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แผงลอย เป็ นรู ปแบบการค้ าขนาดเล็กที่อยู่ค่กู บั กรุ งเทพมหานครเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งกิจกรรมแผง
ลอยก่อให้ เกิดทังผลกระทบเชิ
้
งบวก และเชิงลบต่อเมือง ส่งผลให้ ทงภาครั
ั้
ฐ และประชาชนมีความสนใจต่อปั ญหา
ที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ภาครัฐได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหา และจัดการในหลายรู ปแบบทังจ
้ ากัด และกาจัดหาบเร่ แผงลอย
ออกจากพื ้นที่ โดยไม่ได้ คานึงถึงบทบาทสาคัญของหาบเร่แผงลอยในด้ านอื่น
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กิจกรรม นามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงกระบวนการแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกายภาพ ด้ าน
เศรษฐกิจ และด้ านสังคม
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้
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“Street stalls” is a small business that has long beeen with Bangkok for decades. It has both
positive and negative effects on urban environment, which becomes a major concern of the
administrative government and local people. However, the city has executed a plan to restrict and
eliminate street stalls from the pavement without realizing the importance of the vending activity.
The objective of this thesis is to study and investigate street vending activities as a crucial
element of urban activity network, with an emphasis on food stall activities on Yaowarat Road. The
study is conducted by thorough observation and analysis of relationship between each procedure
throughout the cooking and vending activities. Data, including location and detailed information, are
collected through field surveys from street vendors, local entrepreneurs, and other related store
owners. Obtained data has been analyzed for systemic relatedness between each element with
respect to physical, economic, and social factors.
The result shows that food stalls on Yaowarat Road consist of various formal and informal
related activities occurring across the city. The connectednesss of each activity can be observed from
the flow of street vending activity. Street vendor plays an important role not only on the pavement, but
also in a part of interconnected network of various activities in the metropolitan. The activity involves
the transformation of materials along supply chain, from original resources through manufacturing
process, and ends up as a finished product that is delivered to customers on the pavements, which
are overlapped with the public space. Therefore, the pavement become an essential part of the larger
connecting network between urban infrastructure and food supply and delivery system.
The researcher hopes that the study will lead to a better understanding of street vending
activity as a crucial part of urban activities, and the findings of this study can help policymakers, city
planners and designers to establish an effective and sustainable strategic management of street
vendors.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ร้ านค้ าแผงลอย เป็ นการค้ าขายอยู่กบั ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และเป็ นรู ปแบบการค้ าขนาด
เล็ก ซึง่ มีการแทรกซึมเข้ ากับบริ บทของกรุ งเทพมหานครมาเป็ นเวลานาน โดยกิจกรรมการค้ าแผง
ลอยก่อให้ เกิดทังผลกระทบเชิ
้
งบวก และเชิงลบต่อเมือง ในเชิงบวก แผงลอยนันเป็
้ นส่วนในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ช่วยพยุงค่าครองชีพของประชากรเมือง อีกทังยั
้ งช่วยส่งเสริ มความมี
ชีวิตชีวาของทางเดินเท้ า สร้ างความเป็ นอัตลักษณ์ ของพื ้นที่ แต่ในเชิงลบ แผงลอยก่อให้ เกิด
ปั ญหาหลายประการ เช่น การกีดขวางทางสัญจร ปั ญหาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของเมือง
(Nirathron 2010) ส่งผลให้ ทงภาครั
ั้
ฐ และประชาชนมีความสนใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ภาครัฐ
ได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหา และจัดการจัดการจัดระเบียบในหลายรูปแบบทังมาตรการการ
้
“กีดกัน”
และ “กาจัด” หาบเร่-แผงลอยออกจากพื ้นที่ แต่ไม่ประสบความสาเร็จเรื่ อยมา เนื่องจากบทบาทที่มี
ความขัดแย้ งกันทาให้ หาบเร่ -แผงลอยยังคงอยู่ไม่สามารถกาจัดออกจากพืน้ ที่เมืองได้ และไม่
สามารถจัดการต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างยัง่ ยืน (Yasmeen and Nirathron 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้ วยเรื่ องความยัง่ ยืนของทางเดินเท้ าในเมือง ได้ กล่าวถึง
ความหลากหลายของกิจกรรมบนทางเดินเท้ าว่าเป็ นดัชนีชี ้วัดความยัง่ ยืนของทางเดินเท้ า ซึ่งใน
บริ บทของกรุงเทพมหานครอาจกล่าวได้ วา่ แผงลอยเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความหลากหลายและ
ความมีชีวิตชีวาของทางเดินเท้ าในเมือง ซึง่ จะเห็นได้ ว่าแนวคิดการพัฒนา และการกาจัดกิจกรรม
การค้ าแผงลอยตามแนวนโยบายของภาครัฐที่เกิดขึ ้น เป็ นการมองการค้ าแผงลอยเป็ นเพียงแค่
ปั ญหาเชิงกายภาพ และสังคม แต่ไม่ได้ คานึงถึงบทบาทสาคัญในด้ านอื่นๆ และมองแผงลอยเป็ น
องค์ประกอบที่แยกขาดออกจากองค์ประกอบอื่นๆของเมือง โดยการลงสารวจพื ้นที่เบื ้องต้ นบริ เวณ
ตลาดบางยี่เรื อ และตลาดเยาวราชพบว่า รูปแบบการค้ าหาบเร่ -แผงลอยนันมี
้ รูปแบบกิจกรรม และ
การเคลื่อนที่ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นโครงข่ายกิจกรรม (Activity Network) โดยเป็ นรู ปแบบของ
กิจกรรม และเหตุการณ์ ต่างๆทังหมดที
้
่เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการเพื่อการค้ า เป็ น ลาดับในแต่ละ
กระบวนการ (Cross 2000) นับแต่กระบวนการการจัดซื ้อ จัดเตรี ยม เคลื่อนย้ าย ตังแผง
้ ซักล้ าง รื อ้
แผง และจัดเก็บ ซึ่งโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยนัน้ เป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ เห็นถึงรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรม และสถานที่ประกอบกิจกรรมในภาพรวมของการค้ าแผงลอยอย่างเป็ น
ระบบ
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงข่ายของกิจกรรมแผงลอยอาหารในบริ บท
ของเมือง รวมทังวิ
้ เคราะห์ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมในเชิงกระบวนการการประกอบอาหาร และ
สังเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อรู ปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
การค้ าแผงลอย เพื่อสร้ างการตระหนักรู้ ให้ กบั ภาครัฐ เอกชนและประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ถึง
ความสาคัญของแผงลอยอาหารบนพื ้นที่เมืองจากการสร้ างให้ เกิดกิจกรรมบนพื ้นที่เมืองรวมทัง้
สร้ างให้ เ กิ ด การจ้ า งงานของกลุ่ม แรงงานในกระบวนการต่ า งๆ น าไปสู่ ข้ อ เสนอแนะในการ
ประกอบการตัดสินใจ ในการกาหนดแนวนโยบายการพัฒนาพื ้นที่เพื่อส่งเสริมพื ้นที่กิจกรรมบนเส้ น
เส้ น ทางเดิ น เท้ า และเป็ น แนวทางในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง พื น้ ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถประสบ
ความสาเร็จและสร้ างให้ เกิดความยัง่ ยืนของพื ้นที่
1.2 คาถามงานวิจัย
การศึก ษาโครงข่ายของแผงลอยอาหาร เป็ น การวิเคราะห์ กิจกรรมการค้ าแผงลอยใน
ลักษณะโครงข่ายกิจกรรม (Activity Network) ซึ่งมีคาถามงานวิจัย คือ โครงข่ายของกิจกรรม
แผงลอยอาหารบริเวณถนนเยาวราชมีโครงสร้ างเช่นไรในบริบทเมืองของกรุงเทพมหานคร
1.3 สมมติฐานงานวิจัย
โครงข่ายกิจกรรม (Activity Network) ของแผงลอยอาหาร เป็ นกิจกรรมการค้ าขายที่มีการ
เชื่อมโยงกับกิจกรรม และองค์ประกอบอื่นๆของเมืองนับตังแต่
้ กิจกรรมด้ านการจัดซื ้อวัตถุดิบ การ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบ การปรุง การขาย การทาความสะอาด การเก็บรักษา ที่เชื่อมโยงกันภายในระบบ
และเชื่อมโยงแทรกซึมเข้ ากับองค์ประกอบอื่นๆ ของเมือง

การปรุง

ครัว
การเก็บ

การล้าง

รูปภาพ 1 Flow of activities in the kitchen
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1.4 วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. ศึกษาโครงข่ายกิจกรรมของร้ านค้ าแผงลอยอาหารข้ างทางในบริบทของความเป็ นเมือง
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมแผงลอยอาหารข้ างทางในเชิงกระบวนการประกอบ
อาหารกับโครงข่ายเมือง
3. สังเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของกิจกรรมแผงลอยอาหาร
ข้ างทางในระบบโครงข่ายเมือง
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย
1.5.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิ ท ยานิพนธ์ ฉบับนี เ้ ป็ นการศึกษาโครงข่ายกิ จกรรมของแผงลอยอาหาร ที่ สัมพันธ์ กับ
องค์ประกอบอื่นๆของเมือง ซึง่ มีกิจกรรมการค้ าแผงลอยขายอาหารเป็ นหน่วยกิจกรรมการค้ า ที่มี
การทางานกันอย่างเป็ นระบบโครงข่ายกิจกรรม (Activity Network) นับแต่กระบวนการการจัดซื ้อ
จัดเตรี ยม เคลื่อนย้ าย ตังแผง
้
ซักล้ าง รื อ้ แผง และจัดเก็บ เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมและ
สถานที่ โดยมีปัจจัยการตัดสินใจเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของกิจกรรม
แผงลอยอาหารข้ างทางในระบบโครงข่ายเมือง
1.5.2 ข้ อมูลและแหล่งที่มา
1. ข้ อมูลขันปฐมภู
้
มิได้ มาจากการสารวจภาคสนาม รวบรวมข้ อมูลทางด้ านกายภาพ และ
การออกแบบแบบสอบถามผู้ประกอบการค้ า บริเวณพื ้นที่ทางเท้ าย่านถนนเยาวราช
2. ข้ อมูลขันทุ
้ ติยภูมิได้ มาจากการรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานรัฐและเอกชนในด้ านของ
กายภาพ เศรษฐกิ จ สัง คม และปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆ ของพื น้ ที่ ศึก ษา โดยข้ อ มูล ส่ว นใหญ่ ไ ด้ จ าก
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ แก่ สานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.5.3 กาหนดตัวแปร
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เป็ นการศึกษากิจกรรมการค้ าหาบเร่แผงลอยที่สมั พันธ์กบั กิจกรรมอื่นๆ
ของเมื องในลัก ษณะโครงข่า ยกิ จกรรม (Activity Network) โดยมี ตัวแปรต้ น คือผู้ประกอบการ
เนื่องจากมีผลในการตัดสินใจในกระบวนการประกอบอาหาร และมีปัจจัย ที่เกี่ยวข้ อง และมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ประกอบการ
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- ปั จจัยด้ านสถานที่ (Location)
- ปั จจัยด้ านเวลา (Time)
- ปั จจัยด้ านงบประมาณ (Budget)
- ปั จจัยด้ านระยะทาง (Distance)
1.5.4 พื ้นที่ศกึ ษา

- ปั จจัยด้ านขนาดของกิจการ (Size)
- ปั จจัยด้ านกิจกรรมกระบวนการ (Activity)
- ปั จจัยด้ านประเภทสินค้ า (Goods)

พืน้ ที่ บริ เวณถนนเยาวราช ตัง้ แต่แยกเฉลิมบุรี ถึงแยกราชวงศ์ ซึ่งเป็ น บริ เวณถนนเป็ น
เส้ นตรงตลอดเส้ นทางระยะทาง 600 เมตร (เส้ นทางจราจร เส้ นทางบาทวิถี และพื ้นที่ยา่ นเยาวราช)
1.6 วิธีดาเนินงานวิจัย
1.6.1 ขันตอนการศึ
้
กษา
1. ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาแนวความคิด
2. ลงสารวจพื ้นที่เบื ้องต้ นในพื ้นที่ที่มีการปรากฏตัวของการค้ าแผงลอย
3. กาหนดหัวข้ องานวิจยั ตังค
้ าถามงานวิจยั กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยกาหนด
ตามความสนใจและลักษณะของการพัฒนาเมืองที่กาลังจะเกิดขึ ้นซึง่ ก่อให้ เกิดผลการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของเมือง และระบบเศรษฐกิจระดับย่าน
4. กรอบแนวคิดงานวิจัยเพื่อกาหนดขอบเขตงานวิจัย เพื่อกาหนดเครื่ องมือใช้ ในการ
ตรวจสอบ และค้ นหาคาตอบจากการกาหนด พื ้นที่กรณีศกึ ษา
5. ออกแบบระเบียบวิธีวิจยั แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์ และเทคนิคการเก็บข้ อมูล
6. เก็บข้ อมูลจากการลงสารวจพื ้นที่ศกึ ษา และพื ้นที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ
7. เก็บรวบรวมข้ อมูล แผนที่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
8. วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการวิเคราะห์แผนที่ ประมวลแบบสอบถามเชิงลึก
9. สังเคราะห์ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบโครงข่ายกิจกรรม
10. สรุปผล และเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการศึกษา
1.6.2 วิธีการ และเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
1. จัดทาแผนที่ระบุตาแหน่ง ร้ านค้ าบนย่านเยาวราชในช่วงเช้ า กลางวัน และช่วงเย็น จาก
การสารวจพื ้นที่ เพื่อนามาวิเคราะห์ เลือกช่วงเวลาสาคัญในการลงสารวจพื ้นที่ และเก็บข้ อมูล
2. แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อศึกษากลุม่ ตัวอย่างของผู้ประกอบการร้ านริมทาง
เรื่ องรูปแบบระบบของการเคลื่อนที่ โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือ ผู้ประกอบการร้ านค้ าอาหารริมทางที่มี
การปรุงและรับประทานบนพื ้นที่
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3. กล้ องถ่ายรู ปและเครื่ องบันทึกเสียง ที่ ใช้ ในช่วงเวลาที่ ทาการศึกษาเพื่อให้ ทราบถึง
รู ป แบบกระบวนการการเคลื่ อ นที่ ภ ายในพื น้ ที่ ย่า นเยาวราช ตามค าให้ สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ของ
ผู้ประกอบการแผงลอยอาหารย่านเยาวราช
1.6.3 การวิเคราะห์ และการประมวลผลการวิจยั
1. การวิเคราะห์ลกั ษณะพื ้นฐานของชุดข้ อมูล ด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
2. การวิเคราะห์ตามความสัมพันธ์เชิง กระบวนการประกอบอาหาร
3. การประเมินปั จจัยการเลือกทาเลที่ตงและการเคลื
ั้
่อนที่ของกระบวนการ
1.7 ข้ อจากัดในการดาเนินงานวิจัย
1. ข้ อจากัดด้ านระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลทางด้ านสถิติของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ อยู่ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2560เพื่อนามาวิเคราะห์ผล ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สงั เกตการณ์ และเก็บข้ อมูล
หน่วยวิเคราะห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลง โดยมีปริ มาณตามหลักการ
เชิงสถิติที่ใช้ ชี ้วัดในการการวิจยั ชิ ้นนี ้ และสุม่ ตัวอย่างครบทุกกลุม่ ผู้ใช้ พื ้นที่หลัก อาจจะมีข้อค้ นพบ
อื่น ๆ เพิ่มขึ ้นอีกนอกเหนือจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวในงานวิจยั ชิน้ นี ้
2. ข้ อจากัดด้ านตัวแปรของการกาหนดในการวิเคราะห์ มิติทางด้ านเศรษฐกิจของพืน้ ที่
เยาวราช คือ ตัวแปรแทรกซ้ อน เช่น ภาษี มลู ค่าการท่องเที่ยว ค่าเงินบาทส่งผลต่อการท่องเที่ยว
กลุ่ม อิ ท ธิ พ ลในพื น้ ที่ ซึ่ง เป็ น ตัว แปรเหนื อ การควบคุม งานวิ จัย ฉบัน นี จ้ ึ ง ยึด ตัว แปรที่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้
โดยข้ อจากัดด้ านงานวิจยั ชิ ้นนี ้นันเป็
้ นข้ อจากัดที่เกิดจาก ระยะเวลา งบประมาณ ที่มีอย่าง
จากัดและกลุม่ ตัวแปรที่ไม่สามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลได้ เช่น ข้ อมูลข้ อเท็จจริงของกลุม่ อิทธิพล
1.8 คาจากัดความที่ใช้ ในงานวิจัย
1. การไหลของกิ จ กรรมแผงลอย (Flow of Street Stalls Activities) หมายถึ ง รู ป แบบ
กระบวนการทางการค้ าหาบเร่ แผงลอยที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ และการบริ หารจัดการ
จากการเคลื่อนที่จากแหล่งวัตถุดิบสู่ การจัดเตรี ยมไปสูก่ ารขาย และการจัดเก็บทาคามสะอาด
2. โครงข่ายกิจกรรม (Activity Network) หมายถึง กิจกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกันอย่างเป็ น
ระบบและมีการเชื่อมโยงกัน ทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
3. ความสัมพันธ์ของมิติด้านต่างๆ หมายถึง ผลความสัมพันธ์ของกิจกรรมหาบเร่แผงลอย
ในด้ าน กายภาพ เศษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเวลา
4. ลักษณะระบบทางกายภาพ ได้ แก่ การเชื่อมโยงกับพื ้นที่เมืองที่สามารถพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนให้ สามารถตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาได้
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5. การค้ าหาบเร่ แผงลอยแบบเคลื่อนที่ หมายถึง การค้ าหาบเร่ แผงลอยแบบที่ ตงบนพื
ั้
้นที่
ชั่วคราว มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ขายที่ มีการใช้ พืน้ ที่ ทางกายภาพที่ มี ความยืดหยุ่นสูง และ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตาม เวลา สถานการณ์
6. การค้ าหาบเร่แผงลอยแบบไม่เคลื่อนที่ หมายถึง การค้ าหาบเร่แผงลอยมีการใช้ สถานที่
แบบมีสงิ่ ปลูกสร้ างกึ่งถาวร ไม่มีการเคลื่อนย้ าย
7. เส้ นทางเดินที่ยั่งยืน หมายถึง เส้ นทางที่มีการรวบรวมกิจกรรมและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อย่างทัว่ ถึง
1.9 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อสร้ างข้ อมูลเชิงลึก ด้ านการค้ าแผงลอยอาหาร ที่ปูทางไปสู่แนวความคิดของการ
แก้ ไขปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะในการออกแบบ และนโยบายในการจัด การของพื น้ ที่ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการที่แท้ จริง
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างกระบวนการจัดการกิจกรรมแผงลอยอาหารให้ เหมาะสม
ต่อสภาพการณ์ปัจจุบนั

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี เ้ ป็ น การศึก ษาปรากฏการณ์ แ ผงลอยอาหารในรู ป แบบโครงข่ า ย
กิจกรรม ซึง่ เป็ นการสร้ างข้ อมูลเชิงลึกที่ปทู างไปสู่แนวความคิดของการแก้ ไขปั ญหา ข้ อเสนอแนะ
ในการออกแบบ และนโยบายในการจัดการพื ้นที่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการที่แท้ จริ ง
ดังนันการทบทวนวรรณกรรมจากการทบทวนผลงานวิ
้
จยั บทความ หนังสือ และข้ อมูลทางสถิติที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะถูกจัดแบ่งตามประเภทของข้ อมูลเป็ น 6 กลุ่มหลัก ได้ แก่ ด้ านสภาพ บทบาท และ
ปั ญหาของกิจกรรมหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ด้ านนโยบายการจัดการหาบเร่แผงลอยของ
ภาครัฐ ด้ านแนวคิดทฤษฎีว่าด้ วยเรื่ องของการนิยามพื ้นที่สาธารณะและทางเท้ า ด้ านแนวคิดการ
การพัฒนาเมืองเพื่อปวงชน ด้ านห่วงโซ่อปุ ทานการค้ า และด้ านการเลือกทาเลที่ตงของหน่
ั้
วยธุรกิจ
ขนาดเล็ก
2.1 การค้ าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
2.1.1 สภาพการค้ าหาบเร่แผงลอย
2.1.2 บทบาท และปั ญหาของหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
2.1.3 การแก้ ปัญหาหาบเร่แผงลอยของภาครัฐ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่สมั พันธ์กบั หาบเร่แผงลอย
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการพื ้นที่สาธารณะ
2.2.2 แนวคิดรูปแบบเส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืน
2.2.3 แนวคิดการพัฒนาเมืองเพื่อปวงชน
2.2.4 แนวคิดห่วงโซ่อปุ ทานการค้ าของหน่วยธุรกิจขนาดย่อย
2.2.5 แนวคิดการเลือกทาเลที่ตงของหน่
ั้
วยธุรกิจขนาดย่อย
2.3 ช่องว่างงานวิจยั
2.4 สรุปการทบทวนวรรณกรรม
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2.1 การค้ าหาบเร่ แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาสภาพ และบทบาทของหาบเร่แผงลอยในรูปแบบของความเป็ นไทย ซึง่ มีรูปแบบ
การดาเนินการค้ าขายบนพื ้นที่เมืองที่มีรูปแบบเฉพาะในการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าที่ส่งผลกระทบทัง้
เชิงบวก และเชิงลบบนพื ้นที่เมือง และส่งผลต่อประชากรเมืองในกลุ่มต่างๆ ย่อมส่งผลให้ ภาครัฐ
และประชาชนให้ ความสนใจ โดยภาครัฐได้ ดาเนินกระบวนการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการที่มี
การค้ าหาบเร่แผงลอยปรากฎตัวบนพื ้นที่เมือง ซึง่ การดาเนินนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพ
2.1.1 สภาพการค้ าหาบเร่แผงลอย
การค้ าหาบเร่ แ ผงลอยเป็ นอาชี พ อิ ส ระประเภทหนึ่ ง ที่ ค งอยู่ ม าเป็ นเวลานานใน
กรุ งเทพมหานคร เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงจากการค้ าทางน ้ามาเป็ นการค้ าทางบกโดยการค้ า
แบบไม่อยู่กบั ที่หรื อหาบเร่ นนปรากฏในรู
ั้
ปของการหาบสินค้ าเร่ ขาย ตามถนน ส่วนการค้ าแบบอยู่
กับที่มีปรากฏตาม “ตลาดบก” นอกกาแพงพระนคร สินค้ าที่ขายส่วนใหญ่คืออาหาร การค้ าหาบเร่
แผงลอยบนบกมีความสาคัญมากขึ ้นเมื่อมีการสร้ าง ถนนและการคมนาคมหลักเปลี่ยนจากการ
คมนาคมทางน ้ามาเป็ นการคมนาคมทางบก ซึ่งการค้ าหาบเร่ แผงลอยส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า
ธุรกิจขนาดย่อม บางครัง้ จึงเรี ยกว่า “ธุรกิจขนาดจิ๋ว” หรื อ Micro-enterprise เป็ นการค้ าซึง่ ใช้ พื ้นที่
ข้ างทาง เช่น ริ มถนน ตรอก ซอย ทางเท้ า เป็ นพื ้นที่ประกอบการค้ า ในบางกรณีจงึ เรี ยกว่า “การค้ า
ข้ างทาง” คาว่า “หาบเร่แผงลอย” รวมการค้ าสองลักษณะเข้ าไว้ ด้วยกัน คือ การค้ าแบบเร่ขาย คือ
เคลื่อนที่ได้ และการค้ าบนแผงซึ่งอยู่กับที่ จึงมักนิยมเรี ยกรวมกันว่าหาบเร่ แผงลอย (Nirathron
2010)
ในปั จจุบนั รู ปแบบหาบเร่ เริ่ มเปลี่ยนไป จากการเคลื่อนที่เพื่อดาเนินการค้ า กลายเป็ นการ
ตังแผงลอยขายของ
้
โดยจะปลูกสร้ างเป็ นร้ านหรื อแผงลอยเล็กๆ ขึ ้นบนทางเท้ าหรื อไหล่ทางริ ม
ถนน สินค้ าที่ขายก็จะเป็ นของใช้ ในชีวิตประจาวัน เครื่ องอุปโภคบริ โภค เสื ้อผ้ า อาหารสาเร็ จรู ป
เป็ นต้ น อีกทังการที
้
่ประชาชนส่วนหนึง่ ได้ หนั มา ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยเพราะว่าการค้ าขาย
ดังกล่าวส่งผลใช้ เงินลงทุนน้ อย ไม่ต้องเสียค่าเช่าร้ าน ไม่ต้องเสียภาษี ให้ รัฐ ประชาชนนิยมมาซื ้อ
ของเพราะมีความสะดวกในการซื ้อขาย สินค้ าก็มีราคาถูก ในบางครัง้ ก็มีรสชาติที่อร่ อยท าให้ มี
ลูกค้ าอุดหนุนมากขึน้ อีกทัง้ เหตุผลทางเศรษฐกิจค่าครองชีพทาให้ มีจานวนผู้ค้าเพิ่มขึน้ อย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ เกิดก่อปั ญหามากมายขึ ้นกับชุมชนเมืองเป็ นวงกว้ าง
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2.1.2 บทบาท และปั ญหาของหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
หาบเร่ แผงลอยเป็ นองค์ประกอบที่ส่งเสริ มให้ เกิด เส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืนได้ โดยรู ปแบบ
ของหาบเร่ แ ผงลอยในบริ บ ทของกรุ ง เทพมหานคร เป็ น หน่ ว ยเศรษฐกิ จ ขนาดย่ อ ยที่ เ สมื อ น
องค์ประกอบที่มีความยืดหยุน่ สูงภายในเมือง (Resilient Urban Element) ในการปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตั น์ หรื อสามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ของเมือง
ได้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากรูปแบบของหาบเร่แผงลอยมีขนาดที่เล็ก และสามารถแทรกซึมเข้ าสู้พื ้นที่
เมืองได้ อย่างง่ายดาย อีกทัง้ ยังสร้ างให้ เกิดกิจกรรมบนพืน้ ที่ ริ มถนน ตรอก ซอย ทางเท้ า โดย
ปั จจุบนั หาบเร่ แผงลอยที่ปรากฏอยู่ในกรุ งเทพมหานครนัน้ ไม่ ใช่เป็ นเพียงอาชีพของผู้ที่มีรายได้
น้ อยเพียงเท่านัน้ แต่เป็ นอาชีพของผู้ที่มีรายได้ สูงและมีความรู้ ด้วยเช่นกัน หาบเร่ แผงลอยเป็ น
กิ จ กรรมขนาดเล็ ก ที่ มี ค วามเชื่ อ มต่ อ กั น กั บ บริ บ ทโดยรอบในลัก ษณะโครงข่ า ยกิ จ กรรมที่
ประกอบด้ วยกิจกรมมที่มองเห็นได้ ง่ายและกิจกรรมที่ซ่อนอยู่ ซึ่งอัตลักษณ์ ดงั กล่าวสะท้ อนผ่าน
ลักษณะการครอบครองพื ้นที่ด้วยร่ มและเงาบนพื ้นที่เมือง หาบแร่ แผงลอยนับเป็ นโครงข่ายร่ มเงา
(Umbra Network) ที่มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมนับแต่ การจัดซื ้อ การขาย โดยลักษณะการ
เคลื่อนไหวของหาบเร่ แผงลอยนันสร้
้ างให้ เกิดแรงดึงดูดของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ กนั ระหว่าง
ผู้บริโภคกับพื ้นที่กิจกรรม(พื ้นที่ขาย) (Sirirat 2014)
1. อัตลักษณ์ในรูปแบบของหาบเร่แผงลอย
(1) เป็ นการเคลื่อ นไหวภายใต้ โครงข่ายร่ มเงา (Umbra Network) หาบเร่ แผงลอยเป็ น
ระบบโครงสร้ างของเมืองรู ปแบบย่อยในร่ มเงาของโครงสร้ าง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท้ องถิ่น
ของการค้ าขาย อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ที่ ทางสังคม การค้ าขาย หาบเร่ -แผงลอย มักค้ าขายในร่ มเงา
เนื่องจากกรุ งเทพเป็ นเมืองร้ อนชื น้ มักมีฝนตก ซึง่ สามารถแปลงสภาพเป็ นที่รวมของแหล่งกิจกรรม
ทางสังคม
(2) พืน้ ที่ การค้ าขายของหาบเร่ -แผงลอยที่ มีการซ้ อนทับ เป็ นการซ้ อนทับบนพืน้ ที่และ
เวลาซึง่ สร้ างให้ เกิดความยืดหยุน่ ของพื ้นที่ ฯลฯ
(3) สร้ างให้ เกิดการเคลื่อนไหว หาบเร่ -แผงลอยเป็ นการสร้ างให้ เกิดการเคลื่อนไหวที่มี
คุณภาพบนเส้ นทางบาทวิถี และถนน ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนในของผู้สญ
ั จรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เนื่องจากรู ปแบบเฉพาะของหาบเร่ แผงลอยนันย่
้ อมก่อให้ เกิดผลกระทบทังเชิ
้ งบวก และ
เชิงลบต่อพื ้นที่เมืองได้ ผลกระทบเชิงบวกของหาบเร่แผงลอยในบริ บทของกรุงเทพมหานครในเชิง
เศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการค้ าหาบเร่ แผงลอยสามารถสร้ างมูลค่าของการค้ าภายในประเทศสร้ าง
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รายได้ จานวนมากให้ แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมและสนับสนุนการพึ่งตนเองของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้ วย อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้ างฐานะทางเศรษฐกิ จให้ แก่ผ้ ูประกอบอาชี พโดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และพยุงค่าครองชีพของประชาชนเท่านัน้ อีกทังยั
้ งมีบทบาททางในเชิง
สังคมคือหาบเร่แผงลอยอาหาร นอกจากจะมีบทบาทในการลดปั ญหาสังคมอันเป็ นผลจากการลด
อัตราการว่างงานแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างทุนทางสังคมด้ วย เพราะการประกอบอาชีพอิสระที่ประสบ
ความสาเร็ จ นอกจากจะเป็ นการเสริ มพลังทางเศรษฐกิจสังคม รวมทังการเมื
้
องให้ แก่ผ้ ปู ระกอบ
อาชีพนี ้ เป็ นรายบุคคลแล้ ว ยังนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ ของสภาพ (Yasmeen and
Nirathron 2014) แต่ในสถานการณ์ ปัจจุบันที่ หาบเร่ แผงลอยมี การเปลี่ยนแปลงจานวนอย่าง
รวดเร็ว
ตาราง 1 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และการเติบโตของเศรษฐกิจระหว่างปี 2550 ถึง2558
ปี

ความสัมพันธ์

GDP
(พันล้ านบาท)
2550
7,001
2551
7,113

GDP

ผู้ค้า
(ราย)
20,606
17,329

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

2552
2553
2554

7,061
7,652
7,667

17,329
20,275
22,573

0

2555
2556
2557
2558
2559

8,268
8,516
8,610
8,946
ไม่ถกู ประเมิน

21,065
21,065
20,170
19,727
10,676

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จานวนผู้ค้า

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

อ้ างอิง: สานักเทศกิจ(ข้ อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559) และนฤมล นิราทร (2557)
เห็ น ได้ ว่ า ขยายตัว ของผู้ค้ า หาบเร่ แ ผงลอยนับ ตัง้ แต่ปี 2550-2559 มี อัต ราการ
ขยายตัว ร้ อยละ-0.458 ซึ่งถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว แต่การเปลี่ยนแปลงนันไม่
้ สามารถ
สะท้ อนถึงจานวนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้ อย่างแท้ จริงเนื่องจากเป็ นจานวนของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่
ถูกเก็บเป็ นข้ อมูลในสานักงานเทศกิจ เป็ นเพียงข้ อมูลของผู้ค้าในจุดผ่อนผันเพื่อการค้ าเท่านัน้ ซึง่
ในสถานการณ์ปัจจุบนั การเพิ่มขึ ้นของหาบเร่แผงลอยนอกระบบก่อให้ เกิด ผลกระทบเชิงลบ เช่น
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ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร การกีดขวางทางสัญจรสร้ างให้ เกิดปั ญหาการจราจรที่ติดขัด
อีกทัง้ ความแออัดของหาบเร่ แผงลอยนันสร้
้ างให้ เกิดปั ญหาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของเมือง
เป็ นต้ น บทบาทของหาบเร่ แผงลอยในกรุ งเทพมหานครได้ มีการศึกษาถึงผลกระทบเชิงบวกและ
ผลกระทบเชิ งลบด้ านต่างๆ เพื่ อเสนอต่อผู้บริ หารพิจารณาใช้ ประกอบในการตัดสินใจในการ
กาหนดนโยบายการดาเนินงาน ซึง่ ความขัดแย้ งกันทาให้ หาบเร่แผงลอยยังคงอยู่ไม่สามารถกาจัด
ออกจากพื ้นที่เมืองได้ และไม่สามารถจัดการต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างยัง่ ยืน
2.1.3 การแก้ ปัญหาหาบเร่แผงลอยของภาครัฐ
สถานการณ์ ปัจจุบนั การเพิ่มขึ ้นของหาบเร่ แผงลอยนอกระบบเริ่ มมีจานวนมากขึ ้นย่อม
ส่งผลต่อพื ้นที่เมือง ในหลากหลายด้ านส่งผลให้ ภาครัฐดาเนิน นโยบายเกี่ยวกับการค้ าหาบเร่ แผง
ลอย จะพบว่านโยบายระดับท้ องถิ่นสะท้ อนชัดเจนถึงท่าทีที่ก ้ากึ่ง ระหว่างการยอมรับและปฏิเสธ
การค้ าหาบเร่แผงลอย (Nirathron 2006) ในขณะที่นโยบายระดับชาติซงึ่ ให้ การสนับสนุน ส่งเสริ ม
การประกอบ อาชีพอิสระมีความชัดเจนมากขึ ้นเป็ นลาดับ มาตรการที่มีความสาคัญเช่นกันคือ
มาตรการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) ซึ่งสร้ างหลักประกันพื ้นฐานในการดารงชีวิต
ให้ แก่ผ้ คู ้ า (อุไร 2016)
กรณีของการจัดการของกรุงเทพมหานคร แม้ ว่าจะมีนโยบายอย่างชัดเจนในการจากัดการ
ขยายตัวของการค้ าหาบเร่ แผงลอย แต่ในทางปฏิบตั ิกรุ งเทพมหานครก็ใช้ นโยบายผ่อนปรนจาก
การกาหนดพื ้นที่ผ่อนผันในหลายพื ้นที่ของ กรุงเทพมหานคร และยังสนับสนุนในรูปเงินสงเคราะห์
ให้ ประชาชนประกอบอาชีพการค้ าขนาดเล็กเพื่อสร้ างรายได้ แก้ ไขปั ญหาความยากจน ตังแต่
้
แผนพัฒนากรุ งเทพมหานครฉบับที่ 1 (พ.ศ.2520-2524) ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งอยู่ในช่วง
ระยะที่ 2 ของแผน 12 ปี กรุงเทพมหานคร (2555-2559) แม้ ว่าในทัศนะของกรุงเทพมหานคร หาบ
เร่ แ ผงลอยเป็ น ปั ญ หาด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อยของเมื อ งดัง พบว่าใน
แผนพัฒนากรุ งเทพมหานครบางฉบับมีการกาหนดนโยบาย”จากัด” การประกอบอาชีพอย่าง
ชัดเจน เช่นในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2530-2534) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 25352539) ซึง่ ระบุปัญหาความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของพื ้นที่เมืองอันเกิดจากการค้ าหาบเร่แผงลอย
บนทางเท้ าและทางสาธารณะ ทาให้ มีการตังเป้
้ าหมายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อควบคุมพื ้นที่
ทาการค้ าและลดจานวนหาบเร่ แผงลอย แต่หลังจากนี ้แล้ วไม่ได้ มีการระบุมาตรการที่ชดั เจนใน
ลักษณะนี อ้ ี ก และในทางตรงกัน ข้ ามกลับ มี การก าหนดจุดผ่อนผัน ให้ ค้า ขายมาก แผนพัฒนา
กรุ งเทพมหานครฉบับต่อๆ มายังคงระบุชัดเจนถึงความสาคัญของการประกอบอาชีพอิสระ ใน
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ฐานะเครื่ องมือลดปั ญหาความยากจน และสนับสนุนการพึง่ ตนเอง โดยมาตรการสนับสนุนปรากฏ
ในรูปการให้ เงินสงเคราะห์ และฝึ กอาชีพ
ตาราง 2 พัฒนาการของนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าหาบเร่แผงลอย
ปี

แผนพัฒนา

รายละเอียด

2515- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ -สนับสนุนการมีงานทา
2519 และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 3
2520- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ -สนับ สนุน การประกอบอาชี พ
2524 และสังคมแห่งชาติ ฉบับ อิสระ
ที่ 4
แผนพัฒนากรุ งเทพฉบับ
ที่ 1
2525- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
2529 และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 5
แผนพัฒนากรุ งเทพฉบับ
ที่ 2

2530- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
2534 และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 6
แผนพัฒนากรุ งเทพฉบับ
ที่ 3
2535- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
2539 และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 7
แผนพัฒนากรุ งเทพฉบับ
ที่ 4

มาตราการ
มาตารการเชิงบวก
มาตราการเชิงลบ
-ผ่อนผันให้ ขายในบางพื ้นที่

-มีการดาเนินการจับกุมกลุ่ม
บุ ค คลผู้ แ สวงหาประโยชน์
จากผู้ค้า
2522-2524 ผ่อนผันมากขึน้
-สนับ สนุน การประกอบอาชี พ เนื่องจาก วิกฤตการณ์น ้ามัน
อิสระขนาดเล็ก
-สนับ สนุน การประกอบอาชี พ 2527กาหนดจุดขายได้ 164
อิ ส ระเพื่ อ แก้ ไขปั ญหาความ จุด
ยากจน
-สนับ สนุน การประกอบอาชี พ
อิ ส ระขนาดเล็ ก เพื่ อ ลดปั ญ หา
ความยากจน โดยการให้ ทุ น
สงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ
-สนับ สนุน การประกอบอาชี พ -กาหนดให้ มีจุดจัดระเบียบ
อิสระและธรุกิจขนาดเล็ก
5 0 0 จุ ด มี จ า น ว น ผู้ ค้ า
-การส่งเสริ มปรากฏในมาตรการ 23,594 ราย
ฝึ กอบรมอาชีพ
-ก าหนดจุด ผ่ อ นผัน โดยยึ ด
-สนับ สนุน การประกอบอาชี พ หลั ก 3 ประการ สะอาด
ปลอดภัย เรี ยบร้ อย
อิสระขนาดเล็ก
-ผู้ ประกอบอาชี พ อิ ส ระขนาด -กาหนดจุดผ่อนผัน 286 จุด
เ ล็ ก เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ก ลุ่ ม มีผ้ คู ้ า 15,000 ราย
ผู้ด้อยโอกาส 6 กลุ่มที่รัฐต้ องให้ -ผู้ ค้ า ต้ อ งท าความสะอาด
ความสนใจเป็ นพิเศษ
พื ้นที่ขายเมื่อเลิกค้ าขาย
- ร ะ บุ ปั ญ ห า ค ว า ม ไ ม่ เ ป็ น -จัดทาบัญชี พร้ อมทะเบียน
ระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง ประวิติผ้ คู ้ าในจุดผ่อนผัน
อัน เกิ ด จากการค้ า หาบเร่ แ ผง
ลอยซึ่ ง วางสิ่ ง ของบนทางเท้ า
และทางสาธารณะ
-ตังเป้
้ าหมายจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอยเพื่ อ ควบคุ ม พื น้ ที่ ท า
การค้ าและลดจานวน
*** คสช. มีการผลักดัน ***

-การใช้ มาตรการเด็ดขาด

-การใช้ มาตรการเด็ดขาด
-จัดตังเทศกิ
้
จ

2525ยกเลิ ก ส านั ก ต ารวจ
เทศกิจ
2524-2527 ดาเนินการอย่าง
เข้ มงวด

-จัดตังเทศกิ
้
จ
- ก ว ด ขั น เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น
ระเบี ยบ และมิได้ ปล่อยให้ มี
การขายโดยเสรี
-เริ่ มจับทังผู
้ ้ ขายและผู้ซื ้อที่ซื ้อ
ขายกีดขวางทางเท้ า
-บั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
รั กษาความสะอาดและ
ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
เรี ย บร้ อยของบ้ านเมื อ ง
2535
*** คสช. มีการผลักดัน ***
- จับ ทัง้ ผู้ข ายและผู้ซื อ้ ที่ ซื อ้
ขายกีดขวางทางเท้ า
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2540- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
2544 และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8
แผนพัฒนากรุ งเทพฉบับ
ที่ 5
2545- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
2549 และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9
แผนพัฒนากรุ งเทพฉบับ
ที่ 6
2550- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
2554 และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10
25552559

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11

-ให้ ความสาคัญต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว

- จั ด ท า ท ะ เ บี ย น บั ญ ชี -ด าเนิ น ตามกฎหมายก่ อ น
ทะเบียนผู้ค้าเพื่อเสนอขอจุด หน้ า
ผ่อนผันเพิ่มเติม
-ให้ ควบคุมผู้ค้าในจุดผ่อนผันทัง้ -ให้ หยุดขายทุกวันพุธเพื่อทา
2 8 6 จุ ด ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ความสะอาดพื ้นที่
หลักเกณฑ์การจัดระเบียบ
-สนับ สนุน การประกอบอาชี พ - ใ ห้ มี ก า ร ตี เ ส้ น ก า ห น ด -ด าเนิ น ตามกฎหมายก่ อ น
อิ ส ระและการประกอบการ ขอบเขตการค้ า
หน้ า
ขนาดเล็ ก โดยฝึ กอาชี พ และ -อนุญาตให้ ขายวันพุธ
-จัดเก็บค่าบริ การรักษาความ
สนับสนุนการเข้ าถึงแหล่งทุน
สะอาด
(ไม่ ป รากฏมาตรการ เกี่ ย วกับ
หาบเร่แผงลอย)
-สนับ สนุน การประกอบอาชี พ - จุ ด ผ่ อ นผัน เพิ่ ม จาก 494 ด าเนิ น ตามกฎหมายก่ อ น
อิ ส ระและการประกอบการ จุดในปี 2547 เป็ น 667 จุด หน้ า
ขนาดเล็ ก โดยฝึ กอาชี พ และ ในปี 2551
สนับสนุนการเข้ าถึงแหล่งทุน
-เน้ นเรื่ องความสะอาด
สนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ -ยอมรั บ ว่ า หาบเร่ แ ผงลอย -ด าเนิ น ตามกฎหมายก่ อ น
อิ ส ระและการประกอบการ ไม่หมดไปจาก กรุงเทพมหา หน้ า
ขนาดเล็ ก โดยฝึ กอาชี พ และ นคร
สนับสนุนการเข้ าถึงแหล่งทุน
-สนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก
และขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน

อ้ างอิง: (ปรับจาก) นฤมล นิราทร (2557)
โดยมาตรการการจัดการหาบเร่ แผงลอยของทางภาครัฐ นันมี
้ ทงั ้ “มาตรการเชิงบวก” ที่
มุ่งเน้ นการพัฒนาส่งเสริ มการค้ าหาบเร่ แผงลอย และ“มาตรการเชิงลบ” ที่ม่งุ เน้ นการกาจัดและ
จ ากัด การค้ า หาบเร่ แ ผงลอยในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ซึ่ง มาตรการการจัด การนัน้ ไม่ป ระสบ
ความสาเร็จเรื่ อยมา เนื่องจากบทบาทที่มีความขัดแย้ งกันทาให้ หาบเร่แผงลอยยังคงอยู่ ไม่สามารถ
กาจัดออกจากพื ้นที่เมืองได้ และไม่สามารถจัดการต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างยัง่ ยืน
จั ด ระเบี ย บผู้ ค้ าพื น้ ที่ ก รุ งเทพมหานคร (ส านั ก ข่ า วแห่ ง ชาติ ร ายงงานพิ เ ศษ :
http://nwnt.prd.go.th) ระบุถึงปั ญหาการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยรุ กล ้าทางเท้ าเป็ นปั ญหาของ
กรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งมายาวนาน และในอดี ต มัก จะถูก บัง คับ ใช้ อ ย่ า งเข้ ม งวด
เพียงชัว่ คราวซึง่ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พทุ ธศักราช 2559 นาโดยคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ (คสช.) มี ก ารสนับ สนุน พระราชบัญ ญัติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ.2535 โดยมุ่งเน้ นแผนนโยบายดาเนินการคือ นโยบายคืนทางเท้ าให้
ประชาชนโดยสนับสนุนภาคกรุงเทพมหานคร จัดระเบียบทางเท้ าโดยให้ ความสาคัญต่อประชาชน
ผู้ใช้ ทางเท้ า คือ การอานวยความสะดวกให้ ประชาชนมีที่เดินได้ อย่างปลอดภัย และรวดเร็ วในการ
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สัญจรมากที่สดุ โดยการสกัดกันหาบเร่แผงลอยทังหมดออกจากเส้
้
นทางเดินเท้ าหลัก โดยที่ผา่ นมา
กรุ งเทพมหานคร จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยคืนทางเท้ าให้ ประชาชนไปแล้ ว 233 จุด ใน 42
เขต จานวนผู้ค้า 19,678 ราย โดยเน้ น การเจรจาขอความร่ วมมื อพร้ อมจัดหาที่ ขายใหม่ โดย
ตังเป้
้ าหมายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย 48 เขต จากทังหมด
้
50 เขต จะดาเนินการแล้ วเสร็ จ
ภายในเดือนสิงหาคม ปี 2560 พบว่านโยบายการคืนทางเท้ าสูป่ ระชาชน นันสอดคล้
้
องกับแนวคิด
เมืองเพื่อปวงชน (Inclusive city) คือมุ่งหวังให้ การพัฒนาให้ กรุงเทพเป็ นเมืองที่เอื ้อให้ คนทุกชนชัน้
สามารถเข้ าถึงพื ้นที่สาธารณะได้ อย่างสะดวกที่สดุ ซึง่ สามารถเห็นผลสะท้ อนได้ จาก จานวนผู้ค้า
ในระบบ และจานวนจุดผ่อนผันที่ลดลงอย่างรวดเร็ ว
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเนื่องการจากมีอยู่ของหาบเร่แผงลอย ส่งผลให้ เกิดปั ญหาบนพื ้นที่เมืองใน
ด้ านต่างๆทัง้ ปั ญหาความสะอาด ปั ญหาทางด้ านจราจร ปั ญหาความสะอาด และปั ญหาในด้ าน
อื่นๆ จึงส่งผลให้ รัฐดาเนินการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นนัน้ โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้ มีการจัดการของ
ภาครัฐดาเนินแนวนโยบายคืนทางเท้ าให้ ประชาชน ซึ่งทางของกรุ งเทพมหานคร เป็ นหน่วยงานที่
รับแนวทางนโยบายมาปฏิบตั ิ และมอบหมายให้ สานักงานเทศกิจเป็ นผู้ดแู ลสนองนโยบายคืนทาง
เท้ า ให้ ป ระชาชน (ส านัก งานเทศกิ จ : http://www.bangkok.go.th/citylaw/) โดยนโยบายการ
จัดการนี ้เป็ นการมุ่งเน้ นการกาจัด และจากัดหาบเร่ แผงลอยออกจากพื ้นที่ เป็ นการมองว่าหาบเร่
แผงลอยเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นปั ญหาบนพื ้นที่เนือ้ เมือง ซึ่งเป็ นการปฎิเสธการมีตวั ตนอยู่ของ
การค้ าหาบเร่แผงลอยเป็ นหลัก
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่สี ัมพันธ์ กับหาบเร่ แผงลอย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการค้ าหาบเร่ แผงลอย
เพื่ อ ระบุถึ ง แนวคิ ด ในการพัฒ นาเพื่ อ น าไปสู่รู ป แบบการจัด การและพัฒ นาที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ กบั การจัดการการค้ าหาบเร่แผงลอยในบริบทของไทย
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการพื ้นที่สาธารณะ
แนวคิดด้ านการพัฒนาพื ้นที่ว่างสาธารณะ มีวิวฒ
ั นาการการพัฒนาออกเป็ น 3 ยุคคือ ยุค
แบบแผนประเพณี (Traditional Era), ยุคสมัยใหม่ (Modern Era), ยุคปั จจุบัน (Present Time)
โดยพื ้นที่วา่ งสาธารณะได้ คานึงถึงการให้ ความสาคัญทัง้ 3 ด้ านคือ มิติทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม มาบูรณาการร่ วมกันจึงจะทาให้ พื ้นที่ว่างสาธารณะประสบความสาเร็ จ นอกจากนันยั
้ ง
มีแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาพืน้ ที่ว่างและเส้ นทางสาธารณะ ที่ส่งผลต่อการใช้ พืน้ ที่
ทางอ้ อม กล่าวคือ ไม่ได้ เป็ นเพียงทฤษฎีการศึกษาพืน้ ที่ว่างสาธารณะ แต่เป็ นการศึกษาพืน้ ที่
สาธารณะบนเส้ นทางโครงข่ายกับย่านโดยรอบที่ส่งผลต่อระดับการใช้ พื ้นที่สาธารณะนันๆ
้ โดย
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กิจกรรมที่เกิดขึ ้นบนพื ้นที่สาธารณะของเมืองมักปรากฏบนพื ้นที่ของการเชื่อมโยงเช่น พื ้นที่บน
เส้ นทางการสัญจร ถนน ตรอก ซอย ทางเท้ าเป็ นต้ น ซึ่งมีปัจจัยหลายประการประกอบด้ วยปั จจัย
ทางด้ านกายภาพ ปั จจัยทางด้ านสังคม และปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ ที่มกั สร้ างให้ เกิด อัตลักษณ์ที่
แตกต่า งกัน (Trancik 1986) โดยมี ปัจจัยที่ ส่งผลให้ เกิ ดการใช้ พืน้ ที่ ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์ดงั นี ้
1. ปั จจัยด้ านกายภาพ
(1) ปั จจัยด้ านกายภาพระดับเมือง เป็ นการวิเคราะห์เมืองในระดับใหญ่ ถึงลักษณะของ
โครงสร้ างเมื อ งด้ ว ยการศึ ก ษารู ป ทรง และรู ป ร่ า ง ของการตัง้ ถิ่ น ฐาน โดยได้ พิ จ ารณาจาก
องค์ ประกอบคือ การใช้ ที่ดิน ความหนาแน่น ของมวลอาคารต่อพืน้ ที่ รู ปแบบแปลงที่ ดิน และ
รู ปแบบถนน เป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป
แต่ถนนจะเป็ นองค์ประกอบที่คงที่มากที่สุด (Conzen 1960) โดยลักษณะโครงสร้ างของเมืองที่
สร้ างเอกลักษณ์ ได้ ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบของโครงสร้ างจากปั จจัยได้ ดงั นี ้ โครงข่ายเมือง
(Urban web) ย่าน(District) บล็อกถนน(Block) ดังนัน้ ในการศึกษาจะเป็ นการพิจารณาร่ วมกัน
ดังนันประกอบด้
้
วย การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่ รู ปแบบแปลง
ที่ดิน รูปแบบถนนหรื อโครงข่ายเมือง (Cohen 1999)
(2) ปั จจัยด้ านกายภาพระดับพื ้นที่ เป็ นการกล่าวถึงพื ้นที่ในระดับย่าน
- การเข้ าถึงพื ้นที่ (Accessibility) เส้ นทางถนนคนเดินควรเป็ นพื ้นที่ปราศจากยานยนต์ ซึง่
สมาชิกในสังคมเข้ าร่ วมอย่างทัดเทียมกันในการดาเนินชีวิตสาธารณะอย่างปลอดภัย และความ
สะดวกสบาย (Uhlig 1979)
- ที่ตงั ้ จุดดึงดูด เส้ นทางดึงดูด(Location) พื ้นที่ว่างสาธารณะเป็ นพื ้นที่บริ การชีวิตชุมชน
ละแวกบ้ านใจกลางเมืองโดยส่วนใหญ่มีลกั ษณะเฉพาะของพื ้นที่ขนาดเล็ก โดยพื ้นที่ที่มองเห็นจะมี
คนใช้ พื ้นที่นนมากกว่
ั้
า นอกจากนันพื
้ ้นที่ใกล้ ชมุ ชนละแวกบ้ านจะมีคนใช้ พื ้นที่นนมากกว่
ั้
า รวมทัง้
ระยะทางมีผลต่อการใช้ พื ้นที่วา่ ง (Dornbusch and Gelb 1977)
- สิ่ ง อ านวยความสะดวก (Facilities) การที่ ค นเข้ า มาใช้ พื น้ ที่ ว่ า งสาธารณะจ านวน
มากกว่า จะต้ องมี องค์ ประกอบที่ สนับสนุน ถนนที่ มีชีวิตชี วา เน้ น ปั จจัย ที่ นั่ง สิ่ง อานวยความ
สะดวก อาหาร เครื่ องดื่ม สาธารณูปการ เทศกาลงานรื่ นเริ ง สภาพแวดล้ อมภูมิอากาศที่เหมาะสม
(Whyte 1980)
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- พื ้นที่สาหรับนัง่ (sitting space) การที่คนที่เข้ ามาใช้ ลานหรื อพื ้นที่สาธารณะ ต้ องการนัง่
ดูคน นัง่ พัก นัดพบ อีกทังยั
้ งควรมีความหลากหลายของอิริยาบถให้ นงั่ โดยที่นงั่ ควรมีปริ มาณร้ อย
ละ6-10ของพื ้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมระบบสังคมของพื ้นที่ (Whyte 1980)
- แสงสว่าง (Lighting) แสงสว่างเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับพื ้นที่สาธารณะ มีหน้ าที่สาคัญ 2
ประการ ประการแรกคือ การส่องสว่างเพื่อการสัญจรไปมา ให้ เกิ ดความสะดวกไม่ก่อให้ เกิ ด
อันตราย ตลอดจนป้องกันอาชญากรรม ประการที่สองคือแสงสว่างมีหน้ าที่อีกระดับหนึง่ ได้ แก่การ
สร้ างสรรค์การออกแบบด้ วยแสงสว่าง เพื่อสร้ างอารมณ์ความรู้สกึ ต่างๆ ต่อสถานที่
- ความปลอดภัย (Safety) การเห็นของคนรู้จกั และสร้ างความสัมพันธ์ก่อให้ เกิดความรู้สกึ
ร่ วมของชุมชนก่ อให้ เกิ ดความปลอดภัยสามารถสร้ างขึน้ ได้ จากความรู้ สึกของชุมชน ช่วยกัน
สอดส่องดูแล (Davis 1995)
- ภูมิทศั น์ และนันทนาการ (Landscape and Recreation Space) เป็ นความสัมพันธ์ของ
คุณภาพของพื ้นที่ สร้ างให้ เกิดพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่เป็ นสถานที่รวมกิจกรรมของประชาชน เป็ นการ
รวบรวมองค์ประกอบเมืองเพื่อเสริมให้ เกิดความสมบูรณ์ของพื ้นที่วา่ ง
2. ปั จจัยด้ านสังคม
(1) คน (People) เป็ นผลตอบสนองต่ อ พื น้ ที่ ส าธารณะโดยสิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด คนคื อ การ
ติดต่อสื่อสารในพื ้นที่สาธารณะ ชีวิตกิจกรรม อีกทังคนยั
้ งเป็ นส่วนชี ้วัดของความสาเร็ จของพื ้นที่
ว่างสาธารณะจากการตรวจสอบความพึงพอใจในรูปแบบรายบุคคล
(2) เทศกาลและเหตุการณ์ สาคัญ(Events) ความเพลิดเพลินในเทศกาล มีการถูกจดจา
รับรู้ สถานที่และเทศกาล สร้ างเอกลักษณ์ ของกิจกรรมที่โดดเด่น อีกทัง้ ยังทาให้ มนุษย์ เกิดการ
เรี ยนรู้ เกิดความรู้สกึ ถึงความมีตวั ตน โดยพื ้นที่วา่ งสาธารณะ (Lynch 1972)
(3) เอกลักษณ์ของพื ้นที่ (Identity of Place) เอกลักษณ์ของชุมชน คือการติดต่อสถานที่ที่
มีชีวิตสังคม การแบ่งปั นกันทังในระดั
้
บครอบครัว เพื่อน โดยชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่นนเป็
ั้ น
สิง่ แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสถานที่นนั ้ เอกลักษณ์จงึ เกี่ยวข้ องกับหลายมิติ
3. ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ
(1) เศรษฐกิ จ นอกระบบ(Informal Economy) การจั ด วางสิ น ค้ า ในพื น้ ที่ ส าธารณะ
ตลอดจนการน าสิน ค้ า มาวางขายริ ม ทางถนนและในตลาดเพื่ อ จูง ใจคนเดิ น ผ่า นไปมา สร้ าง
แรงจูงใจให้ คนเดินผ่านมากขึ ้น สังเกตจากระยะก้ าวของคนเดินผ่านจะรู้ สึกสบายไม่รีบร้ อน การ
หยุดชะงักชัว่ ครู่ เมื่อเกิดความสนใจและผู้ซื ้อสนใจศึกษา โอกาสของการสนทนาเกิดขึ ้นง่ายผู้ซื ้อ
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และผู้ขาย มองเห็นความรู้สกึ เป็ นมิตรมากขึ ้น นาไปสูก่ ารแลกเปลี่ยนข่าวสารซึง่ กันและกัน ระหว่าง
ผู้ซื ้อและผู้ขายนัน่ เอง (Marcus and Wischemann 1990)
(2) เศรษฐกิ จ รอบพื น้ ที่ (Economic Location) เศรษฐกิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งที่ ส่ง ผลกับ ระบบ
เศรษฐกิจในพืน้ ที่สาธารณะเป็ นเสมือนบริ บทรอบข้ างพืน้ ที่สาธารณะนั่นเอง พืน้ ที่สาธารณะมี
วิวฒ
ั นาการมาแต่ครัง้ อดีตถึงปั จจุบนั มีการให้ ความสาคัญของกิจกรรมทางกายภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจบนพื ้นที่สาธารณะเป็ นสาคัญ โดยเมืองในเอเชียนันพื
้ ้นที่กิจกรรมสาธารณะมีการซ้ อนทับ
ของมิติตา่ งๆ บนเส้ นทางเดินเท้ า และบาทวิถี โดยคุณภาพของพื ้นที่สาธารณะประกอบด้ วยปั จจัย
หลายมิติที่มีความสมดุลที่จะสามารถสร้ างให้ เกิดเส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืนที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้ องการของประชากรโดยรวมอย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบจากงานวิจยั ของ
เส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืน และการวิเคราะห์ถึงโครงข่ายของระบบไม่เป็ นทางการ (Informal)
2.2.2 แนวคิดรูปแบบเส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืน
งานวิจยั เรื่ องพื ้นที่สาธารณะบนเส้ นทางโครงข่ายที่มีศกั ยภาพและมีความยัง่ ยืน ที่มีการ
ผสานกันของธรรมชาติ และองค์ประกอบโครงสร้ างพื ้นฐานอีกทังยั
้ งต้ องมีการส่งเสริ มให้ เกิดการ
เคลื่อนไหวของวัฒนธรรมใหม่ ซึง่ เป็ นส่วนกระตุ้นระบบเส้ นทางสัญจรคมนาคมทางเลือก (การเดิน
เท้ า, จักรยาน) โดยเป็ นการตระหนักถึงการเดินเท้ าที่เป็ นมิตร เอื ้อต่อกิจกรรมคนเดินถนน สร้ าง
ความพึงพอใจอีกทัง้ การสร้ างความเป็ นเจ้ าของให้ กับคนภายในพืน้ ที่ ซึ่งการออกแบบถื อเป็ น
เครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ ที่ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีผลทังทางบวก
้
และผล
ทางลบต่อประชากรโดยรวมโดย การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต้ องเป็ นส่วนที่สะท้ อนต่อความต้ องการ
ของคนเดินเท้ าสร้ างความหลากหลายของกิจกรรมบนเส้ นทางเดินเท้ าได้ ซึง่ มีกิจกรรมการค้ าขนาด
เล็กหรื อหาบเร่แผงลอยริ มทางเท้ านันเป็
้ นเอกลักษณ์ที่สนับสนุนให้ เกิดความยัง่ ยืนของเส้ นทางเดิน
เท้ าในบริบทของกรุงเทพมหานคร (Mateo-Babiano 2012)

รูปภาพที่ A

รูปภาพที่ B

รูปภาพ 2 รูปแบบการเชื่อมโยงเส้ นทางของตะวันตก และตะวันออก
อ้ างอิง: Mateo-Babiano (2012)
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รู ปภาพที่ A ซึ่งในปั จจุบันมีการออกแบบภายใต้ กรอบมาตรฐาน และการควบคุมเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ กรอบของการออกแบบขึ ้นอยู่กบั องค์ประกอบหลัก คือการ
เคลื่อนไหวและการแบ่งแยกพื ้นที่(เพื่อความปลอดภัย) อีกทัง้ ในสภาพการปั จจุบนั ในยุคกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ได้ มีการรับอิทธิพลจากทางตะวันตกเข้ ามาในตะวันออกแถบเอเชียมากขึ ้นซึง่ พื ้นที่ใน
อดีต(กรี ก โรมัน) สนองตอบต่อสังคมมุง่ เน้ นการเดิน เน้ นการพัฒนาบนพื ้นฐานความจาเป็ น รวมถึง
การอ านวยความสะดวกในการเคลื่ อ นตัว และการเข้ า ถึ ง พื น้ ที่ ควบคุม ภู มิ ทัศ น์ เ มื อ งเป็ น
องค์ ป ระกอบของเมื อ ง นัน้ มี ค วามไม่เ หมาะสมต่อ วิ ถี ชี วิ ต จึง เป็ น การสร้ างปั ญ หาให้ แ ก่ พื น้ ที่
มากกว่าการแก้ ไขปั ญหา โดยผลจากการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของคนเดินเท้ าที่ ก่อให้ เกิด
อันตรายคือการก้ าวเข้ าสูพ่ ื ้นที่ถนน (Berger, Martin et al. 1999) เกิดจากการปรากฏตัวของพื ้นที่
ทางเศรษฐกิจบนถนน(หาบเร่ แผงลอย) โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนเดินเท้ ามีพฤติกรรม
คล้ ายยานพาหนะหมายถึง คนจะมีการสัญจรที่เร็ วขึ ้นในพื ้นที่ที่มีการไหลเวียนที่สะดวก และมี
ประสิทธิภาพแต่ความแออัดของคนเดินเท้ าทาให้ เกิดมิติของการเคลื่อนไหวที่ซบั ซ้ อน ซึง่ พบว่าการ
เพิ่มขึ ้นของการเคลื่อนไหวของคนเดินเท้ าเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการวางแผน ซึง่ คนเดินเท้ าถูก
กาหนดการเคลื่อนไหว(Movement)และไม่เคลื่อนไหว(Non-Movement) สร้ างให้ เกิดกิจกรรมการ
พูดคุย การหยุดซื ้ออาหาร ฯลฯ จะเห็นได้ ว่าพื ้นที่ทางเดินเท้ าที่มี ประสิทธิภาพและยัง่ ยืนมิได้ เป็ น
เพียงแค่การเดินเท้ าเท่านัน้ ที่สาคัญคือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เสริ มต่อการเดินซึ่งเป็ นส่วนจิตวิทยาที่
กระทบต่ อ พฤติ ก รรมของคนเดิ น เท้ า ดัง เช่ น รู ป ภาพที่ B คื อ รู ป แบบการเชื่ อ มโยงพื น้ ที่ ข อง
กรุงเทพมหานคร (Mateo-Babiano 2012)
การเชื่อมโยงที่มีกิจกรรมหาบเร่แผงลอยเป็ นส่วนที่ทาให้ เกิดความมีปฏิสมั พันธ์ของคนกับ
พื ้นที่ สร้ างให้ เกิดมิติทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจบนพื ้นทางเท้ าได้ อย่างเป็ นระบบ อีกทังเป็
้ น
การสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างคนเดินเท้ ากับพื ้นที่สาธารณะ(พื ้นที่ขาย) โดยเส้ นทางเท้ าที่
ยัง่ ยืนนัน้ มักถูกกาหนดให้ เป็ นเครื อข่ายของการกระจายตัวของกิจกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ การกาหนด
ความต้ องการแบ่งเป็ น 2 ประเภท ของความต้ องการโดยรวม คือ ประเภทแรก ความต้ องการของ
บุคคล กาหนดโดยความต้ องการส่วนบุคคล และ ประเภทที่สอง ความต้ องการทางสังคม คือความ
ต้ องการของประชากรโดยรวมทังภายในและภายนอกของพื
้
้นที่ โดยสามารถถูกประเมินได้ จากการ
แสดงถึงความต้ องการที่หลากหลายในลาดับชัน้ ซึ่งมีทงสิ
ั ้ ้น 6 เกณฑ์ คือ ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมที่
สามารถเดินได้ ทาให้ การเคลื่อนไหวปราศจากสิง่ กีดขวาง การสร้ างความมัน่ ใจความสะดวกในการ
ปรับตัวเองภายในเครื อข่ายถนน คุณภาพทางเท้ า คุณภาพของสภาพแวดล้ อม การมีปฏิสมั พันธ์
และความต้ องการทางสังคมวัฒนธรรม (Mateo-Babiano and Hitoshi 2005)
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รูปภาพ 3 ลาดับชันของความต้
้
องการบนพื ้นที่เส้ นทางเดินเท้ า/ สัดส่วนความสาคัญ
จากการทบทวนแนวคิ ด พื น้ ที่ ส าธารณะบนเส้ น ทางเดิ น เท้ า ที่ ยั่ง ยื น กล่ า วถึ ง ความ
หลากหลายของกิจกรรมบนทางเดินเท้ าว่าเป็ นดัชนีชี ้วัดความยัง่ ยืนของทางเดินเท้ า และเป็ นการ
ให้ ความสนใจในรู ปแบบของเส้ นทางการสัญจร กับกิ จกรรมการค้ าบนเส้ นทางเดินเท้ า โดยมี
กิจกรรมการค้ าหาบเร่แผงลอยเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการสร้ างความหลากหลายบนพื ้นที่โดย
จะเห็นได้ ว่าเส้ นทางเดินเท้ าของกรุ งเทพมหานครนันมี
้ การปรากฏตัวของหาบเร่ แผงลอยจานวน
มากสร้ างให้ เกิดรู ปแบบของการใช้ พื ้นที่ รู ปแบบเฉพาะของสังคม และเศรษฐกิจเฉพาะในแต่ละ
ย่านได้ อย่างมีเอกลักษณ์ ซึง่ นโยบายการจัดการ รวมถึงข้ อค้ นพบที่มีความขัดแย้ งกัน จึงส่งผลให้ มี
การศึกษาด้ านแนวคิดการพัฒนาเมืองเพื่อปวงชน เพื่อให้ ทราบว่าเมืองที่ดีและมีคณ
ุ ภาพเป็ นเช่นไร
2.2.3 แนวคิดการพัฒนาเมืองเพื่อปวงชน
เมืองที่มีคณ
ุ ภาพมีลกั ษณะที่มีรูปแบบที่มีการทับซ้ อนของมิติที่หลากหลาย โดยได้ มีการ
ดาเนินการศึกษาเชิงประจักษ์ ด้านโครงสร้ างเมืองที่ดี มีชีวิ ตชีวา เป็ นรู ปแบบโครงสร้ างของเมืองที่
เป็ นการพัฒนาตามรูปแบบตามธรรมชาติ (natural city) เป็ นรูปแบบโครงสร้ างเมืองที่มีรูปแบบการ
ซ้ อนทับของมิติด้านต่างๆอย่างหลากหลาย ไม่ควรมีการวางแผนเมือง ในรู ปแบบใหม่ที่มีรูปแบบ
เมืองแบบต้ นไม้ หรื อเมืองที่ประดิษฐ์ ขึ ้น (artificial city) ที่มีการวางผังในแบบแตกกิ่งก้ านออกไปที่
ไม่มีการเชื่อมโยงกันและไม่ทบั ซ้ อนในแต่ละสถานที่ ส่งผลให้ กิจกรรมบนพื ้นที่เมืองและคนไม่พบ
กัน (Christopher 1965)
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A1

B1

A2

B2

Natural city
Artificial
รูปภาพ 4 แสดงการเชื่อมโยงของแผนภูมิเมืองแบบซับซ้ อน และเมืองที่มีความเรี ยบง่าย
อ้ างอิง: Alexander (1965)
จะเห็นได้ วา่ รูป A1, A2 และB1, B2 เป็ นการแสดงถึงโครงสร้ างเมืองที่มีความหลากหลาย
ระหว่างเมืองที่มีความเป็ นธรรมชาติ และเมืองที่ได้ รับการออกแบบและวางแผน โดยรู ป A1, A2
และB1, B2 มีองค์ประกอบที่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามการซ้ อนทับของมิติทางด้ านต่างๆ ในรู ป
A1, A2 ให้ รูปแบบที่ย่อยมากกว่ารู ปภาพB1, B2 โดยโครงสร้ างเมืองรู ปแบบตาข่าย(รู ป A1, A2 )
นันในแต่
้
ละองค์ประกอบไม่ได้ ทาหน้ าที่เพียงอย่างเดียว แต่ทาหน้ าที่เป็ นส่วนช่วยขับเคลื่อนระบบ
โครงสร้ าง ที่จะสร้ างให้ แต่ละองค์ประกอบนันมี
้ ความสัมพันธ์ ในแบบลาดับชันที
้ ่มีความสามารถ
ซ้ อนทับกันได้ อีกทังรู้ ปแบบโครงสร้ างเมืองที่ได้ กล่าวมานันสามารถพบได้
้
ทงในเขตเมื
ั้
อง และเขต
เส้ นถนน เป็ นการผสานระหว่างพื ้นที่กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันในเมืองอย่างเป็ นระบบโดยมีระบบ
เส้ นทางที่นาพาความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ให้ เกิดความมีปฏิสมั พันธ์กนั
ในรูปแบบโครงสร้ างแบบต้ นไม้ จะเป็ นโครงสร้ างที่เป็ นองค์ประกอบของการการออกแบบ
เมืองที่ไม่มีความสัมพันธ์ แบบลาดับชันและการซ้
้
อนทับของมิติทางด้ านต่างๆส่งผลให้ โครงสร้ าง
เมืองขาดคุณภาพของการเชื่อมโยงของกิจกรรมในด้ านต่างๆ กับประชากรเมือง แต่โครงสร้ างเชิง
กายภาพของเมืองที่มีคณ
ุ ภาพมักเติบโตตามธรรมชาติมีโครงร่ างตาข่าย ซึ่งรู ปแบบของเมืองนี ้จะ
สามารถพบได้ ในบริ บทแบบเอเชี ยนัน้ จะมี รูป แบบเมื องที่ มีมิติที่ ซ้ อนทับกัน อยู่จานวนมากใน
หลากหลายมิติ ส่งผลให้ เกิดการรวมตัวของของกิจกรรมด้ านสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ สร้ างให้ เกิด
โครงข่ายที่เชื่อมโยงกับพื ้นที่ภายในเมือง
การวิเคราะห์เครื อข่ายที่ซบั ซ้ อนในเมืองนัน้ มีงานวิจยั ที่ทาการศึกษาโครงข่ายเมือง ซึ่ง
แนวโน้ มทัว่ โลกที่มีต่อการขยายตัวของพื ้นที่เมืองอย่างรวดเร็ วย่อมต้ องมีการจัดการอย่างเร่ งด่วน
ในการพัฒนาพื ้นที่ตามการพัฒนาขององค์กรภาครัฐและเอกชนในเมือง โดยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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ตามผังเมือง ซึ่งมิใช่เป็ นเพียงด้ านการปฏิบตั ิในการจัดการกับมิติทางด้ านกายภาพพื ้นที่ แต่เป็ น
ศิ ล ปะที่ มี ผ ลต่อ การพัฒ นาในเชิ ง สัง คม และมิ ติ ที่ ห ลากหลาย อย่ า งเป็ น เครื อ ข่ า ยที่ ซับ ซ้ อ น
(Volchenkov 2008) โดยเครื อข่ายที่มีความซับซ้ อน (Urban Complex Networks) มักปรากฏบน
พื ้นทีเมืองโดยในปั จจุบนั เมืองมีเครื อข่ายจานวนมากที่ซบั ซ้ อนซ้ อนทับกันอย่างเป็ นเครื อข่าย ทัง้
เครื อข่ายที่สามารถมองเห็นได้ เช่นเครื อข่ายการขนส่งในเขตเทศบาลเมืองและนา้ ประปา และ
เครื อข่ายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น เครื อข่ายของกิจกรรม เศรษฐกิจ ซึง่ มีความซับซ้ อนเป็ นอย่าง
มาก เครื อข่ายที่ซบั ซ้ อนปรากฏโดยเป็ นผลมาจากการทางานร่ วมกันระหว่างโครงสร้ างของเมือง
หลากหลายองค์ประกอบ (Alexanderson 2006)
การการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื ้นที่สาธารณะที่ประสบ
ความสาเร็ จ และเส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืน พบว่ามีการกล่าวถึงหน่วยเศรษฐกิจขนาดเล็ก หรื อ หาบ
เร่ แ ผงลอยเป็ น องค์ ป ระกอบของเมื อ งที่ ส ร้ างให้ เ กิ ด ความยั่ง ยืน ของพืน้ ที่ เ มื อ งได้ ซึ่ง เป็ น การ
สนับสนุน และยอมรับการมีอยู่ของหาบเร่ แผงลอยบนพื ้นที่เมือง โดยเป็ นการมองถึงบบบาทของ
หาบเร่แผงลอยในเชิงบวกบนพื ้นที่เมือง
2.2.4 แนวคิดการศึกษาหาบเร่แผงลอยด้ วยการวิเคราห์ห่วงโซ่อปุ ทาน
โครงข่ายของกิจกรรมการค้ าหาบเร่ แผงลอย มักมีรูปแบบของการเคลื่อนที่ของสินค้ าตาม
รู ปแบบของห่วงโซ่อุปทาน จากแหล่งผลิตสู่แหล่งจัดเตรี ยมและแหล่งขาย ซึ่งเป็ นการศึกษาใน
รู ปแบบของโครงข่ายกิจกรรมของหาบเร่ แผงลอย เพื่อระบุถึงสถานที่และกิจกรรมในกระบวนการ
บนพื ้นที่เมือง
ห่วงโซ่อปุ ทาน คือ การใช้ ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม และทรัพยากร มา
ประยุกต์เข้ าด้ วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ ายสินค้ าหรื อบริ การจากผู้ จัดหาไปยังลูกค้ า กิจกรรมของห่วง
โซ่อปุ ทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆให้ กลายเป็ นสินค้ าสาเร็ จ แล้ ว
ส่งไปจนถึงลูกค้ าคนสุดท้ าย (ผู้บริ โภค หรื อ End Customer) โดยทัว่ ไปแล้ ว จุดเริ่ มต้ นของห่วงโซ่
มัก จะมาจากทรั พ ยากรธรรมชาติ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทรั พ ยากรทางชี ว วิ ท ยาหรื อ นิ เ วศวิ ท ยา ผ่ า น
กระบวนการแปรรูปโดยมนุษย์ผ่านกระบวนการสกัด และการผลิตที่เกี่ยวข้ อง เช่น การก่อโครงร่าง,
การประกอบ หรื อการรวมเข้ าด้ วยกัน ก่อนจะถูกส่งไปยังโกดัง หรื อคลังวัสดุ โดยทุกครัง้ ที่มีการ
เคลื่อนย้ าย ปริ มาณของสินค้ าก็จะลดลงทุกๆครัง้ และไกลกว่าจุดกาเนิดของมัน และท้ ายที่สดุ ก็
ถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภค (Bowersox, Closs et al. 2002)
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1. รูปแบบของโซ่อปุ ทาน
มีรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานอยู่หลายหลาย ที่มีการระบุถึงทังด้
้ านอัปสตรี ม(Upstream)
จากภาพคือ a ถึง c และ ดาวน์สตรี ม(Downstream) c ถึง e การระบุวา่ จุดไหนคืออัปสตรี มนัน้ ให้
ใช้ ตาแหน่งของบริษัทที่พิจารณาเป็ นหลัก (จุด c) บริษัทที่อยูท่ างด้ านซ้ าย (ทิศทางย้ อนไปหาแหล่ง
วัตถุดิบ) จะเรี ยกว่า อัปสตรี ม(Upstream) และเรี ยกแต่ละจุดบนอัปสตรี มว่า ผู้จดั จ่าย(Supplier)
ในทางกลับ กัน บริ ษั ท ที่ อ ยู่ท างด้ า นขวา(ทิ ศ ทางมุ่ง ไปหาผู้บ ริ โ ภค) จะเรี ย กว่ า ดาวน์ ส ตรี ม
(Downstream) และเรี ยกแต่ละจุดบนดาวน์สตรี มว่า ลูกค้ า (Customer)

รูปภาพ 5 ห่วงโซ่อปุ ทาน
การเรี ยงลาดับส่วนประกอบของห่วงโซ่อุปทาน จากอัปสตรี ม ไปยังดาวน์สตรี ม อาจจะ
เรี ยงได้ ดงั นี ้
a - ผู้จดั หาที่1 ผู้จดั จ่ายวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ (Raw Material/ component suppliers)
b – ผู้จดั หา ผู้รวบรวม (Purchasing)
c – ผู้ผลิต
ผู้ผลิต (Manufacturers)
d – ลูกค้ า
ผู้ค้าปลีก/ผู้กระจายสินค้ า (Retailers/ distribution)
e – ผู้บริโภค ผู้บริโภค (Customer)
ลูกศรสีดา - ทิศทางการไหลของสินค้ า, ข้ อมูล และเงิน
ลูกศรสีเทา - เส้ นทางการไหลของข้ อมูล, เงิน สิง่ อื่นที่ไหลย้ อนกลับ (ถูกตีกลับ)
2. ห่วงโซ่อปุ ทานของหน่วยธุรกิจนอกระบบ
รูปแบบหน่วยธุรกิจมีการเคลื่อนที่ของสินค้ า มีรูปแบบห่วงโซ่อปุ ทานคือการบริหารการไหล
ของสินค้ าหรื อ บริ การจากแหล่งกาเนิดวัตถุดิบ ไปจนถึงผู้บริ โภคคนสุดท้ า ย โดยจะต้ องมีความ
ร่วมมือกันของหน่วยกิจกรรมทุกกระบวนการ ที่เป็ นสมาชิกภายใน โซ่อปุ ทานโดยการเชื่อมต่อหรื อ
เชื่อมประสานกระบวนการ ดาเนินการที่ข้ามผ่านหน้ าที่ของแผนกต่างๆ ภายในหน่วยกิจกรรม แต่
ละหน่วยการค้ า หุ้นส่วนทางการค้ าและลูกค้ า เพื่อสนองความต้ องการของ ผู้บริ โ ภคด้ วยตน้ ทนุ ที่
ต่าที่สดุ หรื อคุณภาพของสินค้ าและบริ การ ที่ดีขึ ้นและครบตามความต้ องการ (Schut, van Asten
et al. 2016) ซึง่ หน่วยธุรกิจนอกระบบมีการเคลื่อนที่ในระบบโครงข่ายห่วงโซ่อปุ ทาน นับแต่แหล่ง
วัต ถุดิ บ แหล่ง รวบรวบสิ น ค้ า และวัต ถุดิ บ แหล่ง ตลาด หาบเร่ แ ผงลอย และลูก ค้ า ซึ่ง แต่ล ะ
กระบวนการมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ตา่ งๆ ของพื ้นที่เมือง ดังเช่น
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แหล่งวัตถุดิบ

แหล่งรวบรวม

แหล่งตลาด

แหล่งจัดเตรียม

แหล่งขาย

รูปภาพ 6 ขันตอนกระบวนการของหน่
้
วยธุรกิจนอกระบบ
หน่วยธุรกิจนอกระบบ เป็ นห่วงโซ่อุปทางที่เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ เพื่อนามาแปรรู ปบน
สถานที่จัดเตรี ยม โดยพืน้ ที่จัดเตรี ยมทาหน้ าที่ในการแปรรู ปทุกกระบวนการนับแต่การซักล้ าง
จัดเก็บ และจัดเตรี ยม เพื่อจะดเตรี ยมสินค้ าให้ พร้ อมที่จะ ส่งต่อไปยังผู้บริโภคบนพื ้นที่ขาย
2.2.5 แนวคิดการเลือกทาเลที่ตงของหน่
ั้
วยธุรกิจขนาดย่อย
เป็ นการศึ ก ษาปั จ จัย เพื่ อ น าไปสู่ แ นวทางการตัด สิ น ใจเลื อ กที่ ตัง้ ของกิ จ กรรมและ
ผู้ประกอบการ ที่มีปัจจัยสาคัญประกอบด้ วย ความไม่ต้องการเคลื่อนย้ าย(inertia) ต้ นทุนค่าขนส่ง
และต้ นทุนการผลิต เป็ นต้ น นอกจากนีจ้ ะพิจารณาถึงกระบวนการการตัดสินใจเลือกที่ตงั ้ ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามจะจากัดการวิเคราะห์ของการตัดสินใจนี ้อยูท่ ี่
การตัดสินใจเลือกที่ตงของหน่
ั้
วยที่ตง(location
ั้
unit) สามประเภท ซึ่งประกอบด้ วย หน่วยที่ อยู่
อาศัย (residential unit) หน่ ว ยธุ ร กิ จ (business firm) และสถาบัน สาธารณะ(public institute)
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกที่ตงของหน่
ั้
วยที่ตงไม่
ั ้ จาเป็ นต้ องมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เป็ น
ส่วนประกอบหลักในทุกการตัดสินใจ เพราะอาจให้ ความสาคัญกับเหตุผลที่ไม่ใช้ ทางเศรษฐศาสตร์
มากกว่า อีกทังไม่
้ จาเป็ นว่าหน่วยที่ตงทุ
ั ้ กหน่วยจะมีอานาจในการตัดสินใจเลือกที่ตงของตนเอง
ั้
อาทิเช่น เด็ก สตรี คนชรา จานวนมากที่ไม่อาจตัดสินในเลือกที่อยู่อาศัยของตนเองได้ ทังนี
้ ้อาจจะ
เป็ นด้ วยเหตุผลทางการเงิน หรื อทางสังคม (Hoover 1975)
1. องค์ประกอบของปั จจัยการเลือกที่ตงั ้
ปั จจัยสาคัญ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่ตงของหน่
ั้
วยที่ตงต่
ั ้ าง ๆ แต่ระดับของความรุนแรง
จะแตกต่างกันไป ตามความต้ องการที่แตกต่างกันของหน่วยที่ ตงแต่
ั ้ ละประเภท ปกติเมื่อต้ อง
ตัดสินใจหน่วยที่ตงจะต้
ั ้ องชัง่ น ้าหนักและต้ องยอมแลก (tradeoffs) ระหว่างปั จจัยการเลือกที่ตงแต่
ั้
ละประเภท ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั คุณลักษณะของหน่วยที่ตงนั
ั ้ นๆ
้ เองปั จจัยการเลือกที่ตงประกอบด้
ั้
วย
(1) ความไม่ต้องการเคลื่อนย้ าย (Inertia) อาจเป็ นปั จจัยการเลือกที่ตงที
ั ้ ่สาคัญสุดที่มกั ไม่
ค่อยยอมรับเมื่อหน่วยธุรกิจเลือกที่ตงั ้ ณ ที่หนึ่งๆ แล้ วจะมีพลังหลายๆ อย่างที่พยายามดึงให้ ธุรกิจ
นัน้ ด ารงอยู่ที่ นั่น ต่อ ไป ประการแรก เหตุผ ลที่ ท าให้ ตัด สิ น ใจเลื อ กที่ ตัง้ ในตอนแรกยัง คงไม่
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เปลี่ยนแปลง ประการที่สอง โครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมของบริ เวณนันๆ
้ อาจพัฒนาขึ ้น
เพื่ อ เสริ ม อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ที่ มี ส่ ว นก าหนดการตัด สิ น ใจเลื อ กในตอนแรกกล่ า วคื อ มัก จะมี
ความสัมพันธ์ แบบ “พัฒนาไปด้ วยกัน ” ซึ่งหากมีการย้ ายจะเกิ ดความเสี่ยงในการย้ ายที่ ตั ง้ มา
กระทบต่อกิจการก่อให้ เกอดความไม่แน่นอนขึ ้น (Blair 1991)
(2) ต้ นทุนค่าขนส่ง (Transportation Cost) เป็ นปั จจัยการเลือกที่ตงที
ั ้ ่มีการศึกษาถึงมาก
ที่สดุ เพราะกิจกรรมการผลิตส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับต้ นทุนค่าขนส่ง และต้ นทุนดังกล่าวก็ง่าย
ที่จะเปรี ยบเทียบในเชิงปริ มาณ โดยทัว่ ไปแล้ วผลิตภัณฑ์ที่มีค่าขนส่งสูง (ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยการ
ผลิตหรื อผลผลิต) เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของผลผลิตขันสุ
้ ดท้ ายมีแนวโน้ มที่จะให้ ความสาคัญ
ที่สุดกับต้ นทุน ค่าขนส่ง ซึ่งอาจเรี ยกกิจกรรมประเภทนีว้ ่าเป็ น “กิจกรรมที่ผูกพันกันการขนส่ง ”
(transportation oriented)
(3) ปั จจัยการผลิต (Input) คืออุปทานของปั จจัยการผลิตที่เคลื่อนย้ ายไม่ได้ หรื อไม่สะดวก
ในการเคลื่อนย้ ายที่มีอยู่ในท้ องถิ่นนัน้ ๆ ตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือ บรรยากาศ (Climate) เพราะไม่
สามารถเคลื่อนย้ ายได้ ไม่วา่ จะด้ วยต้ นทุนเท่าไรก็ตาม
(4) อุปสงค์ (Demand) ประกอบด้ วย อุปสงค์ ในท้ องถิ่ น (Local Demand) คือ ความ
ต้ องการในผลผลิตที่ไม่สามารถหรื อมีความยากลาบากในการเคลื่อนย้ าย ดังนันกิ
้ จกรรมที่ผลิตผล
ผลิต ดัง กล่า วจึง มัก เลื อ กที่ ตัง้ อยู่ใ กล้ กับ ตลาด และอุป สงค์ ภ ายนอก (Outside Demand) คื อ
ความต้ องการภายนอกภูมิภาคในผลผลิตที่เคลื่อนย้ ายได้ ของภูมิภาคเนื่องจากผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่
มักเคลื่อนย้ ายได้ ดังนันกิ
้ จการจึงไม่ผกู พันอยู่เฉพาะกับตลาดภายในท้ องถิ่นเท่านัน้ แต่อาจส่งผล
ผลิตของตนออกไปขายตลาดภายนอกแต่ถึงกระนัน้ กิจการต้ องคานึงถึงค่าขนส่งด้ วยจึงควรเลือก
ที่ตงในบริ
ั้
เวณที่มี ความสามารถเข้ าถึงตลาดภายนอกเหล่านี ้ได้ ดี
(5) ต้ นทุ น แรงงาน (Labor Costs) ต้ นทุ น แรงงานมั ก ขึ น้ อยู่ กั บ ค่ า แรงขั น้ ต่ า ( The
Prevailing Wage) โดยค่า แรงขัน้ ต่าของภูมิภาคเป็ น ดัชนี ที่ สาคัญของ ต้ น ทุน แรงงาน สาหรั บ
ประเทศไทยไม่มีการแยกประเภทของแรงงานในการกาหนดค่าจ้ างขันต
้ ่า แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ ว
แรงงานประเภทต่างๆ ก็มกั มีคา่ จ้ างขันต
้ ่าที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามค่าจ้ างแรงงานประเภทหนึ่งๆ
ในภูมิภาคเดียวกันมักไม่ต่างกันจึงไม่ใช่ตวั แปรสาคัญที่ต้ อง พิจารณาในกรณีที่เลือกที่ตงภายใน
ั้
ภูมิภาคเดียวกัน
(6) คณุภาพชีวิต (Quality of Life) จะช่วยทาให้ มีการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นโดยกระตุ้น
ความสะดวกสบาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ อย่างรวดเร็ว
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(7) แรงกระตุ้นและการกีดกันของรัฐบาล (Government Incentives) แรงกระตุ้นก็มีอาทิ
เช่น การช่วยเหลือทางดอกเบี ้ย การค ้าประกันเงินกู้ การยกเว้ นกฎเกณฑ์บางอย่าง การขายที่ดินให้
ในราคาต่ากว่าราคาตลาด เครดิตภาษี และการสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ด้วยต้ นทุนของรัฐเป็ นต้ น
ในส่วนการกี ดกันของรั ฐจะประกอบด้ วย การเพิ่มภาษี การเก็ นค่าผ่านทาง การเพิ่มอัตราการ
จัดเก็บ
(8) บรรยากาศทางธุรกิ จในท้ องถิ่ น (Local Business Climate) ปั จจัยการเลือกที่ ตงั ้ ที่
สาคัญปั จจัยหนึ่ง บรรยากาศทางธุรกิจ มีองค์ประกอบที่มีความซับซ้ อน เนื่องจากมันครอบคลุมไม่
เฉพาะภาษี แผนการใช้ จ่ายแล้ วยังเกี่ยวพันกับลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมน้ อยกว่าของทัศนคติทาง
ธุรกิจของชุมชนนันๆ
้
2. ปั จจัยการตัดสินใจสูก่ ารเลือกทาเลที่ตงั ้
การจัดการในบริ ษัทเอกชน และภาครัฐบาล ประกอบด้ วยปั จจัยทางด้ านเศรษฐศาสตร์
สังคม และปั จจัยส่วนบุคคล โดยสามารถตรวจสอบจากการเลือกทาเลที่ตงของกิ
ั้
จกรรมในแต่ละ
หน่ ว ยกิ จ กรรม ซึ่ ง สามารถแบ่ ง หน่ ว ยกิ จ ปกรรมออกเป็ น 3 ประเภท คื อ หน่ ว ยที่ อ ยู่อ าศัย
(residential unit) หน่วยธุรกิจ (business firm) และสถาบันสาธารณะ (public institute) งานวิจยั
ฉบับนี ้จะมีการกล่าวถึง หน่วยธุรกิจเป็ นหลักการสาคัญ เพื่ อใช้ ในการสืบสวนการเลือกทาเลที่ตงั ้
โครงข่ายกิจกรรมของหาบเร่ แผงลอย โดยหน่วยธุรกิจจะมีการเลือกทาเลที่ตงโดยพิ
ั้
จารณาตาม
จุดประสงค์ของ ผลตอบแทนที่ได้ จากการลงทุนหลังจากหักด้ วยต้ นทุนที่ลงทุนไป คือกาไรเป็ น
จุดประสงค์หลักของการตัดสินใจซึง่ สามารถอธิบายได้ จากความคุ้ม ค่าของการลงทุน (ตัวเงินและ
แรงงาน) เพื่อเป็ นการเลือกทาเลที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมต่อกิจกรรมต่างๆ ย่อมประกอบด้ วยปั จจัยหลัก
ทังสิ
้ ้น 5 ด้ าน
ตาราง 3 ปั จจัยของการเลือกทาเลที่ตงของหน่
ั้
วยธุรกิจ
ประเภท
ปั จจัยหลัก
1
เศรษฐกิจ(Economic)

2

สถานที่(Location)

รายละเอียดของปั จจัย
1.ความคุ้มค่าของการขนส่ง
2.คงสถานะของแรงงาน(ลูกจ้ าง)
3.ค่าจ้ างขันต
้ ่าของแรงงาน
4. ความคุ้มค่าของมูลค่า
1.พื ้นที่กิจกรรมใกล้ แหล่งกิจกรรม
2.พื ้นที่รองรับ
3.ตาแหน่งของแหล่งวัตถุดิบ
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3

นโยบาย(Policy)

4

แรงจูงใจ/ความคิดเห็น
(Self-perception)

5

เวลา(Time)

1การจั ด การบริ ห ารพื น้ ที่ ข องรั ฐ (เทศกิ จ )ในแต่ ล ะพื น้ ที่
กิจกรรม
2.การกีดกันและการกาหนดพื ้นที่ห้ามดาเนินกิจกรรม
3.การกาหนดค่าบริหารจัดการ
1.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการณ์
2.ความต้ องการของบริบทโดยรอบ
3.การรองรับและส่งเสริมต่อกิจกรรมในแต่ละพื ้นที่
4.ความสะดวกสบายในการสนับสนุนคุณภาพชีวิต
5.การเคลื่อนย้ ายที่ยากลาบาก
1.ระยะเวลาการเคลื่อนย้ าย
2.ระยะเวลาในการจัดเตรี ยม
3.ความเหมาะสมและไม่เหมาะสมในการใช้ เวลา

โดยปั จจัย ในการเลือกทาเลที่ ตัง้ ของหน่ วยธุรกิ จในภาคของกิ จกรรมต่างๆ โดยมี การ
เคลื่อนที่ที่เชื่อมโยงกันกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ กิจกรรมในส่วนต่างๆ นันด
้ าเนินการตามปั จจัยที่
กล่าวมาข้ างต้ นมีการตัดสินใจในการเลือกทาเลที่ตงั ้ แรงจูงใจที่เกิดขึน้ เพื่อการสร้ างผลให้ เกิด
ความคุ้มค่ามากที่สดุ
2.3 ช่ องว่ างงานวิจยั
หาบเร่ แผงลอยเป็ นรู ปแบบกิจกรรมการค้ านอกระบบที่มีบทบาทหน้ าที่ทงในเชิ
ั้
งบวกและ
เชิงลบที่มีการศึกษาระบบการค้ าเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดระบบทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืน และการกาหนด
นโยบายคืนทางเดินเท้ าให้ ประชาชนของภาครัฐสาหรับจัด ระเบียบการค้ าหาบเร่ แผงลอยเพื่อให้
เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของเมือง โดยจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมายังมีช่องว่างของ
งานวิจยั เนื่องมาจากการศึกษาหาบเร่ แผงลอยถูกศึกษาเพียงมิติใดมิติหนึ่ง บนพื ้นที่เส้ นทางเดิน
เท้ าเพียงเท่านัน้ โดยขาดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของกิ จกรรมเชิงพื ้นที่ในภาพรวม เนื่องจาก
หาบเร่ แ ผงลอยมี บ ทบาทส าคัญ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ เฉพาะบนทางเท้ า แต่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ กิ จ กรรมที่
เกี่ยวเนื่องกันในลักษณะโครงข่าย มีการเคลื่อนที่ของสินค้ าในลักษณะห่วงโซ่อปุ ทาน จากแหล่ง
ผลิต แหล่งเก็บ จนถึงแหล่งขายซึง่ อยูบ่ นทางเท้ าสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตาราง 4 สรุปข้ อดีและข้ อเสียของแนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎี
รู ปแบบเส้ นทางเดินเท้ าที่
ยั่งยืนบนเส้ นทางเดินเท้ า
ของกรุงเทพมหานคร
(Mateo-Babiano, 2005)

การจัดการของภาครัฐ
“นโยบายคืนทางเดินเท้ า”
ในปี พทุ ธศักราช 2559
(พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษา
ความสะอาดและความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของ
บ้ านเมือง2535)
การจัดการการค้ าหาบเร่
แผงลอยกรุงเทพมหานคร
: ข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะ
(นฤมล นิราทร, 2557)

ข้ อดี
มีการสนับสนุนการค้ าหาบเร่ แผงลอย
เนื่ อ งจากเป็ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ างให้ เ กิ ด
ความหลากหลายของกิ จ กรรมบน
ทางเดิ น เท้ า ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความมี
ชี วิ ต ชี ว า และความเป็ นมิ ต รต่ อ คน
เดินทางบนทางเท้ า อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้
เกิด อัตลักษณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของเส้ นทาง
หาบเร่ แ ผงลอยเป็ น หน่ ว ยกิ จ กรรมที่
สร้ างให้ เ กิ ด ผลประทบต่ อ ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยของเมืองจึงมีแผนใน
การในการจากัดและกาจัด หาบเร่ แผง
ลอยออกจากทางเดินเท้ า อีกทังยั
้ งมีผล
ในการจัดการต่อกลุ่มอิทธิพลที่เกิดขึน้
ในการค้ าหาบเร่แผงลอย
มีการคานึงถึงว่าการจัดการหาบเร่ แผง
ลอยไม่ควรจากัดอยู่ที่การจัดระเบี ยบ
พื น้ ที่ ก ารค้ า และการจัด การกับ กลุ่ม
อิทธิพล ยังมีอีกหลาย ประเด็นสาคัญที่
สมควรได้ รับความสนใจในมิติทางด้ าน
เศรษฐกิ จ มิ ติ ท างด้ านสั ง คม มิ ติ
ท า ง ด้ า น ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ มิ ติ ท า ง
วัฒนธรรม

การบูรณาการผู้ค้าหาบเร่ เป็ น การศึก ษาเศรษฐศาสตร์ ข องผู้ มี
แผงลอยในการวางแผน ส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนการค้ าหาบ
(Shreya Dalwadi, 2010) เร่แผงลอยในกระบวรการวางแผนเมือง

