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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผูหญิงในชุมชนเมือง พิจารณาบทบาทของผูหญิง
ในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่สวนตัว การไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมจากกระบวนการพัฒนา การ
กลายเปนเมือง และการถูกไลร้ือที่อยูอาศัย รวมไปถึงการปรับตัว การจัดการตอผลกระทบดังกลาว  

     วิธีการศึกษาดําเนินการดวยระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาโดยการสังเกตการณ การสัมภาษณ 
การเก็บขอมูลประวัติชีวิต กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือชาวบานในชุมชนตลาดบางเขน    โดยใหความ 
สําคัญกับกลุมผูหญิงในชุมชนซึ่งจะคํานึงถึงความแตกตางของภูมิหลังทางวัฒนธรรม วัย ระดับการศึกษา เงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูใหขอมูล       
 ผลการวิจัยพบวา 
 ผูหญิงในตลาดบางเขนมีบทบาททุกดาน ซึ่งบทบาทในการทํางานบาน การดูแลความเปนอยูของ
สมาชิกในครอบครัวเปนบทบาทซึ่งผูหญิงรับผิดชอบเปนหลัก  ขณะที่บทบาทการหารายไดนอกบาน บทบาทใน
กิจกรรมตางๆ ทั้งในดานประเพณี พิธีกรรม รวมไปถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชนเปนบทบาทที่
ผูหญิงมีเคียงคูไปกับผูชาย แตมักเปนบทบาทในฐานะผูสนับสนุน เห็นไดชัดเจนจากเหตุการณความเคลื่อนไหว
ตอการไลร้ือที่อยูอาศัย ซึ่งบทบาทเชนนี้เปนผลมาจากปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม กลาวคือทั้งกลุมผูหญิงที่เกิด
เติบโตที่ตลาดบางเขน กลุมที่ยายเขามาอยูกับครอบครัวสามีและกลุมที่เขามาเพื่อหาแหลงที่อยูอาศยัในเมืองที่
ตลาดบางเขนไดเขามาอยูทามกลางสังคม วัฒนธรรมของตลาดบางเขนซึ่งใหความสําคัญกับบทบาทผูชายใน
ฐานะผูนํามากกวาผูหญิง  อยางไรก็ตามบทบาทเหลานี้ไมแบงขั้วตายตัวแตเปนบทบาทที่หญิง ชายสามารถ
เกื้อกูลและปรับเปลี่ยนไดตามแตสถานการณ 
 นอกจากนี้ยังพบวาการถูกนิยามใหเปนชุมชนแออัดโดยรัฐ ปญหากรรมสิทธิ์ที่ดินทําใหชุมชนดั้งเดิม
ที่อยูอาศัยโดยการเชาที่เชนตลาดบางเขนตองถูกไลร้ือที่อยูอาศัย และแหลงทาํมาหากินอยางกระทันหัน ส่ิง
เหลานี้สงผลกระทบตอวิถีชีวิตทุกดานของผูคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตออาชีพแมคา ซึ่งเปน
อาชีพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูหญิง  
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 The purposes of this research were to study ways of living of women in urban community; to 
consider roles of women both in public and private spheres; and to study their economic and social 
impacts resulted from social development process, urbanization and eviction as well as the women’s 
socio-economic adjustment. 
 The study employed anthropological methods via observation, interview, and collection of life 
histories of the women in Talad Bang Khen Community.  Considerations were given to the differences 
in their age, educational, economic and social background of the respondents. 
 The research found that the women of Talad Bang Khen Community played important roles in 
all aspects of family lives.  Their major responsibilities were for the well-being of family members, and 
the housework.  They also assumed the roles of breadwinners and participated in social and 
community activities, generally taking a supporting role to the men.  Such roles for women; as dictated 
by social and traditional factors, were clearly reflected in their reaction toward housing eviction.  All 
groups of women, whether those born and grown up in the community, the outsiders who followed 
one’s husband into the community or the new comers who settled down in Talad Bang Khen 
Community, had all played significant roles at the center of the social and traditional environments of 
this community.  Although, the men’s roles in this community were considered superior to womens, 
the actual roles of men and women could be supportive and interchangeable, depending on the 
situation. 
 In addition, the study also pointed out that “slum” was merely an official status designated by 
the government and may not reflect the real situation in the community.  It also found that a sudden 
eviction had negative impact on all aspects of lives in the community, particularly on women’s jobs as 
petty vendors which were considered on appropriate career for the women in this community. 
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กิตติกรรมประกาศ 
มีบางคนที่รูวาเราเปนคนไมคอยเอยปากขอความชวยเหลือใครเคยทิ้งคําพูดไวประมาณวา 

