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บทคัดย่อ 

 บทความเรื่องนี้ต้องการน าเสนอให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของตลาดย้อนยุคนครชุมได้กลายเป็นเง่ือนไขที่ท าให้
ผู้หญิงสูงวัยสามารถสร้างพื้นที่และตัวตนได้โดยผ่านอาหารโบราณ ท่ีผู้หญิงสูงวัยท ามาขาย นอกจากน้ี ตลาดย้อนยุค
นครชุมยังเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ อีกพื้นที่หนึ่งที่ผู้หญิงจะมีโอกาสออกมามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มคนต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นปฏิสัมพันธ์กับแม่ค้าด้วยกันเอง กับหน่วยงาน, องค์กรและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึง เป็นพื้นที่ของการสร้างตัวตน
ผ่านกิจกรรมอย่างเช่นการสอนหัตถกรรม และการออกมาแสดงโชว์พื้นบ้าน 
ค าส าคัญ: ผู้หญิงสูงวัย / อาหารโบราณ / ตลาดย้อนยุคนครชุม / พื้นที่ทางสังคม 
 

Abstract 
 The propose of this academic paper is to present that the emerging of Nakorn Chum 
Retro-market are becoming the conditions for constructing the space and self of aging women 
throughtraditional foods. In addition, Nakorn Chum Retro-market is also a public space where 
aging women can come out to interact with various social groups such as with among sellers and 
with government organizations and officers. Moreover, it also space for self-construction through 
activities such as handicraft teaching and traditional performing.    
Keywords: aging women / traditional foods / Nakorn Chum Retro-market / social space 
 
บทน า 
 ตลาดย้อนยุคนครชุมจังหวัดก าแพงเพชรจะจัดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนโดยเทศบาล
นครชุมเป็นเจ้าภาพจัด ผู้จัดจงใจตั้งตลาดในบริเวณใจกลางย่านการค้าเก่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตมาก่อนของนครชุม
เพื่อเช่ือมโยงความย้อนยุคของตลาดเข้ากับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตรงนั้น องค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ถูกน ามา
สร้างความย้อนยุคให้ตลาดย้อนยุคนครชุมนอกจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของแม่ค้าและการแสดงแล้ว อาหารพื้นถิ่น
โบราณได้ถูกชูเป็นจุดเด่นของตลาดตลาดย้อนยุคนครชุมจึงได้กลายเป็นพื้นที่ของผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงสูงวัยที่
น าเอาทักษะประสบการณ์การท าอาหารพื้นถิ่นโบราณออกมาโชว์ฝีมือและสามารถอ้างความเป็นสูตรดั้งเดิมแท้ๆ ได้
นอกจากน้ีในพื้นที่ตลาดย้อนยุคผู้หญิงจะมีบทบาทค่อนข้างมาก โดยดูได้จากประธานตลาดที่แทบทุกชุดคือผู้หญิงที่
เป็นแม่ค้าและมีความเป็นผู้น าหรือมีทักษะบริหารจัดการ และคณะกรรมการในชุดที่เกือบทั้งหมดเป็นแม่ค้าที่ถูก
คัดเลือกขึ้นมา สาเหตุที่ประธานและคณะกรรมการต้องเป็นแม่ค้าในนั้นก็เพราะพวกเธอจะรู้ปัญหาและความ
ต้องการต่างๆ ที่เกิดในตลาดดีกว่าใคร อาจกล่าวได้ว่าในพื้นที่ตลาดย้อนยุคแห่งนี้การท าอาหารที่เป็นงานผลิตซ้ า
(reproductive work) ที่เคยอยูใ่นพื้นทีใ่นบ้าน (domestic space)ได้ถูกผู้หญิงสูงวัยสลับให้มาอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ 
(public space) แถมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เฉพาะจากการซื้อขายของในตลาดย้อนยุคแต่ธุรกิจอื่นๆ ก็
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พลอยได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวไปด้วยอย่างพวกโรงแรมที่พักจนท าให้ตลาดย้อนยุคนครชุมกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหนึ่งในก าแพงเพชรที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
 
ประวัติความเป็นมาของตลาดย้อนยุคนครชุมกับ “อาหารโบราณ” ของนครชุม 

ตลาดย้อนยุคก าแพงเพชร (นครชุม) ซึ่งตั้งอยู่ในเทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของจังหวัดก าแพงเพชร นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศย้อนยุคแล้ว ยังจะได้เลือกซื้อ เลือกชิมอาหารอร่อยมากมาย อีกทั้งภายในตลาดยังมีดนตรีที่จะมาสร้าง
ความบันเทิงให้นักท่องเที่ยว และยังมีการสาธิตการท าอาหาร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริงนครชุมเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี ผู้คนส่วนใหญ่ด ารงชีพด้วยการ 
ค้าขายและรับจ้าง แม้นครชุมจะไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอื่นใดที่เอื้อต่อการจ้างงาน แต่ในทางกลับกันนครชุม
กลับมีจุดเด่นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ได้รับ
การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ด้วยจุดเด่นดังกล่าวนี้ จึงท าให้นครชุมกลายเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเที่ยว ที่เปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวท่ีสนใจ ได้มาสัมผัสและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านนอกจากตลาดแห่ง
นีจ้ะจ าหน่ายอาหารและขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแล้ว เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตลาดย้อนยุคนครชุมแห่งนี้ที่
นักท่องเที่ยวจะได้เห็น ก็คือ บรรยากาศภายในตลาด ซึ่งมีการจ าลองบรรยากาศตลาดแบบย้อนยุค ทั้งพ่อค้าและ
แม่ค้าภายในตลาด จะแต่งตัวด้วยชุดไทย เพื่อให้เข้ากับช่ือตลาดย้อนยุค โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและชมการ
สาธิตการท าอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ของชุมชนอื่นๆ อีกมากมาย (ไปด้วยกันดอทคอม, ม.ป.ป.) 

