
 

  

  

การศึกษาพื้นท่ีท่ีไม่เป็นทางการ กรณีศึกษาหาบเร่-แผงลอย ยา่นบางล าพ ู
 

โดย 
นายพชรพล ขจรฤทธ์ิ  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 



 

  

การศึกษาพ้ืนท่ีท่ีไม่เป็นทางการ กรณีศึกษาหาบเร่-แผงลอย ยา่นบางล าพ ู
 

โดย 
นายพชรพล ขจรฤทธ์ิ  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 



 

  

DIMENSIONS OF INFORMAL LIFE: STREET VENDORS IN BANGLAMPHU 
DISTRICT  

 

By 

MR. Podcharapon KACHONRITH 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Arts (Vernacular Architecture) 

Department of Architecture 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2021 
Copyright of Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หวัขอ้ การศึกษาพื้นท่ีท่ีไม่เป็นทางการ กรณีศึกษาหาบเร่-แผงลอย ยา่น
บางล าพ ู

โดย นายพชรพล ขจรฤทธ์ิ 
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุพชิชา โตวิวิชญ ์

 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บพิจารณาอนุมติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย ์ดร.จุไรรัตน์ นนัทานิช)  

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 
   ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อดิศร ศรีเสาวนนัท)์  
  
 

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุพชิชา โตวิวิชญ)์  

  
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
(ศาสตราจารย ์ดร. วีระ อินพนัทงั)  

 

 

 



  ง 

บทคดัย่อภาษาไทย 

59057201 : สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : ร้านคา้หรือวตัถุริมถนน, ไม่เป็นทางการ, บางล าพ,ู พื้นท่ีสาธารณะ 
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จากปัญหาของหาบเร่-แผงลอย การคืนพื้นท่ีทางเทา้ การจดัการเพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของภาครัฐ  ท่ี เข้ามาก าจัดปัญหาการใช้พื้ น ท่ีทางเท้าหรือพื้ น ท่ีสาธารณะอันผิด
วตัถุประสงค ์ท าใหเ้กิดการต่ืนตวัของผูค้า้หาบเร่-แผงลอย และผูศึ้กษาวิจยักลุ่มคนเหล่าน้ี โดยผูว้ิจยั
มองเห็นถึงปัญหาและรูปแบบการใชพ้ื้นท่ี ของผูค้า้หาบเร่-แผงลอย ท่ีซบัซอ้นผา่นการใชพ้ื้นท่ีอยา่ง
ไม่เป็นทางการ 

               งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและท าความเขา้ใจรูปแบบ ประเภท ลกัษณะ
ของร้านคา้หาบเร่-แผงลอยท่ีถูกถ่ายทอดออกมาตามบริบทสภาพแวดลอ้มในการใชชี้วิต รวมถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้พื้นท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาและความสัมพนัธ์กนัของผูใ้ช้พื้นท่ี เพื่อ
เข้าใจถึงการใช้ความรู้ภูมิปัญญาการสร้างสถาปัตยกรรมท่ีไม่เป็นทางการ  หรือท่ีเรียกว่า
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินโดยงานวิจยัน้ีครอบคลุมพื้นท่ียา่นบางล าพู ช่วงถนนสิบสามห้าง ถนนไกรศรี 
ถนนตานี และถนนจกัรพงษ์ เป็นพื้นท่ีศึกษาและเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการส ารวจ สังเกตการณ์ บนัทึก
ขอ้มูลดว้ยการวาดภาพ ถ่ายภาพ สัมภาษณ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลสนับสนุน เม่ือผ่านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ขอ้มูลแลว้ จึงคน้พบความน่าสนใจของการใช้พื้นท่ีอย่างไม่เป็นทางการท่ีมีรูปแบบ
ภายใตก้ารปรับตวัเพื่อใหถู้กกฎหมาย ความยดืหยุน่ การจดัวางท่ีมีความเช่ือมโยง ซ่ึงกนัและกนั การ
อยูร่่วมกนัเป็นระบบนิเวศ และความรู้ภูมิปัญญาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษา ผลการศึกษาน้ีจะสร้าง
ความเขา้ใจท่ีเป็นจริงถึงประโยชน์และปัญหา เพื่อน าไปพฒันาต่อยอดแนวทางการจดัการและ
พฒันาระบบการคา้หาบเร่-แผงลอยในอนาคต 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

59057201 : Major (Vernacular Architecture) 
Keyword : Informality, Street vendor, Public space, Banglumphu 

MR. PODCHARAPON KACHONRITH : DIMENSIONS OF INFORMAL LIFE: 
STREET VENDORS IN BANGLAMPHU DISTRICT  THESIS ADVISOR : ผศ ดร SUPITCHA 
TOVIVICH 

According to the management problem of footpath due to space utilization of street 
vendors, the government has come to manage and organize the public space to eliminate the 
problem of misuse of footpaths or public areas. This leads to the legal consciousness of street 
vendors. Hence, the researcher sees the problems and complex patterns of street vendors in 
informal space usage. 

               This research aims to study and understand the forms, types, characteristics of 
street vendors which are conveyed according to the context of living environment. Including the 
relationship between the usage of space corresponding to the time as well as the relationship 
among local people. Besides, the purpose of this study is also, to understand the use of knowledge 
and wisdom to create informal architecture which also known as vernacular architecture. This 
research covers the studying area of Bang Lamphu between Thanon Sip Sam Hang, Soi Kraisi, 
Thanon Tani and Chakrabongse Road by surveying, observation, recording data by drawing, 
photographing, and interviewing to obtain supporting information. 

               After analyzing and synthesizing data, it was discovered the attractiveness of 
informal usage of space with a pattern under legal adjustment, flexibility, a connected ecosystem 
layout and useful knowledge and wisdom. The results of this study will provide a realistic 
understanding of the practical benefits and problems for further development of management 
approach and the future street vendors system. 

 
 

 

  



  ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
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กลัยาณมิตรท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามในความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ และส าคญัสุดคนท่ีขาดไปไม่ได้
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ใช ้ithesis เป็นและท าใหก้ระบวนการลุล่วงไปดว้ยดี 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ท่ีคอยช่วยเหลือ สนับสนุน ห่วงใยและเป็น
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ท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีไปไดด้ว้ยดี 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาความส าคญัของงานวิจัย 

มนุษยมี์การปรับตวัเพื่อการด ารงชีวิตในส่ิงแวดลอ้มโดยการปรับตวัของมนุษยถู์กก าหนด
ดว้ยบริบท ปัจจยัทางชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 หลงัจากประเทศไทยมี
แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบบัแรกในยุคสมยัการปกครองของ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ซ่ึงสมยันั้น
เรียกวา่แผนพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทยไดแ้บ่งเมืองออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ เมืองศูนยก์ลาง เมือง
อุตสาหกรรม เมืองท่องเท่ี ยวและเมืองเศรษฐกิจพิ เศษ  (ณั ฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ์ , 2562) 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศไทยมีอตัราการจา้งงานท่ีสูงเพื่อตอบสนองต่อแผน
เศรษฐกิจ ส่ิงท่ีตามมาคือผูค้นจากชนบทต่างยา้ยเขา้สู่เมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาส ความรู้ และ
เพื่อปากทอ้ง 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทยโดยปัจจัยท่ีท าให้มี
ประชากรจ านวนมากคือความตอ้งการจา้งงานในดา้นอุตสาหกรรม การเกษตร และแรงงานก่อสร้าง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของเมือง ท าให้กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากร 
3,626.64 คน/ต.ร.กม. ซ่ึงจดัเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในประเทศไทย  (ขอ้มูลประชากร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2562) ประชากรเหล่าน้ีเขา้มาเพื่อศึกษา หาโอกาส ยกระดบัชีวิต ท าให้
เมืองเกิดพลวตั เป็นปรากฏการณ์ เป็นมิติของภาคเมือง-ชนบท เพื่อการแสวงหาชีวิตท่ีดีกว่าในเม่ือ
ชนบทไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้การแสวงหาโอกาสน้ีท าให้เกิดรูปแบบของภาค
เศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการหรือเรียกว่า “ปากกดั ตีนถีบ”  (ปัทมาวดี โพชนุกูล, 2562) ในบริบท
ของรูปแบบเมืองการเขา้มาเป็นแรงงาน เป็นลูกจา้ง หรือท าการคา้ขาย หาบเร่-แผงลอย การเร่ิมตน้
คือการใชพ้ื้นท่ีริมทางเทา้ พื้นท่ีสาธารณะท่ีประชาชนทุกคนเป็นเจา้ของเป็นวิธีการลงทุนท่ีน้อย
ท่ีสุดส าหรับการเร่ิมอาชีพ และมีผลตอบแทนท่ีสูงเพราะมีท าเลท่ีดี (กลุ่มหาบเร่-แผงลอย กทม ทุก
ฝ่ายอยูร่่วมกนัได,้ 2562) ท าให้เกิดการใชพ้ื้นท่ี การตั้งถ่ินฐานของผูมี้รายไดน้อ้ย การเขา้มาใชพ้ื้นท่ี
สาธารณะน้ีคือรูปแบบการใชชี้วิตแบบไม่เป็นทางการซ่ึงเป็นวิธีการแกปั้ญหาเพื่อความอยูร่อด 

 บางล าพูเป็นยา่นหน่ึงในเขตพระนครมีความส าคญัและมีอดีตยาวนานต่อกรุงเทพมหานคร
โดยบางล าพูเป็นย่านชุมชนท่ีใกลว้งั มีการคา้ขายแลกเปล่ียนหนาแน่น มีช่างฝีมือและมีเช้ือชาติท่ี
หลากหลายเม่ือถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดท้รงใหส้ร้างถนนราชด าเนิน มีถนนตดัผา่นหลายสาย บางล าพู
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จึงกลายเป็นศูนยร์วมตลาดต่างๆ การคา้ขายแลกเปล่ียนจึงเกิดข้ึนตลอดในยา่นน้ี เกิดการพฒันาเป็น
ท่ีมีแม่คา้หาบเร่-แผงลอยเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบนับางล าพถููกลดบทบาทลงเพราะปัจจยัหลายดา้น 
ท าให้ตลาดท่ีเคยรุ่งเรืองปิดตวัลงจนเหลือเป็นเพียงพื้นท่ีรู้จกัในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ชุดนกัเรียนและ
ชุดขา้ราชการในปัจจุบนั (ปิลนัธน์ ไทยสรวง, 2562) แต่ก็ยงัคงความเป็นย่านของการแลกเปล่ียน
คา้ขายเพราะเป็นจุดผ่อนผนัให้มีการคา้ขายได้ตามเวลา รูปแบบการใช้พื้นท่ีของบางล าพูเป็นท่ี
น่าสนใจ เป็นการใชพ้ื้นท่ีเดิมแต่สามารถใชไ้ดคุ้ม้ค่า เชา้มืด-ช่วงสาย,สาย-บ่ายและเยน็-เชา้ตรู่ เป็น
ดัง่วงจรชีวิตท่ีไม่หยดุพกัของยา่นบางล าพ ู 

สถาปัตยกรรมท่ีไร้สถาปนิกหรือสถาปัตยกรรมท่ีสร้างโดยผูท่ี้ไม่ระบุตวัตน (Bernard 
Rudofky, 2508) การก่อก าเนิดข้ึนอยูจ่ากธรรมชาติ บริบท ความเป็นพื้นเมือง หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก่อเกิดข้ึนของสถาปัตยกรรมในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการจึงเรียกสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีว่า
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เม่ือศึกษาการก าเนิดในบริบทท่ีแตกต่าง การเลือกใชว้สัดุพื้นถ่ิน การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาผ่านบุคคล เกิดการสร้างกรอบความคิดข้ึนมาเพื่อพิจารณารูปแบบของความเป็นพื้นถ่ิน 
จนมีผูใ้ห้นิยามว่า สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์กันระหว่างคนกับ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อตอบสนองต่อการใชชี้วิตในบริบทท่ีแตกต่างกนั ( Oliver, 2540) จากนิยามขั้นตน้จึง
สามารถสรุปไดว้่าสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนตามบริบทท่ีแตกต่างกนั เพื่อ
ตอบสนองการด ารงชีวิตและมีรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ  

 งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษารูปแบบของการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะอยา่งไม่เป็นทางการศึกษาในพื้นท่ี
จุดผอ่นผนัตามกฎหมายของกรุงเทพมหานครในยา่นบางล าพ ูโดยมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มหาบ
เร่-แผงลอยและศึกษารูปแบบของร้านคา้ การติดตั้ง การครอบครองการใชก้ารบริหารทรัพยากรใน
พื้นท่ีท่ีจ  ากดั ภูมิปัญญา การใชว้สัดุ การประยกุตแ์ละเทคนิคเชิงช่าง ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบชีวิตท่ี
เก่ียวขอ้งกนัในบริบทของยา่นบางล าพ ู

1.2 ประเด็นของการวจิัย 

1.2.1 รูปแบบการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะอยา่งไม่เป็นทางการซ่ึงตอบสนองการใชง้านของผู ้
คา้ขายในพื้นท่ีจ ากดั 

1.2.2 ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการปรับตวัของผูค้า้ขาย ระบบโครงสร้าง ส่วนประกอบท่ี
เก่ียวขอ้งและปัจจยัต่างๆ 
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1.3 วตัถุประสงค์ 

1.3.1 เพื่อเขา้ใจรูปแบบการใชง้านของหาบเร่-แผงลอยผา่นการศึกษากรณีศึกษาตวัอยา่งใน
ยา่นบางล าพ ู

1.3.2 เพื่อจดัแบ่งประเภทของการหาบเร่-แผงลอยตามการใชง้านในพื้นท่ียา่นบางล าพ ู

1.3.3 เพื่อเขา้ใจลกัษณะของหาบเร่-แผงลอยในยา่นบางล าพ ู

1.3.4 เพื่อศึกษาส่ิงแวดลอ้มและความสมัพนัธ์กบัพื้นท่ีของการหาบเร่-แผงลอยในยา่น
บางล าพ ู

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาพื้นท่ีชีวิตไม่เป็นทางการ การศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ภูมิปัญญาและ
รูปแบบความสัมพนัธ์ของการหาบเร่-แผงลอยในยา่นบางล าพ ูโดยคาดหมายประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
ดงัน้ี 

1.4.1 เพื่อใหท้ราบถึงรูปแบบพฤติกรรมและการใชพ้ื้นท่ีของหาบเร่-แผงลอย 

1.4.2 เพื่อทราบถึงความสมัพนัธ์ของระบบหาบเร่-แผงลอยกบัเวลาและสถานท่ี 

1.4.3 เกิดองคค์วามรู้ใหม่จากภูมิปัญญาท่ีสามารถน าไปต่อยอดกบัการออกแบบท่ีเหมาะสม
ของรูปแบบหาบเร่-แผงลอยเพื่อน าไปสู่การพฒันา 

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตการเลือกตวัอยา่งร้านคา้หาบเร่-แผงลอยในการศึกษามีเกณฑด์งัน้ี 

  1. มีท่ีตั้งในยา่นบางล าพ ู

  2. มีรูปแบบลกัษณะก่ึงถาวร หรือเคล่ือนท่ีได ้

  3. มีส่วนสมัพนัธ์กบัพื้นท่ีและเวลาในยา่นบางล าพโูดยติดตั้งอยูบ่นทางเทา้ 

 จากเกณฑก์ารเลือกกรณีศึกษาขั้นตน้สามารถก าหนดร้านคา้หาบเร่-แผงลอยท่ี
ท าการศึกษาได ้26 ร้าน (ทั้งหมดเป็นร้านคา้ท่ีไดท้  าการเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในช่วงปีพ.ศ. 
2561-2562  ก่อนการระบาดของเช้ือไวรัส covid-19) 

1.5.2 ขอบเขตของพื้นท่ี 
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 ขอบเขตของการก าหนดพื้นท่ีการศึกษาถูกก าหนดจากขอบเขตท่ีมีการใชง้านท่ี
สมัพนัธ์กบัพื้นท่ีและช่วงของเวลาในพื้นท่ีบางล าพไูดด้งัน้ีคือ 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาหาบเร่-แผงลอยในยา่นบางล าพ ู(พื้นท่ีสีด า) 
 โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาจากพื้นท่ีพบเห็นหาบเร่-แผงลอย บนพื้นท่ีบาทวิถี
ของถนนจกัรพงษ ์ถนนไกรสีห์ และถนนตานี 

1.5.3 ขอบเขตดา้นการศึกษาเอกสาร 

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและส ารวจไดแ้ก่ ขอ้มูลประวติัศาสตร์
ยา่นบางล าพ ูความเป็นมาของการใชชี้วิตท่ีไม่เป็นทางการในกรุงเทพมหานครฯ ลกัษณะ
การจดัวางติดตั้งร้านคา้หาบเร่-แผงลอย การจ าแนกชนิดของหาบเร่-แผงลอยและพฤติกรรม
การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
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โดยการวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษา รูปแบบของหาบเร่-แผงลอยในยา่นบางล าพ ู เพื่อเขา้ใจ
ถึงการใชค้วามรู้ภูมิปัญญา ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชพ้ื้นท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาและ
ความสมัพนัธ์กนัของผูใ้ชพ้ื้นท่ี โดยวิธีการส ารวจ สงัเกตการณ์ บนัทึกขอ้มูลดว้ยการวาด
ภาพ ถ่ายภาพ สมัภาษณ์เพือ่ขอ้มูลสนบัสนุน จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาจ าแนก วเิคราะห์ 
และ สังเคราะห์ 

1.6 ค าส าคญั (Keyword) ของงานวจิัย 

 ความไม่เป็นทางการ Informality  

 ร้านคา้ริมถนน Street vendor 

 พื้นท่ีสาธารณะ Public space 

 บางล าพ ูBanglumphu 

1.7 นิยามศัพท์ 

“หาบเร่-แผงลอย” หมายถึง ลกัษณะของการน าอาหาร หรือน ้ าแข็ง มาขายโดยแบ่งเป็น 2 
ค  าไดแ้ก่ 

“ผูเ้ร่ขาย” หมายถึง ผูน้ า อาหาร น ้ าแขง็ เร่ขายในพื้นท่ีต่างๆ ไม่วา่ทางบก หรือทางน ้า 

“แผงลอย” หมายถึง ท่ีซ่ึงจดัไวบ้นถนนสาธารณะหรือท่ีสาธารณะรวมถึงอาคาร แคร่ แท่น 
โต๊ะ (พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 
2534) 

“จุดผอ่นผนั” หมายถึง จุดท่ีผูค้า้ไดท้  าการคา้และท่ีส านกังานเขตก าหนดให้เป็นจุดผอ่นผนั
โดยกองบญัชาการต ารวจนครบาลให้ความเห็นชอบ (พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2534) 

“จุดทบทวน” หมายถึง จุดท่ีผูค้า้ไดท้  าการคา้และท่ีส านักงานเขตขอให้เป็นจุดผ่อนผนัแต่
กองบญัชาการต ารวจนครบาลไม่ให้ความเห็นชอบ แต่ส านักงานเขตยงัมีความตอ้งการ
ขอให้ทบทวนเป็นจุดผ่อนผนัใหม่ (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2534) 
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“พื้นท่ีสาธารณะ” หมายถึง สาธารณสมบติัของแผ่นดินนอกจาก ท่ีรกร้างว่างเปล่า และ
หมายความรวมถึงถนนและทางเทา้ดว้ย (พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535) 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

  ในการศึกษาพื้นท่ีชีวิตไม่เป็นทางการในยา่นบางล าพจู  าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายของความ
เป็นพื้นถ่ินในบริบทของเมือง (Urban Vernacular) พฤติกรรม กิจกรรม รูปแบบของพื้นท่ีศึกษา 
กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฏีและวรรณกรรมซ่ึงน าเสนอเป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 

กรอบการทบกวนวรรณกรรม  

2.1  ศึกษานิยามของค าวา่พื้นถ่ินในบริบทของเมือง 
2.2  รูปแบบของหาบเร่-แผงลอย 
2.3  ท่ีมาของหาบเร่-แผงลอย  
2.4  แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
2.5  ขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศกรุงเทพมหานคร หลกัเกณฑว์ิธีการและ
เง่ือนไขในการคา้ขายบนพื้นท่ีสาธารณะ 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ศึกษานิยามของค าว่าพืน้ถิ่นในบริบทของเมือง 

ก่อนการเข้าถึงข้อมูลของพื้น ท่ี ศึกษา จ าเป็นต้องศึกษานิยามและความหมายของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในบริบทของเมือง เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงส าคญัในการศึกษา 

มูลนิ ธิสถาบัน ส่ิงแวดล้อมไทย Thailand Environment Institute: TEI (2558) ได้ส รุป
ความหมายของ ความเป็นเมือง หมายถึงการกระจายของผูค้นหรือกิจกรรมในบริเวณเดิมท าให้เกิด
ความหนาแน่นข้ึนหรือการขยายตวัออกไปสู่บริเวณโดยรอบซ่ึงกระบวนการเกิดเมืองเก่ียวขอ้งกนั
ระหวา่งผูค้น (People) พฤติกรรมของผูค้น (Human Behavior) และวฒันธรรม (Culture) 

เม่ือกล่าวถึงความเป็นพื้น ถ่ินในบริบทเมือง (Urban Vernacular) จะเห็นได้ถึงความ
เช่ือมโยงระหว่างกายภาพของเมือง แผนพฒันาเศรษฐกิจของชาติและนโยบายของภาครัฐท่ีท าให้
คนในชนบทเห็นโอกาสในชีวิตท่ีดีข้ึนเกิดการอพยพถ่ินฐานเขา้มาเกิดการรวมตวัของชาติพนัธ์
ความคิดภูมิปัญญาความแตกต่างของภาษาประเพณีท่ีรวมกนัไดใ้นพื้นท่ีเมืองและเกิดการสร้าง 

