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การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี1 

นายวันชัย คุ้มตลอด2 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์3 

              

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ี
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2) ทราบถึงปัญหาอุปสรรคการจัดการระเบียบ
หาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 3) หาแนวทางแก้ไขใน
การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพโดยก าหนดบุคคลผู้ให้ข้อมูล จ านวน 15 ท่าน ประกอบด้วยเป็นระดับหัวหน้า
งานเทศกิจ เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยประชาชน การจัดเก็บข้อมูลใช้วิธี
สัมภาษณ์ส่วนบุคคลโดยใช้การสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตและ ค้นคว้าข้อมูลทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ผลน้ีท่ีได้จากการศึกษาพบว่า 1) การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเมืองพัทยา ได้มี
การจัดระเบียบอย่างจิงจัง ไม่ปล่อยให้ผู้ค้ามีการต้ังวางจ าหน่ายสินค้าบนทางเท้าบนผิว
จราจร โดยเมืองพัทยาจัดก าลังเจ้าหน้าท่ีกวดขันดูแลความเรียบร้อยอย่างเคร่งครัดในการ
บังคับใช้กฎหมาย 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมือง
พัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ค้าไม่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ
เท่าท่ีควร ฝ่าฝืนในการบังคับใช้กฎหมายในช่วงแรกๆของการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย 
3) แนวทางแก้ไขในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ในพื้นท่ีเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีการท าประชาพิจารณ์จากประชาชน 
ในการก าหนดจุดผ่อนผันและผ่อนปรนให้ประชาชนมีจุดจ าหน่ายสินค้าให้มากข้ึนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 ดังน้ันหากเมืองพัทยาต้องการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้ส าเร็จดียิ่งข้ึน และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดระเบียบต่อไป 
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บทน า 
ความเป็นมา  และความส าคัญของปัญหา 

 
 หาบเร่ เป็นกิจกรรมการขายประเภทหน่ึงท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ ต่างกับแผง
ลอซึ่งอยู่ประจ าท่ี โดยกิจกรรมการขายท้ังหมดบนทางเท้าเป็นกิจกรรมท่ีไม่ถูกกฎหมายจึง
จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายได้ ดังน้ัน กิจกรรมการขายท้ังหมดท่ีอยู่บนทางเท้าของตลาดส่วน
นอกจึงเรียกว่า “ หาบเร่ ” ส่วนแผงลอยจะพบในส่วนของตลาด ผู้ประกอบอาชีพหาบเร่
แผงลอยน้ันเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ขายสินค้าหรือบริการประเภทใดก็ตามโดยใช้พื้นท่ี
สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายสินค้าหรือบริการตามทางเท้า หรือถนนสาธารณะผู้ค้า
หาบเร่และแผงลอยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ค้ารายย่อยท่ีท าการค้าในเขตชุมชนเมืองส่วนใหญ่มี
รายได้ไม่มากนักจากการขายสินค้าหรือให้บริการเล็กๆน้อยๆ  
 กิจการหาบเร่ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มในพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นของคนและ
คนเดินทางเท้า เช่น พื้นท่ีใกล้ตลาด จุดท่ีมีประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมากจุดรอรถจุดใกล้
แหล่งบันเทิงและย่านการค้า เป็นต้น ลักษณะหาบเร่อาจเป็นแบบถาวรบนทางเท้าตาม
แนวถนน หรือแบบหาบเร่ท่ีมีการเคลื่อนท่ีได้  
 พัทยา เป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวชายทะเลภาคตะวันออกท่ีมีช่ือเสียงมานานพัทยาอาจ
เป็นท่ีรู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศปีละหลายล้านคน จึงเป็นเมืองชายทะเลท่ี
ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดแห่งบูรพาทิศ ดินแดนชายทะเลอันดามันจากการเป็นเมืองท่า
การค้าคึกคักในอดีต พัฒนามาสู่เมืองเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวการมีความ
โดดเด่นด้านการท่องเท่ียวชายทะเลของพัทยาท่ีมีเสน่ห์น่าเท่ียวลงทุนและมีความปลอดภัยสูง
พัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง 
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ปัจจุบันพัทยาใช้การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง โดยส่วนใหญ่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
พัทยา เป็นประชาชนท่ีอพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยมีความมุ่งหวังท่ีจะหางานท าเพื่อ
สร้างรายได้ท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ จึงมีประชาชนส่วนหน่ึง 
จึงหันมาประกอบอาชีพท่ีมีการลงทุนน้อยและสามารถตอบสนองความต้องการขอ ง
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเช่นกัน จึงเกิดอาชีพ “ หาบเร่แผงลอย ” เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก
ปัญหาหาบเร่แผงลอย เป็นปัญหาสะสมและซ้ าซากของพัทยามานาน ปัจจุบันพัทยาได้จัด
ระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าอย่างจริงจัง อีกท้ัง
ยังเป็นการจัดระเบียบผู้ค้าให้เป็นระเบียบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ซึ่งเป็นการน า
นโยบายจากภาครัฐไปสู่การปฏิบัติการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย 

ดังน้ัน ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ จึ งมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการศึกษาหารูปแบบการจัดการหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมือง
พัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี และเพื่อเป็น
ข้อมูลสถานการปัจจุบัน และทบทวนการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความคิดเห็นต่างๆจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งน าไปสู่
การพัฒนางานหาบเร่แผงลอยของการปฏิบัติงานของพื้นท่ีข้าพเจ้าให้มีรูปแบบการจัดการ
ท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและสามารถด าเนินการได้จริง เป็นประโยชน์ในการน ามา
ปรับปรุงหน่วยงานของข้าพเจ้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ี อ าเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี 
3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมืองพัทยา 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิและทฤษฎกีารจัดการพื้นที่สาธารณะ 