เริ่มแรกของตลาดย้อนยุคนครชุม ในเริ่มต้นจัดที่ริมแม่น้ าปิงเป็นเวลา 3 วันซึ่งเน้นเป็นขนมโบราณอาหาร
โบราณและใช้ของโบราณทั้งหมด หลังจากนั้นประมาณสองปีแม่ค้าตลาดย้อนยุคได้ไปขายในงานเทศกาลประจ าปี
ของจังหวัดและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้คนที่เข้าร่วมงาน หลังจากเสร็จหลังจากงานประจ าปีนั้น 
นายกเทศมนตรีซึ่งในขณะนั้นคือนายวสันต์ มุนินทร ได้เรียกรวมตัวของแม่ค้าตลาดย้อนยุคเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ตลาดย้อนยุคว่าอยากจัดในบ้านของเรานั้นก็คือนครชุมนั่นเอง และแม่ค้าก็เห็นด้วยที่อยากจะจัดตลาดย้อนยุคที่ 
นครชุมเพราะจุดเด่นของนครชุม และในครั้งแรกที่จัดตลาดย้อนยุคนครชุมคือวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่จัด
ตลาดย้อยยุคนครชุม จัดบริเวณสามแยกนครชุมโดยจัดวางแคร่ไม้ไผ่เป็นที่วางจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่มและสินค้า
ต่างๆ ต่อเนื่องบนถนน ซึ่งปิดให้เป็นถนนคนเดิน ความยาวประมาณ 200 เมตรเปิดในทุกๆ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรก
ของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
 ในช่วงแรกที่จัดตลาดย้อนยุคนครชุมมีแม่ค้าพ่อค้าออกมาขายของ 40-50 ร้านค้าเท่านั้น แต่ต่อมาตลาด
ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นคนมาเที่ยวตลาดเยอะขึ้นจึงท าให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในปัจจุบันมีมากกว่า 100 ร้านค้า 
ซึ่งจุดเด่นของตลาดนี้คือ “บ้านปิดตลาดเปิด”หมายความว่า เวลาที่ตลาดนัดเปิดบ้านจะปิดประตูลงทุกบ้าน ซึ่งบ้าน
ในนครชุมในบริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้โบราณและมีความสวยงามอย่างมาก จึงเป็นอีกจุดหนึ่งท่ีเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และที่มาของบ้านปิดตลาดเปิดนั้น สืบเนื่องมาจากมีการลงความเห็นว่าจะจัดตลาด  
ย้อนยุคนครชุมในทุกๆ ต้นเดือนและจะใช้บริเวณนั้นเป็นสถานที่ในการจัดตลาดย้อนยุค นายวสันต์  มุนินทร 
นายกเทศมนตรี จึงได้เดินเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณนั้นและขอให้ปิดบ้านเมื่อ
ตลาดเปิด จึงเป็นที่มาของบ้านปิดตลาดเปิด ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายของในตลาดย้อนยุคนี้ได้นั้นต้องเป็น 
คนในพ้ืนท่ีนครชุมเท่านั้น เป็นคนในพื้นที่และมีทะเบียนราษฎร์เป็นนครชุม ซึ่งเป็นการสงวนสิทธิ์ให้แก่คนในนครชุม
ที่จะมาขายของได้ เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นการกระจายรายได้ภายใน
ชุมชน 
 จุดเด่นของตลาดนี้อยู่ที่ว่าอาหารและขนมส่วนใหญ่ในตลาดเป็นของโบราณ เป็นสูตรโบราณที่ได้สืบทอด
ต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น คุณยายละเมียดร้านขนมดอกดินขนมไทยโบราณ เล่าว่าตนเองขายขนมโบราณนี้มา
ตั้งแต่เด็กตั้งแต่จ าความได้ ตอนเด็กๆ แม่ของคุณยายละเมียดก็ท าขนมแล้วให้คุณยายน าไปขาย พอต่อมาก็ได้
ถ่ายทอดสูตรให้คุณยายละเมียดต่อเพื่อเป็นการประกอบอาชีพ และในขณะนี้คุณยายละเมียดก็อายุ 77 ปีส่วนการ
ขายของก็เท่ากับอายุคุณยายซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมาก ในส่วนของสูตรขนมนี้คุณยายละเมียดก็ได้ถ่ายทอดต่อ
ให้ลูกให้หลานสืบต่อไป และขนมโบราณอีกอย่างคือ ข้าวตอกอัด เป็นของนครชุมท ามาตั้งแต่รุ่นย่าร้อยกว่าปีเป็น
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สูตรโบราณของนครชุม ตอนนี้ก็มีคนท าก็มีอายุ 80กว่าปี เป็นสูตรโบราณไม่ใช้น้ าตาลทรายแต่ใช่น้ าตาลปี๊บหวานนุ่ม
ไม่เหมือนในปัจจุบันท่ีจะมีความแข็งของขนมไม่หวานนุ่มเหมือนสูตรโบราณ 

นอกจากนี้ยังมีอาหารโบราณและขนมโบราณอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นอาหารพื้นบ้านของนครชุมและ
บางอย่างหากินได้แค่นครชุม อาหารในตลาดจะเน้นไปท่ีอาหารโบราณ ขนมโบราณ ที่เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละบ้าน
และจะใช้สิ่งของจากธรรมชาติมาประกอบในการท า เช่น ใบตอง หม้อดิน เป็นต้น แม่ค้าพ่อค้าจะไม่ใช้โฟมหรือของที่
ท าลายสิ่งแวดล้อมจะเน้นของไทยๆ ของโบราณ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตลาดย้อนยุคนครชุมคือ แม่ค้าพ่อค้าที่ขาย
ของทุกคนในตลาดย้อนยุคจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทยนุ่งผา้โจงผ้าแถบย้อนรอยในสมัย ร.5 ซึ่งน่ีเป็นจุดเด่นของตลาด
ย้อนยุคอีกอย่างหนึ่ง และในตอนแรกตลาดย้อนยุคนครชุมนี้จะมีการให้ใช้เบี้ยเปลือกหอยแทนเงินที่ใช้ปัจจุบัน แต่
เกิดปัญหาการที่นักท่องเที่ยวจ าค่าของเงินไม่ได้ ท าให้จ่ายราคาของผิดหรือเวลาจ าค่าของเบี้ยไม่ได้ท าให้ทอนเงินผิด
จึงท าให้ยกเลิกการใช้เบี้ยไปและใช้เงินบาทในปัจจุบันแทน (คุณยายละเมียด, 2559, กันยายน 14) 

