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ตลาดรถไฟในจังหวัดสงขลา 
RAILWAY MARKET IN SONGKHLA 

 
สิทธิพร  ศรีผ่อง1* 

Sittiporn  Sripong1* 
 

บทคัดย่อ 
บริเวณหน้าสถานีรถไฟในจังหวัดสงขลา เป็นที่ต้ังของตลาดนัดขนาดใหญ่ มีสินค้าจากหลายพ้ืนที่มาขายส่งสินค้า

จ านวนมากในอดีตจะเป็นสินค้าประเภท เครื่องอุปโภคและบริโภค เพราะแน่นอนว่าพ้ืนที่บุกเบิกที่เกิดขึ้นใหม่ตามแนวทาง
รถไฟส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่เขาและที่ราบลูกฟูก ซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกข้าว และสินค้าประมงจ าพวกปลาอาหารทะเลที่จ าเป็น
แก่การด ารงชีวิต ดังน้ัน รถไฟ สถานีรถไฟจึงเป็นชุมทางเป็นการขนส่งที่ส าคัญในยุคน้ัน ตลาดรถไฟจึงเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญ
ของชุมชนในอดีต เป็นจุดรวมเป็นพ้ืนที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและให้เกิดการด ารงอยู่ได้ของชุมชน สินค้าส าคัญในทุกตลาดนัด 
ในอดีตจะประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารทะเลจ าพวกกะปิ เกลือ กุ้งหวาน ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 

ซึ่งแน่นอนว่าสินค้าเหล่าน้ีจะมาจากสถานีต้นทาง ในเขตพัทลุงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากลุ่มพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา  
และจากสถานีรถไฟสงขลา และแม่ค้าที่มาขายของจ าพวกน้ีก็จะซื้อสินค้า บริเวณพ้ืนที่ที่มาขายเช่นจ าพวกผลไม้ จ าป าดะ
สะตอลูกเนียงมะพร้าว ขมิ้นซึ่งมีเพาะปลูกมากในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลูกฟูกและภูเขา เพ่ือน าไปขายต่อในสถานีที่ตนผ่าน
มา ซึ่งชุมทางค้าขายหลักในยุคน้ันก็คือสถานีรถไฟหาดใหญ่ ซึ่งยังคงสภาพเป็นตลาดสดขนาดใหญ่อยู่ในปัจจุบัน เมื่อเวลา
เปลี่ยนไป การคมนาคมทางรถ สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆได้มากขึ้น การรวมตัวของผู้คนหน้าสถานีรถไฟจึงลดน้อยหายไปมี
การตรวจตลาดนัดในพ้ืนที่ใหม่ ๆ ที่รถเข้าถึงได้มากกว่าเกิดห้างสรรพสินค้า ท าให้ตลาดนัดบริเวณหน้าสถานีรถไฟ เงียบเหงา 
สินค้าต่าง ๆ ลดความหลากหลายผู้คน เข้าไปจับจ่ายใช้สอยน้อยลง ซึ่งเป็นความเงียบเหงาความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอย่างหน่ึง
ของพ้ืนที่ 
ค าส าคัญ: ตลาด, สถานีรถไฟ, สงขลา 
 

Abstract 
The front of the railway station in Songkhla.  It is a large market.  There are products from many 

areas to sell.  Bulk shipping in the past is a commodity.  Consumer Of course, the pioneering area that is 
emerging along the railway line is mostly.  The area and the coral plain Which is not suitable for growing 
rice. And fishery products, seafood, essential to life, so the railway train station is a major transport junction 
in that era. Railway market has become an important center of the community in the past. It is a place to 
exchange and bring about the existence of the community.  Major products in every market In the past, it 
consisted of rice, seafood, shrimp paste, salt and shrimp. Products from kraut 

Of course, these products will come from the source station. In the area of Phatthalung, Songkhla 
lake. And from Songkhla railway station. And the source. Sales of this species will buy. Area Selling such as 
                                                           
1 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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fruit.  Coconut milk Turmeric, which is cultivated in areas of flat corundum and mountains.  It was sold to 
the station that passed through it.  The main trade junction in that era was Hat Yai Railway Station.  The 
market is still large today. When the time goes by Transportation Can access more areas. The merger of the 
people in front of the railway station has been reduced, with the market in new areas more accessible than 
the mall.  The market place in front of the train station lacks the variety of people .  To spend less.  This is 
one of the major changes of the area. 
Keyword: Market, Railway Station, Songkhla 
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1. บทน า 
จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีลักษณะ ทางภูมิศาสตร์ ที่คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากเหนือจดใต้ สภาพพ้ืนที่มีทั้ง

