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Adaptation of Women Merchants : A Case
Study of Thasala Nubanusorn Thasala District,
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สิริพร รอดเกลี้ยง2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อศึกษาการพัฒนาของเมืองท่าศาลา ที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ การปรั บ ตั ว ของแม่ ค ้ า ในตลาดสดนั บ อนุ ส รณ์ พบว่ า แม่ ค ้ า ในอดี ต ไม่ ต ้ อ งปรั บ ตั ว
ในการค้าขายเพราะสินค้าที่น�ำมาขาย สามารถหาได้ในสวนของตนเอง การเติบโตของเมือง
ท่าศาลาในอดีตก็ยังไม่เจริญ จ�ำนวนผู้คนก็มีน้อย ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าก็เป็นไป
ในลักษณะไม่เน้นเงินมากนัก นอกจากนี้แม่ค้าเป็นผู้ผลิตสินค้าออกขายเพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว โดยมีตลาดเป็นพื้นที่ที่ท�ำให้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญทั้งในเรื่อง
เศรษฐกิจของครัวเรือนและของชุมชนในขณะนั้น
อย่ า งไรก็ ต าม การปรั บ ตั ว ของแม่ ค ้ า มี เ งื่ อ นไขส่ ว นหนึ่ ง มาจาก การปรั บ ตั ว
ของพืน้ ทีต่ ลาดและการพัฒนาเมืองของท่าศาลา ทีต่ อ้ งปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อด และอีกส่วนหนึง่
เป็นการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของการด�ำรงชีวิตของชนชั้นกลางในเมืองในฐานะผู้บริโภค
ในขณะเดี ย วกั น แม่ค้าก็ต ้องปรับ ตัว เพื่อการต่อรองกั บการค้ า ขายที่ เ พิ่ มจ� ำ นวนมากขึ้ น
1
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ทั้งจากแม่ค้ารายย่อยที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันในบริเวณตลาดนับอนุสรณ์ แม่ค้าในตลาดสด
อื่นๆ และ การค้าขายที่มาในรูปของ “ตลาดสดติดแอร์” ด้วย เงื่อนไขดังกล่าวจึงท�ำให้แม่ค้า
ต้องปรับตัวผ่านการท�ำงานอย่างรวดเร็วเพื่อการแข่งขันในการอยู่รอด
ค�ำส�ำคัญ : แม่ค้า การปรับตัว ตลาดนับอนุสรณ์

Abstract

The purpose of this research is to study the development of
Thasala District affecting adaptation of women merchants at Nub-Anusorn
market. The result showed that in the past, women merchants did not
adapt for trade because products were brought from their farms. Moreover,
the growth of Thasala District did not increase; there were not many
people in the city; the exchange system of products did not focus on
money. Also, women merchants themselves produced goods to sell for
their living. Therefore, the market was an area for women merchants
to play an important role in economy of both their families and their
communities at that time.
However, the adaption of women merchants was a part of
conditions from the adaption of the market area and the development
of Thasala District for their survival. Also, it was the adaption of middle-class
living styles as consumers in the city. At the same time, the women
merchants had to adapt for negotiation with increasing trade from small
merchants selling the same products in both the areas of Nub-Anusorn
market and other markets as well as air-conditioning markets. Consequently,
these conditions drive women merchants to adapt to work more quickly
in order to survive in this competition.
Keywords : women merchants, adaption, Nub-Anusorn market
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การพั ฒ นาอ� ำ เภอท่ า ศาลาท� ำ ให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของภาคการผลิ ต สมั ย ใหม่
อันเป็นปัจจัยให้เกิดการอพยพเข้าสู่เมืองเพื่อแสวงหาความอยู่รอด การปรับตัวเพื่อการด�ำรง
ชีวิตในเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนในครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันทั้งแม่ค้า พ่อค้า
การหารายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในสภาพวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างกับวัฒนธรรมในภาคชนบท การปรับตัวดังกล่าวพ่อค้าในฐานะทีม่ ปี ระสบการณ์
ในพื้นที่สาธารณะมากกว่าจะสามารถปรับตัวได้ดีกว่าในการออกไปหารับจ้าง ต่างกับแม่ค้าที่
ต้องอาศัยการปรับตัวมากกว่า เพือ่ สร้างชีวติ ใหม่ทมี่ คี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างพืน้ ทีใ่ นบ้านและ
นอกบ้าน ส�ำหรับพื้นที่ในบ้าน แม่ค้ายังคงต้องรับหน้าที่ในการดูแลลูก ดูแลงานบ้านทั้งหมด
ไม่สามารถออกไปหารายได้นอกบ้านได้เพราะไม่มีใครช่วยดูแลลูกซึ่งต่างจากความเป็นอยู่ใน
หมู่บ้านที่สามารถฝากญาติ พี่น้องให้ช่วยดูแล เมื่อสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้
และมีความจ�ำเป็นต้องหารายได้เพิม่ ก็จะออกหางานท�ำ เนือ่ งจากงานในภาคการผลิตสมัยใหม่
เป็นงานทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ทกั ษะ
สิ่งนี้จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญในการเริ่มต้นการท�ำงาน ท�ำให้ต้องแสวงหา
ทางอยู่รอดด้วยการรับจ้างท�ำงานในอาชีพที่ไม่ต้องพึ่งพาทักษะเฉพาะด้าน ส่งผลให้แม่ค้า
ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับล่างที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราถูก เช่น การรับจ้างล้างจาน
ซักผ้า รีดผ้า ท�ำความสะอาดบ้าน และอาชีพในภาคบริการอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็มีแม่ค้าอีก
จ�ำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าสู่อาชีพเหล่านี้ได้ จึงได้สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับชีวิต
ผ่านระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า เริ่มสร้างงานด้วยการท�ำการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ขึ้น
ในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง จนพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ และก่อให้
เกิดระบบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวร้อยผู้คนเหล่านี้ไว้ด้วยกัน เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน แม่ค้าจึง
ขยายพรมแดนออกไปมากกว่าพื้นที่ของบ้าน ที่ต้องรับผิดชอบดูแล ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งท�ำให้
ต้ อ งมี ภ าระเพิ่ ม มากขึ้ น และเป็ น การปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู ่ ร อดจากการพั ฒ นาของสั ง คม
