
โครงการจดัทาํฐานข้อมูลร้านค้า หาบเร่ แผงลอย

อาหาร และครัวเรือนทีไม่มีไฟฟ้าใช้
เพือรองรับการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

สวนดุสิตโพล

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต
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ความเป็นมาของโครงการ

- รัฐบาลมีนโยบายการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในรายสาขา
เศรษฐกิจตา่งๆ ได้แก่ ภาคอตุสาหกรรม ภาคขนสง่ และภาคครัวเรือน

-  คําแถลงนโยบายรัฐบาล เมือวนัที 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 3.5.3 กํากบัราคา

พลงังานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุง่สูก่ารสะท้อนต้นทนุทีแท้จริง

- คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่กลุม่ภาค

ครัวเรือนทีมีรายได้น้อย (ครัวเรือนทีใช้ไฟฟ้าไมเ่กิน 90 หน่วยตอ่เดือน) และให้

จดัทําฐานข้อมลูร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และครัวเรือนทีไมมี่ไฟฟ้าใช้ เพือ

บรรเทาผลกระทบ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือดําเนินการจดัทําฐานข้อมลูร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร รองรับ

การบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ใน

การประกอบอาหาร 

2. เพือดําเนินการจดัทําฐานข้อมลูกลุม่ครัวเรือนทีไมมี่ไฟฟ้าใช้(ในเขต

เทศบาล)  

3. เพือเผยแพร่มาตรการบรรเทาผลกระทบของกลุม่เป้าหมายจากการปรับ

ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
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กลุ่มเป้าหมาย

1) ร้านค้าทีใช้ก๊าซในการประกอบอาหารทีมีพืนทีไมเ่กิน 50 ตารางเมตร

2) หาบเร่ แผงลอยอาหารทีใช้ก๊าซในการประกอบอาหาร 

3) ครัวเรือทีไมมี่ไฟฟ้าใช้ เป็นครัวเรือนทีอยูใ่นเขตเทศบาลทียงัไมมี่

ไฟฟ้าใช้ 

ครอบคลุมพืนที 

77 จงัหวดั 928 อําเภอ 7,451 ตําบล (ข้อมลูทางปกครอง 31 ธนัวาคม 

2554)
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แผนการดาํเนินงาน

การจัดทาํฐานข้อมูล

ร้านค้าหาบเร่แผงลอย

อาหาร

การจัดทาํฐานข้อมูล

ครัวเรือนทีไม่มีไฟฟ้าใช้

(บ้านทีไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า

เป็นของตัวเอง)

ร้านค้าทีให้ความร่วมมือ

ร้านค้าทีไม่ให้ความ

ร่วมมือ

ร้านค้าทีตกหล่น

บันทกึเข้าฐานข้อมูล

นับจํานวนเพือประมาณ

การร้านค้า

ตรวจสอบข้อมูลเมือมี

การเปิดลงทะเบียน

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล ข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมน

สํารวจและบันทึกในฐานข้อมูล

กรณีตกหล่น ต้องมีการตรวจซาํ
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เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล



สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ

ร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร 140,814 86.61

ร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ใช้ฟืน หรือถ่าน 11,511 7.08

ร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ไม่ให้ข้อมูล 20,250 6.31

ภาพรวม 162,575 100.00
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ผลการจัดทาํฐานข้อมูล

จาํนวนร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร

ร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหารทใีช้ฟืนหรือถ่าน 

และไม่ให้ข้อมูลเป็นการนับจาํนวนทพีบ



ลักษณะร้านค้า จาํนวน ร้อยละ

ร้านอาหารมีผนงั (พืนทีไมเ่กิน 50 ตารางเมตร) 42,649 30.29

แผงลอย (ไมม่ีผนงั แตม่ีพืนทีตงัร้านชดัเจน) 68,797 48.86

หาบเร่ / รถเข็น (ไมม่ีทีตงัร้านชดัเจน) 25,478 18.09

อืนๆ 3,890 2.76
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ผลการจัดทาํฐานข้อมูล

จาํนวนร้อยละของลักษณะร้านค้า



สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ

อาหารตามสงั อาหารจานเดียว 33,758 23.97

กบัข้าว 25,217 17.91

ของทอด (ไก่/หม/ูเนือ/ปลา/ลกูชิน ฯลฯ) 29,461 20.92

ของต้ม/นงึ (ขนม ถวัต้ม มนัต้ม ฯลฯ) 18,116 12.87

ก๋วยเตียว 29.435 20.90

อืนๆ 31,024 22.03

9

ผลการจัดทาํฐานข้อมูล

จาํนวนร้อยละของประเภทสินค้าทีขาย
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ผลการจัดทาํฐานข้อมูล