เวสพล ตรีธาราทิพย์ (2559 , หน้า 14 - 17)  ได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
การออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคแบบแผนประเพณี (Traditional Era), ยุคสมัยใหม่ (Modern 
Era),  ยุคปัจจุบัน (Present Time)โดยพื้นท่ีว่างสาธารณะได้ค านึงถึงการให้ความส าคัญทั้ง 
3 ด้าน คือ มิติทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม มาบูรณาการร่วมกันจึงจะท าให้พื้นท่ี
ว่างสาธารณะประสบความส าเร็จ นอกจากน้ันยังมีแนวคิดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
พื้นท่ีว่างและเส้นทางสาธารณะ ท่ีส่งผลต่อการใช้พื้นท่ีทางอ้อม กล่าวคือ ไม่ได้เป็นเพียง
ทฤษฎีการศึกษาพื้นท่ีว่างสาธารณะ แต่เป็นการศึกษาพื้นท่ีสาธารณะบนเส้นทางโครงข่าย
กับย่านโดยรอบท่ีส่งผลต่อระดับการใช้พื้นท่ีสาธารณะน้ันๆ โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ี
สาธารณะของเมืองมักปรากฏบนพื้นท่ีของการเช่ือมโยง เช่น พื้นท่ีบนเส้นทางการสัญจร
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า เป็นต้น ซึ่งมีปัจจัยหลายประการประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
กายภาพ ปัจจัยทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีมักสร้างให้เกิด อัตลักษณ์   
ท่ีแตกต่างกัน (Trancik 1986) โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการใช้พื้นท่ีว่างสาธารณะอย่าง
อเนกประโยชน์ดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านกายภาพ 
1.1 ปัจจัยด้านกายภาพระดับเมือง เป็นการวิเคราะห์เมืองในระดับ 

ใหญ่ ถึงลักษณะของโครงสร้างเมืองด้วยการศึกษารูปทรง และรูปร่างของการต้ังถ่ินฐาน 
โดยได้พิจารณาจากองค์ประกอบคือ การใช้ท่ีดิน ความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื้นท่ี 
รูปแบบแปลงท่ีดิน และรูปแบบถนน เป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด ซึ่งองค์ประกอบเหล่าน้ีจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีผ่านไปแต่ถนนจะเป็นองค์ประกอบท่ีคงท่ีมากท่ีสุด 
(Conzen 1960) โดยลักษณะโครงสร้างของเมืองท่ีสร้างเอกลักษณ์ ได้ต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบของโครงสร้างจากปัจจัยได้ดังน้ี โครงข่ายเมือง (Urban web) ย่าน (Distict) 
บล็อกถนน (Block) ดังน้ันในการศึกษาจะเป็นการพิจารณาร่วมกัน ดังน้ันประกอบด้วย 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน         ความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื้นท่ี รูปแบบแปลงท่ีดิน 
รูปแบบถนนหรือโครงข่ายเมือง (Cohen 1999) 

1.2 ปัจจัยด้านกายภาพระดับพื้นท่ี เป็นการกล่าวถึงพื้นท่ีในระดับ 
ย่าน 
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- การเข้าถึงพื้นท่ี (Accessibility) เส้นทางถนนคนเดินควรเป็น 
พื้นท่ีปราศจากยานยนต์ ซึ่งสมาชิกในสังคมเข้าร่วมอย่างทัดเทียมกันในการด าเนินชีวิต
สาธารณะอย่างปลอดภัย และความสะดวกสบาย (Uhlig 1979) 

- ท่ีต้ัง จุดดึงดูด เส้นทางดึงดูด (Location) พื้นท่ีว่างสาธารณะเป็น 
พื้นท่ีบริการชีวิตชุมชนละแวกบ้านใจกลางเมืองโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี
ขนาดเล็ก โดยพื้นท่ีท่ีมองเห็นจะมีคนใช้พื้นท่ีน้ันมากกว่า นอกจากน้ันพื้นท่ีใกล้ชุมชน
ละแวกบ้านจะมีคนใช้พื้นท่ี น้ันมากกว่า รวมท้ังระยะทางมีผลต่อการใช้พื้ นท่ีว่าง 
(Dorbusch and Gelb 1977) 

- สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) การท่ีคนเข้ามาใช้พื้นท่ีว่าง 
สาธารณะจ านวนมากกว่าจะต้องมีองค์ประกอบท่ีสนับสนุน ถนนท่ีมีชีวิตชีวา เน้นปัจจัยท่ี
น่ัง สิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร เครื่องด่ืม สาธารณูปการ เทศกาลงานรื่นเริง 
สภาพแวดล้อมภูมิอากาศท่ีเหมาะสม (Whyte 1980) 

- พื้นท่ีส าหรับน่ัง (sitting space) การท่ีคนท่ีเข้ามาใช้ลานหรือ 
พื้นท่ีสาธารณะต้องการน่ังดูคน น่ังพัก นัดพบ อีกท้ังยังควรมีความหลากหลายของ
อิริยาบถให้น่ัง โดยท่ีน่ังควรมีปริมาณร้อยละ6-10ของพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมระบบ
สังคมของพื้นท่ี (Whyte 1980) 