อตัลกัษณ์รูปแบบท่ีเฉพาะของกลุ่มคนเหล่าน้ีข้ึนมาในบริบทของเมือง 
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ในดา้นของงานวิชาการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ของประเทศไทยยงัคงมีการศึกษาเก่ียวกบั
รูปแบบชีวิตของพื้นถ่ินเมืองท่ียงัไม่แพร่หลายและมีขอบเขตท่ีชดัเจนนัก บทความเร่ือง “พื้นถ่ิน
เมือง : จิตวิญญาณใหม่ สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินศึกษา” (อภิรดี เกษมศุข, 2561: 45-46) คือการตั้ ง
ค  าถามเก่ียวกบัการปรับตวัของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินท่ีเกิดข้ึนในบริบทของเมืองสมยัใหม่หากแต่
มิไดเ้กิดในบริบทของ “ชนบท” ในรูปแบบท่ีไดเ้คยศึกษากนัมาแต่ก่อน จึงนิยามความเป็นพื้นถ่ินใน
รูปแบบหน่ึงไดคื้อ “พื้นถ่ินเมือง” มิใช่ “พื้นถ่ินชนบท”  

Pual Oliver (2530) ได้กล่าวถึงความเป็นพื้นถ่ินท่ีเกิดข้ึนในเมืองในหนังสือ Dwellings: 
The Vernacular House Worldwide โดยยกตวัอย่างความเป็นเมืองท่ีเกิดจากการเพิ่มของประชากร
อยา่งรวดเร็ว จากการพฒันาทางสังคมเศรษฐกิจ เกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคมส่งผลกระทบต่อการ
จดัการท่ีอยู่อาศยัมีประชากรจ านวนมากในสลมัและสภาพเลวร้ายในกรณีศึกษาเมือง กัลกัตตา 
(Culcutta) ซ่ึงมีประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นท่ีอยู่อาศยัท่ีสร้างข้ึนมาเอง (Self Building) โดยปราศจาก
การควบคุมของกฎหมายการก่อสร้าง เกิดการบุกรุกพื้นท่ีซ่ึงเกิดจากปัญหาการอพยพจากการล้ีภยั
สงคราม ซ่ึงเป็นปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากรอยา่งรวดเร็วเกิดการสร้างบา้นจากไมแ้ละดินโคลน
และปกคลุมหลงัคาดว้ยใบพอกระดาษแขง็ท าใหเ้ห็นถึงระบบสงัคมเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อท่ีอยูอ่าศยั 

จากงานวิจัยเร่ือง “Interiorizing Informality: Resituating Adaptable Mixed-Use Housing 
Within its Urban Vernacular. Kambi Moto, Nairobi Kenya.” (Kathleen Kwekwe Kivutha, 2553) 
ได้น าเสนอพื้ น ท่ี ศึกษาภายในประเด็นของความไม่เป็นทางการ (Informality) ผ่าน Urban 
Vernacular Architecture ของเมือง Kambi Moto ประเทศเคนยา โดยเสนอถึงรูปแบบการด ารงชีวิต
ท่ีไม่เป็นทางการผ่านการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในชีวิตประจ าวนั (Everyday Living) ซ่ึงเกิด
จากการตอบสนองขอ้จ ากดัของการใชชี้วิตต่างๆโดยสรุปผลของการศึกษาแสดงให้เห็นถึงลกัษณะ
บา้นท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะตวัของการด ารงชีวิตประจ าวนัในพื้นถ่ินท่ีเกิดในเมือง  

Jerry Krase (2553) ได้ก ล่ าวไว้ใน บทความ เร่ื อ ง  “Place, Space, Identity: A Spatial 
Semiotics of the Urban Vernacular in Global Cities” ภูมิทศัน์พื้นถ่ินไดรั้บการเปล่ียนแปลงเป็นผล
จากการกลายเป็นเมืองผูค้นอพยพยา้ยถ่ินฐานจากถ่ินฐานของเคา้โดยน าสัญลกัษณ์รูปแบบการ
ด ารงชีวิตวัฒนธรรมน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เข้ามาปลูกฝังจนเกิดอัตลักษณ์ 
(Collective Identity) และแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นพื้นถ่ินเม่ือมารวมกนัจึงเกิดการผสมผสานกบัตวั
ในบริบทของเมือง โดยอาจก าหนดจากความเป็นประชากรหลกัของเมืองหรือประชากรท่ีเขา้มาเป็น
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ส่วนหน่ึงของเมืองเกิดความเป็นคนแปลกหนา้ทางวฒันธรรมในช่วงแรกและอาจกลายเป็นไม่แปลก
หนา้ในเวลาต่อมา 

ดงัค าท่ี Paul Oliver (2540) กล่าวว่า “สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินประกอบดว้ยอาคารบา้นเรือน
และอาคารอ่ืนๆ ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทด้านส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีมีอยู่ พวกเขาหรือ
ชุมชนเป็นเจา้ของท่ีสร้างข้ึนโดยใชเ้ทคโนโลยดีั้งเดิม โดยทุกรูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้าง
ข้ึนหรือการตอบสนองความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงในปัจจยัทางเศรษฐกิจและวิถีความเป็นอยูข่อง
วฒันธรรมท่ีผลิตพวกเขา” สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินจึงเปรียบเสมือนภาพสะทอ้นความเป็นมนุษยก์บั
บริบท แทนออกมาเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงตวัตนของกลุ่มคนเหล่านั้น 

ในส่วนของการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในเมืองของสถาปัตยกรรมในประเทศไทย  

วศิน วิเศษศกัด์ิดี (2561) ไดก้ล่าวไวว้่าสถาปัตยกรรมพื้นเมืองนั้น ยงัคงอยูใ่นแนวคิด ปัจจยัและตวั
บ่งบอกความเป็นพื้นถ่ินแต่ปรากฏในรูปของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเมือง เกิดจากวิธีการ
ด ารงชีวิตท่ีหลากหลายในเมือง ซ่ึงมีลกัษณะอตัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเฉพาะตวัโดยแสดงออกผา่น
การด ารงชีวิตประจ าวนั (Way of Life) สะท้อนความตรงกันขา้มของความเป็นรูปแบบทางการ 
(Formal) ผา่นการปรับเปล่ียนทางอตัลกัษณ์ การด้ินรนเพื่อความอยูร่อดในรูปแบบของชีวิตในเมือง
เพื่อใหเ้ห็นถึงรูปแบบปรับตวัเพื่อความอยูร่อดในบริบทของเมืองในการศึกษาของสถาปัตยกรรมใน
ไทย 

สุพิชชา โตวิวิชญ์ (2545) ได้ศึกษารูปแบบของการปรับตวัเอาตวัรอดของผูอ้ยู่อาศยั ท่ีมี
รายไดน้อ้ยในเมืองผา่นการออกแบบดว้ยตวัเอง (Self Building) ในขอ้จ ากดัของรายได ้ขนาดท่ีดิน 
การเลือกใชว้สัดุ ค่าใชจ่้ายระยะเวลาในการก่อสร้าง วสัดุท่ีมีอย่างจ ากดัส่งผลต่อการใชพ้ื้นท่ีและ
เลือกวสัดุ และวิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับการอยู่ภายในอาชีพและเศรษฐกิจผ่าน
งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาการใชพ้ื้นท่ี วสัดุเหลือใช ้และวสัดุก่อสร้างของบา้นพกัอาศยัส าหรับคน
รายไดน้อ้ย" 

จากการศึกษาคิดคน้ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์และสรุปไดถึ้งนิยามของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน
เมืองไดว้่า สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในเมืองเป็นรูปแบบหน่ึงของการก่อก าเนิดสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 
หากแต่ว่าต่างกบัการก่อก าเนิดท่ีบริบท โดยบริบทของพื้นถ่ินเมืองข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจ ความ
มัน่คง วิถีความเป็นอยู ่ของกลุ่มคนหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง หรือเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้น
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ถ่ินท่ีไม่ได้เกิดข้ึนในชนบท และเกิดข้ึนอย่างไม่เป็นทางการ (Informality) เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษารูปแบบท่ีไม่เป็นทางการของคนและบริบทเมืองต่อไป 

2.2 รูปแบบของหาบเร่-แผงลอย  

Urban Informality ใน รูปแบบของ Street Vendors เป็นปรากฏการณ์ ท่ี เกิด ข้ึนอย่าง
แพร่หลายเกือบทุกประเทศบนโลกซ่ึงเกิดในสภาวะท่ีกฎหมายมีความยืดหยุ่นในการใช้พื้นท่ี
สาธารณะซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพบได้ในทุกเมือง หากกล่าวถึงรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกับ Street Vendors ใน
ประเทศไทย ประเทศท่ีมีสภาพอากาศร้อนช้ืนส่งผลต่ออุณหภูมิท่ีสูงและการปรับตวัเคล่ือนท่ีคา้ขาย
จึงเกิดข้ึนในร่มเงาเพราะเป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลานาน สามารถกล่าวถึงกรณีศึกษาของ Yatmo (2551) 
ท่ีคลา้ยคลึงกบัรูปแบบของ Street Vendors ของไทยไดอ้ย่างใกลเ้คียง ในประเทศอินโดนีเซียซ่ึง
การคา้ขายของ Street Vendors เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นสถานท่ีท่ีมี
ประชาการหนาแน่น  การมีอยู่ของ Street Vendors ในพื้นท่ีเมืองมักจะก่อให้เกิดปัญหา เช่น 
การจราจรแออดั ส่งผลกระทบเชิงลบต่อลกัษณะของพื้นท่ีเมือง ซ่ึงน าไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพ
และลดความปลอดภยัของผูใ้ชถ้นน นอกจากน้ียงัค  านึงถึงภยัคุกคามต่อธุรกิจทอ้งถ่ินและมกัจะ
ก่อให้เกิด ความขัดแยง้ ถึงแม้ว่าจะมีด้านบวกของ Urban Informality ท่ีมีศักยภาพเสริมสร้าง
ลกัษณะของพื้นท่ีเมือง เพิ่มบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา เพิ่มความเคล่ือนไหวของชีวิตในเมือง แต่
โดยทัว่ไปแลว้ Urban Informality ถูกตดัสินวา่อยูผ่ดิท่ีผดิทาง เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม  

Street Vendors มีลกัษณะท่ีคล่องตวั และยดืหยุน่ในการเคล่ือนท่ีซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีแสดงให้
เห็นถึงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของกิจกรรมท่ีในอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่ Street Vendors แบ่ง
ประเภทตามส่วนประกอบคือ ลักษณะมีโครงสร้างถาวร เช่น Warung หรือ Kiosk ลักษณะ
โครงสร้างท่ีไม่ถาวรซ่ึงสามารถถอดประกอบไดง่้าย เช่น Gelaran หรือเส่ือ หรือเตน็ท ์และลกัษณะ
ท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดโ้ดยใช ้รถเข็น, Pikulan , Bakul (Yatmo, 2551) ซ่ึงความคล่องตวัและความ
ยดืหยุน่เป็นกลไกวิธีการเอาตวัรอดท่ีส าคญัเม่ือพอ่คา้เร่ถูกด าเนินคดีและถูกยดึสินคา้ (Dovey, 2559) 

ประเภทของ Street Vendors ประเภทท่ีถูกก าหนดให้อยู่กบัท่ี (Fixed) จะมีแนวโน้มท่ีจะ
ไดรั้บการยอมรับในสถานท่ีไม่ค่อยเป็นทางการในเมือง ในขณะท่ีพ่อคา้หาบเร่จะสามารถแทรกซึม
เขา้ไปในเมืองท่ีเป็นทางการไดม้ากข้ึนโดยท่ีแผงลอย (The Fixed Kiosk) ยงัตอ้งการความปลอดภยั
ในระดบัสูงในการตั้งแผงเพื่อคา้ขาย ในขณะท่ีพ่อคา้เร่สามารถหลบหนีจากมาตรการต่างๆ และ
กฎหมายไดง่้ายข้ึน 
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หลงัจากการศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศ ภายในประเทศไทยไดมี้กรณีศึกษาท่ีใกลเ้คียง
ในพื้นท่ีคา้ขาย หาบเร่-แผงลอย โดย Batreau และ Bonnet (2559) ไดท้  าการส ารวจพื้นท่ีหาบเร่-แผง
ลอยในพื้นท่ีซอยรางน ้า และไดจ้  าแนกออกได ้3 รูปแบบดงัน้ี 

1. ผูข้ายท่ีลงทะเบียนคงท่ี (Fixed, Registered Vendors) ลกัษณะไม่มีแผงลอยถาวร แต่จะ
ถู ก จั ด ใ ห้ ข า ย ใ น พื้ น ท่ี เ ดี ย ว กั น ห รื อ ใ น จุ ด ผ่ อ น ผั น ท่ี พื้ น ท่ี นั้ น ก า ห น ด  
2. ผูข้ายเคล่ือนท่ีท่ีไม่ได้ลงทะเบียน (Mobile, Unregistered Vendors) ลักษณะการขาย
สินคา้จากรถเข็นหรือรถจักรยานยนต์เป็นการขายแบบยา้ยจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง 
3. ผูข้ายในตลาด (Market Vendors) ท่ีเป็นการขายสินคา้ในพื้นท่ีจดัไวใ้ห้เช่นตลาด ตลาด
นดั หา้ง หรือหอ้งเช่าท่ีมีลกัษณะถาวร 

การจ าหน่ายสินคา้บนถนนเป็นรูปแบบทั่วไปของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็น
ทางการจึงมีการปรับตวัเพื่อเหมาะกบัพื้นท่ีคา้ขายในรูปแบบก่ึงเป็นทางการระหวา่งภาครัฐบาลและ
เอกชน โดยการก าหนดจุดผ่อนผนัเพื่อการคา้ขายแผงลอย การควบคุมสิทธ์ิจดทะเบียนผูค้า้เพื่อ
ควบคุมความหนาแน่นจนเกิดความเดือดร้อนต่อพื้นท่ีชุมชนโดยรอบ มีการจดัท าตลาดเพื่อให้ผูค้า้
ขายไดอ้ยา่งถาวร แต่กมี็ปัจจยัทางดา้นพื้นท่ีและการไดรั้บสิทธ์ิท่ียงัไม่เพียงท าใหเ้กิดผูค้า้ในรูปแบบ
เคล่ือนท่ีไดแ้ละคา้ขายแบบไม่ไดล้งทะเบียน 

ร้านคา้หาบเร่-แผงลอยเป็นการมุ่งเน้นเอาประโยชน์ใชส้อย (Function) มาเป็นหลกัส าคญั
ก่อนความงามจึงก่อใหเ้กิดรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั (ชาญศิลป์ พิมพก์ าเนิด, 2558) 

รูปแบบของการเกิดหาบเร่-แผงลอย จึงเป็นรูปแบบของการปรับตวัอยา่งไม่เป็นทางการท่ีมีพื้นฐาน
บนความอยู่รอด โดยมุ่งเน้นเอาประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักในการด ารงชีวิต โดยลักษณะการ
ด ารงชีวิตข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม ท่ีตั้ง กฎหมาย หรือการปรับตวัเพื่อความมัน่คง การคา้ขายแบบ
หาบเร่-แผงลอยจึงเป็นกิจกรรมท่ียดืหยุน่และตั้งอยูบ่นความไม่เป็นทางการบนพื้นท่ีสาธารณะ 

2.3 ที่มาของหาบเร่-แผงลอย  

การค้าขายแบบหาบเร่-แผงลอยนั้ นมีการพัฒนามาตั้ งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยบริบทของการคา้สมยันั้นเป็นแม่น ้ าล าคลอง ผูค้นต่างประกอบการคา้ขนาดเล็ก
เป็นของตนเองเป็นรูปแบบตลาดน ้า ตลาดเรือ คือสามารถคา้ขายไดท้ั้งแบบท่ีพายเรือขายและขายอยู่
กบัท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนไทยแบบ  “กินง่ายอยูง่่าย” (เรณู สังขท์องสืบ, 2534, น.8; ดร.
พิจิตตรา รัตนกลุ; สัมภาษณ์)  
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“หาบเร่-แผงลอย” เกิดจากการขยบัขยายจากการขายในคลองมาบนบก (เฉลิมศกัด์ิ ราม
โกมุท, 2537: 49-53) โดยการคา้แบบไม่อยูก่บัท่ีมีปรากฏในรูปแบบของการเร่ขายส่วนการคา้ขายอยู่
กบัท่ีปรากฏตาม “ตลาดบก” (ส. พรายนอ้ย, 2544: 59) 

การคา้ขายแบบหาบเร่-แผงลอย สินคา้ส่วนใหญ่มกัจะเป็นอาหารหรือเป็นสินคา้ท่ีขายแบบ
วนัต่อวนั การหาบเร่-แผงลอยบนบกมีความส าคญัมากข้ึนตามการก่อสร้างถนนและเปล่ียนจากการ
คมนาคมทางน ้ าเปล่ียนเป็นทางบกเป็นหลกั โดยภาครัฐบาลมีส่วนสนบัสนุนการคา้ขายท่ีแผงลอย
ดว้ยการส่งเสริมตลาดนดัการเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร (สกณีุ ณฐัพลูวตัน์, 2541: 18)  

การคา้ขายของไทยในยคุรัตนโกสินทร์แตกต่างจากชาวจีน ตรงท่ีชาวจีนคา้ขายเพื่อพฒันา
เป็นนายทุนโดยเร่ิมคร้ังแรกเป็นแรงงานเพราะเป็นอาชีพท่ีไดเ้งินไวกว่าการเกษตรกรรมเพื่อส่งเงิน
กลบัประเทศตน (Skinner, 2500: 97-98) 

จากแรงงานรับจ้างขยับสู่การประกอบอาชีพค้าขายข้างทางและสะสมทุนจนเป็น
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ (Skinner, 2500: 94) ส าหรับชาวจีนเหล่าน้ีการคา้ขายริมทางเป็นการ
เช่ือมต่อทางการคา้ระหว่างชนชั้นชาวนาสู่ชนชั้นแรงงานและชนชั้นนายทุนในไทยซ่ึงในส่วนของ
ชาวไทยเพิ่งจะเขา้มาคา้ขายขา้งทางในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองมีปัจจยั 3 ประการ 

1.  ตอ้งการเล่ือนฐานะ อนัเห็นตวัอยา่งมาจากการประสบผลส าเร็จของชาวจีน เป็น
แรงผลกัดนัท่ีตอ้งการยกฐานะทางสงัคม (Skinner, 2500: 305) 
2.  มีการสนบัสนุนจากภาครัฐมากข้ึนในสมยั จอมพล ป.พิบูลสงคราม ช่วงปี พ.ศ. 
2481-2482 โดยออกกฎห้ามผูค้า้ชาวจีนคา้ขายในเขตกระทรวงธรรมการและ
โรงเรียนรัฐทุกแห่ง (Skinner, 2500: 262) 
3. ภาวะราคาขา้วตกต ่าอนัเป็นผลจากสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ชาวนาในชานเมือง

จึงเขา้มาเป็นแรงงานรับจา้งในกรุงเทพ (นลินี มนัธุวนิตร์, 2542: 291)  

อาชีพขายสินค้าริมทาง หาบเร่-แผงลอย มีมาตั้ งแต่สมัยอยุธยาต่อเน่ืองมาจนถึง
รัตนโกสินทร์ โดยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้คือช่วงรัชกาลท่ี 1-3 การคา้ขายเป็นไปตามแม่น ้าล า
คลองเป็นหลกัเน่ืองจาก บริบทสังคมไทยยงัอาศยัริมฝ่ังแม่น ้ า ล  าคลองและไม่ไดมี้ความประสงคจ์ะ
ขยายกิจการการคา้ (เกียรติ จิระกลุและคณะ, 2525: 306) 
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ต่อมาเม่ือชาวจีนเขา้มามากข้ึนจึงเกิดระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ( Market Economy ) อนั
เป็นผลมาจากสนธิสญัญาเบาวริ์ง พ.ศ. 2398 และการพยายามพฒันาประเทศใหท้นัสมยั การก าหนด
กลยทุธ์การพฒันาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2500 การปรับเปล่ียนกลยทุธ์การพฒันา
เศรษฐกิจไปเป็นการส่งออก ในปี พ.ศ. 2528 จนเกิดวิกฤติในปี พ.ศ. 2540 ทุกอย่างลว้นส่งผลต่อ
การประกอบอาชีพคา้ขายริมทางในกรุงเทพมหานคร 

ค าว่า "หาบเร่" หมายถึง กิจกรรมการขายประเภทท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ต่างกบัแผงลอย
ซ่ึงอยูติ่ดท่ี ( Fixed ) ส าหรับตลาดส่วนนอกกิจกรรมการขายทั้งหมดบนทางเทา้เป็นกิจกรรมท่ีไม่ถูก
กฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้งเคล่ือนท่ีได ้ดงันั้นกิจกรรมการขายทั้งหมดท่ีอยู่บนทางเทา้ของตลาดส่วน
นอกจึงเรียกว่า "หาบเร่" ส่วนแผงลอยจะพบในตลาด ส่วนใน "ผูมี้อาชีพคา้หาบเร่และแผงลอย" 
เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนผูข้ายสินคา้หรือบริการประเภทใดก็ตาม โดยใชพ้ื้นท่ีสาธารณะโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูข้ายสินค ้าหรือบริการตามทางเทา้ หรือถนนสาธารณะ ผูค้า้หาบเร่และแผงลอยเป็น "ผูค้า้
รายย่อย" ( Petty Traders ) ท่ีท าการคา้ในเขตชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่มากนักจากการขาย
สินคา้ หรือใหบ้ริการเลก็ๆ นอ้ยๆ หาบเร่ส่วนใหญ่จะรวมตวักนัเป็นกลุ่มในพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่น
ของคน และคนเดินเทา้สูง เช่น พื้นท่ีใกลต้ลาด จุดท่ีมีการเปล่ียนและรอรถ ใกลแ้หล่งบนัเทิงและ
ยา่นการคา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจกลุ่มหาบเร่เม่ือยูด่ว้ยกนัหลายลกัษณะมีทั้งหาบเร่
แบบถาวรบนทางเทา้ตามแนวถนน และหาบเร่ท่ีมีการเคล่ือนท่ีได ้