เมืองท่าศาลา
ตลาดนับอนุสรณ์เป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ที่มีความส�ำคัญต่อความเป็นชุมชน
และอ�ำเภอท่าศาลามาอย่างยาวนาน ประวัตศิ าสตร์ของชุมชนหรือเมืองส่วนหนึง่ จึงเกีย่ วข้อง
กับการแลกเปลีย่ นสินค้า สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, 2549, น. 2)
กล่ า วว่ า ตลาดเป็ น พื้ น ที่ แ ห่ ง ชี วิ ต กิ จ กรรมการซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นนั้ น ด� ำ รงควบคู ่ กั บ
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สั ง คมมนุ ษ ย์ ม าช้ า นาน ทั้ ง นี้ เ พราะมนุ ษ ย์ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต ทุ ก อย่ า งได้ ด ้ ว ยตนเอง และ
ความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท�ำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ จากเดิม
ที่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนในชุมชน ไปสู่การแลกเปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น สิ่งที่น�ำมาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนนั้นผูกพันกับปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตและเป็นพื้นฐานของการด�ำรงสังคม
ตลาดก็มกี ารพัฒนาไปตามการขยายตัวของสังคมเมืองในยุคสมัยต่างๆ
ดังนัน้ เราจึงปฏิเสธไม่ได้วา่ แม่คา้ เป็นกลุม่ คนทีส่ ำ� คัญต่อการปรับตัว และน่าสนใจว่า
อาชีพแม่ค้าซึ่งเคยเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ผู้หญิงใช้สะสมทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการต่อรอง
กับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจชุดอื่นๆ ในพื้นที่ทางการที่ยังคงไว้ซึ่งอ�ำนาจของผู้ชายได้นั้น
(ยศ สันตสมบัต,ิ 2543, น. 5)
ปัจจุบันอาชีพแม่ค้ากลับต้องปรับตัวภายใต้บริบทของเศรษฐกิจทุนนิยมแบบ
สังคมเมืองที่ปรับเปลี่ยนไป หากแต่ผลก�ำไรจะเป็นของแม่ค้าทั้งหมด ที่น�ำไปลงทุนค้าขายต่อ
และเป็นรายจ่ายในครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าภายใต้เงือ่ นไขการขยายตัวของการพัฒนาเมือง
(อ�ำเภอท่าศาลา) น�ำมาซึง่ การขยายตัวของการปรับตัว และค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้
แม้ว่าภาวะเช่นนี้จะเรียกกันว่าความเจริญ แต่ชีวิตของแม่ค้ากลับไม่ได้มีสภาพ
การใช้ชวี ติ ทีด่ กี ลับต้องต่อสูเ้ พือ่ การมีชวี ติ อยูร่ อดมากขึน้ แม่คา้ เป็นตัวอย่างของการเป็นเบีย้ ล่าง
ของกระบวนการพัฒนาทีถ่ กู เอารัดเอาเปรียบ จึงท�ำให้จำ� เป็นต้องท�ำความเข้าใจแม่คา้ ทีท่ ำ� ให้
ต้ อ งพยายามปรั บ ตั ว อย่ า งสั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทการพั ฒ นาเมื อ งและบริ บ ททางเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาการปรับตัวของแม่ค้าที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมของอ�ำเภอท่าศาลาทัง้ ในอดีตและในช่วงการขยายตัวของการพัฒนาของเมือง
ก็เพือ่ เป็นพืน้ ฐานความเข้าใจในการปรับตัวของแม่คา้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือ่ ศึกษาถึงการพัฒนาของเมืองท่าศาลา ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการปรับตัวของแม่คา้
ในตลาดสดนับอนุสรณ์

ขอบเขตและวิธกี ารศึกษา

พืน้ ทีก่ ารศึกษาคือแม่คา้ ในตลาดสดนับอนุสรณ์ทา่ ศาลา เขตเทศบาลเมืองท่าศาลา
อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวทีแ่ ม่คา้ เข้าไปเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์จากการพัฒนาเมือง
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ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความส�ำคัญของแม่ค้าในกระบวนการปรับตัว
ของการพัฒนาเมือง

แนวคิด ทฤษฎี

1. ตลาด (market) ในฐานะพื้นที่ทางอ�ำนาจของความเป็นเพศ/เพศภาวะ
(space of gender power) ทีส่ มั พันธ์กบั ผูห้ ญิง
การเคลื่อนย้ายของผู้หญิงเพื่อไปเป็นแรงงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับ
ความต้องการแรงงานผู้หญิงในภาคการผลิตต่างๆ ของระบบทุนนิยมที่ต้องการแรงงาน
ผู้หญิงมากกว่าแรงงานผู้ชาย ทั้งนี้เพราะระบบการผลิตแบบทุนนิยมสามารถใช้การนิยาม
ความหมายเกี่ยวกับ ความเป็นหญิงที่เคยถูกสร้างความหมายไว้กับพื้นที่บ้านมาก�ำหนดหรือ
นิยามความเป็นหญิงให้อยูใ่ นฐานะแรงงานทีม่ ี “ความชัว่ คราว” และ “ความไม่แน่นอน” ได้
(Ehrenreich and Hochschild , 2002, P. 25) ซึ่งการนิยามดังกล่าวจะกลายเป็นเงื่อนไข
หนึ่งในการก�ำหนดค่าจ้างแรงงานให้ถูกกว่าแรงงานที่เป็นผู้ชาย เช่น ผู้หญิงเป็นแรงงานเสริม
ของครอบครัว ทีม่ ผี ชู้ ายเป็นแรงงานหลักของบ้านอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ผูห้ ญิงจึงต้องได้คา่ แรงน้อยกว่า
ถึงแม้วา่ ในบางครอบครัวผูห้ ญิงจะเป็นทีม่ าของรายได้ทใี่ ช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันของครอบครัว
มากกว่าก็ตาม เป็นต้น
ในที่นี้ จึงเลือกพื้นที่ตลาดสดมาเป็นพื้นที่ในการศึกษาเพราะตลาดสดในดินแดน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทัง้ หมดยังคงเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีด่ ำ� รงไว้ซงึ่ พืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจที่
มีผู้หญิง (หรือแม่ค้า) ด�ำเนินบทบาทการค้าขาย (ขนาดเล็ก) ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
การค้ า ขายในดิ น แดนแถบนี้ จึ ง เป็ น พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะทางเพศภาวะที่ ด� ำ เนิ น
โดยผูห้ ญิงมาอย่างยาวนาน โดยมีการตัง้ ข้อสังเกตไว้วา่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของการบ่งชี้
ว่าสถานภาพของผู้หญิงแถบนี้ที่มีมากกว่าผู้หญิงในจีนและอินเดีย อีกทั้งการเข้ามามีบทบาท
ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจของผู้หญิงดังกล่าวยังเป็นที่มาของการท�ำให้สถานภาพทางสังคม
ของผู้หญิงสามารถต่อรองกับสถานภาพทางสังคมของผู้ชายได้ด้วย (Victor and William,
2003 p.124 - 126) จึงท�ำให้ตลาดสดเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทางเพศภาวะ หรือที่
ปราณี วงษ์เทศ (ปรานี วงษ์เทศ, 2549 น. 150 - 155) ใช้คำ� ว่า “ตลาด คือ อาณาบริเวณ
ของผูห้ ญิง” นัน่ เอง
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บทบาทการค้าขายของผู้หญิงเป็นระบบการแบ่งงานตามเพศที่ไม่ได้มีความชัดเจน
มากนัก ทั้งนี้เพราะบทบาทดังกล่าวสามารถกระท�ำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อีกทั้งการจัดแบ่ง
