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งานวิจัยนี  ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อม

มหากาฬในช่วงเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2502 - 2561 และผลกระทบด้านพืน้ท่ี วิถีชีวิต และผู้คน ท่ีเกิด
ขึน้กบัชาวบ้านหลงัจากย้ายออกจากชมุชนปอ้มมหากาฬ โดยค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารชัน้ต้นและ
เอกสารชัน้รอง รวมทัง้ใช้หลกัฐานประเภทแผนท่ี ภาพถ่าย และข้อมลูสมัภาษณ์จากเอกสารตา่งๆ 
ผลการศกึษา พบว่าพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นท่ีตัง้ของชมุชนปอ้มมหากาฬมีพฒันาการสืบเน่ืองมาจากชมุชน
ชานพระนครในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและด ารงอยู่เร่ือยมาจนกระทั่งประสบกับการ
เปล่ียนแปลงด้านการใช้พืน้ท่ีครัง้ส าคญัใน พ.ศ. 2502 ซึ่งถือเป็นจดุเร่ิมต้นของความเปล่ียนแปลง
การใช้พืน้ท่ีของชุมชนป้อมมหากาฬ  เน่ืองจากรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีแนวคิดท่ี
จดัซือ้ท่ีดินบริเวณนีเ้พ่ือสร้างสวนสาธารณะพร้อมกบัส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ
กรุงเทพมหานคร และนับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ี
ดแูลโครงการจดัสร้างสวนสาธารณะได้เข้ามาใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬเร่ือยมาผ่านโครงการ
ต่างๆ ท่ีส าคญั อาทิ การจัดท าโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 การออกพระราชกฤษฎีกา
เวนคืนท่ีดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับกรุงเทพมหานครท่ีมีมาอย่าง
ยาวนานถึง 26 ปี การตอ่สู้ เพ่ือปกปอ้งชมุชนปอ้มมหากาฬของชาวบ้านสิน้สดุลงใน พ.ศ. 2561 ถือ
เป็นจุดสิ น้สุดการใช้พื น้ ท่ี เพ่ืออยู่อาศัยของชาวบ้าน  และเป็นจุดเร่ิมต้นการใช้พื น้ ท่ีของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือจดัสร้างสวนสาธารณะท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใช้บริการ หลงัจาก
ย้ายออกจากชมุชน ชาวบ้านได้รับผลกระทบทัง้ด้านพืน้ท่ี วิถีชีวิต และผู้คน อย่างไรก็ตาม ทุกคน
ตา่งไม่สิน้หวงั พร้อมเผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้และปรับตวัเพ่ือด าเนินชีวิตต่อไปใน
แหลง่ท่ีอยูใ่หม ่
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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. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 พืน้ท่ีสวนสาธารณะป้อมมหากาฬท่ีพบเห็นในปัจจุบัน เดิมเป็นท่ีตัง้ของ ชุมชนป้อม
มหากาฬ ชมุชนโบราณท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และมีพฒันาการสืบเน่ืองมาตัง้แตก่รุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยตัง้อยู่บริเวณป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองท่ีสร้างขึน้ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 – 2352) ซึ่งเป็นช่วงแรกของการ
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของสยาม พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์ชาวลาวเมือง
เวียงจันทน์ ตลอดจนชาวลาวริมฝ่ังแม่น า้โขงฟากตะวนัตก 5,000 คน เข้ามาขุดราก1ก าแพงรอบ
พระนครและสร้างป้อมไว้เป็นระยะห่างกัน 10 เส้น (400 เมตร) บ้าง ไม่ถึง 10 เส้นบ้าง รอบพระ
นคร2เพ่ือปอ้งกนัข้าศกึมีจ านวนทัง้หมด 14 แห่ง ประกอบไปด้วย ปอ้มพระสเุมรุ ปอ้มยคุลธร ปอ้ม
มหากาฬ ป้อมมหาปราบ ป้อมหมูทลวง ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจกัรเพชร ป้อมผีเสือ้ 
ปอ้มมหาฤกษ์ ปอ้มมหายกัษ์ ปอ้มพระจนัทร์ ปอ้มพระอาทิตย์ และปอ้มอิสินธร3  
 พืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬและก าแพงเมืองถกูใช้เป็นหน้าดา่นปอ้งกนัข้าศกึท่ีจะยกทพัมา
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ พืน้ท่ีระหว่างคลองและก าแพงเมืองดงักล่าวเรียกว่า ชานพระนคร ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีค่อนข้างกว้างและสะดวกในการคมนาคม4 สภาพพืน้ท่ีในระยะแรกสร้างป้อม
และก าแพงเมืองปกคลมุไปด้วยป่ารกร้างยงัไม่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย โดยผู้คนส่วนใหญ่เร่ิมเข้ามา
สร้างบ้านเรือน ณ บริเวณด้านนอกของแนวก าแพงป้อมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367 – 2394) เน่ืองจากพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์ไพร่พลมาสร้างวัดราช
นดัดาและพระราชทานท่ีดินจ านวนหนึ่งบริเวณป้อมมหากาฬให้กับข้าราชบริพารท่ีถวายงานแด่
พระองค์เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยั ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาใช้พืน้ท่ีสร้างบ้านเรือนนบัตัง้แต่
นัน้เป็นต้นมา ชมุชนปอ้มมหากาฬจงึเร่ิมก่อตวัขึน้อยา่งช้าๆ ท าให้พืน้ท่ีเดมิท่ีเคยรกร้างเปล่ียนเป็น
                                                           

 1 คือ การขดุหลมุ และน าท่อนไม้ ท่อนซุงไปขดัเป็นแพแล้วเททรายหรือขีเ้ถ้าแบบละเอียดๆ อดัให้แน่น 
เพื่อท าเป็นรากฐานของสิ่งก่อสร้าง จากนัน้ค่อยก่ออิฐถือปูนขึน้ไปเป็นอาคาร ก าแพง และปราสาท ซึ่งท่อนซุง 
ทอ่นไม้นีเ้รียกวา่ ฐาน เช่น รากเจดีย์ รากอโุบสถ รากก าแพง เป็นต้น 
 2 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค). (2531). พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์รชักาลที ่1. หน้า 
64. 
 3 กรมศิลปากร. (2525ก). จดหมายเหตกุารณ์อนรุกัษ์กรุงรตันโกสินทร์. หน้า 168. 
 4 ปราณี กล า่ส้ม. (2552). ย่านเก่าในกรุงเทพฯ เล่ม 2. หน้า 231. 
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ชมุชนชานพระนครท่ีผู้คนส่วนใหญ่จะสร้างบ้านเรือนอยู่ริมคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่างและคลอง
บางล าพู) ซึ่งเป็นคลองท่ีตดัผ่าน จากสภาพท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็นชุมทางน า้ ส่งผลให้
พืน้ท่ีบริเวณชมุชนปอ้มมหากาฬมีเรือสินค้าจากตา่งเมืองในแถบลุ่มแม่น า้ภาคกลางบรรทกุสินค้า
จ าพวกข้าวและเคร่ืองปัน้ดนิเผาเข้ามาค้าขาย นอกจากนี ้ยงัมีเรือของชาวบ้านละแวกนัน้น าสินค้า
จ าพวกข้าว ปลา และผลไม้ต่างๆ มาแลกเปล่ียนซือ้ขายกันภายหลงัพืน้ท่ีบริเวณนีเ้รียกว่า ท่าเรือ
สะพานผ่านฟ้า5 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 – 2411) ได้โปรด 
เกล้าฯ ให้ขุดคลองคูเมืองเพิ่มเติม คือ คลองผดุงกรุงเกษม ส่งผลให้พืน้ท่ีบริเวณ ชุมชนป้อม
มหากาฬซึ่งเคยเป็นชมุทางน า้ท่ีคึกคกัในอดีตกลายสภาพเป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางน า้และ
ตลาดการค้าขนาดใหญ่ขึน้จากเดมิ ประกอบกบัการจดังานภูเขาทองในชว่งเวลาดงักล่าว สง่ผลให้
วดัสระเกศ (ภูเขาทอง) กลายเป็นศนูย์กลางเมืองแห่งใหม่ของพระนคร ผู้คนต่างเดินทางมาอย่าง
คึกคกั ด้วยเหตนีุท้ าให้ชุมชนป้อมมหากาฬซึ่งอยู่ติดกับบริเวณวดัสระเกศและคลองรอบกรุงเกิด
การขยายตวัตามไปด้วย 
 แม้ว่าชมุชนปอ้มมหากาฬจะขยายตวัอย่างคกึคกัจากการเป็นชมุทางน า้ท่ีส าคญัของกรุง
รัตนโกสินทร์ แต่ต่อมาพืน้ท่ีบริเวณแนวก าแพงเมืองและป้อมมหากาฬกลบัถูกลดความส าคญัลง 
เน่ืองจากเม่ือบ้านเมืองขยายตัวขึน้ ป้อมมหากาฬจึงไม่ได้เป็นป้อมชานพระนครอีกต่อไป 
ความส าคญัทางด้านการทหารจึงหมดลง นอกจากนี ้การท่ีสยามได้รับอิทธิพลตะวนัตกท่ีเข้ามา
อย่างต่อเน่ืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 – 2453) ซึ่ง
บ้านเมืองได้ รับการพัฒนาให้ทันสมัยใหม่ในหลายด้านหนึ่ งในนัน้ คือด้านการทหารท่ี มี
ประสิทธิภาพแบบตะวนัตก พระองค์ได้รับแนวคิดการใช้ยุทธวิธีท่ีทันสมัยและการสงครามแบบ
ใหม่มาจากยโุรป สง่ผลให้อู่เรือ ตกึดิน และปอ้มแบบเก่าไม่จ าเป็นอีกตอ่ไป6 ในชว่งเวลาเดียวกนันี ้
พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬได้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ กล่าวคือพืน้ท่ีชมุชนป้อมมหากาฬ
เปล่ียนจากการเป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางน า้ท่ีมีคลองหลายสายไหลผ่านสู่การเป็นชุมชนท่ี
ถูกปิดล้อมด้วยก าแพงเมือง ถนน และแม่น า้ท่ีถูกลดความส าคญัลง เน่ืองจากมีการตดัถนนราช
ด าเนินกลางผ่านชมุชนปอ้มมหากาฬทางทิศเหนือ ประกอบกบัในช่วงเวลาดงักล่าวมีการตดัถนน
สายต่างๆ ในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก ท าให้การสัญจรบริเวณนีเ้ปล่ียนเป็นทางบกเป็น

                                                           

 5 (โปรดด)ู ชาตรี ประกิตนนทการ. (2549). โครงการวิจยัเพือ่จดัท าแผนแม่บทเพือ่การอนรุกัษ์และ
พฒันาชมุชนบา้นไม้โบราณ "ป้อมมหากาฬ". หน้า 3/4. 
 

6 (โปรดด)ู ธนภน วฒันกลุ. (2550). การเมืองเร่ืองพืน้ที ่: พลวตัทางสงัคมของชมุชน (กรณีศึกษา : 
ชมุชนป้อมมหากาฬ). หน้า 142-143. 
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หลัก ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตริมคลองของชุมชนป้อมมหากาฬเป็นอย่างมาก จากคลองท่ีเป็นเสมือน
หน้าบ้านกลายเป็นหลงับ้านเม่ือคนในชุมชนให้ความส าคญักับถนนมากขึน้ อย่างไรก็ตาม คลอง
รอบกรุงยงัคงถกูใช้เป็นเส้นทางส าคญัในการสญัจรของบรรดาเจ้านายในโอกาสตา่งๆ ปรากฏชดั
ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468) บริเวณหลงัปอ้มมหากาฬ
ได้มีการสร้างอาคารท่าเรือขึน้ใน พ.ศ. 2458 โดยปลดัพระยาญาณประกาศ (เล่ือน สุพศิริวฒัน์) 
ปลดัทูลฉลองกระทรวงเกษตราธิการ ท่าเรือแห่งนีใ้ช้เป็นต้นทางส าหรับเจ้านายและข้าราชการท่ี
เดนิทางไปเฝา้สมเดจ็พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวสัสามาตฉุาเจ้า ซึ่งทรงย้ายไปประทบั
ท่ีวงัสระปทมุ ริมคลองแสนแสบตัง้แต ่พ.ศ. 2459 นอกจากนี ้ยงัมีเร่ืองเล่าว่าอาคารทา่เรือแห่งนีย้งั
ใช้เป็นท่ีประทบัของเจ้านายท่ีเสด็จมาทอดพระเนตรการเล่นสกัวาในคลองโอ่งอ่าง ซึ่งนิยมเล่นกัน
ในชว่งงานภเูขาทอง7 
 ชุมชนป้อมมหากาฬท่ีมีความเป็นมาตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและก่อตัวขึน้เป็น
ชมุชนริมคลองรอบกรุงด ารงอยู่เร่ือยมาจนกระทัง่สมยัรัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502 - 
2506) ได้เกิดความเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีครัง้ส าคญัของชุมชนป้อมมหากาฬ โดยรองประธาน
ชมุชนปอ้มมหากาฬให้สมัภาษณ์ความวา่  
 “…จุดเร่ิมต้นของความเปลี่ยนแปลงจริงๆ มีมานแล้ว ตัง้แต่ พ.ศ. 2502 รัฐบาลของจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ประกาศเวนคืนที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ ตอนแรกชาวบ้านก็ยงัไม่เชื่อ จนกระทัง่
กรุงเทพมหานครเข้าซ้ือที่ดินจาก 21 แปลง ได้ไปประมาณ 10 เหลืออีก 11 แปลง เป็นที่ของวดั
ของขนุนางซ่ึงเขาไม่ขาย เขา (กทม.) เลยมาเวนคืนปี 2535…” 8  
 ชาวชุมชนป้อมมหากาฬถือว่าช่วงเวลาดงักล่าว (พ.ศ. 2502) เป็นจุดเร่ิมต้นของความ
เปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีของชมุชนปอ้มมหากาฬ เน่ืองจากกรุงเทพมหานครหนัมาให้ความส าคญั
กับพืน้ท่ีบริเวณชุมชน โดยการจัดซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้างสวนสาธารณะและส่งเสริมให้เป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมของกรุงเทพมหานคร ซึง่ปรากฏวา่มีชาวบ้านบางสว่นยินยอมขายท่ีดนิและ
ย้ายออกจากชุมชน เหลือเพียงท่ีดินบางส่วนท่ีเจ้าของท่ีไม่ยินยอมขายและปล่อยให้ชาวบ้านคน
อ่ืนๆ เช่าอยู่อาศยั นอกจากนี ้นับตัง้แต่ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2504 เศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครได้ดึงดดู
ผู้ คนจากต่างจังหวัดโยกย้ายเข้ามาเป็นแรงงานในพืน้ท่ีเมืองหลวง เช่นเดียวกับชุมชนป้อม

                                                           

 7 ปราณี กล า่ส้ม. (2545). เล่มเดิม. หน้า 238. 
 

8 พรเทพ บรูณบรีุเดช. (2561, 1 พฤศจิกายน). สมัภาษณ์โดย เครือมาศ มารอด ที่ สหกรณ์เคหสถาน
กลัยาณมติร เขตบางซื่อ. 
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มหากาฬท่ีเร่ิมมีผู้คนต่างถ่ินเข้ามาอยู่อาศยัในชุมชนมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน
พืน้ท่ีของชุมชนป้อมมหากาฬอีกครัง้ โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่ในชุมชนเม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2511 - 2513 ซึ่งเกิดจากดอกไม้เพลิง ท าให้สิ่งปลูกสร้างอาคารขนาดเล็กภายใน
พืน้ท่ีซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเช่ามีจ านวนเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้ยังเกิดความเปล่ียนแปลงด้าน
ประชากรท่ีอยู่อาศยัภายในชมุชน กล่าวคือผู้อยู่อาศยัดัง้เดิมถกูแทนท่ีด้วยคนกลุม่ใหม่ท่ีอพยพมา
จากตา่งจงัหวดั ต่อมาใน พ.ศ. 2515 รัฐบาลมีแนวคิดท่ีจะใช้พืน้ท่ีบริเวณชมุชนป้อมมหากาฬเพ่ือ
จดัสร้างสวนสาธารณะ เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าป้อมมหากาฬเป็นพืน้ท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของกรุง
รัตนโกสินทร์ ดงัจะเห็นได้จากสภาพท่ีตัง้ของป้อมมหากาฬท่ีเป็นจดุเด่น ตัง้อยู่ริมถนนราชด าเนิน
ซึง่เป็นเส้นทางสายส าคญัในการเสด็จพระราชด าเนินของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ 
เป็นเส้นทางท่ีใช้ต้อนรับการมาเยือนของแขกบ้านแขกเมืองและราชอาคนัตกุะอยูเ่สมอ  
 ด้วยเหตุนี ้รัฐบาลจึงด าเนินการจัดซือ้ท่ีดินส่วนท่ีเหลือบริเวณหลังป้อมมหากาฬเพ่ือ
ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมของไทยให้เป็น
เกียรติประวัติของประเทศชาติ ดงันัน้ รัฐบาลจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการจัดซือ้ท่ีดิน
บริเวณหลงัปอ้มมหากาฬขึน้ และเร่ิมด าเนินการใน พ.ศ. 2516 การซือ้ท่ีดินในพืน้ท่ีปอ้มมหากาฬ
ท าให้ชุมชนป้อมมหากาฬมีลักษณะทางกายภาพเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก กล่าวคือบ้านเรือน
ขนาดใหญ่หลายหลังกลายเป็นบ้านท่ีไร้ผู้อยู่อาศยั เน่ืองจากคนกลุ่มนีไ้ด้ขายท่ีดินให้กับรัฐบาล
และย้ายท่ีอยู่อาศยัไป ท าให้พืน้ท่ีดงักล่าวกลายเป็นพืน้ท่ีส าหรับกลุ่มใหม่และชาวบ้านคนอ่ืนๆ ใน
ชุมชนขยับขยายเข้ามาสร้างบ้านในท่ีดินส่วนนี ้สภาพพืน้ท่ีนับจากนัน้เป็นต้นมาเร่ิมมีความ
หนาแน่นขึน้ตามล าดบัและกลายสภาพเป็นชมุชนแออดัหรือสลมัตามนิยามของรัฐบาล อาจกล่าว
ได้ว่าพืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬได้กลายเป็นพืน้ท่ี เช่าอาศัยของคนมีรายได้น้อยนับตัง้แต่นัน้ 
เป็นต้นมา9 การอพยพเข้ามาของคนกลุ่มใหม่ในชุมชนป้อมมหากาฬ ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของกลุ่ม
อาชีพใหม่ ท่ี เข้ามาแทนท่ีกลุ่มอาชีพดัง้เดิม คือ การท าเคร่ืองดนตรีไทยท่ีเกิดขึน้ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยหลายอาชีพได้กลายมาเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของ
ชมุชนปอ้มมหากาฬ ได้แก่ การปัน้ฤาษีดนิเผา การท ากรงนกเขา และการหลอมทอง เป็นต้น10 
 โครงการปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬให้เป็นสวนสาธารณะด าเนินมาอย่างตอ่เน่ือง
และปรากฏเด่นชัดมากขึน้จากการจัดท า “โครงการกรุงรัตนโกสินทร์” โครงการดงักล่าวเกิดขึน้
เน่ืองจากใน พ.ศ. 2525 กรุงรัตนโกสินทร์จะครบรอบ 200 ปีแห่งการเป็นราชธานีของสยาม รัฐบาล

                                                           

 
9 ธนภน วฒันกลุ. (2550). เล่มเดิม. หน้า 164 - 166. 

 
10

 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2549). เล่มเดิม. หน้า 3/7. 
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จึงได้ตระหนักถึงความส าคญัในการอนุรักษ์และบูรณะฟื้นฟูโบราณสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โบราณสถานทัง้ในและนอกเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งบางส่วนทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชดั โดยรัฐบาล
ได้จดัตัง้คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ขึน้เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 เพ่ือดแูลโครงการ
และเป็นหน่วยงานในการดแูลภาพรวมของการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ตอ่ไปในอนาคต 
รัฐบาลมีแนวคิดท่ีจะจัดท าโครงการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์จ านวน 20 โครงการ11  
ซึ่งแผนงานหลกั คือ การจดัระเบียบกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่ีสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
รวมไปถึงการจัดระเบียบย่านต่างๆ ให้มีความชัดเจนเพ่ือพัฒนาเมืองและผังเมือง หนึ่งใน 20 
โครงการท่ีรัฐบาลวางแผนจะจดัท าขึน้ คือ การอนรัุกษ์และพฒันาพืน้ท่ีบริเวณชานก าแพงพระนคร
ปอ้มมหากาฬ เปิดเป็นพืน้ท่ีสีเขียวและจดัท าเป็นสวนสาธารณะเพ่ือการพกัผอ่นและการท่องเท่ียว 
อย่างไรก็ตาม นโยบายดงักล่าวยงัไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการรือ้ถอนชุมชนป้อมมหากาฬมากนัก 
เน่ืองจากชว่งเวลาดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาและด าเนินการตามแผนงานของโครงการ 
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้ออกกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินบริเวณชานก าแพงพระนครป้อม
มหากาฬทัง้หมด น ามาสู่การเร่งรัดจดัซือ้ท่ีดนิภายในชมุชนปอ้มมหากาฬ ซึง่แผนงานดงักล่าวของ
รัฐบาลถือเป็นจุดเปล่ียนครัง้ส าคญัท่ีท าให้ชุมชนป้อมมหากาฬเกิดความเปล่ียนแปลงไปอย่าง
สิ น้ เชิง  กล่าวคือพื น้ ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬได้กลายเป็นพื น้ ท่ีแห่งความขัดแย้งระหว่าง
กรุงเทพมหานครท่ีต้องการใช้พืน้ท่ีดงักล่าวเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะชนกับชาวชุมชน
ปอ้มมหากาฬท่ีต้องการรักษาชมุชนโบราณแหง่นีไ้ว้ให้คงอยูสื่บไป 
 การด าเนินการตามโครงการฯ ของรัฐบาลเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยใน พ.ศ. 2536 
กรุงเทพมหานครได้แตง่ตัง้คณะท างานเข้ารือ้ถอนชมุชนปอ้มมหากาฬ12 ชาวบ้านพยายามตอ่ต้าน
โดยมีกลุ่มนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาท่ีไม่เห็นด้วยกับการไล่รือ้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ  
ซึง่ปรากฏในรูปแบบการตอ่สู้ ในทางกฎหมายและการปรับตวัให้อยู่ร่วมกบัโบราณสถาน พร้อมกับ
ย่ืนข้อเสนอต่างๆ แต่ก็เป็นผลเพียงชัว่คราวเท่านัน้ ความขดัแย้งระหว่างชาวชุมชนป้อมมหากาฬ
กับกรุงเทพมหานครด าเนินเร่ือยมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของการต่อสู้ ของ
ชาวบ้าน ในช่วงเวลาดงักล่าวชาวบ้านได้แบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม เน่ืองจากชาวบ้านกลุ่มแรก
ยินยอมรับข้อเสนอเร่ืองการจดัหาท่ีอยู่อาศยัแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครพร้อมกับย้ายออกจาก
ชุมชนป้อมมหากาฬไปพักอาศยัชั่วคราวท่ีชุมชนบ้านอ่ิมใจ ส านักงานการประปาสาขาแม้นศรี  

                                                           

 11 (โปรดด)ู ส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม; และ บริษัทซินครอบกรุ๊ป. (2540). แผนแม่บทเพือ่
การอนรุกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสินทร์. หน้า 49-50. 
 12 ธนภน วฒันกลุ. (2550). เล่มเดิม. หน้า 180. 
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เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ส่วนชาวบ้านท่ีเหลืออยู่ยงัคงได้รับแรงกดดนั
จากทัง้ชาวบ้านท่ีย้ายออกไปและรัฐบาลท่ีส่งกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในของ
กรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เข้ามาเฝา้ตรวจตราชมุชนอยา่งใกล้ชิด ประกอบกบัความเหน่ือย
ล้าจากการตอ่สู้มาอย่างยาวนานถึง 26 ปี13 ท าให้ท้ายท่ีสุดแล้ว ชาวบ้านกลุ่มสดุท้ายยินยอมออก
จากชุมชนป้อมมหากาฬในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ถือเป็นการปิดตวัลงอย่างสมบูรณ์ของ
ชุมชนป้อมมหากาฬและเป็นจุดสิ น้สุดของการใช้พื น้ ท่ีของชุมชนป้อมมหากาฬอีกด้วย  
โดยชาวบ้านท่ีย้ายออกได้ไปขอพกัอาศยัชัว่คราวอยู่กับชมุชนกลัยาณมิตร เขตบางซ่ือ เพ่ือรอการ
สร้างบ้านแหง่ใหมบ่ริเวณพทุธมณฑลสาย 2 จงัหวดันครปฐม ซึ่งหลงัจากย้ายออกจากชมุชนปอ้ม
มหากาฬท่ีเคยเป็นบ้านท่ีอยู่อาศยัมานานหลายชัว่อายุคน ได้ส่งผลกระทบทัง้ด้านจิตใจท่ีรักและ
ผกูพนักบัชมุชนปอ้มมหากาฬ ด้านวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการย้ายท่ีอยู่ ด้านอาชีพ และด้าน
การศึกษาของเด็กในชุมชน อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มในชุมชนเพ่ือสร้าง
บ้านพกัอาศยัแห่งใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากกรุงเทพมหานคร ส่วนบริเวณชมุชน
ปอ้มมหากาฬเดิม กรุงเทพมหานครได้เข้ามาใช้พืน้ท่ีตอ่จากชมุชนเพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์เป็น
สวนสาธารณะซึ่งแล้วเสร็จและเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 256114 แม้ว่า
พืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬจะถกูใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ แต่สวนสาธารณะปอ้มมหากาฬท่ีสร้าง
ขึน้โดยกรุงเทพมหานครได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสงัคมอย่างมากในเร่ืองความไม่เหมาะสม
ด้านสถานท่ี เช่น พืน้ท่ีมีก าแพงหนาทึบและแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพออาจจะน ามาซึ่งปัญหา
อาชญากรรมและแหล่งมั่วสุมยาเสพติด เก้าอีแ้ละสิ่งอ านวยความสะดวกยังมีจ านวนน้อย 
ประกอบกับเป็นสวนสาธารณะท่ีไม่เอือ้ประโยชน์ให้กบัคนชุมชนมากนกั เน่ืองจากผู้ ท่ีมาเย่ียมชม
สว่นใหญ่เป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิ 
 งานวิจยัชิน้นีมุ้ง่ศกึษาความเป็นมาและความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬ
ในชว่งเวลาตัง้แต ่พ.ศ. 2502 - 2561 และศกึษาผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตามมากบัคนท่ีเคยอาศยัอยู่ใน
ชมุชนปอ้มมหากาฬ ทัง้ด้านพืน้ท่ี วิถีชีวิต และผู้คน รวมทัง้แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้คนท่ีเคย
อาศยัอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬหลงัจากโยกย้ายออกจากพืน้ท่ี การศึกษาในประเด็นท่ีกล่าวมานี ้
จะท าให้ทราบถึงช่วงเวลาในการก่อตวัและพฒันาการของชมุชนป้อมมหากาฬ สามารถวิเคราะห์
ความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬในช่วงเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2502 - 2561 ได้เป็น

                                                           

 13 พรเทพ บรูณบรีุเดช. (2561, 1 พฤศจิกายน). แหล่งเดิม. หน้า 1180-1181. 
 14 เวิร์คพอยท์นวิส์. (2561). กทม.เปิด“สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ” อย่างเป็นทางการวนันี.้
(ออนไลน์). 
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อย่างดี รวมทัง้วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีความต้องการ
อนุรักษ์โบราณสถานป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองพร้อมกับเข้าใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมหากาฬเพ่ือ
สร้างสวนสาธารณะ ท้ายท่ีสดุคือสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการเข้าใช้พืน้ท่ีของรัฐบาล
และกรุงเทพมหานครเพ่ือจดัระเบียบพืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬ ซึง่ส่งผลตอ่ชาวบ้านท่ีเคยอาศยัอยู่
ในชมุชนปอ้มมหากาฬเป็นอยา่งยิ่ง 
 
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย 
 1) ศึกษาความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬในช่วงเวลาตัง้แต่ พ.ศ.  
2502 - 2561  
 2) ศึกษาผลกระทบด้านพืน้ท่ี วิถีชีวิต และผู้คน ท่ีเกิดขึน้หลงัจากการย้ายออกจากชมุชน
ปอ้มมหากาฬ 
 
1.3 ความส าคัญของการศึกษาวิจัย 
 1) ท าให้สามารถอธิบายความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬในช่วงเวลา
ตัง้แต ่พ.ศ. 2502 - 2561 ได้อยา่งถกูต้อง 
 2) ท าให้ทราบผลกระทบด้านพืน้ท่ี วิถีชีวิต และผู้คน ท่ีเกิดขึน้หลงัจากการย้ายออกจาก
ชมุชนปอ้มมหากาฬได้เป็นอยา่งดี 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 การศกึษาความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬ ตัง้แต ่พ.ศ. 2502 เน่ืองจาก
ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นของความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีของชุมชนป้อมมหากาฬ โดย
กรุงเทพมหานครหนัมาให้ความส าคญักับพืน้ท่ีดงักล่าว พร้อมกบัด าเนินการจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้าง
สวนสาธารณะและส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวแห่งใหมข่องกรุงเทพมหานคร การศกึษาในชว่ง
เวลาดังกล่าวด าเนินมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2561 เน่ืองจากเป็นปีท่ีชุมชนป้อมมหากาฬเกิดความ
เปล่ียนแปลงด้านการใช้พืน้ท่ีครัง้ใหญ่ กล่าวคือพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นท่ีตัง้ของชมุชนปอ้มมหากาฬถกูรือ้
ถอนและจดัสร้างสวนสาธารณะแทนท่ี ชาวชมุชนปอ้มมหากาฬทัง้หมดถกูย้ายออกในท่ีสดุ 
 
1.5 วิธีการศึกษาค้นคว้า 
 ปริญญานิพนธ์นีศ้ึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ศึกษาจากเอกสารชัน้ต้น 
เช่น พระราชพงศาวดาร พระราชกฤษฎีกา และจดหมายเหตุ เอกสารชัน้รอง เช่น วิทยานิพนธ์ 
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วารสาร และหนงัสือทัว่ไป เอกสารประกอบการวิเคราะห์ เช่น แผนท่ี ภาพถ่าย และหนงัสือพิมพ์ 
นอกจากนีย้งัเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ผู้ ท่ีให้สัมภาษณ์เป็นคนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน โดยเก็บ
ข้อมูลสมัภาษณ์จากบคุคลทัง้สองฝ่ายในชมุชนหลงัเกิดเหตกุารณ์ขดัแย้ง รวมทัง้ข้อมลูสมัภาษณ์
ท่ีมาจากวิจยัอ่ืนๆ โดยเรียบเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห์และใช้ข้อมลูเชิงคณุภาพในการตีความและ
วิเคราะห์ 
 
1.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การศึกษาความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬ ตัง้แต่ พ.ศ. 2502 – 2561 
พบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซึ่งสามารถน าข้อมูลมาเช่ือมโยงและใช้ประกอบการอธิบายในประเด็น
ความเป็นมาของชมุชนปอ้มมหากาฬ นโยบายของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงของ
ชุมชนป้อมมหากาฬ รวมไปถึงเหตกุารณ์ความเปล่ียนแปลงและการต่อสู้ เพ่ือปกป้องชุมชนป้อม
มหากาฬของชาวชมุชน โดยผู้วิจยัจดักลุ่มประเภทของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ งานด้านประวตัิความเป็นมาและการอนุรักษ์ชมุชนป้อมมหากาฬ งานด้านแนวทางในการ
อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณป้อมมหากาฬและพืน้ท่ีอ่ืนๆ โดยรัฐบาล งานเก่ียวกับแนวทางในการ
อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ งานด้านความขัดแย้งระหว่างกรุงเทพมหานครกับชาวชุมชนป้อม
มหากาฬ และงานเก่ียวกบัแนวทางการจดัสร้างสวนสาธารณะ ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้

 1.6.1 งานด้านประวัตคิวามเป็นมาและการอนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬ 
 ศรีศักร วัลลิโภดม. (2546, มิถุนายน). เมืองประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ กับ ป้อม

มหากาฬ และ สงกรานต์ “คิดใหม่-ท ามัว่” ศิลปวฒันธรรม. 24(8): 116-135. ผู้ เขียนกล่าวถึงความ
เป็นมาของพืน้ท่ีชานก าแพงเมืองบริเวณปอ้มมหากาฬวา่ เป็นพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นท่าเรือและมีบ้านเรือน
อาศยัอยู่สืบมาช้านาน บริเวณป้อมมหากาฬ ทัง้ตวัป้อมและชุมชนโดยรอบจึงมีความส าคญัทาง
ประวตัศิาสตร์และเป็นโครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงให้เห็นถึงอดีต แสดงให้เห็นภาพสืบเน่ือง
ของกรุงเทพมหานครได้เป็นอยา่งดี ผู้ เขียนเห็นวา่การอนรัุกษ์และพฒันาพืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬ 
มุ่งไปท่ีการอนรัุกษ์ตวัปอ้มมหากาฬโดยไม่ให้ความส าคญัในการอนรัุกษ์ชุมชนโดยรอบ โดยกล่าว
เปรียบเทียบการอนรัุกษ์ป้อมมหากาฬเหมือนกบัประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกรุงเทพมหานครจดัท าขึน้
เพ่ือให้คนตา่งจงัหวดัมาทอ่งเท่ียวและเล่นน า้สงกรานต์อย่างสนกุสนาน โดยไมค่ านงึถึงคนท่ีอาศยั
มาก่อน ดงันัน้ กรุงเทพมหานครจึงไร้ซึง่ร่องรอยอารยธรรมท่ีมีมาตัง้แตรั่ตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้วิจยั
สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาอธิบายในหวัข้อความเป็นมาของชุมชนป้อมมหากาฬและความส าคญั
ทางประวตัศิาสตร์ของชมุชนปอ้มมหากาฬ  
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 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2549). โครงการวิจัยเพื่อจัดท าแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาชุมชนบ้านไม้ โบราณ  “ป้อมมหากาฬ ”. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร. ผู้ เขียนศึกษาประวตัิความเป็นมาของชมุชนป้อมมหากาฬในฐานะชุมชน
ชานพระนครท่ีมีความส าคญัแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเป็นชมุชนชานพระนครท่ี
ตัง้อยู่บริเวณริมคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางล าพู) มีวิถีชีวิตผูกพนักับสายน า้ พืน้ท่ีดงักล่าว
เป็นชมุทางการสญัจรทางน า้ท่ีมีพ่อค้าน าสินค้าจ าพวกข้าวและเคร่ืองปัน้ดินเผาใส่เรือมาจากตา่ง
เมืองแถบลุ่มแม่น า้ภาคกลาง และมีเรือของชาวบ้านน าข้าวปลาอาหารมาค้าขายแลกเปล่ียนกัน 
ตอ่มาเรียกบริเวณนีว้่า ท่าเรือสะพานผา่นฟ้า งานวิจยัส ารวจบ้านไม้โบราณอายไุม่ต ่ากวา่หนึ่งร้อย
ปีในชมุชนปอ้มมหากาฬ ซึง่มีจ านวนทัง้หมด 16 หลงั แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ บ้านไม้ท่ีสร้างขึน้ใน
สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น จ านวน 2 หลงั และสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยรับอิทธิพลการสร้าง
บ้านแบบตะวนัตกอีกจ านวน 14 หลงั สภาพบ้านทัว่ไปค่อนข้างทรุดโทรมและต้องการการบูรณะ
อย่างเร่งด่วน ดงันัน้โครงการวิจัยเพ่ือจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนบ้านไม้
โบราณ “ปอ้มมหากาฬ” ท่ีจดัท าขึน้นีก็้เพ่ือศกึษาความเป็นมาของชมุชนและเสนอแนะแนวทางใน
การอนรัุกษ์บ้านไม้โบราณ ผู้วิจยัสามารถน าข้อมลูใช้ในการอธิบายประวตัิความเป็นมาและความ
เปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีของชุมชนป้อมมหากาฬ การอนุรักษ์บ้านไม้โบราณซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมี
ความส าคญัทางด้านสถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทัง้แนวทางท่ีนกัวิชาการและชมุชน
ใช้ในการตอ่สู้ เพ่ือปกปอ้งบ้านโบราณและชมุชนปอ้มมหากาฬจากการไลรื่อ้ของกรุงเทพมหานคร  

 วีรยา จยาวรรณ. (2549). สถานภาพส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมทีมี่ผลต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ วท.ม 
(การวางแผนสิ่ งแ วด ล้อม เพ่ื อพัฒ นาชุมชนและชนบท). ก รุงเทพฯ : บัณฑิ ตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล. ถ่ายเอกสาร. วิทยานิพนธ์เล่มนีศ้ึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรม
ของชุมชนป้อมมหากาฬ โดยให้ความส าคญักับชุมชนในฐานะท่ีเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีคณุค่าทาง
ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยท่ีมีมาอย่างยาวนาน 
เชน่ การหลอมทอง การเพาะเลีย้งไก่พืน้เมือง การท าเคร่ืองปัน้ดินเผา และการท ากรงนก และเสนอ
แนวทางในการส่งเสริมชมุชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมโดยท่ีชาวบ้านสามารถอาศยัอยู่
ในพืน้ท่ีเดิมได้ ผู้ วิจัยสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากวิทยานิพนธ์เล่มนีม้าประกอบการอธิบายเร่ือง
วฒันธรรมและภมูิปัญญาท่ีโดดเดน่ของชมุชนปอ้มมหากาฬ  
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 จตุญาณ หัทยานันท์. (2557). การอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 
2521 – 2549 : กรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร์. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัศลิปากร. อดัส าเนา. เป็นงานวิจยัเชิงประวตัิศาสตร์ท่ีศกึษากรอบแนวคิดการอนรัุกษ์
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ของภาครัฐ โดยผู้ วิจยัเสนอว่าภาครัฐได้ให้ความส าคญักบัการ
อนรัุกษ์โบราณสถานของชาติ ได้แก่ วดั พระราชวงั และปอ้มปราการ ท่ีสร้างขึน้ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 
1 ถึงรัชกาลท่ี 5 โดยละเลยความส าคญัของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างหลงั พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา เห็น
ได้จากการรือ้ถอนศาลาเฉลิมไทยและศาลฎีกา ทัง้นี ้เพ่ือต้องการขจดัอิทธิพลของคณะราษฎรท่ี
แฝงอยู่ในสถาปัตยกรรม นอกจากนี ้ยงัมีความพยายามท่ีจะลดจ านวนประชากรโดย “จ ากดั” และ 
“ก าจดั” คนออกจากพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ เห็นได้ชดัจากการย้ายตลาดนดัสนามหลวงและขยาย
วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัศิลปากรออกไปยงัจงัหวดันครปฐม ซึ่งผู้ วิจยัสามารถน าข้อมลูมาใช้ใน
การอธิบายกรอบแนวคิดของภาครัฐในการอนุรักษ์โบราณสถานปอ้มมหากาฬและก าแพงเมืองได้
เป็นอยา่งด ี
 อรทยั พระทดั. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชมุชนในพืน้ที่เกาะ
รัตนโกสินทร์: กรณีศึกษา ชุมชนป้อมมหากาฬ.  วิทยานิพนธ์ ร.ม. (การบริหารการจัดการ
สาธารณะ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. อัดส าเนา. ผู้ วิจัยเสนอว่านโยบายของ
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่การจดัการพืน้ท่ีบริเวณชมุชนปอ้มมหากาฬท่ีผิดพลาดและก่อให้เกิดความ
ขดัแย้ง เป็นผลมาจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มท่ี เน่ืองจากในช่วงแรก
รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แม้ภายหลงัมีการพดูคยุกัน
ระหว่างทัง้สองฝ่ายมากขึน้ แต่ผลสรุปคือประชาชนต้องรือ้ย้ายท่ีอยู่ออกจากพืน้ท่ีชุมชนป้อม
มหากาฬซึง่เป็นผลให้ชาวบ้านรู้สึกถึงความไมเ่ป็นธรรมของภาครัฐอยา่งชดัเจน ผู้ เขียนเสนอวา่การ
พัฒนาชุมชนป้อมมหากาฬ ควรเร่ิมจากการก าหนดนโยบายจากล่างขึน้บน ควรศึกษาความ
ต้องการของประชาชนและมีการวางแผนบริหารจดัการด าเนินการอย่างเป็นระบบ หน่วยงานของ
รัฐบาลควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดแนวทาง วางแผนและตดัสินใจใน
การพฒันาพืน้ท่ีร่วมกนั  
 สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว. (2559). ชุมชนป้อมมหากาฬ : โอกาสของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในชุมชนประวติัศาสตร์. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน). กรุงเทพฯ: บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. อัดส าเนา. ผู้ วิจัยเสนอว่าพืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬเป็นพืน้ท่ี
ประวัติศาสตร์ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับการท่องเท่ียวบ ริเวณ เกาะรัตนโกสินท ร์อย่างมาก 
กรุงเทพมหานครสามารถสร้างชุมชนป้อมมหากาฬให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ได้ 
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โดยจดัแสดงความเป็นมาของชมุชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้แก่ชาวบ้าน ถือเป็นการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจท่ีดีไม่น้อยไปกว่าการฟื้นฟูก าแพงเมือง ป้อม และวัดวาอารามในเขตเมืองเก่า 
งานวิจัยนีว้ิเคราะห์ความส าคญัของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ท าให้มองเห็นแนวทางในการจัดการพืน้ท่ีดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ด้วยกนัทัง้สองฝ่ายระหวา่งรัฐบาลและชมุชน 
 ฐากร สิทธิโชค. (2561, มกราคม-มิถุนายน). ชุมชนป้อมมหากาฬ : การต่อสู้ เพ่ือ
แก้ปัญหาการไล่รือ้ท่ีดิน. อินทนิลทักษิณสาร. 13(1): 9-29. ผู้ เขียนเสนอว่าความขัดแย้งอัน
เน่ืองมาจากการไล่รือ้ชมุชนปอ้มมหากาฬเกิดขึน้เน่ืองจากความแตกตา่งทางด้านวิธีการ แนวทาง 
และเป้าหมายท่ีรัฐบาลและชุมชนมีต่อการรักษาพืน้ท่ีประวตัิศาสตร์ ดงันัน้ ทุกฝ่ายจึงควรหนัมา
ร่วมมือกนัพฒันาพืน้ท่ีดงักลา่วให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย งานเขียนชิน้นีเ้ป็นการวิเคราะห์
เพ่ือหาข้อยุติความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชุมชม และเป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัการจดัการพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานครตอ่ไป  

 1.6.2 งานด้านแนวทางในอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณป้อมมหากาฬและพืน้ที่ อ่ืนๆ 
โดยรัฐบาล 

 ซินครอนกรุ๊ป. (2537). แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์. 

กรุงเทพฯ: ส านกันโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. 