บริเวณที่เป็นภูเขาที่ราบ ที่ราบลุ่มและชายฝั่งทะเล ท าให้เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีความหลากหลายของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งจะน าไปสู่ 
ความหลากหลายของผู้คนในบริเวณน้ี แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันการต้ังบ้านเรือนของผู้คนในอดีต จะอยู่บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าจืดซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการเพาะปลูก พืชส าคัญในชีวิตก็คือข้าว แหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมด้ังเดิมของผู้คน ในจังหวัดสงขลาเราจึงพบการต้ัง
หลักแหล่ง การเข้ามาอาศัยของผู้ควรต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 11 - 12 โดยเฉพาะในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะปลูกข้าวที่ส าคัญ ส่วนบริเวณอื่น ๆ  น้ัน จะพบบ้างบริเวณเพลิงถ้ า ในพ้ืนที่อ าเภอสอยดาว เครื่องบินการอยู่อาศัยของ
มนุษย์ต้ังแต่ยุคโบราณ ซึ่งแม้แต่ในปัจจุบันกรมศิลปากรยังไม่สามารถที่จะขุดค้นได้ทั้งหมด ประเด็นส าคัญในการเปลี่ยนแปลง 
การอยู่อาศัยของผู้คนในจังหวัดสงขลา ปัจจัยหน่ึงก็คือทางรถไฟสายใต้ที่ผ่านจังหวัดสงขลา ทางรถไฟสายใต้ที่ผ่านในเขต
จังหวัดสงขลา ตัดผ่านชุมชนด้ังเดิมที่มีมาก่อนการสร้างทางรถไฟ และส่วนหน่ึงท าให้เกิดชุมชนใหม่ ๆ ขึ้นบริเวณสถานีรถไฟ 
การเข้ามาของรถไฟ ในยุคน้ันมาพร้อมกับพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ อย่างต้นยางพารา ท าให้มีการขยายชุมชนออกไปมากขึ้นโดย
อาศัยรถไฟเป็นพาหนะในการเดินทาง และใช้รถไฟ ในการขนส่ง เครื่องอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ ไปสู่พ้ืนที่อาศัยใหม่ ซึ่งเราจะ
เห็นได้ว่า บริเวณหน้าสถานีรถไฟ จะเป็นตลาดนัดที่ส าคัญ และมีขนาดใหญ่ของชุมชนในเวลาน้ัน เป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ของสินค้าที่มาจากต่างถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ในอดีตเดินทางมาโดยรถไฟ ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟ ที่ส าคัญส าคัญในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา มีต้ังแต่สถานีแรกในจังหวัดสงขลาก็คือสถานีรถไฟควนเนียง สถานีรถไฟบางกล่ า สถานีรถไฟ บ้านดินลาน สถานีรถไฟ
หาดใหญ่ สถานีรถไฟนาม่วง สถานีรถไฟจะนะ สถานีรถไฟเทพา สถานีรถไฟบ้านเกาะหมี สถานีรถไฟบ้านควนหิน สถานีรถไฟ
บ้านพรุ สถานีรถไฟคลองแงะ สถานีรถไฟทุ่งลุง  

บริเวณหน้าสถานีรถไฟเหล่าน้ี เป็นที่ต้ังของตลาดนัดขนาดใหญ่ มีสินค้าจากหลายพ้ืนที่มาขายส่งสินค้าจ านวนมากใน
อดีตจะเป็นสินค้าประเภท เครื่องอุปโภคและบริโภค เพราะแน่นอนว่าพ้ืนที่บุกเบิกที่เกิดขึ้นใหม่ตามแนวทางรถไฟส่วนใหญ่จะ
เป็นพ้ืนที่เขาและที่ราบลูกฟูก ซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกข้าว และสินค้าประมงจ าพวกปลาอาหารทะเลที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิต 
ดังน้ันรถไฟ สถานีรถไฟจึงเป็นชุมทางเป็นการขนส่งที่ส าคัญในยุคน้ัน ตลาดรถไฟจึงเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของชุมชนในอดีต 
เป็นจุดรวมเป็นพ้ืนที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและให้เกิดการด ารงอยู่ได้ของชุมชน สินค้าส าคัญในทุกตลาดนัด ในอดีตจะประกอบ
ไปด้วย ข้าวสาร อาหารทะเลจ าพวกกะปิ เกลือ กุ้งหวาน ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ซึ่งแน่นอนว่าสินค้าเหล่าน้ีจะมาจากสถานีต้น
ทาง ในเขตพัทลุงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากลุ่มพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา และจากสถานีรถไฟสงขลา และแม่ค้าที่มาขายของจ าพวกน้ีก็
จะซื้อสินค้า บริเวณพ้ืนที่ที่มาขายเช่นจ าพวกผลไม้ จ าปาดะ สะตอ ลูกเนียงมะพร้าว ขมิ้น ซึง่มีเพาะปลูกมากในบริเวณพ้ืนที่ที่
เป็นที่ราบลูกฟูกและภูเขา เพ่ือน าไปขายต่อในสถานีที่ตนผ่านมา ซึ่งชุมทางค้าขายหลักในยุคน้ันก็คือสถานีรถไฟหาดใหญ่  
ซึ่งยังคงสภาพเป็นตลาดสดขนาดใหญ่อยู่ในปัจจุบัน เมื่อเวลาเปลี่ยนไป การคมนาคมทางรถ ทางถนน สามารถเข้าถึงพ้ืนที ่
ต่าง ๆได้มากขึ้น การรวมตัวของผู้คนหน้าสถานีรถไฟจึงลดน้อยหายไป มีตลาดนัดในพ้ืนที่ใหม่ๆที่รถเข้าถึงได้มากกว่าเกิด
ห้างสรรพสินค้า ท าให้ตลาดนัดบริเวณหน้าสถานีรถไฟ เงียบเหงา สินค้าต่าง ๆ ลดความหลากหลาย ผู้คนเข้าไปจับจ่ายใช้สอย
น้อยลง ซึ่งเป็นความเงียบเหงาความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอย่างหน่ึงของพ้ืนที่ 

