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บทคัดยอ 

 บทความนี้ใชขอมูลการศึกษาผูคาอาหารขางทางในป 2564 เปนฐานเพื่อสรางคำอธิบายปรากฎการณการคา

อาหารขางทางในพื้นที่สาธารณะดวยแนวคิด Urban assemblage หรือ การหลอมรวมเมือง การอธิบายดวย Urban 

assemblage นอกจากจะแสดงใหเห็นองคประกอบจำนวนมากที่ประกอบกันข้ึนเปนปรากฏการณการคาอาหารแลวยัง

ชี้ใหเห็นปฏิบัติการของความไมเปนทางการที่ซอนอยูในความเปนทางการ ทั้งในดานปฏิสัมพันธของผูคากับเจาหนาที่รัฐ 

การจัดการดานกายภาพและความสัมพันธกับองคประกอบตาง ๆ ภายในพื้นที่ ความทาทายของ Assemblage คือ การ

สรางปฏิบัติการที่เชื่อมตอความหลากหลาย และทับซอนของผูมีสวนไดสวนเสียในปริมณฑลเดียวกัน ในลักษณะของ

ความรวมมือที่ไมใชการกดทับ หรือ สรางการเปนเบี้ยลาง 
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Abstract 

This article uses data from a research on Bangkok street food vending in 2021 to explain the 

phenomenon of street food vending in the public space employing urban assemblage thinking. 

Urban assemblage not only reveals the diverse components which constitutes the situation of street 

vending, but also informality in the realm of formality in the relationship between street vendors 

and state officials, physical arrangement and their relationships. The challenge of assemblage is the 

creation of linkages between diverse stakeholders which also overlap in the territories taking into 

consideration collaboration rather than confrontation with other groups who use public space. 
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1. บทนำ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคสองประการ ประการแรกคือการอธิบายการคาอาหารขางทางผานแนวคิดการหลอม

รวมเมือง (Urban assemblage) โดยใชขอมูลจากรายงานวิจัยเร่ือง บทบาทของเศรษฐกิจนอกระบบตอเศรษฐกิจเมือง: 

กรณีศึกษาการคาอาหารขางทางในเขตกรุงเทพมหานคร ในป 2564 เพื่ออธิบายปรากฎการณของการคาอาหารขางทาง

ในพื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการของผูคาอาหารขางทางในหวงโซอุปทานอาหารผานกิจกรรมเศรษฐกิจไมเปนทางการ 

วัตถุประสงคประการที่สอง คือ การวิเคราะหเพื่อสรางชุดคำอธิบายการคาขางทางดวยแนวคิดการหลอมรวมเมือง ขอ

คนพบจากการศึกษายืนยันวา การคาอาหารขางทางและผูคา รวมทั้งองคประกอบตาง ๆ ที่ประกอบกันข้ึนเปนบริบท

ของการคาลวนเปนองคาพยพเดียวกันของเมือง  แมในอีกดานหนึ่งแนวคิดนี้ถูกวิจารณวาลดทอนความเปนมนุษยใหอยู

ในระดับเดียวกับวัตถุ เนื่องจากมนุษยถูกจัดใหเปนเพียงองคประกอบหนึ่งขององคาพยพเทานั้น หากพิจารณาความ

รวมมือของผูคาอาหารขางทาง ผูบริโภค และผูอาศัยในบริเวณแวดลอมนั้น อาจใชอธิบายปรากฎการณเชิงพื้นที่เฉพาะ

ของการคาอาหารขางทางไดโดยมองผานผูคนกลุมตาง ๆ โครงสรางพื้นฐาน และเมืองไปพรอมกัน แตไมควรลดทอน

คุณคาของผูคนใหมีน้ำหนักนอยกวาโครงสรางพื้นฐานและเมือง (Banks, Lombard, & Mitlin, 2020) 

 

2. ความเปนเมืองที่เชื่อมตอสรรพสิ่งเปนเอกภาวะ 

เมืองเปนความสัมพันธทางการและไมเปนทางการที่เชื่อมโยงและทับซอนกัน  Assemblage theory เปนหนึ่ง

ทฤษฎีที่ใชในการศึกษาเมือง ทฤษฎีนี้แพรหลายในศตวรรษ 21 คุณลักษณะสำคัญของทฤษฎีคือการสลายกฎเกณฑและ

แบบแผนดั้งเดิมของการศึกษาความไมเปนทางการของแรงงานและระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดทวิลักษณ (Dualism) 

ทฤษฎีนี้เสนอวา เราสามารถพิจารณาสรรพสิ่งไดมากกวาสองมิติ เชน  โลกนอกจากจะจำแนกออกเปนซีกโลกเหนือและ

ซีกโลกใตแลว ยังสามารถจำแนกตามทวีปออกเปนเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา หรือจำแนกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ

เปนประเทศพัฒนาแลวและกำลังพัฒนา  การจำแนกดวยเกณฑตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการกำหนด “คุณคา” กลาว

ไดวาเปนการสรางวาทกรรมดวย เชน   หากตองการเปนประเทศพัฒนา ตองตองเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจ เปนตน (Singer, 1970; Lewis, 1979; Hart, 1985) 

งานเขียนชิ้นสำคัญที่ถูกอางถึงในแวดวงการศึกษาเมืองที่นำวิธีคิด assemblage มาใชคืองานที่ชื่อวา “A 

Thousand Plateaus” ของนักปรัชญาหลังโครงสรางนิยมสองคนคือ Gilles Deleuze และ Felix Guattari ซึ่งอธิบาย

วา “การหลอมรวมเปนความสัมพันธที่เชื่อมตอกับความรูสึกและการกระทำ เพื่อใหความหมายตอ “ตัวแทนตาง ๆ” ไม

วาจะมีรูปลักษณหรือเปนรูปธรรมหรือไมก็ตาม การหลอมรวมของปริมณฑล (Territorial assemblage) จึงไมสามารถ

มองอยางแยกสวนและลดขนาดเสนแบงของปริมณฑล หรือเคลื่อนยายบางสิ่งไปปริมณฑลอ่ืน เนื่องจากปริมณฑลเกิด

จากการหลอมรวมของสรรพสิ่ง ซึ่งแมจะมีลักษณะรวมกัน หรือ แตกตางกัน ก็ยังสามารถอยูรวมกันได  เชน แมเปนนก

สายพันธุตางกันก็ยังสามารถอยูรวมกันได (Deleuze & Guattari, 1999, p. 333, 336-337)  

จากการสำรวจงานวิชาการของการศึกษาเมือง ผูเขียนพบวาสวนใหญเนนการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ไม

วาจะเปนโครงสรางพื้นฐานของเมือง อัตลักษณของปจเจกบุคคล ผูใชอำนาจรัฐ ตัวอยางเหลานี้เปนวิธีคิดที่ควรทบทวน

เพื่อใหเกิดปฏิบัติการใหมสำหรับการจัดการองคาพยพภายในเมือง แตการตีความทฤษฎีนี้เพื่อใชในการวิเคราะหเมืองยัง

ไมเปนชุดความรูที่เปนเอกภาพเดียวกัน สงผลให assemblage เปนมุมมองของการศึกษาเมืองที่ยังขาดความชัดเจน

เพราะไมมีรูปธรรมของแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น การศึกษาจึงตองยอนกลับไปตั้งขอสังเกตตอAssemblage วาเปน

เคร่ืองมือในการสรางทางเลือกใหมหรือลดทอนบางสิ่ง ทำใหสิ่งนั้นหายไปจากเมืองหรือไม (Jervis, 2019; Storper & 

Scott, 2016; Dovey, Rao & Pafka, 2018) 
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งานเขียนเร่ือง “Assemblage Theory and Method” อธิบายวาหากไมทำความเขาใจแนวคิดความ

ปรารถนา (Desire) จะไมสามารถเขาใจวิธีคิดการหลอมรวม (Assemblage) เพราะการหลอมรวมเร่ิมตนจากการไม

สามารถควบคุมความปรารถนาของมนุษยที่นำสิ่งทีไ่มมีชวีิตมารวมไวภายใตการควบคุมในปริมณฑลเดียวกันได ถาวัตถุที่

ใชในการหลอมรวมเกิดข้ึนจากความปรารถนาใหมีหรือเปนอยู คือ การรับรูและใหความสำคัญตอสิ่งที่เกิดข้ึนในแตละ

ชวงเวลา  ถาไมมีความปรารถนาก็ไมเกิดการหลอมรวม การหลอมรวมจะเกิดข้ึนเมื่อมีการขับเคลื่อนจักรกลความ

ปรารถนา (Desiring-machine) วิธีคิดนี้จึงตองการจัดการกับสภาวะบางอยางใหเปนไปในกรอบแนวทางของปริมณฑล 

(Territory) ที่สำคัญจักรกลความปรารถนาที่กลาวถึงคนหรือกลุมใดทำหนาที่ควบคุมและจัดการการหลอมรวม ถือเปน

ความสัมพันธระดับปจเจกบุคคล แตจะเชื่อมตอกับเมืองและสังคมที่อยูนอกเหนือจิตของการรับรูแตละคนไดอยางไร 

(Buchanan, 2021) 

วิธีคิด Assemblage แสดงถึงกระบวนการจัดการความปรารถนา (Arrangement of desire) ในทัศนะของ 

Deleuze และ Guattari ความปรารถนา (Desire) เปนจักรกลการผลิต (Desiring-production) เพื่อใหสรรพสิ่งมา

หลอมรวมกัน วิธีคิดนี้ยังเชื่อมตอปริมณฑลใหกลายเปนความสัมพันธทางสังคมแนวราบ ตางจากโครงสรางและสถาบันที่

กำหนดความสัมพันธเปนแนวดิ่ง ความสัมพันธในรูปแบบหลังนี้ขาดการมีสวนรวม  นอกจากนั้นสิ่งที่ไมใชมนุษย ซึ่งอาจ

หมายถึงสัตวและพืชพันธุตาง ๆ ยอมไมสามารถแสดงความปรารถนาออกมาได และแมจะแสดงความปรารถนาออกมา 

ก็ไมถูกนับรวมกับความปรารถนาของมนุษย Assemblage จึงไมพิจารณาเฉพาะความตองการเทานั้น แตยังครอบคลุม

พฤติกรรมของมนุษย สัตว และสิ่งที่ไมใชมนุษยในปริมณฑลนั้น ๆ (Buchanan, 2021) 

การคิดในเชิงหลอมรวมเปนการพิจารณาจากมุมมองภววิทยา (Ontology) ที่เชื่อการดำรงอยูของธรรมชาติ

และสรรพสิ่ง วิธีคิดนี้ใชพิจารณาความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ เพื่อทำความเขาใจเมืองบนฐานทฤษฎี การนำทฤษฎี 

Assemblage มาใชในการศึกษาเมืองทำใหเกิดความเชื่อมโยงวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร วัตถุวิสัยและอัตวิสัยไวเปน

เนื้อเดียวกัน สงผลตอสัณฐานเมือง (Urban morphology) และการศึกษาเมืองที่ไมเปนทางการ (Informal urbanism) 

ซึ่งเปนประเด็นใหมของการศึกษาเมือง นำไปสูขอถกเถียงวา Assemblage ทำใหเกิดการเบียดขับ (Exclusion) บางสิ่ง

ออกจากตำแหนงแหงที่ในเมือง เนื่องจากวิธีคิด Assemblage  จัดการความสัมพันธที่ตั้งอยูบนอัตลักษณ (Identity) 

และความแตกตาง (Difference) เพื่อการรวมตัว (Agglomeration) แลวนำไปสูการนับรวมสิ่งที่ไมใชมนุษยเขาไว

