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การจัดการการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ดร. นฤมล นิราทร2
บทนา
การค้าหาบเร่แผงลอยเป็นอาชีพอิสระประเภทหนึ่งทีค่ งอยู่มาเป็นเวลานานในกรุงเทพมหานคร การค้าส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็กกว่าธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดย่อม บางครั้งเรียกว่า “ธุรกิจขนาดจิ๋ว” หรือ Micro-enterprise เป็น
การค้าซึ่งใช้พื้นที่ข้างทาง เช่น ริมถนน ตรอก ซอย ทางเท้า เป็นพื้นที่ประกอบการค้า ในบางกรณีจึงเรียกว่า “การค้าข้างทาง”
คาว่า “หาบเร่แผงลอย” รวมการค้าสองลักษณะเข้าไว้ด้วยกัน คือ การค้าแบบเร่ขาย คือ เคลื่อนที่ได้ และการค้าบนแผงซึ่งอยู่
กับที่ แม้การค้าทั้งสองประเภทจะแตกต่างกัน แต่มักถูกเรียกรวม ๆ กันว่า “หาบเร่แผงลอย” สาหรับบทความนี้จะเรียก
รวมๆกันว่า “หาบเร่แผงลอย” เนื่องจากเนื้อหาของบทความเกี่ยวข้องกับการค้าข้างทาง ทั้งเคลื่อนที่และอยู่กับที่
บทบาททางเศรษฐกิจของหาบเร่แผงลอยมิได้จากัดอยู่ที่การสร้างงาน สร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่ผปู้ ระกอบอาชีพ
โดยเฉพาะผูด้ ้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และพยุงค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้น แต่มูลค่าการขายของหาบเร่แผงลอยซึ่งเป็น
การค้าภายในประเทศยังสร้างรายได้จานวนมากให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมและสนับสนุนการพึ่งตนเองของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย โดยบทบาทหลังนี้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ในทางสังคม หาบเร่แผงลอยอาหารนอกจากจะมีบทบาทใน
การลดปัญหาสังคม

อันเป็นผลจากการลดอัตราการว่างงานแล้ว ยังมีบทบาทสร้างทุนทางสังคมด้วย เพราะการประกอบ

อาชีพอิสระที่ประสบความสาเร็จ นอกจากจะเป็นการเสริมพลังทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการเมืองให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนี้
เป็นรายบุคคลแล้ว ยังนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ของพวกเขาและเป็นการสร้างทุนทางสังคมและสร้างประชาสังคม
ด้วย
การขยายตัวของหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเมือง
ต้องให้ความสาคัญต่อการจัดการการค้าหาบเร่แผงลอย เนื่องจากผลกระทบในหลายด้าน เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมือง การสัญจรของประชาชน รวมทั้งความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น มาตรการการจัดการหาบเร่แผงลอย
ปรากฏในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบัน ทั้งนีน้ โยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง จึงมีนัยของการ “จากัด” การประกอบอาชีพ แต่ในอีกด้าน
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หนึ่ง กรุงเทพมหานครก็มีนโยบายสนับสนุนการประกอบอาชีพขนาดเล็กเพื่อลดปัญหาความยากจนมาตั้งแต่ต้น นโยบายนี้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับรวมทัง้ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555-2559) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีฐานะทางเศรษฐกิจหลากหลาย งานศึกษาจานวนมาก (นภัส ศิรสิ ัมพันธ์ 2537; นฤมล นิราทร
2538; Nirathron, 1996; นฤมล นิราทร 2548; ธนาคารออมสิน, 2556) ยืนยันว่ามีผู้ค้าจานวนไม่นอ้ ยที่เป็นผู้มรี ายได้น้อย
แม้ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าผูค้ ้าที่ไม่ได้ยากจนจะมีจานวนมากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความเสมอไปว่าผู้ค้าที่เคยยากจนสามารถเลื่อน
ระดับฐานะทางเศรษฐกิจได้ แต่หมายถึงการมีผู้ค้าที่เป็นชนชั้นกลางเข้ามาใน “สนามการค้า” มากขึ้น ดังตัวอย่างของ นาย
สิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคณ
ุ ซึ่งเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี 1997 และได้ผันตัวเองจากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาสู่การเร่ขาย
แซนด์วิชข้างทาง (Thaipublica 2012; Siriwat Sandwich, 2013) และคลิปวิดิทัศน์เกี่ยวกับผู้คา้ ชนชั้นกลางที่มีการศึกษา
สูง (The Rockefeller Foundation, 2013) ปรากฏการณ์นสี้ ่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การจ้างงาน
ดังจะได้กล่าวต่อไป และที่สาคัญเช่นกันคือยังมีแรงงานต่างด้าวจานวนไม่น้อยหันมาประกอบอาชีพการค้าข้างทางด้วย แม้จะ
ยังไม่มตี ัวเลขยืนยันจานวนผูค้ ้าที่มอี ันจะกินและที่เป็นแรงงานต่างด้าว ปรากฏการณ์การขยายตัวของผู้ค้าสองกลุ่มนีไ้ ด้รับ
การยืนยันทั้งจากผูค้ ้า ผู้ซื้อ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ เจ้าหน้าที่ของสานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และ
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการชัดเจนเกีย่ วกับผู้ค้าข้างทางที่เป็นแรงงานต่างด้าว
บทความนี้มีวัตถุประสงค์นาเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการค้าหาบเร่แผงลอยใน
กรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้าหาบเร่แผงลอย การศึกษาของผูเ้ ขียนในปี 2548 ข้อมูล
จากธนาคารประชาชนในปี 2556 และการศึกษาภาคสนามเพิม่ เติมโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ องค์กรพัฒนา
เอกชน บทความเริ่มต้นจากการนาเสนอสถานการณ์การค้าหาบเร่แผงลอย คุณลักษณะบางประการของผู้ค้า พัฒนาการของ
การจัดการหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานครและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการเกีย่ วกับการจัดการหาบเร่แผงลอย
ในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณามิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งนี้เพื่อการดารงไว้ซึ่งบทบาทสาคัญในด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน การสร้างผู้ประกอบการ ตลอดจนความยั่งยืนของการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร

การค้าข้างทางในกรุงเทพมหานคร : ที่มาและคาอธิบายทางทฤษฏี
ที่มา
การค้าข้างทางในกรุงเทพมหานครเป็นวิถีชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม คาอธิบายต่อการปรากฏตัวของ
การค้าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ก็คอื การที่ผู้หญิงในฐานันดรไพร่ประกอบอาชีพค้าขายพื่อหารายได้ ควบคู่ไปกับอาชีพทานา
สถานที่ขายเป็น “ตลาดน้า”

หรือ “ตลาดเรือ” ลักษณะการค้ามีทั้งที่ขายอยู่กับที่และการพายเรือเร่ขายไปตามบ้านเรือน

ริมแม่น้าลาคลอง ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายถูกเกณฑ์แรงงานในระบบศักดินาและเป็นการค้าในเศรษฐกิจแบบยัง
ชีพ ไม่เน้นการขยายการค้า
คาว่า “หาบเร่แผงลอย” เกิดขึ้นจากการที่การค้าขยับขึ้นจากการค้าทางน้ามาเป็นการค้าทางบก โดยการค้าแบบไม่
อยู่กับที่หรือหาบเร่นั้นปรากฏในรูปของการหาบสินค้าเร่ขาย ตามถนน ส่วนการค้าแบบอยู่กับที่มปี รากฏตาม

“ตลาดบก”

นอกกาแพงพระนคร สินค้าที่ขายส่วนใหญ่คืออาหาร การค้าหาบเร่แผงลอยบนบกมีความสาคัญมากขึ้นเมื่อมีการสร้างถนน
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การคมนาคมหลักเปลี่ยนจากการคมนาคมทางน้ามาเป็นการคมนาคมทางบก ทั้งรัฐเองก็มีบทบาทสาคัญต่อการสนับสนุน
การค้าหาบเร่แผงลอย ด้วยการส่งเสริมให้มีตลาดนัดเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
ผู้ค้าข้างทางในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีทั้งชาวจีนและชาวไทย ผู้ค้าที่เป็นชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่วนผู้ค้าที่เป็น
ชาวจีนเป็นผู้ชาย การทีผ่ ู้หญิงไทยมีบทบาทในการค้าขายมากกว่าผูช้ ายไทย มีคาอธิบายว่ามีสาเหตุจากการเกณฑ์แรงงานใน
ขนบไพร่ แต่แม้เมื่อเลิกระบบไพร่และทาส ชาวไทยก็หันมายึดอาชีพทานาเป็นหลัก ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น มีแรงงาน
ชาวจีนเข้ามาเป็นจานวนมาก อาชีพค้าขายในพระนครจึงเป็นของผู้คา้ ชาวจีนเกือบหมด รวมทั้งมีมลู เหตุจูงใจที่ทาให้ชาวไทย
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เพราะในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 1 อาชีพทานาเป็น