ข้ อเสีย
เป็ นการศึกษากิจกรรมการค้ าหาบเร่
แผงลอยเป็ นกิ จกรรมที่ สร้ างให้ เ กิ ด
ความหลายหลาย และปั จจั ย ที่
สนับ สนุน ให้ เ กิ ด เส้ น ทางเดิ น เท้ า ที่
ยั่งยื นแต่มีการคานึงถึงกิ จกรรมบน
เส้ นทางเดินเท้ าเพียงเท่านันโดยไม่
้
ได้
คานึงถึงกิจกรรม ที่เกี่ยวข้ องกับหาบ
เร่แผงลอยบนพื ้นที่เมืองทังระบบ
้
เป็ นการจัดการต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้นบน
เส้ นทางเดินเท้ าเพื่อให้ เกิดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย และการจัดการกับ
กลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลเท่ า นั น้ ซึ ง้ เป็ นการ
จั ด การบนพื น้ ที่ เ พื่ อ การค้ าเพี ย ง
เท่านัน้ โดยไม่ได้ คานึงถึงกิจกรรม ที่
เกี่ยวข้ องกับหาบเร่ แผงลอยบนพื ้นที่
เมืองทังระบบ
้
เป็ นการศึกษาการค้ าหาบเร่ที่มีความ
ค ล อ ง ค ลุ ม มิ ติ ห ลั ก 4 ด้ า น
ประกอบด้ วยมิติทางด้ านเศรษฐกิ จ
มิ ติ ท างด้ านสั ง คม มิ ติ ท างด้ าน
การเมือง และมิติทางวัฒนธรรม แต่
หากควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทางด้ าน
กายภาพที่ครอบคลุมทางด้ านเมือง
เพื่อให้ ทราบถึงกระบวรการต่างๆบน
พื ้นที่เมือง
เป็ นการศึกษาในกระบวนการค้ าจาก
ผู้ผลิตสู่ผ้ ูบริ โภคเพียงเท่านัน้ ซึ่งเป็ น
เพี ยงกระบวนการขายบนพื น้ ที่ ข าย
เท่านัน้
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องทังแนวคิ
้
ดรูปแบบเส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืนบนเส้ นทางเดินเท้ า
และการจัดการของภาครัฐ “นโยบายคืนทางเดินเท้ า” ในปี พทุ ธศักราช 2559 เป็ นการมองถึงหาบเร่
แผงลอยเป็ นกิจกรรมที่เกิดบนเส้ นทางเดินเท้ าทังสิ
้ ้น ถึงแม้ วา่ จะมีการนาเสนอให้ มีการศึกษาในมิติ
ที่คลอบคลุมมากขึ ้นจากการนาแผนนโยบายการจัดการการค้ าหาบเร่ แผงลอยกรุ งเทพมหานครมี
ทาการศึกษา และเสนอแนะปั จจัยที่ควรให้ ความสาคัญมากขึ ้น ทังมิ
้ ติมิติทางด้ านเศรษฐกิจ มิติ
ทางด้ านสังคม มิติทางด้ านการเมือง และมิติทางวัฒนธรรม หรื อแม้ กระทังการศึ
้
กษาถึงกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียของกิจกรรมการค้ าหาบเร่ แผงลอย แต่ยงั มีช่องว่างในการศึกษาเนื่องจากยั งไม่มี
การศึกษากิจกรรมหาบเร่แผงลอยในรูปแบบโครงข่ายที่ไม่ได้ เป็ นเพียงการศึกษาหาบเร่แผงลอยบน
เส้ นทางเดินเท้ าเพียงเท่านัน้ จะเป็ นการศึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหาบเร่แผงลอยด้ วยนับแต่
กระบวนการการจัดซื ้อ จัดเตรี ยม เคลื่อนย้ าย ตังแผง
้ ซักล้ าง รื อ้ แผง และจัดเก็ บ ซึง่ มีการซ้ อนทับ
ของมิติด้านต่างๆ บนพื ้นที่เมืองตามแนวทางของโครงข่ายเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ ทาให้ เกิดองค์ความรู้ที่
จะนาไปสูก่ ารแนวความคิดของการแก้ ไขปั ญหา ข้ อเสนอแนะในการออกแบบ และนโยบายในการ
จัดการของพื ้นที่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการที่แท้ จริง
2.4 สรุ ปการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้ วยเรื่ องความยัง่ ยืนของทางเดินเท้ าในเมือง มีแนวคิดจาก
การศึกษาบทบาทและปรากฏการณ์ของหาบเร่ แผงลอย จะมุ้งเน้ นถึงด้ านกายภาพของหาบเร่แผง
ลอย ส่งผลต่อพื ้นที่สาธารณะซึง่ มีรูปแบบของการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าผสานเข้ ากับกิจกรรมบนพื ้นที่
ว่าง รวมถึงความหลากหลายของกิจกรรมว่าเป็ นดัชนีชีว้ ดั ความยัง่ ยืนของทางเดินเท้ าอีกทังยั
้ ง
วิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีในการจัดการของภาครัฐ
การสร้ างพื ้นที่เส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยื น เกิดจากพื ้นที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญประการแรก
ของพื ้นที่ว่างสาธารณะ ความแตกต่างของแต่ละพื ้นที่คือ คุณลักษณ์เฉพาะและเป็ นคุณสมบัติที่
ติ ด ตัว (Attribute) ของแต่ ล ะพื น้ ที่ ดัง นัน้ ปั จ จัย กายภาพที่ เ ป็ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกย่ อ มมี
ความสาคัญเช่นเดียวกัน ซึง่ ความแตกต่างของสิ่ งอานวยความสะดวกมีผลต่อผู้ใช้ เพราะคนจะใช้
พื ้นที่ก็ตอ่ เมื่อผู้ใช้ ร้ ูสกึ สะดวกสบายในพื ้นที่นนๆ
ั ้ อย่างไรก็ตามพื ้นที่นนจะตั
ั ้ งอยู
้ บ่ นที่ตงแตกต่
ั้
างกัน
เกิดการเข้ าถึงพื ้นที่แตกต่างกัน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ภูมิหลังของพื ้นที่ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละย่านเกี่ ยวพันกับกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความหลายหลายดังเช่นกิจกรรมการค้ า นันทนาการ
(Whyte 1980) อีกทังบทบาทของพื
้
้นที่สาธารณะที่ดีนนย่
ั ้ อมประกอบด้ วยกิจกรรมที่ทาให้ เกิดความ
เป็ นชีวิตชีวาของเมืองในย่าน (Jacobs and Campbell 1961) ความแตกต่างของในเมืองกับนอก
เมืองยังรวมถึงความหนาแน่น ที่แตกต่างกัน สร้ างอุปสงค์ของพื ้นที่ต่างกัน เพราะจานวนคนมาก

29
ย่อมส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ พื ้นที่มากเป็ นสัดส่วนที่เกี่ยวข้ องกัน การใช้ ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานมีสว่ นดี
ต่อการใช้ พื ้นที่เพราะสร้ างกิจกรรมในหลากหลายช่วงเวลา และรองรับต่อผู้ใช้ ที่แตกต่างกันอีกทัง้
ความแตกต่างของที่ตงเชิ
ั ้ งเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมยังส่งผลต่อการใช้ พื ้นที่ วัฒนธรรมนันเชื
้ ่อมโยง
กับประวัติศาสตร์ ซึง่ สร้ างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงมีการพัฒนาพื ้นที่มาเป็ นพื ้นที่สาธารณะ ส่วน
ที่ตงตามมิ
ั้
ติทางเศรษฐกิจ เกิดการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแรงของระบบเศรษฐ
สัญจร ก่อเกิ ดพืน้ ที่ ติดต่อเกิ ดการเดินทางเพื่อซือ้ สินค้ าและบริ การ กิ จกรรมต่างๆเหล่านีส้ ร้ าง
กิจกรรมตลอดการเดินทางโดยเฉพาะการเดินเท้ า สร้ างกิจกรรมการปฏิสมั พันธ์ ระดับต่างๆ เกิด
รูปแบบการใช้ พื ้นที่สาธารณะดังนันในการศึ
้
กษาวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องจะเป็ นการมองถึงกิจกรรม
ที่หลากหลายบนพื ้นที่สาธารณะเป็ นส่วนวัดความยัง่ ยืน และความมีชีวิตชีวาของเส้ นทางเดินเท้ า
โดยมีหาบเร่ แผงลอยเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาหน้ าที่ในการส่งเสริ มให้ เกิดความยัง่ ยืน และความ
มีชีวิตชีวาที่เกิดขึ ้นบนทางเดินเท้ าเพียงเท่านัน้ โดยมิได้ มองว่าหาบเร่ แผงลอยเป็ นองค์ประกอบที่
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของเมืองนอกจากเส้ นทางเดินเท้ า จึงทาให้ มีการศึกษาที่ไม่คลอบ
คลุมบนเนื ้อหา และกิจกรรมที่เกิดขึ ้นบนพื ้นที่เมืองอย่างเป็ นโครงข่าย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี เ้ ป็ น การศึ ก ษาแผงลอยอาหารในรู ป แบบโครงข่ า ยกิ จ กรรมซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารในบริ บทของเมือง อีกทังยั
้ งวิเคราะห์
ถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการ และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อรู ปแบบโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมในระบบโครงข่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 รูปแบบการวิจยั
3.2 แนวคิดงานวิจยั
3.2.1 กรอบงานวิจยั
3.2.2 ชุดข้ อมูล
3.2.3 กาหนดตัวแปร
3.2.4 การคัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษา และกลุม่ ประชากรตัวอย่าง
3.3 วิธีดาเนินงานวิจยั
3.3.1 ขันตอนการศึ
้
กษาวิจยั
3.3.2 วิธี และเครื่ องมือในงานวิจยั
3.3.3 การวิเคราะห์ และการประมวลผลผลการวิจยั
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3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ ง ประจัก ษ์ ( Empirical Research) ที่ มุ่ง เน้ น การศึก ษา
โครงข่ายกิจกรรมของการค้ าแผงลอยอาหารบริบทของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมในเชิงกระบวรการการประกอบอาหาร โดยมีการวิเคราะห์เชิงทาเลที่ตงของกิ
ั้
จกรรมต่างๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหาบเร่ แผงลอย เป็ นการเก็บข้ อมูลของกิจกรรมโครงข่ายจากการลง
วิจยั ภาคสนาม ในรูปแบบของแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ (Mapping
Analysis) เพื่ อ เป็ น การอธิ บ ายปรากฏการณ์ ข องหาบเร่ แ ผงลอยในบริ บ ทของประเทศไทยใน
ปั จ จุ บัน จะน ามาสู่ข้ อ มูล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ วิ ช าการในการสร้ างข้ อ มูล เชิ ง ลึ ก ที่ ปูท างไปสู่
แนวความคิดของการแก้ ไขปั ญหา ข้ อเสนอแนะในการออกแบบ และนโยบายในการจัดการของ
พื ้นที่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการที่แท้ จริง
3.2 แนวคิดงานวิจยั
3.2.1 กรอบงานวิจยั
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี น้ ี เ้ ป็ น การศึก ษาถึ ง กิ จ กรรมการค้ า หาบเร่ แ ผงลอย ที่ สัม พัน ธ์ กับ
องค์ประกอบและกิจกรรมอื่นๆ ของเมืองในลักษณะโครงข่ายกิจกรรม (Activity Network) โดย
พื น้ ที่ เ มื อ งเปรี ย บเสมื อ นห้ อ งครั ว โดยมี กิ จ กรรมการค้ าหาบเร่ แ ผงลอยขายอาหารเป็ น หน่ วย
กิ จ กรรมที่ มี ก ารทางานกัน อย่า งเป็ น ระบบโครงข่ า ย นับ แต่ก ระบวนการการจัด ซือ้ จัด เตรี ยม
เคลื่อนย้ าย ตังแผง
้
ซักล้ าง รื อ้ แผง และจัดเก็บ ที่สอดคล้ องซึ่งกันและกัน โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบด้ วย ปั จจัยทางกายภาพ ปั จจัยทางสังคม และปั จจัยทางเศรษฐกิจ อีกทังยั
้ งอาจมีความ
เกี่ยวเนื่องกับปั จจัยทางด้ านการเมืองอีกด้ วย ดังนันงานวิ
้
จยั ฉบับนี ้มีการวิเคราะห์ถึงหาบเร่ แผง
ลอยประเภทร้ านค้ าอาหารริ มทาง (รับประทานและปรุ งในพื ้นที่) จึงมีการเลือกกรณีศึกษาที่มีอตั
ลักษณ์ คือ ถนนเยาวราช เนื่องจากถนนเยาวราชเป็ นพื ้นที่ที่สร้ างสี สรรยามค่าคืนที่สร้ างรายได้
จานวนมากจากการค้ าแผงลอยอาหาร โดยมีการกระจุกตัวของร้ านค้ าแผงลอยอาหารจานวนมาก
และพื ้นที่เยาวราชยังมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ของนักท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(CNN Travel) โดยมีกรอบแนวคิดจากการศึกษาโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารและการใช้
พืน้ ที่ เพื่อประกอบกิจกรรมในกระบวนการ เป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสถานที่และ
กิจกรรม โดยมีปัจจัยที่เข้ ามาประทบต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในกระบวนการต่างๆ เป็ น
การวิเคราะห์ ผ่านความสัมพันธ์ ระดับเมือง ระดับพืน้ ที่ ใน 3 ด้ านหลัก คือ ด้ านกายภาพ ด้ าน
เศรษฐกิจ และด้ านสังคม ซึง่ งานวิจยั เชิงประจักษ์ นี ้สามารถประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับบริบทของประเทศ
ไทย และเข้ ากับสถานการณ์ปัจจุบนั
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3.2.2 ชุดข้ อมูล
1. ชุดข้ อมูลเชิงปฐมภูมิ ด้ านกายภาพ เป็ นการรวบรวมข้ อมูลสถานที่จากแต่ละกิจกรรม
ตามหลักการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ประกอบด้ วย 1.สถานที่ใช้ ในการจัดซื ้อ(ตลาด) 2.
สถานที่ใช้ ในการจัดเตรี ยม 3.สถานที่ใช้ ในการขาย 4.สถานที่ใช้ ในการปรุ ง 5.สถานที่ใช้ ในการซัก
ล้ าง 6.สถานที่ใช้ ในการจัดเก็บ รวมทังข้
้ อมูลพื น้ ฐานของผู้ประกอบการและขนาดของพื ้นที่ขายใน
แต่ละจุด ซึ่งวิธีการสารวจภาคสนาม เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึกและ การเก็บข้ อมูลในรู ปแบบของ
ภาพถ่าย
2. ชุดข้ อมูลเชิงปฐมภูมิ ด้ านพฤติกรรม เป็ นการเก็บข้ อมูลพฤติกรรมของผู้ประกอบการใน
ด้ านปั จจัยการตัดสินใจเลือกทาเลที่ตงของกิ
ั้
จกรรมที่เกิดขึ ้นกับกิจการนันๆ
้ เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากการลงพื ้นที่สมั ภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการแผงลอยประเภทอาหารบนพื ้นที่เยาวราช
3.2.3 กาหนดตัวแปร
จากการทบทวนวรณกรรม ผลงานวิจยั แนวคิดทฤษฎี และการสารวจภาคสนามเบื ้องต้ น
ในพื ้นที่ศกึ ษา พบว่ามีตวั แปรด้ านปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และมีผลต่อรู ปแบบ
ของโครงข่ายกิจกรรมการค้ าแผงลอยประเภทค้ าอาหารซึ่งในที่ นี ้กาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการเป็ นตัว
แปรต้ น เนื่ องจากผู้ประกอบการมีอานาจในการตัดสินใจในขัน้ ตอนกระบวนการการประกอบ
อาหารของการค้ าแผงลอย และทาให้ เกิดการเคลื่อนที่แบบโครงข่ายกิจกรรม (Activity Network)
โดยมีปัจจัยซึง่ ประกอบไปด้ วย
1. ปั จจัยด้ านสถานที่ (Location) คือ สถานที่การดาเนินกิจกรรมในขันตอนกระบวนการ
้
ต่างๆ มีผลต่อความสะดวกสบายในหลายด้ าน ทังจากการจั
้
ดเตรี ยม การเคลื่อนย้ าย
2. ปั จจัยด้ านขนาดของกิจการ (Size) คือ มีผลต่อความสามารถในการเคลื่อนย้ ายสถานที่
3. ปั จจัยด้ านเวลา (Time) คือ การถูกควบคุมของเวลาในแต่ละกระบวนการที่มีผลต่อ
กิจการทังเวลาตลาด
้
เวลาขายบนพื ้นที่ขาย
4. ปั จจัยด้ านกิจกรรมกระบวนการ (Activity) คือ กิจกรรมที่มีผลต่อรูปแบบการใช้ สถานที่
นันๆ
้ รูปแบบของกิจกรรมมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบสถานที่
5. ปั จจัยด้ านงบประมาณ (Budget) คือ ความสามารถด้ านการเงินที่สามารถจ่ายได้
6. ปั จ จัย ด้ า นประเภทสิ น ค้ า (Goods) คื อ ประเภทของสิ น ค้ า รู ป แบบธุ ร กิ จ มี ผ ลต่อ
ความสามารถและความถี่ในการเคลื่อนย้ ายในแต่ละกระบวนการ
7. ปั จ จั ย ด้ านระยะทาง (Distance) คื อ ต้ นทุ น ค่ า ขนส่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความคุ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์
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3.2.4 การคัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษา และกลุม่ ประชากรตัวอย่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้มีการวิเคราะห์ถึงแผงลอยที่มีลกั ษณะการจัดการที่มีระบบ คือ แผงลอย
ประเภทร้ านค้ าอาหารริ มทาง (ปรุ งและรับประทานในพื ้นที่) จึงเลือกกรณีศกึ ษาที่มีอตั ลักษณ์ คือ
ถนนเยาวราช
ขอบเขตศึกษาจุดการค้ าแผงลอยอาหารในย่านเยาวราช ระหว่างแยกเฉลิมบุรี ถึงแยก
ราชวงศ์ ซึง่ เป็ นบริ เวณของพื ้นที่ผ่อนผันการค้ าหาบเร่ แผงลอยบนถนนเยาวราชเป็ นเส้ นตรงตลอด
เส้ นทาง ระยะทาง 600 เมตร (เส้ นทางจราจร เส้ นทางบาทวิถี และพื ้นที่ยา่ นเยาวราช)

แผนที่ 1 พื ้นที่ยา่ นเยาวราช
พื ้นที่ย่านเยาวราชเป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรมที่การกระจุกตัวของการค้ าแผงลอยอยู่จานวน
มาก อีกทัง้ ยังเป็ นพื ้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร้ านค้ าแผงลอยในรู ปแบบหมุนเวียนผลัดกันใช้
พื ้นที่เพื่อการค้ าตลอดทังวั
้ น โดยการแบ่งเป็ นการค้ าในช่วงเช้ า ช่วงกลางวัน และช่วงเย็นจากการ
ลงสารวจพื ้นที่เก็บข้ อมูลเพื่อระบุตาแหน่งเบื่องต้ น พบว่าหาบเร่ แผงลอยบนย่านเยาวราชมีทงั ้ 3
ช่วงเวลา ประกอบด้ วยประเภทของสินค้ าทัง้ สิ ้น 9 ประเภท ได้ แก่ อาหารปรุ ง เกาลัด ผลไม้ นา้
ผลไม้ สินค้ าจิปาถะ สลากกินแบ่งรัฐบาล สินค้ าที่เชื่อมโยงกับร้ านค้ าหน้ าร้ าน และอาหารแห้ ง
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กลุ่มประชากรตัวอย่างจะเลือกช่วงเวลาที่มีการค้ าแผงลอยกระจุกตัวของการค้ าขายมาก
ที่สดุ ในช่วงเย็นตังแต่
้ 18.00น. ถึง 24.00น. อีกทังการก
้
าหนดกลุม่ ตัวอย่างประเภทสินค้ าของแผง
ลอย จะเป็ นรู ปแบบของสินค้ าประเภทอาหารปรุ ง (ปรุ งและรั บประทานในพืน้ ที่ ) มีจานวน 57
ร้ านค้ า ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลาดาเนินกิจการที่อยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวของถนนเยาวราชที่มีชื่อเสียง
และเป็ นประเภทสินค้ าที่เป็ นอัตลักษณ์ของย่านเยาวราช เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่จะสามารถนาข้ อมูล
มาวิเคราะห์กิจกรรมเครื อข่ายการเชื่อมโยงกับพื ้นที่เมือง
3.3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.3.1 ขันตอนการศึ
้
กษา
1. ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาแนวความคิด ด้ านแนวคิดการการพัฒนาเมืองเพื่อปวง
ชน ด้ านแนวคิดการจัดการพื ้นที่สาธารณะและทางเท้ า ด้ านบทบาทและปั ญหาของกิจกรรมหาบเร่
แผงลอย ด้ านนโยบายการจัดการหาบเร่ แผงลอยของภาครัฐ ด้ านห่วงโซ่อปุ ทานการค้ า และด้ าน
การเลือกทาเลที่ตงของหน่
ั้
วยธุรกิจขนาดเล็ก
2. ลงสารวจพื ้นที่เบื ้องต้ นในพื ้นที่ที่มีการปรากฏตัวของการค้ าหาบเร่แผงลอย
- พื ้นที่วงเวียนใหญ่ บริเวณตลาดบางยี่เรื อ
- พื ้นที่เยาวราช บริเวณถนนเยาวราช
โดยการลงสารวจพื ้นที่เบื ้องต้ น เป็ นการศึกษาโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารใน
รู ปแบบเฉพาะของกรุ งเทพมหานคร (วันที่ 1-10 ธันวาคม 2559 เวลา06.00-18.00น. และ23.0001.00น.)
3. กาหนดหัวข้ องานวิจยั ตังค
้ าถามงานวิจยั กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยกาหนด
ตามความสนใจและลักษณะของการพัฒนาเมืองที่กาลังจะเกิดขึ ้นซึง่ ก่อให้ เกิดผลการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของเมือง และระบบเศรษฐกิจระดับย่าน
4. กรอบแนวคิดงานวิจัยเพื่อกาหนดขอบเขตงานวิจัย เพื่อกาหนดเครื่ องมือใช้ ในการ
ตรวจสอบ และค้ นหาคาตอบจากการกาหนด พื ้นที่กรณีศกึ ษา
5. ออกแบบระเบียบวิธีวิจยั แบบสารวจ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และเทคนิคการ
เก็บข้ อมูล ให้ เหมาะสมต่อกลุม่ ตัวอย่างที่เก็บข้ อมูล
6. เก็ บ ข้ อ มูล จากการลงส ารวจพื น้ ที่ ศึก ษา และพื น้ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง (16-17 และ20-23
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา23.00-01.00น.)
7. รวบรวมข้ อมูล แผนที่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
8. วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบของการวิเคราะห์แผนที่ ประมวลแบบสอบถามเชิงลึก
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- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมในเชิงกระบวนการการประกอบอาหารกับโครงข่าย
ของเมืองทางด้ านกายภาพ
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมในเชิงกระบวนการการประกอบอาหารกับโครงข่าย
ของเมืองทางด้ านเศรษฐกิจ
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมในเชิงกระบวนการการประกอบอาหารกับโครงข่าย
ของเมืองทางด้ านสังคม
9. สังเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ กิจกรรมในระบบโครงข่าย
10. อภิปรายผล และเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้

รูปภาพ 8 ขันตอนงานวิ
้
จยั
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3.3.2 วิธี และเครื่ องมือในงานวิจยั
1. การเก็บข้ อมูล
(1) การลงพื ้นที่สารวจ
เป็ นวิธีการที่ใช้ ในช่วงการกาหนดประเด็นจากการลงสารวจพื ้นที่ศึกษาเพื่อระบุตาแหน่ง
ของจ านวนร้ านค้ า ทัง้ หมดในย่ า นเยาวราชทัง้ 3 ช่ ว งเวลาเพื่ อ น ามาก าหนด และประเมิ น
กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ ในงานวิจยั เป็ นการลงศึกษาเชิงลึกของสภาพการใช้ งานปั จจุบนั โดยผู้วิจยั
และคณะสารวจ ค้ นหาสถานที่สาคัญที่ใช้ ในการดาเนินกิจกรรมในกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับแผง
ลอยอาหาร ตามคาบอกเล่าอย่างคราวของผู้ประกอบการบนถนนเยาวราช เพื่อดูถึงสภาพทัว่ ไป
ของการใช้ พื ้นที่
เครื่ องมือในการลงพื ้นที่สารวจ และการระบุตาแหน่ง คือ การจัดทาแผนที่ (Mapping)
ระบุตาแหน่งของร้ านค้ าหาบเร่ แผงลอย และระบุตาแหน่งทางกายภาพของสถานที่สาคัญในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมในเชิ ง กระบวนการการประกอบอาหารบนพืน้ ที่ เมื อ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมในเชิงกระบวนการการประกอบอาหารกับโครงข่ายของเมือง
(2) การสังเกตการณ์
เป็ นการกาหนดการสังเกตการณ์ จากการลงพื ้นที่ในทุกช่วงเวลา เช้ า กลางวัน และเย็น
เพื่อหาเวลาสาคัญในการลงสังเกตการณ์ เพื่อให้ ทราบถึงรู ปแบบการเคลื่อนไหวของกระบวนการ
การประกอบอาหาร โดยการเข้ าไปสังเกตการณ์ และสอบถามหรื อพูดคุยกับผู้ประกอบการ และ
แรงงานในกิ จการ ซึ่ง เป็ น วิ ธีก ารสัง เกตการณ์ ท างด้ านกิ จกรรม การค้ าขาย การเคลื่อนที่ ของ
กิจกรรม การใช้ พืน้ ที่เพื่อกิจกรรม และจดบันทึกรู ปแบบและระยะเวลาที่เกิดกิจกรรม หรื อการ
เคลื่อนที่ตา่ งๆ ในกระบวรการการประกอบอาหาร
เครื่ องมือในการสังเกตุการณ์ คือ กล้ องถ่ายรู ป และเครื่ องอัดเสียง เป็ นบันทึกในรู ปแบบ
ภาพถ่าย เสียงสัมภาษณ์ของกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการศึกษา เพื่อให้ ทราบถึงรูปแบบกระบวนการการ
เคลื่อนที่ภายในพื ้นที่ย่านเยาวราช ตามคาให้ สมั ภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย
ย่านเยาวราช
(3) การสัมภาษณ์เชิงลึก
การส ารวจและสัง เกตการณ์ ข้ อมู ล เบื อ้ งต้ น พบว่ า การใช้ วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ผู้ประกอบการการค้ าอาหารข้ างทาง เป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่สามารถนามาซึ่งข้ อมูลเชิงลึกอย่างตรง
ประเด็นและมีรายละเอียดสูง ซึ่งวิธีนี ้เป็ นการถอดข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการเจ้ าของ
กิจการหาบเร่ แผงลอยในพื ้นที่ย่านเยาวราชเพื่อสืบค้ นข้ อมูลตาแหน่งของการดาเนิ นกิจกรรมตาม
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กระบวนการ รูปแบบการเคลื่อนย้ ายประชากร การดาเนินกิจกรรม ความถี่ของการดาเนินกิจกรรม
รูปแบบการตัดสินใจในการเลือกทาเลที่ตงของพื
ั้
้นที่กิจกรรมและการเคลื่อนที่
เครื่ องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ชุดคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าแผงลอยอาหารประเภทปรุ ง และรั บ ประทานในพื น้ ที่ จ านวน 57 ร้ านค้ า (จ านวน
ผู้ประกอบการแผงลอยอาหารประเภทปรุ งและกินในพื ้นที่ ร้ อยละ100) ในวันที่ 16-17กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 และ20-23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 23.00-01.00 น. (จานวน6วัน) โดยชุดคาถาม
แบ่งออกเป็ นทังสิ
้ ้น 4 ส่วนที่มีจดุ มุ้งหมายในการสืบค้ นข้ อมูลที่นามาวิเคราะห์ร่วมกันได้ ดังนี ้
- ส่วนข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ สอบถามด้ านเพศ อายุ ภูมิลาเนา(สถานที่เกิด) ที่พกั
อาศัย สถานภาพของการทางาน จานวนแรงงานในกิจการ ระยะเวลาความยาวนานที่มาขายของ
(สินค้ า)บนย่านเยาวราช
- ส่วนข้ อมูลร้ านค้ า และรูปแบบสินค้ า สอบถามรูปแบบแผงลอย ขนาดร้ านค้ า จานวนโต๊ ะ
ความสัมพันธ์กบั ร้ านค้ าข้ างเคียง รูปแบบของวัตถุดิบ
- ส่ ว นข้ อมู ล สถานที่ สอบถามสถานที่ ท ากิ จ กรรม เวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมใน
กระบวนการ เวลาในการเดินทางในช่วงเปลี่ยนถ่ายกระบวนการ บุคคลที่ทาหน้ าที่ในกระบวนการ
รูปแบบความถี่
- ส่วนปั จจัยการตัดสินใจของผู้ประกอบการ สอบถามถึงปั จจัยการเลือกทาเลของแต่ละ
กระบวนการ ด้ านเศรษฐศาสตร์ สถานที่ นโยบายรัฐ ความคิดเห็นส่วนบุคคล และเวลา
การเก็บข้ อมูลในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการเพื่ อนามา
วิเคราะห์ผลเพื่อสืบหาโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารในบริ บทของเมือง รวมถึงวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมในเชิงกระบวนการการประกอบอาหารกับโครงข่าย และสังเคราะห์
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในแต่ละกระบวนการ
2. การวิเคราะห์
(1) การวิเคราะห์สถิติเบื ้องต้ น
เป็ นการใช้ เครื่ องมือทางสถิติเพื่อนามาวิเคราะห์ประกอบชันข้
้ อมูล เพื่อให้ สามารถรับรู้ถึง
ข้ อมูลที่ ไม่สามารถถูกแสดงลงบนแผนที่ ได้ เช่น ความถี่ รู ปแบบการเคลื่อ นไหว รู ปแบบการ
ตัดสินใจ โดยมีเครื่ องมือในการวิเคราะห์ด้วยระบบ SPSS
2) การประเมินเชิงแผนที่
การนาแผนที่ ระบุสถานที่สาคัญของ พืน้ ที่ที่ใช้ ในการดาเนินกระบวนการการประกอบ
อาหารมาวิเคราะห์เชิงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ระยะทาง ความหนาแน่น
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(3) การวิเคราะห์เชิงพรรณณา
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณณา (Descriptive Research) เป็ น การวิ เ คราะห์ และบรรยาย
รวมถึงแปลความหมายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น โดยรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสภาพการณ์ ที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
3.3.3 การวิเคราะห์ และการประมวลผลการวิจยั
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแบ่งประเภทของกลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการแผงลอย
อาหารปรุ งและรับประทานบนพื ้นที่เป็ น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการที่มี รูปแบบการค้ าแบบดัง่ เดิมมี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการการค้ าภายในละแวก กับผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบ
ใหม่ที่มีการเคลื่อนที่เพื่อหากลุม่ เป้าหมายและพื ้นที่ค้าขายที่มีศกั ยภาพเพื่อมุ่งเน้ นผลกาไร (Sirirat
2014) เพื่อนามาเปรี ยบเทียบรูปแบบของโครงข่ายกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
2. การวิเคราะห์ลกั ษณะพื ้นฐานของชุดข้ อมูล ของทัง้ 2 กลุ่มประชากร โดยการแบ่งการ
วิเคราะห์ทงั ้ 3 ด้ าน ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงกายภาพ, เชิงเศรษฐกิจ, เชิง
สังคมของพื ้นที่ในการดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการการประกอบอาหาร
3. การวิเคราะห์ ตามความสัมพันธ์ เชิงกระบวนการ เป็ นการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิง
พื ้นที่ได้ ซึ่งสามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ได้ จากเส้ นทางโครงข่ายตามหลักการห่วงโซ่อปุ ทาน
(supply chain) (Schut, van Asten et al. 2016)

การจัดซื้อ

แหล่งวัตถุดิบ

แหล่งรวบรวม

แหล่งตลาด

การจัดเตรียม

แหล่งจัดเตรียม

การขาย

แหล่งขาย

กระบวนการ
สถานที่

แหล่งจัดเก็บ

แหล่งซักล้าง

รูปภาพ 9 การแสดงลาดับกระบวนการและสถานที่
การวิเคราะห์ข้อมูลในรู ปแบบโครงข่ายกิจกรรมการประกอบอาหาร ตามหลักการห่วงโซ่
อุป ทานของสิ น ค้ า ที่ มี ก ารเริ่ ม ตัง้ แต่ แหล่ ง ตลาด แหล่ ง จัด เตรี ย มที่ เ ป็ น แหล่ ง พัก อาศัย ของ
ผู้ประกอบการการค้ านอกระบบ และแหล่งขาย พบว่ากระบวนการการประกอบอาหารที่เข้ ามาใช้
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พืน้ ที่สาคัญ จึงมีการวิเคราะห์ ข้อมูลของ แหล่งพักอาศัย แหล่งจัดเตรี ยม แหล่งตลาด เป็ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของโครงข่ายกิจกรรม
การวิเคราะห์ตามความสัมพันธ์เชิงกระบวนการ แบ่งได้ เป็ น 2 ระดับคือ ความสัมพันธ์เชิง
กระบวนการระดับเมืองประกอบด้ วย กระบวนการจัดซื ้อ กระบวนการจัดเตรี ยม กระบวนการขาย
เนื่องจากมีการเชื่อมโยงในระยะไกลระหว่างพื ้นที่ และความสัมพันธ์ เชิงกระบวนการระดับพื ้นที่
ประกอบด้ วย กระบวนการจัดตังร้้ านค้ า กระบวนการขาย กระบวนการซักล้ าง และกระบวนการ
จัดเก็บ เนื่องจากความสัมพันธ์ ของกระบวนการเป็ นการเชื่อมโยงในระยะใกล้ และจานวนความถี่
ในการดาเนินกระบวนการสูง
3. การประเมิ น ปั จ จั ย การเลื อ กท าเลที่ ตัง้ และการเคลื่ อ นที่ ข องกระบวนการของ
ผู้ประกอบการมาประเมินข้ อมูลเชิงสถิติ เพื่อหารู ปแบบการตัดสินใจที่มีผลต่อความสัมพันธ์ เ ชิง
กระบวนการการประกอบอาหาร เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ห าปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง
กระบวนการปรุงอาหารที่มีความเกี่ยวข้ องกับโครงข่ายเมือง

บทที่ 4
เยาวราชกับการค้ าหาบเร่ แผงลอย
ถนนเยาวราชเป็ นหนึ่งในถนนที่สร้ างขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการค้ าในย่านอาเภอสาเพ็ง ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โดยถนนเยาวราชเริ่มต้ นตังแต่
้ คลองรอบกรุง
ตรงข้ ามป้อมมหาไชย ตัดลงไปทางทิศใต้ บรรจบกับถนนราชวงศ์ ถนนสายนี ้เริ่ มสร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ.
2434 โดยให้ ชื่อถนนว่า "ถนนยุพราช" ต่อมาจึงโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนามว่า "ถนนเยาวราช"
ซึง่ เป็ นการสร้ างถนนในบริเวณที่แต่เดิมแล้ วเป็ นชุมชนแออัดของชาวจีน เต็มไปด้ วยตรอก ซอกซอย
ที่สกปรก เป็ นพื ้นที่ด้านหลังระหว่างถนนเจริญและถนนสาเพ็ง ในการตัดถนนเยาวราชในช่วงแรกมี
ความยาวเพียง 1,532 เมตร กว้ าง 20 เมตร ต้ องใช้ เวลาถึง 8 ปี จึงตัดถนนเสร็ จลุล่วง เมื่อตัดถนน
เสร็ จได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ ปลูกตึกแถวสมัยใหม่สองข้ างถนนช่วงปี พ.ศ. 2500 และทาการเปิ ดให้ เช่า
ทาการค้ าขาย เปิ ดโอกาสให้ ชาวจีนจานวนมากได้ เริ่ มกิจการของตัวเองโดยมีห้างร้ านถาวรทันสมัย
เกิดเป็ นย่านการค้ าใหม่ที่ส่งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาเภอสาเพ็ง จนกลายอาเภอที่เก็บภาษี
โรงร้ านได้ มากที่สดุ ในประเทศ

รูปภาพ 10 ถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่ 5
ต่อมาในปี พ.ศ.2490-2500 ถนนเยาวราชถือเป็ นศูนย์กลางธุรกิจและความบันเทิงชันน
้ า
ของเมืองไทย หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ถนนเยาวราชเจริ ญเฟื่ องฟูถึงจุดสูงสุด กลายเป็ นถนน
สายหลัก ของชุมชนชาวจี น พร้ อมทัง้ ก้ าวขึน้ เป็ น ย่านธุรกิ จชัน้ แนวหน้ าของเมื องไทย และเป็ น
ศูนย์กลางความทันสมัยของกรุงเทพฯ เยาวราชจึงเป็ นที่ยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ ในยุคนัน้ ความ
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เจริญของถนนเยาวราชซึง่ เป็ นศูนย์รวมความเป็ นที่สดุ ของประเทศในหลายๆ ด้ าน เป็ นภาพสะท้ อน
ถึงความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนที่เข้ ามาทามาหากินในเมืองไทยด้ วยความมานะบากบัน่ และ
ได้ สร้ างความก้ าวหน้ าอย่างมากให้ กบั เศรษฐกิจยุคใหม่ของไทย โดยเยาวราชในวันนี ้เป็ นเสมื อน
เมืองของชาวไทยเชื ้อสายจีน จึงได้ รับการขนานนามว่า “ไชน่าทาวน์”ของกรุ งเทพฯ และนับเป็ นไช
น่าทาวน์ ที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ย่านนี ้ยังคงมีเสน่ห์ความเป็ นจีนปรากฎให้ เห็นในทุก
ซอกทุ ก มุ ม สี สั น อั น หลากหลายของวั ฒ นธรรมจี น มี ใ ห้ สั ม ผั ส ได้ ทั ง้ ในวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ คน
สถาปั ตยกรรม งานเทศกาลประเพณี ไปจนถึงอาหารจีนเลิศรส และยังเป็ นย่านการค้ าหาบเร่ แผง
ลอยอาหารที่คึกคัก อีกทังเป็
้ นศูนย์กลางการค้ าทองคาระดับโลก ตลอดจนเป็ นแหล่งรวมกิจการ
การค้ าหาบเร่ แผงลอยที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ู จกั ของนักท่องเที่ยวทังใน
้ และนอกประเทศเยาวราช
ในวันนี ้จึงเป็ นทังย่
้ านธุรกิจใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาที่สดุ แห่งหนึง่ ของกรุงเทพมหานคร

รูปภาพ 11 ภาพถนนเยาวราช ในปี พ.ศ.2495
พื ้นที่ถนนเยาวราชเป็ นพื ้นที่ย่านการค้ าของชาวจีน และปรากณรู ปแบบของการค้ าหาบเร่
แผงลอยมานับแต่อดีต และในปั จจุบนั พื ้นที่เยาวราชยังเป็ นพื ้นที่ที่ยงั คงมีชื่อเสียงทางด้ านการค้ า
และหาบเร่ แผงลอยเรื่ อยมา เห็ น ได้ จากบริ บททางด้ านกายภาพ เศรษฐกิ จ และสัง คมที่ มีการ
เอื ้ออานวยและส่งเสริมต่อกิจกรรมหาบเร่แผงลอย
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4.1 บริบทของเยาวราช
4.1.1 ลักษณะทางกายภาพ
1. เส้ นทางการสัญจร

แผนที่ 2 แสดงระบบโครงข่ายเส้ นทางการสัญจรและทิศทางการสัญจร
อ้ างอิง: ผู้ดาเนินงานวิจยั
พื ้นที่โครงการมีโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง เชื่อมต่อการเดินทางทังภายนอกและ
้
ภายใน พืน้ ที่และรองรับการเดินทางภายในพื ้นที่ เมื่อพิจารณาพื ้นที่โครงการและโครงข่ายการ
เดินทาง พบว่ามีเส้ นทางถนนที่สาคัญของการเชื่อมโยงการค้ าขายได้ ดังนี ้
(1) โครงข่ายถนนสายหลัก
โครงข่ า ยถนนสายหลัก ท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงการเดิ น ทางกับ พื น้ ที่ ภ ายนอกและรองรั บ
ปริมาณ จราจรสูง ประกอบด้ วย
- ถนนเยาวราช เป็ นถนนขนาด 5 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางมีทางเท้ าทังสองด้
้
านของ ถนน
กว้ างประมาณ 1.50 เมตร การจัดการจราจรเป็ นแบบเดินรถทิศทางเดียวเชื่อมต่อการเดินทาง จาก
วงเวียนโอเดียน สิ ้นสุดที่แยกถนนพีระพงษ์ ตดั กับถนนมหาไชยและถนนจักรเพชร สภาพการค้ า
ขายบนถนนเยาวราชเป็ นรู ปแบบการค้ าขายแบบหมุ นเวียนร้ านค้ า โดยการใช้ พื ้นที่ริมทางเดินเท้ า
และอาคารพาณิชย์ที่ติดถนนในการค้ าขาย
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- ถนนเจริญกรุง เป็ นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางมีทางเท้ าทังสองด้
้
านของ ถนน
กว้ างประมาณ 1.20 เมตร จัดการจราจรแบบเดินรถทิศทางเดียว ถนนเจริ ญกรุงเป็ นโครงข่ายถนน
สายหลักทางตอนเหนือของพืน้ ที่ศึกษา เชื่ อมต่อการเดินทางจาก แยกถนนบริ พัตรถึงถนนโรง
น ้าแข็ง1 และสามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรื อข้ ามฟากสี่พระยา สภาพการค้ าขายในอาคารพาณิชย์
ชัน้ 1 ในการดาเนินกิจการขายสินค้ า อีกทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่การค้ าที่เชื่อมโยงกับพื ้นที่ยา่ นเสือป่ า
(2) โครงข่ายถนนสายรอง
โครงข่ายถนนสายรอง ทาหน้ าที่รวบรวมและกระจายการจราจรจากถนนสายหลัก และ
ถนนสายย่อยภายในพื ้นที่ รองรับการเดินทางภายในพื ้นที่และชุมชน ประกอบด้ วย
- ถนนทรงวาด เป็ นถนนขนาด 2-3 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางมีทางเท้ าทังสองด้
้
านของ
ถนน กว้ างประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร มีการค้ าในอาคารพาณิชย์เป็ นย่านการค้ าอาหารแห้ งและ
ห้ องเย็น
- ถนนมังกร เป็ นถนนขนาด 2 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางมีทางเท้ าทังสองด้
้
าน ของถนน
กว้ างประมาณ 1 เมตร เป็ นถนนการค้ าที่มีการใช้ พื ้นที่ทางเดินเท้ า และอาคารพาณิชย์ชนั ้ 1 ในการ
ค้ าขาย โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังย่านสาเพ็งได้
- ถนนผดุงด้ าว เป็ นถนนขนาด 2 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางมีทางเท้ าทังสองด้
้
าน ของถนน
กว้ างประมาณ 1 เมตร เป็ นถนนการค้ าที่สาคัญในยามค่าคืน เป็ นแหล่งรวมตัวของการค้ าอาหาร
ทะเลบนถนนเยาวราช
- ถนนแปลงนาม เป็ นถนนขนาด 2 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางมีทางเท้ าทังสองด้
้
าน ของ
ถนนกว้ างประมาณ 1 เมตร เป็ น ถนนการค้ าที่ สาคัญในยามเช้ า เป็ น แหล่งรวมตัวของการค้ า
อาหารแห้ ง อาหารจีน
(3) โครงข่ายถนนสายย่อย
โครงข่ายถนนสายย่อย มีหน้ าที่รองรับการเดินทางภายในชุมชน และเชื่อมต่อ การเดินทาง
ไปยังถนนสายรองภายในพื ้นที่มีทงถนนและตรอกซอย
ั้
ประกอบด้ วย
- ซอยอิสรานุภาพ (เยาวราช11) เป็ นถนนขนาด 1 ช่องจราจรมีลกั ษณะเป็ นเส้ นทางการ
สัญจรที่ไม่เหมาะกับรถยนต์ เนื่องจากความคับแคบของเส้ นทางแล้ วบริเวณข้ างถนนมีการกีดขวาง
ของสิ่งของจากบ้ านเรื อนและการค้ าขายหาบเร่แผงลอยจานวนมาก เป็ นย่านของการค้ าอาหารจีน
ที่สามารถเชื่อมโยงการค้ าของถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุง
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2. การใช้ ประโยชน์อาคาร

