฤษว่า “Destination” หมายถึง สถานท่ีซึ่งบุคคลเลือกเดินทางไปเยือน
ในชว่งเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยทัว่ไปจะเป็นสถานท่ีซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวและมีทศันียภาพท่ีสวยงาม 
หรือมีความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ หรือเป็นสถานท่ีท่ีมีวฒันธรรม ประเพณี หรือกิจกรรม
ท่ีน่าสนใจส าหรับตอบสนองความต้องการแก่ผู้มาเยือน ค าท่ีสามคือค าว่า “จุดมุ่งหมาย” ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “Purpose” หมายถึง การท่ีบุคคลมีวัตถุประสงค์จะเดินทางในการท่องเท่ียวนัน้     
เชน่ เพ่ือพกัผอ่น เพ่ือความบนัเทิง ซึง่ไมใ่ชก่ารเดนิทางไปเพ่ือประกอบอาชีพหรือไปอาศยัอยูป่ระจ า 
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เศกสรรค์ ยงวณิชย์  (2541,น.16) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่
อาศยัปกติไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว ด้วยความสมคัรใจตามวตัถปุระสงค์ใดๆก็ได้ท่ีไม่ใช่เพ่ือ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

จากนิยามของค าว่า “การท่องเท่ียว” ผู้ วิจยัสรุปว่า หมายถึง การท่ีบุคคลออกเดินทาง
จากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังสถานท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ          
หรือเพ่ือให้เกิดความบนัเทิงร่ืนเริงใจ  

จากความข้างต้นเป็นการสรุปความหมายของค าว่า “การท่องเท่ียว” ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการให้ความหมายค าว่า “นักท่องเท่ียว” พบว่าได้มีนักวิชาการให้ค า
นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี ้

มิลล์ และ มอริสนั (Mill and Morrison, 1985,p.139 อ้างถึงใน หม่อมหลวงตุ้ย ชมุสาย 
และคณะ (2527, น.55) ระบวุ่า “นกัท่องเท่ียว” (Tourists) หมายถึง ผู้มาเยือนชัว่คราวท่ีมาพกัอาศยั
อยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ในประเทศท่ีไปเยือน และมีเหตจุงูใจในการเยือนเพ่ือการพกัผ่อน หรือเพ่ือความ
เพลิดเพลิน หรือเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการศึกษา เพ่ือการกีฬา ถ้าหากยึดตามบทนิยามของประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีระบุว่าบุคคลท่ีเป็นนักท่องเท่ียวจะต้องเดินทางมากกว่า 100 ไมล์ (Miles)                
จากภูมิล าเนาของตนเอง หรือมีการพกัแรม 1 คืนหรือมากกว่า 1 คืน ส่วนค าว่า “นักทศันาจร” 
(Excursionists) คือ ผู้ ท่ีเดินทางมาเยือนชัว่คราวท่ีเข้าไปอยู่ในประเทศเพียงวนัเดียว (น้อยกว่า 24 
ชัว่โมง) และมิได้พกัค้างคืน หมายความรวมถึงผู้ โดยสารท่ีเดนิทางด้วยเรือส าราญด้วย 

ด้านหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหดัครู ได้ก าหนดนิยามของค าว่า  “นกัท่องเท่ียว
ภายในประเทศ” ว่าหมายถึง คนไทยหรือคนตา่งชาติท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย และได้เดินทางจาก
จงัหวดัซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัตามปกตขิองตนไปยงัจงัหวดัหรือพืน้ท่ีอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเดินทาง
ไปเพ่ือท าสิ่งใดก็ตามท่ีมิใช่การไปท างานเพ่ือหารายได้ และในการเดินทางไปนัน้ได้มีการพักในท่ี
พ านกัไมเ่กิน 60 วนั (ศกึษานิเทศก์, 2533, น.19)  

องค์การการท่องเท่ียวโลกให้ค าจ ากัดความค าว่า “นักท่องเท่ียวภายนอกประเทศ”       
ว่า หมายถึง ชาวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพ านกัอยู่ครัง้หนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน
และไมม่ากเกินกวา่ 90 วนั โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว พกัผ่อน การไปเย่ียม
เยียนญาตพ่ีิน้อง หรือเพ่ือการพกัฟืน้จากการเจ็บป่วย หรือการเดินทางมากบัเรือเดินสมทุรท่ีแวะจอด 
ณ ทา่เรือ ถึงแม้ว่าจะแวะน้อยกว่า 1 คืนก็ตาม หรือเป็นการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชมุใดๆ หรือเป็น
ตัวแทนของสมาคม ผู้ แทนศาสนา นักกีฬา ฯลฯ หรือการเดินทางมาเพ่ือติดต่อธุรกิจ แต่ไม่ใช่มี
จดุประสงค์เพ่ือมาท างานหารายได้ (วารสารการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2536, น.1) 
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นิคม จารุมณี (2544,น.25) ระบุว่า การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายได้ให้กับ
ประเทศมากท่ีสุด ยิ่ง เทคโนโลยีการส่ือสารมีความเจริญก้าวหน้ามากขึน้เท่าใด ก็ยิ่งท าให้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทมากขึน้เท่านัน้ ทัง้นีเ้พราะมนุษย์ต้องการเดินทางไปพบเห็น      
ไปสมัผสักับสิ่งใหม่ ต้องการเปล่ียนบรรยากาศท่ีซ า้ซากจ าเจจาการด าเนินชีวิตประจ าวนั และการ
ด าเนินทางไปพบปะกับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนและบุคคลอ่ืน ๆ  การท่องเท่ียวจึงมีความส าคญัต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาทางการเมือง ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนัน้ 
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ ท าให้ประเทศได้รับเงินตราเข้า
ประเทศ ซึ่งรายได้จากอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้มาในรูปของเงินตราตา่งประเทศมีส่วนช่วยใน
การสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงิน ประกอบกับรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ี
กระจายไปยังประชาชนนัน้เป็นรายได้มหาศาล ท าให้คนในสังคมเกิดอาชีพมากมาย ด้วยเหตุนี ้
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบัคนในสงัคม เน่ืองจากเป็น
อตุสาหกรรมบริการท่ีต้องใช้คนท าหน้าท่ีบริการ อีกทัง้การท่องเท่ียวยงัมีส่วนกระตุ้นให้เกิดผลผลิต
และให้มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นการผลิต
ภายในประเทศ นอกจากนีอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่มีขีดจ ากัดในเร่ืองการผลิตเพราะไม่ต้อง
พึง่พาดนิฟ้าอากาศเหมือนกบัอาชีพการท าการเกษตร  

อภิชาต อินทร์พงษ์พนัธ์ (2540,น.23) ระบุว่า องค์ประกอบของการท่องเท่ียว หมายถึง 
ธุรกิจ การบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียว โดยทั่วไป
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีหนึ่ง การคมนาคมขนส่ง การท่องเท่ียวจะเกิดขึน้ได้ 
นักท่องเท่ียวจะต้องอาศัยการคมนาคมในการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ด้านท่ีสอง สถานท่ีพัก
อาศยั นัน้จะต้องมีความปลอดภยั ไมแ่ออดั อีกทัง้เม่ือนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไปยงัสถานท่ีตา่งๆ จะต้อง
มีการพักแรมเกิดขึน้ สิ่งท่ีติดตามมาจากการพักแรมคือ การค้าขายของท่ีระลึก การขายของฝาก      
ท าให้คนในพืน้ท่ีนัน้ๆมีรายได้ไปด้วย ด้านท่ีสาม ความดงึดดูใจ ในแตล่ะพืน้ท่ีนัน้ตา่งก็มีทรัพยากรท่ี
ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวแตกต่างกัน ทรัพยากรบางอย่างสามารถดึงดูดให้คน
เดินทางไปชมมาก เช่น มีความงามตามธรรมชาติ มีชายหาดท่ีสวยงาม นกัท่องเท่ียวสามารถลงไป
เลน่น า้ได้ จงึมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไปยงัสถานท่ีแหง่นัน้มากตามไปด้วย และท าให้ประชาชนในพืน้ท่ี
สามารถขายสินค้าได้มากขึน้ด้วย ด้านท่ีส่ี  ความสามารถในการเข้าถึง หมายถึง สถานท่ีท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึงท่ีสะดวก หากสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใดก็ตามท่ีนกัท่องเท่ียวไปถึง
ได้ง่าย สะดวก ก็จะมีนักท่องเท่ียวเดินทางไปมากกว่าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยากล าบาก     
ด้านท่ีห้า สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวปรารถนาท่ีจะได้รับเม่ือเดินทางไปยงัสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวตา่งๆ ด้วยเหตนีุ ้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบดแูลสถานท่ีทอ่งเท่ียวหลายแห่งจึงพยายามก่อสร้าง
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สิ่งอ านวยความสะดวกไว้ส าหรับบริการนักท่องเท่ียว ทัง้ระบบไฟฟ้า น า้ประปา และโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต ด้านท่ีหก กิจกรรม เป็นการสร้างสรรค์ความต่ืนเต้น        
ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือน หน่วยงานหลายแห่งได้
สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การล่องแก่ง การพายเรือ การจดั
พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั เป็นต้น  

นิศา ชัชกุล (2554,น.10) ระบุว่า การท่องเ ท่ียวเป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ี
ประกอบด้วยธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม ธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัน าเท่ียว ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ส่วนธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องโดยทางอ้อม ได้แก่  ธุรกิจด้านการก่อสร้าง ธุรกิจร้านบริการซกัรีด ธุรกิจร้านเสริมสวย ธุรกิจ
เก่ียวกบัการโฆษณา เป็นต้น  

เ ม่ือพิจารณาค าจ ากัดความของค าว่า “อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว” (Tourism 
Industry)  จะพบว่าหมายถึง ธุรกิจท่องเท่ียวขนาดใหญ่ท่ีต้องอาศัยแรงงานและการลงทุนสูง         
ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงเป็นอตุสาหกรรมหนึ่งในอตุสาหกรรมประเภท
บริการท่ีมีการใช้วตัถดุบิ มีกระบวนการผลิต และมีผลผลิตเกิดขึน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีเห็นได้
ชดัเจน 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก “โรงงาน” เป็นสถานท่ีผลิตสินค้าของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
ซึ่งอาจจะเป็นพืน้ท่ีส าหรับเตรียมการผลิต หรือเป็นพืน้ท่ีผลิตและจ าหน่ายในจุดเดียวกัน เช่น           
ในโรงแรมจะมีจดุขายสินค้าและให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นต้น  

ประการท่ีสอง “สินค้าหรือบริการ” ในความหมายในกรอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว เป็นสินค้าและบริการท่ีมีทัง้ท่ีเปล่ียนกรรมสิทธ์ิได้ และไม่เป็นก็ได้ กรณีตวัอย่างท่ีสามารถ
เปล่ียนกรรมสิทธ์ิได้  เช่น การซือ้ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม การซือ้ขายสินค้าของท่ีระลึก สินค้า
บางอยา่งไมส่ามารถเปล่ียนกรรมสิทธ์ิได้ เช่น ความสวยงามทางธรรมชาติ โบราณสถาน ฯลฯ สินค้า
ทางอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวบางอย่างสามารถน ามาขายแล้วขายอีกเร่ือยไปจึงนับว่าเป็นข้อ
ได้เปรียบ เช่น ภูเขา ป่าไม้ สัตว์ป่า ชายทะเล และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เช่น            
วัด พระราชวัง สวนสนุก หรือสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า 
น า้ประปา ท่ีพกั ร้านอาหาร เป็นต้น  

ประการท่ีสาม “ผู้ ซือ้หรือลูกค้า” ในความหมายตามกรอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ลกูค้า หมายถึง นกัท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางมาชมบ้านเมือง 
ชมธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว ชมศิลปวฒันธรรม และเดินทางมาเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ 
ประการท่ีส่ี “การขนสง่สินค้าและบริการ” การขนสง่เป็นองค์ประกอบของอตุสาหกรรมทกุประเภทคือ 
ผู้ ผลิตสินค้าจะต้องส่งสินค้าไปให้ลูกค้า แต่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลับตรงกันข้าม         
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เพราะทรัพยากรทางการท่องเท่ียวซึ่งเป็นโรงงานวัตถุดิบ และสินค้าในตัวเองพร้อมสรรพนัน้ไม่
สามารถเคล่ือนท่ีได้ ผู้ ซือ้หรือนักท่องเท่ียวจะต้องเดินทางไปซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ ด้วยตนเอง       
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนัน้จะประกอบไปด้วยการวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การควบคมุ (Controlling) และ และครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท     
ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวโดยตรงและท่ีเก่ียวข้องโดยทางอ้อม การท่องเท่ียวจึงเป็นอตุสาหกรรม
หนึ่งในอุตสาหกรรมบริการเป็นเร่ืองเศรษฐกิจของชาติ เป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีเกือ้หนุนภาค
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท าให้เกิดธุรกิจประเภทอ่ืนด้วย 

พิมพรรณ สจุารินพงค์ (2553, น.2) ระบวุา่ อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอตุสาหกรรม
การบริการท่ีประกอบด้วยธุรกิจหลากหลายประเภท ประกอบด้วย ประเภทแรก ธุรกิจการโรงแรม 
หรือเรียกวา่ ธุรกิจเก่ียวกบัการพกัแรม นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวระยะไกลนัน้จ าเป็นต้องมีการ
พกัค้างแรม ด้วยเหตุนี ้จึงมีผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีสร้างท่ีพักแรมไว้คอยบริการนักท่องเท่ียว     
ซึ่งมาพร้อมกับการสร้างสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและสร้างกิจกรรมความบนัเทิง ความสนุกสนาน 
และความพงึพอใจให้กบันกัทอ่งเท่ียว ประเภทท่ีสอง ธุรกิจการน าเท่ียว หมายถึง การท่ีผู้ประกอบการ
ได้จัดยานพาหนะไว้คอยบริการนักท่องเท่ียวเพ่ือพานกัท่องเท่ียวเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยปกติจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพ่ือขายให้กับนักท่องเท่ียว 
ประเภทท่ีสาม ธุรกิจการบิน เป็นการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาตัว๋เคร่ืองบินเพ่ือเป็น
พาหนะน าพานักท่องเท่ียวเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางตามท่ีต้องการ ประเภทท่ีส่ี ธุรกิจ
ร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจด้านอาหารนีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียว 
เน่ืองจากทุกคนจะต้องรับประทานอาหาร จึงเกิดธุรกิจประเภทร้านอาหารและภัตตาคาร ท่ี
หลากหลายเพ่ือบริการนกัทอ่งเท่ียว ประเภทท่ีห้า ธุรกิจร้านขายของท่ีระลึก การด าเนินธุรกิจเปิดร้าน
ขายของท่ีระลกึถือได้วา่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการท่องเท่ียว เน่ืองจากเม่ือบคุคลออกเดินทาง
จากภมูิล าเนาของตนเองก็มกัจะคิดถึงบ้าน หรือมีความระลึกถึงบคุคลรอบข้างท่ีคุ้นเคย จึงคิดหาซือ้
สินค้าไปฝากเสมอ ด้วยเหตุนี ้ผู้ประกอบการจึงคิดหาของท่ีระลึกไว้ส าหรับขายให้กับนกัท่องเท่ียว
เพ่ือเป็นของฝาก ประเภทท่ีหก ธุรกิจรับจดัการประชมุและสมัมนา จดัเป็นธุรกิจท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง
ของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว โดยทัว่ไปมกัจะใช้ห้องประชมุหรือห้องสมัมนาของโรงแรมท่ีพกั แตใ่น
ปัจจุบนัได้มีการสร้างศูนย์การประชุมระดับมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าท่ีจะเข้ามาจัด
ประชมุ สมัมนา หรือจดันิทรรศการ  

กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียวเป็นแหล่ง ท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตรา
ตา่งประเทศ การท่ีมีนกัท่องเท่ียวจากตา่งประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศมากขึน้นัน้จึง
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เป็นการลดปัญหาการขาดดลุการช าระเงินระหว่างประเทศ อีกทัง้ยงัช่วยให้ประชาชนในพืน้ท่ีแห่งนัน้
มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึน้  

สตีเว่น (Steven, 1990, p.422 อ้างถึงใน พิมพรรณ สจุารินพงค์, 2553,น.3) ระบวุ่า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีขอบข่ายกว้าง ประกอบด้วยองค์กรของภาครัฐ และองค์กรท่ีเป็นของ
ภาคเอกชนท่ีเกิดขึน้ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้บริการนกัท่องเท่ียว เป็นการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตอบสนองความต้องการของนกัทอ่งเท่ียว ทัง้ด้านการผลิตสินค้าให้นกัท่องเท่ียวได้บริโภคและ
ใช้บริการ และการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้บริโภค เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเข้ามาทอ่งเท่ียวได้ใช้บริการและมีความพงึพอใจ  

ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลกพบว่า พิมพรรณ สุจารินพงค์, 2553,น.4) ระบุว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกนัน้ประกอบด้วยปัจจยัส าคญั 2 ประการ ได้แก่ ปัจจยั
แรกคือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางด้านประชากรในประเทศอุตสาหกรรม แต่ละประเทศจะมี
ประชากรเพิ่มสูงขึน้ หากพิจารณาตวัเลขของประชากรท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมคือในปีพุทธศกัราช 2551 
พบว่ามีจ านวน 6,705 ล้านคน คาดว่าเม่ือถึงปีพทุธศกัราช 2568 ประชากรจากทัว่โลกจะเพิ่มเป็น 
8,000 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ.2593 จะมีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเดินทางกนัประมาณ 9,352 ล้าน
คน ในจ านวนทักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวทั่วโลกนัน้ นักท่องเท่ียวสูงอายุจะมีจ านวนเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง  

องค์การการท่องเท่ียวโลกได้คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้นีก้ลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
ใหม่ โดยเฉพาะประเทศกลุ่ม “BRIC” ซึ่งประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ซึ่งมีประชากร
รวมกันมากถึงร้อยละ 40 ของประชากรโลกทัง้หมด และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้หมดร้อยละ 25       
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศในโลก จดัเป็นกลุม่ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจท่ีก้าว
กระโดด โดยคาดว่าภายในไม่เกิน 20 ปี กลุ่มประเทศดงักล่าวนีจ้ะมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจใกล้เคียง
กับกลุ่มจีแปด “G8” ซึ่งจะมีเศรษฐกิจท่ีขยายตัวเทียบเท่าสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2563                    
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนีท้ าให้ประเทศตา่งๆในโลกหนัมาสนใจ องค์การการท่องเท่ียวโลกระบุ
วา่ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเตบิโตรวดเร็วท่ีสดุ คือ จีน อาร์เจนตินา และอินเดีย ซึ่งประเทศทัง้หมดอยู่ใน
กลุม่ประเทศก าลงัพฒันาซึง่ประเทศเหลา่นีจ้ะมีการไหลเข้าของแหล่งเงินทนุจากตา่งประเทศจ านวน
มากมายมหาศาล 

ปัจจัยท่ีสองคือ ประชากรในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียว ท่ีจะตระหนักถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึน้จากการพัฒนาการท่องเท่ียวในท้องถ่ินมากขึน้ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และมีข่าวสารเก่ียวกับความส าคญัของการท่องเท่ียว และความส าคญัของ
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การรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึน้ จึงท าให้ทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมท่ีกลายเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวในลักษณะการสร้างการท่องเท่ียวยั่งยืน ดังเช่น องค์การ
สหประชาชาติได้ผลักดันแนวคิดนีใ้ห้เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศในการประชุมสุดยอดเร่ือง
สิ่งแวดล้อมกบัการพฒันา หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่ “การพฒันาอยา่งยัง่ยืน” ครัง้ท่ี 1 เม่ือปี พ.ศ. 2535  

ปัจจยัท่ีสาม คือ การให้ประเทศตา่งๆลดข้อจ ากดัและลดขัน้ตอนในการขออนญุาตเดิน
ทางเข้าประเทศ และจัดการด้านการท่องเท่ียวให้เอือ้ต่อนักท่องเท่ียวมากขึน้ เน่ืองจากในสังคม
ปัจจุบันท่ีกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนทางการค้าระหว่างประเทศมากขึน้ เช่น        
การยกเว้นตรวจลงตราวีซ่า การจดัการทางการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น การลดขัน้ตอนหรือ
ลดกฎ ระเบียบต่างๆให้แก่นกัท่องเท่ียวจึงเป็นปัจจัยท่ีเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่บริษัทน าเท่ียว
และเพิ่มความสะดวกให้นกัทอ่งเท่ียวมากขึน้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดการจัดการด้านการท่องเท่ียว ผู้ วิจัยได้
น าเอาองค์ประกอบของแนวคิดนีม้าใช้เป็นประเด็นท่ีศกึษาในงานวิจยัชิน้นี ้โดยน าเอาประเด็นการ
พฒันาทางด้านการคมนาคมขนส่ง การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งประเทศ การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียว และการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้าง
ความเพลิดเพลิน สนุกสนานให้กับนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ทัง้การสร้างความปลอดภัยให้กับ
นกัทอ่งเท่ียวตามมาตรฐานสากลในพทัยาและในประเทศสิงคโปร์  

แนวคิดกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์ 

 ฐาปนา บณุยประวิตร (2555, น.1) ระบวุ่า “สิงคโปร์” เป็นประเทศท่ีได้รับการยกย่อง
จากนานาประเทศวา่เป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านการวางผงัเมืองมากประเทศหนึ่งของโลก 
เห็นได้จากการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในประเทศสิงคโปร์ท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้ มค่า          
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ทัง้การส่งเสริมเศรษฐกิจ การสงวนรักษาพืน้ท่ีซึ่ง
สมควรแก่การอนรัุกษ์ การใช้โครงขา่ยคมนาคมจนสง่ท่ีไม่ท าลายสภาพแวดล้อม และมีประสิทธิภาพ
ในการรองรับการสญัจรไปมาของประชาชนและการขนส่งสินค้า หรือแม้แตก่ารใช้นวตักรรมด้านการ
ผังเมืองในการสร้างสรรค์กายภาพให้มีความงดงาม ตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของ
ประชาชน นกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามาในประเทศสิงคโปร์  

ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ประเทศสิงคโปร์ประสบความส าเร็จเกิดจากการประยกุต์ใช้แนวคิด
การวางผังให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ดงัจะเห็นได้จากการแบ่งภูมิภาคตามบทบาททาง
เศรษฐกิจ การสร้างศนูย์เศรษฐกิจผสมผสานการพกัอาศยัท่ีปรากฏในทกุเขตการพฒันา การก าหนด
เขตอตุสาหกรรมท่ีจ าเพาะเจาะจง และการก าหนดโซนส าหรับธุรกิจบริการ การนนัทนาการและการ
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ทอ่งเท่ียวท่ีผสมผสานการพกัอาศยัอยา่งเป็นสดัสว่น ถึงแม้วา่รัฐบาลสิงคโปร์จะไม่ได้กล่าวถึงแนวคิด
และทฤษฎีท่ีใช้พฒันาประเทศ แตท่ว่าเม่ือพิจารณากรอบแนวคิดท่ีใช้จดัท าแผนยุทธศาสตร์ในการ
พฒันา รายละเอียด ข้อก าหนด เกณฑ์เก่ียวกบัการพฒันาท่ีปรากฏในแผนแนวคิด (Concept Plan) 
และแผนแม่บท (Master Plan) แล้วจะพบว่าสิงคโปร์ได้วางแผนยุทธศาสตร์จากการบูรณาการ
แนวคิดการพัฒนาอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เข้ากับแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ่      
(New urbanism) ซึ่งจะพบการน าเกณฑ์และนโยบายจากสองแนวคิดโดยใช้เป็นเกณฑ์หลัก         
(Core Principles) ในการก าหนดยทุธศาสตร์ทางกายภาพและการพฒันาเศรษฐกิจ และสามารถ
เห็นถึงการใช้กลยทุธ์ประกอบนโยบายเป็นแนวทางในการวางผงัและออกแบบเมือง นอกจากนีย้งัพบ
ข้อก าหนดท่ีระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในทุกผังและแผนการพัฒนาของประเทศ
สิงคโปร์ 

ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการท่ีรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ได้ก าหนดแนวคิดการ
วางผงัยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศสิงคโปร์ และแนวคิดการกระจายยทุธศาสตร์ลงสู่การวางผงั
และออกแบบเมืองของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ โดยทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดการวางผัง
และออกแบบเมือง (Concept Plan 2001 หรือปีพุทธศกัราช 2544) ของประเทศสิงคโปร์ และการ
ก าหนดผงัแมบ่ทการพฒันาเมืองสิงคโปร์ในปีพทุธศกัราช 2552 (Master Plan 2008) ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

แผนแนวคดิ (Concept Plan 2001) 
สิงคโปร์ใช้แผนแนวคดิปีพทุธศกัราช 2544 โดยการก าหนดผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

ผงัการคมนาคมขนส่งเป็นแนวทางการพฒันาประเทศในระยะ 40 -50 ปี โดยมีการทบทวนแผน
ดงักลา่วในทกุ 10 ปี แผนระยะยาวนีไ้ด้ก าหนดแนวทางการใช้ท่ีดินให้มีความประหยดั เหมาะสมกบั
การเติบโตของประชากร เศรษฐกิจ และการรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนัน้ยงัได้ก าหนดแนวทาง
ในการสร้างความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการสร้างสรรค์สิงคโปร์สู่อนาคต โดยในปี พ.ศ.2549 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทบทวนแผนแนวคดิในการสร้างประเทศสิงคโปร์ใหม่อีกครัง้ โดยเน้นสาระส าคญั 5 
ด้าน ดงันี ้

ด้านท่ีหนึ่ง การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน โดยมุ่งหวงัให้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินให้คุ้มคา่มาก
ท่ีสดุ สามารถสร้างสรรค์มลูคา่การใช้ท่ีดินได้ในพืน้ท่ีท่ีจ ากดั และเน้นการใช้ประโยชน์ในการพฒันา
ท่ีดินและพัฒนาท าเลท่ีตัง้ให้ยืดหยุ่นต่อการใช้ประโยชน์ ด้านท่ีสอง การกระจายศูนย์การพัฒนา
เศรษฐกิจใหม ่เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต รัฐบาลประเทศสิงคโปร์จึงได้ก าหนดให้
ขยายศูนย์เศรษฐกิจใหม่ไปยังศูนย์จูล่ง (Jurong) และศูนย์พายา ลีบาร์ (Paya Lebar) ทัง้นี ้           
ได้วางแผนควบคมุการเติบโตของศนูย์เศรษฐกิจใหม่ไม่ให้ส่งผลกระทบตอ่ศนูย์เศรษฐกิจเดิม ด้านท่ี
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สาม ให้ความส าคญักบัระบบการขนสง่สาธารณะ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้ทกุภาคส่วนของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องพึ่งพาการสญัจรและขนส่งจากระบบการขนส่งสาธารณะและลดความ
จ าเป็นในการใช้การขนส่งส่วนบคุคล ด้านท่ีส่ี การส่งเสริมคณุภาพชีวิตและความส านึกในอตัลกัษณ์ 
รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนกัว่าคณุภาพชีวิตของประชาชนจะดีนัน้ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัการจดัหาทางเลือก
ในการหาท่ีพักอาศัยและการสร้างสรรค์นันทนาการหลากหลายรูปแบบให้กับประชาชน                 
ในขณะเดียวกนัให้มีการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมและความรู้สึกในความเป็นเจ้าของประเทศให้
เกิดขึน้กบัคนสิงคโปร์ด้วย ด้านท่ีห้า การเข้าถึงข้อมลูวิสยัทศัน์ของเมือง รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้างระบบ
การเข้าถึงวิสยัทศัน์และแนวทางการพฒันาเมืองให้ง่ายและสะดวกในการศกึษา ท าความเข้าใจและ
ให้ข้อเสนอแนะ โดยจัดตัง้หน่วยงานพัฒนาเมือง หรือท่ีเรียกย่อๆว่า URA (The Urban 
Redevelopment  Authority) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีสถานะเป็น “กรม” มีบทบาทหน้าท่ีรักษาและวาง
แผนการใช้ท่ีดนิของประเทศสิงคโปร์เป็นศนูย์กลางข้อมลูขา่วสารในการพฒันา 

แผนแมบ่ท (Master Plan) 
แผนแม่บทของประเทศสิงคโปร์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระยะกลาง และระยะยาว 

คือช่วงเวลา 10-15 ปี และมีการทบทวนในทกุ 5 ปี เปา้หมายของแผนแม่บทนีเ้ป็นไปตามนโยบาย
จากแผนแนวคิด (Concept Plan) แต่จะแสดงรายละเอียด ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน        
และความหนาแน่นของเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคในประเทศสิงคโปร์ แผนแม่บทนีย้งัสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการก าหนดรูปทรงของเมือง การพัฒนาทางกายภาพและการก าหนดเป้าหมายการ
เติบโตของภาคธุรกิจและภาคการบริการสาธารณะในประเทศสิงคโปร์ แผนแม่บทในปีพุทธศกัราช 
2552 ยงัได้ก าหนดกลยทุธ์การวางแผนสู่ความยัง่ยืน (Planning for Sustainable) ไว้ 8 ประการ 
เพ่ือให้การจดัการพืน้ท่ี 700 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 4.6 ล้านคน สามารถเดินไป
ตามแนวทาง “Singapore Way” ท่ีเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิต         
และสภาพแวดล้อมท่ีดี กลยทุธ์การวางแผนสูค่วามยัง่ยืนดงักลา่ว ประกอบด้วย  

การธ ารงท่ีดินไว้เพ่ือการเติบโต รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการบริหารท่ีดิน
เพ่ือให้เพียงพอในการรองรับและสนบัสนนุการเตบิโตของพลเมืองในอนาคต การใช้ท่ีดินต้องค านึงถึง
การสร้างคณุคา่และมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความสมดลุระหว่างกิจกรรมการใช้ประโยชน์
กบัการสงวนรักษาท่ีดนิเพ่ือการใช้ในอนาคต 

เตรียมสภาพแวดล้อมท่ีดีส าหรับการอยู่อาศยั รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญักับการ
สร้างทางเลือกและรูปแบบท่ีอยู่อาศยัท่ีมีความหลากหลาย พร้อมๆกบัการสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดี 
และการลงทุนสาธารณูปการ เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา โรงเรียน ศนูย์บริการชุมชน สนามเด็กเล่น 
และสวนสาธารณะตามนโยบาย More Park and Green Space for Resident Needs. 
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 บ ารุงรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญัการวางแผนแม่บทเพ่ือ
พฒันาสิ่งแวดล้อมในประเทศ โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐในประเทศสิงคโปร์ องค์กรเอกชน 
และประชาชนมีหน้าท่ีในการบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมของสิงคโปร์ให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา ดงัเชน่ ถนนทกุสายหรือจะต้องมีความเขียวร่มร่ืน มลภาวะท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาหรือ
แม้แตบ่ริเวณท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนจะต้องถกูบริหารจดัการไมใ่ห้มีผลกระทบตอ่สาธารณชน 

บูรณาการแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินกับการคมนาคมขนส่ง  รัฐบาลสิงคโปร์ให้
ความส าคญักับสร้างสมดลุในการใช้ประโยชน์ท่ีดินกับการคมนาคมขนส่งด้วยการบูรณาการแผน
แม่บทตามเป้าหมายการลดความจ าเป็นในการเดินทาง ได้แก่ ความพยายามในการส่งเสริมให้
ประชาชนให้มีท่ีอยูอ่าศยัใกล้สถานท่ีท างานหรือใกล้สถานีรถไฟฟ้าสาธารณะ โดยลงทนุระบบบีอาร์ที 
(BRT) และโครงข่ายระบบรางไว้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ มีการวางแผนเช่ือมตอ่ระหว่างย่านพาณิชย์
กรรมเดมิกบัศนูย์เศรษฐกิจของแตล่ะภมูิภาคตามแผน 15 ปี 

การลดความจ าเป็นในการใช้รถยนต์ รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัการวางผงัเมือง
ให้ท่ีอยู่อาศยัตัง้อยู่รายรอบย่านพาณิชยกรรม ประชาชนชาวสิงคโปร์สามารถเดินหรือใช้รถจกัรยาน
เป็นพาหนะไปท างานได้ 

การสงวนรักษาอาคารมรดกทางวัฒนธรรม รัฐบาลสิงคโปร์ได้อนุรักษ์อาคารส าคัญ     
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้มากกว่า 6,800 แห่ง และส่งเสริมให้มีการก่อประโยชน์โดยท่ีไม่
สญูเสียอตัลกัษณ์เดมิ 

การปกป้องมรดกทางธรรมชาติ รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดให้มีการกระชับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และกลุ่มอาคารในศูนย์พาณิชยกรรมและท่ีพักอาศยัไว้ในขอบเขตท่ีก าหนด ส่งผลให้
สิงคโปร์มีพืน้ท่ีท่ีเพาะปลูกพืช ไม้ดอกไม้ประดบัได้หลากหลายพันธุกรรม และมีความงดงามตาม
ธรรมชาติอยู่ เ ป็นจ านวนมาก ปัจจุบันพื น้ ท่ีอนุ รักษ์ในประเทศสิงคโป ร์ เ ป็นพื น้ ท่ี สี เ ขียว                          
ซึ่งประกอบด้วยพืชพนัธุ์สวยงามเกินกว่าร้อยละ 9 ของพืน้ท่ี มีพืชพนัธุ์นานาชนิดมากกว่า 2,300 
สายพนัธุ์ มีนกมากกวา่ 300 สายพนัธุ์ และมีสตัว์ป่าอีกจ านวนมาก 

จากการจัดอันดับของสถาบนัการจัดการนานาชาติ (International Institute for 
Management Development : IMD) สิงคโปร์ถือเป็นประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนั
อนัดบัท่ี 3 ของโลก และมีอนัดบัสูงท่ีสดุในบรรดาประเทศแถบอาเซียน โดยสิงคโปร์มีรายได้หลกัมา
จากภาคการบริการกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวมกว่า 974,396.3 ล้าน    
ดอลล่าร์สิงคโปร์ อุตสาหกรรมหลกัท่ีส าคญัล้วนเป็นอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เชน่ อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณัฑ์ และวิศวกรรม เป็นต้น 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการพฒันาประเทศสิงคโปร์พบว่ามีความแตกตา่ง
จากผู้น าหลายประเทศท่ีพฒันาประเทศชาติของตนเอง โดยเฉพาะด้านการวางแผนพฒันาศกัยภาพ
ของประเทศสิงคโปร์ท่ีเน้นการพัฒนาคนเป็นส าคัญ ผู้ วิจัยได้สรุปความแตกต่างในการพัฒนา
ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

1. การมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชน โดยมีจุดประสงค์เพิ่มเสริมสร้าง
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ ในด้านการพฒันาเศรษฐกิจนัน้ ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเสียเปรียบหลาย
ประเทศในเร่ืองปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาสงูกวา่ประเทศอ่ืนในแถบอาเซียน แตรั่ฐบาลสิงคโปร์พยายาม
พัฒนาองค์ความรู้ และมุ่งให้เกิดงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้ความรู้จากงานวิจัยในการพัฒนา
ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศให้มีระดับสูงยิ่งขึน้ไป และน าผลการวิจัยนัน้มา
พฒันาต่อยอดให้เกิดนวตักรรมเชิงธุรกิจท่ีจะช่วยสร้างความได้เปรียบและส่งเสริมศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศสิงคโปร์ อีกทัง้ยงัช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น การก าหนด
นโยบายในการพฒันาอตุสาหกรรมชีวการแพทย์  (Biomedical) ขึน้มาเป็นอตุสาหกรรมหลกัประเภท
ใหม่ของสิงคโปร์ โดยส่งเสริมพฒันาควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมหลกัเดิมท่ีนบัวนัจะมีการแข่งขนัจาก
ประเทศแถบอาเซียนสงูขึน้ 

2. การเร่งพัฒนาสงัคมเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนชาวสิงคโปร์อย่างไม่
หยุดยัง้ โดยรัฐบาลได้พิจารณาความเปล่ียนแปลงของตลาดในเอเชียและความเปล่ียนแปลงของ
ตลาดโลก และพิจารณาลักษณะทางประชากรในประเทศสิงคโปร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา      
เชน่ การวิเคราะห์การขยายตวัของประชากรในประเทศ การพิจารณาการเปล่ียนแปลงของประชากร
แต่ละวัย การค านึงถึงความหลากหลายของประชากรในประเทศ ประกอบกับรัฐบาลของประเทศ
สิงคโปร์ได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนพฒันาสินค้าและสร้างการบริการใหม่ๆ เพ่ือให้บริการประชาชนใน
ประเทศสิงคโปร์อย่างต่อเน่ือง กล่าวได้ว่าทกุโครงการของรัฐบาลสิงคโปร์มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และมุง่เน้นท่ีจะยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนชาวสิงคโปร์ให้ดียิ่งขึน้ 

3. การลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากนโยบายหลักของ
รัฐบาลสิงคโปร์คือการสง่เสริมให้เกิดการลงทนุภายในประเทศ โดยเฉพาะในด้านการวิจยัและพฒันา
ภาคธุรกิจ การหากลยทุธ์เพ่ือดงึดดูนกัลงทนุจากตา่งประเทศด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อ
การท าธุรกิจ ตวัอย่างเช่น การพัฒนาแหล่งท าเลในการให้ภาคเอกชนจากต่างประเทศเข้าลงทุน     
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเข้ามาลงทุนของนกัธุรกิจจากต่างประเทศ การให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีแก่ผู้ ท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศ จากนโยบายนีเ้องท าให้เกิดธุรกิจท่ีหลากหลายใน
ประเทศ ทัง้ธุรกิจสินค้าใหม่และธุรกิจเ ก่ียวกับการบริการแบบใหม่ เช่น เกิดอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท เกิดธุรกิจเก่ียวกบัเคมีภณัฑ์แพร่กระจายอยา่งกว้างขวาง เป็นต้น 
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4. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ในระยะยาว   
โดยรัฐบาลสิงคโปร์ตัง้เปา้หมายว่าจะวางต าแหน่งให้ประเทศสิงคโปร์เป็นศนูย์กลางการวิจยัและการ
พฒันานวตักรรมเชิงธุรกิจของอาเซียน รัฐบาลสิงคโปร์จึงจดังบประมาณเพ่ือช่วยผลกัดนัโครงการ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอีกจ านวนมหาศาล เพ่ือให้ผลการด าเนินโครงการ
เป็นไปตามท่ีรัฐบาลตัง้เปา้หมายไว้ 

ฐาปนา บุณยประวิตร (2555, น.8) ระบุว่า ผู้น าสิงคโปร์มีความชาญฉลาดในการ
ประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาโดยวางยุทธศาสตร์เมืองไว้เป็นอย่างดี โดยก าหนดยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศจากแนวคิดหลกั 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา
จากพืน้ฐานทรัพยากรของประเทศ ประเทศสิงคโปร์มีพืน้ท่ีอนัจ ากัด รัฐบาลจึงไม่ก าหนดกฎเกณฑ์
ความสูงของอาคาร หมายความว่า องค์กรภาคธุรกิจและภาครัฐของประเทศสามารถก าหนดการ
ก่อสร้างอาคารให้สูงได้ตามความประสงค์ โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านการใช้พลังงาน
และภมูิทศัน์ของเมืองเป็นส าคญั เน้นให้สามารถใช้ประโยชน์จากการด าเนินการก่อสร้างอาคารได้ทัง้
ใต้ดินและบนพืน้ดิน ประการท่ีสอง การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจากความต้องการทาง
เศรษฐกิจ รัฐบาลสิงคโปร์ทราบดีวา่กลยทุธ์ด้านผงัเมืองท่ีประสบผลส าเร็จจะต้องเร่ิมต้นจากการชีใ้ห้
ประชาชนเห็นว่าพวกเขาและประเทศสิงคโปร์จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจะมีคณุภาพท่ีดี
ขึน้ได้อย่างไร ดงันัน้ ทัง้แผนแนวคิด และแผนแม่บทจึงก าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท าการศกึษา  
วิเคราะห์ถึงความคุ้มคา่ในทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ท่ีดนิแตล่ะประเภทอยา่งละเอียด และให้สร้าง
ข้อก าหนดการใช้ท่ีดินระดบัย่าน (Zoning Ordinance) พร้อมข้อก าหนดการใช้ท่ีดินระดบับล็อก 
(Form Based Code) เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงผลตอบแทนในรูปของมลูคา่ท่ีประชาชนจะได้รับ ตลอดจนฐาน
ภาษีท่ีรัฐจะได้รับเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ หากพิสจูน์ได้วา่ในพืน้ท่ีพฒันาเดิมไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการการขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือขาดความสามารถในการรองรับนวตักรรมด้านตา่งๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว สิงคโปร์จะวางแผนก่อสร้างศูนย์เศรษฐกิจแห่งใหม่ขึน้มาทนัที  ประการท่ีสาม     
การประยุกต์ใช้แนวคิดว่าด้วย “การผงัเมือง” ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ รัฐบาล
สิงคโปร์น า “เกณฑ์” และ “แนวคิด” ในการพฒันาเมืองให้เติบโตอย่างชาญฉลาดมาประยกุต์ใช้ใน
การวางกลยทุธ์ในการพฒันาแผนแมบ่ท ประกอบด้วย ประการแรก เกณฑ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบ
ผสมผสาน โดยน าเกณฑ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสานมาก าหนดไว้ในแผนแนวคิดและท า
การบรูณาการแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินกบัการคมนาคมขนส่งในแผนแม่บท ประการท่ีสอง เกณฑ์
การพฒันาท่ีอยู่อาศยัหลายระดบัราคา โดยต้องการให้ประชาชนสามารถหาซือ้ท่ีอยู่อาศยัได้ตามท่ี
ต้องการ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทางไปท างาน เพ่ือลดการใช้รถยนต์ ประการท่ีสาม 
เกณฑ์การสร้างทางเลือกในการเดนิทางท่ีมีความหลากหลาย ประการท่ีส่ี เกณฑ์การออกแบบกระชบั
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กลุม่อาคารและชมุชนโดยเช่ือมตอ่ทางเดินระหว่างย่านและชมุชนเข้าด้วยกนั แตย่งัคงให้มีการสงวน
รักษาพืน้ท่ีการเกษตรเอาไว้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ จะเห็นว่า
รัฐบาลสิงคโปร์พยายามวางผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ ใช้ท่ีดินให้มีประโยชน์มากท่ีสุด เพราะเป็น
ประเทศท่ีมีพืน้ท่ีน้อย การก าหนดเขตอตุสาหกรรมเฉพาะ ทัง้การก าหนดแผนแม่บทระยะกลาง ระยะ
ยาว 15 ปี มีการทบทวนแผนแม่บททุก 5 ปี ให้ความส าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี               
การบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม การพฒันาการขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ การลดการใช้รถยนต์ 
การปกป้องมรดกส าคัญ ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะการ
พฒันาเมืองเพ่ือต้อนรับนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศ การพฒันาสิ่งแวดล้อมของเมืองทัง้สิ่งแวดล้อม
บนดินและสิ่งแวดล้อมทางน า้และทางอากาศ การพัฒนาการขนส่งมวลชน การพัฒนาแหล่ง
ทอ่งเท่ียว การออกแบบถนนส าหรับการจราจร เพ่ือน ามาเป็นประเดน็ในการศกึษาในครัง้นี ้

แนวคิดเก่ียวกับอุบัตเิหตุ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดอุบัติเหตุ ผลการศึกษาพบว่าได้มี
นกัวิชาการกลา่วถึงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

วิฑรูย์ สิมาโชคดี (2537,น.19) ระบวุ่า ความปลอดภยั หมายถึง การท่ีบคุคลปราศจาก
อนัตรายและห่างไกลโอกาสท่ีจะประสบอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ การศกึษาเก่ียวกบั “ความปลอดภยั” 
จึงเก่ียวข้องสัมพันธ์กับการศึกษาการเกิด “อุบตัิเหตุ” ซึ่งหมายถึง การศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้โดยท่ีมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ดีขึน้แล้วได้ก่อให้เกิดความเสียหาย      
การบาดเจ็บ การท าให้ทรัพย์สินเสียหาย และการเสียชีวิตได้ 

ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (2542,น.67) ให้ความหมายของอุบัติเหตุไว้ว่า 
หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดจากการไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือ ไม่รู้ล่วงหน้ามา
ก่อน เม่ือเกิดอบุตัเิหตขุึน้แล้วมีผลท าให้บคุคลเกิดการบาดเจ็บ หรือสร้างความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต 
หรือสญูเสียทรัพย์สิน สญูเสียโอกาสในการท างาน 

พนู (Phoon,1988,p.68 อ้างถึงใน บุญลือ ฉิมบ้านไร่,2539,น.19) ระบุว่า สาเหตท่ีุท า
ให้เกิดอุบตัิเหตมีุหลายประการ ได้แก่ ประการแรก อุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้จากการท างาน เช่น เกิดจาก
การขดัข้องของเคร่ืองจกัรกล เกิดจากการจดัเก็บเคร่ืองมือท่ีไม่เรียบร้อย หรือมีฝุ่ นละอองหนาแน่นจน
มองเห็นไม่ชัดเจนจนท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ เป็นต้น ประการท่ีสอง เกิดจากวิธีการท างานท่ีไม่
เหมาะสม เช่น การท่ีพนกังานต้องใช้มือส่งชิน้งานหรือส่งอุปกรณ์เข้าไปในเคร่ืองจกัร เป็นสาเหตทุ า
ให้เคร่ืองจกัรตดันิว้มือได้ หรือการท่ีบุคคลไม่ได้ใช้เคร่ืองมือป้องกันอนัตรายในการท างานตามท่ีได้
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ก าหนดไว้เป็นระเบียบการปฏิบัติงาน ประการท่ีสาม เกิดจากผู้ ใช้แรงงานท่ีประมาทหรือขาด
ประสบการณ์ ท าให้เกิดอุบตัิเหตุได้ ประการท่ีส่ี เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล เช่น บุคคลเกิดความ
เหน่ือยล้าหรือง่วงนอน หรือเกิดจากความเจ็บป่วยบางประการ เป็นต้น ซึ่งทัง้ 4 ประการนีล้้วนเป็น
ท่ีมาของอบุตัเิหตทุัง้สิน้ 

รุ่งรัตน์ ศรีสริุยเวศน์ (2537,น.22) กลา่ววา่ ปัจจยัพืน้ฐานท่ีท าให้เกิดอบุตัิเหตใุนสถานท่ี
ตา่งๆ มี 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก เกิดการขาดระบบการบริหารความปลอดภยั หรือบริหารความ
ปลอดภยัผิดพลาด เชน่ ขาดการวางแผนท่ีถกูต้อง ขาดการจดัอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัก่อนการ
ปฏิบตัิงาน ขาดการจดัระเบียบและควบคมุพนกังานให้ปฏิบตัิตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ขาดการ
ตรวจสอบการท างาน ขาดการแก้ไขจดุอนัตราย และขาดการจดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ในระหวา่งการปฏิบตังิาน หรือ ขาดการบงัคบัให้ต้องปฏิบตัิตามกฎหรือระเบียบในการท างาน 
เป็นต้น ประการท่ีสอง อุบตัิเหตเุกิดจากปัจจยัทางกายภาพของบคุคล เม่ือบุคคลเกิดความเม่ือยล้า
ขณะท างานก็อาจท าให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ หรือกรณีบางคนสายตาไม่ดี บางคนหไูม่ดี บางคนอ่อนเพลีย
ง่ายหรือปวดศีรษะบอ่ยครัง้ ปัจจยัเหลา่นีล้้วนเป็นสาเหตทุ าให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ทัง้สิน้  

ประการท่ีสาม ปัจจยัด้านลกัษณะทางจิตใจ ได้แก่ การท่ีบคุคลเกิดความเครียดไม่ว่าใน
ระหว่างการท างานหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ  หรือกรณีบางคนขาดความรับผิดชอบ บางคนสะเพร่า ไม่
เอาใจใส่ต่อหน้าท่ี ล้วนท าให้เกิดอุบตัิเหตไุด้ทัง้สิน้ ทัง้นี ้ได้มีการศึกษาเก่ียวกับสาเหตขุองการเกิด
อบุตัิเหตพุบว่า ความประมาทหรือความสะเพร่าเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดอุบตัิเหตมุากเกินกว่าร้อยละ 
80 ประการท่ีส่ี ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน มีเสียงดงั     
ไม่มีการระบายอากาศ หรือไม่มีการถ่ายเทอากาศท่ีดีพอ การจดัเก็บสารเคมีไม่เหมาะสม การขาด
แสงสวา่งท่ีเพียงพอในการท างาน ซึง่ล้วนเป็นสาเหตขุองอบุตัเิหตไุด้ทัง้สิน้  

ด้านเฮ็นริช (Henrich,1981,p34 อ้างถึงใน วิฑรูย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
,2550,น.20) ได้แบ่งสาเหตขุองการเกิดอุบตัิเหตไุว้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ 
ได้แก่ ประการแรก สาเหตเุกิดจากคน (Human Cause) เป็นอุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้มากท่ีสุด ส่วนใหญ่
มกัจะเกิดจากการพลัง้เผลอ หรือเรียกวา่เกิดจาก “ความประมาทเลินเล่อ” อนัเกิดจากการมีนิสยัชอบ
เส่ียง ไมร่อบคอบ จงึท าให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีสาเหตอ่ืุนท่ีท าให้เกิดอบุตัิเหตุ
ได้ เชน่ บคุลิกภาพของบคุคล ประสบการณ์ อาย ุเชาว์ปัญญา ความเหน่ือยล้า เป็นต้น  

ประการท่ีสอง สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจักร (Mechanical Cause)   
เป็นสาเหตท่ีุเกิดอุบตัิเหตรุองลงมาจากคน เช่น เกิดจากส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรตกลงมา  
ซึ่งไม่มีการเตรียมอุปกรณ์ไว้ป้องกัน หรือการท่ีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้งานช ารุด รวมถึงการวางผัง
โรงงานท่ีไม่เหมาะสม หรือการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ปลอดภยั ประการท่ีสาม สาเหตุ
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เกิดจากดวงชะตาหรือเกิดจากภยัธรรมชาติ (Acts of God) ซึ่งประการหลงันีเ้ป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิด
อบุตัเิหตนุ้อยท่ีสดุ เชน่ ฟ้าผา่ พายพุดัอยา่งแรง เป็นต้น 

ต่อมา เฮ็นริชได้ปรับเปล่ียนแนวคิดเดิมของตนเอง โดยสรุปสาเหตสุ าคญัของการเกิด
อุบตัิเหตไุว้ให้เหลือเพียง 2 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก เกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัย 
(Unsafe Acts) ซึ่งเป็นสาเหตใุหญ่ท่ีก่อให้เกิดอบุตัิเหต ุประกอบด้วย เกิดจากการท างานท่ีไม่ถกูวิธี 
หรือท าไม่ถกูขัน้ตอน หรือเกิดจากการมีทศันคติท่ีไม่ถกูต้อง เช่น คิดว่าอบุตัิเหตเุป็นเร่ืองของเคราะห์
กรรมท่ีแก้ไขหรือป้องกันไม่ได้ หรือเกิดจากความไม่เอาใจใส่ในการท างาน หรือเกิดจากความ
ประมาท พลัง้เผลอ เหม่อลอย หรือเกิดจากการมีนิสยัชอบเส่ียง หรือเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบวา่ด้วยความปลอดภยัของโรงงาน หรือเกิดจากการท างานโดยไม่ใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตราย
สว่นบคุคล หรือเกิดจากการแตง่กายไม่เหมาะสม หรือเกิดจากการถอดเคร่ืองก าลงัส่วนอนัตรายของ
เคร่ืองจกัรออกด้วยความรู้สกึร าคาญ โดยเห็นว่าท างานไม่สะดวก หรือถอดเพ่ือซ่อมแซมแล้วไม่ได้ใส่
คืน หรือเกิดจากการใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ไม่เหมาะสมกับงาน เช่น การใช้ขวดแก้วตอกตะปแูทน
การใช้ค้อน หรือเกิดจากการหยอกล้อกนัในระหว่างการท างาน หรือเกิดจากการท างานโดยท่ีร่างกาย
และจิตใจไมพ่ร้อมหรือผิดปกต ิเช่น ไมส่บาย เมาค้าง หรือทะเลาะกบับคุคลในครอบครัว เป็นต้น 

ประการท่ีสอง อุบัติเหตุเกิดจากสภาพการณ์ในการท างานท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe 
Conditions) ซึ่งอุบัติเหตุประเภทนีม้ักเกิดเป็นสาเหตุรอง ไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
เหมือนกับประการแรก สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัยนี ้ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นอันตรายของเคร่ืองจักรท่ี
เคล่ือนไหวอยู่นัน้ไม่มีสิ่งก าบงัหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ท าให้เกิดอุบตัิเหตขุึน้ระหว่างการ
ท างาน นอกจากนี ้อุบัติเหตุยังเกิดจากการวางผังโรงงานท่ีไม่ถูกต้อง และเกิดจากความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการจดัเก็บวสัดอุปุกรณ์ สิ่งของท่ีใช้ในการท างาน หรือเกิดจากพืน้โรงงานขรุขระ 
เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกสุขอนามัย        
เชน่ แสงสวา่งไมเ่พียงพอ เป็นต้น 

เบร์ิด และเจอร์แมน (Bird and German,1991,p.116) กล่าวว่า อบุตัิเหตเุกิดขึน้ได้จาก
สาเหตหุลายประการ สามารถจ าแนกออกได้ 4 ประการ ประการแรก เกิดจากคน (People) ค าว่า 
“คน” ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถึง พนักงานท่ีปฏิบตัิงานในห้องปฏิบตัิงานเท่านัน้ แต่หมายความรวมถึง 
ผู้บริหารองค์กรด้วย ทัง้นี ้เพราะผู้ บริหารคือผู้ ก าหนดนโยบาย วิศวกรผู้ ออกแบบ ช่างซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักร ผู้ จัดการท่ีมีหน้าท่ีควบคุมดูแล รวมไปถึงหัวหน้างานด้วย ประการท่ีสอง อุปกรณ์ 
(Equipment) ได้แก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีพนักงานใช้ท างาน รวมถึงยานพาหนะและท่ีครอบ
เคร่ืองจักร (Safeguard) ประการท่ีสาม วัสดุ (Material) ได้แก่ วัตถุดิบ สารเคมี และสารอ่ืนๆท่ี
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พนกังานใช้ในการท างานและใช้ในการผลิต ประการท่ีส่ี สิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ สิ่งตา่ง ๆ
ท่ีอยูแ่วดล้อม เชน่ คน อปุกรณ์ และวสัด ุฝุ่ น ไอระเหย ก๊าซ แบคทีเรีย แสง เสียง อณุหภมูิ เป็นต้น 

ด้านเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2546,น.20) ระบุว่า การเกิดอุบตัิเหตุนัน้มีสาเหตุหลัก        
2 ประการ ได้แก่ ประการแรก สาเหตุพืน้ฐานหรือสาเหตท่ีุเอือ้อ านวยให้เกิดอุบตัิเหต ุ(Basic or 
Contributing Cause) ได้แก่ 1) การบริหารจัดการและการควบคุมงานความปลอดภัยขาด
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากองค์กรไม่ได้สอนหรือให้การอบรมเก่ียวกบัความปลอดภัย และไม่บงัคบัให้
ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยั หรือกรณีท่ีไม่ได้วางแผนด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน หรือขาดการติดตามแผนการท างานด้านความปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ หรือไม่ได้ท าการ
แก้ไขจดุท่ีเป็นอนัตราย ไมไ่ด้จดัอปุกรณ์ความปลอดภยัให้กบัพนกังานหรือคนงาน ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุ
ของการเกิดอุบตัิเหตไุด้ทัง้สิน้ 2) สภาวะจิตใจของบุคคลไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสมขณะปฏิบตัิงาน  
เน่ืองจากขาดความรู้หรือจิตส านึกความปลอดภัย บางคนมีทัศนคติไม่ดีและไม่ถูกต้อง บางคนมี
ภาวะจิตใจตอบสนองช้าเกินไป บางคนขาดสมาธิและความตัง้ใจในการท างาน บางคนไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ เช่น ขวัญอ่อน ต่ืนเต้นง่าย กลัว หรือตกใจง่าย เป็นต้น 3) สภาวะร่างกายของ
บุคคลท่ีไม่ปกติ บางคนมีอาการอ่อนเปลีย้ เม่ือยล้าได้ง่าย บางคนหูหนวก บางคนสายตาไม่ดี        
บางคนสภาพร่างกายไมเ่หมาะสมกบังาน บางคนป่วยเป็นโรคหวัใจ บางคนเป็นโรคความดนัโลหิตสงู 
หรือร่างกายพิการ ไมส่มสว่น เป็นต้น 

ประการท่ีสอง สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุกะทันหัน ( Immediate Causes)        
หรือเรียกวา่สาเหตท่ีุท าให้อบุตัิเหตเุกิดขึน้ในทนัทีทนัใด ประกอบด้วย ประการแรก อบุตัิเหตเุกิดจาก
การกระท าท่ีไม่ปลอดภัยของบุคคล (Unsafe Acts) ประการนีจ้ัดเป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิด
อบุตัเิหตท่ีุเกิดจากพนกังานปฏิบตังิานโดยไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น พนกังานบางคนท าการ
ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลโดยไม่หยุดเคร่ืองจักรก่อน ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึน้  หรือการท่ีพนักงานถอด
เคร่ืองป้องกันอันตรายท่ีหน่วยงานจัดไว้ให้ขณะปฏิบตัิหน้าท่ี ท าให้ได้รับอันตรายจากอุบตัิเหตุท่ี
เกิดขึน้ หรือการหยอกล้อกนัระหว่างท างาน การไม่ปฏิบตัิตามกฎ หรือ ระเบียบท่ีก าหนดไว้ การสวม
ใส่ชดุท างานท่ีไม่รักกมุขณะท างาน การด่ืมสรุาหรือของมึนเมาขณะปฏิบตัิงาน ล้วนเป็นสาเหตท่ีุท า
ให้เกิดอบุตัิเหตใุนระหว่างการท างานทัง้สิน้ นอกจากนี ้สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัเป็นสาเหตท่ีุท าให้
เกิดอบุตัิเหตขุึน้ เช่น เคร่ืองจกัรอยู่ในสภาพช ารุด ไม่มีฝาครอบ ไม่มีเคร่ืองกัน้ โครงสร้างของอาคาร
ไม่มั่นคง พืน้ท่ีสกปรก การจัดวางวัสดสุิ่งของไม่ถูกต้อง ระเกะระกะทั่วไป หรือแม้แต่แสงสว่างไม่
เพียงพอก็เป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ 

อบุตัิเหตสุ่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 98  เกิดจากความผิดพลาดของบคุคลท่ีปฏิบตัิงาน 
อาจเกิดจากความผิดพลาดจากการท างาน หรือเกิดจากความผิดพลาดจากการปล่อยปละละเลย
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หรือเกิดจากความผิดพลาดทัง้สองส่วนด้วยกัน จึงท าให้เกิดอุบตัิเหตุขึน้ ส่วนแนวทางการป้องกัน
อบุตัิเหตนุัน้ นกัวิชาการท่ีช่ือ เฮ็นริช (Heinrich,1959, อ้างถึงใน พงศ์ หรดาล,2545,น.300) ได้กล่าว
ว่า การป้องกันอุบัติเหตุเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ ท่ีว่าเป็นศาสตร์นัน้เพ ราะเป็นความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาทดลอง รวมทัง้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความจริงโดยทัว่ไป ส่วนค ากล่าวท่ีว่าเป็น “ศิลปะ” 
นัน้เพราะการจะปอ้งกนัไม่ให้เกิดอบุตัิเหตไุด้นัน้ จะต้องใช้ทกัษะในการปฏิบตัิงานจากประสบการณ์ 
รวมถึงการศึกษาค้นคว้า และจากการสงัเกต การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เฮ็นริช กล่าวว่า แนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุนัน้ประกอบด้วยหลักส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก จะต้องควบคุม
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย อีกทัง้การติดตัง้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีมีความแหลมคมท่ีอาจก่ออันตรายได้ง่ายจะต้องค านึงถึงโอกาสท่ีพนกังานจะ
ได้รับบาดเจ็บเป็นส าคญั ประการท่ีสอง จะต้องควบคมุการปฏิบตังิานท่ีไมป่ลอดภยัให้ได้ เช่น การให้
พนกังานจะต้องผา่นการอบรมเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองจกัรหรือการปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตใุนท่ีท างาน
ก่อนการท างานจริง หรือ การเขียนค าขวัญหรือค าเตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุว่าจะเกิดขึน้ได้         
การจัดท าป้ายประกาศให้พนักงานรับรู้ถึงการติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบตัิเหตุ
ระหวา่งการท างาน เป็นต้น 

ในส่วนของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน จะต้องมีการบริหารความปลอดภัยเพ่ือให้การ
ท างานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค าว่า “การบริหารความปลอดภยั” หมายถึง กรรมวิธีเก่ียวกับ
การวางแผน การจดัองค์กร การจดับคุลากร การเป็นผู้น า และการควบคมุเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ของความปลอดภยัท่ีก าหนดขึน้ด้วยความร่วมมือของพนกังานและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในทางปฏิบตัิ
นัน้ การบริหารความปลอดภัย หมายถึง การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน ก าหนดให้
หนว่ยงานปฏิบตัแิละการด าเนินงานเพ่ือลด หรือขจดัสภาพท่ีเส่ียงตอ่การบาดเจ็บและเกิดโรคภยัจาก
การท างาน โดยการระดมความรู้จากทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือน ามาใช้ในองค์กร    
การบริหารความปลอดภยัท่ีดีจะต้องน าเอาหลกัว่าด้วยความปลอดภยัเข้าไปสู่กระบวนการผลิตและ
มีวิธีการจงูใจพนกังานให้มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อความปลอดภยั 

ณฐัวตัร มนต์เทวญั (2537, น.39) ระบวุา่ นายจ้างหรือผู้บริหารมีส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิด
ความส าเร็จของงานมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้อยู่กบัการให้ความส าคญักับแนวคิดพืน้ฐานด้านตา่งๆ   
ท่ีมีอยู่ในตวัเอง ซึ่งการได้รับรู้และตระหนักถึงการลดอุบตัิเหตนุัน้จะมีอิทธิพลหรือจะส่งผลต่อการ
ก าหนดนโยบาย การบริหารงาน และการด าเนินงานในองค์กร และเป็นเคร่ืองชีน้ าว่าควรจะ
ด าเนินการอยา่งไรจงึจะท าให้ลดอบุตัเิหตลุงได้ แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการลดอบุตัิเหตปุระกอบด้วย
หลัก 6 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ ผลการผลิตปลอดภัย (Safe Production) หมายถึง               
การบริหารงานท่ีมุ่งให้ “ผลผลิต” ออกมานัน้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึน้
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ในระหว่างการท างาน ประการท่ีสอง การป้องกันท่ีต้นเหตุ (Prevention-at-source) หมายถึง         
การบริหารงานท่ีด าเนินงานเพ่ือลด ขจัด ไม่ให้เกิดอุบตัิเหตุ แนวคิดนีม้าจากฐานคิดท่ีว่าอุบตัิเหตุ
สามารถเกิดขึน้กบัลูกจ้างและจากสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัยได้ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งท่ีปอ้งกัน
ได้ ประการท่ีสาม  ขอบเขตการด าเนินงาน หมายถึง การบริหารงานท่ีก าหนดให้ทกุหน่วยงานก าหนด
กิจกรรมการลดอุบัติเหตุ เพ่ือตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะต้องลดอุบัติเหตุลงให้ได้ ประการท่ีส่ี การ
คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการเกิดอบุตัเิหต ุเป็นการศกึษาจากสถานประกอบการใกล้เคียงท่ีเคย
เกิดอุบตัิเหตุ จากนัน้น ามาปรับไม่ให้องค์กรหรือหน่วยงานของตนเองเกิดอุบตัิเหตุ ประการท่ีห้า           
การแก้ไขท่ีเหตอ่ืุนเม่ือเห็นวา่ไมส่ามารถแก้ไขท่ีคนได้ หมายถึง การแก้ไขท่ีผู้บริหารเกิดความรู้สึกเบื่อ
หน่ายหลังจากท่ีพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ทัง้การให้ความรู้ การเขียนเตือน            
การลงโทษแล้วก็ตาม ก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุขึน้ ประการท่ีหก การแก้ไขสาเหตุจากอาการท่ีเกิดขึน้ 
หมายถึง การบริหารงานท่ีผู้บริหารมุ่งแก้ไขสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามอาการ เม่ือเกิดอบุตัิเหตขุึน้ก็แก้ไขไปตาม
กรณีท่ีเกิดขึน้ แนวคิดพืน้ฐาน 6 ประการนี ้สามารถน าไปใช้กบัการบริหารงานเพ่ือไม่ให้เกิดอบุตัิเหตุ
ได้ โดยการปรับหรือประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัภารกิจ หรือลกัษณะของงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดอุบตัิเหต ุผู้วิจยัได้น าเอาองค์ประกอบของ
การเกิดอุบตัิเหตุมาเป็นแนวทางในการศึกษาในประเด็น สาเหตุท่ีท าให้นักท่องเท่ียวในพัทยาไม่
ปลอดภยั ซึง่มีสาเหตสุ าคญัมาจากอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้กบันกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศ ทัง้เกิดจากการ
บริหารความปลอดภัยท่ีขาดประสิทธิภาพ การไม่เข้มงวดกับการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
การไม่เข้มงวดในการควบคุมบุคคลให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด การท่ีบุคคลประมาท
เลินเล่อ หรือการมีนิสยัชอบเส่ียง ไม่รอบคอบ เป็นสาเหตทุ าให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ และเกิดจากการวาง
ผงัเมืองท่ีไมเ่หมาะสม ท าให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับอบุตัเิหต ุ  

แนวคิดกำรประชำสัมพันธ์ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการประชาสมัพนัธ์พบว่าได้มีนกัวิชาการกล่าวไว้ 

ดงัตอ่ไปนี ้
เดวิด (David,2007 p.5 อ้างถึงในณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2559,น.2) ระบุว่า                 

การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การบริหารการส่ือสารระหว่างองค์กรกบัสาธารณชน  ในขณะท่ี โคแกน 
(Kogan,2007,p.5 อ้างถึงในณฏัฐ์ชดุา วิจิตรจามรี,2559,น.2) ระบุว่า การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง 
การส่ือสารสิ่งท่ีองค์กรหรือหน่วยงานได้ท าไปเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการ
ด าเนินโครงการตา่งๆขององค์กร  

แบล็ก (Black,1989,p.14) ระบวุา่ การประชาสมัพนัธ์คือ การสร้างความนิยมให้เกิดขึน้
ในหมู่ประชาชน เพราะหากประชาชนนิยมชมชอบจะท าให้องค์การได้รับการสนับสนุน สามารถ
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ด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันถ้าหากองค์กรหรือสถาบนัใดไม่ได้รับความ
นิยมชมชอบจากประชาชน องค์การหรือสถาบนันัน้ก็จะด าเนินการได้ด้วยความยากล าบาก ดงันัน้
การท่ีประชาชนนิยมชมชอบองค์กรใดก็ตามย่อมหมายถึงการได้รับการปกปอ้งจากสาธารณชน 

จากค านิยามของค าวา่การประชาสมัพนัธ์ข้างต้น สรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์เป็นการ
ส่ือสารท่ีผู้สง่สารสง่ “สาร” เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้ เป็นการ
สร้างความเข้าใจอนัดีตอ่กนัระหว่างองค์กรกบัสาธารณชน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ี
ดีตอ่องค์กรและหวงัผลในความร่วมมือจากสาธารณชนนัน่เอง 

ดังนัน้  ผู้ บ ริหารองค์กรควรสร้างสรรค์ กิจกรรม ท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าใจถึงความตัง้ใจขององค์กร บทบาทขององค์กร    
และเข้าใจกิจกรรมท่ีองค์กรต้องการท า หากมีกลุม่ทางสงัคมใดท่ีเข้าใจบทบาทและเจตนาขององค์กร
ผิดเพีย้นไป นักการประชาสัมพันธ์จะต้องเร่งรีบอธิบายจุดประสงค์หรือบทบาทท่ีถูกต้องให้รับรู้
โดยเร็ว เพราะความเข้าใจคลาดเคล่ือนนัน้อาจจะน าปัญหาหรือท าให้เกิดอปุสรรคในการด าเนินธุรกิจ
หรือกิจกรรมขององค์กรได้ 

ผู้บริหารองค์การจึงต้องให้ข่าวสาร ให้ความรู้กับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้เข้าใจ
ระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ แนวคิด และนโยบายการปฏิบัติงานขององค์กรได้ถูกต้อง การให้ข้อมูลกับ
พนักงานจึงเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่าง “ผู้ บริหารองค์กร” กับ “สมาชิกในองค์กร”  ให้เข้าใจ
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจ าเป็นต้องเปิดช่องทางให้สมาชิกในองค์การได้แสดงความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงาน นโยบาย การด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ฝ่ายบริหารรับรู้ เพ่ือท่ีจะ
น าเอาข้อวิพากษ์หรือข้อคิดเห็นจากภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กรการปรับปรุงกิจการ
บริหารงาน สว่นหลกัในการท าประชาสมัพนัธ์นัน้ นงลกัษณ์ สทุธิวฒันพนัธ์ (2545, น.51) ได้กล่าวว่า 
หน่วยงานหรือองค์การจ า เ ป็น ต้องบอกกล่าวสิ่ ง ท่ี ดีและสิ่ ง ท่ี ไม่ ดี ใ ห้สมาชิกในอง ค์การ                       
และบุคคลภายนอกให้รับรู้ โดยเฉพาะการบอกกล่าวเร่ืองท่ีไม่ดี หรือแจ้งผลกระทบในการด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรให้กบัชุมชนแวดล้อมรับรู้นัน้มีความจ าเป็นในบางครัง้ สิ่งท่ีผู้บริหารองค์การควร
จะต้องแจ้งให้บุคคลภายนอกรับรู้ ประกอบด้วย ประการแรก การบอกกล่าวหรือชีแ้จงข่าวสาร      
ความเคล่ือนไหว  เผยแพร่กิจกรรมขององค์กรให้สาธารณชนรับรู้ โดยการบอกกล่าวให้ประชาชนรับรู้
ถึงนโยบาย วัตถุประสงค์การด าเนินงาน ผลงานหรือกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความเล่ือมใสและมีความรู้สกึท่ีดีตอ่องค์การ 

ประการท่ีสอง การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด (Preventive Relations) องค์กร
จ าเป็นต้องด าเนินการประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะเม่ือมีสิ่งบอกเหตวุ่าอาจจะท าให้ประชาชนมีความ
เข้าใจผิดในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวกับนโยบายขององค์กร 
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วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละอย่างขององค์กร การด าเนินการขององค์กร หรือความ
ประพฤติและ/หรือปฏิบตัิของบุคลากรขององค์การ ฯลฯ นกัประชาสมัพนัธ์ขององค์กรจึงต้องค้นหา
สาเหตท่ีุอาจท าให้ประชาชนเข้าใจการท ากิจกรรม นโยบายขององค์กรผิดเพีย้นไปได้ และรีบหาทาง
ปอ้งกันไว้ก่อน แทนท่ีจะคอยแก้ไขในภายหลงั ความเข้าใจผิดนัน้ ๆ อาจมีทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ส าหรับทางตรงอาจเกิดจากการตีพิมพ์ข่าวสารหรือข้อความตามหนงัสือพิมพ์ หรือข่าวสารท่ีแพร่โดย
ส่ือมวลชนอ่ืน ๆ ส่วนทางอ้อมอาจเกิดจากข่าวลือ ข่าวท่ีไม่เป็นกุศล เป็นต้น การแก้ไขหรือป้องกัน
ความเข้าใจผิด จงึต้องมีวิธีด าเนินการตา่งกนัเป็นกรณี ๆ ไป 

ประการท่ีสาม การส ารวจประชามต ิผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องท าการส ารวจประชามติ
เพ่ือจะได้ทราบว่าประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงมีความต้องการอะไร และไม่ต้องการสิ่งใดบ้าง          
ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดบ้าง  ตลอดจนการส ารวจท่าทีท่ีประชาชนมีต่อองค์กรว่าเป็นไปในทิศทางใด 
ด้านการท าประชาสมัพนัธ์เชิงปฏิบตักิารนัน้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าได้มีนกัวิชาการกล่าวไว้ 
คือ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2545, น.54) ซึ่งได้ระบุถึงหลักการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบตัิการไว้ 
ประการแรก เป็นการด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนั (Mutual Understanding) 
ระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้องภายนอกองค์การ และบุคลากรภายใน
องค์การหรือสถาบนัเอง ประการท่ีสอง การให้ค าชีแ้นะแก่ประชาชนภายนอกองค์กรเพ่ือสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนภายนอกองค์กรท่ีมีต่อสถาบันหรือองค์กร ประการท่ีสาม ด าเนินการเพ่ือค้นหา      
และขจดัแหล่งท่ีมาของความเข้าใจผิดทัง้ปวงท่ีประชาชนมีต่อองค์กร ประการท่ีส่ี ด าเนินการเพ่ือ
ขยายความนิยมและความเช่ือถือศรัทธาท่ีประชาชนมีตอ่องค์กรหรือสถาบนัด้วยวิธีตา่ง ๆ โดยใช้ส่ือท่ี
หลากหลายอยา่งเหมาะสม ประการท่ีห้า ด าเนินการทกุวิถีทางท่ีจะน าไปสู่การติดตอ่ส่ือสารท่ีเข้าใจดี
มากยิ่งขึน้ระหวา่งประชาชนกบัองค์กรหรือสถาบนั 

ส่วนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์นัน้ นงลกัษณ์ สทุธิวฒันพนัธ์ (2545, น.64) ระบวุ่า 
ทัง้องค์กรของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรของภาคเอกชนก็ตามย่อมจะต้องมีภารกิจในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของตนเอง เพ่ือให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์จึง
เป็นการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างองค์กรหรือสถาบนักับบุคคลภายนอกองค์กร ในขณะเดียวกัน 
องค์กรหรือสถาบนัจ าต้องใช้ความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้เกิดความกลมเกลียว
อย่างราบร่ืนระหว่างสถาบนัหรือองค์กร กลบัหน่วยงานหรือกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ ในการ
ท าประชาสมัพนัธ์จึงจ าเป็นต้องมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกัน
อยา่งสม ่าเสมอ 

ด้านวิธีการในการท าประชาสัมพันธ์ขององค์กรหรือสถาบนันัน้มีหลักการพืน้ฐาน 4 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนแรก เป็นขัน้ตอนการท าการศึกษา หรือท าวิจัย หรืออาจเป็นการค้นคว้าหา
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ข้อเท็จจริงและรับฟัง (Research Listening) เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ทางบวกและทางลบ การศกึษานี ้
ถือเป็นขัน้ตอนแรกของการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ โดยจะต้องค้นคว้าหาข้อเท็จจริง หาข้อมลูตา่ง 
ๆ ท่ีได้มาจากการวิจัย รับฟังความคิดเห็น ทัศนคติ และปฏิกิริยาท่ีประชาชนมีต่อการด าเนินงาน     
หรือนโยบายขององค์กร ตลอดจนศกึษาหน่วยงานของตนเองให้เข้าใจเสียก่อน ตรวจดเูร่ืองราวของ
หน่วยงานท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร หรือส่ือสิ่งพิมพ์อ่ืน นอกจากนี ้หากสามารถดรูายงาน
การประชมุหรือพบปะสนทนากบัผู้ รู้ท่ีเก่ียวข้องก่อน เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาประมวลก่อนท่ีจะคิดกลยทุธ์
ในการส่ือสารไปยงัสาธารณชน 

ขัน้ตอนท่ีสอง เป็นขัน้ตอนวางแผนและตัดสินใจ (Planning Decision Making) 
หลังจากท่ีรับฟังความคิดเห็น รับค าแนะน าหรือรับรู้ปฏิกิริยาต่าง ๆ จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องแล้ว          
จึงน าเอาข้อมูลเหล่านัน้มาประกอบการวางแผนก าหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ วางแผนการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ในขัน้ตอนนีจ้ะมีการก าหนดสิ่งต่างๆหลายประการ ได้แก่ การก าหนด
เป้าหมาย การก าหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมายท่ีจะส่ือสารไปยังพวกเขาเหล่านัน้ การก าหนด
ยทุธศาสตร์การประชาสมัพนัธ์ เช่น ก าหนด “ประเด็น” ท่ีจะเผยแพร่ข่าวสาร การก าหนดกิจกรรมใน
การประชาสมัพนัธ์ เช่น เขียนบทละครวิทย ุท ารายการโทรทศัน์ การก าหนดเวลาท่ีจะจดัท ากิจกรรม 
เช่น ออกแบบแผ่นพบั ประชุมพิจารณาแผ่นพบัก่อนจดัพิมพ์ การจดัท าผงั การท างานประจ าเดือน 
การก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิตามแผน เช่น ผู้ อ านวยโครงการ เจ้าหน้าท่ีสถิติ นักบญัชี เจ้าหน้าท่ี
สนาม คนขับรถ ลารก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน เบีย้เลีย้งเจ้าหน้าท่ี ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับยานพาหนะ ค่าโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ขัน้ตอนท่ีสาม เป็นขัน้ตอน
ตดิตอ่ส่ือสาร (Communication) ถึงประชาชน เป็นขัน้ตอนการปฏิบตัิการส่ือสารกบักลุ่มประชาชนท่ี
เก่ียวข้อง โดยการด าเนินงานตามแผน/โครงการท่ีก าหนดไว้ เช่น การออกไปเย่ียมเยือนประชาชน 
การให้สัมภาษณ์ผู้ ส่ือข่าว การกล่าวปราศรัย การน าภาพยนตร์ไปฉาย การแถลงข่าว เป็นต้น            
ในขัน้ตอนนีส้ิ่งท่ีควรคิดค านึงก็คือ “เนือ้หา” ท่ีส่ือสารออกไปซึ่งจะต้องเป็นภาษาท่ีตรงกับลกัษณะ
ของกลุ่มเป้าหมาย ขัน้ตอนท่ีส่ี เป็นขัน้ตอนการประเมินผล (Evaluation) ในขัน้นีจ้ะมีการวดัผลการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีได้ท าไปแล้วทัง้หมด ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางแผนไว้หรือไม ่
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีการตรวจสอบทดลองก่อนท าการ
ประชาสัมพันธ์และประเมินผลหลังการปฏิบตัิงานแล้ว เช่น ตรวจดูจ านวนและปฏิกิริยาผู้ ฟังผู้ ชม    
และตรวจดคูวามประทบัใจท่ีผู้ ฟังหรือผู้ชมได้รับจากการประชาสมัพนัธ์ครัง้นัน้ ๆ 

ข้อพึงตระหนักส าหรับนักประชาสัมพันธ์คือ การด าเนินงานทัง้  4 ขัน้ตอนนี มี้
ความส าคัญเท่าเทียมกัน ผู้ ท าประชาสัมพันธ์จะละเลยขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งไม่ได้ เพราะเป็น
กระบวนการท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนัเป็นลกูโซ่ ด้านการท าประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานของรัฐ
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นัน้ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2545, น.139) ได้กล่าวถึงไว้ โดยระบุว่า หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ี
ให้บริการและเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบับทบาท และผลงานของส่วนราชการ ตลอดจนกิจกรรมตา่ง ๆ 
ไปสู่ประชาชน ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ยิ่งไปกว่านัน้ ส่วนราชการดังกล่าวยังต้อง
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจอนัดีของสาธารณชนท่ีเก่ียวกบัคา่นิยมท่ีดีขององค์กร ตลอดจนการ
สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสร้างภาพพจน์ท่ีดีเพ่ือป้องกันความเข้าใจผิดเก่ียวกับนโยบาย        
และการด าเนินงานขององค์กร 

ความหมายของการประชาสมัพนัธ์ของรัฐบาลนัน้ หมายรวมถึงการประชาสมัพนัธ์ของ
หนว่ยราชการ ซึ่งอาจเป็นกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค โดยใช้วิธีการ
กระจายข่าวสาร การเผยแพร่ชีแ้จงเก่ียวกับนโยบาย การด าเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนการช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและช่ือเสียงของหน่วยราชการไปสู่ประชาชน เพ่ือให้ได้รับความนิยม       
และความร่วมมือของหน่วยราชการไปสู่ประชาชน และเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือและความนิยมจาก
ประชาชนกลุ่มการสร้างสรรค์ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิงานของหน่วยราชการ และกลบัประเทศชาติ
โดยสว่นรวม  

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2545, น.140) ระบุว่า หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องได้รับ
ความศรัทธาและการสนบัสนุนจากประชาชนจึงจะสามารถด าเนินการบริหารราชการแผ่นดินไปได้
อยา่งราบร่ืน ประสบความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีได้ก าหนดไว้ เพราะกระแสประชามติของประชาชน
จะมีผลกระทบตอ่การบริหารงานขององค์กร ค ากล่าวนีส้อดรับกบัค ากล่าวท่ีประธานาธิบดีจอห์นสนั 
กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าทราบดีว่าปัญหายิ่งใหญ่ท่ีสุดของเราก็คือการติดต่อส่ือสาร ถ้าเราสามารถ
ส่ือสารถึงประชาชนได้ ประชาชนก็จะเข้าใจถึงปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเราก าลงัเผชิญร่วมกนัอยู่” ค ากล่าวนี ้
ยงัสอดรับกับค ากล่าวของประธานาธิบดีลินคอล์น (Abraham Lincon) ท่ีกล่าวว่า “ถ้าเป็นความ
พอใจของประชาชนแล้ว ไม่มีค าว่าล้มเหลว แตถ้่าปราศจากความพึงพอใจของประชาชนแล้วก็ไม่มี
ค าว่าส าเร็จ” อีกทัง้ความหมายข้างต้นยังสอดรับกับค ากล่าวของประธานาธิบดีทรูแมน (Harry 
S.Truman) ท่ีกล่าวว่า “ท่านคงเคยได้ยินประชาชนพากันกล่าวขวัญถึงอ านาจอันยิ่งใหญ่ของ
ประธานาธิบดีในฐานะท่ีเป็นผู้ปกครองประเทศ แตอ่ านาจของประธานาธิบดีขึน้อยู่กบัความส าเร็จใน
การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ด้วย เพราะประธานาธิบดีก็ต้องฟังเสียงประชาชน และต้องรู้จกัวิธีเข้า
กบัประชาชนให้ได้”  

จะเห็นได้ว่า การประชาสมัพนัธ์นัน้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบริหารงานของหน่วยงาน
รัฐ เน่ืองจากรัฐจะต้องให้ข้อมลูเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจกิจกรรมท่ีรัฐก าลงัด าเนินการอยู่ และท่ีจะ
ด าเนินการในอนาคต เน่ืองจากประชาชนย่อมมีส่วนร่วม มีสิทธิ และมีเสียงในการเลือกผู้ท าหน้าท่ี
บริหารประเทศ และมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล  รัฐบาลจ าเป็นต้อง
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อาศยัความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับวัตถุประสงค์การ
ประชาสมัพนัธ์ของรัฐบาลพบว่ามีดงัตอ่ไปนี ้ประการแรก เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงหน่วยให้บริการ 
หรือการให้บริการด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน ประการต่อมาคือ เพ่ือเรียกร้องการสนบัสนุน
จากประชาชน ดังเช่นในกรณีท่ีมีการออกกฎหมายใหม่หรือการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎหมายให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ประการท่ีสาม เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเสนอความ
คิดเห็นต่อรัฐบาล เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบตัิงานให้
สอดคล้องกับความต้องการประชาชนยิ่งขึน้  ประการท่ีส่ี เพ่ืออธิบายให้ส่วนราชการอ่ืนได้รับรู้
ประชามติท่ีประชาชนมีต่อส่วนราชการนัน้ ประการท่ีห้า เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนให้
สนบัสนนุด้านตา่งๆในการพฒันาประเทศ  

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการประชาสมัพนัธ์ สรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์
เป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารส่ง “สาร” เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้ 
เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างองค์กรกับสาธารณชน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรและหวังผลในความร่วมมือจากสาธารณชน ผู้ วิจัยได้น าเอาประเด็นการ
ส่ือสารไปยังสาธารณชนในการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม การขอความร่วมมือประชาชน 
ผู้ประกอบการในพัทยาให้ลด ละ เลิก กระท าพฤติกรรมบางประการท่ีไม่เอือ้ต่อการพัฒนาเมือง
พทัยา เพ่ือให้การพฒันาเมืองพทัยาด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   

งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ “การสร้างความปลอดภัยให้กับนกัท่องเท่ียวตาม
มาตรฐานสากล กรณีศึกษา พทัยา สิงคโปร์” พบว่าได้มีนกัวิชาการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องไว้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ปาจารีย์ ผลประเสริฐ (2551) ศกึษาเร่ือง ประสิทธิผลของแผนปฏิบตัิราชการการรักษา
ความปลอดภัยให้บริการแก่นักท่องเท่ียวประจ าปี พ.ศ. 2550 โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ต ารวจท่องเท่ียว  นักท่องเท่ียว-ชาวต่างชาติและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวทัง้ในเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพในพืน้ท่ีให้บริการของสถานีต ารวจท่องเท่ียวทัว่ประเทศ ผลการศกึษาพบว่า
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติมีความพึงพอใจท่ีมีตอ่การให้บริการของต ารวจท่องเท่ียวไทยทัว่ประเทศใน
ระดับมาก ต ารวจท่องเท่ียวควรติดต่อส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีหรือสามารถ
ตดิตอ่ส่ือสารได้หลายภาษา ด้านความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั นกัท่องเท่ียวมีความ
เช่ือมั่นในระดบัปานกลางแต่ในภาคเหนือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความเช่ือมั่นด้านการรักษา
ความปลอดภยัในระดบัมาก ทัง้นีค้วามเช่ือมัน่ด้านการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวจากการ
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ถูกรังควานจากพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ขอทานและการปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซือ้
สินค้าและบริการ นกัท่องเท่ียวมีความเช่ือมัน่ต ่ากว่าด้านอ่ืนๆ ส าหรับความต้องการในการช่วยเหลือ
จากต ารวจท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต้องการให้ต ารวจท่องเท่ียวดูแลความปลอดภัย
ทางด้านร่างกายและทรัพย์สินของตนและแนะน าเส้นทางสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุดและ
ความสามารถท่ีพึงประสงค์ของต ารวจท่องเท่ียว ประกอบกับนกัท่องเท่ียวมีความต้องการให้ต ารวจ
ท่องเท่ียวมีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศมากเป็นล าดบัท่ี  1 นอกจากนีย้งัต้องการให้
ต ารวจทอ่งเท่ียวมีจิตส านกึในการให้บริการ ความรู้ความสารถในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี มีทกัษะใน
การตดิตอ่ส่ือสาร ประสานงานได้ดี  มีจริยธรรม  ซ่ือสตัย์ มีบคุลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ  น่าไว้วางใจและมี
ความสามารถ ในการแก้ไขปัญหา 

สมชาย ปรักมาส (2549) ศึกษาเร่ือง การวิจัยการประเมินโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
นกัท่องเท่ียวและรักษาความปลอดภัยจงัหวดัภูเก็ต มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินโครงการ
ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวและรักษาความปลอดภยัจงัหวดัภูเก็ต กลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาศกึษาค้นคว้าคือ 
นักท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภู เก็ต เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์
ชว่ยเหลือ และผู้ รับเหมา ประกอบการก่อสร้างศนูย์ช่วยเหลือ รวมทัง้สิน้ 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ระดับลึก เก็บข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ระดับลึก 
วิเคราะห์ข้อมลูเชิง คณุภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการประเมินความ
พงึพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการ ศนูย์ชว่ยเหลือนกัทอ่งเท่ียวจงัหวดัภเูก็ต ดงันี ้

1) การอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดภูเก็ต ความพึงพอใจอยู่ใน ระดบัมาก ได้แก่ มีการอ านวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการอ านวยความสะดวกและรักษา
ความปลอดภัยโดยเฉพาะในตอนกลางคืน 2) การสร้างความ เช่ือมัน่และส่งเสริมภาพลักษณ์การ
รักษาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นกัท่องเท่ียวมีความเ ช่ือมัน่ในการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ี มีความเช่ือมั่นในจังหวัดภูเก็ต เน่ืองจาก เป็นเมืองท่องเท่ียว 3) การเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดบัสงูสดุ ได้แก่ มีการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชัว่โมง มีความพร้อมในด้านอปุกรณ์ เคร่ืองมือ 
และมีการตรวจสอบนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต 4) การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในการ
ชว่ยเหลือนกัทอ่งเท่ียวจงัหวดัภเูก็ต ประชาชนมีความ พงึพอใจในระดบัสงูสดุ ได้แก่ มีการด าเนินงาน
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา 24 ชัว่โมง แตบ่างครัง้ การด าเนินงานก็ไม่ตอ่เน่ืองเพราะมีศนูย์ช่วยเหลือไม่
ทัว่จงัหวัด และมีการน าผู้ ท่ีได้รับอุบตัิเหตุ ไปส่งยังโรงพยาบาลและติดตามจนกว่าจะหาย 5) การ
ประสานความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกพืน้ท่ี เพ่ือปฏิบตัิงานร่วมศนูย์ช่วยเหลือ
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นกัท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต ท าให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที ประชาชน มีความพึง
พอใจตอ่การประสานงานท่ีดีทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน มีการประสานงานท่ีดี ทัง้ในจงัหวดั
และนอกจงัหวัด 6) การตอบสนอง ต่อนโยบายการท่องเท่ียวของจงัหวัดและประเทศ ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ การตอบสนองต่อนโยบายการท่องเท่ียวท่ีดีเน่ืองจาก เป็นเมือง
ท่องเท่ียว มีการประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว และมีการสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ และในส่วนท่ีประชาชน มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การฟื้นฟูสถานท่ีท่องเ ท่ียว                 
7) การติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน ได้แก่ ไม่มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง มีการ
ติดตามเฉพาะในช่วงแรก ๆ และมีการเขียนรายงานเพ่ือรวบรวมข้อมลูไว้ดภูายหลงั และมีความพึง
พอใจน้อยท่ีสดุคือ การตดิตามอาการของผู้ประสบภยัจนกวา่จะหาย  

2. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ คือ 1) ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยมาก 
ต่อการแก้ปัญหาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม 2) เจ้าหน้าท่ีใช้ภาษาในการส่ือสารได้ไม่ดี 
เทา่ท่ีควร 3) เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัประเพณีของชาวตา่งชาติ 4) เจ้าหน้าท่ีไม่มีความช านาญ
ในการใช้เคร่ืองมือ และ 5) เจ้าหน้าท่ีบางคนมีความเห็นแก่ตวั  

3. จดุออ่น/จดุแข็งของโครงการ คือ 1) จดุอ่อนได้แก่ ความล่าช้าในการท างานเน่ืองจาก
ต้องรอค าสัง่จากผู้บริหาร จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีน้อยเกินไป การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยงัด าเนินการไม่
เต็มท่ี อาทิ ขาดความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีบางคนมีความเห็นแก่ตวั    
2) จดุแข็งได้แก่ การเตรียมพร้อมต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัท่องเท่ียว 
และการบริการท่ีเสมอภาคทัง้ประชาชนและนกัทอ่งเท่ียว  

4. แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการคือ 1) ควรมีการจัดซือ้อุปกรณ์       
รุ่นใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 2) รณรงค์ให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน              
3) น าอาสาสมัครในพืน้ท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน 4) จัดหางบประมาณจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
ช านาญ      5) ฝึกอบรมด้านภาษาให้กับเจ้าหน้าท่ี 6) สร้างท่าเทียบเรือและเปิดศูนย์ช่วยเหลือ
นกัทอ่งเท่ียวเพิ่มเตมิ 

กวิน วงศ์ลีดี และศิริเพ็ญ เย่ียม (2555) ศกึษาเร่ืองปัจจยัด้านการตลาดและปัจจยัด้าน
ความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตลาดนดัสวนจตุจกัร โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตลาดนัด
สวนจตจุกัร กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัได้ท าการสุม่ตวัอยา่งจากประชากรนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
ท่ีเดนิทางมายงัตลาดนดัจตจุกัรจ านวน 400 คน โดยวิธีสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก  

ผลการศึกษาพบว่า 1. ในด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตท่ีิตลาดนดัจตจุกัรพบวา่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอตัราส่วน 60 ตอ่ 40 ส่วนใหญ่
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มีอายุระหว่าง 26-60 ปี มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผู้ สูงอายุน้อยมากเพียงร้อยละ 3.8 เท่านัน้      
ด้านรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ีประมาณ 20,001-50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากถึงร้อยละ 59.5 และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาจากกลุ่มประเทศยุโรปเป็นจ านวนร้อยละ 40 2. ในด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีตลาดนดัจตจุกัรพบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยเป็นครัง้แรกถึงร้อยละ 44 และร้อยละ 25 เคยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยแล้ว 2-3 
ครัง้ เม่ือถามกลุ่มตวัอย่างเร่ืองการมาท่องเท่ียวท่ีตลาดนัดสวนจัตุจกัรนัน้ ร้อยละ 58 ตอบว่าเพิ่ง
เดนิทางมาเท่ียวท่ีตลาดนดัจตัจุกัรเป็นครัง้แรก และร้อยละ 24 เคยมาแล้ว 2-3 ครัง้  

เม่ือถามนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างว่ารู้จักตลาดนัดจตุจักรได้อย่างไร      
ร้อยละ 62 ตอบว่ารู้จกัจากเพ่ือนและญาติมิตร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 78 นิยมเดินทางเป็น
กลุ่มเล็กหรือเป็นคู่ ส่วนสิ่งท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดนัดจตุจักร คือ       
1) ค าแนะน าจากเพ่ือนหรือญาติมิตร 2) ต้องการประสบการณ์ในการท่องเท่ียว และ 3) ต้องการ
แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ 3. ในด้านความพึงพอใจในการตลาดด้านสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักร     
โดยสามารถเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้อนัดบัแรกคือด้านความหลากหลายของสินค้า
พบวา่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางไปทอ่งเท่ียวท่ีตลาดนดัสวนจตจุกัรมีความพึงพอใจเก่ียวกบั
ด้านความหลากหลายของสินค้าอยูใ่นระดบัมากมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.30 

อนัดบัสองคือด้านความแปลกใหม่ของสินค้าพบว่านกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทาง 
ไปท่องเท่ียวท่ีตลาดนดัสวนจตจุกัรมีความพึงพอใจด้านความแปลกใหม่ของสินค้าอยู่ในระดบัมาก   
มีค่าเฉล่ีย 3.97 อันดบัท่ีสามคือด้านราคาของสินค้าพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านราคาของสินค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.79 ด้านคณุภาพของตวัสินค้าพบวา่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีตลาด
นดัสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านคุณภาพของตวัสินค้าอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78  
ด้านข้อมูลของสินค้าพบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีตลาดนดัสวนจตจุกัรมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 4. ด้านการบริการพบว่านักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางไปท่องเท่ียวท่ีตลาดนดัสวนจตจุกัรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.80 

ด้านศูนย์บริการข้อมูลของตลาดนัดสวนจตุจักรพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีตลาดนดัสวนจตจุกัรมีความพึงพอใจด้านศนูย์บริการข้อมูลของตลาดนดัสวน
จตุจักรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 ด้านป้ายบอกทางและจุดบริการพบว่า
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวตลาดนดัสวนจตจุกัรมีความพึงพอใจด้านป้ายบอก
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ทางและจุดบริการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 ด้านห้องน า้สาธารณะพบว่า
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีตลาดนดัสวนจตจุกัรมีความพึงพอใจด้านห้องน า้
สาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.89 ผลการทดสอบสมมติฐานในด้านสินค้า     
และในด้านการบริการพบว่าชาวต่างชาติทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความพึงพอใจในด้าน
สินค้าของตลาดนดัสวนจตจุกัรไม่แตกต่างกนั นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีอยู่ในกลุ่มอายุท่ีแตกต่าง
กนัมีระดบัความพงึพอใจในด้านสินค้าของตลาดนดัสวนจตจุกัรไมแ่ตกตา่ง นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
ท่ีอยู่ในกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันมีระดบัความพึงพอใจในด้านการบริการของตลาดนัดสวนจตจุกัรไม่
แตกต่างกัน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีอยู่ในกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันมีระดบัความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภัยใน ตลาดนดัสวนจตจุกัรไม่แตกต่าง นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีอยู่ในกลุ่มรายได้ท่ี
แตกตา่งกนัมีระดบัความพงึพอใจในด้านสินค้าของตลาดนดัสวนจตจุกัรไม่แตกตา่ง 

ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว         
และปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวปริมณฑลของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวตัถปุระสงค์การศกึษา เพ่ือศกึษาปัจจยัองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเ ท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเ ท่ียวปริมณฑลของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว
ปริมณฑลของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการใช้สถิติเชิง
อนุมานด้วยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ    
ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวปริมณฑล
ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเท่ียวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวปริมณฑลของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

บทสังเครำะห์จำกกำรทบทวนวรรณกรรม  
งานวิจยัของปาจารีย์สรุปว่านกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวภาคเหนือของประเทศ

ไทยมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของตนเองมากกว่านักท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยรวม        
ความเช่ือมั่นท่ีได้เดินทางไปท่องเท่ียวในภาคเหนือของประเทศไทยคือเช่ือมั่นในการรักษาความ
ปลอดภัยจากการไม่ถูกท าร้ายร่างกาย และไม่ถูกชิงทรัพย์ เช่ือมัน่ว่าไม่ถกูรบกวนจากแม่ค้าหาบเร่
ขายสินค้าในพืน้ท่ีภาคเหนือ เช่ือมัน่ในการไม่ถูกแม่ค้าเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินค้าแพงเกิน
จริง ด้านชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557) ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเ ท่ียว               
และปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวปริมณฑลของคนวัย
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ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจงูใจในการท่องเท่ียวส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว
ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ส่วนสมชาย ปรักมาส ศึกษาการรักษาความปลอดภัยให้
นักท่องเท่ียวท่ีจังหวัดภูเก็ต พบว่าส่วนใหญ่เช่ือมั่นในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ      
แต่ทว่ามีบางพืน้ท่ีซึ่งไม่มีศนูย์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว บางแห่งมีศนูย์ช่วยเหลือแต่มีเจ้าหน้าท่ีคอย
บริการน้อยราย ประกอบกบัเจ้าหน้าท่ีมีข้อจ ากดัในการส่ือสารภาษาองักฤษ จึงท าให้นกัท่องเท่ียวมี
ความกงัวลใจอยูบ้่าง สว่นประชาชนต้องการให้รัฐฟืน้ฟูสภาพการท่องเท่ียวในภาคใต้ให้ครึกครืน้กว่า
นี ้จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้หมดนี ้ผู้วิจยัได้น าเอาองค์ประกอบของแนวคิดเก่ียวกบัเมืองน่าอยู่
มาเป็นแนวทางในการศึกษา และน าเอาความปลอดภัยในแต่ละด้านมาก าหนดเป็นตวัแปรในการ
วิจยัชิน้นี ้และใช้แนวคดิเมืองนา่อยู่ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การวิจัยเ ร่ือง “การส่ือสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้
นกัทอ่งเท่ียวตามมาตรฐานสากล: กรณีศกึษา พทัยา สิงคโปร์” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research)  ใช้วิธีการวิจยัเอกสาร (Document Research) และวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ผู้ ให้ข้อมลูหลกั  (Key Informants) ทัง้ในประเทศไทย และท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
มีรายละเอียดวิธีการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

กำรวิจัยเอกสำร 
ผู้วิจยัได้แบง่การวิจยัเอกสารออกเป็น 3 สว่น 
ส่วนที่  1 เป็นการวิจัยเอกสารจากหนังสือพิมพ์ระดบัชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และ

เว็บไซต์ท่ีน าเสนอข่าวใน 3 ประเด็นหลกั ซึ่งแต่ละประเด็นท่ีเช่ือมโยงถึงกัน ประกอบด้วย ประเด็น
แรก เป็นการน าเสนอข่าวการประทุษร้ายนกัท่องเท่ียวในพทัยา ประเด็นท่ีสอง เป็นการน าเสนอข่าว
การจัดประชุม อบรม เพ่ือสร้างมาตรการความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยา ประเด็นท่ีสาม     
เป็นการน าเสนอข่าวในประเด็นการลงพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เมืองพทัยา ดงันี ้

ประเด็นท่ีหนึ่ง การน าเสนอข่าวสารการประทษุร้ายนกัท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีบคุคล 
กลุ่มบุคคล ทัง้สัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทยใช้ก าลังทางกายภาพท าร้ายนักท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเข้ามาเท่ียวในพทัยา แบง่ออกเป็น  

 การประทุษร้ายต่อร่างกายนกัท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีบุคคลซึ่งเป็นคนไทย    
และชาวต่างประเทศ ใช้ก าลังทางกายภาพท าให้นักท่องเท่ียวได้รับบาดเจ็บ ในงานวิจัยชิน้นี ้
ประกอบด้วย  

o  การใช้ก าลังชก ต่อย ทุบ ตี ถีบ เตะ กระทืบ ผลัก เหว่ียง นักท่องเท่ียวท่ี
เดนิทางมาเท่ียวพทัยา  

o  การใช้อาวธุ อนัประกอบด้วยขวด ไม้ หมวกกนัน็อค และวสัดอ่ืุนเป็นอาวธุท า
ให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับบาดเจ็บ  

 การประทุษร้ายต่อทรัพย์สินนักท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีบุคคลซึ่งเป็นคนไทย
และชาวตา่งประเทศแยง่ชิงทรัพย์สินของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา ประกอบด้วย  

o การปีนห้องขโมยทรัพย์นกัทอ่งเท่ียว  
o การล้วงกระเป๋านกัทอ่งเท่ียว  
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o การว่ิงราวทรัพย์นกัทอ่งเท่ียว 
ประเด็นท่ีสอง การจัดอบรมเพ่ือสร้างมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยา ประกอบด้วย  

 การจดัอบรมเพ่ือพฒันาความรู้  

 การจดัอบรมเพ่ือสร้างทศันคตท่ีิดี 

 การจดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะ 
ประเดน็ท่ีสาม การน าเสนอข่าวเจ้าหน้าท่ีรัฐลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยในเมืองพทัยา 

ประกอบด้วย  

 การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยทัว่ไป  

 การลงพืน้ท่ีตรวจการค้าประเวณี 

 การลงพืน้ท่ีตรวจยาเสพตดิในสถานประกอบการ 
ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรในการวิจยัเอกสาร ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ทัง้ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน 

เว็บไซต์ ท่ีน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง เข้ามา
ทอ่งเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ ผู้วิจยัศกึษาหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ ระดบัท้องถ่ิน และเว็บไซต์ทัง้หมดท่ี
น าเสนอขา่วในประเดน็ดงักลา่ว 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ใน

ประเทศไทย กลุม่ท่ีสอง เป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ ดงัตอ่ไปนี ้
กลุ่มตัวอย่ำงในประเทศไทย 

ผู้วิจยัใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ ให้ข้อมลูหลกั 
(Key informants) ท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดในประเด็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัความปลอดภยั
ของนักท่องเท่ียวในพัทยา และการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวเมืองพัทยา ทัง้นี ้ผู้ ให้
ข้อมลูหลกั ประกอบด้วยบคุคลจาก 6 กลุม่ ได้แก่ 

 กลุม่ท่ี 1 ผู้บริหารเมืองพทัยา จ านวน 1 ทา่น 

 กลุม่ท่ี 2 ผู้บริหารการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย ส านกังานพทัยา จ านวน 1 ทา่น 

 กลุม่ท่ี 3 นกัธุรกิจเมืองพทัยา  จ านวน 1 ทา่น 

 กลุม่ท่ี 4 ส่ือมวลชนเมืองพทัยา จ านวน 1 ทา่น 

 กลุม่ท่ี 5 อาสาสมคัรต ารวจชาวตา่งชาตใินพทัยา จ านวน 1 ทา่น 
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 กลุม่ท่ี 6 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา จ านวน 1 ทา่น 
รวมทัง้สิน้ จะต้องสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั 6 ทา่น 
ทัง้นี ้กลุม่ตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยนัน้ ผู้วิจยัจะสมัภาษณ์ในประเด็นสภาพ

ปัญหาด้านความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในพทัยา โดยแบ่งออกเป็น ประเด็น สาเหตขุองปัญหาท่ี
ท าให้นกัท่องเท่ียวในพัทยาไม่ปลอดภัย และประเด็น ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารท่ีสร้างความ
ปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวตามมาตรฐานสากล ดงันี ้

 สาเหตขุองปัญหาท่ีท าให้นกัทอ่งเท่ียวในพทัยาไมป่ลอดภยั ประกอบด้วย 
o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากโครงสร้างพืน้ฐานท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน  
o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากความประมาท 
o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากการแบง่เขตท่ีไมช่ดัเจน 
o ความไม่ปลอดภัยอัน เ น่ืองมาจากการบังคับใ ช้กฎหมายขาด

ประสิทธิภาพ 
o ความไม่ปลอดภัยอันเน่ืองมาจากหน่วยงานรัฐสับสนในบทบาทของ

ตนเอง 
o ความไมป่ลอดภยัอนัเน่ืองมาจากสขุอนามยัท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 

 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารท่ีสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวตาม
มาตรฐานสากล หมายถึง การท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวถึงวิธีการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆท่ีเกิดขึน้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
พทัยา ประกอบด้วย  

o การสร้างความปลอดภยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง  
o การส่ือสารชกัจงูใจให้ประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวตระหนกัถึงอนัตรายท่ีจะ

เกิดขึน้  
o การส่ือสารเพ่ือสร้างความปลอดภยัโดยก าหนดการแบง่เขตน า้ให้ชดัเจน  
o การส่ือสารเพ่ือให้ตระหนว่ยงานของรัฐเข้มงวดกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย  
o การส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าใจในบทบาทของ

ตนเอง 
o การส่ือสารเพ่ือสร้างสขุอนามยัท่ีได้มาตรฐาน 

 

 



50 
 

กลุ่มตัวอย่ำงในประเทศสิงคโปร์  

ประเดน็ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ

ในประเทศสิงคโปร์นัน้ ผู้ วิจยัจะเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ 

ประชาชน และนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในสิงคโปร์ โดยใช้การเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key informants) ท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดในประเด็นการ

สร้างความปลอดภยัให้กบันกัทอ่งเท่ียว ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกั ประกอบด้วยบคุคล 6 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

 กลุม่ท่ี 1 นกัวิชาการท่ีสอนด้านส่ือสารมวลชนในประเทศสิงคโปร์ (มหาวิทยาลยั
นานยาง เทคโนโลยี สิงคโปร์:Nanyang Technology University: NTU) จ านวน 1 ทา่น 

 กลุ่มท่ี 2 นักวิชาการด้านภาษาไทยท่ีสอนในประเทศสิงคโปร์ (มหาวิทยาลัย
แหง่ชาตสิิงคโปร์: National University of Singapore: NUS) จ านวน 1 ทา่น 

 กลุม่ท่ี 3 คนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ จ านวน 1 ทา่น 

 กลุม่ท่ี 4 พลเมืองสิงคโปร์ จ านวน 1 ทา่น 

 กลุม่ท่ี 5 นกัทอ่งเท่ียวชาวอเมริกนั จ านวน 1 ทา่น 

 กลุม่ท่ี 6 นกัทอ่งเท่ียวชาวเวียดนาม จ านวน 1 ทา่น  
ในส่วนการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเทศสิงคโปร์นัน้ ผู้วิจยัจะต้องสมัภาษณ์

จ านวน 6 ทา่น 
กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์นัน้ ผู้ วิจัยจะสัมภาษณ์ใน 3 ประเด็นหลัก 

ประกอบด้วย  

ประเดน็แรก การสร้างความปลอดภยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง ประกอบด้วย 

ประเดน็ยอ่ย ดงันี ้

 การออกแบบเมือง วัดจาก การแสดงความคิดเห็นในประเด็น การสร้าง

เมืองท่ีทนัสมยั ประกอบด้วย การพฒันาเกาะเซนโตซา่ กบั การพฒันาสิ่งแวดล้อม 

 การออกแบบถนนส าหรับการจราจร วัดจาก การแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็น ถนนส าหรับรถวิ่ง วัดจากการแสดงความคิดเห็นในประเด็น ผู้ ขับข่ีรถยนต์  รถยนต์ส่วน

บุคคล และผู้ ขับข่ีรถแท็กซ่ี และประเด็น ถนนส าหรับคนเดิน (ทางเท้า) ประกอบด้วย ทางเท้า        

ทางลาด ทางม้าลาย 

ประเด็นท่ีสอง การบงัคบัใช้อ านาจรัฐ ประกอบด้วย ประเด็น การบงัคบัใช้กฎหมาย

ขัน้รุนแรง การบงัคบัใช้กฎหมายทัว่ไป  
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 การบงัคบัใช้กฎหมายขัน้รุนแรง ประกอบด้วย ประเด็น กฎหมายประหาร

ชีวิต และ กฎหมายจ าคกุตลอดชีวิต 

 การบงัคบัใช้กฎหมายทัว่ไป ประกอบด้วย ประเด็น การลงโทษผู้ท าผิดกฎ

จราจร และประเดน็ การลงโทษผู้กระท าผิดทัว่ไป 

ประเดน็ท่ีสาม การพฒันาคน ประกอบด้วย ประเดน็ยอ่ย ดงันี ้

    การส่งเสริมการศกึษา วดัจากการแสดงความคิดเห็นในประเด็น การทุ่มเท

งบประมาณด้านการศกึษา และประเด็น การสร้างวฒันธรรม คา่นิยม วดัจากการแสดงความคิดเห็น

ในประเด็น วฒันธรรมรักการอ่านหนงัสือ วฒันธรรมความสะอาด วฒันธรรมการแข่งขนั วฒันธรรม

ปลอดคอร์รัปชัน่ วฒันธรรมพหนุิยม  

ดงันัน้ ในงานวิจยัชิน้นี ้ผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมลูหลกั

ทัง้ในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ รวมกนัทัง้สิน้ จ านวน 14 ทา่น  

กำรตรวจสอบเคร่ืองมือในงำนวิจัยเชิงคุณภำพ 

ผู้วิจยัจะต้องระมดัระวงัในเร่ืองของความแม่นย าและความน่าเช่ือถือของข้อมลูในการ
วิจัย (Truthworthness) ซึ่งอาจมีความล าเอียงได้เพราะใช้ตวัผู้ วิจัยเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของข้อมูลและความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

ความเท่ียงตรง (Validity) 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity)  โดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ประกอบด้วย การน าเอาข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มา
เปรียบเทียบตรวจสอบกับเนือ้หาทฤษฎีและตรวจสอบจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอย่างใน
ลกัษณะเปรียบเทียบ จากนัน้ได้น าไปปรึกษาหารือกับผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจยัให้
ตรวจสอบอีกครัง้หนึ่งเพ่ือให้ได้ค าตอบตรงตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา จากนัน้จึงปรับแก้ไขตาม
ค าชีแ้นะของผู้ เช่ียวชาญดงักลา่ว 

ความนา่เช่ือถือ (Reliability) 
ผู้ วิจัยไ ด้ตรวจสอบความน่า เ ช่ือถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบด้านข้อมูล                   

(Data Triangulation) เพ่ือดวู่าข้อมูลท่ีได้รับมานัน้ถูกต้องตรงกันหรือไม่ อย่างไร และตรวจสอบ
ข้อมูลจากวรรณกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่การตรวจสอบผลการศึกษาจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อมลูท่ีได้นัน้ถกูต้องแมน่ย า 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัจะน าเอาข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์
เจาะลึกมาลดทอนข้อมลู (Reduction)  เน่ืองจากข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัเชิงคณุภาพมีปริมาณมาก 
หลากหลาย หลังจากการทดลอนข้อมูล แล้วผู้ วิจัยได้น าเอาข้อมูลท่ีได้มาจ าแนกแยกแยะจัด
หมวดหมู่ให้ข้อมูลประเภทเดียวกนัอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (Category) จากนัน้จึงรวมรวมน าเสนอเป็น
ข้อมลูเชิงพรรณนาและน าเสนอผลการศกึษาเรียงล าดบัตวัแปรท่ีก าหนดไว้ในงานวิจยั 

กำรน ำเสนอข้อมูลงำนวิจัย 

การน าเสนอผลการศึกษาในงานวิจัยชิน้นีแ้บ่งการน าเสนอผลการศึกษาเรียงล าดับ
เนือ้หา 7 บท พร้อมภาคผนวก ดงันี ้ 

บทท่ี 1 บทน า  
บทท่ี 2 ผลงานวิจยัและงานเขียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
บทท่ี 3 วิธีการวิจยั  
ภายหลงัการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วผู้ วิจยัจดัล าดบัความคิดและเรียบเรียงเนือ้หาท่ี

ได้จากการศกึษาและน าเสนอผลการศกึษาในรูปแบบ ดงันี ้ 
บทท่ี 4 น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description)       

ในประเด็นการน าเสนอข่าวสารของหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน เว็บไซต์ ท่ีน าเสนอ
ข่าวสารในประเด็น การประทษุร้ายนกัท่องเท่ียวในพทัยา ประเด็น การน าเสนอข่าวหน่วยงานรัฐใน
พทัยาจดัประชุม อบรมสร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพทัยา และประเด็น 
การน าเสนอขา่วการลงพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวในพทัยา 

บทท่ี 5 น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ในประเด็นความคิดเห็นของ
ผู้ ให้ข้อมูลหลกั  (Key Informants) ท่ีมีตอ่สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศใน
พทัยา และประเด็น ความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีการสร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวเมืองพทัยาให้ได้
มาตรฐานสากล 

บทท่ี 6 น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ในประเด็นการสร้างความ
ปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวของประเทศสิงคโปร์ 

บทท่ี 7 การสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ตัง้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการ
วิจยั 

ภาคผนวก 
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บทที่ 4 

กำรน ำเสนอข่ำวในประเด็นกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวพัทยำ 

การน าเสนอผลการวิจยัในบทท่ี 4 ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งทัง้ 3 ส่วน
มีความเช่ือมโยงกนั ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นการน าเสนอข่าวการประทษุร้ายนกัท่องเท่ียวในพทัยา เป็นการ
น าเสนอให้เห็นว่าเหตกุารณ์เก่ียวกบัการประทษุร้ายนกัท่องเท่ียวในพทัยานัน้มีเหตกุารณ์อะไรบ้าง    
แตล่ะเหตกุารณ์มีรายละเอียดอยา่งไร จากนัน้ ส่วนท่ีสอง เป็นการน าเสนอข่าวหน่วยงานรัฐในพทัยา
จัดประชุม อบรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพัทยา โดยดูว่า
หนังสือพิมพ์ระดบัชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ น าเสนอข่าวการจดัประชุม อบรมสร้าง
ความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในเร่ืองอะไรบ้าง และมีรายละเอียดอย่างไร ส่วนท่ีสาม เป็นการ
น าเสนอข่าวการลงพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยา ทัง้นี ้
ผู้วิจยัได้จดัน าเสนอออกเป็นแผนภาพชดัเจน ดงัภาพ 4.1 

ภาพ 4.1 

แสดงการน าเสนอข่าวสารใน 3 ประเดน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ 4.1 แสดงการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ระดบัชาติ หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ท่ีน าเสนอข่าวในประเด็นการประทุษร้ายนกัท่องเท่ียวในพทัยา การจดัประชุม 
อบรมสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียว และการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐลงพืน้ท่ีตรวจสอบความเรียบร้อยใน
พทัยา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ประชุม อบรม 

สร้ำงควำม 

ปลอดภัย 

ลงพืน้ท่ีตรวจสอบ

ควำมเรียบร้อย 
 กำรประทุษร้ำย

นักท่องเที่ยว 
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4.1 กำรน ำเสนอข่ำวสำรกำรประทุษร้ำยนักท่องเที่ยวในพัทยำ 

การน าเสนอผลการวิจัยในประเด็นการประทุษร้ายนักท่องเท่ียวในพัทยาเป็นการ
น าเสนอผลการศึกษาท่ีได้จากการวิจัยเอกสาร (Document Research) จากส่ือประเภทต่าง ๆ        
ท่ี ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน นิตยสาร วารสารวิชาการ เว็บไซต์ข่าว
จากส านกัข่าวตา่งๆในประเทศไทยท่ีน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการประทุษร้ายนกัท่องเท่ียวในพทัยา 
ผู้วิจยัได้สรุปผลการศกึษาออกเป็นแผนภาพเพ่ือให้มองเห็นชดัเจนขึน้ ดงัภาพ 4.2 

ภาพ 4.2 

แสดงภาพการน าเสนอขา่วการประทษุร้ายนกัทอ่งเท่ียวในพทัยา 

  

 

 

                  

 

 

 

 

 

จากภาพ 4.2 แสดงการประทษุร้ายนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา ประกอบด้วย 
2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นท่ีหนึ่ง การประทุษร้ายต่อร่างกายนักท่องเท่ียว ประเด็นท่ีสอง            
การประทุษร้ายต่อทรัพย์สินนักท่องเท่ียว ในแต่ละประเด็นหลักมีการรายงานข่าวแบ่งออกเป็น
ประเดน็ยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้

4.1.1 กำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยนักท่องเที่ยว  

จากการศึกษาในประเด็นส่ือมวลชนกับการรายงานข่าวสารการประทุษร้ายต่อ
ร่างกายนกัท่องเท่ียว ผลการวิจยัพบว่า ประกอบด้วย การใช้ก าลงัชก ต่อย ทุบ ตี ถีบ เตะ กระทืบ 
ผลัก เหว่ียง นักท่องเท่ียว และการใช้ขวด ไม้ หมวก หรือวัสดุอ่ืนท าให้นักท่องเท่ียวได้รับบาดเจ็บ             
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

       ประทุษร้ำยต่อร่ำงกำย 
 ใช้ก ำลังทุบต่อย ทุบ ตี เตะ  

 ใช้อำวุธขวด ไม้ หมวก ท ำร้ำย 

 ประทุษร้ำยต่อทรัพย์สิน 
 ปีนห้องขโมยทรัพย์  

 ฉกกระเป๋ำ 

 วิ่งรำวทรัพย์ 
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 กำรใช้ก ำลังชก ต่อย ทุบ ตี ถีบ เตะ กระทืบ เหว่ียง นักท่องเที่ยว  
จากการศกึษาในประเด็นการน าเสนอข่าวเหตกุารณ์การใช้ก าลงัชก ตอ่ย ทบุ ตี 

ถีบ เตะ กระทืบ เหว่ียง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียวพทัยา ผลการศึกษาพบว่ามีส่ือรายงาน
ดงัตอ่ไปนี ้

เว็บไซต์ พทัยานิวส์ (17 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “เฒ่ามะกนั
เห็นชายท าร้ายหญิงเข้าห้ามปรามช่วยเหลือสดุท้ายตวัเองถกูอดัน่วม” ระบุว่า เม่ือเวลา 22.30 น. 
วนัท่ี 16 มกราคม 2560 เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา จ.ชลบรีุ รับแจ้งนกัท่องเท่ียว
ถูกท าร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ เหตเุกิดบริเวณหน้าบาร์เบียร์ “สวสัดี” ซอยพระต าหนกั 5 หมู่ 12    
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ หลงัรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน
เมืองพทัยารุดไปตรวจสอบ เม่ือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเดินทางไปถึงท่ีเกิดเหตพุบนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 
ทราบช่ือภายหลงัคือ นายบ๊อบ อาย ุ67 ปี สญัชาตอิเมริกนั ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กบัพืน้ สภาพศีรษะ
แตกและตามล าตวัฟกช า้ เจ้าหน้าท่ีกู้ภยัฯได้ท าการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ก่อนท่ีจะน าตวันายบ๊อบ
สง่โรงพยาบาลพทัยาเมโมเรียล  