ปริมาณแก๊สทีใช้ต่อเดือนจาํแนกตามกลุ่มปริมาณการใช้งาน

ปริมาณแก๊ส จาํนวน

ผู้ตอบ

ร้อยละ

จาํนวน

ผู้ตอบ

คิดเป็น

กิโลกรัม

ปริมาณแก๊สที

รับการ

ช่วยเหลือ

1 - 50 กิโลกรัมต่อเดือน 78,887 52.47 2,065,258 2,065,258

51 - 100 กิโลกรัมต่อเดือน 37,641 26.73 2,607,306 2,607,306

101 - 150 กิโลกรัมต่อเดือน 18,027 12.80 2,353,149 2,353,149

มากกว่า 150 กิโลกรัมต่อเดือน* 11,259 8.00 3,465,439 1,688,850

รวม 140,814 10,491,152 8,714,563

* ไดร้บัการช่ วยเหลอืแค ่ 150 กโิลกรมั ตอ่รา้น (จาํนวน
ผู ้ ตอบ)
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ตัวอย่างฐานข้อมูล

หน้าค้าหาข้อมูลการสาํรวจ
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ตัวอย่างฐานข้อมูล

หน้ารายงานสรุปผลสาํรวจจาํแนกตามจังหวัด
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ตัวอย่างฐานข้อมูล

หน้ารายงานสรุปผลสาํรวจจาํแนกตามอาํเภอของจังหวัด
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ตัวอย่างฐานข้อมูล

หน้าผลสาํรวจรายร้านค้า
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ข้อสังเกตในการดาํเนินงาน

กรณีที 1 การไม่ให้ข้อมูล
1. ด้วยศกัยภาพของร้านค้า แผงลอยอาหาร ทีคิดวา่ตนเองไมไ่ด้รับ

ผลกระทบหากจะปรับขนึราคาแก๊สตามต้นทนุการผลติ (ขายอาหารจํานวนมาก 

ขายนกัทอ่งเทียว)

2. คิดวา่ให้ไปก็ช่วยอะไรไมไ่ด้ ยงัไงก็ต้องขนึ 
3. เชือมโยงประเด็นการเมอืงระดบัประเทศ ไมพ่งึพอใจในการทํางาน

ของรัฐบาล

4. คิดวา่เป็นการหลอกลวงในการขอข้อมลู

5. ความกงัวลเรืองการตรวจสอบภาษี 

6. ร้านค้า แผงลอยทีมีลกูจ้างเป็นคนดําเนินการ เจ้าของร้านไมอ่ยู ่
7. ร้านค้า แผงลอย ในบางพืนทีไมใ่ห้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก ต้อง

ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่บ้านก่อน 
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ข้อสังเกตในการดาํเนินงาน

กรณีที 2 การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
1. ทีอยู ่อาศยั กลุม่หาบเร่ แผงลอย ทีเช่าบ้านอยู ่ไมส่ามารถจําทีอยู่

ปัจจบุนัได้ จะเป็นการให้ข้อมลูทีอยูต่ามภมูิลาํเนา 

2. ในพืนที 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ หาบเร่ แผงลอย ยินดีให้ข้อมลู 

แตไ่มข่อให้ทีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ เพราะกลวัวา่อาจเกิดความไมป่ลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สนิ

3. เลขทีบตัรประชาชน กลุม่หาบเร่ แผงลอย ไมม่ีการพกบตัรประชาชน 
4. ไมใ่ห้เลขทีบตัรประชาชนเพราะกลวัเรืองการนําไปทําธรุกรรม กลวั

ความไมป่ลอดภยั
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ข้อสังเกตในการดาํเนินงาน

กรณีที 3 การเข้าไม่ถงึกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร
1. ร้านค้า แผงลอย ในบางพืนทีไมใ่ห้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก ต้อง

ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่บ้านก่อน
2. ตลาดเอกชน บางพืนทีเจ้าของตลาดไมอ่นญุาตให้เจ้าหน้าทีเข้า

พืนทีเพือเก็บข้อมลู เช่น ตลาดศรีนคร จงัหวดันครสวรรค์
3. ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารทีเปิดขายเป็นช่วง ๆ  เช่น ช่วงหมด

หน้านาจะมาขายของ ช่วงปิดเทอมร้านค้า หาบเร่ แผงลอยจะไมม่ีการค้าขาย

เนืองจากไมม่ีคนซือ 
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การประเมินค่าใช้จ่าย

รายละเอยีดดา้น งบประมาณในกรณีเก็บข้ อมูล
ไมไ่ดค้รบ 500,000 ร้ านค้ า

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

1. ค่าดาํเนินการเจ้าหน้าทเีก็บข้อมูล 

    (77 จังหวัด 500,000 บาท)
38,500,000

2. ค่าเอกสารการลงทะเบียน

   (ดาํเนินการจัดทาํเอกสารแล้ว 500,000 ชุด)
1,500,000

3. ค่าจัดทาํระบบข้อมูลออนไลน์ และการบันทกึข้อมูล 5,000,000

4. ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสือสิงพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยุ 5,000,000

รวมทงัสิน 50,000,000

*รายการ 1 – 3 ขอถั่วเฉลีย่จา่ยทุกรายการตามวงเงนิทีข่ออนุมตัิ