แผนที่ 3 การใช้ ประโยชน์อาคารพื ้นที่ถนนเยาวราช
อ้ างอิง: ผู้ดาเนินงานวิจยั และสานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
การใช้ ประโยชน์อาคารในพื ้นที่เยาวราช การใช้ ประโยชน์อาคารนันส่
้ วนมากจะเป็ นพาณิช
กรรมเป็ นหลัก และประกอบด้ วยการใช้ ประโยชน์อื่นๆ ได้ แก่
(1) ประเภทที่อยู่อาศัย คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของอาคารทังหมด
้
กลุ่มอาคารที่พกั อาศัยนัน้
ส่วนใหญ่กระจายตัวอยูใ่ นบล็อกถัดไปจากอาคารริมถนน อาคารส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นตึกแถว
(2) ประเภทที่อยู่อาศัยแบบผสมกึ่งธุรกิจการค้ าและบริ การ มีลกั ษระชันล่
้ างของอาคาร
เป็ นร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าปลีกหรื อค้ าส่ง ส่วนชัน้ บนใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย คิดเป็ นร้ อยละ 57 ของ
อาคารทังหมด
้
ซึ่งมีลกั ษณะของการใช้ งานประโยชน์อาคารที่มีมากที่สดุ ในพื ้นที่ถนนเยาวราช มี
ลักษณะส่วนใหญ่เป็ นตึกแถวริมถนนสายหลัก และเป็ นอาคารที่อยู2่ ข้ างทางเดินบนตลาดใหม่
(3) ประเภทพาณิ ชยกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของอาคารทัง้ หมด เป็ นลักษณะอาคาร
พาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ รวมทังธนาคารที
้
่มีอยูใ่ นพื ้นที่ ทังสิ
้ ้น3 แห่ง
(4) ประเภททศาสนสถาน คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของอาคารทังหมด
้
มีศาสนสถานพุทธ 5 แห่ง
(5) สถานศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 3 ของอาคารทังหมด
้
มีลกั ษณะเป็ นอาคารที่มีสงู ประมาณ
4-5 ชัน้ หรื อประมาณ 16-17เมตร เช่น โรงเรี ยนเผยอิง
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ลักษณะทางกายภาพของเมืองในย่านเยาวราช ทังรู
้ ปแบบเส้ นทางการสัญจรที่มีการค้ า
หาบเร่แผงลอยแฝงตัวตาม ตรอก ซอก ซอย ทางเท้ าต่างๆ อีกทังรู้ ปแบบการใช้ ประโยชน์อาคารยัง
เป็ นส่วนที่เอื ้ออานวยต่อความสัมพันธ์ระหว่างร้ านค้ าหน้ าร้ านกับร้ านค้ าหาบเร่ แผงลอย เนื่องจาก
การใช้ ประโยชน์อาคารรู ปแบบที่อยู่อาศัยแบบผสมกึ่งธุรกิจการค้ าและบริ การจึงเป็ นส่วนที่ช่วย
ส่งเสริมให้ เกิดบรรยากาศของการค้ าในย่านเยาวราช
4.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
พื ้นที่เยาวราชมีความโดดเด่นทางด้ านการค้ าและบริ การที่มีชื่อเสียงที่เป็ นที่ร้ ู จกั ทังคนใน
้
ประเทศ และต่างประเทศ ซึง่ สามารถสร้ างรายให้ กบั กรุ งเทพมหานครได้ อย่างมาก ซึง่ จะส่งผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เมื่อพิจารณาแล้ วจะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกรุ งเทพฯในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 30.79 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
และเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 69.46 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม จังหวัด ภาคมหานคร เมื่อพิจารณา
สัดส่วนตามสาขาการผลิตของผลิตภัณฑ์จงั หวัด ของกรุ งเทพมหานครพบว่า สาขาการค้ าและการ
บริ การมีสดั ส่วนมากที่สุด ถึงร้ อยละ 75.31 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม มีสดั ส่วนร้ อย ละ
17.02 และภาคเกษตรกรรมมี สัด ส่ว นเพี ย งร้ อยละ 0.044 ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาคบริ ก ารมี
ความสาคัญต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ กิจกรรมการค้ าในพื ้นที่เยาวราช
จึงมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเป็ นอย่างมาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื ้นที่เยาวราชตังแต่
้ ในอดีตมีการพัฒนาการที่สมั พันธ์ กบั การ
เติบโต ทางเศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานครอย่างแนบแน่น ทาให้ พื ้นที่เยาวราชมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั และยังคงเป็ นพื ้นที่ที่ทากิจกรรมการค้ าที่หลากหลายเป็ น
ย่านการค้ าส่ง และค้ าปลีกระดับใหญ่ระดับประเทศ เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื ้นที่
ย่านเยาวราช ในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาสามารถจาแนกรู ปแบบ และลักษณะการค้ าที่แตกต่างกันตาม
ประเภทกิจ กรรมและรู ปแบบการค้ า (สถาบันอาศรมศิลป์ :รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูยา่ นตลาดน้ อยและพื ้นที่ตอ่ เนื่อง)
ลักษณะทางพื ้นที่ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้ านทังบริ
้ บทของการคมนาคม
ขนส่งรู ปแบบ การใช้ ชีวิตของคนในชุมชนและพืน้ ที่ โดยรอบ ซึ่ งมีผลต่อกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ของพื ้นที่สามารถจาแนก บทบาทความสาคัญออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นแรก-กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก
จากพื ้นที่เยาวราชสามารถจาแนกเป็ นย่านหลักๆ ตามกิจกรรมการค้ าในกลุ่มพื ้นที่ หรื อ
ตามแนวถนนของพื ้นที่ ซึง่ ในแต่ละพื ้นที่จะมีกิจกรรมหลักด้ านเศรษฐกิจหลักๆ ของพื ้นที่ เช่น ย่าน
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เล่งบ๊ วยเอีย้ ะเป็ นย่านค้ าวัตถุดิบอาหารสด และอาหารแปรรู ปตังอยู
้ ่บริ เวณซอยเยาวราช6 อยู่
ระหว่างถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุง ย่านถนนเยาวราชเป็ นย่านค้ าอาหารปรุงตลอดวัน เป็ นต้ น
ประเด็นที่สอง-กิจกรรมทางเศรษฐกิจรอง
นอกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักแล้ วในหลายๆ พื ้นที่ยงั มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรอง
เป็ นกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีการดาเนินอยู่ และโดยภาพรวมแล้ วในปั จจุบนั ไม่ใช่กิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจหลักของพื ้นที่ เช่น สินค้ าเชิงวัฒนธรรม กระดาษไหว้ เจ้ า ของเซ่นไหว้ เป็ นต้ น ซึง่ ในบาง
ย่านเป็ นแหล่งที่ ตัง้ ถิ่ น ฐานของชาวจี นจานวนมาก กิ จกรรมเศรษฐกิ จรองจึง มุ่ง ตอบสนองถึง
วัฒนธรรมและความต้ องการในชุมชน เช่น ร้ านจาหน่ายยาจีนโบราณ
1. การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในพื ้นที่
(1) ความสัมพันธ์ทางการค้ าของแต่ละย่านย่อย
ความสัมพันธ์ทางการค้ าของพื ้นที่โครงการมีทัง้ สัมพันธ์ กนั ภายในย่านหรื อพื ้นที่ใกล้ เคียง
และสัมพันธ์ กบั พื ้นที่อื่นนอกพื ้นที่โครงการ เช่น ย่านเยาวราชมีความสัมพันธ์กบั ย่านทรงวาด โดย
พื ้นที่ ย่านทรงวาด รวมถึงบางส่วนของย่านจักรวรรดิ เป็ นแหล่งค้ าส่ง สินค้ าด้ านการเกษตร เครื่ อง
ยา และ อาหารแห้ ง ให้ กับเล่งบ๋วยเอีย้ ะ และบริ เวณรอบตลาดเก่าเยาวราช และย่านเยาวราช
รวมทังย่
้ านแปลงนาม ที่เป็ นแหล่งผลิตอาหารก็มีการขายไปยังเยาวราช และร้ านอาหารบริ เวณ
ตรอกโรงหมู เป็ นต้ น
(2) ช่วงเวลากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาช่วงเวลาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื ้นที่ พบว่าช่วงเวลาหลักของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ มักอยู่ในช่วงเวลา เช้ า ถึง เย็น เป็ นหลักเช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงเช้ าเริ่ มตังแต่
้
เวลา 08.00 – 16.00 น. และจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเป็ นรู ปแบบร้ านค้ าในช่วงเย็น
โดยจะมีบรรยากาศที่คกึ คัก และจะมีบรรยากาศที่พิเศษขึ ้นในช่วงวัน เสาร์ -อาทิตย์ (สถาบันอาศรม
ศิลป์ :รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูย่านตลาดน้ อยและพื ้นที่
ต่อเนื่อง)
(3) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผา่ นมา
จากอดีตที่ผา่ นมาบางย่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรื อวิธีการทางเศรษฐกิจ ขณะที่บาง
ย่าน มีการเปลี่ยนแปลงน้ อ ยมาก หรื อแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบทางเศรษฐกิจ เช่น ย่าน
เยาวราช ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา ก็ยงั เป็ นอาหารและวัตถุดิบ มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ถึงแม้ วา่
จะมีแหล่งท่องเที่ยวกินดื่ม เกิดขึ ้นในพื ้นที่อื่นๆ แต่ถนนคนเดินที่เยาวราชก็ยงั คงอยู่ จนถึงปั จจุบนั
หรื อย่านคลองถมเดิมเป็ นแหล่งขายเครื่ องไฟฟ้าเครื่ องมือเบ็ดเตล็ดต่างๆ ปั จจุบนั ก็ยงั คงมีขาย อยู่
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เหมือนเดิม แต่รูปแบบการขายเปลี่ยนจากการวางแผง หรื อกองอยูบ่ นทางเท้ าข้ างถนน เปลี่ยนเป็ น
ย้ ายไปเป็ นแผงที่มีความมั่นคง และขนาดใหญ่ ขึน้ หรื อแม้ กระทั่งมีการขยับขยาย หรื อเปลี่ยน
รู ปแบบไปเช่าพื ้นที่ในอาคารสูงมากขึ ้น (สถาบันอาศรมศิลป์ :รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูยา่ นตลาดน้ อยและพื ้นที่ตอ่ เนื่อง)
ระบบเศรษฐกิจในย่านเยาวราชเป็ นระบบเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้ วยกิจกรรมการค้ า
อาหารทังรู้ ปแบบการค้ าหน้ าร้ าน และหาบเร่แ ผงลอย และเป็ นส่วนช่วยให้ เกิดสีสนั ของย่าน อีกทัง้
ระบบเศรษฐกิจของย่านการค้ าเยาวราชยังมีระบบความสัมพันธ์ ทางการค้ าของแต่ละย่านย่อยที่
เชื่อมโยงเข้ าหากันอย่างเป็ นระบบ
4.1.3 ลักษณะทางสังคมและประชากร
1. จานวนประชากรตัวเลขจานวนประชากรมาจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
(อ้ างอิง: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php) ระบุวา่ ในปี พ.ศ.25502557เขตสัมพันธวงศ์มี จานวนประชากรดังนี ้
ตาราง 5 จานวนประชากรหลักในเขตสัมพันธวงศ์ ปี 2550ถึง2559
ปี
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

เพศ
ชาย
15,030
14,737
14,252
13,900
13,587
13,317
13,088
12,790
12,491
12,014

รวม
หญิง
15,616
15,354
15,031
14,717
14,414
14,109
13,844
13,569
13,203
12,771

30,646
30,088
29,283
28,617
28,001
27,426
26,932
26,359
25,695
24,785

การเปลี่ย นแปลงของประชากรหลัก ในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมาพบว่าจานวนประชากรใน
เขตสัมพันธวงศ์ได้ ลดจานวนลงอย่างต่อเนื่อง ดังที่แสดงในตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ ว่าในปี พ.ศ.
2550 เขตสัมพันธวงศ์มีประชากรจานวน 30,646 คน และจานวนลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือจานวน
24,785 ในปี พ.ศ. 2559

49
2. การรวมกลุ่มของชุมชน กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในย่านได้ เป็ น 3 ลักษณะคือ กลุ่มคนดังเดิ
้ ม
ที่ยงั ดารงชีวิตและพักอาศัยอยู่ในย่าน กลุ่มคนที่ไม่ได้ อยู่อาศัยแต่ยงั เป็ นที่ทาการค้ าอยู่ในพื ้นที่
และกลุ่มประชากรแฝง มีรายละเอียดดังนี ้ (สถาบันอาศรมศิลป์ :รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูยา่ นตลาดน้ อยและพื ้นที่ตอ่ เนื่อง)
ตาราง 6 กลุม่ ประชากรในพื ้นที่เยาวราช
กลุม่ ประชากร
รายละเอียด
กลุม่ คนดังเดิ
้ มที่ยงั คนดัง้ เดิมที่ยังดารงชีวิต และพักอาศัยอยู่ในย่าน ส่วนมากเป็ นคนเชือ้ สายจีนที่เป็ น
ด ารงชี วิ ต และพัก ลูก หลานของชาวจี น โพ้ น ทะเล ที่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศจี น ตัง้ แต่ ส มัย ต้ นกรุ ง
อาศัยอยูใ่ นย่าน
รัตนโกสินทร์ และมีการโยกย้ าย ถิ่นฐานจากประเทศจีนเข้ ามาในพื ้นที่ตลอดมาจนถึง
ปั จจุบนั ชาวจีนที่เข้ ามาทามาหากินในพื ้นที่แห่งนี ้ เมื่อเริ่ ม สร้ างเนื ้อสร้ างตัวจนมีอาชีพ
หรื อกิจการที่มนั่ คง มักจะลงหลักปั กฐานโดยการซื ้อที่ดิน และปลูกบ้ านพักอาศัยของ
ตนเองในพื น้ ที่ แห่งนี ้ มี ทัง้ ผู้ที่ ครองครองกรรมสิท ธิ์ ที่ ดิน และผู้ที่ เป็ น ผู้เช่ า ที่ ดินของ
องค์กรต่างๆ เช่น ที่ดิน ของสานักงานทรั พย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ที่เอกชนและที่วดั
ในปั จจุบันกลุ่มคนดัง้ เดิมที่ ยังดารงชี วิตอยู่ใน พืน้ ที่มักเป็ นกลุ่มผู้สูงอายุ หรื อผู้ที่มี
ความผูกพันกับพื ้นที่ แต่มีลกู หลานบางส่วนได้ ย้ายออกจากพื ้นที่ไปแล้ ว ซึ่งคนเหล่านี ้
ส่วนมากยังมีกิจการ และร้ านค้ าอยูใ่ นทาเลดังเดิ
้ มของตน
กลุ่มคนที่ ไ ม่ไ ด้ อ ยู่ กลุม่ คนที่ไม่ได้ อยู่อาศัยแต่ยงั เป็ นที่ทาการค้ าอยู่ในพื ้นที่ ส่วนมากมักจะเป็ นการย้ ายที่
อาศัย แต่ ยัง เป็ น ที่ อยู่อาศัยออกไปจากพื ้นที่แล้ ว แต่ยงั อาศัยย่านเยาวราชและพื ้นที่ต่อเนื่องเป็ นแหล่งทา
ท าการค้ าอยู่ ใ น มาหากิน หรื อเพื่อ การค้ าขาย โดยผู้คนในย่านได้ ย้ายออกไปหาที่พกั อาศัย ซึ่งอาจมี
พื ้นที่
สาเหตุปัจจัยสาคัญๆ ได้ แก่ การขยายตัวของรู ปแบบการค้ า ความแออัดของบ้ านพัก
ความทรุดโทรมของตัวอาคาร
กลุม่ ประชากรแฝง - กลุ่มผู้ใช้ แรงงาน เนื่องจากการที่สงั คมในย่านเป็ นสังคมที่อิงกับระบบเศรษฐกิจเป็ น
หลัก อีกทังระบบ
้
เศรษฐกิจในพื ้นที่นี ้ยังเป็ นระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้ มข้ น ซึ่งดึงดูด
แรงงานจากภายนอกให้ เข้ ามาทางานในพื ้นที
- กลุม่ นักท่องเที่ยว พื ้นที่เยาวราชมีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับชาวไทย
และชาวต่างชาติ

พบว่าระบบสังคมเยาวราชเป็ นสังคมของชาวจีนในแต่ละย่านย่อยที่มีความเชื่อมโยงมา
นับแต่อดีต ถึงแม้ ว่าประชากรในพื ้นที่จะมีจานวนที่ลดน้ อยลงแต่อตั ลักษณ์ของชาวจีนย่านการค้ า
ยังคงเข้ มข้ น สะท้ อนออกมาในรูปแบบการค้ าย่านไชน่าทาวน์
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4.1.4 ย่าน และบริเวณข้ างเคียง

แผนที่ 4 ย่านและบริเวณข้ างเคียงพื ้นที่เยาวราช
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื ้นที่ และบริ เวณโดยรอบ เป็ นพื ้นที่กิจกรรมที่มีรูปแบบการค้ าที่
หลากหลายแต่ตา่ งกันออกไปในแต่ละย่านที่มีละกษณะเฉพาะตัว ประกอบด้ วยย่าน ดังนี ้
1. ย่ า นตลาดเก่ า -พาดสาย เป็ น ย่ า นการค้ า ที่ มี กิ จ กรรมการค้ า ทั ง้ ค้ า ปลี ก และค้ า ส่ง
ระหว่างตลาดขายของสด ของแห้ ง และประเภทรองเท้ า กระเป๋ า ซึ่งย่านนี ้สามารถเชื่อมต่อไปยัง
ย่านสาเพ็ง
2. ย่า นตลาดเล่ง บ๊ ว ยเอี๊ ยะ เป็ น ย่านการค้ าอาหารจี น ทัง้ ค้ าปลีกและค้ าส่ง ซึ่ง ย่านนี ้
เชื่อมโยงระหว่างถนนเยาวราช กับถนนเจริญกรุง
3. ย่านสาเพ็ง ย่า นการค้ าขนาดใหญ่ ที่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นการพาณิชยกรรมสูง
ตามตรอกซอกซอยเป็ นหลัก มีการรวนตัวของสินค้ าหลายประเภท ทังสิ
้ ้นค้ าปลีกและส่ง มีการค้ า
ทังบนทางเดิ
้
นเท้ าและการค้ าในตึกแถว
4. ย่านทรงวาด-ราชวงศ์ เป็ นย่านการค้ าจุดเริ่ มต้ นของย่านสาเพ็ง เป็ นแหล่งรวมสิน ค้ าที่
ขนส่งมาทางแม่น ้าเจ้ าพระยา สภาพการณ์ปัจจุบนั มีความเสื่อมโทรมลงไป จากการลดการใช้ งาน
ของพื ้นที่ และโกดังเก็บสินค้ า
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5. ย่านคลองถม-เสือป่ า ย่านการค้ าอะไหล่ อุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกา อุปกรณ์มือถือ มีการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่อย่างหนาแน่น ตามตรอก โดนมีแหล่งรวมสินค้ า
ประเภทศูนย์การค้ าขนาดเล็กอยูใ่ นพื ้นที่
6. ย่านตลาดน้ อย เป็ นย่านการค้ าอะไหล่ เซียงกง อะไหล่รถยนต์ และโลหะต่างๆซึ่งมี
ชุมชนกระจายตัวอยูใ่ นย่านตลาดน้ อยอยูม่ าก
7. ย่า นพาหุรัด เป็ น ย่า นการค้ าสิ่ง ทอขนาดใหญ่ มีสิน ค้ าประเภทสิ่ง ทอ ผ้ าชนิ ดต่างๆ
อุปกรณ์ตดั เย็บ รวมถึงเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป เป็ นย่านที่มีชมุ ชนขนาดเล็กที่มีการกระจุกตัวของประชากร
ประเภทเดียวกัน เช่น แขกอินเดีย ฯลฯ จึงเป็ นที่ร้ ูจกั กันในชื่อ Little India ของเมืองไทย
8. ย่านปากคลองตลาด เป็ นย่านของแหล่งวัตถุดิบ ตลาดขนาดใหญ่ที่ม้ งุ เน้ นในการขาย
สินค้ าเกษตรกรรม ผัก ผลไม้ และดอกไม้ สด โดยอาคารส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นตึกแถวอาคาร
พาณิชย์ มีความสูง2-4ชัน้ อีกทังยั
้ งมีการค้ าขายแบบแผงลอยตามตรอกซอกซอยต่างๆ
4.2 ภาพรวมการค้ าแผงลอย กับย่ านการค้ าเยาวราช
หาบเร่ แผงลอย เกิดขึ ้นจากการที่ การค้ าขยับขึ ้นจากการค้ าทางน ้ามาเป็ นการค้ าทางบก
โดยการค้ าแบบไม่อยู่กับที่หรื อหาบเร่ นัน้ ปรากฏในรู ปของการหาบสินค้ าเร่ ขายตามถนน ส่วน
การค้ าแบบอยู่กับที่ มีปรากฏตาม “ตลาดบก” นอกกาแพงพระนคร สินค้ าที่ ขายส่วนใหญ่ คือ
อาหาร การค้ าหาบเร่ แผงลอยบนบกมีความสาคัญมากขึ ้นเมื่ อมีการสร้ างถนน การคมนาคมหลัก
เปลี่ยนจากการคมนาคมทางน ้ามาเป็ นการคมนาคมทางบก
ผู้ค้าข้ างทางในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ มีทงชาวจี
ั้
นและชาวไทย การค้ าข้ างทางของชาวไทย
ในสมัยต้ นรัตนโกสนิทร์ ต่างจากกรณี ของผู้ค้าชาวจีน ซึง่ การค้ าข้ างทางเป็ นบันไดให้ ก้าวไปสู่การ
เป็ นชนชันนายทุ
้
น เส้ นทางอาชีพของชาวจีนมักเริ่ มต้ นด้ วยการเป็ นแรงงานรับจ้ างเนื่องจากเป็ น
อาชีพที่ทาให้ ได้ ค่าจ้ างเร็ วเมื่อเทียบกับอาชีพในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากชาวจีนต้ องการส่งเงิน
กลับไปให้ ครอบครัวในประเทศของตน จากการเป็ นแรงงานรับจ้ างชาวจีนจานวนหนึง่ ขยับขึ ้นสูก่ าร
ประกอบอาชีพค้ าข้ างทาง และสะสมทุนจนเป็ นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขึ ้น สาหรับชาวจีนเหล่านี ้
การค้ าอาหารข้ างทางจึงเป็ นเสมือนจุดเชื่อมต่อทางชนชันระหว่
้
างการเป็ นชนชันชาวนาในประเทศ
้
จีน สู่การเป็ นชนชันแรงงานและชนชั
้
นนายทุ
้
น ในประเทศไทย (Nirathron 2006) เมื่อมีการย้ าย
เมืองหลวงมาตังยั
้ งฝั่ งพระนคร ไม่มีการย้ ายที่ทามาหากินของชาวจีนมายังท่าเตียน และบริ เวณ
ใกล้ เคียงมาตังแต่
้ สมัยธนบุรีไปอยู่สามเพ็ง และสามปลื ้ม ซึง่ อยู่นอกเขตกาแพงพระนคร จึงส่งผล
ให้ ย่านสาเพ็งเป็ นย่านการค้ าชาวจีนและแหล่งซื ้อขายที่รวมสินค้ าหลากหลายชนิด ที่เนืองแน่นไป
ด้ วยผู้คนที่เข้ ามาเลือกซื ้อ รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมย่านนี ้จานวนมาก และด้ วยเหตุที่เป็ น
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ย่านการค้ าขายและแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีเหตุเพลิงไหม้ อยู่เป็ นประจา
นัน่ เอง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเล็งเห็นว่า สาเพ็งนันเติ
้ บโตมากเกินไปแล้ ว และยังเป็ นแหล่งไม่เจริญ
หูเจริ ญตา พระองค์จึงมีรับสัง่ ให้ สร้ างถนนตรงกลางสาเพ็ง เพื่อทาการขยายชุมชนและย่านการค้ า
ให้ ใหญ่ยิ่งขึ ้น อีกทังทรงโปรดเกล้
้
าให้ สร้ างตึกแบบฝรั่ง เพื่อให้ ประชาชนได้ ทาการค้ าขาย ถนนที่
สร้ างใหม่ดงั กล่าว เช่น ถนนเยาวราช (พิโมกษ์ 2012)
จากการสร้ างถนนเยาวราชขึ ้นนันส่
้ งผลให้ ชาวจีนที่ดาเนินกิจการการค้ าทังรู้ ปแบบการค้ า
ข้ างทาง และร้ านค้ าหน้ าร้ านโยกย้ ายเข้ าสูพ่ ื ้นที่เยาวราชเป็ นจานวนมากจนกลายเป็ นย่านการค้ าที่
มีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ ้น จนกลายเป็ นย่านการค้ าข้ างทางของชาวจีน หรื อไชน่าทาวน์ เห็นได้ จาก
ตัวเลขสถิติผ้ ขู ายถนนในกรุงเทพฯปี พ.ศ. 2495 ไม่เพียงแต่ชี ้ให้ เห็นถึงตัวเลขที่มีนยั สาคัญของผู้ค้า
จีนในกรุงเทพฯเท่านัน้ แต่ยงั ระบุถึงโอกาสที่ จากัดสาหรับผู้ขายในประเทศไทย (Nirathron 2006)

รูปภาพ 12 จานวนแรงงานผู้ค้าชาวจีน และชาวไทยในปี 2495
จากรู ปภาพที่ 12 พบว่ามีชาวจีนจานวนมากที่อยู่ในภาคของการค้ าขายข้ างทาง จึงทาให้
ทราบว่าการค้ าขายของข้ างทางนันมี
้ ความเกี่ยวเนื่องกับชาวจีนอยู่ไม่น้อย ซึ่งย่านเยาวราช คือ
แหล่งรวมการค้ าขายของชาวจี นในรู ปแบบการค้ าข้ างทางจานวนมาก และมีการปรั บเปลี่ยน
รู ปแบบให้ เข้ ายุคเข้ าสมัยตลอดเวลา ด้ วยระบบเศรษฐกิจการค้ าชาวจีนมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบเศรษฐกิจการค้ าชาวบ้ านกลาย เป็ นระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการค้ าขายเป็ น
ถนนอาหารยามค่าคืนที่มีชื่อเสียงด้ านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทังในและนอกประเทศ
้
จน
เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2559 ส านัก ข่ า ว CNN ได้ จัด อัน ดับ กรุ ง เทพมหานครว่ า เป็ น เมื อ งแห่ ง
ร้ านอาหารริ มทางที่ดีที่สดุ ในโลก อีกทังยั
้ งมีแรงผลักดันจากภาครัฐในการสนองตอบในการพัฒนา
แหล่งอาหารสตรี ทฟู้ด โดยทางกรุ งเทพมหานคร พยายามจะสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่ เดิน ทางเข้ า มายัง ประเทศไทยเป็ น จานวนมาก จากแรงดึง ดูดของแหล่ง อาหาร
สตรี ทฟู้ดที่มีชื่อเสียงส่งผลให้ ทางภาครัฐได้ มีการส่งเสริ มนโยบายเกี่ยวกับการขอความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการ เช่น ในเรื่ องของการยกระดับคุณภาพของอาหาร โดยเฉพาะในย่านเยาวราช
(อ้ างอิงจาก: สานักข่าวมติชน, https://www.matichon.co.th/news/550553)
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รูปภาพ 13 เหตุการณ์การเตรี ยมยกระดับพื ้นที่นาร่อง “สตรี ทฟูด้ ” เยาวราช
พื ้นที่เยาวราช เป็ นพื ้นที่การค้ าแผงลอยอาหารที่มีสีสนั ยามค่าคืนที่มีชื่อเสียง ประกอบด้ วย
อาหารที่มีความหลากหลาย ทังอาหารประเภทอาหารจี
้
น อาหารขนมหวานแบบจีน และอาหารที่มี
ชื่อเสียงอย่างมากคือ อาหารทะเลเผาที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างดีของทังท่
้ องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ
ซึง่ เป็ นร้ านค้ าแผงลอยที่สร้ างให้ เกิดความเป็ นอัตลักษณ์ของย่าน สร้ างกิจกรรมที่มีชีวิตชีวายามค่า
คืน ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าขาย นักท่องเที่ยวได้ อย่างกลมกลืน

บทที่ 5
โครงข่ ายกิจกรรมหาบเร่ แผงลอยย่ านเยาวราช
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้เป็ นงานวิจยั เชิงประจักษ์ เพื่อศึกษาการศึกษาปรากฎการณ์แผงลอย
อาหารในรู ปแบบโครงข่ายกิจกรรมโดยมีกรณีศึกษาย่านเยาวราช ซึ่งในบทนี ้เป็ นการนาเสนอผล
จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ของผู้ป ระกอบการร้ านค้ า หาบเร่ แ ผงลอยอาหารประเภทปรุ ง และ
รับประทานในพื ้นที่ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งชุดข้ อมูลของพื ้นที่กิจกรรมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการของผู้ประกอบการ นาไปสูก่ ารวิเคราะห์ซงึ่ ประกอบด้ วย
5.1 การสารวจปรากฏการณ์แผงลอยในย่านเยาวราช
5.2 การศึกษาปรากฏการณ์แผงลอยประเภทร้ านค้ าอาหารในย่านเยาวราช
5.2.1 ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร
5.2.2 ข้ อมูลพื ้นฐานเชิงกายภาพ
5.2.3 กรณีศกึ ษาผู้ค้าอาหารข้ างทาง และการแบ่งกลุม่ การวิเคราะห์
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการค้ าอาหารข้ างทางกับโครงข่ายเมือง
5.3.1 ความสัมพันธ์ระดับเมือง
5.3.2 ความสัมพันธ์ระดับพื ้นที่
5.3.3 ปั จจัยที่มีผลต่อรูปแบบของกระบวนการการค้ าอาหารข้ างทาง
5.4 สรุปโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยในบริบทเมือง
5.4.1 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการค้ าอาหารข้ างทางกับโครงข่ายเมือง
5.4.2 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ในระบบโครงข่ายเมือง
ดังนัน้ การวิเคราะห์จะเป็ นการพิจารณาเชิงสถานที่ในรู ปแบบของแผนที่ที่จดั ทาจากการ
สัมภาษณ์ เชิ ง ลึก เพื่ อหาปรากฎการณ์ ที่ เกิ ดขึน้ ของแผงลอยในรู ปแบบโครงข่ายกิ จกรรมของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ผู้ประกอบการ
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5.1 การสารวจปรากฏการณ์ แผงลอยในย่ านเยาวราช
พื ้นที่เยาวราชเป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรมที่การกระจุกตัวของการค้ าแผงลอยอยู่จานวนมาก
อีกทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร้ านค้ าหาบเร่แผงลอยรูปแบบหมุนเวียนผลัดกันใช้ พื ้นที่
เพื่อการค้ าตลอดทังวั
้ น โดยการแบ่งระยะเวลาออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงเช้ าเริ่ มตัง่ แต่ 6.00น. ช่วง
กลางวัน เริ่ มตั่งแต่ 12.00น.และช่วงเย็นเริ่ มตั่ง แต่ 18.00น. ถึง 24.00น. ซึ่ง หาบเร่ แผงลอยมี
ประเภทของสินค้ าทัง้ สิน้ 9 ประเภท ได้ แก่ ประเภทอาหารปรุ ง ประเภทเกาลัด ประเภทผลไม้
ประเภทน ้าผลไม้ ประเภทสินค้ าจิปาถะ ได้ แก่ สินค้ าของจีน เสื ้อผ้ าจีน ฯลฯ ประเภทสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ประเภทสินค้ าที่เชื่อมโยงกับร้ านค้ าหน้ าร้ าน ประเภทอาหารแห้ ง (อ้ างอิง: การลงสารวจ
เก็บข้ อมูลของผู้ดาเนินงานวิจยั )
จากการส ารวจพื น้ ที่ ย่า นเยาวราชเพื่ อ จัด ท าแผนที่ ร ะบุต าแหน่ ง ร้ านค้ าแผงลอยย่าน
เยาวราชทัง้ 3 ช่วงเวลา เพื่อวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายที่มีศกั ยภาพของการเป็ นกลุ่มตัวอย่างของ
หาบเร่แผงลอยในบริบทของกรุงเทพมหานคร

แผนที่ 5 ตาแหน่งร้ านค้ าแผงลอยย่านเยาวราชในเวลาเช้ า
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แผนที่ 6 ตาแหน่งร้ านค้ าแผงลอยย่านเยาวราชในเวลากลางวัน

แผนที่ 7 ตาแหน่งร้ านค้ าแผงลอยย่านเยาวราชในเวลาเย็น
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การจาแนกจานวนร้ านค้ าตามช่วงเวลา
250

205 ร้ านค้ า

200

50
0

5
14
15
21
18

13
23
19
34
14
42
13

150
100

228 ร้ านค้ า

98 ร้ า144นค้ า
7
9
7
22
13
22

45
12
98

47

เช้ า

กลางวัน

เย็น

อาหารปรุง

เกาลัด

ผลไม้

น ้าผลไม้

จิปาถะ

สลากกินแบ่ง

ร้ านค้ าหน้ าร้ าน

อาหารแห้ ง

รูปภาพ 14 การจาแนกจานวนร้ านค้ าตามช่วงเวลา
การลงสารวจพื ้นที่เพื่อทาการระบุตาแหน่งสถานที่ประกอบการขายของแผงลอยในย่าน
เยาวราช พบว่าในแต่ละช่วงเวลา จานวนหาบเร่แผงลอยจะมีจานวนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ - ในช่วง
เช้ า มีจานวนแผงลอยถึง 98 ร้ านค้ า โดยมีแผงลอยประเภทอาหารปรุ งและผลไม้ ประเภทละ 22
ร้ านค้ า หรื อร้ อยละ 23 - ในช่วงกลางวัน มีจานวนแผงลอยถึง 205 ร้ านค้ า โดยมีแผงลอยประเภท
อาหารปรุ ง 47 ร้ านค้ า หรื อร้ อยละ 23 - ในช่วงเย็น มีจานวนแผงลอยถึง 228 ร้ านค้ า โดยมีแผง
ลอยประเภทอาหารปรุงเป็ นประเภทสินค้ าที่โดดเด่น 98 ร้ านค้ า หรื อร้ อยละ 43
จากการสารวจพื ้นที่เพื่อเก็บข้ อมูล และระบุตาแหน่งของกิจกรรมแผงลอยพบว่า การค้ า
แผงลอยมี ก ารกระจุ ก ตั ว ในช่ วงระยะเวลาเย็น มากที่สุ ด โดยระยะเวลาของการเลื อก
กลุ่มเป้ าหมายกิจกรรมการค้ าแผงลอยย่ านเยาวราช คือ ช่ วงเย็นเวลาประมาณ 18.00 ถึง
24.00น. ซึง่ ประกอบด้ วยสินค้ า 9 ประเภท ซึง่ ประกอบไปด้ วย ประเภทสินค้ าอาหารปรุ งรวม 98
ร้ านค้ า ประเภทเกาลัดรวม 12 ร้ านค้ า ประเภทผลไม้ รวม 45 ร้ านค้ า ประเภทน ้าผลไม้ 18 ร้ านค้ า
ประเภทจิปาถะรวม 21 ร้ านค้ า ประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาลรวม 15 ร้ านค้ า ประเภทร้ านค้ าหน้ า
ร้ าน 14 ร้ านค้ า ประเภทอาหารแห้ งรวม 5 ร้ านค้ า โดยร้ านค้ าอาหารปรุงมีจานวนที่โดดเด่น และมี
จานวนที่มากที่สดุ ซึง่ สามารถจาแนกรูปแบบได้ 4 รูปแบบ ได้ แก่ ร้ านค้ าอาหารปรุงและรับประทาน
บนพื ้นที่ ร้ านค้ าอาหารที่มีเพียงการปรุ งบนพื ้นที่ ร้ านค้ าอาหารที่มีเพียงการรับประทานบนพื ้นที่
ร้ านค้ าอาหารกลับบ้ าน
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ตาราง 7 รูปแบบร้ านค้ าแผงลอยอาหารปรุง
รูปแบบ
ร้ านค้ าอาหารปรุงและรับประทาน
บนพื ้นที่

ภาพถ่าย

จานวน
57

ร้ อยละ
58.16

ร้ านค้ าอาหารที่มีเพียงการปรุงบน
พื ้นที่

17

17.34

ร้ านค้ าอาหารที่มีเพียงการ
รับประทานบนพื ้นที่

4

4.08

ร้ านค้ าอาหารกลับบ้ าน

20

20.40

อีกทัง้ การค้ าแผงลอยบนย่านเยาวราชมีประเภทของสินค้ าที่หลากหลาย โดยประเภท
สินค้ าของแผงลอยนัน้ จะส่งผลต่อการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ านันๆ
้ ที่แตกต่างกันไป เช่น
สินค้ าจิปาถะ จาเป็ นต้ องมีกิจกรรมของการซื ้อวัตถุดิบ กิจกรรมของการขายสินค้ า และกิจกรรม
ของการจัดเก็บสินค้ านันๆ
้ จึงมีแหล่งการซื ้อ แหล่งการขาย และแหล่งจั ดเก็บเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
โครงข่ า ยของกิ จกรรมการค้ า หาบเร่ แ ผงลอยประเภทสิน ค้ า จิ ป าถะ โดยสามารถสรุ ปรู ป แบบ
กระบวนการของประเภทสินค้ าได้ ดงั นี ้
ตาราง 8 กระบวนการของแต่ละประเภทสินค้ า
ประเภท
สินค้ าจิปาถะ
สินค้ าเสื ้อผ้ า
สินค้ าของสด
สินค้ าปรุง
(ปรุงหรื อกิน)
สินค้ าปรุง
(ปรุงและกิน)

แหล่งตลาด

แหล่งจัดเตรี ยม

แหล่งค้ าขาย





















แหล่งปรุง

แหล่งซักล้ าง

แหล่งจัดเก็บ
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จากตารางจะพบว่าสินค้ า ประเภทอาหารปรุ ง (ปรุ ง และรั บประทานบนพื น้ ที่) มี
กิจกรรมโครงข่ ายที่มีความครอบคลุ มกิจกรรมที่ครบถ้ วนที่สุด นับแต่แหล่งตลาด แหล่ง
จัดเตรี ยม แหล่งค้ าขาย แหล่งปรุ ง แหล่งซักล้ าง แหล่งจัดเก็บ ซึง่ ถือเป็ นประเภทการค้ าที่มีการใช้
พื ้นที่ในทุกกระบวนการอย่างคลอบคลุมในระบบโครงข่ายเมือง

แผนที่ 8 ตาแหน่งร้ านค้ าแผงลอยอาหารในช่วงเวลาเย็น
ดังนันการก
้
าหนดกลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั นี ้จะเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่มีการค้ าอยู่ในช่วง
เย็ น เวลาประมาณ 18.00 ถึ ง 24.00น. และเป็ น หาบเร่ แ ผงลอยประเภทอาหารปรุ ง (ปรุ ง และ
รั บ ประทานในพื น้ ที่ ) ซึ่ง มี จ านวนทัง้ สิ น้ 57 ร้ านค้ า โดยสามารถแบ่ง ประเภทสิ น ค้ า ปรุ ง และ
รับประทานในพื ้นที่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 6 ประเภท ประกอบด้ วย ประเภทก๋วยเตี๋ยวรวม 19 ร้ านค้ า ประเภท
ข้ าวรวม 11 ร้ านค้ า ประเภทหูลาม และกระเพาะปลารวม 4 ร้ านค้ า ประเภทขนมหวานรังนกรวม 7
ร้ านค้ า ประเภททะเลเผารวม 5 ร้ านค้ า และประเภทอื่นๆรวม 11 ร้ านค้ าหรื อ เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่
จะสามารถนาข้ อมูลมาวิเคราะห์โครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารที่เชื่อมโยงกับพื ้นที่เมือง
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5.2 การศึกษาปรากฏการณ์ แผงลอยประเภทร้ านค้ าอาหารในย่ านเยาวราช
การเก็บข้ อมูลมาจากการประมวลการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ประกอบการแผงลอยประเภท
อาหารปรุงและรับประทานในพื ้นที่ ซึง่ มีจานวนทังสิ
้ ้น 57 ร้ านค้ า หรื อ เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ประชากร
ตัวอย่างทังหมด
้
(Population) ในช่วงเวลาประมาณ 18.00 ถึง24.00น. ร่ วมกับการสังเกตการณ์
บนย่านเยาวราชในสถานที่สาคัญต่างๆ
5.2.1 ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร
การสารวจพื ้นที่สามารถระบุข้อมูลพื ้นฐานในการวิเคราะห์ร่วมของการหาปรากฏกาณ์ของ
หาบเร่ ในรู ปแบบโครงข่ายเมือง ประกอบด้ วย อายุและเพศของผู้ประกอบการ ระยะเวลาที่ทา
กิจการอยูใ่ นพื ้นที่ รูปแบบธุรกิจ
ตาราง 9 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ประกอบการ
Social-economic Characteristics
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า15ปี
15-24ปี
25-34ปี
35-44ปี
45-54ปี
55-64ปี
มากกว่า64ปี
ระยะเวลาที่ทากิจการ 1-10ปี
อยูใ่ นพื ้นที่
11-20ปี
21-30ปี
31-40ปี
41-50ปี
มากกว่า50ปี
รูปแบบธุรกิจ
ธุรกิจในครัวเรื อน
ธุรกิจรายย่อย
ธุรกิจแบบผสม

Frequency
23
34
0
0
8
17
27
4
1
18
18
10
8
2
1
20
30
7

%
40.35
59.65
0
0
14.03
29.83
47.37
7.02
1.75
31.58
31.58
17.54
14.04
3.51
1.75
35.09
52.63
12.28
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การสารวจพื ้นที่ภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการ พบว่าจานวนผู้ประกอบการ
ที่มีระยะเวลาที่ทากิจการอยู่ในพืน้ ที่ในช่วง 1-10 ปี บนเยาวราชมีจานวน 18 ราย และจานวน
ผู้ประกอบการจะลดน้ อยลงตามระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ ้นเห็นได้ จากผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาที่
ทากิจการอยูใ่ นพื ้นที่มากกว่า 50 ปี บนเยาวราชมีจานวนเพียง 1 ราย อีกทังรู้ ปแบบการค้ าบนถนน
เยาวราชสามารถพบได้ 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 ธุรกิจครอบครัวที่มีรูปแบบโดยทัว่ ไป คือ ธุรกิจที่
มีห้ นุ ส่วนของกิจการมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็ นเจ้ าของโดยสมาชิกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง หรื อ
ธุรกิจที่มีการสืบทอดมาสู่ลกู หลานอีกรุ่ นหนึ่ง รู ปแบบที่ 2 ธุรกิจรายย่อย คือ ธุรกิจที่เป็ นอิสระมี
เอกชนเป็ นเจ้ าของดาเนินการโดยเจ้ าของเอง มีต้นทุนในการดาเนินงานต่าและมีพนักงานจานวน
ไม่มาก (ศิริ 2014) รู ปแบบที่ 3 ธุรกิจรู ปแบบผสม คือ ธุรกิจที่มีการดาเนินการกระบวนการต่างๆ
โดยเจ้ าของกิจการหรื อเครื อญาติ แต่จะมีการจ้ างลูกจ้ างในกระบวนการบางกระบวนการเท่านัน้
(ฤทธิ์ 2016) ซึง่ ย่านเยาวราชเป็ นรู ปแบบการค้ าของธุรกิจรายย่อยที่มีอยู่ถึงร้ อยละ 52.63 จึงอาจ
สรุ ปได้ ว่าพื ้นที่เยาวราชเป็ นพื ้นที่เศรษฐกิจรู ปแบบใหม่ ที่ขบั เคลื่อนด้ วยธุรกิจรายย่อยซึง่ มีการจัด
จ้ างแรงงานในกิจการ และธุรกิจมีการเคลื่อนที่เข้ าหาตลาดเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้ าน
ความคุ้มค่าของรายได้ เป็ นสาคัญ
5.2.2 ข้ อมูลพื ้นฐานเชิงกายภาพ
โครงสร้ างของการเก็บรวบรวมข้ อมูล พื ้นฐานเชิงกายภาพด้ านสถานที่ เพื่อนามาวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ เชิงกระบวนการ ซึ่งสามารถอธิ บายหลักการวิเคราะห์ได้ จากเส้ นทางโครงข่าย
กิจกรรมตามหลักการห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) คือ ความสัมพันธ์ ของกระบวนการเริ่ มตังแต่
้
แหล่งตลาด แหล่งจัดเตรี ยมที่เป็ นแหล่งพักอาศัยของผู้ประกอบการหรื อแหล่งจัดเตรี ยมที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย แหล่งขาย แหล่งจัดเก็บ และแหล่งซักล้ าง
การจัดซื้อ

แหล่งวัตถุดิบ

แหล่งรวบรวม

แหล่งตลาด

การจัดเตรียม

แหล่งจัดเตรียม

การขาย

แหล่งขาย

กระบวนการ
สถานที่

แหล่งจัดเก็บ

แหล่งซักล้าง

รูปภาพ 15 การแสดงลาดับกระบวนการและสถานที่ตามหลักห่วงโซ่อปุ ทาน
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5.2.2.1 แหล่งพักอาศัย (ระยะทางระหว่างแหล่งพักอาศัยกับแหล่งขาย)
แหล่งพักอาศัยของผู้ประกอบการมีการกระจุกตัวบนพื ้นที่รอบสถานที่ประกอบกิจการ ซึง่ สามารถ
จาแนกพื ้นที่ในทุกช่วง 1 กิโลเมตร ได้ จานวน 9 ช่วง ได้ ดงั นี ้
ที่พกั อาศัยรอบสถานที่ขาย
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รัศมีมากกว่า8

รูปภาพ 16 สัดส่วนของที่พกั อาศัยของผู้ประกอบการในทุกช่วงระยะห่างจากแหล่งขาย
การกระจุกตัวของที่ พักอาศัยของผู้ประกอบการ พบว่ามีการกระจุดตัวสูงสุดอันดับ 1
ในช่วงบริเวณ 1 กิโลเมตรรอบสถานที่ขาย มีจานวนถึง 30 ราย หรื อร้ อยละ 52 อันดับ 2 อยูใ่ นช่วง
บริ เวณมากกว่า 8 กิโลเมตรรอบสถานที่ขาย มีจานวน 9 ราย หรื อร้ อยละ 16 อันดับ 3 อยู่ในช่วง
บริ เวณ 6 กิโลเมตรรอบสถานที่ขาย มีจานวน 6 ราย หรื อร้ อยละ 11 ซึง่ ใน 3 อันดับต้ นมีสดั ส่วนที่
แตกต่างกันมาก และจากข้ อมูลพบผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัด ได้ แก่ ศรี สะเกษ เชียงใหม่
และนนทบุรี มีการย้ ายที่พกั อาศัยเข้ ามาในย่านเยาวราช ด้ วยปั จจัยต่างๆ จึงอาจจะวิเคราะห์ได้ ว่า
ผู้ประกอบการย่านเยาวราชมักมีที่พกั อาศัยในย่านเยาวราชเป็ นส่วนใหญ่ รวมถึงการค้ าขายและ
ดาเนินกิจการในละแวกบ้ าน เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการเคลื่อนย้ ายสินค้ า วัตถุดิบ และเพื่อให้
ง่ายต่อการดาเนินกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหาบเร่แผงลอย
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แผนที่ 9 แสดงตาแหน่งที่ตงพื
ั ้ ้นที่พกั อาศัย
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5.2.2.2 แหล่งที่จดั เตรี ยม (ระยะทางระหว่างแหล่งจัดเตรี ยมกับแหล่งขาย)
แหล่งพืน้ ที่จัดเตรี ยมผู้ประกอบการคือ สถานที่จัดเตรี ยมวัตถุดิบ การล้ างและการปรุ ง
เบื ้องต้ นก่อนการนาสินค้ าไปยังแหล่งขาย มีการกระจุกตัวบนพื ้นที่รอบสถานที่ประกอบกิจการ ซึง่
สามารถจาแนกพื ้นที่ในทุกช่วง 1 กิโลเมตร ได้ จานวน 10 ช่วง ได้ ดงั นี ้
สถานที่จดั เตรี ยมรอบสถานที่ขาย
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รูปภาพ 17 สัดส่วนของที่จดั เตรี ยมของผู้ประกอบการในทุกช่วงระยะห่างจากแหล่งขาย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ สถานที่จดั เตรี ยมมักเกิดขึ ้นบนสถานที่พกั อาศัย
โดยมีการกระจุกตัวของที่จดั เตรี ยมของผู้ประกอบการ พบว่ามีการกระจุดตัวสูงสุดอันดับ 1 ในช่วง
บริ เวณ 1 กิ โลเมตรรอบสถานที่ขาย มีจานวนถึง 36 ราย หรื อร้ อยละ 63 อันดับ 2 อยู่ในช่วง
บริ เวณ 6 กิโลเมตรรอบสถานที่ขาย มีจานวน 6 ราย หรื อร้ อยละ 11 อันดับ 3 อยู่ในช่วงบริ เวณ 3
กิโลเมตรรอบสถานที่ขาย มีจานวน 5 ราย หรื อร้ อยละ 9 พบว่ามีการเคลื่อนย้ ายสถานที่จดั เตรี ยม
ที่ไม่ใช่ในที่พกั อาศัย เกิดขึ ้นกับผู้ประกอบการที่มีที่พกั อาศัยที่มีระยะทางห่างจากแหล่งขายตัง่ แต่
7 กิโลเมตรขึ ้นไป เข้ ามาการกระจุกตัวเพิ่มมากขึ ้นในช่วง 1 กิโลเมตรรอบแหล่งขาย เพื่อให้ เกิด
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ ายสินค้ า วัตถุดิบ และเพื่อให้ ง่ายต่อการดาเนินกระบวนการต่างๆ

65

แผนที่ 10 แสดงตาแหน่งที่ตงพื
ั ้ ้นที่จดั เตรียม
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5.2.2.3 แหล่งที่จดั ซื ้อ (ระยะทางระหว่างแหล่งจัดซื ้อกับแหล่งขาย)
แหล่งพื ้นที่จัดซื ้อของผู้ประกอบการคือ สถานที่ดาเนินกิจกรรมจัดซื ้อวัตถุดิบหรื อแหล่ง
ตลาดซึง่ มีทงรู
ั ้ ปแบบตลาดค้ าปลีก ตลาดค้ าส่ง ตลาดประมูลวัตถุดิบ ห้ องเย็น รวมถึงแหล่งตลาดที่
มีการสัง่ ซื ้อจากแหล่งผลิตวัตถุดิบนันๆ
้ เช่น ฟาร์ ม ไร่ โรงงาน ฯลฯ ที่มีการกระจุกตัวบนพื น้ ที่รอบ
สถานที่ประกอบกิจกรรม ซึง่ สามารถจาแนกพื ้นที่ในทุกช่วง 1 กิโลเมตร ได้ จานวน 10 ช่วง ได้ ดงั นี ้
ตลาดรอบสถานที่ขาย
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รูปภาพ 18 สัดส่วนของตลาดในทุกช่วงระยะห่างจากแหล่งขาย
สถานที่ในการจัดซื ้อวัตถุดิบ มีทัง้ สิ ้น 20 แห่ง โดบพบว่ามีการกระจุกตัวสูงสุดอัน ดับ 1
ในช่วงบริ เวณ 1 กิโลเมตรรอบสถานที่ขาย มีจานวนถึง 5 แหล่ง หรื อร้ อยละ 25 ได้ แก่ เยาวราช
ตลาดเก่า ตลาดใหม่ ตลาดวัดมังกร ทรงวาด อันดับ 2 อยู่ในช่วงบริ เวณต่างจังหวัด มีจานวน 4
แหล่ง หรื อร้ อยละ 20 ได้ แก่ ตลาดมหาชัย ตลาดแม่กลอง ตลาดสมุทรสาคร/ตลาดสมุทรสงคราม
ตลาดปลาชลบุรี อันดับ 3 อยูใ่ นช่วงบริเวณ 3 กิโลเมตรรอบสถานที่ขาย มีจานวน 3 แหล่ง หรื อร้ อย
ละ 15 ได้ แก่ ตลาดปากคลอง ตลาดมหานาค ตลาดสามย่าน โดยพบว่าการกระจุกตัวของตลาด
เกิดขึ ้นบนตลาดการค้ าในละแวกพื ้นที่จัดเตรี ยม และตลาดค้ าส่งเป็ นส่วนสาคัญ อีกทัง้ ยังไม่ได้
จากัดอยู่เพียงแหล่งตลาดในย่านเท่านัน้ ยังมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับแหล่งวัตถุดิบโดยตรง เช่น ฟาร์ ม ไร่
โรงงาน ฯลฯ
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แผนที่ 11 แสดงตาแหน่งที่ตงพื
ั ้ ้นที่จดั ซื ้อ
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5.2.2.4 แหล่งที่ขาย และแหล่งปรุง
แหล่งพื ้นที่แหล่งขายของผู้ประกอบการคือ สถานที่ดาเนินกิจกรรมการขายสินค้ า
(ถนนเยาวราช) ซึ่งมีทัง้ รู ปแบบของความสัมพันธ์ ของแผงลอยอาหารกับเส้ นทางเดินเท้ า และ
ความสัมพันธ์ของแผงลอยอาหารกับร้ านค้ าหน้ าร้ าน
1. รูปแบบชองความสัมพันธ์แผงลอยอาหารกับเส้ นทางเดินเท้ าสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบดังนี ้
ตาราง 10 แสดงข้ อมูลรูปแบบการตังพื
้ ้นที่ขาย
รูปแบบ