หนังสือเล่มนี ้ให้รายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนา รวมถึง

ขัน้ตอนการด าเนินงานตามแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวว่า

การจดัท าแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์

อาคารสถานท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทัง้สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพ่ือให้การพัฒนา

เป็นไปอยา่งมีระเบียบสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาเชิงอนรัุกษ์ โดยพืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬ

ถูกจัดให้เป็นพืน้ท่ีแรกในการด าเนินงานตามแผนฯ ภายใต้ช่ือโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ท่ี

ป้อมมหากาฬและบริเวณโดยรอบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาพืน้ท่ีดงักล่าวให้เป็นสวนสาธารณะ

และเป็นแหล่งท่องเท่ียวของกรุงรัตนโกสินทร์ชัน้นอกด้านตะวันออก ผู้ วิจัยสามารถน าข้อมูล

ดงักล่าวมาใช้ประกอบการอธิบายความเป็นมาและความส าคญัของแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์

และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รวมทัง้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ท่ีป้อมมหากาฬและบริเวณ

โดยรอบท่ีรัฐบาลจดัท าขึน้  
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 อมร บุญต่อ. (2546). การศึกษาโครงสร้างอ านาจของชุมชนในกรุงเทพมหานคร:
กรณี ศึกษา ชุมชนราชผาทับทิมรวมใจ.  วิทยานิพนธ์ ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. อดัส าเนา. ผู้วิจยัเสนอว่า
ชุมชนราชผาทับทิมรวมใจ เขตดุสิต เป็นชุมชนท่ีมีอ านาจในการต่อรองกับรัฐบาลน้อยท่ีสุด 
เน่ืองจากสภาพชมุชนท่ีมีขนาดเล็กและผู้คนท่ีอาศยัฐานะยากจนจงึท าให้กลายเป็นผู้ เสียเปรียบใน
สงัคมตลอดมา อย่างไรก็ตาม ชุมชนนีส้ามารถเอาตวัรอดและด ารงอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมท่ี
ซบัซ้อนได้ ซึ่งชมุชนต้องอาศยัผู้น าของชมุชน ผู้ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางความเป็นอยู่
ของชมุชน ซึ่งการศกึษางานดงักล่าวสามารถน ามาเช่ือมโยงกบัชุมชนปอ้มมหากาฬได้คือการเป็น
ชมุชนแออดัและชาวบ้านมีฐานะยากจนส่งผลให้มีอ านาจตอ่รองกบักรุงเทพมหานครน้อย จ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีต้องการผู้น าท่ีเข้มแข็งและน าพาชาวบ้านตอ่สู้อยา่งสนัต ิ 
 คณะกรรมการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า. (2547). การอนรุักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. หนังสือเล่มนีใ้ห้ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค์และนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ของรัฐบาล โดยกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการอนุรักษ์ว่าเป็นเพ่ืออนุรักษ์
โบราณสถานและสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้มีพืน้ท่ีสีเขียว และลด
ความหนาแน่นของอาคาร สถานท่ี และการจราจร นโยบายดงักล่าวน าไปสู่การลงมติให้ความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการจดัท าแผนแม่บทการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 
2540 ประกอบด้วย 20 โครงการ หนึ่งในนัน้คือโครงการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณป้อมมหากาฬ 
แนวก าแพงเมือง และบริเวณโดยรอบ ผู้วิจยัสามารถน าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ประกอบการอธิบายใน
หวัข้อวตัถปุระสงค์และแนวทางในการด าเนินนโยบายของภาครัฐเก่ียวกบัการอนุรักษ์และพฒันา
บริเวณป้อมมหากาฬ ซึ่งจะท าให้เข้าใจวตัถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐในการเวนคืนท่ีดิน
บริเวณปอ้มมหากาฬเพ่ือจดัสร้างสวนสาธารณะมากยิ่งขึน้  
 ชนินทร์ วิเศษสิทธิกลุ. (2547). การเปลี่ยนแปลงชีวิตสงัคมเมืองในเกาะรัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ผ.ม. (การวางผงัเมือง). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. อัดส าเนา. ผู้ วิจัยเสนอว่ากระบวนการเปล่ียนแปลงชีวิตสังคมเมืองในเกาะ
รัตนโกสินทร์ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมจะเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายของรัฐ  
ซึ่งน ามาสู่ข้อเสนอแนวทางการพฒันาและอนรัุกษ์พืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ โดยการพิจารณาสภาพ
ชีวิตสงัคมเมืองให้มีความสอดคล้องกนัระหว่างผู้คน กิจกรรม และการใช้ พืน้ท่ีเพ่ือยงัคงไว้ซึ่งชีวิต
สงัคมเมือง จดุเด่นของงานชิน้นีคื้อข้อเสนอของงานวิจยัท่ีต้องการให้เกาะรัตนโกสินทร์พฒันาไป
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พร้อมกับการเติบโตเป็นเมืองสมัยใหม่ ซึ่งแตกต่างจากงานชิน้อ่ืนๆ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการอนรัุกษ์พืน้ท่ีในฐานะชมุชนโบราณทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจยัยงัเห็นว่าการพฒันา
เมืองให้ทนัสมยัแบบสงัคมเมืองโดยไมค่ านงึถึงประชาชนในพืน้ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแย้งท่ีตามมา 
 เดือนเต็มดวง บุญคง. (2548). การคงอยู่ของชุมชนพักอาศัยส าหรับพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ : กรณีศึกษาชุมชนหลังวดัราชนัดดา. วิทยานิพนธ์ คพ.ม. (เคหการ). กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. อดัส าเนา. ผู้วิจยัเสนอว่าการคงอยู่ของชมุชนหลงัวดั
ราชนัดดา ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ และแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ท่ีถนนราชด าเนินและพืน้บริเวณต่อเน่ือง เป็นผลอัน
เน่ืองมาจากท่ีตัง้ของพืน้ท่ีมีพร้อมทางด้านกายภาพ คือ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
เข้าถึงแหล่งงาน ในทุกช่วงเวลาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันและชาวบ้านเป็นกลุ่มท่ีอยู่มานาน 
ครอบครัวรุ่นต่อมามีความรู้สึกผูกพันต่อท่ีอยู่อาศยัและชุมชน ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการศึกษา
ชมุชนปอ้มมหากาฬได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นชมุชนท่ีอยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากแผน
แม่บทฯ เช่นเดียวกนั แตแ่ตกตา่งกนัท่ีชมุชนหลงัวดัราชนดัดารามสามารถคงความเป็นชมุชนไว้ได้
สืบต่อไปเน่ืองจากปัจจัยความชดัเจนของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน จุดเด่นของงานวิจยัชิน้นีคื้อการศึกษา
ชมุชนท่ียงัคงไว้ซึ่งกรรมสิทธ์ิในพืน้ท่ีและวฒันธรรมความเก่าแก่ของชุมชนไว้ได้ท่ามกลางกระแส
การไลรื่อ้ชมุชนใกล้เคียงโดยเฉพาะชมุชนปอ้มมหากาฬ งานวิจยัชิน้นีจ้ึงเป็นประโยชน์แก่ชมุชนอ่ืน
ท่ีได้รับผลกระทบได้เป็นอยา่งดี  
 กษิมา เพ็ชญไพศิษฏ์. (2555). กฎหมายการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ 
น.ม. (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   
อดัส าเนา. ผู้วิจยัเสนอว่าการจดัการพืน้ท่ีบริเวณกรุงเทพชัน้ใน รวมทัง้การอนรัุกษ์และพฒันากรุง
รัตนโกสินทร์ ภาครัฐควรร่วมมือกับชุมชนโดยรอบเพ่ือให้การพัฒนาเมืองใหม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนส่วนมาก โดยผู้ วิจัยเน้นการใช้กฎหมาย
รวมทัง้ข้อก าหนดต่างๆ ท่ีจดัท าขึน้โดยภาครัฐเพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ี อนรัุกษ์ และดแูลโบราณสถานให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองมากขึน้   

 1.6.3 งานด้านความขัดแย้งระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนป้อมมหากาฬ 
 ภริูทตั ไชยเศรษฐ์. (2547). ชมุชนป้อมมหากาฬ : การสร้างและต่อรองความหมายใน
พืน้ทีท่างสงัคม. วิทยานิพนธ์ พช.ม (สงัคมสงเคราะห์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  ถ่าย
เอกสาร. วิทยานิพนธ์เล่มนี ้วิจัยศึกษาความขดัแย้งระหว่างกรุงเทพมหานครกับชาวชุมชนป้อม
มหากาฬซึ่งเป็นผลมาจากโครงการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ ท าให้เกิดการไล่รือ้ชมุชน
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และเกิดความขดัแย้งในเวลาต่อมา ซึ่งผู้ วิจยัสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาอธิบายเก่ียวกบัสาเหตแุละ
ผลกระทบของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ตามมาหลงัจากการเปิดตวัโครงการอนุรักษ์และพฒันากรุง
รัตนโกสินทร์ของรัฐบาล นอกจากนีย้งัได้ทราบถึงกระบวนการของประชาชนในการตอ่ต้านการไล่
รือ้ในพืน้ท่ีและทราบถึงกระบวนการท่ีรัฐบาลใช้จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการต่อต้านของ
ประชาชนในพืน้ท่ีของอีกด้วย 
 ธนภน วฒันกลุ. (2550). การเมืองเร่ืองพืน้ที่ พลวตัทางสงัคมของชุมชน (กรณีศึกษา 
: ชุมชนป้อมมหากาฬ). พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบนัวิชาการ 14 ตลุา. ผู้ เขียนมุ่งเสนอ
ประวัติความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงท่ี เกิดจากโครงการสร้างสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร ตามแผนโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ของรัฐบาล โดยสถานการณ์ดงักล่าวน ามาซึ่ง
การต่อสู้และการต่อรองของชาวชุมชนป้อมมหากาฬกับกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาต่างๆ ตัง้แต่
รัฐบาลออกกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดิน พ.ศ. 2535 จนกระทัง่ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีนกัวิชาการ
และผู้ เก่ียวข้องร่วมกันรณรงค์และชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะท่ีเป็น
พืน้ท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ไทย โดยงานศกึษาชิน้นีส้ามารถอธิบายกระบวนการตอ่สู้และความ
เปล่ียนแปลงของชมุชนปอ้มมหากาฬได้อย่างละเอียดและชดัเจน ผู้วิจยัสามารถน าข้อมลูดงักล่าว
มาใช้ประกอบการอธิบายกระบวนการการต่อสู้ของชาวชมุชนป้อมมหากาฬเพ่ือตอ่ต้านการไล่รือ้
ชุมชนโดยภาครัฐ นอกจากนีย้ังทราบถึงเหตุการณ์ส าคัญในช่วงเวลาต่างๆ ท่ีท าให้ชุมชนป้อม
มหากาฬกลายเป็นพืน้ท่ีแห่งความขดัแย้งระหว่างชาวบ้านกับกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินมาอย่าง
ยาวนาน 
 ภาวิณี ไชยภาค. (2551). การต่อสู้ของผู้หญิงชุมชนป้อมมหากาฬในการต่อต้านการ
ไล่ ร้ือ. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม (สตรีศึกษา). กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. งานวิจยัชิน้นี ้ผู้ วิจัยวิเคราะห์การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้หญิงในการ
ตอ่ต้านการเวนคืนท่ีดนิบริเวณปอ้มมหากาฬโดยรัฐบาล ผู้หญิงท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนปอ้มมหากาฬมี
บทบาทในการตอ่รองกบัรัฐบาลด้วยการขออาศยัอยู่ท่ีดนิเดิม และการตอ่สู้ ด้วยข้อกฎหมายคือการ
เรียกร้องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเร่ืองของการละเมิดท่ี อยู่อาศัยซึ่ง
สามารถระงบัการไลรื่อ้ไว้ได้ชัว่คราว ถึงแม้ว่าชมุชนปอ้มมหากาฬจะถกูปิดตวัลง แตก่ารกระท าอนั
กล้าหาญของผู้หญิงชาวชมุชนป้อมมหากาฬได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในการต่อสู้ เพ่ือ
ปกป้องบ้านเกิดของตนอย่างเต็มก าลัง งานวิจยัชิน้นี ้ผู้ วิจัยสามารถน าข้อมูลต่างๆ มาประกอบ
การศึกษาเก่ียวกบักระบวนการการต่อสู้ของประชาชนในพืน้ท่ีป้อมมหากาฬในการตอ่ต้านการไล่
รือ้อนัเน่ืองมาจากโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมุง่อนรัุกษ์และฟืน้ฟปูอ้มมหากาฬ  
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 1.6.4 งานเก่ียวกับแนวทางการจัดสร้างสวนสาธารณะ 
 อมรรัตน์ กฤตยานวัช. (2526). การศึกษาเพื่อวางแนวทางจัดหาสวนสาธารณะ ใน
กรุงเทพมหานครในแง่ของการผงัเมือง. วิทยานิพนธ์ ผ.ม. (วิชาการผังเมือง). กรุงเทพฯ: บณัฑิต
วิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. อดัส าเนา. ผู้วิจยัเสนอวา่นโยบายการเพิ่มพืน้ท่ีสวนสาธารณะ
ของภาครัฐ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
ก าหนดให้เพิ่มพืน้ท่ีส าหรับการกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน ด้วยเหตุนี ้ทัง้
ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ประชาชนผู้ มีส่วนเก่ียวข้องควรร่วมมือกนัพฒันากรุงเทพมหานครให้เป็น
ระเบียบ ร่มร่ืน และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี แผนพัฒนาฯ ฉบบันี ้ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาพืน้ท่ีบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬให้เป็นระเบียบและสวยงาม โดยการจัดสร้างเป็น
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬในท่ีสดุ จดุเดน่ของงานคือการวิเคราะห์ปัจจยัด้านกายภาพ เพ่ือเพิ่ม
พืน้ท่ีสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครโดยค านงึถึงหลกัการด้านผงัเมืองเป็นส าคญั  
 พรชัย จิตติวสุรัตน์. (2552). แนวทางการออกแบบเพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวของชุมชน
เมืองในเขตชัน้ในของกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ สถ.ม. (การออกแบบชมุชนเมือง). กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. อดัส าเนา. ผู้วิจยัเสนอว่าการออกแบบทางกายภาพ
ของสวนสาธารณะควรเปิดพืน้ท่ีโล่งโดยค านึงถึงการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนันทนาการใน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี ให้ความส าคัญกับระบบสัญจรทางเดินเท้า จัดพืน้ ท่ี
องค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอและเหมาะสม และออกแบบพืน้ท่ีให้
สอดคล้อง กลมกลืน เช่ือมโยง และต่อเน่ืองกับบริบทโดยรอบ ซึ่งสามารถน ามาศึกษาเพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะป้อมมหากาฬให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
ส าหรับประชาชนมากขึน้ เน่ืองจากในปัจจุบนักระแสสงัคมได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การจดัการ
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครท่ีขาดประสิทธิภาพทัง้ด้านการความสวยงาม
และประโยชน์ใช้สอย จุดเด่นของงานวิจัยคือการศึกษาเพ่ือตอบสนองแนวคิดการจัดการ
สวนสาธารณะของรัฐบาลให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีมากย่ิงขึน้ 
 กล่าวโดยสรุป เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนป้อมมหากาฬส่วนใหญ่เป็น
การศกึษาประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของชมุชนปอ้มมหากาฬ วิถีชีวิตชมุชน สิ่งก่อสร้างท่ี
ส าคญัอย่างก าแพงเมืองและป้อมมหากาฬ รวมทัง้บ้านไม้โบราณท่ีอยู่คู่กับชุมชนมาตัง้แต่สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น งานท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ชุมชนป้อมมหากาฬเป็น
ชุมชนชานพระนครท่ีมีความเป็นมาตัง้แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยผู้ วิจัยได้ใช้หลักฐานชัน้ต้น
ประเภทแผนท่ีและภาพถ่ายประกอบการอธิบายเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงพฒันาการของชมุชนปอ้มมหากาฬ
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ได้อย่างชดัเจนมากขึน้ นอกจากนีย้ังมีงานศึกษาเก่ียวกับนโยบายของภาครัฐในการอนุรักษ์และ
พฒันาบริเวณป้อมมหากาฬ และการศึกษากระบวนการการต่อสู้ของคนในชุมชนเพ่ือต่อต้านการ
ไล่รือ้อนัเน่ืองมาจากโครงการการอนุรักษ์และพฒันาบริเวณป้อมมหากาฬของภาครัฐ การศึกษา
เก่ียวกับกระบวนการการต่อสู้ ของคนในชุมชนท่ีผ่านมานี ้มีช่วงเวลาการศึกษาเร่ิมตัง้แต่ พ.ศ. 
2537 จนถึงประมาณ พ.ศ. 2551 (แตง่านศกึษาเก่ียวกบัแนวทางการอนรัุกษ์ชมุชนยงัมีอยู่) ซึ่งท า
ให้ยังขาดประเด็นเก่ียวกับความขัดแย้งภายในชุมชนและกระบวนการต่อสู้ ระยะสุดท้าย (ตัง้แต ่
พ.ศ. 2560) ของชาวชมุชนปอ้มมหากาฬกบักรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ชมุชนปอ้ม
มหากาฬต้องปิดตวัลงอย่างสมบรูณ์ใน พ.ศ. 2561 ซึ่งงานวิจยัเร่ืองความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ี
ชุมชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561 จะน าเสนอประเด็นท่ียังขาดในเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยจะชี ใ้ห้เห็นพัฒนาการของชุมชนป้อมมหากาฬและ
จดุเร่ิมต้นของความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีของชมุชนป้อมมหากาฬท่ีเกิดขึน้อย่างชดัเจนตัง้แต ่
พ.ศ. 2502 จนกระทั่งชุมชนป้อมมหากาฬปิดตัวลงพร้อมกับการสร้างสวนสาธารณะท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ใน พ.ศ. 2561 นอกจากนีย้ังน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับชาวบ้าน
หลงัจากย้ายออกจากชมุชนป้อมมหากาฬอีกด้วย โดยผู้ วิจยัจะใช้หลกัฐานประเภทบทสมัภาษณ์
มาใช้ประกอบการอธิบายเหตกุารณ์ความขดัแย้งและผลกระทบท่ีชาวชุมชนป้อมมหากาฬได้รับ
หลงัจากโยกย้ายออกจากพืน้ท่ีชมุชนเดมิเพ่ือให้งานวิจยัสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
 
1.7 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 1) ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ 
 2) ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 3) หอสมดุวงัทา่พระ ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศลิปากร  
 4) หอสมดุพระราชวงัสนามจนัทร์ ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศลิปากร  
 5) ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ 
 6) หอสมดุปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วิทยาเขตทา่พระจนัทร์ 
 7) แหลง่ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



 

บทที่ 2 
ความเป็นมาของชุมชนป้อมมหากาฬ 

 

 บทนีศ้กึษาความเป็นมาของชุมชนปอ้มมหากาฬในฐานะชุมชนโบราณท่ีมีพฒันาการมา
จาก ชมุชน “ชานพระนคร”15 สืบเน่ืองมาตัง้แตส่มยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น พืน้ท่ีดงักลา่วคอ่ยๆ ก่อตวั
ขึน้เป็นชมุชนในสมยัรัชกาลท่ี 3 จากการท่ีพระองค์พระราชทานท่ีดินให้กบัข้าราชบริพารท่ีสร้างวดั
เพ่ืออยู่อาศยั เน่ืองด้วยต าแหน่งท่ีตัง้ซึ่งอยู่บริเวณป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองติดกับคลองรอบ
กรุง ได้ส่งผลตอ่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ผูกพนักับคลอง มีการค้าขายทางเรือจาก
ตา่งเมือง ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ชมุชนคึกคกัและเกิดการขยายตวั เน่ืองจากตัง้อยู่ใกล้กับภูเขา
ทอง วดัสระเกศซึ่งเป็นศนูย์กลางของพระนครในขณะนัน้ นอกจากนี ้ในสมยัรัชกาลท่ี  5 ชมุชนยงั
เป็นพืน้ท่ีแห่งวัฒนธรรมจากการเปิดวิกลิเกพระยาเพชรปราณี ต่อมาวิถีชีวิตริมคลองถูกลด
ความส าคญัเน่ืองจากมีการตดัถนนราชด าเนินผ่านชุมชน ประกอบกับการขยายตวัของบ้านเมือง
ท าให้พืน้ท่ีชุมชนไม่ได้เป็นชุมชนชานพระนครอีกต่อไป แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 6 พืน้ท่ีชุมชนป้อม
มหากาฬยังคงมีความส าคัญในฐานะเป็นท่ีตัง้ท่าเรือของเจ้านายท่ีจะสัญจรทางเรือไปยัง  
วงัสระปทมุและยงัเป็นถ่ินของชา่งท าเคร่ืองดนตรีไทยของกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย 
 
2.1 ป้อมมหากาฬ : ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ชุมชนป้อมมหากาฬ เป็นชุมชนโบราณท่ีมีความเป็นมาตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ชมุชนแห่งนีต้ัง้อยู่ใกล้กบับริเวณปอ้มมหากาฬและก าแพงเมือง ท่ีสร้างขึน้หลงัจากพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - 2352) ปราบดาภิเษกขึน้เป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์แรกในราชวงศ์จกัรี พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศนูย์กลางพระนครจากฝ่ังธนบรีุมาอยูบ่น
พืน้ท่ีฝ่ังพระนคร และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างปอ้มและก าแพงเมืองโดยเกณฑ์ชาวลาวเมืองเวียงจนัทน์ 
ตลอดจนชาวลาวริมฝ่ังแม่น า้โขงฟากตะวนัตก 5,000 คน เข้ามาขดุราก16ก าแพงรอบพระนครและ

                                                           

 15 พืน้ท่ีตัง้แตก่ าแพงเมืองไปจนถงึแมน่ า้หรือล าคลองคเูมือง เป็นทา่เรือส าหรับเรือแพจอด และเป็นที่
ปลกูเรือนอยูอ่าศยัของผู้คนซึง่สร้างขึน้รายรอบตวัเมือง 
 16 คือ การขดุหลมุ และน าทอ่นไม้ ทอ่นซุงไปขดัเป็นแพแล้วเททรายหรือขีเ้ถ้าแบบละเอียดๆ อดัให้แนน่ 
เพื่อท าเป็นรากฐานของสิง่ก่อสร้าง จากนัน้คอ่ยก่ออิฐถือปนูขึน้ไปเป็นอาคาร ก าแพง และปราสาท ซึง่ทอ่นซงุ 
ทอ่นไม้นีเ้รียกวา่ ฐาน เช่น รากเจดีย์ รากอโุบสถ รากก าแพง เป็นต้น 
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สร้างป้อมไว้เป็นระยะห่างกัน 10 เส้นบ้าง ไม่ถึง 10 เส้นบ้าง รอบพระนคร17 เพ่ือป้องกันข้าศึกมี
จ านวนทัง้หมด 14 แหง่ ประกอบไปด้วย  
ปอ้มพระสเุมรุ  มมุก าแพงด้านตะวนัตกข้างเหนือ ใต้ปากคลองบางล าพบูน 
ปอ้มยคุนุธร  บนก าแพงด้านเหนือ เหนือวดับวรนิเวศ 
ปอ้มมหาปราบ  ระหวา่งสะพานผา่นฟ้าลีลาศ กบัสะพานเฉลิมวนัชาต ิ
ปอ้มมหากาฬ  เชิงสะพานผา่นฟ้าลีลาศ 
ปอ้มหมทูลวง   หน้าเรือนจ ากลางคลองเปรม 
ปอ้มเสือทยาน   เหนือประตสูามยอด สะพานด ารงสถิต 
ปอ้มมหาไชย   ถนนมหาไชย ตรงข้ามวงับรูพาฯ 
ปอ้มจกัรเพชร   เหนือปากคลองโอง่อา่ง ใกล้ถนนจกัรเพชร 
ปอ้มผีเสือ้   ใต้ปากคลองตลาด 
ปอ้มมหาฤกษ์   ตรงโรงเรียนราชินี (ลา่ง) ตรงข้ามปอ้มวิชยัประสิทธิท่ีปากคลองบางหลวง 
ปอ้มมหายกัษ์   ตรงวดัพระเชตพุน 
ปอ้มพระจนัทร์   ด้านตะวนัตกของทา่พระจนัทร์ 
ปอ้มพระอาทิตย์  สดุถนนพระอาทิตย์ 
ปอ้มอิสินธร   ระหวา่งปอ้มพระสเุมรุ กบัปอ้มพระอาทิตย์18 
 ปอ้มมหากาฬมีจดุประสงค์ในการสร้างเพ่ือรับข้าศึกท่ีจะยกมาทางทิศตะวนัออก ตวัปอ้ม
ตัง้อยู่ริมคลองรอบกรุง ใกล้บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ มีแนวก าแพงเมืองต่อไปตามแนวถน
นมมหาไชย ลกัษณะป้อมเป็นป้อมขนาดใหญ่ทรงแปดเหล่ียม วดัจากฐานชัน้นอกด้านทิศเหนือ
จรดฐานด้านทิศใต้กว้าง 38 เมตร ความสงูจากพืน้ดนิถึงปลายใบเสมา 4.90 เมตร และจากพืน้ดิน
ถึงหลงัคาป้อม 15 เมตร โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน รากฐานอยู่ใต้ระดบัผิวดิน ลักษณะเป็นป้อม 3 
ชัน้ มีบนัไดขึน้สู่ชัน้ท่ี 1 และ 2 ก าแพงปอ้มเป็นแบบใบเสมาเหล่ียมขนาดใหญ่ ตวัปอ้มชัน้บนสดุมี
ลักษณะเป็นหอรูปแปดเหล่ียม ท่ีป้อมชัน้ล่างมีปืนใหญ่ประจ าช่องเสมารวมทัง้สิน้ 6 กระบอก 
ส่วนตัวก าแพงเมืองท่ีต่อจากป้อมมหากาฬไปตามถนนมหาไชยมีความยาว 180 เมตร19 ป้อม
มหากาฬถือเป็นสิ่งก่อสร้างทางยทุธศาสตร์อนัทรงคณุคา่และเป็นอนสุรณ์สถานทางประวตัศิาสตร์ 
สมควรได้ รับการดูแลรักษาให้อยู่ สืบไป ดังนัน้ใน พ.ศ. 2471 ราชบัณฑิตยสภาจึงได้แจ้ง

                                                           

 17 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค). (2531). เล่มเดิม. หน้า 64. 
18 กรมศิลปากร. (2525ข). ประวติัศาสตร์กรุงรตันโกสินทร์ รชักาลที ่1 - รชักาลที ่3. หน้า 168. 
19 กรมศิลปากร. (2525ก). จดหมายเหตกุารณ์อนรุกัษ์กรุงรตันโกสินทร์. หน้า 571. 
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กระทรวงมหาดไทย ขอสงวนป้อมมหากาฬไว้เป็นโบราณสถานส าหรับชาติ ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2478 
กรมศิลปากรขอให้กรมโยธาเทศบาลช่วยดแูลรักษา ใน พ.ศ. 2481 นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ
แจ้งมายังกรมศิลปากรว่ามีผู้ ขอเช่าป้อมมหากาฬเพ่ือจัดเป็นรมณียสถาน เป็นสถานท่ีให้ความ
ร่ืนรมย์ หรือความบนัเทิงใจ โดยรับรองว่าจะไม่ปลกูสร้างสิ่งใดๆ บนตวัปอ้ม กรมศลิปากรพิจารณา
แล้วเห็นว่าป้อมมหากาฬมิใช่ปูชนียสถานอันเป็นท่ีเคารพบูชา ประกอบกับผู้ ขอเช่ารับรองจะ
ซ่อมแซมตัวป้อมให้กลับมามีสภาพดีอีกครัง้ ดังนัน้ จึงอนุญาตตามท่ีเทศบาลเสนอ แต่เกิด
เหตุขัดข้องขึน้จึงมิได้ท าสัญญาเช่าในครัง้นัน้ 20 จนกระทั่งวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492  
กรมศิลปากรได้ขึน้ทะเบียนป้อมมหากาฬพร้อมด้วยก าแพงเมืองเป็นโบราณสถานส าคญัของชาต ิ
ในฐานะโบราณสถานทรงคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยโบราณสถาน
ศิลปวตัถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุทธศกัราช 2477 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
66 ตอนท่ี 6421 ปัจจบุนัป้อมมหากาฬเป็นหนึง่ในปอ้มท่ียงัคงเหลืออยู่ระหว่างปอ้มกบัก าแพงเมือง 
(อีกแห่งคือป้อมพระสุเมรุ) ตวัป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองทัง้หมดได้รับการบูรณะส่วนท่ีช ารุด
และทาสีใหมห่ลายครัง้เน่ืองจากตัง้อยูใ่นท่ีชมุชน มีแขกเมืองและนกัทอ่งเท่ียวผา่นอยูเ่สมอ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ปอ้มมหากาฬ 

ท่ีมา : ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ49M/1 
                                                           

 20 ศนูย์ข้อมลูเกาะรัตนโกสนิทร์. (2563). ป้อมมหากาฬและก าแพงเมือง. (ออนไลน์). 
21 กรมศิลปากร. (2525ก). แหล่งเดิม. หน้า 572. 
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2.2 การเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีของชุมชนป้อมมหากาฬ  
 2.2.1 ช่วงแรก : ชุมชนชานพระนครสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 การก่อตัวของชุมชนบนพืน้ท่ีชานพระนครของกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึน้หลังจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชยงัโปรดเกล้าฯ ให้ขดุคพูระนครเพ่ือปอ้งกันพระ
นครอีกชัน้หนึ่ง โปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์เขมรจ านวน 10,000 คน เข้ามาขุดคลองคูพระนครด้าน
ตะวนัออก ตัง้แตบ่างล าพตูลอดมาออกแมน่ า้ข้างใต้เหนือวดัสามปลืม้ (วดัจกัรวรรดริาชาวาส) ยาว 
85 เส้น 13 วา กว้าง 10 วา ลกึ 5 ศอก พระราชทานช่ือว่า คลองรอบกรุง22 แตช่าวบ้านสว่นใหญ่มกั
เรียกช่ือคลองแตกตา่งกนัตามสถานท่ีส าคญัท่ีคลองผ่าน เช่น ตอนต้นเรียกว่า คลองบางล าพ ูเม่ือ
ผ่านสะพานหันเรียกว่า คลองสะพานหัน เม่ือผ่านวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร (วัดเชิงเลน)  เรียกว่า 
คลองเชิงเลน และช่วงสดุท้ายเรียกว่า คลองโอ่งอ่าง เน่ืองจากเคยเป็นแหล่งขายโอ่ง อ่าง กระถาง 
และภาชนะดินเผาท่ีปัน้โดยชาวมอญและชาวจีน23 โดยความยาวตัง้แต่ปากคลองรอบกรุงด้าน
เหนือลงมาถึงด้านใต้ยาว 91 เส้น 16 วา รวมเป็นความยาวของทางน า้รอบพระนครใหม่ได้ 177 
เส้น 9 วา หรือ 7.2 กิโลเมตร24 คลองรอบกรุงนีเ้องท่ีท าให้กรุงรัตนโกสินทร์กลายเป็นเมืองท่ีมีน า้
ล้อมรอบ จนได้รับการขนานนามว่า เกาะรัตนโกสินทร์ คล้ายกับพระนครศรีอยธุยาท่ีมีคลองรอบ
กรุงเป็นแนวป้องกันพระนครชัน้แรกขนานไปกับป้อม โดยพืน้ท่ีระหว่างคลองและก าแพงเมือง
ดงักลา่วเรียกวา่ ชานก าแพงพระนคร หรือ ชานพระนคร 
 ในชว่งแรกของการสร้างก าแพงและปอ้มมหากาฬ สนันิษฐานวา่พืน้ท่ีชานก าแพงพระ
นครบริเวณดังกล่าวยังคงไม่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่มากนัก ดังท่ีท่านกาญจนาคพันธุ์  (ขุนวิจิตร
มาตรา) กล่าวถึงบริเวณสะพานผ่านฟ้าและพืน้ท่ีบริ เวณชานพระนครว่าเป็นท่ีโล่งกว้าง ช้าง
สามารถเดนิได้สะดวก ค ากลา่วนีป้รากฏอยูใ่นหนงัสือช่ือ เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1 ความวา่ 
 “…ตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมาใช้ช้างมาก ช้างที่เอามากรุงเทพฯ นัน้เป็นช้างมา
จากเมืองนครนายก ซ่ึงเป็นเมืองที่มีโขลงช้างมาก พวกกองช้างน าช้างจากนครนายกเดินทางตรง
มากรุงเทพฯ ซ่ึงรวบรัดเอาว่ามาที่ปัจจุบนัเป็นถนนหลานหลวง ริมคลองบางล าภู ตอนจะโค้งมา
เป็นคลองโอ่งอ่าง น าช้างข้ามคลองมาข้ึนแถวสะพานผ่านฟ้าฯ แล้วเดินเลียบก าแพงมาที่ประตูผี 

                                                           
22 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค). (2531). เล่มเดิม. หน้า 63.  

 23 ศนัสนีย์ วีระศิลป์ชยั. (2546). ชือ่บา้นนามเมือง ใน กรุงเทพฯ. หน้า 192-194. 
 24 แนง่น้อย ศกัดิศ์รี; และคนอื่นๆ. (2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรตันโกสินทร์. หน้า 19. 
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(ส าราญราษฎร์) ก าแพงเมืองนัน้ตัง้อยู่ห่างจากคลองมาก ...ที่ริมก าแพงด้านนอกนัน้เป็นที่กว้าง
ช้างเดินไดส้ะดวก…” 25 
 พืน้ท่ีชุมชนช่วงแรกสร้างเมืองจะเกาะกลุ่มอยู่บริเวณแม่น า้เจ้าพระยา ริมคูคลองท่ี
ส าคญั ด้วยต าแหน่งวดัท่ีสร้างใหม่ หรือบูรณะใหม่ ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่อาศยัอยู่เฉพาะบริเวณ
ดงักล่าว ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั (พ.ศ. 2352 - 2367) เขตชมุชน
ได้ขยายตวัออกมาทิศตะวนัออกบ้างและบริเวณชว่งปากคลองบางกอกใหญ่ แตเ่ขตชมุชนยงัคงอยู่
ริมแม่น า้เจ้าพระยา จนกระทัง่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั  เขตชมุชนขยายตวั
อย่างมากโดยเฉพาะในเขตก าแพงพระนครและยงัขยายตวัออกมานอกเขตก าแพงเมืองด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวันตกฝ่ังธนบุรี ทิศตะวันออกและทิศใต้มาจนถึงชุมชนจีนท่ีส าเพ็ง พระองค์  
โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างวดัสองแห่งตอ่เน่ืองกนั คือ วดัเทพธิดารามวรวิหาร สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2379 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่พระองค์เจ้าหญิงวิลาศ ซึ่งภายหลังได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ สถาปนาขึน้ทรงกรมเป็นกรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาท่ีพระบรม
ชนกนาถทรงโปรดปรานยิ่งนกั เพราะทรงเป็นพระราชธิดารับราชการใกล้ชิดของพระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชด าริให้สร้างถาวรวตัถไุว้เฉลิมพระเกียรตยิศจงึได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหม่ืนภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์) เป็นแม่กอง
อ านวยการสร้าง ในการสร้างวัดนี ้พระเจ้าลูกเธอกรมหม่ืนอัปสรสุดาเทพได้ทรงบริจาคทุนส่วน
พระองค์ร่วมด้วย ด้วยเหตุนีจ้ึงพระราชทานนามว่า วดัเทพธิดาราม อีกแห่งคือวดัราชนัดดาราม
วรวิหาร เพ่ือพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนสัวฒันาวดี ตอ่มา
ได้ด ารงต าแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลท่ี 4 มีพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้า
โสมนสัวฒันาวดี โดยทัง้สองพระองค์เสด็จวางศิลาฤกษ์เม่ือ พ.ศ. 238926 วดัทัง้สองแห่งนีต้ัง้อยู่
ริมก าแพงเมือง ด้านหนึ่งใกล้กับประตสู าราญราษฎร์ อีกด้านหนึ่งใกล้กับป้อมมหากาฬ โดยหัน
หน้าวัดออกสู่ก าแพงเมืองริมคลองรอบกรุง นอกจากนีย้ังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างภูเขาทองขึน้ 
เช่นเดียวกับเจดีย์ภูเขาทองท่ีกรุงศรีอยุธยาเพ่ือให้เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งของกรุง
รัตนโกสินทร์ จึงได้ทรงก าหนดให้ตัง้อยู่ริมคลองมหานาคใกล้เคียงกับวดัสระเกศ แต่ด้วยปัญหา
ของสภาพพืน้ดนิท่ีเคยเป็นทะเลมาก่อน ประกอบกบัความรอบรู้ของชา่งยงัไม่เพียงพอส่งผลให้การ
ก่อสร้างไม่ส าเร็จ อยา่งไรก็ตาม การก่อสร้างพระเจดีย์ภเูขาทองขนาดใหญ่สนันิษฐานได้ว่าคงจะมี

                                                           
25 กาญจนาคพนัธุ์ (ขนุวิจิตรมาตรา). (2540). 100 ปี ขนุวิจิตรมาตรา เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1. หน้า 

221. 
 26 กรมศิลปากร. (2525ก). เล่มเดิม. หน้า 285. 
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ผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณนีเ้พิ่มมากขึน้ ผนวกกบัชมุชนชาวตา่งชาต ิคือชมุชนบ้านครัว มีชาว
จามท่ีอพยพเข้ามาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 1 กลายเป็นชมุชนท่ีหนาแนน่ขึน้ด้วย27 
 การขยายตวัของเมืองบริเวณดงักลา่วจากการขดุคลอง สร้างวดั และสร้างเจดีย์ภูเขา
ทองขึน้ท่ีวดัสระเกศ ส่งผลให้ชมุชนป้อมมหากาฬท่ีตัง้อยู่ด้านทิศตะวนัออกใกล้กับปอ้มมหากาฬ
และก าแพงเมืองจึงค่อยๆ ก่อตัวและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หวัได้พระราชทานท่ีดินบริเวณชานก าแพงพระนครป้อมมหากาฬให้กับข้าราชบริพาร ซึ่งมี
หน้าท่ีเก่ียวกบัการสร้างวดัทัง้สองเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัจ านวน 2 หลงั (บ้านเลขท่ี 97 และ บ้านเลขท่ี 
98 ในชุมชนป้อมมหากาฬ)28 ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 ความ
วา่ 
 “...ได้ที่สวนผลไม้ริมก าแพงพระนคร ทางตะวนัออกของพระบรมมหาราชวงั เนื้อที่
ประมาณ 25 ไร่ เขตติดต่อกบับ้านของพวกพระกฤษณุรักษ์ พระรามวิไชย และนางจนัทร์ ภรรยา
หลวงอภยัพิทกัษ์ (อยู่) จึงท าแผนทีข้ึ่นทูลเกลา้ฯ ถวาย ปรากฏว่าเป็นทีพ่อพระราชหฤทยั...”29 
 ผลจากการขยายตวัของเมือง ประกอบกบัการพระราชทานท่ีดนิให้กบัข้าราชบริพารท่ี
ถวายงานเพ่ืออยู่อาศยั ท าให้พืน้ท่ีชานก าแพงพระนครบริเวณป้อมมหากาฬเร่ิมมีผู้คนเข้ามาอยู่
อาศยัปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่เป็นชมุชน ในบริเวณดงักล่าวเป็นจดุรวมทางสญัจรส าคญัหลายสาย 
ได้แก่ คลองรอบกรุง คลองมหานาค และคลองหลอดวัดเทพธิดาราม โดยผู้ คนในชุมชนป้อม
มหากาฬจะปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมคลองรอบกรุง หรือคลองโอ่งอ่างซึ่งสามารถเช่ือมต่อออก
แมน่ า้เจ้าพระยาและชมุชนอ่ืนๆ ใกล้เคียงได้สะดวก ดงันัน้ คลองจงึมีความส าคญัตอ่วิถีชีวิตชมุชน
เป็นอย่างมาก ในสมัยก่อนจะมีเรือสินค้าจากต่างหัวเมือง เช่น อยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง 
บรรทกุสินค้าจ าพวกข้าว เคร่ืองปัน้ดินเผา มีเรือแม่ค้าขายข้าวปลาอาหารและผลไม้จากสวนตา่งๆ 
มาท่ีคลองโอ่งอ่างบางล าพูแห่งนี ้ส่งผลให้บริเวณดงักล่าวเป็นท่าเรือท่ีพ่อค้าแม่ค้าน าสินค้ามา
ค้าขายแลกเปล่ียนสินค้า บ้างก็ใช้เป็นสถานท่ีพักสินค้า นอกจากนีย้งัมีเรือถ่าน หรือ เรือหวัเดียว 
ซึ่งเป็นเรือจ้างขนถ่านจากหวัเมืองขนถ่านใส่ชะลอมใส่กระสอบมาขาย โดยมาขึน้ท่ีท่าเรือบริเวณ
หลงัปอ้มมหากาฬ ถ่านจ านวนมากจะถกูน ามาเก็บไว้ในตรอกใกล้กบัท่าเรือ ตอ่มาจึงเรียกตรอกนี ้
ว่า ตรอกถ่าน และเรียกสะพานข้ามคลองหลอดวดัราชบพิธว่า สะพานถ่าน (ปัจจุบนัคือสะพาน

                                                           

 
27 แนง่น้อย ศกัดิศ์รี; และคนอื่นๆ. (2534). เล่มเดิม. หน้า 409.     

