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This thesis aimed to study the social environment of old Bangkok in terms of dirtiness, bad
smell and disordered conditions. The study investigated a conceptual basis and a life influenced by Tribhumi
which represents bad scents as evil pleasant fragrances as good. Insanitary smells and clean scents in a
specific area were classified by landscape stratification. Traditionally, a central area signified an ideal
cosmic land on the earth, exemplified by royal palaces and temples. On the other hand, the outskirts of the
city were treated as the unimportant parts. The people of the city were subordinates who were obsessed with
an idea of the next life. They had to accept that living in dirty foul-smelling areas were a part of their everyday
lives. The rulers used this traditional concept as a tool to instil a sense of subordination in their people. Until
25 B.C., a flood of westerners into Thailand which led to some major changes. A social study found that
urbanization caused dirtiness in overall areas and the foul smells caused by overcrowding. In addition,
people were in the habit of ignoring environmental problems. Since the royal house appreciated a clean
appearance and a pleasant smell in the city modelled by the western tradition of cleanliness, neatness and
fragrance, dirtiness and foul smells from urban areas were blamed on western nations. A significant shift in
the Buddhist century of 2440 was the establishment of the Sanitation Department. The organization worked
for improving cleanliness and civilizing the smellscape of the city. Meanwhile, the tradition of subordination in
Thai society deteriorated and changed to the western tradition which valued a neat, clean and healthy
smelling city. Therefore the development and urbanization changed the city from the traditional center as a
holy cosmic town surrounded by many canals as cosmic walls into a new areas with a clean appearance, as
well as clear and comforting atmosphere based on the western tradition.The findings indicated that the
Buddhist century of 2440 was the beginning of the era of the civilizing smellscape in Bangkok. This
development lead to the foundation of urban environmental management.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี ม้ ี ค วามสนใจในประเด็ น เกี่ ย วข้ อ งกับ ความเป็ น เมื อ งสมัย ใหม่ ข อง
กรุ ง เทพฯ ที่ ถูก จัดการให้ มี ม าตรฐานความศิวิไลซ์ แบบตะวัน ตก โดยเฉพาะปั ญ หาเรื่ องความ
สกปรก กลิ่นเหม็นและความไร้ ระเบียบที่มาพร้ อมกับการขยายตัวของกรุ งเทพฯ ภายหลังการทา
สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง (พ.ศ. 2398) กับอังกฤษและสนธิสญ
ั ญาในลักษณะเดียวกันกับชาติตะวันตก
อีกหลายชาติ ส่งผลให้ การค้ าระหว่างประเทศขยายตัว จนท าให้ กรุ งเทพฯเป็ น เมื องศูนย์ กลาง
การค้ าที่สาคัญที่สดุ ของสยาม
กรุ งเทพฯ ราชธานีในต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 นัน้ สร้ างขึ ้นเป็ นเมืองแห่งป้อมปราการตาม
รู ปแบบกรุ งเก่า 1 ประกอบด้ วยความศักดิ์สิทธิ์ ตามจารี ตจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ จะเห็นได้ ว่า
ประตู ป้อมและสถานที่ต่างๆ ล้ วนได้ ชื่อมาจากเทพเจ้ าหรื อสถานที่ในแบบจักรวาลวิทยาทังสิ
้ ้น เช่น
ป้อมพระสุเมรุ อันเป็ นชื่อของมหาบรรพตที่เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ป้อมมหากาฬเป็ นนามของ
เทพเจ้ าแห่งความตาย สาหรับคูคลองก็มีหน้ าที่เป็ นปราการเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้ าศึกและ
เป็ นขอบเขตของเมือง พระบรมมหาราชวังเป็ นพืน้ ที่ศนู ย์กลางของอานาจประดุจเทพ และเป็ นเจ้ า
แห่งศูนย์กลางจักรวาลนี 2้ ชื่อกรุ งเทพฯ มีความหมายถึงเมืองของเทวดาผู้ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งด้ วย
สรรพสิ่งที่เป็ นมงคล ดังนันการท
้
าให้ เกิดความสกปรกและกลิ่นเหม็นภายในพื ้นที่เขตพระราชวังถือ
เป็ นการกระทาผิดที่ผิดทาง กรณีที่มีคนตายภายในกาแพงเมืองซากศพยังต้ องถูกนาไปจัดการนอก
กาแพงเมืองโดยผ่านทางประตูผีซงึ่ เปรียบเหมือนทวารของเมือง3
ความสัมพันธ์กบั พื ้นที่และการให้ ความหมายกับพื ้นที่ในเชิงสัญลักษณ์ในสังคมจารี ตนัน้
กลิ่น และความสะอาดย่อมมี ความหมายและประโยชน์ใช้ สอยตามคติแบบไตรภูมิ ดังเช่ นการ
ประกอบพระราชพิธีสาคัญ ต่างๆ เช่น การออกพระเมรุ ในพิธีพ ระราชทานเพลิงพระบรมศพของ
เจ้ านาย นอกจากจะสร้ างพระเมรุ มาศอันประดุจเขาพระสุเมรุ แล้ ว กลิ่นหอมจากไม้ จันทน์ที่เป็ น

ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2557). ศูนย์กลางพระนครในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ . วารสารหน้าจัว่ . (11): 43.
Teeraviriyakul, Udomporn. (2012). Bangkok Modern: The Transformation of Bangkok with
Singapore and Batavia as Models (1861-1897). pp.105-106.
3
จิตรพงศ์ จิตตวดี. (2556). ความสะอาดของพระนคร : การเมืองเรื่องวิถีปลงศพในสมัยรัชกาลที่ห้า. วารสาร
หน้ าจัว่ .10): 93-94. วารสารหน้าจัว่ . (10): 93-94.
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เชื ้อเพลิง ธูป เทียน ดอกไม้ และเครื่องหอมยังทาให้ ทวั่ บริ เวณมีความบริ สทุ ธิ์และศักดิ์สิทธิ์แตกต่าง
จากพื ้นที่อื่นใด1
ในขณะที่นอกกาแพงเมืองชันในออกไป
้
จะมีการทาพื ้นที่ให้ สะอาดและเป็ นระเบียบก็ต่อ
เมื่อมีชนชันผู
้ ้ ปกครองซึง่ เป็ นประดุจเทพจะใช้ สอย เช่น ขบวนเสด็จผ่านถนนเจริญกรุงของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) ในครัง้ หนึ่งได้ กล่าวถึงว่า การเสด็จครัง้ นี ้
นันมี
้ ประโยชน์ต่อพืน้ ที่ของราษฎรอย่างยิ่ง เพราะถนนจะได้ รับการดูแลและทาความสะอาดจากที่
มักจะมีความสกปรกเป็ นนิจ2
ในช่วงก่อนทศวรรษ 2410 ชนชัน้ นาของสยาม ซึ่งนาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411) เริ่ มมีความเข้ าใจในแนวคิดแบบตะวันตก ดังจะเห็นได้ จากที่ทรง
ตังใจจะพั
้
ฒนาเมืองให้ ทนั สมัยไม่ให้ ฝรั่งดูหมิ่นได้ เนื่องจากขณะนัน้ เมืองศูนย์กลางของอาณาจักร
ในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ได้ ก ลายเป็ น อาณานิค มและได้ ป รั บ ปรุ ง เมื องแบบสมัย ใหม่ โดยมี
องค์ประกอบของความศิวิไลซ์ที่เมืองต้ องสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นจากความสกปรกและความ
ไร้ ระเบียบ พระองค์จคงทรงเห็นสอดคล้ องว่า การทาบ้ านเมืองให้ ศิวิไลซ์ ตามอย่างชาติตะวันตก
เพื่อปกป้องไม่ให้ ชาติตะวันตกยึดสยามเป็ นอาณานิคมด้ วยข้ ออ้ างว่า สยามป่ าเถื่อนล้ าหลัง อีกทัง้
การปฏิรูปสยามให้ ศิวิไลซ์แบบตะวันตกยังเป็ นสิ่งที่ชนชันน
้ าใช้ ในการนาเสนอตัวตนในฐานะชาติที่
ศิวิไลซ์แล้ วต่อโลกตะวันตก และยังทรงเห็นว่าภัยจากการคุกคามในขณะนันเกิ
้ นความสามารถของ
คลองคูเมืองและบรรดากาแพงเมืองแบบโบราณที่จะต้ านทานได้ 3
ในช่วงเวลาดังกล่าวพระองค์ทรงเริ่ มมีแนวทางจัดการเกี่ยวกับการดูแลความสะอาด การ
จัดการเรื่องกลิ่นและขจัดความรกรุงรังของพื ้นที่ เช่น ทรงมีประกาศให้ ช่วยกันทาความสะอาดเรือน
ที่พักของข้ าราชการที่อาศัยในเรื อนแถวในพระราชวัง 4 การจัดการเรื่ องกลิ่นเหม็ นของศพขณะ
ประกอบพิธีหลังจากที่เก็บศพไว้ หลายวัน ซึ่ง ห้ ามกระทาพิธีอย่างเด็ดขาดในเส้ นทางที่เสด็จพรราช
ดาเนินหรื อขณะทรงประทับอยู่ใกล้ บริ เวณนัน้ 5 ให้ ราษฎรช่วยกันดูแล ตัดถอน ต้ นไม้ กิ่งไม้ ที่รก
รุงรังตาม กาแพง ป้อมหรือซุ้มประตู6 และยังตักเตือนประชาชนไม่ให้ ทิ ้งซากสัตว์ลงในแม่น ้าหรือลา