บทบาทหน้าที่ตามความเป็นเพศ/เพศภาวะเองก็ไม่ได้มีการจัดแบ่งตามลักษณะของพื้นที่
ที่ ชั ด เจนอี ก เช่ น กั น ทั้ ง นี้ เพราะพื้ น ที่ ส ่ ว นตั ว และพื้ น ที่ ส าธารณะในระบบสั ง คมแถบนี้
มีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ท�ำให้บทบาทการท�ำงานของผู้หญิงคาบเกี่ยวไปมาทั้งสองพื้นที่
เช่น ผู้หญิงในสังคมชาวนามีบทบาทหน้าที่ทั้งในพื้นที่ครัวเรือนและพื้นที่นอกครัวเรือน เช่น
การท�ำนาร่วมกับผูช้ าย (วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ,์ 2542, น. 25 - 38) ในช่วงหน้าแล้ง (หรือนอกช่วง
ฤดูกาลท�ำนา) ผู้หญิงจะท�ำหน้าที่ค้าขายภายในหมู่บ้านหรือเดินทางไปค้าขายกับญาติพี่น้อง
หรือในกลุม่ เพือ่ นไม่ไกลจากหมูบ่ า้ นด้วย
ในที่นี้บทบาททางการค้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้ผลิตและ
ผูค้ วบคุมผลผลิตและการจัดการระบบเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญในครัวเรือน การค้าขายเป็นช่องทางหนึง่
ทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงสามารถมีพนื้ ทีเ่ พือ่ สร้างอ�ำนาจการต่อรองกับความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนและ
สังคมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะผู้หญิงสามารถสะสมความรู้เรื่องผลผลิตของครัวเรือน การจัดสรร
เงินทองและการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมจากการท�ำการค้าขายขนาด “ย่อม” ของตนเอง
เพื่อใช้ต่อรองกับพื้นที่ทางอ�ำนาจของผู้ชายได้ด้วย อีกทั้ง การค้าขายขนาดเล็กของผู้หญิง
ดังกล่าวยังสามารถหล่อเลีย้ งให้คนในครอบครัวสามารถด�ำเนินชีวติ ต่อไปได้ แม้การท�ำงานของ
ผูช้ ายทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัวจะไม่สามารถรับภาระเหล่านัน้ ได้กต็ าม (ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดา
วิจติ ร, 2549, น. 141 - 206)
การค้าขายทีม่ ลี กั ษณะ “ไม่เป็นทางการ” ของผูห้ ญิงหรือการค้าขายขนาด “ย่อม”
หรือทีเ่ รียกว่า “การขายของเล็กๆ น้อยๆ” นัน้ โดยการให้คณ
ุ ค่าทางสังคมต่อบทบาทการค้า
ของผูห้ ญิง ดังกล่าว มักจะไม่ได้ถกู ให้ความส�ำคัญมากนัก ถึงแม้วา่ การค้าขายของผูห้ ญิงจะเป็น
ระบบการค้าที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ�ำวันหรือระบบการค้าที่รองรับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ของผูค้ นจ�ำนวนมากก็ตาม หากแต่งานวิจยั ของ อริยา เศวตามร์ (อริยา เศวตามร์, 2544, น. 22)
ที่เข้าไปศึกษาแม่ค้า หรือ การท�ำการค้าขนาด “ย่อม” ของกลุ่มผู้หญิงนั้นพบว่า บทบาท
ทางการค้าขายของผูห้ ญิง เช่น ท�ำอาหาร หรือขนมขาย ฯลฯ กลับเป็นทีม่ าของรายได้ เพือ่ ใช้จา่ ย
ภายในครอบครัวที่ส�ำคัญและเป็นที่มาของอ�ำนาจการต่อรองกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ภายในครอบครัว เช่น ผูห้ ญิงทีส่ ามารถมีรายได้จากการค้าขายมองว่าตนเองพึง่ ตนเองได้และ
สามารถแยกทางกับสามีได้ หากสามีไม่ดกี บั ตน เป็นต้น ท�ำให้การมีบทบาททางการค้าของผูห้ ญิง
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ทีแ่ ม้จะมีลกั ษณะ “ไม่เป็นทางการ” นัน้ กลับท�ำให้ผหู้ ญิงมีประสบการณ์ทสี่ ามารถรับรูไ้ ด้ถงึ
อ�ำนาจการต่อรองจากทุนทางเศรษฐกิจทีต่ นเองสามารถหามาได้
ดังนัน้ บทบาทการค้าขายของผูห้ ญิง จึงเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ของการก่อให้เกิดประสบการณ์
ที่ผู้หญิงสามารถรับรู้ได้ถึงการพึ่งพาตนเองและการได้มาซึ่งทุนทางเศรษฐกิจที่ตนเองหามาได้
ท�ำให้พนื้ ทีก่ ารค้าขายของผูห้ ญิงจึงเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีส่ ามารถท�ำให้ผหู้ ญิงสร้างอ�ำนาจการต่อรอง
ภายในพื้นที่ครัวเรือนของตนเองได้และอาจจะสร้างอ�ำนาจการต่อรองกับพื้นที่อื่นๆ ได้ด้วย
เช่นกัน
หากแต่เพราะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐชาติสมัยใหม่ที่เน้นวิธีคิดแบบชาย
เป็นใหญ่มากขึน้ ท�ำให้ผชู้ ายสามารถมีพนื้ ทีท่ เ่ี ป็นทางการมาสนับสนุนอ�ำนาจของตนเองมากขึน้
ในขณะที่พื้นที่เดิมที่เคยเป็นพื้นที่ทางอ�ำนาจของผู้หญิงกลับถูกลดอ�ำนาจลง เช่น อ�ำนาจใน
ครัวเรือนทีแ่ ต่เดิมเคยเป็นพืน้ ทีอ่ ำ� นาจของเพศหญิงมาก่อน เป็นต้น ท�ำให้พนื้ ทีท่ างการค้าของ
ผู้หญิงจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ผู้หญิงสามารถใช้เพื่อต่อรองอ�ำนาจกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่
ปรับเปลีย่ นไปได้ในระดับหนึง่ (ปราณี, อ้างแล้ว) แต่เมือ่ ระบบการค้าต้องปรับเปลีย่ นเข้าสูร่ ะบบ
การเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมมากขึน้ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืน้ ทีก่ ารค้า
ทีม่ ลี กั ษณะ “ไม่เป็นทางการ” ของผูห้ ญิงด้วยเช่นกัน
2. แนวคิด การพัฒนาเมือง
เนื่องจากผลประโยชน์ของการใช้พ้ืนที่เมืองหรือพื้นที่การพัฒนานั้นไม่สามารถ
สร้างความเท่าเทียมให้กับกลุ่มคนต่างๆ ได้ ขณะเดียวกัน “เมือง” เป็นอาณาบริเวณที่แสดง
ให้เห็นถึงอ�ำนาจที่ถูกนิยามโดยกายภาพและพื้นที่ที่ผูกโยงอยู่กับความเป็นชาย เช่น ระบบ
เศรษฐกิจ การวางแผน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบริหารประเทศ และการเมือง ระบบ
การขนส่งขนาดใหญ่ทอี่ ยูอ่ าศัย ทีด่ นิ และระบบสาธารณูปโภค เป็นภาพของการพัฒนาทีเ่ น้น
กายภาพและโครงสร้างที่สะท้อนตัวตนของปิตาธิปไตยอย่างชัดเจน ในขณะที่ภาพของผู้หญิง
ถูกผูกเอาไว้กบั เรือ่ งสุขภาพการสงเคราะห์ ความสะอาด การศึกษา สิง่ แวดล้อม ทีด่ อู อ่ นโยน
และใกล้ชดิ ธรรมชาติ นอกจากนีส้ งั คมในเมือง ยังมีลกั ษณะของ “การแบ่งงานตามความถนัด”
ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายและจ�ำเพาะเจาะจงมากกว่าในชนบท จะพบว่าผู้คนและ
องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ที่จะกลายเป็นเมืองจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ
ตามความถนั ด เช่ น ส่ ว นของการเมื อ งการปกครองเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ สภาพการณ์เช่นนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ กิดมาบนเวทีทเี่ ป็น “เขตพืน้ ที”่ พืน้ ทีแ่ ห่งนี้
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ผู้คนและองค์กรต่างๆ จะถูกน�ำมาจัดระเบียบใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
ทีซ่ บั ซ้อน (ไพโรจน์ คงทวีศกั ดิ,์ 2543, น. 114 - 115)
ในแง่มมุ ของการพัฒนา ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542, น.