นอกจากอาหารโบราณในตลาดย้อนยุคนครชุมจะเป็นจุดเด่นของตลาดย้อนยุคแล้ว อาหารโบราณนี้ยังถูก
น าเสนอในฐานะที่เป็นยาในการรักษาโรคได้อีกด้วย เช่น แกงขี้เหล็ก โดยจะมีการโชว์การท าแกงขี้เหล็กและแกง
ขี้เหล็กก็เป็นยาทั้งยังสามารถเช่ือมโยงเล่าเรื่องต่างๆ ได้ อย่างแกงขี้เหล็กต้องเก็บวันนั้น ท าวันนั้น กินวันนั้นจึงจะ
เป็นยาจะมีเรื่องราวท าให้คนที่มาเที่ยวอยากไปดูอยากเห็นเรียกว่า “การพียา” ต้องตื่นตีสี่เพื่อท่ีจะไปพียา การพียาก็
คือการไปขอยาจากเทวดาซึ่งเป็นความเช่ือมาตั้งแต่โบราณเป็นการขอจากต้นขี้เหล็ก จะมีการพียาเพียงวันเดียว
เทา่นั้นในรอบ 1 ปี คือ วันลอยกระทงวันเดียว พียาก็คือการขอพี เพื่อน าไปเป็นยา มีการจุดธูปขอ ตั้งขันให้เทวดามา
ให้ยาเพื่อเป็นยาไว้กิน คือ เก็บวันนั้น กินวันนั้น ปีหนึ่งมีหนเดียว วันที่จะมีการพียาได้ก็ คือ ขึ้น  15 ค่ า เดือน 12 
เวลาตี 4 ของเช้าวันลอยกระทง ถ้าต้องการทานต้องไปในวันลอยกระทง ถ้ามีวันลอยกระทงก็จัดวันลอยกระทงเลย 
แต่ก็ใช่ว่ามาแล้วจะได้กินเลยหากใครต้องการกินหรือเข้าร่วมพิธีกรรมการพียาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันเพื่อเป็น
การเตรียมการในการพียา เป็นพิธีกรรมที่โบราณที่สืบทอดกันมาเป็นความเช่ือในเรื่องอาหารโบราณกับการรักษาโรค
อีกด้วยของชาวนครชุมอีกด้วย 

หากใครอยากเข้าร่วมการพียาที่เป็นพิธีกรรมศักดิ์สทิธ์ิก็ต้องมาในเช้ามืดวันลอยกระทง และอยู่ต่อได้ในงาน
เทศกาลลอยกระทงของนครชุมซึ่งมีการจัดเป็นประจ าทุกปี หลังจากการพียาชาวบ้านก็จะมาจัดงานเทศกาลลอย
กระทงกัน ทั้งยังมีการแข่งขันท าอาหารสูตรโบราณซึ่งแต่ละสูตรก็เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละคนที่ได้สืบทอดมา มีการ
แสดงของผู้สูงวัย ของผู้หญิงของเด็กและอีกหลายๆ อย่าง ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของนครชุม  

ตลาดย้อนยุคนี้คนท่ีมีบทบาทส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง สังเกตได้จากประธานตลาดและคณะกรรมการตลาด
แทบท้ังหมดจะเป็นผู้หญิง รวมทั้งคนที่ขายของจะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ตลาดย้อนยุคนครชุมนอกจากจะ
เป็นตลาดที่มีอาหารโบราณขนมโบราณที่หากินได้ยากแล้วยังเป็นพื้นที่ส าหรับให้ผู้หญิงได้แสดงบทบาทแสดงตัวตน
อีกด้วย ตลาดย้อนยุคนครชุมจึงเป็นพ้ืนท่ีที่ผู้หญิงมีอ านาจและเป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการและแสดงบทบาท
ของตนเองผ่านการขายของ ผ่านอาหาร และผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นทั้งคนภายในและภายนอกนครชุม 
(พรรณพร บัวนาค, 2559, กันยายน 14) 
 
แนวคิดที่น ามาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้หญิงสูงวัย” กับ “พ้ืนที่” ในตลาดย้อนยุคนครชุม 

ผู้สูงวัยในสังคมไทยกับทฤษฎีบทบาททางสังคมและกิจกรรมทางสังคม 
นักจิตวิทยาสังคมระบุว่า การปรับตัวเข้าสู่บทบาทของผู้สูงอายุนั้นถือเป็นเรื่องยาก เราจะเห็นได้ว่าใน  

แต่ละช่วงวัย จะมีการสอนและการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับช่วงวัยนั้นๆ เช่น จากเด็กไปเป็นวัยรุ่น หรือจากวัยรุ่นไปเป็น
วัยผู้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในทางกลับกันผู้สูงอายุน้อยคนที่จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้สูงอายุ 

ผู้หญิงสูงวัย เป็นบุคคลที่มีความพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 
ถึงแม้ศักยภาพทางด้านร่างกายอาจจะไม่เอื้ออ านวยและเสื่อมถอย แต่หลายๆ บ้านที่มีหญิงสูงวัยก็ยังอยากที่จะ
ช่วยเหลือครอบครัว ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ยกตัวอย่างเช่น ท าเครื่องจักรสานเล็กๆ น้อยๆ เพื่อหารายได้ และ
การช่วยดูแลบุตรหลาน เป็นต้น  

ผู้สูงอายุหลายๆ คนพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด เพราะไม่อยากถูกมองว่าเป็นภาระ รวมถึง
ผู้สูงอายุที่ปลดเกษียณหลายคนยังใช้ความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ให้กับ
สังคมอยู่ 
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นิศา ชูโต แห่งสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาไว้ในปี 2525 พบว่าร้อยละ 66.44 

ผู้สูงอายุไทยมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ร้อยละ 14.6 ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อ ส่วนผู้สูงอายุที่สุขภาพดี มีร้อยละ 32.7 
และร้อยละ 50.4 แม้สุขภาพไม่ค่อยดี แต่ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรโดยเฉพาะ ซึ่งน่าจะหมายความว่า มีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 
80 ที่อาจแสดงบทบาทต่อสังคม ครอบครัว และชุมชนได้ มีทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่กล่าวถึง บทบาททางสังคม 
และกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุไว้โดยสังเขป ดังนี้ 

ทฤษฎีบทบาททางสังคม (role theory) อธิบายว่า อายุเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการก าหนดบทบาท 
(role) ของคนในวัยนั้นๆ ผู้สูงอายุจะปรับตัวให้เข้ากับบทบาทได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทของตนเอง
และมองเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นส าคัญ สถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเรื่องของบทบาท อันได้แก่ การ
ให้ก าลังใจ การท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความส าคัญในครอบครัว ส่วนในด้านสังคม ควรสนับสนุนบทบาทผู้สูงอายุโดย
การให้ผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนในวัยเดียวกัน หรือจัดกิจกรรมที่สามารถให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือสังคมได้  

ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (activity theory) อธิบายว่า บุคคลที่มีกิจกรรมหลายๆ อย่างจะสามารถ
ปรับตัวได้ดีและมีความพึงพอใจในชีวิตสูง ก่อให้เกิดความสุขในการด าเนินชีวิต แนวคิดนี้จะเห็นว่ากิจกรรมเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้สูงอายุมากกว่าการลดบทบาท (role loss) ทางสังคมลง และจะพบว่าผู้สูงอายุมีทัศนะเกี่ยวกับ
ตนเองในทางบวกและมองโลกในแง่ดี จะมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและสร้างบทบาทใหม่ๆ ให้กับ
ผู้สูงอายุ 

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือเกษียณอายุงานแล้ว ผู้สูงอายุจะมีเวลาว่างมากขึ้น การท ากิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 

