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This research examines land use changes in the Mahakan community from
1959 to 2018, the impact of government intervention on these areas, and the way of life
after moving out of the Mahakan community. This study researched both primary and
secondary documents. In addition, evidence, maps, photos and interview information
were also examined. The results revealed that the Mahakan community is located in a
suburb of Chan Phra Nakhon, which was established in the early Rattanakosin period
and continued until when there were significant changes in terms of land use, which
marked the beginning of the use of the Mahakan community. This was due to the fact
that the government of Field Marshal Sarit Thanarat had purchased the land with the
intention of building a public park as a new tourist attraction in Bangkok. Since then, the
main unit responsible for overseeing the park building project has been continuously
used by the Mahakan community area through various important projects, such as the
Rattanakosin Project in 1982 and the issuance of a land decree in 1992. This has led
twenty-six years of conflict between the villagers and the authorities. The struggle to
protect the Mahakan community of villagers ended in 2561 and marked the end of an
era for the residents and the beginning of the use of this area of as a public city park
being displaced, their way of life. After moving out of the community, the villagers were
affected in terms of areas, ways of life and people. However, not everyone has
abandoned the area, while others have adapted to living in a new place.

Keyword : Land use Chan Phra Nakorn community Mahakan community Park

ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์เล่มนี ้สาเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี โดยได้ รับคาแนะนาและความช่วยเหลือจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ ให้ คาแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจยั นอกจากนี ้ยังดูแลและเอาใจใส่ด้วยการรับฟั งข้ อคิดเห็นต่างๆ รวมทัง้
ตรวจงานที่ ผ้ ู วิ จั ย ส่ ง ไปอย่ า งรวดเร็ ว และละเอี ย ดรอบคอบ ขอขอบคุ ณ เป็ นอย่ า งสู ง และ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา นิพทั ธ์สขุ กิจ อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการสอบปากเปล่าปริ ญ ญานิพ นธ์ ที่ ให้
คาแนะน าในการปรับ ปรุ งงานวิจัยให้ ออกมาสมบูรณ์ ยิ่งขึน้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ทุกท่านของ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์ ที่ให้ ความช่วยเหลือและคาแนะนาด้ านแหล่งที่มาของข้ อมูล ต่างๆ
ได้ เป็ นอย่างดี
สุดท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณครอบครัวที่น่ารัก โดยเฉพาะคุณแม่และคุณยายที่คอยรับ
ฟั งปั ญหาและให้ กาลังใจเสมอมา ขอขอบคุณนางสาวสวรรยา มงคลวรเดช เพื่อนร่วมชันเรื
้ ่ อนที่ให้
คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการทาปริ ญญานิพนธ์ และขอขอบคุณกาลังใจที่ดีจากคนรอบข้ าง
บุคคลที่กล่าวมานีม้ ีส่วนทาให้ ปริ ญญานิพนธ์ เล่มนีป้ ระสบความสาเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี หากมีความ
ผิดพลาดประการใด ผู้วิจยั ขออภัยมา ณ ที่นี ้

เครื อมาศ มารอด

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ช
สารบัญภาพ .........................................................................................................................ญ
บทที่ 1 บทนา....................................................................................................................... 11
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจยั ..................................................................... 11
1.2 จุดมุง่ หมายของการศึกษาวิจยั .................................................................................... 17
1.3 ความสาคัญของการศึกษาวิจยั ................................................................................... 17
1.4 ขอบเขตการวิจยั ........................................................................................................ 17
1.5 วิธีการศึกษาค้ นคว้ า ................................................................................................... 17
1.6 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ................................................................................... 18
1.6.1 งานด้ านประวัติความเป็ นมาและการอนุรักษ์ชมุ ชนป้อมมหากาฬ ........................ 18
1.6.2 งานด้ านแนวทางในอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณป้อมมหากาฬและพื ้นที่อื่นๆ โดย
รัฐบาล ............................................................................................................ 21
1.6.3 งานด้ านความขัดแย้ งระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนป้อมมหากาฬ................. 23
1.6.4 งานเกี่ยวกับแนวทางการจัดสร้ างสวนสาธารณะ ................................................. 25
1.7 แหล่งที่มาของข้ อมูล .................................................................................................. 26
บทที่ 2 ความเป็ นมาของชุมชนป้อมมหากาฬ ......................................................................... 27
2.1 ป้อมมหากาฬ : ความเป็ นมาและความสาคัญ ............................................................. 27
2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬ ................................................... 30

ซ
2.2.1 ช่วงแรก : ชุมชนชานพระนครสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ....................................... 30
2.2.2 ช่วงที่สอง : ย่านศิลปวัฒนธรรมและแหล่งที่พกั อาศัยของข้ าราชการ .................... 34
2.2.3 ช่วงที่สาม : ถนนราชดาเนินกับการเป็ นพื ้นที่ทางเศรษฐกิจและการบุกรุกที่ดนิ ใน
ทศวรรษ 2480 - 2500...................................................................................... 40
2.3 สรุป .......................................................................................................................... 43
บทที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561 ......................... 45
3.1 แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานและสร้ างสวนสาธารณะ พ.ศ. 2502 กับผลกระทบต่อ
ชุมชนป้อมมหากาฬ ................................................................................................... 45
3.1.1 แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ แบบมุง่ เน้ นความสาคัญของ
สถาบันมหากษัตริย์ .......................................................................................... 45
3.1.2 กางวางผังเมืองรวมเพื่อแก้ ไขชุมชนแออัดในเกาะรัตนโกสินทร์ ............................. 52
3.1.3 การอนุรักษ์เพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ............................................ 54
3.2 แผนการดาเนินงานเพื่อจัดสร้ างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ........................................ 56
3.2.1 โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 ................................................................. 56
3.2.2 แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2537 ...................... 59
3.3 การดาเนินงานของกรุงเทพมหานครและการต่อสู้ของชาวบ้ าน ...................................... 63
3.3.1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชุมชนป้อมมหากาฬตังแต่
้ พ.ศ. 2502 - 2546 ..................... 63
3.3.2 ชุมชนป้อมมหากาฬตังแต่
้ พ.ศ. 2547 ................................................................ 67
3.3.3 การต่อสู้ของคนในชุมชนป้อมมหากาฬระยะสุดท้ าย พ.ศ. 2560 .......................... 69
3.4 สรุป .......................................................................................................................... 72
บทที่ 4 ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับชุมชนป้อมมหากาฬจากการถูกไล่รือ้ .......................................... 74
4.1 ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับชุมชนป้อมมหากาฬจากการถูกไล่รือ้ .......................................... 74
4.1.1 ด้ านพื ้นที่ ......................................................................................................... 74
4.1.2 ด้ านวิถีชีวิต ...................................................................................................... 85

ฌ
4.1.3 ด้ านผู้คน ......................................................................................................... 88
4.2 ความแตกต่างระหว่างชุมชนหลังวัดราชนัดดากับชุมชนป้อมมหากาฬที่สง่ ผลต่อการคงอยู่
และการหายไปของชุมชนโบราณในเกาะรัตนโกสินทร์ .................................................. 92
4.2.1 ประวัติความเป็ นมาของชุมชนหลังวัดราชนัดดา ................................................. 92
4.2.2 ความแตกต่างระหว่างชุมชนหลังวัดราชนัดดากับชุมชนป้อมมหากาฬที่สง่ ผลต่อการ
คงอยูแ่ ละการหายไปของชุมชนโบราณในเกาะรัตนโกสินทร์ ................................ 95
4.3 สรุป .......................................................................................................................... 98
บทที่ 5 บทสรุป .................................................................................................................... 99
บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 106
ประวัตผิ ้ เู ขียน..................................................................................................................... 116

สารบัญภาพ
ภาพประกอบ 1 ป้อมมหากาฬ .............................................................................................. 29
ภาพประกอบ 2 วิถีชีวิตริมคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) ของชุมชนป้อมมหากาฬ .................... 33
ภาพประกอบ 3 แผนที่คลองโอ่งอ่างและสถานที่สาคัญ ........................................................... 33
ภาพประกอบ 4 โรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมไทย ........................................................................ 51
ภาพประกอบ 5 แผนการจัดสร้ างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ................................................ 62
ภาพประกอบ 6 บ้ านเลขที่ 97 บ้ านไม้ โบราณเรื อนไทยเดิมใต้ ถนุ สูง สมัยก่อนรัชกาลที่ 5 ........... 76
ภาพประกอบ 7 บ้ านเลขที่ 125 บ้ านไม้ โบราณเรื อไทยอิทธิพลตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5 - 7 ...... 77
ภาพประกอบ 8 บ้ านเลขที่ 99 ในชุมชนป้อมมหากาฬ ขณะที่เจ้ าหน้ าที่และชาวบ้ านกาลังรื อ้ ถอน
........................................................................................................................................... 78
ภาพประกอบ 9 สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ......................................................................... 85
ภาพประกอบ 10 การปั น้ เศียรพ่อแก่ ...................................................................................... 87

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหาการวิจัย
พื น้ ที่ ส วนสาธารณะป้อมมหากาฬที่ พ บเห็น ในปั จ จุบัน เดิม เป็ น ที่ ตงั ้ ของ ชุ ม ชนป้ อ ม
มหากาฬ ชุมชนโบราณที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และมีพฒ
ั นาการสืบเนื่องมาตังแต่
้ กรุ ง
รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น โดยตัง้ อยู่บ ริ เวณป้ อ มมหากาฬและก าแพงเมื อ งที่ ส ร้ างขึ น้ ในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 – 2352) ซึ่งเป็ นช่วงแรกของการ
สถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นราชธานี ของสยาม พระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ เกณฑ์ ช าวลาวเมื อง
เวียงจันทน์ ตลอดจนชาวลาวริ มฝั่ งแม่น ้าโขงฟากตะวันตก 5,000 คน เข้ ามาขุดราก1กาแพงรอบ
พระนครและสร้ างป้อมไว้ เป็ นระยะห่างกัน 10 เส้ น (400 เมตร) บ้ าง ไม่ถึง 10 เส้ นบ้ าง รอบพระ
นคร2เพื่อป้องกันข้ าศึกมีจานวนทังหมด
้
14 แห่ง ประกอบไปด้ วย ป้อมพระสุเมรุ ป้อมยุคลธร ป้อม
มหากาฬ ป้อมมหาปราบ ป้อมหมูทลวง ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจักรเพชร ป้อมผีเสือ้
ป้อมมหาฤกษ์ ป้อมมหายักษ์ ป้อมพระจันทร์ ป้อมพระอาทิตย์ และป้อมอิสินธร3
พื ้นที่บริ เวณป้อมมหากาฬและกาแพงเมื องถูกใช้ เป็ นหน้ าด่านป้องกันข้ าศึกที่จะยกทัพมา
ทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ พื ้นที่ระหว่างคลองและกาแพงเมืองดังกล่าวเรี ยกว่า ชานพระนคร ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นพืน้ ที่ค่อนข้ างกว้ างและสะดวกในการคมนาคม 4 สภาพพืน้ ที่ในระยะแรกสร้ างป้อม
และกาแพงเมืองปกคลุมไปด้ วยป่ ารกร้ างยังไม่มีผ้ คู นเข้ ามาอยู่อาศัย โดยผู้คนส่วนใหญ่เริ่มเข้ ามา
สร้ างบ้ านเรื อน ณ บริ เวณด้ านนอกของแนวกาแพงป้อมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2367 – 2394) เนื่ องจากพระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ เกณฑ์ ไพร่ พ ลมาสร้ างวัดราช
นัดดาและพระราชทานที่ดินจานวนหนึ่งบริ เวณป้อมมหากาฬให้ กับข้ าราชบริ พารที่ถวายงานแด่
พระองค์เพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ คู นเข้ ามาใช้ พื ้นที่สร้ างบ้ านเรื อนนับตังแต่
้
นันเป็
้ นต้ นมา ชุมชนป้อมมหากาฬจึงเริ่ มก่อตัวขึ ้นอย่างช้ าๆ ทาให้ พื ้นที่เดิมที่เคยรกร้ า งเปลี่ยนเป็ น
1

คือ การขุดหลุม และนาท่อนไม้ ท่อนซุงไปขัดเป็ นแพแล้ วเททรายหรื อขี ้เถ้ าแบบละเอียดๆ อัดให้ แน่น
เพื่อทาเป็ นรากฐานของสิ่งก่อสร้ าง จากนันค่
้ อยก่ออิฐถือปูนขึ ้นไปเป็ นอาคาร กาแพง และปราสาท ซึ่งท่อนซุง
ท่อนไม้ นี ้เรี ยกว่า ฐาน เช่น รากเจดีย์ รากอุโบสถ รากกาแพง เป็ นต้ น
2
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค). (2531). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รชั กาลที ่ 1. หน้ า
64.
3
กรมศิลปากร. (2525ก). จดหมายเหตุการณ์อนุรกั ษ์ กรุงรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 168.
4
ปราณี กลา่ ส้ ม. (2552). ย่านเก่าในกรุงเทพฯ เล่ม 2. หน้ า 231.

12
ชุมชนชานพระนครที่ผ้ คู นส่วนใหญ่จะสร้ างบ้ านเรื อนอยู่ริมคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่างและคลอง
บางลาพู) ซึ่งเป็ นคลองที่ตดั ผ่าน จากสภาพที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมสาหรับการเป็ นชุมทางนา้ ส่งผลให้
พื ้นที่บริ เวณชุมชนป้อมมหากาฬมีเรื อสินค้ าจากต่างเมืองในแถบลุ่มแม่น ้าภาคกลางบรรทุกสินค้ า
จาพวกข้ าวและเครื่ องปั น้ ดินเผาเข้ ามาค้ าขาย นอกจากนี ้ ยังมีเรื อของชาวบ้ านละแวกนันน
้ าสินค้ า
จาพวกข้ าว ปลา และผลไม้ ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนซื ้อขายกันภายหลังพื ้นที่บริ เวณนี ้เรี ยกว่า ท่าเรื อ
สะพานผ่านฟ้ า 5 ต่อ มาพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 – 2411) ได้ โปรด
เกล้ าฯ ให้ ขุด คลองคูเมื อ งเพิ่ ม เติม คื อ คลองผดุง กรุ ง เกษม ส่ง ผลให้ พื น้ ที่ บ ริ เวณ ชุม ชนป้อ ม
มหากาฬซึ่งเคยเป็ นชุมทางน ้าที่คึกคักในอดีตกลายสภาพเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางน ้าและ
ตลาดการค้ าขนาดใหญ่ขึ ้นจากเดิม ประกอบกับการจัดงานภูเขาทองในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้
วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กลายเป็ นศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่ของพระนคร ผู้คนต่างเดินทางมาอย่าง
คึกคัก ด้ วยเหตุนีท้ าให้ ชุมชนป้อมมหากาฬซึ่งอยู่ติดกับบริ เวณวัดสระเกศและคลองรอบกรุงเกิด
การขยายตัวตามไปด้ วย
แม้ ว่าชุมชนป้อมมหากาฬจะขยายตัวอย่างคึกคักจากการเป็ นชุมทางน ้าที่สาคัญของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ แต่ต่อมาพื ้นที่บริ เวณแนวกาแพงเมืองและป้อมมหากาฬกลับถูกลดความสาคัญลง
เนื่ อ งจากเมื่ อ บ้ า นเมื อ งขยายตัว ขึ น้ ป้ อ มมหากาฬจึ ง ไม่ ไ ด้ เป็ นป้ อ มชานพระนครอี ก ต่ อ ไป
ความสาคัญ ทางด้ านการทหารจึงหมดลง นอกจากนี ้ การที่สยามได้ รับอิทธิพลตะวันตกที่เข้ ามา
อย่ า งต่อ เนื่ อ งในรั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 – 2453) ซึ่ ง
บ้ านเมื อ งได้ รั บ การพั ฒ นาให้ ทั น สมั ย ใหม่ ใ นหลายด้ านหนึ่ ง ในนั น้ คื อ ด้ านการทหารที่ มี
ประสิทธิ ภาพแบบตะวันตก พระองค์ได้ รับแนวคิดการใช้ ยุทธวิธีที่ทันสมัยและการสงครามแบบ
ใหม่มาจากยุโรป ส่งผลให้ อ่เู รื อ ตึกดิน และป้อมแบบเก่าไม่จาเป็ นอีกต่อไป 6 ในช่วงเวลาเดียวกันนี ้
พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ กล่าวคื อพื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ
เปลี่ยนจากการเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางน ้าที่มีคลองหลายสายไหลผ่านสู่การเป็ นชุมชนที่
ถูกปิ ดล้ อมด้ วยกาแพงเมือง ถนน และแม่น ้าที่ถูกลดความสาคัญลง เนื่องจากมี การตัดถนนราช
ดาเนินกลางผ่านชุมชนป้อมมหากาฬทางทิศเหนือ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมี การตัดถนน
สายต่างๆ ในกรุ งเทพมหานครเป็ น จานวนมาก ทาให้ การสัญจรบริ เวณนีเ้ ปลี่ยนเป็ นทางบกเป็ น
5

(โปรดดู) ชาตรี ประกิตนนทการ. (2549). โครงการวิ จยั เพือ่ จัดทาแผนแม่บทเพือ่ การอนุรกั ษ์ และ
พัฒนาชุมชนบ้านไม้โบราณ "ป้อมมหากาฬ". หน้ า 3/4.
6
(โปรดดู) ธนภน วัฒนกุล. (2550). การเมื องเรื ่องพืน้ ที ่ : พลวัตทางสังคมของชุมชน (กรณีศึกษา :
ชุมชนป้อมมหากาฬ). หน้ า 142-143.

13
หลัก ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตริ มคลองของชุมชนป้อมมหากาฬเป็ นอย่างมาก จากคลองที่เป็ นเสมือน
หน้ าบ้ านกลายเป็ นหลังบ้ านเมื่อคนในชุมชนให้ ความสาคัญกับถนนมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม คลอง
รอบกรุงยังคงถูกใช้ เป็ นเส้ นทางสาคัญในการสัญจรของบรรดาเจ้ านายในโอกาสต่างๆ ปรากฏชัด
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468) บริ เวณหลังป้อมมหากาฬ
ได้ มีการสร้ างอาคารท่าเรื อขึน้ ใน พ.ศ. 2458 โดยปลัดพระยาญาณประกาศ (เลื่อน สุพศิริวฒ
ั น์)
ปลัดทูลฉลองกระทรวงเกษตราธิการ ท่าเรื อแห่งนี ้ใช้ เป็ นต้ นทางสาหรับเจ้ านายและข้ าราชการที่
เดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระศรี สวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุฉาเจ้ า ซึ่งทรงย้ ายไปประทับ
ที่วงั สระปทุม ริ มคลองแสนแสบตังแต่
้ พ.ศ. 2459 นอกจากนี ้ ยังมีเรื่ องเล่าว่าอาคารท่าเรื อแห่งนี ย้ งั
ใช้ เป็ นที่ประทับของเจ้ านายที่เสด็จมาทอดพระเนตรการเล่นสักวาในคลองโอ่งอ่าง ซึ่งนิยมเล่นกัน
ในช่วงงานภูเขาทอง7
ชุม ชนป้อมมหากาฬที่มี ความเป็ นมาตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นและก่อตัวขึน้ เป็ น
ชุมชนริมคลองรอบกรุงดารงอยู่เรื่ อยมาจนกระทัง่ สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502 2506) ได้ เกิดความเปลี่ ยนแปลงด้ านพื น้ ที่ครัง้ สาคัญ ของชุม ชนป้อมมหากาฬ โดยรองประธาน
ชุมชนป้อมมหากาฬให้ สมั ภาษณ์ความว่า
“…จุดเริ่ มต้นของความเปลี ่ยนแปลงจริ งๆ มี มานแล้ว ตัง้ แต่ พ.ศ. 2502 รัฐบาลของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศเวนคื นที ่ดินเพื ่อการอนุรักษ์ ตอนแรกชาวบ้านก็ยงั ไม่ เชื ่อ จนกระทัง่
กรุงเทพมหานครเข้าซื ้อที ่ดินจาก 21 แปลง ได้ไปประมาณ 10 เหลื ออี ก 11 แปลง เป็ นที ่ของวัด
ของขุนนางซึ่งเขาไม่ขาย เขา (กทม.) เลยมาเวนคืนปี 2535…” 8
ชาวชุมชนป้อมมหากาฬถื อว่ าช่วงเวลาดังกล่าว (พ.ศ. 2502) เป็ นจุดเริ่ มต้ นของความ
เปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬ เนื่องจากกรุงเทพมหานครหันมาให้ ความสาคัญ
กับพื น้ ที่ บ ริ เวณชุม ชน โดยการจัดซื อ้ ที่ ดิน เพื่ อสร้ างสวนสาธารณะและส่งเสริ ม ให้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ซึง่ ปรากฏว่ามีชาวบ้ านบางส่วนยินยอมขายที่ดนิ และ
ย้ ายออกจากชุมชน เหลือเพียงที่ดินบางส่วนที่เจ้ าของที่ไม่ยินยอมขายและปล่อยให้ ชาวบ้ านคน
อื่นๆ เช่าอยู่อาศัย นอกจากนี ้ นับตังแต่
้ ประเทศไทยได้ ประกาศใช้ แผนพัฒ นาทางเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ วของกรุงเทพมหานครได้ ดึงดูด
ผู้ค นจากต่า งจัง หวัด โยกย้ า ยเข้ า มาเป็ นแรงงานในพื น้ ที่ เมื อ งหลวง เช่น เดี ย วกับ ชุม ชนป้อ ม
7

ปราณี กลา่ ส้ ม. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 238.
พรเทพ บูรณบุรีเดช. (2561, 1 พฤศจิกายน). สัมภาษณ์โดย เครื อมาศ มารอด ที่ สหกรณ์เคหสถาน
กัลยาณมิตร เขตบางซื่อ.
8
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มหากาฬที่เริ่ มมีผ้ คู นต่างถิ่นเข้ ามาอยู่อาศัยในชุมชนมากขึน้ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ าน
พื น้ ที่ ของชุม ชนป้อมมหากาฬอี กครั ง้ โดยเฉพาะหลัง เหตุก ารณ์ ไฟไหม้ ค รั ง้ ใหญ่ ในชุม ชนเมื่ อ
ประมาณ พ.ศ. 2511 - 2513 ซึ่งเกิดจากดอกไม้ เพลิง ทาให้ สิ่งปลูกสร้ างอาคารขนาดเล็กภายใน
พื น้ ที่ซึ่งมี ลักษณะเป็ นบ้ านเช่ามี จานวนเพิ่ม มากขึน้ นอกจากนี ้ ยัง เกิดความเปลี่ยนแปลงด้ าน
ประชากรที่อยู่อาศัยภายในชุมชน กล่าวคือผู้อยู่อาศัยดังเดิ
้ มถูกแทนที่ด้วยคนกลุม่ ใหม่ที่อพยพมา
จากต่างจังหวัด ต่อมาใน พ.ศ. 2515 รัฐบาลมีแนวคิดที่จะใช้ พื ้นที่บริ เวณชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อ
จัดสร้ างสวนสาธารณะ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าป้อมมหากาฬเป็ นพื ้นที่สาคัญแห่งหนึ่งของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ดังจะเห็นได้ จากสภาพที่ตงของป้
ั้
อมมหากาฬที่เป็ นจุดเด่น ตังอยู
้ ่ริมถนนราชดาเนิน
ซึง่ เป็ นเส้ นทางสายสาคัญในการเสด็จพระราชดาเนินของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
เป็ นเส้ นทางที่ใช้ ต้อนรับการมาเยือนของแขกบ้ านแขกเมืองและราชอาคันตุกะอยูเ่ สมอ
ด้ วยเหตุนี ้ รั ฐ บาลจึงด าเนิ น การจัด ซื อ้ ที่ ดิน ส่วนที่ เหลื อ บริ เวณหลังป้อ มมหากาฬเพื่ อ
ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์และเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ โบราณสถานและสถาปั ตยกรรมของไทยให้ เป็ น
เกี ยรติประวัติของประเทศชาติ ดังนัน้ รัฐบาลจึง ได้ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการจัดซือ้ ที่ดิน
บริ เวณหลังป้อมมหากาฬขึ ้น และเริ่ มดาเนินการใน พ.ศ. 2516 การซื ้อที่ดินในพื ้นที่ปอ้ มมหากาฬ
ทาให้ ชุมชนป้อมมหากาฬมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กล่าวคือบ้ านเรื อน
ขนาดใหญ่ หลายหลังกลายเป็ นบ้ านที่ไร้ ผ้ อู ยู่อาศัย เนื่องจากคนกลุ่มนี ้ได้ ขายที่ดินให้ กับรัฐบาล
และย้ ายที่อยู่อาศัยไป ทาให้ พื ้นที่ดงั กล่าวกลายเป็ นพื ้นที่สาหรับกลุ่มใหม่และชาวบ้ านคนอื่นๆ ใน
ชุม ชนขยับ ขยายเข้ า มาสร้ างบ้ านในที่ ดิน ส่วนนี ้ สภาพพื น้ ที่ นับ จากนัน้ เป็ น ต้ น มาเริ่ ม มี ค วาม
หนาแน่นขึ ้นตามลาดับและกลายสภาพเป็ นชุมชนแออัดหรื อสลัมตามนิยามของรัฐบาล อาจกล่าว
ได้ ว่า พื น้ ที่ ชุม ชนป้อ มมหากาฬได้ ก ลายเป็ น พื น้ ที่ เช่ าอาศัย ของคนมี รายได้ น้ อ ยนับ ตัง้ แต่นัน้
เป็ นต้ นมา9 การอพยพเข้ ามาของคนกลุ่มใหม่ในชุมชนป้อมมหากาฬ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกลุ่ม
อาชี พ ใหม่ ที่ เ ข้ ามาแทนที่ ก ลุ่ ม อาชี พ ดั ง้ เดิ ม คื อ การท าเครื่ อ งดนตรี ไ ทยที่ เกิ ด ขึ น้ ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โดยหลายอาชีพได้ กลายมาเป็ นเอกลักษณ์ สาคัญของ
ชุมชนป้อมมหากาฬ ได้ แก่ การปัน้ ฤาษีดนิ เผา การทากรงนกเขา และการหลอมทอง เป็ นต้ น10
โครงการปรับปรุงพื ้นที่บริ เวณป้อมมหากาฬให้ เป็ นสวนสาธารณะดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง
และปรากฏเด่นชัดมากขึน้ จากการจัดทา “โครงการกรุ งรัตนโกสินทร์ ” โครงการดังกล่าวเกิดขึน้
เนื่องจากใน พ.ศ. 2525 กรุงรัตนโกสินทร์ จะครบรอบ 200 ปี แห่งการเป็ นราชธานีของสยาม รัฐบาล
9

ธนภน วัฒนกุล. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 164 - 166.
10
ชาตรี ประกิตนนทการ. (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 3/7.
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จึงได้ ตระหนักถึงความส าคัญ ในการอนุรักษ์ และบูรณะฟื ้นฟูโบราณสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โบราณสถานทังในและนอกเกาะรั
้
ตนโกสินทร์ ซึ่งบางส่วนทรุ ดโทรมลงอย่างเห็นได้ ชดั โดยรัฐบาล
ได้ จดั ตังคณะกรรมการกรุ
้
งรัตนโกสินทร์ ขึ ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 เพื่อดูแลโครงการ
และเป็ นหน่วยงานในการดูแลภาพรวมของการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ตอ่ ไปในอนาคต
รัฐ บาลมี แนวคิดที่ จะจัดทาโครงการอนุรักษ์ และพัฒ นากรุ งรั ตนโกสินทร์ จานวน 20 โครงการ11
ซึ่งแผนงานหลัก คือ การจัดระเบียบกรุงเทพมหานครให้ เป็ นเมืองที่สวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
รวมไปถึงการจัดระเบี ยบย่านต่างๆ ให้ มี ความชัดเจนเพื่ อพัฒ นาเมื องและผั งเมื อง หนึ่ง ใน 20
โครงการที่รัฐบาลวางแผนจะจัดทาขึ ้น คือ การอนุรักษ์ และพัฒนาพื ้นที่บริ เวณชานกาแพงพระนคร
ป้อมมหากาฬ เปิ ดเป็ นพื ้นที่สีเขียวและจัดทาเป็ นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อ การรื อ้ ถอนชุมชนป้อมมหากาฬมากนัก
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาและดาเนินการตามแผนงานของโครงการ
จนกระทั่ง ใน พ.ศ. 2535 รัฐ บาลได้ ออกกฤษฎี กาเวนคืนที่ ดินบริ เวณชานกาแพงพระนครป้อม
มหากาฬทังหมด
้
นามาสู่การเร่งรัดจัดซื ้อที่ดนิ ภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ซึง่ แผนงานดังกล่าวของ
รัฐบาลถื อเป็ นจุดเปลี่ยนครัง้ สาคัญ ที่ทาให้ ชุมชนป้อมมหากาฬเกิดความเปลี่ ยนแปลงไปอย่าง
สิ น้ เชิ ง กล่ า วคื อ พื น้ ที่ ชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬได้ กลายเป็ นพื น้ ที่ แ ห่ ง ความขั ด แย้ งระหว่ า ง
กรุ งเทพมหานครที่ต้องการใช้ พืน้ ที่ดงั กล่ าวเพื่อสร้ างประโยชน์ให้ แก่สาธารณะชนกับชาวชุมชน
ป้อมมหากาฬที่ต้องการรักษาชุมชนโบราณแห่งนี ้ไว้ ให้ คงอยูส่ ืบไป
การด าเนิ น การตามโครงการฯ ของรั ฐ บาลเกิ ด ขึ น้ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยใน พ.ศ. 2536
กรุงเทพมหานครได้ แต่งตังคณะท
้
างานเข้ ารื อ้ ถอนชุมชนป้อมมหากาฬ12 ชาวบ้ านพยายามต่อต้ าน
โดยมี กลุ่ม นักวิช าการ อาจารย์ และนักศึกษาที่ ไม่เห็นด้ วยกับการไล่รือ้ ชุม ชนเข้ ามาช่วยเหลื อ
ซึง่ ปรากฏในรูปแบบการต่อสู้ในทางกฎหมายและการปรับตัวให้ อยู่ร่วมกับโบราณสถาน พร้ อมกับ
ยื่นข้ อเสนอต่างๆ แต่ก็เป็ นผลเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ ความขัดแย้ งระหว่างชาวชุมชนป้อมมหากาฬ
กับกรุ งเทพมหานครดาเนินเรื่ อยมาจนกระทั่ ง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็ นระยะสุดท้ ายของการต่อสู้ของ
ชาวบ้ าน ในช่วงเวลาดังกล่าวชาวบ้ านได้ แบ่งแยกออกเป็ น 2 กลุ่ม เนื่ องจากชาวบ้ านกลุ่ม แรก
ยินยอมรับข้ อเสนอเรื่ องการจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครพร้ อมกับย้ ายออกจาก
ชุมชนป้อมมหากาฬไปพักอาศัยชั่วคราวที่ ชุมชนบ้ านอิ่ม ใจ สานักงานการประปาสาขาแม้ นศรี
11

(โปรดดู) สานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้ อม; และ บริ ษัทซินครอบกรุ๊ป. (2540). แผนแม่บทเพือ่
การอนุรกั ษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 49-50.
12
ธนภน วัฒนกุล. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 180.
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เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย ในเดือนตุลาคมปี เดียวกัน ส่วนชาวบ้ านที่เหลืออยู่ยงั คงได้ รับแรงกดดัน
จากทัง้ ชาวบ้ า นที่ ย้ า ยออกไปและรั ฐ บาลที่ ส่ง กองอ านวยการรั ก ษาความมั่น คงภายในของ
กรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เข้ ามาเฝ้าตรวจตราชุมชนอย่างใกล้ ชิด ประกอบกับความเหนื่อย
ล้ าจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานถึง 26 ปี 13 ทาให้ ท้ายที่สุดแล้ ว ชาวบ้ านกลุ่มสุดท้ ายยินยอมออก
จากชุมชนป้อมมหากาฬในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ถื อเป็ นการปิ ดตัวลงอย่างสมบูรณ์ ของ
ชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬและเป็ นจุ ด สิ น้ สุ ด ของการใช้ พื น้ ที่ ข องชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬอี ก ด้ วย
โดยชาวบ้ านที่ย้ายออกได้ ไปขอพักอาศัยชัว่ คราวอยู่กับชุมชนกัลยาณมิตร เขตบางซื่อ เพื่อรอการ
สร้ างบ้ านแห่งใหม่บริ เวณพุทธมณฑลสาย 2 จังหวัดนครปฐม ซึ่งหลังจากย้ ายออกจากชุมชนป้อม
มหากาฬที่เคยเป็ นบ้ านที่อยู่อาศัยมานานหลายชัว่ อายุคน ได้ ส่งผลกระทบทังด้
้ านจิตใจที่รักและ
ผูกพันกับชุมชนป้อมมหากาฬ ด้ านวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการย้ ายที่อยู่ ด้ านอาชีพ และด้ าน
การศึกษาของเด็กในชุมชน อย่างไรก็ตาม ชาวบ้ านได้ ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มในชุมชนเพื่อสร้ าง
บ้ านพักอาศัยแห่งใหม่ โดยได้ รับความช่วยเหลือบางส่วนจากกรุงเทพมหานคร ส่วนบริ เวณชุมชน
ป้อมมหากาฬเดิม กรุงเทพมหานครได้ เข้ ามาใช้ พื ้นที่ตอ่ จากชุมชนเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์เป็ น
สวนสาธารณะซึ่งแล้ วเสร็ จและเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 256114 แม้ ว่า
พื ้นที่บริ เวณป้อมมหากาฬจะถูกใช้ เพื่อสาธารณะประโยชน์ แต่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬที่สร้ าง
ขึ ้นโดยกรุ งเทพมหานครได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์ จากสังคมอย่างมากในเรื่ องความไม่เหมาะสม
ด้ านสถานที่ เช่น พืน้ ที่มี กาแพงหนาทึบและแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพออาจจะนามาซึ่งปั ญหา
อาชญากรรมและแหล่ ง มั่ว สุม ยาเสพติ ด เก้ าอี แ้ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกยัง มี จ านวนน้ อ ย
ประกอบกับเป็ นสวนสาธารณะที่ไม่เอื ้อประโยชน์ให้ กบั คนชุมชนมากนัก เนื่องจากผู้ที่ มาเยี่ยมชม
ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มุง่ ศึกษาความเป็ นมาและความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ
ในช่วงเวลาตังแต่
้ พ.ศ. 2502 - 2561 และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ ้นตามมากับคนที่เคยอาศัยอยู่ใน
ชุมชนป้อมมหากาฬ ทังด้
้ านพื ้นที่ วิถีชีวิต และผู้คน รวมทังแนวทางการแก้
้
ไขปั ญหาของผู้คนที่เคย
อาศัยอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬหลังจากโยกย้ ายออกจากพื ้นที่ การศึกษาในประเด็นที่กล่าวมานี ้
จะทาให้ ทราบถึงช่วงเวลาในการก่อตัวและพัฒนาการของชุมชนป้อมมหากาฬ สามารถวิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงการใช้ พืน้ ที่ชุมชนป้อมมหากาฬในช่วงเวลาตังแต่
้ พ.ศ. 2502 - 2561 ได้ เป็ น
13
14

(ออนไลน์).