ดวยกันเปนความหลากหลาย (Diversity) ภายใตสภาวะหนึ่งเดียว ในลักษณะนี้ Assemblage จึงสามารถนำมาประยุกต

เปนหนึ่งในทฤษฎีที่อธิบายการทำใหเปนเมือง (Urbanization) (Dovey, Rao & Pafka, 2018; Storper & Scott, 

2016)  

เมืองตามวิธีคิด Assemblage จึงเปนเมืองสำหรับทุกคน (Inclusive cities for all) ที่ทุกคนอยูรวมกันไดบน

ฉากหนาของการรับรูทั่วไป แตเบื้องหลังของเมืองลักษณะนี้มีผูถูกทิ้งอยูขางหลังดวย คนเหลานี้เปนกลุมคนที่ไมมีอำนาจ

การรวมกลุมและตอรองกับผูมีอำนาจหรือทองถ่ิน    วิธีคิดการหลอมรวม เปนวาทกรรมที่ครอบงำผานสัญญะ กลายเปน

ความรูเชิงพื้นที่ในรูปแบบใหม เปนการตัดขามระหวางเมืองที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อเปดปริมณฑลใหมที่มี

การปรับตัวอยางคอยเปนคอยไป (Dovey, Rao & Pafka, 2018) ปริมณฑลแหงใหมนี้ประกอบดวยสวนตาง ๆ ในสังคม 

รวมทั้งความสัมพันธภายในบาน องคกร และกลุมเพื่อน ที่นำไปสูการจัดการความสัมพันธ เกิดเปนกระบวนการที่ให

ความสำคัญตอการทำใหสิ่งที่ดำรงอยู (Being) กลายเปนการคลี่คลายหรือการกลายเปน (Becoming) จากวัตถุวิสัย

เปนอัตวิสัย (Sotirin, 2005; Wise, 2005) 

การใชวิธีคิด Assemblage อธิบายความสัมพันธระหวางเมืองที่เปนทางการและเมืองที่ไมเปนทางการ การทำ

ใหเสนแบงปริมณฑลระหวางความเปนทางการและไมเปนทางการลดลง (Deterritorialization) เปนการสลายเสน



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565  Journal of HR intelligence 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 41 
 

แบงและเชื่อมตอความสัมพันธของกลุมคนรวมกับสัตวและสิ่งที่ไมมีชีวิตเพื่อตอตานความเปนโครงสรางและลดความเปน

ระเบียบแบบแผนลง แตไมถึงข้ันลดทอนใหเกิดความไรเสถียรภาพของกลุมคน สังคม และรัฐ ที่จะนำไปสูสภาวะอ

นาธิปตย(Buchanan, 2021; Storper & Scott, 2016; Farias, 2010) ดังนั้น เหตุที่การศึกษาเมืองใช Assemblage 

เนื่องจากใหความสำคัญตอทฤษฎีเครือขายตัวแสดง (Actor-network theory: ACT) ที่ตั้งอยูบนความเทาเทียมและ

หลอมรวมใหเกิดความสัมพันธของสิ่งที่มีชีวิตและที่ไมมีชีวิต ไมไดแยกสิ่งที่ไมใชมนุษยทั้งหุนยนตและปญญาประดิษฐ

เปนอิสระจากมนุษย เพื่อเปนองคาพยพเดียวกันและนำไปสูปฏิบัติการรวมในระบบสังคม (Dincer, 2020)  

 

3. การเชื่อมตอผูคาอาหารขางทางในความสัมพันธที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

การนำวิธีคิด Assemblage ใชในการศึกษาเมือง ทำใหเกิดการเชื่อมตอองคประกอบตาง ๆ ของเมืองไว 

องคประกอบเหลานี้นอกจากจะมีความหลากหลายแลว ในหลายกรณียังมีความทับซอนและยอนแยงกัน กอนอ่ืนจึงตอง

จำแนกวานอกจากมนุษยแลว ยังมีสิ่งใดที่ไมใชมนุษยและมีบทบาทตอสถานะของความเปนเมือง ไมวาจะเปนถนน ทาง

เทา เสาไฟฟา ทอระบายน้ำ ถังขยะ และตนไม สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนโครงสรางพื้นฐานที่รัฐจัดไวสำหรับพลเมืองทุกคน 

และลวนแตมีบทบาททั้งตอการเพิ่มหรือการลดความมั่นคงของมนุษยในเวลาเดียวกัน และเมื่อการเชื่อมตอตองให

ความสำคัญตอองคประกอบเหลานี้เทาเทียมกัน ในหลายกรณีจึงเกิดภาวะการลดทอนคุณคาของมนุษยใหมีความสำคัญ

นอยกวาองคประกอบอ่ืน เชน กรณีการคาอาหารขางทางมีองคประกอบยอย ๆ จำนวนมาก ทั้งผูคา พื้นที่ทางเทา ผูใช

พื้นที่สาธารณะ ตลอดจนองคประกอบดานวัตถุอ่ืน ๆ การไลร้ือผูคาจึงไมใชทางออกสำหรับทุกฝาย และในอีกดานหนึ่ง

ยังนำไปสูปญหาความสัมพันธระหวางผูคาขางทางและเจาหนาที่รัฐ ทั้งที่ในความเปนจริงตองพึ่งพิงอาศัยกันมาโดยตลอด 

หากพิจารณาดวยวิธีคิดการหลอมรวม การจัดการจึงตองกลับมาทบทวนเร่ืองสำคัญ สามประการ ไดแก (1) 

การมองในลักษณะตัดขวาง โดยไมแยกสวนตาง ๆ ของสังคมออกจากกัน แตเปนการเชื่อมตอใหเกิดความรวมมือ  เปด

พื้นที่ใหเกิดการสนทนาและปรึกษาหารือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย (2) การหลอมรวมองคประกอบตาง ๆ ของเมืองให

เปนเอกภาวะ (Singularity) สงผลใหทางเทาเปนทรัพยสินรวม ที่ทุกคนสามารถใชได โดยคำนึงถึงความเปนเมืองสำหรับ

ทุกคน (Inclusive city for all) (3) การบังคับใชกฎหมายโดยมุงไปที่การจัดการผูคาอาหารขางทาง เพื่อสราง

ปฏิสัมพันธชุดใหมในปริมณฑลยอมนำไปสูการสรางความแปลกแยก  รวมทั้งการลดทอนอัตลักษณของอาชีพ เปนการ

มองในลักษณะการตัดขามโดยขาดการเชื่อมตอ  เนื่องจากวิธีคิดของ Assemblage คำนึงถึงความหลากหลายบน

ความสัมพันธที่เทาเทียม 

ตรรกะของการออกแบบทางเดินเทาใหเปนปริมณฑลของการใชสอยเฉพาะเพื่อการสัญจร เปนการสราง

ความหมายและตีความโดยวิธีคิดแบบดั้งเดิมที่มองวาทางเทามีไวเพื่อการสัญจรเทานั้น สงผลใหทางเทาไมใชปริมณฑล

เอนกประสงคของผูคนทั่วไป หากใชวิธีคิด Assemblage จะทำใหเกิดการตั้งคำถามวา มีใครบางที่สามารถใชประโยชน

จากทางเทาได ควรออกแบบทางเทาอยางไร และความเหมาะสมของการใชงานควรมีมาตรฐานอยางไร เนื่องจากรัฐตอง

ใหความสำคัญตอผูคนทุกกลุม ไมวาจะเปนผูใชทางเทา คนพิการ ผูอยูอาศัยในชุมชน รวมถึงผูคาขางทาง ดวยเหตุที่

การคาอาหารขางทางมีบทบาทหนาที่หลากหลายทั้งในฐานะสรางงานสรางอาชีพ สรางความมั่นคงทางอาหาร ลดความ

เหลื่อมล้ำ และอ่ืน ๆ แมจะกอใหเกิดทางลบดวยเชนกัน  

โดยนัยนี้ การพิจารณาการคาอาหารขางทางในเมืองจึงไมควรใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งมาตัดสิน ไมวาจะเปนการ

มองวาทางเทามีไวสำหรับการสัญจรเทานั้น หรือแมแตความเปนทางการหรือไมเปนทางการ คุณูปการอีกดานหนึ่งของ 

Assemblage คือการสลายปริมณฑลความสัมพันธของเครือขายและตัวแสดงในระบบทุนนิยม และความสัมพันธทาง

สังคมที่เปนโครงสรางตามแนวดิ่ง (Hierarchical structures) ผานสถาบันและกลไกของสังคมที่สนับสนุนระบบทุนนิยม  
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ดวยกลไกนี้เองที่ทำใหขาดความเขาใจและเห็นอกเห็นใจตอเพื่อนมนุษย ตัดสินคุณคาของอาชีพผูคาแผงลอยดวยการ

มองทางเทาดวยมุมมองที่จำกัด ทางเทามีคุณคาสำหรับการสัญจรมากกวาการประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายได ที่

ผานมานโยบายการบริหารเมืองแสดงถึงการเบียดขับใหผูคาแผงลอยใหกลายเปน “คนอ่ืน” โดยการอาศัยคำนิยามที่

จำกัดของทางเทา 

ความเปนทางการและความไมเปนทางการเปนวาทกรรมการพัฒนาที่เกิดข้ึนมากวาหกทศวรรษ และไมได

แตกตางจากการแบงโลกออกเปนสองข้ัวระหวางประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา การแบงออกเปนสองระบบเศรษฐกิจมี

ผลอยางยิ่งตอการกำหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อคุมครอง สงเสริม พัฒนาแรงงานในประเทศไทย แรงงานหลายกลุม

กลายเปนแรงงานนอกระบบ (ไมเปนทางการ) ตามกฎหมายแรงงานเนื่องจากนิยามของกฎหมายคุมครองแรงงาน 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ และอ่ืน ๆ ลวนนับรวมเฉพาะแรงงานที่มีความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง สวน

แรงงานกลุมอ่ืนที่ไมเขาขายถูกจัดประเภทเปนนอกระบบ อีกทั้งปริมณฑลของเศรษฐกิจไมเปนทางการมีขนาดใหญ 

ครอบคลุมถึงผูมีงานทำมากกวาคร่ึง หากใชมุมมองของ Assemblages ตองสลายความรูชุดเดิมแลวตัดขามความรูชุด

ใหมเพื่อลดปญหาทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

 

3.1 การพิจารณาความสัมพันธระหวางความเปนทางการและไมเปนทางการตองทบทวนสาเหตุของเมืองที่

ไมเปนทางการ เพราะแนวทางการศึกษาทวิลักษณและกฎหมาย เปนการศึกษาแรงงานและเศรษฐกิจไมเปนทางการ

โดยตั้งอยูบนแนวคิดของการแบงแยกออกเปนสองสวน การศึกษาเมืองใหความสำคัญกับความเปนทางการ  พยายาม

สรางหรือทำใหสิ่งตาง ๆ มีความเปนทางการ (Formalization) การนำแนวคิด Assemblage มาเปนกรอบในการศึกษา 

แสดงถึงความเปนกลางของนักวิชาการดานเมือง และใหหันมาหาแนวทางของการสรางความรวมมือข้ึนในเศรษฐกิจ

เมืองที่ไมเปนทางการ (Urban informal economy) อยางไรก็ตาม วิธีคิด Assemblage urbanism ถูกวิจารณเปน

แนวคิดทั่วไป เปนนามธรรม และไมไดมีขอถกเถียงใหม จึงเปนเพียงการวิเคราะหเพื่อเขาใจความสัมพันธของตัวแสดง

