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ในช่วงแรกผูค้ า้ รวมตัวกันเพื่อประท้วงการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่ แต่ก็รวมตัวกันได้ไม่นาน เพราะ
ไม่อาจต่อต้านเจ้าหน้าที่ได้นาน จะต้องเอาเวลาที่มีไปทํามาหากินเลี้ยงปากท้อง จึงทําให้สถานการณ์
ทุเลาลง การจัดระเบียบจึงเป็ นไปด้วยดีแต่อ ย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ยงั คงตรึ งกําลังไว้และค่อ ยๆลดลง
ตามลํา ดับ 3) แนวทางในการจัด ระเบี ย บหาบเร่ แ ผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร ให้ไ ด้มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผลนั้น พบว่าควรสอบถามทําประชาพิจารณ์ จาก
ชุมชนประชาชนผูอ้ าศัยอยูพ่ ้นื ที่น้ นั ก่อนว่าต้องการให้พ้ืนที่ของตนเป็ นอย่างไรต้องการให้มีผูค้ า้ แผง
ลอยหรื อไม่ หากพบว่าต้องการให้มีผคู ้ า้ และต้องการจัดระเบียบให้เป็ นที่เรี ยบร้อยนั้น สามารถทําได้
โดยการตีเส้นแบ่ งอาณาเขตของผูค้ า้ สามารถตั้งขายได้บ นพื้น ที่เท่ าใดที่ จะไม่ ล ะเมิ ด ทางเดิ น ของ
ประชาชน ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้สะดวก เก็บแผงลอยทุกครั้งหลังจากปิ ดร้าน เจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัดไม่ทุจริ ตประพฤติมิชอบ
ดังนั้นหากกรุ งเทพมหานครต้องการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในกรุ งเทพมหานครให้สาํ เร็ จ
ยิง่ ขึ้น และเป็ นไปได้ด้วยดี ควรนําผลการศึกษาวิจยั เชิงคุ ณภาพนี้ ไปเป็ นแนวทางในการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยต่อไป
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police officers, and soldiers were deployed to secure the area, pushing off street vendors from the
area and reclaiming the street sidewalks. The people were satisfied with the results.