พรเทพ บูรณบุรีเดช. (2561, 1 พฤศจิกายน). แหล่งเดิ ม. หน้ า 1180-1181.
เวิร์คพอยท์นวิ ส์. (2561). กทม.เปิ ด“สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ” อย่างเป็ นทางการวันนี.้
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อย่างดี รวมทัง้ วิเคราะห์ ส าเหตุที่ ทาให้ รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์ มี ความต้ องการ
อนุรักษ์ โบราณสถานป้อมมหากาฬและกาแพงเมืองพร้ อมกับเข้ าใช้ พืน้ ที่ชุมชนป้อมหากาฬเพื่อ
สร้ างสวนสาธารณะ ท้ ายที่สดุ คือสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากการเข้ าใช้ พื ้นที่ของรัฐบาล
และกรุงเทพมหานครเพื่อจัดระเบียบพื ้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ ซึง่ ส่งผลต่อชาวบ้ านที่เคยอาศัยอยู่
ในชุมชนป้อมมหากาฬเป็ นอย่างยิ่ง
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย
1) ศึก ษาความเปลี่ ย นแปลงการใช้ พื น้ ที่ ชุม ชนป้อ มมหากาฬในช่ว งเวลาตัง้ แต่ พ.ศ.
2502 - 2561
2) ศึกษาผลกระทบด้ านพื ้นที่ วิถีชีวิต และผู้คน ที่เกิดขึ ้นหลังจากการย้ ายออกจากชุมชน
ป้อมมหากาฬ
1.3 ความสาคัญของการศึกษาวิจัย
1) ทาให้ สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงการใช้ พืน้ ที่ชุมชนป้อมมหากาฬในช่วงเวลา
ตังแต่
้ พ.ศ. 2502 - 2561 ได้ อย่างถูกต้ อง
2) ทาให้ ทราบผลกระทบด้ านพื ้นที่ วิถีชีวิต และผู้คน ที่เกิดขึ ้นหลังจากการย้ ายออกจาก
ชุมชนป้อมมหากาฬได้ เป็ นอย่างดี
1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ ตังแต่
้ พ.ศ. 2502 เนื่องจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นจุดเริ่ มต้ นของความเปลี่ยนแปลงการใช้ พืน้ ที่ของชุมชนป้อมมหากาฬ โดย
กรุงเทพมหานครหันมาให้ ความสาคัญกับพื ้นที่ดงั กล่าว พร้ อมกับดาเนินการจัดซื ้อที่ดินเพื่อสร้ าง
สวนสาธารณะและส่งเสริมให้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร การศึกษาในช่วง
เวลาดัง กล่าวด าเนิ นมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2561 เนื่ องจากเป็ น ปี ที่ ชุม ชนป้อมมหากาฬเกิ ดความ
เปลี่ยนแปลงด้ านการใช้ พื ้นที่ครัง้ ใหญ่ กล่าวคือพื ้นที่ที่เคยเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนป้อมมหากาฬถูกรื อ้
ถอนและจัดสร้ างสวนสาธารณะแทนที่ ชาวชุมชนป้อมมหากาฬทังหมดถู
้
กย้ ายออกในที่สดุ
1.5 วิธีการศึกษาค้ นคว้ า
ปริ ญญานิพนธ์ นี ้ศึกษาค้ นคว้ าโดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาจากเอกสารชันต้
้ น
เช่น พระราชพงศาวดาร พระราชกฤษฎี กา และจดหมายเหตุ เอกสารชัน้ รอง เช่น วิทยานิพ นธ์
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วารสาร และหนังสือทัว่ ไป เอกสารประกอบการวิเคราะห์ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย และหนังสือพิมพ์
นอกจากนีย้ งั เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ที่ให้ สัมภาษณ์ เป็ นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยเก็บ
ข้ อมูลสัมภาษณ์จากบุคคลทังสองฝ่
้
ายในชุมชนหลังเกิดเหตุการณ์ขดั แย้ ง รวมทังข้
้ อมูลสัมภาษณ์
ที่มาจากวิจยั อื่นๆ โดยเรี ยบเรี ยงเชิงพรรณนาวิเคราะห์และใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพในการตีความและ
วิเคราะห์
1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงการใช้ พืน้ ที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ตังแต่
้ พ.ศ. 2502 – 2561
พบงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องซึ่งสามารถนาข้ อมูลมาเชื่ อมโยงและใช้ ประกอบการอธิ บายในประเด็น
ความเป็ นมาของชุมชนป้อมมหากาฬ นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนป้อมมหากาฬ รวมไปถึงเหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชนป้อม
มหากาฬของชาวชุมชน โดยผู้วิจยั จัดกลุ่มประเภทของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเป็ น 4 กลุ่ม
ได้ แก่ งานด้ านประวัติความเป็ นมาและการอนุรักษ์ ชมุ ชนป้อมมหากาฬ งานด้ านแนวทางในการ
อนุรักษ์ และพัฒ นาบริ เวณป้อมมหากาฬและพืน้ ที่อื่นๆ โดยรัฐบาล งานเกี่ ยวกับแนวทางในการ
อนุรัก ษ์ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ งานด้ า นความขัด แย้ ง ระหว่า งกรุ ง เทพมหานครกับ ชาวชุม ชนป้อ ม
มหากาฬ และงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดสร้ างสวนสาธารณะ ดังจะกล่าวต่อไปนี ้
1.6.1 งานด้ านประวัตคิ วามเป็ นมาและการอนุรักษ์ ชุมชนป้ อมมหากาฬ
ศรี ศัก ร วัล ลิ โภดม. (2546, มิ ถุ น ายน). เมื อ งประวัติ ศ าสตร์ ก รุ ง เทพฯ กับ ป้ อ ม
มหากาฬ และ สงกรานต์ “คิดใหม่-ทามัว่ ” ศิ ลปวัฒนธรรม. 24(8): 116-135. ผู้เขียนกล่าวถึงความ
เป็ นมาของพื ้นที่ชานกาแพงเมืองบริเวณป้อมมหากาฬว่า เป็ นพื ้นที่ที่เคยเป็ นท่าเรื อและมีบ้านเรื อน
อาศัยอยู่สืบมาช้ านาน บริ เวณป้อมมหากาฬ ทังตั
้ วป้อมและชุมชนโดยรอบจึงมีความสาคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ และเป็ นโครงสร้ างทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงให้ เห็นถึงอดีต แสดงให้ เห็นภาพสืบเนื่อง
ของกรุงเทพมหานครได้ เป็ นอย่างดี ผู้เขียนเห็นว่าการอนุรักษ์ และพัฒนาพื ้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ
มุ่งไปที่การอนุรักษ์ ตวั ป้อมมหากาฬโดยไม่ให้ ความสาคัญในการอนุรักษ์ ชุมชนโดยรอบ โดยกล่าว
เปรี ยบเทียบการอนุรักษ์ ป้อมมหากาฬเหมือนกับประเพณีสงกรานต์ ซึ่ งกรุงเทพมหานครจัดทาขึ ้น
เพื่อให้ คนต่างจังหวัดมาท่องเที่ยวและเล่นน ้าสงกรานต์อย่างสนุกสนาน โดยไม่คานึงถึง คนที่อาศัย
มาก่อน ดังนัน้ กรุงเทพมหานครจึงไร้ ซงึ่ ร่องรอยอารยธรรมที่มีมาตังแต่
้ รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ผู้วิจยั
สามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาอธิบายในหัวข้ อความเป็ นมาของชุมชนป้อมมหากาฬและความสาคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ของชุมชนป้อมมหากาฬ
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ชาตรี ประกิตนนทการ. (2549). โครงการวิ จัยเพื ่อจัดทาแผนแม่ บทเพื ่อการอนุรักษ์
และพั ฒ นาชุ ม ชนบ้ า นไม้ โ บราณ “ป้ อ มมหากาฬ”. กรุ ง เทพฯ: สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผู้เขียนศึกษาประวัติความเป็ นมาของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะชุมชน
ชานพระนครที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น โดยเป็ นชุมชนชานพระนครที่
ตังอยู
้ ่บริ เวณริ มคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลาพู) มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน ้า พื ้นที่ดงั กล่าว
เป็ นชุมทางการสัญจรทางน ้าที่มีพ่อค้ านาสินค้ าจาพวกข้ าวและเครื่ องปั น้ ดินเผาใส่เรื อมาจากต่าง
เมืองแถบลุ่มแม่น ้าภาคกลาง และมีเรื อของชาวบ้ านนาข้ าวปลาอาหารมาค้ าขายแลกเปลี่ยนกัน
ต่อมาเรี ยกบริ เวณนี ้ว่า ท่าเรื อสะพานผ่านฟ้า งานวิจยั สารวจบ้ านไม้ โบราณอายุไม่ต่ากว่าหนึ่งร้ อย
ปี ในชุมชนป้อมมหากาฬ ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
16 หลัง แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ บ้ านไม้ ที่สร้ างขึ ้นใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น จานวน 2 หลัง และสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยรับอิทธิพลการสร้ าง
บ้ านแบบตะวันตกอีกจานวน 14 หลัง สภาพบ้ านทัว่ ไปค่อนข้ างทรุดโทรมและต้ องการการบูรณะ
อย่างเร่ งด่วน ดังนันโครงการวิ
้
จัยเพื่อจัดทาแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนบ้ านไม้
โบราณ “ป้อมมหากาฬ” ที่จดั ทาขึ ้นนี ้ก็เพื่อศึกษาความเป็ นมาของชุมชนและเสนอแนะแนวทางใน
การอนุรักษ์ บ้านไม้ โบราณ ผู้วิจยั สามารถนาข้ อมูลใช้ ในการอธิบายประวัติความเป็ นมาและความ
เปลี่ยนแปลงด้ านพื น้ ที่ ของชุมชนป้อมมหากาฬ การอนุรักษ์ บ้านไม้ โบราณซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่มี
ความสาคัญทางด้ านสถาปั ต ยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทังแนวทางที
้
่นกั วิชาการและชุมชน
ใช้ ในการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้ านโบราณและชุมชนป้อมมหากาฬจากการไล่รือ้ ของกรุงเทพมหานคร
วีรยา จยาวรรณ. (2549). สถานภาพสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมทีม่ ี ผลต่อการส่งเสริ ม
การท่องเที ่ยวเชิ งวัฒนธรรม กรณี ศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ วท.ม
(การวางแผนสิ่ ง แวดล้ อมเพื่ อพั ฒ นาชุ ม ชนและชนบท). กรุ ง เทพ ฯ: บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล. ถ่ายเอกสาร. วิทยานิพนธ์ เล่มนี ้ศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม
ของชุมชนป้อมมหากาฬ โดยให้ ความสาคัญกับชุมชนในฐานะที่เป็ นชุมชนเก่าแก่ที่มีคณ
ุ ค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งสะท้ อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนาน
เช่น การหลอมทอง การเพาะเลี ้ยงไก่พื ้นเมือง การทาเครื่ องปัน้ ดินเผา และการทากรงนก และเสนอ
แนวทางในการส่งเสริ มชุมชนให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยที่ชาวบ้ านสามารถอาศัยอยู่
ในพื น้ ที่ เดิม ได้ ผู้วิจัยสามารถนาข้ อมูลที่ ได้ จากวิทยานิพ นธ์ เล่ม นี ม้ าประกอบการอธิ บายเรื่ อง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โดดเด่นของชุมชนป้อมมหากาฬ
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จตุญ าณ หัทยานันท์. (2557). การอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะรัต นโกสิ นทร์ พ.ศ.
2521 – 2549 : กรณี ศึ กษาเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ . วิท ยานิ พ นธ์ อ.ม. (ประวัติศ าสตร์ ). กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร. อัดสาเนา. เป็ นงานวิจยั เชิงประวัติศาสตร์ ที่ศกึ ษากรอบแนวคิดการอนุรักษ์
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ ของภาครัฐ โดยผู้วิจยั เสนอว่าภาครัฐได้ ให้ ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์โบราณสถานของชาติ ได้ แก่ วัด พระราชวัง และป้อมปราการ ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่
1 ถึงรัชกาลที่ 5 โดยละเลยความสาคัญของอาคารหรื อสิ่งก่อสร้ างหลัง พ.ศ. 2475 เป็ นต้ นมา เห็น
ได้ จากการรื อ้ ถอนศาลาเฉลิมไทยและศาลฎีกา ทังนี
้ ้ เพื่ อต้ องการขจัดอิทธิพลของคณะราษฎรที่
แฝงอยู่ในสถาปัตยกรรม นอกจากนี ้ ยังมีความพยายามที่จะลดจานวนประชากรโดย “จากัด” และ
“กาจัด” คนออกจากพื ้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เห็นได้ ชดั จากการย้ ายตลาดนัดสนามหลวงและขยาย
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากรออกไปยังจังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้ วิจยั สามารถนาข้ อมูลมาใช้ ใน
การอธิบายกรอบแนวคิดของภาครัฐในการอนุรักษ์ โบราณสถานป้อมมหากาฬและกาแพงเมืองได้
เป็ นอย่างดี
อรทัย พระทัด. (2558). การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพืน้ ที ่เกาะ
รัต นโกสิ น ทร์ : กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬ. วิ ท ยานิ พ นธ์ ร.ม. (การบริ ห ารการจัด การ
สาธารณะ). กรุ ง เทพฯ: มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ . อัด ส าเนา. ผู้ วิ จัย เสนอว่า นโยบายของ
กรุงเทพมหานครที่มีตอ่ การจัดการพื ้นที่บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬที่ผิดพลาดและก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ ง เป็ นผลมาจากการไม่ได้ รับความร่ วมมือจากประชาชนอย่ างเต็มที่ เนื่ องจากในช่วงแรก
รัฐบาลไม่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แม้ ภายหลังมีการพูดคุยกัน
ระหว่างทัง้ สองฝ่ ายมากขึน้ แต่ผ ลสรุ ป คือประชาชนต้ องรื อ้ ย้ ายที่ อยู่ออกจากพื น้ ที่ ชุม ชนป้อ ม
มหากาฬซึง่ เป็ นผลให้ ชาวบ้ านรู้สึกถึงความไม่เป็ นธรรมของภาครัฐอย่างชัดเจน ผู้เขียนเสนอว่าการ
พัฒ นาชุม ชนป้อมมหากาฬ ควรเริ่ ม จากการกาหนดนโยบายจากล่างขึน้ บน ควรศึก ษาความ
ต้ องการของประชาชนและมีการวางแผนบริ หารจัดการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ หน่วยงานของ
รัฐบาลควรให้ ประชาชนเข้ าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดแนวทาง วางแผนและตัดสินใจใน
การพัฒนาพื ้นที่ร่วมกัน
สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว. (2559). ชุมชนป้อมมหากาฬ : โอกาสของเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ ในชุมชนประวัติศาสตร์ . วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิท ยาลัยศิล ปากร. อัดส าเนา. ผู้วิจัย เสนอว่าพื น้ ที่ ชุม ชนป้อมมหากาฬเป็ นพื น้ ที่
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การท่ อ งเที่ ย วบริ เ ว ณ เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ อ ย่ า งมาก
กรุ งเทพมหานครสามารถสร้ างชุมชนป้อมมหากาฬให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้
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โดยจัดแสดงความเป็ นมาของชุมชนเพื่อสร้ างอาชีพและรายได้ แก่ชาวบ้ าน ถือเป็ นการสร้ างโอกาส
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ไ ม่น้ อ ยไปกว่าการฟื ้น ฟู ก าแพงเมื อง ป้อม และวัดวาอารามในเขตเมื องเก่ า
งานวิจัยนีว้ ิเคราะห์ความสาคัญ ของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิ จ ท าให้ มองเห็ น แนวทางในการจัด การพื น้ ที่ ดัง กล่ า วให้ เป็ นไปในแนวทางที่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ด้วยกันทังสองฝ่
้
ายระหว่างรัฐบาลและชุมชน
ฐากร สิ ท ธิ โชค. (2561, มกราคม-มิ ถุน ายน). ชุม ชนป้อมมหากาฬ : การต่อสู้ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาการไล่ รือ้ ที่ ดิ น . อิ น ทนิ ล ทัก ษิ ณสาร. 13(1): 9-29. ผู้เขี ย นเสนอว่า ความขัด แย้ ง อัน
เนื่องมาจากการไล่รือ้ ชุมชนป้อมมหากาฬเกิดขึ ้นเนื่องจากความแตกต่างทางด้ านวิธีการ แนวทาง
และเป้าหมายที่ รัฐบาลและชุมชนมีต่อการรักษาพื ้นที่ประวัติศาสตร์ ดังนัน้ ทุกฝ่ ายจึงควรหันมา
ร่วมมือกันพัฒนาพื ้นที่ดงั กล่าวให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
าย งานเขียนชิ ้นนี ้เป็ นการวิเคราะห์
เพื่ อหาข้ อยุติความขัดแย้ งระหว่างภาครัฐและชุม ชม และเป็ นกรณี ตัวอย่างในการแก้ ไขปั ญ หา
เกี่ยวกับการจัดการพื ้นที่ของกรุงเทพมหานครต่อไป
1.6.2 งานด้ านแนวทางในอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณป้ อมมหากาฬและพืน้ ที่อ่ ืนๆ
โดยรัฐบาล
ซิ น ครอนกรุ๊ ป. (2537). แผนแม่ บ ทเพื ่อ การอนุรัก ษ์ แ ละพัฒ นากรุ ง รัต นโกสิ น ทร์ .
กรุงเทพฯ: สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อม.
หนังสื อเล่ม นี ้ ให้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ วัตถุประสงค์ แนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒ นา รวมถึง
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนากรุ งรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวว่า
การจัดทาแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒ นากรุงรัตนโกสินทร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์
อาคารสถานที่ ที่มี คุณ ค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทัง้ สภาพแวดล้ อมโดยรอบ เพื่ อให้ การพัฒ นา
เป็ นไปอย่างมีระเบียบสอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ โดยพื ้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ
ถูกจัดให้ เป็ นพืน้ ที่แรกในการดาเนินงานตามแผนฯ ภายใต้ ชื่อโครงการอนุรักษ์ และพัฒ นาพืน้ ที่
ป้อมมหากาฬและบริ เวณโดยรอบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพืน้ ที่ดงั กล่าวให้ เป็ นสวนสาธารณะ
และเป็ น แหล่ง ท่องเที่ ย วของกรุ ง รัต นโกสิ น ทร์ ชัน้ นอกด้ านตะวัน ออก ผู้วิจัย สามารถน าข้ อมูล
ดังกล่าวมาใช้ ประกอบการอธิบายความเป็ นมาและความสาคัญของแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒ นากรุ งรัตนโกสินทร์ รวมทัง้ โครงการอนุรักษ์ และพัฒ นาพืน้ ที่ป้อมมหากาฬและบริ เวณ
โดยรอบที่รัฐบาลจัดทาขึ ้น
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อมร บุญ ต่อ. (2546). การศึ กษาโครงสร้ างอานาจของชุม ชนในกรุ งเทพมหานคร:
กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนราชผาทับ ทิ ม รวมใจ. วิ ท ยานิ พ นธ์ ผ.ม. (การวางแผนชุ ม ชนเมื อ งและ
สภาพแวดล้ อม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อัดสาเนา. ผู้วิจยั เสนอว่า
ชุม ชนราชผาทับ ทิ ม รวมใจ เขตดุสิ ต เป็ น ชุม ชนที่ มี อ านาจในการต่อ รองกับ รั ฐ บาลน้ อ ยที่ สุด
เนื่องจากสภาพชุมชนที่มีขนาดเล็กและผู้คนที่อาศัยฐานะยากจนจึงทาให้ กลายเป็ นผู้เสียเปรี ยบใน
สังคมตลอดมา อย่างไรก็ตาม ชุมชนนี ส้ ามารถเอาตัวรอดและดารงอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมที่
ซับซ้ อนได้ ซึ่งชุมชนต้ องอาศัยผู้นาของชุมชน ผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางความเป็ นอยู่
ของชุมชน ซึ่งการศึกษางานดังกล่าวสามารถนามาเชื่อมโยงกับชุมชนป้อมมหากาฬได้ คือการเป็ น
ชุมชนแออัดและชาวบ้ านมีฐานะยากจนส่งผลให้ มีอานาจต่อรองกับกรุงเทพมหานครน้ อย จาเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องการผู้นาที่เข้ มแข็งและนาพาชาวบ้ านต่อสู้อย่างสันติ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า. (2547). การอนุรักษ์
และพัฒ นากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ . กรุ ง เทพฯ: ส านัก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม. หนัง สื อเล่ม นี ใ้ ห้ ข้อมูลเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์และนโยบายการอนุรักษ์ และพั ฒ นา
บริ เวณกรุ งรัตนโกสินทร์ ของรัฐบาล โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ ว่าเป็ นเพื่ออนุรักษ์
โบราณสถานและสถาปั ตยกรรมที่ มีคุณ ค่าทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริ มให้ มีพื น้ ที่ สีเขียว และลด
ความหนาแน่นของอาคาร สถานที่ และการจราจร นโยบายดังกล่าวนาไปสู่การลงมติให้ ความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการจัดทาแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ.
2540 ประกอบด้ วย 20 โครงการ หนึ่งในนันคื
้ อโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาบริ เวณป้ อมมหากาฬ
แนวกาแพงเมือง และบริ เวณโดยรอบ ผู้วิจยั สามารถนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ประกอบการอธิบายใน
หัวข้ อวัตถุประสงค์และแนวทางในการดาเนินนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนา
บริ เวณป้อมมหากาฬ ซึ่งจะทาให้ เข้ าใจวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐในการเวนคืนที่ดิน
บริ เวณป้อมมหากาฬเพื่อจัดสร้ างสวนสาธารณะมากยิ่งขึ ้น
ชนินทร์ วิเศษสิทธิกลุ . (2547). การเปลี ่ยนแปลงชี วิตสังคมเมื องในเกาะรัตนโกสิ นทร์
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ผ.ม. (การวางผังเมือง). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย . อัด ส าเนา. ผู้ วิ จัย เสนอว่า กระบวนการเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต สัง คมเมื อ งในเกาะ
รัต นโกสิ น ทร์ ท างด้ า นกายภาพ เศรษฐกิ จ และสัง คมจะเปลี่ ย นแปลงไปตามนโยบายของรั ฐ
ซึ่งนามาสู่ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ พื ้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยการพิจารณาสภาพ
ชีวิตสังคมเมืองให้ มีความสอดคล้ องกันระหว่างผู้คน กิจกรรม และการใช้ พื ้นที่เพื่อยังคงไว้ ซึ่งชีวิต
สังคมเมือง จุดเด่นของงานชิ ้นนี ้คือข้ อเสนอของงานวิจยั ที่ต้องการให้ เกาะรัตนโกสินทร์ พฒ
ั นาไป
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พร้ อมกับการเติบโตเป็ นเมืองสมัยใหม่ ซึ่งแตกต่างจากงานชิ ้นอื่น ๆ ที่เน้ นการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนในการอนุรักษ์ พื ้นที่ในฐานะชุมชนโบราณทางประวั ติศาสตร์ ผู้วิจยั ยังเห็นว่าการพัฒนา
เมืองให้ ทนั สมัยแบบสังคมเมืองโดยไม่คานึงถึงประชาชนในพื ้นที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้ งที่ตามมา
เดื อ นเต็ ม ดวง บุ ญ คง. (2548). การคงอยู่ ข องชุ ม ชนพัก อาศัย ส าหรั บ พื ้ น ที ่ ก รุ ง
รัตนโกสิ นทร์ : กรณี ศึกษาชุม ชนหลังวัดราชนัดดา. วิทยานิพ นธ์ คพ.ม. (เคหการ). กรุ งเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อัดสาเนา. ผู้วิจยั เสนอว่าการคงอยู่ของชุมชนหลังวัด
ราชนัดดา ซึ่ง เป็ นชุม ชนหนึ่งที่ ได้ รับ ผลกระทบจากแผนแม่บ ทเพื่ อการอนุรักษ์ และพัฒ นากรุ ง
รัตนโกสินทร์ และแผนแม่บทการพัฒ นาพืน้ ที่ถนนราชดาเนินและพืน้ บริ เวณต่อเนื่อง เป็ นผลอัน
เนื่องมาจากที่ตงของพื
ั้
้นที่มีพร้ อมทางด้ านกายภาพ คือ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง งาน ในทุก ช่ว งเวลาตัง้ แต่อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุบัน และชาวบ้ านเป็ น กลุ่ม ที่ อ ยู่ ม านาน
ครอบครัวรุ่ นต่อมามีความรู้ สึกผูกพันต่อที่อยู่อาศัยและชุมชน ซึ่งสามารถนามาใช้ ในการศึกษา
ชุมชนป้อมมหากาฬได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากเป็ นชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียงและได้ รับผลกระทบจากแผน
แม่บทฯ เช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ชมุ ชนหลังวัดราชนัดดารามสามารถคงความเป็ นชุมชนไว้ ได้
สืบต่อไปเนื่ องจากปั จจัยความชัดเจนของกรรมสิทธิ์ ที่ดิน จุดเด่นของงานวิจยั ชิ ้นนีค้ ือการศึกษา
ชุมชนที่ยงั คงไว้ ซึ่งกรรมสิทธิ์ ในพื ้นที่และวัฒนธรรมความเก่าแก่ของชุมชนไว้ ได้ ท่ามกลางกระแส
การไล่รือ้ ชุมชนใกล้ เคียงโดยเฉพาะชุมชนป้อมมหากาฬ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงเป็ นประโยชน์แก่ชมุ ชนอื่น
ที่ได้ รับผลกระทบได้ เป็ นอย่างดี
กษิ มา เพ็ชญไพศิษฏ์. (2555). กฎหมายการอนุรักษ์ กรุงรัตนโกสิ นทร์ . วิทยานิพนธ์
น.ม. (กฎหมายทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม). กรุ ง เทพฯ: มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ .
อัดสาเนา. ผู้วิจยั เสนอว่าการจัดการพื ้นที่บริ เวณกรุงเทพชันใน
้ รวมทังการอนุ
้
รักษ์ และพัฒนากรุ ง
รัตนโกสินทร์ ภาครัฐควรร่ วมมื อกับชุมชนโดยรอบเพื่อให้ การพัฒ นาเมืองใหม่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้ องต่อความต้ องการของประชาชนส่วนมาก โดยผู้วิจัยเน้ น การใช้ กฎหมาย
รวมทังข้
้ อกาหนดต่างๆ ที่จดั ทาขึ ้นโดยภาครัฐเพื่อปรับปรุงพื ้นที่ อนุรักษ์ และดูแลโบราณสถานให้
เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของเมืองมากขึ ้น
1.6.3 งานด้ านความขัดแย้ งระหว่ างกรุงเทพมหานครกับชุมชนป้ อมมหากาฬ
ภูริทตั ไชยเศรษฐ์ . (2547). ชุมชนป้อมมหากาฬ : การสร้างและต่อรองความหมายใน
พืน้ ทีท่ างสังคม. วิทยานิพนธ์ พช.ม (สังคมสงเคราะห์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ถ่าย
เอกสาร. วิทยานิพนธ์ เล่มนี ้ วิจัยศึกษาความขัดแย้ งระหว่างกรุ งเทพมหานครกับชาวชุมชนป้อม
มหากาฬซึ่งเป็ นผลมาจากโครงการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ทาให้ เกิดการไล่รือ้ ชุมชน
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และเกิดความขัดแย้ งในเวลาต่อมา ซึ่งผู้วิจยั สามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุและ
ผลกระทบของความขัดแย้ งที่เกิดขึน้ ตามมาหลังจากการเปิ ดตัวโครงการอนุรัก ษ์ และพัฒ นากรุ ง
รัตนโกสินทร์ ของรัฐบาล นอกจากนี ้ยังได้ ทราบถึงกระบวนการของประชาชนในการต่อต้ านการไล่
รื อ้ ในพื น้ ที่ และทราบถึงกระบวนการที่ รัฐบาลใช้ จัดการกับปั ญ หาที่ เกิดขึน้ จากการต่อต้ านของ
ประชาชนในพื ้นที่ของอีกด้ วย
ธนภน วัฒนกุล. (2550). การเมื องเรื ่องพืน้ ที ่ พลวัตทางสังคมของชุมชน (กรณี ศึกษา
: ชุมชนป้อมมหากาฬ). พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา. ผู้เขียนมุ่งเสนอ
ประวั ติ ค วามเป็ นมาและการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด จากโครงการสร้ างสวนสาธารณ ะของ
กรุงเทพมหานคร ตามแผนโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ของรัฐบาล โดยสถานการณ์ดงั กล่าวนามาซึ่ง
การต่อสู้และการต่อรองของชาวชุมชนป้อมมหากาฬกับกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาต่างๆ ตังแต่
้
รัฐบาลออกกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน พ.ศ. 2535 จนกระทัง่ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่นกั วิชาการ
และผู้เกี่ยวข้ องร่ วมกันรณรงค์และชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะที่เป็ น
พื ้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ไทย โดยงานศึกษาชิ ้นนี ้สามารถอธิบายกระบวนการต่อสู้และความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนป้อมมหากาฬได้ อย่างละเอียดและชัดเจน ผู้วิจยั สามารถนาข้ อมูลดังกล่าว
มาใช้ ประกอบการอธิบายกระบวนการการต่อสู้ของชาวชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อต่อต้ านการไล่รือ้
ชุม ชนโดยภาครัฐ นอกจากนีย้ ังทราบถึงเหตุการณ์ สาคัญ ในช่วงเวลาต่างๆ ที่ ทาให้ ชุม ชนป้อม
มหากาฬกลายเป็ นพื ้นที่แห่งความขัดแย้ งระหว่างชาวบ้ านกับกรุ งเทพมหานครที่ดาเนินมาอย่าง
ยาวนาน
ภาวิณี ไชยภาค. (2551). การต่อสู้ของผู้หญิ งชุมชนป้อมมหากาฬในการต่อต้านการ
ไล่ รื้ อ . วิ ท ยานิ พ นธ์ ศศ.ม (สตรี ศึ ก ษา). กรุ ง เทพฯ: วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ . ถ่ายเอกสาร. งานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจัยวิเคราะห์การเข้ ามามีส่วนร่ วมของผู้หญิ งในการ
ต่อต้ านการเวนคืนที่ดนิ บริ เวณป้อมมหากาฬโดยรัฐบาล ผู้หญิงที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนป้อมมหากาฬมี
บทบาทในการต่อรองกับรัฐบาลด้ วยการขออาศัยอยู่ที่ดนิ เดิม และการต่อสู้ด้วยข้ อกฎหมายคือการ
เรี ยกร้ องไปยังคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุษ ยชนแห่งชาติว่าด้ วยเรื่ อ งของการละเมิ ดที่ อยู่อ าศัยซึ่ง
สามารถระงับการไล่รือ้ ไว้ ได้ ชวั่ คราว ถึงแม้ ว่าชุมชนป้อมมหากาฬจะถูกปิ ดตัวลง แต่การกระทาอัน
กล้ าหาญของผู้หญิงชาวชุมชนป้อมมหากาฬได้ แสดงให้ เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในการต่อสู้เพื่อ
ปกป้องบ้ านเกิดของตนอย่างเต็มกาลัง งานวิจยั ชิน้ นี ้ ผู้วิจัยสามารถนาข้ อมูล ต่างๆ มาประกอบ
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการต่อสู้ของประชาชนในพื ้นที่ป้อมมหากาฬในการต่อต้ านการไล่
รื อ้ อันเนื่องมาจากโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มงุ่ อนุรักษ์และฟื น้ ฟูปอ้ มมหากาฬ
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1.6.4 งานเกี่ยวกับแนวทางการจัดสร้ างสวนสาธารณะ
อมรรัตน์ กฤตยานวัช. (2526). การศึ กษาเพื ่อวางแนวทางจัดหาสวนสาธารณะ ใน
กรุงเทพมหานครในแง่ของการผังเมื อง. วิทยานิพนธ์ ผ.ม. (วิชาการผังเมือง). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อัดสาเนา. ผู้วิจยั เสนอว่านโยบายการเพิ่มพื ้นที่สวนสาธารณะ
ของภาครัฐ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
กาหนดให้ เพิ่ม พื น้ ที่ส าหรับการกี ฬ า และการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน ด้ วยเหตุนี ้ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน รวมทังประชาชนผู
้
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องควรร่วมมือกันพัฒนากรุงเทพมหานครให้ เป็ น
ระเบียบ ร่ มรื่ น และมีสภาพแวดล้ อมที่ดี แผนพัฒ นาฯ ฉบับ นี ้ ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุ งและ
พัฒ นาพื น้ ที่ บ ริ เวณชุม ชนป้ อ มมหากาฬให้ เป็ นระเบี ย บและสวยงาม โดยการจัด สร้ างเป็ น
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬในที่สดุ จุดเด่นของงานคือการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านกายภาพ เพื่อเพิ่ม
พื ้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครโดยคานึงถึงหลักการด้ านผังเมืองเป็ นสาคัญ
พรชัย จิตติวสุรัตน์ . (2552). แนวทางการออกแบบเพื ่อเพิ่ ม พื ้นที ่สีเขี ยวของชุม ชน
เมื องในเขตชัน้ ในของกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. อัดสาเนา. ผู้วิจยั เสนอว่าการออกแบบทางกายภาพ
ของสวนสาธารณะควรเปิ ด พื น้ ที่ โล่ ง โดยค านึ ง ถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กิ จ กรรมนัน ทนาการใน
สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่ ดี ให้ ความส าคัญ กั บ ระบบสั ญ จรทางเดิ น เท้ า จัด พื น้ ที่
องค์ ป ระกอบและสิ่ ง อ านวยความสะดวกอย่างเพี ย งพอและเหมาะสม และออกแบบพื น้ ที่ ให้
สอดคล้ อง กลมกลื น เชื่ อมโยง และต่อเนื่ องกับ บริ บ ทโดยรอบ ซึ่งสามารถนามาศึกษาเพื่ อหา
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒ นาสวนสาธารณะป้อมมหากาฬให้ เกิดประโยชน์ ใช้ สอยสูงสุด
สาหรับประชาชนมากขึ ้น เนื่องจากในปั จจุบนั กระแสสังคมได้ ออกมาวิพากษ์ วิจารณ์ การจัดการ
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครที่ขาดประสิ ทธิภาพทังด้
้ านการความสวยงาม
และประโยชน์ ใ ช้ สอย จุ ด เด่ น ของงานวิ จัย คื อ การศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนอ งแนวคิ ด การจัด การ
สวนสาธารณะของรัฐบาลให้ เป็ นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ ้น
กล่าวโดยสรุป เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนป้อมมหากาฬส่วนใหญ่เป็ น
การศึกษาประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของชุมชนป้อมมหากาฬ วิถีชีวิตชุมชน สิ่งก่อสร้ างที่
สาคัญ อย่างกาแพงเมืองและป้อมมหากาฬ รวมทัง้ บ้ านไม้ โบราณที่อยู่ค่กู ับชุมชนมาตังแต่
้ สมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น งานที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ ชุมชนป้อมมหากาฬเป็ น
ชุม ชนชานพระนครที่ มี ความเป็ นมาตัง้ แต่สมัยต้ นรัตนโกสินทร์ โดยผู้วิจัยได้ ใช้ หลักฐานชัน้ ต้ น
ประเภทแผนที่และภาพถ่ายประกอบการอธิบายเพื่อชี ้ให้ เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนป้อมมหากาฬ
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ได้ อย่างชัดเจนมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาบริ เวณป้อมมหากาฬ และการศึกษากระบวนการการต่อสู้ของคนในชุมชนเพื่อต่อต้ านการ
ไล่รือ้ อันเนื่องมาจากโครงการการอนุรักษ์ และพัฒนาบริ เวณป้อมมหากาฬของภาครัฐ การศึกษา
เกี่ ยวกับกระบวนการการต่อสู้ของคนในชุม ชนที่ ผ่า นมานี ้ มี ช่วงเวลาการศึกษาเริ่ ม ตัง้ แต่ พ.ศ.
2537 จนถึงประมาณ พ.ศ. 2551 (แต่งานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ ชมุ ชนยังมีอยู่) ซึ่งทา
ให้ ยังขาดประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้ งภายในชุมชนและกระบวนการต่อสู้ระยะสุดท้ าย (ตังแต่
้
พ.ศ. 2560) ของชาวชุมชนป้อมมหากาฬกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ ชมุ ชนป้อม
มหากาฬต้ องปิ ดตัวลงอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2561 ซึ่งงานวิจยั เรื่ องความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่
ชุม ชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561 จะนาเสนอประเด็นที่ ยังขาดในเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ดัง ที่ ก ล่ าวมาข้ า งต้ น โดยจะชี ใ้ ห้ เห็ น พัฒ นาการของชุม ชนป้อ มมหากาฬและ
จุดเริ่ มต้ นของความเปลี่ยนแปลงการใช้ พืน้ ที่ของชุมชนป้อมมหากาฬที่เกิดขึ ้นอย่างชัดเจนตังแต่
้
พ.ศ. 2502 จนกระทั่ง ชุม ชนป้อ มมหากาฬปิ ด ตัวลงพร้ อมกับ การสร้ างสวนสาธารณะที่ เสร็ จ
สมบูรณ์ ใน พ.ศ. 2561 นอกจากนี ย้ ัง น าเสนอข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผลกระทบที่ เกิ ด ขึน้ กับ ชาวบ้ า น
หลังจากย้ ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬอีกด้ วย โดยผู้วิจยั จะใช้ หลักฐานประเภทบทสัมภาษณ์
มาใช้ ประกอบการอธิบายเหตุการณ์ ความขัดแย้ งและผลกระทบที่ชาวชุมชนป้อมมหากาฬได้ รับ
หลังจากโยกย้ ายออกจากพื ้นที่ชมุ ชนเดิมเพื่อให้ งานวิจยั สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
1.7 แหล่ งที่มาของข้ อมูล
1) สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
2) สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3) หอสมุดวังท่าพระ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
4) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5) สานักหอสมุดแห่งชาติ
6) หอสมุดปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์
7) แหล่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2
ความเป็ นมาของชุมชนป้ อมมหากาฬ
บทนี ้ศึกษาความเป็ นมาของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะชุมชนโบราณที่มีพฒ
ั นาการมา
จาก ชุมชน “ชานพระนคร”15 สืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น พื ้นที่ดงั กล่าวค่อยๆ ก่อตัว
ขึ ้นเป็ นชุมชนในสมัยรัชกาลที่ 3 จากการที่พระองค์พระราชทานที่ดินให้ กบั ข้ าราชบริ พารที่สร้ างวัด
เพื่ออยู่อาศัย เนื่องด้ วยตาแหน่งที่ ตงซึ
ั ้ ่งอยู่บริ เวณป้อมมหากาฬและกาแพงเมืองติดกับคลองรอบ
กรุ ง ได้ ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ ผูกพันกับคลอง มีการค้ าขายทางเรื อจาก
ต่างเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ชุมชนคึกคักและเกิดการขยายตัว เนื่องจากตังอยู
้ ่ใกล้ กับภูเขา
ทอง วัดสระเกศซึ่งเป็ นศูนย์กลางของพระนครในขณะนัน้ นอกจากนี ้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชุมชนยัง
เป็ น พื น้ ที่ แห่ ง วัฒ นธรรมจากการเปิ ด วิก ลิ เกพระยาเพชรปราณี ต่อ มาวิ ถี ชี วิต ริ ม คลองถูก ลด
ความสาคัญ เนื่องจากมีการตัดถนนราชดาเนิน ผ่านชุมชน ประกอบกับการขยายตัวของบ้ านเมือง
ทาให้ พื น้ ที่ ชุม ชนไม่ได้ เป็ นชุม ชนชานพระนครอี กต่อไป แต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 พื น้ ที่ ชุม ชนป้อม
มหากาฬยัง คงมี ค วามส าคัญ ในฐานะเป็ นที่ ตัง้ ท่ า เรื อ ของเจ้ า นายที่ จ ะสัญ จรทางเรื อ ไปยัง
วังสระปทุมและยังเป็ นถิ่นของช่างทาเครื่ องดนตรี ไทยของกรุงรัตนโกสินทร์ อีกด้ วย
2.1 ป้ อมมหากาฬ : ความเป็ นมาและความสาคัญ
ชุมชนป้อมมหากาฬ เป็ นชุมชนโบราณที่มีความเป็ นมาตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
ชุมชนแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั บริเวณป้อมมหากาฬและกาแพงเมือง ที่สร้ างขึ ้นหลังจากพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬ าโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - 2352) ปราบดาภิ เษกขึน้ เป็ นพระมหากษัตริ ย์
พระองค์แรกในราชวงศ์จกั รี พระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ ย้ายศูนย์กลางพระนครจากฝั่ งธนบุรีมาอยูบ่ น
พื ้นที่ฝั่งพระนคร และโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างป้อมและกาแพงเมืองโดยเกณฑ์ชาวลาวเมืองเวียงจันทน์
ตลอดจนชาวลาวริ มฝั่ งแม่น ้าโขงฟากตะวันตก 5,000 คน เข้ ามาขุดราก16กาแพงรอบพระนครและ
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พื ้นที่ตงแต่
ั ้ กาแพงเมืองไปจนถึงแม่น ้าหรื อลาคลองคูเมือง เป็ นท่าเรื อสาหรับเรื อแพจอด และเป็ นที่
ปลูกเรื อนอยูอ่ าศัยของผู้คนซึง่ สร้ างขึ ้นรายรอบตัวเมือง
16
คือ การขุดหลุม และนาท่อนไม้ ท่อนซุงไปขัดเป็ นแพแล้ วเททรายหรื อขี ้เถ้ าแบบละเอียดๆ อัดให้ แน่น
เพื่อทาเป็ นรากฐานของสิง่ ก่อสร้ าง จากนันค่
้ อยก่ออิฐถือปูนขึ ้นไปเป็ นอาคาร กาแพง และปราสาท ซึง่ ท่อนซุง
ท่อนไม้ นี ้เรี ยกว่า ฐาน เช่น รากเจดีย์ รากอุโบสถ รากกาแพง เป็ นต้ น
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สร้ างป้อมไว้ เป็ นระยะห่างกัน 10 เส้ นบ้ าง ไม่ถึง 10 เส้ นบ้ าง รอบพระนคร 17 เพื่อป้องกันข้ าศึกมี
จานวนทังหมด
้
14 แห่ง ประกอบไปด้ วย
ป้อมพระสุเมรุ
มุมกาแพงด้ านตะวันตกข้ างเหนือ ใต้ ปากคลองบางลาพูบน
ป้อมยุคนุ ธร
บนกาแพงด้ านเหนือ เหนือวัดบวรนิเวศ
ป้อมมหาปราบ
ระหว่างสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กับสะพานเฉลิมวันชาติ
ป้อมมหากาฬ
เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ป้อมหมูทลวง
หน้ าเรื อนจากลางคลองเปรม
ป้อมเสือทยาน
เหนือประตูสามยอด สะพานดารงสถิต
ป้อมมหาไชย
ถนนมหาไชย ตรงข้ ามวังบูรพาฯ
ป้อมจักรเพชร
เหนือปากคลองโอ่งอ่าง ใกล้ ถนนจักรเพชร
ป้อมผีเสื ้อ
ใต้ ปากคลองตลาด
ป้อมมหาฤกษ์
ตรงโรงเรี ยนราชินี (ล่าง) ตรงข้ ามป้อมวิชยั ประสิทธิที่ปากคลองบางหลวง
ป้อมมหายักษ์
ตรงวัดพระเชตุพน
ป้อมพระจันทร์
ด้ านตะวันตกของท่าพระจันทร์
ป้อมพระอาทิตย์
สุดถนนพระอาทิตย์
ป้อมอิสินธร
ระหว่างป้อมพระสุเมรุ กับป้อมพระอาทิตย์18
ป้อมมหากาฬมีจดุ ประสงค์ในการสร้ างเพื่อรับข้ าศึกที่จะยกมาทางทิศตะวันออก ตัวป้อม
ตังอยู
้ ่ริมคลองรอบกรุง ใกล้ บริ เวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ มีแนวกาแพงเมืองต่อไปตามแนวถน
นมมหาไชย ลักษณะป้อมเป็ นป้อมขนาดใหญ่ ทรงแปดเหลี่ยม วัดจากฐานชัน้ นอกด้ านทิศเหนือ
จรดฐานด้ านทิศใต้ กว้ าง 38 เมตร ความสูงจากพื ้นดินถึงปลายใบเสมา 4.90 เมตร และจากพื ้นดิน
ถึงหลังคาป้อม 15 เมตร โครงสร้ างก่ออิฐฉาบปูน รากฐานอยู่ใต้ ระดับผิวดิน ลักษณะเป็ นป้อม 3
ชัน้ มีบนั ไดขึ ้นสู่ชนที
ั ้ ่ 1 และ 2 กาแพงป้อมเป็ นแบบใบเสมาเหลี่ยมขนาดใหญ่ ตัวป้อมชันบนสุ
้
ดมี
ลักษณะเป็ นหอรู ปแปดเหลี่ ยม ที่ ป้อมชัน้ ล่างมี ปืน ใหญ่ ป ระจาช่องเสมารวมทัง้ สิน้ 6 กระบอก
ส่วนตัวกาแพงเมื องที่ ต่อจากป้อมมหากาฬไปตามถนนมหาไชยมี ความยาว 180 เมตร19 ป้อม
มหากาฬถือเป็ นสิ่งก่อสร้ างทางยุทธศาสตร์ อนั ทรงคุณค่าและเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์
สมควรได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาให้ อยู่ สื บ ไป ดัง นั น้ ใน พ.ศ. 2471 ราชบัณ ฑิ ต ยสภาจึ ง ได้ แจ้ ง
17

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค). (2531). เล่มเดิ ม. หน้ า 64.
กรมศิลปากร. (2525ข). ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที ่ 1 - รัชกาลที ่ 3. หน้ า 168.
19
กรมศิลปากร. (2525ก). จดหมายเหตุการณ์อนุรกั ษ์ กรุงรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 571.
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กระทรวงมหาดไทย ขอสงวนป้อมมหากาฬไว้ เป็ นโบราณสถานสาหรับชาติ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2478
กรมศิลปากรขอให้ กรมโยธาเทศบาลช่วยดูแลรักษา ใน พ.ศ. 2481 นายกเทศมนตรี นครกรุงเทพ
แจ้ งมายังกรมศิลปากรว่ามีผ้ ูขอเช่าป้อมมหากาฬเพื่ อจัดเป็ นรมณี ยสถาน เป็ นสถานที่ให้ ความ
รื่ นรมย์ หรื อความบันเทิงใจ โดยรับรองว่าจะไม่ปลูกสร้ างสิ่งใดๆ บนตัวป้อม กรมศิลปากรพิจารณา
แล้ วเห็ นว่าป้อ มมหากาฬมิ ใช่ปูช นี ยสถานอันเป็ น ที่ เคารพบูช า ประกอบกับ ผู้ขอเช่ารั บรองจะ
ซ่อ มแซมตัว ป้อ มให้ ก ลับ มามี ส ภาพดี อี ก ครั ง้ ดัง นัน้ จึง อนุญ าตตามที่ เทศบาลเสนอ แต่เกิ ด
เหตุขัด ข้ อ งขึ น้ จึง มิ ไ ด้ ท าสัญ ญาเช่า ในครั ง้ นัน้ 20 จนกระทั่ง วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2492
กรมศิลปากรได้ ขึ ้นทะเบียนป้อมมหากาฬพร้ อมด้ วยกาแพงเมืองเป็ นโบราณสถานสาคัญของชาติ
ในฐานะโบราณสถานทรงคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยโบราณสถาน
ศิลปวัตถุ และการพิพิธภัณ ฑ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2477 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
66 ตอนที่ 6421 ปั จจุบนั ป้อมมหากาฬเป็ นหนึง่ ในป้อมที่ยงั คงเหลืออยู่ระหว่างป้อมกับกาแพงเมือง
(อีกแห่งคือป้อมพระสุเมรุ) ตัวป้อมมหากาฬและกาแพงเมืองทังหมดได้
้
รับการบูรณะส่วนที่ชารุ ด
และทาสีใหม่หลายครัง้ เนื่องจากตังอยู
้ ใ่ นที่ชมุ ชน มีแขกเมืองและนักท่องเที่ยวผ่านอยูเ่ สมอ

ภาพประกอบ 1 ป้อมมหากาฬ
ที่มา : สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 49M/1
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ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ . (2563). ป้อมมหากาฬและกาแพงเมื อง. (ออนไลน์).
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กรมศิลปากร. (2525ก). แหล่งเดิ ม. หน้ า 572.
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2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ พนื ้ ที่ของชุมชนป้ อมมหากาฬ
2.2.1 ช่ วงแรก : ชุมชนชานพระนครสมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น
การก่ อ ตัว ของชุม ชนบนพื น้ ที่ ช านพระนครของกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เกิ ด ขึน้ หลัง จาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังโปรดเกล้ าฯ ให้ ขดุ คูพระนครเพื่อป้องกันพระ
นครอี กชัน้ หนึ่ง โปรดเกล้ าฯ ให้ เกณฑ์ เขมรจ านวน 10,000 คน เข้ ามาขุดคลองคูพ ระนครด้ าน
ตะวันออก ตังแต่
้ บางลาพูตลอดมาออกแม่น ้าข้ างใต้ เหนือวัดสามปลื ้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) ยาว
85 เส้ น 13 วา กว้ าง 10 วา ลึก 5 ศอก พระราชทานชื่อว่า คลองรอบกรุง22 แต่ชาวบ้ านส่วนใหญ่มกั
เรี ยกชื่อคลองแตกต่างกันตามสถานที่สาคัญที่คลองผ่าน เช่น ตอนต้ นเรี ยกว่า คลองบางลาพู เมื่อ
ผ่านสะพานหันเรี ยกว่า คลองสะพานหัน เมื่ อผ่านวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร (วัดเชิงเลน) เรี ยกว่า
คลองเชิงเลน และช่วงสุดท้ ายเรี ยกว่า คลองโอ่งอ่าง เนื่องจากเคยเป็ นแหล่งขายโอ่ง อ่าง กระถาง
และภาชนะดินเผาที่ปัน้ โดยชาวมอญและชาวจีน 23 โดยความยาวตัง้ แต่ปากคลองรอบกรุ งด้ าน
เหนือลงมาถึงด้ านใต้ ยาว 91 เส้ น 16 วา รวมเป็ นความยาวของทางนา้ รอบพระนครใหม่ได้ 177
เส้ น 9 วา หรื อ 7.2 กิโลเมตร24 คลองรอบกรุ งนีเ้ องที่ทาให้ กรุ งรัตนโกสินทร์ กลายเป็ นเมืองที่มีนา้
ล้ อมรอบ จนได้ รับการขนานนามว่า เกาะรัตนโกสินทร์ คล้ ายกับพระนครศรี อยุธยาที่มีคลองรอบ
กรุ งเป็ นแนวป้องกันพระนครชัน้ แรกขนานไปกับ ป้อม โดยพื น้ ที่ ระหว่างคลองและกาแพงเมื อง
ดังกล่าวเรี ยกว่า ชานกาแพงพระนคร หรื อ ชานพระนคร
ในช่วงแรกของการสร้ างกาแพงและป้อมมหากาฬ สันนิษฐานว่าพื ้นที่ชานกาแพงพระ
นครบริ เวณดังกล่าวยัง คงไม่มี บ้านเรื อนอาศัยอยู่ม ากนัก ดังที่ ท่านกาญจนาคพัน ธุ์ (ขุนวิจิ ต ร
มาตรา) กล่าวถึ ง บริ เวณสะพานผ่านฟ้ าและพื น้ ที่ บ ริ เวณชานพระนครว่าเป็ น ที่ โล่งกว้ าง ช้ า ง
สามารถเดินได้ สะดวก คากล่าวนี ้ปรากฏอยูใ่ นหนังสือชื่อ เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1 ความว่า
“…ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที ่ 1 เป็ นต้นมาใช้ช้างมาก ช้างที ่เอามากรุงเทพฯ นัน้ เป็ นช้างมา
จากเมื องนครนายก ซึ่ งเป็ นเมื องที ่มีโขลงช้างมาก พวกกองช้างนาช้างจากนครนายกเดิ นทางตรง
มากรุงเทพฯ ซึ่ งรวบรัดเอาว่ามาที ่ปัจจุบนั เป็ นถนนหลานหลวง ริ มคลองบางลาภู ตอนจะโค้งมา
เป็ นคลองโอ่งอ่าง นาช้างข้ามคลองมาขึ้ นแถวสะพานผ่านฟ้าฯ แล้วเดิ นเลี ยบกาแพงมาที ่ประตูผี
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เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค). (2531). เล่มเดิ ม. หน้ า 63.
ศันสนีย์ วีระศิลป์ ชัย. (2546). ชือ่ บ้านนามเมื อง ใน กรุงเทพฯ. หน้ า 192-194.
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แน่งน้ อย ศักดิศ์ รี; และคนอื่นๆ. (2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 19.
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(สาราญราษฎร์ ) กาแพงเมื องนัน้ ตัง้ อยู่ห่างจากคลองมาก ...ที ่ริมกาแพงด้านนอกนัน้ เป็ นที ่กว้าง
ช้างเดิ นได้สะดวก…” 25
พืน้ ที่ชุมชนช่วงแรกสร้ างเมืองจะเกาะกลุ่มอยู่บริ เวณแม่นา้ เจ้ าพระยา ริ มคูคลองที่
สาคัญ ด้ วยตาแหน่งวัดที่สร้ างใหม่ หรื อบูรณะใหม่ ทาให้ ผ้ ูคนส่วนใหญ่ อาศัยอยู่เฉพาะบริ เวณ
ดังกล่าว ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้ านภาลัย (พ.ศ. 2352 - 2367) เขตชุมชน
ได้ ขยายตัวออกมาทิศตะวันออกบ้ างและบริ เวณช่วงปากคลองบางกอกใหญ่ แต่เขตชุมชนยังคงอยู่
ริมแม่น ้าเจ้ าพระยา จนกระทัง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั เขตชุมชนขยายตัว
อย่างมากโดยเฉพาะในเขตกาแพงพระนครและยังขยายตัวออกมานอกเขตกาแพงเมืองด้ านทิศ
เหนื อ ทิ ศ ตะวัน ตกฝั่ ง ธนบุ รี ทิ ศ ตะวัน ออกและทิ ศ ใต้ ม าจนถึ ง ชุ ม ชนจี น ที่ ส าเพ็ ง พระองค์
โปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างวัดสองแห่งต่อเนื่องกัน คือ วัดเทพธิดารามวรวิหาร สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2379
เพื่อเฉลิมพระเกี ยรติพ ระราชทานแด่พระองค์เจ้ าหญิ งวิลาศ ซึ่งภายหลังได้ ทรงพระกรุ ณ าโปรด
เกล้ าฯ สถาปนาขึ ้นทรงกรมเป็ นกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระองค์ทรงเป็ นพระราชธิดาที่พระบรม
ชนกนาถทรงโปรดปรานยิ่งนัก เพราะทรงเป็ นพระราชธิดารับราชการใกล้ ชิดของพระบรมชนกนาถ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระราชดาริ ให้ สร้ างถาวรวัตถุไว้ เฉลิ มพระเกียรติยศจึงได้
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ก รมหมื่ น ภูมิ นทรภัก ดี (พระองค์ เจ้ าชายลดาวัลย์ ) เป็ น แม่ก อง
อานวยการสร้ าง ในการสร้ างวัดนี ้ พระเจ้ าลูกเธอกรมหมื่ นอัปสรสุดาเทพได้ ทรงบริ จาคทุนส่วน
พระองค์ร่วมด้ วย ด้ วยเหตุนี ้จึงพระราชทานนามว่า วัดเทพธิ ดาราม อีกแห่งคือวัดราชนัดดาราม
วรวิหาร เพื่อพระราชทานเป็ นเกียรติแก่พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ต่อมา
ได้ ด ารงต าแหน่ง เป็ น พระอัค รมเหสี อ งค์ แรกของรัช กาลที่ 4 มี พ ระนามว่า สมเด็จ พระนางเจ้ า
โสมนัสวัฒนาวดี โดยทังสองพระองค์
้
เสด็จวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. 238926 วัดทังสองแห่
้
งนี ้ตังอยู
้ ่
ริ มกาแพงเมือง ด้ านหนึ่งใกล้ กับประตูสาราญราษฎร์ อีกด้ านหนึ่งใกล้ กับป้อมมหากาฬ โดยหัน
หน้ า วัด ออกสู่ก าแพงเมื อ งริ ม คลองรอบกรุ ง นอกจากนี ย้ ัง โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ างภู เขาทองขึ น้
เช่นเดียวกับเจดีย์ภูเขาทองที่กรุ งศรี อยุธยาเพื่ อให้ เป็ นปูชนี ยสถานที่ สาคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ จึงได้ ทรงกาหนดให้ ตงอยู
ั ้ ่ริมคลองมหานาคใกล้ เคียงกับวัดสระเกศ แต่ด้วยปั ญหา
ของสภาพพื ้นดินที่เคยเป็ นทะเลมาก่อน ประกอบกับความรอบรู้ของช่างยังไม่เพียงพอส่งผลให้ การ
ก่อสร้ างไม่สาเร็จ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้ างพระเจดีย์ภเู ขาทองขนาดใหญ่สนั นิษฐานได้ ว่าคงจะมี
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กาญจนาคพันธุ์ (ขุนวิจิตรมาตรา). (2540). 100 ปี ขุนวิ จิตรมาตรา เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1. หน้ า
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ผู้คนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในบริเวณนี ้เพิ่มมากขึ ้น ผนวกกับชุมชนชาวต่างชาติ คือชุมชนบ้ านครัว มีชาว
จามที่อพยพเข้ ามาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 กลายเป็ นชุมชนที่หนาแน่นขึ ้นด้ วย27
การขยายตัวของเมืองบริ เวณดังกล่าวจากการขุดคลอง สร้ างวัด และสร้ างเจดีย์ภูเขา
ทองขึ ้นที่วดั สระเกศ ส่งผลให้ ชมุ ชนป้อมมหากาฬที่ตงอยู
ั ้ ่ด้านทิศตะวันออกใกล้ กับป้อมมหากาฬ
และกาแพงเมืองจึง ค่อยๆ ก่อตัวและขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ได้ พระราชทานที่ดินบริ เวณชานกาแพงพระนครป้อมมหากาฬให้ กับข้ าราชบริ พาร ซึ่งมี
หน้ าที่เกี่ยวกับการสร้ างวัดทังสองเพื
้
่อเป็ นที่อยู่อาศัยจานวน 2 หลัง (บ้ านเลขที่ 97 และ บ้ านเลขที่
98 ในชุมชนป้อมมหากาฬ)28 ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ความ
ว่า
“...ได้ที่สวนผลไม้ริมกาแพงพระนคร ทางตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง เนื ้อที ่
ประมาณ 25 ไร่ เขตติ ดต่อกับบ้านของพวกพระกฤษณุรักษ์ พระรามวิ ไชย และนางจันทร์ ภรรยา
หลวงอภัยพิ ทกั ษ์ (อยู่) จึ งทาแผนที ข่ ึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ปรากฏว่าเป็ นที พ่ อพระราชหฤทัย...”29
ผลจากการขยายตัวของเมือง ประกอบกับการพระราชทานที่ดนิ ให้ กบั ข้ าราชบริพารที่
ถวายงานเพื่ออยู่อาศัย ทาให้ พืน้ ที่ชานกาแพงพระนครบริ เวณป้อมมหากาฬเริ่ มมีผ้ ูคนเข้ ามาอยู่
อาศัยปลูกสร้ างบ้ านเรื อนอยู่เป็ นชุมชน ในบริเวณดังกล่าวเป็ นจุดรวมทางสัญจรสาคัญหลายสาย
ได้ แก่ คลองรอบกรุ ง คลองมหานาค และคลองหลอดวัดเทพธิ ด าราม โดยผู้ค นในชุม ชนป้อ ม
มหากาฬจะปลูกสร้ างบ้ านเรื อนอยู่ริม คลองรอบกรุ ง หรื อคลองโอ่งอ่างซึ่งสามารถเชื่อมต่อออก
แม่น ้าเจ้ าพระยาและชุมชนอื่นๆ ใกล้ เคียงได้ สะดวก ดังนัน้ คลองจึงมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตชุมชน
เป็ น อย่างมาก ในสมัย ก่ อ นจะมี เรื อ สิน ค้ าจากต่างหัวเมื อ ง เช่น อยุธ ยา สิง ห์ บุรี และอ่างทอง
บรรทุกสินค้ าจาพวกข้ าว เครื่ องปั น้ ดินเผา มีเรื อแม่ค้าขายข้ าวปลาอาหารและผลไม้ จากสวนต่างๆ
มาที่คลองโอ่งอ่างบางลาพูแห่งนี ้ ส่งผลให้ บริ เวณดังกล่าวเป็ นท่าเรื อที่พ่อค้ าแม่ค้านาสินค้ ามา
ค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ า บ้ างก็ใช้ เป็ นสถานที่พักสินค้ า นอกจากนี ้ยังมีเรื อถ่าน หรื อ เรื อหัวเดียว
ซึ่งเป็ นเรื อจ้ างขนถ่านจากหัวเมืองขนถ่านใส่ชะลอมใส่กระสอบมาขาย โดยมาขึ ้นที่ท่าเรื อบริ เวณ
หลังป้อมมหากาฬ ถ่านจานวนมากจะถูกนามาเก็บไว้ ในตรอกใกล้ กบั ท่าเรื อ ต่อมาจึงเรี ยกตรอกนี ้
ว่า ตรอกถ่าน และเรี ยกสะพานข้ ามคลองหลอดวัดราชบพิธ ว่า สะพานถ่าน (ปั จจุบนั คือสะพาน