การคา้ขายแบบหาบเร่-แผงลอยในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ เป็นเสมือนตวักลางเช่ือมต่อ
ระหว่างเศรษฐกิจนอกระบบกบัเศรษฐกิจในระบบ เน่ืองจากผูป้ระกอบการหาบเร่-แผงลอยซ่ึงเป็น
ผูค้า้รายยอ่ยในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ไดซ้ื้อสินคา้จากร้านคา้หรือผูค้า้ส่งสอนคา้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของภาคเศรษฐกิจในระบบ นอกจากน้ีองคป์ระกอบของอาชีพหาบเร่-แผงลอย ไดแ้ก่ การใชเ้งิน
ลงทุนนอ้ยไม่จ ากดัการศึกษา เป็นการคา้ขายท่ีไม่เป็นทางการ มีรายไดท่ี้เป็นก าไร ใชแ้รงงานคนซ่ึง
สามารถหาไดจ้ากครอบครัว ท าให้ผูท่ี้ขาดคุณสมบติัในการประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจใน
ระบบมีโอกาสสร้างรายได ้และไม่ตกงานสามารถปรับตวัประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบได ้(ศรัญญา สิงหชาติปรีชากลุ, 2554) 

2.4 แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ 

การเกิดการกระจุกตวัของแหล่งงานสามารถสะทอ้นไดจ้ากจ านวนประชากรในแต่ละพื้นท่ี 
จากการส ารวจประชากรแฝง พ.ศ. 2560 มีการกระจุกตวัตามแหล่งงานในกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑลมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศและมีต าแหน่งงานรองรับ
จ านวนมาก (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2562) 

ตารางท่ี 1 พฒันาการของนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้หาบเร่-แผงลอย 
 

ปี แผนพฒันา รายละเอียด มาตรการ 
มาตรการเชิงบวก มาตรการเชิงลบ 

2515-
2519 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 3  

-สนบัสนุนการมีงานท า -ผอ่นผนัใหข้ายในบางพื้นท่ี -การใชม้าตรการเดด็ขาด 

2520-
2524 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4  

-สนบัสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระ  

-มีการด าเนินการจบักมุกลุ่ม
บุคคลผูแ้สวงหาผลประโยชน์
จากผูค้า้ 
2522-2524 ผอ่นผนัมากข้ึน
เน่ืองจาก วกิฤตการณ์น ้ามนั 

-การใชม้าตรการเดด็ขาด 
-จดัตั้งเทศกิจ 
 
 
  

แผนพฒันากรุงเทพ
ฉบบัท่ี 1  

-สนบัสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระ ขนาดเลก็ 

 
 
 

2525-
2529 

 
 
แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 

 
-สนบัสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจน  

 
 
2527 ก าหนดจุดขายได ้164 จุด 

 
2525 ยกเลิกส านกัต ารวจ
เทศกิจ 
2524-2527 ด าเนินการอยา่ง
เขม้งวด 

แผนพฒันากรุงเทพ
ฉบบัท่ี 2 

-สนบัสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระขนาดเลก็
เพื่อลดปัญหาความ
ยากจน โดยการใหทุ้น 
สงเคราะห์เพื่อประกอบ
อาชีพ  

2530-
2534 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 

-สนบัสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระและธุรกิจ
ขนาดเลก็ 
-การส่งเสริมปรากฏใน
มาตรการฝึกอบรมอาชีพ  

-ก าหนดใหมี้จุดจดัระเบียบ 500 
จุด มีจ  านวนผูค้า้ 23,594 ราย 
-ก าหนดจุดผอ่นผนัโดยยดึหลกั 
3 ประการ สะอาด ปลอดภยั 
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
  

-จดัตั้งเทศกิจ 
-กวดขนัเพื่อความเป็น
ระเบียบ และมิไดป้ล่อยใหมี้
การขายโดยเสรี 
-เร่ิมจบัทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อท่ี
ซ้ือขายกีดขวางทางเทา้ แผนพฒันากรุงเทพ

ฉบบัท่ี 3 
-สนบัสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระ ขนาดเลก็ 
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ปี แผนพฒันา รายละเอียด มาตรการ 
มาตรการเชิงบวก มาตรการเชิงลบ 

2535-
2539 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 

-ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ
ขนาดเลก็เป็นหน่ึงใน
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 6 กลุ่ม
ท่ีรัฐตอ้งใหค้วามสนใจ
เป็นพิเศษ 

-ก าหนดจุดผอ่นผนั 286 จุด มี
ผูค้า้ 15,000 ราย 
-ผูค้า้ตอ้งท าความสะอาด 
พื้นท่ีขายเม่ือเลิกคา้ขาย 
-จดัท าบญัชี พร้อมทะเบียน
ประวติิผูค้า้ในจุดผอ่นผนั 

-บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั 
รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง 2535 
*** คสช. มีการผลกัดนั *** 
 
-จบัทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อ ท่ีซ้ือ
ขายกีดขวางทางเทา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพฒันากรุงเทพ
ฉบบัท่ี 4 

-·ระบุปัญหาความไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง อนัเกิด
จากการคา้หาบเร่แผง
ลอยซ่ึงวางส่ิงของบน
ทางเทา้และทาง
สาธารณะ 
-ตั้งเป้าหมายจดัระเบียบ
หาบเร่ 
แผงลอยเพื่อควบคุม
พื้นท่ีท าการคา้และลด
จ านวน 
** คสช. มีการผลกัดนั 
** 

2540-
2544 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 

-ใหค้วามส าคญัต่อความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 

-จดัท าทะเบียนบญัชีทะเบียน
ผูค้า้เพื่อเสนอขอจุดผอ่นผนั
เพิ่มเติม 
-ใหห้ยดุขายทุกวนัพธุเพื่อท า
ความสะอาดพื้นท่ี 

ต าเนินตามกฎหมายก่อน
หนา้ 

แผนพฒันากรุงเทพ
ฉบบัท่ี 5 

-ใหค้วบคุมผูค้า้ในจุด
ผอ่นผนัทั้ง 286 จุด ให้
ปฏิบติัตาม 
หลกัเกณฑก์ารจดั
ระเบียบ 

2545-
2549 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 

-สนบัสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระและการ
ประกอบการขนาดเลก็ 
โดยฝึกอาชีพและ 
สนบัสนุนการเขา้ถึง
แหล่งทุน 

-ใหมี้การตีเส้นก าหนดขอบเขต
การคา้ 
-อนุญาตใหข้ายวนัพธุ 
 
 
 
 
 
 
  

-ต าเนินตามกฎหมายก่อน
หนา้ 
-จดัเกบ็ค่าบริการรักษาความ
สะอาด 

แผนพฒันากรุงเทพ
ฉบบัท่ี 6 

(ไม่ปรากฏมาตรการ 
เก่ียวกบัหาบเร่แผงลอย) 
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ปี แผนพฒันา รายละเอียด มาตรการ 
มาตรการเชิงบวก มาตรการเชิงลบ 

2550-
2554 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 

สนบัสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระและการ
ประกอบการขนาดเลก็ 
โดยฝึกอาชีพและ 
สนบัสนุนการเขา้ถึง
แหล่งทุน 

-จุดผอ่นผนัเพิ่มจาก 494 จุดใน
ปี 2547 เป็น 667 จุด ในปี 2551 
-เนน้เร่ืองความสะอาด 

ต าเนินตามกฎหมายก่อน
หนา้ 

2555-
2559 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

- สนบัสนุนการ
ประกอบอาชีพอิสระ
และการประกอบการ
ขนาดเลก็ โดยฝึกอาชีพ
และสนบัสนุนการเขา้ถึง
แหล่งทุน 
-สนบัสนุนวสิาหกิจ
ขนาดเลก็และขนาด
กลาง วสิาหกิจชุมชน 

ยอมรับวา่หาบเร่แผงลอยไม่
หมดไปจาก กรุงเทพมหานคร 

ต าเนินตามกฎหมายก่อน
หนา้ 

 

สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจชาติ ฉบับท่ี 1-3 มีความส าคัญต่อการแบ่ง
ประเภทของเมือง การเพิ่มอตัราการจา้งงาน เพิ่มโอกาส ท าใหเ้กิดอตัราการยา้ยถ่ินฐานจากชนบทสู่
เมือง เพื่อแสวงหาชีวิตท่ีดีกวา่ ท าใหเ้กิดภาคเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ ( Informal Sector) หรือท่ี
เรียกว่า “ปากกดั ตีนถีบ” (ปัถมาวดี, 2563) ซ่ึงหลงัจากแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 3 เป็นตน้ไปจะมี
การเพิ่มพื้นท่ีจุดผ่อนผนั มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชุน จดัตั้งสหกร ตลาด และมีการจดัระเบียบ
ออกกฎขอ้บงัคบัเพื่อสนบัสนุนหาบเร่-แผงลอย 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากร และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562 
จ านวนประชากร  และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562 

เรียงตามจ านวนประชากรรวม (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 

ล าดบั เขต 
ประชากร (คน) 

ความ
หนาแน่น 

ความหนาแน่น 

  รวม    ชาย    หญงิ 
ต่อตาราง
กโิลเมตร 

ประชากรต่อ
บ้าน 

1 สายไหม 206,278 96,951 109,327 4,624 2.01 
2 คลองสามวา 202,094 95,486 106,608 1,826 2.39 
3 บางแค 193,491 90,085 103,406 4,352 2.08 
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ล าดบั เขต 

ประชากร (คน) 
ความ

หนาแน่น 
ความหนาแน่น 

รวม ชาย หญงิ 
ต่อตาราง
กโิลเมตร 

ประชากรต่อ
บ้าน 

4 บางเขน 189,000 89,273 99,727 4,487 1.68 
5 บางขนุเทียน 185,824 87,656 98,168 1,540 2.06 
6 ประเวศ 180,769 84,916 95,853 3,444 2.02 
7 ลาดกระบงั 177,769 84,644 93,125 1,435 1.84 
8 หนองจอก 176,022 85,682 90,340 745 2.71 
9 ดอนเมือง 170,021 84,738 85,283 4,620 2.20 

10 จตุจกัร 156,605 72,604 84,001 4,759 1.29 
11 หนองแขม 156,354 72,977 83,377 4,364 2.53 
12 จอมทอง 150,108 71,278 78,830 5,715 2.07 
13 บางกะปิ 146,108 66,559 79,549 5,122 1.39 
14 มีนบุรี 142,586 67,340 75,246 2,240 2.34 
15 บึงกุ่ม 142,237 64,912 77,325 5,851 1.89 
16 บางซ่ือ 126,310 59,086 67,224 10,941 1.67 
17 ภาษีเจริญ 126,160 59,046 67,114 7,074 2.10 
18 สวนหลวง 124,048 56,807 67,241 5,239 1.58 
19 ทุ่งครุ 123,048 57,792 65,256 4,003 2.29 
20 ดินแดง 119,150 55,081 64,069 14,263 1.95 
21 ลาดพร้าว 118,574 53,888 64,686 5,352 2.05 
22 วงัทองหลาง 109,653 50,150 59,503 5,692 1.79 
23 บางกอกนอ้ย 107,732 51,407 56,325 9,020 2.17 
24 ธนบุรี 106,049 49,758 56,291 12,402 1.86 
25 บางบอน 105,684 50,628 55,056 3,041 2.09 
26 ตล่ิงชนั 104,779 49,052 55,727 3,554 2.46 
27 หลกัส่ี 104,285 49,789 54,496 4,566 1.82 
28 คลองเตย 101,244 48,157 53,087 7,792 1.35 
29 คนันายาว 97,095 45,351 51,744 3,737 2.17 
30 สะพานสูง 96,059 44,083 51,976 3,416 2.37 
31 บางพลดั 90,869 41,565 49,304 7,999 1.65 
32 บางนา 90,125 42,021 48,104 4,796 1.28 
33 ดุสิต 89,769 48,615 41,154 8,417 2.81 
34 พระโขนง 88,998 40,291 48,707 6,362 1.52 
35 วฒันา 87,225 40,928 46,297 6,942 1.11 
36 บางคอแหลม 86,898 41,260 45,638 7,957 2.20 
37 หว้ยขวาง 84,340 37,909 46,431 5,610 1.03 
38 ราษฎร์บูรณะ 80,509 38,450 42,059 5,101 2.15 
39 ทวีวฒันา 78,548 36,489 42,059 1,564 2.32 
40 ยานนาวา 77,814 36,366 41,448 4,670 1.48 
41 สาทร 77,773 36,848 40,925 8,339 1.79 
42 ราชเทว ี 72,568 34,795 37,773 10,184 1.39 
43 คลองสาน 71,197 33,071 38,126 11,766 1.81 
44 พญาไท 69,382 34,385 34,997 7,227 1.56 
45 บางกอกใหญ่ 66,152 31,266 34,886 10,704 2.09 
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ล าดบั เขต 

ประชากร (คน) 
ความ

หนาแน่น 
ความหนาแน่น 

รวม ชาย หญงิ 
ต่อตาราง
กโิลเมตร 

ประชากรต่อ
บ้าน 

46 บางรัก 48,227 22,834 25,393 8,712 1.49 
47 พระนคร 47,701 23,080 24,621 8,617 2.49 
48 ปทุมวนั 47,085 21,754 25,331 5,626 1.42 
49 ป้อมปราบศตัรูพ่าย 43,485 21,236 22,249 22,519 2.22 
50 สมัพนัธวงศ ์ 22,463 10,977 11,486 15,864 1.70 

รวม 5,666,264 2,669,316 2,996,948 3,612 1.86 

แหล่งข้อมูล : 1. ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  

แหล่งข้อมูล : 2. กองส ารวจและแผนที่ ส านักการวางผงัและพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร 
  

 

จากตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากรในเขตต่างๆในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความ
หนาแน่นของประชากร 3,612 คนต่อตารางกิโลเมตร มีจ านวนท่ีค่อนขา้งสูงซ่ึงในอตัราท่ีเกินพื้นท่ี
เฉล่ียต่อคนน้ีมีจ านวนของประชากรแฝงอยูใ่นนั้น 

ประชากรแฝง คือกลุ่มคนท่ีไม่ไดมี้ภูมิล าเนาในพื้นท่ีอาศยัปัจจุบนัโดยเกิดข้ึนจากเหตุผล
ทางดา้นการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาท างาน การเขา้มาศึกษาและด าเนินการธุรกิจกิจการบางอยา่งเป็นตน้
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

ประชากรแฝงกลางคืน (Non-registered Population) หมายถึง ผูท่ี้อาศยัอยูป่ระจ าในจงัหวดั
หน่ึง แต่ไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในจงัหวดัท่ีอาศยัอยู่นั้น โดยอาจจะมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น
จงัหวดัอ่ืน ในต่างประเทศ หรือไม่มีช่ือท่ีใดเลย โดยประชากรแฝงกลางคืนมีผลต่อการครอบครอง
พื้นท่ีอยู่อาศยัของพื้นท่ีนั้น สภาพความเป็นอยู่ของประชากรแฝงกลางคืน โดยศึกษาจาก ลกัษณะ
การครอบครองท่ีอยู่อาศยัของประชากรแฝงกลางคืน พบว่า ส่วนใหญ่ เช่าท่ีอยู่อาศยั 28.7 แสน
ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) รองลงมาเป็น ลกัษณะอยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เน่ืองจากใหอ้ยูเ่ปล่า 3.56 
แสนครัวเรือน (ร้อยละ 10.1) เป็นเจา้ของ 1.48 แสนครัวเรือน (ร้อยละ 4.3) อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 
เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของค่าจา้ง 1.26 แสนครัวเรือน (ร้อยละ 3.6) ท่ีเหลือ เป็นลกัษณะเช่าซ้ือ 
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสงัคม, 2563) 
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ประชากรแฝงกลางวนั (Commuter Population) แบ่งเป็น 

- ประชากรแฝงกลางวนัท่ีเขา้มาท างาน หมายถึง ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเขา้
ม า ท า ง า น ใ น จั ง ห วั ด ท่ี ต น เ อ ง ไ ม่ ไ ด้ อ า ศั ย อ ยู ่
- ประชากรแฝงกลางวนัท่ีเขา้มาเรียนหนงัสือ หมายถึง ผูมี้อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ี
เขา้มาเรียนหนงัสือในจงัหวดัท่ีตนเองไม่ไดอ้าศยัอยู ่(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติ
สังคม, 2563) 

เปรียบเทียบกับปี 2561 กับปี 2562 กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงโดยเฉพาะกลุ่ม
ประชากรแฝงกลางคืนเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 2.18 แสนคน (จาก 20.53 แสนคน เป็น 22.71 แสนคน) 

เม่ือพิจารณาประชากรแฝงกลางคืนเป็นรายจงัหวดั พบว่า ในปี 2562 กรุงเทพมหานครจึง
เป็นจังหวดัท่ีมีประชากรแฝงกลางคืนมากท่ีสุด 22.71 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.8 ของ
ประชากรแฝงกลางคืนทั้งหมด (69.1 แสนคน) 

2.5 ข้อก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ประกาศกรุงเทพมหานคร หลกัเกณฑ์วธีิการและเง่ือนไขใน

การค้าขายบนพืน้ทีส่าธารณะ 

เน่ืองจากขอ้ก าหนดและกฎหมายส าคญัของการตั้งแผงลอยมีขอ้ก าหนดท่ีถูกพฒันาตาม

ช่วงเวลาโดยเพิ่มเง่ือนไขและขอ้จ ากดัหาบเร่-แผงลอยในราชกิจจานุเบกษา จากงานวิจยัน้ีเกิดข้ึนบน

พื้นท่ีบางล าพซ่ึูงอยูใ่นช่วงท่ีผา่นการควบคุมของราชกิจจานุเบกษาปี 2548 และในขณะท่ีท าการวิจยั

น้ีไดมี้การประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบบัใหม่ ปี 2563 ข้ึนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนผา่นผูว้ิจยั

จึงใชว้ิธีการสรุปแบบเปรียบเทียบในส่วนสาระส าคญัท่ีส่งผลต่อรูปลกัษณ์ภายนอกและการจดัการ

ของหาบเร่-แผงลอย 

ตารางท่ี 3 สรุปขอ้มูลราชกิจจานุเบกษา เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2563 
 

ราชกจิจานุเบกษาปี 2548 ราชกจิจานุเบกษาปี 2563 
1. ความสูงของแผงลอย 80-90  เซนติเมตร 
2. ก าหนดใหผ้า้ใบและหลงัคาสีเดียวกนั 
3. หา้มสะสมสินคา้เกินความจ าเป็น 
4. หา้มนัง่รถยนต ์รถขนถ่ายสินคา้ หรือ

กล่องสินคา้วางไวข้า้งหลงั  

1. อยูบ่นทางเทา้ท่ีมีถนน 4 เลนส์ข้ึนไป 
2. แผงคา้มีความกวา้งไม่เกิน 2 เมตร ลึกไม่เกิน 1 

เมตร 
3. คา้ขายไดฝ่ั้งเดียวของถนน ห่างจากผิวจราจร 50 

เซนติเมตร 
4. เวน้ระยะห่าง 5 เมตร ทุกๆ 10 แผง  
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ราชกจิจานุเบกษาปี 2548 ราชกจิจานุเบกษาปี 2563 

5. หา้มวางสินคา้บนทางเทา้และหา้มติดตั้ง
แขวนส่วนประกอบของแผงลอยกบัป้าย
หรือเสาไฟ 
**** รูปแบบทางกายภาพของแผงลอย
ยงัคงรูปแบบเดิมตามราชกิจจานุเบกษาปี 
พ.ศ. 2548 และถูกเพ่ิมขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม
ในราชกิจจานุเบกษาปี พ.ศ. 2563 

5. แบ่งประเภทสินคา้ชดัเจน 
- อาหาร 
- เส้ือผา้ 
- เบด็เตลด็ 

6. ลกัษณะส่วนประกอบของแผง 
แผงคา้, ร่ม , หลงัคา, แผงผา้, ผา้ใบ ตอ้งเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 

นอกจากราชกิจจานุเบกษาฉบบัสรุปขั้นตน้แลว้ ยงัมีพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดท่ี
ส่งผลต่อการคา้ขายหาบเร่-แผงลอย และบทคดัยอ่ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายริมทางเทา้ดงัน้ี 

พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาด พศ 2535 มาตรา 20 

1. หา้มมิใหผู้ใ้ดขายสินคา้หรือปรุงอาหารบนถนนหรือสถานท่ีสาธารณะ  
2. หา้มมิใหร้ถยนตห์รือลอ้เล่ือนเป็นท่ีปรุงอาหารเพื่อขายในพื้นท่ีสาธารณะ  
3. หา้มมิใหข้ายหรือจ าหน่ายสินคา้ท่ีบรรทุกบนรถยนต ์เวน้รถจกัรยานและ
ลอ้เล่ือนในท่ีสาธารณะ โดยทั้งน้ีจากขอ้ 1 – 2 ไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดใ้นพื้นท่ีส่วน
บุคคล ถนนส่วนบุคคลหรือในจุดผอ่นผนัท่ีเจา้หนา้ท่ีก าหนดเวลาหรือพิจารณา
แลว้ 

มาตรา 21 หา้มคนท่ีอยูใ่นรถยนต ์ซอ้นทา้ยมอเตอร์ไซค ์ผูข้บัข่ีซ้ือสินคา้หรือ

จ าหน่ายในพื้นท่ีสาธารณะ ยกเวน้ถนนส่วนบุคคล ท่ีส่วนบุคคล 

 มาตรา 42 ในเขต กทม. ใหเ้ป็นอ านาจของรัฐมนตรีมหาดไทยในการใหค้  าแนะน า

เพื่อพิจารณาขอ้บกพร่อง ความสะอาด หรือความเป็นระเบียบแก่ผูว้า่ กทม. 

