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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผูหญิงในชุมชนเมือง พิจารณาบทบาทของผูหญิง
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อาชีพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูหญิง  
_______________________________________________________________________ 
ภาควิชามานุษยวิทยา                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                       ปการศึกษา 2546 
ลายมือชื่อนักศึกษา ..................................................................................................................................... 
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ........................................................................................................ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ

K 42320002 : MAJOR : ANTHROPOLOGY 
KEY WORD : WOMEN / URBAN COMMUNITY / HOUSING EVICTION 
 JIRAPORN  SAE-TIEW : ROLES OF WOMEN IN URBAN COMMUNITY : THE 
CONSEQUENCES OF HOUSING EVICTION AND THE WOMEN’S SOCIO-ECONOMIC 
ADJUSTMENT IN TALAD BANG KHEN COMMUNITY, BANGKOK.   THESIS ADVISOR :  
ASST.PROF. MANEEWAN PEWNIM,Ph.D. 202 pp. ISBN  974-464-047-2 
 
 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  อีกทานหนึง่ซึง่ตองกลาวถงึกค็ืออาจารยสินทิธ  สทิธิรักษ  
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 สนุีย  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
ครั้งน้ําใจของเพื่อนๆ ก็ทาํใหทุกกาวยางผานมาอยางมีความหมาย จบไดเพราะเพื่อนโดยแทจริง  

สุดทายนี้ขอสงผานคําขอบคุณ ความปรารถนาดีไปยงัทานอืน่ทีม่ีสวนรวมแตมิไดเอยนาม   
และแนนอนความผิดพลาดใดๆ เปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว 
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หากติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงวิชาการสังคมศาสตร เราจะพบไดถึงกระแส

ความตื่นตัวของการศึกษาที่มีประเด็น มุมมองในเรื่องเพศเขามาเกี่ยวของที่เรียกวา สตรีศึกษา ซึ่ง
เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการมองความสัมพันธของหญิง ชาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัย
ทางสังคมซึ่งมักสะทอนใหเห็นความสัมพันธในเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม นํามาสูความพยายามใน
การศึกษาทําความเขาใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสรางความเคลื่อนไหวใหเกิดการแกไข
ปญหาอันสืบเนื่องมาจากความไมเทาเทียมนั้น ประเด็นความเคลื่อนไหวที่นําเอามุมมองในเรื่อง
เพศเขาไปพิจารณานั้นมีอยางหลากหลาย เชน ดานกฎหมาย การเมือง ศาสนา ส่ือ ความรุนแรง
สุขภาพอนามัย ส่ิงแวดลอม ที่ผูหญิงมีบทบาท มีสวนรวมทั้งในแงผูดําเนินการและผูไดรับผล
กระทบโดยตรงแตมักจะถูกมองไมเห็นเสมอ

การกลาววาผูหญิงเปนเพศที่มีบทบาท มีสวนรวมในดานตางๆ ของสังคมแตมักจะถูก
มองไมเห็นเสมอนั้นคงจะไมใชคํากลาวที่เกินจริง เนื่องจากวาการตื่นตัวตอปญหาความไมเสมอ
ภาคระหวางเพศ และการเคลื่อนไหวเพื่อชีวิตผูหญิงที่ดีกวาในประเทศตางๆ อันนํามาสูความสนใจ
เร่ืองสตรีศึกษาเปนปรากฎการณที่เกิดขึ้นในระยะประมาณ 20 ปที่ผานมา (อมรา  พงศาพิชญ,
บรรณาธิการ 2529 : 35) แตทวาปญหาที่สืบเนื่องจากความแตกตางและโครงสรางทางอํานาจ
ระหวางเพศยังเปนเรื่องที่ดํารงอยู และสามารถนํามาถกเถียง เปดประเด็นไดอยูเสมอ

แมกระทั่งในแวดวงการศึกษาทางสังคมศาสตร ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ ไดใหความเห็น
ไววาไทยศึกษานั้นมีลักษณะเปนบุรุษศึกษา เปนการศึกษาที่ยึดเอาบทบาทของผูชายเปนหลัก ทั้ง
ที่ในความเปนจริงคนทั่วไปเชื่อในสามัญสํานึกวาชาย หญิงนั้นแตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาทาง
สังคมศาสตรที่เสนอการแกไขปญหาที่ไมมีมิติทางเพศจึงนาจะไมครอบคลุมปญหา หรือเปนการ
ทําใหปญหาที่สืบเนื่องจากความแตกตาง และโครงสรางทางอํานาจระหวางเพศดํารงอยูตอไป  (ช
ลิดาภรณ  สงสัมพันธ, ใน ชัยวัฒน  สถาอานันท, บรรณาธิการ 2539 : 500)  ในการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาก็เชนเดียวกันที่ถูกต้ังคําถามในเรื่องของความเปนกลางทางเพศในการศึกษา ทั้งใน
แงของผูศึกษา แนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ดังที่ ฉลาดชาย  รมิตานนท ไดกลาวไววา “วิชา
มานุษยวิทยาที่อางตนวาเปนวิชาที่ศึกษามนุษยชาติในทุกแงทุกมุม หรือศึกษาภาพรวม (holistic)
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ของมนุษย กลับเปนการศึกษาครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติเทานั้น คร่ึงที่ถูกกันออกไปจากการศึกษาคือ
ผูหญิง” (ฉลาดชาย  รมิตานนท, อางถึงใน ปรานี  วงษเทศ  2534 : 1)

อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองพิจารณาควบคูกันไปในการศึกษาผูหญิงกับประเด็นตางๆ ก็คือ
ปจจัยทางวัฒนธรรมอันหลากหลายที่เชื่อมโยงกับความเปนผูหญิงนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ชนชั้น ชาติพันธุ และพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของผูหญิงในกลุมที่ศึกษา ซึ่งนัก
มานุษยวิทยาจํานวนมากตั้งคําถามตอเหตุผล เงื่อนไข กระบวนการที่หลอหลอมบทบาทและความ
สัมพันธระหวางเพศในแตละวัฒนธรรม และบทบาทที่เนนความสําคัญของชายนั้นเปนปรากฎ
การณสากลหรือไม หรือการใชฐานคติของแนวคิดทางทฤษฎีที่มีรากฐานจากสังคมวัฒนธรรม
ตะวันตกสอด คลองเหมาะสมกับการวิเคราะหตีความปรากฎการณในสังคมอื่นที่มีความหลาก
หลายหรือไม (สุริยา สมุทรคุปต์ิ 2537 : 30-31)

จากปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นในประเทศโลกที่สาม รวมไปถึงประเทศไทยทํา
ใหแนวทางการพัฒนาที่ไดดําเนินไปถูกนํากลับมาทบทวน  ขอสังเกตที่นาสนใจจากการตั้งคําถาม
ตอกระบวนการพัฒนาโดยการเคลื่อนไหวทางดานสิทธิสตรีคือการวิพากษหลักการ และเปาหมาย
ของแนวคิดการพัฒนาที่วาสถานะทางสังคม การเมืองของผูหญิงสวนใหญในสังคมยังดอยกวาผู
ชายอยางชัดเจน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมการพัฒนานั้นมิไดมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธชาย
หญิงในกระบวนการพัฒนาใหมีความเทาเทียมมากขึ้น  แตเปนการผลิตซ้ําความไดเปรียบของผู
ชายจากโครงสรางเดิม  ในขณะที่การดึงผูหญิงเขาสูกระบวนการพัฒนานั้นเปนการเพิ่มภาระรับ
ผิดชอบใหกับผูหญิงมากขึ้น  มีคํากลาวที่วา การพัฒนานั้นฉุดดงึใหผูหญิงในประเทศโลกที่สาม
จมลงสูความไรอํานาจและความยากจนมากยิ่งขึ้น (Young, 1997, อางถึงใน เนตรดาว  แพทยกุล
2544 : 6)

ภายใตการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอยางมีปญหาของประเทศไทยในชวงที่ผานมา
ไดกอใหเกิดผลกระทบมากมายตอวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูหญิงจาก
กระบวนการพัฒนาที่เนนในดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ กลาวคือหากเรามองการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมโดยมีมิติในเรื่องเพศเขาไปเกี่ยวของจะพบวาจากกระบวนการพัฒนาในประเทศโลกที่สามได
กอใหเกิดผลกระทบที่แตกตางกันระหวางผูหญิง ผูชาย ในระบบเศรษฐกิจโลกปญหาผูหญิงกับ
การกีดกันทางเพศ การแทรกซึมของระบบทุนนิยม การนําพาสังคมไปสูความทันสมัย และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจมักจะนําไปสูผลลัพธที่เปนลบตอผูหญิง ที่เห็นไดชัดก็เชน การที่
ระบบเศรษฐกิจแบบ สมัยใหมมองขามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูหญิงซึ่งเปนกิจกรรมที่รองรับ
เลี้ยงดูทั้งตัวผูหญิงเองและครอบครัว ในขณะที่งานสวนใหญซึ่งเปนงานใหมและจายคาแรงดีกวา
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ในระบบเศรษฐกิจแบบใหมมักจะเปนงานที่เพศชายมีโอกาสเขาถึงมากกวา และผลตอบแทนที่ได
จากงานเหลานี้มักจะมีสวนนอยที่จะกลับไปสูครอบครัว (Momsen, Janet Henshall 1991 : 1)
ปญหาการละเลยองคความรูของผูหญิง ปญหาการปดกั้นการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรโดยผู
หญิง  รวมไปถึงขอ จํากัดทางดานสังคม วัฒนธรรมที่ทําใหผูหญิงขาดโอกาสหรือไมไดรับการ
สนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งลวนเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูหญิง
โดยตรง

นอกจากนี้กระบวนการพัฒนายังสงผลตอการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเขมขน และ
กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
ของกรุงเทพฯ ดงันั้นคําถามสําคัญที่ใหความสนใจในการศึกษาครั้งนี้ก็คือ ผูหญิงในเมืองที่ตอง
ดํารงชีวิตภายใตกระบวนการพัฒนาประเทศที่คอนขางจะเปนปญหาตอคนดอยโอกาสในสังคม
นั้น ตองเผชิญกับผลกระทบตอวิถีชีวิตอยางไร และมีการปรับตัวตอผลกระทบอยางไร

ในพื้นที่เมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองศูนยกลางของประเทศไทย
ดวยกระบวนการกลายเปนเมืองตามนโยบายของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับกระแสความเปลี่ยน
แปลงของสถานการณโลกในรอบศตวรรษที่ผานมาไดบันดาลใหกรุงเทพฯ เปล่ียนแปลงไปอยาง
มากมายในทุกๆ ดาน ที่เห็นไดชัดเจนคือในแงมุมของการใชพื้นที่การเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม
มาเปนการใชพื้นที่สําหรับรองรับอุตสาหกรรมและการบริการ รวมไปถึงการวางโครงขายการ
คมนาคมขนสง สาธารณูปโภคตางๆ ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ยอมสงผลกระทบแนนอนตอวิถี
ชีวิตของผูคน ทั้งในแงวิถีชีวิตทางดานเศรษฐกิจ ความสัมพันธทางสังคม รวมไปถึงคานิยม โลก
ทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองที่ถูกนิยามดวยคําจํากัดความวาเปนชุมชน
แออัด ซึ่งมักจะถูกพิจารณาในฐานะที่เปนชายขอบของสังคมเมือง

การพัฒนาประเทศที่นํามาสูการขยายตัวของเมืองใหญ ทําใหสลัมกลายเปนสวนที่ขาด
ไมไดของเมือง  อยางไรก็ตามการแกไขปญหาสลัมมักจะเปนการแกปญหาในเชิงกายภาพเปน
หลัก ซึ่งเปนคําตอบที่ไมเพียงพอตอการแกไขปญหา  นิธิ  เอียวศรีวงศ  ไดใหทัศนะในเรื่องนี้ไว
อยางนาสนใจวา

         เฉพาะความรูในลักษณะกายภาพเพียงอยางเดียวจึงไมอาจตอบปญหาสลัมได รายไปกวา
นั้นความรูที่เอียงขางเดียวอยางนี้ยังจํากัดวิสัยทัศนของเราใหแคบลงไปที่การมองปญหาเชิงกาย
ภาพ และแนนอนวายอมตองแสวงหาคําตอบเชิงกายภาพอีกเหมือนกัน  การสํารวจงานวิทยา
นิพนธไทยที่เกี่ยวกับสลัม ซึ่งเอียงกะเทเรดังกลาวนี้ จึงชวยบอกเราดวยวาเหตุใดสลัมจึงมีเพิ่มขึ้น
ทั้งปริมาณและรปูแบบ  ในขณะที่ไมมีใครสามารถมองทางออกจากปญหาสลัมไดเลยในระยะ
เวลากวา 4 ทศวรรษที่ผานมา  การแสวงหาและสรางสรรคความรูอีกดานหนึ่ง คือดานที่เปน
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นามธรรมของสลัม เชน ระบบความสัมพันธภายในของชาวสลัม  ความสัมพันธกับขางนอก
กระบวนการเรียนรูทางสังคม ฯลฯ ของชาวสลัม นาจะไปสูการหาคําตอบที่เหมาะสมแกสลัมใน
เขตเมืองของไทยไดมากกวา     (นิธิ  เอียวศรีวงศ  2540 : 14)

การเกิดขึ้น และดํารงอยูของสลัมหรือชุมชนแออัดที่เดินคูกันมากับการขยายตัวของ
เมือง นับเปนอีกหนึ่งประเด็นปญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเสมอ  การบุกรุกที่ดิน ไมวาจะเปนที่
ดินของทางราชการหรือเอกชนก็ตาม  นอกจากปญหาเชิงกายภาพในเรื่องของความแออัดของ
ประชากร หรือปญหาทางดานสาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งหากไมมองเพียงแตทัศนะในแงลบตอชุมชน
แออัดในฐานะปญหาแกเมืองหรือสังคมแลว อันเนื่องมาจากการอยูในพื้นที่บุกรุกของชาวชุมชน
นอกจากปญหาในชีวิตประจําวัน เชน การเขาไมถึงบริการของรัฐและสังคมที่สงผลตอคุณภาพแลว
การอยูอาศัยบนที่ดินซึ่งเปนของทางราชการหรือเอกชน ยังสงผลตอปญหาสําคัญคือความไมมั่น
คงในที่อยูอาศัย  อันเปนหนึ่งในปจจัยสี่ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สะทอนถึงภาวะความไมมั่นคงใน
การดํารงชีวิต

อยางไรก็ตามภายใตคําจํากัดความอยางเหมารวมจากการนําคําวา “ชุมชนแออัด” ที่
มองในประเด็นสําคัญคือ ลักษณะทางกายภาพที่มีความแนนหนาของจํานวนประชากรและ
จํานวนบานเรือน บวกกับประเด็นการไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาใชในการใหคาํจํากัดความนั้นไดทํา
ใหลักษณะของชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายทั้งในดานประวัติความเปนมา สภาพชุมชน กลุม
คนและปฏิสัมพันธของคนในชุมชนถูกคลุมอยูภายใตภาพลักษณของความเปนชุมชนแออัด  และ
ภายใตภาพลักษณนี้นําไปสูการผูกโยงกับทัศนคติจากคนภายนอกที่มองชุมชนที่ถูกแปะปายเปน
ชุมชนแออัดในแงลบทั้งตอผูคนและตอบานเรือนซึ่งนําไปสูการไมพยายามทําความเขาใจ และยิ่ง
ไปกวานั้นคือการนําไปสูเหตุแหงการกําจัด ไลร้ือใหหมดไป

ในประเด็นการใชที่ดินกับปญหาที่เกิดขึ้นตอชุมชนแออัดนั้น อคิน  รพีพัฒนไดใหทัศนะ
ที่ตั้งคําถามตอประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งสัมพันธตอปญหาการเกิดสลัมวา

         ในสังคมไทยคนสวนมากและหนวยงานราชการมักประนามผูที่อยูอาศัยในที่ซึ่งมิไดเปน
ของตนตามกฎหมายวาเปนคนผิด เปนผูบุกรุก ที่จะตองถูกขับไลออกไปจากที่ดินที่เขาอยูอาศัย
โดยไมคนควาหรือคํานึงหาสาเหตุที่คนเหลานั้นไดมาอยูที่นั้น หรือตองมาอยูที่นั้น เหตุที่เปนเชน
นี้เพราะการยึดมั่นในถอยคําของตัวบทกฎหมาย เนนตัวบทกฎหมายอันเปนลายลักษณอักษรวา
ศักดิ์สิทธิ์ ถูกตองทุกคําไป โดยไมหยุดที่จะถามวากฎหมายนั้นยุติธรรมหรือไม ไมหยุดที่จะดูวา
สภาพแวดลอมทางสังคมไดบีบใหเขาเหลานั้นตองทําอยางนั้นหรือไม ไมพยายามที่จะเขาใจคน
เหลานั้นที่เปนมนุษย มีรัก มีเกลียด มีการดิ้นรนเพื่ออยูรอดและเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของตน
เองและครอบครัวเชนตัวเราเหมือนกัน (อคิน  รพีพัฒน 2542 : 395)
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จากกระบวนการพัฒนาประเทศที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม ปญหาการ
ไมสามารถเขาถึงที่อยูอาศัยที่มั่นคง ความขัดแยงเรื่องการแยงชิง “ที่ดินเมือง” การตองประสบกับ
ปญหาการไลร้ือซ่ึงเหลานี้ลวนสงผลตอการดํารงชีวิต อยางไรก็ตามอุปสรรคสําคัญตอการแกไข
ปญหาเหลานี้ก็คือการแกไขปญหาโดยขาดขอมูลจากผูที่ประสบปญหาโดยตรง ดังที่อคิน  รพี
พัฒน ไดใหความเห็นตอบทบาทของงานศึกษาดานมานุษยวิทยาที่มีตอประเด็นความขัดแยงทาง
ทรัพยากรวาปญหาในสังคมนั้นเกิดจากปญหาการไมมีสวนรวมของผูที่ดอยโอกาส ผูที่ประสบ
ปญหา และความขัดแยงทางทรัพยากรที่เกิดขึ้นนั้นก็ขาดขอมูลที่จะมาใชในการแกไขปญหา ซึ่ง
งานศึกษาทางมานุษยวิทยาจะเขามามีบทบาทในสวนของขอมูลที่ขาดหายไปนี้ (อคิน  รพีพัฒน,
อางถึงใน สุริชัย  หวันแกว, บรรณาธิการ 2535 : 13 - 20)

ดวยความสําคัญของปญหาการพัฒนาประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอผูดอยโอกาสใน
สังคม ซึ่งหากมองดานความเปนเพศก็คือ เพศหญิง ดังที่ไดกลาวแลวถึงผลกระทบของการพัฒนา
ที่มีตอผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่วาภารกิจหลักเกี่ยวกับครอบครัวถูกมองวาเปนเรื่อง
ของผูหญิง แตทวาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมปจจุบันกลับไมใหคุณคากับงานของผูหญิง ที่เห็นไดชัด
คือการละเลย ไมนับรวมงานบาน การเลี้ยงดูเด็กซึ่งถูกมองวาเปนความรับผิดชอบของผูหญิงไวใน
ภาคเศรษฐกิจ และดวยภารกิจเหลานี้ทําใหผูหญิงไมสามารถเขาไปสูงานที่ไดรับผลทางเศรษฐกิจ
หรือการไดเขาสูกิจกรรมที่จะไดมาซึ่งอํานาจ หรือการที่ผูหญิงตองทํางานนอกบานไปพรอมๆ กับ
ความรับผิดชอบในงานบาน การถูกกีดกันจากกิจกรรมสาธารณะซึ่งมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของผู
หญิง หรือปญหาอ่ืนๆ ที่ตองประสบเนื่องจากเปนผูหญิง และการพิจารณาถึงสถานภาพที่เปนรอง
หรือในดานที่เปนปจจัยที่เพิ่มพลังอํานาจใหผูหญิงอาจสามารถพิจารณาไดจากแงมุมอ่ืนนอกจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชนดวยปจจัยทางสังคม คานิยม วัฒนธรรม อันเปนปจจัยที่จะนํามา
อธิบายผลกระทบที่ผูหญิงในชุมชนเมืองไดรับ  ซึ่งประเด็นเหลานี้กลาวไดวาเรายังมีขอมูลนอยเกิน
ไป ดังนั้นในการแกปญหาจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยขอมูลซ่ึงก็คือเสียงของผูหญิงผูประสบ
ปญหา  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกกรณีศึกษาของผูหญิงในชุมชนตลาดบางเขนเพื่อนําเสนอ
ความเปนจริงของชีวิตผูหญิงที่ไดรับผลกระทบ และตองปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคมตอความ
เปล่ียนแปลงจากการพัฒนาประเทศ การกลายเปนเมือง และการประสบกับปญหาการไลร้ือที่อยู
อาศัยซึ่งสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตในชวงที่เกิดวิกฤตการณอยางชัดเจน

อยางไรก็ตามไมเพียงแตเหตุปจจัย ซึ่งดูเปนเหตุผลที่ไกลตัวของผูศึกษาดังที่กลาวมา
บทสรุปที่มาของประเด็นการศึกษาในครั้งนี้สัมพันธอยางแทจริงทั้งตั้งใจ และดวยความบังเอิญกับ
พัฒนาการของชีวิต ความรูสึก ตัวตนของผูศึกษาเอง ซึ่งการไดพูดไดกลาวอาจนําไปสูความเขาใจ
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การศึกษาทางสังคมศาสตรในงานชิ้นนี้มากข้ึนวาเปนงานที่มีทั้งกระบวนการ ระเบียบวิธีในการ
ศึกษาอันเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บขอมูล และแนนอนไมวาจะโดยเปดเผยหรือปดบังทุกจุด
ของงานชิ้นนี้ยังมีสวนผสมที่สําคัญคือตัวตนของผูศึกษา ทั้งอคติบางอยาง ความรูสึกนึกคิดตางๆ
ซึ่งจะขอหยิบยกเรื่องราวในสวนของที่มา ที่ไปของงานศึกษาในครั้งนี้มากลาวถึงเพื่อเปนการไมละ
เลยหรือแบงแยกอีกดานที่สําคัญออกไป

วันเวลาในอดีตกับความทรงจําบางอยาง เมื่อไดกลับไปยอนระลึกถึงเปนสิ่งที่มีความ
หมายในใจเสมอ ชีวิตของคนหนึ่งๆ มีกลองเก็บความทรงจํามากมายที่ซุกซอนอยู เมื่อไดเขาไปใน
ตลาดบางเขนตั้งแตวันแรกความรูสึกที่วากลองความทรงจําถูกร้ือคนไดเกิดขึ้นและจุดเริ่มตนของ
กระบวนการทําวิทยานิพนธอันยาวนานก็ไดเร่ิมข้ึนแตคร้ังนั้นวันแรกกับการทําความรูจักตลาดบาง
เขนนั้นมีที่มาจากกระบวนการในการทํางานสังคมสงเคราะหที่เรียกวา “การเยี่ยมบาน” (home
visit) โดยการเขาไปติดตอกับอาสาสมัครสาธารณสุขของตลาดบางเขนกับพยาบาลซึ่งเปนเพื่อน
รวมงาน สภาพบรรยากาศขณะแรกที่พบและติดตาคือ สภาพบานเรือนรานคาซึ่งมีลักษณะแบบ
ตลาดเกาของคนจีน รวมไปถึงศาลเจาและโรงเจ บรรยากาศแบบนี้ทําใหฉันนึกไปถึงความทรงจํา
ในวัยเด็กที่บานยายหรือเรียกใหตรงกวานั้นก็คืออามาของฉัน ริมฝงคลองเดียวกันคือคลองเปรม
ประชากร ภาพอดีตที่แจมชัดขึ้นในใจคือ บานริมคลองที่รมเย็น หลังบานเปนสวน หนาบานติด
คลองตองพายเรือขามฟากจึงจะถึงบานยายซึ่งเปนยานที่อยูของคนจีน รานกาแฟสําหรับคนแก
สังสรรคทั้งยามเชา ยามบาย ภาพเด็กๆ ไปเรียนหนังสือบางเดิน บางขี่จักรยาน ภาพงานศาลเจา
โรงเจ งิ้วประจําป ไปสูคําถามในใจวา บรรยากาศตลาดบางเขนจะเปนไปในทํานองเดียวกันกับ
บานยายของฉันไหมนะ สวนบานยายภาพตัวแทนชนบทเทาที่เด็กซึ่งมีบานตึกใกลตลาดอยางฉัน
จะรูจักถูกร้ือฟน  และดวยความรูสึกที่กระตุนความสนใจ ความอยากรูในทํานองนี้ซึ่งอธิบายยาก
ในเชิงเหตุผลทางวิชาการ แตสําคัญในดานแรงจูงใจในการทํางานก็ทําใหตลาดบางเขนเริ่มถูก
บรรจุเขามาเปนสนามในการทําวิทยานิพนธลําดับตนๆ ของฉัน แมจะยังไมมีประเด็นศึกษาที่ชัด
เจนก็ตาม

ในระหวางนั้นฉันก็เขาๆ ออกๆ ตลาดบางเขนดานหนึ่งก็ดวยเรื่องงาน แตขณะเดียวกัน
ก็ทั้งถามไถเพื่อเก็บขอมูลชุมชนทั่วๆ ไป พรอมๆ กับสรางสัมพันธกับคนในชุมชนเพื่อการเก็บขอมูล
ระดับลึกในลําดับตอๆ ไป การสรางสัมพันธของฉันก็มีทั้งกับผูนําชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณ
สุข แมคา แมบาน ชางทําผม ผูปวย ผูสูงอายุ ฉันไมแนใจเหมือนกันวาในสายตาของคนตลาดบาง
เขนมองฉันอยางไร เปนขาราชการ เปนนักศึกษา เปนเด็กเหมือนลูกๆ หลานๆ ของเขา หรือเปนคน
นอกของชุมชน เพราะถาดูจากคําเรียกแลวก็เหมือนวาจะปนๆ กันไป บางคนก็เรียกตําแหนงสลับ
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กันไปมาระหวางการเปนคุณนักสังคมฯ คุณพยาบาล บางครั้งก็คุณตามดวยชื่อจริง ชื่อเลน คุยไป
คุยมาก็เรียกเปนพี่เปนนอง อยางไรก็ตามเรื่องระยะหางของฉันกับคนตลาดบางเขนนั้นฉันก็
พยายามลดชองวางดวยการเขาๆ ออกๆ ใหบอยเทาที่จะทําได เชน ไปนั่งกินขาว เขารานทําผม
เยี่ยมบานคนไข รวมไปถึงเขาไปรวมงานตางๆ ของชุมชน ฉันวาประสบการณเชนนี้นักเรียน
มานุษยวิทยาทุกคนลวนแตตองเผชิญมาทั้งสิ้น

เร่ืองราวตอมาของตลาดบางเขนที่ฉันไดยินไดฟงทั้งจากพี่ๆ พยาบาลเพื่อนรวมงาน
และจากชาวบานก็คือ ตลาดบางเขนในปจจุบันเปนชุมชนที่ถูกไลร้ือที่อยูอาศัย ภาพความเงียบ
เหงาปจจุบันแตกตางอยางมากมายกับความคึกคักของตลาด บานเรือน ผูคนเมื่อครั้งยังไมถูกไล
ร้ือ คนในตลาดบางเขนหลายคนบอกวาแตกอนอะไรๆ ก็มีหมด เขียงหมู แผงผัก แมแตรานทองก็มี
มากกวาหนึ่งราน เร่ืองเหลานี้เปนความทรงจําที่ติดอยูในใจคนตลาดบางเขน ฟงเรื่องราวเหลานี้ก็
สะทอนใจ ความรูสึกของฉันขณะนั้นก็คือถาฉันตองรื้อบาน และยิ่งไปกวานั้นคือการถูกร้ือทําลาย
แหลงทํามาหากินชีวิตจะแยแคไหน แมคาเมื่อถูกแยกออกจากตลาดจะเปนอยางไร จะไมใหฉันรู
สึกลึกซึ้งกับเร่ืองราวเหลานี้ไดอยางไรกัน แมดานหนึ่งของชีวิตฉันจะผูกติดกับหนาที่การเรียนเปน
หลัก แตเปนตัวเปนตนขึ้นมาไดจริงๆ ก็เพราะการคาขาย  ในรอบปบานฉันแทบไมเคยหยุดขาย
ของ ฉันนึกภาพแมนอนอยูบานเฉยๆ ไมออกเอาเสียเลย แมขณะนี้ที่อายุมากขึ้นแมก็ยังไมยอมเลิก
คาขาย พอก็ยังยุงๆ เร่ืองเชาที่ทําตลาด ลูกๆ อยางฉันและพี่นองแมจะเรียน จะทํางานกันไมชวย
งานคาขายยังไงก็ยังตองลุกขึ้นมาชวยขนของ ฉันเพิ่งจะเลิกไปชวยแมเมื่อมานั่งวุนวายกับการทํา
วิทยานิพนธนี่เอง หรือเอาเขาจริงทุกวันนี้ฉันก็ยังถูกนับเปนหนึ่งในแรงงานของบานเรื่องขายของ
อยูนั่นเอง ดังนั้นเมื่อฉันมาพบเจอทั้งบานทั้งตลาดวายลมสลายจากการถูกไลจะไมใหรูสึกเปนเรื่อง
กระทบใจไดอยางไร

ฉันเคยเขาใจวาใครๆ ก็เกิดความรูสึกรวมคือมีความเห็นอกเห็นใจตอชาวบานที่ถูกไล
ร้ือที่อยูอาศัยแบบที่ฉันรูสึก แมจะไมใชอารมณลึกซึ้งในฐานะลูกแมคาอยางฉันที่มีตอพื้นที่ซึ่งเปน
ทั้งบานทั้งตลาดเชนที่ตลาดบางเขนก็ตาม    แตตอมาฉันตองกลับมาต้ังคําถามทบทวนความเขา
ใจเชนนี้ของตนเองเสียใหมเมื่อไดฟงทัศนะคนอื่นเกี่ยวกับเร่ืองนี้

ตลาดบางเขนไมใชพื้นที่สุดทายกับการถูกไลร้ือที่อยูอาศัย ชวงที่ฉันทํางานอยูก็มีการรื้อ
ยายชุมชนใตสะพานหลายแหงในกรุงเทพฯ พื้นที่เขตหลักสี่ซึ่งเปนที่ทํางานของฉันก็มีบานใต
สะพานหลายชุมชนถูกร้ือถอนบานยายไปอยูทางดานเขตสายไหม ฉันนั่งคุยกับพยาบาลที่รวมงาน
กันกับบทสนทนาครั้งนั้นสิ่งที่ฉันจําไดชัดเจนคือ ทัศนะของเพื่อนรวมงานที่วาชาวบานที่ตองยาย
ออกไปจากใตสะพานนาจะพออกพอใจกับคาร้ือถอนที่รัฐจัดสรรให เมื่อไดยินไดฟงเชนนี้ฉันก็รูสึก
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แปลกใจมาก ประการแรกอาจจะเนื่องจากฉันมองวาพี่คนที่พูดเรื่องนี้ในสายตาฉันเปนคนใจดีเห็น
อกเห็นใจคน แตทําไมกับเร่ืองนี้เธอถึงมองเห็นวาชาวบานนาจะพอใจกับเงินชดเชยนี้ทั้งๆ ที่จํานวน
เงินไมไดมากมายอะไร ทําไมเธอจึงมองขามความยากลําบากที่จะติดตามมาในเรื่องการยายบาน
ไปได ทั้งคาใชจายที่ตองร้ือยายและที่สําคัญคือประเด็นการปรับตัวกับที่อยูอาศัยใหมและรวมไป
ถึงผลกระทบทางดานการงาน คําถามในใจของฉันก็คือ หรือทัศนะเชนนี้เปนทัศนะของคนสวน
ใหญที่มีตอการไลร้ือชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนชุมชนที่ถูกนิยามโดยรัฐวาเปนชุมชนแออัด เปน
ทัศนะในทํานองวาชุมชนแออัดเปนสิ่งที่ไมควรอยูคูกับเมือง และทําใหมองขามความเปนจริงคือ
ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคน ซึ่งจริงๆ แลวผลกระทบเชนนี้ถาดูจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นแลวฉัน
คิดวาเปนเรื่องของคนจํานวนมหาศาลเลยทีเดียว

คําถามมากมายเกิดขึ้นในใจของฉัน ความรูมากมายที่นอกเหนือตํารา งานศึกษาวิจัย
ทั้งในแงองคความรู และการทําความรูจักกับผูคน ฉันรูสึกวาตองกลับมาทบทวนตัวเองเสียใหมกับ
การตั้งคําถามตอตนเองเกี่ยวกับการรูจักชุมชนเมือง ความหมายเกี่ยวกับชุมชนแออัดที่ฉันเคยรูจัก
ไดยินและรับฟงมา วิถีชีวิตของผูคนในเมืองในแงมุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ไลร้ือที่อยูอาศัย  อยางไรก็ตามในแงประเด็นศึกษาของฉันถึงขณะนี้ก็ยังไมชัดเจนอยูนั่นเอง

หลังจากตั้งหลักวาจะเลือกตลาดบางเขนเปนสนามในการศึกษา และเก็บขอมูลทั่วไป
ของชุมชนแลว ส่ิงที่ฉันตองขบคิดตอไปก็คือ อะไรคือประเด็นการศึกษาที่ฉันสนใจ จากจุดเริ่มตน
แรกคือความสนใจในตลาดบางเขนกับอารมณความรูสึกผูกพันสวนตัวดังที่ไดกลาวไว ความคิด
แรกๆมีเพียงแตวาการเก็บขอมูลในลักษณะการเขียนงานชาติพันธุวรรณา คงจะตอบความสนใจ
ความอยากรูจักตลาดบางเขนได แตดูเหมือนวาจะไมเพียงพอตอการทําวิทยานิพนธ ฉันเริ่มงาน
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาประเด็น ฉันไปติดใจกับบทความที่ตั้งคําถามกับความเปนครอบครัวโดย
อาจารยฉลาดชาย  รมิตานนท ความรูสึกที่วาคําถามคําตอบเกี่ยวกับครอบครัวนาจะเปนประเด็น
ที่นาจะคนควาตอสําหรับการทําวิทยานิพนธ ก็คงจะอันเนื่องมาจากเมื่อฉันทํางานทางดานสังคม
สงเคราะหมักมีอันตองไปเกี่ยวของกับเร่ืองที่เปนปญหาสังคม และแนนอนครอบครัวมักจะถูกใช
เปนเหตุและผลหลักในการแกปญหา และเมื่อปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นหัวขอ
วิทยานิพนธแลวก็มาสูหัวขอวิทยานิพนธเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเครือญาติ ซึ่งในการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาแลวเรื่องครอบครัวและเครือญาติดูเหมือนจะเปนเรื่องเดียวกัน เปนความสัมพันธ
ทางสังคมที่สําคัญลําดับตนๆ ของมนุษยในทุกสังคม  ทําใหการเสนอหัวขอวิทยานิพนธในการ
สอบของฉันครั้งแรกคือเร่ืองระบบเครือญาติในชุมชนตลาดบางเขน
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ฉันยังคงเขาๆ ออกๆ ตลาดบางเขนอยูเร่ือยๆ เก็บขอมูลและดําเนินการอยูในสวนของ
สภาพโดยทั่วไปของชุมชนเปนหลัก แตอัตราความเร็วในการดําเนินการของวิทยานิพนธคอนขาง
เปนไปอยางลาชาไมวาจะทั้งจากขออางที่จําเปนและเปนจริงคือติดพันภารกิจงานประจํา ทําให
เวลาสําหรับการหาขอมูลเพิ่มเติมทั้งภาคสนาม ทั้งขอมูลเอกสารไมเปนไปดังที่ใจหวัง เมื่องานลา
ชาก็ยิ่งทําใหการเขามาพบ พูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษาใหเนื้อหาขอมูลมีความชัดเจนมากขึ้นเปน
ความกังวลอยูในใจ หรือขออางที่ฟงไมข้ึน และอีกปญหาที่แกไดยากคือภาวะอารมณเบื่อๆ
อยากๆ ในชวงทําวิทยานิพนธ กับความรูสึกคิดคนเดียว นั่งเขียนเพียงลําพังบอยครั้งที่เลือกหนี
ปญหาดวยการผละจากการเขียนกลางคัน หรือรีบเขียนใหจบประเด็นโดยละทิ้งกองขอมูลที่ตั้งอยู
รอบตัว แตถึงอยางไรฉันก็ตองผลักใหงานเดินไปขางหนา ขณะนี้ประเด็นเครือญาติยังไมถูกทําให
ชัด แตก็มีขอมูลเกี่ยวกับตลาดบางเขนพอสมควร

จุดเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธไดเกิดขึ้นเมื่อพบอาจารยปรานี วงษเทศ อาจารยบอกวา
ทางศูนยสตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะจัดอบรมประเด็น “ผูหญิงกับส่ิงแวดลอม” เพื่อให
นักวิจัยมีมุมมองทางดานสตรีศึกษาในการทํางานวิจัย ซึ่งอาจจะมีทุนสําหรับผูเขารับการอบรมใน
การทําวิจัยตอไป อาจารยถามความสนใจ และใหเอกสารมาศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับสมัคร
ฉันนําเอกสารมาศึกษาและกลับมาทบทวนความสนใจของตนเอง

นอกจากความนาสนใจที่วาอาจจะมีทุนสําหรับการทําวิจัยแลว ฉันคิดวาการสมัครเขา
รับการอบรมในครั้งนี้ ยังนาที่จะเปนโอกาสในการขยายพรมแดนความรูของตนเองดานตางๆ
สําหรับฉันแลวมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีอาจารยที่มีชื่อเสียงหลายๆ ทานซึ่งการเขารวมอบรมในครั้ง
นี้ฉันนาที่จะไดรับประโยชนจากความรูในประเด็นทางดานสตรีศึกษา ความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย
อีกทั้งยังนาที่จะไดเพื่อนใหมที่มีความสนใจคลายคลึงกันซึ่งนาจะเปนประสบการณที่ดี

ฉันไดนําเรื่องการสมัครเขารับการอบรม กับทางศูนยสตรีศึกษามาปรึกษาอาจารยมณี
วรรณ ผิวนิ่มที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จากนั้นจึงดําเนินการสมัครโดยนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับผูหญิง
กับชุมชนเมือง ซึ่งเขียนขึ้นโดยปรับจากขอมูลชุมชนตลาดบางเขนไปใหทางศูนยสตรีศึกษา
พิจารณา ซึ่งไดรับการตอบรับใหเขารวมอบรมในครั้งนี้

เวลาสิบกวาวันตารางการบรรยายเปนไปอยางเขมขน ส่ิงที่ฉันรูสึกไดก็คือ การศึกษา
ทางสังคมศาสตรจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํามิติหญิง ชายเขามาพิจารณาพรอมๆ กับปจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อีกทั้งงานทางสตรีศึกษายังมุงเนนผลในแงการเคลื่อนไหวทางสังคม
เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของผูหญิงอีกดวย สองวันสุดทายเปนวันที่ทางศูนยสตรีศึกษาใหผูเขา
รับการอบรมลองเสนอหัวขอในการทําวิจัย โดยมีอาจารยฉลาดชาย รมิตานนทและอาจารยวิระดา
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สมสวัสด์ิเปนผูวิพากษวิจารณหัวขอที่ผูเขารับการอบรมนําเสนอ หัวขอที่ฉันนําเสนอเปนเรื่อง
กวางๆ เกี่ยวกับผูหญิงตลาดบางเขน ฉันเลาถึงความเปนชุมชนซึ่งถูกไลร้ือที่อยูอาศัย อาจารย
ฉลาดชายวิจารณวาควรเนนไปที่การเคลื่อนไหวของผูหญิง

กลับจากเชียงใหม ฉันนําสิ่งที่อาจารยฉลาดชายวิจารณประเด็นเกี่ยวกับตลาดบางเขน
ที่ฉันนําเสนอในการอบรมมาปรึกษาอาจารยมณีวรรณอีกครั้งเพื่อปรับหัวขอวิทยานิพนธ ฉันกลับ
ไปพูดคุยกับคนในตลาดบางเขนมากขึ้นเกี่ยวกับเร่ืองการถูกไลร้ือที่อยูอาศัย ฉันไดเขาไปร้ือฟน
ความทรงจําเกี่ยวกับการถูกไลร้ือของชาวบานอีกครั้ง ชาวบานโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงไดเลาถึง
อารมณความรูสึกในขณะนั้น การกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้น และวิถีชีวิตที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ
ในครั้งนั้น ขณะที่ในประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในการถูกไลร้ือฉันรูสึกวาบทบาทของผูหญิง
นั้นถูกบทบังดวยบทบาทที่เปนผูนําของผูชาย ซึ่งนาที่จะเปนผลมาจากปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม
เปนสําคัญ ฉันจึงเกรงวาการนําเสนอโดยเนนประเด็นการเคลื่อนไหวตอกรณีไลร้ือนั้นบทบาทของผู
หญิงในกรณีตลาดบางเขนจะเปนบทบาทที่ผูหญิงไมโดดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหว
ทางสังคมดานตางๆ ของผูหญิงในที่แหงอื่น และจะยิ่งเปนการนําเสนอขอมูลที่สนับสนุนวาบท
บาทของผูหญิงเปนบทบาทที่เปนรอง ฉันจึงปรึกษาอาจารยมณีวรรณวาจะปรับหัวขอไปมองที่วิถี
ชีวิตของผูหญิงในปจจุบันซึ่งไดรับผลกระทบ และตองปรับตัวตอความเปลี่ยน แปลงดานตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชนจนนํามาสูประเด็นในการศึกษาดังที่ปรากฎ

จากจุดเริ่มที่เดินเขาสูตลาดบางเขนผานกระบวนการคิด ชีวิตที่เขาไปสัมพันธกับตลาด
บางเขนมาสูประเด็นในการทําวิทยานิพนธ ฉันไมแนใจวาฉันไดแยกพื้นที่ของตัวเองออกจากตลาด
บางเขนหรือเปลา แมการเขียนที่โนมเอียงไปในทางที่ดูเหมือนพยายามใหงานเปนศาสตรบริสุทธิ์
แตการศึกษาในครั้งนี้ฉันก็รูสึกวาตัวตนของฉันอยูในตําแหนงแหงที่ของความเปนคนใน คนนอก ผู
ศึกษาหรือผูถูกศึกษาไมชัดเจนนัก บางครั้งฉันก็วางสถานะตนเองไววาฉันก็ไมแตกตางกับผูหญิง
ตลาดบางเขนที่ฉันศึกษาเชน ความเปนผูหญิง พื้นฐานทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งเปนคนเชื้อสาย
จีน สภาพแวดลอมที่ความเปนชุมชนเมืองคืบคลานเขามาถึงประตูบาน ดังที่ฉันเห็นตลาดบางเขน
แลวฉันนึกถึงบานยาย คุยกับปาบางคนที่ตลาดบางเขนก็นึกถึงแมที่บาน แตบางครั้งฉันก็เห็น
ความแตกตางระหวางตัวเองกับคนตลาดบางเขน แมจะเปนผูหญิง มีพื้นฐานเปนคนเชื้อสายจีน
และอยูในชุมชนเมืองเชนคนที่นี่ แตฉันก็คิดวายังมีอีกหลายเงื่อนไขหลายปจจัยที่ทําใหฉันแตกตาง
ทั้งความคิดและการกระทํา  อีกทั้งฉันไมเคยตองเผชิญกับสถานการณการถูกไลที่ ไมเคยผูกพันกับ
ชุมชนละแวกบานของตนเองอยางที่คนตลาดบางเขนรูสึก ไมเคยรูจักชุมชนในเมืองนอกเหนือ ไป
จากความเขาใจตามคํานิยามที่ถูกสรางขึ้น แมจะเปนคํานิยามที่เกิดขึ้นหลังจากการเติบโตของชุม
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ชน ถาไมเขามาเรียนรู ฉันก็อาจมีทัศนะที่ไมแตกตางกับเพื่อนรวมงานของฉันที่จะไมรูสึกวาการถูก
ไลที่มันเปนเรื่องแยอยางไร สรางผลกระทบอยางไร และคงเขาใจวาเงินชดเชย คาร้ือถอนที่ไดรับ
เปนคําตอบที่ถูกตองและคูควร

ฉันคิดวาในกระบวนการศึกษาครั้งนี้นอกจากผูหญิงตลาดบางเขนแลว ตัวตนของฉันใน
ฐานะผูเลาเรื่องก็คงยืนอยูในที่แหงใดแหงหนึ่งของเนื้อหา ในการนําเสนอขอมูล ในการตีความ
นอกจากเรื่องของความรู ความคิด การวิเคราะหที่จะมีตอขอมูลที่ไดมาแลว ไมวาสิ่งที่ปรากฏในขอ
มูลที่นําเสนอจะมีอารมณความรูสึกมากหรือนอยเพียงใด แตอารมณความรูสึกที่ฉันมีตอเร่ืองเลา
ของผูหญิงตลาดบางเขนฉันก็รับรูสําหรับตัวเองวาเปนสิ่งที่มีไมยิ่งหยอนไปกวากัน

ดังนั้นในเรื่องของความเปนมาและความสําคัญของปญหา สําหรับการศึกษาครั้งนี้จึง
กลาวไดวาเกิดขึ้นมาจากการตระหนักถึงประเด็นในการศึกษาทางสังคมศาสตร ที่ตั้งคําถามตอ
ความเปนกลางในการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกรองใหใชมิติทางเพศเขาไปพิจารณารวม
ดวยในการศึกษาปรากฏการณทางสังคมใดๆ การพิจารณาในประเด็นบทบาทผูหญิงในชุมชน
เมืองครั้งนี้ยังมีที่มาจากความขาดแคลนทางดานขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงในเมือง การ
ตระหนักถึงวิถีชีวิตของผูคนที่อยูในชุมชนซ่ึงถูกรัฐนิยามวาเปนชุมชนแออัด อยางไรก็ตามที่มาของ
การศึกษาในครั้งนี้ยังเปนเหตุเปนผลมาจากปจจัยสําคัญอีกดาน คือจากตัวตนของผูศึกษาเองซึ่ง
เปนผูหญิงในชุมชนเมืองกลาวไดวามีทั้งดานที่เหมือนและแตกตางกับผูใหขอมูล มีชีวิตที่ตองเขา
ไปปฏิสัมพันธกับผูคนในชุมชนแหงนี้ จึงทําใหการศึกษาในครั้งนี้มีทั้งกระบวนการ ระเบียบวิธีใน
ลักษณะที่เปนวัตถุวิสัย มีตัวตนเรื่องราวของผูถูกศึกษา และรวมไปถึงความเขาไปเกี่ยวของอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดของสิ่งที่เปนอัตตวิสัย ตัวตนของผูศึกษาที่เขาไปมีสวนสัมพันธ และเรียนรูจากงาน
วิจัยครั้งนี้

ความมุงหมายและวัตถุประสงค
1.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพัฒนา กระบวนการกลายเปนเมืองและการปรับตัว

ทางเศรษฐกิจ สังคมของผูหญิงในชุมชนตลาดบางเขน
2.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการไลร้ือที่อยูอาศัย และการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม

ของผูหญิงในชุมชนตลาดบางเขน
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สมมติฐานของการศึกษา
จากนโยบายการพัฒนาประเทศ เกิดกระบวนการกลายเปนเมืองสงผลกระทบตอผูคน

ทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวง ซึ่งถือวา
เปนพื้นที่ศูนยกลางของความเจริญทุกดาน อยางไรก็ดีส่ิงที่ตามมาควบคูไปกับการเจริญเติบโต
ของเมืองก็คือการเกิดขึ้นของชุมชนแออัดซึ่งมักถูกมองในดานที่เปนปญหาของเมือง เปนรอยดาง
ของความเจริญและมีผลทําใหปญหาชุมชนแออัดไมไดรับการแกไขเทาที่ควร  ปญหาเกี่ยวกับชุม
ชนแออัดควรที่จะเบาบางลงหากเริ่มที่การทําความเขาใจ เรียนรูเร่ืองราวของชุมชนแออัด ตั้งแตที่
มาของการเกิดชุมชนแออัด รวมไปถึงวิถีชีวิตของผูคนที่อยูอาศัยในชุมชนแออัดซึ่งมีความสัมพันธ
อยางแยกไมออกกับการพัฒนาประเทศ  และเนื่องจากชุมชนแออัดนั้นมีความหลากหลายตามแต
เงื่อนไข ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม อีกทั้งปญหาที่มีในแตละชุมชนก็อาจมีทั้งที่เหมือนกัน และ
แตกตางกัน  ซึ่งปญหาสําคัญหนึ่งที่พบรวมกันสําหรับปญหาของชุมชนแออัดก็คือ ปญหาความไม
มั่นคงในที่อยูอาศัยซึ่งสัมพันธกันกับการพัฒนาประเทศที่ผานมาและสงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับวิถีชีวิตของชาวชุมชนแออัดในฐานะคนจนเมือง  อยางไรก็ตาม
การทําความเขาใจกับผลกระทบจากการพัฒนาที่มีตอวิถีชีวิตของผูคน และผลกระทบจากภาวะ
การถูกไลร้ือที่อยูอาศัยคงจะไมครอบคลุม  ถาไมศึกษาอยางมีมิติทางเพศเขามาเกี่ยวของ เนื่อง
จากการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับผูหญิงกับการพัฒนาพบวาผูหญิงมักจะไดรับผลกระทบที่มากกวา
เสมอ ประเด็นถกเถียงที่สําคัญคือ การที่ผูหญิงถูกคาดหวังในฐานะของผูรับผิดชอบในขอบเขต
ของงานที่เรียกรวมๆ วางานบานเปนหลัก ซึ่งเปนงานที่ไมไดรับการยกยองใหความสําคัญไมถูกนับ
รวมเปนงานในภาคเศรษฐกิจปจจุบัน อีกทั้งงานนอกบานอันนํามาซึ่งรายไดนั้นผูหญิงก็จําเปนตอง
รับผิดชอบรวมกับผูชายดวยเชนกัน แตการเติบโตในหนาที่การงาน หรือรายไดที่ดีกวามักจะไมใช
โอกาสของผูหญิง  อยางไรก็ตามเนื่องจากความเปนผูหญิงนั้นมีความหลากหลาย อีกทั้งงาน
ศึกษามักจะเปนงานเกี่ยวกับผูหญิงในชนบทเสียเปนสวนใหญ  องคความรูที่มีมิติมุมมองหญิง
ชายในชุมชนเมืองยังมีเปนสวนนอยจึงนํามาซึ่งการศึกษาในครั้งนี้

ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดพื้นที่ศึกษาคือ ชุมชนตลาดบางเขน ซึ่งเปนชุมชนแออัดริม

คลองเปรมประชากร ตั้งอยูในหมูที่ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 6
ไร  สาเหตุที่เลือกทําการศึกษาชุมชนนี้เนื่องจากพื้นที่นี้เปนชุมชนเกาซึ่งมีพัฒนาการทางสังคม
วัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นถึงการกลายเปนเมืองอันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศ และผล
กระทบอีกประการที่สําคัญคือการไลร้ือที่อยูอาศัยซึ่งเปนปญหารวมกันของชุมชนแออัดหลายๆ ชุม
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ชน  อีกทั้งในพื้นที่แหงนี้ยังเปนชุมชนเกาของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีความนาสนใจสําหรับการ
ศึกษาประเด็นของผูหญิง เนื่องจากวัฒนธรรมจีนนั้นมักจะเปนที่กลาวขานกันในฐานะของวัฒน
ธรรมที่เปนตัวแบบของการกดขี่ผูหญิง อยางไรก็ตามการกลาวถึงสถานภาพของผูหญิงในวัฒน
ธรรมจีนโดยทั่วๆ ไปอาจเปนการกลาวถึงอยางเหมารวม หรือเปนภาพที่ตายตัวจนเกินไป ซึ่งจํา
เปนตองมองในรายละเอียดทั้งในเรื่องของการผสมผสานเชิงวัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนคลี่คลาย
หรือเงื่อนไขปจจัยอื่นๆ อันนํามาสูความเขาใจในประเด็นผลกระทบและการปรับตัวของผูหญิง รวม
ไปถึงการศึกษาอยางเปรียบเทียบกับผูหญิงในชุมชนเดียวกันที่มีปจจัยทางสังคม วัฒนธรรมแตก
ตางกัน

กลุมประชากรที่ทําการศึกษาคือ ชายและหญิงที่อยูอาศัยในชุมชนแหงนี้ ซึ่งทั้งหมดมี
ประมาณ 60 กวาหลังคาเรือน ซึ่งเปนจํานวนที่ลดนอยลงกวาเดิมหลังจากถูกไลร้ือที่อยูอาศัยใน
ชวงป พ.ศ. 2537 - 2538 นอกจากนี้ยังมีกลุมประชากรบางสวนที่ยายออกไป และยังกลับมาเยี่ยม
เยือน หรือมีกิจกรรมบางอยางที่ยังมีความสัมพันธกับชุมชนตลาดบางเขน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนหลัก โดยใช

วิธีการสังเกตการณ (observation) ทั้งการสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม (non participant
observation) และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (participant observation) สังเกตทางกาย
ภาพทั้งสภาพที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมชุมชน จัดทําแผนที่ ภาพประกอบ สังเกตการตั้งบานเรือน
ของกลุมญาติ วิถีชีวิต พฤติกรรมทั้งในสถานะปจเจกและพฤติกรรมเมื่ออยูในกลุม สังเกตการณ
ความสัมพันธระหวางกันในครอบครัว เครือญาติ สังเกตการณรวมในการดําเนินกิจกรรม การ
ประกอบพิธีกรรมตางๆ

การสัมภาษณ ใชการสัมภาษณทั้งอยางเปนทางการ (formal interview) และการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการ (informal interview) กับผูใหขาวคนสําคัญ (key informant) เชน
นักพัฒนาชุมชน ประธานชุมชน ซึ่งจะชวยในดานการใหขอมูลทั่วไป สัมภาษณกลุมผูสูงอายุใน
ดานขอมูลประวัติชุมชน เก็บขอมูลในลักษณะประวัติศาสตรจากคําบอกเลา เพื่อใหไดภาพ
พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน การปรับ
เปล่ียนในดานพื้นที่ สภาพแวดลอม  สัมภาษณระดับลึก (in dept interview) กับผูหญิงในชุมชน
ใหผูหญิงบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติชีวิต (life history) ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะใหความสําคัญ
กับปจจัย เงื่อนไขของผูใหขอมูลคือ วัย ฐานะทางเศรษฐกิจ ชาติพันธุ ภูมิหลังทางสังคม วัฒน
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ธรรม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม บทบาท สถานภาพทั้งในครอบครัว และบทบาท ปฏิสัมพันธกับ
กลุมตางๆ ในชุมชน เพื่อใหทราบผลกระทบและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม โดยจะนําเสนอ
และวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณา (descriptive analysis)  ในลําดับตอไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานศึกษาครั้งนี้คือ ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาที่

ของผูหญิงในชุมชนเมือง ทั้งในแงมุมของวิถีชีวิต ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การปรับตัว ตอสู
ดิ้นรนภายใตสภาพสังคม วัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไปทั้งจากการพัฒนาประเทศ และการเผชิญ
กับปญหาในเรื่องของความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิด และงานศึกษาทางสตรีนิยม
สตรีนิยม หรืออิตถีศาสตรพินิจนั้นมีลักษณะเปนทั้งแนวคิดและการเคลื่อนไหวซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากสังคมตะวันตก เปนแนวคิดและขบวนการทางสังคมที่พยายามจะแกไข ปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธทางสังคมระหวางเพศหญิง เพศชาย โดยปฏิเสธความเชื่อที่วาการแบงหนาที่และบท
บาททางเพศ และความเปนชาย หญิงเปนเรื่องที่เกิดโดยธรรมชาติ เปล่ียนแปลงไมไดและอธิบาย
ความเปนไปเชนนี้วาเปนสิ่งที่เกิดจากการสรางและปลูกฝงของสังคม ดังนั้นโครงสรางความเปน
ชายและหญิงความสัมพันธที่ผูชายอยูในฐานะที่ไดเปรียบ ขณะที่ผูหญิงเสียเปรียบนั้นจึงเปลี่ยน
แปลงได สตรีนิยมจึงเปนแนวคิด หรือการเคลื่อนไหวที่มีผูหญิงเปนศูนยกลาง ผูหญิงเปนหนวย
หลักของการวิเคราะห โดยจะใหความสนใจกับสถานภาพ บทบาท ปญหาผูหญิง ประเด็นที่เกี่ยว
กับอิสรภาพสวนบุคคล ครอบครัว รัฐ การกระจายอํานาจที่ไมเทาเทียมกันทางเพศในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม เรียกรองใหมีการสรางสมดุลใหมระหวางเพศ (ปรานี
วงษเทศ 2534 ; ชยัวัฒน  สถาอานันท, บรรณาธิการ 2539 ; วารุณี  ภูริสินสิทธิ์ 2545)

จากการทบทวนกรอบแนวคิด งานศึกษาเพื่อสํารวจองคความรูเกี่ยวกับสถานภาพ บท
บาทของผูหญิง ผูชายพบความแตกตางหลากหลายของแนวคิด และขอมูลที่นําเสนอใหเห็นวาแม
ผูหญิงจะเปนผูมีบทบาทมากมายในสังคมเชนไร แตกลับพบเห็นปรากฎการณที่เปนภาพสะทอน
สถานภาพที่เปนรองของผูหญิงในหลากหลายสังคม ซึ่งงานศึกษาวิจัยจะทําหนาที่เผยแพรขอมูล
ทําความเขาใจกับปรากฎการณเหลานั้น เพื่อการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจดังกลาว

ยศ  สันตสมบัติไดอางอิงถึงหลักฐานทางมานุษยวิทยาซึ่งยืนยันถึงความจริงที่วาการ
ผูกขาดอํานาจทางสังคมของผูชายเปนลักษณะสากลที่เกิดขึ้นในแทบทุกสังคม วัฒนธรรม
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ประเด็นตางๆ ที่กลาวถึงครอบคลุมทั้งในแงเศรษฐกิจเชน การแบงแยกงานระหวางหญิง ชายที่ผู
หญิงมีบทบาทสูง แตสิทธิอํานาจก็ยังอยูกับผูชาย ในแงความสัมพันธทางสังคม เชน ระบบเครือ
ญาติ และการแตงงานซึ่งพบวาสวนใหญผูหญิงจะเปนฝายยายเขาไปอยูกับครอบครัวของสามี
ภายหลังการแตงงาน ทําใหผูหญิงตองตกอยูในสภาพที่เสียเปรียบที่จะตองปรับตัว หรือตัดขาด
จากกลุมที่จะสนับสนุนและใหอํานาจตอรอง ขอมูลทางมานุษยวิทยาในเรื่องของการสืบสกุลที่พบ
วาเด็กสืบสกุลขางพอมากกวาขางแมถึงหาเทา การแตงงานซึ่งมักเปนการแลกเปลี่ยนผูหญิงในหมู
เพศชาย ในดานระบบการเมืองการปกครองแสดงใหเห็นความเหลื่อมลํ้าที่วาผูนํามักจะเปนชาย
มากกวาหญิง หรือแมแตการพิจารณาระบบความเชื่อและศาสนาก็ยังพบวาอํานาจก็ยังอยูในมือผู
ชายมากกวาผูหญิง (ยศ  สันตสมบัติ, อางถึงใน ปรานี  วงษเทศ 2534 : 2 - 3)

กลาวไดวาไมวาจะมองจากแงมุมใดในเรื่องของความสัมพันธเชิงอํานาจ ระหวางหญิง
ชาย ลวนแลวแตสะทอนถึงความไมเทาเทียมกัน และความพยายามในการเคลื่อนไหวเพื่อปรับ
เปล่ียนความสัมพันธเชิงอํานาจดังกลาวก็นํามาสูการนําเสนอแนวคิด และขอมูลในแงมุมตางๆ
ของความสัมพันธหญิง ชาย โดยมีจุดเนนที่ผูหญิงเปนศูนยกลางในการศึกษา

การแบงงานกันทําตามความเปนเพศ
ประเด็นสําคัญหนึ่งในการทําความเขาใจกับที่มาของสภาพที่เปนรองของผูหญิงคือการ

ทําความเขาใจกับแนวคิดเรื่องการแบงงานกันทําตามความเปนเพศ (gender division of labor)
จากขอมูลทางมานุษยวิทยาในดานการแบงแยกงานตามเพศนั้นพบวาในแทบทุกสังคม ไมวาจะ
ดวยวิถีการผลิตแบบใดก็ตาม ผูหญิงตองทํางานหนักมากกวาผูชาย ในขณะที่สิทธิอํานาจตางๆ
กลับไดรับนอยกวา ยศ  สันตสมบัติ ไดกลาวถึงการแบงแยกงานตามเพศวา “ผูหญิงในแทบทุก
สังคมทั่วโลกไดรับมอบหมายภารกิจประจําวันอันหนักอ้ึง ในสังคมชนเผา ผูหญิงเปนผูที่ทํางานใน
ไรนา เก็บเกี่ยวพืชผล ผาฟน หุงหาอาหาร ดูแลบานเรือน และเลี้ยงดูลูก  ในขณะที่ผูชายทําหนาที่
ลาสัตวหรือเลี้ยงสัตวเปนหนาที่หลักเพียงอยางเดียว  และจะมีเวลาวางสําหรับการพักผอนมาก
กวาผูหญิง  ในสังคมเกษตรกรรมและแมแตในสังคมอุตสาหกรรมก็เชนเดียวกัน ผูหญิงทํางานเทา
เทียมและบอยครั้งมากกวาผูชาย  แตผูหญิงก็มักจะถูกขนานนามวาเปนแมบานแมเรือน ในขณะที่
ผูชายเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว และเปนผูสมควรมีสิทธิอํานาจในการเปนหัวหนาครอบครัว” (ยศ
สันตสมบัติ 2537 : 124)  เรามักจะพบวาการจดัแบงวางานใดเหมาะสมกับความเปนเพศใดนั้นมัก
จะมีความเชื่อมโยงกับความเปนเพศทางชีววิทยา ตัวอยางเชนการกลาวถึง สัญชาตญาณความ
เปนแมวาเปนสิ่งที่มีในผูหญิงทุกคน  Barbara Rogers กลาวถึงประเด็นการแบงแยกงานตามเพศ
วา แมการแบงแยกงานตามเพศในทางวัฒนธรรมมักจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความเปนเพศ
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ในทางชีววิทยา แตก็มิไดหมายความวาจะเปนความสัมพันธที่สมบูรณ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ซึ่งก็หมายความวาการกลาวถึงการแบงงานตามเพศนี้เปนการกลาวถึงการแบงงานตามเพศที่ถูก
กําหนดโดยสังคม วัฒนธรรมมากกวาในทางชีววิทยา ดังที่ Margaret Mead ชี้ใหเห็นถึงตัวแบบ
ทางวัฒนธรรมหรือทางจิตวิทยาที่หลากหลายซึ่งผูกโยงกับบทบาทตามเพศที่วาบุคลิกลักษณะของ
ผูหญิงในสังคมหนึ่ง ก็อาจพบไดวาเปนลักษณะของผูชายในอีกสังคมหนึ่ง (Barbara  Rogers
1980)

การแบงแยกงานตามเพศนั้นถูกนําเสนอวามีความสัมพันธตอการกดขี่ผูหญิง
         ผูหญิงถูกกําหนดดวยการแบงงานทําตามเพศ ที่แฝงดวยระบบอํานาจของสังคมชายเปน
ใหญ ซึ่งนําไปสูการกําหนดบทบาทของผูหญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการยังชีพ
มากกวาเพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ เพราะบทบาทการทํางานของผูหญิงไมอยูในขายของ
การประกอบอาชีพ เชน การดูแลเด็ก ครอบครัว การผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (วิเศษ   
สุจินพรัหม  2545 : 1)    

ไฮดิ  ฮารตมัน (Heidi Hartmann) เสนอวา การแบงแยกงานตามเพศ เปนสาเหตุหลัก
ที่ทําใหผูหญิงถูกกดขี่ การแบงแยกงานตามเพศ สถานะของผูหญิงในตลาดแรงงานปจจุบันเหลา
นี้เปนผลมาจากการดํารงอยูรวมกันอยางแนบแนนของระบบชายเปนใหญและระบบทุนนิยม ผู
หญิงถูกควบคุมโดยระบบชายเปนใหญผานทางการแบงแยกงานตามเพศ     ในทัศนะของ ฮารต
มันการแบงแยกงานตามเพศเปนกลไกพื้นฐานในสังคมทุนนิยมในการรักษาไวซึ่งความเหนือ กวา
ของผูชาย การสรางความเชื่อวาหนาที่หรืองานหลักของผูหญิงคืองานบานทําใหผูหญิงไดรับคา
จางแรงงานต่ําในตลาดแรงงาน ผูหญิงไมสามารถพึ่งตนเองได ตองพึ่งพิงผูชายซึ่งผลักดันใหผู
หญิงตองแตงงานและนําไปสูการทํางานบานและดูแลลูก ซึ่งทําใหสถานะของผูหญิงในตลาด แรง
งานดอยลง ดังนั้นการปลดปลอยผูหญิงตองตอสูกับทั้งระบบชายเปนใหญและทุนนิยม การ
เปล่ียนแปลงตองเปลี่ยนทั้งสถาบันตางๆ ทางสังคมในทางกวางและเปลี่ยนความเคยชินที่ฝงราก
ลึกของทั้งผูหญิงและผูชาย (Hartmann, Heidi 1979 : 208, อางถึงใน วารุณี  ภูริสินสิทธิ์ 2545 :
122 – 126)

ไอริส ยังจ (Iris Young) นักสตรีนิยมสายสังคมนิยมอีกทานหนึ่งเสนอวา
การวิเคราะหการแบงงานกันทําตามความเปนเพศสามารถใชอธิบายถึงจุดกําเนิดและการดํารง
ไวซึ่งความเปนรองของผูหญิงในโครงสรางทางสังคม ผูชายสามารถอยูในตําแหนงทางสถาบันที่
สูงกวา  ก็ตอเมื่อมีการจัดการความสัมพันธทางสังคมอันเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางแรงงานที่ทําให
ผูชายสามารถควบคุมและเขาถึงทรัพยากรในขณะที่ผูหญิงไมสามารถทําได (Young, Iris 1981,
อางถึงใน วารุณี  ภูริสินสิทธิ์ 2545 : 126 – 130)
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งานบาน  งานสาธารณะ
จากการนําเสนอใหวิเคราะหการแบงงานกันทําตามความเปนเพศ วาเปนสาเหตุที่มา

สําคัญหนึ่งของการกดขี่ผูหญิงจะพบวางานสําคัญที่ถูกระบุวาเปนงานของผูหญิง คืองานที่เรียก
รวมๆ วา “งานบาน” ความหมายของคําวางานบานในทางวิชาการนั้นถูกกําหนดนิยามไววา “งาน
บานเปนสถาบันที่เล็กที่สุด และเปนวิถีของกิจกรรมที่ถูกจัดการขึ้นอยางใกลชิดรอบๆ ตัวแม (หนึ่ง
หรือหลายคน) กับลูกๆ ของเธอ” (ปรานี  วงษเทศ  2534 : 20 ; กนกศักดิ์  แกวเทพ, บรรณาธิการ
2544 : 67)   งานบานประกอบไปดวยกิจกรรมหลักๆ คือ การใหกําเนิดและเลี้ยงดูเด็ก การหุงหา
อาหาร การทําความสะอาด กิจกรรมที่ถูกระบุวาเปนงานบานเหลานี้เปนกิจกรรมที่กระทําใน
ขอบเขตความสัมพันธทางสังคมที่เรียกวา “ครอบครัว” (อมรา  พงศาพิชญ, บรรณาธิการ 2529 :
56) ดังนั้นผูหญิง งานบาน ครอบครัวจึงเปนเรื่องที่ดําเนินควบคูกันไป

ปริมณฑลทางวัฒนธรรม (cultural sphere) สําหรับผูหญิงที่ถูกผกูโยงไวกับงานบาน
การดูแลครอบครัวก็คือ “ที่บาน” (home)  โดยมี “ที่สาธารณะ/ที่นอกบาน” (public) เปนปริมณฑล
ที่ถูกกําหนดใหคูขนานกันมาใหเปนพื้นที่สําหรับผูชาย “งานนอกบานหรือสาธารณะ หมายถึง กิจ
กรรมตางๆ สถาบัน และรูปแบบของความสัมพันธที่เชื่อมโยงกับ ตําแหนง องคกร หรือที่กลุมของ
แมและเด็กจะถูกรวมเขามาเปนกลุมยอยอีกทีหนึ่ง” (ปรานี  วงษเทศ 2534 : 20)  ซึ่งการแบง
ปริมณฑลทางวัฒนธรรมแบบทวิลักษณเชนนี้ สัมพันธกับการทําความเขาใจในเรื่องความสัมพันธ
เชิงอํานาจ (power relation) ระหวางผูหญิง ผูชาย

หลากหลายทัศนะสะทอนใหเห็นวา การแบงปริมณฑลทางวัฒนธรรมแบบทวิลักษณ
เชนนี้เปนการแบงที่มิไดมีแตความแตกตางระหวางกัน แตยังสะทอนถึงความสัมพันธเชิงอํานาจที่
ไมเทาเทียมคือมีการใชอํานาจครอบงําโดยที่โลกสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมทุนนิยม
(public world) จะมีอํานาจเหนือกวา และเปนตัวกําหนดทิศทางของโลกในบาน (private world)
(กนกศักดิ์  แกวเทพ, บรรณาธิการ 2544 : 92)

จากบทความ Woman, Culture, and Society : A Theoretical Overview   Michelle
Zimbalist Rosaldo ไดเสนอขอคิดวา

        การเนนบทบาทความเปนแมของผูหญิง  นําไปสูบทบาทที่ตรงกันขามที่พบอยูเปนสากลใน
โลกระหวางบทบาทที่ถูกจํากัดอยูกับงานบาน (domestic) กับบทบาทของงานที่เกี่ยวของกับสา
ธารณชนหรืองานนอกบาน (public) ซึ่งแนนอนที่เปนเรื่องของความไมเทาเทียมกัน เพราะการที่ผู
หญิงตองถูกจํากัดบทบาทอยูในแวดวงของงานบาน ทําใหไมมีโอกาสที่จะเขาถึงสิ่งที่เรียกวา
อํานาจ ชื่อเสียง และคานิยมทางวัฒนธรรมที่กลายเปนอภิสิทธิ์ของผูชายเทานั้น โรซัลโด เสนอขอ
คิดวาถาตราบใดที่ยังมีความไมสมดุลระหวางบทบาทของหญิงและชายดังกลาว การไดมาซึ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

อํานาจของผูหญิงก็จะถูกมองวาเปนสิ่งไมถูกตองตามกฎหมายหรือหลักการณเสมอ และวิถีทางที่
ผูหญิงจะไดรับการยอมรับ รวมทั้งความรูสึกทางคุณคาตาง ๆ ก็จะถูกหลอหลอมและจํากัดอยู
เฉพาะแตในโลกของงานบานที่ผูหญิงสัมพันธเกี่ยวของดวยเทานั้น” (ปรานี  วงษเทศ 2534 : 16)

การที่ผูหญิงถูกหลอหลอมใหตองแบกรับหนาที่กับการทํางานบานเปนหลัก ทําใหผู
หญิงตองเลือกทํางานที่สามารถใหเวลากับครอบครัวซึ่งมักจะเปนงานนอกระบบ ที่ไมถูกนับรวมใน
ภาคเศรษฐกิจซ่ึงเชื่อมโยงกับความไมแนนอนในเรื่องรายได และการไมไดรับสวัสดิการสังคมใดๆ
สําหรับผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมแบบครอบครัวไปสูการจาง
งานมีผลทําใหผูหญิงซึ่งแตเดิมมีโอกาสทํางานในไรนาไปพรอมๆ กับการดูแลลูกตองไดรับผล
กระทบ  นอกจากนี้สําหรับการจางงานในลักษณะอื่น เชน งานรับจางก็จะมีลักษณะที่เหมาะ
สําหรับสาวโสด ซึ่งไมมีภาระการเลี้ยงดูลูก (อมรา  พงศาพิชญ  2529 : 12)    กลาวไดวาสําหรับผู
หญิงไมวาจะชนชั้นใด สังคมใดลวนถูกนําไปผูกติดกับปริมณฑลงานบานที่ไดรับการใหคาไมเทา
เทียมกับปริมณฑลงานสาธารณะ และเปนเงื่อนไขสําคัญในการปดกั้นผูหญิงในการเขาถึงโอกาส
อํานาจที่เทาเทียมกับผูชาย

ผูหญิงกับการพัฒนา
หากเราพิจารณาการพัฒนาอยางมีมิติทางเพศ จะพบแงมุมที่นาสนใจเกี่ยวกับผล

กระทบที่มีตอผูหญิงซึ่งมีระดับที่แตกตาง และมิติที่หลากหลาย  ขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิง
เปนหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่มีบทบาทสําคัญในเวทีโลกอยางตอเนื่อง  ขอมูลจาก
งานศึกษาผูหญิงในการผลิตทางการเกษตรกับกระบวนการพัฒนามักพบวาผูหญิงไมไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากโครงการพัฒนา ขณะที่ผูชายไดรับประโยชนจากการเกษตรแผนใหม
กระบวนการพัฒนากลับสงผลใหบทบาท และสถานภาพของผูหญิงตกต่ําลงเปนสวนใหญเมื่อ
เทียบกับผูชาย ผูหญิงไมสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ ไมวาจะเปนเงินกู การฝกอบรมหรือ
เทคโนโลยีตางๆ  นักเศรษฐศาสตร นักวางแผนพัฒนามักมองขามคุณูปการของผูหญิง  ยอนกลับ
ไปในทศวรรษ 1980   จากสถานการณเศรษฐกิจระหวางประเทศเกิดภาวะวิกฤตหนี้สินประเทศ
ดอยพัฒนายากจนเพิ่มมากขึ้นเกิดสภาวะที่เรียกวา การทําใหผูหญิงยากจน “feminization of
poverty”  ซึ่งไดแกสภาวะที่โลกฝายใตคือประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศมีความยากจนเพิ่ม
มากขึ้น ผูชายตองออกจากบานไปหางานทําที่อ่ืน ขณะที่ผูหญิงหาเลี้ยงครอบครัวอยูที่บาน หรือ
อพยพหางานทํา บางก็ไปตางประเทศเขาสูวงจรการคาประเวณี เปนตน (วิระดา  สมสวัสด์ิ  2545
: 1 - 14)   อยางไรก็ตามกระทั่งสถานการณปจจุบันภาวะดอยโอกาส ความยากจนก็ยังเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นและอยูคูกับผูหญิงในประเทศโลกที่สาม
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วันทนา  ชีวะ ไดกลาวถึงผูหญิงในบทความ “Globalization and Poverty”  วาผูหญิงมี
ความสําคัญในฐานะที่เปนผูผลิตเปนผูจัดการอาหาร แตผูหญิงกลับไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปน
ผูไมไดทําการผลิต (nonproductive)       และเปนบุคคลที่ไมกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจ
(economically inactive) การลดคุณคาเกี่ยวกับงานของพวกผูหญิงลงมาและงานที่ทําในภาค
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน เปนผลเนื่องมาจากระบบคิดอันหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมาโดยนักทุนนิยมที่ผูชายเปน
ใหญ ผูหญิงอยูตรงขามกับการพัฒนาที่เปนการขับเคลื่อนของตลาดกระแสหลัก  (วันทนา  ชีวะ
2544 : 1- 9)

อมรา  พงศาพิชญ วิจารณแผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อสํารวจตําแหนงแหงที่ของสตรีศึกษาพบความแตกตาง การปรับเปลี่ยนของนโยบายที่มีตอการ
พัฒนาผูหญิงในแตละแผนฯ  จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1และฉบับที่ 2  พบวารัฐบาลไมไดใหความ
สําคัญกับแผนพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมเริ่มมีในแผนพัฒนาฉบับที่ 3 ซึ่งใหความสําคัญกับ
ปญหาประชากร และการวางแผนครอบครัวนํามาสูการใหความสําคัญกับผูหญิงในฐานะที่มีบท
บาทสําคัญในการวางแผนครอบครัว ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 4  อมราอางขอวิจารณของสุชีรา  ตัน
ชัยนันทที่วิจารณถึงความสับสนของนักวางแผนที่มีตอนโยบายการพัฒนาผูหญิง กลาวคือขณะที่
เนื้อหาของแผนไดกลาวถึงปญหาวาผูหญิงนั้นยังมีสถานะดอยกวาผูชาย  แตทวากิจกรรม แผน
งานกลับไปใหความสําคัญกับการอบรมผูหญิงดวยหลักสูตรที่เนนหนักไปในเรื่องอาหาร และ
โภชนาการ อุตสาหกรรมในครอบครัว รวมถึงมีการฝกอบรมเยาวสตรีใหเปนกุลสตรีไทย ซึ่งผู
วิจารณใหความเห็นวากิจกรรม แผนงานเชนนี้ดูเหมือนจะเปนแนวทางที่ยิ่งตอกย้ําใหผูหญิงยอม
รับสถานะที่ดอยกวาชาย และยกยองใหผูชายเปนผูกําหนดวิถีชีวิตผูหญิงตอไป ซึ่งนาจะเปนแนว
ทางที่เปนการเสริมใหปญหาสถานะที่ไมเทาเทียมนี้รุนแรงยิ่งขึ้น  สําหรับแผนพัฒนาสตรีในแผน
พัฒนาฉบับที่ 5 มีขอวิจารณวาการใหความสําคัญกับการเพิ่มรายได การมีแผนงานอบรมอาชีพ
การขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพของสตรีเพื่อใหไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้นตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นั้นทําใหผูหญิงมีความรับผิดชอบและมีโอกาสในการทํางานนอก
บานเพิ่มข้ึน แตขณะเดียวกันงานบานก็ยังเปนงานของผูหญิง จึงเปนการเพิ่มภาระใหกับผูหญิงให
ตองทํางานหนักขึ้นกวาเดิม สําหรับแผนพัฒนาฉบับที่ 6    ที่มุงเนนในการปรับสถานภาพผูหญิง
เปนประเด็นหลัก และไดเสนอลักษณะอันพึงประสงคของสตรีไว 3 ประการ คือ หนึ่งคุณลักษณะ
สวนตัวประกอบดวย การมีความรู มีสิทธิและโอกาสที่จะแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มี
พลานามัยสมบูรณ  สองคุณลักษณะเกี่ยวกับชีวิตเพศและครอบครัว ประกอบดวยการลบลางคา
นิยมทวิมาตรฐาน เนนความรัก ความกลมเกลียว มีการแบงภาระงานบานจากสตรี และสามคุณ
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ลักษณะดานการมีสวนรวมและการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ มีเวลาวางพักผอน มีสวนรวมใน
การกําหนดทัศนคติ คานิยม มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน (อมรา  พงศาพิชญ 2529 : 7)

แนวคิดและงานศึกษามานุษยวิทยานคร การศึกษาชุมชนเมือง
จากจุดเริ่มตนของสาขามานุษยวิทยาที่ทําการศึกษาสังคมอื่นที่ไมใชตะวันตก อันมี

ลักษณะเปนชุมชนขนาดเล็ก แยกตัวโดดเดี่ยวเพื่อทําความเขาใจชุมชนแบบองครวม (holistic
view) ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) การ
ใชชีวิตอยูกิน พักอาศัย เก็บขอมูลเชิงประจักษ (empirical data) ที่ละเอียด ลึกซึ้ง มาสูการเขามา
มีบทบาทในการศึกษาชุมชนในนคร อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองพรอมๆ กับที่ชุมชนแบบ
ดั้งเดิมที่เคยเปนสนามในการศึกษาทางมานุษยวิทยาถูกรุกรานจากความเจริญภายนอก กลายมา
เปนสังคมที่ซับซอนขึ้น  ดวยความเติบโตของเมืองเกิดความซับซอนของปญหาสังคมนักคิดจาก
สาขาตางๆ ไดเขามามีสวนในการเสนอแนวคิด ตัวแบบที่จะนํามาใชอธิบาย และแกปญหาอัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองดังกลาว

ตัวอยางแนวคิดหรือตัวแบบที่ถูกนํามาใชในการศึกษาเมือง   ในชวงแรกๆ อันมีลักษณะ
เปนการแบงขั้วสองขั้วที่แตกตางกันระหวางเมืองกับชนบทเชน แนวคิดของ Ferdinand Tonnies
ซึ่งสรางตัวแบบของชุมชน 2 ประเภท คือ Gemeinschaft (Community) คือ สังคมชนบท กับ
Gesellschaft (Society) คือ สังคมนคร   Emile Durkheim นําเสนอแนวคิดการจัดระเบียบสังคม
ในรูป mechamical solidarity วาเปนสังคมที่สมาชิกมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน การแบง
งานเปนแบบงายๆ สังคมมีขนาดเล็ก ความผูกพันอยูบนรากฐานของความเชื่อทางศาสนา ที่เนน
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (homogeneous) ซึ่งแสดงออกในสํานึกของความเขาใจรวมกัน
(collective conciousness) ไมเปดโอกาสใหปจเจกบุคคล (individual) มีความสําคัญ และอีกขั้ว
หนึ่งของแนวคิดการจัดระเบียบสังคมของ Durkheim ก็คือ การจัดระเบียบสังคมในรูป organic
solidarity  Durkheim อธิบายวาในสถานการณที่มีคนมาอยูรวมกันมากขึ้น จําเปนตองมีการแบง
งานกันทําที่ซับซอนและหลากหลายตามความชํานาญเฉพาะอยาง (specialization) ซึ่งทําใหทุก
คนตองพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เขาสูรูปแบบที่ซับซอนของการแบง
งานกันทําและการพึ่งพากัน (specialization and interdependance) จะเกิดภาวะไรบรรทัดฐาน
(anomie) บุคคลจะรูสึกแปลกแยกจากสังคม ขาดที่พึ่งทางใจ ภาวะเชนนี้จะเกิดอยูเพียงชั่วระยะ
เวลาหนึ่งเทานั้น เมื่อสังคมเขาสูภาวะ organic solidarity อยางสมบูรณแลว ความสงบสุขก็จะ
เกิดอีกครั้งหนึ่ง (ปรีชา  คุวินทรพันธุ, อางถึงใน อารง  สุทธาศาสน, บรรณาธิการ 2544 : 72 - 83)
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การสรางตัวแบบ (model)  2 ข้ัวที่แตกตางกันระหวางนครกับชนบทแมจะไมสามารถ
พบลักษณะสังคมที่มีสภาพแตกตางกันอยางสิ้นเชิงตามตัวแบบที่นักคิดนําเสนอก็ตาม แตก็กลาว
ไดวาการจัดจําแนกเชนนี้ชวยจัดระเบียบทางความคิด และสามารถใชเปนกรอบในการศึกษาได
ระดับหนึ่ง  อยางไรก็ตามการศึกษามานุษยวิทยานครในกาลตอๆ มาคอนขางซับซอนและมีความ
หลากหลายขึ้น มีความสนใจวิถีชีวิตของผูคนในนครที่แตกตางกลุมมากขึ้น ไมวาจะเปนการศึกษา
กลุมคนยากจน คนดอยโอกาส เชนคนที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด คนใตสะพาน ศึกษาความเปน
กลุมชาติพันธุในเมือง ศกึษากลุมอาชีพ หรือมองในแงพื้นที่ การศึกษายานตางๆ ในนคร หรือการ
ใชพื้นที่สาธารณะของคนเมือง เกิดขอคนพบวัฒนธรรมยอย (subculture) ที่หลากหลาย การ
ศึกษาโดยรวมก็จะวิเคราะหทั้งในเชิงวัฒนธรรม (Cultural Approach)  คือพิจารณาไปที่ประสบ
การณ แบบแผนวิถีชีวิต คานิยม  และการวิเคราะหเชิงโครงสราง (Structural Approach) คือการ
มองในประเด็นโครงสรางสังคม ความสัมพันธทางสังคมของคนกลุมตางๆ ที่มีทั้งการ
ประนีประนอม การแขงขันตอสู  นอกจากนี้ก็ยังมีความพยายามในการศึกษามานุษยวิทยานคร
นอกกรอบแนวคิดเชิงโครงสรางเชนการศึกษาในเชิงวาทกรรม การตีความซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยเปด
มุมมองใหมๆ ในการศึกษามานุษยวิทยานคร

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก การขยายตัวของเมือง
การลดลงของสังคม ชุมชนแบบดั้งเดิมนํามาสูบทบาทที่มากขึ้นของการศึกษาเมืองดวยแนวความ
คิดจากหลากหลายสาขาวิชารวมไปถึงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดังที่ไดกลาวมาแลว ในการ
ศึกษาครั้งนี้จะนํากรอบการศึกษามานุษยวิทยาเมืองมาใชเปนแนวทางในการเก็บขอมูลภาคสนาม
และการวิเคราะหเนื่องจากเปนความเกี่ยวโยงโดยตรงทั้งในแงของพื้นที่ในการศึกษาและประเด็นที่
ตองการทําความเขาใจซึ่งหลักๆ ก็คือ ชุมชนแออัด ผูคนในชุมชนแออัด วิถีชีวิตของคนในสังคม
เนนไปที่คนจน คนดอยโอกาส รวมไปถึงความสัมพันธทางสังคมของบุคคลกลุมตางๆ

ชุมชนแออัด  ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัย
ตัวอยางแนวคิด และงานศึกษาเมืองที่สะทอนถึงความหลากหลายซึ่งพบจากการทบ

ทวนวรรณกรรมโดยมีจุดเนนไปที่งานศึกษาชุมชนแออัด โดยเฉพาะงานศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ปญหาของชุมชนแออัด และความมั่นคงในเรื่องที่อยูอาศัยมากไปกวางานศึกษาวิถีชีวิตเมืองในรูป
แบบอื่นๆ มีดังตอไปนี้

พัทยา  สายหู กลาวถึงสภาพเมืองในสังคมไทยวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมือง
ผานกระบวนการทางสังคมเปนผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธเชิงโครงสรางเปนประการสําคัญ 
โครงสรางนี้แบงออกไดเปนสองสวนใหญๆ คือ ประการแรกโครงสรางที่ถูกกําหนดผานกระบวน
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การของการจัดการเมือง ซึ่งไดแก ระบบการปกครองแบบเทศบาลและหนวยทางสังคมตางๆ ที่ถูก
แบงหนาที่ไวอยางชัดเจน โครงสรางประการแรกนี้จะสงผลโดยตรงตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ของเมือง และนโยบายในการพัฒนาและวางแผนเพื่อควบคุมเมืองในดานตางๆ  ประการที่สอง คือ
โครงสรางของกลุมคนในเมืองที่แสดงใหเห็นรูปแบบชีวิตของคนเมืองของสังคมกรุงเทพฯ ซึ่งเกิด
จากเงื่อนไขทางประวัติศาสตรนับแตตอนตนกรุงรัตนโกสินทร ที่มีการผสมผสานระหวางชาวไทย
ชาวจีน และชาวตะวันตก จนทําใหเกิดลักษณะกลุมของคนเมืองในกรุงเทพฯ ข้ึน  โดยประกอบ
ดวยกลุมคน 3 ประเภทคือ

1.  กลุมคนเมืองแบบอิงจารีต (traditional style) ไดแกพวกชนชั้นปกครองและเจานาย
ที่ยังคงมีแบบแผนชีวิตตามแบบจารีตนิยมหรือตามกฎเกณฑของระเบียบประเพณี

2.  กลุมคนเมืองแบบอิงตะวันตก (european style) ไดแกพวกกลุมชนช้ันสูงและคน
ไทยเชื้อสายจีนที่มีฐานะดี ซึ่งจะไดแบบแผนชีวิตมาจากชาวตะวันตก  ที่มีการติดตอคาขายรวมกัน

3.  กลุมคนเมืองแบบอิงแรงงานจีน (chinese style) ไดแกกลุมชนช้ันแรงงานซึ่งเปน
ชาวจีนอพยพเขามาทํางานและตั้งหลักแหลงอยูในเมือง

ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้น และสงผลตอรูปแบบชีวิตของคนในเมืองเกิดขึ้น
จากกระบวนการในการติดตอกับตะวันตก ซึ่งนําไปสูการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิต และ
คานิยม ทําใหคนรุนใหมในกรุงเทพฯ มีแบบแผนชีวิตของคนเมืองที่แตกตางไปจากโครงสรางของ
กลุมคนและวิธีคิดแบบเดิมๆ ความเปลี่ยนแปลงของเมืองในชวงนี้นําไปสูความขัดแยงระหวาง
จารีตนิยมและความทันสมัยแบบตะวันตกซึ่งนําไปสูภาพกวางคือสังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมแบบ
เกษตรกรรมไปสูสังคมแบบอุตสาหกรรม (พัทยา  สายหู, อางถึงใน พิเชฐ สายพันธ 2543 : 3 - 4)

จากขอเสนอของพัทยา สายหู สะทอนใหเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพฯ ภาพของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรมดวยอิทธิ
พลของการจัดการเมือง นโยบายและการวางแผนซึ่งกระทบตอสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
เมือง โครงสรางของกลุมคนอันสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร  ซึ่งปริตตา เฉลิมเผา
กออนันตกูล ไดใหความคิดเห็นในทํานองเดียวกันคือ การมองกระบวนการทางสังคมที่เปล่ียน
แปลงจากเมืองเกษตรกรรมมาสูเมืองแบบอุตสาหกรรม การพิจารณาวาการขยายตัวของพื้นที่
เมืองและจํานวนประชากรเปนผลมาจากกระบวนการทางเศรษฐกิจ และการลงทุนซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงตอลักษณะทางสังคม ของคนที่อาศัยในกรุงเทพฯ (ปริตตา เฉลิมเผา     กออนันตกูล, อาง
ถึงใน พิเชฐ  สายพันธ 2543 : 4) ขอเสนอดังที่กลาวมาจะถูกนํามาใชเปนกรอบในการมองความ
เปล่ียนแปลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนที่จะทําการศึกษาเพื่อความเขาใจพัฒนาการของเมือง
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อันเปนผลมาจากทั้งนโยบาย การจัดการ การปรับเปลี่ยนของกลุมคนตามบริบททางสังคม วัฒน
ธรรม

คําจํากัดความชุมชนแออัด
ชุมชนแออัดเปนพื้นที่ เปนประเด็นสําคัญอันดับตนในการศึกษาเมือง มีผูใหคําจํากัด

ความไวหลากหลาย คําวาชุมชนแออัดถูกบัญญัติข้ึนมาใชแทนคําวา “สลัม” ซึ่งเปนคําที่มีความ
หมายในเชิงต่ําตอย  ถูกมองวาเปน แหลงเสื่อมโทรม บริเวณวิบัติ แหลงอบายมุข รอยดางในเมือง
เทวดา (โสภณ  พรโชคชัย 2520, อางถึงใน อคิน  รพีพัฒน  2542 : 127) คําวา ชุมชนแออัดถูกนํา
มาใชแทนคําวาสลัม โดยผานการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการในป 2525 ตัวอยาง
คําจํากัดความของชุมชนแออัดโดยหนวยงานตางๆ เชน

         กระทรวงมหาดไทยใหคําจํากัดความวา ชุมชนแออัดหมายถึงสภาพเคหะสถานหรือ
บริเวณที่พักอาศัย ที่ประกอบดวยอาคารเกาแกชํารุดทรุดโทรม มีบริเวณที่สกปรกรกรุงรัง ประชา
ชนอยูกันอยางแออัดผิดสุขลักษณะ ต่ํากวามาตรฐานสมควร จนไมอาจอยูแบบครอบครัวตาม
ปกติวิสัยมนุษย ทําใหไมปลอดภัยในดานสุขวิทยาและอนามัย  ชุมชนแออัดตามคํานิยามของ
การเคหะแหงชาติ หมายถึง ชุมชนที่สวนใหญมีอาคารหนาแนนไรระเบียบและชํารุดทรุดโทรม
ประชาชนอยูกันอยางแออัด มีสภาพแวดลอมไมเหมาะ สมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผูอยูอาศัยและเปนชุมชนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
(ปราณี  พนมเริงไชย 2532 : 35)

อาจจะกลาวโดยสรุปไดวาเมื่อกลาวถึง “ชุมชนแออัด” จะเปนการพูดถึง ที่อยูอาศัยซึ่งมี
สภาพที่ทรุดโทรม ต่ํากวามาตรฐาน

เกณฑหลักๆ ในการพิจารณาวาชุมชนใดหรือสภาพที่อยูอาศัยลักษณะใดจัดวาเปน
สลัมหรือชุมชนแออัดนั้นจะประกอบไปดวยเกณฑในเรื่องของความหนาแนน แออัดของบานเรือน
ลักษณะการปลูกสรางที่ไมเปนระเบียบ ไมมีแบบแผน ไมมีความคงทนถาวร เร่ืองของสภาวะแวด
ลอมและสุขาภิบาลไมดี เกณฑตอไปคือในเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่ไมทั่วถึงหรือไมมี และเกณฑ
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเร่ืองสิทธิในที่ดิน (อคิน  รพีพัฒน 2542 : 127 - 128)

จากคําจํากัดความดังที่ไดกลาวขางตน จะเห็นถึงการเนนไปที่สภาพเชิงกายภาพของ
ชุมชนแออัด และจากคําจํากัดความในเชิงกายภาพดังกลาวยังถูกนําไปเชื่อมโยงกับความเชื่อ ทัศ
นคติที่วาชุมชนแออัดเปนพื้นที่ซึ่งไมเหมาะแกการอยูอาศัย มีความอันตราย ไมปลอดภัย และจาก
ความเห็นตอชุมชนแออัดเชนนี้จึงมีความเกี่ยวโยงกับนโยบาย การจัดการที่มีตอชุมชนแออัด
นโยบาย การจัดการที่สําคัญหนึ่งก็คือการไลร้ือชุมชนแออัด

การไลรื้อชุมชนแออัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24

ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยอันนํามาสูการไลร้ือชุมชนแออัดนับเปนปญหาของ
เมืองในทุกมุมโลก

