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ในช่วงแรกผูค้า้รวมตวักนัเพื่อประทว้งการจดัระเบียบของเจา้หนา้ที่ แต่ก็รวมตวักนัไดไ้ม่นาน เพราะ

ไม่อาจต่อตา้นเจา้หน้าที่ไดน้าน จะตอ้งเอาเวลาที่มีไปทาํมาหากินเล้ียงปากทอ้ง จึงทาํให้สถานการณ์

ทุเลาลง การจดัระเบียบจึงเป็นไปด้วยดีแต่อยา่งไรก็ดีเจา้หน้าที่ก็ยงัคงตรึงกาํลงัไวแ้ละค่อยๆลดลง

ตามลําดับ  3) แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ให้ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น พบว่าควรสอบถามทาํประชาพิจารณ์จาก

ชุมชนประชาชนผูอ้าศยัอยูพ่ื้นที่นั้นก่อนว่าตอ้งการให้พื้นที่ของตนเป็นอยา่งไรตอ้งการให้มีผูค้า้แผง

ลอยหรือไม่ หากพบว่าตอ้งการให้มีผูค้า้และตอ้งการจดัระเบียบให้เป็นที่เรียบร้อยนั้น สามารถทาํได้

โดยการตีเส้นแบ่งอาณาเขตของผูค้า้สามารถตั้งขายได้บนพื้นที่เท่าใดที่จะไม่ละเมิดทางเดินของ

ประชาชน ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไดส้ะดวก เก็บแผงลอยทุกคร้ังหลงัจากปิดร้าน เจา้หนา้ที่

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดไม่ทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดงันั้นหากกรุงเทพมหานครตอ้งการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครให้สาํเร็จ

ยิง่ขึ้น และเป็นไปไดด้้วยดีควรนําผลการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพน้ีไปเป็นแนวทางในการจดัระเบียบ

หาบเร่แผงลอยต่อไป 
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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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 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากบุคคลหลายท่าน 

ซ่ึงบุคคลสําคญัที่ผูว้ิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณคือ ดร.สุเมธ แสงน่ิมนวล ที่กรุณาให้คาํปรึกษา 

ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ เพือ่ใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเร็จ

โดยสมบูรณ์ รวมทั้งกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ไดใ้ห้ความรู้

ทางวชิาการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆกบัผูว้จิยั 

 ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจา้หน้าที่เทศกิจ รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่างๆ ที่

ไม่ไดก้ล่าวนามในที่น้ี ที่ไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า เพือ่ใหข้อ้มูลและให้ความร่วมมือในดา้นต่างๆ ที่มี

ส่วนช่วยใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

 สุดทา้ยน้ี คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชาพระคุณบิดา

มารดา ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และขอน้อมบูชาท่านคณาจารยท์ุก

ท่านที่ไดใ้หค้วามรู้ดว้ยความรักและเมตตา 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

ตลาดเป็นสถานที่ที่มีความสําคญัต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและ

ชนบท เร่ิมจากเป็นสถานที่ที่ มีการซ้ือขายสินค้าในรูปของวตัถุดิบและสําเร็จรูปเป็นประจาํ  

เพื่อการอุปโภคและบริโภค (เกียรติ จิวกุลและคณะ,2525:1) เพราะความตอ้งการของผูค้นจะไดรั้บ

การตอบสนองต่อเม่ือมีการปรับเปล่ียนสินคา้ บริการ การเงินข่าวสารขอ้มูลในตลาดอยา่งต่อเน่ือง

อยู่ตลอดเวลา ตลาดจึงเป็นสถานที่แห่งใดแห่งหน่ึงหรือหลายสถานท่ีตั้งอยู่ใกลก้ันในบริเวณใด

บริเวณหน่ึง ที่มีทาํเลเหมาะสมเป็นองคป์ระกอบของพื้นท่ีชุมชนในดา้นเป็นยา่นศูนยก์ลาง 

ปากคลองตลาด เขตพระนครเป็นสถานท่ีหน่ึงท่ีมีทาํเลเหมาะสมในการดา้นการคา้ เป็นยา่น

ศูนยก์ลางของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นตลาดที่รองรับการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่

ทั้งการคา้ปลีกและคา้ส่งในกรุงเทพมหานครรวมถึงระดับภูมิภาคด้วย ซ่ึงโดยทัว่ไปจะถือกันว่า

ตลาดกรุงเทพมหานครเป็นตลาดกลางหรือตลาดปลายทางในแง่การส่งออก คือสินคา้จากจงัหวดั

ต่างๆทั่วประเทศจะมารวมกันที่ตลาดน้ี แล้วจึงแจกจ่ายไปยงัจงัหวดัต่างๆหรือส่งออกไปขาย 

ในตลาดต่างประเทศทางการค้าของปากคลองตลาดสามารถดาํรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเน่ืองจาก

กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตลาดก่อใหเ้กิดการพฒันาในพื้นที่อยา่งต่อเน่ือง  

พ่อค้าแม่คา้ที่ตลาดปากคลองตลาดน้ีส่วนใหญ่เป็นหาบเร่แผงลอย ซ่ึงหาบเร่แผงลอย 

เป็นอาชีพหลักของคนกลุ่มหน่ึงที่อาศยัอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มคน 

ที่ดอ้ยโอกาส แต่สามารถประกอบอาชีพที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได ้เป็นอาชีพที่โอบอุม้

ให้ผูมี้รายได้น้อยสามารถอยู่ไดใ้นเมืองใหญ่ หากมองผิวเผินหาบเร่แผงลอยอาจเป็นเพียงวิถีชีวิต

ของคนทัว่ไป แต่ทว่าภาพเหล่าน้ีคือการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียน 

ของรายได ้

หาบเร่แผงลอยบนทางเทา้ในกรุงเทพมหานครเป็นกิจกรรม เพื่อพาณิชยกรรมประเภทหน่ึง 

ที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายขึ้นในชุมชนเมืองเน่ืองจากผูค้า้หาบเร่แผงลอยไดเ้ขา้ครอบครองพื้นที่ 

บนทางเทา้และถนนสาธารณะ ในบริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมามาก เพื่อใชใ้นการประกอบ

กิจกรรมการคา้โดยคาํนึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางการคา้ของตนเองเป็นสําคญั จึงก่อให้เกิดปัญหา 

การกีดขวางทางสัญจรของประชาชนและเกิดความสับสนต่อระบบการสัญจรทั้งบนทางเทา้และ



 2 

ถนนสาธารณะ เป็นผลเสียต่อระบบการคมนาคมขนส่งของชุมชนเมือง ยงัผลให้เกิดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจและปัญหาความไม่ปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของประชาชนซ่ึงนับเป็นจาํนวน

มหาศาล นอกจากน้ีกิจกรรมการคา้หาบเร่แผงลอยบนทางเทา้ ยงัก่อให้เกิดปัญหาความสกปรก 

ปัญหาในดา้นสุขภาพอนามัย และปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเมือง เน่ืองจาก

ผูค้า้หาบเร่แผงลอยไม่ไดค้าํนึงถึงการรักษาความสะอาด ทั้งกบัสินคา้และสถานที่ประกอบการและ

ยงัอาจเป็นพาหนะแพร่เช้ือโรคต่าง ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว และกิจกรรมหาบเร่แผงลอยบนทางเทา้น้ี 

เป็นองค์ประกอบของชุมชนเมืองท่ีสําคญั ซ่ึงมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสภาพแวดลอ้มและ

ทศันียภาพของชุมชนเมืองปัญหาประการสาํคญั อนัเน่ืองจากกิจกรรมหาบเร่แผงลอยบนทางเทา้ 

ในกรุงเทพมหานครอีกประการหน่ึง ได้แก่ ปัญหาการปฏิบัติผิดกฎหมาย และเป็นตัวอย่าง 

ในการปฏิบติัผิดกฎหมายเน่ืองจากผูค้า้หาบเร่แผงลอยประกอบกิจกรรมการคา้ โดยไม่มีใบอนุญาตใด  ๆ

และการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยการเขา้ครอบครองพื้นท่ีบนทางเทา้ และ

ถนนสาธารณะเพื่อประกอบกิจกรรมการคา้ของตน เป็นตวัอย่างทาํให้ร้านคา้ต่าง ๆ ริมทางเท้า 

ที่ประกอบการอยา่งถูกกฎหมาย พยายามวางสินคา้ของตนบนทางเทา้บา้ง เพื่อเสนอขายสินคา้และ

กีดกันคู่แข่งที่เป็นหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานครจึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงานขึ้นมากาํกับโดยตรงคือ 

สาํนกัเทศกิจ เพือ่จดัระเบียบหาบเร่แผงลอยทัว่พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครมีนโยบายจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นท่ีปากคลองตลาดเขตพระนคร

กรุงเทพมหานครให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ทว่าจากสภาพที่ผ่านมาการจัดระเบียบ 

เป็นไปด้วยความล่าช้า ยุ่งยาก สับสน แล้วยงัถูกประชาชนไม่เห็นด้วยคดัคา้นแต่เน่ืองจากเป็น

นโยบายสาํคญั กรุงเทพมหานครก็ยงัยนืยนัท่ีจะดาํเนินการต่อไป 

 หาบเร่แผงลอยเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาหลายสิบปี เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเจริญเติบโตขึ้น

อยา่งรวดเร็ว ประชากรเพิ่มขึ้นและเป็นศูนยร์วมในทุกๆดา้น จาํนวนหาบเร่แผงลอยก็เพิ่มมากขึ้น 

ซ่ึงสรุปปัญหาหาบเร่แผงลอยไดด้งัน้ี (พรรณิลยั นิติโรจน์,2551:4-7) 

1. ปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน และยวดยาน นับว่าเป็นปัญหาที่สําคญัที่สุด 

กล่าวคือ หาบเร่แผงลอยกีดขวางทางเทา้ และถนนสาธารณะ 

2. ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ และอนามัย เน่ืองจากก่อให้เกิดความสกปรกแก่ทางเทา้ และ

ถนนสาธารณะ หากจะใช้พระราชบญัญติัสาธารณสุขก็ทาํได้ยาก เม่ือเกิดโรคติดต่อ  

ผูค้า้หาบเร่ และแผงลอย จะเป็นพาหะแพร่เช้ือโรคต่อไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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3. ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เน่ืองจากชอบวางของเกะกะ กีดขวางทางเทา้ และ

ถนนสาธารณะ ขาดระเบียบวินัย ไม่ส่งเสริมความเจริญดา้นวฒันธรรมของประเทศ 

ส่วนใหญ่ในประเทศที่พฒันาแลว้จะไม่มีหาบเร่-แผงลอยเกะกะอยูใ่นเมืองใหญ่ ๆ 

4. ปัญหาดา้นการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งไม่ยติุธรรม เม่ือเทียบกบัผูท้าํการคา้ในร้านคา้อยา่ง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย เพราะว่าหาบเร่ - แผงลอยใช้ทุนน้อย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ น้อยกว่า  

จึงสามารถขายสินคา้ในราคาท่ีต ํ่ากวา่ร้านคา้โดยทัว่ไปดว้ย  

5. ปัญหาดา้นการเอาอยา่งกนัในดา้นการปฏิบติัผิดกฎหมาย กล่าวคือ ร้านคา้ต่างๆ ริมทางเทา้ 

จะพยายามวางสินคา้ของตนลํ้ าเขา้ไปสู่ทางเทา้ เพือ่เสนอขายสินคา้ และกีดกนัผูแ้ข่งขนั

ที่เป็นหาบเร่แผงลอย  

6. ปัญหาดา้นการทาํให้สังคมทัว่ไปมองเจา้หน้าที่ไปในทางที่ไม่ดี เช่นการกวดขนัผูค้า้

หาบเร่แผงลอยจะถูกมองไปในแง่รังแกผูท้ี่มีฐานะยากจน หรือโหดร้ายทารุณ รังแก

ประชาชนผูท้าํมาหากินในทางท่ีสุจริต 

 ปัญหาเร่ืองหาบเร่แผงลอยมีความละเอียดอ่อน มีปัญหาซับซ้อน และโยงใยไปถึงการเมือง 

ดงันั้น การกาํหนดนโยบายเร่ืองน้ีจึงแตกต่างกันตามยคุสมยั และตามเหตุผลความจาํเป็นทางการเมือง 

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของบา้นเมือง ประวิทย ์ทองภูเบศร์ ได้กล่าวถึงนโยบายว่ามีบทบาท

สาํคญัในการแกไ้ขปัญหาการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยเพราะเปรียบเสมือนหางเสือในการกาํกับ

ทิศทางการทาํงานของเจา้หน้าที่ที่ รับผิดชอบ (เจา้หน้าที่เทศกิจ) การเปล่ียนแปลงนโยบายใหม่  

หรือบ่อยคร้ัง หรือนโยบายไม่ชัดเจนจะทําให้เจ้าหน้าที่ลังเล หวัน่ไหว และขาดความมั่นใจ 

ในการปฏิบติังาน ดงันั้น การกาํหนดนโยบายเร่ืองการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร 

ควรจะตอ้งศึกษาขอ้มูล และขอ้เท็จจริงอยา่งถ่องแท ้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งจะตอ้งวางแนวทาง 

แก้ไขปัญหาไวด้้วย ไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละยุคแต่ละสมัย และจะตอ้งช้ี 

ให้ทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เห็นวา่ปัญหาหาบ

เร่แผงลอยไม่ใช่เป็นเร่ืองเล็กน้อยดังที่เขา้ใจกันอยู่ แต่เป็นปัญหาโยงใยไปถึงช่ือเสียงเกียรติภูมิ 

ของประเทศ (ประวทิย ์ทองภูเบศร์, 2531:9-13) 
  

 หลังจากการเข้ามาบริหารประเทศโดยคณ ะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  

จึงเกิดความจริงจงัในการมุ่งที่จะจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ต่างๆ ของ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปากคลองตลาดก็เป็นหน่ึงในเป้าหมายของการจัดระเบียบน้ี โดย คสช. 

ทาํงานร่วมกับ กทม. กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จงัหวดั และสํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ ในการบงัคบัใชก้ฎหมายในดา้นต่างๆ เช่น การดูแลให้ประชาชนมีทางไวใ้ชส้ัญจร 
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การไม่วางหาบเร่แผงลอยบนผิวถนน การจดัระเบียบรถจกัรยานยนต์ รถแท็กซ่ี แรงงานต่างดา้ว 

สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ การนําบุคคลเร่ร่อนเข้าสู่พื้นที่รองรับของทางราชการ เม่ือ กทม. เข้ามา 

จดัระเบียบบริเวณปากคลองตลาด ไม่ให้มีการวางขายของบริเวณทางเดินเทา้ริมถนน ตั้งแต่ส้ิน

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 พ่อคา้แม่คา้จึงตอ้งปรับเปล่ียนตามขอ้บงัคบั แต่อยา่งไรก็ตาม กทม.  

ก็ได้มีการอนุโลมให้พ่อคา้แม่คา้สามารถตั้งแผงขายริมทางเทา้ได้ โดยสามารถตั้งได้ตั้งแต่เวลา 

20.30 น.เป็นตน้ไป  นโยบายการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยของกทม.น้ี ยอ่มส่งผลกระทบต่อวถีิชีวิต

ของพอ่คา้แม่คา้บริเวณปากคลองตลาดอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วา่จะทาํอยา่งไรใหดี้เป็นตวัอยา่งในการจดัระเบียบในเขตอ่ืนๆต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ทราบสภาพการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด            

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อหาแนวทางในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร

กรุงเทพมหานครใหดี้ เพือ่จะเป็นแนวทางใหเ้ขตอ่ืนนาํไปปฏิบติัต่อไป 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตการวจิยัอยูใ่นพื้นที่ ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 

1.4 วิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด   

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสมัภาษณ์จากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการ ฝ่ายราชการ 

ฝ่ายผูท้ี่ได้รับผลกระทบ และประชาชนทัว่ไป โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร 

ที่เป็นผูด้าํเนินการ ประกอบไปด้วย ผูอ้ ํานวยการเขต ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตที่เก่ียวขอ้ง หัวหน้า 

ฝ่ายเทศกิจ เทศกิจที่รับผิดชอบ ในส่วนของผูไ้ดรั้บผลกระทบคือพ่อคา้แม่คา้ท่ีถูกจดัระเบียบ และ

สมัภาษณ์ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบผลการดาํเนินการการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด  

    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2. ทาํใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ 

    ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

3. ทาํให้สามารถแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและนาํเป็นแนวทางในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยไป 

    ใชก้บัหน่วยงานอ่ืนต่อไป 

1.6 คาํนิยามศัพท์ 

      การจดัระเบียบ หมายถึง กระบวนการเขา้ถึงและควบคุมผูค้า้หาบเร่แผงลอย 

      หาบเร่แผงลอย หมายถึง ผูค้า้ที่นาํของมาขายบนทางเทา้ 

      พื้นที่ปากคลองตลาด หมายถึง ตลาดยอดพมิาน ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดองคก์ารตลาด 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง“การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร” ผูศึ้กษาไดร้วบรวม แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการศึกษาและวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 ขอ้มูลปากคลองตลาด 

2.1.2 การดาํเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นท่ีปากคลองตลาดเขตพระนคร กทม. 