ส่วนใหญ่การท ากิจกรรมต่างๆ ในยามว่างมักมีปัญหาว่าจะเลือกกิจกรรมอะไรดีจะเป็นการสะดวกถ้าจะ
พิจารณากิจกรรมในยามว่างออกเป็นหลักใหญ่ๆ 3 ประการคือ การเรียนรู้ นันทนาการ และการบริการผู้อื่น 

1) กิจกรรมการเรียนรู้เมื่อผู้อยู่ในวัยสูงอายุ การเรียนรู้ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความอยาก หรือเพื่อ
การด าเนินกิจกรรมบางอย่าง ให้ได้รับความส าเร็จ เช่น การเรียนในระบบการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษานอกระบบ 
การเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด และการอบรมระยะสั้นๆ ฯลฯ 

2) กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุสามารถท าได้ทุกช่วงอายุ ท าให้ร่างกายสดช่ืน ได้พบปะกับบุคคลคนอื่น 
รวมทั้งท าให้จิตใจตื่นตัวอยู่เสมอและมีชีวิตชีวา ผู้สูงอายุควรท าในสิ่งที่ตนเองชอบ และตนเองมีทักษะ หรือความ
ถนัดเป็นพิเศษ ทักษะในงานวิชาชีพ อาจน ามาใช้ในกิจกรรมนันทนาการได้ ควรเลือกหลายๆ กิจกรรม และต้องมี
เวลาพอด้วย 

3) กิจกรรมบริการผู้อื่น คือท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่สังคม นอกเหนือไปจากท าให้แก่ตนเอง ครอบครัว 
โดยผ่านงานอาสาสมัคร ผู้สูงอายุอาจลองงานอาสาสมัครหลายๆ อย่างแล้วพิจารณาดูด้วยตนเอง ว่ากิจกรรมแบบ
ไหนท่ีเหมาะสมกับตนเองที่สุด 

ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

1) ระดับการศึกษา ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการดูแลตนเอง และมี
โอกาสเลือกท ากิจกรรมได้ดีและมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ า   

2) งานอดิเรก หมายถึง วิถีทางในการใช้เวลาท ากิจกรรมด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากหน้าที่การงาน
ประจ า หรือเป็นกิจกรรมที่ท าในเวลาว่างด้วยความสมัครใจ เพื่อก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน แก่ผู้กระท าโดยตรง   

3) สุขภาพ ผู้สูงอายุมักประสบปัญหาสุขภาพที่เสื่อมถอยลง ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจ าวันล าบาก
ขึ้น จึงมีความต้องการพึ่งพิงผู้อื่น สิ่งน้ี ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกด้อยค่า ในสายตาของบุคคลทั่วไป  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจจัดเป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุ ท าให้รายได้ลดน้อยลงส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ทางด้านสุขภาพ และส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ท าให้ต้องเสียบทบาทในการท างาน ผู้สูงอายุจึง
เปลี่ยนจุดสนใจไปยังครอบครัวหาบทบาทใหม่ให้กับตนเองด้วยการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยดูแลลูกหลาน
ภายในบ้าน หากความสัมพันธ์ในครอบครัวดีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนด้านความสัมพันธ์
ของผู้สูงอายุกับบุคคลภายนอก หรือสังคมนั้น ในปี 1986 เบอร์กแมน ได้ท าการศึกษาผู้สูงอายุจ านวน 7,200 คน 
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เป็นเวลา 10 ปี พบว่าผู้สูงอายุที่แยกตัวออกจากสังคม มีอัตราการตายสูงกว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม ถึง 
2.5 เท่า 

จากปัจจัย 3 ด้านที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ในส่วนของงานอดิเรก และการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว รวมทั้งสังคมได้พ้องกับทฤษฎีกิจกรรม ดังท่ีได้กล่าวไว้แต่ต้น ในเรื่องของกิจกรรม 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจกลายเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ ที่ควรมีต่อสังคม ครอบครัว 
และชุมชน เพื่อการมีคุณค่าในชีวิต และเพิ่มความพึงพอใจตนเองของผู้สูงอายุ อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1) กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (informal activity) เช่น การช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัว 
และการพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ญาติ เป็นต้น  

2) กิจกรรมที่มีรูปแบบ (formal activity) เช่น เข้าร่วมในสมาคมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายนอก
ครอบครัว เป็นต้น  

3) กิจกรรมที่ท าคนเดียว ( solitary activity) เช่น การท างานในยามว่าง กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจส่วนตัว เป็นต้น 

 
ผู้หญิงกับงานผลิตซ้ า (reproductive work) และการท างานในบ้าน (Domestic Work) 
ด้วยความเช่ือพ้ืนฐานในความแตกต่างทางกายภาพที่ผู้ชายแข็งแกร่งและเข้มแข็งกว่าผู้หญิง ผู้ชายได้สร้าง

วัฒนธรรมของความเอาเปรียบและอ านาจท่ีเหนือกว่าผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงถูกกีดกันออกจากกิจกรรมอื่นๆ ทางสังคม 
นอกจากงานในบ้านและครัวเรือนที่ผู้หญิงจะต้องท าสิ่งเหล่านั้น ความแตกต่างทางร่างกายในแง่ของความเข้มแข็ง 
น าไปสู่ความไม่เท่าเทียมในการจ้างแรงงาน การแบ่งงาน งานของผู้ชายและงานของผู้หญิงที่มีความแตกต่างกัน การ
กีดกันและแบ่งแยกที่เกิดจากวิธีคิดเรื่องการแบ่งแยกแรงงาน (division of labor) ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท าให้การท างานบ้าน เช่น การหุงหาอาหาร การท าความสะอาดบ้านเรือน การเลี้ยงเด็ก และอื่นๆ เป็นหน้าที่ของ
ผู้หญิง ไม่ถูกมองว่าเป็นงานในระบบทุนนิยมเพราะเป็นงานบ้านที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ไม่มีคุณค่าและไม่มี
ค่าตอบแทน ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของผู้หญงิเข้าสู่พื้นที่สาธารณะมากขึ้น ในขณะเดียวกันการที่ต้องท างานในส่วน
ของ private (พื้นที่ส่วนตัว) ท าให้ผู้หญิงตกอยู่ในสภาวะที่ต้องรับภาระมากขึ้นกว่าผู้ชาย เพราะต้องท าทั้งงานบ้าน
และรับจ้างแรงงานข้างนอกด้วย ดังนั้นหน้าที่ของผู้หญิงจึงเป็นเรื่องของการผลิต (productive) ที่สัมพันธ์กับการ
ผลิต เศรษฐกิจ อาชีพ การศึกษา หน้าที่ในการผลิตซ้ า (reproduction) ความเป็นแม่ การท าหน้าที่ในเรื่องของ
เพศสัมพันธ์หรือวิถีทางเพศ (sexuality) การท างานบ้าน การเลี้ยงลูก ที่สร้างอุดมการณ์และผลิตซ้ า ความเช่ือและ
ตัวตนของผู้หญิง รวมทั้งสรีระความแข็งแรงท่ีแตกต่างจากผู้ชาย ท าให้ผู้หญิงถูกกดขี่และถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น 