 
2. ความเป็นมาของรถไฟสายใต้ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสรอบแหลมมลายูโดยทางชลมารคจากกรุงเทพฯ ในปี 
พ.ศ. 2433 เมื่อถึงปากน้ าชุมพรก็ได้เสด็จทางสถลมารคตามแนวสายโทรเลขข้ามคอคอดกระ โดยมีพระราชประสงค์ต้องการ
ส ารวจแนวทางที่อังกฤษและฝรั่งเศสขอขุดคลองลัดหรือสร้างทางรถไฟข้ามคอคอดกระ3 ด้วยพระองค์เอง หลังจากน้ันจึงได้
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เสด็จทาง เรือจนถึงเมืองปีนัง ระหว่างที่ประทับอยู่ที่ปีนัง นายกินเนอร์ (Kinner) ผู้ส าเร็จราชการเมืองปีนังของอังกฤษได้กราบ
บังคมทูลขอให้ทรงพิจารณาเรื่องที่ฑูตอังกฤษประจ ากรุงเทพฯ ขอพระราชทานอนุมัติสัมปทานให้แก่บริษัทของชาวอังกฤษ
สร้างทางรถไฟ 2 สาย คือ สายแรกจากไปรถึงเขตแดนเมืองเปรัก และสายที่ 2 นายชาร์ลส  ดันลอบ (Charles  Dunlop) ขอ
สร้างทางรถไฟจากสงขลาถึงไทรบุรี พร้อมกับกราบงคมทูลชี้แจงรายละเอียดแนวทางในแผนที่ให้ทรงพิจารณาด้วยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด ารัสตอบว่าไทยอาจตกลงกับอังกฤษได้ ถ้าอังกฤษยอมรับเง่ือนไขให้รัฐบาล
ไทยมีสิทธิบอกเลิกสัมปทานและซื้อกิจการรถไฟคืนได้เมื่อต้องการเช่นเดียวกับที่รัฐบาลอังกฤษต้ังเง่ือนไขไว้กับบริษัทรถไฟ
เอกชนในดินแดนอังกฤษ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับถึงกรุงเทพฯแล้ว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ อนุมัติสัมปทานให้แก่
นายดันลอปสร้างทางรถไฟจากสงขลาถึงไทรบุรี โดยก าหนดให้ลงมือก่อสร้างภายในเวลา 3 ปี และต้องด าเนินการให้ แล้วเสร็จ
ภายในเวลา 8 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติสัมปทาน แต่ปรากฏว่านายดันลอปไม่ได้ลงมือด าเนินการสร้างทางรถไฟกลับขอให้
รัฐบาลไทยค้ าประกันเงินทุนค่าก่อสร้างทางรถไฟอีก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่านายดันลอปได้
เสนอเง่ือนไขผูกมัดรัฐบาลไทยผิดไปจากที่ก าหนดไว้ในการขอสัมปทานแต่เดิม นอกจากน้ีทางรถไฟดังกล่าวก็ไม่ได้ ชักน าหัว
เมืองภาคใต้เข้ามาติดต่อกับกรุงเทพฯ แต่กลับเป็นการชักจูงให้ออกไปติดต่อกับภายนอก ดังน้ันจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง
ต่างประเทศตอบปฏิเสธค้ าประกันเงินทุนตามที่นายดันลอปเสนอขอมา ต่อมาเมื่อใกล้สิ้นอายุสัมปทานนายดันลอปขอเลื่อน
ก าหนดการก่อสร้างออกไปอีก 5 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกสัมปทานรถไฟสาย
สงขลา - ไทรบุรี เสียในปี พ.ศ. 2447  

การสร้างทางรถไฟช่วงต่อจากเพชรบุรีไปยังหัวเมืองมลายูน้ัน มีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากเมื่อประมาณ พ.ศ. 2440 
รัฐบาลไทยได้รับข่าวว่ารัฐบาลอังกฤษได้มีโครงการสร้างทางรถไฟจากพม่าผ่านประเทศไทยไปถึงปลายแหลมมลายู1 ประจวบ
กับรัฐบาลอังกฤษสนับสนุนให้บริษัทอังกฤษขอสัมปทานการสร้างทางรถไฟสายใต้จากรัฐบาลไทยด้วย ท าให้รัฐบาลไทยเกรงว่า 
ถ้ายอมเช่นน้ันแล้วอังกฤษอาจถือโอกาสผนวกเอาภาคใต้ของไทยเข้าเป็นอาณานิคม เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของ
สมาคมพาณิชย์และบรรดาพ่อค้าอังกฤษที่เร่งให้รัฐบาลของตนสร้างทางรถไฟจากจีนภาคใต้ผ่านพม่าไทยไปตลอดถึงแหลม
มลายู ประกอบกับพระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยะศิริ) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยและนายเวสเตนการ์ด (Westengard) 
ผู้ช่วยของนายเอดเวิร์ด สโตรเบล (Edward Henry trobel) ที่ปรึกษาทั่วไปของรัฐบาลไทย ซึ่งกลับจากการตรวจราชการ
มณฑลภูเก็ต มณฑลไทรบุรีและมณฑลนครศรีธรรมราช ได้เสนอรายงานการตรวจราชการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเปรียบเทียบการท านุบ ารุงบ้านเมืองและการคมนาคมของหัวเมืองขึ้นในแหลมมลายูของอังกฤษกับหัวเมืองมลายู
ภายใต้การปกครองของไทยว่า การบริหารการปกครองและการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะการคมนาคมทางบก เช่น ถนน
และทางรถไฟของฝ่ายอังกฤษเจริญรุดหน้ากว่าของไทยมาก เป็นผลให้การพาณิชย์ของรัฐมลายู ของอังกฤษเจริญรุ่งเรือง ท าให้
รัฐบาลเก็บภาษีได้มาก นอกจากน้ีรายงานดังกล่าวแจ้งว่า รัฐบาลสหพันธรัฐมลายาให้ความสนใจภูเก็ตมา ก สิ่งเหล่าน้ีเป็น
สัญญาณอันตรายต่ออนาคตของหัวเมืองมลายูในส่วนของไทย นายเวสเตนการ์ดได้เสนอว่ารัฐบาลควรน ารายได้จากหัวเมือง
ภาคใต้กลับ ไปท านุบ ารุงและเปิดบ้านเมืองโดยเร็วก่อนจะสายเกินไปและเขาเห็นว่าการพัฒนาดินแดนดังกล่าวไม่มีเครื่องมือ
อันใดมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการสร้างทางรถไฟ การพัฒนาการคมนาคมด้านรถไฟ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับขณะน้ัน
รัฐบาลสหพันธรัฐมลายาได้ส ารวจเส้นทางลุกล้ าเข้ามาในพระราชอาณาเขตแล้วด้วย เหตุผลทางการเมือง ก็เพ่ือป้องกันการถือ
โอกาสเข้าแทรกแซงว่าเมืองมลายูของไทยและเพ่ือเป็นการกระชับการปกครองหัวเมืองภาคใต้ของไทยให้ใกล้ชิดกับรัฐบาล
กลางกับทั้งเพ่ือเป็นการตัดความร าคาญจากนักล่าสัมปทานขอสร้างทางรถไฟที่มารบกวนอยู่เสมอ รัฐบาลไทยจึงตกลงใจสร้าง
ทางรถไฟสายใต้ส่งไปสู่แหลมมลายูด้วยตัวเอง โดยเริ่มต้นต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2452 (ปก, 2534, 55-79) 
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3. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างรถไฟสายใต้ 