133 - 135) กล่าวว่า “เมือง” เป็นประดิษฐ์กรรมของยุคสมัยใหม่ (modernity) และเป็นพืน้ ที่
ที่วาทกรรมการพัฒนาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองให้ความสนใจและให้ความส�ำคัญ
ในขณะที่ “เมือง” เป็นพืน้ ทีท่ ถี่ กู ใส่รหัสหมายว่า ไม่นา่ อยูอ่ าศัยเต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ ผู้คนไร้น�้ำใจและเป็นตัวท�ำลายล้างความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิม
การปรากฏตั ว ของ “เมื อ ง” ที่ เ ป็ น ชุ ม ชนสมั ย ใหม่ ได้ เข้ า มาแทนที่ ชุ ม ชนแบบดั้ ง เดิ ม
ที่เป็นฐานรากของสังคมในอดีต ท�ำใหม่นี้ความจ�ำเป็นที่ต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจเมือง
อย่างจริงจัง
Lefebvre (Lefebvre, H. 1993 P. 38 - 39) เสนอว่า เราควรให้ความสนใจและ
ขบคิดค้นหาว่า ตัวตนและเอกลักษณ์ของเมืองในฐานะที่เป็นตัวของตัวเองคือในฐานะพื้นที่
พิ เ ศษเฉพาะแบบหนึ่ ง (heterotopia) เพื่อเป็น การสร้างการยอมรั บและเคารพในวิ ถี
ของความเป็นเมืองตลอดจนการสร้างชุมชนและประชาสังคมในพื้นที่ที่เรียกว่าเมือง
งานของ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2547,น. 19) ที่ศึกษา
เรื่องการก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงส�ำนึกเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนรวมในสังคมไทย
ได้กล่าวถึงเรื่องเมืองว่า “เมือง” ในฐานะเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทเป็นผู้กระท�ำเป็นที่รวมของ
“ทีต่ งั้ ” (sites) ต่างๆ ทีร่ วมเอาความแตกต่างหลากหลายและขัดแย้งไว้ดว้ ยกัน เมืองเป็นพืน้ ที่
ที่สร้างระบบหรือวิถีชีวิตแบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่าวิถีชีวิตแบบเมืองที่สร้างขึ้นมาจากการใช้ชีวิต
และประสบการณ์แบบเมืองผ่านการจัดพืน้ ทีแ่ บบต่างๆ ของเมือง
การค้นหาตัวตนของเมืองไม่ว่า ในฐานะที่เป็นตัวของตัวเองหรือในฐานะพื้นที่
พิเศษเฉพาะแบบหนึง่ จึงควรมองผ่านการด�ำรงอยูท่ เี่ ป็นจริงของเมืองว่า ท�ำหน้าทีอ่ ะไร อย่างไร
กับคนกลุ่มไหน ทั้งนี้เพื่อเมืองจะได้เป็นพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการอยู่รอดของทุกชีวิตอย่าง
มีประสิทธิภาพความเป็นเมืองหรือการกลายเป็นเมือง ได้ทำ� ให้สงั คมไทยก้าวจากการเป็นสังคม
เกษตรกรรมสู ่ ก ารเป็ น สั ง คมอุ ต สาหกรรม คนชนบทอพยพเข้ า มาเป็ น แรงงานในภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการจ�ำนวนมาก เมืองจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงส่งผลกระทบ
ต่อการปรับตัวของชีวติ ประชาชน
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แม่ค้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเสมอมา ตั้งแต่เศรษฐกิจภายในและภายนอก
ครอบครัวและแม่คา้ เป็นแกนส�ำคัญในการด�ำรงอยูข่ องสังคม ส�ำหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษา
ต้องการศึกษา การปรับตัวของอาชีพแม่ค้า : กรณีศึกษาแม่ค้าในตลาดนับอนุสรณ์ท่าศาลา
อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมองผ่านการปรับตัวของแม่คา้ ในพืน้ ทีก่ ารพัฒนา
เมืองอ�ำเภอท่าศาลาว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้าง โดยผู้ศึกษามีความสนใจว่าได้ช่วยเปิดพื้นที่
ให้กบั แม่คา้ งานศึกษานีอ้ าศัยแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องคือตลาด (market) ในฐานะพืน้ ทีท่ างอ�ำนาจ
ของความเป็นเพศ/เพศภาวะ (space of gender power) ทีส่ มั พันธ์กบั ผูห้ ญิง เป็นแนวคิด
และแนวคิดการพัฒนาเมือง ในบริบทของกระบวนการพัฒนาเมืองที่เน้นคนเป็นแกนหลัก
ในการพัฒนา แต่การพัฒนากลับละเลยและยังคงไม่ให้ความส�ำคัญกับแม่ค้าในฐานะผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย เป็นการพัฒนาทีเ่ พิม่ ภาระหน้าทีใ่ ห้กบั แม่คา้ จึงเป็นความส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ าร
สนับสนุนให้เกิดการตื่นตัวและมองเห็นศักยภาพและความส�ำคัญของแม่ค้าในการพัฒนา
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคมทีก่ า้ วหน้าและความส�ำคัญของแม่คา้
3. การปรับตัวของอาชีพแม่คา้ : กรณีศกึ ษาแม่คา้ ในตลาดสดนับอนุสรณ์ทา่ ศาลา
อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพยายามหาจุ ด ของ เวลา มาเป็ น ตั ว เริ่ ม เปิ ด เรื่ อ งเพื่ อ อธิ บ ายพื้ น ที่ ต ลาด
อย่างสัมพันธ์กับต�ำแหน่งแห่งที่ของแต่ละกลุ่มคน กลับเป็นอีกหนึ่งปัญหาส�ำหรับผู้เขียน
ทั้งนี้เพราะ ตลาดนับอนุสรณ์ไม่มีจุดเริ่มต้นเพื่อบอกเวลาการเปิดตลาดที่แน่นอนและในขณะ
เดียวกันตลาดก็ไม่มจี ดุ สิน้ สุดในแต่ละวันทีแ่ น่นอนอีกเช่นกัน พืน้ ที่ เวลาและกลุม่ คนทีม่ สี ถานะ
ทางสังคมทีห่ ลากหลายอยูต่ ลอดเวลาและไม่มจี ดุ ทีส่ นิ้ สุดในตัวมันเองได้ หรือในอีกความหมาย
หนึง่ ก็คอื ตลาดไม่เคยหลับและท�ำงานอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งทุกช่วงเวลาผ่านผูค้ นกลุม่ ต่างๆ ทีต่ อ้ ง
เข้ามาสัมพันธ์กบั พืน้ ทีแ่ ห่งนีน้ นั้ เอง
หลังจากผ่าน - ช่วงเวลาของการพัก ตลาดสดแห่งนีก้ จ็ ะเริม่ มีผคู้ นกลับเข้ามาท�ำงาน
เหมือนเช่น เวลา เมือ่ วานทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไปอีกครัง้ เข็มนาฬิกาก�ำลังจะเริม่ หมุนทวนซ�ำ้ การท�ำงาน
ของกลุ่มคนที่มีต�ำแหน่งแห่งที่ที่แตกต่างหลากหลายในวันใหม่อีกครั้ง (แต่เวลาที่หมุนทวนซ�้ำ
ในแต่ละวันอาจจะไม่ได้หมายถึง การด�ำเนินไปบนประสบการณ์ชดุ เดิมเสียทีเดียว เพราะในเวลา
ทีห่ มุนทวนซ�ำ้ ชุดเดิม กลับหมายถึง ช่วงเวลา (วันใหม่) ทีเ่ พิม่ เข้ามาด้วย ดังนัน้ ชุดเวลาทีท่ วนซ�ำ้