จากการสอบถาม น.ส.นเรศ มูลประเสริฐ อายุ 47 ปี เจ้าของร้านบาร์เบียร์         
ซึ่ง น.ส.นเรศ ได้เล่าให้ฟังว่า ผู้ บาดเจ็บเห็นพนักงานหญิงท่ีร้านก าลังมีปากเสียงกับอดีตสามี        
อดีตสามีก าลงัจะลงมือท าร้ายร่างกายฝ่ายหญิง นกัท่องเท่ียวรายนีจ้ึงเข้าไปห้ามปราม ท าให้ฝ่าย
ชายเกิดความไม่พอใจ ชกเข้าท่ีใบหน้าหลายครัง้ จนผู้บาดเจ็บล้มลงไปกองกบัพืน้ ก่อนท่ีจะเตะและ
กระทืบซ า้อีกหลายครัง้ จากนัน้พลเมืองดีเข้าไปช่วยกันห้ามปราม หลังก่อเหตุชายดงักล่าวก็รีบ
หลบหนีไป ส่วนฝ่ายหญิงปิดปากเงียบไม่ยอมให้รายละเอียดกับส่ือ บอกเพียงแฟนเก่ามาขอคืนดี
เท่านัน้ เบือ้งต้นจะต้องรอผู้ บาดเจ็บรักษาตวัให้หายดีก่อน จากนัน้จะเข้ามาให้การกับเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีต ารวจกลา่ววา่จะรีบติดตามตวัชายคนดงักลา่วมาด าเนินคดีตอ่ไป 

เว็บไซต ์พทัยาเดลนิิวส์ (2 กมุภาพนัธ์ 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “แก๊งโจ๋
ฉุนรุมตืบ้หนุ่มเกาหลีหลังสั่งขอเบาเสียงเพลง” ระบุว่า วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 02.00 น. 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตนุกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้ถูกท า
ร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณปากซอย 6 เลียบชายหาดพัทยา ม.9 ต.หนองปรือ            
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงน าก าลังรุดไปตรวจสอบยังท่ีเกิดเหต ุ             
เม่ือเดินทางไปถึงพบนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี ทราบช่ือตอ่มาคือ Mr.Doo Jin Choi อาย ุ50 ปี ได้รับ
บาดเจ็บท่ีคิว้ซ้ายฉีกเป็นแผลขนาดใหญ่ เลือดไหลอาบเต็มใบหน้า ตามร่างกายมีรอยฟกช า้ 
นกัทอ่งเท่ียวเคราะห์ร้ายรายนีก้ าลงันัง่รอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีอยู่ หน่วยพยาบาลท่ีเดินทาง
ไปด้วยจงึได้ท าการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อนเคล่ือนย้ายสง่โรงพยาบาลเมืองพทัยา 
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จากการสอบถาม น.ส.พรทิพย์ สูนทรา อายุ 46 ปี เล่าว่า ในขณะท่ีตนเองและ
แฟนหนุม่ชาวเกาหลีใต้ก าลงันัง่รับประทานอาหารเย็นกนัอยู่ ได้มีกลุ่มวยัรุ่นกว่า 10 คน จอดรถยนต์
กระบะ และเปิดเพลงในรถส่งเสียงดงัรบกวนบคุคลรอบข้างไปทัว่ แฟนหนุ่มจึงเดินเข้าไปบอกให้ลด
เสียงดงัลง สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มวยัรุ่น เกิดการโต้เถียงกันก่อนท่ีกลุ่มวยัรุ่นจะเข้ามารุมท า
ร้ายได้รับบาดเจ็บ หลังก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นต่างก็รีบกระโดดขึน้รถกระบะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วิทยส่ืุอสารสกดัจบักลุ่มวยัรุ่นท่ีก่อเหต ุแตย่งัไม่สามารถจบักมุตวัมาด าเนินคดีได้ 
จงึได้ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจชดุสืบสวนเพ่ือตรวจสอบกล้องวงจรปิดท่ีติดตัง้ไว้ในบริเวณใกล้
ท่ีเกิดเหต ุเพ่ือตดิตามตวักลุม่วยัรุ่นท่ีก่อเหตคุรัง้นีม้าด าเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป 

 กำรใช้ขวด ไม้ หมวกกันน็อค และวัสดุอ่ืนท ำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิต 
หรือได้รับบำดเจ็บ  

จากการศึกษาในประเด็นการน าเสนอข่าวเหตุการณ์การใช้ขวด ไม้ หมวก
กนัน็อค และวสัดอ่ืุนท าให้นกัทอ่งเท่ียวเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ ผลการศกึษาพบว่ามีหนงัสือพิมพ์
ระดบัชาต ิหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์น าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

หนงัสือพิมพ์ คมชดัลึก (20 ธันวาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “คณุลงุ
ชาวนอร์เวย์วยั 57 ปี นอนไม่หลบัก่อนเดินไปบอกร้านบนัเทิงลดเสียงเพลง กลบัถกูรุมกระทืบอาการ
สาหสั ต ารวจคาดฝร่ังอ้างตวัเป็นต ารวจเป็นผู้ลงมือ เชิญตวัสอบสวน” ระบวุ่า เม่ือเวลา 00.05 น. 
วนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ร้อยต ารวจเอกเจนรบ วนัทองสงัข์ รองสารวตัรปราบปรามสถานีต ารวจภูธร
เมืองพทัยา รับแจ้งวา่มีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตถิกูท าร้ายได้รับบาดเจ็บ เหตเุกิดภายในร้าน “เฟร้นซ์การ์
เด้นท์” ภายในหมูบ้่านจอมเทียนนิเวศน์ ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ หลงัรับแจ้งจึงรีบน า
ก าลงัไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าท่ีหนว่ยกู้ภยัมลูนิธิสวา่งบริบรูณ์ไปช่วยเหลือ  

จากการสอบสวนพบผู้บาดเจ็บ ทราบช่ือว่า นายแพตเตอร์ นีโกล์ อายุ 57 ปี 
สญัชาตินอร์เวย์ สภาพมีบาดแผลถกูตีด้วยไม้ และขวดท่ีบริเวณศีรษะใกล้กบัหน้าผาก เป็นแผลฉีก
ขาดเลือดไหลอาบนองหน้า รอความช่วยเหลืออยู่บริเวณท่ีเกิดเหต ุโดยมีนายสวุิทย์ มลูมณี อาย ุ27 
ปี สาวประเภทสองซึ่งเป็นแฟนสาวก าลงัช่วยเหลือในเบือ้งต้น หน่วยกู้ ภัยจึงช่วยปฐมพยาบาลให้
ผู้บาดเจ็บ จากนัน้จึงน าตวัส่งโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาตอ่ไป จากการสอบสวนโดยถามนายสวุิทย์
ได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุตนกับแฟนนอนอยู่ ท่ีพัก แต่นอนไม่หลับเพราะบ้านฝ่ังตรงข้ามท่ีเปิดเป็น
ร้านอาหารส่งเสียงดงั ตนได้บอกผู้ดูแลร้านแล้วว่าให้ลดเสียงดงัลง ผู้ดูแลร้านแจ้งว่าได้เคลียร์กับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจแล้ว จนกระทัง่ตี 3  แฟนของตนนอนไม่หลบัเพราะเสียงดงัมาก จึงเดินไปบอกให้
ลกูค้าและผู้ดแูลร้านให้ชว่ยลดเสียงลงแตก่ลบัถกูรุมท าร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ 
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เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้น าก าลงัไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพักดดัแปลงเป็น
ร้านอาหาร พบร่องรอยคราบเลือดของผู้บาดเจ็บหยดอยูท่ี่พืน้ สอบถามทางพนกังานร้านก็ไม่มีใครให้
ข้อมลู ลกูค้าชาวตา่งชาตก็ิไม่ให้ข้อมลู ทราบเพียงว่าผู้บาดเจ็บเข้ามาโวยวายไม่พอใจลกูค้าในร้านท่ี
สง่เสียงดงั จากนัน้ได้ทะเลาะกบัลกูค้าและถกูท าร้ายร่างกาย ส่วนผู้ก่อเหตหุลบหนีไปแล้ว เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจไม่ปักใจเช่ือว่าผู้ ก่อเหตุได้หลบหนีไปแล้ว เน่ืองจากพบชายชาวต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยได้
พูดจาอวดเบ่งว่าตนเองเป็นต ารวจ อยู่ประเทศไทยมานาน คาดว่าจะเป็นผู้ ก่อเหตุ จึงเชิญตวัชาย
ชาวตา่งชาติรายนีไ้ปโรงพกัเพ่ือสอบสวนว่าลงมือก่อเหตหุรือไม่ และน าตวัผู้ดแูลร้านไปสอบปากค า
เพ่ือด าเนินคดีตอ่ไป 

เว็บไซต์พัทยาอัพเดทนิวส์ (14 เมษายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า 
“ต่างชาติซวย! โดนวัยรุ่นพทัยาเล่นน า้จดัหนกัขณะขบัรถผ่าน” ระบุว่า เหตุการณ์ท าร้ายร่างกาย
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศรายนีเ้กิดขึน้ในช่วงกลางคืนของวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ.2560 ท่ีผ่านมา 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตมีุนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติถกูท า
ร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ เหตเุกิดบริเวณกลางซอย 7 พทัยากลาง ถนนชายหาดพทัยา ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ห่างจากโรงพกัพทัยาประมาณ 100 เมตร จึงน าก าลงัไปตรวจสอบท่ีเกิดเหต ุ
พบกลุ่มพนักงานบาร์เบียร์ก าลังให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทราบช่ือต่อมาคือ Mr. Kenedy 
Akononu อาย ุ35 ปี สญัชาติไนจีเรีย ได้รับบาดเจ็บท่ีศีรษะและบริเวณใบหน้า หลงัถกูท าร้ายด้วย
ของแข็ง เจ้าหน้าท่ีหน่วยกู้ ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพทัยาจึงปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ก่อนท่ีจะน าตวัสง่โรงพยาบาลพทัยาเมโมเรียล 

จากการสอบถามผู้ เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ผู้บาดเจ็บขบัรถเก๋งมากับหญิงไทย 
โดยจะมาท่ีบาร์ในซอย 7 ภายในซอยมีชาวตา่งชาติรวมทัง้ชาวไทยวยัรุ่นก าลงัเล่นน า้สงกรานต์กัน
อย่างสนุกสนาน การจราจรติดขดั ขณะนัน้หญิงไทยท่ีนัง่มาด้วยแสดงอาการไม่พอใจวยัรุ่นโดยยก 
“นิว้กลาง” ชูให้กับกลุ่มวัยรุ่นดู กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจ ตรงเข้าไปทุบรถเก๋งและตะโกนด่าทอ ท าให้       
Mr. Kennedy Akononu ลงจากรถเดินไปสอบถามถึงเหตผุลท่ีวยัรุ่นกระท ารุนแรง กลุ่มวยัรุ่นได้ใช้
หมวกกันน็อกรุมตีจนบาดเจ็บ หลังก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นท่ีก่อเหตุได้ขับข่ีรถจักรยานยนต์หลบหนีไป       
ในเบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ส่งชดุสืบสวนสอบหาหลกัฐาน ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดในท่ีเกิดเหตเุพ่ือ
ติดตามกลุ่มวัยรุ่นท่ีท าร้ายชาวต่างประเทศรายนี ้เ น่ืองจากเป็นการใช้ความรุนแรงท าร้าย
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศ  

เว็บไซต์ พัทยานิวส์ (30 มกราคม 2560) ได้เสนอในข่าว โปรยหัวว่า 
“นกัท่องเท่ียวต่างชาติตีกัน ปากฉลามแทงคอเจ็บ ผู้ก่อเหตหุนีจากโรงพยาบาล ต ารวจตามหาวุ่น” 
ระบุว่า เม่ือเวลา 03.30 น.วนัท่ี 30 มกราคม 2560 เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา        
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จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน มีนักท่องเท่ียวได้รับ
บาดเจ็บสาหัส เหตเุกิดบริเวณแยกไฟสญัญาณจราจรถนนพทัยาสายสองตดัพทัยาใต้  (แยกวดัชัย
มงคล) ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลงัรับแจ้งเหต ุเจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงน าก าลงัรุดไป
ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บทราบช่ือต่อมาคือ MR.Nikita Rodchenko อายุ 21 ปี สัญชาติ
รัสเซีย ถกูแทงด้วยขวดปากฉลามได้รับบาดเจ็บสาหสั มีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่บริเวณล าคอ มีเลือด
ไหลนองพืน้ เจ้าหน้าท่ีกู้ภยัได้ท าการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

สว่นผู้ก่อเหตเุป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศ ถกูขวดแก้วบาดเข้าท่ีมือด้านขวา 
เจ้าหน้าท่ีกู้ภยัฯได้ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และให้ทัง้สองคนอยู่ในการควบคมุตวัของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
ก่อนเคล่ือนย้ายน าส่งโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เม่ือนักท่องเท่ียวทัง้ 2 ราย เดินทางมาถึง
โรงพยาบาล ขณะเจ้าหน้าท่ีกู้ ภัยฯและทีมแพทย์ก าลังเคล่ือนย้าย MR.Nikita ท่ีถูกขวดแทงเข้าท่ี
ล าคอเข้าห้องฉกุเฉิน ผู้ก่อเหตซุึ่งยงัไม่ทราบช่ือและสญัชาติท่ีแน่นอนวิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลไป
อยา่งรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจจงึระดมก าลงัไลต่ดิตามไป แตย่งัไม่สามารถจบัตวัได้ จึงกระจายก าลงั
ติดตามไปบริเวณท่ีผู้ ก่อเหตุได้หลบหนี พร้อมทัง้วางก าลังเฝ้าคอยผู้ ก่อเหตุท่ีโรงพยาบาล คลินิก     
และร้านขายยาบริเวณใกล้เคียง เพ่ือสกดัจบัผู้ก่อเหตท่ีุคาดวา่จะเข้าไปรักษาบาดแผลท่ีมือ 

4.1.2 กำรประทุษร้ำยต่อทรัพย์สินนักท่องเที่ยว 

จากการศึกษาในประเด็นการฉก ชิง วิ่งราวทรัพย์นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศใน
พทัยาท่ีปรากฏในส่ือประเภทตา่งๆ ผลการศึกษาแบง่ออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นท่ี
หนึ่ง การปีนห้องขโมยทรัพย์ ประเด็นท่ีสอง การล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียว ประเด็นท่ีสาม การวิ่งราว
ทรัพย์นกัทอ่งเท่ียว ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรปีนห้องขโมยทรัพย์นักท่องเที่ยว 
จากการศึกษาในประเด็นการน าเสนอข่าวเหตุการณ์การปีนห้องขโมยทรัพย์ 

ล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียวในพทัยา ผลการศึกษาพบว่า ประกอบด้วย คนร้ายคดีลกัทรัพย์ขอมอบตวั 
การปีนห้องพกัขโมยทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

หนังสือพิมพ์ซีทีวีนิวส์ (1-15 พฤษภาคม 2560) น าเสนอในข่าว พาดหัวว่า      
“โจรกลับใจขอเข้ามอบตัว ตร.” เขียนความน าว่า “ขอโอกาสสักครัง้ คนร้ายท่ีก่อเหตุลักทรัพย์
นกัทอ่งเท่ียวในพทัยานบัครัง้ไมถ้่วนกลบัใจขอเป็นคนดี” ระบวุ่า เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พนัต ารวจเอก 
อภิชยั กรอบเพชร ผู้ก ากบัสถานีต ารวจภธูรเมืองพทัยา จ.ชลบรีุ ได้เปิดแถลงข่าวการจบักมุตวันายธน
รัฐ หรือ แบงก์ แสงจ ารัส อาย ุ24 ปี ผู้ ต้องหาตามหมายจบัศาลจงัหวดัพทัยาในข้อหาบกุรุกในเคหะ
สถานเพ่ือลกัทรัพย์ในเวลากลางคืน หลงัก่อเหตคุดีลกัทรัพย์นกัท่องเท่ียวในพืน้ท่ีเมืองพทัยามา 17 
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ครัง้ โดยผู้ ต้องหาได้เดินเข้ามอบตวัตอ่เจ้าหน้าท่ีต ารวจด้วยตนเอง เพ่ือขอโอกาสกลบัตวักลบัใจเป็น
คนดี และอยากเร่ิมต้นชีวิตใหมห่ลงัพ้นโทษ  

นายธนรัฐ หรือ “แบงก์” เปิดใจวา่สาเหตท่ีุตนเองเข้ามอบตวัก็เพราะอยากเร่ิมต้น
ชีวิตใหม่หลังพ้นโทษแล้ว ไม่ต้องการหลบหนีอีกต่อไป เน่ืองจากคิดได้ว่าเม่ือกระท าผิดก็ต้องถูก
เจ้าหน้าท่ีต ารวจตามจบัได้วนัใดวนัหนึ่ง โดยจะขอรับโทษตามความผิด และหลงัจากท่ีพ้นโทษแล้วก็
จะได้เร่ิมต้นใช้ชีวิตใหม่ด้วยการเป็นคนดี ส่วนสาเหตท่ีุต้องกระท าความผิดท่ีผ่านมาก็เพราะติดหนี ้
การพนัน ทัง้นี ้ผู้ ส่ือข่าวรายงานว่าหลงัการเข้ามอบตวัของผู้ ต้องหาได้มีตวัแทนผู้ประกอบการน า
กระเช้าดอกไม้มามอบให้กบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจชดุสอบสวนท่ีสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยาเพ่ือเป็นการ
ขอบคณุ 

เว็บไซต์ พัทยาเดลินิวส์ (15 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า     
“พาเซ็ง! ปู่ กังหันลมโดนโจรพัทยายกเค้ากวาดทรัพย์” ระบุว่า เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2560 เวลา 
14.30 น. ตรงกบัวนัเด็กแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา ได้รับแจ้งเหตคุนร้าย
งัดบ้านเช่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และโจรกรรมทรัพย์สินไปหลายรายการ เหตุเกิดท่ีบ้านเลขท่ี 
245/51 ม.9 ซอยโพธ์ิพระยา พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งเหต ุ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงรุดไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบว่า คนร้ายได้งัดกระจก และกุญแจประตจูนประตู
ได้รับความเสียหาย ก่อนท่ีจะรือ้ค้นทรัพย์สินภายในห้องกระจดักระจายไปทัว่บริเวณ  

จากการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีหายไปพบว่ามีเงินสดหายไปจ านวนหนึ่ง       
จากการสอบถามนางหนทู่า พรมมาก อาย ุ44 ปี ชาวจงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึ่งเป็นภรรยาพบว่าสามีของ
ตนเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ได้เช่าบ้านพักไว้จากเพ่ือนชาวต่างชาติ เม่ือกลับ
มาถึงท่ีพกัพบว่าประตบู้านถูกงัดแงะ ข้าวของถูกรือ้ค้นกระจดักระจายไปทัว่ ทรัพย์สินเสียหายและ
สูญหาย จึงแจ้งต ารวจมาตรวจสอบดังกล่าว เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้เก็บรอยนิว้มือแฝงของ
คนร้าย พร้อมกบัสอบถามพยานแวดล้อมท่ีอยู่บริเวณนัน้ ก่อนจะติดตามข้อมลูจากกล้องวงจรปิดใน
ละแวกใกล้เคียง เพ่ือเป็นเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายรายนีม้าด าเนินคดีตามกระบวนการ
กฎหมายตอ่ไป  

เว็บไซต์ พัทยาเดลินิวส์ (29 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า 
“คนร้ายปีนคอนโดช่ือดงัในพทัยาลกัทรัพย์นกัท่องเท่ียวชาวเยอรมนั” ระบวุ่า วนัท่ี 28 มกราคม 2560 
เวลา 03.00 น. MR.Klee Gunter อายุ 79 ปี นกัท่องเท่ียวสญัชาติเยอรมนั ได้เข้าแจ้งความต่อร้อย
ต ารวจโท (หญิง) เกวลีศริิ ผาสกุธนไพศาล รองสารวตัรสืบสวนสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา 
วา่ ถกูคนร้ายก่อเหตลุกัทรัพย์สินท่ีคอนโดมีเนีนยม “สวีท 2” ห้องหมายเลข 72 ชัน้ 5 เหตเุกิดภายใน
ซอยพทัยาปาร์ค ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ จากการสอบถาม MR.Klee ได้ความว่า หลงัจาก
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ท่ีตนออกไปเท่ียวแล้วกลบัมาท่ีห้องพกั สงัเกตเห็นความผิดปกติในห้องพกั เน่ืองจากทรัพย์สินถกูรือ้
ค้นกระจดักระจายไปทัว่ห้อง จึงตรวจสอบภายในตู้ เซฟก็พบว่าทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินสกุลยูโร จ านวน 
1,500 ยูโร หายไป คิดเป็นเงินไทย ประมาณ 58,000 บาท และเงินบาทหายไปอีก 10,000 บาท      
จึงรีบเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ลงบนัทึกประจ าวนั พร้อมส่ง
ต ารวจชดุสืบสวนลงพืน้ท่ีตรวจสอบกล้องวงจรปิดในท่ีเกิดเหต ุเพ่ือหาร่องรอยผู้ ต้องสงสยัท่ีเข้ามาก่อ
เหตเุพ่ือน าไปสูก่ารจบักมุตอ่ไป 

 กำรฉกทรัพย์นักท่องเที่ยว 
จากการศกึษาในประเดน็การน าเสนอขา่วเหตกุารณ์การฉกทรัพย์นกัท่องเท่ียวใน

พทัยา ผลการศกึษาพบวา่ ประกอบด้วย การฉกกระเป๋าเงิน การปลดสร้อยคอ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
เว็บไซต์ พัทยา เดลินิวส์ (5 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า      

“สองผวัเมียเมืองหมีขาวลงเล่นน า้ทะเล ถูกฉกกระสูญทรัพย์กว่า 2 หม่ืน” ระบุว่า วนัท่ี 3 มกราคม 
2560  เวลา 23.00 น.ร้อยต ารวจเอกจินดา เดมิพนัธ์ รองสารวตัรสอบสวนสถานีต ารวจภูธรบางละมงุ          
จ.ชลบรีุ รับแจ้งเหตนุกัท่องเท่ียวถกูลกัทรัพย์ เหตเุกิดบริเวณชายหาดซอย 16 นาเกลือ ม.5 ต.หนอง
ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ หลงัรับแจ้งเหต ุจึงน าก าลงัรุดไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตพุบสองสามี-ภรรยา 
ทราบช่ือคือ Mr.Lebedev Konstantinอายุ 51 ปี และ Ms. Listsyna Ekaterina อายุ 44 ปี 
นกัทอ่งเท่ียวสญัชาตรัิสเซีย เข้าให้การกบัเจ้าหน้าท่ีผ่านล่ามแปลภาษาว่าในขณะท่ีลงไปเล่นน า้อยู่ท่ี
ชายทะเล ได้มีคนร้ายเป็นชายสองคนเดินย่องมาตามท่ีมืดแล้วหยิบกระเป๋าสะพายไป ในกระเป๋ามี
เงินสด 17,500 บาท และโทรศพัท์ย่ีห้อหวัเหว่ย 1 เคร่ือง มลูคา่ประมาณ 10,000 บาท บตัรเอทีเอ็ม
ของตนเอง คนร้ายวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว หลังเกิดเหตจุึงร้องขอความช่วยเหลือ เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจได้สอบปากค านักท่องเท่ียวทัง้สองคนอย่างละเอียด พบพิรุธหลายอย่างจึงยังไม่ปักใจเช่ือ 
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีได้ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนลงพืน้ท่ีตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีก
ครัง้ เพ่ือหาข้อสรุปในการสอบสวนด าเนินคดีตอ่ไป 

เว็บไซต์พัทยานิวส์ (13 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า “ต ารวจ
พทัยารวบแก๊งค์สาวประเภทสองลกัทรัพย์ตา่งชาติ” ระบวุ่า เม่ือเวลา 13.00  น. วนัท่ี 12 มกราคม 
2560 พันต ารวจเอก อภิชัย กรอบเพชร ผู้ ก ากับสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา และพันต ารวจโท      
ปวชัร์ชยั สดุสาคร รองผู้ก ากบัสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยาได้จบักมุตวันายเอกราช ขรรค์ศร อาย ุ29 
ปี สาวประเภทสอง ชาวจังหวัดนครพนมท่ีร่วมกับเพ่ือนก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเท่ียวในพัทยา        
เหตเุกิดบริเวณหน้าบาร์ Best Friend ม. 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 

พนัต ารวจเอก อภิชยั กรอบเพชร กล่าวว่า ช่วงเช้าตรู่วนันี ้เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้รับ
แจ้งเหตมีุสาวประเภทสองก่อเหตลุกัทรัพย์ชาวต่างชาติบริเวณหน้าร้าน Best Friend จึงสัง่การให้ 



61 
 

พนัต ารวจโท ปวชัร์ชยั สดุสาคร น าก าลงัเข้าตรวจสอบท่ีเกิดเหต ุพบผู้ เสียหายมีช่ือว่า  Mr. Henrik 
Aas Thomson นกัทอ่งเท่ียวชาวเดนมาร์กก าลงัตกใจ เน่ืองจากถกูสาวประเภทสอง 2 คน เข้ามาโอบ
กอดลูบไล้ตามล าตัว จากนัน้ได้ฉกกระเป๋าเงินไป ภายในกระเป๋ามีเงินสดจ านวน 4,000 บาท 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสามารถจบัคนร้ายได้ 1 คน ส่วนอีกคนหลบหนีไปพร้อมกระเป๋า ทัง้นี ้นายเอกราช 
ผู้ ต้องหาซึ่งเป็นสาวประเภทสองปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุ แต่ผู้ เสียหายชีต้ัวยืนยัน โดยมีพยานเห็น
เหตกุารณ์เป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงควบคมุตวันายเอกราชไปสอบสวนท่ีสถานีต ารวจภูธร
เมืองพทัยา พร้อมตดิตามเพื่อนสาวประเภทสองอีกคนท่ีหลบหนีมาด าเนินคดีตามขัน้ตอนกฎหมาย 

เว็บไซต์ พัทยานิวส์ (16 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า 
“พลเมืองดีเผยคลิปวงจรปิดกะเทยล้วงกระเป๋าหนุม่โปแลนด์” ระบวุา่ เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม ท่ีผ่านมา 
พลเมืองดีได้น ากล้องวงจรปิดท่ีสามารถจับภาพสาวประเภทสองล้วง กระเป๋านักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ท่ีบริเวณถนนชายหาดพัทยามาเปิดเผยในท่ีสาธารณะเพ่ือให้นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศในพัทยาระมัดระวังตัว ซึ่งเกิดเหตุบริเวณก่อนถึงปากทางเข้าถนนวอล์คกิง้สตรีท 
ประมาณ 50 เมตร ผู้ ต้องหาได้ทรัพย์สินเป็นเงินสกลุตา่งประเทศจ านวน 1,000 ดอลล่าร์ คิดเป็นเงิน
ไทยประมาณ 35,000 บาท บริเวณดงักล่าวเกิดเหตุขึน้บ่อยครัง้ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีต ารวจยังไม่
สามารถจบักุมคนร้ายได้ จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้บ่อยครัง้ได้สร้างความเส่ือมเสียภาพลกัษณ์ของ
เมืองพทัยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางเข้ามาพกัผ่อน 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้น ากล้องวงจรปิดมาเปิดเผยแก่สาธารณชนเพ่ือเป็นเบาะแสในการติดตามตวั
คนร้ายและเป็นการเฝา้ระวงัภยัแก่นกัทอ่งเท่ียวในพทัยา 

เหตุการณ์ท่ีปรากฏในกล้องวงจรปิด คือภาพบันทึกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นสาว
ประเภทสอง สูงประมาณ 165-170 เซนติเมตร สวมชุดแซก (เสือ้กับกระโปรงติดกัน) สีด า ขับข่ี
รถจกัรยานยนต์แบบออโต้เมติก สี ขาว-ด า ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ซึ่งสาวประเภทสองรายนีไ้ด้
เข้าไปพดูคยุกบัผู้ เสียหายคือ นายโรเบร์ิต อาย ุ46 ปี นกัทอ่งเท่ียวชาวโปแลนด์ เม่ือพบว่านายโรเบิร์ต
เก็บทรัพย์สินไว้ท่ีกระเป๋าด้านหลงั ผู้ ต้องหาจึงโอมกอดแล้วใช้มือเอือ้มมาล้วงหยิบกระเป๋าเงินของ
นกัท่องเท่ียวโดยใช้เวลาเพียงไม่ก่ีวินาทีก็ได้ทรัพย์สินไป ผู้ เสียหายรู้สึกตวัว่าถกูขโมยกระเป๋าเงินไป 
จึงได้เข้าแจ้งความกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยาให้ติดตามจบักมุคนร้ายรายนีม้า
ด าเนินคดี 

นายปัญญา ปัจจยั อาย ุ44 ปี พลเมืองดีผู้น ากล้องมาเปิดเผยเล่าให้ผู้ ส่ือข่าว
ฟังว่า เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้เม่ือเวลาประมาณ 03.00 น.ของวนัท่ี 2 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ีก็หลาย
วนัแล้ว ผู้ เสียหายได้เดนิทางกลบัประเทศไปแล้ว แตเ่จ้าหน้าท่ีต ารวจก็ยงัไม่สามารถจบักมุตวัคนร้าย
ได้ ทัง้ๆท่ีกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน นายปัญญาจึงน าคลิปวีดีจากกล้องวงจรปิดมา



62 
 

เปิดเผยเพ่ือเป็นวิทยาทานให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวงัตวั ทัง้ยงัขอฝากถึงเจ้าหน้าท่ีเพิ่มก าลงัในการ
ตรวจตราป้องกนัเหตุร้ายเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และความอุ่นใจให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ในพทัยาด้วย  

เว็บไซต์ พัทยาเดลินิวส์ (25 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า      
“โจรอิหร่านฉกเงินนกัท่องเท่ียวเบลเยียมบนรถสองแถว” ระบวุ่า เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 เวลา 
14.00 น.พนัต ารวจเอก อภิชัย กรอบเพชร ผู้ ก ากับสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้ง
จากพลเมืองดีว่าสามารถจบัตวัผู้ก่อเหตลุ้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียวไว้ได้ บริเวณตลาดนดัซอยบวัขาว 
ถนนพทัยาใต้ หมู ่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ หลงัรับแจ้งเหตแุล้วจึงได้สัง่การให้เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจสายตรวจไปตรวจสอบท่ีเกิดเหต ุเม่ือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเดินทางไปถึงพบนกัท่องเท่ียวและพ่อค้า
แม่ค้าพลเมืองดีก าลังช่วยกันจับกุมตวัผู้ ก่อเหตุรายนี ้ทราบช่ือต่อมา คือ Mr. Mohamed Yazid 
Kherrab อาย ุ52 ปี สญัชาตอิิหร่าน  

ผู้ เสียหายมีช่ือว่า Mr.Boterberg Guy อาย ุ52 ปี ชาวเบลเยียม ได้ยืนยนัชีต้วั
คนร้ายท่ีก่อคดีล้วงกระเป๋า พร้อมของกลางเงินสดจ านวนกว่า 2,000 บาท จากการสอบถามนายจุต ิ
มธุกาญจน์ อายุ 37 ปี พลเมืองดีท่ีช่วยกันจับกุมตวัคนร้าย ได้ความว่า ขณะท่ีตนขับรถอยู่ เห็น
ผู้ เสียหายยืนโหนรถสองแถว เม่ือรถจอด ผู้ก่อเหตซุึง่เป็นชาวอิหร่านรายนีเ้ดินขึน้รถ พยายามยืนแนบ
ชิดผู้ เสียหาย และเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของผู้ เสียหาย ตนจึงตะโกนร้องให้คนอ่ืนได้ยิน
วา่ขโมยล้วงกระเป๋า เพ่ือให้ชาวบ้านในละแวกนัน้ชว่ยจบักมุตวั และแจ้งให้ผู้ เสียหายรับทราบ คนร้าย
ตกใจรีบว่ิงหลบหนี แตก็่ถกูชาวบ้านชว่ยกนัจบักมุตวัได้ส าเร็จ  

ผู้ เสียหายได้ตรวจสอบเงินภายในกระเป๋าตนเองพบว่า เงินสดจ านวน 2,000 
บาทได้สญูหายไป และเม่ือตรวจสอบเงินภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตก็ุพบว่ามีเงินของผู้ เสียหายอยู่
จริง แต่ทางผู้ก่อเหตไุม่รับสารภาพ เบือ้งต้น เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้น าตวัผู้ก่อเหตแุละผู้ เสียหายพร้อม
พยานผู้ เห็นเหตุการณ์ไปสอบสวนเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดจริงก็จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 
เหตุการณ์ล้วงกระเป๋าเกิดขึน้บ่อยครัง้ในพัทยา กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจน 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจกล่าวว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าคนร้ายรายนีเ้ป็นบุคคลคนเดียวกันท่ีเคยก่อเหตุ
ก่อนหน้านี ้จะด าเนินคดีตามกฎหมายทกุคดีท่ีก่อขึน้ 

เว็บไซต์ พทัยานิวส์ (31 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “ต ารวจ
พทัยารวบกะเทยปลดสร้อยนกัทอ่งเท่ียว” ระบวุ่า เม่ือเวลา 10.30 น. (30 มกราคม 2560) พนัต ารวจ
เอก อภิชยั กรอบเพชร ผู้ก ากบัสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา จ.ชลบรีุ พนัต ารวจโท ปวชัร์ชยั สดุสาคร 
รองผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา พร้อมก าลงัเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่องเท่ียวพทัยา ร่วมกันแถลง
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ข่าวการจับกุมนายจักรี หรือ “ยะ” สวัสดิ์นาที อายุ 26 ปี เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี สาวประเภท 2 
ผู้ ต้องหาก่อเหตลุกัทรัพย์ชาวตา่งชาติ 

สืบเน่ืองจากเม่ือเวลาประมาณ 03.30 น. (วนัท่ี 28  มกราคม 2560) ท่ีผ่าน
มา ได้มีนายเวียชีเลฟ เอาแซนนิคอฟ อาย ุ22 ปี สญัชาติรัสเซีย ก าลงัเดินเล่นอยู่บริเวณโรงแรมฟอน
เทียนซึ่งตัง้อยู่บริเวณถนนวอร์คกิง้สตรีท ขณะก าลงัเดินอยู่ได้มีสาวประเภท 2 จ านวน 2 คน เข้ามา
ทกัทาย หนึง่ในนัน้คือนายจกัรี ซึง่ได้ท าทีเข้ามาโอบกอดและหยอกล้อเล่นกบัผู้ เสียหาย พอได้จงัหวะ
ท่ีผู้ เสียหายเผลอ นายจกัรีได้ปลดเอาสร้อยท่ีคอทองเคท่ีคล้องคออยู่ คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 175,000 
บาท จึงแจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจบริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าท่ีฯจึงน าก าลังเข้าจับกุมตัวและน าตัวมา
สอบสวน จากการสอบสวนผู้ ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพ่ือนสาวประเภทสองอีก 1 คน 
ก่อเหตลุกัสร้อยคอทองเคของผู้ เสียหายจริง หลงัจากชิงสร้อยคอมาได้ ตนเองได้น าไปขาย แล้วน าเงิน
ท่ีได้มาแบง่กนั จากการสอบสวนท าให้รู้ว่าทัง้ 2 คน เคยก่อเหตลุกัษณะนีม้าแล้ว 3 ครัง้ ซึ่งครัง้ล่าสดุ
คือการชิงสร้อยคอนายเวียชีเลฟ จนมาถกูจบักมุตวัได้ในท่ีสดุ 

เว็บไซต์พัทยาเดลินิวส์ (3 กุมภาพันธ์ 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า 
“กะเทยพทัยาล้วงกระเป๋า ฉกไอโฟนหนุม่จีนหลบหนีลอยนวล” ระบวุา่ วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 
02.30 น. พนัต ารวจเอก อภิชยั กรอบเพชร ผู้ก ากบัสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 
รับแจ้งนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศถกูล้วงกระเป๋าเงิน เหตเุกิดขึน้บริเวณปากซอยพทัยา 6/1 ถนน
เลียบชายหาด ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ ภายหลงัจากรับแจ้งเหต ุเจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงสัง่
การให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจเขต และเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนรุดเข้าตรวจสอบท่ีเกิดเหต ุ    
เม่ือเดินทางไปถึงพบนกัท่องเท่ียวทราบช่ือคือ MR.Zhou Ce อาย ุ24 ปี สญัชาติจีน ก าลงัยืนรอให้
การกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจ โดยระบวุา่ในขณะท่ีตนเองก าลงัเดนิเลน่อยูบ่นทางเท้า ได้มีสาวประเภทสอง
หน้าตาดีคนหนึ่งเดินเข้ามาทกัทายตีสนิทด้วย แต่ตนเองไม่สนใจ จึงรีบเดินหนีออกห่าง ตนเองรู้สึก
ผิดปกติจึงได้ส ารวจทรัพย์สินภายของตนเอง และพบว่าโทรศัพท์มือถือย่ีห้อ “ไอโฟน 6” มูลค่า
ประมาณ 20,000 บาท ได้สญูหายไป ตนจึงรีบเดินย้อนกลบัมาหาสาวประเภทสองคนดงักล่าวแต่ก็
ไม่พบ    จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท าให้ตกใจ ไม่รู้จะท าอย่างไรตอ่ จึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากผู้ ท่ี
อยู่บริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้เข้ามาช่วยเหลือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ลงบนัทึก
ประจ าวนัไว้เป็นหลกัฐาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีต ารวจชดุสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดท่ีติด
ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีเกิดเหต ุเพ่ือตดิตามตวัคนร้ายมาด าเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป  

เว็บไซต์พทัยานิวส์ (24 มีนาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “ตร.พทัยา
รวบทนัควนัหนุ่มเกย์ล้วงประเป๋านักท่องเท่ียวด้านผู้ เสียหายยกย่องต ารวจพัทยาสุดยอด” ระบุว่า   
เม่ือเวลา 02.00 น. วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 พนัต ารวจตรีเนติธรณ์ รัตนสชุานนัท์ สารวตัรช่วยอ านวย
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ราชการ สถานีต ารวจเมืองพทัยา จ.ชลบรีุ พร้อมก าลงัจบักมุตวันายบญุช่วย ศรีแก้วบริบรูณ์ อาย ุ29 
ปี ชาวจงัหวดันครราชสีมา พร้อมของกลางกระเป๋าเงินของ Mr.Per Arne Kystad (นายเปอร์แอนซ์ 
คีสเทค) อายุ 41 ปี ชาวนอร์เวย์ ภายในกระเป๋ามีเงินสดจ านวน 5,580 บาท จึงควบคุมตวัมา
สอบสวนยงัสถานีต ารวจเมืองพทัยา พนัต ารวจตรีเนติธรณ์ กล่าวว่า ขณะออกตรวจตราพืน้ท่ีบริเวณ
หาดจอมเทียน เพ่ือกวาดล้างกลุ่มผู้ลกัลอบค้าประเวณี และสาวประเภทสองท่ีก่อเหตลุ้วงกระเป๋า
นกัท่องเท่ียว เม่ือไปถึงบริเวณท่ีเกิดเหตสุงัเกตเห็น Mr. Per Arne Kystad นัง่อยู่กับนายบญุช่วย      
ซึง่นายบญุชว่ยเม่ือเห็นรถของเจ้าหน้าท่ีขบัผ่านก็แสดงท่าทีพิรุธ เจ้าหน้าท่ีจึงหยดุรถลงไปตรวจสอบ
ขอค้นตัวก็พบของกลางอยู่กับนายบุญช่วย ซึ่งนายบุญช่วยได้น าเงินไปซุกซ่อนไว้ในกางเกงใน       
เม่ือผู้ เสียหายเห็นกระเป๋าเงินของตนเองไปอยู่กบันายบญุช่วยจึงรู้ว่าถกูนายบญุช่วยล้วงกระเป๋าโดย
ไมรู้่ตวั โชคดีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจไหวพริบดีเข้าชว่ยเหลือไว้ได้ทนั 

ส่วนนายบญุช่วยยอมรับว่าก่อเหตจุริงพร้อมกับเล่าสาเหตขุองการก่อเหตใุน
ครัง้นีว้่า ตนเองต้องเลีย้งดูน้องชายและน้องสะใภ้ท่ีก าลังตัง้ท้องอยู่ ประกอบกับไปท างานก็ถูก
นายจ้างโกงคา่แรงจนแทบไมเ่หลือเงินตดิตวั เห็นวา่หมดหนทางจงึได้ก่อเหตลุ้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียว
ดงักล่าว ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ตรวจสอบประวัตินายบุญช่วยพบว่า เคยก่อเหตุและถูกจับกุม
ด าเนินคดีมาแล้วหลายครัง้ คดีแรกคือการชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดแทงนักท่องเท่ียวชาวอิหร่านท่ี
บริเวณแหลมบาลีฮาย พทัยาใต้ และเคยก่อเหตลุ้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียวชาวอิหร่านในถนนวอล์กกิง้
สตรีท และเคยถูกจับกุมในคดีครอบครองยาเสพติดประเภท 1 (ยาไอซ์) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ควบคมุตวันายบญุช่วยสง่พนกังานสอบสวน แจ้งข้อหาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ด้าน Mr. Per Arne Kystad (นายเปอร์แอนซ์ คีสเทด) ผู้ เสียหาย ได้กล่าว
ขอบคณุและช่ืนชมเจ้าหน้าท่ีต ารวจว่าต ารวจไทยท างานเก่ง มีไหวพริบดี เห็นได้จากการท่ีสามารถ
จบักมุคนร้ายทัง้ท่ีตนเองนัน้ไมรู้่ตวัเลยวา่ถกูล้วงกระเป๋าไป ตนเองจึงอยากจะช่ืนชมเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ดงักล่าว แต่ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไร จึงจะขอน าภาพของเจ้าหน้าท่ีไปลงในส่ือสังคมเฟซบุ๊กของ
ตนเอง เพ่ือให้เพ่ือนๆของตนรู้ว่าต ารวจพทัยานัน้สามารถดแูลความปลอดภัยให้กบันกัท่องเท่ียวได้
อยา่งดีเย่ียม. 

 กำรวิ่งรำวทรัพย์นักท่องเที่ยว  
จากการศกึษาในประเดน็การน าเสนอขา่วเหตกุารณ์การฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สิน

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียวพทัยา ผลการศึกษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็น
แรก การวิ่งราวกระเป๋าเงินนกัทอ่งเท่ียว ประเดน็ท่ีสอง การกระชากสร้อยคอนกัทอ่งเท่ียว ดงัตอ่ไปนี ้
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o การว่ิงราวกระเป๋าเงินนกัทอ่งเท่ียว 
จากการศึกษาในประเด็นการวิ่งราวกระเป๋าเงินนักท่องเ ท่ียวชาว

ตา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้ามาเท่ียวพทัยา ผลการศกึษาประกอบด้วย มีดงัตอ่ไปนี ้
หนงัสือพิมพ์พทัยาเดลินิวส์ (17 เมษายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวั

ว่า “เฒ่าแดนกิมจิถูกโจรหนุ่มสาวกระชากกระเป๋าสูญทรัพย์กว่า 30,000 บาท” ระบุว่า เม่ือเวลา 
21.00 น. เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ รับแจ้งเหตวุิ่งราวทรัพย์เกิดขึน้
ท่ีบริเวณใกล้เคียงโรงแรมไดยาน่า ริมถนนพทัยาสาย 3 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี   
หลงัรับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตพุบ Mr. Yun Kwang Jin นกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้ อาย ุ65 
ปี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจผ่านล่ามแปลภาษาว่าในขณะท่ีก าลังเดินเท้ากลับท่ีพกั มีชาย
วยัรุ่นข่ีจกัรยานยนต์โดยมีผู้หญิงผมยาวนัง่ซ้อนท้ายเอือ้มมือมากระชากกระเป๋าสะพายซึ่งภายใน
บรรจเุงินสดจ านวน 20,000 บาท โทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง ราคาประมาณ 15,000 บาท และเอกสาร
ส าคญัหลายรายการ ก่อนท่ีจะข่ีรถจกัรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว นางสาวอ้อมตะวนั เซลิอุส 
อายุ 36 ปี ผู้ เห็นเหตกุารณ์กล่าวว่า เห็นวยัรุ่นชายข่ีจกัรยานยนต์มากบัผู้หญิง ก่อนท่ีจะได้ยินเสียง
ชาวตา่งชาตติะโกนร้องขอความชว่ยเหลือวา่ถกูกระชากกระเป๋า จงึรีบโทรศพัท์แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

หนงัสือพิมพ์ “คมชดัลึก” (28 กนัยายน 2560) น าเสนอในข่าว พาดหวัว่า            
“บิก๊โจ๊กลยุล้างอาชญากรรมพทัยา” และเขียนความน าว่า “บิ๊กโจ๊กน าก าลงัต ารวจท่องเท่ียวลยุกวาด
ล้างอาชญากรรมเมืองพทัยา บกุจบัสาวไทย ตา่งชาต ิแฝงค้าประเวณีตลอดแนวชายหาด สร้างความ
อุ่นใจให้นกัท่องเท่ียว” ระบวุ่า เม่ือเวลา 01.30 น.วนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ท่ีสถานีต ารวจท่องเท่ียว
เมืองพัทยา พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล พร้อมทีมเจ้าหน้าท่ีต ารวจหลายนาย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยาแถลงผลงานของต ารวจท่องเท่ียวเมืองพัทยาในการจับกุม 3 
วยัรุ่นชาวกัมพูชา ประกอบด้วย นายลา อายุ 20 ปี นายลอย อายุ 19 ปี และนายเมด อาย ุ18 ปี 
หลงัจากร่วมกนัก่อเหตวุิ่งราวกระเป๋าเงินนกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซีย ขณะก าลงัชมวิวท่องเท่ียวอยู่บริเวณ
ทา่เรือหน้าบ้านเกาะล้าน เมืองพทัยา 

จากการสอบถามผู้ ต้องหาทัง้หมดทราบว่าได้ท างานเป็นเด็กเสริฟอยู่ใน
ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนเกาะล้าน ส่วนสาเหตท่ีุลงมือก่อเหตเุน่ืองจากเงินไม่พอใช้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ 
กล่าวว่า การน าก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจหลายหน่วยงานออกกวาดล้างอาชญากรรมในพืน้ท่ีเมือง
พทัยาในครัง้นีเ้พ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความอุ่นใจให้กบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้ามา
พกัผอ่นในเมืองพทัยา ท่ีผา่นมามกัจะเห็นภาพกลุม่หญิงสาวและสามประเภทสองได้ลงมือก่อเหตลุกั
ทรัพย์นกัทอ่งเท่ียวอยูห่ลายครัง้ ซึง่แอบแฝงมาในคราบผู้ขายบริการทางเพศ อยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ี
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ต ารวจท่องเท่ียวจะเดินหน้าปฏิบตัิการเชิงรุกกวาดล้างการกระท าผิดนีต้่อไป เพ่ือสร้างความสงบ      
และปราศจากอาชญากรรมในพืน้ท่ีเมืองพทัยาและแหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืนๆตอ่ไป 

o การกระชากสร้อยคอนกัทอ่งเท่ียว 
จากการศึกษาจากหนัง สือพิมพ์ระดับชาติ  หนัง สือพิมพ์ ท้อง ถ่ิน               

และเว็บไซต์ ในประเดน็การกระชากสร้อยนกัทอ่งเท่ียว ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
เว็บไซต์ พทัยาเดลินิวส์ (9 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว  โปรยหวัว่า 

“โจรกระชากสร้อยหนุ่มจีนกลางเมืองพัทยา” ระบุว่า เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2560 เวลา 22.30 น.       
พนัต ารวจตรี ศรัณยพงษ์ ใหมทองกุลธร สารวตัรปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา จ.ชลบุรี   
รับแจ้งเหตนุกัท่องเท่ียวถกูคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ เหตเุกิดบริเวณหน้าโรงแรม AJ วิลล่า ม.9  ต.หนอง
ปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ หลงัรับแจ้งจึงน าก าลงัรุดไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตพุบกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาว
จีนยืนรอให้การกับเจ้าหน้าท่ีผ่านไกด์ว่า ในขณะท่ี Mr.Sun Biao อายุ 25 ปี ผู้ เสียหาย ได้เดินทาง
กลบัท่ีพกัหลงัจากออกไปรับประทานอาหาร ในระหว่างท่ีก าลงัเดินเท้าคุยกับกลุ่มเพ่ือนบริเวณหน้า
โรงแรม ได้มีชาย 1 คน รูปร่างท้วม ขับข่ีจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกนิรภัยปิดบังใบหน้าขับ
ตามมา ก่อนท่ีจะขบัข่ีฝ่ากลางวงสนทนาเข้ามากระชากสร้อยคอทองค าของผู้ เสียหายแล้วหลบหนีไป
อยา่งสบายใจราวกบัมืออาชีพ หลงัเกิดเหตจุงึรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจชว่ยเหลือดงักลา่ว 

ทัง้นี ้Mr.Sun Biao กล่าวว่า รู้สึกเสียใจและท าอะไรไม่ถกูกบัเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ เพราะสร้อยคอทองค าหนกั 6 บาท มูลค่ากว่า 120,000 บาท เส้นท่ีถกูก่อนเหตไุปนัน้ตนเอง
จะใสต่ดิตวัตลอดเวลา เพราะผู้ เป็นมารดาเป็นผู้ ซือ้ให้เป็นของขวญัวนัเกิดเม่ือ 5 ปีก่อน จึงต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีต ารวจช่วยติดตามจบักุมคนร้ายเพ่ือน าสร้อยคอท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ เส้นดงักล่าวมาคืน
ตนเองให้ได้ เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วิทยส่ืุอสารสกดัจบัคนร้ายตามเส้นทางท่ีคาดว่าคนร้ายน่าจะ
หลบหนีผ่านไปแต่ก็ยังไร้ว่ีแวว จึงได้ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนให้ลงพืน้ท่ีหาข่าว         
พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณท่ีเกิดเหตุ จนกระทัง่ก่อเหตแุล้วหลบหนีไป เพ่ือติดตามจบักุม
คนร้ายและน าทรัพย์สินมาคืนให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเร็วท่ีสดุ 

เว็บไซต์ พทัยาเดลินิวส์ (29 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว ระบุว่า      
สาวประเภทสองในพทัยากระชากเอาสร้อยคอทองค าขาว มลูคา่กว่า 150,000 บาท แล้วหลบหนีไป
อย่างรวดเร็ว เบือ้งต้นทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน และประสาน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจชดุสืบสวนให้ลงพืน้ท่ีตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเบาะแสคนร้ายกลุ่มนีม้าด าเนินคดี
ตอ่ไป 

เว็บไซต์ พทัยาอพัเดทนิวส์ (24 เมษายน 2017) น าเสนอในข่าว โปรยหวั
ว่า “โจรแสบพทัยากระชากสร้อยหวัหน้าไกด์ชาวจีน” ระบุว่า เม่ือเวลา 00.30 น. เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
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สถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา จ.ชลบรีุ รับแจ้งเหตนุกัท่องเท่ียวถกูก่อเหตวุิ่งราวทรัพย์  เหตเุกิดบริเวณ
ถนนเส้นเพชรตระกลู ฝ่ังขาออกพทัยาเหนือ หมู่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ หลงัท่ีเกิดเหตุ
พบ Mr.Tao Yingjie อาย ุ34 ปี หวัหน้าไกด์ชาวจีนให้การกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจผ่านล่ามแปลภาษาว่า
ถกูคนร้ายขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มาคนเดียว เข้ามาประกบแล้วกระชากสร้อยคอทองค ามลูคา่ 20,000 
หยวน แล้วเร่งเคร่ืองหลบหนีไป หลงัเกิดเหตจุึงรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีเข้าช่วยเหลือ จากการสอบถามนาย
ไต ๋ดอนแสง อาย ุ44 ปี คนข่ีมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ได้ความว่า ก่อนเกิดเหตผุู้ เสียหายได้ว่าจ้างให้ไปส่ง
ยงัท่ีพกั หลงัจากผู้ เสียหายได้ขึน้ซ้อนท้ายจกัรยานยนต์ ได้มีคนร้ายเข้ามากระชากสร้อยจนผู้ เสียหาย
ร้องโวยวาย และบอกว่าถูกกระชากสร้อย ตนเองพยายามติดตามไปแต่ก็ไม่ทัน จึงแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้วิทยุสกัดจับคนร้ายตามเส้นทางท่ีคาดว่าคนร้ายจะหลบหนีผ่านไป แต่ก็ไร้
ว่ีแววของคนร้าย จงึได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณท่ีเกิดเหต ุเพ่ือหารูปพรรณสณัฐานของคนร้าย 
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกับท่ีก่อเหตมุาแล้วในพืน้ท่ีบางละมุง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจจะเร่งตดิตามตวัคนร้ายรายนีม้าด าเนินคดีอยา่งเร่งดว่นเพ่ือเป็นการปอ้งกนัเหตท่ีุจะเกิดขึน้กบั
นกัทอ่งเท่ียวรายอ่ืนตอ่ไป 

เว็บไซต์ พัทยานิวส์ (13 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า      
“แก๊งวิ่งราวกระชากสร้อยหนุ่มแบงค์ชาวเกาหลีใต้มูลคา่เกือบสองแสน” ระบุว่า เม่ือเวลา 01.00 น. 
วนัท่ี 13 มกราคม 2560 ร้อยต ารวจเอก จนัดา เดิมพนัธ์ รองสารวตัรสอบสวนสถานีต ารวจภูธรบาง
ละมุง จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตนุกัท่องเท่ียวถูกก่อเหตวุิ่งราวทรัพย์ เหตเุกิดบริเวณหน้าบ้านแก้วรีสอร์ท 
เลขท่ี 123/55 ภายในซอย 13 นาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ หลงัรับแจ้งจึงน าก าลงั
รุดไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้อยู่ในอาการตกใจ ยืนรอให้การกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจว่า หลงัจากท่ีกลบัจากท่องราตรีเมืองพทัยาได้ใช้บริการเหมารถโดยสารกลบัท่ีพกั 
โดยไมไ่ด้สงัเกตว่ามีผู้ติดตามมา จนกระทัง่มาถึงบริเวณจดุเกิดเหต ุได้มีคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนขบัข่ี
จักรยานยนต์ สวมหมวกกันน็อกใบปิดบงัใบหน้าเข้ามาประกบข้างพร้อมทัง้เอือ้มมือมากระชาก
สร้อยคอทองค าหนัก 7 บาท มูลค่ากว่า 180,000 บาท ของนายคิม ซึ่งเป็นพนักงานธนาคารชาว
เกาหลีใต้ แล้วเร่งเคร่ืองหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว หลงัเกิดเหตจุึงรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจดงักลา่ว 

เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วิทยุสกัดจบัตามเส้นทางท่ีคาดว่าคนร้ายจะ
หลบหนีผ่านไป แตก็่ไม่สามารถสกัดจบัได้ จึงได้ประสานงานเจ้าหน้าท่ีต ารวจชดุสืบสวนลงพืน้ท่ีหา
เบาะแสพร้อมทัง้ตรวจสอบวงจรปิดตลอดเส้นทางท่ีคนร้ายติดตามผู้ เสียหายจนกระทัง่ก่อเหตแุล้ว
หลบหนีไป เพ่ือติดตามตวัมาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จากการสอบถามผู้ เสียหายได้ความว่า 
ได้เดินทางมาท่องเท่ียวในพทัยาเป็นวนัแรก จึงไม่ได้ระมดัระวงัตวัเท่าท่ีควร ไม่คิดว่าจะมีเหตกุารณ์
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ร้ายเชน่นีเ้กิดขึน้ ประกอบด้วยคนร้ายน่าจะมีความช านาญในการก่อเหตุ เน่ืองจากผู้ เสียหายได้สวม
เสือ้ปิดบังสร้อยคออย่างมิดชิดแล้ว แต่คนร้ายยังสังเกตเห็นและสามารถกระชากสร้อยคอของ
ผู้ เสียหายไปได้ อีกทัง้คนร้ายรายนีก้่อเหตเุพียงคนเดียว ได้ทรัพย์สินไปมลูคา่เกือบ 2 แสนบาท 

เว็บไซต์ พทัยาเดลินิวส์ (14 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า 
“อีกแล้ว! แก๊งกระชากสร้อยอาละวาดหนักในเมืองพัทยา” ระบุว่า วันท่ี 13 มกราคม 2560 เวลา 
16.00 น. พันต ารวจเอก อภิชัย กรอบเพ็ชร ผู้ ก ากับสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุ
นกัท่องเท่ียวถูกวิ่งราวทรัพย์ ภายในซอยบงกช พัทยาใต้ ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
หลังรับแจ้งจึงน าก าลังรุดไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ พบนักท่องเท่ียวทราบช่ือต่อมาคือ Mr. Nigel 
Connole อาย ุ47 ปี สถาปนิกสญัชาติองักฤษ และภรรยาชาวไทยซึ่งมีช่ือว่า น.ส.ชตุิกาญจน์ จนัทะ
โรจน์ อายุ 32 ปี โดยให้การต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจว่า หลังจากท่ีแฟนหนุ่มพาตนเองไปช็อปปิง้ท่ี
ห้างสรรพสินค้ายา่นพทัยาใต้ ในระหวา่งท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต์กลบัท่ีพกัในซอยบงกช ได้มีคนร้ายขบั
ข่ีรถจักรยานยนต์เข้ามาประกบด้านข้าง แล้วกระชากสร้อยคอทองค าหนัก 5 บาท ของ Mr.Nigel    
ตนได้ดึงสร้อยคอไว้ได้จนสร้อยทองขาดออกเป็น 2 ท่อน คนร้ายได้สร้อยคอทองค าไปคร่ึงเส้น       
แฟนหนุ่มจึงได้ขบัรถมอเตอร์ไซด์เร่งติดตามไป แตป่รากฏว่าคนร้ายไม่ได้มาเพียงคนัเดียว แต่มากัน
เป็นทีม ซึ่งทีมของคนร้ายได้ขบัข่ีเข้ามาเทียบข้างๆแล้วพยกัหน้า ยิม้ให้ ท าให้ตนเองและแฟนหนุ่ม
รู้สกึกลวัมาก จงึบอกให้แฟนหนุม่หยดุข่ีรถตาม ก่อนท่ีจะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจทราบและติดตามตวั
จบัคนร้ายมาด าเนินคดี 

เบือ้งต้น พันต ารวจเอกอภิชัย กรอบเพ็ชร ได้วิทยุสกัดจับคนร้ายตาม
เส้นทางท่ีคาดว่าคนร้ายจะหลบหนีผ่านไป และได้สัง่การให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนลงพืน้ท่ีหา
เบาะแสคนร้าย และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางท่ีคนร้ายหลบหนี เพ่ือเร่งติดตามกลุ่มแก๊งผู้
ก่อเหตมุาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พนัต ารวจเอกอภิชยักล่าวว่า ในช่วงนีเ้กิดเหตวุิ่งราวทรัพย์
ขึน้บ่อยครัง้ในเขตพืน้ท่ี อ.บางละมุง จึงฝากเตือนประชาชนและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้
ระมดัระวงัในการสวมใส่สร้อยคอทองค า และทรัพย์สินมีค่าท่ีล่อตาล่อใจคนร้ายท่ีออกตระเวนหา
เหย่ือ ซึง่เกิดขึน้แทบทกุวนั  

เว็บไซต์ พัทยานิวส์ (25 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า 
“นักท่องเท่ียวชาวจีนถูกคนร้ายกระชากสร้อย 2 บาทหลบหนีเข้าซอยเปล่ียวลอยนวล” ระบุว่า        
เม่ือเวลา 00.30 น.วันท่ี 25 มกราคม 2560 พันต ารวจโท กิตติพงษ์ ศรีช านาญ สารวัตรสืบสวน
สอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุนักท่องเท่ียวถูกวิ่งราวทรัพย์ เหตุเกิด
บริเวณปากซอยนาเกลือ 21/1 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  หลงัรับแจ้งเหต ุจึงน าก าลัง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนรุดไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบนักท่องเท่ียวชาวจีนทราบช่ือ



69 
 

ตอ่มาคือ MR.Li Wei อายุ 31 ปี สญัชาติจีน นาย Li Wei ให้การผ่านล่ามแปลภาษาว่าหลงัจาก
ตนเองและกลุ่มเพ่ือนชาวจีนเดินหาซือ้อาหารบริเวณโรงแรมท่ีพกั ขณะก าลงัเดินทางกลบัท่ีพกั ได้มี
คนร้ายเป็นชายสวมหมวกกนัน็อค ใช้หน้ากากปิดจมกู ใบหน้า ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์สีด า จอดอยู่ริม
ทาง เม่ือตนและเพ่ือนเดนิเข้ามาใกล้ คนร้ายก็เอือ้มมือมากระชากสร้อยคอทองค าหนกั 2 บาท แล้วข่ี
รถจกัรยานยนต์หลบหนีเข้าซอยเปล่ียวหายไปอยา่งรวดเร็ว  

หลังเกิดเหตุพลเมืองดีแนะน าให้ รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เบือ้งต้น
เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วิทยสุกดัจบัคนร้ายรายนี ้โดยสกดัจบัตามเส้นทางท่ีคาดว่าคนร้ายจะหลบหนีผ่าน
ไป ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณนัน้ ปรากฏว่า
บริเวณดงักล่าวไม่มีกล้องวงจรปิดแม้แต่ตวัเดียว ท าให้ยากต่อการติดตามจบักุมตวั อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าท่ีกล่าวว่าจะต้องตรวจสอบตามเส้นทางท่ีคนร้ายหลบหนีผ่านไป เพ่ือน าไปสู่การจับกุม
ด าเนินคดีให้ได้ตอ่ไป 

เว็บไซต์ พทัยาเดลินิวส์ (29 มกราคม 2560) น าเสนอเป็นข่าว โปรยหวัว่า 
“นายแพทย์ชาวเกาหลีถูกโจรกระชากสร้อยคอ” ระบุว่า วันท่ี 28 มกราคม 2560 เวลา 02.00 น.     
ร้อยต ารวจโท (หญิง) เกวลีศิริ ผาสุขธนไพศาล รองสารวตัรสืบสวนสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมือง
พัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุนักท่องเท่ียวถูกวิ่งราวทรัพย์ เหตุเกิดบริเวณภายในซอยเพชรตระกูล        
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนรุดไป
ตรวจสอบท่ีเกิดเหตพุบนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี ทราบช่ือคือ MR.Chang Hyun อาย ุ38 ปี แพทย์ชาว
เกาหลีใต้ โดยให้การผ่านล่ามแปลภาษาว่าตนก าลงัเดินเท้ากลบัท่ีพกัซึ่งอยู่ภายในซอยเพชรตระกูล 
ได้มีคนร้ายเป็นชายสวมหมวกกนัน็อค ใช้ผ้าปิดจมกูปิดบงัใบหน้า ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มาประกบตน 
จากนัน้ได้เอือ้มมือมากระชากสร้อยคอทองค ามูลค่า 500,000 วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 
150,000 บาท    ไป เหลือไว้แต่จีห้้อยคอท่ีกระเด็นตกอยู่ในท่ีเกิดเหตุ จากนัน้คนร้ายเร่งเคร่ือง
รถจกัรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว หลังเกิดเหตจุึงรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจดงักล่าว  เบือ้งต้น
เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วิทยุสกัดจบัตามเส้นทางท่ีคาดว่าคนร้ายจะหลบหนีผ่านไป เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุด
สืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ และตรวจสอบตามเส้นทางท่ีคนร้ายหลบหนีผ่านไป        
เพ่ือน าไปสูก่ารจบักมุด าเนินคดีตอ่ไป  

เว็บไซต์ พทัยาเดลินิวส์ (29 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า 
“กะเทยพทัยาชกหน้าหนุ่มรัสเซียชิงสร้อยทองมลูคา่แสนห้า” ระบวุ่า วนัท่ี 28 มกราคม 2560 เวลา 
03.30 น. ร้อยต ารวจโท (หญิง) เกวลีศิริ ผาสุกธนไพศาล รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพทัยา รับแจ้งเหตนุกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศถกูกระชากสร้อยคอ เหตเุกิดบริเวณ
หน้าโรงแรมสยามเบย์ชอร์ ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ ชลบรีุ หลงัรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบท่ีเกิด
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เหตพุบนกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซียวยั 22 ปี ยืนรอให้การกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจว่าในขณะท่ีตนเองก าลงัเดิน
อยู่ในวอล์คกิง้สตรีท ได้มีสาวประเภทสอง 3-4 คน ท าทีเข้ามาเสนอขายบริการทางเพศ ตนเองไม่
ชอบจงึขบัไลไ่ป ท าให้สาวประเภทสองเกิดความไมพ่อใจก่อนท่ีหนึ่งในนัน้จะใช้ก าปัน้ชกเข้าท่ีใบหน้า
อย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บ ไม่หน าซ า้ยงักระชากเอาสร้อยคอทองค าขาวมูลค่ากว่า 150,000 บาท 
แล้วหลบหนีไปอยา่งรวดเร็ว 

เว็บไซต์ พทัยาเดลินิวส์ (30 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า 
“โจรพัทยาซิ่งจักรยานยนต์กระชากสร้อยหนุ่มเกาหลีมูลค่านับแสนบาท” โดยระบุว่า วันท่ี 28 
กรกฎาคม 2560 ร้อยต ารวจเอกพลัลภ หร่ิงรอด รองสารวตัรปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยา 
จ.ชลบรีุ รับแจ้งเหตนุกัท่องเท่ียวถกูก่อเหตวุิ่งราวทรัพย์ เหตเุกิดบริเวณปากซอย 10 เพนียดช้าง ม.9 
ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ ภายหลงัจากรับแจ้งเหต ุจึงน าก าลงัรุดไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ เม่ือ
เดินทางไปถึงพบนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้ ทราบช่ือต่อมาคือ MR.Choi Hyoungkyu อายุ 48 ปี 
ก าลงัยืนรอให้การกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจว่า ภายหลังจากท่ีตนเองและภรรยารับประทานอาหารเย็น
เสร็จ ได้เดินพูดคุยกันกลับไปยังโรงแรมท่ีพัก ในระหว่างท่ีก าลังเดินคุยกับภรรยาอยู่นัน้  ได้มีชาย
วัยรุ่นขับข่ีรถจักรยานยนต์เข้ามาประกบ ก่อนท่ีชายคนดังกล่าวจะเอือ้มมือมากระชากสร้อยคอ
ทองค าท่ีคล้องคนอยู่ คิดเป็นมลูคา่ 2,500 ดอลล่าร์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 90,600  บาท ติด
มือไป หลงัเกิดเหตตุนพยายามวิ่งไล่ตามไป แตก็่วิ่งไม่ทนัเพราะคนร้ายขบัข่ีรถจักรยานยนต์เร็วมาก 
จงึร้องขอความชว่ยจากพลเมืองดีท่ีอยูบ่ริเวณนัน้ 

จากการสอบถามนายวิสุทธ์ิ ศรีอนุตร อายุ 25 ปี ผู้พบเห็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ทราบว่า เห็นคนร้ายเป็นชาย 1 คน ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ประกบนาย Choi จากนัน้ ชายคน
ดังกล่าวได้เอือ้มมือไปกระชากสร้อยคอท่ีคล้องคอของนาย Choi ไป ก่อนท่ีนักท่องเท่ียวจะร้อง
โวยวายให้ผู้ อ่ืนทราบ เห็นนักท่องเท่ียววิ่งไล่ตามคนร้ายไป แต่คนร้ายเร่งเคร่ืองรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ตนจึงรีบโทรศพัท์แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้เข้ามาไล่ตามจับคนร้ายรายนี ้
เบือ้งต้นทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วิทยุสกัดจับคนร้ายตามเส้นทาง ท่ีคาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี         
ในขณะเดียวกันได้ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจชดุสืบสวนให้ลงพืน้ท่ีหาเบาะแสจากกล้องวงจร
ปิดท่ีอาจจะบนัทึกภาพเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ไว้ เพ่ือหารูปพรรณสณัฐานของคนร้าย จะได้ใช้ติดตาม
จบักมุคนร้ายรายนีม้าด าเนินคดีตอ่ไป 

เว็บไซต์ พทัยาเดลินิวส์ (3 กมุภาพนัธ์ 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า        
“โจรพทัยาก่อเหตกุระชากสร้อยรายวนั” ระบวุ่า วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 00.30 น. พนัต ารวจ
เอก อภิชัย กรอบเพชร ผู้ ก ากับสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุคนร้ายกระชาก
สร้อยคอนกัท่องเท่ียว เหตเุกิดท่ีบริเวณหน้าโรงแรมเซ็นทารา พทัยา ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง   
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จ.ชลบรีุ หลงัได้รับแจ้งเหต ุเจ้าหน้าท่ีต ารวจจงึสัง่การให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจท่ีอยู่บริเวณนัน้รีบ
รุดหน้าไปตรวจสอบยงัท่ีเกิดเหต ุเม่ือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเดินทางไปถึงท่ีเกิดเหตุพบนกัท่องเท่ียว 2 สามี
ภรรยา สญัชาตจีิน ก าลงัยืนรอเจ้าหน้าท่ีต ารวจอยู่ด้วยอาการตกใจ ทราบช่ือว่านกัท่องเท่ียวเคราะห์
ร้ายรายนีมี้ช่ือวา่ MR. Wang Ou อาย ุ38 ปี  

เจ้าหน้าท่ีได้สงัเกตเห็นบริเวณคอของนกัท่องเท่ียวเคราะห์ร้ายรายนีพ้บว่า 
มีร่องรอยเป็นแนวแดงท่ีเกิดจากคนร้ายกระชากสร้อยคออย่างแรง นกัท่องเท่ียวทัง้ 2 ราย ให้การกบั
เจ้าหน้าท่ีต ารวจวา่ ขณะก าลงัเดนิทางกลบัท่ีพกัซึง่ตัง้อยู่ในซอย ได้มีคนร้ายเป็นชาย 1 คน รูปร่างสงู
ใหญ่ข่ีรถจักรยานยนต์ และสวมหมวกกันน็อคแบบเต็มใบ ปิดบงัใบหน้ามิดชิด สวมเสือ้คลุมสีด า       
ข่ีรถจกัรยานยนต์เข้ามาประกบใกล้ๆ จากนัน้ชายคนดงักล่าวเอือ้มมือมากระชากสร้อยคอท่ีสวมใส่
อยู ่มีราคาประมาณ 50,000 บาท หลงัจากนัน้คนร้ายได้เร่งเคร่ืองยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
ตนทัง้ 2 คนตกใจและรีบตัง้สติเดินไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านละแวกใกล้เคียง เพ่ือให้ช่วย
แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ 

จากการสอบถามนายอภินิหาร ดีสมยั อายุ 37 ปี เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัของโรงแรมให้การวา่ เห็นนกัท่องเท่ียวทัง้ 2 คน เดินคยุกนัอยู่ จากนัน้ได้มีคนร้ายเป็นชายข่ี
รถจักรยานยนต์ติดตามมา เม่ือมาถึงนักท่องเท่ียวทัง้ 2 ชายคนดังกล่าวได้ขับข่ีรถผ่านเลยไป         
เ ม่ือนักท่องเท่ียวไม่ระมัดระวังตัว ชายคนดังกล่าวจึง ข่ีรถจักรยานยนต์เลีย้ววนกลับมาหา
นกัท่องเท่ียวอีกครัง้ จากนัน้ได้เอือ้มมือมาดึงสร้อยคอนกัท่องเท่ียวผู้ เคราะห์ร้ายรายนี ้แล้วรีบข่ีรถ
มอเตอร์ไซด์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ เจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงได้
ประสานชุดสืบสวนลงพืน้ท่ีตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง ท่ีคาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี       
เพ่ือตดิตามคนร้ายมาด าเนินคดีตอ่ไป 

4.2 กำรน ำเสนอข่ำวกำรจัดอบรมสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนักท่องเที่ยว 

จากการศึกษาในประเด็น “การน าเสนอข่าวการจดัอบรมสร้างมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนกัท่องเท่ียว” ผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
ประเดน็แรก  

การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ประเด็นท่ีสอง การจัดอบรมเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี 
ประเดน็ท่ีสาม การจดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการหนีไฟ ดงัภาพ 4.3 
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ภาพ 4.3 

แสดงการจดัอบรมเพ่ือสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวในพทัยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ 4.3 แสดงการจดัอบรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยา         
ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 3 ประเดน็ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.21. กำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ 
จากการศกึษาการน าเสนอขา่วของส่ือสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ในประเด็นการอบรมเพ่ือ

พฒันาความรู้ ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การให้ความรู้ผู้ประกอบการ
เตียงนั่งชายหาด ประเด็นท่ีสอง การให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กับนักท่องเท่ียว  ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรเตียงน่ังชำยหำด 
จากการศึกษาในประเด็นการให้ความรู้ผู้ ประกอบการเตียงนั่งชายหาด  ผล

การศึกษาพบ 1 ประเด็น คือ การอบรมชีแ้จงผู้ประกอบการเตียงนัง่ชายหาดให้เข้าใจระเบียบการ
ให้บริการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การให้ความรู้ผู้ ประกอบการเตียงนั่งชายหาดเข้าใจระเบียบการ
ให้บริการ 

จากการศึกษาในประเด็น “การอบรมให้ความรู้ผู้ ประกอบการเตียงนั่ง
ชายหาดพทัยาให้เข้าใจระเบียบการให้บริการ” ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้

อบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ 

 

พัฒนำทักษะกำรหนีไฟ 

สร้ำงทัศนคติที่ดีให้หมอนวด 
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  เว็บไซต์สถานีโทรทศัน์นาว 26 (27 เมษายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวั
ว่า “พทัยาจดัเดินหน้าร่มเตียงชายหาดพัทยา-จอมเทียนอีกรอบ” ระบุว่า พลเรือเอกวิสุทธ์ิ รดารุณ      
รองประธานสภาเมืองพทัยา เป็นประธานประชุมคณะท างานจดัระเบียบสินค้าบนทางสาธารณะใน
เขตเมืองพทัยา โดยมี พลตรี ภพอนนัต์ เหลืองภานวุฒัน์ รองประธานสภาเมืองพทัยา พร้อมด้วยพล
โทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่ม
เตียงชายหาดในพืน้ท่ีเมืองพทัยา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ ซึง่ พล.ร.อ.วิสทุธ์ิ กล่าวว่า 
การอบรมผู้ประกอบการเตียงนัง่ชายหาดเมืองพทัยานัน้ได้กระท ามาแล้วหลายครัง้ ล่าสดุเม่ือปี พ.ศ. 
2557 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการวา่มีกฎ ระเบียบ ท่ีจะต้องรับรู้และปฏิบตัิตาม ทัง้นี ้ก็เพ่ือให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะสร้างความสวยงามให้กับพืน้ท่ีชายหาดทัง้หมด ส่งผลดีต่อ
ภาพลกัษณ์ของชายหาดพทัยาท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางมาเยือน ท่ีประชุมมีมติให้ปรับลด
พืน้ท่ีของผู้ประกอบการลง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มขึน้  

 กำรให้ควำมรู้เก่ียวกับปัญหำท่ีเกิดขึน้กับนักท่องเท่ียว 
จากการศึกษาการน าเสนอข่าวสารของส่ือสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในประเด็น “การให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียว” พบ 1 ประเด็น ได้แก่ 
ปัญหานกัทอ่งเท่ียวถกูเอารัดเอาเปรียบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

o นกัทอ่งเท่ียวถกูเอารัดเอาเปรียบ 
   จากการศึกษาในประเด็น “นกัท่องเท่ียวถูกเอารัดเอาเปรียบ” ผลการศึกษา
แบง่ออกเป็น 2 ประเดน็ยอ่ย ได้แก่ ประเดน็แรก “การถกูโก่งราคาคา่โดยสาร” ประเด็นท่ีสอง “การถกู
โก่งราคาอาหารและบริการ” ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 การถกูโก่งราคาคา่โดยสาร 
เว็บไซต์ข่าวเอ็มไทย (18 พฤษภาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า            

“ทวัร์จีนโวย นัง่สองแถวแค่ 3 กิโลเมตร โชเฟอร์คิดเงิน 400 บาท” ระบุว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน
จ านวน 8 คน ทัง้ชายและหญิง ก าลงัมีปากเสียงกบัคนขบัรถสองแถวในเมืองพทัยา สาเหตมุาจากทัง้
สองฝ่ายไม่สามารถตกลงคา่โดยสารกันได้ จากการสอบถามบคุคลท่ีเก่ียวข้องและเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
พบวา่กลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนทัง้ 8 คน ได้เรียกรถสองแถวจากถนนสาย 3 ตดัพทัยาเหนือ เพ่ือมาลง
ยงัจดุท่ีเกิดเหต ุระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร เม่ือมาถึงจดุเกิดเหตคุนขบัรถสองแถวได้เรียกเก็บ
เงินจ านวน 400 บาท ซึ่งนักท่องเท่ียวกลุ่มนีเ้ห็นว่าเป็นการคิดราคาค่าโดยสารท่ีแพงเกินจริง             
จึงต่อรองราคากับผู้ ขับข่ีรถสองแถว แต่ทว่าคนขบัรถสองแถวไม่ยอมลดราคาให้ โดยยืนยันจะให้
นกัท่องเท่ียวจ่ายค่าโดยสารจ านวน 400 บาท นกัท่องเท่ียวชาวจีนกลุ่มนีรู้้สึกว่าตนเองถูกผู้ขบัข่ีรถ
สองแถวเอาเปรียบ จึงขอให้คนบริเวณนัน้แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยาให้เข้ามาช่วยเหลือ เม่ือ
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เจ้าหน้าท่ีต ารวจเดนิทางมาถึง ได้เจรจากบัทัง้สองฝ่าย ข้อสรุปจากการเจรจาคือให้นกัท่องเท่ียวช าระ
คา่โดยสารจ านวน 250 บาท  

 การถกูโก่งราคาสินค้า อาหาร และบริการ  
เว็บไซต์ส านกัขา่วเนชัน่ทีวี (4 สิงหาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า       

“ลุยตรวจร้านค้าหลังนักท่องเท่ียวร้องถูกหลอกขายผ้าไหมปลอม” ระบุว่า พ.ต.อ.ศราวุธ ตนักุล        
ผู้ก ากบัการ 2 กองบงัคบัการต ารวจทอ่งเท่ียว พร้อมกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจสอบสวนกลาง ประกอบด้วย 
กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สนธิก าลงัร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจเมืองพทัยา ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัชลบรีุ 
ส านกัการชา่งเมืองพทัยา ลงพืน้ท่ีตรวจสอบบริษัท เวิร์ด เจมส์ คอลเลคชัน่ จ ากดั ตัง้อยู่เลขท่ี 98/699 
ม.6 ถนนพทัยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลงัได้รับข้อมูลจากนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
เผยแพร่คลิปในส่ือสงัคมโดยระบวุา่ผู้ประกอบการชาวไทยหลอกขายผ้าไหมปลอมให้นกัท่องเท่ียวจีน 

เนือ้หาท่ีนักท่องเท่ียวชาวจีนร้องเรียนระบุว่า ได้เดินทางมากับคณะทวัร์
ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2560 และได้ซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองนอนท่ีท าจากผ้าไหม จ านวน 4 ชุด ใน
ราคา 4,000 หยวน เม่ือเดินทางกลบัประเทศจีนได้น าไปตรวจสอบกบัหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้พบว่าผ้า
ไหมท่ีซือ้มา 4 ชดุนัน้ไม่มีส่วนผสมใดท่ีเป็นใยไหม เป็นเพียงผ้าใยสงัเคราะห์เท่านัน้ จึงได้น าเร่ืองเข้า
ร้องเรียนกบัหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของประเทศจีน สาขาเมืองซูโจว และเรียกค่าเสียหายจาก
บริษัทน าเท่ียว ซึง่เร่ืองดงักลา่วสร้างความเส่ือมเสียให้กบัเมืองทอ่งเท่ียวอยา่งพทัยามาก 

กรณีดงักล่าวถือเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวใน
พทัยา และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด าเนินการตรวจสอบจนกระทั่ง
ทราบว่าพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตนุัน้อยู่ในเขตเมืองพทัยา จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องลงพืน้ท่ี
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากร้านดังกล่าว จากการลงพืน้ท่ีตรวจสอบคุณภาพสินค้าพบว่า
ผู้ประกอบการได้แสดงความบริสุทธ์ิใจด้วยการแสดงหลกัฐานเก่ียวกับคุณภาพสินค้า ในเบือ้งต้น
พบวา่สินค้าท่ีนกัทอ่งเท่ียวซือ้ไปนัน้ไมใ่ชผ่ลิตภณัฑ์ของห้างเวิร์ด เจมส์ แตเ่ป็นสินค้าจากบริษัทสยาม
ผ้าไหมไทย จ ากดั อยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจพบเคร่ืองส าอางหลายรายการท่ีไม่ได้ระบสุถานท่ี
ผลิต และไมไ่ด้ตดิปา้ยแจ้งรายละเอียดของสินค้า เช่น สบูล้่างหน้าขาว ครีมบ ารุงผิว น า้มนัไพล รวม
กว่า 50 ชิน้ จึงได้ยึดไว้เพ่ือน าไปตรวจสอบ ถ้าหากพบว่ามีความผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและ
ด าเนินคดีกบัผู้ประกอบการตอ่ไป 

ส านกัข่าวทีนิวส์ (8 มีนาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “เสียช่ือ
ประเทศ!! ‘ออสเตรเลีย’ แฉ สารพัดกลโกงในไทย เอาเปรียบนักท่องเท่ียว” ระบุว่า รัฐบาลของ
ประเทศออสเตรเลียได้เตือนประชาชนชาวออสเตรเลียว่าให้ระมัดระวังกลโกงนักท่องเท่ียวใน 6 
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ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร์ ฟิจิ และ ประเทศอินเดีย ซึ่งแตล่ะชาติจะ
มีกลโกงเพ่ือเอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียวแตกต่างกัน กลโกงท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ กลโกงเอทีเอ็มหรือ
บตัรเครดิต รวมถึงการต้มตุ๋นอย่างอ่ืน เช่น การขายของปลอมให้นักท่องเท่ียว ส่วนประเทศไทยท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลียพบบ่อยคือ การหลอกขายเคร่ืองประดบัเพชรพลอยในราคาสงูเกินจริง 
กลโกงอีกประการหนึง่คือ การเรียกเก็บเงินจากการเช่าเจ็ทสกี โดยอ้างว่าเจ็ทสกีท่ีนกัท่องเท่ียวน ามา
คืนนัน้ได้รับความเสียหาย หากนกัท่องเท่ียวไม่ยอมจ่ายคา่เสียหายตามท่ีเรียกเก็บ ผู้ประกอบการจะ
ขม่ขูค่กุคาม  

4.2.2. กำรจัดอบรมเพื่อสร้ำงทัศนคตทิี่ดีให้กับหมอนวดแผนไทย  
จากการศกึษาการน าเสนอขา่วของส่ือสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ในประเด็นการอบรมเพ่ือ

สร้างทศันคติท่ีดีให้กับหมอนวดแผนไทย ผลการศึกษาพบว่า เป็นการอบรมให้หมอนวดแผนไทยมี
ทศันคตท่ีิดีตอ่อาชีพ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 ให้หมอนวดมีทัศนคตทิี่ดีต่ออำชีพ  
จากการศึกษาการน าเสนอข่าวของส่ือสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ในประเด็น การจัด

อบรมให้หมอนวดมีทศันคตท่ีิดีตอ่อาชีพ ผลการศกึษามี 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก นวดแผน
ไทยคือภูมิ ปัญญาไทย ส่วนท่ีสอง การสร้างมาตรการป้องกันการแอบแฝงเป็นหมอนวด                  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o นวดแผนไทยคือภมูิปัญญาไทย 
จากการศึกษาในประเด็น “นวดแผนไทยคือภูมิปัญญาไทย” ผลการศึกษามี

ดงัตอ่ไปนี ้
หนังสือพิมพ์อธิปบูรพา (27 กันยายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า        

“นวดแผนไทยหาดจอมเทียนเริงร่า เดินตามกติกา ยอดลูกค้าขีเ้ม่ือยแห่คลายเส้นเพิ่มขึน้” ระบุว่า 
เมืองพัทยาคุมเข้มให้หมอนวดแผนไทยตระหนักถึงการนวดแผนไทยว่าเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีควร
อนรัุกษ์ไว้ ทัง้นี ้ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
เร่ืองของการเก็บคา่บริการท่ีไมแ่พงเกินไป และการบริการท่ีสภุาพเรียบร้อย จากการเข้มงวดของเมือง
พทัยาได้ท าให้นกัท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการหมอนวดแผนไทยเพิ่มมากขึน้ ทัง้นกัท่องเท่ียวชาวไทย
และนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศ ทัง้นี ้หมอนวดแผนไทยชายหาดพทัยารายหนึ่งกล่าวว่า หลงัจากท่ี
เมืองพัทยาได้ก าชับให้ผู้ ประกอบวิชาชีพหมอนวดแผนไทยบริเวณชายหาดพัทยาให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของอาชีพหมอนวดว่าเป็นภูมิปัญญาไทย เป็นอาชีพสุจริต จึงต้องมีความซ่ือสัตย์       
และให้บริการอยา่งสภุาพ  
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o สร้างมาตรการปอ้งกนัการแอบแฝงเป็นหมอนวด  
เว็บไซต์ “พีอาร์พัทยา” (11 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า              

“เมืองพัทยาขึน้ทะเบียนหมอนวดชายหาดดนัภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว” ระบุว่า ผู้ เข้าอบรม      
ซึ่งประกอบด้วยหมอนวดแผนไทย และผู้ เก่ียวข้องได้พดูคยุกนัถึงการแตง่กายของหมอนวดแผนไทย
ท่ีชายหาดพทัยา ซึ่งท่ีผ่านมาบุคคลท่ีเป็นหมอนวดตามชายหาดจะไม่มีชุดยูนิฟอร์มบ่งบอกให้รู้ว่า
เป็นหมอนวด จึงมีชาวต่างด้าวจากประเทศใกล้เคียงเข้ามาแอบแฝงอ้างตนเป็นหมอนวด และขโมย
ทรัพย์สินนักท่องเท่ียวอยู่บ่อยครัง้ ผู้ บริหารเมืองพัทยาได้ก าชับให้ผู้ ประกอบวิชาชีพหมอนวด
ตระหนกัถึงจริยธรรมในวิชาชีพหมอนวดแผนไทย โดยก าหนดให้สมาชิกหมอแนวแผนไทยชายหาด
พทัยาจะต้องมีคณุสมบตัิคือมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอบางละมุง และมีใบรับรองผ่านการอบรมการ
นวดแผนไทยอยา่งถกูต้องจากหนว่ยงานท่ีได้รับการยอมรับ ทัง้นี ้เพ่ือปอ้งกนัการเพิ่มจ านวนของหมอ
นวดชายหาดพทัยา 

4.2.3. กำรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะ (ฝึกซ้อมหนีไฟ) 
จากการศึกษาการน าเสนอข่าวของส่ือสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ในประเด็น “การอบรม

เพ่ือพฒันาทกัษะ (ฝึกซ้อมหนีไฟ)”  ผลการศกึษาพบว่ามี 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การอบรม
เพ่ือพฒันาทกัษะพนกังานโรงแรมในพทัยาในการดบัเพลิงและหนีไฟ ประเด็นท่ีสอง การอบรมเพ่ือ
พฒันาทกัษะพนกังานโรงพยาบาลในพทัยาในการดบัเพลิงและหนีไฟ ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะพนักงำนโรงแรมในพัทยำในกำรดับเพลิง
และหนีไฟ 

จากการศึกษาในประเด็นการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะให้พนักงานโรงแรมใน
พทัยาในการดบัเพลิงและหนีไฟ 

o โรงพยาบาลในพทัยาจดัฝึกซ้อมหนีไฟ 
เว็บไซต์พัทยาเดลินิวส์ (15 กันยายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า                 

“อมารีพทัยาเข้าร่วมฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2560” ระบวุ่า มร.โรเบิร์ต 
ไรน์เดอร์ส รองประธานกรรมการอาวโุสฝ่ายปฏิบตัิการและผู้จดัการทัว่ไป โรงแรมเครืออมารีในพืน้ท่ี
พัทยา พร้อมทีมงานฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมอมารี พัทยา เข้าร่วมการอบรมและฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี พ.ศ.2560 ขึน้ โดยได้รับการฝึกอบรมความรู้จาก
หนว่ยงานปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยัเมืองพทัยา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เพลิง
ไหม้ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเท่ียวของโรงแรม และต่อพนักงาน     
ของโรงแรม 
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เว็บไซต์พทัยาเดลินิวส์ (15 กนัยายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์มิราจบิชรีสอร์ท พทัยา จดัซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี 2560” ระบุว่า นายวุฒิศกัดิ ์      
พิชญกานต์ ผู้ จัดการโรงแรมเซ็นทารา บีช รีสอร์ท พัทยา ได้จัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมการใช้
อุปกรณ์ดบัเพลิงและการอพยพหนีไฟขึน้ โดยมีพนักงานของโรงแรมจากทุกแผนกเข้าร่วมฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ทัง้การอบรมในภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบตั ิ

o โรงพยาบาลในพทัยาจดัฝึกซ้อมหนีไฟ 
เว็บไซต์ข่าวพัทยานิวส์ (14 กันยายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า 

“โรงพยาบาลเมืองพทัยาจดัอบรมฝึกซ้อมการป้องกันอคัคีภัยประจ าปี 2560” ระบุว่า หวัหน้ากลุ่ม
ปฏิบตักิารกลา่ววา่ ปัจจบุนัสถิตกิารเกิดอคัคีภยัเพิ่มจ านวนสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้อคัคีภยัท่ีเกิดตาม
บ้านเรือน และท่ีเกิดตามสถานประกอบการในพทัยา อคัคีภยัท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจากความ
ประมาท เช่น การเสียบปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าค้างไว้ การเผาขยะและหญ้าแห้ง การเปิดเตาแก๊สทิง้ไว้ 
การจุดธูปเทียนบูชาพระ โรงพยาบาลเมืองพทัยาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจดัอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึน้       
เพ่ือเพิ่มทกัษะให้กบัพนกังานและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 

4.3 กำรน ำเสนอข่ำวเจ้ำหน้ำที่ รัฐลงพืน้ที่ตรวจรักษำควำมสงบเรียบร้อยใน
พัทยำ 

จากการศึกษาในประเด็น “การน าเสนอข่าวเจ้าหน้าท่ีรัฐลงพืน้ท่ีตรวจรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพัทยา” ผู้ วิจัยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นแรก     
การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยทัว่ไป ประเด็นท่ีสอง การลงพืน้ท่ีตรวจจบัการค้าประเวณี ประเด็นท่ี
สาม การลงพืน้ท่ีตรวจสถานประกอบการ ปรากฏดงัภาพ 4.4 
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ภาพ 4.4 

แสดงการลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพทัยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ 4.4 จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐในพทัยาได้ลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยใน 4 
ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นท่ีหนึ่ง การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยทัว่ไป ประเด็นท่ีสอง การลง
พืน้ท่ีตรวจการค้าประเวณี ประเดน็ท่ีสาม การลงพืน้ท่ีตรวจสถานประกอบการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

4.3.1 กำรลงพืน้ท่ีตรวจควำมเรียบร้อยท่ัวไป  
จากการศกึษาการน าเสนอข่าวสารของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน หนงัสือพิมพ์ระดบัชาต ิ

และจากส่ือเว็บไซต์ท่ีน าเสนอขา่วสารในประเด็น “การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยทัว่ไป” ผู้วิจยัแบง่
การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นท่ีหนึ่ง การลงพืน้ท่ีตรวจความ
คืบหน้าโครงการปรับภมูิทศัน์ทา่เรือพทัยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ประเด็นท่ีสอง การลงพืน้ท่ีตรวจความ
เรียบร้อยต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรลงพืน้ท่ีตรวจควำมคืบหน้ำโครงกำรปรับภูมิทัศน์ท่ำเรือพัทยำใต้      
(แหลมบำลีฮำย) 

จากการศึกษาการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ ในประเด็น “การลงพืน้ท่ีตรวจความคืบหน้าโครงการปรับภูมิทศัน์ท่าเรือพทัยา
ใต้ (แหลมบาลีฮาย)” ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้

เว็บไซต์ ผู้ จัดการออนไลน์ (12 มกราคม 2561) น าเสนอข่าว โปรยหัวว่า       
“เมืองพทัยาตรวจความพร้อมปรับภูมิทศัน์ท่าเรือพทัยาใต้ (บาลีฮาย)” ระบุว่า นายอนนัต์ องัคณา
วิศลัย์ ประธานสภาเมืองพทัยา พร้อมด้วย พล.ต.ภพอนนัต์ เหลืองภานวุฒัน์ รองประธานสภาเมือง
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พัทยา ในฐานะผู้ อ านวยการส่วนรักษาความสงบ จ.ชลบุรี น ากลุ่มสมาชิกสภาเมืองพัทยา ก าลัง
เทศกิจและก าลังทหารจาก รส.21 เดินทางลงพืน้ท่ีตรวจสอบความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทา่เรือพทัยาใต้ แหลมบาลีฮาย 

นายอนนัต์ กล่าวว่า ก่อนหน้านีส้ภาเมืองพทัยาได้อนมุตัิงบประมาณ 100 กว่า
ล้านบาท เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวให้มีความสวยงาม และสามารถใช้
ประโยชน์ด้านสนัทนาการได้ เรียกว่า โครงการปรับภูมิทศัน์แหล่งท่องเท่ียวแหลมบาลีฮาย ซึ่งใช้เงิน
จ านวน 97 ล้านบาท จะท าการก่อสร้างและปรับปรุงทศันียภาพด้วยการก่อสร้างสวนสาธารณะท่ี
สวยงาม การก่อสร้างจุดชมวิว การสร้างงานประติมากรรมและก่อสร้างลานสนัทนาการขนาดใหญ่
ภายใต้แนวคิด “พระมหาชนก” ทัง้นี ้จากการลงพืน้ท่ีตรวจสอบพบว่าโครงการนีไ้ด้พฒันาคืบหน้าไป
มาก พบปัญหาบางประการท่ีเป็นอปุสรรค เช่น แนวถนนสาธารณะหน้าอาคารท่าเรือคบัแคบเกินไป 
จงึน าเสนอแผนให้ฝ่ายบริหารให้ออกแบบแก้ไขด้วยการขยายช่องจราจรให้กว้างขึน้ เพ่ือให้รถสญัจร
ไปมาสะดวกมากขึน้ ขณะท่ี พล.ต.ภพอนนัต์ กล่าวว่า ในส่วนการปรับภูมิทัศน์มีความสมบรูณ์เกือบ 
100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ใกล้จะสง่มอบงานได้ 

เว็บไซต์ พัทยาวอทช์ด็อก (21 มีนาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหัวว่า         
“จัดระเบียบท่าเรือบาลีฮาย เตรียมจ ากัดจ านวนเรือและแบ่งเวลารับส่งนักท่องเท่ียว ” ระบุว่า         
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ ว่าราชการจงัหวดัชลบุรี เป็นประธานการประชมุจดัระเบียบท่าเทียบเรือ
เมืองพัทยา เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ ว่าราชการจังหวัดชลบุรี           
และ พล.ต.ต.อนนัต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.อภิชยั กรอบเพชร ผู้ก ากับสถานีต ารวจ
เมืองพทัยา กล่าวถึงความคืบหน้าในการด าเนินโครงการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือท่องเท่ียว
เมืองพทัยา หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “แหลมบาลีฮาย” โดยระบวุ่า ได้แบง่งบประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงพืน้ท่ีดงักล่าวออกเป็นส่วนๆ ส าหรับการปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิม พืน้ท่ี 5,560 ตาราง
เมตร ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท การปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือ ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท      
การติดตัง้ระบบกล้องวงจรปิด 96 จุด จ านวน 40 ล้านบาท การสร้างท่าเทียบเรือเร็ว 2 แห่ง              
ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท และปรับภมูิทศัน์โดยรอบ 97 ล้านบาท  

ไทยรัฐ (8 มิถุนายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “พทัยาเตรียมปรับภูมิ
ทัศน์ รับสวนสนามทางเรือ เรียกผู้ ประกอบการมาติว ” เขียนความน าว่า “เจ้าท่าพัทยาเรียก
ผู้ประกอบการเดินเรือในเขตสร้างความเข้าใจการคืนพืน้ท่ีท่าเทียบเรือพัทยาใต้ เพ่ือด าเนินการ
โครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จทันการจัดกิจกรรมงานสวนสนามทางเรือ
นานาชาติ” ระบุว่า นายเอกราช คนัธโร ผู้ อ านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา กล่าวว่า ตามท่ี
คณะกรรมการจดัระเบียบท่าเรือท่องเท่ียวพทัยาได้ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการปรับภูมิทศัน์และ
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สิ่งแวดล้อมบริเวณทา่เทียบเรือพทัยาเพ่ือรองรับกิจกรรมการสวนสนามทางเรือนานาชาติในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ซึง่โครงการนีไ้ด้สง่ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการบริเวณดงักล่าว ส านกังานเจ้าท่าจึงเรียก
ผู้ ประกอบการเรือมาชีแ้จงท าความเข้าใจการด าเนินการในครัง้นี ้ทัง้เร่ืองการทวงคืนพืน้ท่ีให้
ผู้ รับเหมาเข้ามาด าเนินการปรับปรุงพืน้ท่ี จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน เพ่ือให้แล้วเสร็จตามท่ี
ก าหนดไว้ 

การด าเนินการปรับปรุงพืน้ท่ีได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ทัง้ผู้ ให้บริการ
จ าหน่ายตั๋วโดยสารขึน้เรือท่ีจะต้องย้ายสถานท่ีให้บริการ และกระทบต่อผู้ ประกอบการรายอ่ืน         
ซึ่ง เมืองพัทยาได้จัดสรรพืน้ ท่ีรองรับไว้แล้ว แต่อาจจะไม่เพียงพอ โดยขอความร่วมมือให้
ผู้ประกอบการ 26 แห่งกลบัไปให้บริการนกัท่องเท่ียวบริเวณชายหาดเป็นการชัว่คราว โดยก าหนดให้
มีจุดรับส่งนกัท่องเท่ียว 3 จุด ได้แก่ บริเวณพทัยาเหนือ ให้จอดรับส่งหน้าโรงแรมเอราวณั บริเวณ
พทัยากลาง ให้จอดรับส่งหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค บริเวณพทัยาใต้ ให้จอดรับส่งหน้าห้างสรรพสินค้า
รอยลัการ์เด้น ทัง้นี ้นายเอกราช กล่าวว่า หากด าเนินการเสร็จสิน้แล้วจะให้เรือทกุล าเข้ามาจอดใน
พืน้ท่ีตามท่ีก าหนดไว้ ซึง่ดเูป็นระเบียบเรียบร้อยมากกวา่ 

ฐานเศรษฐกิจ (13 มิถุนายน 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “พทัยาปรับ
การจราจรใหม่รับแผนปรับปรุงท่าเรือแหลมบาลีฮาย” ระบุว่า ตามท่ีเมืองพทัยาได้ปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณท่าเทียบเรือท่องเท่ียวพัทยาใต้ หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “แหลมบาลีฮาย” คณะท างานจัด
ระเบียบท่าเทียบเรือท่องเท่ียวพทัยาใต้ได้ประชมุหารือร่วมกนั และมีมติให้จดัการจราจรเส้นทางเข้า        
และออกจากท่าเรือ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขดั โดยได้ขอความร่วมมือบริษัททวัร์ในการขบัรถ
มารับและส่งนักท่องเท่ียว โดยขอให้รถทัวร์ท่ีจะส่งนักท่องเท่ียวบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา      
ให้จอดรับและส่งนกัท่องเท่ียวระหว่างซอย 1 และซอย 2 ส่วนรถทวัร์ท่ีต้องการจอดบริเวณโรงแรม
ฮาร์ดร็อค (Hard Rock Hotel)   ให้จอดด้านหน้าของโรงแรมดงักล่าวได้ ส่วนรถทวัร์ท่ีต้องการรับส่ง
นกัท่องเท่ียวบริเวณศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซ่า ให้จอดด้านหน้าของโรงแรม โดยขอให้จอด
รถทวัร์ตอ่กนัยาวไมเ่กิน 300 เมตร 

 กำรลงพืน้ท่ีตรวจควำมเรียบร้อยวันลอยกระทง 
จากการศึกษาในประเด็น “การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยวันลอยกระทง”      

ผลการศกึษาพบวา่มีหนงัสือพิมพ์ระดบัชาต ิหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์น าเสนอขา่วดงัตอ่ไปนี ้
ผู้จดัการออนไลน์ (2 พฤศจิกายน 2560) น าเสนอขา่ว โปรยหวัว่า “ต ารวจบางละ

มงุเข้มความปลอดภยัรับคืนวนัลอยกระทง สัง่เจ้าหน้าท่ีเตรียมกวดขนักวาดล้างเด็กแว๊นนดัรวมกลุ่ม
ซิ่งคืนพระจันทร์เต็มดวง” ระบุว่า พนัต ารวจโทตรัณภพ สระทองอยู่ รองผู้ ก ากับสถานีต ารวจบาง      
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ละมงุ พร้อมด้วย พนัต ารวจตรีช านาญ บตุรภกัดิ์ สารวตัรปราบปราม ได้เปิดเผยถึงมาตรการเตรียม
ความพร้อมในการรักษาความเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
นกัท่องเท่ียวในพทัยาในคืนวนัลอยกระทงท่ีจดัขึน้ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เน่ืองจากในแตล่ะปี
จะมีประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาทอ่งเท่ียวและร่วมลอยกระทงท่ีชายหาดพทัยาเป็นจ านวน
มาก ทัง้นี ้การรักษาความเรียบร้อยนัน้สืบเน่ืองจาก คสช.ได้มีหนงัสือสัง่การห้ามไม่ให้มีการจ าหน่าย
และเล่นดอกไม้ไฟ พลไุฟ ประทดั และโคมลอย โดยให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบออกตรวจตราสอดส่อง 
พร้อมกับท าความเข้าใจกับประชาชน ร้านค้าท่ีเคยจ าหน่ายดอกไม้ไฟ พลุไฟ ให้งดจ าหน่ายใน
เทศกาลลอยกระทงปีนี ้ 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าคือ กลุ่มวัยรุ่นท่ีรวมตวักันข่ีรถจักรยานยนต์ หรือท่ี
เรียกกันว่า “กลุ่มเด็กแว๊น” สร้างปัญหาให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียวเป็นประจ าทุกปี                
ซึง่ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติได้ประชมุทางไกลกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 23 โรงพกั ให้เฝา้ระวงักลุ่มเด็ก
แว๊นท่ีจะนัดหมายกันข่ีรถจักรยานยนต์ไปทั่วเมืองพัทยา หากพบผู้ กระท าความผิด ให้ตรวจยึด
รถจกัรยานยนต์ท่ีดดัแปลงผิดกฎหมายไว้ 

เว็บไซต์สนุก (3 พฤศจิกายน 2560) น าเสนอข่าว พาดหัวว่า “เทศกาลลอย
กระทงพัทยาคึกคกั นักท่องเท่ียวชาวไทย ชาวต่างชาติ ทยอยกันออกมาลอยกระทงจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการรายย่อยยิม้ ท ากระทงขายหารายได้เสริม” ระบุว่า เทศกาลลอยกระทง ประจ าปี      
พ.ศ.2560 ด าเนินไปอย่างคึกคกั นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจ านวนมากพากันมาลอยกระทงริม
ทะเลพทัยา อยา่งไรก็ตาม ผู้ ส่ือข่าวพบว่าผู้ประกอบการรายย่อยหลายราย รวมทัง้คนในท้องถ่ินผลิต
กระทงโดยใช้วสัดท่ีุหาง่าย และตัง้โต๊ะจ าหน่ายกระทงให้กับนกัท่องเท่ียวทัง้ท่ีเป็นคนไทยและชาว
ต่างประเทศ เพ่ือหารายได้เสริมในคืนวันลอยกระทง ท าให้เศรษฐกิจของพทัยาดีขึน้ เน่ืองจากทัง้
ประชาชน นกัทอ่งเท่ียว ตา่งพากนัมาจบัจา่ยใช้สอยในคืนวนัลอยกระทง 

ด้านเจ้าหน้าท่ีเทศกิจเมืองพทัยาได้ลงพืน้ท่ีเดินตรวจตราความเรียบร้อย ปอ้งกนั
ไม่ให้มีแม่ค้าน าประทดั โคมลอย พล ุมาขายให้กบัประชาชนและนกัท่องเท่ียวในคืนวนัลอยกระทง 
เน่ืองจากผู้บริหารเมืองพทัยาเห็นวา่อาจสง่ผลร้ายให้กบัประชาชนและนกัท่องเท่ียว ซึ่งผู้ประกอบการ
ตา่งให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี  

กรุงเทพธุรกิจ (2 พฤศจิกายน 2560) พาดหวัว่า “ต ารวจบางละมุงเข้มความ
ปลอดภัยรับคืนวนัลอยกระทงพทัยา สัง่เจ้าหน้าท่ีเตรียมกวดขนักวาดล้างแก๊งเด็กแว๊นนดัรวมกลุ่ม
ซิ่ง” ระบุว่า ผู้บริหารเมืองพทัยาได้เตรียมความพร้อมในการดแูลความปลอดภัยของประชาชนและ 
นกัท่องเท่ียวในพทัยา โดยเฉพาะในคืนวนัลอยกระทง ซึ่งจดัขึน้ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน นี ้เน่ืองจาก
เช่ือว่าประชาชนจากหลายพืน้ท่ีจะเดินทางเข้ามาลอยกระทงชายหาดพทัยา และจะมีนกัท่องเท่ียว
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ชาวต่างประเทศอีกจ านวนมากท่ีเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงในคืนวันพรุ่งนี  ้นอกจากนี  ้                
ได้ประชาสมัพนัธ์ขอให้กลุ่มผู้ประกอบการห้องพกั โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ในพทัยาคอยสอดส่องไม่ให้
เยาวชนจับกลุ่มกันในคืนวันลอยกระทง เพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและ
นกัท่องเท่ียวได้ พร้อมกันนีไ้ด้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองของเยาวชนให้เตือนลูกหลานไม่ให้มี
พฤตกิรรมเกินขอบเขต รวมถึงไมส่ร้างความเดือดร้อนให้กบัผู้ อ่ืน เพราะจะท าให้ภาพลกัษณ์ของเมือง
พทัยาเสียหาย 

เว็บไซต์ขา่วพีพีทีวี (4 พฤศจิกายน 2560) ระบวุ่า “เจ้าหน้าท่ีเก็บซากโคมลอยตก
อือ้” ระบวุ่า บรรยากาศในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัหลงัจากได้จดังานลอยกระทงเม่ือคืนท่ีผ่านมา มีรายงาน
การเก็บซากโคมลอยท่ีถกูปล่อยสู่ท้องฟ้าตกในรันเวย์สนามบินเชียงใหม่ 81 ลกู ส่วนบรรยากาศช่วง
เช้าหลงัวนัลอยกระทงท่ีชายหาดพทัยา จงัหวดัชลบรีุ ผู้ ส่ือข่าวได้ลงพืน้ท่ีส ารวจสิ่งของตกค้างบริเวณ
ชายหาดพทัยาเหนือ ชายหาดพทัยาใต้ รวมถึงชายหาดจอมเทียน พบว่าทุกพืน้ท่ีมีน า้ทะเลพดัซาก
กระทงและเศษขยะมารวมกนับริเวณชายหาดจ านวนมาก ทัง้ขวดชนิดตา่งๆ และเศษโฟมใส่อาหารท่ี
ประชาชนและนักท่องเท่ียวน ามาใส่อาหารรับประทาน ซึ่งทางด้านผู้ ประกอบการบริเวณนัน้ได้
ชว่ยกนัเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพ่ืออ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานได้ง่ายขึน้ 

4.3.2 กำรลงพืน้ท่ีตรวจกำรค้ำประเวณี 

จากการศกึษาการน าเสนอข่าวสารของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน หนงัสือพิมพ์ระดบัชาต ิ
ส่ือเว็บไซต์ท่ีน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการลงพืน้ท่ีตรวจการค้าประเวณี ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การจับหญิงสาวชาวไทยรบเร้านักท่องเท่ียวให้ซือ้บริการทางเพศ 
ประเดน็ท่ีสอง การโชว์ลามกและค้าประเวณี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรจับหญิงสำวชำวไทยรบเร้ำนักท่องเที่ยวให้ซือ้บริกำรทำงเพศ 
จากการศึกษาในประเด็น “การจับหญิงสาวชาวไทยรบเร้านักท่องเท่ียวให้ซือ้

บริการทางเพศ” ผลการศึกษาพบว่ามีหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ 
น าเสนอขา่วสารในประเดน็นีด้งัตอ่ไปนี ้

เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (27 กุมภาพันธ์ 2560) น าเสนอโปรยหัวว่า         
“เมืองพัทยาถูกส่ือต่างประเทศตีข่าวว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเซ็กส์ของโลก มีการค้าประเวณีจ านวน
มาก ท าให้รัฐบาลต้องรีบแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้กระทบตอ่นกัท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ของประเทศ” 
ระบวุา่ ทีมขา่วเท่ียงวนัทนัเหตกุารณ์ได้ตดิตามเร่ืองนีโ้ดยส่งผู้ ส่ือข่าวลงพืน้ท่ีส ารวจจดุท่ีพบว่ามีหญิง
สาวรบเร้านกัท่องเท่ียวให้ซือ้บริการทางเพศมากท่ีสดุ คือ บริเวณใต้ต้นไม้ริมหาดพทัยาทัง้พทัยาใต้ 
พทัยากลาง พทัยาเหนือ 
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ภาพท่ีพบเห็นคือ หญิงสาวแต่งกายชุดนุ่งน้อยห่มน้อยมานั่ง ยืนตามชายหาด
เรียกลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างประเทศให้ซือ้บริการทางเพศ บ้างก็ยืนคนเดียว บ้างก็ยืนกนัเป็นกลุ่มเล็ก   
2-3 คน  คอยเรียกแขกท่ีเดินไปเดินมาให้ซือ้บริการ ซึ่งเป็นภาพท่ีนักท่องเท่ียวเห็นจนชินตา           
และกลายเป็นเร่ืองปกตไิปแล้วส าหรับเมืองพทัยา  

ผู้ ส่ือข่าวกล่าวว่าดเูหมือนว่ากลุ่มหญิงสาวเหล่านีจ้ะไม่กลวัถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
จับ เพราะภาพท่ีเห็นนีคื้อยืนขายบริการอยู่หน้าสถานีต ารวจเมืองพัทยา โดยจะยืนอยู่ใต้ต้นไม้        
วิธีสังเกตว่าผู้ หญิงคนไหนขายบริการให้ดูจากการแต่งกาย ซึ่งจะยืนอยู่นิ่งๆใต้ต้นไม้ จากการ
สอบถามหญิงสาวคนหนึ่งพบว่า จะมายืนในช่วงหัวค ่าทุกวัน เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียว
ออกมาเดนิเลน่ตามริมหาด เม่ือถกูใจใครก็จะเดินไปสอบถามตรงๆ เพ่ือตกลงราคา จากนัน้จะพากนั
ไปเปิดโรงแรมหรือพาเข้าท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว ส่วนราคาคา่ตวัจะขึน้อยู่กับการตกลงของแต่ละคน 
ขัน้ต ่าคือ 500 บาท 

ทีมข่าวช่อง 3 ได้เข้าไปพดูคยุกบัหญิงสาวท่ีขายบริการบริเวณหน้าสถานีต ารวจ
เมืองพทัยา ซึง่หญิงสาวกลา่ววา่ เร่ิมยืนขายบริการเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมา ขณะนีต้นมีลกู 3 คนแล้ว ทัง้ 3 
คนอาศยัอยู่ตา่งจงัหวดั สาเหตท่ีุตดัสินใจมายืนขายบริการทางเพศริมหาดพทัยา เน่ืองจากได้เลิกรา
กบัสามี เห็นวา่การขายบริการทางเพศท าเงินได้ดีกว่าการประกอบอาชีพอ่ืน สามารถท ารายได้วนัละ
ประมาณ 1,000 – 1,200 บาท มากกว่าค่าแรงขัน้ต ่า จะรับงานกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ
เทา่นัน้ เน่ืองจากได้คา่ตอบแทนท่ีดีกวา่การรับงานจากลกูค้าคนไทย ยอมรับวา่เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ี
มีการค้าประเวณีจริง แตไ่มใ่ชท่กุคน 

จากการสอบถาม พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวตัรต ารวจท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
กล่าวว่า ถ้าหากเป็นบริเวณถนนคนเดินหรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า “วอล์คกิง้สตรีท” จะดยูากว่าผู้หญิง
คนใดท่ีขายบริการทางเพศ แตถ้่าจะดใูห้ชดัให้มาดท่ีูริมชายหาดพทัยาใต้ ซึ่งจะเห็นหญิงสาวหลาย
คนยืนเรียกลกูค้ากนัตามชายหาด การท่ีส่ือตา่งชาติน าเสนอข่าวเช่นนีต้นเองไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ไมมี่การขายบริการทางเพศ แตถ้่าหากตดิตามสงัเกตจะพบว่าจ านวนผู้ ยืนขายบริการทางเพศบริเวณ
วอล์กกิง้สตรีทจะลดลงกว่าช่วง 8 เดือนท่ีผ่านมา เพราะเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ตัง้เต้นท์และน าก าลัง
เจ้าหน้าท่ีไปประจ าการในช่วง 21.00 – 06.00 น. ทกุวนั จ านวน 10 นาย พร้อมกบัมีเจ้าหน้าท่ีขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์และเดนิเท้าตรวจตามชายหาด จงึท าให้ช่วงเวลาท่ีมีการตัง้เต้นท์คมุเข้มมีหญิงสาวเร่
ขายบริการทางเพศลดน้อยลง 

เว็บไซต์ผู้จดัการออนไลน์ (28 กนัยายน 2560) น าเสนอว่า เม่ือเวลา 01.30 น. 
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หกัพาล ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจเมืองพทัยา ต ารวจตรวจคนเข้า
เมืองจงัหวดัชลบรีุ และทหาร ออกกวาดล้างโสเภณีท่ีรบเร้านกัท่องเท่ียวให้ซือ้บริการทางเพศบริเวณ
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ถนนพัทยาใต้ ถนนคนเดิน โดยจับกุมหญิงสาวชาวไทยซึ่งมีพฤติกรรมรบเร้านักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศ  

เจ้าหน้าท่ีสามารถจบักมุกลุม่หญิงสาวชาวไทยซึ่งมีพฤติกรรมรบเร้านกัท่องเท่ียว
ได้ 36 ราย เป็นสาวประเภทสอง 6 ราย และหญิงสาวชาวตา่งชาติอีก 19 ราย ทัง้นี ้พล.ต.ต.สรุเชษฐ์ 
กล่าวว่า การน าก าลงัเข้ากวาดล้างการค้าประเวณีบริเวณเมืองพทัยาในครัง้นีเ้พ่ือสร้างความเช่ือมัน่
และสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยา          
ซึง่ท่ีผา่นมามกัจะมีหญิงสาวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตริบเร้าให้นกัทอ่งเท่ียวซือ้บริการทางเพศ เป็น
การสร้างความร าคาญใจให้กบันกัท่องเท่ียวมาโดยตลอด ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะปฏิบตัิการเชิงรุกเพ่ือท าให้
เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ีนา่อยูต่อ่ไป 

 กำรโชว์ลำมกและค้ำประเวณี 
จากการศึกษาในประเด็น “การโชว์ลามกและค้าประเวณี” ผลการศึกษาพบว่ามี

หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ น าเสนอข่าวในประเด็นนี ้ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

หนงัสือพิมพ์ “ซีทีวีนิวส์” (16-31 มกราคม 2560) น าเสนอในข่าว หน้า 10 พาด
หวัว่า “บกุบาร์เบียร์อบุาทว์” ระบุว่า ต ารวจท่องเท่ียวพทัยาร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีปกครองอ าเภอบางละ
มงุ สนธิก าลงับกุบ้านเบียร์อบุาทว์ ตัง้อยูใ่นซอยบวัขาว พทัยากลาง ช่ือร้าน “รีแล็กซ์” ท่ีแฝงธุรกิจเปิด
ซอ่งโสเภณี โดยจดัหาเดก็หญิงท่ีมีอายไุมถ่ึง 18 ปี สงัเวยกามนกัทอ่งเท่ียว เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ท าการ
ลอ่ซือ้ประเวณีเพ่ือหาตวัผู้กระท าผิด โดยวางแผนด้วยการน าเงินสดจ านวน 1,000 บาท ถ่ายเอกสาร
เลขธนบตัรไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือลอ่ซือ้ประเวณี ผลการลอ่ซือ้พบว่านางสาววรรณิดา มัน่อินทร์ อาย ุ24 
ปี เจ้าของร้านเป็นธุระจดัหาและติดตอ่นางสาวเอ (นามสมมตุิ) อาย ุ17 ปี ให้ไปรับงาน เจ้าหน้าท่ีจึง
แสดงตวัเข้าจับกุม โดยควบคุมตวัผู้ ต้องหาพร้อมของกลางเป็นเงินสด และอุปกรณ์ร่วมเพศเป็น
ถงุยางอนามยัจ านวน 1 กล่อง น าส่งพนัต ารวจเอกอภิชยั กรอบเพชร ผู้ก ากบัสถานีต ารวจภูธรเมือง
พัทยาให้ด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ และพระราชบัญญัติการ
ค้าประเวณี 

หนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” (28 กันยายน 2560) น าเสนอในข่าว พาดหัวว่า            
“บิก๊โจ๊กลยุล้างอาชญากรรมพทัยา” เขียนความน าว่า “บิ๊กโจ๊กน าก าลงัต ารวจท่องเท่ียวลยุกวาดล้าง
อาชญากรรมเมืองพทัยา บกุจบัสาวไทย สาวตา่งชาต ิแฝงค้าประเวณีตลอดแนวชายหาด สร้างความ
อุ่นใจให้นกัท่องเท่ียว” ระบวุ่า เม่ือเวลา 01.30 น.วนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ท่ีสถานีต ารวจท่องเท่ียว
เมืองพทัยา พล.ต.ต.สรุเชษฐ์ หกัพาล ได้ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพทัยาร่วมกนั
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ตรวจค้นคนเข้าเมืองในจ.ชลบุรี โดยแถลงผลการปฏิบัติการระดมก าลังกวาดล้างอาชญากรรม      
สร้างความอุน่ใจให้กบันกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิ  

ทัง้นี ้พล.ต.ต.สรุเชษฐ์ กล่าวว่า จากการกระจายก าลงัออกกวาดล้างโสเภณีชาว
ไทยและชาวตา่งชาติตลอดแนวชายหาดเมืองพทัยา ชายหาดจอมเทียน และถนนคนเดิน (วอล์กกิง้
สตรีท)  พทัยาใต้ ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าท่ีสามารถจบักุมกลุ่มหญิงสาวชาวไทยซึ่งมีพฤติกรรมรบ
เร้านกัทอ่งเท่ียวเพ่ือค้าประเวณีจ านวน 36 ราย สาวประเภทสอง 6 ราย และหญิงสาวชาวตา่งชาติอีก 
19 ราย  

หนงัสือพิมพ์ “สิทธิประชา” ( 16 - 31 มีนาคม 2560) น าเสนอในข่าว หน้า 11 
พาดหวัวา่ “สนธิก าลงัลยุผบัปิดเกินเวลา” ระบวุ่า วนัท่ี 12 มีนาคม 2560 ท่ีห้องประชมุอ าเภอบางละ
มุง นายนริศ นิรามยัวงศ์ นายอ าเภอบางละมุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธร เมือง
พัทยา ปลัดอ าเภอบางละมุง อาสาสมัครอ าเภอบางละมุง ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมสถาน
ประกอบการจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านแอร์พอร์ต (Airport) และร้านแดนซ์ 2 (Dance 2) ซึ่งทัง้ 2 ร้าน
นีต้ัง้อยู่ภายในถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) พทัยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ การจบักุมในครัง้นีเ้กิด
จากการท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับการร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรม อ.บางละมุง ว่า  มีการโชว์หญิงลามก
อนาจารให้ตา่งชาตแิละลกูค้าเข้าไปชมภายในร้าน 

ทัง้นี ้ก่อนการเข้าตรวจ นายนริศ นิรามยัวงศ์ นายอ าเภอบางละมุง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจเมืองพัทยา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับการร้องเรียนให้เข้า
ตรวจสอบร้าน “แอร์พอร์ต” ท่ีสงสยัวา่มีการแอบขายบริการทางเพศ จากการสนธิก าลงัเข้าตรวจสอบ
ภายในร้านพบหญิงไทยอายปุระมาณ 25 - 30 ปี ก าลงัขึน้เต้นโชว์อาบน า้อยู่ภายในร้าน และมีลกูค้า
จ านวนมากก าลงันัง่ด่ืมชมการแสดงสดนี ้เจ้าหน้าท่ีจึงสัง่ให้พนกังานของร้านเปิดไฟและให้หญิงท่ี
ก าลงัเต้นโชว์หยุดเต้นและลงจากเวที พร้อมกับเรียกผู้ดแูลร้านมาตรวจสอบใบอนุญาต และพาตวั
ผู้ดแูลร้านแอร์พอร์ตไปท าประวตัิและส่งพนกังานสอบสวนสถานีต ารวจเมืองพทัยาให้ด าเนินคดีตาม
กฎหมายเร่ืองโชว์ลามกและค้าประเวณี 