และบริบทเฉพาะของพื้นที่เมือง ไมวาจะเปนความขัดแยงและรวมมือในรูปแบบสถาบันของระบบทุนนิยม (Lutzoni, 

2016; Brenner, Madden & Wachsmuth, 2011) 

 ง า น เขี ย น เ ร่ื อ ง  “Assemblage urbanism and the challenges of critical urban theory”  ข อ ง 

Brenner, Madden and Wachsmuth (2011) เสนอวาการใชวิธี คิด Assemblage วิเคราะหประเด็นความเปน

ทางการและไมเปนทางการในเมือง ทำไดสามระดับ ทั้งในระดับเชิงประจักษ วิธีวิทยา และภววิทยา กลาวคือ 

 (1) ประจักษนิยม (Empiricism) เปนการทำความเขาใจกับความไมเปนทางการในเมืองจากประสบการณเชิง

ประจักษ  หากใชกรณีการคาอาหารขางทาง  การศึกษาบทบาทของการคาอาหารขางทางและการบริหารจัดการ  ตอง

ทบทวนและพิจารณาประวัติศาสตรของการบริหารและนโยบายเมืองตอการคาขางทาง ดังที่ นฤมล นิราทร (2561) เคย

เสนอวาตั้งแต พ.ศ. 2516 เปนตนมา นโยบายของกรุงเทพมหานคร มีความคงเสนคงวา เนื่องจากผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครผอนปรนมาตรการตามสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองในแตละชวงเวลา สงผลใหนโยบายการ

บริหารขาดความชัดเจน สวนงานวิจัยในป 2564 เสนอวาเจาหนาที่รัฐเปนตัวแสดงที่มีความเปนทางการ เปนผูบังคับใช

กฎหมาย  แตก็สามารถใชกฎหมายเอ้ือประโยชนใหผูคาสามารถคาขายบนทางเทาได  โดยจายคาปรับรายเดือน ผูคา

บางรายถูกเรียกคาใชจายในลักษณะที่ไมใชตัวเงิน ในรูปของสินคา อาหาร  ถือไดวาความสัมพันธที่ไมเปนทางการ โดย

ผูคาอาหารขางทางไมอาจปฏิเสธหรือตอตานการใชอำนาจไมเปนทางการของเจาหนาที่รัฐ เนื่องจากการแสดงปฏิกิริยา

ตอบโตอาจสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ  
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 สำหรับผูไมเห็นดวยกับการคาอาหารขางทาง ทั้งที่การซื้อขายอาหารขางทางเปนกิจกรรมที่ดำรงอยูมายาวนาน  

ผลการศึกษาพบวา ความไมเปนระเบียบเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหประชาชนบางกลุมไมตองการอาหารขางทาง แมจะยัง

มีผูบริโภคจำนวนไมนอยที่ซื้ออาหารขางทางบริโภค เพราะตองการอาหารที่มีราคาถูก หลากหลาย เลือกได และสะดวก

ตอการซื้อรับประทาน ไมวาจะเปนอาหารปรุงสำเร็จที่เปนจานเดียว หรือขนมทานเลน ลวนแลวเปนองคประกอบสำคัญ

ที่เก้ือหนุนใหเมืองมีชีวิตและเปนแหลงอาหารของคนเมือง ไมวาจะมีรายไดสูง ปานกลาง และต่ำก็ตาม ดังที่การศึกษา

พบวาผูทำงานในตำแหนงระดับผูบริหารของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนก็ยังซื้ออาหารขางทางเปนอาหารมื้อ

กลางวัน  ขอคนพบนี้ยืนยันวากรุงเทพมหานครตองทบทวนนโยบายการบริหารเมืองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะคาครองชีพที่สูงข้ึน แตรายไดกลับข้ึนอยางคอยเปนคอยไป ไมสอดคลองกับ

สถานการณ มีประชาชนที่หลุดจากระบบที่เปนทางการ หันมาพึ่งพากิจกรรมในเศรษฐกิจไมเปนทางการมากข้ึน ทั้งใน

ดานการทำงานและการดำรงชวีิต  

 การทำความเขาใจสิ่งที่ปรากฏเชิงประจักษ จึงเปนการตีความประวัติศาสตรและเศรษฐกิจเมืองใหเปน

ปริมณฑลที่เชื่อมโยงกัน ใหความสำคัญตอตัวแสดงที่เก่ียวของในฐานะของผูใชอำนาจตามหนาที่ (Authority) และผูถูก

ใชอำนาจ โดยนัยนี้ หนวยงานที่เก่ียวของตองคำนึงถึงสิทธิของการดำรงชีวิตรวมกันในเมือง และผูคาอาหารขางทางก็

ตองคำนึงถึงสิทธิของบุคคลอ่ืนที่สัญจรไปมาเชนกัน ดังนั้น การบริหารจัดการจึงเปนความสำคัญและตองมีความชัดเจน

ในแงของปฏิบัติการ เพื่อลดความไมเปนทางการลง และทำใหความเปนทางการเกิดข้ึนเพราะมีประโยชนตอการบริหาร

ผูคาขางทางในเศรษฐกิจไมเปนทางการของเมือง (Urban informal economy) อีกทั้งตองสรางเครือขายของโครงสราง

พื้นฐานที่เปนวัตถุทางสังคม เพื่อหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกับชีวิตของผูคนภายในเมือง โดยไมลดทอนคุณคาของมนุษยให

ดอยกวาวตัถุ 

(2) วิธีวิทยา (Methodology) การศึกษาความไมเปนทางการในเมือง ควรใหความสำคัญกับการนำ

เศรษฐศาสตรการเมืองมาใชในการวิเคราะหการขยายตัวของเศรษฐกิจเมือง (Urban Political Economy: UPE) 

เนื่องจากความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสาเหตุของความยากจนในเมือง และยังมีประเด็นความไมพรอม

ของโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งความเขาใจตอเร่ืองนี้ยังมีชองวางของแนวคิดและทฤษฎี เนื่องจากความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตที่เปนมนุษย และไมใชมนุษย และวัตถุตาง ๆ ไมไดถูกหลอมรวมเปนหนึ่งเดียว ขณะเดียวกันเครือขาย

ความสัมพันธของมนุษยก็ยังมีขอจำกัด แมเปนกลุมคนที่มีอัตลักษณเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ดวยความซับซอนของ

คุณลักษณะ เชน  ผูคาขางทางที่แมมีอาชพีเดียวกัน แตหากขายสินคาตางกัน ในพื้นที่ตางกัน ยอมมีเงื่อนไขการประกอบ

อาชีพ รวมทั้งรายไดและผลตอบแทนตางกัน การหลอมรวมในปริมณฑลเดียวกันจึงอาจเกิดข้ึนไดยาก แมในพื้นที่หรือ

ปริมณฑลเดียวกัน เชน อาหารขางทางในซอยคอนแวนต แมแตการขายสินคาประเภทเดียวกันก็ทำใหเกิดการแขงขัน

ระหวางบุคคล เกิดเปนขอจำกัดของการรวมกลุมเปนเครือขายได  นอกจากการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคล ยัง

ตองใหความสำคัญตอความสัมพันธระหวางคน อุปกรณ และโครงสรางพื้นฐาน ขณะที่ผูคาอาหารขางทางที่ใชรถเข็น

หรือตั้งแผงเปนปจจัยใหเกิดการตัดขามมาสูการหลอมรวมไดหรือไม อันที่จริง วิธีคิดการหลอมรวม ละเลยความสัมพันธ

เชิงอำนาจและปฏิบัติการของอำนาจ ดังนั้น การพัฒนาวิธีวิทยาของการศึกษาเมืองผานทฤษฎี Assemblage ตองนำ 

UPE มาประยุกต เพื่อศึกษาปฏิบัติการของเครือขายตัวแสดงในความสัมพันธเชิงอำนาจ ทั้งระดับกลุมคนและบริบท

เฉพาะพื้นที่ไดชัดเจนข้ึน 

(3) ภววิทยา (Ontology) วิธีคิดการหลอมรวม เนนที่ความเปนเมืองและไมเปนเมือง เหมือนกับกระบวนการ

ของการทำใหเปนเมืองพิจารณาองคประกอบภายในเมืองใหความสำคัญตอมนุษยและสิ่งที่ไมใชมนุษย เปนไดทั้งสัตว

และสิ่งของ แตขอจำกัดของการเชื่อมตอปริมณฑลเผชิญกับอุปสรรคของความสัมพันธเชิงอำนาจที่มนุษยและไมใชมนุษย
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มีไมเทาเทียมกัน บางกรณีพบวาทางเทามีมูลคา (ไมใชคุณคา) มากกวาชีวิตของผูคาอาหารขางทาง ขณะเดียวกัน ผูให

มูลคากลับเปนผูสัญจรทางเทาหรือประชาชนทั่วไป ทั้งที่คนสองกลุมนี้อาจเปนคนกลุมเดียวกันในมิติของผูมีรายไดนอย 

สงผลใหวิธีคิด Assemblage นำไปสูการปฏิบัติไดยาก ยิ่งกวานั้นการตีความเชนนี้ เกิดขอสังเกตวาในการหลอมรวม

จำเปนหรือไมที่ตองมีคำสรรพนามวา he, she, it คือ การไมตองจำแนกระหวางเพศหญิงและชาย และการไมจำแนกให 

it เปนสวนเกินของกระบวนการผลิตภายในเมือง เพราะไมวาจะเปนเสาไฟฟา รถเข็น ทางเทา ลวนถูกหลอมรวมใหเปน

องคประกอบของเมือง ดังนั้น วิธีคิดการหลอมรวม จะลดความซับซอนของสรรพนามลง และวิธีคิดนี้ไมไดปฏิเสธหรือ

ตอตานระบบทุนนิยม แตตัดขามปริมณฑลเดิมเชื่อมตอปริมณฑลใหม ข้ึนอยูกับวาปริมณฑลอ่ืนเปดใหเกิดการเชื่อมตอ

หรือไม ทั้งนี้การคาอาหารขางทางจำเปนพึ่งพิงวัตถุดิบจากหวงโซอุปทานอาหาร ผูคาอาหารขางทางตองซื้อวัตถุดิบจาก

ตลาดหรือรานคาปลีกสมัยใหม เปนการเชื่อมตอกับปริมณฑลอ่ืน  ปริมณฑลของเศรษฐกิจไมเปนทางการจึงไมไดปด แต

การเชื่อมตออาจมีเงื่อนไขในบางกรณี กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนผานหวงโซอุปทานอาหาร เปนความสัมพันธ

ของเครือขายตัวแสดงหรือองคประกอบที่ไปไกลกวาขอถกเถียงของความเปนทางการ หรือตองทำใหเปนทางการดวย

การจดทะเบียน การจายภาษี หรือการสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 40 

 

3.2 ความไมเปนทางการในบริบทของการคาอาหารขางทาง ประเด็นที่ Assemblage ใหความสำคัญคือการ

หลอมรวมความสัมพันธระหวางความเปนทางการและไมเปนทางการ สำหรับพื้นที่ที่มีความไมเปนทางการนั้น กลาวได

วาเปนพื้นที่ที่สามารถออกแบบเพื่อเอ้ือประโยชนแกกลุมคนตาง ๆ ภายใตการพึ่งพาอาศัยดานวัตถุและสังคม (Socio-

material symbiosis) ความไมแนนอน (Uncertainty) และ การไมเชื่อมตอ (Disconnection) (Sendra, 2015) 

(1) การพ่ึงพาอาศัยทางดานวัตถุและสังคม (Sociomaterial symbiosis) 