“ใหใครชวยบางส ิ แมแตแผนพัฒนาเดี๋ยวนี้ยงัเปนแผนที่เนนการกระจายอํานาจไปสูทองถิน่กนั
หมดแลว”ในวนันัน้ละเลยเรือ่งเหลานี้แตมา ณ วนันีเ้ราก็พบวาคนชวยเหลือเรานัน้มากมาย ดวย
ความชวยเหลอืจึงพูดไดวาวทิยานพินธฉบับนี้คงไมสําเร็จหากขาดทานทัง้หลาย ดังตอไปนี้ 

อาจารยมณวีรรณ ผิวนิ่ม อาจารยปราน ี วงษเทศ ทัง้สองทานเปนครูที่หวงใยศิษยทุกคน
ตลอดมา หายไปก็จะไดยินเสียงมาตามสายวา “นี่มณวีรรณพูดคะ” หรือไมนวมตามสไตลอาจารย
ปรานีประมาณวา“วิทยานพินธคุณหวงัใหเปนมาสเตอรพีซเลยหรือยงัไงยงัมีเวลาทาํงานอีกเยอะ 
มันแคบทเรียนบทหนึ่งเทานั้นเอง” ทําใหพวกเราฮึกเหมิข้ึนเปนพักๆ วามนัเปนพธิกีรรมเปลี่ยนผานที่
เราตองผานพนไปใหไดเทานั้นเอง  อีกทานหนึง่ซึง่ตองกลาวถงึกคื็ออาจารยสินทิธ  สิทธิรักษ  
อาจารยชวยเพิ่มเติมแงมุมตางๆ ทางสตรีศึกษา โดยเฉพาะที่อาจารยบอกวา “ในงานเหน็แตผูหญิง
ตลาดบางเขน ไมเหน็จิราพรเลย”  ซึ่งตองขอขอบพระคุณครูทั้งสามทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้

  ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามสําหรบัทุนและเวลาที่มีคาที่สุดสําหรับงานในครั้งนี ้ 
  ขอบคุณทุกน้ําใจจากศิลปากร ธรรมศาสตร กับบรรยากาศชุมชนภาคมานุษยฯ ทีอ่บอุน ที่

พึ่งทางวิชาการที่พึ่งทางกายใจอื่นๆ ซึ่งทําใหทาชาง ทาพระจันทรไมใชเพียงแคพื้นที่ทางกายภาพ 
  ขอบคุณครอบครัวอยางมากมายทัง้กับความเขาใจและไมเขาใจในพฤติกรรมเราทัง้ปวง  
  ขอบคุณทุกความสัมพันธความชวยเหลอืดวยมิตรภาพ ทัง้การถามไถความหวงใย เชน ถึง

ไหนแลว เมื่อไหรจบ (คําถามยอดฮิต) ความหวงใยเหลานี้มาจากเพื่อนเกา สุพดี  สุวรรณเสรีเกษม
กับเครื่องมือเกินบรรยาย สุนีย  ประสงคบัณฑิตกับการถกเถียงพูดคยุ ทัง้สองชวยลุนตั้งแตสอบเขา
จนถงึปดเลม ขอบคุณพี่ที่แสนดีรัชฎาวรรณ เทียนเสม วัชรี  พึง่ทอง นักสงัคมสงเคราะหในรุนทุกคน 
ที่รูความเปนไปที่สุดดารารัตน ชัดไพบูลย พี่ๆ นกัสังคมฯศูนยประสานงาน 4 ฝายสังคมฯ กทม. 
เพื่อน พี่ นองศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหองทุกคน ขอบคุณน้ําใจเพื่อนที่ไดเรียนรวมรุน 
หนึง่ฤทัย  หงษพงษ โอปอล ประภาวดี และอวบ มีแดนไผ หวังวารุนตอไปอะไรๆ คงราบรื่นขึ้น 

  ขอบคุณผูคนในตลาดบางเขนกับการเปน informants ที่อดทนกับนกัศึกษาผูออนดอย   
  ขาดไมไดคือเพื่อนผูรวมชะตากรรม จาก 7 เหลือ 5 คนในรุน เพื่อนรวมทุกขสุขทัง้ 4 ทาน 

ไดแก อาทิตยา จารุจนิดา เอกศาสตร สรรพชาง อรวรรณ ทับสกุล และแพร ศิริศักดิ์ดําเกิง ขอบคุณ
เพื่อนกับทกุสิง่ที่เผชิญรวมกนัมา วิกฤตการณเกิดขึ้นเสมอๆ และทามกลางสถานการณนัน้แตละ
คร้ังน้ําใจของเพื่อนๆ ก็ทาํใหทุกกาวยางผานมาอยางมีความหมาย จบไดเพราะเพื่อนโดยแทจริง  

สุดทายนี้ขอสงผานคําขอบคุณ ความปรารถนาดีไปยงัทานอืน่ทีม่ีสวนรวมแตมิไดเอยนาม   
และแนนอนความผิดพลาดใดๆ เปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว 