เว็บไซต์พทัยาอพัเดทนิวส์ (14 กุมภาพนัธ์ 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า 
“นายอ าเภอบางละมุงผง่ะ หลังพบสาวอะโกโก้เปิดห้องช็อตไทม์บ าเรอกามเฒ่าเมืองผู้ ดี ” ระบุว่า 
นายนริศ นิรามยัวงศ์ นายอ าเภอบางละมงุ ได้บรูณาการเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพัทยา ต ารวจท่องเท่ียว และก าลังต ารวจอาสา ปล่อยแถวระดมก าลังกวาดล้าง
อาชญากรรมในเมืองท่องเท่ียวต้อนรับเทศกาลวนัวาเลนไทน์ โดยในช่วงดกึของวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 
2560 หลงัจากเจ้าหน้าท่ีแบง่ก าลงัปฏิบตัิงานตามสถานท่ีตา่งๆทัว่เมืองพทัยาแล้ว นายนริศ ได้น า
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ก าลงัออกตรวจตราภายในโครงการถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) พทัยาใต้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือ
ดงัยามราตรีของเมืองพทัยา เพ่ือสร้างความอุน่ใจให้นกัทอ่งเท่ียว  

จากการสนธิก าลงัเข้าตรวจสอบร้านช่ือ “วินด์มิลค์ คลบั อะโกโก้” พบว่า บริเวณ
ชัน้ 3 ของร้าน ได้เปิดเป็นห้องช็อตไทม์ (Short Time) เจ้าหน้าท่ีได้ขึน้ไปพบว่ามีห้องถกูปิดจากด้าน
ใน จึงเรียกให้พนกังานเปิดห้องดงักล่าว พบว่ามีนกัท่องเท่ียวชาวองักฤษ อาย ุ62 ปี ก าลงัร่วมหลบั
นอนอยู่กับหญิงสาวชาวไทยซึ่งเป็นพนักงานของร้านนี ้ก่อนท่ีจะให้ทัง้คู่สวมเสือ้ผ้า และลงมา
สอบสวนความบริเวณชัน้ลา่งของร้าน 

นอกจากนี ้บริเวณหน้าห้องน า้ยงัพบปา้ยมีข้อความเขียนว่า “กรุณา ! ปิดประตู
ห้องน า้เบาๆนิด แขกต๊กใจ! ห าหด ละคะลกูสาว โทรศพัท์เช่นกนั คยุไกลๆห้องช็อต” เจ้าหน้าท่ีจึงได้
ถ่ายภาพไว้เป็นหลกัฐาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีได้ควบคมุตวันางสาวมาลิน แก้ววิเชียร ผู้ดแูลร้าน
ไปด าเนินคดีในข้อหาเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี  ลักลอบให้มีการค้าประเวณีในสถาน
ประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนท่ีจะส่งตัวให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดีในขัน้ตอนของ
กระบวนการยตุธิรรมตอ่ไป 

เว็บไซต์ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น (25 กุมภาพันธ์ 2560) พาดหัวข่าวว่า 
“ปลดักระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ตรวจวอล์กกิง้สตรีท พทัยา ย า้ความมั่นใจเมืองท่องเท่ียวระดบั
โลก” ระบุว่า นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา นายอิทธิฤทธ์ิ ก่ิงเล็ก 
ประธานสภาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย นายนริศ นิรามยัวงษ์ นายอ าเภอบางละมงุ 
และเจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพัทยา ร่วมเดินเท้าตรวจความเรียบร้อยบริเวณหาดพัทยาใต้ไปจนถึง
บริเวณถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร หลงัจากส่ือมวลชนตา่งประเทศ
น าเสนอขา่ววา่เมืองพทัยาเป็นนครแหง่บาป มีโสเภณีจ านวนมาก  

นายพงษ์ภาณ ุกลา่ววา่ ตนเองและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ลงพืน้ท่ีตรวจถนนคน
เดนิพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมืองพทัยามีความหลากหลาย ไม่ได้มีแตส่ถานเริงรมย์ยามค ่า
คืนเทา่นัน้ ขณะท่ีนายอิทธิฤทธ์ิ กลา่ววา่ เมืองพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกัท่ีดงึดดูนกัท่องเท่ียวจาก
ทัว่โลกให้เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย เป็นเมืองท่ีมีอาหารการกินท่ีอดุมสมบรูณ์ เดินทางมาสะดวก 
เน่ืองจากตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเท่าใดนกั มีโรงแรมท่ีพกัจ านวนมาก การลงพื น้ท่ีตรวจ
ความเรียบร้อยในพทัยาในครัง้นีไ้มพ่บวา่มีอาชญากรรมแตอ่ยา่งใด  

4.3.4 กำรลงพืน้ท่ีตรวจสถำนประกอบกำร 

จากการศึกษาในประเด็นการน าเสนอข่าวสารการน าเสนอข่าว “การลงพืน้ท่ีตรวจ
สถานประกอบการ” ผลการศึกษาพบว่า มีหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน หนังสือพิมพ์ระดบัชาติ และส่ืออ่ืน 
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น าเสนอข่าวสารในประเด็นนี ้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นท่ีหนึ่ง การตรวจ
สารเสพตดินกัทอ่งเท่ียวในผบั บาร์ ประเดน็ท่ีสอง การตรวจจบัยาเสพตดิในป๊ัมน า้มนั ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 กำรตรวจสำรเสพตดินักท่องเที่ยวในผับ บำร์  
จากการศึกษาการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน หนังสือพิมพ์

ระดับชาติ ส่ืออ่ืนๆท่ีน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับการท่ีผู้ แทนหน่วยงานรัฐลงพืน้ท่ีตรวจสารเสพติด
นกัทอ่งเท่ียว ประชาชน ในผบั บาร์ ผลการศกึษาพบวา่มีหนงัสือพิมพ์น าเสนอขา่วสารดงัตอ่ไปนี ้

หนังสือพิมพ์ “สิทธิประชา” (16-31 มีนาคม 2560) น าเสนอในข่าว หน้า 11  
พาดหัวว่า “สนธิก าลังลุยผับปิดเกินเวลา” ระบุว่า นายอ าเภอบางละมุง ปลัดอ าเภอบางละมุง 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรพัทยา พร้อมด้วยก าลังเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วม
กนัลงพืน้ท่ีตรวจสถานประกอบการในพทัยา โดยเข้าไปตรวจในร้าน “แดนซ์ 2” พบนกัท่องเท่ียวกว่า 
150 คน ก าลงัสนกุสนานกบัเสียงเพลง จึงสัง่ให้หยดุเต้นและลงจากเวที พร้อมกับสัง่ให้พนกังานใน
ร้านเปิดไฟก่อนท่ีจะให้นกัท่องเท่ียวยืนเรียงแถวและตรวจปัสสาวะเป็นรายบคุคล ผลการตรวจพบว่า 
นกัท่องเท่ียวจ านวน 19 คน ปัสสาวะมีสีม่วงเจือปน จากนัน้ตรวจบริเวณใต้โต๊ะพบยาเสพติดตกอยู่
บนพืน้ใต้โต๊ะ และพบยาเค 8 ถงุ น า้หนกัรวม 8.29 กรัม และยาอี 4 ถงุ จึงยึดไว้เป็นของกลางก่อนท่ี
จะเชิญตวัผู้จดัการร้านสง่เจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดีในข้อหาปลอ่ยปละละเลยให้มีการเสพยาเสพติด
และมียาเสพตดิในสถานบริการและครอบครองสินค้าต้องห้ามโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

หนงัสือพิมพ์คมชดัลึก (17 กรกฎาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “ลยุจบั
ผบัดงัพทัยา พบชายอ้างเป็นต ารวจพานกัเท่ียวหนี” ระบวุ่า วนันีเ้วลา 02.00 น. นายนริศ นิรามยัวงศ์ 
นายอ าเภอบางละมงุ จ.ชลบรีุ ได้รับร้องเรียนว่าร้านอพอลโล ตัง้อยู่ในซอย 21 เฉลิมพระเกียรติ ถนน
พทัยาสาย 3 หมู ่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ ซึ่งร้านดงักล่าวฝ่าฝืนค าสัง่ให้ปิดบริการ 5 ปี เจ้าหน้าท่ี
ได้แสดงตัวและเข้าตรวจค้นพบนักเท่ียววัยรุ่นชายหญิงกว่า 100 คน ก าลังเต้นร าตามจังหวะ
เสียงเพลงอย่างเมามัน เจ้าหน้าท่ีได้สั่งปิดเพลงและให้เปิดไฟร้านและได้ตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ผลการตรวจพบนกัเท่ียวใช้ยาเสพติด 22 คน เป็นชาย 18 คน เป็นหญิง 4 คน ส่วนใหญ่รับ
สารภาพวา่เสพย์ยาเคและยาอี 

เจ้าหน้าท่ีพบยาเสพติดประเภทยาเค 6 ถงุ และยาอีประมาณ 20 เม็ด ตกเกล่ือน
พืน้ของสถานบริการ และจบักุมตวันายปิยวฒัน์ เลิศจิตรจสั อายุ 24 ปี ดีเจเจ้าของร้าน พร้อมของ
กลางยาเคจ านวน 1 ถงุ โดยมีนางสปุราณี ลาภอดุม อาย ุ33 ปี และนางสาวณฏัฐพนัทร์ กงัวานสิทธ์ิ 
อายุ 30 ปี แสดงตวัเป็นแคชเชียร์ จึงตัง้ข้อหา 4 ข้อ ประกอบด้วย ข้อหาแรก เปิดสถานบริการโดย
ไม่ได้รับอนญุาต ข้อหาท่ีสอง ปล่อยให้มีการใช้ยาเสพติดในสถานบริการ ข้อหาท่ีสาม จ าหน่ายสรุา
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โดยไม่ได้รับอนญุาต ข้อหาท่ีส่ี ฝ่าฝืนค าสัง่ตามกฎหมาย จากนัน้ได้ควบคมุตวัทัง้ 3 คนส่งพนกังาน
สอบสวนสถานีต ารวจเมืองพัทยาเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รายงานข่าวแจ้งว่าขณะ
เจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมเข้าตรวจสอบ พบชายฉกรรจ์อ้างตัวเป็นนายต ารวจนอกเคร่ืองแบบดึงตัว
นกัท่องเท่ียวชายหญิง 4-5 คนออกไปนอกร้าน จากนัน้มีชายอีกคนคาดว่าเป็นลกูน้องขบัรถเบนซ์มา
รับและให้ทัง้ 4-5 คนขึน้รถไป 

 ตรวจจับยำเสพตดิในป๊ัมน ำ้มัน 
จากการศึกษาการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน หนังสือพิมพ์

ระดบัชาต ิส่ืออ่ืนๆท่ีน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการตรวจจบัยาเสพติดในป๊ัมน า้มนั ผลการศกึษาพบว่า
มีหนงัสือพิมพ์น าเสนอขา่วสารดงัตอ่ไปนี ้

ไทยรัฐ (13 กรกฎาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า “ต ารวจเมืองชลจับ
ใหญ่ยาเสพติด 3 คดี เฮโรอีน ยาบ้า มูลค่าหลายสิบล้าน” ระบุว่า วนัท่ี 13 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา 
พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บงัคบับญัชาต ารวจภูธรภาค 2 ได้แถลงข่าวการจบักมุเครือข่ายค้ายา
เสพติดรายใหญ่ในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ โดยจบัคนร้ายได้ทัง้หมด 3 ราย ประกอบด้วย นายวาทะสิทธ์ิ 
หรือ “โก้” แจม่สธีุร์ อาย ุ45 ปี ได้ท่ีป๊ัมน า้มนับางจาก ถนนพทัยาเหนือ หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ 
จ.ชลบรีุ  

ทัง้นี ้นายโก้ ขบัรถแท็กซ่ีทะเบียน 1 มก 5404 กรุงเทพมหานคร มาส่งยาบ้า 
จากนัน้เจ้าหน้าท่ีได้ขยายผลโดยค้นห้องพกัเลขท่ี 36/21 ตกึ 36 ชัน้ 3 หมูบ้่านเอือ้อาทร รังสิตคลอง 1 
ถนนรังสิต-นครนายก พบยาบ้าจ านวน 306,000 เม็ด และเฮโรอีน 20 ก้อน รวมมูลค่าทัง้สิน้ 
ประมาณ 22 ล้านบาท สว่นรายท่ีสองเจ้าหน้าท่ีจบักมุตวันายอนสุิทธ์ิ หรือ “บอย” โพธ์ิงาม อาย ุ38 ปี               
ซึ่งร่วมกับผู้ ต้องหารายท่ีสาม คือ นายวชิราวธุ เจริญสุข อาย ุ33 ปี ข้อหาร่วมกันครอบครองยาบ้า
จ านวน 146,000 เม็ด  

เว็บไซต์ พทัยาอพัเดทนิวส์ (20 กรกฎาคม 2560) น าเสนอในข่าว โปรยหวัว่า 
“ต ารวจพทัยาแถลงการณ์จบักมุพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่คาป๊ัมน า้มนั พบของกลางเพียบ” ระบุว่า 
เม่ือเวลา 19.00 น. พันต ารวจเอกอภิชัย กรอบเพชร ผู้ ก ากับสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา                
และพนัต ารวจฐานนานนท์ อธิพนัสีห์ สารวตัรสืบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีชดุสืบสวนร่วมกนัแถลงผล
การจบักมุยาเสพติดรายใหญ่ ได้ตวัผู้ ต้องหา ทราบช่ือคือ นายก้องภพ หรือ “กุ๊ก” เรืองค า อาย ุ37 ปี 
พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทท่ี 1 เป็นยาบ้าจ านวน 9,800 เม็ด ยาไอซ์ จ านวน 137.23 กรัม       
ท่ีบริเวณในสถานีน า้มนั ปตท.เขาไม้แก้ว อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ  

ก่อนการจบักมุสืบเน่ืองมาจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจชดุสืบสวน สถานีต ารวจภูธรเมือง
พัทยา ได้จับกุมตัวผู้ เสพยาเสพติดและผู้ ค้ารายย่อย จึงได้ท าการสืบสวนหาข่าวจนทราบว่ามีผู้
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ลักลอบค้ายาเสพติดรายใหญ่น ายาเสพติดเข้ามาส่งให้กับผู้ ค้ารายย่อยเพ่ือน ามาขายต่อให้กับ
เยาวชน และนกัทอ่งเท่ียวตามสถานบนัเทิงในพืน้ท่ีเมืองพทัยา จึงรายงานผู้บงัคบับญัชาและร่วมกนั
วางแผนลอ่ซือ้ โดยให้สายลบัติดตอ่ซือ้ยาเสพติดกบันายกุ๊ก และมีการนดัส่งยาเสพติดกนัภายในป๊ัม 
ปตท.เขาไม้แก้ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนจึงน าก าลังไปซุ่มดู จนกระทั่งมีรถยนต์กระบะย่ีห้อ      
เชฟโลเลต สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ขอ 6115 ชลบุรี เข้ามาจอดภายในป๊ัม และมีคนหิว้
ถงุพลาสตกิสีฟ้าลงจากรถอยา่งนา่ตาเฉยเหมือนหิว้ถงุกบัข้าว  

เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีซุม่ดมูัน่ใจวา่เป็นพอ่ค้ายาเสพตดิ เน่ืองจากบคุลิกลกัษณะตรง
กบัรูปพรรณสณัฐานท่ีลายลบัแจ้งไว้ จึงแสดงตวัขอตรวจค้น ชายคนดงักล่าวพยายามวิ่งหลบหนี แต่
เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วางแผนมาอย่างรัดกุมจึงสามารถควบคุมตวันายกุ๊ก พร้อมของกลางซึ่งอยู่ใน
ถงุพลาสตกิสีฟ้า เป็นยาบ้าจ านวน 4 มดั มดัละ 10 ถงุ มดัท่ี 4 มีเพียง 9 ถงุ ๆละ 200 เม็ด รวมทัง้สิน้ 
9,800 เม็ด และยาไอซ์จ านวน 2 ถงุๆ แรกมีน า้หนกั 72.96 กรัม ถงุท่ีสองมีน า้หนกั 64.54 กรัม รวม
เป็น 137.23 กรัม จงึควบคมุตวัสง่พนกังานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

พันต ารวจเอกอภิชัย กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บงัคบับญัชาให้มีการกวาดล้างยาเสพติด ไม่ให้แพร่ระบาดในหมู่นกัท่องเท่ียวในพทัยาและเยาวชน 
จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยาหาข่าวและกวาดล้างจับกุม
อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในสถานบนัเทิงยามค ่าคืน และงานปาร์ตีต้่างๆเพ่ือป้องกันและเป็นการตดัวงจร
การค้ายาเสพตดิในพทัยา 

จากการศึกษาการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน          
และเว็บไซต์ ในประเด็น “การน าเสนอข่าวการประทุษร้ายนักท่องเท่ียวในพัทยา” ผู้ วิจัยแบ่งการ
สรุปผลการศึกษาในประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ส่วนหลกั ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง การประทุษร้ายต่อร่างกาย
นักท่องเท่ียว ประกอบด้วย ประเด็นแรก การใช้ก าลังต่อย ทุบ ตี  เตะ ถีบ กระทืบ ผลัก เหว่ียง
นกัทอ่งเท่ียว ส่ือน าเสนอการทะเลาะวิวาทระหว่างนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศกบันกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในผับ บาร์ ยามค าคืน ภายหลังจากท่ีทัง้สองฝ่ายด่ืมสุราจนมีอาการมึนเมา ส่ือบางส านัก
น าเสนอข่าวอดีตสามีของหญิงสาวชาวไทยก าลังท าร้ายหญิงสาวอยู่ ทว่านักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศเข้าไปห้ามปราม ท าให้ฝ่ายชายเกิดความไม่พอใจและชกเข้าท่ีใบหน้า และกระทืบซ า้
ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวล้มลง  

ประเด็นท่ีสอง การใช้ขวด ไม้ หมวกกันน็อค และวสัดอ่ืุนเป็นอาวธุท าร้ายนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งประเทศในพทัยานัน้ ผลการศกึษาสรุปได้ว่า กลุ่มชายไทยจ านวนหนึ่งรุมท าร้ายนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งประเทศ อายุ 57 ด้วยการใช้ไม้ และขวดเบียร์ตีเข้าท่ีศีรษะของนกัท่องเท่ียวจนเป็นแผลฉีก
ขาด เลือดนองหน้า เหตเุกิดบริเวณร้านอาหารย่านถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) ส่วนสาเหตขุองการ
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รุมท าร้ายในครัง้นีเ้น่ืองมาจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศรายนีพ้กัอยู่ตรงข้ามกับร้านท่ีนกัเท่ียว
ชาวไทยนัง่อยู ่ซึง่ดื่มกินกนัอยา่งสนกุนาน พร้อมกบัเปิดเพลงเสียงดงั ท าให้นกัท่องเท่ียวรายนีน้อนไม่
หลบั จึงลงมาจากห้องพกัแล้วเดินไปขอให้กลุ่มชายไทยลดเสียงเพลงลง ท าให้กลุ่มคนไทยไม่พอใจ
จึงรุมกระทืบนกัท่องเท่ียวสงูอายรุายนี ้หนึ่งในนัน้ได้ใช้ขวดเบียร์ตีเข้าท่ีศีรษะของนกัท่องเท่ียวท าให้
เกิดแผลฉีกมีเลือดไหลนองหน้า  

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่ง เ ป็นการท าร้ายนักท่องเ ท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ชาวต่างชาติมาพร้อมกับหญิงสาวชาวไทยก าลงัเล่นน า้สงกรานต์กนัอย่างสนกุสนาน หญิงสาวชาว
ไทยไม่พอใจกลุ่มวยัรุ่นไทยจึงยก “นิว้กลาง” ให้กลุ่มวยัรุ่น ท าให้วยัรุ่นกลุ่มดงักล่าวไม่พอใจ พากัน
เดินเข้าไปทุบตีรถเก๋งของทัง้สองคน ท าให้ Mr.Kennedy เดินเข้าไปถามถึงเหตผุลท่ีวยัรุ่นกระท า
รุนแรง แต่ทว่ากลุ่มวัยรุ่นกลับไม่พอใจพร้อมกับใช้หมวกกันน็อกรุมตีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจน
ได้รับบาดเจ็บ 

อีกเหตุการณ์หนึ่ง เป็นข่าวมือปืนใช้อาวุธปืนยิงชาวต่างประเทศเสียชีวิตคารถเก๋งหรู 
บริเวณด้านหน้าสถานออกก าลงักายในเมืองพทัยา ผู้ เคราะห์ร้ายเป็นชาวองักฤษ สภาพศพถกูอาวธุ
ปืนยิ่งเข้าท่ีคิว้ขวา 1 นดั กระสุนทะลทุ้ายทอย เลือดไหลนองพืน้ สอบถามผู้ เห็นเหตกุารณ์บริเวณ
ใกล้เคียงพบว่าคนร้ายสวมหมวกปิดบงัใบหน้าดกัรอผู้ เคราะห์ร้ายอยู่บริเวณหน้าฟิตเนส เม่ือผู้ตาย
เดินออกมาจากห้องออกก าลังกาย คนร้ายได้เดินตามไปท่ีรถ แล้วใช้มือเปิดประตพูร้อมกบัชกัอาวุธ
ปืนออกมายิ่งแบบเผาขน 1 นัด ท าให้ผู้ เคราะห์ร้ายรายนีเ้สียชีวิตทันที นอกจากนี  ้ยังมีข่าว
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท าร้ายกันโดยใช้ขวดท่ีแตกเป็นรูปปากฉลามแทงกันท่ีล าคอจนได้รับ
บาดเจ็บสาหสั เหตเุกิดบริเวณหาดพทัยาใต้ ใกล้แยกวดัชยัมงคล เจ้าหน้าท่ีต ารวจเร่งจบัตวัคนร้าย
มาด าเนินคดี 

ส่วนการประทุษร้ายต่อทรัพย์สินนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
ประเด็นแรก การขโมยทรัพย์สินนักท่องเท่ียว ส่ือน าเสนอข่าวโจรกลับใจขอกลับตัวเป็นคนดี           
ทัง้นี ้ผู้ ต้องหาได้ท าผิดข้อหาบกุรุกเคหะสถานเพ่ือลกัทรัพย์นกัท่องเท่ียวในเวลากลางคืน ท าการปีน
ขึน้ท่ีพกัอาศยันกัทอ่งเท่ียวมาแล้ว 17 ครัง้ ซึง่ผู้ ต้องหาได้เดินเข้ามอบตวัขอโอกาสกลบัตวักลบัใจเป็น
คนดี อีกกรณีหนึง่คือ ขา่วเจ้าหน้าท่ีต ารวจพทัยารวบตวัแก๊งค์สาวประเภทสองท่ีฉวยโอกาสลกัทรัพย์
นกัทอ่งเท่ียว โดยท าทีเข้ามากอดลบูไล้ตามล าตวั และได้ฉกเอากระเป๋าเงินของนกัท่องเท่ียวติดมือไป 
นกัทอ่งเท่ียวสญูเสียเงินมากกวา่ 4,000 บาท 

ในประเด็น การปีนขึน้ห้องพกัลกัทรัพย์นกัท่องเท่ียวนัน้ ส่ือน าเสนอว่านกัท่องเท่ียวชาว
เนเธอร์แลนด์ถูกคนร้ายปีนขึน้ห้องพักและลักทรัพย์ไปหลายรายการ ประกอบด้วย ทัง้เงินสด         
และทรัพย์สินอ่ืน อีกกรณีหนึ่งคือ การน าเสนอข่าวคนร้ายงัดห้องพักลักทรัพย์นักท่องเท่ียวชาว
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เยอรมันภายในคอนโดมีเนียมในเมืองพัทยา ท าให้นักท่องเท่ียวรายนีสู้ญเงินไปราว 1,500 ยูโร        
คดิเป็นเงินไทยประมาณ 58,000 บาท เงินสดหายไป 10,000 บาท จึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจเมืองพทัยา  

ประเด็นสุดท้าย คือ การฉกชิงวิ่งราวทรัพย์นักท่องเท่ียว สรุปได้ว่า ประกอบด้วย 
ประเดน็ การล้วงกระเป๋านกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศ ซึง่ส่ือน าเสนอการท่ีพลเมืองดีคนหนึ่งเผยคลิป
กะเทยล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์ในท่ีสาธารณะ บริเวณถนนคนเดิน ท าให้นกัท่องเท่ียว
สญูเงินไป 1,000 ดอลลา่ร์ คดิเป็นเงินไทยประมาณ 35,000 บาท  

อีกกรณีหนึ่งคือ หญิงสาวชาวไทย 2 คน ร่วมกนัล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียวชายหนุ่มจาก
ฮอ่งกง อาย ุ45 ปี โดยผู้หญิงทัง้ 2 คน ได้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ย่ีห้อ ฮอนด้า เวฟ สีขาว เข้ามาประกบ
ขณะท่ีนักท่องเท่ียวก าลงัเดินอยู่ริมถนน ก่อนท่ีหญิงสาวคนนั่งซ้อนท้ายจะลงมาโอบกอดลวนลาม
พร้อมกบัชวนไปหลบันอน โดยอาศยัจงัหวะท่ีนกัท่องเท่ียวเผลอ ไม่ทนัระวงัตวั ล้วงเอากระเป๋าเงินท่ี
อยูใ่นกระเป๋ากางเกงด้านหลงั จากนัน้รีบขึน้ไปซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์ท่ีหญิงสาวอีกคนหนึ่งจอดรอ
อยู่ข่ีหายไปอย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินท่ีหายไปประกอบด้วย เงินจ านวน 2,000 บาท เงินสกุลหยวน 
จ านวน 500 หยวน เงินฮ่องกงจ านวน 6,000 ดอลล่าร์ คิดเป็นเงินไทยรวมทัง้สิน้ประมาณ 30,000 
บาท  

อีกกรณีหนึง่คือ การน าเสนอขา่วชาวอิหร่านฉกเงินนกัท่องเท่ียวชาวเบลเย่ียมบนรถสอง
แถว เหตเุกิดบริเวณตลาดนกัซอยบวัขาว ถนนพทัยาใต้ ซึ่งเม่ือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเดินทางไปถึง ได้พบ
คนร้ายซึง่ถกูพลเมืองดีบริเวณนัน้ร่วมกนัจบัตวัไว้ได้ คนร้ายกล่าวว่า ได้ขึน้รถสองแถวแล้วนัง่แนบชิด
กับนักท่องเท่ียวซึ่งเป็นผู้ เสียหาย จากนัน้เอามือล้วงกระเป๋าเงินของนักท่องเท่ียวผู้ เ สียหาย             
เม่ือนกัท่องเท่ียวรู้ตวัจึงตะโกนให้คนอ่ืนบริเวณนัน้รู้ว่าถูกล้วงกระเป๋าเงิน ให้ประชาชนบริเวณนัน้
ชว่ยกนัจบัคนร้ายรายนีไ้ว้ได้ 

อีกกรณีหนึ่งเป็นการน าเสนอข่าวกะเทยปลดสร้อยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ        
โดยระบวุ่านกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียเดินอยู่บริเวณพทัยาใต้ มีกะเทย 2 คน เข้ามาทกัทาย พดูคยุด้วย
อยา่งสนิทสนม พอได้จงัหวะกะเทยคนหนึ่งได้เอือ้มมือปลดสร้อยคอซึ่งเป็นทองเคของนกัท่องเท่ียวท่ี
คล้องคออยู่ จากนัน้กะเทยคนดังกล่าวได้ชกท่ีใบหน้าของนักท่องเท่ียวผู้ เคราะห์ร้ายแล้วแล้วรีบ
หลบหนีไป เจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยาสามารถตามจบักุมตวัคนร้ายได้ไม่ยากนกั อีกกรณีหนึ่งคือ 
การน าเสนอข่าวกะเทยพทัยาฉกโทรศพัท์มือถือย่ีห้อ “ไอโฟน” ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยระบุว่า
ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวจีน อาย ุ24 ปี ก าลงัเดนิเลน่อยูบ่นทางเท้า ได้มีสาวประเภทสองหน้าตาดีเดิน
เข้ามาทกัทายตีสนิทด้วย หลงัจากท่ีแยกกนัไปแล้วนกัท่องเท่ียวรายนีพ้บว่าโทรศพัท์ย่ีห้อไอโฟนของ
ตนเองสญูหายไป คิดเป็นเงินไทยประมาณ 20,000 บาท ตนจึงรีบเดินไปหาสาวประเภทสองรายนี ้ 
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แตก็่ไมพ่บ จงึขอความชว่ยเหลือจากประชาชนบริเวณนัน้ ซึ่งประชาชนบริเวณนัน้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมาพบเพ่ือชว่ยเหลือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ลงบนัทกึประจ าวนัไว้เป็นหลกัฐาน  

อีกกรณีหนึ่งเป็นการน าเสนอข่าวหนุ่มเกย์ชาวไทยล้วงกระเป๋าเงินนักท่องเท่ียวชาว
นอร์เวย์ ได้เงินไปจ านวน 5,580 บาท ความเป็นมาของเหตกุารณ์ล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียวรายนีคื้อ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยาข่ีรถจกัรยานยนต์ผา่น ได้พบเห็นนายบญุช่วยซึ่งเป็นเกย์หนุ่มก าลงันัง่คยุ
กบันกัทอ่งเท่ียวชาวนอร์เวย์ เม่ือนายบญุชว่ยเห็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ได้แสดงอาการท่าทีพิรุธ เจ้าหน้าท่ี
จึงขอค้นตวัพบของกลาง คือเงินสดท่ีล้วงมาจากกระเป๋านกัท่องเท่ียวซึ่งได้ซ่อนไว้ในกางเกงในของ
ตนเอง เม่ือผู้ เสียหายเห็นวา่กระเป๋าเงินของตนเองไปอยูใ่นกางเกงในของนายบญุช่วยจึงรู้ตวัว่าถกูฉก
ทรัพย์ไป เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้จับกุมตัวนายบุญช่วย และสอบประวัติพบว่านายบุญช่วยก่อเหตุ
ลกัษณะนีม้าแล้วหลายครัง้ ทัง้การใช้อาวุธมีดแทงนักท่องเท่ียวชาวอิหร่านบริเวณแหลมบาลีฮาย 
การล้วงกระเป๋านักท่องเท่ียวชาวอิหร่านบริเวณถนนคนเดิน หรือท่ีเรียกว่า ถนน “วอล์กกิง้สตรีท”   
และเคยถกูจบักมุกรณีครอบครองยาเสพติดประเภทยาไอซ์  

ส่วนประเด็นการกระชากกระเป๋าเงินนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพทัยานัน้ สรุปได้
วา่ เกิดเหตกุารณ์หนุม่สาวคนไทยร่วมกนัวิ่งราวกระเป๋าเงินนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นในพทัยา ได้เงินไป
จ านวน 30,000 บาท เหตุเกิดบริเวณริมถนนพัทยาสาย 3 ผู้ เห็นเหตกุารณ์กล่าวว่าวัยรุ่นชายข่ี
จักรยานยนต์มากับวัยรุ่นหญิง ก่อนท่ีจะกระชากกระเป๋าเงินของนักท่องเท่ียวผู้ เคราะห์ร้ายรายนี ้
เหตกุารณ์ต่อมาคือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยาได้จบักมุตวัวยัรุ่นชาวกัมพูชา 3 คน ร่วมกับวิ่งราว
ทรัพย์นกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซีย เจ้าหน้าท่ีต ารวจสอบสวนพบว่าทัง้ 3 รายท างานอยู่เป็นพนกังานเสริฟ
ของร้านอาหารแห่งหนึ่งบนเกาะล้าน เม่ือมีรายจ่ายมากขึน้ ท าให้ไม่มีเงินมาใช้สอย จึงคิดก่อเหตุ
วิ่งราวกระเป๋าเงินนกัทอ่งเท่ียว  

อีกเหตุการณ์หนึ่งคือชายชาวไทยข่ีจักรยานยนต์กระชากสร้อยคอทองค า จาก
นกัทอ่งเท่ียวชาวจีน ทัง้นี ้นายซนั เบา กล่าวว่า สร้อยคอดงักล่าวมารดาของตนเองเป็นผู้ ซือ้ให้ในวนั
คล้ายวนัเกิด น า้หนกั 6 บาท คดิเป็นเงินไทยกว่า 120,000 บาท เป็นของท่ีตนเองใส่ติดตวัตลอดเวลา 
เน่ืองจากมารดาเป็นผู้ ซือ้ให้เป็นของขวญั จึงขอให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจติดตามจบักมุตวัคนร้ายท่ีก่อเหตุ
ให้ได้ ตนต้องการสร้อยคอทองค าคืน 

กรณีต่อมาเป็นข่าวคนร้ายกระชากสร้อยหัวหน้าไกด์ชาวจีนในพัทยา ซึ่งคนร้ายข่ี
รถจกัรยานยนต์มาคนเดียว โดยข่ีเข้ามาใกล้ไกด์รายนี ้จากนัน้ได้เอือ้มมือไปดงึสร้อยคอขาดติดมือไป 
ผู้ เคราะห์ร้ายโวยวายขอให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงให้เข้าจบัคนร้าย แตจ่บัไม่ทนั จึงแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจเมืองพทัยา ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วิทยสุกดัจบัคนร้ายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือเร่งติดตามตวัคนร้ายมาด าเนินคดี เหตกุารณ์กระชากสร้อยนกัท่องเท่ียวรายตอ่มาคือ 
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ชายชาวไทยคนหนึง่ข่ีรถจกัรยานยนต์โดยสวมหมวกกนัน็อกปิดบงัใบหน้าเข้ามาประกบด้านข้างของ
นกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้ท่ีก าลงัเดินอยู่ริมถนน จากนัน้ได้เอือ้มมือกระชากสร้อยคอทองค าหนกั 7 
บาท คิดเป็นมลูค่ากว่า 180,000 บาท หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้รายนี ้
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานธนาคารในประเทศเกาหลีใต้  

เหตุกระชากสร้อยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศรายต่อมา เป็นการกระชากสร้อย
นกัท่องเท่ียวชาวจีน อาย ุ31 ปี ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวรายนีก้ าลงัเดินกลบัห้องพกัในพทัยา คนร้ายเป็น
ชายสวมหมวกกนัน็อก ใช้หน้ากากปิดจมูก มองไม่เห็นใบหน้า ข่ีรถจกัรยานยนต์สีด าจอดอยู่ริมทาง 
จากนัน้ได้ออกรถจกัรยานยนต์และขบัประกบระยะใกล้ เอือ้มมือไปกระชากสร้อยคอของนกัท่องเท่ียว
รายนีแ้ละข่ีรถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้วิทยุสกัดจับคนร้าย            
และตรวจดูกล้องวงจรปิดบริเวณนัน้ แต่ทว่ากล้องบริเวณนัน้ใช้การไม่ได้ทุกตวั ท าให้ยากต่อการ
ตดิตามจบักมุ  

เหตกุระชากสร้อยนกัท่องเท่ียวรายตอ่มา เป็นการกระชากสร้อยนายแพทย์ชาวเกาหลี
ใต้ คนร้ายเป็นชายสวมหมวกกันน็อก ใช้ผ้าปิดจมูกปิดบังใบหน้า ข่ีรถจักรยานยนต์เข้าประกบ
นักท่องเท่ียวและเอือ้มมือไปกระชากสร้อยคอทองค า คิดเป็นเงินไทยประมาณ 150,000 บาท 
จากนัน้รีบเร่งเคร่ืองยนต์ขบัข่ีหลบหนีไปอยา่งรวดเร็ว  

เหตุการณ์ต่อมาเป็นการกระชากสร้อยหนุ่มนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย โดยผู้ก่อเหตุเป็น
สาวประเภทสองจ านวน 3-4 คน เดินเข้ามาทักทายพูดคุยและชักชวนให้ซือ้บริการทางเพศ                
ซึง่นกัทอ่งเท่ียวรายนีไ้ม่สนใจ จึงขบัไล่ให้ไปห่างๆ ท าให้กลุ่มสาวประเภทสองไม่พอใจ ก่อนท่ีหนึ่งใน
นัน้จะใช้ก าปัน้ชกเข้าท่ีใบหน้าของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียจนได้รับบาดเจ็บ และกระชากสร้อยคอ
นกัทอ่งเท่ียวหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เหตกุารณ์ตอ่มา เป็นการกระชากสร้อยนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี
ใต้ ช่ือ Mr.Choi อาย ุ48 ปี ขณะเดนิกลบัโรงแรมท่ีพกัในพทัยา คนร้ายเป็นชายท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
เข้ามาประกบ และเอือ้มมือไปกระชากสร้อยคอทองค าติดมือไป คิดเป็นเงินไทยราว 90,600 บาท 
เหตกุารณ์ตอ่มาเป็นการกระชากสร้อยสามีและภรรยาชาวจีน ขณะก าลงัเดินอยู่ในพทัยา คิดเป็นเงิน
ประมาณ 50,000 บาท จากนัน้ได้เร่งเคร่ืองยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ผู้ เคราะห์ร้ายเข้าแจ้งความ
สถานีต ารวจเมืองพทัยา ซึง่เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้เร่งรีบจบัตวัมาด าเนินคดีตอ่ไป  
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บทที่ 5 

สภำพปัญหำที่เกิดขึน้กับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศในพัทยำ 

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ในประเด็นความคิดเห็นท่ีมี
ต่อ “สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพัทยา” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผล
การศกึษาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ีหนึ่ง สาเหตท่ีุท าให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศไม่
ปลอดภยั ประเดน็ท่ีสอง ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ในพทัยา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

5.1 สำเหตุของปัญหำที่ท ำให้นักท่องเที่ยวไม่ปลอดภัย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ ข้อมูลหลักในประเด็นสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้
นักท่องเท่ียวในพัทยาไม่ปลอดภัย ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นย่อย ผู้ วิจัยได้สรุปเป็น
แผนภาพ 5.1  

ภาพ 5.1 

แสดงสาเหตท่ีุท าให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยาไมป่ลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ 5.1 แสดงสภาพสาเหตุท่ีท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพัทยาไม่
ปลอดภยั 6 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก ความไม่ปลอดภยัอนัเน่ืองมาจากโครงสร้างพืน้ฐาน
ของเมืองพัทยาท่ีไม่ได้มาตรฐาน ประเด็นท่ีสอง ความไม่ปลอดภัยอันเน่ืองมาจากความประมาท 
ประเด็นท่ีสาม ความไม่ปลอดภัยอันเน่ืองมาจากการแบ่งเขตท่ีไม่ชัดเจน ประเด็นท่ีส่ี ความไม่
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ปลอดภัยอันเน่ืองมาจากการขาดความเข้มงวดในการบังคบัใช้กฎหมาย ประเด็นท่ีห้า ความไม่
ปลอดภัยอนัเน่ืองมาจากหน่วยงานรัฐสบัสนในบทบาทของตนเอง ประเด็นท่ีหก ความไม่ปลอดภัย
อนัเน่ืองมาจากสขุอนามยัท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

5.1.1 ปัญหำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของเมืองพัทยำที่ไม่ได้มำตรฐำน  
จากการศึกษาในประเด็น  “ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองพัทยาท่ีไม่ได้

มาตรฐาน” ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก การขนส่ง
มวลชนท่ีไม่ได้มาตรฐาน ประเด็นท่ีสอง การช ารุดของทางเท้า (ฟุตบาท) ประเด็นท่ีสาม การวางผงั
เมืองท่ีขาดประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีส่ี การบงัคับใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 กำรขนส่งมวลชนท่ีไม่ได้มำตรฐำน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็นปัญหาด้านการขนส่งมวลชนท่ีไม่ได้

มาตรฐานในพทัยา ผลการศกึษาพบว่า ระบบการขนส่งมวลชนในเมืองพทัยามีหลากหลายประเภท 
ประกอบด้วย รถสองแถว รถแท็กซ่ี รถแท็กซ่ีอูเบอร์ รถจกัรยานยนต์ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก ปัญหาระหว่าง “ผู้ ให้บริการรถ
แท็กซ่ี” กับ “ผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ีอูเบอร์” ประเด็นท่ีสอง รถสองแถวจอดไม่เป็นท่ี ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

o ปัญหาผู้ให้บริการรถแท็กซ่ีกบัผู้ให้บริการรถแท็กซ่ีอเูบอร์ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็นปัญหาผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ีกบัผู้

ให้บริการรถแท็กซ่ีอูเบอร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความขดัแย้งระหว่างผู้ ให้บริการทัง้สองฝ่ายท่ี
ผา่นมา ยงัคงเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัอยู่บอ่ยครัง้คือ ความขดัแย้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพขบั
รถแท็กซ่ีให้บริการนักท่องเท่ียวในพัทยาท่ีมีอยู่จ านวนมาก ซึ่งมักจะมีความขัดแย้งกับผู้ ท่ีขับรถ
ให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า “แท็กซ่ีอูเบอร์” หรือ บางคนอาจเรียกว่า “อูเบอร์แท็กซ่ี” ซึ่งมี
ผู้ประกอบการประเภทนีม้ากขึน้เร่ือยๆ จากการสมัภาษณ์พบว่าผู้ ท่ีประกอบอาชีพขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์
เห็นวา่ผู้ขบัรถแท็กซ่ีอเูบอร์เข้ามาแยง่ลกูค้าจนท าให้ตนเองเดือดร้อน 

จากการสมัภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับ
ปัญหาระหวา่งผู้ให้บริการรถแท็กซ่ีกบัผู้ให้บริการแท็กซ่ีอเูบอร์ในพทัยาคือ ประชาชนจ านวนหนึ่งนิยม
เรียกใช้บริการแท็กซ่ีอูเบอร์ในพัทยา และมีปริมาณเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ท่ีเป็นเช่นนี เ้น่ืองจากผู้
ให้บริการแท็กซ่ีมักจะปฏิเสธลูกค้า ถ้าหากจะต้องท าตามกฎหมายท่ีผู้ ให้บริการจะต้องกดมิเตอร์ 
ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้พูดคยุกับผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ี ซึ่งได้รับค าตอบในทิศทางเดียวกับข้อมูลท่ีได้จากการ
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สมัภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวในพทัยา กล่าวคือ ผู้ ให้บริการแท็กซ่ีมักจะไม่กดให้
มิเตอร์เพ่ือเรียกเก็บค่าบริการตามตวัเลขค่าโดยสารท่ีระบุไว้ในมิเตอร์ เน่ืองจากเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับ
การลงทนุขบัรถแท็กซ่ีพาผู้ โดยสารเดนิทางไปยงัสถานท่ีตา่งๆในพทัยา 

จากการสมัภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเคยพดูคยุกบัคนขบัรถแท็กซ่ี
ในพทัยาพบว่า ถ้าหากลกูค้าเรียกให้คนขบัรถแท็กซ่ีจากพทัยาใต้เพ่ือเดินทางไปยงัร้านอาหารท่ีอยู่
บนเขาพระต าหนกั หากคนขบัรถกดมิเตอร์ ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินตามจ านวนเงินท่ีตวัเลขในมิเตอร์
ระบไุว้คดิเป็นเงินประมาณ 60-70  บาท ซึ่งผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ีกล่าวว่าไม่คุ้มคา่ จึงเป็นสาเหตทุ าให้
ผู้ให้บริการรถแท็กซ่ีในพทัยาหลายรายปฏิเสธท่ีจะรับผู้ โดยสาร ดงัข้อความ 

“คนขับรถแท็กซ่ีเองก็เคยมีปัญหา เขาไม่กดมิเตอร์ เคยคยุกันหลายครัง้ 
เขาวา่กดมิเตอร์แล้วมนัไม่คุ้ม วิ่งได้เท่ียวละ 50 บาท บ้าง ได้ 70 บาทบ้าง 
ก็เลยบอกราคาเหมาไป บางทีนกัท่องเท่ียวก็บอกว่าแท็กซ่ีบอกราคาแพง
เกินไป มนัก็สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียว อย่างคนไทยไป
เรียกแท็กซ่ี หลายคนัเขาก็คดิราคาเหมา” 

จากค ากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ โดยสารจ านวนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าไม่
ปลอดภัยจากการท่ีผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ีเรียกเก็บค่าบริหารในรูปแบบ “การเหมาจ่าย” โดยเห็นว่า
ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากถกูโก่งราคา จงึเลือกใช้บริการแท็กซ่ีอเูบอร์ ซึ่งสามารถเรียกใช้
บริการได้ผา่นชอ่งทางโทรศพัท์มือถือท่ีเรียกวา่ “สมาร์ทโฟน”  

เม่ือประชาชนและนกัท่องเท่ียวในพทัยานิยมเรียกใช้บริการรถแท็กซ่ีอูเบอร์
มากขึน้ จึงท าให้มีผู้หนัมาประกอบอาชีพแท็กซ่ีอูเบอร์มากขึน้ตามความต้องการของผู้บริโภค จาก
การสัมภาษณ์พบว่านักท่องเท่ียวในพัทยาบางส่วนนัน้ เรียกใช้บริการรถแท็กซ่ีอูเบอร์มาจาก
กรุงเทพมหานคร หรือเรียกมาจากพืน้ท่ีอ่ืน ผลการศกึษาพบว่าปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ขบั
รถแท็กซ่ีกับผู้ ขบัรถแท็กซ่ีอูเบอร์ในพทัยาคือ การท่ีผู้ ให้บริการแท็กซ่ีเข้าไปกีดกัน ขดัขวาง หรือ ท า
ร้ายร่างกายผู้ขบัข่ีรถแท็กซ่ีอเูบอร์ เน่ืองจากไมพ่อใจท่ีผู้ให้บริการรถแท็กซ่ีอเูบอร์แย่งผู้ โดยสารของตน 
ประเด็นนีมี้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัทุกคนกล่าวถึง เน่ืองจากเกิดปัญหาขึน้บ่อยครัง้ และในหลายครัง้มกัจะ
เกิดการทะเลาะวิวาทกนัในพืน้ท่ีเมืองพทัยา  

จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารหน่วยงานการท่องเท่ียวพัทยาและผู้ ส่ือข่าว
ท้องถ่ินในพัทยาพบว่า นอกจากผู้ ให้บริการแท็กซ่ีจะรู้สึกว่าตนเองถูกแย่งลูกค้าแล้ว ยังมองว่าผู้
ให้บริการแท็กซ่ีอูเบอร์เอารัดเอาเปรียบ เน่ืองจากเป็นการให้บริการท่ีผิดกฎหมาย จึงใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาด้วยการรวมตวักนัเข้าไปดกัล้อม จอดรถขวาง และบงัคบัให้ผู้ขบัข่ีออกจากรถ ซึ่งผลจากการ
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รวมตัวกันเข้าไปดักล้อมได้ท าให้เกิดรถติดในเมืองพัทยาอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน ดงัข้อความ 

“บางทีแท็กซ่ีเขารวมตวักนักว่า 20 คนั ขบัไล่ตามรถอเูบอร์ พอขบัตามทนั 
แซงขึน้มาแล้วก็จอดขวางถนน เปิดประตูลงมาจากรถ เดินตรงมาเคาะ
กระจก บงัคบัให้คนขับรถเปิดประตูรถ เรียกให้คนขับลงมา ท าให้รถติด
นานมาก คนขบัรถคนัอ่ืนเขาเดือดร้อนกนั ” 

นอกจากนี ้ความขดัแย้งระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซ่ีกบัผู้ประกอบการรถ
แท็กซ่ีอเูบอร์ในพทัยาคือ การท่ีผู้ ให้บริการแท็กซ่ีเข้าไปดกัล้อม ท าร้ายร่างกายผู้ประกอบการแท็กซ่ีอู
เบอร์ ซึ่งในหลายครัง้เป็นการเข้าใจผิด เน่ืองจากผู้ขบัข่ีรถยนต์บางคนเป็นพนกังานของโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ขบัรถมาสง่ผู้ โดยสารท่ีพทัยา แตผู่้ประกอบการรถแท็กซ่ีในพทัยาเข้าใจผิด คิดว่า
เป็นผู้ประกอบการรถแท็กซ่ีอเูบอร์ท่ีเข้ามาแยง่ผู้ โดยสาร จงึขบัรถติดตามและจอดขวาง พร้อมกบัเดิน
ลงมาเคาะกระจกรถยนต์ เรียกให้คนขบัรถลงจากรถ แตผ่ลสดุท้ายปรากฏว่าเข้าใจผิด ซึ่งเหตกุาร ณ์
ในลกัษณะนีเ้กิดขึน้บอ่ยครัง้ในพทัยา ดงัข้อความ 

“ท่ีเข้าใจผิดก็มีเยอะ แท็กซ่ีขับรถไล่ตามรถคันอ่ืน คิดว่าเขามาแย่ง
ผู้ โดยสาร คดิวา่เป็นคนขบัรถอเูบอร์ ดกัหน้าดกัหลงั เข้าไปเคาะกระจกรถ
เรียกให้เขาลงจากรถ แต่สุดท้าย เขาเป็นพนักงานโรงแรม เขาขับมาส่ง
แขกเขา”  

นอกจากนี ้บางคนขับรถพาเพ่ือนจากต่างประเทศไปท่องเท่ียวในพัทยา     
เม่ือผู้ ประกอบการแท็กซ่ีในพัทยาเห็นชาวต่างประเทศนั่งอยู่ในรถยนต์ เข้าใจว่าผู้ ขับข่ีเป็น
ผู้ประกอบการแท็กซ่ีอเูบอร์ จงึรวมตวักนัแล้วขบัรถไลต่ดิตาม จอดขวาง แล้วเรียกร้องให้ผู้ขบัข่ีลงจาก
รถยนต์คนัดงักล่าว แตส่ดุท้ายเม่ือพดูคยุกนัแล้วจึงเข้าใจว่าผู้ขบัข่ีและชาวตา่งประเทศท่ีนัง่อยู่ในรถ
เป็นเพ่ือนกนั โดยผู้ขบัข่ีพาชาวตา่งประเทศมาเท่ียวในพทัยา เหตกุารณ์ลกัษณะเช่นนีเ้กิดขึน้บอ่ยครัง้
เชน่เดียวกนั 

o รถสองแถวจอดไมเ่ป็นท่ี 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็นรถสองแถวจอดไม่เป็นท่ีในเมือง

พทัยา ผลการศึกษาพบว่าคนขับรถสองแถวท่ีพัทยามักจะจอดไม่เป็นระเบียบ กล่าวคือ จะจอดก็
ตอ่เม่ือมีผู้ โดยสารเรียกเพ่ือใช้บริการ และจอดเม่ือผู้ โดยสารกดกร่ิงท่ีพนกังานได้ติดตัง้ไว้ให้ผู้ โดยสาร
กดเม่ือต้องการจะลงจากรถ ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า ในหลายครัง้ท่ีผู้ขบัรถสองแถวไม่ได้จอดรถใน
ชอ่งทางด้านซ้ายของถนน แตจ่ะจอดกลางถนนเน่ืองจากบริเวณด้านซ้ายของถนนมีรถคนัอ่ืนจอดอยู่
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แล้ว การท่ีผู้ ขับรถสองแถวจอดรถกลางถนนเพ่ือรับผู้ โดยสารนัน้ท าให้ผู้ ขับข่ีรถยนต์ส่วนตวัท่ีขับ
ตามหลงัมาไมส่ามารถขบัตอ่ไปได้ จงึท าให้รถตดิบอ่ยครัง้ ดงัข้อความ 

“รถสองแถวเขาจอดไมเ่ป็นระเบียบ เขาจะจอดตรงไหนก็ได้ มนัก็เลยท าให้
รถติด ถามว่ามีการจดัระเบียบการขนส่งมวลชนในพทัยาไหม มีนะ แต่ก็
เป็นรูปแบบเดิม คือ มีฝร่ังโบกก็จอดกันเลย ถ้าเปรียบเทียบกับการ
ให้บริการขนส่งมวลชนของประเทศสิงคโปร์ เขาจะมีรถไฟใต้ดินเยอะมาก 
มีหลายสาย สะดวก รวดเร็วกวา่ ตรงเวลากวา่ สว่นรถประจ าทางของเขาก็
มีปา้ยให้จอดชดัเจน ไมเ่หมือนกบัพทัยา” 

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกับางรายกล่าวว่า สิ่งท่ีได้พบเห็นอยู่เป็นประจ าคือ ผู้ ท่ีขบั
รถสองแถวในพทัยามกัจะขบัรถด้วยความเร็ว บางคนัขบัอยู่ช่องทางด้านขวาสุด เน่ืองจากมีรถวิ่ง
น้อยกว่าช่องทางด้านซ้าย คนขบัรถสองแถวจึงขบัด้วยความเร็ว ทัง้ๆท่ีถนนบริเวณ 2 ข้างทางนัน้มี
นกัท่องเท่ียวเดินอยู่จ านวนมาก เม่ือมีผู้ โดยสารเรียกให้หยุดรถ คนขบัรถสองแถวจึงเลีย้วรถให้มา
จอดอยู่ช่องทางด้านซ้ายอย่างกะทันหนั เพ่ือรับผู้ โดยสาร ซึ่งพฤติกรรมการขับเช่นนีเ้ส่ียงท่ีจะเกิด
อบุตัเิหต ุดงัข้อความ 

“คนขบัรถสองแถวท่ีพทัยาบางคนัเขาก็ขบัเร็ว เห็นอยู่หลายครัง้ พอขบัเร็ว
มนัก็เส่ียงตอ่อบุตัิเหต ุบางครัง้เขาขบัอยู่เลนส์ขวาสดุ พอฝร่ังโบกมือเรียก 
ก็ขบัปาดชิดซ้ายรับผู้ โดยสาร บางครัง้ก็ไปเฉ่ียวคนท่ีก าลงัเดินอยู่ ไม่สนใจ
ว่ารถข้างหลังเขาจะว่ายังไง ค านึงถึงประโยชน์ของตัวเองก่อน การขับ
อยา่งนีม้นัเส่ียง” 

นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวถึงการวางระบบขนส่งมวลชนในพทัยาท่ีเห็น
ว่ายังคงเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ คือ การเพิ่มจ านวนรถประจ าทางให้มากขึน้ และ
ก าหนดเวลาให้ออกจากสถานีรถประจ าทางทุก 10 นาที เพ่ือไม่ให้นกัท่องเท่ียวรอรถประจ าทางเป็น
เวลานาน ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในพทัยาคือ ถ้าหากนักท่องเท่ียวต้องการใช้บริการรถประจ าทาง 
จะต้องใช้เวลารอรถเกินกว่า 30 นาที หรือในบางครัง้จะใช้เวลาเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี ้
นกัทอ่งเท่ียวจงึนิยมใช้บริการรถสองแถวมากกวา่ ดงัข้อความ 

“ท่ีประเทศสิงคโปร์รถประจ าทางของเขาจะมาทกุ 10 นาที หรืออาจจะมา
เร็วกวา่นัน้ แตร่ถสองแถวท่ีพทัยาจะไมแ่นน่อน มาบ้าง ไม่มาบ้าง บางครัง้
กว่าจะมาถึง ก็ กินเวลาเกินกว่าคร่ึงชั่ว โมง  ห รือ เ กือบหนึ่ งชั่ว โมง 
นกัทอ่งเท่ียวเขารอไมไ่ด้ เพราะเขารีบไป ก็เลยใช้บริการรถสองแถวท่ีมนัมี
มากกวา่”  
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จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกับางรายกล่าวว่า การพฒันาการให้บริการ
ของรถโดยสารในพัทยานัน้ ควรจะยึดรูปแบบของการจัดการรถสองแถวของจังหวัดขอนแก่นทีมี
ประสิทธิภาพมากกว่า ถึงแม้ว่าจะมีนักธุรกิจเอกชนท่ีให้บริการอยู่หลายบริษัทก็ตาม ผู้ โดยสารจะ
โทรศัพท์เรียกรถจากบริษัทใดก็ขึน้อยู่กับผู้ โดยสารแต่ละคน การจัดระบบเช่นนี แ้สดงให้เห็นว่า
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในจงัหวดัขอนแก่นสามารถบริหารจดัการได้ดีกวา่ ดงัข้อความ 

“การแก้ไขในเบือ้งต้น ท าให้เหมือนกับท่ีจังหวัดขอนแก่น เขาจะวาง
นามบัตรของผู้ ให้บริการรถสองแถวไว้ท่ีพนักงานต้อนรับของโรงแรม       
ให้แขกโทรเรียกรถสองแถวได้ท่ี call center เวลาท่ีนกัท่องเท่ียวจะไปไหน
ก็โทรได้เลย ผมวา่ดีกวา่ท่ีพทัยาน่ี” 

 กำรช ำรุดทรุดโทรมของทำงเท้ำ/ฟุตปำธ (Footpath) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็นการช ารุดทรุดโทรมของทางเท้าใน
พทัยา ผลการศกึษาพบว่าปัญหาหนึ่งท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยาเห็นว่าอาจท าให้
นกัทอ่งเท่ียวในพทัยาได้รับอบุตัเิหตไุด้ คือ การท่ีนกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินบนทางเท้าได้ เน่ืองจาก
อิฐท่ีใช้ปูทางเท้าส าหรับให้เดินนัน้ช ารุดทรุดโทรม ไม่เพียงแต่ก้อนอิฐเท่านัน้ท่ีช ารุด ปูนท่ีใช้ฉาบ     
และวสัดอ่ืุนๆก็ช ารุดด้วย การท่ีวสัดกุ่อสร้างบนทางเท้าช ารุด ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินบน
ทางเท้าได้ จงึเล่ียงไปเดินบนถนนแทน ซึ่งการเดินบนถนนนัน้เส่ียงตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุและท่ีผ่านมา
มีนกัท่องเท่ียวหลายรายถูกผู้ขบัข่ีรถยนต์ และผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บหลายราย 
เพราะจ าต้องลงไปเดนิบนถนน 

ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ในเขตพทัยา
ใต้ในประเดน็นี ้ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ ถ้าหากสงัเกตจะเห็นวา่ทางเท้าในเมืองพทัยาจะแคบมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับทางเท้าในเมืองท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ี
สิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว หรือกล่าวได้ว่า ถ้าหากเปรียบเทียบทางเท้าในพทัยากับ
เมืองท่องเท่ียวระดับ 5 ดาวจากหลายประเทศในโลก จะเห็นว่าการสร้างทางเท้าท่ีสร้างความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวนัน้ยังมีหลายส่วนท่ีจะต้องเร่งปรับปรุง ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า
ผู้ประกอบการในพทัยาท่ีท าตามกฎหมายซึ่งเขาค านึงถึงประโยชน์ของคนในสงัคมโดยกัน้ทางเดิน
ส าหรับนกัท่องเท่ียวไว้ให้กว้างขวาง เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินได้สะดวก แต่การปฏิบตัิตาม
กฎหมายได้ท าให้ตนเองเสียประโยชน์ เน่ืองจากผู้ประกอบการรายอ่ืนได้สร้างสิ่งก่อสร้างย่ืนออกมา
จนเกือบถึงถนนท่ีมียานพาหนะสญัจรไปมา ซึ่งการสร้างสิ่งก่อสร้างย่ืนออกไปนัน้ท าให้นกัท่องเท่ียว
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มองเห็นสินค้าท่ีวางขายได้ง่ายกว่า ด้วยเหตุนี ้ผู้ประกอบการท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายจึง เสียเปรียบ
ผู้ประกอบการอ่ืนท่ีสร้างสิ่งก่อสร้างย่ืนออกไปริมถนน ดงัข้อความ 

“บ้านเราไม่ว่าถนน ทางเท้ามันแคบ ไม่กว้างพอส าหรับนักท่องเท่ียว จริงๆ
แล้วเมืองพทัยาเคยกันเอาไว้ถึง 8 เมตร คณุเห็นหน้าห้างผมไหม ผมกัน้ไว้
ทัง้หมด กัน้เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวเขามีท่ีเดิน คณุดบูริเวณใกล้เคียงกับท่ีห้างน่ี 
เขาท าย่ืนออกมา พอย่ืนออกมาแล้วเขาก็ขายของได้ ย่ืนออกมาจนถึงทางเท้า 
นกัทอ่งเท่ียวมองเห็นง่าย เขาก็จะได้เปรียบ มนักลายเป็นอยา่งนีไ้ป 
มนัก็เป็นข้อดี ข้อเสียของการด ารงอยู่ คนท่ีไม่ย่ืนจะเสียเปรียบ คนติดถนนจะ
ได้เปรียบ จะต้องบงัคบัใช้กฎหมายเทศบาลท่ีเมืองพทัยาก าหนดไว้ ปัจจุบนั
ในต่างประเทศเขาจะสนใจหรือให้ความส าคัญกับการให้ผู้ สูงอายุได้ใช้
ประโยชน์มากท่ีสดุ 
ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือผู้ สูงอายุไปเท่ียวแล้วเขาจะรู้สึก cozy มากเพราะเขา
สามารถใช้รถเข็นบนฟุตบาทได้ มีทางขึน้ให้พร้อม รถเมล์เขาก็จะมีแท่นรอง
ให้ผู้สงูอายท่ีุใช้รถวีลแชร์สามารถขึน้ไปได้เลย การออกแบบเมืองท่ีมาตรฐาน
จะต้องแคร์ผู้สงูอาย”ุ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในพทัยาพบว่า ทางเท้าหลายแห่งทัง้ในพทัยา
เหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และบริเวณชายหาดจอมเทียนนัน้ ช ารุดเสียหายหลายแห่ง ผู้ ให้
สมัภาษณ์กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการช ารุดเน่ืองจากพืน้ดินทรุดตวัลง ท าให้อิฐท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า 
“ตวัหนอน” ท่ีใช้ปทูางเดนิเกิดความบดิเบีย้วและทรุดตวั จงึเกิดเป็นพืน้ท่ีไม่เสมอกนั ซึ่งการช ารุดนีย้งั
ไมไ่ด้รับการปรับปรุงแก้ไขแตอ่ยา่งใด ถึงแม้วา่วนัเวลาจะผา่นเลยไปยาวนานนบัปีแล้วก็ตาม ในขณะ
ท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่า สาเหตปุระการหนึ่งท่ีท าให้อิฐท่ีใช้ปพืูน้ทางเท้าทรุด นอกจากดิน
ทรุดตวัแล้ว ยงัเกิดจากมีผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ขึน้ไปบนทางเท้า ทัง้น า้หนกัของรถและน า้หนกัของ
คนขบัข่ีรวมกนัแล้วได้ท าให้อิฐท่ีใช้ปพืูน้ทางเท้าทรุดตวัลง  

ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่าทางเท้าในพทัยาบางแห่งมีน า้พุ่งออกมาจากใต้
พืน้ดิน เสมือนกบัมีน า้พุร้อนพุ่งขึน้มา เน่ืองจากท่อน า้ประปาด้านล่างแตก ถึงแม้ว่าประชาชนท่ีเขา
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับรู้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาด าเนินการซ่อมแซมแตอ่ย่างใด ชาวบ้านบริเวณนัน้เสียดายน า้ท่ีไหลทิง้โดยเปล่า
ประโยชน์ จงึน าก้อนอิฐมากัน้เรียงกนัเพ่ือกกัน า้ไว้ และดดัแปลงเป็นบอ่บวั โดยเอาต้นบวัมาปลกูให้ดู
สวยงาม เป็นการประชดประชันหน่วยงานภาครัฐในพัทยาท่ียังเฉยเมยต่อการช ารุดของทางเท้า       
ดงัภาพ 5.2 
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ภาพ 5.2 

แสดงผู้ประกอบการน าสิ่งของวางขายบนทางเท้า (Footpath) ในพทัยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในประเดน็การทรุดโทรมของทาง
เท้า ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวพบเห็นการช ารุดของทางเท้าในเมืองพทัยาได้ทัว่ไป เพียงเดิน
ออกไปนอกโรงแรมท่ีพกัก็จะพบเห็นได้ ซึ่งนกัท่องเท่ียวกล่าวว่าเม่ือเห็นทางเท้าช ารุด จึงต้องเล่ียงไป
เดินบนถนนแทน จากประสบการณ์ท่ี เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพัทยาหลายครัง้ ได้พบเห็น
รถจกัรยานยนต์เฉ่ียวชนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิบนถนนหลายครัง้ เน่ืองจากเขาไม่สามารถเดินบนทางเท้า
ได้ ทางเท้าบางแหง่ช ารุดเป็นแนวยาวหลายเมตร นกัทอ่งเท่ียวรายนีไ้ด้ถ่ายภาพทางเท้าท่ีช ารุดเก็บไว้
และสง่ให้กบัผู้วิจยั 

นอกจากทางเท้าในเมืองพัทยาท่ีช ารุดแล้ว นกัท่องเท่ียวยงักล่าวว่าทางเท้าใน
เมืองพทัยาควรจะมีขนาดกว้างมากกว่าท่ีเป็นอยู่ โดยกล่าวว่าทางเท้าในต่างประเทศมีขนาดกว้าง
กว่าทางเท้าในเมืองพทัยา สามารถสร้างความปลอดภยัให้กับนกัท่องเท่ียวได้ นกัท่องเท่ียวรายนีไ้ด้
ยกตวัอยา่งทางเท้าหลายแหง่ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีขนาดกว้างขวาง โดยกล่าวว่า ต้องการให้ผู้บริหาร
เมืองพัทยาปรับปรุงและพัฒนาทางเท้าให้มีขนาดใหญ่และกว้างขวางดังเช่นทางเท้าในประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นการออกแบบทางเท้าท่ีค านึงถึงความปลอดภยัของประชาชนและ
นกัทอ่งเท่ียว 

ทัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์ ได้ถ่ายภาพทางเท้าในบริเวณถนน
หลายแห่งในสิงคโปร์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับทางเท้าในเมืองพัทยา โดยถ่ายภาพถนนสายท่ีมี
แหลง่ให้นกัทอ่งเท่ียวซือ้สินค้าหนาแนน่ตามท่ีผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวถึง ดภูาพ 5.3 

ภาพ 5.3 
แสดงทางเท้าบนถนนยา่นออร์ชาร์ด ประเทศสิงคโปร์ 

 

ภาพ : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ค ากล่าวท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศระบุถึงทางเท้าในประเทศสิงคโปร์ 
สอดคล้องกับค ากล่าวของนักวิชาการด้านการส่ือสารท่ีสอนในมหาวิทยาลยัในประเทศสิงคโปร์ท่ี
กล่าวว่า ทางเท้าในประเทศสิงคโปร์จะมีชนาดกว้างขวาง และมีการจัดท าช่องทางส าหรับให้
ประชาชนสามารถข่ีรถจกัรยานสญัจรไปมาได้ ซึง่แตกตา่งจากทางเท้าในเมืองพทัยา ดงัภาพ 5.4 

ภาพ 5.4 
แสดงทางเท้าในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

นอกจากนี ้จากการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวในประเด็นการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานของเมือง นอกจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะกล่าวถึงทางเท้าในประเทศสิงคโปร์แล้ว 
ยงัได้ยกตวัอย่างเปรียบเทียบการออกแบบทางเท้าของประเทศญ่ีปุ่ น โดยระบุว่าเป็นการออกแบบ
ทางเดนิส าหรับประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีสวยงาม นกัท่องเท่ียวรายดงักล่าวต้องการให้หน่วยงาน
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ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาเมืองพัทยาให้ปรับปรุงและออกแบบทางเท้าในเมืองพัทยาให้มีรูปแบบ
ดงัเช่นทางเท้าในประเทศสิงคโปร์ ผู้ วิจัยได้สืบค้นหาภาพทางเท้าในเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
ตามท่ีนักท่องเท่ียวกล่าวถึง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีความแตกต่างจากทางเท้าในเมือง
พทัยา ดงัภาพ 5.5 

ภาพ 5.5 
แสดงทางเท้าของเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก www.google.com 
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นกัท่องเท่ียวในพัทยากล่าวว่า อุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้กับนกัท่องเท่ียวในพัทยาส่วน
หนึ่งมีสาเหตมุาจากการท่ีนกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินบนทางเท้าท่ีแคบมากจนเกินไปได้ เน่ืองจาก
ทางเท้าหลายแหง่ช ารุดทรุดโทรมมาก นกัทอ่งเท่ียวไมส่ามารถเดินบนทางเท้าหลายแห่งได้ เน่ืองจาก
ประชาชนวางสิ่งของเกะกะ ทางเท้าท่ีแคบอยู่แล้วจึงแคบมากขึน้ ด้วยเหตนีุ ้นกัท่องเท่ียวจึงจ าต้อง
เดินเล่ียงไปเดินบนถนนท่ีประชาชนขบัรถยนต์และข่ีรถจกัรยายนต์สญัจรไปมาในพทัยา ซึ่งเส่ียงต่อ
การเกิดอบุตัเิหตมุาก ดงัภาพ 5.6 

ภาพ 5.6 
แสดงทางเท้าในเมืองพทัยาท่ีช ารุดทรุดโทรม 

 
              A                                B 

             C                         D   

                 

ภาพ A, B : ถ่ายโดยนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา (สง่ให้ผู้วิจยั) 
                     ภาพ C, D:  ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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 กำรวำงผังเมืองขำดประสิทธิภำพ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็นการวางเมืองขาดประสิทธิภาพ     

ผลการศกึษาพบวา่ การท่ีนกัทอ่งเท่ียวในพทัยามกัจะเกิดอบุตัเิหต ุหรือ เกิดอนัตรายบอ่ยครัง้นัน้ เป็น
เพราะการวางผงัเมืองพทัยาท่ีขาดประสิทธิภาพ ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่า ไม่มัน่ใจว่าเมืองพทัยานัน้มี
การวางผงัเมืองไว้ก่อนหน้านีห้รือไม่ จากประสบการณ์ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวในพทัยาหลายครัง้นัน้ 
เห็นว่า ถนนหลายแห่งในเมืองพทัยาคบัแคบมาก บางแห่งคบัแคบขนาดท่ีรถยนต์วิ่งผ่านได้เท่านัน้ 
หากมีรถจักรยานยนต์วิ่งสวนทางก็จะต้องหลบเข้าไปในพืน้ท่ีการประกอบการของผู้ประกอบการ
บริเวณนัน้ จากการออกแบบถนนเช่นนี ้จึงไม่แน่ใจว่าในอดีตท่ีผ่านมานัน้มีการวางผังเมืองไว้หรือไม ่
อยา่งไรก็ตาม ผู้ให้สมัภาษณ์เช่ือวา่ปัจจบุนัอาจจะมีการวางผงัเมือง  

ผู้ ใ ห้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่ งกล่าวว่า  ปัญหาด้านการวางผัง เ มือง ท่ีขาด
ประสิทธิภาพในพทัยานัน้ เป็นปัญหาอนัเน่ืองมาจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ินสบัสนใจบทบาท
ของตนเอง หน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการเร่ืองนีจ้ะต้องกล้าหาญในการบงัคบัใช้กฎหมาย เพ่ือ
พฒันาเมืองพทัยาให้มีความปลอดภยั แตท่วา่หนว่ยงานรัฐมกัจะค านึงถึงความรู้สึกของประชาชนใน
พืน้ท่ีมากจนเกินไป ไม่กล้าใช้อ านาจหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลท าให้ประชาชน  
และผู้ประกอบการเดือดร้อนจากการพฒันาเมืองพทัยา สิ่งท่ีเกิดขึน้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความ
ตระหนักถึงการท าหน้าท่ีของตนเองอย่างเคร่งครัด เม่ือหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ินไม่บังคับใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดเน่ืองจากเห็นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนท่ีอาจจะเดือดร้อน สิ่งท่ีตามมา
คือ ปัญหาท่ียงัคงเกิดขึน้ เช่น ถนนบางสายคบัแคบเกินกว่าท่ีรถจะสวนทางกันได้ ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูล
หลกักลา่ววา่ ภาครัฐจ าเป็นท่ีจะต้องตระหนกัถึงการบริหารจดัการเพ่ือให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียว
ได้เกิดความรู้สกึปลอดภยัมากกวา่ท่ีเป็นอยู่ 

ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า สิ่งท่ีควรจะก่อสร้างขึน้เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวในพทัยา 
คือ การสร้างห้องน า้ท่ีได้มาตรฐานเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ใช้บริการ โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย เน่ืองจากใน
การด าเนินชีวิตของมนษุย์นัน้ การขบัถ่ายเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคญั เม่ือพิจารณาจากห้องน า้
สาธารณะในเมืองพทัยาจะเห็นว่ามีน้อยมาก ทัง้ๆท่ีพทัยาประกอบด้วยประชาชน นักท่องเท่ียวทัง้
ชาวไทยและนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาจากประเทศตา่งๆทัว่โลกจ านวนมาก  

การท่ีรัฐจะวางผงัเมืองให้กับเมืองพทัยานัน้ จะต้องตระหนกัถึงการด าเนินชีวิต
ของประชาชนและนกัท่องเท่ียวตัง้แตเ่กิดด้วยการจดัวางต าแหน่งท่ีตัง้ของโรงพยาบาลให้เหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวเดินทางไปได้สะดวก เม่ือเด็กโตขึน้มาจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียน 
ภาครัฐก็ควรจะวางผงัเหมืองให้มีโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากท่ีพกัอาศยั ประกอบกับเม่ือมีการเจ็บป่วย 
หรือ ประสบอบุตัเิหต ุก็สามารถเดนิทางไปเข้ารับการรักษาได้อยา่งทนัท่วงที ดงัข้อความ 
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“ถ้าคุณจะท าให้เมืองพัทยาเป็นมาตรฐาน ตัวคุณจะต้องรู้ว่าคุณมีหน้าท่ี
อะไรบ้าง จะต้องส ารวจหรือทบทวนว่าหน้าท่ีของคณุมีอะไรบ้าง คณุจะต้องดู
ประชาชนตัง้แต่เขาเกิดจนกระทั่งตาย จะดแูลเขาเร่ืองอะไรบ้าง ซึ่งมนัก็จะ
สง่ผลตอ่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเขาเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยา คณุต่ืนเช้าขึน้มา 
คณุอยากจะออกก าลังกาย ถามว่า คุณจะไปวิ่งท่ีสวนสาธารณะใกล้ๆ มีท่ี
ไหนบ้างในพทัยา น่ีเป็นเร่ืองการวางผงัเมือง”  

5.1.2 ปัญหำจำกควำมประมำท 
จากการศกึษาในประเด็น “ปัญหาจากความประมาท” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 

ประเด็น ประเด็นแรก ความประมาทของผู้ ดูแลลิฟท์โดยสารของโรงแรม  ประเด็นท่ีสอง               
ความประมาทของผู้ดแูลเรือทอ่งเท่ียว ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ควำมประมำทของผู้ดูแลลิฟท์โดยสำรของโรงแรม 
จากการศึกษาในประเด็น “ความประมาทของผู้ดแูลลิฟท์โดยสารของโรงแรม” 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ลิฟท์ของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาตก ท าให้
นกัทอ่งเท่ียวได้รับอบุตัิเหต ุหลงัเกิดเหตเุจ้าหน้าท่ีของโรงแรม และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องได้เข้า
มาร่วมกนัตรวจสอบ และพบว่าสาเหตท่ีุลิฟท์ตกเน่ืองจากลวดสลิงท่ียึดตวัลิฟท์กบัเหล็กด้านบนขาด 
ท าให้ลิฟท์ร่วงลงมาสูพื่น้ด้านลา่งอยา่งแรง สง่ผลให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีอยูใ่นลิฟท์ได้รับบาดเจ็บหลายราย 
ดงัภาพ 5.7 

ภาพ 5.7 
แสดงอบุตัเิหตลุิฟท์ตกในโรงแรมเมืองพทัยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : ส่ือมวลชนท้องถ่ินในพทัยา 
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ทัง้นี  ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า ลิฟท์ท่ีเปิดให้ใช้บริการอยู่นัน้ติดตัง้มานาน 
ประกอบกับนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในลิฟท์ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนว่าลิฟท์รับน า้หนักเกินกว่าท่ี
ก าหนดไว้ ซึ่งตามปกติเม่ือผู้ โดยสารเข้าลิฟท์หลายคนจนกระทัง่มีน า้หนกัเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ ลิฟท์
จะส่งสญัญาณเตือนให้รู้ว่าในขณะนัน้น า้หนกัโดยสารเกินกว่าท่ีก าหนด แต่ผู้ โดยสารในลิฟท์ท่ีเกิด
เหตกุล่าวว่าไม่ได้ยินเสียงการแจ้งเตือนแต่อย่างใด เม่ือเข้าไปในลิฟท์ปรากฏเสียงสัน่สะเทือนก่อนท่ี
ลิฟท์จะตกลงสู่เบือ้งล่าง ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่าอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้มีสาเหตมุาจากเส้นลวดสลิงท่ียึด
ตดิระหวา่งตวัลิฟท์กบัคานเหล็กด้านบนขาด ท าให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีอยูใ่นลิฟท์ตกอกตกใจกนัจ้าละหวัน่ 
หลังเกิดเหตุ ผู้ บริหารของโรงแรมปฏิเสธท่ีจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ บาดเจ็บ  ต่อมาเม่ือ
นกัทอ่งเท่ียวได้โต้แย้งขอให้ผู้บริหารของโรงแรมช าระคา่รักษาพยาบาลให้ ผู้บริหารโรงแรมจึงยินยอม
ตกลงรับผิดชอบคา่รักษาพยาบาลให้ ดงัข้อความ 

“อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียวอีกอย่างหนึ่งคือ ลิฟท์ตก เกิดขึน้ท่ีพทัยาน่ีเอง 
นกัท่องเท่ียวท่ีเขาเข้ามาพกับาดเจ็บไปตามๆกัน ตกอกตกใจกันใหญ่ เข้าไปใน
ลิฟท์แล้วลวดสลิงขาด เกือบเอาชีวิตไม่รอด ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ กรณีนีต้้องไปดู
ว่าโรงแรมท่ีให้บริการเขาจดทะเบียนถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้างโรงแรม
หรือเปลา่” 

 ควำมประมำทของผู้ดูแลเรือท่องเท่ียว 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “ความประมาทของผู้ ดูแลเรือ

ท่องเท่ียว” ผลการศกึษาพบว่า นกัท่องเท่ียวจ านวนมากมกัจะช่ืนชอบการล่องเรือท่องเท่ียวในทะเล
พทัยา ท่ีผ่านมาได้เกิดอุบตัิเหตทุางน า้ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวได้รับอนัตรายหลายครัง้ ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
กล่าวว่าเหตกุารณ์อุบตัิเหตุหนึ่งในหลายครัง้เป็นเหตกุารณ์เพลิงไหม้เรือโดยสารขนาดใหญ่ท่ีน าพา
นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศเดินทางไปยงัเกาะล้าน จ.ชลบรีุ เป็นอบุตัิเหตท่ีุเป็นข่าว
ใหญ่ของเมืองพทัยา ส่ือมวลชนระดบัชาติ และส่ือท้องถ่ินให้ความสนใจอบุตัิเหตใุนครัง้นี ้แตอ่ย่างไร
ก็ตาม เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องได้รีบน าเรือแพไปรับผู้ โดยสารท่ีรอคอยความช่วยเหลืออยู่บนเรือ 
ประกอบกบั ผู้ให้บริการเรือสปีดโบ้ทและนกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัขบัข่ีเรือสปีดโบ้ทบริเวณใกล้เคียงได้ขบั
ข่ีสปีดโบ้ทไปรับผู้ โดยสารบนเรือออกมาได้ แตก็่มีนกัท่องเท่ียวเสียชีวิตหลายคน ท่ีส าคญัคืออบุตัิเหตุ
ท่ีเกิดขึน้ท าให้ภาพลักษณ์ของการจัดการด้านการท่องเท่ียวในพัทยาตกต ่าลงในสายตาของ
นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ ดงัภาพ 5.8 

 
 
 



109 
 

ภาพ 5.8 
แสดงอบุตัเิหตเุพลิงไหม้เรือนกัทอ่งเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ :เว็บไซตข์า่วท้องถ่ินในพทัยา 
 

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า จากอุบัติเหตุไฟไหม้เรือนักท่องเท่ียวในทะเลท่ี
พทัยา จดุท่ีเกิดเหตอุยูห่า่งจากฝ่ังพทัยาประมาณ 1.5 กิโลเมตร อยู่ในระดบัน า้ลึกพอสมควร เม่ือเกิด
เหตเุพลิงไหม้ขึน้ ท าให้นกัทอ่งเท่ียวตกอกตกใจกนัจ้าละหวัน่ ตา่งก็โบกมือส่งสญัญาณให้คนท่ีอยู่ใน
ฝ่ังพัทยาเห็น สุดท้ายเรือกู้ ภัยหลายล าไปถึงพบว่ามีนักท่องเท่ียวหลายคนเสียชีวิต ทัง้ชาวยุโรป      
และชาวเอเชีย นกัทอ่งเท่ียวบางคนสญูหาย หาตวัไมพ่บ คาดวา่จะจมลงไปในน า้ทะเล ดงัข้อความ 

“อีกเหตกุารณ์หนึ่งคือ ไฟไหม้เรือนกัท่องเท่ียว เกิดขึน้ท่ีพทัยา เรือโดยสารพา
นกัท่องเท่ียวลงไปในทะเล จู่ๆเกิดไฟไหม้ นกัท่องเท่ียวพากนัตะโกนขอความ
ช่วยเหลือ สุดท้ายมีคนตายหลายคน ประมาณ 5-6 คน ทัง้ชาวยุโรป         
และเอเชีย สว่นใหญ่คนเอเชียก็เป็นคนจีน” 
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5.1.3 ควำมประมำทจำกกำรแบ่งเขตทำงน ำ้ที่ไม่ชัดเจน 
จากการศึกษาในประเด็น “ความประมาทจากการแบ่งเขตทางน า้ท่ีไม่ชัดเจน”               

ผลการศกึษาพบว่าเป็นอุบตัิเหตท่ีุหน่วยงานรัฐก าหนดพืน้ท่ีผิวน า้ให้นกัท่องเท่ียวมองเห็นไม่ชดัเจน 
ผู้วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง อบุตัิเหตนุกัท่องเท่ียวจบัเจ็ท
สกีชนกบัสปีดโบ้ท และอบุตัเิหตจุากการขบัข่ีเจ็ทสกีชนนกัทอ่งเท่ียวท่ีก าลงัว่ายน า้อยู่ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 อุบัตเิหตุนักท่องเที่ยวขับขี่เจ็ทสกีชนเรือเร็ว (สปีดโบ้ท) 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “อบุตัิเหตุนกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกี

ชนเรือเร็ว (สปีดโบ้ท)” ซึ่งเป็นอุบัติเหตุทางน า้ท่ีเกิดขึน้ในพัทยาบ่อยครัง้ ผลการศึกษาพบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศนิยมเช่าเจ็ทสกีเพ่ือขบัข่ีในทะเล ซึ่งผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีจะต้อง
อธิบายวิธีการใช้อปุกรณ์ เทคโนโลยีท่ีอยู่ในเจ็ทสกีให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าใจ ประกอบการการอธิบาย
ให้นักท่องเท่ียวรู้ว่าพืน้ท่ีบริเวณใดท่ีสามารถขับข่ีเจ็ทสกีเข้าไปได้  อุบัติเหตุท่ีเกิดซ า้แล้วซ า้เล่า          
คือ นักท่องเท่ียวหลายรายขับข่ีเจ็ทสกีไปชนกับนักท่องเท่ียวรายอ่ืนท่ีเช่า “เรือเร็ว” หรือท่ีเรียกว่า 
“สปีดโบ้ท” และในหลายครัง้ท่ีเกิดอุบตัิเหตนุกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีไปชนกบันกัท่องเท่ียวท่ีขบัข่ีเจ็ท
สกีด้วยกนัเอง   

นอกจากนี ้ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีจะต้องอธิบายให้นกัท่องเท่ียวรู้ว่าพืน้ท่ี
บริเวณใดท่ีห้ามไมใ่ห้ขบัข่ีเจ็ทสกีเข้าไป เน่ืองจากพืน้ท่ีบางส่วนอาจมีโขดหิน และพืน้ท่ีบางส่วนเป็นท่ี
ส าหรับนกัท่องเท่ียวลงว่ายน า้กัน ซึ่งผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีจะต้องอธิบายให้ชดัเจนเพ่ือไม่ให้
เกิดอบุตัเิหต ุทวา่ สิ่งท่ีเกิดขึน้คือผู้ประกอบการมกัจะอธิบายเพียงเล็กน้อย เพราะเช่ือว่านกัท่องเท่ียว
สามารถขับข่ีเจ็ทสกีได้ อีกทัง้การท่ีผู้ ประกอบการไม่อธิบายให้นักท่องเท่ียวฟังอย่างละเอียด       
เพราะต้องการให้นักท่องเท่ียวได้ใช้บริการ ซึ่งน ารายได้มาสู่ผู้ประกอบการเอง การท่ีไม่อธิบายให้
ละเอียดนัน้ได้ส่งผลให้เกิดอบุตัิเหตบุ่อยครัง้คือ บริเวณท่ีเกิดอุบตัิเหตบุอ่ยครัง้คือ ชายหาดพทัยาใต้ 
และชายหาดจอมเทียน ท่ีผู้ ประกอบการมักจะน าเคร่ืองเจ็ทสกีมาให้นักท่องเท่ียวเช่าขับข่ี ทัง้นี ้      
ผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า ท่ีผ่านมามีนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเช่าเจ็ทสกีขบัข่ีไปชนกบัผู้ขบัข่ีเรือเรือเร็วเข้า
อย่างแรงจนท าให้จมน า้เสียชีวิต ส่วนเด็กเรือท่ีนัง่อยู่ข้างหลังผู้ ขับข่ีได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้ วิจัยได้     
ขอภาพจากส่ือมวลชนท้องถ่ินในพทัยา เพ่ือน ามาประกอบการน าเสนอผลการศกึษาในครัง้นี ้เป็นไป
ดงัภาพ 5.9 

 
 
 



111 
 

ภาพ 5.9 
แสดงอบุตัเิหตนุกัทอ่งเท่ียวขบัเจ็ทสกีชนเรือเร็ว (สปีดโบ้ท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : เว็บไซต์ขา่วท้องถ่ินในพทัยา 
 
นอกจากการแจ้งข่าวสารไปยังผู้ ประกอบการท่ีไม่ชัดเจนจนมีผลท าให้

ผู้ประกอบการไม่รู้ว่าผืนน า้บริเวณใดห้ามไม่ให้นกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีเข้าไปได้ หรือ ผืนน า้บริเวณ
ใดท่ีอนุญาตให้นกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีเข้าไปได้แล้ว ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การท่ีหน่วยงานรัฐ
แจ้งข่าวสารให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้รับรู้กฎ กติกา ของการขับข่ีเจ็ทสกีอย่างชดัเจน 
โดยเฉพาะการแจ้งข่าวสารเก่ียวกบัผืนน า้ท่ีอนญุาตและไม่อนญุาตให้ขบัข่ีเจ็ทสกีเข้าไปได้ เน่ืองจาก
นกัทอ่งเท่ียวจะเกิดความสบัสนจนท าให้เกิดอบุตัเิหตดุงักลา่วอยูบ่อ่ยครัง้ ดงัข้อความ 

“สิ่งส าคญัก็คือการจดัวางทุ่นกัน้ระหว่างท่ีท่ีให้คนเล่นน า้ได้ กบัพืน้ท่ีท่ีให้
คนขับเจ็ทสกี มันจะต้องเห็นชัดเจน คนขับเจ็ทสกีเขาจะต้องรู้ว่าตรงนี ้
บริเวณนีส้ามารถขบัเข้าไปได้ บริเวณนัน้อย่าขบัเข้าไป เพราะเป็นท่ีให้คน



112 
 

ลงเล่นน า้ หลายครัง้ท่ีคนขับเจ็ทสกีไปชนนักท่องเท่ียวท่ีเขาว่ายน า้อยู่     
คือ ปัญหาเกิดจากหน่วยงานรัฐเขาจดัโซนนิ่งไม่ชดัเจน อีกอย่างหนึ่งคือ
เป็นปัญหาการแจ้งข่าวสารให้คนท่ีขบัเจ็ทสกีกบัคนว่ายน า้ท่ีไม่ชดัเจน ไม่
ทัว่ถึง” 

 อุบัตเิหตุนักท่องเที่ยวขับขี่เจ็ทสกีชนนักท่องเที่ยวที่ก ำลังว่ำยน ำ้ในทะเล 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็นอบุตัิเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีชน

นกัท่องเท่ียวท่ีก าลังว่ายน า้ ซึ่งเป็นอุบตัิเหตุทางน า้ท่ีเกิดขึน้ในพัทยาบ่อยครัง้ ผลการศึกษาพบว่า 
สาเหตหุนึง่ของปัญหานีเ้น่ืองจากหนว่ยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องก าหนดพืน้ท่ีแบง่เขตการเล่นน า้ และการขบั
ข่ีเคร่ืองเจ็ทสกีท่ีไมช่ดัเจน ท าให้ผู้ประกอบการไม่เข้าใจว่าจะให้นกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีไปถึงบริเวณ
ใดได้บ้าง เน่ืองจากพืน้ผิวน า้ทะเลนัน้ไมส่ามารถท าจดุสงัเกตได้ง่ายเหมือนกบัพืน้ท่ีบนบก นอกจากนี ้
ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีก็ไม่ได้อธิบายให้นักท่องเท่ียวเข้าใจได้ชัดเจนว่าพืน้ผิวน า้บริเวณใดท่ี
สามารถขบัข่ีเจ็ทสกีได้และพืน้ผิวน า้บริเวณใดท่ีห้ามไม่ให้ขบัข่ีเจ็ทสกีเข้าไป จึงเป็นสาเหตทุ าใ ห้เกิด
อบุตัเิหตนุกัทอ่งเท่ียวขบัเจ็ทสกีชนนกัทอ่งเท่ียวท่ีก าลงัวา่ยน า้อยู ่  

ทัง้นี ้ผู้ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่า ในเร่ืองการสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียว
ทางน า้นัน้ หน่วยงานรัฐได้หาทางแก้ไขปัญหาอยู่หลายครัง้ ซึ่งระยะหลังๆนัน้เกิดอุบตัิเหตุลดลง 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้หาวิธีการท าให้คนขบัเจ็ทสกีกบัผู้ ท่ีก าลงัว่ายน า้ทะเล
ได้รับรู้ว่าพืน้ท่ีบริเวณใดท่ีสามารถว่ายน า้ได้ และพืน้ท่ีบริเวณใดท่ีห้ามไม่ให้ลงไปว่ายน า้ ซึ่งวิธีการ
หนึง่ท่ีปฏิบตักินัอยูคื่อ ผู้บริหารหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้เชิญผู้ ให้บริการเรือเร็ว และผู้ ให้บริการเจ็ทสกี 
ประชาชน นักท่องเท่ียวมาร่วมรับฟังการอบรม การให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบการโดยให้
ค านงึถึงความปลอดภยัของประชาชนและนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม ในประเด็นการสร้างความตระหนกัให้กบัผู้ประกอบการเจ็ทสกี
นัน้ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้จดัประชุมเพ่ือวางมาตรการแก้ไขปัญหาอุบตัิเหตท่ีุมกัจะเกิดขึน้
บอ่ยครัง้ ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าได้มีการระดมผู้ ให้บริการเจ็ทสกีจ านวน 100 รายเข้ารับการอบรม
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวท่ีเช่าเจ็ทสกีขับข่ีในทะเลพัทยา หลังจากท่ีเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครัง้ โดยสร้างส านึกให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีซึ่งจะต้องต้อนรับขับสู้นักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยา ดงัข้อความ 

“ท่ีพทัยาก็มีการจดัอบรม เชิญผู้ประกอบการเจ็ทสกีมา เลา่ให้เขาฟังว่ามนั
มีอบุตัิเหตอุย่างนีเ้กิดขึน้บอ่ยนะ อีกอย่างหนึ่งมีนกัท่องเท่ียวร้องเรียนเข้า
มาเยอะมากว่าผู้ประกอบการขูดรีดเขา เรียกเก็บเงินนกัท่องเท่ียวท่ีท าให้
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เจ็ทสกีเขาเป็นรอย เรียกกันเป็นแสนบาท ก็สร้างความตระหนักให้
ผู้ประกอบการให้เขาคดิวา่เราจะต้องเป็นเจ้าบ้านท่ีดีนะ” 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า ท่ีเป็นข่าวเม่ือไม่นานมานีคื้อ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีขบัข่ี
เจ็ทสกีไปชนนักท่องเท่ียวชาวอิหร่านจนเสียชีวิตขณะลงเล่นน า้ทะเ ลท่ีพัทยา ซึ่งหลังจากท่ี
นักท่องเท่ียวชาวไทยรายนีข้ับข่ีเจ็ทสกีชนนักท่องเท่ียวจนเสียชีวิตแล้วได้หลบหนีไปทันที แต่ทว่า
ตอ่มาก็ถกูเจ้าหน้าท่ีต ารวจตดิตามตวัมาด าเนินคดีในท่ีสดุ ส่วนสาเหตหุนึ่งท่ีเกิดอบุตัิเหตใุนครัง้นีคื้อ 
นักท่องเ ท่ียวชาวอิหร่านได้ว่ายน า้ออกนอกพืน้ท่ีซึ่งได้ก าหนดไว้ ซึ่งผู้ ใ ห้สัมภาษณ์เช่ือว่า
ผู้ ประกอบการไม่ได้อธิบายให้นักท่องเท่ียวท่ีลงเล่นน า้ได้รับรู้ว่าพืน้ท่ีบริเวณใดท่ีห้ามว่ายน า้ 
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีส าหรับผู้ขบัข่ีเจ็ทสกี จงึท าให้เกิดอบุตัเิหตอุนันา่สลดใจขึน้ ดงัภาพ 5.10 

ภาพ 5.10 
แสดงเจ้าหน้าท่ีต ารวจออกหมายจบันกัทอ่งเท่ียว 
ท่ีขบัข่ีเจ็ทสกีชนนกัท่องเท่ียวชาวอิหร่านเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ขา่วท้องถ่ินในพทัยา 
 
5.1.4 ปัญหำเกิดจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ขำดประสิทธิภำพ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “ปัญหาเกิดจากการบงัคบัใช้กฎหมาย

ท่ีขาดประสิทธิภาพ” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็น
ท่ีหนึง่ ขาดความเข้มงวดกบัผู้ ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ ประเด็นท่ีสอง การขาดความเข้มงวดกบั
ผู้ประกอบการ ประเดน็ท่ีสาม การขาดความเข้มงวดกบัประชาชนท่ีทิง้ขยะมกัง่าย ดงัตอ่ไปนี ้
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 ขำดควำมเข้มงวดกับผู้ขับขี่รถรับจ้ำงสำธำรณะ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “ขาดความเข้มงวดกับผู้ ขับข่ีรถ

รับจ้างสาธารณะ” ผลการศึกษาพบว่า ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การขาด
ความเข้มงวดกับผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ประเด็นท่ีสอง การขาดความเข้มงวดกับผู้ ประกอบการ /
แมค้่า ดงัตอ่ไปนี ้

o การขาดความเข้มงวดกบัผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
จากการศกึษาในประเด็น “การขาดความเข้มงวดกับผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์” 

ซึ่งเป็นผลอันเน่ืองมาจากการขาดวินัยของประชาชน  ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยากล่าวถึงการท่ีคนไทยมกัจะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์บนทางเท้า 
โดยระบวุา่ ตนเองได้เดนิทางไปท่องเท่ียวในโลกกว่า 40 เมือง ในหลากหลายประเทศ สิ่งท่ีตนเองพบ
เห็นไมบ่อ่ยนกั คือ การข่ีรถจกัรยานยนต์บนทางเท้า และท่ีเห็นมากท่ีสดุคือในประเทศไทยท่ีผู้คนขบัข่ี
รถบนทางเท้าอย่างหน้าตาเฉย อีกทัง้คนท่ีก าลงัเดินอยู่บนทางเท้าก็หลบไปเดินบนถนนเพ่ือให้คนข่ี
รถจกัรยานยนต์สามารถขบัข่ีได้สะดวกขึน้ ดงัภาพ 5.11 

ภาพ 5.11 
แสดงผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์บนทางเท้า 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 

จากการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ผลการศกึษาพบว่า การเดิน
บนทางเท้าในพทัยานัน้อนัตรายมาก นกัท่องเท่ียวมีโอกาสท่ีจะได้รับอบุตัิเหตสุงูมากกว่าทกุประเทศ
ในโลก เน่ืองจากตนเองเป็นบุคคลท่ีช่ืนชอบการเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศต่างๆ เพ่ือเรียนรู้
วัฒนธรรมของผู้ คนจากหลากหลายประเทศ ข้อความข้างต้น สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ ให้
สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีกล่าวว่า อบุตัิเหตท่ีุเกิดจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ชนนกัท่องเท่ียวทัง้ชาว
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ไทยและชาวต่างประเทศนัน้มีให้เห็นอยู่ทุกวนั อีกทัง้ในแต่ละวนัมีอบุตัิเหตลุกัษณะเช่นนีเ้กิดหลาย
ครัง้หลายครา ซึง่ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองพทัยาเคยชินกบัเหตกุารณ์เชน่นี ้ ดงัข้อความ 

“รถมอเตอร์ไซด์เฉ่ียวชนนกัท่องเท่ียว มีให้เห็นตลอด มีอยู่ทั่วไปทกุท้องท่ี 
แทบจะทุกถนนเลยก็ว่าได้ เพราะพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียว มีคนมาเท่ียว
เยอะ อบุตัเิหตจุงึเกิดขึน้ทกุวนั วนัละหลายเคส สว่นใหญ่ไมเ่ป็นขา่ว” 

นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัได้กล่าวถึงการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ย้อนศรทัง้ของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียวในเมืองพัทยา ซึ่งเป็นผลอันเน่ืองมาจากการขาดวินัยของประชาชน       
โดยระบุว่า คนไทยมกัจะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ย้อนศรซึ่งเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และเส่ียงต่อ
การเกิดอบุตัเิหต ุทัง้นี ้นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งท่ีพบเห็นนัน้ท าให้รู้สึกแปลก
ใจมากกับพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ของคนไทยท่ีขาดวินยั โดยยึดเอาความสะดวกสบาย
ของตนเองมาก่อนการค านึงถึงมารยาทในการใช้รถใช้ถนน โดยสามารถพบเห็นได้ทั่วไป                
ซึ่งพฤติกรรมการมกัง่ายดงักล่าวนีเ้ป็นอนัตรายต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ี
ไมคุ่้นเคยกบัพฤตกิรรมเชน่นี ้ดงัภาพ 5.12 

ภาพ 5.12 
แสดงการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ย้อนศรในพทัยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ขา่วท้องถ่ินในพทัยา 
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ทัง้นี ้นกัท่องเท่ียวจากประเทศออสเตรเลียกล่าวถึงการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
ย้อนศร โดยระบวุ่า สิ่งท่ีน่ากลวัท่ีสดุในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งน่าหวาดกลวั
ยิ่งกว่าการถูกจี ้ปล้น หรือถูกประทุษร้าย คือ การขบัข่ียานพาหนะของคนไทย รวมถึงคนในพัทยา
ด้วย เน่ืองจากคนไทยมกัไม่ให้ความส าคญักบัวินยัในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ ไม่เคารพ
กฎจราจร จากท่ีได้เดินทางไปท่องเท่ียวในหลายประเทศทัว่โลกพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ท่ีแตกต่างจากคนประเทศอ่ืน จากท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยาหลายครัง้ 
สิ่ ง ท่ี ไ ด้พบเห็นด้วยตาของตนเอง คือ การท่ีนักท่องเ ท่ียวชาวต่างประเทศถูกคนไทยขับ ข่ี
รถจกัรยานยนต์เฉ่ียวชน นกัทอ่งเท่ียวบางคนถกูรถจกัรยานยนต์ชนจนล้มลงหมดสติ เหตกุารณ์เช่นนี ้
เกิดขึน้บอ่ยครัง้จนเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนไทยพบเห็นกนัจนชินตา แตเ่ป็นเหตกุารณ์ท่ีน่าตกใจมากใน
สายตาของนกัทอ่งเท่ียว เน่ืองจากไมเ่คยพบเห็นมาก่อน  

ด้านนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศสก็อตแลนด์กล่าวในทิศทางเดียวกนัว่าการเดิน
พกัผอ่นในพทัยานัน้ นกัทอ่งเท่ียวจะต้องระมดัระวงัรถจกัรยานยนต์ซึ่งสามารถมาได้ทกุทิศทาง ไม่ว่า
จะเป็นทิศทางปกติ หรือการท่ีประชาชนขับรถย้อนทิศทาง หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “ย้อนศร” ซึ่งมี
ความแตกต่างจากประเทศอ่ืน จากท่ีได้พบเห็นการขับข่ีรถจักรยานยนต์ในพัทยารู้สึกเป็นห่วง
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีไมคุ่้นเคยกบัวฒันธรรมการขบัข่ียานพาหนะของคนไทย   

 กำรขำดควำมเข้มงวดกับผู้ประกอบกำร 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น  “การขาดความเข้มงวดกับ

ผู้ประกอบการ” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีท าให้ทัศนียภาพของชายหาดพทัยาดไูม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเกิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐขาดความเข้มงวดกบัผู้ประกอบการในพทัยา โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ท่ีรับเหมาก่อสร้างอยูใ่กล้เคียงกบัชายหาดท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินพกัผ่อนบริเวณนัน้ ตวัอย่างเช่น การท่ี
ผู้ประกอบการก่อสร้างได้สร้างท่ีพกัชั่วคราว หรือ “แคมป์” (Camp) ให้คนงานได้พกัอาศยัระหว่าง
การท างานก่อสร้าง ซึง่ท าให้ทศันียภาพบริเวณชายหาดเมืองพทัยาเสียหาย ดงัภาพ 5.13 
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ภาพ 5.13 

แสดงผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีพกัชัว่คราวบนชายหาดพทัยา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่า จากท่ีได้สงัเกตเห็นผู้ประกอบการรายย่อยบาง
รายท่ีมกัง่าย นอกจากจะไม่คดัแยกขยะแล้ว ยงัเทของเสียจากการปรุงอาหารในกระทะลงในถงัขยะ
อีกด้วย ท าให้สง่กลิ่นเหม็นคลุ้งไปทัว่บริเวณใกล้เคียง ดงัข้อความ 

“เคยนัง่กินข้าวอยู่ สงัเกตแม่ค้าท่ีเขาขายอาหารอยู่ข้างๆ เขาก็เอาเศษอาหาร
จากกระทะทิง้ถงัขยะของเขา พอเต็มเขาก็เอาไปเทท่ีถงัขยะใกล้ๆร้าน ทัง้ขยะ
แห้ง ขยะเปียกปนกนั มนัก็สง่กลิ่นเหม็นไปทัว่ แคน่ัง่อยูร้่านถดัมายงัเหม็นเลย 
แล้วนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิผา่นถงัขยะ จะไมเ่หม็นหรือ น่ีคือปัญหา” 
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นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐในพทัยายงัขาดความเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมาย
กบัผู้ประกอบการรายย่อย ในท่ีนีไ้ด้แก่ แม่ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าปัญหาดงักล่าว
เกิดจากพอ่ค้า แมค้่า ท่ีใช้พืน้ท่ีบนทางเท้าตัง้วางสิ่งของท่ีจะขายให้กบันกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการ
หาบเร่ขายของ การวางโต๊ะบนทางเท้าส าหรับขายของให้นกัทอ่งเท่ียว ดงัภาพ 5.14 

ภาพ 5.14 
แสดงแมค้่าหาบเร่ ตัง้โต๊ะวางขายของบนทางเท้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ขา่วท้องถ่ินในพทัยา 
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 กำรขำดควำมเข้มงวดกับประชำชนที่ทิง้ขยะมักง่ำย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น  “การขาดความเข้มงวดกับ

ประชาชนท่ีทิง้ขยะมกัง่าย” ผลการศกึษาพบวา่ ปัญหาการทิง้ขยะไมเ่ป็นท่ีในเมืองพทัยาเป็นปัญหาท่ี
ผู้ ให้สัมภาษณ์ทุกคนกล่าวถึง โดยเห็นว่าเป็นปัญหาระดับพืน้ฐานท่ีหน่วยงานรัฐในพืน้ท่ีจะต้อง
บริหารจัดการและหาหนทางแก้ไขให้ได้โดยเร็วท่ีสุด เพราะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ทุกวัน ท าให้
ทศันียภาพของเมืองพทัยาเสียหาย และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของนกัท่องเท่ียวและประชาชนท่ีเดิน
ทางเข้ามาพกัผอ่นในพทัยา ซึง่ท่ีผา่นมามีนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศเดนิทางไปยงัสถานีต ารวจเพ่ือ
ร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาขยะในพัทยาบ่อยครัง้ เ น่ืองจากเห็นว่าส่งมลพิษต่อประชาชนและ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีพกัผอ่นบริเวณใกล้เคียง  

ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า ถึงแม้ว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะเข้าร้องเรียนให้
หน่วยงานรัฐในเมืองพัทยาเร่งจัดการปัญหาขยะในพัทยาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาท่ีไม่
สามารถแก้ไขได้ เน่ืองจากส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากการท่ีประชาชนในพืน้ท่ีทิง้ขยะไม่เป็นท่ี      
บางคนไมท่ิง้ขยะลงในถงัขยะ แตจ่ะน ามาวางไว้บริเวณรอบถงัขยะแทน เม่ือมีคนน าถงุขยะมาวางไว้
นอกถงัขยะ คนอ่ืนท่ีพบเห็นก็มกัจะท าตาม ท าให้มีถงุขยะวางอยู่บริเวณรอบถังขยะท่ีถกูมองว่าเป็น
เร่ืองธรรมดาส าหรับคนในพืน้ท่ี  

ผู้ ให้สัมภาษณ์บางรายกล่าวว่า จากการท่ีได้สังเกตพฤติกรรมการทิง้ขยะของ
ประชาชนในพทัยา จะพบวา่ผู้ทิง้ขยะสว่นใหญ่ไมไ่ด้คดัแยกขยะตามท่ีหน่วยงานรัฐรณรงค์ให้คดัแยก
ขยะก่อนทิง้ เหตผุลอีกประการหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีรัฐในเมืองพทัยาขาดความเข้มงวดกับการ
บงัคบัใช้กฎหมาย จงึท าให้เกิดสภาพขยะล้นถงัและวางอยู่เกล่ือนกลาดรอบถงัขยะ เป็นปัญหาท่ีเกิด
ขึน้มานานท่ียังคงแก้ไขให้หมดไปไม่ได้ และเช่ือว่าปัญหาเช่นนีเ้กิดในสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน
เช่นเดียวกัน ผู้ ให้สัมภาษณ์บางรายกล่าวว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้เกิดจากการมักง่ายของประชาชนใน
พัทยาคือ การท่ีหน่วยงานรัฐรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิง้ แต่ปรากฏว่าประชาชนไม่
ปฏิบตัติาม แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์ท่ีไม่ได้ผล ขาดประสิทธิภาพ ดงัจะเห็นได้จากการท่ีประชาชน
ยงัคงทิง้ขยะไม่ลงถงัขยะ เม่ือประชาชนในพทัยาทิง้ขยะไม่เป็นท่ี ไม่ท าเป็นตวัอย่างให้นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศปฏิบตัิตาม นักท่องเท่ียวจ านวนหนึ่งจึงมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดาของเมืองพัทยา      
เม่ือประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวประพฤตปิฏิบตัเิชน่นี ้จงึท าให้เมืองพทัยามีขยะล้นออกมาจากถงัขยะ
จ านวนมาก ผู้ วิจัยได้ลงพืน้ท่ีถ่ายภาพขยะท่ีล้นออกจากถังขยะในเมืองพัทยา ทัง้บริเวณชายหาด
พทัยาและบริเวณอ่ืน ดงัภาพ 5.15 
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ภาพ 5.15 
แสดงภาพขยะล้นออกจากนอกถงัขยะ 

 

 
ภาพ ถ่ายโดยผู้วิจยั 

ผู้ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่า จากปัญหาท่ีประชาชนทิง้ขยะไม่เป็นท่ีนัน้ ได้ท า
ให้เกิดกองขยะอยูท่ัว่ไปในเมืองพทัยา ทัง้พทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต้ และบริเวณชายหาดจอม
เทียน ล้วนเกิดปัญหามีกองขยะอยู่ทั่วไป ท่ีผ่านมามีประชาชนในพัทยาและนักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศหลายรายท่ีเข้าแจ้งความร้องทกุข์กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ นกัท่องเท่ียวบางส่วนได้เดินทาง
มาพบกบัส่ือมวลชนท้องถ่ินในพทัยาให้น าเสนอปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตระหนกั
รู้และรีบแก้ไขปัญหา เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีสร้างมลพิษให้กบัประชาชนและนกัท่องเท่ียว อีกทัง้ยงัท า
ให้ภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวในพัทยาเสียหาย ประกอบกับกองขยะท่ีสกปรกนัน้ได้ท าลาย
ทศันียภาพของเมืองพทัยา ดงัข้อความ 

“ขยะในพัทยาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ท่ีพัทยาเขาจะให้เอกชนมาสัมปทาน     
คือ เก็บขยะไปทิง้ท่ี อ่ืน ผมว่าเขายังท าไม่ได้ดีนัก โดยเฉพาะในช่วงการ
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สบัเปล่ียนท่ีไม่ได้เก็บอย่างต่อเน่ือง ท าให้หลายแห่งมีขยะกองใหญ่ ส่งกลิ่น
เหม็น อายนักท่องเท่ียวเขา เขามาจากเมืองท่ีเจริญแล้ว ประเทศเขาแก้ไข
ปัญหานีไ้ด้ดีกวา่เรา” 

ผู้ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่า นอกจากขยะท่ีเป็นถงุขนม หรือของเหลือใช้ท่ีท า
มาจากพลาสติกทัว่ไปแล้ว ยงัมีขยะท่ีเป็นขวดแก้วท่ียงัไม่แตก และขวดแก้วท่ีแตกแล้ววางทิง้เกล่ือน
กลาดอยูบ่นชายหาด และท่ีผ่านมาก็มีคนท่ีเดินไปเหยียบขวดแก้วหลายคน กระนัน้ก็ตาม ได้พบเห็น
นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีนอนอาบแดดบนชายหาดพืน้ทรายท่ีเต็มไปด้วยสิ่ง
ปฏิกลู ทัง้เศษขยะมูลฝอย ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถงุพลาสติก และอ่ืนๆเป็นจ านวนมาก เป็นภาพท่ี
เห็นอยู่เป็นประจ า และเช่ือว่าประชาชนท่ีอยู่บริเวณชายหาดก็พบเห็นกันจนเป็นภาพท่ีชินตา            
ดงัภาพ 5.16 

ภาพ 5.16 
แสดงขวดแก้ว ขวดพลาสตกิบริเวณชายหาดพทัยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
ทัง้นี  ้ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงปัญหาการท่ีประชาชนทิง้ขยะไม่เป็นท่ีบริเวณ

ชายหาดพัทยา โดยระบุว่า เกิดจากความมักง่ายของประชาชน ซึ่งหน่วยงานรัฐในพัทยาจะต้อง
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รณรงค์ให้มากขึน้ และบงัคบัใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึน้ ไม่เช่นนัน้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้ 
ซึง่สิ่งท่ีเกิดขึน้ท าให้รู้เกิดอบัอายนกัท่องเท่ียว ดงัข้อความ 

“ถ้าลองเดินไปดูบริเวณชายหาด จะเห็นว่ามีทัง้ขวดกระทิงแดง ขวดน า้     
ขวดแก้วเยอะแยะวางทิง้อยู่ ในซอกหินบ้าง ข้างๆฟุตบาทบ้าง วางทิง้ไว้ใต้
ต้นไม้บ้าง วันดีคืนดีเดินไม่ระวัง เหยียบขวดแตกเข้าให้ เป็นแผลใหญ่ 
นกัทอ่งเท่ียวก็เคยโดน มนัก็เป็นปัญหาในพทัยา 
หน่วยงานรัฐจะต้องแก้ไข ต้องรณรงค์ให้มากขึน้และบงัคบัใช้กฎหมายให้
เข้มงวดมากขึน้ ” 

จากการสมัภาษณ์พบว่า ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า สิ่งท่ีไม่ควรจะให้เกิดขึน้เลยคือ 
การทิ ง้ขวดแก้วลงพืน้ชายหาด เพราะเป็นพืน้ ท่ีซึ่งนักท่องเ ท่ียวไม่สวมรองเท้าเดินไปมา                   
หากนักท่องเท่ียวเดินไปเหยียบเศษแก้วท่ีแตกแล้วเข้า ก็จะได้รับบาดเจ็บ ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเร่ืองนี ้อาจจะท าการรณรงค์ให้คนในพืน้ท่ีบริเวณนัน้ช่วยกันเก็บให้มากขึน้ 
ไม่เช่นนัน้จะกลายเป็นปัญหาต่อนักท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยได้พบเห็นนักท่องเท่ียวท่ีนอน
อาบแดดอยูบ่นชายหาดพทัยาท่ามกลางเศษขยะท่ีอยูร่ายรอบตวัจ านวนมาก ดงัภาพ 5.17 

ภาพ 5.17 
แสดงขยะท่ีอยูร่ายล้อมนกัท่องเท่ียวท่ีนอนอาบแดดอยูบ่นชายหาดพทัยา 

 

 
ภาพโดยผู้วิจยั 

 
ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์นักท่องเท่ียวชาวสก๊อตแลนด์ในประเด็นกองขยะในพัทยา 

นกัทอ่งเท่ียวรายนีก้ลา่ววา่ ประเดน็การไมท่ิง้ขยะลงในถงัขยะในท้องท่ีพทัยานัน้สะท้อนให้เห็นว่าเป็น
ความมักง่ายของชาวพัทยา ทัง้ผู้ ท่ีประกอบอาชีพอยู่ในพัทยาท่ีมักง่าย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน     
โดยละเลยประโยชน์สาธารณะ อีกทัง้ปัญหาหนึ่งเกิดจากนกัท่องเท่ียวมกัจะทิง้ขยะไม่เป็นท่ี ซึ่งเป็น



123 
 

ผลมาจากการเห็นตวัอย่างการไม่เคารพกฎหมายของคนไทย ถ้าหากคนไทยมีวินยั ทิง้ขยะลงในถัง
ขยะ มีการคดัแยกขยะตามท่ีรัฐรณรงค์ ถ้าหากคนไทยมีวินัยในการทิง้ขยะ ไม่ทิง้ข้างนอกถังขยะ
อยา่งท่ีเป็นอยู ่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศก็จะไมท่ า เน่ืองจากเขาเกรงวา่จะท าผิดกฎหมาย แตท่ว่า 
สิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือคนไทยทิง้ขยะไม่เป็นท่ี จึงท าให้นกัท่องเท่ียวปฏิบตัิตาม ผลท่ีตามมาคือ มีขยะกอง
บริเวณรอบถงัขยะจ านวนมาก  

ประกอบกับในหลายพืน้ท่ีในเมืองพัทยามีขยะตกค้างจ านวนมาก เป็นขยะท่ี
ประชาชนและนกัท่องเท่ียวทิง้ไว้ โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับถังขยะท่ีมีกองขยะล้อมรอบอยู่เป็น
จ านวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นไปทัว่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมในเมืองพทัยาท่ี
ก าลงัประสบปัญหาอยา่งหนกั ดงัภาพ 5.18 

ภาพ 5.18 
แสดงกองขยะในเมืองพทัยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพ : www.google.com 
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ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่าพฤติกรรมท่ีประชาชนในพทัยาทิง้ขยะไม่เป็นท่ีนัน้
สามารถพบเห็นได้ทัว่ไป สิ่งท่ีแปลกใจคือเจ้าหน้าท่ีเทศกิจกลบัท าเป็นมองไม่เห็น ไม่เข้าไปตกัเตือน
และจับกุมผู้กระท าความผิด ทัง้ๆท่ีเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจโดยตรง โดยวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ความสกปรกท่ีเกิดขึน้จากการทิง้ขยะไม่เป็นท่ีนัน้สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เอาจริงเอาจังกับการท า
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจท่ีไมเ่ข้าไปจบักมุหรือตกัเตือนผู้กระท าความผิด จึงท าให้ผู้กระท าความผิด
กระท าผิดซ า้แล้วซ า้เลา่ เป็นท่ีมาของความสกปรก เกิดปัญหามลพิษในพทัยา ดงัข้อความ 

“สิ่งท่ีเกิดขึน้มนัสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐของเราไม่เอาจริงเอาจงั เห็นคน
ทิง้ขยะ หรือเห็นคนก าลงัท าผิดกฎหมาย ก็ปล่อยเฉย ท าเป็นไม่เห็น ก็ไม่รู้ว่า
ท าไม ทัง้ๆท่ีเป็นหน้าท่ีของเขาโดยตรงท่ีจะจบักมุ จะจบักมุหรือตกัเตือนก็อยู่
ท่ีเขา” 

5.1.5 ปัญหำเกิดจำกหน่วยงำนรัฐสับสนในบทบำทของตนเอง 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “ปัญหาเกิดจากหน่วยงานรัฐสบัสนใน
ความบทบาทของตนเอง” ผลการศึกษาประกอบด้วย ประเด็น รัฐมุ่งเน้นรับนักท่องเท่ียวระดบัล่าง
มากจนเกินไป ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 รัฐมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวระดับล่ำงมำกเกินไป  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็นรัฐมุ่งเน้นนักท่องเท่ียวระดบัล่าง

มากเกินไป ผลการศกึษาพบวา่ ประกอบด้วย  2 ประเดน็ย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก รัฐควรวางต าแหน่ง
พทัยาให้เป็นเมืองทอ่งเท่ียว 5 ดาว ประเดน็ท่ีสอง ชาวตา่งชาตสิร้างปัญหาในพทัยา ดงัตอ่ไปนี ้

o รัฐควรวางต าแหนง่พทัยาให้เป็นเมืองทอ่งเท่ียว 5 ดาว 
จากการศกึษาในประเด็น “รัฐควรวางต าแหน่งพทัยาให้เป็นเมืองท่องเท่ียว 5 

ดาว” ผลการศึกษาพบว่า การท่ีจะพัฒนาเมืองพัทยาให้น่าอยู่และได้มาตรฐานสากลนัน้ ผู้ บริหาร
เมืองพัทยาจะต้องก าหนดวางต าแหน่งของเมืองพัทยาว่าจะให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเข้มงวด มีสิ่งของบริการนักท่องเท่ียวหลากหลาย       
มีคณุภาพ ดี และมีการสร้างระบบรักษาความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียวเป็นอย่างดี  เทียบเท่าการ
รักษาความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวของเมืองท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นระดบัต้นๆของโลก 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็นนีพ้บว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัต้องการ
เห็นพัทยาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีเย่ียม มีการให้บริการนักท่องเท่ียวให้ได้รับ
ความสขุ ความสบายใจท่ีได้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยา โดยเห็นว่า การจะให้เมืองพทัยาเป็น
เมืองท่ีมีการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวท่ีตรงตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่าเมือง
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ท่องเท่ียวระดับโลกนัน้ ผู้ บริหารเมืองพัทยาจะต้องก าหนดวางต าแหน่งของพัทยาให้ชัดเจนว่า
ต้องการน าพา “พัทยา” ไปสู่เมืองท่ีมีความปลอดภัยระดับโลก มีระดับความปลอดภัยท่ีเรียกว่า 
“สูงสุด” ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัใช้ค าว่า “เมืองท่องเท่ียว 5 ดาว” หมายถึง ต้องการให้ผู้บริหารเมือง
พทัยาก าหนดวางต าแหนง่เมืองพทัยาให้เป็นเมือง 5 ดาว ดงัข้อความ 

“จะต้อง define ตวัเองก่อนว่าเราจะเป็นเมืองท่องเท่ียวระดบั 5 ดาว     
หรือ 4 ดาว หรือว่า 3 ดาว ถ้าเรา define ว่าเราจะเป็นเมืองท่องเท่ียว
ระดบั 3 ดาว standard อาจจะไม่ต้องสงูมากนกั ถ้าเราก าหนดแบบนีเ้รา
ก็จะเห็นวา่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามาเท่ียวในพทัยาก็เป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
ไม่ได้ร ่ารวย มาก็ใช้สอยอย่างประหยดั ไม่ได้ใช้เงินมาก เป็นนกัท่องเท่ียว
ทัว่ๆไป 
นกัท่องเท่ียวบางรายท่ีอยู่ในพทัยาก็สร้างปัญหาให้กบัพทัยา บางคนก็ฉก
ชิงวิ่งราวกระเป๋านกัทอ่งเท่ียวด้วยกนั บางคนก็เป็นเด็กแว้นข่ีรถรบกวนคน
ทัว่ไป ถ้าไม ่define ให้ชดั เราก็จะได้คนท่ีเป็นนกัทอ่งเท่ียวแบบนี”้ 