- แสงสว่าง (Lighting) แสงสว่างเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพื้นท่ี 
สาธารณะ มีหน้าท่ีส าคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ การส่องสว่างเพื่อการสัญจรไปมา 
ให้เกิดความสะดวกไม่ก่อให้เกิดอันตราย ตลอดจนป้องกันอาชญากรรม ประการท่ีสองคือ
แสงสว่างมีหน้าท่ีอีกระดับหน่ึง ได้แก่การสร้างสรรค์การออกแบบด้วยแสงสว่าง เพื่อสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ต่อสถานท่ี 

- ความปลอดภัย (Safety) การเห็นของคนรู้จักและสร้าง 
ความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมของชุมชนก่อให้เกิดความปลอดภัยสามารถสร้างข้ึน
ได้จากความรู้สึกของชุมชน ช่วยกันสอดส่องดูแล (Davis 1995) 

- ภู มิ ทั ศ น์  และ นันทนาก าร (Landscape and Recreation 
Space)  
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เป็นความสัมพันธ์ของคุณภาพของพื้นท่ี สร้างให้เกิดพื้นท่ีว่างสาธารณะท่ีเป็นสถานท่ีรวม
กิจกรรมของประชาชน เป็นการรวบรวมองค์ประกอบเมืองเพื่อเสริมให้เกิดความสมบูรณ์
ของพื้นท่ีว่าง 

2. ปัจจัยด้านสังคม 
2.1 คน (People) เป็นผลตอบสนองต่อพื้นท่ีสาธารณะโดยสิ่งท่ี 

ดึงดูดคน คือ การติดต่อสื่อสารในพื้นท่ีสาธารณะ ชีวิตกิจกรรม อีกท้ังคนยังเป็นส่วนช้ีวัด
ของความส าเร็จของพื้นท่ีว่างสาธารณะจากการตรวจสอบความพึงพอใจในรูปแบบ
รายบุคคล 

2.2 เทศกาลและเหตุการณ์ส าคัญ (Events) ความเพลิดเพลินใน 
เทศกาล มีการถูกจดจ ารับรู้สถานท่ีและเทศกาล สร้างเอกลักษณ์ของกิจกรรมท่ีโดดเด่น 
อีกท้ังยังท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้สึกถึงความมีตัวตน โดยพื้นท่ีว่างสาธารณะ 
(Lynch 1972) 

2.3 เอกลักษณ์ของพื้นท่ี (Identity of Place) เอกลักษณ์ของชุมชน  
คือการติดต่อสถานท่ีท่ีมีชีวิตสังคม การแบ่งปันกันท้ังในระดับครอบครัว เพื่อน โดยชีวิต
ของคนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีน้ันเป็นสิ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสถานท่ีน้ัน เอกลักษณ์จึง
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
3.1 เศรษฐกิจนอกระบบ (Infomal Economy) การจัดวางสินค้าใน 

พื้นท่ีสาธารณะตลอดจนการน าสินค้ามาวางขายริมทางถนนและในตลาดเพื่อจูงใจคนเดิน
ผ่านไปมา สร้างแรงจูงใจให้คนเดินผ่านมากข้ึน สังเกตจากระยะก้าวของคนเดินผ่านจะรู้สึก
สบายไม่รีบร้อน การหยุดชะงักช่ัวครู่เมื่อเกิดความสนใจและผู้ซื้อสนใจศึกษา โอกาสของ
การสนทนาเกิดข้ึนง่ายผู้ซื้อและผู้ขาย มองเห็นความสึกเป็นมิตรมากข้ึน น าไปสู่การ
แลกเปลี่ ยนข่าวสารซึ่ งกันและกัน ระหว่างผู้ ซื้ อและผู้ขายน่ันเอง (Marcus and 
Wischemann 1990) 

3.2 เศรษฐกิจรอบพื้นท่ี (Economic Location) เศรษฐกิจเกี่ยวเน่ือง 
ท่ีส่งผลกับระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีสาธารณะเป็นเสมือนบริบทรอบข้างพื้นท่ีสาธารณะ
น่ันเอง พื้นท่ีสาธารณะมีวิวัฒนาการมาแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน มีการให้ความส าคัญของกิจ
กรมทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจบนพื้นท่ีสาธารณะเป็นส าคัญ โดยเมืองในเอเชียน้ัน
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พื้นท่ีกิจกรรมสาธารณะมีการช้อนทับของมิติต่างๆ บนเส้นทางเดินเท้า และบาทวิถี โดย
คุณภาพของพื้นท่ีสาธารณะประกอบด้วยปัจจัยหลายมิติท่ีมีความสมดุลท่ีจะสามารถสร้าง
ให้เกิดเส้นทางเดินเท้าท่ียั่งยืนท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากรโดยรวม
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบจากงานวิจัยของเส้นทางเดินเท้าท่ียั่งยืน และ
การวิเคราะห์ถึงโครงข่ายของระบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 

ปุณิกา ทองโสม (2561 , หน้า 7 - 9)  ได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีนโยบาย
สาธารณะ ดังน้ี 