เดอห์ริง คาร์ ล. (2555). แผ่นดินและผูค้ นชาวสยาม. แปลโดย ชูศรี มีวงศ์อโุ ฆษ. หน้ า 27.
มัลคอล์ม, สมิธ. (2542). หมอฝรั่งในวังสยาม. แปลโดย พิมาน แจ่มจรัส. หน้ า 143.
3
Teeraviriyakul, Udomporn. (2012). op. cit. p. 111.
4
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. บรรณาธิการ. (2547). ประชุมประกาศรัชการที่ 4. หน้ า 486.
5
แหล่งเดิม. หน้ า 581.
6
แหล่งเดิม. หน้ า 276.
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คลองอันก่อให้ เกิดความน่ารังเกียจเกิดขึน้ 1 อีกทัง้ พระองค์ยังมีการส่งคณะซึ่งนาโดยเจ้ าพระยา
ศรี สุริยวงศ์ ไปศึกษาการดูแลจัดการเมืองแบบใหม่ที่สิงคโปร์ และยังทรงตัง้ พระราชหฤทัยที่จ ะ
เสด็จไปทอดพระเนตรด้ วยพระองค์เองแต่ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน2
ต่อมาในทศวรรษ 2410 ภายหลังการขึ ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว พระองค์ ท รงให้ ความส าคัญ กับแนวความคิ ดการพัฒ นาบ้ านเมื องแบบตะวัน ตกซึ่ง
พระองค์ ได้ เสด็จพระราชดาเนินประพาสเมืองสาคัญต่างๆ ของอาณานิคมตะวันตกทัง้ สิงคโปร์
และปั ตตาเวีย ประสบการณ์นนั ้ ได้ ตอกย ้าพื ้นฐานแนวคิดในการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย
หรือเรียกว่า มีความศิวิไลซ์แบบตะวันตกตามรอยสมเด็จพระบรมชนกนาถ3
ในขณะที่ความหมายและแนวความคิดของกลิ่น ที่สมั พันธ์ กบั ความสะอาดในตะวันตก
นัน้ ได้ มีการตื่นตัวศึกษาตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 24 จากการที่เมืองได้ ขยายตัวมากขึ ้น มีประชากรมา
อยู่อาศัยอยู่หนาแน่นและไม่มี สาธารณูปโภครองรับ เพียงพอ ได้ ทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อมเสื่อม
โทรมและสกปรกจนเมืองมีกลิ่นเหม็นทังยั
้ งเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ที่นามาสู่การเกิดโรคระบาด ที่
ต้ องพึ่งการกาจัดด้ วยการมีระบบศุขาภิบาลที่ดี4 อแลง กอร์ แบง (Alain Corbin) นักประวัติศาสตร์
ชาวฝรั่งเศสได้ ศึกษาความหมายของกลิ่นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 (คริสต์ศตวรรษที่ 18–19) โดย
ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง ความสัม พั น ธ์ ระหว่ างกลิ่ น กับ สุข อนามั ย และชนชัน้ โดยกลิ่ น เหม็ น เชื่ อ มโยงกับ
โรคติดต่อตามแนวคิดทฤษฎีทางการแพทย์ ในขณะนัน้ ในขณะที่กลิ่นฉุน และกลิ่นตัว มีความยึด
โยงกับชนชันแรงงาน
้
เนื่องจากชนชัน้ สูงมักจะหลีกเลี่ยงกลิ่นเหม็นและพยายามกาจัดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ด้วยวิธีการทาความสะอาดร่ างกาย 5 แจนิช คาร์ ไลล์ (Janice Carlisle) นักวิชาการด้ าน
วรรณกรรมได้ นาเสนอการวิเคราะห์เรื่องกลิ่นในนวนิยาย อังกฤษยุควิกตอเรีย จานวนกว่า 80 เล่มที่
บรรยายถึงกลิ่นหรื อการดมกลิ่น ผลการศึกษาของคาร์ ไลล์ระบุว่า สามารถแบ่งแยกฐานะทางชน
ชันในสั
้ งคมได้ จากกลิ่น โดยกลิ่นเหม็นให้ ความหมายถึงความยากจนและชนชัน้ ล่าง ส่วนกลิ่นหอม
แหล่งเดิม. หน้ า 121.
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เป็ นตัวแทนแห่งความสุนทรีย์และความสุขที่ชนชันสู
้ งมีความปรารถนา1 ความหมายของกลิ่นที่ดีจึง
เกี่ยวพันกับความสะอาดและเป็ นพืน้ ฐานความคิดในการดูแลสุขภาพทัง้ โดยส่วนตัวและส่วนรวม
ของชาวตะวันตกในเวลาต่อมา
ในช่วงทศวรรษ 2410-2440 ภายหลังจากการเดินทางเยือนอาณานิคมของตะวันตกของ
ชนชัน้ น า การพัฒ นาเมื อ งเริ่ ม มี ทิ ศ ทางแบบตะวัน ตกและเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ขอบเขตของ
กรุงเทพฯ จากการทาแผนที่โดยผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตก 2 ซึ่งเริ่ มจัดทาในช่วงเวลาดังกล่าวแต่แล้ ว
เสร็ จ และตีพิม พ์ ใน พ.ศ. 24393 นัน้ แสดงถึงความหนาแน่นของเมื องว่าอยู่ด้านตะวันออกของ
แม่ น า้ เจ้ า พระยาตัง้ แต่ ใต้ พ ระบรมมหาราชวัง ลงไป โดยมี ถ นนเจริ ญ กรุ ง ตัด ขนานกับ แม่ น า้
เจ้ าพระยาเพื่อเชื่อมต่อพื ้นที่เมืองทางบกทังยั
้ งมีถนนอีกหลายเส้ นถูกตัดขึ ้นในช่วงนี ้เพื่อขยายเมือง
ออกไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ด้านเหนือและด้ านตะวันออก ซึง่ มีพระบรมมหาราชวังเป็ นศูนย์กลาง
ยังมีบ้านเรือนเบาบาง4 ความเจริ ญด้ านกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ และจานวนประชากรซึง่ น่าจะ
หนาแน่นขึน้ กว่าในสมัยเมื่อเริ่ มสถาปนากรุ งเทพฯ เป็ นราชธานีในรัชกาลที่ 1 กว่าเท่าตัว หรื อ มี
ราษฎรอาศัยอยู่โดยรวมประมาณ 6 แสนคน และมี ขนาดพืน้ ที่ประมาณ 8,300 ไร่ 5 ชีใ้ ห้ เห็นถึง
สภาพความหนาแน่นของกรุงเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 2440
การตังถิ
้ ่นฐานที่เพิ่มมากขึ ้นนี ้ จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ (Landscape) จากสังคม
ที่อาศัยลาน ้าเป็ นหลักในการใช้ ชีวิตหรื อ จากการเป็ นสังคมชาวนา้ สู่ความเป็ นสังคมบนบก ที่ต้อง
พึ่งระบบการจัดการถนนและคูคลองเป็ นท่อระบายนา้ เนื่องจากเดิม เคยอาศัยแม่ นา้ คูคลองใน
ระบบสาธารณูปโภคด้ านความสะอาดตามธรรมชาติ จึงเกิดปั ญ หามลภาวะด้ านความสกปรก
ตามมา โดยเฉพาะกลิ่นจากการทิง้ ปฏิกูล สิ่งโสโครก หรื อซากสัตว์ตายในแม่นา้ ลาคลองและบน
ท้ องถนน แม้ ว่าจะเคยมีประกาศห้ ามมาแล้ ว ต่อมาจึงมีการออกพระราชบัญญัติธรรมเนียมคลอง
ซึง่ ประกาศใช้ ใน พ.ศ. 2413 ซึ่งโดยเนื ้อหาสาระแล้ วก็เป็ นเพียงการห้ ามประชาชนที่อาศัยริ มแม่น ้า
ลาคลองทิ ้งสิ่งโสโครก หรือทาส้ วมลงแม่น ้า ส่วนบทกาหนดโทษก็เป็ นเพียงโทษปรับเท่านัน้ 6 ต่อมา
แหล่งเดิม. หน้ า 32-33.
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ใน พ.ศ. 2418 จึ ง ได้ มี ก ารประกาศใช้ กฎหมายโปลิ ศ ซึ่ง มี เนื อ้ หาที่ เกี่ ย วกับ การจัด การความ
สะอาด หรื อการทิง้ ของโสโครกหรื อซากสัตว์ลงบนถนนว่าให้ พลตระเวนสามารถจับและปรับได้
หากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็จะโดนขังไว้ แทนค่าปรับ1 ข้ อบังคับเหล่านี ้เพียงแต่มีสว่ นช่วยให้ คลองและ
ถนนสกปรกน้ อยลง แม้ จะไม่สามารถจัดการบังคับได้ อย่างเต็มที่แต่อย่างน้ อยก็ดีกว่าไม่มี2
นอกจากนีป้ ั ญหาความสกปรกและกลิ่นเหม็นที่หมักหมมในกรุ งเทพฯ ยังสะท้ อนให้ เห็น
จากการที่มีราษฎรเรี ยกชื่อสถานที่บางแห่ง โดยมีนัยถึงความหมายของกลิ่น เช่น ตรอกป่ าช้ าหมา
เน่าและตรอกอาจม3 (ในปั จจุบนั ตรอกป่ าช้ าหมาเน่าคือ ถนนแปลงนาม ตรอกอาจมคือ ซอยบารุง
รัฐหรื อเจริ ญกรุง 12)4 อันเป็ นเสมือนภาพตัวแทนของสภาพปั ญหาและฆานทัศน์ (Smellscape5)
ของกลิ่นเหม็นในกรุงเทพฯ ในช่วงครึ่งแรกของพุทศตวรรษที่ 25 หรือครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 19
สภาพของปั ญ หาดังกล่าว ในเมื องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใน พ.ศ. 2437 พระยา
อภัยราชาสยามานุกูลกิจ (Gustave Rolin-Jaequemyns)6 ที่ปรึ กษาราชการทั่วไปชาวเบลเยียม
จึ ง ได้ ก ราบบัง คมทู ล พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวว่า ชาวต่ า งชาติ มัก จะติ เตี ย น
กรุงเทพฯ เสมอ ว่ามีความสกปรกและไม่มีถนนที่ดี ดังนันจึ
้ งน่าจะถึงเวลาที่ควรจะจัดการปกครอง
ท้ องถิ่นหรื อ “มุนิสิ เปอล” (Municipal) ซึ่งเป็ น รู ปแบบที่ใช้ ในยุโรปและเมื องในอาณานิค มของ
ตะวันตก ทัง้ นีร้ ู ปแบบการจัดการดังกล่าวนี ้ พระองค์ ได้ เคยไปสัม ผัสและสนพระทัยในวิธีการที่
ชาวตะวันตกใช้ ดแู ลความสะอาดอย่างจริงจัง เพื่อขจัดความสกปรกและกลิ่นเหม็นต่างๆ ตลอดจน
รักษาความน่าอยู่ของเมือง หลังจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้
จัดตัง้ กรมศุขาภิ บ าล 7ขึน้ ตามประกาศใช้ พ ระราชกาหนดศุขาภิ บ าล กรุ งเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ.
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เจ้ าพระยาอภัยราชาสยามานุกลู กิจ (Gustave Rolin-Jaequemyns) เดินทางมารับราชการในกรุงเทพฯ เมื่อ
พ.ศ.2435 ได้ รับพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็ น เจ้ าพระยาอภัยราชาสยามานุกลู กิจ สกลนิติธรรม
ศาสตราจารย์ มหิบาลมหาสวามิภกั ดิ์ ปรมัครราชมนตรี อภัยพิริยปรากรมพาหุ ครุฑนาม ถือศักดินา 10,000 ไร่ ตาแหน่งที่
ปรึกษาราชการทัว่ ไป ดูเพิ่มเติมใน กัลยา จุลนวล. (2515). เจ้ าพระยาอภัยราชาสยามานุกลู กิจ (คุสตาฟ โรลิน ยัคมันส์) ที่
ปรึกษาราชการทัว่ ไปสมัยรัชกาลที่ 5. หน้ า 24-27.
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2440) โดยมีหน้ าที่จดั การกับขยะมูลฝอย ดูแลจัดการสถานที่ สาหรับขับถ่ายอุจจาระปั สสาวะของ
ประชาชน ตลอดจนการห้ ามหรืออนุญาตในการสร้ างหรือต่อเติมอาคาร การขนย้ าย สิ่งสกปรกและ
สิ่งที่น่าราคาญ1
จากนัน้ จึงได้ ทดลองจัดการศุขาภิบาลภายในกาแพงพระนคร เพื่อเป็ นการฝึ กเจ้ าหน้ าที่
ให้ มีความคุ้นเคยก่อน แต่เนื่องด้ วยในขณะนันพื
้ ้นที่ในพระนครตอนด้ านใต้ มีราษฎรและบ้ านเรือน
หนาแน่นนัน้ จาเป็ นต้ องมีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้ างสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน เช่น ท่อระบายน ้า จึง
ให้ รอการดาเนินการไปก่อน2 อนึ่งนอกจากปั ญหาการเวนคืนแล้ ว อีกปั ญหาหนึ่งคือการจัดการคน
ในบังคับของต่างชาติที่ย่งุ ยากมาก เช่น ในกรณีของจีนเลงจิน (คนในบังคับฝรั่งเศส) ได้ ปลูกสร้ าง
เรื อนอยู่นอกกาแพงพระนคร ซึ่งมีความผิดตามประกาศการจัดการความสะอาด แต่กว่าจะจัดการ
ได้ สาเร็จ กระทรวงนครบาลต้ องประสานการแก้ ปัญหาผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดต่อไป
ยังกงสุลฝรั่งเศสในการจัดการปัญหาดังกล่าว3
ปั ญหาอีกประการหนึ่งนัน้ อาจเกิดจากทัศนะของการดูแลศุขาภิบาลกรุ งเทพฯ ที่ เห็นว่า
ชาวจีนที่มาอาศัยอยู่กนั เป็ นชุมชนหนาแน่นนัน้ มีความพอใจที่จะอาศัยอยู่ในพื ้นที่ที่มีความสกปรก
หรือมีนิสยั ชอบอยู่ในความสกปรกจึงทาให้ พื ้นที่สกปรกตามลักษณะของผู้ที่อยู่อาศัยไปด้ วย 4 ทังนี
้ ้
ในความเป็ นจริงแล้ วความสกปรกและกลิ่นเหม็นนัน้ ย่อมไม่พึงเป็ นที่ปรารถนาไม่ว่าชาวสยามหรื อ
จีนหรือชาติใดๆ ก็ตาม
ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมีการจัดการของรัฐอย่างจากัด จนในบางครัง้ ปรากฏว่ามีราษฎรได้
รวมตัวกันยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนต่อทางการในปั ญหาที่ตนประสบ เช่น ขอให้ ดาเนินการขุดลอกคลอง
จากเดิมที่คับแคบและตืน้ เขินจากการทิง้ ขยะมูลฝอยลงในลาคลอง ซึ่งส่งผลให้ นา้ ในลาคลองมี
กลิ่ น เหม็ น ใช้ ป ระโยชน์ ไม่ ได้ โดยในการร้ องเรี ย นนี ย้ ัง ได้ มี ก ารชักชวนกัน บริ จ าคทรั พ ย์ เพื่ อให้
สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ ลลุ ว่ งทันท่วงทีอีกด้ วย5
พระราชกาหนดศุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116. (2440, 21 พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 14, ตอนที่ 34.
หน้ า 517–525.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.1/2. เรื่อง วิ ธีจดั การในกรมศุขาภิ บาล (21 พฤษภาคม - 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ.