        วารสาร Forced Evictions and Housing Right Abused in Asia รายงานสถานการณ
การไลร้ือชุมชนแออัดในประเทศมาเลเซียวา ในทศวรรษที่ 90 (พ.ศ. 2533 - 2543) ความเคลื่อน
ไหวที่จะขจัดชุมชนในพื้นที่บุกรุกเริ่มมีความจริงจังมากขึ้น  เทศบาลกรุงกัวลาลัมเปอรและมลรัฐ
เซลังงอมีความตั้งใจอยางแนวแนในการกําจัดถิ่นอาศัยของผูบุกรุกใหหมดไปภายในป พ.ศ.
2545  ขอมูลจาก Housing by People in Asia ฉบับตุลาคม 2540    Akiko Tagawa รายงาน
ถึงกรณีการตอสูเร่ืองไลที่ของชุมชนชาวเกาหลี จํานวน 80 ครอบครัว ในอุโทโร (Utoro) หางจาก
กรุงเกียวโตไปนิดหนอย ซึ่งตั้งถิ่นฐานของตนเองมานานกวา 50 ป    (กลุมปฏิบัตงิานคนจนเมือง
2546 : 107 - 132)

หวนกลับมาที่กรุงเทพฯ ก็เชนเดียวกันกระแสขาวการไลร้ือชุมชนเกิดขึ้นเปนระยะๆ
เชน  กระแสการรื้อยายชุมชนทาเตียนตามแผนแมบทโครงการปรับปรุงบริเวณทาเตียน (สมพงค
พรมสะอาด  2544 : 59 - 69) หรือกรณีไมนานมานี้กับขาวการไลร้ือชุมชนบริเวณปอมมหากาฬ
เปนตน

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูอยูอาศัยในชุมชนแออัด ตามรายงานสถานการณที่
อยูอาศัย ป 2539 พบวาปญหาหลักของชุมชนแออัด คือ ความไมมั่นคงในการอยูอาศัยซึ่งเกิดจาก
การไลร้ือโดยเจาของที่ดินทั้งเอกชนและรัฐเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย (ปราโมทย  ชวาลา 2542 :
2) จะเห็นไดวาจากโครงการตางๆ ตามนโยบายการพัฒนาลวนมีทาทีที่ไมเปนมิตรตอกลุมคนใน
ชุมชนแออัดคือความเห็นที่วาการใชที่ดินใหเปนที่อยูอาศัย เปนการใชที่ดินที่ไมเหมาะสมเปนการ
ใชที่ดินที่ไมมีประสิทธิภาพ การถูกไลร้ือมักจะสัมพันธกับการผุดขึ้นของโครงการตางๆ ตามทิศทาง
การพัฒนา จากการสรุปสถานการณของสังคมไทยป 2541 เกี่ยวกับสถานการณชุมชนแออัดโดย
องคกรพัฒนาเอกชนพบวาจากเดิมที่องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานชุมชนแออัดนั้นเคยประเมินวา
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะทําใหสถานการณการไลร้ือชุมชนแออัดลดนอยลง กลับพบวาในความ
เปนจริงจากวิกฤตเศรษฐกิจนั้นกลับทําใหการไลร้ือชุมชนแออัดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากความ
ตองการใชที่ดินของเจาของที่ดินทั้งที่เปนภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ (วิภาพันธ  กอเกียรติขจร 2542 :
59)

มีความเห็นที่ตรงกันจากนักวิชาการหลายทานวากลุมคนที่ประสบปญหาการไลร้ือ คือ
กลุมคนจน นิยามคนจนจากบทความ “ใครจนยกมือข้ึน” โดยนิธิ  เอียวศรีวงศ กลาวอางอิงความ
หมายของคนจนจากงานวิจัยเรื่อง “รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมของวิกฤตเศรษฐกิจ
ในภาคใตของประเทศไทย” คําตอบตอคําถามที่วา ใครคือคนจน ? โดยชาวบานก็คือ “การไมมี
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สตางค มีหนี้สิน ไมมีที่ดินหรือมีนอยเกินไป สภาพบานเรือนและความเปนอยูย่ําแย ไมมีงาน
ประจําตองรับจางรายวัน หาเชากินค่ํา หรือยิ่งไปกวานั้น ทํางานวันนี้ แตกินไปตั้งเมื่อวานแลว ลูก
หยุดเรียน ข้ีเมาขี้ไพ และนาสงสาร” (นิธิ  เอียวศรีวงศ  2543 : 7 - 8)  นิธิใหทัศนะวาการนิยาม
ความยากจนของชาวบานนั้นสะทอนสาเหตุแหงความยากจนซึ่งลวนเปนสาเหตุเชิงโครงสราง เชน
การขาดปจจัยการผลิต ปญหาการจัดการทรัพยากร

จากงานศึกษาชุมชนแออัดสะทอนถึง ความสัมพันธระหวางกระบวนการสรางความ
หมายในทางลบแกชุมชนแออัด การเก็งกําไรที่ดิน และสถานการณการไลร้ือ ความหลากหลาย
ของความเปนชุมชนภายใตคําวาชุมชนแออัดนั้นอคิน  รพีพัฒนกลาววา “ความจริงแลวความ
เหมือนกันในแงคุณภาพทางสังคมของชุมชนแออัด ก็มีอยูอยางเดียวคือ เปนพื้นที่รวมของผูดอย
โอกาส และถูกเอารัดเอาเปรียบในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน 20 - 30 ปที่แลวมา” (อคิน
รพีพัฒน 2542 : 25) ทัศนะเชนนี้เปนความหมายของสลัมหรือชุมชนแออัดในทํานองเดียวกันกับ
การใหความหมายโดยองคกรพัฒนาเอกชนที่วา สลัม หรือ ชุมชนแออัด คือ แหลงที่อยูอาศัยราคา
ถูกของคนจนในเมืองที่ไมสามารถเขาถึงที่อยูอาศัยตามกลไกตลาดทั่วไป ดังนั้นกลาวไดวามีความ
สัมพันธกันระหวางความเปนคนจน เปนผูดอยโอกาส กับสถานการณการถูกไลร้ือที่อยูอาศัย

คําสัมภาษณของครูประทีป  อ้ึงทรงธรรมที่วา “การดํารงอยูของสลัมเปนอาการไขของ
สังคม ที่มาของอาการนี้คือ ความยากจนคนจนจํานวนมากตองตอสูเพื่อใหอยูรอดในกรุงเทพฯ
การไลที่เปนเพียงการแกไขที่อาการ  แตไมไดแกไขที่สมุหฐานแตอยางใด” (อคิน  รพีพัฒน 2541 :
373)

ในทํานองเดียวกันคําสัมภาษณความคิดเห็นตอกรณีการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร โดย
มีกระแสการรื้อยายชุมชนทาเตียนและเหตุผลหนึ่งในโครงการดังกลาว คือการเปดมุมมองเชื่อม
ประวัติศาสตรระหวางวัดโพธิ์กับวัดอรุณ ศรีศักร  วัลลิโภดมใหสัมภาษณตอขอซักถามนี้วา

          วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ มันไมจําเปนตองเชื่อมกันหรอก เพราะมันเห็นกันแลว แตส่ิงที่ค้ําวัด
อรุณฯ ใหนาเกลียดคือพวกคอนโดตางๆ สูงๆ นั่นนะ นาเกลียดกวานี้อีก ทําไมไมไปทําละ รังแก
แตคนจน คนรวยคุณก็ยอมใหเขา ทัศนียภาพสองฝงน้ําเจาพระยาของกรุงเทพฯกับธนบุรีมันเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะกรุงเทพฯ มันเติบโตขึ้นตรงนั้น แกนมันอยูทั้งสองฝงน้ํา แตเราเลือก
อนุรักษฝงนี้ แลวบอกเปนเกาะรัตนโกสินทรมันก็ขัดกับประวัติศาสตรกรุงเทพฯ อยูแลว แลวจะ
พูดเอาวัดโพธิ์ วัดอรุณฯเปนขออาง เราตองดูสองฝงน้ํานี้วามันสมดุลอยางใด ไอพวกตึกราม
ใหญๆ เหลานั้นซึ่งมันเปนสมัยใหมเปนทัศนะอุจาดตองรื้อออกไป รังแกไดแตคนจนเทานั้นเอง
(สมพงค พรมสะอาด 2544 : 68)

บัณฑร  ออนดํา นักวิชาการที่คลุกคลีกับการแกปญหาคนจน กลาววา
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         เกิดเปนคนไทยนี้แปลก ถาเปนคนจนจะถูกไลที่หมด ไมวาจะเปนคนริมคลอง คนในชุมชน
แออัด ชาวเขา ชาวชนบท เหมือนกับวาคนจนตองเชาประเทศอยู ดังนั้นแนวทางการพัฒนาที่ถูก
ทิศทาง ตองถือคนเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งคนจน แผนพัฒนาใดก็ตามที่ไมเอาคนจนซึ่งเปน
คนสวนใหญของสังคมเปนแกนหลักก็ใชไมได กรณีคนริมคลองก็เชนกันรัฐไมควรยึดถือตัวบท
กฎหมายเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงขอมูล ขอเท็จจริงที่เปนอยูมาเปนประเด็นหลัก รัฐตอง
มีขอมูลเพียงพอและกลาพอที่จะเสนอใหมีการแกไขกฎหมายที่ไมสอดคลองไมเหมาะสม (สุ
วัฒน คงแปน, บรรณาธิการ  2545 : 93)

สมสุข  บุญญะบัญชา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ใหความเห็นวา       
        แนวความคิดในการพัฒนาคนจนของทุกหนวยงานไมไดขัดแยงมากเหมือนในอดีต มีความ
เขาใจกันมากขึ้น เพียงแตแตละหนวยงานมีขอจํากัดบางอยางในการทํางาน ซึ่งขอเท็จจริงที่ปรา
กฎอยูสําหรับชาวชุมชนแออัดก็คือความจน ความดอยโอกาส ความไมม่ันคงในรายไดและที่อยู
อาศัย  ทางแกก็คือทําอยางไรใหคนจนซึ่งเปนคนไทยเหมือนกับเรา สามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีศักดิ์ศรี จริงๆ แลวชาวชุมชนมีพลังมหาศาลในการชวยเหลือตนเอง หลายชุมชนมีกิจกรรม
หลายชนิด ประเด็นสําคัญก็คือ แตละหนวยงานจะเขาไปสนับสนุนพวกเขาใหมีชีวิตความเปน
อยูที่ดีขึ้นไดอยางไร (สุวัฒน  คงแปน, บรรณาธิการ 2545 : 93 - 94)

ส่ิงที่นาจะเปนประเด็นที่สําคัญกับการกลาวถึงคนจนกับการไลร้ือที่อยูอาศัยจากทัศนะ
ของหลายๆ ทานขางตนคือ การเรียกรองใหปรับทาที ทัศนะตอคนจน การทําความเขาใจดวยขอ
มูล ขอเท็จจริง  การพิจารณาในดานศักยภาพในการจัดการปญหาของคนในชุมชน ซึ่งขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของเริ่มปรากฎใหเห็นอยางตอเนื่อง ตัวอยางที่คอนขางเปนรูปธรรมของการ
เคลื่อนไหวในเรื่องความมั่นคงในที่อยูอาศัย เชน การรวมกลุมเพื่อเรียกรองสิทธิในเรื่องที่อยูอาศัย
ของคนใตสะพานทั่วกรุงเทพฯ การปรับภูมิทัศนชุมชน การรวมตัวกันสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา
โดยดําเนินโครงการเพื่อแกปญหาในชุมชนเพื่อเปลี่ยนจากภาพลักษณ ที่ถูกสรางเดิมวาเปนปญหา
ตอเมืองมาสูคําอธิบายใหมที่วาคนจนสามารถอยูรวมกับเมืองได

แมสถานการณการไลร้ือชุมชนแออัดยังไมจบลงก็ตาม แตทวาทางออกตอการแก
ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยก็กลาวไดวา ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิถีชีวิต
ตนเองมากขึ้น การเขามามีสวนรวมเคลื่อนไหวในแตละกระบวนการตั้งแตการรับขาวสาร การจัด
ตั้งองคกรชุมชน การประสานงานเครือขาย การเจรจาตอรอง การเรียนรู การเขารวมกิจกรรมในขั้น
ตอนตางๆ ของกระบวนการ สะทอนใหเห็นในงานศึกษาชุมชนในระยะหลัง ดังตัวอยางงานวิจัยตอ
ไปนี้

แสงจันทร  เมธาตระกูลศึกษาผูหญิงในกระบวนการเคลื่อนยายชุมชนทับแกว เขตราช
เทวี โดยมีวัตถุประสงคคือการทําความเขาใจบทบาทที่ผูหญิงเลือกทําในกระบวนการรื้อยายชุมชน
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และวัตถุประสงคอีกประการหนึ่งคือการศึกษาปจจัย เงื่อนไขการมีสวนรวมของผูหญิงในชุมชน
จากงานศึกษาพบวาผูหญิงในชุมชนไดเขาไปมีบทบาทในขั้นตอนตางๆ ของการรื้อยายทั้งบทบาท
ที่เปนทางการและไมเปนทางการซึ่งบทบาทเหลานี้สอดคลองกับรูปแบบ และวิถีการดําเนินชีวิต
ของผูหญิง  สําหรับปจจัยหรือเงื่อนไขการมีสวนรวมของผูหญิงตอกระบวนการเคลื่อนยายชุมชน
พบวามีอยู 2 ประการ คือ เงื่อนไขการมีประสบการณรวมในการตอสู และความรูสึกผูกพันใน
ความเปนบานของผูหญิง  ส่ิงที่สะทอนจากงานศึกษาของแสงจันทรนี้ไมใชเพียงแตการฉายภาพ
ความเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการสลัมตอปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัย แตยังเปนการ
ฉายภาพความเคลื่อนไหวทางสังคมของผูหญิงซึ่งมีศักยภาพ มีบทบาทในประเด็นซึ่งเกี่ยวของโดย
ตรงกับชีวิตของตนเองและครอบครัว  อยางไรก็ตามบทบาทที่วานี้ก็ยังเปนบทบาทในฐานะกอง
หนุนไมใชกองหนาของการเคลื่อนไหว และเปนบทบาทที่ถูกกําหนดวาเปนบทบาทตามประเพณี
ของผูหญิง (แสงจันทร  เมธาตระกูล  2543)

งานศึกษา “ชุมชนแออัด : การมีสวนรวมในการเคลื่อนยายชุมชนโดยชุมชน ศึกษา
กรณีชุมชนสันติธรรม เชียงใหม” ของ ทรงชัย  ทองปาน เปนงานศึกษาชุมชนแออัดที่มีวัตถุ
ประสงคในการศึกษา 2 ประการคือ การทําความเขาใจกับการเคลื่อนยายชุมชน และการทําความ
เขาใจกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนตอการเคลื่อนยายชุมชน จากงานศึกษาชวยสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการในการเคลื่อนยายชุมชนตั้งแตข้ันเตรียมตัว ข้ันตอรองเพื่อยืด
เวลา ข้ันตอนในการขอความชวยเหลือจากรัฐ และข้ันตอนการยาย ซึ่งชาวชุมชนมีสวนรวมในทุก
ข้ันตอนแตในระดับที่แตกตางกันไปในแตละขั้นตอนโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของอันประกอบดวยมูล
นิธิพัฒนาที่อยูอาศัย สํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง และการเคหะแหงชาติ (ทรงชัย  ทองปาน
2543)

นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับการแกปญหา เร่ืองความมั่นคงในที่อยูอาศัยที่เนน
การวิเคราะหไปที่การจัดตั้งสหกรณสําหรับการออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย เชน งานศึกษาโดย
พรรณทิพย  เพชรมาก  เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการแสวงหาที่ดินเพื่อสรางความมั่นคงในการอยู
อาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมใจพัฒนา ชุมชนออนนุช เขตพระโขนง
กทม.   (พรรณทิพย  เพชรมาก 2531)  งานศึกษาของสุรีพันธ  จําคําสอน เร่ืองประสบการณการ
แกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชนเมือง : กรณีศึกษาสหกรณเคหสถานพรพระรวงพัฒนาจํากัด (สุรีพันธ
จําคําสอน 2535)
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ขอตกลงเบื้องตน
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในกลุมผูหญิงในชุมชนแออัด ที่ไดรับผลกระทบจาก

การไลร้ือที่อยูอาศัย  อยางไรก็ตามดวยขอจํากัดที่ไมสามารถตามเก็บขอมูลจากผูหญิงกลุมที่ยาย
ออกไปจากชุมชนหลังจากการไลร้ือไดเนื่องจากการยายไมใชเปนการยายไปตั้งชุมชนใหม แตเปน
ในลักษณะตางคนตางแยกยายไปหาที่อยูอาศัยใหม  จึงสามารถเก็บขอมูลไดแตในกลุมผูหญิงที่
ยังไมร้ือยาย อีกทั้งหลายๆ ประเด็นเปนการสืบยอนไปที่ขอมูลในอดีตซึ่งเปนคําบอกเลาโดยไม
สามารถใชวิธีการสังเกตการณอ่ืนรวมดวย  อยางไรก็ตามการศึกษาชิ้นนี้ก็คาดหวังวาจะเปนภาพ
สะทอนในบางสวนของผูหญิงในชุมชนเมือง

ขอจํากัดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในชุมชนเมือง โดยมีจุดเนนในการวิเคราะหที่ผูหญิงใน

ชุมชน ปญหา อุปสรรคที่พบในการลงภาคสนามคือความไววางใจของคนในชุมชนซ่ึงนาจะมาจาก
สภาพความเปนชุมชนเมืองที่ผูคนคอนขางระมัดระวังตัวในการติดตอกับคนแปลกหนา ซึ่งผูศึกษา
ใชวิธีแกปญหาโดยเริ่มจากการหาผูใหขาวคนสําคัญ (key informant) ซึ่งเคยเปนประธานชุมชน
พาไปแนะนําตัว และนําทางในชวงแรกๆ และพยายามเขาไปรวมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น เชน งาน
ทิ้งกระจาดของชุมชน งานวันเด็ก เปนตน

นอกจากนี้ยังใชความเปนขาราชการของผูศึกษาเองเปนใบเบิกทาง ในการเขาไปทํา
ความรูจักกับผูใหขอมูล  อยางไรก็ตามขอนี้คงตองระมัดระวังในเรื่องของอัตลักษณของผูศึกษาซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอขอมูล โดยผูศึกษาจะเนนย้ําถึงสถานภาพการเปนนักศึกษาและเขาไปเก็บขอ
มูลนอกเวลางาน

ขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือเร่ืองของความปลอดภัยในการลงภาคสนาม เนื่องจากพื้นที่
ซึ่งทําการศึกษานั้นเปนชุมชนแออัดที่รายรอบไปดวยชุมชนแออัดอื่นซึ่งมีปญหาเรื่องของยาเสพติด 
อีกทั้งในชวงเวลาที่ทําการศึกษานี้ยังเคยมีปรากฎการเสียชีวิตของผูหญิงดวยคดีทางเพศนํา ไปสู
ขอจํากัดในการลงภาคสนามซึ่งผูศึกษาตองดําเนินการในชวงเวลากลางวันซึ่งคนพลุกพลาน เพื่อ
ความปลอดภัย

นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา
ชุมชนแออัด  -  คําวา ชุมชนแออัด หรือ crowded community ในภาษาอังกฤษถูกนํา

มาใชแทนที่คําวา สลัม (slum) ซึ่งหมายถึงแหลงเสื่อมโทรม ใหความหมายในเชิงต่ําตอย ผูอยู
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อาศัยรูสึกตนเปนคนชั้นลาง การเปลี่ยนมาใชคําวาชุมชนแออัดก็ดวยความพยายามที่จะลบภาพ
เชิงลบของสลัม อยางไรก็ตามความหมายของคําวา ชุมชนแออัดก็ยังถูกจํากัดความดวยเกณฑ
ทางกายภาพเปนหลัก คือ ความเสื่อมโทรม ไมถูกสุขลักษณะ สกปรก ต่ํากวามาตรฐาน และจาก
เกณฑทางกายภาพนี้ยังมีผลในการสรางความหมายทางดานนามธรรมในฐานะของพื้นที่ ที่ไม
ปรกติธรรมดา หรือพื้นที่ที่มีปญหาของเมือง (อรรถจักร  สัตยานุรักษ 2541 :33)

ชุมชนตลาดบางเขนซึ่งเปนพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ถูกจัดใหเปนชุมชนแออัด ประเภท
บุกรุกที่ราชพัสดุ ตามขอมูลเอกสารจากฝายพัฒนาชุมชน เขตหลักสี่

อยางไรก็ตามจากการศึกษาชุมชนตลาดบางเขนในครั้งนี้ ไมพบสภาพของตลาดบาง
เขนภายใตเกณฑทางกายภาพ คือ ความเสื่อมโทรม ไมถูกสุขลักษณะ ดังที่รัฐใหคําจํากัดความวา
เปนชุมชนแออัดแตอยางใด อีกทั้งหากพิจารณาดวยความหมายทางดานนามธรรมคือ วิถีชีวิตของ
ผูคน สําหรับตลาดบางเขนแลวเกือบทุกบานเปนคนทํางานมีอาชีพคอนขางมั่นคง ซึ่งไมใชภาพ
ของ ผูคนอันตราย ติดยาเสพติด ขาดงานอาชีพ ดังที่เปนภาพลักษณในแงลบของคนในชุมชน
แออัดโดยทั่วไป

ดังนั้นการกลาวถึงตลาดบางเขนในงานศึกษาครั้งนี้ คําวาชุมชนตลาดบางเขนนั้นจะ
หมายถึงทั้งในแงการจดทะเบียนจัดตั้งเปนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร และในแงของแนว
คิดเร่ืองชุมชน ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบ 2 ประการ คือ คุณภาพความสัมพันธระหวางคน และ
หนวยพื้นที่ที่มีขอบเขตจํากัด (อคิน  รพีพัฒน 2542 : 22)
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บทที่ 2
สภาพโดยทั่วไปของชุมชน

สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ที่ต้ังทองถิ่น
ที่ต้ัง
ชุมชนตลาดบางเขนตั้งอยูที่ หมู 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อาณาเขต
-   พื้นที่เขตหลักส่ี
ทิศเหนือ   ติดตอกับ  เขตดอนเมือง
ทิศใต             “         เขตจตุจักร
ทิศตะวันออก  “         เขตบางเขน
ทิศตะวันตก    “         อําเภอเมือง และอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543 : 110)
-   พื้นที่ชุมชนตลาดบางเขน
ทิศเหนือ          จด     โรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ)
ทิศใต              จด     คลองบางเขน
ทิศตะวันออก   จด     ที่ดินพงษเพชรแลนด
ทิศตะวันตก     จด     คลองเปรมประชากร
ที่มา : ฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
ขนาด ประเภท และสภาพถือครองที่ดิน
ชุมชนตลาดบางเขนเปนชุมชนขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร ถูกจัดประเภทเปนชุมชน

แออัดบุกรุกที่ดินของราชพัสดุริมคลองเปรมประชากร
ที่มา : ฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
การคมนาคมติดตอ
เสนทางคมนาคมติดตอของชุมชนตลาดบางเขน ถือวามีความสะดวกสบายมาก เนื่อง

จากมีถนนสายสําคัญ ๆ ตัดผาน และเปนพื้นที่ซึ่งอยูในแหลงชุมชน ทิศตะวันออกเลยพื้นที่ซึ่งเปนที่
ดินของบริษัทพงษเพชรแลนดซึ่งเปนดานหนาของชุมชนจะประกอบไปดวยถนน 2 เสน คูขนานกัน
โดยมีทางรถไฟคั่น คือถนนวิภาวดีรังสิต เปนถนนสายหลักมายาวนาน อีกทั้งยังมีทางดวนดอน
เมืองโทลเวยขามผาน และถนนเลียบทางรถไฟ (local road) อันเปนถนนตัดใหมเมื่อครั้งประเทศ
ไทยเปนเจาภาพเอเชียนเกมส พ.ศ. 2540  การเดินทางดวยถนนทั้ง 2 เสนนี้มีความสะดวกทั้ง
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สําหรับการเดินทางเขาเมือง และออกนอกตัวเมือง ตัวอยางเสนทางการคมนาคมที่สัมพันธกับวิถี
ชีวิตชาวชุมชน เชน สถานที่ราชการอยางสถานีตํารวจซึ่งเลยขึ้นไปทางดานทิศเหนือของชุมชน หรือ
สํานักงานเขต  ซึ่งตั้งอยูบริเวณถนนแจงวัฒนะชาวชุมชนสามารถใชเสนทางถนนทั้ง 2 สาย สะดวก
ทั้งรถยนตสวนตัว รถโดยสารประจําทางทั้งรถสองแถวที่วิ่งประจําระหวางวัดเสมียนนารี – รังสิต
หรือรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ ซึ่งมีอยูหลายสาย รวมไปถึงรถตูรับ
จางรวมบริการรถมอเตอรไซครับจางสําหรับการเดินทางในตรอกซอกซอย ซึ่งบางสวนของคนในชุม
ชนก็ยึดเปนอาชีพดวย  ทําเลที่ตั้งของชุมชนตลาดบางเขนซึ่งอยูติดกับถนนสายสําคัญเชนนี้กลาว
ไดวาตั้งอยูในละแวกที่มีสถานที่สําคัญๆ หลายแหลงที่เอื้ออํานวยตอวิถีชีวิตทั้งในดานการอยูอาศัย
และการใกลแหลงงาน แหลงการศึกษา สถานที่ราชการตางๆ รวมไปถึงสถานที่เพื่อการจับจายใช
สอย เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งตั้งอยูตรงขามกับพื้นที่ซึ่งเปนที่ดินของบริษัทพงษเพชร
แลนด สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตึกยูคอม หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว

ถัดมาทางดานทิศใตของชุมชนก็จะมีถนนสายสําคัญ อีกเสนหนึ่งตัดผานถนนวิภาวดีรัง
สิตและถนนเลียบทางรถไฟคือถนนงามวงศวานซึ่งสามารถเดินทางตอไปยังจังหวัดนนทบุรี หรือ
ออกไปทางถนนพหลโยธิน แยกไปทางเขตบางเขน หรือมีนบุรี

ในสวนของเสนทางคมนาคมทางน้ําคือ คลองบางเขน และคลองเปรมประชากรซึ่งแต
เดิมนั้นเปนเสนทางคมนาคมสําคัญทั้งในแงของการเดินทาง การคาขายประกอบอาชีพ ปจจุบันลด
บทบาทลงอยางมากจากการถูกแทนที่ดวยถนนหนทาง ดังนั้นคลองในปจจุบันจึงคอนขางเปนที่รอง
รับน้ําเสีย และขยะจากทั้งโรงงานและตามบานเรือนซึ่งจะมีเรือของทางกรุงเทพมหานครเก็บขยะ
ตามริมคลอง  อยางไรก็ตามจากปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนริมคลองซึ่งถูกมองวาเปนผูบุกรุก ผู
ทําลายสิ่งแวดลอม และเปนปญหาของเมืองทําใหชาวชุมชนหลายๆ ชุมชนซึ่งตั้งบานเรือนอยูตาม
ริมคลองเริ่มมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมตางๆ ผานทางลําคลอง เชน สรางแนวไมไผเพื่อกันขยะไม
ใหไหลไปกักขังอยูใตถุนบาน  และกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในคลอง โครงการตลาดน้ํา เปนตน แต
โครงการเหลานี้ยังอยูในขั้นเริ่มตน อีกทั้งเนื่องจากคลองไมมีบทบาทในฐานะเสนทางคมนาคมใน
ปจจุบันทําใหการผลักดันโครงการเหลานี้ยังมีอุปสรรคอยูมาก

นอกจากการคมนาคมทางบกดวยถนน การคมนาคมทางน้ําตามสายคลอง ทําเลที่อยู
อาศัยของชาวชุมชนตลาดบางเขนยังมีทางเลือกสําหรับการคมนาคมดวยพาหนะอื่นๆ เนื่องจากชุม
ชนตั้งอยูในทําเลที่สะดวกในการเดินทางไปยังสถานีขนสงมวลชนที่สําคัญๆ ที่ตั้งอยูในละแวกนี้
เชน สถานีรถไฟหลักสี่ สนามบินดอนเมือง สถานีรถไฟฟา สถานีขนสงหมอชิต
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ที่ตั้งของชุมชนตลาดบางเขนยังแวดลอมไปดวยแหลงชุมชนตางๆ ทั้งชุมชนที่ปลูกสราง
ริมคลองในลักษณะเดียวกันกับชุมชนตลาดบางเขน และชุมชนซึ่งเปนหมูบานจัดสรร  ชุมชนแวด
ลอมที่วานี้ประกอบดวย ทิศเหนือของชุมชนตลาดบางเขนเลยขึ้นไปทางโรงเรียนบางเขน (ไวสาลี
อนุสรณ) ชุมชนที่ตั้งอยูริมคลองเปรมประชากรฝงเดียวกับชุมชนตลาดบางเขนคือชุมชนหลังแฟลต
สุนัขตํารวจ ทางดานใตของตลาดบางเขนเลยคลองบางเขนไปเปนชุมชนสามัคคีเทวสุนทร ฝงตะวัน
ตกขามคลองเปรมประชากรไปเปนชุมชนวัดเทวสุนทร และชุมชนรวมพัฒนา ชุมชนเหลานี้
เปนชุมชนที่ตั้งบานเรือนริมคลองเปรมประชากรและถัดจากชุมชนริมคลองไปเปนพื้นที่ของหมูบาน
จัดสรรเชนหมูบานเจริญทรัพยซึ่งอยูถัดไปทางชุมชนรวมพัฒนา หมูบานพงษพิศาลซึ่งอยูถัดไปทาง
ชุมชนวัดเทวสุนทร ชุมชนเหลานี้มีถนน สะพานเชื่อมตอถึงกันโดยตลอดสามารถเดินทางไปมาหาสู
กันไดทั้งการเดินเทา รถยนตและมอเตอรไซครับจาง

สาธารณสุข
ขอมูลจากศูนยบริการสาธารณสุข พบวานอกจากโรคทั่วไปในลักษณะไมสบายเปนไข

หรืออุบัติเหตุเล็กๆ นอยๆ โรคที่มักจะพบในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูสูงอายุคือความดัน
และเบาหวาน โดยในสวนของบริการที่ไดรับการสงเสริมจากราชการผานทางศูนยบริการสาธารณ
สุขสูชุมชนคือ ตูยาชุมชน ซึ่งจะมีบริการยาสามัญประจําบาน ซึ่งตั้งอยูที่บานของอาสาสมัครสา
ธารณสุข (อสส.) คือคุณวัลลี  เทิดไตรรงค  และศูนยสุขภาพชุมชนซ่ึงตั้งอยูขางบานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข คือคุณประเสริฐ ตุลาธร ซึ่งจะมีบริการในลักษณะการดูแลเบื้องตน เชน ยาสามัญ
ประจําบาน คําแนะนํา หรือการปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งผานการอ
บรมความรูเบื้องตนทางดานสาธารณสุข  สําหรับการใชบริการดานการรักษาพยาบาลของชาวบาน
ในชุมชนตลาดบางเขนนั้นมีทั้งรานขายยา คลินิก ศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐ โรง
พยาบาลเอกชน ข้ึนอยูกับปจจัยที่หลากหลายไมวาจะเปนความหนักเบาของความเจ็บปวย ความ
สะดวกในการเดินทาง ความคุนเคย คาใชจาย สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลที่มี

ในสวนของสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลนั้น ชาวบานสวนใหญในชุมชนจะมีสวัสดิ
การดานการรักษาพยาบาลไมวาจะเปนประกันสังคม การใชสิทธิเบิกของครอบครัวขาราชการ   
การใชบัตรสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (โครงการบัตรทอง 30 บาท)

สภาพการต้ังบานเรือน
ชุมชนตลาดบางเขนนั้นชาวบาน จะตั้งบานเรือนขนานไปตามแนวคลองเปรมประชากร

ในชวงคลองที่เปนบริเวณฝงตรงขามวัดเทวสุนทรซึ่งมีคลองบางเขนตัดผาน โดยทางทิศใตของชุม
ชนซึ่งมีคลองบางเขนคั่นนั้นเปนถนนเขาสูวัดเทวสุนทร พื้นที่ซึ่งคั่นดวยคลองบางเขนนี้ถูกแบงและ
กําหนดใหอยูในเขตจตุจักร อยางไรก็ตามถาพิจารณาในแงของความเปนชุมชนก็กลาวไดวาอยูใน
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ขอบเขตของการเปนคนตลาดบางเขนดวยเชนกัน  คือในสวนของบานเรือนซึ่งตั้งขนานคลองบาง
เขนในอีกฝงหนึ่งซึ่งมีอยูประมาณ 20 หลัง  พื้นที่ของโรงสีเกา  ตึกแถวบริเวณนั้นประมาณ  10
คูหา รวมถึงพื้นที่วางริมถนนทางเขาสูวัดเทวสุนทรกอนถึงสะพานขามคลองที่จะเขาสูวัดเทวสุนทร
ซึ่งกลุมคนที่อาศัยอยูบานเรือนบริเวณนี้เปนกลุมญาติพี่นองกันในตลาดบางเขน และพื้นที่ริมถนน
ทางเขาวัดเทวสุนทรนี้ก็เปนแหลงทํามาคาขาย และเปนเสนทางคมนาคมของคนในชุมชนตลาด
บางเขนดวย  บานเรือนของชาวตลาดบางเขนซึ่งมักจะเรียกตนเองวาคนบางเขน จะตั้งเรียงราย
ขนานไปตามแนวคลองตั้งแตฝงตรงขามวัดเทวสุนทรจนถึงบริเวณโรงเรียนบางเขน (ไวสาลี
อนุสรณ) โดยมีถนนเขาซอยวิภาวดี 25 เปนจุดที่คั่นระหวางชุมชนตลาดบางเขนกับชุมชนหลัง
แฟลตสุนัขตํารวจ

บานเรือนของชาวชุมชนตลาดบางเขนนั้นมีทั้งบานเรือนที่ปลูกอาศัยอยูแตดั้งเดิมกอนที่
จะเกิดการไลร้ือ ซึ่งบางหลังจะเห็นสภาพบานเรือนที่มีลักษณะเปนหองแถวชั้นเดียวหลังคาสูงที่พบ
เห็นไดในชุมชนตลาดของชาวจีนดั้งเดิม บางหลังก็ปลูกสรางเปนบานไม 2 ชั้น ลักษณะบานเรือน
เหลานี้จะเห็นรองรอยที่บงบอกวาอยูอาศัยมานาน เกาแก และดวยสภาพตลาดที่ถูกทิ้งรางการคา
ขายที่ซบเซาลงจึงเห็นรองรอยของความผุพัง ไมไดรับการซอมแซม บานเรือนเหลานี้บางก็อยูโดย
ครอบครัวดั้งเดิม บางสวนเจาของบานเดิมก็ขายตอใหกับผูซื้อรายใหมซึ่งยายมาจากบานเดิมที่อยู
ในที่ดินของบริษัทพงษเพชรแลนดซึ่งอาจจะเปนญาติพี่นองกัน  บางสวนก็เปนบานที่ปลูกสรางขึ้น
ใหมหลังการไลร้ือโดยการรื้อถอนบานหลังเดิมที่เคยปลูกสรางอยูในที่ดินบริษัทพงษเพชรแลนดยาย
มาปลูกใหมในที่ริมคลองซึ่งเจาของบานเดิมร้ือถอนไปในชวงที่มีการไลร้ือ สําหรับวัสดุที่ใชสราง
บานนั้นมีทั้งไม สังกะสี ยิบซ่ัม หรือปูน ซึ่งมีทั้งบานเรือนที่ปลูกสรางอยางแข็งแรง ถาวร ไดรับการดู
แล หรือบางหลังมีสภาพไมมั่นคง แข็งแรงเนื่องดวยไมไดรับการดูแลซอมแซมตามแตสถานะทาง
เศรษฐกิจของแตละหลังคาเรือน

นอกจากบานเรือนสําหรับอยูอาศัย บางครัวเรือนยังใชพื้นที่บานสําหรับการประกอบ
อาชีพซึ่งโดยสวนใหญผูหญิงเปนผูดําเนินการ เชน รานเสริมสวย รานอาหารตามสั่ง รานกวยเตี๋ยว
รานขายของชํา รานขายน้ํา บางหลังมีรับปะชุนเสื้อผา รับเล้ียงเด็ก รับจางพิมพงาน โดยมีลูกคา
ประปรายจากในชุมชนตลาดบางเขนเอง และละแวกใกลเคียงเชน ชาวชุมชนเทวสุนทร และชุมชน
รวมพัฒนาซึ่งอยูคลองเปรมฯ ฝงตรงขาม และใชเสนทางคมนาคมผานทางชุมชนตลาดบางเขนเพื่อ
ออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิต บางครัวเรือนก็ใชบาน และบริเวณโดยรอบสําหรับจัดเตรียมของ
สําหรับคาขาย เชน รถเข็นขายหมูสะเตะ หมูยาง ลูกชิ้นปง หรือบางครัวเรือนก็เปนกิจการขนาด
ยอมใชแรงงานเพิ่มข้ึนกวาการเรขายรายยอยขางตน เชน กิจการขนมปง กิจการน้ําผลไมบรรจุขวด
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เก็บของเกาคัดแยกเพื่อนําไปขาย เผาถาน และยังมีรถเรจากภายนอกเขามาคาขายทั้งที่เปนขนาด
รถเข็น และรถกระบะเชนรถเรขายที่นอน รถผลไม เปนตน

แตเดิมการตั้งถิ่นฐานบานเรือนของชาวชุมชนตลาดบางเขน ไมใชเพียงการกระจายตัว
อยูทางริมคลองเปรมประชากรและคลองบางเขนดังปจจุบันเทานั้น แตยังมีการตั้งบานเรือนอยาง
หนาแนนอยูในสวนทิศตะวันออกที่เปนที่ดินของบริษัทพงษเพชรแลนดในปจจุบัน โดยการเชาที่จาก
เจาของที่ดินเดิมเร่ือยมาจนกระทั่งเจาของที่ดินเดิมขายที่ดินตอใหบริษัทพงษเพชรแลนด และเกิด
กรณีพิพาทไลร้ือที่ดินระหวางบริษัทพงษเพชรแลนดกับชาวชุมชนตลาดบางเขนตั้งแตป พ.ศ. 2537
ทําใหชาวชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในที่ดิน ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทพงษเพชรแลนดตองอพยพโยก
ยายออกจากที่ดินซึ่งกระจัดกระจายกันไป ขอมูลจากการสัมภาษณสวนมากจะพบวายายออกไป
อยูในบริเวณที่อยูนอกเมืองมากขึ้น เชน บริเวณรังสิต หรือลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือละแวกทุง
สองหอง หลักสี่ ซึ่งบางสวนอาจเปนการยายไปอยูชุมชนแออัดริมคลองที่อยูในละแวกใกลเคียง
และมีบางสวนที่ตองโยกยายจากบานเรือนเดิมมาปลูกใหมในพื้นที่ริมคลองซึ่งยังไมไดขอยุติใน
เร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดินริมคลองระหวางบริษัทพงษเพชรแลนดและที่ราชพัสดุ

สําหรับทิศตะวันออกของชุมชนซ่ึงเปนพื้นที่ของบริษัทพงษเพชรแลนดสภาพในปจจุบัน
นั้นเปนพื้นที่รกรางเปนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝน จะมีสภาพเปนปาหญาติดถนน
เลียบทางรถไฟ พื้นที่บางสวนถูกถางเปนถนนทางเขาชุมชน ทางดานติดโรงเรียนบางเขน (ไวสาลี
อนุสรณ) เจาของที่ดินแบงพื้นที่ใหเชาเปนรานอาหาร บางสวนใชตั้งปายโฆษณาขนาดใหญ บาง
สวนของที่ดินชาวชุมชนก็ใชสําหรับจอดรถ เปนดงกลวย บางหลังมีการปลูกสรางเพิงไวเปนที่หลับ
นอน ใชประโยชนในเชิงอาชีพเชน เปนที่คัดแยกขยะ เปนเพิงรานกวยเตี๋ยวเล็กๆ เปนตน นอกจากนี้
พื้นที่สวนหนึ่งของพงษเพชรแลนด ยังถูกใชโดยชาวชุมชนในฐานะพื้นที่สาธารณะเชน เปนสนาม
เด็กเลน และพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมสาธารณะของชุมชน

นอกจากรานคาขนาดเล็กซึ่งใชคาขาย และอยูอาศัยที่มีกระจายอยูในชุมชนแลวในสวน
ของตลาดที่ชาวชุมชนใชสําหรับการจับจายใชสอยโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูหญิง ทั้งในฐานะของ
ลูกคาและเปนแมคาเองคือ บริเวณหนาวัดเทวสุนทรทั้งฝงที่อยูดานชุมชนตลาดบางเขนซึ่งจะเปน
สินคาประเภทอาหารการกินเชน รานกวยเตี๋ยว รานอาหารตามสั่ง รานผลไม รานขายน้ํา ขายผัก
รานกับขาวสําหรับซ้ือใสบาตรที่วัดเทวสุนทร รานมาลัย สินคาเหลานี้บางก็ขายทั้งวัน บางก็ขาย
ชวงเชาหรือเย็น แลวแตลักษณะของสินคาและกลุมลูกคา เชน กลุมคนในชุมชนทั้งตลาดบางเขน
เทวสุนทร สามัคคีเทวสุนทร กลุมคนที่มาวัดเทวสุนทร กลุมพนักงานจากบริษัท หางรานในละแวก
ใกลเคียง  และหากขามสะพานจากฝงชุมชนตลาดบางเขนไปฝงหนาวัดเทวสุนทรก็จะมีพื้นที่วาง
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ซึ่งมีการตั้งขายสินคาในลักษณะตลาดนัด มีรานคาจํานวนไมมากนักสินคาสวนใหญจะเปน
ประเภทอาหารสด ไมเพียงดานทิศใตของชุมชนคือทางฝงคลองบางเขน ตลาดนัดในทํานองเดียว
กันสําหรับการจับจายใชสอยยังมีอยูทางดานทิศเหนือของชุมชน คือทางดานโรงเรียนบางเขน (ไว
สาลีอนุสรณ) ซึ่งเปนตลาดนัดซึ่งมีขาวของใหจับจายใชสอยมากกวา รวมไปถึงทางดานถนนเขา
ซอยวิภาวดี 25 ก็เปนตลาดเชาอีกแหงหนึ่งซึ่งชาวบานจะเรียกบริเวณนี้วา ตลาดทุง คือทุงสองหอง
ตลาดนี้ก็จะเปนพื้นที่ซึ่งใชรวมกันทั้งกับชุมชนตลาดบางเขน ชุมชนรวมพัฒนา รวมไปถึงกลุมคนที่
อยูบานจัดสรรซึ่งเลยแนวคลองเขาไป

พื้นที่สาธารณะที่ใชรวมกันสําหรับคนในชุมชนตลาดบางเขนและกลุมอ่ืนๆ ในละแวกนี้
คือ วัดเทวสุนทร โรงเรียนวัดเทวสุนทร และโรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ) ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ศาลาประชาคม  ซึ่งเปนศาลาไมของชุมชนต้ังอยูบริเวณเยื้อง
กับโรงเจ สรางประมาณป พ.ศ. 2541 โดยงบประมาณการพัฒนาชุมชน ศูนยบริการสาธารณสุขซึ่ง
มีบริการทั้งในสวนของคลีนิคคือวัคซีนสําหรับทารก คลีนิคสําหรับหญิงตั้งครรภ หองปฏิบัติการ
พยาบาล และในสวนของงานชุมชนดานการสาธารณสุขโดยมีเจาหนาที่ 3 ทานคือ เจาหนาที่
บริหารงานสาธารณสุข พยาบาล และคนงาน ซึ่งศูนยบริการสาธารณสุขนี้เปนสถานีอนามัยซึ่งอยูคู
ชุมชนตลาดบางเขนมานานโดยตั้งอยูบนที่ดินของบริษัทพงษเพชรแลนด ติดถนนเลียบทางรถไฟ
ดานหนาทางเขาชุมชน และมีแนวโนมวาบริษัทพงษเพชรแลนดจะขอคืนที่ดินในสวนนี้โดยแลกกับ
พื้นที่ของบริษัทพงษเพชรแลนดซึ่งอยูบริเวณหลังชุมชนรวมพัฒนา ขณะนี้อยูระหวางการเจรจากับ
กรุงเทพมหานคร

สถานที่สําคัญของชุมชนในลําดับตอไปคือ  โรงเจซินซุนตั๊ว  และศาลเจาแมทับทิมเปน
สถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของชุมชนในฐานะของหลักฐาน รองรอยที่บงบอกถึงกลุมคนที่ตั้งถิ่นฐาน
ความเกาแกของชุมชน  ทั้งโรงเจ และศาลเจาแมทับทิมนั้นไมมีประวัติแนชัดวาสรางมาตั้งแตสมัย
ใด ชาวบานที่เกิดและเติบโตอยูในชุมชนตางพูดเปนเสียงเดียวกันวาโรงเจและศาลเจาอยูคูกับ
ตลาดบางเขนมาเนิ่นนาน สันนิษฐานเอาวานาจะสรางขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พรอมๆ กับการเขา
มาอยูของคนจีนที่มาลงหลักปกฐานกันในรุนแรกๆสรางขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียม
จีน ปจจุบันบทบาทของโรงเจและศาลเจานั้นมีลดลง  สําหรับตัวศาลเจาเองนอกจากการจุดธูปไหว
ในวันตรุษสารทที่เปนเทศกาล ก็ไมพบการประกอบพิธีกรรมใดๆ ในดานโรงเจยังมีบทบาทในพิธี
กรรมสําคัญของชุมชนคือ งานทิ้งกระจาดซึ่งตลาดบางเขนจะจัดเปนประจําทุกป โดยจะมีคณะ
กรรมการโรงเจที่เรียกกันวา “เถานั้ง” ซึ่งมีแตผูชายทั้งสูงอายุ และคนหนุม เปนตัวตั้งตัวตีในการ
ดําเนินงาน หลายๆ ทานยายออกไปจากตลาดบางเขนทั้งกอนและชวงไลร้ือ หรืออีกงานพิธีกรรมที่
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โรงเจยังมีบทบาทสําคัญคือ ชวงที่มีการถือศีลกินเจ จะมีกลุมแมครัวมาทําอาหารแจกจายแกคนใน
ตลาดบางเขนและบริเวณใกลเคียง

ขอมูลพื้นฐาน
ประชากร
-  จํานวนประชากร 338 คน
ชาย   157  คน
หญิง  181  คน
-  การนับถือศาสนา
พุทธ  338  คน   คิดเปนรอยละ  100
-  จํานวนครอบครัว     89   ครอบครัว
-  จํานวนหลังคาเรือน  61  หลังคาเรือน
มีบานเลขที่      34  หลัง  คิดเปนรอยละ  55.74
ไมมีบานเลขที่  27  หลัง         “              44.26
-  แยกตามกลุมอายุ
แรกเกิด  -  6 ป  29  คน   คิดเปนรอยละ    8.58
7 ป - 14 ป        71  คน          “               21.01
เขาเรียน   63   คน                  “              18.64
ไมเขาเรียน 8   คน                  “                2.37
อายุ 15 – 25 ป   49 คน          “              14.50
อายุ 26 – 60 ป 146 คน          “              43.20
อายุ 60 ปข้ึนไป 43   คน         “              12.72
-  ระดับการศึกษา
จบการศึกษาแลว  197  คน  คิดเปนรอยละ  58.28
ประถมศึกษา         82   คน        “               24.26
มัธยมศึกษา          63    คน        “               18.64
อาชีวศึกษา           37    คน        “               10.95
ปริญญาตรี           15     คน       “                 4.44
ไมไดเขาเรียนเลย    8     คน       “                  2.37
กําลังศึกษาอยู    133     คน       “                39.35
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-   การประกอบอาชีพ
รับราชการ                39  คน   คิดเปนรอยละ  11.54
พนักงานรัฐวิสาหกิจ    9  คน          “                 2.66
รับจาง                    162  คน          “               47.93
ประกอบอาชีพสวนตัว44  คน         “                13.02
แมบาน                     53  คน         “                15.68
วางงาน                     31  คน         “                  9.17
-  รายไดของประชากร (ครอบครัวตอป)
ต่ํากวา 35,000 บาท             34  ครอบครัว   คิดเปนรอยละ  38.20
35,000 – 50,000 บาท          42  ครอบครัว         “               47.19
50,000 บาท ข้ึนไป                13  ครอบครัว         “               14.61
การอยูอาศัย
-  ภูมิลําเนา
กรุงเทพมหานคร               58   ครอบครัว   คิดเปนรอยละ 65.17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  10    ครอบครัว         “             11.24
ภาคเหนือ                           -    ครอบครัว         “                 -
ภาคใต                              7    ครอบครัว         “              55.06
ภาคตะวันออก                   -     ครอบครัว         “                 -
ภาคกลาง                       14     ครอบครัว         “             15.73
-  การยายครอบครัวของประชากรในชุมชน
ยาย  1 คร้ัง                 17  ครอบครัว   คิดเปนรอยละ   19.10
ยาย  2 คร้ัง                   5  ครอบครัว          “                  5.62
ยายเกินกวา 2 คร้ัง        -   ครอบครัว          “                     -
อยูตั้งแตเกิด                67  ครอบครัว          “               75.28
-  ระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชน
ต่ํากวา 1 ป                    -  ครอบครัว    คิดเปนรอยละ       -
1 – 3      ป                    -   ครอบครัว           “                   -
3 ปกวา  –  5 ป             -    ครอบครัว           “                  -
5 ปกวา  –  7 ป             8   ครอบครัว           “               8.99
7 ปกวา  –  9 ป             4   ครอบครัว           “               4.49
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9 ปกวาขึ้นไป              77   ครอบครัว           “             86.52
-  ลักษณะการอยูอาศัย
อยูอาศัยอยางเดียว                       68  ครอบครัว  คิดเปนรอยละ  76.40
อยูอาศัยและขายสินคา                 14   ครอบครัว        “               15.73
อยูอาศัยและใชประโยชนอยางอื่น    7   ครอบครัว        “                 7.87
สาธารณูปโภค
-  ลักษณะการใชแสงสวางภายในบาน
ใชไฟฟามีมิเตอรเปนของตนเอง 78  ครอบครัว  คิดเปนรอยละ  87.64
ใชไฟฟาตอจากบานอื่น             11  ครอบครัว        “               12.36
-  ลักษณะการใชน้ําภายในบาน
ใชประปามีมิเตอรเปนของตนเอง78  ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 87.64
ใชประปาตอจากบานอื่น            11  ครอบครัว        “              12.36
-  โทรศัพทสาธารณะในชุมชน   1 เคร่ือง
ที่มา : ฝายพัฒนาชุมชน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
การใชไฟฟา และน้ําประปาที่มีมิเตอรเปนของตนเอง หรือการตอพวงนั้นสืบเนื่องมาจาก

กรรมสิทธิ์ในที่ดินขอมูลจากการสํารวจชุมชน ของคณะนักศึกษาภาควิชาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในป พ.ศ. 2544 กลาวถึงเรื่องนี้วา การจะขอไฟฟาและน้ําประปาใช
ไดนั้น ชาวบานตองยอมทําสัญญาเชาที่กับคุณหญิงเวียน  รักตประจิต เพื่อนําสัญญาเชาไปขอไฟ
ฟาและน้ําประปามาใช  สวนบานที่สรางภายหลังไมสามารถขอไฟฟาและน้ําประปาไดเพราะไมมี
สัญญาเชาหรือสรางในชวงที่บอกเลิกสัญญาเชาไปแลวนั้น ตองอาศัยพวงจากบานขางเคียงโดย
เสียคาใชจายในอัตราที่แตกตางกันไป  สวนโทรศัพทนั้นบางหลังไมสามารถขอไดเนื่องจากคูสาย
เต็ม

ประวัติความเปนมาชุมชน
การเริ่มตนของการเกิดชุมชนตลาดบางเขนนั้นสันนิษฐานวานาจะเกิดขึ้นพรอมๆ กับ

การขุดคลองเปรมประชากร (สวัสด์ิเปรมประชากร) ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวบานตลาดบางเขน
อางอิงจากขอมูลเอกสารการขุดคลองสวัสด์ิเปรมประชากร ซึ่งกลาวถึงพระราชดําริหในการขุด
คลองเพื่อการคมนาคม การคา และการชลประทานสําหรับการทํานา ทําสวนของราษฎร ดังขอ
ความตอนหนึ่งที่วา
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        ทรงพระราชดําริหตัดทางใหมใหตรงเปนลําคลองน้ํา  พอใชเรือใหญนอยเดินไปมาสะดวกทั่ว
กัน ไดอาศัยถอ พาย แลฉุดลากไดถนัด จะตัดทางตรงไปมาใกลเขา  อนึ่งที่ทุงนาเปนปาพงรกชัด
อยู เปนที่ชางเถื่อนชางปาไปมาอาศัย  ไมมีผูที่จะคิดหักรางถางปาทําเปนที่นาที่สวนใหเกิดขึ้นได
เพราะไมมีคลองน้ํา  ถามีคลองน้ําแลวราษฎรจะชื่นชมมาก  จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสส่ัง ทาน
เจาพระยาสุริวงษสมันตพงษพิสุทธมหาปุรุศย  รัตโนดม ผูสําเร็จราชการแผนดินใหจัดหาผูซึ่งจะ
เปนนายงาน  จัดจางจีนขุดคลองตามที่ทรงพระราชดําริหนั้น (“เร่ืองการขุดคลองสวัสดิ์เปรมประชา
กร 2413,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, อัดสําเนา)

แมไมมีหลักฐานยืนยันแนชัดแตจากสภาพแวดลอมตางๆ ภายในชุมชน เชน โรงเจเกา
แกที่อยูคูมากับชุมชน สภาพบานเรือน รวมไปถึงคําบอกเลาของผูเฒาผูแกที่พบวามีหลายทานที่ถือ
กําเนิดและเติบโตใชชีวิตอยูในชุมชนนี้  บางสวนก็อพยพมาตั้งแตยังเยาววัย  หรือบางทานก็ยายมา
อยูที่ตลาดบางเขนเนื่องจากแตงงานและยายเขามาอยูในชุมชนนี้ จึงสันนิษฐานกันวาชาวบานใน
ชุมชนตลาดบางเขนนั้นนาจะเปนกลุมคนจีนที่สืบทอดกันมาโดยเปนแรงงานจีน ตั้งแตชวงที่มีการ
ขุดคลองเปรมประชากรและชุมชนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากการอพยพมาตั้งถิ่นฐานผานทางการ
คมนาคมทางน้ําคือคลองเปรมประชากร อีกทั้งการขยายตัวของกรุงเทพมหานครก็ยิ่งทําใหพื้นที่ใน
แถบนี้ซึ่งแตกอนเปนทองนา เปนคลอง ไดถูกแทนที่ดวยสิ่งปลูกสรางตางๆ และความคับค่ังของผู
คน ชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ สภาพกรุงเทพมหานครในยานนี้เปนดังที่ น. ณ ปากน้ํา ไดบรรยายไววา

        ทางแถบเหนือกรุงเทพฯ ขึ้นไปเปนทองนาทั้งนั้น สองขางคลองประปาเปนทุงนา สะพาน
ควายก็คือสะพานไมขามคลองประปาสําหรับใหควายขาม ทางทุงพญาไท สนามเปา ก็ทุงนา แถว
แถบทางเหนือการสัญจรไปมาก็ใชเรือ ดวยไมมีถนน ถนนพหลโยธินพึ่งมาตัดเมื่อไมนานมานี้ สมัย
กอนเขาจะไปทางเหนือเขาไปรถไฟกัน หรือมิฉะนั้นก็ไปเรือเมลทางแมน้ําหรือไมถาจะสัญจรไป
เยี่ยมผูคนก็ไปตามคลองดวยมีคลองมาก คลองเปนเสนสัญจรสมัยโบราณเขา” (น. ณ ปากน้ํา
2544 : 156)

การคมนาคมสมัยกอนจะใชคลองเปนหลัก   พื้นที่ของชุมชนตลาดบางเขนเปนทําเล
สําคัญสําหรับการคมนาคมทางน้ํา การคาขายเปนอาชีพหลักที่สําคัญนับแตอดีต โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเนื่องจากเสนทางน้ําจุดนี้มีลักษณะเปนสี่แยก คือเปนชวงที่คลองเปรมประชากรตัดกับคลองบาง
เขน ดังนั้นหากใชเสนทางคลองเปรมประชากรก็จะสามารถเดินทางเขาสูพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ
โดยผานไปทางบางซื่อและสามารถออกไปสูเสนทางแมน้ําเจาพระยาได หรือทางดานคลองบางเขน
ก็สามารถใชเสนทางน้ําออกไปทางคลองบางบัว ละแวกเกษตร ลาดพราวได จากทําเลที่เหมาะสม
สําหรับการคมนาคมทําใหในอดีตชุมชนนี้ มีความเจริญมากในฐานะชุมชนการคา ซึ่งนาจะเปน
สาเหตุสําคัญในการดึงผูคนจากที่ตางๆ มาตั้งถิ่นฐานจนตลาดบางเขนกลายเปนชุมชนการคา
ขนาดใหญในที่สุด
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ชื่อเรียกชุมชนนี้ดั้งเดิมมีคําใชเรียกที่หลากหลาย บางก็เรียก “ตลาดสี่แยก” “ตลาดบาง
เขน”  ชื่อเรียกตลาดสี่แยกหรือตลาดบางเขนนั้น สันนิษฐานวาเรียกตามกันมาโดยสัมพันธกับคลอง
บางก็เรียก “ตลาดมืด” ซึ่งใชเรียกในสวนพื้นที่ทางดานทิศใตของชุมชนซ่ึงเคยเปนตลาดเกาโดยมี
สวนของหลังคาสังกะสี และบานดั้งเดิมบางหลังหลงเหลือเปนรองรอยที่บงบอกถึงอดีตอยู หรือคํา
เรียกเกาแกอีกชื่อหนึ่งก็คือ “ตลาดหนาคุก” ซึ่งนาจะหมายถึง คกุคลองเปรม ที่อยูบริเวณคลองลาด
ยาวซึ่งเชื่อมตอกับคลองเปรมประชากร โดยปจจุบันมีถนนงามวงศวานตัดผานคั่นระหวางบริเวณ
หนาคุกกับทางเขาบริเวณวัดเทวสุนทร ซึ่งถูกแบงอยูในพื้นที่เขตจตุจักรซึ่งเชื่อมตอกับชุมชนตลาด
บางเขนโดยคลองเปนแนวธรรมชาติแบงเขตพื้นที่การปกครอง ระหวางเขตจตุจักรกับเขตหลักส่ี

การกลาววา ชุมชนตลาดบางเขนเคยมีความคึกคักในฐานะชุมชนทางการคาในอดีตนั้น
มีที่มาจากคําบอกเลาของคนในชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูสูงอายุในชุมชน ผูสูงอายุหลาย
ทานมักจะเลาวา แตกอนตลาดบางเขนนั้นเปนตลาดใหญที่สุด  และเกิดกอนตลาดอื่นๆ ในละแวก
นี้ มีภาพของการซื้อมาขายไปโดยใชเรือเปนพาหนะเดินทางลองไปมาระหวางกรุงเทพฯ และจังหวัด
ใกลเคียงดวยสินคาจากเรือกสวนไรนา มีทั้งตลาดขาว ทั้งรานทอง โรงฝน  มีโรงสีอยูถึง 2 โรง ซึ่งตั้ง
อยูบริเวณที่ใกลกับถนนเลียบทางรถไฟหนึ่งโรง และอีกแหงหนึ่งอยูฟากตรงขามกับชุมชนตลาด
บางเขนโดยมีคลองเปรมประชากรคั่นอยู ซึ่งเปนพื้นที่ของชุมชนเทวสุนทร ชาวบานในชุมชนเลาวา
โรงสีนั้นปดไปประมาณยี่สิบปมาแลวในปจจุบันโรงสีทั้งสองโรงถูกทิ้งรางไป เหลือไวแตเคาโครง
อาคาร หลังคา ปลองไฟใหเห็นโดยยังไมถูกร้ือทิ้งไป กลาวไดวาจากการบอกเลาถึงสภาพบานเรือน
ซึ่งเปนทั้งแหลงที่อยูอาศัยและทํามาหากินเปนตลาดริมน้ํา การทํามาหากินยืนยันความเปนชุมชน
การคาริมน้ําที่สําคัญในอดีต

ดวยความเจริญในดานการคาความเปนแหลงชุมชนใหญของตลาดบางเขนทําให พื้นที่
บริเวณนี้ยังเปนพื้นที่ซึ่งเคยมีสถานที่ตั้งทางราชการสําคัญ ๆ ทั้งสถานีตํารวจซึ่งแตเดิมตั้งอยู
บริเวณใกลกับโรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ)   ที่วาการอําเภอซึ่งอยูเลยไปทางพื้นที่จัดสรรรถไฟ
ทุงสองหอง ดังนั้นแตเดิมในแถบนี้ก็จะเปนละแวกของบานพักขาราชการ  ปจจุบันทั้งสถานีตํารวจ
และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขต ในปจจุบันไดขยับขยายไปใชพื้นที่บริเวณใกลอนุสาวรียบาง
เขนแทนแลวสําหรับที่วาการอําเภอบางเขนหรือสํานักงานเขตบางเขน  จากรายละเอียดปรากฎใน
ประกาศกระทรวงนครบาล  เร่ือง กําหนดเขตทองที่การปกครองกรุงเทพพระมหานคร เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม  พุทธศักราช 2458 ไดใหขอมูลซ่ึงสะทอนภาพของพื้นที่อําเภอบางเขน ไวดงันี้

        ที่วาการอําเภอบางเขนตั้งที่ขางวัดบางเขน ใกลกับตลาดบางเขน ไปจากพระนครไดโดย
ทางรถไฟสายเหนือ  ลงที่สถานีบางเขน แบงทองที่เปนตําบล 5 ตําบล มีพลเมืองราว 10,905 คน
มีกํานันผูใหญบาน อาณาเขตรทางทิศใตติดตอกับอําเภอบางซื่อ ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัด
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นนทบุรี ทิศตะวันออกติดตอจังหวัดมีนบุรี  และทางทิศเหนือติดตอกับ  จังหวัดธัญบุรี มณฑล
อยุธยา  ทองที่อําเภอนี้เปนทองนาทั้งส้ิน  เวนไวแตริมทางรถไฟมีไรผักอยูบาง  ที่ดอนเมืองเปนที่
ตั้งกรมอากาศยานทหารบก  มีสนามบินที่ดี  มีโรงเรียนฝกหัดการบินเบื้องตน มีโรงไวเครื่องบิน ที่
หลักส่ีมีสถานีวิทยุของกรมไปรษณีโทรเลข ขนาดใหญเปดใชเม่ือวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2473
ที่บางเขนมีตลาดขายของและเปนตลาดขายเขา  มีของเบ็ดเตล็ดตางๆ ขาย รูปรางตลาดคลายๆ
ตลาดบางบัวทองหรือตลาดจังหวัดมีนบุรี หรือตลาดดอนเมือง  ที่ปากคลองบางเขนที่ออกแมน้ํา
เจาพระยาเปนตลาดผลไมที่มาจากสวนเรียกวา ตําบลตลาดแกว (สมพงษ  เกรียงไกรเพชร
2528 : 140)

เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ขอบเขตการปกครองที่ตองดูแลรับผิดชอบมากขึ้น พื้น
ที่ของเขตบางเขนก็ไดรับการแบงเขตใหม อันทําใหชุมชนตลาดบางเขนก็ไดเปล่ียนจากการปกครอง
ที่เคยขึ้นอยูกับเขตบางเขนก็เปล่ียนมาเปนเขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ในปพ.ศ. 2540 จนถึง
ปจจุบัน

จากชุมชนการคาที่อาศัยคลองทั้งในฐานะที่เปนเสนทางการคมนาคม และเปนแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคมายาวนาน การขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นในระยะตอมาเริ่มนํามาสูการ
เปล่ียนแปลงที่สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวชุมชนตลาดบางเขน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทที่
ลดลงของคลองเปรมประชากร รวมไปถึงคลองบางเขนทั้งบทบาททางดานเสนทางการคมนาคม
และบทบาทในการเปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค จากการเดินทางดวยเรือลองมาตามลํา
คลองเริ่มถูกแทนที่ดวยรถยนตซึ่งสอดรับกับการขยายตัวของถนน กลาวไดวาปรากฎการณนี้เปนป
รากฎการณที่เกิดขึ้นกับชุมชนริมคลองทั่วกรุงเทพมหานคร ในสวนของคุณภาพน้ําในลําคลองก็มี
การเปลี่ยนแปลงจากที่เคยนํามาใชเพื่อการอุปโภค บริโภคหรือสามารถจับหาสัตวน้ําเชนกุง ปลาได
กลายเปนน้ําที่มีสีดําขุนขน และเต็มไปดวยขยะซึ่งชาวบานมีความเห็นวาเปนผลมาจากการที่ผูคน
และบานเรือนเยอะขึ้น ทั้งในสวนของการทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกูลตางๆ โดยชาวชุมชนริมคลองเอง รวมไป
ถึงน้ําเสียจากแหลงตางๆ ทั้งบานจัดสรร และโรงงานโดยรอบ

อยางไรก็ตามถึงแมในระยะตอมาสถานะการเปนชุมชนตลาดริมคลอง ซึ่งถือเปนศูนย
กลางการคาในยานนี้ของชุมชนตลาดบางเขนจะลดบทบาทลง ดวยการเปลี่ยนแปลงเสนทางการ
คมนาคมดังที่กลาวมา รวมไปถึงการเกิดขึ้นและเติบโตของศูนยกลางการคาอื่นๆ ในละแวกนี้ก็มิได
ทําใหชุมชนตลาดบางเขนเงียบเหงาหรือถูกทิ้งรางไปดวยผูคน กลาวคือในชวงที่ชุมชนตลาดบาง
เขนมีความสําคัญในฐานะที่เปนศูนยกลางการคา และเปนชุมชนขนาดใหญดงัที่กลาวมาชุมชน
บานอื่นๆ โดยรอบก็จะเปนหมูบานซึ่งมีความหนาแนนในการอยูอาศัยนอยกวา เปนหมูบานขนาด
เล็กกวา มีพื้นที่สวนใหญเปนปาสะแก และที่นา ที่สวนเชนบริเวณพื้นที่ของชุมชนรวมพัฒนา ชุมชน
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วัดเทวสุนทร  ตอมาดวยการขยายตัวของเมืองทั้งในสวนของถนนหนทาง บริษัทหางราน สถาน
ศึกษา สถานที่ราชการก็ยิ่งดึงดูดคนใหขยับขยายอพยพเขามามากขึ้นประกอบกับการขยายตัวของ
คนในชุมชนจากการแยกครอบครัว  ชุมชนโดยรอบของตลาดบางเขนก็เร่ิมมีการขยายตัวทั้งในสวน
ของพื้นที่ริมคลอง และในสวนของที่นา ที่สวน ปาสะแกก็เร่ิมถูกแทนที่ดวยผูคน บานเรือนทั้งการตอ
เติมสรางเพิ่มในพื้นที่ริมคลอง และการผุดขึ้นของหมูบานจัดสรร ขณะที่ตลาดบางเขนก็ยังเปนชุม
ชนที่ยังคงหนาแนนไปดวยผูคนมาอยางตอเนื่อง ยังคงมีความสําคัญในฐานะตลาดการคา และเปน
ยานสําหรับการอยูอาศัยอยางตอเนื่อง ผูคนที่อยูอาศัยในชุมชนตลาดบางเขนมีทั้งที่ทําการคาทั้ง
การขายสง ขายปลีก สินคาทั้งของอุปโภค บริโภค เชน ขาวสาร ของชํา โรงงานเฟอรนิเจอร บาง
สวนก็เปนกลุมคนที่ทํางานในละแวกนี้แลวจึงยายเขามาเชาบานจากคนในตลาดบางเขน เชน กลุม
พนักงานบริษัทเสริมสุข (เปบซ่ี) ผูคน รานคา และบานเรือนมีความหนาแนนจนกระทั่งเกิดกรณี
พิพาทไลร้ือที่ดินในป พ.ศ. 2537 นําไปสูการปรับเปลี่ยนในแงของพื้นที่ การลดลงของผูคนรวมไป
ถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตในดานอื่นๆ ซึ่งจะกลาวถึงในลําดับตอๆ ไป

การเมือง การปกครอง
ชุมชนตลาดบางเขน ถูกจัดประเภทเปนชุมชนแออัดบุกรุกอยูในพื้นที่หมู 1 แขวงตลาด

บางเขน เขตหลักส่ี เขตหลักส่ีเปนเขตตั้งใหมแยกออกมาจากเขตดอนเมืองตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2540 เปนเขตหนึ่งในหาสิบเขตของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะที่ชุมชนตลาดบางเขนเปนสวนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นหนวยราชการที่มีความ
สําคัญในดานการปกครองตอชุมชนตลาดบางเขนก็คือกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะขอกลาวถึงรูปแบบ
การปกครองรวมไปถึงโครงสรางการบริหารงานแตละสวนโดยยอ กอนที่จะนําไปสูการกลาวถึง
คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือไดวาเปนหนวยการปกครองระดับเล็กสุดในชุมชน ซึ่งเขามาแทนที่
อํานาจหนาที่กํานัน ผูใหญบานตามรูปแบบการปกครองเดิม

กรุงเทพมหานครมีรูปแบบการปกครองโดยสรุปคือ กรุงเทพมหานครมีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนหัวหนาฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานครเปนฝายนิติบัญญัติ ทั้งสองสวนถูก
กําหนดใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

สวนราชการของกรุงเทพมหานครนั้นแบงออกเปน สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพ
มหานคร  สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  สํานักหรือสวนราชการอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก และ
สํานักงานเขต
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สํานักตางๆ ของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสํานักงานเขตเปนสวนราชการที่คอนขาง
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูคนดังนั้นจะขอกลาวถึงโครงสรางของสํานักตางๆ และ
โครงสรางของสํานักงานเขตเพื่อใหเห็นโครงสรางการทํางานที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตดังนี้

สํานักตางๆ ของกรุงเทพมหานครประกอบไปดวย สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพ
มหานคร  สํานักการแพทย  สํานักอนามัย  สํานักการศึกษา  สํานักการโยธา  สํานักการระบายน้ํา
สํานักรักษาความสะอาด  สํานักสวัสดิการสังคม  สํานักการคลัง  สํานักเทศกิจ  สํานักพัฒนาชุมชน
สํานักการจราจรและขนสง  และสํานักผังเมือง

สํานักงานเขตแบงสวนราชการออกเปนฝายตางๆ อันประกอบดวย ฝายปกครอง ฝาย
ทะเบียน ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ฝายรายได ฝายรักษาความสะอาดและสวน
สาธารณะ ฝายการศึกษา ฝายการคลัง ฝายเทศกิจ ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และโรง
เรียนประถมศึกษา

หนวยงานเหลานี้เปนหนวยงานทางการเมืองที่จัดตั้งโดยรัฐมีเจาหนาที่ ขาราชการตาม
ลําดับช้ันที่จะประสานงานใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของชาวบานที่อยูอาศัยในชุมชน
แออัดซึ่งปจจุบันมีกลุมที่ถือเปนตัวแทนชุมชนในการประสานงาน ติดตอกับทางราชการคือ คณะ
กรรมการชุมชน ทําใหมีลูทางมากขึ้นระหวางรัฐกับชาวบานในการสงผานนโยบาย และทรัพยากร
ตางๆ มาสูชุมชน

คณะกรรมการชุมชนถูกกําหนดใหเปนตัวแทนสมาชิกชุมชน โดยมาจากการเลือกตั้ง
ประกอบดวยตําแหนงตางๆ คือ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก
นายทะเบียน  ประชาสัมพันธ  มีวาระในการดํารงตําแหนง 2 ป มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

1.   สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2. ประสานงานและดําเนินงานรวมกับหนวยราชการ องคการ และหนวยงานเอกชน

ตางๆ ที่เกี่ยวของในอันที่จะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.  พัฒนาชุมชนทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยการมีสวนรวมของประชาชน

และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.   เสริมสรางความสามัคคีและการมีวินัยของผูอยูอาศัยในชุมชน
5.   สงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม
6.   ดูแลรักษาทรัพยสินของชุมชนและสาธารณสมบัติ
7.   เผยแพรผลงาน ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรตางๆ

ที่เขาไปปฏิบัติงานในชุมชนตอผูอํานวยการเขต
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8. แตงตั้งผูมีความรูความสามารถเหมาะสมเปนที่ปรึกษา  หรือคณะทํางานในฝาย
ตางๆ

(ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการชุมชน 2534 : 4 - 5)
คณะกรรมการชุมชนชุดปจจุบันเปนคณะกรรมการชุมชนชุดที่ 3 มีวาระตั้งแตธันวาคม

พ.ศ. 2544 - ธันวาคม พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาชุมชนอีก 8 คน คณะกรรมการชุมชน
และที่ปรึกษาชุมชนชุดปจจุบันประกอบไปดวย

คณะกรรมการชุมชน
1.  ประธานชุมชน คือ นายอุดมศักดิ์  แนบเกษร
2.  รองประธานชุมชน คือ นายไพบูลย  เนายประเทศ
3.  เลขานุการ คือ นางสาววัลลี  เทิดไตรรงค
4.  เหรัญญิก  คือ  นางจันทร  สังขน้ํามนต
5.  ปฏิคม  คือ นายสถาพร  พุกพิบูลย
6.  ประชาสัมพันธ  คือ  นายสมชาย  แสงอรุณ
7.  ทะเบียน  คือ  นายวสันต  แนบเกษร
ที่ปรึกษาชุมชน
1.  นายธานี  สุริภนทกุล
2.  นายสมศักดิ์  สุขพิพัฒน
3.  นายประสพ  บริพันธุ
4.  นายอัมพร  เวชราภรณ
5.  นางสาววิลาวัลย  พุกพิบูลย
6.  นางเกษร  มณี
7.  นายมงคล  พรวิรัตน
8.  นายประเสริฐ  ตุลาธร
การจัดตั้งชุมชนตลาดบางเขนในทางการปกครองโดยการขึ้นทะเบียนตอเขตหลักสี่ เพื่อ

จัดตั้งเปนชุมชนอยางเปนทางการนั้นเพิ่งจะเริ่มในปพ.ศ. 2540 กลาวคือชุมชนตลาดบางเขนเปน
ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครวันที่ 5 สิงหาคม  2540  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
คร้ังแรกคือในวันที่ 4 ตุลาคม  2540 โดยมี นายมงคล  พรวิรัตน เปนประธานชุมชน โดยกอนหนา
นั้นทางการปกครองของตลาดบางเขนจะเปนในลักษณะวามีกํานัน มีผูใหญบานเปนผูดูแล  ในสวน
ของการแกไขปญหาตางๆ ของชุมชนนั้นสวนใหญชาวบานจะใหความเห็นวาชุมชนตลาดบางเขน
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เปนชุมชนที่ไมคอยมีปญหา ที่อยูกันมาก็จะเปนแบบพี่นอง รูจักกันเปนกลุมๆ เชน บานใกลกัน เปน
ญาติกัน ทํามาคาขายดวยกัน โดยทั่วๆ ไปก็ใหความเคารพนับถือผูสูงอายุซึ่งขณะนี้สวนใหญก็
คอยๆ ลมหายตายจาก อยางไรก็ตามสําหรับเหตุการณในอดีตที่ถือไดวาเปนปญหาตอชาวบานใน
ชุมชน และสงผลกระทบในภาพรวมก็คือเหตุการณการไลร้ือชุมชนตลาดบางเขนเมื่อปลายป พ.ศ.
2537 มีผลใหชาวบานที่อยูอาศัยในชุมชนโดยสวนใหญตองอพยพโยกยายออกจากชุมชนตลาด
บางเขน และการจัดการกับปญหาการไลร้ือขณะนั้นไดเกิดการจัดตั้งกลุมคณะกรรมการในลักษณะ
เฉพาะกิจข้ึนเพื่อการรวมตัวในการแกไขปญหา ซึ่งจะขอกลาวถึงในสวนของเหตุการณการไลร้ือชุม
ชนตลาดบางเขนในสวนของบทตอไป

เศรษฐกิจ และการทํามาหากิน
อาชีพของชาวชุมชนตลาดบางเขนนั้นประกอบไปดวยอาชีพ รับจาง แมบาน การ

ประกอบอาชีพสวนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงผูที่วางงาน หรือกลุมที่กําลังอยู
ระหวางการศึกษาดังที่ไดกลาวไวแลวในสวนของขอมูลประชากร ซึ่งในหัวขอเศรษฐกิจ และการทํา
มาหากินนี้จะไดบรรยายใหเห็นสภาพวิถีชีวิต การทํามาหากินของชาวชุมชนตลาดบางเขนในราย
ละเอียด เร่ิมจากในอดีตจนคลี่คลาย ปรับเปลี่ยนในปจจุบัน

การคาและความเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตเดิมของชาวชุมชนตลาดบางเขนสวนหนึ่งผูกโยงอยูกับการทําการคาสง และคา

ปลีกดวยแรงงานคือสมาชิกในครอบครัวเปนหลัก อยางที่เรียกวาระบบกงสี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีขนาดครอบครัวคอนขางใหญในอดีต กอนจะคลี่คลายปรับเปลี่ยนไป
ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกลาวคือจากที่เคยประกอบการคาโดยมีลูกๆ ทั้งชาย หญิงรวมไป
ถึงเขย หรือสะใภเปนแรงงานซึ่งสอดรับกับความเปนชุมชนตลาดตามลักษณะทําเลพื้นที่ของตลาด
บางเขนในการรับซ้ือและสงสินคาทั้งกับชาวบาน รานคาที่อยูอาศัยในตลาดบางเขนเอง และ
ละแวกใกลเคียง ลูกในชวงรุนตอไปพอเริ่มโตก็จะหาลูทางทําการคาขายรวมกันคือสามี ภรรยาเพื่อ
เลี้ยงครอบครัว สงเสียใหลูกเรียน และลูกในรุนตอไปก็จะไดเรียนมากขึ้นและลูทางในการอาชีพก็จะ
เปนไปในดานงานประเภทรับจาง พนักงานบริษัท หางราน หรืองานราชการมากขึ้น มีงานอาชีพที่
หลากหลายขึ้น โดยบางก็ละเลิกกิจการคาที่เคยทํา หรือบางครอบครัวอาจจะมีสมาชิกคนหรือสอง
คน ประกอบอาชีพคาขายสืบทอดกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงซึ่งประกอบอาชีพคาขายไป
พรอมๆ กับการทําหนาที่ดูแลครอบครัวในสวนของงานบาน การเลี้ยงบุตร การเปลี่ยนแปลงทาง
ดานการอาชีพนี้ประการหนึ่งระบบการศึกษาสมัยใหมนาจะมีสวนสําคัญในการดึงใหคนเขามาสู
การเรียน การสอนที่สอดรับกับตลาดแรงงานที่พึ่งพาการคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและระบบราช
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การแบบใหมนําไปสูภาพสะทอนที่พบในชุมชนคือ การไดรับการศึกษาในระบบที่มากข้ึน การรับ
ราชการ และการจางงานในรูปแบบตางๆ  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่ไม
เอื้ออํานวยกับวิถีชีวิตแบบเดิมคือการคาปลีก คาสงดังที่ชาวบานในรุนกอนๆ เคยทํา ไมวาจะเปน
เพราะการคมนาคมที่สะดวก มีตลาด รวมไปถึงหางสรรพสินคาขนาดใหญมากมายที่ทําใหเสนทาง
การคาดังที่เคยเปนเปลี่ยนแปลงไป

ภาพตัวอยางการคาในอดีต และการเปลี่ยนแปลงทางการอาชีพดังวานี้จะขอนําเสนอ
เปนตัวอยางดังตอไปนี้

คําบอกเลาถึงชีวิตในวัยเด็กจนถึงปจจุบันของพี่ปดวา สมัยกอนกงผมพายเรือรับซ้ือ
ขาวเปลือก เอามาสีโรงสีตรงนี้ ลุง  อาผูชาย พอแมครอบครัวผมก็อยูรวมกันหมด ชวยๆ กันทํา ตอ
มานาแถวนี้เลิก โรงสีปด สมัยพอผมก็มาขายกวยเตี๋ยวพายเรือขาย แมก็ขายผลไมที่บานอยูใน
ตลาด ขายมาเรื่อย ตอนที่พงษเพชรไลร้ือ (ชวงป พ.ศ.2537 - 2540) ก็ยังขายอยูทั้งพอ และแม แต
คนซื้อก็ลดลง พอผมก็มาปวยเปนมะเร็งตองเลิกขายกวยเตี๋ยว นองสะใภคนเล็กก็มาหัดทํา
กวยเตี๋ยวกับพอ นองชายผมก็ไปทํางานบริษัท สวนแมก็ยังขายผลไมอยูแตตองยายแผงมาขายตรง
หนาวัดแทน (วัดเทวสุนทร) เพราะวาพอพงษเพชรไลร้ือบานมันก็นอยลง  นองสะใภพอหัดทําได
ชํานาญก็มาขายแทนพอ ตอนนี้ก็มาขายตรงหนาวัดติดกับแผงผลไมแม ก็ชวยกันดูราน สวนผมก็
ไปทํางานแตกอนทํางานอยูทาเรือคลองเตยเปนบริษัทสงของ (shipping) เบื่อ มันไกลดวย เลยเลิก
ตอนนี้ก็มาเปนคนงานอยูที่อนามัยนี่ ตอนนี้พอเสียแลวที่บานก็เหลือกันอยูไมกี่คน มีแม พี่ชายคนที่
2 เปนโฟรแมน นองคนที่ 4 ตอจากผม สวนผมก็ยายไปนอนที่โรงเจ ดูแลโรงเจซึ่งใกลๆ กันกับบาน
หลานอีก 2 คนคือลูกของนองชายกับนองสะใภที่ขายกวยเตี๋ยวยังเรียนอยูคนหนึ่งที่ ด.ม.จ. (โรง
เรียนดอนเมืองจาตุรจินดา) อีกคนโรงเรียนวัด (วัดเทวสุนทร) ก็จะไปๆ มาๆ ระหวางบานยากับบาน
พอแม (นองชายและนองสะใภผูใหขอมูล) อยูตรงตึกทางเขาวัดเทวสุนทรไปเชาไวตั้งแตกอนไลร้ือ
พอมีเร่ืองไลร้ือก็ยายไปอยูที่นั่น (พี่ปด 2546)

อีกตัวอยางหนึ่งกรณีของพี่ชมซึ่งเปนคนนครศรีธรรมราช พี่ชมเลาวา พี่ชมแตงงานยาย
เขามาอยูบานครอบครัวสามีที่ตลาดบางเขน 20 กวาเกือบสามสิบปแลว แตกอนบานแฟนเปน
ครอบครัวใหญมีเตี่ยกับแม และลูกๆ 8 คน แฟนเปนคนที่ 3 มีผูชาย 5 คน ผูหญิง 3 คน เตี่ยกับแมก็
ขายของ ขายกวยเตี๋ยว ถั่วงอกมีทุกอยาง รับของมาจากบางซื่อ รถเขามาสงของที่บาน  เราก็เอาไป
สงรานคาในตลาด มีเปนสิบๆ เจา แลวก็รานคาในเกษตร  เราก็จะตองโทรไปถามจํานวนของ วา
เขาจะเอาเทาไหร มาจัดแบงแลวก็เอาไปสง พี่ก็จะชวยเขา หั่นกวยเตี๋ยวรอนถั่วงอก ทํางานบาน
ตอนนั้นพี่นองแฟนอยูกันครบ อยูกันเยอะ  งานบานเราก็จะชวยเชน ซักผาของเตี่ยกับแม ของพี่ๆ
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นองๆ แฟนเคาก็ทําเอง ลูกสาวก็จะทําเอง ลูกชายเราก็ชวยเปนบางสวน สําหรับกับขาวแมจะเปน
คนทํา เคาไมรูวาเราทําเปน ทําไมถูกใจ แมก็จะเปนคนทําเอง  พี่นองเคาก็มีเรียน มีทํางานกันดวย
ชวงป พ.ศ. 2534 - 2535 ขายของ สงของก็ยังทําอยูพอชวงเตี่ยกับแมแฟนตาย รวมทั้งแมพี่ดวย
พ.ศ. 2536 ในปเดียวกันเลยไมมีคนทําก็เลิก พี่ๆ นองๆ แฟนก็แยกครอบครัวไป แยกไปตั้งแตชวง
กอนไลร้ือ พี่สาวคนโตเคาไมไดเรียนไปไดครอบครัวอยูที่ปากชอง พี่ชายคนที่สองก็ไปทํางานรถไฟ
ประสบอุบัติเหตุดวยตอนนี้พิการ นองชายคนตอจากแฟนก็ทํางานการบินไทย สองสามคนถัดมา
ทํางานธนาคาร คนสุดทองก็ทํางานที่เกษตร ที่แยกยายกันไปก็ไปอยูที่หลักสี่บาง คลองสานบาง
สําโรงบาง ตอนนี้ที่บานก็เหลือแฟนซึ่งยังเปนตํารวจอยู พี่ก็เปนแมบาน ดูแลบาน ขาวปลาอาหาร
เลี้ยงหลานดวยพิการแตกําเนิดยิ่งตองดูแล ลูกของลูกสาวคนโต เลิกกับแฟน ทํางานคนเดียวเปน
ลูกจางอยูมหาลัยเกษตรไมไดบรรจุอะไร  แลวก็ลูกชายอีกคนยังเรียนหนังสืออยู เงินพอมีใชแตไม
เหลือเก็บ รายไดจากแฟนเอามาใชจายในบานทั้งกิน ทั้งน้ํา ไฟ โทรศัพท จะใหเราเมื่อจะซื้อของแต
ละครั้ง มีกูมาใชบางเรื่องคากินอยู คาเทอมลูกทั้งคนโตที่เรียนจบปริญญาตรีแลว และคนเล็กที่ยัง
เรียนชางอยู รายไดของลูกสาวก็ยังไมเยอะ แลวยังตองดูลูกอีกก็ไมคอยพอ (พี่ชม 2546)

อาชีพที่หลากหลายในตลาดบางเขน
นอกจากการชวยกันคาขายระหวางสามี ภรรยาในครอบครัวดังกรณีขางตนแลว วิถีชีวิต

เกี่ยวกับการชวยกันระหวางสามี ภรรยาอีกลักษณะหนึ่งที่พบคือ การทํางานประจําของสามี เชน
ในลักษณะการรับราชการ ขณะที่ฝายหญิงก็จะทํางานในลักษณะคาขาย รับจาง กิจการสวนตัว
ตามแตจะหาลูทางที่ผูหญิงเองมีทักษะ มีโอกาสในการเขาไปสูการลงทุน ลงแรงในการอาชีพนั้นๆ
เชน ไปเรียน ไปหัด มีทุนทั้งจากครอบครัว จากญาติ จากเพื่อนที่จะแนะนํา ชวยเหลือ โดยลักษณะ
งานนอกระบบเชนนี้ผูหญิงจะเปนคนจัดการดวยตนเองควบคูกับการจัดการงานบาน การดูแล
ครอบครัว หรืออีกลักษณะที่พบคือสามีทํางานเปนหลัก โดยภรรยาเปนแมบานเต็มตัวขึ้นอยูกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบาน ซึ่งก็มีหลายกรณีที่ภรรยาพยายามหางานเสริมเทาที่
จะเปนไปได อยางในกรณีที่บางชวงในสวนของงานบานลดภาระลง เชน ลูกโตขึ้นเขาโรงเรียน หรือ
โตพอที่จะฝากไวกับแมตนเอง หรือแมสามี หรือหาคนเลี้ยงไดไมวาจะเปนญาติพี่นองคนอื่นๆ หรือ
การจางเลี้ยงที่คิดแลววาพอจะคุมก็จะเขาสูแรงงานรับจาง เชน ไปทํางานโรงงาน รับเล้ียงเด็ก รับ
ตัดเย็บซอมแซมเสื้อผา หรือหาลูทางคาขายเล็กๆ นอยๆ ทําใหงานอาจไมสม่ําเสมอ หรือเปนงานที่
รายไดไมแนนอน พอจะเปนคากับขาว คาใชจายประจําวัน ในขณะที่รายไดสวนของผูชายจะเปน
รายไดที่ดูเปนหลักเปนฐานกวา

ชาวบานในชุมชนตลาดบางเขนนั้นมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ
สภาพความเปนเมืองที่มีทางเลือกในเรื่องประเภทงานที่หลากหลายแตอัตราการแขงขันก็สูงเชนกัน 
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ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการประกอบอาชีพคือ ระดับการศึกษา ความสามารถ ทักษะตามประสบ
การณชีวิตที่แตละคนมีและฝกฝนฝกปรือ เครือขายความสัมพันธที่จะนําไปสูแหลงงาน ลูทางใน
การทํามาหากิน การอยูอาศัยในทําเลที่ใกลกับแหลงงานทั้งในสวนของบริษัทหางราน หนวยงาน
ราชการ สถานศึกษารวมไปถึงตลาด แหลงชุมชนตางๆ รายไดของครอบครัวหนึ่งๆ สามารถมาจาก
การทํางานของสมาชิกในครอบครัวหลากหลายแหลงงาน หลากหลายอาชีพ เชน บางครอบครัว
สามีอาจรับราชการหรือทํางานบริษัท ภรรยาคาขาย ลูกเรียนหนังสือ โดยมีแมของสามีหรือบางก็
เปนแมภรรยาอยูบานชวยดูความเรียบรอยเกี่ยวกับการงานในบาน

ตัวอยางงานอาชีพที่พบจากการเก็บขอมูลในชุมชน เชน พนักงานเดินสายโทรศัพท   
โฟรแมน พนักงานโรงแรม รับ-สงเอกสาร รับจางติดแผนกันรอน ขับมอเตอรไซครับจาง เหลานี้สวน
ใหญเปนอาชีพของผูชาย งานรับจางหรือพนักงานบริษัทของผูหญิงก็เชน งานโรงงานผลิตชิ้นสวนอิ
เล็คทรอนิกส สาวยาคูลท กลุมงานราชการก็จะมีทั้งผูชาย ผูหญิง มีทั้งที่ไดรับการบรรจุเปนขาราช
การ บางก็เปนลูกจางชั่วคราว บางก็เปนงานจางที่ไมไดบรรจุหรือมีตําแหนงแนนอน งานเหลานี้ ผู
ชายก็เชนตํารวจ ภารโรง คนงาน ขาราชการสํานักงานเขต ผูหญิงก็เชน งานแมบาน คนงาน ขาราช
การสํานักพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนตน สถานที่ทํางานของกลุมคนในตลาดบางเขนก็มีทั้งที่อยู
ใกล และไกลชุมชนออกไป เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โรง
เรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ) ถัดออกไปก็จะเปนยานดอนเมือง รังสิต ลาดพราว จตุจักร ดินแดง
นนทบุรี เปนตน

คนในชุมชนบางสวนก็จะประกอบอาชีพสวนตัว ขนาดกิจการ งานอาชีพก็จะแตกตาง
กันไป  ทั้งในรูปแบบบริษัทเชน บริษัทเคมีภัณฑ  กิจการทําขนมปง กิจการน้ําผลไมบรรจุขวด ราน
เสริมสวย รานอาหาร รานขายของชํา ทั้งที่ขายในชุมชน และนําออกไปขายนอกชุมชนโดยใชพื้นที่
ของชุมชนในการจัดเตรียม กลาวไดวาเราสามารถมองเห็นกลุมงานที่หลากหลายอาชีพ  สําหรับ
สถานที่ในการประกอบอาชีพก็มีทั้งในชุมชนตลาดบางเขนเองเชนขายของที่บาน หนาวัดเทวสุนทร
หนาโรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ) ถนนปากทางเขาหมูบานเจริญทรัพยซึ่งชาวบานเรียกวา
ตลาดทุง ตลาดที่การเคหะทาทราย ซึ่งกลุมลูกคาก็จะมีทั้งคนในชุมชน ชาวบานชุมชนละแวกใกล
เคียงหรือกลุมพนักงานบริษัทที่อยูในบริเวณใกลเคียง ในสวนของรานคา รวมไปถึงการคาเร รถเข็น
งานเหลานี้มักจะเปนงานของผูหญิง ซึ่งควบคูกันไปกับภาระหนาที่ในการจัดการเรื่องงานบาน การ
ดูแลครอบครัว

อยางไรก็ตามไมวาจะสําหรับกลุมที่เปนแมบานเต็มตัว หรือมีงานทํา รวมไปถึงบางสวน
ของผูสูงอายุขอบเขตของงานบานก็มีแนวโนมวาจะเปนงานในขอบเขตของผูหญิง ส่ิงที่นาสนใจคือ
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การแบงงานกันทําในครอบครัวซึ่งสัมพันธกับสถานภาพที่หลากหลาย รวมไปถึงบทบาทในครอบ
ครัวที่ผูหญิงมีและเปน  การจัดการจัดสรรการใชเงิน การหารายไดเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ

รายไดและการบริโภค
ขอมูลในดานรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนของคนในชุมชนตลาดบางเขนจากการ

สํารวจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรในป พ.ศ. 2544 พบวารายไดจะ
อยูในราวๆ 5,000 – 10,000 บาทตอเดือน เปนสวนใหญ รองลงมาคือรายไดที่ต่ํากวา 5,000 บาท
ตอเดือน และอาจมีบางสวน บางครอบครัวที่มรีายไดสูงกวานั้น คือ 15,000 บาทตอเดือนขึ้นไป ซึ่ง
ขอมูลในสวนนี้เปนไปในทํานองเดียวกันกับการสํารวจขอมูลชุมชนของเครือขายคูคลอง และการ
สัมภาษณของผูศึกษาเองคือ คนสวนใหญในชุมชนมีรายไดประจําจากอาชีพรับจางทั่วไปซึ่งเงิน
เดือนไมถึงหนึ่งหมื่นบาท โดยในแตละครอบครัวตองอาศัยรายไดจากหลากหลายทางของสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งชวยกันแบกรับคาใชจายในครอบครัว รวมไปถึงคาใชจายในชีวิตประจําวันของแต
ละคนซึ่งกลาวไดวาพอเพียงสําหรับการกินอยูประจําวัน แตไมสามารถเปนหลักประกันที่จะเปนเงิน
สํารองไวสําหรับคาใชจายนอกเหนือการอุปโภค บริโภคในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ครอบครัวที่มีคนทํางานนอย และเปนเงินรายไดจากการรับจางที่ไมมากมายนัก อีกทั้งหากตองมี
การดูแลเกี่ยวกับคนปวย คนสูงอายุ เด็ก หรือคาใชจายสําหรับการเลาเรียนของบุตรหลานรายจาย
เชนการซื้อบาน ซื้อรถ รวมไปถึงขาวของเครื่องใชอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในเมืองยุค
ปจจุบันซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจที่คาครองชีพสูง ทําใหตองมีภาระหนี้สิน การผอนสงสินคา การกู ยืม
จากแหลงตางๆ ทั้งเพื่อนบาน เพื่อนที่ทํางาน ญาติพี่นอง รวมไปถึงแหลงเงินกูเงินออมอื่นๆ เชน
สหกรณออมทรัพย  ธนาคารพาณิชย เปนตน