อาชีพที่ทารายได้ดเี นื่องจากการขยายตัวของการส่งออกข้าวและราคาข้าวที่สูง ชายไทยยังมีค่านิยมรับราชการมากกว่า
เนื่องจากอาชีพราชการทาให้เลื่อนฐานะทางสังคมได้
การค้าข้างทางของชาวไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต่างจากกรณีของผู้ค้าชาวจีน ซึ่งการค้าข้างทางเป็นบันไดให้ก้าว
ไปสู่การเป็นชนชั้นนายทุน เส้นทางอาชีพของชาวจีนมักเริ่มต้นด้วยการเป็นแรงงานรับจ้าง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ทาให้ได้ค่าจ้าง
เร็วเมื่อเทียบกับอาชีพในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากชาวจีนต้องการส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในประเทศของตน จากการเป็น
แรงงานรับจ้าง ชาวจีนจานวนหนึง่ ขยับขึ้นสู่การประกอบอาชีพค้าข้างทาง และสะสมทุนจนเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขึ้น
สาหรับชาวจีนเหล่านี้ การค้าอาหารข้างทางจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อทางชนชั้นระหว่างการเป็นชนชั้นชาวนาในประเทศจีน สู่
การเป็นชนชั้นแรงงานและชนชั้นนายทุนในประเทศไทย
ชาวไทยเข้ามาประกอบการค้าข้างทางในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้ด้วยปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ประการ
แรกคือ การเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ค้าชาวจีนสู่การประกอบการขนาดใหญ่ขึ้น ประการทีส่ อง คือการจากัดการ
ประกอบอาชีพของชาวจีนและสนับสนุนให้ชาวไทยประกอบอาชีพการค้าและอุตสาหกรรมมากขึ้น ตามนโยบายรัฐนิยมของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เช่น ออกกฎห้ามผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอาหารชาวจีนเข้าไปค้าขายในที่ทาการของกระทรวงธรรมการ
และโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง ประการที่สาม ภาวะความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นขึ้นของชาวนาไทย อันเป็นผลจากการทีร่ าคาข้าวใน
ตลาดโลกตกต่าและเศรษฐกิจที่ตกต่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้นมา ชาวนาที่ทานาอยู่บริเวณชานพระ
นคร เช่นบริเวณพระโขนง สุขุมวิท และชาวนาจากที่ราบภาคกลาง เช่นสมุทรปราการและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขายที่นา
เข้ามาเป็น แรงงานรับจ้างในกรุงเทพฯ เนื่องจากเริ่มมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานฟอกหนังที่คลองเตย โรงงาน
ปูนที่บางซื่อ เป็นต้น
กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบกับรายได้ทตี่ กต่าลงของเกษตรกร
เป็นผลให้แรงงาน ในภาคเกษตรกรรมอพยพเข้าสู่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งส่วนหนึ่งยังเป็นผลจากการคมนาคมทีส่ ะดวกขึ้นจากการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ตัวอย่างรูปธรรมของการอพยพเหล่านี้ก็คือ การเกิดชุมชนแออัดหลายแห่ง
ในกรุงเทพฯ การเคลื่อนย้ายแรงงาน ทาให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้าและอาหารราคาถูก
การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการค้าข้างทางระบุว่า การที่อาชีพอิสระขยายตัวอย่างรวดเร็วนับแต่ปี พ.ศ.
2523 เป็นต้นมา เป็นผลจากสาเหตุ 2 ประการคือ นโยบายที่ม่งสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมโดยละเลยภาคเกษตรกรรมเป็นผล
ให้แรงงานชนบทอพยพเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และประการที่สองคือการขยายตัวของอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และภาค
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บริการอันเนื่องมาจากนโยบายทีเ่ น้นการผลิตเพื่อการส่งออกทาให้เกิดความต้องการแรงงานจานวนมาก แรงงานเหล่านี้เป็น
ลูกค้าสาคัญของผู้ค้าข้างทาง
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีทั้งที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครและผู้อพยพจากต่างจังหวัด แต่สดั ส่วนของผู้ประกอบอาชีพที่เป็น
ผู้อพยพจากต่างจังหวัดสูงขึ้น หากพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากงานศึกษาหลายชิ้นนับแต่งานศึกษาในปี พ.ศ. 2523 ของ
ประชุม สุวัตถี และคณะ (2523) ซึ่งนับเป็นงานศึกษาที่สาคัญเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
และเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกาลังพัฒนาเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่โดยเน้นการส่งออก งานศึกษาของประชุม
ระบุว่าผูค้ ้า หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครประมาณครึ่งหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานคร หลังจากงานศึกษาของประชุม
สุวัตถี งานศึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ชิ้น ในปี พ.ศ. 2526 และ 2534 ของกุสุมา โกเศยะโยธิน (2526) และเรณู สังข์ทองจีน
(2534) ตามลาดับ อธิบายการเข้าสู่อาชีพหาบเร่แผงลอยของผู้ประกอบอาชีพสตรีที่เป็นผู้อพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยสาเหตุของความยากแค้นในภาคเกษตรกรรมและปัญหาการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและ
ชนบท งานของกุสุมาแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ประเด็นการอพยพของชาวชนบทเริ่มเป็นที่ปรากฏชัดแล้ว ส่วนงาน
ของเรณูศึกษาผู้ค้าหาบเร่สตรีโดยเฉพาะ และเป็นการศึกษาที่ในช่วงเดียวกับที่นโยบายของรัฐในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ส่งเสริมการประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็กในเขตเมือง โดยเน้นที่กลุ่มผู้ค้าหาบ
เร่แผงลอย งานศึกษาทั้งสองชิ้นนี้สะท้อนถึงการปรับตัวของแรงงานอพยพจากภาคเกษตรในชนบทเข้าสู่อาชีพผู้ค้าหาบเร่แผง
ลอยในเมือง การค้าข้างทางซึ่งเป็นอาชีพที่ทาให้ชาวจีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สามารถเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจได้ กลายเป็น
อาชีพที่ช่วยให้แรงงานย้ายถิ่นจากชนบทของไทย มีรายได้ และก้าวพ้นจากความยากจน และยิ่งไปกว่านั้น ในหลายกรณียัง
ช่วยให้ผู้ค้าเหล่านี้สามารถสะสมทุน ขยายการประกอบอาชีพ และเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจได้
คาอธิบายทางทฤษฏี
ตามกรอบแนวคิดเดิม การปรากฏตัวและคงอยู่ของการค้าข้างทางในกรุงเทพมหานครอธิบายได้ในสอง ระดับแรก
เป็นการอธิบายด้วยทฤษฎีระบบโลกที่เสนอว่า กิจกรรมการค้าข้างทางซึ่งเป็นกิจกรรมในเศรษฐกิจแบบชาวนา ขยายตัว
เนื่องจาก มีบทบาทในการ “ผลิตซ้า” ระบบทุนนิยม ด้วยการเสนอสินค้าและบริการราคาถูกให้แก่แรงงาน ทาให้ช่วยลดค่า
ครองชีพ แรงงานสามารถดารงชีวิตด้วยค่าจ้างแรงงานที่ต่า ทาให้นายทุนสามารถดึงเอามูลค่าส่วนเกินออกไปได้มากขึ้น ใน
ระดับทีส่ อง เป็นการอธิบายในระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อ้างอิงกับทฤษฎีทวิลักษณ์ ซึ่งเสนอว่าการเข้าสู่อาชีพการค้าข้าง
ทางเป็นกลยุทธ์เพื่อการอยูร่ อด ของกาลังแรงงานสารอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูม้ ีรายได้น้อย การศึกษาต่า เนื่องจากแรงงาน
เหล่านี้ ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในเศรษฐกิจภาคทางการได้ แสดงนัยว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเพื่อการอยู่รอด และ
เป็นอาชีพชั่วคราวตราบเท่าทีผ่ ู้ประกอบอาชีพไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในเศรษฐกิจภาคทางการ
อย่างไรก็ตามการคงอยู่ของการค้าหาบแผงลอย ตลอดจนสถิติจานวนผู้ค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งตัวเลขจากการ
สารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติระหว่างปี 2539-2543 เป็นเครื่องยืนยันถึงการคงอยู่และขยายตัวของการค้าข้างทางใน
กรุงเทพมหานคร ภาวะเศรษฐกิจตกต่าในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นผลให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานเป็นจานวนมาก ทาให้มี
แรงงานเข้าสู่อาชีพการค้าข้างทาง กรอบคิดข้างต้นจึงมีข้อจากัดในการอธิบายการปรากฏตัวและคงอยู่ของการค้าขนาดเล็กใน
กรุงเทพมหานคร จึงจาเป็นต้องมีทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดชุดใหม่
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การอธิบายของกรอบคิดชุดใหม่คอื การปรับเปลี่ยนในกระบวนทัศน์การจ้างงานในระดับสากล อันสืบเนื่องมาจาก
การแข่งขันที่เข้มข้นในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม กระแสโลกาภิวัตน์ทาให้ความสามารถของแต่ละประเทศในการกากับ
ดูแลควบคุมภาวะเศรษฐกิจของตนลดน้อยลง ความไม่แน่นอนสูงขึ้น อันเป็นผลให้ “ความยืดหยุ่น” ในการจ้างงานมี
ความสาคัญ