116).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.1/14. เรื่อง จี นเลงจิ นคนในบังคับฝรั่งเศสตัง้ บ้านเรื อนอยู่ริมประตูพฤติ บาท
มุงหลังคาเรื อนด้วยจาก ผิดพระราชบัญญัติ ได้มีหนังสือไปยังมองสิเออร์ เรโอซด้วยแล้ว (5 มิ ถนุ ายน ร.ศ.118 – 5 ธันวาคม
ร.ศ.120).
4
นิภาพร รัชตพัฒนากุล. (2557). เล่มเดิม. หน้ า 185.
5
สุภางค์ จันทวานิช. (2559). สาเพ็ง : ประวัติศาสตร์ ชมุ ชนชาวจี นในกรุงเทพฯ. หน้ า 20-21.
3
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ปั ญ หาด้ านศุขาภิบาลยังเป็ นสิ่งรบกวนแม้ แ ต่ในพืน้ ที่ศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่น
บริ เวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่มีอายุกว่าร้ อยปี มีข้าราชสานักฝ่ ายในพักอาศัย
อย่างแออัด ประกอบกับมี ระบบสาธารณูปโภคในรู ปแบบเดิม 1 ทาให้ ในเวลาที่มี อากาศร้ อน มี
ความชื ้น จึงเกิดกลิ่นอับและเหม็น อันมีผลมาจากระบบการระบายอากาศที่ไม่ดี ซึ่งทาให้ มีผลต่อ
พระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเองและพระบรมวงศานุวงศ์ จึงทรง
ต้ องการสร้ างที่ประทับแห่งใหม่ที่มีอากาศดีเหมือนที่พระองค์ได้ เคยเสด็จไปประพาสหัวเมืองต่างๆ
ที่ผ่านมา2 จากพระราชดาริ นี ้จึงโปรดฯ ให้ มีการสร้ างพระราชวังสวนดุสิตในพื ้นที่ทางตอนเหนือของ
พระบรมมหาราชวังซึ่งยังไม่มีบ้านเรือนราษฎรมากนัก ทาให้ สะดวกในการจัดซื ้อที่ดิน3 พระราชวัง
แห่ ง ใหม่ เ กิ ด ขึ น้ พร้ อมกั บ การสร้ างถนนราชด าเนิ น เพื่ อ ให้ การเชื่ อ มต่ อ กั บ ศู น ย์ ก ลางคื อ
พระบรมมหาราชวัง ในขณะเดียวกันการก่อสร้ างพระราชวังและถนนราชดาเนินนีม้ ีการจัดการ
ระบบศุขาภิบาลอย่างเป็ นระบบและเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองในความหมายของศิวิไลซ์อีก
ด้ วย4
ในการจัดสร้ างพระราชวังสวนดุสิตและถนนราชดาเนิน มีการจัดสรรงบประมาณและมี
การจัดการในการเฝ้าดูแลความสะอาดอย่างเต็มที่ อย่างเช่นในบริ เวณถนนสามเสนและถนนราย
รอบพระราชวังสวนดุสิตมีการสร้ างเว็จมากถึง 6 แห่ง นอกจากนันในครั
้
ง้ หนึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาล ในเรื่ องที่ทรงพบ
เห็น คนนั่งถ่ายอุจ จาระอยู่ข้างถนนระหว่างทางเสด็จ ไปยังพระราชวังสวนดุสิตเมื่ อ พ.ศ. 2442
จึงทรงขอให้ จดั การ ห้ ามปรามโดยกวดขัน5
ขณะที่ในส่วนของถนนราชดาเนินกลางซึง่ มีทางเท้ ากว้ างขวางและร่มรื่ นแล้ ว ยังวางผังให้
มีการตัดถนนศุขาภิบาลซึ่งเป็ นถนนสายแคบๆ ความกว้ าง 4 เมตร ขนานไปตลอดแนวถนนราช
ดาเนินกลาง เพื่อเตรี ยมการไว้ สาหรับขนของโสโครกต่างๆ ออกทางด้ านหลังอาคาร เพื่อที่จะไม่
ต้ องขนออกทางด้ านหน้ าตึกอันจะก่อให้ เกิดความน่ารังเกียจ 6 นอกจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ยังเคยมีพระราชดาริ ให้ ผ้ ูบัญชาการกรมศุขาภิบาล สั่งการให้ หยุดติดตัง้
มนฤทัย ไชยวิเศษ. (2542). เล่มเดิ ม. หน้ า 118.
2
บัณฑิต จุลาสัย; พีรศรี โพวาทอง; และ รัชดา โชติพานิข. (2557). วังสวนดุสิต. หน้ า 10-12
3
แหล่งเดิม. หน้ า 13.
4
แหล่งเดิม. หน้ า 32.
5
นนทพร อยู่มงั่ มี. (2557). การจัดการท้ องถนนในกรุงเทพฯ : ภาพสะท้ อนอานาจรัฐเหนือวีถีชีวิตราษฎร
ในสมัยรัชกาลที่ 5. วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ . (36) : 225.
6
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2560). เศรษฐกิ จการเมืองของการตัดถนนในพระนคร. หน้ า 97.
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ไฟฟ้าบนถนนที่อื่น เพื่อให้ เร่งติดตังไฟฟ้
้ าบนถนนในช่วงพระราชวังสวนดุสิตให้ “หรู ” เสียก่อนเพื่อ
ว่า เมื่อมีแขกฝรั่งมาเข้ าเฝ้าจะได้ ไม่เป็ นที่เสีย พระเกียรติ1 อันแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของการ
จัดการพื ้นที่แบบตะวันตกของกรุงเทพฯ ทังในด้
้ านการศุขาภิบาลเพื่อให้ เกิดความสะอาดมีระเบียบ
และปราศจากกลิ่นเหม็นเพื่อสร้ างกรุงเทพฯ ให้ มีความศิวิไลซ์
อย่างไรก็ดี ความสกปรกและกลิ่นในทศวรรษ 2410 และก่อนหน้ านันยั
้ งไม่รุนแรงมากนัก
เนื่องจากยังสามารถอาศัยธรรมชาติแม่น ้าและลาคลองพัดพาความสกปรกหรื อสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไป
ได้ แต่เมื่อสภาพทางกายภาพของเมืองหรื อบนบกขยายตัว การตัง้ ถิ่นฐานของประชากรที่เกิดขึน้
อย่างรวดเร็ วและไร้ ระเบียบ ทาให้ ค วามสกปรกจากการขาดแคลนสาธารณู ป โภคส่ง ผลให้ ใน
ทศวรรษถัดๆ มาจนถึงทศวรรษ 2430 สภาพภูมิทัศน์ (Landscape) ของเมืองเต็มไปด้ วยความ
สกปรก ความไร้ ระเบียบของบ้ านเรื อนและความเป็ นอยู่ของราษฎร ปั ญหาในด้ านศุขาภิบาลที่ไม่มี
มาตรฐานก่อให้ เกิดการรับรู้สภาพอันไม่น่าดู ซึ่งรวมถึงการรับรู้ฆานทัศน์ของเมืองว่ามีกลิ่นเหม็น
เป็ นสัญลักษณ์ของความสกปรก ก่อให้ เกิดโรคระบาดและสุขภาพที่ไม่ดี ในขณะที่โดยคติพืน้ ฐาน
ของกลิ่นเหม็นคือ ต้ องกาจัดเพื่อให้ มีความสะอาด ไม่มีกลิ่น หรือมีกลิ่นหอมสดชื่นแทน
การเกิดขึน้ ของกรมศุขาภิบาลใน พ.ศ. 2440 เพื่อสร้ างกระบวนการสาหรับจัดการกับ
ความไร้ ระเบียบและความสกปรก ตามความหมายของเมืองที่มีศิวิไลซ์ในทัศนะของชาวตะวันตกที่
มองว่ า ฆานทัศ น์ ที่ รื่น รมย์ ให้ ค วามหมายถึง ความสะอาดปราศจากเชือ้ โรคในแบบแผ นแบบ
ตะวันตก ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในช่วงทศวรรษดังกล่าว จึงเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ชนชัน้
นาเห็นความสาคัญและดาเนินการอย่างจริ งจัง ที่จะดูแลและแก้ ไขปั ญหาความแออัดไร้ ระเบียบ
สกปรกและมีกลิ่นเหม็ น เพื่อให้ มี สุขภาวะที่ดีขึน้ และพัฒ นาเมื องให้ มี ภาพลักษณ์ ของเมื องที่มี
ความศิ วิไ ลซ์ ยิ่ ง ไปกว่า นัน้ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เล่ ม นี จ้ ะอธิ บ ายให้ เห็ น ถึ ง สภาพความเป็ น อยู่ข อง
ประชาชนที่สัม พันธ์ กับปั ญ หาความสกปรก กลิ่นเหม็นและความไร้ ระเบียบ ตลอดจนเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงฆานทัศน์ หรื อความรับรู้ความเห็นของคนในสังคมกรุงเทพฯ ต่อกลิ่นที่ได้ สูดดมผ่าน
จมูก โดยผู้วิจยั เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงฆานทัศน์ของคนในสังคมกรุงเทพฯ ซึ่งเป็ นประเด็นที่งาน
ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ ศิวิไลซ์ที่มีมาก่อนหน้ านี ้ไม่ได้ กล่าวไว้ ดังนันการศึ
้
กษา
และอธิบายประเด็นนี ้จึงเป็ นการบุกเบิกองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ไทยด้ วยอีกทางหนึ่ง

1

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.1/88. เรื่อง เบ็ดเตร็ด (25 เมษายน - 4 มีนาคม ร.ศ.124).
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1.2 จุดประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั ญหากลิ่นเหม็นความสกปรกและความไร้ ระเบียบ ที่ส่งผลต่อสภาพความ
เป็ นอยู่ของประชาชน
2. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาจากกลิ่นเหม็น ความสกปรก และความไร้ ระเบียบ ที่ส่งผลต่อ
แนวคิดการเกิดขึ ้นของระบบการจัดการระบบศุขาภิบาลในกรุงเทพฯ
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และการให้ ความหมายของกลิ่น ในเมืองสมัย
ใหม่อย่างกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2410-2440
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการพัฒ นาของกรุ งเทพฯ ในขอบเขตฝั่ งตะวันออกของแม่นา้ เจ้ าพระยา
ซึง่ ในปัจจุบนั ครอบคลุมพื ้นที่กรุงเทพฯ ชันใน
้ โดยมีขอบเขตของเวลาตังแต่
้ ทศวรรษ 2410 จากการ
ที่สยามต้ องการพัฒนาประเทศให้ มีความศิวิไลซ์ และประกอบกับความเป็ นเมืองได้ การขยายตัว
อย่าง รวดเร็วจากการตังถิ
้ ่นฐานของราษฎรพื ้นที่กรุงเทพฯ จนถึงในทศวรรษ 2440 ที่เป็ นจุดเปลี่ยน
จาก การที่มี กรมศุขาภิบาลมาเป็ นกลไกในการบริ หารจัดการ จนสิ น้ ทศวรรษ 2440 เมื่ อวิธีการ
ศุขาภิบาลที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นได้ ถกู นาไปเป็ นแบบอย่างในพื ้นที่อื่นๆ ต่อไป
โดยขอบเขตของเนื ้อหาอาศัยศึกษาจากหลักฐานชันต้
้ นที่ยงั ไม่ได้ ตีพิมพ์ จากหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ เช่น สาเนาพระราชหัตถเลขา เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล เป็ นต้ น
สิ่งพิมพ์ร่วมสมัยที่ตีพิมพ์แล้ ว รวมทังวารสารและหนั
้
งสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ Bangkok Times
(บางกอกไตม์) และวชิ รญาณวิ เศษ เอกสารบันทึกความทรงจาจากชาวต่างชาติที่ได้ รับการตีพิมพ์
แล้ ว เช่น ท้องถิ่ นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวงของคาร์ ล บ็อค หมอฝรั่งในวังสยามของมัลคอล์ม
สมิธ หลักฐานชันรองจากวิ
้
ทยานิพนธ์ หนังสือประวัติบคุ คล บทความและงานวิจยั
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
ในแง่ของหลักฐานและวิธีการดาเนินการวิจัย จะใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historial
Approach) โดยการค้ น คว้ า วิ จัย เอกสาร (Documentary Research) และน าเสนอในรู ป แบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยจะมีการใช้ ทงั ้ เอกสารชันต้
้ นและเอกสารชัน้ รอง
ในการอธิ บ าย ในแง่ ก ารน าเสนอผลการค้ น คว้ าจะน าเสนอข้ อ มูล แบบพรรณนาเชิ ง วิเคราะห์
(Analytic Description)
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1.5 ความสาคัญของการศึกษา
1.ได้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความเป็ นอยู่ของประชาชนจากปั ญหาด้ านการ
ศุขาภิบาล กลิ่น ความสกปรกและความไร้ ระเบียบไปสูค่ วามเป็ นเมืองที่ทนั สมัย
2.ได้ ทราบถึงสภาพสังคมเมืองกรุงเทพฯ ในยุคกาลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบจารี ตสู่
การพัฒ นาแบบตะวันตกตัง้ แต่ทศวรรษ 2410 จนถึงการเกิดขึน้ ของหน่วยงานสาคัญ ที่มา ดูแล
ปัญหาด้ านการจัดการศุขาภิบาลที่ดีให้ ประชาชนในทศวรรษ 2440
3.ได้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และการให้ ความหมายของกลิ่น ในเมืองสมัย
ใหม่อย่างกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2410-2440
1. 6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยในเรื่ องประวัติศาสตร์ สงั คมครัง้ นีเ้ ป็ นการค้ นคว้ าทางประวัติศาสตร์ ที่อาศัยทัง้
เอกสารปฐมภูมิ ที่เป็ นเอกสารชันต้
้ นจากเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จากบันทึกของชาว
ต่างชาติ นอกจากนัน้ ยังสารวจเอกสารประเภทวิทยานิพนธ์ หนังสือ และวารสารที่เกี่ยวข้ อง การ
ศึกษางานชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาประวัติศาสตร์ สงั คม สภาพความเป็ นไปของสังคมทัง้ จากการตัง้ ถิ่น
ฐาน และสภาพความเป็ นอยู่ทงั ้ ทางกายภาพและสิ่งแวดล้ อมของเมือง และที่สาคัญควบคู่กันคือ
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ วัฒ นธรรมเรื่ องกลิ่นแบบใหม่จากตะวันตก ที่มาพร้ อมกับแนวนโยบาย
ของประ เทศให้ ศิวิไลซ์ ที่นอกจากจะส่งผลต่อสภาพของสังคมแล้ วยังมีผลต่อแนวความคิดและการ
ปฏิบตั ิของผู้คนในสังคมอีกด้ วย เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสามารถแบ่งกลุม่ ดังนี ้
1.ด้ านขอบเขตและสภาพทางกายภาพของเมื อ ง รายงานวิจัย ฉบับ สมบูรณ์ ของ
”โครงการศึกษาแผนที่ในบริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2430” 1 โดย บัณฑิต จุลาสัยและคณะ ได้ รวบรวม
และจัดระบบฐานข้ อมูล เพื่ อการศึกษาสถาปั ตยกรรมของเมื องกรุ งเทพฯ ซึ่ง ถื อเป็ นโครงการที่
สารวจและรวบรวมตลอดจนการทาสาเนาแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2430 อย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นองค์
ความรู้ อ้างอิงในทางประวัติศาสตร์ ที่ต้องอ้ างอิงกับขอบเขตของแผนที่ โดยคณะผู้วิจัยสามารถ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลในการจัดเก็บรักษาแผนที่อย่า งเช่นกรมแผนที่ทหาร ในงานวิจยั นี ้ได้ อาศัย ข้ อมูล
จากรายงานในฉบับนี เ้ ป็ นหลักฐานในการกาหนดขอบ เขตของพืน้ ที่ที่จะทาการศึกษาในช่วงเวลา
ดังกล่าว