ทั้งผูคาอาหารขางทางและอาชีพการคาขางทางตางมีความไมเปนทางการ ทั้งในมิติสถานะแรงงานและการ

ประกอบการ เกิดความสัมพันธที่ไมเปนทางการและทางการของอัตวิสัย ขณะที่ผูคาอาหารขางทางมีปฏิสัมพันธทางการ

กับภาครัฐ แตความไมชัดเจนของความสัมพันธทำใหเกิดความไมเปนทางการ ขณะที่โครงสรางพื้นฐานภายในเมืองที่เปน

องคประกอบเดียวกับการคาอาหารขางทางกลับไมถูกหลอมรวมในปริมณฑลของการมีอยู/ดำรงอยูอาชีพนี้ เนื่องจาก

โครงสรางพื้นฐานสามารถแบงออกเปนทางการและไมเปนทางการไดเชนเดียวกัน ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน 8 ประเด็นที่มา

จากการประมวลขอคนพบของงานวิจัยทั้งการสำรวจแบบสอบถามและสัมภาษณกรณีศึกษาในชวงป พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

(1.1) การใชพ้ืนที่สาธารณะ เปนความไมเปนทางการเพราะเปนการคาในพื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต ผูคาตองจาย

คาปรับใหแกสำนักเทศกิจเปนรายเดือน มีทั้ง 500 บาท และ 1,000 บาท ที่สำคัญในแตละพื้นที่ของ 50 เขต ยังมีวิธีการ

จัดการที่แตกตางกัน บางแหงเขมงวด ขณะที่บางแหงผอนปรน เปนความยืดหยุนของการจัดการเพราะระบบมีความไม

เปนทางการสูง ทั้งยังพบการใชประโยชนจากอำนาจของตำแหนงหนาที่ในบางกรณี เชน การเรียกอาหารจากผูคาขาง

ทางโดยไมชำระเงิน ผูคาอาหารขางทางไมสามารถปฏิเสธความสัมพันธนี้ ยิ่งไปกวานั้น อาชีพนี้ไมไดรับการรับรอง

สถานะความเปนทางการ เพราะการใชพื้นที่สาธารณะมีผูสวนไดเสียหลายฝาย โดยเฉพาะผูสัญจรทางเทาเปนตัวแสดงที่

มีอำนาจ บทบาทของกรุงเทพมหานครไมกำหนดแนวทางการจัดการชัดเจน ตลอดที่ผานมามีประกาศหามใชพื้นที่ทาง

เทาและผอนผันใหในบางพื้นที่ หากใชการประชาพิจารณเพื่อสรางฉันทามติไมใชทางออกที่ดีที่สุด เนื่องจากผูบริโภคและ

ผูสัญจรทางเทาไมนอยอาจถูกครอบงำดวยมายาคติชุดหนึ่งวาทางเทาคือทางเดิน ไมใชพื้นที่สำหรับการคาอาหารขางทาง 

(1.2) การใชพ้ืนที่เอกชน การศึกษาพบผูคาอาหารขางทางที่ใชพื้นที่เอกชนตามตรอกซอยในการขายอาหาร 

เนื่องจากนโยบายของเขตไมสนับสนุนใหมีการคาขางทางตามทางเทาบนถนนสายหลัก การใชพื้นที่เอกชนเปนผล

สืบเนื่องจากความเขมงวดของเจาหนาที่ในบางพื้นที่ ผูคาอาหารขางทางที่ใชพื้นที่เอกชนตองรับผิดชอบคาเชาพื้นที่ ทำ
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ใหผูคาที่เชาพื้นที่เอกชนไมพอใจผูคาในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากการแขงขันเร่ืองตนทุนและราคาขาย จะเห็นไดวา การ

ใชพื้นที่ของเมืองก็เปนอุปสรรคการหลอมรวมความสัมพันธระหวางผูคาทั้งสองกลุม ทั้งยังเปนเหตุใหเกิดความขัดแยง

มากกวาเปนความรวมมือ 

(1.3) การใชบริการเก็บขยะ ผูคาอาหารขางทางจัดการขยะโดยรวมมาทิ้งตามจุดที่กำหนดไว หรือนำไปทิ้งที่รถ

เก็บขยะ  ซึ่งผูคาเหลานี้ถาใชบริการแบบที่สองตองจายคาธรรมเนียมใหแบบไมเปนทางการ เนื่องจากคาบริการไมมี

ใบเสร็จ แมจายคาธรรมเนียมไปแลว แตสถานะของผูคาอาหารขางทางยังไมไดรับการยอมรับ ทั้งยังมีการใหเงินเพื่อเปน

สินน้ำใจแกเจาหนาที่รัฐ ประเด็นนี้เปนขอจำกัดของวิธีคิดของ Assemblage ไมสามารถตัดขามความคิดของทางเทาคือ 

ทางเดินที่ปราศจากสิ่งกีดขวางทั้งที่มนุษยและไมใชมนุษย นอกจากผูคา รถเข็น โตะ และเกาอ้ีแลว ยังมีเศษขยะที่เลอะ

สกปรกเกิดข้ึนจากวัตถุดิบและการปรุงอาหาร รวมถึงทิ้งไมถูกสุขลักษณะ สรางความไมพอใจตอผูสัญจรไปมาและ

วิจารณตามกระแสสื่อสังคม อันเปนผลจากความไมเขาใจกัน จึงกลายเปนอุปสรรคและเปนเงื่อนไขใหการเชื่อมตอบน

ปริมณฑลแหงใหมเปนไปไดยากยิ่ง 

(1.4) การใชน้ำประปาและไฟฟา ผูคาอาหารขางทางใชความสัมพันธแบบไมเปนทางการเชื่อมตอกับเจาของ

น้ำประปาและไฟฟาในที่อยูอาศัยหรือรานคาบริเวณใกลเคียง บางพื้นที่ใหผูคาอาหารขางทางหนึ่งแผงเปนผูประสานงาน

กับเจาของที่อยูอาศัยหรือรานคาบริเวณใกลเคียง แลวแบงปนใหผูคาอาหารรายอ่ืนตอจากแผงนี้ไปใชอีกตอหนึ่ง ซึ่งราคา

คาบริการถูกกำหนดข้ึนโดยไมเปนทางการ อาจรวมทั้งคาน้ำประปาและไฟฟา หรือจายแยกเพียงรายการใดรายการหนึ่ง 

เนื่องจากบางแผงไมใชไฟฟาหรือน้ำประปา ข้ึนอยูกับประเภทของอาหารที่ขายและระยะเวลาขายแตละวัน ขณะที่

ภาครัฐไมจัดเตรียมสาธารณูปโภคเหลานี้ใหผูคาอาหารขางทาง  

(1.5) รถเข็น โตะ เกาอ้ี เปนอุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพ เปนวัตถุเชนเดียวกับโครงสรางพื้นฐาน ขณะที่

การใหคุณคาของผูคนในสังคมตอโครงสรางพื้นฐานกลับมีมากกวาอุปกรณของผูคาอาหารขางทาง ดวยเหตุที่บางสวน

เห็นวากิจกรรมในเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการเปนความ “เปนอ่ืน”  ดังนั้น จักรกลความปรารถนาที่หลอมรวมใหสรรพสิ่ง

เปนเอกภาวะ จึงเปนไปไมไดเพราะอุปกรณเหลานี้เปนทรัพยสินสวนตัว แตกตางจากโครงสรางพื้นฐาน เชน น้ำประปา 

ไฟฟา ถนน และทางเทา ถือเปนทรัพยสินสวนรวม อีกทั้งผูคาอาหารขางทางและผูคาอาหารในพื้นที่เชาเอกชนมองเร่ือง

นี้แตกตางกัน เพราะมีคาเชาพื้นที่ คาเชาเก็บอุปกรณ คาจอดรถ คาใชจายใหเจาหนาที่รัฐ และอ่ืน ๆ ลวนมีผลกระทบตอ

ราคาอาหารแตกตางกัน นอกจากนี้ การใชพื้นที่สาธารณะคาอาหารได สรางการแขงขันที่ไมเปนธรรมตอผูคาในพื้นที่

เอกชน มีผลสืบเนื่องตอตนทุนและราคาขายอาหารสูงกวาผูคาอาหารขางทาง ทางกลับกัน ผูคาอาหารในพื้นที่เอกชนก็มี

ความสัมพันธไมเปนทางการ เพราะราคาคาเชา ขอตกลง  และวิธีการจายเงินก็ไมเปนทางการ ดวยเหตุที่ไมมีมาตรฐาน

กลางในการปฏิบัติ ข้ึนอยูกับการเห็นพองตองกันของทั้งสองฝาย  

(1.6) แหลงวัตถุดิบ ผูคาสวนใหญซื้อวัตถุดิบจากตลาด  ปฏิสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายเปนความสัมพันธที่

ไมเปนทางการ ผูคาสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบดวยเทคโนโลยี เชน LINE ซึ่งมีความเปนทางการ และเชื่อมตอเพื่อสราง

ปฏิสัมพันธที่ไมเปนทางการระหวางบุคคล ความสัมพันธนี้เปนตัวอยางของการตัดขามและเชื่อมตอระหวางมนุษยและ

เทคโนโลยี การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแสดงในหวงโซ

อุปทานอาหาร  เมื่อผูคาหันมาซื้อวัตถุดิบจากรานคาปลีกทันสมัย โรคระบาดจึงทำใหเกิดตัดขาม เชื่อมตอใหผูคาอาหาร

ขางทางเกิดปฏิสัมพันธกับความเปนทางการคือ รานคาปลีกสมัยใหม แตการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธไมใชเร่ืองงาย 

เพราะความสัมพันธระหวางตัวแสดงตาง ๆ มีความซับซอน นอกจากนั้นผูคาอาหารขางทางบางคนตองรักษา

ความสัมพันธกับผูคารายเดิมในตลาดสด เนื่องจากซื้อขายกันมานานเกินหนึ่งทศวรรษ ขณะที่การซื้อกับบริษัทเหลานั้น

ไมมีความสัมพันธที่ไมเปนทางการเชนนี ้
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(1.7) ประเภทอาหารที่ขาย เปนวัตถุที่ผานกระบวนการผลิตโดยผูคาอาหารขางทาง ซึ่งแตละประเภทอาหาร

ข้ึนอยูกับปจจัยของสถานที่ ตนทุน ทักษะของผูคา ผูบริโภคในละแวกนั้น และอ่ืน ๆ ดังที่การคาอาหารในประเภทที่

แตกตางกัน ก็มีผลตอการเชื่อมตอของผูคาในปริมณฑลเดียวกัน ผูคาอาหารขางทางใชรถเข็นและมีโตะสำหรับขาย

อาหารประเภทกวยเตี๋ยว ยอมไดรับผลตอบแทนมากกวาผูคาอาหารทานเลนที่ราคาสินคายอมเยากวา สวนมากแผงคา

อาหารจะมีชื่อราน แตมีความแตกตางของการรับรองคุณภาพความอรอยและชื่อเสียงของแผงคาอาหาร ดังที่บางราน

ไดรับรางวัลหรือประกาศนียบัตรจากสื่อตาง ๆ ซึ่งเปนขอจำกัดใหผูคาอาหารรายใหมมีศักยภาพการแขงขันไมเทากัน 

และขนาดของทุนที่ใชประกอบกิจการสำหรับผูคารายใหมและรายเกาก็ไมเทากัน รวมทั้งความเปน “ลูกคาประจำ” ที่มา