 
28 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2549). เล่มเดิม. หน้า 3/4. 
29 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค). (2531). เล่มเดิม. หน้า 67.   
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เฉลิมวงั 47) เน่ืองจากเป็นย่านท่ีมีเรือถ่านมาจอดขาย หลงัจากนัน้จะมีรถเจ๊กมารับถ่านไปขายใน
พระนคร ราคาชะลอมละ 5 - 10 สตางค์ ตามขนาดชะลอมเล็กใหญ่30  
 

 

ภาพประกอบ 2 วิถีชีวิตริมคลองรอบกรุง (คลองโอง่อา่ง) ของชมุชนปอ้มมหากาฬ 

ท่ีมา : ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ ภ.002 หวญ.39/20 
 

 
ภาพประกอบ 3 แผนท่ีคลองโอง่อา่งและสถานท่ีส าคญั 

ท่ีมา : กองส ารวจและแผนท่ีท่ีดนิ. (2563). คลองโอ่งอ่าง. (ออนไลน์). 
                                                           

30 ปราณี กล า่ส้ม. (2549). ย่านเก่าในกรุงเทพฯ (เล่ม 2). หน้า 241. 
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กล่าวโดยสรุปคือชุมชนป้อมมหากาฬก่อตวัขึน้บนพืน้ท่ีชานพระนครตัง้แต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
ผู้คนเข้ามาสร้างบ้านเรือนอยู่ริมคลองรอบกรุง ด้วยสภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ติดกับแม่น า้ล าคลอง
สะดวกในการเดินทางติดต่อค้าขาย ส่งผลให้ผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและสร้างวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับ
สายน า้ ตอ่มาชมุชนเกิดการขยายตวัเน่ืองจากการขยายตวัของเมืองทางด้านทิศตะวนัออกในสมยั
รัชกาลท่ี 3 ประกอบกับมีการขุดคลอง สร้างวดั และเจดีย์ภูเขาทอง ท าให้พืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวมี
ผู้คนเข้ามาอยู่อาศยัมากขึน้จนกระทัง่พืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬกลายเป็นชมุชนชานพระนครของ
กรุงรัตนโกสินทร์อยา่งสมบรูณ์  

 2.2.2 ช่วงที่สอง : ย่านศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่ีพักอาศัยของข้าราชการ  
 หลังจากชุมชนได้ก่อตัวขึน้บนพืน้ท่ีหลังป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาพืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้เกิดการขยายตวัอันเป็นผลมาจากปัจจยัด้านท่ีตัง้ท่ี
เหมาะสมคือ ตัง้อยู่ริมคลองรอบกรุง ท าให้เป็นพืน้ท่ีแห่งการค้าและคมนาคมทางน า้ท่ีส าคญัของ
พระนคร ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานมากขึน้ ประกอบกับในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2394 - 2411) ได้มีการบูรณะพระเจดีย์ภูเขาทองท่ีวดัสระเกศจนกลายเป็น
ศนูย์กลางของพระนครในช่วงเวลานัน้31  โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์ฯ เป็นแม่กอง พระ
ยาราชสงครามเป็นนายช่างท าการซ่อมแซมพระปรางค์ใหญ่ท่ีสร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัให้เป็นภูเขา ก่อเจดีย์ไว้บนยอด พระราชทานนามใหม่วา่ บรมบรรพต เป็นจดุเดน่
เพิ่มขึน้และมีถนนบ ารุงเมืองเป็นถนนใหญ่ผ่านวดั ท าให้มีการคมนาคมสะดวกทัง้ทางบกและทาง
น า้ จึงมีผู้ คนมากราบไหว้พระเจดีย์อย่างไม่ขาดสาย เช่นเดียวกับชุมชนป้อมมหากาฬท่ีตัง้อยู่
บริเวณใกล้เคียงติดกับคลองรอบกรุงท าให้สามารถเดินทางไปยังวัดสระเกศและชุมชนอ่ืนๆ ได้
สะดวก ต่อมา การจดังานประจ าปีภูเขาทองซึ่งไม่ทราบอย่างแน่ชดัว่าจดัขึน้ครัง้แรกเม่ือใดก็ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งการจดังานดงักล่าว
ได้ส่งผลให้พืน้ท่ีบริเวณชมุชนปอ้มมหากาฬและบริเวณใกล้เคียงขยายตวัคึกคกัมากยิ่งขึน้ มีผู้คน
เดินทางไป-มาอย่างไม่ขาดสาย พืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวจึงคึกคกัและดงึดดูให้ผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน
และท าการค้าเป็นจ านวนมาก ดังปรากฏในบทกลอนท่ีแต่งขึน้ใน พ.ศ. 2433 โดยหลวงพรหม
ประกาศ (วร) เก่ียวกบัผู้คนท่ีเดนิทางมากราบไหว้พระเจดีย์ภเูขาทอง ความวา่ 
  “เร่ืองบรุาณการเก่าภูเขาทอง  ริมเขตคลองมหานาคฟากอาราม 
  แต่ก่อนเป็นทีส่ าราญการกศุล  ประชมุชนชาวเราชาวสยาม 
  ไม่ว่าใครไพร่ผูดี้และชีพราหมณ์  มาประณามนอบนอ้มจอมเจดีย์ 

                                                           

 31 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2549). เล่มเดิม. หน้า 3/4. 
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  สปับรุุษสดุศรัทธาก็มามาก  ดูหลากหลายเหนือใตใ้นกรุงศรี 
  ทัง้บกน ้าเฮฮาเสียงพาที   ถึงการปีแลว้มาเล่นเป็นอตัรา”32 
 หลังจากชุมชนป้อมมหากาฬขยายตัวเน่ืองจากต าแหน่งท่ีตัง้ซึ่งอยู่ใกล้กับพืน้ท่ี
ศนูย์กลางของพระนครได้ไม่นานนกั พืน้ท่ีแห่งนีเ้ร่ิมเข้าสู่การเป็นพืน้ท่ีแห่งศิลปวฒันธรรมจากการ
เป็นต้นก าเนิดวิกลิเกพระยาเพชรปราณี ก่อตัง้โดยพระยาเพชรปราณี (ตรี ไม่ปรากฏนามสกุล)  
ราชปลัดทูลฉลอง สังกัดกระทรวงนครบาล ท าหน้าท่ีรับหรือกราบทูลพระมหากษัตริย์ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับกระทรวงนครบาลทัง้หมด วิกลิเกพระยาเพชรปราณีถือเป็นวิกลิเกแห่งแรกของสยาม 
ตัง้อยู่นอกก าแพงเมืองตรงข้ามวดัราชนดัดารามหรือพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นตรอกพระยาเพชรฯ ในชุมชน
ปอ้มมหากาฬ เร่ิมแสดงตัง้แตป่ระมาณ พ.ศ. 244033 โดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทลู
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2483 “เมื่อพระยาเพชรปาณี (ตรี) 
ตัง้โรงเล่นยี่เกให้คนดูอยู่ที่บ้านหน้าวดัราชนดัดาแกเชิญหม่อมฉันไปดูคร้ัง 1 และมานัง่อยู่ด้วย
ตลอดเวลาเล่น” 34 การแสดงลิเกของพระยาเพชรปราณีเป็นท่ีนิยมมากในขณะนัน้ มีการดดัแปลง
โดยน าเคร่ืองแต่งกายข้าราชการในสมยัรัชกาลท่ี 5 มาดดัแปลงเพ่ือให้ตวัละครสวมใส่ มีการสวม
เคร่ืองยอดท่ีเรียกว่า ปันจุเหร็จยอด สวมเสือ้เยียรบบั นุ่งผ้ายก สวมถุงเท้าขาว ประดับนพรัตน์
ราชวราภรณ์ก ามะลอ ใส่สงัวาล แพรสายสะพาย และโบว์แพรท่ีบ่า เป็นต้น สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงถามพระยาเพชรปราณีเก่ียวกับการแต่งกายว่า “เหตุไฉนจึงคิดท าเคร่ืองเล่น
ยี่เกหรูหรานอกรีตต่างๆ ...แกบอกอธิบายว่าแต่งอย่างนัน้ผู้หญิงเห็นว่าสวย มกัติดใจชอบไปดู มี
ผู้หญิงไปดูมาก พวกผู้ชายก็มกัพากนัไปดูพวกผู้หญิง” 35 นอกจากการแตง่กายท่ีดงึดดูผู้คนให้เข้า
มาชมการแสดงลิเกแล้ว ยงัมีการแต่งหน้า และจดัแต่งทรงผมท่ีแปลกตา ท าให้ในภายหลงัคนจึง
เรียกลิเกของพระยาเพชรปราณีว่า ลิเกทรงเคร่ือง ด้วยการแต่งกายท่ีแปลกใหม่ได้กลายเป็นกลวิธี
หลกัในการดงึดดูผู้คนให้เข้ามาชมลิเกท่ีชมุชนปอ้มกาฬเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม วิกลิเกของพระ
ยาเพชรปราณีได้สูญหายไปจากชุมชนป้อมมหากาฬโดยท่ีไม่สามารถระบุช่วงเวลาท่ีสูญหายไป
อยา่งแนช่ดั เน่ืองจากไมท่ราบนามสกลุของพระยาเพชรปราณี ผู้ก่อตัง้วิกลิเกแหง่แรกของสยาม จึง
ยากท่ีจะสืบหาทาญาตผิู้ สืบทอดสกลุของทา่น36  
                                                           

 32 สมบตัิ พลายน้อย.  (2552, มีนาคม). เที่ยวงานภเูขาทอง. ความรู้คือประทีป. 52(4): 3-7. 
 33 ปรีชยา ซงิห์. (2559). ลิเก กบัชมุชนป้อมมหากาฬ. (ออนไลน์). 
 34 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟา้กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์; และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2505). สาส์นสมเด็จ เล่ม 17. หน้า 67. 
 35 แหล่งเดิม. หน้า 68. 
 36 ปรีชยา ซงิห์. (2559). แหล่งเดิม. (ออนไลน์). 
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 ขณะท่ีการแสดงลิเกของพระยาเพชรปราณีท าให้ชมุชนป้อมมหากาฬคึกคกัและเป็น
ท่ีรู้จกัของคนทั่วไป ในทางตรงกันข้ามก าแพงเมืองและป้อมมหากาฬกลบัถูกลดความส าคญัลง
เน่ืองมาจากการขยายตัวบ้านเมืองและการรับเทคโนโลยีทางการทหารรูปแบบใหม่จากชาติ
ตะวันตก ส่งผลให้ป้อมมหากาฬไม่ได้เป็นป้อมชานก าแพงพระนครอีกต่อไป ความส าคญัด้าน
การทหารหมดลง เช่นเดียวกับป้อมและก าแพงเมืองแห่งอ่ืนท่ีถูกรือ้ตัง้แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นต้นมา ในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีการขยายเขตเมืองหรือการปอ้งกัน
ภัยจากข้าศึกด้วยการขุดคูเมือง สร้างป้อมปราการ หรือก าแพงพระนครอีกต่อไป เน่ืองจากกรุง
รัตนโกสินทร์ในเวลานัน้ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวนัตกท่ีแผ่เข้ามา สยามจึงเร่ิมเข้าสู่ความเจริญ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมืองเติบโตและขยายกว้างไกลออกไปด้วยการขุดคลองตดัถนน และ
ขยายถนนเดิมทัง้ภายในและภายนอกพระนคร ก าแพงพระนครท่ีมีอยู่บางส่วนกลายเป็นสิ่งไม่
จ าเป็น เร่ิมเป็นท่ีกีดขวางความต่อเน่ืองของพืน้ท่ี ดงันัน้จึงปรากฏว่าเร่ิมมีการรือ้ก าแพงและป้อม
ปราการพระนครบางจดุลงด้วยสาเหตตุา่งๆ กนั คือ การรือ้เพ่ือสร้างตกึแถว การรือ้เพ่ือสร้างอาคาร
และย่านการค้าสมยัใหม่ และการรือ้เพ่ือตดัหรือขยายถนน ตวัอยา่งเชน่ การขยายถนนมหาราช ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของถนนรอบพระนครชัน้ใน จึงได้รือ้ประตแูละก าแพงเมืองบริเวณนีล้งไปด้วย การรือ้
ประตสู าราญราษฎร์ เดมิประตนีูมี้ความส าคญัมากในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุา
โลกมหาราช ทรงสร้างประตูนีเ้พ่ือให้ประชาชนได้ออกมาเล่นสักวาและการละเล่นอ่ืนๆ ท่ีคลอง
มหานาค ต่อมาได้มีการรือ้ก าแพงและประตพูฤฒิบาศเพ่ือตดัถนนราชด าเนินใน พ.ศ. 2442 แต่
ยงัคงเหลือปอ้มมหากาฬซึง่อยูใ่กล้กนัไว้เพราะไม่อยู่ในแนวทางของถนน37 และใน พ.ศ. 2455 ได้มี
การรือ้ประตเูพ่ือขยายถนนและท าสะพานคอนกรีตข้ามคลองรอบกรุงไปอีกฟากหนึ่งช่ือวา่ สะพาน
สมมตอิมรมารค 
 นอกจากการเปล่ียนยทุธวิธีการรบรูปแบบใหม่ไม่มีปอ้มและก าแพงเมืองแล้ว อิทธิพล
ตะวนัตกท่ีแผ่เข้าในสยามได้เข้ามามีบทบาทตอ่การเปล่ียนแปลงประเทศให้ทนัสมยัแบบตะวนัตก 
และมีความส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีของชมุชนปอ้มมหากาฬด้วย กลา่วคือ หลงัเสดจ็ฯ 
กลบัจากการเสด็จประพาสยโุรปใน  พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรด
เก ล้าฯ  ให้ตัดถนนราชด า เนิ น ใน  พ .ศ . 2442 เพ่ื อ เช่ือมต่อระหว่างพระราชวังดุสิตกับ
พระบรมมหาราชวงั เพ่ือเป็นเส้นทางเสดจ็พระราชด าเนินท่ีกว้างขวางและสง่างามตามแบบฉบบัท่ี
ได้ทอดพระเนตรมาแล้วจากยโุรป จงึออกประกาศเร่ืองการตดัถนนราชด าเนินดงัตอ่ไปนี ้

                                                           

 37 แนง่น้อย ศกัดิศ์รี; และคนอื่นๆ. (2534). เล่มเดิม. หน้า 132. 
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 “...ด้วยทรงพระราชด าริห์เห็นว่า ท้องที่ต าบลบ้านพานถมตรงตลอดไป ถึงท้องที่
ต าบลป้อมหกัก าลงัดงักรนัน้ เปนที่เรือกสวนเปลี่ยวอยู่ในระหว่างถนนพฤฒิบาศ กบัถนนสามเสน 
ยงัไม่เปนที่สมบูรณทนัเสมอท้องที่ต าบลอื่น เพราะเหตดุ้วยยงัไม่มีถนนหลวง อนัส าหรับชกัน าให้
มหาชนไดก้ระท าการคา้ขายใหเ้ปนการสดวกข้ึน...”38 
 ถนนราชด าเนินมีจดุเร่ิมต้นจากพระราชวงัดสุิตมาจนถึงพระบรมมหาราชวงัแบง่เป็น 
3 ตอน ได้แก่ ถนนราชด าเนินนอก ตัง้แตห่น้าพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมพระราชวงัดสุิตตรงมายงัประตู
พฤติบาศเน่ืองจากแนวถนนมีปอ้มท าลายปรปักษ์ท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 4 กีดขวางอยู่จึงรือ้ปอ้ม
ลงและเอาอิฐมาใช้ในสวนดสุิต ถนนราชด าเนินกลาง เร่ิมต้นต่อมาจากถนนราชด าเนินนอกท่ีเชิง
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ หกัเลีย้วขึน้มาจนถึงเชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชด าเนินใน ตอ่มาจาก
ถนนราชด าเนินกลาง หักเลีย้วมาตามแนวท้องสนามหลวงจนถึงมุมพระบรมมหาราชวงัท่ีป้อม
เผด็จดสักร เป็นจดุบรรจบของถนน 3 สาย คือ ถนนหน้าพระลาน ถนนราชด าเนิน และถนนสนาม
ไชย39 จดุประสงค์หลกัของการตดัถนนราชด าเนิน คือ เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมวงัสวนดสุิต ท่ีประทบั
แห่งใหม่เข้ากบัพระบรมมหาราชวงั นอกจากนี ้ถนนราชด าเนินยงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความ
ศิวิไลซ์ ความโอ่อ่า และเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีเกิดจากการรับวิทยาการการผงัเมืองท่ี
ทนัสมยัจากตะวนัตกในช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การตดัถนนราชด าเนินยงัมีนยัยะส าคญั
เพ่ือเช่ือมต่อระหว่างพระราชวังดุสิตกับพระบรมมหาราชวงัซึ่งเป็นแนวทางการสร้างศูนย์กลาง
อ านาจใหม่โดยยังไม่ทิง้ฐานอ านาจท่ีเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 40 และ
เพ่ือให้เป็นสถานท่ีส าหรับพระราชพิธีของราชส านกัเพ่ือแสดงถึงพระราชอ านาจของสถาบนักษัตริย์
แหง่กรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย41 
 ส่วนพืน้ท่ีสองฝ่ังถนนได้รับการวางไว้ส าหรับการพักผ่อนของคนชัน้สูงและเพ่ือการ
ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามความในพระราชหัตถเลขาท่ีรัชกาลท่ี 5 พระราชทานพระ
ราชวงศ์พระยาเทเวศร์วงศ์วิวฒัน์ (หมอ่มราชวงศ์หลาน กญุชร) ความวา่ 
 “…เพราะที่เหล่านัน้เป็นแต่สวนไม่มีบ้านเรือนมากนกั และอยู่ตรงน่าพระทีน่ัง่ออกมา
จะเปนที่งดงาม เปนถนนแฟตชั่นเนบอลส าหรับข่ีรถวนไปวนมา ที่สองข้างนั้นต่อไปจะต้อง
เปนวงัเปนออฟฟิชใหญ่ๆ ฤาบ้านผู้มั่งมี ที่จะตัง้ร้านหยุมๆ หยิมๆ ไม่ได้เพื่อแก้ให้เปนการใหญ่
                                                           

 38 ประกาศจดัที่สร้างถนนราชด าเนนิ. (2542, 27 สงิหาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 16. หน้า 276. 
 39 แนง่น้อย ศกัดิศ์รี; และคนอื่นๆ. (2534). เล่มเดิม. หน้า 19.  
 40 กนกวรรณ ชยัทตั. (2548). การสร้างความเป็นสมยัใหม่ดว้ยมิติวฒันธรรม : มมุมองเร่ืองพืน้ทีศึ่กษา
จากพระราชวงัดสิุต-วดัเบญจมบพิตร-ถนนราชด าเนิน ในสมยัรชักาลที ่5. หน้า 74. 
 41 แหล่งเดิม. หน้า 98 - 99. 
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ส าหรับการประชุมคนไปเที่ยวเช่นนี้ คงจะกลบัเปนทางคนไปมาเที่ยวเตร่ ดีข้ึน นบัว่าเปนราษีของ
เมืองไทยสกัแห่งหน่ึง…”42 
 ผลท่ีตามมาคือ พืน้ท่ีชุมชนบริเวณสองฝ่ังถนนราชด าเนินกลายเป็นท่ีพักอาศยัของ
ข้าราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดขึน้ใหม่จากการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า การตัง้กระทรวงตา่งๆ ท่ีเป็นการบริหารประเทศแบบใหม่นีท้ าให้
รัฐบาลมีความต้องการคนเข้ามาท างานในหน่วยงานท่ีตัง้ขึน้ใหม่ซึ่งเป็นบุคคลท่ีนอกเหนือไปจาก
เชือ้พระวงศ์ โดยขยายไปสู่การรับสมคัรประชาชนทัว่ไป ดงันัน้จึงมีการตัง้โรงเรียนส าหรับฝึกหัด
วิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนเม่ือ พ.ศ. 2442 และเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนมหาดเล็กเม่ือ พ.ศ. 2445 
เพ่ือผลิตบุคลากรเข้ารับราชการ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัพระราชทานนามใหม่
ว่า โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ต่อมาทรงให้ตัง้

โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึน้เป็นจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือ พ.ศ. 2459 เพ่ือผลิตคนมาเป็น
ข้าราชการตามกระทรวงต่างๆ  ส่วนสถานท่ีท างานนัน้  เม่ือแรกตัง้นัน้มักจะตัง้ขึน้ใกล้กับ
พระบรมมหาราชวัง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
กรมสรรพากร เป็นต้น ท าให้ภายในเกาะรัตนโกสินทร์เปรียบได้กบัการเป็นศนูย์ราชการ ด้วยเหตนีุ ้
จึงสนันิษฐานว่าข้าราชการส่วนใหญ่ในสมยันัน้คงจะหาบ้านเรือนท่ีใกล้กับสถานท่ีท างานของตน 
ซึ่งสามารถใช้ถนนราชด าเนินเดินทางไปยังสถานท่ีท างานซึ่งตัง้อยู่ไม่ไกลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ประกอบกบัข้าราชการบางคนได้รับพระราชทานท่ีดนิให้สร้างบ้าน เห็นได้ชดัจากการตัง้ถ่ิน
ฐานของข้าราชการและขุนนางในชุมชนหลังวัดราชนัดดาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น บ้านเลขท่ี 63 ของพันตรีชิต ชิตช่าง ข้าราชการทหารบกในกรม
พลาธิการ บ้านเลขท่ี ของหลวงธรรมานุวตัิจ านงค์ (จุ้ย ผลพันธิน) ข้าราชการต าแหน่งเปรียญใน
กรมราชบณัฑิต เป็นต้น43  
 ด้านชุมชนป้อมมหากาฬ ซึ่งมีพืน้ท่ีอยู่ใกล้กับถนนราชด าเนินทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือและใกล้กับชุมชนราชนัดดาทางทิศตะวันตก ได้กลายเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศัยของข้าราชการ
เช่นเดียวกัน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานท่ีดินบริเวณป้อม
มหากาฬพร้อมกับสร้างบ้านเรือนให้กับข้าราชบริพารต ารวจวงั ซึ่งต่อมาผู้คนคงเข้าไปปลูกสร้าง

                                                           

 42 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั. (2507). ประชมุพระราชหตัถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวัทีท่รงบริหารราชการแผ่นดินระหว่าง พ.ศ. 2424-2453. หน้า 78. 
 

43 กนิษฐา ชิตชา่ง. (2562). งานวิจยัเร่ือง ถนนราชด าเนินกบัการเปลีย่นแปลง พ.ศ. 2457 – 2557 : 
ศึกษากรณีชมุชนหลงัวดัราชนดัดา. หน้า 20 – 21. 



  39 

บ้านเรือนเพิ่มขึน้อีกจ านวนหนึ่ง ท าให้ชุมชนมีลักษณะขนานไปกับแนวก าแพงเมือง ซึ่งท่าน
กาญจนาคพันธุ์  กล่าวไว้ในหนังสือ กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน ความว่า “…จากป้อมเป็นก าแพง
เมืองตลอดไปจนจดถนนบ ารุงเมืองก าแพงเมืองตอนนี้ มีประตูช่องกุฏิ 2 - 3 แห่ง ซ่ึงข้างในเป็น
บ้านเรือนคนอยู่ทัง้นัน้อยู่ติดกับคลองโอ่งอ่าง”…44 จากหลกัฐานพบว่าในชุมชนป้อมมหากาฬมี
บ้านเรือนท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 (ไม่ระบปีุท่ีสร้าง) คือ บ้านเลขท่ี 123 บ้านหลงันีเ้ป็นบ้านไม้ 
2 ชัน้ ทรงปัน้หยา หลังคาทรงจั่ว มุมหลังคาไม่สูงชัน ชายคาก็ไม่ย่ื นออกมายาวมาก ซึ่งเม่ือ
พิจารณาจากรูปลกัษณ์ภายนอกตลอดจนรายละเอียดบางส่วน แสดงให้เห็นว่าเป็นบ้านท่ีปลกูขึน้
ในแบบท่ีได้รับอิทธิพลตะวนัตกในชว่งเวลาดงักลา่ว  
 อย่างไรก็ตาม ถนนราชด าเนินได้ส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีและวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณ
โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนปอ้มมหากาฬ กล่าวคือ การตดัถนนราชด าเนินผ่านชมุชนปอ้ม
มหากาฬทางทิศเหนือ ท าให้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬเปล่ียนจากการเป็นศนูย์กลางการคมนาคม
ทางน า้ท่ีสามารถเช่ือมตอ่กบัคลองรอบกรุง คลองมหานาค และคลองแสนแสบ กลายเป็นชมุชนท่ี
มีพืน้ท่ีถูกปิดล้อมด้วยก าแพงเมือง ถนน และแม่น า้ท่ีต่อมาถกูลดความส าคญัลงเน่ืองจากคนหนั
ไปให้ความส าคญักับถนนมากขึน้ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตัดถนนสายต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก ท าให้การสญัจรบริเวณนีเ้ปล่ียนเป็นทางบกเป็นหลกั ด้วยเหตนีุ ้
นบัตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมาจึงไม่ปรากฏว่ามีการขดุคลองเพิ่มขึน้อีกทัง้ในบริเวณเขตพืน้ท่ี
ของกรุงรัตนโกสินทร์และเขตกรุงเทพมหานคร การขดุซ่อมคลองเดมิท่ีตืน้เขินนัน้มีบ้างแตเ่น้นหนกั
ไปทางฝ่ังธนบรีุ การสญัจรด้านคลองมีน้อยลงแตค่ลองยงัเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการสาธารณูปโภค 
แม้ว่าวงัจะตัง้อยู่ริมถนนใดๆ ก็ดี ก็ยังยึดถือคลองและแม่น า้เป็นส าคญั เห็นได้ชดัจากคลองรอบ
กรุงยงัคงถกูใช้เป็นเส้นทางส าคญัในการสญัจรของบรรดาเจ้านายในโอกาสตา่งๆ ปรากฏชดัในรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468) บริเวณหลงัปอ้มมหากาฬได้มี
การสร้างอาคารท่าเรือขึน้ใน พ.ศ. 2458 โดยปลดัพระยาญาณประกาศ (เล่ือน สพุศิริวฒัน์) ปลดั
ทูลฉลองกระทรวงเกษตราธิการ ท่าเรือแห่งนีใ้ช้เป็นต้นทางส าหรับเจ้านายและข้าราชการท่ี
เดินทางไปเฝา้สมเด็จพระมาตจุฉาเจ้าสว่างวฒันา พระบรมราชเทวี ซึง่ทรงย้ายไปประทบัท่ีวงัสระ
ปทุม ริมคลองแสนแสบตัง้แต่ พ.ศ. 2459 นอกจากนี ้พืน้ท่ีบริเวณอาคารท่าเรือริมคลองโอ่งอ่าง
แห่งนีย้งัมีการเล่นสกัวาซึ่งสามารถถ่ายทอดความงดงามทางด้านศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของ
ผู้ คนในสมัยรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ใช้เป็นท่ีประทับของเจ้านายท่ีเสด็จมา
ทอดพระเนตรการเล่นสักวาในคลองโอ่งอ่าง ซึ่งนิยมเล่นกันในช่วงงานภูเขาทอง  ท่ีจัดขึน้ช่วง

                                                           

 
44 กาญจนาคพนัธุ์ (ขนุวจิิตรมาตรา). (2520). กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน. หน้า 78. 
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กลางเดือนสิบสองของไทย นบัตัง้แตว่นัลอยกระทงเป็นเวลา 10 วนั งานภเูขาทองเป็นประจ าปีของ
ชาวบ้านท่ีได้มาไหว้พระท าบญุตามศรัทธา หนุ่มสาวได้มีโอกาสมาพบปะและใกล้ชิดสนิทสนมกนั
มากขึน้ เด็กๆ ได้ดูการเล่นตามอัธยาศัย ซึ่งในเวลาต่อมามีเรือแจวจากท่ีต่างๆ ผู้ หญิงแต่งตัว
งดงาม นุ่งผ้าซิ่น สวมเสือ้แขนกระบอกสามสว่น แตง่หน้าทาปากอยา่งสะสวย มาลอยเรือเลน่สกัวา
บริเวณด้านหน้าตึกโบราณ (ตึกพระยาญาณประกาศ) ในเรือจะมีทัง้คนร้องสักวา คนตีกรับ ตี
กลอง ตา่งร้องเกีย้วพาราสีเป็นท่ีสนกุสนาน จากนัน้ขึน้ไปนมสัการพระบรมสารีริกธาตบุนภเูขาทอง 
วดัสระเกศ45  
 ในช่วงเวลาดังกล่าวชุมชนป้อมมหากาฬยังมีความส าคญัในฐานะถ่ินของช่างท า
เคร่ืองดนตรีไทย โดยนายธวชัชยั วรมหาคณุ (อดีตประธานชมุชนปอ้มมหากาฬ) เลา่ว่าบรรพบรุุษ
ท่ีช่ือ นายอู๋ ไม่เส่ือมสขุ เป็นช่างท าเคร่ืองดนตรีไทยท่ีมีฝีมือมากคนหนึ่งในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทัง้ยังสนิทสนมกับหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (จางวางศร ศิลปบรรเลง)  
ครูดนตรีไทยท่ีมีช่ือเสียง แต่เน่ืองจากการท าดนตรีต้องใช้อวยัวะของร่างกายหลายส่วน เช่น การ
ขึน้หน้ากลองต้องใช้ขาและเท้าเข้าช่วยจึงไมน่ิยมให้ผู้หญิงท าเคร่ืองดนตรีไทยเพราะถือเป็นของสงู 
ทัง้ยังเช่ือกันว่าหากผู้ หญิงท าดนตรีไทยจะประสบความวิบัติได้ ดังนัน้  หากครอบครัวใดมีแต่
ลกูผู้หญิงก็เทา่กบัวา่อาชีพนีต้้องเลิกราไป อยา่งไรก็ตาม นายอูไ๋ด้ฝากฝีมือการท ากล่องขนาดใหญ่
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ช่ืนชมนั่นคือ เจ้าพ่อหอกลอง  ซึ่งปัจจุบันตัง้อยู่ ท่ีกรมรักษาดินแดนข้าง
กระทรวงมหาดไทย มีจารึกช่ือนายอู๋ นางบญุส่ง ไม่เส่ือมสขุ ไว้เป็นอนสุรณ์สถาน ถือเป็นกลองใบ
สดุท้ายท่ีทา่นฝากฝีมือไว้46  

 2.2.3 ช่วงที่สาม : ถนนราชด าเนินกับการเป็นพืน้ที่ทางเศรษฐกิจและการบุกรุก
ที่ดนิในทศวรรษ 2480 - 2500 

 ถนนราชด าเนิน ถือเป็นถนนสายส าคัญท่ีน าความเปล่ียนแปลงมาสู่ชุมชนท่ีตัง้อยู่
บริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะชุมชนป้อมมหากาฬท่ีถนนราชด าเนินตดัผ่านทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือส่งผลให้พืน้ท่ีชมุชนล้อมรอบไปด้วยถนนและคลองท่ีคอ่ยๆ ลดความส าคญัลง ซึ่งนบัตัง้แต่มี
การตดัถนนราชด าเนินใน พ.ศ. 2442 เป็นต้นมา การสญัจรบนถนนยงัไม่คอ่ยได้รับความนิยมมาก
นัก คนทั่วไปยังคงใช้คลองสัญจรและนิยมการเดิน หรือนั่งรถลากท่ีเรียกกันว่ารถ เจ๊ก47 รวมถึง
                                                           

 
45 ปราณี กล า่ส้ม. (2549). เล่มเดิม. หน้า 238.  

 46 แหล่งเดิม. หน้า 236. 
 47 บรรจบสนิ พนัธุมสตุ. (2553). สมัภาษณ์โดย กนิษฐา ชิตชา่ง. อ้างใน กนษิฐา ชิตชา่ง. (2562). 
งานวิจยัเร่ือง ถนนราชด าเนินกบัการเปลีย่นแปลง พ.ศ. 2457 – 2557 : ศึกษากรณีชมุชนหลงัวดัราชนดัดา. 
หน้า 49. 
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รถสามล้อเป็นหลกั รถยนต์อาจมีสญัจรบ้างแต่เป็นของชนชัน้สงู เช่น รถของสมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ การคมนาคมบนถนนราชด าเนินเร่ิมคกึคกัอีกครัง้ในสมยัจอมพลป. พิบลูสงคราม 
ทศวรรษ 2480 หลงัมีการปรับปรุงภูมิทศัน์และการสร้างอาคารพาณิชย์ตลอดแนวถนนราชด าเนิน
ส าเร็จใน พ.ศ. 248348  
 การปรับปรุงภูมิทศัน์และการสร้างอาคารพาณิชย์ริมถนนราชด าเนิน เป็นผลมาจาก
นโยบายชาตนิิยมในการสร้างความมัน่คงทัง้ทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐบาลสมยัจอมพลป. 
พิบูลสงคราม ท่ีส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทัง้เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชย 
กรรม ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งในการพฒันาถนนราชด าเนินให้มีความเจริญทนัสมยัแบบ
ตะวนัตกคือมีถนนกว้างขนาดใหญ่ มีศนูย์การค้า โรงแรม และอาคารพาณิชย์เรียงรายอยู่สองฝ่ัง
ถนน โครงการปรับปรุงถนนราชด าเนินกลางเร่ิมขึน้ใน พ.ศ. 2480 โดยเร่ิมจากการเวนคืนท่ีดินทัง้
สองฝ่ังข้างละ 40 เมตร และตดัต้นมะฮอกกานีซึ่งปลกูในสมยัรัชกาลท่ี 5 ลงจากนัน้ก็ท าการขยาย
ถนน สร้างอาคารพาณิชย์ โรงแรม และศนูย์การค้าขึน้ โดยได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกหลาย
ท่าน ได้แก่ ม.ล.ปุ่ ม มาลากุล นายหมิว อภัยวงศ์  ซึ่งใช้แนวคิดในการออกแบบจาก Champ 
Elysees ย่านธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส มีระยะเวลาก่อสร้างระหว่าง พ.ศ.  2480 - 2491  
มีอาคารจ านวน 15 หลงั และใช้งบประมาณการก่อสร้าง 10 ล้านบาท49

   
 นอกจากความต้องการพัฒนาถนนราชด าเนินให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้ว 
รัฐบาลของจอมพลป. พิบูลสงคราม ยังก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึน้บริเวณกึ่งกลางถนน
เป็นวงเวียนใหญ่ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 เป็นเวลา 7 ปีหลังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ใน พ.ศ. 2475 โดยเป็นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ซึ่งได้ออกแบบ
โดยการน าสถาปัตยกรรมแบบไทยมาผสมผสานเข้าด้วยกนั และควบคมุการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย กลายเป็นสถานท่ีท่ีมีความ
สวยงามและส าคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทัง้นี ้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐบาลมีจดุประสงค์
เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าท าหน้าท่ีเป็นสญัลกัษณ์ศนูย์รวมและศนูย์กลางของ

                                                           

 48 กนิษฐา ชิตชา่ง. (2562). เล่มเดิม. หน้า 50. 
 49 ศนูย์ข้อมลูเกาะรัตนโกสนิทร์. (2563). อาคารริมถนนราชด าเนินกลาง. (ออนไลน์).  
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ประเทศไทยในอีกทางหนึ่ง โดยเป็นต้นทางของถนนสายตา่งๆ ท่ีจะออกจากกรุงเทพมหานครไปยงั
หวัเมือง (กิโลเมตรท่ีศนูย์) จากอนสุาวรีย์ประชาธิปไตยนีท้ัง้หมด50 
 การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีตัง้อยู่โดยรอบถนนราชด าเนิน โดยเฉพาะ
ชุมชนป้อมมหากาฬเกิดขึน้อย่างเด่นชัด นบัตัง้แต่ถนนราชด าเนินกลายเป็นพืน้ท่ีศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจ และเป็นพืน้ท่ีสญัลกัษณ์ทางการเมือง ซึ่งการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ริมสองข้างทางของ
ถนนราชด าเนินตลอดสายโดยเฉพาะริมถนนราชด าเนินกลาง ท าให้ในเวลาตอ่มาได้มีกลุ่มนายทนุ
มาเช้าอาคารเพ่ือด าเนินกิจการตา่งๆ ยกตวัอย่างเช่น ธุรกิจสิ่งทอ โรงละคร และโรงเรียนสอนลีลาศ 
เป็นต้น ความเจริญจากการเป็นย่านเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ประกอบกับ
นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่ีเน้นการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยมีศนูย์กลางความเจริญอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดการ
อพยพเข้ามาของคนกลุ่มต่างๆ จากต่างจงัหวดัเพ่ือท างานในพืน้ท่ีเมืองหลวง โดยส่วนหนึ่งได้มา
เช่าบ้านเพ่ือพกัอาศยัในชุมชนโดยรอบถนนราชด าเนิน โดยเฉพาะชุมชนป้อมมหากาฬนับตัง้แต ่
พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ได้เผชิญกับการอพยพเข้ามาภายในพืน้ท่ีของคนตา่งจงัหวดั ท าให้ในเวลา
ต่อมามีบ้านเรือนตัง้อยู่เต็มพืน้ท่ีเกิดสภาพท่ีแออดัและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย กล่าวคือ  
ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2500 - 2503 มีผู้คนจ านวนหนึ่งท่ีอพยพเข้าตัง้บ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศยัใน
ชุมชนป้อมมหากาฬ โดยการบุกรุกท่ีดินของวนัราชนดัดาและของนายเล็ก นานา ซึ่งอยู่ถัดไปอีก
จ านวน 25 หลงัคาเรือน ทางวดัราชนดัดาและนายเล็กนานาจึงเร่ิมเก็บคา่เช่าท่ีดินและท าการปลกู
บ้านให้ เช่าในส่วน พื น้ ท่ีว่างอีกส่วนหนึ่ งทางทิศใต้ของชุมชนประมาณ  10 หลังคาเรือน  
โดยเก็บค่าเช่าในอตัราหลงัละ 18 - 30 บาทต่อเดือน ต่อมาใน พ.ศ. 2513 นายเล็ก นานา ยกเลิก
การเก็บค่าเช่า คาดว่าน่าจะเกิดจากความยากล าบากในการเก็บเงินค่าเช่าจากชาวบ้าน ซึ่งมี
รายได้ต ่า นบัตัง้แตน่ัน้จงึมีคนกลุม่ใหม่อพยพเข้ามาอีกประมาณ 10 หลงัคาเรือน51  
 ใน พ.ศ. 2511 – 2513 ได้เกิดเพลิงไหม้ในชุมชน หลงัเหตกุารณ์ไฟไหม้เจ้าของบ้าน
จ านวนหนึ่งไม่ได้กลบัมาอยู่อาศยัในพืน้ท่ี แต่ได้ปล่อยเช่าท่ีดินหรือสร้างบ้านเรือนขนาดเล็กเพ่ือ
ปล่อยเช่า ท าให้ในชุมชนมีอาคารขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเช่ามากขึน้ และเกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านประชากรท่ีอยู่อาศยัภายในชุมชน กล่าวคือผู้ อยู่อาศยัดัง้เดิมถูกแทนท่ีด้วยคน

                                                           

 50 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2561). คณะราษฎรฉลองรฐัธรรมนูญ : ประวติัศาสตร์การเมืองหลงั 2475 
ผ่านสถาปัตยกรรม “อ านาจ”. หน้า 86 – 87. 
 51 เมธี พะยอมยงค์. (2533). ลกัษณะการขยายตวัของชมุชนแออดัในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. 
หน้า 41. 
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กลุ่มใหม่ท่ีอพยพมาจากต่างจงัหวดั บ้านเรือนขนาดใหญ่หลายหลงักลายสภาพเป็นพืน้ท่ีเปิดให้
คนกลุ่มใหม่และชาวบ้านคนอ่ืนๆ ในชุมชนขยบัขยายพืน้ท่ีเข้ามาสร้างบ้านในท่ีดินส่วนนี ้สภาพ
พืน้ท่ีเร่ิมมีความหนาแน่นขึน้ตามล าดบัและกลายสภาพเป็นชมุชนแออดัหรือสลมั  อาจกล่าวได้ว่า
พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬได้กลายเป็นพืน้ท่ีเชา่อาศยัของคนมีรายได้น้อยนบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา52 
 นอกจากความเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีอนัเป็นผลมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพมหานครแล้ว คนในชมุชนปอ้มมหากาฬยงัได้รับผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงด้าน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ นับตัง้แต่ ทศวรรษ 2500 – 2520 เกิดการ
หลัง่ไหลของอิทธิพลอเมริกันตัง้แต่ จากการท่ีประเทศไทยอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาตัง้ฐาน
ทพัในประเทศไทยยุคสงครามเย็นตัง้แต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมานัน้ มีผลต่อการท่ีคนไทยได้ซึม
ซบัวฒันธรรมการกินอยู่ การพกัผ่อนหย่อนใจ ของชาวอเมริกนัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ี
อยู่อาศยัย่านถนนราชด าเนินและพืน้ท่ีเขตพระนคร รวมทัง้ชุมชนป้อมมหากาฬท่ีเร่ิมจบัจ่ายซือ้
สินค้าในบริเวณใกล้เคียงกับถนนราชด าเนิน เช่น ย่านบางล าพู วังบูรพา ส าเพ็ง และเยาวราช 
นอกจากนี ้ยงัเกิดความนิยมการชมภาพยนตร์ไทยและตา่งประเทศ อาจกล่าวได้ว่าโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมไทยคือศูนย์รวมของผู้คนในเมืองหลวงท่ีมาใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจสูงสุดเป็นระดบั
ต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการเดินทางท่ีสะดวกสบายเพราะหน้าโรงภาพยนตร์จะมีปา้ย
รถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี ้ภายในวดัราชนดัดารามวรวิหารยงัมีพืน้ท่ีส าหรับให้เชา่จอดรถได้
อีกด้วยและให้เช่าจอดรถยนต์มาจนถึงปัจจุบนั ครัน้เม่ือชมภาพยนตร์แล้วประชาชนก็สามารถ
เลือกรับประทานอาหารได้อย่างหลากหลาย เช่น ก๋วยเต๋ียวและข้าวราดแกงท่ีเปิดขายในตึกแถว
ส่วนท่ีสร้างตอ่เติมด้านหลงัของอาคารริมถนนราชด าเนินนบัตัง้แต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา53 ความ
เจริญทางเศรษฐกิจในพืน้ท่ีท าให้มีผู้คนอพยพจากตา่งจงัหวดัเข้ามาท างานในเมืองหลวงโดยเช้า
บ้านหรือห้องเช่าอยู่ในพืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬ ท าให้ชุมชนปอ้มมหากาฬเร่ิมมีสภาพเป็นชมุชน
แออดั 
 
2.3 สรุป  
 ความเป็นมาของชมุชนปอ้มมหากาฬมีพฒันาการสืบเน่ืองมาอยา่งยาวนาน นบัตัง้แตส่มยั
รัตนโกสินทร์ตอนต้น การตัง้ถ่ินฐานของผู้คนในชมุชนสามารถแบง่ได้เป็นสามชว่ง ชว่งแรกเป็นชว่ง
ก่อร่างสร้างชมุชนบนพืน้ท่ีชานพระนคร จากการพระราชทานท่ีดนิของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า

                                                           

 52 ธนภน วฒันกลุ. (2550). เล่มเดิม. หน้า 164 - 166. 
 