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวระดับสูง 
หรือเรียกว่านกัท่องเท่ียวชัน้ดีไม่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียว เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไม่ได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ี ยว ดังจะเห็นท่ีเป็นข่าวท่ี
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศถกูประทษุร้ายในรูปแบบตา่งๆ หลายครัง้หลายครา ดงัข้อความ 

“ถ้าถามว่าท าไมคนระดบั 5 ดาว ไม่เข้ามาเท่ียวเมืองพัทยา เพราะว่า     
หนึ่ง เมืองพทัยายงัอยู่แคร่ะดบั 3 ดาว ตวัเรายงัไม่มีมาตรฐานท่ีจะให้คน
ระดบั High End มาเท่ียวท่ีเมืองเราได้ เพราะสิ่งท่ีคนระดบั High End     
เขาต้องการคือ Safety กบั Security 
Safety คือ คนระดบัสงูท่ีเขามาเท่ียวในพทัยา เขาก็ต้องคิดว่ามาเท่ียวท่ีน่ี
แล้วเขาจะมีความปลอดภยัมากน้อยแคไ่หน” 

ผู้ให้สมัภาษณ์บางรายกลา่วว่า การท่ีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยมุ่งเน้น
เร่ืองการสร้างบาร์เบียร์ (Beer Bar) เพ่ือรองรับนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศให้เข้ามาหาความบนัเทิง
ร่ืนเริงใจนัน้เป็นการส่ือสารของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยว่าตัง้ใจท่ีจะชกัจูงใจนกัท่องเท่ียวท่ี
ต้องการให้เดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยา การก าหนดอตัลักษณ์ของเมืองพทัยาดงักล่าวนีท้ าให้ได้
นกัทอ่งเท่ียวท่ีอยูร่ะดบั “กลุม่คนทัว่ไป” (Mass / General) ดงัข้อความ 

“อย่างท่ีคุณท าเร่ืองโสเภณี หรือ ท าเร่ืองบาร์เบียร์ มนัก็เท่ากับว่าคุณได้
เลือกกลุ่มนักท่องเท่ียวในโลกท่ีจะให้เขาเดินทางเข้ามาเท่ียวในพัทยา    
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เราก็จะได้คนท่ีเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง อย่างคณุเลือกเอานกัท่องเท่ียวท่ีเขาชอบ
อบายมุขมา หรือ เลือกเอานักท่องเท่ียววัยรุ่นมา คุณก็จะได้ความเป็น
เมืองพทัยาอีกอยา่งหนึง่” 

o ชาวตา่งชาตสิร้างปัญหาในพทัยา 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็นชาวต่างชาติสร้างปัญหาใน

พทัยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพัทยาหลายอย่างนัน้เกิดจาก
ชาวตา่งประเทศเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย โดยระบวุา่มีกลุม่ชาวตา่งชาติท่ีรวมตวักนัหาประโยชน์จาก
เมืองพัทยา เรียกกันทั่วไปว่า “แก๊งมาเฟีย” ซึ่งมีทัง้มาเฟียชาวไทยและมาเฟียชาวต่างชาติ ผู้ ให้
สัมภาษณ์กล่าวว่าท่ีผ่านมาแก๊งมาเฟียทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ก่อปัญหาให้กับประชาชน    
และนกัท่อเท่ียวในพทัยาหลายครัง้ ท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีรัฐหลายหน่วยงานได้พยายามแก้ไขปัญหานี ้
แต่ยงัคงเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากการจดัการกับแก๊งมาเฟียชาวต่างชาติจะท าได้ยาก
กวา่การจดัการกบัแก๊งมาเฟียชาวไทย 

ชาวต่างชาติบางคนหลบหนีเข้าเมืองพัทยา บางคนใช้พาสปอร์ตปลอม 
ปลอมทัง้ช่ือ และนามสกุล บางคนให้คนไทยท าธุรกิจอยู่เบือ้งหน้า แต่ฉากหลังมีการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัทกุรายกล่าวถึงแก๊งมาเฟียชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มคนชาวรัสเซียท่ีเข้า
มาท ามาหากินอยูใ่นเมืองพทัยา บางรายเข้ามามีภรรยาเป็นชาวไทย ให้ภรรยาประกอบอาชีพค้าขาย 
ท าร้านอาหาร ซึ่งกลุ่มมาเฟียชาวรัสเซียจะเรียกค่าคุ้มครองจากร้านอาหารหรือธุรกิจท่ีท าโดยคน
รัสเซียและผู้ท าธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่คนรัสเซีย สร้างปัญหาให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวในพทัยามานาน 
นอกจากแก๊งมาเฟียชาวรัสเซียท่ีกล่าวถึงแล้ว ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายได้กล่าวถึงแก๊งมาเฟียชาวจีน ท่ี
มกัจะเชา่บ้านในพทัยา อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ท่ีผา่นมาได้สร้างปัญหาให้กบัประชาชนและนกัท่องเท่ียว
เมืองพทัยาอยา่งมาก เน่ืองจากมีพฤติกรรมท่ีโหดเหีย้ม มีพฤติกรรมการลกัพาตวันกัท่องเท่ียวชาวจีน
ไปเรียกคา่ไถ่ มีสิ่งเสพย์ตดิมาเก่ียวข้อง และมีการลวงหญิงสาวจากประเทศจีนมาค้าประเวณี ซึ่งผู้ ให้
สมัภาษณ์กลา่ววา่ยงัคงเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในเมืองพทัยา 

นอกจากนี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ยงักลา่วถึงแก๊งมาเฟียกลุม่ประเทศอาหรับ ผู้วิจยัได้
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มประเทศอาหรับนัน้ประกอบไปด้วยประเทศใดบ้าง ผลการค้นคว้าพบว่า 
ประเทศในกลุม่อาหรับมีทิง้สิน้ 21 ประเทศ ประกอบด้วย แอลจีเรีย จิบตีู บาร์เรน อิรัก จอร์แดน คเูวต 
เลบานอน ลิเบีย มาริตาเนีย โมร็อกโก โอมาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ ซาอุดิอาราเบีย โซมาเลีย ซูดาน 
ซีเรีย ตูนีเซีย อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมน ทัง้นี ้กลุ่มแขกขาวได้สร้างปัญหาให้กับ
ประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวเมืองพทัยาหลายประการ เช่น การท าพาสปอร์ตปลอมให้กบัชาวตา่งชาติ
ในประเทศไทย การท าบตัรเครดติปลอมแปลงหมายเลขบตัรเดรดติของบคุคลอ่ืน ซึ่งสามารถน าไปรูด
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เอาเงินออกจากบญัชีของบคุคลอ่ืนได้ ซึง่เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพทัยาท่ีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานรัฐได้
ประสานงานเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหานีม้าอยา่งตอ่เน่ือง ผู้ให้สมัภาษณ์ระบวุ่า กลุ่มมาเฟียท่ีเรียกกนัทัว่ไป
วา่ “แขกขาว” หลายคนมีภรรยาเป็นคนไทย และได้ลงทนุเปิดร้านอาหาร หรือ เปิดธุรกิจให้กบัภรรยา
ให้ดแูลธุรกิจในพทัยา 

ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่า ถ้าหากติดตามข่าวอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ใน
พทัยา จะพบว่ามีเหตกุารณ์แก๊งมาเฟียท่ีเรียกกันเข้าใจง่ายๆว่า “มาเฟียแขกขาว” ท่ีท าร้ายกันเอง 
เน่ืองจากไม่พอใจท่ีมีการหกัหลงัธุรกิจทัง้สถานบนัเทิง ร้านอาหารกนั บางรายถึงกนัว่าจ้างมือปืนมา
ฆ่าพวกเดียวกันตามท่ีเป็นข่าว ทัง้นี ้ผู้ ให้สมัภาษณ์ยงักล่าวถึงแก๊งมาเฟียในพทัยาท่ีมีหลากหลาย
กลุ่ม ประกอบด้วย แก๊งมาเฟียชาวเยอรมันท่ีมักจะเข้ามาลงทุนเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน
พทัยา ซึง่ชาวเยอรมนัในพทัยามกัจะแตง่งานกบัหญิงสาวชาวไทยเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ง่าย
ขึน้ บางรายอาจด าเนินธุรกิจสง่ผู้หญิงไทยไปค้าประเวณีในประเทศเยอรมนั นอกจากแก๊งมาเฟียชาว
เยอรมนัแล้วยงัมีแก๊งมาเฟียชาวแอฟริกนัผิวสีท่ีมีพฤตกิรรมฉ้อโกง การปลอมแปลงธนบตัร เป็นต้น 

นอกจากนี ้ผู้ ให้สัมภาษณ์ยังได้กล่าวถึงแก๊งมาเฟียชาวเกาหลี ท่ีเข้ามาท า
ธุรกิจในเมืองพทัยา โดยว่าจ้างคนไทยให้เป็นผู้จดัการ เช่น ผู้จดัการร้านอาหาร เป็นต้น อีกทัง้ยงัมี
แก๊งมาเฟียชาวยโุรปอีกจ านวนมากท่ีเข้ามาสร้างปัญหาให้กบัประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวเมืองพทัยา  

5.1.6 ปัญหำเกิดจำกสุขอนำมัยไม่ได้มำตรฐำน 

จากการศกึษาในประเดน็ “ปัญหาเกิดจากสขุอนามยัไม่ได้มาตรฐาน” ผู้วิจยัแบง่การ
น าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ีหนึ่ง อาหารการกินไม่สะอาด ส่วนท่ีสอง 
การขาดแคลนห้องน า้สาธารณะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 อำหำรกำรกินท่ีไม่สะอำด 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ใ ห้ ข้อมูลหลักในประเด็นอาหารการกินท่ีไม่สะอาด             

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหนึ่งท่ีได้รับการร้องเรียนจากนกัท่องเท่ียวในพทัยาคือ ความไม่สะอาด
ของอาหารท่ีไม่สะอาด ผู้ ให้ข้อมูลหลักบางคนกล่าวว่า นักท่องเท่ียวจะให้ความส าคัญกับความ
สะอาดของอาหาร ในขณะท่ีคนไทยทัว่ไปมักจะคุ้นเคยกับการปรุงอาหารของพ่อค้า แม่ค้าท่ีท าไป
ด้วยความเคยชิน ดงัข้อความ 

“นกัทอ่งเท่ียวเขาจะมองเร่ืองความสะอาดเป็นหลกั เวลาท่ีแม่ค้าท าอาหารให้
เขา บางคนไม่ยอมใส่ถงุมือ บางคนผมเผ้ายาวเกะกะ ท าอาหารไป ผมตกลง
ไปในหม้อ บางคนก็ล้างจานชามไม่สะอาดบ้าง คือ มันเป็นอันตรายต่อ
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สุขภาพของเขา เขาไม่เคยชินกับอาหารบ้านเราอยู่แล้ว ยิ่งสกปรกเข้าไปอีก 
เขาก็ไมเ่อาแล้ว” 

นกัท่องเท่ียวรายหนึ่ง กล่าวว่า คนไทยรับประทานอาหารท่ีหลากหลาย อาหาร
บางประเภทเป็นสิ่งท่ีเห็นแล้วรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจ เน่ืองจากไม่เคยเห็นท่ีใดมาก่อน เช่น แมลงทอด      
แมงป่องเสียบไม้ ไข่ข้าว ไข่มดแดง กุ้ งเต้น กบตวัเล็ก (ลูกอ๊อด)  ประกอบกับการรับประทานอาหาร
ของคนไทยท่ีรับรู้กันในต่างประเทศนัน้ไม่ค่อยสะอาดนัก เน่ืองจากเม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางมายัง
ประเทศไทย จะพบเห็นการรับประทานสตัว์ประเภทตา่งๆ เช่น ลาบ น า้ตก ซึ่งเป็นเนือ้ดิบท่ีไม่ได้ผ่าน
การปรุงจนสกุ โดยเฉพาะในบางพืน้ท่ีซึง่มีการกินเนือ้ววั เนือ้หมโูดยไมผ่า่นการปรุงให้สกุเสียก่อน  

 ขำดแคลนห้องน ำ้สำธำรณะสำธำรณะ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็นการขาดแคลนห้องน า้สาธารณะ 

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่าปัญหาส าคญัประการหนึ่งท่ีผู้บริหารเมืองพทัยามองข้าม
ไป คือ การไม่ได้จัดห้องน า้สาธารณะไว้รองรับนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะในเมืองพทัยาท่ีขาดแคลน
ห้องน า้สาธารณะอย่างมาก ถ้าหากเปรียบเทียบเมืองพัทยากับเมืองท่องเท่ียวในระดับโลก               
ซึ่งผู้บริหารเมืองจะจดัห้องน า้สาธารณะไว้ส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว ห้องน า้สาธารณะท่ีหน่วยงาน
ของรัฐเขาจดัไว้บริการนกัท่องเท่ียวนัน้ดสูะอาด ซึ่งแตกต่างจากเมืองพทัยาท่ีหาห้องน า้สาธารณะ
แทบจะไมไ่ด้ ดงัข้อความ 

“ในเมืองพัทยาไม่มีห้องน า้สาธารณะท่ีเทศบาลเมืองพัทยาจัดไว้ให้      
ถามว่าคุณเดินทางไปต่างประเทศ ไปเท่ียว คุณจะต้องเข้าห้องน า้ไหม   
คณุจะต้องขบัถ่ายหรือเปล่า น่ีเป็นเร่ืองการบริการนกัท่องเท่ียวหรือเปล่า 
เป็นเร่ือง safety หรือเปลา่”  

นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่าตนเองได้เดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศ
ต่างๆมากมาย สิ่งหนึ่งท่ีพบเห็นและเป็นสิ่งท่ีน่าช่ืนชมคือ ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ผู้บริหารเมืองจะ
จดัหาน า้ด่ืมท่ีสะอาดไว้บริการนกัทอ่งเท่ียวและประชาชนของเขา ซึ่งมีให้เห็นอยู่ทัว่ไปในท่ีสาธารณะ 
ทัง้ในสวนสาธารณะ และบริเวณทางเดินเท้า ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับเมืองท่องเท่ียวอย่างพัทยา        
จะเห็นวา่หนว่ยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ดัหาน า้ด่ืมท่ีสะอาดไว้บริการนกัท่องเท่ียวน้อย
มาก ดงัข้อความ 

“เมืองท่องเท่ียวท่ีเขาเจริญแล้ว เขาจะจดัน า้ด่ืมไว้ให้นกัท่องเท่ียว ให้คน
ของเขากดด่ืมกินได้ตลอดเวลา ใครหิวน า้ก็เดินไปกดกินได้เลย แต่ใน
พทัยาน่ีเห็นน้อยมาก มีก็ไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน น่ีคือ
อีกอยา่งหนึง่ท่ีต้องแก้ไข” 
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5.2 ควำมคิดเห็นที่ มีต่อวิธีกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชำว
ต่ำงประเทศในพัทยำ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants)      
ทัง้ 5 กลุ่ม ในประเด็นความคิดเห็นท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียว ผลการศกึษาแบง่
ออกเป็น 6 ประเดน็ยอ่ย ประกอบด้วย  ประเด็นแรก  การสร้างความปลอดภยัด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ของเมือง ประเด็นท่ีสอง การส่ือสารชกัจูงใจให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงอนัตรายท่ีจะ
เกิดขึน้ ประเด็นท่ีสาม การส่ือสารเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางน า้ ประเด็นท่ีส่ี การส่ือสารเพ่ือให้
หน่วยงานรัฐบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประเด็นท่ีห้า การส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิเข้าใจ
บทบาทของตนเอง ประเดน็ท่ีหก การส่ือสารเพ่ือสร้างสขุอนามยัท่ีได้มาตรฐาน ดงัภาพ 5.19 

ภาพ 5.19 

แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวในพทัยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ 5.20 แสดงความคดิเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้
นกัทอ่งเท่ียวในพทัยาทัง้ 6 ด้าน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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5.2.1 กำรสร้ำงควำมปลอดภัยด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของเมือง  
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัทัง้ 5 กลุ่ม ในประเด็นการสร้างความปลอดภัย

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองพทัยา ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย 
ประเด็นแรก การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ประเด็นท่ีสอง การออกแบบถนนส าหรับข่ีจักรยาน                        
ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรสร้ำงรถไฟฟ้ำใต้ดนิ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อ “การสร้าง

รถไฟฟ้าใต้ดิน” ในพัทยา ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศต้องการให้มีการสร้าง
รถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองพัทยา เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการคมนาคมท่ีสะดวกและมีความปลอดภัย
มากกวา่การใช้ยานพาหนะอ่ืน  

การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองพทัยาจะท าให้เศรษฐกิจของเมืองพทัยาดีขึน้ 
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกจะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวมากขึน้ ท่ีผ่านมานกัท่องเท่ียวจ านวน
หนึ่งต้องการเดินทางมาท่องเท่ียวพทัยา แตเ่กรงว่าตนเองจะไม่ปลอดภยั เน่ืองจากมกัจะได้ยินข่าว
นกัทอ่งเท่ียวถกูประทษุร้ายอยูบ่อ่ยครัง้ทัง้จากส่ือมวลชนและจากการบอกเล่าของนกัท่องเท่ียวคนอ่ืน  
จึงเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศอ่ืนหรือในพืน้ท่ีอ่ืนของประเทศไทย จึงท าให้เศรษฐกิจในเมือง
พทัยาซบเซาลงไป 

ค ากล่าวข้างต้นสอดรับกบัผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีกล่าวว่าถ้าหากมีการ
เปิดใช้รถไฟฟ้าใต้ดนิในเมืองพทัยาก็จะท าให้เศรษฐกิจของเมืองพทัยาดีขึน้ เน่ืองจากบคุคลสามารถ
เดินทางไปติดต่อธุรกิจและท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาจากการจราจรติดขดับนท้อง
ถนนท่ีใช้เวลานาน ดงัข้อความ 

“ถ้ามีรถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนกบัตา่งประเทศก็ดี ประชาชน นกัท่องเท่ียวจะ
ได้มีทางเลือกในการเดินทางมากขึน้ รถไฟฟ้ามีข้อดีคือเร่ืองของความตรง
เวลา ไมต้่องตดิไฟแดง เศรษฐกิจนา่จะกระเตือ้งขึน้” 

ข้อความข้างต้น สอดรับกับความคิดเห็นของนกัธุรกิจเมืองพทัยาท่ีกล่าวว่า 
ถ้าหากมีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิในเมืองพทัยา เช่ือวา่เศรษฐกิจในเมืองพทัยาจะดีขึน้ เพราะจะมีชาว
ตา่งประเทศอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเขามีเงินและเขาต้องการเดินทางมาพกัผ่อนในพทัยา ซึ่งท่ีผ่านมาเห็นว่า
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพัทยานัน้มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับล่างมากเกินไป จึงท าให้มี
นักท่องเท่ียวระดับสูงเข้ามาในพัทยาน้อยมาก เพราะเขาเกรงเร่ืองความปลอดภัยของเขา  ถ้ามี
รถไฟฟ้าใต้ดินจะท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของเขา
มากกวา่นี ้ดงัข้อความ 
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“การพฒันาพทัยาท่ีผ่านมามุ่งเน้นเจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวระดบัล่างท่ีเขา
มาหาความส าราญจากผับจากบาร์ ลองไปดูแถววอล์คกิง้สตรีดสิ          
เราดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวแบบนีม้า เมืองพทัยามนัก็เป็นอยา่งท่ีเห็นน่ีแหละ 
ถ้าพทัยาเปิดใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน นกัท่องเท่ียวเขาเห็นว่ามนัน่าจะปลอดภัย
มากกว่าการขึน้รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือนัง่รถสองแถว สุดท้ายเขาก็จะ
มาเท่ียวเอง” 

 กำรออกแบบถนนส ำหรับขับขี่รถจักรยำน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การออกแบบถนนส าหรับขบัข่ี

รถจกัรยาน” ผลการศกึษาพบว่าเน่ืองจากปัญหาท่ีพบบอ่ยครัง้คือนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศได้รับ
อบุตัิเหตจุากรถ ทัง้ถูกรถยนต์ชน และถูกรถจกัรยานยนต์ชน อุบตัิเหตหุลายครัง้ท าให้นกัท่องเท่ียว
เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ซ า้แล้วซ า้เลา่ในพทัยา  

ด้วยเหตุนี  ้ เ มืองพัทยาควรจะปรับปรุงถนนหนทางเป็นประการแรก            
โดยจะต้องปรับปรุงให้มีถนนกว้างขวางกว่าท่ีเป็นอยู่ นกัท่องเท่ียวเห็นว่าการบงัคบัใช้อ านาจรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นัน้มีความจ าเป็น ไม่เช่นนัน้ทัง้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวจะต้องพบเจอ
กับสภาพถนนแคบอันเป็นท่ีมาของอุบตัิเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตรอกหรือในซอยท่ีแคบมากซึ่ง
มกัจะเกิดอบุตัเิหตอุยูบ่อ่ยครัง้ 

จากการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพัทยาท่ีได้สมัครเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซึ่งกล่าวว่า 
นักท่องเท่ียวบางคนช่ืนชอบการข่ีจักรยาน จึงเช่าจักรยานขับข่ีในพัทยาแทนการเดินทางไปตาม
สถานท่ีตา่งๆ แตป่รากฏวา่ถกูรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บ เป็นข่าวดงัเป็นระยะ จากข่าวสารดงักล่าวท า
ให้นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกว่าการขบัข่ีจกัรยานในพทัยานัน้มีความปลอดภัยน้อยมาก เน่ืองจาก
การออกแบบถนนท่ีไมไ่ด้จดัท าขึน้เพ่ือให้มีการข่ีรถจกัรยานยนต์ ทัง้ท่ีเมืองท่องเท่ียวหลายแห่งในโลก
สง่เสริมการข่ีรถจกัรยาน 

ค ากล่าวข้างต้นสอดรับกับความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกัอีกรายท่ีกล่าวว่า
ได้สงัเกตพบวา่ได้มีนกัทอ่งเท่ียวท่ีช่ืนชอบการออกก าลงักายด้วยการป่ันจกัรยาน ทัง้นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวตา่งประเทศ นกัท่องเท่ียวบางรายตัง้ใจท่ีจะเดินทางมาพกัผ่อนในพัทยาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 2-3 เดือน ในช่วงท่ีอยู่ในพทัยาก็จะหาซือ้หรือเช่ารถจกัรยานเพ่ือขบัข่ีไปตามสถานท่ีตา่งๆ 
แตท่วา่ กลบัประสบอบุตัเิหตอุนัเน่ืองมาจากการขบัข่ีรถยนต์ของคนท่ีประมาท ด้วยเหตนีุ ้จึงต้องการ
เห็นผู้ บริหารเมืองพัทยาท าการปรับปรุงถนนเสียใหม่ โดยออกแบบให้มีช่องทางส าหรับผู้ ขับข่ี
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รถจกัรยานโดยเฉพาะ ดงัเชน่เมืองสมยัใหมใ่นหลายประเทศท่ีให้ความส าคญักบัการขบัข่ีรถจกัรยาน 
เน่ืองจากเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนออกก าลงักายและลดมลพิษท่ีเกิดจากเคร่ืองยนต์อีกด้วย 

5.2.2 กำรส่ือสำรให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังอันตรำยที่อำจเกิดขึน้ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวงั

อันตรายท่ีอาจเกิดขึน้” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
ประเด็นแรก การให้นักท่องเท่ียวระมัดระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ ประการท่ีสอง การ ส่ือสารให้
นกัท่องเท่ียวระมดัระวงัเหตอุาชญากรรม ประเด็นท่ีสาม การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษและภาษาจีน  
ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังอันตรำยจำกอุบัตเิหตุ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การให้นักท่องเท่ียวระมัดระวัง

อนัตรายจากอุบตัิเหต”ุ ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก อุบตัิเหตุ
จากรถยนต์ ประเดน็ท่ีสอง อบุตัเิหตจุากรถจกัรยานยนต์ ดงัตอ่ไปนี ้

o การให้นกัทอ่งเท่ียวระวงัอบุตัเิหตจุากรถยนต์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การให้นักท่องเท่ียวระวัง

อุบตัิเหตุจากรถยนต์” ผลการศึกษาพบว่ามีชาวต่างประเทศจ านวนมากท่ีถูกรถยนต์ชนในพัทยา 
โดยเฉพาะการถกูชนระหวา่งเดนิข้ามถนน เน่ืองจากคนไทยไมป่ฏิบตัติามหลกัสากล ผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ี
ส ารวจอปุกรณ์การส่ือสารท่ีให้นกัทอ่งเท่ียวใช้กดเพ่ือขอสญัญาณให้คนขบัรถหยดุรถให้เดินข้ามถนน 
พบว่ามีการติดตัง้อยู่บ้าง ไม่มากนกั อย่างไรก็ตาม จากการสงัเกตเห็นว่านกัท่องเท่ียวหลายรายกด
ขอสัญญาณจากคนขับรถเพ่ือจะเดินข้ามถนน คนขับรถหลายรายให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีเพียงคนขบัรถยนต์บางส่วนท่ียงัไม่ปฏิบตัิตาม กล่าวคือ ไม่หยุดรถให้นกัท่องเท่ียวเดิน
ข้ามถนน  

นอกจากนี ้จากการสงัเกตพบว่านกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศและประชาชน
บริเวณนัน้มกัจะเดินข้ามถนนตามท่ีตนเองสะดวก โดยไม่เดินไปยงัทางม้าลาย ถึงแม้ว่าทางม้าลาย
จะอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ตาม อีกทัง้นกัท่องเท่ียวและประชาชนจ านวนมากยงัไม่ใช้สญัญาณขอข้าม
ถนนแตอ่ยา่งใด กระนัน้ก็ตาม ภาครัฐในท้องถ่ินควรจะรณรงค์ส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวข้ามถนนในทาง
ม้าลาย หรือก่อนข้ามถนนควรจะกดขอสญัญาณไฟจากผู้ขบัข่ีก่อน จะปลอดภยัมากกว่าการเดินข้าม
ถนนทัว่ไป จากสิ่งท่ีเกิดขึน้จะเห็นได้ว่าวฒันธรรมการข้ามถนนของคนไทยจะมีความแตกต่างจาก
การข้ามถนนของชาวตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาเจริญก้าวหน้ามากกว่า ดงัเช่นกรณีท่ี
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศจะข้ามถนนในตา่งประเทศ ซึ่งจะมีการติดตัง้อปุกรณ์ให้นกัท่องเท่ียวกด
ขอสญัญาณไฟจากคนขบัรถให้หยดุรถเพ่ือให้คนเดินข้ามถนน ดงัภาพ 5.20 
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ภาพ 5.20 

แสดงปุ่ มขอสญัญาณไฟจราจรให้ผู้ เดนิถนนใช้ส่ือสารไปยงัผู้ขบัข่ีรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากตา่งประเทศนัน้จะคุ้นเคย
กบัการเคารพในกฎจราจร ซึ่งถ้าหากประชาชนหรือนกัท่องเท่ียวกดขอสญัญาณไฟเพ่ือจะเดินข้าม
ถนน   ผู้ขบัข่ีรถยนต์จะหยดุรถให้ทนัที แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ในพทัยาคือเม่ือนกัทอ่งเท่ียวกดปุ่ มขอสญัญาณ
ไฟเพ่ือจะเดนิข้ามถนน คนขบัรถกลบัไม่หยดุรถให้เดินข้ามไป กล่าวอีกนยัหนึ่งคือ คนขบัรถไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎจราจร จงึท าให้เกิดอบุตัเิหตขุึน้บอ่ยครัง้ ดงัข้อความ 

“ยกตัวอย่าง เวลาข้ามถนน ท่ีประเทศไทยมันไม่เหมือนต่างประเทศ        
ในตา่งประเทศเขาจะมีท่ีให้นกัท่องเท่ียวกดขอสญัญาณให้คนขบัรถหยุด
ให้เวลาท่ีจะเขาข้าม แต่ในพทัยาส่วนใหญ่ก็จะเดินข้ามกัน โบกมือขอให้
หยุด บางทีก็เกิดอุบตัิเหตุ คือเขาคิดว่าคนขับจะหยุดให้ พอเดินข้ามไป     
ก็ชนเลย” 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึง่กลา่วถึงประเดน็นีว้่าสิ่งท่ีหน่วยงานรัฐในพทัยาควร
ปรับปรุงแก้ไขคือ การรณรงค์ให้นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศข้ามถนนในทางม้าลาย ซึ่งหน่วยงานรัฐ
ในท้องถ่ินได้จดัท าทางม้าลายไว้ให้แล้ว การเดนิข้ามถนนทางม้าลายจะปลอดภยักว่า ขณะเดียวกนัก็
รณรงค์ให้คนไทยเห็นความส าคญัของทางม้าลาย เพราะท่ีผ่านมาจากประสบการณ์จะเห็นว่าทางม้า
ลายแทบจะไม่มีความหมาย ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะให้ความส าคญักับเร่ืองนี ้ท าให้
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คนขับรถมีส านึกหยุดรถให้คนเดินเท้าตามหลักปฏิบัติท่ีคนทั่วโลกยึดถือปฏิบัติกัน เพ่ือไม่ให้
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิข้ามถนนอยา่งถกูต้องตามกฎหมายถกูรถชน ดงัข้อความ 

“นกัทอ่งเท่ียวท่ีพทัยาเขาเห็นคนพทัยาเดนิข้ามถนนกนัหน้าตาเฉย อย่างท่ี
พทัยาใต้ก็เดนิข้ามกนัไปมา มีอบุตัิเหตรุถชนนกัท่องเท่ียวเยอะ หน่วยงาน
รัฐในพัทยาควรจะรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวเดินข้ามถนนท่ีทางม้าลาย       
จะปลอดภยัมากกวา่  
ท่ีพทัยาก็มีสญัญาณให้กดขอข้ามถนน ก็สงัเกตหลายๆคนั คนขบัรถเขาไม่
หยดุให้ มนัก็เป็นประเดน็ มนัก็เกิดอบุตัเิหต ุเพราะว่าไฟแดงแล้วแตค่ณุไม่
หยดุรถ น่ีคือต้องเข้มงวดตรงนี”้ 

ค ากล่าวข้างต้น สอดรับกับผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีกล่าวว่าวัฒนธรรม
ของคนไทยในเร่ืองกติกาในการใช้รถใช้ถนนนัน้แตกต่างจากวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศมาก 
เน่ืองจากชาวตา่งประเทศจะให้ความส าคญักบัคนเดนิเท้า คนขบัรถจะปฏิบตัติามกฎ กติกา ท่ีจะต้อง
หยุดรถให้คนเดินเท้าเม่ือเดินข้ามถนนท่ีทางม้าลาย แต่สิ่งท่ีเกิดขึน้ในพทัยาคือ คนขบัรถมกัจะไม่
หยดุรถให้ จงึท าให้เกิดอบุตัเิหตหุลายครัง้ ดงัข้อความ 

“ท่ีบ้านเขาถ้าไฟแดง รถจะต้องหยดุ แตท่ี่พทัยา คนขบัรถบางคนก็ไม่หยดุ
ให้ทัง้ๆท่ีไฟแดง เขาไมเ่ข้าใจวา่ท าไมคนไทยเป็นแบบนี”้  

ในขณะท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่าการท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับอบุตัิเหตุ
เป็นเพราะวฒันธรรมของคนไทยก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทนั เทคโนโลยีถกูคิดค้นประดิษฐ์ขึน้เพ่ือท าให้
มนุษย์ได้รับความสะดวกในหลายด้าน แต่แนวคิดของคนในสังคมก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทัน             
ดงัข้อความ 

“เทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เทคโนโลยีเร่ืองการใช้รถใช้ถนนก็
เหมือนกัน ในต่างประเทศเขาใช้กันหลากหลายกว่านี ้ท่ีพทัยาเราก็มี แต่
ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีเทคโนโลยีอย่างเดียว ของเราคือเรามีเทคโนโลยี แต่
คนในสงัคมก้าวตามไมท่นัเทคโนโลยี” 

o การให้นกัทอ่งเท่ียวระมดัระวงัอบุตัเิหตจุากรถจกัรยานยนต์ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวงั

อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์” ผลการศึกษาพบว่าท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวในพัทยาถูก
รถจักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บบ่อยครัง้ ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่าสิ่งท่ีหน่วยงานรัฐควรส่ือสารให้
ประชาชนและนักท่องเท่ียวรับรู้คือ การรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยความ
ระมดัระวงั เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากนิยมเชา่จกัรยานยนต์ขบัข่ีไปตามสถานท่ีตา่งๆในพทัยา 
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ซึง่มีความสะดวก รวดเร็วมากกวา่การเดนิเท้า และการใช้บริการรถสองแถวท่ีจะต้องรอเป็นเวลานาน 
ประกอบกับค่าเช่ารถจักรยานยนต์ขับข่ีในพัทยาไม่แพงนัก นักท่องเท่ียวจ านวนมากจึงนิยมเช่า
รถจกัรยานยนต์ขบัข่ี ดงัข้อความ 

“ท่ีพทัยามีรถให้เช่าเยอะมาก นกัท่องเท่ียวเขาเช่ามอเตอร์ไซด์ข่ีในพทัยา 
จะไปท่ีไหนก็ได้ สะดวกกว่ามายืนรอรถสองแถว บางทีรอคร่ึงชัว่โมงยงัไม่
มา ราคาคา่เชา่ก็ถกู 
แต่เน่ืองจากเขาไม่รู้วัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทย ไม่เหมือน
ประเทศอ่ืนๆ ไม่เหมือนบ้านเขา ก็มีอุบตัิเหตบุ่อย สิ่งท่ีรัฐควรท าก็คือการ
ส่ือสารให้นักท่องเท่ียวเขาตระหนักมากขึน้ ให้เขาระมัดระวังเป็นพิเศษ 
เพราะเจ็บมาแล้วมนัไมคุ่้ม” 

  กำรส่ือสำรให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังเหตุอำชญำกรรม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารให้นักท่องเท่ียว

ระมดัระวงัเหตอุาชญากรรม” ผลการศึกษาประกอบด้วย การส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวงัการ
ฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

o  การส่ือสารให้นกัทอ่งเท่ียวระมดัระวงัการฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารให้นักท่องเท่ียว

ระมดัระวงัการฉกชิงวิ่งราวทรัพย์” ผลการศกึษาพบว่า การประทษุร้ายนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ในพทัยาเกิดขึน้บ่อยครัง้ โดยเฉพาะการฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 
ทัง้นี  ้หน่วยงานภาครัฐควรส่ือสารไปยังนักท่องเท่ียวให้ระมัดระวังด้วยการเขียนป้ายแจ้งให้
นกัท่องเท่ียวได้รับรู้ ซึ่งผู้ ให้สมัภาษณ์มองว่าในประเด็นการส่ือสารให้นักท่องเท่ียวระมัดระวังการ
วิ่งราวทรัพย์นัน้เป็นเร่ืองท่ีละเอียดออ่น เน่ืองจากอาจท าให้นกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกรับรู้ว่าถ้าหากเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยาแล้วจะต้องเผชิญกับความเส่ียงอะไรบ้าง ดงันัน้ ภาครัฐจะต้องคิดว่า
วิธีการส่ือสารเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ แต่ต้องไม่ให้กระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของเมืองพทัยา 

 ผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่า      
การส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศได้ระมดัระวงัตวัเม่ือเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยานัน้
เป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องท า เพราะท่ีผ่านมาจะพบว่านกัท่องเท่ียวถูกรประทุษร้ายหลายคน ดงัจะ
เห็นได้จากท่ีเป็นข่าวตามส่ือมวลชนท้องถ่ิน และส่ือระดบัชาติ แต่ทว่า สิ่งท่ีเกิดขึน้ในพัทยานัน้มี
มากกวา่ท่ีปรากฏในส่ือมวลชน อยา่งไรก็ตามมีข้อสงัเกตว่าคงจะเป็นไปได้ยากท่ีหน่วยงานภาครัฐจะ
ส่ือสารในลกัษณะเชน่นีเ้พราะเป็นการส่ือสารท่ีมองได้สองด้าน ด้านแรก หน่วยงานภาครัฐปรารถนา
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ดีต่อนกัท่องเท่ียวจึงส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ทว่าอีกด้านหนึ่ง 
เป็นการส่ือสารให้คนทัว่โลกได้รับรู้ เข้าใจว่าการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยานัน้มีความเส่ียงท่ี
จะถูกประทุษร้าย ดงันัน้ จึงเห็นว่าการส่ือสารในลกัษณะเช่นนี ้หน่วยงานรัฐจะต้องคิดให้รอบคอบ
ก่อนท่ีจะตดัสินใจด าเนินการ  

 กำรส่ือสำรด้วยภำษำอังกฤษและภำษำจีน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารด้วยภาษาจีนส าหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวจีน” ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การส่ือสาร
ภาษาจีนส าหรับนักท่องเท่ียวชาวจีน ประเด็นท่ีสอง การจัดท าป้ายภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้            
ดงัตอ่ไปนี ้

o การส่ือสารภาษาจีนส าหรับนกัทอ่งเท่ียวชาวจีน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารภาษาจีนส าหรับ

นกัทอ่งเท่ียวชาวจีน” ผลการศกึษาพบว่า การท่ีจะสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวนัน้ สิ่งส าคญั
ประการหนึ่งคือหน่วยงานรัฐควรจัดท าข้อความส่ือสารให้นักท่องเท่ียวเจ้าของภาษาได้รับรู้ว่า
นกัท่องเท่ียวควรจะรู้อะไรบ้าง และสิ่งใดท่ีควรจะตระหนกัหรือระมดัระวงัเป็นพิเศษ ปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ในพทัยาคือ มีนกัท่องเท่ียวชาวจีนจ านวนมากเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยา แตเ่น่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่รู้หลกัปฏิบตัิหรือสิ่งท่ีควรระมัดระวัง เน่ืองจากไม่เข้าใจภาษาไทย สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวหลายแหง่ไมมี่การส่ือข้อความภาษาจีนให้นกัท่องเท่ียวได้รับรู้ จึงท าให้นกัท่องเท่ียวชาวจีน
ได้รับอบุตัเิหตหุลายครัง้ ดงัข้อความ 

“เป็นเร่ืองของการส่ือสารด้วย พทัยามีนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนเดินทางมาเยอะ
มาก เขาไม่เข้าใจภาษาไทย ไม่เข้าใจข้อความของประเทศคณุ ไม่มีป้าย
ภาษาจีนบอก มนัก็เกิดอบุตัิเหต ุถ้ามีปา้ยบอกเขา อบุตัิเหตนุ่าจะลดน้อย
กวา่นี”้    

o จดัท าปา้ยภาษาองักฤษเพิ่มมากขึน้ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การจดัท าป้ายภาษาองักฤษ

เพิ่มมากขึน้” ผลการศกึษาพบว่า การท่ีนกัท่องเท่ียวประสบอบุตัิเหตนุัน้มาจากสาเหตหุลายประการ 
สาเหตหุนึ่งมาจากการไม่เข้าใจภาษาไทย เน่ืองจากสถานท่ีหลายแห่งมีป้ายภาษาไทยบอกไว้ว่าให้
นกัทอ่งเท่ียวพงึตระหนกัหรือระมดัระวงัเป็นพิเศษ ซึง่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศไม่เข้าใจภาษาไทย 
ด้วยเหตนีุ ้จึงเห็นว่าหน่วยงานรัฐในท้องถ่ินควรจดัท าป้ายบอกรายละเอียดต่างๆเป็นภาษาองักฤษ
ด้วย ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่ นกัทอ่งเท่ียวในพทัยานัน้มีจ านวนมาก เดินทางมาจากหลากหลาย
ประเทศทัว่โลก บางคนเข้ามาพกัผ่อนในพทัยาเป็นระยะเวลาหลายเดือน บางคนเข้ามาพกัอาศยัอยู่
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ในพัทยานานนบัปี บางคนมาท่องเท่ียวเพียงไม่ก่ีวนั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เข้าใจ “ภาษาองักฤษ”  
แต่มีป้ายบอกทางท่ีเป็นภาษาอังกฤษน้อย ดงันัน้ หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องควรจะจัดท าป้ายด้วย
ข้อความภาษาองักฤษส่ือสารไปยงันกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าใจว่าควร
ประพฤตปิฏิบตัตินอยา่งไร  

“นกัทอ่งเท่ียวไมว่า่จะมาจากประเทศไหน เขาก็จะพดูภาษาองักฤษได้บ้าง 
พูดเก่งบ้าง ไม่เก่งบ้าง ก็ไม่เป็นไร แต่เขาอ่านแล้วเข้าใจ ถ้าติดป้าย
ภาษาองักฤษมากกวา่นีก็้นา่จะดี” 

ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่า การเพิ่มการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษให้กับ
นักท่องเท่ียวนัน้เหมาะสมแล้ว แต่สิ่ง ท่ีส าคัญไม่น้อยกว่าคือ การเข้มงวดกับการจัดท าป้าย
ภาษาอังกฤษ ท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวร้องเรียนว่าข้อความท่ีเขียนไว้ในป้ายภาษาอังกฤษนัน้ผิด
ไวยากรณ์ โดยสะกดค าวา่ “เมือง” (CITY)  ผิดเพีย้นไป เขียนวา่ “CTIY”  ดงัภาพ 5.21 

ภาพ 5.21 
แสดงปา้ยภาษาองักฤษในพทัยาซึง่สะกดผิดไวยากรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพจาก www.google.com 

 
ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่าการสะกดค าว่า “CITY” ผิดนัน้ บางคนอาจเข้าใจว่า

เป็นเร่ืองเล็กน้อย แตใ่นความเป็นจริงนัน้ไม่ใช่เร่ืองเล็กน้อย เน่ืองจากทัง้ประชาชนและนกัท่องเท่ียว
ต่างก็ท้วงติงผู้ บริหารเมืองพัทยา โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านส่ือสังคม (Social Media)            
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ท่ีสามารถสง่ถึงกนัได้อยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว ซึ่งเก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์ของเมืองพทัยาโดยตรง 
จากปรากฏการณ์ดงักลา่วนีไ้ด้ท าให้ผู้บริหารเมืองพทัยารีบแก้ไขโดยดว่น ดงัข้อความ  

“เร่ืองการท าปา้ยภาษาองักฤษให้กบันกัท่องเท่ียวก็ส าคญันะ แต่ท่ีส าคญั
ไมน้่อยกวา่ก็คือ ปา้ยท่ีท าจะต้องสะกดถกูต้อง ไม่ใช่เขียนผิด ท่ีผ่านมาก็มี
เขียนผิด เขียนค าว่า City ท่ีแปลว่าเมืองผิด แทนท่ีจะเขียนว่า C-I-T-Y 
กลบัเขียนวา่ C-T-I-Y ก็เป็นขา่วอยู”่ 

5.2.3 กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยทำงน ำ้  
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารเพ่ือสร้างความปลอดภัย

ทางน า้” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ีหนึ่ง การส่ือสารไป
ยังบริษัทน าเท่ียว ส่วนท่ีสอง การส่ือสารไปยังผู้ประกอบการเจ็ทสกี ส่วนท่ีสาม การส่ือสารไปยัง
นกัทอ่งเท่ียว ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรส่ือสำรให้บริษัทน ำเที่ยว 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การส่ือสารไปยงับริษัทน าเท่ียว” 

ผลการศึกษาประกอบด้วย การให้บริษัทน าเท่ียวแจ้งนักท่องเท่ียวให้ รู้ราคาการเช่าเจ็ทสกี                
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การให้นกัทอ่งเท่ียวรู้ราคาการเชา่เจ็ทสกี 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การให้นกัท่องเท่ียวรู้ราคาการ

เชา่เจ็ทสกี” ผลการศกึษาพบวา่ นกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยามกัจะมา
กบับริษัทน าเท่ียว และมกัจะใช้บริการเช่าเจ็ทสกีจากผู้ประกอบการริมชายหาด ดงันัน้ วิธีการหนึ่งท่ี
จะป้องกันมิให้ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีโก่งราคาการเช่า คือ การให้บุคลากรจากบริษัทน าเท่ียว
แจ้งให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับรู้อตัราการเชา่บริการเจ็ทสกี  

ตวัอย่างเช่น การแจ้งให้รู้ว่าหากนกัท่องเท่ียวต้องการขบัข่ีเจ็ทสกีคร่ึงชัว่โมง 
เป็นเงินเท่าใด และหากต้องการเช่าเพิ่มขึน้อีก 10 นาที จะต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าใด หากนกัท่องเท่ียว
ต้องการเช่าเจ็ทสกี 1  ชั่วโมง จะต้องจ่ายค่าเช่าเท่าใด เป็นต้น เน่ืองจากปัญหาท่ีผ่านมาคือ
ผู้ประกอบการให้เชา่เจ็ทสกีบางรายโก่งราคาการให้เชา่บริการด้วยการเรียกเก็บคา่เชา่แพงเกินจริง   

 กำรส่ือสำรไปยังผู้ประกอบกำรให้เช่ำเจ็ทสกี 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารไปยงัผู้ประกอบการให้

เช่าเจ็ทสกี” ผลการศกึษาประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การให้ผู้ประกอบการอธิบาย
วิธีการขบัข่ีเจ็ทสกีอยา่งปลอดภยั ประเดน็ท่ีสอง การส่ือสารให้ผู้ประกอบการปฏิบตัิตามรายงานกรม
อตุนุิยมวิทยา ดงัตอ่ไปนี ้
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o การให้ผู้ประกอบการอธิบายวิธีการขบัข่ีเจ็ทสกีอยา่งปลอดภยั 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การให้ผู้ประกอบการอธิบาย

วิธีการขับข่ีเจ็ทสกีอย่างปลอดภัย” ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐในพัทยาควรจะเชิญ
ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีทัง้ท่ีให้เช่าบริเวณพทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต้ และหาดจอมเทียน 
โดยจดัให้เข้าร่วมประชมุเพ่ืออธิบายกฎ กตกิา ในการให้บริการนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการเช่าเจ็ทสกีขบัข่ี 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเจ็ทสกีชีแ้จง และอธิบายวิธีการใช้อปุกรณ์ตา่งๆ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีติด
มากับเจ็ทสกีให้นักท่องเท่ียวได้เข้าใจ จดจ าได้อย่างแม่นย าเสียก่อน จากนัน้จึงอนุญาตให้
นกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีตามล าพงัได้ เน่ืองจากท่ีผ่านมามกัจะเกิดอบุตัิเหตนุกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกี
ชนกันบ่อยครัง้ บ้างก็ชนกับคนขบัเจ็ทสกีด้วยกัน บ้างก็ชนกบัเรือล าอ่ืน ซึ่งอุบตัิเหตใุนแต่ละครัง้ได้
ส่งผลให้ทัง้นกัท่องเท่ียวเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เม่ือเกิดเหตกุารณ์นกัท่องเท่ียวได้รับบาดเจ็บใน
พัทยา ก็จะเป็นข่าวทัง้ ส่ือมวลชนกระแสหลัก และส่ือสังคม (Social Media) ซึ่งกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของการทอ่งเท่ียวทางน า้ในพทัยา ดงัข้อความ 

“ในเม่ือปัญหาหนึ่งท่ีเกิดขึน้คือ นักท่องเท่ียวข่ีเจ็ทสกีไปชนกัน สิ่ง ท่ี
หนว่ยงานรัฐควรในพทัยาควรจะรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเจ็ทสกีเขารู้ก็คือ 
ให้เขาอธิบายวิธีการใช้อปุกรณ์ตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเบรก การบงัคบั
เคร่ืองเจ็ทสกี การหักหลบ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆให้เป็น คือสอนให้ใช้เป็น
ก่อนท่ีจะปลอ่ยไป” 

ข้อความข้างต้นสอดรับกบัความคดิเห็นของผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีกล่าว
ว่า ปัญหาผู้ ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีเรียกเก็บเงินจากนักท่องเท่ียวสูงเกินจริงโดยอ้างว่า
นกัทอ่งเท่ียวท าให้เจ็ทสกีเสียหายนัน้เกิดขึน้มานาน และไม่ได้เกิดขึน้ในพทัยาเพียงแห่งเดียว แตเ่กิด
ขึน้กบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่อ่ืนในจงัหวดัอ่ืนด้วย 

ผู้วิจยัได้ค้นหาภาพจากขา่วกรณีนกัทอ่งเท่ียวท่ีเชา่เจ็ทสกีและขบัไปชนกบัเรือ
คนัอ่ืน ท าให้ได้รับบาดเจ็บสาหสัซึง่ตอ่มาได้เสียชีวิต ดงัภาพ 5.22 
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ภาพ 5.22 
แสดงความเสียหายของเจ็ทสกีท่ีนกัท่องเท่ียวขบัไปชนกบัเรือคนัอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.Thairat.co.th 
 

ผู้ให้ข้อมลูหลกับางรายกลา่ววา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือนกัทอ่งเท่ียวมกัจะขบัข่ีเจ็ท
สกีไปชนนกัท่องเท่ียวท่ีก าลังว่ายน า้อยู่ ดงันัน้ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ถึงเขต
แดนว่าบริเวณใดท่ีห้ามขับข่ีเจ็ทสกีเข้าไป และบริเวณใดท่ีสามารถขับข่ีเจ็ทสกีผ่านเข้าไปได้         
เพราะเหตใุด เน่ืองจากพืน้เป็นน า้ทะเลทัง้หมด สงัเกตได้ยากว่าเขตแดนท่ีห้ามขบัข่ีเจ็ทสกีเข้าไปนัน้
อยู่บริเวณใดบ้าง เม่ือนักท่องเท่ียวไม่รู้กฎ กติกา อันเน่ืองมาจากความไม่รู้ จึงเกิดอุบัติเหตุขึน้      
ความบกพร่องประการหนึง่จงึอยูท่ี่ผู้ประกอบการไมเ่ข้มงวดกบัการอธิบายให้นกัทอ่งเท่ียวได้เข้าใจถึง
ขอบเขตพืน้ท่ีดงักลา่ว  

ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ ง ท่ีเ ก่ียวข้องกับความ
เคร่งครัดของผู้ประกอบการคือหน่วยงานรัฐในพทัยาควรเน้นย า้ให้ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีบงัคบั
ให้นักท่องเท่ียวจะต้องสวมใส่เสือ้ชูชีพถ้าหากต้องการขับข่ีเจ็ทสกี เน่ืองจากเสือ้ชูชีพเป็นอุปกรณ์
ส าคญัท่ีสามารถชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้นกัท่องเท่ียวจมน า้ ไม่เฉพาะแตก่ารสวมเสือ้ชชีูพก่อนการขบัข่ีเจ็ท
สกีเท่านัน้ แต่ผู้ ประกอบการจะต้องให้นักท่องเท่ียวท่ีต้องการขับเรือขนาดเล็กสวมเสือ้ชูชีพด้วย
เช่นเดียวกัน เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตท่ีได้รับการออกแบบมาส าหรับผู้ ประสบภัยทางน า้
โดยตรง คุณสมบตัิเด่นของเสือ้ชูชีพคือมีแรงลอยตวัสูง ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถพลิกตัว
ผู้ประสบภยัให้หงายหน้าขึน้ โดยเฉพาะผู้ประสบภยัท่ีหมดสติ ดงัภาพ 5.23 

 
 
 

http://www.thairat.co.th/
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ภาพ 5.23 

แสดงเสือ้ชชีูพแบบตา่งๆส าหรับใสเ่ม่ือขบัข่ีเจ็ทสกี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
 

o การส่ือสารให้ผู้ประกอบการปฏิบตัติามรายงานกรมอตุนิิยมวิทยา 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารให้ผู้ประกอบการ

ปฏิบตัติามรายงานกรมอตุนิิยมวิทยา” ผลการศกึษาพบว่า ผู้ ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบักิจกรรมทางน า้ 
เช่น การให้เช่าเรือ หรือให้เช่าเจ็ทสกีนัน้จะต้องตระหนกัถึงการรายงานข่าวของกรมอตุนุิยมวิทยาให้
มาก เพราะเก่ียวข้องกับชีวิตของตนเองและของนกัท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐในพทัยาควรจะเชิญ
ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีทัง้ท่ีให้เช่าบริเวณพทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต้ และหาดจอมเทียน 
เข้าร่วมประชมุเพ่ืออธิบายถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามรายงานสภาพอากาศของกรมอุตินิยม
วิทยา เน่ืองจากมีความส าคญัเพราะเก่ียวข้องกบัชีวิตของนกัท่องเท่ียวโดยตรง ประกอบกบัท่ีผ่านมา
มีนกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีออกไปในทะเลและถกูลมพายุพดัคว ่าหลายครัง้ มีทัง้ท่ีเสียชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บ โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีลมมรสุมหรือมีฝนตกหนักจะมีคล่ืนและลมรุนแรงมากกว่าปกต ิ      
ตามหลกันัน้ผู้ประกอบการจะต้องงดให้บริการเจ็ทสกีชัว่คราว  

ผู้ ให้สัมภาษณ์บางรายกล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐในท้อง ถ่ินเข้าใจดีว่า
ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีต้องการรายได้จากนักท่องเท่ียว ดงันัน้ การท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการ
เคร่งครัดในกฎ ระเบียบในบางประการจึงท าได้ไม่ง่ายนกั กล่าวอีกนยัหนึ่ง ผู้ประกอบการบางส่วน
อาจจะไม่ยินดีปฏิบตัิตามนกั เน่ืองจากหากปฏิบตัิตามก็จะท าให้ตนเองเสียประโยชน์ ไม่ได้รายได้
จากนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการเช่าเจ็ทสกี อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐใน
พทัยาควรจะหาวิธีการเพ่ือท าให้ผู้ประกอบการค านึงถึงชีวิตของนกัท่องเท่ียวหรือบคุคลอ่ืนมากกว่า
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ผลประโยชน์ของตนเอง โดยมุง่เน้นให้ค านงึถึงหลกัมนษุยธรรมมากกวา่ท่ีเป็นอยู่ ไม่เช่นนัน้ก็จะมีข่าว
นกัทอ่งเท่ียวเสียชีวิตอยูบ่อ่ยครัง้ดงัท่ีเกิดขึน้  

ค ากลา่วข้างต้นสอดรับกบัผู้ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีกล่าวว่าผู้ประกอบการ
ให้เช่าเจ็ทสกีบางรายอาจมองว่าจากสภาพของลมและคล่ืนทะเลท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ไม่น่าจะเป็น
อนัตรายต่อนกัท่องเท่ียว จึงอนุญาตให้นกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีออกไปได้ การท่ีผู้ประกอบการรู้สึก
เชน่นีเ้น่ืองจากเขาต้องการรายได้จากนกัท่องเท่ียว เพราะถ้าหากไม่ให้บริการก็เท่ากบัตนเองสญูเสีย
รายได้ ดงัข้อความ 

“เข้าใจความคิด ความรู้สึกของคนท่ีเขาให้เช่าเจ็ทสกีนะ เขาอยากจะให้
เชา่ เพราะให้เช่าแล้วเขาได้เงิน เขาอาจจะมองว่าคล่ืนลมแคนี่ไ้ม่มีปัญหา 
ไม่เป็นไร แตพ่อปล่อยไปแล้ว นกัท่องเท่ียวเขาอาจจะบงัคบัเจ็ทสกีไม่เก่ง 
มนัก็มีอบุตัเิหต”ุ  

 กำรส่ือสำรไปยังนักท่องเที่ยว 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารไปยังนักท่องเท่ียว”     

ผลการศึกษาประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวตระหนกัถึง
ความพร้อมของตนเอง ประเดน็ท่ีสอง การให้นกัทอ่งเท่ียวถ่ายภาพเจ็ทสกีไว้ก่อนขบัข่ี ดงัตอ่ไปนี ้

o  การส่ือสารให้นกัทอ่งเท่ียวตระหนกัถึงความพร้อมของตนเอง 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารให้นักท่องเท่ียว
ตระหนกัถึงความพร้อมของตนเองก่อนขบัข่ีเจ็ทสกี” ผลการศกึษาพบวา่ เม่ือดจูากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ี
เสียชีวิตจากอบุตัเิหตกุารขบัข่ีเจ็ทสกีในพทัยาจะพบวา่สว่นใหญ่เป็นวยัสงูอาย ุเน่ืองจากผู้สงูอายบุาง
รายต้องการขบัข่ีเจ็ทสกี แต่ทว่าด้วยสภาพร่างกายของตนเองท่ีไม่พร้อม เช่น นกัท่องเท่ียวบางคน
อ้วนมาก อุ้ ยอ้าย เคล่ือนย้ายตนเองไม่สะดวก ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวบางคนมีโรคประจ าตัว 
นกัท่องเท่ียวบางคนอายมุาก เม่ือขบัข่ีเจ็ทสกีออกไปในทะเลท่ีมีคล่ืนลมแรง ขบัออกไปไกลจากฝ่ังท่ี
น า้ลึก ท าให้ไม่สามารถบงัคบัเคร่ืองเจ็ทสกีและทรงตวัอยู่บนเจ็ทสกีได้ ท าให้จมน า้เสียชีวิตในท่ีสุด 
ดงัข้อความ 

“ท่ีผ่านมาก็มีข่าวนักท่องเท่ียวจมน า้เสียชีวิต อายุมากแล้ว เล่นเจ็ทสกี      
ข่ีไปคนเดียว ไปไกลเลย ท าไปท ามาจมหายไปในทะเล การ์ดข่ีเจ็ทสกีเข้า
ไปชว่ย แตว่า่ไมท่นัแล้ว เสียชีวิต” 
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จากความข้างต้น ผู้ วิจยัได้ค้นหาภาพจากข่าวท้องถ่ินกรณีนกัท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศท่ีประสบอบุตัเิหตขุบัข่ีเจ็ทสกีเพ่ือประกอบการน าเสนอผลการศกึษาในประเด็นนี ้เพ่ือให้
มองเห็นเข้าใจมากขึน้ ดงัภาพ 5.24 

ภาพ 5.24 

แสดงเจ็ทสกีท่ีนกัทอ่งเท่ียวขบัข่ีไปชนกบัเรือคนัอ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากเว็บไซต์ส่ือท้องถ่ิน “Pattayaupdatenews” 
 

o การให้นกัทอ่งเท่ียวถ่ายภาพเจ็ทสกีไว้ก่อนขบัข่ี 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารให้นักท่องเท่ียว

ถ่ายภาพเจ็ทสกีไว้ก่อนขับข่ี” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้และเป็นข่าวไปทั่วโลกคือ 
ผู้ประกอบการให้เชา่เจ็ทสกีท่ีพทัยาเรียกคา่เสียหายแพงเกินจริง ทัง้จากการท่ีเจ็ทสกีไปกระทบกนัเอง 
เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียวทัง้สองคนจอดเจ็ทสกีไว้ใกล้เคียงกนั เม่ือคล่ืนลมแรงท าให้เจ็ทสกีทัง้สองเคร่ือง
กระทบกัน ท าให้ผู้ประกอบการท่ีไม่ซ่ือสตัย์ฉวยโอกาสเรียกเก็บเงินโดยอ้างว่าเจ็ทสกีกระทบกันจน
เป็นรอย นกัทอ่งเท่ียวจะต้องชดใช้คา่เสียหาย  

ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าจากท่ีอาศยัอยู่ในพทัยาได้รับรู้ข่าวผู้ประกอบการให้
เช่าเจ็ทสกีเรียกเก็บเงินนักท่องเท่ียวบอ่ยครัง้ เช่น การกล่าวอ้างว่านกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีไปชนกับ
โขดหิน จะต้องจ่ายเงินค่าเสียหายหลายหม่ืนบาท หรือการกล่าวอ้างว่านกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีชน
กนัเองจนมีรอยขีดขว่นบ้าง จะต้องจา่ยเงินคา่เสียหาย 80,000 บาทบ้าง เป็นต้น การกระท าของกลุ่ม
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คนไม่มากนกัได้ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ด้านการท่องเท่ียวของเมืองพทัยาและตอ่ประเทศไทยเป็น
อยา่งมาก ดงัข้อความ 

“เร่ืองการเรียกเก็บค่าเสียหายจากนกัท่องเท่ียวท่ีเขาเช่าเจ็ทสกีมีมานาน
แล้ว เรียกแพงเกินจริง เช่ือว่าเด๋ียวนีก็้ยงัมีอยู่ ก็เห็นเป็นข่าวอยู่ พวกนีบ้าง
ทีเรียกเก็บเงินแพงมาก จุดนี ้30,000 บ้าง จดุนัน้ 25,000 บ้าง คือชีเ้อา
เลยวา่ตรงนัน้เป็นรอย จะต้องจา่ยเกือบแสน มนัโหดเกินไป” 

เม่ือนักท่องเท่ียวเห็นว่าตนเองไม่ได้ท าให้เจ็ทสกีเสียหาย จึงไม่ยินยอม
จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ ผู้ประกอบการจะรวบรวมชายฉกรรจ์ 4-5 คน มารุมต่อว่า
นกัท่องเท่ียวโดยบงัคบัให้ช าระเงินค่าท าให้เจ็ทสกีเสียหาย นกัท่องเท่ียวหลายรายยินยอมจ่ายเงิน
เพ่ือไม่ต้องการทะเลาะกับผู้ประกอบการ ทัง้ๆท่ีรู้ว่าถูกกลัน่แกล้งท่ีผู้ประกอบการเรียกเก็บเงินแพง
เกินจริง แตก็่ไมส่ามารถท าอะไรได้  

นอกจากกรณีคล่ืนทะเลซัดเคร่ืองเจ็ทสกีกระทบกันจนเป็นรอย ซึ่งท าให้
ผู้ประกอบการใช้เป็นข้ออ้างเรียกเก็บเงินนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศแพงเกินจริงแล้ว ยงัมีกรณีท่ี
ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีเรียกเก็บเงินจากนกัท่องเท่ียวเพิ่มเติมเน่ืองจากเจ็ทสกีท่ีเช่าขบัไปนัน้ไป
กระทบกับโขดหินเป็นรอย ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บเงินเพิ่มเพ่ือน าเงินท่ีได้ไป
ซอ่มแซมเจ็ทสกีตามท่ีเป็นขา่วอยูบ่อ่ยครัง้ ดงัข้อความ 

“คราวนีไ้ม่ใช่จอดเจ็ทสกีแล้ว คล่ืนพดัมาชนกนั แต่เจ้าของเจ็ทสกีอ้างว่า
นักท่องเท่ียวขับไปชนโขดหิน ท าให้เป็นรอย เรียกเก็บเงินแพงมหาโหด 
อย่างนีก็้มี เป็นข่าวอยู่ พวกนีท้ าให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเสียหาย 
ไมไ่ด้มีเฉพาะพทัยานะ ท่ีอ่ืนก็มี” 

5.2.4 กำรส่ือสำรเพื่อให้หน่วยงำนของรัฐเข้มงวดกับกำรบังคับใช้กฎหมำย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารเพ่ือให้หน่วยงานรัฐ
เข้มงวดกับการบงัคบัใช้กฎหมาย” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ประกอบด้วย ประเด็นแรก การให้เข้มงวดกับการบงัคบัใช้กฎหมายจราจร ประเด็นท่ีสอง การให้
เข้มงวดกบัการบงัคบัใช้กฎหมายอาชญากรรม ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรให้เข้มงวดกับกำรบังคับใช้กฎหมำยจรำจร 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การให้เข้มงวดกับการบงัคบัใช้

กฎหมายจราจร” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 4 ประเดน็ยอ่ย ประกอบด้วย ประเด็นแรก การส่ือสารให้
เข้มงวดกบัผู้ขบัรถยนต์ให้บริการสาธารณะ (รถสองแถว) ประเด็นท่ีสอง การส่ือสารไม่ให้มีการขบัข่ี
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รถจกัรยานยนต์สวนทิศทาง (ย้อนศร) ประเด็นท่ีสาม การส่ือสารเพ่ือไม่ให้ผู้ขบัข่ีฝ่าฝืนสญัญาณไฟ
จราจร ประเดน็ท่ีส่ี การส่ือสารให้ผู้ขบัข่ีไมข่บัรถเร็วเกินท่ีกฎหมายก าหนด ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การส่ือสารให้เข้มงวดกบัผู้ขบัรถยนต์ให้บริการสาธารณะ (รถสองแถว) 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การส่ือสารให้เข้มงวดกบัผู้ขบั

รถยนต์สาธารณะ (รถสองแถว)” ผลการศึกษาพบว่าคนขบัรถสองแถวในพทัยาขบัข่ีโดยไม่เคร่งครัด
ในกฎจราจร คนขบัจะหยดุรถก็ตอ่เม่ือนกัท่องเท่ียวเรียกให้หยดุ ถึงแม้ว่าขณะนัน้ขบัรถอยู่กลางถนน
ก็ตาม พฤตกิรรมการขบัรถและหยดุรถเชน่นีท้ าให้รถคนัท่ีอยู่ด้านหลงัไม่สามารถไปตอ่ได้ ส่งผลให้รถ
ตดิเป็นแถวยาวเพียงเพราะคนขบัรถสองแถวต้องการจอดรถรับผู้ โดยสาร 

นอกจากนี ้คนขบัรถสองแถวในพทัยาบางรายไม่ปฏิบตัิตามกฎจราจร ซึ่งพบ
เห็นได้หลายครัง้ โดยกลา่วว่าถ้าหากต้องการเห็นคนขบัรถสองแถวละเมิดค าสัง่ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ท่ีห้ามจอดรถบริเวณท่ีติดปา้ยประกาศห้ามจอดไว้ ให้มาดไูด้ท่ีพทัยาซึ่งจะพบเห็นคนขบัรถสองแถว
จอดรถตามใจตน 

o การส่ือสารไมใ่ห้มีการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์สวนทิศทาง (ย้อนศร) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารไม่ให้มีการขับข่ี

รถจกัรยานยนต์สวนทิศทาง (ย้อนศร)” ผลการศึกษาพบว่า การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์สวนทิศทางนัน้
เป็นสาเหตุประการหนึ่งท่ีท าให้เกิดอุบตัิเหตุขึน้บนท้องถนน ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตนเอง กล่าวคือ ค านึงถึงความสะดวกของตนเอง โดยไม่
ค านงึถึงความเดือดร้อนของบคุคลอ่ืนท่ีจะตดิตามมาจากความมกัง่าย 

ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องควรจะส่ือสารให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวรับรู้ถึงโทษของการกระท าผิดกฎหมายดงักล่าว โดยระบุให้ชัดเจนว่าผู้ ท่ีท าผิด
กฎหมายจะมีความผิดอะไรบ้าง และมีโทษอย่างไร ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักมองว่าการท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ย้อนศรมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท นัน้ถือว่าเป็นจ านวนเงินท่ีน้อย 
ซึง่มีสว่นท าให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวไม่เกรงกลวักฎหมาย ท าผิดกฎหมายเป็นประจ าจนกระทัง่
เกิดความเคยชิน เน่ืองจากท าผิดกฎหมายแล้วไม่มีความผิด และเช่ือว่าอาจมีคนจ านวนหนึ่งท่ีคิดว่า
การขบัรถย้อนศรนัน้ไมผ่ิดกฎหมาย  

เน่ืองจากพฤติกรรมเช่นนีมี้ให้เห็นทัว่ไปในพทัยา เม่ือนกัท่องเท่ียวเห็นว่าคน
ไทยมีพฤติกรรมใช้รถใช้ถนนท่ีละเมิดกฎจราจร มกัง่าย ทัง้เม่ือกระท าแล้วไม่มีความผิดแต่อย่างใด 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศก็จะปฏิบตัิตาม สิ่งท่ีเกิดขึน้นีส้ร้างความเสียหายต่อภาพลกัษณ์ของ
เมืองพทัยาซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และสร้างความเสียหายต่อภาพลกัษณ์ของ
ประเทศไทย ดงัข้อความ 
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“นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศเขาก็ข่ีมอเตอร์ไซด์ หาเช่าได้ทัว่ไป ถ้าเขาเห็นว่า
คนไทยมีนิสยัข่ีแบบไร้วินยัแบบนี ้ท าแล้วไม่ผิด ต ารวจไม่จับ สะดวกด้วย 
เขาก็ท า มนัก็เลยกลายเป็นเมืองท่ีเส่ียงอนัตราย คนเดินบนฟุตบาทก็ต้อง
ระวงัวา่จะมีรถมาชนหรือเปลา่”    

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึง่กลา่ววา่ ถ้าหากย้อนกลบัไปอา่นหนงัสือพิมพ์หรือดู
จากบนัทกึของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะพบวา่อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ในพทัยานัน้ เป็นอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากการขบั
ข่ีรถจกัรยานยนต์สวนทิศทาง (ย้อนศร) หลายกรณี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่น เช่น 
หน้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น ประกอบกบัประชาชนจ านวนหนึ่งมีทศันะว่าการท่ีเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจใช้อ านาจตรวจจับผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์ย้อนศรในพัทยานัน้เป็นการใช้อ านาจกลั่นแกล้ง 
ต้องการเงินคา่ปรับ ทัง้ๆท่ีในความเป็นจริงนัน้การขบัรถย้อนศรเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดอบุตัิเหต ุ
ดงัข้อความ 

“ต ารวจเขาก็ท าหน้าท่ีของเขา พอท าบอ่ยเข้าคนก็มองว่าต ารวจกลัน่แกล้ง 
ปรับอีกแล้ว อยากได้เงิน แตไ่มย่อมมองความผิดท่ีตวัเองท า” 

ด้านนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมองว่าท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
เก่ียวข้องไมเ่ข้มงวดกบัการปฏิบตัหิน้าท่ี ปลอ่ยปละละเลยจนกระทัง่กลายเป็นความเคยชินของคนใน
สงัคม 

o การส่ือสารเพ่ือไมใ่ห้ผู้ขบัข่ีฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การส่ือสารเพ่ือไม่ให้ผู้ขบัข่ีฝ่า

ฝืนสญัญาณไฟจราจร” ผลการศึกษาพบว่า อบุตัิเหตเุก่ียวกบัการจราจรท่ีเกิดขึน้ในพทัยาหลายครัง้
เกิดจากการท่ีผู้ขบัข่ียานพาหนะฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร ทัง้การฝ่าฝืนสญัญาณไฟแดง และการฝ่า
ฝืนสญัญาณไฟเหลือง ซึ่งตามหลกัสากลนัน้ สญัญาณไฟแดง หมายถึง ผู้ขบัข่ียานพาหนะจะต้อง
หยุดรถ แต่ทว่า สิ่งท่ีเกิดขึน้ในพทัยาคือ ผู้ขบัข่ีรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และรถประเภทอ่ืนมกัจะฝ่า
ฝืนกฎจราจร มีให้เห็นทั่วไป การกระท าดังกล่าวเป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบตัิเหตุในหลายครัง้ ส่วน
สญัญาณไฟเหลืองตามหลกัสากลนัน้ หมายถึง ผู้ขบัข่ีจะต้องเตรียมหยดุรถเพ่ือให้คนเดินเท้าได้ข้าม
ถนนได้ แต่สิ่งท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยและในเมืองพทัยาคือ เม่ือผู้ ขบัข่ีรถเห็นสัญญาณไฟจราจรสี
เหลือง ก็มกัจะเหยียบหรือบิดคนัเร่งเพ่ือให้รถพุ่งตรงไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหยุดรถเม่ือมีสญัญาณ
ไฟแดง จะเห็นได้ว่า การท่ีผู้ ขบัข่ียานพาหนะในพทัยาขาดวินยัโดยไม่ปฏิบตัิตามกฎจราจรนัน้เป็น
สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดอบุตัเิหต ุดงัข้อความ 

“ส่วนใหญ่อุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้เกิดจากความประมาท ไม่ท าตามกฎจราจร เม่ือ
เห็นสญัญาณไฟเหลืองแทนท่ีคนขบัจะเตรียมตวัหยดุ ก็บิดคนัเร่งส่ง จะได้ไม่
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ติดไฟแดง บางคนัพอไฟแดง มองแล้วไม่เห็นต ารวจ คิดว่าไม่มีรถมา ฝ่าไฟ
แดงไป ก็ชนกนั น่ีคือสาเหตขุองอบุตัเิหตใุนพทัยา” 
ผู้ ให้สัมภาษณ์บางรายกล่าวว่า กฎหมายการจราจรของประเทศไทย

เหมาะสมดีแล้ว แต่ปัญหาอยู่ท่ีการบังคับใช้ท่ีไม่เข้มงวด เน่ืองจากในหลายครัง้ท่ีมองเห็นผู้ ขับข่ี
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยในขณะท่ีสญัญาณไฟจราจรแสดงเป็นสี
แดง แทนท่ีผู้ขบัข่ีจะหยดุรถ แต่กลบัเร่งเคร่ืองฝ่าสญัญาณไฟไป ทัง้ๆท่ีบริเวณส่ีแยกนัน้มีเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจยืนอยู ่ดงัข้อความ 

“เวลาขับรถติดไฟแดง ก็เห็นหลายครัง้ ไฟแดงอยู่ คนขับก็เร่งเคร่ืองไป
หน้าตาเฉย ทัง้ๆท่ีมีต ารวจยืนอยูแ่ถวนัน้ด้วย มนัแสดงให้เห็นว่าคนไทยยงั
ขาดวินยั ฝร่ังเห็นเขาก็คงงง ไมเ่ข้าใจ” 

ด้านนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศกล่าวว่าจากท่ีได้เดินทางท่องเท่ียวไปยัง
ประเทศต่างๆหลายแห่งพบว่าสิ่งท่ีอนัตรายท่ีสุดในประเทศไทยไม่ใช่การก่อการร้าย ไม่ใช่การก่อ
อาชญากรรม และไม่ใช่ภัยธรรมชาติ แต่เป็นการขับข่ียานพาหนะของคนไทยท่ีขาดวินัย และการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ จากท่ีอาศัยอยู่ในพัทยาได้พบเห็นอุบัติเหตุจากรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์ และรถประเภทอ่ืนบ่อยครัง้มากท่ีสุด ประกอบกับคนไทยมีนิสยัมกัง่าย ชอบความ
สะดวกโดยท่ีไมค่ านงึถึงสว่นรวม  

o การส่ือสารไมใ่ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเดน็ “การส่ือสารไม่ให้ผู้ขบัข่ีรถรถเร็ว

เกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด” ผลการศกึษาพบว่า การท่ีผู้ขบัข่ีขบัรถด้วยความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดนัน้ผิดกฎจราจร ซึ่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจมีอ านาจในการว่ากล่าวตกัเตือน และเปรียบเทียบปรับ
ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด การท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจติดปา้ยแจ้งให้ประชาชนทราบว่าในพืน้ท่ีแต่ละ
แห่งนัน้จะต้องขบัข่ีรถไม่เกินความเร็วเท่าใด โดยแยกรถแตล่ะประเภทไว้ให้ชดัเจน การแจ้งข่าวสาร
เชน่นีเ้หมาะสมดีแล้ว 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือมีประชาชนจ านวนหนึ่ง ท่ีมองว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐจ ากัด
ความเร็วไว้ต ่าหรือน้อยเกินความเป็นจริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวเลขจ ากัดความเร็วท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ก าหนดไว้นัน้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ เพราะถนนบางแห่งมีลกัษณะกว้างและ
เรียบ เหมาะส าหรับการขบัข่ีรถด้วยความเร็วเกินกว่า 100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐ
จ ากดัความเร็วไว้ท่ี 80 กิโลเมตร ตอ่ชัว่โมงนัน้เป็นการจ ากดัความเร็วท่ีไม่สอดคล้องกบัสภาพความ
เป็นจริง ประกอบกบัเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองยนต์ทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในปัจจบุนัพฒันา
ก้าวหน้าไปมาก ด้วยสมรรถนะของเคร่ืองยนต์และสมรรถนะของรถนัน้สามารถวิ่งด้วยความเร็วเกิน
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กว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าการขับข่ีรถด้วยความเร็วตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว้นัน้เป็นหนทางท่ีน าไปสู่ความปลอดภยัมากกว่าการขบัข่ีด้วยความเร็วเกินกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด เช่ือว่าถ้าหากผู้ขบัข่ีไม่มีธุระท่ีรีบด่วนก็จะไม่ขบัข่ีรถด้วยความเร็วเกินท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ 

ในขณะท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่าการท่ีกฎหมายจ ากดัความเร็วไว้
นัน้เป็นตวัเลขท่ีเหมาะสมดีแล้ว เพราะเช่ือว่าผู้ ท่ีท าหน้าท่ีออกกฎหมายนัน้มีเจตนาดีต่อประชาชน
และนกัทอ่งเท่ียว ทวา่สิ่งท่ีไมเ่หมาะสมคือการท่ีประชาชนไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย ดงัข้อความ 

“การท่ีเจ้าหน้าท่ีเขาออกกฎหมายมาว่าไม่ควรขบัเกินท่ีก าหนดไว้ เขาท าดี
แล้ว ถ้าหากเราขับรถเร็วเกินกว่าท่ีเขาก าหนดไว้ ก็จะมีโอกาสประสบ
อบุตัเิหตไุด้ง่าย ดงันัน้ ท าตามกฎหมายจะปลอดภยักวา่” 

 กำรให้เข้มงวดกับกำรบังคับใช้กฎหมำยอำชญำกรรม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การให้เข้มงวดกับการบงัคบัใช้
กฎหมายอาชญากรรม” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การเข้มงวดกบัคน
ไทยไม่ให้ท าร้ายนกัท่องเท่ียว ประเด็นท่ีสอง การเข้มงวดกับกลุ่มชาวต่างชาติท่ีมีอิทธิพลในพทัยา                 
ดงัตอ่ไปนี ้

o การเข้มงวดกบัคนไทยไมใ่ห้ท าร้ายนกัทอ่งเท่ียว 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การเข้มงวดกบัคนไทยไม่ให้ท า

ร้ายนกัท่องเท่ียว” ผลการศึกษาพบว่า สิ่งท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้ในพทัยาคือ คนไทยท าร้ายนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ เกิดขึน้ทางกลางวนัและกลางคืน มีทัง้ทะเลาะวิวาทกนัในเร่ืองต่างๆ และเกิดจาก
การเมาสรุา  

ทัง้นี ้ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าท่ีผ่านมาได้ข่าวคนไทยทะเลาะกับนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ มีการรุมท าร้ายร่างกายนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีถนนคนเดิน หรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า 
“วอล์กกิง้สตรีท” โดยท่ีไม่มัน่ใจว่าคนท่ีท าร้ายนกัท่องเท่ียวนัน้เป็นนกัท่องเท่ียวคนไทยหรือพนกังาน
ในร้านยา่นถนนคนเดนิ แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ท าให้ภาพลกัษณ์ของเมืองท่องเท่ียวอย่างพทัยาเสียหายใน
สายตาของนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะเมืองพทัยาประกาศให้ถนนคนเดินอยู่ในเขตท่ีเรียกว่า “แฮปปี ้
โซน”  (Happy Zone) คือมาเท่ียวพทัยาแล้วมีความสุข แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้กลบักลายเป็นความทุกข์ใจ 
ความเสียใจท่ีถกูคนไทยเจ้าของพืน้ท่ีท าร้าย 

ผู้ ให้ ข้อมูลหลักอีกรายหนึ่งกล่าวว่า ท่ีผ่านมามีข่าวคนไทยรุมท าร้าย
นกัทอ่งเท่ียวชาวอินเดียท่ีน าเส่ือมาปนูัง่บริเวณชายหาดพทัยาใต้ ใกล้สถานีต ารวจเมืองพทัยา ซึ่งคน
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ไทยอ้างว่าพืน้ท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวนัง่อยู่นัน้มีเจ้าของ ให้ไปนัง่บริเวณอ่ืน นกัท่องเท่ียวชาวอินเดียเห็นว่า
เป็นท่ีสาธารณะจึงไม่ย้ายไปนั่งท่ีอ่ืน ท าให้คนไทยชกเข้าท่ีใบหน้าของนกัท่องเท่ียวชาวอินเดียจน
นกัท่องเท่ียวล้มลงไปกับพืน้ฟุตบาท นอกจากนี ้ยงัมีอีกเหตกุารณ์หนึ่งท่ีคนไทยท าร้ายนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ คือ ชายหนุ่มท่ีข่ีรถจกัรยานยนต์รับจ้างในพัทยาท าร้ายนกัท่องเท่ียวชาวเยอรมัน 
เพราะไม่พอใจท่ีนกัท่องเท่ียวต่อว่าเป็นภาษาองักฤษ ด้วยการเตะเข้าท่ีใบหน้าและใช้ก าปัน้ชกเข้าท่ี
ใบหน้าซ า้ก่อนท่ีประชาชนบริเวณนัน้จะเข้าห้ามปรามไว้ 

o การเข้มงวดกบักลุม่ชาวตา่งชาตท่ีิมีอิทธิพลในพทัยา 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ใ ห้ ข้อมูลหลักในประเด็น  “การเ ข้มงวดกับกลุ่ม

ชาวตา่งชาติท่ีมีอิทธิพลในพทัยา” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “แก๊งมาเฟียตา่งชาติ” ผลการศกึษาพบว่า 
ปัญหาเร่ืองแก๊งมาเฟียต่างชาติท่ีเข้ามาสร้างความเส่ือมเสียใ ห้กับเมืองพัทยามีหลายกลุ่ม 
ประกอบด้วย แก๊งมาเฟียชาวรัสเซีย เป็นแก๊งท่ีถกูกล่าวถึงมานานในพทัยา มีทัง้ท่ีเข้ามาท ามาหากิน
อยูใ่นพทัยา และเดนิทางไปกลบัในรูปของนกัทอ่งเท่ียว มีหลากหลายกลุม่ บางกลุ่มประกอบธุรกิจท า
ร้านอาหาร บางกลุ่มมีสมาชิกเป็นมือสงัหารกรณีหกัหลงัธุรกิจท่ีด าเนินการร่วมกัน ด้านแก๊งมาเฟีย
ชาวเยอรมัน  ส่วนใหญ่จะเข้ามาประกอบธุรกิจร้านบาร์เบียร์  บางส่วนท าธุ ร กิจเ ก่ียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์ และมกัจะแตง่งานกบัหญิงไทย เพราะเป็นหนทางท่ีท าให้การท าธุรกิจสะดวกมากขึน้ 
ด้านแก๊งมาเฟียชาวแอฟริกนั มกัจะก่อเหตปุลอมแปลงธนบตัร บางคนท าธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย 

แก๊งมาเฟียชาวเกาหลี เข้ามาท าธุรกิจร้านอาหาร สถานบนัเทิง ธุรกิจทวัร์ เปิด
ร้านขายของฝากให้กบนกัทอ่งเท่ียวชาวเกาหลีด้วยกนัเอง ในสว่นของการประกอบธุรกิจสถานบนัเทิง
ยามค ่าคืน มีการจดัหาโชว์ลามก อนาจาร ให้กับนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีได้ด ูโดยว่าจ้างคนไทยให้
เป็นผู้ จัดการสถานบันเทิงซึ่งมีอยู่หลายแห่ง  ด้านแก๊งมาเฟียชาวจีน มีทัง้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่    
และจีนมาเก๊า มีพฤติกรรมลกัพาตวัชาวจีนจากประเทศจีนไปเรียกคา่ไถ่ ค้ายาเสพติด และลวงหญิง
สาวชาวไทยไปค้าประเวณีท่ีประเทศจีน และแก๊งมาเฟียชาวอาหรับ หรือเรียกกนัทัว่ไปว่า “แก๊งแขก
ขาว” บางส่วนเปิดธุรกิจร้านอาหารส าหรับชาวอาหรับในเมืองพัทยา มักสร้างปัญหาด้วยการท า
พาสปอร์ตปลอมออกเร่ขาย ใช้บตัรเครดติปลอม มกัจะมีภรรยาเป็นคนไทย เพราะท าธุรกิจได้สะดวก
มากขึน้ แก๊งมาเฟียชาวยโุรป มาจากหลากหลายประเทศ มกัเข้ามาลงทนุท าธุรกิจในพทัยา บางส่วน
ตดิตอ่หญิงไทยให้ไปค้าประเวณีในยโุรป บางสว่นลงทนุธุรกิจบาร์เบียร์  

5.2.5 กำรส่ือสำรให้เจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำใจบทบำทของตนเอง 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าใจ
บทบาทของตนเอง” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การส่ือสารให้
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เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเข้าใจบทบาทของตนเอง ประเด็นท่ีสอง การส่ือสารให้เมืองพทัยาปรับกลยุทธ์ดึง
นกัทอ่งเท่ียวระดบัสงู (กระเป๋าหนกั) ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรส่ือสำรให้เจ้ำหน้ำที่เทศกิจเอำจริงเอำจังกับบทบำทของตนเอง 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเอา
จริงเอาจงับทบาทของตนเอง” ผลการศกึษาพบวา่ เม่ือพิจารณาจากบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงาน 
“เทศกิจ” จะพบว่าเทศกิจมีภารกิจมากมายหลายประการ เช่น การตรวจและจัดระเบียบ
ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีหาบเร่แผงลอย การดแูลความเรียบร้อยของทางเท้า การเก็บปา้ยโฆษณาท่ี
ตกหลน่ การท่ีร้านค้าบริเวณชายหาดเทน า้หรือทิง้ขยะลงบนถนนซึ่งท าให้บ้านเมืองสกปรก หรือกรณี
พ่อค้าแม่ค้าตากเสือ้ผ้าย่ืนออกไปนอกท่ีอยู่อาศยัของตนเอง ท าให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม เป็นต้น 
เหลา่นีล้้วนเป็นหน้าท่ีของเทศกิจ 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ในพัทยาคือเจ้าหน้าท่ีเทศกิจอาจจะเกิด
ความรู้สึกว่าหน้าท่ีและบทบาทบางประการนัน้ไม่ใช่หน้าท่ีหรือบทบาทของตนเอง เน่ืองจากเห็นว่า
เป็นหน้าท่ีของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง บทบาทท่ีไม่ชดัเจนนีเ้ป็นสาเหตท่ีุท าให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเลือก
ท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเด่นชดัของตนเองมากกว่าท่ีจะไปแสดงบทบาทอ่ืน ประกอบกับหน่วยงานอ่ืนก็
อาจเข้าใจวา่หน้าท่ีในบางประการนัน้เป็นหน้าท่ีและบทบาทของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ บทบาทท่ีไม่ชดัเจน
จึงมีส่วนท าให้หน่วยงานท้องถ่ินในพัทยา ทัง้เทศกิจและหน่วยงานอ่ืนไม่ได้ท าหน้าท่ีบางประการ
อยา่งเตม็ท่ี ซึง่การท าหน้าท่ีหลายอยา่งนัน้กระทบกบัการด าเนินชีวิตของพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ 
ดังนัน้ เม่ือเจ้าหน้าท่ีเทศกิจไม่มั่นใจว่าบทบาทนีเ้ป็นของตนเองหรือไม่ หากท าไปแล้วอาจถูก
ประชาชน ผู้ประกอบการร้องเรียนได้ ก็จะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ดงันัน้ วิธีการท่ีปลอดภัยคือ 
การท าหน้าท่ีตามบทบาทท่ีชัดเจนของตนเอง ส่วนหน้าท่ีอ่ืนท่ีเห็นว่าคาบเก่ียวกับบทบาทของ
หนว่ยงานอ่ืนนัน้ เจ้าหน้าท่ีเทศกิจอาจจะไมไ่ปแตะต้องมากนกั  

ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่ เทศกิจมีหน้าท่ีตรวจตราดคูวามสงบเรียบร้อยทัง้บนถนน 
และบริเวณทางเท้า บทบาทและหน้าท่ีของเทศกิจมีมากมาย ไม่ได้มีเพียงการเดินตรวจตราจบัแม่ค้า
หาบเร่ และการจดัการให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย ทัง้การจดัการกบัขยะท่ีเต็มล้นถังขยะ และนอก
ถังขยะซึ่งมีชาวบ้านน าขยะมาวางทิง้ไว้ ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ งรบกวนประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีเดิน
ผ่านไปมา เหล่านีเ้ป็นหน้าท่ีของเทศกิจท่ีจะด าเนินการเร่ืองนี ้ถ้าหากเทศกิจด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกวา่นี ้เช่ือวา่จะพบเห็นขยะล้นถงัขยะน้อยลง ดงัข้อความ 

“เทศกิจเขามีหน้าท่ีหลายอย่างนะ ไม่ใช่เพียงแต่ตรวจจับแม่ค้าหาบเร่แผง
ลอย หน้าท่ีของเขาเก่ียวข้องกับการท าให้บ้านเมืองสะอาด การท าให้
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นกัท่องเท่ียวรู้สึกว่าปลอดภัย คือ มาเท่ียวพทัยาแล้วเกิดความรู้สึกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของเขา หน้าท่ีเหล่านี เ้ ป็นงานของเทศกิจทัง้สิ น้            
แตภ่ารกิจบางอยา่งของเทศกิจถกูละเลย”  

ทัง้นี ้ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีเทศกิจควรเข้มงวดกับการท าหน้าท่ีของ
ตนเอให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ท าให้เมืองพทัยาไม่สะอาดเท่าท่ีควรจะเป็น ตวัอย่างเช่น การท่ีประชาชน
น าขยะมาทิง้ไว้ข้างถงัขยะ ขยะล้นถงุส่งกลิ่นเหม็นออกมานอกถงุ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ
ท่ีจะต้องตกัเตือน จบักมุ ด าเนินคดี แต่ทว่ายงัคงเห็นความไม่สะอาด ไม่เรียบร้อยอยู่ทัว่ไป แสดงให้
เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าท่ีของตนเองบางประการ       
ดงัข้อความ 

“อย่างท่ีเห็น ถ้ามีคนมาทิง้ขยะข้างทาง หรือทิง้ขยะนอกถังขยะ เอาใส่ถงุแต่
ขยะล้นทะลกัออกมา เหม็นคลุ้ งไปหมด เป็นหน้าท่ีของใคร ของเทศกิจหรือ
เปล่า ถ้าใช่ แล้วเทศกิจจบัหรือเปล่า ถ้าจบัแล้วท าไมมนัจึงมีให้เห็นมากมาย
ขนาดนี”้ 

นอกจากนี ้เทศกิจยงัมีบทบาทหน้าท่ีในการดแูลมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณ
ชายหาดพทัยาทุกแห่ง จะเห็นว่าในแต่ละวนัจะมีรถบสัขนาดใหญ่หลายคนัจอดรับส่งนกัท่องเท่ียว
ท่ีมารับประทานอาหารตามร้านอาหารและโรงแรมตา่งๆ สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ คนขบัรถจะไม่ดบัเคร่ืองยนต์ 
สร้างมลพิษให้กับประชาชน นกัท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียงท่ีเขาต้องการอากาศบริสุทธ์ิท่ีพดัมาจาก
ทะเล แต่ทว่าปัจจุบันยังคงพบเห็นรถบัสจอดรับส่งนักท่องเท่ียวโดยท่ีไม่ดับเคร่ืองยนต์อยู่ทั่วไป    
แสดงให้เห็นถึงการละเลยหน้าท่ีของตนเองในบางประการ ดงัข้อความ 

“เร่ืองมลพิษก็ส าคญั เป็นงานของเทศกิจหรือเปล่า รถบสัหลายคนัจอดรับส่ง
นกัท่องเท่ียว คนขบัรถไม่ยอมดบัเคร่ืองยนต์ พ่นควนัเสียออกมารบกวนคน
แถวนัน้ รบกวนนกัทอ่งเท่ียว” 

  กำรส่ือสำรให้เมืองพัทยำปรับกลยุทธ์ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับสูง 
(กระเป๋ำหนัก) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การส่ือสารให้เมืองพทัยาปรับกล
ยุทธ์ดึงกลุ่มนักท่องเท่ียวระดับสูง (กระเป๋าหนัก)” ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ประกอบด้วย ประเดน็แรก การดงึนกัท่องเท่ียวระดบัสงู (กระเป๋าหนกั) ชาวจีน ประเด็นท่ีสอง การดงึ
นกัทอ่งเท่ียวระดบัสงู (กระเป๋าหนกั) จากประเทศตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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o การดงึนกัทอ่งเท่ียวระดบัสงูชาวจีน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในพทัยาในประเด็น “การดึงนกัท่องเท่ียว

ระดบัสงูชาวจีน” ผลการศกึษาพบวา่ประชาชนในพทัยามีรายได้หลกัมาจากนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีพบว่าเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพัทยาเพิ่มขึน้  แต่ปัจจุบันสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในพทัยาประการหนึ่งคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพชาวจีนนัน้ลดจ านวนลงอย่างมาก รัฐบาล
ไทยควรจะให้ความส าคัญกับปัญหานี ้เพราะเก่ียวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชน
หลากหลายอาชีพในเมืองพทัยา 

ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า การแสดงออกของรัฐบาลไทยท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนัน้มีความส าคญัมาก เก่ียวข้อง
เช่ือมโยงกบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชาชน หากรัฐบาลของประเทศจีนและประชาชน
ในประเทศจีนเกิดความรู้สึกไม่เห็นด้วย หรือไม่พอใจการกระท าบางประการของผู้ น ารัฐบาลของไทย 
อาจจะส่งผลท าให้นกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะยกเลิกการวางแผนการเดินทางมายงัประเทศไทย ทัง้ท่ีได้
วางแผนไว้ลว่งหน้าแล้ว ซึง่นัน่หมายถึงการสญูเสียโอกาสท่ีจะได้รับรายได้ของประชาชนหลากหลาย
อาชีพในเมืองพทัยา 

ข้อความข้างต้นสอดรับกบัความคิดเห็นของผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีมอง
ว่านกัท่องเท่ียวชาวจีนเป็นกลุ่มท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยามากท่ีสุด รับรู้ได้จากการติดตาม
ข่าวสารผ่านส่ือมวลชนและส่ือสงัคม (Social Media) ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวชาวจีนจ านวนมากนิยม
ซือ้สินค้าคณุภาพท่ีมีราคาแพง หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “สินค้าแบรนด์เนม” (Brand Name) ในขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเช่นเดียวกันท่ีมีรสนิยมเลือกซือ้สินค้าท่ีผลิตโดยคนไทย เช่น เคร่ืองใช้ตา่งๆ 
ของฝาก เคร่ืองประดบัท่ีผลิตโดยคนไทย เป็นต้น ประกอบกับในการเดินทางมาพกัผ่อนในประเทศ
ไทยนัน้ นักท่องเท่ียวจากประเทศจีนมักจะมากันเป็นกลุ่ม และพักแรมติดต่อกันหลายวัน ท าให้
ผู้ประกอบการและพนกังานโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารในเมืองพทัยามีรายได้ 

  ในขณะเดียวกนั เม่ือพิจารณาจากผลกระทบด้านอ่ืนท่ีมีตอ่นกัท่องเท่ียวชาว
จีนจะพบว่าระยะหลงัได้มีข่าวการประทุษร้ายนกัท่องเท่ียวชาวจีนบ่อยครัง้ ทัง้การเรียกเก็บเงินจาก
การใช้บริการประเภทตา่งๆท่ีแพงเกินจริง เช่น การเรียกเก็บเงินคา่โดยสารรถสองแถวท่ีแพงเกินจริง 
การเรียกเก็บเงินคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแพงเกินจริง การล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียวชาวจีน การท า
ร้ายร่างกายนักท่องเท่ียวชาวจีน และปัญหาอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่ งปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในพทัยาได้ท าให้นกัท่องเท่ียวชาวจีนจ านวนมากรู้สึกหวาดกลวัว่าเม่ือเดินทาง
มายังพัทยาอาจจะท าให้ตนเองและคนใกล้ชิดไม่ปลอดภัย ด้วยเหตุนี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า 
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หนว่ยงานภาครัฐในพทัยาและรัฐบาลไทยควรตระหนกัถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ และเร่งแก้ไขปัญหา
นีอ้ยา่งเร่งดว่น   

o การดงึนกัทอ่งเท่ียวระดบัสงูจากประเทศตา่งๆ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในพทัยาในประเด็น “การดึงนกัท่องเท่ียว

ระดบัสูงจากประเทศตา่งๆ” ผลการศึกษาพบว่า รายได้หลกัของประชาชนในพทัยามาจากภาคการ
ทอ่งเท่ียว โดยเฉพาะจากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางมาจากทัว่ทกุมมุโลก ซึ่งรัฐบาลไทย
ตระหนกัข้อนีดี้ สิ่งท่ีควรจะปรับปรุงคือ การปรับกลยุทธ์ดึงนกัท่องเท่ียวกระเป๋าหนกัให้มาท่องเท่ียว
ในพัทยามากขึน้ ทัง้นักท่องเท่ียวจากประเทศสหรัฐอเมริกา นักท่องเท่ียวจากประเทศในกลุ่ ม
ตะวันออกกลาง นกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งนักท่องเท่ียวกลุ่มนีอ้าจจะมีอายุมากกว่า
นักท่องเท่ียวท่ีก าลังอยู่ในวันรุ่น เน่ืองจากมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีศักยภาพในการซือ้สูงกว่า
นกัทอ่งเท่ียวกลุม่อ่ืน 

ทัง้นี ้สิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวระดบัสงูซึ่งมีฐานะร ่ารวย หรือท่ีเรียกว่า “นกัท่องเท่ียว
กระเป๋าหนกั” จากประเทศตา่งๆทัว่โลกมกัจะกงัวลใจเป็นพิเศษคือความต้องการได้รับประกนัว่าเม่ือ
เดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยาแล้วทรัพย์สินท่ีมีคา่ของตนเองจะปลอดภยั การด าเนินชีวิตในพทัยา
จะได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐ ไม่ถกูโจรกรรม ไม่ถกูผู้ ไม่หวงัดีประทษุร้ายนกัท่องเท่ียวใน
พทัยาตามท่ีเป็นข่าวดงัไปทัว่โลก ด้วยเหตนีุ ้จึงเห็นว่าผู้บริหารประเทศไทยและผู้บริหารเมืองพทัยา
จะต้องเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย ปรับภาพลักษณ์ของการบังคับใช้กฎหมายท่ีขาด
ประสิทธิภาพในพัทยาเสียใหม่ เพ่ือให้นักท่อง เท่ียวกระเป๋าหนักรับรู้และตัดสินใจเดินทางมา
ทอ่งเท่ียวในพทัยา ดงัข้อความ 

“นกัทอ่งเท่ียวกลุ่ม High End ท่ีมีเงินเขาก็อยากจะมาเท่ียวพทัยา แตส่ิ่งท่ี
เขากงัวลก็คือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของเขา เขามีทรัพย์สิน
ท่ีมีคา่ ถ้าเขาไมม่ัน่ใจในความปลอดภยัเขาก็ไมม่า” 

5.2.6 กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงสุขอนำมัยท่ีได้มำตรฐำน 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การส่ือสารเพ่ือสร้างสุขอนามยัท่ีได้
มาตรฐาน” ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ีหนึ่ง การส่ือสารให้ตระหนกัถึง
อันตรายจากสัตว์น าโรค ส่วนท่ีสอง การส่ือสารให้ตระหนักถึงความสะอาดของเคร่ืองใช้ อาหาร     
และน า้ ดงัตอ่ไปนี ้
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 กำรส่ือสำรให้ตระหนักถงึอันตรำยจำกสัตว์น ำโรค 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารให้ตระหนกัถึงอนัตราย

จากสตัว์น าโรค” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นแรก การส่ือสารให้
ตระหนกัถึงอนัตรายจากหน ูประเดน็ท่ีสอง การส่ือสารให้ตระหนกัถึงอนัตรายจากสนุขั ดงัตอ่ไปนี ้

o การส่ือสารให้ตระหนกัถึงอนัตรายจากหน ู
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารให้ตระหนักถึง

อันตรายจากหนู” ผลการศึกษาพบว่าอาคารบ้านเรือนในพัทยาส่วนใหญ่ยังคงเป็นอาคารเก่า ท่ี
ก่อสร้างติดกันและอยู่ใกล้เคียงกัน เช่น หอพกัท่ีสร้างมานานกว่า 20 ปี ซึ่งหลายแห่งอยู่ในสภาพ
สกปรกและดเูก่าแก่ เน่ืองจากเจ้าของอาคารมกัจะน าเอาวสัด ุอปุกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาวาง
กองทิง้ไว้และไมไ่ด้ท าความสะอาดสม ่าเสมอ เม่ือสิ่งของตา่งๆวางระเกะระกะ ท าให้เจ้าของพืน้ท่ีดแูล
ไมท่ัว่ถึง จงึท าให้บริเวณนัน้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ “หน”ู จ านวนมาก 

ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า “หนู” เป็นปัญหาใหญ่ท่ีชาวเมืองพทัยาเห็นว่ายงัไม่
สามารถก าจัดให้หมดไปได้ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านสุขอนามัยของเมืองพัทยาท่ีมีนักท่องเท่ียว
จ านวนมาก นกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็น “หนู” ได้ทั่วไปตามท่อระบายน า้แทบทุกแห่ง ถึงแม้ว่าท่ี
ผา่นมาจะมีหน่วยงานราชการลงพืน้ท่ีก าจดัหนูและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันก าจดัหนูหลายครัง้
แล้วก็ตาม ทัง้การน ากรงดกัหนูมาแจกให้ประชาชน การน าสารเคมีก าจัดหนูมาใช้ในตลาดและ
บริเวณอ่ืนๆ แตก็่ยงัคงมีหนใูห้เห็นทัว่ไป 

ผู้ ให้สัมภาษณ์บางรายกล่าวว่าหน่วยงานราชการในพัทยาได้รณรงค์ให้
ประชาชน พ่อค้า แม่ค้าในตลาด และพ่อค้าท่ีประกอบธุรกิจบริเวณชายหาดพัทยาให้ก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุ์หน ูซึง่ถือว่าเป็นสตัว์ท่ีน ามาโรคตา่งๆมาสู่คน ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนทิง้ขยะลงในถงั
ขยะ และทิง้ขยะทุกวันโดยคดัแยกขยะให้เรียบร้อยก่อนทิง้ เป็นการป้องกันมิให้หนูมากัดแทะเศษ
อาหารได้ เม่ือหนูกัดแทะสิ่งสกปรกแล้วมากินวัตถุดิบท่ีใช้ประกอบการท าอาหาร เช่น เดินบนผัก 
เขียง หรือเดินบนอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบอาหาร ก็จะท าให้เชือ้โรคจากหนูแพร่กระจายไปยังภาชนะ
เหล่านัน้ เม่ือคนกินอาหารเข้าไปก็อาจจะติดเชือ้โรคได้ ด้วยเหตุนี ้หน่วยงานภาครัฐในพัทยาจึง
รณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ถึงโรคภัยท่ีมากับสตัว์ชนิดนี ้ทัง้กาฬโรค โรคฉ่ีหน ูและโรคเก่ียวกบัทางเดิน
อาหาร  

ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่านอกจากหนจูะเป็นท่ีมาของโรคภยัตา่งๆแล้ว 
หนยูงัสร้างความเดือดร้อนให้กบัชาวเมืองพทัยา ทัง้กดัสายไฟฟ้า สายส่งสญัญาณอ่ืนๆขาด ส่งผลให้
เกิดไฟฟ้าลดัวงจรท่ีน ามาสู่การเกิดอคัคีภยัได้ ประกอบกบัท่ีผ่านมาได้รับรู้ว่าหน่วยงานสาธารณสุข
ในพทัยาได้ลงพืน้ท่ีชกัจูงให้ประชาชนตระหนักถึงอนัตรายจากหนู ซึ่งเป็นพาหะน าโรคภัยมาสู่คน 
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โดยก าชบัให้ประชาชน พ่อค้า แม่ค้าในพทัยาจดัวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ และลดแหล่งอาหารของ
หน ูเพ่ือไมใ่ห้หนขูยายพนัธุ์มากขึน้ ดงัข้อความ 

“ท่ีผ่านมาหน่วยงานสาธารณสุขเขาก็ลงพืน้ท่ีนะ รณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า
ในตลาดหาวิธีก าจัดหนู ไม่ทิง้เศษอาหารไว้ให้ หนูท่ีพัทยาอุดมสมบูรณ์ 
ตวัใหญ่มาก” 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศบางรายท่ีพักอาศยัอยู่ในพัทยาเป็นเวลานาน
กล่าวว่าเคยพบเห็นหนูทัง้ในตลาดสดและในสถานท่ีต่างๆบ่อยครัง้ โดยเฉพาะบริเวณริมทางเท้า     
ซึ่งบางแห่งจะมี “ช่อง” หรือ “รู” ท่ีหนวูิ่งไปมาได้ นอกจากบริเวณริมทางเท้าแล้ว ยงัพบเห็นหนกู าลงั
กินเศษอาหารอยูใ่นถงัขยะเป็นประจ า  

o การส่ือสารให้ตระหนกัถึงอนัตรายจากสนุขั 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารให้ตระหนักถึง

อนัตรายจากสุนขั” ผลการศึกษาพบว่าท่ีผ่านมาได้เกิดเหตสุนุขักดักนั ท าให้สิ่งของบริเวณใกล้เดียง
ได้รับความเสียหาย บางครัง้ก็กัดนักท่องเท่ียว ซึ่งในหลายครัง้นัน้พบว่าสุนัขดงักล่าวไม่มีเจ้าของ 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่มีบุคคลใดท่ีกล่าวอ้างยอมรับว่าเป็นสุนัขของตนเอง ผู้ เสียหายจึงออกค่า
รักษาพยาบาลด้วยตนเอง  

ผู้ ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า เมืองพัทยาประสบปัญหามีสุนัขจรจัดอยู่
จ านวนมาก เป็นปัญหาท่ีหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ีหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอด ส่วนหนึ่งของปัญหา
ท่ีเกิดขึน้นัน้มีสาเหตมุาจากประชาชนน าสุนขัมาทิง้ไว้เน่ืองจากไม่ต้องการดแูลอีกตอ่ไป ท าให้สุนขั
เดินออกหากินอาหารทัว่ไป กัดกบัสนุขัตวัอ่ืนๆ สร้างปัญหาให้กบัประชาชนบริเวณใกล้เคียงและต่อ
นกัทอ่งเท่ียวมาโดยตลอด ดงัข้อความ 

“เร่ืองปัญหาสนุขัจรจดัในพทัยามีมานานแล้ว ปัจจบุนัก็ยงัมีอยู่ เพราะคน
มกัจะน ามาทิง้ไว้ คือเลีย้งแล้วแตไ่ม่อยากเลีย้งตอ่ ก็เอามาปล่อย เม่ือมนั
หิว มนัก็เดินหาอาหารไปทัว่ พอมาเจอกัน มนัก็กัดกัน สร้างปัญหาให้กับ
คนแถวนัน้”   

ผู้ ให้สัมภาษณ์บางรายกล่าวว่า ท่ีผ่านมาหน่วยงานรัฐท่ีเ ก่ียวข้องได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าวนี ้โดยการจบัสนุขัท าหมนั และฉีดยาคมุก าเนิด เพ่ือลดอตัราการเกิด
ของสุนขัจรจดัในพทัยา เป็นการลดพาหะท่ีน าเชือ้โรคมาสู่ร่างกายคน นอกจากการจบัท าหมนัแล้ว 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้จดัให้มีการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้าอีกด้วย 
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  กำรส่ือสำรให้ตระหนักถงึควำมสะอำดของเคร่ืองใช้ อำหำร และน ำ้ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การส่ือสารให้ตระหนักถึงความ

สะอาดของเคร่ืองใช้ อาหาร และน า้” ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ประกอบด้วย ประเดน็แรก การช าระสิ่งสกปรกลงบนพืน้ถนน ประเด็นท่ีสอง การไม่สวมหมวก ถงุมือ
ขณะปรุงอาหาร ดงัตอ่ไปนี ้

o  การช าระสิ่งสกปรกลงบนพืน้ถนน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การช าระสิ่งสกปรกลงบนพืน้

ถนน” ผลการศกึษาพบวา่ผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารในพทัยาจ านวนหนึง่ช าระสิ่งสกปรกด้วยการ
ล้าง เท สิ่งของสกปรกลงบนพืน้ถนน ท าให้เศษอาหารจ านวนมากตกเกล่ือนกลาดอยู่บนพืน้ถนน    
อีกทัง้ยังเทน า้ผงซักฟอกท่ีใช้แล้วนองบนพืน้ถนน เป็นภาพท่ีอุจาดสายตาประชาชนท่ีสัญจรไปมา
และต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก
อยา่งเมืองพทัยาเสียหาย ดงัภาพ 5.25 

ภาพ 5.25 
แสดงภาพผู้ประกอบการรายยอ่ยเทสิ่งปฏิกลูลงบนพืน้ถนน 

 
 
 
 
 
 
 

     
         ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่าจากท่ีอาศยัอยู่ในพทัยามายาวนาน ได้พบ 
เห็นผู้ประกอบการรายยอ่ยเทน า้เสียและสิ่งปฏิกลูทิง้ลงถนนหลายครัง้จนชินตา และเช่ือว่าประชาชน
คนไทยจ านวนมากได้เคยพบเห็นการกระท าลกัษณะนีม้าแล้วเช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นท่ีเมืองพทัยา 
และพืน้ท่ีอ่ืนๆในประเทศไทย ดงัข้อความ  

“ตัง้แตอ่ยูพ่ทัยามายอมรับวา่เห็นท่ีพ่อค้า แม่ค้าเทน า้เสีย สิ่งปฏิกลูเหล่านี ้
ลงบนถนนหลายครัง้ คือเห็นจนชินตา ดเูป็นเร่ืองธรรมดาไปแล้ว แตจ่ริงๆ
แล้วมนัไมถ่กู”  
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o การไมส่วมหมวกและถงุมือขณะปรุงอาหาร  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การไม่สวมหมวกและถุงมือ 

ขณะปรุงอาหาร” ผลการศึกษาพบว่า การสวมหมวกขณะปรุงอาหารนัน้มีข้อดีคือช่วยปอ้งกันกลิ่น 
และควนัจากกระทะไมใ่ห้กระทบเส้นผมของแมค้่า ซึง่ถ้าหากแม่ค้าไม่สวมหมวกขณะปรุงอาหารก็จะ
ท าให้เส้นผมสกปรก มีกลิ่นเหม็น นอกจากนี ้การสวมหมวกขณะปรุงอาหารยงัช่วยไม่ให้เส้นผมของ 
ผู้ประกอบการตกหลน่ใสล่งไปในอาหารอีกด้วย   

ผู้ ให้ข้อมูลหลักบางรายกล่าวว่าการสวมถุงมือขณะปรุงอาหารนัน้ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าผู้ประกอบการใส่ใจในสุขอนามยัและสขุภาพของผู้บริโภค ในทางกลบักัน 
เม่ือพบเห็นผู้ประกอบการรายย่อยท่ีปรุงอาหารโดยท่ีไม่สวมถุงมือ ใช้มือหยิบอาหารแต่ละอย่าง
น ามาใส่รวมกันนัน้ เกิดความรู้สึกว่าผู้ ประกอบการละเลย ไม่ใส่ใจในความสะอาดและความ
ปลอดภยัของผู้บริโภค เช่ือวา่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีพบเห็นก็จะเกิดความรู้สึกไม่แตกตา่งกนั  
ดงัข้อความ  

“เคยเห็นแมค้่าขายก๋วยเตี๋ยวหยิบโน่นหยิบน่ีใส่ชาม ไม่สวมถงุมือ เราก็ยืน
ดอูยู่ ดมูนัไม่น่ากิน มือเขาหยิบจบัอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ แตม่าหยิบอาหารให้
เรากิน เขานา่จะใสถ่งุมือให้เรียบร้อย”   

การสวมใส่ถุงมือยางจะช่วยปกปอ้งผู้บริโภคจากการปนเปือ้นของสิ่งสกปรก
ในอาหาร ดงัจะเห็นได้จากพ่อครัวท่ีปฏิบตัิงานในร้านอาหารขนาดใหญ่ หรือในภัตตาคาร โรงแรม      
ท่ีพ่อครัวมกัจะสวมถุงมือหยิบจับอาหาร เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ปรุงอาหารใส่ใจในสุขภาพของ
ผู้ บริโภค เน่ืองจากการสวมถุงมือจะช่วยให้ปลอดภัยจากเชือ้โรคมากกว่าการไม่สวมถุงมือ              
ดงัข้อความ 

“การสวมถุงมือมันช่วยป้องกันไม่ให้เชือ้โรคจากเล็บ จากมือเราลงไปใน
อาหาร มนัดสูะอาดมากขึน้”  

จากการศกึษาในประเดน็ “สภาพปัญหาและการสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวใน
พัทยา” ผู้ วิจัยแบ่งการสรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ตามประเด็นท่ีน าเสนอไว้ ได้แก่                  
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักถึงสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้นักท่องเท่ี ยวในพัทยาไม่ปลอดภัย          
และ ประเดน็ วิธีการสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวในพทัยา ดงันี ้

ประเดน็แรก สภาพปัญหาท่ีท าให้นกัทอ่งเท่ียวในพทัยาไมป่ลอดภยั  
จากการศึกษาในประเด็นสภาพปัญหาท่ีท าให้นักท่องเท่ียวในพัทยาไม่ปลอดภัยนัน้    

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นแรก สาเหตุอันเน่ืองมาจาก
โครงสร้างพืน้ฐานของเมืองพทัยาท่ีไม่ได้มาตรฐาน ผลการศกึษาสรุปได้ว่า การขนส่งมวลชนในเมือง
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พัทยานัน้ไม่มีมาตรฐานท่ีดีพอ ดงัจะเห็นได้จากเกิดปัญหาผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ีกับผู้ ให้บริการรถ
แท็กซ่ีอเูบอร์ท่ีมกัจะทะเลาะกนับอ่ยครัง้ เน่ืองจากการแย่งผู้ โดยสารกนั อีกปัญหาหนึ่งคือ คนขบัรถ
สองแถวในพัทยามักไม่จอดรถในท่ีซึ่งให้จอด ในหลายครัง้จะเห็นได้ว่าจอดกีดขวางทางจราจร  
เพราะผู้ขบัข่ีต้องการรับผู้ โดยสาร ท าให้รถคนัท่ีขบัตามมาด้านหลงัหยดุชะงกั ปัญหานีผู้้ ให้สมัภาษณ์
มองวา่เกิดจากการขบัข่ีท่ีขาดวินยัและการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีหยอ่นยาน ไมเ่ข้มงวด  

โครงสร้างพืน้ฐานของเมืองท่ีไม่มีมาตรฐานอีกประการหนึ่งคือ การช ารุดทรุดโทรมของ
ทางเท้า ทัง้ก้อนอิฐบนทางเท้าท่ีช ารุด และวสัดกุ่อสร้างทางเท้าประเภทอ่ืนช ารุด เช่น ท่อพีวีซีแตก   
ท าให้น า้ไหลนองพืน้ เป็นต้น เม่ือทางเท้าช ารุดทรุดโทรม ท าให้นกัท่องเท่ียวจ าต้องเล่ียงไปเดินบน
ถนน ซึ่งเส่ียงต่อการได้รับอุบัติเหตุจากทัง้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถประเภทอ่ืน ทัง้นี ้ผู้ ให้
สมัภาษณ์กล่าวว่าทางเท้าในพทัยานัน้คบัแคบเกินไป หน่วยงานรัฐควรจะปรับปรุงให้มีความกว้าง
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ขณะท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่าสาเหตท่ีุท าให้นกัท่องเท่ียวจ าต้องเล่ียงไป
เดนิบนถนนนัน้เน่ืองจากการไม่เข้มงวดกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย ท าให้ผู้ประกอบการบริเวณนัน้วาง
สิ่งของย่ืนออกมาบนทางเท้า กล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการบางรายใช้ทางเท้าส าหรับการวางสิ่งของ
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมองเห็นได้ชัดเจน ประกอบกับผู้ประกอบการรายย่อยท่ีน ารถเข็นมาจอดขาย
สินค้าบนทางเท้า ท าให้นกัทอ่งเท่ียวไมส่ามารถเดนิบนทางเท้าได้  

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีไม่ได้มาตรฐานประการตอ่มาคือ การวางผงัเมืองขาดประสิทธิภาพ 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านการวางผังเมืองท่ีขาดประสิทธิภาพในพัทยานัน้ เป็นปัญหาอัน
เน่ืองมาจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ินท่ีจะต้องบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั ถึงแม้การบงัคบัใช้
กฎหมายนัน้จะกระทบต่อผู้ประกอบการก็ตาม แต่ทว่าหน่วยงานรัฐมักจะค านึงถึงความรู้สึกของ
ประชาชนในพืน้ท่ีมากจนเกินไป ไม่กล้าใช้อ านาจหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมาย ซึ่งอาจจะส่งผลท า
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเดือดร้อนจากการพฒันาเมืองพทัยา สิ่งท่ีเกิดขึน้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ขาดความตระหนักถึงการท าหน้าท่ีของตนเองอย่างเคร่งครัด ผู้ ให้ข้อมูลหลกับางรายกล่าวว่าสิ่งท่ี
ผู้ บริหารเมืองพัทยาควรจะพัฒนาขึน้เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวในพัทยาคือ การสร้างห้องน า้ท่ีได้
มาตรฐานเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ใช้บริการโดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย เน่ืองจากในการด าเนินชีวิตของมนษุย์
นัน้ การขบัถ่ายเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคญั เม่ือพิจารณาจากห้องน า้สาธารณะในเมืองพทัยาจะ
เห็นว่ามีน้อยมาก ทัง้ๆท่ีพทัยาประกอบด้วยประชาชน นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศจ านวนมาก  

สาเหตุท่ีท าให้นักท่องเท่ียวในพัทยาไม่ปลอดภัยประการต่อมาคือ ความประมาท        
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประกอบด้วย เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการโรงแรมท่ีท าให้เกิด
อุบตัิเหตุลิฟท์โดยสารของโรงแรมตก ท าให้นักท่องเท่ียวได้รับบาดเจ็บ และความไม่ปลอดภัยอัน
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เน่ืองมาจากการขึน้เรือ ผลการศกึษาในประเด็นนีส้รุปได้ว่าเม่ือนกัท่องเท่ียวลงเรือเพ่ือเดินทางไปยงั
เกาะล้าน จงัหวดัชลบุรี ได้เกิดเพลิงไหม้เรือขึน้ ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งหาทางช่วยเหลือ
นกัทอ่งเท่ียวกนัจ้าละหวัน่ แตก็่ท าให้นกัท่องเท่ียวหลายรายเสียชีวิตจากการจมน า้ทะเล ซึ่งอบุตัิเหตุ
ทางน า้ท่ีเกิดขึน้ได้สร้างความเสียหายตอ่ภาพลกัษณ์ของเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดงัเช่นเมืองพทัยา
อยา่งมาก 

สาเหตท่ีุท าให้นกัทอ่งเท่ียวในพทัยาไม่ปลอดภยัประการตอ่มาคือ การแบง่เขตทางน า้ท่ี
ไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้นักท่องเท่ียวขับข่ี เจ็ทสกีไปชนกับเรือเร็ว หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า     
“สปีดโบ้ท” (Speed Boat) ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะผู้ประกอบการอธิบายวิธีการใช้เทคโนโลยีในเจ็ทสกีไม่
ละเอียด ประกอบกบัไมไ่ด้อธิบายให้นกัท่องเท่ียวเข้าใจว่าพืน้ท่ีบริเวณใดท่ีห้ามไม่ให้นกัท่องเท่ียวขบั
ข่ีเจ็ทสกีเข้าไปได้ ท าให้นักท่องเท่ียวขับเจ็ทสกีไปชนกับโขดหินบ้าง ชนกับเรือเร็วบ้าง และชน
นกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัว่ายน า้เล่นอยู่ในทะเล การท่ีผู้ประกอบการไม่อธิบายวิธีการใช้เทคโนโลยีและ
พืน้ท่ีซึ่งห้ามขบัข่ีเจ็ทสกีผ่านเข้าไปนัน้เป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดอุบตัิเหตทุางน า้ในพทัยาขึน้หลายครัง้     
มีทัง้ผู้ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