,,

2) Regarding issues and obstacles in organizing street vendors at Pak Khlong Talat Market,
Phra Nakl\.on District, Bangkok, the vendors did not cooperate with the organization, attempting to
continue. to their businesses illegally on the sidewalks. Initially, the vendors gathered to protest the
officers. The protest did not last very long, as the vendors surrendered and continued their
businesses elsewhere. The situation was improved, and the officers slowly retreated from the area.
3) Regarding a solution for effective and efficient organization of street vendors at Pak
Khlong Talat Market, Phra Nakhon District, Bangkok, the study suggested that there should be a
public hearing to survey the residents in the area to see what they would like their community to be
like. In case the public wanted the vendors to stay, with more organization, the issue might be
solved by zoning the territory to clearly designate and limit the area open for businesses that did not
infringe the public rights to use the sidewalks. This would allow for convenient traverse on the
sidewalks. The businesses must be completely removed from the sidewalks when closed. The
officers must be strict with enforcement and not conduct in any corrupt activities.
Keywords : Organization, Street, Vendors, Sidewalks , Pak Khlong Talat Market
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตลาดเป็ นสถานที่ ที่ มีความสําคัญ ต่อ การดําเนิ น ชี วิต ของประชาชนทั้งในเขตเมื อ งและ
ชนบท เริ่ ม จากเป็ นสถานที่ ที่ มี ก ารซื้ อ ขายสิ น ค้าในรู ป ของวัต ถุ ดิ บ และสําเร็ จ รู ป เป็ นประจํา
เพื่อการอุปโภคและบริ โภค (เกียรติ จิวกุลและคณะ,2525:1) เพราะความต้องการของผูค้ นจะได้รับ
การตอบสนองต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสิ นค้า บริ การ การเงินข่าวสารข้อมูลในตลาดอย่างต่อเนื่ อง
อยู่ตลอดเวลา ตลาดจึงเป็ นสถานที่แห่ งใดแห่ งหนึ่ งหรื อหลายสถานที่ต้ งั อยู่ใกล้กันในบริ เวณใด
บริ เวณหนึ่ง ที่มีทาํ เลเหมาะสมเป็ นองค์ประกอบของพื้นที่ชุมชนในด้านเป็ นย่านศูนย์กลาง
ปากคลองตลาด เขตพระนครเป็ นสถานที่หนึ่งที่มีทาํ เลเหมาะสมในการด้านการค้า เป็ นย่าน
ศูนย์กลางของกรุ งเทพมหานคร จึงเป็ นตลาดที่รองรับการซื้ อขายผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่
ทั้งการค้าปลี กและค้าส่ งในกรุ งเทพมหานครรวมถึ งระดับภูมิภาคด้วย ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะถื อ กันว่า
ตลาดกรุ งเทพมหานครเป็ นตลาดกลางหรื อ ตลาดปลายทางในแง่การส่ งออก คือสิ นค้าจากจังหวัด
ต่างๆทั่วประเทศจะมารวมกัน ที่ ต ลาดนี้ แล้ว จึงแจกจ่ายไปยังจัง หวัด ต่างๆหรื อ ส่ งออกไปขาย
ในตลาดต่างประเทศทางการค้าของปากคลองตลาดสามารถดํารงอยู่ได้จนถึ งปั จจุบ ันเนื่ อ งจาก
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตลาดก่อให้เกิดการพัฒนาในพืน้ ที่อย่างต่อเนื่อง
พ่อ ค้าแม่ คา้ ที่ ต ลาดปากคลองตลาดนี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นหาบเร่ แผงลอย ซึ่ งหาบเร่ แ ผงลอย
เป็ นอาชี พ หลัก ของคนกลุ่ ม หนึ่ งที่ อ าศัย อยู่ในเมื อ งใหญ่ อ ย่างกรุ ง เทพมหานครเป็ นกลุ่ ม คน
ที่ดอ้ ยโอกาส แต่สามารถประกอบอาชีพที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ เป็ นอาชีพที่โอบอุม้
ให้ผมู ้ ี รายได้น้อ ยสามารถอยู่ได้ในเมื องใหญ่ หากมองผิวเผินหาบเร่ แผงลอยอาจเป็ นเพียงวิถีชีวิต
ของคนทัว่ ไป แต่ทว่าภาพเหล่ านี้ คือการดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิ ดการหมุ นเวียน
ของรายได้
หาบเร่ แผงลอยบนทางเท้าในกรุ งเทพมหานครเป็ นกิจกรรม เพื่อพาณิ ชยกรรมประเภทหนึ่ ง
ที่ก่อให้เกิ ดปั ญหามากมายขึ้นในชุมชนเมื องเนื่ องจากผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอยได้เข้าครอบครองพื้นที่
บนทางเท้าและถนนสาธารณะ ในบริ เวณที่มีประชาชนสัญจรไปมามาก เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจกรรมการค้าโดยคํานึ งถึงแต่ผลประโยชน์ทางการค้าของตนเองเป็ นสําคัญ จึงก่อ ให้เกิดปั ญหา
การกีดขวางทางสัญจรของประชาชนและเกิดความสับสนต่อระบบการสัญจรทั้งบนทางเท้าและ
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ถนนสาธารณะ เป็ นผลเสี ยต่อระบบการคมนาคมขนส่ งของชุมชนเมือง ยังผลให้เกิดความสู ญเสี ย
ทางเศรษฐกิจและปั ญหาความไม่ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนซึ่ งนับเป็ นจํานวน
มหาศาล นอกจากนี้ กิจกรรมการค้าหาบเร่ แผงลอยบนทางเท้า ยังก่อ ให้เกิ ดปั ญ หาความสกปรก
ปั ญหาในด้านสุ ขภาพอนามัย และปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของชุมชนเมื อง เนื่ อ งจาก
ผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอยไม่ได้คาํ นึงถึงการรักษาความสะอาด ทั้งกับสินค้าและสถานที่ประกอบการและ
ยังอาจเป็ นพาหนะแพร่ เชื้ อ โรคต่าง ๆ ได้อ ย่างรวดเร็ ว และกิ จกรรมหาบเร่ แผงลอยบนทางเท้านี้
เป็ นองค์ป ระกอบของชุ ม ชนเมื อ งที่ สําคัญ ซึ่ งมี ผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อ สภาพแวดล้อ มและ
ทัศนี ยภาพของชุม ชนเมื องปั ญหาประการสําคัญ อันเนื่ อ งจากกิ จกรรมหาบเร่ แผงลอยบนทางเท้า
ในกรุ ง เทพมหานครอี ก ประการหนึ่ ง ได้แ ก่ ปั ญ หาการปฏิ บ ัติ ผิ ด กฎหมาย และเป็ นตัว อย่า ง
ในการปฏิบตั ิผิดกฎหมายเนื่ องจากผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอยประกอบกิจกรรมการค้า โดยไม่มีใบอนุ ญาตใด ๆ
และการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่ วนรวม โดยการเข้าครอบครองพื้นที่บนทางเท้า และ
ถนนสาธารณะเพื่อ ประกอบกิ จกรรมการค้าของตน เป็ นตัวอย่างทําให้ร้านค้าต่าง ๆ ริ มทางเท้า
ที่ประกอบการอย่างถูกกฎหมาย พยายามวางสินค้าของตนบนทางเท้าบ้าง เพื่อเสนอขายสิ นค้าและ
กีดกันคู่แข่งที่เป็ นหาบเร่ แผงลอย กรุ งเทพมหานครจึงได้จดั ตั้งหน่ วยงานขึ้นมากํากับโดยตรงคือ
สํานักเทศกิจ เพือ่ จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยทัว่ พื้นที่กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานครมีนโยบายจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาดเขตพระนคร
กรุ งเทพมหานครให้ มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้อ ย แต่ ท ว่า จากสภาพที่ ผ่ านมาการจัด ระเบี ย บ
เป็ นไปด้วยความล่ าช้า ยุ่งยาก สับ สน แล้วยังถู ก ประชาชนไม่ เห็ นด้วยคัด ค้านแต่เนื่ อ งจากเป็ น
นโยบายสําคัญ กรุ งเทพมหานครก็ยงั ยืนยันที่จะดําเนินการต่อไป
หาบเร่ แผงลอยเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปี เนื่องจากกรุ งเทพมหานครเจริ ญเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ ว ประชากรเพิ่มขึ้นและเป็ นศูนย์รวมในทุกๆด้าน จํานวนหาบเร่ แผงลอยก็เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งสรุ ปปั ญหาหาบเร่ แผงลอยได้ดงั นี้ (พรรณิ ลยั นิติโรจน์,2551:4-7)
1. ปั ญ หาการสัญ จรไป-มาของประชาชน และยวดยาน นับ ว่าเป็ นปั ญ หาที่ สําคัญ ที่ สุ ด
กล่าวคือ หาบเร่ แผงลอยกีดขวางทางเท้า และถนนสาธารณะ
2. ปั ญหาเกี่ ยวกับสุ ขภาพ และอนามัย เนื่ อ งจากก่ อ ให้เกิ ดความสกปรกแก่ ทางเท้า และ
ถนนสาธารณะ หากจะใช้พระราชบัญ ญัติสาธารณสุ ขก็ทาํ ได้ยาก เมื่ อ เกิ ดโรคติดต่อ
ผูค้ า้ หาบเร่ และแผงลอย จะเป็ นพาหะแพร่ เชื้อโรคต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
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3. ปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เนื่องจากชอบวางของเกะกะ กีดขวางทางเท้า และ
ถนนสาธารณะ ขาดระเบียบวินัย ไม่ ส่งเสริ มความเจริ ญ ด้านวัฒนธรรมของประเทศ
ส่วนใหญ่ในประเทศที่พฒั นาแล้วจะไม่มีหาบเร่ -แผงลอยเกะกะอยูใ่ นเมืองใหญ่ ๆ
4. ปั ญหาด้านการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่ยตุ ิธรรม เมื่อเทียบกับผูท้ าํ การค้าในร้านค้าอย่าง
ถูกต้อ งตามกฎหมาย เพราะว่าหาบเร่ - แผงลอยใช้ทุน น้อ ย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ น้อ ยกว่า
จึงสามารถขายสินค้าในราคาที่ต่าํ กว่าร้านค้าโดยทัว่ ไปด้วย
5. ปั ญหาด้านการเอาอย่างกันในด้านการปฏิบตั ิผิดกฎหมาย กล่าวคือ ร้านค้าต่างๆ ริ มทางเท้า
จะพยายามวางสินค้าของตนลํ้าเข้าไปสู่ทางเท้า เพือ่ เสนอขายสินค้า และกีดกันผูแ้ ข่งขัน
ที่เป็ นหาบเร่ แผงลอย
6. ปั ญ หาด้านการทําให้สังคมทัว่ ไปมองเจ้าหน้าที่ไปในทางที่ไม่ ดี เช่นการกวดขันผูค้ า้
หาบเร่ แผงลอยจะถู กมองไปในแง่รังแกผูท้ ่ีมี ฐานะยากจน หรื อ โหดร้ายทารุ ณ รังแก
ประชาชนผูท้ าํ มาหากินในทางที่สุจริ ต
ปั ญหาเรื่ องหาบเร่ แผงลอยมีความละเอียดอ่อน มีปัญหาซับซ้อน และโยงใยไปถึงการเมือง
ดังนั้น การกําหนดนโยบายเรื่ องนี้ จึงแตกต่างกันตามยุคสมัย และตามเหตุผลความจําเป็ นทางการเมื อง
ปั ญหาเศรษฐกิ จและสังคมของบ้านเมื อ ง ประวิทย์ ทองภูเบศร์ ได้กล่ าวถึ งนโยบายว่ามี บ ทบาท
สําคัญในการแก้ไขปั ญหาการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยเพราะเปรี ยบเสมือนหางเสื อในการกํากับ
ทิศทางการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ รับ ผิดชอบ (เจ้าหน้าที่เทศกิ จ) การเปลี่ ยนแปลงนโยบายใหม่
หรื อ บ่ อ ยครั้ ง หรื อ นโยบายไม่ ชัด เจนจะทําให้ เจ้าหน้ า ที่ ล ังเล หวัน่ ไหว และขาดความมั่น ใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น การกําหนดนโยบายเรื่ องการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยกรุ งเทพมหานคร
ควรจะต้องศึกษาข้อมู ล และข้อเท็จจริ งอย่างถ่องแท้ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งจะต้องวางแนวทาง
แก้ไ ขปั ญ หาไว้ด้วย ไม่ ควรปล่ อ ยให้เป็ นไปตามนโยบายของแต่ล ะยุค แต่ล ะสมัย และจะต้อ งชี้
ให้ทุกฝ่ าย ทั้งหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวกรุ งเทพมหานคร เห็นว่าปั ญหาหาบ
เร่ แผงลอยไม่ ใช่ เป็ นเรื่ อ งเล็กน้อ ยดังที่เข้าใจกันอยู่ แต่เป็ นปั ญ หาโยงใยไปถึ งชื่ อ เสี ยงเกี ยรติภู มิ
ของประเทศ (ประวิทย์ ทองภูเบศร์, 2531:9-13)
หลั ง จากการเข้า มาบริ ห ารประเทศโดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
จึง เกิ ด ความจริ ง จัง ในการมุ่ งที่ จะจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยจัดระเบี ยบทางเท้าในพื้ นที่ ต่ างๆ ของ
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งปากคลองตลาดก็ เป็ นหนึ่ งในเป้ าหมายของการจัด ระเบี ย บนี้ โดย คสช.
ทํางานร่ วมกับ กทม. กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ จังหวัด และสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติ ในการบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ เช่น การดูแลให้ประชาชนมีทางไว้ใช้สัญจร
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การไม่ วางหาบเร่ แผงลอยบนผิวถนน การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ รถแท็กซี่ แรงงานต่างด้าว
สิ น ค้าละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์ การนําบุ ค คลเร่ ร่อ นเข้าสู่ พ้ื น ที่ รองรั บ ของทางราชการ เมื่ อ กทม. เข้ามา
จัดระเบียบบริ เวณปากคลองตลาด ไม่ ให้มีการวางขายของบริ เวณทางเดิ นเท้าริ มถนน ตั้งแต่ส้ิ น
เดื อ นกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พ่อ ค้าแม่คา้ จึงต้อ งปรับเปลี่ ยนตามข้อ บังคับ แต่อ ย่างไรก็ตาม กทม.
ก็ไ ด้มีการอนุ โลมให้พ่อ ค้าแม่ คา้ สามารถตั้งแผงขายริ มทางเท้าได้ โดยสามารถตั้งได้ต้ งั แต่เวลา
20.30 น.เป็ นต้นไป นโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยของกทม.นี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของพ่อค้าแม่คา้ บริ เวณปากคลองตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ว่าจะทําอย่างไรให้ดีเป็ นตัวอย่างในการจัดระเบียบในเขตอื่นๆต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ทราบสภาพการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อ ทราบถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อ หาแนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานครให้ดี เพือ่ จะเป็ นแนวทางให้เขตอื่นนําไปปฏิบตั ิต่อไป
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั ในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจยั อยูใ่ นพื้นที่ ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุ งเทพมหานคร
1.4 วิธีการศึกษา
เป็ นการศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ เกี่ ยวกับ การจัด ระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้น ที่ป ากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร โดยสัมภาษณ์จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการ ฝ่ ายราชการ
ฝ่ ายผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ และประชาชนทัว่ ไป โดยสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูบ้ ริ หารของกรุ งเทพมหานคร
ที่เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ ประกอบไปด้วย ผูอ้ ํานวยการเขต ผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการเขตที่ เกี่ ยวข้อ ง หัวหน้า
ฝ่ ายเทศกิจ เทศกิจที่รับผิดชอบ ในส่ วนของผูไ้ ด้รับผลกระทบคือพ่อค้าแม่คา้ ที่ถูกจัดระเบียบ และ
สัมภาษณ์ประชาชนบริ เวณโดยรอบพื้นที่
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1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบผลการดําเนินการการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
2. ทําให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่
ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
3. ทําให้สามารถแก้ไขปั ญหาอุปสรรคและนําเป็ นแนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยไป
ใช้กบั หน่วยงานอื่นต่อไป
1.6 คํานิยามศัพท์
การจัดระเบียบ หมายถึง กระบวนการเข้าถึงและควบคุมผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอย
หาบเร่ แผงลอย หมายถึง ผูค้ า้ ที่นาํ ของมาขายบนทางเท้า
พืน้ ที่ปากคลองตลาด หมายถึง ตลาดยอดพิมาน ตลาดส่งเสริ มเกษตรไทย และตลาดองค์การตลาด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง“การจัด ระเบี ย บหาบเร่ แ ผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร” ผูศ้ ึกษาได้รวบรวม แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาและวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 ข้อมูลปากคลองตลาด
2.1.2 การดําเนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาดเขตพระนคร กทม.
2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหาบเร่ แผงลอย
2.1.4 แนวคิดการบริ หารจัดการที่ดี
2.1.5 ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 ข้ อมูลปากคลองตลาด
ปากคลองตลาดเป็ นย่านการค้าขายของ 3 ตลาด คือ ตลาดยอดพิมาน ตลาดองค์การตลาด
และตลาดส่ ง เสริ ม เกษตรไทย ซึ่ งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ 20ไร่ ในอดี ต ย่ า นนี้ เคยเป็ น
วังปากคลองตลาด ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพือ่ พระราชทานแก่
กรมขุนพิทยลาภพฤฒิ ธาดา เมื่ อครั้งยังดํารง พระยศเป็ นพระเจ้าลู กยาเธอ และเป็ นมรดกตกทอด
มาถึ ง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิ ง สุ ท ธสิ ริโสภา ซึ่ งเป็ นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ได้ดาํ ริ ให้สร้างตลาดยอดพิมานขึ้นในปี พุทธศักราช 2504
ตลาดยอดพิมาน
ตํานานชื่อ ตลาดยอดพิมาน ได้มาจากชื่อม้าแข่งของพระญาติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
หญิงสุทธสิริโสภา ทรงใช้แข่งขัน และได้รับชัยชนะในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504
ตลาดยอดพิมานมี เนื้ อที่ 15,021.4 ตารางเมตร ได้ฉลองครบรอบ 50 ปี ในพุ ทธศักราช 2554
หม่ อมราชวงศ์สุนิดา กิ ตติยากร ทายาทของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุ ทธสิ ริโสภา ได้โอน
กรรมสิ ทธิ์ ให้ บริ ษ ัท ตลาดยอดพิ มาน จํากัด เมื่ อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หม่ อมราชวงศ์สุ นิ ดา
กิ ตติ ยากร มี ความประสงค์จะให้ผูค้ า้ เดิ มยังคงมี สิทธิ์ ค้าขายในตลาดยอดพิมาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
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นโยบายของบริ ษ ัท ตลาดยอดพิ ม าน ก่ อ ตั้ง เป็ นอาคารสองหลั งจากการเกิ ด ขึ้ น ของตลาดเก่ า
(ตลาดปากคลอง โดยองค์ก ารตลาด กระทรวงมหาดไทย) 8 ปี คื อ ในปี พ.ศ. 2504 เป็ นตลาดที่
ดําเนิ นการโดยเอกชนในส่ วนของการให้เช่ าแผงนั้น รวมมี พ้ืนที่ท าํ การค้าทั้งภายในและภายนอก
ตลาด ประมาณ 9,264 ตารางเมตร ทิ ศ เหนื อ ติ ด ถนนจัก รเพชร ทิ ศ ตะวัน ออกติ ด ซอยเอ็ ม ไพร์
ทิศตะวันตกติดกับซอยท่ากลาง ทิศใต้ติดแม่ น้ าํ เจ้าพระยา บริ เวณตัวอาคารตลาดแยกออกเป็ น 2
อาคาร ประกอบด้วยอาคารใหญ่ภายในเป็ นแผงขายสิ นค้าจําพวกผักและผลไม้ และอาคารขนาด
ย่อมกว่าภายในเป็ นแผงขายสิ นค้าจําพวกผัก ส่วนสิ นค้าจําพวกดอกไม้ประเภทวัตถุดิบที่นาํ ไปร้อย
เป็ นมาลัย พ่อค้าแม่คา้ จะไปรวมตัวกันขายทางด้านติดถนนจักรเพชร
ด้านภูมิศาสตร์ ทาํ เลที่ต้ งั ตลาดยอดพิมาน เหมาะที่จะเป็ นศูนย์รวมดอกไม้และผักผลไม้
จากแหล่ ง ผลผลิ ต ทัว่ ไทย ในปี พ.ศ.2553 ยอดส่ ง ออกดอกกล้ว ยไม้สู ง ถึ ง 2.3 พัน ล้า นบาท
อารยธรรมของกรุ ง เทพมหานครตามริ ม แม่ น้ าํ เจ้า พระยา (The River of Kings) เป็ นจุด เด่ น
ที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสริ มการเที่ยวไทยเชิงอนุ รักษ์ท่ามกลางเศรษฐกิ จ
ที่ถดถอย รัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยส่ งเสริ มการท่องเที่ยวซึ่ งสอดคล้องกับ
สถานที่ ท่อ งเที่ ยวริ ม แม่ น้ ําแห่ งใหม่ ของตลาดยอดพิมาน ย่านปากคลองตลาดเป็ นตลาดดั้งเดิ ม
ที่ข าดการพัฒ นามายาวนาน เช่ น ระบบสาธารณู ป โภคที่ต่าํ กว่า มาตรฐาน ระบบสัญ จรและ
การขนส่ งที่คบั คัง่ ไม่ เป็ นระเบียบ บริ เวณลานจอดรถไม่เพียงพอต่อความต้อ งการ การขยายธุรกิ จ
ระดับรายย่อยยังมีน้อย จุดอ่อนดังกล่าวกําลังได้รับการปรับปรุ งพัฒนาโครงการและบริ หารจัดการ
โดย บริ ษทั ตลาดยอดพิมาน จํากัด
ในปั จจุบนั ตลาดยอดพิมานได้เปิ ดดําเนินการมาเป็ นเวลามากกว่า 50 ปี โดยยังคงใช้อาคาร
ตลาดและอาคารแวดล้อมเดิ ม ซึ่ งไม่ได้มีการซ่ อมแซมหรื อปรับปรุ งระบบหลักๆมาเป็ นเวลานาน
ทําให้ปัจจุบนั อาคารตลาด ตึกแถวโดยรอบและสภาพแวดล้อมมีความทรุ ดโทรมอย่างมาก รวมถึง
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้ตลาดในสภาพปั จจุบนั อยูใ่ นสภาพที่ไม่น่า
ทําการค้าขาย ไม่วา่ เป็ นตัวอาคารที่ชาํ รุ ดผุพงั ไม่เกิดความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟและแสง
สว่างที่ชาํ รุ ดและไม่เพียงพอ นอกจากจะทําให้ตลาดดูไม่สว่างปลอดภัยสะดวกในการค้าขายแล้ว
ยังอาจทําให้เกิดอุบตั ิเหตุหรื ออัคคีภยั ได้อีกด้วย ทางเดินที่สกปรกเฉอะแฉะตลอดเวลา ห้องนํ้าเก่า
ชํารุ ด ไม่สะอาด ไม่มีที่จอดรถทั้งสําหรับขนส่งสิ นค้าและสําหรับลูกค้า ทําให้การค้าขายในปั จจุบนั
ปากคลองตลาดไม่ คึก คักเท่ าสมัยก่ อ น เพราะลู ก ค้าทัว่ ไปไม่ เข้ามาใช้บ ริ การ เว้น แต่ กลุ่ ม ค้าส่ ง
ที่ไ ม่ตอ้ งใช้พ้ืนที่ในตลาดมากนัก การค้าจึงใช้พ้ืนที่เพียงบริ เวณรอบนอกและด้านหน้าโครงการ
เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง บริ เวณด้านในจึงกลายเป็ นที่เก็บบรรจุภณั ฑ์และของเหลือใช้ก้ นั เป็ นคลัง
ทําให้มืดทึบและไม่เป็ นระเบียบ ยิง่ ทําให้ตลาดถูกละเลยและไม่ได้เป็ นทางเลือกที่ดีของลูกค้าทัว่ ไป
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รวมถึ งยังกลายเป็ นแหล่ งซุ กซ่ อ นตัวของมิ จฉาชี พ ในยามคํ่าคืนอี กด้วย ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว
ตลาดยอดพิมานยังเป็ นพื้นที่ที่มี ศกั ยภาพทั้งในด้านที่ต้ งั ผูค้ า้ และลูกค้า ที่พร้อ มจะทําการค้าขาย
แต่ติดขัดที่สภาพตลาดในปั จจุบนั ไม่เอื้ออํานายเท่าที่ควร ทางบริ ษทั ตลาดยอดพิมาน จํากัด เล็งเห็น
ถึงศักยภาพนี้ จึงวางแผนพัฒ นาและปรับปรุ งตลาดขึ้นเพื่อ คงความเป็ นตลาดไว้ การพัฒ นาและ
ปรับปรุ งสามารถดําเนิ นการได้โดยไม่กระทบกระเทือนการค้าของพ่อค้าแม่คา้ แต่กลับเพิ่มความ
สะดวก รวมถึงเพิม่ โอกาสทางการค้ามากขึ้น