53 กนิษฐา ชิตชา่ง. (2562). เล่มเดิม. หน้า 77. 
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เจ้าอยู่หัว บริเวณป้อมมหากาฬให้กับข้าราชบริพารท่ีสร้างวัดราชนัดดาเพ่ืออยู่อาศยัจนกระทั่ง
ชมุชนเกิดการขยายตวัอนัเน่ืองมาจากต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีอยู่ใกล้กบัพระเจดีย์ภูเขาทอง วดัสระเกศ ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางพระนครในสมัยนัน้  ในช่วงท่ีสองชุมชนป้อมมหากาฬเข้าสู่การเป็นพืน้ท่ีแห่ง
ศิลปวฒันธรรมโดยเป็นท่ีรู้จกัในฐานะถ่ินก าเนิดลิเกแห่งแรกของสยาม และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั
ของข้าราชการท่ีสามารถเดินทางไปท างานได้อย่างสะดวกโดยใช้ถนนราชด าเนินในการสญัจร เม่ือ
ชมุชนปอ้มมหากาฬเข้าสู่ช่วงท่ีสาม คือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากถนนราชด าเนินและการบกุรุก
ท่ีดิน ในช่วงเวลานีเ้องท่ีความเจริญทางเศรษฐกิจของถนนราชด าเนินส่งผลให้ชุมชนมีวฒันธรรม
และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เกิดการอพยพของผู้คนเข้ามาท างานในเมืองหลวงจนกระทัง่พืน้ท่ี
ชมุชนป้อมมหากาฬกลายเป็นพืน้ท่ีรองรับผู้คนจ านวนมากจากต่างจงัหวดั และนบัตัง้แต่นัน้เป็น
ต้นมาชุมชนป้อมมหากาฬจึงกลายเป็นชุมชนแออดัตามค านิยามของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการ
สิน้สดุของชมุชนชานพระนครแหง่สดุท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
ความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ที่ชุมชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561 

 
 พ.ศ. 2502 – 2561 เป็นความเปล่ียนแปลงช่วงสุดท้ายของการใช้พื น้ท่ีชุมชนป้อม
มหากาฬท่ีน าไปสู่การสิน้สุดการมีอยู่ของชุมชน โดยเกิดความพยายามเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ี
ชมุชนโดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เร่ิมจากสมยัรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502 - 
2506) ท่ีต้องการอนุรักษ์โบราณสถานและเข้าใช้พืน้ท่ีบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬมาจัดสร้าง
สวนสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดการอนรัุกษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์แบบมุ่งเน้น
ความส าคัญของสถาบันมหากษัตริย์ท่ีปรากฏอย่างเด่นชัดในทศวรรษ 2500 นอกจากนี ้ยัง
สอดคล้องกบัแนวทางการวางผงัเมืองรวมเพ่ือแก้ไขชุมชนแออดัในเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งนบัตัง้แต ่
พ.ศ. 2504 ชมุชนปอ้มมหากาฬถกูจดัอยู่ในกลุ่มชมุชนแออดัในเขตพระนคร และสอดคล้องกบัการ
อนรัุกษ์โบราณสถานเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว โดยรัฐบาลมีความประสงค์ท่ีจะเปิด
มมุมองโบราณปอ้มมหากาฬและโบราณสถานใกล้เคียงพร้อมกบัจดัสร้างสวนสาธารณะเพ่ือการ
พกัผ่อนและประโยชน์ด้านการท่องเท่ียวซึ่งท ารายได้เป็นจ านวนมาก การเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ี
ชมุชนปอ้มมหากาฬเร่ิมขึน้เม่ือรัฐบาลด าเนินการตามแผนงานจดัสร้างสวนสาธารณะผ่านการซือ้
ท่ีดินในชมุชนตัง้แต่ พ.ศ. 2502 ต่อมามีการแต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้ท่ีดินชุมชนป้อมมหากาฬ 
ใน พ.ศ. 2515 ตามด้วยการจัดท าโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 และการออกพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะท าการเวนคืนฯ พ.ศ. 2535 การด าเนินการตา่งๆ เหล่านี ้
ส่งผลกระทบตอ่การคงอยู่ของชมุชนป้อมมหากาฬเป็นอย่างมาก แม้ว่าชาวบ้านจะลกุขึน้ตอ่สู้ เพ่ือ
ปกป้องชุมชนของตน แต่ท้ายท่ีสุดแล้วการต่อสู้ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากเกิดความ
ขดัแย้งขึน้ระหว่างคนในชุมชนและความเหน่ือยล้าจากการต่อสู้มานานกว่า 26 ปี ดงันัน้ พืน้ท่ีซึ่ง
เคยเป็นท่ีตัง้ของชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนชานพระนครสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงถูกใช้
เป็นพืน้ท่ีสวนสาธารณะแหง่ใหมข่องกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2561  
 
3.1 แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานและสร้างสวนสาธารณะ พ.ศ. 2502 กับผลกระทบต่อ
ชุมชนป้อมมหากาฬ  

 3.1.1 แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์แบบมุ่งเน้น
ความส าคัญของสถาบันมหากษัตริย์ 

 กล่าวได้วา่การอนรัุกษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์เกิดขึน้มานบัตัง้แตแ่รกสร้าง
เมืองในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช โดยมีกรอบแนวคิดการอนุรักษ์
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เป็นไปตามความเช่ือและความศรัทธา กล่าวคือ การบูรณปฏิสงัขรณ์วดัและพระราชวงัเป็นราช
ประเพณีของกษัตริย์  ท่ีปฏิบัติ สืบทอดต่อกันมาตามความเช่ือทางศาสนาเพ่ือเสริมสร้าง
แสนยานุภาพและเพิ่มพูนความเช่ือความศรัทธาต่อผู้ ถูกปกครอง แนวคิดเช่นนีด้ ารงอยู่เร่ือยมา
จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ถูก
ปรับเปล่ียนให้เป็นไปตามรูปแบบสากลมากขึน้ กล่าวคือ การบูรณปฏิสังขรณ์วดัและพระราชวงั
เป็นราชประเพณีของกษัตริย์เพ่ือสะท้อนบารมีของกษัตริย์เช่นเดิม แต่เพิ่ม แนวคิดด้านการ
แสดงออกถึงความศวิิไลซ์ของชาตบ้ิานเมือง54 เน่ืองจากชว่งเวลาดงักลา่วสยามก าลงัเผชิญหน้ากบั
ภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกท่ีจะเข้ามาปรับปรุงเปล่ียนแปลงสยามให้มีความ
ทนัสมยัมากยิ่งขึน้ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงปฏิรูปประเทศเพ่ือให้เทา่ทนัและ
ทัดเทียมชาติตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความศิวิไลซ์ผ่านสถาปัตยกรรมและ
โบราณสถาน เช่น การบูรณะวัดเบญจมบพิตรซึ่งเป็นวัดเก่าและการตกแต่งพระอุโบสถอย่าง
ปราณีตเพ่ือแสดงถึงออกความศิวิไลซ์ของสถาปัตยกรรมสยามผสมผสานกับความทันสมัยด้วย
การใช้ระบบพิกัดในการออกแบบและใช้วสัดุก่อสร้างจากตะวนัตก เช่น หินอ่อนจากอิตาลี และ
กระจกสีจากต่างประเทศ55 ต่อมา ใน พ.ศ. 2397 ออกกฎหมายเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย
โบราณสถาน เกิดแนวคิดการบูรณะโบราณสถานให้กลืนกับของท่ีมีอยู่เดิมหรือให้เข้ากับ
สนุทรียภาพรวมทัง้รักษาของเดมิไว้ตามประวตัศิาสตร์ เป็นต้น  
 ตอ่มาแนวคิดดงักล่าวได้น ากลบัมาใช้ในการอนรัุกษ์โบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์
อีกครัง้นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาท่ีแนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานแบบ
มุ่งเน้นความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเน่ืองมาจากบรรยากาศทางสังคมและ
การเมืองท่ีมีลักษณะอนุรักษ์นิยม สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการฟื้นฟูสถานะ อ านาจ และ
บทบาทใหม่อีกครัง้ หลังจากถูกลดบทบาทลงนับตัง้แต่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 โดยนโยบายหลักของ
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ คือเชิดชูสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือปลุกส านึก
ชาตินิยมในการต่อสู้ กับลทัธิคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น รัฐบาลได้กล่อมเกลาให้ประชาชน
ตระหนกัถึงภยัคอมมิวนิสต์พร้อมกบัเร่ิมกระบวนการสร้างสถาบนัพระมหากษัตริย์ให้เป็นศนูย์รวม
จิตใจของผู้ คนในชาติ เน่ืองจากสามารถจับต้องได้แตกต่างจากสถาบันชาติและศาสนาท่ีเป็น

                                                           

 54 (โปรดด)ู จตญุาณ หทัยานนัท์. (2557). การอนรุกัษ์โบราณสถานในเกาะรตันโกสินทร์ พ.ศ. 2521 – 
2549 : กรณีศึกษาเชิงประวติัศาสตร์. หน้า 38 - 42.  
 55 กนกวรรณ ชยัทตั. (2548). เล่มเดิม. หน้า 68. 
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นามธรรม ดงันัน้ ส าหรับผู้คนแล้ว สถาบนัพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเมือง 
ศูนย์รวมจิตใจของชาติ ศูนย์กลางความเป็นไทย และศูนย์กลางของมรดกวฒันธรรมของชาติ56 
โดยรัฐบาลได้ฟื้นฟูพระราชพิ ธีต่างๆ ของราชส านัก  จัดการเสด็จฯ เย่ียมวัดหลวงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดลุยเดชฯ (พ.ศ. 2489 - 2559) ทัง้ในกรุงเทพมหานคร
และต่างจงัหวดั57 เร่ิมจากจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใน พ.ศ. 2500 เพ่ือทอดพระเนตรเคร่ืองทองท่ี
ค้นพบท่ีกรุวดัราชบรูณะและทรงมีพระราชด ารัสเร่ืองการรักษาดแูลโบราณวตัถ ุวา่  
 “...โบราณวตัถุและศิลปวตัถุที่พบในกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะขณะนี้ สมควรจะได้
มีพิพิธภณัฑสถานเก็บรักษา และตัง้แสดงใหป้ระชาชนชมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานี้ ควรน าไป
เก็บรักษาและตัง้แสดง  ณ ทีอื่น่ไม่ โบราณวตัถแุละศิลปวตัถขุองทอ้งถ่ินใด ก็ควรเก็บรักษาและตัง้
แสดงไวใ้นพิพิธภณัฑสถานของจงัหวดันัน้ ๆ...”58   
 ต่อมา เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ เสด็จประพาส
ตา่งประเทศ ระหว่างวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2503 ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2504 โดยเสด็จพระราช
ด าเนินเยือนประเทศในทวีปอเมริกาและทวีปยโุรปจ านวน 13 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ 
เยอรมนีตะวันตก โปรตุเกส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน อิตาลี เบลเยียม 
ฝร่ังเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ และสเปนตามล าดับ 59 ระหว่างทางเสด็จพระราชด าเนิน ได้
ทอดพระเนตรเห็นความสวยงามของโบราณสถานตามเมืองเก่าท่ีได้รับการดแูลรักษาไว้เป็นอย่างดี 
ประกอบการท่ีประทับอยู่ในประเทศยุโรปตัง้แต่ยังทรงพระเยาว์ท าให้ทรงเห็นการอนุรักษ์
โบราณสถานและโบราณวตัถุของชาติตะวันตกในฐานะท่ีเป็นมรดกทางประวตัิศาสตร์ของชาติ 
พระองค์จึงมีพระราชด าริเก่ียวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานและโบราณวตัถุในประเทศ
ไทย ดงัพระราชด ารัสเม่ือครัง้เสดจ็เปิดพิพิธภณัฑ์เจ้าสามพระยา พ.ศ. 2504 ท่ีวา่ 
 “...โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และโบราณสถานทัง้หลายนั้น ล้วนเป็นของมีคุณค่าและ
จ าเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี เป็นเคร่ืองแสดงถึงความ

                                                           

 56 จตญุาณ หทัยานนัท์. (2557). เล่มเดิม. หน้า 62. 
 57 วรสิทธ์ิ ตนัตินิพนัธ์ุกุล. (2561). การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสร้างและบูรณะปฎิสงัขรณ์วดัหลวง
ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจนถึงปัจจุบนั:ข้อขดัแย้งในการอนรุักษ์โบราณสถานและ
วฒันธรรมแบบ ชาตินิยม. (ออนไลน์). 
 

58 กรมวิชาการ, กระทรวงศกึษาธิการ. (2532). หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมกลุ่มสงัคมศึกษา:พระราชกรณียกิจ
และพระมหากรุณาธิคณุในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มหาราชกบัการศึกษา การศาสนา
และการวฒันธรรม. หน้า 272. 
 59 ประกาศ วชัราภรณ์. (2550). เสด็จฯ เยือน ๑๔ ประเทศ. หน้า 1. 
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เจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาให้คงทนถาวร เป็นสมบัติ
ส่วนรวมของชาติไวต้ลอดกาล…”60   
 รัฐบาลซึ่งมีแนวคิดการน าโบราณสถานซึ่งมีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
ไทยมาใช้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในยคุสงครามเย็น ได้ส่งเสริมให้คนไทยได้ศกึษาประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมของชาติผ่านโบราณสถาน และมีกระบวนการสร้างส านึกในความเป็นไทยเพ่ือตอ่ต้าน
อดุมการณ์คอมมิวนิสต์ โดยปลกูฝังส านึกความเป็นชาติไทยท่ียงัคงมีอิสระ กินดี อยู่ดี อยู่ในชาติท่ี
มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และมีวัฒนธรรมท่ีงดงามตรงข้ามกับพวกคอมมิวนิสต์61

นอกจากนี ้ได้น้อมน าแนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีกล่าวไว้ข้างต้นมาใช้ในการ
อนรัุกษ์โบราณสถานภายในประเทศ โดยออกพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ
และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ก าหนดให้กรมศิลปากรด าเนินการประกาศขึน้ทะเบียน
บญัชีมาตรา 7 เพ่ือประโยชน์ในการดแูลและควบคมุรักษาโบราณสถานให้อธิบดีสามารถประกาศ
ขึน้ทะเบียนโบราณสถานใดๆ ก็ได้ตามสมควร ตลอดจนอ านาจท่ีดินท่ีเ ก่ียวข้องกับโบราณสถานก็
สามารถให้ถือเป็นโบราณสถานด้วย นอกจากนีย้งับญัญัติบทลงโทษในมาตรา 32 คือผู้ ใดบุกรุก 
ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมคา่ ท าให้ได้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ให้ลงโทษจ าคกุหรือทัง้จ า
ทัง้ปรับ และยงัห้ามมิให้ผู้ ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการก่อสร้างอาคาร
ภายในเขตโบราณสถานซึง่ได้ประกาศขึน้ท าเบียนไว้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตหนงัสือจากอธิบดี62  
 กรอบแนวคิดการอนรัุกษ์โบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์แบบมุง่เน้นให้ความส าคญั
กับสถาบนัพระมหากษัตริย์ปรากฏอย่างเด่นชดัอีกครัง้ในทศวรรษ 2520 โดยเฉพาะบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ชัน้ในอนัเป็นท่ีตัง้ของโบราณสถานระดบัชาติท่ีรัฐมองว่าทรงคณุคา่ น ามาสู่ โครงการ
กรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีจัดท าขึน้เน่ืองในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ใน พ.ศ. 2525 การ
อนุรักษ์เร่ิมขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา มีโครงการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวงัเพ่ือฟื้นฟูความวิจิตรงดงามให้กลับคืนมาดงัเดิม ต่อมาการอนุรักษ์ได้ขยาย
ครอบคลมุไปทัว่ทัง้เกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคดิท่ีจะขจดัความเส่ือมโทรมท่ีอยู่ตามแหลง่ชมุชน
แออดัตา่งๆ ออกไปจากโบราณสถาน ซึง่ในมมุมองของรัฐบาล ปัจจยัท่ีจะน ามาซึง่ความเส่ือมโทรม

                                                           

 
60 กรมวิชาการ, กระทรวงศกึษาธิการ. (2532). เล่มเดิม. หน้าเดิม. 

 61 วริศรา ตัง้ค้าวานชิ. (2555). “รุ่งอรุณแห่งความสขุ” : การสร้างประวติัศาสตร์ “สโุขทยั” พ.ศ. 2450-
2534.  หน้า 196. 
 62 พระราชบญัญตัิโบราณสถานโบราณวตัถศุิลปวตัถแุละพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504. (2504, 
29 สงิหาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 78 ตอนที ่66 หน้า 983 - 986. 
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ของโบราณสถานคือคน ดังนัน้ รัฐบาลจึงต้องใช้วิธีการจ ากัดปริมาณคนในเขตโบราณสถาน
พร้อมๆ กับการน าคนออกจากพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ให้มากท่ีสุด63 ยกตวัอย่างกรณีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นการขยาย
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปยังนอกเมืองและเพ่ือลดความหนาแน่นในพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์
ชัน้ในลง กรณีการย้ายตลาดนัดท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นตลาดท่ีเปิดครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 2491 
เน่ืองจากจอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ได้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้
หลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงส่งผลให้ประชาชนเกิดความยากล าบาก
ในการหาซือ้เคร่ืองอปุโภคบริโภคต่างๆ รวมถึงเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จึงจดัให้มีตลาดนดั
ส่งเสริมอาชีพกสิกรรมและเกษตรกรรมขึน้ท่ีศาลาเทศบาลนครกรุงเทพ แตต่่อมากรุงเทพมหานคร
ได้เตรียมใช้พืน้ท่ีสนามหลวงจดังานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงได้ปิดตลาดนดั
สนามหลวงตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา แล้วย้ายตลาดนดัมายงัสวนจตุจกัรท่ีเปิด
ค้าขายกันเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน64 โดยแนวคิดย้ายตลาดนัดท้องสนามหลวงแสดงให้เห็นถึง
วตัถุประสงค์ท่ีรัฐบาลพยายามฟื้นฟูแนวคิดท่ีว่าสนามหลวงคือพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสงวนไว้ส าหรับ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ ไม่ใช่พืน้ท่ีสาธารณะของ
ประชาชนอีกต่อไป65 เช่นเดียวกับชุมชนป้อมมหากาฬท่ีรัฐบาลพยายามเข้าใช้พืน้ท่ีชุมชนตัง้แต ่
พ .ศ. 2502 เพ่ื อ รือ้ถอนชุมชนและน าคนออกจากพื น้ ท่ี โบราณสถาน พ ร้อมกับจัดสร้าง
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬเป็นการเปิดมุมมองของโบราณสถานท่ีส าคญั ได้แก่ ป้อมมหากาฬ
และก าแพงเมือง ซึง่รัฐบาลพิจารณาแล้ววา่สมควรได้รับการอนรัุกษ์ไว้เน่ืองจากเป็นโบราณสถานท่ี
ส าคญัของชาติท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้เพ่ือ
ปกปอ้งชาตบ้ิานเมือง  
 นอกเหนือจากการน าคนออกจากพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์แล้ว รัฐบาลยงัได้ท าการรือ้
ถอนอาคารหรือสถานท่ีราชการท่ีไมเ่หมาะสมเพ่ือเปิดมมุมองตอ่โบราณสถานส าคญัระดบัชาติ ซึ่ง
สว่นใหญ่คือ วดั วงั และสถานท่ีราชการ ท่ีสร้างขึน้ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 1 จนถึงในสมยัรัชกาลท่ี 566  

                                                           

 63 จตญุาณ หทัยานนัท์. (2557). เล่มเดิม. หน้า 190. 
 64 ศิลปวฒัธรรม. (2563ข). “ตลาดนดั” มาจากไหน? ยอ้นรอยตลาดนดัในกรุงเทพฯ ถึงต านานตลาด
นดัสนามหลวง. (ออนไลน์). 
 65 จตญุาณ หทัยานนัท์. (2557). เล่มเดิม. หน้า 142 - 144. 
 66 ประชาไท. (2551ข). บทความชาตรี ประกิตนนทการ: บางเหตผุลทีส่งัคมไม่ควรยอมให ้"ร้ือ-สร้าง" 
ศาลฎีกาใหม่. (ออนไลน์). 



  50 

ท าให้เกิดการรือ้ถอนอาคารและโบราณสถานบางแห่งท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์มีคณุค่า
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและท่ีส าคญัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คน
ในช่วงเวลาหนึ่งในเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีก าลังเปล่ียนผ่านก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ แต่รัฐบาล
กลับไม่ได้ท าการขึน้ทะเบียนโบราณสถาน ได้แก่ อาคารศาลฎีกาและศาลาเฉลิมไทย67 ซึ่งเป็น
สิ่งก่อสร้างภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งมีนกัวิชาการวิเคราะห์ว่ารัฐบาล
มองว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่  (Modern Architecture) แสดงถึงสัญลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมในยุคประชาธิปไตยของคณะราษฎร68 รัฐบาลจึงพยายามลบภาพความทรงจ า
เก่ียวกับคณะราษฎรออกจากพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยการรือ้ถอนอาคารเหล่านี ้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การรือ้ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเป็นอาคารท่ีตัง้อยู่ริมถนนราชด าเนินกลาง เร่ิมก่อสร้างใน พ.ศ. 
2483 ตัวอาคารออกแบบโดยนายหมิว อภัยวงศ์ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบทันสมัย
เช่นเดียวกบัอาคารอ่ืนบนถนนสายนี ้นอกจากศาลาเฉลิมไทยจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ 
สะท้อนบรรยากาศทางสงัคมและการเมืองในยคุสมยัท่ีคณะราษฎรมีอ านาจแล้ว อาคารแห่งนีย้งั
เต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์การละครและภาพยนตร์ของไทย ศาลาเฉลิมไทยเปิดการแสดงครัง้แรก
ด้วยละครเวทีเร่ืองราชนัย์ผู้พิชิตใน พ.ศ. 2492 และแสดงละครต่อมาอีกหลายเร่ือง แต่ภายหลัง
กิจการด้านละครซบเซาจึงได้เปล่ียนการใช้สอยมาเป็นโรงภาพยนตร์ จนกระทั่งถูกรือ้ถอนลงใน 
พ.ศ. 253269 เพ่ือเปิดมุมมองต่อโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม และสร้างลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั โดย ม.ร.ว.คึก
ฤทธ์ิ ปราโมช ได้ให้เหตผุลการรือ้ศาลาเฉลิมไทยไว้วา่ 
 “…การสร้างโรงหนงัเฉลิมไทย ณ ที่นัน้เป็นการปิดบงัวดัราชนดัดาโดยส้ินเชิง แทนที่
จะเห็นวัดราชนัดดาอันเป็นส่ิงสวยงามกลับแลเห็นโรงหนังเฉลิมไทยอันเป็นโรงมหรสพและมี
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ซ่ึงต ่าทรามกว่าวดัราชนดัดาอย่างย่ิง เมื่อโรงหนงัเฉลิมไทยถูกทบุท้ิงไปแล้ว
ภาพของวดัราชนดัดาและโลหะปราสาทก็จะปรากฎแจ่มแจ้ง เพราะฉะนัน้เมื่อเร่ิมทุบท้ิงอะไรกนั
ข้ึนแล้วเราก็ควรมนัมือเที่ยวทบุท้ิงตึกอืน่ๆ ทีอ่ยู่ผิดที่ผิดทางและมีสถาปัตยกรรมอนัไม่กลมกลืนกบั
สถาปัตยกรรมกรุงเทพฯ…”70  

                                                           

 67 จตญุาณ หทัยานนัท์. (2557). เล่มเดิม. หน้า 149. 
 68 ประชาไท. (2551ก). ชาตรี ประกิตนนทการ : ความทรงจ า และ อ านาจ บนถนนราชด าเนิน. 
(ออนไลน์). 
 69 ชาตรี ประกิจนนทการ. (2561). เล่มเดิม. หน้า 96 – 97. 
 70 เมืองโบราณ. (2562). เร่ือง (ไม่) ถูกเล่าในประวติัศาสตร์ 120 ปี ถนนราชด าเนิน. (ออนไลน์).   
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ภาพประกอบ 4 โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย 

ท่ีมา : ของดีประเทศไทย. (2556). ศาลาเฉลิมไทย. (ออนไลน์). 
 

 การรือ้อาคารศาลฎีกาและศาลาเฉลิมไทยแสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคดิในการอนรัุกษ์
โบราณสถานของรัฐบาลอย่างเดน่ชดั นัน่คือมุ่งเน้นการอนรัุกษ์โบราณสถานส าคญัระดบัชาติ ซึ่ง
ส่วนใหญ่สร้างขึน้ตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 1 จนถึงในสมยัรัชกาลท่ี 5 และรือ้ถอนสิ่งก่อสร้างท่ีรัฐบาล
คดิวา่ไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้างในสมยัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็น
ต้นมา รัฐบาลยังมีความพยายามท่ีจะรือ้ชุมชนป้อมมหากาฬออกไปด้วย ทัง้นี  ้เพ่ือให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีโดดเด่นแก่โลหะปราสาทและตอบสนองต่อแนวคิดการน าคนออกจากพืน้ท่ีเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยรัฐบาลจัดให้มีการฟื้นฟูโบราณสถานโดยมีจุดประสงค์เพ่ือคงไว้ซึ่งมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ พร้อมกับส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของกรุง
รัตนโกสินทร์ ริเร่ิมแนวคิดการจดัสร้างสวนสาธารณะบนพืน้ท่ีชมุชนซึ่งตัง้อยู่ติดกับโบราณสถาน 
ซึง่ความส าคญัของพืน้ท่ีบริเวณชมุชนปอ้มมหากาฬ คือ ตัง้อยูใ่กล้ชิดกบัโบราณสถานส าคญัหลาย
แหง่ ได้แก่ ปอ้มมหากาฬและก าแพงเมือง โลหะปราสาท วดัราชนดัดารามวรวิหาร และวดัเทพธิดา
รามวรวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถานท่ีมีความส าคญัท่ีรัฐต้องการอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีความโดด
เด่น อีกทัง้ยงัตัง้อยู่ริมถนนราชด าเนินซึ่งเป็นถนนสายส าคญัของกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย ด้านตวั
ปอ้มมหากาฬ แม้ว่าจะเป็นโบราณสถานท่ีอยู่ในเขตรอบนอกและสถาปัตยกรรมไม่โดดเดน่เท่าใด
นกั แต่ช่วงทศวรรษ 2590 เป็นต้นมา ป้อมมหากาฬกลบัได้รับความส าคญัเป็นอย่างมาก เห็นได้
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จากใน พ.ศ. 2491 – 249271 มีการน าภาพของป้อมมหากาฬพิมพ์ลงในธนบัตรใบละ 10 บาท
สะท้อนให้เห็นว่าโบราณสถานแห่งนีมี้ความส าคญัในความหมายเชิงสัญญะ ซึ่งป้อมมหากาฬ
เปรียบเสมือนความแข็งแรง ความปลอดภยั และความมัน่คง จึงน ามาใส่ไว้ในธนบตัรท่ีมีพระบรม
ฉายาลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์ (รัชกาลท่ี 9) เพ่ือส่ือสารกบัประชาชนวา่พระมหากษัตริย์ท่ีทรงมี
หน้าท่ีปกป้องดแูลพระราชอาณาจกัรและราษฎรของพระองค์ เป็นการสร้างส านึกชาตินิยมให้แก่
ประชาชนและก่อให้เกิดความจงรักภกัดีตอ่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์72  

 3.1.2 กางวางผังเมืองรวมเพื่อแก้ไขชุมชนแออัดในเกาะรัตนโกสินทร์  
 นับตัง้แต่การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2504 - 2510) ประเทศไทยได้รับความเจริญทางวตัถแุละเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่านิยมของผู้ คน บ้านเมืองเกิดการขยายตัวทัง้ด้านกายภาพ จ านวน
ประชากรและชมุชนใหม่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครท่ีเกิดการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด และ
กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศ ทัง้ด้านสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ เช่น ท่าเรือ ท่า
อากาศยานสถานีรถไฟ ถนนหนทาง และเส้นทางคมนาคม ตลอดจนเป็นศนูย์กลางการเงิน การ
บริหารก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆ และแหล่งการจ้างงานมากท่ีสดุ ท าให้มีผู้คนส่วนหนึ่งจากตา่งจงัหวดั
ซึ่งก าลงัประสบปัญหาการประกอบอาชีพในภาคเกษตรหลั่งไหลเข้ามาหางาน โดยประชาชนท่ี
อพยพเข้ามานีส้่วนใหญ่มีฐานะยากจนจงึต้องหาท่ีพกัอาศยัราคาถกูหรือบุกรุกท่ีว่างเปล่าของผู้ อ่ืน
เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศัย ส่งผลให้จ านวนประชากรในชุมชนแออัดเพิ่มขึน้  พบว่าใน พ.ศ. 2503 มี
จ านวนประชากรในชมุชนแออดัทัว่กรุงเทพมหานคร 357,886 คน โดยมีเพิ่มขึน้ใน พ.ศ. 2513 เป็น 
672,339 คน และใน พ.ศ. 2528 มีประชากรในชุมชนแออดั 1,011,413 คน73 โดยในจ านวนชุมชน
แออดันีไ้ด้กระจกุตวัอยู่ในพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียงด้วย เชน่ ฝ่ังธนบรีุ ย่านถนน
เจริญกรุง และยา่นเยาวราช เป็นต้น การเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ท าให้บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาความแออดั
ของอาคาร ปัญหาสิ่งก่อสร้างท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาการจราจร ปัญหาน า้ท่วม และการทรุดตวัของ
แผน่ดนิ  

                                                           

 71 ศิลปวฒันธรรม. (2563ก). ธนบตัรรุ่นแรกๆ ในรชักาลที ่9 กบั สถานที-่บคุคลส าคญัทีเ่ลือกพิมพ์บน
ธนบตัร. (ออนไลน์). 
 72 จตญุาณ หทัยานนัท์. (2557). เล่มเดิม. หน้า 163. 
 73 เมธี พะยอมยงค์. (2533). เล่มเดิม. หน้า 1. 
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 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้ภาครัฐเล็งเห็นถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดขึน้กบัโบราณสถานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยนบัตัง้แตช่่วงต้นทศวรรษ 2500 รัฐบาลได้เร่ิม
ตระหนกัถึงการจดัระบบทางกายภาพของเมืองเพ่ือรองรับการอพยพของประชนชนเข้าสูเ่มืองหลวง
ได้ จึงมีแนวคิดในการพฒันาด้านการผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ74 โดยใน พ.ศ. 2500 รัฐบาลไทยได้
ว่าจ้างบริษัท Litchfield Whiting Bowne & Associates จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ด าเนินการ
วางผงันครหลวงในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัพระนคร ธนบรีุ นนทบรีุ และสมทุรปราการ ผงันครหลวง 2533  
(Greater Bangkok Plan 2533) หรือท่ีเรียกกันโดยทัว่ไปว่า ผงัลิทช์ฟิลด์ (Litchfield) เป็นการวาง
ผังเมืองล่วงหน้า 30 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2504 - 2533 มีลักษณะเป็นผังเมืองรวม (Comprehensive 
Plan) ท่ีประกอบด้วยแผนผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ แผนผงัโครงการคมนาคมและขนสง่ และแผนผงั
โครงการสาธารณปูโภคตา่งๆ ได้ใช้เป็นต้นแบบในการวางและจดัท าผงัเมืองรวมจนถึงปัจจบุนั75  
 นอกจากการจดัท าผงัเมืองรวม 2533 เพ่ือพฒันาการผงัเมืองให้มีประสิทธิภาพและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครแล้ว ความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาประชากรท่ีเพิ่มสงูขึน้

ในเขตพืน้ท่ีเมืองหลวงของรัฐบาลยงัปรากฏอย่างชดัในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) และฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2514 - 2520) ท่ีระบถุึงการอพยพจากชนบทท่ีมี

การเข้าสู่เมืองมากขึน้ แต่การวางแผนพฒันาเมืองยงัคงให้ความส าคญักับท่ีอยู่อาศยั การประปา 

การจราจรการระบายน า้ฝนและน า้โสโครก การจดัท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนย่อนใจของ

ประชาชน76มากกว่าการแก้ปัญหาชมุชนแออดัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถกูให้ความส าคญัเป็นอย่าง

มากนับตัง้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) เป็นต้นมา 

ท่ีมีนโยบายการลดอตัราการย้ายถ่ินจากชนบทสู่กรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกนัก็สนบัสนนุให้มี

การเคล่ือนย้ายประชากรออกจากกรุงเทพมหานครไปอยู่จงัหวดัข้างเคียงจงัหวดัอ่ืน รวมทัง้มีการ

พฒันาเมืองหลกัขึน้ในส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็นแหล่งสกดัการอพยพจากชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 

และเพ่ือเป็นศนูย์กลางท่ีจะกระจายความเจริญออกไปสู่ชนบท ในขณะเดียวกนัก็ก าหนดขอบเขต

การขยายตัวของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในขนาดท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความแออัดและปรับปรุง

                                                           

 74 จตญุาณ หทัยานนัท์. (2557). เล่มเดิม. หน้า 64. 
 75 สมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทย. (2561). การผงัเมืองของประเทศไทย : ปัญหาและการแก้ไข. 
(ออนไลน์). 
 76 เมธี พะยอมยงค์. (2533). เล่มเดิม. หน้า 6. 
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สภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมให้ดีขึน้77 นอกจากนี ้ยังให้ความส าคญักับศิลปวัฒนธรรมในรูปของ

โบราณวัตถุสถาน อันแสดงถึงสัญลักษณ์  ของความเจริญของประเทศในด้านสถาปัตยกรรม 

จติรกรรม และปตมิากรรม ซึง่ปรากฏกลกัฐานในรูปของวดัวาอาราม โบราณสถาน และปชูนียวตัถุ

ท่ีส าคญั ซึ่งมีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์78 ถือเป็นแผนพฒันาฯ ท่ีมีการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย

เป็นฉบบัแรกอีกด้วย 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 น ามาสู่แนวคิดการลดอัตรา
การอพยพเข้าของประชากรในกรุงเทพมหานครและการย้ายประชากรบางสว่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
พืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความแออัดเพิ่มขึน้ในเขตโบราณสถานส าคญัของประเทศ ด้วยเหตุนี ้
รัฐบาลจึงมีแนวคิดย้ายคนออกจากพืน้ท่ีออกไปยังพืน้ท่ีชานเมือง ยกตวัอย่างเช่น กรณีการย้าย
ตลาดนดัสนามหลวงไปยงัสวนจตจุกัรเพ่ือเปิดมมุมองท้องสนามหลวงซึง่เป็นพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิส าหรับ
สถาบนัพระมหากษัตริย์ กรณีการขยายมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
ไปยังจังหวัดนครปฐม เพ่ือเปิดมุมมองโบราณสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและลดจ านวน
นกัศกึษาในพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ และกรณีการรือ้ย้ายชมุชนปอ้มมหากาฬออกจากพืน้ท่ีชานพระ
นครเดิมเพ่ือเปิดมมุมองโบราณสถานปอ้มมหากาฬ ก าแพงเมือง และโลหะปราสาท วดัราชนดัดา
รามวรวิหารและน าคนออกจากพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์พร้อมกับจดัสร้างสวนสาธารณะเพ่ือการ
พกัผอ่นและการทอ่งเท่ียว  

 3.1.3 การอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ โดยเฉพาะการพฒันาทัง้ธุรกิจระยะสัน้ คือ เน้นโครงสร้างทางคมนาคมและการขนสง่เป็นหลกั 
และเศรษฐกิจระยะยาว คือ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถเอือ้ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจได้ ย้อนกลับเม่ือ พ.ศ. 2501 ขณะท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก าลังพักรักษาตวัอยู่ ณ 
โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ได้ศกึษากิจการท่องเท่ียวด้วยความสนใจเน่ืองจากเล็งเห็น
ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะได้รับจากอตุสาหกรรมท่องเท่ียวซึ่งก าลงัต่ืนตวัอยู่ในยโุรปและ
อเมริกา ด้วยเหตวุ่าประเทศไทยมีทรัพยากรพร้อมส าหรับการพฒันาด้านการท่องเท่ียว ประกอบ

                                                           

 77 แหล่งเดิม. หน้า 7 – 8. 
 

78 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. (2520). แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัทีสี่ ่(พ.ศ. 2520 - 2524). หน้า 311. 
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กบัคนไทยมีวิถีชีวิต ศลิปะ และวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ สิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแตด่งึดดูใจให้นกัทอ่งเท่ียว
เดินทางมาเยือนประเทศไทยทัง้สิน้หากมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ในปีถัดมาเม่ือจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต์ ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี จงึประกาศพระราชกฤษฎีกาให้จดัแบง่ส่วนราชการกรม
ประชาสมัพนัธ์ พ.ศ. 2502 โดยจดัตัง้องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย79 หรือ อ.ส.ท. 
(Tourist Organization of Thailand – T.O.T) ขึน้เป็นองค์การอิสระหน่วยงานแรกของไทย ท า
หน้าท่ีสง่เสริมการทอ่งเท่ียวโดยเฉพาะ (ปัจจบุนัคือการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย) การสง่เสริมการ
ท่องเท่ียวท าให้ใน พ.ศ. 2503 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเติบโตแบบก้าวกระโดด และสามารถสร้าง
รายได้เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ นอกจากนีย้งัท าให้ไทยตดิ 1 ใน 10 เมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความ
นิยมของโลก เป็นแหล่งรายได้หลกัท่ีช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ80 โดยรัฐบาลมีแนวคิดท่ี
จะอนรัุกษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านกระแสการท่องเท่ียว81แทนท่ีจะมองโบราณสถานเพียงแต่ในแง่ความงดงามหรือความเป็น
ตวัแทนแหง่ความทรงจ าในอดีตเพียงเทา่นัน้  
 ต่อมาในช่วงทศวรรษท่ี 2530 รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523 - 
2531) ได้ประกาศให้ พ.ศ. 2530 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียว หรือ Visit Thailand Year 1987 เน่ืองใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ จึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองท่ียิ่งใหญ่เพ่ือเทิดพระเกียรติแห่งพระองค์ และเห็นเป็น
โอกาสท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยการเชิญชวนนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาร่วมงานดงักล่าว จึง
ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการจดังาน และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะ
พฒันากิจกรรมปีทอ่งเท่ียวไทย คณะประชาสมัพนัธ์ตา่งประเทศ และคณะสง่เสริมการท่องเท่ียวใน
ประเทศ ซึ่งทุกคณะประกอบด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคล่ือนเตรียมงานแบบ
บูรณาการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี มีการเตรียมงานพระราชพิธีตามประเพณีไทย เช่น พระราชพิธี
รัชมงัคลาภิเษก พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพยหุยาตราทางชลมารค พระราชพิธีจรดพระนงัคลั
แรกนาขวญั และอ่ืนๆ นอกจากนี ้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจงัหวดัจดังานประเพณี
ท้องถ่ินในแต่ละเดือน เร่ิมตัง้แตปี่ใหม่ ตรุษสงกรานต์ แห่เทียนเข้าพรรษา แข่งเรือยาวออกพรรษา 
ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ และประเพณีอ่ืนๆ ตามศกัยภาพแต่ละจังหวัด ส่วนการเตรียมการ

                                                           

 79 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย. (2563). ประวติัความเป็นมาเกี่ยวกบั ททท. (ออนไลน์).  
 80 อนสุาร อ.ส.ท. (2563). 60 ปี ททท. มุ่งมัน่เติมรอยย้ิมใหท้กุการเดินทาง. (ออนไลน์).  
 81 กรรณิการ์ สธีุรัตนภิรมย์. (2548). พฒันาการแนวคิดและวิธีการอนรุกัษ์โบราณสถานในประเทศไทย. 
หน้า 91. 
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ส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติคือจดัให้สถานเอกอคัรราชทูตไทย ประจ าประเทศต่างๆ ด าเนินงาน
ด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ภาคเอกชนมีการประสานความร่วมมือโดยการเพิ่มเท่ียวบินสนบัสนนุ 
สายการบินท่ีบินตรงสู่ประเทศไทย ภาคธุรกิจบริการภายในประเทศ ประกอบด้วยสายการบิน 
รถไฟ รถทัวร์ เรือน าเท่ียว โรงแรม บริษัทน าเท่ียว ภัตตาคารร้านอาหาร และสวนสนุก ได้ร่วมกัน
ส่งเสริมการขายในราคาพิเศษตลอดปี ผลจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว ประกอบกับ
ช่วงเวลานัน้ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเกิดวิกฤติจากภัยก่อการร้าย ท าให้นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เดินทางมายงัประเทศไทยมากขึน้ ด้วยเหตนีุ ้การท่องเท่ียวของไทยจึงเติบโตสูงขึน้จาก พ.ศ. 
2529 ท่ีมีนกัท่องเท่ียว 2.8 ล้านคน ได้เพิ่มสูงขึน้ใน พ.ศ. 2530 ถึง 23 เปอร์เซ็นต์ เป็น 3.48 ล้าน
คน ใน พ.ศ. 2531 เพิ่มเป็น 4.2 ล้านคนและใน พ.ศ. 2533 เพิ่มขึน้เป็น 5.2 ล้านคน82  
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้น าคณุค่าของโบราณสถานมาใช้ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและการทอ่งเท่ียว เห็นได้ชดัจากกรณีการอนรัุกษ์โบราณสถานปอ้มมหากาฬและก าแพง
เมืองท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเปิดมมุมองโบราณสถานพร้อมกบัจดัสร้างสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวของกรุงรัตนโกสินทร์  
 
3.2 แผนการด าเนินงานเพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ  

 3.2.1 โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525  
 โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 เป็นโครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองในระยะ
ยาว เกิดขึน้ใน พ.ศ. 2525 เน่ืองจากกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี แห่งการเป็นท่ีตัง้ทัง้เมือง
หลวง ศนูย์การบริหารราชการ และศนูย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนีย้งัเป็นมหานครท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของประเทศ มีจ านวนหรือขนาดของประชากรมากกว่าเมืองอนัดบัรองอย่างมาก 83 ด้วย
เหตุนี ้รัฐบาลจึงเห็นความส าคญัในการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าว ซึ่งการอนุรักษ์ 
พฒันา และฟืน้ฟใูนเขตเมืองท่ีเป็นเอกนครหรือเมืองโตเด่ียวเป็นสิ่งท่ีประเทศตา่งๆ ให้ความส าคญั
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป เพราะพืน้ท่ีบางบริเวณของเอกนครมีความส าคญั
ด้านการสืบทอดประวตัิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลกัษณ์ของเมือง ตลอดจนคณุภาพ
ชีวิตของประชากรบริเวณเอกนครในปัจจุบัน  โดยรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมองค์การ การศึกษา 

                                                           

 
82 ไทยรัฐนิวส์. (2562). 60 ปีท่องเทีย่วไทย เก๋ไก๋ไฉไล พ.ศ. 2563. (ออนไลน์). 

 83 กาญจนา ตัง้ชลทิพย์. (2550). กรุงเทพมหานคร: เมืองโตเดีย่วตลอดกาลของประเทศไทย. ใน 
ประชากรและสงัคม. หน้า 18-35. 
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วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เ ม่ื อ  พ .ศ . 2492 และได้ ใ ห้ สัตยาบ รรณ
อนสุญัญาส าหรับการคุ้มครองสมบตัิทางวฒันธรรมในกรณีท่ีมีความขดัแย้งทางอาวธุ พ.ศ. 2497 
( the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict) 
หรือรู้จักกันในนามของอนุสัญญากรุงเฮก (1954 Hague Convention)84 พร้อมประเทศสมาชิก
จ านวน 59 ประเทศ เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดยมีสาระส าคญัคือจะช่วยกนัปอ้งกนัเขต
มรดกทางวฒันธรรมให้พ้นจากการสู้ รบจากศตัรูคู่สงคราม โดยใช้มาตรการและแนวทางปฏิบตัิ
ตา่งๆ นอกจากนี ้ยงัปฏิบตัิตามอนสุญัญาคุ้มครองมรดกโลกของยเูนสโกท่ีถือก าเนิดขึน้เม่ือ พ.ศ. 
2515 ว่าด้วยการสงวนรักษาโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเหล่านี  ้แสดงถึงการให้ความส าคัญและการร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ืออนุรักษ์
โบราณสถาน ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางแนวคิดการบูรณะโบราณสถานของชาติตะวนัตก
จากการร่วมมือดงักล่าว และเร่ิมมีความคิดการอนุรักษ์โบราณสถานเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ท่องเท่ียวและช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจงั โครงการกรุงรัตนโกสินทร์เป็น
โครงการแรกท่ีท าให้เห็นถึงพฒันาการตอ่เน่ืองของการอนรัุกษ์ได้อย่างชดัเจน ในระยะแรกการริเร่ิม
การอนุรักษ์โบราณสถานภายในเกาะเมืองนัน้เกิดขึน้ใน พ.ศ. 2478 โดยเร่ิมต้นบูรณะเฉพาะ
โบราณสถานท่ีมีความส าคัญ คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระราชวังบวรสถานมงคล 
พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม85 ต่อมา สภาพแวดล้อมตลอดจนโบราณ
สถานท่ีมีความส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์และศิลปกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์เกิดความเส่ือม
โทรมมากขึน้จนถึงขัน้ท่ีสมควรมีการก าหนดงานแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างจริงจัง เห็นได้ชดัใน 
พ.ศ. 2512 ได้เกิดเหตุการณ์อันน่าจะกล่าวได้ว่าเป็นก้าวแรกของการเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์
ศิลปะและสถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ขึน้ คือ การประท้วงของคณะกรรมการอนุรักษ์
ศิลปกรรม ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีวัดสระเกศได้สร้างอาคาร
พาณิชย์ขึน้ในบริเวณวดั86 การกระท าดงักล่าวถือเป็นการไมป่ฏิบตัิตามนโยบายการใช้ท่ีดนิบริเวณ

                                                           

 84 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. (2561). คู่มือการน าเสนอแหล่ง
มรดกทางวฒันธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก. หน้า 14.  
 