สาเหตุท่ีท าให้นักท่องเท่ียวในพัทยาไม่ปลอดภัยประการต่อมาคือ การบังคับใช้
กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเด็นการขาดความเข้มงวดกับผู้ ขับข่ีรถรับจ้าง
สาธารณะ ประเด็น การขาดความเข้มงวดกบัผู้ประกอบการ และประเด็น การขาดความเข้มงวดกับ
ประชาชนทิง้ขยะไม่เป็นท่ี ในประเด็นแรกคือ เจ้าหน้าท่ีรัฐขาดความเข้มงวดกับผู้ ขับข่ีรถรับจ้าง
สาธารณะนัน้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะแปลกใจมากท่ีเห็นคนไทยข่ี
รถจกัรยานยนต์บนทางเท้า และข่ีย้อนทิศทาง หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “ข่ีย้อนศร” เน่ืองจากไม่เคยพบ
เห็นในประเทศใดมาก่อน การท่ีได้อาศยัอยู่ในพทัยาได้พบเห็นพฤติกรรมเช่นนีจ้นเคยชิน ส่วนการขบั
ข่ีรถจกัรยานยนต์บนทางเท้านัน้ นกัท่องเท่ียวกล่าวว่าประชาชนท่ีเดินอยู่บนทางเท้ากลบัหลบทางให้
ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์บนทางเท้า ทัง้ๆท่ีทางเท้านัน้มีไว้ส าหรับให้คนเดนิเท้า จงึเป็นสิ่งท่ีนา่แปลกใจ 

ประเดน็ท่ีสองคือ เจ้าหน้าท่ีรัฐขาดความเข้มงวดกบัแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ผลการศกึษา
สรุปได้วา่ พอ่ค้า แมค้่า ท่ีหาบเร่ของขายนัน้มกัจะตัง้วางสิ่งของบนทางเท้า เพ่ือรอให้นกัท่องเท่ียวเดิน
ผา่นและแวะซือ้สินค้า ซึ่งการวางสิ่งของบนทางเท้านัน้ได้ท าให้นกัท่องเท่ียวจ าเป็นต้องหลบเล่ียงไป
เดินบนถนน ซึ่งเส่ียงต่อการได้รับอุบตัิเหต ุเช่น เส่ียงต่อการถูกรถเฉ่ียวชน ผู้ ให้สัมภาษณ์บางราย
กล่าวว่า แม่ค้าบางรายไม่ได้หาบเร่ของมาวางไว้บนทางเท้า แต่ตัง้โต๊ะขนาดใหญ่วางขายสินค้าบน
ทางเท้า ซึง่รบกวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิบนทางเท้าบริเวณนัน้ 

ประเดน็ท่ีสามคือ เจ้าหน้าท่ีรัฐขาดความเข้มงวดกบัผู้ประกอบการ ผลการศกึษาสรุปได้
วา่ ปัญหาท่ีท าให้ทศันียภาพบริเวณชายหาดพทัยาดไูมง่ดงามประการหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการร้านค้า
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มกัง่าย โดยเฉพาะการประกอบอาหารแล้วน าเอาเศษอาหารทิง้ลงในถงัขยะของตนเอง ทัง้ขยะแห้ง
และขยะเปียก เม่ือถงัขยะเตม็ผู้ประกอบการได้น าไปทิง้ลงในถงัขยะท่ีหน่วยงานของรัฐจดัไว้ให้ ท าให้
เศษอาหารท่ีเปียกแฉะปนกบัขยะประเภทอ่ืน ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทัว่บริเวณใกล้เคียง สิ่งท่ีเกิดขึน้อีก
ประการหนึง่คือ การท่ีผู้ประกอบการได้สร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวไว้บริเวณชายหาด เพ่ือให้คนงานได้พกั
อาศยัระหว่างการก่อสร้างอาคารอ่ืน ท าให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวรู้สึกแปลกใจท่ีเห็นการสร้างท่ี
พกัอาศยัชัว่คราว (แคมป์) บนชายหาดท่ีมีประชาชนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลา สิ่งท่ี เกิดขึน้ได้ท า
ให้ภาพลกัษณ์ของเมืองพทัยาเสียหาย 

ประเด็นท่ีส่ี คือ เจ้าหน้าท่ีรัฐขาดความเข้มงวดกับประชาชนท่ีมักจะทิง้ขยะไม่เป็นท่ี 
ประเดน็นีเ้ป็นประเด็นท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์หลายรายกล่าวถึง โดยเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐควรจะเข้มงวดด้วย
การบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่ เม่ือเห็นคนทิง้ขยะไม่เป็นท่ี หรือทิง้ขยะลง
พืน้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจเก่ียวข้องในเร่ืองนีด้ าเนินคดีตามกฎหมายทนัที อีกประการหนึ่งคือ 
การรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิง้ ไม่เช่นนัน้จะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ งไปทั่ว ท่ีผ่านมามี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเข้าร้องทุกข์กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจว่าให้เข้มงวดกับการท่ีประชาชนใน
พทัยาทิง้ขยะไม่เป็นท่ี ทัง้การทิง้ขวดแก้วท่ีแตกแล้ว การทิง้ขยะอ่ืนๆ ซึ่งสามารถท าอนัตรายให้กับ
ประชาชนและนกัท่องเท่ียวได้ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับเมืองพทัยา ซึ่ งเป็นเมือง
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 

สาเหตท่ีุท าให้นกัท่องเท่ียวในพทัยาไม่ปลอดภยัประการต่อมาคือ หน่วยงานรัฐสบัสน
ในบทบาทของตนเอง ผลการศกึษาสรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีเทศกิจขาดความเอาจริงเอาจงัในการบงัคบั
ใช้กฎหมาย อีกประการหนึ่งท่ีท าให้เมืองพทัยาประสบปัญหาเพราะผู้บริหารเมืองพัทยาไม่ได้วาง
ต าแหน่งท่ีจะพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองระดับ 5 ดาว มีการรักษาความปลอดภัยให้กับ
นกัท่องเท่ียวดงัเช่นเมืองส าคญัของโลกท่ีให้ความส าคญักับการปกป้องนักท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ
มุ่งเน้นให้นกัท่องเท่ียวมีความสุขสบายเม่ือเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยา แตท่ว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้คือ 
การมุ่งให้นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะระดบัล่างให้เข้ามาท่องเท่ียวในพทัยา เห็นได้จากปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นบาร์เบียร์ สถานบนัเทิงยามค ่าคืน ท่ีล้วนดงึดดูนกัท่องเท่ียวระดบัล่างทัง้สิน้ กล่าว
โดยสรุป ผู้ให้สมัภาษณ์บางรายกลา่ววา่ ในการพฒันาเมืองพทัยาในอนาคตนัน้ให้มุ่งพฒันาให้พทัยา
เป็นเมืองท่องเท่ียวระดบั 5 ดาว โดยจะต้องนิยามตนเองให้ชดัเจนว่าจะพฒันาเมืองพทัยาให้เป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวส าหรับคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ่งมีอยู่ทัว่ทกุมมุโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
พัทยา ซึ่งจะต้องเ น้นในเ ร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาเหล่านัน้                     
ในขณะเดียวกันจะต้องตรวจสอบประวัติของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้เข้มงวดกว่านี ้ดังเช่นท่ี
รัฐบาลของหลายประเทศเตือนรัฐบาลไทยให้เข้มงวดกับการตรวจคนเข้าเมืองมากกว่าท่ีเป็นอยู ่       
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ซึ่งการไม่เข้มงวดนัน้จะท าให้อาชญากรจากทัว่ทุกมมุโลกหลบหนีคดีมาพกัอาศยัอยู่ในพทัยา ซึ่งจะ
ก่อปัญหาให้กบัประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวในพทัยาและในประเทศไทยตามมา 

สาเหตท่ีุท าให้นกัท่องเท่ียวในพทัยาไม่ปลอดภยัประการสดุท้ายคือ ความไม่ปลอดภัย
อนัเน่ืองมาจากสขุอนามยัท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก 
อาหารการกินไม่สะอาด ผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัญหาท่ีเคยได้ยินนักท่องเท่ียวพูดถึงกันมากคือ 
ความไม่สะอาดของอาหารและการปรุงอาหาร เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจ านวนมาก
มักจะคุ้นเคยกับการท่ีผู้ปรุงอาหารสวมหมวกและสวมถุงมือขณะปรุงอาหาร แต่ปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ในพทัยาคือ การท่ีผู้ประกอบการรายยอ่ยใช้มือหยิบจบัอาหาร บางคนไม่สวมหมวก ท าให้เศษ
ผมตกลงไปในอาหาร แม่ค้าบางคนล้างจานไม่สะอาด ท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกไม่สบายใจกับการ
รับประทานอาหารจากผู้ประกอบการรายย่อยในพัทยา ประเด็นท่ีสองคือ การขาดแคลนห้องน า้
สาธารณะ ผลการศกึษาสรุปได้วา่ ผู้บริการเมืองพทัยาควรจะสร้างห้องน า้ท่ีสะอาดไว้ให้นกัท่องเท่ียว
ได้ใช้บริการฟรี เน่ืองจากเห็นวา่เมืองพทัยาขาดแคลนห้องน า้สาธารณะ ประกอบกบัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเมืองทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัระดบัโลกจะเห็นวา่เขาให้ความส าคญักบัห้องน า้สาธารณะ ห้องน า้ส าหรับ
ผู้พิการ และคนชรา เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเมืองนัน้ใส่ใจกับการด าเนินชีวิตของประชาชน
และนกัทอ่งเท่ียวตัง้แตต่ื่นขึน้มาแตเ่ช้าจวบจนกระทัง่เข้านอน 

ประเด็นท่ีสอง ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศในพทัยา  

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็นสภาพปัญหาท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวในพทัยา
ไมป่ลอดภยันัน้ ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 6 ประเดน็เชน่เดียวกนั สรุปได้ดงันี ้

ประเดน็แรก การสร้างความปลอดภยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง ผลการศกึษาแบง่
ออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ประเด็นท่ีสอง    
การสร้างขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีสาม การออกแบบถนน ในประเด็นแรก คือ การ
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนัน้สรุปได้ว่า หน่วยงานรัฐในพทัยาจะต้องเข้มงวดกบัการบงัคบัใช้
กฎหมายการจราจรให้มากกว่านี ้เน่ืองจากการขาดวินยัของประชาชนท่ีมกัจะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
ย้อนทิศทาง หรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า “ข่ีรถย้อนศร” ประชาชนบางส่วนมกัจะไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
เช่น ไม่หยุดรถให้นกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย รถขบัรถสองแถวไม่จอดรถให้ชิด
ขอบทางด้านซ้าย ท าให้รถคนัท่ีขบัตามหลงัมาต้องหยดุชะงัก ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขดั หรือการ
ท่ีผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มกัจะขึน้ไปขบับนทางเท้า ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงการหย่อนยานใน
การบงัคบัใช้กฎหมายในเมืองพทัยา อีกทัง้ยงัการขาดเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายทัว่ไป เช่น การ
ไม่เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายการประทุษร้ายนักท่องเท่ียว ดังจะเห็นได้จากมักจะเกิด



162 
 

เหตุการณ์ประทุษร้ายนักท่องเท่ียวบ่อยครัง้ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ ก่อเหตุเป็นคนไทย ทัง้การลักทรัพย์
นกัทอ่งเท่ียว การล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียว การท าร้ายนกัท่องเท่ียวในร้านอาหาร ผบั บาร์ ตา่งๆ เป็น
ต้น ล้วนแสดงให้เห็นวา่หนว่ยงานรัฐไมเ่ข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมาย ท าให้เมืองพทัยาเป็นเมืองท่ี
ไมป่ลอดภยัดงัเชน่ท่ีส่ือตา่งประเทศรายงาน  

ทัง้นี ้สิ่งท่ีควรพฒันาอีกประการหนึ่งคือ การพฒันาการขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายเห็นว่าหน่วยงานรัฐควรจะตระหนกัถึงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในพทัยา ซึ่งจะ
ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองพัทยาก้าวหน้าตามไปด้วย เน่ืองจากการท่ีประชาชนและ
นกัท่องเท่ียวสามารถก าหนดเวลาในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆได้ตรงเวลานัน้จะสูญเสียเวลา
และโอกาสในการประกอบธุรกรรมและการท าธุรกิจน้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมืองท่ีมีระบบขนส่ง
มวลชนท่ีดี ประชาชนสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีตา่งๆได้ตรงเวลานัน้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของ
เมืองดีขึน้ เน่ืองจากบคุคลเหล่านัน้ไม่ต้องเผชิญรถติดอยู่บนท้องถนนหลายชัว่โมง การขนส่งมวลชน
ท่ีดีจึงมีส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ อีกทัง้ยงัช่วยลดปัญหาการโก่งราคาคา่โดยสาร และลด
ปัญหาอาชญากรรมอีกด้วย นอกจากนี ้สิ่งท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าหน่วยงานรัฐในพทัยาควรปรับปรุง
คือ การพฒันาถนนส าหรับการข่ีรถจกัรยาน เพ่ือให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวสามารถข่ีรถจกัรยาน
ออกก าลงักายและใช้เป็นพาหนะในการเดนิทางไปตามสถานท่ีตา่งๆได้แทนการเดนิเท้า 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยาประการท่ีสอง      
คือ การส่ือสารให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวระมดัระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ ประกอบด้วย การให้
นักท่องเท่ียวระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ คือ อุบัติเหตุจากรถยนต์ โดยส่ือสารให้ประชาชน ท่ีขับ
รถยนต์ในพทัยาหยดุรถให้กบัผู้ เดินเท้าท่ีกดขอสญัญาณไฟเพ่ือต้องการเดินข้ามถนน และให้หยดุรถ
ให้กบัประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย เน่ืองจากอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ในพทัยา
ส่วนหนึ่งนัน้คือนักท่องเท่ียวถูกรถยนต์ชน ทัง้ท่ีเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่สมควร
เกิดขึน้ นอกจากการส่ือสารให้ผู้ขบัข่ีรถยนต์ปฏิบตัิตามกฎจราจรตามหลกัสากลแล้ว หน่วยงานรัฐใน
พทัยาควรจะส่ือสารให้ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ไม่ข่ีรถย้อนศร หรือข่ีบนทางเท้า     
และให้ระมดัระวงัอบุตัเิหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะตอ่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา 

สว่นประเด็น “การส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวงัเหตอุาชญากรรม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเด็น “การส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้” นัน้ ผู้ ให้สมัภาษณ์เห็นว่า
หน่วยงานรัฐในพัทยาควรจะส่ือสารให้นักท่องเท่ียวระมัดระวังเหตุอาชญากรรม ซึ่งประเด็นนี ้
ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะการส่ือสารให้นักท่องเท่ียวระมัดระวังการฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ เน่ืองจาก
นกัทอ่งเท่ียวจะเข้าใจวา่การเดินทางมาท่องเท่ียวในพทัยานัน้จะต้องเผชิญกบัอาชญากรรม ด้วยเหตุ
นี ้หนว่ยงานรัฐจงึส่ือสารให้ระมดัวงัเร่ืองนีเ้ป็นพิเศษ  
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ประเด็นท่ีสาม เป็นประเด็นย่อยในหัวข้อ การส่ือสารให้นักท่องเท่ียวระมัดระวังเหตุ
อาชญากรรม คือ ประเด็น “การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน” สรุปได้ว่า ปัจจุบันมี
นกัท่องเท่ียวชาวจีน และชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยามากขึน้ หน่วยงานรัฐใน
พทัยาควรจะจดัท าปา้ยหรือข้อความเป็นภาษาจีนเพ่ือส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวชาวจีนได้เข้าใจ ท่ีเป็น
เชน่นีเ้พราะนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาษาไทย และบางส่วนนัน้ไม่เข้าใจภาษาองักฤษ 
นอกจากการส่ือสารด้วยภาษาจีนส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีนแล้ว หน่วยงานรัฐในพทัยาควรจดัท า
ปา้ยหรือข้อความส่ือสารเป็นภาษาองักฤษเพิ่มมากขึน้ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศเข้าใจว่า
ควรปฏิบตัติวัอยา่งไรในเมืองพทัยา   

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยาประการท่ีสาม    
คือ การส่ือสารเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางน า้ แบ่งออกเป็น  3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก          
การส่ือสารไปยงับริษัทน าเท่ียว ประเด็นท่ีสอง การส่ือสารไปยงัผู้ประกอบการเจ็ทสกี ประเด็นท่ีสาม 
การส่ือสารไปยงันกัท่องเท่ียว ประเด็นแรก การส่ือสารไปยงับริษัทน าเท่ียวให้แจ้งนักท่องเท่ียวให้รู้
ราคาการเช่าเจ็ทสกี เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้คือผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ทสกีมักโก่งราคาการเช่า 
ดงันัน้ ผู้ประกอบการจากบริษัทน าเท่ียวควรแจ้งให้นกัท่องเท่ียวรู้ว่าอตัราค่าบริการขบัข่ีเจ็ทสกีคร่ึง
ชั่วโมง เป็นเงินเท่าใด และหากต้องการเช่าเพิ่มขึน้อีก 10 นาที จะต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าใด               
หากนกัทอ่งเท่ียวต้องการเชา่เจ็ทสกี 1  ชัว่โมง จะต้องจ่ายคา่เช่าเท่าใด เป็นต้น เพ่ือปอ้งกนัการเรียก
เก็บเงินคา่เชา่แพงเกินจริง  

ประเด็นท่ีสองคือ การส่ือสารไปยงัผู้ประกอบการเจ็ทสกีให้เคร่งครัด กฎ ระเบียบการ
ให้บริการ สรุปได้วา่ ผู้ประกอบการควรจะอธิบายวิธีการขบัข่ีเจ็ทสกีอยา่งปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว 
เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนท่ีจะปล่อยให้ขบัข่ีไปตามล าพงั อีกทัง้หน่วยงานรัฐควรย า้ให้ผู้ประกอบการ
เจ็ทสกีปฏิบัติตามการรายงานข่าวของกรมอุตินิยมวิทยาอย่างเคร่งครัด เน่ืองจากท่ีผ่านมามี
นกัท่องเท่ียวเช่าเจ็ทสกีและขับข่ีไปในทะเลแล้วถูกลมพดัจนเจ็ทสกีคว ่าหลายครัง้ ประเด็นท่ีสาม   
การส่ือสารไปยังนักท่องเท่ียว สรุปได้ว่า ให้นักท่องเท่ียวตระหนักถึงความพร้อมทางร่างกายของ
ตนเองก่อนท่ีจะเช่าเจ็ทสกีขบัข่ีไปในทะเล เน่ืองจากอุบตัิเหตุทางน า้ส่วนหนึ่งเกิดจากนกัท่องเท่ียว
ขาดความพร้อมทางร่างกาย บางคนมีรูปร่างอ้วนมาก บางคนแก่ชรามาก เป็นต้น อีกประการหนึ่งคือ 
นักท่องเท่ียวควรถ่ายภาพเจ็ทสกีไว้ก่อนท่ีจะใช้บริการ เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีผ่านมาคือ 
ผู้ ประกอบการท่ีไม่ซ่ือสัตย์มักจะกล่าวอ้างว่านักท่องเท่ียวท าให้เจ็ทสกีได้รับความเสียหาย 
จ าเป็นต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มเพราะต้องน ามาซ่อมแซมเจ็ทสกี การแจ้งให้นกัท่องเท่ียวถ่ายภาพไว้จึง
เป็นการปอ้งกนัวิธีการหนึง่ท่ีไมใ่ห้ผู้ประกอบการให้เชา่เจ็ทสกีเรียกเก็บเงินคา่ซอ่มแซมท่ีแพงเกินจริง 
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยาประการท่ีส่ี        
คือ การส่ือสารเพ่ือให้หนว่ยงานของรัฐเข้มงวดกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การให้เข้มงวดกับการบงัคบัใช้กฎหมายจราจร ประเด็นท่ีสอง การให้
เข้มงวดกับการบงัคบัใช้กฎหมายอาชญากรรม ในประเด็นแรกนัน้ สรุปได้ว่า หน่วยงานรัฐในพทัยา
ควรเข้มงวดกบัผู้ขบัข่ีรถยนต์ให้บริการสาธารณะ หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “รถสองแถว” เพ่ือให้ผู้ขบัข่ีมี
รักษาวินยัในการขบัข่ี ไม่จอดรถรับผู้ โดยสารกลางถนน และการหยดุรถให้นกัท่องเท่ียวเดินข้ามถนน
บนทางม้าลาย ประเด็นย่อยต่อมา คือ การให้หน่วยงานรัฐเข้มงวดกับผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์สวน
ทิศทาง หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “ข่ีรถย้อนศร” โดยระบุว่าการปรับเงินผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์สวน
ทิศทางเป็นจ านวนเงิน 500 บาทนัน้น้อยเกินไป ควรเพิ่มจ านวนเงินท่ีผู้ ท าผิดกฎจราจรลกัษณะนีใ้ห้
มากขึน้ เพ่ือไมใ่ห้ผู้กระท าผิดได้ท าผิดซ า้อีก  

ประกอบกับให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง          
เพราะการไม่เคร่งครัดจะท าให้ผู้ขับข่ีรถย้อนศรไม่เกรงกลวัตอ่กฎหมาย นอกจากนี ้ยงัมีประเด็นการ
ส่ือสารเพ่ือไม่ให้ผู้ขับข่ีฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร ทัง้การฝ่าฝืนสญัญาณไฟเหลืองและสญัญาณไฟ
แดง เพราะเป็นสาเหตทุ าให้เกิดอุบตัิเหตบุ่อยครัง้ และประเด็นการส่ือสารไม่ให้ผู้ขบัข่ีขบัรถเร็วเกิน
อตัราท่ีก าหนด สรุปได้ว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะต้องเข้มงวดกวดขนัผู้ ขบัข่ีรถยนต์ รถจกัรยานยนต์เร็ว
เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือปอ้งกนัมิให้ผู้ขบัข่ีขบัรถด้วยความประมาท ซึ่งเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิด
อบุตัเิหตใุนพทัยา 

สว่นการเข้มงวดกบัการก่ออาชญากรรม สรุปได้วา่ ประกอบด้วย การเข้มงวดกบัคนไทย
ไม่ให้ท าร้ายนักท่องเท่ียว สิ่ง ท่ีเกิดขึ น้บ่อยครัง้ในพัทยาคือ คนไทยท าร้ายนักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศ เกิดขึน้ทางกลางวนัและกลางคืน มีทัง้ทะเลาะวิวาทกันในเร่ืองต่างๆ และเกิดจากการ
เมาสุรา ซึ่งมักเกิดเหตุคนไทยทะเลาะกับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ มีการรุมท าร้ายร่างกาย
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีถนนคนเดิน หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “วอล์กกิง้สตรีท” ทัง้ท่ีเมืองพทัยาประกาศ
ให้ถนนคนเดินอยู่ในเขตท่ีเรียกว่า “แฮปปีโ้ซน”  (Happy Zone) คือมาเท่ียวพทัยาแล้วมีความสขุ แต่
สิ่งท่ีเกิดขึน้กลบักลายเป็นความทุกข์ใจ ความเสียใจท่ีถกูคนไทยเจ้าของพืน้ท่ีท าร้าย อีกทัง้ยงัมีข่าว
คนไทยรุมท าร้ายนกัท่องเท่ียวชาวอินเดียท่ีน าเส่ือมาปนูัง่บริเวณชายหาดพทัยาใต้ ใกล้สถานีต ารวจ
เมืองพทัยา โดยอ้างว่าพืน้ท่ีนีมี้เจ้าของ ไล่ให้ไปนัง่บริเวณอ่ืน เม่ือนกัท่องเท่ียวปฏิเสธ ชายไทยจึงชก
เข้าท่ีใบหน้าจนนกัทอ่งเท่ียวล้มลงไปกบัพืน้ฟตุบาท  

ส่วน การเข้มงวดกับกลุ่มชาวต่างชาติท่ีมีอิทธิพลในพัทยา หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า     
“แก๊งมาเฟียต่างชาติ” สรุปได้ว่า กลุ่มชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาสร้างปัญหาในพทัยามีหลากหลาย
กลุ่ม ได้แก่ แก๊งมาเฟียชาวรัสเซีย มกัเข้ามาท ามาหากินอยู่ในพทัยา และเดินทางไปกลบัในรูปของ
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นกัท่องเท่ียว มีหลากหลายกลุ่ม บางกลุ่มประกอบธุรกิจท าร้านอาหาร บางกลุ่มมีสมาชิกเป็นมือ
สงัหารกรณีหกัหลงัธุรกิจท่ีด าเนินการร่วมกนั สว่นแก๊งมาเฟียชาวเยอรมนั บางส่วนจะเข้ามาประกอบ
ธุรกิจร้านบาร์เบียร์ บางส่วนท าธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ และมักจะแต่งงานกับหญิงไทย          
เพราะเป็นหนทางท่ีท าให้การท าธุรกิจสะดวกมากขึน้ แก๊งมาเฟียชาวแอฟริกัน จะเช่ียวชาญการ
ปลอมแปลงธนบัตร บางคนท าธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย ส่วนแก๊งมาเฟียชาวเกาหลี นิยมท าธุรกิจ
ร้านอาหาร สถานบนัเทิง ธุรกิจทัวร์ เปิดร้านขายของฝากให้กบนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีด้วยกันเอง     
มีการจดัหาโชว์ลามก อนาจาร ให้กบันกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีได้ชมโดยว่าจ้างคนไทยให้เป็นผู้จดัการ
สถานบนัเทิง สว่นแก๊งมาเฟียชาวจีน มีพฤตกิรรมลกัพาตวัคนจีนไปเรียกคา่ไถ่ ค้ายาเสพติด และลวง
หญิงสาวชาวไทยไปค้าประเวณีท่ีประเทศจีน ด้านแก๊งมาเฟียชาวอาหรับ หรือเรียกกันทั่วไปว่า        
“แก๊งแขกขาว” บางส่วนเปิดธุรกิจร้านอาหารส าหรับชาวอาหรับในเมืองพทัยา มกัสร้างปัญหาด้วย
การท าพาสปอร์ตปลอมออกเร่ขาย ใช้บตัรเครดิตปลอม มกัจะมีภรรยาเป็นคนไทย เพราะท าธุรกิจได้
สะดวกมากขึน้ ด้านแก๊งมาเฟียชาวยโุรป มกัเข้ามาลงทนุท าธุรกิจในพทัยา บางส่วนติดตอ่หญิงไทย
ให้ไปค้าประเวณีในยโุรป บางสว่นลงทนุธุรกิจบาร์เบียร์ในพทัยา 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยาประการท่ีห้ า      
คือ การส่ือสารเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเอาจริงเอาจังกับบทบาทของตนเอง ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ การส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเอาจริงเอาจังกับบทบาทของตนเอง และประเด็น     
การส่ือสารให้เมืองพทัยาปรับกลยทุธ์ดงึนกัทอ่งเท่ียวระดบัสงู (กระเป๋าหนกั) ในประเด็น “การส่ือสาร
ให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเอาจริงเอาจงักบับทบาทของตนเอง” สรุปได้วา่ ปัญหาหนึง่ท่ีเกิดขึน้คือ ผู้ ให้ข้อมลู
หลักกล่าวว่าเจ้าหน้าท่ีเทศกิจยังมีข้อสงสัยเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของตนเองซึ่งมีอยู่หลาย
ประการ  เจ้าหน้าท่ีเทศกิจอาจจะเกิดความรู้สึกว่าหน้าท่ีและบทบาทบางประการนัน้ไม่ใช่หน้าท่ีหรือ
บทบาทของตนเอง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการก าหนดบทบาทท่ี
ไม่ชดัเจนนีเ้ป็นสาเหตท่ีุท าให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเลือกท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเด่นชดัของตนเองมากกว่าท่ี
จะไปแสดงบทบาทอ่ืน จงึมีสว่นท าให้หนว่ยงานท้องถ่ินในพทัยา ทัง้เทศกิจและหน่วยงานอ่ืนไม่ได้ท า
หน้าท่ีบางประการอยา่งเตม็ท่ี 

ประเด็นการส่ือสารให้เมืองพัทยาปรับกลยุทธ์ดึงกลุ่มนักท่องเท่ียวระดับสูง หรือท่ี
เรียกวา่ “นกัทอ่งเท่ียวกระเป๋าหนกั” สรุปได้ 2 ประเด็น ประเด็นย่อยแรก การดงึนกัท่องเท่ียวระดบัสงู 
(กระเป๋าหนกั) ชาวจีน ประเด็นท่ีสอง การดงึนกัท่องเท่ียวระดบัสูง (กระเป๋าหนกั) จากประเทศต่าง 
ในประเด็น การดึงนักท่องเท่ียวระดับสูงชาวจีน สรุปได้ว่ามีนักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางเข้ามา
ทอ่งเท่ียวในพทัยาเพิ่มมากขึน้ แตปั่จจบุนัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพทัยาประการหนึง่คือนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีศักยภาพชาวจีนนัน้ลดจ านวนลงอย่างมาก รัฐบาลไทยควรจะให้ความส าคัญกับปัญหานี ้       
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เพราะเก่ียวข้องโดยตรงกบัความเป็นอยูข่องประชาชนหลากหลายอาชีพในเมืองพทัยา ประเด็นนีเ้ป็น
ประเด็นใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกของคณะรัฐบาลไทย หากผู้ น าประเทศจีนไม่พอใจการ
กระท าบางประการของผู้ น ารัฐบาลไทย อาจจะส่งผลท าให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะยกเลิกการวาง
แผนการเดนิทางมายงัประเทศไทย ทัง้ท่ีได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งนัน่หมายถึงการสญูเสียโอกาส
ท่ีจะได้รับรายได้ของประชาชนหลากหลายอาชีพในเมืองพทัยา  

ประเด็นย่อยต่อมาคือ การดึงนักท่องเท่ียวระดบัสูงจากประเทศต่างๆ สรุปได้ว่า สิ่งท่ี
ควรจะปรับปรุงคือการปรับกลยุทธ์ดึงนักท่องเท่ียวกระเป๋าหนักให้มาท่องเท่ียวในพัทยามากขึน้       
ทัง้นักท่องเท่ียวจากประเทศสหรัฐอเมริกา นักท่องเท่ียวจากประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง 
นกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศยโุรป ซึ่งนกัท่องเท่ียวกลุ่มนีอ้าจจะมีอายุมากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีก าลงั
อยู่ในวนัรุ่น เน่ืองจากมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีศกัยภาพในการซือ้สูงกว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน ทัง้นี ้
สิ่งท่ีนักท่องเท่ียวระดบัสูงซึ่งมีฐานะร ่ารวย หรือท่ีเรียกว่า “นกัท่องเท่ียวกระเป๋าหนัก” จะค านึงถึง
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินท่ีมีคา่ของตนเอง ดงันัน้ หน่วยงานรัฐในพทัยาควรหามาตรการ
และส่ือสารไปยงันกัท่องเท่ียวกลุ่มนีใ้ห้รู้ว่าเม่ือเดินทางมาท่องเท่ียวในพทัยาจะได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐ ไมถ่กูโจรกรรม ไมถ่กูผู้ ไมห่วงัดีประทษุร้ายตามท่ีเป็นขา่วดงัไปทัว่โลก  

ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวในพทัยาประการ
ท่ีหกคือ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การส่ือสารเพ่ือสร้างสุขอนามัยท่ีได้มาตรฐาน 
ประเดน็ท่ีสอง การส่ือสารให้ตระหนกัถึงความสะอาดของเคร่ืองใช้ อาหาร และน า้ ในประเด็นแรกนัน้  
แบง่การสรุปผลการศกึษาออกเป็น 2 สว่นยอ่ย สว่นแรก  ผู้บริหารเมืองพทัยาควรส่ือสารให้ประชาชน
และนกัทอ่งเท่ียวตระหนกัถึงอนัตรายจากสตัว์น าโรค โดยเฉพาะจาก “หน”ู โดยรณรงค์ให้ก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุ์หน ูซึ่งถือว่าเป็นสตัว์ท่ีน ามาโรคตา่งๆมาสู่คน อีกทัง้ให้ประชาชนคดัแยกขยะให้เรียบร้อย
ก่อนทิง้ เป็นการปอ้งกันมิให้หนูมากดัแทะเศษอาหารได้ เพราะหนูเป็นสาเหตขุองการเกิดโรคต่างๆ 
เชน่ กาฬโรค โรคฉ่ีหน ูและโรคเก่ียวกบัทางเดนิอาหาร  ประเด็นย่อยตอ่มาคือ การส่ือสารให้ตระหนกั
ถึงอันตรายจากสุนัข สรุปได้ว่าท่ีผ่านมาได้เกิดเหตุสุนัขกัดกัน ท าให้สิ่งของบริเวณใกล้เดียงได้รับ
ความเสียหาย บางครัง้ก็กัดนักท่องเท่ียวซึ่งไม่มีผู้ ใดอ้างว่าเป็นสุนัขของตนเอง ส่วนประเด็นการ
ส่ือสารให้ตระหนกัถึงความสะอาดของเคร่ืองใช้ อาหาร และน า้ นัน้ สรุปได้ว่า ผู้บริหารเมืองพทัยา
ควรส่ือสารให้ผู้ ประกอบการตระหนักถึงความส าคัญของการช าระสิ่งสกปรกลงบนพืน้ถนน           
และรณรงค์ให้สวมหมวก ถงุมือขณะปรุงอาหาร  
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บทที่ 6 

การสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ 

การน าเสนอผลการศกึษาบทท่ี 6 นี ้เป็นผลการศกึษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้
ข้อมลูหลกัในประเดน็การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ ผู้วิจยัได้เดินทางไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ท่ีประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 
นกัวิชาการด้านส่ือสารมวลชนท่ีสอนในมหาวิทยาลยันานยาง เทคโนโลยี แห่งสิงคโปร์ (Nanyang 
Technology of Singapore) นกัวิชาการด้านอกัษรศาสตร์ท่ีสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลยัแห่งชาติ
สิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) คนไทยท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ พลเมือง
สิงคโปร์ และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ โดยสมัภาษณ์ใน
ประเดน็การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวประเทศสิงคโปร์ ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษา
ออกเป็น 3 ประเดน็ ดงัภาพ 6.1 

ภาพ 6.1 

การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ 6.1 จะเห็นได้วา่ การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์นัน้ 
ประกอบด้วย 3 ประเดน็หลกั ได้แก่ ประเด็นแรก การสร้างความปลอดภยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ
เมือง ประเดน็ท่ีสอง การบงัคบัใช้อ านาจรัฐท่ีเข้มงวด ประเดน็ท่ีสาม การพฒันาคน ดงัตอ่ไปนี ้

 



168 
 

6.1 การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง  

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานของเมือง” ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การออกแบบเมือง ประเด็นท่ีสอง    
การออกแบบถนนส าหรับการจราจร ประเด็นท่ีสาม การออกแบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ      
ดงัตอ่ไปนี ้

6.1.1 การออกแบบเมือง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น  “การออกแบบ

เมือง” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นแรก       
การพฒันาแหลง่ช็อปปิง้ (Shopping) ประเดน็ท่ีสอง การสร้างมหาวิทยาลยัท่ีทนัสมยั ดงัตอ่ไปนี ้

 การพัฒนาแหล่งช็อปป้ิง (Shopping) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น “การพัฒนา

แหลง่ช็อปปิง้ (Shopping)” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเดน็ย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การพฒันา
แหล่งช็อปปิง้ย่านถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) ประเด็นท่ีสอง การพฒันาแหล่งช็อปปิง้ย่านบกิูส    
ดงัตอ่ไปนี ้

o การพัฒนาแหล่งช็อปปิง้ (Shopping) ย่านถนนออร์ชาร์ด (Orchard 
Road) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 
“การพัฒนาแหล่งช็อปปิง้ย่านถนนออร์ชาร์ด” ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาถนน    
ออร์ชาร์ด (Orchard Road) ให้เป็นแหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศสิงคโปร์              
โดยออกแบบให้สองข้างทางของถนนออร์ชาร์ดเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชัน้น าขนาดใหญ่เรียงกัน
มากกว่า 100 แห่ง ห้างสรรพสินค้าบางแห่งมีอายุเก่าแก่หลาย 10 ปี แต่ยงัคงด าเนินธุรกิจอยู่            
มีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไปซือ้สินค้าจ านวนมาก  

ห้างสรรพสิน ค้าหลายแห่ง ในย่านถนนออ ร์ชา ร์ดเ ป็น ห้างทันสมัย                
เช่น ห้างสรรพสินค้าท่ีช่ือว่า “The Shopping Center” ซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่ท่ีเน้นขายสินค้าชัน้ดี 
(High End) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “แบรนด์เนม” (Brand Name) ช่ือดงัจากทัว่ทกุมมุโลก นอกจาก
ห้างสรรพสินค้า “The Shopping Center” แล้ว ยงัมีห้างสรรพสินค้าท่ีช่ือว่า “แตงส์” (Tangs) ซึ่งเป็น
ห้างเก่าแก่ในย่านนี ้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศนิยมเดินซือ้ของแบรนด์เนมหลากหลายย่ีห้อจาก
ห้างสรรพสินค้าแหง่นี ้
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นอกจากห้างสรรพสินค้า “แตงส์” แล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้าระดับชัน้น า       
ซึ่งนกัท่องเท่ียวนิยมไปช็อปปิง้ คือห้าง “ทากาชิมายา” (Takashimaya) เป็นห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ท่ีจ าหนา่ยสินค้าแบรนด์เนมหรูหลากหลายย่ีห้อเชน่เดียวกนั ดงัภาพ 6.2 

ภาพ 6.2 
แสดงห้างสรรพสินค้าทากาชิยามา (Takashiyama) ยา่นถนนออร์ชาร์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 
 

ห้างสรรพสินค้า “ทากาชิมาย่า” เป็นห้างสรรพสินค้าสญัชาติญ่ีปุ่ นท่ีมีขนาด
ใหญ่โต ตัง้อยู่กลางเมือง ห้าง “ทากาชิมย่า” มีลักษณะเด่นท่ีจดจ าได้ง่าย ตัง้ตระหง่านอยู่ริมถนน  
ออร์ชาร์ด (Orchard Road) เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีชาวสิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศนิยม
เดินทางไปหาซือ้สินค้าแบรนด์เนม (Brand Name) ระดบัสูง (High End) ซึ่งมีขายอยู่หลากหลาย
ย่ีห้อ  

ภายในห้าง “ทากาชิมาย่า” มีร้านขายน า้หอมท่ีหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ร้านขาย
สินค้าแบรนด์เนมประเภทต่างๆ ร้านขายหนงัสือขนาดใหญ่ และร้านอาหารอีกหลากหลายประเภท 
หากมองดูจากภายนอกจะเห็นอาคารสีน า้ตาล ตัง้อยู่ตรงกันข้ามกับห้าง “พารากอน” (Paragon)      
ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าช่ือดังท่ีจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมระดับสูงจากต่างประเทศเช่นเดียวกัน         
ทัง้สินค้าประเภทเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองประดบั ร้านอาหารราคาแพง ดภูาพประกอบ 6.3 
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ภาพ 6.3 
แสดงห้างสรรพสินค้าพารากอน ย่านถนนออร์ชาร์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 
 

นอกจากนี ้รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกแบบและก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
เช่ือมต่อกบัห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ ช่ือว่า ห้าง “ไอออน” (ION Orchard)   
ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังหลากหลายย่ีห้อ เช่น พราด้า (Prada) 
หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) กุชช่ี (GUCCI) บุลการ่ี (Bvlgari) ชาร์ลแอนด์คีธ (Charles and 
Kieth) วิคทอเรีย ซีเคร็ด (Victoria Secret) และผลิตภัณฑ์น า้หอมอีกมากมาย ดังภาพแสดง
ห้างสรรพสินค้า “ไอออน ออร์ชาร์ด” (ION Orchard) ดงัภาพ 6.4 

 
 
 
 



171 
 

ภาพ 6.4 
แสดงห้างสรรพสินค้าไอออน ออร์ชาร์ด (ION Orchard) 

 

 
ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 

 
ภายหลงัจากนกัท่องเท่ียวได้เลือกซือ้สินค้าจากห้าง “ไอออน” แล้ว สามารถ

ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งอยู่ชัน้ล่างของอาคารห้าง “ไอออน” ได้สะดวกสบาย เน่ืองจากมีปา้ยบอก
ทางให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิไปยงัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิได้ ดงัภาพ 6.5 

ภาพ 6.5 
แสดงทางเช่ือมไปยงัรถไฟฟ้าใต้ดนิท่ีอยูช่ัน้ลา่งของห้างไอออน ออร์ชาร์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 
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ทัง้นี ้ภายในห้างสรรพสินค้าทกุแห่งท่ีกล่าวมาจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่หลาย
ตวั เพ่ือสอดส่องดคูวามปลอดภยัของประชาชน นกัท่องเท่ียว ตลอดเวลา ทัง้ในส่วนท่ีเช่ือมตอ่ไปยงั
รถไฟฟ้าใต้ดิน ประกอบกับการเดินทางไปยังจุดต่างๆจะมีป้ายบอกไว้อย่างชัดเจน  ด้วยเหตุนี ้        
ชาวสิงคโปร์จงึเช่ือมัน่ถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเม่ืออาศยัอยู่ในประเทศ 

o การพฒันาแหลง่ช็อปปิง้ (Shopping) ยา่นบกิูส (Bugis) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น    

“การพัฒนาแหล่งช็อปปิง้ย่านบูกิส” ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาย่านถนนบูกิส 
(Bugis Street) ให้เป็นแหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย แหล่ง    
ช็อปปิง้สินค้าทั่วไป และ แหล่งช็อปปิง้สินค้าระดบัหรูหรา เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้
จบัจ่ายใช้สอยสินค้าท่ีหลากหลายประเภท ในย่านบกิูสนีต้ัง้อยู่ไม่ไกลจากย่านชาวสิงคโปร์เชือ้สาย
อินเดียเท่าใดนัก ซึ่งนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศนิยมพักโรงแรมในบริเวณนี ้เน่ืองจากสะดวก       
และเสียคา่ใช้จา่ยน้อยกวา่การพกัโรงแรมในย่านธุรกิจของสิงคโปร์ซึง่มีราคาแพงกวา่ 

 แหลง่ช็อปปิง้สินค้าทัว่ไป 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

การพฒันาแหล่งช็อปปิง้สินค้าทัว่ไป ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนและชาวตา่งประเทศจ านวนมาก
นิยมเดินทางไปจบัจ่ายใช้สอยในย่านถนนบูกิส ซึ่งมีทัง้สินค้าหลากหลายประเภท อาหารประเภท
ต่างๆให้เลือกสรร ราคาไม่แพงมากนัก มีลักษณะคล้ายกับร้านค้าในห้างแพลตตินั่มบริเวณย่าน
ประตนู า้ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ร้านค้าในยา่นบกิูสนีจ้ะมีประชาชนและนกัท่องเท่ียวเดินเลือกซือ้ของ
กนัหนาแนน่เกือบตลอดเวลา ดงัภาพ 6.6 

ภาพ 6.6 
แสดงแหลง่ช็อปปิง้ยา่นถนนบกิูส สิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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วยัรุ่นชาวสิงคโปร์มกัจะเดินทางมาท่องเท่ียว เลือกซือ้สินค้าบริเวณย่านบู
กิส ทัง้อุปกรณ์เก่ียวกบัเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อุปกรณ์ส าหรับใช้กับ
สมาร์ทโฟน เทคโนโลยีอ่ืนๆ เสือ้ผ้า กระเป๋า อาหาร และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ฯลฯ สว่นใหญ่มีราคาถกูกวา่สินค้าในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  

 แหลง่ช็อปปิง้สินค้าระดบัหรูหรา 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

การพฒันาแหล่งช็อปปิง้สินค้าระดบัหรูหราในย่านบูกิส ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนชาวสิงคโปร์
และชาวตา่งประเทศจ านวนมากนิยมเดินทางไปช็อปปิง้ในย่านถนนบูกิส ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าช่ือดงั
จ านวนมากตัง้เรียงรายกัน เช่น ห้างบูกิส พลัส ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางย่านบูกิส       
ดงัภาพ 6.7 

ภาพ 6.7 
แสดงห้างสรรพสินค้าบกิูส พลสั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : www.google.com 
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ห้างสรรพสินค้าบกิูส พลสั (Bugis Plus) อยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ท่ีช่ือ “บกิูส จงัชัน่” ดจูากภายนอกมีสีบรอนด์เงิน ทนัสมยั ภายในห้างมีสินค้าระดบัหรูหรา
ช่ือดงัหลากหลายย่ีห้อ 

นอกจากห้างสรรพสิน ค้าบู กิส  พลัส  แ ล้ว ในย่ านถนนบู กิส ยัง มี
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ีขายสินค้าระดบัหรูหรา (Brand Name) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบูกิส 
จังชั่น (Bugis Junction) ท่ีจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายย่ีห้อ เช่น ชาร์ล แอนด์ คีท 
(Charles &Keith) ลีวายส์ (Levis) เป็นต้น ดงัภาพ 6.8 

ภาพ 6.8 
แสดงห้างสรรพสินค้าบกิูส จงัชัน่ สิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 

ห้างสรรพสินค้า บูกิส จังชั่น อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน “บูกิส”            
(Bugis Station) จึงมีประชาชนและนกัท่องเท่ียวเดินจบัจ่ายซือ้ของกันเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะ
สินค้าระดบัหรูหราจากตา่งประเทศ  

 การพัฒนาเกาะเซนโตซ่าเป็นเกาะแห่งความสุข 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกั ทัง้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้า

มาท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ นักวิชาการท่ีสอนระดบัอุดมศึกษามหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ 
และนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในประเด็นการพฒันาเกาะเซนโตซ่าให้เป็นเกาะ
แห่งความสุข ผลการศกึษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้พฒันาเกาะเล็กๆท่ีช่ือว่า “เซนโตซ่า” (Sentosa) 
โดยเนรมิตให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกันท่ีให้สมัภาษณ์กล่าวว่าเป็น 
“The Kingdom of fun” แปลว่า “อาณาจกัรแห่งความสนกุ” ซึ่งได้กลายเป็น “จดุขาย” (Sale Point) 
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ของเมืองสิงคโปร์ไปเสียแล้ว ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในสิงคโปร์ต่างก็ต้องการไปชม
ดนิแดนท่ีเรียกว่า “อาณาจกัรแห่งความสนกุ” ท่ีรัฐบาลสร้างขึน้มาเพ่ือให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียว
ได้สนกุสนาน  

ข้อความข้างต้น สอดรับกับความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลกัซึ่งเป็นนกัวิชาการ
มหาวิทยาลยัแหง่ชาตสิิงคโปร์ ท่ีระบวุา่ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทุม่เงินจ านวนมหาศาลในการสร้างสถานท่ี
ท่องเท่ียวหลายแห่งส าหรับรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ สถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งหนึ่งคือการพัฒนาเกาะท่ีไม่มีความอุดสมสมบูร ณ์ให้กลายเป็นเกาะท่ีสวยงาม 
ประกอบด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวขนาดใหญ่หลากหลายประเภท และสร้างกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 
เพลิดเพลินใจให้นกัทอ่งเท่ียวได้สมัผสั เชน่ การสร้างสวนสาธารณะท่ีสวยงาม การสร้างสวนน า้ขนาด
ใหญ่ การแสดงแสงสีบนผืนน า้ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การชมสตัว์น า้ท่ีหลากหลายพนัธุ์ใน
พิพิธภัณฑ์สตัว์น า้ขนาดใหญ่ อีกทัง้มีโรงแรมหรูหรานบั 10 แห่ง บนเกาะเซนโตซ่าซึ่งนกัท่องเท่ียว
สามารถพกัได้ ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์ใช้เงินมหาศาลพฒันาเกาะนี ้เรียกว่า เซนโตซ่า ตอนนีค้นทัว่
โลกรู้จกัเกาะเซนโตซ่า รู้จกัยนูิเวอร์แซล รู้จกัมารีนา เบย์ รู้จกัพิพิธภณัฑ์สตัว์
น า้สิงคโปร์ เรียกได้วา่ตอนนีเ้ซนโตซ่าได้กลายเป็นแลนด์มาร์กของสิงคโปร์ไป
แล้ว คนท่ีมาเท่ียวสิงคโปร์จะต้องมาด”ู 
“จากท่ีได้คยุกับคนไทยท่ีมาเท่ียวสิงคโปร์ ร้อยทัง้ร้อยจะต้องมาเท่ียวท่ีเกาะ
เซนโตซา่ เพราะมาแล้วได้เห็น ได้เล่นหลายอยา่งท่ีเมืองไทยไม่มี ถึงบางอย่าง
มี แตก็่เทียบท่ีสิงคโปร์ไมไ่ด้” 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกแบบเมืองสิงคโปร์และ
สร้างเมืองท่ีทันสมัยในเกาะเซนโตซ่า ภายในเกาะประกอบด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย         
ซึ่งรัฐบาลได้ประชาสมัพันธ์ให้คนทัว่โลกเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสิงคโปร์ ท าให้มีนกัท่องเท่ียวจากทัว่
โลกเดนิทางมาเท่ียวท่ีเกาะเซนโตซ่า และนบัวนัจะมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุมมุโลกทยอยเดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์มากขึน้ เหตุผลหนึ่งเพราะเช่ือว่าจะได้รับความปลอดภัย ได้เห็นการ
ออกแบบเมืองท่ีสวยงาม เป็นสัดเป็นส่วน เน่ืองจากรัฐบาลตระหนักดีว่าสิงคโปร์มีพืน้ท่ีจ ากัด           
จงึจ าเป็นต้องวางผงัเมืองและก่อสร้างสิ่งตา่งๆอยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ ดงัภาพ 6.9 
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ภาพ 6.9 
แสดงการออกแบบเมืองสิงคโปร์บนเกาะเซนโตซา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
 

สว่นการเดนิทางไปเกาะเซนโตซา่ก็สะดวกสบาย ใช้เวลาไม่นานนกั นกัท่องเท่ียว
สามารถเดินทางด้วยกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) รถแท็กซ่ี (Taxi) หรือใช้บริการรถประจ าทาง (Bus) 
และสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินหรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “MRT” (Mass Rapid Transport)         
ได้ การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินจะสะดวก รวดเร็ว และประหยดัท่ีสดุ ทัง้นี ้รถไฟฟ้าใต้ดินสายท่ีไปถึง
เกาะเซนโตซ่าคือสายสีม่วง และสายสีส้ม นกัท่องเท่ียวสามารถลงจากรถไฟฟ้าใต้ดินได้หลายสถานี 
เช่น ลงท่ีสถานีเซนโตซ่า (Sentosa Station) สถานีวอเตอร์ฟร้อน (Waterfront) สถานีบีช (Beach 
Station) หรือสถานีฮาเบอร์ฟร้อนท์ (Harbourfront Station) จากนัน้สามารถใช้บริการรถด่วน ซึ่งเป็น
รถไฟฟ้าท่ีมีขนาดสัน้เพ่ือข้ามไปยังเกาะเซนโตซ่า รถด่วนขนาดสัน้มีช่ือว่า “เซ็นโตซ่า เอ็กเพรส” 
(Sentosa Express)  ดงัภาพ 6.10 
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ภาพ 6.10 
แสดงรถไฟฟ้าเซ็นโตซ่า เอ็กเพรส 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 

 
ภาพจาก www.google.com 

 
ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่าการเดินทางไปยงัเกาะเซนโตซ่า นอกจากจะใช้รถไฟฟ้า

ใต้ดินแล้ว นักท่องเท่ียวยงัสามารถเลือกใช้บริการกระเช้าลอยฟ้าท่ีเรียกว่า “เคเบิล้ คาร์” (Cable 
Car) เพ่ือข้ามไปยังเกาะเซนโตซ่าได้อีกด้วย การใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าเป็นท่ีนิยม เน่ืองจาก
นกัทอ่งเท่ียวสามารถมองเห็นทิวทศัน์ได้สวยงาม ดงัภาพ 6.11 
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ภาพ 6.11 
แสดงกระเช้าลอยฟ้าไปยงัเกาะเซนโตซา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
นอกจากการใช้บริการเคเบิล้ คาร์ เพ่ือเดินทางข้ามไปยังเกาะเซนโตซ่าแล้ว 

นกัท่องเท่ียวยงัสามารถใช้บริการรถแท็กซ่ีได้ ซึ่งสะดวกสบายและปลอดภยั ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวถึง
การเดินทางไปยงัเกาะด้วยรถแท็กซ่ีว่าเป็นท่ีนิยมส าหรับผู้สูงอายุ เน่ืองจากไม่ต้องเดินด้วยเท้าเป็น
ระยะทางไกล ทัง้นี ้สถานท่ีทอ่งเท่ียวภายในเกาะเซนโตซา่วา่มีหลากหลายประเภท เป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาเยือนสิงคโปร์ ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเกาะเซนโตซ่า
ออกเป็น 4 ประเด็นย่อย ตามท่ีผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวถึง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้สิงคโปร์         
ยนูิเวอร์แซล สิงคโปร์ เซ็นโตซา่เมอร์ไลออน เซนโตซา่บอร์ดวอล์ค ดงัตอ่ไปนี ้

o พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้สิงคโปร์  
จากการสมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว

ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ วิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวรู้จกัพิพิธภัณฑ์สตัว์น า้แห่งนีเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากเคย
เดินทางไปชมมาแล้ว นักท่องเท่ียวกล่าวว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยเห็นมา   
สอดรับกบันกัทอ่งเท่ียวชาวเวียดนามท่ีระบวุา่ได้เดนิทางไปเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์แห่งนีม้าแล้ว สวยงาม 
มีสตัว์น า้หลากหลายชนิด นกัทอ่งเท่ียวชาวเวียดนามกลา่ววา่รัฐบาลสิงคโปร์จดัแบง่สตัว์น า้จากทะเล
ในเอเชีย มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอาร์กติก ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้นักท่องเท่ียวรู้ ว่าสัตว์น า้
ประเภทนีอ้าศยัอยู่บริเวณใดของโลก ประกอบกับรัฐบาลสิงคโปร์สามารถจดัสภาพแวดล้อมในการ
อยู่อาศยัของสตัว์น า้ได้ดีและสวยงามมาก ประกอบกบัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีบรรจุสตัว์น า้
กวา่ 100,000 ตวั ดงัภาพ 6.12 

 
 



179 
 

ภาพ 6.12 
แสดงพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
o ยนูิเวอร์แซล สตดูโิอ  
จากการสมัภาษณ์นิสิตปริญญาเอกท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในประเทศสิงคโปร์

เก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเรียกวา่ “ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ” ผลการศกึษาพบว่า “ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ” 
เป็นสถานท่ีแห่งหนึ่งท่ีคนไทยนิยมเดินทางไปเย่ียมชมมากแห่งหนึ่ง เป็นจุดหมายปลายทางของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยจ านวนมากท่ีตัง้ใจเดินทางไปเย่ียมชมความเพลิดเพลินสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี ้
อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้สัมภาษณ์มีข้อแนะน าส าหรับผู้ ท่ีต้องการเดินทางไปยังเย่ียมชม “ยูนิเวอร์แซล 
สตดูิโอ” ว่าสามารถจองตัว๋เข้าชมผ่านทางทางเว็บไซต์ได้ การจองบตัรผ่านทางเว็บไซต์จะมีราคาถูก
กวา่การเดนิทางไปซือ้ตัว๋ ณ สถานท่ีจ าหนา่ยตัว๋  

อีกสิ่งหนึง่ท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัแนะน า คือ การขอแผนท่ีภายใน “ยนูิเวอร์แซล 
สตดูโิอ” เพราะจะท าให้นกัทอ่งเท่ียวรู้วา่บริเวณใดท่ีน่าสนใจ อีกทัง้หากนกัท่องเท่ียวเดินทางไปในวนั
เสาร์ และวนัอาทิตย์ มีข้อแนะน าให้ซือ้บตัรท่ีเรียกว่า “Universal Express” ซึ่งอาจเรียกว่า “บตัรทาง
ด่วน” ก็ได้ เพราะหากนักท่องเท่ียวมีบัตรทางด่วนจะไม่ต้องเข้าแถวต่อคิวซือ้ตั๋วเป็น เวลานาน         
เม่ือนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาถึง “ยนูิเวอร์แซล สตดูโิอ” แล้ว ส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะถ่ายภาพ
กบั “ลกูโลกจ าลอง” ขนาดใหญ่ท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ตดิตัง้ไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า ดงัภาพ 6.13 
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ภาพ 6.13 
แสดงลกูโลกจ าลองขนาดใหญ่ท่ีตดิตัง้ไว้บริเวณทางเข้ายนูิเวอร์แซล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 
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o เซนโตซา่เมอร์ไลออน (Sentosa Merlion) 
จากการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ

สิงคโปร์ในประเดน็การเดนิทางไปเย่ียมชม “เซนโตซา่เมอร์ไลออน” ผลการศกึษาพบว่านกัท่องเท่ียวท่ี
เดนิทางเข้ามายงัเกาะเซนโตซา่นิยมถ่ายภาพคูก่บั “เมอร์ไลออน” ขนาดใหญ่ท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สร้างไว้
ให้นกัท่องเท่ียวได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก บริเวณรอบรูปปัน้ “เมอร์ไลออน” รัฐบาลสิงคโปร์ได้จดัสร้าง
องค์ประกอบไว้บริเวณรอบๆอย่างสวยงาม นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกฉากหลงัส าหรับถ่ายภาพได้
ตามสะดวก อีกทัง้ภายในตวั “เมอร์ไลออน” มีลิฟท์ให้นกัท่องเท่ียวขึน้ไปชมทศันียภาพของเกาะเซน
โตซา่ได้ ดงัภาพ 6.14 

ภาพ 6.14 
แสดงเมอร์ไลออนบนเกาะเซนโตซา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 
o ชายหาดเซนโตซา่ (Sentosa Beach) 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

การพฒันา “ชายหาดเซนโตซ่า” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “เซนโตซ่า บีช” ผลการศึกษาพบว่า “เซนโต
ซา่ บีช” เป็นสถานท่ีซึง่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศนิยมเดนิทางมาเย่ียมชมและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  
“เซนโตซา่ บีช” เป็นเสมือน “สญัลกัษณ์” ของเกาะเซนโตซ่า และเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
ซึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัโลกแห่งนีก้ว้างขวาง เด่นสง่า โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับพืน้ท่ีของ
ประเทศสิงคโปร์ท่ีมีขนาดเล็กมาก เม่ือนกัท่องเท่ียวได้เห็นรูปปัน้ “เมอร์ไลออน” ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บน
เกาะเซนโตซ่าท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สร้างขึน้ก็จะรู้ได้ทนัทีว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้เงินจ านวนมหาศาลใน
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การก่อสร้างสถานท่ีแห่งนี ้นอกจากใช้เงินจ านวนมหาศาลแล้ว จะต้องใช้ทีมออกแบบท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลกในการออกแบบสถานท่ีอยา่งสวยงาม 

จากการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ
สิงคโปร์ในประเด็นการเดินทางไปเย่ียมชม “เซนโตซ่า บีช” พบว่า นกัท่องเท่ียวรายนีไ้ด้เดินทางมา
ท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์หลายครัง้ หากเปรียบเทียบชายหาดเซนโตซ่ากับชายหาดแห่งอ่ืนใน
ต่างประเทศจะเห็นว่าเดิมทีเดียวชายหาดแห่งนีไ้ม่ได้สวยงาม แต่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้เงินจ านวน
มหาศาลเพ่ือเปล่ียนแปลงชายหาดแห่งนีใ้ห้เป็นชายหาดท่ีสวยงาม โดยใช้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ดดู
ทรายจากใต้ท้องทะเลมาทบัถมกนัเพ่ือพฒันาเป็นหาดทรายท่ีสวยงาม พร้อมกบัคิดค้นกิจกรรมสร้าง
ความบนัเทงิใจให้นกัทอ่งเท่ียวได้อยา่งนา่ทึง่ ดงัภาพ 6.15 

ภาพ 6.15 
แสดงชายหาดเซนโตซา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพจาก www.google.com 

 
o การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวอา่ว “อา่วมารินา่” (Marina Bay)  
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นการ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “อ่าวมารีน่า” หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “มารีนา เบย์” (Marina Bay)                   
ผลการศกึษาพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ทุ่มงบประมาณจ านวนมหาศาลเพ่ือพฒันาสถานท่ีบริเวณรอบ
อ่าวมารีนา เพ่ือให้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ในประเทศสิงคโปร์ นกัธุรกิจระดบัสูงในสิงคโปร์และประชาชนทัว่ไปนิยมใช้พืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นสถานท่ี
ออกก าลงักายบริเวณรอบๆอ่าว ดงัภาพ 6.16 

http://www.google.com/
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ภาพ 6.16 
แสดงทศันียภาพบริเวณอา่วมารีนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
 

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก่อสร้างอาคาร “มารีนา เบย์ แซน” (Marina Bay 
Sands) ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณอ่าวมารีนา ประกอบด้วยโรงแรมหรูหรา 
สถานท่ีในการจดันิทรรศการท่ีทนัสมยั พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานท่ีอีกแห่งหนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
ประเทศสิงคโปร์จะต้องมาเย่ียมชม และขึน้ไปถ่ายภาพทิวทศัน์ของเมืองสิงคโปร์ได้ ปัจจุบนัมารีน่า 
เบย์ แซนด์ ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์แหง่หนึง่ของประเทศสิงคโปร์ไปแล้ว ดงัภาพ 6.17 
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ภาพ 6.17 
แสดงอาคารมารีนา เบย์ แซน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 
 

 การเน้นความทนัสมยัของเมืองทิศตะวนัออก 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น

การสร้างเมืองท่ีทนัสมยั โดยเฉพาะการสร้างเมืองทางทิศตะวนัออกของประเทศ ผลการศกึษาพบว่า 
เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเกิดขึน้มาราว 53 ปีนีเ้อง ถือได้ว่าเป็นประเทศใหม่ท่ีเคยเป็น
เมืองขึน้ของประเทศอังกฤษมาก่อน การท่ีเป็นเมืองเกิดใหม่นัน้ท าให้รัฐบาลวางแผนการก่อสร้าง
เมืองได้ง่ายกวา่ประเทศท่ีมีประวตัยิาวนาน ประกอบกบัรัฐบาลสิงคโปร์ตระหนกัว่าประเทศสิงคโปร์มี
พืน้ท่ีน้อย จึงจ าเป็นต้องวางแผนและออกแบบเมืองให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงออกแบบเมือง
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สามารถออกแบบ
และสร้างเมืองให้สวยงามดงัท่ีนกัท่องเท่ียวทั่วโลกได้ช่ืนชมนัน้ เหตผุลหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลมีเงิน
มาก การท่ีรัฐบาลมีเงินเพราะผู้ น าประเทศท่ีมีวิสัยทัศน์ และมีศักยภาพในการบริหารประเทศ 
สามารถท าให้นกัลงทนุชาวตา่งประเทศเข้ามาลงทนุในสิงคโปร์ได้ การท่ีรัฐบาลสามารถดงึนกัลงทนุ
ให้ลงทนุในสิงคโปร์ได้นัน้ท าให้ประเทศชาตมีิรายได้ ประชาชนมีรายได้ตามไปด้วย ดงัข้อความ 

“อีกเหตุผลหนึ่ง ท่ีท าให้รัฐบาลสิงคโปร์สามารถสร้างโน่นสร้างนีไ้ด้          
คือเขามีเงินมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ น าของประเทศสิงคโป ร์ท่ีผ่านมามี
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วิสยัทศัน์ มีปัญญาท่ีจะคดิท าการค้ากบันกัธุรกิจตา่งประเทศ ดงึให้เข้ามา
ลงทุนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบกบัรัฐบาลสิงคโปร์ลงทนุกบัประชาชน
ในประเทศ ท าให้รัฐบาลมีเงินมากขึน้เร่ือยๆ ทัง้จากการเก็บภาษีและการ
ลงทนุอ่ืนๆ” 

อีกเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้รัฐบาลสิงคโปร์มีรายได้จ านวนมากนัน้เป็นเพราะใน
อดีตสิงคโปร์เป็นเมืองขึน้ของประเทศอังกฤษ ท าให้สิงคโปร์ประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ ร่วมกบัภาษาจีน ภาษามลาย ูภาษาทมิฬ ซึ่งการประกาศใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ
นัน้ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่ามีความส าคญั เพราะจะท าให้ประชากรในประเทศส่ือสารภาษาองักฤษได้
เป็นอย่างดี เม่ือประชากรพูดภาษาอังกฤษได้ดี ส่งผลให้นกัลงทุนและนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้
ความสนใจเข้ามาลงทนุประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ ดงัข้อความ 

“การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศให้พลเมืองสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการ ก็มีสว่นท าให้นกัท่องเท่ียว นกัลงทนุจากตา่งประเทศหนัมา
ท าธุรกิจ หนัมาทอ่งเท่ียวในสิงคโปร์ เพราะวา่เขามัน่ใจได้ว่าคนสิงคโปร์ใช้
ภาษาองักฤษได้ดี” 

นอกจากนี ้การท่ีนักการเมืองมีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศเป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีท าให้สิงคโปร์เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทกุวนันี ้การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐบาล
สิงคโปร์กลายเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จของผู้น า ท าให้ประเทศสิงคโปร์เป็นแบบอย่างของผู้น าหลาย
ประเทศ ดงัท่ีองค์กรธนาคารโลกได้ยกย่องให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการท าธุรกิจสะดวกมากท่ีสุด 
ทัง้ความสบายใจท่ีรัฐบาลบริหารประเทศอย่างโปร่งใส ความเช่ือมัน่ตอ่นกัการเมืองท่ีล้วนเป็นปัจจยั
ส าคัญท่ีท าให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์ ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์สามารถ
ออกแบบเมือง สร้างเมืองให้สวยงามได้  

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมองว่าการท่ีสิงคโปร์เป็นประเทศเกิดใหม่นัน้ มีผลท าให้
การวางโครงสร้างของเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การท่ีสิงคโปร์เป็นประเทศเกิดใหม่ราว 53 ปี
นัน้ ท าให้รัฐบาลวางผังเมืองได้ดี เม่ือการวางผังเมืองดี รัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างเมืองได้ตรงตามท่ี
วางแผนไว้    ท าให้ประเทศสิงคโปร์มีความเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และมีทัศนีภาพท่ีสวยงาม        
ดงัภาพ 6.18 
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ภาพ 6.18 
แสดงทศันียภาพของเมืองสิงคโปร์ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพจาก www.google.com 

 
นอกจากการเป็นประเทศเกิดใหม่แล้ว ปัจจยัด้านศกัยภาพหรือวิสยัทศัน์ของ

ผู้น าประเทศสิงคโปร์เป็นปัจจยัท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกัมองว่าปัจจยันีส้ าคญัมากท่ีท าให้การพฒันาประเทศ
สิงคโปร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์จะให้ความส าคญักับยุทธศาสตร์การพฒันา
มาก มีการทบทวนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศอยู่เสมอ เพ่ือให้ทนัตอ่กระแสโลกาภิวตัน์ เป็นการ
ยกระดบัการด าเนินชีวิตของคนสิงคโปร์ให้ดียิ่งขึน้ รัฐบาลสิงคโปร์จะค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
เป็นท่ีตัง้ เชน่ ต้องการให้ประชาชนท างานใกล้บ้าน ตัง้เปา้หมายว่าจะท าให้พลเมืองสิงคโปร์ออกจาก
บ้านเพ่ือไปยงัรถขนส่งมวลชนโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที เป็นต้น เม่ือตัง้เปา้หมายไว้เช่นนี ้รัฐบาลก็
ต้องมีแผนยทุธศาสตร์ท่ีจะปรับปรุง หรือพฒันาให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เหล่านีแ้สดงให้เห็นถึง
วิสยัทศัน์ในการออกแบบเมืองทางทิศตะวนัออกท่ีสวยงาม โดยค านึงถึงประโยชน์ของพลเมือง ความ
ปลอดภยั ความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นส าคญั ดงัภาพ  6.19 
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ภาพ 6.19 
แสดงการออกแบบเมืองท่ีเป็นสดัสว่นในสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 
นอกจากนี ้การท่ีประเทศสิงคโปร์มีพืน้ท่ีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับหลาย

ประเทศ ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงข้อจ ากดันี ้จึงเน้นการออกแบบเมืองมากเป็นพิเศษ เพ่ือให้
แตล่ะหนว่ยพืน้ท่ีถกูใช้ประโยชน์มากท่ีสดุ คุ้มคา่ท่ีสดุ ดงัข้อความ 

“ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเล็กมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัหลายประเทศ 
เม่ือมีพืน้ท่ีน้อย รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญักับการพฒันาเป็น
พิเศษ คือจะต้องใช้พืน้ท่ีท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุ โดยรวมคิดว่าเขา
วางผงัเมืองได้ดี” 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่าการท่ีภาพลกัษณ์ในด้านความสะอาด
และความเป็นระเบียบของประเทศสิงคโปร์อยู่ในการรับรู้ของคนจ านวนมาก โดยเฉพาะชาว
ต่างประเทศนัน้เป็นเพราะรัฐบาลสิงคโปร์ตัง้ใจท่ีจะพฒันาเมืองด้านทิศตะวนัออก ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ
สนามบินชางฮี (Changi) และเมืองบริเวณใกล้เคียงเป็นหลัก เม่ือนักท่องเท่ียวเดินทางมาถึง
สนามบินก็จะเห็นสนามบินท่ีสวยงาม ใหญ่โต เม่ือเดินทางเข้าเมืองก็จะเห็นการสร้างผังเมืองท่ี
สวยงาม เป็นระเบียบ ทนัสมยั ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์เน้นสร้างความทนัสมยัในด้านทิศตะวนัออกของประเทศ 
ตัง้แต่สนามบินชางฮีไปจนถึงประมาณคร่ึงเกาะ จะเห็นว่าเป็นสถานท่ีท่ี
รัฐบาลสิงคโปร์สร้างเพ่ือเอาไว้รับนกัท่องเท่ียว ตัง้แต่สนามบินไปจนถึง
ยา่นถนนออร์ชาร์ด”   

ผู้ ให้สัมภาษณ์ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์กล่าวว่าพืน้ท่ีอีกด้านหนึ่งของ
ประเทศ คือ ด้านทิศตะวนัตก หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “ย่านเวสต์โคสต์” (West Coast) นัน้ ไม่ได้
สวยงามดงัเช่นเมืองทางทิศตะวันออก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นเมืองทางด้านทิศตะวันตก     
ซึง่ไมส่วยงามดงัเชน่เมืองทางด้านทิศตะวนัออก กระนัน้ก็ตาม ก็ถือได้ว่ายงัมีความเป็นระเบียบอยู่ใน
ระดบัท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกบัเมืองหลายแหง่ในประเทศอ่ืน  ดงัข้อความ 

“ถ้าคุณเห็นสิงคโปร์ในย่านทิศตะวันออก ตัง้แต่สนามบินชางฮีมาจนถึง
ราวคร่ึงหนึ่งของเมือง คือบริเวณย่านออร์ชาร์ด คุณจะไม่รู้จักสิงคโปร์ท่ี
แท้จริง คุณต้องไปดูย่านทิศตะวันตกของเมืองด้วย ย่านเวสต์โค้สต์น่ะ          
คณุจะเห็นวา่ไมไ่ด้สวยงามเหมือนกบัยา่นทิศตะวนัออก 
ถ้านักท่องเท่ียวไปเท่ียวสิงคโปร์แล้วบอกว่าดีจังเลย ทุกอย่างดีหมด 
สวยงามทัง้หมด ก็อาจจะเช่ือนะถ้าไม่เคยมาอยู่ แตพ่ออยู่มาได้สกั 2 ปี
กว่า ก็จะเกิดค าถามว่าท่ีคณุว่าไปอยู่สิงคโปร์นัน้ คณุไปอยู่ส่วนไหนของ
เกาะ เคยไปเห็นท่ีคนท้องถ่ินอยู่กันจริงๆหรือเปล่า มันไม่เหมือนกับย่าน
ใกล้สนามบนิชางฮีนะ” 

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า ถึงแม้ว่าย่านเวสต์โค้ต์ในสิงคโปร์จะไม่ถึงกับ
สวยงาม ไมท่นัสมยัดงัเชน่กลางเมืองหรือสถานท่ีตา่งๆในย่านทิศตะวนัออก กระนัน้ก็ตาม ก็ยงักล่าว
ได้วา่เป็นเมืองท่ีมีความเป็นระเบียบมากกวา่หลายเมืองทัว่โลก มีการวางแผนบริหารจดัการพืน้ท่ีซึ่งมี
อยู่ไม่มากนัก ท าอย่างเป็นระบบ เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะเป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็ก และเป็น
ประเทศท่ีเกิดขึน้มาราว 50 ปีต้นๆ การออกแบบเมือง การสร้างเมืองจงึท าได้ง่าย ดงัข้อความ 
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“การออกแบบผงัเมืองสิงคโปร์ เขาท าได้อย่างดี เพราะมันมีอายุไม่มาก 
เป็นประเทศเล็ก บริหารจัดการง่าย ถ้าพูดถึงคร่ึงเกาะตัง้แต่สนามบิน   
ชางฮีมาจนถึงกลางเกาะ ถ้าพูดถึงความสวย ให้เต็มร้อย เขาท าเมืองได้
สวยงาม” 

 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น

การพฒันาสิ่งแวดล้อม ผลการศกึษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัการพฒันาสิ่งแวดล้อม
ในประเทศอย่างมาก มีการจดัตัง้กระทรวงสิ่งแวดล้อมท่ีมีบทบาทส าคญัเก่ียวกับการพัฒนาในทุก
ด้าน ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอในประเด็นสิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย การจดัการ
สิ่งแวดล้อมบนผืนดิน การจดัการสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัน า้ และการจดัการสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัอากาศ 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การจดัการสิ่งแวดล้อมบนผืนดนิ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็นรัฐบาลสิงคโปร์จัดการ

สิ่งแวดล้อมบนผืนดนิ ผลการศกึษาพบวา่ สืบเน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศของสิงคโปร์เป็นเกาะท่ีไม่
ใหญ่โตนัก ประกอบกับประเทศสิงคโปร์ท่ีผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะการก่อสร้างอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทัง้โรงงานอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ
เอกชน ท าให้เกิดของเสียและสิ่งปฏิกูลท่ีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการสร้างไว้ ดงันัน้ 
รัฐบาลจึงให้ความส าคญักับการจดัการกับสิ่งแวดล้อมมาก เพราะไม่เช่นนัน้มลพิษต่างๆก็จะส่งผล
ตอ่ทกุคนในเกาะท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั ดงัข้อความ 

“การเป็นประเทศเล็ก ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์จะต้องเร่งจดัการปัญหานี ้
อย่างเร่งด่วน ไม่มีทางเลือกอ่ืน และจะต้องท าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือให้ประชาชนด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติ ดงันัน้ รัฐบาล
สิงคโปร์จงึออกกฎหมายการควบคมุสิ่งแวดล้อมไว้หลายฉบบัมาก” 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้กล่าวถึงสิ่งท่ีรัฐบาล
สิงคโปร์ก าลงัท าอยู ่ซึง่เป็นเร่ืองการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม คือการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รีไซเคิล (Recycle) วัสดุต่างๆ ตัง้แต่ระดับบ้านเรือน ระดับส านักงาน องค์กร ระดับโรงงาน
อตุสาหกรรม ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์จะรณรงค์ให้ประชาชนน าเอาสิ่งของท่ีต้องการจะ
น ามารีไซเคิลมาวางไว้หน้าประตบู้านในตอนเช้า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีมา
เก็บเพ่ือน าไปรีไซเคลิ 
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ในโรงเรียนก็มีนะ มีการส่งเสริมให้นกัเรียนน าอุปกรณ์การเรียนท่ีไม่ใช้
แล้ว ถ้าต้องการจะรีไซเคิลก็น ามาทิง้ รวมถึงกระป๋อง ขวดพลาสติก 
กระดาษ หรืออะไรก็ได้ท่ีไม่ต้องการใช้แล้ว น ามาทิง้ไว้ท่ีโรงเรียนจดัไว้
ให้ เป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม” 

นอกจากการให้ความส าคญักับการรีไซเคิลขยะท่ีใช้แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์
จะรณรงค์ให้ประชาชนทิง้ขยะให้เป็นท่ี โดยออกกฎหมายลงโทษผู้ ท่ีไม่ทิง้ขยะลงในถังขยะอย่าง
รุนแรงกวา่กฎหมายประเทศอ่ืน ประกอบกบัรัฐบาลได้ตดิตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้แทบจะทกุแห่ง
เพ่ือสอดส่องดูพฤติกรรมของประชาชน ถ้าหากมีประชาชนท่ีท าผิดกฎหมาย กล้องวงจรปิด
บันทึกภาพไว้ได้ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในกล้องจะส่งภาพนัน้ไปยังหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข้อง จากนัน้อีกไม่นานหน่วยงานดงักล่าวก็จะส่งจดหมายมาแจ้งต่อผู้กระท าผิดกฎหมายถึงท่ี
พกัอาศยั   ดงัข้อความ 

“เม่ือประชาชนทิง้ขยะไม่เป็นท่ี ก็จะส่งกลิ่นเหม็น เป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบไปยังคนอ่ืน จะเห็นว่ารัฐบาลติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้เกือบทุก
แห่ง ถ้าใครท าผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กล้องวงจรปิดจับภาพได้ เด๋ียวก็จะ
มีจดหมายไปถึงบ้าน” 

ในด้านการทิง้ขยะของประชาชนนัน้ รัฐบาลสิงคโปร์จะใช้การรณรงค์ให้
ประชาชนคดัแยกขยะก่อนทิง้ เป็นการจดัการขยะท่ีตนเองต้องการทิง้ให้เรียบร้อยเสียก่อน และทิง้
ขยะให้ตรงกับถงัขยะส าหรับใส่ขยะแตล่ะประเภท ทัง้ขยะทัว่ไป ขยะพลาสติก และขยะประเภทอ่ืน 
ดงัภาพ 6.20 

ภาพ 6.20 
แสดงถงัขยะในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดย ผู้วิจยั 
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จากการสัมภาษณ์นักวิชาการท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น
การรณรงค์ให้ประชาชนทิง้ขยะให้ตรงกับภาชนะรองรับ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในย่านเมืองท่ีทันสมัยจะมีวินัยมาก โดยเฉพาะการทิง้ขยะใส่ตรงกับภาชนะท่ีรองรับท่ี
รัฐบาลจดัไว้ให้ ดงัข้อความ  

“รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะก่อนเอาไปทิง้ การทิง้ขยะก็ต้อง
จดัการขยะให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะแยกทิง้ในถงัขยะท่ีรัฐบาลจดัเตรียมไว้
ให้ มีทัง้สว่นท่ีเป็นกระดาษ เป็นพลาสติก กระป๋องน า้อดัลม ขยะทัว่ไป 
เทา่ท่ีสงัเกตเห็นคนสิงคโปร์เขาก็ท าตาม” 

ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ยังมีบ้างท่ีประชาชนบางคนท่ีไม่ได้คดัแยกขยะ
ก่อนทิง้ สามารถพบเห็นได้ในย่านชานเมือง จากความเห็นข้างต้นตรงกบัการสงัเกตของผู้ วิจยัท่ีเฝ้า
สงัเกตพฤตกิรรมการทิง้ขยะของประชาชนสิงคโปร์ โดยเฉพาะในย่านท่ีผู้วิจยัพกัอาศยัอยู่ขณะพกัอยู่
ในสิงคโปร์ ซึ่งเรียกว่าย่านโรเชอร์ (Rochor) ซึ่งเป็นย่านท่ีมีชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียอาศยัอยู่
หนาแน่น จากการสงัเกตพบว่าส่วนใหญ่จะคดัแยกขยะและทิง้ขยะตามท่ีรัฐบาลจดัเตรียมภาชนะไว้
ให้ มีบ้างท่ีไมไ่ด้ทิง้ขยะลงถงัถกูตามประเภทของถงัขยะท่ีรัฐบาลตดิปา้ยไว้  

จากการสงัเกตพบวา่รัฐบาลสิงคโปร์มกัจะไม่น าถงัขยะมาตัง้ไว้ในย่านท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ เชน่ ยา่นถนนออร์ชาร์ด ซึง่มีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศนิยมเดินทางไปช็อป
ปิง้ (Shopping) สินค้าแบรนด์เนม (Brandname) ช่ือดงั เน่ืองจากเห็นว่าเม่ือน าถงัขยะมาตัง้ทิง้ไว้จะ
ท าให้ประชาชนทิง้ขยะกันมาก รัฐบาลสิงคโปร์จึงรณรงค์ให้ประชาชนน าถุงผ้ามาบรรจุสินค้าแทน 
และใช้วิธีการรณรงค์ให้ประชาชนทิง้ขยะให้ลงถังขยะให้เรียบร้อย เพ่ือไม่ให้มีเป็นการท าลาย
ทศันียภาพท่ีสวยงาม อีกทัง้ยงัสร้างมลภาวะให้กบัเมืองอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวสิงคโปร์โดยทัว่ไปจะให้ความร่วมมือกับการ
ทิง้ขยะให้ลงภาชนะท่ีรัฐบาลจัดเตรียมไว้ ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าเหตุผลส าคญัท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ
ประชาชนรู้ดีวา่รัฐบาลได้ตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพ่ือสอดสอ่งพฤตกิรรมของประชาชนไว้แทบจะทกุพืน้ท่ี 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีบริเวณทางด้านทิศตะวนัออกของประเทศ ได้แก่ ย่านสนามบินชางฮี ย่านถนนออร์
ชาร์ด ยา่นเกาะเซนโตซ่า ย่านบกิูส ซึ่งเป็นแหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศนิยมเดินทางไปเยือน 
ซึง่จากการสงัเกตพบวา่มีความสะอาดมากกว่ายา่นอ่ืนๆ  

นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้ปรับปรุงพืน้ท่ีในแต่
ละยา่นมาโดยตลอด โดยก าหนดนโยบายเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้มากขึน้ ท่ีผ่านมาได้สร้างสวนสาธารณะ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เม่ือเปรียบเทียบการสร้าง
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลสิงคโปร์กับประเทศต่างๆในอาเซียน ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าผู้น าของสิงคโปร์
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ในอดีต คือ ลี กวน ยิว ได้เน้นย า้เสมอว่าจะต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศสิงคโปร์ให้ดีขึน้ ใน
ขณะเดียวกนัก็ต้องพฒันาเศรษฐกิจให้ประชาชนชาวสิงคโปร์มีงานท า มีรายได้ดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ี
ท้าทายความสามารถของรัฐบาล แต่รัฐบาลสิงคโปร์ก็ท าได้ดีเม่ือเปรียบเทียบกับรัฐบาลหลาย
ประเทศ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันได้สร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีไปพร้อมกัน กระนัน้ก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์ในปัจจุบนัได้เน้นย า้ให้ประชาชนรับรู้จะ
พฒันาพืน้ท่ีสีเขียวในสิงคโปร์ให้มากขึน้กว่าเดิม โดยตัง้เปา้ว่าประชาชนชาวสิงคโปร์จะต้องใช้เวลา
ในการเดนิจากบ้านไปยงัสวนสาธารณะไมเ่กิน 15 นาที ดงัข้อความ 

“ลี กวน ยิว ต้องการท าให้สิงคโปร์เป็นเมืองสีเขียว เขาวางแผนไว้แล้ว 
รัฐบาลตอ่มาก็รับเอาแนวคดินีม้าท าตอ่ ผู้น าคนปัจจบุนัก็ท าตอ่ เพ่ือให้
เกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชน เหตผุลหนึ่งเพราะรัฐบาลพยายาม
บอกให้ประชาชนจะต้องแข่งขันกัน แข่งขันกันเรียน การพัฒนา
ภาษาองักฤษ เพ่ือท่ีจะให้ได้งานท าดีๆ การได้งานท าดีๆ ก็คือได้รายได้ 
ได้คา่ตอบแทนท่ีสงู ดงันัน้ รัฐบาลก็หาท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หากิจกรรม
ส าหรับคนสิงคโปร์ท่ีท าแล้วเกิดความสนกุสนาน รณรงค์ให้ประชาชนมี
กิจกรรมสนัทนาการมากขึน้” 

ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า ในอดีตรัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้งบประมาณจ านวน
มหาศาลในการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามระดบัโลก ประกอบด้วยต้นไม้
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และกล้วยไม้นานาพนัธุ์ มีการออกแบบอย่างสวยงามไม่แพ้ท่ีใดในโลก โดย
ตัง้ช่ือว่า “โบทานิค การ์เด้น” (Botanic Garden) ผู้วิจยัได้ซกัถามนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในสิงคโปร์เก่ียวกบัสวนพฤกษศาสตร์แห่งนีพ้บว่านกัท่องเท่ียวได้เดินทางไปชม
สวนพฤกษศาสตร์แหง่นีห้ลายครัง้แล้ว ประกอบกบัในการเดินทางมาสิงคโปร์ในแตล่ะครัง้ก็จะมาชม
สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี  ้นักท่องเท่ียวรายหนึ่งกล่าวว่าหลังจากท่ีได้เดินทางมาเย่ียมชมสวน
พฤกษศาสตร์แห่งนีแ้ล้ว ได้แนะน าเพ่ือนชาวเวียดนามท่ีวางแผนจะเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ
สิงคโปร์ให้เข้ามาท่องเท่ียวสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี ้เน่ืองจากมีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในโลกท่ี
รัฐบาลสิงคโปร์สร้างขึน้มาหลายสิบปีแล้ว แตย่งัคงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก เน่ืองจาก
มีการจดัการป่าไม้ ต้นไม้นานาพนัธุ์ กล้วยไม้พนัธุ์ท่ีหายากนานาชนิดท่ีหาดไูม่ได้จากท่ีอ่ืน อีกทัง้ยงั
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอีกด้วย ดงัภาพ 6.21 
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ภาพ 6.21 
แสดงสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Botanic Garden) 

 

ภาพจาก www.google.com 
 

นอกจากการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีช่ือ “โบทานิค การ์เด้น”         
แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังสร้างสวนสาธารณะอีกหลายแห่งในย่านต่างๆ  ทัง้ในย่านท่ีมีการจราจร
หนาแน่น และในย่านอ่ืนท่ีอยู่นอกเมือง เช่น การพฒันาเขตอนรัุกษ์ธรรมชาติในย่านบูกิส (Bugis)    
ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปหาซือ้สินค้าหลากหลายประเภท ทัง้สินค้า      
แบรนด์เนม และสินค้าประเภทอ่ืน ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้พฒันาพืน้ท่ีบางส่วนท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศ
เป็นโขดหิน โดยพฒันาให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีสวยงาม เพ่ือให้ประชาชนในย่านบกิูสใช้เป็น
ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ดงัภาพ 6.22 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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ภาพ 6.22 
แสดงเขตอนรัุกษ์ธรรมชาตใินยา่นบกิูส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
 

ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า รัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมให้พลเมืองสิงคโปร์สร้าง
ครอบครัวและมีทายาทสืบสกุล ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความส าคญัของเด็กและเยาวชน เห็นได้จากการ
จัดตัง้สถานีโทรทัศน์ส าหรับเด็ก และ การสร้างสวนสาธารณะส าหรับเด็กขึน้ ใช้ช่ือว่า (Children 
Garden) ซึ่งรัฐบาลรณรงค์ให้พ่อแม่พาลูกมาท่องเท่ียวท่ีสวนสาธารณะส าหรับเด็ก ประกอบกับ
ประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศพาเด็กๆเข้ามาเท่ียวชมความงดงามและเล่นเคร่ือง
เลน่ตา่งๆภายในสวนสาธารณะ ดงัภาพ 6.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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ภาพ 6.23 
แสดงสวนสาธารณะส าหรับเดก็ในสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
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นอกจากการพัฒนาสวนสาธารณะส าหรับเด็กท่ีช่ือ (Children’s Garden) 
แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้สร้างสวนสาธารณะไว้ในย่านต่างๆของประเทศอีกหลายแห่ง ทัง้เพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้เป็นท่ีออกก าลงักายหลงัเลิกงาน และเพ่ือให้ประชาชนได้สดูอากาศท่ีสะอาดเข้าไปใน
ร่างกาย สวนสาธารณะบางแห่งมีลักษณะแปลกแต่งดงาม เช่น สวนสาธารณะฟอร์ท แคนนิ่ ง       
(Fort Canning Park) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะช่ือดงัแห่งหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศนิยม
เดนิทางไปพกัผอ่น ดงัภาพ 6.24 

ภาพ 6.24 
แสดงสวนสาธารณะในประเทศสิงคโปร์ 

 

 
ภาพจาก www.google.com 

 
ทัง้นี ้ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกแบบเมืองให้มีพืน้ท่ีสีเขียว

กลมกลืนไปกับอาคารตา่งๆ ท าให้ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีสีเขียว
มากท่ีสุดในล าดบัต้นๆของโลก ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะรัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศ
สิงคโปร์เป็นเมืองสีเขียวมานานนบัสิบปี 
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ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าจากท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้รับข่าวสารว่า
รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงจะด าเนินนโยบายสร้างพืน้ท่ีสีเขียวเพิ่มขึน้อีก เห็นได้จากการท่ีรัฐบาล
ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือประเภทตา่งๆว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้กบัประชาชนชาวสิงคโปร์  
และเ ม่ือไม่ ก่ี ปีมานี รั้ฐบาลได้ เปิดโครงการพืน้ ท่ี สี เ ขียวเพิ่มขึ น้ อีกหนึ่งแห่ง  โดยใช้ ช่ือว่า 
“สวนสาธารณะในอนาคต” ดงัภาพ 6.25 

ภาพ 6.25 

แสดงสวนสาธารณะแหง่อนาคตในประเทศสิงคโปร์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
 

นอกเหนือจากการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึน้ในท่ีสาธารณะแล้ว จากการท่ี
ผู้วิจยัเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้ วิจัยได้สังเกตเห็นการจัดสรรพืน้ท่ีเพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญ่ 
ประกอบกับการออกแบบสวนสาธารณะ และอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยท่ีเห็นได้ชดัเจนว่า
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัการสร้างพฒันาพืน้ท่ีสีเขียว ผู้วิจยัได้เดินทางไปยงัคณะศิลปะและ
สงัคมศาสตร์ (Faculty of Arts and Social Sciences) ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้จดัสรรพืน้ท่ีด้านหน้า
คณะให้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวท่ีดสูะอาดตา ดงัภาพ 6.26 
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ภาพ 6.26 
แสดงการจดัสวนสาธารณะขนาดเล็กบริเวณชัน้ล่างของอาคารคณะศลิปะและสงัคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 

 
นอกจากการจดัสรรพืน้ท่ีด้านหน้าของชัน้ล่างคณะศิลปะและสงัคมศาสตร์จะ

มีพืน้ท่ีสีเขียวท่ีดูสะอาดตาแล้ว บริเวณชัน้ล่างของอาคารแห่งนีมี้ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับ
นกัศกึษาและบคุลากรได้ใช้เป็นพืน้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหารแห่งนีข้ายอาหารบางประเภทซึ่งไม่
หลากหลาย พร้อมกับเคร่ืองด่ืม เช่น กาแฟ ชา เค้ก และขนมขบเคีย้วประเภทต่างๆ ส าหรับ
รับประทานควบคูไ่ปกบัเคร่ืองดื่ม ซึง่ร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีตัง้อยู่ด้านล่างของอาคารคณะศิลปะ
และสงัคมศาสตร์นีมี้ช่ือวา่ “The Coffee Roster” ลกูค้าของร้านอาหารสามารถนัง่รับประทานอาหาร
ภายในร้าน และด้านนอกของร้านซึ่งผู้บริหารร้านได้จดัเตรียมโต๊ะ เก้าอี ้บริการเพ่ือให้ลูกค้าได้นั่ง
พกัผอ่นหยอ่นใจ ดงัภาพ 6.27 
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ภาพ 6.27 
แสดงผู้วิจยันัง่พดูคยุกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

ในระหว่างท่ีผู้ วิจัยท าการสมัภาษณ์และพูดคุยกับผู้ ให้ข้อมูลหลักตัง้แต่ช่วง
เช้า กลางวัน จนกระทั่งถึงเวลา 18.00 น. ผู้ วิจัยได้สังเกตลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้านเคร่ืองด่ืม       
“The Coffee Roster” พบว่า ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษา บคุลากร และอาจารย์ท่ีสอนคณะศิลปะ
และสงัคมศาสตร์ ซึ่งมีอยู่หลากหลายแผนก ได้แก่ แผนกสถาบนัวิจยัเอเชีย (Department of Asia 
Research Institute) แผนกการศึกษาเก่ียวกับมาเลย์ (Department of Malay Studies)                 
แผนกการศกึษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Department of South East Asia Studies) โปรแกรม
การศึกษาเอเชียใต้  (South Asian Studies Programme) แผนกจีนศึกษา (Department of  
Chinese Studies) แผนกญ่ีปุ่ นศกึษา (Department of Japanese Studies) เป็นต้น ดงัภาพ 6.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 
 

ภาพ 6.28 
แสดงร้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีช่ือ The Coffee Roaster ตัง้อยู่บริเวณ 

ชัน้ลา่งของอาคารคณะศลิปะและสงัคมศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 

เ ม่ือมองทัศนียภาพบริเวณหน้าอาคารคณะศิลปะและสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จะเห็นการออกแบบพืน้ท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักับ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั ซึ่งได้รับการออกแบบท่ีเป็นสดัส่วน โดยมีพืน้ท่ีสีเขียวและมีต้นไม้
ขนาดใหญ่หลายต้นให้ร่มเงา ทัง้บริเวณด้านหน้าและด้านข้างของอาคาร ดงัภาพ 6.29 
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ภาพ 6.29 
แสดงสวนสาธารณะหน้าอาคารคณะศลิปะและสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัแหง่ชาตสิิงคโปร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

พืน้ท่ีบริเวณหน้ามหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ ถึงแม้จะมีพืน้ท่ีว่างเปล่าอยู่
ไม่มากนกั รัฐบาลสิงคโปร์ได้จดัท าเป็นสวนสาธารณะโดยปลูกหญ้าสีเขียวและต้นไม้ให้ดสูวยงาม
สะอาดตา ดงัภาพ 6.30 

ภาพ 6.30 
แสดงสวนสาธารณะขนาดเล็กหน้ามหาวิทยาลยัแหง่ชาติสิงคโปร์ 

 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไม่เพียงเฉพาะการสร้างพืน้ท่ีสีเขียวในท่ีสาธารณะเท่านัน้ แต่ยังรณรงค์ให้นักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพ่ือเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ ทัง้นีเ้พ่ือลดมลภาวะจากการใช้รถยนต์ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกแบบขนส่งมวลชนท่ี
สะดวกสบายส าหรับผู้ ท่ีต้องการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ผู้ วิจัยได้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าใต้ดินจากท่ีพักอาศยัย่านบูกิส-โรเชอร์ (Bugiz-Rochor) เพ่ือเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย
แหง่ชาต ิ 

การเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์นัน้ นกัท่องเท่ียวสามารถลง
รถไฟฟ้าใต้ดินท่ีสถานี “เค้นท์ริดจ์” (Kent Ridge Station) เม่ือเดินทางออกมายงัถนนนอกสถานีจะ
เจอกบัสถานีรถบสั (Bus Station) ซึง่รัฐบาลสิงคโปร์ได้จดัหารถบสัท่ีทนัสมยัและประหยดัพลงังานไว้
บริการนกัศึกษา บคุลากร และประชาชนท่ีต้องการเดินทางเข้าไปยงัมหาวิทยาลยั โดยไม่เก็บเงินแต่
อยา่งใด ดงัภาพ 6.31 

ภาพ 6.31 
แสดงการเช่ือมตอ่ระหวา่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิกบัสถานีรถประจ าทาง 

 

 
ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 

 
o การจดัการสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัน า้ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “รัฐบาลสิงคโปร์จัดการ

สิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัน า้” ผลการศกึษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์ประสบปัญหาเร่ืองน า้จืดมาตัง้แตก่่อตัง้
ประเทศ ราว 53 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แตค่ริสต์ศกัราช 1965 ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือการขาดแคลนน า้จืด ใน
อดีตรัฐบาลสิงคโปร์ซือ้น า้จืดจากประเทศมาเลเซีย ประกอบกบัเม่ือมีการพฒันาเศรษฐกิจมากขึน้ มี
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ประชากรเพิ่มมากขึน้ ปัญหาการขาดแคลนน า้จืดได้กลายเป็นปัญหาใหญ่มากขึน้ส าหรับประชาชน
และรัฐบาลสิงคโปร์ 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าจากประวัติ ความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์      
ซึ่งแยกตวัออกมาจากประเทศมาเลเซีย คนจ านวนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลมาเลเซียปฏิบตัิต่อ
ประชาชนไม่เท่าเทียมกัน เป็นท่ีมาของการเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียมในประเทศมาเลเซีย             
ท าให้เกิดปัญหาทางการเมืองซึ่งเก่ียวข้องกับเชือ้ชาติท่ีแตกต่างกัน เม่ือผู้น าคนหนึ่งท่ีช่ือ ลี กวน ย ู
(Lee Kuan Yew) รู้ว่าจะต้องแยกตวัออกมาจากประเทศมาเลเซีย ผู้น ารัฐบาลในช่วงนัน้รู้สึกเสียใจ 
เน่ืองจากรู้ดีว่าลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะเล็กๆท่ีไม่อุดมสมบูรณ์นัน้จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนอย่างแน่นอน โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองน า้จืดส าหรับการอุปโภค บริโภค ดงั
ข้อความ 

“สิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรน า้จืด เพราะก่อนหน้านี ซื้อ้น า้จืด
จากประเทศมาเลเซีย รัฐบาลตระหนกัเร่ืองนีดี้ จึงส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้น า้จืดอยา่งประหยดั ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ” 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักอีกรายหนึ่งกล่าวว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้เทคโนโลยี
ระดบัสงูมาช่วยจดัการน า้ในประเทศ เป็นเทคโนโลยีท่ีบ าบดัน า้ท่ีใช้แล้ว โดยท าให้หลายเป็นน า้ท่ีมี
คุณภาพดีได้ เป็นความพยายามของรัฐบาลท่ีต้องการลดปัญหาการขาดแคลนน า้ในการอุปโภค
บริโภคของชาวสิงคโปร์ อีกทัง้ยงัมีเทคโนโลยีท่ีท าให้น า้เค็มกลายเป็นน า้จืดได้ ท าให้ปัจจุบนัชาว
สิงคโปร์มีน า้ด่ืมท่ีสะอาดได้ใช้อปุโภค บริโภค ปัจจบุนัน า้จืดในประเทศสิงคโปร์มีคณุภาพดีกว่าน า้จืด
จากหลายประเทศ 

ข้อความข้างต้น สอดรับกับประสบการณ์ตรงของผู้ วิจัยท่ีเดินทางไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจยัท่ีประเทศสิงคโปร์ ในขณะท่ีผู้ วิจยัลงทะเบียนเพ่ือเข้าพกัในโรงแรม พนกังาน
ต้อนรับได้ให้ข้อมูลว่าผู้พกัอาศยัสามารถด่ืมน า้จากก๊อกน า้ในห้องน า้ได้ ทัง้นี ้เพราะมัน่ใจว่าน า้ด่ืม
จากก๊อกน า้ท่ีมาจากท่อประปานัน้เป็นน า้สะอาด ประกอบกับผู้ วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าขณะรอขึน้เคร่ืองบินภายในสนามบิน 
และพฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียวในท่ีสาธารณะพบว่า นกัท่องเท่ียวนิยมถือขวดน า้เปล่าไปรองน า้จากก๊อก
น า้สาธารณะส าหรับด่ืมกิน 

นอกจากการให้ความส าคญักบัน า้จืดแล้ว ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าววา่รัฐบาล
สิงคโปร์ตระหนกัถึงภัยจากระดบัน า้ทะเลท่ีมีแนวโน้มสูงขึน้เร่ือยๆอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่ประเทศสิงคโปร์ท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะ จึงให้ความส าคญั
กบัสิ่งแวดล้อมมาก โดยเฉพาะเร่ืองน า้ ดงัข้อความ 
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“ประเทศสิงคโปร์มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ เกาะเล็กๆ ซึ่งรัฐบาล
ก็รู้ดีว่าสภาพภูมิอากาศของโลกเปล่ียนแปลงไป ระดบัน า้ทะเลก็สงูขึน้
เร่ือยๆ การเปล่ียนแปลงท่ีวา่ก็จะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศสิงคโปร์อย่าง
หลีกเ ล่ียงไม่ ไ ด้  น่ี คือเหตุผลว่าท าไม รัฐบาลสิงคโปร์เขาจึงใ ห้
ความส าคญัเร่ืองนี”้ 

o การจดัการสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัอากาศ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การจัดการสิ่งแวดล้อม

เก่ียวกับอากาศ” ผลการศกึษาพบว่า เน่ืองจากสิงคโปร์มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเกาะท่ีมีขนาดเล็ก 
เม่ือเกิดปัญหาด้านมลพิษ เช่น ถ้าหากมีการเผาขยะในบ้านเรือนก็จะส่งผลไปยงัเพ่ือนบ้านคนอ่ืนท่ี
อาศยัอยู่ในละแวกใกล้เคียง ดงันัน้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงมีนโยบายท่ีเข้มงวดในการควบคมุมลพิษทาง
อากาศ ทัง้ห้ามเผาขยะ ห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ ห้ามสบูบหุร่ีในอาคารทัว่ไป เว้นแตอ่าคารแห่งนัน้
จะจดัสถานท่ีส าหรับสบูบหุร่ีไว้ให้ ถ้าหากบคุคลใดฝ่าฝืนก็จะถกูลงโทษ ดงัข้อความ  

“...รัฐบาลจะเข้มงวดเร่ืองการสร้างความเดือดร้อนให้คนอ่ืน อย่างการ
เผาขยะ ถ้ามีขยะแล้วจะเอามาเผา ไมไ่ด้ ถ้ามีคนถ่ายคลิปแล้วส่งไปให้
รัฐบาล ไมน่านจะมีจดหมายมาถึงบ้าน เร่ืองสบูบหุร่ีก็เหมือนกนั จะสบู
ในตึกทั่วไปไม่ได้  สูบในท่ีสาธารณะบางแห่งก็ไม่ได้  ถ้าเป็ นใน
โรงพยาบาล จะสบูไม่ได้ ต้องออกมาสบูนอกโรงพยาบาล หรือในพืน้ท่ี
ท่ีเขาให้จดัท่ีไว้ให้สบู” 

ในด้านการเข้มงวดกับสิ่งแวดล้อมนัน้รัฐบาลสิงคโปร์จะส่งเสริมให้
ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือท่ีเรียกว่า MRT (Mass Rapid Transit) และใช้บริการรถขนส่ง
มวลชนอ่ืน เช่น รถประจ าทาง (รถเมล์) หรือรถแท็กซ่ีแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เน่ืองจากเป็น
วิธีการหนึง่ท่ีจะชว่ยลดมลพิษทางอากาศได้ 

ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่วตอ่วา่ รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัคณุภาพของ
อากาศมาก นอกจากการส่งเสริมให้ประชาชนใช้การขนส่งมวลชนแล้ว ยงัเข้มงวดกบัผู้ประกอบการ
โรงงานอตุสาหกรรม ซึง่เป็นต้นเหตขุองการเพิ่มมลพิษให้กบัเมืองสิงคโปร์ โดยให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์เข้มงวดกับการปล่อยของเสีย มลพิษทาง
อากาศของโรงงานอตุสาหกรรมทกุแหง่ในประเทศสิงคโปร์  

นอกจากนีย้ังมีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดเป็นนโยบายไว้         
ซึง่เก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมคือจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ให้ได้ 1 ใน 5 
ของไฟฟ้าท่ีประเทศสิงคโปร์ใช้เองทัง้หมด ดงัข้อความ 
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“ รัฐบาลสิ งคโป ร์ประชาสัมพัน ธ์ว่าจะส่ง เส ริมใ ห้นักธุ ร กิจทั ง้
ผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์และจากท่ีอ่ืนให้มาลงทุนเก่ียวกับการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพราะเป็นการลงทุนท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม 
เร่ืองสิ่งแวดล้อมท่ีสิงคโปร์ก าลงัมาแรง รัฐบาลจะส่งเสริมภาคเอกชนท่ี
จะท าธุรกิจท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ให้เงินท าวิจยัเร่ืองนีจ้ริงจงั” 

6.1.2 การออกแบบถนนส าหรับการจราจร 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นการออกแบบถนน
ส าหรับการจราจรในประเทศสิงคโปร์ ผู้ วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ประกอบด้วย ประเด็นแรก ถนนส าหรับรถวิ่ง ประเด็นท่ีสอง ถนนส าหรับคนเดิน (ทางเท้า)                 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ถนนส าหรับรถวิ่ง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นการออกแบบ

ถนนส าหรับรถวิ่ง ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง ได้แก่ รถยนต์ส่วน
บคุคล สว่นท่ีสอง ได้แก่ ผู้ขบัข่ีรถแท็กซ่ี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o รถยนต์สว่นบคุคล 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็นการขบัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลผู้ ใช้

รถยนต์ในประเทศสิงคโปร์ ผลการศกึษาพบว่า จ านวนผู้ ใช้รถยนต์ส่วนตวัในประเทศสิงคโปร์ยงัมีไม่
มากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ ใช้รถยนต์ในหลายประเทศ โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะรถยนต์ท่ีขายในประเทศสิงคโปร์มีราคาแพง รัฐบาลไม่อนุญาตให้ประชาชนใช้
รถยนต์ท่ีมีอายุเกิน 10 ปี นอกจากนี ้ผู้ ท่ีต้องการจะซือ้รถยนต์ส่วนตวัขับในสิงคโปร์จะต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยตา่งๆเป็นจ านวนเงินท่ีสงูมาก ทัง้การตอ่ภาษีรายปี และคา่ใช้จา่ยอ่ืนอีกมากมาย  

ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า การท่ีจะดวู่าชาวสิงคโปร์คนใดท่ีฐานะดีนัน้ดไูม่ยาก 
ให้ดวู่าบุคคลนัน้มีบ้านอยู่หรือไม่ เน่ืองจากการท่ีบคุคลใดจะสามารถซือ้บ้านในประเทศสิงคโปร์ได้
นัน้จะต้องมีรายได้ท่ีสงูมาก เพราะบ้านมีราคาแพงมาก คนส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์ อาศยัอยูใ่นแฟลตท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สร้างไว้ให้ วิธีสงัเกตว่าชาวสิงคโปร์คนใดท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีอีกวิธีการหนึ่งคือ ให้สังเกตว่าบุคคลนัน้มีรถยนต์ส่วนตวัใช้หรือไม่ โดยเฉพาะถ้าหาก
บุคคลนัน้สามารถซือ้รถยนต์ราคาแพงมาใช้ส่วนตวัได้ ก็ถือว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพราะการท่ี
ชาวสิงคโปร์จะสามารถซือ้รถยนต์ได้นัน้จะต้องใช้เงินจ านวนมาก ประกอบกบัผู้ ท่ีเป็นเจ้าของรถยนต์
สว่นบคุคลจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆอีกมาก ดงัข้อความ 



206 
 

“วิธีดวู่าคนสิงคโปร์คนไหนรวย ดไูม่ยาก หนึ่ง ดท่ีูเขามีบ้านอยู่หรือเปล่า 
ถ้ามีบ้านอยู่น่ีแสดงว่ารวยมาก เพราะบ้านท่ีสิงคโปร์แพงมาก คนสิงคโปร์
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ อยู่แฟลต เป็นแฟลตท่ีรัฐบาลสร้างให้ประชาชน
ซือ้ในราคาไมแ่พงมากนกั 
อีกอยา่งหนึง่ คือ ดวูา่คนไหนมีรถยนต์สว่นตวัใช้ รถยนต์ท่ีน่ีแพงมาก คนท่ี
มีเงินซือ้รถยนต์จะต้องมีรายได้สูงมาก จะต้องจ่ายค่าโน่นค่าน่ีอีกหลาย
อยา่ง ถ้ามีรถขบัน่ีถือวา่รวย” 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์ยงัก าหนดเปา้หมายจ ากัดการเพิ่มขึน้ของผู้ ใช้
รถยนต์ส่วนตวัในประเทศ โดยส่ือสารไปยงัประชาชนว่าสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่น รัฐบาลไม่สามารถเพิ่มโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับการใช้รถยนต์ส่วนตัวของ
ประชาชนได้ ประกอบกับรัฐบาลได้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพในระดบั
โลกให้ประชาชนได้ใช้บริการ ทัง้รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถประจ าทาง รถแท็กซ่ี เป็นต้น จึงขอความร่วมมือให้
ประชาชนชาวสิงคโปร์ใช้บริการขนสง่มวลชนสาธารณะแทนการซือ้รถยนต์สว่นบคุคล 

วิธีการท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ใช้กรณีไมส่นบัสนนุให้ประชาชนซือ้รถยนต์ส่วนบคุคล 
นอกจากการเก็บเงินจากผู้ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในหลากหลายกรณีดังท่ีกล่าวมาแล้ว หากชาว
สิงคโปร์คนใดท่ีต้องการขบัรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปในย่านท่ีมีการจราจรหนาแน่น เช่น ย่านถนน   
ออร์ชาร์ด (Orchard Road) รัฐบาลสิงคโปร์จะเก็บเงินคา่ผ่านดา่นการใช้เส้นทางเข้าไปย่านดงักล่าว
ด้วย  ดา่นท่ีเก็บเงินคา่ผา่นทางเรียกวา่ “ERP” ซึง่รัฐบาลได้ตดิตัง้คอมพิวเตอร์ส าหรับหักเงินจากผู้ขบั
ข่ีรถยนต์ รูปแบบของการเก็บเงินจากบตัรมีลกัษณะคล้ายกบัการใช้บตัร “Easy Pass” ในประเทศ
ไทย ดงัภาพ 6.32 
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ภาพ 6.32 
แสดงการตดิตัง้อปุกรณ์คิดคา่โดยสารท่ีเรียกวา่ ERP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในสิงคโปร์ในประเด็นการซือ้รถยนต์ส่วน
บุคคลในประเทศสิงคโปร์พบว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะก าหนดให้บุคคลท่ีต้องการซือ้รถยนต์จะต้อง
จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆหลายประการ เช่น การจ่ายค่าใบอนุญาตครอบครองรถยนต์สูงถึง 
50,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,200,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์
เทา่กบั 24 บาท) ประกอบกบัจะต้องจ่ายคา่ภาษี และคา่ประกนัรถเป็นจ านวนเงินท่ีสงูมาก อีกทัง้ยงั
ต้องจ่ายค่าประมูลซือ้ COE (Certificate of Entitlement) ซึ่งเป็นระบบท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ก าหนด
ออกมาเพ่ือจ ากัดจ านวนยานยนต์ในประเทศ ซึ่งผู้ ท่ีต้องการจะซือ้รถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องเข้าร่วม
ประมลูซือ้ COE นี ้หากประมลูได้ก็สามารถซือ้รถยนต์ส่วนบคุคลมาขบัได้ แตจ่ะใช้รถยนต์ได้ไม่เกิน 
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10 ปี หากครบก าหนด 10 ปีแล้ว สามารถขอตอ่อายอีุกครัง้หนึ่งได้ หรือไม่ก็ส่งขายไปยงัตา่งประเทศ 
หรือไมก็่ท าลายทิง้เสีย 

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ ใช้รถยนต์ในประเทศสิงคโปร์จะปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะถ้าหากผู้ ขับข่ีรถยนต์บุคคลใดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร     
หรือ จอดรถในท่ีมีสญัลกัษณ์ห้ามจอดก็จะถกูท าโทษตามกฎหมาย เน่ืองจากรัฐบาลประเทศสิงคโปร์
จะตดิกล้องบนัทกึภาพอตัโนมตั ิหรือเรียกวา่ “กล้องวงจรปิด” ส าหรับบนัทกึความเคล่ือนไหวไว้ตลอด 
24 ชัว่โมง และมีเจ้าหน้าท่ีนัง่เฝา้สงัเกตการณ์ (Monitor) อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกนั ดงันัน้ ถ้าหากผู้
ขบัข่ีรถยนต์ส่วนบคุคลรายใดฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ก็จะถกูกล้องบนัทึกภาพไว้ และเจ้าหน้าท่ีจะส่ง
จดหมายแจ้งข้อหาให้ทราบถึงท่ีพกัอาศยั ทัว่บริเวณของถนนหรือสถานท่ีสาธารณะ  

ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่หากผู้ขบัข่ีรถยนต์ในประเทศสิงคโปร์รายใดกระท าผิด
กฏจราจร ก็จะถกูปรับเป็นเงินจ านวนมาก นอกจากการถกูปรับด้วยเงินจ านวนสูงแล้ว บุคคลนัน้ยงั
ถกูตดัคะแนนจนถึงจ านวนท่ีรัฐบาลก าหนดเอาไว้ ก็จะถกูห้ามขบัรถเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือกรณีท่ีผู้
ขบัข่ีด่ืมสรุาและขบัรถยนต์นัน้ถือว่ากระท าผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษปรับรุนแรงมาก ท่ีผ่านมารัฐบาลได้
แสดงให้เห็นวา่ลงโทษอย่างเด็ดขาด รุนแรง จนท าให้ผู้ขบัข่ีรถยนต์ไม่กล้าท าผิด เน่ืองจากจะถกูปรับ
เป็นเงินจ านวนสงูมาก และมีโทษจ าคกุอีกด้วย 

จากการสงัเกตพบว่าประชาชนสิงคโปร์ท่ีใช้รถจกัรยานยนต์ส่วนบุคคลนัน้มี
ไม่มากนัก ผู้ วิจัยจึงได้สอบถามผู้ ให้สัมภาษณ์ว่าเพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้ ได้รับข้อมูลว่าท่ีเป็น
เช่นนัน้เน่ืองจากแต่ละบุคคลจะมีความถนดัและมีเหตผุลแตกต่างกันไป บางคนถนดัการใช้บริการ
ขนสง่มวลชนสาธารณะ เพราะเห็นวา่สะดวกสบายมากกว่า ในขณะท่ีบางคนอาจจะช่ืนชอบการขบัข่ี
รถมอเตอร์ไซด์ เพราะเห็นวา่สะดวก และรวดเร็วมากกว่า   

กระนัน้ก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกแบบและสร้างถนนส าหรับรถวิ่งอย่าง
สวยงาม สามารถพบเห็นได้ทัว่ไป ดงัภาพ 6.33 
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ภาพ 6.33 
แสดงถนนในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
 

o ผู้ขบัข่ีรถแท็กซ่ี 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“ผู้ขบัข่ีรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์” ผลการศกึษาพบว่า ผู้ ท่ีจะประกอบอาชีพขบัรถแท็กซ่ีในประเทศ
สิงคโปร์ได้จะต้องมีใบอนญุาตให้ขบัข่ีรถแท๊กซ่ีสาธารณะ ผู้ขบัข่ีจ านวนหนึ่งอาจเป็นผู้ ท่ีเกษียณอายุ
ราชการมาแล้ว จากนัน้จึงมาขบัแท็กซ่ีเป็นอาชีพ ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเกษียณอายุราชการ
แล้วก็เป็นได้ ด้วยเหตนีุ ้การใช้บริการรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์จึงขึน้ช่ือเร่ืองความปลอดภัยของ
ผู้ โดยสาร เหตผุลอีกประการหนึ่งคือผู้ขบัข่ีรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์จะปฏิบตัิตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด  

 ถนนส าหรับคนเดนิ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การออกแบบถนนส าหรับคนเดนิ” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
สว่นท่ีหนึง่ ทางเท้า สว่นท่ีสอง ทางลาด ส่วนท่ีสาม ทางม้าลาย ดงัตอ่ไปนี ้

o ทางเท้า 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“ทางเท้า” หรือเรียกกนัว่า “ฟุตบาท” (Footpath) ผลการศกึษาพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะสร้างทางเท้า
ไว้ส าหรับประชาชนและนกัท่องเท่ียวเดินสญัจรไปมา โดยจะจดัแบ่งโซนส าหรับคนเดินแยกกบัถนน
อยา่งชดัเจน โดยปลกูต้นไม้เป็นแนวกัน้ระหวา่งทางเท้ากบัถนน ดงัภาพ 6.34 

http://www.google.com/
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ภาพ 6.34 
แสดงทางเท้าในประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
ผู้วิจยัได้ซกัถามผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์เก่ียวกบัการ

ท่ีผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ขบัข่ียานพาหนะบนทางเท้าดงัเชน่ท่ีเกิดขึน้ในเมืองพทัยา ผลการศกึษาพบว่า
ไม่เคยมีใครพบเห็นผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์บนทางเท้าในประเทศสิงคโปร์ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะรัฐบาล
สิงคโปร์จะแบ่งถนนส าหรับรถวิ่ง ถนนส าหรับคนเดินเท้า ไว้อย่างเป็นระบบแล้ว ประกอบกบัรัฐบาล
สิงคโปร์จะติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้แทบทกุแห่ง หากมีผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ขึน้ไปบนทางเท้าก็จะถูก
กล้องบนัทึกภาพไว้อย่างแน่นอน ซึ่งนัน่หมายความว่าผู้ขบัข่ีจะถูกลงโทษตามกฎหมายท่ีกระท าผิด
กฎจราจร ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์เขาแบง่เลนส์รถตา่งๆไว้แล้ว ไม่เคยเห็นการข่ีมอเตอร์
ไซด์บนทางเท้า คนท่ีน่ีจะไม่กล้าท า เพราะว่าถ้าสงัเกตดีๆจะมีกล้อง
วงจรปิดติดตัง้อยู่แทบจะทุกท่ี กล้องจะบันทึกภาพไว้หมด คนจึงไม่
กล้าท า 
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กล้าท าไหมล่ะ ถ้าคณุกล้าท า คนก็กล้าบนัทึกภาพ ส่งไปให้เจ้าหน้าท่ี
รัฐ คุณถูกจับทันที  ค่าปรับสูงมาก เพราะเหตุนีค้วามปลอดภัยใน
สิงคโปร์จึงสูง คุณหนีไม่ได้แน่นอน เพราะสิงคโปร์มีสภาพเป็นเกาะ
ด้วย มีทางเช่ือมออกไปนอกเกาะน้อยมาก” 

ทัง้นี ้ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่ตอ่ไปว่า ถ้าหากจะเปรียบเทียบการท าผิดกฎ
จราจรในเร่ืองการขบัข่ีรถมอเตอร์ไซด์บนทางเท้า จากการท่ีเดินทางไปพทัยาหลายครัง้พบเห็นการ
กระท าผิดเช่นนีทุ้กครัง้ ซึ่งผิดกับท่ีสิงคโปร์ เหตุผลหนึ่งเพราะรัฐบาลไทยไม่ได้เข้มงวดกับการจับ
ผู้กระท าผิดกฎจราจรอย่างจริงจงั เม่ือเปรียบเทียบกับรัฐบาลสิงคโปร์ เจ้าหน้าท่ีต ารวจก็ไม่เอาจริง    
จงึท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายในพทัยาและในประเทศไทยทัง้หมดไมมี่ประสิทธิภาพ ดงัข้อความ 

“ท่ีพทัยา ถ้าคณุท าผิด คณุมีช่องทางหนีมากมาย ต ารวจก็ไม่เอาจริง 
การบงัคบัใช้กฎหมายไม่เข้มงวด คนก็เลยไม่กลวั มนัก็เลยเป็นเมืองท่ี
ไมป่ลอดภยัส าหรับประชาชนและนกัทอ่งเท่ียว 
ประเทศไทยก็มีทางเท้า ท่ีสิงคโปร์ก็มีทางเท้า แตท่ี่ต่างกนัคือ ประเทศ
ไทยขาดการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงั ไมเ่ข้มงวด” 

จากการเดินทางไปในย่านต่างๆในประเทศสิงคโปร์พบว่าบริเวณถนนส่ี
แยกจะมีเสาสญัญาณให้ประชาชนท่ีต้องการข้ามถนนกดเพ่ือขอสญัญาณไฟเขียว เม่ือมีสญัญาณไฟ
เขียวให้คนข้ามถนน คนขบัรถจะหยดุรถเพ่ือให้คนเดินข้ามถนน ผู้ วิจยัได้สอบถามผู้ ให้ข้อมูลหลกัว่า
หากคนเดินเท้ากดขอสญัญาณไฟเขียว เม่ือไฟเขียวปรากฏขึน้แล้ว หากผู้ขบัข่ีรถยนต์ไม่หยุดรถให้
ข้าม ชาวสิงคโปร์มีปฏิกิริยาตอ่การกระท านีอ้ย่างไร ได้รับค าตอบว่ารัฐบาลสิงคโปร์ให้แนวคิดว่าผู้ขบั
ข่ีรถยนต์จะต้องระมัดระวังคนเดินเท้า ถ้าหากคนขับรถรายใดไม่หยุดรถให้คนเดินข้ามในกรณี
ดังกล่าวก็ถือว่าท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ อีกทัง้ถูกประชาชนก่อด่า 
เน่ืองจากเป็นการกระท าผิดท่ีร้ายแรง ผู้ วิจัยได้ถ่ายภาพปุ่ มกดขอสัญญาณไฟเขียวเพ่ือข้ามถนน      
ดงัภาพ 6.35 
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ภาพ 6.35 
แสดงปุ่ มกดเพ่ือขอสญัญาณไฟเขียวท่ีตดิไว้กบัเสาไฟในประเทศสิงคโปร์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 