กลาวไดวาสังคมทุนนิยมที่ผลักดันใหผูคนเขาไปสูวงจรของลัทธิบริโภคนิยม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสังคมเมือง จากความตองการที่เพิ่มข้ึนไมวาจะดวยเหตุแหงการกระตุนของสื่อ ดังที่มีผู
ใหขอสังเกตเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในปจจุบันวาเปน “ประชาชนในฐานะผูบริโภคที่กระตือรือรน
หมกมุนกับความตองการใหมๆ ที่ถูกกระตุนตลอดเวลาผานโฆษณาที่ยิงเขาสูสายตาและกรอกหูถี่
ยิบชนิดไมเวนนาที” (ยุทธนา  วรุณปติกุล และสุพิตา  เริงจิต  2542 : 190)  หรือวิถีชีวิตที่เรียกรอง
ความจําเปนในการบริโภคที่มากข้ึน ดังที่ วัฒนา  สุกัณศีล ศึกษาวัฒนธรรมบริโภคในกลุมแรงงาน
รับจางไดแสดงความเห็นไววา

        การบริโภคไดกลายเปนสาระสําคัญของการดํารงชีวิตของผูคน และครอบครัว การกิน การ
อยู การพักผอน การใชเวลาวาง การสรางและรักษาความสัมพันธ การแสดงฐานะความเปนอยู
ความสนใจ ตลอดจนการสรางเอกลักษณและส่ิงสําคัญในชีวิต ผูคนจํานวนไมใชนอยพากันวาด
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หวังและคิดถึงชีวิตที่สุขสบาย ควบคูไปกับความสามารถที่จะบริโภคไดมากและดีขึ้นกวาเดิม
หลายตอหลายคนเฝานึกฝนถึงขาวของเครื่องใชใหมๆ ที่ทันสมัยและหวังใชส่ิงเหลานั้นเพื่อยก
ฐานะและการยอมรับจากสังคม (วัฒนา  สุกัณศีล  2544 : 10)

ภาวะความกดดันกับวิถีชีวิตในเมือง ม.ร.ว. อคิน  รพีพัฒน นักวิชาการดานมานุษย
วิทยาไดกลาวถึงสภาพปญหาหนี้สินของชีวิตคนในเมืองเหลานี้วา

         ชีวิตในเมืองตองหาเงินมาซื้อทุกอยาง นอกจากตองซื้ออาหารเพื่อใหมีชีวิตอยูรอดแลว ยัง
ตองถูกแรงกดดันใหซื้อส่ิงฟุมเฟอยอีกมาก ปญหาหนี้สินในชุมชนแออัดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็
เนื่องมาจากเงินที่กูมา ไมไดเอาไปลงทุนประกอบอาชีพที่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลกําไรกลับคืนมา
แตสวนใหญเอาไปใชจาย เชน คาบาน คาเลาเรียนลูก คารักษาพยาบาล ทําใหปญหาที่ตามมาคือ
ไมมีเงินใชหนี้ หลายคนจึงแกปญหาดวยการกูเพิ่มจากเจาหนี้รายอื่น ทําใหเปนหนี้หลายทาง (อคิ
น  รพีพัฒน, อางถึงใน วันดี  สันติวุฒิเมธี  2545 : 151)

ชาวบานในตลาดบางเขนก็เชนเดียวกันที่ตองเผชิญกับสภาวะดังกลาว ซึ่งจากการ
สัมภาษณในสวนของรายรับรายจายของชาวบานก็จะพบวา เปนการยากที่จะระบุตัวเงินแนนอนใน
การใชจาย เพราะทุกอยางในการดํารงชีวิตดูจะเปนเรื่องที่ตองใชเงิน ทั้งคารถรา อาหารการกิน ยัง
ไมรวมถึงของฟุมเฟอยตางๆ คําใหสัมภาษณสวนใหญมักจะจบลงในลักษณะที่ชาวบานรูสึกวาใน
ฐานะที่ผูศึกษาเปนคนที่ใชชีวิตในเมืองดวยเชนกัน ก็ควรจะเขาใจภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบันดีวา
เปนอยางไรโดยไมแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากการรําพึงถึงความรูสึกเหนื่อย กังวลกับ
การเผชิญกับปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงในฐานะของแม และเมียกับความหนักใจตอ
ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว เชน ปาติ๋ม ซึ่งเปดรานทําผมในชุมชน พูดถึงครอบครัววา  ปามีลูก 2
คน คือลูกสาวคนโต ลูกชายคนเล็ก กวาจะเรียนจบก็เหนื่อยเหมือนกัน ดีที่แฟนเบิกคาเลาเรียนบุตร
ได  แตคาอะไรจิปาถะปาก็ตองออกหมด เงินเดือนเคาเหลือไมคอยถึงเราหรอก อยาใหพูดเลย แลว
กอนโนนมีเอาเงินไปผอนที่ไวดวย ตอนที่ดินกําลังมีกําไรดีนะ เราก็ไปซื้อเก็บไวมั่ง ไปผอนไวเผื่อยัง
ไงโดนไลก็ยังมีที่จะไป แตก็แยโดนโกง ยังคาราคาซังอยูเลย แลวดูสิเดี๋ยวนี้คนมาทําผมก็ไมคอยมี
แลวตั้งแตบานโดนไลร้ือไป แตกอนยังมีพวกขาราชการก็ชอบมาทําผม เปดกันหลายรานแตก็มีคน
เขา ตอนนี้ก็ตองรับจางเลี้ยงเด็กไปดวย สวนใหญก็คนแถวนี้แหละ ตองเห็นหนา ตองรูจัก เราไมได
เอาแพง เลี้ยงเปนรายวัน วันละรอยกวาบาท เอามาเปนคากิน คาใชจาย สมัยนี้จะพออะไร นี่เขาตั้ง
กลุมออมทรัพยกันเราก็เขาไปรวมดวย สวนใหญก็ไมคอยไดออมหรอก เขาเปนสมาชิกแลวก็กูมาใช
จายมากกวา สงดอกเบี้ยพรอมเงินตนใกลหมดแลว ตอนนี้ลูกคนโตทํางานแลว แตงานก็ไมคอยดี ก็
ยังพึ่งพาไมได และนิสัยเคาก็ใชเงินเกินตัว สวนลูกชายก็ใกลรับปริญญาแลว จะไปสมัครงานก็ตอง
ใชเงินใชมั๊ย ออกจากบานไปก็ตองจายแลว อยางนอยก็คากิน คารถ แตงตัวอีกละ แตลูกชายเคาก็
ดีขยันเรียน ไมเกเร รักแม เคาไปสมัครงานเราก็ดูๆ    เคาอยูอยากใหไดงานดีๆ  (ปาติ๋ม 2546)
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หรืออยางชีวิตปาทองสุข ปาทองสุข อายุ 71 ป เลาวา  ตอนนี้แฟนเสียไปแลว ปาก็อยู
กับลูกๆ มีลูก 7 คน ปาไมไดทํางานอะไร ตอนนี้ก็อยูกับลูกๆ บางคนก็อยูที่นี่ บางคนก็ยายไป อยาง
ลูกคนโตก็ทํางานเปนคนงานที่เกษตร  (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร) ตอนนี้ยายไปอยูคลอง 3 ลํา
ลูกกากับแฟน ตอนแรกอยูรวมกัน พอถูกไลไดคาร้ือถอนก็ไปผอนเอา เดี๋ยวนี้ก็ยังผอนอยูเลย ชวย
กันกับแฟนคือลูกสะใภ ตอนนี้เคาก็รับเย็บผาอยูกับบาน ลูกสาวคนตอมาก็ขายกาแฟอยูตรงจัดสรร
(จัดสรรรถไฟ ทุงสองหอง) สวนสามีเคาก็ทํางาน ลูกสาวอีกคนขายกวยจั๊บคนนี้ไมแตงงาน ลูกสาว
อีกคนทํางานเปนแมบานโรงงานยาคูลท อยูฝงตรงขามนี้ แฟนเคาก็เปนลูกจางประจํากองสนามบิน
น้ํา นี่ตอนนี้ลูกชายคนเหนือคนเล็กก็ตายไปคน พรุงนี้จะเอากระดูกไปลอยอังคาร เคาทํางานติด
แผนกันรอน คงสูดกาวเขาไป รักษาไมหาย ตอนนี้ลูกชายคนเล็กก็ไปทํางานติดแผนกันรอนเหมือน
พี่ชาย ก็ตองบอกใหเขาระวัง เราก็กลัวจะเปนอะไรเหมือนพี่ชาย (ปาทองสุข 2546)

ในขณะที่ไมมีทรัพยาธรรมชาติอะไรที่จะเปนตนทุนในการดํารงชีวิต ตนทุนเพียงอยาง
เดียวก็คงจะเปนการอยูอาศัยในพื้นที่ตลาดบางเขนซึ่งเปนโอกาสในการทํามาหากิน เชน การทํามา
คาขาย หรือการลดคาใชจายในการเดินทางสําหรับการทํางานในละแวกนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับผูหญิงที่ตองผูกขาดทั้งงานนอกบานและงานในบาน บางรายจําเปนตองเลือกที่จะทิ้งงานที่
แมจะมีรายไดมากกวา แตตองเสียคาใชจายและเสียเวลามากกวาในการเดินทาง มาเลือกงานที่อยู
ใกลที่พักอาศัยซึ่งแมจะไดคาตอบแทนที่นอยกวา แตก็คุมคากวาสําหรับเวลาที่เพิ่มข้ึน และคาใช
จายในการเดินทางที่ลดลง เชน กรณีของพี่นันทที่เลือกลาออกจากงานแมบานบริษัทแถวสุขุมวิท
ซึ่งเงินเดือนมากกวามาเปนลูกจางชั่วคราวสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งตั้งอยูไมไกลนักจากชุมชน
ตลาดบางเขนทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง

สําหรับบานพี่นันทนั้นอยูกัน 3 คน คือ ตัวพี่นันท สามี และแมของพี่นันทซึ่งยายจาก
ลําปางมาอยูดวยประมาณ 5 - 6 ปเนื่องจากบานที่ลําปางตอนนี้ก็ไมมีใครแลว ดวยความที่ไมมีลูก
ก็เปนสวนหนึ่งในการลดภาระในเรื่องการเลี้ยงดู ตลอดจนคาใชจายและการดูแลดานการศึกษา
เร่ืองการดูแลบานในบางสวนแมก็จะชวยๆ ดูแล ซึ่งเวลาที่เหลือจากการทํางานประจําคืองานแม
บานที่สํานักงานดังกลาวแลวพี่นันทก็จะใชเวลาไปกับการรับงาน  ตัดเย็บผา เปล่ียนซิบ แกทรง
กางเกงมาทําที่บานโดยสามารถรับงานมาจากที่ทํางาน และบางสวนคือคนในชุมชนเอง ทําใหการ
ปลีกเวลาเพื่อการพักผอนดูเหมือนจะเปนเรื่องยาก แมจะสามารถผอนผันในเรื่องภาระงานบานลง
ก็ตาม (พี่นันท 2546)

อยางไรก็ตามหากจะถือวาการไดอยูอาศัยในพื้นที่ตลาดบางเขนเปนตนทุนในการดํารง
ชีวิตแลวก็กลาวไดวาเปนขอไดเปรียบในการดํารงชีวิตที่คอนขางเปราะบาง ไมมีความมั่นคง เพราะ
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ปจจุบันชาวชุมชนตลาดบางเขนยังถือวาอยูอาศัยบนที่ดินบุกรุกของรัฐ ที่สถานการณการไลร้ือ
ขณะนี้ยังสงบเงียบ แตบอกไมไดวาจะคุกรุนขึ้นมาอีกเมื่อใด

ในสวนของการใชจายเงินนี้ถาพิจารณาในรายละเอียดความสัมพันธ ที่มีเพศเขามา
เกี่ยวของ ดังกรณีสามี ภรรยา ก็จะเปนไปในลักษณะที่วาหากมีคาใชจายที่เปนลักษณะเงินกอน
หรือการกูเงิน เชน กรณีซื้อรถ จายคาเทอมบุตร สามีก็จะเปนผูรับผิดชอบเนื่องจากทํางานประจํา
งานที่แนนอน เชน งานราชการซึ่งสามารถค้ําประกัน  และหักเงินไดจากเงินเดือน ดังนั้นในแตละ
เดือนเงินเดือนก็จะคอนขางเหลือนอย อีกทั้งตองกันสวนหนึ่งสําหรับคาใชจายประจําวันของตนเอง
ในสวนของคาใชจายประจําวันภายในบานนั้น การจัดการจัดสรรสวนใหญก็จะเปนสวนความรับผิด
ชอบของภรรยาทั้งการประหยัด การหารายไดเสริม การกู การหยิบยืมจากแหลงทุนตางๆ เทาที่
ความสัมพันธของตนเองพึงมี เชน พี่ นอง ญาติ เพื่อนบาน อยางไรก็ตามกับสภาวะเศรษฐกิจที่
คอนขางฝดเคืองก็ยิ่งทําใหเปนการยากลําบากในการจัดการจัดสรรการเงินมากขึ้น

ความสัมพันธทางสังคม
 ความสัมพันธทางสังคมของชาวบานตลาดบางเขนสามารถยึดโยงความสัมพันธกันทั้ง

ในกลุมของชาวตลาดบางเขนดวยกันเอง และความสัมพันธกับกลุมคนจากชุมชนอื่นในละแวก
เดียวกัน กลุมความสัมพันธนี้เกิดขึ้นทั้งจากความสัมพันธแบบไมเปนทางการ และความสัมพันธ
แบบเปนทางการ อันไดแก ความเปนครอบครัว เครือญาติ ความเปนเพื่อนบาน เพื่อนเรียนหนังสือ
กลุมคณะกรรมการโรงเจ คณะกรรมการชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพ กลุมออม
ทรัพย กลุมเครือขายคูคลอง ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้

ครอบครัว เครือญาติ
ความสัมพันธข้ันพื้นฐานและมีความสําคัญตอชุมชนตลาดบางเขนอันดับแรก คือกลุม

ครอบครัว เครือญาติ  ซึ่งในการศึกษาประเด็นความสัมพันธหญิง ชาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจะ
พิจารณาสถานะ บทบาทของผูหญิงกลาวไดวาใหความสําคัญกับตําแหนงแหงที่ในครอบครัว และ
ความเปนระบบเครือญาติในอันดับตนๆ ทีเดียว เพราะดูเหมือนวาวิถีชีวิตของผูหญิง พื้นที่ของผู
หญิงนั้นไดรับการยอมรับวาอยูที่ครอบครัวและระบบเครือญาติซึ่งรูปแบบของครอบครัว เครือญาติ
ที่พบเห็นยอมจะสะทอนถึงสถานภาพ บทบาทของผูหญิง

ลักษณะการอยูอาศัยกันในครอบครัวของชาวตลาดบางเขนนั้นมีความหลากหลาย  ใน
อดีตคือชวงที่ชุมชนตลาดบางเขนเริ่มมีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน ทั้งจากการขยายตัวของกลุม
คนดั้งเดิม และจากการอพยพเขามาหาที่อยูอาศัยเพื่อการทํามาหากินในกรุงเทพฯ ลักษณะโครง
สรางครอบครัวจากพอ แม ลูก เมื่อสมาชิกในครอบครัวเติบโตขึ้นคือ ลูกๆ เร่ิมโตแตงงานและมี
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ครอบครัวก็จะมีทั้งการนําเขย หรือสะใภเขามาอยูในบาน ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนการแตงงานเขา
มาของฝายหญิงตามแบบแผนวัฒนธรรมของกลุมคนเชื้อสายจีนคือ ผูหญิงแตงเขามาอยูในบาน
ฝายชาย มาอยูกับพอ และแมของสามี ดังจะเห็นไดจากหลายครอบครัวที่ผูหญิงเปนคนจากที่อ่ืน
เขามาอยูกับครอบครัวของสามี บางครอบครัวเมื่อผูหญิงแตงงานเขามาอยูในตลาดบางเขนไดสัก
พักก็จะชวนกันแยกออกไปปลูกบานใหมอยู เปนครอบครัวเดี่ยว ลักษณะของครอบครัวขยายก็จะ
คอยๆ ลดลงไปเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นเมื่อลูกๆ แตละคน ทํามาหากินและแยกครอบครัวกัน
ออกไป ก็จะมีลูกบางคนที่ไดครอบครองบานหลังเดิม และอยูเลี้ยงดูพอแม ซึ่งดั้งเดิมสวนใหญจะ
เปนลูกชาย ดังนั้นผูหญิงชวงรุนอายุ 40 ปข้ึนไปมักจะเปนคนจากที่อ่ืนเขามาอยูกับสามีในตลาด
บางเขนจนกระทั่งเปนคนตลาดบางเขนในที่สุด

การขยายตัวออกไปอยูที่อ่ืนนอกตลาดบางเขน เกิดขึ้นตั้งแตกอนการไลร้ือชุมชนตลาด
บางเขน ซึ่งสวนใหญกลุมที่เกิดและเติบโตที่ตลาดบางเขนและแยกยายออกไปสรางครอบครัวใหม
ที่อ่ืนกอนที่จะมีการไลร้ือนั้นมักจะเปนกลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีลูทางในการออกไปหาที่อยู
อาศัยใหม  และบางสวนการอพยพโยกยายออกก็เกิดขึ้นเมื่อมีการไลร้ือชุมชนตลาดบางเขนเมื่อ
ปลายป พ.ศ. 2537

สําหรับกลุมที่เขามาอยูใหมในชวง 20 ปที่ผานมาสวนใหญคือการอพยพเขามาหางาน
ทําในกรุงเทพฯ จากกลุมคนในที่ตางๆ ดังที่กลาวมาแลว สวนใหญจะเขามาโดยที่มีญาติ คนรูจัก
เขามาอยูกอนและชักชวนใหเขามาหาที่ปลูกบานอยู บางก็เร่ิมจากเชาบานอยูเมื่อยังโสด จนกระทั่ง
แตงงานเปนครอบครัวสามี ภรรยาก็จะชวยกันเก็บเงินเก็บทองเชาที่ปลูกบานเปนของตนเองได
กลุมนี้ทั้งสามีและภรรยาเริ่มแรกก็จะถือวาเปนคนใหมสําหรับตลาดบางเขน ความผูกพันกับตลาด
บางเขนหรือความสัมพันธกับเพื่อนบาน กับผูคนในชุมชนจะขึ้นอยูกับระยะเวลาในการอยูอาศัย
โอกาสในการปฏิสังสรรซึ่งอาจแตกตางกันสําหรับหญิง ชาย เชน บางครอบครัว สามีเขามาอยูใน
ตลาดบางเขน และคบคาสมาคมกับกลุมเพื่อนชายในตลาดบางเขน ไดทํากิจกรรมรวมกัน มีการสัง
สรรกันผานงานตางๆ ในชุมชนก็จะมีความสัมพันธชวยเหลือกับคนในชุมชนมากกวาภรรยาที่เขา
มาอยูตลาดบางเขนในภายหลัง อีกทั้งชีวิตการทํางานอาจทําใหไมมีโอกาสในการปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนบานเทาไรนัก อาจเพียงแคทําความรูจัก พูดคุย เขารวมกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีโอกาส  บาง
ครอบครัวสามีอาจมีโอกาสในการสรางความสัมพันธกับคนในชุมชนนอยกวาภรรยา เนื่องจากตอง
ทํางานนอกบานมากกวา ขณะที่การตองอยูบานดูแลครอบครัวของภรรยาก็ทําใหภรรยามีโอกาสใน
การเขารวมกิจกรรมของชุมชนมากกวา
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ลักษณะของครอบครัวในปจจุบันของชุมชนตลาดบางเขนนั้นมีความหลากหลาย บาง
บานก็อยูอาศัยกันในลักษณะของครอบครัวเดี่ยว คือ พอ แม ลูกที่ยังเล็กหรือลูกที่ยังไมแตงงาน
บางบานก็จะประกอบดวย พอ แม ลูกที่ยังไมแตงงาน ลูกที่หยารางแยกกันอยูกับสามีหรือภรรยาก็
จะมีหลานใหพอแมชวยดูแล หรือในลักษณะที่อยูกันโดยมีแม ลูกสาวหรือลูกชายที่ยังไมแตงงาน
หรือแม ลูกชายหรือลูกสาว สะใภหรือลูกเขย และหลาน บางครอบครัวก็จะเปนการอยูรวมกันของพี่
นองที่ยังไมแตงงาน บางบานก็ไมมีเด็กเล็กหรือลูกมีแตสามี ภรรยา และมารดาของฝายใดฝายหนึ่ง
บางบานอาจจะมีหลานๆ ลูกของลูกที่แยกออกไปหรือพี่นองญาติจากที่อ่ืนมาฝากใหชวยดูแลหรือ
มาอาศัยอยูเปนที่พักเพื่อสะดวกในการไปเรียน ไปทํางาน  ขนาดของครอบครัวมักจะมีขนาดเล็ก
คือ ประมาณ 3 - 5 คน เปนสวนใหญ นอกจากบางครอบครัวที่อาจมีสมาชิกอยูรวมกันเปนสิบคน
เนื่องจากมีลูกหลายคน และลูกๆ มีครอบครัว มีเขย มีสะใภ และมีหลานแตมีขอจํากัดในการหาที่
อยูอาศัยใหมซึ่งสวนใหญจะสัมพันธกับสถานะทางเศรษฐกิจที่คอนขางยากจน รุนลูกรุนหลานมี
สามี หรือภรรยาอายุนอยและไมมีกําลังทางเศรษฐกิจพอที่จะแยกบานออกไปเปนครอบครัวเดี่ยว
ได

จากการเก็บขอมูลในชุมชนตลาดบางเขนพบวามีหลายครอบครัวที่เปนพี่นอง เปนญาติ
กันทางการแตงงาน นามสกุลที่เปนกลุมที่อยูมาเกาแก และมีการแยกบานแยกครอบครัวอยูใน
ตลาดบางเขน เชน แซล้ิม พุกพิบูลย เนายประเทศ เปนตน ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลครอบครัว เครือ
ญาติในปจจุบันซึ่งเปนขนาดและจํานวนครอบครัวที่ลดลงเปนอยางมากหลังจากการไลร้ือ ทุกวันนี้
กลุมครอบครัว ญาติพี่นองที่ยังอยูกันที่ตลาดบางเขนก็ยังมีโอกาสที่จะไปมาหาสูกันมากกวากลุมพี่
นองที่แยกยายกันออกไปอยูที่อ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนใหญที่ยังอยูที่ตลาดบางเขนก็จะเปนลูก
คนที่ดูแลพอแม สวนใหญจะเปนแมซึ่งจะพบวาหญิงสูงอายุในตลาดบางเขนยังมีคอนขางเยอะ
เทียบกับผูชายแลวแทบไมพบ ดังนั้นบานที่อยูในตลาดบางเขนมักจะเปนบานของแมผูสูงอายุอยู
เปนเสาหลักของครอบครัวโดยมีลูกคนที่ยังอยูที่ตลาดบางเขนเปนผูดูแลเปนหลัก และลูกๆ คนอื่นๆ
ที่แยกยายออกไปก็จะมาเยี่ยมเยียนแมเมื่อมีโอกาส เมื่อวางจากงาน หรือเทศกาลสําคัญ เชน
ตรุษจีน วันไหวบรรพบุรุษ เปนตน

กลุมเพื่อนบาน เพื่อนเรียน
กลุมเพื่อนบานเปนอีกลักษณะหนึ่งของความสัมพันธระหวางกัน ของชาวชุมชนตลาด

บางเขน เนื่องจากผูคนสวนใหญอาศัยอยูเปนระยะเวลานาน ในสวนของผูชายอาจจะเปนเพื่อน
บาน เพื่อนเรียนหนังสือซ่ึงเติบโตมาดวยกัน หรือความสัมพันธระหวางรุน เชน เปนเพื่อนของพอ
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เปนลูกของเพื่อนก็จะนับถือกันตามอาวุโสโดยอาจจะไมไดเปนญาติกัน แตก็นับถือกับเปรียบ
เสมือนญาติแมการอาชีพอาจทําใหไมคอยมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนสังสรรคกัน แตเมื่อชุมชนจัด
กิจกรรม บางสวนที่ติดภารกิจเรื่องงาน ไมสามารถเขารวมกิจกรรมก็อาจจะใหความรวมมือในดาน
เงิน ขาวของบริจาค ขณะเดียวกันบางสวนก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนพบปะจากการทํากิจกรรมของ
ชุมชนรวมกัน บางก็ในลักษณะเขารวมชวยเปนครั้งคราว บางก็เปนหลักในการจัดการตางๆ
สําหรับผูหญิงก็เชนเดียวกันมีทั้งที่เกิด เติบโต และแตงงานเขามาอยู อีกทั้งการมีวิถีชีวิตที่ตองผูก
โยงกับบาน ดูแลครอบครัวเปนหลักของผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใน
ชีวิตประจําวัน เชนการพูดคุยเลาสูกันเกี่ยวกับเร่ืองเพื่อนบาน เร่ืองครอบครัว ขาวปลาอาหาร ขาว
ของเครื่องใช รวมไปถึงความสัมพันธระหวางกันในดานการคาขาย การทํามาหากิน  ซึ่งความ
สัมพันธเชนนี้จะเห็นไดชัดเจนในสวนของผูหญิงกลุมที่เปนแมบานกับกลุมที่ทํามาคาขายอยูใน
ละแวกนี้เปนหลัก

คณะกรรมการโรงเจ  กลุมแมครัว
คณะกรรมการโรงเจเปนการรวมตัวกันของกลุมคนในชุมชนแตดั้งเดิมของตลาดบางเขน 

กลุมคณะกรรมการจะเปนผูชายทั้งหมด ปจจุบันสวนใหญจะเปนผูสูงอายุซึ่งหลายทานแยกยาย
ออกไปอยูอาศัยขางนอกชุมชน ทั้งกอน และหลังจากการไลร้ือมีหลายทานที่เสียชีวิตไป มีกลุมคน
หนุมที่เขามาสืบทอดงานของโรงเจบางสวน คณะกรรมการโรงเจเปนการรวมตัวกันอยางไมเปนทาง
การเพื่อการดําเนินกิจกรรมของโรงเจ  จะมีการรวมตัวกันครั้งสําคัญเพียงปละครั้งคือ รวมตัวกัน
เพื่อจัดงานทิ้งกระจาด ปจจุบันเมื่องานของโรงเจนั้นลดลง  การรวมตัวกันของคณะกรรมการ โรงเจ
ก็ไมเขมแข็งอยางเดิม

นอกจากคณะกรรมการโรงเจซึ่งเปนกลุมผูชายซึ่งจะดําเนินกิจกรรมในสวนที่เปนพิธีการ 
พิธีกรรมแลว การดําเนินงานแตละครั้งจะมีงานในสวนของการจัดเตรียมในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม
ซึ่งบทบาทหนาที่นี้จะเปนของผูหญิงในชุมชน ซึ่งดูจะเปนบทบาทหลังฉาก เปนพื้นที่ในครัว และไม
เปนทางการ บทบาทความสัมพันธเหลานี้จะทับซอนกันกับความสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ ในชุมชน

คณะกรรมการชุมชน
กลุมคณะกรรมการชุมชน เปนกลุมที่ถูกจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ โดยเลือกตั้งขึ้นมา

จากชาวบานในชุมชนตลาดบางเขนซึ่งไดมีการกลาวถึงแลวในสวนของการเมือง การปกครอง ใน
เร่ืองของโครงสราง และหนาที่อยางเปนทางการของคณะกรรมการชุมชน กลุมคณะกรรมการชุม
ชนถือวาถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเปนตัวแทนชาวบานในการจัดสรรงบประมาณของชุมชน และเพื่อการ
ดาํเนินกิจกรรมตางๆ บทบาทหนาที่ภายในคณะกรรมการชุมชนสวนใหญสําหรับผูหญิงมักจะถูก
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กําหนดใหอยูในงานดานเลขานุการ หรือเหรัญญิก ซึ่งรับผิดชอบดานงานเอกสาร การเงิน และงาน
ทั่วๆ ไป ขณะที่บทบาทหนาที่ของประธาน รองประธานมักจะเปนบทบาทของผูชาย

ดวยการจัดตั้งอยางเปนทางการกิจกรรมตางๆ ที่ทางคณะกรรมการชุมชนดําเนินงาน
สวนใหญจึงเปนกิจกรรมที่คอนขางจะอิงอยูกับงานพัฒนาชุมชน ตามนโยบายของทางราชการเสีย
เปนสวนใหญ ซึ่งมีทั้งสอดคลองและไมสอดคลองกับความตองการของชาวบาน

อาสาสมัครสาธารณสุข
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เปนกลุมชาวบานที่สมัครเขารับการอบรมทางดาน

สาธารณสุขกับเจาหนาที่ทางดานสาธารณสุขจากหนวยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนยบริการสาธารณ
สุข สํานักอนามัยของกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ในการกระจายขาวสารทางดานสาธารณสุขแกชาว
บานในชุมชน แจงขาวสารเกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขแกเจาหนาที่ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในฐานะ
ของอาสาสมัครตามความรูที่ไดรับการอบรม (ลักษณะเดียวกับ อสม. ของตางจังหวัด ที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งกลุมอาสาสมัครนี้จะกระจายอยูทุกชุมชน และเปนชองทางหนึ่งในการทํา
ความรูจัก การมีความสัมพันธแนะนํา ชวยเหลือระหวางกันทั้งปญหาทางสาธารณสุข และรวมไป
ถึงความสัมพันธดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธตอกันของกลุมชาวบานในชุมชนริม
คลอง

กลุมอาชีพ
กลุมอาชีพในชุมชนตลาดบางเขนมีอยู 1 กลุม คือ กลุมอาชีพทําหัวโขน จัดตั้งอยางเปน

ทางการในป  พ.ศ. 2541 โดยมีนายถนอม  มีเทา เปนหัวหนากลุมไดรับการสนับสนุนจากฝาย
พัฒนาชุมชน เขตหลักสี่ และไดรับการเผยแพรจนกระทั่งถูกนําเสนอในฐานะของดีชุมชนตลาดบาง
เขน และตัวแทนที่ใชในการประชาสัมพันธในระดับเขตดังปรากฎในคําขวัญของเขตหลักสี่ ที่วา “วัด
หลักสี่งามวิจิตร แหลงผลิตวาวไทย เลื่องลือไกลหัวโขน งามนายล เขตหลักส่ี“  พื้นที่การดําเนินการ
ของกลุมอยูที่บานนายถนอม หัวหนากลุม ในชุมชนตลาดบางเขน  การจัดตั้งกลุมอาชีพนี้ยังไมคอย
มีบทบาทตอชุมชนในภาพรวม กลาวคือสมาชิกภายในกลุมยังไมไดกระจายไปสูการเขารวมเปน
สมาชิกของชาวบานในชุมชน การเรียนรูและสืบทอดคอนขางจะเปนภายในครอบครัวเปนสวนใหญ
อยางไรก็ตามมีการประสานงานกันระหวางกลุมอาชีพทําหัวโขนกับทางโรงเรียนในพื้นที่ เชน โรง
เรียนวัดเทวสุนทร มีการนํานักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเขามาดูงาน เปนลักษณะการเรียน
รูถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นแกเด็กรุนใหม

กลุมออมทรัพย
กลุมออมทรัพย เกิดจากการสงเสริมของทางราชการใหชาวบานรวมตัวกันในการที่จะ

ออมเงินเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ  มีการเริ่มจัดตั้งมาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 อยางไรก็ตาม
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การตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชน มักจะประสบปญหาวาสมาชิกสวนใหญของกลุมมีรายไดคอนขาง
จํากัดทําใหเปนอุปสรรคตอการออมเงิน

เครือขายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมคูคลอง
เครือขายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมคูคลอง (เครือขายคูคลอง)  เครือขายฯ นี้จัดตั้ง

ข้ึนเมื่อ ตุลาคม 2541 เปนการรวมตัวกันจากชาวบานจํานวนหนึ่งของแตละชุมชนที่อยูอาศัยในชุม
ชนริมคลองซึ่งประสบกับปญหาดานที่อยูอาศัยรวมกันดําเนินกิจกรรมตามหลักการที่วา “คนจะ
ตองอยูรวมกับคลองได”  โดยกําหนดวัตถุประสงคหลักของเครือขาย ไดแก

1. เพื่อแกไขปญหาเรื่องที่อยูอาศัยแกชุมชนริมคลอง ใหเกิดความมั่นคงซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญของเครือขาย

2.   เพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน
3.   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เชน พัฒนาอาชีพ สวัสดิการ สุขอนามัย ออมทรัพย
4.  เพื่อชวยเหลือพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนรวมกัน
สมาชิกของเครือขายฯ นั้นมาจากตัวแทนของแตละชุมชนจากคลองตางๆ ใน

กรุงเทพมหานคร อันไดแก คลองเปรมประชากร คลองบางเขน คลองหัวลําโพง คลองสวาน โดยมี
ชุมชนที่เขารวมคือ ตลาดบางเขน รวมพัฒนา หลังแฟลตสุนัขตํารวจ วัดเทวสุนทร ประชารวมใจ1
ประชารวมใจ2 สามัคคีเทวสุนทร คนรักถิ่น เปรมสุขสันต ตลาดหลักสี่ ศิษยหลวงปูขาว หลักสี่
พัฒนา คลองเปรมพัฒนา มิตรประชาพัฒนา บําเพ็ญประโยชน ประชากร4 ปูเจาสมิงพราย
สะพานปูน  โดยมีเจาหนาที่จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เขามาทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
เปนผูประสานงาน รวมไปถึงอํานวยความสะดวกในดานตางๆ

กิจกรรมที่เปนรูปธรรมที่ผานมาของเครือขาย อาทิ การรวมกันเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง
การปลูกตนไมเปนเขื่อนธรรมชาติ การจัดตั้งกลุมออมทรัพย  การประนีประนอมขอพิพาทระหวาง
เจาของที่ดินกับชาวบานในชุมชน การทาสีบานริมคลอง การแจกจายถังดักไขมันแกบานเรือนซึ่งได
รับงบประมาณจากองคกรพัฒนาเอกชน (DANCED – Danish Cooperation for Environment
and Development) โครงการกูเงินจากสถาบันพฒันาองคกรชุมชน (พอช.) เพื่อซ้ือที่ดินเดิมจาก
เจาของที่ การจัดทําโครงการสวัสดิการกองทุนและสวัสดิการแกผูยากลําบากสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม∗ (Social Investment Fund - SIF)    การดําเนินกิจกรรมตางๆ

                                                          
                 ∗ กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม หรือรูจักกันในนาม SIF นั้น เปนกองทุนซึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลไทย
กูเงินจากธนาคารโลกมาเพื่อจัดตั้งกองทุนตั้งแตปลายป พ.ศ. 2541 มีระยะเวลา 40 เดือน โดยมีเปาหมายเพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนทั้งในชนบทและในเมือง เพื่อการฟนฟู
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เหลานี้ในแตละชุมชนที่มีชาวบานบางสวนเขารวมเปนสมาชิกนั้น บางกิจกรรมสามารถแพรขยาย
และนําไปใชในทุกชุมชน ในขณะที่บางกิจกรรมถูกนําไปใชอยางไดผลเพียงแคบางชุมชนซึ่งขึ้นอยู
กับปจจัยแวดลอมของแตละชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือจากคนในชุมชนนั้นๆ

จํานวนของชาวบานในชุมชนตลาดบางเขนซึ่งเขารวมอยูในเครือขายฯ นั้นยังมีเพียงไมกี่
ราย ดังนั้นในการดําเนินกิจกรรมแตละครั้งผูดําเนินการก็จะเปนชาวบานในชุมชนตลาดบางเขนที่
เปนตัวแทนเขารวมอยูในเครือขายฯ บวกกับตัวแทนจากชุมชนอื่นๆ เขามารวมดวย  ชาวบานโดย
สวนใหญยังไมคอยเห็นความสําคัญของการเกิดกลุมเครือขายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมคูคลอง
นัก สวนใหญยังเปนเพียงขั้นรับทราบวามีการจัดตั้ง และรวมตัวเปนเครือขาย บางสวนก็เขารวมกิจ
กรรมบางเปนครั้งคราว บางสวนอาจใหความชวยเหลือเงินทอง ส่ิงของในการดําเนินกิจกรรม ตัว
อยางของกิจกรรมที่เปนผลจากการดําเนินงานของเครือขายฯ นี้ไดแก การทําความสะอาดชุมชน
ขุดลอกคูคลอง การทําถนนหินคลุกตอจากถนนลาดยางภายในชุมชน โครงการให สวัสดิการการ
ศึกษาและคนชราโดยงบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคม อยางไรก็ตามการเกิดขึ้นของเครือขาย
พัฒนาชุมชน และส่ิงแวดลอมคูคลองนี้ก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมของ
ชาวชุมชนที่พยายามรวมตัวกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางาน กระบวน
การเรียนรู และความสัมพันธของชาวบานชุมชนริมคลองทั้งในชุมชนเดียวกัน และกับชุมชนอ่ืนๆ

                                                                                                                                                                      
วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคมไปสูการพึ่งตนเองในระยะยาว โดยใหการสนับสนุนงบประมาณแกกิจกรรมหรือโครง
การที่เสนอโดยองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน สถาบันในชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (รายงาน
ขอมูลพื้นฐานชุมชนตลาดบางเขน, 2544 : ไมปรากฎเลขหนา)
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บทที่ 3
ตลาดบางเขน ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัย

การขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
การไลร้ือที่อยูอาศัยสัมพันธกับการพัฒนาประเทศ ที่มีแนวทางในการสงเสริมพัฒนาอุต

สาหกรรมโดยขาดการวางแผนทําใหกรุงเทพมหานครในฐานะศูนยกลางการพัฒนา กลายเปนพื้นที่
ซึ่งสภาพทางนิเวศถูกปรับเปลี่ยนไปเปนอยางมาก กรุงเทพมหานครกลายเปนเมืองที่เติบโตอยาง
รวดเร็ว ไรทิศทาง มีความหนาแนนของผูคน เปนแหลงรวมของปญหาดานตางๆ ไมวาจะเปนปญหา
มลพิษ การจราจร อาชญากรรม รวมไปถึงการระบุใหชุมชนแออัดเปนหนึ่งในปญหาเมืองที่ตองแก
ไข

ชุมชนแออัดถูกใหคําจํากัดความดวยความหมายทางกายภาพเปนหลัก คือ ทรุดโทรม
สกปรก มีความแออัดในการอยูอาศัย รวมไปถึงการไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไมเพียงแตเทานั้นชุมชน
แออัดยังอาจพาดพิงไปถึงทัศนคติที่วา “เปนที่ซึ่งไมมีความปลอดภัย อาจกอใหเกิดการกระทําที่ขัด
ตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนแหลงชุมนุมความชั่วรายทั้งปวง” (อคิน  รพีพัฒน
2542 : 19)  ซึ่งเปนภาพที่คอนขางจะสะทอนใหเห็นสถานะของชุมชนแออัดวาเปนปฏิปกษกับความ
เปนเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งทามกลางกระแสการเชิดชูใหกรุงเทพเปนเมืองนาอยู ทั้งที่ในความเปน
จริงเปนที่ยอมรับวาชุมชนแออัดนั้นเกิดขึ้นจากการกลายเปนเมือง หรือกลาวอยางตรงไปตรงมาได
วาในหลายๆ กรณีชุมชนดั้งเดิมไดถูกทําใหกลายเปนชุมชนแออัดดวยคํานิยามจากทัศนคติในแงลบ
ดังนั้นเพื่อความเขาใจดวยทัศนคติที่ถูกตองเพื่อการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งไมใชเพียงการไลร้ือ การ
ผลักดันใหเกิดการโยกยายโดยมิไยดีตอผลกระทบของชีวิตคนจนเมือง  อันดับแรกจึงจําเปนที่จะ
ตองทําความเขาใจกับทิศทางการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ซึง่เติบโตและขยายความเปนเมือง
ออกไปอยางสัมพันธกันกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมในระดับประเทศ

หลากหลายงานศึกษาไดกลาวถึงการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสะทอนถึงการ
เติบโตนับต้ังแตเร่ิมต้ังเมืองในสมัยรัชกาลที่ 1 จนกระทั่งปจจุบัน

พิเชฐ  สายพันธุ ไดกลาวถึงวิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนในกรุงเทพมหานคร 4
ยุค ตามลําดับเวลาคือ

1.  ยุคริมน้ํา ในสมัย รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 ถือเปนยุคเริ่มแรกของชาวกรุง เนื่องจาก
กิจกรรมสวนใหญอาศัยทางน้ําเปนเสนทางสัญจรหลัก
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2.  ยุควังเจาฟาและขุนนาง เฟองฟูที่สุดในสมัย รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5 เนื่องจากมีการ
พระราชทานที่ดินแกเจาฟาและขุนนางใหใชเปนที่พักอาศัย พื้นที่สวนนี้อยูนอกเขตกําแพงพระนคร
ซึ่งถือเปนชานเมืองในยุคนั้น

3.  ยุคถนนนําเมือง ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา เปนยุคที่ผังเมืองมีการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางอยางใหญหลวง นับแตการสรางถนนเจริญกรุง บํารุงเมือง เฟองนคร การสัญจรจาก
ที่ใชคลองเปนหลักมาใชถนนแทน ตอมาในชวง พ.ศ. 2475 - 2500 มีความพยายามเชื่อมหัวเมือง
เพื่อรวบรวมเขามาสูศูนยกลางเดียวกัน การสรางถนนเชื่อมภูมิภาคไดแก สุขุมวิท พหลโยธิน และ
เพชรเกษม ทําใหเมืองขยายออกไปอยางรวดเร็ว

4.  ยุคทางดวน – รถไฟฟา คือยุคสมัยการขยายเมืองในปจจุบันนั่นเอง
การเกิดชุมชนทั้ง 4 ยุค ไดแสดงใหเห็นภาพกวางๆ ของการขยายเมืองของกรุงเทพ

มหานคร เกิดการเปดพื้นที่ใหม เปนการจัดลําดับยุคสมัยที่อิงกับการขยายตัวของเมืองโดยมีผังเมือง
และปจจัยดานการคมนาคม คือถนนในฐานะของสาธารณูปโภคพื้นฐานสําคัญมาเปนตัวชี้วัด
(พิเชฐ  สายพันธุ  2541 : 48 - 49)

การแบงยุคสมัยในทํานองเดียวกันกับ พิเชฐ  สายพันธุซึ่งสัมพันธกับการขยายตัวของ
ความเปนเมืองกรุงเทพมหานครยังปรากฎอยูในงานศึกษาของ ปราณี  พนมเริงไชยซึ่งศึกษาการ
พัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัด และงานศึกษาของ บุญเยี่ยม  เหลาสะอาด ในความสัมพันธ
ระหวางชุมชนแออัด กับการพัฒนาเมืองในพื้นที่เขตชั้นกลางกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขต
ยานนาวา สาทร และบางคอแหลม

ปราณี  พนมเริงไชยพิจารณาลักษณะการขยายตัวเปนเมืองของกรุงเทพมหานครทาง
กายภาพโดยแบงลักษณะระบบการขยายตัวเปน 4 สมัย คือ สมัยเมืองหลวงเกา (Old Capital)
สมัยเมืองพาณิชย (Commercial City)  สมัยกอนเปนเมืองอุตสาหกรรม (Pre-Industrial City)
และสมัยเมืองเอก (Primate City) (ปราณี  พนมเริงไชย  2532 : 44) ในขณะเดียวกันบุญเยี่ยม
เหลาสะอาด เนนการศึกษาทิศทาง แนวนโยบายและผลของการพัฒนาในระดับประเทศ กับสภาพ
การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการพิจารณาดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ลักษณะทางกายภาพของเมือง ทําใหสามารถแบงชวงเวลาในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงไดเปน 4
ยุคสมัย คือ ยุคสมัยการสรางเมืองหลวงใหม (พ.ศ. 2325 - 2398) ยุคสมัยการปรับปรุงประเทศ
(พ.ศ. 2398 - 2475) ยุคสมัยกอนการพัฒนาอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2475 - 2500) และยุคสมัยเมือง
เอก (พ.ศ. 2500 - ปจจุบัน) (บุญเยี่ยม  เหลาสะอาด  2542 : 31 - 55)
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จะเห็นไดวาการจัดแบงลักษณะการขยายตัวของกรุงเทพมหานครนั้น เปนไปในทํานอง
เดียวกัน  คือจัดแบงตามการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร     ซึ่งสัมพันธกับการพิจารณาความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถสรุปใหเห็นภาพการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานครได ดังนี้

กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกวา เมืองบางกอก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ทรงโปรดเกลาใหเปนเมืองหลวงใหมแทนกรุงธนบุรี ป 2325 ทรงพระราชทาน พระนาม
พระนครนี้วา กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร มหินทรายุธยา มหาดิลก ภพนพรัตนราชธานี บุรี
รมย อุดมราชนิเวศน มหาสานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์ สมัยรัช
กาลที่ ๔ ทรงเปลี่ยนพระนามพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร เปน อมรรัตนโกสินทร ตอมาป 2514
รัฐบาลไดรวมจังหวัดพระนคร และธนบุรี เปน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในป 2515 เปล่ียนเปน
กรุงเทพมหานคร แตนิยมเรียกกันวา กรุงเทพฯ  (จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  2545 : 1)

สมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3
กรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่ม คือต้ังแตสมัยกรุงธนบุรีเปนเมืองหลวง และมีการ

สถาปนาใหกรุงเทพมหานครเปนราชธานีใหมในป พ.ศ. 2325 รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดฯ ใหสรางพระ
ราชวังใหมในบริเวณที่เปนที่อยูอาศัยของชาวจีนและชาวญวนเดิม มีการยายชาวจีนไปอยูบริเวณวัด
สามเพ็ง ชาวญวนไปอยูบริเวณบานหมอ และพาหุรัด โปรดฯ ใหร้ือกําแพงเมืองริมคูคลองเมืองเดิม
แตคร้ังสมัยกรุงธนบุรีออก พรอมขุดคลองรอบกรุงขึ้นใหม เชื่อมระหวางคลองบางลําพูกับคลองโอง
อางเรียกวา คลองรอบกรุง เพื่อขยายกําแพงเมืองออกไป และสรางกําแพงปอมข้ึนใหมตามแนว
คลองรอบกรุงโดยรอบ เพื่อปองกันขาศึก ระหวางคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุงใหขุดคลอง
เชื่อมเล็กๆ 2 คลอง ทําใหพื้นที่เมืองถูกแบงออกเปน 3 สวน คือ เขตชั้นใน มีอาณาเขตตั้งแตริมฝง
แมน้ําเจาพระยามาจนถึงคลองคูเมืองเดิม เปนบริเวณพระบรมมหาราชวัง วังหนา วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม และสถานที่ราชการ ซึ่งถือวาเปนหัวใจของบานเมืองเพราะเปนศูนยกลางการปกครอง
เขตชั้นกลาง มีบริเวณอยูภายในกําแพงเมือง ตั้งแตคลองคูเมืองเดิมไปจรดคลองรอบกรุง เปนที่อยู
อาศัยของขาราชบริพาร ขาราชการชั้นผูนอย และราษฎรทั่วไป และสวนที่สามคือ บริเวณนอก
กําแพงเมือง พื้นที่นอกกําแพงเมืองสวนใหญมีสภาพเปนทุงกวาง มีลําคลองตัดผานเปนเสนทาง
เชื่อมระหวางพระนครกับชนบท ลําคลองทําหนาที่เปนเสนทางติดตอทํามาคาขาย รวมทั้งเปนเสน
ทางสงน้ําสําหรับเพาะปลูก

ในสมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 ยังเปนชวงที่ประชากรมีจํานวนไมมากนัก พลเมืองถือ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานเมือง บานเมืองเปดรับชาวตางชาติ มีการกวาดตอนเชลย
สงครามเขามากรุงเทพมหานครมีคนหลากหลายชาติพันธุมาตั้งบานเรือนอยูตามยานตางๆ ในยุคนี้
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กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่เพียง 2,589 ไร หรือ 4.14 ตารางกิโลเมตร รวมไปถึงจํานวนประชากรก็ยัง
ไมหนาแนนวิถีชีวิตยังพึ่งพาสายน้ําทั้งการคมนาคม การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต บานเรือน
ที่อยูอาศัยมักอยูริมแมน้ํา ลําคลองโดยพื้นที่หางแมน้ําลําคลองออกไปมักจะเปนพื้นที่สวน ทุง และ
ปา  พื้นที่เจริญของเมืองจํากัดอยูในเขตกําแพงเมือง นอกกําแพงพระนครเปนยานชุมชนชาวจีน
และเขตชานเมืองมีสภาพเปนสวน บริเวณไกลออกไปเปนไรนา และที่รกรางวางเปลา การควบคุม
คนดวยระบบมูลนายซึ่งผูคนตองถูกเกณฑแรงงาน อีกทั้งการไมมีสิทธิในการเปนเจาของที่ดิน ที่ดิน
ทั่วราชอาณาจักรถือวาเปนของพระมหากษัตริย ราษฎรทั่วไปมีสิทธิเพียงสามารถครอบครองเพียง
เพื่อการทํามาหากิน มีวิถีการผลิตแบบยังชีพซึ่งยังไมมีแรงจูงใจในการขยายการผลิต ในยุคนี้ประชา
กรและขอบเขตเมืองยังกระจุกอยูเพียงภายในบริเวณกําแพงเมือง

สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ. 2475
ยุคตอมาคือต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 ชาติตะวันตกเขามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากขึ้น

ไทยหรือสยามในยุคนั้นตองเปดประเทศเปดรับการเจรจาตกลงในสนธิสัญญาทางไมตรี และการคา
ทั้งกับประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ นํามาสูการขยายตัวทางการคา มีการพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนสง เกิดความตองการแรงงานและความตองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  มีการลด
หยอนการเกณฑแรงงานจากรัฐ การยกเลิกระบบไพรทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ยิ่งเปนการปลดปลอย
แรงงานกลุมใหญเขาสูระบบการผลิตตามโครงสรางเศรษฐกิจแบบตลาด มีการขยายตัวทางการคา
โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว เกิดการเพิ่มผลผลิตโดยการสงเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลูก มีการขุดคลอง
เปนจํานวนมากเพื่อประโยชนตอการขยายพื้นที่เพาะปลูก การคมนาคมขนสงและการขยายตัวของ
เมือง โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง อยางไรก็ตามแมการขุดคลองจะมีการเปดใหประชาชน
เขาจับจองที่ดินบริเวณสองฝงคลองเพื่อทํามาหากิน แตดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมทําใหพื้นที่
สองฝงคลองก็ตกเปนของชนชั้นสูงซึ่งมีกําลังคน และกําลังทรัพยในการบุกเบิกเปนเจาของมากกวา
ประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้ยังเกิดการลงทุนทางอุตสาหกรรมและการคาขายโดยนายทุนชาวตะวัน
ตก ขุนนาง และชาวจีน  และการขยายตัวทางการลงทุนการคาเชนนี้ยิ่งทําใหกรุงเทพมหานครกลาย
เปนแหลงรวบรวมผลผลิตสงออก และเปนตลาดสินคาสําเร็จรูปจากตางประเทศ

การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชการที่ 5 คือการทําประเทศใหทันสมัย มีการดึงอํานาจ
จากสวนภูมิภาคเขาสูสวนกลาง จัดใหมีการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้นซึ่งถือเปนการสถาปนารัฐ
ชาติและรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางโดยเด็ดขาด และยิ่งทําใหภาพความเปนศูนยกลางประเทศของ
กรุงเทพมหานครนั้นชัดเจนขึ้น ไมเพียงแตการปกครองในรูปแบบเทศาภิบาล ยังมีปจจัยอื่นๆ เขา
รวมผลักดันการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางคือ การพัฒนาระบบการคมนาคมและระบบการสื่อสาร
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ระหวางกรุงเทพมหานครกับหัวเมืองตางๆยุคนี้เปนยุคที่มีการพัฒนาระบบการขนสงทางบก และ
เปนการสิ้นสุดยุคของการขุดคลองในเมืองหลวง เกิดการพัฒนาถนน    มีการใชรถรางไฟฟา รถยนต
มีการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งการประปา การไฟฟา การไปรษณีย สะพานพระพุทธยอดฟาฯ
ซึ่งสรางเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 7 มีผลใหฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว
(นลินี  ตันธุวนิตย, อางถึงใน อคิน  รพีพัฒน  2542 : 289) ซึ่งไมเพียงแตเปนการรวบอํานาจเขาสู
สวนกลางทางดานการเมืองการปกครอง ยังสงผลตอการรวมอํานาจในดานเศรษฐกิจ อันเปนผลให
กรุงเทพมหานครเขมแข็งและเติบโตขึ้น สถานะของกรุงเทพมหานครในฐานะศูนยกลางของประเทศ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในสมัยรัชกาลที่ 6 การใชที่ดินประเภทตางๆ ของกรุงเทพฯ ขยายตัวออกโดยมีการรวม
กันเปนยาน เชน ยานพักอาศัยแถบสีลมและสาธร ยานการคาคนจีนแถบเยาวราช ยานการคาคน
ไทยแถบบางลําภู ยานธุรกิจฝร่ังแถบบางรัก ยานอุตสาหกรรมเลียบตัวไปตามชายฝงแมน้ํา
เจาพระยา ยานเกษตรกรรมดานตอนเหนือของเมือง เขตที่เคยเปนชานเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็
กลายเปนที่พักอาศัยอันคับค่ัง ไมวาจะเปนทางเหนือของตัวเมือง บริเวณสวนดุสิต คลองสามเสน
ทุงพญาไท ทางดานตะวันออกจากแนวคลองแสนแสบมาจดถนนหัวลําโพงในหัวลําโพงนอก ทาง
ดานใตบริเวณบางรัก ส่ีพระยา สุรวงศ สีลม สาธร เลยมาจนถึงทุงมหาเมฆและบางคอแหลม ทาง
ดานตะวันตก คือฝงธนบุรีตลอดทั้งซีก (ผุสดี  ทิพทัศ และมานพ  พงศฑัต, อางถึงใน บุญเยี่ยม
เหลาสะอาด  2542 : 46)

สมัยรัชกาลที่ 7 กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มกีารแบงเขตกรุงเทพมหานครออก
เปน 2 จังหวัดคือ คือ จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี โดยในสวนของจังหวัดพระนครไดมีการ
แบงเปนเขตอําเภอชั้นใน และเขตอําเภอชั้นนอก ประกอบดวยเขตเมือง ดังนี้

เขตเมืองชั้นในตอนเหนือ ไดแก เขตอําเภอดุสิต และนางเลิ้ง การใชที่ดินยังมีความหนา
แนนต่ํา ประกอบดวยวังเจานาย บานดีๆ ถนนรมร่ืน

เขตเมืองชั้นในตอนกลาง ไดแก เขตอําเภอพระนคร เปนเขตที่หนาแนนดวยตึก บาน
เรือนขุนนาง ขาราชการ วัดสําคัญๆ กระทรวง ทบวง กรม และพระบรมมหาราชวัง

เขตเมืองชั้นในตอนใต เปนเขตที่รวมของกิจกรรมเมือง เชน อาคาร รานคา ตึกแถว ทา
เรือ ธนาคาร บริษัท สํานักงาน สถานฑูต บานชาวยุโรป ทาเรือ อูเรือ โรงเลื่อย โรงสี สลับกับสวนผล
ไมและที่นา

เขตเมืองชั้นนอกทั้งหมด ประกอบดวย 4 อําเภอ สวนใหญเปนทองนา และไรผักยกเวน
ทางเหนือเปนที่ตั้งของกรมทหาร สนามบินและโรงปูนซีเมนต

(ปราณี  พนมเริงไชย  2532 : 47)
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พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2475 เปนปซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญ คือการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีการปรับ
เปล่ียนโครงสรางทางเศรษฐกิจคือ รัฐบาลนําระบบทุนนิยมโดยรัฐเขามาใช พรอมกับการใชนโยบาย
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายในการสงเสริมใหคนไทยเขามามีบทบาททางการคา การลง
ทุนมากขึ้น รัฐบาลไดลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทกึ่ง
วิสาหกิจข้ึน และออกกฎหมายหามเอกชนทําธุรกิจหลายอยาง ซึ่งนําไปสูการอพยพแรงงานจํานวน
มากจากภาคเกษตรในชนบทเขาสูกรุงเทพมหานคร

เกิดสงครามโลกชวงป พ.ศ. 2485 หลังฟนฟูประเทศจากผลกระทบของสงคราม ในชวง
ป พ.ศ. 2493 เปนการเริ่มตนของทิศทางการพัฒนาประเทศไปสูความเปนทุนนิยมอุตสาหกรรม
นลินี  ตันธุวนิตย กลาวถึงการจัดทําเอกสารระบุกรรมสิทธิที่ดินวาเปนรูปธรรมหนึ่งของการดําเนิน
การเตรียมทางที่จะนําประเทศเขาสูยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม กลาวคือในชวงป พ.ศ. 2597 รัฐบาลได
มีการออกพระราชบัญญัติที่ดินข้ึน โดยใหผูที่จับจองที่ดนิกอน พ.ศ. 2497 มาแจงตอทางการเพื่อขอ
รับโฉนดที่ดิน ชาวบานสวนใหญไมไดไปแจงเนื่องจากไมเห็นความสําคัญ และเห็นวาคาธรรมเนียม
ภาษีที่ดินที่มีโฉนดอยูในอัตราที่สูง ขณะที่คาเชาที่ตอปมีราคาถูกกวา ประกอบกับชาวบานไมทราบ
วาที่ดินที่ไมมีการแจง ไมมีการออกโฉนดจะตกเปนของรัฐทันที และผูที่อาศัยจะกลายเปนผูบุกรุก
ในขณะที่ผูที่มีเงินทุนจะจับจองและกวานซื้อที่ดินในเขตชั้นกลางและเขตชานเมืองในราคาต่ํา การ
พัฒนาเศรษฐกิจในยุคนี้ดําเนินไป ราคาที่ดินเร่ิมสูงขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งเริ่มแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ในเวลาตอมา (นลินี  ตันธุวนิตย, อางถึงใน อคิน  รพีพัฒน  2542 :
290)

การขยายตัวของกรุงเทพมหานครในยุคนี้ เปนการขยายตัวแบบคอยเปนคอยไปตาม
เสนทางคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการพัฒนาระบบการคมนาคมทางบกมากขึ้นโดยรัฐทําให
ถนนเขามามีอิทธิพลตอรูปแบบและลักษณะการขยายตัวของเมือง มีการตัดถนนสายสําคัญในชวง
นี้ ไดแก ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรบุรีตัดใหม ถนนลาดพราว ถนนประชาธิปก ถนน
ตากสิน ถนนสมเด็จเจาพระยา ถนนจรัลสนิทวงศ ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ มีความ
พยายามในการฟนฟูเศรษฐกิจ มีการกอสรางโรงงาน สถานที่ราชการ มีการเปดดําเนินการกิจการ
ขนาดใหญหลายประเภท ประกอบกับความพยายามของรัฐในการลดจํานวนคนตางชาตินํามาสู
การหลั่งไหลของแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง ขณะเดียวกันก็ไมมีการเตรียมการในเรื่องที่อยูอาศัย
สําหรับรองรับแรงงานจากชนบทซึ่งสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ รายไดต่ํา และกลาวไดวาเปนจุด
เร่ิมตนของการเกิดชุมชนแออัด (บุญเยี่ยม  เหลาสะอาด 2542  : 49)
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พ.ศ. 2500 - ปจจุบัน
ชุมชนแออัดนั้นเกิดขึ้นและดํารงอยูควบคูไปกับการเจริญเติบโตของเมือง และการทํา

ความเขาใจกระบวนการกลายเปนเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครยิ่งแยกไมออก กับการทําความ
เขาใจการพัฒนาประเทศที่ผานมาดวยบทบาทของรัฐ ภาคธุรกิจ องคกรระหวางประเทศกับการ
กําหนดนโยบาย แผนการพัฒนา ดังคํากลาวที่วา “ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ เกิดขึ้นเมื่อมีแผน
พัฒนา” ของอคิน  รพีพัฒน นักวิชาการผูทําการศึกษาปญหาชุมชนแออัดมาอยางตอเนื่อง (อคิน
รพีพัฒน, อางถึงใน อาภรณ  จันทรสมวงศ, บรรณาธิการ  2544 : 73)

นับต้ังแตกรุงเทพมหานครไดรับการสถาปนาเปนเมืองหลวง จนกระทั่งปจจุบันมหานคร
แหงนี้ไดทําหนาที่เปนศูนยกลางในทุกๆ ดานของประเทศไทยจนกระทั่งคํากลาวที่วา “ประเทศไทยก็
คือกรุงเทพฯ” นั้นดูจะไมเปนคํากลาวที่เกินจริงแตอยางใด อัตราเรงของการเจริญเติบโตในทุกๆ
ดานจากนโยบายการพัฒนาประเทศทําใหความเปนเมืองของกรุงเทพมหานครนั้นขยายตัว และหนี
หางไปจากพื้นที่อ่ืนๆ อยางมากมายในระยะเวลาเพียงไมกี่ป แมกระทั่งมหานครอันดับสองอยาง
เชียงใหมยังมีขอมูลระบุวา ความเติบโตของกรุงเทพมหานครทิ้งหางจากเมืองอันดับสองอยาง
เชียงใหมถึง 30 เทา (ปราณี  พนมเริงไชย  2532 : 48) ภาพลักษณของกรุงเทพมหานครจาก ความ
เปนเวนิสตะวันออก ดังคําบรรยายถึงสภาพของกรุงเทพมหานครที่วา “กรุงเทพฯ สมัยกอนมีลํา
คลองอันสงบเงียบ  และสองฟากถนนที่รมร่ืนไปดวยตนไม” (Marc Askew, อางถึงใน สุรนุช  ธง
ศิลา, ผูแปล 2542 : 144) ไดปรับเปลี่ยนไปเปนเมืองอันเปนที่รวมของปญหาตางๆ มากมายใน
ปจจุบันจากการเติบโตอยางไรทิศทางดวยหลากหลายสาเหตุ

การขยายตัวของกรุงเทพมหานคร และประเด็นปญหาที่สืบเนื่องมาจากความเติบโต
อยางไรทิศทาง ไรการวางแผนของกรุงเทพมหานครซึ่งมีมาอยางตอเนื่องนั้นสัมพันธอยางยิ่งกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงออกทั้งดานการ
กําหนดแผนพัฒนาประเทศ การวางนโยบายที่มองเห็นอยางเปนรูปธรรมและสัมพันธกันอยางยิ่งกับ
วิกฤตการณดานตางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกรองการแกปญหากันอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามวิกฤต
การณดานตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเหตุที่มาแหงทิศทางการพัฒนานั้นมีหลากหลายสาเหตุ หลาย
ปจจัย ซึ่งจะขอหยิบยกปรากฎการณการพัฒนาที่คิดวามีสวนสําคัญตอการอธิบายกระบวนการ
กลายเปนเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในชวง พ.ศ. 2500 จนกระทั่ง
ปจจุบันอันมีเหตุที่มาจากการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ จากเกษตรกรรมมาสูการทุมเทใหกับ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการดวยบทบาทของรัฐซ่ึงขาดการวางแผน การเอื้อประโยชนตอตลาด และ
ภาคเอกชนโดยไมมีการควบคุม ตรวจสอบ และแนนอนเปนทิศทางการพัฒนาที่มีกรุงเทพฯ เปน
ศูนยกลางและสัมพันธกับการอธิบายการเกิดขึ้นของผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคน ทั้งในภาพรวม
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และกับชุมชนตลาดบางเขน  และสัมพันธกับการทําความเขาใจผลกระทบและการปรับตัวของผู
หญิงจากการพัฒนา กระบวนการกลายเปนเมืองและการไลร้ือที่อยูอาศัย

วิกฤตการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชวงป พ.ศ. 2540 เปนตนมากับภาวะการลมสลาย
ทางเศรษฐกิจ เกิดวิกฤตการณดานการเงิน ผลกระทบตอแรงงาน การลมสลายของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยยิ่งตอกย้ําถึงความผิดพลาด และยอมรับวาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศไทยที่ผานมาตองไดรับการทบทวน การนําเสนอขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นดวยการถกเถียงถึง
สาเหตุที่มาแหงความลมสลายทางเศรษฐกิจมักเริ่มจากการทําความเขาใจพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ซึ่งมีทิศทางการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมืองไทยที่สําคัญคือชวงปลายทศวรรษ 1950
(พ.ศ. 2493 - 2502) เปนตนมา แนวทางการพัฒนาประเทศที่เนนมิติทางเศรษฐกิจนี้ไดรับการยอม
รับวาเปนทิศทางการพัฒนาที่ละเลยมิติทางสังคม และกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนอยาง
สืบเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนดอยโอกาสในสังคม ในที่นี้ผูศึกษาจะขอประมวลภาพของการ
พัฒนาโดยอางอิงขอมูลสวนใหญจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย โดย สมชาย
ภคภาสนวิวัฒน (สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน  2541) และ โศกนาฎกรรมสยาม : การพัฒนาและการ
แตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม โดย วอลเดน  เบลโล  เชียร  คันนิงแฮม และ ลี เค็งปอห (สุรนุช
ธงศิลา, ผูแปล 2542)  เพื่อเชื่อมโยงภาพการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม ในระดับ มหภาค
กับกระบวนการกลายเปนเมือง การขยายตัวของกรุงเทพมหา นครและนําไปสูการเกิดขึ้นของปญหา
ชุมชนแออัดโดยเฉพาะอยางยิ่งกับกรุงเทพมหานครในฐานะของศูนยกลางทุกๆ ดานของประเทศ

ปลายทศวรรษ 1950 รัฐบาลภายใตการนําโดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชตอาจกลาวไดวา
เปนจุดเริ่มตนพัฒนาการของเศรษฐกิจการเมืองไทยในยุคปจจุบัน มีการเนนพัฒนาการในดาน
เศรษฐกิจโดยไดใหความสําคัญกับคานิยมของการพัฒนาของตะวันตก โดยเฉพาะอิทธิพลแนว
ความคิดของเทคโนแครตไทยที่มีภูมิหลังการศึกษาจากประเทศตะวันตก โดยเฉพาะจากสหรัฐ
อเมริกาแนวความคิดในการพัฒนาจากที่ปรึกษาชาวอเมริกัน โดยผานองคกรความชวยเหลือตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของ ธนาคารโลก มีการเนนบทบาทของภาคเอกชน โดยเฉพาะในเรื่อง
การผลิตและการพาณิชย ในขณะที่ภาครัฐทําหนาที่ใหความสะดวกและเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหกับภาคเอกชน  ยุคการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ถือเปนยุคแหงการเกิดของสถาบันและองคกร
ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจใหมๆ ซึ่งลวนแตเปนกลไกที่มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีลักษณะตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกมีระยะเวลาระหวางป ค.ศ. 1961 - 1966 (พ.ศ. 2504 -
2509) มีเปาหมายและแผนงานที่สําคัญคือ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure) โดย
เฉพาะการกอสรางถนน การขนสง ไฟฟา และชลประทาน ซึ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานเหลานี้ตองการ
เงินลงทุนจํานวนมากจึงเกิดการไหลเขามาของเงินลงทุนจากตางประเทศ การสงเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนในสวนที่เกี่ยวของกับการผลิตอุตสาหกรรมและการคา แนวคิดและการดําเนินงานในยุค
นี้คือภาครัฐมีบทบาทในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งเปนกลไกในการสงเสริม เอื้ออํานวย
ตอการคาและอุตสาหกรรมที่ถือเปนกิจกรรมของภาคเอกชน แนวความคิดนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานที่
วา ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะนํามาซึ่งการพัฒนาทางสังคมโดยอัตโนมัติ ซึ่งแนวทางการ
พัฒนาเชนนี้ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจในชวงตน การสงเสริมการลงทุนและการพัฒนานําไปสูการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงนี้มิไดมาจากภาคอุตสาหกรรม
แตเปนการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มีการบุกเบิกพื้นที่เพื่อทําการ
เพาะปลูก การขยายตัวของประชากรมีอัตราเฉลี่ยสูง มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต พืชไร
หลายชนิดไดกลายเปนพืชเศรษฐกิจคือมีการเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อการสง
ออกเชน ขาวโพด ปอ มันสําปะหลัง ประกอบกับการขยายเครือขายถนนซึ่งสามารถรองรับการการ
ขยายตัวของการขายพืชผล ทําใหภาคเกษตรกรรมขยายตัวอยางตอเนื่อง และดวยการผูกโยงระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเขากับตลาดโลก ประกอบกับไมมีการวางแผนที่ดี รัดกุมในการสงเสริมการลง
ทุนในภาคเกษตร เมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของโลก ตอมาภาคการเกษตรก็ตองประสบกับ
ปญหาทั้งในดานที่ดินทํากิน การผลิตและการตลาด จึงนํามาสูความลมสลายของภาคเกษตรกรรม
ที่ทําใหประชาชนตองประสบปญหา และเกิดการยายถิ่นของแรงงานจากชนบทมาสูเมืองมากขึ้น
นําไปสูอัตราการเพิ่มของประชากรกรุงเทพฯทั้งที่เพิ่มตามธรรมชาติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่ม
ประชากรจากการอพยพของแรงงาน(บุญเยี่ยม  เหลาสะอาด  2542 : 51)

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยการสนับสนุนของรัฐทั้งยุทธศาสตรใน
การเปลี่ยนประเทศใหเปนอุตสาหกรรมในการผลิต เพื่อทดแทนการนําเขาในชวงปลายทศวรรษ
1970 (พ.ศ. 2513 - 2522) และยุทธศาสตรที่เนนอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในเวลาตอมา คือ
ประมาณกลางทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523 - 2532) ทําใหสัดสวนของภาคเกษตรลดลงมาสูภาคอุต
สาหกรรมและบริการมากขึ้น

การใชกลไกภาษี และกลไกเชิงนโยบายทางอุตสาหกรรมสะทอนถึงการจัดใหภาคการ
เกษตรมีความสําคัญที่เปนรองผลประโยชนของภาคอุตสาหกรรมในเมือง การละเลยภาคการ
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เกษตรในชนบทเชนนี้ยิ่งทําใหกรุงเทพฯ เติบโตและกลายเปนเมืองที่เต็มไปดวยปญหาจากความ
เปนเมืองศูนยรวมในทุกๆ ดานของกรุงเทพฯ ดังขอความที่กลาวถึงกรุงเทพฯ ที่วา

         กรุงเทพฯ ในปจจุบันครอบงําประเทศไทยชนิดที่ไมมีเมืองหลวงใดๆ ในเอเชียตะวันออก
สามารถทําเชนนั้นกับประเทศของตัวได ประชากรรอยละ 15 กระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และมีผลิต
ภัณฑมวลรวมภายในประเทศมากกวารอยละ 42 สถานะที่ครอบงํานี้มิไดเกิดขึ้นจากพลังผลักดัน
ของตลาดที่เกิดตามธรรมชาติเพียงอยางเดียว กรุงเทพฯ ไดรับแรงสนับสนุนเปนอยางดีจากผูที่มี
อํานาจการตัดสินใจที่มีฐานอยูในกรุงเทพฯ เองดวย (สุรนุช  ธงศิลา, ผูแปล 2542 : 202)

การขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้นอันเปนผล มาจากการขยายตัวของถนนหนทาง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน การขยายตัวของพอคา นักธุรกิจ และแรงงาน นําไปสูองคประกอบของกลุม
สังคมที่หลากหลายมากขึ้นในสังคมไทย เกิดปญหาชองวางในการกระจายความเจริญความแตก
ตางระหวางเมืองและชนบทโดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานครกับภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย

การปรับคาเงินที่สูงขึ้นของประเทศญี่ปุน และประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชียคือ
ไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต และสิงคโปรสงผลใหเกิดการยายฐานการผลิตมาสูประเทศที่มีตนทุนแรง
งานต่ําประกอบกับการสงเสริมการเขามาลงทุนของประเทศไทย ในปลายทศวรรษ1980 (พ.ศ.
2523 - 2532) จึงเกิดการลงทุนโดยประเทศเหลานี้ใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออก
เศรษฐกิจประเทศไทยในระยะนี้จึงมีอัตราการเจริญเติบโตขยายตัว อยางไรก็ตามการสงเสริมการลง
ทุนซึ่งไมมีการวางแผนเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จะอํานวยความสะดวกใหแกการลงทุนที่เพิ่ม
ข้ึนเปนจํานวนมากนํามาสูการกระจุกตัวของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และรอบๆ กรุงเทพฯ อยาง
สะเปะสะปะนํามาสูผลกระทบทางสิ่งแวดลอมซ่ึงไมสามารถควบคุม จัดการได

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรม การไหล
บาเขามาของเงินทุนจากตางประเทศ การเก็งกําไรที่ดิน การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยคือส่ิงที่
เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) การเติบโตและความลมสลายของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนกับสภาพที่เต็มไปดวยบาน อาคารสํานักงานของ
กรุงเทพมหานคร ดังคํากลาวที่วา

       ในตนทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) เครนที่มีอยูดาษดื่นเปนสวนหนึ่งของภูมิทัศน
กรุงเทพฯนั้น กลายเปนสัญลักษณของความรุงเรือง  มาในปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533 -
2542) เครนพวกนี้เชนกันที่เปนสัญลักษณของความรวงโรย เปนอนุสรณแหงความเหลือเฟอของ
อสังหาริมทรัพยที่กําลังทําลายเศรษฐกิจไทยอยู ณ ขณะนี้ แตกระนั้นก็ตามในป 2538 แมตลาด
อสังหาริมทรัพยจะเริ่มชะลอตัว นาประหลาดใจที่ยังมีบานใหมเกิดขึ้นถึง 172,000 หลังใน
กรุงเทพฯ และแมธุรกิจอสังหาริมทรัพยถลําลึกลงสูวิกฤตการณในป 2539 อาคารตางๆ ก็ยังคง
เกิดขึ้นเรื่อยๆ ไมเปล่ียนแปลง ราวกับวาการกอสรางเปนการบินอัตโนมัติที่ไมสามารถสั่งใหหยุด
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บินได  ราวตนป 2540 เฉพาะกรุงเทพฯจังหวัดเดียวมีบานที่ขายไมออกคิดเปนมูลคาประมาณ
20,000 ลานเหรียญสหรัฐและอาคารสํานักงานและที่พักอาศัยก็ยังคงเพิ่มมากขึ้น (สุรนุช  ธงศิลา,
ผูแปล 2542 46 – 47)

สภาพกรุงเทพมหานครในชวงเวลาที่กลาวถึงนี้ ขยายตัวไปอยางไรทิศทาง เติบโตไป
ตามทิศทางของโครงสรางสาธารณูปโภค การลงทุนของเอกชนทั้งกับโรงงาน อสังหาริมทรัพยลวน
แลวแตสะเปะสะปะ กรุงเทพมหานครกลายเปนเมืองที่มีปญหาทางดานผังเมืองดังปรากฎใหเห็น
ความไรระเบียบของเมืองที่ชาวกรุงทุกคนตองเผชิญ

การขยายตัวของเมืองในชวงแรกเปนผลมาจากการจัดสรรที่ดิน โดยเฉพาะระหวางป
พ.ศ. 2500 - 2510 ทําเลที่ตั้งของโครงการที่ดินจัดสรรมีอยูทั่วไปแถบชานเมือง ที่สําคัญคือ เขตพระ
โขนง บางกะป และบางเขน พื้นที่แถบชานเมืองถูกกวานซื้อเพื่อทําโครงการบานจัดสรร พื้นที่เมือง
ถูกพัฒนาใหเปนตึกแถว ประกอบการคาพาณิชยและอยูอาศัย ในระหวางป พ.ศ. 2515 - 2522 ถือ
เปนยุคทองของบานจัดสรรและอาคารแถว ภายหลังป พ.ศ. 2525 มีการสรางสะพานขามแยกเพื่อ
แกปญหาจราจร สรางทางดวนและระบบขนสงมวลชนโดยมีคณะที่ปรึกษาจากตางประเทศเขามา
ใหคําปรึกษาในการจัดระบบของกรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของที่พักอาศัยไปตามทิศทางของ
เสนทางการคมนาคม ในปจจุบันความเปนเมืองไดขยายออกไปสูปริมณฑลรอบนอกทุกทิศทางตาม
ทางหลวงสายหลัก ทางตะวันออกของกรุงเทพฯมีการขยายตัวของเมืองไปตามถนนสายบางนา-
ตราด และเทพารักษ เสนทางถนนวิภาวดีรังสิตและพหลโยธินเชื่อมกรุงเทพฯกับจังหวัดอื่นในภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนปนเกลา-นครชัยศรี ถนนเพชรเกษม และถนนพระราม ๒
เชื่อมกรุงเทพฯกับจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันตกและภาคใต (บุญเยี่ยม  เหลาสะอาด 2542 : 53)

ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัย
การขาดความมั่นคงในที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญของชีวิต เปนความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษย

ความมั่นคงในที่อยูอาศัยเปนดัชนีสําคัญหนึ่งในการชี้วัดคุณภาพชีวิต อยางไรก็ดีในวิถีชีวิตของผูคน
ในปจจุบันแมจะมีคนจํานวนมากกาวพนไปจากการแสวงหาปจจัยพื้นฐาน คือปจจัยสี่ไปสูการแสวง
หาความตองการใหมๆ ที่เพิ่มข้ึนจนตองขยายขอบเขตความตองการพื้นฐานไปที่ปจจัยหา หก หรือ
มากกวานั้น เชน รถยนต เครื่องมือส่ือสาร หรืออุปกรณเสริมความตองการอื่นๆ ที่กลายเปนความจํา
เปน  แตในอีกดานหนึ่งกลับพบขอมูลที่วาคนอีกจํานวนไมนอยยังไมสามารถมีความมั่นคงไดแม
กระทั่งแคเพียงปจจัยสี่ ไมวาจะเปนอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม หรือที่อยูอาศัย ซึ่งในที่นี้จะขอ
กลาวถึงคือเร่ืองของความมั่นคงในที่อยูอาศัย ซึ่งไดกลายเปนปญหาสําคัญของคนจนในเขตเมือง มี
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ขอมูลที่ระบุวาทั่วประเทศไทยคนจนในเขตเมืองกวาหนึ่งลานครอบครัวยังประสบกับปญหาความ
มั่นคงในที่อยูอาศัย ซึ่งเปนความมั่นคงที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงในชีวิตดานอื่นๆ

         ขอมูลจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ระบุวาผลการสํารวจชุมชนเมืองทั่วประเทศ
พบวามีชุมชนทั้งประเภทแออัดไมแออัดทั้งส้ินประมาณ 5,500 ชุมชน 1.5 ลานครัวเรือน  ประชา
กรประมาณ 6.75 ลานคน  แยกเปนชุมชนที่มีปญหาไมมาก  ซึ่งสวนใหญเปนชุมชนเกาดั้งเดิม
1,750 ชุมชน ประชากรประมาณ 1.62 ลานคน  เปนชุมชนประเภทที่มีปญหาคืออยูในที่ดินรัฐ/
วัดประมาณ 1,360 ชุมชน ที่ดินเอกชน 1,400 ชุมชน  ชุมชนผสม (ที่เชา/ที่บุกรุก) ประมาณ 990
ชุมชน รวมชุมชนประเภทนี้ 3,750 ชุมชน 1.14 ลานครัวเรือน  ประชากร 5.13 ลานคน  นอกจาก
นี้ พอช. ประมาณวามีคนที่อยูนอกชุมชน กระจัดกระจายอยูตามแหลงตางๆ ของเมือง เชน ลูก
จางโรงงาน  กรรมกรกอสราง เรรอน ฯลฯ ประมาณรอยละ 25 ของคนที่อยูในชุมชนหรือ
ประมาณ 0.37 ลานครัวเรือน 1.5 ลานคน  (2550 ไมมีสลัม เปาหมายใหญบานมั่นคง 2546 :
32)

ที่กลาวมานี้คือจํานวนผูประสบปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยซึ่งรวมอยูในชุมชนเมือง
ที่มีความแตกตางหลากหลาย ทั้งในชุมชนที่จัดอยูในประเภทชุมชมแออัด ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนเชาที่
ชุมชนบุกรุกที่ ทั้งในที่ดินของรัฐ วัด หรือเอกชน รวมไปถึงในพื้นที่นอกขอบขายความเปนชุมชน จาก
ขอมูลเหลานี้จะเห็นไดวาสะทอนถึงขนาดความสําคัญ ของปญหาการขาดความมั่นคงในที่อยูอาศัย
การขาดความมั่นคงในที่อยูอาศัยที่วานี้ประเด็นสําคัญคือ การไมมีกรรมสิทธิในที่ดินที่อยูอาศัยซึ่ง
ในหลายกรณีการขาดความมั่นคงนี้ยังโยงใยไปถึงการตองอยูในสภาวะแวดลอมไมเหมาะสม พื้นที่
ไมไดรับการพัฒนา ขาดสาธารณูปโภคที่ดี ไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐ และอีกประการที่สําคัญ
คือการตองถูกไลใหร้ือยายไปอยูในที่แหงใหมซึ่งไมสอดคลองตอการดําเนินชีวิต ส่ิงเหลานี้ลวนแลว
แตนําไปสูผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนซึ่งสวนใหญเปนคนจน

ตัวอยางที่สะทอนถึงเสียงของผูไดรับความเดือดรอน จากปญหาความมั่นคงในที่อยู
อาศัย เชนคําสัมภาษณปญหาความเดือดรอนจากชาวบานรายหนึ่งในชุมชนคลองสวน ในพื้นที่เขต
ยานนาวาซึ่งไดเลาถึงความเดือดรอนจากโครงการกอสรางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ที่ทําใหตอง
ประสบกับปญหาการขยับยายบานเพื่อหลีกทางใหกับโครงการกอสรางดังกลาว “เราขยับบานครั้ง
หนึ่งก็ตองซื้อทอประปามาตอใหม หองน้ําก็ตองทําใหม ตอนแรกเขาสัญญาวาจะชวยคาใชจาย แต
จนถึงบัดนี้ไมเห็นไดอะไรเลย ทีฝร่ังเขามาเห็นเอาเงินไปชวยกันจัง แตคนไทยดวยกันกลับไมชวย
เลย”  (ภาสกร  จําลองราช 2546 : 18)

เสียงสะทอนเชนนี้ของผูประสบปญหายังคงเกิดขึ้นอยูเร่ือยๆ ตราบเทาที่ปญหาความ
มั่นคงในที่อยูอาศัยยังคงอยู เปนเสียงซึ่งบางครั้งอาจมีผูไดยิน บอยครั้งเสียงเหลานี้อาจเงียบหาย
สถานการณของปญหาเหลานี้คงจะดีข้ึนหากเสียงเหลานี้ไดรับการเปดเผย ทั้งเสียงของปญหา และ
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ความคิดเห็นในการแกปญหา เสียง เร่ืองราวของผูคนผูเดือดรอนตอปญหาความไมมั่นคงทางที่อยู
อาศัย ไดรับผลกระทบตอการดํารงชีวิต และมีความสามารถในการปรับตัว การแกไขปญหาแตก
ตางกัน มากบางนอยบาง มีทางออกบาง ไมมีบาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่การศึกษาในครั้งนี้ให
ความสนใจเปนพิเศษคือเสียงจากผูหญิง ที่มักจะถูกยึดโยงอยูกับพื้นที่ของบานเรือนที่อยูอาศัย การ
เขาไปศึกษาในชุมชนตลาดบางเขนครั้งนี้ คือการไปทําความเขาใจกับชีวิตของผูที่ประสบกับปญหา
ความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย ทั้งกับการทบทวนการเผชิญกับสถานการณการไลร้ือที่อยูอาศัยในอดีต
การดํารงชีวิตในปจจุบัน ผลกระทบและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม การแสวงหาทางออกตอ
ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยในอนาคต

การขาดโอกาสในการเขาถึงที่ดิน
หากกลาวถึงประเด็นความมั่นคงในที่อยูอาศัยแลวกลาวไดวา “ที่ดิน” นับเปนปจจัย

หลักตอการสรางความมั่นคงในที่อยูอาศัย ที่ดินถือเปน “หัวใจ” ของการจัดการ  (นิธิ เอียวศรีวงศ
2540 : 14)   ในเร่ืองความมั่นคงในที่อยูอาศัยปญหาสําคัญคือการที่ชาวบานขาดโอกาสในการเขา
ถึงที่ดิน การที่ชาวบานไมมีกรรมสิทธิจึงตองเชา หรือบุกรุกที่ไมวาจะเปนที่ดินของเอกชน หรือที่ดิน
ของรัฐ   ความไมสามารถมีกรรมสิทธิในที่ดิน การขาดโอกาสในการเขาถึงที่ดินในเมืองเปนปญหาที่
ซับซอนผูกโยงกับการเกิดชุมชนแออัดและผูกโยงกับสถานการณการไลร้ือชุมชน

ที่ดินในเมืองซึ่งถูกใหคําจํากัดความวาเปนพื้นที่ชุมชนแออัด และบางแหงเปนชุมชนที่ผู
อยูอาศัยตองเผชิญกับปญหาการไลร้ือนั้นคือที่ดินซึ่งเปนเจาของโดยรัฐ หรือเอกชน เปนที่ดินซึ่งถูก
ปลอยทิ้งรางยังมิไดใชทําประโยชนจึงถูกบุกรุกสรางที่พักอาศัยโดยผูมีรายไดนอย ผูอพยพที่ไม
สามารถซื้อที่ดินได หรือบางก็เปนที่ดินซึ่งเจาของนํามาใหเชาโดยมิไดมีการพัฒนาที่ดิน จากที่เชา
จํานวนนอยก็เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของเมืองซึ่งมีความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น ดัง
เชนกรณีของชาวบานชุมชนตลาดบางเขน

การเปนเจาของหรือกลาวอีกอยางคือ การถือครองที่ดินหรือกรรมสิทธิในที่ดินนั้นตาม
ลักษณะของการถือครองที่ดินของไทยเดิมถือวาพระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดินทั้งหมด หากแต
ทรงอนุญาตใหราษฎรเขาไปจับจองที่นั้นไวเพื่อต้ังถิ่นฐานทํามาหากินได ในแงของการไดมาซึ่ง
“กรรมสิทธิในที่ดิน” กลาวไดวา ลักษณะกรรมสิทธิเอกชนที่มีความมั่นคงและสมบูรณไดเร่ิมเกิดขึ้น
ในชวงรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลเริ่มจัดระบบที่ดินแบบใหมคือ “ระบบโฉนดแผนที่” (สุนทรีย
อาสะไวย 2530 : 62 - 66)

ปญหาความไมเทาเทียมกันในเรื่องของโอกาสในการเขาถึงการถือครองที่ดิน ถือเปน
ประเด็นสําคัญตอปญหาความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย ชาวบานที่ไมมีขอมูล ไมมีทุนมักจะเปนผูขาด
โอกาสในการเขาถึงการถือครองที่ดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อแตเดิมเร่ืองของกรรมสิทธิในที่ดินไมมี
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ความหมายมากไปกวาการใชประโยชนในที่ดิน การจัดทําเอกสารระบุกรรมสิทธิที่ดินระยะเริ่มแรก
จึงไมไดรับความสนใจนัก ดังจะเห็นไดจากตัวอยางขอมูลดังตอไปนี้

         ในป พ.ศ. 2497 รัฐบาลไดออก พ.ร.บ. ที่ดินขึ้นโดยใหผูที่จับจองที่ดิน กอนพ.ศ. 2497 มา
แจงตอทางการเพื่อขอรับโฉนดที่ดิน ชาวบานสวนใหญไมไดไปแจง เนื่องจากไมเห็นความสําคัญ
และเห็นวาคาธรรมเนียมภาษีที่ดินที่มีโฉนดสูงถึง 60 บาท/ป   ในขณะนั้นคาเชาที่กรมธนารักษ
เพียง 3 บาท/ป เทานั้น  ชาวบานไมทราบวาที่ดินที่ไมมีการแจง ไมมีการออกโฉนดจะตกเปนของ
รัฐทันที และผูที่อาศัยอยูในที่ดินนั้นจะกลายเปนผูบุกรุก  สวนผูที่มีเงินทุนจะจับจองและกวานซื้อที่
ดินในเขตชั้นกลางและเขตชานเมืองในราคาต่ํา (อคิน  รพีพัฒน 2542 : 290)

เมื่อชาวบานไมมีกรรมสิทธิในที่ดินจึงตองบุกรุก หรือเชาที่เพื่อการอยูอาศัยดังที่ไดกลาว
มา กรรมสิทธิดังกลาวมีทั้งกรรมสิทธิที่ถือครองโดยเอกชน และกรรมสิทธิที่ถือครองโดยรัฐ สําหรับ
กรรมสิทธิที่ถือครองโดยเอกชนเมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางเจาของที่ดิน ซึ่งมักจะเปนนายทุนกับ
ชาวบานผูบุกรุกหรือเชาที่มักจะจบลงที่การไลร้ือชาวบานออกไปจากที่ดิน  ในสวนของการถือครอง
โดยรัฐมักจะเรียกรวมๆ วาที่ดินหลวง หรือสําหรับชาวบานก็คือที่หลวง ซึ่งที่ดินเหลานี้มีอยูหลาย
ประเภทและมีหลากหลายหนวยงานเปนผูดูแลรักษา และเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับที่ดินหลวงเหลานี้ก็
ทําใหมีหลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของและมักจะทําใหขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเหลานี้ยากที่จะยุติ

ที่ดินหลวงมีอยูหลายประเภทและปจจุบันมีผูดูแลรักษาดังนี้ คือ
-  ที่ดินของชาติ  กรมที่ดินดูแล
-  ที่ดินของศาสนา  กรมการศาสนาดูแล
-  ที่ดินของพระมหากษัตริย  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย หรือ

สํานักงานพระคลังขางที่ดูแล
-  ที่ดินของรัฐบาล (ราชพัสดุ)  กรมธนารักษ กระทรวงการคลังดูแล
ที่ดินเหลานี้  แตเดิมมาเรียกวาที่หลวง  (กรมธนารักษ 2530 : 2)
การเก็งกําไรที่ดิน ราคาที่ดินที่สูงขึ้น ยิ่งทําใหโอกาสในการเขาถึงที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย

สําหรับคนจนเมืองยากขึ้น คนที่ไมเคยมีที่ดิน ที่อยูอาศัยก็ยิ่งไมมีโอกาสเขาถึง ผูที่เคยมีเชนชาวนา
ชาวสวนรายยอยก็มีบอยครั้งที่ไดยินไดฟงถึงการสูญเสียที่ดินใหกับนายทุน  อีกทั้งยังมีปญหาใน
เร่ืองของนโยบาย มาตรการโดยรัฐเกี่ยวกับการใชที่ดินในเมืองเพื่อการอยูอาศัย มาตรการ นโยบาย
ที่จะแกไขปญหาเกี่ยวกับราคาที่ดิน การกวานซื้อ ครอบครองที่ดินเพื่อผลประโยชน แผนการใชที่ดิน
(พรรณทิพย  เพชรมาก 2531 : 138)
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ปญหาเกี่ยวกับที่ดินเหลานี้ ก็ยิ่งทําใหการขยายตัวของชุมชนแออัดนั้นเพิ่มมากขึ้น ขณะ
เดียวกันเมื่อความตองการใชที่ดินเชิงธุรกิจเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของธุรกิจบานจัดสรรเพื่อตอบ
สนองความตองการที่อยูอาศัยของคนชั้นกลางที่ทวีจํานวนขึ้น ศูนยการคา ตลาด การขยายการ
คมนาคม การสรางถนนก็ยิ่งนําไปสูการไลร้ือชาวบานที่ไมมีอํานาจในการตอรองในชุมชนแออัดมาก
ข้ึน

การไลรื้อที่อยูอาศัย
ชุมชนแออัดที่ถือกําเนิดขึ้นพรอมๆ กับการขยายตัวของเมืองไดทําหนาที่ในฐานะแหลง

ที่อยูอาศัยราคาถูกของคนจน โดยมีสภาพความแออัด ความหนาแนนในการอยูอาศัยอันเนื่องมา
จากขอจํากัด    ในเรื่องของขนาดที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาสภาพบานเรือนที่อยูอาศัย ระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ  ซึ่งจากสภาพความหนาแนน ความแออัดเหลานี้ ผนวกกับความตองการใชที่
ดินในเมืองเพื่อการพัฒนาเชิงธุรกิจ ซึ่งไดรับผลตอบแทนมากกวาการปลอยใหเปนที่อยูอาศัยของ
คนจน ทําใหหลายชุมชนตกอยูในสถานะจําเลยของสังคมคือถูกใหคําจํากัดความวาเปนชุมชน
แออัดเปนแหลงเสื่อมโทรม แหลงอาชญากรรมไมควรจะอยูคูกับเมือง นํามาสูความพยายามไลร้ือ
เพื่อจะขจัดใหหมดไป

สถานการณการไลร้ือที่อยูอาศัยมีทั้งกระทําโดยเจาของที่ดินซึ่งเปนเอกชน และจาก
หนวยงานของรัฐดวยวิธีการตางๆ นานา เชน การใชกําลังตํารวจคอมมานโด การเผาไลที่ การจาง
นักเลงอันธพาลมาขมขู ฯลฯ (สุริยันต  ทองหนูเอียด, บรรณาธิการ 2542 : 27) เหลานี้เปนวิธีการแก
ปญหาดวยการใชความรุนแรงกับคนในชุมชน