การประกอบอาชีพการค้าข้างทางมีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอันเป็นผลจากวิกฤตการณ์

การจ้างงาน ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนในการผลิตที่เป็นภาคทางการ อันเกิดจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นก่อให้เกิด
ข้อจากัดในการทางานในฐานะแรงงานรับจ้าง ส่งผลให้การประกอบอาชีพอิสระมีความสาคัญมากขึ้น คาอธิบายชุดหลังนี้ได้รับ
การยืนยันจากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555 สัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่ว
ประเทศเพิม่ ขึ้นในกลุ่มแรงงานทุกระดับการศึกษา (สศช. , 2556) ในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ การประกอบอาชีพอิสระจึงมี
ความสาคัญในการสร้างงานและรายได้
การค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร : ข้อมูลจากเอกสาร
สถิติจากสานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในระหว่างปี 2539 ถึง 2543 “ผู้เร่ขาย ผู้ร้องขาย ผู้ขายหนังสือพิมพ์” ใน
กรุงเทพมหานคร มีจานวนมากกว่าสองแสนคนในแต่ละปี และบางปีเช่นในปี 2542 และ 2543 ซึ่งเป็นช่วงหลังเศรษฐกิจ
ฟองสบู่แตกในปี 2540 มีผู้ค้ามากกว่าสามแสนคน ในขณะที่สถิติของกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเก็บเฉพาะผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบน
ทางเท้า ระบุว่ามีผู้คา้ ประมาณสองหมื่นคน หรือร้อยละ 10 ของตัวเลขสานักงานสถิตแิ ห่งชาติกว่าสิบปีหลังจากนั้น คือในปี
2556 จานวนผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายในจุดผ่อนผันมีจานวน 21,065 ราย เป็นผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน 18,790 ราย
สถิติ “หาบเร่แผงลอย” ในจุดผ่อนผันของกรุงเทพมหานครปรากฏในตารางที่ 1 (ส่วนสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติไม่
สามารถสืบค้นได้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการรายงานข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ) สินค้าที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ขายมีหลากหลาย แม้ว่าในภาพรวมสินค้าประเภทอาหารจะมีสัดส่วนค่อนข้างสูง
ตารางที่ 1 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผัน ระหว่งปี 2540 ถึง 2556
จุดผ่อนผัน
ปี
จานวนจุด
ผู้ค้า
2540
284
16,937
2550
668
20,606
2551
667
17,329
2552
666
17,329
2553
666
20,275
2554
773
22,573
2555
726
21,065
2556
726
21,065
ที่มา: นฤมล นิราทร (2548) และ สานักเทศกิจ (2013)
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สถิติผคู้ ้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพชั้นในเขตหนึ่งในปี 2553 ระบุว่ามีผู้ค้าทั้งในและนอกจุดผ่อนผันจานวน
2,648 ราย ผู้ค้าร้อยละ 16.9 เท่านั้นที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต นอกนั้นเป็นผู้ค้าที่มาจากเขตอื่นๆ หรือ จังหวัดอื่นๆ ผู้ค้าที่
ขายเครื่องประดับและของใช้ส่วนบุคคลมีจานวนสัดส่วนสูงสุดคือร้อยละ 35.42 ผู้ค้าร้อยละ 26.82 ขายอาหาร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอาหารในเขตกรุงเทพชั้นในเขตหนึ่ง พ.ศ. 2553
สินค้าที่ขาย
เครื่องประดับ ของใช้ส่วนบุคคล
อาหาร
เสื้อผ้า
ของใช้ในบ้าน
อื่นๆ
รวม
ที่มา : สานักงานเทศกิจ (2553)

จานวนหาบเร่แผงลอย
938
710
130
187
683
2,648

จานวนผู้ค้า
938
710
130
187
683
2,648

ร้อยละ
35.42
26.82
4.90
7.06
25.80
100.0

แม้ความหลากหลายของสินค้าที่ขายย่อมสะท้อนถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ แต่สถิติผู้คา้ ข้างต้นไม่ได้สะท้อน
จานวนผู้ค้าที่แท้จริง จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สานักเทศกิจทั้งในส่วนกลาง และ ระดับเขต รวมทั้งข้อมูลจาก สื่อสังคม
(Social Media) จานวนหนึ่ง ยืนยันว่าจานวนผู้ค้านอกจุดผ่อนผันมีจานวนมากขึ้น กรุงเทพมหานครต้องดาเนินการจัดระเบียบ
การค้าหาบเร่แผงลอยในหลายพื้นที่ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คลองหลอด โบ๊เบ๊ สยาม ปากคลองตลาด เป็นต้น (โปรดดู
http://www.youtube.com/watch?v=HSiQMGvZ6Qw)
ปัญหาการกีดขวางการสัญจรของหาบเร่แผงลอย ยังกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคม เมื่อปรากฏว่ามีการตั้งกลุ่ม
Facebook โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่ แผงลอย (https://www.facebook.com/saynostall) ณ วันที่ 7 เดือน
มกราคม 2557 มีผู้ลงทะเบียนกด Likes จานวน 2,078 คน
ผู้ค้าเป็นใครมาจากไหน และมีคุณลักษณะอย่างไร
ข้อมูลจากเอกสารและงานศึกษาเกี่ยวกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจานวนหนึ่งระบุว่า ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาไม่เกิน 6 ปี แม้ว่าจะมีผู้ค้าบางส่วนได้รับการศึกษาในระดับปริญญา ผู้ค้าจานวนไม่น้อยเป็นผู้ค้าสูงอายุ คืออายุ
มากกว่า 60 ปี ( เรณู สังข์ทองจีน 2534 ; Sirisamphand and Szanton, 1986; Nirathron 1996; นฤมล นิราทร
2538; นฤมล นิราทร 2548; ธนาคารออมสิน 2556) จากงานเหล่านี้สามารถจาแนกผูค้ ้าออกได้เป็นสามระดับคือ ระดับ
ยังชีพหรือต่ากว่า ระดับมีเงินออม และ (ประสงค์) ขยายการประกอบอาชีพ การศึกษาในปี 2548 ระบุว่า สาหรับผู้ค้า
ระดับยังชีพหรือต่ากว่า การมีรายได้ระดับเลี้ยงชีพหรือไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เป็นปัญหาเศรษฐกิจทีส่ ่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว ความสูงอายุ ปัญหาหนี้สิน การตกเป็นเหยื่อของ “บริโภคนิยม” เป็นผลให้รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่ายในครอบครัว ผู้ค้าบางคนเผชิญกับการรุกของการค้าทันสมัย ต้องกลายเป็นผู้ค้าแผงลอยที่มีรายได้ระดับ
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เลี้ยงชีพ ผู้ค้าจานวนหนึ่งประสบปัญหาไม่มีพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จที่สาคัญคือแหล่ง
วัตถุดิบราคาถูก
สาหรับผู้ค้าที่มเี งินออม การก้าวพ้นจากการเป็นผู้ค้าระดับยังชีพสู่การมีเงินออม เป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการ
สนับสนุนจากครอบครัว การอดออม การมีพื้นที่ที่เอื้ออานวยต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านเครือข่ายทาง
สังคมซึ่งในหลายกรณีเป็นที่มาของ “ความรู้” ที่จาเป็น เช่น ความรูด้ ้านการเงิน และการผลิต ส่วนผู้คา้ ทีส่ ามารถขยับขยาย
การประกอบอาชีพ นอกจากจะเป็นผลจาก ความรู้ และ ความมุ่งมัน่ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยเอื้อต่าง ๆ เช่น
การมีทุนของตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัว เครือข่ายทางสังคม และ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ประเด็นทีส่ าคัญก็คือ สาหรับผู้ค้าทุกระดับ ทาเลประกอบการค้ามีความมั่นคงและอยู่ใกล้ทชี่ ุมชน ถือเป็น
“ปัจจัยความสาเร็จ” ที่มีความสาคัญ รองลงมาจากความมั่นใจในตนเอง ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนการค้า
และการเงิน ความรู้เหล่านี้ ในหลายส่วนมาจากเครือข่ายทางสังคมของผู้ค้า การมีมีทุนของตนเอง ก็มีความสาคัญเช่นกัน
ความจากัดของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทาให้ผู้คา้ บางรายต้องแสวงหาทางออกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่
ประกอบการค้าในพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดผ่อนผัน เช่น การใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่น3 และผู้มีอิทธิพลใน
พื้นที่ ในอีกด้านหนึ่งความจากัดในพื้นที่การค้าทาให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ขาย ดังกรณีผู้ค้าใน
หมู่บ้านนักกีฬา ในเขตสะพานสูงรวมตัวกันเป็น “สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา” ซึ่งแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหา
จากพื้นที่ของทางราชการ แต่ก็เป็นกรณีศึกษาการรวมกลุ่มที่น่าสนใจ4
อัตราค่าปรับขั้นสูงสุดต่อการประกอบการค้านอกจุดผ่อนผันคือ 2,000 บาท และแม้ว่าค่าปรับที่สานักงานเทศกิจ
จัดเก็บจากผู้ค้าที่ฝา่ ฝืนมาตรา 20 ของ พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดจะเป็นจานวนที่ค่อนข้างสูง (โปรดดูตารางที่ 3) แต่
หากพิจารณาพัฒนาการของนโยบายและมาตรการต่างๆในตารางเดียวกัน ก็อาจกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่
ค่อนข้าง “ผ่อนปรน” กับผู้ค้า