 มาตรา 44 เจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ี  

1. โฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจในพระราชบญัญติัน้ี  
2. สอดส่องและกวดขนัมิใหมี้การฝ่าฝืนพระราชบญัญติั 
3. ตกัเตือนผูก้ระท าผดิ สัง่ใหผู้ก้ระท าผดิแกไ้ข เร่ืองความสะอาดและความไม่เป็น
ระเบียบใหห้มดไป 
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4. จบักมุผูก้ระท าความผดิท่ีไม่ปฏิบติัตาม 

 มาตรา 45 เม่ือไม่สามารถจบักมุผูก้ระท าความผดิได ้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบตอ้ง

ท าความสะอาดเพื่อใหก้ลบัมาอยูใ่นระเบียบเอง 

สรุปสาระส าคญั หา้มจอดรถซ้ือของ และคา้ขายอาหารบนทางเทา้ โดยทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของเจา้หนา้ท่ี และตอ้งไม่เกิดบนพื้นท่ีส่วนบุคคล โดยหากพบผูฝ่้าฝืน เจา้หนา้ท่ีสามารถ
ด าเนินคดีไดมี้อายคุวาม 15 วนั หรือปรับเป็นค่าท าความสะอาดโดยค่าปรับส่วนน้ีจะถือเป็นรายได้
ของส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นบทลงโทษท่ีเบา และภายหลงัรู้จกักนัในช่ือ “ค่าท าความสะอาดทางเทา้” 

  หลกัเกณฑ์การพจิารณาพืน้ที่ท าการค้า 

1. ถนนตอ้งมีช่องทางจราจรตั้งแต่ 4 ช่องทางจราจรข้ึนไป ไม่วา่จะเป็น
การเดินรถทางเดียวหรือ สวนทาง และทางเทา้สาธารณะเม่ือจดัวางแผงคา้
แลว้ตอ้งมีท่ีวา่งใหป้ระชาชนสญัจรไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 

2. ไม่อยูใ่นรัศมี 150 เมตร จากพระบรมมหาราชวงั พระราชวงั วงั พระท่ี
นัง่พระต าหนกั เขตพระราชฐาน พระบรมราชานุเสาวรีย ์

3. ไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีผลกระทบต่อการจราจรและกีดขวางการจราจร โดย
ตอ้งเสนอและไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากเจา้พนกังานจราจร ตาม
อ านาจหนา้ท่ีแห่งกฎหมาย 

4. ไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีกรณีพิพาทระหวา่งผูค้า้กบักรุงเทพมหานคร ซ่ึงศาลได้
มีค  าพิพากษาหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

5. ไม่เป็นพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีกรุงเทพมหานครประกาศหา้มเป็นพื้นท่ีท า

การคา้ 

6. ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบโดยส่วนใหญ่จากประชาชนในพื้นท่ีและผูมี้

ส่วนไดเ้สียในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกลเ้คียง โดยกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น ซ่ึงประกอบดว้ย 

การจัดผงัแผงค้าในพืน้ทีท่ าการค้า 

1. แผงคา้มีขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตรโดยความลึกของตอ้งไม่เกิน 1 เมตร 
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2.  ใหจ้ดัผงัแผงคา้ไดเ้พยีงฝ่ังเดียว โดยใหชิ้ดกบัดา้นถนนและพื้นท่ีท า
การคา้ตอ้งห่างจากผวิการจราจรอยา่งนอ้ย 50 เซนติเมตร  เพื่อใหมี้ระยะ
ปลอดภยัดา้นการจราจร 

3. ใหเ้วน้ระยะห่าง  เมตร ทุกระยะ 1 แผงคา้  เพื่อเป็นทางเขา้ออกและทาง
ฉุกเฉิน 

4. ใหจ้ดัผงัแผงคา้โดยจ าแนกประเภท ชนิดของสินคา้ เช่น อาหาร เส้ือผา้ 
เบด็เตลด็  เป็นตน้ 

5. หา้มจดัผงัแผงคา้โดยเดด็ขาดในพื้นท่ีบริเวณ ดงัต่อไปน้ี 

- ป้ายและศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจ าทางสาธารณะ จุดท่ีหยดุ
หรือจอดรถโดยสารสาธารณะ และในระยะ 1 เมตร จากจุดดงักล่าว 

- ทางข้ึนลงสะพานลอยคนเดินขา้ม บริเวณใตส้ะพานลอยคนเดิน
ขา้มทางข้ึนลงสถานีรถไฟฟ้า บริเวณใตส้ถานีรถไฟฟ้ารวมถึงช่องทางเขา้
ลิฟทส์ าหรับผูพ้ิการ และในระยะ 1 เมตร จากจุดดงักล่าว 

- ทางเทา้บริเวณขา้มถนนท่ีมีทางมา้ลาย และในระยะ 3 เมตร จาก
จุดดงักล่าวทั้ง 2 ดา้นในระยะ 1 เมตร จากทางร่วมทางแยก 

- ช่องทางเขา้ออกอาคารท่ีประชาชนใชส้อย และในระยะ 5 เมตร 
จากจุดดงักล่าว 

    - หอ้งสุขาสาธารณะ และในระยะ 3 เมตร จากจุดตงักล่าว 

 - จุดจ่ายน ้าดบัเพลิง (ประปาหวัแดง) และในระยะ 3 เมตร จากจุด
ดงักล่าว 

- บริเวณโดยรอบตูโ้ทรศพัท ์ตูไ้ปรษณีย ์และในระยะ 1 เมตร 
จากจุดดงักล่าว 

6. รูปแบบ ลกัษณะแผงคา้และส่ิงประกอบแผงคา้ เช่น ร่ม หลงัคาแผงคา้ 
เป็นตน้  ตอ้งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกบัลกัษณะพื้นท่ีนั้น 1 
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โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจดัระเบียบหาบเร่ - แผงลอย 
ระดบัเขต 

2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัการส ารวจโดยมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ของหาบเร่-แผงลอยในย่านบางล าพ ู
งานวิจยัน้ีเกิดจากการตั้งสมมติฐานการเกิดสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน จากแนวคิดสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน
คือคนกบัส่ิงแวดลอ้ม(บริบท) เพื่อตอบสนองต่อการใชชี้วิตในบริบทเหล่านั้น ถา้หากว่าการเกิด
รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเกิดข้ึนในเมืองจะมีรูปแบบอย่างไรและมีรูปแบบความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของระบบนิเวศของพื้นท่ีบางล าพ ูจึงจ าเป็นตอ้งรับรู้ระบบนิเวศพื้นฐาน
และการจ าแนกประเภทเพื่อใชใ้นการปรับเปล่ียนให้เหมาสมกบัการบนัทึก วิเคราะห์ แยกแยะของ
ขอ้มูล 

การอาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศและความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวติ 

นอกเหนือไปจากความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั ทั้งท่ีอาศยั
อยูร่วมกนัเป็นฝงูและด ารงชีวิตอยู่อย่างโดดเด่ียวล าพงั ในระบบนิเวศยงัมีการปฏิสัมพนัธ์
หรือความเก่ียวขอ้งอีกหลากหลายรูปแบบเกิดข้ึน เม่ือมีส่ิงมีชีวิตหลายชนิดอาศยัอยูร่่วมกนั
ในพื้นท่ีซ่ึงมีอาณาบริเวณอนัจ ากดั มีปริมาณอาหาร น ้ าด่ืมและปัจจยัท่ีจ  าเป็นอีกมากมาย 
ซ่ึงไม่สามารถรองรับและตอบสนองต่อความตอ้งการของทุกชีวิต  

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างชนิด (Interspecific interactions) หมายถึง ความ
เก่ียวขอ้งหรือสายสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการอาศยัอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิตต่างชนิดในระบบ
นิเวศ โดยก่อใหเ้กิดทั้งภาวะของการพึ่งพาอาศยักนัและกนั การแก่งแยง่แข่งขนั หรือแมแ้ต่
การเบียดเบียนส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนเพื่อความอยูร่อด 

ซ่ึงความสัมพนัธ์เหล่าน้ี สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ประเภท โดยส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น เป็นประโยชน์ต่อกนั (+) เป็น
โทษหรือภยัคุกคาม (-) และการไม่ไดรั้บผลกระทบและผลประโยชน์ใด ๆ (0) ดงัน้ี 

ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน (Mutualism : +/+) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระยะยาวของส่ิงมีชีวิต 2 
ชนิดท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ โดยท่ีทั้ ง 2 ฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์จาก
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ความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ี ท าให้ส่ิงมีชีวิตทั้ง 2 ชนิดไม่สามารถแยกตวัออกจากกนัไดอี้ก
เลยตลอดช่วงชีวิต เช่น   

ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation : +/+) หมายถึง ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงมีชีวิต 2 ชนิดท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัและไดรั้บผลประโยชน์จากความสัมพนัธ์ทั้ง 2 ฝ่าย โดย
ท่ีส่ิงมีชีวิตทั้ง 2 ชนิดสามารถด ารงชีวิตอยูต่ามล าพงัได ้หากเกิดการแยกตวัออกจากกนั เช่น 

ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลกัน (Commensalism : +/0) หมายถึง ความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวิต 2 ชนิดท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั โดยท่ีฝ่ายหน่ึงไดรั้บผลประโยชน์ ขณะท่ีอีกฝ่ายไม่ได้
รับหรือเสียผลประโยชน์ใด  ๆ เช่น 

ภาวะปรสิต (Parasitism : +/-) หมายถึง ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต 2 ชนิดท่ีอาศัยอยู่
ร่วมกนั โดยท่ีมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดสูญเสียผลประโยชน์หรือถูกเบียดเบียนจากการเป็นผูถู้ก
อาศยัท่ีเรียกว่า “โฮสต์” (Host) ขณะท่ีฝ่ายท่ีไดรั้บประโยชน์จากความสัมพนัธ์ลกัษณะน้ี 
หรือ “ปรสิต” (Parasite) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทยอ่ย ไดแ้ก่ 

ภาวะการล่าเหย่ือ (Predation : +/-) หมายถึง ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด ท่ีอาศยัอยู่
ร่วมกัน โดยท่ีมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือท่ีเรียกกันว่า “ผูล่้า” 
(Predator) ขณะท่ีฝ่ายซ่ึงสูญเสียประโยชน์หรือสูญเสียชีวิต คือ “ผูถู้กล่า” หรือ “เหยื่อ” 
(Prey) นั่นเอง เช่น ส่ิงมีชีวิตในกลุ่มผูบ้ริโภคพืช (Herbivore) ผูบ้ริโภคสัตว ์(Carnivore) 
และผูบ้ริโภคทั้งพืชทั้งสัตว ์(Omnivore) ซ่ึงความสัมพนัธ์ในภาวะการล่าเหยือ่น้ี ถือเป็นอีก
หน่ึงกลไกในธรรมชาติท่ีมีส่วนช่วยในการสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ โดยการควบคุม
จ านวนประชากรของส่ิงมีชีวิตทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งท่ีด ารงเป็นผูล่้าและผูถู้กล่า  

หากระบบนิเวศมีจ านวนผูล่้ามากเกินไป เม่ือออกล่าจนประชากรของเหยื่อไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตน ประชากรผูล่้าจะมีจ านวนลดลงเองตามธรรมชาติ 
เน่ืองจากภาวะการขาดแคลนอาหาร ส่งผลให้ประชากรของเหยื่อท่ีหลงเหลืออยู่สามารถ
ฟ้ืนฟูกลบัมาและเพิ่มจ านวนประชากรข้ึน ภาวะการล่าเหยื่อน้ี จะเกิดข้ึนเป็นวงจรหรือวฏั
จกัรตามธรรมชาติ หากไม่เกิดการล่าท่ีรุนแรงจนส่งผลให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสูญส้ินเผ่าพนัธ์ุ
ไปจากระบบนิเวศ 
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ภาวะการแข่งขัน (Competition : -/-) หมายถึง ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด ซ่ึงด ารง
อยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดียวกัน และทั้ งสองฝ่ายต่างจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรประเภท
เดียวกนัในการด ารงชีวิต จนก่อให้เกิดภาวะแก่งแยง่แข่งขนัท่ีส่งผลเสียแก่ทั้งสองฝ่าย โดย
ความสมัพนัธ์ลกัษณะน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

• การแก่งแยง่แข่งขนัระหวา่งส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั (Intraspecies Competition)  
• การแก่งแยง่แข่งขนัระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่างชนิด (Interspecific Competition)  

(คดัคณฐั ช่ืนวงอรุณ,2563) 

ระบบความสัมพนัธ์ทีส่อดคล้องกนัในรูปแบบของระบบนิเวศในย่านบางล าพู 

 การสรุปความสมัพนัธ์และรูปแบบความสมัพนัธ์ของผูใ้ชพ้ื้นท่ีในยา่นบางล าพแูละ
พื้นท่ียา่นบางล าพูเองสามารถน าความรู้พื้นฐานทางดา้นชีววิทยา ท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตเขา้มาประยกุตโ์ดยการน าค าอธิบายความสัมพนัธ์ความหมาย และนิยามของ
ระบบนิเวศในทางวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบเพื่อแสดงผลรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีสามารถ
น าไปวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปโดยแบ่งเป็นกลุ่มความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี  

1. กลุ่มหาบเร่-แผงลอย กลุ่มผูค้า้ขายหาบเร่-แผงลอยทุกชนิดในพื้นท่ีบางล าพ ู

+, + ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกนั เกิดจากกลุ่มท่ีขายสินคา้ท่ีสามารถใช้

ร่วมกนัในกิจกรรมเดียวกนั ในเวลาเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น แผงขายดอกไมก้บัแผง
ขายอาหารใส่บาตร เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชท้ั้งดอกไมแ้ละอาหารใส่บาตรในช่วงเชา้
ท่ีพบทั้ง 2 ชนิดแผงลอยพร้อมกนั นอกจากน้ียงัมีการพบกนัของชนิดแผงลอย
เดียวกนัท่ีจะส่งเสริมในการเลือกซ้ือสินคา้กนัเอง อยา่งเช่นร้านท่ีขายเส้ือผา้กบัร้าน
ขายสินคา้เบด็เตลด็ถุงเทา้เขม็ขดั กจ็ะมีความส าคญัร่วมกนั 

+, 0 ภาวะองิอาศัยเกือ้กลูกนั เกิดเป็นภาวะท่ีสร้างบรรยากาศของตลาด

หรือหาบเร่-แผงลอยท่ีมีการรวมกนัของความหลากหลายแต่มีจุดประสงคเ์พื่อ
การคา้ขายเหมือนกนั ยกตวัอยา่งเช่น แผงขายเส้ือผา้ท่ีอยูใ่กลแ้ผงขายอาหารบน
ถนนเดียวกนั ทั้ง2 ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนัโดยตรงและไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกนัแต่ใน
ภาพรวมของระบบนิเวศของยา่นบางล าพทูั้ง  

2. กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานบริการต่างๆในพื้นท่ีบางล าพ ู
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+, + ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกนั เกิดจากการท่ีกลุ่มบริการรับจา้งทัว่ไป

ส่วนมากคือลูกจา้งของร้านหรืออาชีพส่งน ้าแขง็ ส่งแก๊ส ในพื้นท่ียา่นบางล าพ ูเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลดา้นการพึ่งพาอาศยักนัเองและต่อระบบนิเวศทั้งระบบ 

+, 0 ภาวะองิอาศัยเกือ้กลูกนั การอาศยัเก้ือกลูกนัของผูใ้หบ้ริการทั้ง 2ชนิด

ท างานคนละแบบกนัและไม่เกิดการกา้วก่ายหนา้ท่ีกนั โดยเฉพาะกลุ่มประกอบ
แผง เขน็รถเขน็เป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะ 

3. กลุ่มขนส่งผู้โดยสาร  

+, + ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกนัเม่ือมีการรับส่งผูโ้ดยสารเขา้สู่ระบบ 

จึงเกิดการเก้ือกลูกนัเองของระบบรับส่งผูโ้ดยสารขนาดเลก็(มอเตอร์ไซคว์ิน)และ
ขนาดกลาง(แทก็ซ่ี,ตุก๊ๆ) ในการน าผูโ้ดยสารออกจากระบบหรือส่งไปยงัระบบอ่ืน
ต่อไป 

+, 0 ภาวะองิอาศัยเกือ้กลูกนั รถโดยสารประจ าทางเป็นตวัแปรท่ีขนถ่าย

ผูโ้ดยสารไดค้ร้ังละมาก(ขนส่งขนาดใหญ่) แต่ไม่ไดถู้กก าหนดจุดหมายโดยเฉพาะ 
แต่มีการก าหนดเสน้ทางอยา่งชดัเจน จึงเป็นระบบขนส่งท่ีไม่ไดรั้บผลจากระบบ
ขนส่งอ่ืน 

4. กลุ่มอาคารในย่านบางล าพ ูกลุ่มอาคารท่ีอยูใ่นพื้นท่ียา่นบางล าพ ู

+, + ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกนั กลุ่มอาคารมีรูปแบบท่ีพึ่งพาอาศยักนั

ของการคา้ขายอาหารท่ีจดัหาซ้ือวตัถุดิบ อาหารสด จากแผงอาหารสดและวตัถุดิบ
ในตลาดเชา้ และกลุ่มอาคารท่ีตอ้งพึ่งพาอาคารจอดรถซ่ึงเป็นจุดถ่ายผูค้นเขา้มาสู่
อาคารเหล่านั้นต่อมา อาทิเช่นโรงแรมกบัอาคารจอดรถกรุงเทพมหานคร 

+,0 ภาวะองิอาศัยเกือ้กลูกนั อาคารแต่ละชนิดถูกตั้งอยูใ่นละแวกเดียวกนั

มีความคลา้ยคลึงกนัดา้นการใชง้าน จุดประสงคก์ารใชง้าน  

* โดยภาวะการแข่งขนั -,- เป็นระบบนิเวศท่ีเกิดในสงัคมท่ีมีขนาดใหญ่
หรือมีบทบาทท่ีชดัเจนซ่ึงมีผูท้  าใหผู้อ่ื้นเสียผลประโยชน์หรือท าลายผูอ่ื้นซ่ึงใน
ระบบนิเวศของหาบเร่-แผงลอยในยา่นบางล าพไูม่มีผูส่้งผลเสียต่อระบบหรือ
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ท าลายระบบเพียงอยา่งเดียวและเป็นเพียงระบบนิเวศของยา่นเพยีงยา่นเดียวเท่านั้น
จึงไม่พบภาวะการแข่งขนั 
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บทที่ 3 

วธีิการวิจัย 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัจากการส ารวจโดยมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ของหาบเร่-แผงลอยในยา่น
บางล าพู (ขอ้มูลจากการส ารวจเป็นช่วงระหว่างปี พ.ศ.2561-2562 ก่อนเกิดการระบาดของโรค 
covid-2019) ควบคู่กบัการศึกษาดา้นกายภาพของร้านคา้หาบเร่-แผงลอย รถเขน็ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัวางการพบัเกบ็การแผอ่อก การเคล่ือนยา้ย พื้นท่ีของร้านคา้ และช่วงเวลาท่ีปรากฏในพื้นท่ี
การวิจยั 

 กรอบความคิดของงานวิจยัน้ีเกิดจากการตั้งสมมติฐานการเกิดสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน จาก
แนวคิดสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินคือคนกบัส่ิงแวดลอ้ม(บริบท) เพื่อตอบสนองต่อการใชชี้วิตในบริบท
เหล่านั้น ถา้หากวา่การเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเกิดข้ึนในเมืองจะมีรูปแบบอยา่งไร 

 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงกรอบความคิดในงานวิจยั 
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3.1 รูปแบบการวจัิยและการส ารวจ 

 รูปแบบการวิจยัเป็นการส ารวจตรวจสอบ สังเกต สัมภาษณ์โดยการวางแผนการเก็บขอ้มูล
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลกั คือ 

 ช่วงท่ี 1 เพื่อศึกษาภาพรวมของพื้นท่ีช่วงแรกเป็นช่วงลงส ารวจเบ้ืองตน้เป็นบริเวณกวา้ง
เพื่อหาวิธีก าหนดขอบเขตการวิจยัจากขอ้มูลพื้นท่ีบางล าพูซ่ึงเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ น าไปวิเคราะห์
เพื่อสร้างเคร่ืองมือจากขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกและตั้งสมมติฐานในการส ารวจ โดยการเก็บขอ้มูลพื้นฐาน
เป็นการวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อหาจุดท าการศึกษาท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากความหลากหลายของย่าน
บางล าพูโดยสามารถแบ่งเป็นช่วง เชา้ กลางวนั เยน็ ค  ่า พบหาบเร่-แผงลอย บริเวณถนนรามบุตรี 
ถนนตานี ถนนสิบสามห้าง ถนนไกรสีห์ ถนนจกัรพงษ ์และถนนพระสุเมรุ จึงไดเ้ก็บขอ้มูลเพื่อใช้
จ  าแนกประเภทของกลุ่มหาบเร่-แผงลอย ในช่วงถนนต่างๆ ออกเป็นกลุ่ม  

 ช่วงท่ี 2 จดัแบ่งประเภทของหาบเร่-แผงลอย การจดัประเภทแผงลอยเพื่อน าไปวิเคราะห์
ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีการปรับตวั โดยอา้งอิงจากงานวิจยัซ่ึงมีการจดัแบ่งประเภทของ หาบเร่-แผง
ลอย ในไทยซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัของ Batreau และ Bonnet (2559) ซ่ึงส ารวจหาบเร่-แผงลอยใน
พื้นท่ีซอยรางน ้ ากรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา หาบเร่-แผงลอยท่ีเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีผอ่นผนั อยู่
ภายใตร้าชกิจจานุเบกษาปี พ.ศ.2548 และมีวิธีการใช้พื้นท่ีตามขอ้ปฏิบัติด้านความสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร บนจุดผอ่นผนัเช่นเดียวกบัยา่นบางล าพ ู 

 นอกจากการแบ่งประเภทของร้านคา้หาบเร่-แผงลอย แลว้เพื่อจดัหมวดหมู่และเปรียบเทียบ
ขอ้มูลจึงมีการจดัแบ่งชนิดของสินคา้จากร้านคา้เพื่อศึกษาหาความแตกต่าง การใชง้านพื้นท่ี  

3.2 การก าหนดตัวอย่างศึกษาและคัดเลือกพืน้ทีศึ่กษาทางกายภาพ 

การคดัเลือกพืน้ทีศึ่กษาและก าหนดขอบเขต 

 เม่ือก าหนดกรอบประเด็นการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม คน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ก าหนดขอบเขตของการวิจยัในยา่นบางล าพ ูพบพื้นท่ีมีหาบเร่-แผงลอย ในยา่นบางล าพดูงัน้ี  