  2.1.3 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัหาบเร่แผงลอย 

2.1.4 แนวคิดการบริหารจดัการที่ดี 

2.1.5 ทฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.3 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 ข้อมูลปากคลองตลาด 

 ปากคลองตลาดเป็นยา่นการคา้ขายของ 3 ตลาด คือ ตลาดยอดพิมาน ตลาดองคก์ารตลาด 

และตลาดส่งเสริม เกษตรไท ย ซ่ึงครอบคลุมพื้ น ท่ีประมาณ  20ไร่ ในอดีตย่าน น้ี เคยเป็ น 

วงัปากคลองตลาด ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพือ่พระราชทานแก่ 

กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เม่ือคร้ังยงัดาํรง พระยศเป็นพระเจา้ลูกยาเธอ และเป็นมรดกตกทอด

มาถึง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้หญิง สุทธสิริโสภา ซ่ึงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลที่ 5 ไดด้าํริใหส้ร้างตลาดยอดพมิานขึ้นในปีพทุธศกัราช 2504 

 ตลาดยอดพิมาน 

 ตาํนานช่ือ ตลาดยอดพมิาน ไดม้าจากช่ือมา้แข่งของพระญาติ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้

หญิงสุทธสิริโสภา ทรงใชแ้ข่งขนั และไดรั้บชยัชนะในวนัอาทิตยท์ี่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 

 ตลาดยอดพิมานมีเน้ือที่ 15,021.4 ตารางเมตร ได้ฉลองครบรอบ 50 ปี ในพุทธศักราช 2554

หม่อมราชวงศสุ์นิดา กิตติยากร ทายาทของพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้หญิงสุทธสิริโสภา ได้โอน 

กรรมสิทธ์ิให้ บริษัท ตลาดยอดพิมาน จาํกัด เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หม่อมราชวงศ์สุนิดา 

กิตติยากร มีความประสงค์จะให้ผูค้า้เดิมยงัคงมีสิทธ์ิค้าขายในตลาดยอดพิมาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
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นโยบายของบริษัท ตลาดยอดพิมาน ก่อตั้ งเป็นอาคารสองหลังจากการเกิดขึ้ น ของตลาดเก่า 

(ตลาดปากคลอง โดยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย) 8 ปี คือในปี พ.ศ. 2504 เป็นตลาดที่ 

ดาํเนินการโดยเอกชนในส่วนของการให้เช่าแผงนั้น รวมมีพื้นที่ทาํการคา้ทั้งภายในและภายนอก 

ตลาด ประมาณ 9,264 ตารางเมตร ทิศเหนือติดถนนจักรเพชร ทิศตะวนัออกติดซอยเอ็มไพร์ 

ทิศตะวนัตกติดกบัซอยท่ากลาง ทิศใตติ้ดแม่นํ้ าเจา้พระยา บริเวณตวัอาคารตลาดแยกออกเป็น 2 

อาคาร ประกอบด้วยอาคารใหญ่ภายในเป็นแผงขายสินคา้จาํพวกผกัและผลไม ้และอาคารขนาด

ยอ่มกวา่ภายในเป็นแผงขายสินคา้จาํพวกผกั ส่วนสินคา้จาํพวกดอกไมป้ระเภทวตัถุดิบท่ีนาํไปร้อย

เป็นมาลยั พอ่คา้แม่คา้จะไปรวมตวักนัขายทางดา้นติดถนนจกัรเพชร 

ดา้นภูมิศาสตร์ทาํเลที่ตั้ง ตลาดยอดพิมาน เหมาะที่จะเป็นศูนยร์วมดอกไมแ้ละผกัผลไม ้

จากแหล่งผลผลิตทัว่ไทย ในปี พ.ศ.2553 ยอดส่งออกดอกกล้วยไม้สูงถึง 2.3 พนัล้านบาท  

อารยธรรมของกรุงเทพมหานครตามริมแม่นํ้ าเจา้พระยา (The River of  Kings) เป็นจุดเด่น 

ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสริมการเที่ยวไทยเชิงอนุรักษ์ท่ามกลางเศรษฐกิจ 

ที่ถดถอย รัฐบาลไทยไดใ้ชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการท่องเท่ียวซ่ึงสอดคลอ้งกับ

สถานที่ท่องเที่ยวริมแม่นํ้ าแห่งใหม่ของตลาดยอดพิมาน ย่านปากคลองตลาดเป็นตลาดดั้ งเดิม 

ที่ขาดการพฒันามายาวนาน เช่น ระบบสาธารณูปโภคที่ต ํ่ากว่ามาตรฐาน ระบบสัญจรและ 

การขนส่งที่คบัคัง่ไม่เป็นระเบียบ บริเวณลานจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ การขยายธุรกิจ

ระดบัรายยอ่ยยงัมีน้อย จุดอ่อนดงักล่าวกาํลงัไดรั้บการปรับปรุงพฒันาโครงการและบริหารจดัการ

โดย บริษทั ตลาดยอดพมิาน จาํกดั 

 ในปัจจุบนัตลาดยอดพมิานไดเ้ปิดดาํเนินการมาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี โดยยงัคงใชอ้าคาร

ตลาดและอาคารแวดลอ้มเดิม ซ่ึงไม่ไดมี้การซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบหลกัๆมาเป็นเวลานาน  

ทาํให้ปัจจุบนัอาคารตลาด ตึกแถวโดยรอบและสภาพแวดลอ้มมีความทรุดโทรมอยา่งมาก รวมถึง

ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ไม่ไดม้าตรฐานทาํใหต้ลาดในสภาพปัจจุบนัอยูใ่นสภาพที่ไม่น่า

ทาํการคา้ขาย ไม่วา่เป็นตวัอาคารที่ชาํรุดผุพงั ไม่เกิดความปลอดภยัในการใชง้านระบบไฟและแสง

สว่างที่ชาํรุดและไม่เพียงพอ นอกจากจะทาํให้ตลาดดูไม่สว่างปลอดภยัสะดวกในการคา้ขายแล้ว  

ยงัอาจทาํให้เกิดอุบติัเหตุหรืออคัคีภยัไดอี้กดว้ย ทางเดินท่ีสกปรกเฉอะแฉะตลอดเวลา ห้องนํ้ าเก่า

ชาํรุด ไม่สะอาด ไม่มีที่จอดรถทั้งสาํหรับขนส่งสินคา้และสาํหรับลูกคา้ ทาํใหก้ารคา้ขายในปัจจุบนั

ปากคลองตลาดไม่คึกคกัเท่าสมัยก่อน เพราะลูกคา้ทัว่ไปไม่เขา้มาใช้บริการ เวน้แต่กลุ่มคา้ส่ง 

ที่ไม่ตอ้งใช้พื้นที่ในตลาดมากนัก การคา้จึงใช้พื้นที่เพียงบริเวณรอบนอกและดา้นหน้าโครงการ  

เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง บริเวณดา้นในจึงกลายเป็นที่เก็บบรรจุภณัฑแ์ละของเหลือใชก้ั้นเป็นคลงั 

ทาํใหมื้ดทึบและไม่เป็นระเบียบ ยิง่ทาํใหต้ลาดถูกละเลยและไม่ไดเ้ป็นทางเลือกที่ดีของลูกคา้ทัว่ไป 
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รวมถึงยงักลายเป็นแหล่งซุกซ่อนตวัของมิจฉาชีพในยามคํ่าคืนอีกด้วย ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว 

ตลาดยอดพิมานยงัเป็นพื้นที่ที่มีศกัยภาพทั้งในดา้นที่ตั้ง ผูค้า้ และลูกคา้ ที่พร้อมจะทาํการคา้ขาย  

แต่ติดขดัที่สภาพตลาดในปัจจุบนัไม่เอ้ืออาํนายเท่าที่ควร ทางบริษทั ตลาดยอดพิมาน จาํกดั เล็งเห็น

ถึงศกัยภาพน้ี จึงวางแผนพฒันาและปรับปรุงตลาดขึ้นเพื่อคงความเป็นตลาดไว ้การพฒันาและ

ปรับปรุงสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนการคา้ของพ่อคา้แม่คา้ แต่กลบัเพิ่มความ

สะดวก รวมถึงเพิม่โอกาสทางการคา้มากขึ้น 

 “ตลาดยอดพิมาน (Yodpiman Thailand Flower Market)” คือศูนยก์ลางการคา้ปลีก คา้ส่ง 

ผลไม้ และดอกไม้นานาพรรณที่ใหญ่ที่ สุดในกรุงเทพมหานครและศูนยก์ลางการท่องเที่ยว 

เชิงวฒันธรรม ที่ได้พฒันาคุณภาพทางการคา้ทั้งในเร่ืองของการจดัพื้นที่ให้เกิดการใชป้ระโยชน ์

ที่มีประสิทธิผลการจดัการดา้นพลังงานที่มีประสิทธิภาพ การรักษาสภาพแวดลอ้ม ความสะอาด 

ความปลอดภยั ความสะดวกในโครงการ รวมถึงการจดัระเบียบผูค้า้ให้ได้มาตรฐาน ทั้งน้ีโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อให้ตลาดยอดพิมานท่ีมีระบบการจดัการคา้และสินคา้ทางการเกษตรท่ีมาตรฐาน

ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์อันโดดเด่นของวิถีชีวิตแบบไทยๆ  

จากความรุ่งเรืองในอดีตของสถานท่ีตั้งซ่ึงถูกจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของเกาะรัตนโกสินทร์ อันเป็น

เอกลักษณ์สําคัญที่จะทาํให้ตลาดยอดพิมานมีช่ือเสียงเป็นที่กล่าวขานไปทั่วว่าเป็นโครงการที่

สามารถผสมผสานศิลปวฒันธรรมอันงดงามของประเทศเขา้กับ การใช้ระบบการจดัการแบบ

สมยัใหม่ที่มีระเบียบและมาตรฐานได้อยา่งลงตวัและมีประสิทธิภาพ และจดัเป็นตลาดตน้แบบท่ี

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัรูปแบบของตลาดในปัจจุบนัอีกหลายแห่งที่ยงัรอการพฒันาอยูไ่ด ้

 “ตลาดยอดพมิาน” ไดพ้ฒันาพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ 

1. อาคารตลาด Zone A 1 ชั้น (ตลาดดอกไม้จาํพวกดอกไม้ไหว้พระ เช่น มะลิ 

ดาวเรือง และดอกรัก) และอาคารตลาด Zone B 2 ชั้น (ตลาดผกัและผลไม)้ ซ่ึงชั้น 

2 ของอาคารน้ีจะเป็นส่วนของศูนยอ์าหารและพื้นที่สํานักงานของบริษทั ตลาด

ยอดพมิาน จาํกดั 

2. อาคารพาณิชยร์อบตลาด จาํนวน 76 ห้อง พื้นที่อยูอ่าศยั 3ชั้น โดยชั้นล่างจะเป็น

ร้านคา้ของผูอ้าศยัในแต่ละอาคาร 

3. อาคารริมนํ้ า 2 ชั้น จาํนวน 2 อาคาร รูปแบบอาคารจะเน้นความโปร่ง โล่ง รับแสง

ธรรมชาติมีทั้ งส่วนท่ีรับลมธรรมชาติจากแม่นํ้ าเจ้าพระยาและพื้นท่ีส่วนปิด 

ซ่ึงมีการปรับอากาศสาํหรับผูท้ี่ตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ 
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 นอกจากการจดัพื้นที่การคา้และกิจกรรมต่างๆในโครงการแล้ว “ตลาดยอดพิมาน”  

ยงัมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนยก์ลางของการเปล่ียนถ่ายการเดินทาง (Transit Zone) ของประชาชน

นักท่องเที่ยวระหว่างฝ่ังพระนครกับฝั่งธนบุรีจากระบบเรือไปยงัระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ  

ดว้ยการจดัเตรียมท่าเรือขา้มฝากที่ไดม้าตรฐานและปลอดภยัให้บริการร่วมกบัท่าเรืออื่นๆ 

ตามริมฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยา และจดัเตรียมระบบรถรับส่ง/รวมถึงจุดรับส่งของรถบริการสาธารณะ

ต่างๆ จากตลาดยอดพิมานไปยงัระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของกรุงเทพในจุดเช่ือมต่อต่างๆ 

พร้อมจดัใหมี้ศูนยข์อ้มูลดา้นการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

 “ตลาดยอดพิมาน จึงไดช่ื้อว่าเป็นศูนยก์ลางการคา้ปลีกคา้ส่งผกั ผลไมแ้ละดอกไมน้านาพรรณ 

ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในบรรยากาศและวถีิชีวิต

ของชุมชนริมฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยา สะทอ้นวิถีไทยในอดีตผ่านงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แต่คงไวซ่ึ้ง 

เอกลกัษณ์งดงาม” 

 

 ตลาดองค์การตลาด 

ในสมยัรัฐบาล จอมพล ป. พบิูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริเวณ

พระอารามหลวงวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลา ราม (วดัโพธ์ิ) เป็นพระอารามเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง เป็นที่

เคารพสกัการะของประชาชนทัว่ไป และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของ ชาวต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก 

แต่สภาพส่ิงแวดล้อมโดยรอบ สกปรก ไม่เป็นระเบียบ มีสภาพคลา้ยแหล่งสลมั ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  

มีพ่อคา้แม่คา้ปลูกเพิงพกัอาศยัและวางสินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิดขายเป็นประจาํถาวร 

เกิดปัญหาแก่ วดั ประชาชน และทางราชการเป็นอยา่งมาก ซ่ึงถา้หากทางราชการจะขบัไล่ พ่อคา้

แม่คา้และครอบครัวจะเดือดร้อนไม่มีท่ีทาํมาหาเล้ียงชีพ รัฐบาลจึง แกปั้ญหาโดยการจดัตั้งองคก์าร

ตลาดขึ้น ที่บริเวณปากคลองตลาด ซ่ึงเป็นทาํเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางนํ้ า 

และทางบก เพื่อจดัตั้งตลาดกลางผกัและผลไมข้ึ้นรองรับ และเพื่อความสมบูรณ์ไดย้า้ยผูค้า้ส่งตลาด

ผกัสดกรมภูธเรศน์ (ตลาดเก่าเยาวราช) ใหม้ารวมกนัอยูบ่ริเวณปากคลองตลาดเป็นแห่งเดียวกนั 

องคก์ารตลาด ไดจ้ดัตั้งขึ้น เม่ือวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดย "พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง

องคก์ารตลาด พ.ศ. 2496" ซ่ึงคร้ังแรก ท่ีจดัตั้งนั้น ไดส้ังกดักรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย 

มีเงินทุนสําหรับดาํเนินกิจการตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา จดัตั้งฯ จาํนวน 15,000,000 บาท 

โดยรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมคร้ังแรกจํานวน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเพิ่มเป็นคราว ๆ  

ไปตามจาํนวนท่ีรัฐบาลเห็นสมควร แต่ความเป็นจริงจาํนวนเงินทุนเร่ิมตน้ท่ีองคก์ารตลาด ไดรั้บจาก

งบประมาณแผ่นดินเพียง 2,000,000 บาท เท่านั้น องคก์ารตลาดจาํเป็นตอ้งกูจ้ากธนาคารออมสินเพิ่ม

อีกจาํนวน 15,000,000 บาท เพือ่รวมเป็นเงินทุนเพือ่การดาํเนินงาน ขั้นตน้ทั้งส้ิน 17,000,000 บาท 
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ต่อมารัฐบาลเห็นวา่กรมประชาสงเคราะห์ ไม่ไดมี้หนา้ที่โดยตรงที่จะบริหารงานให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องพระราชกฤษฎีกา จดัตั้งองคก์ารตลาดได ้เน่ืองจากเป็นระยะเร่ิมตน้ของการ

ดาํเนินกิจการ ดังนั้ นเพื่อความคล่องตวัในการดาํเนินงาน เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2501 จึงโอน

องคก์ารตลาด ไปสงักดักรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์เพราะไดเ้ล็งเห็นวา่ กรมการคา้ภายใน

มีหน้าที่ เก่ียวกับ ธุรกิจการพาณิ ชย์ สามารถที่ จะควบคุมงานขององค์การตลาดให้สําเร็จ 

ตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งได ้

ระยะเวลา 4 ปี ที่องคก์ารตลาดสังกดักรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชยกิ์จการไม่เจริญ 

กา้วหน้าตามที่คาดหมายไว ้รัฐบาลโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ นายกรัฐมนตรี ไดมี้บญัชา 

ให้โอนองคก์ารตลาด ไปสังกดักระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2505 ซ่ึงนับแต่นั้น 

เป็นตน้มา กิจการขององคก์ารตลาดก็ไดเ้จริญกา้วหนา้และดาํเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

องคก์ารตลาด เป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหน่ึงในสังกดักระทรวงมหาดไทย ดาํเนินกิจการ 

ตามวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที่ที่กาํหนดไว ้ในกฎหมาย โดยใชง้บประมาณจากเงินทุนหมุนเวียน 

ขององคก์ารตลาด ไม่ไดข้อใชง้บประมาณแผ่นดินแต่อยา่งใด และนําเงินส่งเป็น รายไดแ้ผ่นดิน 

ในอตัราร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 

 

ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย   

เป็นตลาดที่ดาํเนินการโดยเอกชน ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2516  มี นายวิวฒัน์ สุวรรณนภาศรี  

เป็นเจา้ของ และมีผูถื้อกรรมสิทธ์ิในที่ดินรายยอ่ยรอบตลาดอีกจาํนวนมาก รวมมีพื้นที่ทาํการคา้ 

ทั้งภายในและภายนอกตลาดประมาณ 6,753 ตารางเมตร  เป็นตลาดเดียวในยา่นที่ไม่ติดกบัแม่นํ้ า

เจา้พระยา แต่ทุกด้านของตลาดมีถนนล้อมรอบ  ภายในอาคารส่วนที่ติดกับถนนบา้นหม้อนั้น  

เป็นแผงขายดอกไม้จดัแต่งสาํหรับประกอบงานพิธีต่างๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคล  ส่วนอาคาร

ตรงกลางเป็นแผงคา้จาํพวกผกัสดเป็นส่วนใหญ่ 

 
 

2.1.2  การดําเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด  เขตพระนคร  กทม. 