3

ประเด็นนีไ้ ด้รับการยืนยันจากผู้คา้ หาบเร่แผงลอยในงานศึกษาตั้งแต่ปี 2548 และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของสานัก
เทศกิจในปี 2556 ปรากฏการณ์นเี้ ป็นคาอธิบายหนึ่งต่อการทีผ่ ู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครมีจานวนมากขึ้น
นอกเหนือไปจากคาอธิบายที่พาดพิงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4
สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา จากัด เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ค้าบนลานเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา เป็น
ที่รู้จักกันในชื่อ “ลานเศรษฐกิจ” ผู้ค้ากลุ่มนีเ้ ริม่ เข้ามาขายสินค้าบนลานเศรษฐกิจของหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยการ
เคหะแห่งชาติได้ทาการตีเส้น แบ่งล็อคให้ผู้ค้าและเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน ต่อมาการเคหะฯขับไล่กลุม่ ผู้ค้าออกจากพื้นที่
ดังกล่าว เนื่องจากผู้ค้าจากอาคารพาณิชย์ในบริเวณเดียวกัน ร้องต่อศาลปกครองว่าการเคหะแห่งชาตินาพื้นที่ส่วนกลางของ
ชุมชนมาหาผลประโยชน์ ผู้ค้าจึงได้ร่วมกันตั้งกลุ่มออมทรัพย์สะสมทุนเพื่อนาไปใช้ในการลงทุนหาพื้นที่ทาการค้าขายในอนาคต
หากถูกขับไล่ ปลายปี 2549 กลุ่มออมทรัพย์นี้ได้ยกฐานะเป็น “สหกรณ์” เป้าหมายหลักของการจัดตัง้ สหกรณ์ คือการมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ทาการค้าได้ ส่วนเป้าหมายรองคือต้องการช่วยจัดหาสินค้า และวัตถุดิบมา
จาหน่ายให้สมาชิกในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายในเพื่อจัดหาทุน และแหล่งทุน
ให้กับสมาชิก เพื่อไม่ให้สมาชิกต้องถูกเอาเปรียบเรื่องดอกเบี้ยจากเงินกู้นอกระบบ (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
2554)
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นอกจากผู้ค้าชาวไทยแล้วพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังมีผู้ค้าทีเ่ ป็นแรงงานต่างด้าวด้วย แม้ในปัจจุบันยังไม่มีสถิติ
ชัดเจนว่าผู้ค้าเหล่านี้มีจานวนเท่าใด จัดการเรื่องพื้นที่ขายอย่างไร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจ และ ผู้ค้าชาวไทย
ในเขตกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางยืนยันว่า ผู้ค้าที่เป็นแรงงานเหล่านี้มีทั้งที่เป็นผู้รับจ้างขายโดยรับค่าจ้างและผูค้ ้าที่ประกอบ
อาชีพอิสระ และมีพัฒนาการด้านอาชีพในทิศทางที่ใกล้เคียงกับผู้ค้าชาวไทย ซึ่งผู้ศึกษาเสนอไว้ในปี 2548 (นฤมล นิราทร
2548)
การค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาชีพที่เคยช่วยให้ชาวจีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และชาวชนบท
ของไทยในเวลาต่อมา มีรายได้เลี้ยงชีพ และ สะสมทุนได้ กลายเป็นอาชีพที่ช่วยให้แรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านทีม่ ี
การพัฒนาเศรษฐกิจด้อยกว่า สามารถมีรายได้เลีย้ งชีพ และ สะสมทุนได้ ในยุคเศรษฐกิจไร้พรมแดน
นโยบายของรัฐบาล
ในด้านนโยบายของรัฐเกีย่ วกับการค้าหาบเร่แผงลอย จะพบว่านโยบายระดับท้องถิ่นสะท้อนชัดเจนถึงท่าทีที่ก้ากึ่ง
ระหว่างการยอมรับและปฏิเสธการค้าหาบเร่แผงลอย ในขณะที่นโยบายระดับชาติซึ่งให้การสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลาดับ มาตรการที่มีความสาคัญเช่นกันคือ มาตรการคุ้มครองทางสังคม (Social
protection) ซึ่งสร้างหลักประกันพื้นฐานในการดารงชีวิตให้แก่ผู้คา้
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะมีนโยบายอย่างชัดเจนในการจากัดการขยายตัวของการค้าหาบเร่แผงลอย แต่
ในทางปฏิบัติกรุงเทพมหานครก็ใช้นโยบายผ่อนปรนดังได้กล่าวแล้ว กรุงเทพมหานครยังสนับสนุนในรูปเงินสงเคราะห์ให้
ประชาชนประกอบอาชีพการค้าขนาดเล็กเพื่อสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน ตั้งแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่
1 (พ.ศ.2520-2524) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงระยะที่ 2 ของแผน 12 ปี กรุงเทพมหานคร (2555-2559) แม้ว่า
ในทัศนะของกรุงเทพมหานคร หาบเร่แผงลอยเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ดังพบว่าใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครบางฉบับมีการกาหนดนโยบาย”จากัด” การประกอบอาชีพอย่างชัดเจน เช่นในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2530-2534) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535- 2539) ซึ่งระบุปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองอันเกิดจากการค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าและทางสาธารณะ