“ตลาดยอดพิม าน (Yodpiman Thailand Flower Market)” คือ ศูน ย์กลางการค้าปลี ก ค้าส่ ง
ผลไม้ และดอกไม้น านาพรรณที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในกรุ งเทพมหานครและศู น ย์ก ลางการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ งวัฒนธรรม ที่ได้พฒั นาคุ ณภาพทางการค้าทั้งในเรื่ อ งของการจัดพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที่มีประสิ ทธิผลการจัดการด้านพลังงานที่มีประสิ ทธิภาพ การรักษาสภาพแวดล้อ ม ความสะอาด
ความปลอดภัย ความสะดวกในโครงการ รวมถึ งการจัดระเบียบผูค้ า้ ให้ไ ด้มาตรฐาน ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ตลาดยอดพิมานที่มีระบบการจัดการค้าและสิ นค้าทางการเกษตรที่มาตรฐาน
ทัด เที ย มกับ นานาอารยประเทศ แต่ ยงั คงไว้ซ่ ึ งเอกลัก ษณ์ อ ัน โดดเด่ น ของวิถี ชี วิต แบบไทยๆ
จากความรุ่ งเรื อ งในอดีตของสถานที่ต้ งั ซึ่ งถูกจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของเกาะรัตนโกสิ นทร์ อันเป็ น
เอกลัก ษณ์ สําคัญ ที่ จะทําให้ตลาดยอดพิม านมี ชื่อ เสี ยงเป็ นที่ ก ล่ าวขานไปทั่วว่าเป็ นโครงการที่
สามารถผสมผสานศิ ล ปวัฒ นธรรมอันงดงามของประเทศเข้ากับ การใช้ระบบการจัด การแบบ
สมัยใหม่ที่มีระเบียบและมาตรฐานได้อย่างลงตัวและมี ประสิ ทธิภาพ และจัดเป็ นตลาดต้นแบบที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั รู ปแบบของตลาดในปั จจุบนั อีกหลายแห่งที่ยงั รอการพัฒนาอยูไ่ ด้
“ตลาดยอดพิมาน” ได้พฒั นาพืน้ ที่ออกเป็ น 3 ส่วนหลักๆ คือ
1. อาคารตลาด Zone A 1 ชั้น (ตลาดดอกไม้จ าํ พวกดอกไม้ไ หว้พ ระ เช่ น มะลิ
ดาวเรื อง และดอกรัก) และอาคารตลาด Zone B 2 ชั้น (ตลาดผักและผลไม้) ซึ่ งชั้น
2 ของอาคารนี้ จะเป็ นส่ วนของศูนย์อ าหารและพื้นที่สํานักงานของบริ ษทั ตลาด
ยอดพิมาน จํากัด
2. อาคารพาณิ ชย์รอบตลาด จํานวน 76 ห้อ ง พื้นที่อ ยูอ่ าศัย 3ชั้น โดยชั้นล่ างจะเป็ น
ร้านค้าของผูอ้ าศัยในแต่ละอาคาร
3. อาคารริ มนํ้า 2 ชั้น จํานวน 2 อาคาร รู ปแบบอาคารจะเน้นความโปร่ ง โล่ง รับแสง
ธรรมชาติ มี ท้ งั ส่ ว นที่ รั บ ลมธรรมชาติ จ ากแม่ น้ ําเจ้าพระยาและพื้ น ที่ ส่ ว นปิ ด
ซึ่งมีการปรับอากาศสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเปลี่ยนบรรยากาศ
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นอกจากการจัด พื้น ที่ก ารค้า และกิ จ กรรมต่า งๆในโครงการแล้ว “ตลาดยอดพิม าน”
ยังมี เป้ าหมายที่จะเป็ นศูนย์กลางของการเปลี่ยนถ่ายการเดิ นทาง (Transit Zone) ของประชาชน
นัก ท่อ งเที่ย วระหว่า งฝั่ ง พระนครกับ ฝั่ ง ธนบุรี จ ากระบบเรื อ ไปยัง ระบบขนส่ ง มวลชนอื่ น ๆ
ด้ว ยการจัด เตรี ย มท่า เรื อ ข้า มฝากที ่ไ ด้ม าตรฐานและปลอดภัย ให้บ ริ ก ารร่ ว มกับ ท่า เรื อ อื ่น ๆ
ตามริ มฝั่ งแม่ น้ าํ เจ้าพระยา และจัดเตรี ยมระบบรถรับส่ ง/รวมถึ งจุดรับส่ งของรถบริ การสาธารณะ
ต่างๆ จากตลาดยอดพิม านไปยังระบบขนส่ งมวลชนขนาดใหญ่ของกรุ งเทพในจุดเชื่ อมต่อ ต่างๆ
พร้อมจัดให้มีศูนย์ขอ้ มูลด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“ตลาดยอดพิมาน จึงได้ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางการค้าปลีกค้าส่ งผัก ผลไม้และดอกไม้นานาพรรณ
ที่ใหญ่ที่สุดในกรุ งเทพมหานครและศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบรรยากาศและวิถีชีวิต
ของชุ มชนริ มฝั่ งแม่น้ าํ เจ้าพระยา สะท้อนวิถีไทยในอดีตผ่านงานสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย แต่คงไว้ซ่ ึ ง
เอกลักษณ์งดงาม”
ตลาดองค์การตลาด
ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ เวณ
พระอารามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา ราม (วัดโพธิ์) เป็ นพระอารามเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมือง เป็ นที่
เคารพสักการะของประชาชนทัว่ ไป และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของ ชาวต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก
แต่สภาพสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ สกปรก ไม่เป็ นระเบียบ มีสภาพคล้ายแหล่งสลัม ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก
มีพ่อค้าแม่คา้ ปลูกเพิงพักอาศัยและวางสิ นค้าเครื่ องอุปโภคบริ โภคนานาชนิ ดขายเป็ นประจําถาวร
เกิดปั ญหาแก่ วัด ประชาชน และทางราชการเป็ นอย่างมาก ซึ่ งถ้าหากทางราชการจะขับไล่ พ่อค้า
แม่คา้ และครอบครัวจะเดือดร้อนไม่มีที่ทาํ มาหาเลี้ยงชีพ รัฐบาลจึง แก้ปัญหาโดยการจัดตั้งองค์การ
ตลาดขึ้น ที่บริ เวณปากคลองตลาด ซึ่ งเป็ นทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางนํ้า
และทางบก เพื่อจัดตั้งตลาดกลางผักและผลไม้ข้ ึนรองรับ และเพื่อความสมบูรณ์ได้ยา้ ยผูค้ า้ ส่ งตลาด
ผักสดกรมภูธเรศน์ (ตลาดเก่าเยาวราช) ให้มารวมกันอยูบ่ ริ เวณปากคลองตลาดเป็ นแห่งเดียวกัน
องค์การตลาด ได้จดั ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดย "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การตลาด พ.ศ. 2496" ซึ่ งครั้งแรก ที่จดั ตั้งนั้น ได้สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
มีเงินทุนสําหรับดําเนิ นกิจการตามมาตรา 8 แห่ งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งฯ จํานวน 15,000,000 บาท
โดยรั ฐบาลจ่ ายให้ เป็ นทุ น ประเดิ ม ครั้ งแรกจํานวน 5,000,000 บาท และจะจ่ ายเพิ่ ม เป็ นคราว ๆ
ไปตามจํานวนที่รัฐบาลเห็นสมควร แต่ความเป็ นจริ งจํานวนเงินทุนเริ่ มต้นที่องค์การตลาด ได้รับจาก
งบประมาณแผ่นดินเพียง 2,000,000 บาท เท่านั้น องค์การตลาดจําเป็ นต้องกูจ้ ากธนาคารออมสิ นเพิ่ม
อีกจํานวน 15,000,000 บาท เพือ่ รวมเป็ นเงินทุนเพือ่ การดําเนินงาน ขั้นต้นทั้งสิ้น 17,000,000 บาท
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ต่อมารัฐบาลเห็นว่ากรมประชาสงเคราะห์ ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบริ หารงานให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การตลาดได้ เนื่ องจากเป็ นระยะเริ่ มต้นของการ
ดําเนิ นกิ จการ ดังนั้นเพื่อ ความคล่ อ งตัวในการดําเนิ นงาน เมื่ อ วันที่ 1 มี นาคม พ.ศ. 2501 จึงโอน
องค์การตลาด ไปสังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ เพราะได้เล็งเห็นว่า กรมการค้าภายใน
มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การพาณิ ชย์ สามารถที่ จ ะควบคุ ม งานขององค์ ก ารตลาดให้ สํ า เร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้
ระยะเวลา 4 ปี ที่อ งค์การตลาดสังกัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิ ชย์กิจการไม่เจริ ญ
ก้าวหน้าตามที่คาดหมายไว้ รัฐบาลโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกรัฐมนตรี ได้มีบญั ชา
ให้โอนองค์การตลาด ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2505 ซึ่งนับแต่น้ นั
เป็ นต้นมา กิจการขององค์การตลาดก็ได้เจริ ญก้าวหน้าและดําเนินการเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
องค์การตลาด เป็ นรัฐวิสาหกิจหน่ วยงานหนึ่ งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนิ นกิจการ
ตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ ในกฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุ นเวียน
ขององค์การตลาด ไม่ไ ด้ขอใช้งบประมาณแผ่นดิ นแต่อ ย่างใด และนําเงินส่ งเป็ น รายได้แผ่นดิ น
ในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี ตลอดมาจนถึงปั จจุบนั
ตลาดส่ งเสริมเกษตรไทย
เป็ นตลาดที่ดาํ เนิ นการโดยเอกชน ก่ อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2516 มี นายวิวฒั น์ สุ วรรณนภาศรี
เป็ นเจ้าของ และมี ผถู ้ ื อกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินรายย่อ ยรอบตลาดอี กจํานวนมาก รวมมีพ้ืนที่ทาํ การค้า
ทั้งภายในและภายนอกตลาดประมาณ 6,753 ตารางเมตร เป็ นตลาดเดียวในย่านที่ไม่ติดกับแม่น้ ํา
เจ้าพระยา แต่ทุ กด้านของตลาดมี ถ นนล้อ มรอบ ภายในอาคารส่ วนที่ ติดกับ ถนนบ้านหม้อ นั้น
เป็ นแผงขายดอกไม้จดั แต่งสําหรับประกอบงานพิธีต่างๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคล ส่ วนอาคาร
ตรงกลางเป็ นแผงค้าจําพวกผักสดเป็ นส่วนใหญ่
2.1.2 การดําเนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กทม.
1) หลักการและเหตุผล
พื้น ที่เขตพระนครเป็ นพื้นที่ เขตชั้น ในของกรุ งเทพมหานครเป็ นศูน ย์ก ลางของสถานที่
สําคัญ ของประเทศ ซึ่ งจะมี ป ระชาชนตลอดจนนั ก ท่ อ งเที่ ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่ างประเทศ
เดินทางเข้าในพื้นที่จาํ นวนมาก โดยเฉพาะบริ เวณรอบเกาะรัตนโกสินท์และบริ เวณใกล้เคียง
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สภาพปั ญหา
1.1 ผูค้ า้ ตั้งวางจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะทั้งบนทางเท้าผิวการจราจรและจอดรถ
ทําการค้าขายบนรถ ทําให้เกิดปั ญหาการจราจรติดขัดและส่งผลกระทบไปยังบริ เวณ
ข้างเคียงด้วย
1.2 ประชาชนและนักเรี ยนต้องลงมาเดินในผิวจราจรเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายต่อชีวิต
1.3 สภาพแวดล้อมไม่มีความเรี ยบร้อยสวยงาม
1.4 มีขยะสะสมในแต่ละวันเป็ นแหล่งของการก่อเชื้อโรคต่างๆ
1.5 มีผเู ้ รี ยกรับผลประโยชน์ค่าคุม้ ครองในการประกอบอาชีพ
2) วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม
2.2 เพือ่ คืนทางเท้าให้ประชาชนส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ
2.3 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุ งเทพมหานครและประเทศในการจัดการปั ญหาเมืองอย่างยัง่ ยืน
3) เป้ าหมาย
3.1 ดําเนิ นการย้ายผูค้ า้ บริ เวณปากคลองตลาดในจุดผ่อ นผันและนอกจุดผ่อนผันทั้งหมด
ให้เข้าไปทําการค้าในตลาดปากคลองตลาด (องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยให้สัมปทานแก่บริ ษทั
ปากคลองตลาด 2552 จํากัด) ตลาดยอดพิมาน ตลาดส่ งเสริ มเกษตรไทย และตลาดกลางเกษตรกร
ตลิ่ งชัน ซึ่ งประชาชนสามารถซื้ อสิ นค้าได้โดยสะดวก เกิ ดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไม่ กีดขวาง
การจราจร
3.2 ข้อ มู ลจํานวนผูค้ ้าในจุ ดผ่ อนผันและนอกจุ ดผ่อ นผัน (ช่ วงกลางวัน) ที่ ได้ด ําเนิ นการ
จัดระเบียบย้ายสถานที่ทาํ การค้าไปแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 จํานวน 476 ราย ดังนี้
ผูค้ า้ ในจุดผ่อนผัน บริ เวณปากคลองตลาดทั้งสองฝั่ง รวมจํานวนผูค้ า้ 230 ราย
สถานที่ต้งั วาง ดังนี้
1. ฝั่งตลาดยอดพิมาน ตั้งแต่โค้งผานิตถึงสะพานเจริ ญรัช ผูค้ า้ กลางวัน จํานวน 145 ราย
2. ฝั่ งตลาดส่ งเสริ มเกษตรไทย ตั้งแต่หน้าที่ทาํ การไปรษณี ยว์ ดั เลี ยบถึ งตรงข้าม
ซอยท่ากลาง (ทางเข้าตลาดส่งเสริ มเกษตรไทย) ผูค้ า้ กลางวัน จํานวน 85 ราย
ผูค้ า้ นอกจุดผ่อนผันบริ เวณปากคลองตลาดทั้งสองฝั่ง รวมจํานวนผูค้ า้ 246 ราย
สถานที่ต้งั วาง ดังนี้
1. ถนนสะพานพุทธ ผูค้ า้ กลางวัน 46 ราย
2. ซอยท่ากลาง ผูค้ า้ กลางวัน 44 ราย
3. ถนนบ้านหม้อ ตั้งแต่แยกบ้านหม้อถึงธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ผูค้ า้ กลางวัน 10 ราย
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4. ฝั่งตลาดส่งเสริ มเกษตรไทย (หน้าโรงเรี ยนสวนกุหลาบถึงธนาคารกรุ งไทย)
ผูค้ า้ กลางวัน 50 ราย
5. ฝั่งตลาดยอดพิมาน (โค้งผานิตถึงสะพานเจริ ญรัช) ผูค้ า้ กลางวัน 62 ราย
6. หน้าไปรษณี ยว์ ดั เลียบถึงทางเข้าโรงเรี ยนสวนกุหลาบ ผูค้ า้ กลางวัน 34 ราย
3.3 จํานวนผูค้ า้ ในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน (ช่วงกลางคืน) ที่จะดําเนิ นการจัดระเบียบ
สถานที่ทาํ การค้า จํานวนทั้งหมด 687 ราย ดังนี้
ผูค้ า้ จุดผ่อนผัน บริ เวณปากคลองตลาดทั้งสองฝั่งจํานวนผูค้ า้ 128 ราย สถานที่
ตั้งวาง ดังนี้
1. ฝั่งตลาดยอดพิมาน ตั้งแต่โค้งผานิตถึงสะพานเจริ ญรัช ผูค้ า้ กลางคืนจํานวน 46 ราย
2. ฝั่งตลาดส่งเสริ มเกษตรไทย ตั้งแต่หน้าไปรษณี ยว์ ดั เลียบถึงตรงข้ามซอยท่า
กลาง (ทางเข้าตลาดส่งเสริ มเกษตรไทย) ผูค้ า้ กลางคืน จํานวน 82 ราย
ผูค้ า้ นอกจุดผ่อนผันบริ เวณปากคลองตลาดทั้ง 2 ฝั่ง จํานวนผูค้ า้ 559 ราย
สถานที่ต้งั วาง ดังนี้
1. ถนนสะพานพุทธ ผูค้ า้ กลางคืน จํานวน 71 ราย
2. ซอยท่ากลาง ผูค้ า้ กลางคืน จํานวน 81 ราย
3. ถนนบ้านหม้อ ผูค้ า้ กลางคืน จํานวน 83 ราย
4. ข้างโรงเรี ยนสวนกุหลาบ ผูค้ า้ กลางคืน จํานวน 178 ราย
5. ฝั่งตลาดส่งเสริ มการเกษตรไทย ผูค้ า้ กลางคืน จํานวน 83 ราย
6. สามเหลี่ยมหน้าโรงเรี ยนสวนกุหลาบ ผูค้ า้ กลางคืน จํานวน 41 ราย
7. ปากซอยท่ากลางถึงท่าเรื อปากคลองตลาด ผูค้ า้ กลางคืน จํานวน 22 ราย
4) แนวทางดําเนินการ
4.1 สํารวจข้อมูลผูค้ า้ บริ เวณปากคลองตลาดทั้งหมดทั้งในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน
4.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ พิจารณาแนวทางในการดําเนินการ
4.3 ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอยระดับเขต เพือ่ พิจารณายกเลิกผูค้ า้
ในบริ เวณจุดผ่อนผันปากคลองตลาด และให้ยา้ ยเข้าไปทําการค้าในบริ เวณตลาด
ใกล้เคียง
4.4 ประกาศยกเลิกการทําการค้าบริ เวณปากคลองตลาดทั้งในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน
4.5 ประชุมหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนในการดําเนินการ
4.6 ประชุมผูค้ า้ เพื่อชี้แจงให้ผคู ้ า้ ทราบวันที่ยกเลิกทําการค้าและแจ้งสถานที่รองรับผูค้ า้ สถานที่
รองรับผูค้ า้ ซึ่ งราคาเช่ายุติธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผูค้ า้ สามารถรองรับผูค้ า้ ได้
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ทั้งหมด ดังนี้ ตลาดยอดพิมานตลาดปากคลองตลาด ตลาดส่ งเสริ มการเกษตรไทย และตลาด
กลางเกษตรกรตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
4.7 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาซื้อสินค้าทราบถึงสถานที่ทาํ การค้าใหม่
5) การปฏิบัติควบคุมพื้นที่
5.1 จัดตั้งเต็นท์กองอํานวยการร่ วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และเจ้าหน้าที่ทหาร
บริ เวณหน้ าไปรษณี ยว์ ดั เลี ยบ และเต็นท์ย่อ ยจํานวน 4 จุด คื อ 1) บริ เวณถนนตรี เพชร2) บริ เวณ
ปากทางเข้าถนนบ้านหม้อ 3) บริ เวณปากทางเข้าตลาดส่ งเสริ มเกษตรไทย และ 4) บริ เวณปากทางเข้า
ซอยเอ็มไพร์
5.2 จัดเจ้าหน้าที่ตรึ งกําลังตลอด 24 ชัว่ โมง จํานวน 3 ผลัด ผลัดที่ 1 ระหว่างเวลา 08.00 –
16.00 น. ผลัด ที่ 2 ระหว่า งเวลา 16.00 – 24.00 น. ผลัด ที่ 3 ระหว่า งเวลา 24.00 – 08.00 น. ของ
วันรุ่ งขึ้น โดยปฏิบตั ิหน้าที่ประจํากองอํานวยการร่ วมและประจําจุดสกัดจํานวน 7 จุด
5.3 สํานักงานเขตพระนคร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิ จประจํากองอํานวยการร่ วม ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จาํ นวน 10 คนได้แก่ หัวหน้าชุ ด ผูช้ ่ วยหัวหน้าชุด พนักงานเทศกิ จ พนักงานขับรถยนต์
และรถยนต์สายตรวจจํานวน 1 คัน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานโดยให้เจ้าหน้าที่
ประจํากองอํานวยการก่อนการปฏิบตั ิตามแผนฯ อย่างน้อย 30 นาที
5.4 สํานักงานเขตพระนครกองบัญ ชาการตํารวจนครบาลสถานี ต าํ รวจนครบาลท้อ งที่
เจ้าหน้ าที่ ท หาร และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งของกรุ ง เทพมหานคร จัด ส่ ง เจ้า หน้ าที่ ป ระจํา กอง
อํานวยการร่ วม
5.5 สํ านั ก งานเขตพระนคร สํ านั ก เทศกิ จ และสํ านั ก งานเขตที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจัด ส่ ง
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าร่ ว มปฏิบ ตั ิต ามแผนฯ ให้จ ดั ชุด ปฏิบ ตั ิก ารประกอบด้ว ยเจ้า หน้าที ่จาํ นวน
10 คน ได้แก่ หัวหน้าชุด ผูช้ ่วยหัวหน้าชุด พนักงานเทศกิจ พนักงานขับรถยนต์ และรถยนต์สายตรวจ
1 คัน พร้อ มวัสดุ อุ ปกรณ์ ที่ จาํ เป็ นในการปฏิ บ ัติ งานโดยให้ไปรายงานตัว ณ กองอํานวยการร่ วม
พร้อ มจัด ส่ งรายชื่ อ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานก่ อ นเวลาปฏิบ ัติ งานอย่างน้อ ย 30 นาที (รายละเอี ยดการปฏิ บ ัติ
ปรากฏตามบัญชีจุดสกัดและแผนผังตามภาคผนวกแนบท้ายแผนฯ)
5.6 จํานวนเจ้าหน้าที่ แต่ล ะผลัดประจําเต็นท์กองอํานวยการร่ วมหน้าไปรษณี ยว์ ดั เลี ยบ
จํานวน 3 ผลัดๆ ละ 16 คน ประกอบด้วย
5.6.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจสํานักงานเขตพระนคร จํานวน 10 คน
5.6.2 เจ้าหน้าที่สาํ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 คน
5.6.3 เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ สถานีตาํ รวจนครบาลพระราชวัง จํานวน 2 คน
5.6.4 เจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารปื นใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จํานวน 2 คน
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5.7 จํานวนเจ้าหน้าที่แต่ละผลัดประจําจุดสกัด 7 จุด 3 ผลัดๆ ละ 10 คน ประกอบด้วย
5.7.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ จํานวน 10 คน
6. หน่ วยปฏิบัติ
6.1 หน่ วยปฏิบตั ิหลัก สํานักงานเขตพระนครประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจจํานวน 200 คน
6.2 หน่วยสนับสนุน
6.2.1 สํานักเทศกิจ/เจ้าหน้าที่เทศกิจ สํานักงานเขตต่างๆ จํานวน 210 คน
6.2.2 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 4 คน
6.2.3 สถานีตาํ รวจนครบาลพระราชวัง
จํานวน 6 คน
6.2.4 กองพันทหารปื นใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
จํานวน 6 คน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 รวม 92 วัน
8. การควบคุมบังคับบัญชา
การบังคับบัญชาสัง่ การตามแผนฯ ประกอบด้วยผูบ้ งั คับบัญชา ดังนี้
8.1 ผูอ้ าํ นวยการสํานักเทศกิจ
หัวหน้าผูบ้ งั คับบัญชา
8.2 ผูอ้ าํ นวยการเขตพระนคร
ผูบ้ งั คับบัญชา
8.3 ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการเขตพระนคร
ผูช้ ่วยผูบ้ งั คับบัญชา
8.4 หัวหน้าฝ่ ายเทศกิจ สํานักงานเขตพระนคร
ผูช้ ่วยผูบ้ งั คับบัญชา
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาข้างต้นควบคุม และสัง่ การในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามแผนฯ หรื ออาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
9. งบประมาณ
ขออนุมตั ิจดั สรรงบประมาณเพือ่ เป็ นค่าประกอบเลี้ยงให้กบั เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 รวม 92 วัน ดังนี้
9.1 ผลัดที่ 2 ระหว่างเวลา 16.00 – 24.00 น. ส่ งอาหารเวลา 19.30 น. จํานวน 86 คน คนละ 1
มื้ อ มื้ อ ละ 50 บาท เป็ นเวลา 92 วัน มื้ อ เย็น (86 คน x 1 มื้ อ 50 บาท x 92 วัน ) เป็ นเงิ น
395,600 บาท
9.2 ผลัด ที่ 3 ระหว่างเวลา 24.00 – 08.00 น. ของวันรุ่ งขึ้ น ส่ งอาหารเวลา 24.00 น. จํานวน
86 คน คนละ 1 มื้ อ มื้ อละ 50 บาท เป็ นเวลา 92 วันมื้อดึก (86 คน x 1 มื้ อ x 50 บาท x 92
วัน) เป็ นเงิน 395,600 บาทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 791,200 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่ งพัน
สองร้อยบาทถ้วน)
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10. การติดตามผลการดําเนินการ
สํานักงานเขตพระนครรวบรวมข้อ มู ล และติดตามประเมิ นผลการปฏิบตั ิแผนฯ รายงาน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทุกระยะจนเสร็จสิ้นการปฏิบตั ิตามแผนฯ
11. ผลการดําเนินการ
ตามที่กรุ งเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบผูป้ ระกอบการค้าในที่สาธารณะบริ เวณ
ปากคลองตลาด พื้นที่เขตพระนคร และได้ดาํ เนินการยกเลิกผูป้ ระกอบการค้าในช่วงเวลากลางวัน
ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว โดยจะดําเนินการจัดระเบียบ
ผูป้ ระกอบการค้าในช่วงเวลากลางคืนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นั้นได้ดาํ เนินการ ดังนี้
1) ฝ่ ายเทศกิจสํานักงานเขตพระนคร ได้เริ่ มดําเนิ นการจัดระเบียบตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครและเขตอื่นๆ ที่รับผิดชอบตามบัญชีจุดสกัด
เจ้าหน้าตํารวจและเจ้าหน้าที่ทหาร รวมจํานวน 300 คน ร่ วมปฏิบตั ิหน้าที่ตรึ งกําลังในพื้นที่ดงั กล่ าว
เพื่อไม่ให้มีผปู ้ ระกอบการค้ามาทําการค้าตลอด 24 ชัว่ โมง และเมื่อประมาณ 22.30 น. พบผูป้ ระกอบการ
ค้าประมาณ 300 คน ออกมารวมตัวประท้วงและโห่ ร้องขับไล่เจ้าหน้าที่พร้อมกับนําดอกไม้ที่ขาย
ไม่ ได้มาเททิ้งในผิวจราจรบนถนนทางลงสะพานพุทธ ทําให้การจราจรถูกปิ ดกั้นรถยนต์ไม่สามารถ
ผ่านไปมาได้ ตลอดทั้งเรี ยกร้องขอความเห็นใจจากหน่ วยงานภาครัฐผ่านสื่ อ มวลชนเพื่อจะขอทํา