ผู้ให้สมัภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะให้ประชาชนข้ามถนนท่ี
ทางม้าลาย หรือท่ีรัฐจดัไว้ให้ข้าม โดยจะไม่เน้นการสร้างสะพานลอยส าหรับคนข้าม เพราะท าให้
ทัศนียภาพไม่สวยงาม เราจึงจะเห็นสะพานลอยน้อยมาก คนจะข้ามถนนท่ีทางม้าลายมากกว่า     
เม่ือประชาชนเขาเคารพกฎจราจร คนขบัรถเขาเคารพกฎจราจร ก็เกิดอบุตัเิหตไุด้ยาก  

“รัฐบาลสิงคโปร์จะไม่ให้คนขายของข้างฟุตบาท เขาจบัให้เข้าไปขาย
ท่ีฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ ก็เทียบเท่ากับร้านอาหารข้างทางของคนไทย     
เขาจัดให้อยู่เป็นโซน เป็นล็อก มีการจัดการในล็อกนัน้อย่างชัดเจน    
คดิวา่เขาจะมีบริษัทท่ีรับผิดชอบเก็บถ้วยชาม ร้านค้าเพียงแคเ่อาสินค้า
ไปตัง้ เม่ือเรากินเสร็จ เราก็ลุกออกจากโต๊ะ สงัเกตว่าจะมีพนกังานรีบ
เข้ามาเคลียร์โต๊ะในทนัที” 

o ทางลาด 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในประเด็น

ทางลาดในประเทศสิงคโปร์ ผลการศกึษาพบวา่รัฐบาลสิงคโปร์จะสร้างทางลาดไว้ส าหรับผู้พิการหรือ
ผู้ทุพพลภาพ โดยจะออกแบบให้พืน้ผิวของทางเท้า (ฟุตบาท) เช่ือมต่อกับทางลาดเป็นทางเรียบ      
ไมล่าดชนัมากจนเกินไป เพ่ือให้ผู้พิการหรือคนชราท่ีนัง่รถเข็นสามารถใช้สญัจรได้ ผู้วิจยัได้ถ่ายภาพ
ทางลาดในสิงคโปร์ ในย่าน “ลิตเติลอินเดีย” ซึ่งเป็นย่านท่ีชาวสิงคโปร์เชือ้ชาติ “อินเดีย” อาศยัอยู่
หนาแนน่ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากยา่น “บกิูส” (Bugis) เทา่ใดนกั ดงัภาพ 6.36 
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ภาพ 6.36 
แสดงทางลาดท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนในยา่น “ลิตเติล้อินเดีย” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 



214 
 

จากภาพข้างต้น แสดงการออกแบบทางลาดส าหรับผู้พิการท่ีนัง่รถเข็นใน
ประเทศสิงคโปร์ในย่านบกิูส – โรเชอร์ (Bugis - Rochor) ซึ่งส่วนใหญ่ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียจะ
อาศยัอยูบ่ริเวณนี ้เน่ืองจากอยูต่ดิกบัยา่น “ลิตเติล้อินเดีย” ยา่นบกิูส โรเชอร์ ลิตเติล้อินเดีย ไม่ใช่ย่าน
ธุรกิจท่ีส าคญัดงัเช่นย่านถนนออร์ชาร์ด ซึ่งหากเป็นย่านส าคญัใจกลางเมืองจะมีอาคาร และการจดั
สถานท่ีไว้อยา่งเป็นระเบียบ และดสูวยงามมากกวา่ 

o ทางม้าลาย 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในประเด็น

การออกแบบทางม้าลายในประเทศสิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่าทางม้าลายในประเทศสิงคโปร์มี
หลายประเภท บางประเภทนกัท่องเท่ียวสามารถเดินข้ามไปตามทางม้าลายได้โดยไม่ต้องรอให้รถ
หยดุ เน่ืองจากคนขบัรถจะรู้วา่ตนเองต้องหยดุรถให้ผู้ ท่ีเดนิอยูบ่นทางม้าลาย ไม่เช่นนัน้จะเป็นการท า
ผิดกฎหมายการจราจร ส าหรับชาวสิงคโปร์นัน้ถือวา่เป็นความผิดท่ีร้ายแรง ดงัภาพ 6.37 

ภาพ 6.37 
แสดงทางม้าลายในประเทศสิงคโปร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพจาก www.google.com 
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ทางม้าลายอีกประเภทหนึง่จะมีลกัษณะเป็นจดุทรงส่ีเหล่ียมสีขาววางเรียง
ต่อกัน ถ้าหากนักท่องเท่ียวเห็นทางม้าลายประเภทนีจ้ะต้องรอสัญญาณไฟให้รถหยุด ซึ่ง
ขณะเดียวกนัจะมีสญัญาณไฟให้คนเดนิเท้าข้ามถนนได้ ดงัภาพ 6.38 

ภาพ 6.38 
แสดงทางม้าลายท่ีนกัท่องเท่ียวจะต้องรอสญัญาณไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
ประชาชนชาวสิงคโปร์จะตระหนักดีว่าการข้ามถนนในท่ีห้ามข้ามมี

ความผิดตามกฎหมาย ถ้าหากบคุคลใดข้ามถนนในท่ีห้ามข้ามและท าให้เกิดอบุตัิเหต ุบคุคลนัน้จะมี
ความผิดตามกฎหมาย และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีด้วย ด้วยเหตุนี ้นักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์พึงตระหนกัว่าพืน้ท่ีใดท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สร้างไว้ให้ข้ามถนน 
และพืน้ท่ีใดท่ีห้ามเดนิข้ามถนน 
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6.1.3 การสร้างการขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเทศสิงคโปร์ในประเดน็ “การสร้างการขนส่ง

มวลขนท่ีมีประสิทธิภาพ” ผลการศกึษาพบวา่แบง่ออกเป็น 4 ประเดน็ยอ่ย ประกอบด้วย ประเด็นแรก 
รถไฟฟ้าใต้ดิน (Mass Rapid Transit : MRT) ประเด็นท่ีสอง รถประจ าทาง (Bus) ประเด็นท่ีสาม     
รถแท็กซ่ี (Taxi) ประเดน็ท่ีส่ี ห้ามรถจกัรยานยนต์รับจ้างให้บริการสาธารณะ ดงัตอ่ไปนี ้

 รถไฟฟ้าใต้ดนิ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ ข้อมูลหลักในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นการ

ออกแบบสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ (Subway) ของเมืองสิงคโปร์ ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
รถไฟฟ้าใต้ดินหรือท่ีเรียกกันว่า ซบัเวย์ (Subway) ของประเทศสิงคโปร์เป็น

พาหนะท่ีคนสิงคโปร์นิยมใช้กนัมากท่ีสดุ เรียกกันทัว่ไปว่า เอ็มอาร์ที (MRT) ย่อมาจากค าว่า “Mass 
Rapid Transit” เป็นระบบขนสง่มวลชนท่ีรวดเร็ว สะดวกมากท่ีสดุ โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการ
เดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆท่ีอยู่รอบเมือง การใช้รถไฟฟ้าใต้ดินถือว่าเหมาะสมมากท่ีสุด    
ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะมีการวางแผนการส่ือสารท่ีเข้าใจง่าย ทัง้การจัดป้ายบอกทาง มีข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์บอกว่ารถไฟเท่ียวต่อไปจะมาถึงในอีกก่ีนาที มีลิฟท์โดยสารส าหรับผู้พิการหรือผู้ ใช้
รถเข็นส าหรับเด็ก การส่ือข้อความการซือ้บตัรโดยสารจากตู้อตัโนมตัิ ประกอบกบัพนกังานสามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ  

ผู้ ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งกล่าวว่ารถใต้ดินในประเทศสิงคโปร์จะเช่ือมต่อ
ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่สิงคโปร์ มีทัง้หมด 6 สาย โดยเร่ิมวิ่งตอนเช้าเวลา 05.30 น. จนถึงเวลา 24.00 น. 
นกัท่องเท่ียวสามารถขอแผนท่ีเดินทางของรถไฟฟ้าใต้ดินได้จากเจ้าหน้าท่ีประจ าสถานีท่ีมีแผนท่ีไว้
บริการประชาชนและนกัทอ่งเท่ียว ดงัภาพ 6.39 
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ภาพ 6.39 
แสดงแผนท่ีรถไฟฟ้าใต้ดนิในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพจาก www.google.com 

ประชาชนชาวสิงคโปร์นิยมซือ้บตัรโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินแบบเหมา หรือท่ี
เรียกว่า “บตัรเติมเงิน” ชาวสิงคโปร์เรียกกนัว่า “อีซ่ีลิงค์” (EZ-Link) เน่ืองจากคุ้มค่ากว่าการซือ้จาก
เคร่ืองจ าหนา่ยตัว๋อิเล็กทรอนิกส์ในแตล่ะครัง้ ข้อดีของบตัรอีซ่ีลิงค์คือนอกจากจะใช้กบัรถไฟฟ้าใต้ดิน
ได้แล้ว ยงัสามารถใช้กับรถประจ าทางสาธารณะ และรถแท็กซ่ีในสิงคโปร์ได้อีกด้วย นอกจากนี ้ยงั
สามารถใช้ซือ้ของในร้านค้าหลายแหง่ได้อีกด้วย ดงัภาพ 6.40 

ภาพ 6.40 
แสดงบตัรอีซ่ีลิงค์ (EZ-Link) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ www.google.com 
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จากการสงัเกตการณ์ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินของชาวสิงคโปร์พบว่าส่วนใหญ่
จะใช้บตัรอีซ่ีลิงค์ เน่ืองจากไม่ต้องยืนรอเข้าคิวเพ่ือซือ้บตัรขึน้รถประจ าทาง ซึ่งในบางครัง้จะต้องรอ
คิวนาน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวหลายคนไม่เคยชินกับการซือ้บตัรจากตู้จ าหน่ายบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
ในชว่งท่ีผู้วิจยัเดนิทางไปสิงคโปร์ในช่วงสองวนัแรกประสบปัญหานีเ้ช่นเดียวกนั ทัง้การเข้าแถวรอคิว
การซือ้บตัรจากตู้จ าหน่ายบตัรซึ่งในหลายครัง้ใช้เวลานาน โดยเฉพาะถ้าหากนกัท่องเท่ียวรายนัน้ไม่
เคยชินกับการซือ้บตัรจากตู้จ าหน่ายบตัรมาก่อน และการท่ีผู้วิจยัประสบปัญหาท่ีต้องเรียนรู้การซือ้
บตัรจากตู้จ าหน่ายบตัรด้วยตนเองในระยะแรก แตห่ลงัจากใช้บอ่ยครัง้มากขึน้ปัญหาดงักล่าวก็หมด
ไป อย่างไรก็ตาม ถ้าหากนักท่องเท่ียวบางคนท่ีมีก าหนดพักในประเทศสิงคโปร์ไม่นาน และไม่
ต้องการใช้บตัร “อีซ่ีลิง้ค์” ก็สามารถซือ้บตัรรถประจ าทางได้จากตู้จ าหน่ายตัว๋อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจยัได้
ถ่ายภาพตู้จ าหนา่ยบตัรโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดนิในประเทศสิงคโปร์แนบมาด้วย ดงัภาพ 6.41 

ภาพ 6.41 
แสดงตู้จ าหนา่ยตัว๋รถไฟฟ้าใต้ดนิในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

ผู้ ให้สัมภาษณ์ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์กว่า 10 ปี กล่าวว่า รัฐบาล
สิงคโปร์ได้สร้างเครือข่ายขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพสงู โดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีครอบคลมุทุก
พืน้ท่ีของประเทศ เป็นการจดัการระบบขนส่งมวลชนท่ีได้รับการยกย่องจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลกว่า
ดีกว่าการออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินในหลายประเทศ ภายในห้องโถงใต้ดินและบริเวณชานชลาท่ี
ผู้ โดยสารยืนรอรถไฟฟ้านัน้จะตดิเคร่ืองปรับอากาศทัง้หมด ประกอบกบัการออกแบบให้นกัท่องเท่ียว
และประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดนิจากภายในห้างสรรพสินค้ากลางเมือง ถือได้ว่าสะดวก
มากกวา่การวางระบบรถไฟฟ้าจากหลายประเทศ 
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ทัง้นี ้ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่จากการท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์มาหลายปี
พบว่าคนไทยจ านวนมากนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศนี ้เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ไม่ไกล
จากประเทศไทยเท่าใดนกั ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน ประกอบกับรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์
อนมุตัวีิซา่ (VISA) ท าให้คนไทยไมต้่องขอวีซา่ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง จึงท าให้คนไทยนิยมเดินทาง
ไปทอ่งเท่ียวประเทศสิงคโปร์จ านวนมาก 

ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการใช้บนัไดเล่ือนของประชาชนชาวสิงคโปร์เพ่ือ
เดินลงไปยงัรถไฟฟ้าใต้ดิน จากการสงัเกตพบว่าประชาชนท่ีใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินจะมีหลกัปฏิบตัิ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมารยาทในการใช้พืน้ท่ีสาธารณะ โดยจะยืนชิดด้านซ้ายของบันไดเล่ือน             
เพ่ือเปิดทางให้ผู้ ท่ีเร่งรีบเดนิแซงขึน้บนัไดเล่ือนด้านขวา ดงัภาพ 6.42 

ภาพ 6.42 
แสดงประชาชนยืนชิดด้านซ้ายของบนัไดเล่ือนเพ่ือเปิดทางให้กบัผู้ เร่งรีบเดนิแซงด้านขวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีท าให้คนไทยช่ืนชอบการเดินทางไปท่องเท่ียวใน

ประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากมีระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีทนัสมยั 
รวดเร็ว สะดวก และมีความปลอดภัยสูง นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆทั่วถึง       
ดงัข้อความ 

“คนไทยนิยมเดนิทางมาเท่ียวท่ีประเทศสิงคโปร์ เหตผุลหนึ่งเป็นเพราะเขา
เช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง ไม่มีฉกชิงวิ่งราว ไม่เหมือนใน
เมืองไทย เม่ือมาถึงสนามบนิชางฮีก็สามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน เดินทางเข้า
เมือง ไปช็อปปิง้ท่ียา่นออร์ชาร์ดได้เลย ใช้เวลาไมน่าน” 
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ข้อความข้างต้น สอดรับกบัผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีกล่าวว่า สืบเน่ืองจาก
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเกิดขึน้ใหม่ราว 53 ปีท่ีผ่านมา การท่ีเป็นประเทศเกิดใหม่ รัฐบาล
สามารถวางแผนผงัและวางระบบอ่ืนๆไว้เป็นอย่างดีก่อนท่ีจะก่อสร้างตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึงท าให้
ผงัเมืองในประเทศสิงคโปร์มีความเป็นระบบมากกว่าผงัเมืองจากหลายประเทศ แสดงให้เห็นถึงการ
ออกแบบผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่จะแตกตา่งจากประเทศเก่าแก่ท่ีไม่แน่ใจว่ามีการออกแบบเมือง
ไว้ก่อนหรือไม ่ผู้ให้สมัภาษณ์ได้ยกตวัอย่างเปรียบเทียบในประเด็นนี ้โดยเปรียบเทียบกบัเมืองพทัยา
ในประเทศไทย ซึง่ระบวุา่ตนเองไมแ่นใ่จวา่เมืองพทัยานัน้ได้รับการออกแบบผงัเมืองหรือไม่ เน่ืองจาก
มีความแตกตา่งจากประเทศสิงคโปร์อยา่งเห็นได้ชดั การท่ีเป็นประเทศเกิดใหม่จึงเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท า
ให้รัฐบาลในยคุแรกออกแบบ และวางผงัเมืองให้มีประสิทธิภาพ  

หลังจาก ท่ี รั ฐบาลสิ งค โป ร์ ไ ด้ออกแบบผัง เ มื อง  และส ร้างอาคาร 
สวนสาธารณะ และสิ่งอ่ืนตามท่ีได้ออกแบบไว้แล้ว รัฐบาลได้บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือ
บงัคบัไมใ่ห้ประชาชนท าผิดกฎหมาย จากการท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์มาท าให้รับรู้ว่าการบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังนัน้ เป็นเหตุผลหลักท าให้การด าเนินชีวิตของประชาชน                
และนกัทอ่งเท่ียวมีความปลอดภยัสงู ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์วางผงัเมืองไว้อย่างดี ทางทิศตะวนัออกเป็นสนามบินชาง
ฮี มาจนถึงคร่ึงเกาะ จะเป็นสถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว ถ้าคณุอยากรู้จกั
สิงคโปร์ คณุมาอยู่แค่คร่ึงเกาะตัง้แตย่่านออร์ชาร์ดมาจนถึงสนามบินชาง
ฮี คณุจะไม่มีวันได้รู้จักสิงคโปร์อย่างแท้จริงว่าเป็นยงัไง แต่ถ้านับตัง้แต่
คร่ึงเกาะประมาณย่านออร์ชาร์ดไปจนถึงย่านทางทิศตะวันตก หรือท่ี
เรียกว่า ย่านเวสต์โคสต์ (West Coast) ก็จะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์ท่ี
แท้จริงเป็นยงัไง”  
“ถ้าคนมาสิงคโปร์แล้วบอกว่าดีมาก ทุกอย่างดีหมดเลย ถ้าหากเป็น
เม่ือก่อนก็อาจจะเห็นด้วย แต่เด๋ียวนีผ้มอยู่มาประมาณ 2 ปี ถ้าเขาพูด
อย่างนี ้ผมก็จะเกิดค าถามว่าไปอยู่ท่ีสิงคโปร์ เขาไปอยู่ส่วนไหนของเกาะ 
เขาเคยไปอยู่ในท่ีท่ีคนท้องถ่ินอยู่อาศัยหรือไม่ เขาออกแบบเมืองได้ดี 
เพราะเมืองนีมี้อายไุมม่าก”  
“เร่ืองความสวยของคร่ึงเกาะด้านทิศตะวนัออกตัง้แตส่นามบินชางฮีจนถึง
ย่านออร์ชาร์ดท่ีเขาตัง้ใจให้เห็นนักท่องเท่ียวเห็นหรือรู้จักสิงคโปร์นัน้      
ผมให้ร้อยเต็ม ถ้าถามว่าแล้วอีกคร่ึงหนึ่งไม่สวยใช่หรือไม่ ความจริงก็คือ
มนัแตกตา่งกนัมากเม่ือเทียบกบัด้านทิศตะวนัออก” 
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ค ากล่าวข้างต้นสอดรับกบัความคิดเห็นของผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีมอง
ว่าการบังคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจังนัน้มีส่วนส าคญัท าให้ประชาชนไม่กล้าท าผิดกฎหมาย เช่น      
การบงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิตผู้ ท่ีครอบครองยาเสพติด และกระท าความผิดข้อหาฆาตกรรม 
เป็นต้น ในขณะท่ีผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศสิงคโปร์จะมีความปลอดภยัสงูมากเพราะรัฐบาลสิงคโปร์พยายามท าให้ประชาชนไม่มีความ
จ าเป็นต้องไปจี ้ปล้น หรือท าผิดกฎหมาย รัฐบาลได้สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนอย่างเท่า
เทียมกนั ถึงแม้วา่จะมีเชือ้ชาตท่ีิแตกตา่งกนัก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์มกัจะย า้ให้ประชาชนฟังเสมอว่าได้
ปฏิบตัิต่อประชาชนต่างเชือ้ชาติอย่างเท่าเทียมกนั กระนัน้ก็ตาม ผู้ ให้สมัภาษณ์ได้ยืนยนัว่าเหตผุล
ส าคญัท่ีท าให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ไม่กล้าท าผิดกฎหมายมากนกั เป็นเพราะเกรงกลวัตอ่การบงัคบั
ใช้กฎหมายท่ีลงโทษผู้กระท าความผิดรุนแรง ซึ่งรัฐบาลได้ติดตัง้กล้องวงจรปิดเฝ้าดพูฤติกรรมของ
ประชาชนไว้แทบทกุแหง่ ดงัภาพ 6.43 

ภาพ 6.43 

แสดงกล้องวงจรปิดท่ีติดตัง้อยูบ่ริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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จากภาพ 6.39 จะเห็นได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะติดกล้องวงจรปิดไว้บริเวณ
ทางเข้ารถไฟฟ้าใต้ดนิ และบริเวณห้องโถงใต้ดนิเพ่ือตรวจดพูฤตกิรรมของประชาชน หากบคุคลใดท า
ผิดกฎหมายก็จะถูกบนัทึกภาพและถูกลงโทษ นอกจากการติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้บริเวณด้านนอก
ของรถไฟฟ้าใต้ดนิแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยงัติดกล้องวงจรปิดไว้ในรถไฟฟ้าใต้ดินอีกหลายตวั ทกุขบวน 
นักท่องเท่ียวสามารถสังเกตเห็นสัญลักษณ์ภาพส่ือความหมายให้รู้ว่าทุกการเคล่ือนไหวของ
ประชาชนนัน้ถกูจบัตาดอูยูต่ลอดเวลา ดงัภาพ 6.44 

ภาพ 6.44 
แสดงสญัลกัษณ์ให้เห็นกล้องวงจรปิดท่ีตดิตัง้อยูใ่นรถไฟฟ้าใต้ดนิ 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 

ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศสิงคโปร์จะจบัตาดพูฤติกรรมของ
ประชาชน นกัทอ่งเท่ียวอยูต่ลอดเวลาผา่นกล้องวงจรปิด ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์จะติดกล้องวงจรปิดไว้ทุกแห่ง ทัง้บนดิน และใต้ดิน       
การเดินทางจากบนดินลงใต้ดิน ก็จะมีกล้องอยู่ทุกแห่ง ขณะยืนรอ
รถไฟฟ้าก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่หลายตวั ในรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะมีกล้องติด
หลายตวั ท าให้คนไมก่ล้าท าผิด เพราะมีกล้องจบัตาดอูยู่” 

รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมากขึน้      
จงึได้คดิค้นตัว๋เดนิทางส าหรับนกัทอ่งเท่ียวจ าหนา่ย กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวต้องการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
ใต้ดินบอ่ยครัง้ สามารถซือ้ตัว๋ส าหรับนกัท่องเท่ียว (Tourist Pass) ได้ ซึ่งการซือ้ตัว๋เดินทางรถไฟฟ้า
ใต้ดินประเภทนีจ้ะประหยดัเงินมากกว่าการซือ้ตัว๋รถไฟใต้ดินท่ีตู้อตัโนมตัิในการเดินทางแตล่ะรอบ 
ประกอบกับนักท่องเท่ียวท่ีไม่คุ้ นเคยกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศสิงคโปร์สามารถอ่าน
รายละเอียดต่างๆได้จากป้ายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบอกให้รู้ว่ารถไฟฟ้าจะไปสถานีใดบ้าง และคนัตอ่ไป
จากมาถึงชานชะลาในอีกก่ีนาที และสถานีปลายทางของรถไฟคนันีจ้ะไปจอด ณ ท่ีใด  
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 รถประจ าทาง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ใ ห้ ข้อมูลหลักในประเทศสิงคโ ปร์ ในประ เด็นการ

ออกแบบสร้างรถประจ าทาง (Bus) ของเมืองสิงคโปร์ ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
ประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์นิยมใช้

บริการรถประจ าทาง เป็นการใช้บริการขนส่งมวลชนประหยดัเงินมากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้
บริการรถแท็กซ่ีและรถไฟฟ้าใต้ดิน กระนัน้ก็ตามการใช้บริการรถประจ าทางในสิงคโปร์จึงเป็น
ทางเลือกท่ีนกัทอ่งเท่ียวนิยมใช้น้อยกว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน เน่ืองจากการเดินทางด้วยระ
ไฟฟ้าใต้ดนิจะรวดเร็วท่ีสดุ และครอบคลมุยา่นส าคญัในเมืองสิงคโปร์  

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าข้อดีประการหนึ่งท่ีผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงในการใช้
บริการรถประจ าทางคือนกัท่องเท่ียวสามารถนั่งรถประจ าทางชมทิวทศัน์ในเมืองสิงคโปร์ได้มากกว่า
การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ข้อดีอีกประการหนึ่งของการนั่งรถประจ าทางในประเทศสิงคโปร์คือ 
นกัท่องเท่ียวจะเสียค่าโดยสารน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินและการใช้
บริการรถแท็กซ่ี นอกจากนีร้ถประจ าทางในสิงคโปร์จะจอดท่ีปา้ยสถานีรถประจ าทางถ่ีกว่ารถไฟฟ้า
ใต้ดนิ  

จากการสัมภาษณ์นิสิตปริญญาเอกท่ีก าลังศึกษาอยู่คณะศิลปะและ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) พบว่า ข้อดีอีก
ประการหนึง่ของการใช้บริการรถประจ าทาง (รถบสั) ในประเทศสิงคโปร์ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้บริการ
คือ นกัทอ่งเท่ียวสามารถใช้แอพลิเคชัน่เพ่ือดเูวลาท่ีรถประจ าทางจะมาถึงปา้ยรถประจ าทาง ซึ่งปา้ย
รถประทางแตล่ะแหง่จะอยูไ่มไ่กลกนัมากนกั ประกอบกบัรถประจ าทางในสิงคโปร์จะจอดเพ่ือรับและ
ส่งผู้ โดยสารทุกป้าย ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนโบกมือเรียกก็ตาม ดงันัน้ คนสูงอายุจึงนิยมใช้บริการรถ
ประจ าทางกันมากกว่าท่ีจะใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะต้องเดินเป็นระยะทางไกลกว่ าจะไปถึง
รถไฟฟ้า ดงัข้อความ 

“คนประจ าทางหรือรถเมล์ท่ีสิงคโปร์จะสะดวกมาก คนขบัรถจะจอดท่ีปา้ยทกุ
สถานี จอดทุกป้าย ดงันัน้ คนสูงอายุจะชอบขึน้รถเมล์มาก ในระยะ1 กิโล    
จะมีปา้ยรถเมล์อย่างน้อย 2 ปา้ย ใช้เวลารอรถเมล์ไม่เกิน 15 นาที รถเมล์จะ
จอดทกุป้าย เม่ือรถเมล์จอดทุกป้าย คนก็จะสามารถขึน้รถเมล์ได้ คนสงูอายุ
จะไม่ชอบใช้รถ MRT เขาจะชอบขึน้รถเมล์มาก เพราะไม่ต้องเดินไกลเหมือน
ไปขึน้ MRT 
รถเมล์จะมาถึงตามเวลาท่ีระบุไว้ในแอพลิเคชัน่ ท่ีสิงคโปร์จะมีแอพลิเคชัน่ท่ี
ผู้ โดยสารจะรู้ได้ว่าจะต้องรอรถเมล์อีกก่ีนาที รถเมล์คนัตอ่ไปจะมาถึงในอีกก่ี
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นาที พูดได้ว่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ รถเมล์จะมาตรงตามเวลาท่ีระบไุว้ใน
แอพลิเคชัน่” 

ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า นกัท่องเท่ียวนิยมนัง่รถบสัชมทิวทศัน์ผ่านย่านส าคญัใน
ประเทศสิงคโปร์ นักท่องเท่ียวจะเห็นการออกแบบเมือง การออกแบบถนนหนทาง การจัดระบบ
จราจรส าหรับรถ ส าหรับประชาชนในการเดินข้ามถนน ซึ่งมีความเป็นระเบียบ เป็นสดัส่วนท่ีสวยงาม 
โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัเมืองพทัยาในประเทศไทย ดงัข้อความ 

“...นอกจากนักท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว 
นกัท่องเท่ียวยงัชอบนัง่รถบสัชมเมือง รถบสัท่ีน่ีสะอาดมาก คนัใหม่ สวยงาม 
มีทัง้รถชัน้เดียวกับสองชัน้ รถบสัสองชัน้ก็จะสูงหน่อย ไม่มีในประเทศไทย      
ท่ีพทัยาก็ไมมี่รถบสัแบบนี ้มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถสองแถว ขบักนันา่กลวั” 

ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ นกัทอ่งเท่ียวมกัจะใช้บริการรถประจ าทางเพ่ือเดินทางไป
ยังสถานท่ีต่างๆ เน่ืองจากมีความสะดวก มีสถานีจอดแต่ละแห่งท่ีอยู่ไม่ไกลกันนัก ประกอบกับ
สามารถอา่นรายละเอียดได้จากปา้ยบอกรายละเอียดการเดินทางไปยงัแตล่ะแห่งแสดงไว้ ณ ปา้ยรถ
ประจ าทาง ทัง้แผนท่ีท่ีรถประจ าทางวิ่งผ่าน และบอกรายละเอียดรถประจ าทางแต่ละสายท่ีวิ่งผ่าน
ถนนแต่ละเส้นทาง โดยทั่วไปการจราจรโดยรถประจ าทางในประเทศสิงคโปร์จะไม่ติดมากนัก 
นอกจากติดไฟสัญญาณจราจร ประกอบกับรัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดรถประจ าทางหลายสายให้
ประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวเลือกใช้บริการ ดงัภาพ 6.45 

ภาพ 6.45 
แสดงรถประจ าทางแบบชัน้เดียวในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ส่วนเร่ืองวินัยของชาวสิงคโปร์กรณีการใช้บริการรถประจ าทาง คนสิงคโปร์จะ
เข้าคิวต่อแถวเรียงกันเพ่ือขึน้รถประจ าทาง โดยจะขึน้ทางประตดู้านหน้ารถ ชาวสิงคโปร์จะนิยมใช้
บตัรท่ีเรียกวา่ อีซ่ีลิง้ค์ (EZ-Link) ซึ่งสามารถใช้ได้ทัง้รถไฟฟ้าใต้ดิน รถประจ าทาง เม่ือก้าวขึน้ไปถึงก็
จะพบคนขบัรถท่ีนั่งอยู่ด้านหน้า ซึ่งจะมีเคร่ืองช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ืองอ่านบตัร) ติดตัง้อยู่
บริเวณข้างคนขบัรถ ผู้ ท่ีมีบตัรอีซ่ีลิงค์ก็จะใช้บตัรดงักล่าวแตะเข้าท่ีแป้นส าหรับวางบตัรโดยสารท่ีมี
อุปกรณ์เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์รับส่งสญัญาณ ซึ่งถือว่าง่ายและสะดวกสบายส าหรับนักท่องเท่ียว   
ดงัข้อความ 

“การใช้รถเมล์ท่ีน่ีก็สะดวก คนสิงคโปร์จะใช้บัตรอีซ่ีลิง้ค์ เวลาขึ น้ไปก็ขึน้ท่ี
ประตดู้านหน้ารถ ขึน้ไปแล้วก็ใช้บตัรอีซ่ีลิง้ค์แตะท่ีช่องแตะ เคร่ืองก็จะหกัเงิน
จากบตัร ถือวา่สะดวก สว่นตอนลงจากรถก็แตะอีกที เวลาลงก็ลงประตหูลงั” 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวไม่ได้ซือ้บตัรแบบเหมาหรือท่ีเรียกว่า “อีซ่ีลิงค์” ก็สามารถ
จา่ยเงินเป็นเหรียญได้ หรือจา่ยเป็นธนบตัรก็ได้ โดยสอดธนบตัรเข้าไป ทัง้นี ้สิ่งท่ีพึงระวงัคือเคร่ืองรับ
เงินอตัโนมตัจิะไมท่อนเงิน ซึง่รถประจ าทางในประเทศสิงคโปร์จะจอดรับผู้ โดยสารและส่งผู้ โดยสารท่ี
สถานีรถประจ าทางเท่านัน้ ส่วนการช าระเงินเม่ือใช้บริการรถประจ าทางก็ไม่ยาก นอกจากรถประจ า
ทางแบบชัน้เดียวดงัภาพแล้ว ยงัมีรถประจ าทางท่ีมีท่ีนัง่ 2 ชัน้ท่ีสะอาดส าหรับนกัท่องเท่ียวได้นัง่ชม
เมืองสิงคโปร์อีกด้วย ดงัภาพ 6.46 

 
ภาพ 6.46 

แสดงรถประจ าทางแบบสองชัน้ท่ีให้บริการในประเทศสิงคโปร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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จากการสัมภาษณ์นักวิชาการบุคคลหนึ่งท่ีสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (National University of Singapore) ซึ่งอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์มานานกว่า 10 ปี 
กล่าวว่า รถประจ าทางหรือเรียกว่า “รถเมล์” ในประเทศสิงคโปร์จะทนัสมยัมาก เป็นรถใหม่ สะอาด 
และคิดค่าโดยสารตามระยะทาง นกัท่องเท่ียวจ านวนมากนิยมใช้บริการรถเมล์ในการเท่ียวชมเมือง
สิงคโปร์ ดงัข้อความ 

“รถเมล์ท่ีสิงคโปร์น่ีจะสะอาดมาก ส่วนใหญ่เป็นรถใหม่ คนขบัรถก็รักษากฎ
จราจรเคร่งครัด ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะถ้าเขาท าผิดกฎหมายก็จะถูกลงโทษอย่าง
หนัก รัฐบาลเขาลงโทษจริงจงั มีกล้องวงจรปิดจับภาพเป็นหลักฐาน ตวัรถ
สะอาด น่ีนัง่ก็สะอาดมาก 
ป้ายรถเมล์มีทุกระยะ ในระยะทางหนึ่งกิโล มีป้ายรถเมล์ประมาณ 2 ป้าย 
ปา้ยละไมเ่กิน 500 เมตร เวลาท่ีนัง่รถเมล์ท่ีสิงคโปร์ จะใช้เวลานาน เน่ืองจาก
รถเมล์ของเขาจอดทุกป้าย ในแง่ของความเป็นมวลชนต้องถือว่าเขาท าเพ่ือ
ประชาชนโดยรวม เพราะรถเมล์จอดทุกป้าย คนก็สามารถขึน้รถเมล์ได้ 
โดยเฉพาะคนสูงอายุจะชอบขึน้รถเมล์ได้ ก็มีคนไทยหลายคนท่ีชอบรถเมล์
มาก เพราะไมต้่องเดนิไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งต้องเดินเยอะ คนสงูอายก็ุจะ
ชอบขึน้รถเมล์ 
มีแอพลิเคชัน่ท่ีบอกให้รู้ว่าอีกก่ีนาทีรถเมล์จะมา กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ รถเมล์ก็
จะมาตามเวลาท่ีบอกไว้จริงๆ การขึน้รถเมล์ก็มีความแน่นอน ก าหนดเวลาได้ 
เร่ืองของเวลาท่ีเช็กก่อนได้ชดัเจน”  

กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวไมรู้่วา่รถประจ าทางแตล่ะคนัจะผ่านสถานท่ีใดบ้างก็สามารถ
อ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปา้ยรถประจ าทางได้ว่ารถประจ าทางแตล่ะคนัจะผ่านท่ีใดบ้าง และรถ
หมายเลขใดท่ีก าลงัจะมาถึงในอีกก่ีนาที นอกจากการจดัรถประจ าทางชัน้เดียวกบัรถประจ าทางสอง
ชัน้ส าหรับให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้ใช้บริการแล้ว นักท่องเท่ียวยังสามารถนั่งรถบสัท่ีเปิด
หลงัคาด้านบนเพ่ือนัง่ชมทศันียภาพของเมืองสิงคโปร์ได้อีกด้วย ดงัภาพ 6.47 
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ภาพ 6.47 
แสดงรถบสัเปิดหลงัคาส าหรับนกัท่องเท่ียวนัง่ชมเมืองในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ www.google.com 
ทัง้นี ้ผู้ ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า การท่ีจะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมือง

พทัยาให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกบัประเทศสิงคโปร์นัน้เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ภาครัฐในท้องถ่ินจะต้องใช้อ านาจรัฐท่ีเข้มแข็ง โดยเวรคืนท่ีดิน บ้านเรือน ของประชาชนเพ่ือก่อสร้าง
สิ่งใหมส่ าหรับรองรับนกัทอ่งเท่ียว ซึง่จะท าให้ประชาชนเดือดร้อน และเช่ือว่าหน่วยงานรัฐในประเทศ
ไทยจะไม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อนในระยะเวลาอันใกล้นี ้ถึงแม้ว่าท าแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนก็ตาม ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์เขาบงัคบัใช้กฎหมายเข้มงวดกว่ารัฐบาลไทยมาก ประชาชน
เขาเช่ือวา่รัฐบาลท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ท าเพ่ือคนท่ีอยู่กนัหลากหลายเชือ้
ชาติ ต่างจากประเทศไทย อย่างท่ีพัทยาถ้ารัฐบาลจะท า บ้านเมืองให้
เหมือนกับสิงคโปร์ก็จะถกูคนท่ีเขาไม่เห็นด้วยออกมาตอ่ต้าน สุดท้ายก็ไม่ได้
ท า ท าไมไ่ด้”  

อีกเหตุผลหนึ่งท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สามารถท าได้ก็คือ รัฐบาลมีเงินมากพอท่ีจะ
ลงทุนพฒันาในด้านต่างๆ เหตผุลประการหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลสิงคโปร์มีรายได้จากการเก็บภาษี 
และเก็บรายได้จากการลงทุนในด้านต่างๆส าหรับชาวสิงคโปร์ ซึ่งท ารายได้ให้กับรัฐบาลจ านวน
มหาศาล ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์มีเงินเยอะ มีรายได้จากภาษีท่ีเก็บได้จากการสร้างสิ่งต่างๆ
ให้กบัประชาชน เช่น การสร้างท่ีอยู่อาศยัให้ประชาชนเช่าอยู่ การเก็บคา่ปรับ
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จากการท่ีประชาชนท าผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลเขาเอาจริง จับจริง ปรับจริง 
การท่ีรัฐมีเงินมากก็สามารถสร้างโน่นสร้างน่ีได้มาก เราจึงเห็นว่ารัฐบาล
สิงคโปร์สร้างโนน่สร้างน่ีอยูเ่ร่ือยๆ เพราะเขามีเงิน” 

 อย่างไรก็ตามผู้ ให้ข้อมูลหลกับางรายกล่าวว่าประชาชนชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่
ไม่ได้มีฐานะร ่ารวย คนส่วนใหญ่ยังอาศยัอยู่ในอาคารท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สร้างไว้ให้ส าหรับประชาชน
เชา่และต้องเสียคา่ใช้จา่ยให้กบัรัฐบาลสิงคโปร์ ท าให้รัฐบาลมีรายได้จากประชาชนจ านวนมาก  

 รถแทก็ซ่ี 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นรถ

แท็กซ่ี (Taxi) ของประเทศสิงคโปร์ ผลการศกึษาพบว่านกัท่องเท่ียวในสิงคโปร์นิยมใช้บริการรถแท็กซ่ี
กันมาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีสัมภาระขนาดใหญ่ท่ีเคล่ือนย้ายไม่สะดวก เช่น เม่ือเดินทางมาถึง
สนามบินชางฮี (Changhi) นักท่องเท่ียวหลายคนมักจะเลือกใช้บริการรถแท็กซ่ีไปยังท่ีพักอาศัย 
เน่ืองจากสามารถขนย้ายสัมภาระได้สะดวกมากกว่าการใช้ขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน ประกอบกบัถ้า
หากนักท่องเท่ียวต้องการเดินทางไปยังจุดหมายท่ีอยู่ไม่ไกลนัก ก็มักจะเลือกใช้บริการรถแท็กซ่ี
เชน่เดียวกนั  

ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า จุดเด่นในการใช้บริการรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์คือ 
ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว เป็นการคมนาคมท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกรับรู้ว่ามีความปลอดภัยสูง
มาก ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่า ผู้ ท่ีเกษียณอายุจากการท างานหลายคนมกัจะหนัมาประกอบ
อาชีพขบัรถแท็กซ่ี ซึ่งรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์จะเป็นรถแท็กซ่ีมิเตอร์ (Taxi Meter) เท่านัน้ มีให้
เลือกหลากหลายย่ีห้อ   

การจราจรในประเทศสิงคโปร์ไม่ติดขดัมากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัการจราจรของ
เมืองใหญ่หลายประเทศ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชน
สาธารณะ ไม่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กระนัน้ก็ตาม จากการสังเกตพบว่ามี
ประชาชนท่ีเป็นเจ้าของรถแท็กซ่ีอยู่จ านวนมาก การจราจรไม่ถึงกับติดขัดเป็นแถวยาวดงัเช่นใน
ประเทศไทย นกัท่องเท่ียวสามารถนัง่รถแท็กซ่ีชมสถานท่ีต่างๆในประเทศสิงคโปร์ได้ ส่วนอตัราค่า
โดยสารนัน้จะเก็บตามระยะทาง และจะขึน้อยู่กับช่วงเวลาในการใช้บริการ โดยในช่วงหลังเวลา 
24.00 น. จะคดิคา่บริการท่ีแพงกวา่ในเวลากลางวนั  

รถแท็กซ่ีส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์จะเป็นรถใหม่ และรถท่ีอยู่ในสภาพกลางๆ 
ไม่ใช่รถเก่า ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะรัฐบาลสิงคโปร์ไม่อนญุาตให้น ารถเก่ามาให้บริการรับผู้ โดยสาร อตัรา
ค่าโดยสารระหว่างการใช้บริการรถแท็กซ่ีในสิงคโปร์ไม่เท่ากัน ขึน้อยู่กับสภาพของรถและบริษัทท่ี
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ให้บริการ ประกอบกบัในการเรียกใช้บริการรถแท็กซ่ี ผู้ โดยสารจะต้องไปอยู่บริเวณท่ีรัฐจดัไว้ให้เรียก
รถแท็กซ่ีเทา่นัน้ ดงัภาพ 6.48 

ภาพ 6.48 
แสดงรถแท็กซ่ีท่ีให้บริการทัว่ไปในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า นักท่องเท่ียวมักไม่นิยมใช้บริการรถแท็กซ่ีมากนัก 

เน่ืองจากเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินและรถประจ าทาง แต่ก็เป็นการ
คมนาคมท่ีสะดวก อีกทัง้ยังมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลายประการท่ีท าให้นักท่องเท่ียวจะต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเม่ือใช้บริการรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์ เช่น ถ้าหากจ่ายค่าโดยสารด้วยบตัรเครดิต 
จะต้องเสียคา่บริการเพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์ และผู้ โดยสารจะต้องจ่ายคา่ทางดว่นเม่ือคนขบัรถขบัผ่าน
ย่านท่ีมีการจราจรหนาแน่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเลือกใช้บริการรถแท็กซ่ี
ในยามจ าเป็นหรือในยามเร่งด่วนถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนสูงกว่าการใช้บริการ
ยานพาหนะประเภทอ่ืนก็ตาม  

การใช้บริการรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์มีความปลอดภยัสงู ทัง้ในเวลากลางวนั
และกลางคืน แท็กซ่ีทัว่ไปจะจ ากดัให้นัง่ได้เพียง 4 คนเทา่นัน้ ถ้าหากผู้ โดยสารเรียกรถแท็กซ่ีให้เข้าไป
ในเขตท่ีมีการจราจรหนาแน่น เช่น ย่านถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) ซึ่งเป็นย่านธุรกิจท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปซือ้ของแบรนด์เนม (Brand Name) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีการจราจรหนาแน่น เป็นการเรียกเก็บคา่โดยสารตามนโยบายการเก็บเงินคา่เดิน
ทางเข้าเมืองของรัฐบาลสิงคโปร์ เรียกวา่ “ERP” ดงัภาพ 6.49 
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ภาพ 6.49 
แสดงวิธีการเก็บคา่โดยสารรถแท็กซ่ีท่ีเรียกวา่ ERP 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 

รัฐบาลต้องการลดจ านวนรถยนต์ในเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีการจราจร
หนาแน่น เป็นมาตรการท่ีรัฐบาลต้องการให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินและรถประจ าทาง     
เม่ือคนขบัรถแท็กซ่ีขับผ่านจุดท่ีรัฐบาลตัง้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้เพ่ือให้มิเตอร์ในรถแท็กซ่ีคิดเงิน
จากผู้ โดยสารเพิ่ม ตวัเลขคา่โดยสารจะปรากฏขึน้ท่ีมิเตอร์ภายในรถ มีลกัษณะคล้ายดา่นเก็บเงินทาง
ดว่นในประเทศไทย การออกแบบเก็บคา่โดยสารเพิ่มจากผู้ ใช้บริการรถแท็กซ่ีดงักล่าวนีเ้ป็นมาตรการ
ในการลดจ านวนผู้ใช้รถแท็กซ่ีในยา่นส าคญัท่ีมีการจราจรหนาแนน่ 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่านักท่องเท่ียวจ านวนมากนิยมใช้บริการรถแท็กซ่ีใน
สิงคโปร์ เน่ืองจากเช่ือว่าปลอดภยัและสะดวก โดยเฉพาะหลงัเวลา 24.00 น. ซึ่งเป็นเวลาท่ีรถไฟฟ้า
ใต้ดินหยุดให้บริการแล้ว การใช้บริการรถแท็กซ่ีในหลังเวลา 24.00 น.จึงสะดวกสบายมากกว่า 
นอกจากนีน้ักท่องเท่ียวสามารถโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานท่ีให้บริการรถแท็กซ่ีได้ หรือสามารถใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี “สมาร์ทโฟน” (Smart Phone) โดยดาวโหลด 
(Download) แอพลิเคชัน่ (Application) ส าหรับเรียกรถแท็กซ่ี 

ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวต้องการเรียกรถแท็กซ่ีในท่ีสาธารณะนัน้ จะต้องรอคิวใน
จุดรอรถแท็กซ่ีท่ี รัฐบาลจัดไว้ให้ จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักพบว่าในบางครัง้ถ้าหาก
นกัทอ่งเท่ียวเรียกรถแท็กซ่ีในท่ีสาธารณะ คนขบัรถแท็กซ่ีจะไม่จอดรับ เน่ืองจากเกรงว่าจะกระท าผิด
กฎหมาย เพราะรัฐบาลได้ติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้แทบจะทกุแห่ง หากคนขบัรถแท็กซ่ีท าผิดกฎหมาย 
เพียงไมก่ี่วนั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะสง่จดหมายมาถึงบ้านตามท่ีอยู่ท่ีลงทะเบียนไว้ การลงโทษผู้ขบั
ข่ีรถแท็กซ่ีท่ีท าผิดกฎหมายมีโทษรุนแรง ทัง้การปรับเงินในจ านวนสูง และการหกัลดคะแนนตามท่ี
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กฎหมายก าหนด ถ้าหากคนขบัรถแท็กซ่ีรายใดกระท าผิดกฎหมายซ า้บอ่ยครัง้ อาจถกูยึดใบอนญุาต
ขบัรถแท็กซ่ีได้  

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวต้องการใช้บริการรถแท็กซ่ีนัน้ควรมองหาจุดรอรถแท็กซ่ีท่ี
รัฐบาลได้จดัไว้ให้ เม่ือคนขับรถแท็กซ่ีหยุดรถ นักท่องเท่ียวสามารถขึน้ไปบนรถได้ทนัทีโดยไม่ต้อง
ซกัถามคนขบัรถก่อนว่าจะไปย่านนัน้หรือไม่ไป เป็นความแตกตา่งระหว่างการใช้บริการรถแท็กซ่ีใน
พทัยาและในกรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่ถ้าหากนกัท่องเท่ียวจบักลุ่มกนัมาท่องเท่ียวใน
ประเทศสิงคโปร์เกิน 4 คน ควรเลือกใช้บริการรถแท็กซ่ี เพราะรัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้แท็กซ่ี  1 คนั
สามารถรับผู้ โดยสารได้ไมเ่กิน 4 คน ดงัข้อความ 

“การใช้บริการรถแท็กซ่ีท่ีสิงคโปร์จะปลอดภยัมาก เรียกได้ว่าปลอดภยัมากถึง 
99.99 เปอร์เซ็นต์ ทัง้กลางวนัและกลางคืน รัฐบาลเขาก าหนดให้นัง่ได้ไม่เกิน 
4 คน เหมาะสมกบัคนท่ีมาเท่ียวเป็นกลุม่ มากนั 4 คน แชร์กนัจา่ย” 

รัฐบาลสิงคโปร์ยังอนุญาตให้ผู้ ประกอบการรถแท็กซ่ีน ารถยุโรปราคาแพงมา
ให้บริการแท็กซ่ีด้วย เชน่ เมอร์เซเดส เบนซ์ (Mercedes Benz) ดงัภาพ 6.50 

ภาพ 6.50 
แสดงรถแท็กซ่ีย่ีห้อเมอเซเดส เบนซ์ ในประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
นอกจากนี ้ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่านอกจากผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ีในประเทศ

สิงคโปร์จะน าเอารถแท็กซ่ีประเภทไม่เกิน 4 ท่ีนัง่มาให้บริการนกัท่องเท่ียวแล้ว ยงัมีผู้ ให้บริการรถ
แท็กซ่ีท่ีน ารถยนต์ประเภท 7 ท่ีนัง่ (MPV-Multi Purpose Vehicle) ซึ่งอนญุาตให้นกัท่องเท่ียวนัง่ได้
เกิน 4 คน ซึ่งจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายมากกว่ารถยนต์ท่ีให้นัง่ได้เพียง 4 คน เช่น รถยนต์เอนกประสงค์
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ย่ีห้อ “ซงัยอง” (Ssangyong) อย่างไรก็ตาม จากการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมลูงานวิจยัท่ีประเทศ
สิงคโปร์ ผู้วิจยัไมพ่บแท็กซ่ี 7 ท่ีนัง่ตามท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่วถึง ดงัภาพ 6.51 

ภาพ 6.51 
แสดงรถแท๊กซ่ีเอนกประสงค์ในประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก www.google.com 

นอกจากนักท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์จะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน 
(MRT) รถประจ าทาง (รถบสั /รถเมล์) แรถแท็กซ่ี (Taxi) แล้ว นกัทอ่งเท่ียวยงัสามารถเช่าจกัรยานเพ่ือ
ขบัข่ีในเมืองสิงคโปร์ได้ 

 ห้ามรถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการสาธารณะ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น   

“ห้ามรถจกัรยานยนต์รับจ้างให้บริการสาธารณะ” ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
ผู้ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะค านึงถึงความปลอดภยัในการใช้รถใช้

ถนนมาก จึงไม่อนุญาตให้มีรถขนาดเล็ก เช่น จกัรยานยนต์รับจ้าง หรือรถตุ๊กๆสาธารณะให้บริการ
ประชาชน เน่ืองจากเห็นว่ามีโอกาสเกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย การท่ีรัฐบาลไม่อนญุาตให้มีรถจกัรยานยนต์ 
หรือรถสามล้อขนาดเล็กให้บริการก็อาจจะท าให้คนไทยท่ีคุ้นเคยกับการใช้บริการรถจักรยานยนต์
รับจ้าง หรือใช้บริการรถตุ๊กๆ เกิดความรู้สกึไมส่ะดวกดงัเชน่ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์จะไม่อนญุาตให้มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพราะเขาเห็นว่ามนั
ไม่ปลอดภัย รัฐบาลสร้างขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพไว้ให้แล้ว ราคาไม่
แพง มีความปลอดภัยสูง ท าให้คนไทยท่ีอาศัยอยู่ ท่ีสิงคโปร์อาจจะเกิด
ความรู้สกึไมส่ะดวกสบายบ้าง” 



233 
 

อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่าปัจจุบนัชาวสิงคโปร์หลายคน โดยเฉพาะ
วัย รุ่น ท่ีนิยมซือ้ยานพาหนะท่ี เ รียกกันว่า  “สกู๊ ตเตอร์”  (Skooter)  มาใช้ ข่ีแทนการเดินเท้า                
เป็นยานพาหนะรูปแบบใหม่ท่ีมี 2 ล้อ มีฐานให้ขึน้ไปยืนด้านบนได้ ถือเป็นนวตักรรมท่ีพฒันามาจาก 
สเก็ตบอร์ด (Sketeboard) สกู๊ตเตอร์ดงักลา่วมีรูปทรงขนาดเล็ก เรียว  

จากการสงัเกตพบวา่สกู๊ตเตอร์ท่ีชาวสิงคโปร์ใช้นัน้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทแรก สกู๊ตเตอร์ท่ีใช้เท้าถีบกบัพืน้เพ่ือดนัให้ล้อหมนุไปข้างหน้า (ไม่ใช้แบตเตอร่ีไฟฟ้า) กบัอีก
ประเภทหนึง่คือ สกู๊ตเตอร์ท่ีขบัเคล่ือนด้วยแบตเตอร่ีไฟฟ้า เป็นสกู๊ตเตอร์ท่ีประชาชนชาวสิงคโปร์นิยม
ใช้มากกวา่ประเภทแรก ดงัภาพ 6.52 

ภาพ 6.52 
แสดงสกู๊ตเตอร์ท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

นอกจากสกู๊ ตเตอร์ท่ีใช้แบตเตอร่ีไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคล่ือนดงักล่าว
ข้างต้นแล้ว ยงัมีวยัรุ่นสิงคโปร์บางคนท่ีเลือกใช้สกู๊ตเตอร์ท่ีไม่ใช้แบตเตอร่ีไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังาน
ขับเคล่ือนโดยให้ผู้ ขับข่ีขึน้ไปยืนด้านบน จากนัน้ใช้เท้าอีกข้างหนึ่งถีบพืน้ดินเ พ่ือดันให้ล้อหมุน        
ดงัภาพ 6.53 
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ภาพ 6.53 
แสดงสกู๊ตเตอร์ท่ีไมใ่ช้พลงังานไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
สกู๊ ตเตอร์ท่ีใช้แบตเตอร่ีไฟฟ้าจะมีราคาสูงกว่าสกู๊ ตเตอร์ท่ีไม่มีแบตเตอร่ี สกู๊ ต

เตอร์ทัง้ 2 ประเภทจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามราคาท่ีแตกตา่งกนัไป อีกทัง้ยงัมีหลายขนาด
ให้เลือกซือ้ได้ตามความต้องการของแตล่ะคน นวตักรรมประเภทนีเ้ร่ิมเป็นท่ีนิยมของชาวสิงคโปร์ใน
ช่วงเวลาไม่นานมานี ้โดยเฉพาะสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าท่ีช่วยให้ผู้ขบัข่ีสะดวกสบายมากขึน้ ใช้ง่าย ผู้ขับข่ี
สกู๊ตเตอร์สามารถขึน้ไปยืนอยู่ด้านบนโดยมีมือจบัคล้ายกับท่ีวางมือของรถจกัรยานยนต์ จากการท่ี
ผู้ วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยท่ีประเทศสิงคโปร์พบว่ามีประชาชนชาวสิงคโปร์ 
(โดยเฉพาะวยัรุ่น) ท่ีนิยมซือ้สกู๊ ตเตอร์ท่ีใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีไฟฟ้ามาใช้มากกว่า สามารถพบ
เห็นได้ทัว่ไปทัง้ในยา่นท่ีมีประชาชนหนาแน่น และย่านนอกเมือง บางคนเลือกท่ีจะซือ้สกู๊ตเตอร์มาใช้ 
ในขณะท่ีบางคนเลือกการเช่าซือ้ส าหรับเดินทางในแต่ละครัง้ เน่ืองจากการเช่าซือ้มีราคาไม่แพงนกั 
เหมาะส าหรับผู้ ท่ีต้องการเดนิทางระยะใกล้  

ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่านิสิตท่ีมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์หลายคนนิยมใช้รถ
สกู๊ตเตอร์นี ้แตปั่จจบุนัไม่ทราบว่ารัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ออกกฎ หรือจดัระเบียบยานพาหนะนี ้
หรือไม่ อย่างไร เน่ืองจากมีหลายคนท่ีใช้ยานพาหนะประเภทนีอ้ยู่ โดยเฉพาะการใช้วิ่งบนทางเท้า    
ซึง่อาจจะขบัข่ีไปชนคนท่ีเดนิอยูบ่นทางเท้าได้รับอนัตรายได้ ดงัข้อความ 

“เห็นนิสิตท่ีมหาวิทยาลยัท่ีน่ีเขาก็ใช้กนัเยอะ แตไ่มแ่นใ่จว่ารัฐบาลสิงคโปร์เขา
ออกมาตรการมาดแูลเร่ืองนีย้งัไง หรือยงัไม่ได้ออกระเบียบอะไรมาควบคุม 
ไม่แน่ใจ ซึ่งมันก็วิ่งอยู่บนทางเท้า อาจจะท าให้ประชาชนท่ีเดินเท้าได้รับ
อนัตรายได้ อาจจะไปชนคนท่ีเดนิได้” 
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6.2 การบังคับใช้อ านาจรัฐ  

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็นการบงัคบัใช้อ านาจรัฐ ประกอบด้วย 2 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การบงัคบัใช้กฎหมายขัน้รุนแรง  ประเด็นท่ีสอง การลิดรอนเสรีภาพ       
ดงัตอ่ไปนี ้

6.2.1 การบังคับใช้กฎหมายขัน้รุนแรง 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์เก่ียวกบัการบงัคบัใช้
กฎหมายขัน้รุนแรง ผลการศกึษาพบว่า การท่ีรัฐบาลของสิงคโปร์บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัและ
รุนแรงนัน้สง่ผลท าให้ประชาชนในสิงคโปร์ท าผิดกฎหมายน้อย เน่ืองจากจะต้องระมดัระวงัการถกูท า
โทษกรณีกระท าผิดกฎหมาย ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศึกษาในประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ประเด็น
ย่อย ประกอบด้วย ประเด็นท่ีหนึ่ง การบงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิต ประเด็นท่ีสอง การบงัคบัใช้
กฎหมายเฆ่ียนตี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 การบังคับใช้กฎหมายประหารชีวิต 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น    

“การบงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิต” ผลการศกึษาพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่าประเทศสิงคโปร์นัน้
ประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชือ้ชาติ ในอดีตท่ีผ่านมามีการประทษุร้ายกันจนเป็นเหตใุห้เกิดการ
ล้มตายจ านวนมาก ดังนัน้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงยังคงบังคับใช้กฎหมายประหารชีวิตผู้ ท่ีกระท าผิด
ร้ายแรง ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอในประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นแรก     
การประหารชีวิตผู้ ถือครองยาเสพติด ประเด็นท่ีสอง การประหารชีวิตผู้ ก่อเหตุฆาตกรรม                  
ดงัตอ่ไปนี ้

o การประหารชีวิตผู้ ถือครองยาเสพติด 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นการบงัคบัใช้

กฎหมายประหารชีวิตผู้ ถือครองยาเสพติด ผลการศกึษาพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่าภยัจากยาเสพ
ติดนัน้ร้ายแรง และส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งรัฐบาลมุ่งพฒันาคนเป็นส าคญัเน่ืองจาก
ถือว่าคนคือทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดในประเทศสิงคโปร์ ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่าจากท่ีได้ติดตาม
ข่าวการประหารชีวิตผู้ เก่ียวข้องกบัยาเสพติดในสิงคโปร์พบว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ประหารชีวิตผู้ ค้ายา
เสพตดิไปแล้วหลายราย 

กฎหมายก าหนดโทษผู้ครอบครองยาเสพติดบางประเภทให้มีโทษร้ายแรงถึง
ขัน้ประหารชีวิต แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากเป็นยาเสพตดิบางประเภทอาจจะได้รับโทษจ าคกุตลอดชีวิตได้ 
ขึน้อยู่กับประเภทและจ านวนของยาเสพติดด้วย ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าท่ีผ่านมารัฐบาล
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สิงคโปร์ได้ประหารชีวิตนกัโทษท่ีก่อคดีค้ายาเสพติดชาวมาเลเซียด้วยการแขวนคอ ฐานครอบครอง
เฮโลอีน ถึงแม้จะมีหนว่ยงานตา่งประเทศคดัค้านก็ตาม ดงัข้อความ 

“กฎหมายยาเสพติดท่ีสิงคโปร์รุนแรงมาก มีโทษประหารชีวิต ปีท่ีแล้วก็มี
ขา่วรัฐบาลสิงคโปร์ประหารชีวิตนกัค้ายาเสพติดชาวมาเลเซีย ท่ีมีเฮโลอีน
ไว้จ าหน่าย ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนจากต่างประเทศ
คดัค้านกนัมากก็ตาม ตอนนีก็้เสียชีวิตไปแล้ว”  

ทัง้นี ้การบงัคบัใช้กฎหมายการประหารชีวิตนกัโทษคดียาเสพติดของรัฐบาล
สิงคโปร์เป็นท่ีเล่ืองลือวา่เป็นการลงโทษท่ีรุนแรงเกินกว่าเหต ุโดยเฉพาะการใช้วิธีการแขวนคอ ซึ่งนกั
สิทธิมนุษยชนต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีโหดร้ายรุนแรง แต่ทว่ารัฐบาลสิงคโปร์ยังคง
ยืนยนัท่ีจะคงกฎหมายนีไ้ว้และบงัคบัใช้อยา่งจริงจงั ดภูาพ 6.54 

ภาพ 6.54 
แสดงการส่ือสารไปยงัสาธารณชนในสิงคโปร์วา่การค้ายาเสพตดิมีโทษประหารชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 

 

http://www.google.com/


237 
 

o   การประหารชีวิตผู้ก่อเหตฆุาตกรรม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น  

“การบงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิตผู้ ก่อเหตุฆาตกรรม” ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์เป็น
ประเทศหนึ่งท่ีได้ช่ือว่ามีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีรุนแรงประเทศหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศใน
เอเชียด้วยกัน ท่ีผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้บงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิตผู้ เจตนาก่อเหตฆุาตกรรม
มาแล้วหลายราย การบังคับใช้กฎหมายท่ีรุนแรงเช่นนีท้ าให้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนจาก
ตา่งประเทศวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสิงคโปร์ว่าลงโทษผู้กระท าผิดรุนแรงเกินกว่าเหต ุแตท่ว่า รัฐบาล
สิงคโปร์ยงัคงยืนยนับงัคบัใช้กฎหมายนีต้อ่ไป 

หากเปรียบเทียบการบงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิตผู้ ก่อเหตุฆาตกรรมกับ
กรณีท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยจะเห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์มีความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมาย
มากกว่ารัฐบาลไทยมาก ซึ่งการเข้มงวดกบัการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีรุนแรงนัน้เป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุท่ีท า
ให้ตวัเลขการฆาตกรรมในประเทศสิงคโปร์มีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับการฆาตกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
ประเทศไทย ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่าจากการท่ีได้อาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์และได้พดูคยุกบับคุคล
ตา่งๆในประเด็นนีพ้บว่าความแตกตา่งประการหนึ่งท่ีมองเห็นได้ชดัเจนคือ เม่ือเกิดเหตฆุาตกรรมขึน้
ในประเทศไทย เม่ือเจ้าหน้าท่ีต ารวจจบัคนร้ายท่ีก่อเหตไุด้แล้ว ถ้าหากคนร้ายเป็นคนท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือมีสถานภาพทางสงัคมดี ก็จะพยายามหาหนทางท่ีท าให้ตนเองพ้นโทษ ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใดก็ตาม ทัง้การใช้วิธีการวิ่งเต้นกับผู้ มีอ านาจให้ช่วยเหลือ การติดสินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐตามท่ี
เป็นข่าวอยู่ในส่ือมวลชนประเภทต่างๆ หากเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์จะพบว่าผู้ กระท า
ความผิดหรือคนใกล้ชิดผู้ กระท าความผิดจะวิ่งเต้นให้ผู้ มีอ านาจช่วยเหลือให้พ้นผิดน้อยกว่าสิ่งท่ี
เกิดขึน้ในประเทศไทย ส่วนกรณีการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐในสิงคโปร์นัน้ ผู้ ให้จะมีความผิดรุนแรง    
อีกทัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับสินบนอยา่งผิดกฎหมายก็จะมีความผิดรุนแรงมากเชน่เดียวกนั  

อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าท่ีผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้ปรับปรุง
กฎหมายในเร่ืองนี ้โดยให้อยูใ่นอ านาจของศาลท่ีจะตดัสินว่าการกระท าของผู้ ต้องหานัน้สมควรได้รับ
โทษจ าคกุหรือวา่ประหารชีวิตตามแตก่รณีท่ีเกิดขึน้ ดงัข้อความ 

“การบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ได้ขึน้ช่ือว่ามีความรุนแรงมาก
ท่ีสุดประเทศหนึ่ง แต่ก็ได้ยินว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ปรับปรุงกฎหมายนี ้    
โดยการให้ศาลใช้ดลุยพินิจลดโทษลงมา แตย่งัไงก็ตาม ก็ถือว่าการบงัคบั
ใช้กฎหมายยงัเข้มงวดกวา่หลายประเทศ”  
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 การบังคับใช้กฎหมายเฆี่ยนตี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในประเด็น    
“การบงัคบัใช้กฎหมายเฆ่ียนตี” ผลการศกึษาประกอบด้วย 2 ประเดน็ ได้แก่ ประเด็นแรก การเฆ่ียนตี
ผู้กระท าความผิดโทรมหญิง ประเด็นท่ีสอง การเฆ่ียนตีผู้กระท าความผิดท าลายทรัพย์สินสาธารณะ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

o การเฆ่ียนตีผู้กระท าความผิดโทรมหญิง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การเฆ่ียนตีผู้กระท าความผิดโทรมหญิง” ผลการศึกษาพบว่า พบว่า รัฐบาลสิงคโปร์ยงัคงบงัคบัใช้
กฎหมายการเฆ่ียนตีอยู ่โดยเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัการลงโทษผู้กระท าความผิด เป็นวิธีการท่ีท า
ให้ผู้กระท าผิดเข็ดหลาบ ไม่ประพฤติผิดซ า้ ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่า ถ้าหากถามรัฐบาลสิงคโปร์
ถึงการบงัคบัใช้กฎหมายการเฆ่ียนตี รัฐบาลสิงคโปร์จะเห็นว่าเป็นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีไม่รุนแรง 
แต่ถ้าหากถามนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ หรือถามผู้แทนจากหน่วยงานสิทธิมนุษยชน จะได้รับ
ค าตอบวา่การบงัคบัใช้กฎหมายเฆ่ียนตีนัน้เป็นความรุนแรงมากเกินกวา่เหต ุไม่มีความจ าเป็นต้องท า
เชน่นัน้ 

ทัง้นี ้จากท่ีได้อาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้รับรู้ข่าวการบงัคบัใช้กฎหมาย
เฆ่ียนตีหลายครัง้ เช่น การเฆ่ียนตีผู้กระท าความผิดฐานบงัคบัขืนใจเพศหญิงท่ีเกิดขึน้หลายปีก่อน
หน้านี ้ก็มีคนเข้ามาแสดงความคดิเห็น วิพากษ์วิจารณ์ผ่านส่ือสงัคม (Social Media) กนัหลากหลาย 
ดงัข้อความ 

“ก็เคยได้ยินมาบ้าง ก่อนหน้านีรั้ฐบาลก็สั่งให้คนท่ีท าความผิดฐานไป
ขม่ขืนใจผู้หญิง ก็ถกูเฆ่ียนไป” 

o การเฆ่ียนตีผู้กระท าความผิดท าลายทรัพย์สินสาธารณะ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การเฆ่ียนตีผู้กระท าความผิดท าลายทรัพย์สินสาธารณะ” ผลการศกึษาพบว่า กฎหมายการเฆ่ียนตี
ผู้ กระท าความผิดในประเทศสิงคโปร์บังคับใช้มายาวนาน จากท่ีได้อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์         
ได้รับรู้ว่าเม่ือหลายปีท่ีผ่านมา มีข่าววัยรุ่นชาวอเมริกันน าเหรียญไปวางไว้บนรางรถไฟ ท าให้ราง
รถไฟบางสว่นได้รับความเสียหายเล็กน้อย ซึง่เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้น าตวัไปด าเนินคดี ตอ่มาศาลตดัสิน
ให้รับโทษด้วยการถกูเฆ่ียนตี ดงัข้อความ 
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“เคยได้ยินข่าววัยรุ่นอเมริกันเล่นสนุก เอาเหรียญไปวางไว้บนรถไฟ          
ให้รถไฟวิ่งทบั ปรากฏวา่รางรถไฟเสียหายเล็กน้อย เท่านีแ้หละ มีความผิด 
ถกูเฆ่ียนตี นา่จะเป็นคนอเมริกนัคนแรกท่ีถกูรัฐบาลสิงคโปร์สัง่เฆ่ียน” 

6.2.2 การบังคับใช้กฎหมายลิดรอนเสรีภาพ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น         
“การบังคับใช้กฎหมายลิดรอนเสรีภาพ” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนท่ีหนึ่ง การลิดรอนเสรีภาพส่ือ ส่วนท่ีสอง การลิดรอนเสรีภาพประชาชน              
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 การลิดรอนเสรีภาพส่ือ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น    

“การลิดรอนเสรีภาพส่ือ” ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง      
การลิดรอนเสรีภาพของส่ือโทรทศัน์ ส่วนท่ีสอง การลิดรอนเสรีภาพของส่ือหนงัสือพิมพ์ ส่วนท่ีสาม 
การลิดรอนเสรีภาพส่ือออนไลน์ ดงัตอ่ไปนี ้

o การลิดรอนเสรีภาพส่ือโทรทศัน์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลคนส าคัญท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ใน

ประเดน็ “การลิดรอนเสรีภาพส่ือโทรทศัน์” ผลการศกึษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะควบคมุส่ือโทรทศัน์
ได้อย่างเด็ดขาด บุคลากรในองค์กรส่ือโทรทศัน์ของประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบ
รัฐบาลได้มากนัก ซึ่งผู้ ให้สัมภาษณ์ใช้ค าว่าส่ือโทรทัศน์ท าหน้าท่ีตรวจสอบรัฐบาลได้ “น้อยมาก”    
และใช้ค าวา่ “แทบจะตรวจสอบไมไ่ด้เลย” ผู้ ให้สมัภาษณ์ได้เปรียบเทียบเสรีภาพของส่ือโทรทศัน์ของ
ประเทศสิงคโปร์กับเสรีภาพของส่ือโทรทัศน์ในประเทศไทยใน (ยามปกติท่ีไม่เกิดรัฐประหารขึน้)     
โดยระบุว่าบุคลากรในองค์กรส่ือโทรทศัน์ในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้
มากกว่าบคุลากรในองค์กรส่ือโทรทศัน์ของประเทศสิงคโปร์มาก อีกทัง้เม่ือเปรียบเทียบเสรีภาพของ
บคุคลในองค์กรส่ือโทรทศัน์ของสิงคโปร์กบัประเทศอ่ืนในเอเชียแล้วจะพบว่าเสรีภาพของส่ือโทรทศัน์
ในประเทศสิงคโปร์ก็ยงัมีน้อยกวา่หลายประเทศ 

ประกอบกับบุคคลท่ีท างานด้านส่ือโทรทศัน์ในสิงคโปร์ต่างก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดท่ี
สามารถน าเสนอได้ และเนือ้หาประเภทใดท่ีรัฐบาลไม่ต้องการให้น าเสนอ เพราะถ้าหากน าเสนอ
ออกไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมา กลา่วอีกนยัหนึง่ ผู้บริหารส่ือโทรทศัน์ในประเทศสิงคโปร์ตระหนกัว่า
จะต้องเซ็นเซอร์ตนเอง หาไม่แล้ว จะเกิดปัญหาติดตามมาอย่างแน่นอน ด้วยเหตนีุ ้จึงท าให้เสรีภาพ
ของคนในองค์กรส่ือโทรทศัน์ของสิงคโปร์มีน้อยมาก 



240 
 

เหตุผลประการหนึ่งท่ีท าให้เสรีภาพของส่ือมวลชนท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
โทรทศัน์ของประเทศสิงคโปร์ไมส่ามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสิงคโปร์ได้มากนกั เน่ืองจากกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร์ได้ก าหนดไว้ว่าให้ส่ือขึน้ทะเบียนต่อรัฐบาลทุกปี หากส่ือสถานีใดท่ีกระด้าง
กระเด่ืองก็อาจจะถูกรัฐบาลสิงคโปร์สั่งให้งดด าเนินการได้ทนัที ประกอบกับกฎหมายได้ให้อ านาจ
รัฐบาลสิงคโปร์ในการจบักมุและสัง่ห้ามส่ือโทรทศัน์หรือบคุคลใดให้ด าเนินการต่อไปได้ ถ้าหากเห็น
ว่าบุคคลนัน้หรือสถานีส่ือแห่งนัน้บ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ ผู้ ให้สัมภาษณ์มองว่าการท่ี
กฎหมายสิงคโปร์ระบุเช่นนีเ้ป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองบางพรรคท่ีบริหารประเทศมายาวนาน 
เน่ืองจากโทรทศัน์ในประเทศไม่สามารถน าเอาค าวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายตรงกันข้ามมาน าเสนอได้
มากมายนกั ในขณะท่ีโทรทศัน์น าเสนอขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พรรคการเมืองท่ีบริหารประเทศอยู ่
ปรากฏการณ์เช่นนีท้ าให้พรรคการเมืองท่ีบริหารประเทศอยู่นัน้ได้ประโยชน์และมีแนวโน้มจะบริหาร
ประเทศไปอีกหลายปี  

ในอดีตรัฐบาลสิงคโปร์ได้จบักมุนกักิจกรรมทางสงัคมท่ีเคล่ือนไหวไม่เห็นด้วย
กบัรัฐบาล และจบักุม ลงโทษส่ือมวลชนท่ีแสดงบทบาทท่ีไม่ตรงกับความต้องการของรัฐบาลหลาย
ครัง้ การเข้มงวดท่ีเกิดขึน้ในอดีตได้ท าให้ส่ือมวลชนในปัจจบุนัไม่กล้าท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาก
นกั ดงัข้อความ 

“สิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแทบจะไม่มีเลย ส่ือโทรทัศน์ของเขา
วิจารณ์อะไรไม่ได้เลย ถ้าวิจารณ์ก็จะถกูฟ้อง ถูกจบัหมด ถ้าเปรียบเทียบ
กับเสรีภาพของส่ือไทยในยามปกตินะ ถือว่าส่ือไทยมีเสรีภาพมากกว่า
มาก มากจนเกินขอบเขต เห็นได้จากการเอาเร่ืองไมจ่ริงมาพดู” 

ค ากล่าวข้างต้นสอดรับกับความคิดเห็นของผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งซึ่ง
กลา่วถึงเสรีภาพของส่ือโทรทศัน์ในประเทศสิงคโปร์ว่า คนท าส่ือโทรทศัน์จะต้องเซ็นเซอร์ตนเองอย่าง
มาก จะต้องรู้วา่จะวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองอะไรได้ และวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองอะไรไม่ได้ เพราะถ้าไม่ระวงัก็
จะถกูรัฐบาลจบัไปลงโทษ หรือลงโทษด้วยวิธีการอ่ืน ซึง่เช่ือได้วา่รัฐบาลท าจริง ดงัข้อความ 

“รัฐบาลควบคมุส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีส่ือมวลชนคนไหนหรือผู้
ด าเนินรายการโทรทัศน์คนไหนกล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรุนแรง           
ถ้าวิจารณ์มากก็จะถูกลงโทษ ทัง้ตัวส่ือคนนัน้และผู้ บริหารสถานีด้วย 
เรียกได้วา่ส่ือจะต้องเซ็นเซอร์ตวัเองมาก” 

o การลิดรอนเสรีภาพส่ือหนงัสือพิมพ์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

การลิดรอนเสรีภาพของส่ือหนังสือพิมพ์ ผลการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์ในประเทศสิงคโปร์เป็น
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กระบอกเสียงให้กบัรัฐบาลด้วยการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรู้ว่ารัฐบาลมีโครงการหรือมีนโยบายจะ
พัฒนาประเทศสิงคโปร์อย่างไร โดยการแจ้งข้อดี หรือความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินโครงการเพ่ือ
ประโยชน์ของพลเมืองสิงคโปร์  

ผู้วิจยัได้ซกัถามถึงประเด็นเสรีภาพของคอลมันิสต์หนงัสือพิมพ์ในการเขียน
บทความ บทวิจารณ์เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานของรัฐบาลสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งกา ร
วิพากษ์วิจารณ์ผู้น าสิงคโปร์ว่ามีมากน้อยเพียงใด ได้รับค าตอบไม่แตกตา่งไปจากผู้ ให้สมัภาษณ์ราย
แรกท่ีกล่าวว่า คอลมันิสต์แทบจะไม่มีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้น า 
เพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายระบไุว้ กรณีท่ีคอลมันิสต์เขียนวิพากษ์วิจารณ์นัน้เช่ือว่ามี
บ้าง แตเ่ป็นการวิพากษ์วิจารณ์เล็กๆน้อยๆ ท่ีไม่รุนแรง ในทางปฏิบตัิแทบจะไม่มีคอลมันิสต์รายใดท่ี
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรุนแรง เน่ืองจากเกรงว่าจะท าผิดกฎหมายความมั่นคงภายในของประเทศ
สิงคโปร์ และอาจจะขดัตอ่กฎหมายฉบบัอ่ืนๆอีก ดงัข้อความ 

“คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ก็วิจารณ์อะไรไม่ได้มาก ไม่กล้าวิจารณ์ ถ้าจะ
วิจารณ์ก็จะวิจารณ์แบบนุ่มๆ ไม่รุนแรง ไม่มีใครอยากมีปัญหากบัรัฐบาล
สิงคโปร์” 

ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นผ่านคอลัมน์หนังสือพิมพ์ใน
ทิศทางท่ีขดัแย้งกับรัฐบาลสิงคโปร์นัน้เป็นสิ่งท่ีผู้ เขียนพึงระมดัระวงั เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์ยงัคง
อ านาจเบด็เสร็จในการควบคมุส่ือหนงัสือพิมพ์ และบงัคบัใช้กฎหมายลงโทษส่ือมวลชนอย่างเข้มงวด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเขียนแสดงความคดิเห็นในทิศทางท่ีสุม่เส่ียงตอ่การท าให้บคุคลตา่งเชือ้ชาติใน
สิงคโปร์เกิดความบาดหมางใจกนั ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่าเป็นฟางเส้นบางท่ีพร้อมจะขาด
สะบัน้ได้ง่าย ด้วยเหตนีุค้อลมันิสต์หนงัสือพิมพ์จะต้องตระหนกัให้มาก ไม่เช่นนัน้อาจเข้าข่ายท าผิด
กฎหมายได้  

ผู้ ให้ข้อมลูหลกัจึงเช่ือมัน่ว่าไม่มีคอลมันิสต์รายใดท่ีกล้าเขียนวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลสิงคโปร์อย่างรุนแรงถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับการท างานของรัฐบาลก็ตาม ในทางกลับกัน 
คอลมันิสต์หนงัสือพิมพ์จะเซ็นเซอร์ตนเองเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้น าเสนอความคิดเห็นไปแล้วท าให้ตนเอง
เดือดร้อน เน่ืองจากรัฐบาลไม่พอใจหรือเห็นว่าเป็นภัยต่อความมัน่คงของรัฐ หรือความสามคัคีทาง
เชือ้ชาตขิองคนสิงคโปร์ ดงัข้อความ 

“ไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชนประเภทไหน หรือคอลมันิสต์หนังสือพิมพ์ก็ต้อง
ตระหนกัถึงการเขียนบทความท่ีท าให้คนตา่งเชือ้ชาติเกิดความบาดหมาง
ใจกนั ซึง่มนัอาจจะน าไปสูก่ารลกุขึน้มาท าร้ายกนัได้” 
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o การลิดรอนเสรีภาพส่ือสงัคม (Social Media) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การลิดรอนเสรีภาพของส่ือสังคม” ผลการศึกษาพบว่า ชาวสิงคโปร์จะให้ความส าคัญกับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า “สมาร์ทโฟน” (Smartphone) มาก เห็นได้จากการพกพา
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีติดตวัไปตามสถานท่ีต่างๆ มีพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่แตกต่างไปจาก
เยาวชนและประชาชนในหลายประเทศในเอเชีย 

จากการสัมภาษณ์พบว่าชาวสิงคโปร์นิยมใช้ส่ือสังคม (Social Media)            
ท่ีทนัสมยัซึ่งได้คดัลอก (Download) มาติดตัง้ไว้ใน “สมาร์ทโฟน” ของตนเอง โปรแกรมท่ีนิยมใช้ใน
การส่ือสารผ่านส่ือสังคม เช่น เฟซบุ๊ ก (Facebook) ไลน์ (Lines) อินสตาแกรม ( Instagram)          
และโปรแกรมการส่ือสารท่ีทันสมัยประเภทอ่ืน ผู้ วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนชาวสิงคโปร์ระหว่างการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน และการใช้บริการรถประจ าทางส่วนใหญ่
มกัจะหาความบนัเทิงจากโปรแกรมการส่ือสารท่ีทนัสมยัดงักล่าวนี ้ทัง้การพดูคยุและการเขียนผ่าน
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายข้างต้น ชาวสิงคโปร์ท่ีใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินและรถประจ าทาง
บางส่วนนิยมฟังเพลงจาก “สมาร์ทโฟน” ซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของชาว
สิงคโปร์มากในปัจจบุนั 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าชาวสิงคโปร์มักจะมีค่านิยมการแข่งขันกันมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัคนไทยท่ีมีคา่นิยมในการพดูคยุกนัมากกว่าถึงแม้จะไม่รู้จกักนั
มาก่อนก็ตาม ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าหลาย
ประเทศ ทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ “คน” ซึ่งรัฐบาลได้สร้างค่านิยมให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าการ
แข่งขันกันนัน้เป็นสิ่งดี เพ่ือให้พลเมืองได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมองว่า
ปรากฏการณ์ข้างต้นนีมี้ส่วนท่ีท าให้ชาวสิงคโปร์มีลกัษณะท่ีเรียกว่า “ปัจเจกบุคคล” (Individual)     
สงูกวา่คนไทย และด้วยเหตนีุ ้จงึท าให้ชาวสิงคโปร์ท่ีใช้บริการรถสาธารณะมกัจะไม่พดูคยุกนั เหตุผล
หนึง่มีสาเหตอุนัเน่ืองมาจากความท่ีต้องแขง่ขนักนันัน่เอง 

นอกจากนี ้ผู้ให้ข้อมลูหลกัได้กล่าวถึงการจ ากดัเสรีภาพส่ือสงัคมของประเทศ
สิงคโปร์ โดยระบุว่าปัจจุบนัส่ือสังคมได้เข้ามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวสิงคโปร์
มากขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลตอ่เยาวชนและคนท่ีอยู่ในวยัท างาน ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากส่ือ
สังคมจะน าเสนอเนือ้หาท่ีหลากหลายมากกว่าส่ือวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์        
ซึ่งชาวสิงคโปร์เห็นว่าส่ือทัง้ 3 ประเภทดงักล่าวน าเสนอเนือ้หาไม่หลากหลายเน่ืองจากรัฐบาล
ควบคมุเนือ้หาเข้มงวด เนือ้หาส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับการแสดงบทบาทบริหาร
ประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์ท่ีต้องการส่ือให้ประชาชนรับรู้  
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ด้วยเหตนีุ ้ชาวสิงคโปร์จ านวนมากจึงนิยมหนัมาเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทาง 
“สมาร์ทโฟน” เน่ืองจากมีเนือ้หาหลายอย่างท่ีแตกตา่งไปจากส่ือกระแสหลกัท่ีชาวสิงคโปร์เห็นว่าถูก
รัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พบว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตัง้
หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัส่ือสงัคมในประเทศเพ่ือให้ตรวจสอบการส่ือสารของประชาชน
อยา่งใกล้ชิด ซึง่ท่ีผา่นมารัฐบาลได้จบักมุตวัประชาชนท่ีเขียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านส่ือออนไลน์
ไปแล้วหลายราย 

 การลิดรอนเสรีภาพประชาชน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น        

“การลิดรอนเสรีภาพประชาชน” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการวิจยัในประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ประเด็น
ยอ่ย ประกอบด้วย ประเดน็แรก การกล่าวอ้างถึงความหลากหลายทางเชือ้ชาติในประเทศ ประเด็นท่ี
สอง การให้รายงานตวักบัเจ้าหน้าท่ีรัฐก่อนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ดงัตอ่ไปนี ้

o  การกลา่วอ้างถึงความหลากหลายทางเชือ้ชาตขิองพลเมืองในประเทศ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การกลา่วอ้างถึงความหลากหลายทางเชือ้ชาติของพลเมืองในประเทศ” ผลการศกึษาพบว่า รัฐบาล
สิงคโปร์มักจะส่ือสารไปยังประชาชนชาวสิงคโปร์ว่ารัฐบาลได้พยายามพัฒนาความเป็นอยู ่          
และคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนชาวสิงคโปร์เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้มากขึน้ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั ซึ่งท่ี
ผา่นมาจะเห็นวา่รัฐบาลสิงคโปร์ตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ปัจจบุนัท าหน้าท่ีนีไ้ด้เป็นอย่างดี เห็นได้จากการ
จดัอนัดบัของสถาบนัตา่งๆท่ีล้วนมีสถิติท่ีตรงกนัว่ารัฐบาลสิงคโปร์ประสบความส าเร็จในการพฒันา
ประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ 

ประกอบกบัประเทศสิงคโปร์มีลกัษณะท่ีแตกตา่งไปจากประเทศอ่ืนๆในเอเชีย
ความแตกต่างประการหนึ่งท่ีมองเห็นได้ชดัเจนคือ การท่ีประเทศประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลาย
เชือ้ชาติท่ีอาศยัอยู่ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มคนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละเชือ้ชาตินัน้ต่างก็มีวฒันธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ ท่ีแตกต่างกันไป ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเชือ้ชาติจีน กลุ่มเชือ้ชาติอินเดีย      
กลุม่เชือ้ชาตมิลาย ูและกลุม่เชือ้ชาตอ่ืินๆ ถึงแม้วา่จะอาศยัอยูเ่ป็นชมุชนในยา่นตา่งกนัแตก็่อยู่ไม่ไกล
กนัเทา่ใดนกั ดงัภาพ 6.55 
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ภาพ 6.55 
แสดงชาวสิงคโปร์กลุม่เชือ้ชาตจีิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

จากภาพ ผู้ วิจัยถ่ายภาพขณะใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศสิงคโปร์      
ซึ่งเป็นภาพประชาชนชาวสิงคโปร์ท่ีนิยมใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน จากการสงัเกตพบว่าในระหว่างท่ี
ชาวสิงคโปร์ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนัน้มักจะหาความบนัเทิงจากโทรศพัท์มือถือ ทัง้การฟังเพลง      
ฟังข่าว เล่นเกม และส่ือสารผ่านส่ือใหม่ นอกจากชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีนแล้วประชาชนชาวสิงคโปร์
ยงัประกอบด้วยชาวมลาย ูซึ่งมีจ านวนมากรองลงมาจากชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีน ซึ่งชาวสิงคโปร์เชือ้
สายมลายยูงัคงสืบทอดประเพณี วฒันธรรม และคา่นิยม ของตนเองมาจนถึงปัจจบุนั ดงัภาพ 6.56 

ภาพ 6.56 
แสดงชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลายู 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
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นอกจากชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลายแูล้ว ยงัมีกลุ่มชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย
ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์อีกจ านวนมาก ชาวสิงคโปร์กลุ่มนีอ้าจประกอบไปด้วยบุคคลท่ีสืบเชือ้
สายมาจากคนประเทศอ่ืน เช่น บงัคลาเทศ ปากีสถาน และมีบรรพบุรุษท่ีอพยพมาจากประเทศอ่ืน 
หากสงัเกตจากลกัษณะภายนอกจะคล้ายคลึงกับชาวอินเดีย ด้วยเหตนีุ ้จึงถกูเรียกเหมารวมว่าเป็น
ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย ดงัภาพ 6.57 

ภาพ 6.57 
แสดงชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก www.google.com 
 

จากภาพ ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียนีย้ังคงสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี 
ธรรมเนียมปฏิบตัิในอดีตสืบตอ่กนัมา จากการสงัเกตพบว่าชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียมีจ านวนมาก 
มักอาศัยอยู่ในย่านลิตเติล้อินเดีย (Little India) ย่านบูกิส (Bugiz) ย่านถนนโรเชอร์ (Rochor)      
และย่านใกล้เคียง ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียนีย้ังคงสืบทอดวัฒนธรรมด้านอาหาร การแต่งกาย 
ฯลฯ ท่ีเดน่ชดั 

จากความหลากหลายทางเชือ้ชาติของประชากรในประเทศสิงคโปร์ท่ีอาศยั
อยู่ร่วมกัน รัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจ ากัดเสรีภาพของประชาชนตามสมควร
โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจจะน าไปสู่ความไม่พอใจของกลุ่มชนตา่งเชือ้ชาติ
ในประเทศ ดงันัน้ จงึขอให้ประชาชนเข้าใจถึงความจ าเป็นดงักลา่วและยอมสละเสรีภาพบางส่วนเพ่ือ
สร้างประเทศให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจซึ่งจะท าให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยช น์ รัฐบาลได้
ยกตวัอย่างถึงเหตกุารณ์ท่ีกลุ่มประชาชนต่างเชือ้ชาติซึ่งในอดีตเกิดความไม่พอใจและใช้ก าลงัเข้า
ตอ่สู้กนัจนน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยเหตนีุ ้การจ ากัดเสรีภาพของประชาชน

http://www.google.com/
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เพ่ือให้การด าเนินชีวิตของประชาชนในชาติเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศยักนัจึงเป็นสิ่งจ าเป็น รัฐบาล
ได้ออกกฎหมายเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีคนในชาติลุกขึน้มาท าร้ายกันเองและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตนีุจ้ึงมีแนวคิดว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์
จงึเป็นเร่ืองท่ีต้องระมดัระวงั 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนชาวสิงคโปร์จะได้รับคุณภาพชีวิตท่ีดี มีงานท า     
มีรายได้ดี ซึ่งรัฐบาลได้สร้างและจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตให้ เพ่ือแลกกบัการ
จ ากดัเสรีภาพการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้สงัคมสิงคโปร์อยู่ในบรรยากาศของความ
ถ้อยทีถ้อยอาศยักนั 

o การให้รายงานตวักบัเจ้าหน้าท่ีรัฐก่อนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น

“การให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐก่อนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล” ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีท่ีมี
ประชาชนชาวสิงคโปร์ไมเ่ห็นด้วยกบัการบริหารประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์นัน้ ประชาชนสามารถ 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า การท่ีรัฐบาลก าหนดแนวทางให้ผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยกับ
รัฐบาลสิงคโปร์จะต้องไปลงทะเบียนตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐก่อนท่ีจะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลในท่ีสาธารณะด้วยการให้ไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐก่อนนัน้ได้ท าให้ชาวสิงคโปร์จ านวน
หนึ่งรู้สึกไม่สบายใจกับการก าหนดวิธีการเช่นนี ้อย่างไรก็ตาม ประชาชนท่ีเกิดความรู้สึกอึดอดัใจท่ี
ถกูจ ากดัเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลซึง่เป็นเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นอย่างอิสระนัน้
ไมส่ามารถท าอะไรได้ จ าต้องเก็บความรู้สกึอดึอดันัน้ไว้ในใจ 

ค ากล่าวข้างต้นสอดรับกบัการให้สมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมลูหลกัอีกรายหนึ่งท่ี
กล่าวถึงการท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลท่ีไม่เห็นด้วยกับ
รัฐบาลด้วยการจัดให้บุคคลนัน้ลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีบทบาทรับผิดชอบในเร่ื องนี ้
จากนัน้อนญุาตให้ผู้ ท่ีลงช่ือไว้ได้ใช้เป็นเวทีในการเรียกร้องหรือแสดงออกในสิ่งท่ีต้องการบอกกล่าว
กบัรัฐบาล รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดให้ผู้ ไม่เห็นด้วยได้ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐก่อน หากมีผู้จอง
คิวการประท้วงไว้ก่อนแล้ว ผู้ ท่ีต้องการประท้วงรายต่อไปจะต้องรอใ ห้ผู้ ประท้วงรายแรกๆท่ี
ลงทะเบียนไว้ประท้วงเสร็จสิน้เสียก่อนจึงจะประท้วงได้ หากบุคคลใดก็ตามท่ีจดัเวทีเรียกร้องความ
ต้องการของตนเองโดยไม่ได้ไปลงทะเบียนกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งขดัตอ่หลกัปฏิบตัิท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ก็
จะต้องถกูลงโทษเชน่เดียวกนั ด้วยเหตนีุ ้จึงท าให้ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เห็นว่าการแสดงออกดงักล่าว
ไมเ่กิดมรรคผลอนัใดมากนกั ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้ใครท่ีต้องการจะประท้วงรัฐบาล หรือแสดง
ความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลให้ไปลงช่ือ ลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐก่อน 
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เม่ือลงช่ือแล้วก็ต้องรอคิว ถ้าคิวยาวก็ต้องรอให้คนท่ีเขาจองคิวไว้ก่อนได้
ประท้วงเสร็จก่อนจงึจะประท้วงได้  
การให้ไปลงช่ือก่อน แสดงรายละเอียดตัวตนก่อนประท้วง ท าให้คนไม่
อยากไปประท้วง เพราะเกรงวา่จะเกิดผลเสียมากกวา่ผลดี” 

นอกจากนี ้การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้ผู้ ท่ีต้องการประท้วงสามารถ
ประท้วงได้ในสถานท่ีซึง่รัฐบาลจดัไว้ให้ประท้วงเทา่นัน้ สถานท่ีซึง่รัฐบาลได้จดัไว้ให้ผู้ประท้วงได้ใช้ใน
การประท้วงคือ สวนสาธารณะ “ฮองลิม” (Hong Lim Park) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเงียบ
สงบ มีประชาชนไม่มากนัก รัฐบาลไม่อนุญาตให้ผู้ประท้วงได้ใช้สถานท่ีแห่งอ่ืนในประเทศในการ
ประท้วงไมเ่ห็นด้วยกบัรัฐบาล  

การก าหนดมาตรการเช่นนีท้ าให้ประชาชนชาวสิงคโปร์จ านวนมากเห็น
ตรงกันว่าเป็นการกระท าท่ีเปล่าประโยชน์ เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะมีเง่ือนไขให้ผู้ ต้องการประท้วง
ลงทะเบียนแสดงรายละเอียดของบคุคลก่อน เหตผุลประการตอ่มาคือ สถานท่ีซึ่งรัฐบาลจดัไว้ให้นัน้
เป็นเวทีท่ีอยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีสงบเงียบ มีผู้คนสญัจรไปมาน้อย การแสดงความคิดเห็น
ในสวนสาธารณะจงึไมส่ามารถดงึดดูให้ประชาชนสนใจได้ ดงัข้อความ 

“ท่ีน่ีจะมีสวนแห่งหนึ่งเรียกว่า Hong Lim Park เป็นสวนสาธารณะท่ี
รัฐบาลสิงคโปร์จัดไว้ให้คนท่ีไม่เห็นด้วยประท้วง กว้างใหญ่ เงียบสงบ       
มีคนไปเดนิไมม่าก ประท้วงไปคนก็ไมค่อ่ยรู้ ไม่ได้ยิน ใครจะประท้วงให้ไป
ประท้วงท่ีน่ี จะไปประท้วงท่ีหน้ารัฐสภาไม่ได้นะ ห้ามไปประท้วงท่ีอ่ืน
เดด็ขาด ต ารวจจบัทนัที 
รัฐบาลออกแบบสถานท่ีต่างๆไว้อย่างดี ทัง้สถานท่ีส าหรับการประท้วง 
มนัดีส าหรับรัฐบาล จดัในสวน ใครจะไปสนใจ เรียกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เขา
มีการจัดการท่ีดี ดีไม่ดีคนภายนอกไม่รู้ด้วยว่ามีคนประท้วง แล้วคิดดูสิ    
มนัจะได้ประโยชน์หรือเปลา่ ประท้วงโดยท่ีแทบจะไมมี่คนรู้” 

6.3 การพัฒนาคน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็นการพฒันาคน ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผล

การศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การส่งเสริมการศึกษา ประเด็นท่ีสอง      
การสร้างวฒันธรรม คา่นิยม ดงัตอ่ไปนี ้
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6.3.1 การส่งเสริมการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นการส่งเสริม
การศกึษา ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาราชการ ประเดน็ท่ีสอง รัฐสนบัสนนุคา่เลา่เรียนของพลเมือง ดงัตอ่ไปนี ้

 การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ราชการ” ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน
กลาง และภาษาทมิฬ เป็นภาษาราชการ ส าหรับการก าหนดให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการนัน้ 
ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การก าหนดให้สถานศกึษาใช้ภาษาองักฤษ
ในการเรียนการสอน ประเด็นท่ีสอง การทุ่มเทงบประมาณด้านการศึกษา ประเด็นท่ีสาม ผู้บริหาร
หลกัสตูรปรับปรุงหลกัสตูรอยูเ่สมอ ดงัตอ่ไปนี ้

o  การก าหนดให้สถานศกึษาใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในประเด็น 

“การก าหนดให้สถานศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน” ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาล
สิงคโปร์เห็นความส าคญัของภาษาองักฤษ จึงก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศสิงคโปร์ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เพ่ือให้พลเมืองสิงคโปร์สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้
คลอ่งแคลว่ 

นอกจากการก าหนดให้ชาวสิงคโปร์ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการแล้ว 
รัฐบาลสิงคโปร์ยงัก าหนดให้ใช้ภาษามลาย ูภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ เป็นภาษาราชการอีกด้วย 
จึงท าให้พลเมืองประเทศสิงคโปร์มีความเช่ียวชาญในเร่ืองภาษาท่ีหลากหลาย สามารถส่ือสารได้
อย่างน้อย 4 ภาษา จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นนี ้
พบวา่ รัฐบาลสิงคโปร์จะก าหนดให้ใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนในทกุระดบัการศกึษา ตัง้แต่
ระดบัอนบุาล ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอดุมศึกษา รัฐจะให้ใช้ภาษาองักฤษ
ในการเรียนการสอน ให้นักเรียนทุกคนพูดกันเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี ้จึงท าให้พลเมืองของ
ประเทศสิงคโปร์สว่นใหญ่ใช้ภาษาองักฤษได้ดี  

จากการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัท่ีประเทศสิงคโปร์ ผู้ วิจยัได้ลง
พืน้ท่ีส ารวจ พดูคยุกบัประชาชนชาวสิงคโปร์พบว่า เกือบทกุคนจะส่ือสารภาษาองักฤษได้ดี เยาวชน
ทัว่ไปใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารกนัในท่ีสาธารณะ พนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยู่บริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน
ทกุคนสามารถใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี ทัง้พนกังานท่ีให้บริการในห้องควบคมุอิเล็กทรอนิกส์ 
และพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว พลเมืองประเทศสิงคโปร์
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จ านวนมากยงัใช้ภาษาจีนแมนดาริน (จีนกลาง) ในการส่ือสารอีกด้วย ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะบรรพบุรุษ
ของประชาชนจ านวนมากในสิงคโปร์นัน้มาจากประเทศจีน กระนัน้ก็ตาม ผู้ วิจัยพบว่าพลเมือง
สิงคโปร์ท่ีอยูใ่นวยัชราบางคนไมส่ามารถใช้ภาษาองักฤษได้ อยา่งไรก็ตาม จากการพดูคยุกบัพลเมือง
วยัชราหลายคนท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกบัการให้บริการลกูค้า นกัท่องเท่ียว เช่น คนชราแทบทุกคนท่ี
ท างานอยู่ในร้านอาหารแมกโดนัลด์ (McDonald) หรือร้านอาหารประเภทอาหารจานด่วน          
(Fast Food) สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้สมัภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า การท่ีประชาชนชาวสิงคโปร์
สามารถส่ือสารภาษาจีนได้นัน้ เน่ืองจากบรรพบุรุษของชาวสิงคโปร์สืบเชือ้สายมาจากชาวจีน จึงมี
ชาวสิงคโปร์ท่ีมีเชือ้สายจีนราว 75 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกบัรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ก าหนดให้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาราชการด้วย จึงท าให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ส่ือสารภาษาจีนได้ รัฐบาลก าหนดให้
ครอบครัวท่ีพอ่แมมี่เชือ้สายจีนจะต้องให้ลกูเรียนภาษาแมนดาริน พ่อแม่ท่ีมีเชือ้สายอินเดียจะต้องให้
ลกูเรียนภาษาทมิฬ พอ่แมมี่เชือ้สายมลายจูะต้องให้ลกูเรียนภาษามลายดู้วย ดงัข้อความ 

“รัฐบาลก าหนดว่าถ้าพ่อแม่มีเชือ้สายจีน ลูกก็จะต้องเรียนภาษาแมนดา
ริน ถ้าพ่อแม่มีเชือ้สายอินเดีย ลูกก็จะต้องเรียนภาษาทมิฬ คือเขาจะดูท่ี
พ่อเป็นหลกั ถ้าพ่อเป็นจีนก็ต้องเรียนภาษาจีน ต้องเรียนเป็นภาษาท่ีสอง 
เรียนในโรงเรียนนัน่แหละ”  

กระนัน้ก็ตาม ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าถึงแม้ว่าชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีนจะใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาราชการ ซึ่งคนจ านวนมากสามารถส่ือสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว            
ทัง้ภาษาจีนแมนดาริน (จีนกลาง) ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนฮกเกีย้น ซึ่งชาวจีนบางคนอาจจะมองว่า
ชาวสิงคโปร์ไมไ่ด้รู้ภาษาจีนอยา่งลกึซึง้ ดงัข้อความ 

“คนสิงคโปร์เชือ้สายจีนสามารถพดู ส่ือสารภาษาจีนได้คล่อง รัฐบาลก็ให้
ภาษาจีนเป็นภาษาราชการ แต่ส าหรับคนจีน เขาอาจจะมองว่ายงัอยู่ใน
ขัน้พดูส่ือสารได้แตย่งัไมถ่ึงกบัลกึซึง้” 

นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักบางรายกล่าวว่า การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ก าหนด
นโยบายให้สถานศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนนัน้มีข้อดีต่อการพัฒนาประเทศ 
กล่าวคือ ท าให้นกัลงทุนจากตา่งประเทศกล้าท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศสิงคโปร์มากขึน้ เน่ืองจาก
นกัลงทนุจะเกิดความเช่ือมัน่วา่พลเมืองสิงคโปร์สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ นอกจากการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษแล้ว ประชาชนชาวสิงคโปร์ยังสามารถส่ือสารภาษาอ่ืนๆได้ เช่น ภาษาจีน การท่ี
ประชาชนในประเทศสามารถส่ือสารภาษาจีนได้นัน้เอือ้ให้นกัลงทุนจากประเทศจีนตดัสินใจเข้ามา
ลงทนุในประเทศสิงคโปร์มากขึน้ ด้วยเหตนีุ ้การท่ีรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ได้ปรับตวัให้เอือ้ตอ่การเข้า
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มาลงทุนของนักลงทุนด้วยการก าหนดนโยบายให้คนในชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ      
และก าหนดให้สถานศกึษาใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนนัน้ย่อมเป็นการปรับตวัเองให้เอือ้ตอ่
การเข้ามาลงทนุ ซึง่สดุท้ายจะสง่ผลตอ่ความเตบิโตทางเศรษฐกิจตามมา ดงัข้อความ  

“รัฐบาลสิงคโปร์จะ Welcome บริษัทท่ีมาจากต่างชาติ ดงันัน้ บริษัท
ต่างชาติจะมาเลือกลงทุนท่ีน่ีเพราะว่าอย่างน้อยคนท่ีน่ีพูดได้สองภาษา 
อย่างบริษัทจากประเทศจีนก็อยากจะเข้ามาลงทนุ เพราะคนสิงคโปร์พูด
ภาษาจีนได้  
นักลงทุนจากประเทศอังกฤษก็อยากเข้ามา ก็เพราะคนสิงคโปร์พูด
ภาษาองักฤษได้ดี  
ความท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ปรับประเทศให้เอือ้ต่อคนต่างชาติ โดยการ
ก าหนดให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ มนัตอบโจทย์เขา เขาก็กล้า
ท่ีจะมาลงทนุในประเทศ”  

 รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่พลเมือง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น     

“รัฐสนบัสนนุคา่เลา่เรียนแก่พลเมือง” ผลการศกึษาพบวา่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทุ่มเทงบประมาณจ านวน
มหาศาลให้กับการพัฒนาการศึกษาแก่พลเมืองของประเทศ ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอในประเด็นนี ้
ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก รัฐให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเด็นท่ีสอง                    
ดงัตอ่ไปนี ้

 รัฐให้ทนุอดุหนนุการศกึษา 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “รัฐให้ทุนอุดหนุนการศึกษา” 

ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่พลเมืองของตนเองอย่างเต็มท่ี 

เน่ืองจากเห็นว่าประชาชนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศ จึงก าหนดนโยบายให้ทุนอุดหนุน

การศึกษาจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า ทัง้ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา      

และระดับอุดมศึกษา เม่ือเปรียบเทียบกับนโยบายการศึกษาของหลายประเทศจะเห็นว่ารัฐบาล

สิงคโปร์ได้ทุม่เทงบประมาณให้จ านวนมาก ดงัข้อความ  

“รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์จะให้ความส าคญักบัการศึกษามาก เห็นได้
จากเขาจะเก็บเงินนกัเรียนหรือนิสิตท่ีเข้าเรียนน้อยมาก เรียกได้ว่านกัเรียน
ท่ีน่ีแทบจะเรียนฟรี เหตผุลหนึ่งก็คือ มหาวิทยาลยัเกือบทัง้หมดเป็นของ
รัฐบาล ท าให้นกัเรียนหรือนกัศกึษาไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายมาก” 
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ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าสาเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้ระบบการศึกษาใน
ประเทศมีคณุภาพ เป็นเพราะการท่ีรัฐบาลประเทศองักฤษในอดีตได้วางรากฐานไว้ เม่ือหลดุพ้นจาก
การตกเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ รัฐบาลสิงคโปร์ได้พฒันาการศกึษาตอ่เน่ือง ท าให้ปัจจบุนั
นกัเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัประเทศสิงคโปร์ สามารถเข้าศกึษาต่อ
ระดบัปริญญามหาบณัฑิตท่ีมหาวิทยาลยัประเทศอังกฤษ อเมริกา และประเทศอ่ืนได้ กล่าวอีกนัย
หนึ่ง สถาบนัการศกึษาหลายแห่งในหลายประเทศให้การยอมรับระบบการศกึษาในประเทศสิงคโปร์
มากกวา่หลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงท่ีนักเรียนประสงค์จะเข้าศึกษาต่อมีหลายแห่ง เช่น 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลยันานยาง 
เทคโนโลยี (Nanyang Technology University: NTU) และมหาวิทยาลยัการบริหารแห่งสิงคโปร์ 
(Singapore Management University: SMU) ส่วนใหญ่นกัเรียนสิงคโปร์จะมุ่งสอบเข้าเรียนต่อ
ระดบัอดุมศกึษาสถานศกึษาใน 3 แห่งนี ้ซึ่งมหาวิทยาลยัของรัฐทัง้ 3 แห่ง จะจดัการเรียนการสอน
ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ได้แก่ แพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอ่ืนๆอีกหลากหลาย เป็นต้น   

ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่าในอดีตผู้น าสิงคโปร์ท่ีช่ือ ลี กวน ยู ได้ทุ่มเทงบประมาณ
ในการพฒันาการศกึษาให้กบัประชาชนชาวสิงคโปร์สงูมาก เน่ืองจากเห็นว่าการพฒันาการศกึษาให้
ประชาชนได้มีความรู้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศสิงคโปร์พฒันาเป็นประเทศโลกท่ีหนึ่ง  
จงึท าให้พลเมืองของประเทศสิงคโปร์สว่นใหญ่จะได้รับการศกึษาท่ีดี นอกจากการท่ีรัฐบาลสนบัสนนุ
คา่ใช้จ่ายในการศึกษาให้อย่างเต็มท่ีแล้ว สามารถพิจารณาจากการจดัล าดบัประเทศท่ีประชาชนมี
การศกึษาดี ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะติดอนัดบัต้นๆของโลก การท่ีมีระบบการศกึษาท่ีดีท่ีสดุในภูมิภาค 
ท าให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาในสิงคโปร์จ านวนมากสามารถศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด 
(University of Oxford) หรือเคมบริดจ์ (University of Cambridge) หรือมหาวิทยาลยัชัน้น าใน
ประเทศตา่งๆได้ ดงัข้อความ 

“ระบบการศกึษาของประเทศสิงคโปร์ก็ได้รับการยอมรับจากประเทศท่ีเจริญ
แล้วหลายประเทศ เห็นได้จากนิสิตท่ีจบการศึกษาท่ีน่ีสามารถสอบเข้าเรียน
ตอ่มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงตดิอนัดบัโลกได้ โดยท่ีไม่ต้องไปเรียนพืน้ฐานใหม ่
คือ เขาให้การยอมรับระบบการศกึษาของประเทศสิงคโปร์” 

ผู้ วิจัยสังกัดภาควิชานิ เทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               
ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก โดยนัดหมายสัมภาษณ์บริเวณชัน้ล่างของอาคารศิลปะ
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (Faculty of Arts and Social Sciences) มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ ได้
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พูดคยุกับบุคลากร และอาจารย์แผนกการส่ือสารและส่ือใหม่ (Department of Communication 
and New Media) ดงัภาพ 6.58 

ภาพ 6.58 
แสดงแผนกการส่ือสารและส่ือใหม ่มหาวิทยาลยัแหง่ชาติสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ถ่ายโดยผู้วิจยั 
จากการพดูคยุกบัอาจารย์ในแผนการส่ือสารและส่ือใหม่พบว่า ในแผนกดงักล่าว

มีบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางด้านการส่ือสารจากหลากหลายสถาบนั เช่น     
บางคนจบการศึกษาจากประเทศไต้หวัน บางคนจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา                 
บางคนจบการศกึษาจากประเทศสิงคโปร์ และอีกหลายคนท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัอ่ืน บุคลากร
หลายคนมีต าแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์” (Associate Professor) และต าแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (Assistant Professor) ขณะท่ีอีกทัง้หลายคนก าลงัอยู่ระหว่างการท างานวิจยั
เพ่ือเตรียมขอต าแหนง่ทางวิชาการท่ีสงูขึน้   
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รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้สถานศกึษาในประเทศจะต้องเคารพตอ่ความแตกตา่ง
ของพลเมือง ทัง้ความแตกตา่งทางชาติพนัธุ์ ศาสนา โดยก าหนดนโยบายไม่ให้มีการเลือกปฏิบตัิต่อ
ประชากรชาวสิงคโปร์ในสถานศึกษาของรัฐ ไม่ให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีแตกต่างกัน
เพียงเพราะมีชาตพินัธุ์ หรือนามสกลุท่ีตา่งกนั ส่วนด้านการเรียนการสอนนัน้รัฐบาลสิงคโปร์บงัคบัให้
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะใช้ภาษาอังกฤษทัง้หมด     
ในประเด็นนีผู้้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่านับเป็นจุดแข็งของประเทศสิงคโปร์ท่ีรัฐบาลประกาศ ให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เน่ืองจากเป็นการบังคับให้พลเมืองจะต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษ      
และพยายามใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ซึง่จะสง่ผลให้นกัลงทนุจากทัว่โลกสนใจท่ีจะเข้ามาลงทนุ
ท าธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ เหตผุลส าคญัเป็นเพราะพลเมืองสิงคโปร์สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้
เป็นอยา่งดี  

ในอดีตนัน้รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทบทวนระบบการศกึษาของตนเอง เพ่ือพฒันาให้ดี
ยิ่งขึน้ สิ่งหนึง่ท่ีรัฐบาลพฒันาคือการปรับแนวคิดการเรียนการสอนเสียใหม่ให้อาจารย์ผู้สอนก้าวผ่าน
วิธีการสอนแบบท่องจ า โดยให้เน้นการคิดวิเคราะห์ การน าไปใช้ในชีวิตจริง และส่งเสริมให้บคุลากร
ในมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ท างานวิจยัอย่างตอ่เน่ือง โดยจดัสรรงบประมาณด้านการวิจยัไว้สงู
มาก เม่ือเปรียบเทียบกบัหลายประเทศในโลก  

 มีการปรับปรุงหลกัสตูรสม ่าเสมอ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การปรับปรุงหลักสูตรสม ่าเสมอ” ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะมีนโยบายส่งเสริมให้
สถานศกึษาแตล่ะแหง่ได้ทบทวนและปรับปรุงหลกัสตูรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป      
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้จริงในการด าเนินชีวิต ทัง้การปรับปรุงเนือ้หา 
และเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัเพ่ือน ามาประยกุต์เข้ากบัการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมในโลก ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาการศึกษามาก ท่ีเห็นได้
ชดัเจนคือเขาพยายามปรับปรุงหลกัสตูรบอ่ยครัง้ ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษา
และระดบัมหาวิทยาลยั” 

นอกจากนี ้รัฐบาลสิงคโปร์ได้จดัสรรทนุอดุหนนุการวิจยัส าหรับอาจารย์ท่ีสอน
ระดับอุดมศึกษาจ านวนมาก โดยส่งเสริมให้อาจารย์ท่ีสอนในมหาวิทยาลัยให้ท างานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ เรียนโดยตรง     
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ด้วยนโยบายการสง่เสริมให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรนีไ้ด้ส่งผลให้สถานศกึษาในประเทศสิงคโปร์ได้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศ 

จากการสัมภาษณ์พบว่าท่ีผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดนโยบายให้
สถานศกึษาปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความยืดหยุน่มากขึน้ โดยให้นกัเรียนท่ีเรียนสายอาชีพสามารถโอน
ถ่ายมาเรียนตอ่ในสายสามญัได้ ผลจากการก าหนดนโยบายนีไ้ด้ท าให้นกัเรียนสายวิชาชีพในสิงคโปร์
มีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองเพ่ือสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในประเทศได้ 
นอกจากนี ้รัฐบาลสิงคโปร์ยงัก าหนดให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรโดยให้สถานศกึษาพฒันาหลกัสตูรให้
เหมาะสมกับการเป็น “Smart Nation” ทัง้การสนับสนุนให้คิดค้นหรือน าเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ทนัสมยัประยกุต์เข้ากบัการเรียนการสอนเพ่ือให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่รัฐบาลสิงคโปร์สง่เสริมให้อาจารย์ปรับปรุงวิธีการสอน 
โดยให้เน้นการคิด วิเคราะห์ให้มากขึน้ เป็นการพัฒนาครูผู้ สอนทัง้ในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดบัอดุมศกึษา โดยสง่เสริมให้บคุคลท่ีต้องการประกอบอาชีพครูมีคา่ตอบแทนท่ีสงูขึน้ และส่งเสริม
ให้อาจารย์ท่ีสอนระดบัมหาวิทยาลยัร่วมมือกบัอาจารย์จากสถานศกึษาแห่งอ่ืนหรือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของหน่วยงานท่ีจะใช้
ประโยชน์ต่อไปภายหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ วิจัยได้พูดคุยกับอาจารย์ท่ีสอนอยู่ใน
มหาวิทยาลยัในประเทศสิงคโปร์ในประเดน็การพฒันาตนเองของบคุลากรในมหาวิทยาลยัพบว่า การ
เป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์นัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากจะถูกคัดกรองอย่าง
ละเอียด ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะส่งเสริมให้บคุคลท่ีต้องการท่ีจะประกอบอาชีพอาจารย์ได้เข้าสู่
การเป็นอาจารย์เพ่ือสง่เสริมให้ได้ท างานท่ีตรงกบัความต้องการ แตท่ว่าบคุคลนัน้จะต้องมีคณุสมบตัิ
ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อีกทัง้จะต้องพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งภาระงานของอาจารย์ท่ีสอน
ระดบัอดุมศกึษานัน้มีหลายประการ ด้วยเหตนีุ ้อาจารย์ท่ีสอนในระดบัอดุมศกึษาท่ีสิงคโปร์จะได้รับ
ความกดดนัพอสมควร เห็นได้จากอตัราการลาออกท่ีมีจ านวนสงู แสดงให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจงั
กบัการควบคมุคณุภาพของอาจารย์มหาวิทยาลยั 

6.3.2 การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเทศสิงคโปร์ในประเด็นการสร้างวฒันธรรม 
คา่นิยม ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การสร้างวฒันธรรมรักการ
อา่นหนงัสือ ประเดน็ท่ีสอง การสร้างวฒันธรรมความสะอาด ประเด็นท่ีสาม การสร้างวฒันธรรมการ
แข่งขัน ประเด็นท่ีส่ี การสร้างวัฒนธรรมปลอดคอร์รัปชั่น และประเด็นท่ีห้า การสร้างความเข้าใจ
วฒันธรรมพหนุิยม ดงัตอ่ไปนี ้
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 การสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น “การสร้าง

วฒันธรรมรักการอ่าน” ให้กับชาวสิงคโปร์ ผู้ วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นแรก การสร้างคา่นิยมรักการอ่านในวยัเด็ก ประเด็นท่ีสอง การพฒันาห้องสมดุส าหรับ
ประชาชน ดงัตอ่ไปนี ้

o การสร้างคา่นิยมการอา่นในวยัเดก็ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การสร้างคา่นิยมรักการอา่นในวยัเด็ก” ผลการศกึษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนกัดีว่าภูมิประเทศ
ของสิงคโปร์นัน้ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศ ผู้บริหารประเทศตัง้แตใ่นอดีต
จ าเป็นต้องซือ้ทรัพยากรหลายอย่างจากต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้ในประเทศสิงคโปร์ สิ่งท่ีมีค่ามาก
ท่ีสดุของประเทศสิงคโปร์ คือ “คน” ดงันัน้ รัฐบาลจงึสง่เสริมให้ประชาชนได้หาความรู้อยู่เสมอ วิธีการ
หนึ่งท่ีรัฐได้มุ่งเน้นท าให้คนสิงคโปร์มีความรู้เพิ่มขึน้คือ การส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน เพราะเห็นว่าการสร้างคา่นิยมให้เด็กรักการอ่านนัน้ท าได้ง่ายกว่าการท าให้
ผู้ ใหญ่รักการอ่าน รัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างคา่นิยมนี ้ตวัอย่างเช่น การขอ
ความร่วมมือกบัองค์กรตา่งๆให้สง่เสริมให้มีการสร้างกิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การสร้างคา่นิยมรักการอ่านขึน้
ในประเทศ 

วิธีการหนึ่งท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในประเทศมีค่านิยม
รักการอา่นคือ การให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ได้แลกเปล่ียนหนงัสือท่ีได้อ่านแล้ว ด้วยการใช้ส่ือมวลชน
ทัง้วิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ ส่ือสิ่งพิมพ์อ่ืน รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนท่ีมีหนงัสืออยู่ในบ้าน
ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วน าหนังสือนัน้มาแลกกันอ่าน โดยให้องค์กรต่างๆ เช่น  ห้างสรรพสินค้า      
หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน จดัพืน้ท่ีเพ่ือให้ประชาชนมารวมตวักัน และน าหนังสือมาแลกเปล่ียนกัน 
เป็นโครงการท่ีท าให้เยาวชนและประชาชนได้ประโยชน์จากการอ่านหนงัสือ ถือเป็นโครงการท่ีสร้าง
คา่นิยมให้เยาวชนและประชาชนรักการอา่น 

รัฐบาลสิงคโปร์จะใช้ส่ือหลากหลายประเภทในการสร้างค่านิยมรักการอ่าน 
โดยให้พ่อแม่หาเวลาว่าง โดยเฉพาะในวนัหยุดเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีคา่นิยมรักการอ่าน เช่น 
การส่งเสริมให้พ่อแม่พาลูกเข้าห้องสมุดส าหรับเด็กท่ีรัฐบาลจัดไว้ให้ การส่งเสริมให้พ่อแม่อ่าน
หนงัสือให้ลกูฟังอยา่งสม ่าเสมอ การส่งเสริมให้พอ่แมเ่ลา่นิทานให้ลกูฟัง ดงัภาพ 6.59 
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ภาพ 6.59 
แสดงห้องสมดุส าหรับเดก็ในสิงคโปร์ 

   
ภาพจาก www.google.com 

ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัอีกรายหนึ่งกล่าวว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้ส่งเสริมให้มี
การพฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย น่าสนใจ ทัง้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน โดยให้
หอสมุดแห่งชาติหน่วยงานหอสมุดแห่งชาติได้มีบทบาทในการส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน           
ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์จะส่งเสริมให้เยาวชนของเขารักการอ่าน เรียกว่าเป็นการ
สร้างค่านิยมรักการอ่านให้คนของเขาตัง้แต่เด็ก มีการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านอย่างเป็นระบบ ให้หน่วยงานหอสมุดแห่งชาติ
ของเขาได้มีสว่นในการท างานร่วมกบัครู อาจารย์ในโรงเรียน”   

ผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้เน้นให้ครูกระตุ้นให้เด็กได้
คิด หาเหตุผลในสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้อ่านหนังสือในเร่ืองท่ีตนเองก าลังท าอยู ่      
หรือก าลังสนใจอยู่ เพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน โดยสอนให้รู้จักใช้ความรู้มาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม การท่ีเด็กจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้นัน้จ าเป็นท่ีจะต้องมี
นิสยัรักการอา่นด้วย ดงัข้อความ 

“รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนของครู เน้นให้
ให้เด็กนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เด็กคนไหนสนใจเร่ืองอะไรก็ส่งเสริมให้
อา่นหนงัสือเร่ืองนัน้ พอโตขึน้มาก็จะตดินิสยัรักการอา่น” 
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o  การพฒันาห้องสมดุส าหรับประชาชน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การพัฒนาห้องสมุดส าหรับ

ประชาชน” ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการสร้างวฒันธรรมรักการอ่านให้กบัประชาชนสิงคโปร์ ผลการศกึษา
พบวา่เม่ือรัฐบาลได้มีนโยบายสง่เสริมการรักการอ่านให้กบัประชาชน รัฐบาลจึงจดัโครงการห้องสมดุ
ส าหรับประชาชนขึน้ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาวา่งเข้าห้องสมดุ ดงัภาพ 6.60 

ภาพ 6.60 
แสดงห้องสมดุส าหรับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพจาก www.google.com 

 การสร้างวัฒนธรรมความสะอาด 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในประเด็นการ

สร้างวฒันธรรมด้านความสะอาด ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี
หนึง่ การสร้างวินยัให้รักษาความสะอาด ประเดน็ท่ีสอง จดัการผู้ท าหน้าท่ีเก็บกวาด ดงัตอ่ไปนี ้ 

o การสร้างวินยัความสะอาด  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การสร้างวินยัความสะอาด” ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะใช้ส่ือมวลชนในการรณรงค์ให้
ประชาชนมีวินยัในตนเอง โดยให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความสะอาดทัง้ในท่ีพกัอาศยั
และในท่ีสาธารณะ การสร้างวินยัรักษาความสะอาดของชาวสิงคโปร์จะกระท าควบคูไ่ปกบัการบงัคบั
ใช้กฎหมาย ดงัข้อความ 
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“รัฐบาลสิงคโปร์จะรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด การรณรงค์ก็
ถือว่าประสบความส าเร็จในระดบัท่ีดี โดยเฉพาะคนในเมืองท่ีอาศยัอยู่ใน
ยา่นส าคญั ยา่นธุรกิจใหญ่ๆ พวกนีก็้จะรักษาความสะอาด”  
แตก็่ไมใ่ชค่นทกุคนในสิงคโปร์จะรักษาความสะอาด เพราะคนสิงคโปร์ก็มี
หลากหลาย คนท่ีอยูใ่นยา่นส าคญั มีการศกึษาดีๆ ท างานดีๆ พวกนีก็้จะมี
วินยัเร่ืองความสะอาดมาก โดยรวมก็ถือวา่อยูใ่นขัน้ดี”  

การท่ีรัฐบาลตัง้เปา้หมายไว้วา่ประเทศสิงคโปร์จะต้องเป็นเมืองท่ีสะอาด ด้วย
การสร้างสถานท่ีส าคญัอย่างสวยงาม ประกอบกับการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนกัถึงความสะอาด 
ความเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้เมืองสิงคโปร์โดยเฉพาะในย่านท่ี
นกัทอ่งเท่ียวพบเห็นนัน้ดสูะอาดมากกว่าท่ีอ่ืน เช่น บริเวณสนามบินชางฮี บริเวณใจกลางเมืองท่ีเป็น
แหล่งช็อปปิง้ ภายในเกาะเซนโตซ่าท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามระดบัโลก เม่ือรัฐบาลเน้นถึงความ
สะอาด ก็ท าให้ประชาชนไมก่ล้าทิง้ขยะ ดงัข้อความ 

“ท่ีนักท่องเท่ียวเห็นประเทศสิงคโปร์สะอาดนัน้ เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะ
นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์เพียงไม่ก่ีวัน เม่ือเดินทาง
มาถึงสนามบิน ก็จะเจอกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดท่ี
รัฐบาลต้องการให้เห็น 
“เม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่ีเกาะเซนโตซ่า ก็จะเจอกับความยิ่งใหญ่ท่ี
รัฐบาลสิงคโปร์จดัไว้ให้นกัท่องเท่ียวได้เห็น ได้ไปสมัผสั ทัง้ความสวยงาม 
ความสะอาด เพราะเซนโตซา่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศสิงคโปร์” 

รัฐบาลสิงคโปร์บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เด็ดขาด ผู้ ท่ีคิดจะก่อคดีใน
สิงคโปร์จงึต้องตระหนกัให้มาก เน่ืองจากมีการออกแบบระบบการตรวจสอบไว้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ี
รัฐสามารถสืบหาตวัผู้ กระท าผิดได้ไม่ยากเย็นนัก ท่ีผ่านมาในอดีตได้แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาล
สิงคโปร์ยึดกฎหมายของรัฐตนเองเป็นท่ีตัง้ ในอดีตนัน้มีประชาชนชาวเอเชียได้ก่อเหตุกระท าผิด
กฎหมายร้ายแรงในประเทศสิงคโปร์ ซึง่ผู้น าประเทศในเชียนัน้พยายามท่ีจะใช้การทตูเจรจาเพ่ือขอให้
รัฐบาลสิงคโปร์ส่งตัวผู้ ต้องหาเพ่ือน าไปลงโทษในประเทศบ้านเกิด แต่ทว่าค าขอนัน้ถูกรัฐบาล
สิงคโปร์ปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประหารชีวิตนักโทษรายนัน้และส่งร่างท่ีเสียชีวิต
กลับไปยังประเทศของตนตามท่ีผู้ น าประเทศร้องขอ จากตัวอย่างนี แ้สดงให้เห็นถึงการบังคับใช้
กฎหมายท่ีเข้มงวด รุนแรง 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์เก่ียวกับการ
ลกัทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่านอกจากการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด รุนแรง แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์
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พยายามท าให้คนสิงคโปร์ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องไปขโมยของผู้ อ่ืน สิ่งท่ีรัฐบาลท าคือการหางาน
ท าให้ประชาชน การขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆให้รับผู้ สูงอายุเข้าท างาน จากการติดตามการ
ส่ือสารท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ได้ส่ือ “สาร” ไปประชาชนชาวสิงคโปร์พบวา่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้
แข่งขนักนัเพ่ือท่ีจะได้มีโอกาสเข้าท างานท่ีดี มีรายได้สงู โดยเฉพาะการส่ือสารไปยงัเยาวชนสิงคโปร์
ให้ตัง้ใจเรียน เพราะถ้าหากบุคคลใดท่ีมีผลการเรียนไม่ดี ก็จะมีโอกาสน้อยท่ีจะได้เข้าท างานท่ีมี
ต าแหนง่งานดี ท าให้มีรายได้น้อยตาไปด้วย ในขณะท่ีหากบคุคลใดตัง้ใจเรียนดี มีผลการเรียนดี ก็จะ
มีโอกาสเข้าท างานท่ีดี มีรายได้สูง เม่ือประชาชนมีงานท าก็หมายถึงการมีอาชีพท่ีสามารถสร้าง
รายได้เพ่ือการจบัจา่ยใช้สอย จงึไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องไปปล้นทรัพย์หรือลกัทรัพย์ของบคุคลอ่ืน  

ข้อมลูข้างต้น สอดรับกบัการสงัเกตของผู้วิจยัท่ีเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ท่ีประเทศสิงคโปร์ สิ่งหนึ่ง ท่ีสังเกตได้คือเห็นผู้ สูงอายุท างานเก็บกวาดเศษอาหาร ขยะ อยู่ใน
ร้านอาหารจานดว่น (Fast food) ทัว่ไป เชน่ ร้านแมคโดนลัด์ (McDonald) ร้านป๊อปอาย (POPeYes) 
ร้าน เบอร์เกอร์คิงส์ (BURGER KING) ร้านเท็กซัส ชิกเก้น (Texas Chicken) เป็นต้น ผู้ วิจัยได้
สอบถามประเดน็นีก้บัผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์พบว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้รณรงค์ให้
สถานประกอบการรับสมคัรผู้สงูอาย ุและผู้ ด้อยโอกาสเข้าท างาน ซึ่งการรณรงค์ให้ผู้ ด้อยโอกาสและ
ผู้สงูอายเุข้าท างานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด หรือสถานประกอบการอ่ืนนัน้สามารถพบเห็นได้ทัว่ไปใน
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว  

ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัรายอ่ืนในประเด็นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ี
เข้มงวด รุนแรง ผลการศกึษาพบวา่ การท่ีรัฐบาลออกกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงันัน้ 
มีสว่นส าคญัมากท่ีสดุท่ีท าให้ประชาชนสิงคโปร์ไมท่ าผิดกฎหมาย  

“ไมค่อ่ยได้ยินขา่วนะ ขโมยขึน้บ้าน อยา่งท่ีบอก ความจ าเป็นท่ีคนสิงคโปร์
จะต้องไปขโมยของไปขายมนัมีน้อยกวา่ นกัท่องเท่ียวก็คงไม่ไปขโมยอะไร 
คนท่ีจะมาอยู่ท่ีน่ีได้ รัฐบาลสิงคโปร์ก็คดัแล้ว กรองแล้ว ดงันัน้ เร่ืองการ
ขโมยขึน้บ้าน ขโมยของน่ีมีน้อยมาก” 

นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัซึง่เก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด 
รุนแรง คือ การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้แทบจะทุกแห่ง เพ่ือเฝ้าดูพฤติกรรมของ
ประชาชนไมใ่ห้ท าผิดกฎหมาย ทัง้การติดตัง้กล้องไว้ในสถานท่ีสาธารณะ ติดตามอาคารตา่งๆ ท าให้
ผู้ ท่ีคิดจะท าผิดไม่กล้าท าผิดกฎหมาย เน่ืองจากเม่ือท าผิดกฎหมายไม่นานนกั เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะ
เดนิทางมาพบถึงบ้านพกั ดงัข้อความ 

“เกาะทัง้เกาะถูกติดกล้องซีซีทีวีบนัทึกภาพไว้ คนก็ไม่กล้าท าผิด ท่ีเห็น
ตามแฟลตต่างๆ ท่ีเหมือนหลอดไฟย้อยลงมาด้านล่าง มนัคือกล้องซีซีทีวี 
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จะเห็นความเคล่ือนไหวทัง้หมด ใครแอบเอาถังขยะมาเทขยะทิง้ จะถูก
บันทึกไว้หมด น่ีคือเหตุผลท่ีท าให้เมืองสิงคโปร์สะอาด อีกอย่างหนึ่ง
ต ารวจท่ีน่ีจะตามถึงบ้านเร็วมาก” 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวต่อไปว่าถึงกระนัน้ก็ตาม หากพูดในเร่ืองของความ
สะอาดของเมืองแล้ว กล่าวได้ว่าประเทศสิงคโปร์โดยรวมก็ถือว่าสะอาดมากกว่าหลายประเทศ ไม่มี
เศษขยะทิง้เกล่ือนกลาดทัว่ไป เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยถือว่าประเทศสิงคโปร์มีความสะอาด
กวา่อยา่งเห็นได้ชดั ดงัข้อความ 

“แน่นอน ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทย ไม่ว่าท่ีไหน ทัง้ในกรุงเทพ      
และต่างจังหวัด พัทยาด้วย สิงคโปร์ถือว่าสะอาดกว่ามาก ไม่เฉพาะ
ประเทศไทยนะ เม่ือเทียบกับหลายประเทศ ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเขา
รักษาความสะอาดได้ดีกวา่” 

อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในสิงคโปร์มา
หลายปี ผลการศึกษาพบว่าเม่ือพูดถึงคนสิงคโปร์ คนจ านวนหนึ่งจะนึกถึงคนสิงคโปร์ท่ีเป็นคนเชือ้
สายจีน มีการศกึษาดี ท างานดี มีรายได้ดี โดยไม่ได้รู้ถึงความจริงท่ีว่าประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วย
คนหลากหลายเชือ้ชาติ แต่ละเชือ้ชาติก็จะมีความแตกต่างกันไป แท้จริงนัน้คนสิงคโปร์ไม่ได้มีวินยั
ด้านความสะอาดมากมายนกั แตท่ี่เห็นประเทศสิงคโปร์มีความสะอาดนัน้เป็นเพราะรัฐบาลเน้นสร้าง
ให้สถานท่ีส าคญัดสูวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด ดงัข้อความ 

สถานท่ีส าคญัท่ีเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์จะออกแบบ
ไว้อยา่งสวยงาม มีการรักษาความสะอาดตลอดเวลา หรือช็อปปิง้มอลล์ท่ี
ใหญ่ๆ ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีนั่นจะสะอาดมาก หรือห้องน า้ในห้าง ในสถานท่ี
ส าคญัท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะเดนิทางไปเยือน ท่ีนัน่จะถกูท าให้สะอาด  
แต่ถ้าเป็นห้องน า้เล็กๆ เวลาเข้าก็จะต้องเส่ียงดวงเอา ไม่ได้สะอาด
เหมือนกบัห้องน า้ท่ีสนามบนิหรือในห้างใหญ่ๆ” 

นอกจากนัน้ การท่ีเห็นบ้านเมืองสิงคโปร์สะอาดนัน้ เป็นเพราะรัฐบาลจดัหา
คนมาท าความสะอาดได้ดี คนท่ีมาท าความสะอาดเขาก็ท าหน้าท่ีของเขาได้ดี จึงท าให้บ้านเมือง
สิงคโปร์ดสูะอาด ดงัข้อความ 

“ท่ีว่าเมืองสิงคโปร์สะอาด เพราะรัฐบาลบริหารจัดการให้มีคนมาเก็บ
กวาดให้สะอาด ท่ีเห็นว่าสะอาดก็เพราะมีคนคอยตามล้างตามเช็ด        
คนสิงคโปร์โดยทั่วไปก็ไม่สะอาด เพราะว่าถ้าไปดูตามตลาด ท่ีเขาทาน
ข้าวกัน ท่ีโต๊ะก็จะเกล่ือนไปด้วยเศษอาหาร จะต้องมีพนักงานตามล้าง
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ตามเช็ด ห้องน า้ก็ต้องมีคนคอยล้าง คอยเช็ดอยู่ตลอดเวลา ไม่อย่างนัน้ก็
แทบจะเข้าไม่ได้ ท่ีเห็นสะอาดก็เพราะว่าท่ีสนามบินเป็นหน้าเป็นตาของ
ประเทศ” 

อย่างไรก็ตาม การท่ีนกัท่องเท่ียวมองเห็นความสะอาดของประเทศสิงคโปร์
นัน้ เป็นเพราะรัฐบาลสิงคโปร์บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีกล้องวงจรปิดสอดส่องดูความ
ประพฤตขิองประชาชน ไมว่า่ใครก็ตามท่ีท าผิดกฎหมาย ก็จะถกูกล้องบนัทกึภาพ และจะส่งจดหมาย
มาถึงบ้านพกัอาศยัแจ้งให้รู้วา่ตนเองได้ท าผิดกฎหมาย เช่น จะไม่เห็นถงัขยะในสิงคโปร์ท่ีเต็มไปด้วย
ขยะล้นถงั หรือมีคนน าขยะมากองไว้ข้างถงัขยะ ดงัข้อความ 

“ท่ีน่ีไม่มีขยะท่ีล้นถังนะ จะมีกฎหมายห้ามทิง้ขยะไม่เป็นท่ี คนก็เลยไม่
กล้าท า ถ้าท าก็มีความผิด ลงโทษกันจริงๆ ไม่มีใครการน าขยะมากองไว้
ข้างๆถงัเหมือนเมืองไทย” 

 การสร้างวัฒนธรรมการแข่งขัน  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น

วฒันธรรมการแข่งขนั ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ีหนึ่ง  
“การแข่งขันด้านการศึกษา” ส่วนท่ีสอง “การแข่งขันเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัยท่ีมี ช่ือเสียง ”             
ดงัตอ่ไปนี ้ 

o การแขง่ขนัด้านการศกึษา  
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในประเด็น 

“การแข่งขนัด้านการศึกษา” ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ในอดีตให้ความส าคญั
กับการพัฒนาการศึกษา โดยส่ือสารไปยังสาธารณชนว่าการศึกษาของคนในประเทศนัน้มี
ความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีประเทศก าลงัมุ่งพฒันาเศรษฐกิจ พฒันาสงัคม จึงส่งเสริม
ด้านการศกึษาเป็นอยา่งมาก 

เม่ือรัฐบาลให้ความส าคญักบัการศกึษาด้วยการใช้ส่ือสารมวลชนเผยแพร่ให้
ประชาชนเห็นความจ าเป็นท่ีพลเมืองจะต้องมีการศกึษาท่ีดี ท าให้ประชาชนเข้าใจถึงสภาพการณ์ของ
สงัคมในประเทศสิงคโปร์ตัง้แตอ่ดีตท่ีจะต้องมุง่ศกึษาให้มีความรู้ เพ่ือให้เป็นแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ การเข้าท างานในองค์กรทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนสงัคมให้เจริญเติบโตตอ่ไป และเพ่ือลดอตัราการว่างงาน
ของประชาชน ด้วยเหตนีุ ้ประชาชนชาวสิงคโปร์จึงเข้าใจถึงความจ าเป็นของการศึกษาเป็นอย่างดี 
เพ่ือจะได้อยูร่อดในสงัคมได้และมีชีวิตท่ีดี  
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นกัเรียนสิงคโปร์จะแข่งขนักันเรียนมาก เน่ืองจากเห็นว่าการแข่งขนักนัเรียน
ให้มีผลการเรียนดี จะท าให้มีโอกาสได้เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียง และเม่ือส าเร็จ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาจากสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง ประกอบกับมีระดบัผลการเรียนท่ีดีก็จะมี
โอกาสได้เข้าท างานท่ีได้ค่าตอบแทนสูง มีสวัสดิการท่ีดี ซึ่งจะน ามาซึ่งการยอมรับ ช่ืนชม และมี
โอกาสมีคณุภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต ดงัข้อความ 

“เดก็ท่ีน่ีแขง่ขนักนัเรียนมาก ตัง้ใจเรียนดี มีสมัมาคารวะ เคารพครูอาจารย์
ดี อาจจะตัง้ใจเรียนมากจนเกินไปด้วยซ า้ เพราะเขาอยากได้คะแนนดี ๆ    
มีผลการเรียนดีๆ จะได้มีโอกาสเข้าท างานท่ีดี ได้คา่ตอบแทนสงู เห็นแล้ว
ดไูมน่า่จะมีความสขุสกัเทา่ไร ชีวิตต้องแขง่ขนักนั” 

เหตผุลส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาของชาวสิงคโปร์ตัง้แต่
อดีตคือ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือประสานสัมพันธ์คนในชาติท่ีมีความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ
วฒันธรรม ความเช่ือ ศาสนา ซึ่งความแตกต่างดงักล่าวข้างต้นนีไ้ด้เคยท าให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์มาแล้ว ตัง้แต่สิงคโปร์ยังไม่ได้แยกตัวออกมาจากประเทศมาเลเซีย และภายหลังจากท่ี
สิงคโปร์ได้แยกตวัออกมาเป็นรัฐอิสระ ด้วยเหตนีุ ้รัฐบาลในอดีตจึงเห็นความจ าเป็นของการพฒันา
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งให้พลเมืองสิงคโปร์ได้รับการศึกษาท่ีดี เพ่ือจะได้เข้าใจถึงความ
หลากหลาย ความแตกตา่งของสงัคมสิงคโปร์ 

อีกทัง้การท่ีประชาชนมีการศึกษาท่ีดี จะท าให้ได้มีโอกาสเข้าท างานท่ีดี         
มีรายได้ดี สามารถจบัจ่ายใช้สอยซึ่งท าให้รัฐบาลสิงคโปร์สามารถจดัเก็บภาษีและเก็บผลประโยชน์
จากการด าเนินชีวิตในประเทศสิงคโปร์ได้อยา่งเตม็เม็ดเตม็หนว่ย  

เม่ือรัฐบาลในอดีตมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีท่ี
ประชาชนอาศยัอยู่หนาแน่น ท าให้ชาวสิงคโปร์จะต้องแข่งขันกันตัง้แต่ยงัอยู่ในโรงเรียนและมีการ
แข่งขันกันสูงขึน้ โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา เพ่ือท่ีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจะได้มีงานท าใน
ต าแหนง่งานท่ีดี ซึง่จะท าให้ได้รับคา่ตอบแทนท่ีดีตามไปด้วย หากบณัฑิตท่ีมีระดบัผลการเรียนไม่ดีก็
จะมีโอกาสได้งานท าในระดบัท่ีด้อยกวา่ ซึง่หมายถึงได้รับคา่ตอบแทนท่ีน้อยกว่า ดงัข้อความ 

“เด็กสิงคโปร์ตัง้ใจเรียน เป็นเด็กท่ีขยนั ไม่ว่าจะเชือ้สายอะไร เขาจะต้อง
แขง่ขนักนัเรียนเพ่ือท่ีจะได้มีงานท าดีๆ แต่ว่าท่ีเมืองไทยเด็กจะมีทางเลือก
ให้ไปท าอย่างอ่ืน สามารถท่ีจะไปดีได้โดยท่ีไม่ต้องเรียนเก่ง แตท่ี่น่ีล าบาก 
ถ้าเรียนไม่เก่งตัง้แต่เด็กก็จะได้เข้าโรงเรียนท่ีไม่ดี ถ้าเข้าโรงเรียนท่ีไม่ดี
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โอกาสท่ีจะเข้ามหาวิทยาลยัก็ไม่มี ก็ต้องไปเข้าโพลีเทคนิค อะไรแบบนี ้
แล้วจะต้องไปเป็นคนท างานในระดบัท่ีไมส่งู  
เพราะฉะนัน้เด็กทุกคนจะตัง้ใจเรียนมาก เด็กท่ีน่ีจะเครียด ไม่ค่อยมี
ความสขุ เพราะจะต้องแข่งขนัเรียนให้ได้เกรดดีๆ เพราะว่าถ้าได้เกรดดีก็
จะได้งานดี ได้เงินเดือนดี”  

o การแขง่ขนักนัท างาน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในประเด็น 

“การแข่งขนักันท างาน” ผลการศึกษาพบว่าประชาชนชาวสิงคโปร์จะมีการแข่งขนักันท างานสูงกว่า
หลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หากเปรียบเทียบการแข่งขนักนัท างาน
ระหวา่งชาวสิงคโปร์กบัคนไทยจะพบว่ามีความแตกตา่งกนัอย่างเห็นได้ชดั ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่าท่ี
เป็นเช่นนีเ้พราะการท่ีประเทศสิงคโปร์มีพืน้ท่ีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเกาะท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
หนาแน่น ดงันัน้ คนสิงคโปร์จ าเป็นต้องแข่งขนักันท างาน เพ่ือให้ผลของงานออกมาดี เป็นท่ียอมรับ
ของหวัหน้างาน หากบุคคลใดมีศกัยภาพในการท างานท่ีดี มีความสามารถหลากหลาย ทัง้การใช้
ภาษาในการส่ือสารกับบุคคลท่ีหลากหลายเชือ้ชาติ และมีศักยภาพในการท างานด้านอ่ืนท่ี
หลากหลายก็จะได้รับโอกาสท่ีดีกว่า การได้รับโอกาสท่ีดีกว่าหมายถึง การได้มีโอกาสเข้าท างานใน
ต าแหน่งงานท่ีดีกว่า ลกัษณะงานท่ีดีกว่า ซึ่งหมายถึง การจะได้รับโอกาสในการมีรายได้ท่ีสูงกว่า
พนกังานคนอ่ืนๆนัน่เอง  

ทัง้นี ้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักพบว่าเคยได้รับรู้มาว่าสิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีประชาชนมีการแข่งขนักันท างานมากท่ีสุดในเอเชีย ซึ่งจากการสงัเกตก็น่าจะเป็นเช่นนัน้ 
เพราะประชาชนชาวสิงคโปร์มีความขยนัขนัแข็ง ตรงต่อเวลา อีกทัง้การติดตอ่ธุรกิจกบัชาวสิงคโปร์
นัน้จะรวดเร็วกว่าการติดตอ่ธุรกิจกบัองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศไทย เน่ืองจากชาวสิงคโปร์จะมี
ค่านิยมในการท างานท่ีฉับไว กระชับ ไม่พิ ธีรีตองมากนัก อีกทัง้การท างานก็มีความรวดเร็ว           
และกระตือรือร้นมากกวา่  

สิ่งหนึง่ท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สง่เสริมในการท างานให้รวดเร็วคือ หากบคุคลใดรู้จกั
น าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมเข้ามาปรับใช้กบัการท างานแล้วสามารถท าให้งานส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คนในองค์กรจะถือว่าเป็นบคุคลท่ีมีศกัยภาพ จะได้รับการช่ืนชมและจบัตาม
มองเป็นพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม การสร้างวฒันธรรมการแข่งขนักนัท างานให้ประชาชนอาจถูก
มองว่าไม่ได้เป็นผลดีแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าชาวสิงคโปร์จะมีความเครียด
มากกวา่ประชาชนจากหลายประเทศในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเปรียบเทียบกบัคนไทยท่ีไม่ได้มี
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วฒันธรรมการแข่งขนักนัสงูดงัเช่นวฒันธรรมของชาวสิงคโปร์ ความเครียดประการหนึ่งเกิดจากการ
แขง่ขนักนัท างาน ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารประเทศสิงคโปร์ตระหนกัดี และด้วยเหตผุลนี ้ผู้บริหารประเทศ
สิงคโปร์จึงรณรงค์ให้ชาวสิงคโปร์ออกไปหากิจกรรมนนัทนาการท าหลงัเลิกงาน หรือพาครอบครัวไป
ท ากิจกรรมท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินในวันสุดสัปดาห์ อีกทัง้ยังได้สร้างสวนสนุก สวนสาธารณะไว้
เพ่ือให้ชาวสิงคโปร์ได้ใช้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ประกอบกบัได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาหลงัเลิก
งานและวนัหยุดหากิจกรรมนนัทนาการท า เพ่ือให้มีสุขภาพจิต อารมณ์ดีมากขึน้ เพ่ือลดหรือคลาย
ความตงึเครียดจากการท างาน  

ไม่เพียงเฉพาะการท างานในองค์กรเท่านัน้ท่ีประชาชนชาวสิงคโปร์มักจะ
แข่งขันกันท างาน ผู้ ท่ีท าธุรกิจ หรือบุคคลท่ีเปิดธุรกิจท าร้านอาหารในสิงคโปร์จะต้องแข่งขนักันสูง
เช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่าผู้ ท่ีท าธุรกิจส่วนตัว หรือท าการค้าจะต้องดิน้รนต่อสู้ เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอด        
ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ก้าวขึน้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยมากขึน้ โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัในการสร้างสรรค์ธุรกิจสว่นตวั  

ดังนัน้ บุคคลท่ีสามารถท างานในประเทศสิงคโปร์ได้นัน้จะต้องแสวงหา
ความรู้ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นท่ีจบัตามองและเป็นผู้ ท่ีได้รับชยัชนะในการแข่งขนักนัท างาน
หากบคุคลใดมีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาท่ีหลากหลายและเช่ียวชาญ เช่น สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาจีนในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ภาษามลายูในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ภาษาทมิฬส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็จะได้รับโอกาสในการเข้าท างานท่ีดีกว่าบุคคลอ่ืน ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะสิงคโปร์
ก าหนดให้ทัง้ 4  ภาษา นีเ้ป็นภาษาราชการ ด้วยเหตนีุ ้ประชาชนชาวสิงคโปร์จ านวนมากจึงพดูได้
มากกวา่ 1 ภาษา  

กล่าวได้ว่าคนท่ีมีความเข้มแข็งและมีความสามารถจะอยู่รอดได้ จะเป็นผู้ ท่ี
ได้รับชยัชนะในการแขง่ขนั เม่ือตา่งคนตา่งท าหน้าท่ีของตนเองอยา่งเคร่งครัดเช่ือว่าผลงานจะออกมา
มีประสิทธิภาพ ดงันัน้ การแขง่ขนัจงึเป็นสิ่งท่ีดี ซึง่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตอกย า้ให้ฟังเสมอว่าชาวสิงคโปร์
จะต้องแข่งขนักันเพ่ือพฒันาตนเองให้ได้รับการยอมรับซึ่งจะน ามาซึ่งความส าเร็จในอนาคตนัน่เอง 
หากพิจารณาถึงวิธีคิดของผู้น าสิงคโปร์จะรับรู้ได้ว่าผู้น าส่งเสริมให้มีการแข่งขนักนัท างาน เน่ืองจาก
เห็นวา่การแขง่ขนักนันัน้จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศเตบิโตอยา่งรวดเร็ว  

 การสร้างวัฒนธรรมปลอดคอร์รัปช่ัน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น       

“การสร้างวฒันธรรมปลอดคอร์รัปชัน่” ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนท่ีหนึ่ง การสร้างวัฒนธรรมความซ่ือสัตย์ ส่วนท่ีสอง การน าเสนอข่าวเก่ียวกับการคอร์รัปชั่น       
ดงัตอ่ไปนี ้ 

o การสร้างวฒันธรรมความซ่ือสตัย์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การสร้างวฒันธรรมความซ่ือสตัย์” ผลการศกึษาพบวา่ ประเทศสิงคโปร์มีช่ือเสียงเร่ืองการท่ีสามารถ
ควบคุมการคอร์รัปชั่นได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความซ่ือสัตย์ของนักการเมือง เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
และบคุลากรจากหน่วยงานต่างๆ เห็นได้จากการจดัอนัดบัจากหน่วยงานหลายแห่งในโลกท่ียกย่อง
ให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีคอร์รัปชัน่น้อยท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก การท่ีจะได้รับเกียรติหรือยกย่อง
เช่นนีย้่อมแสดงให้เห็นถึงการท่ีผู้ น าทางการเมือง และนักการเมืองในประเทศสิงคโปร์ยึดหลัก
คณุธรรมในการบริหารงาน ท าให้ข้าราชการและผู้คนในสิงคโปร์ตระหนกัถึงคณุธรรมในการท างานใน
องค์กร 

ผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์กล่าวว่ารัฐบาลสิงคโปร์เอาจริง
เอาจงักับผู้ ท่ีประพฤติผิดหรือคอร์รัปชัน่ในระดบัสูงก่อน วิธีการหนึ่งท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ท าคือ การให้
เงินเดือนหรือคา่ตอบแทนกบัเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูในระดบัท่ีสงูเม่ือเปรียบเทียบกบัหลายประเทศในโลก 
เป็นการปิดช่องโหว่ท่ีอาจจะท าให้เกิดการคอร์รัปชั่นได้ ตวัอย่างเช่น นายกรัฐมนตรีของประเทศ
สิงคโปร์ จะได้รับเงินเดือนสูงมาก คิดเป็นเงินไทยกว่า 80 ล้านบาทต่อปี มากกว่าเงินเดือนของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายเทา่ตวั 

การก าหนดเงินเดือนให้นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ให้สูงมากเช่นนี ้
เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้น าไม่อ่อนไหวกับผลประโยชน์ท่ีอาจมีผู้ อ่ืนหยิบย่ืนให้เพ่ือแลกกับการ
บนัดาลประโยชน์ให้ มีผลท าให้นกัการเมือง ผู้น าทางการเมือง ข้าราชการ ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมี
เงินเดือนสงูปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่ารัฐบาลสิงคโปร์
ก าหนดให้บคุคลท่ีท างานอยูใ่นหนว่ยงานราชการ หรือเรียกวา่ “เจ้าหน้าท่ีรัฐ” มีเงินเดือนท่ีสงูเกือบจะ
เทียบเทา่กบัหนว่ยงานเอกชน ทัง้นี ้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ต้องไปพะวงเร่ืองการหารายได้พิเศษ อีกทัง้
ยงัเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปฏิบตัิงานให้กับรัฐอีกด้วย กล่าวอีกนยัหนึ่ง เป็นการสร้าง
มาตรการอดุชอ่งโหวไ่มใ่ห้เกิดการประพฤตทิจุริตหาประโยชน์ใส่ตนนัน่เอง    

o การน าเสนอขา่วเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“การน าเสนอขา่วเก่ียกบัการคอร์รัปชัน่” ผลการศกึษาพบวา่จากท่ีได้รับชมขา่วทางสถานีโทรทศัน์ของ
ประเทศสิงคโปร์เก่ียวกบัในประเด็นการลงโทษผู้ประพฤติทจุริต ทัง้ในวงการนกัการเมือง ข้าราชการ
ระดบัสงู พบวา่มีเห็นเป็นขา่วอยูบ้่าง แตไ่มม่ากนกั 
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กระนัน้ก็ตาม ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า สิ่งท่ีไม่ปรากฏเห็นเป็นข่าวนัน้ ไม่ใช่ว่า
จะไม่เกิดขึน้ จากการพดูคยุกนัพบว่า ผู้ ให้สมัภาษณ์ยงัเช่ือว่ายงัคงมีการหาประโยชน์ใส่ตนจากการ
ปฏิบตัิงานของนกัการเมือง ข้าราชการระดบัสูง เพราะเช่ือในหลักคิดท่ีว่ามนุษย์ต่างก็พยายามหา
ประโยชน์ใสต่น ดงัข้อความ 

“เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ท่ีจะมีคอร์รัปชัน่ทกุท่ี เขาจะออกข่าวมาแคไ่หนก็
อีกเร่ืองหนึ่ง ก็เห็นข่าวอยู่เนืองๆ ว่ามีการลงโทษผู้ ท าผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะการคอร์รัปชัน่เชิงนโยบาย” 

รัฐบาลสิงคโปร์มีความสามารถในเร่ืองการท าให้พลเมืองทัง้ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ใน
องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนให้ตระหนกัถึงความซ่ือสตัย์ โดยยึดคณุธรรมในการปฏิบตัิงาน 
ซึ่งคา่นิยมดงักล่าวนีไ้ม่ได้สร้างขึน้มาง่ายๆ กระนัน้ก็ตาม ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า จากท่ีอาศยัอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ ได้ติดตามข่าวสารเก่ียวกับการประพฤติทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการ
ระดบัสงูพบว่า มีให้เห็นเป็นข่าวน้อยมาก แตอ่ย่างไรก็ตาม ตนเองไม่เช่ือว่านกัการเมืองของสิงคโปร์
จะปฏิบตังิานโดยท่ีไมมี่การหาประโยชน์ใสต่น เน่ืองจากเช่ือในหลกัคดิวา่มนษุย์มกัจะหาประโยชน์ใส่
ตนถ้าหากมีโอกาสเหมาะ โดยเฉพาะการคอร์รัปชัน่เชิงนโยบาย ดงัข้อความ 

“โดยธรรมชาติทุกคนก็จะแสวงหาประโยชน์ในตน ซึ่งเป็นธรรมดาของ
มนุษย์ ประเทศท่ีเราเห็นว่าเขาแทบจะไม่มีการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศในยุโรปหรือประเทศในเอเชียก็ตาม จริงๆมนัก็มีเกิดขึน้ เพียงแต่
จะเป็นขา่วมากหรือน้อยเทา่นัน้” 

กระนัน้ก็ตามก็ยงัถือได้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์ประสบความส าเร็จในการส่ือสารให้
นกัลงทนุจากประเทศตา่งๆทัว่โลกรับรู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งท่ีองค์กรของรัฐ นกัการเมืองยึดถือ
หลกัคุณธรรม หลกัของความสามารถท่ีเอือ้ประโยชน์ให้นกัลงทุนชาวต่างประเทศมากท่ีสุดในโลก
ประเทศหนึ่ง ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะรัฐบาลของสิงคโปร์ตัง้แต่อดีตมุ่งสร้างวัฒนธรรมให้นักการเมือง
สิงคโปร์ท างานอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะผู้ บริหารระดับประเทศ เช่น ผู้ น าทางการเมือง 
ข้าราชการระดบัสงู ซึง่สมควรท าตนเป็นแบบอยา่งให้กบัคนในสงัคม ดงัข้อความ 

“ตัง้แต่อดีตแล้ว ท่ีผู้ น าสิงคโปร์รุ่นก่อนๆพูดเร่ืองคอร์รัปชั่น เขาสร้าง
วัฒนธรรมนีก้ันมานาน โดยเฉพาะผู้ น าระดับสูง เช่น นักการเมือง 
ข้าราชการ ต้องท าตวัให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีก่อน”  

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งท่ีท าให้ทัง้นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง และ
ข้าราชการ และบุคคลท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในองค์กรเอกชนในประเทศสิงคโปร์ตระหนกัก็คือ การเอาจริง
เอาจังในการลงโทษผู้ประพฤติผิดกฎหมายทางด้านการทุจริตในองค์กร การบงัคบัใช้กฎหมายท่ี
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เข้มงวดนีเ้ป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนไม่กล้าท าผิด เน่ืองจากไม่ต้องการถกูจบั
มาด าเนินคดีตามกฎหมาย  

 วัฒนธรรม “พหุนิยม” 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“วฒันธรรมพหนุิยม” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็น
แรก ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์ ประเด็นท่ีสอง การสอนให้พลเมืองเคารพความหลากหลาย        
ดงัตอ่ไปนี ้

o ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น  

“ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีน” ผลการศึกษาพบว่าคนสิงคโปร์จะมองว่าตนเองเป็นคน
สิงคโปร์ ไม่ใช่คนจีน ถึงแม้ว่าจะสืบเชือ้สายมาจากบรรพบรุุษท่ีเป็นคนจีนก็ตาม ไม่แตกตา่งจากคน
ไทยเชือ้สายจีนท่ีมองว่าตนเองไม่ใช่คนจีน แต่เป็นคนไทยท่ีพูดภาษาไทย แต่มีบรรพบุรุษอพยพมา
จากประเทศจีน ดงัข้อความ 

“คนสิงคโปร์เชือ้สายจีนเขาจะมองว่าตวัเองเป็นคนสิงคโปร์ ไม่ใช่คนจีน 
เพียงแต่มีเชือ้สายจีน ก็เหมือนกับคนไทยเชือ้สายจีนท่ีมองว่าตนเองเป็น
คนไทย ไมใ่ชค่นจีน”  

จากการสมัภาษณ์พบว่าชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีนจะนิยมพดูภาษาองักฤษกัน
มาก โดยเฉพาะวยัรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์ท่ีจะส่ือสารภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั ส่วนชาว
สิงคโปร์ท่ีอยู่ในวยักลางคนและวยัชราจะพดูได้ทัง้ภาษาจีนและภาษาองักฤษ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะเม่ือ
ชาวสิงคโปร์เหลา่นีจ้ าเป็นต้องตดิตอ่กบัหนว่ยงานราชการจะต้องใช้ภาษาองักฤษ  

ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่า ประเทศสิงคโปร์ประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชือ้
ชาติ ได้แก่ ชาติพันธุ์ จีน ซึ่งอพยพมาตัง้แต่สิงคโปร์ยังไม่ได้แยกตัวออกมาจากประเทศมาเลเซีย      
เป็นชนชาตท่ีิอพยพมาตัง้แตรั่ฐบาลองักฤษยงัปกครองประเทศมาเลเซีย ท าให้ชาวจีนเหล่านีรู้้จกัและ
คุ้นเคยกับระบบการปกครอง กฎหมาย วิธีคิดของชาวสิงคโปร์เป็นอย่างดี ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาใน
สิงคโปร์ตัง้แต่อดีตคือ ชนชาติจีนเชือ้สายฮกเกีย้น ชนชาติจีนเชือ้สายแต้จิ๋ว ชนชาตีจีนเชือ้สาย
กวางตุ้ง ชนชาตีจีนเชือ้สายไหหล า ชนชาติจีนเชือ้สายจีนแคะ เป็นต้น หากเปรียบเทียบชาวสิงคโปร์
เชือ้สายตา่งๆดงักล่าวข้างต้นจะพบว่ามีชาวสิงคโปร์ท่ีสืบเชือ้สาย “ฮกเกีย้น” มากกว่าเชือ้สายอ่ืน 
กระนัน้ก็ตาม ถึงแม้ชาวจีนเหล่านีจ้ะอพยพมาจากประเทศจีนเหมือนกันก็ตาม แต่เน่ืองจากความ
กว้างใหญ่ของประเทศ ท าให้ชาวจีนตา่งเชือ้สายมีพืน้เพ ภาษาพดู วฒันธรรม แตกตา่งกนัไป 
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บรรพบุรุษของชาวจีนในสิงคโปร์ท่ีเป็นจีนฮกเกีย้นมีจ านวนมากท่ีสุด อพยพ
เข้ามาตัง้แตป่ระเทศแถบยโุรปเข้ามาล่าอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นชาวจีนท่ีมีอาชีพ
ค้าขายจนมีฐานะร ่ารวย มีบรรพบุรุษเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น เป็นเจ้าของธนาคาร เป็นต้น  
ส่วนชาวจีนเชือ้สายแต้จิ๋วท่ีบรรพบุรุษอพยพเข้ามาในสิงคโปร์จะท าการเกษตร ทัง้ปลกูข้าว ข้าวโพด 
และพืชผลอ่ืน มีช่ือเสียงทางด้านการท าการเกษตร เชน่ เลีย้งปลา เลีย้งสตัว์ ปลกูพืช ผกั ผลไม้ มีการ
จัดตั ง้ เ ป็นสมาคมแต้จิ๋ ว เ พ่ือช่วย เหลือชาวจีนเ ชื อ้สายแต้จิ๋ ว ท่ี เ ป็นสมาชิก ร่ว มกัน  เช่น                     
การรักษาพยาบาล งานศพ เป็นต้น ส่วนชาวจีนเชือ้สายกวางตุ้ งก็จะมีฝีมือด้านการตัดเสือ้ ซ่อม
นาฬิกา ซอ่มเคร่ืองยนต์กลไกตา่งๆ เป็นชา่งทอง ชา่งท าพลอย เป็นต้น 

o ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลาย ู
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 

“ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลายู” ผลการศึกษาพบว่า ถ้าหากแบ่งชาวสิงคโปร์เชือ้สาย
มลายท่ีูอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ จะแบง่ออกได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ชาวมลายู
ดัง้ เดิม ท่ีอาศัยอยู่ในสิงคโปร์  กลุ่มท่ีสอง คือ ชาวมลายูท่ีอพยพมาจากประเทศอินโดนีเซีย              
เม่ือเปรียบเทียบประชากรทัง้ 2 กลุ่มจะพบว่ากลุ่มชาวสิงคโปร์ท่ีเป็นชาวมลายูเดิมท่ีอาศยัอยู่ใน
สิงคโปร์จะมีจ านวนมากกวา่ สว่นเหตผุลท่ีชาวมลายเูชือ้สายอินโดนีเซียอพยพมายงัประเทศสิงคโปร์
ในอดีตนัน้เป็นเหตุผลเน่ืองจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ คือ การแสวงหาโอกาสในการประกอบ
อาชีพ สว่นชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียมีหลากหลาย เชน่ ชาวอินเดียท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ชาวฮินด ู
ซึ่งเป็นชาวอินเดียท่ีนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และชาวอินเดียท่ีนับถือศาสนา หรือนิกายอ่ืน      
ชาวอินเดียท่ีเข้ามาอาศยัอยู่ในสิงคโปร์ส่วนใหญ่มาจากบรรพบุรุษท่ีเป็นนักโทษ ในช่วงท่ีประเทศ
องักฤษยงัมีบทบาทในแถบมลาย ูนอกจากนี ้กลุ่มชาวอินเดียท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์เป็นกลุ่ม
คนท่ีอพยพมาเพ่ือแสวงหางานท า 

o ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น  

“ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย” ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มชาติพนัธุ์อินเดียท่ีอพยพเข้า
มาอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในระยะแรก คือ กลุ่มนกัโทษจากประเทศอินเดีย ซึ่งในช่วงเวลานัน้
สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ ซึ่งรัฐบาลอังกฤษได้บงัคบัให้
นกัโทษเหลา่นีก้่อสร้างถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนจ านวนมาก เม่ือนกัโทษชาวอินเดียจ านวนมาก
ชดใช้โทษหมดแล้ว นักโทษจ านวนมากได้ตัง้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบกับรัฐบาล
อังกฤษในอดีตได้น าทหารชาวอินเดียจ านวนมากเข้ามายังประเทศสิงคโปร์ จึงท าให้มีกองทหาร
อินเดียในสิงคโปร์ซึง่ตอ่มาได้สืบทอดด ารงเผา่พนัธุ์อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ 
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ชาวอินเดียอีกกลุ่มหนึ่งท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในช่วงต้น คือ 
“อินเดียใต้” ซึ่งประกอบไปด้วยชาวอินเดีย ชาวบังคลาเทศ อพยพเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ในช่วงท่ี
ประเทศองักฤษยงัปกครองสิงคโปร์ ซึ่งเหตผุลของการอพยพเข้ามาคือการขายแรงงาน และการท า
การค้า เม่ือมีการอพยพเข้ามาในประเทศสิงคโปร์มากขึน้เร่ือยๆ จึงเกิดเป็นชุมชนชาวอินเดียใน
ประเทศสิงคโปร์ขึน้ ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าเดิมทีเดียวประเทศสิงคโปร์มีประชากรไม่มากนัก           
จงึจ าเป็นต้องพึง่พาแรงงานจากตา่งประเทศ กลุม่แรงงานท่ีเข้ามาท างานในประเทศสิงคโปร์เป็นกลุ่ม
แรกๆคือ กลุ่มแรงงานจากประเทศอินเดีย บงัคลาเทศ เป็นต้น เหตผุลอีกประการหนึ่งท่ีท าให้มีชาว
อินเดียย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่ในประเทศสิงคโปร์มากขึน้ คือการท่ีสิงคโปร์เป็นเมืองท่า ท าให้มีเรือ
สินค้าจากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางมาท าการค้าขายกันมาก คนอินเดียจ านวนมากเลือกท่ีจะ
อาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์และตัง้หลกัปักฐานอยูใ่นประเทศนี ้

ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียนีส้ามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี        
ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะเติบโตมาในประเทศสิงคโปร์ซึ่งรัฐบาลบงัคบัให้ใช้ภาษาองักฤษ ภาษาทมิฬ ภาษา
มลายู และภาษาจีน เป็นภาษาราชการ ประกอบกับในการเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มธัยมศกึษา และระดบัมหาวิทยาลยันัน้ รัฐบาลให้ใช้ภาษาองักฤษในการศกึษา จึงท าให้ชาวสิงคโปร์
เชือ้สายอินเดียในปัจจุบนัส่ือสารภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี สอดรับกับประสบการณ์จากผู้ วิจยัท่ี
เดนิทางไปเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยเลือกโรงแรมท่ีพกัท่ีตัง้อยู่ไม่ห่างไกลจาก
ชุมชนอินเดียเท่าใดนัก จากประสบการณ์ท่ีได้พบปะพูดคุยกับชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย
หลากหลายคนพบวา่ ทกุคนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้เป็นอยา่งดี 

ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียในปัจจุบนัมีจ านวนมาก มกัจะอาศยัอยู่ในย่านท่ี
เรียกว่า “ลิตเติล้อินเดีย” (Little India) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่านบกิูส (Bugiz) เท่าใดนกั นกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ก็มกัจะไปซือ้ของท่ีห้างสรรพสินค้าช่ือดงัย่านลิตเติล้อินเดีย   
มีช่ือว่า “ห้างมสุตาฟา” (Mustafa Centre Complex) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ท่ีอยู่ในสิงคโปร์ 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์
มกัจะนิยมไปซือ้สินค้าท่ีห้างแห่งนี ้เน่ืองจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท ในระหว่างท่ีผู้วิจยั
เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัท่ีประเทศสิงคโปร์ ได้พกัอาศยัอยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้า
แห่งนีเ้ท่าใดนกั จากการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งนีพ้บว่ามีสินค้าให้เลือกซือ้หลากหลาย 
สินค้าสว่นใหญ่เป็นสินค้าท่ีจ าหนา่ยในท้องตลาดทัว่ไปท่ีราคาไมแ่พงมากนกั  

o การสืบเชือ้สายข้ามชาตพินัธุ์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น  

“การสืบเชือ้สายข้ามชาติพนัธุ์” ผลการศกึษาพบว่าเม่ือแผ่นดินของสิงคโปร์ประกอบไปด้วยชนหลาย
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เชือ้ชาติท่ีอพยพเข้ามาในแถบมลายู เม่ือสิงคโปร์ประกาศแยกตวัออกมาจากมาเลเซียแล้วยงัคงมี
ประชาชนจากหลากหลายชนชาติท่ีอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ ประกอบด้วย ชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีน       
ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย ชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลายู และชาวสิงคโปร์เชือ้สายอ่ืนๆ ซึ่งการมีเชือ้
สายท่ีแตกตา่งกนัยอ่มท าให้มีวฒันธรรม ความเช่ือ การมองโลก และการนบัถือศาสนาท่ีแตกตา่งกนั 

 ชาวจีนท่ีมาจากหลากหลายเชือ้สายนีมี้ประวตัคิวามเป็นมาท่ีแตกตา่งกนั ทัง้
วฒันธรรม อาชีพ วิธีคิด ฯลฯ หลงัจากท่ีชาวจีนหลากหลายได้อพยพเข้ามาท่ีสิงคโปร์ มีการสืบเชือ้
สายกบัชาวมาเลย์ เช่น บิดาเป็นคนจีน มารดาเป็นชาวมาเลย์พืน้เมือง ท าให้ลกูท่ีเกิดมาเป็นลกูผสม
ท่ีมีเชือ้สายจีนปนมาเลย์ จากความแตกตา่งท่ีหลากหลายดงัท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นว่าประชากรชาว
สิงคโปร์สืบเชือ้สายมาท่ีทัง้เหมือนกัน แตกต่างกัน ผสมผสานปนเปกัน มีความคิด ความเช่ือ 
ประเพณีท่ีแตกต่างกัน มีการผสมผสานวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมมาเลย์ และผสมผสานกับ
วฒันธรรมตะวนัตก เน่ืองจากในอดีตประเทศแถบยุโรปได้เข้ามายึดครองอาณานิคมจากประเทศ
แถบมลาย ูในท่ีนีคื้อมาเลเซีย 

คนสิงคโปร์จะมีวิถีชีวิตท่ีมีการผสมผสานวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรมจีนเข้า
กบัวฒันธรรมมาเลย์ และวฒันธรรมตะวนัตก เป็นการผสมผสานวฒันธรรมร่วมกันอนัเน่ืองมาจาก
การท่ีมีประชาชนอาศยัอยู่ร่วมกัน รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองนีเ้ห็นได้จากการ
ประกาศให้ใช้ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษามลาย ูและภาษาทมิฬเป็นภาษาราชการ 

นอกจากการใช้ภาษาในการส่ือสารท่ีเป็นสิ่งบอกความเป็นสงัคมพหนุิยมแล้ว 
สิ่งท่ีสงัเกตเห็นได้ชดัเจนอีกคือ การแตง่กาย พลเมืองสิงคโปร์จะสงัเกตได้ว่าบคุคลท่ีพบเห็นน่าจะสืบ
เชือ้สายมาจากชาติพนัธุ์ใด โดยสงัเกตได้จากการแต่งกาย นอกจากการแต่งกายแล้วสิ่งท่ีสามารถ
คาดเดาไว้วา่บคุคลใดท่ีนา่จะสืบเชือ้สายมาจากชาติพนัธุ์ใด คือพืน้ท่ีการอยู่อาศยั เช่น หากบคุคลใด
ท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นไชนา ทาวน์ ก็คาดเดาได้ว่าน่าจะสืบเชือ้สายมาจากชาวจีน หรือบคุคลใดอาศยัอยู่
ในย่านลิตเติลอินเดีย ก็น่าจะคาดเดาได้ว่าสืบเชือ้สายมาจากชนชาติอินเดีย เป็นต้น นอกจากนีย้งัมี
สิ่งท่ีสามารถสังเกตได้ง่ายถึงการเป็นสังคมพหุนิยม คือ มีการผสมผสานวัฒนธรรมด้านอาหาร 
เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีชนหลากหลายชาติพนัธุ์อาศยัอยู่ร่วมกัน ท าให้มีการผสมผสาน
วัฒนธรรมทางด้านอาหารเข้าด้วยกัน ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถหาซือ้ได้จากร้านอาหารทั่วไป         
และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าทัว่ไป  

สภาพสงัคมสิงคโปร์มีลกัษณะท่ีเรียกว่า “พหุสงัคม” ซึ่งมีความหลากหลาย
ทางเชือ้ชาติ ภาษา ศาสนา และวฒันธรรม ประชาชนชาวสิงคโปร์ประกอบด้วยชนชาติจีน มาเลย์ 
อินเดีย และชนชาติอ่ืน มีการแบง่ย่านชมุชนตามลกัษณะของประชากร ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ตระหนกั
ถึงความแตกต่าง หลากหลายของประชากรในประเทศ ทัง้ความแตกต่างด้านชาติพนัธุ์ วฒันธรรม 
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ภาษา รวมทัง้ความแตกตา่งทางนิเวศวิทยาท่ีประชาชนชาวสิงคโปร์จะต้องอยู่ร่วมกนั รัฐบาลสิงคโปร์
จงึมีแนวคดิให้คนสิงคโปร์มองไปข้างหน้า มองผา่นกรอบหรือมมุมองเร่ืองชาตนิิยม 

o  การสอนให้พลเมืองเคารพในความหลากหลาย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในประเด็น 
“การสอนให้พลเมืองเคารพในความหลากหลาย” ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมให้
ยอมรับในความหลากหลาย โดยเฉพาะความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ซึ่งในอดีตช่วงท่ียังไม่ได้
แยกตวัออกมาประกาศเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์นัน้ พืน้ท่ีซึ่งเป็นเกาะนีเ้คยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
มาเลเซีย ประชาชนชาวสิงคโปร์จ านวนหนึ่งรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปกครองของรัฐบาล
มาเลเซีย ทัง้ปัญหาด้านเชือ้ชาติ ปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัย ความเช่ือ ประเพณีต่างๆ 
โดยเฉพาะปัญหาด้านเชือ้ชาตินัน้เป็นปัญหาท่ีเคยเกิดขึน้มาแล้วในอดีต ซึ่งท าให้ชาวสิงคโปร์
เสียชีวิตจ านวนมาก ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย 
ประเดน็แรก ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีน ประเดน็ท่ีสอง การสืบเชือ้สายข้ามเผา่พนัธุ์   

ในด้านความมุ่งให้ความเคารพในความหลากหลายของชาติพันธุ์นัน้ ผล
การศกึษาพบวา่มีความเก่ียวข้องกบัด้านอ่ืนๆ เชน่ ด้านนโยบายการศกึษา ความเก่ียวพนัดงักล่าวคือ 
รัฐบาลสิงคโปร์จะเน้นให้สถาบนัการศึกษาเคารพและไม่เลือกปฏิบัติต่อนักเรียนในทุกระดับชัน้  
นอกจากนี ้ยังมีประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการสอนให้คนในชาติเคารพในความหลากหลายของ
ประชาชนในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ การให้เส รีภาพในการเลือกนับถือศาสนา โดยท่ีรัฐจะไม่
ก าหนดให้มีศาสนาประจ าชาติ เน่ืองจากมีฐานคิดว่าทกุศาสนาล้วนสอนให้ประพฤติดี ประกอบกับ
รัฐบาลสิงคโปร์จะไม่ก าหนดให้มีชุดประจ าชาติ เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์ประกอบไปด้วยชน
หลากหลายเชือ้ชาติ ทัง้เชือ้ชาติจีน อินเดีย มลายู และชนชาติอ่ืนท่ีอาศยัอยู่ในสิงคโปร์มายาวนาน 
ซึ่งแตล่ะชาติพนัธุ์ตา่งก็มีชดุประจ าชาติเป็นของตนเอง การไม่ระบใุห้มีชดุประจ าชาติของสิงคโปร์จึง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพในความหลากหลายในสงัคมพหนุิยม 

สืบเน่ืองจากประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วยชนหลากหลายเชือ้ชาติท่ีอาศยัอยู่
รวมกัน ท าให้เกิดชุมชนชาวสิงคโปร์ต่างเชือ้ชาติกันขึน้ ผู้คนต่างเชือ้ชาติก็มีวิถีชีวิตการปรุงอาหาร
และการรับประทานอาหารท่ีแตกต่างกนั ทัง้อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารอิตาเลียน อาหารญ่ีปุ่ น 
อาหารฝร่ังเศส อาหารไทย เป็นต้น มีการผสมผสานอาหารท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าว
ว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์สามารถเลือกรับประทานอาหารได้
หลากหลาย 

นอกจากความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารในประเทศสิงคโปร์แล้ว 
สิงคโปร์ยงัมีความหลากหลายเก่ียวกับความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ ตามหลกัความเช่ือของผู้ ท่ีนับถือ
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ศาสนาแตกต่างกัน ตวัอย่างเช่น ชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีนก็จะมีเทศกาลตรุษจีน (Chinese New 
Year) ท่ีรัฐบาลจดังานใหญ่โตและมีการแหม่งักรขนาดใหญ่เป็นประจ าทกุปี ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี ้
ชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีนจะปิดร้านค้า และหยุดงานเพ่ือประกอบพิธีกรรม และท ากิจกรรมตาม
วฒันธรรมของตนเอง ส่วนชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลายจูะมีเทศกาล “บชูายนั” ซึ่งชาวสิงคโปร์เชือ้สาย
มลายท่ีูนบัถือศาสนาอิสลามจะพร้อมใจกนัเข้าสเุหร่าเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือ 
หลงัจากท่ีประกอบพิธีกรรมเรียบร้อยแล้ว ชาวสิงคโปร์เชือ้สายมสุลิมจะมีการเฉลิมฉลองร่ืนเริงกนักบั
สมาชิกในครอบครัวหรือบคุคลท่ีใกล้ชิดสนิทสนม  

ส่วนชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดียจะมีเทศกาลส าคญั ซึ่งประชาชนจะตกแต่ง
บ้านเรือนด้วยไฟแสงสีสวยงาม เพ่ือบชูาเทพเจ้าท่ีตนเองนบัถือตามความเช่ือทางศาสนา นอกจากนี ้
ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนอีกท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งต่างกลุ่มก็มีความเช่ือ วัฒนธรรม           
และประเพณี ธรรมเนียมปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนัไป ทัง้นี ้รัฐบาลสิงคโปร์สนบัสนนุประเพณี วฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 

จากผลการศกึษาในประเดน็ “การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์” 
ผู้วิจยัแบง่การสรุปผลการศกึษาออกเป็น 3 ประเดน็ใหญ่ ได้แก่ ประเด็นแรก การสร้างความปลอดภยั
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง ประเด็นท่ีสอง การบังคับใช้อ านาจรัฐท่ีเข้มงวด ประเด็นท่ีสาม      
การพฒันาคน ประเด็นแรก การสร้างความปลอดภยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง แบง่ออกเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การออกแบบเมือง ประเด็นท่ีสอง การออกแบบถนน ในประเด็นการ      
ออกแบบเมืองนัน้ สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ใช้งบประมาณจ านวนมหาศาลในการสร้างเมืองท่ี
ทนัสมยั ได้แก่ การพฒันาเกาะเซนโตซา่ให้เป็นเกาะแหง่ความสขุ มีการสร้างพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ขนาด
ใหญ่ การสร้างสวนสนกุท่ีเรียกวา่ “ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ” การสร้างเซนโตซ่า “เมอร์ไลออน” ไว้ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวเดินเย่ียมชมความสวยงาม การสร้างชายหาดเซนโตซ่า หรือเรียกว่า “เซนโตซ่า บีช”    
ด้วยการดูดทรายจากทะเลขึน้มาทับถมกันและสร้างเป็นชายหาดขนาดใหญ่ท่ีสวยงามพร้อมกับ
คิดค้นกิจกรรมสร้างความบนัเทิงให้กับนักท่องเท่ียว การพัฒนาแหล่งช็อปปิง้ย่านถนนออร์ชาร์ด      
ซึ่งเป็นย่านท่ีประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จ านวนมากอยู่เรียงรายกัน การพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่าว “มารีนา เบย์” เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลงักาย ประเด็นย่อยต่อมา คือ การพฒันา
สิ่งแวดล้อม รัฐบาลสิงคโปร์ได้พฒันาสิ่งแวดล้อมบนผืนดินด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนคดัแยกขยะ
และทิง้ขยะให้ลงถังขยะ ไม่วางหรือทิง้ขยะไว้ในท่ีสาธารณะ การพัฒนาสวนพฤษศาสตร์สิงคโปร์ 
(Singapore Bonatic Garden) การพฒันาเขตอนรัุกษ์ธรรมชาติย่านบกิูส การพฒันาสวนสาธารณะ
ส าหรับเดก็ (Children’s Garden) การพฒันาสวนสาธารณะแหง่อนาคต  
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ส่วนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางน า้นัน้ สรุปได้ว่าในอดีตรัฐบาลสิงคโปร์จ าต้องพึ่งพา
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือซือ้น า้จืดส าหรับคนในประเทศ ท่ีผ่านมารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหานีส้ าเร็จ 
ปัจจบุนัสิงคโปร์ไมต้่องซือ้น า้จืดจากประเทศเพ่ือนบ้านอีกตอ่ไป สามารถผลิตน า้จืดใช้อปุโภค บริโภค
เองได้ รัฐบาลสิงคโปร์รณรงค์ให้ประชาชนด่ืมน า้จืดจากก๊อกน า้สาธารณะหรือก๊อกน า้ในห้องน า้ได้ 
ประเด็น การจดัการสิ่งแวดล้อมทางอากาศนัน้ รัฐบาลสิงคโปร์ออกกฎหมายไม่ให้ประชาชนเผาขยะ
ในบ้าน เพราะจะส่งผลกระทบตอ่เพ่ือนบ้าน อีกทัง้ยงัสร้างมลพิษให้กบัคนในสงัคม ประกอบกบัการ
ออกกฎหมายให้ผู้ ขับข่ีรถยนต์จะต้องใช้รถยนต์ท่ีมีอายุน้อยกว่า 10 ปี เน่ืองจากรถเก่าจะปล่อย
ควนัพิษมากกวา่รถสมยัใหม ่ 

 ส่วนประเด็นการออกแบบถนนนัน้ ประกอบด้วย การออกแบบถนนส าหรับรถวิ่ง        
กบั การออกแบบถนนส าหรับคนเดิน การออกแบบถนนส าหรับรถวิ่งนัน้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้างถนน
ท่ีสะอาด สวยงาม เพ่ือให้ดเูป็นระเบียบ โดยพยายามรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั 
และหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถแท็กซ่ี รถบสั เป็นต้น ส่วนการ
ออกแบบถนนส าหรับคนเดนินัน้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้างทางเท้าท่ีกว้างและสวยงามส าหรับประชาชน
และนกัท่องเท่ียว โดยแยกส่วนกบัถนนส าหรับรถวิ่ง ถนนหลายแห่งจะมีต้นไม้กัน้ระหว่างทางเท้ากบั
ถนนส าหรับรถวิ่ง เพ่ือให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวเกิดความปลอดภัยในขณะเดินเท้า นอกจากนี ้
รัฐบาลสิงคโปร์ยงัสร้างทางลาดไว้ส าหรับประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีนัง่รถเข็น โดยออกแบบทาง
เท้าให้เช่ือมกบัทางลาดเพ่ือให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถเดนิทางได้สะดวก  

ประเด็นการสร้างการขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น  3 ประเด็นย่อย 
ประกอบด้วย ประเด็นแรก รถไฟฟ้าใต้ดิน (Mass Rapid Transit : MRT) ประเด็นท่ีสอง รถประจ า
ทาง (Bus) ประเดน็ท่ีสาม รถแท็กซ่ี (Taxi)  

การออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดิน สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงโปร์ได้สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินหรือท่ีเรียก
กนัวา่ ซบัเวย์ (Subway) ซึง่มีความทนัสมยั ตรงเวลา และมีความปลอดภยัสงู เน่ืองจากมีกล้องวิดีโอ
บนัทึกภาพเคล่ือนไหวของประชาชนไว้ตลอดเวลา และออกแบบครอบคลุมพืน้ท่ีต่างๆของเมือง ซึ่ง
ประชาชนนิยมใช้บตัรอีซ่ีลิงค์ซึ่งใช้ส าหรับรถไฟฟ้าใต้ดินและใช้ส าหรับขึน้รถประจ าทางได้  ส่วนการ
ออกแบบสร้างรถประจ าทาง (Bus) นัน้ จะเห็นได้ว่ารถประจ าทางเป็นรถบสัท่ีทนัสมัย ปล่อยควนัพิษ
น้อยมาก เป็นการใช้บริการขนส่งมวลชนประหยดัเงินมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้บริการรถ
แท็กซ่ีและรถไฟฟ้าใต้ดิน ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้บริการรถประจ าทาง (รถบสั) ในประเทศ
สิงคโปร์คือ นกัทอ่งเท่ียวสามารถใช้แอพลิเคชัน่เพ่ือดเูวลาท่ีรถประจ าทางจะมาถึงปา้ยรถประจ าทาง 
ซึง่ปา้ยรถประทางแตล่ะแหง่จะอยูไ่มไ่กลกนัมากนกั ประกอบกบัรถประจ าทางในสิงคโปร์จะจอดเพ่ือ
รับและส่งผู้ โดยสารทุกป้าย ส่วนการออกแบบระบบการให้บริการรถแท็กซ่ี (Taxi) นัน้ สรุปได้ว่ามี
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จดุเดน่คือ ปลอดภัย ผู้ ให้สมัภาษณ์บางรายกล่าวว่า ผู้ ท่ีเกษียณอายุจากการท างานหลายคนมกัจะ
หนัมาประกอบอาชีพขบัรถแท็กซ่ี ซึ่งรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์จะเป็นรถแท็กซ่ีมิเตอร์ (Taxi Meter) 
เท่านัน้ มีให้เลือกหลากหลายย่ีห้อ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลห้ามรถมอเตอร์ไซด์
รับจ้างให้บริการสาธารณะ เน่ืองจากเห็นวา่มีโอกาสเกิดอบุตัเิหตไุด้ง่าย ท าให้ประชาชนบางส่วนนิยม
หนัมาใช้นวตักรรมท่ีพฒันามาจากสเก็ตบอร์ด (Sketeboard) เรียกว่า “สกู๊ตเตอร์” ซึ่งมีรูปทรงขนาด
เล็ก เรียว สวยงาม สามารถพกพาตดิตวัได้สะดวก มีทัง้สกู๊ตเตอร์ท่ีใช้เท้าถีบกบัพืน้เพ่ือดนัให้ล้อหมนุ
ไปข้างหน้า และสกู๊ตเตอร์ท่ีใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีไฟฟ้า 

การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ประเด็นท่ีสองคือ การบงัคบั
ใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด สรุปได้ว่า การท่ีรัฐบาลของสิงคโปร์บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัและรุนแรง
นัน้ส่งผลท าให้ประชาชนในสิงคโปร์ท าผิดกฎหมายน้อย เน่ืองจากจะต้องระมดัระวงัการถกูท าโทษ
กรณีกระท าผิดกฎหมาย ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ ประเด็นแรก การบงัคบัใช้
กฎหมายประหารชีวิต ประเดน็ท่ีสอง การบงัคบัใช้กฎหมายเฆ่ียนตี ในประเด็นการบงัคบัใช้กฎหมาย
ประหารชีวิตนัน้ สรุปได้วา่รัฐบาลจะประหารชีวิตผู้ ถือครองยาเสพติด เน่ืองจากเห็นว่าภยัจากยาเสพ
ติดนัน้ร้ายแรง และส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งรัฐบาลมุ่งพฒันาคนเป็นส าคญัเน่ืองจาก
ถือวา่คนคือทรัพยากรท่ีมีคา่สงูสดุในประเทศสิงคโปร์ ท่ีผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้ประหารชีวิตผู้ ค้ายา
เสพติดไปแล้วหลายราย อย่างไรก็ตาม ผู้ครอบครองยาเสพติดบางประเภทอาจจะได้รับโทษจ าคกุ
ตลอดชีวิตได้ นอกจากนี ้รัฐบาลสิงคโปร์ยงับงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิตผู้ ท่ีก่อเหตฆุาตกรรมซึ่งท่ี
ผ่านมาศาลได้พิพากษาให้ประหารชีวิตผู้ก่อเหตุฆาตกรรมมาแล้วหลายราย ถึงแม้ว่าหน่วยงานด้าน
สิทธิมนษุยชนจากต่างประเทศวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสิงคโปร์ว่าลงโทษผู้กระท าผิดรุนแรงเกินกว่าก็
ตาม แตรั่ฐบาลสิงคโปร์ยงัคงยืนยนับงัคบัใช้กฎหมายนีต้อ่ไป การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีรุนแรงตอ่มาคือ 
การบังคับใช้กฎหมายเฆ่ียนตี รัฐบาลสิงคโปร์ได้บังคับใช้กฎหมายเฆ่ียนตีผู้ กระท าความผิด
โทรมหญิง และท าผิดผู้ กระท าความผิดท าลายทรัพย์สินสาธารณะ ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักมองว่าการ
บังคับใช้กฎหมายเฆ่ียนตีนัน้ถือว่ารุนแรง สอดรับกับองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศท่ี
วิพากษ์วิจารณ์วา่เป็นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีรุนแรง  

ประเด็นการบังคบัใช้อ านาจรัฐประการต่อมาคือ การลิดรอนเสรีภาพ แบ่งออกเป็น     
การลิดรอนเสรีภาพส่ือ กับ การลิดรอนเสรีภาพประชาชน ในประเด็นการลิดรอนเสรีภาพของส่ือนัน้ 
รัฐบาลสิงคโปร์จะลิดรอนเสรีภาพส่ือโทรทัศน์อย่างเด็ดขาด บุคลากรในองค์กรส่ือโทรทัศน์ของ
ประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบรัฐบาลได้มากนกั ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าส่ือโทรทศัน์
ท าหน้าท่ีตรวจสอบรัฐบาลได้ “น้อยมาก” และใช้ค าว่า “แทบจะตรวจสอบไม่ได้เลย” ประกอบกับ
บุคคลท่ีท างานด้านส่ือโทรทัศน์ในสิงคโปร์ต่างก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดท่ีสามารถน าเสนอได้ และเนือ้หา
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ประเภทใดท่ีรัฐบาลไม่ต้องการให้น าเสนอ เพราะถ้าหากน าเสนอออกไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมา 
กลา่วอีกนยัหนึง่ ผู้บริหารส่ือโทรทศัน์ในประเทศสิงคโปร์ตระหนกัว่าจะต้องเซ็นเซอร์ตนเอง หาไม่แล้ว 
จะเกิดปัญหาติดตามมาอย่างแน่นอน ส่วนการลิดรอนเสรีภาพส่ือหนังสือพิมพ์นัน้ สรุปได้ว่า 
หนงัสือพิมพ์ในประเทศสิงคโปร์เป็นกระบอกเสียงให้กบัรัฐบาลด้วยการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรู้ว่า
รัฐบาลมีโครงการหรือมีนโยบายจะพฒันาประเทศสิงคโปร์อยา่งไร โดยการแจ้งข้อดี หรือความจ าเป็น
ท่ีจะต้องด าเนินโครงการเพ่ือประโยชน์ของพลเมืองสิงคโปร์ คอลมันิสต์แทบจะไม่มีเสรีภาพในการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้น า เพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายระบุไว้ 
กรณีท่ีคอลมันิสต์เขียนวิพากษ์วิจารณ์นัน้เช่ือว่ามีบ้าง แต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เล็กๆน้อยๆ ท่ีไม่
รุนแรง ในทางปฏิบตัแิทบจะไมมี่คอลมันิสต์รายใดท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรุนแรง เน่ืองจากเกรงว่าจะ
ท าผิดกฎหมายความมัน่คงภายในของประเทศสิงคโปร์ และอาจจะขดัตอ่กฎหมายฉบบัอ่ืนๆอีก ส่วน
การลิดรอนเสรีภาพส่ือสังคม (Social Media) นัน้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตัง้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัส่ือสงัคมในประเทศเพ่ือให้ตรวจสอบการส่ือสารของประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งท่ี
ผา่นมารัฐบาลได้จบักมุตวัประชาชนท่ีเขียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผา่นส่ือออนไลน์ไปแล้วหลายราย 

ส่วนการลิดรอนเสรีภาพประชาชน สรุปได้ว่า รัฐบาลได้ลิดรอนเสรีภาพการส่ือสารของ
ประชาชน โดยอ้างถึงลกัษณะของประชากรในประเทศสิงคโปร์ท่ีประกอบด้วยชนหลากหลายเชือ้ชาติ
ท่ีนบัถือศาสนาและมีความเช่ือท่ีหลากหลายแตกตา่งกนั ท่ีผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ประชาชนชาว
สิงคโปร์มีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีงานท า มีรายได้ดี ซึง่รัฐบาลได้สร้างและจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินชีวิตให้ เพ่ือแลกกบัการจ ากดัเสรีภาพการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้สงัคม
สิงคโปร์อยู่ในบรรยากาศของความถ้อยทีถ้อยอาศยักนั ส่วนประชาชนคนใดต้องการแสดงออกด้วย
การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐก่อนท่ีจะแสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในท่ีสาธารณะ โดยจัดสถานท่ีไว้ให้ผู้ ประท้วงได้ใช้ในการประท้วงคือ 
สวนสาธารณะ “ฮองลิม” (Hong Lim Park) ซึง่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเงียบสงบ การก าหนด
มาตรการเชน่นีท้ าให้ประชาชนชาวสิงคโปร์จ านวนมากเห็นตรงกนัว่าเป็นการกระท าท่ีเปล่าประโยชน์
ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอึดอัดใจท่ีถูกจ ากัดเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลซึ่งเป็น
เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นอยา่งอิสระนัน้ไมส่ามารถท าอะไรได้ จ าต้องเก็บความรู้สึกอึดอดันัน้
ไว้ในใจ 

การสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวในประเทศสิงคโปร์ประเด็นสดุท้าย คือ ประเด็น
การพฒันาคน แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การส่งเสริมการศกึษา ประเด็นท่ี
สอง การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม ส าหรับประเด็นการส่งเสริมการศึกษา รัฐบาลสิงคโปร์ให้ใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ เป็นภาษาราชการ โดยก าหนดให้
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สถานศึกษาทุกแห่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เพ่ือให้พลเมืองสิงคโปร์สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จึงท าให้พลเมืองของประเทศสิงคโปร์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  
ส่วนประเด็นการทุ่มเทงบประมาณด้านการศึกษา สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทุ่มเทงบประมาณ
จ านวนมหาศาลให้กบัการพฒันาการศกึษาแก่พลเมืองของประเทศ โดยให้ทุนอดุหนนุการศกึษาแก่
พลเมืองของตนเองอย่างเต็มท่ี เน่ืองจากเห็นว่าประชาชนเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของประเทศ           
จงึก าหนดนโยบายให้ทนุอดุหนนุการศกึษาจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการศกึษาแบบให้เปล่า ทัง้ระดบั
ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และระดบัอดุมศกึษา นอกจากการทุ่มเทงบประมาณให้กบัการศกึษาของ
พลเมืองจ านวนมากแล้ว ยังมีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้ทบทวนและปรับปรุง
หลกัสตูรการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้หลกัสตูรสอดคล้องกบัสภาพสงัคมและวิถีการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งเน้นให้นกัเรียนสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้จริงในการ
ด าเนินชีวิต ทัง้การปรับปรุงเนือ้หา และเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัเพ่ือน ามาประยกุต์เข้ากบัการ
เรียนการสอน  

การพฒันาคนประการตอ่มาคือการสร้างวฒันธรรม คา่นิยม สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์
ได้สร้างวฒันธรรมรักการอา่นหนงัสือให้กบัประชาชนในประเทศ และสง่เสริมให้ประชาชนได้หาความ
รู้อยู่เสมอ วิธีการหนึ่งท่ีรัฐได้มุ่งเน้นท าให้คนสิงคโปร์มีความรู้เพิ่มขึน้คือการส่งเสริมค่านิยมรักการ
อ่านให้กบัเด็ก เยาวชน และประชาชน เพราะเห็นว่าการสร้างคา่นิยมให้เด็กรักการอ่านนัน้ท าได้ง่าย
กวา่การท าให้ผู้ใหญ่รักการอา่นด้วยการขอความร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนทัง้ภาครัฐและเอกชนให้ส่งเสริม
กิจกรรมรักการอา่นขึน้ในประเทศ 

 ด้านการสร้างวฒันธรรมความสะอาด รัฐบาลสิงคโปร์จะใช้ส่ือมวลชนในการรณรงค์ให้
ประชาชนมีวินยัในตนเอง โดยให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความสะอาดทัง้ในท่ีพกัอาศยั
และในท่ีสาธารณะ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนมีวินยัรักษาความสะอาด โดยกระท าควบคูไ่ปกบัการ
บงัคบัใช้กฎหมาย ขณะท่ีผู้ให้สมัภาษณ์บางรายกลา่ววา่ รัฐบาลสิงคโปร์จะมุ่งเน้นสร้างความสะอาด
ของเมืองทางด้านทิศตะวนัออกเป็นส าคญั ซึ่งเป็นสถานท่ีซึ่งรัฐบาลได้จดัไว้ให้นกัท่องเท่ียวได้เห็นได้
ชดัเจน ตัง้แตส่นามบนิชางฮีไปจนถึงกลางเมือง เชน่ บริเวณยา่นถนนออร์ชาร์ด เป็นต้น  

ทว่า หากดใูนย่านอ่ืนบางแห่งจะเห็นว่าบ้านเมืองในประเทศสิงคโปร์นัน้ไม่ได้สะอาด
มากมายดงัท่ีเข้าใจกัน การท่ีเห็นบ้านเมืองสิงคโปร์สะอาดนัน้เป็นเพราะรัฐบาลมีความสามารถใน
การบริหารจดัการโดยจดัให้มีคนมาเก็บกวาดตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การท่ีนกัท่องเท่ียวมองเห็น
ความสะอาดของประเทศสิงคโปร์นัน้ เป็นเพราะรัฐบาลสิงคโปร์บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด        
มีกล้องวงจรปิดสอดส่องดคูวามประพฤติของประชาชน ไม่ว่าใครก็ตามท่ีท าผิดกฎหมาย ก็จะถูก
กล้องบนัทกึภาพ และจะสง่จดหมายมาถึงบ้านพกัอาศยัแจ้งให้รู้วา่ตนเองได้ท าผิดกฎหมาย  
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ส่วนการสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันนัน้ รัฐบาลสิงคโปร์จะสร้างค่านิยมให้ประชาชน
แข่งขันด้านการศึกษา โดยส่ือสารไปยงัประชาชนว่าจ าเป็นต้องแข่งขนักัน เพ่ือให้ได้เข้าท างานท่ีดี 
เพราะการแข่งขันกันเรียนในสถานศึกษาจะท าให้มีผลการเรียนดี ซึ่งจะมีโอกาสได้เข้าเรียนต่อ
ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียง และเม่ือส าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาจากสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง 
ประกอบกบัมีระดบัผลการเรียนท่ีดีก็จะมีโอกาสได้เข้าท างานท่ีได้คา่ตอบแทนสูง มีสวสัดิการท่ีดี ซึ่ง
จะน ามาซึ่งการยอมรับ ช่ืนชม และมีโอกาสมีคณุภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต เม่ือเข้าสู่วยัท างาน รัฐบาล
สิงคโปร์จะสร้างคา่นิยมให้ประชาชนแขง่ขนักนัท างาน หากเปรียบเทียบการแข่งขนักนัท างานระหว่าง
ชาวสิงคโปร์กับคนไทยจะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะการท่ีประเทศ
สิงคโปร์มีพืน้ท่ีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเกาะท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ดังนัน้ คนสิงคโปร์
จ าเป็นต้องแขง่ขนักนัท างาน เพ่ือให้ผลของงานออกมาดี เป็นท่ียอมรับของหวัหน้างาน หากบคุคลใด
มีศกัยภาพในการท างานท่ีดี มีความสามารถหลากหลาย ทัง้การใช้ภาษาในการส่ือสารกับบุคคลท่ี
หลากหลายเชือ้ชาติ และมีศกัยภาพในการท างานด้านอ่ืนท่ีหลากหลายก็จะได้รับโอกาสท่ีดีกว่า     
การได้รับโอกาสท่ีดีกว่าหมายถึง การได้มีโอกาสเข้าท างานในต าแหน่งงานท่ีดีกว่า ลักษณะงานท่ี
ดีกวา่ ซึง่หมายถึง การจะได้รับโอกาสในการมีรายได้ท่ีสงูกวา่พนกังานคนอ่ืนๆนัน่เอง  

ประเด็นการสร้างวัฒนธรรมปลอดคอร์รัปชั่น รัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความซ่ือสตัย์ โดยเน้นให้ผู้น าทางการเมือง และนกัการเมืองยดึหลกัคณุธรรมในการบริหารงาน ท าให้
ข้าราชการและผู้คนในสิงคโปร์ตระหนกัถึงคณุธรรมในการท างานในองค์กร เช่น การก าหนดเงินเดือน
ให้นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ให้สูงมากเช่นนีเ้ป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้น าไม่อ่อนไหวกับ
ผลประโยชน์ท่ีอาจมีผู้ อ่ืนหยิบย่ืนให้เพ่ือแลกกบัการบนัดาลประโยชน์ให้ และก าหนดให้นกัการเมือง 
ผู้น าทางการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ของประเทศมีเงินเดือนสูง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ต้องไป
พะวงเร่ืองการหารายได้พิเศษ ประเด็นวัฒนธรรมพหุนิยม สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ส่ือสารให้
ประชาชนรับรู้ว่าประเทศประกอบด้วยชนหลากหลายเชือ้ชาติ มีลักษณะท่ีเรียกว่า “พหุนิยม” 
ประกอบด้วยชาวสิงคโปร์เชือ้สายจีน ชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลายู ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย           
จึงมุ่งเน้นให้ประชาชนหลากหลายเชือ้ชาติมองไปยงัอนาคต โดยให้มองผ่านกรอบหรือมุมมองเร่ือง
ชาตินิยมไป ให้เคารพในความหลากหลายทางวฒันธรรม อีกทัง้ยงัให้สถานศกึษาทุกแห่งปฏิบตัิต่อ
ประชากรท่ีหลากหลายเชือ้ชาตอิยา่งเทา่เทียมกนั 
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บทที่ 7 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย 

การวิจัยเ ร่ือง “การส่ือสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้
นกัทอ่งเท่ียวตามมาตรฐานสากล: กรณีศกึษา พทัยา สิงคโปร์” ผู้วิจยัก าหนดวตัถปุระสงค์การวิจยัไว้ 
3 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาการน าเสนอข่าวของส่ือสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (เว็บไซต์) 
เก่ียวกบัการสร้างความปลอดภยัให้นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา 2) เพ่ือศกึษาความคิดเห็น
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้ บริหารเมืองพัทยา ผู้ แทนหน่วยงานการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานพัทยา ส่ือมวลชนท้องถ่ิน นักธุรกิจ อาสาสมัครต ารวจ
ชาวต่างชาติ นักท่องเท่ียว ในประเด็นความไม่ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในพัทยา และประเด็น
วิธีการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพัทยา         
3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการ ประชาชน นักท่องเท่ียว ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์     
ในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศสิงคโปร์ ผลการศกึษาสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 หนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเว็บไซต์กับการน าเสนอ
ข่าวการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพัทยา 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ระดับชาต ิ
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ในประเดน็การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ในพทัยา ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น  3 ประเด็นหลกั ประกอบด้วย ประเด็นแรก การน าเสนอข่าวการ
ประทุษร้ายนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพัทยา โดยดูว่าหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์น าเสนอข่าว
นักท่องเท่ียวถูกท าร้ายอย่างไรบ้าง หลังจากนัน้ ประเด็นท่ีสอง เจ้าหน้าท่ีรัฐได้ด าเนินการ              
(Take Action) ด้วยการจัดประชุม อบรม สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวอย่างไรบ้าง                   
มีรายละเอียดอย่างไร และประเด็นท่ีสาม เจ้าหน้าท่ีรัฐได้ลงพืน้ท่ีตรวจสอบหรือด าเนินการอย่างไร 
ดงัตอ่ไปนี ้

7.1.1 การน าเสนอข่าวการประทุษร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพัทยา 
จากการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์            

ท่ีน าเสนอข่าวในประเด็น “การประทษุร้ายนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา” ผลการศกึษาสรุป
ได้ว่าแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกั ได้แก่ ประเด็นแรก การประทุษร้ายต่อร่างกาย ประเด็นท่ีสอง     
การประทษุร้ายตอ่ทรัพย์สิน ดงันี ้
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 การประทุษร้ายต่อร่างกายนักท่องเที่ยว 
ผลการศกึษาสรุปได้ว่าหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ 

น าเสนอข่าวการท่ีคนไทยใช้ก าลังชก ต่อย ทุบ ตี ถีบ เตะ กระทืบ ผลัก เหว่ียง นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศในพัทยา นักท่องเท่ียวรายแรกท่ีถูกท าร้ายร่างกายเป็นชายชาวอเมริกัน อายุ 67 ปี 
เน่ืองจากเข้าไปห้ามปรามชายไทยซึง่เป็นอดีตสามีก าลงัท าร้ายผู้หญิงในร้านบาร์เบียร์ ซึ่งเป็นสถานท่ี
ท่ีหญิงสาวท างานอยู ่นกัทอ่งเท่ียวรายนีไ้ด้เข้าไปช่วยไม่ให้หญิงสาวถกูท าร้าย ท าให้ชายคนดงักล่าว
ไม่พอใจ ชกเข้าไปท่ีใบหน้าของชาวอเมริกันหลายครัง้ จนกระทั่งนักท่องเท่ียวรายนีล้้มลงกับพืน้ 
จากนัน้อดีตสามีของหญิงสาวได้เตะ และกระทืบซ า้อีกหลายครัง้ รายท่ีสองเป็นสาวประเภทสอง    
หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่ “กระเทย” ชกหน้านกัทอ่งเท่ียวหนุม่ชาวรัสเซีย อาย ุ22 ปี เน่ืองจากสาวประเภท
สองจ านวน 4 คน ได้เข้าไปเสนอให้นักท่องเท่ียวซือ้บริการทางเพศขณะนักท่องเท่ียวก าลังเดิน
ท่องเท่ียวอยู่ถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียไม่สนใจจึงขบัไล่ไปให้พ้นตนเอง   
ท าให้สาวประเภทสองไม่พอใจ 1 ใน 4 คนได้ชกเข้าท่ีใบหน้านกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียและแย่งชิง
สร้อยทองมูลคา่คิดเป็นเงินไทยประมาณ 150,000 บาท หลบหนีไป รายต่อมาเป็นเหตกุารณ์กลุ่ม
วยัรุ่นกว่า 10 คน รุมท าร้ายนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้ท่ีเข้ามาใช้บริการในร้าน กลุ่มวยัรุ่นไทยก าลงั
สนุกสนานกับเสียงเพลงท่ีดงัรบกวนบุคคลรอบข้าง ชายเกาหลีรายนีไ้ด้เดินไปขอให้ลดเสียงดงัลง   
ท าให้กลุ่มวยัรุ่นไม่พอใจ เกิดการโต้เถียงกันขึน้ ก่อนท่ีกลุ่มวยัรุ่นจะรุมท าร้ายจนได้รับบาดเจ็บเป็น
แผลท่ีบริเวณคิว้ด้านซ้ายซึ่งฉีกเป็นรอยใหญ่ เลือดไหลอาบเต็มใบหน้า เจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยา
อยูร่ะหวา่งการตดิตามตวัผู้ก่อเหตมุาด าเนินคดี 

ส่วนประเด็นการใช้อาวุธปืน มีด หอก ดาบ หรือไม้ วสัดุอ่ืน ท าให้นกัท่องเท่ียว
เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน      
และเว็บไซต์ น าเสนอข่าวนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศถูกท าร้ายจนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต โดยราย
แรกเป็นเหตกุารณ์ท่ีกลุม่คนไทยในพทัยารุมท าร้ายนกัทอ่งเท่ียวชาวนอร์เวย์ โดยใช้ไม้ และขวดแก้วตี
เข้าท่ีศีรษะ หน้าผาก เลือดไหลนองหน้า เหตเุกิดเน่ืองจากชายชาวนอร์เวย์นอนไม่หลบัเน่ืองจากกลุ่ม
ชายฉกรรจ์ชาวไทยกลุ่มนีน้ั่งด่ืมสุราในบ้านพักซึ่งเจ้าของบ้านได้ดดัแปลงเป็นร้านอาหาร มีกลุ่ม
ชายไทยมาใช้บริการ มีการเปิดเพลงเสียงดงัและพูดคยุกนัอย่างครืน้เครง เม่ือเวลาประมาณ 03.00 
น. นกัท่องเท่ียวนอนไม่หลบัเน่ืองจากมีเสียงดงัรบกวน จึงเดินลงมาบอกกบัเจ้าของร้าน ซึ่งเจ้าของ
ร้านอ้างว่าได้เคลียร์กับต ารวจแล้ว สามารถส่งเสียงดงัได้ ชายชาวนอร์เวย์จึงเดินไปบอกให้กลุ่มคน
ไทยท่ีเสียงดงัให้ลดเสียงเพลงลง ท าให้กลุ่มชายฉกรรจ์ไม่พอใจและรุมท าร้ายนักท่องเท่ียวรายนี ้     
ทัง้การใช้ก าลงัท าร้ายและใช้ไม้ตี บางคนใช้ขวดแก้วตีเข้าท่ีหน้าผากและศีรษะจนเลือดไหนเต็มหน้า 
ก่อนท่ีจะหลบหนีไป การท าร้ายนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศรายตอ่มาเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
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นกัท่องเท่ียวรายนีเ้ป็นชาวไนจีเรียซึ่งถกูคนไทยท าร้ายโดยใช้หมวกกันน็อกตีเข้าท่ีใบหน้าและศีรษะ 
ในชว่งนัน้ประชาชนตา่งเลน่น า้สงกรานต์อยา่งสนกุสนาน ผู้บาดเจ็บขบัรถมากบัหญิงไทยซึ่งขณะนัน้
มีวัยรุ่นก าลงัเล่นน า้กันอย่างสนุกสนาน การจราจรติดขดัมาก หญิงไทยท่ีนัง่รถมาได้ชู “นิว้กลาง” 
ให้กบักลุม่วยัรุ่น ท าให้กลุม่วยัรุ่นไมพ่อใจ ตรงเข้ามาทบุรถเก๋งและตะโกนดา่ทอ นกัท่องเท่ียวรายนีจ้ึง
ลงไปสอบถามถึงเหตผุลท่ีกลุ่มวยัรุ่นใช้ความรุนแรง ทว่า กลุ่มวยัรุ่นกลบัรุมใช้หมวกกันน็อกตีเข้าท่ี
ศีรษะและใบหน้า จากนัน้ได้ขับข่ีรถจักรยานยนต์หลบหนีไป เหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียใช้อาวธุซึ่งเป็นขวดแก้วปากฉลามเข้าท าร้ายกนั นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีถกู
ท าร้ายได้รับบาดเจ็บท่ีมือด้านขวาและล าคอ โดยถกูนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียด้วยกนัใช้ขวดแก้วท่ีแตก
แล้วแทงเข้าท่ีมือและบริเวณล าคอ เจ้าหน้าท่ีต ารวจและหน่วยกูภัยได้น าตวัส่งโรงพยาบาลทันที      
แต่ทว่านักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีได้รับบาดเจ็บรายนีก้ลบัหลบหนีออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจได้ตดิตามตวัมาสอบสวนตอ่ไป 

 การประทุษร้ายต่อทรัพย์สินนักท่องเที่ยว 
ผลการศกึษาสรุปได้ว่าหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ 

น าเสนอข่าวการประทษุร้ายตอ่ทรัพย์สินนกัท่องเท่ียว สรุปได้ว่า ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
ประเด็นแรก การลกัทรัพย์นกัท่องเท่ียว ประเด็นท่ีสอง การวิ่งราวทรัพย์นกัท่องเท่ียว ในประเด็นแรก 
คือการลกัทรัพย์นกัทอ่งเท่ียว สรุปได้วา่ เกิดเหตกุารณ์โจรกลบัใจซึ่งก่อคดีมานบั17 ครัง้ เน่ืองจากติด
หนีก้ารพนัน ซึ่งชายหนุ่มรายนีไ้ม่ต้องการหลบหนีคดีอีกต่อไป จึงเข้ามอบตวักับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
พร้อมกับยอมรับโทษตามความผิด ข่าวต่อมาเป็นข่าวต ารวจพัทยารวบตวักลุ่มสาวประเภทสอง     
หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่ “แก๊งค์กระเทย” ออกลกัทรัพย์ชาวตา่งประเทศในพทัยา โดยมกัจะเข้าตีสนิทกบั
นักท่องเท่ียว จากนัน้ได้ฉวยโอกาสฉกหรือล้วงกระเป๋าเงินนักท่องเท่ียวก่อนจะรีบหลบหนีไป 
นอกจากนี ้ยังมีข่าวคนร้ายซึ่งเป็นคนไทยในพัทยาขึน้ห้องพกันักท่องเท่ียวชาวเนเธอร์แลนด์ท่ีเช่า
ห้องพกัไว้ในพทัยา โดยเข้าไปงดักระจก และงดัประตบู้านเพ่ือเข้าไปค้นหาทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียว 
ก่อนท่ีจะขโมยรถจักรยานยนต์ เงินสด โทรทัศน์ และหลบหนีไป กรณีต่อมาเป็นการลักทรัพย์
นกัท่องเท่ียวชาวเยอมนัท่ีเช่าคอนโดมีเนียมไว้ในเมืองพทัยา โดยงัดตู้ เซฟและขโมยเงินสกุลยูโรไป
จ านวน 1,500 ยูโร และขโมยเงินสกุลไทยไปจ านวน 10,000 บาท ก่อนท่ีจะหลบหนีไป เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจเมืองพทัยาก าลงัรีบตดิตามเพื่อน าตวัมาด าเนินคดี กรณีตอ่มา เป็นเหตกุารณ์สาวประเภทสอง 
หรือเรียกกนัทัว่ไปว่า “กระเทย” ล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียวชายชาวโปแลนด์ ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวก าลงั
เดินอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) คนร้ายได้เงินสกุลต่างประเทศไป      
คิดเป็นเงินไทยประมาณ  35,000 บาท กรณีตอ่มาเป็นการลกัทรัพย์หนุ่มชาวฮ่องกง ซึ่งผู้ก่อเหตเุป็น
หญิงไทย 2 คน ข่ีรถจกัรยานยนต์ย่ีห้อ ฮอนด้า เวฟ สีขาว เข้ามาประกบ ก่อนท่ีคนนัง่ท้ายรถจะลงมา
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สวมกวดและชกัชวนให้ไปหลบันอนด้วย เม่ือได้โอกาสเหมาะหญิงสาวได้ล้วงกระเป๋านกัท่องเท่ียว
ก่อนท่ีจะรีบหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ผู้ เสียหายกล่าวว่าสูญเสียเงินไปประมาณ 30,000 บาท 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยาอยูร่ะหวา่งการติดตามตวัผู้ก่อเหตมุาด าเนินคดี 

กรณีตอ่มาเป็นการลกัทรัพย์นกัท่องเท่ียวในพทัยา โดยผู้ก่อเหตเุป็นชาวอิหร่านท่ี
ฉกเงินนักท่องเท่ียวชาวเบลเย่ียมบนรถสองแถว เม่ือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเดินทางไปถึงท่ีเกิดเหต ุ          
พบคนร้ายซึง่ถกูพลเมืองดีชว่ยกนัจบักมุตวัไว้ได้บริเวณพทัยาใต้ เม่ือผู้ เสียหายตรวจสอบกระเป๋าเงิน
พบวา่เงินสดหายไป 2,000 บาท เจ้าหน้าท่ีตรวจกระเป๋าของผู้ก่อเหตตุามท่ีพยานชีเ้ปา้หมายพบว่ามี
เงิน 2,000 บาท อยู่ด้วย ทว่าชาวอิหร่านได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยเงินนกัท่องเท่ียวรายนี ้เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจได้น าตวัไปสอบสวนเพิ่มเตมิ หากพบวา่ผิดจริงก็จะด าเนินคดีตามกฎหมาย กรณีตอ่มาเป็นลกั
ทรัพย์นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ก่อเหตุโดยสาวประเภทสอง หรือเรียกกันทั่วไปว่า “กระเทย” 
จ านวน 2 คน ท าทีเข้ามาทกัทายนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย อาย ุ22 ปี ขณะเดินเล่นอยู่บริเวณถนนคน
เดิน (วอล์กกิง้สตรีท) ซึ่งได้หยอกล้อนกัท่องเท่ียว เม่ือนกัท่องเท่ียวเผลอ หนึ่งในสองคนได้กระชาก
สร้อยคอนกัท่องเท่ียวและหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 150,000 บาท เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจจับกุมคนร้ายได้ ทราบว่าคนร้ายทัง้สองคนมักจะเดินหาเหย่ือบริเวณถนนคนเดินบ่อยครัง้ 
กรณีต่อมา ผู้ ก่อเหตุเป็นสาวประเภทสองเช่นเดียวกัน ซึ่งล้วงกระเป๋ากางเกงนักท่องเท่ียวชาวจีน    
และหยิบโทรศัพท์มือถือย่ีห้อ “ไอโฟน” ก่อนจะหลบหนีไป เจ้าหน้าท่ีต ารวจอยู่ระหว่างการออก
ตดิตามตวัผู้ก่อเหตมุาด าเนินคดีตามกฎหมาย  

กรณีต่อมาเป็นการลกัทรัพย์นกัท่องเท่ียวชาวนอร์เวย์ โดยสาวประเภทสองราย
หนึ่งท าทีเข้ามาพูดคยุหยอกล้อนกัท่องเท่ียวรายนี ้เจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยาข่ีรถจกัรยานยนต์มา
พบเข้า สงัเกตเห็นว่าสาวประเภทสองรายนีมี้ท่าทีแปลกๆ จึงเข้าขอตรวจสอบค้นตวั จากการค้นตวั
พบว่าสาวประเภทสองรายนีซ้่อนกระเป๋าเงินของนักท่องเท่ียวรายนีไ้ว้ในกางเกงในของตนเอง 
เจ้าหน้าท่ีจงึสอบถามนกัทอ่งเท่ียววา่กระเป๋าดงักลา่วเป็นของตนหรือไม่ นกัท่องเท่ียวรายนีย้อมรับว่า
เป็นของตนเองจึงรู้ว่าตนเองถกูล้วงกระเป๋าเข้าให้แล้ว แตโ่ชคดีท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจผ่านมาสงัเกตเห็น
เข้า นกัทอ่งเท่ียวจงึขอบคณุและช่ืนชมเจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยาท่ีชว่ยเหลือไว้ได้ทนัทว่งที  

สว่นประเดน็ การวิ่งราวทรัพย์นกัท่องเท่ียว นัน้ สรุปได้ว่า เกิดเหตกุารณ์ชายไทย
ข่ีรถจกัรยานยนต์โดยมีหญิงสาวนัง่ซ้อนท้ายรถ เม่ือข่ีมาแนบชิดกบันกัท่องเท่ียว หญิงสาวท่ีนัง่รถได้
เอือ้มมือไปกระชากกระเป๋าถือของนักท่องเท่ียวอาวุโสชาวเกาหลีใต้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจอยู่ระหว่าง
ติดตามตวัมาด าเนินคดีตามกฎหมาย กรณีตอ่มาเป็นการก่อเหตวุิ่งราวทรัพย์นกัท่องเท่ียว ผู้ก่อเหตุ
เป็นวยัรุ่นชาวกมัพชูา จ านวน 3 คน โดยร่วมกันวิ่งราวกระเป๋าเงินนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย หลงัจาก
เจ้าหน้าท่ีต ารวจจบักมุตวัผู้ก่อเหตไุด้ วยัรุ่นทัง้ 3 คนอ้างว่าท างานเป็นพนกังานเสริฟอยู่ร้านอาหาร
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แหง่หนึง่บนเกาะล้าน สาเหตท่ีุก่อเหตเุพราะขดัสนเงิน จ าเป็นต้องท าผิดกฎหมายดงักล่าว เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจจงึจบักมุตวัไปด าเนินคดีตามกฎหมาย 

กรณีตอ่มา เกิดเหตกุารณ์คนร้ายเป็นชายไทยกระชากสร้อยนกัท่องเท่ียวชาวจีน
บริเวณหน้าโรงแรม “AJ Villa” ระหว่างท่ีนกัท่องเท่ียวรายนีก้ าลงัเดินกลบัโรงแรมท่ีพกั มีชายไทย
รูปร่างท้วมข่ีรถจกัรยานยนต์ โดยสวมหมวกกนัน็อคปิดบงัใบหน้ามิดชิด ซึ่งผู้ก่อเหตไุด้ข่ีรถเข้ามาใกล้
จากนัน้เอือ้มมือมากระชากสร้อยคอทองค าผู้ เสียหาย น า้หนัก 6 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ  
120,000 บาท ก่อนท่ีจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว กรณีต่อมาเกิดเหตกุารณ์คนร้ายชาวไทยกระชาก
สร้อยหัวหน้าไกด์ชาวจีน โดยข่ีรถจักรยานยนต์เข้ามาประกบขณะเดินอยู่ในเมืองพัทยา จากนัน้
คนร้ายได้เอือ้มมือมากระชากสร้อยคอก่อนท่ีจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจอยู่ระหว่าง
ตดิตามตวัผู้ก่อเหตมุาด าเนินคดีตามกฎหมาย กรณีตอ่มา เกิดเหตชุายไทยกระชากสร้อยคอทองค า
นกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้ โดยข่ีรถจกัรยานยนต์มาประกบ จากนัน้เอือ้มมือไปกระชากสร้อยคอท่ี
นกัท่องเท่ียวสวมใส่อยู่ คิดเป็นมลูค่าประมาณ 180,000 บาท เจ้าหน้าท่ีต ารวจซกัถามนกัท่องเท่ียว
รายนีพ้บวา่มีอาชีพเป็นพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้รับปาก
นกัทอ่งเท่ียววา่จะรีบตดิตามตวัมาด าเนินคดีตามกฎหมาย  

กรณีต่อมา เกิดเหตุการณ์ชายไทยกระชากสร้อยนักท่องเท่ียวชาวอังกฤษ 
ระหว่างท่ีนกัท่องเท่ียวก าลงัเดินกลบัจากห้างสรรพสินค้าในพทัยาเพ่ือกลบัเข้าพกัในท่ีพกั คนร้ายข่ี
รถจกัรยานยนต์เข้ามาประกบ พร้อมกบัเอือ้มมือกระชากสร้อยคนท่ีสวมใส่อยู่ ท าให้สร้อยคอท่ีสวม
อยู่ขาดเป็นสองส่วน คนร้ายได้สร้อยคอทองค าไปหนึ่งส่วน อีกส่วนหนึ่งกระเด็นตกลงสู่พืน้ถนน 
ผู้ เห็นเหตกุารณ์กล่าวว่าคนร้ายข่ีรถจักรยานยนต์มากนัหลายคนั ท างานเป็นทีม เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้
ติดตามตัวคนร้ายมาด าเนินคดีตามกฎหมาย กรณีต่อมา เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายไทยกระชาก
สร้อยคอนกัท่องเท่ียวชาวจีน บริเวณใกล้โรงแรมเซ็นทารา พทัยา ขณะก าลงัเดินกลบัท่ีพกั คนร้ายข่ี
รถจกัรยานยนต์ สวมหมวกกันน็อคปิดบงัใบหน้ามิดชิด โดยข่ีเข้ามาประกบ จากนัน้ใช้มือเอือ้มไป
กระชากสร้อยคอทองค าท่ีนักท่องเท่ียวสวมใส่อยู่ มูลค่าประมาณ 50,000 บาท จากนัน้ได้ข่ี
รถจกัรยานยนต์หลบหนีไปอยา่งรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจอยู่ระหว่างการติดตามจบักมุตวัผู้ก่อเหตมุา
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

7.1.2 การน าเสนอข่าวการจัดอบรม สร้างมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนักท่องเที่ยวในพัทยา 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “การน าเสนอข่าวการจัดประชุม อบรม           
สร้างมาตรการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินนกัท่องเท่ียวในพทัยา” ผลการศกึษาสรุปออกเป็น 
3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การจดัอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ แบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
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ได้แก่ ประเด็นแรก การให้ความรู้ผู้ ประกอบการเตียงนั่งชายหาด ประเด็นท่ีสอง การให้ความรู้
เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัทอ่งเท่ียว ในการให้ความรู้ผู้ประกอบการเตียงนัน่ชายหาดนัน้ เป็นการ
อบรมชีแ้จงผู้ประกอบการเตียงนัง่ชายหาดให้เข้าใจระเบียบการให้บริการ ซึ่งเว็บไซต์สถานีโทรทศัน์
นาว 26 (27 เมษายน 2560) เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรับรู้ว่ามีกฎ ระเบียบ ท่ีจะต้องรับรู้
และปฏิบตัิตาม ทัง้นี ้ก็เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะสร้างความสวยงามให้กับพืน้ท่ี
ชายหาดทัง้หมด สง่ผลดีตอ่ภาพลกัษณ์ของชายหาดพทัยาท่ีนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางมาเยือน 
ส่วนการให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กับนักท่องเท่ียวในพัทยา เป็นการให้ความรู้ว่ามี
นกัทอ่งเท่ียวถกูเอารัดเอาเปรียบจ านวนมาก ทัง้การถกูโก่งราคาคา่โดยสาร ดงัเช่นการท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนนัง่สองแถวระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แต่กลบัถูกคนขบัรถสองแถวเรียกเก็บเงิน 400 
บาท ซึง่เป็นจ านวนเงินท่ีแพงมากเกินไป  

นอกจากนี ้ยังให้ความรู้แก่ผู้ ประกอบการชายหาดพัทยาว่า ปัญหาท่ี เกิดขึน้คือ 
นกัท่องเท่ียวถูกโก่งราคาสินค้า อาหาร และบริการ ดงัเช่น ผู้ประกอบการชาวไทยหลอกขายผ้าไหม
ปลอมให้นักท่องเท่ียวจีน ซึ่งนักท่องเท่ียวจีนได้แจ้งให้หน่วยงานราชการในประเทศจีนรับรู้และ
ประสานมายงัหน่วยงานราชการในประเทศไทย กรณีดงักล่าวถือเป็นความเสียหายต่อภาพลกัษณ์
ด้านการท่องเท่ียวในพัทยา และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประกอบกับส่ือมวลชนประเทศ
ออสเตรเลียได้น าเสนอขา่วแจ้งเตือนประชาชนชาวออสเตรเลียให้ระมดัระวงักลโกงนกัท่องเท่ียวซึ่งได้
เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยเฉพาะการหลอกขายเคร่ืองประดบัเพชรพลอยในราคาสูง
เกินจริง และการเรียกเก็บเงินจากการเช่าเจ็ทสกี โดยอ้างว่าเจ็ทสกีท่ีนกัท่องเท่ียวน ามาคืนนัน้ได้รับ
ความเสียหาย หากนกัทอ่งเท่ียวไมย่อมจา่ยคา่เสียหายตามท่ีเรียกเก็บ ผู้ประกอบการจะขม่ขูค่กุคาม 

ด้านการจดัอบรมเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีให้กับหมอนวดแผนไทย ผลการศึกษาสรุปได้ 2 
ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็แรก ให้หมอนวดมีทศันคตท่ีิดีตอ่อาชีพหมอนวด โดยระบวุ่า การนวดแผนไทย
นัน้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยท่ีสอนกันมายาวนาน เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ ดงันัน้ หมอนวดแผนไทย
จะต้องร่วมกันสร้างมาตรการปอ้งกนัผู้ อ่ืนท่ีมิใช่หมอนวดแฝงตวัเข้ามาเป็นหมอนวดเพราะต้องการ
หารายได้จากนกัทอ่งเท่ียว ซึง่ท่ีผา่นมามีบคุคลทัง้คนไทยและชาวตา่งด้าวแฝงตวัเข้ามาเป็นหมอนวด 
และขโมยทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียว บ้างก็ขายบริการทางเพศไปด้วย ซึ่งท าให้ภาพลกัษณ์ของหมอ
นวดแผนไทยเสียหาย 

ด้านการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการดบัเพลิงและหนีไฟ ผลการศกึษาสรุปได้ 2 ประเด็น 
ได้แก่ การอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะให้พนกังานโรงแรมในพทัยา ผู้บริหารและพนกังานของโรงแรมใน
เครืออมารีได้ร่วมกันอบรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงและการอพยพหนีไฟอย่าง
เร่งด่วน โดยได้รับความรู้จากพนกังานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัเมืองพทัยาให้เป็นผู้บรรยาย
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และสาธิตวิธีการใช้อปุกรณ์ดบัเพลิง นอกจากนี ้ผู้บริหารและพนกังานของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิ
ราจบิช รีสอร์ท พัทยา ได้ร่วมซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟอย่างเร่งด่วน
เชน่เดียวกนั ประเดน็ท่ีสอง คือ โรงพยาบาลในเมืองพทัยาจดัฝึกซ้อมการใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ สรุปได้วา่ โรงพยาบาลเมืองพทัยาได้จดัอบรมฝึกซ้อมการปอ้งกนัอคัคีภยั เน่ืองจากสิ่งท่ี
เกิดขึน้คืออคัคีภยัมกัจะเกิดจากความประมาท เช่น การเสียบปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าค้างไว้ การเผาขยะ
และหญ้าแห้ง การเปิดเตาแก๊สทิง้ไว้ การจดุธูปเทียนบูชาพระ โรงพยาบาลเมืองพทัยาจึงได้ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันระงับอคัคีภยั และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึน้ เพ่ือเพิ่มทกัษะให้กบัพนกังานและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 

 การน าเสนอข่าวเจ้าหน้าที่ รัฐลงพืน้ที่ตรวจความเรียบร้อยในเมือง
พัทยา 

จากการศึกษาจากหนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ใน
ประเดน็ “การน าเสนอขา่วเจ้าหน้าท่ีรัฐลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยในเมืองพทัยา” ผลการศกึษาสรุป
ได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยทัว่ไป ประเด็นท่ีสอง การลง
พืน้ท่ีตรวจการค้าประเวณี ประเด็นท่ีสาม การลงพืน้ท่ีตรวจถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) ประเด็นท่ีส่ี 
การลงพืน้ท่ีตรวจยาเสพตดิในผบั บาร์ ดงัตอ่ไปนี ้

o การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยทัว่ไป แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี
หนึ่ง การลงพืน้ท่ีตรวจความคืบหน้าโครงการปรับภูมิทศัน์ท่าเรือพทัยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)  ส่วนท่ี
สอง การลงพืน้ท่ีตรวจความเรียบร้อยต้อนรับเทศกาลลอยกระทง โดยในส่วนแรกนัน้ สรุปได้ว่า 
ผู้บริหารเมืองพทัยาได้ลงพืน้ท่ีตรวจสอบความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณท่าเรือพทัยาใต้     
ท่ีผา่นมาได้อนมุตัเิงินกวา่ 100 ล้านบาท ในการปรับปรุง ทัง้นี ้ผู้บริการเมืองพทัยากล่าวว่าโครงการนี ้
ใกล้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ขณะท่ีอีกข่าวน าเสนอว่าผู้บริหารเมืองพทัยาได้เรียกผู้ประกอบการเดินเรือ
ในเขตท่ีปรับปรุงให้มาท าความเข้าใจร่วมกัน เน่ืองจากโครงการนีส้่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ดงักล่าว ผู้บริหารเมืองพทัยาได้ชีแ้จง ท าความเข้าใจโดยให้ผู้ประกอบการย้ายสถานท่ีให้บริการเป็น
การชัว่คราวซึ่งเมืองพทัยาได้จดัสรรพืน้ท่ีไว้ให้แล้ว ในขณะท่ีอีกข่าวระบุว่าคณะท างานจดัระเบียบ
ท่าเรือได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้จัดการจราจรเส้นทางเข้าแหลมบาลีฮายและเส้นทางออกจาก
แหลมบาบีฮาย เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยขอความร่วมมือบริษัททัวร์ท่ีน ารถบสัมาส่ง    
และรับนกัท่องเท่ียวให้เปล่ียนสถานท่ีไปส่งและรับท่ีบริเวณโรงแรมฮาร์ดร็อค (Hard Rock Hotel) 
แทนเป็นการชัว่คราว นอกจากบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อคแล้ว ยงัสามารถจอดรับส่งได้ท่ีบริเวณ
ศนูย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า ได้ด้วย นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีต ารวจเตรียมเข้มงวดรักษาความ
ปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวในคืนวันลอยกระทงท่ีจะจัดขึน้ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
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เน่ืองจากในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวและร่วมลอยกระทงท่ี
ชายหาดพทัยาเป็นจ านวนมาก ในปีนี ้คสช.ได้มีหนงัสือสัง่ห้ามไมใ่ห้มีการจ าหน่ายและเล่นดอกไม้ไฟ 
พลไุฟ ประทดั และโคมลอย โดยให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบออกตรวจตราสอดส่อง พร้อมกบัท าความ
เข้าใจกบัประชาชน ร้านค้าท่ีเคยจ าหน่ายดอกไม้ไฟ พลไุฟ ให้งดจ าหน่ายในเทศกาลลอยกระทงปีนี  ้
ขณะท่ีเว็บไซต์สนกุ (Sanook) ระบวุา่ เทศกาลลอยกระทงท่ีชายหาดพทัยาในปีนีค้กึคกั นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ชาวตา่งชาต ิทยอยกนัออกมาลอยกระทงจ านวนมาก ด้านเจ้าหน้าท่ีเทศกิจเมืองพทัยาได้ลง
พืน้ท่ีเดินตรวจตราความเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้มีแม่ค้าน าประทัด โคมลอย พลุ มาขายให้กับ
ประชาชนและนกัท่องเท่ียวในคืนวนัลอยกระทง เน่ืองจากผู้บริหารเมืองพทัยาเห็นว่าอาจส่งผลร้าย
ให้กบัประชาชนและนกัทอ่งเท่ียว ประกอบกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจบางละมงุเตรียมกวดขนักวาดล้างแก๊ง
เดก็แว๊นท่ีมกัจะนดัรวมกลุม่ขบัรถจกัรยานยนต์ซิ่งเป็นประจ าทกุคืนวนัลอยกระทง ทัง้นี ้ผู้บริหารเมือง
พทัยาได้ประชาสมัพนัธ์ขอให้กลุม่ผู้ประกอบการห้องพกั โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ในพทัยาคอยสอดส่อง
ไม่ให้เยาวชนจับกลุ่มกันในคืนวันลอยกระทง เพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน    
และนกัท่องเท่ียวได้ ด้าน เว็บไซต์ข่าวพีพีทีวีระบวุ่าบรรยากาศช่วงเช้าหลงัวนัลอยกระทงท่ีชายหาด
พทัยา จงัหวดัชลบรีุ ทัง้ชายหาดพทัยาเหนือ ชายหาดพทัยาใต้ รวมถึงชายหาดจอมเทียน มีน า้ทะเล
พัดซากกระทงและเศษขยะมารวมกันบริเวณชายหาดจ านวนมาก ผู้ประกอบการบริเวณนัน้ต่าง
ชว่ยกนัเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพ่ืออ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานได้ง่ายขึน้ 

o การลงพืน้ท่ีตรวจ-จับการค้าประเวณี สรุปได้ว่า ในประเด็นนีแ้บ่ง
ออกเป็น 2 ประเดน็ยอ่ย ได้แก่ ประเด็นแรก การจบัหญิงสาวชาวไทยรบเร้านกัท่องเท่ียวให้ซือ้บริการ
ทางเพศ ประเด็นท่ีสอง การจับโชว์ลามกและค้าประเวณี ในประเด็นแรกนัน้  ส รุปได้ว่า                   
ส่ือตา่งประเทศน าเสนอข่าวว่าพทัยาเป็นเมืองหลวงแห่งเซ็กส์ของโลก มีการค้าประเวณีจ านวนมาก 
หน่วยงานภาครัฐในพัทยาและรัฐบาลไทยไม่สบายใจกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหานี ้    
ทีมข่าวได้ลงพืน้ท่ีชายหาดพัทยาใต้พบหญิงสาวแต่งกายชุดนุ่งน้อยห่มน้อยยืนตามชายหาดเรียก
ลกูค้าซึง่เป็นชาวตา่งประเทศให้ซือ้บริการทางเพศ มีทัง้ยืนอยูค่นเดียวและยืนอยู่เป็นกลุ่ม ผู้ ส่ือข่าวจึง
เดินไปสอบถามได้ความว่าราคาค่าตัวอยู่ท่ีการตกลงของแต่ละคน ทว่าขั น้ต ่าคือ 500 บาท           
ส่วนประเด็นการจบัโชว์ลามกและค้าประเวณี สรุปได้ว่า ต ารวจท่องเท่ียวพทัยาเข้าล่อซือ้และจบักุม
ร้านขายเบียร์ท่ีแอบขายบริการทางเพศในพทัยาพร้อมของกลางเป็นถุงยางอนามยัและอุปกรณ์ร่วม
เพศ โดยน าตวัมาด าเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวตอ่มาเป็นข่าวเจ้าหน้าท่ีต ารวจในกรุงเทพมหานครน า
ก าลงัลงพืน้ท่ีพัทยา บุกจบัสาวไทย สาวต่างชาติ ท่ีขายบริการทางเพศชายหาดพทัยาและบริเวณ
ถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) ข่าวตอ่มานายอ าเภอบางละมงุพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยา
ลงพืน้ท่ีจบักมุสถานประกอบการ คือ ร้านแอร์พอร์ต (Airport) และร้านแดนซ์ 2 (Dance2) ตัง้อยู่ย่าน
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ถนนคนเดินเน่ืองจากมีการโชว์ลามกให้นกัท่องเท่ียวด ูข่าวต่อมาเป็นข่าวนายอ าเภอบางละมุงน า
ก าลงัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองลงพืน้ท่ีตรวจสถานบนัเทิงถนนคนเดินพบว่า ร้านช่ือ “วิลด์มินค์ คลบั อะ
โกโก้” ได้เปิดให้มีการค้าประเวณี โดยดดัแปลงพืน้ท่ีชัน้ 3 ให้เป็นห้อง “ช็อตไทม์” (Short Time) 
เจ้าหน้าท่ีพบนกัทอ่งเท่ียวและหญิงสาวชาวไทยก าลงัร่วมเพศกนัอยู ่จงึเข้าจบักมุ 

o การลงพืน้ท่ีตรวจสถานประกอบการ สรุปเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  ประเด็น
แรก การตรวจยาเสพติดนักท่องเท่ียวในผับ บาร์ ประเด็นท่ีสอง การตรวจหายาเสพติดใน
ห้างสรรพสินค้า ประเด็นท่ีสาม การตรวจจับยาเสพติดในป๊ัมน า้มัน โดยประเด็นแรก สรุปได้ว่า 
ปลัดอ าเภอบางละมุงร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพัทยาน าก าลังเข้าตรวจ ร้าน “แดนซ์ 2”             
พบนกัท่องเท่ียว 19 คน ปัสสาวะมีสีม่วงเจือปน และพบยาเสพติดตกอยู่บนพืน้ใต้โต๊ะ ยาเค 8 ถุง 
น า้หนกัรวม 8.29 กรัม และยาอี 4 ถงุ จึงเชิญตวัเจ้าของร้านไปด าเนินคดีตามกฎหมาย กรณีตอ่มา
เป็น นายอ าเภอบางละมงุได้น าก าลงัเข้าตรวจยาเสพติดร้านอพอลโล ในซอย 21 เฉลิมพระเกียรต ิ
ถนนพทัยาสาย 3 พบนกัเท่ียววยัรุ่นชายหญิงกว่า 100 คน เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจปัสสาวะพบว่ามีการใช้
ยาเสพติด 22 คน เป็นชาย 18 คน เป็นหญิง 4 คน จึงน าตวัไปด าเนินคดีตามกฎหมาย ประเด็นการ
ตรวจยาเสพติดในห้างสรรพสินค้า สรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจเมืองพทัยาบกุตรวจคนงานท่ีก่อสร้าง
ห้าง“เทอร์มินอล 21” พบว่ามีหลายคนท่ีมีปัสสาวะเป็นสีม่วง 41 ราย และพบยาบ้า 10 เม็ด 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้คดัแยกตวัไว้เพ่ือตรวจหาสารเสพย์ติดอีกครัง้ก่อนท่ีจะส่งด าเนินคดีตามกฎหมาย 
ประเด็นการตรวจจบัยาเสพติดในป๊ัมน า้มนั ปรากฏข่าวผู้บงัคบับญัชาต ารวจภูธรภาค 2 แถลงข่าว
การจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพืน้ท่ีจังหวัดชลบุรี กรณีต่อมาเจ้าหน้าท่ีต ารวจเมือง
พทัยาจบักมุพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่คาป๊ัมน า้มนั พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทท่ี 1 เป็นยาบ้า
จ านวน 9,800 เม็ด ยาไอซ์ จ านวน 137.23 กรัม ซึ่งจะน ามาส่งให้ผู้ ค้ารายย่อยเพ่ือน ามาขายต่อ
ให้กับเยาวชน และนักท่องเท่ียวตามสถานบันเทิงในพืน้ท่ีเมืองพัทยา จึงควบคุมตัวส่งพนักงาน
สอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