ตัวอย่าง

รายละเอียด
จานวน %
-รู ปแบบแผงลอยอาหารที่มีการ 34 64
ตังรถเข็
้
นหันหน้ าร้ านเข้ าสู่ถนน
มีที่รับประทานอยูห่ ลังร้ าน
-นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารเดิ น บน
พื ้นผิวถนนเป็ นเส้ นทางหลัก
-รู ปแบบแผงลอยอาหารที่มีการ 18 34
ตังรถเข็
้
นหันหน้ าร้ านเข้ าสู่ถนน
มีที่รับประทานอยูห่ น้ าร้ าน
-นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารเดิ น บน
พื ้นผิวถนนเป็ นเส้ นทางหลัก
-รู ปแบบแผงลอยอาหารที่มีการ 5
2
ตังรถเข็
้
นหันหน้ าร้ านเข้ าสู่บาท
วิถี มีที่รับประทานอยูห่ น้ าร้ าน
-นักท่องเที่ยวมีการเดินบนพื ้นที่
บาทวิถีเป็ นเส้ นทางหลัก

2. รูปแบบของความสัมพันธ์ของแผงลอยอาหารกับร้ านค้ าหน้ าร้ าน
ความสัมพันธ์ ของหาบเร่ แผงลอยกับร้ านค้ าหน้ าร้ าน เป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ ของระบบ
การค้ า ในการซื ้อขายสาธารณูปโภคพื ้นฐาน เช่นไฟฟ้า น ้าประปา ซึ่งมี 3 รู ปแบบ ได้ แก่ รู ปแบบ
การซื ้อขายทังไฟฟ้
้ าและน ้าประปา รู ปแบบการซื ้อขายน ้าประปา และรู ปแบบการพ่วงไฟฟ้าและ
น ้าประปาจากที่พกั อาศัย สามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
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การซื ้อขายสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
พ่วงจากบ้ านผู้ประกอบการ
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รูปภาพ 19 สัดส่วนการซื ้อขายสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
(1) ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีการซื ้อทังไฟฟ้
้ าและน ้าประปา ส่วนใหญ่จะเป็ นกิจการที่เดิน
ในระยะไกลจากจุดขาย ระยะ1 กิโลเมตรจานวน 12 ร้ านค้ า ระยะ 2 กิโลเมตรจานวน 2 ร้ านค้ า
ระยะ 3 กิโลเมตรจานวน 3 ร้ านค้ า ระยะ 4 กิโลเมตรจานวน 1 ร้ านค้ า ระยะ 5 กิโลเมตรจานวน 2
ร้ านค้ า ระยะ 6 กิโลเมตรจานวน 5 ร้ านค้ า ระยะ 7 กิโลเมตรจานวน 1 ร้ านค้ า ระยะ 8 กิโลเมตร
จานวน 5 ร้ านค้ า
(2) ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีการซื ้อเพียงไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะเป็ นกิจการที่เดินในระยะไกล
จากจุดขาย ระยะ 1 กิ โลเมตรจานวน 14 ร้ านค้ า ระยะ 3 กิ โลเมตรจานวน 2 ร้ านค้ า ระยะ 6
กิโลเมตรจานวน 1 ร้ านค้ า
(3) ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีการพ่วงไฟฟ้าและน ้าประปา ส่วนใหญ่จะมีที่จดั เตรี ยมหรื อ
พื ้นที่พกั อาศัย อยูห่ ่างจากแหล่งขายประมาณ 200-300 เมตร จานวน 9 ร้ านค้ า
ความสัมพันธ์ของแผงลอยอาหารกับร้ านค้ าหน้ าร้ าน จะเห็นได้ ว่าบนพื ้นที่การค้ าขายจะมี
การซื ้อสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ประเภทไฟฟ้าและน ้าประปาเป็ นส่ วนใหญ่มีจานวนถึง 48 ร้ านค้ า
หรื อร้ อยละ 84 ซึง่ ระยะทางจากจุดเตรี ยมหรื อจุดพักอาศัยมีผลในสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์ในการ
ซื ้อสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ที่เพิ่มมากขึ ้น
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แผนที่ 12 แสดงความสัมพันธ์แผงลอยอาหารกับเส้ นทางเดินเท้ า และร้ านค้ าหน้ าร้ าน
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5.2.2.5 แหล่งซักล้ าง
แหล่งพืน้ ที่ในการซักล้ างคือ สถานที่ดาเนินกิจกรรมในการล้ างอุปกรณ์ ที่ใช้ ใน
กิจการ ล้ างจานชาม ฯลฯ ที่มีการกระจุกตัวบนพื ้นที่รอบสถานที่ประกอบกิจกรรม ดังนี ้
สัดส่วนรูปแบบการใช้ พื ้นที่ในการซักล้ าง
แหล่งซักล้ างในที่พกั อาศัย
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รูปภาพ 20 สัดส่วนรูปแบบการใช้ พื ้นที่ในการซักล้ าง
1. แหล่งซักล้ างรวม คือ พื ้นที่ในการใช้ พื ้นที่ร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมซักล้ าง ล้ างจาน
ชาม และอื่นๆ ของผู้ประกอบการหลายรายโดยมีการดาเนินกิจกรรมด้ วยกลุ่มแรงงานพม่า โดยมี
พื ้นที่ของแหล่งซักล้ างรวม ได้ แก่ แหล่งร้ านจานหน้ าร้ านทองเซงเฮงหลี ตีกแถวในซอยอิสรานุภาพ
และหัวมุมถนนฝั่งขวาบนถนนเยาวราช ซึง่ มีร้านค้ าใช้ พื ้นที่แหล่งซักล้ างรวมจานวน 25 ร้ านค้ า
2. แหล่งซักล้ างบริ เวณร้ านค้ า คือ พื ้นที่ในการใช้ ในการดาเนินกิจกรรมซักล้ าง ล้ างจาน
ชาม และอื่นๆ ของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มักมีการการดาเนินกิจกรรมด้ วยแรงงานภายใน
กิ จการ โดยมีพืน้ ที่ แหล่งซักล้ างอยู่บริ เวณหลังร้ านค้ า ซึ่งมีร้านค้ าใช้ พืน้ ที่ แหล่งซักล้ างบริ เวณ
ร้ านค้ า จานวน 27 ร้ านค้ า
3. แหล่งซักล้ างในที่พกั อาศัย คือ พื ้นที่ในการใช้ ในการดาเนินกิจกรรมซักล้ าง ล้ างจาน
ชาม และอื่นๆ ของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมักมีการการดาเนินกิจกรรมด้ วยแรงงานภายใน
กิจการ โดยมีพืน้ ที่แหล่งซักล้ างอยู่ในพืน้ ที่พักอาศัยหรื อพืน้ ที่จัดเตรี ยมของผู้ประกอบการซึ่งมี
ร้ านค้ าใช้ พื ้นที่แหล่งซักล้ างในที่พกั อาศัย จานวน 5 ร้ านค้ า
การซักล้ างบนพื ้นที่ถนนเยาวราช จะมีกลุ่มกิจการที่มีการรับจ้ างในการดาเนินกิจการนี ้
แทนผู้ประกอบการ เป็ นการว่าจ้ างที่ใช้ พื ้นที่แหล่งซักล้ างรวมในการซักล้ างโดยมีแรงงานพม่าฯลฯ
เป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมนี ้ในระบบ ซึง่ พื ้นที่นี ้มีการว่าจ้ างถึงร้ อยละ 44 ของจานวนประชากรทังหมด
้
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แผนที่ 13 แสดงพื ้นที่ซกั ล้ างและรูปแบบการซักล้ าง
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5.2.2.6 แหล่งจัดเก็บ
แหล่งพื ้นที่ในการจัดเก็บคือ สถานที่ดาเนินกิจกรรมในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
กิจการ รถเข็น จานชาม ฯลฯ ที่จะดาเนินกิจกรรมหลังจากช่วงก่อนและหลังกิจการหาบเร่ แผงลอย
ซึ่ง กระบวนการจัดเก็ บจะมี รูปแบบของการว่าจ้ าง และการท าด้ วยแรงงานภายในกิ จการ ซึ่ ง
สามารถจาแนกพื ้นที่ ได้ ดงั นี ้
สัดส่วนพื ้นที่จดั เก็บ
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รูปภาพ 21 สัดส่วนรูปแบบการใช้ พื ้นที่ในการจัดเก็บ
1. แหล่งเก็บรวม คือ พื ้นที่ในการใช้ พื ้นที่ร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมจัดเก็บรถเข็น หรื อ
อุปกรณ์อื่นๆตามข้ อตกลง โดยมีรูปแบบของการดาเนินกิจกรรมโดยกลุ่มแรงงานพม่าด้ วยการตก
ลงว่าจ้ าง และการดาเนินกิจกรรมด้ วยแรงงานภายในกิจการ มีพื ้นที่ของแหล่งจัดเก็บรวม ได้ แก่
โรงหนังคาเธ่ย์ ลานโรงเรี ยนเผยอิง วัดบาเพ็ญจิตพรต และลานศาลเจ้ าในตลาดเล่งบ๊ วยเอี ้ยะ
2. แหล่ง เก็ บ ในที่ พัก อาศัย คื อ ด าเนิ น กิ จ กรรมจัด เก็ บ รถเข็ น หรื อ อุป กรณ์ อื่ น ๆ ตาม
ข้ อตกลง โดยมีรูปแบบของการดาเนินด้ วยแรงงานภายในกิจการ โดยมีพื ้นที่แหล่งจัดเก็บอยู่ใน
พื ้นที่พกั อาศัยหรื อพื ้นที่จดั เตรี ยมของผู้ประกอบการ
พื ้นที่จดั เก็บบนพื ้นที่เยาวราช มีการเก็บบนพื ้นที่จดั เก็บรวม ถึง 41 ร้ านค้ า หรื อร้ อยละ 72
ของกลุ่มประชากรทังหมด
้
เนื่องจากการขนย้ ายรถเข็นและวัตถุดิบมีความไม่สะดวก และความไม่
คุ้มค่าจากการขนย้ ายส่งผลให้ มีการใช้ พื ้นที่จดั เก็บรวมเป็ นส่วนใหญ่ของพื ้นที่ยา่ นเยาวราช
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แผนที่ 14 แสดงพื ้นที่จดั เก็บและรูปแบบการจัดเก็บ
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5.2.3 กรณีศกึ ษาผู้ค้าอาหารข้ างทาง และการแบ่งกลุม่ การวิเคราะห์
5.2.3.1 กรณีศกึ ษาผู้ค้าอาหารข้ างทาง
ตัวอย่างประชากรตัวแทนของรูปแบบความสัมพันธ์ของกระบวนการที่ได้ จากการ
สัม ภาษณ์ ที่ มี รู ป แบบที่ แ ตกต่า งกัน โดยน าข้ อ มูล มาแสดงในวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นส่ว นนี จ้ านวน 5
กรณีศกึ ษา คือ
1. ผู้ค้าแบบดัง่ เดิม คือ ผู้ประกอบการที่มีการดาเนินกระบวนการต่างๆ บนพื ้นที่ในละแวก
แหล่งขาย (Sirirat 2014)
(1) ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาในพื ้นที่และยังคงอยู่ในพื ้นที่ อีกทังยั
้ งมีการค้ าขายในพื ้นที่
(2) ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาในพื ้นที่โดยมีการย้ ายออกจากพื ้นที่แล้ วแต่ยงั กลับเข้ ามา
จัดเตรี ยม และค้ าขายในพื ้นที่
(3) ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาจากต่างจังหวัดเข้ ามาพักอาศัยและค้ าขายในพื ้นที่
2. ผู้ค้ า แบบใหม่ คื อ ผู้ป ระกอบการที่ มี ก ารด าเนิ น กระบวนการบนพื น้ ที่ อื่ น แต่มี ก าร
เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งขาย และกลุม่ เป้าหมาย (Sirirat 2014)
(4)ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาในพื ้นที่โดยมีการย้ ายออกจากพื ้นที่แล้ วแต่ยงั กลับเข้ ามา
ค้ าขายในพื ้นที่
(5) ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาจากที่อื่นแต่เข้ ามาค้ าขายในพื ้นที่
(1) บทสรุปกรณีศกึ ษา ขนมหวานเครื่ องจีน
กิจการหาบเร่แผงลอยประเภท: อาหารปรุงและรับประทานในพื ้นที่
รูปแบบหาบเร่แผงลอย:
รถเข็น
วันที่ทาการสารวจ:
21 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาทาการสารวจ:
00.15 – 00.25
ผู้ทาการสัมภาษณ์ :
นายเวสพล ตรี ธาราทิพย์
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ : ผู้ประกอบการเพศหญิง อายุ 45ปี
สถานที่อยูอ่ าศัย แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
มีกาลังคนในกิจการประมาณ 1 คน (ผู้ประกอบการ)
จานวนโต๊ ะ 1 ตัว
ผู้ประกอบการมีการดาเนินกระบวนการขาย เป็ นการค้ ารู ปแบบดั ง้ เดิมแต่มีการปรับตัว
เนื่องจากเป็ นผู้ค้าดังเดิ
้ มที่มีที่พกั อาศัยในย่านเยาวราชมีการค้ าขายบนย่านเยาวราชถึง 24 ปี โดย
ที่พกั อาศัยอยู่บริ เวณตรอกพิพากษา แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กทม. และปั จจุบนั ก็ยงั คงอยู่ที่เดิม แต่
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มีการคานึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้ านความคุ้มค่าของรายได้ และดาเนินกิจการด้ วย
ผู้ประกอบการเพียงผู้เดียวนับแต่กระบวนการซื ้อ การจัดเตรี ยม การขาย การซักล้ าง หรื อแม้ กระทัง้
จากตังร้้ านเก็บร้ าน อีกทัง้ ยังมีการสร้ างทางเลือกจากการที่มีแหล่งวัตถุดิบ (ตลาด) มากกว่า 1
แหล่งขึ ้นไป คือ ตลาดเก่า/ ทรงวาด ที่อยูล่ ะแวกบ้ าน
การดาเนินกระบวนการระดับเมือง ของผู้ประกอบการรายนี ้ เริ่ มต้ นจากแหล่งที่จดั เตรี ยม
เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งตลาดในช่วง 09.00น. เพียงสัปดาห์ ละ 1 ครัง้ เนื่องจากวัตถุดิบซื ้อคราวละ
จานวนมาก และจะดาเนินกระบวนการจัดเตรี ยม โดยจะมีผ้ ปู ระกอบการเพียงผู้เดียว อีกทังจะมี
้
การเคลื่อนที่ไปยังแหล่งขายในช่วง 18.30น. ซึ่งสามารถดาเนินกระบวนการระดับพื ้นที่จากการ
ดาเนินกิจกรรมการตัง้ แผงในสถานที่จัดเก็บรวมบริ เวณศาลเจ้ าในตลาด แล้ งจึงเคลื่อนที่ไปยัง
แหล่งขาย อีกทังการซั
้
กล้ างอุปกรณ์จานชาม และการเก็บแผงจะดาเนินด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น เหตุผล
เนื่องมาจากขนาดกิจการที่เล็กจึงไม่มีความจาเป็ นในการจ้ างแรงงานในทุกกระบวนการ และจะ
ดาเนินกระบวนการขายจนถึงช่วง 01.00น.
(2) บทสรุปกรณีศกึ ษา ร้ านอาหารทะเลเผา
กิจการหาบเร่แผงลอยประเภท: อาหารปรุงและรับประทานในพื ้นที่
รูปแบบหาบเร่แผงลอย:
รถเข็น
วันที่ทาการสารวจ:
23 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาทาการสารวจ:
23.45 – 23.50
ผู้ทาการสัมภาษณ์ :
นายเวสพล ตรี ธาราทิพย์
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ : ผู้ประกอบการเพศชาย อายุ 55ปี
สถานที่อยูอ่ าศัย กทม.
มีกาลังคนในกิจการประมาณ 10คน คน (ผู้ประกอบการ/ ลูกจ้ าง
จากที่บ้าน)
จานวนโต๊ ะ 15 ตัว
ผู้ประกอบการดาเนินกระบวนการขาย เป็ นการค้ ารูปแบบใหม่ที่มีการเคลื่อนที่เข้ าหาแหล่ง
ตลาดเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้ านความคุ้มค่าของรายได้ ถึงแม้ วา่ ผู้ประกอบการจะเคย
มีที่พกั อาศัยในย่านเยาวราช แต่ก็มีการย้ ายออกไปยัง เขตทวีวฒ
ั นา กทม. เนื่องจากพื ้นที่แหล่งพัก
อาศัย คับ แคบ แต่ก็ ยัง มี ก ารกลับ มาหาสถานที่ จัด เตรี ย ม ท าการค้ า ต่อ เนื่ อ งถึ ง 20 ปี บ นย่า น
เยาวราช และดาเนินกิจการด้ วยแรงงานรับจ้ างภายในกิจการ บนพื ้นที่ขายในกระบวนการขาย การ
ซักล้ าง หรื อแม้ กระทังจากตั
้
งร้้ านเก็บร้ าน โดยกิจการมีการเคลื่อนที่จากตลาดเข้ าหาผู้ประกอบการ
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บนแหล่งจัดเตรี ยม ในรู ปแบบการมีตวั เลือกจากการมีตลาดมากกว่า 1 แหล่งโดยแหล่งวัตถุดิบ
ได้ แก่ ฟาร์ มที่สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
การดาเนินกระบวนการระดับเมือง ของผู้ประกอบการรายนี ้ เริ่ มต้ นจากแหล่งตลาดที่
เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งจัดเตรี ยมในช่วง 10.00น. และจะดาเนิน กระบวนการจัดเตรี ยม โดยจะมีผ้ ู
ดาเนินกระบวนการประกอบไปด้ วยผู้ประกอบการ และลูกจ้ างในกิจการ อีกทังจะมี
้ การเคลื่อนที่ไป
ยังแหล่งขายในช่วง 18.00น. ซึง่ สามารถดาเนินกระบวนการระดับพื ้นที่จากการดาเนินกิจกรรมการ
ตังแผงจากที
้
่พกั อาศัยได้ ทนั ที แล้ งจึงเคลื่อนที่ไปยังแหล่ง ขาย อีกทังการซั
้
กล้ างอุปกรณ์จานชาม
ด้ วยแรงงานภายในกิจการ และจะดาเนินกระบวนการขายจนถึงช่วง 02.00น. โดยจะปล่อยให้
แรงงานในกิจการเป็ นผู้เก็บแผงแทน ในที่พกั อาศัย
(3) บทสรุปกรณีศกึ ษา อาหารตามสัง่
กิจการหาบเร่แผงลอยประเภท: อาหารปรุงและรับประทานในพื ้นที่
รูปแบบหาบเร่แผงลอย:
รถเข็น
วันที่ทาการสารวจ:
20 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาทาการสารวจ:
23.50 – 24.00
ผู้ทาการสัมภาษณ์ :
นายเวสพล ตรี ธาราทิพย์
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ : ผู้ประกอบการเพศหญิง อายุ 45ปี
สถานที่อยูอ่ าศัย เคยอยูต่ า่ งจังหวัดย้ ายเข้ า ทรงวาดพาดสาย
มีกาลังคนในกิจการประมาณ 3 คน (ผู้ประกอบการ/ ลูกจ้ าง
จากที่บ้าน)
จานวนโต๊ ะ 3 ตัว
ผู้ประกอบการมีการดาเนินกระบวนการขาย เป็ นการค้ ารูปแบบใหม่ที่มีการเคลื่อนที่เข้ าหา
แหล่งตลาดเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้ านความคุ้มค่าของรายได้ เนื่องจากแหล่งที่พั ก
อาศัยอยู่ห่างออกจากพื ้นที่ขายมาก อยู่ที่ อ.แม่แตง เชียงใหม่ แต่มีการเข้ ามาอยู่อาศัยในพื ้นที่แถว
ทรงวาดจากการแต่งงาน และจะกลับภูมิลาเนาในช่วงเทศกาลสาคัญ และดาเนินกิจการด้ วย
แรงงานจากบ้ าน บนพื ้นที่ขายในกระบวนการขาย การซักล้ าง หรื อแม้ กระทังจากตั
้
งร้้ านเก็บร้ าน
อี ก ทัง้ ยัง มี ก ารสร้ างทางเลื อ กจากการที่ มี แ หล่ง วัต ถุดิ บ (ตลาด) มากกว่ า 1 แหล่ง ขึน้ ไป คื อ
ปากคลองตลาด และตลาดสะพานปลา ที่เป็ นตลาดค้ าส่งเพื่อความคุ้มค่าของราคาที่ถกู กว่าตลาด
อื่นๆ และสร้ างความมัน่ คงทางด้ านวัตถุดิบจากการมีตวั เลือกในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหาวัตถุดิ บ
ที่ต้องการได้ ก็ยงั มีตวั เลือกอีกตลาดหนึง่
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การดาเนินกระบวนการระดับเมือง ของผู้ประกอบการรายนี ้ เริ่ มต้ นจากแหล่งที่จดั เตรี ยม
เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งตลาดในช่วง 05.00น. ด้ วยรถขนส่งรับจ้ างประเภทสามล้ อ จะกลับมาดาเนิน
กระบวนการจัดเตรี ยม โดยจะเป็ นผู้ดาเนินกระบวนร่ ว มกับเครื อญาติ และจะมีการเคลื่อนที่ไปยัง
แหล่ง ขายในช่ ว ง 18.30น. ซึ่ง สามารถด าเนิ น กระบวนการระดับ พื น้ ที่ บ นสถานที่ ข ายได้ เ ลย
เนื่องจากการจ้ างแรงงานพม่าในการตังแผง
้ อีกทังการซั
้
กล้ างอุปกรณ์จานชามแรงงานในกิจการจะ
เป็ นผู้ ด าเนิ น กระบวนการแทน และจะด าเนิ น กระบวนการขายจนถึ ง ช่ ว ง 24.00น. แล้ ว
ผู้ประกอบการจะเก็บอุปกรณ์บางส่วนที่มีความสาคัญและดาเนินกระบวนการเก็บแผงในขันต่
้ อไป
ในบริเวณโรงเรี ยนเผยอิง
(4) บทสรุปกรณีศกึ ษา ก๋วยเตี๋ยว
กิจการหาบเร่แผงลอยประเภท: อาหารปรุงและรับประทานในพื ้นที่
รูปแบบหาบเร่แผงลอย:
รถเข็น
วันที่ทาการสารวจ:
16 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาทาการสารวจ:
23.10 – 23.20
ผู้ทาการสัมภาษณ์ :
นายเวสพล ตรี ธาราทิพย์
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ : ผู้ประกอบการเพศชาย อายุ 59ปี
สถานที่อยูอ่ าศัย เขตธนบุรี กทม.
มีกาลังคนในกิจการประมาณ 4-5 คน (ผู้ประกอบการ/ ญาติ/
ลูกจ้ างในพื ้นที่)
จานวนโต๊ ะ 8-9 ตัว
ผู้ประกอบการดาเนินกระบวนการขาย เป็ นการค้ ารูปแบบใหม่ที่มีการเคลื่อนที่เข้ าหาแหล่ง
ตลาดเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้ านความคุ้มค่าของรายได้ ถึงแม้ วา่ ผู้ประกอบการจะเคย
มีที่พกั อาศัยในย่านเยาวราช แต่ก็มีการย้ ายออกไปยัง เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
เนื่ องจากครอบครั วมีการขยายจากการแต่งงานของลูกหลาน แต่ก็ยัง มีการกลับมาทาการค้ า
ต่อเนื่องถึง 20 ปี และดาเนินกิจการด้ วยแรงงานภายในครัวเรื อน บนพื ้นที่ขาย แต่ก็จะมีการจ้ าง
แรงงานรับจ้ างในกระบวรการซักล้ าง การตังร้้ านเก็บร้ าน โดยกิ จการมีการเคลื่อนที่เข้ าหาตลาดใน
รูปแบบผูกขาดตลาดหรื อร้ านค้ าเจ้ าประจา คือ ตลาดวงเวียนใหญ่ ที่อยูล่ ะแวกบ้ านเพื่อสร้ างความ
สะดวกจากการขนวัตถุดิบ
การดาเนินกระบวนการระดับเมือง ของผู้ประกอบการรายนี ้ เริ่ มต้ นจากแหล่งที่พกั อาศัย
เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งตลาดในช่วง 5.00น. ด้ วยรถยนต์ส่วนบุคคล จะกลับมาดาเนินกระบวนการ
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จัดเตรี ยมในที่พกั อาศัย โดยจะมีผ้ ูดาเนินกระบวนการประกอบไปด้ วยผู้ประกอบการ และเครื อ
ญาติ อีกทังจะมี
้ การเคลื่อนที่ไปยังแหล่งขายในช่วง 17.30น. ซึง่ สามารถดาเนินกระบวนการระดับ
พื ้นที่บนสถานที่ขายได้ เลยเนื่องจากการจ้ างแรงงานพม่าในการตังแผง
้
และมีการจ้ างแรงงานใน
พืน้ ที่ เพื่อช่วยในการขาย อี ก ทัง้ การซักล้ างอุปกรณ์ จานชามแรงงานในกิ จการจะเป็ นผู้ดาเนิน
กระบวนการแทน และจะดาเนินกระบวนการขายจนถึงช่วง 24.00น. แล้ วผู้ประกอบการจะเก็บ
อุปกรณ์บางส่วนที่มีความสาคัญกลับยังที่พกั อาศัยทันที โดยปล่อยให้ แรงงานพม่าเป็ นผู้เก็บแผง
แทน ในที่เก็บบริเวณโรงหนังคาเท่เก่า
(5) บทสรุปกรณีศกึ ษา ก๋วยเตี๋ยว
กิจการหาบเร่แผงลอยประเภท : อาหารปรุงและรับประทานในพื ้นที่
รูปแบบหาบเร่แผงลอย :
รถเข็น
วันที่ทาการสารวจ :
16 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาทาการสารวจ :
23.00 – 23.10
ผู้ทาการสัมภาษณ์ :
นายเวสพล ตรี ธาราทิพย์
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ : ผู้ประกอบการเพศหญิง อายุ 32ปี
สถานที่อยูอ่ าศัย เขตสาทร กทม.
มี ก าลัง คนในกิ จ การประมาณ 5 คน (ผู้ป ระกอบการ/ ญาติ /
ลูกจ้ างในพื ้นที่)
จานวนโต๊ ะ 2-3 ตัว
ผู้ประกอบการมีการดาเนินกระบวนการขาย เป็ นการค้ ารูปแบบใหม่ที่มีการเคลื่อนที่เข้ าหา
แหล่งตลาดเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้ านความคุ้มค่าของรายได้ เนื่องจากแหล่งที่พกั
อาศัยและแหล่งจัดเตรี ยมอยู่ห่างออกจากพื ้นที่ขาย อยู่บริ เวณแขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
และดาเนินกิจการด้ วยแรงงานรับจ้ าง บนพื ้นที่ขายในกระบวนการขาย การซักล้ าง หรื อแม้ กระทัง้
จากตังร้้ านเก็บร้ าน อีกทัง้ ยังมีการสร้ างทางเลือกจากการที่มีแหล่งวัตถุดิบ (ตลาด) มากกว่า 1
แหล่งขึ ้นไป คือ ตลาดเสรี 2 และตลาดสดแสงจันทร์ ที่อยู่ละแวกบ้ านเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางด้ าน
วัตถุดิบจากการมีตวั เลือกในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหาวัตถุดิบที่ต้องการได้ ก็ยงั มีตวั เลือกอีกตลาด
หนึง่
การดาเนินกระบวนการระดับเมือง ของผู้ประกอบการรายนี ้ เริ่ มต้ นจากแหล่งที่พกั อาศัย
เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งตลาดในช่วง 6.00น. ด้ วยรถขนส่งรับจ้ างประเภทสามล้ อ จะกลับมาดาเนิน
กระบวนการจัดเตรี ย มในที่พกั อาศัย โดยจะเป็ นผู้ดาเนินกระบวนการเพียงผู้เดียว และจะมีการ
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เคลื่อนที่ไปยังแหล่งขายในช่วง 18.00น. ซึง่ สามารถดาเนินกระบวนการระดับพื ้นที่บนสถานที่ขาย
ได้ เลยเนื่องจากการจ้ างแรงงานพม่าในการตังแผง
้
และมีการจ้ างแรงงานในพื ้นที่เพื่อทาการขาย
อีกทัง้ การซักล้ างอุปกรณ์ จานชามแรงงานในกิ จการจะเป็ นผู้ดาเนินกระบวนการแทน และจะ
ด าเนิ น กระบวนการขายจนถึ ง ช่ ว ง 24.00น. แล้ ว ผู้ป ระกอบการจะเก็ บ อุป กรณ์ บ างส่ว นที่ มี
ความสาคัญกลับยังที่พกั อาศัยทันที โดยปล่อยให้ แรงงานพม่าเป็ นผู้เก็บแผงแทน
5.2.3.2 การแบ่งกลุม่ การวิเคราะห์
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกรูปแบบกลุม่ ข้ อมูลพบว่า 2 กลุม่ ผู้ประกอบการทังผู
้ ้ ค้าแบบ
ดัง่ เดิม และผู้ค้าแบบใหม่ที่มีระยะทางของการดาเนินกระบวนการที่แตกต่างกัน อีกทังยั
้ งสามารถ

เห็นได้ จากการจัดจ้ างแรงงานด้ วยเช่นกัน
แผนที่ 15 จานวนประชากรที่เคลื่อนที่เข้ าสูพ่ ื ้นที่แหล่งขาย
จากแผนที่ พ บว่า ระยะทางที่ ส่ง ผลต่อการจัดจ้ างแรงงานมี ระยะอยู่ที่ 1ถึง 3 กิ โลเมตร
โดยรอบแหล่งขายมีการเคลื่อนที่ของกลุ่มแรงงานจากกระบวนการจัดเตรี ยมมายังแหล่งขาย และ
ระยะ 4กิโลเมตรถึงระยะที่มากขึ ้นจะมีการเคลื่อนที่ของผู้ประกอบการ และกลุม่ เครื อญาติเป็ นหลัก
แต่จะมีการจัดจ้ างแรงงานในพื ้นที่เพื่อช่วยในกระบวนการขายแทน เนื่องจากความคุ้มค้ าของค่า
ขนส่ง ค่า จ้ า งแรงงานด้ ว ย ดัง นัน้ การแบ่ง กลุ่ม การวิ เ คราะห์ จ ะแบ่ง เป็ น 2 กลุ่ม คื อ 1. กลุ่ ม
ผู้ประกอบการแบบดั่งเดิมที่มีสถานที่จัดเตรี ยมอยู่ในระยะ1ถึง3 กิโลเมตรโดยรอบแหล่ ง
ขาย 2. กลุ่มผู้ประกอบการแบบใหม่ ท่ ีมีระยะ 4 กิโลเมตรถึงระยะที่มากขึน้ เป็ น 2 กลุม่ เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ในงานวิทยานิพนธ์นี ้
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ตาราง 11 การแบ่งกลุม่ ร้ านค้ าค้ าแผงลอยอาหารตามรูปแบบการค้ า
รูปแบบการค้ า
กลุม่ ที่มีรูปแบบ
การค้ าแบบดัง่ เดิม

กลุม่ ที่มีรูปแบบ
การค้ าแบบใหม่

ประเภท
(1) ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาในพื ้นที่และยังคงอยู่ในพื ้นที่ อีก
ทังยั
้ งมีการค้ าขายในพื ้นที่
(2) ผู้ประกอบการที่มีภูมิลาเนาในพื ้นที่โดยมีการย้ ายออกจาก
พื ้นที่แล้ วแต่ยงั กลับเข้ ามา จัดเตรี ยม และค้ าขายในพื ้นที่
(3) ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาจากต่างจังหวัดเข้ ามาพักอาศัย
และค้ าขายในพื ้นที่
(4)ผู้ประกอบการที่มีภูมิลาเนาในพืน้ ที่โดยมีการย้ ายออกจาก
พื ้นที่แล้ วแต่ยงั กลับเข้ ามาค้ าขายในพื ้นที่
(5) ผู้ประกอบการที่ มีภูมิลาเนาจากที่ อื่นแต่เข้ ามาค้ าขายใน
พื ้นที่

จานวนร้ านค้ า
43

14

โดยการแบ่งกลุ่มแผงลอยอาหารเพื่อทาการศึกษาโครงข่ายกิจกรรมของแผลลอยอาหาร
บนพื ้นที่เยาวราช สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่มีรูปแบบการค้ าแบบดัง่ เดิม มีจานวน 43
ร้ านค้ า 2. กลุ่ม ที่ มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่มีจานวน 14 ร้ านค้ า เพื่อทาการศึกษาวิเคราะห์ ใน
วิทยานิพนธ์นี ้
5.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างกระบวนการการค้ าอาหารข้ างทางกับโครงข่ ายเมือง
จากข้ อมูลกลุ่มของผู้ประกอบการตัวอย่าง และการสารวจตาแหน่งของสถานที่ประกอบ
กิจกรรมในกระบวนการการประกอบอาหารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการค้ าแผงลอย ทาให้ เห็ นถึง
ลักษณะของการเคลื่อนที่เลือกทาเลที่ตงของกลุ
ั้
่มผู้ประกอบการ กลุ่มประชากรที่เข้ ามาดาเนิน
กระบวนการ และปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการไหลของแต่ละกิ จกรรม เพื่อนามาวิเคราะห์ หา
ความสัมพันธ์เชิงพื ้นที่ได้ ซึง่ อธิบายหลักการวิเคราะห์ตามหลักการห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain)
การจัดซื้อ

แหล่งวัตถุดิบ

แหล่งรวบรวม

แหล่งตลาด

การจัดเตรียม

แหล่งจัดเตรียม

การขาย

แหล่งขาย

กระบวนการ
สถานที่

แหล่งจัดเก็บ

แหล่งซักล้าง

รูปภาพ 22 การแสดงลาดับกระบวนการและสถานที่ตามหลักห่วงโซ่อปุ ทาน
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ห่วงโซ่อปุ ทานของการค้ านอกระบบหรื อหาบเร่ แผงลอยตามหลักการ จะมีผ้ ปู ระกอบการ
เป็ นส่วนขับเคลื่อนระบบ และมีการเริ่ มต้ นกระบวนการ จากแหล่งจัดเตรี ยมเคลื่อนที่ไปยังตลาด
และแหล่งจัดเตรี ยมไปสู่พื ้นที่ขาย โดยแหล่งจัดเตรี ยมเปรี ยบเหมือนพื ้นที่ที่ทาหน้ าที่ในการดาเนิน
กระบวนการในทุกขันตอนเพื
้
่อเตรี ยมความพร้ อมทุกประการเพื่อส่งต่อสินค้ าไปยังพื ้นที่ขาย และส่ง
ต่ อ สิ น ค้ า จากผู้ผ ลิ ต ไปสู่ ผ้ ูบ ริ โ ภค ดัง นัน้ พื น้ ที่ จัด เตรี ย มจะมี ก ระบวนการด้ า นการจัด เตรี ย ม
กระบวนการลงสินค้ าบนหาบเร่ แผงลอย หรื อแม้ กระทังการซั
้
กล้ างอุปกรณ์เครื่ องใช้ ต่างๆ ดังนัน้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมในเชิงกระบวนการการประกอบอาหาร จึงเป็ นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดการเคลื่อนที่ในรูปแบบโครงข่ายกิจกรรม โดยมีการวิเคราะห์
ผ่านกรอบการวิเคราะห์ใน 2 ระดับคือ ระดับเมือง และระดับพื ้นที่ โดยคานึงถึง 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
กายภาพ ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสังคม ที่ทาหน้ าที่สมั พันธ์สอดคล้ องซึง่ กันและกัน
5.3.1 ความสัมพันธ์ระดับเมือง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับเมืองเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมแผงลอย
อาหาร ในช่วงของกระบวนการการจัดซื ้อ กระบวนการการจัดเตรี ยม และกระบวนการการนาไป
ขายยังแหล่งขาย ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยงการเดินทางแบบเป็ นโครงข่ายระดับเมืองทังสิ
้ ้น โดยจะแบ่ง
การวิเคราะห์เป็ น 3 ด้ าน คือกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
5.3.1.1 ด้ านกายภาพ
การวิ เ คราะห์ รู ป แบบทางกายภาพระดับ เมื อ ง เพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ ข องการ
เชื่อมโยงพื ้นที่ระหว่างพื ้นที่จดั เตรี ยมสู่พื ้นที่ตลาด และพื ้นที่จดั เตรี ยมสู่พื ้นที่ขาย ซึง่ การวิเคราะห์
ระดับเมืองจะวิเคราะห์ผา่ นพื ้นที่เมืองที่มีความสัมพันธ์และความเข้ มข้ นของการกระจุกตัวของกลุม่
ผู้ประกอบการณ์ซงึ่ ปรากฏพื ้นที่ ที่มีความสัมพันธ์กนั ในภาพรวมทางด้ านกายภาพเมืองและการใช้
พื ้นที่ของกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร พบถึงพื ้นที่สาคัญของการเชื่อมโยงระหว่างสถานที่
ดาเนินกระบวนการจัดเตรี ยม กับพื ้นที่สาหรับการจัดซื ้อวัตถุดิบ หรื อแหล่งตลาดในแหล่ง ตลากค้ า
ส่ง ตลาดค้ าปลีก ห้ องเย็น โกดังเก็บสินค้ า ฟาร์ ม ฯลฯ
1. การเชื่อมโยงทางกายภาพระดับเมือง
(1) ด้ านกายภาพของกลุม่ ที่มีรูปแบบการค้ าแบบดัง่ เดิม
ทางด้ านกายภาพของรูปแบบการค้ าแบบดัง่ เดิม ในกระบวนการเคลื่อนที่ในระดับ
เมืองเกิดรู ปแบบของโครงข่ายที่มีรูปแบบของการเชื่อมโยงสถานที่จัดเตรี ยมกับแหล่งจัดซือ้ ใน
รู ปแบบของการเลือกซือ้ ในตลาดในละแวกสถานที่ พักอาศัยหรื อสถานที่ จัดเตรี ยมทัง้ หมด 43
ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 100 ของกลุ่มร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มี รูปแบบการค้ าแบบดัง่ เดิม เนื่องจาก
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สินค้ าวัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็ นจาพวกของสด จึงมีความถี่ในการเคลื่อนที่ไปยังตลาดทุกวัน จึงเป็ น
ปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลให้ เกิดการเลือกตลาดที่มีระยะทางที่ใกล้

แผนที่ 16 การเชื่อมโยงพื ้นที่ระหว่างที่จดั เตรี ยมกับตลาดของกลุม่ ที่มีรูปแบบการค้ าแบบดัง่ เดิม
(2) ด้ านกายภาพของกลุม่ ที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่
ทางด้ านกายภาพของรู ปแบบการค้ าแบบใหม่ ในกระบวนการเคลื่อนที่ในระดับ
เมืองเกิดรู ปแบบของโครงข่ายที่มีรูปแบบของการเชื่อมโยงสถานที่จัดเตรี ยมกับแหล่งจัดซื อ้ ใน
รู ปแบบของ การเลือกซือ้ ในตลาดในละแวกสถานที่ พักอาศัยหรื อ สถานที่ จัดเตรี ยมจานวน 9
ร้ านค้ า หรื อร้ อยละ 64 และการเลือกซื ้อในตลาดในระยะที่ไกลจานวน 5 ร้ านค้ า หรื อร้ อยละ 36
เนื่องจากเป็ นการเลือกตลาดตามความคุ้มค่าของราคาสินค้ า รวมถึงเป็ นการเลือกตลาดที่มีการ
ค้ าขายสินค้ าที่มีความเฉพาะเจ้ าจงของวัตถุดิบ เช่น กระเพาะปลาแห้ ง เกาลัด เปะก๊ วย ฯลฯ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่เก็บได้ นาน จึงจะมีการเคลื่อนที่เข้ าหาตลาดเพียงสัปดาห์ละ 1 ครัง้ และจะซื ้อ
วัตถุดิบเข้ าสูก่ ระบวนการจัดเตรี ยมครัง้ ละจานวนมาก
หากมองในภาพรวมของโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ า
แบบสมัยใหม่ ที่มีสถานที่จดั เตรี ยมอยู่ระยะไกล หรื อแม้ กระทังผู
้ ้ ที่เคยอยู่ในย่านเยาวราชแต่มีการ
ย้ ายที่พกั อาศัยออกไปอยู่พื ้นที่ภายนอก จะมีการย้ ายแหล่งจัดซื ้อ(ตลาด) ไปอยู่ในแหล่งจัดซื ้อ
(ตลาด)ใหม่ในละแวกใกล้ แหล่งจัดเตรี ยมด้ วยเช่นกัน เนื่องจากเหตุผลที่ใกล้ เคียงกันกับรู ปแบบ
การค้ าแบบดัง่ เดิม

84

แผนที่ 17 การเชื่อมโยงพื ้นที่ระหว่างที่จดั เตรี ยมกับตลาดของกลุม่ ที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่
เนื่องจากแหล่งจัดเตรี ยมของผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจระจุกตัวอยู่โดยรอบ
แหล่งขายจึงส่งผลให้ มีการเชื่อมโยงทางกายภาพของพื ้นที่ในภาพรวมมีการเคลื่อนที่ ที่มีความ
เข้ มข้ นของการเดินทางไปยังแหล่งตลาด มีการกระจุกตัวที่มีการใช้ งานพื ้นที่เมืองอย่างเข้ มข้ นบน 4
พื ้นที่ คือ พื ้นที่เยาวราช พื ้นที่ทรงวาด พื ้นที่ปากคลองตลาด พื ้นที่ตลาดสะพานปลา

แผนที่ 18 การเชื่อมโยงของพื ้นที่ระดับเมือง
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พื ้นที่สาคัญทัง้ 4 พื ้นที่มีรูปแบบเป็ นตลาดที่มีลกั ษณะสินค้ าที่เป็ นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารที่มีลกั ษณะเฉพาะ โดยการของกระบวนการในโครงข่ายเมืองมีรูปแบบเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการจัดเตรี ยมกับกระบวนการจัดซื ้อบนพื ้นที่ ที่มีความสัมพันธ์ กบั รู ปแบบการใช้
พื ้นที่เพื่อการขายวัตถุดิบในหลายรูปแบบ

รูปภาพ 23 การใช้ ประโยชน์ที่ดินของพื ้นที่สาคัญ
จากภาพจะเห็ น ว่ า รู ป แบบพื น้ ที่ ดิ น ของแต่ ล ะย่ า นที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ
กระบวนการการประกอบอาหารและโครงข่ายเมือง ในขันตอนของการจั
้
ดซื ้อพบว่าการใช้ พื ้นที่
เมืองในการจัดซื ้อจะมีรูปแบบของพื ้นที่ตลาดที่แตกต่างกัน เช่น -พื ้นที่ปากคลองตลาดเป็ นย่าน
ตลาดสดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นพื น้ ที่เพื่อการพาณิชยกรรมที่มีการค้ าอยู่ในของอาคารพาณิชย์ ที่มี
ความหนาแน่นสูง และรู ปแบบการค้ าบนเส้ นทางถนน -พื ้นที่เยาวราชเป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์ และมีรูปแบบการค้ าอยู่บริ เวณชัน1ของอาคาร
้
-พื ้นที่ทรงวาดเป็ น
พื ้นที่ของแหล่งรวมรวมมีการรวมตัวของโกดังเก็บสินค้ าและห้ องเย็นกระจายตัวอยู่ในพื ้นที่จานวน
มาก -พื ้นที่สะพานปลาเป็ นพื ้นที่ของตลาดอาหารทะเลขนาดใหญ่ มีการประกอบกิจการบนพื ้นที่
อาคารขนาดใหญ่ ที่มี ก ารใช้ งานเป็ นแหล่งตลาดและห้ องเย็น ซึ่ง ข้ อมูลในกลุ่มผู้ประกอบการ
บางส่วนมีการซื ้อขายวัตถุดิบกับผู้ผลิตโดยตรง เช่น ร้ านอาหารทะเลปิ ง้ ย่าง ส่งผลให้ ตลาดของ
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ผู้ ประกอบการกลุ่ ม นี ม้ ี ก ารไหลของกิ จ กรรมการซื อ้ ขาย จากแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ โดยตรงมายั ง
ผู้ประกอบการในสถานที่จดั เตรี ยมจึงไม่ปรากฏการใช้ พื ้นที่ตลาด ดังนันจึ
้ งพบว่าการใช้ พื ้นที่เมือง
ของกระบวนการจัดซื ้อนันไม่
้ ได้ ขึ ้นอยู่กบั รู ปแบบของตลาดเพียงอย่างเดียวแต่มีความเชื่อมโยงกับ
ตลาดจาพวก ห้ องเย็น โกดังเก็บสินค้ า และแหล่งวัตถุดิบโดยตรง ส่งผลให้ เกิดการไหลของกิจกรรม
การซื ้อนันมี
้ รูปแบบที่แตกต่างกัน
2. การไหลของกระบวนการระดับเมือง
การไหลของกระบวนการระดับเมืองมีความสอดคล้ องกันระหว่างแหล่งจัดเตรี ยม
แหล่งตลาด และแหล่งขายที่จะมีการเคลื่อนที่ที่มีความสอดคล้ องกับเวลา โดยการเคลื่อนที่ใน
กระบวนการไปยังแหล่งตลาดหากวิเคราะห์ ในการเคลื่อนที่ตามระยะเวลาพบว่า การเคลื่อนที่
ระดับเมืองจะมีการเคลื่อนที่กระจุกตัวตามแหล่งตลาดในช่วงเช้ าประมาณ 5.00-7.00น.ซึง่ เป็ นการ
เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งตลาดค้ าส่ง ช่วง 7.00-10.00น. ซึง่ เป็ นการเคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งตลาดค้ าปลีก
โดยทัง้ 2 ช่วงเวลานัน้ การเคลื่อนที่ระดับเมืองที่เป็ นการเคลื่อนที่จากผู้ประกอบการไปยังแหล่ง
ตลาดนัน้ ยัง มี อี ก ส่ว นหนึ่ ง ในช่ ว ง9.00-10.00น.จะเป็ น การเคลื่ อ นที่ ข องแหล่ง ตลาดเข้ า หา
ผู้ประกอบการแทน และการเคลื่อนที่จะเริ่ มต้ นอีกครัง้ ในช่วง 15.00-17.00น.จะเป็ นการเคลื่อนที่
ของเศรษฐกิจไปยังแหล่งขาย

แผนที่ 19 แสดงการไหลของกิจกรรมตามช่วงเวลาระดับเมือง
จากรูปภาพแสดงให้ เห็นถึงการเคลื่อนที่ระดับเมืองในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ เห็นได้ ว่า
การกระจุกตัวของระบบเศรษฐกิจมีการเคลื่อนตัวที่เริ่ มต้ นในช่วงเช้ า คลอบคลุมระบบเศรษฐกิจ
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ของตลาดค้ าส่ ง และตลาดค้ าปลี ก โดยการเคลื่ อ นที่ ข องระบบจะเป็ นไปในรู ป แบบของ
ผู้ประกอบการต้ องเคลื่อนที่ เข้ าหาแหล่งตลาดนันๆ
้ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจที่แหล่งตลาดเข้ าหา
ผู้ประกอบการจะดาเนินไปในช่วงเวลาที่ถดั ออกมา และเป็ นระบบเศรษฐกิจที่มีจานวนน้ อยกว่าถึง
ร้ อยละ 87 ของกลุ่มเศรษฐกิจระบบอื่นๆ อีกทังการเคลื
้
่อนที่จะเริ่ มขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงเวลา 15.0017.00น. เพื่อเคลื่อนเข้ าหาแหล่ง ขาย โดยการเคลื่อนที่ แบบกระจุกตัวนี ส้ ามารถอธิ บายได้ ว่า
ปรากฏการณ์หาบเร่แผงลอยในปั จจุบนั มีลกั ษณะที่เปลี่ยนไปจากอดีต โดยอดีตการเคลื่อนที่ไปใน
ทุกกระบวนการจะขึ ้นอยู่กับผู้ประกอบการเป็ นสาคัญ แต่ในปั จจุบนั การเคลื่อนที่กระจุกตัวของ
ระบบเศรษฐกิจหาบเร่ แผงลอยถูกกรอบและจากัดด้ านเวลา ทังเวลาของตลาด
้
และเวลาของการ
ประกอบกิจการจึงทาให้ เกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของระบบเศษฐกิจแบบกระจุกตัวพร้ อมหรื อ
ใกล้ เคียงกัน อีกทังการไหลของกระบวนการขากแหล่
้
งเตรี ยมสูแ่ หล่งขายมีการเคลื่อนที่ด้วยรูปแบบ
ของรถยนต์สว่ นตัว และรถยนต์ขนส่งรับจ้ าง
รูปแบบการเคลื่อนที่จดุ เตรี ยมสูจ่ ดุ ขาย
35
30