ทาให้มีการตั้งเป้าหมายจัดระเบียบหาบเร่

แผงลอยเพื่อควบคุมพื้นที่ทาการค้าและลดจานวนหาบเร่แผงลอย แต่หลังจากนี้แล้ว ไม่ได้มีการระบุมาตรการที่ชัดเจนใน
ลักษณะนี้อีก และในทางตรงกันข้ามกลับมีการกาหนดจุดผ่อนผันให้ค้าขายมากขึ้น (ดูตารางที่ 1 และ 3 ประกอบ)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับต่อๆมา ยังคงระบุชัดเจนถึงความสาคัญของการประกอบอาชีพอิสระ ในฐานะเครื่องมือลด
ปัญหาความยากจน และ สนับสนุนการพึ่งตนเอง โดยมาตรการสนับสนุนปรากฏในรูปการให้เงินสงเคราะห์ และ ฝึกอาชีพ
ในปี 2554 กรุงเทพมหานคร ริเริม่ โครงการ “หาบเร่เสน่หเ์ มือง” กาหนดนาร่องใน 5 พื้นที่ แต่ดาเนินการได้ใน 3 พื้นที่ คือ
“หาบเร่ เสน่ห์ดอกไม้” เขตปทุมวัน “หาบเร่ เสน่ห์แฟชั่น”ย่านประตูน้า และ “หาบเร่ เสน่ห์กรุงเก่า”เขตบางกอกใหญ่
การดาเนินการให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ค้า ประชาคมในพื้นที่ ซึ่งรวมภาคธุรกิจด้วย โดยให้ความสาคัญต่อความ
เป็นระเบียบสวยงาม ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนา ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในปี 2555 กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตารวจนครบาลได้เห็นพ้องกันว่า การค้าหาบเร่แผงลอย จะไม่หมด
ไปจากกรุงเทพมหานคร และเห็นว่าควรจัดระเบียบ “เพื่อให้เป็นเสน่ห์ของเมือง และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก” รวมทั้ง
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การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ค้าและประชาชนผู้ใช้พื้นที่สาธารณะ (มติชน, 20 กุมภาพันธ์ 2555, น. 10) โดยกรุงเทพมหานครได้
กาหนดหลักเกณฑ์การเป็นจุดผ่อนผัน รวมทั้ง ข้อห้ามการตั้งวางสินค้าไว้ด้วย (ข่าวสด, 2555) การจัดระเบียบนี้นอกจากจะ
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าแล้ว ยังเป็นผลจากการที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน
โลก” (The World’ s Best Award 2012) เป็นครั้งที่ 4 จากการลงคะแนนของนักท่องเที่ยวและผู้อา่ นนิตยสาร “Travel
and Leisure” โดยปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญคือการมีหาบเร่แผงลอยเป็นจานวนมาก นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าได้สะดวกและ
ประหยัด
นับตั้งแต่ปีที่สถาปนากรุงเทพมหานคร การจัดการเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการ
พัฒนาเป็นลาดับ โดยเฉพาะในด้านการตรากฏหมายที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมผู้เร่ขาย และ เทศบัญญัตคิ วบคุมแผงลอย ซึ่งตราในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. 2519 มา
จนถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข ซึ่ง
ตราในปีเดียวกันเช่นกัน คือ พ.ศ. 2535 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และ
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย ซึ่งตราในปีเดียวกัน
คือ พ.ศ. 2545 กฏหมายเหล่านีก้ าหนดให้กรุงเทพมหานคร กาหนดจุดผ่อนผันให้วางขาย และ ห้ามวางขาย รวมทั้งกาหนด
แนวทางปฏิบัติของผู้ค้าในการขายของในพื้นที่สาธารณะ เช่น ผู้ค้าต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบการค้า ต้องแสดงบัตรอนุญาต
สินค้าที่ขายจะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกับที่ได้ขออนุญาตประกอบการค้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังกาหนดแนวทางปฏิบัติในการ
จาหน่ายสินค้าประเภทอาหารไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การแต่งตัวของผู้ค้า การรักษาความสะอาดของร่างกาย การรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร เป็นต้น
กฎหมายข้างต้นนอกจากจะมีเพื่อการกากับดูแลการค้าหาบเร่แผงลอยแล้ว ยังมีนัยสาคัญของการ “ยอมรับ” การคง
อยู่ของการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร แม้ในทางปฏิบตั กิ ารบังคับใช้กฏหมาย “ไม่เคร่งครัด” เมื่อพิจารณา
เชื่อมโยงกับจานวนหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร และการปรากฏตัวของการค้าหาบเร่แผงลอยในบางพื้นที่ที่ไม่ได้
อนุญาตให้มีจดุ ผ่อนผันให้ค้า
ในด้านนโยบายของรัฐ พบว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2515-2519) ส่วนนโยบายที่สะท้อนอย่างชัดเจนถึงการยอมรับประกอบอาชีพอิสระในฐานะเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาความยากจน ปรากฏตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2520-2524) ประเด็นที่น่าสนใจ
ก็คือ ทัศนะของรัฐต่อการประกอบอาชีพการค้าหาบเร่แผงลอยขยายต่อยอดจากการเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)

ไปสู่การเป็นกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

ทางเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555-2559) การจัดตั้งโครงการธนาคารประชาชนเพื่อสนับสนุน
การประกอบอาชีพขนาดเล็กในปี 25445 เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงบทบาทความสาคัญของการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก
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ธนาคารประชาชนเปิดดาเนินการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีความประสงค์กู้
เงินไปเป็นทุนประกอบอาชีพ เป้าหมายสาคัญคือ ส่งเสริมให้เกิดการออมต่อเนื่องขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สร้าง
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ต่อการสร้างรายได้ของประชาชน และท่าทีที่ชัดเจนของรัฐต่ออาชีพนี้ ข้อมูลจากธนาคารออมสินยืนยันว่าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
จานวนหนึ่งสามารถเขยิบฐานะจากผู้ค้าระดับยังชีพ เป็นผู้ค้าทีม่ ีเงินออม และ ขยายกิจการได้ (ธนาคารออมสิน 2556)
ในประเด็นการคุ้มครองทางสังคม ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้รับการคุ้มครองทางสังคมมากขึ้นเป็นลาดับทั้งในด้าน
สุขภาพ (พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546
และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2552) และ ประกันสังคม (มาตรา 40 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2554 และเป็นการคุ้มครองโดย
สมัครใจ ในกรณีเจ็บป่วย เสียชีวติ ทุพพลภาพ และ บาเหน็จชราภาพ) รวมทั้งเงินบานาญชราภาพ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์
ทางเลือกที่ 3 ของ ประกันสังคมตามมาตรา 40 เป็นที่น่าสังเกตว่า การได้มาซึ่งการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพและ
ประกันสังคมข้างต้น เป็นผลจากการ “ขับเคลื่อน” อย่างยาวนานและต่อเนื่องของภาคประชาสังคม (Nirathron, 2013).

อาชีพและรายได้ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และ สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน (ธนาคารออมสิน 2556, น.
33)
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ตารางที่ 3 พัฒนาการนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าหาบเร่แผงลอย
ปี
2516-2520
1.นายชานาญ
ยุวบูรณ์
2.นายอรรถ
วิสูตรโยธาภิบาล
3.นายศิริ สันตะบุตร
4.นายสาย
หุตะเจริญ
5.นายธรรมนูญ
เทียนเงิน

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
2516 -ประสานกับตารวจจับกุมผูฝ้ ่าฝืน ซึ่งได้ผลในระยะ
สั้น
-กวดขันการรักษาความสะอาด มีการเชิญชวนบุคคลที่
เป็นที่รู้จักในสังคม ดารา มาร่วมรณรงค์ทาความสะอาด
ถนนย่านสาคัญ เช่น ประตูน้า สะพานควาย
ซึง่ ได้ผลในระยะสั้น
-2516-2518 รณรงค์เช่นเดียวกับสมัยก่อนหน้า
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมผู้เร่ขาย พ.ศ.
2519 และเทศบัญญัตคิ วบคุมแผงลอย พ.ศ. 2519 มีผล
บังคับใช้
-กาหนดคาจากัดความ “ผู้เร่ขาย” และ “แผงลอย”
-การเร่ขาย และ ตั้งแผงลอยในที่สาธารณะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-มีการรณรงค์และใช้มาตรการเด็ดขาดและจริงจัง ทาให้
ผู้ค้าเดินขบวนร้องเรียนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
หาทางประนีประนอม
-การใช้มาตรการเด็ดขาดกระทาได้สาเร็จในบางจุด เช่น
บริเวณถนนสิบสามห้าง บางลาพู

มาตรการเชิงบวก
-ให้ผู้ค้าเข้าไปจาหน่ายในตลาดสดของราชการ
เอกชน
-ผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2515-2519 :
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
-สนับสนุนการมีงานทา
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ปี
2520-2522
นายชลอ ธรรมศิริ

2522-2524
นายเชาวน์วัศ
สุดลาภา

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
-ใช้มาตรการเด็ดขาดและจริงจังเช่นเดียวกับสมัยก่อนหน้า
แก้ปัญหากลุม่ หาบเร่แผงลอยริมคลองมหานาค ซึ่งยึด
คลองมหานาคเป็นที่จอดเรือขนาดต่างๆ และ จอดประจา
ตลอดปี ประมาณ 400-500 ลา
-แก้ปัญหาอุปสรรคการรณรงค์จดั ระเบียบซึ่งเกิดจากความ
ขัดแย้งกับกรมตารวจด้วยการทดลองจัดตั้ง “ตารวจ
เทศกิจ” โดยความยินยอมของกรมตารวจและก.พ.
“ตารวจเทศกิจ” เป็นอัตรากาลังของกรมตารวจ โดย
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบเงินเดือนและงบค่าใช้จ่าย

มาตรการเชิงบวก
-ขอความร่วมมือจากตลาดสดของราชการ เอกชน
ทุกแห่งให้ผู้ค้าเข้าไปจาหน่าย และ ได้รบั ความ
ร่วมมืออย่างดีจากเจ้าของตลาดโดยไม่เก็บค่าเช่าใน
ระยะต้น หลังจากนั้นจึงเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราที่
เป็นธรรม แต่ผู้คา้ ยังสมัครใจวางขายบนทางเท้า
-มีการดาเนินการจับกุมกลุ่มบุคคลผู้แสวงหา
ประโยชน์จากผู้ค้า ซึ่งอ้างตัวเป็นผูแ้ ทนไปเจรจากับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเรียกเก็บเงินประจาจากผู้ค้า
-ผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่