กลุ่ม A บริเวณรอยต่อท่ีเช่ือมกบัถนนขา้วสาร ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนตานี ถนนสิบสาม
หา้ง 

 กลุ่ม B บริเวณจุดตดัของถนนไกรสีห์ และถนนจกัรพงษ ์ 
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 กลุ่ม C บริเวณจุดเช่ือมของถนนไกรสีห์ และถนนพระสุเมรุ  

 

รูปภาพท่ี 3 แสดงกลุ่มตวัอยา่งและต าแหน่งหาบเร่-แผงลอย A 
 

 

รูปภาพท่ี 4 แสดงกลุ่มตวัอยา่งและต าแหน่งหาบเร่-แผงลอย B 



  31 

 

รูปภาพท่ี 5 แสดงกลุ่มตวัอยา่งและต าแหน่งหาบเร่-แผงลอย C 
 

 จากการส ารวจพื้นท่ีเก็บขอ้มูลคน้พบว่าการตั้ งแผงลอยในทั้ ง 3 กลุ่มท่ีพบมีรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัไปตามช่วงเวลาโดยจะสอดคลอ้งต่อการใชชี้วิตของผูค้นภายนอกยา่นบางล าพู-ขา้วสาร 
ท่ีเขา้มาเพื่อใชพ้ื้นท่ีจากกิจกรรมหลกัดงัน้ี 

1. ท าบุญตกับาตรในช่วงเชา้ 2. ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหารในช่วงเชา้ 3. จุดต่อรถ
ประจ าทางเพื่อไปท างานในตอนเชา้ 4. ซ้ือของกินของใชแ้ละอาหารในระหว่างวนั 5. จุด
ต่อรถประจ าทางเพื่อกลบับา้น 6. ซ้ืออาหารเยน็หรือนัง่ทานอาหารเยน็ 7. สถานท่ีท่องเท่ียว 
สถานบนัเทิง ในช่วงกลางคืน (ถนนรามบุตรี-ถนนขา้วสาร) 

กลุ่ม A บริเวณรอยต่อท่ีเช่ือมกับถนนขา้วสาร เป็นผูค้น กลุ่มของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ นักเท่ียวกลางคืน กิจกรรม ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ี ซ้ืออาหารเยน็และนั่ง
ทานอาหาร ท่องเท่ียวสถานบนัเทิง ซ่ึงเกิดข้ึนในเวลาเยน็-กลางคืน ชนิดหาบเร่-แผงลอย ท่ี
พบ เป็นชนิดเคล่ือนท่ีคา้ขายอาหารไม่ลงทะเบียน และ ชนิดก่ึงถาวรลงทะเบียนขายอาหาร 
เส้ือผา้ 

กลุ่ม B บริเวณจุดตดัของถนนไกรสีห์ และถนนจกัรพงษ ์เป็นกลุ่มคน ผูม้าท าบุญ

ตกับาตร พระ พนกังานและลูกจา้งต่างๆ ผูส้ัญจรท่ีมาต่อรถประจ าทาง นกัท่องเท่ียว พ่อคา้
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แม่คา้(จากภายนอก) กิจกรรมท่ีพบส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม ท าบุญตักบาตร ซ้ือวตัถุดิบ
อาหาร ต่อรถ/เปล่ียนรถประจ าทาง ซ้ือของกินของใช้ และ ซ้ืออาหารเยน็นั่งทางอาหาร 
เน่ืองจากพื้นท่ีมีการซ้อนทบัของเวลาตั้งแต่เชา้-เยน็ ชนิดหาบเร่-แผงลอย ท่ีพบ เป็นชนิด
เคล่ือนท่ีค้าขายอาหารไม่ลงทะเบียน และ ชนิดก่ึงถาวรลงทะเบียนขายอาหารเส้ือผา้ 
วตัถุดิบอาหาร ของใชเ้บด็เตลด็ 

กลุ่ม C บริเวณจุดเช่ือมของถนนไกรสีห์ และถนนพระสุเมรุ เป็นกลุ่มคน ผูม้า
ท าบุญตกับาตร พระ นักท่องเท่ียว พ่อคา้แม่คา้(จากภายนอก) กิจกรรมท่ีพบคือกิจกรรมท่ี 
ท าบุญตกับาตร ซ้ือวตัถุดิบอาหาร ซ้ือของกินของใช้ มีการใช้งานพื้นท่ีใกลเ้คียง กลุ่มB 
ต่างกันท่ีจ านวนผูเ้ขา้ใช้พื้นท่ีมีน้อยกว่า ชนิดหาบเร่-แผงลอย ท่ีพบ เป็นชนิดเคล่ือนท่ี
คา้ขายอาหารไม่ลงทะเบียน และ ชนิดก่ึงถาวรลงทะเบียนขายอาหาร ดอกไม ้

ในพื้นท่ีกลุ่ม A-C เป็นพื้นท่ีริมทางเทา้ท่ีพบหาบเร่แผงลอยการใช้เกณฑ์ในการ
เลือกหาบเร่แผงลอยเพื่อน าไปศึกษาจ าเป็นต้องเป็นแผงลอยท่ีมีลักษณะท่ีมีความ
หลากหลายและอยู่ในขอบเขตของการปรับตวัเพื่ออยู่ในบริบทของเมือง การปรับตวัตาม
กฎหมายขอ้บงัคบัเพื่อความอยูร่อดโดยอา้งอิงขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศ
กรุงเทพมหานคร หลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขในการคา้ขายบนพื้นท่ีสาธารณะ 
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ตารางท่ี 4 แสดงขอ้ก าหนดท่ีมีผลควบคุมและจ ากดัการตั้งแผงลอย 
 

ข้อก าหนดทางกายภาพ ข้อก าหนดด้านท าเลทีต่ั้ง 
- ความสูงของแผงลอย 80-90  

เซนติเมตร 
- แผงคา้มีความกวา้งไม่เกิน 2 

เมตร ลึกไม่เกิน 1 เมตร 
- ก าหนดใหผ้า้ใบ หลงัคาสี

เดียวกนัและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- หา้มสะสมสินคา้เกินความจ าเป็น 
- หา้มน ารถยนต ์รถขนถ่ายสินคา้ 

หรือกล่องสินคา้วางไวบ้ริเวณ
แผงคา้ขาย 

- หา้มวางสินคา้บนทางเทา้และ
หา้มติดตั้งแขวนส่วนประกอบ
ของแผงลอยกบัป้ายหรือเสาไฟ  

- อยูบ่นทางเทา้ท่ีมีถนน 4 เลนส์ข้ึนไป 
- คา้ขายไดฝ่ั้งเดียวของถนน ห่างจาก

ผวิจราจร 50 เซนติเมตร 
- เวน้ระยะห่าง 5 เมตร ทุกๆ 10 แผง 
- ไม่กีดขวางทางข้ึนลงสะพานหรือทาง

แยก  

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้กลุ่ม B จึงเป็นกลุ่มท่ีมีความไดเ้ปรียบในการเป็นพื้นท่ีศึกษา
เพราะมีความหลากหลายของชนิดแผงลอย และอยูใ่นขอบเขตขอบของกฎขอ้บงัคบัขา้ง (แผนผงัท่ี 
3) แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับตวัเพื่ออยูใ่นบริบทของเมือง เห็นความสมัพนัธ์ของคนกบัพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเพื่อจดัท าเคร่ืองมือในการลงพื้นท่ีส ารวจต่อไป 

3.2.1 การแบ่งประเภทของร้านค้าหาบเร่-แผงลอย 

ขอบเขตการเลือกตวัอยา่งร้านคา้หาบเร่-แผงลอยในการศึกษา 

  1. ศึกษาร้านคา้หาบเร่-แผงลอยท่ีตั้งในยา่นบางล าพ ู

2. ร้านคา้หาบเร่-แผงลอยในยา่นบางล าพตูอ้งมีรูปแบบลกัษณะก่ึงถาวร หรือ
เคล่ือนท่ีได ้
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3. ร้านคา้หาบเร่แผง-ลอยจะตอ้งติดตั้งอยูบ่นทางเทา้แบ่งประเภทของการใชง้าน
ไดช้ดัเจน 

จากขอบเขตการศึกษาขั้นตน้สามารถก าหนดร้านคา้หาบเร่-แผงลอยท่ี
ท าการศึกษาในบริเวณพื้นท่ีศึกษา กลุ่ม B ไดท้ั้งหมด 26 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ กลุ่มศึกษาหาความสมัพนัธ์ของพื้นท่ีการใชง้านจ านวน20ร้านอยูบ่น
ทางเทา้ถนนจกัรพงษ ์และกลุ่มตวัอยา่งร้านหาบเร่-แผงลอย ท่ีต่างชนิดกนั 6 ร้าน  

โดยลกัษณะของร้านคา้หาบเร่-แผงลอย ในบางล าพูเป็นรูปแบบของผูข้าย
ท่ีลงทะเบียนแบบคงท่ี (Fixed, registered vendors) ซ่ึงเป็นลกัษณะไม่มีแผงลอย
ถาวร แต่จะตั้งร้านคา้ของพวกเขาในสถานท่ีเดียวกนั โดยสิทธ์ิการติดตั้งแผงลอย
ถูกก าหนดขอบเขตและผูเ้ป็นเจา้ของสิทธ์ิชดัเจน 

(Batreau และ Bonnet, 2559) ซ่ึงสิทธ์ิเป็นเจา้ของตั้งร้านคา้ได้ถูกก าหนด ขนาด
แผงคา้มีความกวา้งไม่เกิน 2 เมตร ลึกไม่เกิน 1 เมตร (ราชกิจจานุเบกษาขอ้บงัคบั
ของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2548 และ 2563)  

 

รูปภาพท่ี 6 แสดงลกัษณะการแบ่งสัดส่วนของแผงลอยบริเวณถนนจักรพงษ์ 
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จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นการใชพ้ื้นท่ีในร้านคา้แผงลอยโดยแบ่งเป็น
สดัส่วนตามลกัษณะการใชง้านของร้านคา้หาบเร่-แผงลอยได ้3 ส่วนคือ  

1. พื้นท่ีเหนือสินคา้ ติดป้ายร้านคา้และแขวนส่ิงของ 

2. พื้นท่ีวางสินคา้ 

3.พื้นท่ีเกบ็สินคา้และของใชป้ระจ าตวั 

ประเภทกลุ่มศึกษาหาความสมัพนัธ์และการใชพ้ื้นท่ีจ านวน 20 ร้าน ซ่ึง
ถูกก าหนดการใชง้านตามประเภทของสินคา้ท่ีจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 4 ชนิดไดแ้ก่ 

1. อาหารร้อน เป็นรูปแบบแผงลอยท่ีมีการประกอบอาหาร อุ่น ตม้ น่ึง 
ทอด  

2. อาหารส าเร็จ เป็นรูปแบบแผงลอยท่ีไม่มีการประกอบอาหาร ขายขนม
ชนิดต่างๆ 

3. ของใชเ้บด็เตลด็ เป็นรูปแบบแผงลอยท่ีขายสินคา้หลากหลายชนิดแต่
ไม่ใช่อาหาร 

   4. เส้ือผา้ เป็นรูปแบบแผงลอยท่ีขายเส้ือผา้โดยเฉพาะ 

กลุ่มตวัอยา่งร้านหาบเร่-แผงลอย ท่ีต่างชนิดกนั 6 ร้านคือกลุ่มร้านคา้หาบ
เร่-แผงลอย ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มทางเทา้บริเวณถนนจกัรพงษ ์แต่เป็นร้านคา้ท่ีมี
รูปแบบแตกต่างจากกลุ่ม 20 ร้านทั้งเวลาการใชง้านพื้นท่ี 

3.2.2 การจัดกลุ่มร้านค้าหาบเร่-แผงลอยในย่านบางล าพูเพ่ือใช้ในการวเิคราะห์ 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลโดยการก าหนดรหสัของร้านคา้หาบเร่-แผง
ลอยพร้อมสร้างรหสัเพื่อก าหนดล าดบั และประเภทของตวัอยา่งการศึกษาดงัน้ี 

  1. ตวัอกัษรA B แสดงการแบ่งกลุ่มหาบเร่-แผงลอย 

  2. ตวัเลขแสดงล าดบัของขอ้มูล เรียงล าดบัตามการเกบ็ขอ้มูล 

  3. ประเภทของสินคา้ 



  36 

กลุ่มตัวอย่างบริเวณถนนจักรพงษ์ (A) 

  A1. ร้านขายปลาทูตม้เคม็เจอ้อ้ย 

  A2. ร้านขายถัว่ทอดและขนม 

  A3. ร้านขายขนมไข่แม่ประไพรศรี 

  A4. ร้านกลว้ยเช่ือม มนัเช่ือม ขนมหวาน 

  A5. ร้านนางเลด็เลิศรส ขา้วแต๋นน ้าแตงโม 

  A6. ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  A7. ร้านขายขนมไทย 

  A8. ร้านขายปลาทูน่ึงเคม็ 

  A9. ร้านน ้าพริกแม่เภา 

  A10. ร้านถัว่ทอด ขายถัว่และขนมต่างๆ 

  A11. ร้านผลไมด้อง 

  A12. ร้านขา้วแต๋นน ้าแตงโม 

  A13.ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ 

  A14. ร้านขา้วแช่ชาววงั 

  A15. ร้านขายก๊ิพและสินคา้เบด็เตลด็ 

  A16. ร้านขา้วแช่นายโด่ง 

  A17. ร้านขายเส้ือผา้อาแปะ 

  A18. ร้านขายพรมเช็ดเทา้ 

  A19. ร้านขายเส้ือผา้ 

  A20. ร้านขายของเบด็เตลด็ 2 
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กลุ่มตัวอย่างบริเวณถนนไกรสีห์ (B) 

  B1. ร้านขายผกัสด B4. ร้านขายผลไม ้

  B2.ร้านขายผกัสด 2 B5. รถขายปอเป๊ียะสด 

  B3. ร้านขายหมูสด B6. รถขายผกัพุม่พวง 

 

 

รูปภาพท่ี 7 แสดงผงัต าแหน่งของกลุ่มหาบเร่-แผงลอย A,B 
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ตารางแสดงประเภทของร้านค้า รหัสร้านค้า และช่ือร้านค้า 

ตารางท่ี 5 แสดงประเภทร้านคา้ท่ีมีอาหารร้อน รหสัร้านคา้ และช่ือร้านคา้ 

ประเภทสินคา้ ช่ือร้านคา้ 

1. อาหารร้อน (มีการประกอบอาหาร) 

A1. ร้านขายปลาทูตม้เคม็เจอ้อ้ย 
A2. ร้านขายถัว่ทอดและขนม 
A5. ร้านนางเลด็เลิศรส ขา้วแต๋นน ้าแตงโม 
A8. ร้านขายปลาทูน่ึงเคม็ 
A9. ร้านน ้าพริกแม่เภา 
A14. ร้านขา้วแช่ชาววงั 
A16. ร้านขา้วแช่นายโด่ง 

 

 

รูปภาพท่ี 8 A1. ร้านขายปลาทูตม้เคม็เจอ้อ้ย 
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รูปภาพท่ี 9  A2. ร้านขายถัว่ทอดและขนม 

 

รูปภาพท่ี 10 A5. ร้านนางเลด็เลิศรส ขา้วแต๋นน ้าแตงโม 
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รูปภาพท่ี 11 A8. ร้านขายปลาทูน่ึงเคม็ 

 

รูปภาพท่ี 12 A9. ร้านน ้าพริกแม่เภา 
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รูปภาพท่ี 13 A14. ร้านขา้วแช่ชาววงั 

 

รูปภาพท่ี 14 A16. ร้านขา้วแช่นายโด่ง 
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ตารางท่ี 6 แสดงประเภทร้านคา้ท่ีมีอาหารส าเร็จ รหสัร้านคา้ และช่ือร้านคา้ 

ประเภทสินคา้ ช่ือร้านคา้ 

2.อาหารส าเร็จ 

A3. ร้านขายขนมไข่แม่ประไพรศรี 
A4. ร้านกลว้ยเช่ือม มนัเช่ือม ขนมหวาน 
A7. ร้านขายขนมไทย 
A10. ร้านถัว่ทอด ขายถัว่และขนมต่างๆ 
A11. ร้านผลไมด้อง 
A12. ร้านขา้วแต๋นน ้าแตงโม 
A13.ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

รูปภาพท่ี 15 A3. ร้านขายขนมไข่แม่ประไพรศรี 
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รูปภาพท่ี 16 A4. ร้านกลว้ยเช่ือม มนัเช่ือม ขนมหวาน 

 

รูปภาพท่ี 17 A7. ร้านขายขนมไทย 
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รูปภาพท่ี 18 A10. ร้านถัว่ทอด ขายถัว่และขนมต่างๆ 

 

รูปภาพท่ี 19 A11. ร้านผลไมด้อง 
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รูปภาพท่ี 20 A12. ร้านขา้วแต๋นน ้าแตงโม 

 

รูปภาพท่ี 21 A13.ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ 
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ตารางท่ี 7 แสดงประเภทร้านคา้เบด็เตลด็ รหสัร้านคา้ และช่ือร้านคา้ 

ประเภทสินคา้ ช่ือร้านคา้ 

3. ของใชเ้บด็เตลด็ 

A6. ร้านจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
A15. ร้านขายก๊ิพและสินคา้เบด็เตลด็ 
A18. ร้านขายพรมเช็ดเทา้ 
A20. ร้านขายของเบด็เตลด็ 2 

 

 

รูปภาพท่ี 22 A6. ร้านจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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รูปภาพท่ี 23 A15. ร้านขายก๊ิพและสินคา้เบด็เตลด็ 

 

รูปภาพท่ี 24 A18. ร้านขายพรมเช็ดเทา้ 
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รูปภาพท่ี 25 A20. ร้านขายของเบด็เตลด็ 2 
 

ตารางท่ี 8 แสดงประเภทร้านคา้ขายเส้ือผา้ รหสัร้านคา้ และช่ือร้านคา้ 

ประเภทสินคา้ ช่ือร้านคา้ 

4. เส้ือผา้ 
A17. ร้านขายเส้ือผา้อาแปะ 
A19. ร้านขายเส้ือผา้ 
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รูปภาพท่ี 26 A17. ร้านขายเส้ือผา้อาแปะ 

 

รูปภาพท่ี 27 A19. ร้านขายเส้ือผา้ 
ตารางท่ี 9 แสดงประเภทร้านคา้วตัถุดิบ อาหาร รหสัร้านคา้ และช่ือร้านคา้ 

ประเภทสินคา้ ช่ือร้านคา้ 

5. วตัถุดิบท าอาหาร 

B1.ร้านขายผกัสด 
B2.ร้านขายผกัสด 2 
B3. ร้านขายผลไม ้
B4. ร้านขายหมูสด 
B5. รถขายผกัพุม่พวง 
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ประเภทสินคา้ ช่ือร้านคา้ 

1. อาหารร้อน (มีการประกอบอาหาร) B6. ร้านขายปอเป๊ียะสด 
 

 

รูปภาพท่ี 28 B1.ร้านขายผกัสด 

 

รูปภาพท่ี 29 B2.ร้านขายผกัสด 2 
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รูปภาพท่ี 30 B4. ร้านขายผลไม ้

 

รูปภาพท่ี 31 B5. ร้านขายหมูสด 
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รูปภาพท่ี 32 B6. รถขายปอเป๊ียะสด 

 

รูปภาพท่ี 33 B7. รถขายผกัพุม่พวง 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจบนัทึกลงตาารางเพื่อเปรียบเทียบท าสรุปเป็นกราฟ การแสดง
ขอ้มูลการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นถึงประเภทของร้านคา้ การใชพ้ื้นท่ี จ  านวนผูค้า้ขาย จ านวนรถเขน็ 
เพื่อน าไปวิเคราะห์เช่ือมโยงการใชพ้ื้นท่ีสอดคลอ้งกนัเพือ่น าไปเช่ือมทฤษฎีท่ีไดท้  าการศึกษา
เอกสาร ผลงานวิจยัต่างๆ เพือ่น ามาใชเ้ป็นทฤษฎีสนบัสนุนและสรุปผลในขอ้ถดัไป 

3.4 สรุปผลการศึกษา 

 การใชข้อ้มูลจากการส ารวจเบ้ืองตน้ร้านคา้หาบเร่-แผงลอยในยา่นบางล าพ ูท าใหส้ามารถ
ก าหนดกรอบพื้นท่ีการศึกษาการเลือกตวัอยา่งการวจิยั ประเภทของร้านคา้ การใชพ้ื้นท่ีและขอ้มูล
การเช่ือมโยงของพื้นท่ี ถูกวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนผงั แผนภาพ การบนัทึกรูปภาพร้านคา้ท่ี
ศึกษาและใชเ้คร่ืองมือเพื่อบนัทึกการวิจยั น ามาวิเคราะห์เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคข์องการศึกษา
และเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 
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บทที่ 4 

วเิคราะห์ข้อมูล 

 จากขอบเขตการศึกษาขั้นตน้สามารถก าหนดร้านคา้หาบเร่-แผงลอยท่ีท าการศึกษาใน
บริเวณพื้นท่ีศึกษา กลุ่มแผงลอยบนทางเทา้ ไดท้ั้งหมด 26 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กลุ่ม
ศึกษาหาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใช้งานจ านวน20 ร้านอยู่บนทางเทา้ถนนจกัรพงษ์ และกลุ่ม
ตวัอยา่งร้านหาบเร่-แผงลอย ท่ีต่างชนิดกนั 6 ร้าน  

วเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัท ารูปแบบการจ าแนกของขอ้มูลดา้นกายภาพของร้านคา้แผงลอยโดยศึกษาจาก
กลุ่มตวัอยา่ง การศึกษาการจดัวางของแผงลอยในลกัษณะแนวราบและการแบ่งสัดส่วนการใชง้าน
ในรูปแบบของแนวด่ิงเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์เช่ือมโยงไดด้งัน้ี 

 4.1 ศึกษารูปแบบการจดัวางผงัขนาดพื้นท่ีสดัส่วนการใชง้านตามลกัษณะของร้านคา้ 

 4.2 ศึกษาการเช่ือมโยงการใชง้านพื้นท่ีในยา่นบางล าพ ู

4.1 ศึกษารูปแบบการจัดวางผงัขนาดพืน้ทีสั่ดส่วนการใช้งานตามลกัษณะของร้านค้า 

ตารางท่ี 10 แสดงพื้นท่ีของร้านคา้ในแนวระนาบและการใชพ้ื้นท่ีในแผงร้านคา้ กลุ่มถนนจกัรพงษ ์