85  กรรณิการ์ สธีุรัตนภิรมย์. (2548). เล่มเดิม. หน้า 93. 
 86 กรมศิลปากร. (2525ก). เล่มเดิม. หน้า 646. 
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กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งก าหนดไว้ว่าห้ามมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในพืน้ท่ีเกาะเมืองชัน้ใน 87 
นอกจากนีย้ังเกิดเหตุการณ์ท่ีวัดสัมพันธวงศารามได้รือ้พระอุโบสถหลังเดิมท่ีสร้างขึน้ในสมัย
รัชกาลท่ี 3 การท่ีโบราณสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ได้ถูกรือ้ท าลายในลกัษณะนีอี้กหลาย
แห่งได้กระตุ้ นให้สังคมหันมาสนใจงานด้านอนุรักษ์มากขึน้ มีการจัดเสวนาทางวิชาการและ
เผยแพร่เก่ียวกับคุณค่าของโบราณสถานในฐานะตัวแทนของวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความรับรู้และภาคภมูิใจในมรดกทางศลิปวฒันธรรมท่ีบรรพบรุุษได้สร้างไว้ 
 ใน พ.ศ. 2515 เป็นปีท่ีเร่ิมการด าเนินงานอนรัุกษ์กรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในอาณา
บริเวณคลองรอบกรุงอันเป็นตัวเมืองเก่าซึ่งได้รับสมญาว่า “หัวแหวนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
แผนการด าเนินงานอนรัุกษ์ดงักลา่วจดัท าขึน้โดยสมาคมอนรัุกษ์ศลิปกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
โครงการปรับปรุงและอนรัุกษ์บริเวณเมืองเก่าของกรุงเทพฯ (เกาะรัตนโกสินทร์) โดยมอบหมายให้
พนัตรีหม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็น
ผู้วิจยั และนายเจตก าจร พรหมโยธี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นผู้ช่วย 
โดยสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสนอโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์เกาะ
รัตนโกสินทร์ต่อกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2516 แต่ในปีนีไ้ด้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการ
เมืองขึน้ท าให้การพิจารณาโครงการดงักลา่วหยดุชะงกัไปในระยะหนึง่88 
 โครงการอนุรักษ์ได้รับการสานต่ออีกครัง้ใน พ.ศ. 2519 โดยกระทรวงมหาดไทยมี
ค าสัง่ท่ี 808/2519 ลงวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2519 แต่งตัง้คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างท่ีมี
คณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมภายในกรุงเทพมหานครโดยมี
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานผู้ รับผิดชอบด าเนินการ คณะกรรมการดงักล่าวมีนายธรรมนูญ 
เทียนเงิน ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนัน้ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้ทรงคณุวฒุิและ
ผู้แทนจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องรวมเป็นจ านวน 17 คน คณะกรรมการชดุนีไ้ด้ด าเนินการอนรัุกษ์
โบราณสถานในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ี เกาะรัตนโกสินทร์89 ซึ่งถือเป็นเขต
พืน้ท่ีเมืองเก่าท่ีมีโบราณสถานอนัทรงคณุคา่อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการรับไปด าเนินการจัดตัง้คณะกรรมการอนุรักษ์  ปรับปรุง และบูรณะ

                                                           

 87 คณะกรรมการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสนิทร์และเมืองเกา่. (2547). การอนรุกัษ์และพฒันากรุง
รตันโกสินทร์. หน้า 38. 
 88 กรมศิลปากร. (2525ก). เล่มเดิม. หน้า 647 - 648. 
 

89 คือ บริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแมน่ า้ในลกัษณะเกาะ มีขอบเขตอยูภ่ายในพืน้ท่ีระหวา่งแมน่ า้
เจ้าพระยาทางตะวนัตกกบัคลองหลอด หรือคลองคเูมืองเดิมทางตะวนัออก  
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โบราณสถานบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ขึน้ใน พ.ศ. 2521 มีหน้าท่ีพิจารณา ก าหนดนโยบาย และ
แนวทางในการอนรัุกษ์เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งในเวลาต่อมากรุงเทพมหานครก็ได้ให้ความส าคญัต่อ
การบูรณะโบราณสถานต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาสู่การแต่งตัง้คณะกรรมการอนุรักษ์
สิ่งก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าท่ีอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างท่ีมีคุณค่าเช่นเดียวกับคณะกรรมการชุดแรกท่ี
ตัง้ขึน้ในปีเดียวกัน  แต่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมพื น้ ท่ีทัง้ก รุงเทพมหานคร ต่อมา
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยข้อเสนอของส านกังานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
ได้พิจารณาเห็นว่าอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการทัง้ 2 ชุดซ า้ซ้อนกันและมุ่งประเด็นการ
อนุรักษ์ แต่ยงัขาดความส าคญัด้านการควบคมุสิ่งแวดล้อม จึงได้เสนอโครงการกรุงรัตนโกสินทร์
ตอ่คณะรัฐมนตรี โดยมีวตัถุประสงค์ทัง้ด้านอนุรักษ์และพฒันา คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีมติ
แตง่ตัง้ คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นการรวมคณะกรรมการเดิม 2 คณะเข้าด้วยกนั เม่ือ
วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 252190 หน้าท่ีของคณะกรรมการชุดนี ้คือ ก าหนดนโยบายและจัดท า
แผนงานในการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมทัง้ควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เปา้หมาย โดยมีส านกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานกุาร ตอ่มาโครงการอนรัุกษ์และ
พฒันากรุงรัตนโกสินทร์ไว้ได้ถกูการบรรจไุว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 4  

 3.2.2 แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2537 
 แผนแม่บทเพ่ือการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ จดัท าขึน้เม่ือ พ.ศ. 2537 โดย
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ (ต่อมาคือ คณะกรรมการอนุรักษ์และพฒันา
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า) โดยมีส านกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้บริษัทชินครอนกรุ๊ป 
จ ากัด เป็นท่ีปรึกษา มีจุดมุ่งหมายในการท าเพ่ือวางกรอบแนวทางอนุรักษ์คุณค่าของมรดกทาง
วฒันธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์91 โครงการนีไ้ด้กระท าตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนัมีและมีแผนระยะยาว
ตอ่ไปถึงอนาคต ซึ่งการจดัการแผนบริหารและการจดัการโครงการจ าแนกตามล าดบัความส าคญั
และความพร้อมด้านต่างๆ ผลท่ีได้จากการอนุรักษ์และพฒันาส่วนใหญ่เน้นการเปิดมุมมองและ
พืน้ท่ีโล่ง การปรับปรุงโบราณสถานการสร้างเอกลักษณ์และขอบเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ 

                                                           

 90 ส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม; และ บริษัทซินครอบกรุ๊ป. (2540). แผนแม่บทเพือ่การ
อนรุกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสินทร์. หน้า 3. 
 91 กองจดัการสิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศิลปกรรม. (2563). กลุ่มงานอนรุกัษ์และพฒันากรุง
รตันโกสินทร์และเมืองเก่า. (ออนไลน์).  
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ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณพืน้ท่ีโครงการ92 โดยศึกษาและจัดท าแผนงานและ
โครงการให้มีการอนุรักษ์อาคารสถานท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทัง้สภาพแวดล้อม
โดยรอบ เพ่ือให้การพฒันาเป็นไปอย่างมีระเบียบสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาเชิงอนรัุกษ์โดย
เน้นเฉพาะพืน้ท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 2 พืน้ท่ีแรก คือ บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชัน้ใน ซึ่งครอบคลุม
บริเวณริมฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยาด้านพระบรมมหาราชวงัไปจนถึงคลองคเูมืองเดมิ เนือ้ท่ีประมาณ 1.8 
ตารางกิโลเมตร และบริเวณพืน้ท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชัน้นอก ครอบคลุมพืน้ท่ีจากชายฝ่ังแม่น า้
เจ้าพระยาด้านเหนือและใต้คลองคูเมืองเดิมไปจรดคลองรอบกรุงเนือ้ท่ีประมาณ 2.3 ตาราง
กิโลเมตร93 

 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนแม่บท ได้แก่ การศึกษาสภาพด้านประวัติศาสตร์ 
สงัคม เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว กายภาพ การบริหาร เพ่ือน ามาก าหนดรูปแบบโครงการ หลงัจาก
นัน้ได้จัดท าแผนการบริหารและจัดการโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยระยะเวลา งบประมาณ 
มาตรการ องค์กรและการบริหาร เพ่ือให้การพฒันาเชิงอนรัุกษ์บริเวณดงักล่าวสมัฤทธ์ิผล ซึ่งผลท่ี
ได้จากการอนรัุกษ์และพฒันาส่วนใหญ่เน้นการเปิดมมุมองและพืน้ท่ีโล่ง เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว ปรับปรุง
โบราณสถาน สร้างเอกลักษณ์และขอบเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนการฟื้นฟูและพัฒนา
สภาพแวดล้อมในบริเวณพืน้ท่ีโครงการ โดยโครงการท่ีบรรจใุนแผนแม่บทนี ้ได้ยึดผลสรุปจากการ
ประกวดผลงานด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบผงัเมืองเพ่ือสภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนา
ส าหรับกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 2525 เป็นแนวทางในการก าหนด94 มีจ านวนรวม 20 โครงการ มี
พืน้ท่ีรับผิดชอบทัง้หมด 4.1 กิโลเมตร หรือ 2,538 ไร่ มีจ านวนรวม 20 โครงการ สามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มโครงการท่ีมีความต่อเน่ืองและสนับสนุนซึ่งกันและกันและ  หรือ อยู่ในบริเวณท่ีมี
ความตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

ก) กลุ่มโครงการบริเวณป้อมมหากาฬ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม และภูเขาทอง 
ประกอบด้วย  
- โครงการท่ี 1 โครงการอนรัุกษ์และปรับปรุงปอ้มมหากาฬ 
- โครงการท่ี 2 โครงการปรับปรุงบริเวณข้างวดัเทพธิดารามและวดัราชนดัดาราม 
- โครงการท่ี 3 โครงการจดัสวนสาธารณะภเูขาทอง 

                                                           

 92 กรรณิการ์ สธีุรัตนภิรมย์. (2548). เล่มเดิม. หน้า 108. 
 93 ศนูย์ข้อมลูเกาะรัตนโกสนิทร์. (2563). ทีต่ ัง้และอาณาเขต. (ออนไลน์).  
 94 ส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม; และ บริษัทซินครอบกรุ๊ป. (2540). เล่มเดิม. หน้า 4. 
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ข) กลุ่มโครงการเก่ียวกับการสญัจรทางบก และทางน า้บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชัน้นอกและ
ชัน้ในประกอบด้วย 
- โครงการท่ี 4 โครงการปรับปรุงคลองสะพานเพ่ือการสญัจรทางน า้ 
- โครงการท่ี 5 โครงการจดัเส้นทางการเดนิตลอดแนวคลองคเูมืองเดมิคลองรอบกรุง 
- โครงการท่ี 6 โครงการอนรัุกษ์ปรับปรุงประตเูมืองพระนครก าแพงเมืองและปอ้ม 
- โครงการท่ี 7 โครงการจดัระเบียบกิจกรรมบริเวณปากคลองโอง่อา่ง 

ค) กลุม่โครงการบริเวณริมแมน่ า้เจ้าพระยาประกอบด้วย  
- โครงการท่ี 8 โครงการปรับปรุงบริเวณถนนพระอาทิตย์  
- โครงการท่ี 9 โครงการเปิดมมุมองวดับวรสถานสทุธาวาส 
- โครงการท่ี 10 โครงการปรับปรุงบริเวณทา่พระจนัทร์ 
- โครงการท่ี 11 โครงการปรับปรุงบริเวณราชนาวีสโมสร 
- โครงการท่ี 12 โครงการปรับปรุงบริเวณกรมการค้าภายใน 
- โครงการท่ี 13 โครงการเปิดมมุมองวดัโพธ์ิ 
- โครงการท่ี 14 โครงการปรับปรุงบริเวณทา่เตียน 
- โครงการท่ี 15 โครงการปรับปรุงบริเวณปากคลองตลาด 

ง) กลุม่อ่ืนๆ ประกอบด้วย 
- โครงการท่ี 16 โครงการปรับปรุงพืน้ท่ีแพร่งนรา แพร่งภธูร แพร่งสรรพศาสตร์ 
- โครงการท่ี 17 โครงการจดัระเบียบยา่นพกัอาศยับริเวณหลงัอาคารราชด าเนิน 
- โครงการท่ี 18 โครงการลานอเนกประสงค์เพ่ือกิจกรรมด้านวฒันธรรม 
- โครงการท่ี 19 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมยา่นการค้าบางล าพ ู
- โครงการท่ี 20 โครงการจดัท าสาธารณปูโภคในกรุงรัตนโกสินทร์95 

โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงป้อมมหากาฬ 

                                                           

 95 แหล่งเดิม. หน้า (7). 
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ภาพประกอบ 5 แผนการจดัสร้างสวนสาธารณะปอ้มมหากาฬ 

ท่ีมา : ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิผจ กทม/9 
 

 ท าเลที่ตัง้ แขวงบวรนิเวศ และส าราญราษฎร์ เขตพระนคร 
 ขอบเขตที่ตัง้ ทิศเหนือ จรดถนนราชด าเนินกลาง 

   ทิศใต้  จรดถนนบ ารุงเมือง สะพานสมมตอิมรมารถ 
   ทิศตะวนัออก ตดิคลองรอบกรุง (คลองโอง่อา่ง) 
   ทิศตะวนัตก จรดถนนมหาไชย 
 ความส าคัญด้านประวัตศิาสตร์ 

 ปอ้มมหากาฬ เป็นปอ้มรูปแปดเหล่ียม มีก าแพงล้อมรอบ 2 ชัน้ ตัง้อยู่ตรงก าแพงพระนคร
ชัน้นอกด้านทิศตะวันออกตามแนวคลองรอบกรุง ซึ่งป้อมนีเ้ป็น 1 ใน 2 ป้อมท่ียังเหลืออยู่ใน
ทัง้หมด 14 ป้อม ท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 โดยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์ไพร่ไปรือ้ก าแพง
พระนครศรีอยธุยาและก าแพงเมืองธนบรีุ เพ่ือน ามาสร้างก าแพงเมืองและปอ้มพระนครนี ้
 สถานภาพด้านการท่องเที่ยว 

 ป้อมมหากาฬเป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง เน่ืองจากเป็นโบราณสถาน
เพียงหนึ่งในสองแห่งประเภทปอ้มท่ีเหลืออยู่และมีความสมบรูณ์เพียงพอท่ีจะปรับปรุง รวมทัง้เป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีเป็นจดุเดน่ของกรุงรัตนโกสินทร์ชัน้นอกด้านตะวนัออก ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงจะ
ท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าชมได้สะดวก และเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวส าคญัแห่งหนึ่ง ทัง้
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
 แนวคิดโครงการ 
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- อนรัุกษ์ปอ้มมหากาฬให้อยู่ในสภาพเดิมและรือ้ฟืน้ก าแพงเมืองบริเวณป้อมมหากาฬ
ให้ต่อเน่ืองจนถึงถนนบ ารุงเมือง หลีกเล่ียงการก่อสร้างเป็นก าแพงทึบ ให้เป็นเพียง
แสดงแนวก าแพง 

- จดัให้มีท่ีว่างเปิดโล่งหลงัก าแพง จากป้อมมหากาฬจรดถนนบ ารุงเมืองและคงต้นไม้
ใหญ่ในพืน้ท่ีไว้โดยให้สัมพันธ์กับโครงการสวนสาธารณะภูเขาทองและโครงการ
ปรับปรุงชมุชนแออดัริมคลองข้างวดัเทพธิดาราม และให้มีลกัษณะแสดงขอบเขตของ
กรุงรัตนโกสินทร์ 

- เป็นสวนสาธารณะส าหรับชมุชน และจดุพกัผอ่นของนกัทอ่งเท่ียว 
- เป็นบริเวณท่ีสง่เสริมและเปิดมมุมองโบราณสถานท่ีมีอยู่โดยรอบ96 

 กล่าวโดยสรุป คือ รัฐบาลไทยตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานของกรุง
รัตนโกสินทร์ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  จึงเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปกป้องเขตโบราณสถานจากการรุกรานของศัตรูและรับแนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานจาก
ตะวนัตกมาปรับใช้ในการอนรัุกษ์โบราณสถานของประเทศไทย ประกอบกบัโบราณสถานท่ีส าคญั
ของกรุงรัตนโกสินทร์ถูกท าลายเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดกระแสความสนใจในการอนรัุกษ์มรดก
ทางศิลปวฒันธรรมทัง้ในภาครัฐและเอกชน จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2525 ภาครัฐจึงได้จดัท าโครงการ
กรุงรัตนโกสินทร์ขึน้เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พร้อมกับด าเนินการอนุรักษ์
โบราณสถานและสถานท่ีส าคญัในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างต่อเน่ือง มีการออกแผนการอนรัุกษ์และ
พฒันากรุงรัตนโกสินทร์ จ านวน 20 โครงการ หนึ่งในโครงการท่ีส าคญั คือ โครงการอนุรักษ์และ
ปรับปรุงป้อมมหากาฬ ซึ่งโครงการฯ ดงักล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
พืน้ท่ีชมุชนโบราณก าลงัจะถกูแทนท่ีด้วยสวนสาธารณะเพ่ือการท่องเท่ียว 
 
3.3 การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครและการต่อสู้ของชาวบ้าน 

 3.3.1 เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในชุมชนป้อมมหากาฬตัง้แต่ พ.ศ. 2502 - 2546  
 ความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬเกิดขึน้ใน พ.ศ. 2502 รัฐบาล 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีแนวคิดท่ีจะเข้าใช้พืน้ท่ีบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬเพ่ือจัดสร้าง
สวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองหลวง โดยเร่ิมด าเนินงานตัง้แต ่พ.ศ. 2505 – 2507 เทศบาลนคร
กรุงเทพรับนโยบายจากรัฐบาลให้ด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุหนึ่ง เพ่ือเจรจาจดัซือ้
ท่ีดินและทรัพย์สินด้านหลงัปอ้มมหากาฬตัง้แต ่พ.ศ. 2502 ซึ่งมีท่ีดินจ านวนทัง้สิน 21 แปลง และ

                                                           

 96 แหล่งเดิม.  หน้า 36 - 37. 
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ทางกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อขอซือ้ท่ีดินได้ 2 แปลง ใน พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2507 การ
ติดตอ่ขอซือ้ท่ีดินเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง โดยมีจดุประสงค์เพ่ือการจดัระเบียบพืน้ท่ีให้มีความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทัง้ลดปัญหาชุมชนแออัด เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณป้อมมหากาฬมี
ส าคญัจากการตัง้อยู่ริมถนนราชด าเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินของกษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ และแขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ การด าเนินงานเร่ิมจากการส ารวจและประเมิน
ราคาท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างให้ตรงตามราคาท่ีเป็นจริง  
 ใน พ.ศ. 2515 ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือจดัซือ้ท่ีดนิบริเวณหลงัปอ้มมหากาฬ อ าเภอพระนคร มีเทศมนตรีเทศบาลนครหลวง
เจรจาจดัซือ้ท่ีดิน ด าเนินการเจรจาจดัซือ้ท่ีดนิใน พ.ศ. 2516 ซึ่งในขณะนัน้เหลือจ านวนท่ีดนิอีก 19 
แปลง และอาคารอีกจ านวน 44 หลัง สามารถซือ้ท่ีดินเพิ่มได้อีก 8 แปลง (รวมท่ีซือ้ไว้เดิมอีก 2 
แปลง เป็น 10 แปลง) อาคารจ านวน 8 หลงั ตอ่มากระทรวงการคลงัได้มอบท่ีดินให้เทศบาลเพิ่มอีก 
1 แปลง จึงยงัคงเหลือท่ีดินท่ีจะต้องเจรจาจดัซือ้อีกจ านวน 10 แปลง อาคารสิ่งปลูกสร้างจ านวน 
36 หลงั97 การเจรจาเพ่ือจดัซือ้ท่ีดินในชุมชนป้อมมหากาฬหยดุชะงกัลงเน่ืองจากเหตกุารณ์ความ
ไม่สงบทางการเมือง ประกอบกับพืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬได้รับการบรรจุในโครงการกรุง
รัตนโกสินทร์ท่ีจดัท าขึน้เน่ืองในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ใน พ.ศ. 2525 ท าให้การ
จดัซือ้ท่ีดินตามแผนงานของกรุงเทพมหานครเร่ิมขึน้อีกครัง้ใน พ.ศ. 2530 ทางกรุงเทพมหานครได้
แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาราคาทดแทนท่ีดินและอาคารท่ีมีอยู่ทัง้หมดในขณะนัน้ ภายใน
ชมุชนมีอาคารทัง้หมด 102 หลงั เฉพาะกลุ่มท่ีรวมตวัเป็นชมุชน 92 หลงั และบริเวณท่ีค้าขายของ
เก่าอีก 10 หลงั ซึ่งก็สามารถเจรจาท าความตกลงกับเจ้าของได้ทัง้หมด โดยเจ้าของท่ีดินได้รับค่า
ทดแทนไปครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอาคารและสิ่งปลกูสร้างเกือบทัง้หมดเจ้าของได้ทยอยท า
สัญญาและรับค่าทดแทนงวดแรกจ านวนร้อยละ 75 ส าหรับเงินส่วนท่ีเหลือจ านวนร้อยละ 25 
กรุงเทพมหานครได้น าฝากไว้ท่ีธนาคารออมสิน สาขาราชด าเนิน ซึ่งในส่วนนีจ้ะจ่ายให้ก็ต่อเม่ือ
เจ้าของอาคารได้ท าการรือ้ถอนอาคารและสิ่งปลกูสร้างออกไปแล้ว คงมีเจ้าของอาคารเพียง 2 ราย 
ท่ีไมไ่ด้มาท าความตกลง98  
 รัฐบาลได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาใน พ.ศ. 2535 ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ
ท าการเวนคืน ในท้องท่ีแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

                                                           

 97 ประชาไท. (2548). แหล่งเดิม. (ออนไลน์). 
 98 ธนภน วฒันกลุ. (2550). เล่มเดิม. หน้า 178 - 179. 
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จดัสร้างสวนสาธารณะและอนรัุกษ์โบราณสถาน99 สืบเน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ ปีเดียวกัน 
รัฐบาลได้ออกพระราชบญัญัติผงัเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งนิยามค าว่าผงัเมืองได้รวมเอาสิ่งท่ีมีคณุค่า
ในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตร์หรือโบราณคดีไว้ด้วย ก าหนดให้บริเวณโดยรอบ
หนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตผงัเมืองเฉพาะ ใช้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารก่อสร้าง ซึ่ง
สามารถก าหนดสิ่งแวดล้อมบริเวณในผงัเมืองนัน้ได้ นอกจากนัน้ การรือ้ย้ายหรือดดัแปลงทรัพย์สิน
ของแผ่นดินนัน้ๆ ให้ทางผู้ว่าราชการจงัหวดัมีหนงัสือแจ้งให้คณะกรรมการบริหารผงัเมืองท้องถ่ิน
ทราบถ้ามีปัญหาโต้แย้งให้เสนอคณะกรรมการผงัเมือง100 ด้วยเหตนีุ ้ชมุชนปอ้มมหากาฬซึง่มีพืน้ท่ี
ติดกับโบราณสถานป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองจึงถูกเวนคืนท่ีดินเพ่ือจดัสร้างสวนสาธารณะ
และอนรัุกษ์โบราณสถาน ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัผิงัเมือง พ.ศ. 2535  
 การด าเนินการในครัง้นี เ้ป็นการด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย์ ปีถัดมาส านกันายกรัฐมนตรี ออกประกาศก าหนดให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใน
ท้องท่ีแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น กรุงเทพมหานครจงึท าการส่ง
หนังสือแจ้งการเข้าครอบครองและไปรับเงินเพ่ือให้ชาวชุมชนป้อมมหากาฬไปรับเงินค่าทดแทน
อาคาร โดยค่าทดแทนอาคารจะอยู่ระหว่างรายละ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท101 โดย
กรุงเทพมหานครแต่งตัง้คณะท างานรือ้ย้ายชมุชนปอ้มมหากาฬ ตัง้แต่ พ.ศ. 2536 - 2537 มีปลดั
กรุงเทพมหานครเป็นประธาน และมีตวัแทนของชมุชนและการเคหะแห่งชาติเข้าเป็นคณะท างาน
ด้วย ในปลายปี 2538 การเคหะแห่งชาติลงมาในชมุชนน าเสนอท่ีดินของการเคหะแห่งชาติ ท่ีถนน
ฉลองกรุง เขตมีนบรีุ เพ่ือจดัเป็นสถานท่ีรับรองการรือ้ย้ายของชาวบ้านในชมุชน มีชาวบ้านจ านวน 
44 ราย ย่ืนความจ านงตกลงท่ีจะย้ายเข้าไปอยู่ในท่ีดินของการเคหะแห่งชาติ ในจ านวน 44 รายนี ้
14 ราย ได้ท าสญัญาดาวน์บ้านตามโครงการของการเคหะแห่งชาติ สว่นท่ีเหลืออีก 30 ราย ยงัขอดู
ทา่ที การเคหะแหง่ชาตจิงึแจ้งวา่ในอนาคตระบบสาธารณปูโภคทกุอยา่งจะพร้อม 
 พระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินในบริเวณแขวงบวรนิเวศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 4 ปี ได้
หมดอายุลงใน พ.ศ. 2539 ชาวบ้านในชุมชนไปดูท่ีดินในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ท่ีฉลอง
กรุง พบว่าท่ีดินบริเวณดงักล่าวยงัไม่มีการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ประกอบกบัความไม่พร้อม
ของชมุชนท่ีจะต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิตแบบเดิมๆ จึงยงัไม่ย้ายออกจากชมุชนป้อมมหากาฬ พร้อม

                                                           

 99 ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะท าการเวนคืน ในท้องที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535. (2535, 8 เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 109 ตอนที่ 42 หน้า 145-147. 
 100 กรรณิการ์ สธีุรัตนภิรมย์. (2548). เล่มเดิม. หน้า 105. 
 101 ธนภน วฒันกลุ. (2550). เล่มเดิม. หน้า 179. 
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กนันัน้ยงัได้เข้าไปคยุกบัทางการเคหะแหง่ชาต ิเพ่ือให้การเคหะแห่งชาติลงมาดแูล หลงัจากนัน้การ
เคหะแห่งชาติกลบัมาลงชุมชนอีกครัง้ พร้อมด้วยแผนผังโครงการท่ีฉลองกรุง เพ่ือให้ชาวบ้านได้
เลือกจบัจอง โดยทางการเคหะแห่งชาติสญัญาว่าสาธารณูปโภคจะพร้อมทนัทีท่ีชาวบ้านเข้าไป
ก่อสร้างบ้านในพืน้ท่ี แตฝ่่ายชาวบ้านในชมุชนยงัไม่มีการเคล่ือนไหวใดๆ จากแนวคิดการย้ายไปท่ี
ใหม ่ชาวบ้านถ่ายรูปพืน้ท่ีโครงการฯ แล้วน ากลบัเข้ามาปรึกษาหารือกนัภายในชมุชนถึงปัญหาการ
ไม่พฒันาของโครงการดงักลา่ว ประกอบกบัความไม่พร้อมของชาวบ้านในชมุชนท่ีจะต้องย้ายท่ีอยู่
อาศยัไปไกลจากวิถีชีวิตในแบบเดิม ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนีเ้ร่ิมมีการติดต่อประสานงานขอ
ความช่วยเหลือจากชุมชนศิริอ ามาตย์ ท่ีตัง้อยู่ใกล้กับวัดบุรณศิริมาตยาราม บนถนนอัษฎางค์ 
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร ซึ่งประสบกับปัญหาการเวนคืนท่ีดินท่ีคล้ายคลึงกัน และขอ
ความช่วยเหลือจากสถาบนัพัฒนาชุมชนเมือง (สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชนในปัจจุบนั) เพ่ือขอ
ความรู้เก่ียวกบัวิธีการตอ่สู้ เพ่ือรักษาชมุชนปอ้มมหากาฬไว้  
 ฝ่ายกรุงเทพมหานคร น าโดย นายพิจิตต รัตตกุล (พ.ศ. 2539 - 2543) ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และรศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชยั รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศ
แนวความคิด “คนสามารถอยู่คู่กับคลอง” ร่วมกับเครือข่ายพฒันาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคคูลอง 
(คพสค.)ใน พ.ศ. 2543 เสนอท่ีดินอีกแปลงในพืน้ท่ี รองรับการรือ้ย้ายของชาวบ้าน แตช่าวบ้านใน
ชุมชนป้อมมหากาฬปฏิเสธข้อเสนอเดิม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวชาวบ้านในชุมชนมีการจัด
สัมมนาในเวทีต่างๆ โดยมีนักวิชาการในสาขาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ท าให้การรือ้ย้ายใน
ช่วงแรกเกิดปัญหาล่าช้าและเร่ิมอีกครัง้ใน พ.ศ. 2543 โดยกรุงเทพมหานครเข้ารือ้ย้ายอาคาร
บริเวณตลาดค้าของเก่า โดยจดัให้ไปขายท่ีตลาดนัดจตจุักร 2 จ านวน 10 หลงั 40 ราย ต่อมาใน 
พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานครเข้าปิดประกาศในเขตหลงัปอ้มมหากาฬ ความวา่  
 “ดว้ยกรุงเทพมหานคร จะท าการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ภายในป้อมมหากาฬให้เป็น
สวนสาธารณะ จึงต้องด าเนินการร้ือถอนโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนที่ดิน พ.ศ. 2535 เป็น
การเร่งด่วน” 102 
 โดยชาวชุมชนได้ย่ืนเร่ืองต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการรือ้ย้ายไว้ชัว่คราว โดยหยิบยกเอาปัญหาเร่ืองการศกึษาของบตุรหลานในชมุชนเป็น
เหตผุลหลกัในการขอผ่อนผนั พร้อมกนันีย้งัได้ย่ืนเอกสารร้องทกุข์เร่ืองท่ีกรุงเทพมหานครท าการรือ้
ย้ายชมุชนตอ่นายวนัมหูะมดั นอร์ มะทา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย นายสมคัร สนุทรเวช 
(พ.ศ. 2543 - 2547) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณฐันนท์ ทวีสิน ปลดักรุงเทพมหานคร และ

                                                           

 102 แหล่งเดิม. หน้า 179. 
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ย่ืน เร่ืองต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือให้พิจารณาอ านาจในการเป็นเจ้าหน้าท่ี เวนคืนของ
กรุงเทพมหานครในบริเวณพืน้ท่ีโครงการระยะท่ี 2 ตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ศาลปกครองกลางรับพิจารณาวินิจฉัย พร้อมทัง้ระงับการรือ้ย้ายไว้ชั่วคราว 30 วัน
นอกจากนี  ้ตัวแทนชุมชนยังได้ส่งจดหมายเก่ียวกับสถานการณ์ ปัญหาแก่คณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพ่ือร้อง
ขอให้คณะกรรมการชดุนีส้นบัสนนุการแก้ไขปัญหาไมใ่ห้เกิดการไล่รือ้ชมุชนปอ้มมหากาฬ 
 หลังจากการย่ืนฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลาง ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 เพ่ือ
ห้ามมิให้กรุงเทพมหานครเข้ารือ้ถอนและย่ืนร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของชาว
ชมุชนปอ้มมหากาฬ ทางกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมคัร สนุทรเวช 
ได้เสนอต่ออนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนว่ากรุงเทพมหานครไม่สามารถด าเนินการตาม
ข้อเสนอของทางชุมชนป้อมมหากาฬได้ศาลปกครองกลางจึงพิจารณาพิพากษายกฟ้องในปี
เดียวกัน เห็นได้ชดัว่าแนวทางการต่อสู้ ด้วยวิธีการทางกฎหมายของชาวชุมชนป้อมมหากาฬไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ด้วยเหตุนีช้าวชุมชนป้อมมหากาฬจึงหันไปใช้วิธีการปรับตวัเพ่ืออยู่
ร่วมกบัสวนสาธารณะซึง่กรุงเทพมหานครจะจดัท าขึน้ในพืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬ 

 3.3.2 ชุมชนป้อมมหากาฬตัง้แต่ พ.ศ. 2547 
 ตัง้แต่ช่วง พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกขนเข้ามาช่วยเหลือ
ชุมชนมากขึน้ ยกตวัอย่างเช่น Bret Thiele นกักฎหมายอาวุโสของศนูย์ว่าด้วยสิทธิในท่ีอยู่อาศยั
และการไล่รือ้ (The Centre on Housing Rights and Evictions - COHRE) ย่ืนจดหมายถึงผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมัคร สุนทรเวช) นายกรัฐมนตรี (ดร.ทักษิณ ชินวัตร) และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ส านักงานสหประชาชาติ หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือให้
ข้าราชการและผู้ เก่ียวข้องรับผิดชอบค านงึถึงสนธิสญัญาวา่ด้วยเร่ืองสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วัฒนธรรม ค้นหาทางเลือกท่ีเหมาะสมด้วยความจริงใจ โดย COHRE อาสาจะช่วยน าเสนอ
ประเดน็นีต้อ่สาธารณะ  
 ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสหประชาชาติวา่ด้วยเร่ืองสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ เน้นย า้เตือนรัฐบาลไทยให้ท าตามสนธิสญัญา
นานาชาตแิละหยดุการใช้ความรุนแรงในการไลรื่อ้ชมุชนป้อมมหากาฬ นอกจากนีย้งัมีการรวมพลงั
อนรัุกษ์บ้านไม้โบราณอาย ุ200 ปี ใจกลางกรุงเทพมหานคร เวทีเสวนาเร่ือง “ชมุชนกบัการอนรัุกษ์
ศิลปกรรมคู่บ้านเมือง” และจัดเวทีสัมมนา “สิทธิมนุษยชนป้อมมหากาฬ กับการเมืองเร่ืองการ
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ท่องเท่ียว อนาคตตวัแสดงนอกภาครัฐในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” ท่ีภาควิชาการปกครอง 
คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ต่อมา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พ.ศ. 2547 - 2551) เข้ารับต าแหน่งผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งการด าเนินงานของรัฐในช่วงเวลานีเ้ป็นการท าความเข้าใจ
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนป้อมมหากาฬ การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 
กล่าวคือ กรุงเทพมหานครได้ส่งตวัแทนคือนายสามารถ มะลูลีม ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
และนายพินิจ กาญจนชูศกัดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการ เข้ารับเร่ืองราวร้องทุกข์จากชาวชุมชน
ปอ้มมหากาฬ และได้ลงพืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬเพ่ือรับฟังปัญหาข้อเท็จจริงพร้อมหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ใน พ.ศ. 2547 กองบัญชาการสูงสุดกองพันทหารพัฒนา ได้เข้าพืน้ท่ี
ตามการวา่จ้างของกรุงเทพมหานคร เพ่ือปรับพืน้ท่ีตามโครงการระยะท่ีหนึง่ จ านวน 2 ไร่ นอกเขต
ชมุชน โดยไมไ่ด้รับการตอ่ต้านและคดัค้านจากชาวชมุชนปอ้มมหากาฬแตอ่ยา่งใด103 
 การป รับป รุงพื น้ ท่ี ชุม ชนป้อมมหากาฬยังค งด า เนิ นต่ อ ไป  ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร คือนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และรองเลขาธิการส านกังานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ นายกิติศกัดิ์ สินธุวณิช กรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน ลงนามบนัทึกความ
ร่วมมือด้านการพฒันาโครงการบ้านมัน่คง ในกรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 
และท าการจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือดแูลการแก้ไขปัญหาจากผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 
27 พฤศจิกายน ปีเดียวกันโดยมีท่านผศ.ดร.พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัวโดยดแูลงานสงัคมสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือชมุชน เป็นประธาน พร้อมทัง้มีการ
จดัตัง้คณะกรรมการร่วมของชุมชนอีก 7 ท่าน เพ่ือระดมความคิดพร้อมร่วมกนัหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน นอกจากนีย้ังแต่งตัง้คณะกรรมการปรองดองขึน้เพ่ือพิจารณาจ่ายเงิน
ชดเชยแก่ชมุชนเพิ่มเติมแตอ่ย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครยืนยนัการปรับปรุงพืน้ท่ีภายในบริเวณ
ป้อมมหากาฬเป็นสวนสาธารณะ โดยมีหนังสือจากกองจัดกรรมสิทธ์ิประกาศเพ่ือเข้าส ารวจ
โรงเรือนสิ่งปลกูสร้าง เพ่ือให้ทราบถึงบคุคลท่ีมีสิทธิจะได้รับสินไหมทดแทนคา่ขนย้าย หรือสิทธิเจ้า
ของเดมิท่ียงัค้างร้อยละ 25 แตท่างชมุชนไมย่ินยอมให้เจ้าหน้าท่ีเข้าส ารวจ 
 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพืน้ท่ีป้อมมหากาฬพบ
ชาวบ้าน ในวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เพ่ือฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของชาวชุมชน โดย
กรุงเทพมหานครได้จัดแถลงข่าวขึน้ภายในชุมชนป้อมมหากาฬเพ่ือประกาศให้ทราบว่าทาง
กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างให้ส านักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรท าการศึกษาวิจัยใน

                                                           

 103 แหล่งเดิม. หน้า 182. 
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ประเด็นปัญหาและศึกษาถึงการด ารงอยู่ของชุมชนป้อมมหากาฬ ในลักษณะเป็นชุมชน
ประวตัศิาสตร์อยา่งไร  โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.วิวฒัน์ชยั 
อตัถากร อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร และนายธวชัชยั วรมหาคณุ ตวัแทนชมุชนปอ้มมหากาฬ 
ลงนามร่วมกนั104 

 3.3.3 การต่อสู้ของคนในชุมชนป้อมมหากาฬระยะสุดท้าย พ.ศ. 2560  
 การด าเนินการของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในการไล่รือ้
ชุมชนป้อมมหากาฬท่ีเร่ิมขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2535 จากการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดิน 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีท่ีการไล่รือ้ชุมชนออกจากพืน้ท่ีเสร็จสมบูรณ์ การต่อสู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ ของคนในชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนเพ่ือปกป้องชุมชนป้อม
มหากาฬใช้ระยะเวลายาวนานถึง 25 ปี ซึ่งการต่อสู้ ระยะสุดท้ายเร่ิมขึน้ตัง้แต่เดือนเมษายน - 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร 
ผู้แทนชุมชนป้อมมหากาฬ ผู้แทนภาคประชาสงัคม และฝ่ายความมัน่คง โดยกลุ่มนกัวิชาการได้
เสนอแนวทางการพิจารณาอนุรักษ์บ้านไม้โบราณซึ่งมีคุณค่าทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี สถาปัตยกรรมและผังเมือง สังคมและวิถีชีวิต และด้านวิชาการ ซึ่งข้อตกลงในการ
ประชมุมีมตใิห้อนรัุกษ์บ้านในชมุชนไว้จ านวน 18 หลงั ตอ่มาในวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นาย
ยทุธพนัธุ์ มีชยั เลขานกุารผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นตวัแทนพูดคยุประเด็นการรักษาบ้าน
ไม้โบราณในชมุชนปอ้มมหากาฬ โดยระบวุ่าไม่สามารถเก็บบ้านไว้ได้ทุกหลงัพร้อมกบัจะจดักลุ่ม
บ้านท่ีจะอนรัุกษ์และกลุม่ท่ีจะท าการรือ้ถอน ก่อนท่ีจะน าข้อเสนอดงักลา่วให้ทางกรุงเทพมหานคร
พิจารณาตอ่ไป ซึง่ผลการตดัสินออกมาวา่กรุงเทพมหานครจะก าหนดให้บ้านจ านวนหนึ่งเป็นบ้าน
ท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้แต่ส่วนท่ีเหลือต้องรือ้ถอน ส่วนชาวบ้านต้องย้ายออกจากพืน้ท่ีภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ข้อก าหนดดงักลา่วได้ก่อให้เกิดความแตกแยกและท าให้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
คนในชุมชนท่ีร่วมกันต่อสู้ มาอย่างยาวนานเร่ิมสั่นคลอนและแบ่งแยกเป็นสองกลุ่มในท่ีสุด 105 
เน่ืองจากชาวบ้านมองว่าผลการตดัสินของกรุงเทพมหานครท่ีจะพิจารณาเลือกอนรัุกษ์เฉพาะบ้าน
ไม้โบราณบางหลงัเท่านัน้ เป็นการตดัสินท่ีไมย่ตุิธรรมกบัชาวบ้านบางส่วน สง่ผลให้เจ้าของบ้านไม้
โบราณบางหลงัท่ีต้องรือ้ถอนไม่พอใจ ประกอบกบัชว่งเวลาขณะนัน้ชาวบ้านบางส่วนเร่ิมเหน่ือยล้า

                                                           

 104 แหล่งเดิม. หน้า 183. 
 105 ประชาไท. (2561). อ าลาชมุชนป้อมมหากาฬ: ชมุชนเก่าแก่ดีเกินไปในยคุทีแ่ต่งชดุไทยก็ฟินแลว้.  
(ออนไลน์).   
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จากการต่อสู้ เพ่ือปกป้องชุมชนป้อมมหากาฬท่ีด าเนินมายาวนานถึง 25 ปี จึงหันมาให้ความ
ร่วมมือกบัทางกรุงเทพมหานครและยินยอมท่ีจะออกจากพืน้ท่ี106 
 การแบ่งกลุ่มกันในชุมชนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการต่อสู้กับภาครัฐ เน่ืองจากการ
ขาดความสามคัคีและความแตกต่างทางความคิดของคนในชุมชนท าให้แนวทางในการต่อสู้กับ
ภาครัฐของแต่ละกลุ่มแตกตา่งกนัประกอบกบัระยะเวลาการตอ่สู้ ท่ียาวนานท าให้คนในชุมชนเกิด
ความรู้สึกท้อแท้และเหน่ือยล้าเป็นอย่างมากการขาดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันภายในชุมชน
และความสิน้หวงัจากการตอ่สู้  ส่งผลให้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ชาวบ้านบางส่วนยินยอมย้าย
ออกจากชมุชนปอ้มมหากาฬ คนกลุ่มนีน้ าโดยนายพีระพล เหมรัตน์ อดีตรองประธานชุมชนป้อม
มหากาฬ และชาวบ้านจ านวน 11 ครัวเรือน ซึ่งต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีชาวบ้าน
บางส่วนย้ายเข้ามาสมทบอีก 10 ครัวเรือน รวมเป็น 21 ครัวเรือน107 โดยกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหาท่ีพักชัว่คราวให้ท่ีบ้านอ่ิมใจ บริเวณส านกังานการประปา สาขาแม้นศรี เลขท่ี 
2/22 ส่ีแยกแม้นศรี เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร  
 ส่วนกลุ่มท่ีเหลืออยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬ น าโดยนายธวัชชัย วรมหาคุณ อดีต
ประธานชุมชนป้อมมหากาฬ และนายพรเทพ บูรณบุรีเดช อดีตรองประธานชุมชนป้อมมหากาฬ 
(คนใหม่) ยังคงด าเนินการต่อสู้กับภาครัฐเพ่ือรักษาชุมชนป้อมมหากาฬต่อไป แต่สถานการณ์ท่ี
ได้รับแรงกดดันจากภายนอกเน่ืองจากชุมชนถูกควบคุมและตรวจตราอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบาล
ภายใต้ค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีกองอ านวยการ
รักษาความมัน่คงภายในของกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เข้ามาด าเนินการปราบปรามการ
จ าหน่ายพลุไฟในชุมชนป้อมมหากาฬ พร้อมกับปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ภายในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง 
ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561 นอกจากนีก้ลุ่มคนท่ียังอาศัยอยู่ใน
ชมุชนยงัได้รับความกดดนัจากคนกลุ่มแรกท่ีย้ายออกไปอยู่ท่ีบ้านอ่ิมใจซึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้รับ
การดูแลเป็นอย่างดีจากทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 108 ความกดดัน
ดงักล่าวส่งผลให้ในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 นายธวชัชยั วรมหาคณุ และนายพรเทพ บรูณบรีุ
                                                           