กับความสัมพันธที่ยาวนานระหวางผูคาและผูซื้อ สวน Assemblage ไมไดพิจารณาประเด็นเหลานี้ และยังมองขาม

ความขัดแยงระหวางกลุมคนตาง ๆ ในระบบทุนนิยม ซึ่งตองแขงขันหรือชวงชิงพื้นที่ระหวางกัน โดยเฉพาะการคาอาหาร

ประเภทเดียวกันหรือในพื้นที่ใกลเคียงกัน 

(1.8) การพ่ึงพิงอาศัยกับอาคารใกลเคียง การคาอาหารขางทางเปนกิจกรรมเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ และ

ความไมเปนทางการไมเกิดข้ึนเฉพาะการตัดขาดระหวางความสัมพันธของใครคนหนึ่งใดเทานั้น แตเปนการตัดขามสวน

ตาง ๆ เพื่อเชื่อมตอใหบานพักหรืออาคารใกลเคียงเปนสวนหนึ่งของการหลอมรวมกับการประกอบอาชีพของผูคาขาง

ทาง เพราะแทจริงแลว อาคารเหลานั้นดำรงอยูและมีอยูมาแมไมมีแผงลอยอาหารมาขายดานหนาอาคารก็ตาม แต

ความสัมพันธระหวางผูคาอาหารและอาคารเกิดข้ึนตอเมื่อพึ่งพิงอาศัยระหวางกัน เชน การตอพวงไฟฟา สงผลใหผูคา

อาหารขางทางเชื่อมตอกับผูพักอาศัยตามอาคารละแวกนั้น กลายเปนการพึ่งพิงเนื่องจากความสัมพันธภายในเศรษฐกิจ

ไมเปนทางการ นอกจากนี้อาหารคาทางกลายเปนแหลงอาหารของผูอยูอาศัยในชมุชน 

(2) ความไมแนนอน (Uncertainty) 

ความไมแนนอนเกิดข้ึนเปนปกติในปริมณฑลที่มีความไมเปนทางการ ตลอดเวลาที่ผานมากรุงเทพมหานครมี

การอนุญาตใหผูคาแผงลอยประกอบอาชีพสลับกับการไลร้ือ ไมใชแนวทางแกไขปญหาในระยะยาวและไมสอดคลองกับ

การพัฒนาที่จะไมทิ้งใครไวขางหลัง การกลับมาทบทวนถึงการเชื่อมตอใหครอบคลุมความหลากหลายของมนุษยและที่

ไมใชมนุษยภายในเมือง เปนความเคลือบแคลงของการใหคำจำกัดความของชีวิตในเมือง (Urban life) ครอบคลุมถึงใคร

หรือกลุมใดในปริมณฑล ซึ่งการอธิบายดวยวิธีคิดของ Assemblageใหความสำคัญตออัตวิสัยนอยกวาวัตถุวิสัย สงผลให

กรณีของผูคาอาหารขางทางกลายเปนชายขอบของเศรษฐกิจเมือง ประชาชนทั่วไปเขาใจวาทางเทาใชเพื่อการสัญจร

เทานั้น โดยกรุงเทพมหานครใชความสะอาดเรียบรอยเปนเงื่อนไขการจัดระเบียบ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงไมใชตัว

แสดงทีท่ำใหประชาชนหรือผูใชทางเทาเขาใจการออกแบบและวางผังใหทางเทาครอบคลุมการใชเพื่อประโยชนอ่ืน 

ความไมแนนอนที่ทำใหสถานการณของพื้นที่ในแตละชวงเวลา หรือแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของการคาอาหารขางทางโดยกรุงเทพมหานคร ชุมชน หรือตัวแสดงอ่ืนอาจมีความยืดหยุน ปรับตัว และ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ แตภายใตปริมณฑลยอยในกรุงเทพมหานครไมไดหมายความวาทุกพื้นที่มีขนาด

ภูมิศาสตรและประชากรที่เทากัน จนทำใหนโยบายเมืองดูแลและจัดสรรทรัพยากรไดเทากัน รวมถึงมาตรการและ

แนวทางสำหรับการคาขางทางของแตละเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ควรพิจารณาแนวทางที่สอดคลองกับบริบทเฉพาะ

พื้นที่ เพราะไมมีความเปนไปไดวาการกำหนดนโยบายเมืองมาแลวจะใชไดเหมือนกันทุกที่ ภายใตหนวยการปกครอง

ระดับเขตเปนการขีดเสนแบงพรมแดนรัฐ แตขาดความเขาใจวาการเชื่อมตอระหวางปริมณฑลมีความซับซอนและ

ปรับตัวไปตามธรรมชาติ เชน ผูคาอาหารขางทางในเขตพระนครเคยซื้อวัตถุดิบจากปากคลองตลาด แตตองเปลี่ยนแหลง

วัตถุดิบไปซื้อที่ตลาดวงเวียนใหญ เนื่องจากปากคลองตลาดเคยไดรับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบใน พ.ศ. 

2559 สงผลใหการหลอมรวมภายใตปริมณฑล สรางความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายใหม แลวเกิดการเชื่อมตอกับ
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แหลงวัตถุดิบแหงใหม แตขางตนนี้เปนผลมาจากบทบาทการแทรกแซงของรัฐ ผูคาอาหารขางทางไมสามารถคาดการณ

จากสถานการณเชนนี้ไดแลว ยังไมมีอำนาจเพียงพอที่จะตอรองหรือยับยั้งการตัดสินใจของกรุงเทพมหานคร 

การบริหารจัดการเมืองและนโยบายควรสงเสริมการคาอาหารขางทางเปนเศรษฐกิจเมืองที่ไมเปนทางการให

สามารถประกอบอาชีพได ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข การกำหนดพื้นที่ที่การคา และการจำหนายสินคาในที่สาธารณะที่

ไมใชลักษณะของการบังคับจนยากแกการปฏิบัติ  แตก็ยังจำเปนตองมีกฎเกณฑระดับเมือง แตตองลดการกำกับและ

ควบคุมเพื่อสงเสริมใหผูอยูอาศัยในชุมชน ผูสัญจรไปมา และผูบริโภคมีสวนรวมในการกำหนดและตัดสินใจระดับพื้นที่ 

ในความหมายของพื้นที่ไมใชอำนาจการบริหารระดับเขต ภายใตเขตที่กำหนดปริมณฑลชัดเจนโดยกฎหมาย อาจรวมตัว

เปนหนวยเศรษฐกิจยอยตามแตละพื้นที่ ซึ่งผูบริหารกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตควรใหชุมชนมีสวนรวมจัดการ

ตนเอง การใหอำนาจเจาหนาที่ รัฐกำหนดและตัดสินใจทุกอยาง อาจไมสอดคลองกับบริบทของพื้นที่และไมมี

ประสิทธิภาพตอการแกปญหานั้น แลวเมื่อเกิดสถานการณที่กระทบตอการคาอาหารขางทาง ความไมแนนอนทำใหเกิด

การรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อรวมกันสรางแนวทางจัดการความไมแนนอนใหสามารถปรับตัวตอไปได และแตละกลุมและ

พื้นที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาต ิ

สวนนโยบายการบริหารเมืองที่ผานมาเปลี่ยนไปตามวาระของผูบริหารกรุงเทพมหานคร แนวทางที่กำหนดใน

ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง หลักเกณฑวิธีการและเงือ่นไขการกำหนดพื้นที่ทำการคาและการขายหรือจำหนายสินคา

ในที่สาธารณะ เชน การจับสลากหรือการกำหนดเกณฑรายไดตามฐานขอมูลของบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  หลักเกณฑ

ขางตนเปนเงื่อนไขของการสรางความไมแนนอน ความไมแนนอนนี้รวมถึงความไมมั่นคงทางอาชีพและรายได นอกจากนี้ 

ผูคาอาหารขางทางตองเผชิญความสัมพันธแบบพึ่งพิงอาศัยกับเจาหนาที่ รัฐทั้งเทศกิจและตำรวจจราจร เปน

ความสัมพันธของวัฒนธรรมอุปถัมภที่ตางตอบแทนกัน เพื่อใหคาขายไดแตตองมีผลตอบแทนในรูปตัวเงินและไมใชตัว

เงิน ขอถกเถียงของความไมแนนอนจึงเปนเร่ืองบทบาทของภาครัฐ ทั้งเชิงกฎหมายและกลไกที่รวมศูนยอำนาจ ไม

สนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมกำหนดกฎเกณฑหรือแกปญหารวมกัน อันที่จริง ผูกำหนดนโยบายและผูปฏิบัตติอง

เขาใจบริบทเฉพาะพื้นที่ และคุณคาของมนุษยที่ไมควรมีนอยกวาวัตถุที่เปนองคประกอบของเมือง ทั้งถนน ทางเทา เสา

ไฟฟา ถังขยะ ทอระบายน้ำ และตนไม ดังนั้น การเชื่อมตอในปริมณฑลตองเปดพื้นที่ใหตัดขามและเชื่อมตอกับสิ่งอ่ืนได 

การจำแนกปริมณฑลดวยการแบงภาคเศรษฐกิจทางการและไมเปนทางการ ภาครัฐจะมีมุมมองตอความไมเปนทางการ

เปนเร่ืองที่ผิดกฎหมาย แตกตางจากการสรางชุดคำอธิบายของการหลอมรวมผานกิจกรรมในหวงโซอุปทานอาหารทำให

เห็นการเชื่อมตอเปลี่ยนแปลงตามสถานการณไดทุกเมื่อ เชน การระบาดไวรัสโคโรนา เกิดการตัดขามพื้นที่ใหมของการ

ซื้อวัตถุดิบจากศูนยการคาหรือซูเปอรมารเก็ตแทนที่ตลาดสด 

(3) การไมเชื่อมตอ (Disconnection) 

ผูคาอาหารขางทางเปนองคประกอบหนึ่งของเมือง แตถูกเบียดขับใหออกจากพื้นที่คาขาย ซึ่งนโยบายการ

บริหารเมืองเชนนี้เปนการตัดขาดใหปริมณฑลแยกออกเปนสวน ๆ แลวทำใหผูคาที่ถูกไลร้ือตองตัดขามไปเชื่อมตอกับ

ปริมณฑลแหงอ่ืน การเชื่อมตอหรือไมเชื่อมตอในความหมายนี้ไมพิจารณาตามเสนแบงพรมแดน 50 เขตของ

กรุงเทพมหานคร แตภายใตเขตหนึ่งมีการหลอมรวมเปนปริมณฑล เชน ชุมชนปากคลองตลาด ชุมชนวังบูรพา ลวนอยู

ในเขตพระนคร แตวิธีคิดการหลอมรวมเชื่อมตอคนและวัตถุเปนสวนหนึ่งในปริมณฑล สถานการณของการจัดระเบียบ

ทางเทาที่ผานมาแสดงใหเห็นผูคาขางทางเปนชายขอบของเมือง มีความสำคัญนอยกวาวัตถุอ่ืนที่ตั้งอยูบนพื้นที่สาธารณะ 

ตัวอยางที่แสดงใหเห็น “การไมเชื่อมตอ” เกิดข้ึนอยูเสมอ เพราะหนวยงานภาครัฐพยายามแทรกแซงสวนตาง ๆ ใน

ปริมณฑลใหหลอมรวมไมได เชน การกำหนดคุณคาชุดหนึ่งเปนแบบแผนทางสังคมและอัตลักษณ มองการจัดการพื้นที่