ในทุกวันอาจจะหมายถึงประสบการณ์ทไี่ ม่จำ� เป็นต้องเหมือนกันในทุกๆ วันได้ดว้ ย

162

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

3.1 พัฒนาการของชุมชนท่าหลา (ท่าศาลา)
พัฒนาการของชุมชน ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์นเี้ ป็นจริง
ที่พิสูจน์ได้เสมอดังตัวอย่างชุมชนท่าหลาที่มีความส�ำคัญแทนที่ชุมชนกลาย ก็เนื่องมาจาก
เงือ่ นไขของเศรษฐกิจการค้า
ก่อนทีต่ ำ� บลท่าหลา (อ�ำเภอท่าศาลาปัจจุบนั ) จะเป็นทีต่ งั้ อ�ำเภอทีน่ เี่ ป็นชุมชน
เล็กๆ ที่มีผู้อาศัยอยู่ไม่กี่ครัวเรือนกระจุกอยู่บริเวณหน้าหลาน�้ำ และมีอีกชุมชนหนึ่งกระจาย
กันอยูใ่ กล้ปากคลองท่าสูงจดชายทะเลอ่าวไทย ทัง้ ทีก่ ลายและบ้านท่าหลาต่างก็มคี วามส�ำคัญ
ต่อชุมชนที่อยู่ภายใน โดยเฉพาะชุมชนบ้านโรงเหล็ก เพราะเป็นด่านที่ส�ำคัญในการส่งออก
สินค้าต่างๆ เช่น ดีบกุ และของป่า (น�ำ้ มันยาง ไต้ ขีผ้ งึ้ ) และมะพร้าว และเป็นจุดผ่านน�ำเข้า
อาหารทะเล ข้าวสาร เครื่องใช้ต่างๆ โรงเหล็กเป็นแหล่งท�ำแร่ที่ส�ำคัญแหล่งหนึ่งของ
นครศรีธรรมราชมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่เริ่มท�ำกันมานับตั้งแต่ชาวจีนอพยพหลั่งไหลเข้ามา
ได้อย่างเสรีในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นต้นมา
บ้านโรงเหล็กจะเป็นศูนย์กลางของบริเวณแถบนี้ มีคลองกลายไหลผ่าน ในสมัยโบราณ
คลองกลายคงเป็นเส้นทางส�ำคัญที่ใช้สัญจรสู่ภายนอก และที่กลายเป็นท่าและด่านที่สำ� คัญ
ของเส้นทางนี้ที่เป็นทางออกสู่ทะเล ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บางตอนของสายน�้ำกลายตื้นเขินจนไม่สามารถเดินทางเรือผ่านไปได้โดยเฉพาะในหน้าแล้ง
การเดินทางบนบกซึง่ ไม่มที างเลือกอืน่ เดินด้วยเท้า เดินเกวียน เดินช้าง ก็ใช้เวลาเพียง 1 วัน
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้เส้นทางนี้แทนที่จะไปออกที่กลาย ชุมชนท่าหลาจึงมีผู้คนสัญจร
ค้าขายและเดินทางเข้าออกมากขึน้ เป็นล�ำดับ และมีความส�ำคัญแทนทีท่ กี่ ลายซึง่ ผูค้ นน้อยลง
เป็นล�ำดับ จนต้องย้ายทีว่ า่ การอ�ำเภอมาตัง้ ทีท่ า่ หลาแทน (ชวลิต อังวิทยาธร, 2543, น. 2 - 3)
3.2 การปรับตัวของอาชีพแม่คา้
ตลาดนับอนุสรณ์เป็นสถานที่ขายของสดต่างๆ เช่น ผักตามฤดูกาล กล้วย
ฟัก ถัว่ ปลาสด ทีแ่ ม่คา้ น�ำมาวางขายบริเวณข้างทางบริเวณข้างอ�ำเภอท่าศาลาในอดีต สินค้า
ที่น�ำมาขายจะวางกับพื้นดินหรือใส่ภาชนะที่เป็นแบบง่ายๆ ลักษณะของตลาดในช่วงแรกๆ
จึงเป็นรูปแบบทีใ่ ครมีอะไรก็เอามาขายกันอยูร่ มิ ทาง ซึง่ เป็นถนนสายเล็กๆ ผูซ้ อื้ ก็เป็นคนรูจ้ กั กัน
บางครัง้ เป็นการแลกเปลีย่ นสินค้ากันตามความต้องการของแต่ละฝ่ายทีจ่ ะตกลงกัน นอกจาก
ตลาดสดที่ขายผักและอาหาร ที่เป็นปัจจัยหลักในชีวิตประจ�ำวันแล้วเป็นที่ที่คนจะไปหาซื้อ
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สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น�ำ้ มันก๊าด ไม้ขดี ไฟ กะปิ น�ำ้ ปลา กุง้ แห้ง เกลือ เสือ้ ผ้า และอืน่ ๆ ที่
จ�ำเป็น สินค้าที่วางขายอยู่ เป็นสินค้าที่มาจากแม่ค้าที่ น�ำเข้ามาขาย บริเวณนี้จึงเป็นย่าน
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของเมืองมาตัง้ แต่อดีต ดังค�ำให้สมั ภาษณ์ของนางจัน ใจดี (จัน ใจดี, สัมภาษณ์,
25 สิงหาคม 2557) ความว่า
“สมัยก่อนสินค้า จะเป็นเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็น ส่วนใหญ่กะปิ กุง้ แห้งอย่างดี น�ำ้ ปลา ผ้าตัดเสือ้
น�ำ้ มันก๊าดสินค้าไม่เคยขาด มีแม่คา้ เดินทางไปมาค้าขาย ตลอดเวลาข้าวของก็หาง่าย ไม่เคยขาด
และราคาไม่แพง”
ดังนั้น แม่ค้าในอดีตไม่ต้องปรับตัวในการค้าขายเท่าไหร่เพราะสินค้าที่น�ำมาขาย
สามารถหาได้ในสวนของตนเอง การเติบโตของเมืองท่าศาลาในอดีตก็ยงั ไม่เจริญ จ�ำนวนผูค้ น
ก็มนี อ้ ย พืน้ ทีช่ นบทยังไม่มไี ฟฟ้าใช้ ระบบการแลกเปลีย่ นสินค้าก็เป็นไปในลักษณะไม่เน้นเงิน
มากนัก นอกจากนีแ้ ม่คา้ เป็นผูผ้ ลิตสินค้าออกขายเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว โดยมีตลาด
เป็นพื้นที่ที่ท�ำให้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญทั้งในเรื่องเศรษฐกิจของครัวเรือนและ
ของชุมชนในขณะนัน้
หลังจากนัน้ เทศบาลต�ำบลท่าศาลา เดิมเป็นส่วนหนึง่ ของอ�ำเภอท่าศาลา แต่ดว้ ยเหตุ
ที่พื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวาง มีประชากรหนาแน่นท�ำให้การดูแลและจัดเก็บภาษี
ไม่ทวั่ ถึง กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศจัดตัง้ สุขาภิบาลท่าศาลาขึน้ เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2499 ต่อมาสุขาภิบาลท่าศาลา ได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลต�ำบลท่าศาลา”
(http://www.thasala.go.th/webboard/view.php?No=109 เข้าถึงเมือ่ วันที่ 25 ก.ย. พ.ศ. 2557)
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25
พฤษภาคม ความเปลีย่ นแปลงอันเกิดจากนโยบายของรัฐเกิดขึน้ พร้อมๆ กับความเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดความต้องการแรงงานเฉพาะด้านมากขึน้ ไม่วา่ การก่อสร้าง หรือการค้า
ขายเล็กๆ น้อยๆ ทีข่ ยายตัวมากขึน้ ความต้องการนีม้ จี ำ� นวนผูค้ นมาซือ้ สินค้ามากขึน้ จากเส้นทาง
คมนาคมทีพ่ ฒ
ั นามีรถสองแถวท่าศาลา - สิชล ตลาดสดก็ยา้ ยมาอยูท่ บี่ ริเวณทีใ่ นปัจจุบนั เพราะ
พืน้ ทีเ่ ดิมมีขนาดเล็ก
เมื่อปี พ.ศ. 2528 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้เกิดระบบ
การค้าขายที่เข้มข้นมากขึ้นกล่าวคือ ตลาดได้ขยายตัวมากขึ้นและได้กลายมาเป็นพื้นที่ของ

164

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

การปรับตัวของแม่ค้า ตลาดนับอนุสรณ์มีพื้นที่ประมาณ 1,280 ตารางเมตร มีจ�ำนวนแผง