เส้นทางรถไฟสายใต้จึงได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าจะเกิดขึ้นโดยเหตุผลทางการเมืองการปกครองเป็นส าคัญแต่
ผลกระทบที่เกิดจากบทบาทของรถไฟกลับมีผลมากกว่าน้ันเป็นอย่างมากดังต่อไปน้ี 

3.1 ท าให้ผลผลิตทางเกษตรกลายเป็นสินค้าและมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันในวงกว้างขึ้น ใน 2 ลักษณะ คือ การที่
เกิดผลผลิตทางการเกษตรจากพืชชนิดใหม่ ที่นิยมน าเข้ามาปลูกในช่วงต้นของการสร้างทางรถไฟ พืชชนิดดังกล่าวคือยางพารา 
ซึ่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ในเวลาต่อมา ทางรถไฟและสถานีรถไฟเป็นเส้นทางขนส่ งและจุดรับซื้อผลผลิตของ
ยางพารา พร้อมทั้งเป็นจุดรับส่งสินค้าอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการผลิตยางพารา ไม่
ว่าจะเป็นปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช มีดกรีดยางพารา เครื่องจักรแปรรูปยางพารา ถ่านหินฯ และอีกลักษณะคือ พืชการเกษตรใน
พ้ืนที่อื่น ๆ ที่น าเข้ามาขายให้กับชุมชน ตลาดใหม่ในพ้ืนที่สถานีรถไฟ พืชพวกน้ีเป็นพืชพ้ืนถิ่นด้ังเดิมในพืชที่ทั่วไปที่มีการต้ัง
ชุมชนอยู่ก่อนการเข้ามาของทางรถไฟและสถานีรถไฟ เพราะในระยะแรกในการต้ังถิ่นฐานเพ่ือปลูกยางพาราหรือปรับเปลี่ยน
จากพืชชนิดอื่นมาเป็นยางพารา มีการโค่นถางเผาปรับพ้ืนที่ และพ้ืนที่ปลูกยางพาราจะเป็นพ้ืนที่ดอน ภูเขาที่ห่างไกลแหล่งน้ า 
การท านาปลูกข้าวจึงแทบเป็นไปไม่ได้ ข้าวพืชด้ังเดิมจึงกลายเป็นสินค้าส าคัญ ที่ขนส่งผ่านทางรถไฟสถานีรถไฟไปยังตลาดใน
พ้ืนที่บุกเบิกใหม่ ๆ ทางรถไฟในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา แต่ไม่เพียงเฉพาะข้าวเท่าน้ันที่กลายเป็นสินค้า ยังมีสินค้าทางการเกษตร
อื่น ๆ ที่กลายเป็นสินค้าไปตามทางรถไฟและกระจายสู่ชุมชนใหม่ ๆ บริเวณตลาดหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
เกษตรที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็น ข้าว มะพร้าว มะขาม น้ าตาลโตนด 