1) หลักการและเหตุผล 

 พื้นที่เขตพระนครเป็นพื้นท่ีเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางของสถานที่

สําคัญของประเทศ ซ่ึงจะมีประชาชนตลอดจนนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

เดินทางเขา้ในพื้นที่จาํนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทแ์ละบริเวณใกลเ้คียง 
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 สภาพปัญหา 

1.1 ผูค้า้ตั้งวางจาํหน่ายสินคา้ในท่ีสาธารณะทั้งบนทางเทา้ผวิการจราจรและจอดรถ 

ทาํการคา้ขายบนรถ ทาํใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดัและส่งผลกระทบไปยงับริเวณ

ขา้งเคียงดว้ย 

 1.2 ประชาชนและนกัเรียนตอ้งลงมาเดินในผวิจราจรเกิดอุบติัเหตุอนัตรายต่อชีวิต 

 1.3 สภาพแวดลอ้มไม่มีความเรียบร้อยสวยงาม 

 1.4 มีขยะสะสมในแต่ละวนัเป็นแหล่งของการก่อเช้ือโรคต่างๆ 

 1.5 มีผูเ้รียกรับผลประโยชน์ค่าคุม้ครองในการประกอบอาชีพ 

2) วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพือ่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่มีสภาพแวดลอ้มที่สะอาดสวยงาม 

 2.2 เพือ่คืนทางเทา้ใหป้ระชาชนส่วนรวมไดใ้ชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีสาธารณะ 

 2.3 เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อกรุงเทพมหานครและประเทศในการจดัการปัญหาเมืองอยา่งย ัง่ยนื 

3) เป้าหมาย 

 3.1 ดําเนินการยา้ยผูค้า้บริเวณปากคลองตลาดในจุดผ่อนผนัและนอกจุดผ่อนผนัทั้งหมด 

ให้เขา้ไปทาํการคา้ในตลาดปากคลองตลาด (องคก์ารตลาดกระทรวงมหาดไทยให้สัมปทานแก่บริษทั 

ปากคลองตลาด 2552 จาํกัด) ตลาดยอดพิมาน ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดกลางเกษตรกร 

ตล่ิงชัน ซ่ึงประชาชนสามารถซ้ือสินคา้ได้โดยสะดวก เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวาง

การจราจร 

 3.2 ข้อมูลจาํนวนผูค้ ้าในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผนั (ช่วงกลางวนั) ที่ได้ดําเนินการ 

จดัระเบียบยา้ยสถานที่ทาํการคา้ไปแลว้ ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 476 ราย ดงัน้ี 

  ผูค้า้ในจุดผอ่นผนั บริเวณปากคลองตลาดทั้งสองฝ่ัง รวมจาํนวนผูค้า้ 230 ราย 

 สถานที่ตั้งวาง ดงัน้ี 

  1. ฝ่ังตลาดยอดพมิาน ตั้งแต่โคง้ผานิตถึงสะพานเจริญรัช ผูค้า้กลางวนั จาํนวน 145 ราย 

2. ฝ่ังตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ตั้งแต่หน้าที่ทาํการไปรษณียว์ดัเลียบถึงตรงขา้ม

ซอยท่ากลาง (ทางเขา้ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย) ผูค้า้กลางวนั จาํนวน 85 ราย 

ผูค้า้นอกจุดผอ่นผนับริเวณปากคลองตลาดทั้งสองฝ่ัง รวมจาํนวนผูค้า้ 246 ราย  

สถานที่ตั้งวาง ดงัน้ี 

  1. ถนนสะพานพทุธ ผูค้า้กลางวนั 46 ราย 

  2. ซอยท่ากลาง ผูค้า้กลางวนั 44 ราย 

  3. ถนนบา้นหมอ้ ตั้งแต่แยกบา้นหมอ้ถึงธนาคารกรุงศรีอยธุยา ผูค้า้กลางวนั 10 ราย 
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4. ฝ่ังตลาดส่งเสริมเกษตรไทย (หนา้โรงเรียนสวนกุหลาบถึงธนาคารกรุงไทย) 

ผูค้า้กลางวนั 50 ราย 

  5. ฝ่ังตลาดยอดพมิาน (โคง้ผานิตถึงสะพานเจริญรัช) ผูค้า้กลางวนั 62 ราย 

  6. หนา้ไปรษณียว์ดัเลียบถึงทางเขา้โรงเรียนสวนกหุลาบ ผูค้า้กลางวนั 34 ราย 

3.3 จาํนวนผูค้า้ในจุดผ่อนผนัและนอกจุดผ่อนผนั (ช่วงกลางคืน) ท่ีจะดาํเนินการจดัระเบียบ

สถานที่ทาํการคา้ จาํนวนทั้งหมด 687 ราย ดงัน้ี 

ผูค้า้จุดผอ่นผนั บริเวณปากคลองตลาดทั้งสองฝ่ังจาํนวนผูค้า้ 128 ราย สถานที่ 

ตั้งวาง ดงัน้ี 

 1. ฝ่ังตลาดยอดพมิาน ตั้งแต่โคง้ผานิตถึงสะพานเจริญรัช ผูค้า้กลางคืนจาํนวน 46 ราย 

2. ฝ่ังตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ตั้งแต่หนา้ไปรษณียว์ดัเลียบถึงตรงขา้มซอยท่า

กลาง (ทางเขา้ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย) ผูค้า้กลางคืน จาํนวน 82 ราย 

 ผูค้า้นอกจุดผอ่นผนับริเวณปากคลองตลาดทั้ง 2 ฝ่ัง จาํนวนผูค้า้ 559 ราย  

สถานที่ตั้งวาง ดงัน้ี 

 1. ถนนสะพานพทุธ ผูค้า้กลางคืน จาํนวน 71 ราย 

 2. ซอยท่ากลาง ผูค้า้กลางคืน จาํนวน 81 ราย 

 3. ถนนบา้นหมอ้ ผูค้า้กลางคืน จาํนวน 83 ราย 

  4. ขา้งโรงเรียนสวนกุหลาบ ผูค้า้กลางคืน จาํนวน 178 ราย 

  5. ฝ่ังตลาดส่งเสริมการเกษตรไทย ผูค้า้กลางคืน จาํนวน 83 ราย 

  6. สามเหล่ียมหนา้โรงเรียนสวนกุหลาบ ผูค้า้กลางคืน จาํนวน 41 ราย 

  7. ปากซอยท่ากลางถึงท่าเรือปากคลองตลาด ผูค้า้กลางคืน จาํนวน 22 ราย 

4) แนวทางดําเนินการ 

 4.1 สาํรวจขอ้มูลผูค้า้บริเวณปากคลองตลาดทั้งหมดทั้งในจุดผอ่นผนัและนอกจุดผอ่นผนั 

 4.2 ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพือ่พจิารณาแนวทางในการดาํเนินการ 

4.3 ประชุมคณะกรรมการจดัระเบยีบหาบเร่- แผงลอยระดบัเขต เพือ่พจิารณายกเลิกผูค้า้ 

ในบริเวณจุดผอ่นผนัปากคลองตลาด และใหย้า้ยเขา้ไปทาํการคา้ในบริเวณตลาด

ใกลเ้คียง 

 4.4 ประกาศยกเลิกการทาํการคา้บริเวณปากคลองตลาดทั้งในจุดผอ่นผนัและนอกจุดผ่อนผนั 

 4.5 ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งวางแผนในการดาํเนินการ 

4.6 ประชุมผูค้า้เพื่อช้ีแจงให้ผูค้า้ทราบวนัที่ยกเลิกทาํการคา้และแจง้สถานที่รองรับผูค้า้สถานที่

รองรับผูค้า้ ซ่ึงราคาเช่ายติุธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผูค้า้สามารถรองรับผูค้า้ได้
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ทั้งหมด ดงัน้ีตลาดยอดพิมานตลาดปากคลองตลาด ตลาดส่งเสริมการเกษตรไทย และตลาด

กลางเกษตรกรตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั 

 4.7 ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนที่มาซ้ือสินคา้ทราบถึงสถานที่ทาํการคา้ใหม่ 

5) การปฏิบัติควบคุมพื้นที ่

 5.1 จดัตั้งเต็นทก์องอาํนวยการร่วมกบัเจา้หน้าที่เทศกิจ เจา้หน้าที่ตาํรวจ และเจา้หน้าที่ทหาร

บริเวณหน้าไปรษณียว์ดัเลียบ และเต็นท์ย่อยจาํนวน 4 จุด คือ 1) บริเวณถนนตรีเพชร2) บริเวณ 

ปากทางเขา้ถนนบา้นหมอ้ 3) บริเวณปากทางเขา้ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และ 4) บริเวณปากทางเขา้

ซอยเอ็มไพร์ 

 5.2 จดัเจา้หน้าที่ตรึงกาํลังตลอด 24 ชัว่โมง จาํนวน 3 ผลดั ผลัดที่ 1 ระหว่างเวลา 08.00 – 

16.00 น. ผลัดที่  2 ระหว่างเวลา 16.00 – 24.00 น. ผลัดที่  3 ระหว่างเวลา 24.00 – 08.00 น. ของ

วนัรุ่งขึ้น โดยปฏิบติัหนา้ที่ประจาํกองอาํนวยการร่วมและประจาํจุดสกดัจาํนวน 7 จุด 

 5.3 สํานักงานเขตพระนคร จดัเจา้หน้าที่เทศกิจประจาํกองอาํนวยการร่วม ประกอบด้วย 

เจา้หน้าที่จาํนวน 10 คนไดแ้ก่ หัวหน้าชุด ผูช่้วยหัวหน้าชุด พนักงานเทศกิจ พนักงานขบัรถยนต ์

และรถยนตส์ายตรวจจาํนวน 1 คนั พร้อมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานโดยให้เจา้หน้าที่

ประจาํกองอาํนวยการก่อนการปฏิบติัตามแผนฯ อยา่งนอ้ย 30 นาที 

 5.4 สํานักงานเขตพระนครกองบัญชาการตาํรวจนครบาลสถานีตาํรวจนครบาลท้องที่ 

เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานที่ เก่ียวข้องของกรุงเทพมหานคร จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจาํกอง

อาํนวยการร่วม 

 5.5 สํานักงานเขตพระนคร สํานักเทศกิจ และสํานักงานเขตท่ีได้รับมอบหมายจัดส่ง 

เจา้หน้าที่เทศกิจเขา้ร่วมปฏิบตัิตามแผนฯ ให้จดัชุดปฏิบตัิการประกอบดว้ยเจา้หน้าที ่จาํนวน  

10 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้ชุด ผูช่้วยหวัหนา้ชุด พนักงานเทศกิจ พนักงานขบัรถยนต ์และรถยนตส์ายตรวจ 

1 คนั พร้อมวสัดุอุปกรณ์ที่จาํเป็นในการปฏิบัติงานโดยให้ไปรายงานตัว ณ กองอํานวยการร่วม 

พร้อมจดัส่งรายช่ือผูป้ฏิบติังานก่อนเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย 30 นาที (รายละเอียดการปฏิบัติ

ปรากฏตามบญัชีจุดสกดัและแผนผงัตามภาคผนวกแนบทา้ยแผนฯ) 

 5.6 จาํนวนเจา้หน้าที่แต่ละผลัดประจาํเต็นท์กองอํานวยการร่วมหน้าไปรษณียว์ดัเลียบ 

จาํนวน 3 ผลดัๆ ละ 16 คน ประกอบดว้ย 

  5.6.1 เจา้หนา้ที่เทศกิจสาํนกังานเขตพระนคร จาํนวน 10 คน 

  5.6.2 เจา้หนา้ที่สาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 2 คน 

  5.6.3 เจา้หนา้ที่ตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลพระราชวงั จาํนวน 2 คน 

  5.6.4 เจา้หนา้ที่ทหาร กองพนัทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค ์จาํนวน 2 คน 
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 5.7 จาํนวนเจา้หนา้ที่แต่ละผลดัประจาํจุดสกดั 7 จุด 3 ผลดัๆ ละ 10 คน ประกอบดว้ย 

  5.7.1 เจา้หนา้ที่เทศกิจ จาํนวน 10 คน 

6. หน่วยปฏิบัติ 

 6.1 หน่วยปฏิบติัหลกั สาํนกังานเขตพระนครประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทศกิจจาํนวน 200 คน 

 6.2 หน่วยสนบัสนุน 

  6.2.1 สาํนกัเทศกิจ/เจา้หนา้ที่เทศกิจ สาํนกังานเขตต่างๆ  จาํนวน 210 คน 

  6.2.2 สาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   จาํนวน 4 คน 

  6.2.3 สถานีตาํรวจนครบาลพระราชวงั     จาํนวน 6 คน 

  6.2.4 กองพนัทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค ์   จาํนวน 6 คน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดาํเนินการตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 รวม 92 วนั 

8. การควบคุมบังคบับัญชา 

 การบงัคบับญัชาสัง่การตามแผนฯ ประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี 

 8.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทศกิจ    หวัหนา้ผูบ้งัคบับญัชา 

 8.2 ผูอ้าํนวยการเขตพระนคร    ผูบ้งัคบับญัชา 

 8.3 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตพระนคร   ผูช่้วยผูบ้งัคบับญัชา 

 8.4 หวัหนา้ฝ่ายเทศกิจ สาํนกังานเขตพระนคร  ผูช่้วยผูบ้งัคบับญัชา 

 ใหผู้บ้งัคบับญัชาขา้งตน้ควบคุม และสัง่การในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนฯ หรืออาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

9. งบประมาณ 

 ขออนุมติัจดัสรรงบประมาณเพือ่เป็นค่าประกอบเล้ียงใหก้บัเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานตั้งแต่

วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ.  2559 รวม 92 วนั ดงัน้ี 

9.1 ผลัดที่ 2 ระหว่างเวลา 16.00 – 24.00 น. ส่งอาหารเวลา 19.30 น. จาํนวน 86 คน คนละ 1 

ม้ือ ม้ือละ 50 บาท เป็นเวลา 92 วนัม้ือเย็น (86 คน x 1 ม้ือ 50 บาท x 92 วนั) เป็นเงิน 

395,600 บาท 

9.2 ผลัดที่ 3 ระหว่างเวลา 24.00 – 08.00 น. ของวนัรุ่งขึ้ น ส่งอาหารเวลา 24.00 น. จาํนวน  

86 คน คนละ 1 ม้ือ ม้ือละ 50 บาท เป็นเวลา 92 วนัม้ือดึก (86 คน x 1 ม้ือ x 50 บาท x 92 

วนั) เป็นเงิน 395,600 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 791,200 บาท (เจด็แสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนั

สองร้อยบาทถว้น) 
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10. การติดตามผลการดําเนินการ 

 สาํนักงานเขตพระนครรวบรวมขอ้มูลและติดตามประเมินผลการปฏิบติัแผนฯ รายงาน 

ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทุกระยะจนเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแผนฯ 

11. ผลการดําเนินการ 

 ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจดัระเบียบผูป้ระกอบการคา้ในที่สาธารณะบริเวณ

ปากคลองตลาด พื้นที่เขตพระนคร และไดด้าํเนินการยกเลิกผูป้ระกอบการคา้ในช่วงเวลากลางวนั

ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยจะดาํเนินการจดัระเบียบ

ผูป้ระกอบการคา้ในช่วงเวลากลางคืนในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นั้นไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 1) ฝ่ายเทศกิจสาํนักงานเขตพระนคร ไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัระเบียบตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2559 โดยการจดัเจา้หน้าที่เทศกิจเขตพระนครและเขตอื่นๆ ที่รับผิดชอบตามบญัชีจุดสกดั  

เจา้หน้าตาํรวจและเจา้หนา้ท่ีทหาร รวมจาํนวน 300 คน ร่วมปฏิบติัหน้าที่ตรึงกาํลงัในพื้นที่ดงักล่าว

เพื่อไม่ให้มีผูป้ระกอบการคา้มาทาํการคา้ตลอด 24 ชัว่โมง และเม่ือประมาณ 22.30 น. พบผูป้ระกอบการ 

คา้ประมาณ 300 คน ออกมารวมตวัประทว้งและโห่ร้องขบัไล่เจา้หน้าที่พร้อมกบันาํดอกไมท้ี่ขาย 

ไม่ได้มาเททิ้งในผิวจราจรบนถนนทางลงสะพานพุทธ ทาํให้การจราจรถูกปิดกั้นรถยนตไ์ม่สามารถ

ผ่านไปมาได้ ตลอดทั้งเรียกร้องขอความเห็นใจจากหน่วยงานภาครัฐผ่านส่ือมวลชนเพื่อจะขอทาํ

การคา้ต่อไป ซ่ึงนายวฒิุชยั บุญสิทธ์ิ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตพระนครพร้อมเจา้หน้าท่ีตาํรวจจากสถานี

ตาํรวจนครบาลพระราชวงั ร่วมเจรจากบัตวัแทนผูป้ระกอบการคา้ให้หยดุทาํการคา้ตามนโยบายของ

กรุงเทพมหานครโดยจะไม่ยอมผอ่นปรนขยายเวลาให้อีก เวลาประมาณ 02.15 น. ผูค้า้จึงยอมสลายตวัไป 

และจดัเก็บดอกไมท้ี่ผูค้า้นาํมาทิ้งออกไปเรียบร้อยเวลาประมาณ 02.45 น. 