สาธารณะอยูบนความสะอาดและเรียบรอย ไมมีสิ่งกีดขวางทางเดินเทา เปนชุดคุณคาที่สะทอนถึงการปฏิเสธแบบแผน
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ทางสังคมดั้งเดิมและสมัยใหม เพื่อตัดขามปริมณฑลมาสูแบบแผนหลังสมัยใหม แมผูคาอาหารขางทางไดรับผลกระทบ

จากนโยบายจัดระเบียบทางเทา แตที่ผานมาก็ดิ้นรนหาสถานที่ขาย หรือตกลงกับเจาของอาคารพาณิชยเพื่อยายข้ึนมา

ขายบนหนาอาคาร หรือยายแผงขายไปสถานที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไวให หรือรวมตัวกันเจรจากับผูแทนของรัฐ เหลานี้

เปนตัวอยางที่แสดงถึงการเชื่อมตอความสัมพันธกับปริมณฑลอ่ืนอยูเสมอ 

การไมเชื่อมตอเกิดข้ึนเพราะแบบแผนหลังสมัยใหม พยายามสรางชุดความคิด ความเชื่อ หรือคานิยมใดก็ตาม 

ที่ทับซอนหรือเหลื่อมซอนกับแบบแผนดั้งเดิมและสมัยใหม เชน การไลร้ือหาบเรแผงลอยออกจากพื้นที่แลว แตร้ือสราง

อดีตเพื่อเขียนประวัติศาสตรบนกำแพงที่มีการคาอาหารขางทางในปริมณฑลแหงนี้ ดานหนึ่งพิจารณาเปนการตัดขาม

แลวมาหลอมรวมเปนปริมณฑลใหมที่แตละฝายยอมรับกับสภาพที่ดำรงอยูในปจจุบัน อีกดานมีกระแสตอตานการ

เปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดการไมเชื่อมตอของผูคน เนื่องจากไมสามารถหลอมรวมสรรพสิ่งใหเปนเอกภาวะได แตกตาง

จากโครงสรางพื้นฐานที่ตัดขามไปเชื่อมตอกับสิ่งอ่ืนไดไมยาก นอกจากนี้วาทกรรมความเปนทางการและไมเปนทางการ

ทำใหเกิดการไมเชื่อมตอ เพราะสถานะของผูคาถูกกำหนดใหไมเปนทางการ การเชื่อมตอจะเกิดข้ึนไมไดถาไมตัดขาม

จากวิธี คิ ดแบบทวิลั กษณ  (Dualism) จุดมุ งหมายของวิธี คิดการหลอมรวมจึ งตองการให เกิดการรวมตั ว 

(Agglomeration) สำหรับทุกคนและทุกพื้นที่ ข้ึนอยูกับการยอมรับความหลากหลายและตั้งอยูบนแนวราบเปนลักษณะ

ของเครือขาย ปริมณฑลจึงไมใชการขีดเสนพรมแดนเหมือนความหมายของเขตแดนรัฐ แตเปนการแสดงถึงความสัมพันธ

ที่เชื่อมตอและตัดขามไปเชื่อมกับสิ่งอ่ืนไดเร่ือย ๆ เหมือนกับการคาอาหารขางทางในชุมชนวังบูรพา แตอีกชวงเวลาหนึ่ง

ของวัน ผูคาเคลื่อนยายไปขายที่บริเวณปากคลองตลาด แลวยังพึ่งพิงวัตถุดิบจากตลาดวงเวียนใหญ ทั้งหมดไมใช

ปริมณฑลเดียวกัน แตเปนการเชื่อมตอระหวางปริมณฑลดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของการคาอาหารขางทาง 

สวนสาเหตุของการไมเชื่อมตอ ไมใชเพราะวัตถุเปนสิ่งที่ใหคุณคามนุษย แตมนุษยเปนผูกำหนดคุณคาของสรรพ

สิ่ง รวมถึงการใหคุณคาของมนุษยดวยกันเอง เชน มนุษยใหคุณคาตอวัตถุบางสิ่งโดยจัดลำดับความสำคัญมากหรือนอย 

หรือเรียกชื่อในระดับอำนาจของภาษาที่แตกตางกัน ดังนั้น การกำหนดคุณคาของมนุษยไมใชเฉพาะสถานะของชนชั้น

และโครงสรางทางสังคม แตมนุษยกำหนดคุณคาของวัตถุที่เปนรถเข็นหรือแผงตั้งรานขายสินคา ข้ึนอยูกับมูลคาของ

สิ่งของนั้น เชน การวัดสรรพสิ่งดวยตัวเงิน สงผลใหรถเข็นของผูคาอาหารขางทางมีคุณคานอยกวาบล็อกปูพื้นหรือเสาไฟ

บนทางเทา แตไมไดพิจารณารถเข็นเปนเคร่ืองมือประกอบอาชีพใหมนุษยคนหนึ่งใชสรางรายไดเพื่อการดำรงชีวิต อีก

ดาน การรวมตัวเปนกลุมเกิดข้ึนตามธรรมชาติของ วิธีคิดการหลอมรวม การที่กรุงเทพมหานครในสมัยคณะผูบริหาร

กรุงเทพมหานครชุดกอนสรางวัฒนธรรมการคาอาหารขางทางใหเปน “เทศกาลถนนคนเดิน” ในพื้นที่การทองเที่ยวทั้ง

ถนนขาวสารและเยาวราช เปนการรวมตัวผูคาที่หลอมรวมแบบไมเปนธรรมชาติ เพราะเงื่อนไขกำหนดโดยประกาศของ

กรุงเทพมหานคร แตการหลอมรวมนี้เปนการขยายใหคนกลุมอ่ืนมีสวนรวมในปริมณฑลแหงนี้คนที่มีสวนรวมมีมากกวา

ผูคารายเดิมและผูพักอาศัย เพราะการคาไมเปนไปตามวิถีธรรมชาติของชุมชนและบริบทเฉพาะพื้นที่ แลวอาจเกิด

กระแสการตอตานจากปริมณฑลอ่ืนที่ถูกหามคาขาย  

 

3.3 วิเคราะหกรณีศึกษาของผูคาอาหารขางทางในชุมชนวังบูรพาดวยวิธีคิดการหลอมรวม การศึกษา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูคาอาหารขางทางโดยใชวิธีคิด assemblage มีตัวอยางบทความวิจัยที่อธิบายการวิเคราะห

เร่ืองนี้ใหเห็นความสัมพันธเชิงอำนาจของปริมณฑล (Territory) ระหวางรัฐและผูคา แตไมสามารถแบงระดับของการ

วิเคราะหเปนมหภาคหรือจุลภาค เพราะการหลอมรวมเปนการเชื่อมตอองคาพยพหรือหนวยยอยตาง ๆ ของสังคม 

เพื่อใหปริมณฑลเปนเหมือนกายภาพของมนุษยที่ประกอบดวย ตัวแสดงตาง ๆ เชน ผูคา เจาหนาที่รัฐ ผูบริโภค คน

สัญจรไปมา ผูพักอาศัย อีกสวนคือวัตถุ เชน แผงคา อาคารสิ่งกอสราง และโครงสรางพื้นฐานของเมือง ขอมูลที่ใชในการ
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จำลองตองใชขอมูลเชิงประจักษ จึงเห็นการศึกษาวิธีคิดนี้ไมไดตัดขาดจากการศึกษาภาคสนามเพื่อนำมาสรางชุด

คำอธิบายใหปรากฏการณ แตผูเขียนไมเห็นดวยที่สรางชุดคำอธิบายเพียงความสัมพันธระหวางผูคาขางทางที่ขายอยูหนา

รานคา หรือสรางปริมณฑลเชื่อมตอคนกลุมอ่ืน โดยไมกลาวถึงความสัมพันธเชิงอำนาจที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ

ผูคาอาหารขางทาง (Durose et al., 2022; Tafti, 2020) เร่ิมตนจึงพิจารณาแนวคิดปริมณฑลเพื่อขีดเสนปริมณฑลตาม

พื้นที่ของสำนักงานเขต ซึ่งการสัมภาษณผูคาอาหารขางทางในกรณีศึกษาแบงตามพื้นที่ของการเก็บแบบสอบถาม ไดแก 

เขตพระนคร บางรัก และบางกะป แลวสนทนากับผูคาที่ขายในเขตผอนผัน นอกเขตผอนผัน และพื้นที่เอกชน ผูเขียนจึง

นำกรณีศึกษามาวิเคราะหผานวิธีคิด Assemblage  

กรณีศึกษาผูคาอาหารขางทางในเขตพระนครรายหนึ่ง มีภาพแทนของคนจนและมีรายไดนอย เขาไมถึง

เทคโนโลยีสมัยใหม ไมสามารถใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ไดเนื่องจากอายุมากและไมมีเงินจายคาบริการอินเทอรเน็ต 

ขณะที่การคาอาหารขางทางใชพื้นที่สามแหงในการประกอบคา ไดแก ถนนหลังศูนยการคา Mega Plaza ทางเทาหนา

ศูนยการคา China World และถนนบริเวณปากคลองตลาด ทั้งสามพื้นที่อยูในเขตพระนคร แตผูคาพักอยูในเขตธนบุรี 

การเลือกขายอาหารในสามพื้นที่นี้แสดงถึงการพึ่งพิงปริมณฑลที่เชื่อมตอผูคน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และแหลงชุมชน

ทางการคา ในแตละปริมณฑลมีความสัมพันธแบบเปด ผูคารายนี้สามารถเคลื่อนยายสูปริมณฑลอ่ืนนอกพื้นที่คาขายได 

เชน เวลาเชาถึงบายขายอาหารที่หลังศูนยการคา Mega Plaza แตชวงเย็นถึงกลางคืนขายอาหารที่บ ริเวณ

ปากคลองตลาด แตการคาไดนั้นไมใชการครองกรรมสิทธิพื้นที่ดวยความรูจักและคุนเคยกับผูคารายอ่ืนและผูอยูอาศัย

ละแวกนั้นเทานั้น แตตองไดรับอนุญาตไมวาจะดวยอำนาจทางกฎหมายหรือวัฒนธรรมอุปถัมภก็ตาม การใชพื้นที่ทาง

เทาและถนนเพื่อขายอาหาร แสดงถึงอำนาจทับซอนระหวางหนวยงานภาครัฐทั้งสำนักเทศกิจและกองบัญชาการตำรวจ

นครบาล ผูคาเลือกไมเชื่อมตอกับปริมณฑลอ่ืนที่อยูภายนอกสำนักงานเขตพระนคร เนื่องจากการไมเชื่อมตอของผูคา

รายนีอ้ยูภายใตการกำกับและควบคุมในปริมณฑลนั้น แลวการเคลื่อนยายปริมณฑลอ่ืนไมใชความสัมพันธแบบเปดเสมอ

ไป การเปดหรือปดปริมณฑลมีปจจัยกำหนดความสัมพันธของปริมณฑล คือ ความรูจักและมักคุนสวนบุคคลและกลุมคน 

เหมือนการซื้อวัตถุดิบจากตลาดเปนความสัมพันธแบบเปด เพราะมีปฏิสัมพันธระหวางกันแบบการพึ่งพิง  

นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธระหวางผูคาดวยกัน มีลักษณะเปนพฤติกรรมกลุม เชน สัปดาหแรกของทุกเดือนเปน

ชวงเวลาที่ผูคนวัยทำงานไดรับเงินเดือน ผูคนจะมาซื้อของที่ศูนยการคา Mega Plaza  มากกวาในสัปดาหอ่ืน ทำใหมี

ผูคามาตั้งแผงหรือเข็นรถมาพื้นที่นี้ในจำนวนมากกวาสัปดาหอ่ืน อีกทั้งปริมณฑลที่เปดตองนับรวมทุกกลุมเขาไวใหมาก