31

25
20
15
14

10
10
5
2

0

แบบดังเดิ
้ ม

แบบใหม่

0

0

รถยนต์สว่ นตัว

รถขนส่งรับจ้ าง

รถเข็น

รูปภาพ 24 รูปแบบการไหลของกิจกรรมจากจุดจัดเตรี ยม สูพ่ ื ้นที่จดุ ขาย
พบว่า การไหลของกิ จกรรมและประชากรจะมี การเคลื่ อนที่ ที่ แตกต่างกัน ของ
ผู้ประกอบการทัง้ 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบ
ดัง้ เดิ ม มี ก ารเคลื่ อ นที่ ด้ ว ยรถเข็ น จากจุด เตรี ย มมาแหล่ง ขายด้ ว ยรถเข็ น เป็ น หลัก เนื่ อ งจาก
ระยะทางที่อยู่ในระยะการเดินเป็ นหลัก แต่ผ้ ปู ระกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ า
แบบใหม่ทกุ ร้ านค้ าจะใช้ รถยนต์สว่ นตัวในการขนส่งวัตถุดิบมายังแหล่งขาย จะเห็นได้ ว่าระยะทาง
เป็ นปั จจัยหลักที่มีผลในการเคลื่อนที่มายังแหล่งขาย
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การไหลของกระบวนการจัดเตรี ยมไปแหล่งจัดซื ้อ และกระบวนการจัดเตรี ยมไป
แหล่งขายของทังกลุ
้ ม่ ที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มีการไหล
ของกระบวนการที่ใกล้ เคียงกันจากการถูกกาหนดด้ วยปั จจัยทางด้ านเวลา ของเวลาตลาดที่สง่ ผล
ต่อการไหลของกิจกรรมการจับจ่ายซื ้อหาวัตถุดิบเข้ าสู่กระบวนการจัดเตรี ยม และเวลาของแหล่ง
ขายที่มีอยูอ่ ย่างจากัดที่กาหนดให้ เกิดการไหลของกระบวนการจากแหล่งจัดเตรี ยมสูแ่ หล่งขายของ
ผู้ประกอบการทังระบบอยู
้
ใ่ นระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน
5.3.1.2 ด้ านเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจเป็ นการเชื่อมโยงแหล่งตลาดกับที่จดั เตรี ยม จะเห็นได้ วา่ การเลือก
แหล่งตลาดของกลุ่มที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุ่มที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ เป็ นการ
เลือกตลาดในละแวกบ้ า นเป็ นส่วนใหญ่ และมี การปรากฎข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกนัน้
สามารถจาแนกตลาดได้ ใกล้ เคียงกัน คือ ตลาดค้ าปลีก ตลาดค้ าส่ง ตลาดจากผู้ผลิตหรื อฟาร์ ม
รวมถึงตลาดจากแหล่งรวบรวมวัตถุดิบประเภทโกดัง และห้ องเย็น มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 12 สัดส่วนภาพรวมของแหล่งตลาด
ประเภทตลาด

ร้ อย
ละ

ปั จจัย

ตลาดค้ าปลีก

จานวน
ผู้ประกอบการที่
เลือกใช้
25

34

ระยะทาง

ตลาดค้ าส่ง

32

48

ตลาดจากผู้ผลิต
หรื อฟาร์ ม

9

15

รูปแบบของร้ านค้ า

ร้ านค้ าที่มีที่พักอาศัยระยะใกล้ มักมีการ
เลือกเป็ นตลาดลาดับ2 ของกระบวนการ
จัด ซื อ้ วัต ถุดิ บ เข้ า สู่ร ะบบ โดยกิ จ การจะ
เป็ นผู้เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งตลาด(วัตถุดิบ)
ระยะทาง ร้ านค้ าที่มีที่พกั อาศัยทังระยะใกล้
้
และไกล
เศรษฐศาสตร์ จากแหล่งตลาด มักมีการเลือกเป็ นตลาด
ลาดับ 1 ของกระบวนการจัดซื ้อวัตถุดิบเข้ า
สู่ระบบโดยกิจการจะเป็ นผู้เคลื่อนที่เข้ าหา
แหล่งตลาด (วัตถุดิบ)
จานวน
ร้ านค้ าที่มีการใช้ วตั ถุดิบรูปแบบเดียวใช้ ใน
วัตถุดิบ
จานวนมาก และมี การคานึงถึงความสด
ความสดใหม่ ใหม่ เช่น ร้ านค้ าอาหารทะเล โดยผู้ผลิตจะ
เป็ น ผู้ที่ เ คลื่ อ นที่ ต ลาด (วัต ถุดิ บ ) เข้ า หา
กิจการกระบวนการจัดเตรี ยม
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โกดั ง และห้ อง
เย็น

7

9

จานวน
วัตถุดิบ

ร้ านค้ าจาพวกที่ซือ้ วัตถุดิบคราวละมากๆ
และสามารถเก็บได้ นาน จาพวกของแห้ ง
แป๊ ะก๊ ว ย เช่ น ร้ านค้ า ขนมหวานจี น โดย
กิจการจะเป็ นผู้เคลื่อนที่เข้ าหาแหล่งตลาด
(วัตถุดิบ)มากกว่า 1แหล่ง

การเลือกแหล่งตลาดพบว่ากลุ่ม ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบ
ดังเดิ
้ ม และกลุม่ ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มักมีการเลือกแหล่งตลาดอยู่ 2
รู ปแบบ คือ รู ปแบบการเลือกตลาดแหล่งเดียวจากตลาดค้ าปลีก ตลาดค้ าส่ง แหล่งวัตถุดิบฟาร์ ม
และการเลือกตลาดที่มากกว่า 1 แหล่ง โดยมีสดั ส่วนดังนี ้
รูปแบบการเลือกตลาด

21%

32%

12%

35%

ร้ านค้ าที่ซื ้อตลาดค้ าปลีกแหล่ง
เดียว
ร้ านค้ าที่ซื ้อตลาดค้ าส่งแหล่ง
เดียว
ร้ านค้ าที่ซื ้อจากฟาร์ มแหล่ง
เดียว
การเลือกตลาดที่มากกว่า 1
แหล่ง

รูปภาพ 25 รูปแบบการเลือกตลาดของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม
รูปแบบการเลือกตลาด

43%

50%
0%7%

ร้ านค้ าที่ซื ้อตลาดค้ าปลีกแหล่ง
เดียว
ร้ านค้ าที่ซื ้อตลาดค้ าส่งแหล่ง
เดียว
ร้ านค้ าที่ซื ้อจากฟาร์ มแหล่ง
เดียว
การเลือกตลาดที่มากกว่า 1
แหล่ง

รูปภาพ 26 รูปแบบการเลือกตลาดของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่
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จากรู ปแบบของการเลือกตลาดของทัง้ กลุ่มร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบ
การค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มีความแตกต่างกัน
เห็นได้ จากการเลือกตลาดเพื่อทาการจัดซื ้อวัตถุดิบ โดยผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มี
รู ปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม ที่จะสามารถเข้ าถึงแหล่งตลาดที่มีความพร้ อมของวัตถุดิบ และความ
คุ้ม ค่า ด้ า นราคาวัต ถุดิ บ เนื่ อ งจากกระจุกตัวของตลาดค้ าส่ง ที่ มีข นาดใหญ่ อยู่ใ กล้ พืน้ ที่ ย่าน
เยาวราช จึงมีการรูปแบบการเลือกตลาดเป็ นการจัดซื ้อบนตลาดค้ าส่งเป็ นหลัก และผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่จะเป็ นการเลือกซื ้อตลาดในละแวกเช่นกัน แต่
เนื่องด้ วยพื ้นที่รอบนอกพื ้นที่เยาวราชมีการปรากฏตัวของตลาดค้ าปลีกเป็ นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้
ผู้ประกอบการกลุม่ นี ้มีการเลือกซื ้อตลาดค้ าปลีกเป็ นหลัก
โดยภาพรวมของระบบเศรษฐกิจการเลือกซื ้อวัตถุดิบ ย่านเยาวราชเป็ นการซื ้อ
วัตถุดิบในรู ปแบบที่มีความหลากหลายมากกว่าเนื่องจากความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้านราคา
ของวัตถุดิบ เพราะ มีตลาค้ าส่งกระจุกตัวอยู่ในพื ้นที่จานวนมาก และเหตุผลทางการตลาดระหว่าง
ผู้ประกอบการกับแหล่งผลิตหรื อฟาร์ ม เพราะ การติดต่อจากฟาร์ มจะเป็ นการส่งวัตถุดิบอาหาร
ทะเลที่ยงั มีชีวิตบนพื ้นที่จดั เตรี ยม จึงเป็ นข้ อจากัดของผู้ประกอบการที่มีแหล่งจัดเตรี ยมกับแหล่ง
ขายอยูใ่ นระยะที่ใกล้ มากจึงสามารถเข้ าถึงแหล่งตลาดนี ้ได้
5.3.1.3 ด้ านสังคม
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร
แผงลอยอาหารเป็ นการค้ าที่มีกระบวนการนอกเหนือจากกระบวนการขายใน
แหล่งขาย ยังมีกระบวนการนับแต่การจัดซื ้อ การจัดเตรี ยม การขาย การซักล้ าง และการจัดเก็บ ซึง่
มีกลุ่มประชากรในการค้ าหาบเร่ แผงลอยจะมีทงประชากรกลุ
ั้
่มหลัก และประชากรกลุ่มแฝงอยู่ใน
หลายกระบวนการ อาจจะมีการเคลื่อนที่ของกลุ่มประชากรแฝงระหว่างกระบวรการ หรื อไม่มีการ
เคลื่อนที่ระหว่างกระบวนการได้ โดยประชากรในกระบวนการระดับเมืองที่มีการดาเนิ นกิจกรรม
ระดับเมือง และระดับพื ้นที่ซึ่งถือเป็ นประชากรหลัก คือ ผู้ประกอบการซึ่งมีการการเปลี่ยนแปลง
จากการย้ ายเข้ า ย้ ายออกจากพื ้นที่ทงแบบถาวรและกึ
ั้
่งถาวร เนื่องจากถนนเยาวราชเป็ นพื ้นที่เพื่อ
การค้ าขายอาหารของชุมชนชาวจีนมาเป็ นเวลานาน มีการกระจุกตัวของชาวจีนที่มาประกอบการ
ค้ าบนนถนนเยาวราช อยู่จานวนมากแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนาของพื ้นที่ดิน
ย่านเยาวราชเป็ นพื ้นที่ พาณิชยกรรมที่มีความหนาแน่นสูงอีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ก่อให้ เกิ ดเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรชาวจี นหรื อผู้ค้าบนพืน้ ที่ ย่านนี ้ โดยมีปัจจัยที่ เข้ ามา
เกี่ยวข้ องจากการโยกย้ ายแหล่งที่อยูข่ องผู้ค้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตาราง 13 ปั จจัยการย้ ายที่พกั อาศัย
ปั จจัย
ราคาที่ดิน

จานวน ร้ อยละ
รายละเอียด
1
8
ราคาที่ดินที่เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ มีการย้ ายที่พกั อาศัยแต่ยงั เป็ นการย้ าย
ที่อยูอ่ าศัยภายในพื ้นที่และใกล้ เคียง แต่ยงั มีการทาการค้ าอยู่บนถนน
เยาวราช
การไล่ที่
2
15 การไล่ที่ ท าให้ มี ก ารย้ า ยที่ พัก อาศัย แต่ยังเป็ น การย้ า ยที่ อ ยู่อาศัย
ภายในพื ้นที่และใกล้ เคียง แต่ยงั มีการทาการค้ าอยูบ่ นถนนเยาวราช
การขยายตั ว 10
77 การขยายตัวของครอบครัวทาให้ การย้ ายที่พกั อาศัยออกสู่ภายนอก
ของครอบครัว
พื ้นที่แบบรู ปแบบของการย้ ายที่อยู่อาศัยถาวรแต่ยงั มีการทาการค้ า
อยูบ่ นถนนเยาวราช
รวม
13
100 -

อ้ างอิง: ผู้ดาเนินงานวิจยั
ข้ อมูลจากภูมิลาเนาและสถานที่พกั อาศัยในปั จจุบนั ของผู้ประกอบการแผงลอย
อาหารบนพื ้นที่ถนนเยาวราช นันพบว่
้
ามีจานวนผู้ประกอบการรายเดิมที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเยาวราช
มีอยู่ถึง 29 รายหรื อร้ อยละ 51 ของกลุ่มผู้ประกอบการทังหมด
้
โดยการย้ ายที่พกั อาศัยจะมี การ
ย้ ายแต่ยงั อยู่ในเยาวราช 3 รายหรื อร้ อยละ 10, การที่จะมีการการย้ ายที่พกั อาศัยแบบถาวรไปยัง
พื ้นที่รอบนอกจานวน 10 รายหรื อร้ อยละ 35 และไม่มีการย้ ายจานวน 16 รายหรื อร้ อยละ 55 โดย
ผู้ป ระกอบการที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น ยัง มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการค้ า บนพื น้ ที่ ถ นนเยาวราช ทัง้ สิ น้
(อ้ างอิง: ผู้ดาเนินงานวิจยั )
ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาในพื ้นที่

อดีต

ไม่มีการย้ าย

55%

16

ย้ ายในพื ้นที่รอบนอก

35%

10

ย้ ายในพื ้นที่
0

3

10%

2

4

6

8

10

12

14

รูปภาพ 27 จานวนการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการรายเดิม

16

18
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อีกทังในปั
้ จจุบนั กลุม่ ประชากรในพื ้นที่ยา่ นเยาวราชประกอบด้ วยกลุม่ ประชากรที่
หลากหลายทังผู
้ ้ ประกอบการทังรายเก่
้
า และรายใหม่ที่มีการเข้ ามาในพื ้นที่มีทงสิ
ั ้ ้น 4 กลุม่ คือกลุม่
ผู้ประกอบการรายเดิมมีที่พกั อาศัยในเยาวราช กลุม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีการย้ ายเข้ ามาแบบ
ถาวรคือการย้ ายที่พกั อาศัยมาในเยาวราช ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีการย้ ายเข้ ามาแบบกึ่งถาวร
คือการย้ ายสถานที่จดั เตรี ยมมาในถนนเยาวราช และผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีการเข้ ามาแบบ
ชัว่ คราวคือการเคลื่อนย้ ายเข้ ามาเพื่อทาการค้ าขาย โดยสามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
กลุม่ ประชากรในปั จจุบนั

ปั จจุบนั

เข้ ามาชัว่ คราว

18

ย้ ายเข้ าแบบกึง่ ถาวร

11

ย้ ายเข้ าแบบถาวร

9

19%

16%

ภูมิลาเนาในเยาวราช

19
0

5

32%

10

15

33%
20

รูปภาพ 28 จานวนประชากรบนถนนเยาวราชในปั จจุบนั
กลุม่ ประชากรย่านเยาวราชในปั จจุบนั พบว่า มีกลุม่ ผู้ประกอบการหลัก คือ บุคคล
ที่จดั ตังธุ
้ รกิจแผงลอยอาหาร เพื่อแสวงหาผลกาไรและความเติบโตมุ่งหาความต้ อ งการของตลาด
เพื่อสนองความต้ องการในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อแสงหาผลตอบแทนหรื อกาไร
- กลุ่มทางสังคมของผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบ
ดังเดิ
้ ม บนถนนเยาวราชสามารถจาแนกได้ 2 รูปแบบ ได้ แก่ 1. ผู้ประกอบการดังเดิ
้ ม มีลกั ษณะใน
แบบของกิจกรรมทุกกระบวนการในระยะใกล้ ที่พกั อาศัยหรื อภายในละแวก ซึง่ ในพื ้นที่เยาวราชนัน้
ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบดัง่ เดิมนันคื
้ อ ผู้ประกอบการรายเดิมที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในพื ้นที่
2. ผู้ประกอบการรายใหม่ มีลกั ษณะในแบบการลงทุนเพื่อเคลื่อนที่เข้ าหากลุม่ ตลาด รวมถึงมุ้งเน้ น
การลงทุน และผลกาไรเป็ นสาคัญ โดยมีการย้ ายที่พกั อาศัยเข้ ามาสู่พื ้นที่เยาวราช ทังแบบถาวร
้
เพื่อให้ เกิดความสะดวก
- กลุ่มทางสังคมของผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มี รูปแบบการค้ าแบบ
ใหม่ที่มีที่พกั อาศัยอยู่นอกพื ้นที่เยาวราช มีการเข้ ามายังเยาวราชเพียงการดาเนินการขายเพียง
เท่านันสามารถจ
้
าแนกได้ 2 รู ปแบบ ได้ แก่ 1. ผู้ประกอบการที่มีภมู ิลาเนาในพื ้นที่ เยาวราชโดยมี
การย้ ายออกจากเยาวราชไปยังพื ้นที่อื่น แต่ยังกลับเข้ ามาค้ าขายในพื น้ ที่ 2. ผู้ประกอบการที่มี
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ภูมิลาเนาจากที่อื่น ที่ไม่ใช่เยาวราชแต่เข้ ามาค้ าขายในพื ้นที่ เพื่อมุ้งหวังผลกาไรเป็ นสาคัญ และ
ช่องทางทางเศรษฐกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงของกลุม่ ประชากรจากอดีตถึงปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงมีทงั ้
ไม่มีการย้ าย การย้ ายออกจากพื ้นที่ดงั่ เดิม การย้ ายเข้ าสูพ่ ื ้นที่ จากจานวนประชากรผู้ประกอบการ
ย่านเยาวราชในปั จจุบนั นัน้ สามารถอนุมานได้ ว่า พืน้ ที่ถนนเยาวราชนัน้ มีรูปแบบธุรกิจการค้ า
รู ปแบบใหม่ จากการคงอยู่ของที่พกั อาศัยเพื่อทาการค้ าขาย รวมถึงการย้ ายเข้ าแบบถาวร และกึ่ง
ถาวรของกลุ่มผู้ประกอบการยอมลงทุน ในการเช่ าเซ้ ง พืน้ ที่ ทัง้ เพื่ออยู่อาศัย การค้ า และการ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบ เพื่อให้ เกิดการเคลื่อนที่ของสินค้ าของสูแ่ หล่งขายได้ อย่างรวดเร็ว
2. กลุม่ ประชากรระดับเมืองในการดาเนินกระบวนการประกอบอาหาร
ความสัมพันธ์ทางด้ านสังคมระดับเมืองนันไม่
้ ได้ ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ประกอบการ
เพียงกลุ่มเดียว แต่จะมีความสัมพันธ์ กบั ประชากรที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในแต่ละกระบวนการนับแต่การ
จัดซื ้อ การจัดเตรี ยม การขาย ซึ่งกลุ่มประชากรในกระบวนการนี ้อาจจะมีการเคลื่อนที่ของกลุ่ม
ประชากรระหว่างกระบวนการ หรื อไม่มีการเคลื่อนที่ระหว่างกระบวนการได้
- กลุ่มประชากรในกระบวนการจัดซื ้อ โดยกระบวนการจัดซื ้อเป็ นการเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งตลาดและแหล่งจัดเตรี ยม ซึ่งจะมีขนตอนต่
ั้
างๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องนับแต่ ขันตอนใน
้
การจัดซื ้อ และขันตอนในการขนถ่
้
ายวัตถุดิบ
- กลุ่มประชากรในกระบวนการจัดเตรี ยม โดยกระบวนการจัดเตรี ยมเป็ นการ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อให้ สนิ ค้ ามีความพร้ อมที่จะเคลื่อนที่ไปยังแหล่งขายซึง่ จะมีขนตอนต่
ั้
างๆ ที่เข้ า
มาเกี่ยวข้ องนับแต่ ขันตอนในการจั
้
ดเตรี ยม ขันตอนในการขนถ่
้
ายสินค้ าไปยังแหล่งขาย
ตาราง 14 สรุปผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ในกระบวนการระดับเมือง
กระบวนการ
การจัดซื ้อ

ขันตอน
้

ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่

การจัดซื ้อ

เจ้ าของธุรกิจ
เครื อญาติ
พ่อค้ าประมูลปลาที่ตลาด
เจ้ าของธุรกิจ
เครื อญาติ
ลูกจ้ าง
สามล้ อรับจ้ าง
ร้ านค้ าส่งหน้ าร้ าน

ขนวัตถุดิบ

(หน่วย)
51
5
1
20
3
3
19
3

(จานวน
คน)
51
5
1
20
3
3
-

หมายเหตุ

ไม่สามารถระบุจานวน
ได้
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จัดเตรี ยม

จัดเตรี ยม

ขนสินค้ า

ฟาร์ มอาหารทะเลส่ ง ที่
จัดเตรี ยม
เจ้ าของธุรกิจ
เครื อญาติ
ลูกจ้ าง
เจ้ าของธุรกิจ
เครื อญาติ
ลูกจ้ าง

9

-

57
19
28
57
19
23

57
29
28
57
28
25

ลูกจ้ างที่อยู่ในขันตอน
้
การจัดเตรี ยม มีเพียง
บางส่วนที่ได้ ไปแหล่ง
ขาย

จากตาราง พบว่าด้ านสังคมระดับเมืองมีประชากรในการดาเนินกิจกรรมของการ
จัดเตรี ยมและการจัดซื ้อในกระบวนการ โดยสามารถแบ่งประชากรอยูใ่ นภาคของแรงงานและภาค
ของการขนส่งโดย ซึ่งพบว่าแรงงานในการขนส่งเป็ นแรงงานแบบครัง้ คราวที่ทาหน้ าที่เพียงขนส่ง
จากแหล่งตลาดมาถึงแหล่งจัดเตรี ยมและจะสิ ้นสุดการทาหน้ าที่นนั ้ อีกทังยั
้ งมีแรงงานในภาคของ
กระบวนการจัดเตรี ยมมีการจัดจ้ างแรงงาน (ลูกจ้ าง) เพื่อช่วยในการเตรี ยมความพร้ อมของวัตถุดิบ
โดยสามารถจาแนกกลุม่ ประชากรทัง้ 2 กลุม่ รูปแบบการค้ าได้ ดังนี ้
กลุ่มประชากรของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่
ประชากรของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่มีการจัดจ้ างแรงงานในภาคของ
การขนส่งโดยมีสดั ส่วน
ประชากรในการดาเนินการขนส่งวัตถุดิบจากตลาด-ที่จดั เตรี ยม(ดังเดิ
้ ม)

11%
รถยนต์รับจ้ างขนส่ง
36%

53%

ผู้ประกอบการดาเนินการเอง
มาส่งหน้ าที่จดั เตรี ยม

รูปภาพ 29 แรงงานในภาคของการขนส่งวัตถุดิบมายังแหล่งจัดเตรี ยมของผู้ประกอบการดังเดิ
้ ม

95

ประชากรในการดาเนินการขนส่งวัตถุดิบจากตลาด-ที่จดั เตรี ยม(ใหม่)
0%
29%

รถยนต์รับจ้ างขนส่ง
ผู้ประกอบการดาเนินการเอง
มาส่งหน้ าที่จดั เตรี ยม

71%

รูปภาพ 30 แรงงานในภาคของการขนส่งวัตถุดิบมายังแหล่งจัดเตรี ยมของผู้ประกอบการใหม่
จะเห็ น ได้ ว่ากลุ่มประชากรของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่ มีรูปแบบการค้ าแบบ
ดัง้ เดิ ม ในภาคของการขนส่ง จะมี ก ารใช้ แ รงงานรถยนต์ รั บ จ้ า งขนส่ง ในอัต ราส่วนที่ ม ากกว่า
เนื่องจากตลาดที่ทาการซื ้อขายมีข้อจากัดด้ านสถานที่ เนื่องจากเป็ นตลาดที่อยู่บนพื ้นที่เมืองจึง
ขาดพื ้นที่ในการ จอดรถยนต์ขนส่งวัตถุดิบจึงมีการเลือกใช้ บริ การรถยนต์รับจ้ าง จาพวกสามล้ อ
ขนส่ง เป็ นหลัก อี ก ทัง้ กระบวนการจัดเตรี ยมมีประชากรในภาคของแรงงานในการช่วยในการ
จัดเตรี ยมเช่นกันโดยมีสดั ส่วนของการจัดจ้ างแรงงานที่สามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
ประชากรในการดาเนินการการจัดเตรี ยม(ดังเดิ
้ ม)

29%

ผู้ประกอบการ

54%

เครื อญาติ
ลูกจ้ าง

17%

รูปภาพ 31 แรงงานในภาคของการจัดเตรียมของผู้ประกอบการดังเดิ
้ ม
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ประชากรในการดาเนินการการจัดเตรี ยม(ใหม่)

29%

ผู้ประกอบการ
50%

เครื อญาติ
ลูกจ้ าง

21%

รูปภาพ 32 แรงงานในภาคของการจัดเตรียมของผู้ประกอบการใหม่
จากรู ปภาพสัดส่วนของแรงงานที่ เข้ ามาดาเนินกระบวนการจัดเตรี ยมของทัง้
ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ประชากรของร้ านค้ าแผงลอยอาหาร
ที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มีสดั ส่วนที่ใกล้ เคียงกันเนื่องจากประเภทของสินค้ าเป็ นประเภทอาหาร
ทีต้องมีวตั ถุดิบในการจัดเตรี ยมที่มีจานวนมากใกล้ เคียงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันทางด้ านการ
เคลื่อนที่ของแรงงานรับจ้ าง (ลูกจ้ าง) ที่เคลื่อนที่เข้ าสู่แหล่งขายเพื่อช่วยในกระบวนการขายด้ วย
เช่นกันเห็นได้ จาก
กลุม่ ประชากรบนแหล่งจัดเตรี ยม-ขาย
14

รูปแบบการค้ าแบบใหม่

0

8

2

รูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม

22
23
0

ลูกจ้ างในพื ้นที่ช่วยในการขาย

5

10

15

20

ลูกจ้ างที่เคลื่อนที่จากกระบวนการจัดเตรี ยม-ขาย

ลูกจ้ างในกระบวนการจัดเตรี ยม

รูปภาพ 33 แรงงานในภาคของการจัดเตรียมสูแ่ หล่งขาย และแรงงานในแหล่งขาย

25
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กลุ่มร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม จะมีการเคลื่อนที่ของ
แรงงานในกระบวนการจัดเตรี ยมเข้ ามาสู่แหล่งขายถึงร้ อยละ 96 และมีมีการจัดจ้ างแรงงานใน
พื ้นที่เพื่อช่วยในการบวนการขายเพิ่ มเติมเพียงเล็กน้ อย แต่กลุ่มร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบ
การค้ าแบบใหม่ จะมีการจัดจ้ างแรงงานเพื่อช่วยในกระบวนการจัดเตรี ยม กับกระบวนการขายเป็ น
คนละกลุ่มเนื่องจากระยะทางที่ไกล และความคุ้มค่าของค้ าขนส่งแรงงานด้ วยเช่นกันจึงส่งผลให้
กลุ่มนี ้มีการเลือกที่จะมีการเคลื่ อนที่มายังแหล่งขายเพียงผู้ประกอบการ และเครื อญาติที่ช่วยใน
การขายเป็ นกลุม่ หลัก
5.3.2 ความสัมพันธ์ระดับพื ้นที่
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระดับพื ้นที่เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมหาบเร่
แผงลอยในกระบวนการการจัด ตัง้ ร้ านค้ า กระบวนการการขาย กระบวนการซัก ล้ า ง และ
กระบวนการการจัดเก็บร้ านค้ า ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยงการเดินทางแบบเป็ นโครงข่ายระดับพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น
โดยกระบวนการการประกอบอาหารจะเริ่มต้ นจากกระบวนการการจัดตังร้้ านค้ าเป็ นสาคัญ
5.3.2.1 ด้ านกายภาพ
1. การเชื่อมโยงทางกายภาพระดับพื ้นที่
ลักษณะทางกายภาพระดับพื ้นที่ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ใน 4 กระบวนการ คือ
การขาย การซักล้ าง การตังแผงและการเก็
้
บแผง ซึ่งการเชื่อมโยงเชิงพืน้ ที่สามารถจาแนกการ
วิเคราะห์ของสถานที่ตามช่วงของการดาเนินกิจกรรมได้ 4 ช่วง ได้ แก่
(1) ช่วงเริ่ มต้ นจัดเตรี ยมสถานที่ขาย เริ่ มต้ นจากกระบวนการตังแผงโดยการตั
้
ง้
แผงมี รู ป แบบของการด าเนิ น การตัง้ แผงด้ ว ยตนเอง และการจัด จ้ า งแรงงานเข้ า มาด าเนิ น
กระบวนการตังแผงซึ
้
่งการจ้ างนันจะสามารถเริ
้
่ มต้ นกิจกรรมการขายบนแหล่งขายได้ เลย โดยจะ
สามารถจาแนกกระบวนการตังแผงของทั
้
ง้ 2 กลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบ
การค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่
- ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม มีการดาเนิน
กระบวนการตังแผงเอง
้
35 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 81 และการตังแผงโดยการจั
้
ดจ้ างแรงงาน 8 ร้ านค้ า
หรื อร้ อยละ 19
- ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่การดาเนิน
กระบวนการตังแผงเอง
้
11 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 79 และการตังแผงโดยการจั
้
ดจ้ างแรงงาน 3 ร้ านค้ า
หรื อร้ อยละ 21
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พบว่าช่วงเริ่ มต้ นจัดเตรี ยมสถานที่ขาย ของทัง้ 2 กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผง
ลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบ
การค้ าแบบใหม่ มี สัด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น มากเนื่ อ งจากกระบวนการตัด สิ น ใจส่ ว นตัว ของ
ผู้ประกอบการในแต่ละร้ านค้ าที่ มีปัจจัยในกระบวนการต่างๆ อีกทัง้ การจัดจ้ างแรงงานเข้ ามา
ดาเนินการตังแผงร้
้
านค้ า มีสดั ส่วนที่ใกล้ เคียงกันพบว่าทัง้ 2 กลุม่ ผู้ประกอบการมีการคานึงถึงด้ าน
ปั จจัยด้ านเวลาของการค้ าขายเป็ นปั จจัยสาคัญ
COUNTRY MAP

ผง
ัั แสดงความสม
ัั พน
ัั ธของรานคาหาบเรแผงลอย
LEAGEND
ซอ
ั้ื ไฟฟา-ประปา
พ ว งจ า ก บ า น
ซอ
ั้ื ไฟฟา
พน
ั้ื ทท
ัี างเดน
ั

แผนที่ 20 การจัดเตรี ยมเชื่อมโยงสาธารณูปโภคพื ้นฐานก่อนการค้ าขาย
ช่วงของการตังแผงจะมี
้
กิจกรรมการต่อพ่วงสาธารณูปโภคพื ้นฐานเข้ าสู่ร้านค้ า
แผงลอย โดยการขายที่ดีนนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจากความพร้ อมบนแหล่งขายจากการมีสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
ที่สามารถใช้ สอยได้ ซึ่งเป็ นการจัดการซื ้อหากันภายในละแวกแหล่งขาย ซึ่งการจัดหาไฟฟ้า และ
ประปานัน้ เป็ นการจัดซื อ้ กับร้ านค้ าหน้ าร้ านในละแวกแผงลอยอาหาร โดยจะสามารถจาแนก
กระบวนการซื ้อขายสาธารณูปโภคพื ้นฐานของทัง้ 2 คือ กลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหาร
ที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ า
แบบใหม่
- ผู้ป ระกอบการร้ านค้ า แผงลอยอาหารที่ มี รู ป แบบการค้ า แบบดัง้ เดิ ม มี ก าร
ดาเนินการซื ้อขายสาธารณูปโภคกับร้ านค้ าหน้ าร้ าน 34 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 79 และการต่อพวงจาก
ที่พกั อาศัย 9 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 21
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- ผู้ป ระกอบการร้ านค้ า แผงลอยอาหารที่ มี รู ป แบบการค้ า แบบดัง้ เดิ ม มี ก าร
ดาเนินการซื ้อขายสาธารณูปโภคกับร้ านค้ าหน้ าร้ าน 14 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 100 และการต่อพวง
จากที่พกั อาศัย 0 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 0
การซื ้อขายสาธารณูปโภคเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินกระบวนการขาย เห็นได้
จากการติดต่อซื ้อขายสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ของทัง้ 2 กลุ่มผู้ประกอบการมีสดั ส่วนที่สงู โดยบน
พื ้นที่เยาวราชมีการติดต่อซื ้อขาย ไฟฟ้า และประปา กับร้ านค้ าหน้ าร้ านถึง 48 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ
84 ของกลุ่มเป้าหมายร้ านค้ าแผงลอยอาหารปรุ งและรับประทานบนพื ้นที่ อีกทังการจั
้
ดซื ้อแก๊ สหุง
ต้ ม กลุ่มร้ านค้ าแผงลอยอาหารทังหมดบนเยาวราช
้
เป็ นการโทรสัง่ ซื ้อกับร้ านแก๊ สหุงต้ มภายใน
ละแวกแถบทรงวาด ซึ่งทางร้ านแก๊ สจะเป็ นผู้จดั ส่งบนแหล่งขายก่อนช่วงการเปิ ดกิจกรรมการค้ า
จึงเห็นได้ ว่าการเชื่อมโยงทางกายภาพช่วงเริ่ มต้ นจัดเตรี ยมสถานที่ขายมีการเชื่อมโยงกับร้ านค้ า
หน้ าร้ าน และพื ้นที่ระดับย่านเยาวราช
(2) ช่วงเริ่ มต้ นกิจกรรมการขาย กระบวนการขายจะเกิดขึ ้นได้ บนสถานที่แหล่ง
ขาย ซึ่งมีการเข้ ามาของผู้ประกอบการเพื่อดาเนินการค้ าขายบนแหล่งขายโดยมีการใช้ พื ้นที่บน
แหล่งขายในหลายรู ปแบบทัง้ การใช้ พื ้นที่ร้านค้ าบนบาทวิถีแต่พื ้นที่รับประทานอาหารบนพื ้นที่
ถนน

รูปภาพ 34 การใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าบนย่านเยาวราช
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การใช้ พื ้นที่ร้านค้ าและพื ้นที่รับประทานบนบาทวิถี การใช้ พื ้นที่ร้านค้ าและพื ้นที่
รับประทานภายในซอย เป็ นรูปแบบของการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าขายที่มีรูปแบบของการใช้ พื ้นที่ และ
สิทธิ์ในการใช้ พื ้นที่ที่มีขนาดที่แตกต่างกัน โดยทัง้ 2 กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มี
รู ปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบ
ใหม่ สามารถจาแนกรูปแบบการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าบนย่านเยาวราชได้ ในหลากหลายประเภท เห็น
ได้ จากสัดส่วนบนพื ้นที่เยาวราชสามารถ แบ่งได้ ดงั นี ้
สัดส่วนรูปแบบการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ า-ดังเดิ
้ ม
2% 12%

แบบที่1
แบบที่2

44%
42%

แบบที่3
อื่นๆ

รูปภาพ 35 สัดส่วนการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม
สัดส่วนรูปแบบการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ า-ใหม่
0%
แบบที่1
43%
57%

แบบที่2
แบบที่3
อื่นๆ

รูปภาพ 36 สัดส่วนการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม
รูปแบบการใช้ พื ้นที่ในรูปแบบของการใช้ พื ้นที่ร้านค้ าและพื ้นที่รับประทานบนบาท
วิถี การใช้ พื ้นที่ร้านค้ าและพื ้นที่รับประทานภายในซอย เป็ นจานวนของรู ปแบบการใช้ พื ้นที่เพื่อ
การค้ าเป็ นกลุ่มหลักของพื ้นที่ย่านเยาวราช แต่การใช้ พื ้นที่ร้านค้ าบนบาทวิถีแต่พื ้นที่รับประทาน
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อาหารบนพื ้นที่ถนนเป็ นการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าของกลุม่ ร้ านค้ าอาหารปรุงและกินบนพื ้นที่ที่มีขนาด
ของกิจการขนาดใหญ่ จาพวกอาหารทะเลเผา จะเห็นถึงความแตกต่างกันของการใช้ พื ้นที่เพื่อ
การค้ าเป็ นอย่างมากเนื่องจากสิทธิ์ ในการใช้ พืน้ ที่มีความไม่เท่าเที่ยมกันของสิทธิ์ บนพืน้ ที่ขาย
เนื่องจากรายจ่ายที่มีการจ่ายให้ กบั หน่วยงาน และกลุม่ อิทธิพลในพื ้นที่เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิ์บนพื ้นที่
ขาย โดยทัง้ 2 กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุ่ม
ผู้ป ระกอบการร้ านค้ า แผงลอยอาหารที่ มี รู ป แบบการค้ า แบบใหม่ มี ก ารใช้ พื น้ ที่ เ พื่ อ การค้ า ที่
ใกล้ เคียงกันตามความสามารถของรายจ่ายที่จ่ายให้ กับซื ้อขายสิทธิ์ จากข้ อมูลการเก็บสารวจ
รายจ่ายที่ให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ์มีอตั ราที่สงู หลักล้ านบาทต่อเดือน โดยการเชื่อมโยงพื ้นที่ในช่วงเริ่ มต้ น
กิจกรรมการขาย มีความเชื่อมโยงโดยตรงบนพื ้นที่แหล่งขาย ซึ่ งลักษณะทางกายภาพบนแหล่ง
ขายจะเป็ นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้ การค้ าสามารถทารายได้ ได้ จานวนมาก
(3) ช่วงระหว่างกิจกรรมการขาย เป็ นการดาเนินกระบวนการขายและการซักล้ าง
ที่ เ กิ ด ขึ น้ ควบคู่กับ ในช่ ว งเวลาที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน โดยกระบวนการขายมัก มี ผ้ ูป ระกอบการเป็ น
ผู้ด าเนิ น การหลัก ส่ ว นกระบวนการซัก ล้ า งอุป กรณ์ จ านชามเกิ ด ขึน้ ได้ ใ น 2 รู ป แบบ คื อ การ
ดาเนินการซักล้ างด้ วยตนเอง ที่เกิดขึ ้นภายในบริ เวณหลังร้ านค้ า และการนากลับไปซักล้ างที่พกั
อาศัย และการจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินการซักล้ างซึ่งมีการใช้ พื ้นที่ 2 รู ปแบบ คือ แหล่งล้ างใน
อาคารพาณิชย์ และการล้ างบนพื ้นที่ท้องถนน และมีระยะของสถานที่ดาเนินกระบวนการซักล้ าง
ห่างจากแหล่งขายอยูร่ อบในระยะ 100 เมตร

แผนที่ 21 กระบวนการซักล้ างของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม
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- ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม มีการดาเนิน
กระบวนการซักล้ างเองในที่พกั อาศัย 5 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 11 การดาเนินกระบวนการซักล้ างเองใน
ที่ขาย 23 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 54 และการดาเนินกระบวนการซักล้ างโดยการจัดจ้ าง 15 ร้ านค้ าหรื อ
ร้ อยละ 35

แผนที่ 22 กระบวนการซักล้ างของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่
- ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มีการดาเนิน
กระบวนการซักล้ างเองในที่พกั อาศัย 0 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 0 การดาเนินกระบวนการซักล้ างเองใน
ที่ขาย 4 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 29 และการดาเนินกระบวนการซักล้ างโดยการจัดจ้ าง 10 ร้ านค้ าหรื อ
ร้ อยละ 71
ในกระบวนการซักล้ างอุปกรณ์มีกระบวนการที่มีการใช้ พื ้นที่ที่มีสดั ส่วนที่แตกต่าง
กัน โดยผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม จะมีการเลือกพื ้นที่
บริ เวณแหล่งขายในการซักล้ างเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากการลดค่าใช้ จ่ายในกระบวนการซักล้ าง แต่
ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ จะมีการดาเนินกระบวนการซัก
ล้ างโดยการจัดจ้ าง บนแหล่งซักล้ างรวมเป็ นหลัก เนื่องจากความคุ้มค่าของรายได้ ที่จะสามารถทา
เงินได้ ในช่วยเวลาของการซักล้ าง
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(4) ช่วงสิ ้นสุดกิจกรรมการขาย เป็ นการดาเนินกระบวรการจัดเก็บแผงโดยการ
เก็บแผงมีรูปแบบของการดาเนินการตังแผงด้
้
วยตนเองในสถานที่จดั เก็บมีสดั ส่วนร้ อยละ 58 เป็ น
การเลิกกระบวนการขายในสถานที่จัดเก็บจากการจัดเก็บอุปกรณ์ และการจ้ างแรงงานเข้ ามา
ดาเนินการจัดเก็บแผง ดังนันกระบวรการขายจะเลิ
้
กบนแหล่งขายได้ ทนั ที โดยกระบวรการจัดเก็บมี
การใช้ พื ้นที่ 2 รูปแบบ คือ อาคารขนาดใหญ่ที่ยกเลิกการใช้ งานแล้ ว เช่นอาคารโรงหนังคาเธ่ย์ และ
การจัดเก็บบนพื ้นที่ลานว่าง ซึง่ มีระยะห่างจากแหล่งขายอยูร่ อบนอกในระยะ 250 เมตร

แผนที่ 23 กระบวนการจัดเก็บของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม
- ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม มีการดาเนิน
กระบวนการเก็บแผงเอง 28 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 65 (เก็บที่พกั อาศัย 16 ร้ านค้ า เก็บที่จดั เก็บรวม 12
ร้ านค้ า) และการเก็บแผงโดยการจัดจ้ างแรงงาน 15 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 35 (เก็บที่จดั เก็บรวม 15
ร้ านค้ า)

รูปภาพ 37 บรรยากาศของการจัดเก็บแผงลอยของผู้ประกอบการมีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม
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แผนที่ 24 กระบวนการจัดเก็บของร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่
- ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ า แบบใหม่การดาเนิน
กระบวนการเก็บแผงเอง 5 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 36 (เก็บที่จดั เก็บรวม 5 ร้ านค้ า) และการเก็บแผง
โดยการจัดจ้ างแรงงาน 9 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 64 (เก็บที่จดั เก็บรวม 9 ร้ านค้ า)
พบว่ า กระบวนการจัด เก็ บ รถเข็ น มี ก ารใช้ พื น้ ที่ ที่ มี สัด ส่ว นที่ แ ตกต่า งกัน โดย
ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ มจะมีการเลือกการจัดเก็บด้ วย
ตนเองเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากการลดค่าใช้ จ่ายในกระบวนการจัดเก็บ แต่ผ้ ปู ระกอบการร้ านค้ า
แผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ จะมีการดาเนินกระบวนการจัดเก็บโดยการจัดจ้ างเป็ น
หลัก เนื่องจากความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็ นประการสาคัญ เช่น ความเหนื่อยล้ า ฯลฯ
การเชื่อมโยงลักษณะกายภาพระดับพืน้ ที่ในกระบวนการการตัง้ เก็บแผงลอย
อาหาร และการซักล้ างอุปกรณ์ มีการเชื่ อมโยงกับพืน้ ที่ การค้ า มีการเข้ าถึงพืน้ ที่ ในการดาเนิน
กระบวนการของทัง้ 2 คือ กลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม
และรู ปแบบการค้ าแบบใหม่ มีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่การเชื่อมโยงของสถานที่สามารถวิเคราะห์
ในภาพรวมได้ จากระยะของการเข้ า ถึ ง สถานที่ ด าเนิ น กระบวนการในระยะที่ ไ ม่เ ท่ า กัน โดย
ระยะทางของการเข้ าถึงจากสถานที่ขายไปยังสถานที่ซกั ล้ างจะอยู่ในระยะที่ใกล้ มากกว่าสถานที่
จัดเก็บเนื่องจาก การซักล้ างใน 1 คืนมีความถี่ในการเข้ าถึงสถานที่ซกั ล้ างประมาณ 3-4 ครัง้ ซึง่ เป็ น
ความถี่ที่มากกว่าการเข้ าถึงสถานที่จดั เก็บที่จะเข้ าถึงเพียงในช่วงเปิ ด และปิ ดกิจการเท่านัน้
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แผนที่ 25 พื ้นที่ดาเนินกระบวนการ และรูปแบบกระบวนการ

รูปภาพ 38 บรรยากาศสถานที่ซกั ล้ างจานชาม
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2. การไหลของกระบวนการระดับพื ้นที่
ด้ านกายภาพระดับพื ้นที่มีการไหลของกิจกรรมในกระบวนการระดับพื ้นที่มีทงสิ
ั ้ ้น
3 ช่วง ได้ แก่ ช่วงเริ่ มต้ นกิจกรรมการขาย ช่วงระหว่างการขาย และช่วงสิ ้นสุดกิจกรรมการขายจะมี
การไหลเวียนของกิจกรรมจากการจ้ างแรงงานในกระบวนการต่างๆ โดยกระบวนการเคลื่อนที่ของ
แต่ละกระบวนการในพื ้นที่ จากการจ้ างกลุม่ แรงงานเข้ ามาดาเนินกระบวนการส่งผลให้ รูปแบบของ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการที่เปลี่ยนไป

แผนที่ 26 การไหลของกิจกรรมตามช่วงเวลาระดับพื ้นที่
จากแผนที่ พบว่ากระบวนการขายจะเริ่ มต้ นจากการตัง้ ร้ านซึ่งไม่ได้ เกิ ดขึน้ บน
สถานที่เก็บรถเข็นเพียงเท่านันแต่
้ กระบวนการขายจากการจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินการตังแผง
้ จะ
เริ่ มต้ นกิจกรรมบนแหล่งขายได้ เลยอีกทัง้ กระบวนการซักล้ างอุปกรณ์ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้น
พร้ อมกันกับกระบวนการการขาย ซึง่ การใช้ พื ้นที่เพื่อการซักล้ างจะมีทงรู
ั ้ ปแบบไม่เคลื่อนที่คือการ
ซักล้ างอยู่บนแหล่งขายแต่จากการจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินกระบวนซักล้ าง จึงทาให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ซกั ล้ าง ไปยังพื ้นที่ซกั ล้ างรวมที่กระจายตัวอยู่ในระยะให้ บริ การทุก 100 เมตร
โดยสถานที่ในการซักล้ างทาจะทาหน้ าที่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน และกระบวนการจัดเก็บร้ านค้ า
เกิดขึ ้นในช่วงเลิกกิจการในแต่ละวันจะเกิดขึ ้นในแหล่งพื ้นที่เก็บรถเข็นโดยในพื น้ ที่นี ้จะมีการจ้ าง
แรงงานเข้ ามาดาเนินการแทนในพื ้นที่จดั เก็บทาให้ กระบวนการขายไม่จาเป็ นต้ องจบกระบวนการ
ในพื ้นที่จดั เก็บแต่จะเป็ นการสิ ้นสุดกระบวนการบนแหล่งขายได้ เลย โดยการไหลของกิจกรรมใน
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กระบวนการระดับพื ้นที่มีรูปแบบของการเคลื่อนที่เชื่อมโยงแบบรวมศูนย์กลางอยู่ 2 สถานที่ ได้ แก่
สถานที่ ในการจัดเก็ บที่ ทาหน้ าที่ 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงของการจัดตัง้ ร้ านค้ า รวมถึงช่วงของการ
จั ด เก็ บ ร้ าน ซึ่ ง การไหลของแต่ ล ะกิ จ กรรมนั น้ พบว่ า เป็ นการไหลด้ ว ยด้ ว ยปั จ จั ย ทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่า การจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินการในกระบวนการต่างๆ และเวลาของแต่
ละหน่วยที่มีการถูกกาหนดไว้ จงึ ส่งผลให้ รูปแบบการเคลื่อนที่มีรูปแบบที่หลากหลาย
5.3.2.2 ด้ านเศรษฐกิจ
1.เศรษฐศาสตร์ การเลือกทาเลที่ตงั ้
การวิเคราะห์รูปแบบเศรษฐกิจระดับพื ้นที่ เป็ นกระบวนการในขันตอนของการขาย
้
และการจัดการ เป็ นการวิเคราะห์ กลุ่มเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ในกระบวนการระหว่าง ที่ขาย แหล่ง
จัดเก็บ และแหล่งซักล้ าง ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงระดับพื ้นที่ในรู ปแบบโครงข่ายกิจกรรม โดยระบบ
เศรษฐกิจเป็ นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั พื ้นที่อื่นๆ เช่น สัมพันธ์กบั การในใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ า ที่ส่งผล
ต่อรายได้ ภายในกิจการ โดยการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าแบบกระจุกตัวร่ วมกันของกลุ่มร้ านค้ าประเภท
เดียวกันบนพื ้นที่เยาวราช ย่อมส่งผลต่อแรงดึงดูดความสนใจให้ กบั นักท่องเที่ยว บนแหล่งค้ าขาย