งานบ้านเป็นเรื่องที่สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ให้ความสนใจในการศึกษา โดยเสนอว่าระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมท าให้เกิดการแบ่งแยกการท างานออกเป็นงานส่วนตัวคือ งานบ้านและงานที่ท านอกบ้านซึ่งถือว่าเป็น
งานที่ก่อให้เกิดผลผลิต (productive work) และงานเหล่านี้จะได้รับเงินค่าจ้าง ส่วนงานบ้านที่ผู้หญิงท าถูกมองว่า
เป็นงานท่ีไม่ได้สร้างผลผลิต (nonproductive work) ไม่มีค่าจ้าง ระบบทุนนิยมพยายามที่จะเก็บผู้หญิงไว้ท างานใน
บ้านโดยไม่ได้รับค่าจ้าง การกระท าเช่นนี้มีประโยชน์ต่อทุนนิยม เพราะสามารถท าให้ผู้ชายได้ท างานอย่างเต็มที่ในที่
ท างานโดยไม่ต้องเสียเวลามาท างานบ้านหรือท าอาหาร และเจ้าของทุนไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าแรงงานสูงขึ้นเพื่อน ามา
จ่ายให้กับคนรับจ้างท างานบ้าน เพราะมีภรรยาท าให้ฟรีอยู่แล้ว ระบบทุนนิยมยังท าให้งานบ้านมีคุณค่าน้อยลงโดย
อ้างว่าเป็นงานท่ีไม่สร้างผลผลิตใดๆ นักสตรีนิยมสายนี้หลายคนได้โต้ตอบข้ออ้างนี้ เช่น มาร์กาเร็ต เบนส์ตัน ที่บอก
ว่างานบ้านเป็นงานท่ีหนักและยากล าบากไม่น้อยกว่างานอาชีพอ่ืนๆ และเธอเสนอว่าต้องท างานบ้านให้เป็นเรื่องทาง
สังคม เป็นเรื่องที่ชุมชนท าร่วมกัน เช่น การจัดให้มีการท าอาหารและรับประทานอาหารร่วมกันในชุมชน แม้การ
จัดการเช่นนี้ผู้หญิงก็คงเป็นคนท าหน้าที่ท าอาหารเช่นเดิม แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ สังคมจะตระหนักมากขึ้นว่างาน
ท าอาหารหรืองานบ้านอ่ืนๆ มีความจ าเป็นทางสังคมอย่างไร และจะท าให้เกิดการรับรู้ทางสังคมมากขึ้นว่างานบ้าน
นั้นเป็นงานที่ยากล าบากเพียงใด สังคมจะได้ให้ความเคารพต่อผู้หญิงในฐานะที่ท างานที่ยาก และไม่สามารถกดขี่
ผู้หญิงโดยอ้างว่าเพราะเธอเป็นกาฝากของสังคม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545) 
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พ้ืนที่สาธารณะ 
 วัฒนธรรมมักได้รับการผูกโยงกับพ้ืนท่ี กล่าวคือ มองชุมชนของวัฒนธรรมในลักษณะไม่มีการเคลื่อนย้าย มี
รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยึดติดกับพ้ืนท่ีหรือดินแดนหากแต่ในระยะหลังแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมที่ปลูกติดกับพื้นที่ได้
ถูกท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ท าให้เกิดการไหลเวียนเคลื่อนย้ายของผู้คน อุดมการณ์ทางความคิด และ
เทคโนโลยีอย่างมาก การเกิดงานประเพณีด้านต่างๆ ของชุมชนแต่ละชุมชนท่ีต่างกัน เช่น ประเพณีนพพระเล่นเพลง 
ตลาดย้อนยุคนครชุม ก๋วยฉลาก ซึ่งเป็นตัวอย่างของการเกิดพื้นที่สาธารณะของคนในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดของ
ความเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่นั้นควรมีองค์ประกอบ คือ 1) ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่น้ัน (accessibility) และ 2) พื้นที่สาธารณะจะต้องกระตุ้นชีวิตสาธารณะ (public life) และเป็นพื้นที่
พบปะสังสรรค์  

ถ้าพูดถึงผู้หญิงในเรื่องการน าทักษะการท าอาหารออกมาใช้ในพื้นที่สาธารณะนั้น คงต้องนึกถึงวารสาร
เรื่อง “การเดินทางของแม่ค้าเสื้อแดง:จากตลาดสู่การเมืองบนท้องถนน” ที่ถูกเขียนขึ้นโดย นพพล อาชามาส ซึ่งมี
เนื้อหาโดยรวม ดังนี้ “แม่ค้าผู้ตื่นรู้” ในฐานะมวลชนผู้กระตือรือร้นทางการเมือง ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่ค่อยถูก
พูดถึงมากนัก เมื่อเทียบกับปริมาณแม่ค้าจ านวนมากที่เข้าร่วมกับคนเสื้อแดงตามตลาดต่างๆ ในภาคเหนือและภาค
อีสานสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อยู่ทั่วๆ ไป ทั้งที่คนกลุ่มเดียวกันนี้ในอดีตแทบไม่เคยมีบทบาททางการเมืองมา
ก่อนเลย บทความนี้เสนอว่า “ความเป็นแม่ค้า” เป็นอาชีพที่มีบทบาทเง่ือนไขที่เอื้อต่อการให้ผู้หญิงเข้าร่วมกับ
ขบวนการคนเสื้อแดงและร่วมชุมนุมในกรงุเทพฯ ทั้งในแง่ของความคิดเป็นอิสระจากครัวเรือนระดับหนึ่ง และการอยู่
ในพื้นที่สาธารณะอย่างตลาดมาเป็นเวลายาวนานแล้ว ผ่านการเดินทางทั้งจากความเป็นแม่ค้า และการเปลี่ยนไปท า
อาชีพอื่นๆ ในช่วงวัยสาว ท าให้ผ่านการเห็นโลกกว้างในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริบทของ
ครอบครัวที่มีความหลากหลายยืดหยุ่นมากขึ้น คือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเลือกรูปแบบชีวิตของตนเองได้มากข้ึน 