 106 พีระพล เหมรัตน์.  (2561, 15 พฤศจิกายน). สมัภาษณ์โดย เครือมาศ มารอด ที่ บ้านอิ่มใจ 
ส านกังานการประปา แม้นศรี. อ้างใน เครือมาศ มารอด; และ ศิริพร ดาบเพชร. (2563). การเปลีย่นแปลงการใช้
พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬ พ.ศ. 2502-2561. การประชมุวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ที ่13 วนัที ่25-26 
มีนาคม 2563 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1180. 
 107 แหล่งเดิม. 
 108 ประชาไท. (2561). มหากาพย์ปอ้มมหากาฬ (2): ‘คนยา้ย’ เล่าแรงกดดนัจาก กทม. ชมุชน ปาก
ทอ้งและความมัน่คงทางทีอ่ยู่. (ออนไลน์). 
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เดช ผู้น าชมุชนและชาวบ้านประมาณ 7 - 8 ครัวเรือน ซึง่เป็นคนกลุม่สดุท้ายท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนได้
ย้ายออกจากชมุชนปอ้มมหากาฬเพ่ือไปขอเชา่บ้านอยูใ่นชมุชนกลัยาณมิตร ซึ่งเป็นชมุชนเครือขา่ย
การต่อสู้ เพ่ือยุติการไล่รือ้ของหน่วยงานภาครัฐ ตัง้อยู่ท่ีสหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่คงกัลยาณมิตร 
จ ากดั เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  
 ก่อนการรือ้ย้ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬของชาวบ้านกลุ่มสุดท้ายเพียง 3 วัน 
ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดงาน  “อ าลามหากาฬ” ขึน้ในวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2561 เพ่ือร าลึกถึง
ช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ เพ่ือปกป้องชุมชนและขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนช่วยเหลือชุมชนป้อม
มหากาฬมาโดยตลอด บรรยากาศในชมุชนปอ้มมหากาฬมีผู้ทยอยเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจ านวน
มาก ประกอบด้วย ชาวบ้านท่ีเคยอาศยัอยู่ในชุมชน อาจารย์จากมหาวิทยาลยัต่างๆ นักวิชาการ 
และนักสิทธิมนุษยชน เช่น นางสุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน  นางปองขวัญ ลาซูส 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที ผู้ บริหารหอ
ศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยนายธวชัชยั วรมหาคณุ อดีตประธานชมุชนปอ้ม
มหากาฬ กลา่วถึงจดุประสงค์ในการจดังานครัง้นีว้า่ 
 “ชาวชุมชนป้อมมหากาฬจัดงานวนันี้เพือ่ร าลึกอดีต 25 ปีเต็มที่ต่อสู้ ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 26 
เราได้รับการสนับสนุนจากผู้สื่อข่าวที่น าเสนอเร่ืองราวให้เรียนรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
นกัวิชาการซ่ึงไม่สามารถกล่าวได้หมด ใจจริงอยากจากไปแบบเงียบๆ แต่ท าไม่ได้ เพราะมีคนที่
เคารพ มีพีน่้องภาคประชาสงัคม มีคนที่แบ่งปันให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็ง มีพีน่้องสื่อที่ตนอยาก
บอกว่าอย่าท้ิงเรา” 109 
 กรุงเทพมหานครได้ท าการปรับปรุงพืน้ท่ีป้อมมหากาฬเป็นสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร และจัดพิธีเปิด “สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ” อย่างเป็นทางการในวันท่ี 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. โดย พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้ท าพิธีเปิดและน าชมสวนสาธารณะ และชมนิทรรศการพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณอาคาร
พระยาญาณประกาศ นอกจากนีย้งักล่าวถึงความคืบหน้าการปรับพืน้ท่ีบริเวณป้อมมหากาฬผ่าน
เฟสบุ๊ค (Facebook) สว่นตวัวา่  
 “ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วส าหรับพืน้ที่ภายในป้อมมหากาฬ และพร้อมเปิดเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว ตอนนี้พื้นที่ภายในป้อมฯ 
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ทัง้โล่ง เขียว ร่มร่ืน สวยงาม และดูปลอดภยั มองจากมุมไหนเราก็จะได้

                                                           

 109 ประชาไท. (2561). ชมุชนป้อมมหากาฬจดังานอ าลา ยติุมหากาพย์ 25 ปี ยา้ย 25 เม.ย. นี.้ 
(ออนไลน์). 
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เห็นความสง่างามของป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองซ่ึงเป็นโบราณสถานส าคญัของชาติไดช้ดัเจน
ข้ึน และอ่ิมเอมมากข้ึนครับ กทม.ตัง้ใจจะท าพืน้ที่ตรงนีใ้หเ้ป็นที่ศึกษาหาความรู้ทางประวติัศาสตร์ 
เป็นพืน้ทีน่นัทนาการ เป็นพืน้ที่จดักิจกรรมทางวฒันธรรม และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของเกาะรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกบัพืน้ทีบ่ริเวณปอ้มพระสเุมรุ และสวนสนัติชยัปราการริมฝั่งแม่น ้า
เจ้าพระยาทีพี่น่อ้งประชาชนไดใ้ช้ประโยชน์ในปัจจุบนั” 110 
 กล่าวโดยสรุป กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการจัดสร้าง
สวนสาธารณะปอ้มมหากาฬได้พยายามเข้าใช้พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬอย่างตอ่เน่ือง ถึงแม้ว่าจะ
มีการหารือและท าความตกลงกนัอยูห่ลายครัง้ แตท้่ายท่ีสดุกรุงเทพมหานครยงัยืนยนัท่ีจะจดัสร้าง
สวนสาธารณะโดยไล่รือ้ชมุชนออกจากพืน้ท่ี ประกอบกบัการตอ่สู้ของชาวบ้านท่ีด าเนินมากวา่ 26 
ปี ได้สิน้สุดลง เน่ืองจากปัจจัยความแตกแยกทางความคิดภายในชุมชนซึ่งน าไปสู่การแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 2 กลุ่ม ท่ีมีแนวทางในการต่อสู้กับภาครัฐท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ชาวบ้านกลุ่มแรกท่ีน า
โดยนายพีระพล เหมรัตน์ มีแนวทางการต่อสู้ ท่ีเน้นการประนีประนอมกับกรุงเทพมหานคร โดย
เสนอว่าจะยินยอมออกจากพืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬ แตมี่ข้อเรียกร้องด้านท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวและ
บ้านท่ีจะสร้างใหม่ในอนาคต ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้ท าตามข้อเรียกร้องดงักล่าว โดยการ
จดัหาท่ีอยูช่ัว่คราวให้ท่ีบ้านอ่ิมใจ ส านกังานประปาสาขาแม้นศรีและจดัหาบ้านใหมใ่นอนาคตให้ท่ี
เกียกกาย ส่วนชาวบ้านอีกกลุ่มท่ีน าโดยนายธวชัชัย วรมหาคณุ และนายพรเทพ บูรณบุรีเดช มี
แนวทางในการตอ่สู้กบักรุงเทพมหานครอย่างถึงท่ีสดุ โดยชาวบ้านกลุม่นีมี้ความเช่ือวา่จะสามารถ
ตอ่สู้กบักรุงเทพมหานครจนประสบความส าเร็จได้โดยไม่ต้องย้ายออกจากชมุชน ด้วยแนวทางการ
ตอ่สู้ ท่ีแตกตา่งกนั ประกอบกบัปัจจยัท่ีเกิดจากความกดดนัจากภายนอกซึ่งภาครัฐได้ส่งเจ้าหน้าท่ี
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในของกรุงเทพมหานคร มาควบคมุดแูลชมุชนอย่างใกล้ชิด 
ด้วยเหตนีุส้่งผลให้ชาวบ้านกลุ่มสุดท้ายยินยอมออกจากชุมชนป้อมมหากาฬในท่ีสุด การรือ้ย้าย
ออกจากชุมชนได้ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางด้านจิตใจ วิถีชีวิตชุมชน และอาชีพ นอกจากนี ้
ชาวบ้านยงัต้องปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ด้วยจิตใจท่ีเข้มแข็งตอ่ไป 
 
3.4 สรุป 
 การใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬเร่ิมเกิดความเปล่ียนแปลงใน พ.ศ. 2502 เม่ือจอม
พลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ต้องการเข้าใช้พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬเพ่ือจดัสร้างสวนสาธารณะและอนรัุกษ์

                                                           

 110 อศัวิน ขวญัเมือง. (2561). อ้างใน เวิร์คพอยท์นวิส์. (2561). กทม.เปิด “สวนสาธารณะป้อม
มหากาฬ” อย่างเป็นทางการวนันี.้ (ออนไลน์). 
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โบราณสถานป้อมมหากาฬ โดยมีปัจจัยทางด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและการวางผังเมือง
ในช่วงทศวรรษ 2500 มาสนับสนุน ได้แก่ แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
แบบมุ่งเน้นความส าคญัของสถาบนัมหากษัตริย์ กางวางผงัเมืองรวมเพ่ือแก้ไขชมุชนแออดัในเกาะ
รัตนโกสินทร์ และการอนุรักษ์โบราณสถานเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  โดยรัฐบาลมี
ความประสงค์ท่ีจะเปิดมุมมองโบราณปอ้มมหากาฬและโบราณสถานใกล้เคียงพร้อมกบัจดัสร้าง
สวนสาธารณะเพ่ือการพกัผ่อนและประโยชน์ด้านการท่องเท่ียวซึ่งท ารายได้เป็นจ านวนมาก โดย
รัฐบาลได้พยายามเข้าใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬผ่านการจดัท าโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 
2525 การออกพระราชบัญญัติเวนคืนท่ีดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งสร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ
กรุงเทพมหานคร หนว่ยงานหลกัท่ีดแูลรับผิดชอบโครงการฯ  
 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชุมชนป้อมมหากาฬแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่าง
ต่อเน่ืองของกรุงเทพมหานครในการเข้าใช้พืน้ท่ีชุมชนเพ่ือจัดสร้างสวนสาธารณะ เช่น การ
ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดซือ้ท่ีดินอยู่หลายครัง้นับตัง้แต่ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2515 และ 
และ พ.ศ. 2530 การออกพระราชบญัญัติเวนคืนท่ีดิน พ.ศ. 2535 การจดัท าแผนแม่บทการอนรัุกษ์
และพฒันาปอ้มมหากาฬและก าแพงเมือง พ.ศ. 2537 เป็นต้น ในขณะเดียวกนัเหตกุารณ์ตา่งๆ ได้
แสดงถึงพลังของชาวบ้านท่ีได้ลุกขึน้ต่อสู้ เพ่ือปกป้องพืน้ท่ีบ้านของตน เช่น  การยืนเร่ืองต่อศาล
ปกครองกลางใน พ.ศ. 2546 การร่วมมือกับนกัวิชาการเพ่ืออนุรักษ์บ้านไม้โบราณในชุมชน และ
การปรับตวัเพ่ืออยูร่่วมกบัสวนสาธารณะ เป็นต้น 
 ท้ายท่ีสุดแล้ว ความขัดแย้งในชุมชนประกอบกับความเหน่ือยล้าจากการต่อสู้ ของ
ชาวบ้านถือเป็นสาเหตหุลักท่ีท าให้การการต่อสู้สิน้สุดลง ชาวบ้านบางส่วนยินยอมย้ายออกจาก
ชุมชน ตามมาด้วยการล่มสลายของชุมชนป้อมมหากาฬอย่างสมบูรณ์เม่ือชาวบ้านกลุ่มสุดท้าย
ย้ายออกจากชุมชน ใน พ.ศ. 2561  ถือเป็นจุดสิน้สุดการใช้พืน้ท่ีของชุมชนเพ่ือการอยู่อาศยัท่ีมี
ความเป็นมาสืบเน่ืองตัง้แตส่มยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเร่ิมต้นการใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะเพื่อ
สาธารณะประโยชน์อยา่งแท้จริง 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลกระทบที่เกดิขึน้กับชุมชนป้อมมหากาฬจากการถูกไล่รือ้ 

 

 แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานและจดัสร้างสวนสาธารณะบนพืน้ท่ีชุมชนปอ้มมหากาฬ 
แม้ว่าจะสามารถเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้กับเมืองและตัง้เป้าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเพิ่ม
มลูคา่ทางเศรษฐกิจ แตก่ารเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีนีส้ง่ผลกระทบตอ่ชมุชนปอ้มหากาฬอยา่งมาก 
โดยผลกระทบท่ีตามมาหลังจากการไล่รือ้ชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพืน้ท่ี การไล่รือ้
ชมุชนปอ้มมหากาฬท าให้เกิดการสญูเสียพืน้ท่ีชมุชนโบราณของกรุงรัตนโกสินทร์ บ้านไม้โบราณท่ี
สวยงามและทรงคณุคา่ทัง้ในทางสถาปัตยกรรมและประวตัิศาสตร์ชมุชนของกรุงเทพฯ ถกูรือ้ถอน
ออกไป ด้านวิถีชีวิต คือ การต้องย้ายจากถ่ินท่ีอยู่เดิมและต้องปรับตวัเข้ากับท่ีอยู่ใหม่และวิถีชีวิต
แบบใหม่ และการสูญเสียอาชีพดัง้เดิมท่ีเต็มไปด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น รูปปัน้พ่อแก่ฤาษี กรง
นกเขา และหลอมทอง เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัส่งผลกระทบต่อผู้คน คือการสูญเสียความสมัพนัธ์
ระหว่างคนในชุมชน ความคิดเห็นท่ีแตกต่างในการต่อสู้ เพ่ือการคงอยู่ของชุมชนท าให้เกิดความ
ขดัแย้งกัน การต่อสู้ ท่ียาวนานท าให้ชาวบ้านรู้สึกจิตใจอ่อนล้าและการย้ายท่ีอยู่ท าให้เกิดความ
ยากล าบากพอสมควรในการเร่ิมต้นชีวิตใหม่ แต่ปัจจุบันชาวบ้านสามารถ เผชิญหน้ากับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วพร้อมกบัปรับตวัเพ่ือด าเนินชีวิตตอ่ไปอยา่งเข้มแข็ง  
 
4.1 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับชุมชนป้อมมหากาฬจากการถูกไล่รือ้  

 4.1.1 ด้านพืน้ที่  
 ผลกระทบแรกท่ีเกิดขึน้ คือ การเปล่ียนแปลงการใช้พื น้ ท่ี  จากท่ีอยู่อาศัยเป็น
สวนสาธารณะ ชุมชนป้อมมหากาฬ เดิมมีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 4 ไร่ 300 ตารางวา ใน พ.ศ. 
2559 มีบ้านเรือนทัง้หมด 64 หลัง ประชากรประมาณ 300 คน ชุมชนแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมมีข้าราชบริพารมาสร้างบ้านเรือนพักอาศยัอยู่
บริเวณนอกก าแพงพระนคร โดยพืน้ท่ีดังกล่าวมีความเป็นมาความสืบเน่ืองมาตัง้แต่สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น จนกระทั่งในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐบาลมีแนวคิดจะจัดสร้าง
สวนสาธารณะพร้อมกบัเร่ิมด าเนินการจดัซือ้ท่ีดินภายในชมุชน ถือเป็นจดุเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลง
จากพืน้ท่ีชมุชนโบราณสมยัต้นรัตนโกสินทร์สูพื่น้ท่ีสวนสาธารณะและแหล่งทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวได้เข้ามาช่ืนชมความสวยงามของเมืองนบัแตน่ัน้เป็นต้นมา  
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 การเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีของชมุชนป้อมมหากาฬ เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองตามบริบท
ทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน่ ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พืน้ท่ีชมุชนเกิดการขยายตวัเน่ืองจากตัง้อยูใ่กล้
กบัเจดีย์ภูเขาทอง วดัสระเกศ ซึ่งเป็นศนูย์กลางของพระนครในขณะนัน้ ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 5 
พืน้ท่ีชุมชนถูกปิดล้อมด้วยก าแพง คลอง และถนน เน่ืองจากมีการตดัถนนราชด าเนินผ่านพืน้ท่ี
ชมุชนส่งผลให้พืน้ท่ีชมุชนไม่ได้ตัง้อยู่ชานพระนครอีกตอ่ไป การเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีดงักล่าวยงั
คงไว้ซึ่งการมีตวัตนของชมุชน แต่ตอ่มารัฐบาลสมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ มีแนวคิดจะจดัสร้าง
สวนสาธารณะบนพืน้ท่ีชมุชน จนกระทัง่ด าเนินการส าเร็จโดยกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2561 พืน้ท่ี
ท่ีเคยเป็นท่ีตัง้ของชุมชนป้อมมหากาฬมาตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถูกน าไปจัดสร้าง
สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้บ้านเรือนของชาวบ้านท่ีมีอายุเก่าแก่
สืบเน่ืองมาตัง้แตก่่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึง่ควรแก่การอนรัุกษ์ไว้ถกูรือ้ถอนออกไป  
 พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬเคยเป็นชมุชนชานพระนครมาจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 ก่อนท่ี
บ้านเมืองจะขยายตวัออกไปตามแนวถนนท่ีตดัใหม่และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ความเก่าแก่
ของชุมชนท าให้ชุมชนป้อมมหากาฬมีวัฒนธรรมท่ีโดนเด่นในหลายด้าน ทัง้ด้านวิถีชีวิต 
ศิลปวฒันธรรม และด้านสถาปัตยกรรมอนัทรงคณุค่า ดงัปรากฏบ้านไม้โบราณจ านวนหลายหลงั
อนัแสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ีเก่าแก่ของชุมชน ซึ่งก่อนการรือ้ถอนบ้านไม้โบราณใน
ชมุชนปอ้มมหากาฬได้มีการจ าแนกบ้านไม้โบราณโดยใช้วิธีการเก็บข้อมลูจริงในพืน้ท่ี มีการส ารวจ
รังวัด คือ การศึกษาสถาปัตยกรรมพื น้ ถ่ินเรียกว่า  VERNADOC (Vernacular Architecture 
Documentation) โดยมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว อาจารย์ประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ ก่อตัง้ค่าย  MAHAKAN VERNADOC ท่ี มี
เป้าหมายในการอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเก่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมีลักษณะเป็นกลุ่ม
อาสาสมคัร ซึ่งมีทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ ลงพืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬเป็นเวลา 2 สปัดาห์ จาก
การส ารวจพบว่าบ้านไม้โบราณในชุมชนป้อมมหากาฬมีคุณค่าทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ประวัติศาสตร์  
โบราณคดี สถาปัตยกรรมและผังเมือง สังคมและวิถีชีวิต และด้านวิชาการ มีจ านวน 24 หลัง 
ประกอบด้วย  

- บ้านไม้โบราณเรือนไทยเดิมใต้ถุนสูง สร้างขึน้สมัยก่อนรัชกาลท่ี 5 จ านวน 2 หลงั 
ได้แก่ บ้านเลขท่ี 97 และเลขท่ี 99  

- บ้านไม้โบราณเรือนไทยอิทธิพลตะวันตก สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 
7 จ านวน 14 หลงั ได้แก่ บ้านเลขท่ี 75  เลขท่ี 89 เลขท่ี 91 เลขท่ี 93 เลขท่ี 95 เลขท่ี 109 
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เลขท่ี 111 เลขท่ี 119 เลขท่ี 121 เลขท่ี 123 เลขท่ี 125 เลขท่ี 127 เลขท่ี 127/1 และเลขท่ี 
129 

- บ้านคร่ึงปูนคร่ึงไม้ร่วมสมัย สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 9 จ านวน 8 หลงัคาเรือน ได้แก่ 
บ้านเลขท่ี 63 เลขท่ี107 เลขท่ี 107/4 เลขท่ี 107/3 เลขท่ี 113 เลขท่ี 155 เลขท่ี 157 และ
เลขท่ี 179111  
 

 

ภาพประกอบ 6 บ้านเลขท่ี 97 บ้านไม้โบราณเรือนไทยเดิมใต้ถนุสงู สมยัก่อนรัชกาลท่ี 5 

ท่ีมา : ณฐัดนยั ใหมซ้่อน. (2560). MAHAKAN VERNADOC จากเส้นสายสูเ่ปา้หมาย  
อนรัุกษ์บ้านเก่า ‘ปอ้มมหากาฬ’. (ออนไลน์). 

 

                                                           

 
111 ณฐัดนยั ใหมซ้่อน. (2560). MAHAKAN VERNADOC จากเสน้สายสู่เป้าหมาย อนรุกัษ์บา้นเก่า 

‘ป้อมมหากาฬ’. (ออนไลน์).  
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ภาพประกอบ 7 บ้านเลขท่ี 125 บ้านไม้โบราณเรือไทยอิทธิพลตะวนัตก สมยัรัชกาลท่ี 5 - 7 

ท่ีมา : ณฐัดนยั ใหมซ้่อน. (2560). MAHAKAN VERNADOC จากเสน้สายสู่เปา้หมาย  
อนรุักษ์บา้นเก่า ‘ป้อมมหากาฬ’. (ออนไลน์). 

 
 ในระยะแรกมีการจัดประชุมเพ่ือหาข้อตกลงในการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณ โดยท่ี
ประชมุมีมติให้อนรัุกษ์บ้านในชมุชนไว้จ านวน 18 หลงั แตภ่ายหลงันายยทุธพนัธุ์ มีชยั เลขานกุาร
ผู้ ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ระบุว่าไม่สามารถเก็บบ้านไว้ได้ทุกหลัง โดยกรุงเทพมหานครจะ
ก าหนดให้บ้านจ านวนหนึ่งเป็นบ้านท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้ในพืน้ท่ีแต่ส่วนท่ีเหลือต้องรือ้ถอน ส่วน
ชาวบ้านต้องย้ายออกจากพืน้ ท่ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ข้อก าหนดดังกล่าวได้ท าให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในชมุชนท่ีร่วมกนัตอ่สู้มาอยา่งยาวนานเร่ิมสัน่คลอนและเกิดการแบง่แยก
เป็นสองกลุ่มในท่ีสุด112 เน่ืองจากชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจผลการตัดสินท่ีกรุงเทพมหานครจะ
เลือกอนุรักษ์บ้านไม้โบราณเพียงบางส่วนไว้ในชมุชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสาเหตท่ีุท าให้การต่อสู้ เพ่ือ
ปกป้องชมุชนป้อมมหากาฬท่ีด าเนินมายาวนานถึง 25 ปีสิน้สุดลง ภายหลงัชาวบ้านจึงหนัมาให้
ความร่วมมือกบัทางกรุงเทพมหานครและยินยอมท่ีจะออกจากพืน้ท่ี ท าให้ท้ายท่ีสุดแล้ว แนวคิด
การอนุรักษ์บ้านไม้โบราณในพืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬไม่ประสบความส าเร็จ ชาวบ้านบางส่วน
ไม่ให้เห็นด้วยกับผลการตัดสินดังกล่าว บ้านไม้ทัง้หมดจึงถูกรือ้ถอนออกไปและจัดสร้างเป็น
สวนสาธารณะปอ้มมหากาฬ  

                                                           

 112 ประชาไท. (2561). อ าลาชมุชนป้อมมหากาฬ: ชมุชนเก่าแก่ดีเกินไปในยคุทีแ่ต่งชดุไทยก็ฟินแลว้.  
(ออนไลน์).   
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 การรือ้ถอนบ้านไม้โบราณในชมุชนปอ้มมหากาฬด าเนินไปอย่างตอ่เน่ือง เร่ิมจากการ
รือ้ถอนบ้านเลขท่ี 99 ซึ่งสร้างขึน้ก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 บ้านหลงันีเ้ป็นของนางอุไรวลัย์ อึง้ภากรณ์ 
ตัง้อยู่กลางลานชุมชน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน เป็นพืน้ท่ีกิจกรรมและจุดศูนย์กลางของ
ชุมชน อีกทัง้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท่ีชาวบ้านร่วมกันจดัท าขึน้ด้วย โดยวนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 10.00 เจ้าหน้าท่ีพร้อมด้วยชาวบ้านพร้อมใจกันเข้ารือ้บ้านเลขท่ี 99113 
ในชุมชนป้อมมหากาฬ โดยนางจนัทร์ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นผู้พกัอาศยัท่ีอยู่ภายในบ้านหลังนี ้ได้
กลา่ววา่  
 “อยู่บ้านหลงันีม้าเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ก็รู้สึกใจหายทีว่นันีจ้ะต้องมาร้ือบ้านที่เคย
อาศยัอยู่ แต่เพือ่ส่วนรวม และจะมอบพืน้ทีบ่ริเวณปอ้มมหากาฬนี้ ใหท้ าเป็นสถานทีส่าธารณะเพือ่
ประโยชน์ของทุกคน และก็ยินยอมโดยไม่มีใครมาบงัคบัในการร้ือถอนบ้านในครั้งนี้ …การต่อสู้
ของพวกเรามันใกล้จะถึงจุดส้ินสุดแล้ว ท าไมพวกเราไม่ท าความดีเพื่อประเทศชาติและเพื่อ
สาธารณะของประเทศบา้ง การที่ยา้ยตวัเองออกจากในพืน้ทีป่้อมมหากาฬ ไดร้ับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) จัดการหา
สถานทีพ่กัใหใ้หม่เป็นอย่างดี รู้สึกสบายใจทีว่นันีไ้ดท้ าอะไรเพือ่แผ่นดินนีบ้า้ง”114  
 

 

ภาพประกอบ 8 บ้านเลขท่ี 99 ในชมุชนปอ้มมหากาฬ ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีและชาวบ้านก าลงัรือ้ถอน 

ท่ีมา : เวิร์คพอยท์ นิวส์. (2561). ร้ือแลว้บ้านเลขที ่99 ‘แลนด์มาร์ก’ ชมุชนปอ้มมหากาฬ.  
(ออนไลน์). 

                                                           

 
113 เวิร์คพอยท์ นิวส์. (2561). ร้ือแลว้บา้นเลขที ่99 ‘แลนด์มาร์ก’ ชมุชนป้อมมหากาฬ. (ออนไลน์). 

 114 จนัทร์ (นามสมมตุ). (2561, 8 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย ไทยแลนด์ รีพอร์ท. อ้างใน ไทยแลนด์  
รีพอร์ท. (2561). เจ้าของบา้นเต็มใจร้ือถอนบา้นเลขที่ 99 ภายในชมุชนป้อมมหากาฬ เพือ่คืนพืน้ทีใ่หก้บัคน
กรุงเทพมหานคร. (ออนไลน์).  
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 นอกจากบ้านไม้โบราณเลขท่ี 99 แล้ว ยังมีบ้านไม้โบราณอีกหลายหลังท่ีมีความ
เป็นมาอยู่คู่กบัชมุชนป้อมมหากาฬได้ถูกรือ้ถอนออกจากพืน้ท่ี เช่น บ้านเลขท่ี 97 ซึ่งเจ้าของบ้าน
คนแรกคือ หม่ืนศกัดิแ์สนยากร ลกัษณะโดยรวมเป็นบ้านทรงไทยหลงัคาทรงสงู และยกใต้ถนุสงูใน
แบบฉบบัมาตรฐานของเรือนไทยเดิมแบบภาคกลางท่ีพบมากในอดีต ก่อสร้างด้วยไม้ทัง้หลงั หน้า
จัว่ท าเป็นแบบท่ีเรียกว่า จัว่ใบปรือ ฝาเป็นฝาลูกฟักทัง้หมด และจากการส ารวจโดยรอบอาคารก็
พบว่าเรือนไทยหลงันีเ้ป็นเรือนไทยท่ีมีสดัส่วนสวยงามหลงัหนึ่ง อีกหลงัคือบ้านเลขท่ี 123 ซึ่งเป็น
ภาพสะท้อนอย่างดีของบ้านเรือนท่ีสร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ต่อเน่ืองมาจนถึงรัชกาลท่ี 6 บ้าน
หลงันีเ้ป็นบ้านไม้ 2 ชัน้หลงัคาทรงจัว่ มุมหลงัคาไม่สูงชนัเท่าเรือนทรงไทยแบบหลงัแรก ชายคาก็
ไม่ย่ืนออกมายาวมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอก ตลอดจนรายละเอียดบางส่วน 
แสดงให้เห็นว่าเป็นบ้านท่ีปลูกขึน้ในแบบท่ีได้รับอิทธิพลตะวนัตกในสมยัรัชกาลท่ี 5115 ซึ่งการรือ้
ถอนบ้านไม้โบราณออกจากพืน้ท่ีชมุชนป้อมมหากาฬ  ถือเป็นการเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีจากการ
เป็นชุมชนชานพระนครท่ีมีความเป็นมาสืบเน่ืองมาตัง้แต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มาเป็น
สวนสาธารณะแห่งใหม่ ท่ีมีพืน้ท่ีสีเขียวเป็นบริเวณกว้างเพ่ือเปิดให้ประชาชนทัว่ไปเข้ามาใช้บริการ 
ทัง้นี ้ยงัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามา
เท่ียวชมความสวยงามของเมืองอีกด้วย  
 สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ 
 หลังจากการไล่รือ้ชุมชนท่ีด าเนินการต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 26 ปี ได้สิน้สุดลงใน  
พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องจึงได้ด าเนินการตามแผนแม่บทเพ่ือ
การอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของชมุชนปอ้มมหากาฬให้เป็น
สวนสาธารณะส าหรับการพักผ่อนของนักท่องเท่ียวภายในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยในวันท่ี 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง ผู้ ว่ากรุงเทพมหานครได้เดินทาง
มาเปิดสวนสาธารณะป้อมมหากาฬอย่างเป็นทางการ พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับผู้ ส่ือข่าวโดยให้
เหตผุลในเร่ืองการอนรัุกษ์โบราณสถานปอ้มมหากาฬและการจดัสร้างสวนสาธารณะ วา่ 
 “…ทีต่้องการอนรุักษ์ตรงนี้ เพราะ 14 ป้อม เหลือเพียง 2 ป้อม คือป้อมมหากาฬและป้อม
พระสเุมรุ เด็กๆ รุ่นหลงัจะได้รู้และเห็นชดัเจนทีส่ดุว่าที่นี่เป็นป้อม มีก าแพงเมือง มีช่องส าหรับวาง
อาวธุปืนใหญ่ ความชดัเจนมนัอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนัน้ถา้เราอนรัุกษ์ตรงนีไ้วไ้ดม้นัก็จะสวยงาม ต้อง
ขอขอบคุณชาวชุมชนป้อมมหากาฬ ผู้ที่เคยปกป้องและหวงแหนพื้นที่นี้ไว้ เราจะคงไว้ทุกอย่าง 
โดยจะจดัท าเป็นที่ศึกษาต่างๆ ต่อไปอาคารพระยาญาณประกาศทีอ่ยู่บริเวณหลงัปอ้มฯ จะท าเป็น

                                                           

 115 ศนูย์ข้อมลูเกาะรัตนโกสนิทร์. (2563). ชมุชนป้อมมหากาฬ. (ออนไลน์). 
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อาคารที่บอกประวติัตัง้แต่ย้ายจากกรุงธนบุรีมากรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็นอย่างไร ให้คนเข้ามาดูมา
ชม และมาเดินออกก าลังกายและศึกษาหาความรู้ นอกจากสวนสาธารณะแห่งนี้จะสวยงามแล้ว 
ยงัมีความปลอดภยั เนื่องจากมีแสงไฟส่องสว่างตลอด และหลงัจาก 3 ทุ่มแล้ว เราจะไม่อนญุาต
ใหค้นเข้ามา มีเวรยามเฝา้ตลอด 24 ชัว่โมง ในอนาคตจะติดกลอ้งวงจรปิดทัง้หมด…”116 
 สวนสาธารณะป้อมมหากาฬมีพืน้ท่ีทัง้หมด 4 ไร่ 3 งาน 59.35 ตารางวา รูปแบบของการ
ปรับปรุงภมูิทศัน์พืน้ท่ีบริเวณปอ้มมหากาฬมีจดุประสงค์เพ่ือเปิดมมุมองด้านโบราณสถานประเภท
ปอ้มและก าแพงให้โดดเดน่สง่างาม ขณะท่ีสภาพแวดล้อมโดยรอบจะเป็นพืน้ท่ีเพ่ือพกัผ่อนหย่อน
ใจและศกึษาหาความรู้ทางประวตัิศาสตร์117 โดยส่วนประกอบท่ีส าคญัในพืน้ท่ีสวนสาธารณะปอ้ม
มหากาฬมีอยู ่4 สว่น ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 บริเวณสวนหย่อมและทางเดิน บริเวณดงักล่าวได้รับการออกแบบให้เป็นพืน้ท่ีสี
เขียวส าหรับรองรับการประกอบกิจกรรมของประชาชน เชน่ นัง่เล่น แอโรบกิ และโยคะ เป็นต้น โดย
การปพืูน้หญ้าเต็มบริเวณและมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มร่ืน ซึ่งต้นไม้ดงักล่าวเป็นต้นไม้โบราณท่ีอยู่คู่
กับพืน้ท่ีบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ ปัจจุบันท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี มีจ านวนทัง้หมด 18 ต้น 
นอกจากนีย้ังมีโต๊ะและเก้าอีจ้ัดเตรียมไว้ส าหรับให้ประชาชนนั่งเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่ง
สวนหย่อมท่ีจัดขึน้นีจ้ะสลับกับทางเดินเท้าพืน้คอนกรีตสีด า พืน้ท่ีส่วนนีมี้จุดประสงค์เพ่ือ ให้
ประชาชนเข้ามาเดนิออกก าลงักายและป่ันจกัรยานรอบบริเวณสวนสาธารณะได้อย่างสะดวก 
 ส่วนท่ี 2 ป้ายแสดงประวัติชุมชนป้อมมหากาฬ ป้ายดังกล่าวตัง้อยู่บริเวณสวนหย่อม  
ด้านตะวันออกของป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีเคยเป็นท่ีตัง้ของชุมชนป้อมมหากาฬ ป้าย
ดงักลา่วมีจ านวนทัง้หมด 4 ปา้ย แสดงประวตัิความเป็นมาและเอกลกัษณ์ของชมุชนปอ้มมหากาฬ 
ได้แก่ ตรอกถ่าน เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณป้อมมหากาฬริมคลองโอ่งอ่าง เคยเป็นท่าเรือท่ีมีเรือหัว
เดียวจากหัวเมืองภาคกลางขนถ่านมาค้าขายบริเวณนี ้ตรอกนกเขา ชุมชนป้อมมหากาฬมีงาน
หัตถศิลป์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากนั่นคือการท ากรงนกเขา 
ตรอกพระยาเพชรปาณี (ตรอกลิเก) ชุมชนป้อมมหากาฬเคยเป็นท่ีตัง้ของวิกลิเกของพระยา
เพชรปาณี (ตรี) ท่ีถือได้ว่าเป็นต้นก าเนิดลิเกในสมยัรัตนโกสินทร์ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ตัง้อยู่ใน
วดัสระเกศซึ่งเป็นวดัท่ีส าคญัท่ีตัง้อยู่ใกล้กับชุมชนทางทิศตะวนัออก ซึ่งพืน้ท่ีสวนสาธารณะป้อม

                                                           

 116 อศัวิน ขวญัเมือง. (2561, 24 กรกฎาคม). สมัภาษณ์โดย ส านกัขา่วพีพีทีวี.  อ้างใน พีพีทีวี. (2561). 
“ป้อมมหากาฬ” สวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านพระนคร. (ออนไลน์). 
 117 แหล่งเดิม. 
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มหากาฬเป็นจุดท่ีเม่ือมองไปยังเจดีย์ภูเขาทองแล้วจะสวยงามมาก นอกจากนี ้การจดังานภูเขา
ทองในสมยัรัชกาลท่ี 4 ยงัสง่ผลให้ชมุชนปอ้มมหากาฬขยายตวัคกึคกัอีกด้วย 
 ส่วนท่ี 3 อาคารพระยาญาณประกาศ เป็นอาคารเก่าแก่มีลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียวท่ี
ได้รับอิทธิการสร้างมาจากตะวนัตกสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ปัจจบุนัอาคารหลงันีอ้ยู่ในระหว่าง
การพิจารณาเลือกกรรมวิธีการบูรณะจากกรมศิลปากร ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะจัดท าเป็น
พิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กเพื่อให้ประชาชนเข้ามาศกึษาหาความรู้ 
 ส่วนท่ี 4 แนวก าแพงเมืองและป้อมมหากาฬ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบนัตวัก าแพงเมืองและป้อมมหากาฬได้รับการบูรณะจาก
กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว มีการขุดรากก าแพงและทาสีก าแพงใหม่เพ่ือให้สวยงาม พร้อมกับ
ประดบัไฟตกแตง่ให้โดดเดน่ในยามค ่าคืน  
 กรุงเทพมหานครมีความคาดหวังว่าสวนสวนสาธารณะป้อมมหากาฬจะเป็นสถานท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมี
การจัดระบบเร่ืองความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ ทัง้การจัดเวรยามดูแลรักษาความ
ปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง การตดิตัง้ไฟฟ้าเพ่ือสอ่งสวา่งในยามค ่าคืน และมีบริการห้องน า้ชัว่คราว 
สวนสาธารณะปอ้มมหากาฬเปิดให้บริการทกุวนั ตัง้แต ่05:00 – 21:00 น. ปัจจบุนัมีผู้คนเข้ามาใช้
บริการสวนสาธารณะปอ้มมหากาฬอย่างตอ่เน่ือง กลุ่มผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางผ่านไปมา เน่ืองจากพืน้ท่ีสวนสาธารณะตัง้อยู่ใกล้กบัสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั เช่น วดัสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร (ภเูขาทอง) วดัราชนดัดารามวรวิหาร ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร์ และถนน
ราชด าเนินกลาง ท าให้นกัท่องเท่ียวแวะเข้ามาเท่ียวชมสวนสาธารณะเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้
ยงัมีชาวบ้านท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการ กลุ่มผู้ ใช้บริการมีตัง้แต่เด็กนักเรียนไปจนถึง
ผู้สงูอาย ุโดยเฉพาะคนวยัท างานท่ีมกัจะแวะเข้ามาเดนิเล่นภายในสวนสาธารณะก่อนและหลงัเลิก
งาน กิจกรรมท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ได้แก่ ป่ันจกัรยาน เดิน และวิ่งออกก าลงักาย ส่วนวัน-
เวลาท่ีคนเข้ามาใช้บริการมากท่ีสดุคือวนัอาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ช่วงเวลาเย็นตัง้แต ่17:00 
น. เป็นต้นไป118  
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ท่ีเก่ียวกบัการจดัสร้างสวนสาธารณะปอ้มมหากาฬ 
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนการจัดสร้างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ และ หลังการจัดสร้าง
สวนสาธารณะปอ้มมหากาฬ  ก่อนการจดัสร้างสวนสาธารณะปอ้มมหากาฬได้มีการส ารวจความ

                                                           

 118 ผู้ดแูลสวนสาธารณะปอ้มมหากาฬ. (2561, 3 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย เครือมาศ มารอด ที่ 
สวนสาธารณะปอ้มมหากาฬ. 
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คิดเห็นของชาวชุมชนต่างๆ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตพระนคร แขวงบวรนิเวศ แขวงส าราญราษฎร์ และ
แขวงบ้านบาตร เขตปอ้มปราบศตัรูพ่าย จ านวน 384 ราย119 เก่ียวกบัการอนรัุกษ์โบราณสถานและ
จดัสร้างสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ โดยผู้คนส่วนใหญ่ท่ีอยู่อาศยัในบริเวณเขตพระนคร ต่างมี
ความคิดเห็นตรงกันว่า ป้อมมหากาฬเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ซึ่งสวยงามและเก่าแก่
ควรค่าแก่การรักษาไว้ เน่ืองจากป้อมตัง้อยู่ใจกลางเมือง  ตัง้อยู่ในย่านถนนราชด าเนิน ท่ีมี
นกัท่องเท่ียวผ่านไปมาเสมอจึงเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาแก่ประเทศชาติ จึงไม่ควรปลกูสร้างอาคารสูง
หรือสิ่งปลกูสร้างท่ีไมเ่หมาะสมบริเวณรอบข้างซึ่งจะท าให้ปอ้มมหากาฬด้อยความสง่างามลง โดย
ประชาชนจ านวนเกือบคร่ึงจากการส ารวจ (ร้อยละ 44) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนป้อม
มหากาฬก่อนกรุงเทพมหานครเข้ามาใช้พืน้ท่ีเพ่ือจดัสร้างสวนสาธารณะ มีร้านค้าแผงลอยและท่ี
อยู่อาศยัตัง้อยู่ภายในบริเวณ ย่อมก่อให้เกิดความสกปรกและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ดงันัน้ คนส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนใกล้เคียงจึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัสภาพแวดล้อม
บริเวณปอ้มมหากาฬ คือ ร้อยละ 62.8 เห็นว่าควรจดัสร้างสวนสาธารณะในบริเวณปอ้มมหากาฬ
เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์โบราณสถานและเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพืน้ท่ี และควรเพิ่ม
พืน้ท่ีโล่งว่างใกล้ป้อมมหากาฬ เน่ืองจากเพิ่มพืน้ท่ีโล่งว่างจะท าให้โบราณสถานมีความเด่นและ
สง่างามมากขึน้ โดยคนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.4 เห็นด้วยกับการจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณป้อม
มหากาฬโดยการรือ้สิ่งปลกูสร้างท่ีไม่เหมาะสมออกไปจะท าให้แม่น า้ล าคลองในบริเวณสะอาดขึน้ 
และมีการปรับปรุงทัศนียภาพด้วยการปลูกต้นไม้รอบบริเวณป้อมมหากาฬเพ่ือท าให้เกิดความ
ร่มเย็นและช่วยดดูซบัฝุ่ นละอองควนัพิษจากการจราจรได้ ซึ่งหน่วยงานท่ีประชาชนมีความคิดเห็น
ว่ามีความเหมาะในการอนุรักษ์โบราณสถาน รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานคือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีดูแลป้อมมหากาฬเท่านัน้120 ผลการส ารวจดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส าคญักบัการอนรัุกษ์เฉพาะโบราณสถานท่ีได้รับการขึน้ทะเบียน
จากกรมศิลปากรให้เป็นมรดกของชาติ ได้แก่ ป้อมมหากาฬ ก าแพงเมือง โลหะปราสาท และวดั
ราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถานท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 5 แต่ไม่
ตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณของชุมชนท่ีมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์และ
สามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนชานพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้อาจเป็น
เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ทราบประวตัิความเป็นมาและความส าคญัของชุมชนอย่างแท้จริง และมี