มาตรการที่เคยใช้อ่อนลง

-ปี 2522-2524 ผ่อนผันมากขึ้น เนื่องจาก
วิกฤตการณ์น้ามัน

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2520-2524 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 1
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก เพื่อลดปัญหา
ความยากจน โดยการให้ทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ
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ปี
2524-2528
1. พลเรือเอกเทียม
มกรานนท์
2. นายอาษา
เมฆสวรรค์

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
มาตรการเชิงบวก
-ยกเลิก“สานักตารวจเทศกิจ” ในปี 2525 เนื่องจาก กรม -ปี 2527 กาหนดจุดให้ขายได้ 164 จุดแต่หลังจาก
ตารวจต้องการกาลังเจ้าหน้าที่กลับไปปฏิบตั ิงาน
นั้นยกเลิก เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไม่มีอานาจ
-มีการดาเนินการอย่างจริงจัง และแม้ว่า ผู้ค้าเดินขบวนไป ในการกาหนดจุดให้ขาย
ยังกระทรวงมหาดไทยและทาเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานครยังคงดาเนินการต่อเนื่อง
2524-2527 ดาเนินการอย่างเข้มงวด ผู้ค้าเดินขบวน
2527-2528 ดาเนินการอย่างเข้มงวด ตามมติ ครม.
(12 เมษายน 2526) มีทั้งการประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือจากผู้ขายและผูซ้ ื้อและชี้แจง กวดขัน แต่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือมากนัก การปฏิบตั ิงานอย่างกวดขันทาให้
เห็นผลในหลายเขต

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2525-2529 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 2
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก เพื่อลดปัญหา
ความยากจน โดยการให้ทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
-สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
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ปี
2528-2535
(2528-2532;
2532-2535)
พลตรีจาลอง
ศรีเมือง (สองวาระ)

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
-ดาเนินการตามนโยบายในสมัยก่อนหน้า
-จัดตั้ง “สานักเทศกิจ” แทน “สานักตารวจเทศกิจ” ในปี
2529
-กวดขันเพื่อความเป็นระเบียบ และมิได้ปล่อยให้มีการขาย
โดยเสรี โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
-เริ่มจับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่ซื้อขายกีดขวางทางเท้า
-ให้หยุดขายวันพุธเพื่อทาความสะอาดพื้นที่ขาย ผู้ค้าให้
ความร่วมมือ
-ริเริ่มแก้กฏหมายเพื่อให้มีอานาจกาหนดจุดผ่อนผันและ
จับปรับ
-ให้สานักงานเขตสารวจและแบ่งพืน้ ที่ควบคุมออกเป็น 2
ประเภท คือ จุดกวดขันพิเศษ ห้ามขายเด็ดขาด เพื่อความ
ปลอดภัย และ จุดกวดขันทั่วไป ทีต่ ้องคอยควบคุมไม่ให้ตั้ง
วางขาย

มาตรการเชิงบวก
-ผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่โดยยึดหลัก 3 ประการ
คือ สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
-กาหนดให้มีจุดจัดระเบียบ 500 จุด มีจานวนผู้คา้
23,594 ราย และกาหนดมาตรการบังคับในการทา
การค้าในจุดจัดระเบียบ 16 ข้อ เนื้อหาของ
มาตรการให้ความสาคัญต่อขนาดของแผงค้า ความ
ปลอดภัยของผูส้ ัญจรทั้งบนถนนและทางเท้า การ
รักษาความสะอาดทั้งระหว่างที่ทาการค้าและหลัง
เลิกทาการค้า ความปลอดภัยของต้นไม้ ห้ามใช้
เครื่องขยายเสียง และต้องไม่มีข้อพิพาทกับ
ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและเจ้าของร้านค้า

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2530-2534 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 3
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก เพื่อลดปัญหา
ความยากจน โดยการให้ทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
-สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก
-ครั้งแรกที่มีการประกาศนโยบายสนับสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระ นับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
-การส่งเสริมปรากฏในมาตรการฝึกอบรมอาชีพ การ
ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สาธารณสุขและที่อยู่
อาศัย การจัดตั้งองค์กรชุมชน และการให้เงินทุนทั้งใน
ลักษณะกูย้ ืมและให้เปล่า
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ปี
2535-2539
นายกฤษฎา
อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

นโยบายและมาตรการ

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรการเชิงลบ
มาตรการเชิงบวก
-บังคับใช้พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ -รณรงค์จดั ระเบียบตามพระราชบัญญัตริ ักษาความ 2535-2539 :
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พรบ.
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 4
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยกาหนดจุดผ่อนผันให้
- ระบุปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอัน
-รณรงค์จดั ระเบียบตาม พรบ. ข้างต้นโดย กาหนดจุดห้าม วางขายได้ ด้วยความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
เกิดจากการค้าหาบเร่แผงลอย ซึ่งวางสิ่งของบนทางเท้าและ
วางขาย จับและปรับผู้ที่ฝา่ ฝืนตามม.20 และ ม. 39 โดย จราจร
ทางสาธารณะ
ม. 20 มีสาระสาคัญคือห้ามปรุงอาหาร ขาย หรือ
-กาหนดจุดผ่อนผัน 286 จุด มีผู้คา้ 15,000 ราย
-ตั้งเป้าหมาย “การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อควบคุม
จาหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ; ห้ามใช้
-สานักงานเขตติดป้ายกาหนดเขตจุดผ่อนผันและ
พืน้ ที่ทาการค้าและลดจานวนหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ 36
รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือ
เวลาอนุญาตไว้อย่างชัดเจน
เขต”
จาหน่ายให้แก่ประชาชน บนถนน หรือในสถานสาธารณะ; -ผู้ค้าต้องทาความสะอาดพื้นที่ขายเมืองเลิกค้าขาย -มาตรการแผนแก้ไขความยากจนในเมืองสนับสนุนการ
ห้ามขายหรือจาหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์
-ให้หยุดขายทุกวันพุธเพื่อทาความสะอาดพื้นที่ขาย ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย
รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือในสถาน
-จัดทาบัญชี พร้อมทะเบียนประวัติผู้ค้าในจุดผ่อนผัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
สาธารณะ (ข้อห้ามข้างต้น ยกเว้นการขายในบริเวณที่
-มีการจัดตั้งสานักงานพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อสนับสนุน
ประกาศผ่อนผันให้กระทาได้ในระหว่าง วัน เวลา ที่
ชาวชุมชนแออัดและผู้มรี ายได้น้อยในเขตเมือง ให้มี
กาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร)
ความสามารถในการเพิ่มรายได้ มีความมั่นคงในรายได้ มี
ม. 39 มีสาระสาคัญคือห้ามติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่ง
ชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งนี้โดยผ่าน
ใดๆในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
กระบวนการออมทรัพย์และสินเชือ่ การพัฒนาองค์กรชุมชน
ท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว
การพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน
-ดาเนินการตามนโยบายก่อนหน้า จับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่
-ผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ซื้อขายกีดขวางทางเท้า
ผู้ด้อยโอกาส 6 กลุ่มที่รัฐต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
- ในปี 2539 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผูฝ้ ่าฝืน
ม.20 ของ พรบ.รักษาความสะอาดฯ เป็นเงิน 19.6 ล้าน
บาท มีการจับกุม 52,972 ครั้ง
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ปี
2539-2543
นายพิจิตต รัตตกุล

2543-2547
นายสมัคร สุนทรเวช

นโยบายและมาตรการ

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2540-2544 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 5
-ให้ควบคุมผู้ค้าในจุดผ่อนผันทั้ง 286 จุด ให้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยที่รุงเทพ มหา
นครกาหนด มิให้มีจานวนจุดผ่อนผันและผู้ค้าเพิ่มขึ้นและมิ
ให้มีการประกอบอาหารบริเวณทางเท้า
-ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
-ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว

มาตรการเชิงลบ
-ดาเนินการตามกฏหมายและนโยบายก่อนหน้า จับทั้ง
ผู้ขายและผู้ซื้อที่ซื้อขายกีดขวางทางเท้า
- ในปี 2543 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้
ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 20 ของพระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
เป็นเงิน 20.7 ล้านบาท มีการจับกุม 68,049 ครั้ง