ล าดบั 
การใชพ้ื้นท่ี ( 1 หน่วย = 40ซม.x 40ซม.) พื้นท่ีแผงลอย 

หมาย
เหต ุเกบ็

ของ 
วาง
สินคา้ 

เกบ็
เงิน 

ประกอบ
อาหาร 

ป้าย นัง่
ขาย 

ร้านคา้ วาง
แผ ่

เคล่ือนท่ี 

A1.1 6 3 1 5 2 7 4x2 - - มีการใช้
พื้นท่ี
เกิน

ขอบเขต
มุมถนน 

A2.1 7 7 1 2 2 3 4x2 - - - 
A3.2 4 3 1 - 1 2 2x2 - - - 
A4.2 4 3 1 - 1 2 2x2 - - - 
A5.1 4 4 1 2 1 4 4x2 - - - 
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ล าดบั การใชพ้ื้นท่ี ( 1 หน่วย = 40ซม.x 40ซม.) พื้นท่ีแผงลอย หมาย
เหต ุเกบ็

ของ 
วาง
สินคา้ 

เกบ็
เงิน 

ประกอบ
อาหาร 

ป้าย นัง่
ขาย 

ร้านคา้ วาง
แผ ่

เคล่ือนท่ี 

A6.1 3 3 1 1 1 1 2x2 - - - 
A7.2 3 4 1 - 1 2 2x2 - - - 
A8.3 - 2 - - - 2 2x2 - - - 
A9.1 6 6 1 - 2 4 4x2 - - อยู่

บริเวณ
ทางข้ึน
ทางเดิน 

A10.2 5 8 1 - 2 3 4x2 - - - 
A11.2 9 8 1 - 2 3 4x2 - - - 
A12.2 10 10 1 - 2 4 4x2 - - - 
A13.1 6 6 1 2 1 4 4x2 - - - 
A14.1 8 7 1 - 2 4 4x2 - - - 
A15.3 4 4 - - 1 2 2x2 - - - 
A16.1 10 12 1 2 4 4 6x2 - - - 
A17.4 20 20 - - 2 4 10x2 - - มีการ

เปิด
ช่องทาง
เดิน 

A.18.3 5 5 - - 1 1 4x2 - - - 
A19.4 3 4 - - - 1 4x2 - - - 
A20.3 6 6 - - - 1 3x2 - - - 
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ตารางท่ี 11 แสดงพื้นท่ีของร้านคา้ในแนวระนาบและการใชพ้ื้นท่ีในแผงร้านคา้ กลุ่มถนนไกรสีห์ 

ล าดบั 
การใชพ้ื้นท่ี ( 1 หน่วย = 40ซม.x 40ซม.) พื้นท่ีแผงลอย 

หมายเหตุ เกบ็
ของ 

วาง
สินคา้ 

เกบ็
เงิน 

ประกอบ
อาหาร 

ป้าย นัง่
ขาย 

ร้านคา้ วาง
แผ ่

เคล่ือนท่ี 

B1.5 - 4 - - - 6 - 2x2 - วางแผแ่ละ
ตั้งขายบน

โต๊ะ 
B2.5 - 18 - - - 1 - 6x3 - วางแผ ่
B3.5 - 3 - - - 1 - 2x2 - วางแผ ่
B4.5 - - - - - 6 - 2x2 - ตั้งขายบน

โต๊ะ 
B5.5 2 - - 2 - - - - 2x2 ไม่นบั

มอเตอร์ไซค์
พว่ง 

B6.1 - 4 - - - - - - 2x2 ไม่นบั
มอเตอร์ไซค์

พว่ง 
 

ตารางท่ี 12 แสดงร้านคา้และจ านวนผูข้าย 
ร้านคา้ จ านวนคนขาย (คน) 
A1.1 1 
A2.1 1 
A3.2 1 
A4.2 1 
A5.1 1 
A6.3 1 
A7.2 1 



  57 

 

ร้านคา้ จ านวนคนขาย (คน) 
A8.1 1 
A9.1 1 
A10.2 2 
A11.2 1 
A12.2 2 
A13.2 1 
A14.1 2 
A15.3 1 
A16.1 2 
A17.4 1 
A18.3 1 
A19.4 1 
A20.3 2 

 

ตารางท่ี 13 แสดงร้านคา้และจ านวนผูข้าย 
ร้านคา้ จ านวนคนขาย (คน) 
B1.5 1 
B2.5 2 
B3.5 2 
B4.5 1 
B5.5 2 
B6.1 1 
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ตารางท่ี 14 แสดงร้านคา้และจ านวนรถเขน็ 
ร้านคา้ จ านวนรถเขน็

(คนั) 
หมายเหตุ 

A1.1 1 ขนของจากบา้นฝ่ังตรงขา้ม 
(ชุมชนมสัยติจกัรพงษ)์ 

A2.1 1 ขนของจากบา้นฝ่ังตรงขา้ม 
(ชุมชนมสัยติจกัรพงษ)์ 

A3.2 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A4.2 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A5.1 1 เกบ็แผงร้านคา้,อุปกรณ์ 
A6.3 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A7.2 1 เกบ็แผงร้านคา้,อุปกรณ์ 
A8.1 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A9.1 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A10.2 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A11.2 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A12.2 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A13.2 1 เกบ็แผงร้านคา้ 
A14.1 1 เกบ็แผงร้านคา้,อุปกรณ์ 
A15.3 1 เกบ็แผงร้านคา้,เกบ็สินคา้ 
A16.1 1 เกบ็แผงร้านคา้,อุปกรณ์ 
A17.4 2 เกบ็แผงร้านคา้,เกบ็สินคา้

(เส้ือผา้) 
A18.3 1 เกบ็แผงร้านคา้,เกบ็สินคา้ 
A19.4 1 เกบ็แผงร้านคา้,เกบ็สินคา้

(เส้ือผา้) 
A20.3 1 เกบ็แผงร้านคา้,เกบ็สินคา้ 
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ตารางท่ี 15 แสดงร้านคา้และจ านวนรถเขน็ 
ร้านคา้ จ านวนรถเขน็ 

(คนั) 
หมายเหตุ 

B1.5 - ขนถ่ายสินคา้จากรถยนต ์
B2.5 - ขนถ่ายสินคา้จากรถยนต ์
B3.5 - ขนถ่ายสินคา้จากรถยนต ์
B4.5 - ขนถ่ายสินคา้จากรถยนต ์
B5.5 - เคล่ือนท่ีได ้
B6.1 - เคล่ือนท่ีได ้

 

4.2 ศึกษาการเช่ือมโยงการใช้งานพืน้ทีใ่นย่านบางล าพ ู

ตารางท่ี 16 แสดงประเภทกิจกรรมการใชพ้ื้นท่ีและเวลาท่ีพบ 
ล าดบั ประเภทการใชพ้ื้นท่ี เวลาท่ีพบ หมายเหตุ 
1 แผงขายอาหาร 9.00น.-2.00น. แผงลอยชนิดขาย

อาหารทั้งหมด 
2 รถเขน็/หาบเร่ 6.00น.-2.00น. - 
3 ขายอาหารใส่บาตร 6.00น.-9.00น. - 
4 ร้านขายอาหาร 5.00น.-18.00น. คา้ขายในอาคารหรือ

ตลาด 
5 อาชีพรับจา้งทัว่ไป/เขน็รถ/ตั้งแผง 7.00น.-2.00น. ตั้งแผงก่อนเวลา 9.00

น. 
6 มอเตอร์ไซคว์ิน 4.00น.-2.00น. ขนส่งขนาดเลก็รับคน

เขา้-ออก 
7 แทก็ซ่ี/ตุก๊ ตุก๊ 24ชม. ขนส่งขนาดกลางรับ

คนเขา้-ออก 
8 รถประจ าทาง 5.00น.-20.00น. ขนส่งมวลชนรับคน 

เขา้-ออก 
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ล าดบั ประเภทการใชพ้ื้นท่ี เวลาท่ีพบ หมายเหตุ 
9 แผงขายเส้ือผา้/ของใชเ้บด็เตลด็ 9.00น.-2.00น. แผงลอยชนิดขายเส้ือ

และของใชเ้บด็เตลด็
ทั้งหมด 

10 แผงขายดอกไม ้ 5.00น.-17.00น. แผงลอยชนิดขาย
ดอกไมท้ั้งหมด 

11 ร้านคา้ขายสังฆทาน 5.00น.-20.00น. - 
12 แผงขายอาหารสด/วตัถุดิบอาหาร 4.00น.-9.00น. แผงลอยในตลาดเชา้

ทั้งหมด 
13 ตลาดทุเรียน 4.00น.-19.00น. ตลาดวตัถุดิบ 
14 หา้งสรรพสินคา้ 10.00น.-20.00น. - 
15 รับฝากรถเขน็ 5.00น.-24.00น. อาคารรับฝากรถเขน็ 
16 โรงแรม 24ชม. - 
17 อาคารจอดรถกรุงเทพมหานคร 6.00น.-2.00น. อาคารจอดรถของรัฐ 
18 จุดจอดรถริมถนนไกรสีห์ 19.00น.-2.00น. ยกเลิกแลว้ 

**หมายเหตุ หาบเร่-แผงลอยทุกชนิดหยดุวนัจนัทร์ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจัิย 

 วิทยานิพนธ์น้ีส ารวจขอบเขตของพื้นท่ี หาบเร่-แผงลอย ในยา่นบางล าพูแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มริมถนนจกัรพงษจ์ านวน 20 ร้านซ่ึงอยู่ในกลุ่มปรับตวัเพื่อความอยู่รอดตามกฎขอ้บงัคบั และ
พื้นท่ีตวัอยา่งถนนไกรสีห์จ านวน 6 ร้านซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายในการจดัวางร้านคา้ น ามา
จ าแนกประเภทของการคา้ขาย ส ารวจการใชพ้ื้นท่ีเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการครอบครอง
พื้นท่ี ความสอดคลอ้งของเวลาการใชง้านพื้นท่ีในยา่นบางล าพู เพื่อเป็นองคค์วามรู้มาใครวิเคราะห์
ผูว้ิจยัไดส้รุปผลดงัน้ี 

 5.1 ผลการส ารวจหาบเร่-แผงลอยในยา่นบางล าพ ู

 5.2 ผลการส ารวจความสอดคลอ้งการใชง้านของพื้นท่ีกบัเวลาและรูปแบบความสมัพนัธ์ 

 5.3 พื้นท่ีแผงลอยและการใชง้านพื้นท่ีต่างๆ 

 5.4 ภูมิปัญญาการปรับตวัเอาตวัรอด การสร้างองคค์วามรู้ 

 5.5 สรุปแนวทางการพฒันาหาบเร่-แผงลอยบางล าพ ู

5.1 ผลการส ารวจหาบเร่-แผงลอยในย่านบางล าพ ู

การแบ่งประเภทหาบเร่-แผงลอยในย่านบางล าพ ู

จากการส ารวจขอ้มูลสามารถแบ่งชนิด หาบเร่-แผงลอย การจดัแบ่งประเภทของ
ร้านคา้เพื่อศึกษาหาความแตกต่าง การใช้งานพื้นท่ี ประเภทของสินคา้ท่ีจ าหน่ายแบ่ง
ออกเป็น 5 ชนิดไดแ้ก่ 

  1. อาหารร้อน เป็นรูปแบบแผงลอยท่ีมีการประกอบอาหาร อุ่น ตม้ น่ึง ทอด  

2. อาหารส าเร็จ เป็นรูปแบบแผงลอยท่ีไม่มีการประกอบอาหาร ขายขนม 

3. ของใชเ้บด็เตลด็ เป็นรูปแผงลอยท่ีขายสินคา้หลากหลายชนิดแต่ไม่ใช่อาหาร 

  4. เส้ือผา้ เป็นรูปแบบแผงลอยท่ีขายเส้ือผา้โดยเฉพาะ 

  5. วตัถุดิบอาหารหรืออาหารสด 

เม่ือก าหนดตวัแปรดงักล่าวจึงไดป้ระเภทของหาบเร่-แผงลอยดงัน้ี 
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รูปภาพท่ี 34 สรุปประเภทสินคา้หาบเร่-แผงลอยท่ีศึกษา 

5.2 ผลการส ารวจความสอดคล้องการใช้งานของพืน้ทีก่บัเวลา 

ความสอดคล้องของการใช้เวลาในพืน้ทีย่่านบางล าพ ู

 ในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเมืองก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาความสมัพนัธ์ของเวลา
ในรูปแบบการศึกษาชีวิตประจ าวนั การเปรียบเทียบการใชเ้วลาในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง คน้พบโดย
การส ารวจและสมัภาษณ์จากกลุ่มการศึกษาดงัน้ี 

  กลุ่มหาบเร่-แผงลอย  

  กลุ่มงานบริการ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการหาบเร่-แผงลอย  

  กลุ่มผูข้นถ่ายผูโ้ดยสาร-คมนาคม  

  กลุ่มอาคารท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ียา่นบางล าพ ู 

  กลุ่มอาคารท่ีเช่ือมโยงความเก่ียวขอ้งพื้นท่ี (เอกชน) 

กลุ่มอาคารท่ีเช่ือมโยงความเก่ียวขอ้งพื้นท่ี (รัฐบาล) 

 

ขายอาหารรอ้น
31%

ขายอาหารส าเรจ็
27%

ขายวตัถดุิบท าอาหาร
19%

ขายของเบ็ดเตล็ด/อ่ืนๆ
15%

ขายเสือ้ผา้
8%

ประเภทของแผงลอย

ขายอาหารรอ้น ขายอาหารส าเรจ็ ขายวตัถดุิบท าอาหาร ขายของเบ็ดเตล็ด/อ่ืนๆ ขายเสือ้ผา้
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รูปภาพท่ี 35 แสดงแผนผงักิจกรรมและเวลา 

 

รูปภาพท่ี 36 แสดงแผนผงักิจกรรมและเวลากลุ่มหาบเร่-แผงลอย 

 

รูปภาพท่ี 37 แสดงแผนผงักิจกรรมและเวลากลุ่มงานบริการ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการหาบเร่-แผงลอย 
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รูปภาพท่ี 38 แสดงแผนผงักิจกรรมและเวลากลุ่มผูข้นถ่ายผูโ้ดยสาร 

 

รูปภาพท่ี 39 แสดงแผนผงักิจกรรมและเวลากลุ่มอาคารท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ียา่นบางล าพ ู

 

รูปภาพท่ี 40 แสดงแผนผงักิจกรรมและเวลากลุ่มอาคารท่ีเช่ือมโยงความเก่ียวขอ้งพื้นท่ี 
ระบบความสัมพนัธ์ทีส่อดคล้องกนัในรูปแบบของระบบนิเวศ 

 การสรุปความสมัพนัธ์และรูปแบบความสมัพนัธ์ของผูใ้ชพ้ื้นท่ีในยา่นบางล าพแูละพื้นท่ี
ยา่นบางล าพเูองสามารถน าความรู้พื้นฐานทางดา้นชีววทิยา ท่ีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต
เขา้มาประยกุตโ์ดยการน าค าอธิบายความสัมพนัธ์ความหมาย และนิยามของระบบนิเวศในทาง
วิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบเพื่อแสดงผลรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อหา
ผลสรุปไดด้งัน้ี  
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รูปภาพท่ี 41 แสดงความสมัพนัธ์ในระบบนิเวศของตวัแปรในยา่นบางล าพ ู
 

ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มกจิกรรมเดียวกนั 

 การอธิบายความเช่ือมโยงความสมัพนัธ์จะถูกเปรียบเทียบกนัเป็นคู่ในตารางความสมัพนัธ์
โดยทุกตวัแปรจะถูกน ามาเปรียบเทียบเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กนัทั้ง 2 ฝ่าย 

มีประโยชน์ร่วมกนัส่งเสริมกนัในการท ากิจกรรมหรือคา้ขาย (+)  

ส่งผลเสียต่อระบบความสมัพนัธ์หรือไดรั้บประโยชน์จากความเดือดร้อนของอีกฝ่าย (-)  

การไม่ไดรั้บผลกระทบและผลประโยชน์ (0)   
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บทสรุปความสัมพนัธ์ของเวลาและระบบนิเวศ  

 กฎของการดึงดูดทางสงัคมกล่าววา่ คนมกัไปในท่ีๆ มีคนอยู ่หากเราเห็นการเกิดของกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ ยอ่มดึงดูดความสนใจเขา้หากนั โดยต่างกนัท่ีจุดประสงค ์ตั้งแต่ระดบักิจวตัร
ประจ าวนั การเดินผา่นเฉยๆ หรือการมอง ทุกอยา่งลว้นเป็นปัจจยัใหเ้กิดกิจกรรมกลางแจง้ (Jahn 
gel , 2546) การเกิดกิจกรรมกลางแจง้ท าใหเ้กิด Node มีการรวมกนัของกิจกรรมท่ีคลา้ยๆกนัหรือ
หลากหลายกไ็ด ้เม่ือมีกลุ่มกิจกรรมท่ีเยอะข้ึนในท่ีเดียวกนัอาจก่อเกิดเป็นยา่น ถา้เป็นกลุ่มของ
การคา้ขายกอ็าจจะเป็นตลาด การเกิดของยา่นบางล าพใูนอดีตแต่เดิมนั้นเป็นตลาด เม่ือเกิดการใช้
งานพื้นท่ีเป็นเวลานาน พฤติกรรมของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มท่ีด าเนินอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
อาทิเช่น การลงรถประจ าทางเพื่อเปล่ียนสาย การมาท าบุญท่ีวดัทุกเชา้ นั้นจึงกลายเป็นกิจวตัร ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ วฒันธรรมและปัจจยัทางดา้นสงัคม โดยสามารถวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของ เปริณ (2515) ใชห้ลกัแนวคิด 3 ส่วนดงัน้ี 

1. มวลวงจรพฤติกรรม (Behavior Streams) คือรูปแบบของกิจกรรมหลกัหรือกิจกรรมท่ีมี
จุดหมายชดัเจน เช่น การไปท าบุญในวนัหยดุยา่นบางล าพ ู

2. วงจรพฤติกรรม (Behavior Circuits) คือรูปแบบของกิจกรรมยอ่ย การไปท าบุญท่ี
บางล าพ ูโดยสารรถประจ าทาง แวะรับประทานอาหารเชา้ท่ีแผงลอยอาหารเชา้ เดินผา่น
แผงขายอาหารใส่บาตรแลว้ซ้ืออาหารกบัดอกไม ้และซ้ือสงัฆทานท่ีถนนพระสุเมรุเพื่อไป
ท าบุญท่ีวดั 

3. การกระท า (Action) แต่ละวงจรพฤติกรรมประกอบดว้ยการกระท ายอ่ย ตามเง่ือนไขของ
เวลา สถานท่ี เพื่อตอบสนองพฤติกรรมเพื่อใหไ้ปสู่เป้าหมาย ยกตวัอยา่งเช่นการไปท าบุญท่ี
บางล าพใูนวนัหยดุ ท่ีฝนตกรถติดท าใหต้อ้งเปล่ียนการเดินทางจากรถประจ าทางเป็นรถ
แทก็ซ่ี แวะร้านคา้เพื่อซ้ือร่ม ก่อนจะด าเนินกิจกรรมตามแบบแผนเดิมท่ีตั้งใจไว ้และจบลง
ท่ีไดท้  าบุญท่ีวดัเหมือนกนั  

 ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์ผา่นขอ้มูลการส ารวจพฤติกรรมของกลุ่มกิจกรรมผูใ้ชง้านประเภท
ต่างๆ ในยา่นบางล าพ ูท าใหผู้ว้ิจยัไดค้น้พบความเช่ือมโยงของเวลาและการใชง้านสถานท่ีของยา่น
บางล าพท่ีูสามารถสรุปเป็น มวลวงจรพฤติกรรม (Behavior Streams) โดยมวลของพฤติกรรมถูก
ก าหนดโดย เวลา วตัถุประสงค ์ผลลพัท ์ของพฤติกรรม หลกัของผูใ้ชง้านไดด้งัน้ี 
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 1. มาท าบุญตอน ”เช้า”(ช่วงเวลา) 

 2. มาซ้ือกบัขา้วและ “วตัถุดบิประกอบอาหาร”(วตัถุประสงค)์ 

 3. มา “ซ้ือขนม” อร่อยๆ(วตัถุประสงค)์ 

 4. มาต่อรถเมล ์“ไปท างาน-กลบับ้าน” (วตัถุประสงค)์ 

 5. มา “ซ้ือเส้ือผ้า” ชุดนกัเรียนชุดราชการ(วตัถุประสงค)์ 

 6. “มากนิต้มย า” มากินร้านอาหารประจ า(วตัถุประสงค)์ 

 7. มา “จอดรถ” เพื่อไปท่ีอ่ืนในละแวกใกลเ้คียง(วตัถุประสงค)์ 

 8. มารับประทานอาหาร “เย็น” (ช่วงเวลา) 

 9. มา “Hang out” ถนนขา้วสาร ถนนรามบุตรี(วตัถุประสงค)์ 

 10. “มาเดินเล่น” และท ากิจกรรมอ่ืนๆ(วตัถุประสงค)์ 

โดยวตัถุประสงคใ์นการท ากิจกรรมเป็นการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อให้ไดรั้บผลลพัท์ของ
กิจกรรมนั้นซ่ึงเม่ือน ามาวิเคราะห์กบัรูปแบบการศึกษาแบบสถาปัตยกรรมจึงสามารถสรุปพื้นท่ี
เป้าหมาย และพฤติกรรมหลกัท่ีเป็นจุดร่วมกนัผ่านจุดร่วมของเวลา(ช่วงเวลา) เม่ือน ามวลวงจร
พฤติกรรม (Behavior Streams) มาวิเคราะห์ในระดับของ (Behavior Circuits) ซ่ึงมีลักษณะท่ี
เฉพาะเจาะจงของรูปแบบกิจกรรมท าให้เห็นถึงการด าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลายและซับซ้อน 
ตวัอย่างเช่น มาบางล าพูด้วยรถแท็กซ่ีโดยระหว่างทางแวะซ้ือเส้ือผา้และซ้ือขนมขา้งทางก่อน
รับประทานอาหารเยน็ขา้งทางในยา่นบางล าพเูป็นล าดบัสุดทา้ยและเดินทางกลบัดว้ยรถตุ๊กๆ 

 จากตวัอย่างขั้นตน้ท าให้เห็นถึงตวัแปรต่างๆในเส้นเร่ืองพฤติกรรม กิจกรรม หรือกิจวตัร
เดียว เม่ือท าการศึกษาจากหลายกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมเหล่าน้ี ร่วมกับการสังเกต ท าให้ผูว้ิจัย
สามารถผูกเร่ืองราวของพฤติกรรมผูม้าใชพ้ื้นท่ียา่นบางล าพู ผา่นการใชรู้ปแบบของระบบนิเวศใน
การวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปความสมัพนัธ์ของเวลาและระบบนิเวศดงัน้ีคือ บางล าพเูกิดจากการผกู
โยงของกิจกรรมทั้งผูใ้ช้งานภายใน-ภายนอกสะทอ้นผ่านการใช้พื้นท่ีผ่านเวลาและรูปแบบของ
กิจกรรมท่ียดึโยงกนัทั้งในรูปแบบท่ีขาดจากกนัได ้ไม่ส่งผลต่อกนั และขาดจากกนัไม่ได ้ 
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5.3 พืน้ทีแ่ผงลอยและการใช้งานพืน้ที ่

 การใชพ้ื้นท่ีของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาหาบเร่-แผงลอย มีรูปแบบท่ีซบัซอ้นตามประเภทการ
ใชง้านท่ีแตกต่างกนัเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบไม่สามารถศึกษาจากผงัพื้นเพียงอยา่งเดียว ผูว้ิจยัได้
คิดระบบเพื่อศึกษาความเช่ือมโยงการใช้พื้นท่ีในแผงลอย พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยใช้ระบบ 
(Modular) ในการศึกษาจากจุดเด่นของพื้นท่ีหาบเร่ยา่นบางล าพูท่ีถูกติดตั้งบนทางเทา้ท่ีปูกระเบ้ือง
ปูนขนาด 40ซม. x 40ซม. และราชกิจจานุเบกษาฉบบัปี พ.ศ.2563 ท่ีก าหนดความสูงของแผงลอยท่ี
ขนาด 80-90ซม.  ก าหนดใหรู้ปร่างของแผงลอยอยูใ่นอตัราส่วนเดียวกนั ทั้งดา้นกวา้ง ดา้นยาว และ
ความสูง โดยมีรูปแบบของแผงลอยดงัน้ี 

 

รูปภาพท่ี 42 แสดงการแบ่งส่วนประกอบแผงลอย 
1. ส่วนหลงัคา เป็นพื้นท่ีเหนือขอ้ต่อท่ี 2 ข้ึนไป หรือระยะประมาณ 160 ซม. 