                                                           

 119 จิราวรรณ พิเศษสกลกิจ. (2534). ความคิดเห็นของประชาชนทีมี่ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มบริเวณ
โบราณสถาน : ศึกษากรณีป้อมมหากาฬ จงัหวดกรุงเทพมหานคร. หน้า 49. 
 120 แหล่งเดิม. หน้า 56 – 74. 
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ความเข้าใจว่าชุมชนบุกรุกท่ีโบราณสถาน จึงเห็นด้วยกับแนวคิดการรือ้ย้ายชุมชนเพ่ือจัดสร้าง
สวนสาธารณะ ดงัค ากลา่วของศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ ท่ีวา่ 
 “...กรณีป้อมฯ มนัเกิดจากความเข้าใจผิดๆ ของคนทัว่ไป ที่มกัมองว่าคนพวกนี้เป็นผู้บุก
รุกพืน้ที่สาธารณะ แต่ความจริงแล้วคณุตอ้งมองกรณีนี้ให้ต่างไปจากกรณีบกุรุกอื่นๆ เพราะชุมชน
ป้อมฯ เป็นที่ที่มีโฉนดมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 – 6 ทุกคนมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ แต่
เนื่องจากเป็นไอเดียของคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ เขาอยากจะสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่
กรุงเทพฯ แลว้จึงไปเล็งว่าพืน้ทีนี่ค้วรไดร้ับการปรับปรุงและมองว่าทีนี่เ่ป็นเหมือนชมุชนแออดั…”121 
 แม้ว่าผลการส ารวจชาวชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพระนครส่วนใหญ่ จะมีความเห็นด้วยกับ
โครงการอนรัุกษ์โบราณสถานปอ้มมหากาฬโดยจดัสร้างเป็นสวนสาธารณะเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวท่ี
ร่มร่ืนให้กับประชาชนในพืน้ท่ี แต่หลังจากการเปิดสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สวนสาธารณะป้อมมหากาฬได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากคนในสังคม
เก่ียวกับความไม่เหมาะสมของสถานท่ี รวมทัง้ความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ กล่าวคือ 
พืน้ท่ีบริเวณป้อมมหากาฬท่ีมีก าแพงขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบ ท าให้เกิดเป็นพืน้ท่ีเส่ียงอนัตรายต่อ
การเกิดปัญหาอาชญากรรมในยามค ่าคืน และกลายเป็นแหล่งมัว่สมุของกลุ่มวยัรุ่นท่ีติดยาเสพติด 
แม้จะมีเวรยามดแูลรักษาความปลอดภัยแต่ก็อาจไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ยงัขาดกิจกรรมท่ีจะมา
รองรับให้คนทกุเพศทกุวยัมาใช้สวนสาธารณะมากขึน้ รวมถึงยงัขาดคณุภาพด้านการก่อสร้างท่ีจะ
ตอบสนองการใช้งานท่ีดี ลานกิจกรรมโลง่ของสวนสาธารณะยงัขาดอปุกรณ์ท่ีในการออกก าลงักาย 
โต๊ะ เก้าอี ้และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก ท าให้สวนสาธารณะแห่งใหม่นีไ้ม่เอือ้
ประโยชน์ตอ่ชมุชนเทา่ท่ีควร122 
 การวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของสวนสาธารณะปอ้มมหากาฬได้แสดงให้เห็น
ถึงข้อบกพร่องของสวนสาธารณะท่ีจดัท าขึน้โดยค านงึถึงความสวยงามของพืน้ท่ีมากกวา่ประโยชน์
ใช้สอยของประชาชน ซึ่งจากข้อวิจารณ์ดงักล่าวและการจัดรูปแบบของสวนสาธารณะท่ียังไม่
ตอบสนองต่อการใช้งานจริง จึงอาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพมหานครรวมทัง้ภาครัฐได้ให้ความส าคญั
กับป้อมมหากาฬในฐานะท่ีเป็นโบราณสถานมากกว่าการเป็นสวนสาธารณะ หรือไม่สามารถ
จดัการใช้งานพืน้ท่ีสวนสาธารณะท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีโบราณสถานได้อย่างเหมาะสม เพราะภาครัฐ
มองว่าป้อมมหากาฬเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของกรุงรัตนโกสินทร์ และบริเวณป้อมมหากาฬ

                                                           

 121 บ้านและสวน. (2562). ย่านเก่า…ท าไมเราไม่เลือกเก็บ? – ยอ้นมองกรณี ชมุชนป้อมมหากาฬ กบั 
รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ. (ออนไลน์). 
 122เฟรน ออฟ เดอะ ริเวอร์. (2561). ถอดบทเรียนสวนป้อมมหากาฬ. (ออนไลน์).   
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ตัง้อยู่บนถนนราชด าเนินซึ่งเป็นถนนสายส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ของประเทศ ดงันัน้
จดุประสงค์ในการอนุรักษ์พืน้ท่ีป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครจึงเป็นไปเพ่ือจัดระเบียบพืน้ท่ี
ดังกล่าวให้สวยงามและสะอาด เป็นสง่าแก่กรุงเทพฯ จึงเห็นได้ชัดว่าจุดมุ่งหมายหลักของ
กรุงเทพมหานครในการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์บริเวณปอ้มมหากาฬให้เป็นสวนสาธารณะนัน้ไมใ่ช่
เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนอย่างแท้จริง แต่เป็นไปเพ่ือต้องการให้พืน้ท่ีดงักล่าวสวยงาม
และมีระเบียบ โดยหมายรวมถึงการไลรื่อ้ชมุชนปอ้มมหากาฬซึ่งขณะนัน้เป็นชมุชนแออดัหรือสลมั
ในมมุมองของรัฐบาลนัน่เอง 
 กล่าวโดยสรุปคือ หลงัจากกรุงเทพมหานครด าเนินการรือ้ถอนชุมชนป้อมมหากาฬออก
จากพืน้ท่ีเพ่ือสร้างสวนสาธารณะท่ีเป็นของส่วนรวมนัน้ แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จของภาครัฐท่ี
บรรลุวตัถุประสงค์หลกัท่ีตัง้ไว้เร่ิมแรก คือ เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานและการจดัระเบียบพืน้ท่ี
ป้อมมหากาฬให้สวยงามเพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม 
สวนสาธารณะท่ีสร้างขึน้นี ้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนมากเท่าท่ีควร เช่น พืน้ท่ีสวนสาธารณะยงัเป็นพืน้ท่ีโลง่กว้าง ต้นไม้ท่ีสร้างความร่มร่ืนยงั
มีน้อย และแสงสว่างยงัไม่เพียงพอท าให้เป็นจดุอบัท่ีไม่ปลอดภัย ส่งผลประชาชนหลีกเล่ียงมาใช้
บริการสวนสาธารณะในตอนกลางวนั ดงันัน้ ควรมีการปรับสภาพพืน้ท่ีให้ร่มร่ืนโดยเพิ่มการปลูก
ต้นไม้และการตกแต่งสวนหย่อมท่ีสร้างบรรยากาศเย็นสดช่ืนให้กบัผู้ ท่ีมาพกัผ่อน นอกจากนี ้ควร
จดัลานกิจกรรมหรือพืน้ท่ีใช้สอยท่ีสามารถประกอบกิจกรรมได้หลากหลาย เพ่ือให้คนในชมุชนหรือ
ประชาชนมาท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั เพ่ือตอบสนองตอ่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนไปพร้อมๆ 
กบัประโยชน์ด้านการทอ่งเท่ียว 
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ภาพประกอบ 9 สวนสาธารณะปอ้มมหากาฬ 

ท่ีมา : นายธนภทัร จงัพานิช 
 

   4.1.2 ด้านวิถีชีวิต  
 หลงัจากการไล่รือ้ชุมชนป้อมมหากาฬเสร็จสมบูรณ์ในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 
ผลกระทบหลกัท่ีเกิดขึน้ตามมาหลงัจากการไล่รือ้ชมุชนปอ้มมหากาฬมีอยู่สองประการ คือ วิถีชีวิต
และอาชีพ กล่าวได้ว่าชุมชนป้อมมหากาฬแม้จะเป็นเพียงชุมชนขนาดเล็ก แต่กลบัมีวิถีชีวิตและ
การประกอบอาชีพท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก เม่ือชุมชนถูกรือ้ย้ายท าให้วิถีชีวิตดัง้เดิมและการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้านได้สูญหายไปด้วย โดยนางสาวสุภาณัช ประจวบสุข (ดาว) อดีต
ชาวบ้านชมุชนปอ้มมหากาฬ วยั 56 ปี ได้เลา่ถึงวิถีชีวิตหรือกิจวตัรประจ าวนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เดมิเม่ือย้ายมาอาศยัอยูใ่นชมุชนกลัยาณมิตร เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร วา่  
 “…เมื่อสมยัอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬ ชีวิตครอบครัวมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนบ้านรอบ
ข้างและคนภายในชุมชน ทกุคนมีความสามคัคีกลมเกลียวกนัประดจุญาติพีน่อ้ง บางวนัก็มีการน า
ข้าวปลาอาหารมานัง่ประทานร่วมกนั ณ ลานท ากิจกรรมของชุมชน ช่วงเทศกาลก็จะมีการร่วมกนั
ท าบญุตกับาตร อนัถือเป็นวฒันธรรมความเป็นอยู่ของคนภายในชุมชน พีด่าวพบเห็นภาพเหล่านี้
มาจนชินนบัตัง้แต่จ าความได้… (ท าให้) เราไม่คุน้เคยกบัสภาพความเป็นอยู่ที่นี ่บ้านไม้ที่ปอ้มของ
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เราฝนตกหลงัคาอาจร่ัว แต่เราก็ยงัมีความสขุและเราก็รู้สึกอบอุ่นใจ ซ่ึงที่นี่มนัน่าจะสบายกว่านะ 
แต่เราก็ไม่เคยอยู่บา้นปนูไง เราก็อยู่แต่บา้นไม้…”123 
 สภาพความเป็นอยูข่องชาวบ้านหลงัย้ายมาอยูอ่าศยั ณ ชมุชนกลัยาณมิตร นอกจาก
จะพบปัญหาด้านวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้ว ยงัพบปัญหาเร่ืองคา่ใช้จา่ยด้านท่ีอยู่อาศยัเพิ่มมาก
ขึน้ เน่ืองจากชาวบ้านยังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องขอเช่าพืน้ท่ีเพ่ืออยู่อาศยั โดยนายพรเทพ 
บรูณบรีุเดช (แต) อดีตรองประธานชมุชนปอ้มมหากาฬ กล่าววา่เร่ืองท่ีอยูอ่าศยัยงัเป็นปัญหาหลกั
เน่ืองจากต้องมีการเช่าบ้านผู้ อ่ืนอยู่ เดือนละ 1,500 บาท หากผู้ปล่อยเช่ามาขอท่ีคืน ตนจ าเป็นท่ี
จะต้องออกไปหาท่ีอยูใ่หม่124  
 นอกจากการรือ้ย้ายชมุชนป้อมมหากาฬจะส่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของชาวบ้านแล้ว  
ยงัส่งผลกระทบตอ่อาชีพดัง้เดิมอนัทรงคณุคา่ทางด้านศิลปวฒันธรรมของชาวบ้านด้วย เช่น อาชีพ
ปัน้เศียรพ่อแก่ฤาษี โดยพีระพล เหมรัตน์ ผู้ สืบทอดภูมิปัญญาการปัน้เศียรพ่อแก่ฤาษีมาจากนาย
กศุล เชยบพุผา ซึง่เป็นอาจารย์ผู้พิการในชมุชน โดยเรียนรู้และลองท ามานานจนเกิดความช านาญ
จนสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับชุมชนได้ ซึ่งตลาดท่ีรับซือ้ส าคญัคือตลาดพระวดัราชนดัดาฯ และ
ชาวตา่งชาติ นอกจากนี ้ยงัมีการเลีย้งนกเขาชวาและท ากรงนกแบบโบราณของไพบูลย์ ตลุารักษ์ 
ซึง่ท าสืบทอดกนัมา 3 รุ่น ใช้วิธีการท าด้วยมือ ทัง้การขึน้ทรง การแกะสลกัลาย การทาสีและเคลือบ
สี เป็นต้น กรงนกท่ีท าขึน้ยงัเป็นท่ีนิยมของลกูค้า ซึ่งในอดีตมีตลาดท่ีส าคญัคือสนามหลวง ต่อมา
ตลาดท่ีรับซือ้ส าคญัได้ย้ายไปอยู่ท่ีสวนจตจุกัรแทน ถือได้วา่ชมุชนปอ้มมหากาฬเคยเป็นแหล่งขาย
กรงนกเขาชวาท่ีขึน้ช่ือและเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร  
 เม่ือชุมชนป้อมมหากาฬถูกรือ้ย้ายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคงอยู่ของอาชีพ
ดัง้เดมิเหล่านี ้โดยนายพีระพล เหมรัตน์ (เล็ก) กล่าวเก่ียวกบัอาชีพของคนในชมุชนท่ีก าลงัสญูหาย
วา่ 
 “…ตัวพี่ เองสู้มาตั้งแต่ รุ่นพ่อมาถึงตัวเราเอง จากมีงานท าก็ต้องตกงาน ชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป ส่วนหน่ึงปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบนัคือต้องย้ายรกรากจากชุมชนป้อมมหากาฬ 
อาชีพที่ท าอยู่เมื่อก่อนหายไปคือช่างป้ันเศียรพ่อแก่ และมีอีกหลายอาชีพที่ขาดหายไปคือการท า

                                                           

 123 สภุาณชั ประจวบสขุ. (2561, 7 ตลุาคม). สมัภาษณ์โดย ที่ สหกรณ์เคหสถานกลัยาณมิตร เขตบาง
ซื่อ. อ้างใน บ้านกล้วยออนไลน์. (2561). ชาวชมุชนป้อมมหากาฬกบัอดีตทีย่งัเฝา้ถวิลหา. (ออนไลน์). 
 124 พรเทพ บรูณบรีุเดช. (2561, 7 ตลุาคม). สมัภาษณ์โดย ภริูช วรรธโนรมณ์.  ที่ สหกรณ์เคหสถาน
กลัยาณมติร เขตบางซื่อ.  อ้างใน บ้านกล้วยออนไลน์. (2561). ชาวชมุชนป้อมมหากาฬกบัอดีตทีย่งัเฝา้ถวิลหา. 
(ออนไลน์). 
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กรงนก ถ้าอยู่ที่นัน่คนทัว่ไปจะรู้ดีว่าชุมชนป้อมมหากาฬเป็นศูนย์กลางของการท ากรงนกใน กทม. 
เมื่อต่างคนต่างย้ายไปอยู่ที่อื่นท าให้ศิลปวฒันธรรมการป้ันเศียรพ่อแก่และท ากรงนกหายไป กรง
นกก็ไม่ไดท้ าแลว้ ลูกค้าไม่มา ขายทางอินเตอร์เน็ตก็ไม่ดี ตอนนีอ้าชีพป้ันเศียรพ่อแก่ฤาษีก็หายไป 
เมื่อไม่มีคนมาสัง่ซ้ือพี่ต้องหาอาชีพอื่นท า ตอนนี้ก็ไปรับเสื้อผ้ามือสองมาขายตามตลาดนัดใน 
กทม. และก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่หายไป ตรงนี้เราปรับตัวไม่ทัน ต้องหาแหล่งค้าขายไม่ทัน 
ถึงแม้ว่าจะยา้ยมาไม่ไกลก็ตาม แต่ที่นีมี่แหล่งค้าขายเจ้าประจ าอยู่แล้ว ไม่เหมือนอยู่ในป้อมซ่ึงเรา
มีทนุในป้อมอยู่แล้ว นี่คือวิถีชีวิตที่เราย้ายมาอยู่ที่นี้ มีทัง้โอเคและไม่โอเค แต่ส่ิงที่รับได้ก็คือว่าเรา
ออกแลว้เรามีบา้นอยู่...”125 
 

 

ภาพประกอบ 10 การปัน้เศียรพอ่แก่ 

ท่ีมา : ภริูช วรรธโนรมณ์. (2561). ชาวชมุชนป้อมมหากาฬกบัอดีตที่ยงัเฝา้ถวิลหา. (ออนไลน์). 
 

 ด้านอาชีพหลกัโดยทัว่ไปของชาวบ้าน คือ รับจ้างและค้าขาย ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงด้านท่ีอยู่อาศยัเช่นเดียวกัน แม้ว่าชาวบ้านจะได้รับการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่
อาศยัจากกรุงเทพมหานคร แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากท่ีเคย
อาศยัอยู่ในชมุชนเพ่ือให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมโดยรอบของท่ีอยู่อาศยัแห่งใหม่ บางคนต้องตกงาน
หรือเปล่ียนสถานท่ีท างาน เปล่ียนการเดินทาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากแหลง่อาชีพ

                                                           

 125 พีระพล เหมรัตน์. (2561, 15 พฤศจิกายน). สมัภาษณ์โดย เครือมาศ มารอด ที่ บ้านอิ่มใจ 
ส านกังานการประปา แม้นศรี.  
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เดิมกับท่ีอยู่อาศยัใหม่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัต้องปรับตวัในแหล่งค้าขายแห่งใหม่เพ่ือด ารง
ชีพ นอกจากนี ้การย้ายท่ีอยู่อาศยัของชาวชุมชนป้อมมหากาฬยงัส่งผลกระทบกบัการศึกษาของ
เด็กในชุมชนด้วย โดยชาวบ้านกล่าวว่าเม่ือย้ายไปอยู่อาศัยท่ีแห่งใหม่ เด็กในชุมชนต้องย้าย
โรงเรียนใหม่ ท าให้ได้รับผลกระทบด้านการเดินทางไปโรงเรียนโดยใช้ระยะเวลาและระยะทางท่ี
เพิ่มมากขึน้ไกลมากขึน้ คา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ และเดก็ต้องการปรับตวัเข้ากบัสงัคมเพ่ือนใหม ่ทัง้นี ้ทาง
กรุงเทพมหานครยืนยนักบัทางชาวบ้านว่าจะจดัหาสถานศกึษาของภาครัฐท่ีใกล้บ้านให้กบัเด็กใน
ชมุชนทุกคน โดยนายพรเทพ บูรณบุรีเดช กล่าวเก่ียวกับผลกระทบด้านอาชีพและการศึกษาของ
เดก็ไว้วา่  
 “เร่ืองอาชีพกระทบแน่นอน เคยหากินอยู่ใกล้กับบริเวณป้อมมหากาฬ ต้องเดิน
ทางไกลไปที่นั่น อย่างเจ๊เฮงที่เคยขายของช าอยู่ในป้อม ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ขายของไม่ได้เพราะมี
คนขายอยู่แล้วเดี๋ยวไปแย่งที่เขา ส่วนตวัพีเ่องตกงานแล้วเพราะอาชีพอยู่แถวนัน้ …ส่วนเด็กได้รับ
ผลกระทบมาก เมื่อก่อนเคยข่ีรถมอเตอร์ไซต์ไปโรงเรียนได้เพราะอยู่ใกล้โรงเรียนวดัราชนดัดาราม 
โรงเรียนวดัราชบพิตร แต่เมื่อมาอยู่ทีนี่ต่อ้งเดินทางไป-กลบักว่า 10 กิโลเมตร”126  
 ความไมม่ัน่คงด้านอาชีพ ถือเป็นผลกระทบท่ีชาวชมุชนปอ้มมหากาฬสว่นใหญ่ยงัพบ
เจออยู่ในปัจจุบัน เห็นได้ชัดจากกรณีของนายพรเทพ บูรณบุรีเดช ท่ีเคยประกอบอาชีพขับ
รถจกัรยานยนต์รับจ้างและรับจ้างทัว่ไป เม่ือย้ายมายงัชุมชนแห่งใหม่ ได้พบเจอกับอปุสรรคเร่ือง
การท างาน คือ สถานท่ีไม่เอือ้อ านวยให้สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ ท าให้เกิดด้วยความไม่
แนน่อนของรายรับอนัเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จา่ยภายในครัวเรือน ด้วยเหตนีุ ้ภรรยาของเขาจงึได้
ตดัสินใจแยกทาง และกลบัไปใช้ชีวิตอยู่ท่ีภูมิล าเนาเดมิในตา่งจงัหวดั ปัจจบุนันายพรเทพ บรูณบรีุ
เดช อาศยัอยู่ตามล าพังในห้องแถวหลงัเล็กๆ ภายในชุมชนกัลยาณมิตร กับสุนัขสองตวัท่ีน ามา
จากชมุชนปอ้มมหากาฬ 

 4.1.3 ด้านผู้คน  
 ด้านสภาพจิตใจของชาวชมุชนปอ้มมหากาฬ นบัเป็นปัญหาส าคญัท่ีเกิดขึน้หลงัจาก
การไล่รือ้ชุมชนป้อมมหากาฬ เม่ือการต่อสู้สิน้สุดลงพร้อมกับความพ่ายแพ้ ชาวบ้านจึงตกอยู่ใน
ภาวะเครียดและซึมเศร้า เน่ืองจากปัญหาท่ีรุมจากจากการย้ายท่ีอยูไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่สภาพจิตใจ
และร่างกายของชาวบ้านอยู่บ่อยครัง้ เช่น ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่ การประกอบอาชีพ 
รวมถึงเกิดความเครียดและวิตกกังวลเก่ียวกับด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี ้
จิตใจของชาวบ้านยังได้รับผลกระทบจากการสูญเสียทัง้บ้านท่ีเคยอยู่อาศยัมาตัง้แต่เด็กๆ และ

                                                           

 126 พรเทพ บรูณบรีุเดช.  (2561, 1 พฤศจิกายน).  แหล่งเดิม. 
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สญูเสียความสมัพนัธ์ใกล้ชิดและความรักใคร่ปรองดองกนัในชมุชน วิถีชีวิตชมุชนหายไป ครัง้ยงัมี
ชุมชนป้อมมหากาฬ ชาวบ้านในชุมชนอยู่กับแบบญาติมิตรท่ีช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ดงัค าบอกเล่า
ของนายพรเทพ บรูณบรีุเดช ท่ีวา่  
 “…บางครอบครัวอย่างครอบครัวของพีก็่แตกสลาย เมื่อก่อนมีครอบครัวแต่เมื่อมีการ
ย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ บ้านซ่ึงมีขนาดเล็กและคับแคบท าให้แยกทางกัน พี่จึงเหลือตัวคนเดียว ไม่
อยากใหค้นสมัภาษณ์เพราะตอนนีต้กงานครอบครัวก็แตกแยก จิตใจยงัไม่เข้มแข็งพอ…”127 

 ความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจของคนในชุมชนปรากฏชดัจากการค าบอกเล่า
ของพระธีรชยั วรปัญโญ หรือ พระเก๋ ซึง่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งท่ีเกิดและเติบโตในชมุชนและตอ่สู้ เพ่ือ
ปกปอ้งชมุชนปอ้มมหากาฬมาอย่างยาวนาน เม่ือถกูไล่รือ้ชมุชนจงึเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจจน
ตดัสินใจเข้าสู่ออกบวชเพ่ือฟืน้ฟูจิตใจให้ดีขึน้128 ซึ่งคนในชมุชนส่วนใหญ่รวมทัง้ตวัพระเก๋เองกล่าว
ว่าชาวบ้านยังคงมีจิตใจท่ีอ่อนแอและยังคงหวนคิดถึงวิถีชีวิตในชุมชนป้อมมหากาฬอยู่เสมอ 
เช่นเดียวกับครอบครัวประจวบสุข ท่ีต้องฝืนทนกับท่ีอยู่อาศยัท่ีคบัแคบลง ซึ่งในบ้านหลังใหม่มี
สมาชิกอยู่รวมกนัถึง 5 คน หนึ่งในนัน้ คือคณุยายเกือ้ ประจวบสขุ หญิงชราวยั 80 ปี ผู้ ท่ีได้สญูเสีย
สามีคูทุ่กข์คูย่ากไป โดยพ่ีดาวผู้ เป็นหลานสาว เล่าว่าสามีของคณุยายเกือ้เสียชีวิตเพราะตรอมใจ
เม่ือต้องย้ายออกจากถ่ินท่ีอยู่อนัเป็นบ้านเกิด เน่ืองจากอาศยัอยู่ในชมุชนปอ้มมหากาฬมาทัง้ชีวิต 
โดยสามีของคณุยายเกือ้เสียชีวิตลงหลงัจากย้ายออกจากชมุชนปอ้มมหากาฬเพียงสามเดือน129 
 ปัจจบุนัชาวชมุชนปอ้มมหากาฬยงัมีสภาพจิตใจท่ีอ่อนแออยูบ้่าง แตช่าวบ้านบอกว่า
พร้อมรับมือกบัความเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเต็มความสามารถ โดยอดีตผู้น า
ชมุชนและชาวบ้านได้ร่วมมือกันแสวงหาแนวทางในการด าเนินชีวิตตอ่ไปอย่างเข้มแข็ง เห็นได้ชดั
จากชาวบ้านกลุ่มท่ีน าโดยนายพีระพล เหมรัตน์ หรือ พ่ีเล็ก  ชาวบ้านกลุ่มแรกท่ียินยอมย้ายออก
จากชมุชนป้อมมหากาฬได้ให้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี ท าให้ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านท่ีอยู่อาศยัโดยย้ายไปอยู่ในท่ีพกัพิงชัว่คราวซึ่งทางกรุงเทพมหานครจดัหาให้ท าให้ไม่ต้องเสีย
คา่เช่า เสียเพียงคา่น า้และคา่ไฟเทา่นัน้ นอกจากนีพื้น้ท่ีท่ีย้ายมาอยู่คือ ชมุชนบ้านอ่ิมใจ ส านกังาน
ประปาเขตแม้นศรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนป้อมมหากาฬ (เดิม) 
                                                           

 127 แหล่งเดิม.  
 128 พระธีรชยั วรปัญโญ. (2561, 18 ตลุาคม). สมัภาษณ์โดย เครือมาศ มารอด ที่ วดัมรรณพาราม เขต
พระนคร. อ้างใน เครือมาศ มารอด; และ ศิริพร ดาบเพชร. (2563). การเปลีย่นแปลงการใช้พืน้ท่ีชมุชนปอ้ม
มหากาฬ พ.ศ. 2502-2561. การประชมุวชิาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ที่ 13 วนัท่ี 25-26 มีนาคม 2563 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1182. 
 129 สภุาณชั ประจวบสขุ. (2561, 7 ตลุาคม). แหล่งเดิม. (ออนไลน์). 
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ประกอบกับการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐทัง้จากกรุงเทพมหานครเอง และ
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในของกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ซึ่งเข้ามาดแูลและ
จดัระเบียบเร่ืองพืน้ท่ีอยู่อาศยัให้กับชุมชน และติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการกับ
ชมุชน ด้วยเหตนีุจ้งึท าให้ปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยัของชาวบ้านกลุม่นีล้ดลงอยา่งเห็นได้ชดั130 
 หลงัจากชาวบ้านกลุ่มดงักล่าวย้ายมาอยู่อาศยัท่ีบ้านอ่ิมใจแล้ว จึงได้รวมตวักนัจดัตัง้
กลุ่มออมทรัพย์ซึ่งปัจจุบนัได้พฒันาเป็นสหกรณ์ชุมชน โดยมีชาวบ้านจ านวน 21 หลงัคาเรือน ท่ี
อาศยัอยูท่ี่บ้านอ่ิมใจในจ านวนนีมี้ชาวบ้านท่ีย้ายไปอยูก่บัญาติพ่ีน้องในจงัหวดันนทบรีุ เขตตลิ่งชนั 
และรามค าแหง ซึ่งมีการตดิตอ่ประสานงานกนัอย่างสม ่าเสมอเพ่ือเข้าร่วมกลุ่มกนัเป็นสหกรณ์ของ
ชมุชน ซึ่งในอนาคตชาวบ้านกลุ่มนีจ้ะด าเนินการเช่าท่ีดินของกรมธนารักษ์ บริเวณเกียกกาย เพ่ือ
สร้างบ้านของตนเองในอนาคต โดยแผนการสร้างบ้านซึ่งจะเป็นชมุชนแห่งใหม่ของชาวบ้านได้เร่ิม
ขึน้โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) หรือ พอช. จ านวนครัวเรือนละ 291,421 บาท ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการผ่อนช าระ
ประมาณ เดือนละ 1,900 บาท/หลังคาเรือน เป็นระยะเวลา 20 ปี  โดยมี เงินอุดหนุนค่า
สาธารณูปโภคครัวเรือนละ 45,000 บาท เพ่ือใช้ในการท าทางในหมู่บ้านและมีเงินอุดหนุนเพ่ือ
ช่วยเหลือชาวบ้านอีกครัวเรือนละ 25,000 บาท เพ่ือสมทบกับเงินออมทรัพย์ของชุมชน โดย
ชาวบ้านจะขอเช่าท่ีของกรมธนารักษ์ซึ่งก าหนดสัญญาเช่าเป็นเวลา 30 ปี ค่าเช่า 500 บาท/ปี131   
ต่อมาการจัดสร้างบ้านเร่ิมเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยชาวบ้าน ท่ีเคยเป็นผู้ อาศัยอยู่ท่ีชุมชนป้อม
มหากาฬ ได้เร่ิมก่อสร้างบ้านและจัดพิธียกเสาเอกเพ่ือเป็นสิริมงคลและก าลงัใจให้แก่สมาชิกใน
ชุมชนแห่งใหม่ บริเวณชุมชนบ้านมั่นคงเกียกกาย ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. โดยมีตวัแทนจาก กอ.รมน.
กทม. ส านักส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีเขต 1 ส านักงานกรุงเทพมหานคร สถาบัน
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์กรมหาชน) กรมธนารักษ์ รวมทัง้เครือขา่ยประชาชนเข้าร่วมด้วย132 
 นอกจากนี ้ชาวบ้านกลุ่มนีย้ังได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพ
ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครจะด าเนินการย่ืนเร่ืองถึงรัฐบาลเพ่ือให้รัฐบาล

                                                           

 130 แหล่งเดิม. 
 131 พีระพล เหมรัตน์. (2561). แผนการด าเนินงานสร้างบา้นของชมุชนป้อมมหากาฬบริเวณเกียกกาย. 
(เอกสารประกอบการสมัภาษณ์).  
 132 ประชาไท. (2562). อดีตชาวชมุชนป้อมมหากาฬ' ยกเสาเอก 'บา้นมัน่คงเกียกกาย' หลงัถูกร้ือชมุชน
เดิมกว่า 1 ปี. (ออนไลน์). 
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จดัหาอาชีพค้าขายให้ในบริเวณอาคารค้าขายของรัฐสภาแห่งใหม่ท่ีอยู่ใกล้กบัชมุชนแห่งใหม่ของ
ชาวบ้าน โดยเสนอให้มีการจดัระเบียบให้แม่ค้าหาบเร่และเปิดซุ้มขายอาหารบริเวณรัฐสภาเพ่ือ
รองรับอาชีพ ค้าขายของคนในชุมชน  ซึ่ ง ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการเจรจาตกลงระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบัรัฐบาล 
 ด้านชาวบ้านกลุ่มสดุท้ายท่ีย้ายออกจากชมุชนปอ้มมหากาฬน าโดยนายพรเทพ บรูณ
บุรีเดช ยังคงมีสภาพจิตใจท่ีอ่อนแอเช่นเดียวกับชาวบ้านกลุ่มแรก แต่ทุกคนต่างต้องต่อสู้ และ
เดินหน้าต่อไปเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า โดยชาวบ้านได้รวมตัวกันกู้ เงินเพ่ือซือ้ท่ีดินบริเวณพุทธมณฑล
สาย 2 จ านวน 106 ตารางวา ราคาประมาณ 2 - 3 ล้านบาท ซึ่งตามแผนจะสร้างบ้านท่ีมีขนาด
กะทดัรัด โดยจะอาศยัพืน้ท่ีโลง่ท่ีเหลือจากการปลกูบ้าน ปรับภูมิทศัน์ให้เสมือนเป็นพืน้ท่ีส่วนกลาง 
ส าหรับเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของคนภายในชุมชน อันเป็นแบบแผนเดิมท่ีเปรียบเสมือน
เอกลักษณ์ของชุมชนป้อมมหากาฬ ซึ่งชาวบ้านท่ีเคยอาศัยอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬต่างให้
ความส าคญักบัท่ีอยู่อาศยัท่ีควรเก่ียวเน่ืองกับวฒันธรรมความเป็นอยู่ดัง้เดิมของชาวบ้าน เพ่ือรือ้
ฟืน้และสืบทอดวิถีชมุชนท่ีสง่ตอ่กนัมาจากรุ่นสูรุ่่น 
 นอกจากนี ้ทุกคนยังร่วมใจกันสร้างชุมชนท่ีเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกบัชมุชนปอ้มมหากาฬตอ่ไป โดยนายพรเทพ บรูณบรีุเดช กล่าวถึงการสร้างบ้านในพืน้ท่ีแห่ง
ใหมว่า่ 
 “…ตอนนี้พื้นที่ถมดินแล้ว อยู่ระหว่างการขอแบบก่อสร้างและการระดมทุนเพื่อซ้ือ
ทีดิ่น ซ่ึงใช้งบประมาณกว่า 2-3 ล้านบาท โดยไดร้ับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจ านวน 50,000 บาท 
แต่ไม่เพียงพอ ท าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากจากคนที่เคยมีบ้านอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลย ต้อง
มากู้เพื่อขอซ้ือที่ดินปลูกบ้านตกคนละ 4-5 แสนบาท เมื่อไปสร้างบ้านที่นัน่ เราก็จะสร้างชุมชน
ป้อมมหากาฬใหม่ คนป้อมมหากาฬอยู่ที่ไหนก็เป็นชุมชนป้อมมหากาฬ ก็จะเป็นรูปแบบบ้านไม้
โบราณเหมือนเดิม… คนปอ้มฯ ไปอยู่ทีไ่หนก็ยงัเป็นคนปอ้มฯ ซ่ึงเรามีแนวคิดที่จะตัง้ชื่อชมุชนปอ้ม
มหากาฬอยู่แลว้ มีการสร้างบา้นไม้เหมือนเดิม อาชีพการท างานของเราอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลง
ไปเล็กนอ้ย แต่เราก็ยงัคงใช้ชีวิตทีค่งเอกลกัษณ์ของป้อมมหากาฬ…”133 
 จากค าบอกเล่าของนายพีระพล เหมรัตน์ และ นายพรเทพ บรูณบรีุเดช แสดงให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งของชาวบ้านท่ียังคงมีความหวังในการด าเนินชีวิตต่อไป โดยกล่าวทิง้ท้ายไว้ว่า 
อยากให้ชมุชนปอ้มมหากาฬเป็นกรณีตวัอยา่งของโครงการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมากจากโครงการดงักล่าวทัง้ด้านพืน้ท่ี วิถีชีวิต และผู้คน โดยเฉพาะ

                                                           

 133 พรเทพ บรูณบรีุเดช. (2561, 1 พฤศจิกายน). แหล่งเดิม. 
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อย่างยิ่งการสูญเสียชุมชนดัง้เดิมท่ีมีรากเหง้าวฒันธรรมไปอย่างน่าเสียดาย 134 ปัจจุบนั ร่างแผน
แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2560 ท่ีอยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงมติ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้ขยายพืน้ท่ีการอนุรักษ์ครอบคลุมพืน้ ท่ีกว้างขึน้ ได้แก่  กรุง
รัตนโกสินทร์ชัน้ใน กรุงรัตนโกสินทร์ชัน้นอก ฝ่ังธนบรีุ พืน้ท่ีตอ่เน่ืองบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชัน้นอก 
และบริเวณพืน้ท่ีตอ่เน่ืองบริเวณฝ่ังธนบรีุตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่การขยายพืน้ท่ีมาถึงริมคลอง
ผดงุกรุงเกษมจะท าให้อาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทร์มีพืน้ท่ีราว 8,000 ไร่ หรือ 12.8 ตร.กม. จาก
ปัจจบุนัเนือ้ท่ีประมาณ 5.8 ตร.กม.และจะมีชมุชนท่ีอยูใ่นอาณาเขตอย่างน้อย 77 ชมุชน135 ซึง่อาจ
ได้รับผลกระทบจากแผนแมบ่ทฯ ดงักลา่วเชน่เดียวกบัชมุชนปอ้มมหากาฬ 
 
4.2 ความแตกต่างระหว่างชุมชนหลังวัดราชนัดดากับชุมชนป้อมมหากาฬท่ีส่งผลต่อการ
คงอยู่และการหายไปของชุมชนโบราณในเกาะรัตนโกสินทร์  
 ชุมชนหลังวัดราชนัดดา คือชุมชนโบราณอีกแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมี
วฒันธรรมและวิถีชีวิตเป็นเอกลกัษณ์ควรได้รับการอนรัุกษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป ด้วยเหตนีุ ้พืน้ท่ีชมุชน
แห่งนีจ้ึงได้รับการบรรจใุนโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีจดัท าขึน้เม่ือ พ.ศ. 2525 เช่นเดียวกบัชมุชน
ปอ้มมหากาฬ และชมุชนอ่ืนในพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีจุดประสงค์หลกัเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
และฟืน้ฟูเมืองในพืน้ท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์และส่งเสริม
ให้เป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยโครงการดงักล่าวได้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงกับพืน้ท่ี
ชมุชนเหล่านีไ้ม่มากก็น้อยขึน้อยูก่บัปัจจยัด้านความแตกตา่งระหวา่งชมุชน ดงันัน้ การศกึษาความ
เป็นมาและความเปล่ียนแปลงของชุมชนหลังวัดราชนัดดารามอันเน่ืองมาจากโครงการกรุง
รัตนโกสินทร์ จะท าให้สามารถอธิบายปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การคงอยู่ของชุมชนหลงัวดัราชนดัดาราม
ในขณะท่ีชมุชนชนปอ้มมหากาฬถกูไลรื่อ้ได้เป็นอยา่งดี  

 4.2.1 ประวัตคิวามเป็นมาของชุมชนหลังวัดราชนัดดา 
 การตัง้ ถ่ินฐานของชุมชนหลังวัดราชนัดดาสันนิษฐานว่ามีมาตัง้แต่สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นหลงัจากท่ีมีการขดุคลองหลอด (ปัจจบุนัคือคลองหลอดวดัเทพธิดาราม) ในรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยน่าจะมีการตัง้บ้านเรือนท่ีไม่หนาแน่น
ไปตามแนวคลองหลอด จนกระทัง่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้
                                                           

 134 พรเทพ บรูณบรีุเดช. (2562, 26 เมษายน). สมัภาษณ์โดย เยี่ยมยทุธ สทุธิฉายา. อ้างใน ประชาไท. 
(2562). ครบ 1 ปีร้ือชมุชนป้อมมหากาฬ ชีวิตใหม่เร่ิมจากเป็นหนี ้บางส่วนยงัจ่อถูกไล่ต่อ. (ออนไลน์). 
 135 ประชาไท. (2562). ครบ 1 ปีร้ือชมุชนป้อมมหากาฬ ชีวิตใหม่เร่ิมจากเป็นหนี ้บางส่วนยงัจ่อถูกไล่
ต่อ. (ออนไลน์). 



  93 

สร้างวัดเทพธิดารามขึน้เม่ือ พ.ศ. 2379 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่พระองค์เจ้าหญิง
วิลาศ ซึ่งภายหลงัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึน้ทรงกรมเป็นกรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ 
และสร้างวดัราชนดัดารามวรวิหาร เพ่ือพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
หญิงโสมนสัวฒันาวดี ตอ่มาได้ด ารงต าแหน่งเป็นพระอคัรมเหสีองค์แรกของรัชกาลท่ี 4 มีพระนาม
ว่า สมเด็จพระนางเจ้าโสมนสัวฒันาวดี โดยทัง้สองพระองค์เสด็จวางศิลาฤกษ์เม่ือ พ.ศ. 2389136 
ผลจากการสร้างวดัท าให้เกิดการตัง้บ้านเรือนอย่างหนาแน่นมากขึน้เน่ืองจากศนูย์กลางของชมุชน
ในยคุรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ ตลาด วงัเจ้านาย และวดั  
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เมืองเกิดการขยายตวัออกมาจนถึง
เขตก าแพงเมือง ส่งผลให้พืน้ท่ีบริเวณชมุชนหลงัวดัราชนดัดามีการตัง้บ้านเรือนท่ีหนาแน่นมากขึน้
ตามไปด้วย ต่อมา ในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุมชนได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ี กล่าวคือ มีการตดัถนนราชด าเนินกลาง ถนนดินสอ และถนนมหาไชย ซึ่ง
เป็นการเพิ่มเส้นทางคมนาคมทางบกท่ีส าคญัส่งผลให้การสัญจรไป-มายังพืน้ท่ีชุมชนเกิดความ
สะดวกมากยิ่งขึน้137 ดังนัน้ จึงมีผู้ คนเข้ามาตัง้ ถ่ินฐานในชุมชนมากขึน้ตามล าดับ โดยการตัง้
บ้านเรือนของผู้ คนจะมีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือ ขุนนางและข้าราชการ กลุ่มท่ีสองคือ 
ประชาชนทัว่ไปท่ีไมใ่ชข้่าราชการ กลุม่ท่ีสามคือ ชาวจีน  
 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มีการก าหนดเขตสุขาภิบาลขึน้ 
โดยมีการควบคุมการก่อสร้างและควบคุมการรักษาความสะอาดในเขตท่ีมีผู้ อยู่หนาแน่นใน
กรุงเทพมหานครซึ่งระยะแรกแบง่เป็น 3 เขต เร่ิมจากเขตท่ี 1 คือเขตตวัเมืองเก่าท่ีมีก าแพงพระนคร
เป็นแนวกัน้ เขตท่ี 2 คือเขตท่ีขยายตวัออกมาจากใจกลางเมือง มีคลองผดงุกรุงเกษมเป็นแนวกัน้
เขต ส่วนเขตท่ี 3 คือเขตท่ีเคยเป็นชานเมืองด้านทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศใต้ของตวัเมืองเดิม 
โดยชมุชนหลงัวดัราชนดัดาอยูใ่นเขตสขุาภิบาลท่ี 1 ซึง่พบวา่เขตนีมี้การปลกูบ้านเพิ่มขึน้ไม่มากนกั 
เพราะในบริเวณดงักล่าวเร่ิมมีความหนาแน่นสูง ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ส่วนใหญ่ยงัเป็นคนกลุ่มเดิม ได้แก่ 
ข้าราชการ ข้าราชบริพาร และราษฎรท่ีเคยตัง้บ้านเรือนอยู่มาตัง้แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ต่อมา 
ชมุชนหลงัวดัราชนดัดาได้เกิดความเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ี จากการท่ีรัฐบาลได้เวนคืนท่ีดนิราษฎร
บริเวณริมถนนราชด าเนินกลางเพ่ือก่อสร้างตึกแถวริมถนนราชด าเนินใน พ.ศ. 2480 ท าให้เกิด
ขอบเขตของชุมชนใหม่แทนแนวถนนราชด าเนินกลางเดิมและเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ชุมชน

                                                           
136 กรมศิลปากร. (2525ก). เล่มเดิม. หน้า 285. 