แผนที่ 27 สัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับการในใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ า
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จากการกระจุกตัวบนถนนเยาวราชจะมีอยู่ 2 บริ เวณคือ แถวซอยผดุงด้ าวที่เป็ น
การกระจุกตัวของร้ านค้ าอาหารปรุงประเภทอาหารทะเลเผาทังหมดในเยาวราช
้
และซอยเยาวราช
11 เชื่ อมโยงตลาดเล่งบ๊ วยเอีย้ ที่ มีการกระจุกตัวของร้ านค้ าอาหารปรุ งประเภทที่ หลากหลาย
จานวนมากซึง่ ใน 2 บริ เวณนี ้มีร้านค้ าถึง 61% ของร้ านค้ าอาหารปรุงทังหมดบนย่
้
านเยาวราช เป็ น
การกระจุกตัวเนื่องมาจาก เป็ นพื ้นที่เส้ นทางการสัญจรแบบไหลผ่านเปลี่ยนถ่ายระหว่างป้ายรถเมย์
บนถนนเยาวราช กับถนนเจริ ญกรุ ง จึงเกิดการสะสมตัวแบบ “Accumulation” เป็ นการสะสมตัว
ของร้ านค้ าที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันเพื่อสร้ างแรงดึงดูดของความสนใจ และส่งเสริ มให้ เกิดรายได้
จานวนมากเป็ นผลตอบแทนจากการเลือกทาเล อีกทังการสะสมตั
้
วของร้ านค้ าบนเส้ นทางการไหล
ผ่านของการสัญจรยังเป็ นไปตามหลักการเศรษฐสัญจรด้ วย
2. ระบบเศรษฐกิจในพื ้นที่
นอกเหนือจากทาเลในการขายส่งผลต่อรายได้ บนพื ้นที่แล้ ว ยังมีการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันที่ปรากฎข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกนัน้ สามารถจาแนกระบบ
เศรษฐกิจ ได้ เป็ นระบบตลาดแบบการจ้ างงาน และระบบการดาเนินการด้ วยตนเองในกิจการ
ตาราง 15 รูปแบบเศรษฐกิจในพื ้นที่
กระบวรการ ขันตอน
้
ระบบตลาด
จานวน ร้ อยละ
หมายเหตุ
จัดเก็บ
การตังแผง
้
การว่าจ้ าง
18
32
การตกลงระหว่ า งผู้
ว่าจ้ างกับผู้ถกู จ้ าง
ดาเนินการเอง
39
68
การเก็บแผง การว่าจ้ าง
23
40
ดาเนินการเอง
34
60
การขาย
การขาย
การว่าจ้ าง
0
0
ลูกจ้ างประจา
57
100
การปรุง
การว่าจ้ าง
0
0
ลูกจ้ างประจา
57
100
การซักล้ าง การซักล้ าง การว่าจ้ าง
25
44
ลูกจ้ างประจา
32
56
จากตารางพบว่ารูปแบบของระบบเศรษฐกิจในพื ้นที่ มีการจ้ างแรงงานเพื่อให้ เข้ า
มาปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในกระบวนการต่างๆ ซึง่ ในทุกกระบวรการที่ว่าจ้ างจะเป็ นกลุม่ แรงงานรับจ้ าง
กลุ่มเดียวกันที่ เข้ ามาแทรงแทรงและรับจ้ างตังแต่
้ กระบวนการการตังร้้ านหรื อตังแผงหาบเร่
้
แผง
ลอย ส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจในพื ้นที่นนไม่
ั ้ ได้ เริ่ มต้ นการขายจากการลงสินค้ าในที่จดั เก็บรถเข็น

109
แต่เป็ นการเริ่ มต้ นกระบวนการขายบนพื ้นที่ขายได้ เลย อีกทังกระบวนการในการซั
้
กล้ างอุปกรณ์
จานชามนันจะเห็
้
นได้ ว่ามีการรับจ้ างในรู ปแบบธุรกิจที่เข้ ามาในกระบวนการนี ้ เช่นกันซึ่งถือเป็ น
การจัดการระบบพื ้นที่ด้วย ภาคเอกชนโดยการสร้ างข้ อตกลงการว่าจ้ างระหว่างผู้ประกอบการกับผู้
รับจ้ างในการปฏิบตั ิในกระบวนการนันๆ
้ โดยการตัดสินใจของผู้ประกอบการบนพื ้นที่เยาวราชทัง้ 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และรู ปแบบ
การค้ าแบบใหม่นนสามารถจ
ั้
าแนกได้ ดงั นี ้
การจัดจ้ างแรงงานของรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม

21%
39%

การตังแผง
้
การซักล้ าง
การจัดเก็บ

40%
รูปภาพ 39 การจัดจ้ างแรงงานของรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม
การจัดจ้ างแรงงานของรูปแบบการค้ าแบบใหม่

14%

41%

การตังแผง
้
การซักล้ าง

45%

รูปภาพ 40 การจัดจ้ างแรงงานของรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม

การจัดเก็บ
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ระบบเศรษฐกิ จ การจั ด จ้ างแรงงานในการด าเนิ น กระบวนการต่ า งๆ ของ
ผู้ประกอบการบนพื น้ ที่ เยาวราชทัง้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่ มี
รูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มีสดั ส่วนที่แตกต่างกัน โดยมีการจัดจ้ างใน
กระบวนการซักล้ าง กระบวนการจัดเก็บ และกระบวนการตังแผงตามล
้
าดับ
3. การตัดสินใจด้ านเศรษฐศาสตร์
การว่า จ้ า งแรงงานให้ เข้ ามาดาเนิ น กิ จกรรมในกระบวนการแทนปรากฎใน 3
กระบวนการ คือ การตังแผง
้
เก็บแผง และการซักล้ าง พบว่าผู้ประกอบการมักมีการเลือก รู ปแบบ
เศรษฐกิจเฉพาะอยู่ 4 รู ปแบบ คือ ไม่มีการจ้ างแรงงาน มีการจ้ างแรงงาน 1 กระบวน มีการจ้ าง
แรงงาน 2 กระบวนการ และมีการจ้ างแรงงานในทุกกระบวนการ สามารถจาแนกรู ปแบบได้ ดงั นี ้
1.ไม่มีการจ้ างแรงงาน จานวน 26 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 46 2. มีการจ้ างแรงงาน 1 กระบวนการ
จานวน 10 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 17 (การตัง้ 2 ร้ านค้ า การเก็บร้ าน 3 ร้ านค้ า การซักล้ าง 5 ร้ านค้ า)
3. มีการจ้ างแรงงาน 2 กระบวนการ จานวน 8 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 14 (การตังและเก็
้
บ 2 ร้ านค้ า
การเก็ บ ร้ านและซัก ล้ า ง 5 ร้ านค้ า การการตัง้ และซัก ล้ า ง 1 ร้ านค้ า ) 4. มี ก ารจ้ า งแรงงาน 3
กระบวนการ จานวน 13 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 23 พบว่าระบบเศรษฐกิจที่มีแรงงานเข้ ามาดาเนิน
กระบวนการแทนนัน้ มีความเป็ นอิสระทางด้ านการเลือกการจัดจ้ าง เช่น ผู้ประกอบการที่มีจดั จ้ าง
แรงงานในการตังแผงไม่
้
จาเป็ นต้ องจัดจ้ างเก็บแผงด้ วย
รู ปแบบเศรษฐกิ จระดับพืน้ ที่ มีรูปแบบของการจ้ างแรงงานในกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ ง แทนเป็ นส่ ว นใหญ่ ข องพื น้ ที่ ซึ่ ง การแทรกแทรงที่ มี ค วามส าคัญ ที่ สุ ดคื อ
กระบวนการซักล้ าง กระบวนการเก็บแผง และกระบวนการตังร้้ าน ตามลาดับซึ่งเป็ นการเข้ ามา
แทรกแทรงกระบวนการตามความสมัครใจของผู้ประกอบการที่มีการตกลงร่ วมกันกับผู้ให้ บริ การ
อาจสรุ ปได้ ว่ารู ปแบบเศรษฐกิจบนพืน้ ที่ถนนเยาวราชมีรูปแบบของการจ้ างแรงงานเพื่อให้ เกิด
ความคุ้มค่าในการดาเนินธุรกิจ และเสริ มศักยภาพให้ ธุรกิจของตนมีความพร้ อม เนื่องจากพื ้นที่
ถนนเยาวราชมีเวลาของการค้ าที่ ถูกกาหนดไว้ ส่ง ผลให้ ผ้ ูประกอบการมีการเลือกที่ จะว่าจ้ าง
แรงงานเข้ ามาดาเนินการแทนในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าทางด้ านเศรษฐกิจใน
ระบบแผงลอยอาหาร
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5.3.2.3 ด้ านสังคม
การวิเคราะห์ด้านสังคมระดับพื ้นที่เป็ นการวิเคราะห์กลุ่มประชากรในการดาเนิน
กิจกรรมตามกระบวนการการจัดตัง้ กระบวนการขาย กระบวนการซักล้ าง และกระบวนการจัดเก็บ
ตาราง 16 สรุปผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ในกระบวนการระดับพื ้นที่
กระบวรการ
จัดเก็บ

ขันตอน
้
ตังแผง
้

ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่
เจ้ าของธุรกิจ
เครื อญาติ
ลูกจ้ าง
แรงงานพม่า(รับจ้ าง)

(หน่วย)
39
12
23
18

เก็บแผง

เจ้ าของธุรกิจ
เครื อญาติ
ลูกจ้ าง
แรงงานพม่า(รับจ้ าง)

34
9
11
23

การขาย

การขาย

ซักล้ าง

ซักล้ าง

เจ้ าของธุรกิจ
เครื อญาติ
ลูกจ้ าง
ลูกจ้ างเพิ่มเติม
เครื อญาติ
ลูกจ้ าง
แรงงานพม่า(รับจ้ าง)

57
19
23
15
9
23
25

(จานวนคน) หมายเหตุ
39
18
25
ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ระบุจานวนได้
34
11
19
ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ระบุจานวนได้
57
28
25
52
9
23
ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ระบุจานวนได้

จากตาราง พบว่าด้ านสังคมระดับพื ้นที่มีประชากรในการดาเนินกิจกรรมของการ
จัดตังร้้ านค้ า การขาย การซักล้ าง และการจัดเก็บร้ านค้ าในกระบวนการ สามารถจาแนกประชากร
อยู่ในภาคของแรงงานลูกจ้ างประจามีจานวน 23 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 40 และภาคของแรงงานการ
ว่าจ้ างให้ มาดาเนินกระบวนการแทนมีจานวนที่แตกต่างกันในแต่ละกระบวนการ เช่น กระบวนการ
ตังแผงมี
้
จานวน 18 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 32 กระบวนการเก็บแผงมีจานวน 23 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 40
กระบวนการซักล้ างมีจานวน 25 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 44 อีกทังยั
้ งสามารถสรุปได้ ว่ากิจการจะมีการ
ดาเนินกระบวนการทังระบบมี
้
จานวน 26 ร้ านค้ าหรื อร้ อยละ 46 และส่วนที่เหลือ 31 ร้ านค้ าหรื อ
ร้ อยละ54 จะมีการว่าจ้ าง ดังนันพื
้ ้นที่เยาวราชจึงเป็ นพื ้นที่ที่มีการพึง่ พาสังคมแรงงานรับจ้ าง
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5.3.3 ปั จจัยที่มีผลต่อรูปแบบของกระบวนการการค้ าอาหารข้ างทาง
ความสัมพันธ์ ทางด้ านกระบวนการการประกอบอาหารจากการสัมภาษณ์ มีปัจจัยการ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ ในแต่ละกระบวนการนับแต่ กระบวนการจัดเตรี ยม กระบวนการจัดซื ้อ
กระบวนการจัดตังแผง
้
กระบวนการขาย กระบวนการซักล้ าง และกระบวนการจัดเก็บแผง มีผล
ดังนี ้
ปั จจัยในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
30

26

Axis Title

25
20
15

13

15
9

10

13

12

8

8

8

5
0

2

0

0
ที่จดั ซื ้อ

ที่จดั เตรี ยม

Axis Title

เศรษฐศาสตร์

สถานที่

แผนนโยบาย

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

เวลา

อื่นๆ

รูปภาพ 41 ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ประกอบการในกระบวนการระดับเมือง
ผลการสารวจภาคสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถจาแนกปั จจัยในการตัดสินใจ
ในการไหลของกิจกรรมในกระบวนการระดับเมืองได้ ดงั นี ้
- ปั จจัยในกระบวนการจัดเตรี ยม
อันดับ 1 ความคิดเห็น อันดับ 2 สถานที่ จานวน 13 ร้ อยละ 23
- ปั จจัยในกระบวนการจัดซื ้อ
อันดับ 1 เศรษฐศาสตร์ จานวน 15 ร้ อยละ 26 อันดับ 2 เวลา จานวน 13 ร้ อยละ 23
การตัดสินใจในการเลือกทาเล และการไหลของกิจกรรมของแต่ละกระบวนการมีการให้
ความคิดเห็นผ่านผู้ประกอบการพบว่า ปั จจัยด้ านเศรษฐศาสตร์ เช่น ทางด้ านราคาวัตถุดิบและค่า
ขนส่ง ปั จจัยด้ านเวลา เช่น การควบคุมทางด้ านเวลา และการมีเวลาในการดาเนินการที่มีต้องใช้
เวลาในแต่ละกระบวนการมาก ปั จจัยด้ านความคิดเห็นและปั จจัยประกอบในด้ านของขนาด
กิจการมีผลในการเลือกตัดสินใจของผู้ประกอบการในกระบวนการการประกอบอาหารในรู ปแบบ
โครงข่ายเมือง
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กระบวนการตัด สิ น ใจของกระบวนการระดับ เมื อ งพบว่ า ทัง้ กระบวนการจัด เตรี ย ม
กระบวนการจัดซื ้อ และกระบวนการจัดตังมี
้ ผลมีผลพวงมาจากรู ปแบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นที่เข้ ามา
กระทบต่ อ ผู้ป ระกอบการ จากการพัฒ นาสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วบนพื น้ ที่ ย่ า นเยาวราช ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการเลือกตัดสินใจในความคิดเห็นส่งผลให้ มีการเลือกทาเลที่ตงจุ
ั ้ ดเริ่ มต้ นกระบวนการ
จากความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสินใจ อีกทังกระบวนการจั
้
ดซื ้อ และกระบวนการจัดตัง้ พบว่ามี
ปั จจัยทางด้ านเวลาเป็ นปั จจัยสาคัญเนื่องจากการถูกบังคับด้ วยเวลาของตลาด และเวลาของการ
ค้ าขายบนย่านเยาวราช ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลจากภายนอกเข้ ามากระทบต่อการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการ จะสืบเนื ้องต่อไปยังความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการระดับพื ้นที่พบว่ามีการว่าจ้ าง
แรงงานให้ เข้ ามาดาเนินกระบวนการแทนตังแต่
้ กระบวนการจัดตังแผง
้
กระบวนการซักล้ าง และ
กระบวนการจัดเก็บ ซึ่งปั จจัยการตัดสินใจในพื ้นที่จึงปรากฏว่าผู้ประกอบการที่มีการเลือกให้ เกิด
การว่าจ้ างแรงงานให้ เข้ ามาดาเนินกระบวนการแทน และผู้ประกอบการที่ไม่มีการว่าจ้ างแรงงานให้
เข้ ามาดาเนินกระบวนการแทน มีปัจจัยที่แตกต่างกันดังนี ้
ปั จจัยในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
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เศรษฐศาสตร์

สถานที่

แผนนโยบาย

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

เวลา

อื่นๆ

รูปภาพ 42 ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ประกอบการในกระบวนการระดับพื ้นที่
ปั จจัยการตัดสินใจในกระบวนการต่างๆ มีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างรูปแบบการว่าจ้ าง
แรงงานให้ เข้ ามาด าเนิ น กระบวนการ กั บ รู ป แบบไม่ มี ก ารว่ า จ้ างแรงงานให้ เ ข้ า มาด าเนิ น
กระบวนการ พบว่ากระบวนการจัดตังแบบท
้
าเองจะมีการตัดสินใจบนฐานของสถานที่ที่ระยะอยู่
ใกล้ แหล่งพักอาศัยหรื อแหล่งจัดเตรี ยมของตน แต่ในส่วนของการจัดตังแบบจ้
้
างจะมีปัจจัยในการ
ตัดสินใจด้ านข้ อจากัดของเวลาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง และกระบวนการซักล้ างและจัดเก็บแบบทาเองจะ
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มีแนวโน้ มทิศทางใกล้ เคียงกันคือปั จจัยทางด้ านขนาดของกิจการที่สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้ เองอีกทัง้ กระบวนการซักล้ างและจัดเก็บแบบจ้ างจะมีการคานึงถึงด้ านข้ อจากัดของสถานที่
ความคิดเห็นส่วนตัวเป็ นปั จจัยหลักจากความไม่สะดวก และข้ อจากัดบนสถานที่ขายที่ไม่เอื ้อต่อ
กิจกรรมนันๆ
้ จึงอาจสรุปได้ วา่ การว่าจ้ างแรงงานให้ เข้ ามาดาเนินกระบวนการแทน มีผลต่อปั จจัยที่
สร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประกอบอาหารมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปเช่นกัน
5.4 สรุ ปโครงข่ ายกิจกรรมของแผงลอยในบริบทเมือง
จากการรวบรวมข้ อ มูล ด้ า นสถานที่ การเข้ า ถึ ง สถานที่ รู ป แบบล าดับ ของกิ จ กรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมการค้ าหาบเร่ แผงลอยที่ปรากฏบนพืน้ ที่เมืองในพืน้ ที่ศึกษาย่านเยาวราช
สามารถอธิบายรู ปแบบปรากฏการณ์ หาบเร่ แผงลอยในรู ปแบบโครงข่ายที่สานเข้ ากับพื ้นที่เมือง
พบว่ารู ปแบบของการค้ าหาบเร่ แผงลอยไม่ใช่เพียงกิจกรรมการค้ าที่ใช้ พื น้ ที่เพื่อการค้ าบนเส้ นทาง
เดินเท้ าเท่านัน้ แต่มีรูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องนับแต่กระบวนการจัดซื ้อ กระบวนการจัดเตรี ยม
กระบวนการตังร้้ าน กระบวนการขาย การบวนการซักล้ าง และกระบวนการจัดเก็บ ซึ่งในแต่ละ
กระบวนการมักมีการใช้ พื ้นที่เมืองทังพื
้ ้นที่ภายในอาคารและพื ้นที่ลานว่างเพื่อดาเนินกิจกรรมใน
กระบวนการทังสิ
้ ้น

สถานที่

กระบวนการ

กระบวนการระดับเมือง

กระบวนการระดับพื้นที่

กระบวนการ
จัดซื้อ

กระบวนการ
จัดเตรียม

กระบวนการ
จัดตั้ง

กระบวนการ
ขาย

กระบวนการ
ซักล้าง

กระบวนการ
จัดเก็บ

ตลาด

ทีพ
่ ักอาศัย

ทีพ
่ ักอาศัย

พื้นทีข
่ าย
และพื้นทีป
่ รุง

ทีพ
่ ักอาศัย

ทีพ
่ ักอาศัย

ไกดัง
และห้องเย็น

สถานทีอ
่ ื่น
ไมใชทีพ
่ ักอาศัย

สถานที่
เก็บรถเข็น

บนพื้นทีข
่ าย

สถานที่
เก็บรถเข็น

แหลงวัตถุดบ

ทีซ
่ ักล้างรวม

รูปภาพ 43 ความสัมพันธ์เชิงกระบวนการและการใช้ สถานที่
โครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารในบริ บทเมือง มีโครงสร้ างในรู ปแบบโครงข่ายของ
กิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงจากระดับเมืองสู่ระดับพื ้นที่ และยังเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม
กระบวนการ 3 ช่วงได้ แก่ 1.กิจกรรมการซื ้อขายวัตถุดิบบนแหล่งจัดซื ้อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
จัดเตรี ยมบนแหล่งที่อยู่อาศัยหรื อแหล่งที่จดั เตรี ยม 2.กิจกรรมการเคลื่อนที่จากแหล่งจัดเตรี ยมเข้ า
หากิจกรรมการขายบนแหล่งขาย 3.กิจกรรมการขายบนแหล่งขายเชื่อมโยงกับกิจกรรมการจัดการ
บนแหล่ง ซัก ล้ า งและการจัด เก็ บ ซึ่ง เป็ น โครสสร้ างของกระบวนการเพื่ อ การค้ า แต่รู ป แบบที่
หลากหลายตามปั จจัยที่เข้ ามาส่งผลต่อการไหลของกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ
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5.4.1 สรุปความสัมพันธ์ของกิจกรรมการค้ าอาหารข้ างทางกับโครงข่ายเมือง

รูปภาพ 44 รูปแบบความสัมพันธ์ของกิจกรรมในเชิงกระบวนการ
ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมในกระบวนการการปรุ งอาหารในรู ปแบบโครงข่ายเมืองโดยมี
กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยอาหารบนถนนเยาวราชเป็ น กลุ่มในการศึกษา โดยการเชื่ อมโยง
ระหว่างกิจกรรมกระบวนการ 3 ช่วงได้ แก่ 1.กิจกรรมการซื ้อขายวัตถุดิบบนแหล่งจัดซื ้อเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการจัดเตรี ยมบนแหล่งที่อยู่อาศัยหรื อแหล่งที่จดั เตรี ยม 2.กิจกรรมการเคลื่อนที่จากแหล่ง
จัดเตรี ย มเข้ า หากิ จกรรมการขายบนแหล่งขาย 3.กิ จกรรมการขายบนแหล่งขายเชื่ อมโยงกับ
กิจกรรมการจัดการบนแหล่งซัก ล้ างและการจัดเก็บ โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ า
แผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ โดยสามารถสรุ ปลักษณะโครงข่ายกิจกรรมที่สานกัน
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เป็ นระบบบนพื ้นที่เมืองโดยมีความสัมพันธ์ ที่สอดคล้ องกันระหว่างการใช้ พื ้นที่ที่ใช้ ดาเนินกิจกรรม
ในแต่ละกระบวนการกับระบบเศรษฐกิ จ และระบบสังคม โดยความสัมพันธ์ ของกิ จกรรมการ
ประกอบอาหารมีการความสัมพันธ์ใน 2 ระดับ คือ ความสัมพันธ์ของกระบวนการระดับเมือง และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการระดับพื ้นที่
1. ความสัมพันธ์ของกระบวนการระดับเมือง
กระบวนการจัดซื้อ/จัดเตรียม

กระบวนการระดับเมือง

ตลาด

41%

สถานที่
จัดเตรียม

ตลาด

ตลาด
สถานที่
จัดเตรียม

โกดัง
ห้องเย็น

สถานที่
จัดเตรียม

44%

ตลาด

ฟาร์ม
สถานที่
จัดเตรียม

15%

ฟาร์ม

(จ้ างงาน)

รูปภาพ 45 ความสัมพันธ์เชิงกระบวนการระดับเมือง
กระบวนการระดับเมืองเป็ นการเชื่อมโยงพื ้นที่เมืองที่ดาเนินกิจกรรม การจัดเตรี ยม การ
จัดซื ้อ และการขาย โดยความสัมพันธ์ ของกระบวนการประกอบอาหาร จะเริ่ มต้ นกระบวนการ
ตังแต่
้ การเลือกทาเลที่ตงจากการโยกย้
ั้
ายที่พกั อาศัยมายังสถานที่จดั เตรี ยม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น
บนพืน้ ที่ย่านเยาวราช คือ การเข้ ามาของกลุ่มลงทุนใหม่ เห็นได้ จากกระบวนการการโยกย้ าย
สถานที่พกั อาศัย และสถานที่จดั เตรี ยม โดยพบว่าผู้ประกอบการในพื ้นที่มีจานวนถึง 38 รายหรื อ
ร้ อยละ 67 มีโยกย้ ายเข้ ามาแบบถาวร กึ่งถาวร และแบบชัว่ คราวมายังพื ้นที่โดยรอบแหล่งขาย ซึง่
ลักษณะของกลุม่ ลงทุนใหม่นนั ้ คือ กลุม่ ผู้ประกอบการที่มีการลงทุน และเคลื่อนที่เข้ าหาตลาดหรื อ
กลุม่ เป้าหมาย (ลูกค้ า)
(1) ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการซื ้อขายวัตถุดิบบนแหล่งจัดซื ้อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
จัดเตรี ยมบนแหล่งที่อยูอ่ าศัยหรื อแหล่งที่จดั เตรี ยม ถือเป็ นกระบวนการที่เป็ นการนาเข้ าวัตถุดิบเข้ า
สูก่ ระบวนการเตรี ยมความพร้ อมของวัตถุดิบให้ เป็ นสินค้ า พบว่าในภาพรวมของผู้ประกอบการแผง
ลอยอาหารทังหมด
้
มี การเลือกซื ้อวัตถุดิบบนแหล่งจัดซื ้อในละแวกสถานที่พกั อาศัยหรื อสถานที่
จัดเตรี ยม อีกทัง้ ยังเป็ น การผูกขาดตลาดใดตลาดหนึ่งหรื อผู้ค้าร้ านใดร้ านหนึ่งเป็ นหลัก เป็ นเจ้ า
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ประจา แต่กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม บางส่วนมีการ
ติดต่อซื ้อขายกับแหล่งวัตถุดิบ หรื อฟาร์ มโดยตรง
(2) ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเคลื่อนที่จากแหล่งจัดเตรี ยมเข้ าหากิจกรรมการขายบน
แหล่งขาย มีการเคลื่อนที่ระหว่างกระบวนการในระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน เนื่องจากเยาวราชเป็ น
รูปแบบการค้ าที่หมุนเวียนร้ านค้ า จึงส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการแผงลอยอาหารเดินทางเข้ าสูพ่ ื ้นที่ขาย
พร้ อมกันในช่วงเวลาของการค้ า โดยผู้ประกอบการทัง้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผง
ลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบ
การค้ าแบบใหม่ มีการเคลื่อนที่เข้ ามายังพื ้นที่ขายในรู ปแบบที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ มจะเดินทางเข้ ามายังพื ้นที่ขายด้ วยลักษณะของ
รถเข็นเป็ นหลัก ส่วนกลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มีการใช้
รถยนต์สว่ นตัวเป็ นหลัก
2. ความสัมพันธ์ของกระบวนการระดับพื ้นที่

(จ้ างงาน)

รูปภาพ 46 ความสัมพันธ์เชิงกระบวนการระดับพื ้นที่
(1) ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมการขายบนแหล่งขายเชื่อมโยงกับกิจกรรมการจัดการบน
แหล่งซักล้ างและการจัดเก็บ ซึ่งความสัมพันธ์ ของการจัดการนัน้ เกิดขึ ้นใน 3 ช่วงเวลา คือ ช่วง
จัดเตรี ยมสถานที่ ช่วงการขาย และช่วงการจัดเก็บ
- ช่วงจัดเตรี ยมสถานที่มีความสัมพันธ์กบั สถานที่จดั เก็บรถเข็น ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่
2 พืน้ ที่ คือ พืน้ ที่ จัดเก็ บรถเข็นจากการที่ผ้ ูประกอบการมีการดาเนินการตัง้ แผงลอยจัดเตรี ยม
สถานที่ด้วยตนเอง และบนแหล่งขายเกิดจากการที่มีการจัดจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินการตังแผง
้
แทน โดยผู้ประกอบการทัง้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ า
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แบบดังเดิ
้ ม และกลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในช่วงนี ้ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกันกัน โดยส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอย
อาหารทังหมด
้
มักมีความสัมพันธ์ ช่วงของการตังแผง
้
จากการที่มีการดาเนินการตังแผงลอยและ
้
จัดเตรี ยมสถานที่ด้วยตนเอง
- ช่วงการขาย เป็ นช่วงเวลาที่มีการดาเนินกระบวนการขาย และกระบวนการซักล้ างที่
ดาเนินไปควบคู่พร้ อมกัน ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่ 2 พื ้นที่ คือ พื ้นที่ซกั ล้ างบนแหล่งขาย หรื อ ที่
พักอาศัยจากการที่ผ้ ูประกอบการมีการดาเนินการซักล้ างอุปกรณ์ จานชามด้ วยตนเอง และใน
กระบวนการซักล้ างมีการจัดจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินการซักล้ างแทน โดยผู้ประกอบการทัง้ 2 กลุม่
คื อ กลุ่ ม ผู้ ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่ มี รู ป แบบการค้ าแบบดั ง้ เดิ ม และกลุ่ ม
ผู้ป ระกอบการร้ านค้ า แผงลอยอาหารที่ มี รู ป แบบการค้ า แบบใหม่ มี สัด ส่ ว นของการด าเนิ น
กระบวนการที่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม มักมีการใช้ พื ้นที่บน
แหล่งขายในการซักล้ าง หรื อการนากลับที่พกั อาศัยเพื่อทาการซักล้ างในกรณีที่ที่พกั อาศัยหรื อที่
จัดเตรี ยมมีระยะทางที่สามารถเดินไปกลับได้ แต่กลุม่ ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่มกั
มีการจัดจ้ างแรงงานในการซักล้ างในสถานที่อื่น
- ช่วงการจัดเก็ บ แผงลอย เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึน้ ในช่วงสิน้ สุดกิ จกรรมการค้ า ซึ่ง มี
ความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ จดั เก็บรวมรถเข็นบริ เวณ ลานโรงเรี ยนเผยอิง โรงหนังคาเธ่ย์ ลานศาลเจ้ า
และข้ างวัดบาเพ็ญจิต เป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ มีการดาเนินกระบวนการจัดเก็บรถเข็นด้ วยตนเอง และใน
กระบวนการจัดเก็บมีการจัดจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินการจัดเก็บแทน โดยผู้ประกอบการทัง้ 2 กลุม่
คื อ กลุ่ ม ผู้ ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่ มี รู ป แบบการค้ าแบบดั ง้ เดิ ม และกลุ่ ม
ผู้ประกอบการร้ านค้ า แผงลอยอาหารที่ มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ โดยสัดส่วนของการดาเนิน
กระบวนการที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม มักมีการดาเนินการด้ วย
ตนเองเป็ นหลักถึงร้ อยละ 65 ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่มกั มีการจัดจ้ าง
แรงงานในการจัดเก็บร้ อยละ 65
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พบว่าความสัมพันธ์ ของกิจกรรมการค้ าอาหารข้ างทางกับโครงข่ายเมืองในของแต่ละกลุม่
ผู้ประกอบการมีโครงสร้ างของการค้ าที่มีรูปแบบความสัมพันธ์มีความหลากหลายจากปั จจัยในแต่
ละกระบวนการที่แตกต่างกัน แต่สามารถจาแนกประเภทของรู ปแบบความสัมพันธ์ ได้ 2 ประเภท
ได้ แก่
รู ปแบบที่ 1 รู ปแบบความสัมพันธ์ ที่มีการใช้ พื ้นที่บนแหล่งการค้ าเป็ นพื ้นที่สาคัญ โดย
พบว่าเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ที่มีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ บนแหล่งขายโดยกลุ่มผู้ประกอบการ
รูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ มมีความสัมพันธ์บนแหล่งขายมากกว่ากลุม่ ผู้ประกอบการรูปแบบการค้ า
แบบใหม่ เนื่องจากในแต่ละสถานที่ที่ ใช้ ในการดาเนินกระบวนการจะอยู่ภายในละแวกแหล่งขาย
ทังสิ
้ ้น ทังพื
้ ้นที่การจัดเตรี ยม พื ้นที่การจัดซื ้อ พื ้นที่การซักล้ างรวมถึงพื ้นที่การจัดเก็บ ผู้ประกอบการ
ในกลุม่ นี ้เลยมีการมุ้งเน้ นพื ้นที่ขายเป็ นสาคัญ แต่ยงั มีการปรากฎตัวของกลุม่ ผู้ประกอบการรูปแบบ
การค้ าแบบใหม่ที่มีความสัมพันธ์ บนแหล่งขาย เป็ นเพียงการใช้ พื ้นที่บนแหล่งขายในการดาเนิน
กิจกรรมการซักล้ างเพียงกระบวนการเดียวนอกเหนือจากการขาย
รูปแบบที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์กบั การใช้ การจัดจ้ างแรงงานทดแทน โดยพบว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์กบั การใช้ การจัดจ้ างแรงงานทดแทนในกระบวนการต่างๆนัน้ ซึง่ มีกลุม่ ผู้ประกอบการ
รู ปแบบการค้ าแบบใหม่มีรูปแบบความสัมพันธ์ ในการจัดจ้ างแรงงานเข้ ามาในกระบวนการต่างๆ
มากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการรู ปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ มทังในกระบวนการขาย
้
การจัดตังแผงลอย
้
การซักล้ างอุปกรณ์ แต่ยงั มีการปรากฎตัวของกลุ่มผู้ประกอบการรู ปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ มที่มี
ความสัมพันธ์แบบจัดจ้ าง ซึง่ เป็ นเพียงการจัดจ้ างในกระบวนการซักล้ างเป็ นหลัก
รูปแบบความสัมพันธ์ของโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารนันมี
้ รูปแบบหลักที่มีผลต่อ
สถานที่แหล่งขาย โดยความสัมพันธ์ของการใช้ พื ้นที่ในละแวกแหล่งขายในการดาเนินกระบวนการ
ต่างๆอย่างเข้ มข้ นในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการพักอาศัยหรื อสถานที่จดั เตรี ยมแถวแหล่งขาย แต่
ความสัมพันธ์ ของพืน้ ที่ที่ม้ ุงเน้ นการจัดจ้ างจะเกิดขึน้ กับผู้ประกอบการที่มีสถานที่จัดเตรี ยมใน
ระยะไกลเป็ นองค์ประกอบหลัก ซึง่ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
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5.4.2 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ในระบบโครงข่ายเมือง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งกระบวนการการประกอบอาหารในรู ป แบบโครงข่ า ย เป็ น การ
เคลื่อนที่ระหว่างสถานที่ที่ดาเนินกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ ซึง่ การเคลื่อนที่นนมี
ั ้ การขับเคลื่อน
ระบบด้ วยปั จจัยที่แตกต่างกันนั บแต่ปัจจัยของกระบวนการเลือกทาเลที่ตงั ้ ของสถานที่เริ่ มต้ น
กระบวนการหรื อแหล่งจัดเตรี ยม ปั จจัยของการเคลื่อนที่ไปยังกลุ่มตลาด ปั จจัยของกระบวนการ
ก่อนและหลังคือการค้ าจัดตังแผงและจั
้
ดเก็บ ปั จจัยของกระบวนการระหว่างการดาเนินกิจกรรมคือ
การขายและ ซักล้ าง โดยสามารถจาแนกปั จจัยแต่ละขันของกระบวนการ
้

รูปภาพ 47 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ของกิจกรรมในระบบโครงข่าย
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการจัดเตรี ยมกับแหล่งจัดซื ้อวัตถุดิบ
เกิดขึ ้นจาก ปั จจัยทางด้ านวัตถุดิบเนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบของสดจึงมีการจัดซื ้อ
ในทุกๆวัน ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการเลือกตลาดในละแวกสถานที่จดั เตรี ยมเป็ นหลัก ยกเว้ นเสียแต่
วัตถุดิบที่สามารถเก็บได้ นานผู้ประกอบการจะทาการซื ้อวัตถุดิบครัง้ ละจานวนมาก จะซื ้อเพียง
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ อีกทังปั
้ จจัยของความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ ด้ านราคา ด้ านราคาค่า
ขนส่ง เห็นได้ จากตลาดที่ผ้ ปู ระกอบการมีการจัดซื ้อเป็ นกลุม่ ตลาดค้ าส่งเป็ นหลัก จึงทาให้ ข้อจากัด
ของการเคลื่อนที่ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านระยะเวลาของตลาดที่มีอยู่อย่างจากัด อาจจะกล่าวได้
ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการจัดเตรี ยมสู่กระบวนการจัดซื ้อหรื อการเคลื่อนที่เข้ าหาตลาด
ขึ น้ อยู่กับ ระยะเวลาตลาดเป็ น ปั จ จัย หลัก ส่ ง ผลให้ ก ารตัด สิ น ใจของกิ จ การไม่ ไ ด้ ขึ น้ อยู่กับ
ผู้ประกอบการเพียงผู้เดียว ดังเช่นรู ปแบบการค้ าแบบดัง่ เดิมที่ผ้ ปู ระกอบการเป็ นผู้ตดั สินใจในการ
เคลื่อนที่ในทุกกระบวนการ
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2. ปั จจัยที่สง่ ผลความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเคลื่อนที่จากแหล่งจัดเตรี ยมเข้ าหากิจกรรม
การขายบนแหล่งขาย เกิดขึ ้นจากปั จจัยทางด้ านระยะเวลาเป็ นองค์ประกอบหลัก จากการที่
เยาวราชมีระยะเวลาในการทาการค้ าที่แน่นอน และมีอยูจ่ ากัดจึงส่งผลให้ เกิดการเคลื่อนที่ทงระบบ
ั้
พร้ อมกั น รวมถึ ง ปั จจั ย ของระยะทาง มี ผ ลต่ อ รู ป แบบของการเคลื่ อ นที่ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม
ผู้ประกอบการ
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของกิจกรรมในช่วงของการจัดเตรี ยมสถานที่โดยผล
ของผู้ประกอบการร้ านค้ า แผงลอยอาหารที่ มีรูปแบบการค้ าแบบดัง้ เดิม มักมี ปั จ จั ย ทางด้ า น
ระยะทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากระยะทางของสถานที่จดั เตรี ยมอยู่ใกล้ แหล่งขายจึงใช้ เวลาในการ
เดินทางน้ อยจึงส่งผลให้ มีการเลือกการดาเนินการตังแผงเอง
้
แต่ผ้ ูประกอบการร้ านค้ าแผงลอย
อาหารที่ มี รู ป แบบการค้ า แบบใหม่ มี ก ารค านึง ถึ ง ปั จจั ย ทางด้ า นเวลา เป็ น หลัก เนื่ อ งจาก
ระยะเวลาการค้ าของเยาวราชมีเวลาแน่นอนจึงส่งผลให้ ผ้ ูประกอบการกลุ่มนีเ้ พื่อเวลาในการ
ดาเนินกระบวนการจัดตัง้
3. แหล่งขายกับแหล่งซักล้ าง โดยมีปัจจัยในกระบวนการที่แตกต่างกันแต่อยู่บนฐานของ
ปั จจัยทางด้ านสถานที่ เนื่องจากพื ้นที่เยาวราชมีสถานที่ที่มีอยูอ่ ย่างจากัดจึงมีผลในการตัดสินใจ
ในกระบวนการซักล้ าง เพราะ หากมีการซักล้ างบนแหล่งขายย่อมสร้ างให้ เกิดปั ญหาความสกปรก
บนแหล่ง ขายได้ ซึ่ง ส่ง ผลให้ มี ก ารน ากลับ ไปซัก ล้ างในที่ พัก อาศัยที่ มี ร ะยะทางอยู่ใ นระยะที่
สามารถเดินขนส่งอุปกรณ์ในการซักล้ างได้ อย่างสะดวกดังนันปั
้ จจัยด้ านระยะทางจึงมีผลในการ
ตัดสินใจอีกส่วนหนึ่ง แต่จะมีผ้ ปู ระกอบการอยู่ส่วนหนึ่งที่คานึงถึง ปั จจัยทางด้ านระยะเวลา จึง
เกิดการจัดจ้ างแรงงานเข้ ามาซักล้ างบนแหล่งซักล้ างรวม เพื่อแรกมาด้ วยระยะเวลาในการทามาหา
กิน
4. แหล่งขายกับการจัดเก็บ ปั จจัยที่ส่งผลกับโครงข่ายกิจกรรมในช่วงสิ ้นสุดกิจกรรมการ
ขายโดยผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บรถเข็นด้ วยตนเองจะมีการคานึงถึง ปั จจัยทางด้ านความ
คุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นสาคัญ อีกทังส่
้ วนใหญ่และผู้ประกอบการทังหมดจะค
้
านึงถึง ปั จจัย
ทางด้ านระยะทางอีกด้ วยเห็นได้ จากหากผู้ประกอบการที่อยู่ในละแวกมักมีการจัดเก็บรถเข็นด้ วย
ตนเองแต่หากผู้ประกอบการที่มีที่พกั อาศัยอยูไ่ กลย่อมมีการจัดจ้ างแรงงานในการจัดเก็บเป็ นหลัก
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ในระบบโครงข่ายเมือง เป็ นปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อการตัดสินใจให้ กบั ผู้ประกอบการในกลุม่ ต่างๆ ซึง่ อยูบ่ นฐานของปั จจัยทางด้ านเศรษฐศาสตร์
ปั จจัยทางด้ านขนาดของกิจการ และ ปั จจัยทางด้ านงบประมาณ ที่มกั ส่งผลต่อการจัดจ้ าง
แรงงานในภาคส่วนต่างๆอีกด้ วย