บัณฑิต จุลาสัย; และคนอื่นๆ. (2550). รายงานการวิ จยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการแผนทีบ่ ริ เวณกรุงเทพฯ พ.ศ.
2430 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพือ่ การศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ.
1
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หนังสือ เศรษฐกิ จการเมื องของการตัดถนนในพระนคร 1 ของณัฐวุฒิ ปรี ยวนิตย์ ให้
เหตุผลเชิงการเมืองต่อการพัฒนาการตัดถนนตังแต่
้ ยคุ ต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ และทาให้ มองเห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของเมืองจากโครงข่ายถนนควบคู่ไปกับการจัดระเบียบของชุมชนอาคารสถานที่
และการปรับตัวจากความไร้ ระเบียบให้ เข้ ากับแนวทางการพัฒนาแบบใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดเรื่องความเป็ นระเบียบที่เป็ นสัญลักษณ์ของความทันสมัย
2.ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวพันกับ สภาพของสังคม ความหมายและการรับรู้ ของกลิ่น
หนังสือเรื่อง สังคมจี นในไทย ประวัติศาสตร์ เชิ งวิ เคราะห์ 2 ของนักวิชาการตะวันตกนามว่า วิลเลียม
สกินเนอร์ ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนชาวจีนในกรุ งเทพฯ ซึ่งทาให้ เข้ าใจถึงพืน้ ที่ที่มีความ
แออัดของกรุงเทพฯ ว่าเกิดจากการตังถิ
้ ่นฐานของชาวจีน โดยหนังสือล่มนีม้ ีหลักฐานอ้ างอิงทังจาก
้
เอกสารไทย จีน และชาติตะวันตก รวมทัง้ หลักฐานชัน้ ต้ นที่สาคัญ มากมาย ให้ ภาพที่ชัดเจนถึง
ช่วงเวลาและลักษณะสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ องค์ ความรู้ นีใ้ นการศึกษา ถึงการตัง้ ถิ่น ฐานในพืน้ ที่
กรุงเทพฯ ในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา
หนังสือ ประวัติศาสตร์ ชุมชนสาเพ็ง 3 ของสุภางค์ จันทวานิช นาเสนอการศึกษาเรื่ อง
การย้ ายถิ่น การตังถิ
้ ่นฐาน การเข้ ากันได้ กบั สังคมท้ องถิ่นเดิม แต่ยงั คงอัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ์เดิม
ในงานชิน้ นีไ้ ด้ รวบรวมสภาพความเป็ นอยู่และความเป็ นมา เจาะลึกถึงตรอกซอกซอยต่างๆ ใน
พืน้ ที่ของย่านที่มี คนจี นอยู่อย่างหนาแน่ นในกรุ งเทพฯ ได้ เห็นภาพความสกปรกรกรุ งรัง สภาพ
บ้ านเรื อนอันแออัดของชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ ทาให้ สามารถนามาศึกษาถึงผลกระทบของการ
ตังถิ
้ ่นฐาน ต่อสภาพความเป็ นอยู่ของสังคมจากความแออัด ขาดระบบการจัดการเมืองจากปั ญหา
ความสกปรก กลิ่นเหม็นและความไร้ ระเบียบแบบแผนที่ดีพอ ซึ่ งกลายมาเป็ นเหตุผลส่วนหนึ่งที่
ทางราชการต้ องเร่ งสร้ างระบบการศุขาภิบาลเพื่อเอาชนะปั ญหาที่เกิดขึ ้นและเพื่อสร้ างภาพพจน์
ด้ านความศิวิไลซ์ให้ กรุงเทพฯ
ในวิทยานิพนธ์ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ สงั คม : ส้วมและเครื ่องสุขภัณฑ์ ในประเทศไทย
พ.ศ. 2440-25404 ของ มนฤทัย ไชยวิเศษ เป็ นงานเจาะประเด็นทางสังคมต่อสิ่งใหม่คือการจัดการ
เรื่ องส้ วม ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและทัศนคติการดาเนินชีวิตในเรื่ องการขับถ่ายของคนไทย
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย เรื่ องส้ วมในสังคมไทยเป็ นเรื่ องของชนทุกระดับชัน้ ซึ่งมีผล
1
2

ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2560). เศรษฐกิ จการเมืองของการตัดถนนในพระนคร.
วิลเลียม จี. สกินเนอร์ . (2548). สังคมจี นในไทย : ประวัติศาสตร์ เชิ งวิ เคราะห์ . แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์

และคนอื่นๆ.
3
4

สุภางค์ จันทวานิช. (2559). สาเพ็ง : ประวัติศาสตร์ ชมุ ชนชาวจี นในกรุงเทพฯ.
มนฤทัย ไชยวิเศษ. (2542). ประวัติศาสตร์ สงั คม: ส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2440 - 2540).
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ต่อความสะอาดของ และมีผลกระทบต่ อสังคมโดยรวม ในเรื่องนีเ้ ป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการเห็น
ภารกิจด้ านการบริ หารและดูแลเมืองตลอดจนการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับกลิ่นอุจจาระ อันเป็ น
ปัญหาสาคัญในเรื่องกลิ่นอันดับต้ นๆ ที่ต้องจัดการ
บทความของอาทิตย์ เจียมรัตตัญญู เรื่ อง ผัสสศึกษาและผัสสวิจารณ์ : พัฒ นาการ
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ธี วิ ท ยา 1 ได้ เสนอการศึ ก ษาที่ น าเอาผั ส สะของมนุ ษ ย์ ที่ มี สั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเมื่ อนามาเป็ นเครื่ องมื อในการศึกษาความสัมพันธ์ กับสังคม
วัฒนธรรม เช่น การให้ ความหมายกลิ่น การมองเห็นกับความสุนทรีย์ โดยนาเสนอว่า ผัสสะมิใช่แต่
เป็ นการวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ แต่สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือหรื อนามาศึกษาความสัมพันธ์ ในทาง
สังคมศาสตร์ ได้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการนามาใช้ ในการให้ คุณค่า และความหมายของกลิ่นและ
ความเปลี่ยนแปลงทาง ความคิดเกี่ยวกับกลิ่นในสังคม
3.กลุม่ ศึกษาประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรมและการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 5
การจัดการท้ องถนนในกรุงเทพฯ : ภาพสะท้ อนอานาจรัฐเหนือวิถีชีวิตราษฎรในสมัย
รั ช กาลที่ 52 ของนนทพร อยู่ มั่ ง มี ที่ ก ล่ า วถึ ง เป็ นประเด็ น ในทางสั ง คมอั น มี ผ ลมาจาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากเมืองน ้ามาเป็ นเมืองบก จากการสัญจรผ่านแม่น ้าลาคลองมามีความ
เป็ นอยู่ในท้ อ ถนน จะพบว่าเมื่อเริ่ มมีการบังคับใช้ กฎหมาย ซึ่งเป็ นกลไกใหม่ในการจัดการความ
เป็ นเมืองที่ส่งผลถึงราษฎรจริ งๆ เกี่ยวพันกับการจัดการความทันสมัยที่เริ่ มก่อตัวขึน้ หลังจากที่
บ้ านเมืองต้ องการ ความทันสมัยแบบตะวันตก
วิทยานิพนธ์ ของ ประไพ รักษา เรื่ อง ผลของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ที่มีต่อการปรับปรุงประเทศให้ ทันสมัย (พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2453)”3 นา
เสนอความสาคัญของการพัฒนาประเทศให้ ทนั สมัย จากเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญกับการคุมคามของ
ชาติตะวันตกต่อประเทศรายรอบสยาม ทาให้ การปรับปรุงประเทศเป็ นเรื่ องจาเป็ นเร่งด่วนซึ่งทาให้
เห็นถึงความจาเป็ นในการสร้ างภาพลักษณ์ของเมืองสูค่ วามศิวิไลซ์
ความสะอาดของพระนคร : การเมืองเรื่ องวิธีปลงศพในสมัยรัชกาลที่ห้า 4 การพัฒนา
ของ เมื องจากการจัดการศพที่มี ความหมายถึงการสร้ างความสะอาด ความน่าอยู่ ขจัดความ
อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู. (2561). ผัสสศึกษาและผัสสวิ จารณ์ : พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี และวิ ธีวิทยา.
นนทพร อยู่มงั่ มี. (2557). การจัดการท้ องถนนในกรุงเทพฯ : ภาพสะท้ อนอานาจรัฐเหนือวีถีชีวิตราษฎร
ในสมัยรัชกาลที่ 5. วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ .
3
ประไพ รักษา. (2522). ผลของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีม่ ีต่อ การ
ปรับปรุงประเทศให้ทนั สมัย (พ.ศ. 2411 - 2453).
4
จิตตวดี จิตรพงศ์. (2556). ความสะอาดของพระนคร : การเมืองเรื่องวิถีปลงศพในสมัยรัชกาลที่ห้า.
1
2
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สกปรกและกลิ่นเหม็น เป็ นแนวคิดที่ใหม่ในสังคมสยาม จากเดิมที่การจัดการศพมักจะสร้ างปัญหา
ด้ านสุขภาว มาตลอด จิตตวดี จิตรพงศ์ ได้ ให้ ประเด็นว่าในการสร้ างเมืองที่ทนั สมัยนัน้ ไม่เพียงแต่
การสร้ างเมืองทางวัตถุเท่านัน้ แต่ความงามและความน่ารื่นรมย์ของเมืองก็เป็ นหนึ่งในแนวทางการ
พัฒนาประเทศด้ วยเช่นกัน
หนังสือเรื่ องวังสวนดุสิต 1 โดยบัณฑิต จุลาสัย และคณะ เป็ นหนังสือที่นาเสนอการ
พัฒนาสู่ความศิวิไลซ์ในพืน้ ที่ของชนชัน้ นา ที่ต่างไปจากภาพความแออัด สกปรกและไร้ ระเบียบ
ของชุมชน ในเขตเมืองที่หนาแน่น เป็ น การรวบรวมเรื่ องราวของสิ่งก่อสร้ างที่ทันสมัยในรู ปแบบ
ตะวั น ตก การออกแบบของชาวตะวั น ตก มี ก ารอ้ า งอิ ง จากเอกสารชั น้ ต้ นและภาพถ่ า ยมี
รายละเอียดถึงเหตุผล รูปแบบการก่อสร้ างตลอดจนค่าใช้ จ่ายและ การแก้ ปัญหาซี่งเป็ นประเด็นที่
นามาเปรียบเทียบให้ เห็นความแตกต่างของการพัฒนาในกรุ งเทพฯ ในแต่ละพื ้นที่อย่างชัดเจน
จากบทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจัยจึงได้ พยายามที่จะประมวลความรู้จาก
ประเด็น ในการจัดการเมืองแบบสมัยใหม่ โลกทัศน์ของชนชันน
้ าที่มีต่อประชาชน ความหมายและ
ความรู้สึก นึกคิดของคนและสังคมในเรื่ องความสกปรก กลิ่นเหม็นและความไร้ ระเบียบ ที่ไม่เพียง
เป็ นปั ญหาของชนชันน
้ าที่มีแนวคิดสร้ างเมืองให้ ศิวิไลซ์ เพื่อประโยชน์ในการต้ านทานจากการตก
เป็ นอาณานิ ค มของต่ า งชาติ และตอบสนองชนชั น้ สู ง ในขอบเขตความเป็ นอยู่ ที่ ส ะอาด
สะดวกสบาย และในบาง เรื่ องของงานวิจัยหลายชิน้ ก็ช่วยการสะท้ อนความเป็ นอยู่และปั ญหาที่
แท้ จริง เพื่อเป็ นแนวทางของการพัฒนาที่รัฐต้ องคานึงถึงความเป็ นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไป
1.7 แหล่ งค้ นคว้ า
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สานักหอสมุดแห่งชาติ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งค้ นคว้ าออนไลน์

วารสารหน้าจัว่ .
1
บัณฑิต จุลาสัย; พีรศรี โพวาทอง; และ รัชดา โชติพานิข. (2557). วังสวนดุสิต.
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บทที่ 2
คติเรื่องกลิ่นและการจัดการพืน้ ที่ในสังคมกรุ งเทพฯ
ช่ วงทศวรรษ 2320 - 2400
ในบทนี จ้ ะอธิ บายถึง แนวคิดเกี่ ยวกับกลิ่น และการจัดการพื น้ ที่ กรุ งเทพฯในช่ วงพุท ธ
ศตวรรษ 2320 ซึ่ง เป็ น ช่ ว งเวลาของการก่ อ ตัง้ กรุ ง เทพฯขึ น้ เป็ น ราชธานี ข องสยามจนถึ ง พุท ธ
ทศวรรษ 2400 ซึ่งเป็ นช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ที่กรุ งเทพฯ เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปสูค่ วามทันสมัย โดยชี ้ให้ เห็นถึงพื ้นฐานความคิดเกี่ยวกับกลิ่นและช่วงชันของกลิ
้
่นที่
ถ่ า ยทอดมาเป็ น คติ ก ารจัด การพื น้ ที่ ก รุ ง เทพฯ ในช่ ว งเวลา 8 ทศวรรษแรกก่ อ นที่ จ ะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและทางวัฒนธรรมขนานใหญ่หลังทศวรรษ 2410 หรื อเมื่อเริ่ มเข้ าสู่รัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
2.1 “กลิ่น” ในทัศนะของชาวสยามช่ วงทศวรรษ 2320 - ทศวรรษ 2400
2.1.1 กลิ่นและช่ วงชัน้ ของกลิ่นที่ปรากฏในคติไตรภูมิ
ในการสถาปนากรุงเทพฯ เป็ นราชธานีเมื่อพ.ศ.2325 นันคติ
้ ความเชื่อเรื่ องไตรภูมิที่มี
ปรากฏทัง้ ในศาสนาพุทธและพราหมณ์เป็ นคติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการปกครองอาณาจักร ดัง
พบว่าในจักกวัตติสูตร หนึ่งในวรรณกรรมสาคัญทางศาสนาได้ กล่าวถึงพระเจ้ าจักรพรรดิอันเป็ น
กษัตริ ย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่ตามคติไตรภูมิว่าครอบครองทัง้ 4 ทวีปคือ ชมพูทวีป บุบพวิเทหทวีป อมรโคยาน
ทวีป และอุตตรกุรุทวีป อันเป็ นทวีปของมนุษย์ที่อยู่รอบเขาพระสุเมรุ ทัง้ หมด มีสมบัติจักรพรรดิ
สมบูรณ์ทุกประการ คือ มีจักรแก้ ว ช้ างแก้ ว ม้ าแก้ ว แก้ วมณี นางแก้ ว คฤหบดีแก้ ว ปริ ณายกแก้ ว
โดยจักรแก้ วอันประเสริ ฐจะปรากฏแก่พระราชาผู้ทรงจั กกวัตติวตั ร ผู้ได้ มรู ธาภิเษกแล้ ว ทรงรักษา
อุโบสถศีล ณ วันอุโบสถ 15 ค่า การถึงพร้ อมด้ วยรัตนะทัง้ 7 ถือเป็ นยอดปรารถนาของพระราชาใน
โลกแบบจารี ต เนื่ องจากรั ตนะทัง้ 7 นี ป้ ระดุจ อาวุธ ที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในคติ การปกครองและคุ้ม ครอง
บ้ านเมืองจากศัตรู ตลอดจนสามารถที่จะอานวยความสุขและความสาเร็ จให้ แก่ราษฎรได้ 1 ทัง้ นี ้
ความคิดแบบไตรภูมิเป็ นจารี ตที่ครอบงาชนชัน้ นาของสยามและชนชัน้ นาของรัฐจารี ตในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการถ่ายทอดโลกในอุดมคติไตรภูมิออกมาเป็ นรูปธรรมดังเห็นร่องรอยได้

1

กรมการศาสนา. (2514). พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 11. หน้ า 34-35.
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จากการสร้ างบ้ านแปลงเมือง และคติการดาเนินชีวิตของชาวบ้ านในสยามและรัฐจารี ตอื่น ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1