นอกจากบริบทของพื้นที่อย่างตลาด ที่เปิดต่อการแลกเปลี่ยนและการกระจายข้ อมูลข่าวสารทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ในการหาเสียงทางการเมืองมาในอดีต จึงท าให้กลุ่มแม่ค้ามี
ประสบการณ์ข้องเกี่ยวกับการเมือง อย่างน้อยก็ในระบบมาก่อน ทั้งบริบทเง่ือนไขในหลายปีที่ผ่านมา ระบบการ
สื่อสารที่เข้าถึงง่ายและรวดเร็ว นโยบายทางการเมืองในยุครัฐบาลทักษิณ เหตุการณ์ทางการเมืองอย่างการ
รัฐประหาร และการผันผวนของเศรษฐกิจหรือราคาสินค้า ก็ได้ช่วยเช่ือมต่อโลกทัศน์ทางเศรษฐกิจของแม่ค้าเข้ากับ
โลกทัศน์ทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสิทธิความเสมอภาคให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ในการชุมนุมนั้น กลุ่มแม่ค้ายังได้น าทักษะความช านาญของตน ออกไปใช้ในพื้นที่สาธารณะทางการเมือง กล่าวคือ
แม่ค้ากลุ่มนี้กลายมาเป็น “แม่ครัว” ประจ าเต็นท์ของ นปช.แดงเชียงใหม่ ในที่ชุมนุมที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท ากับข้าว เป็นการช่วยกันในลักษณะอาสาสมัคร แต่ละมื้อก็จะมีคนช่วยกันค่อนข้างมาก 
และแจกจ่ายกับข้าวโดยคนเสื้อแดงกลุ่มใดก็สามารถมารับได้ จะแสดงให้เห็นถึงความต่างกันระหว่างการท าอาหาร
ในที่ชุมนุมจะท ากับข้าวมันม่วนท ากินกันอย่างเดียว ซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากตลาดมันต้องเอามานั่งขาย ก็ต้องกลัวว่า
จะขายสนุกไหม การท าอาหารในที่ชุมชนจึงมีความต่างจากการท าอยู่กับบ้านหรือในตลาด เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการ
ค้าขาย แต่จะเป็นการเกี่ยวข้องกันในเรื่องการมีส่วนร่วมและบทบาทในทางชุมชนมากกว่า (นพพล อาชามาส, 2553, 
หน้า 33-34) 

ในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะได้รับการศึกษาได้ออกมาท างานนอกบ้านและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ ผู้หญิงในอดีตมักมีข้อจ ากัดให้อยู่แต่บ้านแต่เรือน 
มีหน้าที่ท างานบ้านและท าอาหาร ไม่ได้ออกไปรับจ้างเหมือนผู้ชาย แต่ข้อดีของผู้หญิงที่อยู่แต่กับบ้านก็ท าให้ผู้หญิง
เก่งเรื่องการท างานบ้าน ท าอาหาร ท าขนม ท าให้ในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาททางสังคมมากขึ้นมีอาชีพที่ผู้หญิง
สามารถท าได้ดีกว่าผู้ชาย ผู้หญิงสามารถสรา้งรายได้ให้กับครอบครัวได้ โดยมีอาชีพในการท าอาหารขาย ท าขนมขาย 
ผู้หญิงมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ตลาดในการขายอาหารส าหรับผู้หญิงเพราะ
ผู้หญิงมีฝีมือด้านการท าอาหารอยู่แล้ว  

การเกิดขึ้นของตลาดย้อนยุคนครชุมท าให้ผู้หญิงสูงวัยมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ได้มีโอกาส
พบปะพูดคุยกันและยังได้เปิดหูเปิดตาอีกด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุนั้นมักมีพื้นที่จ ากัดอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้มี
โอกาสออกไปไหนจึงท าให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งรวมกลุ่มส าหรับผู้สูงอายุ  จะเห็นว่าเมื่อได้ลองเข้าไปเดินไปซื้อของใน
ตลาด จะสังเกตเห็นได้ว่าแม่ค้าแต่ละร้านรู้จักกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นญาติกันหรือเกี่ยวดองรู้จักกันเป็น
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อย่างดี เป็นคนในชุมชนเดียวกันมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน เพราะการขายของที่ตลาดแม่ค้าแต่ละร้านก็ควรที่จะท าความรู้จักกันไว้เพื่อที่จะได้ช่วยกันขายของ เช่นในขณะที่
แม่ค้าร้านหนึ่งไม่ว่าง หรือไม่อยู่แม่ค้าร้านข้างๆ ก็จะมาช่วยขายแทนให้ ตลาดย้อนยุคนี้ไม่ใช้มีความสัมพันธ์แม่ค้ากับ
ผู้บริโภคเท่าน้ัน แต่ในตลาดแม่ค้าก็ต้องมีความสัมพันธ์กับแม่ค้าด้วยกันเองด้วยเพราะต้องมีการช่วยเหลือกันและกัน 
ร้านไหนขายของหมดก่อนก็จะช่วยร้านข้างๆ ขายจนหมดแล้วช่วยกันเก็บของกลับพร้อมๆ กันเป็นความสัมพันธ์ที่
แน่นเฟ้นดีงามของแม่ค้าด้วยกันเองในตลาดย้อนยุค 

นอกจากนี้ผู้หญิงสูงวัยที่เป็นแม่ค้าขายอาหารในตลาดย้อนยุคในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะก็ยังต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะตลาดย้อนยุคนครชุมจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูแลทั้ง
พาณชิย์จังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วัฒนธรรมจังหวัดที่เข้า
มาช่วยในการโปรโมทตลาด  

พื้นที่ตลาดย้อนยุคนครชุมไม่เพียงแตเ่ป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงสูงวัยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับคนกลุ่มต่างๆ แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสูงวัยมีอ านาจ ดังจะเห็นได้ว่าตลาดย้อนยุคจะมีประธานและ
คณะกรรมการตลาดซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิง โดยการคัดเลือกประธานตลาดย้อนยุคก็จะคัดเลือกมาจากแม่ค้าที่
เป็นคนในตลาดที่มีความสามารถมาเป็นประธานเพราะเห็นคนที่รับรู้ปัญหาของแม่ค้าและเข้าใจแม่ค้าด้วยกันได้ง่าย 
และประธานตลาดย้อนยคุก็จะคัดเลอืกคณะท างานและคณะกรรมการขึ้นมาอีกที ประธานตลาดจะมีวาระคราวละ 2 
ปี ประธานตลาดย้อนยุคคนแรก คือ นางสาวกัญญารักษ์ ปานค า และประธานตลาดย้อนยุคคนปัจจุบันคืออาจารย์
สมศรี ค าพวงวิจิตร (พรรณพร บัวนาค, 2559, กันยายน 14) 
 