ชุมชนบางออซ่ึงตั้งอยูริมคลองบางออใต ตรงขามซอยสุขุมวิท 101/1 เปนอีกกรณีหนึ่งที่
ถูกไลร้ือดวยการนําคําสั่งคณะปฏิวัติมาปดที่บาน  มีการขูวาจะนํากําลังทหารมาไลร้ือ  และมีการใช
กําลังเจาหนาที่เขาขับไลชาวบานดวยการทุบตี หลังจากที่กรุงเทพมหานครไดแจงใหชาวบานทําการ
ร้ือยายเพียง 1 เดือน  ปลายป พ.ศ. 2528 มีการไลร้ือชุมชนตรอกไผยานถนนพระราม 4 (บริเวณ
ถนนรัชดาภิเษกหนาศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ ในปจจุบัน) โดยใชความรุนแรง กลาวคือ มีการใช
ประกาศคณะปฏิวัติ มาตรา 295 ใชกําลังเขาร้ือถอนบานเรือนดวยความรุนแรง และมีการใชรถ
แทรกเตอรเขาทําการไลร้ือถอนบานเรือน โดยรัฐบาลใหเหตุผลวามีความจําเปนตองใชที่ดินในการ
ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อระบายการจราจรจากถนนพระราม 4 ไปออกสุขุมวิท เพชรบุรีตัดใหมและ
ลาดพราว ผูนําชาวบาน นักพัฒนา และนักศึกษาปญญาชน ตางเขามาเพื่อชวยเหลือ แตไม
สามารถปองกันชาวบานจากการไลร้ือได (มณีรัตน  มิตรปราสาท ม.ป.ป. : 13 - 14)     กรณีชุมชน
พรอมใจ ซอยออนนุช ถูกกําลังตํารวจเขาร้ือบานดวยความรุนแรง เด็กเล็กผูหญิงถูกตํารวจตี ผูชาย
ถูกจับ (สุริยันต  ทองหนูเอียด, บรรณาธิการ 2542 : 27)
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เหตุการณขางตนเปนเพียงกรณีตัวอยางการไลร้ือซ่ึงเปนอดีต เปนเพียงไมกี่กรณี
ทามกลางสถานการณการไลร้ือ สะทอนถึงสถานการณความรุนแรงที่คนจนเมืองซึ่งประสบกับภาวะ
ความไมมั่นคงในที่อยูอาศัยตองเผชิญ เปนสถานการณที่จนกระทั่งปจจุบันยังไมมีทีทาวาจะจบลง
เปนขาวบาง ไมเปนขาวบาง เชนอีกกรณีที่สถานการณยังคุกรุนคือ กรณีชุมชนปอมมหากาฬที่ยังอยู
ทามกลางความขัดแยงระหวางการพัฒนา และ อนุรักษ เพื่อสรางเปนสวนสาธารณะใหกับนักทอง
เที่ยวกับการเปนที่อยูอาศัยและแหลงทํามาหากินของชาวบานในชุมชน (กองสาราณียกร  2546 :
87 - 90) สําหรับกรณีของชุมชนตลาดบางเขนพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ แมสถานการณการไลร้ือที่
เปนกรณีพิพาทระหวางชุมชนตลาดบางเขนกับบริษัทเอกชนเจาของที่ดิน จะจบลงโดยที่ชาวบาน
สวนใหญถูกไลร้ือออกไปจากพื้นที่ อยางไรก็ตามยังมีชาวบานอีกสวนหนึ่งซึ่งยังปกหลักอยูอาศัยใน
พื้นที่ฝงริมคลอง ซึ่งคนสวนใหญในชุมชนยังตองเผชิญกับปญหาความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย และ
ไมแนใจวายังจะตองเผชิญกับสถานการณการไลร้ืออีกหรือไมในอนาคต “อพช. ที่ทํางานชุมชน
แออัดเคยประเมินวาวิกฤตเศรษฐกิจจะทําใหสถานการณการไลร้ือชุมชนแออัดลดนอยลง แตใน
ความเปนจริงวิกฤตเศรษฐกิจกลับทําใหการไลร้ือชุมชนแออัดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากความ
ตองการใชที่ดินของเจาของที่ดินทั้งที่เปนภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ”   (วิภาพันธ  กอเกียรติขจร 2541
: 59)

เมื่อการไลร้ือเกิดขึ้นนอกจากการเผชิญกับความรุนแรง ในสถานการณการไลร้ือ ผล
กระทบที่ตามมาหลังจากสถานการณการไลร้ือนั้นยังมีทั้งเรื่องบาน ที่อยูอาศัย เร่ืองผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ การทํามาหากิน บอยครั้งเปนการสูญเสียปจจัยการผลิต แหลงทํามาหากิน    และรวมไป
ถึงความสัมพันธทางสังคมที่เคยมีรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูหญิงซึ่งมีบานเปนพื้นที่แหงชีวิต
ทั้งตอภาระหนาที่ในครอบครัวการเปนแม ภรรยา ลูกสาว ทั้งหนาที่ทางเศรษฐกิจซ่ึงผูหญิงมักจะมี
ตัวเลอืกที่นอยกวา หลายครั้งผูหญิงตองเลือกทํางานในสถานที่ทํางานใกลบาน หรืองานคาขาย รับ
จางในชุมชน เพื่อจัดสรรใหชีวิตมีความลงตัวตอการดูแลทั้งงานในบาน   และภาระหนาที่การงาน
ที่ไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงิน ผลกระทบและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของผูหญิงนาจะถูกทํา
ใหชัดขึ้น จึงนํามาสูความพยายามในการศึกษาครั้งนี้โดยกระทําผานการนําเสนอเรื่องราวชีวิตของผู
หญิงในชุมชนตลาดบางเขนซึ่งถูกไลร้ือ

ตลาดบางเขน
ชุมชนชานเมืองสูชุมชนแออัด
ตลาดบางเขนก็เชนเดียวกับชุมชนในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ โดยทั่วไป กลาวคือ เปน

พื้นที่ชานเมือง ซึ่งมีลักษณะแบบชนบททั่วไป จนกระทั่งความเปนเมืองรุกคืบเขามาสูชุมชนตลาด
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บางเขน จากจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน บานเรือนที่หนาแนนขึ้น และนําไปสูความเปนชุมชนแออัด
ตามคําจํากัดความที่เนนไปที่ประเด็นกรรมสิทธิในที่ดิน ทางดานกายภาพคือความแออัดหนาแนน
ของบานเรือน ปญหาสาธารณูปโภค

การเติบโตของชุมชนที่สันนิษฐานวา เร่ิมจากกลุมคนจีนที่รับจางขุดคลอง และต้ังบาน
เรือนตามริมฝงคลองตั้งแตการขุดคลองเปรมประชากรประมาณ ป พ.ศ. 2413 เปนตนมา ตาม
เอกสารการขุดคลองเปรมประชากร การมีโรงเจ ศาลเจาแมทับทิม ดังที่กลาวไวในหัวขอประวัติ
ศาสตรชุมชน

สภาพของชุมชนตลาดบางเขนจากคําบอกเลาของผูอยูอาศัยในชุมชนที่มีอายุ 50 ปข้ึน
ไปเลาถึงภาพอดีตของชุมชนตลาดบางเขนใหฟงวา ตลาดบางเขนเปนที่ราบลุม มีสวน มีนาโดยรอบ
พื้นที่นา ที่สวนไมไดอยูไกลจากตลาดบางเขนเลย เชน บริเวณชุมชนรวมพัฒนา บริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริเวณหมูบานอมรพันธปจจุบัน เชนคําบอกเลาจากยายตุม อายุ 74 ป
เลาใหฟงวา “สมัยยายอายุสิบกวาขวบ บานยายอยูแถวเกษตรยังไดนําควายมาเลี้ยงอยูแถวตลาด
บางเขน ริมทางรถไฟ” (ยายตุม 2546)  ขณะที่บานปาแปนที่บานคือสมัยพอกับแมก็ทํากิจการเชา
โรงสีรับซ้ือขาวเปลือกจากละแวกใกลเคียงนี้   บริเวณตลาดบางเขนเองเปนชุมชนตลาดการคา ใช
การคมนาคมทางน้ําเปนหลัก มีเสนทางคลองที่เชื่อมตอกันหลายสาย เชน คลองเปรมประชากร
คลองบางเขน คลองบางบัว มีวัดเทวสุนทรซึ่งเปนวัดเกาแกอยูคูชุมชน   และสถานที่ราชการสําคัญๆ
เชน สถานีอนามัย ซึ่งตั้งขึ้นประมาณป พ.ศ. 2481 ชาวบานจะเรียกวา อนามัย หรือสุขศาลา มีที่วา
การอําเภอบางเขนและโรงพักบางเขนซึ่งยายออกไปตั้งแตประมาณ ป พ.ศ. 2484  มีโรงเรียนทั้ง วัด
เทวสุนทร และบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ) ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาใหเด็กในชุมชนนี้รํ่าเรียน
แตไหนแตไรมา ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นบานไหนมีฐานะดีและลูกขยัน ตั้งใจเรียนพอแมก็จะสง
เสียใหเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น สถานที่เรียนก็ไกลขึ้น เขาตัวเมืองมากขึ้น ในอดีตคนบางเขน
จะมีคําเรียกการเดินทางไปกรุงเทพฯ ชั้นใน  เชน สนามหลวง เยาวราช   วาเขากรุงเทพฯ       หรือไป
กรุงเทพฯ ดวยความที่ตลาดบางเขนอยูชานเมือง และมีลักษณะพื้นที่เปนแบบชนบทดังที่กลาวแลว
นั่นเอง

ประมาณป พ.ศ. 2495 ตลาดบางเขนเจริญเติบโตในฐานะศูนยรวมสินคา ดํารงความ
เปนชุมชนตลาดเรื่อยมา บริเวณที่เปนตลาดจะกระจุกตัวอยูแถวโรงเจซึ่งชาวบานจะเรียกวาหัว
ตลาด ชาวบานจะเปดบานเปนรานคา มีทั้งรานขายของชํา เขียงหมู รานทอง และอื่นๆ จิปาถะ ไม
เพียงแตเปดบานเปนรานคา หนาบานในละแวกนั้นก็จะถูกตั้งวางเปนแผงสําหรับขายสินคาทั้ง
สําหรับคนในตลาดบางเขน และละแวกใกลเคียง
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นอกจากบานซึ่งกระจุกตัวอยูทางหัวตลาดซึ่งเปนคนจีนดั้งเดิม ถัดออกไปทั้งบริเวณโรง
เรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ) หรือบริเวณสถานีอนามัย บานจะไมหนาแนนเทาบริเวณหัวตลาด จะ
ปลูกหางๆ กัน บางชวงมีบานอยู 3 - 4 หลังสลับกับปากลวย ปาหญา มีที่วางบางก็มาจับจองทํา
สวนปลูกกลวย ปลูกกะหล่ําปลี ปลูกผักตางๆ

ตอมาคือชวง 20 กวาปที่ผานมาผูคนเริ่มอพยพเขามาหาที่อยูอาศัยในตลาดบางเขน
มากขึ้น ถนนหนทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น แหลงงานที่เติบโตขึ้น กลุมคนจีนดั้งเดิมก็จะเปน
กลุมเร่ิมแรกที่ลงทุนปลูกบานใหคนที่ตองการที่อยูอาศัยจากถิ่นอื่น ซึ่งยังไมมีทุนรอนมาเชาบานอยู
ประกอบกับประชากรที่เพิ่มข้ึนของคนในตลาดบางเขนเอง ก็เกิดการแยกครอบครัวออกมาตั้งหลัก
ปกฐานกันตามแตจะจับจอง โดยอาศัยเชาที่ดินจากเจาของที่ กลุมที่อพยพเขามาอยูใหมก็เชนเดียว
กันเมื่อเขามาอยูอาศัยทํางานทําการไดสักพักพอที่จะเก็บเงินเก็บทองได ก็จะเลิกเชาบานมาสูการ
เชาที่และปลูกสรางบานกันเอาเอง ทําใหตลาดบางเขนในชวงหลังเต็มไปดวยบานเรือน ความแออัด
พรอมๆ กันนั้นชุมชนริมคลองละแวกใกลเคียงก็เติบโตขึ้นในทํานองเดียวกันคือมีผูอพยพเขามาปลูก
สรางบานเรือนจนกระทั่งอยูในสภาพชุมชนแออัด สวนที่นา ที่สวนตางๆ ก็เร่ิมหมดไปและถูกแทนที่
ดวยบานจัดสรรในที่สุด

ผูเชาที่สูผูบุกรุก
กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการบงชี้การเปนผูอยูอาศัยในชุมชนแออัด อีกทั้ง

การไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังโยงใยไปถึงการไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย ซึ่งเปนปญหาสําคัญ
อันดับตนของชาวบานในชุมชนแออัด ปญหาการแยงชิงทรัพยากรที่สําคัญคือ ที่ดินนั้นเปนปญหา
ใหญและซับซอนไมวาที่ดินสําหรับอยูอาศัยในเมือง หรือที่ดินทํากินสําหรับชนบท

พื้นที่ซึ่งตั้งอยูระหวางริมคลองบางเขนกับคลองเปรมประชากรบริเวณซึ่งเปนหมู 1 แขวง
ตลาดบางเขนอันเปนพื้นที่ชุมชนตลาดบางเขนที่ทําการศึกษาในครั้งนี้นั้นพื้นที่ บริเวณริมฝงคลอง
เปรมประชากรและริมฝงคลองบางเขนชาวบานอางวาเปนสิทธิของที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ ตาม
พระราชบัญญัติคูคลอง (ร.ศ. 121) ซึ่งประกาศวา “ที่ดินสวนของฝงคลองไวใหใชเพื่อประโยชน
สําหรับเปนที่ทดน้ําหรือไวโยงเรือ ในการรังวัดที่ดินเพื่อนําไปใชประโยชนนั้น ไดกําหนดไววาใหมีการ
รักวัดตั้งแตฝงคลองขึ้นมา 1 เสน หรือ 20 วา”  (คณะนักศึกษาภาควิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2544 : 33)   ขณะที่บริษัทพงษเพชรแลนดซึ่งซื้อที่ดินผืนนี้ตอจาก
เจาของเดิมคือนางสาวอุบล  รักตประจิตทั้งหมดรวม 3 โฉนด เปนที่ดินจํานวน 47 ไร 76 วา อาง
กรรมสิทธิทั้งหมด ปจจุบันที่ดินในสวนริมคลองถูกจับจองปลูกอาศัยโดยชาวบาน ขณะที่พื้นที่ซึ่งเลย
ฝงคลองขึ้นไปประมาณ 20 วานั้นบานเรือนดั้งเดิมของชาวชุมชนตองรื้อถอนออกไปตั้งแตชวงป
พ.ศ. 2537 - 2540 ที่บริษัทพงษเพชรแลนดเขามาถือกรรมสิทธิตอจากเจาของที่ดินเดิม ปจจุบันที่
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สวนใหญปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา บางสวนบริษัทฯ ใหเชาเปนสวนอาหาร และติดตั้งปาย
โฆษณาขนาดใหญ

ยอนหลังไปในอดีตเกี่ยวกับกรรมสิทธิในที่ดินผืนนี้เพื่อการทําความเขาใจเกี่ยวกับการไล
ร้ือที่อยูอาศัยของชาวบานที่เคยเชาที่ดินปลูกบานจากเจาของที่เดิมกอนที่จะถูกไลที่ ตั้งแตชวงป
พ.ศ. 2537 - 2540

จากขอสันนิษฐานการกอตัวเติบโตขึ้นของชุมชนตลาดบางเขน โดยกลุมชาวจีนที่รับจาง
ขุดคลองเปรมประชากร อันเปนคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวบานอยูอาศัยกันตอๆ มาโดยไม
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ขณะที่ความเปนเจาของที่ดินจะไปตกอยูกับกลุมคนที่มั่งมีกวา ดังที่ ปราณี
พนมเริงไชย ไดกลาวในประเด็นนี้วา

        ชวงเวลานั้นมีการขุดคลองขึ้นเปนจํานวนมากโดยจุดประสงคสวนใหญของการขุดคลองนั้น
เปนไปเพื่อการเปดที่ดินทําการเพาะปลูก การขุดคลองมีผลสืบเนื่องตอการไดกรรมสิทธิ์ที่ดินริมฝง
คลอง ผูลงทุนดําเนินการขุดคลองในสมัยนั้นกลายเปนเจาของที่ดินที่ดีที่สุดของสองฝงคลอง ใน
ขณะที่ราษฎรนั้นจะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวนนอยซึ่งมักอยูลึกเขาไปและขาดความอุดมสมบูรณ 
(ปราณี  พนมเริงไชย 2532 : 46)

ขอมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณชุมชนตลาดบางเขนระบุวาเนื้อที่ประมาณ 18,876
ตารางวา หรือ 47 ไร 76 วา แตเดิมนั้น มีความเปนมา ดังนี้

วันที่ 8 ตุลาคม 2460 พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินสยาม (ร.5) โดยพระยาศรีธรรมมา
ธิราชเปนผูบัญชาการ พระวิสูตรเกษตรศิลปเปนกรมการตําแหนงนา หลวงธรณีบาลเปนนายอําเภอ
ออกโฉนดใหแก นางแชมจิตรจํานงวานิช บุตรหลวงสาธรราชายุกต นางริ้ว สาธรราชายุกต คนใน
บังคับสยามเปนผูถือกรรมสิทธิที่ดินแปลงนี้

สาเหตุที่นางแชมจิตรจํานงวานิชเปนผูถือกรรมสิทธิในที่ดินแปลงนี้ มีการสันนิษฐานกัน
วา หลวงสาธรราชายุกตไดทําการจับจองครองกรรมสิทธิที่ดินแปลงนี้เนื่องจากเปนเจาหนาที่ควบ
คุมดูแลการขุดคลองเปรมประชากร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชานุญาตใหผู
ควบคุมดูแลการขุดคลองทุกทานมีสิทธิในการจับจองครอบครองกรรมสิทธิที่ดินเหนือคันคลองที่ขุด
เปนคาจางในการปฏิบัติหนาที่ และมีสันนิษฐานกันวาแตเดิมที่ดินแปลงนี้เปนที่ราชพัสดุหรือเปนที่
ดินของหลวงที่รกชัฎเต็มไปดวยเสือปาชางปา
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ลําดับกรรมสิทธิที่ดินตลาดบางเขน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2460 นางแชมจิตรจํานงวานิช ขายให เจาพระยาอภัยราชามหายุติ

ธรรมธร (มรว. ลบ  สุทัศน ณ กรุงเทพฯ)
วันที่ 23 มกราคม 2461  เจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (มรว. ลบ สุทัศน ณ

กรุงเทพฯ) ยกให นางสาวเวียน สุทัศน บุตรนายเจริญ นางเพียน โดยนางเพียนมารดาผูปกครองเปน
ผูลงนามรับแทน

วันที่ 7 มกราคม  2474  คุณหญิงรักตประจิตธรรมจํารัส (เวียน  รักตประจิต) แบงแยก
ให คุณหญิงรักตประจิตธรรมจํารัส จํานวน 5 ไร 2 งาน 36 วา (เลขที่ดิน 127 โฉนดที่ 1410)  แบง
แยกใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จํานวน 3 ไร 3 งาน 52 วา (เลขที่ดิน 128 โฉนดที่ 1411)

วันที่ 14 มกราคม 2486  กระทรวงการคลัง ให (คืน) คุณหญิงรักตประจิตธรรมจํารัส
(เวียน รักตประจิต) จํานวน 3 ไร 3 งาน 52 วา (โฉนดที่ 1411)

วันที่ 27  มกราคม 2537  คุณหญิงรักตประจิตธรรมจํารัส (เวียน  รักตประจิต) โอน
มรดกให นางสาวอุบล  รักตประจิต (บุตรคุณหญิงเวียน) จํานวน 3 โฉนด (โฉนดที่ 232, 1410,
1411) รวม 47 ไร 76 วา

วันที่ 21  กันยายน  2537  นางสาวอุบล  รักตประจิต ขายให บริษัท พงษเพชรแลนด
จํากัด จํานวน 3 โฉนด (โฉนดที่ 232, 1410,1411) รวม 47 ไร 76 วา

วันที่ 21  กันยายน  2537  บริษัท พงษเพชรแลนด จํากัด จํานองที่ดินกับ ธนาคารมหา
นคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 โฉนด (โฉนดที่ 232, 1410,1411) รวม 47 ไร 76 วา

เมื่อสอบถามชาวบานในชุมชนถึงกรรมสิทธิในที่ดินซึ่งปจจุบันชาวบานสวนที่ยังไมยาย
ออกไปไดอาศัยอยูริมคลองนั้น ใหขอมูลในทํานองเดียวกันวา บานที่ชุมชนปลูกสรางอาศัยกันอยูนี้
เปนที่หลวง เปนที่ราชพัสดุ หลายหลังอยูกันมาต้ังแตคร้ังปู ยา แตเดิมก็ไมเขาใจวาเปนที่หลวง เขา
ใจวาเปนที่ของคุณหญิงเวียน ทั้งที่ดินริมคลอง และที่ดินซึ่งถัดขึ้นไปเกือบจะถึงทางรถไฟ มีบานอยู
หลายหลัง บานทั้งหมดเสียคาเชาที่กับคุณหญิงเวียนเรื่อยมา เดิมเปนการจายคาเชาแบบไมมีการ
ทําหนังสือสัญญา เพิ่งเริ่มจะทําหนังสือสัญญาเชาที่ประมาณป พ.ศ. 2533 ชาวบานเลาวาหากไม
เสียคาเชาจะมีปญหาเรื่องการตอน้ํา ตอไฟฟา (ปาจันทร 2546)

ตนเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 กอนการทําสัญญาขายที่ดินระหวางนางสาวอุบลกับ
บริษัทพงษเพชรแลนด ยังมีการเก็บคาเชาจากตัวแทนของเจาของที่ดินเดิม จนกระทั่งปลายเดือน
กันยายนของปนั้น เมื่อการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้น เจาของที่ดินรายใหมคือบริษัทพงษเพชรแลนดจึงไดมี
หนังสือบอกเลิกสัญญาเชา และแจงใหชาวบานรื้อถอนขนยายสิ่งปลูกสรางออกจากที่ดิน นํามาสู
สถานะของชาวบานจากผูเชาที่กลายมาเปนผูบุกรุกที่ในทันที ซึ่งในขณะนั้นชุมชนตลาดบางเขนเปน
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ชุมชนขนาดประมาณ 500 หลังคาเรือน ในพื้นที่ส่ีสิบกวาไรนั้น มีทั้งกลุมคนที่อยูมาแตดั้งเดิมที่
ขยายครัวเรือนออกมาปลูกบานใหมจากการแตงงานแยกครอบครัว ในขณะที่บางสวนซึ่งพอจะมี
ฐานะจากการทํามาคาขายดั้งเดิมก็จะโยกยายออกไปจากตลาดบางเขน ไปหาที่อยูใหมประเภท
บานจัดสรร อาคารพาณิชย เชน แถวสามแยกเกษตร หมูบานอัมรินทรนิเวศน รามอินทรา ซึ่งกลุมนี้
จะแยกครอบครัว แยกบานออกไปกอนที่จะมีการไลร้ือ โดยจะมีการติดตอไปมาหาสูกับพอแมญาติ
พี่นองที่อยูเดิมในตลาดบางเขน  นอกจากกลุมคนดั้งเดิมที่เกิดและเติบโตในตลาดบางเขน ในพื้นที่
แหงนี้ยังเปนที่รองรับของผูคนอพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ จากที่ตางๆ ทุกสารทิศ บางสวน
เขามาหาบานเชาเปนที่พักอาศัยเพื่อสะดวกตอการไปทํางานในแหลงงานใกลเคียง บางสวนที่พอจะ
มีเงินเก็บก็จะขยับขยายเชาที่ปลูกบานเองแบบคอยๆ ตอเติมไป ผูคนที่อพยพเขามาทํางานใน
กรุงเทพฯ เหลานี้ บางก็มาสรางครอบครัวสรางบานกันใหมที่ตลาดบางเขน บางสวนก็เปนการแตง
งานเขามาอยูกับกลุมคนดั้งเดิมในตลาดบางเขน ดังนั้นเมื่อการไลร้ือชุมชนเกิดขึ้นความเดือดรอน
ผลกระทบยอมติดตามมา

จุดเริ่มตนเหตุการณการไลรื้อที่อยูอาศัย
2460 – 2537 -  ชาวบานเชาที่ดินของคุณหญิงเวียน  รักตประจิตปลูกบานเรือน ที่อยู

อาศัย เกิดการขยายตัวของชุมชน
13  กรกฎาคม  2536  -  คุณหญิงเวียน  รักตประจิต โอนที่ดินใหน.ส. อุบล  รักตประจิต

(บุตรสาว)
  5  กันยายน  2537    -  เก็บคาเชาที่ดินครั้งสุดทาย
21  กันยายน  2537    -  น.ส. อุบล  รักตประจิต  ขายที่ดินให บริษัทพงษเพชรแลนด
23  กันยายน  2537    -  บริษัทพงษเพชรแลนดจํากัด มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเชา ให

ร้ือถอนขนยายสิ่งปลูกสรางภายใน 30 วัน
1 พฤศจิกายน  2537   -  บริษัทพงษเพชรแลนดจํากัด ขยายเวลาการรื้อถอนขนยายสิ่ง

ปลูกสราง อีก 6 เดือน คือ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2538
ความเคลื่อนไหวของชาวบานตลาดบางเขนตอการไลรื้ออดีต และปจจุบัน
ชาวบานตลาดบางเขนก็เชนเดียวกันกับผูอยูอาศัยในชุมชนแหงอื่น ที่ตองประสบกับ

ปญหาความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถูกไลใหร้ือยายโดยไมมีสัญญาณบอก
เหตุใดๆ ชาวบานไมทันต้ังตัวสําหรับการเผชิญกับสถานการณขณะนั้น ทั้งระยะเวลาในการหาที่ดิน
ที่อยูอาศัยแหงใหม กําลังทรัพยในการจัดซื้อที่ดิน ที่อยูอาศัย ระยะเวลาในการรื้อถอนบาน ส่ิงปลูก
สรางตางๆ รวมไปถึงการเตรียมตัวตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งตอภาวะทางเศรษฐกิจ กลุมเพื่อน
บาน สังคมแวดลอม
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ชาวบานสวนใหญพูดถึงเกี่ยวกับเหตุการณกอนถูกไลร้ือวา ไมระแคะระคายมากอนเลย
เร่ืองขายที่ เดือนสุดทายยังมาเก็บคาเชาอยูเลย เสียคาเชามาโดยตลอด สมัยกอนที่คุณหญิงเวียน
ยังอยูมาเก็บคาเชาก็บอกแตวาจะไมไล ใหชาวบานอยูกันไป มีกันหลายครอบครัว เต็มไปหมด จาก
สมัยกอนคนนอยๆ มีกันไมกี่หลัง ทั้งคนทั้งบานก็คอยๆ เพิ่มข้ึน พอคุณหญิงเวียนเสียชีวิตยกมรดก
ใหลูกสาวคือนางสาวอุบล คนใกลชดิของลูกคุณหญิงเวียนก็ยุใหขาย  พวกทนายความ กํานัน ที่
ชวยเก็บคาเชาใหนั่นแหละ เพราะไดคานายหนาตอนนั้นเรื่องขายที่กําลังบูม มาก เศรษฐกิจยังไมตก
ลูกสาวคุณหญิงเลยขายที่ราคาหลายลานทั้งๆ ที่ไมแตงงาน ไมมีลูกใหแบงมรดก เอาไวใหชาวบาน
เชาอยูชาวบานยังสรรเสริญ ขายยกแปลงใหบริษัทพงษเพชรแลนด บริษัทก็มาไลร้ือชาวบาน จน
ปานนี้เศรษฐกิจตกที่ดินเลยยังไมไดทําอะไรทุกวันนี้

เมื่อลูกคุณหญิงเวียนขายที่ใหกับบริษัทพงษเพชรแลนดแลว บริษัทพงษเพชรแลนดได
เขามาดําเนินการในชุมชนโดยเริ่มจากการทําหนังสือบอกเลิกสัญญาเชา และแจงใหผูเชาที่ดินร้ือ
ถอนและขนยายสิ่งปลูกสรางออกไปจากที่ดิน การดําเนินการมีทั้งโดยการนําประกาศเขาไปติดใน
ชุมชน และการเรียกประชุมแจงขาวกับชาวบาน ซึ่งครั้งแรกใหเวลาภายใน 1 เดือนในการรื้อถอนขน
ยายแตตอมาเพิ่มเปน 6 เดือน

หลังจากมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเชา และแจงใหชาวบานรื้อถอนและขนยาย  ชาวบาน
ก็เร่ิมมีการชุมนุมกันเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนขาวสารเตรียมรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้น  ในขณะนั้น
กลาวไดวาไมมีบานไหนที่ไมคุยกันเรื่องไลร้ือบาน แมแตกลุมที่เขามาเชาบานที่คนในตลาดบางเขน
ปลูกเก็บคาเชาก็ตองเริ่มตระเตรียมเรื่องการหาที่อยูอาศัยใหม ดังนั้นกลุมที่เปนคนตลาดบางเขน
โดยตรงก็ยิ่งตองกังวลและหาทางออกเกี่ยวกับเร่ืองบานมากขึ้น และในหลายๆ บานยังหมายรวมถึง
ที่คาขาย อันเปนปากทองของครอบครัวดวย

ดวยสภาพปญหาเดียวกัน จากที่โดยทั่วๆ ไปแตละบานติดตอไปมาหาสูกันในฐานะ
ญาติ เพื่อนบานเคยคุยกันเรื่องลูกหลาน การทํามาหากิน ถามสารทุกขสุกดิบ ในชวงนั้นคือปลายป
พ.ศ. 2537 หัวขอสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองจะรื้อไมร้ือ จะยายไมยาย จะไปอยูกันที่ไหน และจิปาถะเกี่ยว
กับการไลร้ือดูจะเปนหัวขอสนทนาที่รอนแรงที่สุด ไมเพียงแตละบานจะออกมาพูดคุยกันเองในแต
ละกลุมเทานั้น มีการใชเสียงตามสาย ใชโทรโขงออกมาปาวประกาศใหมารวมตัวเพื่อพูดคุยกัน
หลักๆ ที่เปนตัวตั้งตัวตีก็คือพี่ธานี ลุงมงคล และผูชายในรุนเดียวกันนั้น

เสียงในขณะนั้นของคนตลาดบางเขนสวนใหญก็ไมตองการจะยาย เพราะนอกจากการ
หาที่อยูใหมที่สะดวกสบาย ทําเลดี และมีความลงตัวตอชีวิตอยางตลาดบางเขน จะเปนเรื่องที่ยาก
ลําบากแลว หลายๆ ครอบครัวเปนการอยูอาศัยมาแตสมัยพอ แม บางตั้งแตยังเด็ก บางตั้งแตเกิด
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บางก็เร่ิมสรางครอบครัวใหมที่นี่จากความรูสึกคุนเคยผูกพันเหลานี้ทําใหไมตองการยาย และไม
อยากจะเชื่อวาการไลร้ือจะเปนเร่ืองจริง

อยางไรก็ตามมีบางสวนของชาวบานตลาดบางเขนก็เร่ิมคิดถึงเรื่องการยายบานมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่พอจะมีเงินสํารองสําหรับซ้ือบานจัดสรร ซื้อที่ในทําเลอื่นๆ เหตุผลที่
สนับสนุนใหตองการจะยายออกไป ก็คือดวยความจริงที่วาถึงจะปลูกสรางบานอยูมานานเทาไรก็
ตาม แตกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ยังเปนของเจาของที่ ซึง่การอยูตอไปก็เปนการอยูอาศัยแบบไมมีความ
มั่นคงอยูดี นอกจากนี้ชาวบานหลายรายยังพูดถึงกํานันซึ่งเปนผูนําชุมชนขณะนั้นวาเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการเกลี้ยกลอมใหชาวบานเห็นดวยในการรื้อยายออกไป ชาวบานใหเหตุผลวากํานันไดรับ
คานายหนาจากบริษัทเจาของที่ดิน ชาวบานใชคําวาเปนพวกบริษัทเปนคําอธิบายจุดยืนของผูนํา
ชุมชนขณะนั้น

จะเห็นไดวาเมื่อสถานการณที่นําไปสูการไลร้ือชุมชนไดเริ่มตนขึ้น บรรยากาศที่เร่ิมปก
คลุมอารมณ ความรูสึกของชาวบานขณะนั้นก็คือความวิตกกังวล ความตึงเครียดกับความไมแน
นอน ความเห็นที่ไมลงรอยของแตละฝาย แตละครัวเรือน   เริ่มพูดคุยหาทางออก  เกี่ยวกับเร่ืองนี้

จากการชุมนุมในขณะนั้นนํามาสูการรวมตัวจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึนเพื่อรับมือ
กับสถานการณดังกลาว  คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใชชื่อวา “คณะกรรมการประสานงานตลาดบาง
เขน”   มีนายมงคล  พรวิรัตน เปนประธานกรรมการ นายเชน  เจริญสวัสดิ เปนรองประธาน
กรรมการ และประกอบดวยคณะกรรมการอีก 15 คน คณะกรรมการทั้งหมดนี้เปนผูชายในชุมชน
ตลาดบางเขนมีทั้งผูอาวุโส และคนหนุมวัยกลางคน การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ชาวบานมีความ
เห็นวาเปนการเคลื่อนไหวที่ตองใชทาทีซึ่งเขมแข็ง กลาไดกลาเสีย ซึ่งเชื่อวาเปนบุคลิกของผูชายมาก
กวา

ความเคลื่อนไหวของชาวบานโดยมีคณะกรรมการประสานงานตลาดบางเขนที่จัดตั้งขึ้น
เปนแกนนําไดดําเนินการในหลายๆ สวน

เมื่อเปนไปไดสูงวาตองรื้อยายบานทั้งหมดในชุมชน แนวโนมการขยายตัวของขาวสาร
จากทั้งหญิง ชายแบบปากตอปากก็ยิ่งเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น  ยิ่งไปกวานั้นการใชเสียงตามสาย
ซึ่งพี่ธานีเลาวามักจะพูดในลักษณะเชิงปลุกใจใหรวมมือรวมใจกัน การพยายามหาขาวสารเกี่ยวกับ
ชุมชนอ่ืนในการไลร้ือ  จนกระทั่งการชวยกันจัดเวที เพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิดเห็น
ภายในชุมชนตอการไลร้ือ เพื่อการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ  นอกจากนี้ยังมีการติดตอกับชุม
ชนอื่นเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการไลร้ือ มีการไปดูไปพูดคุยกับชาวบานในชุมชนอ่ืนที่เคย
เผชิญกับสถานการณการไลร้ือเชนกรณีคลองเตย
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ขณะนั้นชาวบานตลาดบางเขนพยายามหาขอมูลเกี่ยวกับตลาดบางเขน ในเรื่องของ
การตั้งถิ่นฐานความเปนมาของชุมชนเพื่ออางสิทธิการอยูอาศํย ขอมูลเหลานี้มีทั้งการชวยเหลือกัน
หาขาวสารจากขอมูลเอกสารเชนจากหอจดหมายเหตุ การพูดคุยกับกลุมผูสูงอายุในชุมชนเพื่อหา
ขอมูลที่จะยืนยันวาชาวบานตลาดบางเขนอยูอาศัยในพื้นที่แหงนี้มานาน มีความพยายามอางอิง
หลักฐานความเกาแกของชุมชนทั้งจากประวัติศาสตรคําบอกเลาของคนเฒาคนแกในชุมชน การ
อางอิงหลักฐานสิ่งของเชน เอกสารเกี่ยวกับการขุดคลองจากกองจดหมายเหตุกรมศิลปากร โยงใย
กับหลักฐานทางวัตถุที่มีในชุมชน เพื่อยืนยันความเกาแกของชุมชน ในฐานะของพื้นที่ซึ่งมีความ
สําคัญ ดังนั้นคนในชุมชนนาที่จะไดรับความเห็นใจ ควรที่จะพึงมีสิทธิในการอยูอาศัย  ดังที่ชาวบาน
เลาวาอยูกันมาหลายรุน เปนชุมชนขนาดใหญที่มีความสําคัญ มีความคึกคักมีทั้งโรงเจ วัด โรงฝน
โรงสี ตลาด สืบคนความเกาแกไดไปถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ตามเอกสารในการขุดคลองเปรมประชากรที่
กลาวถึงการตั้งถิ่นฐานของกลุมคนจีนที่รับจางขุดคลอง อีกทั้งยังมีหลักฐานคือกระถางธูปในโรงเจที่
สันนิษฐานวาเปนสิ่งที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประพาสคลองเปรมประชากร  อยางไรก็
ตามประวัติศาสตรเหลานี้ของชาวบานซึ่งดูเหมือนเปนการตอสูเชิงวาทกรรม โดยการใชเร่ืองเลาโดย
ความรวมมือรวมใจกันของคนในชุมชนแตก็ยังไมสามารถจะนํามาใชในการตอสู อางสิทธิในการอยู
อาศัยได

เมื่อการอางสิทธิในการอยูอาศัยของชาวบานสวนใหญไมสามารถทําได แมจะสามารถ
สืบคนหลักฐานขอเท็จจริงไดวามีการตั้งชุมชนมาเนิ่นนาน อยูอาศัยกันมาหลายชั่วอายุคน เนื่องจาก
ในทางกฎหมายไมรับรองสิทธิในการอยูอาศัยของชาวบาน แตใหความสําคัญกับประเด็นการถือ
ครองกรรมสิทธิในที่ดินดังที่ไดกลาวแลว ทางเลือกที่เหลืออยูของชาวบานก็คือการดําเนินการเจรจา
ตอรองเพื่อตกลงเรื่องระยะเวลา และคารื้อถอน ขนยาย ซึ่งก็ยังเปนทางเลือกที่ชาวบานตกเปนฝาย
เสียเปรียบอยูนั่นเอง

การเคลื่อนไหว เจรจาตอรองในเรื่องของระยะเวลาการรื้อถอน ขนยาย และคารื้อถอน
ขนยาย ดําเนินการทั้งโดยการทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการประสานงาน
ตลาดบางเขนโตตอบกับทางบริษัทฯ หลายครั้งเพื่อใหไดระยะเวลา และคาร้ือถอนที่ชาวบานยอม
รับได  และการเจรจาตอรองดวยตนเองระหวางบานแตละหลังกับทางเจาของที่  อัตราคารื้อถอนขึ้น
อยูกับขนาดของบาน ส่ิงปลูกสรางตางๆ และการเจรจาตอรอง ซึ่งมีทั้งกรณีที่ตกลงกันได และตกลง
กันไมได

อัตราคารื้อถอน ขนยายและระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนดใหกับที่ชาวบานตองการนั้น
แตกตางกันอยางมาก ความแตกตางที่วานี้เห็นไดชัดเจนจากจดหมายตอบโตกันระหวางชาวบาน
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ตลาดบางเขนซึ่งดําเนินการ โดยคณะกรรมการประสานงานตลาดบางเขนกับบริษัทพงษเพชรเจา
ของที่ดิน

วันที่  9  มีนาคม  2538  ชาวบานตลาดบางเขนดําเนินการโดยคณะกรรมการประสาน
งานตลาดบางเขนทําหนังสือถึงบริษัทพงษเพชร ขอใหพิจารณาทบทวนอัตราคาร้ือถอนและระยะ
เวลาขนยาย โดยประเด็นระยะเวลา    ขอใหบริษัทยืดระยะเวลาขนยายออกไปถึงวันที่  30
เม.ย. 2539 ในประเด็นคาร้ือถอนขอคาร้ือถอนจํานวนดังตอไปนี้ บานชั้นเดียว ขอคาร้ือถอนเปน
จํานวนเงินสามแสนบาท  บานชั้นครึ่ง ขอคาร้ือถอนเปนจํานวนเงินหาแสนบาท และบานสองชั้น ขอ
คาร้ือถอนเปนจํานวนเงินเจ็ดแสนบาท

วันที่  10  มีนาคม  2538  บริษัทพงษเพชรฯ ทําหนังสือถึงตลาดบางเขนวา ใหคาร้ือ
ถอนเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้  บานชั้นเดียวใหคาร้ือถอนเปนจํานวนเงินสี่หมื่นบาท  บานชั้นครึ่งให
คาร้ือถอนเปนจํานวนเงินหกหมื่นบาท บานสองชั้นใหคาร้ือถอนเปนจํานวนเงินแปดหมื่นบาท ทั้งนี้
ใหทําสัญญาภายในวันที่  12  มีนาคม 2538 และสําหรับกําหนดวันร้ือถอนตองไมเกิน 30 เมษายน
2538

การเจรจาตอรองในเรื่องคารื้อถอน และระยะเวลาการขนยายซึ่งแตกตางกันมากเชนนี้
สรางปญหาใหกับชาวบานมาก ชาวบานสวนใหญไมสามารถหาที่อยูอาศัยใหมไดทันตามระยะ
เวลาที่กําหนด อัตราคารื้อถอน ขนยายที่ไดรับสวนใหญก็ไมเพียงพอตอการตั้งตนสําหรับบานใหมที่
ลงตัวทางเศรษฐกิจ สังคมกับเงื่อนไขชีวิตของสมาชิกในครอบครัว และการหาบานที่อยูอาศัยในชวง
ป พ.ศ. 2537 ซึ่งบาน และที่ดินเปนสินทรัพยที่มีราคาสูงมากนั้นก็เปนเรื่องที่ไมงายนัก

นอกจากความเคลื่อนไหวระหวางชาวบานกับเจาของที่ดงักลาวแลว เร่ืองเลาเกี่ยวกับ
ความเปนชุมชนเกาแกของตลาดบางเขนที่ควรจะเปนขอมูล ซึ่งสนับสนุนใหชาวบานมีโอกาสไดอยู
อาศัยตอไปนั้น ในชวงที่เกิดสถานการณกรณีพิพาทการไลร้ือชาวตลาดบางเขนยังพยายามนําไป
เผยแพรเพื่อส่ือสารบอกกลาวความเดือดรอนใหกับคนภายนอกไดรับรู เชน การวิ่งเตนติดตอกับส่ือ
ตางๆ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ  รวมไปถึงการทําหนังสือขอความชวยเหลือ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

หนังสือขอความชวยเหลือของชาวชุมชนตลาดบางเขนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
หนังสือรองทุกขเร่ืองถูกไลที่ ถึงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  21  พฤศจิกายน
2537 หนังสือถึงนายกสภาทนายความ ขอความอนุเคราะหตอรองระยะเวลารื้อถอนขนยายและ
เพิ่มคาร้ือถอนขนยายลงวันที่  7  ธันวาคม  2537  หนังสือถึงการเคหะแหงชาติเพื่อขอความชวย
เหลือและจัดหาที่ดินเพื่อรองรับลงวันที่  23  มีนาคม  2538  หนังสือถึง ราชเลขาธิการ เร่ืองขอ
ประทานความเปนธรรมเรื่องถูกไลที่ เปนหนังสือขอใหหนวยงานชวยเจรจา เร่ือง การผอนปรนเรื่อง
ระยะเวลารื้อถอนขนยาย โดยขอใหเลื่อนไปจนกวาการเคหะแหงชาติจัดซื้อและพัฒนาที่ดิน และ
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อนุญาตปลูกสรางบาน รวมไปถึงการขอใหหนวยงานชวยเจรจา ตอรองเร่ืองคารื้อถอน ขนยาย
หนังสือลงวันที่  9  พฤษภาคม  2538 หนังสือถึง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความชวยเหลือ
เกี่ยวกับที่อยูอาศัยลงวันที่  10  มกราคม  2539 หนังสือขอความชวยเหลือเหลานี้ลุงมงคลเลาวาตน
เองเปนผูดําเนินการ ซึ่งไดแนวคิดและประสบการณมาจากการเดินขบวนเรียกรองของกลุมแทกซี่ซึ่ง
ลุงมงคลเองเผชิญมาในอดีต

ไมใชเพียงแตการยื่นหนังสือตอหนวยงานตางๆเพื่อขอความชวยเหลือเทานั้น ยังมีการ
เดินขบวนโดยชาวบานเองไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน การเรียกรองตอสํานักงานเขต และนัก
การเมือง ชาวบานเลาถึงการเรียกกันขึ้นรถ การถือธง ถือพระบรมฉายาลักษณเมื่อครั้งเดินทางไปที่
สํานักงานเขตดอนเมืองที่รับผิดชอบตลาดบางเขนขณะนั้นคนที่เขารวมขบวน มีทั้งหนุมสาวรวมไป
ถึงผูสูงอายุ เรียกวาใครวางใครก็ไป

ในระยะแรกของการเผชิญกับการไลร้ือ  การรื้อยายยังไมเกิดขึ้นมากนัก ชาวบานในชุม
ชนสวนใหญยังรวมตัวกันในการเผชิญหนากับทางเจาของที่  แตเมื่อมีการใชวิธีกดดันชาวบาน ใน
รูปแบบตางๆ ทั้งดวยการเจรจาเกลี้ยกลอมและการขมขู ซึ่งชาวบานบอกวาเมื่อตองเผชิญกับสภาพ
การณเชนนั้นก็ทําใหสุขภาพจิตของคนตลาดบางเขนขณะนั้นย่ําแยไปตามๆ กัน หนักๆ เขาก็ยิ่งทํา
ใหการทยอยรื้อยายกันออกไปมีมากข้ึนเรื่อยๆ

การรื้อยายออกไปจากตลาดบางเขนเกิดขึ้นเปนระยะๆ ในชวงตั้งแตปลายป พ.ศ. 2537
ถึงประมาณ พ.ศ. 2541  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแรกๆ สําหรับครอบครัวที่พอจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจซ่ึงไมคอยเดือดรอนในการที่จะตองรื้อยาย  บางครอบครัวมีการตระเตรียมไวในเร่ืองบาน
ใหมกอนที่การไลร้ือจะเกิดขึ้น  บางก็ซื้อบานจัดสรร ทาวเฮาส หรือที่ดินซึ่งชวงเวลานั้นการซื้อขาย
บานสําหรับชนชั้นกลางกําลังบูมมีทั้งซื้อไวเก็งกําไร และซื้อไวเพื่อตระเตรียมไปอยูจริงสําหรับขยับ
ขยายออกจากตลาดบางเขนซึ่งไมสามารถมีกรรมสิทธิที่ดิน บางอาจยังไมไดซื้อบานหรือที่ดินที่แหง
ใดไวแตมีเงินเก็บสําหรับดาวนและผอนตอ บางบานในชวงที่สถานการณการไลร้ือเกิดขึ้นเปนบานที่
อยูรวมกันของคนหลายครัวเรือน ซึ่งสวนใหญเปนบานเดิมของพอแมแตละครัวเรือนที่อยูรวมกันมัก
จะเปนพี่ๆ นองๆ ซึ่งแตงงานและนําสมาชิกใหมคือสามี หรือภรรยาเขามาอยูดวยมีการขยายตัวของ
ครอบครัวใหม การไลร้ือจึงเปนโอกาส เปนชวงเวลาพอดีสําหรับกลุมคนเหลานี้ที่จะร้ือยายออกไป
แยกเปนครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กคือสามี ภรรยา หรือพอ แม ลูก อาจจะรวมพี่ หรือนองที่ยังไมได
แตงงานเขาไปดวยโดยไมตองผูกโยงอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญอีกตอไป  การรื้อยายออกไปก็จะ
เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาตอรองเร่ืองคารื้อถอนกับเจาของที่สามารถตกลงกันได

นอกจากการทยอยรื้อยายออกไปของกลุมที่พอจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ  กลุมที่แยก
ออกไปหาบานใหมเปนครอบครัวเดี่ยว  ยังมีการทยอยออกไปของกลุมที่ยังไมตั้งหลักปกฐานถาวร
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ในตลาดบางเขน เนื่องจากการมาอยูอาศัยในตลาดบางเขนเปนเพียงแตการมารวมกลุมกันเชาบาน
อยูเพื่อสะดวกในการไปทํางานในแหลงงานใกลๆ ตลาดบางเขนเมื่อตองเผชิญกับสถานการณ
ปญหาเชนนี้กลุมคนเชาบานก็เปนกลุมแรกๆอีกกลุมหนึ่งที่ทยอยยายกันออกไปหาบานเชาหลังใหม
ที่อ่ืน

ชวงที่เกิดกรณีพิพาทไลร้ือชุมชนนั้น เปนเวลาที่ชาวบานตองมีชีวิตอยูทามกลางความ
กดดัน ความวุนวายใจ ความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการรื้อยายของแตละ
บานไดดําเนินไปเรื่อยๆ หลังใดที่เหลืออยูก็จะรูสึกถึงความไมมั่นคง หลายคนพูดถึงความรูสึกใจ
หาย เมื่อบานขางๆ ทยอยเก็บขาวของ ขนยาย เสียงร่ําลากันระหวางผูที่ร้ือยายไปกอนกับผูที่เหลือ
อยูยังตรึงอยูในความรูสึกของหลายๆ คน

ความรูสึกที่วาชีวิตกําลังไมมั่นคงเกิดขึ้นมากโดยมีที่มาจากหลากหลายทาง ทั้งจากการ
ที่ถูกเกลี้ยกลอมใหรับคาร้ือถอนและรีบยายออกไป โดยใชขอกดดันที่วาอยางไรชาวบานก็ไมมีสิทธิ
อยูอาศัยตอหากตองการอยูก็จะเปนผูบุกรุกซึ่งทางเจาของที่สามารถดําเนินคดีได  การถูกขูดวย
สถานการณตางๆ เชนการเขามาวัดที่ การมีกลุมบุคคลแปลกหนาเขาออกในชุมชน  และความรูสึก
ไมมั่นคง  หวาดระแวงที่ชาวบานมีมากที่สุด     ก็คือ ความหวาดระแวงวาจะมีการเผาไลที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนตลาดบางเขนเชนที่เคยเกิดขึ้นตอการไลร้ือในชุมชนอ่ืนที่ผานมา ซึ่งจะเปนความเสียหายอัน
ประเมินคามิได ความหวาดระแวงของชาวบานมาจากพื้นฐานความจริงที่วาการเผาไลที่เปนวิธีการ
ไลร้ือซ่ึงถูกนํามาใชเสมอ เปนวิธีการซึ่งมีความรุนแรง สรางความสูญเสียมาก และไมมีผูรับผิดชอบ
ตอความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดขึ้น

ความหวาดระแวงตอเร่ืองการเผาไลที่ทําใหชาวบานทุกครัวเรือน ตองคอยชวยกันเปนหู
เปนตาระแวดระวังกลุมบุคคลแปลกหนา และตองคอยรายงานขาวสารซึ่งกันและกันเสมอ  นอก
จากแตละบานจะตองคอยชวยกันเปนหูเปนตาแลวยังมีการรวบรวมเงินกันจางผูชายในชุมชน เพื่อ
เปนยามคอยระแวดระวังภัยในชวงเวลากลางคืนอีกดวย  อยางไรก็ตามเมื่อการรื้อยายออกไปเกิด
ข้ึนเรื่อยๆ การรวมตัวที่เขมแข็งในชวงแรกๆ ก็คอยๆ ลดพลังลงในทุกๆ ดาน  แมกระทั่งการจางยาม
ก็ตองยกเลิก และในที่สุดบานทุกหลังที่อยูในพื้นที่ของบริษัทพงษเพชรแลนดก็ตองร้ือยายออกไปทั้ง
หมด แมบางบานจะเปนกลุมที่เปนผูมีรายไดนอย ทํางานหาเชากินค่ําก็ตามซึ่งการหาทางออกคือที่
อยูใหม สําหรับกลุมนี้จึงมีทั้งการนําเงินกอนจากคาร้ือถอนไปวางเปนเงินดาวนบาน แลวคอยๆ
ทยอยผอนตอ บางบานที่ถูกไลร้ือก็ตองรวมๆ กันไปในหมูพี่นอง หรือญาติที่จะไปหาซื้อบานหลัง
ใหมโดยชวยๆ กันผอน บานหลังใหมซึ่งสวนใหญไปซื้อกันนั้นมักจะเปนทาวนเฮาสที่สรางอยูนอก
เมืองออกไป เชน แถบทุงสองหอง ลําลูกกา รังสิต ภาระในการผอนบานเชนนี้หลายครอบครัวยัง
ดําเนินตอไปจนถึงปจจุบัน บางครอบครัวไมสามารถรับภาระตอไดเนื่องจากรายไดเมื่อหักคาใชจาย
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จิปาถะในชีวิตประจําวันแลวก็ยังเหลือเงินเพียงจํานวนนอย ซึ่งชําระไดแตคาดอกเบี้ยโดยที่เงินตน
คาบานไมลดลงจึงตองเลิกผอนและปลอยใหบานถูกยึดคืนไปในที่สุด  นอกจากการไปซื้อบานใหม
เปนของตนเองแลว บางสวนก็เลือกที่จะยายไปอยูในชุมชนอื่นตามแตจะมีลูทางได เชน โดยการ
แนะนําจากเพื่อนฝูง ญาติพี่นอง ที่ใกลและเห็นชัดที่สุดก็คือยายขามฝงคลองไปปลูกหรือซ้ือบาน
ใหมที่ชุมชนเทวสุนทรและชุมชนรวมพัฒนาซึ่งเปนชุมชนที่เติบโตขึ้นภายหลังตลาดบางเขน

การไลร้ือชุมชนตลาดบางเขนซึ่งเกิดขึ้น ไมใชทั้งหมดของชุมชนที่ตองร้ือยายออกไป
ทามกลางการเคลื่อนไหวในสถานการณที่ชาวบานถูกไลร้ือที่อยูอาศัย นอกจากความพยายามใน
การรวมตัวกันการอางอิงสิทธิในการอยูอาศัยในฐานะชุมชนดั้งเดิม ซึ่งอยางไรก็ไมสามารถตานทาน
การไลร้ือ ความพยายามในการเจรจา ตอรองทั้งเรื่องคารื้อถอน และระยะเวลาขนยายเพื่อการ
ดําเนินการหาที่อยูใหม ความพยายามตอสูอีกประการหนึ่งของชาวบานก็คือ การยืนหยัดที่จะไมร้ือ
ยายบานออกไปจากชุมชนในกรณีของบานเรือนหลายราย ที่ปลูกสรางเรียงรายอยูริมฝงคลองเปรม
ประชากรและคลองบางเขน โดยนําประเด็นเรื่องกรรมสิทธิที่ดินมาเปนขอตอบโตกับทางฝายเจา
ของที่

ความพยายามของชาวบาน ในการตอตานสิทธิในที่ดินริมคลองของบริษัทพงษเพชร
แลนดสะทอนใหเห็นไดจากความเคลื่อนไหวหลากหลายวิธี อันไดแก ความพยายามคนหาหลักฐาน
ทางเอกสารที่ระบุวาพื้นที่ริมคลอง เปนที่ดินของทางราชการ ดังที่ชาวบาน       ชวยกันไปคนเอกสาร
หลักฐาน ประกาศกระแสรพระบรมราชโองการ เร่ืองขยายการหวงหาม และจัดซื้อที่ดิน สําหรับ
สรางการทดน้ําไขน้ําในบริเวณเชียงรากนอยและบางเหี้ย พุทธศักราช 2467 ซึ่งเอกสารนั้นไดระบุถึง
การกําหนดหวงหามเขตที่ดิน 2 ฝงคลองบางเขน และคลองเปรมประชากร ฝงละ 20 วา เพื่อการขุด
คลองทดน้ําสงน้ําในสมัยนั้น  (กรมศิลปากร ม.ป.ป.)  จากเอกสารนี้จึงเปนหลักฐานที่ทางชาวบาน
นํามาใชอางวาบานที่อยูริมคลองของชาวบานไมไดบุกรุกที่ของบริษัทพงษเพชรแลนด แตเปนการ
อาศัยอยูในที่ดินของทางราชการ

ในการซื้อที่ดินยกแปลงของบริษัทพงษเพชรแลนด  47 ไร 76 วา มีที่ดินสวนหนึ่งเปนที่
ดินซึ่งจดกับคลองบางเขน และคลองเปรมประชากร ซึ่งพื้นที่สวนริมคลองเชนนี้มีปญหาความคลุม
เครือในเรื่องของกรรมสิทธิที่ดินระหวางการเปนที่สาธารณะริมคลองของทางราชการ กับการเปนที่
ดินของเอกชน โดยเอกชนเจาของที่ก็พยายามอางความชอบธรรมเรื่องกรรมสิทธิบนที่ดินผืนนี้ ขณะ
นี้ทางหนวยงานราชการซึ่งมีอยูหลายฝายที่เขามาเกี่ยวของก็ขาดการประสานงานกัน ระหวางหนวย
งานอีกทั้งไมมีความชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร  ซึ่งชาวบานเลาถึงเหตุการณขณะนั้นวามีเจา
หนาที่มารังวัดที่ดิน แตก็ไมสามารถชี้ชัดลงไปถึงหลักเขตที่แนนอนได  และแมชาวบานจะทําหนังสือ
ไปยังกรมที่ดินเพื่อการรังวัดที่ดิน แตก็ไมสามารถกระทําได ดังที่ไดระบุอยูในหนังสือราชการจาก
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอบกลับขอรองเรียนขอความชวยเหลือของนายมงคล พรวิรัตน
ประธานคณะกรรมการประสานงานตลาดบางเขน มีขอความตอนหนึ่งวา “กรมที่ดินไมอาจจะ
ดําเนินการรังวัดสอบเขตในที่ดินแปลงพิพาทไดเอง  เนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 69 ทวิ
มิไดใหอํานาจไวเปนเรื่องที่ผูมีสิทธิในที่ดินจะตองเปนผูยื่นคําขอเอง  กรมที่ดินจึงไมอาจดําเนินการ
ตามความประสงคดังกลาวของทานได” (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2538)

ในสวนของแตละครอบครัวเองก็จําเปนตองเขาไปพัวพันกับการขึ้นโรงขึ้นศาล เพื่ออาง
สิทธิในการอยูอาศัย แตละบานก็จะมีเจาบานเปนตัวแทนดําเนินการ  บางบานก็เปนหญิง บางก็เปน
ชายซึ่งขึ้นอยูกับความเปนเจาบาน รวมไปถึงการจัดการเรื่องเวลาที่จะไปดําเนินการ เนื่องจาก
สําหรับชาวบานแลวการตองเจียดเวลาไปใหกับการดําเนินการเรื่องคดีความ ยอมตองกระทบตอ
ภารกิจในการทํามาหากินทั้งการอาชีพ และการดูแลครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งไมเพียง
ขอเสียเปรียบในแงกฎหมายจากการเชาที่อยางไมมีขอผูกมัด ที่จะใหความมั่นคงในการอยูอาศัยตอ
ชาวบาน แตเปนการเชาซึ่งมีขอผูกมัดวาชาวบานยอมรับในกรรมสิทธิของเจาของที่ดินเดิมที่ทําให
ชาวบานตองแพความ แตยังมีขอเสียเปรียบอื่นๆ ที่เห็นไดชัดเจนคือชาวบานหลายรายมีความคิด
เห็นที่วาทนายที่ชาวบานจางมาดําเนินการนั้นเปนทนายซึ่งรับงานกับทางบริษัทเจาของที่ดินดวย
กลาวคือเมื่อไมมีขอยุติในเรื่องที่ดินริมคลองกรณีพิพาทระหวางบริษัทพงษเพชรแลนด กับชาวบาน
จึงดําเนินตอไป มีการฟองรองขึ้นศาลสูคดีกันซึ่งสวนใหญจะแพคดีในครั้งนั้นโดยชาวบานใหเหตุผล
ตางๆ นานา เชน ทนายความสวนใหญเปนพวกบริษัท รับเงินสองทางทั้งจากชาวบานและจากทาง
บริษัท  ชาวบานแพคดีเพราะเงื่อนไขจากสัญญาเชาที่เดิมซึ่งเปนเอกสารที่แสดงวาชาวบานยอมรับ
สิทธิในที่ดินของเจาของที่

จากเรื่องเหลานี้สะทอนถึงบรรยากาศความแตกแยกไมไววางใจซึ่งเกิดขึ้นในตลาดบาง
เขนขณะนั้น และจากความยุงยากเหลานี้ทําใหหลายครัวเรือนเลือกที่จะยายออกไปจากตลาดบาง
เขนเมื่อสามารถตอรองในเรื่องคารื้อถอนกับทางเจาของที่ดินได

นอกจากการสูกันทางคดีความแลว ยังมีเหตุการณปะทะกันระหวางกลุมชาวบานกับ
ทางฝายเจาของที่ ชาวบานเลาอยางออกรสวามีการเดินขบวน ถือธง ไปขอความชวยเหลือที่สํานัก
งานเขตดอนเมืองซึ่งรับผิดชอบตลาดบางเขนในขณะนั้น มีการทุมเถียงกันระหวางชาวบานกับฝาย
เจาของที่  มีการเขียนขอความระบุวาที่ดินเปนที่ของราชพัสดุ ซึ่งยังคงปรากฎอยูกระทั่งทุกวันนี้

ผลที่สุดนอกจากแนวที่ดินบริเวณริมคลองบางเขน และคลองเปรมประชากรบานเรือน
ส่ิงปลูกสรางตางๆ ลวนแตตองร้ือยายออกไปทั้งหมด เหลือก็แตเพียงสุขศาลาดั้งเดิมที่ปจจุบันปรับ
ปรุงทาสีใหมตั้งอยูริมถนนเลียบทางรถไฟบริเวณหนาชุมชน ซึ่งอาจตองถูกร้ือยายในอนาคต  ขณะที่
บานเรือนริมฝงคลองนั้นในชวงที่เกิดกรณีพิพาทไลร้ือหลายหลัง ซึ่งเปนผูที่ปลูกอาศัยมาแตเดิมอยู
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มาเกาแกก็ยังยืนยันที่จะไมร้ือยายออกไป  บางสวนก็ร้ือยายไปปลูกบานใหม ณ ที่แหงอื่น เชนชุม
ชนริมคลองโดยรอบซึ่งก็ทําใหพื้นที่ริมคลองเดิมวางลง ซึ่งพื้นที่ในสวนนี้ก็จะมีกลุมที่ร้ือยายจากที่ดิน
ของบริษัทพงษเพชรแลนดยายมาปลูกแทนที่เดิมซึ่งวางลง บางสวนสามารถหาที่อยูอาศัยใหมที่อ่ืน
ไดก็เลือกที่จะขายบานเดิมตอใหกับคนในชุมชนที่ตองร้ือบาน  บางสวนยายออกไปแลวไมคุนเคย
และมีชีวิตที่ลําบากกวาที่เคยอยูที่ตลาดบางเขน ก็ตองกลับมาปลูกบานใหมที่ตลาดบางเขนอีกครั้ง
หนึ่ง  การตั้งบานเรือนของชุมชนตลาดบางเขนจึงตั้งขนานเปนแนวยาวริมฝงคลองบางเขนและ
คลองเปรมประชากรดังปรากฎในปจจุบัน
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บทที่ 4
บทบาทผูหญิงในชุมชนเมือง

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิถีชีวิต บทบาทของผูหญิงที่อยูในชุมชนเมือง ใน
ประเด็นปญหาสําคัญ 4 ประการ คือ ประการแรกในฐานะที่ชุมชนเมืองเปนพื้นที่ซึ่งมีความเปลี่ยน
แปลงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผานมาไดนําไปสูการปรับเปลี่ยนใน
หลายๆ ดาน ทั้งสภาพแวดลอม โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม ผูหญิงซึ่งตองเผชิญกับความ
เปล่ียนแปลงจากการพัฒนาที่หลากหลายงานศึกษา กลาวไววาเปนการพัฒนาที่ไมสอดคลอง ไม
เอื้อประโยชนตอชีวิตผูหญิง จึงมีคําถามวาภายใตการพัฒนาที่คอนขางเปนปญหาตอผูหญิงเชนนี้
ทําใหผูหญิงมีวิถีชีวิตอยางไร ไดรับผลกระทบอยางไร และผูหญิงมีวิธีการปรับตัวตอการเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงหรือปญหาตอชีวิตในแงมุมตางๆ ไดอยางไร บทบาทของผูหญิงเปนเชนไร

ประเด็นปญหาประการที่สองสืบเนื่องมาจากในพื้นที่ตลาดบางเขนสนามในการศึกษา
คร้ังนี้เปนพื้นที่ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชานเมืองกลายเปนชุมชนที่ถูกนิยามวาเปนชุมชน
แออัด ซึ่งไมใชแคเพียงปญหาคือความแออัด แตยังโยงใยไปถึงปญหาสําคัญซึ่งเปนปญหาใหญคือ
ปญหาความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย ชาวบานจากที่เคยอยูดวยการเชาที่จากเจาของที่ดินเดิมตอง
กลายมาเปนผูบุกรุก และตองถูกไลร้ือใหออกไปจากบานจากถิ่นฐานซึ่งเคยอยูอาศัยมาเนิ่นนาน ซึ่ง
บานที่อยูอาศัยนับเปนปจจัยแรกๆในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูหญิงซึ่ง
มักผูกโยงชีวิตตนเองไวกับบาน กับความเปนครอบครัว และถือไดวาบานครอบครัวมักจะเปนทุก
อยางในชีวิตผูหญิง ดังนั้นเมื่อปญหาไดมาเคาะถึงประตูบานคือ ถูกไลร้ือบานอยางไมมีการเตรียม
ตัวดวยเหตุผลคือไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ความแออัดนั้นไมเหมาะสมสําหรับการอยูในเมือง คําถาม
คือผูหญิงตองเผชิญกับอะไร ผูหญิงมีบทบาทอยางไรในการเผชิญหนากับสถานการณการไลร้ือ มี
การตอสู ตอรองกันอยางไร และเมื่อสถานการณการไลร้ือผานพนไปผูหญิงไดรับผลกระทบอยางไร
และผูหญิงมีวิธีการปรับตัวอยางไรตอการเผชิญกับผลกระทบเหลานั้น

จากประเด็นปญหา 2 ประการดังกลาวนําไปสูการสืบคนวิถีชีวิตของผูหญิง ซึง่เปนกลุม
ที่ไมยอมร้ือยายออกจากตลาดบางเขน โดยจะเริ่มจากการใหภาพของผูหญิงตลาดบางเขนวากลุม
ผูหญิงตลาดบางเขนคือใคร เปนผูหญิงที่มีปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอยางไร
ผูหญิงมีบทบาทเชนไร ในแงมมุตางๆ ทั้งบทบาทในพื้นที่สาธารณะที่สะทอนผานการเขารวม
เคลื่อนไหวในการตอตานการไลร้ือในอดีต รวมไปถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณะในชุม
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ชนปจจุบัน บทบาทในพื้นที่สวนตัว เชน บาน บทบาทตอครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาททาง
เศรษฐกิจอันหมายรวมทั้งบทบาทกับการหารายได การทํางานนอกบาน (production)      และ
บทบาทในแงของการโอบอุมคุมครองการผลิต (reproduction) ในขอบเขตของงานที่เรียกรวมๆ วา
งานบาน ซึ่งในการศึกษาทางสังคมศาสตรโดยทั่วไปมักไมกลาวถึงบทบาทในขอบเขตของงานบาน
งานบานมักถูกกันออกไป   จากภาคเศรษฐกิจ เปนงานที่ไมมีมูลคา  ไมไดรับการยอมรับวาเปนงาน

ในขณะที่หากมองโดยมีมิติทางเพศ (gender lens) เขาไปพิจารณารวมดวยแลว กลับ
พบวา ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบงานในขอบเขตของงานบานนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
ผูกติดกับความรับผิดชอบของผูหญิงโดยไมไดรับคาจางคาตอบแทน แตในทางกลับกันมักเปนเหตุ
ผลสําคัญในการปดกั้นโอกาสดานตางๆ ของชีวิตผูหญิง เชน โอกาสทางการศึกษา โอกาสทาง
เศรษฐกิจ

บทบาทเหลานี้ของผูหญิงที่นําเสนอ เปนการบอกเลาถึงวิถีชีวิตของผูหญิงซึ่งอยูในวงจร
ของการพัฒนา ซึ่งก็คือการพัฒนาที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในแงมุมตางๆ
ดังที่กลาวไวในบทที่ 3 ดังนั้นคําถามและคําตอบตอไปก็คือ วิถีชีวิตของผูหญิงบางเขนนาจะเปนอีก
ตัวอยางหนึ่งที่จะถามและตอบไดวา  ผูหญิงกับการพัฒนานั้น ผูหญิงไดรับผลกระทบอยางไรและ
การปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคมของผูหญิงเปนอยางไร และอีกคําถามหนึ่งคือปญหาการไลร้ือที่อยู
อาศัยกับผูหญิง กับคําถามที่วาการไลร้ือที่อยูอาศัยนั้นผูหญิงไดรับผลกระทบหรือไม อยางไร และ
ตองปรับตัวเพื่อเผชิญกับสภาวการณตางๆ อยางไร

จากคําถามเหลานี้ในการศึกษานํามาสูประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

ผูหญิงตลาดบางเขนคือใคร
แมความเปนเพศจะถูกนํามาเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญตอการกําหนดแบบแผนปฏิบัติ ซึ่ง

สงผลตอการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันระหวางความเปนชาย ความเปนหญิงตามที่สังคมกําหนด
คาดหวังโดยผูกติดกับเพศสภาพทางชีววิทยาก็ตาม แตเพศก็มิใชปจจัยอันทรงอิทธิพลหนึ่งเดียว
กลาวคือนอกจากความเปนหญิงแลว ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่ตองใหความสําคัญหากจะทําความเขาใจ
วิถีชีวิตของกลุมผูหญิงที่ศึกษา เนื่องจากเปนเงื่อนไขที่ทําใหมีความแตกตางหลากหลายของความ
เปนผูหญิง เงื่อนไข หรือปจจัยสําคัญอื่นๆ ที่ผูกติดและมักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงวาไมสามารถละ
เลยไดในการศึกษาควบคูไปกับประเด็นความเปนเพศนั้นมีมากมายทั้งในเรื่องของ เชื้อชาติ (race)
ลักษณะทางชาติพันธุ (ethnicity) อายุ (age) ชนชั้น (class) วรรณะ (caste) สัญชาติ
(nationhood) ซึ่งปจจัยทั้งหลายเหลานี้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันภายใตพัฒนาการทางสังคมวัฒน
ธรรมซึ่งแตละแหงมีทั้งดานที่เหมือนและดานที่แตกตาง ดังคํากลาวที่วา No person is simply a
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woman  เหตุปจจัยเหลานี้มีความสําคัญในการกอรางสรางกรอบอัตลักษณ ตัวตนใหผูหญิงแตละ
กลุมมีความแตกตางกัน เหตุปจจัยเหลานี้มีผลตอการหลอหลอมบทบาท ปฏิบัติการและประสบ
การณของผูหญิงทามกลางความสัมพันธระหวางเพศ ในแตละสังคม วัฒนธรรมแตกตางกัน

พูดใหชัดกวานั้นก็คือ ผูหญิงซึ่งตางกลุม ตางเงื่อนไขกันยอมจะมีความแตกตางกันในแง
มุมตางๆ ของการดําเนินชีวิต ทั้งบทบาท ความสัมพันธระหวางเพศ วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือกระทั่งการตอสูดิ้นรน การเรียกรองสิทธิในประเด็นปญหาที่แตกตางไปตามสภาวการณที่ผู
หญิงตองเผชิญ  ตัวอยางเชน คํากลาวจากหญิงรากหญาในขบวนการสิ่งแวดลอม นางสอิ้ง  ไถว
สินธุ ที่วา “จะใชนามสกุลใครไมสําคัญ  ปญหาใหญคือ ขอใหมีที่ทํากิน” (สินิทธ  สิทธิรักษ 2541 :
56) ซึ่งสะทอนถึงวิถีชีวิตของผูหญิงชนบทที่ผูกโยงอยูกับการใชที่ดินในการทํามาหากิน ดังนั้น
ประเด็นปญหาที่สําคัญของผูหญิงกลุมนี้คือปญหาที่ดินทํากิน ไมใชปญหาการใชนามสกุลใครดังที่
ผูหญิงอีกกลุมหนึ่งเคลื่อนไหวเรียกรองกันอยูในปจจุบัน

ขณะที่บทบันทึก แมหญิงปาไม : เร่ืองเลาของหญิงรากหญาไทยในขบวนการสิ่งแวด
ลอม โดยสินิทธ  สิทธิรักษ เปนบทบันทึกที่สะทอนใหเห็นบทบาทของผูหญิงชนชั้นรากหญา ชาว
อีสานซึ่งมีชีวิตอยูกับปาไม ส่ิงแวดลอมในชนบทที่มีทั้งภาพของการหาอยูหากินที่พึ่งพิงกับธรรม
ชาติ การสั่งสมภูมิปญญา อํานาจการตัดสินใจความรับผิดชอบซึ่งตามวัฒนธรรมของชาวอีสาน
แลวหญิงจะมีบทบาทเคียงบาเคียงไหลกับชายมาโดยตลอด อีกทั้งเมื่อชีวิตตองเผชิญกับการปรับ
เปล่ียนของสภาพแวดลอม การถูกรุกรานในเรื่องของที่ดินทํากินที่มีผลกระทบตอความมั่นคงในการ
ดําเนินชีวิต และผูหญิงก็ไดขยายบทบาทของตนเองเขามามีบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อให
ไดสิทธิในที่ทํากินดังที่เคยเปนมา  ดังนั้นคําถามเบื้องตนที่ตองหาคําตอบตอกรณีตลาดบางเขนก็
คือ ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในกรณีตลาดบางเขนเปนประเด็นปญหาที่สะทอนใหเห็นบทบาทการ
เผชิญกับปญหา และการแกปญหาของผูหญิงกลุมใด มีปจจัย เงื่อนไขใดซึ่งผูกโยงกับความเปนผู
หญิงที่สงผลตอบทบาทเหลานั้น

นอกจากการจัดแบงความเปนหญิง ความเปนชายโดยใชเงื่อนไขในทางชีววิทยาเปน
เกณฑแลว ดวยความหลากหลายของความเปนหญิง ความเปนชายอันเปนเหตุจากการประกอบ
สรางทางสังคมที่มีความแตกตางกันตามบริบทของแตละสังคม วัฒนธรรมที่มีองคประกอบที่หลาก
หลายในการประกอบสรางความเปนหญิงก็ยิ่งทําใหการจัดกลุมผูหญิง การบงบอกถึงตัวตนของผู
หญิงนั้นมีความซับซอน และไมสามารถหาขอสรุปไดโดยงาย  อยางไรก็ตามดวยความพยายามจะ
ทําความเขาใจผูหญิงในชุมชนตลาดบางเขน ทั้งในแงของชีวิตความเปนอยู ประสบการณ ผล
กระทบ การปรับตัวและการเผชิญหนากับปญหาตางๆ ความพยายามแรกๆ จึงควรนําเสนอใหเห็น
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ความเปนผูหญิงตลาดบางเขนภายใตปจจัย เงื่อนไขที่หลากหลายที่เห็นไดชัดเจนก็ไดแก กลุมชน
ชั้น ลักษณะทางชาติพันธุ ภายใตพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมที่ชีวิตของผูหญิงตลาดบางเขนได
ดําเนินไป

ชนชั้น ฐานะทางเศรษฐกิจ
หากจะกลาวถึงผูหญิงในชุมชนตลาดบางเขนวาเปนผูหญิงกลุมไหน สังกัดชนช้ันใดคงเปน

โจทยที่ผูศึกษาไมสามารถตั้งคําถามโดยตรงใหไดรับคําตอบในลักษณะที่แบงแยกออกมาได โดย
ชัดเจนวาผูตอบเปนกลุมชนช้ันสูงชนช้ันกลาง หรือกลุมชนชั้นลางคนยากคนจน และไมมีทั้งคําตอบ
จากหญิงชาวตลาดบางเขนผูใหขอมูลอยางสําเร็จรูป อยางไรก็ตามการกลาวถึงกลุมชนช้ันคอนขาง
จะเปนการจัดกลุมแบบกวางๆ ดวยกฎเกณฑที่หละหลวมอันเปนกฎเกณฑซึ่งมักจะถูกนํามาใชวัด
ฐานะทางเศรษฐกิจ ลําดับชั้นทางสังคม กฎเกณฑที่เกี่ยวพันกับการกลาวถึงการเลื่อนชั้นทางสังคม
อันไดแก  ระดับการศึกษา ปจจัยทางเศรษฐกิจขอมูลเกี่ยวกับรายได อาชีพ  ตําแหนงแหงที่ทาง
สังคม ซึ่งพบภาพที่ไมเปนเนื้อเดียวกันทั้งหมดกลาวคือในชุมชนตลาดบางเขนปจจุบันนั้นมีผูหญิง
บางสวนซึ่งเปนกลุมที่อยูในครอบครัวคอนขางที่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาและราย
ไดคอนขางสูง หลังจากดําเนินชีวิตและการเลื่อนระดับทางสังคม (social mobility) ไดเกิดขึ้น  ดัง
ตัวอยางตอไปนี้

ซิ้มบวยเลาถึงชีวิตครอบครัวในปจจุบันใหฟงวา บานของซิ้มบวย ขณะนี้อยูกัน 3 คน
คือ ซิ้มบวย ลูกสาวของซิ้ม และหลานชาย 1 คน  ปจจุบันซิ้มอายุแปดสิบกวาปแลว อยูบานเฉยๆ
ไมตองทําอะไร มีหลานและลูกสาวคอยดูแล ลูกสาวของซิ้มอายุ  51 ป เรียนจบระดับปริญญาโท
เปนขาราชการระดับสูงอยูที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เงินเดือนสองหมื่นกวาบาท หลานชายของ
ซิ้มนั้นกําลังเรียนเพื่อเอาปริญญาอยู สวนลูกเขยของซิ้มรับราชการอยูกรมประมงเงินเดือนก็พอๆ
กับลูกสาว แยกไปอยูอีกบานหนึ่งในตลาดบางเขนถัดออกไปไมกี่หลัง อยูกับหลานชายอีกคนที่
กําลังเรียน ม. 6 ไปปลูกไวเลยตองไปอยู ไปดูแลนอกจากนี้ยังปลูกบานทิ้งไวใหคนอื่นเชาอีกหลัง
หนึ่งอยูใกลๆ กัน  ชีวิตซิ้มและลูกหลานก็ถือวาไมขัดสนอะไร เงินมีเหลือเก็บ ที่ลูกสาวซิ้มยังไมยาย
ออกไปจากตลาดบางเขนเพราะหวงแม ซิ้มไมอยากยายไปไหน อยูอยางนี้สบายดี อยูมาเกือบทั้ง
ชีวิต หันไปทางไหนก็รูจัก อากาศก็ยังดีอยูไมอึดอัด  อีกทั้งลูกสาวก็เห็นวาใกลที่ทํางาน ทั้งสําหรับ
ลูกสาวและลูกเขย แคเดินออกไปจากตลาดบางเขนขามสะพานลอยก็ถึงแลว สะดวกและประหยัด
ทั้งเงินและเวลา ไปอยูที่ไหนๆ ก็คงไมสบายเทานี้ (ซิ้มบวย 2546)

โกวเตียงเปนอีกคนหนึ่งที่ชีวิตทุกวันนี้ถือวาไมเดือดรอนอะไร โกวเตียงยายบานออก
จากตลาดบางเขนไปอยูหมูบานจัดสรรแถบรังสิตกับสามีและครอบครัวลูกสาว แตทุกวันนี้โกวเตียง
ยังกลับมาขายของที่ตลาดบางเขนทุกวัน แผงขายของของโกวเตียงมีขาวของหลากหลาย   ผัก เนื้อ
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ปลาทู ปลารา และของอื่นๆ เรียกไดวา คนตลาดบางเขนหรือวัดเทวสุนทรที่อยูตรงขามฝงคลอง
ใครขี้เกียจเดินไปตลาดอยากไดกับขาวซักมื้อก็มาแวะที่รานโกวเตียงได โกวเตียงเลาถึงชีวิตตัวเอง
ใหฟงวา เชาๆ สามีโกวเตียงจะรับโกวเตียงจากบานไปแวะซื้อของที่ตลาดสี่มุมเมือง และพา
โกวเตียงมาสงที่ตลาดบางเขน แลวสามี โกวเตียงก็กลับบานไปพักผอน เย็นๆ ประมาณหกโมงเย็น
ก็ขับรถมารับ จริงๆ ครอบครัวทั้งสามีและลูกสาวโกวเตียงตางก็ตองการใหโกวเตียงหยุดขายของ
แตโกว เตียงก็รูสึกวาอยูบานเฉยๆ นาเบื่อ มาขายของที่ตลาดบางเขน ยังไงก็คุนเคย อยูมาตั้งแต 7
– 8 ขวบ ใครเดินผานไปผานมาไดหยุดทักทาย พูดคุยบาง   ไดลวงรูความเปนมาเปนไปของใครตอ
ใครที่เปนคนเกาคนแกเหมือน    โกวเตียง ขายบางหลับบาง อยางชวงกลางวันซึ่งไมคอยมีคนซื้อ
โกวเตียงก็จะหลับๆ ตื่นๆ พักผอนอยูที่แผงนั่นเอง ชวงเย็นๆ หนอยที่คนออกมาหาซื้อกับขาวเย็น
บรรยากาศคอยมีชีวิตชีวาขึ้นมาหนอย แตลูกคาก็ไมไดเยอ ขายของสําหรับโกวเตียงเปนเรื่องสนุก
มาแตไหนแตไร โกวเตียงยังยอนถึงแตกอนวา ขายของเมื่อกอนสนุกมาก มีอะไรๆ ก็ซื้อมาขาย สาว
รุนๆ ยังเคยนั่งเรือเขากรุงเทพฯ ไปถึงสี่แยกมหานาค ไปกับเพื่อนบาง ไปเองบาง เหมาผลไมมาขาย
เปนเขงๆ ถัดจากนั่งเรือก็เคยจางรถกลับมาสง สามีโกวเตียงก็เปนแท็กซี่เจาประจําของ   โกวเตียง
สมัยสาวๆ นั่นเอง สามีโกวเตียงเคยทํางานราชการ ชวงเวลาวางจากงานราชการก็มารับจางขับ
แทกซี่ อยูดวยกันจนกระทั่งทุกวันนี้    โกวเตียงมีลูกสาวอยู 1 คน ตอนนี้ก็อายุสามสิบกวาปมีครอบ
ครัวแลว โกวเตียงภูมิอกภูมิใจในตัวลูกสาวโกวเตียงมาก โกวเตียงมักพูดถึงลูกสาวดวยความปลาบ
ปล้ืมวา โกวเตียงขายของเลี้ยงลูกสาวจนเรียนจบปริญญา ลูกสาวโกวเตียงสมัยเด็กๆ เรียนอยูโรง
เรียนหอวัง จบจากหอวังก็ไปสอบเรียนพยาบาล จนจบพยาบาลที่วิทยาลัยมิชช่ัน เดี๋ยวนี้ก็เปน
พยาบาลเงินเดือนสูงที่โรงพยาบาลมิชช่ัน โกวเตียงเจ็บปวยอะไร ลูกสาวเปนธุระใหทุกอยาง ลูก
สาวเคยเปรยวาอยากเรียนตอปริญญาโท แตชวงนี้ยุงๆ ทั้งกับงาน และการดูแลครอบครัว ลูกเขย
ของโกวเตียงก็เคยเปนเพื่อนนักเรียนกันมากับลูกสาว ตอนนี้ตางฝายตางทํางานเลี้ยงลูกซึ่งเปน
หลานของโกวเตียง 1 คน วันธรรมดาลูกสาวของโกวเตียงก็จะเอาลูกไปฝากไวเนอสเซอรี่จางเขา
เลี้ยงเย็นก็รับกลับไปบาน ทุกวันนี้ก็คิดวาไมมีอะไรนาเปนหวงแลว ชีวิตมีความสุขดี (โกวเตียง
2546)

อยางไรก็ตามความหลากหลายของผูคนทุกเพศ วัย และรวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
นั้นไดลดลงเปนอยางมากในสภาพปจจุบันขณะที่ทําการศึกษา เนื่องจากการอยูอาศัยในชุมชน
ตลาดบางเขนแตเดิมเปนการอยูอาศัยโดยการเชาที่ ปลูกบาน ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เปนการอยู
โดยไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย  ดังนั้นเมื่อครอบครัวใดทํามาหากิน และสามารถเลื่อนฐานะทาง
สังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งความร่ํารวยจากการทํามาคาขาย ซึ่งแตเดิมเคยเปนอาชีพหลักของคน
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ตลาดบางเขนก็จะอพยพโยกยายออกไปหาซื้อที่ ซื้อตึกแถวในทําเลใหม บานจัดสรร หรือทาวเฮาส
กลาวคือมีการอพยพออกจากชุมชนตลาดบางเขนกอนจะเกิดการไลร้ือ และในชวงที่มีการไลร้ือ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนที่มีฐานะดี จึงทําใหตลาดบางเขนในปจจุบันลักษณะของกลุมผูหญิงที่
คอนขางมีระดับการศึกษาสูง  รายไดดี  ไมฝดเคืองในทางเศรษฐกิจ เชน  ครอบครัวซิ้มบวย     และ
ครอบครัวโกวเตียงซึ่งลูกสาวเรียนสูงและมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีไมมากนัก  ตางกับกลุมหญิงแรง
งานรบัจางในภาคธุรกิจ ลูกจางชั่วคราวหรือขาราชการระดับผูนอย หรือกลุมที่ประกอบอาชีพคา
ขายรายยอยที่จะพบเห็นไดมากกวาในชุมชนตลาดบางเขนปจจุบัน

ในชุมชนตลาดบางเขนยังมีผูหญิงอีกหลายสวน เปนกลุมที่กลาวไดวา ฐานะทาง
เศรษฐกิจคอนไปทางฝดเคืองโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเกิดการไลร้ือในตลาดบางเขน ซึ่งเปนทั้งที่
อยูอาศัยและแหลงทํามาหากิน ผูหญิงเหลานี้เปนกลุมที่ประกอบอาชีพลักษณะแมคารายยอย
ทํางานรับจางอยางไมเปนทางการซึ่งรายไดไมแนนอน หรือเปนแรงงานรับจางอยูในธุรกิจเอกชน
หรือภาครัฐในระดับที่ไดอัตราคาจางไมสูงนัก งานในกลุมที่ผูหญิงทําสวนใหญเปนงานซึ่งคอนขาง
มีความยืดหยุนเรื่องเวลา เชน การประกอบอาชีพคาขายที่ลงทุนนอย  ที่พบเห็นในตลาดบางเขนยก
ตัวอยาง ไดแกรถเข็นขายลูกชิ้น ถั่วตม ขาวโพดตม แผงขายยํา กวยเตี๋ยว แมคาเรขายขนม งาน
หลายงานซึ่งผูหญิงยึดเปนอาชีพถูกจัดวาเปนงานซึ่งไมตองใชทักษะ เปนงานที่ผูหญิงคุนเคยอยู
แลวซึ่งสัมพันธตอคาตอบแทนรายไดซึ่งคอนขางต่ํา เชน งานรับจางทั่วไป อยางกรณีเปนแมครัว
งานลูกมือในรานอาหาร งานรับจางเลี้ยงเด็ก งานปะชุนเสื้อผา เปนตน  งานในเศรษฐกิจภาคที่เปน
ทางการสวนใหญทั้งงานในบริษัทเอกชน และในหนวยงานราชการก็พบวาเปนงานซึ่งคอนขางอยู
ในตําแหนงไมสูงนัก เชน ลูกจางชั่วคราว พนักงานบริษัทหรือโรงงานในแผนกผลิตที่มีชั่วโมงการ
ทํางานยาวนาน   ซึ่งลักษณะการประกอบอาชีพ และรายไดนี้ยังสัมพันธกับระดับการศึกษาที่ไมสูง
นักคือ สวนใหญผูหญิงจะไดรับการศึกษาต่ํากวาผูชายจะเห็นไดคอนขางชัดเมื่อเปรียบเทียบกับผู
ชายในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งโอกาสทางศึกษาควรจะอยูในระดับที่เทาเทียมกัน เชน เมื่อเปรียบ
เทียบระหวางสามีกับภรรยา หรือเปรียบเทียบกับพี่ชาย นองชายในครอบครัวเดียวกัน ผูหญิงในรุน
ที่เปนกลุมผูสูงอายุสวนใหญไมไดรับการศึกษาในระบบ หรือจบเพียงชั้นประถม  ในรุนถัดมาผูหญิง
สวนใหญจะไดรับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา มีบางสวนที่อยูในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับอุดมศึกษาซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมผูหญิงในชวงรุนหลังๆ ซึ่งการ
ศึกษามีบทบาทสําคัญมากขึ้นสําหรับโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ผูหญิงจะไดรับโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวานองสาวคนทายๆ ในจํานวนพี่นองมักจะไดรับการศึกษาสูง บาง
คร้ังเรียนสูงกวาพี่ชาย แตสวนใหญอยูที่การดิ้นรนทํางานสงเสียใหตนเองเรียนดวย เชน ลูกสาว
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ยายตุม ลูกสาวปาดาวเรือง เปนตน  อยางไรก็ตามกลุมผูหญิงในชวงรุนหลังๆ นี้สวนใหญเพิ่งเริ่ม
เขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งยังไดรับคาจาง คาแรงไมสูงมากนัก ภาวะรายไดจึงยังไมสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจที่เรียกรองการบริโภคทําใหรายรับรายจายไมสมดุลกัน

ตัวอยาง ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ซึ่งบงบอกตําแหนงแหงที่ดานชนชั้น ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูหญิง ดังขอมูลตอไปนี้

พี่นกเปนหญิงสาวอายุราวๆ สามสิบตนๆ พี่นกยอนเลาถึงชีวิตอดีตใหฟงวา  พี่นกเอง
เรียนแคมัธยมตนโรงเรียนแถวๆ ดอนเมือง เรียนๆ อยูก็ไมอยากเรียนตอ แตเปนคนชอบคาขายมาแต
ไหนแตไร มักจะหาของมาขายแถวหนาบานตั้งแตตลาดคนยังเยอะ บานยังไมโดนไลร้ือ เดี๋ยวนี้บาน
เดิมร้ือไปแลว ตองมาอยูบานแมผัว การเงินก็เลยฝดเคืองไปหมด  แตละวันที่เดินผานหนาบานพี่นก
จะพบเห็นกิจกรรมที่ไมซ้ํากัน ไปคร้ังแรกเดินผานอาจเห็นพี่นกนั่งเลี้ยงลูกสาววัยประมาณ 3 ขวบ
กําลังซนและติดพี่นกแจ ซึ่งพี่นกก็บอกวา เนี่ย ลูกติดแมมากจะออกไปหางานทําก็เลยไปไมได ปลอย
ใหใครเลี้ยงก็ไมเอา คงตองรออีกสักพัก ใหลูกเขาโรงเรียนหรือพอจะฝากใครเลี้ยงได ไปอีกวันก็พบวา
โตะเกาอี้ที่นั่งสําหรับลูกคาซื้อน้ําขวดหรือขนมถุงของแมสามีพี่นกซึ่งอยูหนาบาน ถัดจากโรงเจมา
หนอยถูกแปรเปลี่ยนไปเปนแผงขายอาหารประเภทลวกยําตามสั่งที่มีพี่นกเปนแมคา และคนบาน
ใกลเรือนเคียงผานไปผานมาละแวกนั้นเปนลูกคาเสียแลว พี่นกเลาวา พอจะเก็บสะสมเงินไดมีทุนนิด
หนอยก็เลยลองมาขายดู อุปกรณอะไรก็เอาจากภายในบาน มีที่ตองซื้อก็อาหารสดซึ่งลงทุนไมมาก
ขายนิดๆ หนอยๆ เทานั้น ไดไมกี่รอยหรอก  อีกวันก็ตองประหลาดใจวาแผงขายยําและอุปกรณตางๆ
หายไปจะเห็นก็แตพี่นกและกระดาษในมือ ซึ่งก็คือสลากกินแบงของรัฐบาลหรือที่รูจักกันในนามหวย
บนดินซึ่งรัฐบาลเอาขึ้นมาสนับสนุนใหถูกกฎหมาย โดยมีลูกคาเรียกหาเบอรที่ตองการ และก็เปนอัน
วาพี่นกก็ไมมีเวลาที่จะมานั่งพูดคุยเหมือนเคย (พี่นก 2546)

นอกจากพี่นกแลวในตลาดบางเขนยังมีแมคาอีกหลายคน ปาแจวก็เปนอีกคนหนึ่งที่ใช
ชีวิตอยูในตลาดบางเขนเรียกไดวาเกิดที่ตลาดบางเขนทีเดียว วันๆ ก็ไมตองไปไหน ตลาดบางเขน
เปนทั้งบานและแหลงทํามาหากิน เมื่อเขาไปพูดคุยกับปาแจว แกก็เลาถึงเรื่องราวชีวิตใหฟงอยาง
ยินดีวา   ปาแจวสมัยเด็กๆ ไดเรียนถึงปอเจ็ด ปาแจวบอกวา สมัยกอนพอแมไมบังคับกันหรอกเรื่อง
การเรียนลูกคนไหนอยากเรียนก็เรียนไป คนไหนไมอยากเรียนก็ออกมาทํางานแลวแตใจของลูกๆ
ตอนนี้ปาแจวอายุไดส่ีสิบกวาแลวอาชีพสุดทายตอนนี้คือมาจบที่ขายของ งานอื่นๆ ที่ไมใชขายของ
ก็เคยทํานะ เคยไปทํางานหลวงในมหาลัยเกษตรดวย กับสามีที่อยูดวยกันตอนนี้ก็เจอกันที่ทํางาน
ตั้งแตยังทํางานหลวงนั่นแหละ ทําไปพักใหญๆ ปาแจวก็วามีแตหนี้ เพราะเงินเดือนนอย ไมพอกิน
สูขายของไมได ทําของเราเอง กําไรขาดทุนคํานวณเองหมด สมัยเด็กๆ แมขายของก็มีปาแจวนี่
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แหละเปนลูกที่ขยันไปชวยมากกวาคนอื่น พี่ๆ นองๆ คนอื่นๆ เขาไมเอากันหรอก มีแตปาแจวที่ชอบ
การคาการขาย แตกอนแมขายออยควั่น ถั่วตมตามงานตางๆ พี่แจวก็จะไปชวยทั้งออกไปซื้อของ
และขายดวยกับแม ตอนนี้แมปาแจวแกแลวเลิกขายของไปนานแลว ปาแจวก็มีกิจการของตัวเอง
คือ ขายไกยางอยูหนาบาน เชาๆ ก็ตองออกไปซื้อไกมาเตรียมลาง เตรียมหมัก เสียบไมไวรอยาง
เร่ิมขายชวงบายๆ ประมาณ 5 โมงเย็นก็เก็บแลว อาจจะมีบางวันเร็วหรือชากวานั้นแลวแตขายหมด
ไวหรือเปลา วันไหนมีธุระก็หยุดขาย (ปาแจว 2546)

นอกจากแมคาในตลาดแลวที่ตลาดบางเขนยังเปนทั้งบานสําหรับพักอาศัย และแหลง
ในการหารายไดพิเศษดวย ดังกรณีของพี่นันท