นโยบายสาธารณะคือ การท่ีรัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า (Dye,  
1984, p. 1 อ้างถึงใน ปิยะนุช เงินคล้าย, ม.ป.ป หน้า 4) เป็นกิจกรรมท่ีรัฐใช้กระท าเพื่อ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม(Anderson, 1975, P. 3 อ้างถึงใน ปิยะนุช เงินคล้าย, ม.ป.ป., 
หน้า 5) นโยบายสาธารณะ มีความหมายอยู่สองลักษณะ ลักษณะท่ีหน่ึงหมายถึงกิจกรรม 
(Activities) อีกลักษณะ หมายถึง ศาสตร์ (Science) ท้ังสองลักษณะมีความสัมพันธ์กัน
โดยนโยบายสาธารณะเป็นศาสตร์ท่ีเกิดจากการศึกษานโยบายสาธารณะท่ีเป็นกิจกรรมจน
สะสมเป็นความรู้หรือวิชา (กวี รักษ์ชน, 2541, หน้า 3 อ้างถึงใน รมณ อินทวงษ์, 2556, 
หน้า 6) และเป็นแนวทาง หรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานของรัฐตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า อยู่
ภายใต้อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยก าหนดเป็นหลักการ 

จากค านิยาม หรือความหมายดังกล่าว สามารถผนวกรวมเอาแนวคิดของ 
นักวิชาการท้ังหมดเข้าด้วยกัน พอสรุปได้ว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ี
รัฐบาลประกาศหรือตัดสินใจเลือกว่าจะกระท า หรือไม่กระท าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยต้องค านึงถึงการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยรวมเป็นหลัก 

นอกจากความหมายของนโยบายสาธารณะแล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับ 
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีก าหนดนโยบายออกมา โดยท้ังน้ีได้
น ากรอบแนวคิดของ เจมส์ อี.แอนเดอร์สัน (โนเลจพาร์ค นามแฝง , 2555) มาก าหนด
นโยบายมีท้ังหมด 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1. การก่อตัวของปัญหานโยบาย ข้ันตอนน้ีเป็นการพิจารณาว่าปัญหา 
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ดังกล่าวเป็นปัญหาจริงหรือไม่ และเป็นสิ่งท่ีรัฐควรกระท าหรือไม่ 
2. การก่อรูปนโยบาย ข้ันตอนน้ีเป็นการเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา  

โดยวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสียในแต่ละทาง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุน – ผลประโยชน์ 
3. การตัดสินใจนโยบาย ข้ันตอนน้ีเป็นการตัดสินใจว่าจะใช้ทางเลือก 

ไหนดี โดยดูจากทางเลือกท่ีได้วิเคราะห์ไว้แล้ว โดยข้ันตอนน้ีจะตัดสินใจทางเลือกไปบังคับ
ใคร ใครเป็นคนใช้ สิ่งท่ีต้องการให้เป็น และใครเป็นผู้ตัดสินใจนโยบาย 

4. การน านโยบายไปปฏิบัติ ข้ันตอนน้ีเป็นการน านโยบายไปปฏิบัติ โดย 
หลังจากได้ตัดสินว่านโยบายอะไรท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถใช้แก้ไขปัญหาได้และจึง
เลือกน าไปปฏิบัติ 

5. การประเมินผลนโยบาย ช้ันตอนน้ีจะน ามาใช้หลังจาได้น านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติแล้ว โดยเป็นการวัดประสิทธิผลหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุว่า ใครจะประเมินผลนโยบาย และอะไรคือสิ่งท่ีเป็นผลจาก
นโยบายท่ีเราต้องการ 

นอกจากกรอบแนวคิดท่ีใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบายแล้ว ยังมี 
กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการท าความเข้าใจนโยบายอีกด้วย โดยกรอบทฤษฎีดังกล่าว
เป็นของโธมัส อาร์. คาย(โชคชัย อาษาสนา, 2554) ท่ีใช้ทฤษฎีตัวแบบ ท้ังหมด 9 ตัวแบบ 
ในการอธิบายระบบการเมืองและนโยบายท่ีจะสามารถท าให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน โดย
สามารถอธิบายได้พอสังเขป ดังน้ี คือ 

1. ตัวสถาบัน เป็นตัวแบบท่ีใช้อธิบายว่านโยบายท่ีได้จากการถูกก าหนด 
ข้ึนโดยผู้ก าหนดคือสถาบันหลักของรัฐ 

2. ตัวแบบกระบวนการ เป็นตัวแบบท่ีใช้อธิบายว่านโยบายสาธารณะเป็น 
กิจกรรมทางการเมือง โดยในทุกกระบวนการของนโยบายจะต้องมีการเมืองเกี่ยวข้อง 

3. ตัวแบบกลุ่ม เป็นตัวแบบท่ีใช้อธิบายว่านโนบายสาธารณะท่ีออกมาน้ี  
เกิดจากการประนีประนอมผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ โดยท่ีกลุ่มไหนมีพลังมากสุด 
ผลประโยชน์ก็จะเอียนเอียงไปในฝั่งน้ัน หรือกลุ่มท่ีมีพลังมากสุดจะได้รับนโยบายท่ี
เกื้อหนุนมากกว่า และรัฐจะพยายามออกนโยบายมาโดยให้เกิดความสมดุลกับทุกกลุ่ม 

4. ตัวแบบผู้น า เป็นตัวแปรท่ีใช้อธิบายให้เห็นภาพของนโยบายสาธารณะ 
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ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้น า ซึ่งผู้น าคือกลุ่มคนท่ีมีขนาดเล็กในสังคมท่ีมี
อ านาจทางการเมืองโดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอ านาจทางการเมือง การก าหนดนโยบาย
จึงเป็นการสั่งการลงมาให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติให้บรรลุผล ซึ่งจะมีลักษณะการบริหาร
จากบนลงล่าง โดยประชาชนไม่ได้ส่วนร่วมในนโยบาย 