ทักษะการท า“อาหารโบราณ” ของผู้หญิงสูงวัย 
 การท าอาหารโบราณหรือทักษะการท าอาหารของผู้หญิงสูงวัยในตลาดย้อนยุคนครชุม เป็นที่ทราบกันดีว่า
โดยส่วนใหญ่นั้นการท าอาหารกับผู้หญิงมักเป็นของคู่กันเสมอ เพราะผู้หญิงมีความงดงามอ่อนช้อยอยู่ในตัว จึง
สามารถรังสรรค์อาหารให้ออกมาในรูปแบบที่สวยงาม และเมื่อน าภาชนะรูปแบบโบราณเข้ามาใช้ด้วยแล้ว ยิ่งเพิ่ม
กลิ่นอายความเป็นย้อนยุคสมัยโบราณ ให้ดูน่าค้นหาในตัวของอาหารนั้นๆ รสชาติของอาหารก็ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่
ควรยังคงรสชาติแบบดั้งเดิมเอาไว้ เพื่อที่จะน ามาเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนในปัจจุบัน และควรค านึงในด้านอื่นๆ อีกด้วย
เช่นกัน 
 การท าอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารในปัจจุบัน หรืออาหารโบราณต่างก็ต้องมีทักษะ หรือเทคนิคอยู่ในตัว
เสมอ ทักษะ คือ ความถนัด ความสามารถ ความสามารถเฉพาะ หรือฝีไม้ลายมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น 
และเมื่อพูดถึง จังหวัดก าแพงเพชร สิ่งที่ผู้คนนึกถึงในปัจจุบันนั้น คือ ตลาดย้อนยุคนครชุมที่มีความโดนเด่นทางด้าน
เอกลักษณ์ในเรื่องของ “อาหารโบราณ” ทั้งในเรื่องของรสชาติ และภาชนะท่ีใส่อาหาร จะใช้เป็นภาชนะแบบโบราณ 
เช่น หม้อดินเผา ใบตอง เป็นต้น ซึ่งสิ่งท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้อย่างโดดเด่นคงจะเป็นอาหารโบราณ ที่มีรสชาติแบบ
ดั้งเดิมตามแบบสูตรโบราณอย่างแท้จริง ซึ่งจัดเป็นจุดขายภายในตลาดได้อย่างดีเยี่ยม การท าอาหารโบราณในตลาด
ย้อนยุคจะมีทั้งอาหารคาว และอาหารหวานท่ีร่วมกันชูรสความเป็นโบราณ ซึ่งผู้คนท่ีค้าขายในตลาดส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้หญิงที่มีบทบาทได้อย่างเต็มที่ และส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนไปจนถึงผู้หญิงสูงวัยแทบทั้งหมด จากการ
สอบถามในเรื่องของสูตรการท าอาหารโบราณ มีการให้ข้อมูลว่า โดยส่วนมากแล้วจะได้รับสูตรการท าอาหารโบราณ 
อาทิ เช่น ขนมดอกดิน ขนมรังผึ้ง ขนมบ้าบิ่น แกงบอน แกงขี้เหล็ก แกงหอย เป็นต้น ซึ่งได้รับมาจากผู้สูงวัยไม่ว่าจะ
เป็น เครือญาติหรือบุคคลใกลชิ้ดและโดยรวมนั้น อาจมีการดัดแปลงรสชาติ หรือหน้าตาของอาหารให้ดูโดดเด่นและ
ทันสมัยขึ้น เพ่ือให้เข้ากับผู้คนในปัจจุบัน ให้อาหารมีรสชาติที่ถูกปากมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรียกจุดสนใจให้กับ
ลูกค้า แต่ถึงอย่างไรนั่นก็ยังไม่ลบกลิ่นอายความเป็นย้อนยุค อาหารโบราณรวมทั้งยังคงเอกลักษณ์ของอาหารให้คอยู่ 
เพียงแต่เพิ่มจุดขายในการวางจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ดูโดดเด่นมากยิ่งข้ึน  
 
การสร้างพ้ืนที่และตัวตนในตลาดย้อนยุคของผู้หญิงสูงวัย 

ในพื้นทีต่ลาดย้อนยุคนครชุมภายใต้บริบทของการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากผู้หญิงสูงวัยจะสามารถ
น าเอาทักษะการท าอาหารโบราณมาใช้สร้างพื้นที่และตัวตนได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมี
บทบาททางสังคมมากขึ้น กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ท าการค้าขายในตลาดย้อนยุคนั้นจะเป็นแม่ค้า เพราะ
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อาหารกับผู้หญิงเป็นของที่เรียกว่าคู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้หญิงสูงวัยออกมาท าใน
ตลาดย้อนยุคนั่นก็คือ การออกมาสาธิตและสอนการท างานหัตถกรรมฝีมือและการแสดงพ้ืนบ้าน  

ผู้หญิงสูงวัยกับการสาธิตและการสอนงานหัตถกรรมในตลาดย้อนยุคนครชุม 
การจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยคนในชุมชนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นขึ้น

เพื่อใช้สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลิตขึ้นโดยการสอด ขัด และสานของวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้น เป็น
ริ้ว เพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงาม และเพื่อให้เกิดความคงทนของเครื่องจักสานโดยทั่วไปการสร้างเครื่องจักสานจะ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยตามสภาพภูมิศาสตร์รวมถึงประเพณ ีความเช่ือ ศาสนา และ
วัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องจักสานในรูปแบบและลวดลายต่างๆ  

จากอดีตมาถึงปัจจุบันจะเห็นว่ารูปแบบและลวดลายของเครื่องจักสานที่ท าขึ้นโดยชนชาติต่างๆ จะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายในการสานจะมีจ ากัดอยู่ไม่มากลายนัก และความจ ากัดของ
ลวดลายนี้ท าให้รูปทรงของเครื่องจักสานมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันไปด้วย นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ในการท าเครื่องจักสาน
ยังพบว่าในกลุ่มประเทศที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันก็มีการใช้วัสดุชนิดเดียวกัน เช่น การท าเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ 
พบว่ามีท ากันในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ไทย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น การท า เครื่องจักสานนั้นเป็น
หัตถกรรมพื้นบ้านพื้นเมืองที่มีท ากันมาแต่โบราณ และมีท าท่ัวไปในทุกภาคของประเทศ 

จากการที่ไปส ารวจตลาดย้อนยุคมานั้นจะมีกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุท าการจักสารอยู่และมีการสอนท าเครื่อง  
จักสานให้กับคนที่สนใจอีกด้วย เช่น คุณยายพะยอมสานปลาตะเพียนจากใบลานดอกไม้จัน การจักรสานพวกตะกร้า 
ปลาตะเพียน สานนกขายในตลาดย้อนยุค เป็นการสืบสานงานหัตถกรรมฝีมือและยังสร้างรายได้ให้กับยายพะยอม
ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 งานจักสานฝมีือหญิงสูงวัย วางขายในตลาดย้อนยุค 
 