พี่นันทขณะนี้อายุราวๆ 34 ป เรียนจบชั้นประถมที่จังหวัดลําปาง  พี่นันทก็เปนอีกคน
หนึ่งในตลาดบางเขนที่ทํางานที่มหาลัยเกษตร พี่นันทเปนคนงานอยูที่กรมประมง สามีพี่นันทก็
ทํางานอยูที่เดียวกัน พี่นันทเลาวา เขามาอยูกรุงเทพฯตั้งแตเด็กๆ มาอยูกับญาติเขามาหาเชาบาน
อยูที่ตลาดบางเขน เปล่ียนงานมา 3 – 4 ที่ งานสุดทายกอนที่จะมาทําที่เกษตรนั้นทําอยูแถวสุขุม
วิท เปนงานแมบาน เงินเดือนดีกวานี้เจ็ดแปดพันบาท แตเดินทางไปกลับไกลคารถกินหมด กวาจะ
กลับบานก็ดึก เหนื่อยดวย เลยออกจากงานที่เกา มาเขาทํางานที่เกษตรที่สามีทําอยู มีเวลามาก
ข้ึน เห็นรายไดจากเงินเดือนมันนอย พี่นันทเลยรับจางเปนชางปะ ชุน ซอมแซมเสื้อผาดวย ติดปาย
ไวหนาบานเผื่อใครมาจางใหทํา ลูกคาเปนคนแถวบานบาง จากที่ทํางานบาง ก็จะไมคอยมีเวลา
วางเทาไหร (พี่นันท 2546)

นางกิมเลี้ยงเปนอีกคนหนึ่งที่อยูตลาดบางเขนมานาน ขณะนี้อายุ 48 ป จบการศึกษา
ชั้นประถมสี่ เขามากรุงเทพฯ ตั้งแตอายุ 12 ป โดยมากับญาติ มาเริ่มงานเปนลูกมือในรานอาหาร
หนาที่ประจําวันมีหลายอยางทั้งลางผัก ลางจาน เสิรฟอาหาร ทํามาเรื่อยๆ นางกิมเลี้ยงเลาวา
ทํางานมานานแลว อยูจนคนอื่นๆ เขาออกไปไหนตอไหนแลว นางกิมเลี้ยงก็ยังทํางานอยูที่เดิมคือ
รานอาหารแดรี่ควีน สาขาเกษตรซึ่งอยูใกลๆ กับโรงพยาบาลวิภาวดี ทํามานานจากลูกมือก็ขยับๆ
ข้ึนมาจนปจจุบันอยูในตําแหนงแมครัว เปนคนผัดทําอาหารซึ่งก็ไมยากอะไร งานไมหนัก เงินเดือน
ปจจุบันอยูราวๆ เจ็ดพันกวาบาท ทํางานตั้งแต 10 โมงเชา เลิกงานประมาณ 4 ทุม ตอนนี้ทางราน
ขยายสาขาไปอยูตรงตีนสะพานพระนั่งเกลา นางกิมเลี้ยงจึงตองยายไปประจําอยูสาขาใหม แต
การเดินทางก็ถือวาไมลําบากอะไรเพราะมีรถรับสงจากรานสาขาเดิมไปที่รานสาขาใหม ทุกๆ วัน
นางกิมเลี้ยงจะขี่จักรยานออกจากตลาดบางเขน ขามสะพานลอยไปขึ้นรถที่รานที่สาขาเกษตร วัน
หยุดจะไมแนไมนอน ไดหยุดประมาณอาทิตยละครั้ง รายไดก็พออยูได แตที่จะเหลือเก็บมากมายก็
คงจะไมม ีกินใชไปวันๆ ขาวของทุกวันนี้ก็แพงทุกอยาง (นางกิมเลี้ยง 2546)
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อีกกรณีหนึ่งคือปามะลิ ที่เลาเรื่องตนเองและครอบครัวดังตอไปนี้ ปามะลิเปนหญิงอายุ
๕๐ ป ปามะลิบอกเลาถึงชีวิตตัวเองวา ปาเปนคนอุบลราชธานี พอแมเปนชาวไรชาวนา เรียนก็ไม
สูงอะไร พี่ๆ นองๆ ทุกวันนี้ตางคนก็ตางแยกยายกันทํามาหากิน อยูกันคนละทิศละทาง  ชวงนี้ปา
มะลิไปทํางานรานอาหารแถวหางสรรพสินคาเดอะมอลลงามวงศวาน งานนี้เพิ่งจะไดไมกี่วัน เขา
งานประมาณ ๙ โมงเชา ตองไปชวยเขาเปดราน  เพื่อนๆ กันชวนกันไปทํา กอนหนาที่จะไดงานนี้ปา
มะลิออกจากงานมานั่งเลี้ยงหลานอยูไดพักใหญ หลานชายตอนนี้ประมาณ ๓ ขวบ ตองชวยลูก
สะใภเลี้ยง ใหลูกสะใภไปทํางาน เพราะสาวๆ อยางลูกสะใภไปทํางานรายไดจะดีกวาคนแกๆ อยาง
ปามะลิ อายุงานก็ยาวนานกวา กอนที่จะมาเลี้ยงหลานปามะลิทํางานอยูโรงงานน้ําแข็งตรงปาก
ทางเขาชุมชนมากอน แลวก็มีอีกงานที่เคยทําคืองานตัดเย็บผาตามแพทเทิรน ไปฝกใชจักรสักพักก็
จะทําเปน รายไดที่ผานมาก็รอยสองรอย หรือถามีลวงเวลาก็ไดเยอะหนอย แตหลังๆ อายุมากแลว
คงจะทํางานหนักอยางที่เคยทํามาไมไหว (ปามะลิ 2546)

จอยเปนลูกสะใภปามะลิ เปนสาวรุนอายุ 18 ป เรียนหนังสือแคมัธยม จอยเลาวา ที่
บานพอแมแยกทางกัน จอยอาศัยอยูกับปา ปาเลี้ยงดูสงเสียใหเรียน แตจอยไมคอยสนใจเรียนเทา
ไหร ทุกวันนี้ยังรูสึกเสียดายอยูที่ไมไดกลับไปเรียน ตอนนี้จอยมีลูกแลว ชวงที่จอยมาอยูกับแฟนที่
ตลาดบางเขนจอยยังไมไดทํางานอะไร จนกระทั่งตั้งทองลูกชาย หลังจากคลอดลูกไดสักพัก จอย
เร่ิมหางานทํา เพราะคิดวารายไดที่มีอยูไมนาจะพอเลี้ยงลูกได เพราะสามีก็ไมไดทํางานเปนชิ้นเปน
อัน และยังคอนขางติดเพื่อน อาศัยแตแมสามีก็คอนขางลําบาก จอยจึงมองหาประกาศสมัครงาน
พบประกาศรับคนงานหญิงทํางานในโรงงานชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส งานประเภทประกอบชิ้นสวน
อุปกรณอิเลคทรอนิกส รายไดก็พอใชเดือนนึงตกประมาณหกเจ็ดพันบาท ถาทําลวงเวลาก็จะได
เพิ่มข้ึน มีอยูชวงหนึ่งจอยโหมทํางานหนักทั้งกะปกติทั้งลวงเวลา แทบไมไดนอนชวงนั้นสุขภาพจอย
เลยย่ําแย หลังๆ เลยไมโหมทํางานหนักจนปวยแบบเดิม จอยบอกวาหลังจากมีลูกจอยใชเงินระวัง
มากขึ้น คิดรอบคอบมากขึ้น ที่เคยเที่ยวเคยใชจายก็เปล่ียนไป เลิกงานก็จะกลับมาอยูดูแลลูก (จอย
2546)

จะเห็นไดวาผูหญิงตลาดบางเขนนั้นมีความหลากหลาย ทางดานระดับการศึกษา
อาชีพ รายได ซึ่งจัดไดวาเปนกลุมชนชั้นกลางทั่วๆ ไป คือผูหญิงในวัยแรงงานนั้นสวนใหญแลวจะ
มีรายไดเปนของตนเอง มีอาชีพที่คอนขางมั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัว สงบุตรหลานเรียน
หนังสือ ในครอบครัวทั้งหญิงและชายก็จะชวยกันทํามาหากิน  ผูที่เขาสูวัยสูงอายุหลายรายซึ่งสวน
ใหญเปนผูหญิงก็ยังสามารถประกอบอาชีพคาขายหารายได และแมไมมีรายไดแตทุกรายก็จะมีลูก
หลานดูแล ชาวบานตลาดบางเขนสวนใหญมองวาตนเองมีสถานภาพดีกวาชาวบานจากชุมชนอ่ืน
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ในละแวกนี้ กลาวไดวาทุกบานมีอาชีพ มีรายได สามารถสงลูกหลานเรียนหนังสือ  การระบาดใน
เร่ืองของยาเสพติดในเด็กวัยรุนก็มีนอยกวาชุมชนอ่ืนที่อยูใกลเคียง แตอยางไรก็ตามสวนใหญก็ยัง
มีปญหาในเรื่องการทํามาหากินฝดเคือง เนื่องจากคาใชจายในปจจุบันสูงขึ้น หลายรายที่เปนแม
คาก็จะประสบปญหาในเรื่องรายไดจากการคาที่ลดลง  อีกทั้งในเรื่องขาวของสําหรับการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนก็มักจะมีราคาแพง  โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลในทางเศรษฐกจิตอผูหญิงซึ่งแทบ
ทุกครัวเรือนเปนผูถือเงินสําหรับคาใชจายตางๆ ในบาน

ชาติพันธุ แบบแผนการอยูอาศัย กับความสัมพันธหญิง ชาย
ในหัวขอนี้จะเปนการกลาวถึงความเปนผูหญิงตลาดบางเขน ในประเด็นเรื่องที่มาที่ไป

ของความเปนผูหญิงตลาดบางเขนที่เชื่อมโยงกับปจจัยทางชาติพันธุ (ethnicity)  แบบแผนที่อยู
อาศัย (residence pattern)  ซึ่งสัมพันธกับกลุมทางสังคม ความเปนมาเปนไปทางวัฒนธรรมซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีตอกันระหวางชายหญิง

จากการศึกษาขอมูลของหญิงในชุมชนตลาดบางเขน พบวา ลักษณะทางชาติพันธุ    
อัตลักษณหรือตัวตนของผูหญิงตลาดบางเขนเปนความผสมผสานกันระหวางกลุมชาติพันธุจีน กับ
ความเปนไทยจากภูมิภาคตางๆ หากพิจารณาจากพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมในภาพรวมจะ
พบไดวาการผสมกลมกลืนกันระหวาง 2 กลุมชาติพันธุนี้    ดําเนินมาอยางยาวนาน และกลาวไดวา
แมในอดีตบางยุคสมัยจะมีเหตุการณความขัดแยงเรื่องเชื้อชาติ กลุมชาติพันธุไทย จีน เชนขอมูล
จากงานศึกษาของสกินเนอรซึ่งกลาวถึงความขัดแยงนี้วา “เมื่อถึงป ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483) มีราย
งานการปะทะกันอยางรุนแรงระหวางชาวจีนและชาวไทยเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เปนจํานวนมาก เนื่อง
จากความเกลียดชังในเรื่องเชื้อชาติ” (ชาญวิทย  เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 2529 : 276)  แตหาก
กลาวถึงความเปนไทย ความเปนจีน ในยุคสมัยปจจุบัน ก็พบวายากที่จะหาเสนแบงทาง        อัต
ลักษณที่ชัดเจน

ดังเชนกรณีของตลาดบางเขนที่จะพบเห็นความผสมกลมกลืนดังกลาว ทั้งกรณีเปนคน
จีนอยาง โกวเตียง ซิ้มบวย ลูกสาวที่เกิดจากพอคนจีน แมคนไทย เชน ปาแปน ปานอย ภรรยาคน
ไทยที่แตงเขามาอยูตลาดบางเขนกับสามีคนจีนซึ่งมีทั้งที่แยกออกมาอยูเปนครอบครัวเดี่ยว เชน ปา
สมล้ิม ยายตุม  หรือรุนหลังๆ เชน พี่นก พี่นันท หรือที่เขาไปอยูกับครอบครัวใหญของสามี เชน ปา
ชม ปามะลิ หรือครอบครัวเชื้อสายไทยอยาง นาภา อุย ความผสมกลมกลืนกันนี้สะทอนใหเห็นจาก
การรวมกันในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของชุมชน เชน ในงานทิ้งกระจาดของชุมชน การรับเอา
แบบแผนประเพณีทั้งไทย จีน เขามาเปนประเพณีรวมกัน เชน การไหวเจาในวันตรุษสารท การเขา
วัดในวันสําคัญตามประเพณีพุทธศาสนา
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ความพยายามตอบคําถามวาผูหญิงตลาดบางเขนคือใครในเงื่อนไขปจจัยเรื่องลักษณะ
ทางกลุมชาติพันธุของผูหญิงตลาดบางเขนก็เนื่องมาจาก แตละกลุมชาติพันธุยอมมีเงื่อนไขทาง
สังคม วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ซึ่งเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรมเหลานั้นเปนเงื่อนไขที่มีความ
สําคัญตอบทบาททามกลางความสัมพันธระหวางกันของหญิง ชาย

วิถีชีวิตของผูหญิงที่เปนคนเกาคนแกของตลาดบางเขนสวนใหญจะพบวาหลายๆ ทาน
ไมใชคนตลาดบางเขนแตดั้งเดิม แตเปนคนที่มีภูมิลําเนาจากภูมิภาคตางๆ แลวยายเขามาอยูตลาด
บางเขนในภายหลังสวนใหญจะจากการแตงงานมีครอบครัว เปนการยายที่อยูอาศัยหลังการแตง
งานแบบที่เปนการแตงเขาครอบครัวผูชาย (patrilocal residence / uxorilocal residence)

เชน กรณีของ ยายตุมบานเดิมคือบางซื่อ กรุงเทพฯ  ยายสมล้ิมบานเดิมคือแถวคลอง
ประปา ปทุมธานี  ปาติ๋มบานเดิมคือบางเขน กรุงเทพฯ พี่นันทคนลําปาง  ปามะลิคนอุบลราชธานี
ปาชมคนนครศรีธรรมราช ในหลายๆ กรณีพบวาหลังการแตงงานแมเปนการแยกบานจากครอบ
ครัวสามีแตก็ถือไดวา การยายเขามาอยูตลาดบางเขน เปนการอยูทามกลางกลุมสังคมแวดลอม
ของทางฝายชายมากกวาฝายหญิง ซึ่งหมายความวาผูหญิงมีความสนิทสนม มีกลุมชวยเหลือใน
ระดับความสัมพันธ และเครือขายความสัมพันธที่นอยกวาฝายชายโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ
แรกๆ

สําหรับประเด็นเกี่ยวกับปจจัยทางดานแบบแผนการอยูอาศัยขางตน จะขอนําเสนอ
เสียงบางเสียงของผูหญิงที่เลาถึงภาวะที่ตนเองตองเผชิญ การยายเขามาอยูบานของฝายชาย
หลายๆ ทานเลาถึงความอึดอัดในชวงแรกๆ ที่ตองเขามาอยูที่ตลาดบางเขน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เขามาอยูในครอบครัวเดิมของสามี กับความรูสึกเปนคนนอก แปลกที่ มีบรรยากาศที่แตกตางจาก
บานเดิม ไมสะดวกสบายเหมือนบานที่ตนเองจากมา อีกทั้งตองเขามาเปนแรงงานในบานของ
ครอบครัวสามี ซึ่งเปนการสะทอนถึงอํานาจ ตําแหนงแหงที่ของผูหญิงในฐานะสะใภของครอบครัว
ดังที่ปามะลิ และพี่ชมเลาดังตอไปนี้

ปามะลิเลาวา ปาเปนคนอุบลราชธานี แตงงานเขามาอยูที่ตลาดบางเขนตั้งแตยังสาวๆ
ประมาณป พ.ศ. 2519  สามีไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานี  บานปามะลิ ไปเจอกัน ชอบพอกัน    ก็
ตบแตงและยายเขามาอยูบานสามีที่ตลาดบางเขน  แตกอนครอบครัวสามีเปดบานเปนราน
เฟอรนิเจอร ตัวสามีเองไมไดทํางานที่รานเฟอรนิเจอร ออกไปทํางานนอกบาน  รานเฟอรนิเจอร
ของครอบครัวสามีนี้หนารานเปดขาย หลังรานรวมทั้งบานเปนโรงงานผลิตไปในตัว ปามะลิจาก
บานเดิมที่เคยทํานา มาอยูที่บานสามีก็ตองชวยงานสารพัด เรียกวาเปนทั้งคนงานเอง เชน ทาสี
เคลือบเงาไม และในฐานะสะใภก็ตองชวยดูแลคนงานในราน ปามะลิพูดวาความรูสึกขณะนั้น
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เหมือนหัวเดียวกระเทียมลีบ มีแตพอแมพี่ๆ นองๆ ของสามีทั้งนั้น  กินอะไรก็ไมคอยเหมือนกัน จะ
ขยับทําอะไรก็อึดอัด แตก็ตองอยูกันไป จนกระทั่งรานเฟอรนิเจอรปดตัวลง จากการเปนแรงงานใน
บานปามะลิก็เร่ิมหางานนอกบานทําดวยตัวเอง ปามะลิบอกวาทํามาหลายงาน สมัยที่ตองเลี้ยง
ลูกเล็กก็ทํางานรับจางเลี้ยงเด็ก เพราะตองดูลูกไปดวย ลูกโตเขาโรงเรียนไดปามะลิก็เร่ิมหางานทํา
นอกบาน ผานมาหลายงาน เชน คนงานแพคน้ําแข็งใสถุงในโรงน้ําแข็ง สาวโรงงานทอผา จนเดี๋ยว
นี้ก็ไปทํางานในรานอาหาร ตอนนี้ก็ยังอยูที่บานของครอบครัวสามี แมสามีจะเสียชีวิตไปแลว มีพี่
ชายสามีเปนเจาบาน เนื่องจากยังไมมีลูทางที่จะขยับขยายไปไหน (ปามะลิ 2546)

ครอบครัวพี่ชมตอนนี้อยูกัน 5 คน คือตนเอง สามี ลูก 2 คน และหลาน 1 คน ดังที่เคย
กลาวถึง แตปาชมเลาวา แตกอนที่บานไมไดอยูกันอยางนี้หรอกนะ ปาชมเจอกับสามีก็เนื่องจาก
สามีไปทํางานตางจังหวัด คือนครศรีธรรมราชบานปาชม ก็ชอบพอคบหาแลวก็ตบแตงเขามาอยู
บานสามีที่ตลาดบางเขน สามีปาชมเปนตํารวจทํางานอยูนอกบาน ไมไดอยูชวยงานในบาน กิจการ
ในครอบครัวของสามีปาชมแตเดิมคือ ขายของ โดยมีเตี่ยคือพอสามีเปนหลักสําหรับกิจการ มีลูกๆ
ชวยงานในครอบครัว รวมทั้งสะใภอยางพี่ชมดวย งานมีใหทําไมเคยวาง พี่ชมตองชวยงานทั้งงาน
บาน และงานขายของซึ่งมีใหทําจุกจิกทั้งวัน ของที่ขายก็มีหลายอยาง อาทิเชน กวยเตี๋ยว บะหมี่
ถั่วงอก เครื่องกวยเตี๋ยวอีกจิปาถะ เตี่ยจะเปนคนขับรถไปสงของ หนาที่ของพี่ชมก็ไดแก หยิบจับใส
ถุง ชั่งกิโล รอนถั่วงอก จัดของแตละรานแตละรายไป  สวนหนาที่ภายในบานก็หลากหลาย เชน ซัก
ผา เก็บกวาดบาน โดยเฉพาะของพี่ๆ นองๆ ผูชายของสามี เชน ซักเสื้อผาที่เปนเสื้อผาใสอยูกับ
บาน เปนตน แตถาเปนของสาวๆ เขาจะทํากันเอง  ถาเปนเรื่องขาวปลาอาหารแมสามีจะเปนคนจัด
การเอง พี่ชมวาไมรูเพราะแมสามีไมรูวาพี่ชมทําเปน หรือรูวาทําเปนแตไมไวใจคิดวาทําแลวจะไม
ถูกปากคนในบาน  สวนใหญพี่ๆ นองๆ ของสามีก็จะไปเรียน และทํางานนอกบาน มีชวยงานใน
บานกันบาง จนกระทั่งกิจการขายกวยเตี๋ยวเลิกไปเนื่องจากพอ แมสามีแกและปวย ไมมีลูกๆ คน
ไหนรับชวงตอ ชวงที่พอแมสามีปวยพี่ชมในฐานะสะใภก็ตองชวยดูแล ยังตองเรียกพี่นองของตัวเอง
มาชวยดวย เพราะพอสามีตัวใหญจะอุมจะประคองก็ลําบาก พี่ๆ นองๆ ของสามีก็ไมมีใครวางอยูดู
แล แมสามีก็สูงอายุ แมบรรดาพี่ๆ นองๆ ของสามีจะไมคอยพอใจ ไมอยากใหพี่นองพี่ชมมาอยูดวย
แตก็ตองจํานนดวยเหตุผล เพราะพวกเขาก็ติดกิจธุระนอกบาน ไมสามารถอยูพยาบาลพอได ตอน
นี้พี่ๆ นองๆ สามีพี่ชมตางยายออกไปจากตลาดบางเขนกันหมดแลว แตทางดานพี่สาวและนองสาว
ของพี่ชมก็ไดเขามาอยูตลาดบางเขนนับแตนั้น  (พี่ชม 2546)
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ดังนั้นอาจกลาวไดวาการมองหาปจจัยเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม ลักษณะทางวัฒน
ธรรมที่สนับสนุนถึงบทบาท อํานาจของผูหญิงดังที่พบในกลุมผูหญิงไทยในพื้นที่อ่ืน เชน ในชนบท
ภาคเหนือ อีสาน ดังเชนขอมูลการศึกษาในอดีตที่ผานมา ที่กลาววา

           ตามธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยแมถูกกําหนดคุณลักษณะโดยระบบเครือญาติแบบ
นับญาติทั้งสองฝาย (bilateral kinship ties) แตแบบแผนการอยูอาศัยก็ยังเปนการเลือกการอยู
อาศัยทางฝายหญิง (matrilocal residence) แบบแผนโครงสรางครอบครัวตามวัฒนธรรมเชนนี้
สําคัญตอบทบาทอํานาจของผูหญิงในครัวเรือน (Bencha Yoddumnern-Attig and others 1992
: 71)

คําอธิบายนั้นอาจไมใชภาพเดียวกันกับที่ตลาดบางเขน ซึ่งกลุมวัฒนธรรมดั้งเดิมคือ
กลุมคนจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการเลือกการอยูอาศัยทางฝายหญิง

แตอยางไรก็ตามอาจกลาวไดวาการผสมผสานกันระหวางกลุมชาติพันธุไทยจีนนั้นนาที่
จะมีความสําคัญตอการลดทอนแบบแผน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุมคนจีน
ดั้งเดิม เชน การนับญาติขางบิดาโดยการสืบสายตระกูลทางฝายบิดา การใหความสําคัญตอบุตร
ชาย ซึ่งเงื่อนไขเหลานี้กลาวไดวายอมโยงใยกับบทบาท อํานาจของผูหญิงที่ยอมถูกบั่นทอนใหดอย
คาไปกวาชาย  ซึ่งในชุมชนตลาดบางเขนกับลักษณะตามแบบแผนดั้งเดิมของความเปนจีนเหลานี้
แมจะเห็นรองรอยซึ่งเปนรากฐานวัฒนธรรมเดิม เชน การแตงงานเขามาอยูในตลาดบางเขนของ
ฝายหญิง  แตภาพของการใหความสําคัญกับญาติทั้งสองฝายก็ยังคงอยู และความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางหญิงชายก็มิใชภาพของการมีอํานาจเหนือกวากันอยางเบ็ดเสร็จ  นอกจากนี้ปจจัย
เกี่ยวกับความเปนชุมชนเมือง และการเลื่อนไหลเขาออกของประชากรจากการอพยพเขามาสู
กรุงเทพฯ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมเร็วกวาที่อ่ืนนาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลไม
ยิ่งหยอนไปกวากัน ซึ่งทําใหไมพบเห็นการรวมกลุมของผูหญิงในลักษณะกลุมทางชาติพันธุที่จะนํา
ไปสูความชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางชัดเจนในลักษณะคนในกลุมวัฒนธรรมเดียวกัน ดังกรณีพื้น
ที่อ่ืน อาทิเชน กรณีเครือขายทางสังคมของกลุมแมคาหาบเร แผงลอยชาวอีสานในชุมชนนางเลิ้ง
กรุงเทพฯ (ปณิธี  สุขสมบูรณ 2545 : 153 – 189) เปนตน

อยางไรก็ตามการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันของผูหญิงในตลาดบางเขน ก็จะเปน
ในลักษณะกลุมเพื่อนบาน ซึ่งแมจะตางภูมิหลังทางวัฒนธรรม แตก็มีความสนิทสนมชวยเหลือซ่ึง
กันและกันภายใตของเงื่อนไขอื่น เชน ความเปนเพื่อนบาน และรวมไปถึงความเปนผูหญิงที่ทําให
สามารถแบงปนประสบการณ ปญหา และวิธีการแกไขซึ่งกันและกัน ซึ่งการไลร้ือชุมชนอาจเปน
สภาวการณที่ทําใหผูหญิงตองเผชิญกับปญหารวมกัน และเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอันนํามาสูความ
สัมพันธชวยเหลือในระยะตอๆ มา
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บทบาทในพื้นที่สาธารณะ
เมื่อกลาวถึงความไมเทาเทียมกันระหวางหญิง ชายประเด็นหนึ่งซึ่งถูกตั้งเปนขอสังเกต

วาเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่นํามาสูความไมเทาเทียมกันดังกลาวคือ เร่ืองบทบาทในพื้นที่สาธารณะซึ่งผู
หญิงมักมีบทบาทไมเทากับผูชาย ทั้งๆ ที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะใดๆ เปนเรื่องที่มีผล
กระทบสําคัญตอผูหญิงโดยตรง  ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาบทบาทของผูหญิงในพื้นที่
สาธารณะโดยดูจากเหตุการณสองสถานการณที่ผูหญิงตลาดบางเขนตองเขาไปเกี่ยวของ อันไดแก
สถานการณแรก คือความเคลื่อนไหวตอตานการไลร้ือในชวงป พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนการกลับไปทบ
ทวนบทบาทของผูหญิงในชวงดังกลาว สถานการณที่สอง คือบทบาทของผูหญิงตอการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ในชุมชนตลาดบางเขนปจจุบัน

บทบาทของผูหญิงตลาดบางเขนในความเคลื่อนไหวตอตานการไลรื้อ
จากการศึกษาบทบาทของผูหญิงตลาดบางเขนในความเคลื่อนไหว เพื่อตอตานการไล

ร้ือในอดีตที่ผานมาพบวาในบทบาทที่เปนผูนํานั้น ดูเหมือนวาจะไมมีที่ทางใหผูหญิงตลาดบางเขน
อยูเลยดังจะเห็นไดจากเมื่อต้ังคําถามเกี่ยวกับเร่ืองการไลร้ือชุมชนกับผูหญิง ผูศึกษามักจะพบวา ผู
หญิงตลาดบางเขนมักจะเริ่มจากการไลใหผูศึกษาไปถามกับทานนั้นทานนี้ในชุมชน ซึ่งเปนผูชาย
เชน “ไปคุยกับตามงคลสิ เขาเปนผูนําในการไลร้ือสมัยนั้น” (ปามา 2546)  “ถาเอกสารตองไปเอาที่
ธานี เขาเก็บเอาไวทุกอยาง” (นางดํา 2546)

เร่ิมแรกในการศึกษา ผูศึกษาจึงตองเริ่มจากผูใหขอมูลคนสําคัญที่เปนผูชายในตลาด
บางเขนจริงๆ เชน ลุงมงคล พี่ปดและพี่ธานี ดังกลาว และเมื่อฟงเรื่องราวจากทั้งสองทานประกอบ
กับเอกสารที่ไดรับ ก็จะพบวาหากไมนําประเด็นความเปนเพศเขาไปพิจารณาก็จะไมสามารถมอง
เห็นบทบาทของผูหญิงในสถานการณการไลร้ือชุมชน อีกทั้งจะไมมีคําตอบวาเหตุปจจัยที่มาใดได
นําไปสูบทบาทที่มีแตผูชาย และบทบาทผูหญิงหายไปจากสถานการณการไลร้ือนั้น

ในสถานการณการไลร้ือชุมชนตลาดบางเขนสําหรับบทบาทในการเคลื่อนไหวที่โดดเดน
อยูในฐานะผูนํา เปนบทบาทในการตัดสินใจที่ชัดเจนนั้นจะเห็นไดวาอยูที่ คณะกรรมการประสาน
งานตลาดบางเขนที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งดําเนินการในหลายๆ สวน เชน การจัดเวทีพูดคุย แจงขาวสาร การ
ใชประโยชนจากเสียงตามสายในการปลุกระดมการรวมตัวของชาวบาน การหาหลักฐาน ขอมูล
เพื่อประโยชนในการตอรอง การทําหนังสือขอความชวยเหลือหนวยงานตางๆ ซึ่งหากดูที่รายชื่อ
สมาชิกของคณะทํางานกลุมนี้แลว จะเห็นไดวาไมมีรายชื่อของผูหญิงรวมอยูในกลุมแกนนําในการ
เคลื่อนไหวครั้งนี้เลย  เหตุที่ไมมีผูหญิงอยูในรายชื่อคณะกรรมการที่เปนบทบาทนําในการเคลื่อน
ไหวนาจะเนื่องมาสาเหตุหลายประการ ดังตอไปนี้
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ประการแรกชาวบานที่อยูในสถานการณการไลร้ือชุมชนขณะนั้น ใหความเห็นถึงการที่
ไมมีผูหญิงอยูในบทบาทผูนําเลยนาจะเนื่องมาจากสถานการณขณะนั้นมีลักษณะที่แข็งกราว เปน
เร่ืองที่ตองเผชิญกับความขัดแยง การปะทะกันระหวางสองฝายคือเจาของที่กับชาวบาน ซึ่งบุคลิกที่
เขมแข็งกวา ไมกลัวการเผชิญหนา พรอมที่จะเผชิญกับสภาวะอันตรายนาจะเปนบุคลิกของผูชาย
มากกวาผูหญิง

บทบาทการเปนผูนํา การเปนผูตัดสินใจที่มากกวาของผูชายยังนาจะมาจากภูมิหลังที่ผู
ชายมักมีโอกาสมากกวาในดานประสบการณในลักษณะที่เชื่อวาเปนประโยชนและจะนํามาใชใน
การตอสู  เชนที่นายมงคลไดเลาถึงสาเหตุการเปนประธานกรรมการฯ ที่จัดตั้งขึ้นครั้งนั้นวา ผมเปน
คนชอบอะไรตรงๆ รักความถูกตอง เคยตอสูเพื่อความยุติธรรมมากอน ทํามาหลายอาชีพ ทั้งรับจาง
รับเหมากอสราง แลวก็มาขับแทกซี่ เปนอาชีพที่อิสระดี ตอนที่ขับแทกซี่รับจางกอนหนาเหตุการณ
ถูกไลร้ือที่ตลาดบางเขนก็เคยตอสูเดินขบวนเรียกรองกรณีมอบแทกซี่มากอน ตอนที่สูกับพวกพงษ
เพชรก็ยังขับแทกซี่อยูตองระวังตัว คนแปลกหนาจะไมรับข้ึนรถ จะตองใหออกไปจากละแวกชุมชน
เสียกอนแลวจึงรับผูโดยสาร ผมเปนคนเด็ดขาด ตัดสินใจเองลูกและภรรยาก็มีหวงบางแตไมคัด
คานอะไร (ลุงมงคล 2546)

ในทํานองเดียวกันจากการสัมภาษณนายธานีคณะกรรมการอีกทานหนึ่งในขณะนั้นเลา
ไววา แตกอนนี้พี่ไมคอยไดอยูบานหรอก บานที่นี่พอพี่มาซื้อไวตั้งแตพี่อายุประมาณ 8 ขวบ ยาย
จากอรัญประเทศมาอยูที่นี่  พอพี่โตก็ไปเรียนศิลป  แลวก็ไปเปนทหารอยู 18 ป ไปประจําอยูที่
พิษณุโลก ลพบุรี เปนทหารก็ไดฝกฝนหลายอยาง เชน เร่ืองการขาว ซึ่งก็ไดเอามาใชในชวงที่ไลร้ือ
พี่เปนคนกระจายเสียงใหชาวบานรับรูขาวสารเกี่ยวกับสถานการณขณะนั้นเอง จะพูดทุกวันออก
เสียงตามสาย เอกสารตางๆ ที่จะนํามาใชตอสูหลายอยางพี่ก็จะหา และเปนคนเก็บเอาไว (พี่ธานี
2546)

นอกจากลักษณะที่เชื่อวาจะเปนคุณสมบัติของเพศชาย เชน การตัดสินใจ ภาวะผูนํา
ความเขมแข็ง ความกลาที่จะเผชิญกับสถานการณอันตราย ประกอบกับประสบการณชีวิตสวนตัว
ที่เชื่อวาเปนประโยชนที่จะนํามาใชในสถานการณการไลร้ือ ซึ่งผูชายมักจะมีโอกาสไดรับประสบ
การณเชนนั้นมากกวาผูหญิง เนื่องจากความเปนผูหญิงมักจะนํามาซึ่งขอจํากัดตางๆ  หาก
พิจารณาจากแงมมุทางวัฒนธรรม ก็อาจจะกลาวไดวามีสวนสําคัญตอบทบาทแถวหนาของผูชาย
ใหมีความชัดเจนกวาบทบาทของผูหญิงซึ่งมักอยูในตําแหนงเปนผูสนับสนุนเบื้องหลัง

จากการศึกษาขอมูลทางดานกลุมชาติพันธุในกรณีของตลาดบางเขนก็จะพบวาผูคนใน
ชุมชนตลาดบางเขนนั้นเปนการผสมผสานกันของกลุมไทย จีน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมด้ังเดิมของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

ชุมชนนั้นเปนกลุมคนเชื้อสายจีนซึ่งบงบอกไดจากทั้งขอมูลจากการสัมภาษณ  จากหลักฐานทาง
วัตถุเชนโรงเจดั้งเดิมของกลุมคนจีนในชุมชน การจัดประเพณีพิธีกรรมที่สืบทอดมาแตเดิมเชน การ
จัดแสดงงิ้วควบคูไปกับงานทิ้งกระจาด ซึ่งปจจุบันเหลือแตงานทิ้งกระจาดซึ่งมีการปรับเปลี่ยนขั้น
ตอนพิธีบางประการขณะที่การจัดแสดงงิ้วยกเลิกไปตั้งแตการไลร้ือชุมชนเกิดขึ้น และผูคนสวน
ใหญของชุมชนตองอพยพออกไป

การผสมผสานของกลุมคนเชื้อสายจีนดั้งเดิมกับกลุมคนไทย ทําใหพบลักษณะที่นาจะ
ตั้งเปนขอสังเกตสําหรับบทบาทที่จะดูโดดเดนกวาของผูชายก็คือ จากการเก็บขอมูลทางดานแบบ
แผนการตั้งถิ่นฐานหลังการแตงงานพบวาในชวงอายุ 40 ปข้ึนไป โดยสวนใหญมีลักษณะการยายที่
อยูอาศัยหลังการแตงงานเปนแบบการแตงงานแลวยายไปอยูบานฝายชาย (patrilocal residence)
ซึ่งเปนแบบแผนตามวัฒนธรรมจีน  ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติเชนนี้คอนขางจะคลี่คลายลงในระยะหลัง
ซึ่งเปนการแยกไปสรางครอบครัวใหม (neolocal residence) มากขึ้นซึ่งมักมีปจจัยอื่นเขามาเกี่ยว
ของโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทางดานเศรษฐกิจการทํามาหากิน  นอกจากแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน
หลังการแตงงานซึ่งสะทอนกลุมเครือญาติ สายสัมพันธทางสังคมซึ่งผูชายมีมากกวาผูหญิงแลว บท
บาทในการประกอบพิธีกรรมอื่นๆ นอกเหนือไปจากบทบาทของผูหญิงในสถานการณการไลร้ือชุม
ชนแลวก็จะพบวาบทบาทนําในงานตางๆ มักจะเปนบทบาทของผูชาย เชน จากการสังเกตการณใน
งานทิ้งกระจาด รวมไปถึงจากงานตามประเพณีตางๆ ของชุมชนซึ่งเปนงานที่มีลักษณะสัมพันธกับ
หนวยงานทางราชการมากขึ้น

จากเงื่อนไขตางๆ ทั้งความเชื่อที่วาบุคลิกผูนํา เขมแข็ง กลาเผชิญหนากับปญหาใน
ลักษณะที่รุนแรงเปนบุคลิกของเพศชาย ลักษณะการผสมผสานกันของกลุมชาติพันธุไทย จีน โดย
มีกลุมชาติพันธุจีนเปนกลุมคนดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งสําคัญตอการสงเสริมบทบาทของชายทั้งดวย
ขอเท็จจริงที่วาในวัฒนธรรมจีนนั้นใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาในฐานะของผูนําทุกๆ ดาน
และที่สะทอนออกมาชัดเจนคือแบบแผนการตั้งที่อยูอาศัยหลังแตงงานทางฝายชาย ยิ่งทําใหชุมชน
ตลาดบางเขนเปนพื้นที่ดั้งเดิม เปนแผนดินเกิดของผูชายมากกวาของผูหญิงซึ่งแตงเขามาอยูกับ
ครอบครัวของฝายชาย  สายสัมพันธระหวางญาติ พี่นองและกลุมเพื่อนบานของชายจึงชัดเจนกวา
ของผูหญิง

การนําเอา “คณะกรรมการประสานงานตลาดบางเขน” ซึ่งมีบทบาทในฐานะผูนําใน
ขบวนการเคลื่อนไหว ซึ่งสมาชิกทั้งหมดเปนผูชายมาวิเคราะหในประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปน
เพศนั้นเพื่อใหเห็นถึงเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรมตางๆ ที่ผลักดันใหบทบาทของผูชายชัดเจนกวาผู
หญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งตอกรณีการเคลื่อนไหวตอการไลร้ือของชุมชนตลาดบางเขน เพื่อใหเห็น
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ตําแหนงแหงที่ของผูหญิงในกระบวนการเคลื่อนไหว ซึ่งมักจะเปนตําแหนงแหงที่ซึ่งอาจไมไดรับ
ความสําคัญหากไมนําประเด็นความเปนเพศที่มีเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของมา
พิจารณารวมดวย
 การไลร้ือชุมชนตลาดบางเขนนั้นเปนสถานการณที่มีผลกระทบโดยตรง ซึ่งผลักดันใหผู
หญิงเขามามีสวนรวมในการเคลื่อนไหว  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากใหความสําคัญกับบาน กับความ
เปนครอบครัววาเปนพื้นที่แหงชีวิตของผูหญิง

ความเคลื่อนไหวในการศึกษาประเด็นหญิงชายที่ผานมา ขอเสนอหนึ่งที่สําคัญในขบวน
การเคลื่อนไหวเพื่อนําเสนอความแตกตางอยางไมเทาเทียมกันระหวางเพศสภาพทั้งสองนี้คือ ขอ
เสนอที่เรียกรองการพิจารณาปริมณฑลทางวัฒนธรรม (cultural sphere) ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยว
ของกับเร่ืองความสัมพันธเชิงอํานาจ (power relation) ระหวางหญิง ชาย ปริมณฑลทางวัฒนธรรม
ที่กลาวถึงและเปนการจัดสรรที่คอนขางเปนกระแสหลักทั่วโลกก็คือ “ที่ของผูหญิงคือที่บาน”
(Woman’s place is at home) “ที่ของผูชายคือที่สาธารณะ” (Man’s place is in public) (กนก
ศักดิ์  แกวเทพ, บรรณาธิการ 2544 : 63)

ผลกระทบของปญหาความไมมั่นคงในที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้นกับผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อตองเผชิญกับสถานการณการไลร้ือนั้น สมสุข  บุญญะบัญชา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองค
กรชุมชนซึ่งคลุกคลีอยูกับปญหาความไมมั่นคงในที่อยูอาศัยของชาวชุมชนแออัดมาหลายสิบปเคย
ใหความเห็นในเรื่องนี้ไววา

         ชุมชนแออัดหมายถึง การที่บุคคลอยูอาศัยในที่ของคนอื่น ทําใหเกิดความไมม่ันคง ความไม
ม่ันคงเปนปญหาพื้นฐาน  ผูหญิงจะกระทบมากเพราะการที่บานไมม่ันคงคือชีวิตครอบครัวยังไม
ม่ันคง  เกิดสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูหญิงจะรูสึกเปนหวงและอยากแกไขปญหาเรื่องนี้
มากกวาคนอื่น เพราะวาในที่บุกรุกบางแหงผูหญิงตองเฝาบานตลอด  เพราะไมรูวาเมื่อไรจะมีคน
มารื้อบานไลที่ (ภาวดี  ทองอุไทย, บรรณาธิการ  2541 : 59)

การจัดใหปริมณฑลทางวัฒนธรรมของผูหญิง คือความเปนบาน ครอบครัวนั้นเนื่องมา
จากความเปนจริงจากหลากหลายกรณีที่พบการผูกโยงชีวิต ความรับผิดชอบของผูหญิงไวกับพื้นที่
ของบานซึ่งไมใชเพียงความหมายทางกายภาพแตหมายรวมไปถึงพื้นที่ซึ่งมีความสัมพันธทางสังคม 
ความเปนครอบครัวที่มีบทบาทหนาที่ใหผูหญิงตองรับผิดชอบตอสุข ทุกขของทุกคนภายในพื้นที่นี้
ดังนั้นสําหรับผูหญิงในตลาดบางเขนเมื่อการไลร้ือเกิดขึ้นทั้งผูหญิงกลุมที่มีภูมิลําเนาเกิดและเติบโต
ที่แหงนี้ และกลุมที่ยายที่อยูอาศัยหลังแตงงานเขามาอยูที่ตลาดบางเขนตางลวนมีพันธะในการตอง
ปกปองดูแลครอบครัวในฐานะศูนยกลางของชีวิตไมแตกตางกัน
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ความแตกตางของสองกลุมนี้อาจจะอยูที่วาผูหญิงกลุมที่มีภูมิลําเนาเกิด และเติบโตที่
ตลาดบางเขนนั้นมีสายสัมพันธกับกลุมญาติ กลุมเพื่อนบานภายในชุมชนมากกวา  ขณะที่กลุม
หลังจากที่เคยมีพื้นที่อยูแคเพียงในครอบครัวภายในแวดลอมกลุมเครือญาติของสามีการไลร้ือ ซึ่ง
คนในชุมชนตองเผชิญหนากับวิกฤตการณรวมกันกลายเปนโอกาสในการสรางสายสัมพันธกับกลุม
เพื่อนบานในการแลกเปลี่ยนขาวสาร การปรึกษาหารือ ความชวยเหลือเพื่อเผชิญกับสถานการณ
ดังกลาว และเชื่อมโยงตอสายสัมพันธในกลุมเพื่อนบานที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจํา
วันแมเหตุการณไลร้ือจะผานไปก็ตาม

กรณีตัวอยางของผูหญิงกลุมหลังดังกลาว เชน พี่ชมคนนครศรีธรรมราช พี่มะลิคน
อุบลราชธานี พี่นันทคนลําปาง ที่แตงงานและยายเขามาอยูตลาดบางเขนตั้งแตเมื่อสาวๆ บางทาน
เลาถึงความอึดอัดในระยะแรกที่ยายเขามาอยูกับครอบครัวของสามี การตองปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่ตลาดบางเขนซึ่งแตกตางทางวัฒนธรรมจากภูมิลําเนาเดิม ความรูสึกที่วาไมรูจัก
ใคร หัวเดียวกระเทียมลีบ   พี่ชมบอกวา “แตกอนไมรูจักใคร ชวยงานอยูแตในบาน เพิ่งจะมารูจักก็
เมื่อไลร้ือนั่นแหละ” (พี่ชม 2546)  เชนเดียวกับพี่มะลิและพี่นันทที่ปจจุบันสนิทสนมกับผูหญิงกลุม
ที่อยูเดิมในชุมชนใหความชวยเหลือพึ่งพากันในชีวิตประจําวันหรือในกรณีที่ชุมชนมีงานตางๆ

แมกลาววาผูหญิงในชุมชนนี้จะมีความสัมพันธทางพื้นที่นอยกวาชายแตบาน ครอบครัว
นั้นเปนพื้นที่สําหรับผูหญิงเสมอ ดวยอุดมการณ ความคาดหวังความรับผิดชอบของผูหญิงตอบาน
ครอบครัว รวมไปถึงภาระหนาที่ซึ่งผูกผูหญิงไวกับครอบครัว ทั้งภาระหนาที่ในขอบเขตของงานบาน
ที่ถูกจัดวางใหเปนเรื่องของผูหญิง รวมไปถึงในหลายๆ กรณีผูหญิงยังยึดบาน ชุมชนเปนพื้นที่ใน
การทํามาหากิน ที่เห็นไดชัดก็คือ อาชีพคาขายรายยอยที่เกือบทั้งหมดที่พบเห็นคืออาชีพของผูหญิง
การรับจางทั่วไปในชุมชนก็เปนงานของผูหญิง  ดังนั้นการไลร้ือซ่ึงเกิดขึ้นกับบาน ครอบครัวอันเปน
พื้นที่ของผูหญิง ก็ผลักดันใหผูหญิงตองออกมาเคลื่อนไหวในทุกทางที่สามารถทําได

บทบาทของผูหญิงในสถานการณการไลร้ือชุมชน เชน การเปนตัวแทนของครอบครัวใน
การขึ้นศาลสูคดีที่ทางเจาของที่ฟองรองวาเปนผูบุกรุก โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายกรณีที่ฝายชาย
ของครอบครัวทํางานที่เปนทางการกวาเชน งานบริษัท งานราชการซึ่งยุงยากในการหยุดงานกวา
ฝายหญิงซึ่งทํางานนอกระบบ เชน คาขาย รับจางทั่วไป หรือเปนแมบานดูแลครอบครัว   การเปนหู
เปนตาในการเฝาบาน ดูแลไมใหเกิดเหตุการณผิดปกติ การเปนแถวหนาในการทุมเถียงกับคูกรณี
กับสถานการณการปะทะกันระหวางเจาของที่กับชาวบานที่ถูกไล โดยมีเพื่อนบานเฝาสังเกตการณ
และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมไปถึงการเขารวมในการเดินขบวนไปเรียกรองที่สํานักงาน
เขตใหหนวยงานราชการเขามาชวยยุติปญหาดังกลาว ดังคําบอกเลาดังตอไปนี้ พี่ชมเลาวา บานพี่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107

เนี่ยแมเดิมจะเปนชื่อของเตี่ยของสามีก็ตาม แตตอนนี้เปนชื่อของพี่ชม เพราะหลังจากที่เตี่ยตาย ก็
เปนชวงที่พี่ๆ นองๆ สามีทยอยกันออกไปมีครอบครัว ตั้งหลักตั้งฐานกันที่อ่ืนเกือบหมด เพราะบาน
ที่ตลาดบางเขนมันไมแนไมนอนเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน เหลืออยูก็แตครอบครัวพี่ชม กับนองชายคน
เล็กของสามี บานเดิมเปนบานหลังใหญปลูก ๒ หอง ๒ ชั้นติดกัน  ตั้งแตกอนไลร้ือพี่ชมก็เปนธุระ
จัดการเรื่องตางๆ ในบาน อยางการเซ็นสัญญาเชาพี่ชมก็เปนคนเซ็น และเปนคนไปจายคาเชาคุณ
หญิงเวียนแตไหนแตไรมา เมื่อการไลร้ือเกิดขึ้นตองไปข้ึนศาล ก็ตองเปนพี่ชมที่ทําธุระทุกอยางภาย
ในบาน เพราะสามีแตไหนแตไรก็ทํางานนอกบาน ไมคอยมายุง ในสวนของนองชายคนเล็กก็ยอม
รับคาร้ือถอนสําหรับสวนที่เปนอีกหอง แลวยายออกไป แตสําหรับพี่ชมไมรูวาจะไปอยูไหน ก็อยูมา
ตั้งแตสาวๆ และจะไปหาบานใหมก็ไมใชเร่ืองงาย (พี่ชม 2546)

พี่นาซึ่งเปนคนหนึ่งซึ่งเกิดและโตที่ตลาดบางเขน แมในวัยเด็กชวงหนึ่งครอบครัวจะโยก
ยายไปอยูทางภาคอีสานเนื่องจากพอไปหาทําเลคาขาย แตก็ตองกลับมายึดตลาดบางเขนเปน
แหลงพักพิง และถือไดวาตลาดบางเขนคือบาน ทั้งบานเกิดและบานที่จะใชชีวิตกับครอบครัวใหม
คือ ทั้งสามีและลูกๆ พี่นาเลาวา ชวงนั้นใครอยูตลาดบางเขนก็ไมคอยเปนสุขเทาไหรหรอก กลัว
มากๆ เลยเรื่องไฟไหมเนี่ย ขาวกุมันเยอะ บรรยากาศกลางคืนก็แปลกๆ เรานี่หลับไมคอยลงเลย
ทุกๆ คืนนี่ตองคอยฟงเสียง คอยระแวดระวังวาใครจะมาทําอะไรรึเปลา เห็นแปลกๆ ตองรีบไปดู
ตองชวยๆ กัน (พี่นา 2546)

ปาติ๋มเจาของรานทําผมตรงหัวตลาดบอกเลาถึงเหตุการณในครั้งนั้นวา บานปานะอยู
เกือบสุดทางของชุมชนฟากหัวตลาดนี้ ถือเปนหลังแรกๆ ที่พวกพงษเพชรจะมาไล เขาจะมาปด
ประกาศสั่งใหร้ือยายออกไป เราก็วาจะไปไดยังไงไมไดอยูมาแตออนแตออกก็จริง แตก็ถือวาตลาด
บางเขนเปนบานแหละ หลังจากแตงงานก็อยูมาตลอดไมไดไปไหน หากินก็ที่นี่ เลี้ยงลูกก็ที่นี่ แลว
อยูดีๆ จะใหยายไปไหน ก็ตองสูกันกอนแหละ มาไลเราก็ยืนอยูแถวหนาเลย บอกเลยจะมาไลกันไม
ไดนะ ยืนกันบานไวกอนเลย พูดอะไรมาเราก็เสียงดังเถียงใส เปนไงก็เปนกัน บานอื่นๆ ก็จะมา
ชวยๆ กัน มาออดูและชวยเปนปากเปนเสียง (ปาติ๋ม 2546)

นาโสเปนอีกหนึ่งคนที่เกิดที่นี่ อยูมาแตรุนพอรุนแมเชนกัน เมื่อเหตุการณไลร้ือเกิดขึ้น มี
การรวมตัวกันจัดตั้งขบวนเขาไปประทวง ที่สํานักงานเขตดอนเมือง ซึ่งตอนนั้นรับผิดชอบตลาดบาง
เขนอยู นาโสก็เขารวมกับขบวนดวย อยูในขบวนถือธงชาติเดินอยูหนาๆ อยางที่เรียกวาเปนไงเปน
กัน

พันธะในการปกปองบาน ดูแลครอบครัวนั้นจะเห็นไดวาผูหญิงแมจะไมมีบทบาทใน
ลักษณะที่เปนผูนําแตก็ตองเขาไปมีสวนรวมในตําแหนงแหงที่ซึ่งเปรียบเสมือนผูสนับสนุน ในทุกๆ
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สถานการณของการไลร้ือ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบทบาทที่ถูกจัด ถูกคาดหวังวาเปนคุณสมบัติของ
ผูหญิง  เชนเดียวกับกรณีศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมของผูหญิง เชน
งานศึกษา “ผูหญิงในกระบวนการเคลื่อนยายชุมชนทับแกว เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร” โดย
แสงจันทร  เมธาตระกูล ซึ่งพบวาผูหญิงมีสวนเขารวมในกระบวนการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนยาย
ชุมชนแตละขั้นตอน บทบาทของผูหญิง คือ การเปนกองหนุนคอยอํานวยความสะดวก ดูแลงาน
พยาบาล การจัดหาอาหาร การดูแลซึ่งกันและกัน อันเปนบทบาทตามเพศที่ไดรับการปลูกฝงมา
โดยการเขามีสวนรวมของผูหญิงมีปจจัยหรือเงื่อนไขที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประสบการณการเขา
รวมตอสูที่สรางการเรียนรูใหผูหญิง และความรูสึกผูกพันในความเปนบาน (แสงจันทร  เมธา
ตระกูล 2543 : 54 - 55)  งานศึกษา “ผูหญิงในขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนชายขอบ กรณี
ศึกษาฝายราษีไศล : หมูบานแมมูนมั่นยืน 2 และ 3” โดย ศิริพร  โคตะวินนท ในประเด็นบทบาท
ของผูหญิงในขบวนการเคลื่อนไหวพบวา บทบาทของผูหญิงในขบวนการปรากฎขึ้นอยางหลาก
หลาย บางบทบาทอยูในบทบาทเดิมเปนบทบาทตามประเพณี ซึ่งเปนบทบาทที่ผูหญิงคุนเคยและ
ถูกคาดหวัง ซึ่งผูหญิงรับทําดวยความสมัครใจ เชน ทําอาหาร เปนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน
ดูแลกองทุนรานคา บางบทบาทกาวขามบทบาทเดิมจากสถานการณการเคลื่อนไหว ซึ่งแกนนํา
และที่ปรึกษาที่เปนผูชายมีสวนในการกําหนดบทบาทของผูหญิงโดยคํานึงถึงอายุ การศึกษา
ประสบการณของผูหญิงในการมอบบทบาทตางๆ ใหผูหญิง และในบางสถานการณความเปนผู
หญิงยังถูกนํามาใชเปนยุทธวิธีในการตอสู (ศิริพร  โคตะวินนท 2543)

จะเห็นไดวา การพิจารณาบทบาทของผูหญิงตอประเด็นสาธารณะในการเคลื่อนไหว
ตางๆ จําเปนตองพิจารณาทั้งบทบาทผูนํา บทบาทผูมีสวนรวม รวมไปถึงเงื่อนไขที่ผลักดันใหผูหญิง
เขามามีบทบาท อีกทั้งยังมีขอจํากัดตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเขามามีบทบาทตอประเด็น
สาธารณะของผูหญิง  อยางไรก็ตามผูหญิงจําเปนตองออกมามีสวนรวม รวมไปถึงบทบาทในการ
เคลื่อนไหวก็จําเปนตองผานขั้นตอนกระบวนการเรียนรู ที่จะเพิ่มพูนศักยภาพใหผูหญิงไดเขาไปสู
บทบาทที่จะเปนผูนําในการตัดสินใจมากขึ้น

ประมวลลําดับผูหญิงกับบทบาทผูสนับสนุนเหตุการณการไลรื้อที่อยูอาศัย
ในกรณีบทบาทในการเคลื่อนไหวตอการไลร้ือที่อยูอาศัยนั้น ตั้งแตเร่ิม ที่บริษัทใชมาตร

การทางกฎหมายมาขับไลชาวบาน โดยการนําคําสั่งศาลที่ระบุใหร้ือถอนบานมาติดในชุมชน ชาว
บานทั้งหญิงชายก็เร่ิมมีการรวมตัวปรึกษาหารือเพื่อแกไขสถานการณ ชาวบานเลาถึงบรรยากาศ
ขณะนั้นที่แตละบานมีตัวแทนของบานไปรวมตัวกันบริเวณโรงเจ เพื่อจะฟงวาเรื่องราวเปนยังไง
มายังไงเพื่อที่จะนํากลับมาเลาสูใหสมาชิกในครอบครัวรับรู สวนใหญก็จะเปนสมาชิกของครอบ
ครัวคนที่อยูบานเปนหลัก ซึ่งก็ไมพนผูหญิงทั้งคนที่เปนแมบาน แมคา หรือกลุมผูสูงอายุทั้งหญิง
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ชายซึ่งสวนใหญไมเพียงแตเปนคนเกาแกของชุมชน สําหรับครัวเรือนแลวแตละบานก็ยังวางผูสูง
อายุไวในฐานะประธานคือเปนเจาของบานดวย

หลังจากมีคําส่ังศาลเรื่องการรื้อถอนบานแลวแมบทบาทนําของการเคลื่อนไหวในชุมชน
แหงนี้จะอยูที่ผูชายดังที่กลาวแลวถึงคณะกรรมการตลาดบางเขนในฐานะการรวมกลุม เพื่อสราง
อํานาจการตอรอง การดําเนินการเรื่องเสียงตามสาย การหาขอมูลเอกสารดังปรากฏในขอมูลการ
สัมภาษณชาวบานในชุมชน แตก็กลาวไดวาผูหญิงไดเขามามีสวนรวมในการรับรูขาวสาร รับฟง
ความคิดเห็น และเขารวมขบวนการโดยตลอด ทั้งฟงขาว บอกตอ ปรึกษาหารือ

นอกจากคําสั่งศาลที่เอามาปดไวในชุมชนเปนการประกาศสิทธิของเจาของที่ดินแลว ยัง
มีเร่ืองของการเกลี้ยกลอมใหชาวบานยินยอมรื้อยายออกไปแตโดยดี มีความแตกแยกกันในเรื่อง
ของเสียงที่แสดงความคิดเห็นในชุมชนเกี่ยวกับการรื้อยาย เมื่อกระแสขาวที่วาควรจะรับคาร้ือถอน
และยายออกไปถูกกระพือข้ึน ชาวบานสวนใหญก็เร่ิมที่จะลังเลตอการอยูตอไปในตลาดบางเขน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการยืนหยัดที่จะอยูที่ตลาดบางเขนตอไป เปนเรื่องที่ขัดกับความจริงที่วา
กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของเจาของคนใหมและชาวบานไมสามารถอางสิทธิได ทําใหหลายๆ ครัวเรือน
มองหาที่อยูอาศัยใหม ชวงเวลานั้นมีคนเปนนายหนาเขามาติดตอเร่ืองที่อยูอาศัยกับคนในตลาด
บางเขนหลายราย และเนื่องจากการซื้อบานเปนเรื่องใหญของครอบครัว ทั้งแมบานและพอบานจึง
ตองปรึกษาสอบถามความเห็นชอบที่ลงตัวสําหรับสมาชิกในครอบครัว ชาวบานตลาดบางเขนแต
ละครัวเรือนก็จะเจรจาตอรองกับทางเจาของที่ดินเพื่อใหไดคาร้ือถอนที่นาพอใจมากที่สุด แตละ
บานก็จะหาขอมูลซ่ึงกันและกันวาบานขนาดไหน ไดคาร้ือถอนเทาไรอยางไร ชวงเวลานั้นแตละ
บานก็เร่ิมทยอยรื้อบานและออกไปหาที่อยูใหม บานไหนที่ขายของก็เร่ิมระส่ําระสายขายของได
นอยลงตามจํานวนผูคนที่ลดลง

การรื้อยายดําเนินไปเรื่อยๆ ยิ่งจํานวนบานลดลงมากขึ้นเทาไหร กลุมที่ยังไมร้ือยายออก
ไปก็ยิ่งตกอยูในภาวะตึงเครียดกับเร่ืองปญหาที่อยูอาศัยมากขึ้น ไมเพียงแตคําสั่งศาลที่ระบุใหร้ือ
ถอนจะเปนสิ่งสรางความกังวลตอผูอยูอาศัยเทานั้น หลายรายเริ่มถูกบริษัทดําเนินคดีฟองรองให
ยายออกไป การไปขึ้นศาลในฐานะตัวแทนของบานมีทั้งหญิงและชาย ข้ึนอยูกับการเปนเจาบาน
การจัดสรรเวลา ซึ่งหลายกรณีในฐานะที่ผูหญิงอยูบานมากกวาจึงมักเปนผูดําเนินการแทนฝายชาย
อีกทั้งกระแสขาวเรื่องการเผาไลที่ก็ยิ่งทําใหชาวบานหวาดกลัว ชาวบานเลาวามีการสรางสถาน
การณแปลกๆ คือมีคนแปลกหนาเขาๆ ออกๆ ในหมูบานยามวิกาล ชาวบานทุกบานตองชวยๆ กัน
เปนหูเปนตา ผูหญิงหลายคนเลาวาไมตองหลับตองนอนกันอยางเปนสุขเลยในชวงนั้น นอกจากนี้
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แตละบานยังตองชวยกันลงขัน เร่ืองเงินจางเวรยาม ดูแลความปลอดภัยในหมูบานเนื่องจากกลัว
เร่ืองไฟไหมดังกลาว

ขณะเดียวกันกับที่หลายๆ บานรื้อยายออกไปกันเรื่อยๆ กลุมที่ยังอยูก็พยายามดําเนิน
การเคลื่อนไหวผานทางกลุมตัวแทนคือคณะกรรมการเฉพาะกิจชุมชนตลาดบางเขนซึ่งไดยื่น
หนังสือรองทุกขไปยังที่ตางๆ เชน การเคหะแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ความเคลื่อนไหวเหลานี้
นอกจากอาศัยประสบการณของกลุมตัวแทนผูชายซึ่งเปนตัวตั้งตัวตีในการดําเนินการแลว ความ
เคลื่อนไหวยังนาจะมาจากการหาขาวสาร การหาเครือขายเรียนรูจากประสบการณการตอสูเรื่อง
การไลร้ือที่อยูอาศัยจากชุมชนอื่น เชนที่ชาวบานพูดถึงการรวมตัวกันไปพูดคุยในลักษณะการดูงาน
จากที่คลองเตย ซึ่งการเคลื่อนไหวเหลานี้ของกลุมตัวแทนก็ตองไดรับการสนับสนุนจากชาวบานใน
ชุมชนทั้งหญิงชาย

นอกจากการยื่นหนังสือรองทุกขตอหนวยงานตางๆ แลวยังมีการรวมตัวกันไปรองเรียนที่
สํานักงานเขตดอนเมืองซึ่งเปนหนวยงานทองถิ่นรับผิดชอบตลาดบางเขนในขณะนั้น คนที่เขารวม
ไมไดมีเพียงแตกลุมแกนนํา ผูหญิงทั้งรุนสาว ผูใหญและผูสูงอายุก็ตางเขารวมชวยกันถือทั้งธง พระ
บรมฉายาลักษณในหลวงรองเรียนเรื่องการประสบปญหาเรื่องที่อยูอาศัย อยางไรก็ตามก็ไม
สามารถกดดันใหการไลร้ือที่อยูอาศัยยุติลงได

การรื้อยายยืดเยื้อมาต้ังแตเร่ิมมีการไลในปลายป พ.ศ. 2537 จนกระทั่งประมาณป
พ.ศ. 2540 บานทุกหลังที่อยูในพื้นที่ของบริษัทพงษเพชรแลนดถูกร้ือถอนออกไปจนหมด ขณะที่
บานซึ่งปลูกสรางอยูริมคลองยังไมยอมร้ือยาย โดยชาวบานอางความคลุมเครือเร่ืองสิทธิในที่ดินริม
คลอง ขณะที่ทางบริษัทพงษเพชรแลนดก็ไมดําเนินการใดๆ ตอซ่ึงชาวบานสันนิษฐานวานอกจาก
ความคลุมเครือของกรรมสิทธิเหนือที่ดนิริมคลอง ที่ทําใหบริษัทพงษเพชรแลนดไมสามารถจะไล
ชาวบานออกไปไดแลวอีกเหตุผลหนึ่ง คือนาจะเกี่ยวพันกับภาวะเศรษฐกิจที่การคาที่ดินเร่ิมซบเซา
ทําใหเจาของที่ไมสามารถลงทุนหรือดําเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินได

บทบาทของผูหญิงตลาดบางเขนตอกิจกรรมในชุมชน
ในเรื่องนี้จะเปนการพิจารณาบทบาทในพื้นที่สาธารณะของผูหญิง จากบทบาทของผู

หญิงตอกิจกรรมตางๆ ที่มีในชุมชนในวิถีชีวิตปจจุบัน  ส่ิงที่ไดพบเห็นจากการสังเกตการณกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชนตลาดบางเขนรอบหนึ่งปทั้งกิจกรรมตามประเพณี เชน งานทิ้งกระจาด ที่เคยจัดมา
แตดั้งเดิม กิจกรรมที่สวนหนึ่งชาวบานในชุมชนดําเนินการโดยรัฐไดเขามามีบทบาทในการสงเสริม
ใหเกิดขึ้น เชน งานวันเด็ก กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนดานตางๆ งานบริการชุมชน เชน
การรณรงคในงานสาธารณสุข ประเภทการควบคุม ปองกันโรค อาทิ การเขามาใหบริการฉีดวัคซีน
เด็ก การหยอดโปลิโอ ฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัข แมว การสงเสริมกลุมอาชีพ กลุมออม
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ทรัพย กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องความมั่นคงในที่อยูอาศัย เชน การประชุม
หาทางออกในเรื่องความมั่นคงในที่อยูอาศัย การจัดกิจกรรมรณรงคกระตุนใหชาวบานในชุมชนตื่น
ตัวและเขามามีบทบาท ซึ่งชุมชนตลาดบางเขนมีตัวแทนบางสวนไดเขารวมกับชุมชนริมคูคลอง
อ่ืนๆ โดยมีองคกรภายนอกอยางมูลนิธิชุมชนไท ในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เขามารวม
สงเสริม  ซึ่งบทบาทของผูหญิงกับการเขามามีสวนรวม มีดังตอไปนี้

ในกิจกรรมตามประเพณี เชน งานทิ้งกระจาด สําหรับการเรี่ยไรสิ่งของบริจาค ทั้งจาก
ชาวบานในชุมชน จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเขต หรือนักการเมือง เชน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) หรือกลุมการเมืองทองถิ่น เชน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)
จะดําเนินการโดยคณะกรรมการโรงเจ และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งสมาชิกเกือบทั้งหมดเปนผูชาย
งานในการตอนรับแขกดังกลาวก็เปนงานที่ผูชายเปนผูดําเนินการ และอีกประการหนึ่งคืองานใน
สวนของพิธีกรรมอันไดแก พิธีสงฆ ที่เชิญพระมาสวดและเทศน พิธีตามประเพณีจีน การตั้งแถวเดิน
ประกอบพิธี การเผากระดาษ พิธีการในสวนของการมอบสิ่งของ การเชิญให สส. สก. เปนผูมอบส่ิง
ของอาทิ ขาวสาร อาหารแหง ลวนเปนงานที่ผูชายรับหนาที่ดําเนินการ  แตสําหรับผูหญิงที่ทางของ
ผูหญิงมีดังตอไปนี้

  พื้นที่ครัวของโรงเจซึ่งเปนลานวางดานหลังโรงเจฝงที่ติดคลอง ในวันงานทิ้งกระจาด
เปนพื้นที่ซึ่งผูหญิงกลุมหนึ่งมาอยูรวมกันใหงานในพื้นที่พิธีกรรมดานหนาสําเร็จลุลวง ผูหญิงจะเริ่ม
เดินเขาเดินออกแตเชาตรู กลุมหนึ่งจัดเตรียมอุปกรณเครื่องครัวตางๆ บางสวนเอาจากที่มีในครัว
ของโรงเจ  บางสวนไมพอก็หยิบยืมมาจากทางวัดคือวัดเทวสุนทร หรือบางสวนอาจหยิบฉวยมา
จากครัวของตนเอง  อีกกลุมหนึ่งดูแลเร่ืองอาหาร มีตั้งแตการคํานวณราคา การจายตลาดเลือกซื้อ
ขาวของใหไดตามตองการ มาสูข้ันตอนการปรุงก็จะมีแมครัวหลักๆ อยูสัก 2 คน ที่เหลือก็จะเปนลูก
มือในการเขาไปผลัดเปลี่ยนมือเมื่อแมครัวหลักลาหรือขอพักจากงานหนาเตา  เมื่ออาหารไดที่ก็จะ
ทยอยออกไป   ทั้งในสวนที่ใชในพิธีคือการตั้งสํารับในการไหวเจา   และที่ตองเสิรฟใหกับทั้งกลุม
คณะกรรมการโรงเจซึ่งเกือบทั้งหมดเปนชายสูงอายุซึ่งหลายๆ ทานไดยายออกไปอยูที่อ่ืนแตกลับ
มารวมในงานพิธีดําเนินการในสวนรับเงินบริจาค ซึ่งการดําเนินการในดานกิจกรรมอื่นๆ ก็จะเปน
กลุมคนหนุมซึ่งเปนคณะกรรมการโรงเจ  กลุมคณะกรรมการชุมชน และกลุมแขกที่เขามารวมงาน
เชน สส. และ สก. และผูติดตามดังกลาว  พื้นที่ของผูหญิงก็อยูในครัวนี่เอง นั่งกินนั่งคุยกันเรื่องราว
จิปาถะ รสชาติอาหารที่ทําเปนอยางไร ถูกปากไมถูกปากก็ติชมกันไป เร่ืองอื่นๆ รอบตัว เชน อีกที่
หนึ่งซึ่งจะจัดงานทิ้งกระจาดเชนกัน คือ แถวทุงสองหอง ซึ่งจัดโดย บานคนทรงเจา     จะจัดวันไหน
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อยางไร ใครจะไปรับแจกของบาง หรือเร่ืองราวรอบตัวเกี่ยวกับชีวิตเพื่อนบาน ลูกใคร บานไหนเปน
อยางไร ชีวิตใครตอนนี้เปนอยางไร มีใครที่ออกไปจากชุมชนแลวกลับมารวมงานก็จะเขามาทักทาย
พูดคุย  คนที่วางๆ ออนอาวุโสกวาหรือมิไดหยิบจับในเรื่องการจัดเตรียมการชวยทําครัว ก็จะทยอย
มาชวยเก็บ ชวยลาง ผลัดเปลี่ยนกันหลายๆ มือ สักพักงานก็เสร็จเรียบรอย  รอเวลาพิธีการตางๆ
เร่ิมดําเนินดานหนาโรงเจในสวนของศาลาประชาคมที่ใชเปนที่ประกอบพิธีสงฆ ตั้งขบวนพิธีตาม
ประเพณีจีนคือ เผากระดาษ การกลาวเปดงานและการแจกสิ่งของซึ่งงานเหลานี้จะเร่ิมหลังงานใน
ครัว คือประมาณบายโมงเปนตนไป

เมื่องานในครัวของผูหญิงเสร็จเรียบรอย ผูหญิงบางสวนก็ยังปกหลักคุยกันตอ บางสวน
ก็จะทยอยออกจากครัวบางสวนเดินกลับบานไปแจงกระจายขาวเรื่องการแจกสิ่งของ บางสวนก็
ทยอยมารอรับของ ในการรอรับของบริจาคนี้ทุกคนในชุมชนนอกจากจะเห็นวาไดประโยชนจากของ
ที่แจกเชน ขาวสาร อาหารแหงตางๆ ที่จะทําใหประหยัดไปไดอีกหลายๆ มื้อแลว ทุกคนยังรูสึกสนุก
สนานกับงานพิธี กับบรรยากาศของผูคนที่คึกคักกวาวันปกติ ซึ่งงานมีทั้งผูคนจากในตลาดบางเขน
เองและผูคนจากชุมชนอื่นๆ ในละแวกใกลเคียง

กลุมผูรอรับบริจาคมีทั้งเด็ก ผูสูงอายุ และผูหญิง โดยจะจัดลําดับใหผูสูงอายุซึ่งสวน
ใหญเปนผูหญิงอยูแถวหนาๆ มีเด็กๆ คอยแทรกเปนที่สนุกสนาน ผูหญิงหลายคนก็จะทยอยออกมา
จากบานเพื่อจะมารับของเอาไปไวกินไวใชเพื่อครอบครัวกันอยางถวนหนา  ดูเหมือนผูหญิงกับเร่ือง
ปากทองและความเปนอยูดานอื่นๆ ของครอบครัวจะไมสามารถแยกออกจากกันได

กิจกรรมในงานวันเด็กบทบาทของผูหญิง ก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับงานวันทิ้ง
กระจาด คือบทบาทในเรื่องปากทองของผูเขารวมงาน วันเด็กจะมีกิจกรรมจัดซุมเกมสตางๆ ใหเด็ก
รวมเลน เชน เกมเดินตามหาแมในเด็กเล็ก เหยียบลูกโปง ชกมวย และเตะฟุตบอลเขาประตู ซึ่ง
เด็กๆ ก็จะไดรับรางวัลเปนขาวของตางๆ สําหรับบทบาทของผูหญิงก็คือซุมอาหาร และเครื่องดื่ม
ตางๆ ที่จะใหบริการทั้งกับเด็ก และผูใหญที่เขามารวมงาน

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ทั้งงานดานสาธารณสุข และงานดานกลุมออมทรัพย
ดูจะเปนบทบาทของผูหญิง ทั้งในสวนของการเดินรณรงคแจงขาวสาร การชักชวนใหเพื่อนบานเห็น
ความสําคัญของการเขารับบริการ ซึ่งแนนอนคือในบานสวนใหญก็จะมีผูหญิงเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการนําพาบุตรหลานมารับบริการ หรือกรณีของสุนัข แมวที่รับวัคซีน ดังนั้นไมใชแตเร่ืองปากทอง
เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพก็ยังเปนเรื่องของผูหญิง  งานดานกลุมออมทรัพยนั้นสําหรับชุมชนตลาดบาง
เขนความเคลื่อนไหวในเรื่องของเงินออมหากเปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืนๆ ที่มีระบบการจัดการที่ดีที่
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สามารถทําใหเงินทุนของกลุมมียอดสะสมที่จะสามารถแบงปนกับสมาชิกไดแลวนั้น ก็ยังนับไดวา
ตลาดบางเขนไมประสบความสําเร็จนักในเรื่องของการตั้งกลุมออมทรัพย ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก
ขอจํากัดในการนําเงินมาออมเนื่องจากแตละครอบครัวมีรายจาย ที่ทําใหไมสามารถออมเงินได
อยางไรก็ตามในเรื่องกลุมออมทรัพยนี้ก็ยังเปนเรื่องที่มีผูหญิงเขารวมในกลุมมากกวาผูชาย อาจจะ
เนื่องมาจากเปนการออมในกลุมเพื่อนบานกันเองที่ผูหญิงซึ่งอยูติดบานสามารถจะเขารวมไดอีกทั้ง
ดวยงานอาชีพของผูหญิงเองที่อยูในเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ ทําใหผูหญิงไมสามารถกูเงินใน
ระบบได กลุมออมทรัพยจึงเปนอีกแหลงเงินทุนสําหรับผูหญิงในการกูมากกวาการออม

สําหรับบทบาทของผูหญิงกับกิจกรรมที่เคลื่อนไหว ในเรื่องปญหาความมั่นคงในที่อยู
อาศัยปจจุบัน พบวาผูหญิงจะเขารวมในการประชุม ทําหนาที่เปนเหรัญญิก เลขานุการ การชวยใน
การแจงขาวสารในชุมชน การทําสํารวจชุมชนเพื่อทราบถึงปญหา อยางไรก็ตามการเขามาทํางาน
ในชุมชนนี้ผูหญิงหลายทานมีอุปสรรคในเรื่องของเวลากับการดูแลครอบครัว รวมถึงการตองจัดสรร
เวลาใหกับงานการทํามาหากิน อยางไรก็ตามงานอาชีพดังกลาวของผูหญิงก็มักเปนงานที่สามารถ
ยืดหยุนเวลาไดซึ่งก็เปนโอกาสใหผูหญิงเขามารวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนเสมอ

บทบาทในพื้นที่สวนตัว
หากพิจารณาบทบาทผูหญิงในพื้นที่สาธารณะ ก็มักจะพบวาบทบาทของผูหญิงนั้นอยู

ในทุกๆ สวนของงานในขอบขายพื้นที่สาธารณะ แตทวามักเปนบทบาทที่ไมเปนทางการ ไมออก
หนาออกตา เปนบทบาทในฐานะผูสนับสนุน อยูในฉากหลัง ไมไดรับการบันทึกไว ซึ่งแมเปนตัวจักร
ที่สําคัญในการเคลื่อนไหวแตก็ไมคอยไดรับการยอมรับหรือมองเห็นเทาไรนัก  ในขณะที่บทบาทใน
พื้นที่สวนตัว เชน พื้นที่ในบาน ในครอบครัวเปนบทบาทที่ผูกติดกับความเปนผูหญิงมาชานาน

บทบาทในพื้นที่สวนตัว (private sphere) นี้จะเปนการกลาวถึงบทบาทของผูหญิงใน
ขอบเขตความรับผิดชอบตอครอบครัว บทบาทของผูหญิงตอครอบครัวนั้นมีในทุกๆ ดาน และเปน
บทบาทที่ดูจะมากกวาผูชาย แตสังคมมักมองไมเห็นความสําคัญ ไมใหคณุคาเทียบเทากับบทบาท
ของผูชาย  บทบาทของผูหญิงตอครอบครัวเปนดังที่ ฉลาดชาย  รมิตานนท ไดกลาวไววา

        เม่ือมองภาพรวมแลวผูหญิงทํางานมากกวาผูชาย ทั้งงานนอกบาน งานบานและงานดาน
การผลิตซ้ําทางชีววิทยา (biological reproduction) คือตั้งทองและมีลูก เทานั้นยังไมพอพวกเธอ
ยังตองทําหนาที่ดานการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) คืออบรมสั่งสอนลูกๆ ให
เปนคนดี  ใหความรักความอบอุนอันเปนคุณคาสําคัญของสถาบันครอบครัว”  (วิระดา  สมสวัสดิ์,
บรรณาธิการ 2545 : 13)
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บทบาทตางๆ ของผูหญิงตอครอบครัวดังกลาวยิ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูหญิงที่
ดําเนินไปภายใตภาระความรับผิดชอบ ที่ดูเหมือนวาจะมีเร่ืองของครอบครัวเปนศูนยกลางของชีวิต
ยิ่งกวาสุขทุกขของตนเอง บทบาทตางๆ ของผูหญิงดังกลาวจะขอนําเสนอจากขอมูลของผูหญิงใน
กรณีของตลาดบางเขน ดังตอไปนี้

บทบาทการหารายได
วิถีชีวิตของผูหญิงตลาดบางเขน เปนดั่งผูหญิงในอีกหลากหลายพื้นที่ ซึ่งตองดิ้นรน

ทํางานหาเลี้ยงชีพไมยิ่งหยอนไปกวาผูชาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมชนชั้นกลาง ชนชั้นลางยาก
จนโดยทั่วไป ซึ่งก็กลาวไดวาบทบาทการหารายไดของผูหญิงที่ทัดเทียมกับผูชายเชนนี้เปนเรื่องที่
อยูคูกับสังคมไทยมาเนิ่นนาน

ผูหญิงตลาดบางเขนมีวิธีการหารายไดจากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย อยางไรก็
ตามทามกลางความหลากหลายนี้อาจจะจัดกลุมหลักๆ ไดเปนกลุมอาชีพคาขายรายยอย กลุมแรง
งานรับจางในภาคธุรกิจ บริการ กลุมขาราชการหรือลูกจางชั่วคราวในภาครัฐ รวมไปถึงการรับจาง
ทั่วไปในชุมชน

อาชีพการเปนแมคาถือเปนอาชีพหลักเลี้ยงตัว และครอบครัวมาเนิ่นนานสําหรับชุมชน
ตลาดบางเขน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูหญิง ประเภทของสินคานั้นสวนใหญอยูในกลุมของ
อาหาร ซึ่งเงื่อนไขในการเขาสูการประกอบอาชีพคาขายนี้สวนใหญผูหญิงจะกลาวถึงการเขาสูการ
เปนแมคาตั้งแตเร่ิมสาว บางก็เร่ิมจากการชวยการคาของครอบครัว บางก็ฝกหัดจากเพื่อนบาน
ญาติ ดูเหมือนวา การเขาสูการเปนแมคาของผูหญิงจะเริ่มมาจากสิ่งรอบๆ ตัว ทั้งกับความเปนมา
ของตลาดบางเขนซึ่งเติบโตขึ้นมาจากการเปนชุมชนคาขาย การที่ผูหญิงจะตองเปนแรงงานในบาน
ที่ชวยงานคาขาย หรือหยิบจับเร่ืองการทําอาหาร อีกทั้งการคาขายในลักษณะการคารายยอยนั้นผู
หญิงสามารถจัดการไดเองในทุกๆ เร่ือง ทั้งตนทุน กําไร การหาตลาด ลูกคา ความยืดหยุนเรื่อง
เวลาที่สามารถทําควบคูกันไปทั้งการขายของและการดูแลครอบครัว

ผูหญิงมักจะพูดถึงการขายของดวยน้ําเสียงที่เจือปนถึงความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
คาขายในตลาดบางเขนยุคที่ยังไมมีความเปลี่ยนแปลงเชนในปจจุบันวา ขายของเปนเรื่องสนุก เปน
อาชีพที่อิสระ เปนนายตนเอง ไมตองเขาออกงานเปนเวลา อยากขายเมื่อไหรก็ขาย หมดทุนก็หยุด
ขาย สินคา หรือทําเลคาขายก็สามารถปรับเปลี่ยนไปไดเร่ือย บางก็ตั้งแผงขาย เดินขาย มีกลุม
ลูกคา ไดพูดคุยตอรอง มีเร่ืองมีราวมาเลาสูกันฟง งานคาขายยังสามารถทําไดโดยไมมีวันเกษียณ
อายุดังเชนงานรับจางอื่น ที่มักไมตอนรับผูหญิงสูงอายุ ในกรณีการคาขายสําหรับหญิงผูสูงอายุ
ยังอาจไมใชแคเพียงผลตอบแทนทางดานการเงิน แตคือการทํางานที่คุนชิน ไมตองอยูบานเฉยๆ
อยางไรคุณคา  เปนภาระตอลูกหลาน เหลานี้เปนสังคมรอบตัวของผูหญิง และสวนใหญของผูหญิง
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ที่ทําการคาก็มักจะเปนกลุมที่อยูมาแตดั้งเดิม  ดังนั้นในขณะที่ผูชายออกไปทํางานนอกชุมชนผู
หญิงแมคาก็จะยึดเอาตลาดบางเขนเปนทั้งแหลงในการทํามาหากิน เปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งรานขาว อาหารตามสั่ง รานน้ํา รานขายผลไม รานกวยเตี๋ยว รานขายของชํา รานขาย
ขนมขบเคี้ยว ขนมจีบซาลาเปา  เปนพื้นที่ซึ่งมีกลุมทางสังคมในการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ทั้งกลุมแมคาที่ขายของดวยกัน ลูกคาที่แวะเวียนมาซื้อหา

อาชีพรับจาง เปนอีกกลุมอาชีพหนึ่งสําหรับผูหญิงตลาดบางเขน เมื่อความเปนเมือง
ขยายตัวมาสูตลาดบางเขนก็ทําใหตลาดบางเขนเปนที่รองรับสําหรับแรงงานหญิงจากภูมิภาคตางๆ 
ทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดังเชนพื้นที่ในชุมชนแออัดโดยทั่วไปในฐานะของที่อยูอาศัย
ราคาถูก ใกลแหลงชุมชน การคมนาคมสะดวก ผูหญิงสวนใหญยายเขามาตั้งหลักปกฐานที่ตลาด
บางเขนมีทั้งที่แตงงานกับคนตลาดบางเขน และทั้งสามีภรรยาทํางานอยูในละแวกนี้แลวเลือก
ตลาดบางเขนเปนบาน จนกระทั่งในชั้นลูกหลานก็กลายเปนคนตลาดบางเขนไป  งานแรงงานรับ
จางของผูหญิง อาทิเชน สาวโรงงานเย็บผา สาวโรงงานอุปกรณอิเลคทรอนิกส งานแมบาน แมครัว
ตามรานอาหาร  งานพนักงานทําความสะอาดตามอาคาร พนักงานในโรงแรม งานในหนวย งาน
ราชการ เชน ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา ขาราชการระดับ 1 ระดับ 2 พนักงานขายใน
มหาวิทยาลัย เปนตน อาชีพตางๆ เหลานี้ทําใหผูหญิงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจุนเจอครอบ
ครัวทางดานเศรษฐกจิไมยิ่งหยอนไปกวาผูชาย

ในดานการทํางานหารายไดระหวางหญิง ชายในตลาดบางเขนที่เปนคูสามีภรรยากัน
นั้นมักพบวาทั้งสามี และภรรยามีบทบาทรวมกันในการทํางานหารายไดมาจุนเจือครอบครัว บาง
ครอบครัวเงินเดือนทางฝายภรรยาก็มากกวา เชน นางกิมเลี้ยงกับสามี อันเนื่องมาจากนางกิมเลี้ยง
ทํางานเปนแมครัวอยูที่เดิมมายาวนานเปนสิบๆ ป เงินเดือนแมครัวไดมาประมาณเดือนละ 7,000
บาท ขณะที่สามีเปล่ียนงานมาสามสี่แหง ไมคอยลงตัวรูสึกไมคอยพอใจกับงานที่ทําอยูก็จะเปลี่ยน
งาน การเปลี่ยนงานแตละครั้งก็เหมือนเร่ิมตนใหม เงินเดือนเลยไมไดขยับข้ึนนัก เดือนนึงก็จะ
ประมาณ 6,000 บาท

อยางไรก็ตามโดยสวนใหญแลว สามีมักจะมีรายไดมากกวาภรรยา เชน ปาติ๋มชางเสริม
สวยกับสามีขาราชการ  รายไดปาติ๋มตกประมาณรอยกวาบาทตอวัน สําหรับสามีก็เงินเดือนหมื่น
กวาบาท   นาโสขายกวยเตี๋ยวกับสามี     เปนนายชาง  นาโสขายกวยเตี๋ยวรานเล็กๆ   อยูประมาณ
กลางๆ ชุมชนขายชวงกลางวันบายๆ ก็เก็บราน ขายดีก็ไดสักสองสามรอยบาทตอวัน แตไมไดขาย
เปนประจําทุกวัน ขายบางหยุดบาง ที่ขายก็ดูเหมือนไมไดเปนหลักอะไร เพิ่งจะหัดทําขายในชวง
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หลังๆ ฝกเอาจากเพื่อนๆ กัน เนื่องจากการเงินของครอบครัวหลักๆ ก็จะเปนจากรายไดสามีที่ไดอยู
ราวๆ หมื่นกวาบาท   พี่ชมก็เปนอีกคนหนึ่งที่ไมมีรายไดอะไรแตไหนแตไรมา   เดิมชวยงานขายของ
ในฐานะสะใภก็กินอยูในบาน หลังจากเลิกขายของก็เปนแมบานเต็มตัว  สวนพี่นกสามีเปนชางเดิน
สายโทรศัพทชวงกอนเศรษฐกิจจะตกต่ําไดเงินเดือนถาบวกลวงเวลา และรับงานพิเศษรายไดก็เปน
หมื่น ตอมาสามีพี่นกตั้งใจวาจะออกมารับงานเองไมตองผานบริษัทกลายเปนวารายไดไมดีเทาไร
นัก ขณะนี้จึงกลับไปทํางานที่เดิมแตออกมาแลวกลับเขาไปใหมอีกครั้งเลยถูกลดเงินเดือนลงไดไมกี่
พัน ดานพี่นกก็คาขายไปเรื่อยชวงไหนวางและมีทุนก็จะขายของ แตจะหยุดบอยกวาเพราะไมวาง
ตองคอยเลี้ยงลูก และหลังๆ คนซื้อไมคอยมีลงทุนไปก็ขาดทุนบอย

อยางไรก็ตามไมวาสามีจะมีรายไดนอยกวาหรือมากกวาภรรยาก็ตาม แตรายไดสวนที่
นํามาเปนคาใชจายสําหรับครอบครัว ดูเหมือนวาความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใชจายเงินสวนใหญ
ภายในบานจะตกอยูกับภรรยา ภรรยาหลายคนเปรยวาแมรายไดของสามีจะมีมากกวาแตทวาเงิน
รายไดของสามีจํานวนไมนอยคือหมดไปกับคาใชจายสวนตัวของสามี  สามีจะไมไดนําเงินทั้งหมด
มาใหภรรยา แตเปนการแบงจายมาสวนหนึ่ง หรือในหลายๆ คร้ังการใชจายเงินกอนเพื่อซ้ือส่ิงของที่
มีราคา เชน รถยนต ก็ตองอาศัยการกูจากสามีซึ่งมักเปนฝายที่มีหลักทรัพยค้ําประกันมากกวา
ภรรยาก็ยิ่งทําใหหลังจากสงเงินกูทั้งตนและดอกเบี้ยในแตละเดือนแลว เงินเดือนแทบจะไมเหลือมา
ถึงภรรยา ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของภรรยาในการจะจัดการเกี่ยวกับทางดานการเงินของ
ครอบครัวทั้งหมดใหพอใชในแตละเดือน เงินรายไดของภรรยาถือวาเปนสวนเดียวกันกับเงินของ
ครอบครัว

บทบาททางเศรษฐกิจในดานการหารายไดในการดูแลคนในครอบครัวนั้นบอยครั้ง เปน
บทบาทของฝายใดฝายหนึ่งแตเพียงลําพังในการเลี้ยงดูบุตร เชน กรณีปาแปน ซึ่งเลาวาขายของ
เลี้ยงลูกสาวสองคนมาตั้งแตยังสาว ชวงที่ยังอยูกับสามีนั้นเงินที่ใชภายในครอบครัว เงินสําหรับ
ลูกๆ ทั้งคาเลาเรียนคากินอยูก็เปนเงินจากผูเปนแมคือปาแปน มากกวาพอ ปาแปนเลิกกับสามีตั้ง
แตลูกยังไมโตเนื่องจากสามีทํางานเปนพวกเดินสายฉายหนังซึ่งตองออกตางจังหวัดบอย ซึ่งก็ทําให
สามีไปมีภรรยาใหมอีกคน ปาแปนจึงเลี้ยงดูลูกทั้งสองมาตามลําพัง  กรณีปามะลิก็เชนเดียวกับปา
แปนที่ตองเลี้ยงลูกชายคนเดียวมาตามลําพัง ปามะลิแมจะอยูที่บานของสามี   ซึ่งยังประกอบไป
ดวยพี่นองคนอื่นๆ ของสามี ปามะลิเลาวาสามีเปนคนเจาชู จนกระทั่งไปมีผูหญิงคนใหมและมีบุตร
ดวยกัน สามีปามะลิแยกออกไปอยูกับภรรยาใหม ขณะที่ปามะลิยังอยูที่บานสามีกับพี่ๆ นองๆ ของ
สามีดังเดิม ปามะลิเปนผูสงเสีย ดูแลบุตรตามลําพัง ปามะลิเลาวาตนเองตองเปนทั้งพอและแมให
กับลูกชาย
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นอกจากกรณีบทบาทของบิดา มารดาตอการหารายไดเขาครอบครัวแลว ลูกๆ ที่อยูใน
วัยแรงงานก็มีบทบาทไมนอยตอการหารายไดมาใชจายในครอบครัว สวนใหญทั้งลูกชายและลูก
สาวมีบทบาทที่ดูแลพอแมในสวนนี้ อยางไรก็ตามลูกสาวมักจะเปนฝายใหเงินพอแมมากกวา โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกรณีลูกสาวคนเล็กที่ยังไมออกเรือนไป  สวนใหญพอแมจะคาดหวังใหลูกสาวคน
ที่ยังเปนโสดชวยในจุดนี้ เชนในกรณีลูกสาวคนเล็กของยายตุมที่แมจะแยกออกไปอยูตามลําพังที่
บานพักขาราชการจังหวัดปทุมธานีแตก็ยังมาเยี่ยมบางหรือไมก็ชวยเหลือเร่ืองเงินมาเสมอ ยายตุม
บอกวาเพราะลูกคนเล็กเรียนสูงและไดทํางานดีกวาพี่ๆ  ปาดาวเรืองก็เชนกันคาใชจายภายในบาน
สวนหนึ่งที่สําคัญก็มาจากลูกสาวคนเล็ก ปาดาวเรืองบอกวาชีวิตตัวเองหยุดดิ้นรนปลอยใหลูกดิ้น
รนตอแทนพอแม ลูกสาวคนเล็กทํางานบริษัทอยูที่สมุทรปราการตองเดินทางไปกลับทุกวันแตยังมี
เงินเหลือเก็บกวาลูกชายซึ่งเปนพี่ สวนหนึ่งอาจเพราะเรียนสูงกวาคือจบชั้นปวส. ขณะที่พี่ชาย
จบปวช. แตคงไมใชเหตุผลเดียว ปาดาวเรืองเลาวาลูกชายใชเงินเกงกวาลูกสาว

กลาวไดวาบทบาทของผูหญิงในทางเศรษฐกิจคือการหารายได สําหรับครอบครัวนั้นบท
บาทของผูหญิงไมเพียงแตดําเนินไปควบคูกับผูชาย ในเรื่องการทํางานนอกบาน เพื่อหาเงินเทานั้น
แตบทบาทของผูหญิงในทางเศรษฐกิจนี้ยังรวมไปถึงการจัดการเรื่องการเงิน คาใชจายตางๆ ภาย
ในบาน ทําใหแมผูหญิงจะเปนผูมีรายไดนอยกวาสามี แตก็มิไดหมายความวา การเงินในครอบครัว
นั้นมาจากผูชายโดยสวนใหญเสมอไป เพราะเงินรายไดของผูชายสวนหนึ่งถูกแบงออกไปเปนเงิน
คาใชจายสวนตัวของผูชายกอนที่จะกันสวนหนึ่งมาใหไวสําหรับภรรยา ในการจัดสรรเปนคาใชจาย
ภายในบาน ซึ่งเงินสวนใหญจากสามีที่มอบใหแกภรรยานั้นมักจะนอยกวาเงินของภรรยาที่แมราย
ไดนอยกวาแตมีการจัดการในเรื่องของการเก็บเงิน การใชจายเงินที่ดีกวา และคิดถึงเงินของตนเอง
ในแงของรายไดเพื่อครอบครัวมากกวา   นอกจากนี้ไมใชเพียงแตบทบาทของภรรยา หรือแมที่มีตอ
บุตรเทานั้น บทบาทของลูกสาวที่มีตอครอบครัว ตอการดูแลพอแมทางดานเศรษฐกิจนั้นก็มีความ
สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งลูกสาวที่ยังไมแตงงาน จะไดรับการคาดหวังวาจะเปนผูหนุนชวยครอบ
ครัวพอแมมากกวาลูกชายหรือลูกสาวที่แตงงานแยกครอบครัวไปแลว

บทบาทในงานบาน
งานบาน ในทางวิชาการไดนิยามเอาไววา เปนสถาบันที่เล็กที่สุด  และเปนวิถีของกิจ