ขายประมาณ 64 แผง โดยการจัดแบ่งลักษณะของตลาด มีการจัดรูปแบบการค้าขายที่เป็น
สัดส่วน เช่น พื้นที่ส�ำหรับการค้าขายเนื้อสัตว์จะอยู่ติดกับอาหารทะเลประกอบด้วยเนื้อหมู
เนือ้ วัว เนือ้ ควาย ไก่ ปลา ลูกชิน้ ต่างๆ ส่วนแผงด้านนอกทีอ่ ยูร่ ายล้อมก็เป็นพวกผักพืน้ บ้าน
ต่างๆ ทีค่ นขายหารับซือ้ ต่อมาจากชาวบ้าน และซือ้ จากตลาดหัวอิฐ ตลาดเปิดท้ายต่างๆ สินค้า
ทีว่ างขายส่วนใหญ่เป็นของสดทีค่ นมาหาซือ้ เพือ่ น�ำไปประกอบอาหารในครัวเรือน หรือเพือ่ ผลิต
เป็นอาหารเพือ่ ขายต่อ
ลักษณะอาคารเปิดโล่งมีขนาดปานกลาง ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่เปิดตลาด
เมื่อปี พ.ศ. 2528 (เมื่อก่อนตลาดอยู่ข้างอ�ำเภอท่าศาลา แต่ว่ามีพื้นที่ขนาดเล็กจึงย้ายมา
อยู่ที่ปัจจุบัน) เทศบาลต�ำบลท่าศาลา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล
เป็นชุมชนเมือง ย่านการค้า ลักษณะคล้ายเกาะมีคลองล้อมรอบ 2 ด้าน และถนน 1 ด้าน
มี ก ารปรั บ ปรุ ง เรื่ อ ยมาตามความเจริ ญ ของเมื อ งที่ ป ระกอบด้ ว ยถนนหนทาง ตึ ก อาคาร
หน่วยงานราชการเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ความหลากหลายจึงปรากฏมาในเชิงพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ ซึง่ พืน้ ที่
ตัง้ ของชุมชนจะถูกแบ่งแยกชัดเจนมากขึน้ ด้วยแนวถนนหรือตรอกซอย ขณะเดียวกันก็ถกู บีบ
ให้เล็กลงกลายเป็นพื้นที่ในเชิงธุรกิจการค้า พบว่า การอยู่อาศัยของชาวบ้านและครัวเรือน
สะท้อนภาพชีวิตของผู้คนที่คุ้นเคยกับเพื่อนบ้าน การด�ำรงชีวิตที่พึ่งพาตลาดสดและวัด
ชาวบ้านคุ้นเคยกันโดยผ่านกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็พยายามปรับตัว
เข้ากับการพัฒนาทีร่ กุ ล�ำ้ เข้ามา เพือ่ ให้ตนเองมีพนื้ ทีด่ ำ� รงอยูท่ ตี่ อ้ งพึง่ พิงกับรูปแบบชีวติ ค้าขาย
มีร้านค้าเพิ่มมากขึ้น มีการพาณิชย์และธุรกิจ ต�ำบลท่าศาลาเป็นต�ำบลที่ตั้งของศูนย์ราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจส�ำคัญๆ เป็นจ�ำนวนมาก จึงมีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองมีการท�ำธุรกิจ
หลายอย่าง เช่น โรงงานแยกแร่ โรงแรม เป็นต้น อืน่ ๆ ยังมีราษฎรอีกส่วนหนึง่ ของต�ำบลท่าศาลา
ทีป่ ระกอบอาชีพทีห่ ลากหลาย เช่น ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง และประกอบธุรกิจส่วนตัวอีก
จ�ำนวนหนึง่
พืน้ ทีด่ า้ นในถัดมาขายเครือ่ งส�ำอาง เสือ้ ผ้าแฟชัน่ และขายอาหารตามสัง่ ทีเ่ น้นราคา
ถูกกว่าอาหารส�ำเร็จรูปทีม่ อี ยูห่ ลากหลายชนิด ในปัจจุบนั ส่วนการขายของของแม่คา้ ในตลาด
สมัยก่อนก็จะมีโต๊ะไม้เอียงๆ เหมือนจะล้มแต่ไม่ลม้ มาเป็นแผงขายของ ซึง่ จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก
หนึ่งแผงก็จะมีเพียงแม่ค้าหนึ่งคนหรืออาจจะปูใบตองวางของขายกับพื้น หาบของใส่ตะกร้า
มานัง่ วางของขายกับพืน้ ก็ได้ ดังนัน้ ความเป็นระบบระเบียบ จึงไม่คอ่ ยมีให้เห็นมากนัก อีกทัง้
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ประเภทสินค้าก็มีให้เลือกไม่มากเมื่อเทียบกับประเภทสินค้าในตลาดสดปัจจุบันด้วยเช่นกัน
พื้นที่ถัดไปซึ่งมีถนนของตลาดเป็นตัวแบ่งเป็นส่วนของตลาดที่ขายอาหารตามสั่งทุกชนิด
มีลกั ษณะเป็นอาคารสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าเปิดโล่งมีขนาดเล็ก ซึง่ บริเวณดังกล่าวจะมีหอ้ งแถวชัน้ เดียว
ส�ำหรับขายเสื้อผ้า เครื่องส�ำอางและสินค้าแฟชั่นล้อมรอบอีกที และในขณะเดียวกันบริเวณ
ตลาดทัง้ หมดจะถูกล้อมรอบด้วยตึกแถวพาณิชย์อกี ชัน้ หนึง่
กล่าวได้ว่าเมื่อมีผู้คนมาอยู่อาศัยมากขึ้นเศรษฐกิจก็เริ่มขยายตัวจากการค้าขาย
สิ น ค้ า ต่ า งๆ รวมถึ ง อาหารการกิ น ตลาดนั บ อนุ ส รณ์ จึ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ มี ก ารค้ า ขายที่
หลากหลาย เป็นพื้นที่ที่มีคนมารวมกันจ�ำนวนมากในแต่ละวันบริเวณริมทาง ชาวบ้านเรียก
บริเวณนี้ว่า “หลาดท่าหลา” ต่อมาเมื่อระบบเทศบาลเริ่มเป็นรูปร่างจากการมีคณะผู้บริหาร
เทศบาลครัง้ แรก จึงได้ยา้ ยจากบริเวณเดิมสูท่ ใี่ หม่และเริม่ จัดระบบการขายของให้มาอยูร่ ว่ มกัน
ขึน้ ในบริเวณตลาดนับอนุสรณ์เป็นทีด่ นิ ของเทศบาลมาจนถึงปัจจุบนั
การค้าขายในตลาดแห่งใหม่จึงเป็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของท่าศาลาที่มีหน่วย
งานราชการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมด�ำเนินการ มิได้เป็นอิสระเช่นแต่ก่อนอย่างไรก็ตามตลาด
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญกับแม่คา้ เศรษฐกิจและสังคมของท่าศาลามาอย่างยาวนาน
ความไม่สมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นท�ำให้
พืน้ ทีป่ า่ ตามธรรมชาติ ในสังคมแบบเดิมทีม่ กี ารพึง่ พาทางด้านการเกษตรเป็นหลัก แม่คา้ จะมี
บทบาทส� ำ คั ญ ในฐานะที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพราะพวกเธอมี บ ทบาท
ในการเป็นผูห้ าอาหาร (food provider) นอกเหนือจากการท�ำไร่ทำ� นาแล้ว ทัง้ เพือ่ การยังชีพ
ของตนเองและครอบครัว และยังบทบาทในการท�ำงานบ้านทุกอย่างตัง้ แต่การท�ำความสะอาด
เสือ้ ผ้า ร่างกาย และทีอ่ ยูอ่ าศัย การดูแลบุตร
นอกจากนี้แม่ค้ายังมีบทบาทในการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการเป็นแม่ค้า
รายย่อยเก็บหาของป่าหรือหาปลา เก็บผักจากสวนไปขายหรือแลกเปลีย่ นในตลาด จะเห็นได้วา่
แม่ค้านั้นท�ำงานร่วมกับธรรมชาติมาตลอดเวลาและยังชีพอยู่ได้ด้วยธรรมชาติแวดล้อม
ดังนั้นเมื่อธรรมชาติถูกท�ำลาย และการพัฒนาเมืองแม่ค้าจึงเป็นด่านแรกที่ได้รับผลกระทบ
เพราะระบบที่ช่วยผดุงชีวิตได้ถูกท�ำลายลง เมื่อน�ำ้ มีจ�ำนวนลดน้อยลง แม่ค้าก็เริ่มขาดแคลน