ภาพประกอบ 1 พระประธานประดิษฐานในอุโบสถประกอบภาพเขียนจิตรกรรมไตรภูมิ
ที่ม า : นิยะดา เหล่าสุน ทร; และพี ระพัฒ น์ สาราญ. (2559). จิ ตรกรรมภาพสัต ว์หิ ม
พานต์ พระวิหารหลวง วัดสุทศั นเทพวราราม. หน้ า 24.
ธิดา สาระยา. (2527, ธันวาคม). ไตรภูมิกับการจัดระเบียบความคิดในประวัติศาสตร์ สงั คมไทย. จุลสารไทย
คดีศึกษา 2(1): 9-19.
1
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กรณีของสยามพบว่าสังคมสยาม ได้ รับเอามรดกทางความคิดทางพระพุทธศาสนา
ตลอดจนความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติไว้ อย่างมาก 1 เห็นได้ จากคัมภีร์ไตรภูมิที่ปรากฏแพร่
หลายมาก่อนหน้ าสมัยรัตนโกสินทร์ แล้ ว 2 หรื อภาพวาดจิตรกรรมสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ที่สร้ างสรรค์
ไว้ ในพระอารามหลวงกลางพระนครที่มีความสาคัญและศักดิ์สิทธิ์ เช่น ภาพเขียนจิตรกรรมในพระ
วิหารหลวงที่แสดงให้ เห็นเรื่ องราวของโลกสัณ ฐานตามคติไตรภูมิ ภาพเรื่ องราวจากวรรณกรรม
เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ และเรื่ อ งเกี่ ย วกับ คติ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของสามัญ ชน 3 ล้ ว นแล้ วแต่ ช่ วยตอกย า้
ความคิดแบบจารี ตดังกล่าวสู่สงั คมโดยรวมและกลายเป็ นรูปแบบการดาเนินชีวิตของราษฎรอย่าง
แนบแน่น
หนึ่งในคติความเชื่อไตรภูมิที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ คือ การจัดการ
พื ้นที่และการปกครองตามคติความเชื่อแบบไตรภูมิ ที่มองว่ามนุษยโลกหรือชมพูทวีปเป็ นเพียงส่วน
หนึ่งของจักรวาลอันมีเขาพระสุเมรุ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล 4 มีองค์ประกอบโดยรอบรายล้ อม
ด้ วยเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ ค่อยๆ ลดหลัน่ กันไป มีมหาสมุทรสีทนั ดรกันระหว่
้
างเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ ในทิศ
ทัง้ 4 รอบเขาพระสุเมรุเป็ นทวีปของมนุษย์ ซึ่ งในแต่ละทวีปมีความแตกต่างกันบางประการ ทัง้ นี ้
ชมพูทวีปอันเป็ นที่อยู่ของมนุษย์เรานัน้ ตัง้ อยู่ด้านทิศใต้ จักรวาลนีจ้ ะสิน้ สุดขอบเขตด้ วยกาแพง
จักรวาล5 โดยอิทธิพลของคติไตรภูมิมีผลต่อการจัดการพื ้นที่ในกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างเห็นได้ ชดั
คติไตรภูมินนมี
ั ้ องค์ประกอบที่ สาคัญคือ พื ้นที่และประชากร โดยแบ่งพืน้ ที่ส่วนที่เป็ น
ของมนุษย์ออกเป็ น 4 ทวีปรายล้ อมเขาพระสุเมรุ ขณะที่พื ้นที่บริ เวณเชิงเขาติดกับเขาพระสุเมรุเป็ น
พื ้นที่เรี ยกว่า สวรรค์ชนจาตุ
ั ้ มหาราชิกา มีอาณาบริเวณโดยรอบเชิงเขาพระสุเมรุ โดยทัง้ 4 ทิศจะมี
เทวดาจาพวกต่าง ๆ อาศัยอยู่และปกครองโดยเทวดาผู้เป็ นใหญ่ทงั ้ 4 รวมเรียกว่าท้ าวจาตุมหาราช
ท้ าวมหาราชแต่ละท่านแบ่งการปกครองเทวดาในทิศนัน้ ๆ โดยท้ าวธตรฐปกครองทิศตะวันออก
เป็ นใหญ่ในหมู่คนธรรพ์ ท้ าววิรุฬหกปกครองด้ านทิศทักษิณหรือทิศใต้ เป็ นใหญ่ในหมู่กุมภัณฑ์ ทิศ
ประจิมหรื อด้ านตะวันตกนันมี
้ ท้าววิรูปักข์ผ้ เู ป็ นใหญ่ในหมู่นาคและครุฑ และท้ าวเวสสุวณ
ั ด้ านทิศ
สายชล วรรณรัตน์. (2525). พุทธศาสนากับแนวความคิ ดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2352). หน้ า 119.
2
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เหนือปกครองดูแลบรรดายักษ์ ทัง้ หลาย ในพืน้ ที่ทัง้ สี่ทิศนีป้ ระชากรของทุกทิศจัดอยู่ในจาพวก
เทวดาชันจาตุ
้ มหาราชิกาทังสิ
้ ้น
พื ้นที่ด้านบนของเขาพระสุเมรุเป็ นศูนย์กลางการปกครองที่รุ่งเรื องและศัก ดิ์สิทธิ์นาม
ว่า สุทศั นนคร มีพระอินทร์ หรือท้ าวสักกเทวราชซึง่ สถิต ณ ไพชยนต์มหาปราสาท และเป็ นเทวราชา
ของบรรดาทวยเทพแห่งสรวงสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์และจักรวาล 1 โดยท้ าวสักกเทวราชหรื อพระอินทร์
นัน้ ทรงมีอานาจและสิทธิธรรมที่สาเร็จจากการประกอบเหตุ คือการสร้ างบุญที่ยิ่งใหญ่มาก่อนแต่
ครัง้ ยังเป็ นมนุษย์ ตามคติไตรภูมิ พ ระอินทร์ มี อานาจที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในจักรวาล พืน้ ที่ศูนย์กลาง
ความศักดิ์สิทธิ์บนชันดาวดึ
้
งส์นนั ้ ไตรภูมิกถาได้ อรรถาธิบายถึงความมีระเบียบเรี ยบร้ อย งดงาม
ด้ วยรัตนชาติลา้ ค่าอย่างหลากหลาย เช่น แก้ วไพลิน มุกดา และยามลมพัดก็ มี กลิ่นของดอกไม้
ทิพย์ สร้ างความรื่ นรมย์ให้ เกิดขึ ้น ณ ดินแดนในอุดมคติที่สมบูรณ์แบบทังความเป็
้
นศูนย์กลางแห่ง
อานาจและความสุนทรีย์ เป็ นพื ้นที่ร่มรื่นสวยงามยากที่จะมีที่ใดเสมอเหมือน2 และเป็ นพื ้นที่สะอาด
มีระเบียบตามแนวคิดอุดมคติแบบจารี ต
สาหรับพื ้นที่ส่วนอบายภูมิซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่คละเคล้ าไปด้ วยบาป เช่น
มนุษย์ สัตว์ ภูตผี และสัตว์นรกนัน้ ตามคติไตรภูมิแล้ วสิ่งมีชีวิตในอบายภูมิ มีสภาพที่ทุกขเวทนา
และมี ค วามเน่ า เหม็ น โดยในส่ว นของมนุ ษ ย์ นัน้ มี ก ารอธิ บ ายว่า มนุษ ย์ ในแต่ ล ะทวีป มี ค วาม
แตกต่างกัน มนุษย์ ในอุตตรกุ รุทวีป ด้ านทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ แม้ จะเป็ นมนุษย์เหมื อนกับ
มนุษย์ ในชมพูทวีป แต่ด้วยอุตตรกุรุทวีปมี ลักษณะพิเศษคือ มี รูปแบบพื น้ ทวีปเป็ น พืน้ แผ่น ดิน
ราบเรียบ แวดล้ อมด้ วยภูเขาทองซึ่งมีแสงเรื องรองสร้ างความสว่างไสวไปทังทวี
้ ป ทังพื
้ ้นที่ทงหมด
ั้
ยังปราศจากขยะ ไม่มี สิ่งรกรุงรังและหลุมบ่อสกปรก แม้ แต่หญ้ าที่ขึน้ บนแผ่นดินยังมีความสูงไม่
เกิน 4 องคุลีและจะไม่ยาวไปกว่านี ้ คือเท่าเดิมตลอด ทัง้ ยังไม่มีซากศพ แม้ ผ้ ูคนจะถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะก็จะมีความร้ อนมาแผดเผาสิ่งปฏิกูลนันให้
้ มอดไปเอง อุตตรกุรุทวีปนี ้จึงเป็ นทวีปที่สะอาด
ไม่มีกลิ่นเหม็น และสวยงามเป็ นระเบียบอย่างยิ่ง 3 ขณะที่พื ้นที่ของมนุษย์ในชมพูทวีปนัน้ เมื่อมีสิ่ง
ปฏิกูลซากศพต่าง ๆ มนุษย์ต้องจัดการเอง เช่น นาไปเผา ฝั งหรื อนาไปทิง้ 4 หากไม่กาจัดก็จะเน่า
เหม็น
ทังนี
้ ้คติเรื่ องพืน้ ที่แบบไตรภูมิได้ อธิบายว่าการที่มนุษย์จะหลีกหนีจากสภาพสกปรก
และมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็ นสภาพที่ไม่น่าอภิรมย์นนได้
ั ้ ก็ด้วยการสัง่ สมความดี เพื่อไปบังเกิดในดินแดน
พระสัทธรรมโฆษเถระ. (2528). เล่มเดิม. หน้ า 27.
2
แหล่งเดิม. หน้ า 31.
3
แหล่งเดิม. หน้ า 23.
4
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ที่เป็ นทิ พ ย์ อัน วิเศษ เพราะนอกจากจะไม่ ต้องประสบความทุกข์ จ ากความไร้ ระเบีย บ และสิ่ ง
โสโครกแล้ วยังได้ เจอแต่สิ่งที่รื่นรมย์อีกด้ วย
สอดคล้ องกับอุดมคติในคติการจัดการพืน้ ที่แบบไทยที่มีแนวคิดจากระบอบจารี ต ที่
คานึงถึงพื ้นที่ในแนวดิ่ง เป็ นการจัดระดับความสูงต่าของความสาคัญหรื อความศักดิ์สิทธิ์ของพื ้นที่
ดังที่ นิธิ เอียวศรี วงศ์ กล่าวถึงพื น้ ที่ในคติไทยว่า “คนไทยไม่ นิยมนั่งเสมอกับ พระภิกษุ แต่เมื่ อ
จ าเป็ น เพราะไม่ มี ตั่ง ให้ ท่ านนั่ง หรื อเรื อ นไม่ ได้ ยกพื น้ ต่ างระดับ ก็ นิ ยมปูพ รมหรื อ เสื่ อสาดเป็ น
อาสนะสงฆ์”1 ด้ วยแนวทางในการจัดระดับความสาคัญยังรวมไปถึงสิ่งของที่สูงส่ง มีศกั ดิ์สงู เช่น
ของพระราชทานจากพระมหากษัตริ ย์ ที่ต้องให้ ความสาคัญจัดวางในพื ้นที่สงู ไร้ การรบกวนจากสิ่ง
อื่นใดดังความว่า “มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับพระยาโกษา (ปาน) ทูตไทยที่ไปฝรั่งเศสว่า เมื่อเข้ าพักตามที่
พักต่างๆ ท่านราชทูตจะจัดโต๊ ะไว้ ตงั ้ พระราชสาสน์อยู่ชนั ้ บนเสมอ แม้ ว่าจะได้ รับคาแนะนาจาก
เจ้ าภาพให้ ตวั ท่านเองขึ ้นไปอยู่ชนบนเพราะสบายกว่
ั้
า ท่านก็ไม่ยอม เพราะถือว่าจะเอาตัวไปอยู่สงู
กว่าพระราชสาสน์ไม่ได้ ”2 ความสูงต่าของพื ้นที่ในคติจารี ตจึงสร้ างความหมายให้ ระดับความสูงต่า
ทิศ ได้ ทาหน้ าที่ในการบ่งบอกถึงลาดับชัน้ ความบริ สทุ ธิ์ ความเป็ นมงคล โดยชัน้ บนหรื อทิศเหนือ
ให้ ความหมายถึงความบริ สทุ ธิ์ ชันล่
้ างหรื อทิศใต้ หรื อตะวันตก จะเป็ นตัวแทนของความต่าต้ อย ไม่
เป็ นมงคลในคติแบบจารีต
2.1.2 ทัศนะเกี่ยวกับ “กลิ่น” ที่ปรากฏในวรรณกรรมและความสัมพันธ์ ของกลิ่น
กับความสะอาด
นอกจากแบบของความรู้ ที่ ไ ด้ จากไตรภู มิ ก ถาในฉบั บ ต่ า ง ๆ แล้ ว ค าสอนใน
พระไตรปิ ฎกที่ได้ มีการชาระตัง้ แต่ต้นทศวรรษ 23203 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬ าโลกทรง ต้ องการให้ พ ระพุทธศาสนาเป็ นต้ นแบบในการดาเนินชีวิตของคนในสังคมเพื่อให้
สังคมมีความสุขสงบ4 น่าสนใจที่ว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาในช่วงทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ
2390 ได้ ให้ ภาพของการทากรรมดี ที่นาพาไปสู่ดินแดนที่สวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีกลิ่น
หอมอบอวลด้ วยความบริ สทุ ธิ์ ในขณะที่มีการกล่าวถึงกลิ่นเหม็นในฐานะตัวแทนของความชัว่ หรื อ
บาปอกุศล ดังเห็นได้ จากคาสอนในพระพุ ทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมประเภทชาดก
ดังเรื่องราวของกลิ่นเหม็นที่ได้ ปรากฏอยู่ในชาดก ขุททกนิกาย เรื่อง สุกรชาดก
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2538). ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่ น, กางเกงในและฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี , ความเปลี่ยนแปลงและเรื่อง
สรรพสาระ. หน้ า 136.
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ชาดกเรื่ องนีไ้ ด้ อธิบายถึงกลิ่นเหม็นว่าเป็ นกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่มีผ้ ูใดอยากเข้ าใกล้
ดังในเรื่ องชาดกที่พวกสุกรใช้ อบุ ายเอาชนะราชสีห์ด้วยการนาคูถอันมีกลิ่นเหม็นมาทาตามตัว เพื่อ
หวังว่าจะทาให้ ราชสีห์ไม่กล้ าเข้ าใกล้ ซึ่งเหตุการณ์ก็เป็ นไปดังนันคื
้ อเมื่อราชสีห์ได้ เห็นเหล่าสุกรที่
ลาตัวเปรอะเปื อ้ นไปด้ วยคูถ ราชสีห์นนั ้ จึงดาริ ว่า พึงหลีกไปจากพวกสุกรที่พากันทาคูณอันมีกลิ่น
เหม็น ไม่เหมาะเลยที่เราจะนาสุก รที่สกปรกโสโครกนันมาเป็
้
นอาหาร ในขณะที่ฝ่ายสุกรทัง้ หลาย
กลับเข้ าใจผิดไปว่าราชสีห์นนั ้ กลัวพวกตนจึงหลีกไป 1 กลิ่นของความเหม็นแม้ จะเป็ นสิ่งธรรมดา
ของโลกก็ตาม แต่การแก้ ปัญหาที่ปรากฏตามแบบจารีตนัน้ ทาให้ ราชสีห์เลือกที่จะยอมหลีกหนีไม่
ข้ องแวะและไม่เข้ าใกล้ เพราะความรังเกียจในกลิ่นเหม็นและความสกปรกโสโครกของสุกรเหล่านัน้
ด้ านเรื่ องราวของกลิ่นหอมนัน้ ในพระสุตตันปิ ฎกมีการกล่าวถึงบุญที่เกิดจากการนา
ของหอมไปทาพืน้ พระคันธกุฏีของอดีตชาติของพระอรหันต์ท่านหนึ่ง ผลบุญส่งผลเมื่อเกิดในชาติ
ต่อไป มีกลิ่นตัวหอมตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดาและด้ วยผลบุญดังกล่าวยังทาให้ มารดาเป็ นผู้มีกลิ่น
หอมไปด้ วย จนเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาก็ปรากฏว่า นครสาวัตถีที่ท่านเกิดนันหอมฟุ
้
้งไปทังเมื
้ อง
ราวกับอบด้ วยกลิ่นหอม ทุกอย่างเป็ นอัศจรรย์ เรือนที่ท่านเกิดก็มีเทวดานาเอาธูปและดอกไม้ หอม
มาอบไว้ ให้ เรื อนของท่านมีกลิ่นหอมตลอดเวลา เมื่อถึงคราวท่านจะหมดอายุขัยเข้ าสู่นิพ พานก็
ปรากฏมีฝนซึ่งมีกลิ่นหอมโปรยลงมา ทาให้ กลิ่นของสรี ระท่านหอมมากกว่ากลิ่นจันทน์ ดอกจาปา
และดอกอุบล ที่หอมเสียอีก นี่เป็ นผลบุญของท่านที่ได้ นาของหอมทาพื ้นพระคันธกุฏี2
นอกจากนี ้ยังพบในหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความรับรู้ของคนในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์
ต่อความหมาย “กลิ่น” ดังเห็นได้ จากหนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสา ไท เป็ นพจนานุกรมที่ ซอง-บา
ตีสต์ ปาเลอกัว (Jean-Baptiste Pallegoix) นักบวชชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งได้ เดินทางเข้ ามาในประเทศ
สยามตัง้ แต่ พ.ศ. 2373 ได้ รวบรวมและเรี ยบเรี ยงเป็ นพจนานุกรมจนตีพิ ม พ์ เสร็ จ สิ น้ เมื่ อ พ.ศ.
2395 โดยในหนังสือเล่มนีม้ ีคาที่ให้ ความหมายของกลิ่น เช่น คาว่า กลิ่นเหม็น อับ อับกลิ่น ซึ่งให้
ความหมายว่ากลิ่นที่ไม่ดี3 ยิง่ ไปกว่านันในโคลงโลกนิ
้
ติที่สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเด
ชาดิศร4 ได้ รวบรวมโคลงโลกนิติ ที่แพร่ หลายตัง้ แต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 และได้ ทาการจารึกคา
กรมการศาสนา. (2514). พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 27. หน้ า 49.
2
กรมการศาสนา. (2514). พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 33. หน้ า 189-190.
3
ปาเลอกัว ซอง-บาตีสต์; และคนอื่น ๆ. (2542). สัพะ พะจะนะ พาสา ไท = Dictionarium Linguae Thai.
1