 137 (โปรดด)ู เดือนเตม็ดวง บญุคง. (2548). การคงอยู่ของชมุชนพกัอาศยัในพืน้ทีก่รุงรตันโกสินทร์ : 
กรณีศึกษา ชมุชนหลงัวดัราชนดัดาราม. หน้า 51. 
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ปรับเปล่ียนบทบาทจากชุมชนพักอาศยัอย่างเดียวไปสู่การค้าขายภายในชุมชน โดยตึกแถวนีย้ัง
เป็นเสมือนแนวก าแพงท่ีท าให้การเข้าถึงชมุชนเป็นพืน้ท่ีรองคือไม่ตดิกบัถนนหลกั ท าให้ยากแก่การ
พฒันาพืน้ท่ีทางด้านเศรษฐกิจอนัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ชุมชนยงัคงอยู่เป็นชุมชนพักอาศยัมาถึง
ปัจจุบนั นอกจากนีย้งัเกิดความเปล่ียนแปลงในเร่ืองราคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงขึน้บนพืน้ท่ีจ านวนจ ากัด 
ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ได้เกิดสถานท่ีราชการบริเวณ
ใกล้กับท่ีตัง้ชุมชน คือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ธนาคาร และส านกังานบริเวณริมถนนราช
ด าเนินกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้พืน้ท่ีบริเวณโดยรอบชุมชนมีการปรับเปล่ียนรูปแบบจาก
บ้านพักอาศัยไปเป็นตึกแถว โดยเฉพาะบริเวณ ริมถนนดินสอท่ีอยู่ติดกับศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร138 
 ความเปล่ียนแปลงของชุมชนหลังวัดราชนัดดาเน่ืองจากแผนพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ 
 ชมุชนหลงัวดัราชนดัดา ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ 3 งาน เป็นอีกหนึ่งพืน้ท่ีส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นชมุชนโบราณท่ีมีความสืบเน่ืองมาตัง้แตก่รุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและ
ตัง้อยู่ติดกบัวดัราชนดัดารามวรวิหารซึ่งเป็นโบราณสถานส าคญัของชาติ ดงันัน้ พืน้ท่ีดงักล่าวจึง
ได้รับการบรรจุในโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นโครงการท่ี 2 ภายใต้ช่ือ โครงการปรังปรุงบริเวณ
ข้างวดัเทพธิดารามและวดัราชนดัดาราม มีเปา้หมายเพ่ือการอนรัุกษ์และพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์และสง่เสริมให้เป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ โดยหลงัจากการประกาศใช้
โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 2525 กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบโครงการฯ ได้เข้า
มาจดัการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสมกบัเป็นพืน้ท่ี
ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ ตอ่มา พืน้ท่ีชมุชนหลงัวดัราชนดัดาได้รับการบรรจุ
อยู่ในแผนแม่บทการพฒันาพืน้ท่ีถนนราชด าเนินและบริเวณต่อเน่ืองท่ีจดัท าขึน้ใน พ.ศ. 2544 มี
วตัถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน โดยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการจดัให้มี
ระบบและระเบียบท่ีดีให้เหมาะสมกับการเป็นพืน้ท่ีเชิดหน้าชูตาของประเทศ  นอกจากนีย้ังมี
เป้าหมายให้พืน้ท่ีถนนราชด าเนินเป็นตวัอย่างของการเช่ือมโยงวฒันธรรมรัตนโกสินทร์จากอดีตสู่
ปัจจบุนัและสืบทอดตอ่ไปในอนาคตได้อยา่งยัง่ยืนอีกด้วย139  

                                                           

 138 แหล่งเดิม. หน้า 55 - 59. 
 139 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. (2546). โครงการจดัท าแผนผงั
แม่บทการพฒันาพืน้ทีถ่นนราชด าเนินและพืน้ทีบ่ริเวณต่อเนือ่ง. หน้า 2-3. 
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 แผนแม่บทการพัฒนาพืน้ท่ีถนนราชด าเนินและบริเวณต่อเน่ือง ได้ส่งผลต่อความ
เปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีของชุมชนหลังวัดราชนัดดา กล่าวคือ หลังการประกาศใช้แผนแม่บทฯ 
กรุงเทพมหานครได้เข้ามาจดัการลดความหนาแน่นของจ านวนบ้านเรือนเพ่ือสร้างภูมิทัศน์ใหม่
ให้กบัชมุชน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัตอ่คณุภาพชีวิตของประชากร นอกจากนีย้งัมีการปรับปรุงลกัษณะ
อาคารให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมทัง้พฒันาและอนรัุกษ์ชมุชนโดยเน้นการเปิดพืน้ท่ีของชมุชนเพ่ือ
รองรับกับการท่องเท่ียวในเส้นทางถนนราชด าเนิน มีการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม คือ บ้านไม้
โบราณภายในชมุชนซึง่มีความเก่าแก่สืบเน่ืองมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 ให้กลายเป็นจดุดงึดดูความ
สนใจของนักท่องเท่ียว มีการสร้างอาคารลักษณะทรงไทยเสริมในพืน้ท่ีท่ียังว่าง เช่น บริเวณริม
คลองหลังวดัราชนัดดาและบริเวณลานจอดรถด้านติดต่อกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็น
พืน้ท่ีส าหรับกิจกรรมของคนในชมุชน ในขณะเดียวกนัมีการตัง้กองทนุขนาดเล็กในลกัษณะกองทนุ
ฟืน้ฟูชมุชนและอาคารท่ีเข้าร่วมโครงการ ให้กู้ ยืมดอกเบีย้ต ่าพิเศษส าหรับอาคารในแนวพืน้ท่ีเพ่ือ
ปรับปรุงลักษณะและสภาพอาคารให้เข้ากับกิจกรรมเป็นการช่วยเสริมสร้างงานสร้างอาชีพให้
ชมุชน140 

4.2.2 ความแตกต่างระหว่างชุมชนหลังวัดราชนัดดากับชุมชนป้อมมหากาฬท่ีส่งผล
ต่อการคงอยู่และการหายไปของชุมชนโบราณในเกาะรัตนโกสินทร์ 

 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนหลังวัดราชนัดดาและชุมชนป้อม
มหากาฬแล้ว สามารถอธิบายได้ว่าชุมชนทัง้สองเป็นชุมชนโบราณท่ีมีลักษณะร่วมกันหลาย
ประการ ประการแรก คือ เป็นชุมชนท่ีมีประวตัิความเป็นมาอย่างยาวนานสืบเน่ืองมาตัง้แต่สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพืน้ท่ีชุมชนทัง้สองแห่งตัง้อยู่ฝ่ังตะวันออกของพระนคร เป็นพืน้ท่ี
ชุมชนท่ีอยู่ติดกับโบราณสถานท่ีส าคญั ได้แก่ ป้อมมหากาฬ ก าแพงเมือง และวดัราชนดัดาราม 
ชุมชนดงักล่าวมีผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโปรด
เกล้าฯ พระราชทานท่ีดินบริเวณหลงัก าแพงเมือง ติดกับป้อมมหากาฬให้ข้าราชบริพารท่ีสร้างวดั
ราชนดัดารามเป็นท่ีอยู่อาศยั จนกระทัง่ก่อตวัเป็นชมุชนป้อมมหากาฬ เช่นเดียวกับชุมชนหลงัวดั
ราชนดัดา หลงัจากมีการสร้างวดัวดัเทพธิดารามและราชนดัดารามแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2389 ส่งผล
ให้ชุมชนเกิดการขยายตัว มีการตัง้บ้านเรือนอย่างหนาแน่นมากขึน้ เน่ืองจากวัดท่ีสร้างขึน้ได้
กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น  ซึ่งต่อมาได้มีผู้คนทยอยมาตัง้ถ่ินฐาน
บริเวณชุมชนทัง้สองแห่งมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ปรากฏหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณในชุมชนป้อมมหากาฬและ

                                                           

 140 แหล่งเดิม. หน้า 12. 
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ชมุชนหลงัวดัราชนดัดา ยกตวัอยา่งเชน่ บ้านเลขท่ี 123 ในชมุชนปอ้มมหากาฬ เป็นบ้านไม้โบราณ
เรือนไทยอิทธิพลตะวนัตกซึง่มีจ านวนทัง้หมด 14 หลงั สว่นชมุชนหลงัวดัราชนดัดาพบบ้านโบราณ
ท่ีมีความเก่าแก่จ านวนหลายหลัง เช่น บ้านเลขท่ี  1/25 เป็นบ้านของพระศรีสาคร (ช้อย  
พันธุมสุต) ข้าราชการกรมสรรพากร กระทรวงพระคลัง ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในชุมชนตัง้แต่สมัย
รัชกาลท่ี 5 ปัจจุบนับ้านหลงัดงักล่าวตกเป็นของทายาทของคณุพระศรีสาครซึ่งยงัคงอาศยัอยู่ใน
ชมุชน141 
 การเป็นพืน้ท่ีชุมชนโบราณแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีสถาปัตยกรรมอนัทรงคณุค่าทาง
ประวตัิศาสตร์ประกอบกับมีท่ีตัง้อยู่ติดกับเขตโบราณสถานท่ีส าคญัคือป้อมและวดั ส่งผลให้ทัง้
สองชุมชนได้รับการบรรจุอยู่ในโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นพืน้ท่ีอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์และส่งเสริมให้เป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์เช่นเดียวกนั อย่างไรก็
ตาม โครงการดงักล่าวได้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงกับชุมชนทัง้สองแห่งแตกต่างกันขึน้อยู่กับ
ปัจจยัความแตกตา่งของแตล่ะชมุชน ซึง่จะกลา่วตอ่ไป 
 เห็นได้ชดัว่า การมีประวตัิความเป็นมาร่วมกนัและต าแหนง่ท่ีตัง้ใกล้เคียงกนั ได้ส่งผล
ให้ชุมชนทัง้สองแห่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายประการ แต่ก็มีข้อแตกต่างบางประการท่ีจะ
ส่งผลต่อการคงอยู่และการหายไปของชมุชนทัง้สองแห่งด้วย ประการแรกคือ  กรรมสิทธ์ิท่ีดิน ชาว
ชมุชนหลงัวดัราชนดัดาปลกูสร้างบ้านเรือนอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของตนเอง ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 65 ของพืน้ทัง้หมด นอกจากนี ้ยังมีส่วนท่ีอาศัยอยู่ในท่ีดินส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์คิดเป็นร้อยละ 20 ของพืน้ท่ีทัง้หมด อีกส่วนหนึ่งอาศยัอยู่ในท่ีดินของส่วนราชการ
สงักดักรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 4 ของพืน้ท่ีทัง้หมด และส่วนท่ีเหลืออาศยัอยู่ในท่ีดินของวดั
ราชนดัดาคิดเป็นร้อยละ 2 ของพืน้ท่ีทัง้หมด142 การถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินของเอกชน ซึ่งมีจ านวน
มากท่ีสดุของพืน้ท่ีชมุชนทัง้หมดเป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีท าให้ชมุชนหลงัวดัราชนดัดายงัคงอยู่มาจนถึง
ปัจจบุนั ในขณะท่ีชาวชมุชนปอ้มมหากาฬส่วนใหญ่ไมไ่ด้ถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินในชมุชน คนท่ีอยู่
อาศยัมีสถานะเป็นผู้ เช่าท่ีย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนได้ไม่นานนัก ไม่ได้เป็นคนท่ีสืบเชือ้สายมาจาก
บรรพบรุุษของชมุชนโดยตรง แตกตา่งจากชมุชนหลงัวดัราชนดัดาท่ีอยูอ่าศยัสืบเน่ืองมาตัง้แตส่มยั
รัชกาลท่ี 5 โดยชมุชนปอ้มมหากาฬมีจ านวนผู้อยูอ่าศยัดัง้เดิมทัง้หมด 13 คน ในจ านวนนีไ้ด้รับเงิน
ค่ารือ้ถอนจากกรุงเทพมหานครไปแล้ว บางส่วนได้ยินยอมย้ายออกจากชุมชนเม่ือมีการเวนคืน

                                                           

 
141 กนิษฐา ชิตชา่ง. (2562). จากสวนผลไม้กลายเป็นบ้านพกัข้าราชการ พ.ศ. 2457 – 2480. วารสาร

สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์. 45(1): 154. 
 142 เดือนเตม็ดวง บญุคง. (2548). เล่มเดิม. หน้า 69. 



  97 

ท่ีดินใน พ.ศ. 2535 เป็นการเปิดโอกาสให้คนกลุ่มใหม่ย้ายเข้ามาอาศยัในชมุชนแทนท่ีคนกลุ่มเดิม 
โดยพบว่าคนในชุมชนคนส่วนใหญ่มีรายช่ือผู้อยู่อาศยักบัตวับ้านท่ีอยู่ไม่ตรงกนั เน่ืองมาจากการ
เข้ามาอยู่อาศัยแบบไม่เป็นทางการตามท่ีระบุในทะเบียนบ้าน 143 ด้วยเหตุนี ้ชาวชุมชนป้อม
มหากาฬจึงไมส่ามารถอ้างกรรมสิทธ์ิท่ีดินในการตอ่สู้ทางกฎหมายเพ่ือปกปอ้งชมุชนจากการไล่รือ้
ของกรุงเทพมหานครได้ ถือเป็นปัจจัยท่ีท าให้การต่อสู้ ไม่ส าเร็จ พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬจึงถูก
สร้างเป็นสวนสาธารณะตามเปา้หมายของกรุงเทพมหานครในท่ีสดุ 

 นอกจากปัญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดินแล้ว ลักษณะทางกายภาพของชุมชนป้อม
มหากาฬท่ีมีความแออดัและพบปัญหายาเสพตดิ สง่ผลให้กรุงเทพมหานครต้องการเข้าใช้พืน้ท่ีเพ่ือ
จัดระเบียบพืน้ท่ีใหม่ทัง้หมด โดยการอนุรักษ์โบราณสถานป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองท่ีอยู่
บริเวณใกล้เคียง ปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ให้สวยงาม พร้อมกบัจดัสร้างสวนสาธารณะปอ้มมหากาฬ
บนพืน้ท่ีชุมชน โดยจัดการย้ายคนออกจากพืน้ท่ีไปยงัแหล่งท่ีอยู่ใหม่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้
จดัเตรียมไว้ให้ ส่วนชมุชนหลงัวดัราชนดัดา ชาวบ้านและศนูย์อ านวยการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดโดยประสานหน่วยงานลงพืน้ท่ี โดยขอ
ความร่วมมือชาวบ้านร่วมกันสอดส่องและเฝ้าระวัง ช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือแจ้งเร่ืองไปยังฝ่าย
ปกครองของเขต รวมทัง้มีการประชมุและจดักิจกรรมร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้สมาชิกได้พบปะ
พูดคุย และแก้ปัญหาร่วมกัน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้
ส านกังานเขตพระนครมีแผนงานท่ีจะด าเนินการส ารวจพืน้ท่ีชมุชนเพ่ือวางแผนติดกล้องวงจรปิด
โดยรอบเพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด เพ่ือส่งเสริมให้พืน้ท่ีดงักล่าวเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ปลอดจากอบายมุข144 จากปัญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ความแออดั
ของชมุชน ปัญหายาเสพตดิของชมุชนปอ้มมหากาฬ ประกอบกบัความต้องการอนรัุกษ์และพฒันา
โบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ส่งผลให้กรุงเทพมหานครไมไ่ด้เล็งเห็นความส าคญัในการอนรัุกษ์
ชุมชนป้อมมหากาฬไว้ในฐานะชุมชนโบราณแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ มุ่งอนุรักษ์เพียงป้อม
มหากาฬและก าแพงเมืองซึง่ได้รับการขึน้ทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของชาตเิท่านัน้ โดย
มีเป้าหมายท่ีจะเข้าใช้พืน้ท่ีบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬเพ่ือจดัสร้างสวนสาธารณะซึ่งสอดรับกับ
นโยบายเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวของเมืองและการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

                                                           

 143 ภาวิณี ไชยภาค. (2551). การต่อสูข้องผูห้ญิงในชมุชนป้อมมหากาฬในการต่อตา้นการไล่ร้ือ. หน้า 
50.   
 144 แนวหน้า. (2562). เปิดชมุชนเทพธิดารามแกม้ัว่สมุ/คา้กาม. (ออนไลน์). 
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4.3 สรุป 
 การสร้างสวนสาธารณะบนพื น้ ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬ ถือเป็นความส าเร็จของ
กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาลท่ีด าเนินมาตัง้แตส่มยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แม้ว่าใน
ปัจจบุนัสวนสาธารณะป้อมมหากาฬจะกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง
ของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่อีกด้านหนึ่งคือผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับชาวบ้านท่ีเคยอาศัยอยู่ในพืน้ท่ี
ชุมชนป้อมมหากาฬ เกิดความสูญเสียประวัติศาสตร์ชุมชนอันเก่าแก่ของกรุงเทพฯ และความ
งดงามของสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณ วิถีชีวิตชุมชนท่ีหายไป ประกอบกับสภาพจิตใจท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการท่ีชุมชนถูกรือ้ถอนและการต้องย้ายท่ีอยู่ของผู้คนเป็นอีกปัญหาหลกัท่ีชาวบ้าน
ต้องเผชิญและปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดต่อไป กรณีศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬและชุมชนหลังวัด
ราชนัดดาท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเน่ืองมาจากโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ จะท าให้สามารถอธิบาย
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยู่และการหายไปของพืน้ท่ีชุมชนโบราณซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ือ
อนรัุกษ์และพฒันาเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถสรุปสาเหตขุองการคงอยู่ของชมุชนหลัง
วดัราชนดัดาได้ว่า ความชัดเจนเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดินของชาวชุมชนหลังวัดราชนัดดาท่ีปลูกสร้าง
บ้านเรือนอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของตนเอง ประกอบกบัการรวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั
ของชมุชนและการประสานงานระหวา่งเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครกบัคนในชมุชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน คือปัจจัยท่ีท าให้ชุมชนหลังวัดราชนัดดาเป็นชุมชนโบราณสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ท่ียังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งแตกต่างจากความไม่ชัดเจนด้านกรรมสิทธ์ิท่ีดินใน
ชมุชนของชาวชมุชนปอ้มมหากาฬ ซึ่งบ้านเรือนของชาวบ้านสว่นใหญ่ปลกูสร้างโดยไม่ได้ถือครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินในชุมชน คนท่ีอยู่อาศยัมีสถานะเป็นผู้ เช่าท่ีย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนได้ไม่นานนัก 
ประกอบกบัปัญหายาเสพติดและความแตกแยกกนัในชมุชนช่วงท้ายการต่อสู้  พ.ศ. 2560 รวมทัง้
ต าแหนง่ท่ีตัง้ของชมุชนปอ้มมหากาฬท่ีตัง้อยู่ติดกบัถนนราชด าเนินซึ่งเป็นถนนสายส าคญัของกรุง
รัตนโกสินทร์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องการเข้ามาจดัระเบียบพืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬ โดย
จดัสร้างเป็นสวนสาธารณะเพ่ือการพกัผอ่นและการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 



 

บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 งานวิจยัชิน้นี ้ศกึษาความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬ พ.ศ. 2502-2561 
โดย ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารชัน้ต้น ท่ีส าคัญคือพระราชกฤษฎีกา แผนโครงการของ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พืน้ท่ีบริเวณนี ้และเอกสารชัน้รอง รวมทัง้เอกสารประเภทแผนท่ีและ
ภาพถ่ายมาประกอบการวิเคราะห์ด้วย และเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเคยอยู่อาศยัใน
ชมุชนปอ้มมหากาฬ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ครัง้นี ้
โดยตัง้วัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 2 ประการ ได้แก่ 1) ศึกษาความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ี
ชมุชนปอ้มมหากาฬในชว่งเวลาตัง้แต ่พ.ศ. 2502-2561 และ 2) ศกึษาผลกระทบด้านพืน้ท่ี วิถีชีวิต 
และผู้คน ท่ีเกิดขึน้หลงัจากการย้ายออกจากชมุชนปอ้มมหากาฬ  
 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 นัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาประวัติความ
เป็นมาของชมุชนปอ้มมหากาฬเพ่ือตอบค าถามว่า นบัตัง้แตก่่อตัง้ชมุชนมีช่วงเวลาใดบ้างท่ีชมุชน
ปอ้มหากาฬเกิดความเปล่ียนแปลงด้านพืน้ท่ีและการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลอย่างไรตอ่ชมุชน 
จากการศกึษาพบว่า ตลอดช่วงระยะเวลาการด ารงอยู่ของชมุชนป้อมมหากาฬ พืน้ท่ีชมุชนได้เกิด
ความเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ 3 ช่วง ตามลักษณะการใช้พืน้ท่ีของชุมชนป้อมมหากาฬ โดยช่วงแรกเป็นการก่อตวัของ
ชมุชนบนพืน้ท่ีชานพระนครของกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึน้หลงัจากเป็นชมุชนท่ีมีประวตัิความเป็นมา
นับตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากการพระราชทานท่ีดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว บริเวณป้อมมหากาฬให้กับข้าราชบริพารท่ีสร้างวดัราชนัดดาเพ่ืออยู่อาศยั จนกระทั่ง
ชมุชนเกิดการขยายตวัอนัเน่ืองมาจากต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีอยู่ใกล้กบัพระเจดีย์ภูเขาทอง วดัสระเกศ ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางพระนครในสมัยนัน้  ในช่วงท่ีสองชุมชนป้อมมหากาฬเข้าสู่การเป็นพืน้ท่ีแห่ง
ศิลปวฒันธรรมโดยเป็นท่ีรู้จกัในฐานะถ่ินก าเนิดลิเกแห่งแรกของสยาม การตดัถนนราชด าเนินได้
ดึงดูดให้ผู้ คนโดยเฉพาะข้าราชการเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬเพิ่มขึน้ 
เน่ืองจากสามารถใช้เส้นทางบกเดินทางไปท างานได้อย่างสะดวก ช่วงท่ีสาม คือ ความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากถนนราชด าเนินและการบุกรุกท่ีดิน ในช่วงเวลานีเ้องท่ีความเจริญทาง
เศรษฐกิจของถนนราชด าเนินส่งผลให้ชมุชนมีวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เกิดคา่นิยม
แบบอเมริกัน และเกิดการอพยพของผู้คนเข้ามาท างานในเมืองหลวงจนกระทั่งพืน้ท่ีชุมชนป้อม
มหากาฬกลายเป็นพืน้ท่ีรองรับผู้คนจ านวนมากจากตา่งจงัหวดั และนบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาชมุชน
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ป้อมมหากาฬจึงกลายเป็นชุมชนแออัดตามค านิยามของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการสิน้สุดของ
ชมุชนชานพระนครแหง่สดุท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย 
 จากการศึกษาความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561 
พบว่าช่วงเวลาดงักล่าวเป็นความเปล่ียนแปลงช่วงสุดท้ายของการใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬท่ี
น าไปสู่การสิน้สุดการมีอยู่ของชุมชน เกิดจากความพยายามเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชุมชนโดย
รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ท่ี ต้องการอนุรักษ์
โบราณสถานและเข้าใช้พืน้ท่ีบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬมาจดัสร้างสวนสาธารณะ ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการอนรัุกษ์โบราณสถานและการวางผงัเมือง 3 ประการ ประการแรก คือ 
แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์แบบมุ่งเน้นความส าคญัของสถาบนัมหา
กษัตริย์ กล่าวคือ รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีความพยายามท่ีจะฟืน้ฟูสถานะ อ านาจ และ
บทบาทของสถาบนัพระมหากษัตริย์ขึน้มาอีกครัง้ หลงัจากถกูลดบทบาทลงหลงัการเปล่ียนแปลง
การปกครองใน พ.ศ. 2475 เพ่ือให้เป็นศนูย์รวมจิตใจของผู้คนในชาติในขณะท่ีประเทศก าลงัเผชิญ
กับการแพระกระจายของลทัธิคอมมิวนิสต์ และเป็นศูนย์กลางของมรดกวฒันธรรมของชาติด้วย 
รัฐบาลจึงจดัการเสด็จฯ เย่ียมวดัหลวงของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล อดลุยเดชฯ ทัง้
ในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั เกิดเป็นแนวพระราชด าริด้านการอนรัุกษ์โบราณสถานท่ีส าคญั
ของชาติ ซึ่งต่อมาเป็นรากฐานของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 อยา่งไรก็ตาม กรอบแนวคดิการอนรัุกษ์โบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทร์ของรัฐบาลคือมุ่งเน้นการอนรัุกษ์โบราณสถานส าคญัระดบัชาติ ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึน้
ตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 1 จนถึงในสมยัรัชกาลท่ี 5 และรือ้ถอนสิ่งก่อสร้างท่ีรัฐบาลคิดว่าไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้างในสมัยเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีไม่ได้ท าการขึน้
ทะเบียนโบราณสถาน ได้แก่  อาคารศาลฎีกาและศาลาเฉลิมไทย  ซึ่งมีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์ ทรงคณุค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในช่วงเวลาหนึ่งในเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีก าลงัเปล่ียนผ่านก้าวเข้าสู่ความเป็น
สมยัใหม ่แตรั่ฐบาลพยายามท่ีจะลบภาพความทรงจ าเหล่านีอ้อกจากประวตัศิาสตร์ไทย เน่ืองจาก
มองว่าเป็นสญัลกัษณ์แห่งอ านาจของคณะราษฎรบนถนนราชด าเนินซึ่งเป็นถนนสายส าคญัของ
กรุงรัตนโกสินทร์ท่ีแสดงถึงความศวิิไลซ์และความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ในราชวงศ์จกัรี 
 ประการท่ีสอง คือ กางวางผงัเมืองรวมเพ่ือแก้ไขชมุชนแออดัในเกาะรัตนโกสินทร์ กลา่วคือ 
ความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของกรุงเทพมหานครอนัเน่ืองมาจากการประกาศใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ได้ส่งผลตอ่การเพิ่มขึน้ของอตัราการอพยพจาก
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ต่างจงัหวดัเข้ามายงัเมืองหลวงเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดชุมชนแออดัและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมา ด้วยเหตนีุ ้รัฐบาลจงึหนัมาให้ความส าคญัด้านการผงัเมืองมากขึน้ โดยใน พ.ศ. 2500 ได้มี
การจัดท าผังเมืองรวม 2533 (พ.ศ. 2504 - 2533) ซึ่งเป็นการวางผังเมืองล่วงหน้า 30 ปี เพ่ือ
พฒันาการผงัเมืองให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครและจดัท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 4 ท่ีมีนโยบายลดอัตราการย้ายถ่ินจากชนบทสู่
ก รุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนให้ มีการเค ล่ือนย้ายประชากรออกจาก
กรุงเทพมหานครไปอยู่จงัหวดัข้างเคียงจงัหวดัอ่ืนเพ่ือลดจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานครลง 
ส่วนเขตพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความแออัดเพิ่มขึน้ในเขตโบราณสถานส าคัญของประเทศ 
รัฐบาลจึงมีแนวคิดย้ายคนออกจากพืน้ท่ีออกไปยังพืน้ท่ีชานเมือง เห็นได้ชัดจากกรณีการย้าย
ตลาดนดัสนามหลวงไปยงัสวน กรณีการขยายมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ ไปยงัจงัหวัดนครปฐม และกรณีการรือ้ย้ายชมุชนป้อมมหากาฬออกจากพืน้ท่ีชานพระนคร
เดิม ทัง้นี ้มีจุดประสงค์เพ่ือน าคนออกจากพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์และเพ่ือเปิดมุมมองโบราณ
สถานท่ีส าคญัของชาต ิได้แก่ วดั พระบรมมหาราชวงั และปอ้มมหากาฬ  
 ประการสุดท้าย คือ การอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว กล่าวคือ การ
ส่งเสริมอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีส าคญัของรัฐบาลจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เน่ืองจากสามารถท ารายได้ให้กบัรัฐบาลเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลมีแนวคิดท่ี
จะอนรัุกษ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านกระแสการท่องเท่ียวแทนการมองโบราณสถานเพียงแต่ในแง่ความงดงามหรือความเป็น
ตวัแทนแหง่ความทรงจ าในอดีตเพียงเท่านัน้ มีการจดัตัง้องค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศ
ไทย (อ.ส.ท.) ซึ่งตอ่มาคือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยใน พ.ศ. 2530 การท่องเท่ียว
ของไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึน้มาก เน่ืองจากรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ประกาศให้ พ.ศ. 
2530 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียว เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ จึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองท่ียิ่งใหญ่เพ่ือ
เทิดพระเกียรติแห่งพระองค์ ถือเป็นผลส าเร็จจากการกระตุ้นการท่องเท่ียวประเทศไทยผ่านการ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโบราณสถาน วฒันธรรม และประเพณีของชาติ ดงันัน้ สามารถสรุปได้ว่า
การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ในชว่งเวลาท่ีผา่นมา 
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้น าคุณค่าของโบราณสถานมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว เห็นได้ชัดจากกรณีการอนุรักษ์โบราณสถานป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองท่ีมี
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จุดมุ่งหมายเพ่ือเปิดมุมมองโบราณสถานพร้อมกับจัดสร้างสวนสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวของกรุงรัตนโกสินทร์  
 จากการศึกษาพบว่า การเข้าใช้พืน้ท่ีชุมชนป้อมหากาฬโดยรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ ์ 
ธนะรัชต์ คือจดุเร่ิมต้นความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชมุชนป้อมหากาฬท่ีเร่ิมขึน้ตัง้แต ่พ.ศ. 2502 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2561 รัฐบาลบรรลุจุดประสงค์ท่ีตัง้ไว้ คือ สามารถรือ้ถอนชุมชนและจัดสร้าง
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬได้ส าเร็จ โดยเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนปอ้มมหากาฬแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามอย่างต่อเน่ืองของกรุงเทพมหานครในการเข้าใช้พืน้ท่ีชุมชนเพ่ือจัดสร้าง
สวนสาธารณะ เช่น การด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดซือ้ท่ีดินอยู่หลายครัง้นบัตัง้แต่ พ.ศ. 
2502 พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2530 การออกพระราชบญัญัติเวนคืนท่ีดิน พ.ศ. 2535 การจดัท าแผน
แม่บทการอนุรักษ์และพฒันาป้อมมหากาฬและก าแพงเมือง พ.ศ. 2537 เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
เหตกุารณ์ตา่งๆ ได้แสดงถึงพลงัของชาวบ้านท่ีได้ลกุขึน้ตอ่สู้ เพ่ือปกปอ้งพืน้ท่ีบ้านของตน เช่น  การ
ยืนเร่ืองตอ่ศาลปกครองกลางใน พ.ศ. 2546 การร่วมมือกับนกัวิชาการเพ่ืออนุรักษ์บ้านไม้โบราณ
ในชมุชน และการปรับตวัเพ่ืออยูร่่วมกบัสวนสาธารณะ เป็นต้น 
 ท้ายท่ีสดุแล้ว ความขดัแย้งในชมุชนประกอบกบัความเหน่ือยล้าจากการตอ่สู้ของชาวบ้าน
ถือเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้การการต่อสู้ สิน้สุดลง ชาวบ้านบางส่วนยินยอมย้ายออกจากชุมชน 
ตามมาด้วยการสิน้สดุของชมุชนปอ้มมหากาฬอยา่งสมบรูณ์เม่ือชาวบ้านกลุม่สดุท้ายย้ายออกจาก
ชุมชน ใน พ.ศ. 2561  ถือเป็นจุดสิน้สุดการใช้พืน้ท่ีของชุมชนเพ่ือการอยู่อาศยัท่ีมีความเป็นมา
สืบเน่ืองตัง้แตส่มยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเร่ิมต้นการใช้พืน้ท่ีสวนสาธารณะเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์อยา่งแท้จริง 
 การศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 มีความส าคญัในการท าความเข้าใจเก่ียวกบัผลกระทบ
ด้านพืน้ท่ี วิถีชีวิต และผู้คน ท่ีเกิดขึน้หลงัจากการย้ายออกจากชมุชนปอ้มมหากาฬ จากการศกึษา
พบว่าการสร้างสวนสาธารณะบนพืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬ ส่งผลกระทบกับชาวบ้านท่ีเคยอาศยั
อยู่ในพืน้ท่ีชมุชนป้อมมหากาฬ ด้านพืน้ท่ี คือ เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีจากท่ีอยู่อาศยัเป็น
สวนสาธารณะ กล่าวคือ ชุมชนแห่งนี เ้คยเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยพืน้ท่ีดงักล่าวมีความเป็นมาความสืบเน่ืองมาตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
จากนัน้ชมุชนคอ่ยๆ ขยายตวัขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เน่ืองจากตัง้อยู่ใกล้กบัภูเขาทอง วดัสระเกศ ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางพระนครในขณะนัน้ ซึ่งต่อมาได้มีผู้คนเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศยัใน
ชมุชนอย่างต่อเน่ือง ปรากฏหลกัฐานทางด้านสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณท่ีมีอายเุก่าแก่จ านวน 
24 หลงั มีอายุการสร้างแบง่เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกคือ บ้านไม้โบราณเรือนไทยเดิมใต้ถุนสูง 
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สร้างขึน้สมัยก่อนรัชกาลท่ี 5 จ านวน 2 หลงั หนึ่งในจ านวนนีคื้อบ้านเลขท่ี 99 ซึ่งเป็นสัญลกัษณ์
ของชมุชนและเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์ของชุมชนป้อมมหากาฬด้วย ระยะท่ี 2 คือ บ้านไม้โบราณ
เรือนไทยอิทธิพลตะวนัตก สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 จ านวน 14 หลงั และระยะท่ี 3 
คือบ้านคร่ึงปนูคร่ึงไม้ร่วมสมยั สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 9 จ านวน 8 หลงัคาเรือน บ้านไม้โบราณท่ี
พบในชุมชนป้อมมหากาฬเป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ความเก่าแก่ของ
ชุมชน และความส าคัญของชุมชนในทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บ้านไม้
โบราณดังกล่าวกลับไม่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ โดยกรุงเทพมหานครได้เข้ารือ้ถอนบ้านไม้โบราณ
ทัง้หมดออกจากพืน้ท่ีชุมชนป้อมมหากาฬ แตกต่างจากป้อมมหากาฬและก าแพงเมืองท่ีกรม
ศิลปากรขึน้ทะเบียนให้เป็นโบราณสถานท่ีส าคัญของชาติเม่ือ พ.ศ. 2484 พร้อมกับเข้ามาท านุ
บ ารุงตวัโบราณสถานอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั  
 ผลกระทบต่อมาคือ ด้านวิถีชีวิต กล่าวคือ เม่ือชุมชนถูกรือ้ย้ายท าให้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
และความสมัพนัธ์ในชมุชนเปล่ียนไป เน่ืองจากความขดัแย้งในชว่งสดุท้ายของการตอ่สู้ เพ่ือปกปอ้ง
ชุมชนป้อมมหากาฬท าให้ชาวบ้านแตกแยกและแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ท าให้ความสามัคคีและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนเปล่ียนไป ประกอบกับ เม่ือชาวบ้านแยกย้ายออกจากชุมชนไป
อยู่อาศยัตามแหล่งต่างๆ ท าให้วิถีชีวิตความเป็นชมุชนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัขาดหายไป เช่น 
การรับประทานอาหารร่วมกนั และการท าบญุตกับาตรในเทศกาลตา่งๆ อนัแสดงถึงความสมัพนัธ์
ของคนภายในชมุชน การย้ายท่ีอยูย่งัส่งผลกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายของชาวบ้านท่ีเพิ่มมากขึน้และเกิด
ความไมม่ัน่คงด้านท่ีพกัอาศยัชัว่คราว เน่ืองจากชาวบ้านต้องขอเชา่พืน้ท่ีเพ่ืออยูอ่าศยั หากผู้ปลอ่ย
เช่าขอคืนท่ีพกัอาศยั ชาวบ้านจ าเป็นจะต้องออกไปหาท่ีอยู่อาศยัแห่งใหม่ รวมทัง้เสียค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทางไปท างานหรือไปโรงเรียนของเดก็ๆ เพิ่มขึน้ 
 นอกจากนี ้การรือ้ย้ายชุมชนป้อมมหากาฬยงัส่งผลกระทบทางด้านอาชีพด้วย กล่าวคือ  
เม่ือชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงด้านท่ีอยู่อาศยั ท าให้ต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควรในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากท่ีเคยอาศยัอยูใ่นชมุชนเพ่ือให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของท่ี
อยู่อาศยัแห่งใหม่ บางคนต้องตกงานหรือเปล่ียนสถานท่ีท างาน เปล่ียนการเดินทาง ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการเดินทางจากแหล่งอาชีพเดิมกับท่ีอยู่อาศยัใหม่ อีกทัง้ยังต้องปรับตัวในแหล่ง
ค้าขายแห่งใหมเ่พ่ือด ารงชีพ นอกจากนี ้การย้ายออกจากพืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬ ท าให้ชาวบ้าน
บางคนยุติการประกอบอาชีพดัง้เดิมของตนเอง เช่น อาชีพปัน้เศียรพ่อแก่ฤาษี อาชีพการเลีย้ง
นกเขาชวาและท ากรงนกแบบโบราณ อาชีพหลอมทอง และอ่ืนๆ นับเป็นความสูญเสียด้านภูมิ
ปัญญาชาวบ้านอนัทรงคณุคา่ท่ีสมควรได้รับการอนรัุกษ์ไว้ 
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 ผลกระทบจากการรือ้ย้ายชุมชนป้อมมหากาฬด้านสุดท้ายคือ ด้านจิตใจของผู้ คน 
กล่าวคือ หลังจากชาวบ้านทัง้หมดยินยอมย้ายออกจากชุมชนใน พ.ศ. 2561 หลังจากท่ีต่อสู้มา
ยาวนานกว่า 26 ปี แต่การปกป้องชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ ชุมชนถูกรือ้ถอนและสร้าง
สวนสาธารณะปอ้มมหากาฬแทนท่ี ความพ่ายแพ้ดงักล่าวได้น ามาซึ่งภาวะเครียดและซึมเศร้าของ
ชาวบ้าน เน่ืองจากปัญหาท่ีรุมจากได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายของชาวบ้านอยู่
บอ่ยครัง้ เช่น ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศยัแห่งใหม่ การประกอบอาชีพ รวมถึงเกิดความเครียดและวิตก
กังวลเก่ียวกับด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี ้จิตใจของชาวบ้านยังได้รับ
ผลกระทบจากการสูญเสียทัง้บ้านท่ีเคยอยู่อาศยัมาตัง้แตเ่ด็กๆ และสญูเสียความสมัพนัธ์ใกล้ชิด
และความรักใคร่ปรองดองกนัในชมุชน วิถีชีวิตชมุชนหายไป ครัง้ยงัมีชมุชนปอ้มมหากาฬ ชาวบ้าน
ในชมุชนอยู่กบัแบบญาติมิตรท่ีช่วยเหลือเกือ้กลูกนั อยา่งไรก็ตาม ชาวบ้านได้ปรับตวัเพ่ือความอยู่
รอดตอ่ไป โดยได้รวมกลุ่มกนัเพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยัแหง่ใหมเ่พ่ือชีวิตท่ีดีขึน้ กลุม่ท่ีน าโดยนายพีระพล 
เหมรัตน์ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่ ณ ชุมชนบ้านอ่ิมใจ ส านกังานประปาเขตแม้นศรี กรุงเทพมหานคร 
ได้รวมตวักันจัดตัง้สหกรณ์ของชุมชนโดยมีชาวบ้านจ านวน 21 หลังคาเรือน เข้าร่วม ได้รับการ
สนบัสนนุด้านงบประมาณในการก่อสร้างจากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) หรือ 
พอช. ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนีไ้ด้ด าเนินการเช่าท่ีดินของกรมธนารักษ์ บริเวณเกียกกาย เพ่ือสร้างบ้าน
ของตนเอง ส่วนชาวบ้านอีกกลุ่มท่ีน าโดยนายพรเทพ บูรณบุรีเดช ได้รวมตวักันกู้ เงินเพ่ือซือ้ท่ีดิน
บริเวณพุทธมณฑลสาย 2 จ านวน 106 ตารางวา ราคาประมาณ 2 - 3 ล้านบาท ซึ่งตามแผนจะ
สร้างบ้านและสร้างพืน้ท่ีส่วนกลาง ส าหรับเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของคนภายในชุมชน และมี
แผนการท่ีจะสร้างศนูย์การเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัชมุชนปอ้มมหากาฬอีกด้วย   
 กลา่วโดยสรุป ความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561 เกิด
จากนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเร่ิมขึน้ในสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ท่ีมีกรอบแนวคดิด้านการอนรัุกษ์
โบราณสถาน การวางผงัเมือง และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของประเทศ อย่างไรก็ตาม กรอบ
แนวคิดของรัฐบาลท่ีเลือกพิจารณาท่ีจะอนุรักษ์เฉพาะโบราณสถานท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของสถาบนั
พระมหากษัตริย์ เช่น วดั พระบรมมหาราชวงั และป้อมปราการ และการพยายามมองข้ามหรือรือ้
ถอนสถาปัตยกรรมท่ีเป็นของสามัญชน เช่น ศาลาเฉลิมไทยและบ้านไม้โบราณในชุมชนป้อม
มหากาฬ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับโบราณสถานอ่ืนๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์  
การกระท าเช่นนีถื้อเป็นความพยายามในการลบล้างหรือท าลายประวตัิศาสตร์ของผู้คนอย่างเห็น
ได้ชัด นอกจากนี ้ยังพบว่ามีผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตามหลงัจากการรือ้ถอนชุมชนหลายด้าน ทัง้กับ
พืน้ท่ีสวนสาธารณะป้อมมหากาฬท่ีไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี 
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ด้านวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการย้ายท่ีอยู่อาศยั ประกอบกับความ
อ่อนแอของสภาพจิตใจของชาวบ้านหลงัจากการตอ่สู้ เพ่ือปกป้องท่ีอยู่อาศยั ด้วยเหตนีุ ้ผู้ วิจยัหวงั
เป็นอย่างยิ่งว่า กรณีศกึษาความเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬ พ.ศ. 2502 – 2561  
จะเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสะท้อนผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากกรอบแนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะ
รัตนโกสินทร์และโครงการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งการอนุรักษ์ของรัฐบาลและ
กรุงเทพมหานครควรค านึงถึงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ของคนทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะสถาบนักษัตริย์
เท่านัน้ และการอนุรักษ์ควรค านึงถึงผู้ คนท่ีอยู่อาศัยในพืน้ท่ีในฐานะผู้ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์  
ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการน าคนออกจากพืน้ท่ีประวัติศาสตร์ แต่ควรอนุรักษ์ให้คนสามารถอยู่
ร่วมกบัพืน้ท่ีประวตัิศาสตร์ได้ ซึ่งรัฐบาลสามารถน าข้อคิดเห็นต่างๆ ในงานวิจยัชิน้นีไ้ปปรับใช้ใน
การร่างแผนแมบ่ทการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ตอ่ไปในอนาคต 
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