แน่งน้ อย ศักดิศ์ รี; และคนอื่นๆ. (2534). เล่มเดิ ม. หน้ า 409.
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เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค). (2531). เล่มเดิ ม. หน้ า 67.
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เฉลิมวัง 47) เนื่องจากเป็ นย่านที่มีเรื อถ่านมาจอดขาย หลังจากนันจะมี
้
รถเจ๊ กมารับถ่านไปขายใน
พระนคร ราคาชะลอมละ 5 - 10 สตางค์ ตามขนาดชะลอมเล็กใหญ่30

ภาพประกอบ 2 วิถีชีวิตริมคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) ของชุมชนป้อมมหากาฬ
ที่มา : สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภ.002 หวญ.39/20

ภาพประกอบ 3 แผนที่คลองโอ่งอ่างและสถานที่สาคัญ
ที่มา : กองสารวจและแผนที่ที่ดนิ . (2563). คลองโอ่งอ่าง. (ออนไลน์).
30
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กล่าวโดยสรุ ป คือชุมชนป้อมมหากาฬก่อตัวขึน้ บนพื น้ ที่ ชานพระนครตังแต่
้ ต้นกรุ งรัตนโกสินทร์
ผู้คนเข้ ามาสร้ างบ้ านเรื อนอยู่ริมคลองรอบกรุ ง ด้ วยสภาพที่อุดมสมบูรณ์ ติดกับแม่นา้ ลาคลอง
สะดวกในการเดินทางติดต่อค้ าขาย ส่งผลให้ ผ้ ูคนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานและสร้ างวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
สายน ้า ต่อมาชุมชนเกิดการขยายตัวเนื่องจากการขยายตัวของเมืองทางด้ านทิศตะวันออกในสมัย
รัชกาลที่ 3 ประกอบกับมีการขุดคลอง สร้ างวัด และเจดีย์ภูเขาทอง ทาให้ พืน้ ที่บริ เวณดังกล่าวมี
ผู้คนเข้ ามาอยู่อาศัยมากขึ ้นจนกระทัง่ พื ้นที่บริเวณป้อมมหากาฬกลายเป็ นชุมชนชานพระนครของ
กรุงรัตนโกสินทร์ อย่างสมบูรณ์
2.2.2 ช่ วงที่สอง : ย่ านศิลปวัฒนธรรมและแหล่ งที่พักอาศัยของข้ าราชการ
หลัง จากชุม ชนได้ ก่ อ ตัว ขึน้ บนพื น้ ที่ ห ลัง ป้อ มมหากาฬและก าแพงเมื อ งในสมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ต่อมาพืน้ ที่บริ เวณนี ้ได้ เกิดการขยายตัวอันเป็ นผลมาจากปั จจัยด้ านที่ตงที
ั้ ่
เหมาะสมคือ ตังอยู
้ ่ริมคลองรอบกรุ ง ทาให้ เป็ นพื ้นที่แห่งการค้ าและคมนาคมทางน ้าที่สาคัญของ
พระนคร ดึงดูดให้ ผ้ คู นเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานมากขึ ้น ประกอบกับ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั (พ.ศ. 2394 - 2411) ได้ มีการบูรณะพระเจดีย์ภูเขาทองที่วดั สระเกศจนกลายเป็ น
ศูนย์กลางของพระนครในช่วงเวลานัน้ 31 โดยโปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาศรี พิพัฒน์ฯ เป็ นแม่กอง พระ
ยาราชสงครามเป็ นนายช่างทาการซ่อมแซมพระปรางค์ใหญ่ที่สร้ างขึ ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ให้ เป็ นภูเขา ก่อเจดีย์ไว้ บนยอด พระราชทานนามใหม่วา่ บรมบรรพต เป็ นจุดเด่น
เพิ่มขึ ้นและมีถนนบารุงเมืองเป็ นถนนใหญ่ผ่านวัด ทาให้ มีการคมนาคมสะดวกทังทางบกและทาง
้
นา้ จึงมี ผ้ ูคนมากราบไหว้ พ ระเจดีย์ อย่างไม่ ขาดสาย เช่นเดียวกับ ชุม ชนป้อมมหากาฬที่ ตงั ้ อยู่
บริ เวณใกล้ เคียงติดกับคลองรอบกรุ งทาให้ สามารถเดินทางไปยังวัดสระเกศและชุมชนอื่นๆ ได้
สะดวก ต่อมา การจัดงานประจาปี ภูเขาทองซึ่งไม่ทราบอย่างแน่ชดั ว่าจัดขึ ้นครัง้ แรกเมื่อใดก็ ได้ รับ
ความนิยมเป็ นอย่างมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ่งการจัดงานดังกล่าว
ได้ ส่งผลให้ พื ้นที่บริ เวณชุมชนป้อมมหากาฬและบริ เวณใกล้ เคียงขยายตัวคึกคักมากยิ่งขึ ้น มีผ้ คู น
เดินทางไป-มาอย่างไม่ขาดสาย พื ้นที่ บริ เวณดังกล่าวจึงคึกคักและดึงดูดให้ ผ้ คู นเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน
และทาการค้ า เป็ นจ านวนมาก ดังปรากฏในบทกลอนที่ แต่งขึน้ ใน พ.ศ. 2433 โดยหลวงพรหม
ประกาศ (วร) เกี่ยวกับผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้ พระเจดีย์ภเู ขาทอง ความว่า
“เรื ่องบุราณการเก่าภูเขาทอง
ริ มเขตคลองมหานาคฟากอาราม
แต่ก่อนเป็ นทีส่ าราญการกุศล
ประชุมชนชาวเราชาวสยาม
ไม่ว่าใครไพร่ ผดู้ ี และชี พราหมณ์
มาประณามนอบน้อมจอมเจดีย์
31
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สัปบุรุษสุดศรัทธาก็มามาก
ดูหลากหลายเหนื อใต้ในกรุงศรี
ทัง้ บกน้าเฮฮาเสียงพาที
ถึงการปี แล้วมาเล่นเป็ นอัตรา”32
หลัง จากชุม ชนป้อ มมหากาฬขยายตัวเนื่ อ งจากต าแหน่ ง ที่ ตัง้ ซึ่ง อยู่ใกล้ กับ พื น้ ที่
ศูนย์กลางของพระนครได้ ไม่นานนัก พื ้นที่แห่งนี ้เริ่ ม เข้ าสู่การเป็ นพื ้นที่แห่งศิลปวัฒนธรรมจากการ
เป็ นต้ นกาเนิดวิกลิ เกพระยาเพชรปราณี ก่อตังโดยพระยาเพชรปราณี
้
(ตรี ไม่ปรากฏนามสกุล)
ราชปลัดทูลฉลอง สังกัดกระทรวงนครบาล ทาหน้ าที่ รับหรื อกราบทูลพระมหากษัตริ ย์ในเรื่ องที่
เกี่ ยวกับกระทรวงนครบาลทัง้ หมด วิ กลิเกพระยาเพชรปราณี ถือเป็ นวิกลิเกแห่งแรกของสยาม
ตังอยู
้ ่นอกกาแพงเมืองตรงข้ ามวัดราชนัดดารามหรื อพื ้นที่ที่เคยเป็ นตรอกพระยาเพชรฯ ในชุมชน
ป้อมมหากาฬ เริ่มแสดงตังแต่
้ ประมาณ พ.ศ. 244033 โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทูล
สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ลงวันที่ 9 เมษายน 2483 “เมื ่อพระยาเพชรปาณี (ตรี )
ตัง้ โรงเล่ นยี ่เกให้คนดูอยู่ที่บ้านหน้าวัดราชนัดดาแกเชิ ญ หม่ อมฉันไปดูครั้ง 1 และมานัง่ อยู่ด้วย
ตลอดเวลาเล่น” 34 การแสดงลิเกของพระยาเพชรปราณีเป็ นที่นิยมมากในขณะนัน้ มีการดัดแปลง
โดยนาเครื่ องแต่งกายข้ าราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 มาดัดแปลงเพื่อให้ ตวั ละครสวมใส่ มีการสวม
เครื่ องยอดที่เรี ยกว่า ปั นจุเหร็ จยอด สวมเสือ้ เยียรบับ นุ่งผ้ ายก สวมถุงเท้ าขาว ประดับนพรัตน์
ราชวราภรณ์ กามะลอ ใส่สงั วาล แพรสายสะพาย และโบว์แพรที่บ่า เป็ นต้ น สมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพทรงถามพระยาเพชรปราณีเกี่ยวกั บการแต่งกายว่า “เหตุไฉนจึ งคิ ดทาเครื ่องเล่น
ยี ่เกหรู หรานอกรี ตต่างๆ ...แกบอกอธิ บายว่าแต่งอย่างนัน้ ผู้หญิ งเห็นว่าสวย มักติ ดใจชอบไปดู มี
ผู้หญิ งไปดูมาก พวกผู้ชายก็มกั พากันไปดูพวกผู้หญิ ง” 35 นอกจากการแต่งกายที่ดงึ ดูดผู้คนให้ เข้ า
มาชมการแสดงลิเกแล้ ว ยังมีการแต่งหน้ า และจัดแต่งทรงผมที่แปลกตา ทาให้ ในภายหลังคนจึง
เรี ยกลิเกของพระยาเพชรปราณีว่า ลิเกทรงเครื่ อง ด้ วยการแต่งกายที่แปลกใหม่ได้ กลายเป็ นกลวิธี
หลักในการดึงดูดผู้คนให้ เข้ ามาชมลิเกที่ชมุ ชนป้อมกาฬเพิ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม วิกลิเกของพระ
ยาเพชรปราณี ได้ สูญ หายไปจากชุมชนป้อมมหากาฬโดยที่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่สูญหายไป
อย่างแน่ชดั เนื่องจากไม่ทราบนามสกุลของพระยาเพชรปราณี ผู้ก่อตังวิ
้ กลิเกแห่งแรกของสยาม จึง
ยากที่จะสืบหาทาญาติผ้ สู ืบทอดสกุลของท่าน36
32 สมบัติ พลายน้ อย. (2552, มีนาคม). เที่ยวงานภูเขาทอง. ความรู้คือประทีป. 52(4): 3-7.
33 ปรี ชยา ซิงห์. (2559). ลิ เก กับชุมชนป้อมมหากาฬ. (ออนไลน์).
34 สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์; และ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2505). สาส์นสมเด็จ เล่ม 17. หน้ า 67.
35 แหล่งเดิ ม. หน้ า 68.
36 ปรี ชยา ซิงห์. (2559). แหล่งเดิ ม. (ออนไลน์).
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ขณะที่การแสดงลิเกของพระยาเพชรปราณีทาให้ ชมุ ชนป้อมมหากาฬคึกคักและเป็ น
ที่ร้ ู จกั ของคนทั่วไป ในทางตรงกันข้ ามกาแพงเมืองและป้อมมหากาฬกลับถูกลดความสาคัญลง
เนื่ อ งมาจากการขยายตัวบ้ า นเมื อ งและการรั บ เทคโนโลยี ท างการทหารรู ป แบบใหม่จ ากชาติ
ตะวันตก ส่งผลให้ ป้อมมหากาฬไม่ได้ เป็ นป้อมชานกาแพงพระนครอีกต่อไป ความส าคัญ ด้ าน
การทหารหมดลง เช่นเดียวกับป้อมและกาแพงเมืองแห่งอื่ นที่ถูกรื อ้ ตังแต่
้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นต้ นมา ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการขยายเขตเมืองหรื อการป้องกัน
ภัยจากข้ าศึกด้ วยการขุดคูเมือง สร้ างป้อมปราการ หรื อกาแพงพระนครอีกต่อไป เนื่องจากกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ในเวลานันได้
้ รับอิทธิพลจากชาติตะวัน ตกที่แผ่เข้ ามา สยามจึงเริ่ มเข้ าสู่ความเจริ ญ
ด้ วยเทคโนโลยี สมัยใหม่ เมื องเติบโตและขยายกว้ างไกลออกไปด้ วยการขุดคลองตัดถนน และ
ขยายถนนเดิมทัง้ ภายในและภายนอกพระนคร กาแพงพระนครที่ มีอยู่บางส่วนกลายเป็ นสิ่งไม่
จาเป็ น เริ่ มเป็ นที่กีดขวางความต่อเนื่องของพื ้นที่ ดังนันจึ
้ งปรากฏว่าเริ่ มมีการรื อ้ กาแพงและป้อม
ปราการพระนครบางจุดลงด้ วยสาเหตุตา่ งๆ กัน คือ การรื อ้ เพื่อสร้ างตึกแถว การรื อ้ เพื่อสร้ างอาคาร
และย่านการค้ าสมัยใหม่ และการรื อ้ เพื่อตัดหรื อขยายถนน ตัวอย่างเช่น การขยายถนนมหาราช ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของถนนรอบพระนครชันใน
้ จึงได้ รือ้ ประตูและกาแพงเมืองบริเวณนี ้ลงไปด้ วย การรื อ้
ประตูสาราญราษฎร์ เดิมประตูนี ้มีความสาคัญมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ทรงสร้ างประตูนีเ้ พื่อให้ ประชาชนได้ ออกมาเล่นสักวาและการละเล่นอื่นๆ ที่คลอง
มหานาค ต่อมาได้ มีการรื อ้ กาแพงและประตูพฤฒิ บาศเพื่อตัดถนนราชดาเนินใน พ.ศ. 2442 แต่
ยังคงเหลือป้อมมหากาฬซึง่ อยูใ่ กล้ กนั ไว้ เพราะไม่อยู่ในแนวทางของถนน 37 และใน พ.ศ. 2455 ได้ มี
การรื อ้ ประตูเพื่อขยายถนนและทาสะพานคอนกรี ตข้ ามคลองรอบกรุงไปอีกฟากหนึ่งชื่อว่า สะพาน
สมมติอมรมารค
นอกจากการเปลี่ยนยุทธวิธีการรบรูปแบบใหม่ไม่มีปอ้ มและกาแพงเมืองแล้ ว อิทธิพล
ตะวันตกที่แผ่เข้ าในสยามได้ เข้ ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ ทนั สมัยแบบตะวันตก
และมีความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านพื ้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬด้ วย กล่าวคือ หลังเสด็จฯ
กลับจากการเสด็จประพาสยุโรปใน พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรด
เกล้ าฯ ให้ ตั ด ถนนราชด าเนิ น ใน พ .ศ. 2442 เพื่ อเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งพ ระราชวั ง ดุ สิ ต กั บ
พระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็ นเส้ นทางเสด็จพระราชดาเนินที่กว้ างขวางและสง่างามตามแบบฉบับที่
ได้ ทอดพระเนตรมาแล้ วจากยุโรป จึงออกประกาศเรื่ องการตัดถนนราชดาเนินดังต่อไปนี ้
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“...ด้วยทรงพระราชดาริ ห์เห็ น ว่า ท้องที ่ต าบลบ้านพานถมตรงตลอดไป ถึ งท้องที ่
ตาบลป้อมหักกาลังดังกรนัน้ เปนที ่เรื อกสวนเปลี ่ยวอยู่ในระหว่างถนนพฤฒิ บาศ กับถนนสามเสน
ยังไม่ เปนที ่สมบูรณทันเสมอท้องที ่ตาบลอื ่น เพราะเหตุด้วยยังไม่มีถนนหลวง อันสาหรับชักนาให้
มหาชนได้กระทาการค้าขายให้เปนการสดวกขึ้ น...”38
ถนนราชดาเนินมีจดุ เริ่มต้ นจากพระราชวังดุสิตมาจนถึงพระบรมมหาราชวังแบ่งเป็ น
3 ตอน ได้ แก่ ถนนราชดาเนินนอก ตังแต่
้ หน้ าพระที่นงั่ อนันตสมาคมพระราชวังดุสิตตรงมายังประตู
พฤติบาศเนื่องจากแนวถนนมีปอ้ มทาลายปรปั กษ์ ที่สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 4 กีดขวางอยู่จึงรื อ้ ป้อม
ลงและเอาอิฐมาใช้ ในสวนดุสิต ถนนราชดาเนินกลาง เริ่ มต้ นต่อมาจากถนนราชดาเนินนอกที่เชิง
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ หักเลี ้ยวขึ ้นมาจนถึงเชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดาเนินใน ต่อมาจาก
ถนนราชดาเนินกลาง หักเลีย้ วมาตามแนวท้ องสนามหลวงจนถึงมุมพระบรมมหาราชวังที่ป้อม
เผด็จดัสกร เป็ นจุดบรรจบของถนน 3 สาย คือ ถนนหน้ าพระลาน ถนนราชดาเนิน และถนนสนาม
ไชย39 จุดประสงค์หลักของการตัดถนนราชดาเนิน คือ เพื่อเป็ นเส้ นทางเชื่อมวังสวนดุสิต ที่ประทับ
แห่งใหม่เข้ ากับพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี ้ ถนนราชดาเนินยังเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความ
ศิวิไลซ์ ความโอ่อ่า และเจริ ญรุ่งเรื องของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เกิดจากการรับวิทยาการการผังเมืองที่
ทันสมัยจากตะวันตกในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตัด ถนนราชดาเนินยังมีนยั ยะสาคัญ
เพื่ อเชื่อมต่อระหว่างพระราชวังดุสิตกับพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็ นแนวทางการสร้ างศูนย์กลาง
อานาจใหม่โดยยังไม่ทิง้ ฐานอานาจที่เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว 40 และ
เพื่อให้ เป็ นสถานที่สาหรับพระราชพิธีของราชสานักเพื่อแสดงถึงพระราชอานาจของสถาบันกษัตริ ย์
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อีกด้ วย41
ส่วนพืน้ ที่สองฝั่ งถนนได้ รับการวางไว้ สาหรับการพักผ่อนของคนชัน้ สูงและเพื่อการ
ลงทุน พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามความในพระราชหัต ถเลขาที่ รัช กาลที่ 5 พระราชทานพระ
ราชวงศ์พระยาเทเวศร์ วงศ์วิวฒ
ั น์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) ความว่า
“…เพราะที ่เหล่านัน้ เป็ นแต่สวนไม่มีบ้านเรื อนมากนัก และอยู่ตรงน่าพระที น่ งั่ ออกมา
จะเปนที ่ ง ดงาม เปนถนนแฟตชั่น เนบอลส าหรับ ขี ่ รถวนไปวนมา ที ่ ส องข้ า งนั้น ต่ อ ไปจะต้อ ง
เปนวังเปนออฟฟิ ชใหญ่ ๆ ฤาบ้านผู้มั่งมี ที ่จะตัง้ ร้ านหยุมๆ หยิ มๆ ไม่ ได้เพื ่อแก้ให้เปนการใหญ่
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38
สาหรับการประชุมคนไปเที ่ยวเช่นนี ้ คงจะกลับเปนทางคนไปมาเที ่ยวเตร่ ดี ขึ้น นับว่าเปนราษี ของ
เมื องไทยสักแห่งหนึ่ง…”42
ผลที่ตามมาคือ พืน้ ที่ชุมชนบริ เวณสองฝั่ งถนนราชดาเนินกลายเป็ นที่พักอาศัยของ
ข้ าราชการ ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่เกิดขึ ้นใหม่จากการปฏิรูประบบการบริ หารราชการแผ่นดินในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า การตังกระทรวงต่
้
างๆ ที่เป็ นการบริหารประเทศแบบใหม่นี ้ทาให้
รัฐบาลมีความต้ องการคนเข้ ามาทางานในหน่วยงานที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่ซึ่งเป็ นบุคคลที่นอกเหนือไปจาก
เชื ้อพระวงศ์ โดยขยายไปสู่การรับสมัครประชาชนทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งมีการตังโรงเรี
้
ยนสาหรับฝึ กหัด
วิชาข้ าราชการฝ่ ายพลเรื อนเมื่อ พ.ศ. 2442 และเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงเรี ยนมหาดเล็กเมื่อ พ.ศ. 2445
เพื่อผลิตบุคลากรเข้ ารับราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระราชทานนามใหม่
ว่า โรงเรี ยนข้ าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ต่อมาทรงให้ ตงั ้
โรงเรี ยนข้ าราชการพลเรื อนฯ ขึ ้นเป็ นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2459 เพื่อผลิตคนมาเป็ น
ข้ า ราชการตามกระทรวงต่ า งๆ ส่ ว นสถานที่ ท างานนั น้ เมื่ อ แรกตัง้ นั น้ มั ก จะตัง้ ขึ น้ ใกล้ กั บ
พระบรมมหาราชวัง เช่ น กระทรวงการต่า งประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กรมสรรพากร เป็ นต้ น ทาให้ ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ เปรี ยบได้ กบั การเป็ นศูนย์ราชการ ด้ วยเหตุนี ้
จึงสันนิษฐานว่าข้ าราชการส่วนใหญ่ในสมัยนันคงจะหาบ้
้
านเรื อนที่ใกล้ กับสถานที่ทางานของตน
ซึ่งสามารถใช้ ถนนราชดาเนินเดินทางไปยังสถานที่ ทางานซึ่งตัง้ อยู่ไม่ไกลได้ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ประกอบกับข้ าราชการบางคนได้ รับพระราชทานที่ดนิ ให้ สร้ างบ้ าน เห็นได้ ชดั จากการตังถิ
้ ่น
ฐานของข้ าราชการและขุ น นางในชุ ม ชนหลั ง วัด ราชนั ด ดาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว เช่ น บ้ า นเลขที่ 63 ของพัน ตรี ชิ ต ชิ ต ช่า ง ข้ าราชการทหารบกในกรม
พลาธิการ บ้ านเลขที่ ของหลวงธรรมานุวตั ิจานงค์ (จุ้ย ผลพันธิน) ข้ าราชการตาแหน่งเปรี ยญใน
กรมราชบัณฑิต เป็ นต้ น43
ด้ านชุมชนป้อมมหากาฬ ซึ่งมีพืน้ ที่อยู่ใกล้ กับถนนราชดาเนินทางทิศตะวันตกเฉี ย ง
เหนื อและใกล้ กับ ชุม ชนราชนัด ดาทางทิศ ตะวันตก ได้ ก ลายเป็ น พื น้ ที่ อยู่อ าศัยของข้ าราชการ
เช่ น เดี ย วกัน โดยพระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว พระราชทานที่ ดิ น บริ เวณป้อ ม
มหากาฬพร้ อมกับสร้ างบ้ านเรื อนให้ กับข้ าราชบริ พารตารวจวัง ซึ่งต่อมาผู้คนคงเข้ าไปปลูกสร้ าง
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บ้ านเรื อนเพิ่ ม ขึน้ อี กจ านวนหนึ่ง ท าให้ ชุม ชนมี ลัก ษณะขนานไปกับ แนวกาแพงเมื อง ซึ่งท่า น
กาญจนาคพันธุ์ กล่าวไว้ ในหนังสือ กรุ งเทพฯ เมื่อ 70 ปี ก่อน ความว่า “…จากป้อมเป็ นกาแพง
เมื องตลอดไปจนจดถนนบารุงเมื องกาแพงเมื องตอนนี ้ มี ประตูช่องกุฏิ 2 - 3 แห่ง ซึ่ งข้างในเป็ น
บ้านเรื อนคนอยู่ทงั้ นัน้ อยู่ติดกับคลองโอ่ งอ่าง”…44 จากหลักฐานพบว่าในชุมชนป้อมมหากาฬมี
บ้ านเรื อนที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (ไม่ระบุปีที่สร้ าง) คือ บ้ านเลขที่ 123 บ้ านหลังนี ้เป็ นบ้ านไม้
2 ชัน้ ทรงปั น้ หยา หลัง คาทรงจั่ว มุม หลัง คาไม่สูง ชัน ชายคาก็ ไม่ ยื่ น ออกมายาวมาก ซึ่ง เมื่ อ
พิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกตลอดจนรายละเอียดบางส่วน แสดงให้ เห็นว่าเป็ นบ้ านที่ปลูกขึ ้น
ในแบบที่ได้ รับอิทธิพลตะวันตกในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ถนนราชดาเนินได้ ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนบริ เวณ
โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนป้อมมหากาฬ กล่าวคือ การตัดถนนราชดาเนินผ่านชุมชนป้อม
มหากาฬทางทิศเหนือ ทาให้ พื ้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬเปลี่ยนจากการเป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
ทางน ้าที่สามารถเชื่อมต่อกับคลองรอบกรุง คลองมหานาค และคลองแสนแสบ กลายเป็ นชุมชนที่
มีพื ้นที่ถูกปิ ดล้ อมด้ วยกาแพงเมือง ถนน และแม่น ้าที่ ต่อมาถูกลดความสาคัญลงเนื่องจากคนหัน
ไปให้ ความส าคัญ กับถนนมากขึน้ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมี การตัดถนนสายต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครเป็ น จานวนมาก ทาให้ การสัญจรบริ เวณนี ้เปลี่ยนเป็ นทางบกเป็ นหลัก ด้ วยเหตุนี ้
นับตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมาจึงไม่ปรากฏว่ามีการขุดคลองเพิ่มขึ ้นอีกทังในบริ
้
เวณเขตพื ้นที่
ของกรุงรัตนโกสินทร์ และเขตกรุ งเทพมหานคร การขุดซ่อมคลองเดิมที่ตื ้นเขินนันมี
้ บ้างแต่เน้ นหนัก
ไปทางฝั่ งธนบุรี การสัญจรด้ านคลองมีน้อยลงแต่คลองยังเป็ นเส้ นเลือดใหญ่ในการสาธารณูปโภค
แม้ ว่าวังจะตังอยู
้ ่ริมถนนใดๆ ก็ดี ก็ยังยึดถือคลองและแม่น ้าเป็ นสาคัญ เห็นได้ ชดั จากคลองรอบ
กรุงยังคงถูกใช้ เป็ นเส้ นทางสาคัญในการสัญจรของบรรดาเจ้ านายในโอกาสต่างๆ ปรากฏชัดในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468) บริ เวณหลังป้อมมหากาฬได้ มี
การสร้ างอาคารท่าเรื อขึ ้นใน พ.ศ. 2458 โดยปลัดพระยาญาณประกาศ (เลื่อน สุพศิริวฒ
ั น์) ปลัด
ทูล ฉลองกระทรวงเกษตราธิ ก าร ท่าเรื อ แห่ ง นี ใ้ ช้ เป็ น ต้ น ทางส าหรั บ เจ้ านายและข้ าราชการที่
เดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้ าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ซึง่ ทรงย้ ายไปประทับที่วงั สระ
ปทุม ริ มคลองแสนแสบตังแต่
้ พ.ศ. 2459 นอกจากนี ้ พืน้ ที่บริ เวณอาคารท่าเรื อ ริ มคลองโอ่งอ่าง
แห่งนี ้ยังมีการเล่นสักวาซึ่งสามารถถ่ายทอดความงดงามทางด้ านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ผู้ คนในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ไ ด้ เป็ นอย่ า งดี กล่ า วคื อ ใช้ เป็ นที่ ป ระทั บ ของเจ้ านายที่ เสด็ จ มา
ทอดพระเนตรการเล่น สักวาในคลองโอ่งอ่าง ซึ่ง นิยมเล่นกัน ในช่วงงานภูเขาทอง ที่ จัดขึน้ ช่วง
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กลางเดือนสิบสองของไทย นับตังแต่
้ วนั ลอยกระทงเป็ นเวลา 10 วัน งานภูเขาทองเป็ นประจาปี ของ
ชาวบ้ านที่ได้ มาไหว้ พระทาบุญตามศรัทธา หนุ่มสาวได้ มีโอกาสมาพบปะและใกล้ ชิดสนิทสนมกัน
มากขึน้ เด็กๆ ได้ ดูก ารเล่นตามอัธ ยาศัย ซึ่ง ในเวลาต่อมามี เรื อ แจวจากที่ ต่างๆ ผู้ห ญิ ง แต่งตัว
งดงาม นุ่งผ้ าซิ่น สวมเสื ้อแขนกระบอกสามส่วน แต่งหน้ าทาปากอย่างสะสวย มาลอยเรื อเล่นสักวา
บริ เวณด้ านหน้ าตึกโบราณ (ตึกพระยาญาณประกาศ) ในเรื อจะมี ทัง้ คนร้ องสักวา คนตีกรับ ตี
กลอง ต่างร้ องเกี ้ยวพาราสีเป็ นที่สนุกสนาน จากนันขึ
้ ้นไปนมัสการพระบรมสารี ริกธาตุบนภูเขาทอง
วัดสระเกศ45
ในช่วงเวลาดังกล่าวชุม ชนป้อมมหากาฬยังมี ความสาคัญ ในฐานะถิ่ นของช่างท า
เครื่ องดนตรี ไทย โดยนายธวัชชัย วรมหาคุณ (อดีตประธานชุมชนป้อมมหากาฬ) เล่า ว่าบรรพบุรุษ
ที่ชื่อ นายอู๋ ไม่เสื่อมสุข เป็ นช่างทาเครื่ องดนตรี ไทยที่มีฝีมือมากคนหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทัง้ ยังสนิท สนมกับ หลวงประดิ ษ ฐ์ ไพเราะ (จางวางศร ศิลปบรรเลง)
ครู ดนตรี ไทยที่มีชื่อเสียง แต่เนื่องจากการทาดนตรี ต้องใช้ อวัยวะของร่างกายหลายส่วน เช่น การ
ขึ ้นหน้ ากลองต้ องใช้ ขาและเท้ าเข้ าช่วยจึงไม่นิยมให้ ผ้ หู ญิงทาเครื่ องดนตรี ไทยเพราะถือเป็ นของสูง
ทัง้ ยังเชื่ อกันว่าหากผู้ห ญิ ง ท าดนตรี ไทยจะประสบความวิบัติได้ ดังนัน้ หากครอบครัวใดมี แ ต่
ลูกผู้หญิงก็เท่ากับว่าอาชีพนี ้ต้ องเลิกราไป อย่างไรก็ตาม นายอูไ๋ ด้ ฝากฝี มือการทากล่องขนาดใหญ่
ไว้ ใ ห้ คนรุ่ น หลัง ได้ ชื่ น ชมนั่ น คื อ เจ้ า พ่ อ หอกลอง ซึ่ ง ปั จ จุ บัน ตัง้ อยู่ ที่ ก รมรั ก ษาดิ น แดนข้ า ง
กระทรวงมหาดไทย มีจารึกชื่อนายอู๋ นางบุญส่ง ไม่เสื่อมสุข ไว้ เป็ นอนุสรณ์สถาน ถือเป็ นกลองใบ
สุดท้ ายที่ทา่ นฝากฝี มือไว้ 46
2.2.3 ช่ วงที่สาม : ถนนราชดาเนินกับการเป็ นพืน้ ที่ทางเศรษฐกิจและการบุกรุก
ที่ดนิ ในทศวรรษ 2480 - 2500
ถนนราชดาเนิน ถื อเป็ นถนนสายสาคัญที่ นาความเปลี่ ยนแปลงมาสู่ชุมชนที่ตงอยู
ั้ ่
บริ เวณโดยรอบ โดยเฉพาะชุม ชนป้อมมหากาฬที่ ถนนราชดาเนินตัดผ่านทางทิศตะวันตกเฉี ยง
เหนือส่งผลให้ พื ้นที่ชมุ ชนล้ อมรอบไปด้ วยถนนและคลองที่คอ่ ยๆ ลดความสาคัญลง ซึ่งนับตังแต่
้ มี
การตัดถนนราชดาเนินใน พ.ศ. 2442 เป็ นต้ นมา การสัญจรบนถนนยังไม่คอ่ ยได้ รับความนิยมมาก
นัก คนทั่วไปยังคงใช้ คลองสัญ จรและนิยมการเดิน หรื อนั่งรถลากที่ เรี ยกกันว่ารถเจ๊ ก47 รวมถึง
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รถสามล้ อเป็ นหลัก รถยนต์อาจมีสญ
ั จรบ้ างแต่เป็ นของชนชันสู
้ ง เช่น รถของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ การคมนาคมบนถนนราชดาเนินเริ่ มคึกคักอีกครัง้ ในสมัยจอมพลป. พิบลู สงคราม
ทศวรรษ 2480 หลังมีการปรับปรุงภูมิทศั น์และการสร้ างอาคารพาณิชย์ตลอดแนวถนนราชดาเนิน
สาเร็จใน พ.ศ. 248348
การปรับปรุ งภูมิทศั น์และการสร้ างอาคารพาณิชย์ ริมถนนราชดาเนิน เป็ นผลมาจาก
นโยบายชาตินิยมในการสร้ างความมัน่ คงทังทางการเมื
้
องและเศรษฐกิจของรัฐบาลสมัยจอมพลป.
พิบูลสงคราม ที่ส่งเสริ มความเจริ ญทางด้ านเศรษฐกิจทังเกษตรกรรม
้
อุตสาหกรรม และพาณิชย
กรรม ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาถนนราชดาเนินให้ มีความเจริ ญทันสมัยแบบ
ตะวันตกคือมีถนนกว้ างขนาดใหญ่ มีศนู ย์การค้ า โรงแรม และอาคารพาณิชย์เรี ยงรายอยู่สองฝั่ ง
ถนน โครงการปรับปรุงถนนราชดาเนินกลางเริ่ มขึ น้ ใน พ.ศ. 2480 โดยเริ่ มจากการเวนคืนที่ดินทัง้
สองฝั่ งข้ างละ 40 เมตร และตัดต้ นมะฮอกกานีซึ่งปลูกในสมัยรัชกาลที่ 5 ลงจากนันก็
้ ทาการขยาย
ถนน สร้ างอาคารพาณิชย์ โรงแรม และศูนย์การค้ าขึ ้น โดยได้ รับการออกแบบโดยสถาปนิกหลาย
ท่าน ได้ แก่ ม.ล.ปุ่ ม มาลากุล นายหมิ ว อภัย วงศ์ ซึ่ง ใช้ แ นวคิด ในการออกแบบจาก Champ
Elysees ย่านธุรกิจในกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส มีระยะเวลาก่อสร้ างระหว่าง พ.ศ. 2480 - 2491
มีอาคารจานวน 15 หลัง และใช้ งบประมาณการก่อสร้ าง 10 ล้ านบาท49
นอกจากความต้ องการพัฒ นาถนนราชดาเนินให้ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้ ว
รัฐบาลของจอมพลป. พิบูลสงคราม ยังก่อสร้ างอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตยขึ ้นบริ เวณกึ่งกลางถนน
เป็ นวงเวียนใหญ่ ในวันที่ 24 มิ ถุนายน พ.ศ. 2482 เป็ นเวลา 7 ปี ห ลังจากการเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครอง ใน พ.ศ. 2475 โดยเป็ นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ซึ่งได้ ออกแบบ
โดยการนาสถาปั ตยกรรมแบบไทยมาผสมผสานเข้ าด้ วยกัน และควบคุมการก่อสร้ างจนแล้ วเสร็ จ
โดยศาสตราจารย์ ศิล ป์ พี ระศรี บิ ด าแห่ง ศิล ปะร่ วมสมัย ของไทย กลายเป็ นสถานที่ ที่ มี ค วาม
สวยงามและส าคัญ แห่งหนึ่งในประเทศไทย ทัง้ นี ้ ยังเป็ น สัญ ลักษณ์ ของการเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐบาลมีจดุ ประสงค์
เพื่อเป็ นศูนย์กลางแห่งความเจริ ญก้ าวหน้ า ทาหน้ าที่เป็ นสัญลักษณ์ ศนู ย์รวมและศูนย์กลางของ
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ประเทศไทยในอีกทางหนึ่ง โดยเป็ นต้ นทางของถนนสายต่างๆ ที่จะออกจากกรุงเทพมหานครไปยัง
หัวเมือง (กิโลเมตรที่ศนู ย์) จากอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตยนี ้ทังหมด
้ 50
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่โดยรอบถนนราชดาเนิน โดยเฉพาะ
ชุมชนป้อมมหากาฬเกิดขึ ้นอย่างเด่นชัด นับตังแต่
้ ถนนราชดาเนินกลายเป็ นพื ้นที่ศูนย์กลางด้ าน
เศรษฐกิจ และเป็ นพื ้นที่สญ
ั ลักษณ์ทางการเมือง ซึ่งการก่อสร้ างอาคารพาณิชย์ริมสองข้ างทางของ
ถนนราชดาเนินตลอดสายโดยเฉพาะริ มถนนราชดาเนินกลาง ทาให้ ในเวลาต่อมาได้ มีกลุ่มนายทุน
มาเช้ าอาคารเพื่อดาเนินกิจการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจสิ่งทอ โรงละคร และโรงเรี ยนสอนลีลาศ
เป็ น ต้ น ความเจริ ญ จากการเป็ น ย่านเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ของประเทศอี ก แห่ง หนึ่ง ประกอบกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่เน้ นการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยมีศนู ย์กลางความเจริ ญอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ เกิดการ
อพยพเข้ ามาของคนกลุ่มต่างๆ จากต่างจังหวัดเพื่อทางานในพืน้ ที่เมืองหลวง โดยส่วนหนึ่งได้ มา
เช่าบ้ านเพื่อพักอาศัยในชุมชนโดยรอบถนนราชดาเนิน โดยเฉพาะชุมชนป้อมมหากาฬนับตังแต่
้
พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา ได้ เผชิญกับการอพยพเข้ ามาภายในพื ้นที่ของคนต่างจังหวัด ทาให้ ในเวลา
ต่อมามีบ้านเรื อนตังอยู
้ ่เต็มพื ้นที่เกิดสภาพที่แออัดและขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย กล่าวคือ
ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2500 - 2503 มีผ้ คู นจานวนหนึ่งที่อพยพเข้ าตังบ้
้ านเรื อนเพื่ออยู่อาศัยใน
ชุมชนป้อมมหากาฬ โดยการบุกรุ กที่ดินของวันราชนัดดาและของนายเล็ก นานา ซึ่งอยู่ถัดไปอีก
จานวน 25 หลังคาเรื อน ทางวัดราชนัดดาและนายเล็กนานาจึงเริ่มเก็บค่าเช่าที่ดินและทาการปลูก
บ้ านให้ เช่ า ในส่ ว นพื น้ ที่ ว่ า งอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ทางทิ ศ ใต้ ของชุ ม ชนประมาณ 10 หลั ง คาเรื อ น
โดยเก็บค่าเช่าในอัตราหลังละ 18 - 30 บาทต่อเดือน ต่อมาใน พ.ศ. 2513 นายเล็ก นานา ยกเลิก
การเก็บ ค่าเช่า คาดว่าน่าจะเกิดจากความยากล าบากในการเก็ บเงินค่าเช่าจากชาวบ้ าน ซึ่ง มี
รายได้ ต่า นับตังแต่
้ นนจึ
ั ้ งมีคนกลุม่ ใหม่อพยพเข้ ามาอีกประมาณ 10 หลังคาเรื อน51
ใน พ.ศ. 2511 – 2513 ได้ เกิดเพลิงไหม้ ในชุมชน หลังเหตุการณ์ ไฟไหม้ เจ้ าของบ้ าน
จานวนหนึ่งไม่ได้ กลับมาอยู่อาศัยในพื ้นที่ แต่ได้ ปล่อยเช่าที่ดินหรื อสร้ างบ้ านเรื อนขนาดเล็กเพื่อ
ปล่ อ ยเช่ า ท าให้ ในชุม ชนมี อ าคารขนาดเล็ ก ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป็ นบ้ า นเช่ า มากขึน้ และเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงด้ านประชากรที่อยู่อาศัยภายในชุมชน กล่าวคือผู้อยู่อาศัยดังเดิ
้ มถูกแทนที่ด้วยคน
50