2. ส่วนแผงลอย เป็นพื้นท่ีวางขายสินคา้เป็นพื้นท่ีเหนือระดบัดิน 80-90 ซม. ตามราชกิจจานุเบกษา 

3. ส่วนพืน้ เป็นส่วนท่ีสมัผสัพื้นดินของแผงลอย เป็นระดบัอา้งอิง 0.00 ซม. 
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 จากรูปแบบขา้งตน้เป็นการออกแบบเพื่อปรับตวัรอดตามกฎหมาย ท าให้แผงลอยมีการใช้
พื้นท่ีอยู่ในขอบเขตท่ีจ ากดัในระนาบและแนวด่ิง การใชพ้ื้นท่ีในแนวด่ิงสามารถใชไ้ด ้2 เท่าของ
ขนาดแผงลอยโดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ พื้นท่ีขายของ หรือแบ่งเป็นพื้นท่ีนัง่ขาย พื้นท่ีเก็บเงินเก็บ
ของขลงั และในรูปแบบของป้ายร้านค้าและแผงแขวนสินคา้ในแนวด่ิงสามารถติดตั้งไดใ้นระยะ
เหนือแผงขายสินคา้(80-90ซม.) จากพื้นซ่ึงการเกิดแผงลอยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือจ านวนสิทธ์ิผูถื้อ
ครองพื้นท่ี 2ม.x1ม. ตามราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2563 และจ านวนรถเขน็ซ่ึงเป็นภาชนะบรรจุสินคา้
ของแผงลอย เป็นการจดัระบบของแผงลอยท่ีผูว้ิจยัไดจ้  าแนกออกมาเพื่อวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

กลุ่มตัวอย่างบริเวณถนนจักรพงษ์ (A) 

หน่วยวดัขนาดแผงลอยเป็นหน่วย tiles (40ซม.x40ซม.) หรือนบัจากช่องกระเบ้ืองซ่ึงมี
ขนาดพอดีกบัแผงลอยในยา่นบางล าพ ู

 

 

 

รูปภาพท่ี 43สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยตามสดัส่วนพื้นท่ีของร้านคา้ขนาด 2tiles x 2tiles 
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A3.2 A4.2 A6.1 A7.2 A8.3 A18.3

การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย ขนาด 2x2 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย



  70 

 

รูปภาพท่ี 44 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยของร้านคา้ขนาด 2 tiles x 2 tiles 
 

 

รูปภาพท่ี 45 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยตามสดัส่วนพื้นท่ีร้านคา้ขนาด 4 tiles x 2 tiles 
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การใชพ้ื้นท่ีรวมทั้งหมดของขนาด 2x2 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย ขนาด 4x2 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย
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รูปภาพท่ี 46 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยของร้านคา้ขนาด 4 tiles x 2 tiles 
 

 

รูปภาพท่ี 47 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยตามสดัส่วนพื้นท่ีร้านคา้ขนาด 6 tiles x 2 tiles 
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การใชพ้ื้นท่ีรวมทั้งหมดของขนาด 4x2 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย ขนาด 6x2 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย



  72 

 

รูปภาพท่ี 48 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยของร้านคา้ขนาด 6 tiles x 2 tiles 
 

 

รูปภาพท่ี 49 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยตามสดัส่วนพื้นท่ีร้านคา้ขนาด 8 tiles x 2 tiles 
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การใชพ้ื้นท่ีรวมทั้งหมดของขนาด 6x2 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย ขนาด 8x2 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย
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รูปภาพท่ี 50สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยของร้านคา้ขนาด 8 tiles x 2 tiles 
 

 

รูปภาพท่ี 51 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยตามสดัส่วนพื้นท่ีร้านคา้ขนาด 10 tiles x 2 tiles 
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A16.1

การใชพ้ื้นท่ีรวมทั้งหมดของขนาด 8x2 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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A17.4

การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย ขนาด 10x2 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย
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รูปภาพท่ี 52 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยของร้านคา้ขนาด 10 tiles x 2 tiles 
 

กลุ่มตัวอย่างบริเวณถนนไกรสีห์ (B) 

 

รูปภาพท่ี 53 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยตามสดัส่วนพื้นท่ีร้านคา้ขนาด 2 tiles x 2 tiles 
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การใชพ้ื้นท่ีรวมทั้งหมดของขนาด 10x2 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย ขนาด 2x2 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย
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รูปภาพท่ี 54 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยของร้านคา้ขนาด 2 tiles x 2 tiles 
 

 

รูปภาพท่ี 55 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่ขนาด 6 tiles x 3 tiles 
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การใชพ้ื้นท่ีรวมเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีจริง ขนาด 2x2 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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B2.5

การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย ขนาด 6x3 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย
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รูปภาพท่ี 56 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่ขนาด 6 tiles x 3 tiles 
 

 

รูปภาพท่ี 57 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยตามสดัส่วนพื้นท่ีร้านคา้ขนาด 2 tiles x 2 tiles 
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การใชพ้ื้นท่ีรวมเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีจริง ขนาด 6x3 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย (แบบเคล่ือนท่ีไม่นบัมอเตอไซดพ์ว่ง) ขนาด 2x2 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย
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รูปภาพท่ี 58 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยของร้านคา้ขนาด 2 tiles x 2 tiles 
 

 

รูปภาพท่ี 59 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยตามสดัส่วนพื้นท่ีร้านคา้ขนาด 4 tiles x 3 tiles 
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การใชพ้ื้นท่ีรวมเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีจริง (แบบเคล่ือนท่ีไม่นบัมอเตอไซดพ์ว่ง) 
ขนาด 2x2 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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การใชพ้ื้นท่ีแผงลอย ขนาด 4x3 tiles

เก็บของ วางสินคา้ เก็บเงิน ประกอบอาหาร ปา้ย นั่งขาย
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รูปภาพท่ี 60 สรุปการใชพ้ื้นท่ีหาบเร่-แผงลอยของร้านคา้ขนาด 4 tiles x 3 tiles 
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B3.5

การใชพ้ื้นท่ีรวมทั้งหมดของขนาด 4x3 tiles

พืน้ท่ี พืน้ท่ีใชง้าน
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กลุ่มตัวอย่างถนนจักรพงษ์ (A) 

*หน่วยวดัขนาดแผงลอยเป็นหน่วย tiles (40 ซม. x 40 ซม.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 61 A1.1 ร้านปลาทูตม้เคม็เจา้เก่า 
แผงลอยขายอาหารอุ่นร้อนประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles มีพื้นท่ีอุ่นอาหารภายใน

และภายนอก โดยภายในเป็นการอุ่นอาหารตม้และภายนอกเป็นหมอ้ทอดอาหารซ่ึงมีร้านคา้บริเวณ
ท่ีติดต่อกบัแผงดา้นขา้งจึงมีการใชฉ้นวนกนัความร้อนเพื่อบงัไฟและลดความร้อนท่ีถ่ายเทไปดงั
ร้านคา้ขา้งๆ มีลงัน ้ าแขง็เก็บวตัถุดิบ แผงลอย A1 ใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 18 tiles และในแนวด่ิง 5 
tiles แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 6 tiles พื้นท่ีปรุงอาหาร 5 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 7 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 
คนั 
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รูปภาพท่ี 62 A2.1 ร้านขายถัว่ทอดและขนม 
แผงลอยขายอาหารอุ่นร้อนประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles มีพื้นท่ี อุ่นอาหาร

ภายนอกเป็นหมอ้ทอดอาหารซ่ึงฝ่ังร้านคา้บริเวณท่ีติดต่อกนัแผงดา้นขา้งมีการใชฉ้นวนกนัความ
ร้อน มีการเก็บวตัถุดิบร่วมกับร้าน A1 โดยแผงลอย A2 ใช้พื้นท่ีในแนวระนาบ 12 tiles และใน
แนวด่ิง 8 tiles แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 7 tiles พื้นท่ีปรุงอาหาร 2 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 3 tiles  ผูข้าย 1 คน 
รถเขน็ 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 63 A3.2 ร้านขายขนมไข่แม่ประไพรศรี 
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แผงลอยขายอาหารส าเร็จประเภทแผงลอยขนาด 2 tiles x 2 tiles มีการปูพื้นเพื่อความ
สะอาดและใช้กล่องลังในการเก็บของซ่ึงสินค้าเป็นอาหารส าเร็จท่ีสามารถเก็บได้นานจึงไม่
จ าเป็นต้องอุ่นหรือแช่แข็ง แผงลอย A3 ใช้พื้นท่ีในแนวระนาบ 6 tiles และในแนวด่ิง 4 tiles 
แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 4 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 2 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 64 A4.2 ร้านกลว้ยเช่ือม มนัเช่ือม ขนมหวาน 
แผงลอยขายอาหารส าเร็จประเภทแผงลอยขนาด 2 tiles x 2 tiles มีการใชพ้ื้นท่ีเหนือพื้นดิน

ในการเก็บสินคา้และมีพื้นไมอ้ดัรองรับน ้ าหนกั แผงลอย A4 ใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 6 tiles และใน
แนวด่ิง 4 tiles แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 4 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 2 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 
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รูปภาพท่ี 65 A5.1 ร้านปลาทูตม้เคม็ 
แผงลอยขายอาหารอุ่นร้อนประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles มีพื้นท่ีอุ่นอาหารภายใน

โดยภายในเป็นการอุ่นอาหารตม้และบริเวณท่ีติดต่อกบัแผงดา้นขา้งมีการใชฉ้นวนกนัความร้อน
ชนิดไมอ้ดั ปูพื้นดว้ยกระดาษเพื่อป้องกนัคราบบนพื้น แผงลอย A5 ใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 10 tiles 
และในแนวด่ิง 4 tiles แบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 4 tiles พื้นท่ีปรุงอาหาร 2 tiles พื้นท่ีนั่งคอย 4 tiles  
ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 66 A6.1 ร้านน ้าพริกปลายา่ง 
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แผงลอยขายอาหารอุ่นร้อนประเภทแผงลอยขนาด 2 tiles x 2 tiles มีพื้นท่ีอุ่นอาหารภายใน
โดยภายในเป็นการประกอบอาหารชนิดตม้  บริเวณท่ีติดต่อกบัแผงดา้นขา้งมีการใชฉ้นวนกนัความ
ร้อนชนิดกระดาษลงัหนีบดว้ยคลิปกระดาษและปูพื้นดว้ยกระดาษหนังสือพิมพเ์พื่อป้องกนัคราบ 
(จากร้าน A5) กระเดน็ลงบนพื้น โดยแผง A6 ใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 5 tiles และในแนวด่ิง 4 tiles 

แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 3 tiles พื้นท่ีปรุงอาหาร 1 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 1 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 67 A7.2 ร้านขายขนมไทย 
แผงลอยขายอาหารส าเร็จประเภทแผงลอยขนาด 2 tiles x 2 tiles เป็นร้านขายอาหาร

ส าเร็จรูปและอาหารท่ีปรุงส าเร็จ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บอาหารส าเร็จในลงัและอาหารปรุงส าเร็จ
วางขายบนแผงท่ีรองดว้ยไมอ้ดั แผงลอย A7 ใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 6 tiles และในแนวด่ิง 4 tiles 
แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 4 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 2 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 
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รูปภาพท่ี 68 A8.3 ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
แผงลอยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทแผงลอยขนาด 2 tiles x 2 tiles เป็นการวางขาย

บนแผงลอยท่ีไม่ใช่อาหารและไม่มีการเก็บสินคา้ แผงลอย A8 ใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 4 tiles พื้นท่ี
นัง่คอย 2 tiles  ผูข้าย 1 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 69 A10.2 ร้านถัว่ทอด ขายถัว่และขนมต่างๆ 
แผงลอยขายอาหารส าเร็จประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles เป็นร้านขายอาหาร

ส าเร็จรูปและอาหารท่ีมีการปรุงส าเร็จ โดยแบ่งเป็นส่วนเก็บอาหารส าเร็จในลงัและอาหารปรุง
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ส าเร็จวางขายบนแผงไมอ้ดั แผงลอย A10 ใช้พื้นท่ีในแนวระนาบ 8 tiles และในแนวด่ิง 8 tiles 
แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 5 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 3 tiles  ผูข้าย 2 คน รถเขน็ 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 70 A11.2 ขา้วแต๋นน ้าแตงโม 
แผงลอยขายอาหารส าเร็จประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles เป็นร้านขายอาหาร

ส าเร็จรูปและอาหารท่ีมีการปรุงส าเร็จ โดยแบ่งเป็นส่วนเก็บอาหารส าเร็จในลงัและอาหารปรุง
ส าเร็จวางขายบนแผงไมอ้ดั แผงลอย A11 ใช้พื้นท่ีในแนวระนาบ 12 tiles และในแนวด่ิง 8 tiles 
แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 9 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 3 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 
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รูปภาพท่ี 71 A12.2 ร้านขายผลไมด้อง 
แผงลอยขายอาหารส าเร็จประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles เป็นร้านขายอาหาร

ส าเร็จรูปและอาหารท่ีมีการปรุงส าเร็จ โดยแบ่งเป็นส่วนเก็บอาหารส าเร็จในลงัและอาหารปรุง
ส าเร็จวางขายบนแผงไมอ้ดัตีปิดดว้ยอลูมิเนียม แผงลอย A12 ใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 12 tiles และ
ในแนวด่ิง 10 tiles แบ่งเป็นพื้นท่ีเกบ็ของ 10 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 4 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 72 A13.2 ร้านขา้วแช่ชาววงั 
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แผงลอยขายอาหารอุ่นร้อนประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles โดยมีพื้นท่ีอุ่นอาหาร
ภายในเป็นการอุ่นอาหารตม้เปิดไฟอุ่นเป็นบางเวลาและมีความร้อนนอ้ย แผงลอย A13 ใชพ้ื้นท่ีใน
แนวระนาบ 12 tiles และในแนวด่ิง 6 tiles แบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 6 tiles พื้นท่ีปรุงอาหาร 2 tiles 
พื้นท่ีนัง่คอย 1 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 73 A14.1 ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ 
แผงลอยขายอาหารส าเร็จประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles โดยมีพื้นท่ีเก็บของ

ขา้งล่างปูพื้นดว้ยกระดาษลงั มีการใชพ้ื้นท่ีในการเล้ียงลูกและการใชง้านแบบอเนกประสงค ์แผง
ลอย A14 ใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 12 tiles และในแนวด่ิง 8 tiles แบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 8 tiles พื้นท่ี
นัง่คอย 4 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 
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รูปภาพท่ี 74A15.3 ร้านขายก๊ิบและสินคา้เบด็เตลด็ 
แผงลอยขายสินคา้เบ็ดเตล็ดประเภทแผงลอยขนาด 2 tiles x 2 tiles มีการลดขอ้จ ากดัดา้น

พื้นท่ีในการจดัวางสินคา้โดยการติดตั้งแผงแขวนสินคา้ในแนวด่ิง แผงลอย A15 ใชพ้ื้นท่ีในแนว
ระนาบ 6 tiles และในแนวด่ิง 4 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 4 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 2 tiles  ผูข้าย 1 
คน รถเขน็ 1 คนั มีแขวนสินคา้แนวในด่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 75 A16.1 ร้านขา้วแช่นายโด่ง 
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แผงลอยขายอาหารอุ่นร้อนประเภทแผงลอยขนาด 6 tiles x 2 tiles มีพื้นท่ีอุ่นอาหารภายใน
โดยเป็นการอุ่นอาหารตม้เปิดไฟอุ่นเป็นบางเวลาและมีความร้อนนอ้ย แผงลอย A16 ใชพ้ื้นท่ีในแนว
ระนาบ 16 tiles และในแนวด่ิง 12 tiles แบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 10 tiles พื้นท่ีปรุงอาหาร 2 tiles พื้นท่ี
นัง่คอย 4 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 76 A17.4 ร้านขายเส้ือผา้อาแปะ 
 

แผงลอยขายสินคา้เส้ือผา้ประเภทแผงลอยขนาด 10 tiles x 2 tiles มีการใช้พื้นท่ีในแนว
ระนาบ 24 tiles และในแนวด่ิง 20 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 20 tiles พื้นท่ีนั่งคอย 4 tiles  
ผูข้าย 1 คน รถเขน็ 2 คนั มีแขวนสินคา้แนวในด่ิง 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 77 A18.3 ร้านขายพรมเช็ดเทา้ 
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แผงลอยขายสินคา้เบ็ดเตล็ดประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles มีการใชพ้ื้นท่ีในแนว
ระนาบ 6 tiles และในแนวด่ิง 5 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 5 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 1 tiles  ผูข้าย 1 
คน รถเขน็ 1 คนั มีแขวนสินคา้แนวในด่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 78 A19.4 ร้านขายเส้ือผา้ 
แผงลอยขายสินคา้เส้ือผา้ประเภทแผงลอยขนาด 4 tiles x 2 tiles มีการใช้พื้นท่ีในแนว

ระนาบ 8 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 3 tiles พื้นท่ีนั่งคอย 1 tiles  ผูข้าย 1 คน รถเข็น 1 คนั มี
แขวนสินคา้แนวในด่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 79 A20.3 ร้านขายของเบด็เตลด็ 2 
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แผงลอยขายสินคา้เบ็ดเตล็ดประเภทแผงลอยขนาด 3 tiles x 2 tiles มีการใชพ้ื้นท่ีในแนว
ระนาบ 7 tiles และในแนวด่ิง 6 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บของ 6 tiles พื้นท่ีนัง่คอย 1 tiles  ผูข้าย 1 
คน รถเขน็ 1 คนั มีแขวนสินคา้แนวในด่ิง 

กลุ่มตัวอย่างบริเวณถนนไกรสีห์ (B) 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 80 B1.5 ร้านขายผกัสด 
แผงลอยขายสินคา้วตัถุดิบอาหารสดมีลกัษณะการจดัวางแบบแผเ่พราะเป็นการจดัวางแผง

ในช่วงเวลาเช้าระยะเวลาสั้ นและไม่โดนแดดจึงสามารถวางแผ่ไดใ้นขนาดท่ีขยบัขยายไดต้ลอด 
ขนาด 2 tiles x 2 tiles มีการใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 4 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีวางสินคา้และนัง่คอย 6 
tiles   ผูข้าย 1 คน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 81 B2.5 ร้านขายผกัสด 2 
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แผงลอยขายสินคา้วตัถุดิบอาหารสดมีลกัษณะการจดัวางแบบแผเ่พราะเป็นการจดัวางแผง
ในช่วงเวลาเช้าระยะเวลาสั้ นและไม่โดนแดดจึงสามารถวางแผ่ไดใ้นขนาดท่ีขยบัขยายไดต้ลอด 
ขนาด 6 tiles x 3 tiles มีการใชพ้ื้นท่ีในแนวระนาบ 18 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีวางสินคา้ 18 tiles และ
นัง่คอย 1 tile  ผูข้าย 1 คน  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 82 B3.5 ร้านขายหมูสด 
แผงลอยขายสินคา้วตัถุดิบอาหารสดมีการจดัวางลกัษณะวางบนโต๊ะขายสินคา้พื้นท่ีจ ากดั