บทที่ 6
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เป็ นงานวิจยั เชิงประจักษ์ ที่จะมีการศึกษาปรากฎการณ์หาบเร่แผงลอย
ในรู ป แบบโครงข่ า ยกิ จ กรรม กรณี ศึก ษาย่ า นเยาวราช จะเป็ น การศึก ษาที่ ค ลอบคลุม ในทุก
กระบวนการที่เกิดขึ ้นในการค้ าหาบเร่ แผงลอยอาหาร รู ปแบบของสถานที่ รู ปแบบการไหลของ
กิจกรรมในแต่ละกระบวนการ และปั จจัยที่ส่งผลในการเคลื่อนที่ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงกระบวนการนามาซึง่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดงั นี ้
1. ศึกษาโครงข่ายกิจกรรมของร้ านค้ าแผงลอยอาหารข้ างทางในบริบทของความเป็ นเมือง
2. ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมแผงลอยอาหารข้ างทางในเชิงกระบวนการประกอบอาหาร
กับโครงข่ายเมือง
3. ปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ของกิจกรรมแผงลอยอาหารข้ างทางใน
ระบบโครงข่ายเมือง
4. อภิปรายผล และนาเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้
วิทยานิพนธ์ ฉบันนี ้เป็ นการศึกษาเพื่อนาไปสู่ชดุ ข้ อมูลที่สามารถนาไปสู่การจัดการการแก้
ไปปั ญหา หรื อข้ อเสนอแนะในการออกแบบ รวมถึงนโยบายในการจัดการของพืน้ ที่ ที่สามารถ
ครอบคลุมในทุกกระบวนการ สามารถตอบโจทย์ ต่อการพัฒนาในทุกด้ านได้ อย่างยั่งยืน และ
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการได้ อย่างแท้ จริง
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6.1 โครงข่ ายกิจกรรมของร้ านค้ าแผงลอยอาหารข้ างทางในบริบทของความเป็ นเมือง
จากการศึกษารู ปแบบโครงข่ายกิจกรรมของร้ านค้ าแผงลอยอาหารข้ างทางในบริ บทของ
ความเป็ นเมืองพบว่า กิจกรรมการค้ าหาบเร่ แผงลอยอาหารมีรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ พืน้ ที่ในการ
ดาเนินการตามกระบวนการในขัน้ ตอนต่างๆ นับแต่กระบวนการจัดซื ้อ กระบวนการจัดเตรี ยม
กระบวนการตัง้ ร้ าน กระบวนการขาย กระบวนการซัก ล้ าง และกระบวนการจั ด เก็ บ ซึ่ ง
ปรากฎการณ์หาบเร่ แผงลอยเป็ นรู ปแบบของโครงข่ายกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ เชิงกระบวนการ
การประกอบอาหารบนพื ้นที่เมืองที่มิได้ เกิดบนเส้ นทางเดินเท้ าเพียงเท่านัน้ โดยความสัมพันธ์ ที่
เกิดขึ ้นสามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์ได้ เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับเมื อง และระดับพื ้นที่ ซึง่ ในแต่ละ
ระดับจะมีการไหลของกิจกรรมอย่างหลากหลาย ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยในแต่ละด้ านที่แตกต่างกัน ที่จะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การไหลของกิ จ กรรมในกระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น ปั จ จั ย ทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ปั จจัยทางด้ านเวลาของการถูกควบคุม ปั จจัยของการเข้ า มาของกลุม่ ธุรกิจที่เข้ ามา
ดาเนิ น กระบวนการแทน อี ก ทัง้ ยังพบว่าหาบเร่ แผงลอยนัน้ เป็ นหน่ วยธุรกิ จที่ ไม่ได้ สัมพันธ์ กัน
ทางเดินเท้ าเพียงเท่านัน้ แต่กลับมีความผูกพันกับหน่วยธุรกิจที่หลากหลายประกอบด้ วย 6 กลุ่ม
หลัก ได้ แก่ 1.กลุ่มธุรกิจภาคการตลาด คือ ธุรกิจการค้ าขายวัต ถุดิบที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นแค่ตลาดแต่ยงั
พบบนแหล่งโกดังเก็บวัตถุดิบ ห้ องเย็น และแหล่งวัตถุดิบหรื อฟาร์ ม 2.กลุม่ ธุรกิจภาคการขนส่ง คือ
กลุม่ สามล้ อรับจ้ างขนส่งวัตถุดิบ 3.กลุม่ ธุรกิจการซื ้อขายสาธารณูปโภคพื ้นฐาน คือ ร้ านค้ าที่มีหน้ า
ร้ านอยู่บนถนนเยาวราชที่มีการขายไฟฟ้า และน ้าประปาให้ กับผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย 4.กลุ่มธุรกิจ
รับจ้ างตังแผงและเก็
้
บแผง คือ กลุม่ แรงงานรับจ้ างที่เข้ ามาดาเนินการตามกระบวนการตังแผงและ
้
เก็บแผงตามข้ อตกลงระหว่างผู้ค้ากับผู้ให้ บริ การ 5.กลุ่มธุรกิจรับจ้ างล้ างจาน คือ กลุ่มแรงงาน
รับจ้ างที่เข้ ามาดาเนินการตามกระบวนการซักล้ างอุปกรณ์ตามข้ อตกลงระหว่างผู้ค้ากับผู้ให้ บริ การ
6.กลุม่ ธุรกิจการให้ เช่าพื ้นที่ดาเนินกระบวนการ คือ ผู้ที่ให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการจัดเตรี ยม การจัดเก็บ
รู ปแบบโครงข่ายของกิจกรรมแผงลอยอาหารในภาพรวม สรุ ปได้ ว่าแผงลอยอาหารใน
บริ บทของประเทศไทยที่ มิใช่กิจ กรรมการค้ าที่ เกิ ดขึน้ บนทางเดินเท้ าเพียงเท่านัน้ แต่ปรากฎ
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้ องกับหาบเร่ แผงลอยที่สานกันอย่างเป็ นโครงข่าย ที่ปรากฏในโครงข่าย
ระดับของเมือง และโครงข่ายระดับพื ้นที่ ซึง่ มี โครงสร้ างความสัมพันธ์ตามหลักการเพื่อการค้ า จาก
แหล่งตลาด แหล่งจัดเตรี ยม แหล่งขาย แหล่งซักล้ าง และแหล่งเก็บ อีกทังแผงลอยอาหารยั
้
งมิใช่
ธุรกิจการค้ าที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวบนทางเดินเท้ าเพียงเท่านัน้ แต่จะผูกพันกับธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆ
และแรงงานอีกหลายภาคส่วน ที่จะช่วยและส่งเสริมกิจกรรมการค้ าให้ เกิดรูปแบบที่มีความสัมพันธ์
กันบนพื ้นที่เมือง
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รูปภาพ 48 รูปแบบโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหาร
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6.2 ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมแผงลอยอาหารข้ างทางในเชิงกระบวนการประกอบอาหาร
กับโครงข่ ายเมือง
รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง กิ จ กรรมในกระบวนการต่ า งๆ นับ แต่ ก ระบวนการจัด ซื อ้
กระบวนการจัดเตรี ยม กระบวนการตัง้ กระบวนการขาย กระบวนการซักล้ าง และกระบวนการ
จัดเก็บ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งมีลกั ษณะที่สานกันเป็ นระบบโครงข่ายบนพื ้นที่
เมืองโดยมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้ องระหว่างการใช้ พื ้นที่การเลือกทาเลที่ตงของแต่
ั้
ละกระบวนการ
กับระบบเศรษฐกิจ และระบบสัง คม โดยความสัมพันธ์ ของกิจกรรมเชิงกระบวนการการประกอบ
อาหารมี ก ารความสัม พัน ธ์ ใ น 2 ระดับ คื อ ความสัม พัน ธ์ ข องกระบวนการระดับ เมื อ ง และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการระดับพื ้นที่
1.รูปแบบความสัมพันธ์ระดับเมือง
จากการศึกษาข้ อมูลพบว่า โครงข้ ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารระดับเมืองนับแต่โดย
ความสัมพันธ์ ของกระบวนการการจัดเตรี ยมกับกระบวนการจัดซื ้อ โดยผู้ประกอบการทังรู้ ปแบบ
การค้ าแบบดังเดิ
้ ม และรู ปแบบการค้ าแบบใหม่ มีรูปแบบโครงข่ายของกิจกรรมจะเชื่อมโยงกับ
แหล่งจัดซื ้อหรื อแหล่งตลาดในละแวกบ้ านทังหมด
้
เป็ นผลมาจากวัตถุดิบที่ต้องการความสดใหม่
อี ก ทัง้ ยัง เป็ น การเลื อ กแหล่ง ตลาดจากแหล่ง ค้ า ส่ง ห้ อ งเย็ น โกดัง สิ น ค้ า เป็ น กลุ่ม ตลาดหลัก
เนื่องจากความคุ้มค่าทางด้ านราคาสินค้ าเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลเช่นกัน แต่การเคลื่อนที่ของ
กระบวนการระดั บ เมื อ งจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไปในแต่ ล ะกลุ่ ม ผู้ ประกอบการ โดย
ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม จะมีการขนย้ ายวัตถุดิบด้ วยรถยนต์ขนส่งรับจ้ างเป็ น
หลักเนื่องจากตลาดในละแวก เช่น ปากคลองตลาด เยาวราช ทรงวาด เป็ นตลาดที่มีสถานที่ที่ไม่
เอื ้ออานวยต่อการจอดเพื่อลงไปซื ้อวัตถุดิบเป็ นเวลานาน แต่ผ้ ปู ระกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบ
ใหม่ เป็ นการเลือกตลาดในละเวกบ้ านที่อยู่รอบนอกของแหล่งขายซึ่งมีสถานที่ที่สามารถรองรับ
รถยนต์ส่วนตัวของผู้ประกอบการได้ จึงส่งผลให้ การเคลื่อนที่ส่วนใหญ่มกั เป็ นการใช้ รถยนต์ส่วน
บุคคลในการขนย้ ายวัตถุดิบ
ความสัมพันธ์ เชิงกระบวนการระดับเมืองจะมีการเปลี่ยนไปสู่กระบวนการระดับพื น้ ที่นนั ้
เป็ นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื ้นที่จดั เตรี ยมสูพ่ ื ้นที่ขาย นันมี
้ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมุง่
เข้ าสูพ่ ื ้นที่ขายเกิดจากความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้ านความคุ้มค่าของรายได้ รวมถึงมีโครงข่าย
ของกิจกรรมที่มีไหลของกิจกรรมในเวลาที่ใกล้ เคียงกันเกิดจากการควบคุมเวลาค้ าขายบนพื ้นที่
เยาวราช จึงเกิดการเคลื่อนที่เช่นนี ้
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2. รูปแบบความสัมพันธ์ระดับพื ้นที่
ความสัมพันธ์ ของการไหลของกิจกรรมในพื ้นที่ปรากฏการดาเนินกระบวนที่มีการดาเนิน
กระบวนการแทนในกระบวนการต่างๆ จากกลุ่มแรงงานตามการว่าจ้ าง ทาให้ เกิดรู ปแบบของการ
เคลื่อนไหวเป็ นรู ปแบบของการเข้ ามายังพื ้นที่ขาย และออกจากที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทาให้
รู ปแบบโครงสร้ างของรู ปแบบโครงข่ายกิจกรรมที่แตกต่างของทัง้ 2 กลุ่มผู้ประกอบการ คือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ า
แผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่
(1) กลุ่ม ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบดัง้ เดิม มักมีการ
ดาเนินกิจกรรมในกระบวนการต่างๆ ด้ วยตนเอง และใช้ พื ้นที่แหล่งขายในการดาเนินกิจกรรมใน
กระบวนการต่างๆ เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุม่ นี ้มักมีพื ้นที่พกั อาศัยหรื อพื ้นที่จดั เตรี ยมในระยะ
ของการเดินมายังแหล่งขาจึงส่งผลให้ รูปแบบโครงข่ายมีลกั ษณะดังนี ้
- ผู้ประกอบการมักจะมีการเคลื่อนย้ ายแรงงานจากแหล่งจัดเตรี ยมมาช่วยยังแหล่งขาย จึง
ไม่จาเป็ นต้ องมีการจ้ างแรงงานในพื ้นที่เพิ่มเติม
- ระยะเวลาในการเดินทางที่น้อยจึงส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการมีระยะเวลามากพอที่จะจัดตัง้
แผงลอยจัดเตรี ยมสถานที่ด้วยตนเอง
- การซักล้ างอุปกรณ์จานชามมักมีการดาเนินการด้ วยตนเองบนแหล่งขาย หรื อแม้ กระทัง้
การนาอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้ องล้ างกลับไปยังที่พกั อาศัยเพื่อทาการซักล้ าง
- การจัดเก็บ มักจัดเก็บด้ วยตนเอง เนื่องจากระยะทางของที่พกั อาศัยใกล้ และใช้ เวลา
เดินทางน้ อย จึงส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการไม่จาเป็ นต้ องเร่งรี บในการจัดเก็บ
(2) กลุม่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าแผงลอยอาหารที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่ มักมีการดาเนิน
กิจกรรมในกระบวนการต่างๆ ด้ วยการจัดจ้ างแรงงาน และใช้ พื ้นที่แหล่งขายในการดาเนินกิจกรรม
ในการขายเพียงเท่านัน้ เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุม่ นี ้มักมีพื ้นที่พกั อาศัยหรื อพื ้นที่จดั เตรี ยมใน
ระยะไกล และมีการเดินทางเข้ ามาเพื่อผลตอบแทนของรายได้ เป็ นหลักจึงส่งผลให้ รูปแบบโครงข่าย
มีลกั ษณะดังนี ้
- ผู้ประกอบการไม่มีการเคลื่อนย้ ายแรงงานจากแหล่งจัดเตรี ยมมาช่วยยังแหล่งขาย จึง
ส่งผลให้ จาเป็ นต้ องมีการจ้ างแรงงานในพื ้นที่เพิ่มเติม
- การจัดตังแผงมี
้
ระยะเวลาที่แน่นอนจึงส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการในกลุม่ นี ้มีการคานึงถึงและ
เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อเข้ ามาดาเนินกระบวนการจัดตังด้
้ วยตนเอง
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- การซักล้ างอุปกรณ์ จานชามมักมีการดาเนินการด้ วยการจัดจ้ างแรงงานนาไปล้ างยัง
สถานที่ซกั ล้ างรวม เพื่อลดปั ญหาความแออัด และปั ญหาความสกปรกจากการซักล้ างบนแหล่ง
ขายรวมถึงคานึงถึงความคุ้มค่าทางด้ านรายได้ จากการมีเวลาเพิ่มขึ ้นในการรับลูกค้ า เนื่องจากการ
ที่ไม่ต้องดาเนินกระบวนการซักล้ างด้ วยตนเอง
- การจัดเก็บ มีกมีการดาเนินกระบวนการด้ วยการจัดจ้ างแรงงานให้ นาไปเก็บยังสถานที่
จัดเก็ บรถเข็นรม เนื่ องจากระยะทางของที่ พักอาศัย ไกล และใช้ เวลาเดินทางมาก จึงส่งผลให้
ผู้ประกอบการมีความเร่งรี บในการจัดเก็บ
ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมแผงลอยประเภทร้ านค้ าอาหารข้ างทางในเชิงกระบวนการการ
ประกอบอาหารกับโครงข่ายเมือง พบว่ามีโครงสร้ างที่แน่นอนเป็ นโครงสร้ างเพื่อการค้ า จากแหล่ง
ตลาด แหล่งจัดเตรี ยม แหล่งขาย แหล่งซักล้ าง และแหล่งเก็บ แต่รูปแบบความสัมพันธ์ ในแต่ละ
กระบวนการมี ค วามหลากหลาย ถึ ง แม้ ว่า รู ป แบบความสัมพัน ธ์ ใ นระดับ เมื อ งจะมี ลักษณะที่
ใกล้ เคียงกันแต่รูปแบบความสัมพันธ์ ระดับพืน้ ที่ ที่มีการแทรงแซงของกลุ่มธุรกิจที่ มีการเข้ ามา
ดาเนินกระบวนการในขันต่
้ อต่างๆที่มีการให้ บริ การตามความสมัครใจของผู้ประกอบการ จึงส่งผล
ให้ มีรูปแบบลักษณะของโครงข่ายระดับพื ้นที่ ที่แตกต่างกัน
รูปแบบความสัมพันธ์ของโครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารจากการศึกษานันสามารถ
้
จาแนกกลุม่ ผู้ประกอบการรูปแบบการค้ าแบบดังดิ
้ มเป็ น “โครงข่ ายในละแวก” ที่มีการดาเนินการ
ด้ วยตนเองหรื อแรงงานในกิจการเป็ นหลัก และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการค้ าแบบใหม่เป็ น
“โครงข่ ายเชื่อมโยงระยะไกล” ที่มกั มีการจัดจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินกระบวนการในขันตอน
้
ต่ า งๆ เพื่ อ มุ้ง เน้ น ผลก าไรที่ ม ากกว่ า โดยรู ป แบบความสัม พัน ธ์ ใ นแต่ ล ะโครงข่ า ยขึ น้ อยู่กับ
องค์ประกอบของมิติที่แตกต่างกัน ทังมิ
้ ติทางด้ านกายภาพ มิติทางด้ านเศรษฐกิจ และมิติทางด้ าน
สังคมที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมถึงปั จจัยประกอบที่หลากหลายที่เป็ นผลมาจากการตัดสินใจ
ของผู้ประกอบการแผงลอยประเภทอาหารปรุงและกินในพื ้นที่
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6.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของกิจกรรมแผงลอยอาหารข้ างทาง
ในระบบโครงข่ ายเมือง
จากการศึกษารูปแบบโครงข่ายกิจกรรมของหาบเร่แผงลอยพบว่าความสัมพันธ์ของแต่ละ
กระบวนการมี ค วามหลากหลายขึ น้ อยู่กับ ปั จ จัย ในแต่ล ะกระบวนการ ที่ จ ะส่ง ผลให้ เ กิ ด การ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมในลักษณะโครงข่ายของห่วงโซ่อาหารของเมือง (Urban Food Chain) ของ
หาบเร่แผงลอย โดยสามารถสรุปปั จจัยได้ ดงั นี ้
ตาราง 17 ปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์
ปั จจัย
ความสัมพันธ์
ปั จ จั ย ด้ า น - ด้ านสถานที่ มีข้อจากัดทางด้ านสถานที่
สถานที่
เนื่องจากสถานที่เยาวราชมีอยู่อย่างจากัด
(Location)
ส่ ง ผลให้ เกิ ด กระบวนการของการน า
กิจกรรมไปดาเนินในพื ้นที่รอบนอกโดยการ
เข้ ามารั บจ้ างดาเนิ นกระบวนการแทนใน
กระบวนการ เช่น กระบวนการการจัดเก็บ
จัดตัง้ ที่ต้องใช้ สถานที่ในการเก็บอุปกรณ์
จึ ง ต้ อ งมี ก ารเปิ ด พื น้ ที่ โ รงหนัง คาเท่ เ พื่ อ
จัดเก็บรถเข็น
ปั จ จัย ด้ า นขนาด - ด้ านขนาดของธุรกิจ ส่งผลให้ เกิดรู ปแบบ
ของกิจการ
ที่แตกต่างกัน เช่น กิจการขนาดเล็กย่อมมี
(Size)
โครงสร้ างความสั ม พั น ธ์ ที่ ด าเนิ น ด้ วย
ตนเอง โดยความสัม พัน ธ์ กับ การว่ า จ้ า ง
แรงงานเข้ า มาด าเนิ น กระบวนการแทน
ส่งผลให้ การดาเนินกระบวนการในแต่ละ
ลาดับขันตอนที
้
่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านเวลา - ด้ านเวลาเป็ นการถูกจากัดทางด้ านเวลา
(Time)
ของสถานที่ จาดเวลาเปิ ด ปิ ด ของตลาด
บัง คับ ให้ เ กิ ด โครงสร้ างความสัม พัน ธ์ ใ น
รูปแบบกระจุกตัว
- ด้ านเวลาจากการใช้ เวลาของแต่ ล ะ
กระบวนการที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ของการเลือกทาเลที่ตงั ้

ปรากฎการณ์
- ก า ร ใ ช้ พื น้ ที่ ใ น ร ะ ย ะ ใ ก ล้ ด า เ นิ น
กระบวนการที่ มี ค วามถี่ ข องการเข้ า ถึง
มาก เช่น พื ้นที่ซกั ล้ าง
- การใช้ พืน้ ที่ในระยะไกลในการดาเนิน
กระบวนการที่ มีความถี่ น้อ ย เช่น พื น้ ที่
จัดเก็บ

- เกิ ด การว่ า จ้ า งแรงงานเข้ า มาด าเนิ น
กระบวนการแทน ส่ ง ผลให้ การค้ า
สามารถเริ่ มต้ นและสิน้ สุดของกิ จกรรม
การขายนบนพื ้นที่ขายได้ เลย

- เกิ ด การเคลื่ อ นที่ เ ข้ า หากลุ่ม ตลาดใน
เวลาใกล้ เคี ยงกันและอยู่ในระยะใกล้ ที่
จัดเตรี ยม
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ปั จ จั ย ด้ า น รูปแบบของกิจกรรมมีความสัมพันธ์ต่อการ
กิ จ ก ร ร ม ใช้ พื ้นที่เพื่อดาเนินกระบวนการให้ มีความ
กระบวนการ
เหมาะสม
(Activity)
ปั จ จั ย ด้ า น ด้ านงบประมาณ ความสามารถในการจ่าย
งบประมาณ
ให้ แต่ละกระบวนการซึ่งเชื่อมโยงต่อความ
(Budget)
คุ้มค้ าทางเศรษฐศาสตร์ ส่งผลต่อการเลือก
ตลาดที่มีความคุ้มค่าทางด้ านราคาวัตถุดิบ
และการดาเนินกระบวนการว่าจ้ างแรงงาน

-การใช้ พื ้นที่อื่นๆดาเนินกิจการให้ มีความ
เหมาะสม เช่น การจัดเตรี ยมที่ต้องมีการ
จัดเตรี ยมของวัตถุดิบที่หลากหลายจึงทา
ให้ ผู้ ประกอบการมัก เลื อ กสถานที่ ที่ มี
ความสะดวกมากที่สดุ
-การเลือกตลาดค้ าส่งรวมถึงการผูกขาด
วัต ถุ ดิ บ บนแหล่ ง ตลาดหรื อ ร้ านค้ าใด
ร้ านค้ าหนึ่ ง เนื่ อ งจากจะได้ วัต ถุ ดิ บ ใน
ราคาพิเศษ
- ก า ร ว่ า จ้ า ง แ ร ง ง า น ใ ห้ ด า เ นิ น
กระบวนการแทนในการตังแผง
้
เก็บแผง
และจัดเก็บ
-จานวนของวัตถุดิบที่ซื ้อต่อ 1 ครัง้
-การเคลื่อนที่เข้ าหาตลาดที่จะมีความถี่ที่
แตกต่างกัน
-การเลือกตลาดที่มีราคาที่ต่าที่สุด เช่น
ห้ องเย็น หรื อโกดังเก็บสินค้ า

ปั จ จั ย ด้ า น ประเภทสินค้ า หรื อวัตถุดิบมีความสัมพันธ์
ประเภทสินค้ า
ต่อรูปแบบการเคลื่อนไหว ทังความถี
้
่ในการ
(Goods)
เคลื่อนไหว ขนาดของการเคลื่อนไหวของ
สินค้ า เช่น ประเภทสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบที่ไม่
หลากหลายและสามารถเก็บไว้ ได้ นานเช่น
แป๊ ะก๊ วย ก็ จ ะท าให้ มี ก ารซื อ้ วัต ถุ ดิ บ ใน
จานวนมากในแหล่งตลาดราคาถูก และซื ้อ
เพียงสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เท่านัน้
ปั จ จั ย ด้ า น ระยะทางขึ ้นอยู่กบั ต้ นทุนค่าขนส่งส่งผลต่อ -การเคลื่อนที่โยกย้ ายแหล่งที่พกั อาศัยที่
ค ว า ม คุ ม ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ มี เหมือนที่จัดเตรี ยมให้ เข้ าใกล้ พื ้นที่แหล่ง
ระยะทาง
ความสัมพันธ์ตอ่ การเลือกสถานที่พกั อาศัย ขายมากขึ ้น
(Distance)
ที่ผ้ ปู ระกอบการจะต้ องเดินทางไปกลับใน
ทุกวัน

ความสัมพันธ์ ของแต่ละกระบวนการมีความหลากหลาย และมีความสัมพันธ์ ที่ทบั ซ้ อน
ของมิติทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นนัน้ มักขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยที่เกิด
จากการตัด สิ น ใจของผู้ ประกอบการหาบเร่ แ ผงลอยอาหาร และปั จ จั ย ภายนอกในแต่ ล ะ
กระบวนการ ที่ สร้ างให้ เกิ ดรู ปแบบโครงข่ายกิ จกรรมที่ มีการเชื่ อมโยงกับพืน้ ที่ เมืองในส่วนอื่ น
นอกจากพื ้นที่ทางเท้ า ดังนัน้ “การค้ าหาบเร่ แผงลอยจึงไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมที่เกิดบนทางเท้ าใน
การแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายเท่านันแต่
้ มีการเชื่อมโยงกับพื ้นที่เมืองที่หลากหลาย
และมีกลุม่ ธุรกิจหรื อกลุม่ ประชากรที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับหาบเร่แผงลอยจานวนมาก”

ระดับ
เมือง

- หาบเร่แผงลอยมีการเชื่อมโยงเข้ าหากลุม่ ตลาดที่หลากหลาย
ทั ้งตลาดค้ าปลีก ตลาดค้ าส่ง ห้ องเย็น โรงงานหรื อฟาร์ ม
- ผู้ ประกอบการจะเป็ น ผู้ตัด สิ น ใจจากความถี่ ข องการซื อ้
วัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ กับราคาต้ นทุนค่าขนส่ง ในการเลือก
ตลาด
- ปรากฏการณ์ จะมีการเคลื่อนที่เข้ าหาตลาดในรู ปแบบของ
การกระจุ ก ตั ว เนื่ อ งจากช่ ว งระยะเวลาตลาดส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการไม่ใช้ ผ้ ตู ดั สินในเวลาของการซื ้อสินค้ าอีกต่อไป

- ปรากฏการณ์ การเคลื่อนที่ในการเข้ าหาพื ้นที่ขายมีการเข้ า
หาพื ้นที่ขายแบบกระจุกตัวในช่วงเวลาที่ใกล้ เคียงกันเนื่องจาก
พื น้ ที่ เ ยาวราชมี ก ารหมุ น เวี ย นของร้ านค้ าท าให้ เกิ ด การ
กาหนดเวลาขาย
- รูปแบบของการเข้ าถึงพื ้นที่เยาวราชนั ้นเกิดรูปแบบการเข้ าถึง
รู ปแบบใหม่คือสามารถเข้ าหาพืน้ ที่ขายได้ เลยเนื่องจากการ
แทรกแทรงกระบวรการของกลุ่มแรงงานที่เข้ ามาทาหน้ าที่ ใน
การตั ้งแผงลอยให้ แทน

แหล่งจัดเตรี ยมสู่ พืน้ ที่ขาย

การแทรกแซง
กระบวรการ

ระยะเวลา

จ านวนการซื อ้
ของวัตถุดิบ
ค ว า ม คุ้ ม ค่ า
ทางเศรษฐกิจ

ระยะทาง

ความถี่

ระยะเวลา

ค ว า ม คุ้ ม ค่ า
ทางเศรษฐกิจ

ระยะเวลา

มี ก ารเชื่ อ มโยงเข้ าถึ ง
พื น้ ที่ ข ายใน 2 สถานที่
คื อ การเชื อ้ มโยงเข้ าสู่
พื น้ ที่ เ ก็ บ รถรวม และใน
อีกรู ปแบบคือการเข้ าถึ ง
สถานที่ขายได้ เลย

เกิ ด การเชื่ อมโยงพื น้ ที่ ที่
หลากหลายนอกจาก
พื ้นที่ตลาด มีการปรากฏ
พื ้นที่ห้องเย็น และ แหล่ง
ฟาร์ ม ในต่ า งจัง หวัด อี ก
ทั ้งยังปรากฏการเคลื่อนที่
ข อ ง ต ล า ด เ ข้ า ห า
ผู้ประกอบการ

ปรากฎการณ์ของหาบเร่แผงลอยในรูปแบบโครงข่ายกิจกรรม
ปรากกฎการณ์รูปแบบโครงข่าย
ปั จจัย
ด้ านกายภาพ
- ปรากฏการณ์ ก ารใช้ ส ถานที่ พัก อาศัย เป็ น สถานที่ ใ นการ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า เกิ ด การเชื่ อ มโยงเข้ าสู่
จัดเตรี ยมวัตถุดิบ จึงทาให้ มีการเคลื่อนที่เลือกที่พกั อาศัยให้ มี ทางเศรษฐกิจ
พื ้นที่โดยรอบสถานที่ขาย
ความเหมาะสม
โดยจะมี ก ารเลื อ กท าเล
- การย้ ายตาแหน่งของที่พักอาศัยของผู้ประกอบการที่อยู่ใน ระยะทาง
ในช่วงระยะ 1 กิโลเมตร
ระยะไกล คือ ช่วงระยะเกิน 4 กิโลเมตรจากแหล่งขายเข้ าสู่
สถานที่จดั เตรี ยมใหม่ที่อยู่โดยรอบสถานที่ขาย

ต ล า ด สู่ ก ร ะ บ ว ร ก า ร
จัดเตรี ยม

กระบวนการ
การเลื อกสถานที่ ส าคัญ คื อ
ที่พักอาศัย

การแทรงแซง
กระบวนการ จึ ง เกิ ด
ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ซ่อน
อยู่ภายใต้ กระบวรการ
ขาย

การเลื อ กแหล่ ง ตลาด
พบว่ า ผู้ ประกอบการ
มั ก มี ก ารเลื อ กแหล่ ง
ตลาดอยู่ 2รู ปแบบ คือ
รูปแบบการเลือกตลาด
แหล่ ง เดี ย ว และการ
เลื อ กตลาดที่ มากกว่า
1แหล่ง

ด้ านเศรษฐกิจ
เป็ น เศรษฐกิ จ รู ป แบบ
ใหม่ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นที่
เข้ าหาตลาด

รู ป แ บ บ สั ง ค ม ข อ ง
แรงงานต่ า งด้ าวที่ เ ข้ า
มาแทรกแซงรั บจ้ างใน
กระบวนการตั ้งร้ าน

ปรากฎการณ์ ข องกลุ่ม
แรงงานแฝงในกระบวร
การซื อ้ ในตลาด ทั ง้
แรงงานในภาคแรงงาน
และภาคการขนส่ง เช่น
พ่อค้ านายหน้ า สามล้ อ
รับจ้ าง

ด้ านสังคม
สังคมในพื ้นที่เป็ นสังคม
ของเศรษฐกิจสมัยใหม่
ที่ ผ้ ูค้ า รายเดิ ม พร้ อมที่
จะปรั บ ตัว และมี ผ้ ู ค้ า
รายใหม่ที่เห็นถึงโอกาส
ท า ง ร า ย ไ ด้ ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพ
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ระดับ
พื ้นที่

ก ร ะ บ ว น ก า ร ข า ย สู่
กระบวนการจัดเก็บ

กระบวนการ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข า ย สู่
กระบวนการซักล้ าง

ปรากฎการณ์ของหาบเร่แผงลอยในรูปแบบโครงข่ายกิจกรรม
ปรากกฎการณ์รูปแบบโครงข่าย
ปั จจัย
ด้ านกายภาพ
- กระบวนการที่เกิดขึ ้นควบเกิดขึ ้นพร้ อมกระบวนการขาย ซึ ้งมี ความคุ้มค่าทาง เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ข ายบน
ปรากฏการณ์ของการยอมให้ มีการว่าจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนิน เศรษฐกิจ
เยาวราชมีอยู่อย่างจากัด
กระบวนการการซักล้ าง
ส่งผลให้ เ กิ ด การรวมตัว
สถานที่
- กลุ่มแรงงานต่างด้ าวที่เข้ ามารับจ้ าง เนื่องจากความคุมค่า
ของการซั ก ล้ างขึ น้ ที่ มี
ของรายได้ ที่ผ้ ปู ระกอบการคาดว่าจะได้ รับ และระยะเวลาขาย
การใช้ พื น้ ที่ ร่ วมกั น ริ ม
ขนาดธุรกิจ
ในพื ้นที่มีอยู่อย่างจากัด
ถนน และพื น้ ที่ ภ ายใน
- ระยะให้ บริ การกระจายแทรกซึมในพื ้นที่ขาย โดยแบ่งระยะ
อาคารพาณิชย์
จุดให้ บริการในทุกระยะ100 เมตร
การแทรกแซง
กระบวนการ
- กระบวนการจัดเก็บเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นหลังจากสิ ้นสุด ความคุ้มค่าทาง มี ก ารเชื่ อ มโยงกับ พื น้ ที่
การค้ าอีกทั ้งความไม่ค้ มุ ค่าในการนาร้ านหาบเร่แผงลอยกลับที่ เศรษฐกิจ
จั ด เ ก็ บ ร ถ เ ข็ น ร ว ม
พักอาศัยจึงเกิดปรากฏการณ์ของการเกิด สถานที่จดั เก็บรวมที่ สถานที่
โดยรอบสถานที่ขายซึ่งมี
อยู่ภายในย่านพื ้นที่การค้ า
การใช้ พืน้ ที่ทัง้ พืน้ ที่ลาน
ระยะเวลา
- มีการการว่าจ้ างแรงงานเข้ ามาดาเนินกระบวนการแทนส่งผล
วั ด หรื อ ศาลเจ้ ารวมถึ ง
ให้ ผู้ประกอบการมีค วามสัมพันธ์ กับสถานที่จัด เก็ บน้ อยลง ขนาดธุรกิจ
ก า รประ ยุ ก ต์ ใช้ พื น้ ที่
การแทรกแซง อาคารที่ เ ลิก การใช้ ง าน
และสามารถจบกิจการบนพื ้นที่ขายได้ เลย
กระบวนการ
แ ล้ ว ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กระบวนการการจักเก็บ
ด้ านเศรษฐกิจ
การแทรงแซง
กระบวนการ จึ ง เกิ ด
ระบบเศรษฐกิจที่ซ่อน
อยู่ภายใต้ กระบวนการ
การซั ก ล้ าง และการ
จัดเก็บ
ด้ านสังคม
รู ป แ บ บ สั ง ค ม ข อ ง
แรงงานต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า
มาแทรกแทรงรับจ้ างใน
กระบวนการซั ก ล้ าง
และการจัดเก็บ
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6.4 อภิปรายผล และนาเสนอแนวทางในการประยุกต์ ใช้
6.4.1 อภิปรายผล
แผงลอย เป็ นรู ปแบบการค้ าขนาดเล็ก ที่อยู่ค่กู บั กรุ งเทพมหานครเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ง
กิ จกรรมแผงลอยก่อให้ เกิ ดทัง้ ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบต่อเมือง ส่งผลให้ ทัง้ ภาครั ฐ และ
ประชาชนมีการให้ ความสนใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ภาครัฐได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหา และจัดการ
จัดระเบียบในหลายรูปแบบทังการจ
้
ากัด และกาจัดหาบเร่แผงลอยออกจากพื ้นที่ โดยไม่ได้ คานึงถึง
บทบาทสาคัญของแผงลอยในด้ านอื่น อาทิบทบาทในการพยุงค่าครองชีพของคนที่มีรายได้ น้อย
โดยนโยบายคื น ทางเท้ า ให้ ป ระชาชน นัน้ สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด เมื อ งเพื่ อ ปวงชน มุ่ง หวัง ให้
กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองที่เอื ้อให้ คนทุกชนชันสามารถเข้
้
าถึงพื ้นที่สาธารณะได้ แต่มาตรการกาจัด
หาบเร่ แผงลอยกลับขัดแย้ งกับทฤษฎีและข้ อค้ นพบ ว่าด้ วยเรื่ องของทางเท้ าที่ยงั่ ยืนที่ประกอบด้ วย
คุณลักษณะสาคัญคือเข้ าถึงง่าย และประกอบด้ วยกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนัน้ การคืนทางเท้ าให้
ประชาชน จึงมิได้ เป็ นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้ จริ ง นอกจากนัน้ การศึกษายังมีช่องว่างของ
งานวิ จัย เนื่ อ งมาจากการศึก ษาแผงลอยถูก ศึก ษาเพี ย งมิ ติ ใ ดมิ ติ ห นึ่ง โดยขาดการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมเชิงพื ้นที่ในภาพรวม
จากการศึกษาความสามารถในการไหลของกิจกรรมแผงลอย เป็ นกิจกรรมการค้ าขายที่มี
การเชื่อมโยงกับกิจกรรม และองค์ประกอบอื่นๆ ของเมืองนับตัง่ แต่กิจกรรมด้ านการจัดเตรี ยม
วัตถุดิบ การจัดเตรี ยม การปรุ ง การขาย การทาความสะอาด การเก็บรักษา ที่เชื่อมโยงกันภายใน
ระบบ และเชื่ อ มโยงแทรกซึม เข้ า กับ องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ของเมื อ ง ที่ มี รู ป แบบความสัม พัน ธ์ ที่
หลากหลาย และมีปัจจัยที่ที่มีผลต่อรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ของกิจกรรมในระบบโครงข่าย
ซึ่งจะเห็นได้ ว่า กิจกรรมการค้ าแผงลอยมีบทบาทสาคัญที่ไม่ ได้ เกิดขึน้ เฉพาะบนทางเท้ า
แต่ เชื่อมต่ อกับกิจกรรมที่เ กี่ยวเนื่องกันในลักษณะโครงข่ าย มีการเคลื่อนที่ของสินค้ าใน
ลั ก ษณะห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน จากแหล่ ง ผลิ ต แหล่ ง เก็ บ จนถึ ง แหล่ ง ขายซึ่ ง อยู่ บ นทางเท้ า
สาธารณะ ที่ซ้อนทับบนพืน้ ที่เมือง ดังนัน้ ทางเดินเท้ าเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของระบบทัง้ หมด
(Part of a Whole System Only) ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข องกิ จ กรรมในเชิ ง
กระบวนการการประกอบอาหารกับโครงข่ ายของเมืองเท่ านัน้ ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้เป็ น
การสร้ างความตระหนักรู้ ถึงความสาคัญของกิจกรรมการค้ าแผงลอยอาหารบนพื ้นที่เมืองที่มีการ
เชื่อมโนงกับพื ้นที่เมืองในส่วนอื่นๆ เชื่อมโยงกับธุรกิจที่ห ลากหลาย และเชื่อมโยงกับกลุ่มแรงงาน
ในภาคส่วนต่างๆ นาไปสูแ่ นวทางในการแก้ ไขปั ญหา ข้ อเสนอแนะในการออกแบบ และนโยบายใน
การจัดการของพืน้ ที่ต้องคานึงถึงพืน้ ที่อื่นๆที่ เกี่ ยวข้ องกับกระบวรการ หรื อแม้ กระทั่งคานึกถึง
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แรงงานที่ เกี่ ย วข้ องกับการค้ า แผงลอยด้ วย เพื่อเป็ น การว่างแผนที่ คลอบคลุมในทุกมิติ อี กทัง้
แนวทางในการประยุกต์ใช้ นี่จะช่วยในการส่งเสริ มศักยภาพเมือง อีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางเพื่อการ
พัฒนาย่านที่เป็ นย่านถนนท่องเที่ยวหรื อถนนคนเดิน หรื อการพัฒนาแนวทางในการจัดระเบียบ
พื ้นที่บาทวิถีที่ยงั่ ยืนและมีความคึกคักมีชีวิตชีวา โดยการคงความเป็ นเอกลักษณ์ของการค้ านอก
ระบบที่มีสีสนั บนพื ้นที่เมือง แต่เป็ นการพัฒนาการค้ าให้ มีระบบการจัดการในด้ านต่างๆให้ มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
6.4.2 ข้ อเสนอและแนวทางในการประยุกต์ใช้
1. ข้ อเสนอแนะแนวทางในการศึกษา
(1) การจัดระเบียบพื ้นที่ทางเดินเท้ า ซึง่ แต่เดิมเคยเป็ นแนวคิดที่มีการคานึงถึงการค้ าแผง
ลอยเป็ นเพียงกิจกรรมบนเส้ นทางเดินเท้ าเพียงเท่านัน้ แต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้จะเป็ นการส่งเสริ มให้
เกิดการจัดระเบียบและจัดการต่อระบบความสัมพันธ์ของกระบวนการที่เกิดขึ ้นอย่างครอบคลุมใน
ทุกกระบวรการของกิจกรรมแผงลอย ซึง่ เป็ นการสร้ างให้ เกิดความสมดุลระหว่างความเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อยของเมืองจากการไม่มีหาบเร่แผงลอยที่สร้ างให้ เกิดปั ญหาบนเส้ นทางเดิน กับความยัง่ ยืน
ของเส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืน จากการมีแผงลอยที่สร้ างให้ เกิดความมีชีวิตชีวา
(2) สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องความสาคัญของการมีอยู่ของแผงลอยอาหาร ถึงแม้ ว่าใน
ปั จ จุบัน ได้ มี ก ารใช้ พระราชบัญ ญัติ รั ก ษาความสะอาด และความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อยของ
บ้ านเมื อง พ.ศ. 2535 ที่ มี ก ารระบุไว้ ว่า ห้ ามมิให้ ผ้ ูใ ดติดตัง้ ตาก วาง หรื อแขวนสิ่ง ใดๆ ในที่
สาธารณะ เว้ นแต่ได้ รับหนังสืออนุญาต จากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที (หมวด 4
ม.39) ซึง่ เป็ นการยอมรับการมีอยู่ของหาบเร่ แผงลอยในระบบ แต่อานาจในการดูแลและตัดสินใจ
ขึ ้นอยู่กบั กรุ งเทพมหานคร ซึง่ กรุ งเทพมหานครมีมาตรการที่ก ้ากึ่งระหว่างการยอมรับ และปฏิเสธ
การมีอยู่ของหาบเร่ แผงลอยเนื่องจากบทบาทที่มีความขัดแย้ งกับของหาบเร่ แผงลอย จึงส่งผลให้
ทางกรุ งเทพมหานครมุ้งเน้ นการกาจัดหาบเร่ แผงลอยเพียงเท่านัน้ แต่หากมีการทาความเข้ าใจถึง
ความสาคัญของการมีอยู่ของแผงลอยอาหารในรูปแบบโครงข่ายแล้ วย่อมสร้ างให้ เกิดการตระหนัก
รู้ ถึงความสาคัญของแผงลอยอาหารบนพื ้นที่เมือง เนื่องจากกิจกรรมในแต่ละกระบวนการนันมี
้
ความเชื่อมโยงกับธุรกิจในหลายพื ้นที่ รวมถึงเกี่ยวโยงกับกลุ่มแรงงานในทุกกระบวนการ หากมี
คานึงในรูปแบบโครงข่ายแล้ วย่อมส่งผลต่อการจัดจ้ างแรงงานในภาคส่วนต่างๆ
(3) การนาวิธีการศึกษา และหลักการของการพัฒนาเส้ นทางเดินเท้ าที่ยงั่ ยืน หรื อแหล่ง
ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงอย่างย่านเยาวราช ไปประยุกต์ใช้ กบั ย่านอื่นๆ ที่มีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกัน
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หรื อย่านที่มีความต้ องการจะพัฒนาให้ เกิดเป็ นรูปแบบที่มีความใกล้ เคียงกับย่านเยาวราช ให้ มีการ
พัฒนาที่มีความคึกคักมีชีวิตชีวาอย่างยัง่ ยืน และทางานสัมพันธ์กบั ย่านใกล้ เคียง
(4) ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาต่อยอด เนื่องจากวิทยานิพนธ์ นี ้มีการดูถึงรู ปแบบของแผง
ลอยอาหารเพี ย งเท่ า นัน้ แต่ ก ารค้ า ขายยัง มี รู ป แบบการค้ า อื่ น ๆที่ อ ยู่น อกระบบ เช่ น หาบเร่
(Hawker) การค้ า ขายแบกะดิน (Baekadin) ซึ่ง การค้ าในแต่ละรู ปแบบย่อมมี รูปแบบลักษณะ
เฉพาะตัวที่ส่งผลกระทบทัง้ เชิงบวกและเชิงลบบนพืน้ ที่เมืองทัง้ สิ ้น ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งใน
การศึกษากระบวนการที่เกิดขึ ้นของแต่ละการค้ า ให้ ได้ ข้อเท็จจริงเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาเมืองยัง่ ยืน
2. ข้ อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่เมือง
(1) การส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เส้ น ทางเดิ น เท้ า ที่ ยั่ง ยืน เป็ น แนวทางในการสร้ างความสมดุล
ระหว่างกิจกรรมการค้ าหาบเร่ แผงลอย และกิจกรรมในกระบวนการต่างๆ ในสัดส่วนที่มีความ
เหมาะสม เพื่อให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยบนพื ้นที่เส้ นทางเดินเท้ า และสร้ างให้ เกิดความ
สวยงามจากภูมิทศั น์ที่สง่ เสริ มให้ เกิดบรรยากาศที่มีความเหมาะสม ตัวอย่าง เช่น มีพื ้นที่รองรับต่อ
กิจกรรมในกระบวนการระดับพื ้น ทัง้ พื ้นที่รองรับต่อการจัดเก็บ พื ้นที่รองรับต่อการซักล้ าง ฯลฯ
ที่ต้องมีการจัดเตรี ยมให้ เกิดความพร้ อมในพื ้นที่ที่เหมาะสม
(2) การออกแบบพื ้นที่เมืองโดยรอบพื ้นที่ท่องเที่ยวหรื อถนนคนเดินให้ มีความเหมาะสม
โดยการกาหนดสัดส่วนประโยชน์การใช้ พื ้นที่ดิน หรื อการใช้ พื ้นที่อาคารเพื่อรอบรับต่อกิจกรรมใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับถนนคนเดินหรื อแหล่งท่องเที่ยว เช่น พื ้นที่เพื่อการอยู่อาศัย พื ้นที่เพื่อ
การจัด เตรี ย ม พื น้ ที่ ใ นการจัด เก็ บ อุป กรณ์ พื น้ ที่ ใ นการซัก ล้ า งอุป กรณ์ ในสถานที่ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมและมีระยะทางหรื อระยะเวลาในการเคลื่อนที่ ของกิ จกรรมที่ มีความเหมาะสม และ
ส่งเสริมให้ เกิดการเคลื่อนที่ของแต่ละกระบวรการได้ อย่างเป็ นระบบ
3.ข้ อเสนอแนะแนวทางในการกาหนดนโยบายการพัฒนา
(1) ส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนในบริ เวณข้ างเคียงเปิ ดพื ้นที่ ที่มีการใช้ ในช่วงเวลาเช้ า และขาด
การใช้ งานในเวลาเย็นซึ่งเป็ นช่วงเวลาของการค้ าขาย เพื่อรองรับกิจกรรมโดยการเปลี่ยนแปลง
พื ้นที่ของเอกชนเปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าใช้ บริ การได้ โดยการจัดเก็บรายได้ เช่นลานจอดรถ
ห้ องน ้า ฯลฯ รวมถึงสร้ างความร่ วมมือให้ ภาคเอกชนมีการจัดจาหน่ายสาธารณูปโภคพื ้นฐาน เช่น
ไฟฟ้า ประปา ให้ เกิดมาตรฐาน และความปลอดภัย อีกทังยั
้ งต้ องมีการควบคุมราคาการซื ้อขายให้
มีค่ามาตรฐาน ที่ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ประกอบการบนพื ้นที่ส่งเสริ มการพัฒนาเส้ นทางเดินเท้ าที่
ยัง่ ยืน
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(2) ผลักดันและผสานความร่วมมือให้ ภาคเอกชนเข้ ามาจัดการดูแล ด้ านความสะอาดบน
พืน้ ที่ ขาย โดยการให้ กลุ่มธุรกิจเข้ ามาดูแลด้ านสถานที่ ขาย จากการให้ บริ การการตัง้ แผงลอย
บริ การการจัดเก็บแผงลอย รวมถึงการทาความสะอาดพื ้นที่ขาย อีกทังยั
้ งมีการดูแลความสะอาด
ของอุปกรณ์จานชาม เป็ นการเข้ ามาให้ บริ การการซักล้ างจานชามในช่วงเวลาของการค้ าขาย โดย
รัฐจะเป็ นผ่ายดูแลคุณภาพให้ เกิดความมีมาตราฐาน
(3) การกาหนดพื ้นที่ขายที่แน่นอน และการซื ้อขายสิทธิ์บนพื ้นที่ขายอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
ลดปั ญหาการใช้ พื ้นที่เพื่อการค้ าล่วงล ้าพื ้นที่ผิวการจราจร และลดปั ญหาการทุจริ ตบนพื ้นที่เมือง
อีกทังยั
้ งอาจจะลดปั ญหาการจราจรที่เกิดขึ ้นได้ อย่างยัง่ ยืน
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แนวคาถามในการสัมภาษณ์ เชิงลึกบุคคลสาคัญ
การสัมภาษณ์ บุคคลสาคัญจานวน 57 รายซึ่งเป็ นผู้ประกอบการร้ านค้ าหาบเร่ แผงลอย
ประเภทอาหารที่มีการดาเนินกระบวนการปรุง และมีสถานที่รับประทานบนพื ้นที่ขาย โดยเป็ นการ
เลือกเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด หรื อร้ อยละ 100 อีกทัง้ ยังเป็ นการเลือกลงสัมภาษณ์
ผู้ป ระกอบการในวัน และเวลาที่ ถูก ควบคุม ในวัน ที่ 16-17กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ.2560 และ20-23
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 23.00-01.00 น.(จานวน6วัน) โดยมีสดั ส่วนเวลาในการถามประมาณ
20 นาทีตอ่ ผู้ประกอบการ 1 ราย ซึง่ มีการเลือกใช้ คาถามในการสัมภาษณ์ให้ มีความเหมาะสมกับผู้
ที่ให้ สมั ภาษณ์ เพื่อให้ ข้อมูลที่ชัดเจนตรงประเด็น และถูก ต้ องตามความรู้ ของแต่ละบุคคล โดย
ลักษณะของแนวคาถาม มีทงสิ
ั ้ ้น 4 ส่วน
1. ส่วนข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ สอบถามด้ านเพศ อายุ ภูมิลาเนา(สถานที่เกิด) ที่
พักอาศัย สถานภาพของการทางาน จานวนแรงงานในกิจการ ระยะเวลาความยาวนานที่มาขาย
ของ(สินค้ า)บนย่านเยาวราช
2. ส่วนข้ อมูลร้ านค้ า และรู ปแบบสินค้ า สอบถามรู ปแบบแผงลอย ขนาดร้ านค้ า จานวน
โต๊ ะ ความสัมพันธ์กบั ร้ านค้ าข้ างเคียง รูปแบบของวัตถุดิบ
3. ส่ ว นข้ อ มูล สถานที่ สอบถามสถานที่ ท ากิ จ กรรม เวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมใน
กระบวนการ เวลาในการเดินทางในช่วงเปลี่ยนถ่ายกระบวนการ บุคคลที่ทาหน้ าที่ ในกระบวนการ
รูปแบบความถี่
4. ส่วนปั จจัยการตัดสินใจของผู้ประกอบการ สอบถามถึงปั จจัยการเลือกทาเลของแต่ละ
กระบวรการ ด้ านเศรษฐศาสตร์ สถานที่ นโยบายรัฐ ความคิดเห็นส่วนบุคคล และเวลา
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ร้ าน

รูปแบบ

สินค้ า

1

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ต้ มยาสูตรมะนาว

2*

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวห่อไข่

3

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวหลอดเซี่ยงไฮ้

4

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

นายเล็กก๊ วยจับ๊ น ้าใส

5

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ตี๋ก๋วยเตี๋ยวเป็ ด

6

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ ้นปลา/หมู

7

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

เฮียชัยเอ็นหมูต๋นุ ต้ มยา

8

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวเจ้ ลงเจ้
ั ้ าเก่า

9

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจ้ าเก่า

10

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยว

11

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

มังกรขาว บะหมี่-เกี๊ยวกุ้ง

12

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

นายลิ่วเป็ ดย่าง

13

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้ มยา

14

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยว

15

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวเป็ ดพะโล้

16

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวหลอด

17

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวกรรมกร

18

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ

19

ก๋วยเตี๋ยวเครื่ องเส้ น

ก๋วยเตี๋ยวยูฮ่ วด

20

อาหารจีนประเภท ข้ าว

ไฟเขียวเยาวราช

21

อาหารจีนประเภท ข้ าว

แกงกะหรี่ นายโย่ง

22

อาหารจีนประเภท ข้ าว

อาหารตามสัง่

23

อาหารจีนประเภท ข้ าว

ร้ านเจ๊ เฮียง ตามสัง่

24

อาหารจีนประเภท ข้ าว

นายจุ้ย เจ้ าเก่า ข้ าวหมูแดง

25

อาหารจีนประเภท ข้ าว

อ้ วนเกาเหลาเลือดหมู

26

อาหารจีนประเภท ข้ าว

นายเว้ งเกาเหลาเลือดหมู

27

อาหารจีนประเภท ข้ าว

ครัวพรละมัย
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28

อาหารจีนประเภท ข้ าว

ตามสัง่ กับยา

29

อาหารจีนประเภท ข้ าว

ข้ าวมันไก่

30

อาหารจีนประเภท ข้ าว

ข้ าวแกงกะหรี่

31

อาหารจีนประเภท หูฉลาม/กระเพาะปลา

เซี ้ย หูฉลาม

32

อาหารจีนประเภท หูฉลาม/กระเพาะปลา

กระเพาะปลาน ้าแดงบรันดี

33

อาหารจีนประเภท หูฉลาม/กระเพาะปลา

เส็งหูฉลาม

34

อาหารจีนประเภท หูฉลาม/กระเพาะปลา

เจ้ หลีกระเพาะปลาน ้าแดง

35

ขนมหวานประเภทขนมหวานจีน/ รังนก

ร้ านรังนกอย่างดี

36

ขนมหวานประเภทขนมหวานจีน/ รังนก

ร้ านรังนกแปะก๊ วยเชงทึง

37

ขนมหวานประเภทขนมหวานจีน/ รังนก

ร้ านเชิง ขนมหวาน

38

ขนมหวานประเภทขนมหวานจีน/ รังนก

รังนกรังนกแป๊ ะก๊ วยนมสด

39

ขนมหวานประเภทขนมหวานจีน/ รังนก

รังนกอย่างดี

40

ขนมหวานประเภทขนมหวานจีน/ รังนก

ขนมหวานเครื่ องจีน

41

ขนมหวานประเภทขนมหวานจีน/ รังนก

เง็กรังนก

42

อาหารทะเลเผาต่างๆ

ทีแอนเค ซีฟดู ส์ ร้ านเสื ้อเขียว

43

อาหารทะเลเผาต่างๆ

ทะเลเผา

44

อาหารทะเลเผาต่างๆ

ทะเลเผา

45

อาหารทะเลเผาต่างๆ

เฮงซีฟดู ส์

46

อาหารทะเลเผาต่างๆ

เล็ก รัตน์ ร้ านเสื ้อแดง

47

อื่นๆ

เกี่ยวซ่า

48

อื่นๆ

ผัดไทโอเค

49

อื่นๆ

ยายา

50

อื่นๆ

ลิ ้นหมูพะโล้

51

อื่นๆ

เป๊ ะเปี๊ ยะ

52

อื่นๆ

หอยทอดเยาวราช

53

อื่นๆ

ทะเลแตก

54

อื่นๆ

ผัดไทกุ่งสด

55

อื่นๆ

ผัดไทห่อไข่

56

อื่นๆ

ปูผดั ผงกะหรี่

57

อื่นๆ

ส้ มตาเจ้ ติ๊ม
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