ชาตรี ประกิตนนทการ. (2561). คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ การเมื องหลัง 2475
ผ่านสถาปัตยกรรม “อานาจ”. หน้ า 86 – 87.
51
เมธี พะยอมยงค์. (2533). ลักษณะการขยายตัวของชุมชนแออัดในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.
หน้ า 41.
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กลุ่มใหม่ที่อพยพมาจากต่างจังหวัด บ้ านเรื อนขนาดใหญ่หลายหลังกลายสภาพเป็ นพืน้ ที่เปิ ดให้
คนกลุ่มใหม่และชาวบ้ านคนอื่นๆ ในชุมชนขยับขยายพื ้นที่เข้ ามาสร้ างบ้ านในที่ดินส่วนนี ้ สภาพ
พื ้นที่เริ่ มมีความหนาแน่นขึ ้นตามลาดับและกลายสภาพเป็ นชุมชนแออัดหรื อสลัม อาจกล่าวได้ ว่า
พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬได้ กลายเป็ นพื ้นที่เช่าอาศัยของคนมีรายได้ น้อยนับตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา52
นอกจากความเปลี่ยนแปลงด้ านพืน้ ที่อนั เป็ นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพมหานครแล้ ว คนในชุมชนป้อมมหากาฬยังได้ รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงด้ าน
วัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิต ที่ เปลี่ ย นแปลงไป กล่ า วคื อ นับ ตัง้ แต่ ทศวรรษ 2500 – 2520 เกิ ด การ
หลัง่ ไหลของอิทธิพลอเมริ กันตังแต่
้ จากการที่ประเทศไทยอนุญาตให้ สหรัฐอเมริ กาเข้ ามาตังฐาน
้
ทัพในประเทศไทยยุคสงครามเย็นตังแต่
้ ทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมานัน้ มีผลต่อการที่คนไทยได้ ซึม
ซับวัฒนธรรมการกินอยู่ การพักผ่อนหย่อนใจ ของชาวอเมริ กนั เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่
อยู่อาศัยย่านถนนราชดาเนินและพืน้ ที่เขตพระนคร รวมทัง้ ชุมชนป้อมมหากาฬที่เริ่ ม จับจ่ายซือ้
สินค้ าในบริ เวณใกล้ เคียงกับถนนราชดาเนิน เช่น ย่านบางล าพู วังบูรพา สาเพ็ง และเยาวราช
นอกจากนี ้ ยังเกิดความนิยมการชมภาพยนตร์ ไทยและต่างประเทศ อาจกล่าวได้ ว่าโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมไทยคือศูนย์รวมของผู้คนในเมืองหลวงที่ มาใช้ เวลาพักผ่อนหย่อนใจสูงสุดเป็ นระดับ
ต้ นๆ ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกสบายเพราะหน้ าโรงภาพยนตร์ จะมีปา้ ย
รถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี ้ ภายในวัดราชนัดดารามวรวิหารยังมีพื ้นที่สาหรับให้ เช่าจอดรถได้
อีกด้ วยและให้ เช่าจอดรถยนต์มาจนถึงปั จจุบนั ครัน้ เมื่ อชมภาพยนตร์ แล้ วประชาชนก็สามารถ
เลือกรับประทานอาหารได้ อย่างหลากหลาย เช่น ก๋วยเตี๋ยวและข้ าวราดแกงที่เปิ ดขายในตึกแถว
ส่วนที่สร้ างต่อเติมด้ านหลังของอาคารริ มถนนราชดาเนินนับตังแต่
้ พ.ศ. 2513 เป็ นต้ นมา53 ความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจในพื ้นที่ทาให้ มีผ้ คู นอพยพจากต่างจังหวัดเข้ ามาทางานในเมืองหลวงโดยเช้ า
บ้ านหรื อห้ องเช่าอยู่ในพื ้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ทาให้ ชุมชนป้อมมหากาฬเริ่ มมีสภาพเป็ นชุมชน
แออัด
2.3 สรุป
ความเป็ นมาของชุมชนป้อมมหากาฬมีพฒ
ั นาการสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน นับตังแต่
้ สมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น การตังถิ
้ ่นฐานของผู้คนในชุมชนสามารถแบ่งได้ เป็ นสามช่วง ช่วงแรกเป็ นช่วง
ก่อร่างสร้ างชุมชนบนพื ้นที่ชานพระนคร จากการพระราชทานที่ดนิ ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ า
52

ธนภน วัฒนกุล. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 164 - 166.
53
กนิษฐา ชิตช่าง. (2562). เล่มเดิ ม. หน้ า 77.
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เจ้ าอยู่หัว บริ เวณป้อมมหากาฬให้ กับข้ าราชบริ พ ารที่สร้ างวัดราชนัดดาเพื่ออยู่อาศัย จนกระทั่ง
ชุมชนเกิดการขยายตัวอันเนื่องมาจากตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่อยู่ใกล้ กบั พระเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่ง
เป็ นศูน ย์ ก ลางพระนครในสมัย นัน้ ในช่ ว งที่ ส องชุม ชนป้ อ มมหากาฬเข้ า สู่ก ารเป็ น พื น้ ที่ แ ห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมโดยเป็ นที่ร้ ู จกั ในฐานะถิ่นกาเนิดลิเกแห่งแรกของสยาม และเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของข้ าราชการที่สามารถเดินทางไปทางานได้ อย่างสะดวกโดยใช้ ถนนราชดาเนินในการสัญจร เมื่อ
ชุมชนป้อมมหากาฬเข้ าสู่ช่วงที่สาม คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากถนนราชดาเนินและการบุกรุก
ที่ดิน ในช่วงเวลานี ้เองที่ความเจริ ญทางเศรษฐกิจของถนนราชดาเนินส่งผลให้ ชุมชนมีวฒ
ั นธรรม
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดการอพยพของผู้คนเข้ ามาทางานในเมืองหลวงจนกระทัง่ พืน้ ที่
ชุมชนป้อมมหากาฬกลายเป็ นพื ้นที่รองรับผู้คนจานวนมากจากต่างจังหวัด และนับตังแต่
้ นนเป็
ั้ น
ต้ นมาชุมชนป้อมมหากาฬจึงกลายเป็ นชุมชนแออัดตามคานิยามของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการ
สิ ้นสุดของชุมชนชานพระนครแห่งสุดท้ ายของกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วย

บทที่ 3
ความเปลี่ยนแปลงการใช้ พนื ้ ที่ชุมชนป้ อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561
พ.ศ. 2502 – 2561 เป็ นความเปลี่ ย นแปลงช่ ว งสุ ด ท้ ายของการใช้ พื น้ ที่ ชุม ชนป้ อ ม
มหากาฬที่นาไปสู่การสิ ้นสุดการมีอยู่ของชุมชน โดยเกิดความพยายามเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่
ชุมชนโดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เริ่ มจากสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502 2506) ที่ ต้องการอนุรักษ์ โบราณสถานและเข้ า ใช้ พื น้ ที่ บริ เวณชุม ชนป้อมมหากาฬมาจัด สร้ าง
สวนสาธารณะ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ แบบมุ่งเน้ น
ความส าคัญ ของสถาบัน มหากษั ต ริ ย์ ที่ ป รากฏอย่ า งเด่น ชัด ในทศวรรษ 2500 นอกจากนี ้ ยัง
สอดคล้ องกับแนวทางการวางผังเมืองรวมเพื่อแก้ ไ ขชุมชนแออัดในเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งนับตังแต่
้
พ.ศ. 2504 ชุมชนป้อมมหากาฬถูกจัดอยู่ในกลุ่มชุมชนแออัดในเขตพระนคร และสอดคล้ องกับการ
อนุรักษ์ โบราณสถานเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะเปิ ด
มุมมองโบราณป้อมมหากาฬและโบราณสถานใกล้ เคียงพร้ อมกับจัดสร้ างสวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งทารายได้ เป็ นจานวนมาก การเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่
ชุมชนป้อมมหากาฬเริ่ มขึ ้นเมื่อรัฐบาลดาเนินการตามแผนงานจัดสร้ างสวนสาธารณะผ่านการซื ้อ
ที่ดินในชุมชนตังแต่
้ พ.ศ. 2502 ต่อมามีการแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดซื ้อที่ดินชุมชนป้อมมหากาฬ
ใน พ.ศ. 2515 ตามด้ วยการจัด ทาโครงการกรุ ง รัตนโกสิน ทร์ พ.ศ. 2525 และการออกพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะทาการเวนคืนฯ พ.ศ. 2535 การดาเนินการต่างๆ เหล่านี ้
ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของชุมชนป้อมมหากาฬเป็ นอย่างมาก แม้ ว่าชาวบ้ านจะลุกขึ ้นต่อสู้เพื่อ
ปกป้องชุมชนของตน แต่ท้ายที่สุดแล้ วการต่อสู้ไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร เนื่องจากเกิดความ
ขัดแย้ งขึ ้นระหว่างคนในชุมชนและความเหนื่อยล้ าจากการต่อสู้มานานกว่า 26 ปี ดังนัน้ พื ้นที่ซึ่ง
เคยเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนป้อมมหากาฬ ชุมชนชานพระนครสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น จึงถูกใช้
เป็ นพื ้นที่สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2561
3.1 แนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานและสร้ างสวนสาธารณะ พ.ศ. 2502 กับผลกระทบต่ อ
ชุมชนป้ อมมหากาฬ
3.1.1 แนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ แบบมุ่งเน้ น
ความสาคัญของสถาบันมหากษัตริย์
กล่าวได้ วา่ การอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ เกิดขึ ้นมานับตังแต่
้ แรกสร้ าง
เมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีกรอบแนวคิดการอนุรักษ์
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เป็ นไปตามความเชื่อและความศรัทธา กล่าวคือ การบูรณปฏิสงั ขรณ์ วดั และพระราชวังเป็ นราช
ประเพณี ของกษั ต ริ ย์ ที่ ป ฏิ บัติ สื บ ทอดต่ อ กั น มาตามความเชื่ อ ทางศาสนาเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
แสนยานุภาพและเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาต่อผู้ถูกปกครอง แนวคิดเช่นนีด้ ารงอยู่เรื่ อยมา
จนกระทั่ง รั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว กรอบแนวคิ ด การอนุ รั ก ษ์ ถู ก
ปรับเปลี่ยนให้ เป็ นไปตามรูปแบบสากลมากขึ ้น กล่าวคือ การบูรณปฏิสังขรณ์ วดั และพระราชวัง
เป็ นราชประเพณี ข องกษั ต ริ ย์ เพื่ อ สะท้ อ นบารมี ข องกษั ต ริ ย์ เช่น เดิ ม แต่เพิ่ ม แนวคิ ด ด้ า นการ
แสดงออกถึงความศิวิไลซ์ของชาติบ้านเมือง54 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวสยามกาลังเผชิญหน้ ากับ
ภัย คุก คามจากลัท ธิ จักรวรรดินิย มตะวัน ตกที่ จ ะเข้ ามาปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงสยามให้ มี ค วาม
ทันสมัยมากยิ่งขึ ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงปฏิรูปประเทศเพื่อให้ เท่าทันและ
ทัด เที ย มชาติ ต ะวัน ตก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสร้ างความศิ วิ ไ ลซ์ ผ่ า นสถาปั ต ยกรรมและ
โบราณสถาน เช่น การบูรณะวัดเบญจมบพิ ตรซึ่ง เป็ น วัดเก่าและการตกแต่งพระอุโบสถอย่าง
ปราณี ตเพื่ อแสดงถึงออกความศิวิไลซ์ของสถาปั ตยกรรมสยามผสมผสานกับความทันสมัยด้ วย
การใช้ ระบบพิกัดในการออกแบบและใช้ วสั ดุก่อสร้ างจากตะวันตก เช่น หินอ่อนจากอิตาลี และ
กระจกสีจ ากต่างประเทศ 55 ต่อมา ใน พ.ศ. 2397 ออกกฎหมายเพื่ อไม่ให้ เกิดการบุกรุ กทาลาย
โบราณสถาน เกิ ด แนวคิ ด การบู ร ณะโบราณสถานให้ กลื น กั บ ของที่ มี อ ยู่เดิ ม หรื อ ให้ เข้ า กั บ
สุนทรี ยภาพรวมทังรั้ กษาของเดิมไว้ ตามประวัตศิ าสตร์ เป็ นต้ น
ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ นากลับมาใช้ ในการอนุรักษ์ โบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์
อีกครัง้ นับตังแต่
้ พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่แนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานแบบ
มุ่ง เน้ น ความส าคัญ ของสถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ อัน เนื่ อ งมาจากบรรยากาศทางสัง คมและ
การเมื องที่ มี ลักษณะอนุรักษ์ นิยม สถาบันพระมหากษัตริ ย์ได้ รับการฟื ้นฟูสถานะ อานาจ และ
บทบาทใหม่ อี กครั ง้ หลังจากถูกลดบทบาทลงนับ ตัง้ แต่ ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ เป็ น ระบอบประชาธิ ปไตยใน พ.ศ. 2475 โดยนโยบายหลัก ของ
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ คือเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ เพื่อปลุกสานึก
ชาตินิยมในการต่อสู้กับลัทธิ คอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น รัฐบาลได้ กล่อมเกลาให้ ประชาชน
ตระหนักถึงภัยคอมมิวนิสต์พร้ อมกับเริ่ มกระบวนการสร้ างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ เป็ นศูนย์รวม
จิตใจของผู้คนในชาติ เนื่ องจากสามารถจับต้ องได้ แตกต่างจากสถาบันชาติและศาสนาที่ เป็ น
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กนกวรรณ ชัยทัต. (2548). เล่มเดิ ม. หน้ า 68.