ที่สุด ทางปฏิบัติการคาอาหารขางทางบริเวณนี้มีกลุมผูบริโภคคือแรงงานขามชาติที่ทำงานเปนลูกจาง ลูกจาง

บริษัทเอกชน และผูพักอาศัยบริเวณนั้น จะเห็นวาคนสัญจรไปมาและนักทองเที่ยวชาวตางชาติไมใชกลุมผูซื้ออาหารขาง

ทาง ทางตรงขามคนสองกลุมนี้ไมสนใจอาหารขางทางเหลานี้เชนกัน มีผลทางออมใหประเภทอาหารที่ขายสวนมากเปน

ขาวแกง อาหารตามสั่ง ขนมจีนในสัดสวนที่มากกวาอาหารทานเลน แตกตางจากอาหารที่ขายบนพื้นที่เอกชนหนา

ศูนยการคา China World เนนขายอาหารทานเลนใหผูสัญจรไปมา ชาวตางชาติ และคนที่มีความหลากหลายทางชาติ

พันธุ ดวยเหตุที่ประเภทของอาหารขางทางกำหนดข้ึนตามกลุมผูบริโภค ทางกลับกัน ใครที่ปฏิสัมพันธในเครือขายตัว

แสดงเหลานี้มีผลตอการกำหนดประเภทอาหารที่ขายเชนกัน แตปริมณฑลนี้ไมเกิดความขัดแยงเพราะประเภทอาหารที่

ขายมีลำดับชั้นของกลุมเปาหมายไมเหมือนกัน จึงไมเกิดความรูสึกถึงความไมเปนธรรมทางการคาระหวางผูขายบนพื้นที่

เอกชนและพื้นที่สาธารณะ 

ชุดคำอธิบายขางตนไมสามารถยืนยันไดวาปรากฏการณนี้ คือการหลอมรวมปริมณฑล (Territorial 

assemblage) เนื่องจากการรับรูไมไดตัดขามแลวมาเชื่อมตอในปริมณฑลเดียวกันในพื้นที่ของเขตพระนคร หรือพื้นที่

บริเวณนั้นคือ “ชุมชนวังบูรพา” ตรรกะเดียวกันของชุดคำอธิบายเหมือนกับการไลร้ือแผงลอยอาหารบริเวณสะพานหัน
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แลวมาเชาสถานที่ขายบนศูนยการคา Mega Plaza เปนการสลายเสนแบงของปริมณฑลแลวใหเชื่อมตอกับปริมณฑล

แหงใหมโดยมีศูนยการคาแหงนี้เปนศูนยกลางของการเชื่อมตอกับเครือขายตัวแสดงอ่ืน แตการหลอมรวมเกิดข้ึนไมได

เพราะกลุมเปาหมายของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไมใชผูสัญจรที่มาซื้อของที่สะพานหัน แตเปลี่ยนเปนนักสะสมของ

เลมและเกมคอนโซลบนศูนยการคาแหงนี้ที่ยายมาจากอีกปริมณฑลหนึ่งคือ “ชุมชนสะพานเหล็ก” การเชื่อมตอจึงมี

ปจจัยอ่ืนที่ตองพิจารณามากกวาการเคลื่อนยายแลวจะหลอมรวมปริมณฑลได เนื่องจากการขีดเสนปริมณฑลตองมี

ปฏิสัมพันธของเครือขายตัวแสดง ผูคนเหลานั้นไมวาจะเปนผูขาย ผูซื้อ หรือคนกลุมอ่ืนตางมีความปรารถนาไม

เหมือนกัน เชน ผูสูงอายุที่มีประสบการณชีวิตรวมกับสะพานหัน ตองการทานอาหารแผงลอยหนึ่งที่เคยขายที่สะพานหัน

แลวยายมาขายบนศูนยการคา Mega Plaza แตปฏิสัมพันธที่หลอมรวมกับสะพานหันไมมีอีกตอไป องคประกอบอ่ืนของ

วัตถุตาง ๆ ที่อยูบนอาคารไมเหมือนกับความทรงจำของสะพานหันในทศวรรษที่ผานมาแมรสชาติของอาหารเหมือนเดิม 

 แมจะเติมเต็มความปรารถนาของอาหารที่ขาดไปของปจเจกบุคคล แตขาดความรูสึกรวมในชวงเวลาที่ผานมา 

ดังนั้น จักรกลความปรารถนา (Desiring-machine) จึงไมใชเพียงการโหยหาอดีตหรือประสบการณที่ผานมา แต

ตองการเชื่อมตอการรับรูในปจจุบันและความทรงจำในอดีต แลวการหลอมรวมปริมณฑลจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อตระหนักถึง

เงื่อนไขของสถานที่และเวลา ไมเชนนั้นจะคลายคลึงกับการปรับปรุงภูมิทัศนและสถาปตยกรรมของคลองโองอางและ

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ แตขาดเร่ืองเลาและความทรงจำทางประวัติศาสตรของผูคนกลุมตาง ๆ อยางไรก็ตาม บทบาทของ

กรุงเทพมหานครมีอำนาจบังคับทางกฎหมายจะสราง ขยาย หรือลดขนาดปริมณฑล การหลอมรวมเห็นมาทั้งสาม

ความสัมพันธนี้ในประวัติศาสตร แตจะเลือกเติมสวนที่ขาดไป หรือตัดขาดแลวเชื่อมตอการรับรูใหมผานกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของการคาอาหารขางทางแบบดั้งเดิมเพื่อการดำรงชีวิตพื้นฐานของผูคนในชุมชน หรือฉายภาพการคาอาหาร

ขางทางผานกิจกรรมพิเศษประจำสัปดาหเหมือนเทศกาลถนนคนเดินใหคนชั้นกลางในเมืองมาเที่ยวพักผอน ทั้งหมดนี้

ข้ึนอยูกับคณะผูบริหารกรุงเทพมหานครเห็นการคาอาหารขางทางในมุมมองใด  การตัดสินใจที่ผานมาไมมีการรับฟง

ความคิดเห็นหรือฉันทามติจากผูมีสวนไดสวนเสีย แตเปนการชี้ทิศทางการพัฒนาฝายเดียวโดยกรุงเทพมหานคร  

 

4. บทสรุป 

การวิเคราะหการสถานการณการคาแผงลอยอาหาร ผาน Urban assemblage พบการปฏิบัติการของความไม

เปนทางการเกิดข้ึนตามองคประกอบตาง ๆ ของเมืองทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต และความเปนทางการและไมเปน

ทางการเปนเร่ืองของความสัมพันธ เหมือนกับกรณีศึกษาของงานวิจัยพบการเขาสูอาชีพผูคาอาหารขางทางสวนมากใช

ความสัมพันธไมเปนทางการ เปนวัฒนธรรมอุปถัมภในสังคมไทย เพื่อครองพื้นที่สาธารณะในการประกอบอาชีพ และ

ตำแหนงที่ขายอาหาร กลายเปนกรรมสิทธิ์ผูกขาดโดยผูคาอาหารขางทางรายนั้น การจับจองสถานที่ของบางแผงคาไมมี

การเปลี่ยนหนามากวา 30 ป หรือใชวิธีการสงตอใหครอบครัว ญาติ หรือขายกรรมสิทธิ์พื้นที่ใหผูอ่ืนมาคาขางทางแทน 

ความสัมพันธลักษณะนี้สรางความไมเปนธรรมอีกดานตอประชาชนทั่วไปและผูที่ตองการขายของบนพื้นที่สาธารณะ ทั้ง

ยังเปนขอจำกัดใหไมเกิดการเชื่อมตอระหวางสวนยอยในสังคม อันเปนผลมาจากทางเทาถูกกำหนดใหผูคนใช

ความสัมพันธไมเปนทางการ เปนการพึ่งพิงแบบไมเปนทางการระหวางผูคาอาหารขางทางและเจาหนาที่เทศกิจผานการ

จายคาปรับและใหอาหารเปนสินน้ำใจ แตความสัมพันธนี้ตั้งอยูบนอำนาจรัฐที่ไดรับจากสถานะทางอาชีพของตำแหนง

งาน อำนาจการบังคับใชกฎหมายจึงปรากฎทั้งที่เปนก่ึงทางการและไมเปนทางการ ไมไดตัดขาดความสัมพันธใหผูคามี

ความไมเปนทางการจากการคาอาหาร อีกทั้งปญหานี้สงผลใหการเขาสูอาชีพของคนกลุมอ่ืนบนพื้นที่สาธารณะไม

สามารถทำได ขณะเดียวกัน การที่ภาครัฐไมมีแนวทางแกปญหาที่เปนรูปธรรม มีผลใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการใช

ชองวางของความไมเปนทางการ เพื่อแสวงหาผลประโยชนจากผูคาขางทาง ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน 
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เร่ืองของการบริหารเมือง จึงตองเผชิญกับการจัดการองคประกอบตาง ๆ ภายในเมือง ที่ไมสามารถเชื่อมตอ

และหลอมรวมได เพราะทางเทามีผูคนสัญจร และมีผูคาอาหารขางทางสวนมากคาขายมามากกวา 10 ป ขณะที่

มาตรการของหนวยงานภาครัฐไมชัดเจน มีผลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติและการบริหารภาครัฐเปนโครงสราง

ความสัมพันธแนวดิ่ง ความเปนเครือขายระหวางตัวแสดงตาง ๆ ไมเกิดข้ึนในเมือง และการกำหนดมาตรการของการ

พัฒนาเมืองจึงเกิดอุปสรรคเพราะความสัมพันธไมเปนทางการของผูคนเปนเร่ืองสำคัญ เพราะถูกควบคุมและสั่งการโดย

หนวยงานที่ทำหนาที่บริหารเมืองคือกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครไมมียุทธศาสตรการบริหารจัดการ

การคาอาหารขางทาง สงผลใหขาดนโยบายและแนวทางการจัดการที่ชัดเจน สะทอนใหเห็นวากรุงเทพมหานครไม

ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจไมเปนทางการและชุมชนที่เปนหนวยยอยสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก (นฤมล นิ

ราทร, Jorge Carrillo Rodriguez และ กฤษฎา ธีระโกศลพงศ, 2564) 

สวนการใชวิธีคิด assemblage มีอุปสรรคตอการทำความเขาใจเมืองที่ไมเปนทางการ ซึ่งมีความซับซอนและ

ยืดหยุนปรับตัวไดตามปรากฏการณตาง ๆ ผูเขียนพยายามสรางชุดคำอธิบาย Assemblage ผานงานเขียนเร่ือง 

Assemblage urbanism and the challenges of critical urban theory และ Rethinking urban public space: 

assemblage thinking and the uses of disorder ดวยเหตุนี้การเชื่อมตอสรรพสิ่งในปริมณฑลจึงเปนเร่ืองยาก 

เนื่องจากตองใหความสำคัญตอบริบทของความไมเปนทางการทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง มากกวาพิจารณาเฉพาะ

โครงสรางพื้นฐานของเมืองที่เปนวัตถุ บอยคร้ังไมวาจะตัวแสดงใดตางใหความสำคัญตอทางเทามากกวาผูคาอาหารบน

ทางเทา แลวมองไมเห็นความสำคัญของรถเข็นที่ขายอาหาร นอกจากใชประกอบอาชีพของผูคารายนั้น ยังมีคุณคาตอ

ชีวิตผูคนเมืองอีกไมนอย ที่สำคัญการหลอมรวมสรรพสิ่งมารวมดวยกันไมไดหมายความวาไมมีความแตกตางที่นำไปสู