5. ตัวแบบมีเหตุผล เป็นตัวแบบท่ีใช้อธิบายให้เห็นภาพของนโยบาย 
สาธารณะท่ีจะมีประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทุกกลุ่มในสังคม 

6. ตัวแบบส่วนเพิ่ม เป็นตัวแบบท่ีใช้อธิบายว่านโยบายดังกล่าวเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเดิมท่ีมีมาในอดีต โดยน าข้อผิดพลาด หรือจุดอ่อนมาแก้ไข 
ส่วนมากมักเกิดจากการท่ีนโยบายได้รับความสนใจมากอยู่แล้ว เมื่อเอามาแก้ไขข้อเสียหรือ
จุดอ่อนเล็กน้อยก็จะได้รับความช่ืนชอบ 

7. ตัวแบบทฤษฎีเกม เป็นตัวแบบท่ีใช้อธิบายว่านโยบายสาธารณะน่ี 
เกิดข้ึนเพราะใช้เพื่อคาดเดาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หน่ึง ท่ีมิอาจคาดเดาผลลัพธ์ ได้ 
สถานการณ์น้ันจะก าหนดแค่ผู้แพ้และผู้ชนะเท่าน้ัน 

8. ตัวแบบทางเลือกสาธารณะ เป็นตัวแบบท่ีใช้อธิบายว่านโยบาย 
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนเป็นนโยบายท่ีเปิดทางเลือกให้กับปัจเจกชน เน่ืองจากมองว่า ปัจเจกชน   
แต่ละคนล้วนมีเหตุผลและทุกคนล้วนต้องการสิ่งท่ีดีท่ีสุด 

9. ตัวแบบระบบ เป็นตัวแบบท่ีใช้อธิบายว่านโยบายสาธารณะท่ีเกิดข้ึนมา 
จากระบบซึ่งมีปัจจัยน าเข้า หรือแรงสนับสนุนจากประชาชน น าเข้าสู่ระบบการเมืองและ
ถูกกลั่นกรองมาจากระบบการเมืองเป็นนโยบาย ซึ่งนโยบายท่ีว่าน้ีต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนท้ังน้ี ตัวแบบท้ัง 9 ตัวแบบ ท าให้ได้ทราบว่า ใครเป็นผู้ก าหนด
นโยบายใช้หลักเกณฑ์อะไรในการก าหนด แม้แนวคิด 9 ตัวแบบ จะถูกคิดดันผ่านมาระยะ
หน่ึงแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์นโยบายได้เป็นอย่างดี 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

วรรณวิศา รัตนบุรี (2559 , หน้า 27 - 28)  ได้ท าการศึกษาทฤษฎีการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ ดังน้ี 
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กล้า ทองขาว (2548) กล่ าวว่า การน านโยบายสาธารณ ะไปปฏิบั ติ  เป็ น
กระบวนการจัดการและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ท่ี
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

จุมพล หนิมพานิช (2549) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายสาธารณะไปสู่การ
ปฏิบัติไว้ว่า เปิ่นการบริหารนโยบายขององค์การ ท่ีครอบคลุมท้ังการวิเคราะห์พฤติกรรม
องค์กรปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ความร่วมมือร่วมไของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อมของระบบ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อการบรรลุตามเป้หมายของนโยบาย 

สุรสิทธิ์  วชิรขจร (2549) กล่าวว่า การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบั ติเป็น
กระบวนการหรือวิธีการท่ีน านโยบายท่ีผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งจะมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องมากมาย เช่น การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนด
แนวทางปฏิบัติ   การเก็บรวบรวมข้อมูล การเจรจาต่อรอง เป็นต้น 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2551)กล่าวว่า การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป็นการ
น าหลักการหรือกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีผ่านการยอมรับและอนุมัติ โดยอยู่ในรูปแบบ
ของกฎหมายนโยบายระเบียบ ค าสั่งหรือรูปแบบอ่ืน ๆ มาสู่การปฏิบัติ 

วรเดช จันทรศร (2551) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ เปรียบเสมือนกลไกหลัก
ส าคัญในการด าเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เน่ืองจาก "นโยบาย" ก็
คือกิจกรรมต่างๆ ท่ีรัฐบาลได้จัดท าข้ึน หรือ "แผนงานหรือโกรงการ" หรือ แนวทางปฏิบัติ
ท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดข้ึน" เพื่อเจตนาในการแก้ไขปัญหา ท้ังในระยะสั้น        
และระยะยาว แต่ท่ีผ่านมานโยบายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส่งเสริมผลักดันให้เกิดผลส าเร็จจึง
ท าให้เกิดความล้มเหลวในการน าไปใช้ และเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ (สิ้นเปลืองงบประมาณ) สิ้นเปลืองเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงาน และสิ้นเปลือง
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการด าเนินนโยบายดังกล่าว 