 2) ในวนัที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไดต้รึงกาํลงัเจา้หนา้ที่บริเวณน้ีโดยปรับกาํลงัเจา้หนา้ที่

เพิ่มจากสาํนักเทศกิจ 30 คน ตาํรวจ 70 คน ทหาร 7 คน มีการตรวจตราพื้นที่จากผูบ้งัคบับญัชา

เจา้หนา้ที่เทศกิจ ตาํรวจ ทหาร ทาํใหส้ถานการณ์เรียบร้อยสามารถควบคุมได ้

3) เม่ือวนัที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. กลุ่มผูค้า้ได้ส่งตวัแทนเขา้ประชุมหารือ 

กับกรุงเทพมหานครที่สํานักงานเขตพระนครขอขยายเวลาขายออกไปอีก ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ  

ไม่ให้ขยายเวลาทาํการคา้อีกต่อไป มีการตรวจพื้นที่จากผูบ้งัคบับญัชา พร้อมเจา้หน้าที่เทศกิจ ตาํรวจ 

ทหารผลปฏบิติัการเวลากลางคืนเรียบร้อยดี ไม่มีผูค้า้ฝ่าฝืนหรือประทว้งเรียกร้องใดๆ 

 4) ขณะน้ีได้ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณถนนตรีเพชร ปากคลองตลาดทั้งสองฝ่ัง  

ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ ชาํรุด เสียหายจากการใชพ้ื้นท่ีของผูค้า้ให้เรียบร้อยปลอดภยั ส่วนการปรับปรุง 

ภูมิทศัน์บริเวณทั้งหมดอยู่ระหว่างการดาํเนินการของสํานักผงัเมือง (ฝ่ายเทศกิจ สํานักงานเขต 

พระนคร , 2559) 
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2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหาบเร่แผงลอย 

 คาํว่า  “หาบเร่แผงลอย” ใชเ้รียกการคา้ขา้งทางในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีสองประเภท คือ 

การคา้เคล่ือนที่ได ้ซ่ึงเรียกวา่ “หาบเร่” และการคา้ที่อยูก่บัที่เรียกวา่  “แผงลอย” 

 คาํว่า “หาบเร่” แสดงถึงนัยของการคา้บนบกและสะทอ้นถึงการคา้แบบดั้งเดิม ด ังที่

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคาํว่า “หาบ” ไวว้่า “เอาของห้อย 

ปลายคานสองขา้งแลว้แบกกลางคานพาไป” (ราชบณัฑติยสถาน,2542) ส่วน “หาบเร่”ราชบณัฑิตยสถาน 

อธิบายไวว้่าคือ “ผูท้ี่หาบของไปเร่ขาย” ซ่ึงแม ้“หาบ” ยงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั แต่มีเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืน 

เช่น รถเข็น รถจกัรยาน รวมถึงการใช้พาหนะ เช่น รถกระบะ ในการเร่ขายสินคา้ ซ่ึงทุ่นแรงกว่ามาก 

และทาํใหบ้รรทุกสินคา้ไดม้ากขึ้น 

 คาํว่า “แผงลอย” กล่าวไดว้่าเป็นคาํกลางๆ ไม่เจาะจงอธิบายเฉพาะการคา้ขา้งทางพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคาํว่า “แผงลอย” ไวว้่า ที่ที่จดัไวใ้นถนนสาธารณะ 

หรือท่ีสาธารณะ รวมถึง อาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เส่ือ พื้นดิน เรือ หรือ แพ สาํหรับขายอาหาร 

นํ้ าแข็งหรือส่ิงของอยา่งอ่ืน” ซ่ึงหมายรวมถึงการคา้ในลกัษณะ วางแผง หรือตั้งแผงในพื้นที่ต่างๆ 

เช่น ตลาด ในลกัษณะน้ี การขายของ “แบกะดิน” จึงถือเป็นการคา้แผงลอยการอยู่เป็นที่และ

เคล่ือนทีท่าํใหเ้ง่ือนไขในการประกอบอาชีพแตกต่างกนั การขายอาหารในท่ีเป็นหลกัแหล่งแน่นอน

ทาํให้ทาํเลการคา้มีความสาํคญั บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นหรือมีผูค้นสัญจรไปมามากยอ่มเป็น

แหล่งทาํการคา้ที่สามารถทาํรายไดไ้ดม้ากกว่า ส่วนแบบการคา้เร่นั้น รายไดที้่เขา้มาจะขึ้นอยู่ก ับ 

ความคล่องตวัในการออกหาลูกคา้และการกาํหนดเส้นทางการคา้ด ้วย แต่การเคล่ือนที่ขาย

สินค้านั้ นจะมีขอ้จาํกัดในการบรรทุกปริมาณสินค้าที่จะติดตัวไป รวมทั้งผูท้ี่จะแบกนั้ นต้องมี

ร่างกายที่แขง็แรงดว้ยเพือ่หาบสินคา้ในระยะไกลได ้

 

 การค้าของสองกลุ่มน้ีมีรูปแบบการค้าท่ีแตกต่างกัน แต่มักจะถูกผูค้นเรียกรวมกันว่า  

“หาบเร่แผงลอย” เป็นตวัแทนของการคา้ขายขา้งทางและปฏิเสธถึงความแตกต่างของการคา้ทั้งสอง

รูปแบบน้ี ซ่ึงหากพจิารณาจากเง่ือนไขดา้นพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ จะมีความแตกต่างกนัในดา้น

คุณลักษณะของผูค้ ้ามุมของผูค้า้ต่ออายุชีพของตน รวมทั้งความสามารถในการสะสมทุนและ

ความสาํเร็จที่แตกต่างกนัดว้ย 

 โดยสรุปแล้วคาํว่า  “หาบเร่แผงลอย”  จึงหมายถึงการทาํธุรกิจการค้าใดที่อยู่บนข้างทาง  

โดยอาศยัฟุตปาธ หรือทางสาธารณะ ในการตั้งร้านที่เป็นลกัษณะชัว่คราวคือใชพ้าหนะบรรทุกส่ิงของ

มาจดัตั้งร้านคา้โดยใชโ้ต๊ะ เส่ือ แผง พื้นดิน เม่ือขายเสร็จจึงร้ือออก หรือใชพ้าหนะเคล่ือนที่บรรทุก

จดัตั้งขายของโดยลกัษณะเป็นรถเขน็เป็นตน้ 
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2.1.4 แนวคดิการบริหารจัดการที่ด ี

 ความหมายของการบริหารจดัการ 

 ธงชัย สนัติวงษ ์(2540 : 1) กล่าวว่า การบริหารจดัการ คือ งานของหัวหน้าหรือผูน้าํท่ีจะตอ้งทาํ 

เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมายอยูร่วมกนั และร่วมกนัทาํงานเพื่อวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งใจไวจ้น

สาํเร็จผลโดยไดป้ระสิทธิภาพ กล่าวอยา่งง่ายๆ การบริหาร คือ การทาํงานเสร็จลงไดโ้ดยอาศยั 

คนอ่ืนเป็นผูท้าํใหเ้สร็จนัน่เอง 

 ศิริพงศ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา (2540 : 1) กล่าววา่ งานบริหารจดัการ หมายถึง กิจการท่ีเก่ียวกบั

การจดัการดาํเนินงานใหมี้การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อใหง้านขององคก์ร

สาํเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้

 สมยศ นาวีการ (2538 : 18) กล่าววา่ การบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการ ของการวางแผน 

การจัดองค์กร การมีส่วนร่วม และการควบคุมกําลังความพยายามของสมาชิกขององค์กรและ 

การใชท้รัพยากรอ่ืนๆ เพือ่ความสาํเร็จของเป้าหมายองคก์รที่กาํหนดไว ้

 Robbin, S.P. and Coulter, M. (1996 : 8 อ้างถึงในรุ่งนภา ตาอินทร์, 2551 : 14) อธิบายว่า  

การบริหารจดัการ คือ กระบวนการของกิจกรรมที่ทาํให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในองคก์รโดยไม่ไดท้าํเอง 

 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําให้ ส่ิงต่างๆ ได้รับการกระทําจนเป็นผลสําเร็จ 

กล่าวคือ ผูบ้ริหารไม่ใช่ผูป้ฏิบติั แต่เป็นผูใ้ชศิ้ลปะ ทาํให้ผูป้ฏิบติัทาํงานจนสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

ที่ผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ (ถนดั เดชทรัพย,์ 2550 : 19) 

 สรุปไดว้่า การบริหารจดัการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆที่กาํหนดทิศทางในการใชท้รัพยากร

ทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงก็คือ ความสามารถของบุคคล หรือกลุ่มคนที่ทาํหนา้ที่ 

ในการวางแผน การจดัองคก์าร การจดับุคคลเขา้ทาํงาน การสั่งการ และการควบคุมการทาํงานเพื่อให ้

กิจกรรมขององค์กรดาํเนินไปตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัปัจจยัในการบริหาร 

เพือ่ใหบ้รรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร และมีการปฏบิติัการสาํเร็จตามแผนที่กาํหนดไว ้

1) แนวคดิการทางการบริหารจัดการ 

 ถนดั เดชทรัพย ์(2550 : 21-25) กล่าวว่า ในอดีตท่ีผ่านมาระบบการจดัการของการผลิตและ

กิจกรรมต่างๆ ก็ดี ทางเศรษฐกิจ ทางการตลาด มิไดมี้ความสลบัซับซ้อนมากนัก และไม่ตอ้งอาศยั

ระบบของการจดัการเช่นในปัจจุบนัน้ีกระทัง่เม่ือมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก (ประมาณ

ปี ค.ศ. 1880 เป็นตน้มา) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก อนัมีผลทาํให้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากตลอดจนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วและแนวคิด

เก่ียวกบัการจดัการเร่ิมเป็นที่ยอมรับและขยายตวัมากขึ้น มีการพฒันามากขึ้นเป็นลาํดบั 
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 สาํหรับแนวคิดทางการบริหารจดัการไดว้วิฒันาการเร่ือยมาเป็นลาํดบั ซ่ึงสามารถแบ่งออก

ได ้2 แนวคิด คือ 

1. แนวคิดก่อนยุคการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Pre – Scientific Management) ในยคุน้ี

เป็นยคุก่อนปี ค.ศ. 1880 ซ่ึงการบริหารในยคุน้ีอาศยัอาํนาจหรือการบงัคบัให้คนงาน

ทาํงานซ่ึงวิธีการบงัคบัอาจใชก้ารลงโทษ การใชแ้ส้ การทาํงานในยคุน้ีเปรียบเสมือน

ทาส คนในยคุน้ีจึงตอ้งทาํงานเพราะกลวัการลงโทษ 

2. แนวคิดการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)  แนวคิดน้ีเร่ิมในช่วง

ของการปฏิวติัอุตสาหกรรม คือ ประมาณปี ค.ศ. 1888 เป็นตน้มาจนถึงปี ค.ศ. 1930 ในยคุน้ี 

ได้ใช้หลักวิธีการจดัการแบบวิทยาศาสตร์มาช่วยในการบริหารจดัการ ทาํให้ระบบ

บริหารจดัการแบบโบราณไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากซ่ึงบุคคลที่มีช่ือเสียงในการบริหาร 

ในยคุน้ีมี 2 ท ่าน ค ือFrederick W. Taylor และ Henri J. FayolFrederik W. Taylor 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ หรือบิดาของวิชาการ

จดัการที่มีหลักเกณฑ์ โดยได้ศึกษาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของคนงาน 

ในโรงงานอุตสาหกรรม โดย Taylor ได้เขา้ทาํงานคร้ังแรกในโรงงานที่เพนซิลวาเนีย 

 เม่ือปี  ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกตํ่ามาก การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ 

ไม่มีมาตรฐานในการประเมินผลของคนงาน การแบ่งงานไม่เหมาะสม การตดัสินใจ

ขาดหลกัการและเหตุผล 

 Taylor ไดค้ดัคา้นการบริหารงานแบบเก่าท่ีใชอ้าํนาจ (Power) ว่าเป็นการบริหารที่ใชไ้ม่ได้

และมีความเช่ือว่า การบริหารที่ดีตอ้งมีหลักเกณฑ์ การทาํงานไม่ไดเ้ป็นไปตามยถากรรม Taylor  

จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์เวลาการเคล่ือนไหวในขณะทาํงาน เพื่อดูการทาํงานและการเคล่ือนไหว

ของคนงานในขณะทาํงาน โดยไดค้ิดคน้และกาํหนดวิธีการทาํงานที่ดีที่สุด สาํหรับงานแต่ละอยา่ง 

ที่ไดม้อบหมายใหค้นงานทาํ ดงันั้นผูบ้ริหารการจดัการจึงตอ้งเนน้และปฏิบติั ดงัน้ี 

 1. กาํหนดวธีิการทาํงานดว้ยหลกัเกณฑท์ี่ไดมี้การทดลองแลว้วา่เป็นวธีิที่ดีที่สุด 

 2. การคดัเลือกบุคลากรและการบริหารบคุลากร ตอ้งทาํอยา่งเป็นระบบเพือ่ไดบุ้คลากร 

    ที่เหมาะสม 

 3. ตอ้งมีการประสานร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารกบัคนงาน 

 4. ผูบ้ริหารตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบในดา้นการวางแผน และมีการมอบหมายงาน 

                  ตามความถนดัดว้ย 
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สาํหรับการศึกษาที่ใชห้ลกัวิทยาศาสตร์ (The Scientific Approach) มีส่วนประกอบสําคญั 

3 ลกัษณะ คือ 

 1. มีแนวคิดชดัเจน (Clear Concept) แนวความคดิตอ้งชดัเจนแน่นอนในส่ิงที่จะวเิคราะห์ 

2. วิธีทางวทิยาศาสตร์ (Scientific) สามารถพจิารณาขอ้เทจ็จริงไดท้างวทิยาศาสตร์หรือสงัเกตได ้

    แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาทาํการทดสอบความถูกตอ้ง ถา้เป็นจริงก็คือ หลกัเกณฑ ์ 

    (Principles) 

 3. ทฤษฎี (Theory) หมายถึง การจดัระบบความคดิและหลกัเกณฑม์ารวมกนัเพือ่ไดค้วามรู้ 

                  เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

 Henri J. Fayol เป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวฝร่ังเศส ไดส้ร้างผลงานทางแนวความคิดเก่ียวกับ

การบริหารซ่ึงมุ่งที่ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยศึกษากฎเกณฑท่ี์เป็นสากลและไดเ้ขียนหนงัสือ Industrial 

General Management เสนอแนวคิดกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการบริหารของผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

 1. หนา้ที่ของนกับริหาร (Management Functions) มีดงัน้ี 

 1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมการวางแผน 

      การทาํงานขององคก์ารไวล่้วงหนา้ 

  1.2 การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมจดั 

       โครงสร้างขององคก์ารใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรทางการบริหาร 

  1.3 การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวนิิจฉัยสั่งการที่ดี

        เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารดาํเนินไปตามเป้าหมาย 

1.4 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีเช่ือมโยงต่าง ๆ  

     ขององคก์ารใหด้าํเนินไปอยา่งสอดคลอ้งตอ้งกนั 

  1.5 การควบคุม (Controlling) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารคอยควบคุมและกาํกบั 

       กิจกรรมต่างๆ ภายในองคก์ารใหด้าํเนินไปตามแผนท่ีวางไว ้

 2. หลกัการบริหาร (Management Principles) Fayol ไดว้างหลักพื้นฐานทางการบริหารไว ้

14 ประการ ดงัน้ี 

  2.1 การแบ่งงานกนัทาํ (Division of Work) การแบ่งงานกนัทาํจะทาํใหค้นเกิด 

        ความชาํนาญเฉพาะอยา่ง (Specialization) อนัเป็นหลกัการใชป้ระโยชน์ของคน

        และกลุ่มคนใหท้าํงานเกิดประโยชน์สูงสุด 

  2.2 อาํนาจหน้าที่ (Authority) เป็นเคร่ืองมือที่จะทาํให้ผูบ้ริหารมีสิทธ์ิที่จะสั่งให้

        ผูอ่ื้นปฏิบติังานที่ตอ้งการไดโ้ดยจะมีความรับผดิชอบ (Responsibility) เกิดขึ้น

        ตามมาดว้ย ซ่ึงจะมีความสมดุลซ่ึงกนัและกนั 
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  2.3 ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองคก์ารจะตอ้งเคารพเช่ือฟัง  

            และการปฏิบติัตามเกณฑ ์กติกาและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีองคก์ารกาํหนดไว ้ 

      ความมีระเบียบ วนิยัจะมาจากความเป็นผูน้าํท่ีดี 

  2.4 เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) ในการทาํงานใตบ้งัคบับญัชา

        ควรไดรั้บคาํสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดการ 

           โตแ้ยง้สบัสน 

2.5 เอกภาพในการสัง่การ (Unity of Direction) ควรอยูภ่ายใตก้ารจดัการหรือ 

      การสัง่การโดยผูบ้งัคบับญัชาคนหน่ึงคนใด 

  2.6 ผลประโยชน์ขององคก์ารมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Subordination of 

        Individual Interest to the General Interest) คาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์าร 

      เป็นอนัดบัแรก 

2.7  ผลตอบแทนที่ไดรั้บ (Remuneration of Personnel) ตอ้งยติุธรรม และเกิดความ 

      พึงพอใจทั้งสองฝ่าย 

  2.8 การรวมอาํนาจ (Centralization) ไวท้ี่ศูนยก์ลางเพือ่ใหส้ามารถควบคุมได ้

  2.9 สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) การติดต่อส่ือสารความเป็นไปตามสายงาน 

  2.10 ความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดลักษณะและขอบเขต

         ของงาน เพือ่ประสิทธิภาพในการจดัระเบียบการงาน 

  2.11 ความเสมอภาพ (Equity) ยติุธรรมและความเป็นกนัเอง เพือ่ใหเ้กิดความภกัดี 

  2.12 ความมัน่คงในการทาํงาน (Stability of Tenure of Personnel) การหมุนเวียน

         คนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ และความมัน่คงในการจา้งงาน  

  2.13 ความคิดริเร่ิม (Initiative) เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 

  2.14 ความสามคัคี (Unity) หลีกเล่ียงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองคก์าร 

 2)  แนวคดิการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) 

 ถนัด เดชทรัพย ์(2550 : 27-27) กล่าวว่า แนวคิดในยคุน้ีเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 – ปัจจุบัน  

ซ่ึงในขณะน้ีเศรษฐกิจและธุรกิจขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ความสลบัซับซ้อนในการบริหารการจดัการ 

ก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นการจดัการสมยัใหม่ จึงตอ้งใชห้ลกัทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการตดัสินใจ

ตลอดจนการจดัการเชิงระบบมาช่วย แต่อยา่งไรก็ตามการบริหารการจดัการสมยัใหม่ ก็ยงัมิไดท้ิ้ง

หลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร์และแนวคิดในดา้นมนุษยสมัพนัธเ์สียทีเดียว 
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 การจดัการเชิงระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “A Set 

ofInterdependent, Interaction Element” ตวัอย่างเช่น คนเป็นระบบ เพราะในร่างกายคนเรานั้น

ประกอบดว้ย อวยัวะ ซ่ึงมีความสัมพนัธซ่ึ์งกนัและกนัอยา่งอตัโนมติั ระบบจึงถือเป็น Grand  Theory 

เป็นทฤษฎีขนาดใหญ่ เพราะมีระบบยอ่ยหรือส่ิงต่างๆมากมาย เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ขององคก์ารไม่ว่า

ภายในหรือภายนอก ล้วนแต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดงันั้นการบริหาร 

การจดัการจึงตอ้งปรับตวัให้มีความสมดุลอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสัมพนัธก์บัปัจจยัต่างๆ 

ที่กล่าวจึงจะทาํใหอ้งคก์ารเติบโต อยูร่อด และสมัฤทธิผลตามเป้าหมาย 

 การจดัการโดยใชค้ณิตศาสตร์ หรือเชิงปริมาณมาช่วยในการตดัสินใจ (Quantitative or 

Decision Making Approach) การศึกษาในแนวน้ีจะใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่มาช่วยในการตดัสินใจ 

เช่น การวเิคราะห์เชิงปริมาณ การวจิยั การใชค้อมพวิเตอร์ เป็นตน้ ทาํใหต้อ้งมีหลกัการและเหตุผล

มีหลกัมีเกณฑ ์และเป็นการบริหารการจดัการท่ีสามารถลดความเส่ียงขององคก์ารไดใ้นระดบัหน่ึง 