กรรมที่ถูกจัดการขึ้นอยางใกลชิดรอบๆ ตัวแม (หนึ่งหรือหลายคน) กับลูกๆ ของเธอ (กนกศักดิ์
แกวเทพ, บรรณาธิการ 2544 : 67) กับบาน หรือความเปนครอบครัวนั้นมักจะเปนเรื่องที่ถูกผูกติด
กับผูหญิงอยางแยกไมออก ดังตัวอยางจากคํากลาวที่วา

        สําหรับผูชาย พื้นที่ที่เขาจะทํางานก็คือ ในที่ทํางานเมื่อออกจากบานไป และเมื่อกลับมาถึง
บาน ที่บานก็คือสถานที่พักผอนของผูชาย  ดังนั้นผูชายจึงไมตองทํางานบาน เพราะบานไมใชที่
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ทํางาน  แตสําหรับผูหญิงแลว “บาน” หมายความถึงการทํางาน หมายความถึงความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของเธอ (กนกศักดิ์  แกวเทพ, บรรณาธิการ 2544 : 67)

บทบาทในงานบาน (domestic work) สําหรับผูหญิงไมใชเพียงแตบทบาทในการผลิต
ซ้ําทางชีววิทยา (biological reproduction) อันไดแก การตั้งครรภ และใหกําเนิดบุตร  ซึ่งกลาวได
วาเปนบทบาทของผูหญิงโดยตรงดวยเงื่อนไขทางชีววิทยา แตบทบาทของงานบานที่ผูกติดกับ
ความเปนผูหญิงไปดวยก็คือบทบาทในการผลิตซ้ําทางสังคม วัฒนธรรม (social/cultural
reproduction) ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลจัดการทั้งหมดในครัวเรือน ซึ่งภารกิจนั้นมีขอบเขตกวาง
ขวาง ทั้งการทํางานบาน การจัดเตรียมเรื่องของอาหาร การดูแลคนปวยซึ่งภารกิจเหลานี้เรียกรอง
เวลาที่มากมาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่ตองสูญเสียไปเพื่อความรับผิดชอบตอภารกิจเหลานี้
ของผูหญิงในประเทศโลกที่สาม ที่หมดเปลืองมากไปกวาผูหญิงในกลุมประเทศอุตสาหกรรม
(Momsen, Janet Henshall 1991 : 28)

ในประเด็นเร่ืองเหลานี้จะถูกนํามาพิจารณาในกรณีของตลาดบางเขน  พิจารณาบท
บาทในงานบานทามกลางความสัมพันธของหญิงชายในขอบเขตของครอบครัว คําถามเบื้องตนก็
คือในครอบครัวใครเปนผูรับผิดชอบกับเร่ืองในครัวเรือนเหลานั้น เปนหญิง เปนชายอยูในสถาน
ภาพใดในครอบครัว

ภารกิจของงานบานตามที่กลาวขางตนหากจะนํามาแจกแจงนั้น อาจกลาวไดวา
ประกอบไปดวยงานตางๆ อันไดแก งานบาน เชน การซักผา ทําความสะอาดบาน การดูแลเร่ือง
อาหาร ดูแลผูปวย ผูสูงอายุ เด็กพิการ งานการเลี้ยงดูเด็กเล็ก การใหการศึกษา การอบรมสั่งสอน
บุตร ซึ่งเปนการดูแลกิจธุระตางๆ ภายในบาน ใหสมาชิกในครอบครัวไดมีความพรอมสําหรับการ
ทํางานอาชีพนอกบาน

ความรับผิดชอบตองานบานเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง แมบานมักจะกลาววา
“งานไมจบไมส้ิน จุกจิก อยูบานก็มีเร่ืองใหทําทั้งวัน” (ปานอย 2546)  จากการสังเกต และ
สัมภาษณในชุมชนตลาดบางเขนนั้น ก็ยังพบวาภารกิจในขอบเขตของงานบานยังคงถูกผูกติดกับผู
หญิงมากกวาผูชาย ในแทบจะทุกบานผูหญิงจะเปนผูมีบทบาทหลักเสมอในการดูแลความเรียบ
รอยในครอบครัว  หากเปนความสัมพันธในแงของสามี ภรรยาจะเปนในลักษณะที่วาภรรยาติดกิจ
ธุระ สามีก็จะทําให งานบานสําหรับสามีจะเปนในลักษณะการชวยงานมากกวา เชน ชวยไปรับลูก
ดูแลลูกหากภรรยากลับจากงานชากวา

หลายๆ ครอบครัวผูหญิงจะทํางานในลักษณะที่ยืดหยุนเรื่องเวลามากกวา เชน สามารถ
ลาหยุดงานได เลือกทํางานที่ใกลบาน  ดังนั้นกลาวไดวาภารกิจของงานบานมีสวนสําคัญตอการ
เลือกงานของผูหญิงมากกวาผูชาย
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ในขอบเขตของงานบาน งานที่นาจะสําคัญมากที่สุดและเรียกรองเวลาของผูหญิงมากก็
ไดแก งานการเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ลูกยังเล็ก มีหลายกรณีพบวาผูหญิงตองเลือก
ที่จะหยุดงานเพื่อมาเลี้ยงดูลูก  ในบางกรณีก็เลือกที่จะจางเลี้ยง แตสวนใหญจะหาผูชวย เชน
มารดาของฝายใดฝายหนึ่ง  พี่หรือนองสาวเปนตน มีทั้งรับมาอยูดวยและสงหลานกลับไปใหเลี้ยงดู

หากมีลูกโตพอสมควรลูกก็จะชวยแบงเบาภาระงานบานไป แตสัดสวนงานระหวางลูก
ชาย ลูกสาวอาจไมเทากัน หลายครั้งมารดาในฐานะแมบานมักพูดในลักษณะวาลูกชายทําไมเรียบ
รอย ทํามั่งไมทํามั่ง งานที่เรียกรองเวลามากกวามักจะเปนงานลูกสาว

ภารกิจในการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยก็ยังคงเปนหนาที่ของผูหญิง โดยสวนใหญผู
สูงอายุที่พบในตลาดบางเขนปจจุบันมักเปนผูหญิง เปนผูสูงอายุที่ดูแลตนเองได และในหลายๆ
กรณีก็ชวยดูแลเร่ืองตางๆ ภายในบาน เชน เฝาบาน อยูกับหลาน เก็บกวาดทําความสะอาด
สําหรับกรณีผูพิการก็ไมคอยพบในตลาดบางเขน จากการเก็บขอมูลพบอยู 2 รายคือ หลานชายพี่
ชมอายุประมาณ 3 ปพิการทางสมอง ผูดูแลหลักก็ยังคงเปนยายอยางปาชมและแมคือลูกสาวพี่ชม
อีกรายเปนชายสูงอายุพิการลักษณะปญญาออนแตในกรณีนี้สามารถดูแลตัวเองได  สําหรับการดู
แลพยาบาลผูปวยก็ยังคงเปนหนาที่ของผูหญิงอีกเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่ของแมในการดู
แลลูกที่ปวย

สําหรับความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุตรในดานตางๆ สวนใหญก็เปนภาระหนาที่ของ
มารดาเชนกัน ทั้งในดานการเรียนและความเปนอยูตางๆ ในหลายกรณีผูเปนแมมักพูดถึงความ
สนิทสนมกับลูกที่แมมักมีใหกับลูกมากกวาพอ หลายกรณีจะพูดถึงความเขมงวดของพอ ซึ่งทําให
ลูกๆ มีเร่ืองอะไรก็จะพูดคุยปรึกษากับแมมากกวาพอ นอกจากในประเด็นสําคัญก็จะใหพอเปนผู
ตัดสินใจ

ภารกิจงานบานของผูชายจะชัดกวาในกรณีของคนโสดอยูกับแมที่คอนขางสูงอายุ ผู
ชายกลุมนี้จะดูแลรับผิดชอบเองในเรื่องของงานบานตางๆ

ภารกิจงานบานของผูหญิงสามารถสะทอนใหเห็นดังเรื่องราวตอไปนี้
พี่รุงเลาวา ชวงที่ลูกยังเล็ก 2 คนติด ๆ กันเนี่ย ไมไดทํางานเลย เลี้ยงลูกอยางเดียว เงินก็

ไมคอยพอหรอก ลูกโตเขาโรงเรียนไดถึงเริ่มทํางานมีเพื่อนมาบอกๆ เร่ืองงานในบานพูดถึงสามีพี่
เขาก็ชวยนะ  เชน พี่ทํากับขาว เคาก็ดูๆ ลูกให แตเราก็จะเปนหลักมากกวา  ในวันหนึ่งๆ พี่ก็ตองตื่น
เชาขึ้นมาปลุกลูกอาบน้ํา แตงตัว พาไปสงโรงเรียนยังดีโรงเรียนอยูใกลเดินไปสงแคนี้ สงลูกแลวพี่ก็
ไปทํางานไดงานที่ยูคอมนั่งรถเมลแคสองปายก็ถึง ทํางานในออฟฟศเปนพนักงานทําความสะอาด
งานไมหนักมาก เย็นๆ ประมาณ 3 โมง ก็แวบออกจากที่ทํางานใชเวลาพักเดียวแวะมาโรงเรียนลูก
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พาลูกกลับบาน มาไวที่บานฝากใหคนที่รานอาหารหนาบานชวยเปนหูเปนตาแทนสักพัก ประมาณ
6 โมงเย็นเราก็กลับมาดูลูกตอ (พี่รุง 2546)

นอกจากคนที่ลูกยังเล็กอยางพี่รุงแลว กลุมที่มีลูกโตแลวอยางพี่ชม ปานอย ปากิมเลี้ยง
ปามวยเกี้ย หรือปามะลิงานบานกับผูหญิงก็ยังเปนของคูกัน

พี่ชมเปนแมบานอยางเดียว ไมไดทํางานนอกบานที่ไหน งานบานสําหรับพี่ชมนาจะ
สบายเพราะลูกๆ โตกันหมด แตก็ไมเปนเชนนั้น เมื่อทั้งสามี ลูกทั้งสองคน มีภาระอยูที่นอกบานทั้ง
เร่ืองงาน เร่ืองเรียน ไหนจะหลานพิการ พี่ชมตองดูแลทุกอยางภายในครอบครัว เชน หาอาหารทํา
กับขาว ซักผา เก็บกวาดบาน พี่ชมเดินออกมาซื้อขาวของเล็กๆ นอยๆ แวะคุยกับบานนั้นบานนี้ได
สักพักก็ตองรีบกลับบาน (พี่ชม 2546)

ปานอยหยุดจากงานขายของมาสักเกือบป อยูบานเต็มตัว ปานอยเลาวา เบื่อเหมือนกัน
คนเคยทํามาหากินนอกบาน แตนี่ลูกสาวไปไดงานทํา แลวเรามีเร่ืองค้ําประกันเคาแลวคนกูเขาหนี
เลยพอดีกันสามีเลยบอกหยุดขายของมาดูแลบานดีกวาใหลูกสาวไปทํางาน ลูกสาวเปนคนขยัน
ชวยทุกอยางในบาน ลูกชายก็ชวยบางเหมือนกันแตไมคอยเอาเรื่องเอาราวเทาไหร ใหกรอกน้ํา
กวาดหองนอนก็ผลัดบาง ทําไมสะอาดบาง (ปานอย 2546)

นางกิมเลี้ยงพูดถึงลูกชายคนเดียววา ตอนนี้อยู ม.3 แลว ตอนเขาเด็กๆเราไมมีคนดูแลก็
ตองใหแมสามีจากราชบุรีข้ึนมาชวยเลี้ยง ที่ราชบุรีก็ไมมีใครแลวแกเลยอยูมาเร่ือยๆ มาชวยเลี้ยง
หลาน ตอนนี้หลานโตแลวก็ไมมีอะไรมาก ลูกชายก็ชวยบางนะเรื่องงานบาน เร่ืองกับขาวอะไรเขา
จะซื้อเอง เราเลิกงานดึก ชวงเชาเราออกงานสายหนอยเราก็หาซื้ออะไรมาทิ้งไวในตูเผื่อใหเขาทํา
กินกัน  เร่ืองเรียนของลูกอยางพบผูปกครองอะไรสวนใหญก็เปนธุระของเรา กับพอเขาไมคอยคุย
พอเขาดุ ลูกชายทําอะไรก็ไมคอยไดดั่งใจ ลูกเลยจะคุยกับแมมากกวาพอ (นางกิมเลี้ยง 2546)

ปามวยเกี้ยเลาถึงครอบครัวตัวเองที่อยูกันหลายคน ทั้งลูก สะใภ เขย รวมไปถึงหลาน ที่
โตแลวก็ทํางาน เด็กๆ ก็เรียนกันไป ตัวปานอกจากตองเลี้ยงหลานที่เล็กแลว ยังตองดูแลลูกชายซึ่ง
ไมสบาย ปวยหนัก ปามวยเกี้ยคุยใหฟงวา  ตอนนี้ที่บานมีทั้งคนปวย ทั้งเด็กรวมกัน ปาก็ยุงไปหมด
ตองดูทั้งเด็ก ทั้งคนปวย หลานก็ยังไมกี่ขวบ เด็กกับคนปวยอยูดวยกันดูแลลําบาก สําหรับลูกชาย
นั้นปวยมาไดหลายปแลว แตกอนเขายังดีๆ ทํางานไดก็ไมคอยไดนึกถึงแม แตพอปวยก็ไมพนตอง
แมดูแล เร่ืองเงินเรื่องทองที่รักษาตัวหลักๆ ก็ตองเอาจากนองสาว แตนองสาวก็ลูกเล็กๆ หลายคน
ตองดูแล ทําไงไดก็ตองดูกันไป นี่ปาก็ตองหวงเคาตลอด (ปามวยเกี้ย 2546)
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ปามะลิก็เปนอีกคนหนึ่งที่ชีวิตนอกจากกับงานนอกบานแลว หนาที่ในบานก็ไมเคยจะ
หลุดพนไปไหน อยางสามีปวยเนี่ยแมเลิกกันไปแลวแตพอชวงไมสบายเราก็ตองชวยดูแลจนกระทั่ง
ใกลจะเสียนั่นแหละ จากงานดูคนปวยพอลูกชายเริ่มมีเมียไดก็เอาละ บอกแลวเตือนแลววาใหคุม
กันไวกอนยังเด็กทั้งคู ทั้งลูกทั้งสะใภ เชื่อแมกันที่ไหน มีลูกก็ตองใหแมชวยเลี้ยง กับลูกสะใภก็
สงสาร ลูกชายก็ไมคอยเอาเรื่องเอาราวอะไร หลานเราก็เปนเด็กงอแงเสียดวย พอสะใภทํางานได
เราเลยตองออกจากงานมาดูแลหลาน ตอนนี้หลานโตไดสักพักมีเพื่อนมาชวนทํางานเราเลยไป
ทํางานดีกวา ใหลูกชายที่ไมไดทํางานเปนกิจจะลักษณะมาอยูกับลูกบาง (ปามะลิ 2546)

สําหรับกรณีที่ไมตองรับผิดชอบเร่ืองราวภายในบานนักก็จะเปนกลุมผูสูงอายุ ดังเชน
ยายตุมซึ่งอยูกับลูกชายที่ยังไมแยกครอบครัว และหลานชายสองคน เร่ืองหุงหาบอยครั้งยายตุมก็
จะทําของตัวเอง ซื้อแกงถุงบาง กินก็ไดหลายมื้อ มีลูกชายที่ยังไมแตงงาน และชวงนี้วางงานคอย
ชวยดูแล ยายตุมวา ชวงนี้ลูกชายไมไดทํางานก็คอนขางจะอยูบานบอย ถาอยูบานก็จะทําโนนทํานี่
ทั้งวัน กับขาวกับปลาอะไรนี่ลูกชายทําได เคยไปอยูกับนาชวยงานเขาก็ตองดูแลตัวเองอยูแลว
(ยายตุม 2546) หรือกรณีซิ้มบวย โกวเตียง ปาคิด ซึ่งเปนผูสูงอายุและมีลูกหลานคอยดูแล เปนตน

จะเห็นไดวาในเรื่องของบทบาทในงานบานสําหรับตลาดบางเขน ก็ยังถูกจัดวางใหเปน
บทบาทหลักของผูหญิง แมบทบาทการทํามาหากินของผูหญิงจะมีควบคูไปกับชายอยางไมยิ่ง
หยอนก็ตามในตลาดบางเขนไมพบกรณีการมีแมบาน คนรับใชในบานที่จะชวยแบงเบาภาระ นอก
จากการจางเลี้ยงเด็กรายวัน แตมีเพียงไมกี่ราย  บทบาทของงานบานที่เรียกรองเวลาจากผูหญิง
มากที่สุดก็คือบทบาทในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุตรที่ยังเล็ก ซึ่งทางออกในการแก
ปญหาคือ การหาผูชวยซึ่งมักไดแก พี่นอง หรือแม ซึ่งยิ่งตอกย้ําใหภาพความเปนหญิงที่ผูกติดกับ
งานบานชัดเจนขึ้น  สวนบทบาทในงานอื่นๆ กลาวไดวาความรับผิดชอบหลักตกเปนภาระของผู
หญิงเชนกัน เชน การอบรมสั่งสอนบุตร การดูแลบุตรในทุกๆ ดาน สําหรับงานอื่นๆ เชน การทํา
ความสะอาด การจัดเตรียมอาหารยังคอนขางเปนงานที่ยืดหยุน บางมีบุตรหลานในวัยแรงงานเขา
มารวมรับผิดชอบ หลายๆ คร้ังเรื่องอาหารใชการซื้อหาแทนการจัดเตรียมดวยตนเอง อยางไรก็ตาม
ผูหญิงยังรูสึกวางานบานเปนงานในความรับผิดชอบของผูหญิงซึ่งแมจะเหนื่อย และทําใหหมด
เปลืองเวลา แตผูหญิงก็จะไมรูสึกวางานบานเปนงานที่ไมมีคุณคาแตอยางใด

ผลกระทบจากการพัฒนาตอผูหญิงตลาดบางเขน
หากจะพิจารณาการพัฒนาอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม รวมไป

ถึงสภาพแวดลอมตางๆ ในรอบศตวรรษที่ผานมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการพัฒนาที่ทําให
กรุงเทพฯเปนเมืองที่เติบโตอยางไมหยุดยั้ง   ดังที่ไดกลาวถึงและนําเสนอขอมูลใหเห็นในบทกอนๆ
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ทั้งในสวนของภาพรวม และสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนขนาดเล็กอันเปนสวนหนึ่ง
ของเมือง เชนตลาดบางเขนแลวก็จะพบกับคําถามที่วาผูหญิงไดอะไร สูญเสียอะไรจากการพัฒนา
หรือขอสงสัยประการสําคัญเพื่อทําความเขาใจกับวิถีชีวิตของผูหญิงในเมืองก็คือ  ผูหญิงที่อยูใน
เมืองเหลานี้ดําเนินชีวิตเชนไร ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมอันเนื่อง
มา จากการพัฒนาหรือไม อยางไร การเผชิญกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นผูหญิงมีการปรับตัวตอ
สถานการณที่เกิดขึ้นหรือไม อยางไร

ขอสังเกตโดยทั่วไปจากงานศึกษาที่กลาวถึงการพัฒนากับผูหญิง มักพบขอเสียเปรียบที่
ผูหญิงไดรับจากนโยบายการพัฒนา กลาวคือทามกลางความเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมือง วิถีชีวิต
ที่ผูกติดกับอุตสาหกรรม ธุรกิจสงออก การคาและภาคบริการที่เอื้อตอกลุมทุนระดับใหญ ซึ่งเรื่อง
เหลานี้เปนเรื่องที่ออกหางจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของผูหญิง ดังนั้นจึงพบวาผลกระทบจากการพัฒนา
คือการที่ผูหญิงมีโอกาสนอยกวาผูชายในทุกๆ ดาน เชน ดานการศึกษา การเขาสูอาชีพ และรายได
ที่ดี รวมไปถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ ที่สําคัญเชนแหลงทุนที่จําเปนทางเศรษฐกิจ เปนตน  การที่
ผูหญิงขาดโอกาสในดานตางๆ ดังกลาวไดนําไปสูวิถีชีวิตที่ไดรับผลกระทบของผูหญิง กลาวคือเมื่อ
ผูหญิงไมไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อไปสูความสอดคลองตองการ ตามวิถีการพัฒนาแบบ
ใหมที่เรียกรองผูมีการศึกษาสูง อาชีพที่ดีซึ่งตองใชทักษะแบบใหม ทําใหเปนการละทิ้งองคความรู
แบบเดิมของผูหญิง การทําใหงานที่อยูในขอบเขตของผูหญิง เชน งานบาน การดูแลครอบครัว เปน
งานที่ไรทักษะ ไรความหมาย ทําใหผูหญิงที่เขาสูตลาดแรงงานแบบใหมที่ตางไปจากวิถีชีวิตเดิมที่ผู
หญิงเคยเปนนั้นไมมีทางเลือกใดนอกจากเขาไปเปนแรงงานรับจางที่ถูกเรียกวา เปนแรงงานที่ไร
ทักษะ ขาดสวัสดิการที่จําเปน  ไดรับคาตอบแทนในระดับตํ่า ซึ่งไมสอดคลองตองกันกับความรับ
ผิดชอบทางเศรษฐกิจที่ผูหญิงตองแบกรับไมแตตนเองยังรวมไปถึงครอบครัว

จากขอสังเกตจากงานตางๆ ที่กลาวถึงผูหญิงกับการพัฒนาเชนนั้น นํามาสูการทําความ
เขาใจกับ ผลกระทบจากการพัฒนาที่มีตอผูหญิงตลาดบางเขนในขอบเขตคําถาม คําตอบที่วา
ความเปนหญิงเปนชายมีผลตอโอกาสในดานตางๆ เชน โอกาสทางการศึกษา อาชีพ รายได ตอผู
หญิงจริงหรือไม และหากผูหญิงเปนผูขาดโอกาสในดานตางๆ เหลานั้น ผูหญิงไดดําเนินชีวิตไป
อยางไร ผูหญิงตองแบกรับตอผลกระทบเหลานี้อยางไร  และผูหญิงมีวิธีการดําเนินการจัดการ
อยางไรตอชีวิตตนเอง

จากการเก็บขอมูลในชุมชนตลาดบางเขนพบขอสังเกตที่สามารถตั้งเปนประเด็นได ดังนี้
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การอพยพเขาเมืองของผูหญิง
การพัฒนาประเทศที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสราง ทั้งจากการมุงเนน

การพัฒนาทางดานเกษตรกรรมมาสูการสงเสริมอุตสาหกรรม การขยายตัวของธุรกิจทั้งภาคการ
ผลิตและบริการ ความเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอม การดูดซับทรัพยากรจากชนบทมาหลอ
เลี้ยงเมือง การทําใหพื้นที่เมืองขยายตัวเพื่อรองรับกับการพัฒนาประเทศดังกลาว  ลวนแลวแตเปน
เงื่อนไขที่ดึงผูหญิงออกมาจากสังคม วัฒนธรรมดั้งเดิมมาสูพื้นที่เมือง เพื่อเขาสูตลาดแรงงาน และ
ดูเหมือนวาตลาดบางเขนก็เปนอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งชุมชนเติบโตขยายตัวมา เพื่อรองรับกับความเปลี่ยน
แปลงเหลานั้น นอกจากการเติบโตขึ้นจากการขยายตัว การเพิ่มประชากรของคนในตลาดบางเขน
ดั้งเดิมแลวก็จะพบวาแมไมไดเกิด มีภูมิลําเนาที่ตลาดบางเขนตั้งแตวัยเด็ก แตทวาในหลายๆ กรณี
ตลาดบางเขนก็เปนพื้นที่สําหรับการตั้งตนใชชีวิตนอกบานนอกกรอบของสังคม วัฒนธรรมดั้งเดิม
วิถีชีวิตของผูหญิงตลาดบางเขนหลายคนสะทอนถึงเรื่องราวของผูหญิงกับการพัฒนาไดเปนอยางดี 
ประการแรกก็คือการอพยพเขาเมืองโดยมีเปาหมายคือ การเขามาหางานทําในเมือง ดงัที่จะพบวา
ผูหญิงหลายคนในตลาดบางเขนไมใชคนในตลาดบางเขนแตดั้งเดิม แตเปนผูอพยพยายถิ่นมาจาก
หลากหลายที่เพื่อเขามาสูโอกาสในการทํางานหารายได สวนใหญจะเขามาตั้งแตอายุยังนอย จบ
การศึกษาเพียงประถม เขามากับญาติ คนรูจัก  เชน ปาดาวเรืองเดิมอยูนครปฐม ยายจากบานไป
ชวยงานบานญาติ เขากรุงเทพฯ เพื่อมาหางานทํากับคนรูจักตั้งแตอายุประมาณ 12 ป เปล่ียนงาน
มาหลายงานทั้งงานเย็บหนังในโรงงานรองเทา ทํางานกอสราง และสุดทายงานพนักงานทําความ
สะอาด  นางกิมเลี้ยงเปนคนราชบุรีเขามากรุงเทพฯ เพื่อหางานทําตั้งแตยังรุนๆ เชนกันเริ่มงานที่
รานอาหารและอยูมาจนกระทั่งปจจุบัน

การอพยพเขามาสูการเปนแรงงานรับจางไรทักษะในตลาดแรงงานที่กรุงเทพฯทางเลือก
ของผูหญิงในการเลือกงานนั้นถูกจํากัดโดยเงื่อนไขตางๆ คือ

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได กับความเปนผูหญิง
เนื่องจากขอมูลในเรื่องของระดับการศึกษานั้น เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่สัมพันธกับงาน

อาชีพ และเกี่ยวโยงไปถึงรายได   ซึ่งนั่นก็หมายถึงโอกาสในชีวิตที่ดีกวา ซึ่งเมื่อนํา   ความเปนหญิง
ความเปนชายเขาไปพิจารณารวมดวยแลวก็จะพบวา ผูหญิงไดรับโอกาสดังกลาวไมเทาเทียมกับผู
ชาย

จากการพิจารณาขอมูลประวัติชีวิตผูหญิงที่ตลาดบางเขน ในการศึกษาครั้งนี้ ไดรับคํา
ตอบที่วา ผูหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษานอยกวาผูชาย  ดวยเงื่อนไขบางประการที่สําคัญคือ คา
นิยมที่สงเสริมใหลูกชายไดเรียนมากกวาลูกสาว และการใหลูกสาวเปนผูแบกรับภาระตางๆ ภายใน
บานโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลูกสาวที่เปนคนหัวป  ซึ่งนั่นเปนปจจัยสําคัญที่ผูกโยงใหผูหญิงมี
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โอกาสในเศรษฐกิจภาคทางการนอยกวาผูชาย และหมายถึงรายไดที่ต่ํากวาดวยเชนกัน  คําตอบดัง
กลาวนี้เปนไปในทิศทางเดียวกับงานการศึกษาอื่นๆ ที่กลาวถึงผูหญิงในโลกที่สามวา ผูหญิงไดรับ
การศึกษาในระดับที่ต่ํากวาผูชายในประเทศโลกที่สามโดยสวนใหญ เพราะผูหญิงตองอุทิศตัวให
กับงานบาน (domestic sphere) และอคติที่ลําเอียงใหโอกาสทางการศึกษาตอผูชายมากกวาผู
หญิง (Momsen, Janet Henshall 1991 : 37)

ขอมูลในดานระดับการศึกษาของกลุมผูหญิงที่นี่หากนําเสนอภาพของผูหญิง ในแตละ
ชวงรุนก็จะพบวาทั้งในรุนหาสิบปข้ึนไป และในรุนสี่สิบปข้ึนไปสวนใหญจะไดรับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ขณะที่กลุมผูหญิงอายุราว 20 ปข้ึนไปจะไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือ
เลือกเรียนในสายพาณิชยการเปนสวนใหญ อาจจะมีบางสวนที่ไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผูชายในแตละชวงรุนเดียวกันก็จะพบวาความเปนชายหรือหญิงมีสวนสําคัญ
ตอการไดรับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัย 40 ปข้ึนไป

ในกลุมผูหญิงที่อายุ 50 ปข้ึนไป ซึ่งสวนใหญจะไดรับการศึกษาไมเกินระดับช้ันประถม
ศึกษานั้น ความเปนผูหญิงนาจะเปนสาเหตุสําคัญหนึ่งที่ทําใหผูหญิงไมไดเขารับการศึกษาใน
ระบบ เนื่องจากคานิยมในสมัยนั้นยังไมนิยมสงเสียใหบุตรหลานร่ําเรียนสูงเทาไรนัก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับผูหญิง  ดังที่ผูหญิงในรุนนี้บางทานพูดถึงชีวิตตนเอง

โกวเตียง แมคาที่เคยกลาวถึงยอนเลาถึงชีวิตในวัยเด็กใหฟงวา ชั้นนะเกิดที่เมืองจีน เขา
มาประเทศไทยกับอาโกวตั้งแตเด็กๆ ยังไมคอยรูความเลย จําไมไดแลววาตอนเขามาแลวไปอยูที่
ไหนมาบางกอนมาอยูตลาดบางเขน แตเขามาอยูตลาดบางเขนก็ตั้งแต 7 – 8 ขวบโนนแลว ตอน
นั้นอยูบานก็ชวยอาโกวเลี้ยงนอง ไดเขาเรียนดวยเรียนที่โรงเรียนวัดนี่แหละ (วัดเทวสุนทร) เรียนได
ปอเทาไหรก็จําไมได แตไมจบ สมัยกอนไมสนใจเรียนกันหรอก ตอนเรียนอยูก็ชวยโกวขายของไป
ดวย เรียนไดไมเทาไหรก็ออกมาขายของเต็มตัว สมัยกอนอยูไดโดยไมตองเรียนสูงเทาไหร ตางกับ
สมัยนี้มีลูกหลานตองสงใหเรียนสูงๆ  (โกวเตียง 2546)

ปาคิดเปนหญิงโสด บานอยูหัวตลาดเกือบจะปากทางเขาชุมชน อายุรุนใกลๆ โกวเตียง
แกออนกวากันไมเทาไร ปาคิดยอนประวัติเกี่ยวกับการเรียนหนังสือของตนเองวา ที่บานมีพี่นองกัน
หลายคน ตั้ง 9 คน สวนใหญเรียนมากเรียนนอยไดเรียนกันหมด มีตัวเองคนเดียวที่ไมไดไปเรียน
เนื่องจากพิการคือขามันไมเทากันตั้งแตเกิด เดินไปไหนก็ลําบาก เดินมากๆ ก็จะปวดขา พอแมก็จะ
ใหชวยดูแลบาน ชวยเลี้ยงนอง นองสาวคนทายๆ ก็จะไดเรียนกันสูงๆ ทํางานทําการกันดีๆ ยาย
ออกไปอยูที่อ่ืนกันหมดแลว บานที่อยูตอนนี้ก็เดิมเปนของพอแมตกทอดมาถึงพี่ชายและหลาน
ตอนนี้ก็อาศัยอยูกับหลาน เพื่อนของหลาน ชวยดูแลบานใหไมคอยไดออกไปไหน (ปาคิด 2546)
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การไดรับการศึกษาของคนในชวงรุนนี้ นับไดวาสวนใหญผูชายจะไดเขารับการศึกษาใน
ระบบมากกวาไมวาจะเปรียบเทียบจากขอมูลประวัติครอบครัวเดิมคือในหมูพี่นอง หรือเปรียบ
เทียบกันระหวางชายหญิงที่เปนสามีภรรยากัน เชน ปาคิดกับพี่ๆ นองๆ โกวเตียงกับสามี หรือกรณี
ตัวอยางอีกรายหนึ่งคือ ยายตุมกับสามี

ยายตุมเลาถึงชีวิตตัวเองในวันวานวา ยายเปนคนกรุงเทพฯ นี่แหละ เกิดที่บางซื่อสมัย
กอนยังเปนที่นาที่สวนอยูเลย ตอมาที่บางซื่อถูกหลวงเวนคืนมาเปนสวนจตุจักร พอยายเลยตอง
ขายที่เวนคืนใหหลวงไปแลวมาซื้อที่อยูแถวเกษตร ตอมามีการสรางมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตรพอ
ยายเลยตองขายที่อีกครั้ง แตกอนที่บานยายยังอยูแถวเกษตร ยายยังเคยเอาควายมาเลี้ยงที่ตลาด
บางเขน บริเวณริมทางรถไฟ สามียายเปนคนตลาดบางเขนก็มาเจอกัน สามียายยังมาชวยเลี้ยง
ควายเลย เขาทํานาไมเปนที่บานแมเขาขายของ ยายเรียนแคซักปอ 1 สามียายเรียนสูงกวานั้นจํา
ไมไดวาเรียนถึงไหน แตเขาก็ทํางานรับราชการเปนทหารยศจา ขณะที่ยายเลิกทํานามาขายของ
เลี้ยงลูก (ยายตุม 2546)

จะเห็นไดวาชีวิตของผูคนสมัยนั้นหากเปรียบเทียบกันระหวางหญิง ชายจะพบวา ผูชาย
ไดรับโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษาสมัยใหมมากกวาผูหญิง แตความแตกตางหรือระยะ
หางทางการศึกษาระหวางหญิงชายยังมีไมมากนัก แตก็เร่ิมจะเห็นภาพของการเขาสูอาชีพที่แตก
ตางกัน เชน ชายเขาสูงานในระบบ ที่เห็นไดในกรณีตลาดบางเขนก็คือการเขารับราชการ ดังกรณีพี่
ชาย ของปาคิด สามีโกวเตียง และปาตุม ขณะที่ผูหญิงก็จะเลือกทํางานที่คุนเคย และมีความยืด
หยุนในเรื่องเวลาซึ่งโยงใยไปถึงการดูแลครอบครัวเชนการคาขาย ซึ่งก็ดูจะสอดคลองกับพัฒนาการ
ดั้งเดิมของชุมชนตลาดบางเขน ซึ่งเคยเปนตลาดการคาที่สําคัญในละแวกนี้

ความแตกตางของระดับการศึกษา และลักษณะงานอาชีพระหวางหญิงชายกลาวไดวา
ยังเปนในลักษณะเดิมคือ ผูชายมีโอกาสทางการศึกษามากกวา และเขาสูงานในระบบไดมากกวาผู
หญิง แตความแตกตางดังกลาวนั้นดูจะยิ่งมีความชัดเจนขึ้นกวาเดิมในกลุมคนรุนถัดมา คือรุนอายุ
40 - 50 ป

ปาติ๋ม ยอนใหฟงถึงชีวิตตั้งแตในวัยเด็กวา ปาติ๋มมีพี่นอง 6 คน 2 คนแรกคือปาติ๋มกับพี่
ชายเปนพี่นองพอแมเดียวกัน สวนนองอีก 4 คนเปนลูกของพอที่เกิดจากแมใหม พอแมแยกทางกัน
ตั้งแตปาติ๋มยังเด็ก โดยพี่ชายปาติ๋มถูกสงไปอยูกับลุง ปาติ๋มในฐานะของพี่สาวคนโตเลยตองดูแล
นองๆ แทนพอแม ทําใหโอกาสในการเรียนหนังสือของตนเองนั้นนอยกวาพี่นองคนอื่นๆ และทําให
ชีวิตลําบากกวาพี่นองคนอื่นๆ การมีโอกาสในการเรียนของนองๆ ทําใหนองๆ ของปาติ๋มมีอาชีพ
การงานที่มั่นคงกวา แตละคนทํางานเปนหลักเปนฐานรับราชการกันหมด รายไดความเปนอยูก็
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แตกตางกับปาติ๋ม จากที่ปาติ๋มไดเรียนหนังสือนอย ปาติ๋มเลยหันไปเอาดีทางดานเรียนเสริมสวย
เร่ิมจากเปนลูกมือตามรานกอน พอจะมีเงินทุนก็ไปเรียน เรียนและฝกจนชํานาญ ก็มองหาลูทางยึด
เปนอาชีพ รานเสริมสวยปาติ๋มนี้มาเปดตอนแตงงาน เงินที่ใชในการเปดรานซื้ออุปกรณก็เปนเงิน
จากการแตงงาน ปาติ๋มบอกตองตัดใจขายของหมั้นของแตงงานเอามาทําทุน แมจะเสียใจแทบรอง
ไห  สวนการงานทางดานสามีจะแตกตางกับปาติ๋ม ปาติ๋มบอกวาหากเทียบกันทางดานการเรียน
เขาไดเรียนสูงกวาปาติ๋ม รูสึกวาจะจบปวช.  ตอนนี้ก็เปนขาราชการอยูสํานักงานเขต (ปาติ๋ม 2546)

ปาดาวเรืองก็เปนอีกคนหนึ่งที่ไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ เพราะตองชวยงานพอแมทั้ง
การดูแลนองๆ และชวยพอแมเร่ืองเลี้ยงหมูไปพรอมๆ กัน ชีวิตปาดาวเรืองในวัยเด็กอยูที่นครปฐม
ปาดาวเรืองเลาวา ปามีพี่นองทั้งหมด 8 คน 2 คนแรกเปนผูชาย โดยปาดาวเรืองเปนคนที่สามแต
ถือวาเปนลูกสาวคนโต พี่ชายทั้งคูยังไดมีโอกาสเรียน อยางพี่ชายคนโตก็ไดเรียนจนจบมัธยมแปด
พี่ชายทั้งคูจะไปเรียนบางทํางานนอกบานบาง ไมตองสนใจงานในบานอะไรทั้งหมดยกใหเปนภาระ
ปาดาวเรือง  ทางดานชีวิตกับคูสมรสปาดาวเรืองเลาวา ลุงสามีปาดาวเรืองนั้นทางครอบครัวพอแม
แยกทางกันตั้งแตลุงยังเล็ก แตลุงก็ยังไดเรียนหนังสือกวาปา รูสึกจะจบสักม. 3 กระมัง แตฐานะ
ทางครอบครัวของลงุก็ไมไดรํ่ารวยอะไร สมัยหนุมๆ ลุงทํางานกอสราง มีอยูชวงหนึ่งที่ตองเลี้ยงลูก
ปาก็ชวยงานกอสรางอยูกับลุงเหมือนกัน แตงานกอสรางของลุงไดคาแรงเยอะกวาปาอยางเทียบ
กันไมติด เพราะงานของลุงเปนงานลักษณะเชิงชาง แตของปาเปนงานใชแรงงานซึ่งคาจางของผู
หญิงก็ไมมากอะไร ตอมาปาก็เลิกทํากอสรางไปทํางานเปนแมบานอยูหางสรรพสินคาแกวฟาแทน
แตชีวิตเดี๋ยวนี้ปาดาวเรืองหยุดดิ้นรนกับงานนอกบานแลว แตงานในบานตางๆ ก็ลวนแตเปนภาระ
จัดการของปาดาวเรืองทั้งสิ้น (ปาดาวเรือง 2546)

จะเห็นไดวาความเปนผูหญิงภายใตฐานะทางเศรษฐกิจ ที่อยูในระดับทั่วไป มีสวนเกี่ยว
ของกับโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงในกลุมที่เปนลูกสาวคนโต เนื่องจากความ
เปนผูหญิงนั้นผูกโยงกับภาระงานบานตางๆ การเปนแรงงานสําคัญสําหรับครอบครัว รวมไปถึงคา
นิยมแหงยุคสมัยที่การศึกษาไมมีบทบาทสําคัญตอการเลื่อนฐานะทางสังคม อยางเขมขนดังเชน
ปจจุบัน

เมื่อการศึกษาไดรับความสําคัญขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอบสนองตอ
ตลาดแรงงานที่เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม  และการบริการ โอกาสทางการศึกษา
ของคนรุนถัดมาจึงมีมากข้ึน การขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูหญิงจึงคอนขางเปดกวางขึ้น
ดังจะเห็นไดวากลุมนองๆ ของคนเหลานั้นเชน นองของปาติ๋ม ปาคิด ก็ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่
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เปดกวางขึ้น ทั้งดวยเงื่อนไขไมตองรับผิดชอบภาระงานบาน การเลี้ยงนอง การดูแลครอบครัวดังที่
พี่สาวเคยทํามา และการไดรับโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเลื่อนฐานะทางสังคม

เชนเดียวกับคนในวัย 30 ตนๆ เชนกรณีพี่นก หรือพี่รุง ภาพของการขาดโอกาสทางการ
ศึกษาจากความเปนเพศหญิงทั้งดวยเรื่องของคานิยมที่ไมสงเสริมใหผูหญิงเลาเรียน และภาระการ
รับผิดชอบในงานบานดูจะไมชัดเจนดังเชนคนรุนกอนอยางโกวเตียง ปาคิด ปาติ๋ม ปาดาวเรือง แม
พี่นกและพี่รุงจะไดเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปนระดับการศึกษาที่ยากแกการหางาน
ที่ไดรายไดสูงตามเงื่อนไขของตลาดแรงงานในปจจุบัน แตเร่ืองเลาของพี่นกและพี่รุงในเรื่องนี้ก็แตก
ตางจากเรื่องเลาของโกวเตียง ปาติ๋ม ปาคิด และปาดาวเรือง

พี่นกเลาถึงชีวิตตนเองวา ครอบครัวพี่นกพอแมแยกทางกันตางฝายตางมีครอบครัวใหม
พี่นกอยูกับพอ แมเลี้ยงและพี่สาวที่ตลาดบางเขน กับแมแมแยกไปมีครอบครัวใหมก็ยังติดตอกันมิ
ไดละทิ้ง ชีวิตในวัยเรียนพอ แมก็สงเสียใหเรียนตามกําลัง พี่สาวพี่นกเปนคนขยันเรียนก็เรียนจนจบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขณะที่พี่นกไปเรียนโรงเรียนมัธยมแถวดอนเมือง แตเปนคนไมคอยสนใจ
เรียนเทาไรนัก แตอาศัยวาชอบขายของ ก็จะขายของเล็กๆ นอยๆ อยูกับบานตั้งแตยังเรียนไมจบ
เมื่อจบชั้นมัธยมตนก็ยึดอาชีพขายของ มีครอบครัวและไมไดเรียนตออีก (พี่นก 2546)

สวนพี่รุงชีวิตในวัยเด็กที่สุราษฎรธานีเปนชีวิตที่สบายไมลําบากตามที่พี่รุงเลาวา พี่เปน
คนจังหวัดสุราษฎร อยูเกาะพงัน พอทําประมงออกทะเลหาปลา แมเลี้ยงลูก ดูแลบานเปนหลัก พี่รุง
มีพี่นองทั้งหมด 5 คน คนโตเปนผูชาย พี่รุงเปนคนที่ 2 นองๆ อีก 3 คนก็ผูหญิงหมด พี่รุงไดเรียนจน
ถึงชั้นม. 3 ชีวิตตอนนั้นไมตองดิ้นรนอะไรเลย เรียกไดวาไมตองรับผิดชอบอะไร ไมตองกลัวอด
เพราะมีทั้งพอ แมพี่นองญาติเต็มไปหมดที่จะใหความชวยเหลือ ตางกับชีวิตที่ตลาดบางเขนขณะนี้
ซึ่งมีลูกอีก 2 คนใหดูแลรับผิดชอบ (พี่รุง 2546)

ในกลุมเด็กสาวรุนหลังที่อายุประมาณ 20 ป ก็จะมีทั้งที่อยูในระหวางการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาบางก็ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เชน รามคําแหง สถาบันราชภัฎ บางรายก็จะทํางาน
พิเศษควบคูไปกับการเรียน เชน ลูกสาวพี่นอยลงเรียนรามคําแหงไว แตไมคอยไดมีโอกาสไปเรียน
มากนัก เนื่องจากทํางานพิเศษเปนผูชวยอาจารยในหองแลปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางก็มหาวิทยาลัยเอกชนในละแวกใกลเคียง เชน ศรีปทุม หอการคาไทย ซึ่งพอแมในรุนหลังมีบุตร
นอย และเห็นความสําคัญของการศึกษาก็จะพยายามสงใหรํ่าเรียนตามกําลัง ความสามารถทาง
เศรษฐกิจของพอแม และความใสใจทางการศึกษาของบุตร

กลุมสาวๆ ที่กลาวถึงนี้ไมเพียงแตกลุมที่อยูในการศึกษาตามระบบเทานั้น ยังมีบางสวน
ที่เรียนจบแคเพียงในระดับมัธยม ซึ่งมีทั้งที่เขาสูตลาดแรงงาน เปนคนงานในภาคเอกชนตามบริษัท

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128

หางรานตางๆ บางก็ชวยงานคาขายเล็กๆ นอยๆ ของครอบครัว บางก็อยูชวยดูแลบานขณะที่ยังไม
สามารถหางานทําได

การพัฒนากับการละทิ้งผูหญิง
จากการศึกษาวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของผูหญิงในตลาดบางเขนก็จะพบวา วิถีชีวิตของผู

หญิงตลาดบางเขนเปนภาพสะทอนถึงการดําเนินชีวิตของผูหญิงทั่วๆ ไป ที่ส่ังสมองคความรู มี
ประสบการณการเรียนรูที่จะดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจคือการเลือกประกอบอาชีพจากสิ่งรอบๆ ตัว
ซึ่งในกรณีของผูหญิงก็คือขอบขายพื้นที่ของครอบครัว ชุมชน ดังที่ผูหญิงกลุมที่เติบโตขึ้นมาที่ตลาด
บางเขนสวนใหญเลือกที่จะประกอบอาชีพคาขาย อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางสังคมที่ผานมา
ของตลาดบางเขน ซึ่งเคยเปนชุมชนทางการคา  ที่เจริญรุงเรือง  การเลือกประกอบอาชีพ    ทางการ
คาของผูหญิงไมเพียงแตเพราะการเติบโตขึ้นมาพรอมๆ กับความเปนตลาดทางการคาของตลาด
บางเขนเทานั้น แตยังเพราะเปนทางเลือกที่สอดคลองตอชีวิตผูหญิงในแงที่วาอาชีพคาขายเปน
อาชีพที่ไมข้ึนกับเงื่อนไขทางการศึกษาที่ผูหญิงในรุนหนึ่งการศึกษามิไดมีบทบาท ตอการดําเนิน
ชีวิต ผูหญิงสามารถที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการคาขายได และทางเลือกที่สอดคลองตอชีวิตผู
หญิงอีกประการที่สําคัญคืออาชีพคาขายยังสอดคลองตอความเปนผูหญิง ที่ตองรับผิดชอบดูแล
งานในขอบขายของงานบานดวย  อยางไรก็ตามการคาขายรายยอยของผูหญิงตลาดบางเขนก็ได
รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปทั้งในสวนของตลาดและกลุมผูบริโภค

ไมใชเพียงแตกลุมแมคาซึ่งสวนใหญเปนคนดั้งเดิมที่ตลาดบางเขนเทานั้น ผูหญิงตลาด
บางเขนอีกกลุมหนึ่งที่สําคัญคือ กลุมที่เขาสูตลาดแรงงานซึ่งขยายตัวพรอมๆ กับการกลายเปน
เมืองของกรุงเทพฯ ที่ผานมา ผูหญิงเขามาสูตลาดแรงงานแบบใหม ในฐานะแรงงานที่สําคัญตอ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตางๆ อยางไรก็ตามดูเหมือนวาการเขา
ไปสูตลาดแรงงานดวยประสบการณความรูแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งงานประเภทงานบาน
การดูแลครอบครัวของผูหญิงทําใหผูหญิงถูกผนวกใหเขาไปสูลักษณะงานดังกลาว เชน งานโรง
งานเย็บผา งานแมครัว งานพนักงานทําความสะอาด ซึ่งลักษณะงานเหลานี้ดวยขอกลาวอางวา
เปนงานของผูหญิงอยูแลว เปนงานซึ่งไมถูกยอมรับวาเปนงานสําคัญ ในปจจุบันยังถูกจัดใหอยูใน
กลุมงานที่ไรทักษะ เปนงานที่เรียกรองการทํางานหนักของผูหญิงโดยไมตอบแทนดวยสวัสดิการ
หรือรายไดการจางงานที่ดี ดังที่ไดยินเสมอวา การเติบโตของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมในปจจุบันเปน
ความเติบโตอยูบนการกดขี่ผูหญิง
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ผลกระทบจากการไลรื้อที่อยูอาศัยตอผูหญิงตลาดบางเขน
ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยเปนปญหาสําคัญตอวิถีชีวิต ของผูหญิงในชุมชนแออัด

เนื่องจากความมั่นคงในที่อยูอาศัยนั้นเกี่ยวพันกับความมั่นคงในชีวิตดานอื่นๆ ทั้งความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงในเรื่องกลุมทางสังคม  ในขณะที่นิยามของชุมชนแออัดสําหรับบุคคล ภาย
นอกคือ ความแออัด พื้นที่ซึ่งเปนแหลงเสื่อมโทรม มีความไมปลอดภัย ไมเหมาะแกการอยูอาศัย
แตสําหรับคนตลาดบางเขนแลว ตลาดบางเขนคือ บานซึ่งเปนทั้งที่อยูอาศัย เปนพื้นที่ในการดํารง
ชีวิตของครอบครัว เปนพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนพื้นที่ซึ่งมีความคุนเคย มี
กลุมเพื่อน กลุมทางสังคมตางๆ ดังนั้นเมื่อการไลร้ือเกิดขึ้นที่ตลาดบางเขน จึงมีคําถามวาเกิดผล
กระทบอะไรขึ้นตอคนตลาดบางเขน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูหญิงซึ่งมักตองผูกโยงตัวเองใหอยูกับ
กิจกรรมตางๆ ในขอบเขตของบานมากกวาผูชาย

ในประเด็นแรกจะเปนการบอกถึงความรูสึกตอตลาดบางเขนของผูคนในนั้น และจะ
กลาวถึงผลกระทบและการปรับตัวในลําดับตอไป

ตลาดบางเขน ในฐานะพื้นที่แหงชีวิต
เมื่อผูศึกษาบอกเลากับผูคนในตลาดบางเขนวามาศึกษา เกี่ยวกับเร่ืองราววิถีชีวิตของ

คนในตลาดบางเขนดวยทราบวาชุมชนนี้เคยมีการไลร้ือที่อยูอาศัยมาแตเดิม จึงตองการทราบวา
จากการไลร้ือที่อยูอาศัยนั้นไดนําความเปลี่ยนแปลงใดๆ มาสูคนตลาดบางเขนหรือไม

ดวยประเด็นคําถามดังกลาว ก็จะมีเสียงเลาเรื่องราวตางๆ ของตลาดบางเขนใหผูศึกษา
ฟง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่เกิดและเติบโตขึ้นในตลาดบางเขน ผูสูงอายุในตลาดบางเขนซึ่งอยู
และเห็นความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งตัวตลาดบางเขนเองและชุมชนรอบขาง ทั้งเร่ืองราวในอดีต
สมัยที่ตลาดบางเขนยังใชคลองสัญจร มีโรงสี มีเรือ เคยมีโรงฝน พื้นที่ขามคลองไปเปนสวน เปนปา
สะแก สมัยถัดมาไดมีคนเพิ่มข้ึน ทั้งบานเดิมๆ ที่พอลูกโตก็ขยายตอเติมกันออกมาเชาที่ปลูกบาน
ใหม บานไหนมีทุนก็สรางบานใหคนขางนอกเชาจนกระทั่งตลาดบางเขนเต็มไปดวยบานคน

นอกจากลักษณะทางกายภาพที่เปนภาพสะทอนชุมชนคนจีนหองแถวริมคลอง เชนดัง
ชุมชนริมน้ําดั้งเดิมที่นับวันจะเปนภาพที่เลือนหายไปแลว ส่ิงที่เลือนหายไปในความจริงแตยังอยูใน
ความทรงจําของผูคนตลาดบางเขนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงก็คือ ภาพกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ตลาดบางเขน เชน ภาพการคาในตลาดเขียงหมู กระจาดผัก รวมไปถึงรานทอง รานรวงตางๆ ภาพ
ของตลาดรานคายังหมายถึงสภาพการทํามาคาคลอง ไมเพียงแตเทานั้นภาพของผูคนมากมาย
บานนั้นบานนี้ยังหมายถึงกิจกรรมที่ทํารวมกัน ดังที่บางทานเลาวาสมัยกอนงานเยอะ แจกซองกัน
บอย มีงานตางๆ ผูคนก็เยอะการคาขายก็คึกคัก กิจการตางๆ ก็มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีตามไปดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



130

จะเห็นไดวาขึ้นชื่อวาบานแลวมีความหมายตอมนุษยทุกกลุมทุกเพศ เพราะบานเปนทั้ง
ที่อยูที่อาศัย เปนที่พักผอนพักพิงของทุกชีวิต เปนพื้นที่ทางสังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
ตลาดบางเขนยังหมายถึงแหลงทํามาหากิน เปนเรื่องของปากทองของครอบครัว ส่ิงที่สะทอนความ
รูสึกนี้คือคําบอกเลาจากคนในตลาดบางเขนหลายคนที่วา เนี่ยคนแกๆ นะยายออกไปแลว ขาววา
ไปแลวอยูไดไมนานก็ตายกันไปเยอะเลย เดี๋ยวคนนั้นมา คนนี้มาบอก ตายไปแลว ลูกหลานมาเรียก
ใหไปงานศพ ตอนที่อยูดวยกันก็ยังเห็นแข็งแรง ไมคิดวาจะเปนอะไรกันไปเร็วขนาดนี้

อยางเชนเรื่องเลาของยายตุมซึ่งเห็นตลาดบางเขนมาตั้งแตสาวๆ เร่ิมชีวิตแตงงานสราง
ครอบครัวก็ที่นี่ เลาถึงชีวิตตนเองที่ตลาดบางเขนวา หลังจากที่พงษเพชรมาไลยายก็ยังไมไปไหน
บานยายอยูริมคลองตรงนี้ แตกอนใครไปใครมา บานใกลๆ นี่รูจักกันหมด สมัยกอนนี้ดี ยายอาศัย
บานเปนที่ขายของดวย เลี้ยงลูกไปดวย ปลอยใหตาออกไปทํางาน  ลูกยายเลี้ยงงายทุกคน ปลอย
ใหเลนแถวนี้ไมตองกลัวอะไรเลย เรียนก็โรงเรียนวัดตรงปากทางเขาตลาดบางเขนเดินแคนี้เอง พอ
พงษเพชรมาไล บานใกลๆ กันก็มารํ่าลา ที่ขางในของพงษเพชรเขามาเอาไปหมดอยูไมไดแลว พวก
ที่เขามาเชาอยูก็จะไปกอน อยางพวกผูหญิงที่มาทํางานละแวกนี้ รูจักๆ กันมาเชาบานอยู จะไปก็
มาบอกกับยายวา ยาย หนูไปแลวนะ  ยายยังตอบกลับไปเลยวา ไปแลวเหรอ แลวแวะมาเยี่ยมบาง
นะ ทุกวันนี้ตลาดบางเขนบรรยากาศเงียบลงไปกวาเดิมเยอะ ยายเลิกขายของแลว อยูบานซะสวน
ใหญ อยูเฉยๆ บาง บางวันก็เก็บกวาดบานบาง มียายแกๆ จากบางบัวลองเรือเอาเศษไมมาขาย
นานๆ ที ยายก็ซื้อไว เอามาผาเปนซี่เล็กๆ ไวทําฟน เอาไวใชเองบาง ขายใหลูกสาวยายบาง ลูกสาว
ยายเขาปงไกขายหนาบาน สวนยายเอาไวใชหุงตมทํากับขาว ยายใชเตาถานทํากับขาวมาแตไหน
แตไรแลว เตาแกสยายใชไมเปนหรอก ใชเตาถานนะสบายดี แตลูกยายเขาวาเรื่อยวาควันไฟมัน
เหม็น ไปเหม็นติดเสื้อผาของพวกเขาหมด แตยายวามันไมเหม็นหรอก เขาบนแตเขาก็ตามใจแม
ติดเตาหุงตมทํากับขาวไวกินในบานบาง เอาไวใสบาตรบาง มีพระมาเดินบิณฑบาตอยูหนาบานนี่
แหละ ชวงนี้มีอยูองคหนึ่งมาจําวัดอยูที่วัดเทวสุนทรนี่ ชวงนี้ทานไมคอยมาเพราะทานกลับไปวัดที่
ตางจังหวัดที่ทานเคยบวชอยู นี่ถาบานถูกไลอีกทีนึงก็ไมรูจะเอายังไง ไปอยูแฟลต คอนโดสูงๆ ยาย
ก็ไมสะดวก (ยายตุม 2546)

เนื่องดวยตลาดบางเขนมีความหมายตอผูอยูอาศัยดังกลาวเมื่อการไลร้ือเกิดขึ้น ส่ิงที่สง
ผลกระทบตอผูคนตลาดบางเขนจึงมีดังตอไปนี้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอผูหญิง
ดังที่กลาวไวแตตอนตนวาดวยผูหญิงตลาดบางเขนนั้น มีทั้งกลุมที่ประกอบอาชีพแมคา

อันเปนอาชีพที่สอดคลองกับความเปนตลาดบางเขนมาแตดั้งเดิม และกลุมที่ประกอบอาชีพแรง
งานรับจางตางๆ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐซ่ึงกอนหนาที่จะเกิดการไลร้ือนั้นมีความหลาก
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หลายทางฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวาปจจุบัน มีสัดสวนครอบครัวที่คอนขางมีฐานะสูงกวาใน
ปจจุบัน การรื้อยายครอบครัวออกไปของคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจนั้นคงไมไดรับผลกระทบ
กระเทือนอะไรนักทางดานเศรษฐกิจ นอกจากความรูสึกผูกพันแตเดิมที่ทําใหเกิดความรูสึกทาง
ดานจิตใจ เชนความรูสึกใจหาย ความคุนเคยที่มีมาแตเดิมเมื่อยายออกไปก็เร่ิมจะลดลง บางก็จะ
กลับมาตลาดบางเขนชวงที่มีงานประจําป บางก็คอยๆ หางหายไป

อยางไรก็ตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลาวไดวาเกิดขึ้นกับผูหญิงมากกวาผูชายก็
เนื่องมาจากผูหญิงสวนใหญเลือกประกอบอาชีพคาขาย ดังที่กลาวถึงสาเหตุขางตนของความสอด
คลองกับชีวิตผูหญิงคือเปนอาชีพที่ใชประสบการณการเรียนรูแตดั้งเดิมของตนเอง การไดดูแล
ครอบครัวไปพรอมๆ กัน ขณะที่ผูชายของครอบครัวสวนใหญเลือกงานอาชีพนอกบาน

เมื่อการไลร้ือเกิดขึ้นสิ่งที่ผูหญิงตองพะวงนั้นก็มีหลายประการ เร่ืองที่ตองคิดประการ
แรกก็คือ การหาบาน หาที่อยูอาศัยใหม ซึ่งหลายทานพูดวาชวงนั้นมีนายหนาเรื่องที่ เร่ืองบานจัด
สรรเขามาเยอะมาก ซึ่งนอกจากผูคนที่ตลาดบางเขนจะมีความตองการในที่อยูอาศัยมากแลว ใน
ชวงปที่เกิดการไลร้ือนั้นยังเปนชวงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเติบโตเปนอยางมาก มีหลายรายที่พูดถึง
การตัดสินใจซื้อที่ดิน ซื้อบานในขณะนั้น  ซึ่งการซื้ออสังหาริมทรัพยนั้นตองใชทรัพยสินจํานวนมาก
หลายรายตองกูยืม สวนใหญสามีจะเปนผูกูเพราะมีหลักทรัพยค้ําประกันที่เปนหลักเปนฐานกวา
หลายรายกูเงินมาซื้อบานแลวตองปลอยใหบานหลุดจํานองไป เชน ปานอย บางรายซื้อที่ไวแลวก็
ยังคาราคาซังเปนปญหาตอการผอนสงจนกระทั่งทุกวันนี้ เชน ปาติ๋ม เปนตน  บางรายเมื่อถูกไลก็
ตองไปหาเชาบานอยู ตองตระเวนหาบานเชา กวาจะหาไดลงตัวเพราะไหนจะเรื่องคาเชา เร่ืองการ
ขนยาย เร่ืองขาวของตางๆ เร่ืองทําเลที่จะใกลที่ทํางานที่สุด รวมไปถึงการรับสงลูกไปโรงเรยีนดวย
เร่ืองเหลานี้ยอมกระทบตอหนาที่การงานรายไดทั้งสิ้น

ผลกระทบที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งตอผูหญิงตลาดบางเขนคือ ผลกระทบตออาชีพ ราย
ได ในกลุมแมคาตลาดบางเขนซึ่งมีหลายรายกลาวถึงรายไดที่ลดลงตั้งแตเกิดการไลร้ือ เชน บานเจ
ล้ังซึ่งแมขณะนี้ยังขายของชําอยูแตก็เปนสภาพรานที่ทรุดโทรมลง ปจจุบันสภาพการคาที่ยังคงอยูก็
เปนแตเพียงการคาขายเล็กๆ นอยๆ ที่ไมไดเปนรายไดหลักอีกตอไป เจล้ังพูดใหฟงบอยครั้งวา สมัย
นี้เทียบกันไมไดเลยกับสมัยกอน หลังจากไลร้ือคนหายไปเกินกวาครึ่ง แตกอนที่บานทําการคาเปน
หลักตั้งแตรุนพอรุนแม ที่บานมีกันแตลูกสาว พี่นองผูหญิงกันหลายคน ชวยๆ กันคาขายในบาน แต
กอนของขายในบานเยอะอะไรๆ ก็มี ไปซื้อของในกรุงเทพฯ ทําเลที่บานก็ดีอยูตรงหัวตลาดพอดีไม
ตองไปต้ังแผงที่ไหน ขายที่บานคนเขาออกตลอด ขนมซื้อมาเปนปบๆ เดี๋ยวนี้ที่บานแทบจะปดราน
เลยทีเดียว (เจล้ัง 2546)
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พี่นกก็เปนอีกคนหนึ่งที่คาขายมาแตไหนแตไร บานพี่นกถูกไลร้ือไปทําใหพอตองยาย
ออกไปอยูที่อ่ืนคือไปพักอาศัยอยูกับภรรยาใหมในบานพักเจาหนาที่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พี่สาวพี่นกก็แยกไปหาบานเชาอยูแถวที่ทํางาน  ครอบครัวพี่นกจากที่เคยอยูรวมกันที่บานพอพี่นกก็
ตองมาอยูรวมกันที่บานแมสามีซึ่งอยูริมคลองเจาของที่ดินไมสามารถอางสิทธิไดชัดเจน แตการเขา
มาอยูก็ตองคอนขางแออัดเพราะอยูกันหลายครอบครัว และสําหรับพี่นกก็ไมสะดวกสบายเทาบาน
ของตนเองที่เคยอยูมา  ไมเพียงแตเทานั้นการคาขายที่เคยพึ่งรายไดของตนเองแตไหนแตไรมาก็เร่ิม
ไมเพียงพอสําหรับการใชจาย  ตองอาศัยเงินจากเงินเดือนสามีมากข้ึน

ในสวนของกลุมที่เปนแรงงานรับจางนั้น อาจกลาวไดวาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจมี
นอยกวาเนื่องจากขณะที่กลุมที่เปนแมคาตองพึ่งพารายไดทางการคา จากผูคนในชุมชนซึ่งการไลที่
มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความเปลี่ยนแปลงดานรายไดดังกลาว  แตในสวนของกลุมหญิงที่เปนแรง
งานรับจางนั้นเรื่องรายไดไมไดรับผลกระทบเนื่องจากรายไดของกลุมแรงงานรับจางมาจากงาน
นอกชุมชน  แตผลกระทบเรื่องรายจายนั้นไมแตกตางกันกับกลุมแมคาโดยเฉพาะอยางยิ่งรายจาย
ในสวนที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวหาที่อยูอาศัยใหมในขณะที่ยังไมตัดสินใจวาจะไมร้ือยาย รายจายที่
ตองใชในการตอสูเรื่องการไลร้ือ เชน การไปขึ้นศาลเรื่องคดีความ การเรี่ยไรเงินที่จะมาใชในการ
เคลื่อนไหวครั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีหลายรายที่ตองจํายอมรื้อยายบานออกไปกอนที่จะกลับมาปลูก
ใหมอีกครั้งหนึ่งบนที่ซึ่งเคยวางลง หรือบางก็ตองยอมซื้อบานตอจากบางคนที่อยูริมคลองแลวพอ
จะมีลูทางไปหาซื้อบานใหม การตัดสินใจเชนนี้ก็เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถเขาถึงที่
อยูอาศัยในเมืองซึ่งมีราคาแพง อีกทั้งการยายก็ยิ่งทําใหคาใชจายในการทํางานเพิ่มมากขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการเดินทาง ยังไมรวมถึงระยะเวลาที่ตองสูญเสียไปในแตละวัน อีกทั้ง
หากตองไปอยูที่อ่ืนที่ทําใหระยะทางระหวางบานและที่ทํางานไกลกันมากขึ้นก็ยิ่งทําใหผูหญิงไม
สามารถจัดการภาระทั้งงานบานและงานนอกบานไดดังที่อยูในตลาดบางเขน

กลาวไดวาผลกระทบในเรื่องทางเศรษฐกิจคือการประกอบอาชีพ จํานวนรายไดของผู
หญิงเปนเรื่องที่เดนชัดจากการไลร้ือชุมชน เมื่อผูหญิงไดรับผลกระทบเรื่องอาชีพ รายได นําไปสูการ
พึ่งพิงสามีมากข้ึน และมีขอจํากัดมากขึ้นในเรื่องการจัดสรรรายได และคาใชจาย ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจเรื่องตางๆ ภายในครอบครัว

ผลกระทบทางสังคมตอผูหญิง
เร่ืองผลกระทบทางสังคมเปนการมองในเรื่องของเครือขายทางสังคม โดยพิจารณาที่

ขอบขายความสัมพันธการชวยเหลือวาจากการไลร้ือชุมชนที่ทําใหคนในชุมชนสวนใหญ ยายออก
ไปนั้นไดทําใหวิถีชีวิตของผูหญิงที่ยังคงอยูในชุมชนไดรับผลกระทบหรือไม อยางไร เนื่องจากผูที่
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อพยพออกไปนั้นสวนหนึ่งนาจะเกี่ยวของสัมพันธกับผูที่ยังคงอยู เชน เปนญาติ พี่นอง ซึ่งเคยอยู
รวมกัน เปนเพื่อนบานที่เคยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

จากงานศึกษาประเด็นผลกระทบทางสังคม ตอผูหญิงที่ยังไมร้ือยายออกจากชุมชน
ตลาดบางเขนพบวา การไลร้ือที่อยูอาศัยนั้นมิไดเปนเหตุปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูหญิงตองสูญเสีย
เครือขายความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจที่เปนตัวเงินไป  เนื่องจากกลุมที่ร้ือยายโดยสวนใหญ
กลาวไดวาเปนเครือขายความสัมพันธที่อยูบนพื้นฐานของ ความสัมพันธกับผูชายมากกวาผูหญิง
ดังจะเห็นไดวาดวยเหตุที่ตลาดบางเขนเปนพื้นที่ของกลุมเครือญาติทางฝายชายมากกวาฝายหญิง 
ผูหญิงมิไดอาศัยความชวยเหลือจากกลุมเครือญาติทางฝายสามีแตผูหญิงจะอาศัยความชวยเหลือ
จากกลุมเครือญาติของตนเองซึ่งอยูนอกชุมชน  ในดานเครือขายทางสังคมซึ่งผานทางกลุมอาชีพ
นั้นในกรณีของกลุมแมคาก็จะพบวาความสัมพันธระหวางหญิงตลาดบางเขนกลุมแมคา กับผูที่ร้ือ
ยายออกไปนั้นเปนความสัมพันธในลักษณะการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งเปนความ สัมพันธใน
ลักษณะตางตอบแทนไมใชในลักษณะการพึ่งพาขอความชวยเหลือกัน  เชนการแลก เปล่ียนกัน
ทางการคา ขณะที่กลุมผูหญิงที่เปนแรงงานรับจางเครือขายทางสังคมในลักษณะความชวยเหลือก็
อยูนอกชุมชนทั้งในกรณีของเครือญาติและกรณีของเพื่อนรวมงาน มากกวาจะเปนกลุมที่เคยอยูใน
ชุมชนแลวร้ือยายออกไป

เครือขายทางสังคมอาจไมใชเพียงแตการใหความชวยเหลือทางดานการเงินเทานั้น แต
ความสัมพันธที่ผานกิจกรรมทางการคานั้นนอกจากการแลกเปลี่ยนในเชิงเศรษฐกิจแลวยังหมายถึง
ความสัมพันธในดานอื่นๆ ที่มีความหมายตอการดําเนินชีวิต เชน ความรูสึกเปนคนตลาดบางเขน
เชนเดียวกัน ความรูจักมักคุนระหวางเพื่อนบาน ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ความครื้นเครงในกิจ
กรรมตางๆ ของชุมชนที่เคยมีมา ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นไดจากเรื่องราวที่ชาวบานตลาดบางเขน
เลา น้ําเสียงยามระลึกถึงเหตุการณในอดีต จนกระทั่งถึงปจจุบันยังมีชาวบานตลาดบางเขนบาง
รายที่ยายออกไปแลวยังไปมาหาสูอยูกับคนที่ยังปกหลักอยูในชุมชน หรือกลับมาเยี่ยมเยียนเวลามี
งานของชุมชน หรือยังกลับมาเขารวมกิจกรรมทางศาสนาตางๆ ทั้งที่วัด และที่โรงเจอยางไรก็ตาม
การไลร้ือชุมชนนั้นในอีกดานหนึ่งก็นับไดวาเปนสถานการณซึ่งเกิดขึ้น และทําใหหลายๆ คนในชุม
ชนไดมาทําความรูจักซึ่งกันและกันเพื่อเผชิญกับปญหาในสถานการณขณะนั้นรวมกัน และหลาย
รายยังสงผลถึงความสัมพันธทางสังคมที่มีในปจจุบัน

ผลกระทบทางดานอื่นๆ
จากการไลร้ือชุมชนตลาดบางเขนนั้นนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจ การทํามาหากิน

รวมไปถึงความสัมพันธรวมกันซึ่งเปนเรื่องสําคัญและผูหญิงเปนผูมีบทบาทสูง ที่จะเปนผูไดรับผล
กระทบแลว ยังพบวาจากการไลร้ือชุมชนยังสงผลตอความเปนตลาดบางเขนในดานอื่นๆ ไมวาจะ
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เปนเรื่องความขัดแยงกันในชวงที่มีการไลร้ือ กลาวคือเกิดการแบงเปนฝายอยางชัดเจนระหวาง
กลุมผูนําในขณะนั้นกับชาวบานตลาดบางเขน ผูนําชุมชนในขณะนั้นคือกลุมกํานัน ผูใหญบานเปน
ผูมีบทบาทสําคัญตอการไลร้ือชุมชน ทั้งการเกลี้ยกลอมใหชาวบานรื้อยายออกไป การดําเนินการ
เร่ืองการถอนทะเบียนบานของชาวบานในชุมชนซึ่งสงผลกระทบตอชาวบาน จนกระทั่งทุกวันนี้
กลาวคือบานในตลาดบางเขนปจจุบันมีหลายครอบครัวที่ไมมีทะเบียนบาน เนื่องจากขณะที่มีการ
ไลร้ือนั้นมีการแจงยกเลิกทะเบียนบานเดิมซึ่งชาวบานเลาวากํานันขณะนั้นเปนผูดําเนินการ

นอกจากนี้สืบเนื่องจากเรื่องดังกลาว ทะเบียนบานสวนใหญที่ไปดําเนินการกับทาง
สํานักงานเขตในภายหลังการไลร้ือก็จะกลายเปนทะเบียนบานชั่วคราว ทางสํานักงานเขตจะทํา
หลักฐานวาเปนทะเบียนบานชั่วคราวและตองยายออก เมื่อทางราชการตองการที่ดินไปทํา
ประโยชนซึ่งสะทอนใหเห็นวาแมการไลร้ือในปจจุบันจะยุติลง แตปญหาเรื่องความมั่นคงในที่อยู
อาศัยของคนในชุมชนแออัดยังดําเนินตอไป

จากกรณีไลร้ือยังทําใหพิธีกรรม หรืองานประเพณีบางประการลดบทบาท ยุติลง หรือ
ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบไป เชน การจัดแสดงงิ้ว ที่ชาวตลาดบางเขนเคยดําเนินการมาทุกปตองเลิก
ราไป การเลิกราในปแรกๆ ก็เนื่องจากทางบริษัทพงษเพชรแลนดไมอนุญาตใหใชสถานที่ในการ
สรางโรงงิ้ว และจัดแสดงงิ้ว และการไลร้ือที่ทําใหจํานวนคนในตลาดบางเขนลดลงอยางมากนั้นก็
ยิ่งทําใหไมมีทั้งผูที่จะเปนตัวตั้งตัวตีในการริเร่ิมงานและจํานวนผูมารวมงานก็คงไมคึกคักดังเดิมอีก
ตอไป

ไมเพียงแตการจัดแสดงงิ้วที่มีการยกเลิกไป บางพิธีกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
งาน เชน งานประเพณีทิ้งกระจาดซึ่งแตเดิมเคยจัดพิธีโดยในสวนของพิธีสงฆที่มีการทําบุญเลี้ยง
พระและมีพระมาเทศนใหโอวาทนั้นปจจุบันเปนพระที่นิมนตมาจากวัดเทวสุนทร ขณะที่แตเดิมจะ
เปนการนิมนตพระจีนจากวัดมังกรกมลาวาสมาทําพิธี  อีกทั้งการใชวิธีโยนติ้วไมใหคนแยงกันและ
ไปข้ึนเบอรรับของ ก็ถูกยกเลิกไปเปลี่ยนเปนการเขาแถวแจกสิ่งของโดยสส. และสก.แทน นอกจาก
นี้ส่ิงของตางๆ ที่เคยเปนของซึ่งมาจากคนในชุมชนดวยกันเองบริจาคตามแตกําลังทรัพยและความ
ศรัทธาก็ลดลง จากที่แตเดิมเมื่องานประจําปเวียนมาถึงจะมีกลุมกรรมการโรงเจที่เปนหัวเรี่ยวหัว
แรงในการจัดงานเวียนไปเอาของบริจาคตามบานแตละหลังทั้งที่อยูในชุมชน และที่ยายออกไปทํา
การคาขางนอก และแตละบานเมื่อรูวางานประจําปจะมีข้ึนก็จะตระเตรียมของสําหรับบริจาคไว แต
เมื่อการไลร้ือเกิดขึ้น เกิดการกระจัดกระจายยายกันออกไปของผูคน อีกทั้งกลุมผูสูงอายุที่เคยเปน
หัวเรี่ยวหัวแรงดังกลาวก็คอยๆ ลมหายตายจากกันไป การสานตองานของกลุมคนรุนใหมๆ ก็ไม
สามารถทําใหงานมีความคึกคักไดดังเดิม  ในปจจุบันสิ่งของที่นํามารวมพิธีสวนหนึ่งยังมาจากการ
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บริจาคของคนในตลาดบางเขน แตอีกสวนหนึ่งตองขอรับบริจาคจากหนวยงานตางๆ โดยการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

การปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคมของผูหญิง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงานอาชีพของผูหญิงทั้งการคา และการใชแรงงานนั้นพบการดิ้น

รนดวยตนเองของผูหญิง เชน กรณีการคาจะเห็นไดวาแมคาตลาดบางเขนมีความพยายามจะปรับ
เปล่ียนยุทธวิธีในการคาขายของตนเองในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนในเรื่องของทําเลการ
คาขาย เชนจากเดิมที่เคยขายอยูหนาบานก็ตองออกมาขายตรงหนาวัด หรือตามตลาดนัดที่มีผูคน
เดินผานไปมามากกวา เชน แผงผลไมหนาวัดเทวสุนทร  หรือยิ่งไปกวานั้นก็คือตองหาบเรขาย เปน
การเดินเขาไปหาลูกคามากขึ้น  หรือความพยายามในการปรับเปลี่ยนสินคาของตนเองใหมีความ
หลากหลายตรงกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น

ในสวนของกลุมที่ทํางานนอกบานเมื่อผูหญิงตองทํางานในสวนที่เปนงานที่ไดรับรายได
นอย ผูหญิงก็ตองทํางานหนักขึ้น มากชั่วโมงขึ้นเพื่อใหไดรับคาจางใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หลาย
กรณีผูหญิงยินดีที่จะทํางานหลากหลายทาง หางานทําเพิ่ม แตตองใหสอดคลองกับเงื่อนไขเวลา
และภาระงานบานที่มี ซึ่งก็ยิ่งทําใหภาระของผูหญิงมากขึ้นกวาผูชาย และเวลาแหงการพักผอนก็มี
นอยลง

การจัดการกับภาวะคาใชจายภายในครอบครัวก็เปนอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญของผูหญิง 
ในแตละครอบครัวโดยสวนใหญผูหญิงจะเปนผูรับภาระ ในการจัดการทางการเงินของครอบครัว
เงินรายไดของผูหญิงมักจะเปนสวนที่รวมกับเงินใชจายในครอบครัว และเงินโดยทั่วๆ ไปที่เปนราย
จายเบ็ดเตล็ดก็มักเปนหนาที่ของผูหญิง ซึ่งผูหญิงมักจะใชการลดคาใชจายของตนเองเปนทางออก
ในการแกไขปญหา เชน จํากัดคาใชจายของตนเองอยางเชนคาอาหาร โดย ซื้อกับขาวหนึ่งถุงเพื่อ
จะกินทั้งวัน กินอาหารวางที่บริษัทจัดใหเปนอาหารเชา  ผูหญิงจะพูดถึงเสมอเกี่ยวกับการ
ระมัดระวังมากขึ้นในการใชจายในกรณีหญิงที่มีครอบครัว อีกทั้งการตองมีการวางแผนการใชจาย
เงิน ตองรูวาในชวงไหนตองมีคาใชจายอะไร เชน กรณีคาเลาเรียนบุตร ตองเร่ิมเตรียมตั้งแตเมื่อไหร
ผูหญิงจะคิดวาจะสามารถกันเงินในสวนของตนเองไวไดสักเทาไหร จะไดเงินจากสามีมาเทาไหร
เพื่อที่จะจัดสรรได นอกจากนี้กลุมพี่นอง เพื่อนบาน เพื่อนรวมงานยังมีบทบาทสําคัญตอชีวิตผูหญิง
ทั้งการใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆ ทั้งแหลงขาวในการหางาน การปรับทุกข การชวยในการดู
แลบุตร  ซึ่งเหลานี้เปนเรื่องราวรอบตัวของผูหญิง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาบทบาทของผูหญิงในชุมชนเมือง : ผลกระทบจากการไลร้ือที่อยูอาศัย และ
การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ในชุมชนตลาดบางเขน หลักส่ี กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้เปน
การศึกษาโดยมีจุดมุงหมายที่จะทําความเขาใจกับวิถีชีวิตของผูหญิงในชุมชนเล็กๆ แหงหนึ่งอันเปน
วิถีชีวิตของผูหญิงในชุมชนที่ถูกระบุวาเปนชุมชนแออัดในสังคมเมือง และตองถูกไลร้ือใหไปอยูในที่
แหงอื่น  ดวยคําถามคือผูหญิงในชุมชนเมืองเชนตลาดบางเขนนี้คือใคร ดําเนินชีวิตกันอยางไร มีบท
บาทอยางไรในที่สาธารณะ และในขอบเขตของครอบครัวภายใตสภาพการกลายเปนเมือง และ
นโยบายการพัฒนาสังคมที่ถูกตั้งขอสังเกตวาเปนการกลายเปนเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ อุต
สาหกรรมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตผูหญิง  การศึกษาครั้งนี้ไดตั้งวัตถุประสงคไว 2 ประการคือ เพื่อ
ศึกษาผลกระทบจากการพัฒนา กระบวนการกลายเปนเมืองและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม
ของผูหญิงในชุมชนตลาดบางเขน  และศึกษาผลกระทบจากการไลร้ือที่อยูอาศัย และการปรับตัว
ทางเศรษฐกิจ สังคมของผูหญิงในชุมชนตลาดบางเขน  ดาํเนินการวิจัยโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร สัมภาษณเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคมของผูหญิงในอดีตและ
ปจจุบัน เร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณการไลร้ือชุมชน สังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน  โดยมีผูหญิงในชุมชนตลาดบางเขนที่ยังไมร้ือยายออกไปเปนผูใหขอ
มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้

จากการศึกษานั้นพบวาเงื่อนไข ปจจัยทางดานภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรมนั้นมีความ
สําคัญตอการทําความเขาใจความสัมพันธหญิง ชาย และบทบาทหนาที่ของผูหญิงในกลุมที่ศึกษา
เนื่องจากแตละสภาพทางสังคมวัฒนธรรมมีเหตุปจจัย ในการหลอหลอมบทบาท หนาที่ ความ
สัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชายแตกตางกัน  สําหรับผูหญิงตลาดบางเขนเปนผูหญิงซึ่งมีภูมิ
หลังทางสังคมวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหวางความเปนกลุมชาติพันธุจีน และกลุมชาติพันธุไทย
อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมที่ทําใหชุมชนตลาดบางเขนเติบโตขึ้นจากชุมชนชาว
จีน และผสมผสานกับกลุมคนจากภูมิภาคตางๆ ที่เขามาเพื่อหาโอกาสทางการอาชีพตามเงื่อนไข
ของการขยายตัวของเมืองดังกลาว   ผูหญิงตลาดบางเขนมีทั้งกลุมที่เกิดและเติบโตอยูในชุมชน
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ตลาดบางเขน กลุมที่อพยพเขามาอยูอาศัยทั้งจากการเขามาแตงงานกับคนในตลาดบางเขน และ
กลุมที่อพยพครอบครัวตนเองเขามาหาที่พักอาศัยที่ตลาดบางเขนทั้งสามีภรรยา โดยสวนใหญจะอยู
อาศัยตลาดบางเขนมานานอยูในลักษณะตั้งหลักปกฐานมากกวาที่จะอพยพโยกยาย จาก
พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมเชนนี้ของตลาดบางเขนทําใหลักษณะของผูหญิงในชุมชนแหงนี้มีที่
มาจากหลากหลายแหง แตกตางกันทางพื้นเพ กลุมวัฒนธรรม อีกทั้งมาอยูกับกลุมครอบครัวคนจีน
ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ใหความสําคัญกับบทบาทของผูชายเปนหลัก จึงทําใหบทบาทของผูหญิงตลาด
บางเขนถูกกลบไปหรือดูเหมือนวาจะเปนบทบาทในฐานะของคนเบื้องหลังมากกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับบทบาทของผูชาย

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่หรือตําแหนงแหงที่ซึ่งถูกจัดวางใหเปนพื้นที่สาธารณะ เชน
พื้นที่ของชุมชน กิจกรรมสาธารณะตางๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ผูชายจะอยูในฐานะผูนํากิจกรรม ผู
ส่ังการ ผูหญิงจะอยูในฐานะผูเกื้อกูล สนับสนุน ซึ่งลักษณะเชนนี้นาจะมาจากการใหความสําคัญ
กับบทบาทหลักของผูชายดังกลาว ซึ่งคอนขางสอดคลองกับงานศึกษาผูคนในสังคมไทยจีนอื่นๆ
เชน งานศึกษาโดยเกษม  ปราณีธยาศัย ซึ่งกลาววาขณะที่ผูหญิงถูกกําหนดใหมีสถานภาพและบท
บาทที่เปนรองผูชาย และถูกลดคุณคา แตในทางกลับกันผูชายในครอบครัวจีนก็ตองอยูภายใตแรง
กดดัน ความคาดหวังจากครอบครัวและสังคมและทําใหตองรับภาระสําคัญตางๆ (เกษม ปราณีธยา
ศัย 2544) จากคานิยมเหลานี้ทําใหผูชายมีโอกาสมากกวาในแงของการรับผิดชอบตอบทบาทผูนํา
การตัดสินใจ ดังนั้นขณะที่ผูหญิงมอบหมายใหผูชายเปนผูส่ังการ นําหนาในแตละกิจกรรม ผูหญิงก็
ยินดีที่จะรับหนาที่เปนผูสนับสนุน ดําเนินการใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไป ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นใน
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ไมวาจะเปนเหตุการณไลร้ือชุมชนในอดีต การเขารวมกิจกรรมสวน
รวมตางๆ ในปจจุบัน

บทบาทในการตอตานการไลรื้อ
ในดานที่เกี่ยวของกับเร่ืองการไลร้ือที่อยูอาศัย พบวาผูหญิงมีบทบาทในขบวนการ

เคลื่อนไหวในกรณีการตอตานการไลร้ือที่อยูอาศัย ในทุกข้ันตอน ทั้งในสวนของความชวยเหลือรวม
มือกันของชาวชุมชน และความรับผิดชอบในขอบเขตบานของตนเอง

จากการเผชิญกับปญหาการไลร้ือตลาดบางเขนในครั้งนั้น  ทําใหมีการชุมนุมกันของชาว
ตลาดบางเขน มีการจัดเวทีในลักษณะการอภิปราย การกระจายและแลกเปลี่ยนขาวสารระหวาง
ชาวบาน ทั้งการพูดคุยแบบปากตอปาก พูดคุยผานเสียงตามสายและเวทีชาวบานที่ในชุมชนจัดขึ้น
เพื่อทราบขอมูล ความคิดเห็น ความตองการ ปญหาจากแตละครัวเรือน
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การชุมนุมกันของชาวชุมชนนอกจากการรวบรวมความคิดเห็น ความตองการ ปญหา
ตางๆ รวมกันแลว การสื่อสารระหวางกันของชาวบานในชวงไลร้ือยังเปนไปทั้งเพื่อเคลื่อนไหวตอรอง
ใหสามารถอยูอาศัยไดดังเดิม หรือหากรื้อยายก็ตองเคลื่อนไหวเพื่อยืดระยะเวลาสําหรับการเตรียม
ตัวหาที่อยูอาศัยใหม และเพื่อตอรองในเรื่องของคาร้ือถอน

ข้ันตอนตอไปชาวบานไดรวมกัน จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานตลาดบางเขนขึ้นเพื่อ
เปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการไลร้ือ เชน เพื่อประสานงานในการชุมนุม เพื่อ
เปนตัวแทนเจรจาตอรองกับเจาของที่ รวมไปถึงกิจกรรมดานอื่นๆ อันไดแก การหาขาวสารขอมูล
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชุมชนที่จะนํามาใชตอรองกับเจาของที่  การเผชิญหนากับทางฝาย
เจาของที่ การประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อหาขาวและเรียนรูประสบการณการถูกไลร้ือจาก
ชุมชนอ่ืน การเดินขบวนเรียกรองไปยังสํานักงานเขต การเผยแพรขาวสารไปยังสื่อ การทําหนังสือขอ
ความชวยเหลือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ การเตรียมการเรื่องการจัดซื้อที่ดินหากตองรื้อยาย

การเคลื่อนไหวเหลานี้ไมใชเพียงบทบาทของกลุมแกนนําเทานั้น แตกลาวไดวาชาวบาน
ตลาดบางเขนทุกครัวเรือนที่เผชิญปญหาตองเขามามีสวนรวมในสถานการณขณะนั้น สําหรับผู
หญิง  ถึงแมจะไมไดอยูในบทบาทของแกนนํา ดวยความเปนผูหญิง ที่มักจะถูกจัดวางใหอยูใน
ตําแหนงแหงที่ซึ่งเปนรองกวาผูชาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับตลาดบางเขนซึ่งมีวัฒนธรรมที่ยก
ยองบทบาทผูชายในฐานะผูนํา บทบาทผูหญิงในฐานะผูสนับสนุน อีกทั้งการเปนผูหญิงยังมี
อุปสรรคตอการสั่งสมประสบการณในการเรียนรูตอสูในบทบาทสาธารณะ ที่ไมเทาเทียมกับผูชายก็
เปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหบทบาทของผูหญิงมักถูกจัดวางใหเปนบทบาทเสริม และอาจถูกมองวา
เปนบทบาทที่มีความสําคัญไมเทียบเทากับบทบาทของผูชาย แตก็เปนบทบาทที่เกื้อกูลเคียงคูกันไป
และดวยบทบาทเชนนี้ผูหญิงก็รวมมือในลักษณะที่เรียกวาชวยๆ กันดวยความเต็มใจ ในทุกๆ ข้ัน
ตอนทั้งการชุมนุม การเผยแพรบอกตอขาวสาร การเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของชุมชนที่
นําไปใชอางสิทธิการอยูอาศัย การเผชิญหนากับทางฝายเจาของที่เมื่อจะมีการเขามาร้ือถอนบาน
การยื่นหนังสือรวมไปถึงรวมเดินขบวนในการเคลื่อนไหวเรียกรองแตละครั้ง   บทบาทสําคัญของผู
หญิงเชนนี้ยังมีที่มาจากความเปนจริงที่วาผูหญิงสวนใหญ ผูกโยงวิถีชีวิตของตัวเองไวกับตลาดบาง
เขนซึ่งเปนทั้งบาน และหลายๆ กรณีเปนทั้งแหลงทํามาหากินซึ่งหากพิจารณาในแงนี้แลวก็จะเห็นวา
การมีสวนรวมของผูหญิงตอการเคลื่อนไหวในครั้งนั้น ไมนอยไปกวาบทบาทของผูชาย

สําหรับชวงนั้นแลวการเกลี้ยกลอมใหร้ือยายออกไปก็เปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางฝายเจาของที่
นํามาใชกับชาวบาน ชาวบานหลายรายกลาวถึงบทบาทของกํานันที่เปนผูนําสําคัญขณะนั้นใน
ฐานะผูเจรจาใหแกฝายเจาของที่ ดวยปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ทําใหชาวบานหลายรายตัดสินใจ
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ยายออกไป ความลังเลความกังวลที่เกิดขึ้นซึ่งนําไปสูการตัดสินใจรื้อยายไมไดเพียงแตจากการ
เกลี้ยกลอมใหยายออกไปเทานั้น แตการตัดสินใจรื้อยายยังมีเหตุมาจากภาวะคุกคามดังที่ชาวบาน
พูดถึงการตองเฝาบานกลางวัน รวมถึงกลางคืนก็ไมไดหลับนอนอยางเปนสุขดวยขาวลือเกี่ยวกับ
เร่ืองไฟไหม ความหวาดระแวงเมื่อมีกลุมบุคคลแปลกหนาเขาออกในชุมชน ตองมีการเรี่ยไรกันจาง
คนเฝาเวรยาม ความกังวลเกี่ยวกับเร่ืองไฟไหมเนื่องจากสภาพตลาดบางเขนก็เปนเหมือนตลาดเกา
ทั่วๆ ไปซ่ึงปลูกสรางดวยไมเปนเรือนแถวติดๆ กันซึ่งงายตอการติดไฟ ประกอบกับความกังวลเกี่ยว
กับการรื้อยาย อีกทั้งชาวบานรูกันดีจากขาวสารเกี่ยวกับการไลร้ือจากชุมชนแหงอื่นวา การเผาไลที่
เปนวิธีซึ่งมักถูกใชเสมอสําหรับการไลร้ือที่อยูอาศัย จึงไมใชเร่ืองยากนักที่ขาวลือเกี่ยวกับเร่ืองไฟจะ
ลุกลามและนําไปสูการทยอยรื้อยายกันออกไป

นอกจากความเคลื่อนไหวรวมมือกันของชาวชุมชนแลว บทบาทของผูหญิงในแตละครัว
เรือนก็มีแตกตางกันไป ส่ิงที่ตองจัดการในขณะนั้นคือการดําเนินการเจรจาตอรองเร่ืองคารื้อถอน
การเตรียมการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยแหงใหม การตระเตรียมตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเชน ที่สําหรับ
ขายของกรณีแมคา ผลกระทบดานการเดินทางเรื่องที่ทํางาน โรงเรียนบุตร คาใชจายที่เพิ่มข้ึน ใน
กรณีที่ไมร้ือยายก็ตองเผชิญกับคดีความการฟองรองขับไล ผูที่จัดการเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ในแตละ
ครัวเรือนขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย อันไดแก ความเปนเจาของบาน การจัดสรรเรื่องเวลา บางกรณีผู
หญิงตองรับหนาที่นี้เนื่องจากผูชายทํางานในลักษณะที่ตองเดินทาง ขณะที่ผูหญิงเปนผูดูแลบาน
ซึ่งการจัดการภายในครัวเรือนเหลานี้ก็เปนการจัดการที่แตละครัวเรือนเรียนรูรวมกันกับเพื่อนบานที่
ตกอยูในสถานการณเดียวกัน ตองมีการพูดคุย ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกดังกลาว เชน เร่ือง
อัตราคาร้ือถอน การดําเนินการในคดีความ  การรับมือกับเร่ืองตางๆ

จะเห็นไดวาลักษณะของบทบาทที่เกื้อกูล สงเสริมกันระหวางหญิง ชายดังที่ปรากฏใน
ตลาดบางเขนนี้ เปนไปในทํานองเดียวกันกับการศึกษาประเด็นสตรีในภาคพื้นเอเชียอาคเนยอ่ืนๆ ที่
วา

          สตรีในภูมิภาคเอเชียอาคเนยมักถูกกลาวขานวามีสถานภาพคอนขางสูง โดยใหเหตุผลวา
วัฒนธรรมดานตางๆ ของเอเชียอาคเนยมักเนนบทบาทที่สงเสริมมากกวาขัดแยงกันระหวางเพศ
ชายกับเพศหญิง อํานาจหรือความเคารพก็ขึ้นกับยศศักดิ์หรือวัยมากกวาเพศ อีกทั้งการศึกษา
เร่ืองบทบาทสตรีในเอเชียอาคเนยเปนภารกิจที่ยาก เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความซับซอนทางชนชาติ
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร (ไพโรจน  ภูมิประดิษฐ, ผูแปล 2541 : 14)

จึงกลาวไดวาบทบาทผูนําของผูชายอันเนื่องมาจากคานิยม ภูมิหลังทางสังคม
วัฒนธรรม และโอกาสในการสรางทักษะ มีประสบการณในบทบาทผูนําที่ผูชายมีมากกวา
ไมไดทําใหผูหญิงตลาดบางเขนรูสึกกดดัน หรือมีสถานภาพที่แยแตเปนสถานภาพที่ผูหญิงรู
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สึกเทาเทียม มีบทบาทเคียงคูไปกับผูชาย ผูหญิงสวมบทบาทผูสนับสนุนอยางเต็มอกเต็มใจ
มีที่ทางของตนเอง อีกทั้งบทบาทระหวางหญิง ชายที่สงเสริมกันนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยน
สามารถสลับหนาที่ ชวยเหลือทดแทนซึ่งกันและกันไดตามสถานการณที่เหมาะสม

บทบาทผูหญิงในตลาดบางเขน
บทบาทของผูหญิงไมเพียงแตจะพิจารณาได ในบริบทของสถานการณการไลร้ือชุมชน

หรือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะตางๆของชุมชนเทานั้น ตลาด สถานที่คาขาย แหลงทํามาหากิน
สําหรับชุมชนตลาดบางเขนนับไดวาเปนพื้นที่สาธารณะเปนเวทีสําคัญ ซึ่งทําใหผูหญิงรูสึกวาตนเอง
มีคุณคาผูหญิงไดแสดงออกถึงตัวตน ผูหญิงไดใชชีวิตอยางมีความหมายในบทบาทของแมคา เธอ
เหลานี้รูสึกสนุก มีความสุขกับการไดใชทักษะในการแลกเปลี่ยน การคาขายอันนํามาซึ่งรายไดอัน
หมายถึงการพึ่งพาตนเอง  การเจรจาตอรอง การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน

จากการศึกษาวิจัยพบวาตลาดเปนพื้นที่สําคัญที่ผูหญิงมีบทบาทในหลายๆ สังคม และ
หากวาดวยเรื่องของความสําคัญ ความซับซอนทั้งในเรื่องอัตลักษณ และบทบาทของผูหญิงแลว ผู
หญิงกลุมแมคานั้นมีไมนอยไปกวากลุมอ่ืน ดังที่ Linda J. Seligmann นักมานุษยวิทยาซึ่งศึกษาใน
ประเด็นผูหญิงกับพื้นที่ตลาดไดกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับทิศทางของการทําวิจัยวา

        เปนเรื่องยากที่จะพูดในลักษณะคลุมทั่วๆ ไปเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงในตลาดแมแคใน
ประเทศเดียวก็ตาม ตัวตนของแมคาทั้งโดยการแสดงออกและที่คนอื่นรับรูเปนสวนสําคัญหนึ่งใน
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คําถามเกี่ยวกับตัวตนของแมคายังเปนเรื่องที่ซับซอนเพราะวาแม
คานั้นควบทั้งบทบาทในบานและที่ทํางาน ในสภาพแวดลอมทั้งชนบทและเมือง กับลักษณะชาติ
พันธุที่แตกตาง ตองจัดการกับพื้นที่ซึ่งเปนทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ โลกและยังอยูในวงลอมของผู
คนและสินคาที่มีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน (Linda J. Seligmann, editor 2001 : 241)

สําหรับตลาดบางเขนแลวพื้นที่สําหรับการอยูอาศัย กับพื้นที่สําหรับการทํามาหากินอัน
เปนพื้นที่สาธารณะที่ผูหญิงมีโอกาสออกมาติดตอสัมพันธ กับบุคคลอื่นไมไดถูกแยกขาดจากกัน
เสนแบงที่ไมชัดเจน การขามไปมาระหวางพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่สวนตัวของผูหญิงที่เห็นชัดเจน
โดยเฉพาะกรณีผูหญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ทําใหแนวคิดการแบงแยกสองขั้วระหวาง
พื้นที่สาธารณะกับพื้นที่สวนตัว ที่วาผูหญิงขาดโอกาสจากบทบาทในพื้นที่สาธารณะ และมองพื้นที่
สวนตัววาเปนพื้นที่แหงการกดขี่ปดกั้นผูหญิงตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตก ไมสามารถนํามาใช
อธิบายไดอยางลงตัววาสถานภาพของผูหญิงนั้นต่ําตอย ขาดที่ทางหรือไมมีบทบาท อีกทั้งการชวย
เหลือกันระหวางหญิง ชาย การสลับบทบาท การพิจารณาสถานภาพของหญิง ชายดวยปจจัยอื่นๆ
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การใหคุณคาเกี่ยวกับงานตางๆ ก็ยิ่งทําใหเห็นวาบทบาท สถานภาพของผูหญิงมีที่ทางที่จะสามารถ
ดึงออกมาอธิบายศักยภาพที่ผูหญิงมีเคียงคูไปกับบทบาท สถานภาพของผูชาย

อยางไรก็ตามหากจะแบงแยกระหวางพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่สวนตัว โดยพิจารณาไปที่
ขอบเขตของความรับผิดชอบกับครอบครัวในฐานะพื้นที่สวนตัวแลว ก็เปนที่ชัดเจนวา ผูหญิงมีบท
บาท มีตําแหนงแหงที่สําคัญในครอบครัว จากการศึกษาในชุมชนตลาดบางเขนสิ่งที่พบคือแมวาผู
ชายจะเปนผูแบกรับบทบาทความรับผิดชอบ ความเปนผูนําในฐานะหัวหนาครอบครัว บทบาทหลัก
คอืผูหารายไดใหแกครอบครัว แตบทบาทหนาที่ของผูหญิงตอครอบครัวก็มีไมนอยไปกวากัน ผูหญิง
เกือบทุกครัวเรือนเปนเสาหลักในเรื่องของการดูแลบาน ทั้งการทํางานบานทุกดาน การอบรมสั่ง
สอนบุตร หลาน การดูแลเร่ืองการศึกษา การดูแลผูสูงอายุรวมไปถึงผูปวย งานซึ่งดูเหมือนเปนเรื่อง
จิปาถะ เร่ืองสัพเพเหระเหลานี้บทบาทหลักจะอยูที่ผูหญิง ขณะที่ผูชายจะเปนผูชวยเหลือ ในทาง
เศรษฐกิจการดูแล จัดสรรคาใชจายเกือบทุกเรื่องในครอบครัวบทบาทหลักก็อยูที่ผูหญิงเชนกัน รวม
ไปถึงการพบวาในหลายๆ ครอบครัวที่มีลักษณะบิดาหรือมารดาที่เลี้ยงลูกคนเดียว (single parent)
ก็จะพบวาบทบาทการเลี้ยงลูกคนเดียวสวนใหญจะอยูที่ผูหญิง คือ แมจะเปนผูรับผิดชอบในทุกเรื่อง
หรือหากการหยารางเกิดขึ้นลูกที่อยูกับฝายพอก็จะมียา หรือพี่ปานาอาผูหญิงชวยดูแล

ดังนั้นในการศึกษาประเด็นบทบาท สถานภาพของหญิงชาย การพิจารณาในขอบเขต
พื้นที่ของบาน ครอบครัวก็จะทําใหเห็นตําแหนงแหงที่ เห็นบทบาทที่สําคัญของผูหญิงซึ่งมีไมนอยไป
กวาผูชาย  การศึกษาโดยไมมีมิติหญิงชายโดยสวนใหญมักละเลยไมพิจารณาบทบาทของผูหญิง
ตอครอบครัว ไมพิจารณามูลคาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการลงทุนลงแรงของผูหญิงในลักษณะการ
โอบอุมคุมครองการผลิตที่เปนการดูแล เลี้ยงดูดังจะเห็นจากการไมถูกผนวกรวมไปในการพิจารณา
เศรษฐกิจในกระแสหลัก

การหันกลับมาพิจารณาบทบาทของผูหญิงที่มีตอพื้นที่ครอบครัว ไมใชเพียงแตเปนการ
มองเห็นความสําคัญ คุณคาของผูหญิงเพื่อที่จะใหผูหญิงคงบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบเหลานี้
ตอไปโดยลําพัง แตนาที่จะมีสวนชวยผลักดันใหทั้งหญิง ชายไดดูแลรวมกันมากขึ้นในเรื่องบทบาท
ตอครอบครัวดังกลาว ความรับผิดชอบเหลานี้อาจจะไมใชแคเพียงในระดับปจเจกคือบทบาทของ
สามี ภรรยาเทานั้น แตนาที่จะรวมไปถึงการผลักดันทางสังคมที่จะเขามามีสวนรวมในการดูแลบท
บาทในครอบครัวเหลานี้มากข้ึน ซึ่งอาจหมายถึงการปรับปรุงใหดีข้ึนเกี่ยวกับกฎหมาย สวัสดิการ
ตางๆ ที่จะเอื้อตอวิถีชีวิตของผูหญิงซึ่งมักเปนผูแบกรับกิจการเกี่ยวกับเร่ืองภายในครอบครัวที่มาก
กวา
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ผลกระทบและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคมของผูหญิง
ขอมูลจากการศึกษาชี้ใหเห็นวาฐานะทางเศรษฐกิจสวนใหญ ของผูหญิงตลาดบางเขน

อยูในระดับที่กลาวไดวาเปนคนชั้นกลางระดับลาง คือชาวบานตลาดบางเขนสวนใหญมีอาชีพที่
คอนขางมั่นคง มีงานทําสม่ําเสมอ และหากนํามิติหญิงชายมาพิจารณาสําหรับวิถีชีวิตทาง
เศรษฐกิจ สังคมของผูหญิงตลาดบางเขนสามารถกลาวไดวาผูหญิงตลาดบางเขนก็เชนเดียวกับผู
หญิงในทุกสังคมของประเทศไทยหรือโลกที่สามอื่นๆ ที่ผูหญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจสังคมไมยิ่ง
หยอนไปกวาผูชาย  วิถีชีวิตของผูหญิงตลาดบางเขนมีทั้งที่ผูกติดอยูกับการคารายยอย และกลุม
แรงงานรับจางคาแรงราคาถูกในตลาดแรงงานทั่วไปซึ่งวิถีชีวิตเชนนี้ของผูหญิงมาจากปจจัยเงื่อนไข
อันหลากหลาย ซึ่งความเปนผูหญิงมีความเกี่ยวเนื่องอยางสําคัญ กลาวคือในกรณีของการเลือก
ประกอบอาชีพทางการคาของผูหญิงในแงหนึ่งเกิดจากการเรียนรูส่ังสมประสบการณของผูหญิงจาก
วิถีชีวิตรอบๆ ตัวคือ วิถีชีวิตการทํามาคาขายซึ่งมีแตเดิมของตลาดบางเขน ทําใหโอกาสในการเขาสู
การเปนแมคาของผูหญิงนั้นทําไดโดยงาย เนื่องจากเกิด เติบโตอยูในทําเลคาขายเชนตลาดบางเขน
ผูหญิงสามารถนําทักษะในชีวิตประจําวันมาใช เชน การทําอาหารขาย สามารถจัดการเงินทุน คําน
วนรายรับ รายจายของตนเอง

ไมเพียงแตเทานั้นการเลือกเอาแมคามาเปนอาชีพหลัก ยังนาจะเกี่ยวเนื่องมาจากอาชีพ
แมคานั้นเอื้อตอชีวิตผูหญิงซึ่งตองรับผิดชอบทั้งงานในการหารายไดไปพรอมๆ กับการดูแลบานและ
ครอบครัว อีกทั้งความเปนผูหญิงยังเกี่ยวของสัมพันธกับโอกาสทางการศึกษาที่ผูหญิงมีไมเทาเทียม
กับผูชาย ทั้งในแงของคานิยมที่แตเดิมไมสงเสริมใหผูหญิงศึกษาในระบบอีกทั้งประเด็นสําคัญอีก
ประการคือในหลายๆ กรณีพบวาผูหญิงมักถูกคาดหวังใหเปนแรงงานสําคัญภายในบานทุกๆ ดาน
ซึ่งยิ่งเปนอุปสรรคตอโอกาสทางการศึกษาของผูหญิง

สําหรับกรณีผูหญิงกลุมแรงงานรับจางซึ่งสวนใหญเปนกลุมผูหญิง ที่อพยพเขามาอยูใน
ตลาดบางเขนในภายหลังก็เชนเดียวกันคือ ในหลายๆ กรณีผูหญิงมีโอกาสไดรับการศึกษาไมเทา
เทียมกับผูชายเนื่องจากตองเปนแรงงานในครอบครัวเชนเดียวกัน ภาวะตลาดแรงงานที่ตองการผู
หญิงก็ไดผลักดันใหผูหญิงเขาไปสูตลาดแรงงานโดยไมมีการเตรียมความพรอม ในเรื่องของทักษะ
ในการทํางานแบบใหม  ผูหญิงถูกผลักดันใหเขาสูตลาดแรงงานดวยอายุที่ยังนอย  นอกจากนี้
ประสบการณในการทํางานดวยองคความรูแบบเดิมของผูหญิงคือ ประสบการณซึ่งอยูในแวดวงของ
งานซึ่งเกี่ยวของกับงานบานการดูแลครอบครัวก็ดูจะเปนประสบการณ ที่ไมไดรับการยอมรับวามี
คุณคามีความหมาย ผูหญิงตองเขาสูตลาดแรงงานโดยใชองคความรูแบบเดิมดังกลาวซึ่งทําใหผู
หญิงถูกจัดใหอยูในฐานะของแรงงานไรทักษะ เพราะเปนการใชองคความรูแบบดั้งเดิมของผูหญิงที่
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ไมมีที่ทางใหสําหรับแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรมแบบใหม ดังจะเห็นไดวาผูหญิงตลาดบางเขนหลาย
รายตองทํางานดวยงานลักษณะเปนแมบาน เปนสาวโรงงาน ซึ่งตองทํางานหนัก มีชั่วโมงการ
ทํางานที่ยาวนาน ไดคาตอบแทนทางรายไดที่ไมสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตลาดบางเขนในฐานะ
แหลงทํามาหากินสําคัญของผูหญิงถูกไลร้ือ ทําใหหลายรายตองปรับตัวดวยการเปลี่ยนงานออกไป
เปนแรงงานรับจางนอกชุมชน

ในดานหนึ่งความรับผิดชอบบทบาทหนาที่ในการหารายไดของผูหญิง ก็ทําใหผูหญิงตอง
ทํางานหนักดังกลาว ในการจัดสรรรายไดเพื่อครอบครัวโดยสวนใหญผูหญิงจะผูกติดรายไดของตน
เองไวในสวนเดียวกันกับคาใชจายในครอบครัว ขณะที่ผูชายสามารถแยกรายไดสวนตัวไวสําหรับ
การใชจายของตนเอง โดยใหผูหญิงเปนผูมีบทบาทรับผิดชอบในการจัดสรรเรื่องคาใชจายในครอบ
ครัว

ในกรณีผูหญิงตลาดบางเขนดังที่กลาวในเรื่องของรายได อาชีพที่แมวาผูหญิงจะมี
โอกาสทางอาชีพและการมีรายไดที่นอยกวาผูชายก็ตาม แตในหลายๆ กรณีก็พบวาเงินรายไดที่จัด
สรรเพื่อครอบครัวของผูหญิงไมแตกตางจากผูชาย เมื่อความเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขปจจัยตางๆ
ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นผูหญิงมักเลือกที่จะจํากัดรายจายของตนเองเปนทางแกปญหา แมจะเปนแนว
ทางที่สรางความลําบากใหผูหญิงเอง

ขณะเดียวกันบทบาทความรับผิดชอบในงานบานก็ยังเปนบทบาทที่ผูกติด กับความเปน
ผูหญิง และในหลายๆ กรณียังพบวาเปนปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคในการเขาถึงงานที่ไดรับรายได
ของผูหญิง ผูหญิงมีความจําเปนที่จะตองเลือกงานที่มีความสอดคลองกับการจัดสรรเวลาใหกับ
ครอบครัวมากกวาผูชาย ผูหญิงตองใชเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองในการจัดการกับ
ปญหาตางๆ ทั้งความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจที่มากข้ึน การหาความชวยเหลือทางสังคมจากเครือ
ขายทางสังคมแหลงตางๆ เชน เพื่อนบาน กลุมเครือญาติตนเอง จะเห็นไดวาแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่ผานมายังคอนขางจะปลอยทิ้งใหผูหญิงตองเผชิญกับปญหา และการแกไขปญหาอยาง
ลําพังซึ่งการที่ผูหญิงมีบทบาทอยางสําคัญในทุกๆ ดานก็ยิ่งเปนการตอกย้ําความรับผิดชอบอยาง
ลําพังของผูหญิง ดังจะเห็นไดวาในสภาพตลาดแรงงาน ระบบเศรษฐกิจในปจจุบันยังคอนขางมอง
ไมเห็นผูหญิง ดังจะเห็นไดจากการแกไขปญหาที่ไมนับรวมประเด็นปญหาของผูหญิง เชน ปญหาใน
เร่ืองสวัสดิการตางๆ ทั้งในเรื่องคาจางแรงงานที่ดีข้ึน แนวทางการแกไขปญหาที่จะชวยแบงเบา
ภาระงานบานผูหญิง รวมไปถึงสวัสดิการเรื่องสุขภาพ และความชวยเหลืออ่ืนๆ ที่สังคมสวนรวมควร
จะยื่นมือเขามามากขึ้นดังที่ไดกลาวไวแลวในตอนตน
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สําหรับเร่ืองผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูหญิงจากการไลร้ือชุมชนตลาดบางเขน พบวา ผล
กระทบจากการไลร้ือมีตอผูหญิงอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ชีวิตผูหญิงตองผูกติดกับ
ขอบเขตของบานครอบครัว เมื่อการไลร้ือเกิดขึ้นความทุกขรอนวิตกกังวลตางๆ ก็พุงตรงมาที่ผูหญิง
อยางหลีกเลี่ยงไมได ผูหญิงมักจะบอกเลาถึงความทุกขรอนเหลานั้นกับการเผชิญกับสถานการณ
การไลร้ือ และผลกระทบจากการไลร้ือยังสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูหญิงกลุม
แมคาที่ใชตลาดบางเขนเปนแหลงในการทํามาหากิน และผูหญิงตลาดบางเขนกลุมที่ใชแรงงานซึ่ง
พื้นที่ตลาดบางเขนมีความลงตัวในการจัดสรรทั้งเวลาและคาใชจายที่สอดคลองกัน กับบทบาทการ
ทํางานในแหลงงานที่ใกลๆ กับตลาดบางเขน แหลงการศึกษาของบุตร การดูแลเร่ืองงานบานเรื่อง
เหลานี้เปนเรื่องที่ผูหญิงตองคิดมากกวาผูชาย

จากการทําความเขาใจกับประเด็นการขยายตัวของเมืองและการเกิดขึ้นของชุมชนแออัด
การสรางคํานิยามใหชุมชนกลายเปนชุมชนแออัด  เนื่องจากมีความสัมพันธเกี่ยวของกันกับปญหา
ในการไลร้ือที่อยูอาศัยและวิถีชีวิตของคนในชุมชนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตของผูหญิง ซึ่ง
ในประเด็นการขยายตัวของเมืองและการขยายตัวของชุมชนแออัดนั้นขอมูลจากหลายๆ งานศึกษา
พบวา การเกิดขึ้นของชุมชนแออัดนั้นมีความเกี่ยวพันกันอยางยิ่งกับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร การกลายเปนเมือง ซึ่งทําใหที่ดินในเมืองมีราคาสูงขึ้น เมืองเปนแหลงของการหา
โอกาสทางการอาชีพ รายไดในภาคอุตสาหกรรม การคาธุรกิจและการบริการที่ตางจากการทํา
เกษตรกรรมในรูปแบบเดิมซึ่งเปนผลมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งผลักดันในผูคนจากภูมิ
ภาคตางๆ ของประเทศอพยพเขาสูเมืองเพื่อเขามาแสวงหาโอกาสทางการอาชีพ และรายไดดัง
กลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูหญิงที่หากพิจารณาบทบาทของผูหญิงทั่วไปในสังคมไทยแลวก็จะ
พบวามีบทบาทในทางเศรษฐกิจการทํามาหากินเคียงบาเคียงไหลมากับผูชายโดยตลอดมา เมื่อ
สภาพสังคมเปลี่ยนไปสูแบบแผนการพัฒนาแบบใหมที่เนนอุตสาหกรรม ธุรกิจการคา การสงออก
ธุรกิจภาคบริการตางๆ ทําใหไมเพียงแตผูชายเทานั้นที่อพยพออกจากภูมิลําเนาเดิมเพื่อหาโอกาสที่
ดีกวา แตยังมีผูหญิงอีกจํานวนมากซึ่งมีบทบาททางดานการทํามาหากินดังกลาวตลอดมา โดย
เฉพาะอยางยิ่งบทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบตอครอบครัว ทําใหผูหญิงจํานวนมากอพยพเขาสู
เมือง

การอพยพของผูคนเปนจํานวนมากสูเมือง เร่ืองที่อยูอาศัยเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการ
ดํารงชีวิต อยางไรก็ตามเมื่อประชากรที่อพยพเขามานั้นไมมีทุนรอน ไมมีโอกาสในการเขาถึงที่ดิน
เมือง ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองบุกรุกที่ดินสาธารณะของเมือง หรือเชาที่อยูอาศัยอยางไมมีความมั่น
คงในเรื่องของการอยูอาศัยซึ่งก็ตองเขามาดํารงชีพเปนคนจนเมืองเพื่อการทํามาหากิน
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ในกรณีของตลาดบางเขนก็เปนพื้นที่ตัวอยางหนึ่ง ที่สะทอนถึงปญหาการขาดความมั่น
คงในที่อยูอาศัยดังกลาว การเติบโตของตลาดบางเขนนั้นนอกจากการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ
แลวยังมีผลอันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจการคาอุตสาหกรรม และบริการซึ่งนําไปสูการ
ขยายตัวของเมือง และการขยายตัวของชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนชานเมืองเชนตลาดบางเขนที่มี
พัฒนาการมาจากการตั้งถิ่นฐานริมคลองซ่ึงเปนลักษณะทั่วไปของการตั้งชุมชน จนกระทั่งเติบโต
เปนตลาดเปนทําเลที่อยูอาศัยที่บริบูรณสรางฐานะสรางความมั่นคงใหแกชีวิต กลายเปนชุมชนที่ตก
อยูภายใตคํานิยามวาชุมชนแออัดเมื่อชุมชนเติบโตขึ้นจากการเพิ่มข้ึนของประชากรทั้งปจจัยภายใน
และภายนอกชุมชน ผูเชาที่อยูอาศัยทั้งกลุมที่อยูเกาแกมาเนิ่นนาน และผูเขามาหาบานเชากลาย
เปนผูบุกรุกในที่ดิน  และเจาของกรรมสิทธิ์ตองการไลร้ือ ประกอบกับปญหาในเรื่องการแยงชิงที่ดิน
เมือง การปลอยใหที่ดิน อสังหาริมทรัพยมีราคาแพง เกิดการกระจุกตัวอยูในกลุมผูมีทุน ขณะที่ผูคน
จํานวนมากไมสามารถเขาถึง หรือเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได นํามาสูการบุกรุกที่ดินวางเปลา
ในหลายๆ แหง สําหรับกรณีตลาดบางเขนก็คือการเขามาเชาที่อยูอาศัยราคาถูก แตเปนการอยู
อาศัยอยางไมมีความมั่นคง จนกระทั่งนําไปสูการเกิดปญหาการไลร้ือชาวบานออกจากชุมชน ชาว
บานมีความพยายามในการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานการไลร้ือดังกลาว แตอยางไรก็ตามการเคลื่อน
ไหวของชาวบานก็ไมสามารถตอตานการไลร้ือไดเนื่องจากในแงกฎหมายแลว รับรองในเรื่องของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชน โดยไมมกีารแกไขปญหาที่ดินราคาแพง หรือปญหาการขาดความมั่น
คงในที่อยูอาศัยของประชาชนจํานวนมากแตอยางใด

ตลาดบางเขนไดกลายเปนพื้นที่แหงชีวิตสําหรับทั้งกลุมผูหญิงที่อยูในชุมชนเดิม และใช
ชีวิตมาพรอมๆ กับการขยายตัวของความเปนชุมชนการคาของตลาดบางเขน และยังเปนพื้นที่แหง
ชีวิตสําหรับผูหญิงอีกกลุมหนึ่งคือผูหญิงที่ใชชีวิตตอสูดิ้นรนในการเขาสูเมือง เพื่อมาแสวงหาโอกาส
ที่ดีในชีวิตดังกลาว   ดังนั้นจะเห็นไดวาการนิยามใหชุมชนที่เติบโตและดํารงชีวิต ดํารงความเปนชุม
ชนมาอยางยาวนานใหตกอยูภายใตคําจํากัดความวาชุมชนแออัดอยางเหมารวม ดวยการอางอิง
ความหมายเชิงกายภาพ และสรางความเขาใจวาเปนพื้นที่ซึ่งไมเหมาะสมสําหรับการอยูอาศัย ซึ่ง
ตรงกันขามกับส่ิงที่เปนอยูในตลาดบางเขนที่ผูคนสวนใหญไดรับการศึกษา มีรายได มีอาชีพ ดวย
การไลร้ือเนื่องจากเปนชุมชนแออัด บุกรุกไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนการทําลายไมใชเพียงแตการหมด
ไปของชุมชนภายใตพื้นที่แหงหนึ่ง แตยังหมายรวมถึงเปนการทําลายวิถีชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจ การ
ทํามาหากิน  ทําลายความสัมพันธของผูคนในชุมชนซ่ึงเปนความสัมพันธที่มีคุณคารองรับวิถีชีวิต
กิจกรรมประเพณีตางๆ การแทรกแซงเหลานี้กระทบความเปนอยูอยางหยั่งลึกดังที่สะทอนใหเห็น
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จากเสียงของผูคนในตลาดบางเขน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วาผูสูงอายุหลายรายเสียชีวิตลงหลังจาก
การไลร้ือ

ขอเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมผูหญิงในชุมชนกรุงเทพฯ ซึ่งเปนพื้นที่เมืองแหง

หนึ่งซึ่งจะใหภาพวิถีชีวิตบางสวนของผูหญิงแตอยางไรก็ตามดวยทั้งความเปนผูหญิง และสภาพ
ความเปนชุมชนที่มีความหลากหลาย จึงทําใหภาพของผูหญิงตลาดบางเขนนี้เปนภาพซึ่งเปนตัว
แทนสําหรับผูหญิงกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่ง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาผูหญิงที่มีภูมิ
หลังที่แตกตางกันเพื่อมาเปรียบเทียบ อธิบายทําความเขาใจกับวิถีชีวิตของผูหญิง บทบาท และ
ความสัมพันธหญิงชายใหไดองคความรูที่จะเคลื่อนไหวใหวิถีชีวิตของผูหญิงเปนไปในทางที่ดีข้ึน

นอกจากนี้ในเรื่องของประเด็นการไลร้ือที่อยูอาศัย จากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา
หลังจากเหตุการณดังกลาวไดจบส้ินไปแลว และเก็บขอมูลจากผูที่ยังอยูในชุมชนโดยไมสามารถติด
ตามสอบถามขอมูลจากกลุมที่ร้ือยายได ดังนั้นหากจะมีการศึกษาในชุมชนอื่นไมวาจะเปนชุมชนที่
กําลังเผชิญกับปญหาการไลร้ือที่อยูอาศัยหรือชุมชนอ่ืนที่ร้ือยายแลวก็ตาม อาจจะสามารถเปรียบ
เทียบและสรางความเขาใจอันจะนําไปสูการเตรียมการวางแผนเกี่ยวกับชุมชนเมือง หรือการแก
ปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยตอไป
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ภาคผนวก
ประวัติชีวิตผูหญิง

กรณีศึกษาที่ 1 นางชม
พี่ชมอายุ  51 ป ขณะนี้เปนแมบานดูแลครอบครัว อันประกอบไปดวยสมาชิก 5 คน คือ

สามีพี่ชม พี่ชม ลูกสาวคนโต ลูกชายคนเล็ก และหลานอีก 1 คน สามีพี่ชมเปนตํารวจ ขณะนี้ใกล
เกษียณแลว ลูกสาวคนโตอายุราวๆ 26 ปเพิ่งไดงานมาประมาณปกวาเปนงานลูกจางชั่วคราวอยูที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ขณะที่ลูกชายวัย 20 ปขณะนี้กําลังเรียนอยูในระดับอุดม
ศึกษาอยูที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน  สวนหลานชายหนึ่งคนของพี่ชมที่วานั้น
เปนลูกของลูกสาวพี่ชมเองอายุไดประมาณ 3 ป พี่ชมเปนผูเลี้ยงดูเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลา
ที่ลูกสาวตองไปทํางาน

เดิมทีพี่ชมเปนคนนครศรีธรรมราช พอทํางานเปนคนขับรถ สวนแมก็จะขายขาวแกงอยู
ในกรมทหาร พี่ชมมีพี่นองทั้งหมด 8 คน เปนผูชาย 3 คน ผูหญิง 5 คน พี่ชมเปนลูกคนที่ 6 พอแม
สงเสียใหลูกแตละคนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับสมัยนั้นก็แคประถม 4 ตอนเด็กๆ พี่ชมและพี่
นองคนอื่นๆ มีหนาที่ชวยแมขายขาวแกง และชวยงานเล็กๆ นอยๆ ในบาน ตั้งแตวัยเด็กจนเปนสาว
นั้นพี่ชมใชชีวิตอยูกับครอบครัวที่นครฯ ชวยแมขายขาวแกงมาโดยตลอดนับวาไมลําบากอะไร
เพราะอยูตางจังหวัดแตกอนในเรื่องขาวปลาอาหารไมคอยเดือดรอนนัก ไมตองซื้อหามากเหมือน
อยูในกรุงเทพฯ อยางไรก็ตามชีวิตของพี่ชมมีอันตองยายเขามาอยูกรุงเทพฯ กับครอบครัวสามีที่
ตลาดบางเขนจนถึงปจจุบันหลังจากพบกับสามีที่นครฯ และแตงงานกัน

หลังจากแตงงานพี่ชมยายเขามาอยูกับครอบครัวสามีที่ตลาดบางเขน ตั้งแตยังไมมีลูก
สาวคนโต ครอบครัวสามีนั้นเปนคนเชื้อสายจีน เดิมอยูกันเปนครอบครัวใหญ มีสมาชิกหลายคน
ตอนที่พี่ชมมาอยูนั้นครอบครัวสามีอยูกันครบ คือทั้งพอซ่ึงที่บานจะเรียกกันวาเตี่ย แม และพี่ๆ
นองๆ อีก 7 คนของสามี สามีนั้นเปนลูกคนที่ 3 มีพี่สาว 1 คน พี่ชาย 1 คน และนองๆ ทั้งชายหญิง
อีก 5 คน ขณะนั้นพอ แมสามีขายสงกวยเตี๋ยวในตลาดบางเขน และละแวกใกลเคียง สวนพี่ๆ
นองๆ สามีบางก็ทํางาน บางก็ยังเรียนหนังสืออยู เตี่ย และแมก็จะสงเสียลูกๆ เรียนตามกําลังของ
ตนเอง และความเอาใจใสของลูก สวนใหญไดเลาเรียนกันในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีบางที่
ไมไดเรียนคือพี่สาวคนโตของสามีสามีพี่ชมทํางานเปนตํารวจก็จะยายไปประจําที่โนนที่นี่ตลอด 
ขณะที่พี่ชมก็จะอยูบานเลี้ยงลูก และชวยการคาของครอบครัวสามี งานที่วานี้จะมีเตี่ยเปนหลักใน
การคาขาย แมเปนหลักในการดูแลบาน มีลูกๆ และสะใภอยางพี่ชมชวยงาน ชีวิตขณะนั้นของพี่ชม
ก็จะวนเวียนอยูกับการงานของที่บานสามี หนาที่ของสะใภอยางพี่ชมประกอบไปดวยงานในสวน
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ของการคาขายคือตองชวยจัดของใหลูกคา ทั้งหั่นกวยเตี๋ยว รอนถั่วงอก ชั่งกิโล จัดแบงสําหรับแต
ละราน และงานจิปาถะอื่นๆ เตรียมของเพื่อใหเตี่ยเอาไปสงรานกวยเตี๋ยวแตละราน การกินอยูคา
ใชจายตางๆ ก็จะอิงกับทางบานพอ แมสามีเปนสวนใหญ ในสวนของงานบานพี่ชมก็จะชวยงาน
จุกจิกตางๆ ทั้งซักผา ลางจาน ทําความสะอาดบานซึ่งมักจะเปนในสวนของพี่ชาย นองชายของ
สามี และของพอ แมสามี ในบางสวน ซึ่งถาเปนลูกผูหญิงงานบานสวนใหญจะจัดการกันเอง  ใน
สวนของขาวปลาอาหารแมสามีจะเปนคนจัดการ พี่ชมเลาวาคงเปนเพราะแมของสามีไมรูวาพี่ชม
ทํากับขาวเปนหรืออาจเปนเพราะเกรงวาจะทําไมถูกปากคนในบาน

การคาของบานสามีดําเนินมาเรื่อยๆ โดยมีพอสามีเปนหลัก ในขณะที่ลูกๆ แตละคน
จากเดิมที่อยูรวมกันเริ่มแยกยายกันไปทั้งดวยการงาน และดวยการสรางครอบครัวใหม อยางเชน
ลูกชายคนโตคือพี่ชายของสามีก็ไปทํางานของการรถไฟที่จังหวัดเพชรบุรี พี่สาวคนโตก็แยกไปแตง
งานมีครอบครัวใหมกับสามีคนปากชอง นครราชสีมา ขณะที่สามีพี่ชมเองก็จะยายไปประจําอยู
ตามจังหวัดตางๆ โดยมีพี่ชมและลูกๆ อยูที่บานตลาดบางเขน สวนนองๆ คนอื่นๆ ของสามีที่ยัง
ทํางานอยูในกรุงเทพฯก็มีทั้งที่ทํางานธนาคาร บางก็ทํางานอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางก็
ทํางานอยูที่การบินไทย ดอนเมือง ก็จะเร่ิมๆ มองหาที่อยูใหมกัน การคาของครอบครัวสามีมาสิ้น
สุดลงประมาณป พ.ศ. 2535 - 2536 เนื่องดวยรูปแบบการคาขายซึ่งเปลี่ยนไป รานคาแตละราน
สวนใหญไปซ้ือสินคาดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาการคาสงโดยคนกลางอีกตอไป และที่สําคัญคือ
ทั้งพอ และแมสามีซึ่งชรา มีปญหาสุขภาพจึงจําเปนตองเลิกกิจการโดยลูกๆ แตละคนตางมีงาน
การของตนเองจึงไมมีการสืบทอดการคาขายของพอ แมอีกตอไป ในสวนของพี่ชมจึงตองเลิกงาน
ชวยคาขายทางบานของสามี มาดูแลงานการในบานทั้งหนาที่เดิมคือดูแลลูก ซักผา ทําความ
สะอาดบานรวมไปถึงการดูแลพอและแมสามีซึ่งสูงอายุ ดวยการตองดูแลพยาบาลพอและแมสามี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพยาบาลพอสามีจําเปนตองอุม ตองขยับตัวซึ่งลําพังพี่ชมเองทําได
ลําบาก พี่ชมจึงปรึกษาพอ และแมสามีวาจะชวนพี่สาวของพี่ชมอีก 2 คนมาชวยพยาบาลพอ และ
แมสามี พรอมๆ กับพาแมของพี่ชมซึ่งกําลังปวยเชนเดียวกันขึ้นมาจากนครศรีธรรมราชเขามาหา
หมอที่กรุงเทพฯ เนื่องจากนาจะมีความครบครันทางดานบุคลากรทางการแพทยและเครื่องมือที่
มากกวาการรักษาตัวอยูที่นครฯ พี่ชมเลาวาพี่ๆ นองๆ สามีก็ไมคอยจะพอใจ หรือเห็นดวยนักที่จะ
ใหพี่สาวทั้งสองของพี่ชมมาอยูที่บานดวย แตก็ไมสามารถขัดแยงอะไรได พี่สาวทั้งสองของพี่ชมจึง
ยายเขามาอยูตลาดบางเขน โดยเริ่มจากเขามาอาศัยอยูในบานสามีพี่ชมกอนโดยมาชวยดูแลพอ
แมสามี และพาแมตนเองเขามารักษาตัว จนกระทั่งพอ แมสามี และแมพี่ชมเองเสียในปเดียวกัน
ราวๆ ป พ.ศ. 2536 ซึ่งขณะนั้นพี่ๆ นองๆ สามีแตละคนแยกยายออกไปอยูที่อ่ืนกันเกือบหมด เหลือ
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เพียงแตครอบครัวของพี่ชม นองชายคนเล็กของสามีซึ่งยังไมแตงงาน และลูกของพี่สาวสามีคนที่
ยายไปอยูนครราชสีมา สําหรับบานก็มีการแยกกันแตละหลังเปนสัดสวน ขณะที่พี่สาวทั้งสองของพี่
ชมก็แยกยายกันออกไปปลูกบานในตลาดบางเขนละแวกใกลเคียงกัน

ชวงปลายป พ.ศ. 2537 เกิดการซื้อขายที่ดินกันระหวางเจาของที่ดินเดิมกับบริษัทพงษ
เพชรแลนด ซึ่งนํามาสูการเจรจาตอรอง และการเผชิญหนาของชาวบานตลาดบางเขนกับการไลร้ือ
บานเรือนที่อยูเดิมโดยบริษัทพงษเพชรแลนด สําหรับบานซึ่งเปนในสวนของครอบครัวพี่ชมคือ สามี
พี่ชม และลูกอีก 2 คนนั้นเลือกที่จะอยูที่ตลาดบางเขนตอไป โดยสูคดีกับบริษัทพงษเพชรแลนดวา
เปนที่ราชพัสดุริมคลอง เนื่องจากเห็นวาจะหาที่อยูใหมก็คอนขางลําบากทั้งในเรื่องเงินสําหรับการ
ซื้อบาน และความลงตัวในเรื่องทําเลที่อยูอาศัย เนื่องจากรายไดหลักมีเพียงจากสามี ขณะที่ลูกทั้ง
สองยังอยูระหวางเรียน ถาจะโยกยายก็จะมีความไมสะดวกนานับประการ ในขณะที่ทางนองชาย
และหลานของสามีพี่ชมตัดสินใจที่จะรับเงินคาร้ือถอนจากบริษัทพงษเพชรแลนดนําไปดาวน และ
ผอนซื้อบานที่ทุงสองหอง หลักสี่โดยมีพี่สาวสามีชวยสมทบเงินคาบานอีกทางหนึ่ง

ในชวงประมาณป พ.ศ. 2537 - 2540 ซึ่งอยูระหวางการตอสูเรียกรองเรื่องที่อยูอาศัย
ระหวางชาวบานกับบริษัทพงษเพชรแลนดนั้น พี่ชมตองเปนธุระในเรื่องบานนี้ดวยตัวเอง เนื่องจาก
สามีนั้นตองทํางาน และไมคอยอยูบาน ในฐานะที่มีชื่อเปนเจาบานแทนสามีที่ตองโยกยายไปตาม
หนาที่การงาน อีกทั้งพี่ชมเปนผูเซ็นชื่อเชาที่ของคุณหญิงเวียนแตเดิมในชวงที่พอแมสามีปวย และ
ลูกๆคนอื่นแยกยายออกไป พี่ชมตองเปนผูไปขึ้นศาลในเรื่องคดี และคอยรับรูขาวสารของชุมชน
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเรื่องการไลร้ือ พี่ชมเลาวาจากสถานการณการไลร้ือทําใหตนเองรูจักกับ
เพื่อนบานในชุมชนมากขึ้นขณะที่กอนจะมีสถานการณการไลร้ือพี่ชมใชชีวิตอยูแตในบาน ชวยงาน
ของครอบครัวสามี ไมมีโอกาสไดออกไปไหน เนื่องจากไมมีเวลาอีกทั้งความเปนคนตางถิ่นทําใหไม
รูจักสนิทสนมกับใครนัก แตเมื่อเกิดสถานการณการไลร้ือบานในชุมชนทําใหชาวบานทุกๆ คนรวม
ทั้งพี่ชมตองชวยกันเปนหูเปนตา ระมัดระวังหากมีคนนอกเขามาในตลาดบางเขนเนื่องจากในชวงที่
ไลร้ือ มักจะมีขาวลือเกี่ยวกับการเผาไลที่ ตองรวมกันจางเวรยามจากคนหนุมในตลาดบางเขนเฝา
ระวังความปลอดภัย ตองไปเดินเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่พงษเพชรแลนดฟองรองใหชาวบานเปน
จําเลย เปนผูบุกรุก พี่ชมเลาวาจริงๆ แลวพี่ชมไมมีความรูเกี่ยวกับการขึ้นโรงขึ้นศาลเลยแตตองเปน
ตัวแทนของบานในการดําเนินการโดยมีสามี พี่นองและเพื่อนบานชวยเหลือ สถานการณขณะนั้น
สรางความเครียด กดดันทั้งในเรื่องความมั่นคงในที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินเปนอยางมาก อยางไรก็ตามทุกวันนี้พี่ชมและครอบครัวก็ยังอาศัยอยูบนที่ดินเดิมคือบานฝงที่
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ติดริมคลองบางเขน ตัวบานเองมีการรื้อในสวนของชั้นบนของบานและในสวนที่เปนของนองและ
หลานของสามีที่ร้ือยายออกไป

วิถีชีวิตในปจจุบันของพี่ชมก็ยังยึดโยงอยูกับบาน ครอบครัวในชุมชนตลาดบางเขน
สําหรับพี่ๆ นองๆ ของพี่ชมก็แยกยายกันอยูตามจังหวัดตางๆ นอกจากพี่สาว 2 คนที่มาปลูกบาน
ใกลๆ กันที่ตลาดบางเขนแลว พี่นอง และญาติคนอื่นๆ ก็มีทั้งที่ยังอยูที่นครศรีธรรมราช บางก็อยูที่
อุบลราชธานี บางก็อยูที่สงขลา ยังติดตอกันบาง ชวยเหลือกันบางอยางคนที่อยูสงขลาก็เปนนอง
ชายคนเล็ก ชวงที่ผานมาก็เอาหลานชาย อายุ 8 ปมาฝากใหดูแลกินอยูกับที่บานพี่ชม ที่เอามาฝาก
เพราะคิดวาจะใหเขาเรียนที่กรุงเทพฯ แตกําลังจะเอากลับไปเพราะอยูไดระยะหนึ่งเห็นวาคาใชจาย
สูง พี่ชมเลาวาไมคอยไดมีโอกาสกลับบานที่นครศรีธรรมราชหรือไปเยี่ยมพี่ๆ นองๆ หรือญาติที่เคย
อยูกันมาเทาไรนักเนื่องจากอยูกันคนละทิศคนละทาง การไปมาหากันก็มีแตคาใชจายอีกทั้งตางคน
ตางมีภารกิจในการทํามาหากิน อยางตัวพี่ชมเองถึงจะเปนแมบาน ไมตองออกไปทํางานนอกบาน
ก็ยังเหนื่อยวุนอยูกับงานในบานทั้งวัน เพราะพี่ชมตองดูแลทุกขสุขทุกอยางของคนในบาน ทั้งสามีที่
เดี๋ยวนี้กลับมาอยูกรุงเทพฯเปนสวนใหญ ลูกสองคนที่ทํางานและเรียน รวมไปถึงหลานชายที่พิการ
สมองแตกําเนิด

พี่ชมบอกวางานบานเปนงานที่จุกจิกทั้งวัน ทั้งเสื้อผา กับขาวกับปลา ปดกวาดเช็ดถู
และดูแลเด็กเล็ก คาใชจายตางๆ ในบานสวนใหญจะเปนจากรายไดสามี และบางสวนจากลูกสาว
สามีจะใหเงินกับพี่ชมไวจับจายในแตละครั้งที่ตองซื้อขาวของเขาบาน ลูกสาวจะแบงเงินเดือนใหพี่
ชมในบางเดือน ซึ่งจํานวนคอนขางนอยและไมสม่ําเสมอเนื่องจากลูกสาวนั้นเพิ่งทํางานไดไมนาน
ยังไดเงินเดือน  ละไมกี่พันบาท อีกทั้งยังตองเอาไปเปนคาใชจายสําหรับลูกที่ยังเล็กซึ่งมีคาใชจาย
จิปาถะ พี่ชมเลาวาจริงๆ แลวหลานชายนั้นเลี้ยงไมคอยยาก คือไมซน แตก็ตองอยูดูแลตลอด จะมี
ชวงลําบากก็คือชวงที่แรกคลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในเรื่องนมผงซึ่งแพงมากสําหรับเงิน
เดือนไมกี่พันของลูกสาว อีกทั้งหลานชายยังพิการแตกําเนิดตองหมั่นพาไปพบแพทย  คนที่เปนธุระ
ในเรื่องนี้ก็คือพี่ชม และลูกสาว พี่ชมพูดถึงพอของเด็กวาเปนคนในตลาดบางเขนเอง ขณะนี้แยกกัน
อยูกับลูกสาวพี่ชม ทางครอบครัวพี่ชมนั้นก็เลี้ยงดูหลานมาตามลําพัง การคบหากันของลูกสาวพี่
ชมกับแฟนนั้นที่บานไมไดลวงรูจนกระทั่งตั้งทองหลานชายคนนี้ข้ึน ซึ่งในทีแรกลูกสาวปดบัง ไม
กลาปรึกษา เมื่อที่บานทราบเรื่องพี่ชมเลาวาสามีโกรธมาก พี่ชมก็รูสึกวาเปนเรื่องที่นาอายสําหรับ
การตั้งครรภนอกสมรส อีกทั้งพี่ชมและสามีไมพอใจแฟน คนนี้ของลูกสาวดวยความเห็นที่วาใน
ตลาดบางเขนใครๆ ก็เห็นวาผูชายคนนี้ไมใชคนเอาการเอางานหรือเปนคนมีความรับผิดชอบอะไร
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นัก  จนถึงปจจุบันพี่ชมก็ยังเปนหวงลูกๆ ในเรื่องการงาน และการเรียน รวมไปถึงหวงหลานซึ่งหมอ
บอกวาพิการในลักษณะนี้อาจจะมีชีวิตอยูไมนานแตก็ตองชวยกันเลี้ยงดูตอไปจนถึงที่สุด

กรณีศึกษาที่ 2 ยายตุม
ยายตุมเปนหญิงชราอายุ 74 ปที่ยังแข็งแรงและราเริงอัธยาศัยดี สามียายเสียชีวิตไป

ประมาณ 3 ปที่แลว ขณะนี้ยายอาศัยอยูกับลูกๆ ที่ตลาดบางเขน โดยปลูกบานติดๆ กัน 3 หลัง
หลังของยายคือหลังตรงกลางอยูกับลูกชายที่ยังไมแตงงาน และหลานชาย 2 คนซึ่งเปนลูกของลูก
สาวคนที่ 2 กับสามีเกาซึ่งแยกทางกันไป สวนอีก 2 หลังขนาบซายและขวาบานยายก็เปนบานของ
ลูกๆ หลานๆ ยายทั้งนั้น

ยายตุมเลาถึงชีวิตในวัยเด็กวาพื้นเพยายเปนคนไทยเกิดที่บางซื่อ พอและแมเปนชาวนา
ยายเปนพี่สาวคนโต มีนองสาวอยู 1 คน ที่ดินที่เปนสวนจตุจักรสมัยนี้คือที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งบานเกิด
ของยาย ยายบอกวาสมัยพอแมยายนั้นมีที่ดินเยอะ สวนใหญเปนที่นาทั้งนั้น แตกอนยายกับนอง
สาวก็ชวยพอแมทํานา พอหลวงเวนคืนที่ดินตรงบางซื่อจะสรางสวนสาธารณะทั้งครอบครัวก็เลย
ยายกันมาโดยพอแมมาซื้อที่อยูแถวเกษตร สมัยนั้นที่บานก็ยังทํานากันอยู ที่ดินตรงเกษตรกับ
ตลาดบางเขนนั้นไมหางกัน ตอนเรียนประถมยายก็ยังเดินมาเรียนที่โรงเรียนวัดเทวสุนทรที่อยูฝง
ตรงขามคลองกับตลาดบางเขน ยายเรียนที่โรงเรียนวัดนี้จนถึงราวๆ ประถมสามประถมสี่ สมัยนั้น
ยายชวยพอแมทํานาดวย ยังเปนการทํานาแบบเอาแรงเกี่ยวขาวดํานากัน ยายเอาควายมาเลี้ยงที่
ตลาดบางเขนตรงบริเวณถนนรถไฟเลยมาเจอกับสามีซึง่แกกวายายประมาณ 7 ป ตาสามียายเปน
คนจีนอยูในตลาดบางเขนอาศัยอยูกับแม แมของตาเปนแมคาขายขนมครกอยูในตลาด ตอนยาย
แตงกับตายายอายุประมาณ 18 ป ตาเปนทหารยศจา ยายเลาวายายคุยหารือกับตาวาแตงงาน
แลวก็นาจะยายออกจากบานแมหาเชาที่ปลูกบานกันเองในตลาดบางเขนทุนรอนในการปลูกบานก็
ไดมาจากทรัพยสินคือเข็มขัดนาก และทองที่ไดจากงานแตงนั่นเอง หลังจากยายแตงงานมาอยูกับ
ตาที่ตลาดบางเขนทางบานพอแมของยายที่เกษตรก็ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสรางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทําใหพอแมและนองสาวของยายตองยายออกจากละแวกเกษตร ไดเงินเรื่องคาที่ดิน
พอแมและนองสาวจึงไปซื้อบานอยูหมูบานแถววงเวียนบางเขน นองสาวยายแมแตงงานกับคนลาด
ยาวก็ยังอาศัยอยูกับพอแม นองสาวยายจึงเปนผูดูแลพอแม รวมไปถึงเปนคนจัดการในเรื่องที่ดินที่
เปนมรดกของพอแมดวย ยายเลาวาเรื่องที่ดินของพอแมนั้นนองสาวเปนคนขายทั้งหมด พอแมแบง
มาใหยายเพียงแคคาใชจายตางๆ บางบางครั้งบางคราวเชนคานมของลูกยาย โดยพอแมยายไดถือ
วายายนั้นแยกครอบครัวออกไปอยูกับสามีแลว
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พอแมของยายหลังจากยายจากเกษตรแลวก็ไมไดทํานาอีกตอไป สําหรับยายเองก็เชน
กันหลังจากแตงงานได 4 - 5 ปยายก็เปล่ียนจากทํานามาเปนคาขาย และเลี้ยงลูกอยูในตลาดบาง
เขนนั่นเอง สวนตาก็เปนทหารตั้งแตหนุมจนเกษียณอายุตอนแรกๆ ก็อยูประจําที่ดอนเมือง หลังๆ มี
ยายไปอยูทางอีสาน อยางนครพนม สกลนคร ยายก็อยูกับลูกที่ตลาดบางเขนแตละเดือนตาก็จะสง
เงินกลับมา ยายกับตามีลูกดวยกัน 6 คน  ตากับยายชวยกันเลี้ยงลูก ลูกสาวยายคนที่สองยังออก
ปากเลยวา “พอเลี้ยงลูกเกง แมไมคอยไดเลี้ยง”  ยายพูดถึงชีวิตในขณะนั้นวาชวงที่ตาอยูกรุงเทพฯ
แตละวันตาจะออกไปทํางานโดยสารรถไฟ เชาไป เย็นก็กลับบานและก็ซื้อขาวของกลับมาบาน
อยางขาวสาร น้ําปลา สวนยายก็จะนั่งรถไฟไปซื้อของในกรุงเทพฯ บางครั้งลูกสาวคนที่สองก็จะไป
ดวย ของที่ยายซื้อมาขายมีหลากหลาย พวกขนมจิปาถะ รวมไปถึงของกินเลนตางๆ เชน ออยควั่น
ถั่วตม กลวยปง ขาวเกรียบ ขาวโพดตม เปนตน โดยทั่วไปยายจะขายของที่บาน ในชวงแรกเริ่มที่ไฟ
ฟาเพิ่งเขามาที่ตลาดบางเขนสมัยนั้นยังไมคอยมีโทรทัศน บานยายถือเปนบานหนึ่งในไมกี่หลังที่มี
โทรทัศน ยายก็จะเปดโทรทัศนไวดึงดูดลูกคารุนเยาว คือใหซื้อขนมยายแลวถึงจะอนุญาตใหเขามา
ดูโทรทัศนในบานได นอกจากยายจะขายของที่บานแลว ในชวงที่วัดหรือโรงเจมีงานยายยังไดออก
ไปขายของตามงานอีกดวยโดยมีลูกสาวเปนลูกมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกสาวคนที่สองของยายที่
ชอบขายของเหมือนกัน เงินจากการคาขายของยายดูจะมากกวาเงินเดือนทหารอากาศของตาซะ
อีกเพราะยายขายของไดทุกวัน ยายเลาวาแตละวันนอกจากขายของยายก็ซักผา หุงขาว ดูแลบาน
ตามประสา สมัยยายนั้นเด็กเลี้ยงงาย ไมดื้อ ไมเกเร สังเกตไดทั้งจากลูกๆ ของยายแตละคน รวมไป
ถึงเด็กในละแวกนั้นที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกันกับลูกของยาย ยายพูดถึงเด็กสมัยกอนวารูจักใช
สตางค การเลนสนุกก็เปนเรื่องงายๆ ไมตองซื้อหา เชนเก็บผักเก็บหญาเก็บดินมาเลนปนหมอ เลน
ขายของ วิ่งอยูแถวๆ บาน ไมเห็นเหมือนเด็กในสมัยนี้ที่ไปเลนกันที่อ่ืนไมอยูในสายตาพอแม จะเปน
ลูกสาวหรือลูกชายก็จะเลี้ยงเหมือนๆ กัน คนไหนที่เปนพี่ก็มีหนาที่ชวยพอแมดูแลนองๆ

ยายมีลูกทั้งหมด 6 คน ลูกชาย 2 คน คือ คนที่ 4 และคนที่ 5 นอกนั้นเปนลูกผูหญิง
ยายเลี้ยงลูกเหมือนๆ กันหมด คนไหนอยากเรียนอะไรก็เรียนไป ไมเรียนก็ออกมาทํางาน อยางคน
โตก็ไดเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คนโตจะชอบเรียน คนที่สองเรียนถึงประถมเจ็ด คนนี้
ชอบขายของ ไมชอบเรียน ลูกสาวคนที่ 3 ก็เรียนแคประถมสี่ ลูกชายคนที่ 4 คนที่ 5 ก็เรียนถึงมัธยม
ศึกษาปที่สาม มีลูกสาวคนสุดทองที่เรียนถึงปริญญาตรี ลูกสาวคนนี้เรียนจนจบมัธยมปลายแลวก็
หางานทํา ไดทํางานแลวก็สงเสียตัวเองเรียนภาคค่ําที่สถาบันราชภัฎพระนครจนจบปริญญา

ยายเปนคนไมคอยเขมงวดกับลูก ผิดกับตาคอนขางดุลูกตองอยูในกรอบ ยายบอกวา
กับลูกชายตาจะดุเกง กับลูกสาวตาจะดุนิดหนอย แตพูดอบรมเยอะ ไปเที่ยวออกไปนอกบานดึกๆ
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ตาก็จะออกไปคอยรับแลว อยางลูกสาวคนเล็กกลับดึกตาไมออกไปก็ตองใหพี่ชายเปนธุระไปคอย
รับ อยางลูกชายคนที่ 5 เนี่ยจะไมคอยถูกกับพอคือความเห็นไมคอยตรงกัน พอเคยแนะนําให
ทํางานรับราชการอยางพี่นองคนอื่นๆ เขาไมชอบ เลยไปอยูกับนาคือนองสาวยายเพราะลูกๆ นอง
สาวยายทําอูรถก็ไปฝกงานกับเขา แลวก็หางานทําเอง ลูกยายทั้งหมดตอนนี้ก็ทํางานทําการกัน
หมดแลวมีทั้งที่หางานเอง หรือบางคนก็ไดงานจากเพื่อนๆ ของตา คือแตกอนตาสามียายชอบ
สะสมพระเครื่องก็จะมีคนนั้นคนนี้มาดูพระบอยๆ ยายก็จะชวยดูแลตอนรับแขกของตา มีโอกาสตา
กับยายก็จะไตถามฝากฝงเรื่องงานของลูกๆ กับเขา ตอนนี้ยายไมคอยหวง สวนใหญก็ทํางานราช
การอยูหนวยงานในมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตรซะเยอะทั้งลูก 2 คนและหลานๆ เปนงานลูกจางชั่ว
คราวก็มั่นคง มีเงินเดือนพออยูกันไป มีที่ไมไดอยูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคือลูกสาวคนที่
สองที่ขายไกยางอยูหนาบาน ลูกสาวคนนี้เคยทํางานหลวงในเกษตรเหมือนกัน แตเขาไมชอบเงิน
เดือนมันนอย ไมพอกิน ชอบลงทุนคาขายมากกวา แตแฟนเขาก็ทํางานที่เกษตร แลวก็มีลูกชายคน
ที่ 4 ทํางานอยูกรมปศุสัตวแถวพญาไท ไปเชาบานอยูกับเพื่อนเสียเปนสวนใหญ กลับมาเยี่ยมแม
บาง กลับมาแตละครั้งก็จะเอาเงินมาใหแมบาง เอาของมาใหแม ยายจะไปฝากขายกับลูกสาวคนที่
2  ลูกชายคนที่ 5 ตอนนี้เปนลูกคนที่อยูบานหลังเดียวกับยาย ลูกยายคนนี้เพิ่งออกจากงานขาย
ประกันเมื่อประมาณเดือนที่ผานมา ทํางานเปนพนักงานเกี่ยวกับการทําประกันรถยนต เฉี่ยวชนกัน
เขาก็ตองออกไปดู ตอนนี้หยุดเพราะไมมีรถจักรยานยนตที่จะออกไปหาลูกคา เดิมนั้นยืมรถของ
เพื่อนมาใชแลวเจาของเขาเอาคืน ลูกชายยายวาจะรอเก็บเงินซื้อรถ ยายบอกวาเขาอยูบานอยางนี้
กับยายก็ดีเหมือนกัน อยูกันสบายๆ ยายก็มีเพื่อนดวย ลูกชายยายอยูบานก็ทําโนนทํานี่ไมไดหยุด
อีกคนคือลูกสาวคนสุดทองนี่ก็ทํางานหลวงเหมือนกันอยูเทศบาลปทุมธานี อยูบานพักราชการ ไม
คอยไดกลับมาบาน แตยายจะไดเงินจากลูกสาวคนนี้เยอะสุด เขาไมมาก็จะมีพี่สาวคือลูกสาวคนที่
2 ที่ไปหาเขาไปยืมเงินเขามาได ลูกยายที่วามามีทั้งแตงงานและไมแตงงาน มีลูกสาวคนที่ 2 และ
คนที่ 3 ที่แตงงานมีลูก นอกนั้นยังไมแตงงานก็ผลัดกันใหเงินยายบาง ทั้งหมดนี้มีคนที่ 4 และคนที่
6 ที่แยกออกไปอยูขางนอก แตก็ไมไกลกันยังกลับมาเยี่ยม มาหายายไดในวันหยุด

นอกจากลูกๆ แลว ยายยังมีหลานอีก 6 คน เปนลูกของลูกสาวคนที่สอง 5 คน ลูกของ
ลูกสาวคนที่สามอีก 1 คน หลานคนที่ยายไดมีโอกาสใกลชิดเลี้ยงดูมาโดยตลอดคือ หลานชาย 2
คน ซึ่งเปนลูกของสามีเกาของลูกสาวคนที่สองของยาย ยายเลี้ยงมาตั้งแตเด็กๆ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้
ทั้งคูก็ยังอยูบานเดียวกันกับยาย แตหลานคนอื่นๆ ถึงแมยายจะไมไดเลี้ยงโดยตรงแตก็อยูบาน
ใกลๆ กันไปมาหาสูกันตลอด
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ยายวาชีวิตยายไมทุกขรอนอะไร จะมีก็แตเร่ืองบานที่ยังไมลงตัว ตาตายไปประมาณ 3
ปกวาแลวดวยโรคมะเร็ง ตอนที่พงษเพชรแลนดมาไลร้ือเร่ืองที่ดินนั้น ตายังอยู ทั้งตาและยายไม
อยากยายไปไหน เคยอยูกันมาสบายๆ จายคาเชาที่ทุกๆ เดือนใหกับคุณหญิงเวียนเจาของเดิม แต
กอนเปนบานที่ยายอยูหลังปจจุบันหลังเดียว บานหลังใกลๆ เคียงกับบานยายสวนใหญก็เปนบาน
เชา เมื่อบริษัทพงษเพชรแลนดมาไลที่ พวกที่เชาบานอยูก็ยายออกไปกัน พวกที่อยูกันมานานคนที่
รุนๆ เดียวกับยายพอยายออกไปก็มักจะไดขาววาเสียชีวิต ตากับยายไมยายออกจากตลาดบางเขน
ตอนนั้นคนในชุมชนก็รวมกันตอสูวาที่ดินที่ติดริมคลองไมใชที่ของบริษัท แตเปนที่ราชการ ไมยอม
ใหบริษัทมาไลร้ือ ชวงนั้นก็มีการไปรองเรียนกันที่สํานักงานเขตขณะนั้นตลาดบางเขนยังขึ้นอยูกับ
สํานักงานเขตดอนเมือง ยังไมถูกแยกออกมาอยูในเขตหลักสี่เหมือนเดี๋ยวนี้ ตอนที่ไปรองเรียนนั้น
คนในชุมชนรวมไปกันเยอะ บางครั้งยายก็ไปดวยแตยายบอกวาจริงๆ ยายก็ไมคอยรูเร่ืองวาไปแลว
ตองทําอะไรบาง แตก็รวมไปกับเขาดวย ชวงนั้นคอนขางวุนวาย ทยอยยายกันออกไป แตยายก็ยัง
อยูที่นี่ พอที่ขางๆ บานยายวางลูกๆยายก็ไปปลูกอยูกัน จนถึงทุกวันนี้ก็ไมรูวาเรื่องบานเรื่องที่จะ
เปนอยางไร ก็อยูกันไปเรื่อยๆ ลูกๆ ยายก็มีมองๆ หาที่อยูใหมกันบาง แตก็ตองคิดหนักหนอย ลูก
ยายก็หวงอยูวายายไปแลวยายจะอยูอยางไร อยางเชน บานจัดสรรตางๆ ที่บานติดๆ กัน ไมรูเพื่อน
บานจะเปนอยางไร ตัวยายเองเดี๋ยวนี้กินขาวยังตองหุงหาดวยฟนอยู ยายใชเตาแกสไมเปน ทุกวัน
นี้ยังซื้อเศษไมจากยายแกๆ แถวๆ บางบัวมาใชอยูเลย ใชเองบาง วางๆ ก็เอาเศษไมมาผาเปนฟน
ขายใหลูกคนที่ 2 เอาไปยางไกบาง ลูกๆ ยังบนวาเหม็นกลิ่นควันไฟติดเสื้อผาแตยายวามันไมเหม็น
แตลูกๆ ก็ตามใจยายใหยายหุงหาดวยฟนอยางเดิม ยายคุนชินกับชีวิตที่ตลาดบางเขนอยางนี้
วางๆ เหงาๆ ก็สามารถเดินไปบานอื่นๆ ได หรือออกมานั่งอยูหนาบาน วันพระก็ทํากับขาวใสบาตร
พระจะเดินมาบิณฑบาตรหนาบาน วัดก็อยูใกลๆ เลยยังไมรูวาถายายไปอยูที่อ่ืนจะเปนอยางไร
อยางถาอยูเปนแฟลตยายก็ไมสะดวกกับหองแคบๆ และการขึ้นลงบันได ใจของยายคิดวายาย
อยากไดเปนที่ดินเปลาไปปลูกบานกันเองมากกวา เอาไมจากบานที่ตลาดบางเขนไปปลูก ยายคิด
ไวแลววาอยากปลูกบานใหสูงกวาที่เปนอยูในตอนนี้เพื่อกันไมใหหมามันเขาบาน ทุกวันนี้หมามัน
ชอบเขามาย่ําในบานใหยายตองทําความสะอาดเช็ดถูบอยขึ้น เดี๋ยวนี้ยายก็ยังทําเองอยูงานเล็กๆ
นอยๆ เช็ดถูบาน หุงขาว ซักผา แตไมไดพิถีพิถันหรือทําประจําอะไร มีลูกๆ หลานๆ ชวยเปนธุระให

กรณีศึกษาที่ 3 นางมะลิ
ปามะลิเปนหญิงอายุ 50 ปแลว มาอยูตลาดบางเขนบานสามีตั้งแตยังสาวๆ ตอนนี้สามี

เสียชีวิตแลว บานที่อยูในขณะนี้เปนชื่อของพี่ชายสามีปามะลิ มีกันอยู 2 ครอบครัว คือ ครอบครัว
ปามะลิที่มีปา ลูกชายอายุ 22 ป   ลูกสะใภแค 17 ป ยังคอนขางเด็ก และหลานลูกของลูกชายของ
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ปา 2 ขวบ อีกครอบครัวคือ พี่ชายสามี นองชายสามี นองสะใภของสามี และลูก ในสวนของครอบ
ครัวปานั้นรายไดที่ใชจายภายในบานก็จะมาจากลูกสะใภที่ทํางานโรงงาน หนาที่ประกอบชิ้นสวนอิ
เลคทรอนิกส ลูกชายคาขายแตยังไมเปนหลักเปนฐานอะไรนัก สวนปามะลิก็ตองออกจากงานมา
เลี้ยงหลานชายแทนลูกสะใภพอจะมีเงินเก็บเดิมสําหรับคาใชจายภายในบานไมมากนัก

เดิมบานเกิดของปามะลิคือจังหวัดอุบลราชธานี พอแมก็เปนชาวไร ชาวนา สมัยกอนปา
มะลิก็ชวยทํานาที่บาน อยูกับพอ แม ญาติพี่นอง ตัวปามะลิมีพี่นองทั้งหมด 5 คน ปาเปนคนที่ 3
คนโตเปนพี่สาวตอนนี้อยูที่อุบลกับนองสาวคนที่ 4 ทั้งสองแยกบานกัน แมจะอยูกับนองสาวคนที่ 4
สวนนองชายคนที่สองตอนนี้เสียชีวิตแลว นองชายคนสุดทองก็ไปอยูกับแฟนที่ภาคใต ตางคนตาง
ทํามาหากินไมคอยเจอกันนัก อยางนองชายคนสุดทองก็ไมเจอกันเปนสิบๆ ปแลว

ชีวิตปามะลิเขากรุงเทพฯ มาอยูกับสามีที่ตลาดบางเขนนี่ตั้งแตป พ.ศ. 2519 สามีปา
มะลิไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเจอกันชอบพอกันก็ตบแตง และยายเขามาอยูกับครอบครัว
ของสามีที่นี่ ปาบอกวารูสึกตัวเองอยูแบบหัวเดียวกระเทียมลีบคือตัวคนเดียวมาอยูในครอบครัว
สามีซึ่งอยูกันทั้งพอ ทั้งแม และพี่ๆ นองๆ ของสามี ชีวิตจากที่เคยทํานาพอมาอยูที่ตลาดบางเขนก็
ตองมาชวยงานบานสามี แตกอนที่บานนี้เปนโรงงานเฟอรนิเจอร ทําเฟอรนิเจอรขาย ปามะลิมาอยู
ก็ชวยงานทั้งคุมคนงาน ดแูลลูกจางและงานบางครั้งก็ตองทําเองเชน ทาสี ลงชะแลคเคลือบเงา แต
กอนบานมี 2 คูหาใหญๆ เปดเปนรานขายอยูดวยลูกคามีทั้งคนในตลาดบางเขนและคนขางนอก
ปามะลิชวยงานที่บานมาตลอดจนกระทั่งโรงงานเฟอรนิเจอรตองปดตัวลงเนื่องจากเศรษฐกิจไมดี 
พอสามีก็ปวย ลูกๆ ก็ไมมีคนสานตอ โรงงานเฟอรนิเจอรของที่นี่ปดตัวลงเปนเวลากวาสิบปแลว
กอนจะไลที่เสียอีก เมื่อไมตองทํางานโรงงานเฟอรนิเจอร ปามะลิก็เร่ิมหางานตอนแรกก็เร่ิมจากการ
รับจางเลี้ยงเด็กอยู 2-3 ป ไดเลี้ยงลูกตัวเองไปดวย ตอมาโรงน้ําแข็งที่อยูทางเขาหนาวัดเทวสุนทรมี
งานใหทําเปนคนงานตักน้ําแข็งแพคใสถุงขาย ก็ทํามาเรื่อยๆ จนกระทั่งมีคนรูจักมาแนะนําวามีโรง
งานทอผาแถวๆ ปากเกร็ดรับสมัครพนักงาน เปนงานตัดผาตามแพทเทิรนที่ไดมา ตองฝกงานนิด
หนอยพอเปนงานแลวรายไดก็จะดีกวางานโรงงานน้ําแข็ง มีเงินโอทีใหดวย ชีวิตปามะลิทํางานโรง
งานเก็บเงินหาเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอดและมาสิ้นสุดการทํางานนอกบานเมื่อตองมาเลี้ยง
หลานแทนลูกสะใภ

ไมเพียงแตงานนอกบานที่ปามะลิตองรับผิดชอบ ภาระหนาที่การเลี้ยงดูลูก การดูแล
ครอบครัวทั้งหมดก็เปนของปามะลิ ปามะลิกับสามีนั้นมีลูกดวยกัน 1 คน ปาพูดถึงสามีวาเขานั้นไป
มีภรรยาใหม จนกระทั่งปวยหนักเสนเลือดสมองอุดตันเปนอัมพฤกษออกจากโรงพยาบาลกลับมา
อยูบานตอนใกลเสียชีวิตปามะลิจึงไดมาคอยดูแลในระยะหลัง  สามีออกจากบานไปอยูกับภรรยา
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ใหมมีลูกหลายคน และนอกจากลูกจากภรรยาคนที่วานี้สามียังมีลูกติดจากภรรยาคนอื่นเอามาให
ปามะลิเลี้ยงเปนลูกสาวดวย ปามะลิบนวาตนเองเปนคนไมมีบุญในเรื่องการเลี้ยงลูก เลี้ยงลูกไมโต
ตองคอยพึ่งพาแมอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ ตัวปามะลิเองตองทํางานนอกบานและเปนทั้งพอทั้งแมให
กับลูก สมัยกอนจะมีบางก็คือแมสามีที่ชวยดูแลหลานใหหากปามะลิตองออกไปทํางานนอกบาน
สามีเองก็ไมเคยมาสงเสียในเรื่องลูก เงินสวนใหญที่หมดก็หมดไปกับลูก ปามะลิเลาวาตนเองสง
เสียใหลูกเรียนโดยใหลูกเลือก ตัดสินใจเอง ลูกสาวปาที่เปนลูกติดของสามีนั้นก็เลี้ยงมาแบบลูกตัว
เอง ตอนนี้ลูกสาวไปอยูกับแฟนแลว เดิมลูกสาวเรียนอยูมัธยมตนมีแฟนอายุมากกวาเยอะแลวก็
เลิกเรียนออกมาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนแทนใหแฟนชวยสงเสียคาเรียน ปามะลิพอถึงลูกสาว
วานานๆ ลูกสาวถึงจะมาหามาเยี่ยมเยือนซึ่งมักจะมาเมื่อไมสบายใจมีปญหากับแฟน

สําหรับลูกชายยายที่เรียนมาหลายแหง ลูกชายคอนขางจะติดเพื่อน ไมคอยสนใจเลา
เรียน เรียนในระดับมัธยมปลายก็เรียนไมจบ ไปสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนก็ยังไมทันไดวุฒิ
การศึกษา สงใหเรียนอาชีวศึกษาก็เรียนไมจบ ชวงหลังๆ ก็จะมีไปทํางานพนักงานรานแมคโดนัลด
แลวก็ออกสุดทายก็ไปลงทุนคาขายเสื้อผากับเพื่อนแตก็ยังไมเปนชิ้นเปนอันเทาไรนัก สําหรับลูก
สะใภนั้นก็คอนขางเด็กเปนคนชัยภูมิ มาอยูกับญาติที่กรุงเทพฯ เรียนหนังสือมานอยเชนเดียวกัน
ปามะลิบอกวาตอนแรกก็เตือนๆ ใหทั้งคูคุมกําเนิดเนื่องจากเห็นวายังไมเปนหลักเปนฐานกัน แต
ตอนนี้ก็มีหลานมาใหอุมแลว  พอมีหลานในระยะแรกคลอดลูกสะใภก็จะเปนคนเลี้ยง ปามะลิก็ยัง
ทํางานอยู แตตอมาเมื่อลูกสะใภหางานไดแลว ปามะลิจึงตัดสินใจออกจากงานมาเลี้ยงหลานแทน
เนื่องจากเห็นวาตนเองมีแตจะสูงอายุข้ึนเรื่อยๆ งานก็ทําไดนอยลง เมื่อเทียบกับการใหลูกสะใภที่
ยังสาวกวา ยังมีแรงในการทํางานไดมากกวา ทั้งอายุงานและรายไดก็จะดีกวา ลูกสะใภแมจะคอน
ขางเด็กเคยเปนคนชอบเที่ยวมากอนแตเมื่อมีลูกก็มีภาระรับผิดชอบที่หนักข้ึนคือทั้งงานนอกบาน
และตองดูลูก แตยังไงปามะลิก็ตองชวยอดไมไดเมื่อเห็นลูกสะใภกลับมาจากงานเหนื่อยเพราะตอง
ทํางานในกะปกติ และงานลวงเวลาที่พักผอนนอย กลับบานคอนขางดึกมีรถของโรงงานมาสงที่ริม
ถนนลูกชายตองไปรอรับเพราะกลางค่ํากลางคืนก็กลัวอันตราย ปามะลิก็จะซักผาให ดหูลานให ลูก
ชายนั้นก็ชวยดูแลลูกบาง แตก็ไมมากนัก และอีกไมนานลูกชายก็ตองเตรียมตัวไปเกณฑทหารแลว

ในชวงที่เกิดกรณีไลร้ือที่อยูอาศัยกับบริษัทพงษเพชรแลนดนั้นเปนชวงที่ปามะลิทํางาน
อยูที่โรงน้ําแข็งจึงไมคอยไดมายุงเกี่ยวเรื่องไลร้ือนัก อีกทั้งบานก็เปนของพี่นองของสามีโดยปามะลิ
ถือวาตนเองเปนผูอาศัย ขณะที่สามีเองก็ออกไปอยูขางนอกไมคอยไดมายุงเกี่ยว จากสถานการณ
ไลร้ือทําใหบานทั้งหมดจากเดิม 2 คูหาใหญๆ ที่อยูถัดจากคลองเขาไปในที่ของบริษัทพงษเพชร
แลนดก็ตองร้ือมาปลูกอยูในที่ดินริมคลองบางเขนในปจจุบัน และกั้นหองแยกครอบครัวกันกับพี่
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นองของสามี ชีวิตในปจจุบันนอกจากงานบาน และการเลี้ยงหลานชายคนเดียวซึ่งกําลังซน และ
คอนขางขี้โรคสลับกับลูกสะใภแลว ถามีโอกาสปาก็จะเขาไปชวยงานของชุมชนตามที่เพื่อนซึ่งเปน
หนึ่งในคณะกรรมการชุมชนขอใหชวยเหลือ

กรณีศึกษาที่ 4 นางดาวเรือง
ที่บานของปาดาวเรืองขณะนี้มีสมาชิกอยูกันทั้งหมด 6 คน คือ ตัวปาเองอายุ 57 แลวใน

ปนี้แมของปาดาวเรืองที่อายุ 88 ปยังแข็งแรงดี สามีปาอายุ 62 ป ลูกชายคนที่ 3 อายุ 28 ป ลูกสาว
คนสุดทองอายุ 25 ป และหลานชายอายุ 8 ปซึ่งเปนลูกของลูกชาย สวนลูกสาวคนโตและคนรอง
แยกครอบครัวออกไปอยูกับสามีแลวทั้งคู

ลูกๆ ของปาดาวเรืองทั้งสองคนที่อยูดวยมีงานมีการทํากันทั้งหมดแลวโดยลูกชาย
ทํางานเปนพนักงานอยูในหางเซ็นทรัลเงินเดือนประมาณหาหกพันบาท สวนลูกสาวคนเล็กทํางาน
บริษัทอยูแถวสมุทรสาครเดินทางไปกลับทุกวันเงินเดือนมากกวาพี่ชายประมาณหกเจ็ดพันบาท 
สวนหลานชายก็กําลังเรียนประถมศึกษาอยูที่โรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ) ซึ่งคอนขางสะดวก
เพราะใกลบาน สําหรับตัวปา ลุงผูเปนสามี และแมของปาก็จะอยูที่บานปาดาวเรืองถือวาอยูในชวง
ที่ชีวิตสบายแลวคือปลอยใหลูกๆ ทํางานหาเลี้ยงพอแม ตนเองไมตองออกไปดิ้นรนทํางานขางนอก
อีกตอไป ซึ่งที่ผานมาคิดวาชีวิตตนเองคอนขางลําบากในการตองปากกัดตีนถีบสงเสียเลี้ยงดูลูกๆ

ปาเลาถึงชีวิตในวัยเด็กวาตนเองเปนคนนครปฐม พอเปนคนมีเชื้อสายจีน แมเปนคนมี
เชื้อสายลาวพวนจากทางเพชรบุรี พอแมทํานาทําสวนเลี้ยงหมูไปดวย มีพี่นองทั้งหมด 8 คน เปนผู
ชาย 3 คน เปนผูหญิง 5 คน ปาดาวเรืองเปนลูกคนที่ 3 คนที่ 1 และ 2 เปนผูชาย ก็นับวาปาเปนลูก
สาวคนโต ปาบอกวาจริงๆ แลวพอ แมก็เลี้ยงลูกมาเหมือนๆ กัน แตปาวารูสึกตัวเองจะลําบากกวา
เพื่อน พี่ชายทั้งคูก็จะเรียนบาง ทํางานนอกบานบาง ไมตองสนใจงานในบานอะไร พี่ชายคนโตได
เรียนจบถึงมัธยมแปด สวนใหญก็จะไดเรียนกัน มีตัวปาเองที่ไมไดเรียนหนังสือ ดวยความที่เปนลูก
สาวคนแรก พอแมทํานาเกี่ยวขาวปาก็ตองชวยเลี้ยงนอง ทํางานบาน และเลี้ยงหมูไปดวย ปาบอก
วาบานคอนขางจน บานนี่หลังคารั่วแลวรั่วอีก

เด็กๆ ปาอยูชวยงานที่บาน พออายุ 10 ขวบ ก็เขาไปอยูในตัวจังหวัดนครปฐมกับพวก
อาอึ้ม(ปา) ไปชวยทํางานในบาน จนกระทั่งอายุประมาณ 15-16 ป ก็มีเพื่อนๆ ในหมูบานเดียวกัน
ชวนกันใหเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ เขาบอกวามีโรงงานทํารองเทารับคนเขาทํางาน ไปกัน 3 - 4
คน เลยไดงานแรกเปนคนตัดหนังไดคาแรงวันละ 7 บาทในสมัยนั้น งานจะแยกกันไปในแตละ
แผนกแตละหนาที่ จากคนงานในโรงงานรองเทาไดไมกี่ปก็ยายมาอยูโรงงานไทยเกรียงปนทออาศัย
ญาติขางแมเปนคนอยูคนละหมูบานเปนคนแนะนํา เปนพนักงานทอตองฝกงานชวงแรกๆ รอย
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หลอดดายกอนแลวคอยขยับข้ึนมาเปนคนทอ งานที่โรงงานไทยเกรียงปนทอนี่ถือวาเปนงานที่ดี ดี
กวางานที่โรงงานรองเทา ตอนอยูโรงงานรองเทาตองหาบานเชาอยูเองกับเพื่อนๆ สวนที่ไทยเกรียง
มีบานพักคนงานให เงินรายได สวัสดิการอะไรก็ดีกวาเดิม มีงานลวงเวลาใหทํา

ปากับสามีมาเจอกันเมื่อตอนปาอยูที่โรงงานไทยเกรียงตอนนั้นอายุราวๆ ยี่สิบกวาๆ
แลว สามีปาเปนคนงานกอสรางอยูกับสามีอยูกันไปสักพักพอมีลูก ก็ตองออกจากงานที่โรงงานไทย
เกรียงเพราะไมมีคนเลี้ยงลูกที่ยังเล็ก จะทํางานไปดวยพรอมๆ กันก็ไมไหว ไมสามารถอดนอน
ทํางานลวงเวลาไดมากเหมือนสมัยที่ยังไมมีลูก ออกมาเลี้ยงลูกสักพักก็มาทํากอสรางชวยลุง รับ
จางทั่วไปจิปาถะถามีคนชวยดูลูกให งานกอสรางที่ทําอยูกับลุงนั้นงานของปาจะเปนงานที่ไดคา
แรงนอยกวา จะทํางานอยางเชนชวยผสมปูน สวนงานของลุงจะเปนงานในเชิงชางที่ไดคาแรงมาก
กวา ทํางานกอสรางก็ตองยายที่อยูไปเร่ือยๆ วนกันอยูทั่วกรุงเทพนั่นแหละ ที่พักของเถาแกยายไป
อยูที่ไหนก็ตองตามไป แลวแตวางานแตละที่จะเสร็จเมื่อไหร บางแหงสรางใหญโตก็จะใชเวลานาน
งานสรางตึกใหญๆ คาแรงก็จะถูกแตก็มีงานใหทํานานมั่นคงกวา ถาเปนงานลักษณะรับจางตาม
บานก็จะเปนงานที่คาแรงดีแตก็จะเปนงานที่ใชระยะเวลาสั้นกวา งานกอสรางนั้นจะไดคาแรงเปน
รายวัน หยุดงานก็ไมไดเงิน สวัสดิการอะไรก็จะไมมี หลังจากยายที่อยูตามงานอยูหลายป เมื่อ
ทํางานพอที่จะเก็บเงินไดกอนหนึ่ง ปากับลุงก็ไดไปซื้อบานอยูในชุมชนแออัดที่คลองเตย ซื้อบาน
แลวพอทํางานเสร็จก็ไมตองไปอยูที่พักกอสรางรวมกับคนอ่ืน ทํางานเสร็จก็จะกลับมานอนที่บานใน
คลองเตย จนกระทั่งคลองเตยถูกไลที่จึงตองหาที่อยูใหม จริงๆ ทางราชการเขามีที่ใหอยูลาดกระบัง
ปาบอกไมมีปญญาจะเอาไมมีเงินผอนเลยตองสละสิทธิ แรกๆ ที่ถูกไลที่ก็ยังกลับไปอยูที่พักกอ
สรางกอน ปาคิดวาถาตองเชาบานอยูลูก ๆ คงเรียนไมจบ แลวในที่สุดมาลงตัวอยูที่ตลาดบางเขน
โดยมาเชาที่ปลูกบาน ที่ไดเขามาอยูที่นี่ก็เนื่องจากพี่ชายปาเองซึ่งอยูที่นี่กอนเปนคนแนะนํา

ทํางานไดสักระยะปาก็เอาลูกสงกลับไปใหแมเลี้ยงที่นครปฐม สงลูกกลับไปใหยายเลี้ยง
ที่นครปฐมทั้ง 4 คน เพราะจะไดทํางานสะดวก ปาก็จะคอยกลับไปเยี่ยมลูกๆ บอยๆ ไปแตละครั้งก็
จะซื้อของไปฝากทั้งพอแม และลูกๆ ตองฝากเงินไปใหไวพอแมใชรวมไปถึงคาใชจาย คาเลาเรียน
ของลูกๆ ดวย ปาบอกวาหนาที่ลูกสาวของปาก็ไมละเลย ตัวปาเองสงเงินใหพอแมตั้งแตสมัยสาวๆ
ที่ยังไมมีครอบครัวแลว มีโอกาสก็จะกลับไปเยี่ยมเพราะนครปฐมก็ไมไกลกรุงเทพฯ นัก เมื่อพอเสีย
ชีวิต เห็นวาแมอยูนครปฐมก็จะไมมีใครดูแลจึงรับแมมาอยูกรุงเทพฯ ดวยถึงปจจุบัน สวนลูกๆ ที่ไป
อยูนครปฐมกับตายายตอนเด็กจนจบประถมหกแลวก็จะเอากลับเขามาเรียนตอที่กรุงเทพฯ แลว
แตวาคนไหนจะสมัครใจเรียนตอที่นครปฐมหรือคนไหนอยากจะเขามาอยูกับพอแมที่กรุงเทพฯ 
ตอนหลังเมื่อโตๆ กันหมดก็กลับมาอยูดวยกันที่กรุงเทพฯทั้งหมด
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ปามีโอกาสไดเปล่ียนงานอีกครั้งเมื่อมีคนแนะนํางานแมบานทําความสะอาด ที่หางแกว
ฟา งานนี้เปนงานสุดทายในชีวิตการทํางานของปา ทํางานเปนแมบานทําความสะอาดมาระยะ
เวลาประมาณ 20 ป งานแมบานนี้ถึงไมตองแบกหาม ตากแดดเหมือนงานกอสรางแตก็ตองยืน
ทํางานทั้งวันนั่งไมได ปาบอกวาตนเองเปนคนขยันทํางาน ถึงไมมีความรูก็เอาใจใสในการงาน ได
รางวัลพนักงานดีเดนของบริษัทอยูบอยๆ ยังเก็บไวสอนไวเตือนลูก ปาบอกวาทํางานในขั้นที่เรียกได
วาไมเห็นเดือนเห็นตะวัน กิจกรรมเพื่อการบันเทิงแทบไมมี คาใชจายประจําวันของตนเองก็ตอง
กํากับใหอยูในจํานวนเงินที่กําหนด ชีวิตมีแตงานกับบาน วันธรรมดาก็จะลุยแตกับงานทั้งในเวลา
ปกติ และงานลวงเวลา ในวันหยุดก็ตองทําแตงานบานงวนไป งานบานนั้นจุกจิกไมคอยไดออกไป
ไหนเลยทําใหชินไมอยากที่จะออกไปเที่ยวที่ไหนก็อยูแตกับบานจนถึงทุกวันนี้  กับลูกๆ นั้นปาคอน
ขางจะมีโอกาสอบรมเลี้ยงดูมากกวาลุง ตั้งแตเด็กปาก็เปนคนสงไปใหแมของปาเลี้ยง เนื่องจากทาง
ตัวลุงเองเปนคนยานนาวา พอแมก็แยกทางกันตางฝายตางมีครอบครัวใหม ไมไดอยูคงที่ ทาง
ครอบครัวลุงก็ถือวาลําบากเชนกัน ตั้งแตสมัยลุงเด็กๆ เองก็ตองอยูกับอา กับนา จึงไมสะดวกที่จะ
ไปฝากทางปู ยาเทากับทางตา ยายที่นครปฐม เร่ืองคาใชจายตางๆ ของลูกก็เชนกัน ปาบอกวาเงิน
ในครอบครัวจะเปนของปาเปนหลัก ปาจะเปนคนจัดสรรในเรื่องเงินเกงกวาลุง มีเงินเหลือสําหรับ
ครอบครัวมากกวาแมรายไดจะนอยกวาก็ตาม ปาวามันตางกันสําหรับผูหญิงกับผูชาย อยางใน
กรณีของปาเอง ปาคิดวาตนเองเปนคนรูจักกินรูจักใช ถาสุรุยสุรายเกินไปก็จะไมเหลือเงิน ลูกก็จะ
ลําบาก สมัยกอนมีบางชวงที่ปากับลุงทะเลาะกันลุงหายออกไปจากบานเปนปๆ หลายครั้งแตปา
บอกวาตัวเองจะไมตาม คิดซะวาอยูก็มา ตายก็รูขาวถาไมคิดอยางนี้จะทํามาหากินไมได ดังนั้นการ
ที่ลุงหายจากบานไปจึงไมสนใจคิดแตตัวเองตองอยูเปนหลักเลี้ยงลูกใหได ลูก 4 คน ปาสงเสียให
เรียนบางก็จบมัธยมหก บางก็จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคนสุดทองไดเรียนถึงอนุปริญญาปาพูด
ยิ้มๆ วาไมยอมเรียนตอใหจบปริญญาตรีปาจะไดมีโอกาสไดเห็นใบปริญญาของลูกเหมือนคนอื่น
บาง แตปาก็วาตนเองไมมีปญญาจะสงเสียลูกถึงขนาดนั้น กวาจะใหลูกๆ เรียนจบถึงขนาดนี้ก็แทบ
แย แตที่ผานมาลูกๆ ก็มีสวนในการทํางานแบงเบาภาระของพอแมเชนกัน

ปาบอกวาลูกๆ แตละคนของปานั้นใชไดทีเดียว คือชวยงานมาโดยตลอด ตอนที่ปา
ทํางานแมบานทําความสะอาดที่หางสรรพสินคา ปารูจักกับพวกรานตางๆ ในหาง มีบางรานที่จะ
รับเด็กนักเรียนเขาทํางานขายเล็กๆ นอยๆ ในชวงปดเทอม ปาก็จะใหลูกๆ ทุกคนเขาไปทํางาน
ตลอด ลูกๆ จะทํางานกันตั้งแตเรียนมัธยมตนเลยทีเดียว ทํางานไดเงินทั้งหมดปาก็จะเปนคนเก็บ
เงินแลวคอยจัดสรรใหกับลูกๆ สําหรับเร่ืองเรียนลูกๆ หลังจากระดับมัธยมตนแตละคนจะเสาะหา
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กันเองแลวแตสมัครใจ ปาก็จะใหลูกในเรื่องเงินคาเทอม และบางสวนก็เงินที่ไดจากงานที่ปาหาให
ลูกๆ ทําเวลาเสาร อาทิตย และปดเทอม

ราวๆ พ.ศ. 2540 ปาก็ออกจากงานแมบาน ตอนนั้นหางสรรพสินคาแกวฟายังไมเลิกกิจ
การที่ปาออกจากงานก็เนื่องจากตอนนั้นอายุประมาณ 50 ปไดแลว เร่ิมรูสึกวาขาเดินไมคอยไหว
เพราะที่ผานมาทํางานตองเดินทั้งวัน ประกอบกับลูกๆ อายุ 20 กวาปกันแลวเริ่มทํางานเลี้ยงดูเรา
ไดแลว เลยออกจากงานมา สวนทางลุงก็เลิกงานกอสรางมาเปนสิบปแลวเพราะอายุมากข้ึนทําไม
ไหวอีกตอไป

ชีวิตของปาและครอบครัวก็เหมือนกับบานอื่นๆ ที่ถูกไลที่ ตอนนั้นตัดสินใจไมยายออก
ไปไหนเพราะคิดวาถึงจะไดเงินคาร้ือถอนก็ไมเพียงพอที่จะไปซื้อบานที่อ่ืนได อีกทั้งบานของตนเอง
ก็ตั้งอยูตรงริมคลองจึงควรเปนบานในที่ของหลวงไมใชที่ของบริษัทพงษเพชรแลนด เลยตองเดิน
เร่ืองหาเงินมาสูคดีกับทางบริษัทพงษเพชรแลนด แตก็ตองแพคดีเนื่องจากตอนที่เชาที่คุณหญิง
เวียนเจาของเดิมมีการทําสัญญาเชาแบบปตอปอยู จึงเหมือนเปนเงื่อนไขในการยอมรับวาเปนที่
ของบริษัทพงษเพชรแลนดที่ซื้อตอจากทายาทของคุณหญิงเวียน อยางไรก็ตามถึงแมแพคดีแต
ครอบครัวปาดาวเรืองก็ยังไมยายออกจากตลาดบางเขน เพราะยังไมมีเงินที่จะไปหาซื้อบานใหม
ประกอบกับทางบริษัทพงษเพชรแลนดขณะนี้ก็ยังไมมีการเคลื่อนไหวเรื่องไลที่ของชาวบานที่อยูริม
คลอง

ทุกวันนี้ของปาดาวเรืองแมจะหมดเวลาสําหรับการดิ้นรนกับการงานนอกบานแลวก็
ตาม แตความรับผิดชอบตอในบานก็ยังคงอยู ปาดาวเรืองยังเปนธุระในการจัดสรรเรื่องตางๆ ภาย
ในบาน ปาเลาถึงการตองคอยกํากับใหรายไดจากลูกๆ กับการกินอยู และคาใชจายในบานนั้นพอ
เพียงและไดดุลกัน ซึ่งตองพยายามกําจัดคาใชจายฟุมเฟอยและสิ่งไมจําเปนออกไป ตองคอย
กํากับไมใหลูกๆ ใชเงินเกินตัว และไมเปนหนี้สินซึ่งเปนเรื่องคอนขางลําบากในยุคสมัยที่ขาวของ
แพงขึ้น และเรื่องของการซื้อของเงินผอน และการใชบัตรเครดิตรุกคืบเขามาเปนเรื่องปกติในชีวิต
ประจําวันของผูคนในยุคปจจุบัน ตอนนี้ลูกของปาที่อยูดวยกันทั้งสองคนคือ ลูกชาย และลูกสาวนั้น
ทั้งคูยังใหเงินกับปาสําหรับจัดสรรเปนคาใชจายภายในบาน ปาบอกลูกสาวจะใหมากกวา ลูกสาว
เรียนจบในระดับที่สูงกวาไดเงินเดือนเหนือกวาพี่ชาย อีกทั้งลูกสาวยังรูจักใชเงินมากกวาคือไมคอย
ซื้ออะไรในขณะที่ลูกชายใชเงินเกงกวา ตอนนี้ลูกชายมีหนี้สินอยูมาบอกเลาวาเปนหนี้จากการค้ํา
ประกันใหเพื่อนแลวตองรับใชหนี้ ในระยะหลัง 4-5 เดือนจึงยังไมมีเงินมาใหแมอยางเคย สวนลูก
สาวอีก 2 คนก็ถือวาเปนหลักเปนฐานแยกครอบครัวออกไป และกลับมาเยี่ยมเยือนพอแม
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สม่ําเสมอ พี่ๆ นองๆ ของปาดาวเรืองบางครั้งก็จะรับแมไปอยูดวยไปเที่ยวเปนครั้งคราว แมจะกลับ
มาอยูที่นี่เปนหลักทําใหพี่นองไปมาหาสูก็จะมารวมตัวกันที่นี่

กรณีศึกษาที่ 5 นางต๋ิม
ปาติ๋มเปนชางทําผมเปดรานเปนของตนเองที่บานในตลาดบางเขนมาหลายสิบป ตอนนี้

ปาติ๋มอายุได 54 ป อยูกับสามีที่เปนขาราชการทํางานอยูสํานักงานเขต และลูก 2 คน เปนหญิง
หนึ่ง ชายหนึ่ง ลูกสาวคนโตอายุ 25 ป ขณะนี้ทํางานอยูกองอํานวยการตลาดนัดสวนจตุจักร ขณะ
ที่ลูกชายคนเล็กอายุ 22 ป เรียนเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงปสุดทายแลว

ปาติ๋มเลาวาตนเองเกิดและเติบโตอยูในละแวกตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหมเปนชานเมือง
กรุงเทพฯ ทางฝงถนนพหลโยธินซึ่งถือวาไมไกลจากตลาดบางเขนนัก ชีวิตในวัยเด็กคอนขาง
ลําบาก พอกับแมแยกทางกัน พอมีภรรยาใหม ลูกทั้งหมดของพอมีกันอยู 6 คน 2 คนคือพี่ชาย กับ
ตัวปาติ๋มเองเปนลูกของแมซึ่งเปนภรรยาเกาสวนนองๆ อีก 4 คนเปนลูกของภรรยาใหมพอ พี่ชาย
ของปาติ๋มถูกสงไปอยูกับลุง สวนปาติ๋มเองในฐานะพี่สาวคนโตทําใหมีโอกาสเรียนหนังสือนอย
เนื่องจากตองทําหนาที่เลี้ยงนองมาตั้งแตยังเล็กๆ  ชีวิตคอนขางขัดสนและตองรับผิดชอบตั้งแตเด็ก
โดยเฉพาะการดูแลนอง และทํางานทุกอยางในบาน สวนนองๆ ของปาติ๋มคอนขางจะมีโอกาสดี
กวาในดานการเรียน ทําใหโตขึ้นทุกคนไดงานทํากันเปนหลักเปนฐาน ทุกคนทํางานรับราชการกัน
หมด อยางนองชายคนถัดจากปาติ๋มก็เปนทหารยศนายพัน นองชายคนที่ 4 ก็ไดทํางานรับราชการ
ที่กรมทางหลวง อีก 2 คนก็คือนองสาวคนที่ 5 ซึ่งเปนนางพยาบาล นองชายคนสุดทองก็มียศเปน
รอยโท มีที่อยูกรุงเทพฯ แถวบานเดิม 2 คน แลวก็พี่ติ๋มที่ตลาดบางเขน นอกนั้นก็ไปตั้งรกรากอยู
ตางจังหวัดใกลๆ ก็นนทบุรี ไกลไปหนอยก็ระยองคนนึง หนองคายคนนึง ในพี่นองก็มีแตปาติ๋มที่ไม
ไดรับราชการไดมาทํางานเปนชางเสริมสวยก็ดวยการขวนขวายของตนเอง นองบางคนเมื่อโตขึ้นก็
ใหความชวยเหลือพี่ติ๋มในฐานะที่พี่สาวเคยชวยดูแลตั้งแตเด็ก เชนนองชายคนที่เปนทหารซึ่งคอน
ขางมีฐานะ และมีลูกสาวเพียงคนเดียวก็จะชวยเหลือใหพี่ติ๋มหยิบยืมในเรื่องเงินทองบาง ยิ่งตอน
ชวงไลร้ือที่ปาติ๋มลําบากก็จะชวยมากหนอย หรือตอนเงินคาเทอมลูกไมพอก็จะขอยืมนองชายบาง
แตอยางไรก็ตามเมื่อตางฝายตางมีครอบครัวตองรับผิดชอบพี่ติ๋มก็จะรูสึกวาไมตองการจะรบกวน
บอยครั้งนัก

ปาติ๋มเลาถึงชีวิตในวัยสาววา อยูในละแวกที่เปนตลาดซึ่งคนสวนใหญทําการคาขายตัว
ปาติ๋มเองจึงพยายามหาลูทางในการประกอบอาชีพ เห็นวาอาชีพชางเสริมสวยนาจะมีลูทางที่ดี อีก
ทั้งตนเองมีใจรักชอบมากกวางานอื่น จึงเริ่มจากการเขาไปเปนลูกจางตามรานเสริมสวยตางๆ หัด
ทําผมไปไดสักพัก เก็บสะสมเงินจนมากพอก็ตัดสินใจไปเรียนโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรชางทําผม
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จนกระทั่งไดประกาศนียบัตร และมีวิชาพอที่จะเปดกิจการเอง ในระยะแรกกอนที่ปาติ๋มจะแตงงาน
และมาเปดรานเสริมสวยอยูในตลาดบางเขน ปาติ๋มก็ทํางานอยูรานเสริมสวยในละแวกสะพานใหม
จนกระทั่งไดพบกับสามีซึ่งเปนคนตลาดบางเขน หลังจากแตงงานปาติ๋มก็ยายเขามาอยูบานสามีที่
ตลาดบางเขน ครอบครัวเดิมของสามีนั้นนอกจากพอแมสามีแลว สามียังมีพี่สาวซึ่งเปนโสดอยูอีก
1 คน ปาติ๋มปรึกษาสามีและตัดสินใจเปดรานทําผมขึ้นที่บานของสามีซึ่งอยูในละแวกตลาด ทุน
รอนในการเปดรานสวนหนึ่งก็คือเงินทองจากการแตงงาน ปาติ๋มเลาวาแมเสียดายแทบรองไหแตก็
ตองตัดใจขายทองมาเปนทุนโดยคิดเสียวาเปนการตั้งตนทํามาหากินถาตั้งตัวไดคอยหาใหมในภาย
หนา และอีกสวนก็ไดกูยืมมาจากคนรูจักที่นับถือกันเปนพี่เปนนอง

กิจการรานเสริมสวยของปาติ๋มแตกอนนั้นถือวาไปไดดี เพราะอยูในทําเลที่ดีคือหัว
ตลาด ละแวกนี้มีคนอยูมากมาย โดยเฉพาะในชวงที่ตลาดยังคึกคักและคนเขามาหาที่อยูที่นี่บาน
เชาจะมีคนมาเชาเต็มตลอดทั้งที่อยูกันถาวร หรือกลุมที่ยายเขามาหางานทําในละแวกนี้ ลูกคาสวน
ใหญของปาติ๋มก็จะเปนพวกขาราชการซึ่งโดยทั่วไปไมวาจะวันทํางานปกติ หรือเวลาออกงานก็จะ
ตองพึ่งรานเสริมสวย ดังนั้นแมในตลาดบางเขนจะมีรานเสริมสวยเปดแขงขันกันอยูหลายราน เกือบ
ทุกรานก็มีลูกคาเขาอยางไมขาดสาย รายไดจึงอยูไดอยางสบายถือไดวาไมตองพึ่งพาสามี หรือ
เดือดรอนแตอยางใด เงินคอนขางจะคลองมือ ขณะที่สามีก็จะทํางานราชการไดเงินเดือนสม่ําเสมอ
อยูแลว หลังจากหักคาใชจายสวนตัวเหลือเทาไรสามีก็จะนํามาใหพี่ติ๋มเปนคนจัดการสําหรับคาใช
จายทุกอยางภายในบาน ทั้งการกินอยู และคาเลาเรียนของบุตรทั้งสอง กลาวไดวารายไดรายจาย
ทั้งหมดของครอบครัวปาติ๋มจะตองเปนคนจัดการ ปาติ๋มบอกวาการใชเงินเก็บเงินของตัวเองกับ
สามีจะแตกตางกัน ตนเองจะเปนคนที่เก็บเงินเปนมากกวาเขาขั้นเรียกวาขี้เหนียวเลยก็ไดเนื่องจาก
ตองกะเกณฑใหพอในแตละเดือนซึ่งตอนที่กิจการรานเสริมสวยยังไปไดดีนั้น เงินสําหรับการกินอยู
ในบานและสําหรับลูกสามีก็ไมจําเปนตองชวยมากนัก แตเมื่อเกิดการไลร้ือข้ึนที่ตลาดบางเขนทําให
ลูกคาที่เคยมีอยางไมขาดสายนั้นลดลงอยางนาใจหาย

เหตุการณไลร้ือชุมชนตลาดบางเขนนั้นเกิดขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. 2537 ปาติ๋มเลาวา
จําไดเปนอยางดีเพราะบานตนเองอยูตรงหัวตลาดถือวาเปนบานแรกๆ ที่ถูกไลร้ือ โดยทางบริษัท
พงษเพชรแลนดจะนําหมายศาลมาปดประกาศใหร้ือถอนออกไป ปาติ๋มเลาถึงเกี่ยวกับขาวการไล
ร้ือวามีภาพที่ตัวเองออกทีวียืนแถวหนาเถียงกับคนของบริษัทพงษเพชรแลนดไมใหไลร้ือโดยใหเหตุ
ผลวาบานตนเองอยูริมคลองเปนที่ดินของราชพัสดุ ภาพการออกทีวีของปาติ๋มยังทําใหพี่นองซึ่งไม
ไดอยูที่ตลาดบางเขนตองโทรมาถามไถถึงเหตุการณคร้ังนั้น
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ดวยความไมไววางใจวาจะอยูตอไดหรือไมอยางไร ก็ทําใหปาติ๋มกับสามีตองปรึกษากัน
ในเรื่องการหาบานใหมหากไมสามารถตานทานการไลร้ือของบริษัทพงษเพชรแลนดได ปาติ๋มตอง
ตระเวณดูที่ดูบานใหมและในที่สุดก็ตัดสินใจทําเรื่องกูเงินซื้อบานโดยตองใหสามีเปนผูกู เนื่องจาก
สามีเปนขาราชการมีหลักมีฐานในการค้ําประกันมากกวาทางพี่ติ๋ม อีกทั้งในชวงเวลานั้นการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยยังคอนขางคึกคัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตลาดบางเขนเกิดการไลร้ือแตละบานก็
เดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัยก็จะมีคนเขามาเปนนายหนาเสนอขายบาน ที่ดินในตลาดบางเขนไมเวน
แตละวัน ปาติ๋มและสามีจึงคาดวาแมจะไมไดไปอยูก็อาจจะซื้อเก็บไวขายเก็งกําไรได ดังนั้นเมื่อเงิน
เดือนของสามีปาติ๋มตองถูกหักเพื่อสงเงินกูคาบานในแตละเดือน ทําใหเงินที่จะเหลือจากสามีมาให
ปาติ๋มเก็บสําหรับเปนคาใชจายภายในบานแตละเดือนจึงแทบมองไมเห็น ทําใหปาติ๋มตองดิ้นรน
มากขึ้นในการจัดสรรเงิน ในการหากูยืม และจํากัดจัดการในเรื่องคาใชจายตางๆ ภายในบานเรียก
วาตองคิดวางแผนการใชจายใหรอบคอบทุกวิถีทางวาจะใชจายเงินไปอยางไร จะสามารถหาเพิ่ม
จากไหน  อยางไรก็ตามดวยความฝดเคืองในเรื่องเงินทอง อีกทั้งทางดานโครงการบานที่ซื้อไวเกิดมี
ปญหา ปาติ๋มบอกวาการซื้อบานในครั้งนั้นโดนโกง และยังตองขึ้นโรงขึ้นศาลเปนเรื่องคาราคาซังมา
จนถึงทุกวันนี้

ในชวงที่เกิดการไลร้ือกลาวไดวาสภาพจิตใจของแตละคนแยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คนแกๆทั้งหญิงและชายที่อยูกันมาต้ังแตรุนพอรุนแม อยูกันมาจนคุนเคย แลวตองมาเผชิญกับ
ความหวาดกลัวการเผาไลที่ คนที่ยังอยูอยางปาติ๋มเองที่ตองอยูบานทุกเมื่อเชื่อวัน ไมไดออกไป
ทํางานขางนอกเหมือนคนอื่นก็จะยิ่งรูสึกใจหายเมื่อบานที่เคยอยูกันเต็มคอยๆ ทยอยรื้อออกไป
จากเหตุการณการไลร้ือคร้ังนั้นบานปาติ๋มไมยอมร้ือถอนบาน แตบานของชาวบานคนอื่นๆ ที่อยูใน
ที่ดินของบริษัทพงษเพชรแลนดตองทยอยรื้อถอนออกไป ซึ่งแนนอนวาหลายคนก็เปนคนรูจักมักคุน
มานานเคยชวยงานตางๆ กันมา หลายคนก็เปนลูกคาของรานปาติ๋ม บรรยากาศคึกคักของความ
เปนยานตลาดการคาและโดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดจากกิจการเสริมสวยก็ไมคงสภาพดีอยางเดิม
อีกตอไป

ทุกวันนี้รานเสริมสวยของปาติ๋มยังเปดอยูอยางเดิมเปนชางประจํารานอยูคนเดียวไม
ตองมีลูกมือ และไมตองเสียคาเชารานเชาที่เหมือนบางแหงเนื่องจากเปนบานของสามีเอง และปา
ติ๋มถือวายังไงตัวเองก็ตองอยูดูแลบานชองอยูแลว เปดรานทิ้งไวถาโชคดีอาจมีคนเขามาใชบริการ
อยางนอยก็สระไดร แมไมใชเงินเปนกอบเปนกําแตก็ยังไดเงินเล็กๆ นอยๆ และไดพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับลูกคา นอกจากนี้ดวยความที่ลูกคาในการทําผมนอย ปาติ๋มก็หาทางเพิ่มรายไดดวยการรับจาง
เลี้ยงเด็กเล็กกอนวัยเรียน เปนการรับเล้ียงแบบเชาไปเย็นกลับ เชาพอ แมเด็กก็จะมาสงกอนไป
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ทํางาน เย็นเลิกงานก็มารับกลับบาน ทิ้งเงินไวใหเปนคานม คาอาหาร มีบางที่พอ หรือแมเด็กบาง
คนไมมี ทิ้งเงินไวใหนอยปาติ๋มก็ตองออกใหกอนบาง ออกใหเลยบาง แตจะมีจํานวนไมเยอะเพราะ
แตละรายที่มาจางเลี้ยงปาติ๋มจะตองเลือกจากคนในละแวกนี้ที่รูจัก คุนเคย ถาเปนคนที่ไมรูจักก็
ตองมีคนที่ปาติ๋มรูจักเปนคนรับรอง ไมเชนนั้นเกรงวาจะไมไดคาจางเลี้ยงหรือหนักไปกวานั้นอาจทิ้ง
ลูกไวใหเลี้ยงตามพอแมไมไดอยางที่เคยเปนขาว คาจางเลี้ยงเด็กที่ปาติ๋มกําหนดไวก็ประมาณ 120
- 130 บาทตอวันใหจายเปนวันไป แตงานเลี้ยงเด็กนี้ก็มิไดมีอยางสม่ําเสมอสวนใหญจะรับเล้ียงที
ละราย บางก็จนกวาเด็กจะเขาโรงเรียน บางก็จนกวาพอแมเด็กจะหาญาติพี่นองในการเลี้ยงลูกให
ได ไมมีลูกคาเขารานหรือไมมีเด็กมาใหเลี้ยงปาติ๋มก็จะใชเวลาไปกับการทํางานบาน เชน การซักผา
ทําความสะอาดบาน ซื้อของ เตรียมอาหาร หรือพักผอนดวยการนอน การดูทีวี หรือเดินไปแลก
เปล่ียนพูดคุยกับเพื่อนบานใกลเคียงได อยูกับบานเวลาชุมชนมีงานอะไรก็จะรู และเขารวม เชน
ชวยเรื่องเงินบางหากมีการเรี่ยไรในการพัฒนาชุมชน หรือออกไปรับของแจก จําพวก ขาวสารจาก
งานทิ้งกระจาดในแตละป กลองยาของชํารวยซึ่งมาแจกใหในแตละบานเชนงบประมาณจากการ
แปรญัตติโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในพื้นที่ มีขาวเกี่ยวกับเงินกู หรือเงินกองทุน
ใหชุมชนก็จะมีโอกาสรับรูและเขารวมแทนสามี และลูกซึ่งตองออกไปทํางานนอกบาน เชน เมื่อทาง
ฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตเขามาสนับสนุนในเรื่องการจัดตั้งกลุมออมทรัพยในตลาดบางเขน
ปาติ๋มก็เปนคนหนึ่งที่เขารวมเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย ซึ่งก็ออมบาง กูบาง แตสวนใหญจะกูเพื่อ
นําเงินมาใชจายภายในบานมากกวา นอกจากนี้เวลาวางอื่นๆ ก็จะทําบุญ ตักบาตร เขาวัดเขาวา
ตามประเพณี

สําหรับลูกๆ ตอนนี้ก็โตเรียนใกลจะจบแลวทั้งคู กวาจะถึงวันนี้ไดปาติ๋มก็วาทําเอา
เหนื่อยเหมือนกันดวยความเปนแมก็ตองคอยจ้ําจี้จ้ําไชในทุกๆ เร่ือง ตอนนี้ก็เปนหวงและกังวลแทน
ลูกเกี่ยวกับงาน ยิ่งในชวงนี้เด็กจบออกมาหางานทํากันไดลําบาก สําหรับลูกสาวงานที่ทําก็ยังได
เงินเดือนนอย เปนงานที่ยังไมไดแนนอนอีกทั้งปาติ๋มรูสึกวาลูกสาวเปนคนเที่ยวเกง ใชเงินเกงซึ่งปา
ติม๋รูสึกไมชอบใจคอยตักเตือนอยูเสมอ สวนลูกชายปาติ๋มรูสึกวาไดดังใจมากกวาคือไมเกเร ขยัน
เรียน บางครั้งก็หางานพิเศษทํา ตอนนี้ใกลจะรับปริญญาซึ่งก็ตองมีคาใชจายเพิ่มข้ึนมาอีก ออกไป
หางานทําก็มีคาใชจายในการเดินทาง คาสมัครตางๆ ซึ่งก็ตองเอาจากปาติ๋มอยูดี ถาเปนเงินกอน
ใหญๆ ถึงจะเอากับพอ คาใชจายจิปาถะก็จะเปนหนาที่ของแมซึ่งดูเหมือนจะมากกวา ตวัปาติ๋มเอง
ในฐานะแมซึ่งมีโอกาสใกลชิดลูกมากกวาพอจะคอยถามไถลูกเกี่ยวกับเร่ืองงาน ไดขาวคราวเรื่อง
การรับสมัครงานที่ไหนอยางไรก็จะนํามาบอกกับลูก  รวมไปถึงคอยออกความเห็นชี้แนะกับลูกใน
เร่ืองตางๆ
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กรณีศึกษาที่ 6 นางแปน
ปาแปนเปนแมคา บานอยูในชุมชนตลาดบางเขนตรงตีนสะพานทางเขาชุมชนทิศใต  ที่

บานตอนนี้อยูกัน 3 คนคือ ตัวปาแปนเอง ลูกสาวคนเล็กซึ่งทํางานธนาคารอายุ 34 ป และพี่สะใภ
ซึ่งเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนตลาดบางเขน

ปาแปนเลาถึงพอวาเกิดในประเทศจีนแตมาตั้งรกรากในเมืองไทยที่กรุงเทพฯ และได
สาวไทยคือแมเปนภรรยา เปนคนหมูไผซึ่งก็คือแถบที่เรียกวาสวนบางเขนสมัยนี้ ตอนเกิดจริงๆ ปา
แปนก็เกิดที่บานยายที่หมูไผ ทางแมคอนขางมีฐานะสมัยยายมีที่ดินเยอะ เดิมทํานาทีนี้เมื่อพอแม
แยกครอบครัวออกมาอยูตลาดบางเขนตั้งตัวเลี้ยงลูก 7 คนดวยการลงทุนเชาโรงสีที่ตลาดบางเขน
รับซ้ือขาวเปลือกจากทองนาแถบนี้มาสีแลวสงขายเปนขาวสาร ปาแปนเปนลูกคนที่ 4 พี่คนโตและ
คนที่ 3 เปนผูชายขณะนี้เสียชีวิตแลวทั้งคู พี่คนที่สองเปนผูหญิงทํางานธนาคาร นองคนที่ 5 ที่ 6 ที่
ตอจากปาแปนก็เปนนองชาย และมีลูกสาวเปนคนที่ 7 สุดทอง

ในบรรดาพี่นองปาแปนวาชีวิตตนเองดูจะลําบากที่สุดคือเรียนนอยกวาและทํางานคา
ขายที่เหนื่อยกวาพี่นองคนอื่นๆ ชีวิตตอนเด็กๆ ปาบอกวาตนเองเปนคนที่สุขภาพไมคอยแข็งแรงนัก
ในบรรดาพี่นองมีกันหลายคนก็เหมือนครอบครัวทั่วๆ ไปที่ลูกๆ คนโตๆ ก็จะชวยพอแมทํางาน คน
เล็กๆ ก็ไมตองรับผิดชอบอะไรมากก็เรียนไป ดวยความที่ไมคอยแข็งแรงมาตั้งแตเด็กตอนนั้นจึงไม
ไดชวยงานอะไรพอแมมากนัก ที่บานรับสีขาวมีงานจําพวกขนแบกกระสอบขาวซึ่งทําไมไหว พี่ๆ ก็
จะทําตัวปาแปนเองจะสนิทกับแมชวยงานตางๆ ของแมจําพวกการดูแลบาน ปาแปนเลาถึงแมวา
เปนลูกสาวคนโตจึงรับผิดชอบแตเด็กเปนหญิงแกรงทีเดียว ทั้งดูแลงานโรงสีกับพอและจัดการทุก
อยางภายในบานที่จําไดแมนคือแมเปนคนทําอาหารเกงมาก ปาแปนเองชอบและมีหัวในทางนี้คือ
สามารถพลิกแพลงเรียนรูและคิดตอในเรื่องการทําอาหารก็จะไดวิชาความรูจากแมมาเยอะและ
สามารถนํามาใชทํามาหากินไดจนถึงในปจจุบัน

บานปาแปนนั้นพอ แมสงใหลูกเลาเรียนกันทุกคน ที่บานสมัยกอนนั้นไมขัดสนในเรื่อง
เงินทองเพราะการงานของพอแมเร่ืองโรงสีก็ไปไดดวยดี อีกทั้งทางยายก็มีที่ดินเยอะเรียกวาฐานะ
ไมดอยกวาใครอื่นในละแวกนี้ อยางตอนที่ไฟฟาเพิ่งเขาทีวียังไมคอยมีกันแตบานปาแปนเปนบานที่
มีทีวีสีหลังที่สองตอจากบานกํานัน บานอื่นๆ ในละแวกนี้ก็มาอาศัยดูกัน การเรียนนั้นพอแมก็ไม
บังคับแลวแตลูกคนไหนตองการจะเรียนอะไรคนไหนหัวดีเรียนเกงก็สงใหเรียนสูงๆ อยางพี่คนโตก็
ไดเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ไดทํางานธนาคาร พี่สาวคนที่สองก็ไดเรียนโรงเรียนจีนไตทง แถวบางซื่อ
ก็ทํางานธนาคารเชนกัน พี่ชายคนที่สามก็เรียนที่อํานวยศิลป นองๆ ของปาแปนคนตอมาก็ไดเรียน
สูงๆ กันทั้งนั้นเรียนถึงปริญญาอยางนองผูชายอีกคนพอแมก็สงไปเรียนตอเมืองนอกคืออเมริกา
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และตอนนี้ก็ทํางานอยูที่นั่นกลับมาเปนครั้งคราวมาก็มาไหวพอไหวแมที่เสียไปนัดรวมนัดเจอกันใน
หมูพี่นอง เอาเงินใหพี่สาวอยางปาแปนใชบางบางที

ตัวปาแปนเองไดเรียนโรงเรียนสารวิทยาแถวบางบัวถึงชั้นมัธยมสอง ปาแปนวาตัวเอง
เกเรหัวไมดีเรียนไมเกงไมเหมือนพี่นองคนอื่นๆ อีกทั้งสุขภาพก็ไมแข็งแรงดวย เรียนจบมัธยมสอง
ออกมาก็ยึดอาชีพขายของอยูในละแวกตลาดบางเขนนี้เปนหลักเรื่อยมา สวนพี่ๆ นองๆ คนอื่นตาง
ก็ทํางานมีครอบครัวและแยกยายกันออกไปจากบานที่ตลาดบางเขน ตอมาที่บานจึงเหลือแตครอบ
ครัวพี่แปน และครอบครัวพี่ชาย เมื่อแมเสียชีวิตในป พ.ศ. 2534 บานจากชื่อแมจึงโอนเปนชื่อพี่ชาย
และเมื่อพี่ชายเสียชีวิตอีกคนบานจึงกลายมาเปนของปาแปนในที่สุด

ตั้งแตสาวมาปาแปนก็จะคาขายมาเรื่อยๆ ของจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แลวแตวามีของอะไร
ในแตละเทศกาล เชน ชวงฤดูไหนมีลําไยก็ขายลําไย วันไหนอยากขายอะไรก็จะทําออกมาขาย บาง
คร้ังก็ขายออยควั่นไปซื้อที่ส่ีแยกมหานาค บางครั้งก็มันแกว แตงโมผลไมตามฤดูกาล บางครั้งก็เอา
มาจากสวนของยาย สมัยกอนของขายดีมีงานบุญ งานมหรสพไมเวนแตละวัน ตอมาไดเจอกับสามี
ที่นี่ สามีเปนคนมอญปากลัด พระประแดง สมุทรปราการ เปนคนฉายหนัง ปาแปนเลาวาเมื่อกอน
ตรงริมถนนเลียบทางรถไฟปากทางเขาตลาดบางเขนฝงทางเขาดานวัดเทวสุนทร เคยเปนโรงหนัง
มากอนเดี๋ยวนี้โรงหนังถูกร้ือไปกลายเปนตึกของบริษัทยูเนี่ยนปจจุบัน พบกันรักกันก็มาใชชีวิต
ครอบครัวอยูดวยกันที่บานตลาดบางเขนไมไดแยกบานตอนนั้นพี่นองยังอยูกันครบบานคอนขาง
ใหญมีอยูหลายหอง

ชีวิตครอบครัวกับสามีนี้ปาแปนบอกวาลําบากมาก เนื่องจากสามีเปล่ียนงานไปเรื่อยทั้ง
เดินสายหนัง ทั้งรับจางตองเดินทางไปที่นั่นที่นี่จังหวัดตางๆ ไมไดอยูติดบานสวนตัวปาแปนเองก็จะ
อยูปกหลักที่ตลาดบางเขนบานพอบานแมตัวเองขายของเลี้ยงครอบครัวตลอด ตองเดินขายของลูก
ก็ยังเล็กตัดสินใจไมยายติดตามสามีไป สามีไมกลับมาก็คิดวาไมไปตามดีกวา จะมาก็มาไมมาก็
แลวแตไมสนใจที่จะตามเพราะคิดวาถาตองมัวแตตามสามีลูกก็จะยิ่งลําบาก ยายไปยายมาอาชีพ
ก็ไมแนนอนไมลงตัวและไมเปนผลดีกับลูก จึงกลาวไดวาปาแปนเลี้ยงลูกโต สงลูกเรียนตามลําพัง
เลยทีเดียว ปาแปนบอกวาเลี้ยงลูกนี่เปนเงินจากการทํามาหากินของปาแปนทั้งนั้น ปาแปนเปนคน
ขยัน และเก็บเงินเกงสําหรับสามีโยกยายไปที่ตางๆ แทบไมไดใหเงินเลี้ยงลูกบางครั้งกลับมาขอเงิน
ดวยซ้ํา ขายของไดเงินยังตองเก็บใหมิดชิดไมเชนนั้นปาแปนกลัววาจะไมมีเงินสงลูกเลาเรียน ในที่
สุดสามีก็แยกครอบครัวไปมีภรรยาใหม ปาแปนพูดถึงสามีวาจริงๆ ก็เปนคนดีแตผูชายพอไปเรื่อยๆ
ก็จะไปมีคนนั้นคนนี้สุดทายไปไดกับผูหญิงที่มีพอแมเปนตํารวจ จงึกลัววาจะมีเร่ืองราวเกิดขึ้น ปา
แปนเลาถึงวายังคุยกับสามีวาลูกนั้นโตแลวถาสามีตองการจะไปอยูกับภรรยาใหมปาแปนก็ไมขัด
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ขวาง สําหรับการเลี้ยงลูกปาแปนก็เลี้ยงดวยตนเอง โดยมีพี่ๆ นองๆ ครอบครัวของปาแปนเองชวยดู
แล เลี้ยงลูกโตมาในแวดลอมของปา นา ลุง ตา ยาย โดยเฉพาะอยางยิ่งยายแมของปาแปนที่จะเอา
ลูกไปชวยเลี้ยงเพราะตัวปาเองตองขายของทั้งกลางวันกลางคืน ชวงที่ขายของก็จะไมมีเวลาดูแล
ลูก

เร่ืองบานที่ตลาดบางเขนในชวงที่มีการไลร้ือ โดยบริษัทพงษเพชรแลนดบานปาแปนก็
ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน บานปาเปนบานแฝด 2 ชั้นหลังคอนขางใหญอยูริมคลองเปรมประชา
กร ชวงที่ถูกไลที่นั้นมีการเจรจาตอรองกับทางบริษัทพงษเพชรแลนดเร่ืองคารื้อถอนบาน ปาแปน
เลาวาที่บานตอรองกับทางบริษัทพงษเพชรแลนดวาขอคาร้ือถอนเปนจํานวนเงินสองแสนบาท แต
ทางบริษัทตอรองวาจะใหเพียงเจ็ดหมื่นหาพันบาท เมื่อไมสามารถตกลงกันไดเร่ืองคารื้อถอนทาง
บานปาแปนจึงตัดสินใจไมร้ือถอน และสูคดีกับทางบริษัทพงษเพชรแลนดวาที่บานนั้นตั้งอยูริม
คลองเปรมประชากรไมใชที่ของบริษัทพงษเพชรแลนด แตในที่สุดก็แพคดีเนื่องจากทางบริษัทอาง
ถึงสัญญาเชาที่กับคุณหญิงเวียนเจาของเดิม ตอนลงชื่อในสัญญาเรื่องเชาที่นั้นชวงหลังจากที่พี่
ชายปาแปนเสียปาแปนก็จะเปนผูลงชื่อในสัญญา ดังนั้นเมื่อเกิดคดีความฟองรองกันปาแปนก็ตอง
เปนคนดําเนินการ ซึ่งก็จะมีเพื่อนบาน และกลุมแกนนําในการตอตานการไลร้ือใหความรวมมือชวย
เหลือดวย และเชนเดียวกับบานหลังอื่นๆ ในตลาดบางเขนที่อยูริมคลองจนถึงปจจุบันปาแปนก็ยัง
อยูบานริมคลองที่ตลาดบางเขนเหมือนที่เคยมา ทางบริษัทพงษเพชรแลนดที่อางวาเปนที่ดินของ
ทางบริษัทก็ยังไมเขามาดําเนินการใดๆ หนวยงานราชการตางๆ ก็ยังไมเขามาดําเนินการใดๆ เชน
กัน ปาแปนพูดถึงการเตรียมการไววาหากในที่สุดทางราชการเวนคืนที่ดินตรงบานตลาดบางเขน
ปาก็จะยายไปอยูตรงสวนบางเขนซึ่งเปนที่ดินเดิมของยาย เปนที่ซึ่งยายขายใหไวกอนที่บริษัทพงษ
เพชรแลนดจะมาไลที่ซึ่งไดไปปลูกบานชั้นเดียวเตรียมไวมีพี่สาวปาแปนไปอยูเรียบรอยแลว และ
หากตองปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมก็ไดวางแผนไววาจะขอยืมเงินจากนองชายคนที่อยูเมืองนอกมาชวย
เหลือแลวจึงผอนใช อยางไรก็ตามบานที่สวนบางเขนดังกลาวคงจะไมสามารถคาขายไดเชนเดิม
ปาแปนจึงยังไมคิดจะยายไปอยูเนื่องจากอยูที่ตลาดบางเขนนั้นยังพอจะมีรายไดจากการคาอยู

ลูกปาแปนมีสองคน ผูหญิงทั้งคู เลี้ยงมาแบบเพื่อนก็จะสนิทกันกับแมมาก ลูกสาวคน
โตอายุ 37 ป เรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ แตงงานแยกครอบครัวออกไปอยูแถวลําลูกกา
ปทุมธานี ลูกสาวเปนแมบานอยูกับสามีซึ่งขับแทกซี่ มีลูก 5 คน หลานชายลูกของลูกสาวคนโตสอง
คนคือ คนโตที่กําลังเรียนรามคําแหง และคนที่สองที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนนั้นจะมาอยูคางที่
ตลาดบางเขนในชวงที่เปดภาคการศึกษา ปดเทอมก็จะกลับไปอยูบานที่ลําลูกกา เนื่องจากอยูที่
ตลาดบางเขนนี้สะดวกในการเดินทางมากกวา  สําหรับลูกสาวคนเล็กอายุ 34 ป เรียนจบปริญญา
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ตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง โสด ตอนนี้ทํางานธนาคารแถวหัวลําโพงขึ้นรถไฟไปทํางานเชาไป เย็น
กลับทุกวัน เงินเดือนแตละเดือนก็จะใหแมไวใชจายประมาณเดือนละ 2,500 บาท ซึ่งตางจากลูก
สาวคนโตที่จะไมไดใหเงินแมแตอาจมาขอยืมเนื่องจากลูกสาวคนโตมีลูกหลายคนที่ตองดูแล อีกคน
ที่อยูที่บานก็คือพี่สะใภภรรยาหมายของพี่ชายคนโต กับพี่สะใภนั้นอยูบานเดียวกันแตคอนขางตาง
คนตางอยู ปาแปนเปนเจาของบาน พี่สะใภเปนผูอาศัย ความสัมพันธไมคอยจะลงรอยกันนัก

ทุกวันนี้ปาแปนก็ยังยึดอาชีพคาขายอยูเชนเดิมโดยจะขายอยูในละแวกตลาดบางเขน
ทั้งในชุมชนตลาดบางเขนเองโดยเดินขายตามบาน หรือนําออกมาตั้งขายตรงทางเขาหนาวัดเทวสุ
นทร ตลาดนัดหนาโรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ) หรืออาจจะเปนชุมชนใกลเคียงเชนบานชุมชน
ริมคลองฝงวัดเทวสุนทร  ตลาดตรงจัดสรรรถไฟทุงสองหอง บริเวณหมูบานเจริญทรัพย หรือบาง
คร้ังอาจมีคนมาจางใหปาแปนไปชวยทําอาหารขาย เชน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน
ของที่ปาแปนขายก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไป เชน วันนี้อาจขายหมูสะเตะ พรุงนี้อาจเปลี่ยนเปน
สาคูไสหมู มีงานวัดอาจตั้งโตะขายหอยทอดผัดไท ซึ่งตองดูลูกคา ดูตลาด ดูโอกาส และวัตถุดิบที่มี
อยางไรก็ตามรายไดจากการคาขายในปจจุบันกลาวไดวาลดลงอยางฮวบฮาบจากที่เคยขายไดเปน
พันในแตละวัน ปจจุบันขายไดไมกี่รอยบาทดวยหลากหลายปจจัยประกอบกันทั้งอายุที่มากข้ึนของ
ปาแปน ที่ทําใหปาแปนไมสามารถขายของในปริมาณมากเหมือนกอน สาเหตุจากความเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมการบริโภค สภาพสังคม ที่ทําใหผูขายเพิ่มข้ึนแตในทางกลับกันผูบริโภคกลับลดลง
งานบุญหรือมหรสพตางๆ ซึ่งจะเปนสถานที่สําหรับขายของสําหรับปาแปนก็ลดลง จํานวนคนใน
ตลาดบางเขนก็ลดลง ขณะที่ผูคนออกมาประกอบอาชีพขายของกันเพิ่มข้ึน วันไหนปาแปนหยุด
ขายก็อาจจะอยูเตรียมของสําหรับวันตอไป อยูทํางานบานที่คั่งคางหรือพักผอน

กรณีศึกษาที่ 7 นางกิมเลี้ยง
นางกิมเลี้ยงอายุ 48 ป ทํางานเปนแมครัวอยูรานอาหารแดรี่ควีนตรงเชิงสะพานพระนั่ง

เกลา นนทบุรี ปจจุบันอาศัยอยูในตลาดบางเขนกับสามี ลูกชาย 1 คน และแมสามีซึ่งสามีรับมาอยู
ดวยชวยดูแลบาน และเลี้ยงหลานตั้งแตลูกชายยังเล็กๆ สามีทํางานเปนชางไฟฟาอยูบริษัทไทย
สมุทรประกันภัย แถววัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ลูกชายเรียนอยูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขต
ดอนเมือง

ชีวิตนางกิมเลี้ยงในฐานะคนตลาดบางเขนไดเร่ิมตนขึ้น เมื่อแตงงานมาอยูกับสามีเมื่อ
สิบกวาปมาแลว เดิมนางกิมเลี้ยงเปนคนจังหวัดนครปฐม ทั้งแมและพอเปนคนไทย พอเองเสียชีวิต
ตั้งแตลูกๆ ทุกคนยังเล็ก นางกิมเลี้ยงตองอยูกับแม และพี่นอง นางกิมเลี้ยงมีพี่นองทั้งหมด 8 คน
ตนเองเปนคนที่ 4 มีพี่สาว 3 คน นองชาย 3 คน และนองสาวคนสุดทอง 1 คน ขณะนี้คนที่ยังอยูกับ
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แมคอยดูแลแมคือนองสาวคนสุดทองซึ่งเปนครูที่นครปฐมบานเดิม พี่ๆ นองๆ ทุกคนก็แยกยายกัน
ไปหลายคนรับราชการ บางก็งานเอกชน  ชีวิตในวัยเด็กนั้นจําไดวาแมทํางานรับจางทั่วๆ ไปอยูแถว
บานเลี้ยงลูกๆ หนาที่รับผิดชอบในวัยเด็กคือการชวยแมเลี้ยงนอง ทํางานบานนิดๆ หนอยๆ ลูกๆ
แตละคนแมจะเลี้ยงมาเหมือนๆ กัน ตัวนางกิมเลี้ยงเองไดเรียนจนถึงประถมสี่ หลังออกจากโรง
เรียนก็ไดเขามาอยูในกรุงเทพฯ ตั้งแตอายุ 12 ป กับญาติมาเริ่มงานเปนลูกมือในครัวหนาที่ลางผัก
ลางจาน เสิรฟอาหาร ขณะนั้นเริ่มทํางานที่รานอาหารแดรี่ควีนแตเปนรานสาขาเกษตร ซึ่งตั้งอยูตรง
ขามมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตรฝงถนนงามวงศวาน การทํางานขณะนั้นพักอาศัยอยูที่บานพักใน
รานอาหารทํางานสัปดาหละ 6 วันมีวันหยุด 1 วัน  ปจจุบันญาติที่พากันมาทํางานที่รานอาหารแหง
นี้ตางแยกยายออกไปหางานที่อ่ืนทํากันหมดแตทวานางกิมเลี้ยงก็ยังคงทํางานอยูที่รานอาหารเดิม
แตเปล่ียนสาขาจากเกษตรขยับไปอยูทางนนทบุรี และตําแหนงหนาที่และรายไดซึ่งเพิ่มข้ึนจากลูก
มือทั่วไปปจจุบันก็สามารถเปนแมครัวเปนผูปรุงอาหารดวยตนเอง

นางกิมเลี้ยงเจอกับสามีที่รานอาหารแดรี่ควีนสาขาเกษตรเดิม สามีนางมาทํางานเปน
คนสวนอยูที่รานอาหารแหงนี้ สามีเปนคนตางจังหวัดเชนเดียวกันคือเปนคนดําเนินสะดวก ราชบุรี
เขามาทํางานที่รานอาหารแดรี่ควีนนี้ก็ดวยการชักชวนของพี่สาวของเขาซึ่งทํางานอยูกอน และการ
เขามาอยูที่ตลาดบางเขนก็เชนเดียวกันคือ เดิมพี่สาวของสามีเขามาหาบานเชาอยูที่ตลาดบางเขน
ซึ่งไมไกลกับรานอาหารแดรี่ควีนนักแลวจึงชักชวนนองชายใหมาหาบานเชาอยูที่ตลาดบางเขน สามี
ของนางกิมเลี้ยงเขามาอยูที่ตลาดบางเขนกอนนางกิมเลี้ยงหลายป โดยเริ่มจากการมาเชาบานของ
คนจีนในตลาดอยูบริเวณหัวตลาดคือทางแถบโรงเจเปนที่พักอาศัย  ตอมาเมื่อตัดสินใจใชชีวิต
ครอบครัวรวมกัน สามีนางกิมเลี้ยงจึงเลิกเชาบาน และนางกิมเลี้ยงก็ออกจากที่พักอาศัยของราน
ชวยกันทํางานหาเงินมาซื้อบานอยูเปนหลักเปนฐานในตลาดบางเขน แตยังตองจายคาเชาที่ในการ
ปลูกบานทุกเดือนเชนเดียวกับบานอื่นๆ ในตลาดบางเขน

ขณะที่นางกิมเลี้ยงยังทํางานอยูรานอาหารเดิม แตยายสาขาดังที่กลาวมาสามีนางนั้น
ไดขยับขยายเปลี่ยนจากงานคนสวนที่เดิมยายมาทํางานอยูที่บริษัทไทยสมุทรประกันภัย โดยแรก
เร่ิมคืองานขายประกันตอมาไดทําในตําแหนงคนงานทั่วไปของบริษัท เมื่อทั้งคูมีบุตรซึ่งขณะนั้น
นางกิมเลี้ยงอายุประมาณ 30 กวาปในชวงที่ลูกยังเล็กตองหาคนเลี้ยงดูนั้นแรกเริ่มทั้งสองจึงหาคน
รับจางเลี้ยงเด็กซึ่งอยูในละแวกตลาดบางเขนนั้น ตอมาสามีจึงใหแมมาอยูที่บานเลี้ยงลูกให

ชวงปลายป พ.ศ. 2537 ที่ทางบริษัทพงษเพชรแลนดเขามาดําเนินการใหชาวบานใน
ตลาดบางเขนรื้อถอนบานออกไปนั้นครอบครัวของนางกิมเลี้ยงก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน เดิม
บานของนางกิมเลี้ยงอยูบริเวณหัวตลาดละแวกโรงเจบนที่ดิน ซึ่งทางบริษัทพงษเพชรแลนดไดซื้อ
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ตอจากเจาของเดิมจึงไมสามารถตอรองกับทางบริษัทถึงสิทธิในการอยูอาศัย เชนเดียวกับบานหลัง
อ่ืนที่ตั้งอยูบริเวณริมคลอง สถานการณในขณะนั้นตัวนางกิมเลี้ยงเองยังตองไปทํางานทุกวัน จึงทํา
ใหโอกาสในการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวในชุมชนเกี่ยวกับการไลร้ือนอยกวากลุมคนที่อยู
อาศัย ทํามาหากินอยูในตลาดบางเขน และดวยความที่ตองมีชีวิตการทํางานนอกบานนี่เองก็ทําให
นางกิมเลี้ยงมิไดสนิทสนมกับเพื่อนบานในละแวกเดียวกันนัก แมเมื่อเทียบกับสามีซึ่งไดเขามาอยู
ในตลาดบางเขนนานกวา และมีโอกาสสังสรรคคบหากับเพื่อนบานในตลาดบางเขนมากกวา อีกทั้ง
บานที่ซื้อเปนบานที่ซื้อในชื่อของสามีในการดําเนินการใดๆ กับการเจรจาตอรองเร่ืองคารื้อถอน
ตางๆ ก็จะเปนหนาที่ของสามีเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามในที่สุดครอบครัวนางกิมเลี้ยงก็ตองร้ือ
ยายออกไปจากตลาดบางเขนในชวงนั้น

ในระยะเวลาที่ทางบริษัทพงษเพชรแลนดใหเวลาในการหาที่อยูอาศัยใหม ทางครอบ
ครัวของนางกิมเลี้ยงยังไมสามารถหาบานใหมไดดวยติดขัดทั้งเวลาที่กระชั้นและทางการเงิน ชวง
นั้นจึงตระเวนหาบานเชาตามที่ตางๆ ในที่สุดจึงไปเชาบานในละแวกบางบัวอยูโดยใหแมสามีและ
บุตรชายไปอยูที่นั่น อีกทั้งบานที่ไปเชานั้นยังเชาไวสําหรับเปนที่เก็บขาวของตางๆทั้งของที่ใชภาย
ในบานและวัสดุอุปกรณจากบานที่ร้ือไป ขณะที่นางกิมเลี้ยงและสามีไดไปอาศัยอยูในบานพักคน
งานหลังสถานีอนามัยตลาดบางเขนซึ่งไมถูกร้ือยายเนื่องจากสามีของนางรูจักกับคนงานที่นั่น และ
สะดวกกวาการยายไปอยูบานเชาที่บางบัวสําหรับการเดินทางไปทํางาน ชวงนั้นจึงตองไปๆ มาๆ
ระหวางบานเชาที่บางบัวกับตลาดบางเขนและการหาลูทางในการหาที่อยูอาศัยใหม

เมื่อการไลร้ือไดดําเนินไประยะหนึ่งบาน ซึ่งอยูในที่ดินของบริษัทพงษเพชรแลนดคอยๆ
ทยอยรื้อถอนออกไป รวมไปถึงบานที่อยูริมคลองบางหลังดวยเชนกัน ซึ่งบานที่อยูริมคลองซื่งร้ือ
ยายออกไปนั้นหลายบานเปนครอบครัวที่พอจะมีหนทางในการขยับขยายยายออกไปไมวาจะดวย
การมีเงิน มีที่ดิน หรือมีญาติพี่นองที่จะใหความชวยเหลือ หรืออีกบางบานดวยความหวาดกลัวใน
เร่ืองการเผาไลที่แมจะอยูบนที่ดินริมคลองก็ไมแนใจวาจะสามารถอยูตอไปไดหรือไม ก็จะตัดสินใจ
ร้ือยายออกไปหาที่อยูใหมเชนกัน จึงทําใหที่ดินริมคลองทั้งฝงคลองเปรมประชากร และฝงคลอง
บางเขนวางลง นํามาสูการเขามาจับจองและปลูกบานใหมในที่วางเหลานั้นซึ่งสวนใหญ จะเปน
ครอบครัวที่ตองร้ือถอนบานออกไปจาก ที่ดินของบริษัทพงษเพชรแลนและครอบครัวของนางกิม
เลี้ยงก็เปนหนึ่งในนั้น ครอบครัวของนางกิมเลี้ยงกลับมาปลูกบานใหมบนที่ดินริมคลองซึ่งวางลง
ดวยการชักชวนของหนึ่งในกลุมแกนนําที่อยูในคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นสําหรับการเคลื่อนไหวใน
การตอตานการไลร้ือขณะนั้น ขาวของวัสดุในการปลูกบานก็นํามาจากบานหลังเดิมที่ร้ือยายไป
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โดยจางชางมาชวยในบางสวน และตัวสามีของนางกิมเลี้ยงเองซึ่งพอจะมีความรูในเชิงชางอยูบาง
จากการฝกฝนดวยตนเองก็จะคอยๆ ตอเติมใหบานหลังใหมเปนรูปเปนรางขึ้น

ชีวิตในปจจุบันของนางกิมเลี้ยงก็ยังวนเวียนอยูระหวางบานที่ตลาดบางเขน และงาน
รานอาหารเชนเดิม  ทุกวันนี้นางตองถีบจักรยานขามถนนวิภาวดีไปขึ้นรถรับสงพนักงานที่รานแด
ร่ีควีนสาขาเกษตรเพื่อจะไปทํางานตอน 10 นาฬิกาที่รานอาหารสาขาเชิงสะพานพระนั่งเกลา และ
กลับมาสงที่รานแดรี่ควีนสาขาเกษตรอีกครั้งหนึ่งหลังจากเลิกงานประมาณสี่ทุมคร่ึง งานในแตละ
วันของนางก็คือตําแหนงแมครัวทําอาหารตามที่ลูกคาสั่ง ไดเงินประมาณเดือนละ 7,000 บาท ไมมี
คาลวงเวลา หรือสวัสดิการอื่นๆ มีก็แตอาหาร 3 มื้อสําหรับพนักงาน กับชีวิตการทํางานทุกวันนี้นาง
กิมเลี้ยงก็คอนขางพอใจกับหนาที่การงานซึ่งถือวาไมลําบากนักสามารถเลี้ยงครอบครัวสงใหลูกเลา
เรียนแมวาจะไมถึงขั้นมีเหลือพอที่จะสุรุยสุรายไดก็ตาม สวนงานพนักงานทั่วไปของสามีนั้นจะได
เงินเดือนนอยกวาของนางกิมเลี้ยงคือประมาณ 6,000 บาทตอเดือนซึ่งในชวงเศรษฐกิจดีที่ผานมา
สามีก็จะรับงานลวงเวลาทํา ปจจุบันแมงานลวงเวลายังจะมีอยูแตสามีก็ไดเลิกทํางานลวงเวลาแลว
เนื่องจากทําไมไหว เวลางานปกติของสามีคือเจ็ดโมงกวาถึงสี่โมงกวาในตอนเย็น หากทํางานลวง
เวลาดวยก็จะตองทํางานตอในเวลาหกโมงเย็นถึงสี่ทุม โดยเดินทางไปกลับระหวางตลาดบางเขน
กับบริษัทตรงวัดเสมียนนารี การจัดการในเรื่องการเงินภายในบานนั้นภรรยาจะเปนคนจัดการ โดย
สามีจะนําเงินมาใหภรรยาในแตละเดือน หากเหลือจากการใชจายมากก็จะใหมากคือราวๆ 2,000
บาท หากเหลือจากการใชจายนอยก็จะใหนอยอาจจะประมาณ 1,000 บาท เพราะคาใชจาย
ประจําวันในการดํารงชีวิตปจจุบันคอนขางแพงอีกทั้งยังมีคาใชจายอื่นๆ ประเภท บุหร่ี สุรา ซึ่งนาง
กิมเลี้ยงเองจะเปนผูจัดสรรเงินสําหรับการใชจายภายในบาน ทั้งการซื้อขาวของจิปาถะ และคา
สาธารณูปโภคตางๆ

นอกจากงานที่รานอาหารแลวเวลาในบานของนางกิมเลี้ยงก็จะหมดไปกับการพักผอน
คอืนอนและดูทีวีทั่วๆ ไป นอกจากนี้ก็จะเปนงานบานประจําวันเชน ซักผา ทําความสะอาดบาน
งานเหลานี้ลูกชายจะมีสวนชวยบางสําหรับงานเล็กๆ นอยๆ เชนลางจาน เร่ืองอาหารยาจะเปนคน
ทํา ซึ่งก็จะเปนในสวนของสามี ลูกชายและยาเอง เนื่องจากกวานางกิมเลี้ยงจะกลับถึงบานก็คอน
ขางดึก กับลูกชายคนเดียวนั้นนางกิมเลี้ยงเลาวาจะสนิทกับแมมากกวาพอ การเลี้ยงดูการสอนการ
พูดคุย การจัดการเรื่องการเลาเรียนตางๆ เชนการมอบตัว การพบผูปกครองตางๆ มักจะเปนหนาที่
ของแมเปนสวนใหญเนื่องจากพอจะคอนขางดุ ซึ่งขณะนี้ลูกใกลจะเรียนจบชั้นมัธยมตนก็ไดวาง
แผนไววาจะสงใหลูกเรียนตอทางดานชาง สวนทางดานสามีนอกจากงานประจํางานในบานตางๆ
ที่สามีจะทําก็จะเปนงานในลักษณะซอมแซมตอเติมนั่นนี่ภายในบาน ซึ่งเปนความถนัด ความชอบ
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ของสามี อีกทั้งสามียังเขาไปมีสวนรวมกับงานตางๆ ในชุมชนโดยเปนหนึ่งในคณะกรรมการชุมชน
ดวย

กรณีศึกษาที่ 8  นางนอย
ครอบครัวนางนอยมีดวยกันทั้งหมด 4 คน คือ นางนอยซึ่งอายุ 43 ป สามีอายุ 46 ป ลูก

สาว อายุ 20 ป และลูกชาย 15 ป ตอนนี้นางนอยหยุดจากการขายของมาอยูดูแลบานไดเกือบป
สามีขอรองใหหยุดพักชั่วคราวเนื่องจากตอนที่ขายของนั้นไดไปค้ําประกันเงินกูใหกับคนรูจัก แลว
ลูกหนี้หนีไปนางนอยในฐานะผูค้ําประกันจึงตองรับใชหนี้แทน สามีจึงขอใหหยุดมาอยูดูแลบาน
และลูกๆ สักพักใหเร่ืองยุงๆ ซาลง ประกอบกับเปนชวงที่ลูกสาวไดงานทํา  เงินทองที่ใชจายใน
ครอบครัวก็จะมาจากสามีซึ่งทํางานเปนชางอยูที่โชวรูมรถยนตฝงตรงขามตลาดบางเขนแถวโรง
งานยาคูลท ลูกสาวก็เขาไปทํางานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากการแนะนําของคนขางบาน
เปนงานจางชวยอาจารยทํางานในหองทดลองควบคูไปกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สวน
ลูกชายกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่โรงเรียนฤทธิยะวนาลัยใกลกับโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช

ภูมิลําเนาดั้งเดิมของนางนอยก็คือชุมชนตลาดบางเขนอยูกันมาต้ังแตรุนพอ พอเปนคน
เชื้อสายจีนใชแซล้ิม พอเสียชีวิตตั้งแตนางนอยอายุแคเพียง 15 ป สวนแมเปนคนไทยดั้งเดิมอยูแถว
คลองประปา แมแตงงานแลวยายมาอยูกับพอที่ตลาดบางเขน มีลูกทั้งหมด 7 คน ตัวนางนอยเอง
เปนคนที่ 2 ทั้งหมด 7 คนนี้ เปนชาย 4 คน หญิง 3 คน ผูชายคือคนโต และสามคนสุดทอง ขณะนี้
เสียชีวิตไป 1 คน คือ คนที่ 6 เสียชีวิตไปตั้งแตปที่แลวดวยโรคเกี่ยวกับปอดสันนิษฐานวาเกิดจาก
การทํางานที่ตองสัมผัสสารเคมีมากคืองานติดแผนกันรอนตามบานเรือน ตอนนี้มีพี่ชายที่แยก
ครอบครัวออกไปซื้อบานอยูแถวลําลูกกา ปทุมธานีตั้งแตมีการไลร้ือบาน แตพี่ชายทํางานใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางครั้งก็จะมาคางที่เกษตรศาสตร บางครั้งก็กลับบานที่ลําลูกกา สวน
พี่สะใภอยูบานเลี้ยงลูก และรับตัดเย็บเส้ือผา นองผูหญิง 2 คนอยูรวมกันคนหนึ่งไมแตงงาน ขาย
กวยจั๊บอยูตรงทุงสองหอง อีกคนแตงงานทํางานโรงงานยาคูลท มีสามีทํางานชางอยูสนามบินน้ํา มี
ลูกวัยกําลังเรียน 2 คนนองสาวทั้งสองอยูบานเดียวกับแม สวนตัวนางนอยเองก็มีโอกาสไปๆ มาๆ
หากันอยูเสมอเพราะอยูไมไกลกันนัก สวนนองๆ ผูชายก็แยกบานกันออกไป คนหนึ่งแยกไปปลูกอีก
หลังหนึ่งในตลาดบางเขน อีกคนหนึ่งไปอยูบานพอตา

ชีวิตในวัยเด็กนางนอยเลาวาคอนขางลําบากเพราะพอเสียชีวิตตั้งแตลูกยังเล็ก และดวย
ความที่มีลูกหลายคนแมจึงเปนแตแมบานอยางเดียวไมเคยออกไปทํางานนอกบาน เมื่อพอเสียชีวิต
ตั้งแตนางนอยอายุ 15 ปจึงตองออกหางานทําตั้งแตนั้นมา นางนอยยอนอดีตใหฟงวาตนเองเกิดที่
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ตลาดบางเขนในชวงแรกพอทํางานรับจางขับรถสิบลอออกตางจังหวัด แมเลี้ยงลูกอยูกับบาน ตัว
นางนอยเองไดเรียนอยูที่โรงเรียนบางเขน (ไวสาลี) จนถึงประถมศึกษาปที่ 3 จากนั้นก็ตองยายไป
เรียนตอที่จังหวัดขอนแกนเนื่องจากพอขับรถออกตางจังหวัดบอยไปเห็นลูทางที่ขอนแกนวานาจะ
ไปคาขาย จึงพาครอบครัวทั้งหมดยายไปอยูขอนแกน ยึดอาชีพขายอาหาร ขายกาแฟ ใหแมเลี้ยง
ลูก โดยบานที่ตลาดบางเขนก็ทิ้งไวใหคนอื่นเชาตอ และเก็บคาเชา นางนอยและพี่นองจึงตองยาย
ไปเรียนที่ขอนแกน ตอนที่พอเสียชีวิตนั้นนองคนสุดทองเพิ่งอายุไดเพียง 3 - 4 ปเทานั้น  เมื่อพอเสีย
จึงตองกลับมาอยูที่ตลาดบางเขน บานเดิมที่ใหคนเชาก็ตองเอาคืนมาอยูกันเอง

ยายจากขอนแกนกลับมาอยูกรุงเทพฯ นางนอยเริ่มไดงานทําที่โรงงานน้ํากลั่นโดยคํา
แนะนําของเพื่อน นางนอยเลาวาอันที่จริงตอนเขาสมัครงานนั้นยังอายุไมถึง 15 ปบริบูรณตองไป
ขอรองดวยเหตุผลที่วามีความจําเปนตองเลี้ยงนอง เลี้ยงแมใหทางโรงงานรับเขาทํางานจึงไดเร่ิม
ทํางานตั้งแตไมมีบัตรประจําตัวประชาชน งานประจําวันขณะนั้นคืออยูแผนกผลิตทํางานกับเครื่อง
จักรผลิตน้ําใสขวดสงตอใหแผนกขาย นางนอยพูดถึงงานวาเปนงานที่หนักมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงฤดูรอนที่ตองเรงการผลิต ชั่วโมงการทํางานคือต้ังแต 8 นาฬิกาไปถึง 17 นาฬิกา และหลัง
จากชั่วโมงงานปกตินี้ก็จะเปนชวงของงานลวงเวลาซึ่งจะทํายันดึกเที่ยงคืนถึงตีสองเลยทีเดียว นาง
นอยเลาถึงเหตุผลของการตองทํางานทั้งในเวลาปกติและงานลวงเวลาที่ไมมีโอกาสไดพักเนื่องจาก
ตองสงเสียใหนองเรียนตอโดยนองสาวคนถัดมาไดเรียนจนถึงประถมสี่ นองสาวคนที่ส่ีก็มีโอกาสได
เรียนจบชั้นประถมเชนกันแลวจึงทํางานสงเสียตัวเองเรียนการศึกษานอกโรงเรียนจนจบมัธยม
ศึกษาปที่ 3 สวนนองชายทั้งสามคนไดเรียนจนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 นอกจากคาเลาเรียนนองก็เปน
คาใชจายภายในบาน ขณะที่นางนอยตองทํางานโรงงานน้ํากลั่นดังกลาวพี่ชายคนโตซึ่งอายุมาก
กวา 2 ป ก็เขาไปทํางานที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรจนถึงทุกวันนี้ ชวงเวลานั้นถือวาลําบากมาก
เพราะแมก็ไมเคยทํางานมากอน อีกทั้งนางนอยใหความเห็นวาแมเปนคนขี้อาย ไปไหนไมเปนทํา
อะไรนอกบานไมเปนเลย ตัวนางนอยซึ่งเปนพี่จึงตองทํางานตั้งแตเด็กอีกทั้งญาติทั้งทางพอและแม
ก็ตางฐานะไมดี ลวนปากกัดตีนถีบ ทางครอบครัวจึงตองดิ้นรนกันเอง ไมเพียงแตตัวนางนอยในหมู
พี่นองก็จําเปนตองออกมาทํางานตั้งแตเด็ก นางนอยเองเมื่อทํางานไดเงินเดือนมาก็จะนํามาใหแม
เปนคนเก็บเงิน และจัดสรรจัดการสําหรับคาใชจายภายในบาน

นางนอยทํางานโรงงานน้ํากลั่นเรื่อยมาจนกระทั่งไดพบกับสามีที่โรงงานนั่นเอง สามี
นางนอยเปนคนลพบุรี บิดาเสียชีวิตเชนเดียวกันสามีจึงออกจากลพบุรีเขามาทํางานที่กรุงเทพฯ
ขณะที่นางนอยทํางานไดคาแรงวันละ 25 บาทในขณะนั้น วันใดหยุดก็จะไมไดคาแรง สามีทํางานที่
เดียวกันแตคนละหนาที่คือสามีเปนชาง ซึ่งจะไดเงินมากกวากันหลายเทาคือเดือนหนึ่งตกประมาณ
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6,000 – 7,000 บาท  เมื่อแตงงานกันก็ยายเขามาอยูกันที่ตลาดบางเขนซึ่งเปนบานของแมนางนอย
อยูไดไมกี่เดือนก็ยายไปเชาบานอยูแถวหลังโรงงานน้ํากลั่นซึ่งอยูแถวหลักส่ี

หลังจากแตงงานอยูกินกับสามีจนกระทั่งมีบุตรชวงที่บุตรยังเล็กและตัวนางนอยยัง
ทํางานที่โรงงานน้ํากลั่นนั้น เปนชวงที่สามีตัดสินใจวาจะไปเปดอูอยูที่ตางจังหวัดคืออยุธยา โดยมี
นายทุนคือเจานายของสามีออกทุนใหกอนลวงหนา นางนอยเลาวาจริงๆ ตนเองไมตองการยายไป
อยูตางจังหวัด แตก็ไมอยากขัดใจสามีจึงตองลาออกจากงาน และยายกันไปอยูที่อยุธยากันทั้ง
ครอบครัว นางนอยไปอยูที่นั่นก็จะชวยสามีในเร่ืองของการดูแลเร่ืองตางๆ ภายในบาน ในอูรถ กิจ
การอูรถของสามีนั้นเมื่อทําไปไดสักพักหนึ่งพบวาไมคอยไดผลกําไรนัก จึงตัดสินใจยายกลับมาอยู
กรุงเทพฯ ที่ตลาดบางเขนอีกครั้งหนึ่ง นางนอยก็กลับไปทํางานโรงงานน้ํากลั่นอีกครั้ง

ตอมาพี่นองของสามีซึ่งอยูทางฝงธนบุรีไดมาชักชวนใหนางนอยไปคาขายอาหารตามสั่ง
ในหมูบานซึ่งพี่นองของสามีอยูซึ่งเปนหมูบานที่อยูในยานที่คอนขางจอแจนาจะมีลูทางที่ดี ในการ
คาขาย นางนอยจึงขอลาหยุดงานไปลองขายของซึ่งปรากฎวารายไดดีกวาการทํางานโรงงาน จึงลา
ออกจากงานโรงงานน้ํากลั่นและไปขายของโดยอาศัยหนาบานของพี่นองของสามี ตั้งเปนรานขาย
อาหารตามสั่ง และก็ไปพักอาศัยอยูกับครอบครัวของสามีคือพี่ นองและแมสามีโดยชวยออกคาใช
จายในแตละเดือน ชวงนั้นนางนอยก็จะยายลูกไปอยูโรงเรียนแถวฝงธนบุรี นางนอยเลาวาลูกนั้นก็
ลําบากเชนกันตองยายโรงเรียนตามพอ แมไปหลายแหงตั้งแตยายไปที่อยุธยา ฝงธนบุรี และยาย
กลับมาอยูตลาดบางเขนกับยาย ชวงนั้นนางนอยก็จะไปๆ มาๆ ระหวางฝงธนกับบานแมที่ตลาด
บางเขน ทางดานนางนอยขายของรวมกับนองของสามีไดสักพักจนกระทั่งนองสามีเลิกขายนาง
นอยจึงตัดสินใจกลับมาอยูที่ตลาดบางเขนและกลับมาหาที่คาขายในละแวกตลาดบางเขน

กลับมาอยูกับแม นองและยึดอาชีพขายกาแฟที่ตลาดบางเขน พรอมๆ กับที่สามีก็
ทํางานชางซอมรถของตนเอง ตอมาทางบริษัทพงษเพชรแลนดไลร้ือบาน บานซึ่งเคยปลูกอยูในที่
ของคุณหญิงเวียนเจาของเดิม เมื่อเปล่ียนเจาของเปนบริษัทพงษเพชรแลนดและถูกไลร้ือ จึงตองรื้อ
บานหลังเดิมซึ่งทั้งในสวนของบานแม และบานนองสาวซึ่งแยกไปปลูกตางหากใกลกัน แลวไปปลูก
ตรงที่ริมคลองซึ่งวางลงจากการที่เจาของบานเดิมบริเวณริมคลองร้ือยายไป ซึ่งก็ไดบานขนาดเล็ก
ลง นางนอยจึงไดรวบรวมเงินซึ่งเก็บสะสมมาต้ังแตขายอาหารที่ฝงธนกับเงินเดือนของสามี นําไป
ดาวนซื้อบานอยูแถว ลําลูกกา ปทุมธานีวางเงินไปสองแสนบาท  ชวงนี้นางนอยจึงตองไปๆ มาๆ
ระหวางบานที่ลําลูกกากับตลาดบางเขน เพราะมาขายกาแฟอยูที่นี่

บานที่ลําลูกกาของนางนอยเปนบานทาวสเฮาส ซึ่งหมูบานอยูจากถนนใหญเขาไปคอน
ขางลึก เดินทางคอนขางลําบาก และหมูบานนั้นคนยังอยูไมเต็ม จึงไมสามารถหาที่คาขายใน
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ละแวกหมูบานได นอกจากนี้นางนอยยังรูสึกไมคุนเคยกับเพื่อนบานในละแวกบานใหม ตางฝาย
ตางปดบานแทบไมรูจักกัน นอกจากนี้ยังมีความไมปลอดภัยในเรื่องของมิจฉาชีพอีกดวยซึ่งนาง
นอยไดเลาถึงการถูกขโมยขึ้นบานงัดเอาทรัพยสินไปถึง 2 คร้ัง 2 ครา ขณะที่นางนอยและครอบครัว
ยายไปอยูที่ลําลูกกา นางนอยก็จะกลับมาขายกาแฟที่ตลาดบางเขนซึ่งตองอาศัยสามีเปนผูรับสง
บานที่ลําลูกกาดังกลาวหลังจากวางเงินมัดจําและไดเขาไปอยูแลวแตอยางไรก็ตามภาระในการ
ผอนสงยังไมส้ินสุด แตละเดือนทั้งคูตองผอนสงคาบานซึ่งเปนจํานวนเงินที่คอนขางสูงทําใหเงินที่
สงไปเปนแตการจาย ในเรื่องคาดอกเบี้ยโดยที่เงินตนไมลดลง อีกทั้งดวยความไมชอบใจบานหลัง
จากที่ไดเขาไปอยูอาศัยเปนทุนเดิมนางนอยและสามีจึงขาดชําระเงินคาบานหลังจากไปอยูได 2 ป
และปลอยใหบานถูกยึดไปในที่สุด โดยนางนอยและสามีไดตัดสินใจกลับมาปลูกบานอยูในตลาด
บางเขนบนที่ดินซึ่งวางจากการไลร้ือริมคลอง เงินในการปลูกบานเปนของสามี บานก็เปนชื่อของ
สามีซึ่งไดอยูอาศัยจนถึงปจจุบัน

ชีวิตทุกวันนี้ของนางนอยถาเปรียบเทียบกับอดีตที่ตองดิ้นรนทํางานมาโดยตลอดแลว ก็
ถือวาสบายขึ้นมาก เนื่องจากมีสามีที่ทํางานเปนหลักเปนฐาน นางนอยเลาถึงสามีวาแมจะเปลี่ยน
งานบอยแตดวยความเปนคนมีฝมือในการทํางานจึงไมเคยตองตกงานนาน แมแตละครั้งที่สามี
ออกจากงานเดิม นางนอยนั้นแมจะไมเห็นดวยนักแตก็ไมทักทวงใหตองผิดใจกันปลอยใหเปนการ
ตดัสินใจเองของสามี กับเร่ืองอื่นๆ ก็เชนกันหากสามีตัดสินใจจะทําอะไรมักจะไมออกความเห็นจน
กระทั่งมีปญหาสามีจึงจะมาเลา หรือระบายใหฟง สวนตัวนางนอยเองที่หยุดขายของไปเมื่อปที่
ผานมาก็คิดไววาจะกลับไปต้ังตนขายกาแฟอีกครั้งหนึ่ง ทุกวันนี้หยุดอยูกับบานก็จะมีงานบาน
จุกจิกใหทําอยูตลอด สวนลูกสองคนก็ไมนาเปนหวงนัก ลูกสาวคนโตก็ไดทํางานแลวและใกลจะ
เรียนจบปริญญาตรี นางนอยเลาถึงลูกสาววาเปนคนขยัน คอนขางจะรับผิดชอบในทุกเรื่องแบงเบา
งานของแมไดเยอะ ทั้งรับผิดชอบตัวเองเรื่องการทํางาน เร่ืองเรียน และชวยแมในเรื่องงานตางๆ
ภายในบาน  สวนลูกชายเปนคนเล็กและเปนผูชายจึงคอนขางเกเร และติดเที่ยวเลน ไมคอยชวย
งานในบานเทาลูกสาว และถึงชวยก็มักจะทําไดไมเรียบรอยเทาก็จะไมคอยบังคับอะไรมาก เพียง
แตใหระมัดระวังในการคบเพื่อนและการเลาเรียน กับลูกนั้นระหวานางนอยผูเปนแมกับพอนั้นลูกๆ
จะคอนขางสนิทกับนางนอยมากกวาเนื่องจากสามีเปนคนคอนขางเจาอารมณ อยางไรก็ตามใน
ระยะหลังลูกๆ กับสามีก็จะพูดคุยกันดวยเหตุผลเขาใจกันมากขึ้น ทําใหนางนอยรูสึกวาความ
สัมพันธในครอบครัวขณะนี้ดีข้ึน และสําหรับกับพี่นองก็จะไปมาหาสูกันชวยเหลือกันพอสมควร กับ
แมนั้นนางนอยก็ใหเงินชวยบางแลวแตโอกาสที่มี ซึ่งทางแมนั้นก็จะมีนองคนที่อยูกับแมดูแลเปน
หลักทั้งนองคนที่แตงงานและไมแตงงานซึ่งทั้งคูคือลูกสาว นางนอยพูดถึงแมวาแตไหนแตไรมากับ
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ลูกๆ นั้นแมจะลําเอียงรักลูกชายมากกวาลูกสาว แตถึงอยางไรลูกคนที่มีโอกาสดูแลแมมากกวาก็
คือลูกสาว ขณะที่ลูกชายสวนใหญคือแยกครอบครัวออกไป

กับบานที่ตลาดบางเขนขณะนี้ก็อยูไปเร่ือยๆ นางนอยเปดเผยถึงความรูสึกในใจวาไม
ตองการจะยายไปจากแถวนี้เนื่องจากเคยอยูมานานรูสึกคุนเคย และสะดวกกับการเดินทาง ยังหวัง
วาหากทางบริษัทพงษเพชรแลนดแบงขายที่ดินก็ตองการจะซื้อไว ขณะนี้คุยกันกับสามีเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อยูอาศัยไววารออีกสักพักลูกเรียนจบก็จะหาซื้อที่ปลูกบานกันชวงนี้ก็จะชวยๆ กันทํามาหา
กินเก็บเงินไปเรื่อยๆ

กรณีศึกษาที่ 9  นางรุง
ครอบครัวพี่รุงอยูติดกับบานนางกิมเลี้ยงยายเขามาอยูที่ตลาดบางเขนได 5 ปกวาแลว

อยูกันครอบครัว 4 คน คือ สามี พี่รุง และลูกเล็กอีก 2 คน ตัวพี่รุงอายุ 35 ป ทํางานแมบานอยู
บริษัทยูคอมสามีอายุมากกวาเปนพนักงานขับเรือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ลูกสองคนอายุไลๆ กัน
คือ ลูกสาวคนโต 6 ป ลูกชายคนเล็ก 5 ป ตอนนี้เรียนอยูโรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ) ทั้งคู

ชีวิตพี่รุงจริงๆ เปนคนจังหวัดสุราษฎรธานี บานอยูที่เกาะพงัน พอทําประมงออกทะเล
หาปลา แมก็เลี้ยงลูกเปนหลัก แมเปนคนสุขภาพไมคอยแข็งแรงออดๆ แอดๆ จะอยูดูลูก หุงขาว
เตรียมกับขาวออกทะเลกับพอบาง ตอนนี้พอแมอายุ 60 กวาปแลว พอพี่รุงยังไมยอมเลิกออกทะเล
พี่ๆ นองๆ มีกันอยู 5 คน มีคนโตเปนผูชาย พี่รุงเองเปนคนที่ 2 นอกนั้นนองสาวเปนผูหญิงหมด
ตอนเด็กๆ รูสึกวาชีวิตไมลําบากอะไร ไมตองรับผิดชอบอะไร มีทั้งพอแมและญาติๆ ไมตองกลัวอด
พี่รุงรําพึงวาชีวิตตอนนี้ในกรุงเทพฯ ที่ตองดูแลลูกจะลําบากกวาเหมือนเปนกงกํากงเวียน ในหมูพี่
นองนั้นพี่รุงจะรูสึกวาแมจะรักลูกชายคนเดียวมากกวา ตัวพี่รุงเองเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองเชน
กันวาบางครั้งตนเองยังรูสึกเลยวาลูกชายนั้นจะนารัก ข้ีเลน ปากหวานชางออนกวาลูกสาว ขณะ
เดียวกันทางดานพอก็จะสนิทกับลูกสาวมากกวา อยางพี่ชายของพี่รุงนั้นจะเปนในทํานองไมถูกกับ
พอ อยางไรก็ตามทุกวันนี้นอกจากพี่รุงแลว พี่นองทุกๆ คนก็กลับบานไปอยูกับพอ แมกันหมด ชีวิต
ก็จะแตกตางกับพี่รุง พี่นองที่ทํางานอยูที่บานจะเปนงานที่ข้ึนอยูกับฤดูกาล เชน ชวงที่ทะเลมี
ปลาหมึก ก็จะทําปลาหมึก ชวงเทศกาลทองเที่ยวก็จะทํางานกันที่บังกะโล อยางนองสาวคนสุด
ทองของพี่รุงนั้นเคยเขามาทํางานในกรุงเทพฯเชนเดียวกับพี่รุงในที่สุดก็ตองกลับไปอยูบาน นอง
สาวพี่รุงกลับบานไดประมาณปนึงมาแลว กลับไปหางานทําที่บาน ปลอยใหแฟนทํางานอยู
กรุงเทพฯและสงเงินกลับไปให พี่รุงเลาวาอยูบานที่สุราษฎรยังมีที่ทาง รวมไปถึงญาติพี่นองที่จะ
ชวยเหลือ อยูกรุงเทพฯ นั้นไมทํางานอดตายอยางเดียว แตอยางไรก็ตามตัวพี่รุงเองมาไดสามีที่
กรุงเทพฯ และสามารถหางานทําที่กรุงเทพฯ ไดก็เลยอยูกับครอบครัวที่นี่ที่ตลาดบางเขน
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พี่รุงเลาวาเขากรุงเทพฯ มาตั้งแตอายุ 20 กวาป จนกระทั่งทุกวันนี้คือเขามากรุงเทพฯ
สิบกวาปแลว เร่ิมเขามากรุงเทพฯมาชวยนาขายของอยูยานมหานาค กินอยูกับนา ในที่สุดก็มาเจอ
กับสามี ซึ่งสามีพี่รุงนั้นเปนเพื่อนกับเพื่อนของนาอีกทอดหนึ่ง สามีเปนคนมีภูมิลําเนาอยูนครสวรรค
นาที่กลาวถึงนั้นเปนญาติหางๆ เปนคนบานเดียวกัน เมื่อตกลงปลงใจอยูกินกับสามีก็เลิกชวยนา
ขายของมาอยูกับสามีในละแวกตลาดบางเขน สามีของพี่รุงนั้นทํางานเปนพนักงานขับเรือ จะนอน
พักอยูกินบนเรือ เรือที่วานี้เปนเรือของทางราชการ จะใชแลนอยูในคลองเปรมประชากรนี้ สามีก็จะ
จอดเรืออยูละแวกตลาดบางเขน ชวงแรกที่รวมชีวิตกับสามีก็จะอยูบนเรือเปนเรือขุดลอกคลอง การ
อาศัยอยูบนเรือถาเปรียบเทียบกับการอยูบานดังปจจุบันแลวก็นับไดวาอยูบานนั้นสะดวกสบาย
กวา  เมื่อพี่รุงเร่ิมมาอยูกับสามีนั้นยังไมไดทํางานนอกบานประกอบกับเร่ิมต้ังครรภ ครอบครัวก็จะ
มีรายไดทางเดียวคือจากสามี ขณะนั้นยังไมเริ่มมาอยูที่ตลาดบางเขน อาศัยไปกับเรือ ลูกเพิ่งคลอด
ตัวพี่รุงนั้นตองเลี้ยงลูกปลอยใหสามีทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่งมีลูกอายุไลเลี่ยกัน 2 คน เงินเดือน
ขณะนั้นจะไมคอยพอใช เมื่อเงินไมพอก็จะใหสามีเปนผูกู บางก็ยืมเพื่อมาใชจายในครอบครัว เงินที่
ใชสําหรับการมาปลูกบานที่ตลาดบางเขนนั้นก็ตองกูมา จนกระทั่งขณะนี้ก็ยังเปนหนี้เงินกูอยูเปน
แสนบาทเพราะทั้งกูปลูกบาน และกูสําหรับใชจาย ทุกวันนี้เงินเดือนของสามีตกประมาณเจ็ดพันถึง
แปดพันบาท หักใชหนี้แลวก็จะเหลือไมถึงสองพันหารอยบาทที่จะเอามาใหไวที่พี่รุงสําหรับเปนคา
ใชจายภายในบาน ชวง 2 - 3 ปมานี้เมื่อลูกเริ่มเขาโรงเรียนพี่รุงจึงเริ่มไปทํางานนอกบาน ซึ่งทําให
รายไดที่บานเพิ่มมากข้ึนอยางไรก็ตามก็ยังไมสามารถมีรายไดที่จะเหลือเก็บ หรือชดใชหนี้หมดได

พี่รุงเลาถึงงานแมบานที่บริษัทยูคอมวาเปนงานที่เพื่อนติดตอให ถือวาเปนงานที่คอน
ขางสบายสําหรับพี่รุง เนื่องจากบริษัทยูคอมอยูใกลบานมากสามารถรับ สงลูกไปกลับโรงเรียนได
ทั้งตอนเชากอนออกไปทํางานและตอนเย็นที่สามารถปลีกตัวออกมารับลูกแลวคอยกลับไปทํางาน
ตอได งานนั้นเปนงานทําความสะอาดในสํานักงาน ไมตองทําความสะอาดหองน้ํา รายไดจะจาย
เปนเดือน ประมาณเดือนละสี่พันกวาบาท คาจางจะคิดเปนรายวันตามวันที่ทํางาน หากลาหยุด
โดยมีใบรับรองแพทยก็จะไมถูกหักเงิน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลก็สามารถเบิกประกัน
สังคมได กับเพื่อนๆ ในสํานักงานสวนใหญก็จะมีความสัมพันธที่ดีคือคอนขางจะเปนกันเอง อีกทั้ง
ยังใหความชวยเหลือในบางเรื่อง เชน เสาร อาทิตยบางวันพี่รุงสามารถไปรับจางทํางานบานใหกับ
พนักงานในสํานักงานของบริษัทยูคอม บางก็เอาของเล็กๆ นอยๆ เขาไปขาย เชน น้ําสม ของกิน
ชวยเอาของจากเพื่อนไปขายบาง ไดเทาไหรพี่รุงก็จะเก็บเล็กผสมนอยไว พี่รุงบอกวา 2 - 3 บาทก็
เอา สําหรับเปนคาใชจายในบาน หรือคาขนมลูก สําหรับสามีนอกจากงานประจําวันธรรมดาก็จะมี
บางที่ทํางานลวงเวลาเสาร อาทิตย
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ในเรื่องของการเลี้ยงลูก ดูแลลูกนั้น ถาเปนวันธรรมดาก็จะพาลูกไปโรงเรียน และไปรับ
กลับชวงประมาณบาย 2 โมง กอนที่พี่รุงจะกลับไปทํางานตอ เมื่อรับลูกกลับมาจากโรงเรียน ชวง
นั้นก็จะใหลูกอยูบานลําพัง บางก็จะไปฝากรานอาหารที่อยูใกลบานใหชวยดูซึ่งเปนชวงเวลาไมนาน
รอพี่รุงหรือสามีกลับบาน แตสวนใหญงานสามีจะเลิกเร็วกวาพี่รุงคือตามเวลาราชการ ขณะที่ของพี่
รุงจะประมาณหาถึงหกโมงเย็น สามีก็จะเปนคนดูแลอาบน้ํา ปอนขาวลูกกอนที่พี่รุงจะกลับ เตรียม
กับขาวไวสําหรับใหพี่รุงกลับมาผัดมาปรุง ซึ่งตรงนี้พี่รุงก็วาเปนขอดีของสามีที่ชวยกันดูแล แตขอ
เสียของสามีที่มักจะเปนปญหาทะเลาะเบาะแวงจนพี่รุงทําทาจะหนีกลับบานที่สุราษฎรหลายครั้ง
หลายครา คือเร่ืองการดื่มเหลาของสามี  พี่รุงเลาวาในละแวกนี้สวนใหญผูชายก็จะเปนพวกแอล
กอฮอลลิสซ่ึมกัน มีกลุมมีเพื่อนรวมวงซึ่งจะสังสรรคกันบอยเกือบทุกวัน พี่รุงจะรูสึกวาในเรื่องนี้เปน
เร่ืองที่ทําใจยอมรับไมไดเพราะรูสึกวาเปนคาใชจายที่สูง และหมดเปลือง พี่รุงคุยถึงเรื่องนี้อยาง
ออกรสวา “ขอเสียของสามีเร่ืองกินเหลานั้น ทําใจลําบากนะ ไปนั่งกินขางนอก เธอคิดมั๊ยวาลูกได
กินมั๊ยเมียไดกินมั๊ย เงิน 100 บาท เธอกินคนเดียว เธอเลี้ยงเพื่อน ไมเคยมาอุดหนุนภายในครอบ
ครัวแลวจะบอกวารักลูกเมียไดอยางไร คุยเรื่องนี้ก็จะเสียอารมณทุกที” ปญหาเรื่องนี้สรางความขัด
แยง ทะเลาะเบาะแวงถึงขั้นที่จะหอบลูกหนีกลับไปอยูบานที่สุราษฎรธานี พี่รุงเลาวาถึงการเอาลูก
กลับไปจะลําบากในการขึ้นรถขึ้นราอยางไรก็ไมสามารถทําใจทิ้งใหลูกไวได ซึ่งสามีก็จะตามไปงอ
และพอแมก็จะตักเตือนดวยความเปนผูใหญวามีลูกแลวถาแยกกันอยูก็จะลําบาก ระยะหลังพี่รุงก็
จะรูสึกวาตองพยายามทําใจในเรื่องนี้ แมจะยังทําใจไมไดก็ตาม

ในเรื่องการใชจายเงินทองนั้นพี่รุงเปรียบเทียบความแตกตางกันระหวางเปนสาว คือ
ขณะที่ยังไมมีลูกกับระหวางที่มีลูกแลวนั้นวา การใชจายเงินทองตอนที่ยังไมมีลูกนั้นตองการจะใช
จายอยางไรก็จะไมมีการวางแผนวาจะตองเก็บเงินหรือไมอยางไรสําหรับอนาคต แตเมื่อมีลูกแลว
ตองเปลี่ยนไปคือตองคิด ตองวางแผนกะเกณฑในทุกๆ ดานของการใชจายเงิน ตองมีการเก็บเงิน
สํารอง แบงสวนที่จะใชจาย แบงสวนที่จะเก็บ ตองรูวาชวงไหนจะตองมีคาใชจายอยางไร เชน คา
เทอมลูกในแตละเทอมซึ่งจะปรึกษากันกับสามีแตเนิ่นๆ นอกจากนี้พี่รุงจะพยายามจํากัดคาใชจาย
สวนตัวของตนเอง เชน อาหารการกินในแตละวัน เชาอาจไมกินขาวก็จะเก็บเงินคาขาวไวหยอด
กระปุก แตจะไปกินกาแฟ และอาหารวางที่ทางบริษัทมีสําหรับพนักงาน บางครั้งเพื่อนก็จะซื้อมา
ฝาก ซึ่งเรื่องการเก็บเงิน การรูจักคาของเงินเชนนี้พี่รุงก็จะพยายามสอน และฝกใหลูกทั้งคูรูจักการ
ใชการเก็บเงินแตเล็กดวยเชนกัน   นอกจากเงินที่ใชจายในบานแลวในสวนที่จะสงกลับไปใหพอ
และแมใชนั้นก็จะมีบาง แตอาจไมบอยนัก คือจะถามไถกลับไปทางบานวาพอ แมเปนเชนไร ทํามา
หากินฝดเคืองหรือไม ถาชวงไหนทางบานแยก็จะสงเงินกลับไปใหไมคอยมีโอกาสกลับไปเพราะไกล
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ลางานยาก และมีคาใชจายในการเดินทาง อยางไรก็ตามสวนใหญที่บานมีทั้งพี่นองและญาติอยู
กับพอแมพี่รุงก็จะรูสึกวาไมนาเปนหวงนักเพราะพอแมมีคนดูแลอบอุนอยูแลว

กับชุมชนตลาดบางเขนแลวพี่รุงและครอบครัวถือวาเปนผูมาอยูใหม เมื่อเทียบกับบาน
อ่ืนๆ คือ พี่รุงและครอบครัวเพิ่งจะยายเขามาอยูดวยความที่อาศัยอยูบนเรือและไมมีที่อยู เมื่อที่ริม
คลองบางสวนวางลงจากการไลร้ือออกไป คือประมาณปพ.ศ. 2540 - 2541 ที่พี่รุงและครอบครัวได
มีโอกาสเขามาอยูเนื่องจากสามีที่ทํางานสังกัดกรุงเทพมหานคร ลองเรืออยูในละแวกนี้ไปมาจน
กระทั่งพอจะรูจักและหาลูทางมาปลูกบานที่ตลาดบางเขนได เมื่ออยูไปไดระยะหนึ่งก็พอจะมีเพื่อน
บานที่รูจัก อีกทั้งเมื่อมีงานชุมชนตางๆ ก็จะรับรูเกี่ยวกับงานและเขาไปรวมดวยเมื่อมีโอกาส ดังนั้น
ถึงแมทุกอยางตองซื้อหา และไมมีญาติมากมายเหมือนกับที่บานเดิมแตทวาอยูในตลาดบางเขนก็
ยังพอจะแบงปนกันไดบาง  ทุกวันนี้เมื่อทางราชการยังไมเวนคืนที่ดินเพื่อจะใชประโยชน หรือทาง
บริษัทพงษเพชรแลนดที่อางสิทธิในที่ดินก็ยังไมมีการเคลื่อนไหวใดๆ ครอบครัวของพี่รุงก็ยังตอง
อาศัยอยูที่ตลาดบางเขนไปเรื่อยๆ ยังไมมีลูทางลงตัวที่จะสามารถขยับขยายไปอยูที่อ่ืนอยางมั่นคง
กวาที่นี่
กรณีศึกษาที่ 10 พี่นก

พี่นกเปนหญิงอายุ 31 ป อยูบานเลี้ยงลูกเปนหลัก สามีอายุ 38 ป ทํางานเดินสายไฟ
บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง มีลูกดวยกัน 2 คน คนแรกลูกชายอายุ 13 ป ขณะนี้เรียนมัธยมศึกษาอยูที่
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สวนอีกคนลูกสาวอายุคอนขางหางกันคือ 2 ขวบกวาพี่นกวาเปนลูก
หลงซึ่งคอนขางติดแม นอกจากสามี ตัวพี่นกเองและลูก 2 คนแลว เนื่องจากไมไดแยกครอบครัว
ออกไป บานที่อยูดวยกันเปนบานของแมสามีจึงยังมีอีกหลายคนในบาน ซึ่งก็คือแมสามีเปดราน
ของชําขายน้ําขายขนมเล็กๆ นอยๆ  นองสาวแมสามีทํางานบริษัทมีลูกอายุ 14 ปเรียนโรงเรียน
เดียวกันกับลูกพี่นก นอกจากนี้ยังมีพี่สาวของสามีขายอาหารตามสั่งอยูหนาบาน และลูกของเธอ
เรียนเทคนิคอยูแถว     ดอนเมืองเชนกัน ทั้งหมดนี้อยูรวมกันอาหารการกินและคาใชจายก็แยกบาง
ชวยกันออกบาง แลวแตวาชวงไหนใครมี นอกจากนี้ยังมีพี่ๆ นองๆ ของสามีที่อยูใกลๆ กันในตลาด
บางเขนแหงนี้

ภูมิลําเนาพี่นกเองก็เปนคนตลาดบางเขนเชนเดียวกันกับสามี พี่นกนั้นมีเชื้อสายไทย
ขณะที่แฟนนั้นรุนพอ รุนแมก็มีเชื้อสายจีน แตเดี๋ยวนี้ก็ผสมผสานกันไปหมด ทางบานสามีนั้นมีพี่
นองหลายคนสวนใหญก็อยูในตลาดบางเขน บางก็ไปอยูตางจังหวัด ขณะที่บานพี่นกเองนั้นมีกัน
อยู 2 คนคือ พี่นกและพี่สาว พี่นกเลาถึงพอและแมวาปจจุบันตางฝายตางแยกครอบครัวกันไปมี
ครอบครัวใหม โดยพอพี่นกทํางานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแมเลี้ยงก็ทํางานที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เชนเดียวกันขณะนี้พอและแมเลี้ยงก็อยูดวยกันที่บานพักในมหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร ตัวแมพี่นกแยกไปมีครอบครัวใหมอยูกับสามีใหมที่คลอง 5 ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทุกวันนี้พี่นกยังติดตอไปมาหาสูทั้งกับพอและแมอยางสม่ําเสมอ

ชีวิตพี่นกในวัยเด็กนั้นมีบานอยูในตลาดบางเขนตรงบริเวณอนามัย พี่นกเรียนหนังสือ
ระดับประถมอยูในละแวกนี้ แลวก็ไปเรียนตอมัธยมแถวดอนเมือง พี่นกเลาถึงตัวเองวาไมไดสนใจ
ในเรื่องเรียนนัก แตก็จะเปนคนที่รูจักคาขายทํามาหากิน แตกอนที่บานยังอยูก็จะขายของเล็กๆ
นอยๆ อยูที่บานตั้งแตยังเรียนไมจบ สวนพี่สาวจะขยันเรียนมากกวาเรียนจนจบประกาศนียบัตร
วิชาชีพ กับสามีก็เรียกวาเปนคนบานเดียวกันรูจักกันเรื่อยมา จนกระทั่งแตงงานอยูกินดวยกันเดิม
ตอนที่ยังไมไลร้ือนั้นชวงแรกก็ไมไดมาอยูที่บานแมสามีดังเชนปจจุบัน เร่ิมแรกอยูที่บานพี่นกเองตัว
พี่นกก็จะขายของอยูกับบาน สามีก็ทํางานบริษัทแตกอนการทํามาหากินไมฝดเคืองเชนปจจุบัน ตัว
พี่นกขายของพอที่จะเก็บเงินได และเลี้ยงลูกคนโตไปดวย ทางดานสามีทํางานบริษัทก็ไดเงินเดือน
เปนหมื่น

ตอมาเมื่อบานของพี่นกถูกไลร้ือเนื่องจากอยูในที่ของบริษัทพงษเพชรแลนด พอพี่นกก็
ยายไปอยูกับแมเลี้ยงที่บานพักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พี่สาวพี่นกก็แยกออกไปหาเชาบาน
อยู แรกๆ พี่นกก็ไปหาเชาบานอยูกับสามีขางนอก แตเมื่อตองจายคาเชาและเงินไมคอยเหลือนักจึง
ยายกลับมาอยูที่บานแมสามี บานเมื่อถูกไลร้ือก็ทําใหไมมีที่ขายของพี่นกไดขาวเรื่องงานจากแม
เลี้ยงเปนงานลูกจางชั่วคราวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพี่นกเลิกขายของที่บานเดิมตนเอง ก็เขา
ไปทํางานลูกจางดังกลาว ขณะนั้นลูกคนโตเรียนอยูชั้นประถมชวงเวลางานจึงไมตองมีคนดูแลนัก
ทํางานลูกจางชั่วคราวดังกลาวไดสักพักหนึ่ง แมสามีมีปญหาสุขภาพจึงหยุดขายของพี่นกจึงออก
จากงานลูกจางชั่วคราวกลับมาขายของแทนแมสามีซึ่งเปนชวงเดียวกันกับพี่นกตั้งครรภและคลอด
ลูกคนที่สอง พี่นกจึงดูแลรานไปดวยเลี้ยงลูกไปดวย จนกระทั่งแมสามีสุขภาพดีข้ึนและกลับมาขาย
ของใหม ดวยความที่ลูกคนเล็กยังคอนขางเล็กและติดแมพี่นกจึงไมสามารถปลีกตัวออกไปหางาน
ทําขางนอกได ขณะเดียวกันก็เปนชวงเดียวกับที่สามีออกจากงานเนื่องจากมีปญหาในที่ทํางานทํา
ใหชวงเวลาดังกลาวคือประมาณปพ.ศ. 2542 - 2543 เปนชวงที่คอนขางลําบากก็จะอาศัยใชเงิน
เก็บบาง หยิบยืมญาติพี่นองบาง กูบาง ตอมาสามีไดกลับไปทํางานบริษัทเดิมแตหลังจากเศรษฐกิจ
ตกต่ําเงินเดือนก็ไดลดลง จากเปนหมื่นก็ไดไมกี่พันบาท ตัวพี่นกเองจนถึงปจจุบันก็จะพยายามดิ้น
รนหาขายของอยูหนาบานคูกับแผงขายของชํา ขายน้ําของแมสามี และแผงขายอาหารตามสั่งของ
พี่สาวสามี ซึ่งก็ทําไปดวยพรอมๆ กับหนาที่ดูแลลูก ดูแลบาน ของที่พี่นกขายก็มักจะเปนอาหารการ
กินที่ไมตองใชทุน อุปกรณ เครื่องมืออะไรมากนัก เชน ขายของยํา ของทอด  ขายบางหยุดบางแลว
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แตทุน แลวแตเวลาวาง พี่นกวางแผนไววาอีกสักพักเมื่อลูกโตขึ้นเขาโรงเรียนแลวอาจจะหางานอื่น
ทํา หรือหาคาขายใหไดรายไดเปนกอบเปนกํามากกวานี้

กับเร่ืองบาน ณ ขณะนี้ครอบครัวพี่นกก็ตองอาศัยอยูรวมกันกับแมและญาติคนอื่นๆ
ของสามีไปกอน ซึ่งก็ยังไมมีลูทางอะไรในการขยับขยายนักยังตองรอดูสถานการณการไลร้ือซ่ึง
ขณะนี้พี่นกเห็นวายังเงียบๆ ไป มีไดขาวบางเกี่ยวกับเร่ืองการจะทําเขื่อนริมคลองของทาง
กรุงเทพมหานครซึ่งยังไมทราบวาจะมีผลกระทบอะไรกับตนเองและครอบครัวหรือไม ทุกวันนี้วิถี
ชีวิตที่อยูในชุมชนนั้นแมมีความฝดเคืองในเรื่องของรายได แตทวากับผูคนในชุมชนก็พอจะรูจักเห็น
กันพอสมควร เมื่อมีงานตางๆ พี่นกก็จะเขาชวยเขารวมตามแตจะมีโอกาส
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