การค้าต่อไป ซึ่ งนายวุฒิชยั บุญสิ ทธิ์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการเขตพระนครพร้อมเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจากสถานี
ตํารวจนครบาลพระราชวัง ร่ วมเจรจากับตัวแทนผูป้ ระกอบการค้าให้หยุดทําการค้าตามนโยบายของ
กรุ งเทพมหานครโดยจะไม่ยอมผ่อนปรนขยายเวลาให้อีก เวลาประมาณ 02.15 น. ผูค้ า้ จึงยอมสลายตัวไป
และจัดเก็บดอกไม้ที่ผคู ้ า้ นํามาทิ้งออกไปเรี ยบร้อยเวลาประมาณ 02.45 น.
2) ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ตรึ งกําลังเจ้าหน้าที่บริ เวณนี้โดยปรับกําลังเจ้าหน้าที่
เพิ่มจากสํานักเทศกิจ 30 คน ตํารวจ 70 คน ทหาร 7 คน มีการตรวจตราพื้นที่จากผูบ้ งั คับบัญชา
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตํารวจ ทหาร ทําให้สถานการณ์เรี ยบร้อยสามารถควบคุมได้
3) เมื่ อ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. กลุ่ มผูค้ า้ ได้ส่งตัวแทนเข้าประชุ มหารื อ
กับ กรุ ง เทพมหานครที่ สํานั ก งานเขตพระนครขอขยายเวลาขายออกไปอี ก ซึ่ งที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
ไม่ให้ขยายเวลาทําการค้าอีกต่อไป มีการตรวจพื้นที่จากผูบ้ งั คับบัญชา พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตํารวจ
ทหารผลปฏิบตั ิการเวลากลางคืนเรี ยบร้อยดี ไม่มีผคู ้ า้ ฝ่ าฝื นหรื อประท้วงเรี ยกร้องใดๆ
4) ขณะนี้ ไ ด้ปรับ ปรุ งซ่ อ มแซมทางเท้าบริ เวณถนนตรี เพชร ปากคลองตลาดทั้งสองฝั่ ง
ส่วนที่เป็ นหลุมบ่อ ชํารุ ด เสี ยหายจากการใช้พ้นื ที่ของผูค้ า้ ให้เรี ยบร้อยปลอดภัย ส่ วนการปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์บริ เวณทั้งหมดอยู่ระหว่างการดําเนิ นการของสํานัก ผังเมื อ ง (ฝ่ ายเทศกิ จ สํานักงานเขต
พระนคร , 2559)
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2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับหาบเร่ แผงลอย
คําว่า “หาบเร่ แผงลอย” ใช้เรี ยกการค้าข้างทางในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีสองประเภท คือ
การค้าเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเรี ยกว่า “หาบเร่ ” และการค้าที่อยูก่ บั ที่เรี ยกว่า “แผงลอย”
คํา ว่า “หาบเร่ ” แสดงถึ ง นัย ของการค้า บนบกและสะท้อ นถึ ง การค้า แบบดั้ง เดิ ม ดัง ที่
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ค วามหมายคําว่า “หาบ” ไว้ว่า “เอาของห้อ ย
ปลายคานสองข้างแล้วแบกกลางคานพาไป” (ราชบัณฑิตยสถาน,2542) ส่วน “หาบเร่ ”ราชบัณฑิตยสถาน
อธิบายไว้ว่าคือ “ผูท้ ี่หาบของไปเร่ ขาย” ซึ่ งแม้ “หาบ” ยังปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั แต่มีเครื่ องทุ่นแรงอื่น
เช่ น รถเข็น รถจักรยาน รวมถึ งการใช้พาหนะ เช่ น รถกระบะ ในการเร่ ขายสิ นค้า ซึ่ งทุ่นแรงกว่ามาก
และทําให้บรรทุกสินค้าได้มากขึ้น
คําว่า “แผงลอย” กล่ าวได้ว่าเป็ นคํากลางๆ ไม่เจาะจงอธิบายเฉพาะการค้าข้างทางพจนานุ กรม
ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคําว่า “แผงลอย” ไว้ว่า ที่ที่จดั ไว้ในถนนสาธารณะ
หรื อ ที่สาธารณะ รวมถึ ง อาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่ อ พื้นดิน เรื อ หรื อ แพ สําหรับขายอาหาร
นํ้าแข็งหรื อสิ่ งของอย่างอื่น” ซึ่ งหมายรวมถึงการค้าในลักษณะ วางแผง หรื อตั้งแผงในพื้นที่ต่างๆ
เช่น ตลาด ในลัก ษณะนี้ การขายของ “แบกะดิน ” จึง ถือ เป็ นการค้าแผงลอยการอยู่เป็ นที่ และ
เคลื่อนทีท่ าํ ให้เงื่อนไขในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน การขายอาหารในที่เป็ นหลักแหล่งแน่นอน
ทําให้ทาํ เลการค้ามีความสําคัญ บริ เวณที่มีประชากรหนาแน่นหรื อมีผูค้ นสัญจรไปมามากย่อมเป็ น
แหล่งทําการค้าที่สามารถทํารายได้ได้มากกว่า ส่ วนแบบการค้าเร่ น้ นั รายได้ที่เข้า มาจะขึ้ น อยู่ก ับ
ความคล่ อ งตัว ในการออกหาลู ก ค้า และการกํา หนดเส้น ทางการค้า ด้ว ย แต่การเคลื่ อ นที่ขาย
สิ น ค้านั้นจะมี ขอ้ จํากัด ในการบรรทุ ก ปริ ม าณสิ น ค้าที่ จะติ ดตัวไป รวมทั้งผูท้ ี่ จะแบกนั้นต้อ งมี
ร่ างกายที่แข็งแรงด้วยเพือ่ หาบสินค้าในระยะไกลได้
การค้าของสองกลุ่ ม นี้ มี รู ป แบบการค้าที่ แ ตกต่ างกัน แต่ ม ัก จะถู ก ผูค้ นเรี ย กรวมกัน ว่า
“หาบเร่ แผงลอย” เป็ นตัวแทนของการค้าขายข้างทางและปฏิเสธถึงความแตกต่างของการค้าทั้งสอง
รู ปแบบนี้ ซึ่งหากพิจารณาจากเงื่อนไขด้านพื้นที่ในการประกอบอาชีพ จะมีความแตกต่างกันในด้าน
คุ ณ ลักษณะของผูค้ ้ามุ ม ของผูค้ า้ ต่อ อายุชีพ ของตน รวมทั้งความสามารถในการสะสมทุ น และ
ความสําเร็จที่แตกต่างกันด้วย
โดยสรุ ปแล้วคําว่า “หาบเร่ แผงลอย” จึงหมายถึ งการทําธุ รกิ จการค้าใดที่ อ ยู่บนข้างทาง
โดยอาศัยฟุตปาธ หรื อทางสาธารณะ ในการตั้งร้านที่เป็ นลักษณะชัว่ คราวคือใช้พาหนะบรรทุกสิ่ งของ
มาจัดตั้งร้านค้าโดยใช้โต๊ะ เสื่ อ แผง พื้นดิน เมื่อขายเสร็ จจึงรื้ อออก หรื อใช้พาหนะเคลื่อนที่บรรทุก
จัดตั้งขายของโดยลักษณะเป็ นรถเข็นเป็ นต้น
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2.1.4 แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
ความหมายของการบริ หารจัดการ
ธงชัย สันติวงษ์ (2540 : 1) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ คือ งานของหัวหน้าหรื อผูน้ าํ ที่จะต้องทํา
เพื่อ ให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมายอยูร่ วมกัน และร่ วมกันทํางานเพื่อ วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้จน
สําเร็ จ ผลโดยได้ป ระสิ ท ธิภาพ กล่าวอย่างง่ายๆ การบริ ห าร คือ การทํางานเสร็ จลงได้โดยอาศัย
คนอื่นเป็ นผูท้ าํ ให้เสร็จนัน่ เอง
ศิริพงศ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2540 : 1) กล่าวว่า งานบริ หารจัดการ หมายถึง กิจการที่เกี่ยวกับ
การจัดการดําเนินงานให้มีการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้งานขององค์กร
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
สมยศ นาวีการ (2538 : 18) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ หมายถึง กระบวนการ ของการวางแผน
การจัด องค์ก ร การมี ส่ วนร่ วม และการควบคุ ม กําลังความพยายามของสมาชิ ก ขององค์กรและ
การใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพือ่ ความสําเร็จของเป้าหมายองค์กรที่กาํ หนดไว้
Robbin, S.P. and Coulter, M. (1996 : 8 อ้างถึ งในรุ่ งนภา ตาอิ น ทร์ , 2551 : 14) อธิ บ ายว่า
การบริ ห ารจัด การ คือ กระบวนการของกิ จ กรรมที่ทาํ ให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในองค์กรโดยไม่ได้ทาํ เอง
การบริ ห าร หมายถึ ง ศิ ล ปะในการทํา ให้ สิ่ งต่ า งๆ ได้รั บ การกระทําจนเป็ นผลสํา เร็ จ
กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารไม่ ใช่ ผปู ้ ฏิบตั ิ แต่เป็ นผูใ้ ช้ศิลปะ ทําให้ผูป้ ฏิบตั ิทาํ งานจนสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย
ที่ผบู ้ ริ หารตัดสินใจเลือกแล้ว (ถนัด เดชทรัพย์, 2550 : 19)
สรุ ปได้ว่า การบริ หารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆที่กาํ หนดทิศทางในการใช้ทรัพยากร
ทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ซึ่งก็คือ ความสามารถของบุคคล หรื อกลุ่มคนที่ทาํ หน้าที่
ในการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การสัง่ การ และการควบคุมการทํางานเพื่อให้
กิ จกรรมขององค์กรดําเนิ นไปตามวัตถุ ประสงค์อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยปั จจัยในการบริ หาร
เพือ่ ให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร และมีการปฏิบตั ิการสําเร็จตามแผนที่กาํ หนดไว้
1) แนวคิดการทางการบริหารจัดการ
ถนัด เดชทรัพย์ (2550 : 21-25) กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดการของการผลิตและ
กิจกรรมต่างๆ ก็ดี ทางเศรษฐกิจ ทางการตลาด มิได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก และไม่ตอ้ งอาศัย
ระบบของการจัดการเช่นในปั จจุบนั นี้กระทัง่ เมื่อมีการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก (ประมาณ
ปี ค.ศ. 1880 เป็ นต้นมา) ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อันมีผลทําให้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากตลอดจนมีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเริ่ มเป็ นที่ยอมรับและขยายตัวมากขึ้น มีการพัฒนามากขึ้นเป็ นลําดับ
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สําหรับแนวคิดทางการบริ หารจัดการได้ววิ ฒั นาการเรื่ อยมาเป็ นลําดับ ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้ 2 แนวคิด คือ
1. แนวคิดก่ อ นยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Pre – Scientific Management) ในยุค นี้
เป็ นยุคก่ อนปี ค.ศ. 1880 ซึ่ งการบริ หารในยุคนี้ อาศัยอํานาจหรื อการบังคับให้คนงาน
ทํางานซึ่ งวิธีการบังคับอาจใช้การลงโทษ การใช้แส้ การทํางานในยุคนี้ เปรี ยบเสมือ น
ทาส คนในยุคนี้จึงต้องทํางานเพราะกลัวการลงโทษ
2. แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) แนวคิดนี้ เริ่ มในช่ วง
ของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม คือ ประมาณปี ค.ศ. 1888 เป็ นต้นมาจนถึงปี ค.ศ. 1930 ในยุคนี้
ได้ใช้หลักวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์มาช่ วยในการบริ หารจัดการ ทําให้ระบบ
บริ หารจัดการแบบโบราณได้เปลี่ยนแปลงไปมากซึ่ งบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในการบริ หาร
ในยุค นี้ มี 2 ท่า น คือ Frederick W. Taylor และ Henri J. FayolFrederik W. Taylor
ได้รับการยกย่อ งว่าเป็ นบิดาแห่ งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ หรื อ บิดาของวิชาการ
จัดการที่ มี หลักเกณฑ์ โดยได้ศึ กษาหาวิธีเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของคนงาน
ในโรงงานอุ ตสาหกรรม โดย Taylor ได้เข้าทํางานครั้งแรกในโรงงานที่ เพนซิ ลวาเนี ย
เมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่ งเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจตกตํ่ามาก การบริ หารงานขาดประสิ ทธิภาพ
ไม่ มีมาตรฐานในการประเมินผลของคนงาน การแบ่งงานไม่เหมาะสม การตัดสิ นใจ
ขาดหลักการและเหตุผล
Taylor ได้คดั ค้านการบริ หารงานแบบเก่าที่ใช้อาํ นาจ (Power) ว่าเป็ นการบริ หารที่ใช้ไม่ได้
และมีความเชื่อ ว่า การบริ หารที่ดีตอ้ งมี หลักเกณฑ์ การทํางานไม่ไ ด้เป็ นไปตามยถากรรม Taylor
จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์เวลาการเคลื่อนไหวในขณะทํางาน เพื่อดูการทํางานและการเคลื่อนไหว
ของคนงานในขณะทํางาน โดยได้คิดค้นและกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุด สําหรับงานแต่ละอย่าง
ที่ได้มอบหมายให้คนงานทํา ดังนั้นผูบ้ ริ หารการจัดการจึงต้องเน้นและปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กําหนดวิธีการทํางานด้วยหลักเกณฑ์ที่ได้มีการทดลองแล้วว่าเป็ นวิธีที่ดีที่สุด
2. การคัดเลือกบุคลากรและการบริ หารบุคลากร ต้องทําอย่างเป็ นระบบเพือ่ ได้บุคลากร
ที่เหมาะสม
3. ต้องมีการประสานร่ วมมือระหว่างผูบ้ ริ หารกับคนงาน
4. ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในด้านการวางแผน และมีการมอบหมายงาน
ตามความถนัดด้วย
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สําหรับการศึกษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ (The Scientific Approach) มีส่วนประกอบสําคัญ
3 ลักษณะ คือ
1. มีแนวคิดชัดเจน (Clear Concept) แนวความคิดต้องชัดเจนแน่นอนในสิ่งที่จะวิเคราะห์
2. วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific) สามารถพิจารณาข้อเท็จจริ งได้ทางวิทยาศาสตร์หรื อสังเกตได้
แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาทําการทดสอบความถูกต้อง ถ้าเป็ นจริ งก็คือ หลักเกณฑ์
(Principles)
3. ทฤษฎี (Theory) หมายถึง การจัดระบบความคิดและหลักเกณฑ์มารวมกันเพือ่ ได้ความรู ้
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
Henri J. Fayol เป็ นวิศวกรเหมืองแร่ ชาวฝรั่งเศส ได้สร้างผลงานทางแนวความคิดเกี่ยวกับ
การบริ หารซึ่ งมุ่งที่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง โดยศึกษากฎเกณฑ์ที่เป็ นสากลและได้เขียนหนังสือ Industrial
General Management เสนอแนวคิดกําหนดหลักเกณฑ์ในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร ดังนี้
1. หน้าที่ของนักบริ หาร (Management Functions) มีดงั นี้
1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารจะต้องเตรี ยมการวางแผน
การทํางานขององค์การไว้ล่วงหน้า
1.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารจะต้องเตรี ยมจัด
โครงสร้างขององค์การให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางการบริ หาร
1.3 การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารจะต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ดี
เพือ่ ให้การดําเนินงานขององค์การดําเนินไปตามเป้าหมาย
1.4 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารมีหน้าที่เชื่อมโยงต่าง ๆ
ขององค์การให้ดาํ เนินไปอย่างสอดคล้องต้องกัน
1.5 การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารคอยควบคุมและกํากับ
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การให้ดาํ เนินไปตามแผนที่วางไว้
2. หลักการบริ หาร (Management Principles) Fayol ได้วางหลักพื้นฐานทางการบริ หารไว้
14 ประการ ดังนี้
2.1 การแบ่งงานกันทํา (Division of Work) การแบ่งงานกันทําจะทําให้คนเกิด
ความชํานาญเฉพาะอย่าง (Specialization) อันเป็ นหลักการใช้ประโยชน์ของคน
และกลุ่มคนให้ทาํ งานเกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 อํานาจหน้าที่ (Authority) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่จะทําให้ผูบ้ ริ หารมี สิทธิ์ ที่จะสั่งให้
ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการได้โดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดขึ้น
ตามมาด้วย ซึ่งจะมีความสมดุลซึ่งกันและกัน
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2.3 ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองค์การจะต้องเคารพเชื่อฟั ง
และการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ กติกาและข้อบังคับต่างๆ ที่องค์การกําหนดไว้
ความมีระเบียบ วินยั จะมาจากความเป็ นผูน้ าํ ที่ดี
2.4 เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการทํางานใต้บงั คับบัญชา
ควรได้รับคําสัง่ จากผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดการ
โต้แย้งสับสน
2.5 เอกภาพในการสัง่ การ (Unity of Direction) ควรอยูภ่ ายใต้การจัดการหรื อ
การสัง่ การโดยผูบ้ งั คับบัญชาคนหนึ่งคนใด
2.6 ผลประโยชน์ขององค์การมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Subordination of
Individual Interest to the General Interest) คํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การ
เป็ นอันดับแรก
2.7 ผลตอบแทนที่ได้รับ (Remuneration of Personnel) ต้องยุติธรรม และเกิดความ
พึงพอใจทั้งสองฝ่ าย
2.8 การรวมอํานาจ (Centralization) ไว้ที่ศูนย์กลางเพือ่ ให้สามารถควบคุมได้
2.9 สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การติดต่อสื่อสารความเป็ นไปตามสายงาน
2.10 ความมีระเบียบเรี ยบร้อย (Order) ผูบ้ ริ หารต้องกําหนดลักษณะและขอบเขต
ของงาน เพือ่ ประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการงาน
2.11 ความเสมอภาพ (Equity) ยุติธรรมและความเป็ นกันเอง เพือ่ ให้เกิดความภักดี
2.12 ความมัน่ คงในการทํางาน (Stability of Tenure of Personnel) การหมุ นเวียน
คนงาน ตลอดจนการเรี ยนรู ้ และความมัน่ คงในการจ้างงาน
2.13 ความคิดริ เริ่ ม (Initiative) เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
2.14 ความสามัคคี (Unity) หลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์การ
2) แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management)
ถนัด เดชทรัพย์ (2550 : 27-27) กล่ าวว่า แนวคิดในยุคนี้ เริ่ ม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 – ปั จจุบ ัน
ซึ่งในขณะนี้ เศรษฐกิจและธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ความสลับซับซ้อนในการบริ หารการจัดการ
ก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดการสมัยใหม่ จึงต้องใช้หลักทางคณิ ตศาสตร์มาช่วยในการตัดสิ นใจ
ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาช่วย แต่อย่างไรก็ตามการบริ หารการจัดการสมัยใหม่ ก็ยงั มิได้ทิ้ง
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดในด้านมนุษยสัมพันธ์เสียทีเดียว
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การจัด การเชิ ง ระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “A Set
ofInterdependent, Interaction Element” ตัวอย่างเช่ น คนเป็ นระบบ เพราะในร่ างกายคนเรานั้น
ประกอบด้วย อวัยวะ ซึ่ งมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันอย่างอัตโนมัติ ระบบจึงถือเป็ น Grand Theory
เป็ นทฤษฎี ขนาดใหญ่ เพราะมีระบบย่อยหรื อสิ่ งต่างๆมากมาย เนื่ องจากปั จจัยต่างๆ ขององค์การไม่ว่า
ภายในหรื อภายนอก ล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่ องเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ดังนั้นการบริ หาร
การจัดการจึงต้องปรับตัวให้มีความสมดุลอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ
ที่กล่าวจึงจะทําให้องค์การเติบโต อยูร่ อด และสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย
การจัดการโดยใช้คณิ ตศาสตร์ หรื อเชิงปริ มาณมาช่วยในการตัดสิ นใจ (Quantitative or
Decision Making Approach) การศึกษาในแนวนี้ จะใช้เครื่ องมือสมัยใหม่มาช่วยในการตัดสิ นใจ
เช่น การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ การวิจยั การใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ทําให้ตอ้ งมีหลักการและเหตุผล
มีหลักมีเกณฑ์ และเป็ นการบริ หารการจัดการที่สามารถลดความเสี่ยงขององค์การได้ในระดับหนึ่ง
สรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการเป็ นการทํางานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วมปฏิบตั ิการ
ให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน ซึ่ งต้องอาศัยปั จจัยบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ใช้ทรัพยากรบริ หาร
เป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน ร่ วมมือดําเนิ นการอย่างมีเหตุผล เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
Ryan and Smith (1954 อ้างถึ งใน สิ นเลิ ศ สุ ขุม, 2543 :19) ได้พูดถึ งประสิ ทธิ ภาพของบุคคล
(Human Efficiency) ว่า เป็ นความสัม พัน ธ์ระหว่า งผลลัพ ธ์ในแง่บ วกกับ สิ่ งที่ทุ่มเทและลงทุน
ให้ก ับ งาน ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานนั้น มองจากแง่มุ ม ของการทํา งานของแต่ล ะบุค คล
โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับสิ่งที่ให้กบั งาน เช่น ความพยายาม กําลังงาน กับผลลัพธ์ทไี่ ด้จากงานนั้น
Simon (1960 อ้างถึงใน แสวงรัตนมงคลมาศ, 2514 :81) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพ
ไว้ว่า งานใดจะมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนําเข้า (Input) กับผลผลิต
(Output) ที่ได้รับออกมา เพราะฉะนั้นประสิ ทธิภาพจึงเท่ากับผลิตผลลบด้วยปั จจัยนําเข้าและถ้าเป็ น
การบริ หารราชการก็บวกความพึงพอใจของประชาชนหรื อ ผูร้ ับบริ การ (Satisfaction) เข้าไปด้วย
ซึ่งเขียนเป็ นสูตรได้ดงั นี้
E = (O-I) + S
E
คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency)
O
คือผลิตผลหรื อผลงานที่ได้รับ (Output)
I
คือ ปั จจัยนําเข้าหรื อทรัพยากรทางการบริ หารที่ใช้ไป (Input)
S
คือความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)
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Good , Carter V. (1973: 193) ให้ความหมายของประสิ ทธิภาพว่า หมายถึงความสามารถ
ที่ทาํ ให้เกิดความสําเร็ จตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถให้
ผลงานที่ได้สาํ เร็จลงอย่างสมบูรณ์
CertoS.C. (2000 : 9) ได้ให้คาํ นิ ยามของประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลว่า ประสิ ทธิ ผ ล
(Effectiveness) หมายถึ งการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ประสิ ทธิผล