 สรุปไดว้า่ การบริหารจดัการเป็นการทาํงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วมปฏิบติัการ

ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบสาํคญั ใชท้รัพยากรบริหาร

เป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน ร่วมมือดาํเนินการอยา่งมีเหตุผล เพือ่ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 Ryan and Smith (1954 อ้างถึงใน สินเลิศ สุขุม, 2543 :19) ไดพู้ดถึงประสิทธิภาพของบุคคล

(Human Efficiency) ว่าเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับส่ิงที่ทุ่มเทและลงทุน  

ให้กับงาน ซ่ึงประสิทธิภาพในการทาํงานนั้นมองจากแง่มุมของการทาํงานของแต่ละบุคคล 

โดยพจิารณาเปรียบเทียบกบัส่ิงที่ใหก้บังาน เช่น ความพยายาม กาํลงังาน กบัผลลพัธท่ี์ไดจ้ากงานนั้น 

Simon (1960 อา้งถึงใน แสวงรัตนมงคลมาศ, 2514 :81) ไดใ้หท้รรศนะเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 

ไวว้่า งานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดใหดู้จากความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยันาํเขา้ (Input) กบัผลผลิต 

(Output) ที่ไดรั้บออกมา เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจึงเท่ากบัผลิตผลลบดว้ยปัจจยันาํเขา้และถา้เป็น

การบริหารราชการก็บวกความพึงพอใจของประชาชนหรือผูรั้บบริการ (Satisfaction) เขา้ไปดว้ย  

ซ่ึงเขียนเป็นสูตรไดด้งัน้ี 

   E = (O-I) + S  

 E  คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency)  

 O  คือผลิตผลหรือผลงานที่ไดรั้บ (Output)  

 I  คือ ปัจจยันาํเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใชไ้ป (Input)  

 S  คือความพงึพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction)  



 22 

Good , Carter V. (1973: 193) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึงความสามารถ  

ที่ทาํให้เกิดความสาํเร็จตามความปรารถนาโดยใชเ้วลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถให้

ผลงานที่ไดส้าํเร็จลงอยา่งสมบูรณ์ 

CertoS.C. (2000 : 9) ได้ให้คาํนิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ประสิทธิผล 

(Effectiveness) หมายถึงการใชท้รัพยากรขององคก์รให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร ประสิทธิผล 

มุ่งทาํให้เกิดการ“ทาํส่ิงที่ถูกตอ้ง (Doing the Right Things)” ส่วนคาํว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) 

หมายถึง เป็นวิธีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความส้ินเปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถบรรลุ

จุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรตํ่าสุดกล่าวคือเป็นการใชโ้ดยมีเป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือ 

ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที่กาํหนดไวสู้งสุดอาจเรียกวา่“ทาํส่ิงต่างๆใหถู้กตอ้ง (Doing Things Right)” 

ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2536 : 130) ไดใ้ห้ความหมายไวใ้นหนังสือ “ศพัทรั์ฐประศาสนศาสตร์” 

ว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะไดรั้บผลดีมากที่สุด 

โดยส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนั้นก็คือการลดค่าใช้จ่ายดา้นวตัถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายาม

เพิม่ความแม่นตรงความเร็วและความราบเรียบของการบริหารใหม้ากขึ้น 

2.1.5 ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

ไดมี้ผูท้าํการศึกษาและเสนอแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการนาํโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ดงัน้ี 

กล้า ทองขาว (2548: 7) กล่าวว่า การนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติัเป็นกระบวนการ

จดัการและกระบวนการปฏิบติั เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่บรรลุผลสาํเร็จ ตาม

วตัถุประสงคอ์งคก์ารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

จุมพล หนิมพานิช (2549: 182) ไดใ้ห้ความหมายของการนาํนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติั 

ไวว้า่ เป็นการบริหารนโยบายขององคก์าร ที่ครอบคลุมทั้งการวเิคราะห์พฤติกรรมองคก์ารปฏิสมัพนัธ ์

ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่เก่ียวขอ้ง สภาพแวดลอ้มของระบบ และ

ปัจจยัอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายของนโยบาย 

สุรสิทธ ์วชิรขจร (2549: 74) กล่าววา่ การนาํนโยบายสาธารณะไปปฏบิติัเป็นกระบวนการ

หรือวิธีการนาํนโยบายที่ผ่านการเห็นชอบจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะมีกิจกรรม 

ที่เก่ียวขอ้งมากมาย เช่น การวางแผนการดาํเนินงาน การกาํหนดแนวทางปฏิบติั การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การเจรจาต่อรอง เป็นตน้ 

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2551: 7) กล่าวว่า การนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติั เป็นการนาํ 

หลกัการ หรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่ผา่นการยอมรับและอนุมติั โดยอยูใ่นรูปแบบของกฎหมาย

นโยบายระเบียบ คาํสัง่หรือรูปแบบอ่ืนๆ มาสู่การปฏิบติั 
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วรเดช จนัทรศร (2551: 1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ เปรียบเสมือนกลไกหลกัสําคญั ในการ 

ดาํเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เน่ืองจาก “นโยบาย” ก็คือกิจกรรมต่างๆ 

ที่รัฐบาลไดจ้ดัทาํขึ้น หรือ  “แผนงานหรือโครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบติัท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงาน

ของรัฐได้กาํหนดขึ้น” เพื่อเจตนาในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่ท่ีผ่านมา

นโยบายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส่งเสริมผลักดันให้เกิดผลสําเร็จ จึงทําให้เกิดความล้มเหลว 

ในการนําไปใช้ และเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ (ส้ินเปลือง

งบประมาณ) ส้ินเปลืองเวลาที่ใชใ้นการดาํเนินงาน และส้ินเปลืองบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบติังานและการดาํเนินนโยบาย ดงักล่าว 

สุวฒัน์ อินทรประไพ (2555: 108 ) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการที่สาํคญัที่สุดในการนาํนโยบาย

สาธารณะไปปฏิบติั นั่นคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงมองว่า ภาครัฐควรให้ความสําคญั 

ในการสร้างความเขา้ใจในการดาํเนินนโยบายหรือโครงการต่างๆ กบัประชาชน ซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับ

ผลกระทบจากนโยบายโดยตรง 

โดยสรุป “การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบติั” เป็นขั้นตอนที่มีความเก่ียวขอ้งกับบุคคล 

หลายกลุ่มทั้ง ฝ่ายการเมือง ระบบราชการ ขา้ราชการ และผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนโยบาย เป็นตอนที่

สาํคญัในการดาํเนินงาน เพราะนโยบายสาธารณะที่ดี คือ ตอ้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

และตอ้งมีกลไกการบริหารของภาครัฐท่ีดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

มีการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ วางแผนโครงการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ออกแบบโครงการและ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงาน/ โครงการที่ก ําหนดไว้ รวมถึงการติดตาม

ประเมินผล ซ่ึงปัจจยักําหนดความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ นั้ นต้องคาํนึงถึง

บริบท ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม เวลา ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน 

และนโยบายพื้นฐานที่มีอยู่ ซ่ึงต้องมีความสัมพนัธ์และเห็นพอ้งตอ้งกันในวตัถุประสงค์เดียวกัน  

รวมถึงมีการจดักิจกรรมตามลาํดบัอยา่งเหมาะสม และที่สาํคญัทีสุ่ดคือผูมี้อาํนาจในการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัจะตอ้งไดรั้บการยอมรับอยา่งแทจ้ริงและนาํนโยบายไปปฏิบติัโดยพื้นฐานของธรรมาภิบาล 

 

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจยัที่จะนําเสนอต่อไปน้ี เป็นงานวิจยัที่มีสาระสอดคล้องกับการศึกษา เร่ืองการจดั

ระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะนํามาใช ้

เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
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 พรรณิลยั นิติโรจน์ (2551: 4-6) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการนาํนโยบายการจดัระเบียบหาบเร่

แผงลอยกรุงเทพมหานครไปปฏิบติั ผลการศึกษาโดยรวมคน้พบว่าปัจจยัหลัก และตวัช้ีวดัทุกตวั

ไดแ้ก่ (1) นโยบายประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคือ ความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความชดัเจนของเป้าหมาย 

และความเพียงพอของทรัพยากร (2) เจา้หน้าท่ีเทศกิจประกอบด้วยตวัช้ีวดัคือ ความรู้ความสามารถ 

ความตั้งใจจริง การปรับตวั และ (3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ผูค้า้ ผูซ้ื้อและผูใ้ชท้างเทา้) ประกอบด้วย

ตัวช้ีวดัคือ ความต้องการยอมรับ (ยกเวน้การมีส่วนร่วม) มีอิทธิพลต่อผล และผลลัพธ์ของการนํา

นโยบายการจดัระเบยีบหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครไปปฏิบติั และปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัญหาใหญ่

ที่ทาํให้การนาํนโยบายการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครไปปฏิบติัไม่ประสบความสาํเร็จ

เท่าที่ควร หรือสาํเร็จแค่บางส่วน และบางพื้นที่เท่านั้น เน่ืองจากนโยบายดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แตกต่างกนัทั้งเร่ืองของขนาด ความหนาแน่นของประชากร ที่ทาํให้การ

จดัระเบียบดงักล่าวยากง่ายแตกต่างกนั ส่วนปัญหาในดา้นอ่ืนๆ เช่น ความพอเพยีงของทรัพยากรบุคคล 

และวสัดุอุปกรณ์ ก็เน่ืองจากสภาพของพื้นที่เขตที่แตกต่างกัน และเร่ืองของประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง

ผูค้า้ ผูซ้ื้อและผูใ้ชท้างเทา้ในแต่ละเขตก็มีความตอ้งการแตกต่างกนั หากประชากรในพื้นที่เขตใดมีความ

หนาแน่นสูง ความตอ้งการซ้ือสินคา้ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย ทาํให้ผูค้า้ตอ้งแย่งพื้นท่ีคา้กนัอย่างหนัก  

ทาํใหก้ารจดัระเบียบของเจา้หนา้ที่เทศกิจ ยากตามไปดว้ย เป็นตน้ 

 สุ รเดช อําน วยส าร (2539: 4-6) ได้ท ําการศึ กษาการแก้ไขปั ญ ห าห าบ เร่แผงลอยใน

กรุงเทพมหานคร(2535-2539) ผลการวจิยัพบว่า การแกไ้ขปัญหาหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร

ช่วงปี พ.ศ. 2535-2539 เป็นการนํานโยบายลักษณะพิเศษประกอบกับกฎหมายมารองรับ สําหรับ

ลงโทษผูฝ่้าฝืน และได้กาํหนดเป็นนโยบายไว ้16 ขอ้ด้วยกัน นโยบายน้ีเป็นเร่ืองที่ก่อให้เกิดแนว

ทางการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในการนาํนโยบายดงักล่าวมาปฏิบติั โดยพบวา่ การ

นาํนโยบายการแกไ้ขปัญหาหาบเร่แผงลอยช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2539 ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหาบ

เร่แผงลอยได้ เพียงแต่เป็นการชะลอปัญหา และลดความขัดแยง้ระหว่างผูค้ ้ากับประชาชนได้

บางส่วนจวบจนถึงจุดที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเพิม่มากขึ้น และผูค้า้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตวั

จนไม่สามารถอยู่บนทางเท้าร่วมกันได้ก็จะเป็นการตอ้งทบทวนนโยบายกนัใหม่อีกคร้ัง ในด้าน

ขอ้เสนอแนะประกอบด้วยขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ควรแกไ้ขปัญหาการอพยพของชาวชนบท 

โดยการสร้างงานในชนบท การให้ขา้ราชการประจาํเป็นผูก้าํหนดนโยบายและปฏิบติัเพื่อแก้ไข

ปัญหาทางการเมือง การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบายให้ชดัเจน ทั้งระยะเวลาและ

ผลของนโยบาย ควรใหมี้การประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนประชาชนใหเ้ปล่ียนพฤติกรรม 
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ในการซ้ือในสถานที่ที่กาํหนด อาจจะใชซ้อย หรือปิดถนน เพื่อการคา้ขายโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้ง

ทั้งประชาชน ผูค้า้ และเจา้หน้าที่เป็นผูร่้วมกนักาํหนด ส่วนขอ้เสนอแนะในเชิงบริหาร ควรให้

สาํนักงานเขตพื้นที่เป็นผูก้าํหนดจุดผ่อนผนัเอง เนื่องจากรู้ปัญหาในพื้นที่ดีและควรให้สํานัก

เทศกิจอกตรวจตราการปฏิบตัิหน้าที ่ของเจา้หน ้าที ่เทศกิจเขต เพื ่อถ่วงดุลอํานาจแกป้ัญหา 

การรู้จกัมกัคุน้กบัผูค้า้ต่อไป 

ศุภชัฌา อุวอง (2555: 53) ไดศึ้กษาการนาํนโยบายการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยริมบาท

วิถีกรุงเทพมหานครไปปฏิบตัิ กรณีศึกษาสาํนักงานเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร รวมทั้งประเด็น

ปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะและแนวทางปรับปรุงนโยบายการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยริม

บาทวิถีกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่า การนํานโยบายการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยริม

บาทวิถีกรุงเทพมหานครไปปฏิบตัิของสํานกังานเขตหลกัสี่ มีความแน่นอน ชดัเจน และ

เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ผูบ้ริหารสาํนักงานเขตหลกัส่ีให้ความสาํคญั ติดตามผลการดาํเนินงาน

อยา่งต่อ เนื่องและสมํ่ าเสมอแต่เนื่องจากมีขอ้จาํกดัเรื่องจาํนวนเจา้หน ้าที ่ปฏิบตัิงานและ

งบประมาณที่ไดร้ับไม่เพียงพอเมื่อเทียบกบัปริมาณงานทาํให้การดาํเนินงานและการพฒันา

ปรับปรุงการนาํนโยบายการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยริมบาทวิถีกรุงเทพมหานครของสาํนักงาน

เขตหลกัส่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงมีขอ้เสนอแนะและแนวทางปรับปรุงในดา้นต่าง ๆ 

โดยเฉพาะการเพิ่มศกัยภาพของเจา้หน้าที่การบริหารงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล หลกัคุณธรรม 

หลกัจริยธรรม เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค ์

มธุรส หาญสมสกุล (2554:2) ไดศึ้กษาการบริหารจดัการหาบเร่แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่สนามหลวง เขตพระนคร ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัทุกๆปัจจยั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นความชดัเจนและความสอดคลอ้งต่อสภาพปัญหาของวตัถุประสงค ์ปัจจยัดา้น

สมรรถนะของหน่วยปฏิบตัิ ปัจจยัดา้นมาตรการเพื่อให้การบงัคบัใชม้ีผล ปัจจยัดา้นสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองในพื้นที ่ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและปัจจยัดา้นการ

ยอมรับและการต่อตา้นจากกลุ่มผูค้า้ ประชาชน ลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อผลของการนาํนโยบาย

จดัระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่สนามหลวงไปปฏิบติั แต่ในส่วนของการศึกษาระดบัการมีส่วน

ร่วมของประชาชนพบว่า ภาครัฐยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไม่เพียงพอ ซ่ึงอาจ

เป็นตวัแปรสาํคญัที่จะมีผลต่อความย ัง่ยนืในอนาคตของการดาํเนินนโยบายจดัระเบียบน้ี 
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2.3 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ผูว้จิยัไดพ้จิารณาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งจากบทที่ 2 ดงักล่าวมาแลว้นั้น จึงได้

สงัเคราะห์แนวคิด เก่ียวกบัการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครเพือ่เป็นแนวทางในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 

ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกและ

ผูว้ิจยัสามารถเขา้ไปในสถานการณ์จริงในการลงพื้นที่ภาคสนาม ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเจาะลึก  

โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นตวักาํหนดวธีิวจิยัโดยมีขั้นตอนในการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัต่อคณะกรรมการและ

ผูเ้ช่ียวชาญพจิารณา ดงัน้ี 

 3.1.1. ผูใ้หส้มัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ประกอบดว้ย 

  1) ผูอ้าํนวยการเขตพระนคร    จาํนวน 1 คน 

  2) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตพระนคร    จาํนวน 1 คน 

  3) เจา้หนา้ที่เทศกิจ     จาํนวน 2 คน 

  4) ผูค้า้หาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีปากคลองตลาด  จาํนวน 6 คน 

  5) ประชาชนที่สญัจรไปมา    จาํนวน 5 คน 

 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือ 

 3.2.1 แนวทางการวิเคราะห์เอกสาร ผูว้ิจยัวิเคราะห์เอกสารโดยศึกษาจากเอกสารที่เป็น

หลกัฐานในการดาํเนินงานตามโครงการต่าง  ๆ

 3.2.2 แนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัทาํการสมัภาษณ์เชิงลึกโดยการสร้างความเป็นกนัเอง

กับผู ้รับการสัมภาษณ์ ผู ้ค ้าและประชาชนในพื้นที่ปากคลองตลาด สําหรับผู ้รับสัมภาษณ์ 

ที่เป็นขา้ราชการนั้น ผูว้จิยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ขออนุญาตบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์

เพือ่รักษาเวลาในการบนัทึกขอ้มูล 

 ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวจิยัโดยดาํเนินการอยูบ่นหลกัการรักษาสิทธ์ิอนัเป็นความลบัของ

ผูใ้ห้ขอ้มูล ด้วยการป้องกนัส่ิงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูใ้ห้ขอ้มูล ผูว้ิจยัถือว่าเป็นหลัก

จรรยาบรรณในการทาํวจิยั เพราะการไดข้อ้มูลที่ลุ่มลึกละเอียดอ่อนบางประการมาจากการบนัทึกภาพ 

เสียง และจากการจดบนัทึกประเด็นที่สาํคญั อาจส่งผลเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูลไดถ้า้หากมีการเผยแพร่

ออกไป ฉะนั้ น นอกจากจะนําข้อมูลมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์โดยไม่ระบุ ช่ือที่แท้จริงแล้ว  

ผูว้จิยัจะจดัเก็บขอ้มูลไวอ้ยา่งเป็นความลบัที่สุด 
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 ผูว้ิจยัได้ขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลในการใช้เคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ โดยอธิบายให้ผูใ้ห้