สุวัฒน์ อินทรประไพ (2556) ได้กล่าวถึงกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสุดในการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ น่ันคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมองว่า ภาครัฐควรให้
ความส าคัญในการสร้างความเข้าใจในการด าเนินนโยบายหรือโครงการต่างๆ กับประชาชน         
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายโดยตรงเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่มท้ังฝ่ายการเมือง 
ระบบราชการ ข้าราชการ และผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญในการ
ด าเนินงาน เพราะนโยบายสาธารณะท่ีดี คือ ต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม และ
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ต้องมีกลไกบริหารของภาครัฐท่ีดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ วางแผนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ออกแบบโครงการ
และการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน โครงการท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งปัจจัยก าหนดความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ น้ัน
ต้องค านึงถึงบริบทท้ังภายในเละภายนอกองก์การ อันได้แก่ สภาพแวดล้อม เวลา 
ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน และนโยบายพื้นฐานท่ีมีอยู่ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์และ
เห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์เดียวกัน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมตามล าดับอย่างเหมาะสม 
และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ผู้มีอ านาจในการนโยบายไปปฏิบัติจะต้องได้รับการยอมรับอย่าง
แท้จริงและน านโยบายไปปฏิบัติ โดยพื้นฐานของธรรมาภิบาล 

 
4. ลักษณะและกิจกรรมการค้าหาบเร่แผงลอย 

กัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์ (2558,หน้า 9 - 11) ได้ท าการศึกษาลักษณะและ
กิจกรรมการค้าหาบเร่แผงลอย ดังน้ี 

เฉลิมพล ธรรมาวุธ (2542) ได้กล่าวถึงผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครว่า 
หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครมักจะกระจายอยู่ตามบริเวณชุมชนและศูนย์การค้าท่ีมี
คนอยู่อย่างหนาแน่นสภาพทางเศรษฐกิจของผู้มีอาชีพหาบเร่แผงลอยส่วนมากจะมาจาก
ครอบครัวท่ียากจน มีการลงทุนเพียงเล็กน้อย เป็นผู้ค้ารายย่อย ต้องหาเช้ากินค่ า เงินท่ี
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยน ามาลงทุนน้ัน ส่วนมากต้องกู้ยืมหรือซื้อสินค้าเงินเช่ือ แหล่งเงินกู้ของ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ได้แก่ เพื่อนหาบเร่ด้วยกันเอง จากธนาคารหรือทรัสต์ แต่ส่วนใหญ่
จากเอกชน ซึ่งการกู้เงินจากเอกชนน้ัน ผู้กู้ต้องเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงมาก สินค้าท่ีผู้มี
อาชีพหาบเร่แผงลอยจ าหน่ายอาจแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. อาหารส าเร็จรูปสามารถรับประทานได้ทันที เช่น อาหารท่ีหุง 
ต้มแล้ว เครื่องด่ืม และกับข้าวส าเร็จรูป 

2. อาหารท่ียังไม่ได้หุงต้ม ยังรับประทานในทันทีไม่ได้ เช่น  
อาหารสด พวกเน้ือสัตว์ ผัก อาหารแห้ง หรือของดอง 

3. เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ยา และดอกไม้ 
4. บริการและสินค้าอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ล็อตเตอรี่  

ซ่อมรองเท้า หมอดู 
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กุสุมา โกเศยะโยธิน (2526) ศึกษาแบบแผนการเข้าสู่อาชีพและความพึงพอใจใน
อาชีพของสตรีท่ีย้ายถ่ินเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสตรีท่ีประกอบ
อาชีพคนรับใช้, คนงานก่อสร้าง, คนงานโรงงาน และแม่ค้าหาบเร่ พบว่าผู้หญิงในแต่ละ
อาชีพยังต้องอาศัยเพื่อนและเครือญาติในการเข้าสู่อาชีพ เพียงแต่ว่าอาชีพท่ีต่างกันก็มี
ช่องทางการอาศัยเพื่อนและเครือญาติในการเข้าสู่อาชีพต่างกันไปด้วย ในเรื่องการ
เคลื่อนย้ายทางอาชีพของผู้หญิงท่ีท างานในแต่ละประเภท และพบว่าเดิมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแล้วเข้ามาประกอบอาชีพปัจจุบันในกรุ งเทพมหานคร อีกท้ังการศึกษาน้ียัง
พบว่าคนงานในโรงงานท้ังหมดมีความรู้สึกว่าตนถูกควบคุมในการท างานมาก มีคนงานใน
โรงงานจ านวนไม่น้อยท่ีได้แสดงความเห็นว่าปัจจัยท่ีพวกตนไม่พึงพอใจมากในการท างาน
คือเบื่อสภาพแวดล้อมในโรงงาน และการไม่พอใจกับภาวะการถูกควบคุมในการท างาน ท้ัง
จากหัวหน้าคนงานและมาตรฐานท่ีโรงงานต้ังไว้เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของสินค้าท่ี
ผลิตปรากฏการณ์ดังกล่าวของคนงานโรงงานคล้ายคลึงกับการศึกษาคนงานโรงงานท่ัวไป
ในเร่ืองภาวะออกห่างจากงาน(Alienation) 