โดยที่แหล่งผลิตส าคัญของสินค้ากลุ่มน้ีอยู่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ คือบริเวณอ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ 
อ าเภอกระแสสินธุ์และอ าเภอระโนด พ้ืนที่ดังกล่าวนอกจากมีข้าวและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดแล้วยังมีผลิตภัณฑ์จากการ
ประมง และการแปรรูปของสิ่งดังกล่าว ดังน้ันสินค้าเกษตรจากพ้ืนที่น้ีที่ออกสู่ตลาดใหม่ ๆ ผ่านทางรถไฟน้ันจึงเป็นทั้งสินค้า
เกษตรด้ังเดิม คือ ข้าว ตาลโตนด และกลุ่มที่แปรรูปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ปลาส้ม ปลาหวาน กุ้งหวาน กุ้งแปรรูปต่าง ๆ ขนมชนิด
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนมดู ขนมพอง ขนมลา เป็นขนมนอกจากรับประทานทั่วไปแล้วก็เป็นขนมในพิธีกรรมด้วยเช่นกัน สินค้า
เกษตรที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของเมืองผ่านทางรถไฟสถานีรถไฟนอกจากจะเป็นพืชชนิดใหม่ เกิดการแปรรูป เกิดการค้าขาย
แต่สิ่งหน่ึงที่ส าคัญคือ สิ่งเหล่าน้ีเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนกล้าที่จะเปิดพ้ืนที่ใหม่ กับพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างยางพารา ท าให้ผู้คนใน
จังหวัดสงขลาขยับขยายจากพ้ืนที่หลักที่มีการปลูกข้าวเพ่ือเลี้ยงชีพ พ้ืนที่หลักบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ขยายไปสู่พ้ืนที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งได้แก่ชุมชนบริเวณสถานีรถไฟ ทางรถไฟ หรือถนนในปัจจุบัน ด้วยความมั่นใจในการก้าวสู่พ้ืนที่ใหม่ด้วยมี
ข้าวปลาอาหารที่สมบูรณ์ จากนอกพ้ืนที่ผ่านทางรถไฟและตลาดรถไฟ 

3.2 ท าให้สินค้าอุตสาหกรรมจากภายนอกเข้าสู่ภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสใช้สินค้าที่ขาดแคลนและ
สินค้าราคาถูก ขนาดเดียวกันก็เป็นสาเหตุให้เกิดวัฒนธรรมบริโภค การถดถอยของสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เศรษฐกิจแบบยัง
ชีพอ่อนตัวลง และท าให้ประชาชนลดความเชื่อมั่นในศักยภาพและวัฒนธรรมการพ่ึงตนเองลง และมุ่งทุ่มเทให้กับพืชเศรษฐกิจ
หลักอย่างยางพาราเพียงอย่างเดียวจนถึงปัจจุบัน 

3.3 ท าให้โครงสร้างทางอาชีพของประชาชนในภาคใต้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอาชีพทางเกษตรกรรมเป็น
ประชาชนมีอาชีพหลากหลายขึ้น ซึ่งมีทั้งอาชีพเกษตรกรรม พนักงานรัฐวิสากิจ อาชีพผู้ประกอบการ อาชีพรับจ้าง อาชีพ
บริการ และอาชีพอิสระ (ปก, 2534, 85) เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับยางพาราขึ้นหลายแห่ง  โดยเฉพาะพ้ืนที่
อ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอสะเดา ท าให้ผู้คนย้ายเข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ยิ่งเมื่อมีการเปิดด่านถาวรระหว่าง
ไทยกับมาเลเซียในเวลาต่อมายิ่งท าให้ผู้คนมีความหลากหลายและคึกคักมากยิ่งขึ้นในพ้ืนที่  
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4. ตลาดหน้าสถานีรถไฟ : อดีต และปัจจุบัน 

เมื่อทางรถไฟและสถานีรถไฟสร้างเสร็จมีที่ว่างระหว่างทางรถไฟ และที่ว่างในบริเวณสถานีรถไฟเป็นจ านวนมาก 
พ้ืนที่ดังกล่าวจึงได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นตลาดหน้าสถานีรถไฟ เป็นย่านการค้าที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยการขับเคลื่อน 
ของรถไฟ โดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานีรถไฟในจังหวัดสงขลา เป็นที่ต้ังของตลาดนัดขนาดใหญ่ มีสินค้าจากหลายพ้ืนที่มาขาย 
ส่งสินค้าจ านวนมากในอดีตจะเป็นสินค้าประเภท เครื่องอุปโภคและบริโภค เพราะแน่นอนว่าพ้ืนที่บุกเบิกที่เกิดขึ้นใหม่ตาม
แนวทางรถไฟส่วนใหญ่จะเป็น พ้ืนที่เขาและที่ราบลูกฟูก ซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกข้าว และสินค้าประมงจ าพวกปลา อาหาร
ทะเลที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิต ดังน้ันรถไฟ สถานีรถไฟจึงเป็นชุมทางเป็นการขนส่งที่ส าคัญในยุคน้ัน ตลาดรถไฟจึงเป็น
ศูนย์กลางที่ส าคัญของชุมชนในอดีต เป็นจุดรวมเป็นพ้ืนที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและให้เกิดการด ารงอยู่ได้ของชุมชน สินค้า
ส าคัญในทุกตลาดนัด ในอดีตจะประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารทะเลจ าพวกกะปิ เกลือ กุ้งหวาน ผลิตภัณฑ์จากกระจูด  
ขนมหวานชนิดต่างที่ผลิตจากน้ าตาลโตนดและแป้งข้าวในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ  

ซึ่งแน่นอนว่าสินค้าเหล่าน้ีจะมาจากสถานีต้นทาง ในเขตพัทลุงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากลุ่มพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา  
และจากสถานีรถไฟสงขลา และแม่ค้าที่มา ขายของจ าพวกน้ีก็จะซื้อสินค้า บริเวณพ้ืนที่ ที่มาขายเช่นจ าพวกผลไม้ จ าปาดะ
สะตอลูกเนียงมะพร้าว ขมิ้นซึ่งมีเพาะปลูกมากในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลูกฟูกและภูเขา เพ่ือน าไปขายต่อในสถานี ที่ตนผ่าน
มา ซึ่งชุมทางค้าขายหลักในยุคน้ันก็คือสถานีรถไฟหาดใหญ่ ซึ่งยังคงสภาพเป็นตลาดสดขนาดใหญ่อยู่ในปัจจุบันสถานีรถไฟใน
จังหวัดสงขลามีทั้งหมด 32 สถานีทั้งที่ยังคงใช้งานอยู่ตามปกติและเลิกใช้งานไปแล้วในปัจจุบัน พร้อมทั้งตลาดที่ยังด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปน้ี 