ขอ้มูลทราบล่วงหน้าวา่ ขอ้มูลที่ไดม้าทั้งหมดถือเป็นความลบั และในระหวา่งการสมัภาษณ์ ถา้หาก

ผูใ้หข้อ้มูลไม่ยนิดีตอบคาํถาม หรือขอยติุการใหข้อ้มูล ก็สามารถกระทาํไดแ้ละในกรณีที่ผูใ้หข้อ้มูล

ไม่อนุญาตให้ใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงหรือการบนัทึกภาพ แต่ยนิดีให้ขอ้มูลผูว้ิจยัจะใชก้ารจดบนัทึก

ขอ้ความสาํคญัโดยจดัทาํบนัทึกรายละเอียดทนัทีหลงัเสร็จส้ินการสมัภาษณ์แลว้ 

 การใหส้ัมภาษณ์ทุกคร้ัง ผูว้จิยัไดใ้หค้วามเคารพในสิทธ์ิของผูใ้หข้อ้มูล โดยผูว้จิยัใหเ้กียรติ

สร้างความไวว้างใจ แนะนาํตนเอง อธิบายถึงวตัถุประสงคแ์ละขอความร่วมมือ ในการดาํเนินการ

สมัภาษณ์ โดยใหเ้ป็นไปดว้ยความเตม็ใจของผูใ้หข้อ้มูล 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.3.1 การเข้าถึงขอ้มูล ในการทาํวิจยัท่ีปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

โดยได้ติดต่อกบัสํานักงานเขตเพื่อขอเขา้สัมภาษณ์กับผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และลงพื้นที่ปากคลองตลาด 

เพือ่สร้างสมัพนัธอ์นัดีกบัพอ่คา้แม่คา้เพือ่จะไดส้ะดวกแก่การเขา้ถึงขอ้มูล 

 3.3.2 ในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัเตรียมพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์โดยศึกษาขอ้มูลเอกสาร

วิชาการ รายงานการวิจยัต่างๆ เพื่อทาํความเขา้ใจถึง แนวทาง แนวคิด แนวทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับ 

การวิจัย รวมทั้ งข้อมูลของพื้นที่ ท่ี ศึกษา ลักษณะทางกายภาพ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนด 

เป็นแนวทางสมัภาษณ์ 

 3.3.3. การเก็บข้อมูลภาคสนาม เน่ืองจากผู ้วิจัยต้องการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลต่างๆ  

ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางดา้น ภูมิหลงั เศรษฐกิจและสังคม วธีิการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัจึงทาํทั้งแบบ

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นการพูดคุยแบบเป็นกนัเอง ซ่ึงเป็นการแสดงให้ผูใ้ห้ขอ้มูลนั้น  

มีความเช่ือมัน่ในตวัของผูว้ิจยัและงานวิจยั ผูว้ิจยัเขา้พื้นที่เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก 

และเลือกสถานที่สัมภาษณ์ เพื่อทาํการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัที่กาํหนดไวต้าม

วตัถุประสงค ์

3.4. การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 ในการตรวจสอบข้อมูลผู ้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการตรวจสอบข้อมู ลแบบสามเส้ า

(Triangulation) (Denzin , N. K.: 1970 อา้งถึงในสุภางค ์จนัทาวานิช, 2531: 129 – 130) ไดเ้ขียนวิธีการ

โดยละเอียด ดงัน้ี 

 3.4.1 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์วา่ขอ้มูลที่ไดม้า

นั้นถูกตอ้งหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือการสอบแหล่งของขอ้มูล แหล่งที่มาจะพิจารณา ได้แก่  

แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล แหล่งเวลาหมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกัน

หรือไม่ เช่น ถา้ผูว้ิจยัเคยสังเกตผูเ้สพยาบา้เวลาบ่ายและเวลาอ่ืนด้วย แหล่งสถานที่ หมายถึงว่าถ้า
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ขอ้มูลต่างสถานที่กนัจะเหมือนกนัหรือไม่ เช่นผูป่้วยโรคจิตมีอาการคลุม้คลัง่ เม่ืออยูใ่นบา้น ถา้หาก

อยูท่ี่อ่ืนยงัจะมีอาการคลุม้คลัง่เหมือนอยูใ่นบา้นหรือไม่ แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูล

เปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น ซักถามบุตรชายผูป่้วยเปล่ียนเป็นซักถาม หรือเปล่ียน 

จากปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม ขอ้มูลท่ีได้จะแตกต่างกันหรือไม่ หากข้อมูล 

ไม่แตกต่างถือวา่ขอ้มูลมีความแม่นยาํตรง มีความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

 3.4.2 การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่า 

ถา้ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทาํให้การตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด 

อาจทาํไดง่้ายกว่าในระดบัสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะท่ีลงมือ

ตีความสร้างขอ้สรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนที่ผูว้จิยัไดท้าํการตีความ และใหค้วามหมายแก่ขอ้มูลทีไ่ดจ้าก

การถอดถอ้ยคาํทั้งขอ้มูลที่ไดบ้นัทึกไวจ้ากการศึกษาเอกสาร การลงภาคสนาม การสงัเกตการณ์ และ

การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดน้ําขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์อยา่งละเอียดโดยตรวจสอบความสมบูรณ์และ

ความถูกตอ้ง แล้วเช่ือมโยงขอ้คน้พบต่างๆที่คน้พบเขา้ด้วยกนั เพื่อทาํเป็นขอ้สรุปผ่านกระบวนการ

สังเคราะห์แยกแยะ ให้เห็นถึงส่วนประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้ น  

ใชค้วามเป็นเหตุเป็นผลในการนําเสนอและตีความตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามหลกัการวิจยั 

เชิงคุณภาพ โดยจาํแนกตามประเด็นที่ศึกษาจากจุดประสงคข์องการวจิยั 
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บทที ่4 

ผลของการวจิยั 

 จากการศึกษาเร่ืองการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการดาํเนินการ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหา 

แนวทางในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 

ให้ดี  เพื ่อจะเป็นแนวทางให้เขตอื่นนําไปปฏิบ ัติต่อไป โดยใช้ระเบียบวิธีวิจ ัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative research methodology) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยที่

ผูว้ิจ ัยได้นาํเสนอผลการวิจัยในส่วนน้ี เป็นการสรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้ี่มีบทบาท 

ในการบริหาร เจา้หนา้ที่ผูจ้ดัระเบียบ พอ่คา้แม่คา้ซ่ึงถูกจดัระเบียบ และประชาชนทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี

  

4.1 สภาพการดําเนินการการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 

 การดาํเนินการการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 

เป็นเร่ืองที่มีความพยายามท่ีจะจดัระเบียบมานานแต่ไม่เคยทาํได้สําเร็จ มีประชาชนร้องเรียนเขา้มา 

เป็นจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ปัญหาก่อเกิดให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะ 

จดัระเบียบใหเ้ป็นที่เรียบร้อย 

 จากการสัมภาษณ์ คุณพงศธร ศิริธรรม ผูอ้าํนวยการเขตพระนคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 

7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดาํเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ปากคลองตลาดในอดีตไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพเป็นจริงคือ

ผูค้า้ไม่เขา้ไปขายในตลาดที่ตนมีอยูแ่ต่จะใชเ้ป็นท่ีเก็บของและผูค้า้ก็จะออกมาขายบนทางเทา้ ไม่มี

ระเบียบวนิัย และจากการจดัระเบียบโดยเจา้หน้าท่ีเทศกิจ ช่วงกลางคืนกบัช่วงเชา้จะมีการรุกลํ้ ามา

บนผิวการจราจรเป็นบางส่วนและมีการจดัส่งของก่อเกิดปัญหาการจราจร ช่วงกลางวนัจะมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าช่วงกลางคืน ทั้งน้ีผูค้า้ก็ยงัคงขายทั้งหน้าร้านตนและส่วนท่ีติดกบัผิว

การจราจร แต่สองปีที่ผา่นมามีการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยจึงทาํใหต้อ้งยกเลิกผูค้า้ปากคลองและ

จดัระเบียบใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และทางสาํนักงานเขตกาํลงัทาํทางเทา้อยู่

คาดว่าน่าจะเสร็จในสามเดือน และจะยงัตรึงกาํลงัเจา้หน้าที่อยูเ่หมือนเดิมเพราะเกรงว่าเม่ือถอน

กาํลังแล้วผูค้ ้าที่อยู่ในตลาดจะลักลอบออกมาขายบนทางเท้าอีก ทั้ งน้ี เป็นการส้ินเปลืองกําลัง

เจา้หนา้ที่อยา่งมาก” 
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 จากการสัมภาษณ์ คุณอภิชาต แสนมาโนช หัวหนา้ฝ่ายเทศกิจ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดาํเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นท่ีปากคลองตลาด 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ก่อนจะจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยนั้น มีพ่อคา้แม่คา้มาตั้งคา้ขาย

สินคา้อยูท่ี่บริเวณปากคลองตลาดเป็นจาํนวนมาก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อใหเ้กิดปัญหา

ทั้งบนทางเทา้เช่นการตั้งแผงคา้บนทางเทา้ทาํให้ประชาชนไม่ไดรั้บความสะดวกในการสัญจร และ

ในด้านการจราจรผูค้า้ตั้ งแผงลงไปบนพื้นผิวการจราจรก่อให้เกิดปัญหารถติดเป็นจาํนวนมาก 

ยากต่อการแกไ้ข จนมีขอ้ร้องเรียนของประชาชนเขา้มา ทางสาํนักงานเขตพระนครโดยฝ่ายเทศกิจ

เป็นผูด้าํเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย จากการสัมภาษณ์ คุณฉัตรชัย สุ่มงาม เจา้หน้าท่ีเทศกิจ 

เขตพระนคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดาํเนินการจดัระเบียบ

หาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “สภาพไม่เป็นดั่งปัจจุบัน 

มีความวุ่นวาย แต่เม่ือเจา้หน้าที่จดัระเบียบกวดขนั ก็เป็นไปดว้ยความสะดวกเน่ืองจากผูค้า้เช่ือฟัง

เจา้หนา้ที่ใหอ้ยูก่รอบที่กาํหนดไว”้ 

 จากการสัมภาษณ์ คุณวรรณ สีหามาศ แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการ 

จดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร“ปากคลองตลาด

สมยัก่อนไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะที่ลูกคา้และคนมาเป็นจาํนวนมากไม่เงียบเหงา

อยา่งเช่นปัจจุบนั การจดัระเบียบของเจา้หน้าท่ีเทศกิจในสมยัก่อน ไม่ไดส่้งผลกระทบใดๆ ต่อผูค้า้

มากนักประนีประนอมกันเสียมากกว่าที่จะหักกัน เพราะด้วยเจา้หน้าที่เองก็มิได้มองว่าผูค้า้เป็น

อาชญากรและผูค้า้ก็ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี” 

จากการสัมภาษณ์ คุณณภคัย ์บุญยวบูิลย ์แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดาํเนินการจดัระเบียบ 

หาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “สมยัก่อนในการจดัระเบียบ

หาบเร่แผงลอยมีความเรียบร้อยซ่ึงแม่ค้าก็จะมีความลําบากกว่าปกติ มีการกระทบกระทั่งกับ

เจา้หนา้ที่ไม่มาก 

จากการสมัภาษณ์ คุณกนกอร โชตินนัท ์แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการ 

จดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “สมยัก่อนขายบนถนน 

ขายบนทางเทา้ได ้คา้ขายดีเพราะตลาดไม่แย ่เจา้หนา้ที่มาปรับเป็นรายอาทิตยโ์ดยมีใบค่าปรับมาให ้

เจา้หนา้ที่ไม่ไดเ้คร่งครัดมากมายเหมือนปัจจุบนั”  
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จากการสัมภาษณ์ แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด ไม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดาํเนินการจดัระเบียบ 

หาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “สมยัก่อนเขาเรียกว่าจดัระเบียบ 

ไม่ใช่ไล่ แต่ตอนน้ีเขาเรียกวา่ไล่ ไม่ไดเ้รียกวา่จดัระเบียบ ซ่ึงก็ขายไดป้กติ เจา้หน้าท่ีแค่จดัระเบียบให้

เรียบร้อยเขา้ที่เขา้ทาง” 

จากการสมัภาษณ์ คุณยนิดี ววิฒัยกิ์จกุล แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการ 

จดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ปากคลองตลาด

ก่อนปี 2559ไม่มีความเป็นระเบียบ เจา้หน้าท่ีค่อนข้างปล่อยผูค้ ้าและการจราจรติดขัด แม่ค้า

ส่วนมาก เป็นคนต่างจงัหวดัไม่ใช่คนทอ้งถ่ินเดิม” 

จากการสัมภาษณ์ คุณนิรายงาม เอกกุล พ่อคา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดาํเนินการจดัระเบียบ

หาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย

สมยัก่อนปี 2559 เจา้หนา้ที่ไม่เอาใจใส่ ทุจริตกนัซะส่วนใหญ่ผูค้า้ใหสิ้นบนกบัเจา้หนา้ที่  เจา้หน้าที่จึง

อนุญาตใหต้ั้ง แต่ถา้เจา้หนา้ที่มีความตั้งใจก็สามารถจดัระเบียบใหดี้ยอ่มได”้ 

จากการสัมภาษณ์  ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่ 

แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ก่อนหน้าน้ีพ่อคา้แม่คา้เยอะมาก 

ไม่เป็นระเบียบและดูวุน่วาย ซ่ึงเด๋ียวน้ีมีระเบียบมากขึ้น” 

จากการสัมภาษณ์  คุณพิมพ์ โฉมเฉลา ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการ 

จดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ก่อนที่จะมีการ 

จดัระเบียบมีผูค้า้บริเวณทางเทา้เยอะมากเดินลาํบาก แต่ก็ไดบ้รรยากาศความเป็นตลาดไดดี้เหมือนกนั” 

จากการสัมภาษณ์ คุณสราวุธ สมใจเตรียม ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดําเนินการ 

จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “สมัยก่อน

ปากคลองตลาดเกะกะ เดินลาํบาก แต่ของหาง่าย มีทั้งขอ้ดีทั้งเสีย ซ่ึงแบบปัจจุบนัก็ดูมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยดี แรกๆ ก็หาของยากแต่พอเม่ือรู้แหล่งแลว้ก็หาของไดส้ะดวกง่ายขึ้น” 
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จากการสัมภาษณ์ คุณโชติรส ชวาลวิวฒัน์ ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดาํเนินการจดัระเบียบ 

หาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “มีสภาพรก เดินลาํบาก รถติด 

การคา้ขายดี คึกคกัไม่เงียบเหมือนตอนน้ี ดอกไมเ้ตม็ถนน” 

จากการสัมภาษณ์ คุณอริญรดา ตระกูลธนากิจ ประชาชนยา่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงสภาพการดาํเนินการจดัระเบียบ 

หาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ทางเดินแคบเพราะเน่ืองจาก 

ขายทั้งหนา้ร้านและติดถนน ทาํใหส้ญัจรไม่สะดวก แต่มีความเป็นตลาดซ่ึงมีเสน่ห์เป็นทีย่อมรับได”้ 

ดังนั้ น จากการสัมภาษณ์ทั้ งหมดโดยภาพรวม พบว่า ก่อนปี พ.ศ. 2559 สภาพของตลาด

ปากคลองตลาด เป็นที่แออดั ผูค้นพลุกพล่าน ผูค้า้ละเมิดทางเทา้ลํ้าเสน้เขตแดนที่เจา้หน้าที่กาํหนดไว้

อยู่เสมอไม่เคารพกฎระเบียบขอ้บังคับท่ีตกลงไวก่้อให้เกิดปัญหาตามมาเช่น ประชาชนผูเ้ดินเท้า 

ไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก บ้างก็มีการกระทบกระทัง่กันระหว่างผูค้า้และประชาชน 

การจราจรติดขดัมากเน่ืองจากผูค้า้และลูกคา้จะใช้พื้นถนนเป็นที่จอดรถเพื่อขนถ่ายสินคา้อยู่เสมอ  

การจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความยากลําบาก ด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ผู ้ค ้า 

ไม่ เคารพกฎระเบียบไม่ เช่ือฟังเจ้าหน้าที่ , เจ้าหน้าที่ มีความหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ 

ไม่เคร่งครัดในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย 

ในปี พ.ศ. 2559 หลงั คสช. เขา้มาบริหารประเทศ มีการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย อยา่งเอาจริง 

เอาจงั มีการประสานความร่วมมือระหว่างเจา้หน้าที่เทศกิจ ทหารและ ตาํรวจ ร่วมกันหารือวาง

แนวทางในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมี

ประกาศและทาํความเขา้ใจกับผูค้ ้าเสียก่อน จากนั้ นจึงได้ตรึงกําลังไม่ให้ผูค้า้สามารถเข้ามาทาํ

การคา้ในบริเวณที่กาํหนดว่าห้ามคา้ขายได้อีก ในปัจจุบนัปากคลองตลาด พื้นที่เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกวา่ตอนก่อนจดัระเบียบมาก ประชาชนมีความพงึพอใจ

ในการจดัระเบียบในคร้ังน้ี ไม่มีผูค้ า้ละเมิดทางเทา้โดยส่วนใหญ่กลบัเขา้ไปอยูใ่นตวัตลาด  

มีบา้งประปรายที่มาเช่าบริเวณหน้าตึกแถวในส่วนบริเวณที่เป็นที่ของเอกชนเพื่อใชเ้ป็นที่ทาํกิน

ประชาชนสัญจรไปมาไดส้ะดวก มีความปลอดภยั ดูเป็นระเบียบมากขึ้น การจราจรที่เคยติดขดัก็

ไดรั้บการบรรเทา การจราจรคล่องตวัตลอด 24 ชัว่โมง นับว่าเป็นการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย 

ที่ประสบความสาํเร็จ 
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4.2 ปัญหาและอุปสรรค 

 การดาํเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

มีปัญหาและอุปสรรค เน่ืองด้วยเป็นการจดัการกบัผูค้า้ท่ีเขา้มาอาศยัพื้นท่ี ยา่นปากคลองตลาดเป็นที่ 

ทาํมาหากินสร้างรายไดส้ร้างอาชีพจุนเจือครอบครัว จึงเป็นเร่ืองลาํบากที่จะจดัระเบียบกบัผูค้า้เหล่าน้ี 