47
นามธรรม ดังนัน้ สาหรับผู้คนแล้ ว สถาบันพระมหากษัตริ ย์มี ฐานะเป็ นศูนย์กลางทางการเมือง
ศูนย์รวมจิตใจของชาติ ศูนย์กลางความเป็ นไทย และศูนย์กลางของมรดกวัฒ นธรรมของชาติ56
โดยรั ฐ บาลได้ ฟื ้ น ฟู พ ระราชพิ ธี ต่ า งๆ ของราชส านั ก จั ด การเสด็ จ ฯ เยี่ ย มวั ด หลวงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ (พ.ศ. 2489 - 2559) ทังในกรุ
้
งเทพมหานคร
และต่างจังหวัด57 เริ่ มจากจังหวัดพระนครศรี อยุธยาใน พ.ศ. 2500 เพื่อทอดพระเนตรเครื่ องทองที่
ค้ นพบที่กรุวดั ราชบูรณะและทรงมีพระราชดารัสเรื่ องการรักษาดูแลโบราณวัตถุ ว่า
“...โบราณวัตถุและศิ ลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์ วดั ราชบูรณะขณะนี ้ สมควรจะได้
มี พิพิธภัณฑสถานเก็บรักษา และตัง้ แสดงให้ประชาชนชมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยานี ้ ควรนาไป
เก็บรักษาและตัง้ แสดง ณ ทีอ่ ืน่ ไม่ โบราณวัตถุและศิ ลปวัตถุของท้องถิ่ นใด ก็ควรเก็บรักษาและตัง้
แสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานของจังหวัดนัน้ ๆ...”58
ต่อ มา เมื่ อ พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุล ยเดชฯ เสด็จ ประพาส
ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2503 ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2504 โดยเสด็จพระราช
ดาเนินเยือนประเทศในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปจานวน 13 ประเทศ ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
เยอรมนี ตะวันตก โปรตุเกส อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์ เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ สวีเดน อิตาลี เบลเยี ยม
ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ และสเปนตามล าดับ 59 ระหว่างทางเสด็จพระราชดาเนิน ได้
ทอดพระเนตรเห็นความสวยงามของโบราณสถานตามเมืองเก่าที่ได้ รับการดูแลรักษาไว้ เป็ นอย่างดี
ประกอบการที่ ป ระทับ อยู่ ในประเทศยุ โรปตัง้ แต่ ยัง ทรงพระเยาว์ ท าให้ ทรงเห็ น การอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุของชาติ ตะวันตกในฐานะที่ เป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์ ของชาติ
พระองค์จึงมีพระราชดาริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และฟื ้นฟูโบราณสถานและโบราณวัตถุในประเทศ
ไทย ดังพระราชดารัสเมื่อครัง้ เสด็จเปิ ดพิพิธภัณฑ์เจ้ าสามพระยา พ.ศ. 2504 ที่วา่
“...โบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ และโบราณสถานทัง้ หลายนั้น ล้วนเป็ นของมี คุณค่าและ
จาเป็ นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ และโบราณคดี เป็ นเครื ่องแสดงถึงความ
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เจริ ญ รุ่ งเรื องของชาติ ไทย ที ่มี ม าแต่ อดี ตกาล สมควรจะสงวนรักษาให้ค งทนถาวร เป็ นสมบัติ
ส่วนรวมของชาติ ไว้ตลอดกาล…”60
รัฐบาลซึ่งมีแนวคิดการนาโบราณสถานซึ่งมีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ไทยมาใช้ ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น ได้ ส่งเสริ มให้ คนไทยได้ ศกึ ษาประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของชาติผ่านโบราณสถาน และมีกระบวนการสร้ างสานึกในความเป็ นไทยเพื่อต่อต้ าน
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ โดยปลูกฝั งสานึกความเป็ นชาติไทยที่ยงั คงมีอิสระ กินดี อยู่ดี อยู่ในชาติที่
มี ป ระวัติค วามเป็ น มาอย่างยาวนาน และมี วัฒ นธรรมที่ งดงามตรงข้ ามกับพวกคอมมิ วนิส ต์ 61
นอกจากนี ้ ได้ น้อมนาแนวพระราชดาริ ด้านการอนุรักษ์ โบราณสถานที่กล่าวไว้ ข้างต้ น มาใช้ ในการ
อนุรักษ์ โบราณสถานภายในประเทศ โดยออกพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กาหนดให้ กรมศิลปากรดาเนินการประกาศขึ ้นทะเบียน
บัญชีมาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการดูแลและควบคุมรักษาโบราณสถานให้ อธิบดีสามารถประกาศ
ขึ ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ก็ได้ ตามสมควร ตลอดจนอานาจที่ดินที่เ กี่ยวข้ องกับโบราณสถานก็
สามารถให้ ถือเป็ นโบราณสถานด้ วย นอกจากนีย้ งั บัญญัติบทลงโทษในมาตรา 32 คือผู้ใดบุกรุ ก
ทาให้ เสียหาย ทาลาย ทาให้ เสื่อมค่า ทาให้ ได้ ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ให้ ลงโทษจาคุกหรื อทังจ
้ า
ทังปรั
้ บ และยังห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดปลูกสร้ างอาคารตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการก่อสร้ างอาคาร
ภายในเขตโบราณสถานซึง่ ได้ ประกาศขึ ้นทาเบียนไว้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตหนังสือจากอธิบดี62
กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ แบบมุง่ เน้ นให้ ความสาคัญ
กับสถาบันพระมหากษัตริ ย์ปรากฏอย่างเด่นชัดอีกครัง้ ในทศวรรษ 2520 โดยเฉพาะบริ เวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ ชนในอั
ั ้ นเป็ นที่ตงของโบราณสถานระดั
ั้
บชาติที่รัฐมองว่าทรงคุณค่า นามาสู่ โครงการ
กรุงรัตนโกสิ นทร์ ที่จัดทาขึ ้นเนื่องในโอกาสกรุ งรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี ใน พ.ศ. 2525 การ
อนุรัก ษ์ เริ่ ม ขึ น้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2521 เป็ น ต้ น มา มี โครงการบู รณะวัด พระศรี รัต นศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังเพื่ อฟื ้นฟูความวิจิตรงดงามให้ กลับคืนมาดังเดิม ต่อมาการอนุรักษ์ ได้ ขยาย
ครอบคลุมไปทัว่ ทังเกาะรั
้
ตนโกสินทร์ ภายใต้ แนวคิดที่จะขจัดความเสื่อมโทรมที่อยู่ตามแหล่งชุมชน
แออัดต่างๆ ออกไปจากโบราณสถาน ซึง่ ในมุมมองของรัฐบาล ปัจจัยที่จะนามาซึง่ ความเสื่อมโทรม
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ของโบราณสถานคือ คน ดังนัน้ รัฐ บาลจึงต้ องใช้ วิธี ก ารจ ากัด ปริ ม าณคนในเขตโบราณสถาน
พร้ อมๆ กับการนาคนออกจากพื น้ ที่เกาะรัตนโกสินทร์ ให้ มากที่สุด 63 ยกตัวอย่างกรณี การพัฒ นา
มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร วิท ยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร์ จัง หวัด นครปฐม เพื่ อ เป็ น การขยาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังนอกเมืองและเพื่ อลดความหนาแน่นในพืน้ ที่เกาะรัตนโกสินทร์
ชัน้ ในลง กรณี ก ารย้ า ยตลาดนัด ท้ อ งสนามหลวง ซึ่ง เป็ น ตลาดที่ เปิ ด ครั ง้ แรกเมื่ อ พ.ศ. 2491
เนื่องจากจอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ได้ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ น้
หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เกิดภาวะข้ าวยากหมากแพงส่งผลให้ ประชาชนเกิดความยากลาบาก
ในการหาซื ้อเครื่ องอุปโภคบริ โภคต่างๆ รวมถึงเกษตรกรได้ รับความเดือดร้ อน จึงจัดให้ มีตลาดนัด
ส่งเสริ มอาชีพกสิกรรมและเกษตรกรรมขึ ้นที่ศาลาเทศบาลนครกรุงเทพ แต่ต่อมากรุงเทพมหานคร
ได้ เตรี ยมใช้ พื ้นที่สนามหลวงจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงได้ ปิดตลาดนัด
สนามหลวงตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา แล้ วย้ ายตลาดนัดมายังสวนจตุจกั รที่เปิ ด
ค้ าขายกัน เรื่ อ ยมาจนถึ ง ปั จ จุบัน 64 โดยแนวคิ ด ย้ ายตลาดนัด ท้ อ งสนามหลวงแสดงให้ เห็ น ถึ ง
วัตถุประสงค์ที่รัฐ บาลพยายามฟื ้นฟูแนวคิดที่ว่า สนามหลวงคือพื น้ ที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สงวนไว้ สาหรั บ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ไม่ใช่พื ้นที่สาธารณะของ
ประชาชนอีกต่อไป 65 เช่นเดียวกับชุมชนป้อมมหากาฬที่รัฐบาลพยายามเข้ าใช้ พืน้ ที่ชุมชนตังแต่
้
พ.ศ. 2502 เพื่ อ รื อ้ ถอนชุ ม ชนและน าคนออกจากพื น้ ที่ โ บราณ สถาน พร้ อมกั บ จั ด สร้ าง
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬเป็ นการเปิ ดมุมมองของโบราณสถานที่สาคัญ ได้ แก่ ป้อมมหากาฬ
และกาแพงเมือง ซึง่ รัฐบาลพิจารณาแล้ วว่าสมควรได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เนื่องจากเป็ นโบราณสถานที่
สาคัญของชาติที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างขึ ้นเพื่อ
ปกป้องชาติบ้านเมือง
นอกเหนือจากการนาคนออกจากพื ้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ แล้ ว รัฐบาลยังได้ ทาการรื อ้
ถอนอาคารหรื อสถานที่ราชการที่ไม่เหมาะสมเพื่อเปิ ดมุมมองต่อโบราณสถานสาคัญระดับชาติ ซึ่ง
ส่วนใหญ่คือ วัด วัง และสถานที่ราชการ ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 566
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ทาให้ เกิดการรื อ้ ถอนอาคารและโบราณสถานบางแห่งที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มีคณ
ุ ค่า
ทางสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมและที่สาคัญเป็ นสัญลักษณ์ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คน
ในช่วงเวลาหนึ่งในเกาะรัตนโกสินทร์ ที่กาลังเปลี่ยนผ่านก้ าวเข้ าสู่ความเป็ นสมัยใหม่ แต่รัฐ บาล
กลับไม่ได้ ทาการขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน ได้ แก่ อาคารศาลฎี กาและศาลาเฉลิมไทย 67 ซึ่งเป็ น
สิ่งก่อสร้ างภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งมีนกั วิชาการวิเคราะห์ว่ารัฐบาล
มองว่ า เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบสมั ย ใหม่ (Modern Architecture) แสดงถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ของ
สถาปั ตยกรรมในยุคประชาธิ ป ไตยของคณะราษฎร 68 รัฐบาลจึง พยายามลบภาพความทรงจ า
เกี่ ยวกับคณะราษฎรออกจากพื น้ ที่ เกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยการรื อ้ ถอนอาคารเหล่านี ้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การรื อ้ ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเป็ นอาคารที่ตงอยู
ั ้ ่ริมถนนราชดาเนินกลาง เริ่ มก่อสร้ างใน พ.ศ.
2483 ตัว อาคารออกแบบโดยนายหมิ ว อภัย วงศ์ ออกแบบด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบทัน สมัย
เช่นเดียวกับอาคารอื่นบนถนนสายนี ้ นอกจากศาลาเฉลิมไทยจะมีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
สะท้ อนบรรยากาศทางสังคมและการเมือ งในยุคสมัยที่คณะราษฎรมีอานาจแล้ ว อาคารแห่งนี ้ยัง
เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์ การละครและภาพยนตร์ ของไทย ศาลาเฉลิมไทยเปิ ดการแสดงครัง้ แรก
ด้ วยละครเวทีเรื่ องราชันย์ผ้ พู ิชิตใน พ.ศ. 2492 และแสดงละครต่อมาอีกหลายเรื่ อง แต่ภายหลัง
กิจการด้ านละครซบเซาจึงได้ เปลี่ยนการใช้ สอยมาเป็ นโรงภาพยนตร์ จนกระทั่ง ถูกรื อ้ ถอนลงใน
พ.ศ. 253269 เพื่ อเปิ ดมุม มองต่อโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม และสร้ างลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ ที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั โดย ม.ร.ว.คึก
ฤทธิ์ ปราโมช ได้ ให้ เหตุผลการรื อ้ ศาลาเฉลิมไทยไว้ วา่
“…การสร้างโรงหนังเฉลิ มไทย ณ ที ่นนั้ เป็ นการปิ ดบังวัดราชนัดดาโดยสิ้ นเชิ ง แทนที ่
จะเห็ น วัดราชนัด ดาอัน เป็ นสิ่ งสวยงามกลับแลเห็ นโรงหนังเฉลิ ม ไทยอัน เป็ นโรงมหรสพและมี
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งต่าทรามกว่าวัดราชนัดดาอย่างยิ่ ง เมื ่อโรงหนังเฉลิ มไทยถูกทุบทิ้ งไปแล้ว
ภาพของวัดราชนัดดาและโลหะปราสาทก็จะปรากฎแจ่มแจ้ง เพราะฉะนัน้ เมื ่อเริ่ มทุบทิ้ งอะไรกัน
ขึ้นแล้วเราก็ควรมันมื อเที ่ยวทุบทิ้ งตึกอื น่ ๆ ที อ่ ยู่ผิดที ่ผิดทางและมี สถาปัตยกรรมอันไม่กลมกลื นกับ
สถาปัตยกรรมกรุงเทพฯ…”70
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ภาพประกอบ 4 โรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมไทย
ที่มา : ของดีประเทศไทย. (2556). ศาลาเฉลิ มไทย. (ออนไลน์).
การรื อ้ อาคารศาลฎีกาและศาลาเฉลิมไทยแสดงให้ เห็นถึงกรอบแนวคิดในการอนุรักษ์
โบราณสถานของรัฐบาลอย่างเด่นชัด นัน่ คือมุ่งเน้ นการอนุรักษ์ โบราณสถานสาคัญระดับชาติ ซึ่ง
ส่วนใหญ่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 และรื อ้ ถอนสิ่งก่อสร้ างที่รัฐบาล
คิดว่าไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้ างในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็ น
ต้ น มา รั ฐ บาลยัง มี ค วามพยายามที่ จ ะรื อ้ ชุม ชนป้ อ มมหากาฬออกไปด้ ว ย ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ทัศนี ยภาพที่ โดดเด่นแก่โลหะปราสาทและตอบสนองต่อแนวคิดการนาคนออกจากพื น้ ที่ เกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยรัฐบาลจัดให้ มี การฟื ้นฟูโบราณสถานโดยมีจุดประสงค์เพื่ อคงไว้ ซึ่งมรดกทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ข องชาติ พร้ อมกั บ ส่ ง เสริ ม ให้ เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ แห่ ง หนึ่ ง ของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ริ เริ่ มแนวคิดการจัดสร้ างสวนสาธารณะบนพื ้นที่ชมุ ชนซึ่งตังอยู
้ ่ติดกับโบราณสถาน
ซึง่ ความสาคัญของพื ้นที่บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ คือ ตังอยู
้ ใ่ กล้ ชิดกับโบราณสถานสาคัญหลาย
แห่ง ได้ แก่ ป้อมมหากาฬและกาแพงเมือง โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และวัดเทพธิดา
รามวรวิหาร ซึ่งเป็ นโบราณสถานที่มีความสาคัญที่รัฐต้ องการอนุรักษ์ และส่งเสริ มให้ มีความโดด
เด่น อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ่ริมถนนราชดาเนินซึ่งเป็ นถนนสายสาคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ อีก ด้ วย ด้ านตัว
ป้อมมหากาฬ แม้ ว่าจะเป็ นโบราณสถานที่อยู่ในเขตรอบนอกและสถาปั ตยกรรมไม่โดดเด่นเท่าใด
นัก แต่ช่วงทศวรรษ 2590 เป็ นต้ นมา ป้อมมหากาฬกลับได้ รับความสาคัญเป็ นอย่างมาก เห็นได้
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จากใน พ.ศ. 2491 – 249271 มี การนาภาพของป้อมมหากาฬพิม พ์ ลงในธนบัตรใบละ 10 บาท
สะท้ อนให้ เห็นว่าโบราณสถานแห่งนี ม้ ีความสาคัญ ในความหมายเชิงสัญ ญะ ซึ่งป้อมมหากาฬ
เปรี ยบเสมือนความแข็งแรง ความปลอดภัย และความมัน่ คง จึงนามาใส่ไว้ ในธนบัตรที่มีพระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ 9) เพื่อสื่อสารกับประชาชนว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงมี
หน้ าที่ปกป้องดูแลพระราชอาณาจักรและราษฎรของพระองค์ เป็ นการสร้ างสานึกชาตินิยมให้ แก่
ประชาชนและก่อให้ เกิดความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์72
3.1.2 กางวางผังเมืองรวมเพื่อแก้ ไขชุมชนแออัดในเกาะรัตนโกสินทร์
นับ ตังแต่
้ การประกาศใช้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2504 - 2510) ประเทศไทยได้ รับความเจริ ญทางวัตถุและเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวตั น์ ส่งผล
ให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงค่านิ ยมของผู้ค น บ้ านเมื องเกิ ด การขยายตัวทัง้ ด้ านกายภาพ จ านวน
ประชากรและชุมชนใหม่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่เกิดการเจริ ญเติบโตแบบก้ าวกระโดด และ
กลายเป็ นศูนย์กลางการพัฒ นาของประเทศ ทัง้ ด้ านสาธารณูปโภคที่มีคุณ ภาพ เช่น ท่าเรื อ ท่า
อากาศยานสถานีรถไฟ ถนนหนทาง และเส้ นทางคมนาคม ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางการเงิน การ
บริ หารก่อให้ เกิดธุรกิจต่างๆ และแหล่งการจ้ างงานมากที่สดุ ทาให้ มีผ้ คู นส่วนหนึ่งจากต่างจังหวัด
ซึ่งกาลังประสบปั ญ หาการประกอบอาชีพในภาคเกษตรหลั่งไหลเข้ ามาหางาน โดยประชาชนที่
อพยพเข้ ามานี ้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงต้ องหาที่พกั อาศัยราคาถูกหรื อบุ กรุกที่ว่างเปล่าของผู้อื่น
เพื่ อ สร้ างที่ อ ยู่อาศัย ส่ง ผลให้ จ านวนประชากรในชุม ชนแออัดเพิ่ ม ขึน้ พบว่า ใน พ.ศ. 2503 มี
จานวนประชากรในชุมชนแออัดทัว่ กรุงเทพมหานคร 357,886 คน โดยมีเพิ่มขึ ้นใน พ.ศ. 2513 เป็ น
672,339 คน และใน พ.ศ. 2528 มีประชากรในชุมชนแออัด 1,011,413 คน73 โดยในจานวนชุมชน
แออัดนี ้ได้ กระจุกตัวอยู่ในพื ้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และบริเวณใกล้ เคียงด้ วย เช่น ฝั่ งธนบุรี ย่านถนน
เจริ ญกรุง และย่านเยาวราช เป็ นต้ น การเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ทาให้ บริ เวณเกาะรัตนโกสินทร์ ต้องเผชิญกับปั ญหาด้ านสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ ปั ญหาความแออัด
ของอาคาร ปั ญหาสิ่งก่อสร้ างที่ไม่เหมาะสม ปั ญหาการจราจร ปั ญหาน ้าท่วม และการทรุดตัวของ
แผ่นดิน
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ปัญหาด้ านสภาพแวดล้ อมเหล่านี ้เป็ นปัจจัยหนึง่ ที่ทาให้ ภาครัฐเล็งเห็นถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ ้นกับโบราณสถานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนับตังแต่
้ ช่วงต้ นทศวรรษ 2500 รัฐบาลได้ เริ่ ม
ตระหนักถึงการจัดระบบทางกายภาพของเมืองเพื่อรองรับการอพยพของประชนชนเข้ าสูเ่ มืองหลวง
ได้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาด้ านการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 74 โดยใน พ.ศ. 2500 รัฐบาลไทยได้
ว่าจ้ างบริ ษัท Litchfield Whiting Bowne & Associates จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ให้ ดาเนินการ
วางผังนครหลวงในเขตพื ้นที่จงั หวัดพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ ผังนครหลวง 2533
(Greater Bangkok Plan 2533) หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า ผังลิทช์ฟิลด์ (Litchfield) เป็ นการวาง
ผังเมื องล่วงหน้ า 30 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2504 - 2533 มี ลักษณะเป็ นผัง เมื อ งรวม (Comprehensive
Plan) ที่ประกอบด้ วยแผนผังการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง และแผนผัง
โครงการสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ ใช้ เป็ นต้ นแบบในการวางและจัดทาผังเมืองรวมจนถึงปัจจุบนั 75
นอกจากการจัดทาผังเมืองรวม 2533 เพื่อพัฒนาการผังเมืองให้ มีประสิทธิภาพและ
แก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในกรุงเทพมหานครแล้ ว ความกังวลเกี่ยวกับปั ญหาประชากรที่เพิ่มสูงขึ ้น
ในเขตพื ้นที่เมืองหลวงของรัฐบาลยังปรากฏอย่างชัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514 - 2520) ที่ระบุถึงการอพยพจากชนบทที่มี
การเข้ าสู่เมืองมากขึ ้น แต่การวางแผนพัฒนาเมืองยังคงให้ ความสาคัญกับที่อยู่อาศัย การประปา
การจราจรการระบายน ้าฝนและน ้าโสโครก การจัดทาสวนสาธารณะเพื่อเป็ นที่พกั ผ่อนย่อนใจของ
ประชาชน76มากกว่าการแก้ ปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกให้ ความสาคัญเป็ นอย่าง
มากนับตังแต่
้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) เป็ นต้ นมา
ที่มีนโยบายการลดอัตราการย้ ายถิ่นจากชนบทสู่กรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ มี
การเคลื่อนย้ ายประชากรออกจากกรุงเทพมหานครไปอยู่จงั หวัดข้ างเคียงจังหวัดอื่น รวมทังมี
้ การ
พัฒนาเมืองหลักขึ ้นในส่วนภูมิภาคเพื่อเป็ นแหล่งสกัดการอพยพจากชนบทเข้ าสู่กรุงเทพมหานคร
และเพื่อเป็ นศูนย์กลางที่จะกระจายความเจริ ญออกไปสู่ชนบท ในขณะเดียวกันก็กาหนดขอบเขต
การขยายตัวของกรุ ง เทพมหานครให้ อ ยู่ในขนาดที่ เหมาะสมเพื่ อลดความแออัด และปรับ ปรุ ง
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สภาพแวดล้ อมที่เสื่อมโทรมให้ ดีขึน้ 77 นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญกับ ศิลปวัฒ นธรรมในรู ปของ
โบราณวัตถุส ถาน อัน แสดงถึ งสัญ ลักษณ์ ของความเจริ ญ ของประเทศในด้ านสถาปั ตยกรรม
จิตรกรรม และปติมากรรม ซึง่ ปรากฏกลักฐานในรูปของวัดวาอาราม โบราณสถาน และปูชนียวัตถุ
ที่สาคัญ ซึ่งมีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ 78 ถือเป็ นแผนพัฒนาฯ ที่มีการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย
เป็ นฉบับแรกอีกด้ วย
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 นามาสู่แนวคิดการลดอัตรา
การอพยพเข้ าของประชากรในกรุงเทพมหานครและการย้ ายประชากรบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื ้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีความแออัดเพิ่มขึ ้นในเขตโบราณสถานสาคัญของประเทศ ด้ วยเหตุนี ้
รัฐบาลจึงมีแนวคิดย้ ายคนออกจากพืน้ ที่ออกไปยังพื ้นที่ชานเมือง ยกตัวอย่างเช่น กรณี การย้ าย
ตลาดนัดสนามหลวงไปยังสวนจตุจกั รเพื่อเปิ ดมุมมองท้ องสนามหลวงซึง่ เป็ นพื ้นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์สาหรับ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ กรณี การขยายมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ไปยังจังหวัดนครปฐม เพื่ อเปิ ดมุม มองโบราณสถานวัดพระศรี รัตนศาสดารามและลดจ านวน
นักศึกษาในพื ้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และกรณีการรื อ้ ย้ ายชุมชนป้อมมหากาฬออกจากพื ้นที่ ชานพระ
นครเดิมเพื่อเปิ ดมุมมองโบราณสถานป้อมมหากาฬ กาแพงเมือง และโลหะปราสาท วัดราชนัดดา
รามวรวิหารและนาคนออกจากพื น้ ที่เกาะรัตนโกสินทร์ พร้ อมกับจัดสร้ างสวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนและการท่องเที่ยว
3.1.3 การอนุรักษ์ เพื่อส่ งเสริมเศรษฐกิจและการท่ องเที่ยว
การส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ โดยเฉพาะการพัฒนาทังธุ
้ รกิจระยะสัน้ คือ เน้ นโครงสร้ างทางคมนาคมและการขนส่งเป็ นหลัก
และเศรษฐกิ จ ระยะยาว คื อ การพั ฒ นาการเกษตรและอุ ต สาหกรรมเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเอื ้อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ ได้ ย้ อนกลับเมื่ อ พ.ศ. 2501 ขณะที่ จ อมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ กาลังพักรั กษาตัวอยู่ ณ
โรงพยาบาลวอลเตอร์ รีด สหรัฐอเมริ กา ได้ ศกึ ษากิจการท่องเที่ยวด้ วยความสนใจเนื่องจากเล็งเห็น
ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้ รับจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งกาลังตื่นตัวอยู่ในยุโรปและ
อเมริ กา ด้ วยเหตุว่าประเทศไทยมีทรัพยากรพร้ อมสาหรับการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว ประกอบ
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กับคนไทยมีวิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่ดงึ ดูดใจให้ นกั ท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือนประเทศไทยทัง้ สิ น้ หากมี การส่งเสริ มอย่างจริ งจัง ในปี ถัดมาเมื่ อจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่งเป็ นนายกรัฐมนตรี จึงประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ จดั แบ่งส่วนราชการกรม
ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยจัดตังองค์
้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 79 หรื อ อ.ส.ท.
(Tourist Organization of Thailand – T.O.T) ขึน้ เป็ น องค์ ก ารอิ ส ระหน่ ว ยงานแรกของไทย ท า
หน้ าที่สง่ เสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ (ปัจจุบนั คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทาให้ ใน พ.ศ. 2503 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติ บโตแบบก้ าวกระโดด และสามารถสร้ าง
รายได้ เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ นอกจากนี ้ยังทาให้ ไทยติด 1 ใน 10 เมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับความ
นิยมของโลก เป็ นแหล่งรายได้ หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 80 โดยรัฐบาลมีแนวคิดที่
จะอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านกระแสการท่องเที่ยว 81แทนที่จะมองโบราณสถานเพียงแต่ในแง่ความงดงามหรื อความเป็ น
ตัวแทนแห่งความทรงจาในอดีตเพียงเท่านัน้
ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 2530 รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณ สูลานนท์ (พ.ศ. 2523 2531) ได้ ประกาศให้ พ.ศ. 2530 เป็ นปี แห่งการท่องเที่ยว หรื อ Visit Thailand Year 1987 เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ จึงมี การจัดงานเฉลิ มฉลองที่ ยิ่งใหญ่ เพื่ อเทิดพระเกี ยรติแห่งพระองค์ และเห็นเป็ น
โอกาสที่จะส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยการเชิญ ชวนนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกมาร่ วมงานดังกล่าว จึง
ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการอ
้
านวยการจัดงาน และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ ได้ แก่ คณะ
พัฒนากิจกรรมปี ทอ่ งเที่ยวไทย คณะประชาสัมพันธ์ตา่ งประเทศ และคณะส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศ ซึ่ง ทุกคณะประกอบด้ วยองค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่ วมกันขับเคลื่ อนเตรี ยมงานแบบ
บูรณาการล่วงหน้ าเป็ นเวลา 1 ปี มีการเตรี ยมงานพระราชพิธีตามประเพณี ไทย เช่น พระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษก พระราชพิธีถวายผ้ าพระกฐิ นพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ และอื่นๆ นอกจากนี ้ กระทรวงมหาดไทยได้ มอบหมายให้ ทุกจังหวัดจัดงานประเพณี
ท้ องถิ่นในแต่ละเดือน เริ่ มตังแต่
้ ปีใหม่ ตรุษสงกรานต์ แห่เทียนเข้ าพรรษา แข่ งเรื อยาวออกพรรษา
ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ และประเพณี อื่นๆ ตามศักยภาพแต่ละจังหวัด ส่วนการเตรี ยมการ
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สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคือ จัดให้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจาประเทศต่างๆ ดาเนินงาน
ด้ านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาคเอกชนมีการประสานความร่วมมือโดยการเพิ่มเที่ยวบินสนับสนุน
สายการบินที่ บินตรงสู่ประเทศไทย ภาคธุรกิจ บริ การภายในประเทศ ประกอบด้ วยสายการบิน
รถไฟ รถทัวร์ เรื อนาเที่ยว โรงแรม บริ ษัทนาเที่ยว ภัตตาคารร้ านอาหาร และสวนสนุก ได้ ร่วมกัน
ส่งเสริ ม การขายในราคาพิเศษตลอดปี ผลจากการส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวดังกล่าว ประกอบกับ
ช่วงเวลานันประเทศในทวี
้
ปยุโรปและอเมริ กาเกิดวิกฤติจากภัยก่อการร้ าย ทาให้ นกั ท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เดินทางมายังประเทศไทยมากขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ การท่องเที่ยวของไทยจึงเติบโตสูงขึ ้นจาก พ.ศ.
2529 ที่มีนกั ท่องเที่ยว 2.8 ล้ านคน ได้ เพิ่มสูงขึ ้นใน พ.ศ. 2530 ถึง 23 เปอร์ เซ็นต์ เป็ น 3.48 ล้ าน
คน ใน พ.ศ. 2531 เพิ่มเป็ น 4.2 ล้ านคนและใน พ.ศ. 2533 เพิ่มขึ ้นเป็ น 5.2 ล้ านคน82
การส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรมและโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ ใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา สะท้ อนให้ เห็นว่ารัฐบาลได้ นาคุณค่าของโบราณสถานมาใช้ ประโยชน์ ในทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เห็นได้ ชดั จากกรณีการอนุรักษ์ โบราณสถานป้อมมหากาฬและกาแพง
เมืองที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อเปิ ดมุมมองโบราณสถานพร้ อมกับจัดสร้ างสวนสาธารณะเพื่อ ส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวของกรุงรัตนโกสินทร์
3.2 แผนการดาเนินงานเพื่อจัดสร้ างสวนสาธารณะป้ อมมหากาฬ
3.2.1 โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525
โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 เป็ นโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองในระยะ
ยาว เกิ ดขึน้ ใน พ.ศ. 2525 เนื่ องจากกรุ งรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี แห่งการเป็ นที่ตงั ้ ทัง้ เมือง
หลวง ศูนย์การบริ หารราชการ และศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี ้ยังเป็ นมหานครที่
ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ มีจานวนหรื อขนาดของประชากรมากกว่าเมืองอันดับรองอย่างมาก 83 ด้ วย
เหตุนี ้ รัฐบาลจึงเห็นความสาคัญ ในการอนุรักษ์ และพัฒ นาพืน้ ที่บริ เวณดังกล่าว ซึ่ง การอนุรักษ์
พัฒนา และฟื น้ ฟูในเขตเมืองที่เป็ นเอกนครหรื อเมืองโตเดี่ยวเป็ นสิ่งที่ประเทศต่างๆ ให้ ความสาคัญ
เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป เพราะพื ้นที่บางบริ เวณของเอกนครมีความสาคัญ
ด้ านการสืบทอดประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์ ของเมือง ตลอดจนคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชากรบริ เวณเอกนครในปั จ จุบัน โดยรั ฐ บาลไทยได้ เข้ า ร่ ว มองค์ ก าร การศึก ษา
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วิท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เมื่ อ พ .ศ . 2492 แล ะได้ ให้ สั ต ย าบ รรณ
อนุสญ
ั ญาสาหรับการคุ้มครองสมบัติทางวัฒนธรรมในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางอาวุธ พ.ศ. 2497
( the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict)
หรื อรู้ จักกันในนามของอนุสัญ ญากรุ งเฮก (1954 Hague Convention)84 พร้ อมประเทศสมาชิ ก
จานวน 59 ประเทศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดยมีสาระสาคัญคือจะช่วยกัน ป้องกันเขต
มรดกทางวัฒ นธรรมให้ พ้นจากการสู้รบจากศัตรู ค่สู งคราม โดยใช้ มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
ต่างๆ นอกจากนี ้ ยังปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาคุ้มครองมรดกโลกของยูเนสโกที่ถือกาเนิดขึ ้นเมื่อ พ.ศ.
2515 ว่าด้ วยการสงวนรักษาโบราณสถานและมรดกทางวัฒ นธรรมอีกด้ วย อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเหล่ า นี ้ แสดงถึ ง การให้ ความส าคัญ และการร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ อนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน ซึ่งประเทศไทยได้ รับอิทธิพลทางแนวคิดการบูรณะโบราณสถานของชาติตะวันตก
จากการร่ วมมื อดังกล่าว และเริ่ มมี ความคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานเพื่ อเป็ นประโยชน์ ในการ
ท่องเที่ยวและช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริ งจัง โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เป็ น
โครงการแรกที่ทาให้ เห็นถึงพัฒนาการต่อเนื่องของการอนุรักษ์ ได้ อย่างชัดเจน ในระยะแรกการริเริ่ ม
การอนุรัก ษ์ โบราณสถานภายในเกาะเมื อ งนั น้ เกิ ด ขึน้ ใน พ.ศ. 2478 โดยเริ่ ม ต้ น บูรณะเฉพาะ
โบราณสถานที่ มี ค วามส าคัญ คือ วัด พระเชตุพ นวิม ลมังคลาราม พระราชวัง บวรสถานมงคล
พระบรมมหาราชวัง และวัด พระศรี รัตนศาสดาราม 85 ต่อมา สภาพแวดล้ อมตลอดจนโบราณ
สถานที่มีความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมของกรุ งรัตนโกสินทร์ เกิดความเสื่อม
โทรมมากขึ ้นจนถึงขัน้ ที่สมควรมีการกาหนดงานแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างจริ งจัง เห็นได้ ชดั ใน
พ.ศ. 2512 ได้ เกิดเหตุการณ์ อันน่าจะกล่าวได้ ว่าเป็ นก้ าวแรกของการเรี ยกร้ องให้ มีการอนุรักษ์
ศิล ปะและสถาปั ตยกรรมของกรุ งรัต นโกสิ นทร์ ขึน้ คื อ การประท้ วงของคณะกรรมการอนุรัก ษ์
ศิล ปกรรม ของสมาคมสถาปนิก สยาม ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ กรณี วัดสระเกศได้ สร้ างอาคาร
พาณิชย์ขึ ้นในบริเวณวัด86 การกระทาดังกล่าวถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ ที่ดนิ บริ เวณ
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กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ซึ่ง ก าหนดไว้ ว่าห้ า มมี ก ารก่ อสร้ างอาคารพาณิ ช ย์ ในพื น้ ที่ เกาะเมื อ งชัน้ ใน 87
นอกจากนี ย้ ัง เกิ ด เหตุการณ์ ที่ วัดสัม พัน ธวงศารามได้ รือ้ พระอุโบสถหลังเดิม ที่ สร้ างขึน้ ในสมัย
รัชกาลที่ 3 การที่โบราณสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ได้ ถูกรื อ้ ทาลายในลักษณะนีอ้ ีกหลาย
แห่ง ได้ ก ระตุ้น ให้ สัง คมหัน มาสนใจงานด้ านอนุรัก ษ์ ม ากขึน้ มี ก ารจัด เสวนาทางวิช าการและ
เผยแพร่ เกี่ ยวกับคุณ ค่าของโบราณสถานในฐานะตัวแทนของวัฒ นธรรม เพื่ อให้ ประชาชนเกิ ด
ความรับรู้และภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ สร้ างไว้
ใน พ.ศ. 2515 เป็ นปี ที่เริ่มการดาเนินงานอนุรักษ์ กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในอาณา
บริ เวณคลองรอบกรุ ง อัน เป็ น ตัว เมื อ งเก่ าซึ่ง ได้ รับ สมญาว่า “หัว แหวนแห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ”
แผนการดาเนินงานอนุรักษ์ ดงั กล่าวจัดทาขึ ้นโดยสมาคมอนุรักษ์ศลิ ปกรรมและสิ่งแวดล้ อม ภายใต้
โครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ บริ เวณเมืองเก่าของกรุงเทพฯ (เกาะรัตนโกสินทร์ ) โดยมอบหมายให้
พันตรี หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่ อาจารย์คณะสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ น
ผู้วิจยั และนายเจตกาจร พรหมโยธี อาจารย์คณะสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นผู้ช่วย
โดยสมาคมอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรมและสิ่ ง แวดล้ อมได้ เสนอโครงการปรั บ ปรุ ง และอนุ รั ก ษ์ เกาะ
รัต นโกสิ น ทร์ ต่อกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2516 แต่ในปี นี ไ้ ด้ เกิ ด เหตุก ารณ์ ไม่ส งบทางการ
เมืองขึ ้นทาให้ การพิจารณาโครงการดังกล่าวหยุดชะงักไปในระยะหนึง่ 88
โครงการอนุรักษ์ ได้ รับการสานต่ออีกครัง้ ใน พ.ศ. 2519 โดยกระทรวงมหาดไทยมี
คาสัง่ ที่ 808/2519 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2519 แต่งตังคณะกรรมการอนุ
้
รักษ์ สิ่งก่อสร้ างที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรมภายในกรุงเทพมหานครโดยมี
กรุ งเทพมหานครเป็ นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ คณะกรรมการดังกล่าวมี นายธรรมนูญ
เทียนเงิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนัน้ เป็ นประธานกรรมการ และมีผ้ ทู รงคุณวุฒิและ
ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องรวมเป็ นจานวน 17 คน คณะกรรมการชุดนี ้ได้ ดาเนินการอนุรักษ์
โบราณสถานในกรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ ที่ เกาะรัตนโกสินทร์ 89 ซึ่งถื อเป็ นเขต
พื ้นที่เมืองเก่าที่มีโบราณสถานอันทรงคุณค่าอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยคณะรัฐมนตรี ได้ มอบหมายให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ ไปด าเนิ น การจัด ตัง้ คณะกรรมการอนุ รั ก ษ์ ปรั บ ปรุ ง และบู ร ณะ
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59
โบราณสถานบริ เวณกรุ งรัตนโกสินทร์ ขึน้ ใน พ.ศ. 2521 มีหน้ าที่พิจารณา กาหนดนโยบาย และ
แนวทางในการอนุรักษ์ เกาะรั ตนโกสินทร์ ซึ่งในเวลาต่อมากรุงเทพมหานครก็ได้ ให้ ความสาคัญต่อ
การบูรณะโบราณสถานต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร นามาสู่การแต่งตังคณะกรรมการอนุ
้
รักษ์
สิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ มี คุณ ค่า ทางประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี ศิ ล ปกรรม และสถาปั ต ยกรรมภายใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีหน้ าที่อนุรักษ์ สิ่งก่อสร้ างที่ มีคุณค่าเช่นเดียวกับคณะกรรมการชุดแรกที่
ตั ง้ ขึ น้ ในปี เดี ย วกั น แต่ มี ข อบเขตกว้ างขวางครอบคลุ ม พื น้ ที่ ทั ง้ กรุ ง เทพมหานคร ต่ อ มา
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ โดยข้ อเสนอของสานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
ได้ พิจารณาเห็นว่าอานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการทัง้ 2 ชุดซา้ ซ้ อนกันและมุ่งประเด็นการ
อนุรักษ์ แต่ยงั ขาดความสาคัญด้ านการควบคุมสิ่งแวดล้ อม จึงได้ เสนอโครงการกรุงรัตนโกสินทร์
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีวตั ถุประสงค์ทงด้
ั ้ านอนุรักษ์ และพัฒนา คณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้ ว มีมติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็ นการรวมคณะกรรมการเดิม 2 คณะเข้ าด้ วยกัน เมื่อ
วัน ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 252190 หน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดนี ้ คือ ก าหนดนโยบายและจัด ท า
แผนงานในการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ พร้ อมทังควบคุ
้
มการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย โดยมีสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อมเป็ นเลขานุการ ต่อมาโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ไว้ ได้ ถกู การบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4
3.2.2 แผนแม่ บทเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนากรุ งรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2537
แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ จัดทาขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดย
คณะกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนากรุ งรัตนโกสินทร์ (ต่อมาคือ คณะกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า) โดยมีสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อมให้ บริษัทชินครอนกรุ๊ป
จากัด เป็ นที่ปรึ กษา มีจุดมุ่งหมายในการทาเพื่อ วางกรอบแนวทางอนุรักษ์ คุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ 91 โครงการนี ้ได้ กระทาต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั มีและมีแผนระยะยาว
ต่อไปถึงอนาคต ซึ่งการจัดการแผนบริ หารและการจัดการโครงการจาแนกตามลาดับความสาคัญ
และความพร้ อมด้ านต่างๆ ผลที่ได้ จากการอนุรักษ์ และพัฒ นาส่วนใหญ่ เน้ นการเปิ ดมุมมองและ
พื น้ ที่ โล่ ง การปรั บ ปรุ ง โบราณสถานการสร้ างเอกลัก ษณ์ แ ละขอบเขตของกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
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ตลอดจนการฟื ้นฟูสภาพแวดล้ อมในบริ เวณพื น้ ที่ โครงการ 92 โดยศึกษาและจัดทาแผนงานและ
โครงการให้ มี ก ารอนุรัก ษ์ อ าคารสถานที่ ที่ มี คุณ ค่า ทางประวัติศ าสตร์ รวมทัง้ สภาพแวดล้ อ ม
โดยรอบ เพื่อให้ การพัฒนาเป็ นไปอย่างมีระเบียบสอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ โดย
เน้ นเฉพาะพื น้ ที่ กรุ งรัตนโกสิ น ทร์ 2 พื น้ ที่ แรก คือ บริ เวณกรุ งรัตนโกสินทร์ ชัน้ ใน ซึ่งครอบคลุม
บริเวณริ มฝั่งแม่น ้าเจ้ าพระยาด้ านพระบรมมหาราชวังไปจนถึงคลองคูเมืองเดิม เนื ้อที่ประมาณ 1.8
ตารางกิ โลเมตร และบริ เวณพื น้ ที่ กรุ ง รัต นโกสิน ทร์ ชัน้ นอก ครอบคลุม พื น้ ที่ จ ากชายฝั่ ง แม่น า้
เจ้ าพระยาด้ านเหนื อ และใต้ ค ลองคูเมื อ งเดิม ไปจรดคลองรอบกรุ ง เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 2.3 ตาราง
กิโลเมตร93
กรอบแนวคิดในการจัด ทาแผนแม่บ ท ได้ แก่ การศึกษาสภาพด้ านประวัติศ าสตร์
สังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กายภาพ การบริ หาร เพื่อนามากาหนดรูปแบบโครงการ หลังจาก
นัน้ ได้ จัด ท าแผนการบริ ห ารและจัด การโครงการ ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยระยะเวลา งบประมาณ
มาตรการ องค์กรและการบริ หาร เพื่อให้ การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ บริ เวณดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล ซึ่งผลที่
ได้ จากการอนุรักษ์และพัฒนาส่วนใหญ่เน้ นการเปิ ดมุมมองและพื ้นที่โล่ง เพิ่มพื ้นที่สีเขียว ปรับปรุง
โบราณสถาน สร้ างเอกลักษณ์ และขอบเขตของกรุ งรัตนโกสินทร์ ตลอดจนการฟื ้นฟูและพัฒ นา
สภาพแวดล้ อมในบริ เวณพื ้นที่โครงการ โดยโครงการที่บรรจุในแผนแม่บทนี ้ ได้ ยึดผลสรุปจากการ
ประกวดผลงานด้ านสถาปั ตยกรรมและการออกแบบผังเมืองเพื่อสภาพแวดล้ อมที่พึงปรารถนา
สาหรับกรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. 2525 เป็ นแนวทางในการกาหนด 94 มีจานวนรวม 20 โครงการ มี
พื น้ ที่ รับ ผิ ด ชอบทัง้ หมด 4.1 กิ โลเมตร หรื อ 2,538 ไร่ มี จ านวนรวม 20 โครงการ สามารถแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มโครงการที่ มีความต่อเนื่ องและสนับสนุนซึ่งกันและกันและ หรื อ อยู่ในบริ เวณที่ มี
ความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั ดังนี ้
ก) กลุ่ม โครงการบริ เวณป้อ มมหากาฬ วัดเทพธิ ดาราม วัด ราชนัด ดาราม และภูเขาทอง
ประกอบด้ วย
- โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงป้อมมหากาฬ
- โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงบริเวณข้ างวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดาราม
- โครงการที่ 3 โครงการจัดสวนสาธารณะภูเขาทอง
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ข) กลุ่มโครงการเกี่ยวกับการสัญจรทางบก และทางน ้าบริ เวณกรุงรัตนโกสินทร์ ชนนอกและ
ั้
ชันในประกอบด้
้
วย
- โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงคลองสะพานเพื่อการสัญจรทางน ้า
- โครงการที่ 5 โครงการจัดเส้ นทางการเดินตลอดแนวคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุง
- โครงการที่ 6 โครงการอนุรักษ์ปรับปรุงประตูเมืองพระนครกาแพงเมืองและป้อม
- โครงการที่ 7 โครงการจัดระเบียบกิจกรรมบริเวณปากคลองโอ่งอ่าง
ค) กลุม่ โครงการบริเวณริมแม่น ้าเจ้ าพระยาประกอบด้ วย
- โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงบริเวณถนนพระอาทิตย์
- โครงการที่ 9 โครงการเปิ ดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส
- โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงบริเวณท่าพระจันทร์
- โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงบริเวณราชนาวีสโมสร
- โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงบริเวณกรมการค้ าภายใน
- โครงการที่ 13 โครงการเปิ ดมุมมองวัดโพธิ์
- โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงบริเวณท่าเตียน
- โครงการที่ 15 โครงการปรับปรุงบริเวณปากคลองตลาด
ง) กลุม่ อื่นๆ ประกอบด้ วย
- โครงการที่ 16 โครงการปรับปรุงพื ้นที่แพร่งนรา แพร่งภูธร แพร่งสรรพศาสตร์
- โครงการที่ 17 โครงการจัดระเบียบย่านพักอาศัยบริเวณหลังอาคารราชดาเนิน
- โครงการที่ 18 โครงการลานอเนกประสงค์เพื่อกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม
- โครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมย่านการค้ าบางลาพู
- โครงการที่ 20 โครงการจัดทาสาธารณูปโภคในกรุงรัตนโกสินทร์ 95
โครงการอนุรักษ์ และปรับปรุงป้ อมมหากาฬ
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ภาพประกอบ 5 แผนการจัดสร้ างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
ที่มา : สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผจ กทม/9
 ทาเลที่ตงั ้
แขวงบวรนิเวศ และสาราญราษฎร์ เขตพระนคร
 ขอบเขตที่ตงั ้ ทิศเหนือ
จรดถนนราชดาเนินกลาง
ทิศใต้
จรดถนนบารุงเมือง สะพานสมมติอมรมารถ
ทิศตะวันออก ติดคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)
ทิศตะวันตก จรดถนนมหาไชย
 ความสาคัญด้ านประวัตศิ าสตร์
ป้อมมหากาฬ เป็ นป้อมรูปแปดเหลี่ยม มีกาแพงล้ อมรอบ 2 ชัน้ ตังอยู
้ ่ตรงกาแพงพระนคร
ชัน้ นอกด้ านทิ ศ ตะวัน ออกตามแนวคลองรอบกรุ ง ซึ่ง ป้อ มนี เ้ ป็ น 1 ใน 2 ป้อมที่ ยังเหลื อ อยู่ใน
ทังหมด
้
14 ป้อม ที่สร้ างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ เกณฑ์ไพร่ไปรื อ้ กาแพง
พระนครศรี อยุธยาและกาแพงเมืองธนบุรี เพื่อนามาสร้ างกาแพงเมืองและป้อมพระนครนี ้
 สถานภาพด้ านการท่ องเที่ยว
ป้อมมหากาฬเป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็ นโบราณสถาน
เพียงหนึ่งในสองแห่งประเภทป้อมที่เหลืออยู่และมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะปรับปรุง รวมทังเป็
้ น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นจุดเด่นของกรุงรัตนโกสินทร์ ชนนอกด้
ั้
านตะวันออก ในกรณีที่มีการปรับปรุงจะ
ทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าชมได้ สะดวก และเป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่ง ทัง้
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 แนวคิดโครงการ
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- อนุรักษ์ ปอ้ มมหากาฬให้ อยู่ในสภาพเดิมและรื อ้ ฟื น้ กาแพงเมืองบริ เวณป้อมมหากาฬ
ให้ ต่อเนื่องจนถึงถนนบารุ งเมือง หลีกเลี่ยงการก่อสร้ างเป็ นกาแพงทึบ ให้ เป็ นเพี ยง
แสดงแนวกาแพง
- จัดให้ มีที่ว่างเปิ ดโล่งหลังกาแพง จากป้อมมหากาฬจรดถนนบารุงเมืองและคงต้ นไม้
ใหญ่ ในพื น้ ที่ ไว้ โดยให้ สัม พัน ธ์ กับ โครงการสวนสาธารณะภูเขาทองและโครงการ
ปรับปรุงชุมชนแออัดริมคลองข้ างวัดเทพธิดาราม และให้ มีลกั ษณะแสดงขอบเขตของ
กรุงรัตนโกสินทร์
- เป็ นสวนสาธารณะสาหรับชุมชน และจุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยว
- เป็ นบริเวณที่สง่ เสริมและเปิ ดมุมมองโบราณสถานที่มีอยู่โดยรอบ96
กล่าวโดยสรุ ป คือ รัฐ บาลไทยตระหนักถึง ความส าคัญ ของโบราณสถานของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ในฐานะมรดกทางวัฒ นธรรมของชาติ จึงเกิดความร่ วมมือระหว่างประเทศในการ
ปกป้องเขตโบราณสถานจากการรุ กรานของศัต รู และรับ แนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานจาก
ตะวันตกมาปรับใช้ ในการอนุรักษ์ โบราณสถานของประเทศไทย ประกอบกับ โบราณสถานที่สาคัญ
ของกรุงรัตนโกสินทร์ ถูกทาลายเป็ นจานวนมาก ก่อให้ เกิดกระแสความสนใจในการอนุรักษ์ มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมทังในภาครั
้
ฐและเอกชน จนกระทัง่ ใน พ.ศ. 2525 ภาครัฐจึงได้ จดั ทาโครงการ
กรุ งรัตนโกสินทร์ ขึน้ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ 200 ปี พร้ อมกับดาเนินการอนุรักษ์
โบราณสถานและสถานที่สาคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างต่อเนื่อง มีการออกแผนการอนุรั กษ์ และ
พัฒ นากรุ งรัตนโกสินทร์ จานวน 20 โครงการ หนึ่งในโครงการที่สาคัญ คือ โครงการอนุรักษ์ และ
ปรับปรุ งป้อมมหากาฬ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
พื ้นที่ชมุ ชนโบราณกาลังจะถูกแทนที่ด้วยสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
3.3 การดาเนินงานของกรุ งเทพมหานครและการต่ อสู้ของชาวบ้ าน
3.3.1 เหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้ ในชุมชนป้ อมมหากาฬตัง้ แต่ พ.ศ. 2502 - 2546
ความเปลี่ ยนแปลงการใช้ พื น้ ที่ ชุม ชนป้อมมหากาฬเกิ ด ขึน้ ใน พ.ศ. 2502 รัฐ บาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะเข้ า ใช้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬเพื่ อ จัด สร้ าง
สวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองหลวง โดยเริ่ มดาเนินงานตังแต่
้ พ.ศ. 2505 – 2507 เทศบาลนคร
กรุงเทพรับนโยบายจากรัฐบาลให้ ดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นมาชุดหนึ่ง เพื่อเจรจาจัดซื ้อ
ที่ดินและทรัพย์สินด้ านหลังป้อมมหากาฬตังแต่
้ พ.ศ. 2502 ซึ่งมีที่ดินจานวนทังสิ
้ น 21 แปลง และ
96
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ทางกรุ งเทพมหานครสามารถติดต่อขอซือ้ ที่ดินได้ 2 แปลง ใน พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2507 การ
ติดต่อขอซื ้อที่ดินเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อการจัดระเบียบพื ้นที่ให้ มีความสะอาด
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รวมทัง้ ลดปั ญหาชุมชนแออัด เนื่องจากพืน้ ที่บริ เวณป้อมมหากาฬมี
สาคัญจากการตังอยู
้ ่ริมถนนราชดาเนิน ซึ่งเป็ นเส้ นทางเสด็จพระราชดาเนินของกษัตริ ย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ และแขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ การดาเนินงานเริ่ มจากการสารวจและประเมิ น
ราคาที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างให้ ตรงตามราคาที่เป็ นจริง
ใน พ.ศ. 2515 ได้ มี ก ารแต่ง ตัง้ คณะกรรมการขึน้ ชุด หนึ่ง เรี ย กว่า คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อจัดซื ้อที่ดนิ บริเวณหลังป้อมมหากาฬ อาเภอพระนคร มีเทศมนตรี เทศบาลนครหลวง
เจรจาจัดซื ้อที่ดิน ดาเนินการเจรจาจัดซื ้อที่ดนิ ใน พ.ศ. 2516 ซึ่งในขณะนันเหลื
้ อจานวนที่ดนิ อีก 19
แปลง และอาคารอีกจ านวน 44 หลัง สามารถซือ้ ที่ ดินเพิ่ม ได้ อีก 8 แปลง (รวมที่ซื อ้ ไว้ เดิมอี ก 2
แปลง เป็ น 10 แปลง) อาคารจานวน 8 หลัง ต่อมากระทรวงการคลังได้ มอบที่ดินให้ เทศบาลเพิ่มอีก
1 แปลง จึงยังคงเหลือที่ดินที่จะต้ องเจรจาจัดซื ้ออีกจานวน 10 แปลง อาคารสิ่งปลูกสร้ างจานวน
36 หลัง97 การเจรจาเพื่อจัดซื ้อที่ดินในชุมชนป้อมมหากาฬหยุดชะงักลงเนื่องจากเหตุการณ์ ความ
ไม่ ส งบทางการเมื อ ง ประกอบกับ พื น้ ที่ ชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬได้ รับ การบรรจุ ในโครงการกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ที่จดั ทาขึ ้นเนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี ใน พ.ศ. 2525 ทาให้ การ
จัดซื ้อที่ดินตามแผนงานของกรุงเทพมหานครเริ่ มขึ ้นอีกครัง้ ใน พ.ศ. 2530 ทางกรุงเทพมหานครได้
แต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อพิจารณาราคาทดแทนที่ดินและอาคารที่มีอยู่ทงหมดในขณะนั
ั้
น้ ภายใน
ชุมชนมีอาคารทังหมด
้
102 หลัง เฉพาะกลุ่มที่รวมตัวเป็ นชุมชน 92 หลัง และบริ เวณที่ค้าขายของ
เก่าอีก 10 หลัง ซึ่งก็สามารถเจรจาทาความตกลงกับเจ้ าของได้ ทงหมด
ั้
โดยเจ้ าของที่ดินได้ รับค่า
ทดแทนไปครบถ้ วน 100 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างเกือบทังหมดเจ้
้
าของได้ ทยอยทา
สัญ ญาและรับ ค่าทดแทนงวดแรกจ านวนร้ อยละ 75 ส าหรับ เงินส่วนที่ เหลื อจ านวนร้ อยละ 25
กรุ งเทพมหานครได้ นาฝากไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาราชดาเนิน ซึ่งในส่วนนีจ้ ะจ่ายให้ ก็ต่อเมื่อ
เจ้ าของอาคารได้ ทาการรื อ้ ถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างออกไปแล้ ว คงมีเจ้ าของอาคารเพียง 2 ราย
ที่ไม่ได้ มาทาความตกลง98
รัฐบาลได้ ประกาศพระราชกฤษฎีกาใน พ.ศ. 2535 กาหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะ
ทาการเวนคืน ในท้ องที่ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อ
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จัดสร้ างสวนสาธารณะและอนุรักษ์ โบราณสถาน 99 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ปี เดียวกัน
รัฐบาลได้ ออกพระราชบัญญัติผงั เมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งนิยามคาว่าผังเมืองได้ รวมเอาสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า
ในทางศิลปกรรม สถาปั ตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรื อโบราณคดีไว้ ด้วย กาหนดให้ บริ เวณโดยรอบ
หนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตผังเมืองเฉพาะ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารก่อสร้ าง ซึ่ง
สามารถกาหนดสิ่งแวดล้ อมบริเวณในผังเมืองนันได้
้ นอกจากนัน้ การรื อ้ ย้ ายหรื อดัดแปลงทรัพย์สิน
ของแผ่นดินนันๆ
้ ให้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ หารผังเมืองท้ องถิ่น
ทราบถ้ ามีปัญหาโต้ แย้ งให้ เสนอคณะกรรมการผังเมือง100 ด้ วยเหตุนี ้ ชุมชนป้อมมหากาฬซึง่ มีพื ้นที่
ติดกับโบราณสถานป้อมมหากาฬและกาแพงเมืองจึงถูกเวนคืนที่ดินเพื่อ จัดสร้ างสวนสาธารณะ
และอนุรักษ์โบราณสถาน ซึง่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตผิ งั เมือง พ.ศ. 2535
การด าเนิ น การในครั ง้ นี เ้ ป็ นการด าเนิ น การตามขั น้ ตอนที่ ว่ า ด้ วยการเวนคื น
อสังหาริ มทรัพย์ ปี ถัดมาสานักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศกาหนดให้ เวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ใน
ท้ องที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร เป็ นกรณีที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน กรุงเทพมหานครจึงทาการส่ง
หนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองและไปรับเงินเพื่อให้ ชาวชุมชนป้อมมหากาฬไปรับเงินค่าทดแทน
อาคาร โดยค่ า ทดแทนอาคารจะอยู่ ร ะหว่ า งรายละ 50,000 บาท ถึ ง 500,000 บาท 101 โดย
กรุงเทพมหานครแต่งตังคณะท
้
างานรื อ้ ย้ ายชุมชนป้อมมหากาฬ ตังแต่
้ พ.ศ. 2536 - 2537 มีปลัด
กรุงเทพมหานครเป็ นประธาน และมีตวั แทนของชุมชนและการเคหะแห่งชาติเข้ าเป็ นคณะทางาน
ด้ วย ในปลายปี 2538 การเคหะแห่งชาติลงมาในชุมชนนาเสนอที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ที่ถนน
ฉลองกรุง เขตมีนบุรี เพื่อจัดเป็ นสถานที่รับรองการรื อ้ ย้ ายของชาวบ้ านในชุมชน มีชาวบ้ านจานวน
44 ราย ยื่นความจานงตกลงที่จะย้ ายเข้ าไปอยู่ในที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ในจานวน 44 รายนี ้
14 ราย ได้ ทาสัญญาดาวน์บ้านตามโครงการของการเคหะแห่งชาติ ส่วนที่เหลืออีก 30 ราย ยังขอดู
ท่าที การเคหะแห่งชาติจงึ แจ้ งว่าในอนาคตระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างจะพร้ อม
พระราชกฤษฎี ก าเวนคื น ที่ ดิน ในบริ เวณแขวงบวรนิ เวศ ซึ่ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ 4 ปี ได้
หมดอายุลงใน พ.ศ. 2539 ชาวบ้ านในชุมชนไปดูที่ดินในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ที่ฉลอง
กรุง พบว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวยังไม่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ประกอบกับความไม่พร้ อม
ของชุมชนที่จะต้ องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมๆ จึงยังไม่ย้ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬ พร้ อม
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กันนันยั
้ งได้ เข้ าไปคุยกับทางการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ การเคหะแห่งชาติลงมาดูแล หลังจากนันการ
้
เคหะแห่งชาติกลับมาลงชุมชนอีกครัง้ พร้ อมด้ วยแผนผังโครงการที่ฉลองกรุ ง เพื่อให้ ชาวบ้ านได้
เลือกจับจอง โดยทางการเคหะแห่งชาติสญ
ั ญาว่าสาธารณูปโภคจะพร้ อมทันทีที่ชาวบ้ านเข้ าไป
ก่อสร้ างบ้ านในพื ้นที่ แต่ฝ่ายชาวบ้ านในชุมชนยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ จากแนวคิดการย้ ายไปที่
ใหม่ ชาวบ้ านถ่ายรูปพื ้นที่โครงการฯ แล้ วนากลับเข้ ามาปรึกษาหารื อกันภายในชุมชนถึงปัญหาการ
ไม่พฒ
ั นาของโครงการดังกล่าว ประกอบกับความไม่พร้ อมของชาวบ้ านในชุมชนที่จะต้ องย้ ายที่อยู่
อาศัยไปไกลจากวิถีชีวิตในแบบเดิม ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนีเ้ ริ่ มมีการติดต่อประสานงานขอ
ความช่วยเหลื อจากชุมชนศิริอามาตย์ ที่ ตงั ้ อยู่ใกล้ กับวัดบุรณศิริม าตยาราม บนถนนอัษฎางค์
แขวงศาลเจ้ าพ่อเสื อ เขตพระนคร ซึ่งประสบกับปั ญ หาการเวนคืนที่ดินที่คล้ ายคลึงกัน และขอ
ความช่วยเหลือจากสถาบันพัฒ นาชุมชนเมือง (สถาบันพัฒ นาองค์กรชุมชนในปั จจุบนั ) เพื่ อขอ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการต่อสู้เพื่อรักษาชุมชนป้อมมหากาฬไว้
ฝ่ ายกรุ งเทพมหานคร นาโดย นายพิจิตต รัตตกุล (พ.ศ. 2539 - 2543) ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และรศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชยั รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ ประกาศ
แนวความคิด “คนสามารถอยู่ค่กู ับคลอง” ร่วมกับเครื อข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้ อมคูคลอง
(คพสค.)ใน พ.ศ. 2543 เสนอที่ดินอีกแปลงในพื ้นที่ รองรับการรื อ้ ย้ ายของชาวบ้ าน แต่ชาวบ้ านใน
ชุม ชนป้อมมหากาฬปฏิ เสธข้ อเสนอเดิม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวชาวบ้ านในชุม ชนมี การจัด
สัม มนาในเวที ต่างๆ โดยมี นักวิช าการในสาขาต่างๆ เข้ ามามี ส่วนร่ วมด้ วย ทาให้ การรื อ้ ย้ ายใน
ช่วงแรกเกิ ดปั ญ หาล่าช้ าและเริ่ ม อี กครัง้ ใน พ.ศ. 2543 โดยกรุ งเทพมหานครเข้ ารื อ้ ย้ ายอาคาร
บริ เวณตลาดค้ าของเก่า โดยจัดให้ ไปขายที่ตลาดนัดจตุจักร 2 จานวน 10 หลัง 40 ราย ต่อมาใน
พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานครเข้ าปิ ดประกาศในเขตหลังป้อมมหากาฬ ความว่า
“ด้วยกรุงเทพมหานคร จะทาการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ภายในป้อมมหากาฬให้เป็ น
สวนสาธารณะ จึ งต้องดาเนิ นการรื ้ อถอนโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้ างที ่ถูกเวนคื นที ่ดิน พ.ศ. 2535 เป็ น
การเร่ งด่วน” 102
โดยชาวชุมชนได้ ยื่นเรื่ องต่อกรุ งเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการรื อ้ ย้ ายไว้ ชวั่ คราว โดยหยิบยกเอาปั ญหาเรื่ องการศึกษาของบุตรหลานในชุมชนเป็ น
เหตุผลหลักในการขอผ่อนผัน พร้ อมกันนี ้ยังได้ ยื่นเอกสารร้ องทุกข์เรื่ องที่กรุงเทพมหานครทาการรื อ้
ย้ ายชุมชนต่อนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย นายสมัคร สุนทรเวช
(พ.ศ. 2543 - 2547) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณัฐนนท์ ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร และ
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ยื่ น เรื่ อ งต่ อ ศาลปกครองกลาง เพื่ อ ให้ พิ จ ารณ าอ านาจในการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ เวนคื น ของ
กรุ งเทพมหานครในบริ เวณพื ้นที่โครงการระยะที่ 2 ตามพระราชกฤษฎี กาเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2535 ศาลปกครองกลางรับพิจารณาวินิจฉัย พร้ อมทัง้ ระงับการรื อ้ ย้ ายไว้ ชั่วคราว 30 วัน
นอกจากนี ้ ตัว แทนชุม ชนยัง ได้ ส่ ง จดหมายเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ปั ญ หาแก่ ค ณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้ วยเรื่ องสิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อร้ อง
ขอให้ คณะกรรมการชุดนี ้สนับสนุนการแก้ ไขปัญหาไม่ให้ เกิดการไล่รือ้ ชุมชนป้อมมหากาฬ
หลังจากการยื่นฟ้องกรุ งเทพมหานครต่อศาลปกครองกลาง ตังแต่
้ พ.ศ. 2546 เพื่ อ
ห้ ามมิ ให้ กรุ งเทพมหานครเข้ ารื อ้ ถอนและยื่นร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนของชาว
ชุมชนป้อมมหากาฬ ทางกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมัคร สุนทรเวช
ได้ เสนอต่ออนุกรรมการคุ้ม ครองสิทธิ ม นุษยชนว่ากรุ งเทพมหานครไม่สามารถดาเนินการตาม
ข้ อเสนอของทางชุม ชนป้อมมหากาฬได้ ศ าลปกครองกลางจึง พิ จ ารณาพิ พ ากษายกฟ้ องในปี
เดียวกัน เห็นได้ ชดั ว่าแนวทางการต่อสู้ด้วยวิธีการทางกฎหมายของชาวชุม ชนป้อมมหากาฬไม่
ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ด้ วยเหตุนีช้ าวชุม ชนป้อมมหากาฬจึงหันไปใช้ วิธีการปรับตัวเพื่ ออยู่
ร่วมกับสวนสาธารณะซึง่ กรุงเทพมหานครจะจัดทาขึ ้นในพื ้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ
3.3.2 ชุมชนป้ อมมหากาฬตัง้ แต่ พ.ศ. 2547
ตังแต่
้ ช่วง พ.ศ. 2546 เป็ นต้ นมา มีหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกขนเข้ ามาช่วยเหลือ
ชุมชนมากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น Bret Thiele นักกฎหมายอาวุโสของศูนย์ว่าด้ วยสิทธิในที่อยู่อาศัย
และการไล่รือ้ (The Centre on Housing Rights and Evictions - COHRE) ยื่ น จดหมายถึง ผู้ว่า
ราชการกรุ ง เทพมหานคร (นายสมัค ร สุน ทรเวช) นายกรั ฐ มนตรี (ดร.ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร) และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ สานักงานสหประชาชาติ หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ อให้
ข้ าราชการและผู้เกี่ยวข้ องรับผิดชอบคานึงถึงสนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยเรื่ องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรม ค้ น หาทางเลื อ กที่ เหมาะสมด้ ว ยความจริ ง ใจ โดย COHRE อาสาจะช่ว ยน าเสนอ
ประเด็นนี ้ต่อสาธารณะ
ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสหประชาชาติวา่ ด้ วยเรื่ องสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เน้ นย ้าเตือนรัฐบาลไทยให้ ทาตามสนธิสญ
ั ญา
นานาชาติและหยุดการใช้ ความรุนแรงในการไล่รือ้ ชุมชนป้อมมหากาฬ นอกจากนี ้ยังมีการรวมพลัง
อนุรักษ์ บ้านไม้ โบราณอายุ 200 ปี ใจกลางกรุงเทพมหานคร เวทีเสวนาเรื่ อง “ชุมชนกับการอนุรักษ์
ศิลปกรรมคู่บ้านเมือง” และจัดเวทีสัม มนา “สิทธิ มนุษยชนป้อมมหากาฬ กับการเมื องเรื่ องการ
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ท่องเที่ยว อนาคตตัวแสดงนอกภาครัฐในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” ที่ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อมา นายอภิ รัก ษ์ โกษะโยธิ น (พ.ศ. 2547 - 2551) เข้ ารั บ ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการ
กรุ งเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งการดาเนินงานของรัฐในช่วงเวลานี เ้ ป็ นการทาความเข้ าใจ
ระหว่างกรุ งเทพมหานครกับชุม ชนป้อมมหากาฬ การดาเนินงานต่างๆ เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึน้
กล่าวคือ กรุ งเทพมหานครได้ ส่งตัวแทนคือนายสามารถ มะลูลีม ประธานสภากรุ งเทพมหานคร
และนายพินิจ กาญจนชูศกั ดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการ เข้ ารับเรื่ องราวร้ องทุกข์ จากชาวชุมชน
ป้อมมหากาฬ และได้ ลงพื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬเพื่อรับฟั งปั ญหาข้ อเท็จจริงพร้ อมหน่วยงานของ
กรุ งเทพมหานคร ส่งผลให้ ใน พ.ศ. 2547 กองบัญชาการสูงสุดกองพันทหารพัฒ นา ได้ เข้ าพืน้ ที่
ตามการว่าจ้ างของกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับพื ้นที่ตามโครงการระยะที่หนึง่ จานวน 2 ไร่ นอกเขต
ชุมชน โดยไม่ได้ รับการต่อต้ านและคัดค้ านจากชาวชุมชนป้อมมหากาฬแต่อย่างใด103
การป รั บ ป รุ ง พื น้ ที่ ชุ ม ชน ป้ อ ม ม ห าก าฬ ยั ง ค งด าเนิ น ต่ อ ไป ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร คือนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และรองเลขาธิการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นายกิติศกั ดิ์ สินธุวณิช กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงนามบันทึกความ
ร่วมมือด้ านการพัฒนาโครงการบ้ านมัน่ คง ในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
และทาการจัดตังคณะกรรมการเพื
้
่อดูแลการแก้ ไขปั ญหาจากผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่
27 พฤศจิกายน ปี เดียวกันโดยมี ท่ านผศ.ดร.พญ.เพ็ญ ศรี พิชัยสนิธ ซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิ
เครื อข่ายครอบครัวโดยดูแลงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือชุมชน เป็ นประธาน พร้ อมทังมี
้ การ
จัดตังคณะกรรมการร่
้
วมของชุมชนอีก 7 ท่าน เพื่อระดมความคิดพร้ อมร่ วมกันหาแนวทางในการ
แก้ ไขปั ญ หาแบบยั่งยื น นอกจากนี ย้ ังแต่งตัง้ คณะกรรมการปรองดองขึน้ เพื่ อพิจ ารณาจ่ายเงิน
ชดเชยแก่ชมุ ชนเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครยืนยันการปรับปรุงพื ้นที่ภายในบริ เวณ
ป้อมมหากาฬเป็ น สวนสาธารณะ โดยมี ห นังสื อจากกองจัด กรรมสิ ท ธิ์ ป ระกาศเพื่ อเข้ าส ารวจ
โรงเรื อนสิ่งปลูกสร้ าง เพื่อให้ ทราบถึงบุคคลที่ มีสิทธิจะได้ รับสินไหมทดแทนค่าขนย้ าย หรื อสิทธิเจ้ า
ของเดิมที่ยงั ค้ างร้ อยละ 25 แต่ทางชุมชนไม่ยินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าสารวจ
นายอภิ รักษ์ โกษะโยธิ น ผู้ว่าราชการกรุ ง เทพมหานคร ลงพื น้ ที่ ป้อมมหากาฬพบ
ชาวบ้ าน ในวัน ที่ 24 สิ ง หาคม พ.ศ. 2548 เพื่ อ ฟั งปั ญ หาและข้ อเสนอแนะของชาวชุม ชน โดย
กรุ ง เทพมหานครได้ จัด แถลงข่าวขึน้ ภายในชุม ชนป้อ มมหากาฬเพื่ อ ประกาศให้ ท ราบว่าทาง
กรุ งเทพมหานครได้ ว่าจ้ างให้ สานักวิจัยและพัฒ นามหาวิทยาลัยศิลปากรทาการศึกษาวิจัยใน
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ประเด็ น ปั ญ หาและศึ ก ษาถึ ง การด ารงอยู่ ข องชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬ ในลัก ษณะเป็ นชุ ม ชน
ประวัตศิ าสตร์ อย่างไร โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.วิวฒ
ั น์ชยั
อัตถากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และนายธวัชชัย วรมหาคุณ ตัวแทนชุมชนป้อมมหากาฬ
ลงนามร่วมกัน104
3.3.3 การต่ อสู้ของคนในชุมชนป้ อมมหากาฬระยะสุดท้ าย พ.ศ. 2560
การดาเนินการของกรุ งเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้ องในการไล่รือ้
ชุม ชนป้ อ มมหากาฬที่ เริ่ ม ขึ น้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2535 จากการออกพระราชกฤษฎี ก าเวนคื น ที่ ดิ น
จนกระทั่ง พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็ นปี ที่การไล่รือ้ ชุม ชนออกจากพืน้ ที่เสร็ จสมบูรณ์ การต่อสู้ในรู ปแบบ
ต่างๆ ของคนในชุมชน นักวิช าการ และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพื่ อปกป้องชุมชนป้อม
มหากาฬใช้ ระยะเวลายาวนานถึง 25 ปี ซึ่งการต่อสู้ระยะสุดท้ ายเริ่ ม ขึน้ ตัง้ แต่เดือนเมษายน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่ าย ประกอบด้ วยกรุ งเทพมหานคร
ผู้แทนชุมชนป้อมมหากาฬ ผู้แทนภาคประชาสังคม และฝ่ ายความมัน่ คง โดยกลุ่มนักวิชาการได้
เสนอแนวทางการพิ จ ารณาอนุรักษ์ บ้ านไม้ โบราณซึ่ง มี คุณ ค่าทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ประวัติศาสตร์
โบราณคดี สถาปั ตยกรรมและผังเมื อง สังคมและวิถีชี วิต และด้ านวิช าการ ซึ่งข้ อตกลงในการ
ประชุมมีมติให้ อนุรักษ์ บ้านในชุมชนไว้ จานวน 18 หลัง ต่อมาในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นาย
ยุทธพันธุ์ มีชยั เลขานุการผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็ นตัวแทนพูดคุยประเด็นการรักษาบ้ าน
ไม้ โบราณในชุมชนป้อมมหากาฬ โดยระบุว่าไม่สามารถเก็บบ้ านไว้ ได้ ทุกหลังพร้ อมกับจะจัดกลุ่ม
บ้ านที่จะอนุรักษ์ และกลุม่ ที่จะทาการรื อ้ ถอน ก่อนที่จะนาข้ อเสนอดังกล่าวให้ ทางกรุงเทพมหานคร
พิจารณาต่อไป ซึง่ ผลการตัดสินออกมาว่ากรุงเทพมหานครจะกาหนดให้ บ้านจานวนหนึ่งเป็ นบ้ าน
ที่ ได้ รับ การอนุรัก ษ์ ไ ว้ แ ต่ส่ว นที่ เหลื อ ต้ อ งรื อ้ ถอน ส่ว นชาวบ้ า นต้ องย้ ายออกจากพื น้ ที่ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ก่อให้ เกิดความแตกแยกและทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในชุม ชนที่ ร่วมกัน ต่อสู้ม าอย่างยาวนานเริ่ ม สั่นคลอนและแบ่ง แยกเป็ น สองกลุ่ม ในที่ สุด 105
เนื่องจากชาวบ้ านมองว่าผลการตัดสินของกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาเลือกอนุรักษ์ เฉพาะบ้ าน
ไม้ โบราณบางหลังเท่านัน้ เป็ นการตัดสินที่ไม่ยตุ ิธรรมกับชาวบ้ านบางส่วน ส่งผลให้ เจ้ าของบ้ านไม้
โบราณบางหลังที่ต้องรื อ้ ถอนไม่พอใจ ประกอบกับช่วงเวลาขณะนันชาวบ้
้
านบางส่วนเริ่มเหนื่อยล้ า

104
105

(ออนไลน์).