มาตรการเชิงบวก
-สารวจจานวนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมด และจัดทาทะเบียนบัญชี
ทะเบียนผู้คา้ เพื่อเสนอขอจุดผ่อนผันเพิ่มเติม
-รณรงค์เรื่องสุขาภิบาลอาหาร กาหนดหลัก
สุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 10 ประการ และมี
โครงการอบรมผูค้ ้าเกี่ยวกับความสะอาดของอาหาร
และมารยาทในการขาย
-ให้หยุดขายทุกวันพุธเพื่อทาความสะอาดพื้นที่ขาย

-ดาเนินการตามกฏหมาย จับทั้งผูข้ ายและผู้ซื้อที่ซื้อขายกีด
ขวางทางเท้า
-จัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความ
สะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย พ.ศ. 2545 ใน
อัตรา 150 บาทต่อพื้นที่ขาย 1 ตารางเมตร
- ในปี 2543 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้
ผู้ฝ่าฝืน ม. 20ของ พรบ.รักษาความสะอาดฯ เป็นเงิน
66.7 ล้านบาท มีการจับกุม 211,308 ครั้ง

-เสนอเพิ่มจุดผ่อนผัน 353 จุด จานวนผู้ค้า 11,438
ราย
2545-2549 :
-ให้มีการตีเส้นกาหนดขอบเขตการค้า การทา
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 6
ทะเบียนผู้คา้ (เพื่อป้องกันการโอนสิทธิพื้นที่การค้า) ไม่ปรากฏมาตรการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดระเบียบการค้า
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามพระราชบัญญัติ
หาบเร่แผงลอย
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน
- ณ เดือน มกราคม 2547 มีจุดผ่อนผัน 268 จุด
- ให้ความสาคัญต่อการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสนับสนุนการ
ผู้ค้า 15,289 ราย
พึ่งตนเอง
-อนุญาตให้ขายวันพุธ
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ปี

นโยบายและมาตรการ

มาตรการเชิงลบ
2547-2552
-ดาเนินการตามกฏหมาย จับทั้งผูข้ ายและผู้ซื้อที่ซื้อขายกีด
(2547-2551;
ขวางทางเท้า
2551)
- ในปี 2551 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้
นายอภิรักษ์
ผู้ฝ่าฝืน ม. 20ของ พรบ.รักษาความสะอาดฯ เป็นเงิน
โกษะโยธิน (สองวาระ) 71.5 ล้านบาท มีการจับกุม 187,154 ครั้ง

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาตรการเชิงบวก
-กาหนดจุดผ่อนผันให้ทาการค้า
-ให้หยุดขายทุกวันจันทร์เพื่อทาความสะอาดพื้นที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
ขาย
-สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการ
-เน้นเรื่องความสะอาดของสภาพแวดล้อม
ขนาดเล็ก โดยฝึกอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
-ค่ารักษาความสะอาดลดลงเป็น 100 บาทต่อตาราง _______________________________
เมตร
2550-2554 :
- จุดผ่อนผันเพิม่ จาก 494 จุดในปี 2547 เป็น 667 2552-2555 ระยะแรกของแผน 12 ปี กรุงเทพมหานคร
จุดในปี 2551
- ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน
- ให้ความสาคัญต่อการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสนับสนุนการ
พึ่งตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการ
ขนาดเล็ก โดยฝึกอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
_______________________________
2555-2559 :
ระยะที่ 2 ของแผน 12 ปี กรุงเทพมหานคร
-สร้างโอกาสการสร้างรายได้
-สนับสนุนความเข้มแข็งของธุรกิจรากหญ้าและธุรกิจขนาด
เล็ก
- สนับสนุนการฝึกอาชีพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
-สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการ
ขนาดเล็ก โดยฝึกอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
-สนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน
-ดาเนินการตามกฏหมาย จับทั้งผูข้ ายและผู้ซื้อที่ซื้อขายกีด -ตระหนักถึงความสาคัญของมิติทางวัฒนธรรม
ขวางทางเท้า ผู้ค้าประท้วง

ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
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ปี

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
-ดาเนินการตามกฏหมาย จับทั้งผูข้ ายและผู้ซื้อที่ซื้อขาย
กีดขวางทางเท้า ผู้ค้าประท้วง
-ในปี 2555 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้
ผู้ฝ่าฝืน ม. 20 ของ พรบ.รักษาความสะอาดฯ เป็นเงิน
87.8 ล้านบาท มีการจับกุม 202,372 ครั้ง