 จากการสัมภาษณ์ คุณพงศธร ศิริธรรม ผูอ้าํนวยการเขตพระนคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,  

7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคการดาํเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย พื้นที่

ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีปัญหา 3 เร่ือง 1) ปากคลองตลาดมีมานาน  

ความเคยชินของประชาชนที่มาซ้ือดอกไมท้ี่ตลาดน้ี ไม่ยอมไปซ้ือที่อ่ืน จาํนวนผูค้า้ไม่ลดลงแต่กลบั

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  2) เม่ือผูค้า้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆที่จอดรถก็น้อยลง ริมคลองหลอดสองฟาก หน้าโรงเรียน

ราชินีจะมีรถจอดทั้งวนัทั้งคืนเพือ่ขนส่งดอกไม ้โรงเรียนราชินีเองก็มีผูป้กครองขบัรถมาส่งบุตรหลาน

และมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้น 3) ปัญหาแรงงานไม่ถูกกฎหมาย เช่นรับจา้งเขน็ผกั มีแรงงานต่างดา้ว

เวลาไปจดัระเบียบก็จะไม่เรียบร้อย 

 จากการสัมภาษณ์ คุณอภิชาต แสนมาโนช หัวหนา้ฝ่ายเทศกิจ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคการดาํเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย

พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “อะไรก็แลว้แต่ที่เป็นเร่ืองปากทอ้งชาวบา้น 

ภาพลักษณ์ของเจา้หน้าที่ก็จะถูกมองว่าไปรังแกคนทาํมาหากินสุจริต เป็นภาพติดตาว่าเทศกิจ 

ไปรังแกผูค้า้ ซ่ึงจริงๆ แลว้ไม่ใช่ จริงๆ แลว้คือเทศกิจเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงจะตอ้ง 

ปฏิบติัหน้าที่ หากไม่ทาํประชาชนร้องเรียนเจา้หน้าที่ ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ (มาตรา 157) เจา้หน้าที่ 

จ ําเป็นที่ จะต้องเปรียบเทียบปรับและดําเนินคดีให้ มีผลทางคดี ซ่ึงส่วนหน่ึงก็เป็นการป้องกัน 

มิให้เจา้หน้าที่ตอ้งมาถูกฟ้องขอ้หาละเวน้การปฏิบติัหน้าที่ในภายหลัง ในช่วงที่ปฏิบติัหน้าที่นั้น 

มีทั้งประชาชนที่เห็นดว้ยและประชาชนที่มีความรู้สึกสงสารผูค้า้ หลงัจากที่ดาํเนินการจดัระเบียบ

เรียบร้อยและตรึงกาํลงัอยา่งต่อเน่ือง ไดรั้บคาํชมจากประชาชนท่ีร้องเรียนและสญัจรไปมา  

 ทั้งน้ี ยงัไดก้ล่าวถึงอุปสรรคในยคุสังคมออนไลน์วา่ “อะไรท่ีเป็นปัญหาสงัคม มกัถูกช้ีนาํ 

ในส่ือออนไลน์ เพียงการนําเสนอเพียงคร้ังเดียวก็อาจทําให้ประชาชนเข้าใจเจ้าหน้าที่ผิดได ้ 

เป็นขา้ราชการตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองความรู้สึกของประชาชนดว้ย อะไรท่ีเป็นอาํนาจรัฐมักจะถูก

ต่อตา้นขา้ราชการยคุน้ีทาํงานลาํบาก ไม่เหมือนกบัสมยัก่อน” 

 จากการสัมภาษณ์  คุณฉัตรชัย สุ่มงาม เจ้าหน้าท่ี เทศกิจ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์ 

ส่วนบุคคล,  30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคการดาํเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย

พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ผูค้า้ต่อตา้นการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย  
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เน่ืองจากไดรั้บความเดือดร้อน แต่ไม่มีการปะทะระหว่างผูค้า้และเจา้หนา้ท่ี ผูค้า้เขา้ใจในการปฏิบติังาน 

ของเจ้าหน้าที่  พบปัญหาทางด้านนายทุน ตลาดเอกชนบีบให้มีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  

เพือ่ตอ้งการใหผู้ค้า้เขา้ไปเช่าพื้นที่ในตลาดท่ีตนเป็นเจา้ของ” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณวรรณ สีหามาศ แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค 

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

“หลงัจากการจดัระเบียบและยกเลิกผูค้า้บริเวณปากคลองตลาด ทาํให้ลูกคา้น้อยลง รายไดห้ดหาย 

นกัท่องเที่ยวไม่มาเดินกนัอยา่งเช่นก่อน จากการท่ีเคยตั้งร้านอยูบ่นทางเทา้ลูกคา้พบเห็นไดง่้ายกลบั

ตอ้งมาเสียเงินค่าเช่าตึกด้านในซ่ึงมีทาํเลท่ีไม่เหมือนกบับนทางเทา้ ส่งผลให้ลูกคา้ลดลงจึงตอ้งมี

การเปล่ียนแปลงการคา้โดยมาคา้ขายช่องทางออนไลน์มากขึ้น เม่ืออยูใ่นกฎเกณฑ ์ผูค้า้ก็จะขายของ

ไดย้ากขึ้นและตอ้งรับของมานอ้ยลง” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณณภคัย ์บุญยวบูิลย ์แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค 

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

“เม่ืออยู่ในกฎเกณฑ์ก็ท ําให้ขายของยาก แม่ค้ารับของมาขายได้น้อยลง แต่ก็ไม่ได้มี ปัญหา 

กับเจ้าหน้าที่  โดยผู ้ค ้าพยายามอยู่ในระหว่างกลางพยายามไม่ให้กระทบกระทั่งกัน การจราจร 

ที่ ติดขัดนั้ นตามตรงก็อาจไม่ได้เก่ียวกับผู ้ค ้าโดยตรงแต่เป็นผู ้ปกครองที่มารับส่งบุตรหลาน 

เสียมากกวา่” 

จากการสมัภาษณ์ คุณกนกอร โชตินนัท ์แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค 

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

“เจ้าหน้าที่ได้ก ําหนดให้ผูค้ ้าได้อยู่ในเส้นหรือเขตที่ก ําหนดไวใ้ห้ เม่ือเจา้หน้าที่มาตรวจแม่ค้า 

ก็ปฏิบัติตามอย่างดี แต่เม่ือเจา้หน้าที่ไปแล้ว ก็มีการลํ้ าเส้นเข้ามาบนทางเท้าและผิวการจราจร

เหมือนเดิมไม่อยู่ในขอบเขตที่วางไว ้ เวลามีเจา้หน้าที่จากที่ อ่ืนมาตรวจสภาพการดําเนินการ 

จะพบความแตกต่างว่าทาํไมตลาดน้ีถึงรุกลํ้ าเขตที่วางไว ้ทาํไมบางตลาดถึงไม่สามารถลํ้ าเขตได ้ 

ก็จะเป็นปัญหาตามมาอีก เจา้หน้าที่น่ารักผูค้า้ไม่เคยมีปัญหากับเจา้หน้าที่ ผูค้า้เราเองก็รู้ว่าทาํผิด 

เม่ือเจ้าหน้าที่มาก็พร้อมให้ความร่วมมือโดยเจ้าหน้าที่จะเตือนเสมอให้เก็บของในบริเวณ 

ที่ล ํ้าออกมา หากไม่เก็บก็จะจบัปรับ” 
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จากการสัมภาษณ์ แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ ส่ วนบุ คคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่ าวถึงปัญหาและอุปสรรค 

การดําเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นท่ีปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

“ปัญหามีแน่นอนอยู่แล้ว มีปัญหากับคนจน คนรวยไม่ซีเรียส เม่ือจดัระเบียบแล้ว ผูค้า้ก็ไม่มีอาชีพ 

ที่จะทาํต่อ บางคนก็มีอายุมากแล้ว จะไปทาํงานโรงงานก็ไม่รับ ไม่มีที่รองรับให้กับผูค้ ้า จากที่ผูค้ ้า 

เสียค่าปรับค่าเช่าเดือนละประมาณสองพนับาทต่อเดือน แต่เม่ือจดัระเบียบแลว้ก็ตอ้งเขา้ไปขายในตลาด

ซ่ึงมีราคาค่าเช่าสูงถึงสองหม่ืนบาท ซ่ึงตลาดก็เป็นของเอกชน รัฐไม่สามารถควบคุมราคาได ้ฝ่ายบริหาร

ไม่ไดม้าดูว่าเม่ือจดัระเบียบไปแลว้ ผูค้า้จะไปอยูท่ี่ไหนกนั ผูค้า้หลายคนมีความเครียดบา้งก็ฆ่าตวัตาย 

บา้งก็กลบัต่างจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ค่าใชจ่้ายท่ีมี รายรับในปัจจุบนัไม่สามารถใชจ่้ายไดท้ัว่ถึงเน่ืองจาก

ตลาดซบเซา”  

จากการสัมภาษณ์ คุณยนิดี วิวฒัยกิ์จกุล แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค  

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

“ผูค้า้พูดยาก ไม่เช่ือฟังเจา้หน้าที่ไม่ยอมทาํตามระเบียบที่กาํหนดวางของเกะกะทางเดินและบงัหน้าร้าน 

ส่งผลใหผู้ค้า้ที่อยูใ่นตึกถูกบงัหนา้ร้านไม่สามารถขายของได”้ 

จากการสมัภาษณ์ คุณนิรายงาม เอกกุล พอ่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค  

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

“หลังจากทหารเขา้มาควบคุมก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ก่อนหน้าค่อนขา้งเละเทะ ไม่มีใครยอมใคร

โดยเฉพาะผูค้า้ แต่พอทหารตาํรวจและเทศกิจ ร่วมมือกนัปัญหามนัก็หมดไป” 

จากการสัมภาษณ์  ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

(การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค การดาํเนินการจดัระเบียบ

หาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “พ่อคา้แม่คา้ตอ้งคอยหนี เทศกิจ

และไม่ค่อยยอมเจา้หนา้ที่สกัเท่าไหร่ เพราะเน่ืองจากเคยขายอยูอ่ยา่งสบาย” 

จากการสัมภาษณ์ คุณพิมพ์ โฉมเฉลา ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค  

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นท่ีปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

“ผูค้า้ไม่เช่ือฟังเจา้หนา้ที่ ไม่ยอมใหมี้การจดัระเบียบเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย” 
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จากการสัมภาษณ์ คุณสราวุธ สมใจเตรียม ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค  

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

“ผูค้า้ไม่ยอมเจา้หนา้ที่ที่มาจดัระเบียบ แต่ทา้ยสุดก็ตอ้งยอมเพราะเป็นไปตามกฎหมาย” 

จากการสัมภาษณ์ คุณโชติรส ชวาลวิวฒัน์ ประชาชนยา่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค  

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

“อยูม่านาน ใชท้างเทา้เป็นที่ทาํกินมานาน ฉะนั้นพอจะเลิกไปก็ไม่รู้จะไปตรงไหน และไม่ยอมไป” 

จากการสมัภาษณ์ คุณอริญรดา ตระกูลธนากิจ ประชาชนยา่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค  

การดําเนินการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

“ในการจดัระเบียบค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก” 

ดังนั้ น จากการสัมภาษณ์ทั้ งหมดโดยภาพรวม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เจา้หน้าที่  

จะเขา้จดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นท่ีปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คือเจา้หน้าที่

ไม่สามารถดาํเนินการได้สะดวก เน่ืองจากยงัมีผูค้า้บางคนและบางกลุ่มไม่ยอมท่ีจะปฏิบติัตาม

ระเบียบที่ไม่ให้ผูค้า้เขา้มาคา้ขายในบริเวณที่กาํหนดไดอี้ก ยงัฝ่าฝืนด้ือดึงที่จะเขา้มาขายเหมือนเดิม 

รวมทั้งการรวมตวักนัต่อตา้นเจา้หน้าที่ ซ่ึงเจา้หน้าที่เองก็ตอ้งปฏิบติัตามหน้าที่ตามคาํสั่งที่ไดรั้บ 

ผูค้า้เองก็มีความเขา้ใจวา่เจา้หนา้ที่จะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที่ แต่ดว้ยเป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัปากทอ้ง

และชีวติความเป็นอยูจึ่งตอ้งพยายามต่อตา้นต่อสู้ด้ินรน ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีเองก็สามารถท่ีจะอดทน

ต่อการต่อตา้นของผูค้า้ได้ เพราะเจา้หน้าที่มีเวลามีกาํลังที่จะผลัดเปล่ียนกนัปฏิบติัหน้าที่ แต่ผูค้า้ 

ไม่สามารถที่จะรวมตวักันต่อตา้นได้เป็นเวลานานเพราะต่างก็ตอ้งทาํมาหากินกันต่อไปจึงทาํให ้

การจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไม่เป็นปัญหา

และอุปสรรคในระยะยาว หลังจากจดัระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจา้หน้าที่ก็ยงัคงตรึงกาํลังไว ้

เพือ่กนัมิใหผู้ค้า้เขา้มาอีก และค่อยๆลดจาํนวนเจา้หนา้ท่ีลงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

4.3 แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 

 จากการสัมภาษณ์ คุณพงศธร ศิริธรรม ผูอ้าํนวยการเขตพระนคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,  

7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึง แนวทางในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร “ศึกษาตลาดอมัสเตอร์ดมัขายดอกทิวลิป ให้จดัแบบห้างสรรพสินคา้ สะอาด เรียบร้อย

ทาํใหเ้ป็นตลาดดอกไมอ้ยา่งเดียว ไม่เอาผลไม ้กาํหนดเวลากลางคืนอยา่งเดียว กลางวนัขายในลาน 
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กลางคืนขายไดเ้ตม็ทางเทา้ ปิดการจราจร 22.00 - 04.00 น.ใครซ้ือไม่ทนั ใหไ้ปซ้ือในตลาดอีกแนวทางคือ

ยา้ยไปที่ตลาดส่ีมุมเมือง หรือที่วา่งในกรุงเทพชั้นนอก” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณอภิชาต แสนมาโนช หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 7 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “แนวทางในการจัดระเบียบค่อนข้างยาก เพราะความต้องการ 

ของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกัน ความตอ้งการของผูค้ ้าคือเงินที่ได้จากการค้าขาย ความตอ้งการของ

ประชาชน คือเดินทางสะดวก ความตอ้งการของขา้ราชการคือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถา้ทางเทา้

กวา้งพอไม่เกิดปัญหาแก่ประชาชนผูใ้ช้ทางเท้า ก็สามารถจัดแบ่งตีเส้นให้ชัดเจนให้ค้าขายได ้ 

โดยผูค้า้ตอ้งเคารพสิทธิของประชาชนผูใ้ชท้างเทา้ดว้ย และผูค้า้ตอ้งตั้งตนอยูใ่นกฎกติกาใหไ้ด”้ 

 จากการสัมภาษณ์ คุณฉัตรชยั สุ่มงาม เจา้หน้าที่เทศกิจ เขตพระนคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 

 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึง แนวทางในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร “จัดระเบียบในแบบที่ เคยทําในสมัยก่อนคือมีการตีเส้นกําหนดพื้นที่ ให้ผูค้ ้า 

ได้คา้ขาย เป็นกิจจะลักษณะ เท่าน้ีก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว และอีกแนวทางคือยา้ยผูค้า้เขา้ไปในตลาด 

ที่มีการบริหารงานที่เหมาะสมเป็นธรรมแก่ผูค้า้” 

 จากการสัมภาษณ์คุณวรรณ สีหามาศ แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พึง

พอใจแก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน)  “จดัให้เป็นระเบียบไม่เกะกะทางเทา้ ตรงไหน

ปล่อยไดก้็ปล่อย มีการตีเส้นวางกรอบให้ชดัเจนของอาณาเขตที่ขายไดแ้ละจดัแบ่งเวลาที่สามารถ

ขายไดใ้หช้ดัเจน” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณณภคัย ์บุญยวบูิลย ์แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พงึพอใจ

แก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “จดัที่ใหแ้ม่คา้ไดข้ายของกนัเหมือนเดิม โดยมีกฎระเบียบ

ใหข้ายไดแ้บบไหน ตั้งของไดป้ระมาณไหน เวลาใด ตีเสน้ใหช้ดัเจน” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณกนกอร โชตินันท ์แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พงึพอใจ

แก่ทุกฝ่าย (ข้าราชการ ผูค้ ้าและประชาชน) “กลางวนัเข้าใจว่ารถติดมาก แต่ในช่วงเวลากลางคืน 

ก็ควรอนุโลมใหค้า้ขายได”้ 

 จากการสัมภาษณ์ แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด ไม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดี และเป็นที่พงึพอใจ
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แก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “ตอ้งมาคุยกนัก่อน ถา้จะไล่แลว้จะใหไ้ปอยูท่ี่ไหน สถานท่ี

สามารถรองรับผูค้า้ และผูค้า้สามารถที่จะคา้ขายไดห้รือไม่” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณยนิดี วิวฒัยกิ์จกุล แม่คา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พงึพอใจ

แก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “ค่อนขา้งยาก ถ้าเขาจะจดัก็จดัได้แต่ก็ยงัไม่เป็นระเบียบ

เท่าไหร่” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณนิรายงาม เอกกุล พ่อคา้ขายดอกไมย้า่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พงึพอใจ

แก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “ส่ิงที่จะอยูร่่วมกันได้คือแต่ละคนอยา่ไปเบียดเบียนกัน 

ผูค้า้ก็อยูใ่นที่ที่เจา้หน้าที่จดัไวใ้หไ้ม่ไปเบียดเบียนประชาชนและผูค้า้รายอ่ืน เจา้หน้าที่ก็ทาํหนา้ที่ตน

ใหดี้ไม่ทุจริต ซ่ึงการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยในปัจจุบนัก็ทาํไดดี้อยูแ่ลว้” 

 จากการสัมภาษณ์ ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย 

(ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “ปัจจุบนัที่เจา้หนา้ที่จดัระเบียบอยูก่็ดีอยูแ่ลว้ ประชาชนพอใจมาก” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณพิมพ์ โฉมเฉลา ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พึง

พอใจแก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “การจดัระเบียบในแบบปัจจุบนัดีอยูแ่ลว้ และควร

จะเขม้ขน้ใหมี้ระเบียบมากกวา่น้ี” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณสราวุธ สมใจเตรียม ประชาชนย่านปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางท่ีดีและเป็นที่พึง