แหล่งอาหาร (กาญจนา แก้วเทพ, 2535, น. 246 - 247) แม่คา้ ต้องหันมาพึง่ พาระบบการตลาด
ทีต่ อ้ งอาศัยเงินลงทุนในการค้าขาย เช่น การรับซือ้ พืชผักพืน้ บ้านทีม่ าจากคนทีอ่ ยูใ่ กล้กบั แหล่ง
ทรัพยากรมากกว่า หรือหันมาขายพืชผักทีไ่ ม่ใช่ของพืน้ บ้านแต่ตอ้ งน�ำเข้าจากตลาดหัวอิฐ เป็นต้น
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การใช้นโยบายการท่องเที่ยวดังค�ำขวัญที่ว่า “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” เป็นปัจจัยเร่ง
ที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการขยายฐานการผลิตโดยเฉพาะในภาคบริการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
และมีส่วนอย่างส�ำคัญในการสลายความสัมพันธ์ของความเป็นชุมชนที่มีมาแต่เดิม และสร้าง
ความเป็นปัจเจกให้กับคนมากขึ้น เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
สู่ความเป็นทุนนิยมมากขึ้นได้สร้างความไม่เท่าเทียมทางเพศให้มีมากขึ้น การเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ทำ� ลายการแบ่งบทบาททางเพศของท้องถิน่ และในสังคมดัง้ เดิม (ปราณี วงศ์เทศ,
2549, น. 150) การเบี ย ดขั บ และลดทอนคุ ณ ค่ า ของผู ้ ห ญิ ง ได้ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
ตามลักษณะความเข้มข้นของการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ ผูห้ ญิงมักจะด้อยกว่าเสมอ เมือ่ เข้าสู่
ระบบคุณค่าที่วัดกันด้วยเศรษฐกิจ ไม่ว่าการรับค่าตอบแทนที่น้อยกว่าการพิจารณาในเรื่อง
ต�ำแหน่งหน้าที่ที่เป็นรอง หรือแม้แต่กระบวนการพัฒนาต่างๆ ผู้หญิงจะเป็นเพศที่ถูกละเลย
ท�ำให้กระบวนการในการพัฒนาแบบใหม่กลับเป็นสิ่งที่ท�ำร้ายและสร้างปัญหาแบบใหม่ให้กับ
ผูห้ ญิงมากขึน้
ความเจริ ญ ด้ า นเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาของเมื อ งท่ า ศาลาได้ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงซึง่ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงบทบาทของแม่คา้ และพ่อค้า ในด้านการค้าขาย
แม่คา้ อาจต้องรับภาระมากขึน้ เช่น เป็นผูต้ ดั สินใจในการเลือกสินค้า จัดวางตกแต่งร้าน โดยมี
ผู้ชายเป็นผู้ขับรถไปส่งและช่วยขนของ แม่ค้าท�ำการค้าตลอดปีแต่ผู้ชายแค่รับรถไปส่ง
ที่ผ่านมาแม่ค้าท�ำงานในระดับครัวเรือนขณะเดียวกันก็ท�ำงานนอกพื้นที่ครัวเรือนที่ส่งผลต่อ
สาธารณะและมีส่วนอย่างส�ำคัญในการสร้างความเจริญให้กับเมืองท่าศาลาในทางอ้อม
นอกจากการท�ำงานในไร่นาและหาผักหญ้ามาขายแล้ว แม่คา้ ยังเป็นผูท้ ที่ ำ� หน้าทีร่ วบรวมสินค้า
เช่น ของทีห่ าได้จากป่า ส่งให้กบั แม่คา้ ทีเ่ ดินทางค้าขายระหว่างเมืองต่างๆ พืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ
ของแม่คา้ มีอาณาเขตมากกว่าพืน้ ทีข่ องครัวเรือน เพราะจากการพูดคุยจะพบว่า แม่คา้ จ�ำเป็น
ต้องดิน้ รนหารายได้เพิม่ ให้กบั ครอบครัวด้วยการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ไม่วา่ จะเป็น ผักพืน้ บ้าน
ดอกไม้
ส�ำหรับแม่ค้าย่อมหนีไม่พ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับความเจริญ
เติบโตของเมือง การแข่งขันยังคงมีสภาพเป็นรอง แม้วา่ จะเป็นผูท้ คี่ วบคุมทางด้านเศรษฐกิจแต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความเสมอภาคและเท่าเทียมผู้ชาย แม่ค้าจ�ำนวนไม่น้อยที่ประกอบ
อาชีพค้าขายและเป็นผู้ที่ควบคุมเศรษฐกิจของครอบครัวแต่ยังคงต้องท�ำหน้าที่ในการดูแล
บ้านเรือน หุงข้าวกับข้าว กวาดบ้านถูบา้ น ดูแลสมาชิกทุกคนเหมือนเดิม จึงเท่ากับว่ายังคงต้อง
แบกรับภาระหน้าทีท่ งั้ พืน้ ทีใ่ นบ้านและนอกบ้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว เป็นความรับผิดชอบ
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ที่มากกว่าการหุงหาอาหาร ตักน�้ำหาฟืน แต่รวมถึงการจัดการดูแลให้ทุกคนในครอบครัว
ได้มที พี่ กั อาศัยหลับนอน ทีแ่ ม่คา้ ต้องรับผิดชอบ แม้จะเป็นงานทีด่ เู หมือนไม่ได้ใช้ทกั ษะพิเศษ
แต่เป็นงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อชีวติ ของคนในครอบครัวทัง้ หมด
พืน้ ทีท่ างการค้าขยายออกเป็นตลาดประจ�ำอ�ำเภอท่าศาลา ตลาดกลายมาเป็นหน้าที่
หลักของแม่ค้ายิ่งท�ำให้ต้องแบกรับภาระมากขึ้นเพราะหมายความว่าด้านหนึ่งต้องท�ำการค้า
ที่เข้มข้นมากขึ้น แม่ค้าต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับระบบการค้าทั้งในรูปแบบของการค้าตลอด
ยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง การมีสนิ ค้าให้เลือกมากมายหลายอย่างหรือการมีสนิ ค้าราคาถูก ในรูปแบบของ
ห้างสรรพสินค้า (เทสโกโลตัส) ทีเ่ น้นรูปแบบการค้าทีม่ คี วามสะดวกสบายหลากหลายอย่างและ
กระจายตัวเข้าหากลุม่ ผูซ้ อื้ มากขึน้ โดยเฉพาะจากห้างสรรพสินค้าซึง่ มีพนื้ ทีท่ แี่ วดล้อมไปด้วย
ตลาดติดแอร์ ท�ำให้ผู้ซื้อสามารถที่จะเลือกไปจับจ่ายซื้อของได้อย่างง่ายดายมากขึ้น โลตัส
ซึง่ มีระยะทางห่างกันเพียงประมาณไม่ถงึ หนึง่ กิโลเมตรหรือ ร้านโชห่วยต่างๆ
อย่างไรก็ตามเมือ่ สังคมท่าศาลาเกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจทีเ่ น้นการผลิต
เพื่ อ การค้ า และมี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง ในระบบการผลิ ต แบบใหม่ ได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี
การด�ำรงชีวิตของครอบครัวอย่างหลีกไม่พ้น แม่ค้าในฐานะผู้มีส่วนส�ำคัญในฐานะผู้จัดการ
ดูแลเรื่องการด�ำรงชีวิตของคนในบ้านจ�ำเป็นต้องขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเข้าสู่
การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่มากขึ้นทั้งนี้เพื่อความอยู่รอด การขยายพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจของแม่ค้าสามารถท�ำได้โดยใช้ระบบความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่เกิดจาก
การท�ำการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ตามเวลาว่างที่มีขยายพื้นที่ทางการค้าของตนให้กว้างออกไป
มากขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว ได้แปรเปลี่ยนสู่การผลิตที่มีปริมาณมากขึ้น มีการจัด
การเป็นระบบและเป็นเวลา เส้นทางการค้าของแม่คา้ ทีท่ ำ� การค้ามาแต่อดีต บางรายสามารถ
เติบโตไปพร้อมกับการแนวทางทางเศรษฐกิจแบบใหม่ กลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัว
การปรับตัวของแม่คา้ มีเงือ่ นไขส่วนหนึง่ มาจาก การปรับตัวของพืน้ ทีต่ ลาดและการ
พัฒนาเมืองของท่าศาลา ที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และอีกส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัว
ให้เข้ากับรูปแบบของการด�ำรงชีวิตของชนชั้นกลางในเมืองในฐานะผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน
แม่ค้าก็ต้องปรับตัวเพื่อการต่อรองกับการค้าขายที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น ทั้งจากแม่ค้ารายย่อย
ทีข่ ายสินค้าชนิดเดียวกันในบริเวณตลาดนับอนุสรณ์ แม่คา้ ในตลาดสดอืน่ ๆ และ การค้าขาย
ที่มาในรูปของ “ตลาดสดติดแอร์” ด้วย เงื่อนไขดังกล่าวจึงท�ำให้แม่ค้าต้องปรับตัวผ่าน
การท�ำงานอย่างรวดเร็วเพือ่ การแข่งขัน
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4. บทสรุป
ความเจริญในด้านการพัฒนาเมืองและด้านเศรษฐกิจได้สง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
บทบาทของแม่ค้าในด้านการค้าขาย ดังนั้น เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า แม่ค้าเป็นกลุ่มคนที่ส�ำคัญ
ต่อการปรับตัว ด้วยเหตุนี้เอง พื้นที่ตลาดที่ประกอบไปด้วย แม่ค้าและกลุ่มคนที่เข้ามาซื้อ
สินค้า ภายใต้อาชีพแม่ค้า จึงไม่ใช่เพียงสถานะเดียวที่แม่ค้าแต่ละคนต้องด�ำรงอยู่พวกเธอ
ยังต้องด�ำรงสถานะตามความเป็นหญิงภายใต้การต้องพึ่งพิงพื้นที่ทางเศรษฐกิจ (ตลาด)
ที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ทุนนิยมสมัยใหม่ (จากการพัฒนาของเมือง) การด�ำรงสถานะความเป็น
หญิงที่หลากหลายยังท�ำให้ แม่ค้าแต่ละรายสามารถด�ำรงบทบาทหน้าที่ตามความเป็นหญิง
ทั้งการเป็นเมียและแม่ นอกจากนี้แม่ค้าที่ท�ำการค้ายังเป็นผู้มีความรู้ดีในเรื่องของสินค้าชนิด
นัน้ ๆ การขยายตัวของรัฐยังก่อให้เกิดการระบบการค้าขายทีม่ คี วามเข้มข้นมากขึน้ ตลาดขยายตัว
และกลายเป็นพื้นที่ของการปรับตัวของแม่ค้าท่ามกลางการด�ำเนินชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้
เพื่อให้ครอบครัวสามารถอยู่รอดด้วยการค้าขาย บทบาทเหล่านี้เป็นเครื่องยึดโยงผู้หญิงกับ
อุดมการณ์ความเป็นแม่และเมียเสมอมา
ในขณะที่แม่ค้ามีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดด้วยการสร้างพื้นที่
ทางตลาด หากเป็นผู้หญิงที่ค้าขายก็จะยิ่งมีอ�ำนาจในการควบคุมทางเศรษฐกิจของบ้าน
ได้ด้วย แต่แม่ค้ากลับมิได้ละทิ้งอุดมการณ์การเป็นแม่และเมียที่ดี ในขณะเดียวกันกลับเป็น
การเพิ่มภาระให้แม่ค้ามากขึ้น การยึดเอาอุดมการณ์เหล่านี้เป็นของตนเองส่งผลให้แม่ค้าไม่
สามารถหลุดพ้นจากอุดมการณ์ที่ครอบง�ำเธออยู่ ขณะที่แม่ค้าต้องท�ำสองสิ่งควบคู่กันไป
พวกเธอกลับรู้สึกส�ำนึกที่ส�ำคัญคือ ความมีศักดิ์ศรีเท่ากับผู้ชาย ไม่ได้อยู่ว่างให้ผู้ชายเป็น
คนเลี้ ย งดู ฝ ่ า ยเดี ย ว การท� ำ งานในพื้ น ที่ ค รั ว เรื อ นไม่ ใ ห้ บ กพร่ อ งจึ ง กลายเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการต่อรองกับผูช้ าย ครอบครัวและสังคมเพือ่ พัฒนาความสามารถของตนเอง ได้รบั การยอมรับ
และมีสถานภาพ การออกสู่พื้นที่สาธารณะยังเป็นการได้หลีกหนีความจ�ำเจในเรื่องงาน
ประจ�ำวันที่เธอต้องท�ำอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยและไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เพราะงานบ้าน
ไม่เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นงานแต่เป็นหน้าที่ที่สังคมก�ำหนดให้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิง
อย่างไรก็ตาม ผู้ชายเป็นคนท�ำงานนอกบ้านผู้หญิงท�ำงานบ้าน ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่
ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่ว่าผู้หญิงท�ำอาชีพค้าขายนอกบ้าน เป็นคนที่ควบคุมเศรษฐกิจของ
ครอบครัวมาแต่อดีต ความเชื่อนี้ดูจะลดลงโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าในตลาดบอกว่า
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“ถ้าผูช้ ายมีเงินเดือน ผูห้ ญิงไม่มงี านท�ำมันจะกดขี่ ท�ำให้ผหู้ ญิงต้องท�ำงานและมีความ
รับผิดชอบบางครัง้ กลายเป็นผูห้ ญิงรับผิดชอบมากกว่าผูช้ าย ต้องหาเงินเผลอๆ เงินใครเงินมัน
อีกต่างหาก เมือ่ เป็นเมืองมากขึน้ ผูห้ ญิงก็ตอ้ งท�ำงานหาเงินมากกว่าแบมือขอผูห้ ญิงก็มศี กั ดิศ์ รี
เหมือนกัน”
(สายฝน เชาวลิต, สัมภาษณ์ , 25 มกราคม 2558)
ท�ำให้เห็นว่าเส้นแบ่งพืน้ ทีข่ องความเชือ่ ในเรือ่ งการแบ่งบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างผูห้ ญิง
ผู้ชายเริ่มมีลักษณะที่ไม่คงเส้นคงว่า ทั้งนี้ เป็นเพราะอิทธิพลของการพัฒนาเมืองที่มีส่วน
ช่วยเปิดพื้นที่ให้กับการรับรู้ของผู้หญิงท�ำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากการพบปะผู้คน
ที่หลากหลายมากขึ้น ความรวดเร็วของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ท�ำให้พวกเธอกลายเป็นส่วน
หนึง่ ของกระแสความเคลือ่ นไหวต่างๆ ในเมือง
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