มุ่งทําให้เกิ ดการ“ทําสิ่ งที่ถูกต้อง (Doing the Right Things)” ส่ วนคําว่าประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึ ง เป็ นวิธี การจัดสรรทรัพ ยากรเพื่อ ให้เกิ ด ความสิ้ นเปลื อ งน้อ ยที่สุ ดโดยสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรตํ่าสุ ดกล่าวคือเป็ นการใช้โดยมีเป้ าหมาย (Goal) คือประสิ ทธิผลหรื อ
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้สูงสุดอาจเรี ยกว่า“ทําสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง (Doing Things Right)”
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2536 : 130) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสื อ “ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์”
ว่าประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการสนับสนุ นให้มีวิธีการบริ หารที่จะได้รับผลดี มากที่สุด
โดยสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนั้นก็คือการลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายาม
เพิม่ ความแม่นตรงความเร็วและความราบเรี ยบของการบริ หารให้มากขึ้น
2.1.5 ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ได้มีผทู ้ าํ การศึกษาและเสนอแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการนําโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ ดังนี้
กล้า ทองขาว (2548: 7) กล่าวว่า การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการ
จัดการและกระบวนการปฏิบตั ิ เพื่อ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ผลลัพธ์ท่ีบรรลุ ผลสําเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จุมพล หนิมพานิช (2549: 182) ได้ให้ความหมายของการนํานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบตั ิ
ไว้วา่ เป็ นการบริ หารนโยบายขององค์การ ที่ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การปฏิสมั พันธ์
ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ความร่ วมมือร่ วมใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมของระบบ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายของนโยบาย
สุรสิทธ์ วชิรขจร (2549: 74) กล่าวว่า การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการ
หรื อวิธีการนํานโยบายที่ผ่านการเห็นชอบจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึ่ งจะมีกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น การวางแผนการดําเนิ นงาน การกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเจรจาต่อรอง เป็ นต้น
เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ (2551: 7) กล่าวว่า การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เป็ นการนํา
หลักการ หรื อกระบวนการหรื อกิจกรรมที่ผา่ นการยอมรับและอนุมตั ิ โดยอยูใ่ นรู ปแบบของกฎหมาย
นโยบายระเบียบ คําสัง่ หรื อรู ปแบบอื่นๆ มาสู่การปฏิบตั ิ
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วรเดช จันทรศร (2551: 1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ เปรี ยบเสมื อนกลไกหลักสําคัญ ในการ
ดําเนิ นงานของรัฐบาล และหน่ วยงานภาครัฐทุกแห่ ง เนื่ อ งจาก “นโยบาย” ก็คือ กิจกรรมต่างๆ
ที่รัฐบาลได้จดั ทําขึ้น หรื อ “แผนงานหรื อโครงการ” หรื อ “แนวทางปฏิบตั ิที่รัฐบาลหรื อหน่ วยงาน
ของรัฐได้กาํ หนดขึ้น” เพื่อ เจตนาในการแก้ไ ขปั ญ หา ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว แต่ที่ผ่านมา
นโยบายส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม ผลัก ดัน ให้ เกิ ด ผลสํา เร็ จ จึ ง ทํา ให้ เกิ ด ความล้ม เหลว
ในการนําไปใช้ และเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศชาติ ไม่ ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิ จ (สิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณ) สิ้นเปลืองเวลาที่ใช้ในการดําเนิ นงาน และสิ้นเปลืองบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานและการดําเนินนโยบาย ดังกล่าว
สุวฒั น์ อินทรประไพ (2555: 108 ) ได้กล่าวถึงกระบวนการที่สาํ คัญที่สุดในการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ นั่น คือ การมี ส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งมองว่า ภาครัฐควรให้ความสําคัญ
ในการสร้างความเข้าใจในการดําเนิ นนโยบายหรื อ โครงการต่างๆ กับประชาชน ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากนโยบายโดยตรง
โดยสรุ ป “การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ” เป็ นขั้นตอนที่มี ความเกี่ ยวข้องกับบุคคล
หลายกลุ่มทั้ง ฝ่ ายการเมือง ระบบราชการ ข้าราชการ และผูไ้ ด้รับผลกระทบจากนโยบาย เป็ นตอนที่
สําคัญในการดําเนิ นงาน เพราะนโยบายสาธารณะที่ดี คือ ต้องเกิ ดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
และต้องมี กลไกการบริ หารของภาครัฐที่ดี โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนและผูม้ ี ส่วนเกี่ยวข้อง
มีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ วางแผนโครงการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ออกแบบโครงการและ
ดําเนิ น งานให้ เป็ นไปตามแนวทางการดําเนิ น งาน/ โครงการที่ ก ําหนดไว้ รวมถึ งการติ ด ตาม
ประเมิ นผล ซึ่ งปั จจัยกําหนดความสําเร็ จในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบ ัติ นั้นต้องคํานึ งถึ ง
บริ บท ทั้งภายในและภายนอกองค์การ อันได้แก่ สภาพแวดล้อม เวลา ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน
และนโยบายพื้นฐานที่ มีอยู่ ซึ่ งต้องมี ความสัมพันธ์และเห็ นพ้องต้อ งกันในวัตถุ ประสงค์เดี ยวกัน
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมตามลําดับอย่างเหมาะสม และที่สาํ คัญทีส่ ุดคือผูม้ ีอาํ นาจในการนํานโยบายไป
ปฏิบตั จิ ะต้องได้รับการยอมรับอย่างแท้จริ งและนํานโยบายไปปฏิบตั ิโดยพื้นฐานของธรรมาภิบาล
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่จะนําเสนอต่อไปนี้ เป็ นงานวิจยั ที่มี สาระสอดคล้อ งกับการศึกษา เรื่ อ งการจัด
ระเบี ย บหาบเร่ แ ผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งจะนํา มาใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
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พรรณิ ลยั นิติโรจน์ (2551: 4-6) ได้ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับการนํานโยบายการจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอยกรุ งเทพมหานครไปปฏิบตั ิ ผลการศึกษาโดยรวมค้นพบว่าปั จจัยหลัก และตัวชี้ วดั ทุกตัว
ได้แก่ (1) นโยบายประกอบด้วยตัวชี้วดั คือ ความสอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความชัดเจนของเป้ าหมาย
และความเพียงพอของทรัพยากร (2) เจ้าหน้าที่ เทศกิ จประกอบด้วยตัวชี้ วัดคือ ความรู ้ความสามารถ
ความตั้งใจจริ ง การปรับตัว และ (3) ประชาชนกลุ่ มเป้ าหมาย (ผูค้ า้ ผูซ้ ้ื อและผูใ้ ช้ทางเท้า) ประกอบด้วย
ตัวชี้ ว ดั คื อ ความต้องการยอมรั บ (ยกเว้นการมี ส่ วนร่ วม) มี อิ ทธิ พลต่ อผล และผลลัพธ์ของการนํา
นโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยกรุ งเทพมหานครไปปฏิบตั ิ และปั ญหาอุปสรรคที่เป็ นปั ญหาใหญ่
ที่ทาํ ให้การนํานโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยกรุ งเทพมหานครไปปฏิบตั ิไม่ประสบความสําเร็ จ
เท่าที่ควร หรื อสําเร็ จแค่บางส่ วน และบางพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากนโยบายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันทั้งเรื่ องของขนาด ความหนาแน่ นของประชากร ที่ทาํ ให้การ
จัดระเบียบดังกล่าวยากง่ายแตกต่างกัน ส่ วนปั ญหาในด้านอื่นๆ เช่น ความพอเพียงของทรัพยากรบุคคล
และวัสดุ อุปกรณ์ ก็เนื่ องจากสภาพของพื้นที่เขตที่แตกต่างกัน และเรื่ องของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง
ผูค้ า้ ผูซ้ ้ือและผูใ้ ช้ทางเท้าในแต่ละเขตก็มีความต้องการแตกต่างกัน หากประชากรในพื้นที่เขตใดมีความ
หนาแน่ นสู ง ความต้องการซื้ อสิ นค้าย่อมสู งขึ้นตามไปด้วย ทําให้ผูค้ า้ ต้องแย่งพื้นที่ คา้ กันอย่างหนัก
ทําให้การจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยากตามไปด้วย เป็ นต้น
สุ รเดช อํ า นวยสาร (2539: 4-6) ได้ ท ํ า การศึ ก ษาการแก้ ไ ขปั ญ หาหาบเร่ แผงลอยใน
กรุ งเทพมหานคร(2535-2539) ผลการวิจยั พบว่า การแก้ไขปั ญหาหาบเร่ แผงลอยในกรุ งเทพมหานคร
ช่วงปี พ.ศ. 2535-2539 เป็ นการนํานโยบายลักษณะพิเศษประกอบกับกฎหมายมารองรับ สําหรับ
ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื น และได้กาํ หนดเป็ นนโยบายไว้ 16 ข้อ ด้วยกัน นโยบายนี้ เป็ นเรื่ อ งที่ก่อ ให้เกิดแนว
ทางการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการนํานโยบายดังกล่าวมาปฏิบตั ิ โดยพบว่า การ
นํานโยบายการแก้ไขปั ญหาหาบเร่ แผงลอยช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2539 ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาหาบ
เร่ แ ผงลอยได้ เพีย งแต่ เป็ นการชะลอปั ญ หา และลดความขัด แย้ง ระหว่างผูค้ ้ากับ ประชาชนได้
บางส่วนจวบจนถึงจุดที่ประชาชนชาวกรุ งเทพมหานครเพิม่ มากขึ้น และผูค้ า้ ก็เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว
จนไม่ สามารถอยู่บนทางเท้าร่ วมกันได้ก็จะเป็ นการต้องทบทวนนโยบายกันใหม่ อี กครั้ง ในด้าน
ข้อเสนอแนะประกอบด้วยข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ควรแก้ไขปั ญหาการอพยพของชาวชนบท
โดยการสร้างงานในชนบท การให้ขา้ ราชการประจําเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและปฏิบตั ิเพื่อ แก้ไ ข
ปั ญหาทางการเมือง การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของนโยบายให้ชดั เจน ทั้งระยะเวลาและ
ผลของนโยบาย ควรให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เปลี่ยนพฤติกรรม
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ในการซื้ อในสถานที่ที่กาํ หนด อาจจะใช้ซอย หรื อปิ ดถนน เพื่อ การค้าขายโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง
ทั้งประชาชน ผูค้ า้ และเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนด ส่ วนข้อ เสนอแนะในเชิงบริ ห าร ควรให้
สํา นักงานเขตพื้น ที่เป็ นผูก้ าํ หนดจุด ผ่อ นผัน เอง เนื่ อ งจากรู ้ปั ญ หาในพื้น ที่ดีแ ละควรให้สํา นัก
เทศกิจ อกตรวจตราการปฏิบ ตั ิห น้า ที ่ข องเจ้า หน้า ที ่เทศกิจ เขต เพื ่อ ถ่ว งดุล อํา นาจแก้ปั ญ หา
การรู ้จกั มักคุน้ กับผูค้ า้ ต่อไป
ศุภชั ฌา อุวอง (2555: 53) ได้ศึกษาการนํานโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยริ มบาท
วิถีกรุ งเทพมหานครไปปฏิบตั ิ กรณี ศึกษาสํานักงานเขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งประเด็น
ปั ญ หาอุป สรรคข้อ เสนอแนะและแนวทางปรับปรุ งนโยบายการจัด ระเบีย บหาบเร่ แผงลอยริ ม
บาทวิถีกรุ งเทพมหานครผลการศึกษา พบว่า การนํานโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แ ผงลอยริ ม
บาทวิถ ีก รุ ง เทพมหานครไปปฏิบ ตั ิข องสํา นัก งานเขตหลัก สี ่ มีค วามแน่ น อน ชัด เจน และ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตหลักสี่ ให้ความสําคัญ ติดตามผลการดําเนิ นงาน
อย่า งต่อ เนื ่ อ งและสมํ่า เสมอแต่เ นื ่ อ งจากมีข อ้ จํา กัด เรื ่ อ งจํา นวนเจ้า หน้า ที ่ป ฏิบ ตั ิง านและ
งบประมาณที่ไ ด้รับ ไม่เพีย งพอเมื่อ เทีย บกับ ปริ ม าณงานทํา ให้ก ารดํา เนิ น งานและการพัฒ นา
ปรับปรุ งการนํานโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยริ มบาทวิถีกรุ งเทพมหานครของสํานักงาน
เขตหลัก สี่ ไ ม่ม ีป ระสิ ท ธิภ าพเท่า ที่ค วรจึงมีข อ้ เสนอแนะและแนวทางปรับ ปรุ งในด้า นต่า ง ๆ
โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่การบริ หารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม
หลักจริ ยธรรม เพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์
มธุรส หาญสมสกุล (2554:2) ได้ศึกษาการบริ หารจัดการหาบเร่ แผงลอย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ศึกษาเฉพาะกรณี พ้ืนที่สนามหลวง เขตพระนคร ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยทุกๆปั จจัย ได้แก่
ปั จ จัย ด้า นความชัด เจนและความสอดคล้อ งต่อ สภาพปั ญ หาของวัต ถุป ระสงค์ ปั จ จัย ด้า น
สมรรถนะของหน่ วยปฏิบตั ิ ปั จจัยด้านมาตรการเพื่อให้การบังคับใช้มีผล ปั จจัยด้านสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือ งในพื้น ที ่ ปั จ จัย ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนและปั จ จัย ด้า นการ
ยอมรับและการต่อ ต้านจากกลุ่มผูค้ า้ ประชาชน ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อ ผลของการนํานโยบาย
จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในพื้นที่สนามหลวงไปปฏิบตั ิ แต่ในส่ วนของการศึกษาระดับการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนพบว่า ภาครัฐยังเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมไม่เพียงพอ ซึ่ งอาจ
เป็ นตัวแปรสําคัญที่จะมีผลต่อความยัง่ ยืนในอนาคตของการดําเนิ นนโยบายจัดระเบียบนี้
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากบทที่ 2 ดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงได้
สังเคราะห์แนวคิด เกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานครเพือ่ เป็ นแนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี้
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและ
ผูว้ ิจยั สามารถเข้าไปในสถานการณ์ จริ งในการลงพื้นที่ภาคสนาม ซึ่ งจะทําให้ไ ด้ขอ้ มูล ที่เจาะลึ ก
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นตัวกําหนดวิธีวจิ ยั โดยมีข้นั ตอนในการวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญต่อ คณะกรรมการและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้
3.1.1. ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ประกอบด้วย
1) ผูอ้ าํ นวยการเขตพระนคร
จํานวน 1 คน
2) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการเขตพระนคร
จํานวน 1 คน
3) เจ้าหน้าที่เทศกิจ
จํานวน 2 คน
4) ผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่ปากคลองตลาด
จํานวน 6 คน
5) ประชาชนที่สญ
ั จรไปมา
จํานวน 5 คน
3.2 การสร้ างเครื่ องมือ
3.2.1 แนวทางการวิเคราะห์เอกสาร ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เอกสารโดยศึกษาจากเอกสารที่เป็ น
หลักฐานในการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ
3.2.2 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสร้างความเป็ นกันเอง
กั บ ผู ้รั บ การสั ม ภาษณ์ ผู ้ค ้ า และประชาชนในพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด สํ า หรั บ ผู ้รั บ สั ม ภาษณ์
ที่เป็ นข้าราชการนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ช้ ีแจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
เพือ่ รักษาเวลาในการบันทึกข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือในการวิจยั โดยดําเนินการอยูบ่ นหลักการรักษาสิทธิ์อนั เป็ นความลับของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ด้วยการป้ องกันสิ่ งที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ถือว่าเป็ นหลัก
จรรยาบรรณในการทําวิจยั เพราะการได้ขอ้ มูลที่ลุ่มลึกละเอียดอ่อนบางประการมาจากการบันทึกภาพ
เสี ยง และจากการจดบันทึกประเด็นที่สาํ คัญ อาจส่ งผลเสี ยหายต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ถา้ หากมีการเผยแพร่
ออกไป ฉะนั้ น นอกจากจะนํ าข้อ มู ล มาใช้ในการศึ ก ษาวิ เคราะห์ โดยไม่ ร ะบุ ชื่ อ ที่ แ ท้จริ งแล้ ว
ผูว้ จิ ยั จะจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็ นความลับที่สุด
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ผูว้ ิจยั ได้ข ออนุ ญ าตผูใ้ ห้ขอ้ มู ล ในการใช้เครื่ อ งมื อ ในการสัม ภาษณ์ โดยอธิ บ ายให้ผูใ้ ห้
ข้อมูลทราบล่วงหน้าว่า ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดถือเป็ นความลับ และในระหว่างการสัมภาษณ์ ถ้าหาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ยนิ ดีตอบคําถาม หรื อขอยุติการให้ขอ้ มูล ก็สามารถกระทําได้และในกรณี ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
ไม่อนุ ญาตให้ใช้เครื่ องบันทึกเสี ยงหรื อการบันทึกภาพ แต่ยนิ ดี ให้ขอ้ มู ลผูว้ ิจยั จะใช้การจดบันทึก
ข้อความสําคัญโดยจัดทําบันทึกรายละเอียดทันทีหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้ว
การให้สัมภาษณ์ทุกครั้ง ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความเคารพในสิ ทธิ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยผูว้ จิ ยั ให้เกียรติ
สร้างความไว้วางใจ แนะนําตนเอง อธิบายถึงวัตถุประสงค์และขอความร่ วมมือ ในการดําเนิ นการ
สัมภาษณ์ โดยให้เป็ นไปด้วยความเต็มใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 การเข้าถึ งข้อ มู ล ในการทําวิจยั ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
โดยได้ติดต่อ กับสํานักงานเขตเพื่อ ขอเข้าสัม ภาษณ์ กับผูท้ ี่เกี่ยวข้อ ง และลงพื้นที่ปากคลองตลาด
เพือ่ สร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั พ่อค้าแม่คา้ เพือ่ จะได้สะดวกแก่การเข้าถึงข้อมูล
3.3.2 ในการเก็บข้อ มู ล ผูว้ ิจยั เตรี ยมพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์ โดยศึกษาข้อ มู ลเอกสาร
วิชาการ รายงานการวิจยั ต่างๆ เพื่อ ทําความเข้าใจถึ ง แนวทาง แนวคิด แนวทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับ
การวิ จ ัย รวมทั้ง ข้อ มู ล ของพื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา ลัก ษณะทางกายภาพ เพื่ อ นํ า มาใช้ใ นการกํา หนด
เป็ นแนวทางสัมภาษณ์
3.3.3. การเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนาม เนื่ อ งจากผู ้วิจ ัย ต้อ งการเข้าถึ ง ข้อ มู ล จากบุ ค คลต่ า งๆ
ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้าน ภูมิหลัง เศรษฐกิจและสังคม วิธีการสัมภาษณ์ของผูว้ จิ ยั จึงทําทั้งแบบ
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เน้นการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง ซึ่ งเป็ นการแสดงให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลนั้น
มีความเชื่อ มัน่ ในตัวของผูว้ ิจยั และงานวิจยั ผูว้ ิจยั เข้าพื้นที่เพื่อ เลือกกลุ่มเป้ าหมาย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
และเลื อ กสถานที่สัมภาษณ์ เพื่อ ทําการสัมภาษณ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั ที่ กาํ หนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์
3.4. การตรวจสอบเครื่ องมือ
ในการตรวจสอบข้ อ มู ล ผู ้วิ จ ัย ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) (Denzin , N. K.: 1970 อ้างถึงในสุ ภางค์ จันทาวานิ ช, 2531: 129 – 130) ได้เขียนวิธีการ
โดยละเอียด ดังนี้
3.4.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์วา่ ข้อมูลที่ได้มา
นั้นถู กต้อ งหรื อ ไม่ วิธีการตรวจสอบคือ การสอบแหล่ งของข้อ มู ล แหล่ งที่ มาจะพิจารณา ได้แก่
แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล แหล่งเวลาหมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกัน
หรื อ ไม่ เช่ น ถ้าผูว้ ิจยั เคยสังเกตผูเ้ สพยาบ้าเวลาบ่ายและเวลาอื่ นด้วย แหล่ งสถานที่ หมายถึงว่าถ้า
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ข้อมูลต่างสถานที่กนั จะเหมือนกันหรื อไม่ เช่นผูป้ ่ วยโรคจิตมีอาการคลุม้ คลัง่ เมื่ออยูใ่ นบ้าน ถ้าหาก
อยูท่ ี่อื่นยังจะมีอาการคลุม้ คลัง่ เหมือนอยูใ่ นบ้านหรื อไม่ แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เปลี่ยนไปข้อมู ลจะเหมือ นเดิม หรื อไม่ เช่น ซักถามบุตรชายผูป้ ่ วยเปลี่ ยนเป็ นซักถาม หรื อ เปลี่ยน
จากปั จ เจกบุ คคลเป็ นกลุ่ ม บุค คลหรื อ กลุ่ ม สังคม ข้อ มู ลที่ ไ ด้จ ะแตกต่างกัน หรื อ ไม่ หากข้อ มู ล
ไม่แตกต่างถือว่าข้อมูลมีความแม่นยําตรง มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล
3.4.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่า
ถ้าผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทําให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
อาจทําได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชัว่ คราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะที่ลงมือ