พอใจแก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “การจดัระเบียบในปัจจุบนัก็ดีอยูแ่ลว้” 

 จากการสัมภาษณ์ คุณโชติรส ชวาลวิวฒัน์ ประชาชนยา่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พงึพอใจ

แก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “หาท่ีใหผู้ค้า้ และยา้ยไปแลว้ เอ้ือประโยชน์ใหท้ั้งผูซ้ื้อขาย” 

 จากการสมัภาษณ์ คุณอริญรดา ตระกูลธนากิจ ประชาชนยา่นปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 ตุลาคม 2561) กล่าวถึงแนวทางที่ดีและเป็นที่พึง

พอใจแก่ทุกฝ่าย (ขา้ราชการ ผูค้า้และประชาชน) “ยา้ยสถานที่ไปที่อ่ืนที่มีคนสัญจรไปมาสะดวก  

ไม่ไกลจากปากคลองตลาดประชาชนเดินถึงกนั และบงัคบัใชก้ฎหมาย” 

 ดงันั้น จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดโดยภาพรวม พบว่า แนวทางที่ดีในการจดัระเบียบหาบเร่แผง

ลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คือการตีเส้นแบ่งพื้นที่บนทางเทา้ให้ชดัเจน 
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กาํชับให้ผูค้า้ไม่ลํ้ าออกมาจากพื้นที่ที่เจา้หน้าที่กาํหนดให้ เจา้หน้าที่เองก็ตอ้งบงัคบัใช้กฎหมายอยา่ง

จริงจงั ผูค้า้จะตอ้งเคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ที่สําคญัคือเคารพสิทธ์ิของประชาชน ผูเ้ดินบนทางเท้า 

ให้มีการจดทะเบียนผูค้า้ที่เขา้มาทาํการคา้ ไม่อนุญาตรถเข็นหรือหาบเร่เขา้มา อุปกรณ์ที่ใช้ในการคา้ 

เช่น โต๊ะ ร่ม เก้าอ้ี  ให้เก็บทั้ งหมดไม่มีการวางอุปกรณ์ อ่ืนใด หลงเหลือ บนทางเท้าอีกทั้ งต้อง 

ทาํความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งในขณะท่ีทาํการคา้และหลงัจากปิดการคา้แลว้ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุปผลการศึกษา “การจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร” มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 สาระสําคญัของผลการศึกษาวิจัย 

 เหตุผลสาํคญัที่ผูศึ้กษาเลือกศึกษา “การจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร”  เน่ืองจากปัญหาหาบเร่แผงลอย เป็นปัญหาที่สาํคญัควบคู่ก ับ

กรุงเทพมหานคร มาเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ปากคลองตลาด  

เขตพระนคร ซ่ึงเป็นบริเวณที่อยูใ่กลส้ถานที่สาํคญัของทางราชการ มีงานพระราชพิธี และช่ือเสียง

ของปากคลองตลาดนั้น ทาํให้มีนกัท่องเที่ยวเดินทางเขา้มาชมเป็นจาํนวนมาก นบัไดว้่า ปากคลองตลาด 

เป็นหนา้เป็นตาใหก้บัประเทศเลยทีเดียว แต่หลายปีท่ีผา่นมายงัพบวา่ปัญหาของหาบเร่แผงลอยยงัคง

มีอยูต่่อเน่ืองไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นหรือปัญหาลดน้อยลง ทั้งน้ีคณะผูบ้ริหารหลายชุดของกรุงเทพมหานคร

ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยบริเวณปากคลองตลาดแต่ก็ไม่สามารถ

แกไ้ขได ้จนกระทัง่มีการเขา้มาบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. มีความตั้งใจที่จดัระเบียบหาบเร่

แผงลอยในบริเวณปากคลองตลาด และในปี 2559 ไดเ้ร่ิมจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยบริเวณปากคลองตลาด

จนเกิดผลสาํเร็จและเป็นรูปธรรม กล่าวคือสามารถจดัระเบียบไม่ใหมี้ผูค้า้บนทางเทา้ไดอี้ก ผลกัดนั

ให้ออกจากพื้นที่ บางส่วนกลบัเขา้ในตวัพื้นท่ีตลาดและยา้ยผูค้า้ไปยงัตลาดแห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานคร

ไดจ้ดัรองรับไวใ้ห ้ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาโดยอาศยัขอ้มูลเอกสารวชิาการต่างๆและการสัมภาษณ์

บุคคลที่เก่ียวขอ้งทั้งผูอ้าํนวยการเขตพระนคร เจา้หน้าที่ที่ปฏิบติังาน และกลุ่มผูค้า้หาบเร่แผงลอย 

ตลอดจนประชาชนที่สญัจรไปมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 5.2.1 สภาพการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพตลาดปากคลองตลาดก่อนมีการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย  

มีผูค้า้แผงลอยที่เขา้มาประกอบการคา้ในปากคลองตลาดเป็นจาํนวนมาก มีทั้งท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ 

หรือมีการจดทะเบียนกบัทางเจา้หน้าที่ และทั้งที่ลกัลอบเขา้มาขายในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ประกอบกบัมีการตั้งหาบเร่แผงลอยบนทางเทา้เต็มพื้นที่ ถึงแมว้า่เจา้หนา้ที่จะมีการตีเสน้ อาณาเขต

ที่ผูค้า้สามารถตั้งหาบเร่แผงลอยไวแ้ล้วก็ตาม บ่อยคร้ังที่ผูค้า้ตั้งแผงลอยลํ้ าออกมาเกะกะทางเทา้

ส่งผลใหท้างเดินเทา้ของประชาชนมีพื้นท่ีนอ้ยลงยากแก่การสญัจรไปมาดว้ยความสะดวก บางคร้ัง
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เม่ือประชาชนเดินไปชนอุปกรณ์หาบเร่แผงลอยที่ผูค้า้ตั้งเลยออกมาจากเส้นของเจา้หน้าที่ก็จะเกิด

กระทบกระทัง่เป็นปัญหาตามมา นอกจากน้ีดว้ยจาํนวนผูค้า้ท่ีมีมากขึ้นเร่ือยๆจนทาํใหต้อ้งไปคา้ขาย

บนพื้นผวิการจราจร ผูค้า้และลูกคา้จอดรถขนส่งสินคา้ขึ้นลงรถกนัอยูต่ลอดเวลาส่งผลใหก้ารจราจร

บริเวณปากคลองตลาดติดขดั โดยเฉพาะช่วงเวลาเชา้และเยน็ที่ผูป้กครองนักเรียนต่างใชเ้ส้นทาง

บริเวณปากคลองตลาดเพื่อรับส่งนักเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนราชินีและ

โรงเรียนอาชีวะเสาวภา การจราจรจะติดขดัยาวไปถึงสะพานพุทธและสะพานพระปกเกลา้ การจดั

ระเบียบหาบเร่แผงลอยก่อน ปีพ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความหละหลวม ขาดความเข้มงวด 

ของเจา้หน้าที่ในการกวดขดักฎระเบียบกบัผูค้า้ อีกทั้งยงัมีการคอร์รัปชัน่เรียกรับเงินจากผูค้า้ หรือ

ผูค้า้เองก็ใหสิ้นบนแก่เจา้หนา้ที่เพือ่ใหต้นสามารถทาํการคา้ได ้

 หลงัจากปี พ.ศ. 2559 การเขา้มาของรัฐบาล คสช. จึงเกิดความจริงจงัท่ีจะจดัระเบียบหาบเร่

แผงลอยบริเวณปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดาํเนินการโดยสํานักงานเขต 

พระนครเป็นเจา้ภาพในการจดัระเบียบฯ ในช่วงแรกไดมี้การประกาศแก่ผูค้า้ให้ทราบโดยทัว่กนัว่า

จะมีการยกเลิกผูค้า้บริเวณปากคลองตลาด และไดเ้ชิญตวัแทนผูค้า้เพือ่ประชุมหาทางออกใหเ้ป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ทางกรุงเทพมหานครเองก็ไดเ้ตรียมพื้นที่รองรับผูค้า้จากปากคลองตลาดเดิม 

ยา้ยไปสู่ตลาดพรานนก และตลาดศูนยก์ลางตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่ พุทธมณฑล 

หลังจากนั้นสํานักงานเขตพระนครจึงประสานงานกบัเจา้หน้าที่เทศกิจตาํรวจและทหารเพื่อเขา้

ควบคุมพื้นที่ตรึงกาํลงัใหเ้ตม็พื้นที่เพือ่ผลกัดนัผูค้า้ใหอ้อกจากพื้นที่ปากคลองตลาด ไม่ให้สามารถ

กลับเขา้มาทาํการคา้ในพื้นที่ได้อีก ในปัจจุบนัปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีผูค้า้เขา้มาทาํการคา้บนทางเทา้อีก ไม่มีสภาพแออดั รกหูรกตา 

ดั่งเช่นอดีต เจ้าหน้าที่ยงัคงตรึงกําลังไวต้ามจุดต่างๆเพื่อป้องกันผูค้ ้าลักลอบเข้ามาทาํการค้า

การจราจรคล่องตวั ไม่ติดขดั เป็นที่พงึพอใจของประชาชนผูส้ญัจรไปมา 

5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาดเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร เม่ือเจ้าหน้าที่ เข ้าดําเนินการจัดระเบียบผูค้ ้าก็ เป็นเร่ืองยาก ที่ผู ้ค ้าจะเข้าใจ 

ในการจดัระเบียบหาบแร่ แผงลอยตามนโยบายของรัฐบาล ผูค้า้จะไม่สามารถทาํการคา้เพื่อหาเล้ียงชีพ

ไดเ้หมือนเดิม ขาดรายไดด้ัง่ที่เคยไดรั้บ ไม่มีพื้นที่ทาํการคา้ต่อไป ตอ้งยา้ยที่ทาํกินและไม่แน่ใจว่า 

ที่ใหม่ที่กรุงเทพมหานครจดัไวใ้หจ้ะสามารถทาํการคา้จนมีรายไดเ้หมือนเดิมหรือไม่ ผูค้า้จึงไม่ยอม

ออกจากพื้นที่ปากคลองตลาด ยงัด้ือดึงและรวมตวักนัขดัขวางต่อตา้นการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ 

เจา้หนา้ที่ตอ้งอาศยัความอดทน อดกลั้นต่อการย ัว่ยขุองผูค้า้ที่รวมตวักนั ในการปฏิบติัส่ิงใดหรือพูด

อะไรออกไปเจา้หน้าที่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสูงมาก เพราะยคุน้ีเป็นยคุโซเชียล ภาพที่ออกไปคร้ังเดียว 

แม้จะไม่ใช่เร่ืองจริงแต่ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับกรุงเทพมหานครได ้แต่ทา้ยท่ีสุดผูค้า้ 
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ก็ไม่สามารถที่จะรวมตวักนัขดัขวางเจา้หนา้ที่ไดอี้ก เพราะยงัคงตอ้งทาํมาหากินเพื่อเล้ียงครอบครัว

ต่อไป และถึงแม้ว่าจะสามารถผลกัดันผูค้า้ออกจากพื้นที่ได้แล้ว เจา้หน้าที่ก็ยงัตอ้งตรึงกาํลังไว้

เหมือนเดิม ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองกาํลงัเจา้หน้าที่อยา่งมาก ซ่ึงในส่วนน้ีทางสาํนักงานเขตพระนคร

จะพจิารณาปรับลดกาํลงัตามสถานการณ์ปัจจุบนัใหเ้หมาะสมท่ีสุด 

5.2.3 แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร

กรุงเทพมหานครให้ดี เพ่ือจะเป็นแนวทางให้เขตอ่ืนนําไปปฏิบัติต่อไป คือการวิเคราะห์รูปแบบ

พื้นที่ทางเทา้บริเวณที่ตอ้งการจดัระเบียบว่ามีขนาดเท่าใด สามารถที่จะตีเส้นเพื่อให้ผูค้า้สามารถ 

ทาํการคา้ไดเ้ท่าใด ประชาชนสามารถเดินเทา้สัญจรอยา่งสะดวกไดท้ี่เท่าใด แนวทางน้ีทาํให้ผูค้า้ 

แผงลอยสามารถทาํการค้าอาศัยอยู่กับประชาชนได้โดยที่ได้รับความสะดวกกันทั้ งผูค้ ้า และ 

ประชาชน ผูค้า้สามารถทาํการคา้ ประชาชนสามารถใชท้างเทา้และเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก 

ผูค้ ้าเองจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่ลํ้ าแนวเส้นท่ีตีไวใ้ห้ เคารพสิทธ์ิของ

ประชาชนผูใ้ชท้างเทา้ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เจา้หนา้ที่จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยอยา่งเคร่งครัดและ

เป็นธรรม เพยีงเท่าน้ีก็สามารถจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยใหเ้ป็นท่ีพงึพอใจแก่ถูกฝ่ายได ้

 กล่าวโดยสรุปคือการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยบริเวณพื้นท่ีปากคลองตลาด เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร เป็นไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย แมมี้ปัญหาและอุปสรรคบา้งแต่เจา้หนา้ที่ก็สามารถ

ปฏิบติังานไดผ้ลสาํเร็จดี มีความเป็นระเบียบ ไม่มีผูค้า้ทาํการคา้บนทางเทา้การจราจรเคล่ือนท่ีไดดี้ 

ประชาชนมีความพงึพอใจต่อการจดัระเบียบของเจา้หนา้ท่ีอยา่งมาก และแนวทางในการจดัระเบียบ

หาบเร่แผงลอยใหดี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ขา้ราชการ ผูค้า้

และประชาชนนั้นคือมีการตีเส้นแบ่งทางเทา้ให้ชดัเจน ระหว่างผูค้า้และประชาชน ผูค้า้ตอ้งเคารพ

กฎระเบียบโดยเฉพาะสิทธ์ิของประชาชน เจา้หน้าที่จะตอ้งปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม

จึงจะทาํใหก้ารจดัระเบียบเป็นไปดว้ยความระเบียบเรียบร้อย 

5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยที่ด ี

5.3.1 สาํรวจความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีว่าตอ้งการใหมี้การคา้หาบเร่แผงลอย หรือไม่ 

หากประชาชนมีความตอ้งการใหมี้การคา้หาบเร่แผงลอย จึงจดัสถานท่ีกาํหนดเขตของผูค้า้ให้ชดัเจน 
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ตารางแสดงข้ันตอนการสํารวจความต้องการของประชาชน 

 

5.3.2 กาํหนดเวลาและพื้นท่ีของผูค้า้ให้ชดัเจน โดยท่ีกาํหนดเวลาวา่ผูค้า้สามารถเร่ิมขายได้

เวลาใดและเลิกขายเวลาใด กําหนดอาณาเขตมีการตีเส้นที่ผูค้ ้าสามารถตั้ งแผงลอยได้ทางเท้า

ประชาชนใช้สัญจรไดอ้ยา่งสะดวกมีขนาดเท่าใดและทาํการเก็บแผงลอยรวมทั้งทาํความสะอาด

พื้นที่ทุกคร้ังหลงัจากเลิกขาย ไม่ใหต้ั้งร้านแผงลอยทิ้งไวข้า้มคืนเด็ดขาด 

 

 

 

ภาพแสดงการตีเส้นกําหนดเขตผู้ค้า 

 

5.3.3 การกระจายตลาดออกนอกเมือง แต่เดิมปากคลองตลาดจะเป็นศูนยก์ลางการค้า

ดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดเพยีงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร ผูค้า้หรือผูท้ี่ตอ้งการซ้ือดอกไมไ้ม่วา่อยูท่ี่ใด

ประชาพจิารณ์ 

ต้องการให้มีหาบเร่ 

แผงลอย 

กําหนดขอบเขตการค้าของ

หาบเร่แผงลอย 

จัดระเบียบไม่ให้ผู้ค้ากลับ

เข้ามาขายได้อกี 

ไม่ต้องการให้มีหาบเร่ 

แผงลอย 

ทางเท้า ถนน 
ช่องทีต่เีส้น

กาํหนดเขตผู้ค้า 

 

ช่องทีต่เีส้น

กาํหนดเขตผู้ค้า 
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ของกรุงเทพมหานครก็จะตอ้งเดินทางเขา้มาซ้ือที่ปากคลองตลาดเพียงแห่งเดียว จึงแนะนาํใหจ้ดัตั้ง

ตลาดคา้ส่งดอกไม้ตามบริเวณชานเมืองเพื่อให้ประชาชนและผูค้า้สามารถเดินทางได้สะดวก  

ไม่ตอ้งเดินทางเขา้มาซ้ือที่ปากคลองตลาดเหมือนเดิม เช่น สําหรับทิศเหนือให้ตั้งตลาดบริเวณ  

ดอนเมืองหรือรังสิต ทิศตะวนัออกตั้งตลาดบริเวณ มีนบุรี ทิศตะวนัตกตั้งตลาดบริเวณพทุธมณฑล 

ทิศใตต้ั้งบริเวณเขตบางขนุเทียน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงภาพการกระจายตัวจากตลาดปากคลองตลาดสู่ตลาดมุมเมือง 

รอบกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

ปากคลองตลาด 

    ดอนเมือง 

พทุธมณฑล 

บางขุนเทยีน 

มนีบุรี 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

5.4.1 ควรทาํการศึกษาในพื้นที่ปัญหาอ่ืนๆ ในเขตกรุงเทพหานคร เพื่อให้ได้งานวิจยัที่มี 

ผลการศึกษาเชิงลึกมากขึ้น 

5.4.2 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อสามารถ 

นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลการวจิยัในเชิงสถิติที่เป็นตวัช้ีวดัตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ที่สามารถ

พสูิจน์และทดสอบระดบัความเช่ือมัน่ของขอ้มูล 
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ภาคผนวก ก 

 

การจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย พืน้ทีป่ากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

คาํถามในการสัมภาษณ์ 

1. การจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในอดีต 

เป็นอยา่งไร 

2. การจดัระเบียบหาบเร่แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานครมีปัญหาและ

อุปสรรค อยา่งไร 

3. แนวทางในการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

    ที่ดีควรทําอย่างไร และทาํอย่างไรที่จะเกิดความพึงพอใจแก่ทุกส่วน (พ่อค้า ประชาชน และ

ขา้ราชการ) 
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