เฉลิมพล ธรรมาวุธ (2542) ศึกษาเรื่องวิถีชีวิตผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว่า นิคมอุตสาหกรรมนวนครมีแรงดึงดูดจากคนต่างถ่ินให้
หลั่งไหลเข้ามาอาศัยและท างานอยู่ในพื้นท่ี แต่ทว่าโอกาสในการประกอบอาชีพในนิคม
อุตสาหกรรมซึ่งมีสภาพการเป็นสังคมเมืองภายใต้ระบบทุนนิยม ผู้มีความได้เปรียบทางการ
ศึกษา เงินทุน และทักษะความช านาญมักจะเป็นผู้ ท่ีได้รับเลือกให้ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือบริษัทเอกชน ซึ่งอยู่ในภาคเศรษฐกิจในระบบ ผู้ท่ีถูกจ ากัดโอกาสดังกล่าว   
จึงแสวงหาทางออกด้วยการประกอบอาชีพส่วนตัว (Self-employed) และอาชีพหน่ึงใน
น้ันคือการประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย เพราะเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องลงทุนมากนัก ไม่ต้อง
อาศัยความรู้ และทักษะความช านาญ รายได้พอท่ีจะเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้อยู่รอด
ในนิคมอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอาชีพหาบเร่แผงลอยต้องประสบกับ
ปัญหาบ้าง จากการมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน บางคนประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนในกา ร
ประกอบอาชีพกล่าวได้ว่าหาบเร่แผงลอยเป็นเสมือนตัวกลางเช่ือมต่อระหว่างเศรษฐกิจ
นอกระบบกับเศรษฐกิจในระบบ เน่ืองจากผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยเป็นผู้ค้าราย
ย่อยในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ซื้อสินค้าจากร้านค้าจากภาคเศรษฐกิจในระบบ ท าให้เกิด
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การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภาคเศรษฐกิจ อีกท้ังหาบเร่แผงลอยยังสนับสนุนให้ภาค
เศรษฐกิจในระบบด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นฤมล นิราทร (2547) ศึกษาเร่ืองกลุ่มหาบเร่แผงลอยอาหารของกรุงเทพมหานคร 
ในเขตคลองเตยและเขตดินแดง จากจ านวนผู้ค้าหาบเร่ 236 คน และผู้ค้าแผงลอยจ านวน 
508 คน พบว่า การคงอยู่และการขยายตัวของการค้าอาหารข้างทางในกรุงเทพมหานคร
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์การจ้างงาน อันเป็นผลจากการแข่งขันใน
ระดับโลกและกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานในระดับประเทศ โอกาสเป็น
แรงงานรับจ้างมีข้อจ ากัดมากข้ึน ท าให้แรงงานส่วนใหญ่หันมาประกอบอาชีพการค้า
อาหารหาบเร่แผงลอย ซึ่งการค้าอาหารข้างทางน้ีมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างรายได้ของ
ประชาชน สามารถระบุชัดจากความถ่ีในการซื้ออาหารหาบเร่แผงลอย จ านวนเงินท่ีผู้ซื้อ
จ่ายเพื่อซื้ออาหารในแต่ละวัน ตลอดจนทัศนะของผู้ซื้อต่อความจ าเป็นของการมีหาบเร่
แผงลอยในกรุงเทพฯ และมีตั วบ่งช้ีหลายประการท่ีบอกถึงความส าเร็จของการ
ประกอบการของผู้ค้าแต่ในละรายอัน ได้แก่ ตัวบ่งช้ีด้านความมั่นใจในตนเอง ความรู้
เกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบราคาถูกการวางแผนการเงินท าเลการค้าขายท่ีใกล้ชุมชน ท าเล
การค้าท่ีมั่นคง ท่ีอยู่อาศัยท่ีใกล้แหล่งท าการค้า ตัวบ่งช้ีด้านสินค้าซึ่งครอบคลุมด้านความ
สะอาด รสชาติ และราคาของอาหาร และตัวบ่งช้ีด้านผู้ค้าซึ่งครอบคลุมเร่ืองด้านอัธยาศัย
และความสะอาด  

 

วัตถุประสงค์ของการการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย 
1. เพื่อศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ี อ าเภอ 

บางละมุง จังหวัดชลบุรี 
3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมืองพัทยา 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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วิธีการด าเนินการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและผู้วิจัยสามารถเข้า

ไปในสถานการณ์จริงในการลงพื้นท่ีภาคสนาม ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีเจาะลึกมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเป็นตัวก าหนดวิธีวิจัยโดยมีข้ันตอนในการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ (ผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ)กลุ่ม
ผู้ประกอบการ และกลุ่มประชาชนโดยเทคนิคในการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยท าการแบ่งออกเป็น ประกอบด้วย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา รวมจ านวนท้ังสิ้น 15 คน ประกอบด้วย 
1)  ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีก ากับดูแลงานการจัดระเบียบหาบเร่แผงจ านวน  2  คน   

 2)  เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ จ านวน 5 คน 
 3) ผู้ประกอบกิจการหาบเร่แผงลอยหรือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมืองพัทยา 
จ านวน 4 คน 
 4) ประชาชนท่ีสัญจรไปมาในบริเวณหาบเร่แผงลอย จ านวน 4 คน 
 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษาวิจัย การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ในพื้นท่ีเมืองพัทยา อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังน้ี 
 