แหล่งเดิ ม. หน้ า 183.
ประชาไท. (2561). อาลาชุมชนป้อมมหากาฬ: ชุมชนเก่าแก่ดีเกิ นไปในยุคทีแ่ ต่งชุดไทยก็ฟินแล้ว.
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จากการต่อ สู้เพื่ อปกป้องชุม ชนป้อมมหากาฬที่ ด าเนิ นมายาวนานถึง 25 ปี จึง หันมาให้ ค วาม
ร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและยินยอมที่จะออกจากพื ้นที่106
การแบ่งกลุ่มกันในชุมชนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการต่อสู้กับภาครัฐ เนื่องจากการ
ขาดความสามัคคีและความแตกต่างทางความคิดของคนในชุมชนทาให้ แนวทางในการต่อสู้กับ
ภาครัฐของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันประกอบกับระยะเวลาการต่อสู้ที่ยาวนานทาให้ คนในชุมชนเกิด
ความรู้สึกท้ อแท้ และเหนื่อยล้ าเป็ นอย่างมากการขาดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชุมชน
และความสิ ้นหวังจากการต่อสู้ ส่งผลให้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ชาวบ้ านบางส่วนยินยอมย้ าย
ออกจากชุมชนป้อมมหากาฬ คนกลุ่มนี ้นาโดยนายพีระพล เหมรัตน์ อดีตรองประธานชุมชนป้อม
มหากาฬ และชาวบ้ านจานวน 11 ครัวเรื อน ซึ่งต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ได้ มีชาวบ้ าน
บางส่วนย้ ายเข้ ามาสมทบอี ก 10 ครัวเรื อน รวมเป็ น 21 ครัวเรื อน 107 โดยกรุ งเทพมหานครเป็ น
ผู้ดาเนินการจัดหาที่พักชัว่ คราวให้ ที่บ้านอิ่มใจ บริ เวณสานักงานการประปา สาขาแม้ นศรี เลขที่
2/22 สี่แยกแม้ นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร
ส่ว นกลุ่ม ที่ เหลื อ อยู่ในชุม ชนป้อ มมหากาฬ น าโดยนายธวัช ชัย วรมหาคุณ อดี ต
ประธานชุมชนป้อมมหากาฬ และนายพรเทพ บูรณบุรีเดช อดีตรองประธานชุมชนป้อมมหากาฬ
(คนใหม่) ยังคงดาเนินการต่อสู้กับภาครัฐเพื่อรักษาชุมชนป้อมมหากาฬต่อไป แต่สถานการณ์ ที่
ได้ รับแรงกดดันจากภายนอกเนื่ องจากชุม ชนถูกควบคุมและตรวจตราอย่างใกล้ ชิดโดยรัฐ บาล
ภายใต้ คาสั่งของหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ได้ ส่งเจ้ าหน้ าที่ กองอานวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในของกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เข้ ามาดาเนินการปราบปรามการ
จาหน่ายพลุไฟในชุมชนป้อมมหากาฬ พร้ อมกับปฏิ บตั ิหน้ าที่อยู่ภายในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง
ตัง้ แต่เดื อนพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 – มี น าคม พ.ศ. 2561 นอกจากนี ก้ ลุ่ม คนที่ ยัง อาศัยอยู่ใน
ชุมชนยังได้ รับความกดดันจากคนกลุ่มแรกที่ย้ายออกไปอยู่ที่บ้านอิ่มใจซึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้ รับ
การดูแลเป็ นอย่างดีจ ากทางกรุ งเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้ อง 108 ความกดดัน
ดังกล่าวส่งผลให้ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 นายธวัชชัย วรมหาคุณ และนายพรเทพ บูรณบุรี
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พีระพล เหมรัตน์. (2561, 15 พฤศจิกายน). สัมภาษณ์โดย เครื อมาศ มารอด ที่ บ้ านอิ่มใจ
สานักงานการประปา แม้ นศรี . อ้ างใน เครื อมาศ มารอด; และ ศิริพร ดาบเพชร. (2563). การเปลีย่ นแปลงการใช้
พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502-2561. การประชุมวิ ชาการระดับชาติ “มศว วิ จยั ” ครัง้ ที ่ 13 วันที ่ 25-26
มี นาคม 2563 มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ. หน้ า 1180.
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แหล่งเดิ ม.
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ประชาไท. (2561). มหากาพย์ปอ้ มมหากาฬ (2): ‘คนย้าย’ เล่าแรงกดดันจาก กทม. ชุมชน ปาก
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เดช ผู้นาชุมชนและชาวบ้ านประมาณ 7 - 8 ครัวเรื อน ซึง่ เป็ นคนกลุม่ สุดท้ ายที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนได้
ย้ ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อไปขอเช่าบ้ านอยูใ่ นชุมชนกัลยาณมิตร ซึ่งเป็ นชุมชนเครื อข่าย
การต่อสู้เพื่อยุติการไล่รือ้ ของหน่วยงานภาครัฐ ตังอยู
้ ่ที่สหกรณ์ เคหสถานบ้ านมัน่ คงกัลยาณมิตร
จากัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ก่อนการรื อ้ ย้ ายออกจากชุม ชนป้อมมหากาฬของชาวบ้ านกลุ่มสุดท้ ายเพี ยง 3 วัน
ชาวบ้ านได้ ร่วมกัน จัด งาน “อ าลามหากาฬ” ขึน้ ในวัน ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่ อ ราลึก ถึ ง
ช่วงเวลาแห่งการต่อสู้เพื่ อปกป้องชุมชนและขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่มี ส่วนช่วยเหลือชุม ชนป้อม
มหากาฬมาโดยตลอด บรรยากาศในชุมชนป้อมมหากาฬมีผ้ ทู ยอยเดินทางเข้ าร่วมงานเป็ นจานวน
มาก ประกอบด้ วย ชาวบ้ านที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการ
และนักสิ ท ธิ ม นุษ ยชน เช่น นางสุนี ไชยรส อดีต กรรมการสิ ท ธิ ม นุษ ยชน นางปองขวัญ ลาซู ส
สมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และนายฉัตรวิชัย พรหมทัต ตเวที ผู้บ ริ ห ารหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น โดยนายธวัชชัย วรมหาคุณ อดีตประธานชุมชนป้อม
มหากาฬ กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดงานครัง้ นี ้ว่า
“ชาวชุมชนป้อมมหากาฬจัดงานวันนี ้เพือ่ ราลึกอดี ต 25 ปี เต็มที ่ต่อสู้ ปี นี ้เข้าสู่ปีที ่ 26
เราได้ รับ การสนับ สนุ น จากผู้ สื่ อ ข่ า วที ่ น าเสนอเรื ่ อ งราวให้ เรี ย นรู้ ได้ รับ ความอนุ เคราะห์ จ าก
นักวิ ชาการซึ่ งไม่ สามารถกล่าวได้หมด ใจจริ งอยากจากไปแบบเงี ยบๆ แต่ทาไม่ได้ เพราะมี คนที ่
เคารพ มี พีน่ ้องภาคประชาสังคม มี คนที ่แบ่งปันให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็ง มี พีน่ ้องสื ่อที ่ ตนอยาก
บอกว่าอย่าทิ้ งเรา” 109
กรุ ง เทพมหานครได้ ท าการปรั บ ปรุ ง พื น้ ที่ ป้ อ มมหากาฬเป็ น สวนสาธารณะของ
กรุ งเทพมหานคร และจัดพิธีเปิ ด “สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ” อย่างเป็ นทางการในวันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้ ทาพิธีเปิ ดและนาชมสวนสาธารณะ และชมนิทรรศการพื ้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ บริ เวณอาคาร
พระยาญาณประกาศ นอกจากนี ้ยังกล่าวถึงความคืบหน้ าการปรับพื ้นที่บริ เวณป้อมมหากาฬผ่าน
เฟสบุ๊ค (Facebook) ส่วนตัวว่า
“ได้ปรับปรุงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วสาหรับพืน้ ที ่ภายในป้อมมหากาฬ และพร้อมเปิ ดเป็ น
สถานที ่พ ักผ่ อ นหย่ อ นใจของพี ่น้องประชาชนและนักท่ องเที ่ย วแล้ว ตอนนี ้พื้นที ่ภ ายในป้อ มฯ
เปลี ่ยนไปจากเดิ มมาก ทัง้ โล่ง เขี ยว ร่ มรื ่ น สวยงาม และดูปลอดภัย มองจากมุมไหนเราก็ จะได้
109

(ออนไลน์).

ประชาไท. (2561). ชุมชนป้อมมหากาฬจัดงานอาลา ยุติมหากาพย์ 25 ปี ย้าย 25 เม.ย. นี.้

72
เห็นความสง่างามของป้อมมหากาฬและกาแพงเมื องซึ่ งเป็ นโบราณสถานสาคัญของชาติ ได้ชดั เจน
ขึ้น และอิ่ มเอมมากขึ้ นครับ กทม.ตัง้ ใจจะทาพื น้ ที ่ตรงนี ใ้ ห้เป็ นที ่ศึกษาหาความรู้ ทางประวัติศาสตร์
เป็ นพืน้ ทีน่ นั ทนาการ เป็ นพืน้ ที ่จดั กิ จกรรมทางวัฒนธรรม และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
ของเกาะรัตนโกสิ นทร์ เช่นเดี ยวกับพืน้ ทีบ่ ริ เวณป้อมพระสุเมรุ และสวนสันติ ชยั ปราการริ มฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยาทีพ่ ีน่ อ้ งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั ” 110
กล่าวโดยสรุ ป กรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการจัดสร้ าง
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬได้ พยายามเข้ าใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ ว่าจะ
มีการหารื อและทาความตกลงกันอยูห่ ลายครัง้ แต่ท้ายที่สดุ กรุงเทพมหานครยังยืนยันที่จะจัดสร้ าง
สวนสาธารณะโดยไล่รือ้ ชุมชนออกจากพื ้นที่ ประกอบกับการต่อสู้ของชาวบ้ านที่ ดาเนินมากว่า 26
ปี ได้ สิน้ สุดลง เนื่องจากปั จจัยความแตกแยกทางความคิดภายในชุมชนซึ่งนาไปสู่การแบ่งกลุ่ม
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ที่มีแนวทางในการต่อสู้กับภาครัฐที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ชาวบ้ านกลุ่มแรกที่นา
โดยนายพีระพล เหมรัตน์ มีแนวทางการต่อสู้ที่เน้ นการประนีประนอมกับกรุ งเทพมหานคร โดย
เสนอว่าจะยินยอมออกจากพื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ แต่มีข้อเรี ยกร้ องด้ านที่อยู่อาศัยชัว่ คราวและ
บ้ านที่จะสร้ างใหม่ในอนาคต ซึ่งทางกรุ งเทพมหานครก็ได้ ทาตามข้ อเรี ยกร้ องดังกล่าว โดยการ
จัดหาที่อยูช่ วั่ คราวให้ ที่บ้านอิ่มใจ สานักงานประปาสาขาแม้ นศรี และจัดหาบ้ านใหม่ในอนาคตให้ ที่
เกียกกาย ส่วนชาวบ้ านอีกกลุ่มที่นาโดยนายธวัชชัย วรมหาคุณ และนายพรเทพ บูรณบุรีเดช มี
แนวทางในการต่อสู้กบั กรุงเทพมหานครอย่างถึงที่สดุ โดยชาวบ้ านกลุม่ นี ้มีความเชื่อว่าจะสามารถ
ต่อสู้กบั กรุงเทพมหานครจนประสบความสาเร็ จได้ โดยไม่ต้องย้ ายออกจากชุมชน ด้ วยแนวทางการ
ต่อสู้ที่แตกต่างกัน ประกอบกับปั จจัยที่เกิดจากความกดดันจากภายนอกซึ่งภาครัฐได้ ส่งเจ้ าหน้ าที่
กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในของกรุงเทพมหานคร มาควบคุมดูแลชุมชนอย่างใกล้ ชิด
ด้ วยเหตุนีส้ ่งผลให้ ชาวบ้ านกลุ่มสุดท้ ายยินยอมออกจากชุมชนป้อมมหากาฬในที่สุด การรื อ้ ย้ าย
ออกจากชุม ชนได้ ก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบทัง้ ทางด้ านจิ ต ใจ วิถี ชี วิต ชุม ชน และอาชี พ นอกจากนี ้
ชาวบ้ านยังต้ องปรับตัวเพื่อให้ เข้ ากับสังคมและสิ่งแวดล้ อมใหม่ด้วยจิตใจที่เข้ มแข็งต่อไป
3.4 สรุป
การใช้ พื น้ ที่ ชุม ชนป้ อ มมหากาฬเริ่ ม เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงใน พ.ศ. 2502 เมื่ อ จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต้ องการเข้ าใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬเพื่อจัดสร้ างสวนสาธารณะและอนุรักษ์
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โบราณสถานป้อมมหากาฬ โดยมีปัจจัยทางด้ านการอนุรักษ์ โบราณสถานและการวางผังเมือง
ในช่วงทศวรรษ 2500 มาสนับสนุน ได้ แก่ แนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
แบบมุ่งเน้ นความสาคัญของสถาบันมหากษัตริย์ กางวางผังเมืองรวมเพื่อแก้ ไขชุมชนแออัดในเกาะ
รัตนโกสินทร์ และการอนุรักษ์ โบราณสถานเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลมี
ความประสงค์ที่จะเปิ ดมุมมองโบราณป้อมมหากาฬและโบราณสถานใกล้ เคียงพร้ อมกับจัดสร้ าง
สวนสาธารณะเพื่ อการพักผ่อนและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งทารายได้ เป็ นจานวนมาก โดย
รัฐบาลได้ พยายามเข้ าใช้ พื ้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬผ่านการจัดทาโครงการกรุ งรัตนโกสินทร์ พ.ศ.
2525 การออกพระราชบัญ ญั ติเวนคื นที่ ดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งสร้ างความขัดแย้ งระหว่างชุม ชนกับ
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานหลักที่ดแู ลรับผิดชอบโครงการฯ
เหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ในชุม ชนป้อ มมหากาฬแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความพยายามอย่ า ง
ต่อ เนื่ อ งของกรุ ง เทพมหานครในการเข้ า ใช้ พื น้ ที่ ชุม ชนเพื่ อ จัด สร้ างสวนสาธารณะ เช่น การ
ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ ที่ดิน อยู่หลายครัง้ นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2515 และ
และ พ.ศ. 2530 การออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน พ.ศ. 2535 การจัดทาแผนแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาป้อมมหากาฬและกาแพงเมือง พ.ศ. 2537 เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้
แสดงถึงพลังของชาวบ้ านที่ได้ ลุกขึน้ ต่อสู้เพื่อปกป้องพื น้ ที่บ้านของตน เช่น การยืนเรื่ องต่อศาล
ปกครองกลางใน พ.ศ. 2546 การร่ วมมือกับนักวิชาการเพื่ออนุรักษ์ บ้านไม้ โบราณในชุมชน และ
การปรับตัวเพื่ออยูร่ ่วมกับสวนสาธารณะ เป็ นต้ น
ท้ ายที่ สุดแล้ ว ความขัดแย้ งในชุมชนประกอบกับความเหนื่อยล้ าจากการต่อสู้ของ
ชาวบ้ านถือเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ การการต่อสู้สิน้ สุดลง ชาวบ้ านบางส่วนยินยอมย้ ายออกจาก
ชุมชน ตามมาด้ วยการล่มสลายของชุมชนป้อมมหากาฬอย่างสมบูรณ์ เมื่อชาวบ้ านกลุ่มสุดท้ าย
ย้ ายออกจากชุมชน ใน พ.ศ. 2561 ถื อเป็ นจุดสิน้ สุดการใช้ พื น้ ที่ของชุมชนเพื่อการอยู่อาศัยที่ มี
ความเป็ นมาสืบเนื่องตังแต่
้ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และเริ่มต้ นการใช้ พื ้นที่สวนสาธารณะเพื่อ
สาธารณะประโยชน์อย่างแท้ จริง

บทที่ 4
ผลกระทบที่เกิดขึน้ กับชุมชนป้ อมมหากาฬจากการถูกไล่ รือ้
แนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานและจัดสร้ างสวนสาธารณะบนพื ้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ
แม้ ว่าจะสามารถเพิ่มพื ้นที่สีเขียวให้ กับเมืองและตังเป้
้ าให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่การเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่นี ้ส่งผลกระทบต่อชุมชนป้อมหากาฬอย่างมาก
โดยผลกระทบที่ตามมาหลังจากการไล่รือ้ ชุมชนแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านพื น้ ที่ การไล่รือ้
ชุมชนป้อมมหากาฬทาให้ เกิดการสูญเสียพื ้นที่ชมุ ชนโบราณของกรุงรัตนโกสินทร์ บ้ านไม้ โบราณที่
สวยงามและทรงคุณค่าทังในทางสถาปั
้
ตยกรรมและประวัติศาสตร์ ชมุ ชนของกรุงเทพฯ ถูกรื อ้ ถอน
ออกไป ด้ านวิถีชีวิต คือ การต้ องย้ ายจากถิ่นที่อยู่เดิมและต้ องปรับตัวเข้ ากับที่อยู่ใหม่และวิถีชีวิต
แบบใหม่ และการสูญเสียอาชีพดังเดิ
้ มที่เต็มไปด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น รูปปั น้ พ่อแก่ฤาษี กรง
นกเขา และหลอมทอง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังส่งผลกระทบต่อผู้คน คือการสูญเสี ยความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชน ความคิดเห็นที่แตกต่างในการต่อสู้เพื่อการคงอยู่ของชุมชนทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งกัน การต่อสู้ที่ยาวนานทาให้ ชาวบ้ านรู้ สึกจิตใจอ่อนล้ าและการย้ ายที่อยู่ทาให้ เกิดความ
ยากลาบากพอสมควรในการเริ่ ม ต้ นชี วิตใหม่ แต่ปัจจุบันชาวบ้ านสามารถเผชิญ หน้ ากับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วพร้ อมกับปรับตัวเพื่อดาเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้ มแข็ง
4.1 ผลกระทบที่เกิดขึน้ กับชุมชนป้ อมมหากาฬจากการถูกไล่ รือ้
4.1.1 ด้ านพืน้ ที่
ผลกระทบแรกที่ เ กิ ด ขึ น้ คื อ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ พื น้ ที่ จากที่ อ ยู่ อ าศัย เป็ น
สวนสาธารณะ ชุม ชนป้อมมหากาฬ เดิม มี พื น้ ที่ ทัง้ หมดประมาณ 4 ไร่ 300 ตารางวา ใน พ.ศ.
2559 มีบ้านเรื อนทังหมด
้
64 หลัง ประชากรประมาณ 300 คน ชุมชนแห่งนีเ้ ป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุ งรัตนโกสินทร์ แต่เดิมมีข้าราชบริ พารมาสร้ างบ้ านเรื อนพักอาศัยอยู่
บริ เวณนอกก าแพงพระนคร โดยพื น้ ที่ ดัง กล่ า วมี ค วามเป็ นมาความสื บ เนื่ อ งมาตัง้ แต่ ส มั ย
รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น จนกระทั่ง ในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ รั ฐ บาลมี แ นวคิ ด จะจัด สร้ าง
สวนสาธารณะพร้ อมกับเริ่มดาเนินการจัดซื ้อที่ดินภายในชุมชน ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นการเปลี่ยนแปลง
จากพื ้นที่ชมุ ชนโบราณสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ สพู่ ื ้นที่สวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ ามาชื่นชมความสวยงามของเมืองนับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา
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การเปลี่ยนแปลงด้ านพื ้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามบริ บท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 4 พื ้นที่ชมุ ชนเกิดการขยายตัวเนื่องจากตังอยู
้ ใ่ กล้
กับเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของพระนครในขณะนัน้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5
พืน้ ที่ชุมชนถูกปิ ดล้ อมด้ วยกาแพง คลอง และถนน เนื่องจากมีการตัดถนนราชดาเนินผ่านพื น้ ที่
ชุมชนส่งผลให้ พื ้นที่ชมุ ชนไม่ไ ด้ ตงอยู
ั ้ ่ชานพระนครอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงด้ านพื ้นที่ดงั กล่าวยัง
คงไว้ ซึ่งการมีตวั ตนของชุมชน แต่ตอ่ มารัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ มีแนวคิดจะจัดสร้ าง
สวนสาธารณะบนพื ้นที่ชมุ ชน จนกระทัง่ ดาเนินการสาเร็ จโดยกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2561 พื ้นที่
ที่ เคยเป็ นที่ ตัง้ ของชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬมาตัง้ แต่ส มัย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น ถูก น าไปจัด สร้ าง
สวนสาธารณะแห่ ง ใหม่ข องกรุ ง เทพมหานคร ส่ง ผลให้ บ้ า นเรื อ นของชาวบ้ า นที่ มี อ ายุเก่ า แก่
สืบเนื่องมาตังแต่
้ ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ซึง่ ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ ถกู รื อ้ ถอนออกไป
พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬเคยเป็ นชุมชนชานพระนครมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนที่
บ้ านเมืองจะขยายตัวออกไปตามแนวถนนที่ตดั ใหม่และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความเก่าแก่
ของชุ ม ชนท าให้ ชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬมี วัฒ นธรรมที่ โ ดนเด่ น ในหลายด้ าน ทั ง้ ด้ านวิ ถี ชี วิ ต
ศิลปวัฒนธรรม และด้ านสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า ดังปรากฏบ้ านไม้ โบราณจานวนหลายหลัง
อันแสดงถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่เก่าแก่ของชุมชน ซึ่งก่อนการรื อ้ ถอนบ้ านไม้ โบราณใน
ชุมชนป้อมมหากาฬได้ มีการจาแนกบ้ านไม้ โบราณโดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลจริงในพื ้นที่ มีการสารวจ
รั ง วั ด คื อ การศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมพื น้ ถิ่ น เรี ย กว่ า VERNADOC (Vernacular Architecture
Documentation) โดยมี ผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ สุดจิ ต (เศวตจินดา) สนั่นไหว อาจารย์ประจาคณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เป็ นผู้ ก่ อ ตั ง้ ค่ า ย MAHAKAN VERNADOC ที่ มี
เป้ า หมายในการอนุรั ก ษ์ แ ละพัฒ นาย่า นชุม ชนเก่ า อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม โดยมี ลัก ษณะเป็ น กลุ่ม
อาสาสมัคร ซึ่งมีทงชาวไทยและชาวต่
ั้
างชาติ ลงพื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ จาก
การสารวจพบว่าบ้ านไม้ โบราณในชุมชนป้อมมหากาฬมีคุณค่าทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ประวัติศาสตร์
โบราณคดี สถาปั ตยกรรมและผังเมื อง สังคมและวิถี ชี วิต และด้ านวิช าการ มี จ านวน 24 หลัง
ประกอบด้ วย
- บ้ านไม้ โบราณเรื อนไทยเดิมใต้ ถุนสูง สร้ างขึน้ สมัยก่ อนรั ชกาลที่ 5 จานวน 2 หลัง
ได้ แก่ บ้ านเลขที่ 97 และเลขที่ 99
- บ้ านไม้ โบราณเรื อนไทยอิทธิพลตะวันตก สร้ างขึน้ ในสมัยรั ชกาลที่ 5 ถึงรั ชกาลที่
7 จานวน 14 หลัง ได้ แก่ บ้ านเลขที่ 75 เลขที่ 89 เลขที่ 91 เลขที่ 93 เลขที่ 95 เลขที่ 109
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เลขที่ 111 เลขที่ 119 เลขที่ 121 เลขที่ 123 เลขที่ 125 เลขที่ 127 เลขที่ 127/1 และเลขที่
129
- บ้ านครึ่งปูนครึ่งไม้ ร่วมสมัย สร้ างขึน้ ในสมัยรั ชกาลที่ 9 จานวน 8 หลังคาเรื อน ได้ แก่
บ้ านเลขที่ 63 เลขที่ 107 เลขที่ 107/4 เลขที่ 107/3 เลขที่ 113 เลขที่ 155 เลขที่ 157 และ
เลขที่ 179111

ภาพประกอบ 6 บ้ านเลขที่ 97 บ้ านไม้ โบราณเรื อนไทยเดิมใต้ ถนุ สูง สมัยก่อนรัชกาลที่ 5
ที่มา : ณัฐดนัย ใหม่ซ้อน. (2560). MAHAKAN VERNADOC จากเส้ นสายสูเ่ ป้าหมาย
อนุรักษ์บ้านเก่า ‘ป้อมมหากาฬ’. (ออนไลน์).

111

ณัฐดนัย ใหม่ซ้อน. (2560). MAHAKAN VERNADOC จากเส้นสายสู่เป้าหมาย อนุรกั ษ์ บา้ นเก่า
‘ป้อมมหากาฬ’. (ออนไลน์).
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ภาพประกอบ 7 บ้ านเลขที่ 125 บ้ านไม้ โบราณเรื อไทยอิทธิพลตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5 - 7
ที่มา : ณัฐดนัย ใหม่ซ้อน. (2560). MAHAKAN VERNADOC จากเส้นสายสู่เป้าหมาย
อนุรักษ์ บา้ นเก่า ‘ป้อมมหากาฬ’. (ออนไลน์).
ในระยะแรกมี การจัดประชุม เพื่ อ หาข้ อ ตกลงในการอนุรักษ์ บ้ านไม้ โบราณ โดยที่
ประชุมมีมติให้ อนุรักษ์ บ้านในชุมชนไว้ จานวน 18 หลัง แต่ภายหลังนายยุทธพันธุ์ มีชยั เลขานุการ
ผู้ว่าราชการ กรุ งเทพมหานคร ระบุว่า ไม่สามารถเก็บบ้ านไว้ ได้ ทุกหลัง โดยกรุ งเทพมหานครจะ
กาหนดให้ บ้านจานวนหนึ่งเป็ นบ้ านที่ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ ในพืน้ ที่แต่ส่วนที่เหลือต้ องรื อ้ ถอน ส่วน
ชาวบ้ านต้ องย้ ายออกจากพื น้ ที่ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด ข้ อก าหนดดั ง กล่ า วได้ ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่ร่วมกันต่อสู้มาอย่างยาวนานเริ่มสัน่ คลอนและเกิดการแบ่งแยก
เป็ นสองกลุ่มในที่สุด 112 เนื่ องจากชาวบ้ านบางส่วนไม่พ อใจผลการตัดสินที่ กรุ งเทพมหานครจะ
เลือกอนุรักษ์ บ้านไม้ โบราณเพียงบางส่วนไว้ ในชุมชน ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้ การต่อสู้เพื่อ
ปกป้องชุมชนป้อมมหากาฬที่ดาเนินมายาวนานถึง 25 ปี สิ ้นสุดลง ภายหลังชาวบ้ านจึงหันมาให้
ความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและยินยอมที่จะออกจากพื ้นที่ ทาให้ ท้ายที่สุดแล้ ว แนวคิด
การอนุรักษ์ บ้านไม้ โบราณในพืน้ ที่ชุมชนป้อมมหากาฬไม่ประสบความสาเร็ จ ชาวบ้ านบางส่วน
ไม่ให้ เห็ น ด้ วยกับ ผลการตัด สิ น ดัง กล่าว บ้ านไม้ ทัง้ หมดจึงถูกรื อ้ ถอนออกไปและจัด สร้ างเป็ น
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
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(ออนไลน์).

ประชาไท. (2561). อาลาชุมชนป้อมมหากาฬ: ชุมชนเก่าแก่ดีเกิ นไปในยุคทีแ่ ต่งชุดไทยก็ฟินแล้ว.
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การรื อ้ ถอนบ้ านไม้ โบราณในชุมชนป้อมมหากาฬดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการ
รื อ้ ถอนบ้ านเลขที่ 99 ซึ่งสร้ างขึ ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 บ้ านหลังนี ้เป็ นของนางอุไรวัลย์ อึ ้งภากรณ์
ตังอยู
้ ่กลางลานชุมชน ซึ่งถื อเป็ นสัญลักษณ์ ของชุมชน เป็ นพืน้ ที่กิจกรรมและจุดศูนย์กลางของ
ชุมชน อีกทังยั
้ งเป็ นพิพิธภัณ ฑ์ของชุมชนที่ชาวบ้ านร่ วมกันจัดทาขึ ้นด้ วย โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 10.00 เจ้ าหน้ าที่พร้ อมด้ วยชาวบ้ านพร้ อมใจกันเข้ ารื อ้ บ้ านเลขที่ 99113
ในชุมชนป้อมมหากาฬ โดยนางจันทร์ (นามสมมติ) ซึ่งเป็ นผู้พกั อาศัยที่อยู่ภายในบ้ านหลังนี ้ ได้
กล่าวว่า
“อยู่บ้านหลังนี ม้ าเป็ นระยะเวลากว่า 40 ปี ก็รู้สึกใจหายที ว่ นั นี จ้ ะต้องมารื ้ อบ้านที ่เคย
อาศัยอยู่ แต่เพือ่ ส่วนรวม และจะมอบพืน้ ทีบ่ ริ เวณป้อมมหากาฬนี ้ ให้ทาเป็ นสถานทีส่ าธารณะเพือ่
ประโยชน์ ของทุกคน และก็ ยินยอมโดยไม่มีใครมาบังคับในการรื ้ อถอนบ้ านในครั้งนี ้ …การต่ อสู้
ของพวกเรามัน ใกล้จ ะถึ ง จุ ด สิ้ น สุด แล้ว ท าไมพวกเราไม่ ท าความดี เพื ่อ ประเทศชาติ แ ละเพื ่อ
สาธารณะของประเทศบ้าง การที ่ยา้ ยตัวเองออกจากในพืน้ ทีป่ ้อมมหากาฬ ได้รับความร่ วมมื อจาก
เจ้าหน้าที ่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) จัดการหา
สถานที พ่ กั ให้ใหม่เป็ นอย่างดี รู้สึกสบายใจที ว่ นั นี ไ้ ด้ทาอะไรเพือ่ แผ่นดิ นนี บ้ า้ ง”114

ภาพประกอบ 8 บ้ านเลขที่ 99 ในชุมชนป้อมมหากาฬ ขณะที่เจ้ าหน้ าที่และชาวบ้ านกาลังรื อ้ ถอน
ที่มา : เวิร์คพอยท์ นิวส์. (2561). รื ้อแล้วบ้านเลขที ่ 99 ‘แลนด์มาร์ ก’ ชุมชนป้อมมหากาฬ.
(ออนไลน์).
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เวิร์คพอยท์ นิวส์. (2561). รื ้อแล้วบ้านเลขที ่ 99 ‘แลนด์มาร์ ก’ ชุมชนป้อมมหากาฬ. (ออนไลน์).
จันทร์ (นามสมมุต). (2561, 8 กุมภาพันธ์ ). สัมภาษณ์โดย ไทยแลนด์ รี พอร์ ท. อ้ างใน ไทยแลนด์
รี พอร์ ท. (2561). เจ้าของบ้านเต็มใจรื ้อถอนบ้านเลขที ่ 99 ภายในชุมชนป้อมมหากาฬ เพือ่ คืนพืน้ ทีใ่ ห้กบั คน
กรุงเทพมหานคร. (ออนไลน์).
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นอกจากบ้ านไม้ โบราณเลขที่ 99 แล้ ว ยัง มี บ้ านไม้ โบราณอี กหลายหลังที่ มี ความ
เป็ นมาอยู่ค่กู บั ชุมชนป้อมมหากาฬได้ ถูกรื อ้ ถอนออกจากพื ้นที่ เช่น บ้ านเลขที่ 97 ซึ่งเจ้ าของบ้ าน
คนแรกคือ หมื่นศักดิแ์ สนยากร ลักษณะโดยรวมเป็ นบ้ านทรงไทยหลังคาทรงสูง และยกใต้ ถนุ สูงใน
แบบฉบับมาตรฐานของเรื อนไทยเดิมแบบภาคกลางที่พบมากในอดีต ก่อสร้ างด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ ง หน้ า
จัว่ ทาเป็ นแบบที่เรี ยกว่า จัว่ ใบปรื อ ฝาเป็ นฝาลูกฟั กทังหมด
้
และจากการสารวจโดยรอบอาคารก็
พบว่าเรื อนไทยหลังนี ้เป็ นเรื อนไทยที่มีสดั ส่วนสวยงามหลังหนึ่ง อีกหลังคือบ้ านเลขที่ 123 ซึ่งเป็ น
ภาพสะท้ อนอย่างดีของบ้ านเรื อนที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 6 บ้ าน
หลังนี ้เป็ นบ้ านไม้ 2 ชันหลั
้ งคาทรงจัว่ มุมหลังคาไม่สูงชันเท่าเรื อนทรงไทยแบบหลังแรก ชายคาก็
ไม่ยื่นออกมายาวมาก ซึ่งเมื่ อพิจ ารณาจากรู ปลักษณ์ ภ ายนอก ตลอดจนรายละเอี ยดบางส่วน
แสดงให้ เห็นว่าเป็ นบ้ านที่ปลูกขึ ้นในแบบที่ได้ รับอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5115 ซึ่งการรื อ้
ถอนบ้ านไม้ โบราณออกจากพื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงด้ านพื ้นที่จากการ
เป็ นชุมชนชานพระนครที่ มีความเป็ นมาสืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น มาเป็ น
สวนสาธารณะแห่งใหม่ ที่มีพื ้นที่สีเขียวเป็ นบริ เวณกว้ างเพื่อเปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ ามาใช้ บริ การ
ทังนี
้ ้ ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รองรับนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ ามา
เที่ยวชมความสวยงามของเมืองอีกด้ วย
สวนสาธารณะป้ อมมหากาฬ
หลัง จากการไล่รือ้ ชุม ชนที่ ด าเนิ น การต่อ เนื่ อ งมาเป็ น ระยะเวลา 26 ปี ได้ สิ น้ สุด ลงใน
พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องจึงได้ ดาเนินการตามแผนแม่บทเพื่อ
การอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ของชุมชนป้อมมหากาฬให้ เป็ น
สวนสาธารณะส าหรับ การพักผ่อนของนักท่อ งเที่ ยวภายในเกาะรัต นโกสิ น ทร์ โดยในวัน ที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ เดินทาง
มาเปิ ดสวนสาธารณะป้อมมหากาฬอย่างเป็ นทางการ พร้ อมกับให้ สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวโดยให้
เหตุผลในเรื่ องการอนุรักษ์โบราณสถานป้อมมหากาฬและการจัดสร้ างสวนสาธารณะ ว่า
“…ทีต่ ้องการอนุรักษ์ ตรงนี ้ เพราะ 14 ป้อม เหลื อเพียง 2 ป้อม คือป้อมมหากาฬและป้อม
พระสุเมรุ เด็กๆ รุ่นหลังจะได้รู้และเห็นชัดเจนที ส่ ดุ ว่าที ่นี่เป็ นป้อม มี กาแพงเมื อง มี ช่องสาหรับวาง
อาวุธปื นใหญ่ ความชัดเจนมันอยู่ตรงนี ้ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราอนุรักษ์ ตรงนี ไ้ ว้ได้มนั ก็จะสวยงาม ต้อง
ขอขอบคุณ ชาวชุมชนป้อมมหากาฬ ผู้ที่เคยปกป้องและหวงแหนพื ้นที ่นี้ไว้ เราจะคงไว้ทุกอย่ าง
โดยจะจัดทาเป็ นที ่ศึกษาต่างๆ ต่อไปอาคารพระยาญาณประกาศที อ่ ยู่บริ เวณหลังป้อมฯ จะทาเป็ น
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ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ . (2563). ชุมชนป้อมมหากาฬ. (ออนไลน์).
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อาคารที ่บอกประวัติตงั้ แต่ย้ายจากกรุ งธนบุรีมากรุงรัตนโกสิ นทร์ ว่าเป็ นอย่างไร ให้คนเข้ามาดูมา
ชม และมาเดิ นออกกาลังกายและศึ กษาหาความรู้ นอกจากสวนสาธารณะแห่งนี ้จะสวยงามแล้ว
ยังมี ความปลอดภัย เนื ่องจากมี แสงไฟส่องสว่างตลอด และหลังจาก 3 ทุ่มแล้ว เราจะไม่อนุญาต
ให้คนเข้ามา มี เวรยามเฝ้าตลอด 24 ชัว่ โมง ในอนาคตจะติ ดกล้องวงจรปิ ดทัง้ หมด…”116
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬมีพื ้นที่ทงหมด
ั้
4 ไร่ 3 งาน 59.35 ตารางวา รูปแบบของการ
ปรับปรุงภูมิทศั น์พื ้นที่บริ เวณป้อมมหากาฬมีจดุ ประสงค์เพื่อเปิ ดมุมมองด้ านโบราณสถานประเภท
ป้อมและกาแพงให้ โดดเด่นสง่างาม ขณะที่สภาพแวดล้ อมโดยรอบจะเป็ นพื ้นที่เพื่อพักผ่ อนหย่อน
ใจและศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ 117 โดยส่วนประกอบที่สาคัญในพื ้นที่สวนสาธารณะป้อม
มหากาฬมีอยู่ 4 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 บริ เวณสวนหย่อมและทางเดิน บริ เวณดังกล่าวได้ รับการออกแบบให้ เป็ นพื ้นที่สี
เขียวสาหรับรองรับการประกอบกิจกรรมของประชาชน เช่น นัง่ เล่น แอโรบิก และโยคะ เป็ นต้ น โดย
การปูพื ้นหญ้ าเต็มบริ เวณและมีต้นไม้ ใหญ่ให้ ความร่มรื่ น ซึ่งต้ นไม้ ดงั กล่าวเป็ นต้ นไม้ โบราณที่อยู่คู่
กับพื น้ ที่ บริ เวณชุม ชนป้อมมหากาฬ ปั จ จุบัน ที่ มี อายุม ากกว่า 100 ปี มี จ านวนทัง้ หมด 18 ต้ น
นอกจากนี ย้ ัง มี โต๊ ะ และเก้ าอี จ้ ัดเตรี ยมไว้ ส าหรับ ให้ ประชาชนนั่ง เล่น พักผ่อ นตามอัธ ยาศัย ซึ่ง
สวนหย่อ มที่ จัด ขึน้ นี จ้ ะสลับ กับ ทางเดิน เท้ าพื น้ คอนกรี ต สี ดา พื น้ ที่ ส่วนนี ม้ ี จุด ประสงค์เพื่ อ ให้
ประชาชนเข้ ามาเดินออกกาลังกายและปั่นจักรยานรอบบริเวณสวนสาธารณะได้ อย่างสะดวก
ส่วนที่ 2 ป้ายแสดงประวัติชุม ชนป้อมมหากาฬ ป้ายดัง กล่าวตัง้ อยู่บ ริ เวณสวนหย่อ ม
ด้ านตะวัน ออกของป้อมมหากาฬ ซึ่ง เป็ น บริ เวณที่ เคยเป็ น ที่ ตัง้ ของชุม ชนป้อ มมหากาฬ ป้าย
ดังกล่าวมีจานวนทังหมด
้
4 ป้าย แสดงประวัติความเป็ นมาและเอกลักษณ์ของชุมชนป้อมมหากาฬ
ได้ แก่ ตรอกถ่าน เนื่องจากพื น้ ที่ บริ เวณป้อมมหากาฬริ ม คลองโอ่งอ่าง เคยเป็ นท่าเรื อที่มีเรื อหัว
เดียวจากหัวเมืองภาคกลางขนถ่านมาค้ าขายบริ เวณนี ้ ตรอกนกเขา ชุมชนป้อมมหากาฬมีงาน
หัตถศิล ป์ ที่ เป็ นเอกลักษณ์ และสร้ างรายได้ ให้ กับชุม ชนเป็ น อย่างมากนั่นคือการทากรงนกเขา
ตรอกพระยาเพชรปาณี (ตรอกลิ เก) ชุม ชนป้อ มมหากาฬเคยเป็ น ที่ ตัง้ ของวิ ก ลิ เกของพระยา
เพชรปาณี (ตรี ) ที่ถือได้ ว่าเป็ นต้ นกาเนิดลิเกในสมัยรัตนโกสินทร์ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ตังอยู
้ ่ใน
วัดสระเกศซึ่งเป็ นวัดที่สาคัญที่ตัง้ อยู่ใกล้ กับชุมชนทางทิศตะวันออก ซึ่งพืน้ ที่สวนสาธารณะป้อม
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81
มหากาฬเป็ นจุดที่เมื่อมองไปยังเจดีย์ภูเขาทองแล้ วจะสวยงามมาก นอกจากนี ้ การจัดงานภูเขา
ทองในสมัยรัชกาลที่ 4 ยังส่งผลให้ ชมุ ชนป้อมมหากาฬขยายตัวคึกคักอีกด้ วย
ส่วนที่ 3 อาคารพระยาญาณประกาศ เป็ นอาคารเก่าแก่ มีลกั ษณะเป็ นอาคารชัน้ เดียวที่
ได้ รับอิทธิการสร้ างมาจากตะวันตกสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ปั จจุบนั อาคารหลังนี ้อยู่ในระหว่าง
การพิ จ ารณาเลื อ กกรรมวิ ธี ก ารบู ร ณะจากกรมศิ ล ปากร ซึ่ ง คาดว่ า ในอนาคตจะจัด ท าเป็ น
พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อให้ ประชาชนเข้ ามาศึกษาหาความรู้
ส่วนที่ 4 แนวก าแพงเมื อ งและป้อ มมหากาฬ ถื อ เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก โดยปั จจุบนั ตัวกาแพงเมืองและป้อมมหากาฬได้ รับการบูรณะจาก
กรมศิล ปากรเรี ยบร้ อยแล้ ว มี การขุดรากกาแพงและทาสี กาแพงใหม่เพื่ อให้ สวยงาม พร้ อมกับ
ประดับไฟตกแต่งให้ โดดเด่นในยามค่าคืน
กรุ ง เทพมหานครมี ความคาดหวัง ว่าสวนสวนสาธารณะป้อ มมหากาฬจะเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมี
การจัด ระบบเรื่ อ งความปลอดภั ย ภายในสวนสาธารณะ ทัง้ การจัด เวรยามดูแ ลรั ก ษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง การติดตังไฟฟ้
้ าเพื่อส่องสว่างในยามค่าคืน และมีบริการห้ องน ้าชัว่ คราว
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬเปิ ดให้ บริการทุกวัน ตังแต่
้ 05:00 – 21:00 น. ปั จจุบนั มีผ้ คู นเข้ ามาใช้
บริ การสวนสาธารณะป้อมมหากาฬอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางผ่านไปมา เนื่องจากพื ้นที่สวนสาธารณะตังอยู
้ ่ใกล้ กบั สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) วัดราชนัดดารามวรวิหาร ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และถนน
ราชดาเนินกลาง ทาให้ นกั ท่องเที่ยวแวะเข้ ามาเที่ยวชมสวนสาธารณะเป็ นจานวนมาก นอกจากนี ้
ยังมีชาวบ้ านที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียงเข้ ามาใช้ บริ การ กลุ่มผู้ใช้ บริ การมีตงแต่
ั ้ เด็กนักเรี ยนไปจนถึง
ผู้สงู อายุ โดยเฉพาะคนวัยทางานที่มกั จะแวะเข้ ามาเดินเล่นภายในสวนสาธารณะก่อนและหลังเลิก
งาน กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจ ได้ แก่ ปั่ นจักรยาน เดิน และวิ่งออกกาลังกาย ส่วนวั นเวลาที่คนเข้ ามาใช้ บริ การมากที่สดุ คือวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลาเย็นตังแต่
้ 17:00
น. เป็ นต้ นไป118
ด้ านความคิดเห็นของประชาชนในพื ้นที่เกี่ยวกับการจัดสร้ างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ก่อนการจัดสร้ างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ และ หลังการจัดสร้ าง
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ก่อนการจัดสร้ างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬได้ มีการสารวจความ
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คิดเห็นของชาวชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตพระนคร แขวงบวรนิเวศ แขวงสาราญราษฎร์ และ
แขวงบ้ านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จานวน 384 ราย119 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ โบราณสถานและ
จัดสร้ างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ โดยผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยในบริ เวณเขตพระนคร ต่างมี
ความคิดเห็นตรงกันว่า ป้อมมหากาฬเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสวยงามและเก่าแก่
ควรค่ า แก่ ก ารรั ก ษาไว้ เนื่ อ งจากป้ อ มตัง้ อยู่ใ จกลางเมื อ ง ตัง้ อยู่ ในย่ า นถนนราชด าเนิ น ที่ มี
นักท่องเที่ยวผ่านไปมาเสมอจึงเป็ นสิ่ง เชิดหน้ าชูตาแก่ประเทศชาติ จึงไม่ควรปลูกสร้ างอาคารสูง
หรื อสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่เหมาะสมบริ เวณรอบข้ างซึ่งจะทาให้ ปอ้ มมหากาฬด้ อยความสง่างามลง โดย
ประชาชนจานวนเกือบครึ่ งจากการสารวจ (ร้ อยละ 44) กล่าวว่าสภาพแวดล้ อมของชุมชนป้อม
มหากาฬก่อนกรุ งเทพมหานครเข้ ามาใช้ พื ้นที่เพื่ อจัดสร้ างสวนสาธารณะ มี ร้านค้ าแผงลอยและที่
อยู่อาศัย ตังอยู
้ ่ภ ายในบริ เวณ ย่อมก่อให้ เกิ ดความสกปรกและขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ดังนัน้ คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้ เคียงจึงมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้ อม
บริ เวณป้อมมหากาฬ คือ ร้ อยละ 62.8 เห็นว่าควรจัดสร้ างสวนสาธารณะในบริ เวณป้อมมหากาฬ
เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ โบราณสถานและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพื ้นที่ และควรเพิ่ม
พื ้นที่โล่งว่างใกล้ ป้อมมหากาฬ เนื่องจากเพิ่มพืน้ ที่โล่งว่างจะทาให้ โบราณสถานมีความเด่นและ
สง่างามมากขึ ้น โดยคนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.4 เห็นด้ วยกับการจัดสภาพแวดล้ อมในบริ เวณป้อม
มหากาฬโดยการรื อ้ สิ่งปลูกสร้ างที่ไม่เหมาะสมออกไปจะทาให้ แม่น ้าลาคลองในบริ เวณสะอาดขึ ้น
และมี การปรับปรุ งทัศนียภาพด้ วยการปลูกต้ นไม้ รอบบริ เวณป้อมมหากาฬเพื่ อทาให้ เกิดความ
ร่มเย็นและช่วยดูดซับฝุ่ นละอองควันพิษจากการจราจรได้ ซึ่งหน่วยงานที่ประชาชนมีความคิดเห็น
ว่ามี ความเหมาะในการอนุรักษ์ โบราณสถาน รวมถึงสภาพแวดล้ อมโดยรอบโบราณสถานคื อ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมี หน้ าที่ ดูแลป้อมมหากาฬเท่านัน้ 120 ผลการสารวจดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ เฉพาะโบราณสถานที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
จากกรมศิลปากรให้ เป็ นมรดกของชาติ ได้ แก่ ป้อมมหากาฬ กาแพงเมือง โลหะปราสาท และวัด
ราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งเป็ นโบราณสถานที่สร้ างขึน้ ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 แต่ไม่
ตระหนักถึงคุณค่าของสถาปั ตยกรรมบ้ านไม้ โบราณของชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
สามารถถ่ายทอดวิถีชี วิตชุม ชนชานพระนครแห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ ได้ เป็ นอย่างดี ทัง้ นี ้ อาจเป็ น
เพราะคนส่วนใหญ่ ไม่ทราบประวัติความเป็ นมาและความสาคัญ ของชุมชนอย่ างแท้ จริ ง และมี
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83
ความเข้ าใจว่าชุม ชนบุกรุ กที่ โบราณสถาน จึงเห็นด้ วยกับแนวคิดการรื อ้ ย้ ายชุมชนเพื่ อจัดสร้ าง
สวนสาธารณะ ดังคากล่าวของศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ ที่วา่
“...กรณี ป้อมฯ มันเกิ ดจากความเข้าใจผิ ดๆ ของคนทัว่ ไป ที ่มกั มองว่าคนพวกนี ้เป็ นผู้บุก
รุกพืน้ ที ่สาธารณะ แต่ความจริ งแล้วคุณต้องมองกรณี นี้ให้ต่างไปจากกรณี บกุ รุกอื ่นๆ เพราะชุมชน
ป้อมฯ เป็ นที ่ที่มี โฉนดมาตั้งแต่ รัช กาลที ่ 5 – 6 ทุกคนมี กรรมสิ ทธิ์ เป็ นเจ้ าของโดยสมบู รณ์ แต่
เนื ่องจากเป็ นไอเดี ยของคณะกรรมการกรุงรัตนโกสิ นทร์ เขาอยากจะสร้างสวนสาธารณะในพื ้นที ่
กรุงเทพฯ แล้วจึงไปเล็งว่าพืน้ ทีน่ ีค้ วรได้รับการปรับปรุงและมองว่าทีน่ ีเ่ ป็ นเหมื อนชุมชนแออัด…”121
แม้ ว่าผลการสารวจชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตพระนครส่วนใหญ่ จะมีความเห็นด้ วยกับ
โครงการอนุรักษ์ โบราณสถานป้อมมหากาฬโดยจัดสร้ างเป็ นสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื ้นที่สีเขียวที่
ร่ มรื่ นให้ กับประชาชนในพื น้ ที่ แต่หลังจากการเปิ ดสวนสาธารณะอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สวนสาธารณะป้อมมหากาฬได้ รับการวิพ ากษ์ วิจารณ์ จ ากคนในสังคม
เกี่ ยวกับความไม่เหมาะสมของสถานที่ รวมทัง้ ความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ กล่าวคือ
พื ้นที่บริ เวณป้อมมหากาฬที่มีกาแพงขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบ ทาให้ เกิดเป็ นพื ้นที่เสี่ยงอันตรายต่อ
การเกิดปั ญหาอาชญากรรมในยามค่าคืน และกลายเป็ นแหล่งมัว่ สุมของกลุ่มวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด
แม้ จะมีเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยแต่ก็อาจไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ ยังขาดกิจกรรมที่จะมา
รองรับให้ คนทุกเพศทุกวัยมาใช้ สวนสาธารณะมากขึ ้น รวมถึงยังขาดคุณภาพด้ านการก่อสร้ างที่จะ
ตอบสนองการใช้ งานที่ดี ลานกิจกรรมโล่งของสวนสาธารณะยังขาดอุปกรณ์ที่ในการออกกาลังกาย
โต๊ ะ เก้ าอี ้ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ อีกจานวนมาก ทาให้ สวนสาธารณะแห่งใหม่นี ้ไม่เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนเท่าที่ควร122
การวิพากษ์ วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของสวนสาธารณะป้อมมหากาฬได้ แสดงให้ เห็น
ถึงข้ อบกพร่องของสวนสาธารณะที่จดั ทาขึ ้นโดยคานึงถึงความสวยงามของพื ้นที่มากกว่าประโยชน์
ใช้ ส อยของประชาชน ซึ่งจากข้ อวิจารณ์ ดงั กล่ าวและการจัดรู ปแบบของสวนสาธารณะที่ ยังไม่
ตอบสนองต่อการใช้ งานจริ ง จึงอาจกล่าวได้ ว่ากรุ งเทพมหานครรวมทังภาครั
้
ฐได้ ให้ ความสาคัญ
กับป้อมมหากาฬในฐานะที่ เป็ นโบราณสถานมากกว่าการเป็ นสวนสาธารณะ หรื อไม่สามารถ
จัดการใช้ งานพื ้นที่สวนสาธารณะที่อยู่ในเขตพืน้ ที่โบราณสถานได้ อย่ างเหมาะสม เพราะภาครัฐ
มองว่าป้อมมหากาฬเป็ นโบราณสถานที่สาคัญของกรุ งรัตนโกสินทร์ และบริ เวณป้อมมหากาฬ
121