ตามขนาดและมีการวางกะละมงัเพื่อรองรับน ้าท่ีเกิดจากการละลายของน ้ าแขง็แช่อาหารสด ขนาด 2 
tiles x 2 tiles มีการใช้พื้นท่ีในแนวระนาบ 4 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีวางสินคา้และนั่งคอย 1 tile 
พื้นท่ีวางสินคา้ 3 tiles  ผูข้าย 1 คน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 83 B4.5 ร้านขายผลไม ้
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แผงลอยขายสินคา้วตัถุดิบอาหารสดมีแผงขายผลไมว้างแผ่โดยการจดัวางในลงัผลไมเ้พื่อ
ลดการช ้ าของผลไมแ้ละมีการจดัวางไดอ้ย่างคุม้ค่าในพื้นท่ีจ ากดัและปรับรูปแบบการจดัวางได้
ตลอดตามสินคา้ท่ีเหลือ (ลงัท่ีขายหมดสามารถวางซอ้นได)้ ขนาด 2 tiles x 2 tiles มีการใชพ้ื้นท่ีใน
แนวระนาบ 4 tiles โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีวางสินคา้และนัง่คอย 6 tiles   ผูข้าย 1 คน  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 84 B5.5 รถขายปอเป๊ียะสด 
หาบเร่ขายอาหารอุ่นร้อนมีการใช้พื้นท่ีของรถพ่วงขา้งคือการใช้พื้นท่ีซ้อนกนับนพื้นท่ี

จ ากัดรูปแบบพื้ น ท่ี  ขนาด 2 tiles x 2 tiles มีการใช้พื้ น ท่ีในแนวระนาบ 4  tiles (ไม่รวมรถ
มอเตอร์ไซคพ์ว่ง) โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีวางสินคา้ 2 tiles เกบ็ของ 2 tiles ปรุงอาหาร 1 tile  ผูข้าย 1 คน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 85 B6.1 รถขายผกัพุม่พวง 
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หาบเร่ขายวตัถุดิบผกัสดมีการใชพ้ื้นท่ีของรถพว่งขา้งคือการใชพ้ื้นท่ีซอ้นกนับนพื้นท่ีจ ากดั
รูปแบบพื้นท่ี ขนาด 2 tiles x 2 tiles มีการใช้พื้นท่ีในแนวระนาบ 4 tiles (ไม่รวมรถมอเตอร์ไซค์
พว่ง) โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีวางสินคา้ 4 tiles  ผูข้าย 1 คน  

การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงการใช้งานพืน้ทีข่องหาบเร่-แผงลอย 

 อตัลกัษณ์ของหาบเร่-แผงลอย ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีมองเห็นไดง่้าย และซ่อนอยู ่ซ่ึงอตั
ลกัษณ์ดงักล่าวสะทอ้นผา่นลกัษณะการครอบครองพื้นท่ีดว้ยร่มเงาบนพื้นท่ีของเมือง มีการเคล่ือนท่ี
ของกิจกรรมท่ีมีแรงดึงดูดสมัพนัธ์กนัระหวา่งผูบ้ริโภคกบัพื้นท่ีกิจกรรม(พื้นท่ีขาย) 

 โดยขอ้จ ากดัไม่ไดก้ าหนดถึงขอบเขตท่ีเกิดจากแผงลอย ซ่ึงเป็นลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิด
จากการปรับตวัตามพื้นท่ีขายในเขตท่ีมีอากาศร้อน จ าเป็นตอ้งอยูอ่าศยัในร่มเงาในช่วงเวลาระหวา่ง
วนัจากลกัษณะท่ีเกิดข้ึนของแผงลอยในตวัอยา่งท่ีศึกษาพบวา่ แผงลอยในบริเวณถนนจกัรพงษ ์เร่ิม
คา้ขายในเวลา 9.00น.-19.00น. ซ่ึงเป็นเวลาเร่ิมมีแดดและเกิดความร้อนปัจจยัท่ีส าคญัท่ีก าหนด
ขอบเขตการขยายของแผงลอยกคื็อร่มเงา ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดช้ดัเจนกบัตวัอยา่งแผงลอยใน
บริเวณถนนไกรสีห์ ท่ีเร่ิมคา้ขายในเวลา 5.00น.-9.00น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีไม่มีแดด และเป็นช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ก าหนดใหเ้กิดการคา้ขายสินคา้ท่ีสดใหม่และมีความจ าเป็นสูง เช่นผกัสด เน้ือสตัว ์
ผลไม ้ซ่ึงเป็นอาหารท่ีไม่ตอ้งปรุง ลกัษณะการวางของสดจึงไม่สามารถวางซอ้นกนัไดเ้ป็นจ านวน
มาก ลกัษณะของแผงลอยจึงมีลกัษณะแผไ่ปตามพื้นกระเบ้ือง (tiles)  

 สามารถสรุปลกัษณะท่ีเป็นตวัแปรส าคญัในการเกิดรูปแบบของแผงลอยจากการศึกษา
เปรียบเทียบตวัอยา่งท่ีศึกษาของผูว้ิจยัไดด้งัน้ี 

1. ระยะเวลาการค้าขาย เกิดจากท าเลท่ีตั้งในการคา้ขาย เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้

เกิดลกัษณะทางกายภาพตอบสนองการปรับตวัตามสภาพภูมิอากาศและความไวในการ
ติดตั้งแผงลอยระยะเวลาในการขายท่ีนานในกลุ่มตวัอยา่ง A(ริมทางเทา้ถนนจกัรพงษ)์ โดย
เร่ิมคา้ขายในเวลา 9.00น.-19.00น. เป็นเวลา  10ชัว่โมง ลกัษณะของร้านคา้หาบเร่แผงลอย
จะอยูใ่นลกัษณะก่ึงถาวร วสัดุท่ีใชป้ระกอบท่ีแขง็แรงคงทน ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง B(
ถนนไกรสีห์) เร่ิมคา้ขายในเวลา 5.00น.-9.00น. เป็นเวลา 4ชัว่โมง ใชเ้วลาไม่นานการตั้ง
ร้านคา้จึงเป็นลกัษณะแผท่ี่เกบ็ไดง่้ายและรวดเร็ว วสัดุท่ีใชม้กัจะเป็นลงัใส่สินคา้หรือ
รถเขน็ 
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2. ร่มเงา เป็นปัจจยัในการยดืหยุน่พื้นท่ีของแผงลอยหากแต่เพยีงมีร่มเงาแผงลอยก็

จะมีพื้นท่ีปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้มากข้ึนไปดว้ย ในกลุ่มของตวัอยา่ง A (ริมทางเทา้ถนนจกัร
พงษ)์ เป็นพื้นท่ีมีแดดส่องถึงตลอดวนัและมีอุณหภูมิสูงในช่วงบ่าย จึงเกิดการสร้างร่มเงา
ทั้งจากอาคารโดยรอบและจากตวัแผงลอย เป็นลกัษณะของการสร้างสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมต่อการคา้ขาย และจดัเกบ็คืนในเวลาเกบ็แผงร้านคา้ 

3. กจิกรรมที่เกดิจากการค้าขาย เป็นการก าหนดถึงลกัษณะการแบ่งพื้นท่ีกนั

ระหวา่งแผงลอย การท าอาหารใหอุ่้นส่งผลต่ออุณหภูมิภายใตร่้มเงา กิจกรรมอุ่นอาหารของ
แผงลอยจึงอยูใ่นพื้นท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก หรืออยูบ่ริเวณหลงัร้านเป็นส่วนใหญ่ 

4. สิทธ์ิในการเป็นเจ้าของพืน้ที่ เป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดจากทางผูรั้บผดิชอบดูแลแผง

ลอย เป็นตวัก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนของแผงลอย ตลอดจนลกัษณะการเคล่ือนท่ีของรถ
หาบเร่กเ็ป็นปัจจยัจากการมีสิทธ์ิครอบครองพื้นท่ีเช่นเดียวกนั 

  จากตวัแปรท่ีผูว้ิจยัสรุปท าใหพ้บวา่การเกิดแผงลอยเป็นการเอาตวัรอด
เพื่อท าการคา้ขาย บนพื้นฐานของกฎหมาย การปรับตวัตามความยดืหยุน่ ปรับตวัตาม
ลกัษณะภูมิอากาศ และการท าใหลู้กคา้เขา้ถึงสินคา้ของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

5.4 ภูมิปัญญาการปรับตัวเอาตัวรอด การสร้างองค์ความรู้ 

รูปแบบหาบเร่-แผงลอยดา้นโครงสร้าง องคป์ระกอบและการใชง้าน 

รถเข็นและป๊ีป รถเข็นมีขนาดท่ีไม่แน่นอนโดยเฉล่ียแลว้รถเข็นมีขนาด 80ซ.ม.

x160ซ.ม. (ขนาดข้ึนอยู่กับผูส้ั่งออกแบบ) เป็นขนาดท่ีสามารถบรรจุกล่องเหล็กขนาด
ใกลเ้คียงกนัหรือเรียกว่า “ป๊ีป” เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีใชเ้ก็บส่ิงของประเภทเส้ือผา้ และสินคา้
เบ็ดเตล็ด นอกเหนือจากพื้นท่ีวางป๊ีปแลว้รถเข็นสามารถเก็บส่วนประกอบของแผงลอย
ต่างๆเช่น ร่มพร้อมขาตั้ง เกา้อ้ี ผา้ใบคลุมหลงัคาร้าน หุ่นตั้งโชว ์และอ่ืนๆ รถเขน็เป็นส่วน
หน่ึงของการปรับตวัใหอ้ยูร่อดในขอ้จ ากดัของเวลา การเคล่ือนท่ี หรือท าใหแ้ผงลอยอยูใ่น
รูปแบบพร้อมเคล่ือนยา้ยตลอดเวลา กล่าวคือรถเขน็คือแผงลอยทั้งร้านในเวลาท่ีร้านไม่ได้
ถูกติดตั้ง 
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รูปภาพท่ี 86 แสดงใหเ้ห็นรูปแบบของรถเขน็(ซา้ย)รถเขน็ร้านเส้ือผา้ (ขวา)รถเขน็ร้านอาหาร 
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รูปภาพท่ี 87 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของรถเขน็ 
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 ส่วนประกอบของรถเขน็จะมีส่วนหลกัคือ รถเขน็ ป๊ีป และผา้คลุมป๊ีป ส่วนองคป์ระกอบ
อ่ืนคือส่วนประกอบของร้านคา้ทั้งร้านท่ีถูกพบัเกบ็ไวท่ี้รถเขน็มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เก้าอีแ้ละอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความยดืหยุน่สูงแตกหกัไดย้ากเม่ือท าการน า

รถเขน็ไปเกบ็ในบริเวณรับฝากรถเขน็และช่วยในการจดัสนัส่วนเห็บของไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. อุปกรณ์ท าความสะอาด เป็นอุปกรณ์ท่ีเกบ็ทา้ยสุดเพราะตอ้งท าความสะอาด

พื้นท่ีติดตั้ง 

3. ร่มและโครงร้านแผงลอย ร่มและโครงร้านแผงลอยมีลกัษณะท่ีมีเดือยสามารถ

ไปเก่ียวสินคา้หรือส่ิงของใหเ้กิดรอยหรือขาดได ้จึงจ าเป็นตอ้งเกบ็นอกป๊ีปและมี
ผา้คลุมในส่วนท่ีเป็นเดือยไว ้

  4. ผ้าคลุมรถเข็น ใชค้ลุมเดือยของแผงลอยแลว้รวบส่ิงของต่างๆใหเ้ป็นระเบียบ 

5. หลงัคาร้านค้าแผงลอย เพือ่ไม่ใหเ้กิดการเก่ียวกะส่ิงกีดขวางจนขาดร่ัวจึงเกบ็ไว้

ภายใน 

  6. สินค้า เป็นส่วนส าคญัถูกจดัเกบ็ในป๊ีปเพื่อกนัความช้ืนและความสกปรก 

  7. ป๊ีป เปรียบเสมือนตูล้อ็กเกอร์ของอาชีพหาบเร่-แผงลอยท่ีขายเส้ือผา้ 

  8. เชือก  

  9. ส่วนพืน้ของร้านค้าแผงลอย สามารถเกบ็ใตป๊ี้ปหรือขา้งป๊ีปเพื่อลดการใชพ้ื้นท่ี 

  10. รถเข็น  

  11. เชือกรัดของชนิดยืดได้มีขอเกีย่ว 

12. คลปิหนีบกระดาษตัวใหญ่หรือตะขอเกีย่วของ เป็นส่วนท่ีส าคญัในการใชเ้พื่อ

ยดึเกาะแผงลอยและใชใ้นการเกบ็สินคา้ดว้ยเช่นกนั 
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 เม่ือทราบถึงส่วนประกอบและหนา้ท่ีของรถเขน็แลว้จึงจะเขา้ใจระบบของแผงลอยต่อไป
ซ่ึงแผงลอยมีลกัษณะเป็นแผงท่ีถูกออกแบบดว้ยวสัดุคงทนแต่ไม่ถาวร สามารถปรับเปล่ียนขนาดได้
และสามารถน าไปใชข้ายอะไรกไ็ด ้ 

  แผงลอย จากการศึกษาตวัอยา่งในการวิจยัคน้พบองคค์วามรู้ดา้นการจดัการพื้นท่ี 

องคค์วามรู้ท่ีส่งผลต่อการก าเนิดรูปร่าง และการแบ่งประเภทของแผงลอย นอกจากประเดน็ส าคญั
ในการศึกษาแลว้ผูว้ิจยัไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลดา้นการประกอบ ส่วนประกอบ และเทคนิคต่างๆ 
ของแผงลอยซ่ึงนบัเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนในบริบทของเมือง หรือกคื็อสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใน
เมือง  

 

รูปภาพท่ี 88 แสดงส่วนประกอบของแผงลอย 
ส่วนประกอบของแผงลอย 

  1. ผ้าใบคลุมหลงัคา เป็นวสัดุผา้ใบหรือเปล่ียนเป็นวสัดุโปร่งแสงในบางร้าน 
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  2. ตะแกรงเหลก็เสริมหลงัคา มีหนา้ท่ีป้องกนัการขงัของน ้าเวลาฝนตก 

3.เชือกยึดโครง มีเชือกฟาง เชือกไนล่อน เชือกท่ีท าจากผา้ฉีก และสายรัดส่ิงของ 

ใชย้ดึโครงหลงัคากบัโครงสร้างหลกัเพื่อป้องกนัลมพดั 

  4.คลปิหนีบกระดาษตัวใหญ่ ใชส้ าหรับยดึแผน่หลงัคาผา้ใบเขา้กบัโครงสร้างหลกั 

  5. เชือกยึดแผง ใชส้ าหรับผกูแผงแสดงสินคา้เขา้กบัโครงสร้างหลกั 

6. แผ่นพลาสติกใสกนัน า้ ใชส้ าหรับป้องกนัละอองฝนในวนัท่ีมีฝนตกใชไ้ดผ้ลดี

เม่ือใชพ้ร้อมร่ม 

7. แผงแสดงสินค้า เป็นตะแกรงเหลก็ พบไดใ้นสินคา้ประเภทเบด็เตลด็และเส้ือผา้ 

เป็นการเพิ่มพื้นท่ีแสดงสินคา้ในแนวด่ิงของสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่กินพื้นท่ีเยอะ 
หรือมีขนาดเลก็แต่มีหลากหลายชนิด 

8. แผ่นรองสินค้า มีหนา้ท่ีใชจ้ดัวางสินคา้และคัน่พื้นท่ีใตแ้ผงกบับนแผง ช่วยใหมี้

พื้นท่ีใชง้านเพิม่ข้ึนเป็น 2 เท่าในการจดัการสินคา้ ส่วนมากในร้านคา้ท่ีไม่ขาย
อาหารจะเป็นแผน่ไมอ้ดั และในร้านคา้ท่ีขายอาหารและมีส่ิงของมนัหรือมีความ
ร้อน จะใชแ้ผน่อลูมิเนียมตีติดกบัไมอ้ดัเพือ่เคลือบกนัเป็นฉนวนความร้อนและ
ความมนัท่ีส่งผลต่อความคงทน 

9. ผ้าคลุมโต๊ะ ใชค้ลุมบริเวณแผงแสดงสินคา้เพื่อกนัภาอุจาดตาและท าใหดู้สบาย

ตามากข้ึนและยงัเป็นการบงัส่วนเกบ็ของใตแ้ผงไปดว้ย 

10. ฉนวนกนัความร้อน ในกรณีท่ีร้านคา้มีการอุ่นอาหารใหเ้กิดความร้อน ทั้งร้าน

ท่ีเป็นตน้ก าเนิดความร้อนและร้านขา้งเคียงจะมีฉนวนกนัความร้อนเพื่อไม่ให้
ความร้อนแผไ่ปยงัแผงขา้งเคียง 

11. กระดาษปูพืน้ ส่วนมากเป็นกระดาษหนงัสือพิมพ ์หรือลงักระดาษ เป็น

ลกัษณะท่ีพึงปฏิบติัในการติดตั้งแผงลอยเพื่อสะดวกต่อการท าความสะอาด และยงั
เป็นการป้องกนัคราบน ้ามนัท่ีจะลงไปติดพื้นทางเดินเทา้ดว้ย 

 นอกจากองคค์วามรู้ดา้นส่วนประกอบของแผงลอยแลว้ ยงัมีองคค์วามรู้ดา้นการประกอบ 
การถอด และองคป์ระกอบของโครงสร้างลอยดงัน้ี 
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ลกัษณะข้อต่อของแผงลอย 

 โครงของแผงลอยส่วนมากถูกสร้างจากท่อเหลก็ท่ีมีขนาดมาตรฐานตามหลกัอุตสาหกรรม 
เม่ือใชโ้ครงสร้างจากท่อ ในส่วนของขอ้ต่อจึงสามารถใชข้อ้ต่อของท่อไดเ้ช่นกนั  

 

รูปภาพท่ี 89 แสดงลกัษณะของขอ้ต่อแผงลอยทุกชนิด 
 

ลกัษณะของการติดตั้งแผงลอย 

จากขอ้ต่อของแผงลอยการประกอบของแผงลอยถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ  

1.การหมุน ใชก้บัการประกอบแผงลอยในส่วนท่ีไม่อยูใ่นแนวแกนหลกัพบในโครงหลงัคา

ท่ีมีความเฉียง 

2. การเสียบ ใชใ้นการต่อโครงสร้างท่ีปลดไดง่้ายโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงท าใหโ้ครงสร้าง

มัน่คง 
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รูปภาพท่ี 90 แสดงการต่อแบบเสียบเขา้เบา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 91 แสดงการต่อแบบเสียบและแบบหมุน 
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ตัวอย่างการถอดประกอบแผงลอยชนิดต่างและการใช้งานข้อต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 92 แสดงการถอดและประกอบโครงสร้างพื้นฐานของแผงลอย 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 93 แสดงการถอดและประกอบโครงสร้างพื้นฐานของแผงลอยแบบประยกุตว์สัดุ 
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รูปภาพท่ี 94 แสดงการถอดและประกอบโครงสร้างพื้นฐานของแผงลอยท่ีปรับรูปทรงตามพื้นท่ี 

 

รูปภาพท่ี 95 แสดงการถอดและประกอบโครงสร้างพื้นฐานของแผงลอยท่ีปรับรูปทรงตามพื้นท่ี 2 
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5.5 สรุปแนวทางการพฒันาหาบเร่-แผงลอยบางล าพ ู

 การศึกษาพื้นท่ีชีวิตไม่เป็นทางการในย่านบางล าพูถูกออกแบบมาเพื่อศึกษารูปแบบของ
หาบเร่แผงลอยในยา่นบางล าพู เพื่อคน้หาองคค์วามรู้ท่ีอยูใ่นความเป็นไม่ระเบียบ ผูว้ิจยัคน้พบการ
ปรับตวัเอาตวัรอดของกลุ่มผูค้า้ขายหาบเร่-แผงลอย การแบ่งพื้นท่ีใชง้านภายใตข้อบเขตท่ีจ ากดั การ
อยูใ่นกฎหมายควบคุมท่ีถูกตอ้ง หาบเร่-แผงลอยเป็นส่วนท่ีสะทอ้นลกัษณะของพื้นถ่ินในเมืองได้
เป็นอย่างดี เม่ือมองภาพขนาดใหญ่เปรียบเทียบกบัสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในชนบท สถาปัตยกรรม
พื้นถ่ินเหล่านั้นถูกก าหนดรูปแบบผา่นขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ท่ีถ่ายทอดพฒันามาจาก
จุดเร่ิมตน้ของรากวิชาพื้นถ่ิน คือการปรับตวัเอาตวัรอด เม่ือเป็นเช่นนั้นหาบเร่-แผงลอย จึงไม่ต่าง
จากการเร่ิมตน้ปรับตวัเอาตวัรอดเพื่อก่อร่างภูมิปัญญา หรือรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในเมือง
ดว้ยเช่นกนั แนวทางการพฒันาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในเมืองควรจะเป็นส่วนของการใหค้วามรู้ การ
ปรับมุมมองของผูค้นใหเ้ห็นถึงความส าคญั และต่อยอดองคค์วามรู้จากระบบหาบเร่-แผงลอยการให้
ความรู้เร่ืองการจดัการอยา่งเป็นระบบทั้งความสะอาด การจดัตั้งกลุ่มผูดู้แลท่ีเป็นมิตรและเปิดกวา้ง
รับฟังปัญหา ทั้งจากพ่อคา้-แม่คา้ และผูใ้ชง้าน เพื่อให้เกิดการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่าง
เขา้ใจและพฒันาอาทิเช่นการจดัพื้นท่ีคา้ขายท่ีมีร่มเงาเหมาะสมตลอดทั้งวนั เพื่อลดความไม่เป็น
ระเบียบของการติดตั้งร่มและผา้ใบบงัแดด การจดัการระบบน ้ าท้ิงการก าหนดการคดัแยกขยะ และ
การก าจดัไขมนัซ่ึงเกิดจากการปรุงอาหารของร้านคา้ โดยเร่ิมจากในเขตพื้นท่ีผ่อนผนั โดยผูว้ิจยั
คาดหวงัว่างานวิจยัชุดน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ความสนใจและน าไปใชป้ระโยชน์แกไ้ขปัญหาได้
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