ความขัดแยง จริงแลวเปนธรรมชาติของมนุษยที่อยูรวมตัวกัน แลวแตละปริมณฑลจะเชื่อมตออีกปริมณฑลหนึ่ง กรณี

ของการคาอาหารขางทางพบวาการใชเสนพรมแดนของสำนกังานเขตไมสามารถอธิบายปรากฏการณของการเชื่อมตอได 

เพราะมีผูคาอาหารขางทางเคลื่อนยายไปขายในพื้นที่อ่ืนที่ดูแลโดยสำนักงานเขตเดียวกัน หรือเชื่อมตอปริมณฑลอ่ืนดวย

การซ้ือวัตถุดิบในหวงโซอุปทานอาหาร ดังนั้น การทำความเขาใจสถานการณที่เกิดข้ึนจริงและสภาพที่ดำรงอยูภายใน

เมืองจะชวยใหการอธิบายวิธีคิด Assemblage ไดชัดเจนข้ึน 

 

5. ขอเสนอแนะ 

การศึกษาผูคาอาหารขางทางที่ใชเมืองเปนจุดตั้งตน คนสวนมากแลวใหคุณคาคนนอยกวาวัตถุ องคประกอบ

อ่ืนของเมืองที่หมายถึงสิ่งของและโครงสรางพื้นฐาน แลวยิ่ง วิธีคิดการหลอมรวม ลดทอนอำนาจของคนดวยการหลอม

รวมใหสรรพสิ่งเขาไวดวยกัน ไมสนใจความขัดแยงและความไมเทาเทียมที่เกิดข้ึนในระเบียบสังคม เชนเดียวกับการ

กลาวถึงเมืองสำหรับทุกคน แตเมืองในความหมายนี้ไมเคยนับรวมทุกคนเขาไวดวยกัน แลวไมจัดการปญหาหลากหลาย

ภายในเมืองใหเกิดฉันทามติรวมสำหรับทุกกลุมคน เชน การใหความหมายของทางเทาคือทางเดิน ทั้งที่จริงแลวทางเทา

เปนไดมากกวาทางคนเดิน อาจเปนทางจักรยาน คาขาย หรือกิจกรรมสาธารณะตามความสอดคลองกับบริบทพื้นที่นั้น 

ซึ่งวิธีคิดการหลอมรวม สามารถมองไดหลายระดับของการสรางเครือขายของตัวแสดง การกลาวถึงการหลอมรวมสรรพ

สิ่งตามแนวทางของเมืองศึกษาแลว ตามความเขาใจของผูเขียนแบงออกเปนระดับเชิงพื้นที่ของชุมชนอาหาร เชน ซอย

คอนแวนตยานสีลม ซอยอารีย ตรอกขาวสาร อีกระดับของกรุงเทพมหานครเปนสวนการบริหารเมือง เพราะเปนผู

กำหนดกฎเกณฑและบังคับใชสำหรับทุกคน ไมวาจะคาขายบนพื้นที่ใดก็ตองไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับในเมือง

กรุงเทพมหานคร  
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ขอเสนอเชิงนโยบายและการบริหารเมืองและเศรษฐกิจไมเปนทางการ 

ขอเสนอแรก กรุงเทพมหานครตองกำหนดนโยบายและมาตรการที่เนนสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

ในระดับพื้นที่ สำนักงานเขตแตละแหงตองรับฟงความคิดเห็นของผูคาขางทางและผูอยูอาศัยบริเวณนั้น แตไมได

หมายความวาการทำประชามติในชุมชนจะเปนทางออกที่ เปนธรรมสำหรับทุกฝาย แลวมุมมองของผูบริโภคมี

ตัวอยางเชน “ซื้ออาหารแผงลอยแตไมตองการใหมีแผงลอย” หรือ “ซื้ออาหารแผงลอยแตไมมีก็หาซื้ออยางอ่ืน” หรือ 

“ไมชอบการมีแผงลอยแตก็ซื้ออาหารแผงลอย” ซึ่งมีผูบริโภคไมนอยที่มีการกระทำยอนแยงกับความคิด เหตุผลอาจเปน

เพราะความสะดวกเขาถึงอาหาร ความหลากหลายของประเภทอาหาร และความปรุงสดใหมที่แผงคา แตอีกดานมีมายา

คติของพฤติกรรมที่ไมรักษาความสะอาดของผูคาบางรายและการเบียดเบียนทางเทาสาธารณะ ฉะนั้น การกระจาย

อำนาจใหแตละพื้นที่มีสวนรวมของการจัดการและสรางการหลอมรวมเชิงพื้นที่จะแกไขปญหาไดในระยะยาว แทนที่การ

บังคับใชกฎหมายระดับเมืองของกรุงเทพมหานคร แลวกำหนดใหใชเหมือนกันทั้ง 50 เขต ซึ่งบริบทเฉพาะของพื้นที่มีผล

ใหการคาอาหารขางทางมีความไมเหมือนกัน เชน ปจจัยที่มีผลใหผูคาอาหารขางทางขายอาหารประเภทใดข้ึนอยูกับ

พฤติกรรมการบริโภคของผูอาศัยหรือผูสัญจรไปมาหรือผูที่ทำงานในบริเวณนั้น 

ขอเสนอสอง จากขอเสนอแรกเปนการสงเสริมความรวมมือและสรางความเขาใจระหวางคนกลุมตาง ๆ แต

ไมไดหมายความวา วิธีคิดการหลอมรวม จะเกิดข้ึนไดในระดับที่กวางมากกวาเชิงพื้นที่ หากตอยอดหรือขยายผลของ

การศึกษาพิจารณาจากความรวมมือของผูคา ผูบริโภค และผูอาศัยในบริเวณนั้น เปนการจำลองโดยใช Assemblage 

เพื่อสรางชุดคำอธิบายปรากฏการณเชิงพื้นที่เฉพาะผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจของการคาอาหารขางทาง ผูเขียนเสนอให

ใชพื้นที่และผูคาเปนจุดตั้งตนแลวใหน้ำหนักเทา ๆ กัน เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและความหลากหลายของอัต

ลักษณ ที่หลอมรวมสรรพสิ่งเปนปริมณฑลเดียวกัน แตการหลอมรวมไมไดหมายความวาเปนการเชื่อมตอ เพื่อใหผูคน

หลากหลายกลุมภายในพื้นที่แหงนั้นไมมีความขัดแยง แตคลายกับเปนการกดทับความรูสึกไว ใหแตละคนหรือฝาย

ยอมรับความแตกตางและหลากหลายเพื่อดำรงอยูรวมกัน ขณะที่กรุงเทพมหานครตองแสดงบทบาทของการบริหาร

ประสานความรวมมือ (Collaborative governance) ใหแตละฝายทำหนาที่เชนนั้นได ซึ่งเวลานี้ไมมีทิศทางเชนนี้เพราะ

เกิดการไลร้ือมาตลอดตั้งแต พ.ศ. 2557 หนวยงานรัฐจะตองใหคุณคาทุกอยางที่รักษาผลประโยชนสำหรับทุกฝาย แลว

ไมสรางวาทกรรมของเมืองนาอยูหรือเมืองที่นับรวมคนทุกคน แตความเปนจริงมีคนจนเร้ือรัง คนวางงาน คนเรรอน และ

คนกลุมอ่ืนที่ไมไดรับการดูแลและปฏิบัติที่เปนธรรม 

ขอเสนอเพ่ือทบทวนองคความรูความไมเปนทางการ 

ความไมเปนทางการในความหมายนี้รวมถึงการศึกษาแรงงานและเศรษฐกิจนอกระบบ การวิเคราะหดวยวิธีคิด 

Assemblage ผานกรณีของผูคาอาหารขางทาง ซึ่งไมไดปฏิสัมพันธเฉพาะกับเจาหนาที่รัฐ แตตลาดสดหลายแหง เชน 

ตลาดคลองเตย ตลาดศาลาน้ำรอน ตลาดวงเวียนใหญ ตลาดยอดพิมาน และอ่ืน ๆ ตลาดบางแหงยังเชื่อมตอปริมณฑล

กัน เชน ผูคาในตลาดวงเวียนใหญซื้อเนื้อหมูจากตลาดคลองเตย และซื้อผักจากตลาดยอดพิมานไปขายอีกตอหนึ่ง 

นอกจากนี้ตลาดเหลานี้จึงเปนแหลงกระจายวัตถุดิบและทำหนาที่เชื่อมตอกับเครือขายการผลิตอาหารของแผงลอยแลว 

แตยังรวมถึงรานคาอาหารในพื้นที่ เอกชน อีกทั้งยังมีการเชื่อมตอกับผู รับจางขนสง เชน ผูขับรถสามลอ ผูขับข่ี

จักรยานยนตรับจาง จัดสงวัตถุดิบจากตลาดสูแผงลอย ความสัมพันธนี้เปนการเชื่อมตอปริมณฑลของหวงโซอุปทาน

อาหาร (Food supply chains) 

ตัวแสดงภายในหวงโซอุปทานอาหาร เชื่อมตอกันตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ระหวางชวงการผลิตของหวงโซ

อุปทานเชื่อมตอกิจกรรมของการผลิต ขนสง จัดจำหนาย และบริโภค ตัวแสดงตาง ๆ จึงไมไดตัดขาดความสัมพันธ
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ระหวางทางการและไมเปนทางการ เชน การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแต พ.ศ. 2563 ผูคาอาหารขางทางบางรายเคย

ซื้อวัตถุดิบจากตลาดเปนประจำ แตเพิ่งเปลี่ยนมาซื้อบางรายการกับซูเปอรมารเก็ต โดยพิจารณาจากปจจัยของราคาและ

โปรโมชัน ไมใชเพราะความสัมพันธสวนตัว เชน ซื้อมานาน ลดราคาพิเศษ สั่งจองลวงหนา แตความสัมพันธเชนนี้

ซูเปอรมารเก็ตไมมีใหบริการ ดังนั้น การพึ่งพิงความสัมพันธระหวางผูคาอาหารขางทางและผูคาในตลาด คือ “ความไม

เปนทางการ-ความไมเปนทางการ” สวนความสัมพันธระหวางผูคาอาหารขางทางและซูเปอรมารเก็ต คือ “ความไมเปน

ทางการ-ความเปนทางการ” 

ขอเสนอสวนนี้คือ การพิจารณาแยกสวนระหวางทางการและไมเปนทางการเปนชองวางความรูดานแรงงาน

และเศรษฐกิจไมเปนทางการ ขณะที่การศึกษาเมืองสนใจเร่ืองนี้เพราะความไมเปนทางการของการคาขางทางเปนปญหา

การพัฒนาเมือง วิธีคิด Assemblage ทำใหผูคารวมตัวเปนกลุมเพื่อหาแนวทางรวมกันในปริมณฑลแหงหนึ่ง แลวการ

เชื่อมตอยังทำหนาที่สรางเครือขายความรวมมือผานกลุมและปริมณฑลอ่ืนได นำไปสูการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณใหม วิธีคิด Assemblage มองขามการแบงแยกความเปนทางการและไมเปนทางการ หรือกลาวไดวาเปน

การปฏิเสธความเปนทวิลักษณ (Dualism) ที่มองสรรพสิ่งที่ดำรงอยูเปนสองกลุม ทั้งนี้การใชการศึกษาของ Urban 

assemblage ตองไมละเลยความสัมพันธเชิงอำนาจทีส่งผลใหอำนาจการตอรองของผูคาอาหารขางทางมีนอยกวาผูแทน

ของรัฐ กายภาพของเมือง และโครงสรางพื้นฐาน  
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