บ้ านและสวน. (2562). ย่านเก่า…ทาไมเราไม่เลือกเก็บ? – ย้อนมองกรณี ชุมชนป้อมมหากาฬ กับ
รศ.ชาตรี ประกิ ตนนทการ. (ออนไลน์).
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เฟรน ออฟ เดอะ ริ เวอร์ . (2561). ถอดบทเรี ยนสวนป้อมมหากาฬ. (ออนไลน์).
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ตังอยู
้ ่บนถนนราชดาเนินซึ่งเป็ นถนนสายสาคัญที่แสดงให้ เห็นถึงความศิวิไลซ์ของประเทศ ดังนัน้
จุดประสงค์ในการอนุรักษ์ พื ้นที่ป้อมมหากาฬของกรุ งเทพมหานครจึงเป็ นไปเพื่อจั ดระเบียบพืน้ ที่
ดัง กล่ า วให้ สวยงามและสะอาด เป็ นสง่ า แก่ ก รุ ง เทพฯ จึ ง เห็ น ได้ ชัด ว่า จุด มุ่ ง หมายหลัก ของ
กรุงเทพมหานครในการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์บริเวณป้อมมหากาฬให้ เป็ นสวนสาธารณะนันไม่
้ ใช่
เพื่อประโยชน์ใช้ สอยของประชาชนอย่างแท้ จริ ง แต่เป็ นไปเพื่อต้ องการให้ พืน้ ที่ดงั กล่ าวสวยงาม
และมีระเบียบ โดยหมายรวมถึงการไล่รือ้ ชุมชนป้อมมหากาฬซึ่งขณะนันเป็
้ นชุมชนแออัดหรื อสลัม
ในมุมมองของรัฐบาลนัน่ เอง
กล่าวโดยสรุ ปคือ หลังจากกรุ งเทพมหานครดาเนินการรื อ้ ถอนชุมชนป้อมมหากาฬออก
จากพื น้ ที่ เพื่อสร้ างสวนสาธารณะที่ เป็ นของส่วนรวมนัน้ แสดงให้ เห็นถึงผลส าเร็ จของภาครัฐ ที่
บรรลุวตั ถุประสงค์หลักที่ตงไว้
ั ้ เริ่ มแรก คือ เพื่อการอนุรักษ์ โบราณสถานและการจัดระเบียบพื ้นที่
ป้อมมหากาฬให้ สวยงามเพื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุ งรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม
สวนสาธารณะที่ ส ร้ างขึน้ นี ้ ยัง ไม่ส ามารถตอบสนองความต้ องการด้ า นประโยชน์ ใช้ สอยของ
ประชาชนมากเท่าที่ควร เช่น พื ้นที่สวนสาธารณะยังเป็ นพื ้นที่โล่งกว้ าง ต้ นไม้ ที่สร้ างความร่มรื่ นยัง
มีน้อย และแสงสว่างยังไม่เพียงพอทาให้ เป็ นจุดอับที่ไม่ปลอดภัย ส่งผลประชาชนหลีกเลี่ยงมาใช้
บริ การสวนสาธารณะในตอนกลางวัน ดังนัน้ ควรมีการปรับสภาพพื น้ ที่ให้ ร่มรื่ นโดยเพิ่มการปลูก
ต้ นไม้ และการตกแต่งสวนหย่อมที่สร้ างบรรยากาศเย็นสดชื่นให้ กบั ผู้ที่มาพักผ่อน นอกจากนี ้ ควร
จัดลานกิจกรรมหรื อพื ้นที่ใช้ สอยที่สามารถประกอบกิจกรรมได้ หลากหลาย เพื่อให้ คนในชุมชนหรื อ
ประชาชนมาทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ ใช้ สอยของประชาชนไปพร้ อมๆ
กับประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
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ภาพประกอบ 9 สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
ที่มา : นายธนภัทร จังพานิช
4.1.2 ด้ านวิถีชีวิต
หลังจากการไล่รือ้ ชุมชนป้อมมหากาฬเสร็ จสมบูรณ์ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ผลกระทบหลักที่เกิดขึ ้นตามมาหลังจากการไล่รือ้ ชุมชนป้อมมหากาฬมีอยู่สองประการ คือ วิถีชีวิต
และอาชีพ กล่าวได้ ว่าชุมชนป้อมมหากาฬแม้ จะเป็ นเพียงชุมชนขนาดเล็ก แต่กลับมีวิถีชีวิตและ
การประกอบอาชี พ ที่ น่าสนใจเป็ น อย่างมาก เมื่ อชุม ชนถูกรื อ้ ย้ ายทาให้ วิถีชี วิตดัง้ เดิม และการ
ประกอบอาชี พ ของชาวบ้ านได้ สูญ หายไปด้ วย โดยนางสาวสุภ าณั ช ประจวบสุข (ดาว) อดี ต
ชาวบ้ านชุมชนป้อมมหากาฬ วัย 56 ปี ได้ เล่าถึงวิถีชีวิตหรื อกิจวัตรประจาวันที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเมื่อย้ ายมาอาศัยอยูใ่ นชุมชนกัลยาณมิตร เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ว่า
“…เมื ่อสมัยอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬ ชี วิตครอบครัวมี ปฏิ สมั พันธ์ กบั เพื ่อนบ้านรอบ
ข้างและคนภายในชุมชน ทุกคนมี ความสามัคคีกลมเกลียวกันประดุจญาติ พีน่ อ้ ง บางวันก็มีการนา
ข้าวปลาอาหารมานัง่ ประทานร่ วมกัน ณ ลานทากิ จกรรมของชุมชน ช่วงเทศกาลก็จะมี การร่ วมกัน
ทาบุญตักบาตร อันถื อเป็ นวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของคนภายในชุมชน พี ด่ าวพบเห็นภาพเหล่านี ้
มาจนชิ นนับตัง้ แต่จาความได้… (ทาให้) เราไม่คนุ้ เคยกับสภาพความเป็ นอยู่ที่นี่ บ้านไม้ที่ปอ้ มของ
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เราฝนตกหลังคาอาจรั่ว แต่เราก็ ยงั มี ความสุขและเราก็รู้สึกอบอุ่นใจ ซึ่ งที ่นี่มนั น่าจะสบายกว่านะ
แต่เราก็ไม่เคยอยู่บา้ นปูนไง เราก็อยู่แต่บา้ นไม้…”123
สภาพความเป็ นอยูข่ องชาวบ้ านหลังย้ ายมาอยูอ่ าศัย ณ ชุมชนกัลยาณมิตร นอกจาก
จะพบปัญหาด้ านวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว ยังพบปัญหาเรื่ องค่าใช้ จา่ ยด้ านที่อยู่อาศัยเพิ่มมาก
ขึ ้น เนื่องจากชาวบ้ านยังไม่มีบ้านเป็ นของตนเอง ต้ องขอเช่าพื น้ ที่เพื่ ออยู่อาศัย โดยนายพรเทพ
บูรณบุรีเดช (แต) อดีตรองประธานชุมชนป้อมมหากาฬ กล่าวว่าเรื่ องที่อยูอ่ าศัยยังเป็ นปัญหาหลัก
เนื่องจากต้ องมีการเช่าบ้ านผู้อื่นอยู่ เดือนละ 1,500 บาท หากผู้ปล่อยเช่ามาขอที่คืน ตนจาเป็ นที่
จะต้ องออกไปหาที่อยูใ่ หม่124
นอกจากการรื อ้ ย้ ายชุมชนป้อมมหากาฬจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้ านแล้ ว
ยังส่งผลกระทบต่ออาชีพดังเดิ
้ มอันทรงคุณค่าทางด้ านศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้ านด้ วย เช่น อาชีพ
ปั น้ เศียรพ่อแก่ฤาษี โดยพีระพล เหมรัตน์ ผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปั น้ เศียรพ่อแก่ ฤาษี มาจากนาย
กุศล เชยบุพผา ซึง่ เป็ นอาจารย์ผ้ พู ิการในชุมชน โดยเรี ยนรู้และลองทามานานจนเกิดความชานาญ
จนสามารถสร้ างชื่อเสียงให้ กับชุมชนได้ ซึ่งตลาดที่รับซื ้อสาคัญคือตลาดพระวัดราชนัดดาฯ และ
ชาวต่างชาติ นอกจากนี ้ ยังมีการเลี ้ยงนกเขาชวาและทากรงนกแบบโบราณของไพบูลย์ ตุลารักษ์
ซึง่ ทาสืบทอดกันมา 3 รุ่น ใช้ วิธีการทาด้ วยมือ ทังการขึ
้
้นทรง การแกะสลักลาย การทาสีและเคลือบ
สี เป็ นต้ น กรงนกที่ทาขึ ้นยังเป็ นที่นิยมของลูกค้ า ซึ่งในอดีตมีตลาดที่สาคัญคือสนามหลวง ต่อมา
ตลาดที่รับซื ้อสาคัญได้ ย้ายไปอยู่ที่สวนจตุจกั รแทน ถือได้ วา่ ชุมชนป้อมมหากาฬเคยเป็ นแหล่งขาย
กรงนกเขาชวาที่ขึ ้นชื่อและเป็ นที่ร้ ูจกั มากที่สดุ แห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
เมื่ อชุมชนป้อมมหากาฬถูกรื อ้ ย้ ายได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคงอยู่ของอาชี พ
ดังเดิ
้ มเหล่านี ้ โดยนายพีระพล เหมรัตน์ (เล็ก) กล่าวเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนที่กาลังสูญหาย
ว่า
“…ตั ว พี ่ เ องสู้ ม าตั้ ง แต่ รุ่ น พ่ อ มาถึ ง ตั ว เราเอง จากมี งานท าก็ ต้ อ งตกงาน ชี วิ ต
เปลี ่ยนแปลงไป ส่วนหนึ่ งปัญ หาที ่เกิ ดขึ้ นในปัจจุบนั คื อต้องย้ายรกรากจากชุมชนป้อมมหากาฬ
อาชี พที ่ทาอยู่เมื ่อก่ อนหายไปคื อช่ างปั้นเศี ยรพ่อแก่ และมี อีกหลายอาชี พที ่ขาดหายไปคื อการทา
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สุภาณัช ประจวบสุข. (2561, 7 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย ที่ สหกรณ์เคหสถานกัลยาณมิตร เขตบาง
ซื่อ. อ้ างใน บ้ านกล้ วยออนไลน์. (2561). ชาวชุมชนป้อมมหากาฬกับอดีตทีย่ งั เฝ้าถวิ ลหา. (ออนไลน์).
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พรเทพ บูรณบุรีเดช. (2561, 7 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย ภูริช วรรธโนรมณ์. ที่ สหกรณ์เคหสถาน
กัลยาณมิตร เขตบางซื่อ. อ้ างใน บ้ านกล้ วยออนไลน์. (2561). ชาวชุมชนป้อมมหากาฬกับอดีตทีย่ งั เฝ้าถวิ ลหา.
(ออนไลน์).
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กรงนก ถ้าอยู่ที่นนั่ คนทัว่ ไปจะรู้ ดีว่าชุมชนป้อมมหากาฬเป็ นศูนย์ กลางของการทากรงนกใน กทม.
เมื ่อต่างคนต่างย้ายไปอยู่ที่อื่นทาให้ศิลปวัฒนธรรมการปั้นเศี ยรพ่อแก่ และทากรงนกหายไป กรง
นกก็ไม่ได้ทาแล้ว ลูกค้าไม่มา ขายทางอิ นเตอร์ เน็ตก็ไม่ดี ตอนนีอ้ าชี พปั้นเศี ยรพ่อแก่ฤาษี ก็หายไป
เมื ่อไม่ มี คนมาสัง่ ซื ้อพี ่ต้องหาอาชี พ อื ่นทา ตอนนี ้ก็ไปรับเสื ้อผ้ามื อสองมาขายตามตลาดนัดใน
กทม. และก็ ยัง มี อี ก หลายอาชี พ ที ่ห ายไป ตรงนี ้ เราปรับ ตัว ไม่ ทัน ต้อ งหาแหล่ ง ค้า ขายไม่ ทัน
ถึงแม้ว่าจะย้ายมาไม่ไกลก็ตาม แต่ที่นีม่ ี แหล่งค้าขายเจ้าประจาอยู่แล้ว ไม่เหมื อนอยู่ในป้อมซึ่ งเรา
มี ทนุ ในป้อมอยู่แล้ว นี ่คือวิ ถีชีวิตที ่เราย้ายมาอยู่ที่นี้ มี ทงั้ โอเคและไม่โอเค แต่สิ่งที ่รับได้ก็คือว่าเรา
ออกแล้วเรามี บา้ นอยู่...”125

ภาพประกอบ 10 การปั น้ เศียรพ่อแก่
ที่มา : ภูริช วรรธโนรมณ์. (2561). ชาวชุมชนป้อมมหากาฬกับอดีตที ่ยงั เฝ้าถวิ ลหา. (ออนไลน์).
ด้ านอาชีพหลักโดยทัว่ ไปของชาวบ้ าน คือ รับจ้ างและค้ าขาย ซึ่งได้ รับผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงด้ านที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน แม้ ว่าชาวบ้ านจะได้ รับการจัดสวัสดิการด้ านที่ อยู่
อาศัยจากกรุ งเทพมหานคร แต่ต้องใช้ ระยะเวลาพอสมควรในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่เคย
อาศัยอยู่ในชุมชนเพื่อให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ บางคนต้ องตกงาน
หรื อเปลี่ยนสถานที่ทางาน เปลี่ยนการเดินทาง ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลาในการเดินทางจากแหล่งอาชีพ
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พีระพล เหมรัตน์. (2561, 15 พฤศจิกายน). สัมภาษณ์โดย เครื อมาศ มารอด ที่ บ้ านอิ่มใจ
สานักงานการประปา แม้ นศรี .
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เดิมกับที่อยู่อาศัยใหม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งต้ องปรับตัวในแหล่งค้ าขายแห่งใหม่เพื่อดารง
ชีพ นอกจากนี ้ การย้ ายที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนป้อมมหากาฬยังส่งผลกระทบกับการศึกษาของ
เด็กในชุม ชนด้ วย โดยชาวบ้ านกล่าวว่าเมื่ อย้ ายไปอยู่อาศัย ที่ แห่ง ใหม่ เด็ก ในชุม ชนต้ อ งย้ า ย
โรงเรี ยนใหม่ ทาให้ ได้ รับผลกระทบด้ านการเดินทางไปโรงเรี ยนโดยใช้ ระยะเวลาและระยะทางที่
เพิ่มมากขึ ้นไกลมากขึ ้น ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น และเด็กต้ องการปรับตัวเข้ ากับสังคมเพื่อนใหม่ ทังนี
้ ้ ทาง
กรุงเทพมหานครยืนยันกับทางชาวบ้ านว่าจะจัดหาสถานศึกษาของภาครัฐที่ใกล้ บ้านให้ กบั เด็กใน
ชุมชนทุกคน โดยนายพรเทพ บูรณบุรีเดช กล่าวเกี่ยวกับผลกระทบด้ านอาชีพและการศึกษาของ
เด็กไว้ วา่
“เรื ่ อ งอาชี พ กระทบแน่ น อน เคยหากิ น อยู่ ใ กล้ กับ บริ เวณป้ อ มมหากาฬ ต้ อ งเดิ น
ทางไกลไปที ่นั่น อย่ างเจ๊ เฮงที ่เคยขายของชาอยู่ในป้อม ตอนนี ้มาอยู่ที่นี่ขายของไม่ ได้เพราะมี
คนขายอยู่แล้วเดี ๋ยวไปแย่งที ่เขา ส่วนตัวพี เ่ องตกงานแล้วเพราะอาชี พอยู่แถวนัน้ …ส่วนเด็กได้รับ
ผลกระทบมาก เมื ่อก่อนเคยขี ่รถมอเตอร์ ไซต์ไปโรงเรี ยนได้เพราะอยู่ใกล้โรงเรี ยนวัดราชนัดดาราม
โรงเรี ยนวัดราชบพิ ตร แต่เมื ่อมาอยู่ทีน่ ี ต่ อ้ งเดิ นทางไป-กลับกว่า 10 กิ โลเมตร”126
ความไม่มนั่ คงด้ านอาชีพ ถือเป็ นผลกระทบที่ชาวชุมชนป้อมมหากาฬส่วนใหญ่ยงั พบ
เจออยู่ในปั จ จุบัน เห็ น ได้ ชัด จากกรณี ข องนายพรเทพ บูร ณบุรี เดช ที่ เคยประกอบอาชี พ ขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้ างและรับจ้ างทัว่ ไป เมื่อย้ ายมายังชุมชนแห่งใหม่ ได้ พบเจอกับอุปสรรคเรื่ อง
การทางาน คือ สถานที่ ไม่เอือ้ อานวยให้ สามารถประกอบอาชีพ เดิม ได้ ทาให้ เกิ ดด้ วยความไม่
แน่นอนของรายรับอันเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องใช้ จา่ ยภายในครัวเรื อน ด้ วยเหตุนี ้ ภรรยาของเขาจึงได้
ตัดสินใจแยกทาง และกลับไปใช้ ชีวิตอยู่ที่ภูมิลาเนาเดิมในต่างจังหวัด ปั จจุบนั นายพรเทพ บูรณบุรี
เดช อาศัยอยู่ตามลาพังในห้ องแถวหลังเล็กๆ ภายในชุมชนกัลยาณมิตร กับสุนัขสองตัวที่นามา
จากชุมชนป้อมมหากาฬ
4.1.3 ด้ านผู้คน
ด้ านสภาพจิตใจของชาวชุมชนป้อมมหากาฬ นับเป็ น ปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ ้นหลังจาก
การไล่รือ้ ชุมชนป้อมมหากาฬ เมื่อการต่อสู้สิ ้นสุดลงพร้ อมกับความพ่ายแพ้ ชาวบ้ านจึงตกอยู่ใน
ภาวะเครี ยดและซึมเศร้ า เนื่องจากปั ญหาที่รุมจากจากการย้ ายที่อยูไ่ ด้ สง่ ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
และร่ างกายของชาวบ้ านอยู่บ่อยครัง้ เช่น ปั ญ หาด้ านที่ อยู่อาศัยแห่งใหม่ การประกอบอาชี พ
รวมถึงเกิดความเครี ยดและวิตกกังวลเกี่ ยวกับ ดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี ้
จิตใจของชาวบ้ านยังได้ รับผลกระทบจากการสูญเสียทัง้ บ้ านที่เคยอยู่อาศัยมาตังแต่
้ เด็กๆ และ
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พรเทพ บูรณบุรีเดช. (2561, 1 พฤศจิกายน). แหล่งเดิ ม.

89
สูญเสียความสัมพันธ์ใกล้ ชิดและความรักใคร่ปรองดองกันในชุมชน วิถีชีวิตชุมชนหายไป ครัง้ ยังมี
ชุมชนป้อมมหากาฬ ชาวบ้ านในชุมชนอยู่กับแบบญาติมิตรที่ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ดังคาบอกเล่า
ของนายพรเทพ บูรณบุรีเดช ที่วา่
“…บางครอบครัวอย่างครอบครัวของพีก่ ็แตกสลาย เมื ่อก่อนมี ครอบครัวแต่เมื ่อมี การ
ย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ บ้านซึ่ งมี ขนาดเล็ กและคับแคบทาให้แยกทางกัน พี ่จึ งเหลื อตัวคนเดี ยว ไม่
อยากให้คนสัมภาษณ์เพราะตอนนีต้ กงานครอบครัวก็แตกแยก จิ ตใจยังไม่เข้มแข็งพอ…”127
ความกระทบกระเทือนทางด้ านจิตใจของคนในชุมชนปรากฏชัดจากการคาบอกเล่า
ของพระธีรชัย วรปัญโญ หรื อ พระเก๋ ซึง่ เป็ นชาวบ้ านคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตในชุมชนและต่อสู้เพื่อ
ปกป้องชุมชนป้อมมหากาฬมาอย่างยาวนาน เมื่อถูกไล่รือ้ ชุมชนจึงเกิดผลกระทบทางด้ านจิตใจจน
ตัดสินใจเข้ าสู่ออกบวชเพื่อฟื น้ ฟูจิตใจให้ ดีขึ ้น128 ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่รวมทังตั
้ วพระเก๋เองกล่าว
ว่าชาวบ้ านยังคงมี จิ ตใจที่ อ่อนแอและยังคงหวนคิ ดถึงวิถีชี วิต ในชุม ชนป้อมมหากาฬอยู่เสมอ
เช่นเดียวกับครอบครัวประจวบสุข ที่ ต้องฝื นทนกับที่ อยู่อาศัยที่ คบั แคบลง ซึ่งในบ้ านหลังใหม่มี
สมาชิกอยู่รวมกันถึง 5 คน หนึ่งในนัน้ คือคุณยายเกื ้อ ประจวบสุข หญิงชราวัย 80 ปี ผู้ที่ได้ สญ
ู เสีย
สามีคทู่ ุกข์คยู่ ากไป โดยพี่ดาวผู้เป็ นหลานสาว เล่าว่าสามีของคุณยายเกือ้ เสียชีวิตเพราะตรอมใจ
เมื่อต้ องย้ ายออกจากถิ่นที่อยู่อนั เป็ นบ้ านเกิด เนื่องจากอาศัยอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬมาทังชี
้ วิต
โดยสามีของคุณยายเกื ้อเสียชีวิตลงหลังจากย้ ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬเพียงสามเดือน129
ปัจจุบนั ชาวชุมชนป้อมมหากาฬยังมีสภาพจิตใจที่อ่อนแออยูบ่ ้ าง แต่ชาวบ้ านบอกว่า
พร้ อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างเต็มความสามารถ โดยอดีตผู้นา
ชุมชนและชาวบ้ านได้ ร่วมมือกันแสวงหาแนวทางในการดาเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้ มแข็ง เห็นได้ ชดั
จากชาวบ้ านกลุ่มที่นาโดยนายพีระพล เหมรัตน์ หรื อ พี่เล็ก ชาวบ้ านกลุ่มแรกที่ยินยอมย้ ายออก
จากชุมชนป้อมมหากาฬได้ ให้ ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเป็ นอย่างดี ทาให้ ได้ รับความช่วยเหลือ
ด้ านที่อยู่อาศัยโดยย้ ายไปอยู่ในที่พกั พิงชัว่ คราวซึ่งทางกรุงเทพมหานครจัด หาให้ ทาให้ ไม่ต้องเสีย
ค่าเช่า เสียเพียงค่าน ้าและค่าไฟเท่านัน้ นอกจากนี ้พื ้นที่ที่ย้ายมาอยู่คือ ชุมชนบ้ านอิ่มใจ สานักงาน
ประปาเขตแม้ นศรี กรุ งเทพมหานคร ซึ่ง เป็ นพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียงกับชุมชนป้อมมหากาฬ (เดิม)
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แหล่งเดิ ม.
128
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ประกอบกับการได้ รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐทั ง้ จากกรุ งเทพมหานครเอง และ
กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในของกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ซึ่งเข้ ามาดูแลและ
จัดระเบียบเรื่ องพื ้นที่อยู่อาศัยให้ กับชุมชน และติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการกับ
ชุมชน ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ปัญหาด้ านที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้ านกลุม่ นี ้ลดลงอย่างเห็นได้ ชดั 130
หลังจากชาวบ้ านกลุ่มดังกล่าวย้ ายมาอยู่อาศัยที่บ้านอิ่มใจแล้ ว จึงได้ รวมตัวกันจัดตัง้
กลุ่มออมทรัพย์ซึ่งปั จจุบนั ได้ พฒ
ั นาเป็ นสหกรณ์ ชุมชน โดยมีชาวบ้ านจานวน 21 หลังคาเรื อน ที่
อาศัยอยูท่ ี่บ้านอิ่มใจในจานวนนี ้มีชาวบ้ านที่ย้ายไปอยูก่ บั ญาติพี่น้องในจังหวัดนนทบุรี เขตตลิ่งชัน
และรามคาแหง ซึ่งมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสม่าเสมอเพื่อเข้ าร่วมกลุ่มกันเป็ นสหกรณ์ของ
ชุมชน ซึ่งในอนาคตชาวบ้ านกลุ่มนี ้จะดาเนินการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ บริ เวณเกียกกาย เพื่อ
สร้ างบ้ านของตนเองในอนาคต โดยแผนการสร้ างบ้ านซึ่งจะเป็ นชุมชนแห่งใหม่ของชาวบ้ านได้ เริ่ ม
ขึน้ โดยได้ รับ การสนับ สนุน ด้ า นงบประมาณในการก่ อ สร้ างจากสถาบัน พัฒ นาองค์ ก รชุม ชน
(องค์การมหาชน) หรื อ พอช. จานวนครัวเรื อนละ 291,421 บาท ซึ่งกาหนดเกณฑ์ในการผ่อนชาระ
ประมาณ เดื อ นละ 1,900 บาท/หลั ง คาเรื อ น เป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยมี เ งิ น อุ ด หนุ น ค่ า
สาธารณู ปโภคครัวเรื อนละ 45,000 บาท เพื่ อใช้ ในการทาทางในหมู่บ้านและมี เงินอุดหนุนเพื่ อ
ช่วยเหลื อ ชาวบ้ า นอี ก ครั วเรื อ นละ 25,000 บาท เพื่ อ สมทบกับ เงิ น ออมทรั พ ย์ ข องชุม ชน โดย
ชาวบ้ านจะขอเช่าที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งกาหนดสัญญาเช่าเป็ นเวลา 30 ปี ค่าเช่า 500 บาท/ปี 131
ต่อมาการจัดสร้ างบ้ านเริ่ ม เป็ น รู ปธรรมมากขึน้ โดยชาวบ้ านที่ เคยเป็ น ผู้อาศัยอยู่ที่ ชุม ชนป้อม
มหากาฬ ได้ เริ่ มก่อสร้ างบ้ านและจัดพิธียกเสาเอกเพื่อเป็ นสิริมงคลและกาลังใจให้ แก่สมาชิกใน
ชุม ชนแห่งใหม่ บริ เวณชุม ชนบ้ านมั่น คงเกี ย กกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิ ต
กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. โดยมี ตวั แทนจาก กอ.รมน.
กทม. สานักส่งเสริ ม สหกรณ์ กรุ งเทพมหานคร พืน้ ที่เขต 1 สานักงานกรุ งเทพมหานคร สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กรมธนารักษ์ รวมทังเครื
้ อข่ายประชาชนเข้ าร่วมด้ วย132
นอกจากนี ้ ชาวบ้ านกลุ่ม นี ย้ ัง ได้ ด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาด้ านการประกอบอาชี พ
ร่วมกับทางกรุ งเทพมหานคร โดยกรุ งเทพมหานครจะดาเนินการยื่นเรื่ องถึงรัฐบาลเพื่อให้ รัฐบาล
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แหล่งเดิ ม.
พีระพล เหมรัตน์. (2561). แผนการดาเนิ นงานสร้างบ้านของชุมชนป้อมมหากาฬบริ เวณเกี ยกกาย.
(เอกสารประกอบการสัมภาษณ์).
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จัดหาอาชีพค้ าขายให้ ในบริ เวณอาคารค้ าขายของรัฐสภาแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้ กบั ชุมชนแห่งใหม่ของ
ชาวบ้ าน โดยเสนอให้ มีการจัดระเบียบให้ แม่ค้าหาบเร่และเปิ ดซุ้มขายอาหารบริ เวณรัฐสภาเพื่อ
รองรั บ อาชี พ ค้ าขายของคนในชุ ม ชน ซึ่ ง ปั จจุ บั น อยู่ ระหว่ า งการเจรจาตกลงระหว่ า ง
กรุงเทพมหานครกับรัฐบาล
ด้ านชาวบ้ านกลุ่มสุดท้ ายที่ย้ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬนาโดยนายพรเทพ บูรณ
บุรีเดช ยังคงมี ส ภาพจิ ตใจที่ อ่อนแอเช่นเดียวกับชาวบ้ านกลุ่ม แรก แต่ทุกคนต่างต้ องต่อสู้และ
เดินหน้ าต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โดยชาวบ้ านได้ รวมตัวกันกู้เงินเพื่อซื ้อที่ดินบริ เวณพุทธมณฑล
สาย 2 จานวน 106 ตารางวา ราคาประมาณ 2 - 3 ล้ านบาท ซึ่งตามแผนจะสร้ างบ้ านที่มีขนาด
กะทัดรัด โดยจะอาศัยพื ้นที่โล่งที่เหลือจากการปลูกบ้ าน ปรับภูมิทศั น์ให้ เสมือนเป็ นพื ้นที่ส่วนกลาง
ส าหรั บ เป็ นสถานที่ จัด กิ จ กรรมของคนภายในชุม ชน อัน เป็ นแบบแผนเดิ ม ที่ เปรี ย บเสมื อ น
เอกลักษณ์ ข องชุม ชนป้อ มมหากาฬ ซึ่ง ชาวบ้ านที่ เคยอาศัย อยู่ในชุม ชนป้อ มมหากาฬต่างให้
ความสาคัญ กับที่อยู่อาศัยที่ควรเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ดงเดิ
ั ้ มของชาวบ้ าน เพื่อรื อ้
ฟื น้ และสืบทอดวิถีชมุ ชนที่สง่ ต่อกันมาจากรุ่นสูร่ ุ่น
นอกจากนี ้ ทุกคนยังร่ วมใจกัน สร้ างชุม ชนที่ เปิ ดเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ เพื่ อให้ ความรู้
เกี่ยวกับชุมชนป้อมมหากาฬต่อไป โดยนายพรเทพ บูรณบุรีเดช กล่าวถึงการสร้ างบ้ านในพื ้นที่แห่ง
ใหม่วา่
“…ตอนนี ้พื้นที ่ถมดิ นแล้ว อยู่ระหว่างการขอแบบก่ อสร้ างและการระดมทุนเพื ่อซื ้ อ
ทีด่ ิ น ซึ่ งใช้งบประมาณกว่า 2-3 ล้านบาท โดยได้รับเงิ นช่วยเหลื อจากรัฐบาลจานวน 50,000 บาท
แต่ไม่ เพี ยงพอ ทาให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากจากคนที ่เคยมี บ้านอยู่ตอนนี ้ไม่ มีอะไรเลย ต้อง
มากู้เพื ่อขอซื ้อที ่ดินปลูกบ้านตกคนละ 4-5 แสนบาท เมื ่อไปสร้ างบ้านที ่นนั่ เราก็ จะสร้ างชุมชน
ป้อมมหากาฬใหม่ คนป้อมมหากาฬอยู่ที่ไหนก็เป็ นชุมชนป้อมมหากาฬ ก็จะเป็ นรู ปแบบบ้านไม้
โบราณเหมื อนเดิ ม… คนป้อมฯ ไปอยู่ทีไ่ หนก็ยงั เป็ นคนป้อมฯ ซึ่ งเรามี แนวคิ ดที ่จะตัง้ ชื ่อชุมชนป้อม
มหากาฬอยู่แล้ว มี การสร้างบ้านไม้เหมื อนเดิ ม อาชี พการทางานของเราอาจจะมี การ เปลี ่ยนแปลง
ไปเล็กน้อย แต่เราก็ยงั คงใช้ชีวิตทีค่ งเอกลักษณ์ของป้อมมหากาฬ…”133
จากคาบอกเล่าของนายพีระพล เหมรัตน์ และ นายพรเทพ บูรณบุรีเดช แสดงให้ เห็น
ถึงความเข้ มแข็งของชาวบ้ านที่ยังคงมีความหวังในการดาเนินชีวิต ต่อไป โดยกล่าวทิง้ ท้ ายไว้ ว่า
อยากให้ ชมุ ชนป้อมมหากาฬเป็ นกรณีตวั อย่างของโครงการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
ชาวบ้ านได้ รับผลกระทบอย่างมากจากโครงการดังกล่าวทังด้
้ านพื ้นที่ วิถีชีวิต และผู้คน โดยเฉพาะ
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พรเทพ บูรณบุรีเดช. (2561, 1 พฤศจิกายน). แหล่งเดิ ม.