การแสดงของคนสูงวัย 
ตลาดย้อนยุคนครชุมนอกจากจะเป็นแหล่งขายอาหารโบราณ ขนมโบราณแล้ว การสอนท าดอกไม้จันทน์ 

การสอนท าดอกกุหลาบจากใบเลย สอนจักสาน สอนท าอาหารสูตรโบราณ สอนท าขนมสูตรโบราณยังเป็นพื้นที่ของ
คนสูงวยัในการได้แสดงออกในเรื่องต่างๆ อีกด้วย เช่น การแสดงร าประกอบเพลง การแสดงร าไม้พลอง มีการแสดง
ต่างๆ ของผู้สูงอายุในแต่ละเดือนซึ่งจะมีการสลับหมุนเวียนไม่เหมือนกันในแต่ละเดือน ในเดือนหนึ่ งก็จะมี
ผลัดเปลี่ยนกันไปของผู้สูงวัยในแต่ละอ าเภอมาจะมาแสดง และการแสดงก็จะแตกต่างกันไปตามความสามารถของ
ผู้สูงอายุตลาดย้อนยุคจึงเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุของคนสูงวัย เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ชมได้เห็น
ความสามารถของผู้สูงอายุผ่านการแสดงโดยเวทีเปิดอย่างตลาดนัดย้อนยุคนครชุม 
 นอกจากผู้สูงอายุที่มาท าการแสดงแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ส าหรับผู้สูงอายุคนอื่นๆ ที่มาดูการแสดง เป็นการ
สร้างความสุขท้ังคนแสดงและผู้แสดง ซึ่งโดยปกติผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหน แต่เมื่อมีการ
แสดงของผู้สูงอายุขึ้น จึงท าให้ผู้สูงคนอื่นๆ เกิดความสนใจและออกมาดูการแสดงเป็นการพบปะผู้คนอีกทางสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีอีกอย่างหนึ่งด้วย 
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บทสรุป 
 ตลาดนัดนครชุมจะจัดขึ้นทุกๆ วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรกของต้นเรื่องในทุกๆ เดือนในตลาดย้อนยุคนี้มี
ร้านอาหารโบราณร้านขนมโบราณมากกว่า 100 ร้านค้า และมีผู้คนมาหน้าหลายตาทั้งในนครชุม ในจังหวัด
ก าแพงเพชร รวมทั้งต่างจังหวัดมาเที่ยวที่ตลาดนัดย้อนยุคนี้ ตลาดย้อนยุคจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2554 ในตลาด
นัดย้อนยุคนี้เราจะพบอาหารสูตรโบราณมากมายที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งบางอย่างหากินได้ยากใน
ปัจจุบันและเป็นสูตรเฉพาะของนครชุม นอกจากอาหารเป็นสูตรโบราณแล้วคนในนครชุมยังมีความเช่ือกับอาหาร
โบราณนี้ด้วยว่าจะเป็นยารักษาโรคได้ และมีการท าพิธีกรรมก่อนท าอาหาร เช่น การพียาจากใบขี้เหล็กซึ่งมีความเช่ือ
ว่าการพียานี้จะรักษาโรคได้ซึ่งการพียาจะท าแค่ปีละครั้ง คือ เช้ามืดวันลอยกระทงเท่านั้น นอกจากอาหารสูตร
โบราณที่เป็นจุดเด่นแล้วตลาดนี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายจะแต่งตัวในชุดไทยย้อนยุคในสมัย
รัชกาลที่ 5 เพื่อคงความย้อนยุคของตลาดนี้ ตลาดย้อนยุคนี้เป็นตลาดที่จะใช้ของย้อนยุคเป็นหลักจะไม่ใช้ของที่
ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม จะใช้แต่ของที่ไม่ท าลายธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเช่น หม้อดิน ใบตอง 

ตลาดย้อนยุคนครชุมนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้หญิงได้แสดงออกถึงตัวตนของตนเอง แสดงออกถึงบทบาทของ
ตนเองต่อผู้อื่นทั้งคนในนครชุมและคนต่างพื้นที่ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนขายของส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและมีอายุ
ค่อนข้างมาก รวมทั้งคณะกรรมการผู้จัดการตลาดแทบทั้งสิ้นจะเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งในตรงนี้ผู้หญิงจะมีบทบาทเป็นส่วน
ใหญ่และได้รับผิดชอบในหน้าที่ส าคัญๆ ในตลาดนัดแห่งนี้ ถือได้ว่าตลาดนัดย้อนยุคแห่งนี้ผู้หญิงมีอ านาจและเป็น
ส่วนส าคัญในการบริหารจัดการผา่นการพบประผูค้น ผ่านการแสดงตัวตนโดยใช้พื้นที่น้ี ผ่านการค้าการขาย และผ่าน
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกันผู้อื่น อีกทั้งตลาดนัดย้อนยุคนี้ยังเป็นที่พบประสังสรรค์กันของคนทุกเพศทุกวัย วัยเด็ก 
วัยรุ่น วัยท างาน หรือวัยชรา เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวได้ทุกคน รวมทั้งเป็นการสร้างมิตรภาพดีๆ ต่อกันไม่ว่า
จะเป็นลูกค้ากับแม่ค้าหรือแม่ค้ากับแม่ค้าด้วยกันเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้เกิดความอบอุ่นในตลาดท า
ให้น่ามาเที่ยวมาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น 

อาหารโบราณ ขนมโบราณ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในตลาดแล้ว ที่นี่ยังเป็นเวทีส าคัญส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีจะได้มาท าการแสดงโชว์ความสามารถของตน เช่น ท าจักสาร อาหาร ท าดอกไม้ ร าไม้พลอง ซึ่งคนแก่ทุก
คนสามารถมาท าการแสดงในส่วนตรงนี้ได้ ซึ่งในแต่ละเดือนของผู้สูงอายุที่ตลาดย้อนยุคนี้ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันไป ดังนั้น ตลาดย้อนยุคนครชุมนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นตลาดนัดที่มีอาหารสูตรโบราณ ขนมสูตรโบราณเท่านั้นยังเป็น
พื้นที่ส าคัญให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถของตนเองผ่านการค้าขายผ่านสูตรอาหาร ผ่านการบริหารจัดการเป็นการ
เปิดโอกาสให้เห็นถึงความสามารถและความส าคัญของผู้หญิง และยังมีความเช่ือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย
ในตลาดนี้ เป็นเวทีที่ให้ผู้สูงวัยได้แสดงความสามารถของตน ซึ่งถือว่าตลาดย้อนยุคนครชุมนี้มีความส าคัญอย่างมาก 
ทั้งในเรื่อง อาชีพ เพศ ความเช่ือ ผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจเลยที่เดียว 
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