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาตรการเชิงบวก
2552-ปัจจุบัน
-ลดวันหยุดเพื่อทาความสะอาดพืน้ ที่การค้าเหลือ
(2552-2555;
เดือนละ 2 วัน
2556 ถึง มีนาคม
-โครงการ “หาบเร่เสน่ห์เมือง” ใน 5 พื้นที่ ในปี
2557)
2554 (ภายหลังดาเนินการ 3 พื้นที่) มีเป้าหมายเพื่อ
ม.ร.ว. สุขมุ พันธ์
สร้างความเป็นระเบียบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ค้า
บริพัตร (สองวาระ)
และ ธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง
-ยอมรับว่าหาบเร่แผงลอยไม่หมดไปจาก
กรุงเทพมหานคร
- จุดผ่อนผันเพิม่ จาก 667 จุดในปี 2551 เป็น 726
จุดในปี 2556 จานวนผู้ค้า 21,065 คน
ที่มา : Kusakabe (2006); Nirathron (2006); พงศธร ศิริธรรม (2549); สานักเทศกิจ (2556) และ สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556)
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นอกจากนโยบายข้างต้นซึ่งในหลายส่วนเกี่ยวข้องกับ “สิทธิ” ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยก็มี “หน้าที”่ ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
ด้วย ทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและภาษีเงินได้ ในกรณีกฏหมายที่เกีย่ วข้องกับอาชีพ พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกรอบ
กาหนดความรับผิดชอบของผู้ค้า ในเรื่องภาษีเงินได้ ผู้ค้าชาวไทยทีเ่ ป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท หรือ ผู้ค้าที่มีคู่
สมรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 60,000 บาท ในปีภาษี มีหน้าที่ตามกฏหมายต้องยื่นแบบ
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับ 200 บาท แม้ว่าในทางปฏิบัติ ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ต้องชาระภาษี
เนื่องจากรายได้สุทธิหลังคานวณค่าลดหย่อน และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ถึงระดับที่จะต้องเสียภาษีก็ตาม จากการสัมภาษณ์สมุห์
สานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตกรุงเทพชั้นในเขตหนึ่ง พบว่าผู้ค้าจานวนไม่น้อยไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สมุห์
สานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาสัมพันธวงศ์, สัมภาษณ์)
ข้อสังเกต
การค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเป็นปรากฏการณ์ทมี่ ีมานานในสังคมไทย มีลักษณะเป็นทั้งกิจกรรมสร้าง
รายได้เสริม กิจกรรมเพื่อความอยู่รอด และเป็นการประกอบการทีม่ ุ่งสู่การสะสมทุน และ ขยายการประกอบอาชีพ ผู้ค้าหาบเร่
แผงลอยแต่ละรายมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพต่างกัน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ต้องการสร้างรายได้ และ พึ่งตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ เป้าหมายหลังนี้มีความสาคัญมากขึ้น ในยุคการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงาน ที่สาคัญคือ จานวนผู้ค้า ความ
หลากหลายของผู้ค้า ประเภทสินค้า ทาให้จาเป็นต้องมีการจัดการที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์การจ้างงาน ซึ่งส่งผลทางลบต่อการเป็นแรงงานรับจ้าง
การจัดการเกี่ยวกับการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมประเด็นอย่างน้อยสีม่ ิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ
ซึ่งเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาความยากจน และ การสะสมทุน การประกอบการ มิตสิ ังคม คือ การลดปัญหาสังคมซึ่งเกี่ยวข้อง
กับความยากจน การสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง มิติทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐ และการบังคับใช้
กฏหมาย และมิติวัฒนธรรม คือ การวิถีชีวติ ความเป็นอยู่ รวมทั้ง ความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมระหว่างผู้คน
ในมิติเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของการค้าหาบเร่แผงลอยในการแก้ไขความยากจน การลดปัญหาสังคม การสร้าง
ความสามารถในการพึ่งตนเอง การสร้างผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสจู น์จากงานวิจัยจานวนไม่น้อย แม้จะเป็นที่เข้าใจว่า
ความสาเร็จมาจากปัจจัยสาคัญหลายปัจจัย การก้าวพ้นจากความยากจนเป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการมีพื้นที่ที่เอื้ออานวย
ต่อการประกอบอาชีพ การสนับสนุนจากครอบครัว ทุนและ การอดออม การสนับสนุนผู้ค้าในระดับนี้ จึงจาเป็นต้องให้
ความสาคัญต่อปัจจัยข้างต้น นอกจากนั้นจานวนผู้ค้าที่มากขึ้นย่อมมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ค้าที่มรี ายได้น้อย ซึ่ง
มีข้อจากัดด้าน “ทุน” ไม่ว่าจะเป็นทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และ ทุนความรู้ การให้การสนับสนุนผู้ค้าเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทั้งการสนับสนุนให้เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ภายใต้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การจ้างงาน และ เศรษฐกิจไร้พรมแดน นอกจากนั้นความหลากหลายของสินค้าที่ขายก็มีความสาคัญ และมีนัยต่อมาตรการ
ส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และ กากับดูแลด้วย
ในอีกด้านหนึ่งการ “ต่อยอด” ไปสู่การประกอบการในระดับที่ใหญ่ขึ้น เป็นประเด็นทีต่ ้องได้รับความสนใจมากขึ้น ไม่
เพียงแต่ด้วยเหตุผลของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงาน ซึง่ จะมีผลต่อโอกาสการมีงานทาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุน
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ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและยังเป็นนโยบายที่รฐั ระบุไว้อย่างชัดเจนด้วย ความสาเร็จของผู้ค้าจานวนมากใน
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน เป็นเครื่องพิสจู น์วา่ ผู้ค้าจานวนไม่น้อยมีศักยภาพทีจ่ ะขยายการประกอบการได้
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และระดับความสาเร็จของผู้ค้า ทั้งจากการศึกษาในปี 2548 และ จากโครงการธนาคารประชาชน ในปี
2556 นอกจากจะแสดงถึง “ความรู”้ ในการประกอบการแล้ว ยังแสดงถึงศักยภาพของผู้ค้าจานวนหนึ่งในการขยายการ
ประกอบอาชีพ และความสาคัญของอาชีพหาบเร่แผงลอยต่อการ “สร้าง” ผู้ประกอบการ “มืออาชีพ” ที่มีประสบการณ์
ประกอบอาชีพใน “สนาม” การประกอบอาชีพที่มีการแข่งขันสูงเช่นกรุงเทพมหานคร การให้การสนับสนุนในฐานะ
“ผู้ประกอบการ” มีความหมายมากกว่าการให้ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการ
ประกอบอาชีพของผู้ค้ากลุ่มนีโ้ ดยรอบด้าน ทั้งพื้นที่ประกอบการค้า แหล่งวัตถุดิบ ประเด็นทีส่ าคัญไม่แพ้กันก็คือ บทบาทของ
เครือข่ายทางสังคมทีม่ ีต่อความสาเร็จ การเรียนรูเ้ กี่ยวกับอาชีพของผู้ค้าจานวนไม่น้อย มาจากการเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายทาง
สังคม
ในมิติทางการเมือง นโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฏหมายมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของการค้าหาบเร่
แผงลอยในกรุงเทพมหานคร การทบทวนนนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทาให้สรุปได้ว่า นโยบายทั้งสองระดับให้
การสนับสนุนการประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย ทั้งในทางตรงและทางอ้อม การสนับสนุนทางตรงให้ความสาคัญต่อการให้ทุน
สนับสนุนมากกว่าการ “ต่อยอด” ความสามารถในการประกอบการ ซึ่งมีความจาเป็นต่อการขยายการประกอบอาชีพ ส่วนการ
สนับสนุนทางอ้อมนั้น ปรากฏในรูปของการให้ประกอบอาชีพในพื้นที่นอกจุดผ่อนผัน ซึ่งจานวนผู้ค้ามากขึ้นเป็นลาดับจนส่งผล
กระทบต่อการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชน
การศึกษาพัฒนาการของนโยบายและมาตรการของกรุงเทพมหานคร ทาให้เข้าใจได้วา่ กรุงเทพมหานครมีความ
พยายามมาโดยต่อเนื่องในการกากับดูแลการค้าข้างทาง มาตรการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งมิติของการประกอบ
อาชีพ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และ ประชาชน แต่การบังคับใช้กฏหมายยังไม่ครอบคลุม
มิติทางวัฒนธรรม สะท้อนอย่างชัดเจนจากวิถึชีวิตของผู้คน การซื้อสินค้าข้างทาง สินค้าที่ขาย วัฒนธรรมอาหาร และ
วิถึของเมือง วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การค้าข้างทางดารงอยู่
ข้อสังเกตประการสุดท้ายคือประเด็นผู้ค้าที่เป็นแรงงานต่างด้าว ทั้งที่เข้าเมืองโดยถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย ซึ่งมี
จานวนมากขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ค้าชาวไทย แรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ (กัมพูชา พม่า ลาว) ที่ได้รับอนุญาตให้
ทางานในประเทศไทย ได้รบั อนุญาตให้ทางานรับจ้างรายวันและงานบ้านเท่านั้น ในขณะเดียวกันอาชีพหาบเร่แผงลอยก็เป็น
อาชีพที่สงวนไว้สาหรับคนไทย การดาเนินการในประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ข้อเสนอแนะ
จากข้อสังเกตข้างต้น ผูศ้ ึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรพิจารณาจัดตั้ง หรือมอบหมายหน่วยงานทาหน้าที่ดูแลการค้าหาบเร่แผงลอยอย่างจริงจัง ซึ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบต้องไม่จากัดเฉพาะการจัดระเบียบ แต่ให้ความสาคัญอย่างครอบคลุมต่อการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนาทั้ง
อาชีพและผู้ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพต้องได้รับการพัฒนาความรู้
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2. การจัดการการค้าหาบเร่แผงลอยควรให้ความสาคัญทั้งต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ วัฒนธรรม มิติ
เหล่านีผ้ สมผสานกัน มิติเหล่านี้ครอบคลุมทั้งการประกอบอาชีพ และ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียคือ ผู้ประกอบอาชีพ
สินค้าที่ขาย ผู้บริโภค และ ประชาชน
3. การประกอบอาชีพของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยคือการประกอบการธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro-enterprise) ซึ่งผู้ค้าคือ
ผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ ลักษณะหลากหลาย และมีเงื่อนไขและเป้าหมายการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เพื่อ
ความอยู่รอด ไปจนถึงการสะสมทุน การขยายการประกอบอาชีพ และยังเชื่อมโยงกับการพึ่งตนเอง ซึ่งประเด็น
หลังนีค้ รอบคลุมมิติที่หลากหลายมาก นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญต่อความเชื่อมโยงของ
ประเด็นเหล่านี้
4. ให้ความสาคัญต่อการจัดหาพื้นที่ขาย นอกเหนือจากการจัดจุดผ่อนผัน โดยเฉพาะสาหรับผู้ค้าทีม่ ีรายได้น้อย ที่
ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ
5. จัดระเบียบในพื้นที่ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้สญ
ั จร การจัดระเบียบย่อม
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ค้า จาเป็นต้องมีมาตรการรองรับทั้งในระยะสั้นระยะยาว เพือ่ ให้ผู้ค้ามี
อาชีพ ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งสินค้า และประชาชนสามารถใช้พื้นที่สาธารณะได้ และที่สาคัญสามารถรักษา “เสนห์”
ของกรุงเทพมหานครไว้
6. การจัดการในประเด็นของผู้ค้า ควรให้ความสาคัญต่อการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนา การคุ้มครองควรให้ความสาคัญ
ต่อการเข้าถึงระบบการคุม้ ครองทางสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ส่วนการส่งเสริมพัฒนาให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาความรู้ การให้ความรู้ในอาชีพแก่ผู้ค้าอาจกระทาในรูปของการให้ความรู้โดยผ่านกลุ่มและเครือข่ายที่มี
อยู่แล้วในชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งสมาชิกสามารถ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรู้ รวมทั้งอาจมีผลต่อเนื่องไปถึงการกากับดูแลผู้ค้า รวมถึงการแก้ปัญหาพื้นที่
การค้าดังกรณีผคู้ ้าในเขตสะพานสูง เป็นต้น การสร้างให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชนจึงเป็นวิธีการที่จาเป็นที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาในหลายมิตไิ ปพร้อม ๆ กัน
7. กากับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบตั ิตามกฏหมาย รณรงค์ให้ผู้ค้าปฏิบัตติ ามกฏหมายทั้งที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการ
เสียภาษี ในด้านการประกอบอาชีพ ต้องให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลในด้านความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามที่กาหนดไว้ในกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ในฐานะของประชาชน ซึ่งได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐ ผู้ค้ามีความรับผิดชอบด้านภาษี
8. กาหนดท่าทีและมาตรการที่ชัดเจนต่อการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกัน ส่งเสริม คุ้มครอง
พัฒนา ผู้ค้าชาวไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ศักยภาพในการประกอบอาชีพ
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