5.1 สาระส าคัญของผลการศึกษาวิจัย 
 เหตุผลส าคัญท่ีผู้ศึกษาเลือกศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นท่ีเมือง
พัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เน่ืองจากปัญหาส าคัญในการจ าหน่ายสินค้าในพื้นท่ี
สาธารณะของเมืองพัทยามีมาเป็นเวลานานยิ่งบริเวณตลาดวัดชัยมงคลถนนพัทยาใต้และ
ถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา ซึ่งมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากท าให้ได้รับ
ผลกระทบ   เป็นอย่างยิ่งบนทางเดินเท้าให้กับประชาชน 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ท าการศึกษาโดยอ้างอิงข้อมูลเอกสารราชการต่างๆและการ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหัวหน้างานเทศกิจ เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ และกลุ่มผู้ค้าหาบเร่
แผงลอยตลอดจนประชาชนท่ีสัญจรไปมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสรุปผลการปรับได้
ดังน้ี 
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5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 5.2.1 การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ก่อนมีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย มีผู้ค้าแผงลอยเข้ามาประกอบอาชีพ
จ าหน่ายสินค้าบนพื้นท่ีสาธารณะบนทางเท้าเป็นจ านวนมากบริเวณหน้าตลาดวัดชัยมงคล
ถนนพัทยาใต้ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และบ่อยครั้งท่ีผู้ค้าต้ังแผงลอยออกมาบน
พื้นผิวจราจรส่งผล   ให้ทางเดินเท้าของประชาชนมีพื้นท่ีน้อยลงยากแก่การสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน เมื่อมีการรุกล้ าพื้นผิวจราจรก่อให้เกิดการกระทบกระท่ังกับเจ้าหน้าท่ี
เทศกิจผู้บังคับใช้กฎหมายในการตรวจตราอ านาจหน้าท่ี โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน 
เน่ืองจากช่วงเวลาต้ังแต่ 18.00น. เป็นต้นไปบริเวณหน้าวัดชัยมงคลจะมีแม่ค้าพ่อค้า
จ านวนมาก เน่ืองจากมีแหล่งสถานบันเทิงบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงโรงแรมรวมถึงผู้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆมาใช้บริการร้านค้าหาบเร่แผงลอย 
 หลังจากน้ี พ.ศ. 2561 การเข้ามาของ นายสนธยา คุณปลื้ม จึงเกิดนโยบายท่ีเป็น
รูปธรรมในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบริเวณหน้าตลาดวัดชัยมงคล ถนนพัทยาใต้ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เมืองพัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการจัดระเบียบกับผู้ค้าก็เป็นเร่ือง
ยากท่ีผู้ค้าจะเข้าใจในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ตามนโยบายของท่านนายกเมือง
พัทยา เน่ืองจากผู้ค้าไม่สามารถท าการค้าได้อย่างท่ีเคยเป็น ท้ังยังโดนเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้าน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 ผู้ค้ายังมีการลั กลอบ
จ าหน่ายสินค้าอยู่เป็นประจ า สาเหตุส าคัญส่วนหน่ึงคือเจ้าหน้าท่ีเทศกิจไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี มีภารกิจหลายอย่างและบริเวณพื้นท่ีเมืองพัทยาค่อนข้าง
จะมีพื้นท่ีกว้างขวางต้องตรวจสอบหลายจุดเสี่ยงท่ีอาจเกิดอันตรายแก่นักท่องเท่ียว 
 5.2.3 แนวทางแก้ไขในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เมืองพัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญญา คือ การวิเคราะห์รูปแบบ
พื้นท่ีทางเท้าบริเวณท่ีต้องการจะจัดระเบียบมีเท่าใด สามารถจะตีเส้นเพื่อให้ผู้ค้ามีพื้นท่ี
จ าหน่ายสิ้นค้าเท่าใด ประชาชนสามารถมีพื้นท่ีทางเท้าในการสัญจรได้อย่างสะดวก ไม่ได้



96 
 

รับผลกระทบต่อการจ าหน่ายสินค้าของผู้ค้า และเคารพสิทธิ์ของผู้ใช้ทางสัญจรบริเวณหน้า
ตลาดวัดชัยมงคล รวมถึง วอล์คกิ้งสตรีท เพียงเท่าน้ีก็สามารถจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
ให้เป็นท่ีพึงพอใจ แก่ทุกฝ่ายได้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยที่ดี 
 5.3.1 ส ารวจความต้องการประชาชนในพื้นท่ีว่าต้องการให้มีการค้าหาบเร่แผงลอย 
หรือไม่หากประชาชนมีการให้มีการค้าหาบเร่แผงลอย จึงจัดสถานท่ีก าหนดเขตของผู้ค้าให้
ชัดเจน 
 

 
 

 
 
 
 
        
 
  

 
 
ตารางแสดงขั้นตอนการส ารวจความต้องการของประชาชน 

 
5.3.2 ก าหนดเวลาและพื้นท่ีขายให้ผู้ค้าให้ชัดเจน โดยท่ีก าหนดเวลาว่าผู้ค้า

สามารถขายได้เวลาใดและเลิกขายเวลาใด ก าหนดพื้นท่ีโดยมีการตีเส้นท่ีผู้ค้าสามารถต้ัง
วางขายบนทางเท้าจ าหน่ายสินค้าได้ รวมถึงให้ประชาชนมีพื้นท่ีสัญจรได้อย่างสะดวกและ
ท าความสะอาดพื้นท่ีทุกครั้งก่อนและหลังในการจ าหน่ายสินค้า 

 
 

 

ประชาพิจารณ ์

 

 

ต้องการให้มีหาบเร่แผงลอย 

 

ก าหนดเขตการค้าของหาบ
เร่แผงลอย   

 

ไม่ต้องการให้มีหาบเร่ แผงลอย 

 
จัดระเบียบไม่ให้ผู้ค้ากลับมาขาย

ได้อีก 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอ่ไป 
 5.4.1 การท าการศึกษาในพื้นท่ีอื่นๆ ใกล้เคียงเขตติดต่อกับเมืองพัทยาเพื่อให้ได้
งานวิจัยน้ีมีผลการศึกษาเชิงลึกมากข้ึน 
 5.4.2 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจึงควรมีการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อ
สามารถน าข้อมูลเชิงสถิติในความเช่ือมั่นของข้อมูล 
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ส านักงานคณะกรรการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และฉบับปรับปรุง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560). 

 
 

 
 