หน้ า 2.
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร (พ.ศ. 2336 - พ.ศ. 2402) เป็ นพระเจ้ าลูกยาเธอลาดับที่ 15 ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย เป็ นต้ นราชสกุล เดชาติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องสาคัญ เช่น โคลงโลกนิติ
ฯลฯ
4
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โคลงนัน้ ไว้ ที่ผนังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อคราวปฏิสงั ขรณ์ วัดใน พ.ศ.2374 เพื่อให้ วัด
พระเชตุพนฯ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้สรรพวิชาของคนทุกชัน้ ในสังคม 1 ความสาคัญของจารึกวัดพระเชตุ
พนคือ เป็ นวัดหลวงและวัดสาคัญที่อยู่ใกล้ พระบรมมหาราชวังแต่เปิ ดโอกาสให้ คนทัว่ ไปได้ เข้ ามา
ได้ จึงเป็ นสื่อกลางของการเข้ าถึงความรู้ให้ กบั ทุกคนในช่วงที่แบบแผนแบบจารีตยังดาเนินอยู่อย่าง
แนบแน่น ทาให้ จารึ กวัดพระเชตุพ นฯ มี บทบาทสาคัญ ที่จะถ่ายทอดวรรณกรรมราชสานักแบบ
จารี ต อย่ างเป็ น ลายลัก ษณ์ ให้ เผยแพร่ เป็ น สาธารณะไปสู่ป ระชาชนอย่ างเป็ น รู ป ธรรมและมี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง2
จารึกโคลงโลกนิติ ที่ได้ พรรณนาถึงการรับรู้เรื่ องกลิ่นได้ มีการกล่าวถึงกลิ่นในอุดมคติ
ว่าของเหม็ นจะสัม พันธ์ กับความชั่วหรื อการคบคนพาลเป็ นมิตร จึงเปรี ยบเทียบคนพาลกับของ
เหม็นหรื อของที่มีกลิ่นเหม็น เช่น กลิ่นคาวของปลา ในขณะที่ความหอมนัน้ ในอุดมคติจะเปรี ยบ
เหมือนความดี ดังเห็นได้ จากโคลงบทดังนี ้
ปลาร้ าหุ้มห่อด้ วย

1

ใบคา

คาติดแปดเหม็นปลา

คละคลุ้ง

คือคนผู้ดีหา

คบเพื่อน พาลนา

ความชัว่ ปนปานฟุง้

เนื่องร้ ายเสมอกัน

ใบพ้ อคนห่อหุ้ม

กฤษณา

หอมระรวยไปมา

ทัว่ ผู้

คือคนหมู่เมธา

แสวงเสพ กันนา

อาจเจริญความรู้

เฟื่ องฟุ้งหอมขจร3

วัดพระเชตุพน เดิมมีนามว่า วัดโพธาราม ได้ รับการบูรณะครัง้ สาคัญจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก
วรางคณา ศรีกาเหนิด. (2556). จารึ กวัดพระเชตุพนฯ: การสร้างสรรค์วรรณคดีไทยในวัฒนธรรมพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมศิลป์ . หน้ า 170.
3
กรมพระยาเดชาดิศร และ กรมศิลปากร. (2515). โคลงโลกนิติ. หน้ า 3.
2

21
วรรณกรรมค าสอนนี ม้ ี ค วามสอดคล้ อ งกัน กับ ความหมายของกลิ่ น ที่ ป รากฏใน
วรรณกรรมทางศาสนาว่ามีการเปรี ยบเทียบกลิ่นเหม็นเป็ นสิ่งชั่ว เป็ นดังอบาย ขณะที่กลิ่นหอม
เป็ นกลิ่นของความดี ดังปรากฏในเนื ้อความของพระสุตนั ตปิ ฎก ขุททกนิกาย ตอนหนึ่งว่า
“นักปราชญ์ ไม่ พึงเป็ นผู้มีคนชั่วเป็ นเพื่ อนเลย เพราะความกลัวแต่การเข้ าไปติด
เปื อ้ น คนใดห่อปลาเน่าไว้ ด้วยใบหญ้ าคา แม้ หญ้ าคาของคนนันย่
้ อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป ส้ อง
เสพคนพาลย่อมเป็ นเหมือนอย่างนัน้ ส่วนคนใดห่อกฤษณาไว้ ด้วยใบใม้ แม้ ใบใม้ ของคน
นันย่
้ อมมีกลิ่นหอมฟุ้งไป การเข้ าไปส้ องเสพนักปราชญ์ย่อมเป็ นเหมือนอย่างนัน้ เพราะเหตุ
นัน้ บัณฑิตรู้ความสาเร็ จผลแห่งตนดุจห่อใบไม้ แล้ ว ไม่พึงเข้ าเสพอสัตบุรุษ พึงเสพสัตบุรุษ
เพราะว่าอสัตบุรุษย่อมนาไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมให้ ถึงสุคติ ฯ
กลิ่นดอกไม้ ย่อมฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ กลิ่นจันทน์หรื อกฤษณาแกละกะลาพักย่อมฟุ้ง
ทวนลมไปไม่ได้ กลิ่นคือศีลเป็ นเยี่ยมกว่าคันธชาติเหล่านี ้ คือ จันทน์ กฤษณา ดอกบัวและ
มะลิ กลิ่นกฤษณาและจันทน์นี ้ เป็ นกลิ่นมีประมาณน้ อย ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทังหลายเป็
้
น
กลิ่นสูงสุด ย่อมฟุ้งไปในเทวดาและมนุษย์ทงั ้ หลาย”1

วรรณกรรมอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ทัศ นะที่ ว่า กลิ่ น เหม็ น เป็ น สิ่ ง ไม่ ดี เป็ น
อัปมงคลและความไม่ บริ สุทธิ์ ดังจะเห็ นได้ จากวรรณกรรมเรื่ อง รามเกี ยรติ์ โดยในบทพระราช
นิพนธ์ เรื่ องรามเกียรติ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ กล่าวถึงตัวละครชื่อว่า ภุม
กรรณ2 ในลักษณะเดียวกับเรื่ องของสุกรชาดกที่ได้ กล่าวมาแล้ ว คือ เมื่อประสบเจอสิ่งสกปรกก็จะ
หลี กไป โดยไม่จัดการสิ่งสกปรกและกาจัดที่ม าของกลิ่น และยังเพิ่ม เติม ถึงการสื่อถึงกลิ่นและ
ความสกปรกนัน้ ว่า เป็ นสิ่ งที่มี ม ลทินสร้ างความอัป มงคลและสามารถครอบงาปริ ม ณฑลของ
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ให้ มีความไม่บริ สุทธิ์ ดังในเหตุการณ์ ในพิธีกรรมขณะที่กุมภกรรณกาลังทา
พิธีลบั หอกโมกขศักดิ์ ณ ริ มฝั่ งแม่นา้ ขณะนันปรากฏมี
้
หมาเน่าซึ่งเป็ นหนุมานแปลงกายมาพร้ อม
อีกาคอยจิกกิน ทัง้ หมาเน่าและอีกานัน้ ได้ ลอยนา้ มาใกล้ บริ เวณพิธีเพื่อมุ่งหวังจะทาลายพิธีกรรม
นัน้ เหตุการณ์นี ้ทาให้ กุมกรรณไม่สามารถทนทาพิธีกรรมได้ อีกต่อไป พิธีดงั กล่าวได้ ถกู ทาลายด้ วย
กรมการศาสนา. (2514). พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับฉลวง เล่มที่ 25. หน้ า 19.
2
กุมกรรณ อยู่ในวงศ์ฝ่ายกรุงลงกา เป็ นโอรสท้ าวลัสเตียนกับนางรัชฎา และเป็ นพระอนุชาของท้ าวทศกัณฐ์ มี
อาวุธสาคัญคือ หอกโมกขศักดิ์ มีนิสยั นิยมความยุติธรรมและรักความสะอาด รังเกียจสิ่งเน่าเหม็นจนไม่สามารถทนต่อกลิ่น
เหม็นและของไม่งามจากสิ่งปฏิกลู จาก นาคะประทีป. (2477). สมญาภิธานรามเกียรติ์. พระนคร: ห้ องสมุดไท.
1
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ความไม่บริ สุทธิ์ เพราะเกิดความเป็ นอัปมงคลจากกลิ่นเหม็นจากซากศพที่เข้ ามาใกล้ ปริ มณฑล
ของพิธีกรรมที่ต้องการความบริ สุทธิ์ ทาให้ พญากุมกรรณและเหล่าบริ วารต้ องเลิกพิธีลงกลางคัน
และเดินทางกลับ เข้ าเมื อง โดยมิ ได้ แก้ ไขหรื อขจัด สิ่งสกปรกความโสโครก อันเป็ นที่ ม าของสิ่ ง
อัปมงคลนันดั
้ งบทละครดังนี ้
เมื่อนัน้

พญากุมภกรรณยักษี

ลับหอกอยู่ในพิธี

อสุรีแลไปในสาคร

เห็นสุนขั เน่าลอยมาวนอยู่

มีหมู่แมลงวันตอมว่อน

กาจิกเหม็นตลบอบขจร

หมู่หนอนคลาคล่าทังกายา
้

แต่เห็นก็ให้ อาเจียน

คลื่นเหียนเวียนพักตร์ ยกั ษา

ลับหอกไม่ได้ ดงั่ จินดา

ก็ลกุ มายังรถมณี ฯ

แล้ วมีพระราชบรรหาร

ให้ เลิกพลมารยักษี

จากเชิงพระเมรุคีรี

รี บเข้ าธานีลงกา1

จากบทพรรณนาในวรรณกรรมเรื่ องรามเกียรติซึ่งแต่งขึน้ ภายหลังการสถาปนากรุ ง
รัตนโกสินทร์ จะเห็นว่า เมื่ อสิ่งมีชีวิตเมื่ อตายแล้ วก็จะเน่าเหม็นเป็ นธรรมดา ดังในบทละครเรื่ อง
รามเกียรติ์ตอนที่ฝ่ายยักษ์ ได้ แปลงเป็ นนางสีดาตายแล้ วลอยทวนน ้ามา เพื่อให้ พระรามได้ เห็นว่า
นางสีดาได้ ตายแล้ วจะได้ ไม่ยกทัพไปกรุงลงกา แต่หนุมานได้ สงั เกตว่าศพนางสีดาที่ลอยน ้ามานัน้
ไม่ปรากฏความเน่าเหม็นและยังลอยทวนน ้าซึ่งผิดธรรมชาติ ทัง้ 2 ประการซึ่งสอดคล้ องกับความ
จริงในโลกปั จจุบนั ที่น ้าจะต้ องไหลจากที่สงู หรือทางเหนือลงสู่ที่ต่า หรือซากศพจะต้ องมีกลิ่นเหม็น
หากผิดไปจากนี ้จึงเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ ดังเรื่องในบทละครดังนี ้
บัดนัน้