ตีความสร้างข้อสรุ ปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การตีความ และให้ความหมายแก่ขอ้ มูลทีไ่ ด้จาก
การถอดถ้อยคําทั้งข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้จากการศึกษาเอกสาร การลงภาคสนาม การสังเกตการณ์ และ
การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้นําข้อมู ลทั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
ความถูกต้อง แล้วเชื่อมโยงข้อค้นพบต่างๆที่คน้ พบเข้าด้วยกัน เพื่อทําเป็ นข้อสรุ ปผ่านกระบวนการ
สังเคราะห์ แยกแยะ ให้ เห็ น ถึ งส่ วนประกอบและความสัม พัน ธ์ระหว่างส่ วนประกอบเหล่ านั้ น
ใช้ความเป็ นเหตุเป็ นผลในการนําเสนอและตีความตามปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริ งตามหลักการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยจําแนกตามประเด็นที่ศึกษาจากจุดประสงค์ของการวิจยั
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บทที่ 4
ผลของการวิจยั
จากการศึก ษาเรื่ อ งการจัด ระเบียบหาบเร่ แ ผงลอยพื้น ที่ป ากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดําเนิ นการ ปั ญหาและอุปสรรค เพื่อหา
แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้น ที่ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุ งเทพมหานคร
ให้ดี เพื่อ จะเป็ นแนวทางให้เ ขตอื่ น นํา ไปปฏิ บ ัติ ต่ อ ไป โดยใช้ร ะเบี ย บวิธี ว ิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research methodology) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth interview) โดยที่
ผูว้ ิจ ัย ได้นาํ เสนอผลการวิจ ัย ในส่ ว นนี้ เป็ นการสรุ ป ความเห็ น จากการสัม ภาษณ์ ผูท้ ี่ มี บ ทบาท
ในการบริ หาร เจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั ระเบียบ พ่อค้าแม่คา้ ซึ่งถูกจัดระเบียบ และประชาชนทัว่ ไป ดังต่อไปนี้
4.1 สภาพการดํ า เนิ น การการจั ด ระเบี ย บหาบเร่ แผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
การดําเนินการการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุ งเทพมหานคร
เป็ นเรื่ องที่มีความพยายามที่จะจัดระเบียบมานานแต่ไม่ เคยทําได้สําเร็ จ มี ประชาชนร้องเรี ยนเข้ามา
เป็ นจํานวนมากอย่างต่อเนื่ อง ปั ญหาก่อเกิดให้เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะ
จัดระเบียบให้เป็ นที่เรี ยบร้อย
จากการสัมภาษณ์ คุณพงศธร ศิริธรรม ผูอ้ าํ นวยการเขตพระนคร (การสัมภาษณ์ ส่วนบุคคล,
7 ตุล าคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนิ นการจัด ระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้น ที่ปากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “ปากคลองตลาดในอดีตไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สภาพเป็ นจริ งคือ
ผูค้ า้ ไม่เข้าไปขายในตลาดที่ตนมีอยูแ่ ต่จะใช้เป็ นที่เก็บของและผูค้ า้ ก็จะออกมาขายบนทางเท้า ไม่มี
ระเบียบวินัย และจากการจัดระเบียบโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ช่วงกลางคืนกับช่วงเช้าจะมีการรุ กลํ้ามา
บนผิวการจราจรเป็ นบางส่ วนและมีการจัดส่ งของก่ อเกิดปั ญหาการจราจร ช่วงกลางวันจะมีความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากกว่าช่วงกลางคืน ทั้งนี้ผคู ้ า้ ก็ยงั คงขายทั้งหน้าร้านตนและส่ วนที่ติดกับผิว
การจราจร แต่สองปี ที่ผา่ นมามีการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยจึงทําให้ตอ้ งยกเลิกผูค้ า้ ปากคลองและ
จัดระเบียบใหม่ ซึ่งปั จจุบนั มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยดี และทางสํานักงานเขตกําลังทําทางเท้าอยู่
คาดว่าน่ าจะเสร็ จในสามเดื อ น และจะยังตรึ งกําลังเจ้าหน้าที่อ ยูเ่ หมือ นเดิ มเพราะเกรงว่าเมื่ อถอน
กําลังแล้ว ผูค้ ้าที่ อ ยู่ในตลาดจะลัก ลอบออกมาขายบนทางเท้าอี ก ทั้งนี้ เป็ นการสิ้ น เปลื อ งกําลัง
เจ้าหน้าที่อย่างมาก”
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จากการสัมภาษณ์ คุณอภิชาต แสนมาโนช หัวหน้าฝ่ ายเทศกิจ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์
ส่ วนบุคคล, 7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนิ นการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “ก่ อ นจะจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยนั้น มี พ่อ ค้าแม่ คา้ มาตั้งค้าขาย
สินค้าอยูท่ ี่บริ เวณปากคลองตลาดเป็ นจํานวนมาก ไม่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ก่อให้เกิดปั ญหา
ทั้งบนทางเท้าเช่นการตั้งแผงค้าบนทางเท้าทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร และ
ในด้านการจราจรผูค้ า้ ตั้งแผงลงไปบนพื้น ผิวการจราจรก่ อ ให้เกิ ดปั ญ หารถติด เป็ นจํานวนมาก
ยากต่อการแก้ไข จนมีขอ้ ร้องเรี ยนของประชาชนเข้ามา ทางสํานักงานเขตพระนครโดยฝ่ ายเทศกิจ
เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย จากการสัมภาษณ์ คุ ณฉัตรชัย สุ่ มงาม เจ้าหน้าที่เทศกิ จ
เขตพระนคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนิ นการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยพื้น ที่ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “สภาพไม่ เป็ นดั่งปั จจุบ ัน
มีความวุ่นวาย แต่เมื่อ เจ้าหน้าที่จดั ระเบียบกวดขัน ก็เป็ นไปด้วยความสะดวกเนื่ องจากผูค้ า้ เชื่อฟั ง
เจ้าหน้าที่ให้อยูก่ รอบที่กาํ หนดไว้”
จากการสัมภาษณ์ คุณวรรณ สีหามาศ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสัม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 17 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง สภาพการดํา เนิ น การ
จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร“ปากคลองตลาด
สมัยก่อนไม่มี ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ในขณะที่ลู กค้าและคนมาเป็ นจํานวนมากไม่เงียบเหงา
อย่างเช่นปั จจุบนั การจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่เทศกิจในสมัยก่อน ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผูค้ า้
มากนักประนี ประนอมกันเสี ยมากกว่าที่จะหักกัน เพราะด้วยเจ้าหน้าที่ เองก็มิไ ด้มองว่าผูค้ า้ เป็ น
อาชญากรและผูค้ า้ ก็ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี”
จากการสัมภาษณ์ คุณณภัคย์ บุญยวิบูลย์ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “สมัยก่อนในการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยมี ค วามเรี ยบร้ อ ยซึ่ งแม่ ค ้าก็ จ ะมี ค วามลําบากกว่าปกติ มี การกระทบกระทั่ง กับ
เจ้าหน้าที่ไม่มาก
จากการสัมภาษณ์ คุณกนกอร โชตินนั ท์ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสัม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง สภาพการดํา เนิ น การ
จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “สมัยก่อนขายบนถนน
ขายบนทางเท้าได้ ค้าขายดีเพราะตลาดไม่แย่ เจ้าหน้าที่มาปรับเป็ นรายอาทิตย์โดยมีใบค่าปรับมาให้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้เคร่ งครัดมากมายเหมือนปั จจุบนั ”
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จากการสัมภาษณ์ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด ไม่ประสงค์เปิ ดเผยนาม เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “สมัยก่อนเขาเรี ยกว่าจัดระเบียบ
ไม่ใช่ไล่ แต่ตอนนี้เขาเรี ยกว่าไล่ ไม่ได้เรี ยกว่าจัดระเบียบ ซึ่งก็ขายได้ปกติ เจ้าหน้าที่แค่จดั ระเบียบให้
เรี ยบร้อยเข้าที่เข้าทาง”
จากการสัมภาษณ์ คุณยินดี วิวฒั ย์กิจกุล แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสัม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง สภาพการดํา เนิ น การ
จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “ปากคลองตลาด
ก่ อ นปี 2559ไม่ มี ค วามเป็ นระเบี ย บ เจ้า หน้ าที่ ค่ อ นข้างปล่ อ ยผูค้ ้า และการจราจรติ ด ขัด แม่ ค ้า
ส่วนมาก เป็ นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนท้องถิ่นเดิม”
จากการสัมภาษณ์ คุณนิ รายงาม เอกกุล พ่อค้าขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “ในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
สมัยก่อนปี 2559 เจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่ ทุจริ ตกันซะส่วนใหญ่ผคู ้ า้ ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึง
อนุญาตให้ต้งั แต่ถา้ เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจก็สามารถจัดระเบียบให้ดียอ่ มได้”
จากการสั ม ภาษณ์ ประชาชนย่า นปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร
(การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ า วถึ งสภาพการดําเนิ น การจัด ระเบี ยบหาบเร่
แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “ก่ อ นหน้านี้ พ่อค้าแม่คา้ เยอะมาก
ไม่เป็ นระเบียบและดูวนุ่ วาย ซึ่งเดี๋ยวนี้มีระเบียบมากขึ้น”
จากการสั ม ภาษณ์ คุ ณ พิ ม พ์ โฉมเฉลา ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ งสภาพการดําเนิ น การ
จัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “ก่ อนที่ จะมี การ
จัดระเบียบมีผคู ้ า้ บริ เวณทางเท้าเยอะมากเดินลําบาก แต่ก็ได้บรรยากาศความเป็ นตลาดได้ดีเหมือนกัน”
จากการสัม ภาษณ์ คุ ณสราวุธ สมใจเตรี ยม ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสัม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง สภาพการดํา เนิ น การ
จัด ระเบี ย บหาบเร่ แ ผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร “สมัย ก่ อ น
ปากคลองตลาดเกะกะ เดินลําบาก แต่ของหาง่าย มี ท้ งั ข้อ ดีท้ งั เสี ย ซึ่ งแบบปั จจุบนั ก็ดูมีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยดี แรกๆ ก็หาของยากแต่พอเมื่อรู ้แหล่งแล้วก็หาของได้สะดวกง่ายขึ้น”
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จากการสั มภาษณ์ คุ ณ โชติ รส ชวาลวิ ว ฒ
ั น์ ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนิ นการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “มีสภาพรก เดินลําบาก รถติด
การค้าขายดี คึกคักไม่เงียบเหมือนตอนนี้ ดอกไม้เต็มถนน”
จากการสัมภาษณ์ คุ ณอริ ญรดา ตระกูลธนากิ จ ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “ทางเดิ นแคบเพราะเนื่ องจาก
ขายทั้งหน้าร้านและติดถนน ทําให้สญ
ั จรไม่สะดวก แต่มีความเป็ นตลาดซึ่งมีเสน่ห์เป็ นทีย่ อมรับได้”
ดังนั้น จากการสัม ภาษณ์ ท้ งั หมดโดยภาพรวม พบว่า ก่ อ นปี พ.ศ. 2559 สภาพของตลาด
ปากคลองตลาด เป็ นที่แออัด ผูค้ นพลุกพล่าน ผูค้ า้ ละเมิดทางเท้าลํ้าเส้นเขตแดนที่เจ้าหน้าที่กาํ หนดไว้
อยู่เสมอไม่ เคารพกฎระเบียบข้อบังคับที่ ตกลงไว้ก่อ ให้เกิ ดปั ญหาตามมาเช่ น ประชาชนผูเ้ ดิ นเท้า
ไม่ สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก บ้างก็มี การกระทบกระทัง่ กันระหว่างผูค้ า้ และประชาชน
การจราจรติดขัดมากเนื่ องจากผูค้ า้ และลูกค้าจะใช้พ้ืนถนนเป็ นที่จอดรถเพื่อขนถ่ ายสิ นค้าอยู่เสมอ
การจัด ระเบี ยบของเจ้าหน้ าที่ เป็ นไปด้ วยความยากลําบาก ด้ว ยปั จ จัย หลายประการ เช่ น ผู ้ค ้า
ไม่ เคารพกฎระเบี ย บไม่ เชื่ อ ฟั ง เจ้าหน้ า ที่ , เจ้า หน้ าที่ มี ค วามหย่อ นยานในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่
ไม่เคร่ งครัดในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
ในปี พ.ศ. 2559 หลัง คสช. เข้ามาบริ หารประเทศ มีการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย อย่างเอาจริ ง
เอาจัง มี การประสานความร่ วมมื อ ระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิ จ ทหารและ ตํารวจ ร่ วมกัน หารื อวาง
แนวทางในการจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุ งเทพมหานครโดยมี
ประกาศและทําความเข้าใจกับ ผูค้ ้าเสี ยก่ อ น จากนั้น จึงได้ตรึ งกําลังไม่ ให้ผูค้ า้ สามารถเข้ามาทํา
การค้า ในบริ เ วณที่กาํ หนดว่า ห้ามค้า ขายได้อี ก ในปั จ จุบ นั ปากคลองตลาด พื้น ที่เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยกว่าตอนก่อนจัดระเบียบมาก ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการจัด ระเบีย บในครั้ ง นี้ ไม่มีผูค้ า้ ละเมิด ทางเท้า โดยส่ ว นใหญ่ก ลับ เข้า ไปอยูใ่ นตัว ตลาด
มีบา้ งประปรายที่มาเช่าบริ เวณหน้าตึกแถวในส่ วนบริ เวณที่เป็ นที่ของเอกชนเพื่อ ใช้เป็ นที่ทาํ กิน
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีความปลอดภัย ดูเป็ นระเบียบมากขึ้น การจราจรที่เคยติดขัดก็
ได้รับการบรรเทา การจราจรคล่องตัวตลอด 24 ชัว่ โมง นับว่าเป็ นการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
ที่ประสบความสําเร็จ
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4.2 ปัญหาและอุปสรรค
การดําเนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
มีปัญหาและอุปสรรค เนื่ องด้วยเป็ นการจัดการกับผูค้ า้ ที่เข้ามาอาศัยพื้นที่ ย่านปากคลองตลาดเป็ นที่
ทํามาหากินสร้างรายได้สร้างอาชีพจุนเจือครอบครัว จึงเป็ นเรื่ องลําบากที่จะจัดระเบียบกับผูค้ า้ เหล่านี้
จากการสัมภาษณ์ คุ ณพงศธร ศิริธรรม ผูอ้ าํ นวยการเขตพระนคร (การสัมภาษณ์ ส่วนบุคคล,
7 ตุลาคม 2561) กล่ า วถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคการดํา เนิ น การจัด ระเบีย บหาบเร่ แ ผงลอย พื้น ที่
ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร มี ปั ญ หา 3 เรื่ อ ง 1) ปากคลองตลาดมี ม านาน
ความเคยชินของประชาชนที่มาซื้อดอกไม้ที่ตลาดนี้ ไม่ยอมไปซื้อที่อื่น จํานวนผูค้ า้ ไม่ลดลงแต่กลับ
เพิ่มขึ้นเรื่ อ ยๆ 2) เมื่อ ผูค้ า้ เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆที่จอดรถก็น้อยลง ริ มคลองหลอดสองฟาก หน้าโรงเรี ยน
ราชินีจะมีรถจอดทั้งวันทั้งคืนเพือ่ ขนส่งดอกไม้ โรงเรี ยนราชินีเองก็มีผปู ้ กครองขับรถมาส่งบุตรหลาน
และมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน 3) ปั ญหาแรงงานไม่ถูกกฎหมาย เช่นรับจ้างเข็นผัก มีแรงงานต่างด้าว
เวลาไปจัดระเบียบก็จะไม่เรี ยบร้อย
จากการสัมภาษณ์ คุณอภิชาต แสนมาโนช หัวหน้าฝ่ ายเทศกิจ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรคการดําเนิ นการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “อะไรก็แล้วแต่ที่เป็ นเรื่ องปากท้องชาวบ้าน
ภาพลักษณ์ ข องเจ้าหน้าที่ ก็จะถู กมองว่าไปรังแกคนทํามาหากิ น สุ จริ ต เป็ นภาพติ ดตาว่าเทศกิ จ
ไปรังแกผูค้ า้ ซึ่งจริ งๆ แล้วไม่ใช่ จริ งๆ แล้วคือเทศกิจเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งจะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่ หากไม่ทาํ ประชาชนร้องเรี ยนเจ้าหน้าที่ ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ (มาตรา 157) เจ้าหน้าที่
จําเป็ นที่ จะต้อ งเปรี ยบเที ยบปรั บ และดําเนิ น คดี ให้ มี ผลทางคดี ซึ่ งส่ วนหนึ่ งก็ เป็ นการป้ อ งกั น
มิให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งมาถูกฟ้ องข้อหาละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในภายหลัง ในช่วงที่ปฏิบตั ิหน้าที่น้ ัน
มีท้ งั ประชาชนที่เห็นด้วยและประชาชนที่มีความรู ้สึกสงสารผูค้ า้ หลังจากที่ดาํ เนิ นการจัดระเบียบ
เรี ยบร้อยและตรึ งกําลังอย่างต่อเนื่อง ได้รับคําชมจากประชาชนที่ร้องเรี ยนและสัญจรไปมา
ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงอุปสรรคในยุคสังคมออนไลน์วา่ “อะไรที่เป็ นปั ญหาสังคม มักถูกชี้นาํ
ในสื่ อ ออนไลน์ เพี ย งการนําเสนอเพี ย งครั้ ง เดี ย วก็ อ าจทําให้ ป ระชาชนเข้าใจเจ้าหน้ า ที่ ผิด ได้
เป็ นข้าราชการต้องระมัดระวังในเรื่ องความรู ้สึกของประชาชนด้วย อะไรที่เป็ นอํานาจรัฐมักจะถู ก
ต่อต้านข้าราชการยุคนี้ทาํ งานลําบาก ไม่เหมือนกับสมัยก่อน”
จากการสั ม ภาษณ์ คุ ณ ฉั ต รชัย สุ่ ม งาม เจ้าหน้ า ที่ เทศกิ จ เขตพระนคร (การสั ม ภาษณ์
ส่ วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรคการดําเนิ นการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “ผูค้ า้ ต่อต้านการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
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เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน แต่ไม่มีการปะทะระหว่างผูค้ า้ และเจ้าหน้าที่ ผูค้ า้ เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้ าที่ พบปั ญ หาทางด้านนายทุ น ตลาดเอกชนบี บ ให้ มี ก ารจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอย
เพือ่ ต้องการให้ผคู ้ า้ เข้าไปเช่าพื้นที่ในตลาดที่ตนเป็ นเจ้าของ”
จากการสัมภาษณ์ คุณวรรณ สีหามาศ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 17 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“หลังจากการจัดระเบียบและยกเลิกผูค้ า้ บริ เวณปากคลองตลาด ทําให้ลูกค้าน้อยลง รายได้หดหาย
นักท่องเที่ยวไม่มาเดินกันอย่างเช่นก่อน จากการที่เคยตั้งร้านอยูบ่ นทางเท้าลูกค้าพบเห็นได้ง่ายกลับ
ต้องมาเสี ยเงินค่าเช่ าตึกด้านในซึ่ งมีทาํ เลที่ไม่ เหมือนกับบนทางเท้า ส่ งผลให้ลูกค้าลดลงจึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลงการค้าโดยมาค้าขายช่องทางออนไลน์มากขึ้น เมื่ออยูใ่ นกฎเกณฑ์ ผูค้ า้ ก็จะขายของ
ได้ยากขึ้นและต้องรับของมาน้อยลง”
จากการสัมภาษณ์ คุณณภัคย์ บุญยวิบูลย์ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 17 ตุ ล าคม 2561) กล่ า วถึ ง ปั ญหาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัด ระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“เมื่ อ อยู่ใ นกฎเกณฑ์ ก็ ท ําให้ ข ายของยาก แม่ ค ้ารั บ ของมาขายได้ น้ อ ยลง แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ปั ญหา
กับ เจ้าหน้ าที่ โดยผู ้ค ้าพยายามอยู่ในระหว่ างกลางพยายามไม่ ให้ กระทบกระทั่งกั น การจราจร
ที่ ติ ดขัด นั้ นตามตรงก็ อ าจไม่ ไ ด้เกี่ ยวกับ ผู ้ค ้าโดยตรงแต่ เป็ นผู ้ป กครองที่ ม ารั บ ส่ งบุ ต รหลาน
เสียมากกว่า”
จากการสัมภาษณ์ คุณกนกอร โชตินนั ท์ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“เจ้าหน้าที่ไ ด้ก ําหนดให้ ผูค้ ้าได้อ ยู่ในเส้น หรื อ เขตที่ ก ําหนดไว้ให้ เมื่ อ เจ้าหน้าที่ ม าตรวจแม่ ค ้า
ก็ป ฏิ บ ัติต ามอย่างดี แต่เมื่ อ เจ้าหน้าที่ ไ ปแล้ว ก็ มีก ารลํ้าเส้น เข้ามาบนทางเท้าและผิวการจราจร
เหมื อ นเดิ ม ไม่ อ ยู่ในขอบเขตที่ วางไว้ เวลามี เจ้า หน้าที่ จากที่ อื่ น มาตรวจสภาพการดําเนิ น การ
จะพบความแตกต่างว่าทําไมตลาดนี้ ถึ งรุ กลํ้าเขตที่วางไว้ ทําไมบางตลาดถึ งไม่สามารถลํ้าเขตได้
ก็จะเป็ นปั ญหาตามมาอีก เจ้าหน้าที่น่ารักผูค้ า้ ไม่ เคยมี ปัญหากับเจ้าหน้าที่ ผูค้ า้ เราเองก็รู้ว่าทําผิด
เมื่ อ เจ้า หน้ า ที่ ม าก็ พ ร้ อ มให้ ค วามร่ ว มมื อ โดยเจ้า หน้ า ที่ จ ะเตื อ นเสมอให้ เก็ บ ของในบริ เวณ
ที่ล้ าํ ออกมา หากไม่เก็บก็จะจับปรับ”
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จากการสัมภาษณ์ แม่ คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด ไม่ประสงค์เปิ ดเผยนาม เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ วนบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง ปั ญหาและอุ ป สรรค
การดําเนิ น การจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“ปั ญหามี แน่ นอนอยู่แล้ว มี ปัญหากับคนจน คนรวยไม่ ซี เรี ยส เมื่ อจัดระเบี ยบแล้ว ผูค้ า้ ก็ไม่ มีอาชี พ
ที่จะทําต่อ บางคนก็มีอายุมากแล้ว จะไปทํางานโรงงานก็ไม่ รับ ไม่ มี ที่ รองรับให้กับผูค้ ้า จากที่ ผูค้ ้า
เสี ยค่าปรับค่าเช่าเดือนละประมาณสองพันบาทต่อเดือน แต่เมื่อจัดระเบียบแล้วก็ตอ้ งเข้าไปขายในตลาด
ซึ่งมีราคาค่าเช่าสู งถึงสองหมื่นบาท ซึ่งตลาดก็เป็ นของเอกชน รัฐไม่สามารถควบคุมราคาได้ ฝ่ ายบริ หาร
ไม่ได้มาดู ว่าเมื่อจัดระเบียบไปแล้ว ผูค้ า้ จะไปอยูท่ ี่ไหนกัน ผูค้ า้ หลายคนมีความเครี ยดบ้างก็ฆ่าตัวตาย
บ้างก็กลับต่างจังหวัดภูมิลาํ เนาเดิม ค่าใช้จ่ายที่มี รายรับในปั จจุบนั ไม่สามารถใช้จ่ายได้ทวั่ ถึงเนื่ องจาก
ตลาดซบเซา”
จากการสัมภาษณ์ คุณยินดี วิวฒั ย์กิจกุล แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ า วถึ ง ปั ญหาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัด ระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“ผูค้ า้ พูดยาก ไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ไม่ยอมทําตามระเบียบที่กาํ หนดวางของเกะกะทางเดินและบังหน้าร้าน