7.2  การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ระดับชาติ  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่ น            
และเว็บไซต์ในประเดน็สภาพปัญหาที่เกิดขึน้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพัทยา 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ระดับชาต ิ
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ในประเด็น “สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ในพทัยา” สรุปได้ 2 ประเด็นหลกั ได้แก่ ประเด็นแรก สาเหตท่ีุท าให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศไม่
ปลอดภยั ประเดน็ท่ีสอง ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ในพทัยา ดงัตอ่ไปนี ้
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7.2.1 สาเหตุที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพัทยาไม่ปลอดภัย 
ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีตอ่สาเหตท่ีุท าให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยาไม่

ปลอดภยันัน้ ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้ท่ีเป็นคนไทยและเป็นชาวต่างประเทศในพทัยา 
สรุปออกได้ 6 ประเด็นหลกั ได้แก่ ประเด็นแรก สาเหตเุน่ืองจากโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองท่ีไม่ได้
มาตรฐาน ประเดน็ท่ีสอง สาเหตเุน่ืองจากความประมาท ประเด็นท่ีสาม สาเหตเุน่ืองจากการแบง่เขต
น า้ท่ีไม่ชัดเจน ประเด็นท่ีส่ี สาเหตุเน่ืองจากการบงัคบัใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีห้า 
สาเหตเุน่ืองจากหน่วยงานรัฐสบัสนในบทบาทของตนเอง ประเด็นท่ีหก สาเหตเุน่ืองจากสุขอนามยั
ไมไ่ด้มาตรฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

 สาเหตุเน่ืองจากโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองที่ไม่ได้มาตรฐาน สรุปได้ว่า 
ประกอบด้วย นกัทอ่งเท่ียวไมป่ลอดภยัเน่ืองจากการขนส่งมวลชนในพทัยาไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิด
ปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาระหว่างผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ีมิเตอร์กับผู้ขับรถแท็กซ่ีอูเบอร์ท่ีเกิด
ความขดัแย้งเน่ืองจากแย่งผู้ โดยสารกัน ปัญหาต่อมาท่ีเก่ียวข้องกับขนส่งมวลชนท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
ท าให้เกิดอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากรถสองแถวในพัทยาไม่จอดในท่ีส าหรับจอด แต่มักจะจอดใน
ชอ่งทางรถคนัอ่ืนวิ่งอยู ่กล่าวอีกนยัหนึ่ง เป็นปัญหาท่ีเกิดจากคนขบัรถสองแถวจอดรับ ส่ง ผู้ โดยสาร
กลางถนน ท าให้รถคนัท่ีขับตามมาชนท้าย หรือหักหลบกะทันหันจนเกิดอุบตัิ เหตุ เป็นต้น ปัญหา
ประการท่ีสองท่ีเกิดอนัเน่ืองมาจากโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองพทัยาไม่ได้มาตรฐานคือ “ฟุตบาท” 
หรือ “ทางเท้า” ช ารุด เป็นเหตใุห้นกัทอ่งเท่ียวจ าต้องเล่ียงไปเดินบนถนน เน่ืองจากไม่สามารถเดินบน
ทางเท้าได้ จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุทัง้รถจักรยานยนต์เฉ่ียวชน และรถยนต์เฉ่ียวชน ประกอบกับ
ผู้ ประกอบการหลายรายมักจะวางหรือตัง้สิ่งของส าหรับขายให้นักท่องเท่ียวบนทางเท้า ท าให้
นกัทอ่งเท่ียวต้องหลีกเล่ียงไปเดนิบนถนนจนเกิดอบุตัเิหต ุ

นอกจากนี ้การวางผังเมืองท่ีขาดประสิทธิภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง
พืน้ฐานของเมืองพทัยาท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน ผู้ให้ข้อมลูหลกับางรายกลา่ววา่ตนเองไม่แน่ใจว่าเดิมทีเดียว
นัน้ได้มีการวางผงัเมืองในพทัยาหรือไม่ และจากประสบการณ์ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวพทัยาจะพบว่า
ถนนบางสายคบัแคบมาก รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไม่สามารถสวนทางกนัได้ ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมลู
หลกับางรายกลา่ววา่การท่ีเมืองพทัยามีสภาพของเมืองเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
ในพืน้ท่ีเลือกท่ีจะไม่ใช้อ านาจเด็ดขาดในการพฒันาเมือง ซึ่งการใช้อ านาจเด็ดขาดจะกระทบกบัการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบการ ด้วยเหตนีุ ้จึงท าให้เมืองพทัยามีสภาพดงัท่ีเป็นอยู่ ในขณะ
ท่ีผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งมองว่า ผู้ บริหารเมืองพัทยาควรจะทบทวนผังเมืองเสียใหม่ โดยเพิ่ม
ห้องน า้สาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียวในพัทยาให้มากกว่านี ้เพราะความเป็นเมือง
สมยัใหมน่ัน้จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับมนษุย์ ตัง้แตต่ื่นขึน้มาตอนเช้าจนกระทัง่
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เข้านอนในยามค ่าคืน สขุอนามยัหรือการสร้างห้องน า้สาธารณะให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวได้ใช้
จึงเป็นสิ่งท่ีควรท า ประกอบกับการทบทวนผังเมืองเพ่ือให้เด็กๆในพืน้ท่ีได้เดินทางไปโรงเรียนได้
สะดวก มีการสร้างโรงพยาบาลในพืน้ท่ีซึง่เอือ้ความสะดวกสบายให้กบัประชาชนและนกัท่องเท่ียวได้
เดนิทางไปสะดวกมากกวา่ท่ีเป็นอยู่ 

 สาเหตุเน่ืองจากความประมาท สรุปได้ว่า มีสาเหตุหลักใน 2 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นแรก ความประมาทของผู้ดแูลลิฟท์โดยสารของโรงแรม ประเด็นท่ีสอง ความประมาท
ของผู้ดแูลเรือท่องเท่ียว ในประเด็นแรกนัน้ สรุปได้ว่า การท่ีเกิดอบุตัิเหตลุิฟท์โดยสารของโรงแรมใน
พทัยาตก เพราะลวดสลิงท่ียึดติดกับเหล็กด้านบนขาด แสดงให้เห็นถึงความไม่รอบคอบของผู้ดแูล
ลิฟท์โดยสาร ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกับางรายกล่าวว่าอบุตัิเหตดุงักล่าวเกิดจากความประมาทของ
ผู้ ใช้ลิฟท์ท่ีไม่ปฏิบตัิตามกฎการใช้ลิฟท์ซึ่งเข้าไปในลิฟท์มากเกินจ านวนท่ีก าหนดไว้ กรณีตอ่มาเป็น
ความประมาทของผู้ประกอบการเรือท่องเท่ียว ท าให้เกิดเปลวเพลิงลกุไหม้เรือโดยสารขนาดใหญ่ท่ี
น านกัท่องเท่ียวจ านวนมากไปยงัเกาะล้าน แม้เจ้าหน้าท่ีจะช่วยกนัน าเรือแพและเรือเร็ว (สปีดโบ้ท) 
เข้าไปช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัว่ายน า้เอาตวัรอดอยู่ในทะเลแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัมีนกัท่องเท่ียว    
5-6 รายท่ีเสียชีวิตจากกรณีนี ้ 

 สาเหตุเน่ืองจากการแบ่งเขตน า้ที่ไม่ชัดเจน สรุปได้ว่า มีสาเหตหุลกัใน 2 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก อุบตัิเหตนุกัท่องเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีชนเรือเร็ว  (สปีดโบ้ท) ประเด็นท่ีสอง 
อุบัติเหตุจากการขับข่ีเจ็ทสกีชนนักท่องเท่ียวท่ีก าลังเล่นน า้ทะเล ในประเด็นแรกนัน้ สรุปได้ว่า 
อบุตัเิหตนุกัทอ่งเท่ียวขบัข่ีเจ็ทสกีไปชนเรือเร็ว หรือท่ีเรียกกนัว่า “สปีดโบ้ท” นัน้ เกิดจากนกัท่องเท่ียว
ไม่รู้ว่าตนเองจะสามารถขบัข่ีเจ็ทสกีออกทะเลไปได้ไกลเท่าใด เน่ืองจากไม่เห็นเส้นหรือแนวกัน้แบ่ง
เขตไว้ จึงขบัข่ีออกนอกแนวกัน้เขตและชนกบัผู้ขบัข่ีเร็วเร็ว เน่ืองจากบริเวณนัน้ผู้ประกอบการหลาย
รายได้น าเจ็ทสกีมาให้นกัท่องเท่ียวเช่าขบัข่ี จึงมักจะเกิดอุบตัิเหตบุ่อยครัง้ ผู้ ให้ข้อมูลหลกับางราย
กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะต้องอธิบายให้นักท่องเท่ียวเข้าใจก่อนว่าสามารถขับข่ีเจ็ทสกีไปได้ไกล
เท่าใด และ บริเวณใดท่ีห้ามไม่ให้ขบัข่ีเจ็ทสกีเข้าไป รวมทัง้สอนการใช้อุปกรณ์การขับข่ีเจ็ทสกีให้
เข้าใจเสียก่อนท่ีจะปล่อยให้นกัท่องเท่ียวขบัข่ีตามล าพงั ประเด็นตอ่มา เป็นอบุตัิเหตนุกัท่องเท่ียวขบั
ข่ีเจ็ทสกีชนนักท่องเท่ียวท่ีก าลังเล่นน า้ทะเล สรุปได้ว่า เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้บ่อยครัง้ เน่ืองจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดท าแนวกัน้เขตส าหรับการขับข่ีเจ็ทสกีในทะเลกับการจัดสรรพืน้ท่ีส าหรับ
นักท่องเท่ียวเล่นน า้ท่ีไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ ขับข่ีเจ็ทสกีขับมาชนนักท่องเท่ียวท่ีก าลังเล่นน า้กันอย่าง
สนกุสนานจนมีผู้ เสียชีวิตหลายคน 

 สาเหตุเน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  สรุปได้ว่า        
มีสาเหตุหลักใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การขาดความเข้มงวดกับผู้ ให้บริการรถรับจ้าง
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สาธารณะ ประเด็นท่ีสอง การขาดความเข้มงวดกับผู้ประกอบการ ประเด็นท่ีสาม การขาดความ
เข้มงวดกบัประชาชนท่ีทิง้ขยะมกัง่าย ในประเด็นแรกนัน้ สรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐในพทัยาขาดความ
เข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ทัง้ประชาชนท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์ย้อน
ทิศทาง หรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า “ย้อนศร” และผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งสามารถพบเห็นการข่ี
รถย้อนศร และข่ีรถบนทางเท้าได้ทัว่ไปในเมืองพทัยา นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศกล่าวว่าจากท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวหลายประเทศในโลกพบว่าคนไทยมีวินัยการขับข่ีรถจักรยานยนต์ท่ีแย่มาก       
ถือเป็นเร่ืองท่ีแปลกประหลาดกว่าเมืองอ่ืนๆ และเป็นสิ่งท่ีน่าหวาดกลัวมากกว่าเร่ืองอ่ืนใดทัง้ปวง  
เพราะการขับข่ีดงักล่าวนีเ้ส่ียงต่อการเกิดอุบตัิเหตมุาก นักท่องเท่ียวจะต้องเรียนรู้ และระมดัระวัง
ตนเองอย่างมาก ประเด็นการขาดความเข้มงวดกับผู้ประกอบการ สรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐในเมือง
พทัยาขาดความเข้มงวดกบัผู้ประกอบการท่ีมกัจะขยายพืน้ท่ีในการวางสินค้าขายให้นกัท่องเท่ียวท่ี
เดินบริเวณชายหาดพทัยา โดยน าสินค้าวางย่ืนออกมาบนทางเท้า ท าให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียว
จ าต้องลงไปเดินบนพืน้ถนน อีกทัง้ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น แม่ค้าหาบเร่  และผู้ ท่ีน าโต๊ะมาตัง้บน
ทางเท้าและวางสินค้าจ าหน่ายนักท่องเท่ียวท่ีเดินผ่านไปผ่านมา ท าให้ขาดความเป็นระเบียบ 
นอกจากนี ้ผู้ให้สมัภาษณ์ได้กลา่วถึงผู้ประกอบการอ่ืนท่ีมกัง่าย เช่น ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพรับเหมา
ก่อสร้าง ซึ่งน าสงักะสีและวสัดอ่ืุนมากัน้เป็นห้องเล็กๆบริเวณชายหาดเพ่ือให้คนงานได้พกัอาศยัใน
ระหว่างก าลงัก่อสร้างอาคารอยู่ ซึ่งท าให้ทศันียภาพของชายหาดพทัยาเสียหาย อีกทัง้ยงัน าเอาวสัดุ
ท่ียงัไมไ่ด้ใช้ในการก่อสร้างมากองไว้บริเวณชายหาดเน่ืองจากเห็นวา่สามารถขนถ่ายไปมาในระหว่าง
การก่อสร้างอาคารได้สะดวก ส่วนประเด็น การขาดความเข้มงวดกับประชาชนท่ีทิง้ขยะมักง่าย      
สรุปได้ว่า ผู้ ให้สัมภาษณ์ทุกรายกล่าวถึงการไม่ทิง้ขยะลงในถังขยะในเมืองพัทยา โดยระบุว่า 
ประชาชนจ านวนหนึ่งมีวินยัในการก าจดัขยะ โดยทิง้ขยะลงในถงัขยะ แตท่ว่ามีประชาชนอีกจ านวน
มากท่ีมกัจะน าขยะมาวางไว้ใกล้ถงัขยะ ทัง้ ท่ีภายในถงัขยะยงัมีพืน้ท่ีว่างส าหรับใส่ขยะก็ตาม การท่ี
ประชาชนทิง้ขยะมกัง่ายเช่นนีไ้ด้ท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินผ่านไปมาได้รับกลิ่นเหม็นจากขยะท่ีทบัถม
กนัเป็นเวลานาน และส่งมลพิษตอ่ผู้ ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ได้บงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ท าให้ประชาชนไม่เกรงกลัวต่อการท าผิดกฎหมาย จึงพบเห็นปัญหานีไ้ด้
ทัว่ไป 

 สาเหตุเน่ืองจากหน่วยงานรัฐสับสนในบทบาทของตนเอง สรุปได้ว่า     
มีสาเหตุมาจากการท่ีรัฐมุ่งเน้นนักท่องเท่ียวระดับล่างมากจนเกินไป การท่ีมองว่ารัฐมุ่งเน้น
นกัทอ่งเท่ียวระดบัลา่งเพราะเห็นได้จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้คือแหลง่บนัเทิงยามค ่าคืนท่ีเกิดขึน้เพ่ือ
รองรับนกัทอ่งเท่ียวกลุม่เปา้หมายนี ้เชน่ บาร์เบียร์ ท่ีประกอบด้วยการขายบริการทางเพศท่ีแฝงตวัอยู่
ทัว่ไปในพทัยา การเปิดร้านประเภทบนัเทิงในรูปแบบต่างๆเพ่ือชกัจงูให้นกัท่องเท่ียวเข้ามาหาความ
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ส าราญใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักบางรายมองว่ารัฐควรก าหนดวางต าแหน่งให้เมืองพัทยาเป็น
เมืองท่องเท่ียวระดบั 4-5 ดาว โดยพยายามปรับจากสิ่งท่ีด ารงอยู่ในปัจจบุนัให้เปล่ียนไปในทิศทาง
ดงักล่าว เน่ืองจากเป็นหนทางท่ีจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆท่ีเกิดขัน้ในพัทยา    
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพัทยา หากผู้บริหาร
ประเทศไทยและผู้ บริหารเมืองพัทยาให้ความส าคัญกับการปรับเปล่ียนให้เมืองพัทยาเป็นเมือง
ท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวระดบัสูง (High End) จะท าให้ปัญหาท่ีเกิดจากชาวต่างประเทศใน
พทัยาลดน้อยลง เพราะปัญหาท่ีเกิดขึน้คือ การไม่เข้มงวดในการคดักรองชาวต่างประเทศท่ีเข้ามา
อาศยัอยู่ในประเทศไทย เพราะชาวต่างประเทศมีหลายกลุ่ม มีทัง้ท่ีท าธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย 
และท าธุรกิจผิดกฎหมาย บางกลุ่มท าธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้า แต่เบือ้งหลังท าผิดกฎหมาย        
กลุม่ชาวรัสเซียท าธุรกิจเรียกเก็บเงินคา่คุ้มครองจากนกัธุรกิจสญัชาตเิดียวกนั กลุ่มชาวจีนท่ีเข้ามาท า
ธุรกิจผิดกฎหมายในพทัยา มีทัง้จบักมุตวัชาวจีนเรียกคา่ไถ่ และเก่ียวข้องกบัยาเสพติด ทัง้ยงัล่อลวง
หญิงสาวจากประเทศจีนมาค้าประเวณีในพัทยา นอกจากนี ้ยังมีกลุ่มชาวอาหรับซึ่งมาจากหลาย
ประเทศท่ีสร้างปัญหาในพทัยา ทัง้การใช้ธนบตัรปลอม การท าบตัรเครดิตปลอม ท าให้ผู้ประกอบการ
ในพทัยาได้รับความเดือดร้อน 

 สาเหตุเน่ืองจากสุขอนามัยไม่ได้มาตรฐาน สรุปได้ว่า มีสาเหตุมาจาก
สุขอนามัยไม่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย อาหารการกินท่ีไม่สะอาด ซึ่งนักท่องเท่ียวได้ร้องเรียน
หน่วยงานในพัทยาให้ปรับปรุงการประกอบอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยท่ีไม่สะอาด ทัง้การ
ช าระล้างอปุกรณ์ประกอบอาหารท่ีไม่สะอาด เช่น ล้างถ้วย จาน ชาม ไม่สะอาด เป็นต้น นอกจากนี ้
ยังขาดแคลนห้องน า้สาธารณะในพัทยา เม่ือเปรียบเทียบกับเมืองท่ีเจริญแล้วจะเห็นได้ว่า
นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดนิเข้าห้องน า้สาธารณะได้ทัว่ไป ในขณะท่ีประชาชนและนกัท่องเท่ียวในพทัยา
หาห้องน า้สาธารณะเข้ายาก เน่ืองจากมีปริมาณน้อยมาก และเม่ือเปรียบเทียบกบัเมืองในประเทศท่ี
พฒันาแล้วจะเห็นว่าประชาชนและนกัท่องเท่ียวสามารถกดน า้ด่ืมท่ีสะอาดด่ืมได้ตามจุดให้บริการ
ตา่งๆ ในขณะท่ีเมืองพทัยายงัมีการจดัน า้ด่ืมสะอาดส าหรับนกัท่องเท่ียวไว้น้อย 

7.2 ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในพัทยา  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants)      

ทัง้ 5 กลุ่ม ในประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในพัทยา            
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ประกอบด้วย  ประเด็นแรก  การสร้างความปลอดภัยด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานของเมือง ประเดน็ท่ีสอง การส่ือสารชกัจงูใจให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวตระหนกั
ถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึน้ ประเด็นท่ีสาม การส่ือสารเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางน า้ ประเด็นท่ีส่ี        
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การส่ือสารเพ่ือให้หน่วยงานรัฐบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประเด็นท่ีห้า การส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ี
รัฐปฏิบตัเิข้าใจบทบาทของตนเอง ประเดน็ท่ีหก การส่ือสารเพ่ือสร้างสขุอนามยัท่ีได้มาตรฐาน  

7.2.1 ประเดน็การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความ

ปลอดภยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองพัทยา สรุปได้ว่า แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
แรก การสร้างขนสง่มวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ ประเดน็ท่ีสอง การออกแบบถนน 

 การสร้างขนส่งมวลชนที่ มีประสิทธิภาพ สรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 
ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็แรก การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ ประเดน็ท่ีสอง การออกแบบถนนส าหรับการขบัข่ี
รถจกัรยาน ในประเด็นแรกนัน้ นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศต้องการให้มีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินใน
เมืองพัทยา เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการคมนาคมท่ีสะดวกและมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้
ยานพาหนะอ่ืน นกัท่องเท่ียวจ านวนหนึ่งต้องการเดินทางมาท่องเท่ียวพทัยา แตเ่กรงว่าตนเองจะไม่
ปลอดภยั เน่ืองจากมกัจะได้ยินขา่วนกัทอ่งเท่ียวถกูประทษุร้ายอยูบ่อ่ยครัง้ทัง้จากส่ือมวลชนและจาก
การบอกเล่าของนักท่องเท่ียวคนอ่ืน  จึงเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศอ่ืนหรือในพืน้ท่ีอ่ืนของ
ประเทศไทย จงึท าให้เศรษฐกิจในเมืองพทัยาซบเซาลงไป ส่วนประเด็นการออกแบบถนนส าหรับการ
ขับข่ีรถจักรยาน สรุปได้ว่า เมืองพัทยาควรจะปรับปรุงถนนหนทางเป็นประการแรก โดยจะต้อง
ปรับปรุงให้มีถนนกว้างขวางกว่าท่ีเป็นอยู่ การบงัคบัใช้อ านาจรัฐเพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นัน้มี
ความจ าเป็น ไม่เช่นนัน้ทัง้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวจะต้องพบเจอกบัสภาพถนนแคบอนัเป็นท่ีมา
ของอุบตัิเหต ุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตรอกหรือในซอยท่ีแคบมากซึ่งมักจะเกิดอุบตัิเหตุอยู่บ่อยครัง้
นักท่องเท่ียวบางคนช่ืนชอบการข่ีจักรยาน จึงเช่าจักรยานขับข่ีในพัทยาแทนการเดินทางไปตาม
สถานท่ีตา่งๆ แตป่รากฏว่าถกูรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บ อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากการออกแบบถนน
ท่ีไม่ได้จัดท าขึน้เพ่ือให้มีการข่ีรถจักรยานยนต์ ทัง้ท่ีเมืองท่องเท่ียวหลายแห่งในโลกส่งเสริมการข่ี
รถจกัรยาน 

7.2.2 การส่ือสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึน้ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวงั

อันตรายท่ีอาจเกิดขึน้” แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การให้นักท่องเท่ียวระมัดระวัง
อนัตรายจากอบุตัเิหต ุประเดน็ท่ีสอง การส่ือสารให้นกัทอ่งเท่ียวระมดัระวงัเหตอุาชญากรรม ประเด็น
ท่ีสาม การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษและภาษาจีน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 การให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังอันตรายจากอุบัตเิหตุ สรุปได้ว่า อบุตัิเหตุ
ท่ีเกิดขึน้บ่อยครัง้คืออุบตัิเหตุท่ีเกิดจากรถยนต์ และอุบตัิเหตุจากรถจักรยานยนต์ ในประเด็นแรก 
สรุปได้วา่ชาวตา่งประเทศจ านวนมากท่ีถกูรถยนต์ชนในพทัยา โดยเฉพาะการถกูชนระหว่างเดินข้าม
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ถนน เน่ืองจากคนไทยไม่ปฏิบตัิตามหลกัสากล นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศและประชาชนบริเวณ
นัน้มกัจะเดินข้ามถนนตามท่ีตนเองสะดวก โดยไม่เดินไปยังทางม้าลาย ถึงแม้ว่าทางม้าลายจะอยู่
บริเวณใกล้เคียงก็ตาม นักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างประเทศนัน้จะคุ้นเคยกับการเคารพในกฎจราจร     
ซึง่ถ้าหากประชาชนหรือนกัทอ่งเท่ียวกดขอสญัญาณไฟเพ่ือจะเดินข้ามถนน ผู้ขบัข่ีรถยนต์จะหยดุรถ
ให้ทันที แต่สิ่งท่ีเกิดขึน้ในพัทยาคือเม่ือนักท่องเท่ียวกดปุ่ มขอสัญญาณไฟเพ่ือจะเดินข้ามถนน 
คนขบัรถกลบัไมห่ยดุรถให้เดินข้ามไป ผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวถึงประเด็นนีว้่าสิ่งท่ีหน่วยงาน
รัฐในพทัยาควรปรับปรุงแก้ไขคือการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความส าคญัของทางม้าลาย เพราะท่ีผ่าน
มาจากประสบการณ์จะเห็นว่าทางม้าลายแทบจะไม่มีความหมาย ประเด็นต่อมาคือ การให้
นกัท่องเท่ียวระมดัระวงัอบุตัิเหตจุากรถจกัรยานยนต์ สรุปได้ว่าท่ีผ่านมามีนกัท่องเท่ียวในพทัยาถูก
รถจกัรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บบอ่ยครัง้ นกัท่องเท่ียวจ านวนมากนิยมเช่าจกัรยานยนต์ขบัข่ีไปตาม
สถานท่ีตา่งๆในพทัยา ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วมากกว่าการเดินเท้า แตเ่น่ืองจากความไม่คุ้นชินกบั
วฒันธรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทยท่ีไมเ่หมือนประเทศอ่ืนๆ จงึเกิดอบุตัเิหตบุอ่ยครัง้ 

 การส่ือสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังเหตุอาชญากรรม สรุปได้ว่า      
การประทุษร้ายนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพทัยาเกิดขึน้บ่อยครัง้ โดยเฉพาะการฉกชิงวิ่งราว
ทรัพย์สินของนกัทอ่งเท่ียวท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า ทัง้นี ้หนว่ยงานภาครัฐควรส่ือสารไปยงันกัท่องเท่ียวให้
ระมัดระวังด้วยการเขียนป้ายแจ้งให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้ ซึ่งผู้ ให้สัมภาษณ์มองว่าในประเด็นการ
ส่ือสารให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวังการวิ่งราวทรัพย์นัน้เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน เน่ืองจากอาจท าให้
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกรับรู้ว่าถ้าหากเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยาแล้วจะต้องเผชิญกับความ
เส่ียงอะไรบ้าง ดงันัน้ ภาครัฐจะต้องคิดว่าวิธีการส่ือสารเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ตระหนกัถึงอนัตรายท่ี
อาจจะเกิดขึน้ แตต้่องไมใ่ห้กระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของเมืองพทัยา 

 การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน สรุปได้ว่า ภาครัฐควรจดัท า
ข้อความส่ือสารภาษาจีนส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีนให้มากขึน้ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวในพัทยารับรู้สิ่งใดท่ีควรจะตระหนักหรือระมัดระวังเป็นพิเศษ เน่ืองจากไม่เข้าใจ
ภาษาไทย ประกอบกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวหลายแหง่ไมมี่การส่ือข้อความภาษาจีนให้นกัท่องเท่ียวได้รับ
รู้ จึงท าให้นักท่องเท่ียวชาวจีนได้รับอุบัติเหตุหลายครัง้ นอกจากนี ้ควรจัดท าป้ายภาษาอังกฤษ 
เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีประสบอบุตัิเหตนุัน้มาจากสาเหตหุลายประการ สาเหตหุนึ่ง
มาจากการไมเ่ข้าใจภาษาไทย เน่ืองจากสถานท่ีหลายแห่งมีปา้ยภาษาไทยบอกไว้ว่าให้นกัท่องเท่ียว
พึงตระหนกัหรือระมดัระวงัเป็นพิเศษ หน่วยงานรัฐในท้องถ่ินควรจดัท าป้ายบอกรายละเอียดต่างๆ
เป็นภาษาองักฤษด้วย  
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7.2.3 การส่ือสารเพื่อสร้างความปลอดภัยทางน า้  
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารเพ่ือสร้างความปลอดภัย

ทางน า้” ผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การส่ือสารไปยงับริษัทน าเท่ียว 
ประเดน็ท่ีสอง การส่ือสารไปยงัผู้ประกอบการเจ็ทสกี ประเดน็ท่ีสาม การส่ือสารไปยงันกัทอ่งเท่ียว 

 การส่ือสารไปยังบริษัทน าเที่ยว หน่วยงานรัฐในพัทยาควรส่ือสารไปยัง
ผู้บริหารบริษัทน าเท่ียวให้แจ้งนกัทอ่งเท่ียวให้รู้ราคาการเช่าเจ็ทสกีให้นกัท่องเท่ียวรู้ว่าอตัราคา่บริการ
ขบัข่ีเจ็ทสกีคร่ึงชัว่โมง เป็นเงินเท่าใด และหากต้องการเช่าเพิ่มขึน้อีก 10 นาที จะต้องจ่ายเพิ่มอีก
เท่าใด หากนกัท่องเท่ียวต้องการเช่าเจ็ทสกี 1  ชัว่โมง จะต้องจ่ายคา่เช่าเท่าใด เป็นต้น เพ่ือปอ้งกนั
การเรียกเก็บเงินคา่เชา่แพงเกินจริง  

 การส่ือสารไปยังผู้ประกอบการเจ็ทสกี ให้ผู้ ประกอบการเคร่งครัด กฎ 
ระเบียบการให้บริการ โดยอธิบายวิธีการขบัข่ีเจ็ทสกีอย่างปลอดภัยให้กับนกัท่องเท่ียว เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ก่อนท่ีจะปล่อยให้ขบัข่ีไปตามล าพงั และย า้ให้ผู้ประกอบการเจ็ทสกีปฏิบัติตามการรายงาน
ข่าวของกรมอุตินิยมวิทยาอย่างเคร่งครัด เน่ืองจากท่ีผ่านมามีนกัท่องเท่ียวเช่าเจ็ทสกีและขบัข่ีไปใน
ทะเลแล้วถูกลมพัดจนเจ็ทสกีคว ่ าหลายครัง้  อีกทัง้หน่วยงานรัฐในท้องถ่ินควร ส่ือสารให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามรายงานกรมอุตินิยมวิทยา เพราะเก่ียวข้องกับชีวิตของตนเองและของ
นักท่องเท่ียว เน่ืองจากท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวขับข่ีเจ็ทสกีออกไปในทะเลและถูกลมพายุพัดคว ่า
หลายครัง้ มีทัง้ท่ีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ  

 การส่ือสารไปยังนักท่องเที่ยว ให้นกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงความพร้อมทาง
ร่างกายของตนเองก่อนท่ีจะเช่าเจ็ทสกีขบัข่ีไปในทะเล เน่ืองจากอุบตัิเหตทุางน า้ส่วนหนึ่งเกิดจาก
นกัท่องเท่ียวขาดความพร้อมทางร่างกาย บางคนมีรูปร่างอ้วนมาก บางคนแก่ชรามาก บางคนมีโรค
ประจ าตวั เป็นต้น  

7.2.4 การให้หน่วยงานของรัฐเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การส่ือสารเพ่ือให้หน่วยงานรัฐ
เข้มงวดกับการบงัคบัใช้กฎหมาย” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ประกอบด้วย ประเด็นแรก การให้เข้มงวดกับการบงัคบัใช้กฎหมายจราจร ประเด็นท่ีสอง การให้
เข้มงวดกบัการบงัคบัใช้กฎหมายอาชญากรรม ดงัตอ่ไปนี ้

 การให้เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายจราจร สรุปได้วา่ แบง่ออกเป็น 4 
ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การส่ือสารให้เข้มงวดกับผู้ขบัรถยนต์ให้บริการสาธารณะ (รถสอง
แถว) ประเดน็ท่ีสอง การส่ือสารไม่ให้มีการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์สวนทิศทาง (ย้อนศร) ประเด็นท่ีสาม 
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การส่ือสารเพ่ือไมใ่ห้ผู้ขบัข่ีฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร ประเด็นท่ีส่ี การส่ือสารให้ผู้ขบัข่ีไม่ขบัรถเร็วเกิน
ท่ีกฎหมายก าหนด ในประเดน็การส่ือสารให้เข้มงวดกบัผู้ขบัรถยนต์ให้บริการสาธารณะ (รถสองแถว) 
สรุปได้วา่ ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือคนขบัรถสองแถวในพทัยามกัจะฝ่าฝืนกฎจราจรโดยเคร่งครัด คนขบัจะ
หยดุรถก็ตอ่เม่ือนกัท่องเท่ียวเรียกให้หยุด ถึงแม้ว่าขณะนัน้ขบัรถอยู่กลางถนนก็ตาม พฤติกรรมการ
ขบัรถและหยดุรถเชน่นีท้ าให้รถคนัท่ีอยูด้่านหลงัไม่สามารถไปตอ่ได้ ส่งผลให้รถติดเป็นแถวยาวเพียง
เพราะคนขับรถสองแถวต้องการจอดรถรับผู้ โดยสาร กรณีต่อมา การส่ือสารไม่ให้มีการขับข่ี
รถจกัรยานยนต์สวนทิศทาง (ย้อนศร) สรุปได้ว่า การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์สวนทิศทางนัน้เป็นสาเหตุ
ประการหนึ่งท่ีท าให้เกิดอุบตัิเหตุขึน้บนท้องถนน แสดงให้เห็นถึงการขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน 
ค านึงถึงความสะดวกของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของบุคคลอ่ืนท่ีจะติดตามมาจาก
ความมกัง่าย การท่ีกฎหมายก าหนดให้ผู้ขบัข่ีรถจักรยานยนต์ย้อนศรมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท     
นัน้ถือวา่เป็นจ านวนเงินท่ีน้อย ซึง่มีสว่นท าให้ประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวไมเ่กรงกลวักฎหมาย  

กรณีต่อมา การส่ือสารเพ่ือไม่ให้ผู้ ขับข่ีฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  สรุปได้ว่า 
อุบัติเหตุเก่ียวกับการจราจรท่ีเกิดขึน้ในพัทยาหลายครัง้เกิดจากการท่ีผู้ ขับข่ียานพาหนะฝ่าฝืน
สญัญาณไฟจราจร ทัง้การฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และการฝ่าฝืนสัญญาณไฟเหลือง  ซึ่งตามหลัก
สากลนัน้ สญัญาณไฟแดง หมายถึง ผู้ขบัข่ียานพาหนะจะต้องหยดุรถ แตท่ว่า สิ่งท่ีเกิดขึน้ในพทัยา
คือ ผู้ขบัข่ีรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และรถประเภทอ่ืนมกัจะฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่งเป็นสาเหตทุ าให้เกิด
อบุตัิเหตใุนหลายครัง้ ส่วนสญัญาณไฟเหลืองตามหลกัสากลนัน้ หมายถึง ผู้ขบัข่ีจะต้องเตรียมหยุด
รถเพ่ือให้คนเดินเท้าได้ข้ามถนนได้ แต่สิ่งท่ีเกิดขึน้ในเมืองพทัยาคือ เม่ือผู้ขับข่ีรถเห็นสญัญาณไฟ
จราจรสีเหลือง ก็มักจะเหยียบหรือบิดคนัเร่งเพ่ือให้รถพุ่งตรงไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหยุดรถเม่ือมี
สญัญาณไฟแดง จะเห็นได้ว่า การท่ีผู้ขบัข่ียานพาหนะในพทัยาขาดวินยัโดยไม่ปฏิบตัิตามกฎจราจร
นัน้เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดอุบตัิเหตุ กรณีต่อมา การส่ือสารไม่ให้ผู้ ขบัข่ีขับรถเร็วเกินอัตราท่ี
กฎหมายก าหนด สรุปได้ว่า การท่ีผู้ ขับข่ีขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดนัน้ผิดกฎ
จราจร ซึ่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจมีอ านาจในการว่ากล่าวตักเตือน และเปรียบเทียบปรับตามอัตราท่ี
กฎหมายก าหนด การท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจติดป้ายแจ้งให้ประชาชนทราบว่าในพืน้ท่ีแต่ละแห่งนัน้
จะต้องขับข่ีรถไม่เกินความเร็วเท่าใด โดยแยกรถแต่ละประเภทไว้ให้ชดัเจน การแจ้งข่าวสารเช่นนี ้
เหมาะสมดีแล้ว แตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้คือมีประชาชนจ านวนหนึ่งท่ีมองว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐจ ากดัความเร็วไว้
ต ่าหรือน้อยเกินความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ เพราะถนนบางแห่งมี
ลกัษณะกว้างและเรียบ เหมาะส าหรับการขบัข่ีรถด้วยความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ อย่างไร
ก็ตามการขับข่ีรถด้วยความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้นัน้เป็นหนทางท่ีน าไปสู่ความปลอดภัย
มากกวา่การขบัข่ีด้วยความเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
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7.2.5 การให้เจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงเอาจังกับบทบาทของตนเอง 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเอาจริงเอา

จงับทบาทของตนเอง” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การส่ือสาร
ให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเข้าใจบทบาทของตนเอง ประเด็นท่ีสอง การส่ือสารให้เมืองพทัยาปรับกลยทุธ์ดงึ
นกัทอ่งเท่ียวระดบัสงู (กระเป๋าหนกั) ดงัตอ่ไปนี ้

 การให้เจ้าหน้าที่ เทศกิจเข้าใจเอาจริงเอาจังกับบทบาทของตนเอง     
สรุปได้วา่ “เทศกิจ” มีภารกิจมากมายหลายประการ เชน่ การตรวจและจดัระเบียบผู้ประกอบการราย
ย่อยท่ีหาบเร่แผงลอย การดูแลความเรียบร้อยของทางเท้า การเก็บป้ายโฆษณาท่ีตกหล่น การท่ี
ร้านค้าบริเวณชายหาดเทน า้หรือทิง้ขยะลงบนถนนซึ่งท าให้บ้านเมืองสกปรก หรือกรณีพ่อค้าแม่ค้า
ตากเสือ้ผ้าย่ืนออกไปนอกท่ีอยู่อาศยัของตนเอง ท าให้ทศันียภาพไม่สวยงาม เป็นต้น สิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
พทัยาคือเจ้าหน้าท่ีเทศกิจอาจจะเกิดความรู้สึกว่าหน้าท่ีและบทบาทบางประการนัน้ไม่ใช่หน้าท่ีหรือ
บทบาทของตนเอง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งบทบาทท่ีไม่ชดัเจนนี ้
เป็นสาเหตท่ีุท าให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเลือกท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเด่นชดัของตนเองมากกว่าท่ีจะไปแสดง
บทบาทอ่ืน ทวา่การบงัคบัใช้กฎหมายของเทศกิจนัน้ยงัไม่เข้มงวด เช่น การท่ีประชาชนน าขยะมาทิง้
ไว้ข้างถังขยะ ขยะล้นถุงส่งกลิ่นเหม็นออกมานอกถุง เจ้าหน้าท่ีเทศกิจท่ีจะต้องตักเตือน จับกุม 
ด าเนินคดี แต่ทว่ายังคงเห็นความไม่สะอาด ไม่เ รียบร้อยอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นถึงการขาด
ประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าท่ีของตนเองบางประการ  

 การให้ปรับกลยุทธ์ดึงกลุ่มนักท่องเท่ียวระดับสูง (กระเป๋าหนัก) แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การดึงนักท่องเท่ียวระดบัสูง (กระเป๋าหนัก) ชาวจีน 
ประเด็นท่ีสอง การดึงนกัท่องเท่ียวระดบัสูง (กระเป๋าหนกั) จากประเทศต่างๆ ประเด็นแรก การดึง
นักท่องเท่ียวระดับสูงชาวจีน สรุปได้ว่า ประชาชนในพัทยามีรายได้หลักมาจากนักท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีพบว่าเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพทัยาเพิ่มขึน้ แต่ปัจจุบนัสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพทัยาประการหนึ่งคือนกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพชาวจีนนัน้ลดจ านวนลงอย่างมาก 
รัฐบาลไทยควรจะให้ความส าคญักบัปัญหานี ้เพราะเก่ียวข้องโดยตรงกบัความเป็นอยู่ของประชาชน
หลากหลายอาชีพในเมืองพัทยา สิ่ง ท่ีส าคัญคือผู้ น ารัฐบาลจะต้องระมัดระวังการส่ือสารต่อ
สาธารณชน ซึ่งเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศจีน เพราะหาก
รัฐบาลของประเทศจีนและประชาชนในประเทศจีนเกิดความรู้สึกไม่เห็นด้วย หรือไม่พอใจการกระท า
บางประการของผู้ น ารัฐบาลของไทย อาจจะส่งผลท าให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะยกเลิกการวาง
แผนการเดนิทางมายงัประเทศไทย ทัง้ท่ีได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งนัน่หมายถึงการสญูเสียโอกาส
ท่ีจะได้รับรายได้ของประชาชนหลากหลายอาชีพในเมืองพัทยา ส่วนประเด็น การดึงนักท่องเท่ียว
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ระดบัสูงจากประเทศต่างๆ สรุปได้ว่า รายได้หลกัของประชาชนในพทัยามาจากภาคการท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาจากทัว่ทกุมมุโลก ภาครัฐควรปรับกลยทุธ์
ดึงนักท่องเ ท่ียวกระเป๋าหนักให้มาท่องเท่ียวในพัทยามากขึน้ ทัง้นักท่องเท่ียวจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา นกัท่องเท่ียวจากประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง นกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศยโุรป 
ซึ่งนกัท่องเท่ียวกลุ่มนีอ้าจจะมีอายุมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีก าลังอยู่ในวันรุ่น เน่ืองจากมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี มีศกัยภาพในการซือ้สูงกว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน สิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวระดบัสูงกังวลใจคือ
ความต้องการได้รับประกนัวา่การด าเนินชีวิตในพทัยาจะได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐ ไม่ถกู
โจรกรรม ไมถ่กูประทษุร้าย 

7.2.6 การส่ือสารเพื่อสร้างสุขอนามัยท่ีได้มาตรฐาน 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การส่ือสารเพ่ือสร้างสุขอนามยัท่ีได้
มาตรฐาน” ผลการศึกษาแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง การส่ือสารให้ตระหนกัถึงอนัตราย
จากสัตว์น าโรค ส่วนท่ีสอง การส่ือสารให้ตระหนักถึงความสะอาดของเคร่ืองใช้ อาหาร และน า้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 การให้ตระหนักถึงอันตรายจากสัตว์น าโรค สรุปได้ว่า ประกอบด้วย      
การส่ือสารให้ตระหนักถึงอันตรายจากหนู และการส่ือสารให้ตระหนักถึงอันตรายจากสุนัข              
ในประเดน็ “การส่ือสารให้ตระหนกัถึงอนัตรายจากหนู” สรุปได้ว่าอาคารบ้านเรือนในพทัยาส่วนใหญ่
ยังคงเป็นอาคารเก่าท่ีก่อสร้างติดกันและอยู่ใกล้เคียงกัน เช่น หอพักท่ีสร้างมานานกว่า 20 ปี           
ซึ่งหลายแห่งอยู่ในสภาพสกปรกและดเูก่าแก่ ผู้ประกอบการมกัจะวางสิ่งของต่างๆวางระเกะระกะ    
จึงท าให้บริเวณนัน้เป็นท่ีอยู่อาศยัของ “หนู” จ านวนมาก ซึ่ง “หนู” เป็นปัญหาใหญ่ท่ีชาวเมืองพทัยา
เห็นว่ายังไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านสุขอนามัยของเมืองพัทยาท่ีมี
นกัท่องเท่ียวจ านวนมาก นกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็น “หนู” ได้ทัว่ไปตามท่อระบายน า้แทบทกุแห่ง 
ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีหน่วยงานราชการลงพืน้ท่ีก าจดัหนูและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันก าจดัหนู
หลายครัง้แล้วก็ตาม แต่ก็ยงัคงมีหนใูห้เห็นทัว่ไป ประเด็นต่อมา การส่ือสารให้ตระหนกัถึงอนัตราย
จากสนุขั สรุปได้ว่า ท่ีผ่านมาได้เกิดเหตสุนุขักดักนั ท าให้สิ่งของบริเวณใกล้เดียงได้รับความเสียหาย 
บางครัง้ก็กัดนกัท่องเท่ียว ซึ่งในหลายครัง้นัน้พบว่าสุนัขดงักล่าวไม่มีเจ้าของ ผู้ เสียหายจึงออกค่า
รักษาพยาบาลด้วยตนเอง ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากประชาชนน าสุนขัมาทิง้ไว้ ท าให้สุนขัเดินออกหา
กินอาหารทัว่ไป กดักบัสนุขัตวัอ่ืนๆ สร้างปัญหาให้กบัประชาชนบริเวณใกล้เคียงและตอ่นกัท่องเท่ียว
มาโดยตลอด ส่วนประเด็น การส่ือสารให้ตระหนักถึงความสะอาดของเคร่ืองใช้ อาหาร และน า้      
สรุปได้วา่ ผู้ประกอบการมกัจะช าระสิ่งสกปรกลงบนพืน้ถนน ท าให้เศษอาหารจ านวนมากตกเกล่ือน
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กลาดอยู่บนพืน้ถนน อีกทัง้ยังเทน า้ผงซักฟอกท่ีใช้แล้วนองบนพืน้ถนน เป็นภาพท่ีอุจาดสายตา
ประชาชนท่ีสญัจรไปมาและตอ่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศ กรณีตอ่มา การไม่สวมหมวกและถงุมือ
ขณะปรุงอาหาร สรุปได้วา่ การสวมหมวกขณะปรุงอาหารนัน้มีข้อดีคือช่วยปอ้งกนักลิ่น และควนัจาก
กระทะไม่ให้กระทบ การสวมถงุมือขณะปรุงอาหารนัน้ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าผู้ประกอบการ
ใส่ใจในสขุอนามยัและสขุภาพของผู้บริโภค ในทางกลบักนั เม่ือพบเห็นผู้ประกอบการรายย่อยท่ีปรุง
อาหารโดยท่ีไม่สวมถุงมือ ใช้มือหยิบอาหารแต่ละอย่างน ามาใส่รวมกันนัน้ เกิดความรู้สึก ว่า
ผู้ประกอบการละเลย ไม่ใส่ใจในความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่ือว่านกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งประเทศท่ีพบเห็นก็จะเกิดความรู้สกึไมแ่ตกตา่งกนั 

7.3 การสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants)      

ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
สิงคโปร์ ทัง้นกัวิชาการด้านการส่ือสาร นักวิชาการด้านอักษรศาสตร์ ประชาชน นักท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้นกัท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ ผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง 
ประเดน็ท่ีสอง การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด ประเดน็ท่ีสาม การพฒันาคน ดงัตอ่ไปนี ้

7.3.1 การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมือง  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น การสร้างความปลอดภัยด้าน

โครงสร้างพืน้ฐานของเมือง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การออกแบบเมือง 
ประเด็นท่ีสอง การออกแบบถนนส าหรับการจราจร ประเด็นท่ีสาม การสร้างขนส่งมวลชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดงัตอ่ไปนี ้

 การออกแบบเมือง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก         
การพัฒนาแหล่งช็อปปิง้ ประเด็นท่ีสอง การพัฒนาเกาะเซนโตซ่า ประเด็นท่ีสาม การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นแรก การพฒันาแหล่งช็อปปิง้ สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้พฒันาแหล่งช็อป
ปิง้ในยา่นถนนออร์ชาร์ด ซึง่เป็นถนนแห่งการช็อปปิง้ของประชาชนและนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ท่ีนิยมเดินทางมาซือ้สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายย่ีห้อ ประกอบด้วยแหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองสิงคโปร์ ซึง่มีจ านวนกวา่ 100 แหง่ เช่น ห้างสรรพสินค้า “แทงส์” (Tangs) ห้างสรรพสินค้า
ทากาชิยามา (Takashiyama) ห้างสรรพสินค้า “พารากอน” (Paragon) ห้างสรรพสินค้า “ไอออน” 
(ION Orchard) เป็นต้น  

การพัฒนาแหล่งช็อปปิง้ (Shopping) ย่านบูกิส (Bugis) สรุปได้ว่า รัฐบาล
สิงคโปร์ได้พัฒนาย่านถนนบูกิส (Bugis Street) ให้เป็นแหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงใน
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ประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย แหล่งช็อปปิง้สินค้าทั่วไป และ แหล่งช็อปปิง้สินค้าระดับหรูหรา 
เพ่ือให้เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและนักท่องเท่ียว มีทัง้แหล่งช็อปปิง้สินค้าทั่วไป        
และแหลง่      ช็อปปิง้สินค้าระดบัหรูหรา  

แหล่งช็อปปิง้สินค้าทัว่ไป สรุปได้ว่าประชาชนชาวสิงคโปร์และชาวต่างประเทศ
จ านวนมากนิยมเดินทางไปจบัจ่ายใช้สอยในย่านถนนบูกิส ซึ่งมีทัง้อาหารหลากหลายประเภทให้
เลือกสรรท่ีมีราคาไม่แพงมากนัก ในย่านนีจ้ะมีประชาชนและนักท่องเท่ียวเดินเลือกซือ้ของกัน
หนาแนน่เกือบตลอดเวลา ทัง้อปุกรณ์เก่ียวกบัเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น โทรศพัท์ เคล่ือนท่ี 
อุปกรณ์ส าหรับใช้กับสมาร์ทโฟน เสือ้ผ้า กระเป๋า อาหาร ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ฯลฯ ส่วนใหญ่มีราคาถกูกว่าสินค้าในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ส่วนแหล่งช็อปปิง้
สินค้าระดบัหรูหรา สรุปได้ว่า ประชาชนชาวสิงคโปร์และชาวต่างประเทศจ านวนมากนิยมเดินทาง
ไปช็อปปิง้ในย่านถนนบกิูส ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าช่ือดงัจ านวนมากตัง้เรียงรายกนั เช่น ห้างบกิูส พลสั 
ซึง่เป็นแหลง่ช็อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูใ่จกลางยา่นบกิูส เชน่ ห้างบกิูส พลสั และห้างบกิูส จงัชัน่  

การพฒันาเกาะเซนโตซ่า สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาเกาะนีใ้ห้เป็นเกาะ
แห่งความสุขเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้พักผ่อน       
โดยการเนรมิตเกาะเล็กๆท่ีช่ือว่า “เซนโตซ่า” (Sentosa) ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม                
จนกลายเป็น “จดุขาย” (Sale Point) ของเมืองสิงคโปร์ การเดินทางไปเกาะเซนโตซ่าก็สะดวกสบาย 
ใช้เวลาไม่นานนกั นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางด้วยกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) รถแท็กซ่ี (Taxi)    
หรือใช้บริการรถประจ าทาง (Bus) และสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินหรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า 
“MRT” (Mass Rapid Transport) ได้ การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินจะสะดวก รวดเร็ว และประหยดั
ท่ีสุด ประเด็นต่อมา คือ การสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้สิงคโปร์ เป็นสถานท่ีซึ่งนักท่องเท่ียวรู้จักเป็น
อยา่งดี นกัทอ่งเท่ียวกลา่ววา่เป็นพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ท่ียิ่งใหญ่มาก มีสตัว์น า้หลากหลายชนิด ประเด็น
ตอ่มา คือ การสร้างเซนโตซ่าเมอร์ไลออน (Sentosa Merlion) เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึก นอกจากนี ้รัฐบาลสิงคโปร์ยงัสร้างชายหาดเทียมขนาดใหญ่ ช่ือว่า เซ็นโตซ่า บีช (Sentosa 
Beach) เป็นชายหาดท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้ดูคล้ายชายหาดธรรมชาติ รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้า งสรรค์
กิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือให้ประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวได้สนกุสนาน  

ประเดน็ตอ่มา การเน้นความทนัสมยัของเมืองทิศตะวนัออก สรุปได้ว่า เน่ืองจาก
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเกิดขึน้มาราว 53 ปีนีเ้อง ถือได้ว่าเป็นประเทศใหม่ท่ีเคยเป็นเมืองขึน้
ของประเทศองักฤษมาก่อน การท่ีเป็นเมืองเกิดใหม่นัน้ท าให้รัฐบาลวางแผนการก่อสร้างเมืองได้ง่าย
กวา่ประเทศท่ีมีความเป็นมายาวนาน ประกอบกบัรัฐบาลสิงคโปร์ตระหนกัว่าประเทศสิงคโปร์มีพืน้ท่ี
น้อย จึงจ าเป็นต้องวางแผนและออกแบบเมืองให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ด้วยเหตุนี ้จึงท าให้การ
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ออกแบบเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การท่ีสิงคโปร์เคยตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศอังกฤษ      
ท าให้สิงคโปร์ประกาศใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ ร่วมกบัภาษาจีน ภาษามลาย ูภาษาทมิฬ 
ซึ่งการประกาศใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการนัน้เป็นผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
เพราะท าให้นกัลงทนุ นกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ให้ความสนใจเข้ามา
ลงทุนประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ นอกจากการเป็นประเทศท่ีเกิดใหม่แล้ว ปัจจัยด้านศกัยภาพหรือ
วิสยัทศัน์ของผู้น าประเทศสิงคโปร์เป็นปัจจัยส าคญัมากท่ีท าให้การพฒันาประเทศสิงคโปร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลสิงคโปร์ตัง้ใจท่ีจะพัฒนาเมืองด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ
สนามบินชางฮี (Changi) เม่ือนักท่องเท่ียวเดินทางมาถึงสนามบินก็จะเห็นสนามบินท่ีสวยงาม 
ใหญ่โต การสร้างเมืองในบริเวณใกล้เคียงทางด้านทิศตะวันออกก็สวยงาม ทันสมัย เป็นระเบี ยบ
เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความสวยงามของเมืองย่าน “เวสต์โคสต์” (West Coast)       
นัน้ จะพบวา่ไมไ่ด้สวยงามดงัเชน่เมืองทางทิศตะวนัออก  

ประเดน็ การพฒันาสิ่งแวดล้อม สรุปได้วา่ รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาสิ่งแวดล้อมมาก โดยมีนโยบายพฒันาสิ่งแวดล้อมใน 3 ประเด็น ได้แก่ การพฒันาสิ่งแวดล้อม
เก่ียวกบัผืนดนิ การพฒันาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัน า้ การพฒันาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัอากาศ ในประเด็น
แรก คือการพฒันาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับผืนดินนัน้ สรุปได้ว่า เน่ืองจากภูมิประเทศของสิงคโปร์เป็น
เกาะท่ีไมใ่หญ่โตนกั ท่ีผา่นมารัฐบาลมุง่เน้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพฒันาอตุสาหกรรม
หลากหลายประเภท ท าให้เกิดมลพิษตามมา รัฐบาลจึงให้ความส าคญักบัการจดัการกบัสิ่งแวดล้อม
มาก เพราะไม่เช่นนัน้ก็จะส่งผลตอ่คนสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็ก โดยรณรงค์และบงัคบัใช้กฎหมาย
ให้ประชาชนทิง้ขยะลงในถงัขยะ ไมเ่ชน่นัน้จะถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย อีกทัง้รัฐบาลตัง้เปา้หมายท่ี
จะสร้างพืน้ท่ีสีเขียวให้มากกว่าเดิม เช่น การสร้างสวน “โบทานิค การ์เด้น” (Botanic Garden)         
ท่ีประกอบด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ทัง้ได้สร้างสวนสาธารณะส าหรับเด็กขึน้ ใช้ช่ือว่า “Children 
Garden”  และสวนสาธารณะฟอร์ท แคนนิ่ง (Fort Canning Park) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะช่ือดงัแห่ง
หนึง่ท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศนิยมเดนิทางไปพกัผอ่น  

ประเด็น การจัดการสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับน า้ สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ประสบ
ปัญหาเร่ืองน า้จืดมาตัง้แตก่่อตัง้ประเทศ ราว 53 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่คริสต์ศกัราช 1965 ปัญหาท่ี
เกิดขึน้คือการขาดแคลนน า้จืด ในอดีตรัฐบาลสิงคโปร์ซือ้น า้จืดจากประเทศมาเลเซีย ประกอบกบัเม่ือ
มีการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึน้ มีประชากรเพิ่มมากขึน้ ปัญหาการขาดแคลนน า้จืดได้กลายเป็น
ปัญหาใหญ่มากขึน้ส าหรับประชาชนและรัฐบาลสิงคโปร์ ผู้ น าในอดีตคนหนึ่งท่ีช่ือ ลี กวน ย ู        
(Lee Kuan Yew) ซึ่งบริหารประเทศในช่วงเวลานัน้ได้ใช้เทคโนโลยีระดบัสูงมาช่วยจดัการน า้ใน
ประเทศ เป็นเทคโนโลยีท่ีบ าบดัน า้ท่ีใช้แล้วซึ่งเรียกว่า “น า้เสีย” โดยท าให้หลายเป็นน า้ท่ีมีคณุภาพดี 
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เป็นความพยายามของรัฐบาลท่ีต้องการลดปัญหาการขาดแคลนน า้ในการอุปโภคบริโภคของชาว
สิงคโปร์ อีกทัง้ยงัมีเทคโนโลยีท่ีท าให้น า้เค็มกลายเป็นน า้จืดได้ ท าให้ปัจจุบนัชาวสิงคโปร์มีน า้ด่ืมท่ี
สะอาดได้ใช้อุปโภค บริโภค เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพของน า้จืดท่ีประชาชนชาวสิงคโปร์ใช้อุปโภค 
บริโภคแล้วจะพบวา่น า้จืดในประเทศสิงคโปร์มีคณุภาพดีกว่าน า้จืดจากหลายประเทศ 

ประเด็น การจดัการสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับอากาศ สรุปได้ว่า เน่ืองจากสิงคโปร์มี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเกาะท่ีมีขนาดเล็ก เม่ือเกิดปัญหาด้านมลพิษ เช่น ถ้าหากมีการเผาขยะใน
บ้านเรือนก็จะส่งผลไปยงัเพ่ือนบ้านคนอ่ืนท่ีอาศยัอยู่ในละแวกใกล้เคียง ดงันัน้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงมี
นโยบายท่ีเข้มงวดในการควบคมุมลพิษ ทัง้การห้ามเผาขยะ ห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ ห้ามสบูบหุร่ี
ในอาคารทัว่ไป เว้นแตอ่าคารแหง่นัน้จะจดัสถานท่ีส าหรับสบูบหุร่ีไว้ให้ ถ้าหากบคุคลใดฝ่าฝืนก็จะถกู
ลงโทษ นอกจากนีรั้ฐบาลสิงคโปร์จะสง่เสริมให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือท่ีเรียกว่า MRT 
(Mass Rapid Transit) และใช้บริการรถขนส่งมวลชนอ่ืน เช่น รถประจ าทาง (รถเมล์) หรือรถแท็กซ่ี
แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เน่ืองจากเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้  รัฐบาล
สิงคโปร์เข้มงวดกบัผู้ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นต้นเหตขุองการเพิ่มมลพิษให้กบัเมือง
สิงคโปร์ โดยให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์จะต้อง
เข้มงวดกบัการดแูลการปลอ่ยของเสียของโรงงานอตุสาหกรรม 

 การออกแบบถนนส าหรับการจราจร แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นแรก การออกแบบถนนส าหรับรถวิ่ง  ประเด็นท่ีสอง การออกแบบถนนส าหรับคนเดิน         
ประเด็นแรก การออกแบบถนนส าหรับรถวิ่ง สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้างถนนส าหรับผู้ ขับข่ี
รถยนต์ และรถประเภทอ่ืนไว้อย่างเป็นระเบียบ สวยงาม แตท่ว่ารัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการ
ซือ้รถยนต์สว่นบคุคลลง โดยให้เหตผุลวา่พืน้ท่ีของประเทศมีจ ากดั ไม่สามารถขยายเพิ่มได้มากกว่านี ้
หากประชาชนใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะก็จะช่วยลดความแออัดของยานพาหนะบนท้องถนนได้    
ส่วนประเด็น การออกแบบถนนส าหรับคนเดินเท้า สรุปได้ว่า รัฐบาลได้ออกแบบทางเท้าท่ีประชาชน
และนักท่องเท่ียวเดินแล้วมีความปลอดภัยสูง โดยมักจะแยกออกจากถนนอย่างชัดเจน มีการจัด
ต้นไม้เป็นแนวแบ่งระหว่างถนนและทางเท้า อีกทัง้ยงัท าทางลาดไว้ส าหรับผู้พิการท่ีใช้รถเข็นให้ขึน้
และลงบนทางเท้าได้  

 การสร้างขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ แบง่ออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นแรก รถไฟฟ้าใต้ดิน ประเด็นท่ีสอง รถประจ าทาง ประเด็นท่ีสาม รถแท็กซ่ี ประเด็นท่ีส่ี      
ห้ามรถจกัรยานยนต์รับจ้างให้บริการสาธารณะ ในประเด็นแรก การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน สรุปได้ว่า 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีได้มาตรฐาน ตรงเวลา โดยติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้เกือบทุก
แห่งเพ่ือสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเท่ียว เป็นพาหนะท่ีประชาชนใน
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สิงคโปร์นิยมใช้บริการมากท่ีสุด ประชาชนชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่นิยมซือ้บัตรโดยสารแบบเหมา         
ท่ีเรียกวา่            “อีซ่ีลิงค์” เพราะมีราคาถกูกวา่การซือ้บตัรโดยสารเดนิทางแตล่ะครัง้  

ประเดน็ รถประจ าทาง สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้างรถประจ าทางท่ีทนัสมยั 
สะอาด อัตราค่าโดยสารไม่แพง ซึ่งประชาชนและนักท่องเท่ียวสามารถใช้แอพลิเคชั่นจาก
โทรศพัท์มือถือ (Smart Phone) ดเูวลาท่ีรถประจ าทางจะเดินทางมาถึงปา้ยรถประจ าทางซึ่งจะอยู่ไม่
ไกลกันมากนกั โดยทัว่ไปประชาชนจะใช้เวลารอรถประจ าทางไม่เกิน 15 นาที โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
มกัจะนิยมใช้กนัมากกวา่การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดนิ เน่ืองจากการเดนิทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินจะต้อง
เดนิเท้าเป็นระยะทางมากกวา่  

ประเด็น รถแท็กซ่ี สรุปได้ว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์
นิยมใช้บริการรถแท็กซ่ีกนัมาก โดยเฉพาะการเดินทางจากสนามบินไปยงัโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากเป็น
การขนสง่ท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภยัสงู ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลักกล่าวว่าเหตผุลหนึ่งท่ีการใช้
บริการรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์มีความปลอดภัยสูงเป็นเพราะข้าราชการท่ีเกษียณอายุแล้วนิยม
ขบัรถแท็กซ่ีให้บริการสาธารณะ จึงมีความซ่ือสตัย์ ตรงไปตรงมา ไม่มีการโก่งราคาค่าโดยสารหรือ
เอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว ประกอบกับรถแท็กซ่ีในประเทศสิงคโปร์จะทนัสมยั ไม่เก่าจนเกินไป      
และมีให้เลือกหลายประเภท ส่วนใหญ่จะให้นัง่ไม่เกิน 4 คน แต่มีรถแท็กซ่ีบางประเภทท่ีผู้ โดยสาร
สามารถนัง่ได้เกิน 4 คน ประเด็น ห้ามรถจกัรยานยนต์รับจ้างให้บริการสาธารณะ สรุปได้ว่า รัฐบาล
สิงคโปร์จะค านึงถึงความปลอดภยัของประชาชน เพราะเห็นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุด 
จงึไมอ่นญุาตให้มีรถขนาดเล็ก เชน่ จกัรยานยนต์รับจ้าง หรือรถตุ๊กๆสาธารณะให้บริการนกัท่องเท่ียว 
เน่ืองจากเห็นว่ามีโอกาสเกิดอุบตัิเหตไุด้ง่าย อย่างไรก็ตาม ชาวสิงคโปร์หลายคนโดยเฉพาะวยัรุ่นท่ี
นิยมซือ้ยานพาหนะท่ีเรียกกนัวา่ “สกู๊ตเตอร์” (Skooter) มาใช้ในการสญัจรไปมาแทนการเดนิเท้า 

7.3.2 การบังคับใช้อ านาจรัฐ  
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น การบงัคบัใช้อ านาจรัฐ แบง่ออกเป็น 2 

ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็แรก การบงัคบัใช้กฎหมายขัน้รุนแรง ประเด็นท่ีสอง การลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ 
ดงัตอ่ไปนี ้

o การบังคับใช้กฎหมายขัน้รุนแรง ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น
ย่อย ประกอบด้วย ประเด็นท่ีหนึ่ง การบงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิต ประเด็นท่ีสอง การบงัคบัใช้
กฎหมายเฆ่ียนตี ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายประหารชีวิต สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่า
ประเทศสิงคโปร์นัน้ประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชือ้ชาติ ในอดีตท่ีผ่านมามีการประทษุร้ายกนัจน
เป็นเหตุให้เกิดการล้มตายจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องบงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิตผู้ ท่ีกระท าผิด
ร้ายแรง ได้แก่ การประหารชีวิตผู้ ถือครองยาเสพติด เน่ืองจากเห็นว่าภัยจากยาเสพติดนัน้ร้ายแรง 
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และสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชน เพราะถือวา่คนคือทรัพยากรท่ีมีคา่สงูสดุในประเทศสิงคโปร์  
นอกจากการประหารชีวิตในคดียาเสพติดแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังประหารชีวิตผู้ ก่อเหตุฆาตกรรม
ร้ายแรง ท่ีผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้บงัคบัใช้กฎหมายประหารชีวิตผู้ เจตนาก่อเหตฆุาตกรรมมาแล้ว
หลายราย แม้วา่จะท าให้หนว่ยงานด้านสิทธิมนษุยชนจากตา่งประเทศวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสิงคโปร์
ว่าลงโทษผู้กระท าผิดรุนแรงเกินกว่าเหตุก็ตาม แต่รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงยืนยันบงัคบัใช้กฎหมายนี ้
ตอ่ไป  

ส่วนประเด็น การบงัคบัใช้กฎหมายเฆ่ียนตีนัน้ รัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่าเป็นการ
ลงโทษท่ีไมรุ่นแรง แตท่วา่ส าหรับประชาชนและชาวตา่งประเทศนัน้เห็นว่าการลงโทษโดยการเฆ่ียนตี
นัน้รุนแรง ประเด็นนีแ้บง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การเฆ่ียนตีผู้กระท าความผิด
โทรมหญิง ประเดน็ท่ีสอง การเฆ่ียนตีผู้กระท าความผิดท าลายทรัพย์สินสาธารณะ ประเด็น การเฆ่ียน
ตีผู้กระท าความผิดโทรมหญิงนัน้ สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ยงัคงบงัคบัใช้กฎหมายการเฆ่ียนตีอยู ่
โดยเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัการลงโทษผู้กระท าความผิด เป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้กระท าผิดเข็ดหลาบ 
ไม่ประพฤติผิดซ า้ ถึงแม้รัฐบาลสิงคโปร์จะมองว่าเป็นการลงโทษท่ีไม่รุนแรง แตใ่นความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้ ให้ข้อมลูหลกัมองว่าการลงโทษด้วยการเฆ่ียนตีเป็นการลงโทษท่ีรุนแรง นอกจากนี ้
รัฐบาลสิงคโปร์ได้บังคับใช้กฎหมายการเฆ่ียนตีผู้ กระท าความผิดท าลายทรัพย์สินสาธารณะ          
เช่น การเฆ่ียนตีผู้ สร้างความเสียหายผู้ ท่ีน าเหรียญไปวางไว้บนรถไฟให้รถไฟวิ่งทับ ปรากฏว่าราง
รถไฟเสียหายเล็กน้อย จงึถกูศาลสิงคโปร์พิพากษาให้รับโทษ  

o การบังคับใช้กฎหมายลิดรอนเสรีภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นแรก การลิดรอนเสรีภาพส่ือ ประเด็นท่ีสอง การลิดรอนเสรีภาพประชาชน ในประเด็นการ
ลิดรอนเสรีภาพส่ือโทรทัศน์ สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะควบคุมส่ือโทรทัศน์ได้อย่างเด็ดขาด 
บคุลากรในองค์กรส่ือโทรทศัน์ของประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบรัฐบาลได้มากนกั 
ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ส่ือโทรทศัน์ของสิงคโปร์ท าหน้าท่ีตรวจสอบรัฐบาลได้ “น้อยมาก” และใช้ค าว่า 
“แทบจะตรวจสอบไมไ่ด้เลย” ประกอบกบับคุคลท่ีท างานด้านส่ือโทรทศัน์ในสิงคโปร์ตา่งก็ต้องรู้ว่าสิ่ง
ใดท่ีสามารถน าเสนอได้ และเนือ้หาประเภทใดท่ีรัฐบาลไม่ต้องการให้น าเสนอ เพราะถ้าหากน าเสนอ
ออกไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมา กลา่วอีกนยัหนึง่ ผู้บริหารส่ือโทรทศัน์ในประเทศสิงคโปร์ตระหนกัว่า
จะต้องเซ็นเซอร์ตนเอง หาไม่แล้ว จะเกิดปัญหาติดตามมาอย่างแน่นอน ด้วยเหตนีุ ้จึงท าให้เสรีภาพ
ของคนในองค์กรส่ือโทรทศัน์ของสิงคโปร์มีน้อยมาก  

ส่วนการลิดรอนเสรีภาพของส่ือหนังสือพิมพ์ สรุปได้ว่าหนงัสือพิมพ์ในประเทศ
สิงคโปร์เป็นกระบอกเสียงให้กบัรัฐบาลด้วยการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรู้ว่ารัฐบาลมีโครงการหรือมี
นโยบายจะพัฒนาประเทศสิงคโปร์อย่างไร โดยการแจ้งข้อดี หรือความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนิน
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โครงการเพ่ือประโยชน์ของพลเมืองสิงคโปร์ คอลัมนิสต์แทบจะไม่มีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้น า เพราะเกรงว่าจะถกูลงโทษตามท่ีกฎหมายระบไุว้ ผู้ ให้สมัภาษณ์บาง
รายกล่าวว่าคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้าง  แต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์
เล็กๆน้อยๆ ท่ีไม่รุนแรง ไม่มีคอลมันิสต์รายใดท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรุนแรง เน่ืองจากเกรงว่าจะท า
ผิดกฎหมายความมัน่คงภายในของประเทศสิงคโปร์ และอาจจะขดัตอ่กฎหมายฉบบัอ่ืนๆอีก  

ประเดน็ การลิดรอนเสรีภาพส่ือสงัคม (Social Media) สรุปได้ว่า ชาวสิงคโปร์จะ
ให้ความส าคัญกับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “สมาร์ทโฟน” (Smartphone) มาก      
เห็นไ ด้จากการพกพาโทรศัพ ท์ เค ล่ือนท่ีติดตัว ไปตามสถานท่ีต่างๆ  มีพฤติกรรมการใ ช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่แตกต่างไปจากเยาวชนและประชาชนในหลายประเทศในเอเชีย  ชาวสิงคโปร์
นิยมใช้ส่ือสงัคม (Social Media) ท่ีทนัสมยั ซึ่งได้คดัลอก (Download) แอพลิเคชัน่ตา่งๆติดตัง้ไว้ใน 
“สมาร์ทโฟน” ของตนเอง การติดตามข่าวสารจาก “สมาร์ทโฟน” ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
หลากหลายกวา่ส่ือกระแสหลกัดงัเชน่ วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ์ 

ส่วนการลิดรอนเสรีภาพประชาชน สรุปได้ว่า รัฐบาลได้กล่าวอ้างถึงความ
หลากหลายทางเชือ้ชาติของพลเมืองในประเทศ โดยส่ือสารไปยงัประชาชนชาวสิงคโปร์ว่ารัฐบาลได้
พยายามพฒันาความเป็นอยู่ และคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนชาวสิงคโปร์เพ่ือให้มีชีวิตและความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยมุง่เน้นการพฒันาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้มากขึน้ และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีทนัสมยั ประกอบกบัประเทศสิงคโปร์มีลกัษณะท่ีแตกตา่งไปจากประเทศอ่ืนๆในเอเชีย
ความแตกต่างประการหนึ่งท่ีมองเห็นได้ชดัเจนคือ การท่ีประเทศประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลาย
เชือ้ชาติท่ีอาศยัอยู่ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มคนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละเชือ้ชาตินัน้ต่างก็มีวฒันธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ ท่ีแตกต่างกันไป ประกอบกับเหตกุารณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตคือ ประชาชนท่ีมี
เชือ้ชาติ ศาสนา แตกต่างกันลุกขึน้มาท าร้ายกันเองจนมีผู้ เสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยเหตุนี ้รัฐบาล
สิงคโปร์จึงจ าเป็นต้องบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเร่ืองนี ้ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่า
การแสดงความคดิเห็นของชาวสิงคโปร์เป็นเร่ืองท่ีต้องระมดัระวงั โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ผู้น า 
นโยบาย และการท างานของรัฐบาลสิงคโปร์  

ประเด็น  การให้ประชาชนลงทะเบียนรายงานตัวกับเ จ้าหน้า ท่ี รัฐก่อน
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล สรุปได้วา่ รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดแนวทางให้ผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยกบัรัฐบาลสิงคโปร์
จะต้องไปลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐก่อนท่ีจะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในท่ี
สาธารณะด้วยการให้ไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐก่อนการตัง้จุดวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งรัฐบาลได้จัด
สวนสาธารณะ “ฮองลิม” (Hong Lim Park) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเงียบสงบไว้ให้ตัง้จดุ
วิพากษ์วิจารณ์ ซึง่ประชาชนจะต้องด าเนินการไปตามล าดบัการลงทะเบียนไว้ ถ้าหากมีผู้ลงทะเบียน
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มาก ผู้ ท่ีเดนิทางมาลงทะเบียนช้ากวา่จะต้องรอให้ผู้ลงทะเบียนก่อนหน้านีด้ าเนินการให้เสร็จสิน้ก่อน 
เม่ือถึงคราวตนเองก็สามารถตัง้จุดวิพากษ์วิจารณ์ได้ ซึ่งการออกกฎเช่นนีท้ าให้ชาวสิงคโปร์จ านวน
หนึ่งรู้สึกไม่สบายใจ เกิดความรู้สึกอึดอดัใจท่ีถูกจ ากัดเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ซึ่งเป็น
เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นอยา่งอิสระนัน้ไมส่ามารถท าอะไรได้ จ าต้องเก็บความรู้สึกอึดอดันัน้
ไว้ในใจ เพราะเห็นวา่ท าแล้วไมไ่ด้เกิดประโยชน์อนัใดมากนกั  

7.3.3 การพัฒนาคน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเดน็ การพฒันาคน แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น 

ได้แก่ ประเดน็แรก การสง่เสริมการศกึษา ประเดน็ท่ีสอง การสร้างวฒันธรรม คา่นิยม ดงัตอ่ไปนี ้

o การส่งเสริมการศึกษา แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การให้
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และ รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่พลเมือง  ในประเด็นแรก            
คือ     การให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นัน้ สรุปได้ว่า  รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก าหนดให้ใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ เป็นภาษาราชการ โดยก าหนดให้
สถานศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  เพ่ือให้พลเมืองสิงคโปร์สามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้คล่องแคล่ว การก าหนดเช่นนีส้่งผลให้พลเมืองประเทศสิงคโปร์มีความเช่ียวชาญใน
เร่ืองภาษาท่ีหลากหลาย การท่ีประชาชนในประเทศสามารถส่ือสารภาษาจีนได้นัน้เอือ้ให้นกัลงทุน
จากประเทศจีนตดัสินใจเข้ามาลงทนุในประเทศสิงคโปร์มากขึน้ สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทุ่มเท
งบประมาณจ านวนมหาศาลให้กับการพัฒนาการศึกษาแก่พลเมืองของประเทศ เน่ืองจากเห็นว่า
ประชาชนเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของประเทศ จึงก าหนดนโยบายให้ทนุอดุหนนุการศกึษาจนเรียกได้
วา่แทบจะเป็นการศกึษาแบบให้เปลา่ ทัง้ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และระดบัอดุมศกึษา  

รั ฐบาลสิ งคโป ร์ ไ ด้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิ จัยส าห รับอาจาร ย์ ท่ีสอน
ระดับอุดมศึกษาจ านวนมาก โดยส่งเสริมให้อาจารย์ท่ีสอนในมหาวิทยาลัยให้ท างานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ เรียนโดยตรง    
ด้วยนโยบายการสง่เสริมให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรนีไ้ด้ส่งผลให้สถานศกึษาในประเทศสิงคโปร์ได้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศ จึงท าให้อาจารย์ท่ีสอนในระดบัอุดมศึกษาในสิงคโปร์อาจรู้สึกว่าถูก
กดดนัพอสมควร เห็นได้จากอตัราการลาออกท่ีมีจ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจงักับ
การควบคมุคณุภาพของอาจารย์มหาวิทยาลยั 

o การสร้างวฒันธรรม คา่นิยม แบง่ออกเป็น 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็น
แรก การสร้างวฒันธรรมรักการอา่นหนงัสือ ประเดน็ท่ีสอง การสร้างวฒันธรรมความสะอาด ประเด็น
ท่ีสาม การสร้างวฒันธรรมการแข่งขนั ประเด็นท่ีส่ี การสร้างวฒันธรรมปลอดคอร์รัปชัน่ และประเด็น
ท่ีห้า การสร้างวัฒนธรรมพหุนิยม ประเด็นแรก การสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน สรุปได้ว่ารัฐบาล
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สิงคโปร์สร้างคา่นิยมให้เด็กสิงคโปร์รักการอ่าน เน่ืองจากเห็นว่าการสร้างคา่นิยมให้เด็กรักการอ่าน
นัน้ท าได้ง่ายกว่าการท าให้ผู้ ใหญ่รักการอ่าน รัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสร้าง
คา่นิยมนี ้ตวัอยา่งเช่น การขอความร่วมมือกบัองค์กรตา่งๆให้ส่งเสริมให้มีการสร้างกิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่
การสร้างคา่นิยมรักการอา่นขึน้ในประเทศ และการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนท่ีมีหนงัสืออยู่ใน
บ้านซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วน าหนงัสือนัน้มาแลกกนัอ่าน โดยให้องค์กรต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน จดัพืน้ท่ีเพ่ือให้ประชาชนมารวมตวักัน และน าหนังสือมาแลกเปล่ียนกัน 
เป็นโครงการท่ีท าให้เยาวชนและประชาชนได้ประโยชน์จากการอ่านหนงัสือ ถือเป็นโครงการท่ีสร้าง
คา่นยิมให้เยาวชนและประชาชนรักการอา่น ประเดน็ตอ่มา คือ การพฒันาห้องสมดุส าหรับประชาชน 
สรุปได้ว่า รัฐบาลจัดโครงการห้องสมุดส าหรับประชาชนขึน้ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเข้า
ห้องสมดุ 

ประเดน็ การสร้างวฒันธรรมความสะอาด แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง 
การสร้างวินยัให้รักษาความสะอาด ประเด็นท่ีสอง จดัการผู้ท าหน้าท่ีเก็บกวาด ในประเด็น การสร้าง
วินยัให้รักษาความสะอาด สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะใช้ส่ือมวลชนในการรณรงค์ให้ประชาชนมี
วินยัในตนเอง โดยใช้ส่ือมวลชนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนกัถึงความสะอาด ความเป็นหน้าเป็นตา
ของประเทศ โดยให้ประชาชนรักษาความสะอาดทัง้ในท่ีพกัอาศยัและในท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะใน
ยา่นท่ีนกัทอ่งเท่ียวพบเห็นได้ง่าย เชน่ บริเวณสนามบนิชางฮี บริเวณใจกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งช็อปปิง้ 
ภายในเกาะเซนโตซา่ท่ีมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวสวยงามระดบัโลก ซึ่งจะสะอาดกว่าแห่งอ่ืน ทัง้นี ้การสร้าง
วินยัรักษาความสะอาดของชาวสิงคโปร์จะกระท าควบคูไ่ปกับการบงัคบัใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในสิงคโปร์มาหลายปีเห็นว่าเม่ือพูดถึงคนสิงคโปร์       
คนสว่นใหญ่จะนกึถึงคนสิงคโปร์ท่ีเป็นคนเชือ้สายจีน มีการศกึษาดี ท างานดี มีรายได้ดี โดยไม่ได้รู้ถึง
ความจริงท่ีว่าประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วยคนหลากหลายเชือ้ชาติ แต่ละเชือ้ชาติก็จะมีความ
แตกต่างกันไป แท้จริงนัน้คนสิงคโปร์ไม่ได้มีวินัยด้านความสะอาดมากมายนัก แต่ท่ีเห็นประเทศ
สิงคโปร์มีความสะอาดนัน้เป็นเพราะรัฐบาลเน้นสร้างให้สถานท่ีส าคัญดูสวยงาม เป็นระเบียบ 
สะอาด และบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีกล้องวงจรปิดสอดส่องดคูวามประพฤติของประชาชน 
ไมว่า่ใครก็ตามท่ีท าผิดกฎหมายก็จะถกูกล้องบนัทึกภาพ และจะส่งจดหมายมาถึงบ้านพกัอาศยัแจ้ง
ให้รู้วา่ตนเองได้ท าผิดกฎหมาย  

ประเด็น การสร้างวฒันธรรมการแข่งขนันัน้ รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งเน้นให้ประชาชน
แข่งขันกันทัง้การศึกษา การท างาน ในประเด็นการแข่งขันด้านการศึกษา สรุปได้ว่า รัฐบาลของ
ประเทศสิงคโปร์ในอดีตให้ความส าคญักับการพฒันาการศึกษา เน่ืองจากเห็นว่าจ าเป็นต้องพฒันา
คนก่อน รัฐบาลได้ใช้ส่ือสารมวลชนเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นความจ าเป็นท่ีพลเมืองจะต้องมี
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การศึกษาท่ีดี เพ่ือสร้างคนให้เป็นแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนสิงคโปร์จะ
แข่งขนักันเรียนมาก เน่ืองจากเห็นว่าการแข่งขนักันเรียนให้มีผลการเรียนดี จะท าให้มีโอกาสได้เข้า
เรียนตอ่ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียง และเม่ือส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจากสถานศกึษาท่ีมี
ช่ือเสียง ประกอบกับมีระดับผลการเรียนท่ีดีก็จะมีโอกาสได้เข้าท างานท่ีได้ค่ าตอบแทนสูง                 
มีสวสัดิการท่ีดี ซึ่งจะน ามาซึ่งการยอมรับ ช่ืนชม และมีโอกาสมีคณุภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต ประเด็น
ต่อมา การสร้างวฒันธรรมการแข่งขนักันท างาน สรุปได้ว่า หากเปรียบเทียบการแข่งขนักันท างาน
ระหวา่งชาวสิงคโปร์กบัคนไทยจะพบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั เหตผุลส าคญัเพราะการท่ี
ประเทศสิงคโปร์มีพืน้ท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก คนสิงคโปร์จ าเป็นต้องแขง่ขนักนัท างาน เพ่ือให้ผลของงาน
ออกมาดี เป็นท่ียอมรับของหัวหน้างาน มีศกัยภาพในการท างานด้านอ่ืนท่ีหลากหลายก็จะได้รับ
โอกาสท่ีดีกว่า การติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์นัน้จะรวดเร็วกว่าการติดต่อธุรกิจกับองค์กรหรือ
หนว่ยงานในประเทศไทย เน่ืองจากชาวสิงคโปร์จะมีคา่นิยมในการท างานท่ีฉับไว กระชบั ไม่พิธีรีตอง
มากนกั อีกทัง้การท างานก็มีความรวดเร็ว และกระตือรือร้นมากกวา่  

ประเดน็ การสร้างวฒันธรรมปลอดคอร์รัปชัน่ แบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
ประเดน็แรก การสร้างวฒันธรรมความซ่ือสตัย์ ประเดน็ท่ีสอง การน าเสนอข่าวเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ 
ในประเดน็แรก การสร้างวฒันธรรมความซ่ือสตัย์ สรุปได้ว่า ชาวสิงคโปร์มีช่ือเสียงเร่ืองการท่ีสามารถ
ควบคุมการคอร์รัปชั่นได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความซ่ือสัตย์ของนักการเมือง เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
และบคุลากรจากหน่วยงานต่างๆ เห็นได้จากการจดัอนัดบัจากหน่วยงานหลายแห่งในโลกท่ียกย่อง
ให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีคอร์รัปชัน่น้อยท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก การท่ีจะได้รับเกียรติหรือยกย่อง
เช่นนีย้่อมแสดงให้เห็นถึงการท่ีผู้ น าทางการเมือง และนักการเมืองในประเทศสิงคโปร์ยึดหลัก
คณุธรรมในการบริหารงาน ท าให้ข้าราชการและผู้คนในสิงคโปร์ตระหนกัถึงคณุธรรมในการท างานใน
องค์กร 

รัฐบาลสิงคโปร์เอาจริงเอาจังกับผู้ ท่ีประพฤติผิดหรือคอร์รัปชั่นในระดบัสูง
ก่อน วิธีการหนึ่งท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ท าคือ การให้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนกับเจ้าหน้าท่ีระดบัสูงใน
ระดับท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก เป็นการปิดช่องโหว่ท่ีอาจจะท าให้เกิดการ
คอร์รัปชัน่ได้ ตวัอย่างเช่น นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ จะได้รับเงินเดือนสงูมาก คิดเป็นเงิน
ไทยกว่า 80 ล้านบาทต่อปี มากกว่าเงินเดือนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายเท่าตัว            
การก าหนดเงินเดือนให้นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ให้สงูมากเช่นนีเ้ป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้
ผู้น าไม่อ่อนไหวกบัผลประโยชน์ท่ีอาจมีผู้ อ่ืนหยิบย่ืนให้เพ่ือแลกกับการบนัดาลประโยชน์ให้ มีผลท า
ให้นกัการเมือง ผู้น าทางการเมือง ข้าราชการ ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีเงินเดือนสงูปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ตนเองอยา่งตรงไปตรงมา  
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ประเด็น การสร้างวฒันธรรมปลอดคอร์รัปชัน่ สรุปได้ว่า จากท่ีได้รับชมข่าว
ทางสถานีโทรทัศน์ของประเทศสิงคโปร์เก่ียวกับในประเด็นการลงโทษผู้ประพฤติทจุริต ทัง้ในวงการ
นกัการเมือง ข้าราชการระดบัสูง พบว่ามีเห็นเป็นข่าวอยู่บ้าง แตไ่ม่มากนกั ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า    
สิ่งท่ีไม่ปรากฏเห็นเป็นข่าวนัน้ ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้สัมภาษณ์ยังเช่ือว่ายังคงมีการหา
ประโยชน์ใส่ตนจากการปฏิบตัิงานของนกัการเมือง ข้าราชการระดบัสูง เพราะเช่ือในหลักคิดท่ีว่า
มนษุย์ตา่งก็พยายามหาประโยชน์ใส่ตน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์เอาจริงเอาจงัในการลงโทษผู้
ประพฤตผิิดกฎหมายทางด้านการทจุริตในองค์กร การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดนีเ้ป็นส่วนส าคญัท่ี
ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนไมก่ล้าท าผิด เน่ืองจากไมต้่องการถกูจบัมาด าเนินคดีตามกฎหมาย  

ประเด็น วัฒนธรรมพหุนิยม แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก 
ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์ ประเดน็ท่ีสอง การสอนให้พลเมืองเคารพความหลากหลาย ในประเด็น
แรก ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์ สรุปได้วา่ คนสิงคโปร์จะมองว่าตนเองเป็นคนสิงคโปร์ ไม่ใช่คนจีน 
ถึงแม้ว่าจะสืบเชือ้สายมาจากบรรพบุรุษท่ีเป็นคนจีนก็ตาม ประเทศสิงคโปร์ประกอบไปด้วยคน
หลากหลายเชือ้ชาติ ได้แก่ ชาติพันธุ์ จีน ซึ่งอพยพมาตัง้แต่สิงคโปร์ยังไม่ได้แยกตัวออกมาจาก
ประเทศมาเลเซีย เป็นชนชาติท่ีอพยพมาตัง้แตรั่ฐบาลองักฤษยงัปกครองประเทศมาเลเซีย ชาวจีนท่ี
อพยพเข้ามาในสิงคโปร์ตัง้แต่อดีตคือ ชนชาติจีนเชือ้สายฮกเกีย้น ชนชาติจีนเชือ้สายแต้จิ๋ว ชนชาติ
จีนเชือ้สายกวางตุ้ง ชนชาตีจีนเชือ้สายไหหล า เป็นต้น  

หากเปรียบเทียบชาวสิงคโปร์เชือ้สายต่างๆดังกล่าวข้างต้นจะพบว่ามีชาว
สิงคโปร์ท่ีสืบเชือ้สาย “ฮกเกีย้น” มากกว่าเชือ้สายอ่ืน ความเป็นมาของชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลายู      
มีทัง้ชาวมลายดูัง้เดมิท่ีอาศยัอยูใ่นสิงคโปร์ และชาวมลายท่ีูอพยพมาจากประเทศอินโดนีเซีย เหตผุล
ท่ีชาวมลายูเชือ้สายอินโดนีเซียอพยพมายังประเทศสิงคโปร์ในอดีตนัน้เป็นเหตุผลเน่ืองจากความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ คือ การแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพ ส่วนความเป็นมาของชาวสิงคโปร์
เชือ้สายอินเดีย สรุปได้ว่า ในอดีตประเทศโลกท่ีหนึ่งท่ีเข้ามีอ านาจแถบมลายูได้เกณฑ์นักโทษจาก
ประเทศอินเดียให้ก่อสร้างถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน เม่ือนกัโทษชาวอินเดียจ านวนมากชดใช้
โทษหมดแล้วได้ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสิงคโปร์  

นอกจากนี ้ยงัมีชาวสิงคโปร์เชือ้สายบงัคลาเทศท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์
ในช่วงท่ีประเทศอังกฤษยังปกครองสิงคโปร์ ซึ่งเหตุผลของการอพยพเข้ามาคือการขายแรงงาน      
และการท าการค้า จึงเกิดเป็นชุมชนชาวอินเดียในประเทศสิงคโปร์ขึน้ เม่ือสิงคโปร์ประกาศแยกตวั
ออกมาจากมาเลเซียแล้วยังคงมีประชาชนจากหลากหลายชนชาติท่ีอาศยัอยู่ในสิงคโปร์ ทัง้ชาว
สิงคโปร์เชือ้สายจีน ชาวสิงคโปร์เชือ้สายอินเดีย ชาวสิงคโปร์เชือ้สายมลาย ูและชาวสิงคโปร์เชือ้สาย
อ่ืนๆ เม่ืออาศยัอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม จึงเกิดการสืบเชือ้สายข้ามชาติพนัธุ์ขึน้ ประเด็นต่อมา การสอน
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ให้พลเมืองเคารพในความหลากหลาย สรุปได้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมให้ยอมรับในความ
หลากหลาย โดยเฉพาะความหลากหลายทางเชือ้ชาติ โดยให้สถาบนัการศึกษาไม่เลือกปฏิบตัิต่อ
นกัเรียนในทุกระดบัชัน้ การให้เสรีภาพในการเลือกนบัถือศาสนา โดยท่ีรัฐจะไม่ก าหนดให้มีศาสนา
ประจ าชาต ิเน่ืองจากมีฐานคดิวา่ทกุศาสนาล้วนสอนให้ประพฤติด ี

อภปิรายผลการวิจัย    

จากการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้
นกัท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล: กรณีศกึษา พทัยา สิงคโปร์” ผู้ วิจยัมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย
ผล ดงัตอ่ไปนี ้

1. จากผลการศกึษาท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารในประเด็นการสร้างความปลอดภัย
ให้นักท่องเท่ียวในพัทยา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน                 
และเว็บไซต์น าเสนอเหตุการณ์การประทุษร้ายนักท่องเท่ียวเป็นเร่ืองหลัก ทัง้การประทุษร้ายต่อ
ร่างกายทกัทอ่งเท่ียว และการประทษุร้ายตอ่ทรัพย์สินนกัทอ่งเท่ียว ในสว่นการประทษุร้ายตอ่ร่างกาย
นักท่องเท่ียวนัน้มีทัง้การใช้ก าลังทุบ ต่อย ตี เตะ ถีบ และใช้อาวุธไม้ ขวด หมวกกันน็อค ท าร้าย
นักท่องเท่ียว ส่วนการประทุษร้ายต่อทรัพย์สินนักท่องเท่ียวนัน้ มีทัง้การลักทรัพย์นักท่องเท่ียว        
และการวิ่งราวทรัพย์ ผลการศกึษาในส่วนนีส้อดคล้องกบัผลการศกึษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีมองเห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ตอ่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา และมีความ
คดิเห็นตอ่การสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยา โดยมองว่า ปัญหาใหญ่
ประการหนึง่คือปัญหาอาชญากรรมในพทัยา ซึ่งผู้ ให้ข้อมลูหลกัเสนอว่าหน่วยงานรัฐในพทัยาควรจะ
ส่ือสารให้นักท่องเท่ียวระมัดระวังการฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ท่ีมักจะเกิดขึน้กับนักท่องเท่ียวบ่อยครัง้    
ความคิดเห็นนีส้อดคล้องกับผลการศึกษาจากเอกสารท่ีพบว่ามีกลุ่มบุคคลหลากหลายท่ีก่อเหตฉุก 
ชิง วิ่งราวทรัพย์นักท่องเท่ียว ทัง้กลุ่มสาวประเภทสอง (กระเทย) ท่ีก่อเหตุในพัทยาบ่อยครัง้ ทัง้
บริเวณชายหาดพัทยาใต้ บริเวณถนนคนเดิน (วอลกกิง้สตรีท) และบริเวณชายหาดจอมเทียน 
นอกจากกลุม่สาวประเภทสองประทษุร้ายตอ่นกัทอ่งเท่ียวแล้ว ยงัมีอีกหลายกลุ่มท่ีสร้างปัญหาให้กบั
นกัทอ่งเท่ียวในพทัยา ทัง้กลุม่วยัรุ่นท่ีก่อเหตกุระชากสร้อยคอทองค านกัท่องเท่ียว และคนร้ายรายอ่ืน
ท่ีมกัใช้หน้ากากอนามยัปิดบงัใบหน้า สวมหมวกกนัน็อค ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มาประกบและกระชาก
สร้อยคอทองค านักท่องเท่ียวซึ่งเกิดขึน้มาโดยตลอด ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ 
จฑุามาศ กนัตพลธิติมา (2559) ท่ีศกึษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์และทศันคติตอ่การท่องเท่ียวในเขตเมือง
พทัยา จงัหวดัชลบรีุ ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีส่งผลตอ่การกลบัมาเยือนซ า้” ผลการศกึษาของ
จุฑามาศพบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีทัศนะว่า “พัทยา” เป็นเมืองท่ีมีอาชญากรรมสูง       
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โดยรับรู้จากการพูดคุยกับบุคคลอ่ืนท่ีเป็นชาวต่างชาติด้วยกัน และรับรู้จากการน าเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชนในตา่งประเทศ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้นีส้ามารถอธิบายด้วยแนวคิด “ภาพลกัษณ์” ท่ีมอง
ว่าบุคคลจะรับรู้เร่ืองราว หรือสถานท่ีต่างๆ ผ่านส่ือหลากหลายประเภท เช่น โทรทัศน์ ภาพถ่าย        
หรือส่ือประเภทอ่ืน (Concise Oxford English Dictionary,2008, p.710) การท่ีบคุคลรับรู้หรือมี
ประสบการณ์ผ่านส่ือนัน้ท าให้บุคคลนัน้เกิดภาพประทับอยู่ในสมอง เม่ือนักท่องเท่ี ยวชาว
ต่างประเทศรับรู้ข่าวสารนีผ้่านส่ือมวลชน ท าให้เกิดภาพในสมองว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่ีมี
อาชญากรรมสงู ค ากล่าวนีส้อดรับกบัการศกึษาของโรบินสนั และ บาร์โลว์ (Robinson and Barlow, 
1959) ท่ีระบวุ่า “ภาพลกัษณ์” คือภาพท่ีเกิดขึน้ในจิตใจของบคุคลท่ีมีความรู้สึกนึกคิดตอ่สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ภาพในใจดังกล่าวอาจได้มาจากทัง้ประสบการณ์ตรง (Direct 
Experience) และประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) ของเขาเอง เม่ือบุคคลได้รับรู้
เก่ียวกับสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง บคุคลก็จะเลือกรับเอาบางเหตกุารณ์หรือ
บางเร่ืองราวนัน้เข้าไว้ในความทรงจ าของตนเอง จนเกิดเป็นภาพในใจขึน้มา และด้วยเหตนีุ ้ผู้บริหาร
เมืองพทัยาจึงจดัอบรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับผู้ประกอบการเตียงนัง่ชายหาดให้เข้าใจระเบียบการ
ให้บริการแบบใหม่ และให้ความรู้บุคคลท่ีเก่ียวข้องให้ให้ตระหนกัถึงความส าคญัท่ีจะต้องต้อนรับ
นักท่องเท่ียวอย่างอบอุ่น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังท่ีเกิดขึน้ ทัง้การถูกโก่งค่าโดยสาร การถูกโก่ง
คา่อาหารและบริการ โดยเห็นวา่ประเดน็เหลา่นีมี้ผลกระทบโดยตรงตอ่การท่องเท่ียวในพทัยา 

2.ในประเด็นการจดัอบรมเพ่ือสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียว ผลการศกึษาพบว่า
หน่วยงานรัฐในพทัยาได้จดัอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเตียงนัง่ชายหาดพทัยาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบปฏิบตัิแบบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการและต่อนกัท่องเท่ียว
ในพทัยา นอกจากการให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบปฏิบตัแิบบใหม่แล้ว ยงัให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้
ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในหลากหลายรูปแบบ แบง่ออกเป็น นกัท่องเท่ียว
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทัง้ถูกผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะ และถูก
แม่ค้าขายอาหารท่ีโก่งราคาแพงเกินจริง การจดัอบรมในครัง้นีจ้ึงเป็นขัน้ตอนการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ของผู้ประกอบการเตียงนัง่ชายหาดพทัยา เน่ืองจากการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยปรับปรุง 
พฒันา และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคล เพ่ือให้ได้ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้การอบรมเป็นการเพิ่มแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ให้บุคคลมีต่ออาชีพ ซึ่งใน
งานวิจัยชิน้นีผู้้บริหารเมืองพทัยาต้องการให้ผู้ประกอบวิชาชีพหมอนวดแผนไทยชายหาดพัทยามี
ทศันคติท่ีดีต่ออาชีพหมอนวดซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย จึงก าหนดให้คนไทยเท่านัน้ท่ีสามารถ
ประกอบวิชาชีพหมอนวดแผนไทยชายหาดพทัยาได้ และให้ความรู้ว่ามีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ได้รับความเสียหายจากคนต่างด้าวท่ีแฝงตัวเข้ามาท าอาชีพหมอนวดแผนไทย ซึ่งได้ลักทรัพย์
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นกัท่องเท่ียว บางรายขายบริการทางเพศ ซึ่งส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของหมอนวดแผนไทยอย่างมาก 
ผู้บริหารเมืองพทัยาจงึจดัอบรมหมอนวดแผนไทยชายหาดพทัยาให้ความรู้วา่อาชีพหมอนวดแผนไทย
เป็นอาชีพท่ีดี โดยหวังให้ทัศนคติท่ีดีนัน้ได้เป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้ประกอบอาชีพหมอนวดอย่าง
สร้างสรรค์ สอดรับกับการศึกษาของ พสุนิต สารมาศ นราภรณ์ ขันธบุตร และอุบลวรรณ อยู่สุข 
(2551) ท่ีศึกษาเร่ือง “ศึกษาหมอนวดแผนไทย :ผู้ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่”        
ผลการศกึษาพบว่า ภาครัฐของไทยมีนโยบายท่ีจะให้คนไทยได้น าเอาภูมิปัญญาไทยมาใช้ประกอบ
อาชีพ ซึง่ภมูิปัญญาหมอนวดแผนไทยเป็นภมูิปัญหาเก่าแก่ท่ีสามารถน ามายึดเป็นอาชีพได้ อีกทัง้ยงั
เป็นอาชีพท่ีมีศักยภาพในการจูงใจนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคญัเพื่อไมใ่ห้องค์ความรู้ทางด้านการนวดแผนไทยถกูลดทอนคณุคา่ลงเหลือเพียงสินค้าหรือ
บริการประเภทหนึง่เทา่นัน้ 

ส่วนประเด็นการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะของบุคคลนัน้ ผลการศึกษาพบว่า โรงแรม    
อมารี พทัยา และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ พทัยา ได้ร่วมกบัเมืองพทัยาจดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการ
ใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้กับพนกังานของโรงแรมอมารี พทัยา และโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ มิราจ บชิ รีสอร์ท พทัยา เพราะการใช้เคร่ืองมือดบัเพลิงท่ีเช่ียวชาญนัน้จะช่วยให้การดบัเพลิง
เป็นไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถดบัเพลิงในเบือ้งต้นได้ อีกทัง้ยงัจดัอบรมบคุลากรท่ีปฏิบตัิงาน
อยูใ่นโรงพยาบาล โดยให้พนกังานของโรงพยาบาล คนไข้ และผู้ เก่ียวข้องเกิดความช านาญในการใช้
อุปกรณ์ดบัเพลิง และให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีไฟ เน่ืองจากอุบตัิเหตุ
เพลิงไหม้นัน้เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้พนกังานของโรงแรมและพนกังานโรงพยาบาลมีทกัษะการ
หนีไฟอย่างคล่องแคล่ว สามารถปฏิบตัิตนขณะเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ถูกต้อง     
และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ซึ่งจะท าให้อุบตัิเหตเุพลิงไหม้นัน้สร้างความเสียหายให้น้อย
ท่ีสดุ 

3.ผลการศึกษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
ในประเด็น ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์พบว่า      
สิ่งส าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์มีความปลอดภัยสูงคือการ
บงัคบัใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์จะน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในกิจการต่างๆ เช่น 
การใ ช้กล้องวงจรปิดจ านวนมากติดตั ง้ ไ ว้ ใน ท่ีสาธารณะ ทั ง้บ ริ เวณถนนหนทางทั่ว ไป                      
ในห้างสรรพสินค้า ทางเดินไปยังรถไฟฟ้าใต้ดิน และในรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้
ประชาชนและนกัท่องเท่ียวในสิงคโปร์ไม่กล้าท าผิดกฎหมาย เพราะรัฐบาลได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
สอดส่องดแูล (Monitor) อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชัว่โมง จากผลการศกึษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกนั แม้วา่จะเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการท่ีแตกตา่งกนัข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจดุด้อย หรือเรียก
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ได้วา่เป็นสิ่งท่ีรัฐไทยจะต้องเร่งรีบปรับปรุงอย่างเร่งดว่นคือ การดแูลความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียวท่ี
เดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยา เพราะเม่ือเปรียบเทียบกบัการสร้างความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียว
ของรัฐบาลสิงคโปร์จะพบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นพ้องต้องกนัว่ามีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
มากกวา่การเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในพทัยา 

ผลการศึกษาสอดรับกับการศึกษาของ พรทิพา ปิยะกมลรัตน์ (2556) ศึกษาเร่ือง 
“สภาพแวดล้อมกบัการพฒันา : กรณีศกึษาพทัยาใต้” ผลการศกึษาพบว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในย่าน
พัทยาใต้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ทว่าได้เกิดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาท่ีผ่านมาคือ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม รัฐบาลไทยมีนโยบายท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และปัญหาสงัคมในพทัยา แตก่ารแก้ไขปัญหาของรัฐไม่สมัฤทธ์ิผล สาเหตท่ีุท าให้นโยบายของรัฐไม่
สมัฤทธ์ิผลนัน้เกิดจากการด ารงอยูข่องเครือข่ายผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน ทัง้ท่ีเป็นผู้ประกอบการ
และเป็นเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความสมัพันธ์กันในระบบอุปถัมภ์และพวกพ้อง      
จงึท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากล าบาก  

ผลการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์พบว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานของเมืองไว้อย่างดี ทัง้การพฒันาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ทัง้รถไฟฟ้าใต้ดิน 
รถโดยสารสาธารณะ (รถบสั) รถแท็กซ่ี การออกแบบถนนส าหรับการจราจร ทัง้ถนนส าหรับรถวิ่งและ
ถนนส าหรับคนเดินเท้า การพัฒนาแหล่งช็อปปิง้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ การพัฒนา
เกาะเซนโตซา่ให้เป็นเกาะแหง่ความสขุ การสร้างเมืองสีเขียว ปัจจยัดงักล่าวนีเ้ป็นไปตามแนวคิดการ
พฒันาประเทศสิงคโปร์ท่ีผู้น าในอดีตได้วางรากฐานไว้ให้ผู้น ารุ่นตอ่ไป คือการยกระดบัคณุภาพชีวิต
ของประชาชนชาวสิงคโปร์อย่างไม่หยุดยัง้  ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาท่ี
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเมืองทคัซนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดวิสยัทศัน์การพฒันา
เมืองไว้ว่าการพฒันาเมืองนัน้จะต้องพฒันาระบบส่ือสารมวลชนสาธารณะ สร้างชุมชนให้ปลอดภัย 
สร้างสุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน สร้างความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวและแหล่ง
สนัทนาการในเมือง สร้างงานท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีดี สร้างอากาศและน า้ท่ีมีคณุภาพดี และเป็น
เมืองศนูย์กลางธุรกิจ ประกอบกบัเม่ือเปรียบเทียบการก าหนดต้นแบบการพฒันาเมืองดงตนั มณฑล
เซ่ียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งก าหนดไว้ว่าการพฒันาเมืองดงตนันัน้จะต้องสร้างเมือง
ให้มีความทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีการปูหญ้าหรือปลูกพืชคลุมหลังคา มีการจัดท า
กระบวนการน าน า้ท่ีใช้แล้วไปใช้ใหม่อีกครัง้ ส่วนด้านการขนส่งมวลชนนัน้ผู้ บริหารเมืองดงตัน
ก าหนดให้รัฐออกระเบียบใช้รถเมล์ปลอดมลพิษด้วยการใช้เชือ้เพลิงไฟฟ้า มีบริการอินทราเน็ต
ส าหรับพยากรณ์เวลาในการสญัจรไปยงัสถานท่ีเป้าหมาย การประสานส่งเสริมให้ผู้ ท่ีเดินทางไปใน
ทิศทางเดียวกันใช้ยานพาหนะร่วมกัน การห้ามใช้รถจักรยานยนต์แบบเก่า ให้ใช้รถจักรยานยนต์
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ไฟฟ้าหรือรถจกัรยานแทน การออกแบบถนนส าหรับผู้ขบัข่ีรถจกัรยาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างเมือง
ให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวมีความปลอดภัยนัน้จะต้องค านึงถึงปัจจยัดงัท่ีกล่าวมานี  ้ ในขณะท่ี
ปัจจยัท่ีกล่าวมานีแ้ทบจะไม่มีผู้ ให้ข้อมูลหลกัรายใดมองว่ามีในเมืองพทัยา จากการเปรียบเทียบกับ
วิสยัทศัน์การพฒันาของมณฑลดงตนั เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน กบัวิสยัทศัน์การพฒันาเมืองทคัซนั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นว่าเป็นไปตามแนวคิดองค์ประกอบของการท่องเท่ียว ท่ีประกอบด้วย
ปัจจยัส าคญั 6 ประการ ได้แก่ ประการแรก ได้แก่ การขนส่งมวลชน รัฐจะต้องพฒันาให้นกัท่องเท่ียว
เดินทางสญัจรไปมาได้สะดวก ประการท่ีสอง สถานท่ีพกัอาศยั จะต้องมีความปลอดภยั ประการท่ี
สาม ความดงึดดูใจ ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวนัน้จะต้องมีเสน่ห์บางประการท่ีดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวเดินทาง
ไปเยือน ประการท่ีส่ี ความสามารถในการเข้าถึง ซึ่งหมายถึง นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปได้ไม่
ยากล าบาก ประการท่ีห้า คือ สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ปรารถนา ส่วนประการท่ีหก คือ การสร้างความสนุกสนานร่ืนเริงใจให้นักท่องเท่ียว เน่ืองจาก
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางไปพกัผอ่นในสถานท่ีตา่งๆยอ่มต้องการความบนัเทิงร่ืนเริงใจ 

การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์บงัคบัใช้กฎหมายขัน้รุนแรงเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวในประเทศ เช่น การลงโทษผู้ เสพย์และจ าหน่ายยาเสพติดอย่างรุนแรง  ท าให้
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีประสบปัญหาเก่ียวกับยาเสพติดน้อยมาก เม่ือน าผลการศึกษานีม้า
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารในบทท่ี 4 ท่ีผู้ ก่อเหตุกระชากกระเป๋าเงิน 
กระชากสร้อยคอทองค า และฉกทรัพย์สินนักท่องเท่ียว ท่ีอ้างว่าท าไปเพราะต้องการเงินไปใช้ 
บางส่วนต้องการน าเงินไปซือ้ยาเสพติด และบางส่วนหมดตวัจากการเล่นการพนนั ซึ่งเกิดขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองในพทัยา แสดงให้เห็นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ ในประเด็นนีส้อดคล้องกับ
ค าให้สมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมลูหลกับางรายท่ีเห็นว่าการท่ีกฎหมายในประเทศไทยก าหนดให้ผู้ท าผิด
จะต้องช าระเงินคา่ปรับจ านวนไมม่ากนัน้มีผลตอ่การกระท าผิดท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้ ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมลู
หลกับางรายมองว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่ใช่เร่ืองการก าหนดอตัราโทษ การท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาว
ตา่งประเทศในพทัยาไมป่ลอดภยัเป็นเพราะการละเลย หละหลวมในการบงัคบัใช้กฎหมาย  

เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษาท่ีระบุว่าการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐละเลย หละหลวมในการ
บงัคบัใช้กฎหมายในพัทยานัน้น ามาซึ่งปัญหาหลายประการ สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ ให้
ข้อมูลหลักท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ท่ีมองว่าสาเหตุหลักท่ีท าให้นักท่องเท่ียวในพัทยาไม่
ปลอดภยัมาจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐไมเ่ข้มงวดกบัการท าตามหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตทุ าให้เกิด
อบุตัิเหตบุ่อยครัง้ ทัง้อุบตัิเหตท่ีุเกิดจากลิฟท์โดยสารของโรงแรมตกเพราะลวดสลิงขาด อุบตัิเหตท่ีุ
เกิดจากการไมเ่ข้มงวดกบัผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ย้อนทิศทาง (ย้อนศร) ท่ีชนนกัท่องเท่ียวซึ่งก าลงัเดิน
บนทางเท้า อุบตัิเหตท่ีุเกิดจากการข่ีจกัรยานยนต์บนทางเท้า ท าให้นกัท่องเท่ียวจ าต้องเล่ียงไปเดิน
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บนถนนท่ีมีผู้ ขับข่ียานพาหนะไปมาตลอดเวลา และการไม่เข้มงวดกับผู้ ประกอบการรายย่อยใน
พทัยาท่ีตัง้วางสิ่งของบนทางเท้าจนท าให้นกัท่องเท่ียวจ าต้องเล่ียงไปเดินบนถนนจนถูกรถเฉ่ียวชน  
ตลอดจนการไมเ่ข้มงวดกบัผู้ประกอบการรายยอ่ยและประชาชนท่ีไมค่ดัแยกขยะ และไม่ทิง้ขยะลงใน
ถังขยะ ท าให้ทัง้ขยะเปียกและขยะแห้งผสมปนเปกันจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนกัท่องเท่ียว ปัญหา
เหล่านีล้้วนเกิดจากการละเลย ไม่เข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายทัง้สิน้ ผลการศึกษาสอดรับกับ
การศึกษาของ ธนกฤต ยิ่งยง (2557) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจ พฤติกรรม และประเภทการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาของนกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซีย” ผลการศกึษาพบวา่ นกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซียมองว่าสิ่งอ านวย
ความสะดวก การให้บริการขนสง่มวลชนสาธารณะ และการสาธารณสขุด้านความสะอาดของอาหาร
ในพทัยายงัไมดี่พอ  

นอกจากการไม่เข้มงวดดงักล่าวแล้ว ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์มอง
วา่ความแตกตา่งประการหนึง่ระหวา่งรัฐไทยกบัรัฐสิงคโปร์คือเจ้าหน้าท่ีรัฐประเทศสิงคโปร์จะเข้มงวด
กบัการตรวจสอบประวตัผิู้ ท่ีจะเดนิทางเข้าประเทศสิงคโปร์อย่างเข้มงวด การตรวจสอบประวตัิบคุคล
ท่ีต้องการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์อย่างเข้มงวดส่งผลโดยตรงตอ่อาชญากรรมท่ีเกิดขึน้น้อยมาก 
ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบัรายงานองค์กรเสวนาเศรษฐกิจโลก (World Economy Forum: WEF)    
ท่ีระบวุา่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศได้รับอนัตรายมากท่ีสดุ จากจ านวน
ท่ีส ารวจ 136 ประเทศ โดยเฉพาะ “พทัยา” ยะลา นราธิวาส และสงขลา ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับอนัตราย
บ่อยครัง้ โดยเฉพาะพัทยานัน้ขึน้ช่ือในเร่ืองวัยรุ่นและแก๊งรถจักรยานยนต์ฉก ชิง วิ่งราว ลักขโมย  
และท าร้ายนกัท่องเท่ียว ซึ่งประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัรองลงมาคือ คองโก แอฟริกาใต้ 
ซาด มาลี เคนยา และไนจีเรีย 

ผลการศึกษาในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์
พบวา่ การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้สถานศกึษาในสิงคโปร์ทกุแห่งใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการ
สอน และการก าหนดให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ นอกเหนือจากภาษาจีน มลายู ทมิฬ นั น้ 
มีผลท าให้นกัท่องเท่ียว และนกัลงทนุชาวต่างประเทศหนัมาท่องเท่ียวและลงทนุในประเทศสิงคโปร์ 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความสนใจของนกัลงทุนจากต่างประเทศท่ีนิยมลงทนุในประเทศสิงคโปร์จะเห็น
วา่เหตผุลหนึง่เป็นเพราะชาวสิงคโปร์ส่ือสารภาษาองักฤษได้ดีกว่าคนไทย ผลการศกึษาในประเด็นนี ้
สอดรับกบัการศกึษาของ สมชาย ปรักมาศ (2549) ท่ีศกึษาเร่ือง การวิจยัการประเมินโครงการศนูย์
ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวและรักษาความปลอดภัยจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้
จากการด าเนินโครงการคือข้อจ ากดัในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ อีกทัง้ยงัสอดรับ
กบัการศกึษาของ นภาวดี พยคัฆโส (2554) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาว
รัสเซียท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียมี
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ทศันคติดีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในพัทยาท่ีมีความน่าสนใจ มีธรรมชาติท่ีสวยงาม แต่ทว่า สิ่งท่ีต้อง
แก้ไขคือการส่ือสารภาษาองักฤษของคนไทยท่ีไม่ดีนกั  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ผู้ วิจัยแบ่งการเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัยชิน้นี อ้อกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่วนท่ีสอง ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยใน
อนาคต ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากผลการศึกษาในประเด็นการประทุษร้ายนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในพัทยาท่ี

พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคนไทยเป็นผู้ก่อเหต ุทัง้การประทษุร้ายตอ่ร่างกายด้วยการใช้ก าลงัทุบ ตอ่ย 
ตี เตะ ถีบ และการใช้อาวุธปืน มีด ขวด ท าร้ายนักท่องเท่ียวนัน้ พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการท่ี
เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่เข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายลงโทษผู้กระท าความผิด ท าให้ผู้กระท าผิดมกัจะก่อ
เหตเุป็นประจ า ซ า้แล้วซ า้เล่า ดงัผลการวิจยัท่ีระบุว่ากลุ่มสาวประเภทสองในพัทยามักจะท าทีเข้า
พูดคยุ กระเซ้าเย้าแหย่ โอบกอดนกัท่องเท่ียว เม่ือนกัท่องเท่ียวเผลอผู้ก่อเหตไุด้ฉกกระเป๋าเงินของ
นกัท่องเท่ียวหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว บ้างก็กระชากสร้อยคอทองค าของนกัท่องเท่ียวแล้วรีบหลบหนี
ไป ซึ่งจากการวิจยัเอกสารพบว่าเหตกุารณ์ในลกัษณะนีเ้กิดขึน้บ่อยครัง้ ทัง้บริเวณริมถนนพทัยาใต้ 
บริเวณชายหาดพทัยาใต้ยามค ่าคืน บริเวณชายหาดจอมเทียน บริเวณถนนในซอยนกัท่องเท่ียวเดิน
กลบัเข้าโรงแรมท่ีพกั และบริเวณถนนคนเดิน (วอล์กกิง้สตรีท) ซึ่งผู้ เห็นเหตกุารณ์บริเวณใกล้เคียง
สามารถจดจดลักษณะของผู้ก่อเหตไุด้เป็นอย่างดี เน่ืองจากผู้ก่อเหตมุักจะก่อเหตุบริเวณดงักล่าว
บอ่ยครัง้ อีกทัง้ผู้ก่อเหตจุ านวนหนึ่งถกูเจ้าหน้าท่ีต ารวจจบักมุและด าเนินคดีตามกฎหมายหลายครัง้ 
แต่ทว่าเหตุการณ์ในลักษณะนีย้ังคงเกิดขึน้อยู่ในพัทยา ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ  
โดยแบง่ออกเป็น 2 หนว่ยงานใหญ่ ดงันี ้

2.1 ข้อเสนอแนะตอ่รัฐบาล 
จากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในพทัยา และผู้ ให้ข้อมูล

หลกัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน แต่ได้ผลการวิจยัในทิศทาง
เดียวกนั คือ การท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศในพทัยาไม่ปลอดภยันัน้มีสาเหตมุาจากการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ ผู้วิจยัเสนอให้รัฐบาลก าหนดนโยบายให้หน่วยงานรัฐทัง้ในส่วนกลาง
และหน่วยงานท้องถ่ินเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่เช่นนัน้จะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้  
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2.2 ข้อเสนอแนะตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพทัยา 
จากผลการศึกษาท่ีพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศถูกคนร้ายฉก ชิง วิ่งราว

ทรัพย์สิน ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า ผู้ วิจยัเสนอให้เมืองพทัยาเป็นเจ้าภาพในการสร้างเครือข่ายปกป้อง
นกัท่องเท่ียว โดยเชิญผู้ ขบัข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ประกอบการรถสองแถว ชาวต่างประเทศท่ี
พ านกัอยู่ในพทัยา ผู้ประกอบการรายย่อยในพทัยา และประชาชน เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
ปกป้องนักท่องเท่ียวในพัทยา เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าหลายเหตุการณ์ท่ีมีการประทุษร้าย
นักท่องเท่ียวนัน้ ผู้ ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงท่ีเกิดเหตุจะเป็นผู้ จับกุมคนร้ายได้  และเสนอแนะให้
หนว่ยงานสว่นท้องถ่ินในพทัยาบงัคบัใช้กฎหมายให้เข้มงวดเพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในอนาคต 
ผู้ ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในพัทยาสามารถศึกษาใน

ประเด็น “กลุ่มชาวต่างประเทศท่ีสร้างอิทธิพล” หรืออาจเรียกว่า “แก๊งมาเฟีย” ในพทัยา ซึ่งจากการ
พูดคุยกับผู้ ให้ข้อมูลหลักพบว่ามีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งล้วนสร้างปัญหาให้กับประชาชน เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และนกัทอ่งเท่ียวในพทัยา เน่ืองจากมีผู้ท าวิจยัเร่ืองนีน้้อยมาก 
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http://www.manager.co.th/
http://www.sanook.com/
http://www.pptv.tv/
http://www.pattayawatchdog.com/
http://www.manager.co.th/


323 
 

ภาคผนวก 
 

ภาพท่ี 1 

แสดงผู้วิจัยขณะรอเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 

แสดงผู้วิจัยลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลท่ีพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



324 
 

ภาพท่ี 3 

แสดงผู้วิจัยเดนิทางไปพูดคุยกับนักวิชาการด้านการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยแห่งชาตสิิงคโปร์  

(National University of Singapore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4 

แสดงผู้วิจัยรอผู้ให้สัมภาษณ์ 

บริเวณชัน้ล่างของอาคารคณะศิลปะและสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแห่งชาตสิิงคโปร์  

(National University of Singapore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Title
	Abstract
	Acknowledgement
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Chapter7
	Reference
	Appendix