1

วายุบตุ รวุฒิไกรใจกล้ า

ก้ มเกล้ าสนองพระบัญชา

ผ่านฟ้าจงได้ ปรานี

สาคัญมีมาก็จริงอยู่

พิเคราะห์ดเู ป็ นกลยักษี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. (2553). เล่มเดิม. หน้ า 407.
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ธรรมดาสัตว์สิ ้นชีวี

มิได้ เน่าพองอย่าพึงคิด

อันศพนี ้สดไม่มีกลิ่น

จะลอยวารินนันเห็
้ นผิด

ทังพลั
้ บพลาพระองค์ทางฤทธิ์

สถิตเหนือลงกากรุงไกร

เหตุไฉนจึ่งรูปศพนี ้

จะลอยทวนวารี ขึ ้นมาได้ 1

ทัศนะต่อความเหม็นและความสกปรกของคนในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ยังเห็นได้ จาก
คติชาวบ้ านที่เชื่อว่า ความเหม็นและความสกปรกเป็ นสิ่งที่แม้ แต่ผียังไม่เข้ าใกล้ ดังความเชื่อของ
ชาวบ้ านเกี่ยวกับทารก ซึ่งมีคติในการหลอกผีไม่ให้ นาตัวทารกที่เกิดใหม่ไป โดยใช้ ถ้อยคาในการ
ทักทายเด็กทารกว่า ช่างน่าเกลียดน่าชัง แม้ การตังชื
้ ่อยังต้ องหลอกผี ด้ วยการตังชื
้ ่อที่ไม่เป็ นมงคล
และเกี่ยวข้ องกับความเหม็นและสกปรก เช่น เหม็น อึ่ง เขียด 2 ดังปรากฏการตัง้ ชื่อที่ร้ ูจกั กันดีของ
ชาวบ้ านบางระจัน ที่ ชื่ อ นายทองเหม็ น หรื อ เจ้ าฟ้ าเหม็ นโอรสพระเจ้ ากรุ ง ธนบุรีที่ ร้ ู จักกัน ดีใน
เหตุการณ์กบฏเจ้ าฟ้าเหม็นเมื่อสิ ้นรัชกาลที่ 1 เป็ นตัน
ในขณะที่คณ
ุ ค่าของกลิ่นหอมได้ รับการยอมรับจากโลกวรรณกรรมว่าเป็ นสิ่งที่ดีงาม
มีความสดชื่น และเป็ นสิ่งที่น่าปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังถ้ อยคาในวรรณกรรมเรื่ องรามเกียรติ์
ตอนหนึ่ง ได้ กล่าวไว้ ถึงความหอมที่เป็ นสิ่งจรุงใจของทุกคนว่า
ให้ ไขท่อแก้ วปทุมทอง

เป็ นละอองโปรยปรายดัง่ สายฝน

กลิ่นตลบอบอาบเสาวคนธ์

หอมฟุ้งปรุงปนสุมามาลย์3

อย่างไรก็ดี วิธีปฏิบตั ิของคนในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ต่อกลิ่นที่พบในชีวิตเป็ นสิ่งที่ถูก
กากับด้ วยความเชื่อทางศาสนาดังปรากฏว่ าคนในสมัยนีถ้ ือว่า กลิ่นเหม็นและความสกปรกใด ๆ
เป็ นเรื่องของเวรกรรม กิจกรรมการขับถ่ายซึง่ สร้ างความสกปรกนันไม่
้ คานึงถึงความเป็ นจริ งในเรื่อง
ความสกปรก แต่กลับเป็ นการปฏิบตั ิที่ยึดหลักการถือเคล็ด อย่างเช่น ถ่ายอุจจาระอย่าบ่ายหน้ าไป

แหล่งเดิม. หน้ า 224.
ชัย เรืองศิลป์ . (2545). ประวัติศาสตร์ ไทย สมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคม. หน้ า 42.
3
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. (2553). เล่มเดิม. หน้ า 384.
1
2
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เหนือชล อย่าผันพักตร์ ไปหนบูรพ์ (ทิศตะวันออก)1 ความเชื่อถือนี ้มีมาจากโบราณ ดังที่สนุ ทรภู่ได้
แต่งกลอนเรื่ อง สวัสดิ รักษา ชีใ้ ห้ เห็นความสาคัญ ของการกระทาที่ตามแบบจารี ตโบราณที่เห็น
ความสาคัญของทิศ การสวดมนต์ ประพรมนา้ มนต์ เพื่อสร้ างความสวัสดี ความบริ สุทธิ์ สะอาด
ตามรูปแบบจารี ตที่จะสร้ างความเป็ นมงคลหรื อความศักดิ์สิทธิ์ให้ กบั ตนเอง
อนึ่งนัง่ บังคลอย่ายลต่า

อย่าบ้ วนน ้าลายพาเสียราศี

ผินพักตร์ ส่อู ดุ รประจิมดี

ไม่ต้องผีคณ
ุ ไสยพ้ นภัยพาล

แลวสรงน ้าชาระพระนลาฏ

จึงผุดผาดผิวพรรณในสัณฐาน

เสด็จไหนให้ สรงชลธาร

เป็ นฤกษ์ พารลูบไล้ แล้ วไคลคลา

อนึ่งว่าถ้ าจะลงสรงสนาน

ทุกห้ วยธารเถื่อนถ ้าแลน ้าไหล

พระพักตร์ นนผั
ั ้ นล่องตามคลองไป

ห้ ามมิให้ ถา่ ยอุจจาร์ ปัสสาวะ

อย่าผินหน้ าฝ่ าฝื นขึ ้นเหนือน ้า

จะต้ องราเพราพัดซัดมาปะ

เมื่อสรงน ้าสาเร็จเสร็จธุระ

คานับพระคงคาเป็ นอาจิณ2

จารี ตปฏิบัติที่มีการบันทึกสืบต่อมานีไ้ ด้ เป็ นต้ นแบบในการใช้ ชีวิตของราษฎรที่ไม่
ต้ องการ ประสบกับสิ่งที่ไม่งาม เช่น การห้ ามถ่ายอุจจาระหรื อปั สสาวะในแม่น ้าลาคลอง โดยจารี ต
ปฏิบตั ิเป็ นผลดีต่อการรักษาความสะอาดส่วนตัวและความยาเกรงต่อธรรมชาติ ดังที่กล่าวไว้ ใน
กลอนสวัสดิรักษาของสุนทรภู่ว่า
อนึ่งเขฬะอย่าถ่มเมื่อลมพัด

ไปถูกสัตว์เสื่อมมนต์ดลคาถา

อนึ่งพบปะพระสงฆ์ทรงศีลา

ไม่วนั ทาถอยถดทังยศทรั
้
พย์

อนึ่งอย่าว่าแดดแลลมฝน

อย่ากังวลเร่งวันให้ พลันดับ

เมื่อเช้ าตรู่สรุ ิยงจะลงลับ

จงคานับสุริยนั พระจันทร

1
2

ชัย เรืองศิลป์ . (2545). เล่มเดิม. หน้ า 46.
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2557). ชีวิตและงานของสุนทรภู่. หน้ า 374.
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อนึ่งไปไหนได้ พบอสุภซาก

อย่าออกปากทักทายร้ ายนักหนา

ให้ สรงน ้าชาระพระพักตรา

ตามตาราแก้ กนั อันตราย1

กลิ่นเหม็นจากซากศพดูจะเป็ นเรื่ องธรรมดาของโลก ดังบทกลอนที่ถ่ายทอดกันใน
สมัยพระบาทสมเด็ จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลก ยุค ที่ ช นชัน้ น าต้ อ งการฟื ้น ฟูวัฒ นธรรมโดยใช้
แนวทางของพระพุทธศาสนาเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างคติในการดาเนินชีวิตตามปกติ ได้ ช้ให้ เห็น
ว่ามี การกล่าวถึงซากศพของมนุษย์ ว่าเมื่อสิน้ ชีวิตไปแล้ วกายย่อมเน่าเลอะเปรอะเปื อ้ น มี กลิ่น
เหม็ นและไม่ น่าดูซึ่งเป็ นเรื่ องธรรมชาติของมนุษย์ ดังที่นิยะดา เหล่าสุนทรและคณะ ซึ่งศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดของของชนชันน
้ าสยามจากธรรมจารี ตที่แต่งขึ ้นในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
พองสิ ้นกลิ่นกลบกล้ า

กลัดใจ

หนองเน่าเหลืองลามไหล

เลอะเปื อ้ น

ออกทัว่ ทวารใน

การหมด

หน้ าลดฟดเฟดเหลื ้อน

ย่อมล้ วนสาธารณ

อศุภหนึ่งเขียวถั ้ว

อินทรี ย

หนังหลกดูจครามศรี

เชดเปื อ้ น

แมลงวันไต่ตอมยี

ยัดแน่น กายนา

หนอนบ่อนชอนซี่เหลื ้อน

กลาดกลุ้มรุมกิน2

2.2 คติความเชื่อไตรภูมิท่ สี ่ งผลต่ อการจัดการพืน้ ที่ของกรุ งเทพฯ
2.2.1 การจัดการพืน้ ที่กรุ งเทพฯ ให้ สอดคล้ องกับคติไตรภูมิ
จากการที่คติไตรภูมิมีอิทธิพลต่อรัฐสยาม ดังนัน้ รูปแบบการสร้ างกรุ งเทพฯ ในช่วง
กลางพุ ท ธทศวรรษ 2320 จึ ง จ าลองแบบโลกไตรภู มิ โดยก าหนดให้ พ ระบรมมหาราชวั ง เป็ น
ศูนย์กลางของราชอาณาจักร เนื่องจากเป็ น สถานที่ประทับของกษัตริ ย์ตามแนวคิดที่กษัตริ ย์อยู่ใน

แหล่งเดิม. หน้ า 375.
นิยะดา เหล่าสุนทร. (2542). การประชุมเชิ งวิ ชาการเรื่องภูมิปัญญาของคนไทย : ศึกษาจากวรรณกรรมคา
สอน. หน้ า 209.
1
2
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ฐานะพระจักรพรรดิราช 1 พืน้ ที่บริ เวณพระบรมมหาราชวังจึงเป็ นสถานที่ที่สะอาด เป็ นระเบียบ
อบอวลด้ วยกลิ่นหอมทังดอกไม้
้
หรือเครื่องบูชา ไม่มีกลิ่นเหม็นใด ๆ

ภาพประกอบ 2 ที่ตงป้
ั ้ อมตามแนวกาแพงพระนคร
ที่ม า: ศรี ศักร วัล ลิ โภดม. (2546, มิ ถุน ายน). เมื องประวัติศาสตร์ กรุ งเทพฯ กับ ป้อ ม
มหากาฬและสงกรานต์ “คิดใหม่-ทามัว่ ”. วารสารศิ ลปวัฒนธรรม. 24(8), 121.
ภายในพระบรมมหาราชวัง นอกจากมีความเป็ นระเบียบแล้ วยังมีการสร้ างสวนและ
สระ ประดุจเป็ นนครแห่งเทพอยู่ภายในกาแพงพระนครด้ วย โดยมีการคานึงถึงความสะอาดภายใน
พื ้นที่อนั ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี ้ ดังการสร้ างสรรค์สวนขวาภายในพระบรมมหาราชวังซึง่ มีบนั ทึกไว้ ว่า

ดวงจันทร์ เจริญเมือง. (2542). รายงานการวิ จยั [เรื่อง]เมืองในสังคมไทย : กาเนิด พัฒนาการ และแนวโน้ม =
the City in Thai Society : Its Origins, Developments, and Prospects. หน้ า 57.
1
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“การสร้ างสวนขวาครัง้ นัน้ สรางพระมหามณเทียรที่ประทับในสวน มีมขุ สามด้ าน
เป็ นที่ประทับองค์ ๑ และให้ ขดุ สระใหญ่ในสวนนันยาว
้
3 เส้ น ๔ วา กว้ าง ๒ เส้ น ๘ วา
ข้ างสระนันลงเขื
้
่อนแล้ วก่ออิฐบังหน้ าเขื่อน พื ้นสระนันให้
้ ปอู ิฐถือปูนทัว่ ไป ทาเหมือนอ่าง
แก้ ว ให้ ขดุ ท่อน ้าเป็ น ๓ สาย ปิ ดเปิ ดน ้าถ่ายไปได้ ให้ น ้าใสสะอาดเป็ นอันดี ไม่มีเลนตม” 1

อิทธิพลของคติไตรภูมิต่อการจัดพื ้นที่ในกรุงเทพฯ นันยั
้ งสามารถเห็นได้ จากการที่หมู่
พระมหาปราสาทและป้อมรอบกรุง โดยมากต่างมีชื่อที่สมั พันธ์กบั โลกในรูปแบบไตรภูมิ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี ้ พระที่นงั่ ศิวไลยมหาปราสาท พระที่นงั่ มหิศวรปราสาท พระที่นงั่ จักรพรรดิพิมาน พระที่นงั่
อมริ นทร วินิจฉัย พระที่นงั่ ดุสิดาภิรมย์ พระที่นงั่ พิมานรัถยา 2 สาหรับป้อมรอบกาแพงพระนครต่าง
มีชื่อน่าเกรงขามต่อศัตรูที่จะมารุกราน มีชื่อเช่น ป้อมพระสุเมรุ ป้อมยุคนุ ธร ป้อมมหาปราบ ป้อม
มหากาฬ ป้อมหมู่ทะลวง ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจักรเพ็ชร์ ป้อมผีเสื ้อ ป้อมมหาฤกษ์
ป้อมมหายักษ์ ป้อมพระจันทร์ ป้อมพระอาทิตย์ ป้อมอิสินธร 3 นามอาวุธสาคัญคือปื นใหญ่ตาม
แบบอย่างโลกจารี ตแบบไตรภูมิเช่นเดียวกัน เช่น นารายณ์ สงั หาร มารประไลย ไหววรนพ พิรุณ
แสนห่า พลิกพระสุธาหงาย พระอิศวรปราบจักรวาล พระกาฬผลาญโลก4