ส่งผลให้ผคู ้ า้ ที่อยูใ่ นตึกถูกบังหน้าร้านไม่สามารถขายของได้”
จากการสัมภาษณ์ คุณนิรายงาม เอกกุล พ่อค้าขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“หลังจากทหารเข้ามาควบคุ ม ก็ไม่ มีปัญหาอะไร แต่ก่อ นหน้าค่อ นข้างเละเทะ ไม่ มีใครยอมใคร
โดยเฉพาะผูค้ า้ แต่พอทหารตํารวจและเทศกิจ ร่ วมมือกันปั ญหามันก็หมดไป”
จากการสั ม ภาษณ์ ประชาชนย่า นปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรค การดําเนิ นการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “พ่อค้าแม่คา้ ต้องคอยหนี เทศกิจ
และไม่ค่อยยอมเจ้าหน้าที่สกั เท่าไหร่ เพราะเนื่องจากเคยขายอยูอ่ ย่างสบาย”
จากการสั ม ภาษณ์ คุ ณ พิ ม พ์ โฉมเฉลา ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“ผูค้ า้ ไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ไม่ยอมให้มีการจัดระเบียบเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย”
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จากการสัม ภาษณ์ คุ ณสราวุธ สมใจเตรี ยม ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“ผูค้ า้ ไม่ยอมเจ้าหน้าที่ที่มาจัดระเบียบ แต่ทา้ ยสุดก็ตอ้ งยอมเพราะเป็ นไปตามกฎหมาย”
จากการสัม ภาษณ์ คุ ณโชติรส ชวาลวิวฒั น์ ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“อยูม่ านาน ใช้ทางเท้าเป็ นที่ทาํ กินมานาน ฉะนั้นพอจะเลิกไปก็ไม่รู้จะไปตรงไหน และไม่ยอมไป”
จากการสัมภาษณ์ คุณอริ ญรดา ตระกูลธนากิจ ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร (การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 30 ตุ ล าคม 2561) กล่ าวถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดําเนิ นการจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
“ในการจัดระเบียบค่อนข้างเป็ นไปได้ยาก”
ดัง นั้น จากการสัม ภาษณ์ ท้ ังหมดโดยภาพรวม พบว่า ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เจ้าหน้า ที่
จะเข้าจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพืน้ ที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร คือเจ้าหน้าที่
ไม่ ส ามารถดําเนิ น การได้สะดวก เนื่ อ งจากยังมี ผูค้ า้ บางคนและบางกลุ่ มไม่ ยอมที่จะปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบที่ไม่ให้ผคู ้ า้ เข้ามาค้าขายในบริ เวณที่กาํ หนดได้อีก ยังฝ่ าฝื นดื้อดึงที่จะเข้ามาขายเหมือนเดิม
รวมทั้งการรวมตัวกันต่อ ต้านเจ้าหน้าที่ ซึ่ งเจ้าหน้าที่เองก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามคําสั่งที่ได้รับ
ผูค้ า้ เองก็มีความเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบตั ติ ามหน้าที่ แต่ดว้ ยเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง
และชีวติ ความเป็ นอยูจ่ ึงต้องพยายามต่อต้านต่อสู ้ด้ินรน ในขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็สามารถที่จะอดทน
ต่อการต่อต้านของผูค้ า้ ได้ เพราะเจ้าหน้าที่มี เวลามี กาํ ลังที่จะผลัดเปลี่ ยนกันปฏิบตั ิหน้าที่ แต่ผคู ้ า้
ไม่สามารถที่จะรวมตัวกันต่อต้านได้เป็ นเวลานานเพราะต่างก็ตอ้ งทํามาหากิ นกันต่อไปจึงทําให้
การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ไม่เป็ นปั ญหา
และอุ ป สรรคในระยะยาว หลังจากจัด ระเบียบเป็ นที่เรี ยบร้อ ยแล้วเจ้าหน้าที่ ก็ยงั คงตรึ งกําลังไว้
เพือ่ กันมิให้ผคู ้ า้ เข้ามาอีก และค่อยๆลดจํานวนเจ้าหน้าที่ลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
4.3 แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
จากการสัมภาษณ์ คุ ณพงศธร ศิริธรรม ผูอ้ าํ นวยการเขตพระนคร (การสัมภาษณ์ ส่วนบุคคล,
7 ตุลาคม 2561) กล่ าวถึ ง แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร “ศึกษาตลาดอัมสเตอร์ดมั ขายดอกทิวลิป ให้จดั แบบห้างสรรพสิ นค้า สะอาด เรี ยบร้อย
ทําให้เป็ นตลาดดอกไม้อย่างเดียว ไม่เอาผลไม้ กําหนดเวลากลางคืนอย่างเดียว กลางวันขายในลาน
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กลางคืนขายได้เต็มทางเท้า ปิ ดการจราจร 22.00 - 04.00 น.ใครซื้อไม่ทนั ให้ไปซื้อในตลาดอีกแนวทางคือ
ย้ายไปที่ตลาดสี่มุมเมือง หรื อที่วา่ งในกรุ งเทพชั้นนอก”
จากการสัมภาษณ์ คุณอภิชาต แสนมาโนช หัวหน้าฝ่ ายเทศกิ จ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์
ส่ วนบุคคล, 7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร “แนวทางในการจัด ระเบี ยบค่ อ นข้างยาก เพราะความต้อ งการ
ของแต่ล ะฝ่ ายไม่ เหมื อ นกัน ความต้อ งการของผูค้ ้าคื อเงินที่ ได้จากการค้าขาย ความต้องการของ
ประชาชน คือเดินทางสะดวก ความต้องการของข้าราชการคือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ถ้าทางเท้า
กว้างพอไม่ เกิ ดปั ญ หาแก่ ป ระชาชนผูใ้ ช้ท างเท้า ก็ ส ามารถจัดแบ่ งตี เส้ น ให้ ชัดเจนให้ ค ้าขายได้
โดยผูค้ า้ ต้องเคารพสิทธิของประชาชนผูใ้ ช้ทางเท้าด้วย และผูค้ า้ ต้องตั้งตนอยูใ่ นกฎกติกาให้ได้”
จากการสัมภาษณ์ คุณฉัตรชัย สุ่มงาม เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึ ง แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร “จัดระเบี ยบในแบบที่ เคยทําในสมัยก่ อ นคื อ มี การตี เส้ นกําหนดพื้น ที่ ให้ผูค้ ้า
ได้คา้ ขาย เป็ นกิจจะลักษณะ เท่านี้ ก็น่าจะเรี ยบร้อยแล้ว และอี กแนวทางคือย้ายผูค้ า้ เข้าไปในตลาด
ที่มีการบริ หารงานที่เหมาะสมเป็ นธรรมแก่ผคู ้ า้ ”
จากการสัม ภาษณ์คุณวรรณ สี หามาศ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัม ภาษณ์ ส่วนบุคคล, 17 ตุล าคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พึง
พอใจแก่ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “จัดให้เป็ นระเบียบไม่ เกะกะทางเท้า ตรงไหน
ปล่อยได้ก็ปล่อย มีการตีเส้นวางกรอบให้ชดั เจนของอาณาเขตที่ขายได้และจัดแบ่งเวลาที่สามารถ
ขายได้ให้ชดั เจน”
จากการสัมภาษณ์ คุณณภัคย์ บุญยวิบูลย์ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พงึ พอใจ
แก่ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “จัดที่ให้แม่คา้ ได้ขายของกันเหมือนเดิม โดยมีกฎระเบียบ
ให้ขายได้แบบไหน ตั้งของได้ประมาณไหน เวลาใด ตีเส้นให้ชดั เจน”
จากการสัมภาษณ์ คุณกนกอร โชตินันท์ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พงึ พอใจ
แก่ ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ ้าและประชาชน) “กลางวันเข้าใจว่ารถติ ดมาก แต่ ในช่ วงเวลากลางคื น
ก็ควรอนุโลมให้คา้ ขายได้”
จากการสัมภาษณ์ แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด ไม่ประสงค์เปิ ดเผยนาม เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดี และเป็ นที่พงึ พอใจ
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แก่ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “ต้องมาคุยกันก่อน ถ้าจะไล่แล้วจะให้ไปอยูท่ ี่ไหน สถานที่
สามารถรองรับผูค้ า้ และผูค้ า้ สามารถที่จะค้าขายได้หรื อไม่”
จากการสัมภาษณ์ คุณยินดี วิวฒั ย์กิจกุล แม่คา้ ขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พงึ พอใจ
แก่ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “ค่อนข้างยาก ถ้าเขาจะจัดก็จดั ได้แต่ก็ยงั ไม่เป็ นระเบียบ
เท่าไหร่ ”
จากการสัมภาษณ์ คุณนิ รายงาม เอกกุล พ่อค้าขายดอกไม้ยา่ นปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พงึ พอใจ
แก่ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “สิ่ งที่จะอยูร่ ่ วมกันได้คือแต่ละคนอย่าไปเบียดเบียนกัน
ผูค้ า้ ก็อยูใ่ นที่ที่เจ้าหน้าที่จดั ไว้ให้ไม่ไปเบียดเบียนประชาชนและผูค้ า้ รายอื่น เจ้าหน้าที่ก็ทาํ หน้าที่ตน
ให้ดีไม่ทุจริ ต ซึ่งการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในปั จจุบนั ก็ทาํ ได้ดีอยูแ่ ล้ว”
จากการสัม ภาษณ์ ประชาชนย่า นปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุล าคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่ าย
(ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “ปั จจุบนั ที่เจ้าหน้าที่จดั ระเบียบอยูก่ ็ดีอยูแ่ ล้ว ประชาชนพอใจมาก”
จากการสั ม ภาษณ์ คุ ณ พิ ม พ์ โฉมเฉลา ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัม ภาษณ์ ส่วนบุคคล, 30 ตุล าคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พึง
พอใจแก่ทกุ ฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “การจัดระเบียบในแบบปั จจุบนั ดีอยูแ่ ล้ว และควร
จะเข้มข้นให้มีระเบียบมากกว่านี้”
จากการสัม ภาษณ์ คุ ณสราวุธ สมใจเตรี ยม ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัม ภาษณ์ ส่วนบุคคล, 30 ตุล าคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พึง
พอใจแก่ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “การจัดระเบียบในปั จจุบนั ก็ดีอยูแ่ ล้ว”
จากการสัม ภาษณ์ คุ ณโชติรส ชวาลวิวฒั น์ ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พงึ พอใจ
แก่ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “หาที่ให้ผคู ้ า้ และย้ายไปแล้ว เอื้อประโยชน์ให้ท้งั ผูซ้ ้ือขาย”
จากการสัมภาษณ์ คุณอริ ญรดา ตระกูลธนากิจ ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร (การสัม ภาษณ์ ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็ นที่พึง
พอใจแก่ ทุกฝ่ าย (ข้าราชการ ผูค้ า้ และประชาชน) “ย้ายสถานที่ไปที่อื่นที่มีคนสัญจรไปมาสะดวก
ไม่ไกลจากปากคลองตลาดประชาชนเดินถึงกัน และบังคับใช้กฎหมาย”
ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ ท้ งั หมดโดยภาพรวม พบว่า แนวทางที่ดีในการจัดระเบียบหาบเร่ แผง
ลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร คือการตีเส้นแบ่งพื้นที่บนทางเท้าให้ชดั เจน
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กําชับให้ผคู ้ า้ ไม่ ล้ าํ ออกมาจากพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กาํ หนดให้ เจ้าหน้าที่เองก็ตอ้ งบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริ งจัง ผูค้ า้ จะต้องเคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ที่สําคัญคือเคารพสิ ทธิ์ ของประชาชน ผูเ้ ดิ นบนทางเท้า
ให้มี การจดทะเบียนผูค้ า้ ที่เข้ามาทําการค้า ไม่ อนุ ญาตรถเข็นหรื อหาบเร่ เข้ามา อุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการค้า
เช่ น โต๊ ะ ร่ ม เก้ าอี้ ให้ เก็ บ ทั้งหมดไม่ มี การวางอุ ป กรณ์ อื่ น ใด หลงเหลื อ บนทางเท้าอี กทั้งต้อ ง
ทําความสะอาดให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ทั้งในขณะที่ทาํ การค้าและหลังจากปิ ดการค้าแล้ว
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ปผลการศึกษา “การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร” มีรายละเอียดดังนี้
5.1 สาระสํ าคัญของผลการศึกษาวิจัย
เหตุผลสําคัญที่ผศู ้ ึกษาเลือ กศึกษา “การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร” เนื่ อ งจากปั ญหาหาบเร่ แผงลอย เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญควบคู่ก ับ
กรุ ง เทพมหานคร มาเป็ นเวลาช้า นานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เ วณพื้น ที่ป ากคลองตลาด
เขตพระนคร ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่อยูใ่ กล้สถานที่สาํ คัญของทางราชการ มีงานพระราชพิธี และชื่อเสี ยง
ของปากคลองตลาดนั้น ทําให้มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมเป็ นจํานวนมาก นับได้ว่า ปากคลองตลาด
เป็ นหน้าเป็ นตาให้กบั ประเทศเลยทีเดียว แต่หลายปี ที่ผา่ นมายังพบว่าปั ญหาของหาบเร่ แผงลอยยังคง
มีอยูต่ ่อเนื่ องไม่มีทีท่าว่าจะดีข้ ึนหรื อปั ญหาลดน้อยลง ทั้งนี้คณะผูบ้ ริ หารหลายชุดของกรุ งเทพมหานคร
ที่ผ่านมามี ความพยายามที่จะแก้ไขปั ญหาหาบเร่ แผงลอยบริ เวณปากคลองตลาดแต่ก็ไม่ สามารถ
แก้ไขได้ จนกระทัง่ มีการเข้ามาบริ หารประเทศของรัฐบาล คสช. มีความตั้งใจที่จดั ระเบียบหาบเร่
แผงลอยในบริ เวณปากคลองตลาด และในปี 2559 ได้เริ่ มจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยบริ เวณปากคลองตลาด
จนเกิดผลสําเร็ จและเป็ นรู ปธรรม กล่าวคือสามารถจัดระเบียบไม่ให้มีผคู ้ า้ บนทางเท้าได้อีก ผลักดัน
ให้ออกจากพื้นที่ บางส่ วนกลับเข้าในตัวพื้นที่ตลาดและย้ายผูค้ า้ ไปยังตลาดแห่ งใหม่ที่กรุ งเทพมหานคร
ได้จดั รองรับไว้ให้
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การศึกษาโดยอาศัยข้อมูลเอกสารวิชาการต่างๆและการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผูอ้ าํ นวยการเขตพระนคร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน และกลุ่มผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอย
ตลอดจนประชาชนที่สญ
ั จรไปมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งสรุ ปผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
5.2.1 สภาพการดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ป ากคลองตลาด
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร สภาพตลาดปากคลองตลาดก่ อนมีการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
มีผคู ้ า้ แผงลอยที่เข้ามาประกอบการค้าในปากคลองตลาดเป็ นจํานวนมาก มีท้งั ที่ถูกต้องตามระเบียบ
หรื อมี การจดทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ และทั้งที่ลกั ลอบเข้ามาขายในพื้นที่โดยไม่ ได้รับอนุ ญาต
ประกอบกับมีการตั้งหาบเร่ แผงลอยบนทางเท้าเต็มพื้นที่ ถึงแม้วา่ เจ้าหน้าที่จะมีการตีเส้น อาณาเขต
ที่ผูค้ า้ สามารถตั้งหาบเร่ แผงลอยไว้แล้วก็ตาม บ่อ ยครั้งที่ผูค้ า้ ตั้งแผงลอยลํ้าออกมาเกะกะทางเท้า
ส่งผลให้ทางเดินเท้าของประชาชนมีพ้ืนที่นอ้ ยลงยากแก่การสัญจรไปมาด้วยความสะดวก บางครั้ง
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เมื่อประชาชนเดินไปชนอุปกรณ์หาบเร่ แผงลอยที่ผคู ้ า้ ตั้งเลยออกมาจากเส้นของเจ้าหน้าที่ก็จะเกิด
กระทบกระทัง่ เป็ นปั ญหาตามมา นอกจากนี้ดว้ ยจํานวนผูค้ า้ ที่มีมากขึ้นเรื่ อยๆจนทําให้ตอ้ งไปค้าขาย
บนพื้นผิวการจราจร ผูค้ า้ และลูกค้าจอดรถขนส่งสิ นค้าขึ้นลงรถกันอยูต่ ลอดเวลาส่งผลให้การจราจร
บริ เวณปากคลองตลาดติดขัด โดยเฉพาะช่ วงเวลาเช้าและเย็นที่ผูป้ กครองนักเรี ยนต่างใช้เส้นทาง
บริ เวณปากคลองตลาดเพื่ อ รั บ ส่ งนัก เรี ยนที่ โรงเรี ยนสวนกุ ห ลาบวิท ยาลัย โรงเรี ยนราชิ นี แ ละ
โรงเรี ยนอาชีวะเสาวภา การจราจรจะติดขัดยาวไปถึงสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้า การจัด
ระเบี ย บหาบเร่ แ ผงลอยก่ อ น ปี พ.ศ. 2559 เป็ นไปด้ว ยความหละหลวม ขาดความเข้ม งวด
ของเจ้าหน้าที่ในการกวดขัดกฎระเบียบกับผูค้ า้ อีกทั้งยังมีการคอร์รัปชัน่ เรี ยกรับเงินจากผูค้ า้ หรื อ
ผูค้ า้ เองก็ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพือ่ ให้ตนสามารถทําการค้าได้
หลังจากปี พ.ศ. 2559 การเข้ามาของรัฐบาล คสช. จึงเกิดความจริ งจังที่จะจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอยบริ เวณปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ดําเนิ น การโดยสํานัก งานเขต
พระนครเป็ นเจ้าภาพในการจัดระเบียบฯ ในช่วงแรกได้มีการประกาศแก่ผคู ้ า้ ให้ทราบโดยทัว่ กันว่า
จะมีการยกเลิกผูค้ า้ บริ เวณปากคลองตลาด และได้เชิญตัวแทนผูค้ า้ เพือ่ ประชุมหาทางออกให้เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ทางกรุ งเทพมหานครเองก็ไ ด้เตรี ยมพื้นที่รองรับผูค้ า้ จากปากคลองตลาดเดิ ม
ย้ายไปสู่ ต ลาดพรานนก และตลาดศู น ย์ก ลางตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่ พุท ธมณฑล
หลังจากนั้นสํานักงานเขตพระนครจึงประสานงานกับ เจ้าหน้าที่เทศกิ จตํารวจและทหารเพื่อ เข้า
ควบคุมพื้นที่ตรึ งกําลังให้เต็มพื้นที่เพือ่ ผลักดันผูค้ า้ ให้ออกจากพื้นที่ปากคลองตลาด ไม่ให้สามารถ
กลับ เข้ามาทําการค้าในพื้นที่ ไ ด้อี ก ในปั จจุบนั ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่ มีผูค้ า้ เข้ามาทําการค้าบนทางเท้าอีก ไม่มีสภาพแออัด รกหู รกตา
ดั่งเช่ น อดี ต เจ้า หน้ าที่ ย งั คงตรึ ง กํา ลังไว้ต ามจุ ด ต่ างๆเพื่อ ป้ อ งกัน ผูค้ ้าลัก ลอบเข้ามาทํา การค้า
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด เป็ นที่พงึ พอใจของประชาชนผูส้ ญ
ั จรไปมา
5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาดเขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ เจ้าหน้ าที่ เข้า ดํา เนิ น การจัด ระเบี ย บผูค้ ้าก็ เป็ นเรื่ อ งยาก ที่ ผู ้ค ้า จะเข้า ใจ
ในการจัดระเบียบหาบแร่ แผงลอยตามนโยบายของรัฐบาล ผูค้ า้ จะไม่สามารถทําการค้าเพื่อหาเลี้ยงชีพ
ได้เหมือนเดิม ขาดรายได้ดง่ั ที่เคยได้รับ ไม่มีพ้ืนที่ทาํ การค้าต่อไป ต้องย้ายที่ทาํ กินและไม่แน่ ใจว่า
ที่ใหม่ที่กรุ งเทพมหานครจัดไว้ให้จะสามารถทําการค้าจนมีรายได้เหมือนเดิมหรื อไม่ ผูค้ า้ จึงไม่ยอม
ออกจากพื้นที่ปากคลองตลาด ยังดื้อดึงและรวมตัวกันขัดขวางต่อต้านการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตอ้ งอาศัยความอดทน อดกลั้นต่อการยัว่ ยุของผูค้ า้ ที่รวมตัวกัน ในการปฏิบตั ิส่ิงใดหรื อพูด
อะไรออกไปเจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังสู งมาก เพราะยุคนี้ เป็ นยุคโซเชียล ภาพที่ออกไปครั้งเดียว
แม้จะไม่ ใช่ เรื่ อ งจริ งแต่ก็สามารถสร้างความเสี ยหายให้กับกรุ งเทพมหานครได้ แต่ทา้ ยที่สุดผูค้ า้
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ก็ไม่สามารถที่จะรวมตัวกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ได้อีก เพราะยังคงต้องทํามาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัว
ต่อ ไป และถึ งแม้ว่าจะสามารถผลักดันผูค้ า้ ออกจากพื้นที่ไ ด้แล้ว เจ้าหน้าที่ ก็ยงั ต้อ งตรึ งกําลังไว้
เหมือนเดิม ซึ่ งเป็ นการสิ้ นเปลืองกําลังเจ้าหน้าที่อย่างมาก ซึ่ งในส่ วนนี้ ทางสํานักงานเขตพระนคร
จะพิจารณาปรับลดกําลังตามสถานการณ์ปัจจุบนั ให้เหมาะสมที่สุด
5.2.3 แนวทางในการจั ด ระเบี ย บหาบเร่ แผงลอยพื้ น ที่ ป ากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานครให้ ดี เพื่ อจะเป็ นแนวทางให้ เขตอื่นนํ าไปปฏิบัติต่อไป คือการวิเคราะห์รูปแบบ
พื้นที่ทางเท้าบริ เวณที่ตอ้ งการจัดระเบียบว่ามีขนาดเท่าใด สามารถที่จะตีเส้นเพื่อให้ผูค้ า้ สามารถ
ทําการค้าได้เท่าใด ประชาชนสามารถเดินเท้าสัญจรอย่างสะดวกได้ที่เท่าใด แนวทางนี้ ทาํ ให้ผูค้ า้
แผงลอยสามารถทํา การค้าอาศัย อยู่กับ ประชาชนได้โ ดยที่ ไ ด้รั บ ความสะดวกกัน ทั้ง ผูค้ ้า และ
ประชาชน ผูค้ า้ สามารถทําการค้า ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าและเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างสะดวก
ผูค้ ้า เองจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บอย่า งเคร่ ง ครัด ไม่ ล้ าํ แนวเส้ น ที่ ตี ไ ว้ใ ห้ เคารพสิ ท ธิ์ ของ
ประชาชนผูใ้ ช้ทางเท้า ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยอย่างเคร่ งครัดและ
เป็ นธรรม เพียงเท่านี้ก็สามารถจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยให้เป็ นที่พงึ พอใจแก่ถูกฝ่ ายได้
กล่าวโดยสรุ ปคือการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยบริ เวณพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร เป็ นไปได้ดว้ ยความเรี ยบร้อย แม้มีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ผลสําเร็จดี มีความเป็ นระเบียบ ไม่มีผคู ้ า้ ทําการค้าบนทางเท้าการจราจรเคลื่อนที่ได้ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่อย่างมาก และแนวทางในการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยให้ดีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเป็ นที่พึงพอใจแก่ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ผูค้ า้
และประชาชนนั้นคือมีการตีเส้นแบ่งทางเท้าให้ชดั เจน ระหว่างผูค้ า้ และประชาชน ผูค้ า้ ต้องเคารพ
กฎระเบียบโดยเฉพาะสิทธิ์ของประชาชน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัดและเป็ นธรรม
จึงจะทําให้การจัดระเบียบเป็ นไปด้วยความระเบียบเรี ยบร้อย
5.3 ข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยที่ดี
5.3.1 สํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการให้มีการค้าหาบเร่ แผงลอย หรื อไม่
หากประชาชนมีความต้องการให้มีการค้าหาบเร่ แผงลอย จึงจัดสถานที่กาํ หนดเขตของผูค้ า้ ให้ชดั เจน
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ประชาพิจารณ์
ต้ องการให้ มีหาบเร่
แผงลอย