92
อย่างยิ่งการสูญเสียชุมชนดังเดิ
้ มที่มีรากเหง้ าวัฒ นธรรมไปอย่างน่าเสียดาย 134 ปั จจุบนั ร่างแผน
แม่บ ทการอนุรักษ์ และพัฒ นากรุ งรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2560 ที่ อยู่ระหว่างรอการพิจ ารณาลงมติ
เห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ได้ ข ยายพื น้ ที่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ค รอบคลุ ม พื น้ ที่ ก ว้ า งขึ น้ ได้ แก่ กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ชนใน
ั ้ กรุงรัตนโกสินทร์ ชนนอก
ั้
ฝั่ งธนบุรี พื ้นที่ตอ่ เนื่องบริ เวณกรุงรัตนโกสินทร์ ชนนอก
ั้
และบริเวณพื ้นที่ตอ่ เนื่องบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ ามกรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่ การขยายพื ้นที่มาถึงริมคลอง
ผดุงกรุงเกษมจะทาให้ อาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ มีพื ้นที่ราว 8,000 ไร่ หรื อ 12.8 ตร.กม. จาก
ปัจจุบนั เนื ้อที่ประมาณ 5.8 ตร.กม.และจะมีชมุ ชนที่อยูใ่ นอาณาเขตอย่างน้ อย 77 ชุมชน135 ซึง่ อาจ
ได้ รับผลกระทบจากแผนแม่บทฯ ดังกล่าวเช่นเดียวกับชุมชนป้อมมหากาฬ
4.2 ความแตกต่ างระหว่ างชุมชนหลังวัดราชนัดดากับชุมชนป้ อมมหากาฬที่ส่งผลต่ อการ
คงอยู่และการหายไปของชุมชนโบราณในเกาะรั ตนโกสินทร์
ชุม ชนหลัง วัด ราชนัด ดา คื อ ชุม ชนโบราณอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ มี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็ นเอกลักษณ์ควรได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ ให้ คงอยู่สืบไป ด้ วยเหตุนี ้ พื ้นที่ชมุ ชน
แห่งนี ้จึงได้ รับการบรรจุในโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ที่จดั ทาขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 เช่นเดียวกับชุมชน
ป้อมมหากาฬ และชุมชนอื่นในพื ้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็ น การอนุรักษ์
และฟื น้ ฟูเมืองในพื ้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ให้ เป็ น แหล่งเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริ ม
ให้ เป็ นพืน้ ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยโครงการดังกล่าวได้ ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงกับพื น้ ที่
ชุมชนเหล่านี ้ไม่มากก็น้อยขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัยด้ านความแตกต่างระหว่างชุมชน ดังนัน้ การศึกษาความ
เป็ น มาและความเปลี่ ย นแปลงของชุม ชนหลัง วัด ราชนัด ดารามอัน เนื่ อ งมาจากโครงการกรุ ง
รัตนโกสินทร์ จะทาให้ สามารถอธิบายปั จจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของชุมชนหลังวัดราชนัดดาราม
ในขณะที่ชมุ ชนชนป้อมมหากาฬถูกไล่รือ้ ได้ เป็ นอย่างดี
4.2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนหลังวัดราชนัดดา
การตัง้ ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนหลั ง วัด ราชนั ด ดาสั น นิ ษ ฐานว่ า มี ม าตัง้ แต่ ส มั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ นหลังจากที่มีการขุดคลองหลอด (ปัจจุบนั คือคลองหลอดวัดเทพธิดาราม) ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยน่าจะมีการตังบ้
้ านเรื อนที่ไม่หนาแน่น
ไปตามแนวคลองหลอด จนกระทัง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าฯ ให้
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สร้ างวัดเทพธิ ดารามขึน้ เมื่ อ พ.ศ. 2379 เพื่ อเฉลิม พระเกี ยรติพ ระราชทานแด่พ ระองค์เจ้ าหญิ ง
วิลาศ ซึ่งภายหลังได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ สถาปนาขึ ้นทรงกรมเป็ นกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
และสร้ างวัดราชนัดดารามวรวิหาร เพื่อพระราชทานเป็ นเกียรติแก่พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ า
หญิงโสมนัสวัฒนาวดี ต่อมาได้ ดารงตาแหน่งเป็ นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 มีพระนาม
ว่า สมเด็จพระนางเจ้ าโสมนัสวัฒนาวดี โดยทังสองพระองค์
้
เสด็จวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. 2389136
ผลจากการสร้ างวัดทาให้ เกิดการตังบ้
้ านเรื อนอย่างหนาแน่นมากขึ ้นเนื่องจากศูนย์กลางของชุมชน
ในยุครัตนโกสินทร์ ตอนต้ น คือ ตลาด วังเจ้ านาย และวัด
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เมืองเกิดการขยายตัวออกมาจนถึง
เขตกาแพงเมือง ส่งผลให้ พื ้นที่บริเวณชุมชนหลังวัดราชนัดดามีการตังบ้
้ านเรื อนที่หนาแน่นมากขึ ้น
ตามไปด้ วย ต่อมา ในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ชุมชนได้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงด้ านพืน้ ที่ กล่าวคือ มีการตัดถนนราชดาเนินกลาง ถนนดินสอ และถนนมหาไชย ซึ่ง
เป็ นการเพิ่มเส้ นทางคมนาคมทางบกที่สาคัญส่งผลให้ การสัญจรไป-มายังพืน้ ที่ชุมชนเกิดความ
สะดวกมากยิ่งขึน้ 137 ดังนัน้ จึงมี ผ้ ูคนเข้ ามาตัง้ ถิ่ น ฐานในชุม ชนมากขึน้ ตามล าดับ โดยการตัง้
บ้ านเรื อ นของผู้ค นจะมี อ ยู่ 3 กลุ่ม ด้ วยกัน กลุ่ม แรกคื อ ขุน นางและข้ าราชการ กลุ่ม ที่ ส องคื อ
ประชาชนทัว่ ไปที่ไม่ใช่ข้าราชการ กลุม่ ที่สามคือ ชาวจีน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีการกาหนดเขตสุขาภิบาลขึ ้น
โดยมี ก ารควบคุม การก่ อสร้ างและควบคุม การรั ก ษาความสะอาดในเขตที่ มี ผ้ ูอยู่ห นาแน่น ใน
กรุงเทพมหานครซึ่งระยะแรกแบ่งเป็ น 3 เขต เริ่ มจากเขตที่ 1 คือเขตตัวเมืองเก่าที่มีกาแพงพระนคร
เป็ นแนวกัน้ เขตที่ 2 คือเขตที่ขยายตัวออกมาจากใจกลางเมือง มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็ นแนวกัน้
เขต ส่วนเขตที่ 3 คือเขตที่เคยเป็ นชานเมืองด้ านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ของตัวเมืองเดิม
โดยชุมชนหลังวัดราชนัดดาอยูใ่ นเขตสุขาภิบาลที่ 1 ซึง่ พบว่าเขตนี ้มีการปลูกบ้ านเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก
เพราะในบริ เวณดังกล่าวเริ่ มมีความหนาแน่นสูง ผู้ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ ยงั เป็ นคนกลุ่มเดิม ได้ แก่
ข้ าราชการ ข้ าราชบริ พาร และราษฎรที่เคยตังบ้
้ านเรื อนอยู่มาตังแต่
้ สมัยต้ น รัตนโกสินทร์ ต่อมา
ชุมชนหลังวัดราชนัดดาได้ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้ านพื ้นที่ จากการที่รัฐบาลได้ เวนคืนที่ดนิ ราษฎร
บริ เวณริ ม ถนนราชดาเนินกลางเพื่ อก่อสร้ างตึกแถวริ ม ถนนราชดาเนิน ใน พ.ศ. 2480 ทาให้ เกิ ด
ขอบเขตของชุม ชนใหม่ แ ทนแนวถนนราชด าเนิ น กลางเดิ ม และเป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ท าให้ ชุม ชน
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ปรับเปลี่ยนบทบาทจากชุมชนพักอาศัยอย่างเดียวไปสู่การค้ าขายภายในชุมชน โดยตึกแถวนี ้ยัง
เป็ นเสมือนแนวกาแพงที่ทาให้ การเข้ าถึงชุมชนเป็ นพื ้นที่รองคือไม่ตดิ กับถนนหลัก ทาให้ ยากแก่การ
พัฒนาพื ้นที่ทางด้ านเศรษฐกิจ อันเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ ชุมชนยังคงอยู่เป็ นชุมชนพักอาศัยมาถึง
ปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่ องราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ ้นบนพื ้นที่จานวนจากัด
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ เกิดสถานที่ราชการบริ เวณ
ใกล้ กับที่ตงชุ
ั ้ มชน คือ ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร ธนาคาร และสานักงานบริ เวณริ มถนนราช
ดาเนิน กลาง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่ ทาให้ พื น้ ที่ บริ เวณโดยรอบชุม ชนมี การปรับเปลี่ ยนรู ป แบบจาก
บ้ านพั ก อาศั ย ไปเป็ นตึ ก แถว โดยเฉพาะบริ เ วณ ริ ม ถนนดิ น สอที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ศาลาว่ า การ
กรุงเทพมหานคร138
ความเปลี่ ยนแปลงของชุ ม ชนหลั ง วั ด ราชนั ด ดาเนื่ องจากแผนพั ฒ นากรุ ง
รัตนโกสินทร์
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ปั จจุบนั มีเนื ้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน เป็ นอีกหนึ่งพื ้นที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ในฐานะที่เป็ นชุมชนโบราณที่มีความสืบเนื่องมาตังแต่
้ กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นและ
ตังอยู
้ ่ติดกับวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็ นโบราณสถานสาคัญของชาติ ดังนัน้ พื ้นที่ดงั กล่าวจึง
ได้ รับการบรรจุในโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เป็ นโครงการที่ 2 ภายใต้ ชื่อ โครงการปรังปรุงบริ เวณ
ข้ างวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดาราม มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริ มให้ เป็ นพื ้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยหลังจากการประกาศใช้
โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. 2525 กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบโครงการฯ ได้ เข้ า
มาจัดการปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ของชุมชนให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสวยงามสมกับเป็ นพื ้นที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมา พื ้นที่ ชมุ ชนหลังวัดราชนัดดาได้ รับการบรรจุ
อยู่ในแผนแม่บทการพัฒ นาพืน้ ที่ ถนนราชดาเนินและบริ เวณต่อเนื่องที่จดั ทาขึ ้นใน พ.ศ. 2544 มี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ วิถีชีวิตของชุมชน โดยการอนุรักษ์ ศิลปวัฒ นธรรมควบคู่กับการจัดให้ มี
ระบบและระเบี ยบที่ ดี ให้ เหมาะสมกับ การเป็ น พื น้ ที่ เชิ ด หน้ าชูต าของประเทศ นอกจากนี ย้ ัง มี
เป้าหมายให้ พื ้นที่ถนนราชดาเนินเป็ นตัวอย่างของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ จากอดีตสู่
ปัจจุบนั และสืบทอดต่อไปในอนาคตได้ อย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย139
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แผนแม่บทการพัฒ นาพื น้ ที่ ถนนราชดาเนินและบริ เวณต่อเนื่ อง ได้ ส่งผลต่อความ
เปลี่ ยนแปลงด้ านพื น้ ที่ ของชุม ชนหลัง วัดราชนัดดา กล่าวคื อ หลังการประกาศใช้ แผนแม่บทฯ
กรุ งเทพมหานครได้ เข้ ามาจัดการลดความหนาแน่นของจานวนบ้ านเรื อนเพื่อสร้ างภูมิทัศน์ใหม่
ให้ กบั ชุมชน ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชากร นอกจากนี ้ยังมีการปรับปรุงลักษณะ
อาคารให้ สะอาดเรี ยบร้ อย พร้ อมทังพั
้ ฒนาและอนุรักษ์ ชมุ ชนโดยเน้ นการเปิ ดพื ้นที่ของชุมชนเพื่อ
รองรับกับการท่องเที่ยวในเส้ นทางถนนราชดาเนิน มีการปรับปรุ งภูมิสถาปั ตยกรรม คือ บ้ านไม้
โบราณภายในชุมชนซึง่ มีความเก่าแก่สืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 ให้ กลายเป็ นจุดดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยว มีการสร้ างอาคารลักษณะทรงไทยเสริ มในพื น้ ที่ที่ยังว่าง เช่น บริ เวณริ ม
คลองหลังวัดราชนัดดาและบริ เวณลานจอดรถด้ านติดต่อกับ ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร เป็ น
พื ้นที่สาหรับกิจกรรมของคนในชุมชน ในขณะเดียวกันมีการตังกองทุ
้
นขนาดเล็กในลักษณะกองทุน
ฟื น้ ฟูชมุ ชนและอาคารที่เข้ าร่วมโครงการ ให้ ก้ ยู ืมดอกเบี ้ยต่าพิเศษสาหรับอาคารในแนวพื ้นที่เพื่อ
ปรับปรุ งลักษณะและสภาพอาคารให้ เข้ ากับกิจกรรมเป็ นการช่วยเสริ ม สร้ างงานสร้ างอาชีพ ให้
ชุมชน140
4.2.2 ความแตกต่ างระหว่ างชุมชนหลังวัดราชนัดดากับชุมชนป้ อมมหากาฬที่ส่งผล
ต่ อการคงอยู่และการหายไปของชุมชนโบราณในเกาะรั ตนโกสินทร์
จากการศึก ษาประวัติ ค วามเป็ น มาของชุม ชนหลัง วัด ราชนัด ดาและชุม ชนป้อ ม
มหากาฬแล้ ว สามารถอธิ บ ายได้ ว่าชุม ชนทัง้ สองเป็ น ชุม ชนโบราณที่ มี ลักษณะร่ วมกัน หลาย
ประการ ประการแรก คือ เป็ นชุมชนที่มีประวัติความเป็ นมาอย่างยาวนานสืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัย
กรุ งรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น โดยพื น้ ที่ ชุม ชนทัง้ สองแห่งตังอยู
้ ่ฝั่งตะวันออกของพระนคร เป็ นพื น้ ที่
ชุมชนที่อยู่ติดกับโบราณสถานที่สาคัญ ได้ แก่ ป้อมมหากาฬ กาแพงเมือง และวัดราชนัดดาราม
ชุมชนดังกล่าวมีผ้ คู นเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ซึ่งโปรด
เกล้ าฯ พระราชทานที่ดินบริ เวณหลังกาแพงเมือง ติดกับป้อมมหากาฬให้ ข้าราชบริ พารที่สร้ างวัด
ราชนัดดารามเป็ นที่อยู่อาศัย จนกระทัง่ ก่อตัวเป็ นชุมชนป้อมมหากาฬ เช่นเดียวกับชุมชนหลังวัด
ราชนัดดา หลังจากมีการสร้ างวัดวัดเทพธิดารามและราชนัดดารามแล้ วเสร็ จใน พ.ศ. 2389 ส่งผล
ให้ ชุม ชนเกิ ดการขยายตัว มี การตัง้ บ้ านเรื อนอย่างหนาแน่น มากขึน้ เนื่ องจากวัด ที่ สร้ างขึน้ ได้
กลายเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในยุครัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ซึ่งต่อมาได้ มีผ้ ูคนทยอยมาตังถิ
้ ่นฐาน
บริ เวณชุมชนทัง้ สองแห่งมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัวได้ ปรากฏหลักฐานทางด้ านสถาปั ตยกรรมบ้ านไม้ โบราณในชุม ชนป้อมมหากาฬและ
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ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ยกตัวอย่างเช่น บ้ านเลขที่ 123 ในชุมชนป้อมมหากาฬ เป็ นบ้ านไม้ โบราณ
เรื อนไทยอิทธิพลตะวันตกซึง่ มีจานวนทังหมด
้
14 หลัง ส่วนชุมชนหลังวัดราชนัดดาพบบ้ านโบราณ
ที่ มี ค วามเก่ า แก่ จ านวนหลายหลั ง เช่ น บ้ านเลขที่ 1/25 เป็ นบ้ านของพระศรี ส าคร (ช้ อย
พันธุม สุต) ข้ าราชการกรมสรรพากร กระทรวงพระคลัง ที่ เข้ ามาตัง้ ถิ่ นฐานในชุม ชนตัง้ แต่สมัย
รัชกาลที่ 5 ปั จจุบนั บ้ านหลังดังกล่าวตกเป็ นของทายาทของคุณพระศรี สาครซึ่งยังคงอาศัยอยู่ใน
ชุมชน141
การเป็ นพื ้นที่ชุมชนโบราณแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ประกอบกับมีที่ตงอยู
ั ้ ่ติดกับเขตโบราณสถานที่สาคัญคือป้อมและวัด ส่งผลให้ ทงั ้
สองชุม ชนได้ รับการบรรจุอยู่ในโครงการกรุ งรัตนโกสินทร์ ให้ เป็ นพืน้ ที่อนุรักษ์ และพัฒ นาให้ เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริ มให้ เป็ นพื ้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม โครงการดังกล่าวได้ ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชุมชนทังสองแห่
้
งแตกต่างกันขึ ้นอยู่กับ
ปัจจัยความแตกต่างของแต่ละชุมชน ซึง่ จะกล่าวต่อไป
เห็นได้ ชดั ว่า การมีประวัติความเป็ นมาร่วมกันและตาแหน่งที่ตงใกล้
ั ้ เคียงกัน ได้ ส่งผล
ให้ ชุมชนทัง้ สองแห่งมีลักษณะคล้ ายคลึงกันหลายประการ แต่ก็มี ข้อแตกต่างบางประการที่จ ะ
ส่งผลต่อการคงอยู่และการหายไปของชุมชนทังสองแห่
้
งด้ วย ประการแรกคือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ชาว
ชุมชนหลังวัดราชนัดดาปลูกสร้ างบ้ านเรื อนอยู่ในพื ้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็ นของตนเอง ซึ่งคิดเป็ น
ร้ อยละ 65 ของพื น้ ทัง้ หมด นอกจากนี ้ ยัง มี ส่ ว นที่ อ าศัย อยู่ใ นที่ ดิ น ส านัก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ย์คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
อีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินของส่วนราชการ
สังกัดกรุงเทพมหานครคิดเป็ นร้ อยละ 4 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
และส่วนที่เหลืออาศัยอยู่ในที่ดินของวัด
142
ราชนัดดาคิดเป็ นร้ อยละ 2 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชน ซึ่งมีจานวน
มากที่สดุ ของพื ้นที่ชมุ ชนทังหมดเป็
้
นหนึง่ ในปั จจัยที่ทาให้ ชมุ ชนหลังวัดราชนัดดายังคงอยู่มาจนถึง
ปั จจุบนั ในขณะที่ชาวชุมชนป้อมมหากาฬส่วนใหญ่ไม่ได้ ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในชุมชน คนที่อยู่
อาศัยมีสถานะเป็ นผู้เช่าที่ย้า ยเข้ ามาอยู่ในชุมชนได้ ไม่นานนัก ไม่ได้ เป็ นคนที่สืบเชือ้ สายมาจาก
บรรพบุรุษของชุมชนโดยตรง แตกต่างจากชุมชนหลังวัดราชนัดดาที่อยูอ่ าศัยสืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัย
รัชกาลที่ 5 โดยชุมชนป้อมมหากาฬมีจานวนผู้อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มทังหมด
้
13 คน ในจานวนนี ้ได้ รับเงิน
ค่ารื อ้ ถอนจากกรุ งเทพมหานครไปแล้ ว บางส่วนได้ ยินยอมย้ ายออกจากชุม ชนเมื่อมีการเวนคืน
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ที่ดินใน พ.ศ. 2535 เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนกลุ่มใหม่ย้ายเข้ ามาอาศัยในชุมชนแทนที่คนกลุ่มเดิม
โดยพบว่าคนในชุมชนคนส่วนใหญ่มีรายชื่อผู้อยู่อาศัยกับตัวบ้ านที่อยู่ไม่ตรงกัน เนื่องมาจากการ
เข้ า มาอยู่อ าศัย แบบไม่ เป็ น ทางการตามที่ ระบุในทะเบี ย นบ้ า น 143 ด้ วยเหตุนี ้ ชาวชุม ชนป้อ ม
มหากาฬจึงไม่สามารถอ้ างกรรมสิทธิ์ที่ดินในการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อปกป้องชุมชนจากการไล่รือ้
ของกรุ งเทพมหานครได้ ถือเป็ นปั จจัยที่ทาให้ การต่อสู้ไม่สาเร็ จ พืน้ ที่ชุมชนป้อมมหากาฬจึงถูก
สร้ างเป็ นสวนสาธารณะตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในที่สดุ
นอกจากปั ญ หาเรื่ อ งกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น แล้ ว ลัก ษณะทางกายภาพของชุม ชนป้ อ ม
มหากาฬที่มีความแออัดและพบปัญหายาเสพติด ส่งผลให้ กรุงเทพมหานครต้ องการเข้ าใช้ พื ้นที่เพื่อ
จัดระเบียบพื น้ ที่ ใหม่ทัง้ หมด โดยการอนุรักษ์ โบราณสถานป้อมมหากาฬและกาแพงเมื องที่อยู่
บริเวณใกล้ เคียง ปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ให้ สวยงาม พร้ อมกับจัดสร้ างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
บนพืน้ ที่ชุมชน โดยจัดการย้ ายคนออกจากพืน้ ที่ไปยังแหล่งที่อยู่ใหม่ซึ่งทางกรุ งเทพมหานครได้
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ส่วนชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชาวบ้ านและศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ได้ ร่วมกันแก้ ปัญหายาเสพติดโดยประสานหน่วยงานลงพื ้นที่ โดยขอ
ความร่ วมมือชาวบ้ านร่ วมกันสอดส่องและเฝ้าระวัง ช่วยกันแจ้ งเบาะแสหรื อแจ้ งเรื่ องไปยังฝ่ าย
ปกครองของเขต รวมทังมี
้ การประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สมาชิกได้ พบปะ
พูด คุย และแก้ ปั ญ หาร่ ว มกัน สร้ างชุม ชนให้ เข้ ม แข็ ง และช่ว ยเหลื อ ซึ่ง กัน และกัน นอกจากนี ้
สานักงานเขตพระนครมีแผนงานที่จะดาเนินการสารวจพื ้นที่ชมุ ชนเพื่อวางแผนติดกล้ องวงจรปิ ด
โดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและปั ญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริ มให้ พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรม ปลอดจากอบายมุข144 จากปั ญหาเรื่ องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความแออัด
ของชุมชน ปั ญหายาเสพติดของชุมชนป้อมมหากาฬ ประกอบกับความต้ องการอนุรักษ์ และพัฒนา
โบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ ส่งผลให้ กรุงเทพมหานครไม่ได้ เล็งเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์
ชุมชนป้อมมหากาฬไว้ ในฐานะชุมชนโบราณแห่งหนึ่งของกรุ งรัตนโกสินทร์ มุ่งอนุรักษ์ เพียงป้อม
มหากาฬและกาแพงเมืองซึง่ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนไว้ เป็ นโบราณสถานที่สาคัญของชาติเท่านัน้ โดย
มีเป้าหมายที่จะเข้ าใช้ พื น้ ที่บริ เวณชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อจัดสร้ างสวนสาธารณะซึ่งสอดรับกับ
นโยบายเพิ่มพื ้นที่สีเขียวของเมืองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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4.3 สรุป
การสร้ างสวนสาธารณ ะบนพื น้ ที่ ชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬ ถื อ เป็ นความส าเร็ จ ของ
กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาลที่ดาเนินมาตังแต่
้ สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แม้ ว่าใน
ปั จจุบนั สวนสาธารณะป้อมมหากาฬจะกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ของกรุ งรัตนโกสิน ทร์ แต่อีกด้ านหนึ่งคือผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ กับชาวบ้ านที่ เคยอาศัยอยู่ในพื น้ ที่
ชุม ชนป้อมมหากาฬ เกิ ดความสูญ เสี ย ประวัติศาสตร์ ชุม ชนอันเก่าแก่ของกรุ งเทพฯ และความ
งดงามของสถาปั ตยกรรมบ้ านไม้ โบราณ วิถีชีวิตชุมชนที่หายไป ประกอบกับสภาพจิตใจที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการที่ชุมชนถูกรื อ้ ถอนและการต้ องย้ ายที่อยู่ของผู้คนเป็ นอีกปั ญหาหลักที่ชาวบ้ าน
ต้ องเผชิญและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต่อไป กรณี ศึกษาชุมชนป้ อมมหากาฬและชุม ชนหลังวัด
ราชนัดดาที่ เปลี่ ยนแปลงไปอันเนื่ องมาจากโครงการกรุ งรัตนโกสินทร์ จะทาให้ สามารถอธิ บาย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่และการหายไปของพืน้ ที่ชุมชนโบราณซึ่งเป็ นแผนการดาเนินงานเพื่อ
อนุรักษ์ และพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของการคงอยู่ของชุมชนหลั ง
วัดราชนัดดาได้ ว่า ความชัดเจนเรื่ องกรรมสิทธิ์ ที่ดินของชาวชุมชนหลังวัดราชนัดดาที่ปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนอยู่ในพื ้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็ นของตนเอง ประกอบกับการรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชุมชนและการประสานงานระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของกรุงเทพมหานครกับคนในชุมชนในการแก้ ไข
ปั ญ หายาเสพติด ในชุม ชน คือ ปั จ จัยที่ ทาให้ ชุม ชนหลังวัดราชนัดดาเป็ น ชุม ชนโบราณสมัยต้ น
รัตนโกสิ นทร์ ที่ยังคงอยู่ม าจนถึงปั จจุบนั ซึ่งแตกต่างจากความไม่ชัดเจนด้ านกรรมสิทธิ์ ที่ดินใน
ชุมชนของชาวชุมชนป้อมมหากาฬ ซึ่งบ้ านเรื อนของชาวบ้ านส่วนใหญ่ปลูกสร้ างโดยไม่ได้ ถือครอง
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินในชุมชน คนที่อยู่อาศัย มีสถานะเป็ นผู้เช่าที่ย้ายเข้ ามาอยู่ในชุมชนได้ ไม่นานนัก
ประกอบกับปั ญหายาเสพติดและความแตกแยกกันในชุมชนช่วงท้ ายการต่อสู้ พ.ศ. 2560 รวมทัง้
ตาแหน่งที่ตงของชุ
ั้
มชนป้อมมหากาฬที่ตงอยู
ั ้ ่ติดกับถนนราชดาเนินซึ่งเป็ นถนนสายสาคัญของกรุง
รัตนโกสินทร์ ส่งผลให้ กรุ งเทพมหานครต้ องการเข้ ามาจัดระเบียบพืน้ ที่ชุมชนป้อมมหากาฬ โดย
จัดสร้ างเป็ นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บทที่ 5
บทสรุ ป
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502-2561
โดย ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารชัน้ ต้ น ที่ สาคัญ คือพระราชกฤษฎี กา แผนโครงการของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พื ้นที่บริ เวณนี ้ และเอกสารชันรอง
้
รวมทังเอกสารประเภทแผนที
้
่และ
ภาพถ่ายมาประกอบการวิเคราะห์ด้วย และเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ บุคคลที่เคยอยู่อาศัยใน
ชุมชนป้อมมหากาฬ ผู้ซึ่งได้ รับผลกระทบโดยตรงจากความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ที่เกิดขึ ้นครัง้ นี ้
โดยตังวั
้ ตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 2 ประการ ได้ แก่ 1) ศึกษาความเปลี่ ยนแปลงการใช้ พื น้ ที่
ชุมชนป้อมมหากาฬในช่วงเวลาตังแต่
้ พ.ศ. 2502-2561 และ 2) ศึกษาผลกระทบด้ านพื ้นที่ วิถีชีวิต
และผู้คน ที่เกิดขึ ้นหลังจากการย้ ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬ
การศึกษาตามวัต ถุป ระสงค์ข้อที่ 1 นัน้ มี ความจ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จะศึกษาประวัติความ
เป็ นมาของชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อตอบคาถามว่า นับตังแต่
้ ก่อตังชุ
้ มชนมีช่วงเวลาใดบ้ างที่ชมุ ชน
ป้อมหากาฬเกิดความเปลี่ยนแปลงด้ านพื ้นที่และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อชุมชน
จากการศึกษาพบว่า ตลอดช่วงระยะเวลาการดารงอยู่ของชุมชนป้อมมหากาฬ พื ้นที่ชมุ ชนได้ เกิด
ความเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ 3 ช่วง ตามลักษณะการใช้ พืน้ ที่ของชุมชนป้อมมหากาฬ โดยช่วงแรกเป็ นการก่อตัวของ
ชุมชนบนพื ้นที่ชานพระนครของกรุงรัตนโกสินทร์ เกิดขึ ้นหลังจากเป็ นชุมชนที่มีประวัติความเป็ นมา
นับตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น จากการพระราชทานที่ ดิน ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว บริ เวณป้อมมหากาฬให้ กับข้ าราชบริ พ ารที่สร้ างวัดราชนัดดาเพื่ออยู่อาศัย จนกระทั่ง
ชุมชนเกิดการขยายตัวอันเนื่องมาจากตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่อยู่ใกล้ กบั พระเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่ง
เป็ นศูน ย์ ก ลางพระนครในสมัย นัน้ ในช่ ว งที่ ส องชุม ชนป้ อ มมหากาฬเข้ า สู่ก ารเป็ น พื น้ ที่ แ ห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมโดยเป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะถิ่ นกาเนิดลิเกแห่งแรกของสยาม การตัดถนนราชดาเนินได้
ดึง ดูด ให้ ผ้ ูค นโดยเฉพาะข้ าราชการเข้ ามาปลูกสร้ างบ้ านเรื อนในชุม ชนป้อ มมหากาฬเพิ่ ม ขึน้
เนื่ อ งจากสามารถใช้ เส้ นทางบกเดิ น ทางไปท างานได้ อย่ า งสะดวก ช่ ว งที่ ส าม คื อ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดจากถนนราชดาเนินและการบุกรุ กที่ ดิน ในช่วงเวลานี เ้ องที่ ค วามเจริ ญ ทาง
เศรษฐกิจของถนนราชดาเนินส่งผลให้ ชมุ ชนมีวฒ
ั นธรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดค่านิยม
แบบอเมริ กัน และเกิดการอพยพของผู้คนเข้ ามาทางานในเมืองหลวงจนกระทั่งพืน้ ที่ชุมชนป้อม
มหากาฬกลายเป็ นพื ้นที่รองรับผู้คนจานวนมากจากต่างจังหวัด และนับตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาชุมชน
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ป้อมมหากาฬจึงกลายเป็ นชุม ชนแออัดตามคานิยามของรัฐ บาล ซึ่งจะส่งผลต่อการสิน้ สุดของ
ชุมชนชานพระนครแห่งสุดท้ ายของกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วย
จากการศึกษาความเปลี่ ยนแปลงการใช้ พื น้ ที่ ชุม ชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561
พบว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นความเปลี่ยนแปลงช่วงสุดท้ ายของการใช้ พื ้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬที่
นาไปสู่การสิน้ สุดการมีอยู่ของชุมชน เกิดจากความพยายามเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ชุมชนโดย
รั ฐ บาลและกรุ ง เทพมหานคร ในสมั ย รั ฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ที่ ต้ องการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานและเข้ าใช้ พื ้นที่บริ เวณชุมชนป้อมมหากาฬมาจัดสร้ างสวนสาธารณะ ซึ่งสอดคล้ อง
กับแนวคิดหลักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ โบราณสถานและการวางผังเมือง 3 ประการ ประการแรก คือ
แนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ แบบมุ่งเน้ นความสาคัญ ของสถาบันมหา
กษัตริ ย์ กล่าวคือ รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีความพยายามที่จะฟื น้ ฟูสถานะ อานาจ และ
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ขึ ้นมาอีกครัง้ หลังจากถูกลดบทบาทลงหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองใน พ.ศ. 2475 เพื่อให้ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชาติในขณะที่ประเทศกาลังเผชิญ
กับการแพระกระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ และเป็ นศูนย์กลางของมรดกวัฒนธรรมของชาติ ด้วย
รัฐบาลจึงจัดการเสด็จฯ เยี่ยมวัดหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ทัง้
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เกิดเป็ นแนวพระราชดาริ ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานที่สาคัญ
ของชาติ ซึ่ง ต่อ มาเป็ น รากฐานของพระราชบัญ ญั ติโบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิลปวัต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทร์ ของรัฐบาลคือมุ่งเน้ นการอนุรักษ์ โบราณสถานสาคัญระดับชาติ ซึ่งส่วนใหญ่สร้ างขึ ้น
ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 และรื อ้ ถอนสิ่งก่อสร้ างที่รัฐบาลคิดว่าไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งก่ อสร้ างในสมัย เปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ ไม่ได้ ทาการขึน้
ทะเบี ย นโบราณสถาน ได้ แก่ อาคารศาลฎี ก าและศาลาเฉลิ ม ไทย ซึ่ ง มี ค วามส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ทรงคุณค่าทางสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม อีกทังยั
้ งเป็ นสัญลักษณ์ ที่สะท้ อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในช่วงเวลาหนึ่งในเกาะรัตนโกสินทร์ ที่กาลังเปลี่ยนผ่านก้ าวเข้ าสู่ความเป็ น
สมัยใหม่ แต่รัฐบาลพยายามที่จะลบภาพความทรงจาเหล่านี ้ออกจากประวัตศิ าสตร์ ไทย เนื่องจาก
มองว่าเป็ นสัญลักษณ์ แห่งอานาจของคณะราษฎรบนถนนราชดาเนินซึ่งเป็ นถนนสายสาคัญของ
กรุงรัตนโกสินทร์ ที่แสดงถึงความศิวิไลซ์และความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ในราชวงศ์จกั รี
ประการที่สอง คือ กางวางผังเมืองรวมเพื่อแก้ ไขชุมชนแออัดในเกาะรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ
ความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้ าวกระโดดของกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ได้ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นของอัตราการอพยพจาก
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ต่างจังหวัดเข้ ามายังเมืองหลวงเป็ นอย่างมาก ก่อให้ เกิดชุมชนแออัดและปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตามมา ด้ วยเหตุนี ้ รัฐบาลจึงหันมาให้ ความสาคัญด้ านการผังเมืองมากขึ ้น โดยใน พ.ศ. 2500 ได้ มี
การจัด ท าผัง เมื อ งรวม 2533 (พ.ศ. 2504 - 2533) ซึ่ ง เป็ นการวางผัง เมื อ งล่ ว งหน้ า 30 ปี เพื่ อ
พัฒนาการผังเมืองให้ มีประสิทธิภาพและแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในกรุ งเทพมหานครและจัดทา
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ที่มี นโยบายลดอัตราการย้ ายถิ่นจากชนบทสู่
กรุ ง เทพมหานคร ในขณ ะเดี ย วกั น ก็ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ ายประชากรออกจาก
กรุ งเทพมหานครไปอยู่จงั หวัดข้ างเคียงจังหวัดอื่น เพื่อลดจานวนประชากรในกรุงเทพมหานครลง
ส่ว นเขตพื น้ ที่ เกาะรัตนโกสิ นทร์ ที่ มี ความแออัดเพิ่ ม ขึน้ ในเขตโบราณสถานส าคัญ ของประเทศ
รัฐ บาลจึง มี แนวคิดย้ ายคนออกจากพื น้ ที่ ออกไปยังพื น้ ที่ ช านเมื อง เห็นได้ ชัดจากกรณี การย้ าย
ตลาดนัดสนามหลวงไปยังสวน กรณี การขยายมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ ไปยังจังหวัดนครปฐม และกรณี การรื อ้ ย้ ายชุมชนป้อมมหากาฬออกจากพื ้นที่ชานพระนคร
เดิม ทัง้ นี ้ มี จุดประสงค์เพื่ อนาคนออกจากพื น้ ที่ เกาะรัตนโกสินทร์ และเพื่ อเปิ ดมุม มองโบราณ
สถานที่สาคัญของชาติ ได้ แก่ วัด พระบรมมหาราชวัง และป้อมมหากาฬ
ประการสุดท้ าย คือ การอนุรักษ์ เพื่ อส่งเสริ มเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กล่าวคือ การ
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็ นหนึ่งในนโยบายด้ านเศรษฐกิจที่สาคัญ ของรัฐบาลจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องจากสามารถทารายได้ ให้ กบั รัฐบาลเป็ นอย่างมาก โดยรัฐบาลมีแนวคิดที่
จะอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านกระแสการท่องเที่ ยวแทนการมองโบราณสถานเพี ยงแต่ในแง่ความงดงามหรื อความเป็ น
ตัวแทนแห่งความทรงจาในอดีตเพียงเท่านัน้ มีการจัดตังองค์
้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ท.) ซึ่งต่อมาคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยใน พ.ศ. 2530 การท่องเที่ยว
ของไทยมี อัตราเพิ่มสูงขึน้ มาก เนื่ องจากรัฐบาลพลเอกเปรม ติณ สูลานนท์ ได้ ประกาศให้ พ.ศ.
2530 เป็ นปี แห่งการท่องเที่ยว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิ พ ล อดุลยเดชฯ จึงมี การจัดงานเฉลิม ฉลองที่ ยิ่งใหญ่ เพื่ อ
เทิดพระเกียรติแห่งพระองค์ ถือเป็ นผลสาเร็ จจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโบราณสถาน วัฒนธรรม และประเพณี ของชาติ ดังนัน้ สามารถสรุปได้ ว่า
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
สะท้ อนให้ เห็นว่ารัฐบาลได้ นาคุณ ค่าของโบราณสถานมาใช้ ประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจและการ
ท่ อ งเที่ ย ว เห็ น ได้ ชัด จากกรณี ก ารอนุ รั ก ษ์ โบราณสถานป้ อ มมหากาฬและก าแพงเมื อ งที่ มี
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จุด มุ่ง หมายเพื่ อ เปิ ด มุม มองโบราณสถานพร้ อมกับ จัด สร้ างสวนสาธารณะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวของกรุงรัตนโกสินทร์
จากการศึกษาพบว่า การเข้ าใช้ พื น้ ที่ ชุม ชนป้อมหากาฬโดยรัฐ บาลสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ คือจุดเริ่ มต้ น ความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมหากาฬที่เริ่ มขึ ้นตัง้ แต่ พ.ศ. 2502
จนกระทั่ง พ.ศ. 2561 รัฐ บาลบรรลุจุดประสงค์ที่ ตงั ้ ไว้ คือ สามารถรื อ้ ถอนชุม ชนและจัดสร้ าง
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬได้ สาเร็ จ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชุมชนป้อมมหากาฬแสดงให้ เห็น
ถึ ง ความพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของกรุ ง เทพมหานครในการเข้ า ใช้ พื น้ ที่ ชุม ชนเพื่ อ จัด สร้ าง
สวนสาธารณะ เช่น การดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดซื ้อที่ดิน อยู่หลายครัง้ นับตังแต่
้ พ.ศ.
2502 พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2530 การออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน พ.ศ. 2535 การจัดทาแผน
แม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาป้อมมหากาฬและกาแพงเมือง พ.ศ. 2537 เป็ นต้ น ในขณะเดียวกัน
เหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ แสดงถึงพลังของชาวบ้ านที่ได้ ลกุ ขึ ้นต่อสู้เพื่อปกป้องพื ้นที่บ้านของตน เช่น การ
ยืนเรื่ องต่อศาลปกครองกลางใน พ.ศ. 2546 การร่วมมือกับนักวิชาการเพื่ออนุรักษ์ บ้านไม้ โบราณ
ในชุมชน และการปรับตัวเพื่ออยูร่ ่วมกับสวนสาธารณะ เป็ นต้ น
ท้ ายที่สดุ แล้ ว ความขัดแย้ งในชุมชนประกอบกับความเหนื่อยล้ าจากการต่อสู้ของชาวบ้ าน
ถื อเป็ นสาเหตุหลักที่ ทาให้ การการต่อสู้สิ น้ สุดลง ชาวบ้ านบางส่วนยินยอมย้ ายออกจากชุม ชน
ตามมาด้ วยการสิ ้นสุดของชุมชนป้อมมหากาฬอย่างสมบูรณ์เมื่อชาวบ้ านกลุม่ สุดท้ ายย้ ายออกจาก
ชุม ชน ใน พ.ศ. 2561 ถื อเป็ นจุดสิน้ สุดการใช้ พืน้ ที่ของชุม ชนเพื่ อการอยู่อาศัยที่ มีความเป็ นมา
สืบเนื่องตังแต่
้ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และเริ่ มต้ นการใช้ พื ้นที่สวนสาธารณะเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์อย่างแท้ จริง
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มีความสาคัญในการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ด้ านพื ้นที่ วิถีชีวิต และผู้คน ที่เกิดขึ ้นหลังจากการย้ ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬ จากการศึกษา
พบว่าการสร้ างสวนสาธารณะบนพื ้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ส่งผลกระทบกับชาวบ้ านที่เคยอาศัย
อยู่ในพื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ ด้ านพื ้นที่ คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ จากที่อยู่อาศัยเป็ น
สวนสาธารณะ กล่ า วคื อ ชุม ชนแห่ ง นี เ้ คยเป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย เก่ า แก่ ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ โดยพืน้ ที่ดงั กล่าวมีความเป็ นมาความสืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
จากนันชุ
้ มชนค่อยๆ ขยายตัวขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจากตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่ง
เป็ นศูนย์กลางพระนครในขณะนัน้ ซึ่งต่อมาได้ มีผ้ ูคนเข้ ามาปลูกสร้ างบ้ านเรื อนเพื่ออยู่อาศัยใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปรากฏหลักฐานทางด้ านสถาปั ตยกรรมบ้ านไม้ โบราณที่มีอายุเก่าแก่จานวน
24 หลัง มีอายุการสร้ างแบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะแรกคือ บ้ านไม้ โบราณเรื อนไทยเดิมใต้ ถุนสูง
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สร้ างขึน้ สมัยก่อนรัชกาลที่ 5 จานวน 2 หลัง หนึ่งในจานวนนี ้คือบ้ านเลขที่ 99 ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
ของชุมชนและเป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ของชุมชนป้อมมหากาฬด้ วย ระยะที่ 2 คือ บ้ านไม้ โบราณ
เรื อนไทยอิทธิพลตะวันตก สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 จานวน 14 หลัง และระยะที่ 3
คือบ้ านครึ่งปูนครึ่งไม้ ร่วมสมัย สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 จานวน 8 หลังคาเรื อน บ้ านไม้ โบราณที่
พบในชุม ชนป้อมมหากาฬเป็ นหลักฐานที่ แสดงถึงคุณ ค่าด้ านสถาปั ตยกรรม ความเก่าแก่ของ
ชุม ชน และความส าคัญ ของชุม ชนในทางประวัติศาสตร์ ได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ ต าม บ้ านไม้
โบราณดังกล่าวกลับ ไม่ได้ รับ การอนุรักษ์ ไว้ โดยกรุ ง เทพมหานครได้ เข้ ารื อ้ ถอนบ้ า นไม้ โบราณ
ทัง้ หมดออกจากพื น้ ที่ ชุม ชนป้อมมหากาฬ แตกต่างจากป้อมมหากาฬและกาแพงเมื องที่ กรม
ศิลปากรขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นโบราณสถานที่ สาคัญของชาติเมื่อ พ.ศ. 2484 พร้ อมกับเข้ ามาทานุ
บารุงตัวโบราณสถานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
ผลกระทบต่อมาคือ ด้ านวิถีชีวิต กล่าวคือ เมื่ อชุมชนถูกรื อ้ ย้ ายทาให้ วิถีชีวิตของชาวบ้ าน
และความสัมพันธ์ในชุมชนเปลี่ยนไป เนื่องจากความขัดแย้ งในช่วงสุดท้ ายของการต่อสู้เพื่อปกป้อง
ชุมชนป้อมมหากาฬทาให้ ชาวบ้ านแตกแยกและแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม ทาให้ ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเปลี่ยนไป ประกอบกับ เมื่ อชาวบ้ านแยกย้ ายออกจากชุมชนไป
อยู่อาศัยตามแหล่งต่างๆ ทาให้ วิถีชีวิตความเป็ นชุมชนที่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันขาดหายไป เช่น
การรับประทานอาหารร่วมกัน และการทาบุญตักบาตรในเทศกาลต่างๆ อันแสดงถึงความสัมพันธ์
ของคนภายในชุมชน การย้ ายที่อยูย่ งั ส่งผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายของชาวบ้ านที่เพิ่มมากขึ ้นและเกิด
ความไม่มนั่ คงด้ านที่พกั อาศัยชัว่ คราว เนื่องจากชาวบ้ านต้ องขอเช่าพื ้นที่เพื่ออยูอ่ าศัย หากผู้ปล่อย
เช่าขอคืนที่พกั อาศัย ชาวบ้ านจาเป็ นจะต้ องออกไปหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ รวมทังเสี
้ ยค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทางไปทางานหรื อไปโรงเรี ยนของเด็กๆ เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ การรื อ้ ย้ ายชุมชนป้อมมหากาฬยัง ส่งผลกระทบทางด้ านอาชีพด้ วย กล่าวคือ
เมื่อชาวบ้ านส่วนใหญ่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้ านที่อยู่อาศัย ทาให้ ต้องใช้ ระยะเวลา
พอสมควรในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่ เคยอาศัยอยูใ่ นชุมชนเพื่อให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของที่
อยู่อาศัยแห่งใหม่ บางคนต้ องตกงานหรื อเปลี่ ยนสถานที่ทางาน เปลี่ ยนการเดินทาง ซึ่งต้ องใช้
ระยะเวลาในการเดินทางจากแหล่งอาชี พ เดิม กับที่ อยู่อาศัยใหม่ อี กทัง้ ยัง ต้ องปรับตัวในแหล่ง
ค้ าขายแห่งใหม่เพื่อดารงชีพ นอกจากนี ้ การย้ ายออกจากพื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ ทาให้ ชาวบ้ าน
บางคนยุติการประกอบอาชีพ ดัง้ เดิม ของตนเอง เช่น อาชีพ ปั น้ เศียรพ่อแก่ ฤาษี อาชีพ การเลีย้ ง
นกเขาชวาและทากรงนกแบบโบราณ อาชีพ หลอมทอง และอื่นๆ นับเป็ นความสูญเสียด้ านภูมิ
ปัญญาชาวบ้ านอันทรงคุณค่าที่สมควรได้ รับการอนุรักษ์ไว้
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ผลกระทบจากการรื อ้ ย้ า ยชุม ชนป้ อ มมหากาฬด้ า นสุด ท้ ายคื อ ด้ า นจิ ต ใจของผู้ คน
กล่าวคือ หลังจากชาวบ้ านทังหมดยิ
้
นยอมย้ ายออกจากชุมชนใน พ.ศ. 2561 หลังจากที่ต่อสู้มา
ยาวนานกว่ า 26 ปี แต่ก ารปกป้ อ งชุม ชนไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ชุม ชนถู ก รื อ้ ถอนและสร้ าง
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬแทนที่ ความพ่ายแพ้ ดงั กล่าวได้ นามาซึ่งภาวะเครี ยดและซึมเศร้ าของ
ชาวบ้ าน เนื่ องจากปั ญ หาที่ รุมจากได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่ างกายของชาวบ้ านอยู่
บ่อยครัง้ เช่น ปั ญหาด้ านที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ การประกอบอาชีพ รวมถึงเกิดความเครี ยดและวิตก
กัง วลเกี่ ย วกับ ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม นอกจากนี ้ จิ ต ใจของชาวบ้ า นยัง ได้ รั บ
ผลกระทบจากการสูญเสียทังบ้
้ านที่เคยอยู่อาศัยมาตังแต่
้ เด็กๆ และสูญเสียความสัมพันธ์ใกล้ ชิด
และความรักใคร่ปรองดองกันในชุมชน วิถีชีวิตชุมชนหายไป ครัง้ ยังมีชมุ ชนป้อมมหากาฬ ชาวบ้ าน
ในชุมชนอยู่กบั แบบญาติมิตรที่ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน อย่างไรก็ตาม ชาวบ้ านได้ ปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดต่อไป โดยได้ รวมกลุ่มกันเพื่อสร้ างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ ้น กลุม่ ที่นาโดยนายพีระพล
เหมรัตน์ปัจจุบนั พักอาศัยอยู่ ณ ชุมชนบ้ านอิ่มใจ สานักงานประปาเขตแม้ นศรี กรุงเทพมหานคร
ได้ รวมตัวกันจัดตังสหกรณ์
้
ของชุมชนโดยมี ชาวบ้ านจ านวน 21 หลังคาเรื อน เข้ าร่ วม ได้ รับ การ
สนับสนุนด้ านงบประมาณในการก่อสร้ างจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรื อ
พอช. ซึ่งชาวบ้ านกลุ่มนี ไ้ ด้ ดาเนินการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ บริ เวณเกี ยกกาย เพื่อสร้ างบ้ าน
ของตนเอง ส่วนชาวบ้ านอีกกลุ่มที่นาโดยนายพรเทพ บูรณบุรีเดช ได้ รวมตัวกันกู้เงินเพื่อซื ้อที่ดิน
บริ เวณพุทธมณฑลสาย 2 จานวน 106 ตารางวา ราคาประมาณ 2 - 3 ล้ านบาท ซึ่งตามแผนจะ
สร้ างบ้ านและสร้ างพื น้ ที่ส่วนกลาง ส าหรับเป็ นสถานที่ จัดกิจ กรรมของคนภายในชุมชน และมี
แผนการที่จะสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับชุมชนป้อมมหากาฬอีกด้ วย
กล่าวโดยสรุป ความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561 เกิด
จากนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเริ่ มขึ ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่มีกรอบแนวคิดด้ านการอนุรักษ์
โบราณสถาน การวางผังเมือง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศ อย่างไรก็ตาม กรอบ
แนวคิดของรัฐบาลที่เลือกพิจารณาที่จะอนุรักษ์ เฉพาะโบราณสถานที่เป็ นสัญลักษณ์ ของสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ เช่น วัด พระบรมมหาราชวัง และป้อมปราการ และการพยายามมองข้ ามหรื อรื อ้
ถอนสถาปั ตยกรรมที่ เป็ นของสามัญ ชน เช่น ศาลาเฉลิม ไทยและบ้ านไม้ โบราณในชุม ชนป้อม
มหากาฬ ซึ่งมี คุณ ค่าทางประวัติศ าสตร์ เช่น เดี ย วกับ โบราณสถานอื่ น ๆ ในเกาะรัต นโกสิ น ทร์
การกระทาเช่นนี ้ถือเป็ นความพยายามในการลบล้ างหรื อทาลายประวัติศาสตร์ ของผู้คนอย่างเห็น
ได้ ชัด นอกจากนี ้ ยังพบว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ ้นตามหลังจากการรื อ้ ถอนชุมชนหลายด้ าน ทังกั
้ บ
พื ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬที่ไม่สามารถตอบสนองการใช้ งานของประชาชนได้ อย่างเต็มที่
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ด้ านวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ ได้ รับความเดือดร้ อนจากการย้ ายที่ อยู่อาศัย ประกอบกับความ
อ่อนแอของสภาพจิตใจของชาวบ้ านหลังจากการต่อสู้เพื่อปกป้องที่อยู่อาศัย ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั หวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่า กรณี ศกึ ษาความเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561
จะเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สะท้ อนผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากกรอบแนวคิดการอนุรักษ์ โบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสิ นทร์ และโครงการอนุรักษ์ และพัฒ นากรุ งรัต นโกสินทร์ ซึ่ง การอนุรักษ์ ของรัฐ บาลและ
กรุงเทพมหานครควรคานึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของคนทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะสถาบันกษัตริ ย์
เท่านัน้ และการอนุรัก ษ์ ควรคานึงถึงผู้คนที่ อยู่อาศัยในพื น้ ที่ ในฐานะผู้ร่วมสร้ างประวัติศาสตร์
ไม่ควรแก้ ปั ญ หาด้ วยการน าคนออกจากพื น้ ที่ ป ระวัติศาสตร์ แต่ควรอนุรักษ์ ให้ คนสามารถอยู่
ร่วมกับพื ้นที่ประวัติศาสตร์ ได้ ซึ่งรัฐบาลสามารถนาข้ อคิดเห็นต่างๆ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ไ้ ปปรับใช้ ใน
การร่างแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ตอ่ ไปในอนาคต
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