ในเขตอ าเภอควนเนียง 
4.1 สถานีรถไฟควนเนียง ตลาดควนเนียง เป็นตลาดขนาดใหญ่ของอ าเภอควนเนียงและพ้ืนที่ข้างเคียง และเป็นสถานที่

กระจายสินค้าสิ่งของต่าง ๆ ที่มาจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดสตูลด้วย สถานีรถไฟควนเนียงและตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟควน
เนียง จึงเป็นพ้ืนที่หน่ึงที่ส าคัญของจังหวัดสงขลาทั้งรองรับสินค้าและกระจายสินค้าต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สินค้าหลักของ
พ้ืนที่ดังกล่าวได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่มีร้านค้ามากมายหลายร้านวางขายอยู่บริเวณหน้าสถานี
รถไฟ และตลาดสดที่ขายทุกวันสินค้าจ าพวกข้าวสาร และอาหารแปรรูป อาหารสดจากพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ และจากพ้ืนที่
อ าเภอปากพะยูน ปัจจุบันยังคงสภาพความคึกคักและสินค้าที่หลากหลายอยู่เช่นเดิมและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมของพ้ืนที่ได้อย่างดีแหล่งหน่ึงของจังหวัดสงขลา 

4.2 สถานีบ้านเกาะใหญ่ ปัจจุบันยังคงเป็นสถานีรถไฟที่มีการใช้งานอยู่ตามปกติ ในอดีตเคยเป็นตลาดนัด และมีร้านค้า
หน้าสถานีรถไฟอยู่หลายร้าน แต่ในปัจจุบันการเดินทางทางรถยนต์ที่สะดวกและอยู่ใกล้ทั้งควนเนียงและหาดใหญ่ ท าให้ตลาด
หน้าสถานีรถไปเกาะใหญ่เลิกเป็นตลาดและร้านค้าก็ห่างหายไปเช่นกัน 

ในเขตอ าเภอบางกล่ า 
4.3 สถานีบางกล่ า สถานีรถไฟยังคงใช้ตามปกติ แต่ไม่มีตลาดหน้าสถานีรถไฟ ตลาดและชุมชนด้ังเดิมอยู่บริเวณริมคลอง

บางกล่ า และอยู่ไม่ไกลจากหาดใหญ่ผู้คนแถวน้ีจึงใช้รถไฟในการเดินทางเพ่ือเข้าไปซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ในตลาดหาดใหญ่ 
4.4 สถานีบ้านดินลาน มีลักษณะเช่นเดียวกับพ้ืนที่บางกล่ าที่ใกล้กับหาดใหญ่ผู้คนแถวน้ีจึงใช้รถไฟในการเดินทางเพ่ือเข้า

ไปซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ในตลาดหาดใหญ่ 
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ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
4.5 ชุมทางหาดใหญ่ จุดศูนย์กลางของการค้าขายและส่งต่อสินค้าจนถึงปัจจุบัน เป็นพ้ืนที่ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

จังหวัดสงขลาทั้งสินค้าและพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะขยายตัวออกมากและไกลจากตัวสถานีในปัจจุบัน แต่ตัวตลาดสดที่ปัจจุบัน
เรียกว่าตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่ ในอดีตอยู่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว แต่ตลาดยังคงความคึกคัด
อยู่จนถึงปัจจุบัน 

4.6 สถานีบ้านพรุ (เลิกใช้) บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เปิดขายทั้งวัน 
4.7 สถานีทุ่งลุง (เลิกใช้) บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เปิดขายทั้งวัน 
4.8 ป้ายหยุดรถตลาดหาดใหญ่ (เลิกใช้) บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เปิดขายทั้งวัน 
4.9 ป้ายหยุดรถคลองแห (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้เมืองหาดใหญ่ 
4.10 ป้ายหยุดรถคลองเปล (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้เมืองหาดใหญ่และตลาดนัดเกาะหมี 
4.11 ป้ายหยุดรถบ้านเกาะหมี (เลิกใช้) บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เปิดขายในวันพุธ และวัน

เสาร์เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ในปัจจุบัน 
4.12 สถานีเขาบันไดนาง (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้เมืองหาดใหญ่และตลาดนัดเกาะหมี 
4.13 ป้ายหยุดรถตลาดน้ าน้อย (เลิกใช้) ปัจจุบันไม่มีตลาดแล้ว ในอดีตเป็นตลาดขนาดใหญ่แหล่งหน่ึงของจังหวัดสงขลา 

รองรับชุมชนแหล่งเหมือแร่ดีบุก ใกล้เมืองหาดใหญ่และตลาดนัดเกาะหมี 
4.14 สถานีน้ าน้อย (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้เมืองหาดใหญ่และตลาดนัดเกาะหมี 
4.15 ป้ายหยุดรถบ้านกลางนา (เลิกใช้) ไม่มีตลาด 

ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 
4.16 สถานีควนหิน (เลิกใช้) บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เปิดขายเฉพาะวันอังคารและวันอาทิตย์ 
4.17 ป้ายหยุดรถตลาดพะวง (เลิกใช้) บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เปิดขายเฉพาะวันเสาร์ 
4.18 ที่หยุดรถน้ ากระจาย (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้กับตลาดนัดอื่น ๆ 
4.19 ป้ายหยุดรถบ้านบางดาน (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้กับตลาดนัดอื่น ๆ 
4.20 ป้ายหยุดรถวัดอุทัย (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้กับตลาดนัดอื่น ๆ 
4.21 สถานีสงขลา (เลิกใช้) บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เป็นตลาดขนาดใหญ่ สินค้ามากมาย เปิด

ขายในตอนเย็นทุกวันในบางส่วน และเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ในวันอาทิตย์ มีลักษณะเช่นเดียวกับตลาดนัดควนเนียง  
ในเขตอ าเภอสะเดา 

4.22 สถานีคลองแงะ บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เป็นตลาดขนาดใหญ่ สินค้ามากมาย เปิดขาย
ในตอนเย็นทุกวันในบางส่วน และเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ในวันเสาร์ 

4.23 สถานีคลองร า (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้กับตลาดนัดคลองแงะ 
4.24 สถานีท่าข่อย (เลิกใช้) ไม่มีตลาด ใกล้กับตลาดนัดปาดังเบซาร์ 
4.25 สถานีปาดังเบซาร์ บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ และย่านการค้าที่ส าคัญในปัจจุบัน 

ในเขตอ าเภอนาหม่อม 
4.26 สถานีรถไฟนาหม่อม บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เป็นตลาดขนาดใหญ่ สินค้ามากมาย เปิด

ขายในตอนเย็นทุกวันในบางส่วน และเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ในเย็นวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์ 
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ในเขตอ าเภอจะนะ 
4.27 สถานีควนมีด บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เป็นตลาดขนาดใหญ่ สินค้ามากมาย เปิดขายใน

วันเสาร์และวันพุธ 
4.28 สถานีจะนะ บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เป็นตลาดขนาดใหญ่ สินค้ามากมาย เปิดขายใน

ตอนเย็นทุกวันในบางส่วน และเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ในวันอาทิตย์ 
ในเขตอ าเภอเทพา 

4.29 สถานีท่าแมงลัก ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีตลาดนัดเป็นการถาวร 
4.30 สถานีเกาะสะบ้า ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีตลาดนัดเป็นการถาวร ใกล้กับตลาดนัดเทพาผู้คนส่วนใหญ่จึงเดินทางโดย

รถไฟไปซื้อขายสินค้าบริเวณตลาดนัดเทพา 
4.31 สถานีเทพา บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟยังคงสถานะเป็นตลาดอยู่ เป็นตลาดขนาดใหญ่ สินค้ามากมาย เปิดขายใน

ตอนเย็นทุกวันในบางส่วน และเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ในวันพุธและวันอาทิตย์ 
4.32 สถานีตาแปด ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นสถานีรถไฟสุดท้ายในเขตจังหวัดสงขลา ไม่มีตลาดนัดเป็นการถาวร ใกล้กับ

ตลาดนัดเทพาผู้คนส่วนใหญ่จึงเดินทางโดยรถไฟไปซื้อขายสินค้าบริเวณตลาดนัดเทพา 
โดยที่องค์ประกอบของตลาดนัดทั้งหมดจะมีลักษณะใกล้เคียงกันคือจะประกอบไปด้วยกลุ่มร้านค้าดังต่อไปน้ี กลุ่ม

แรก เป็นร้านค้าและสินค้าจะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านค้าถาวรบริเวณหน้าสถานีรถไฟเป็นที่ดินเอกชนนอกเขตรถไฟ จะมีสินค้าหลายชนิดด้วยกันวางขายซึ่งส่วนหน่ึงนอกจาก
สินค้าอุปโภคและบริโภคแล้วจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของอาชีพของผู้คนในบริเวณน้ันเช่นถ้าเป็นสถานีรถไฟควน
เนียงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพท าสวนยางพารา ถ้าเป็นสถานีรถไฟจะนะส่วนหน่ึงจะ
เกี่ยวข้องกับอาชีพประมง หัตถกรรมท ากรงนก ข้าวของเครื่องใช้ของพ่ีน้องชาวมุสลิม และถ้าหากเป็นสถานีรถไฟหาดใหญ่
ตลาดบริเวณน้ันจะเป็นศูนย์รวมของสินค้าทุกชนิดทุกประเภท กลุ่มที่ 2 จะเป็นสินค้าและผู้ค้ามาจากบริเวณคาบสมุทรสทิง
พระซึ่งสินค้าจะประกอบไปด้วยข้าว ผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลโตนด ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ าตาลโตนด แป้งและผลิตภัณฑ์จาก
ประมง ซึ่งได้แก ่กลุ่มขนมหวานนานาชนิด กุ้งแห้ง กุ้งหวาน ปลาแห้ง ปลาเค็ม ไข่เป็ด ไข่เค็ม ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในบริเวณ
ดังกล่าว ผู้ค้าในพ้ืนที่จะน าขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟหาดใหญ่บ้างสถานีรถไฟควนเนียงบ้างเพ่ือน ามาจ าหน่ายให้กับตลาดหน้า
สถานีรถไฟต่าง ๆ กลุ่มที่ 3 ได้แก่กลุ่มอาหารสดจากทะเล ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ทะเลในเขตอ าเภอจะนะ ที่โดยสารมากับรถไฟที่
ผ่านสถานีจะนะ และจากอ าเภอปากพะยูนที่โดยสารจากสถานีรถไฟควนเนียง กลุ่มที่ 4 ได้แก่สินค้าพ้ืนถิ่นของพ้ืนที่หน้าสถานี
รถไฟน้ัน ๆ ไม่ว่าจะเป็นพวกมะพร้าว ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่าเขาในพ้ืนที่บริเวณน้ัน ๆ ซึ่งคนที่น ามาจ าหน่ายก็ได้แก่ผู้คนใน
พ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายเสร็จก็จะซื้อสินค้าจากพ่อค้าและแม่ค้าจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือกลับไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคของตนเอง 
ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟทุกตลาดจะมีลักษณะเป็นเช่นน้ี ถึงแม้ว่าปัจจุบันการโดยสารโดยใช้รถไฟจะลดน้อยลงไปเพราะค้า
แม่ค้าและผู้จับจ่ายซื้อซื้อของในตลาดจะเดินทางโดยทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้น าของมาจากพ้ืนที่ของ
ตนเองโดยตรงแต่เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในลักษณะของผู้ขายเร่รับซื้อจากแหล่งผลิตและน ามาขายยังตลาดนัดในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟอีกต่อไปแต่กลุ่มสินค้ายังคงลักษณะเช่นเดิม 

ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ อดีตแม่ค้า 4 ท่านที่เคยเดินทางค้าขายตามตลาดนัดต่างๆ โดยทางรถไฟในเขตจังหวัด
สงขลาและพัทลุง ประกอบไปด้วย  

1. คุณยายสงบ  วุ่นสน อายุ 73 ปี ภูมิล าเนา ต.ห้วยลึก อ.ปากพยูน จ.พัทลุง 
2. คุณยายแจด  พรหมจิตร  85 ปี ภูมิล าเนา ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
3. ม๊ะรอเหม๊า  บูหะหมัด อายุ 65 ปี ภูมิล าเนา ซ.มุสลิม 6 ถนนสุขาภิบาล 1 อ.จะนะ จ.สงขลา 
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4. คุณแม่เหียบ  ช่วยนุกูล อายุ 70 ปี ภูมิล าเนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ทั้ง 4 ท่านให้ข้อมูลไปในทางเดียวกัน คือ ตนเองจะรับซื้อสินค้าที่มีในพ้ืนที่ของตนเอง เช่น ในเขตพัทลุงจะเป็นพวก

ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดทั้งน้ าผึ้งเหลว และขนม ปลาทั้งสดและแปรรูป ขึ้นจากสถานี โคกทรายในเขตจังหวัดพัทลุงมา
ขายตามตลาดนัด และขายในตลาดสดของเทศบาลนครหาดใหญ่ในปัจจุบัน อย่างยายสงบ ท่านพาข้าวสารไปขายไกลถึงตลาด
นัดหน้าสถานีรถไฟนาม่วง ขากลับก็จะซื้อผลไม้ ขนมในตลาดหาดใหญ่ ไปขายที่บ้านของตนเอง ตลาดนัดในพ้ืนที่ ส่วนท่าน 
อื่น ๆ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่จะไปหยุดเพียงแต่สถานีชุมทางหาดใหญ่เท่าน้ัน ยกเว้นคุณยายแจด ที่บางครั้งเลยไปถึงตลาด
ทุ่งลุง ตลาดคลองแงะ ตามล าดับ เพ่ือหาซื้อสินค้าบางอย่างพวกเสื้อผ้าจากทางมาเลเซียไปขายต่อในพ้ืนที่อีกทีห น่ึง  
เป็นความวุ่นวายในชีวิตวัยสาวของพวกท่าน เมื่อเวลาเปลี่ยนไป การคมนาคมทางรถ สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง  ๆ  ได้มากขึ้น  
การรวมตัวของผู้คนหน้าสถานีรถไฟจึงลดน้อยหายไปมีการตรวจตลาดนัดในพ้ืนที่ใหม่  ๆ  ที่รถเข้าถึงได้มากกว่าเกิด
ห้างสรรพสินค้า ท าให้ตลาดนัดบริเวณหน้าสถานีรถไฟ เงียบเหงา สินค้าต่าง ๆ ลดความหลากหลายผู้คน เข้าไปจับจ่ายใช้สอย
น้อยลง ซึ่งเป็นความเงียบเหงาความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอย่างหน่ึงของพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 1 : แสดงเส้นทางรถไฟในจังหวัดสงขลา 
ที่มา : www.Rotfaithai.com สืบค้น 20 มิถุนายน 2561 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
www.Rotfaithai.com แผนที่เส้นทางรถไฟในจังหวัดสงขลา สืบค้น 20 มิถุนายน 2561 
นางสงบ  วุ่นสน อายุ 73 ปี ภูมิล าเนา ต.ห้วยลึก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง สัมภาษณ์โดย สิทธิพร ศรีผ่อง 15 เมษายน 2561 
นางแจด  พรหมจิตร  85 ปี ภูมิล าเนา ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา สัมภาษณ์โดย สิทธิพร ศรีผ่อง 23 มีนาคม 2561 
นางม๊ะรอเหม๊า  บูหะหมัด อายุ 65 ปี ภูมิล าเนา ซ.มุสลิม 6 ถนนสุขาภิบาล 1 อ.จะนะ จ.สงขลา สัมภาษณ์โดยสิทธิพร ศรีผ่อง 

23 พฤศจิกายน 2560 
นางเหียบ  ช่วยนุกูล อายุ 70 ปี ภูมิล าเนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สัมภาษณ์โดยสิทธิพร ศรีผ่อง 27 สิงหาคม 2560 

 