ไม่ ต้องการให้ มีหาบเร่
แผงลอย

กําหนดขอบเขตการค้าของ
หาบเร่ แผงลอย

จัดระเบียบไม่ ให้ ผู้ค้ากลับ
เข้ ามาขายได้ อกี

ตารางแสดงขั้นตอนการสํ ารวจความต้ องการของประชาชน
5.3.2 กําหนดเวลาและพื้นที่ของผูค้ า้ ให้ชดั เจน โดยที่กาํ หนดเวลาว่าผูค้ า้ สามารถเริ่ มขายได้
เวลาใดและเลิ กขายเวลาใด กําหนดอาณาเขตมี ก ารตี เส้น ที่ ผูค้ ้าสามารถตั้งแผงลอยได้ท างเท้า
ประชาชนใช้สัญ จรได้อ ย่างสะดวกมี ขนาดเท่าใดและทําการเก็บแผงลอยรวมทั้งทําความสะอาด
พื้นที่ทุกครั้งหลังจากเลิกขาย ไม่ให้ต้งั ร้านแผงลอยทิ้งไว้ขา้ มคืนเด็ดขาด

ทางเท้ า

ช่ องทีต่ เี ส้ น
กําหนดเขตผู้ค้า
ช่ องทีต่ เี ส้ น
กําหนดเขตผู้ค้า

ถนน

ภาพแสดงการตีเส้ นกําหนดเขตผู้ค้า
5.3.3 การกระจายตลาดออกนอกเมื อ ง แต่ เดิ ม ปากคลองตลาดจะเป็ นศู น ย์ก ลางการค้า
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวของกรุ งเทพมหานคร ผูค้ า้ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการซื้อดอกไม้ไม่วา่ อยูท่ ี่ใด
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ของกรุ งเทพมหานครก็จะต้องเดินทางเข้ามาซื้อที่ปากคลองตลาดเพียงแห่งเดียว จึงแนะนําให้จดั ตั้ง
ตลาดค้าส่ งดอกไม้ตามบริ เวณชานเมื อ งเพื่อ ให้ป ระชาชนและผูค้ า้ สามารถเดิ น ทางได้ส ะดวก
ไม่ ตอ้ งเดิ น ทางเข้ามาซื้ อ ที่ป ากคลองตลาดเหมื อ นเดิ ม เช่ น สําหรับทิ ศเหนื อ ให้ต้ งั ตลาดบริ เวณ
ดอนเมืองหรื อรังสิต ทิศตะวันออกตั้งตลาดบริ เวณ มีนบุรี ทิศตะวันตกตั้งตลาดบริ เวณพุทธมณฑล
ทิศใต้ต้งั บริ เวณเขตบางขุนเทียน เป็ นต้น

ดอนเมือง

พุทธมณฑล

ปากคลองตลาด

มีนบุรี

บางขุนเทียน

แผนภูมิแสดงภาพการกระจายตัวจากตลาดปากคลองตลาดสู่ ตลาดมุมเมือง
รอบกรุงเทพมหานคร
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
5.4.1 ควรทําการศึกษาในพื้นที่ ปั ญหาอื่ นๆ ในเขตกรุ งเทพหานคร เพื่อ ให้ได้งานวิจยั ที่ มี
ผลการศึกษาเชิงลึกมากขึ้น
5.4.2 การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งคุ ณภาพ จึงควรมี การศึกษาเชิงปริ มาณ เพื่อสามารถ
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจยั ในเชิงสถิติที่เป็ นตัวชี้วดั ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถ
พิสูจน์และทดสอบระดับความเชื่อมัน่ ของข้อมูล
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ภาคผนวก ก
การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย พืน้ ทีป่ ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
คําถามในการสัมภาษณ์
1. การจัดระเบี ยบหาบเร่ แผงลอย พื้นที่ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ในอดี ต
เป็ นอย่างไร
2. การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานครมีปัญหาและ
อุปสรรค อย่างไร
3. แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
ที่ ดี ควรทําอย่างไร และทําอย่างไรที่ จะเกิ ด ความพึ งพอใจแก่ ทุ ก ส่ วน (พ่ อ ค้า ประชาชน และ
ข้าราชการ)

บรรณานุกรม
กล้า ทองขาว. การนานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิ บัติ: แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการดาเนินงาน.
นนทบุรี: โครงการส่ งเสริ มการแต่งตารา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช สานักพิมพ์สุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2548.
เกียรติ จิวกุลและคณะ. ตลาดในกรุ งเทพมหานคร: การขยายตัวและพัฒนาการ. กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
จุมพล หนิมพานิช. การวิเคราะห์ นโยบาย : ขอบข่ าย แนวคิ ด ทฤษฎีและกรณี ตัวอย่ าง (พิมพ์ครั้งที่ 2).
นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2549.
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ . ทฤษฎีองค์ การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
ถนัด เดชทรัพย์. การบริ หารจัดการขององค์ การบริ หารส่ วนตาบอลไทยชนะศึก อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย ตามหลักธรรมาธิ บาล. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริ หารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2550.
ธงชัย สันติวงษ์. องค์ การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวฒ
ั น์ . กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 2540.
ประวิทย์ ทองภูเบศร์ . แนวความคิดในการแก้ ไขปั ญหาหาบเร่ แผงลอยของกรุ งเทพมหานคร.
กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, โรงเรี ยนนายอาเภอวิทยาลัย
การปกครอง, 2531.
พรรณิ ลยั นิติโรจน์. การนานโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยกรุ งเทพมหานครไปปฏิ บัติ. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2551.
มธุรส หาญสมสกุล. การบริ หารจัดการหาบเร่ แผงลอยในเขตกรุ งเทพฯ ศึกษาเฉพาะกรณี พืน้ ที่ สนามหลวง
เขตพระนคร. สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ, คณะรัฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุ งเทพฯ: นานมีบุคส์ พับลิเคชัน่ ส์,
2542.
รุ่ งนภา ตาอินทร์. ปั จจัยที่เอื อ้ ต่ อความสาเร็ จในการบริ หารขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่ได้ รับรางวัล
บริ หารจัดการที่ดี : กรณี ศึกษาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลดอนแก้ ว อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่ . รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ. การนานโยบายไปปฏิ บัติ. กรุ งเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2551.
วรเดช จันทรศร. ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิ บัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: พริ กหวาน กราฟฟิ ค, 2551.
ศิริพงศ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. หน้ าที่ทางการบริ หาร. เชียงใหม่: ดาว, 2540.

ศุภชั ฌา อุวอง. การนาโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยกรุ งเทพมหานครไปปฏิ บัติ กรณี ศึกษาสานักงาน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ. โครงการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2555.
สมยศ นาวีการ. พฤติกรรมองค์ การ. กรุ งเทพฯ: ดอกหญ้า, 2538.
สิ นเลิศ สุ ขมุ . ปั จจัยที่มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ กองบังคับการสื บสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สังคม
วิทยามหาบัณฑิต, 2543.
สุ รเดช อานวยสาร. การแก้ ไขปั ญหาหาบเร่ แผงลอยในกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2539.
สุ รสิ ทธิ์ วชิรขจร. นโยบายสาธารณะเบือ้ งต้ น. กรงเทพฯ: ธเนศวร, 2549.
สุ วฒั น์ อินทรประไพ. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบายสาธารณะ: กรณี ศึกษาการ
อนุรักษ์ ทรั พยากรป่ าไม้ ในเขตอุทยานแห่ งชาตินา้ หนาว อาเภอนา้ หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ .
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจยั และพัฒนา, 2555.
แสวง รัตนมงคลมาศ. เทคนิควิธีการใช้ แนวความคิ ดทางทฤษฎีในการเลือกกาหนดปั ญหาและสมมติฐานใน
การวิจัย. กรุ งเทพ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2514.
อริ ญรดา ตระกูลธนากิจ. ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร. สัมภาษณ์
30 ตุลาคม 2561.
Certo S.C. Modern management (8th ed.). NewJersey: Prentice-Hall, 2000.
Good, Carter V. Dictionary of education. New York: McGraw-Hill Book, 1973.

53

ประวัติผ้ ูวจิ ยั
ชื่อ สกุล
วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งหน้าที่
การงานปั จจุบนั

: นายปวริ ศร์ ฉวีอินทร์
: สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปี การศึกษา 2552
: นักพัฒนาสังคมปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางกอกใหญ่