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2546). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 2. หน้ า 138.
2
โรงเรียนมหาดเล็ก. (ร.ศ.124). นามพระทีน่ งั่ นามประตูแลป้อม. หน้ า 4-9.
3
แหล่งเดิม. หน้ า 45-46.
4
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์. (2545). เล่มเดิม. หน้ า 43.
1
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ภาพประกอบ 3 ปื นพระกาฬผลาญโลก
ที่มา : ศิริรัจน์ วังศพ่าห์. (2550). ปื นใหญ่โบราณในประวัติศาตร์ ชาติ ไทย. หน้ า 219.
ความเป็ นมงคลหรื ออัปมงคลของสิ่งของที่มาประกอบในการสร้ างกระสุนปื นใหญ่
สาหรับป้องกันเมืองในแบบจารี ต ยังมีความน่าสนใจว่า ในตาราพิชยั สงครามมีสตู รในการผลิตดิน
ดาเพื่อทาเป็ นกระสุนปื นใหญ่ นนั ้ กาหนดมีส่วนผสมด้ วยของเหม็น เพื่อสร้ างความเป็ นอัปมงคล
ให้ แก่ข้าศึกเพื่อหวังให้ ข้าศึกมีอนั เป็ นไปต่าง ๆ เช่น ในสูตรดินตาชื่อว่า มุติชาติ มีการนาเอามูลโค
กระบือ ช้ าง ม้ าเป็ นส่วนผสมด้ วย และเมื่อจะทาการบรรจุลูกกระสุนและยิงนัน้ ยังมีคาถาสาหรับ
เสกลูกกระสุนด้ วยเช่นกัน1
นอกจากพระบรมมหาราชวังแล้ วบริ เวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งอยู่ติดกั บ
พระบรมมหาราชวัง จัดเป็ นพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน ดังที่ วัชรี วัชรสินธุ์ และ ชาตรี ประกิตนนท
การ ได้ วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิสงั ขรณ์วดั พระเชตุพนฯ เมื่อครัง้ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกไว้ ว่า การปฏิสงั ขรณ์ วดั โพธารามซึ่งเป็ นวัดที่มีมาก่อนหน้ าที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกจะขึ ้นครองราชย์นนั ้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดเกล้ าฯ ให้
ออกแบบพระอุโบสถและเขตพุทธาวาสให้ สอดคล้ องกับคติจักรวาลแบบไตรภูมิของพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทโดยวางผังพุทธาวาสของวัดโพธารามให้ เป็ นภาพจาลองของชมพูทวีปที่มี “ศีรษะ
1

ศิริรัจน์ วังศพ่าห์. (2550). ปื นใหญ่โบราณในประวัติศาสตร์ ชาติไทย. หน้ า 35.
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แผ่นดิน” เป็ นศูนย์กลาง โดยตัวพระอุโบสถของวัดเปรี ยบได้ กับ “ศีรษะแผ่นดิน” และพระพุทธรู ป
ประธานภายในพระอุโบสถที่ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีเปรี ยบได้ กับโพธิบลั ลังก์ซึ่งเป็ นสถานที่ที่
พระพุ ท ธเจ้ าทรงประทั บ นั่ ง ไตร่ ต รองหลั ก ธรรมจนตรั ส รู้ เมื่ อ ปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด เสร็ จ แล้ ว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงให้ เปลี่ยนชื่อวัดเป็ น “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”1
ตลอดจนมี ก ารเสริ ม ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพื น้ ที่ เ มื อ งกรุ ง เทพฯ ด้ ว ยการอั ญ เชิ ญ
พระพุ ท ธรู ป ส าคั ญ ของหั ว เมื อ งในพระราชอาณาเขต ทั ง้ ที่ เลื่ อ งลื อ ถึ ง ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หรื อ
ประกอบด้ วยพุทธลักษณะที่งดงาม มาประดิษฐานในพระอารามสาคัญเพื่อสะท้ อนให้ ตระหนักถึง
สิ่งพึ่งพิงทางจิตใจ และเป็ นสิ่งที่ช่วยเสริ มสร้ างสิทธิธรรมของการปกครองตามรูปแบบจารี ตแบบ
ไตรภูมิ ไว้ อี ก ด้ ว ย 2 ดัง เช่ น ในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกได้ มี ก ารอัญ เชิ ญ
พระพุทธรูปนามว่า พระศรี ศากยมุนี จากหัวเมืองเหนือมาที่วดั สุทัศน์เทพวรารามในกรุงเทพฯ ดัง
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ได้ กล่าวถึงการอัญเชิญพระพุทธรูปนามว่า พระศรี
ศากยมุนี เมื่อต้ นทศวรรษ 2350 ว่า
“ลุจลุ ศักราช 1170 ปี มะโรง สัมฤทธิศก เป็ นปี ที่ 27 ในรัชกาลที่ 1 ณ วัน
พฤหัสบดี เดือน 6 ขึ ้น 11 ค่า เชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึง่ เป็ นพระประธานใน
พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ ลงมาจากเมืองสุโขทัย หน้ าตัก 3 วา คืบ สมโภชที่
หน้ าตาหนักแพ 3 วัน ครัน้ ณ เดือน 6 ขึ ้น 14 ค่า เชิญชักพระขึ ้นจากแพทางประตู
ท่าช้ างไปทาร่มไว้ ข้างถนนเสาชิงช้ า ประตูนนก็
ั ้ เรี ยกว่า ประตูท่าพระมาจนทุกวันนี ้
เหตุวา่ ต้ องรื อ้ ประตูจงึ เชิญเข้ าไปได้ พระพุทธรูปพระองค์นี ้ภายหลังได้ ถวายพระ
นามว่าพระศรี ศากยมุนี”3

จากที่กล่าวมา พระบรมมหาราชวังและพระอารามสาคัญ ต่าง ๆ จึ งเป็ น สถานที่
สาคัญคู่ควรต่อการสักการะบูชาด้ วยของหอม ดังคติของการสร้ างกุศลโดยการบูชาด้ วยของหอม
ต่อพระคันธกุฏี อันเป็ นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าและเป็ นพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ตามความสาคัญ
ของผู้ที่ประทับอยู่ การบูชาสถานที่สาคัญนีส้ ามารถแสดงออกด้ วยสิ่งที่ส่งกลิ่นหอม เช่น ดอกไม้
วัชรี วัชรสินธุ์. (2548). วัดพระเชตุพน มัชฌิมประเทศอันวิ เศษในชมพูทวีป; ชาตรี ประกิตนนทการ. (2558).
การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1. หน้ า 120-156.
2
วิราวรรณ นฤปิ ติ. (2560). การเมืองเรื่องพระพุทธรู ป. หน้ า 6.
3
แหล่งเดิม. หน้ า 103.
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ธูปเที ยนและของหอม โดยการสักการะพื น้ ที่ ศักดิ์ สิทธิ์ ด้วยของที่ มี กลิ่ นหอมพึงทาได้ ในทุกแห่ ง
ภายในบริ เวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังเห็นได้ จากข้ อความในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เมื่อคราวทรง
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่ องทรงพระแก้ วมรกตในพระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม ว่าหลังจากเปลี่ยนเครื่ องทรงพระแก้ วมรกตเสร็ จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง
เสด็จไปถึงพระที่นงั่ พุทไธศวรรย์ ภายในพระบวรราชวัง ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสิหิงค์ จากนัน้
เสด็จต่ อไปยังวัดบวรสถานสุท ธาวาส พระองค์ ได้ เสด็จ ขึน้ ไปยังพระอุโบสถเพื่ อจุดเที ยนถวาย
จากนันเสด็
้ จต่อไปยังวัดบวรนิเวศน์ ทรงถวายพุ่ มดอกไม้ เป็ นพุทธบูชาต่อพระชินศรี พระประธาน
ในพระอุโบสถ1
ด้ วยคติแบบจารี ตที่ให้ ความสาคัญ กับพืน้ ที่ศูนย์กลาง สิ่งสกปรกและมีกลิ่นเหม็ น
ภายในพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์จะถูกนาออกไปนอกพืน้ ที่ ดังปรากฏว่าตามธรรมเนียมปฏิบตั ิของชนชันสู
้ งที่
ใช้ ต่ อ เนื่ อ งกัน มาตัง้ แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาสื บ เนื่ อ งมาจนถึ ง สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว อุจจาระของเจ้ านายจะมีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายในนาไปทิ ้งโดยใส่กระทงลอยนา้ ให้ พ้นออกจาก
พระราชวังไป2
หากไม่สามารถนาออกไปนอกพืน้ ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ ก็จะมีการลดความสกปรกและกลิ่น
เหม็น เห็นได้ จากธรรมเนียมการจัดการพระบรมศพของพระมหากษัตริ ย์และพระศพของเจ้ านาย
โดยมีหลักฐานในสมัยอยุธยาตอนปลายว่า ในขันตอนการปลงพระบรมศพของพระมหากษั
้
ตริย์ได้
มีการสรงนา้ หอม นา้ ดอกไม้ เทศ นา้ กุหลาบ ให้ พระบรมศพแล้ วนาผ้ าขาวเนื ้อดีมาห่อพระบรมศพ
จากนันจึ
้ งอัญเชิญพระบรมศพเข้ าโกฏพระลองแล้ วใส่ในพระโกฏทองใหญ่อีกครัง้ หนึ่ง ก่อนที่จะทา
การถวายพระเพลิงในงานพระเมรุ ที่ท้องสนามหลวงในเวลาต่อมา 3 ธรรมเนียมดังกล่าวนีไ้ ด้ สืบ
ทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ดังมีหลักฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวว่า
ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย มีการเชิ ญพระบรมศพมาสรงพระ
อุท กธารสุค นธวิม ลราชกิ จ หรื อน า้ เครื่ อ งหอมส าหรั บ สรงพระบรมศพ แล้ วทรงเครื่ อ งทรงของ
พระมหากษัตริ ย์ให้ พระบรมศพ จากนัน้ เชิญพระบรมศพบรรจุลงพระโกศแล้ วตัง้ กระบวนแห่พระ
กรมศิลปากร. (2508). จดหมายเหตุพระราชกิ จรายวัน พ.ศ. 2411 (ปลายรัชกาลที่ 4-ต้นรัชกาลที่ 5). พิมพ์
เป็ นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ าหญิง วิมลปัทมราช จิรประวัติ ณ เมรุวดั เทพศิรินทราวาส 16 พ.ค. 2508.
หน้ า 17-18.
2
มนฤทัย ไชยวิเศษ. (2542). ประวัติศาสตร์ สงั คม: ส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2440 –
2540). หน้ า 109-110.
3
เกรี ยงไกร เกิดศิริ (บรรณาธิการ). (2560). งานพระเมรุ: ศิ ลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เกี่ยวเนือ่ ง. หน้ า 129-139.
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บรมโกศนาไปประดิษฐานบนพระแท่น ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยให้ พนักงานช่างทหาร
เจาะพื ้นพระมหาปราสาทแล้ วให้ นางสนมเอาใบบัวดีบุกรองใต้ พื ้นพระบรมโกศ เอาไม้ ไผ่ทะลวงข้ อ
ทาเป็ นท่อลงไปใต้ พืน้ พระมหาปราสาทถึงภาชนะที่รองพระบุพโพ (นา้ เหลือง) 1 เมื่อจะถวายพระ
เพลิงพระบรมศพนัน้ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ ายพระบรมศพออกสู่พระเมรุ ได้ มีการถวายพระเพลิงพระ
บุพโพและเครื่ องสุกรรมศพหรื อสิ่งปฏิกูลภายในพระบรมโกศ เช่น กระดาษฟาง หมอนหนุน ไปก่อน
หน้ าจะทาการถวายพระเพลิงพระบรมศพ 2 เช่นกรณีในงานพระศพของพระองค์เจ้ าอรุณเมื่อ พ.ศ.
2354 มีการสรงน ้าพระศพของพระองค์เจ้ าอรุณด้ วยขมิ ้นและมะกรูดให้ พระศพสะอาด3
ส่วนพืน้ ที่ต่าสาธารณ์ ย่านไพร่ สามัญชนพ้ นจากพระบรมมหาราชวังและวัดสาคัญ
ออกมานัน้ เป็ นพืน้ ที่ที่รัฐไม่ได้ เข้ าไปควบคุมดูแลเรื่ องความสะอาด ดังเห็นได้ จากบริ เวณย่านสา
เพ็งซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของชุมชนชาวจีนอพยพนัน้ ทางเดินในบริ เวณสาเพ็งในช่วง พ.ศ. 2373 ถึง พ.ศ.
2382 มีความกว้ างพอให้ คนเดินได้ เท่านัน้ โดยในฤดูฝน ทางเดินในย่านสาเพ็งจะมีนา้ นองเปี ยก
แฉะและมีโคลนตมเปรอะ สกปรก มี กลิ่นเหม็นจนคนในชุมชนต้ องเอาไม้ กระดานมาปูเดิน เพื่อ
ไม่ให้ เท้ าเปี ยกและเอาอิฐหัก ๆ มาวางไว้ ให้ คนเหยียบข้ ามจุดที่มีโคลน4
การจัด การศพที่ ต้ อ งจัด การภายนอกก าแพงพระนคร ดั ง ที่ ป รากฏในพระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ 2 ถึงศพคนตายจากเหตุการณ์อหิวาตกโรคระบาดในช่วงทศวรรษ 2360 ที่ถูก
นาไปทิง้ ไว้ อย่างเกลื่อนกลาดในป่ าอันรกชัฎและศาลาดินในวัดสระเกศ วัดสังเวชวิศยารามนอก
คลองคูเมืองบริ เวณบางลาภู วัดเชิงเลนหรื อวัดบพิตรพิมขุ วัดปทุมคงคา และวัดอื่นๆ5 โดยทุกวัดที่
เป็ นที่ทิง้ เผาหรื อฝั งศพนีล้ ้ วนตัง้ อยู่นอกกาแพงเมืองทัง้ สิน้ ทาให้ ศพที่เผาหรื อฝั งไม่ เรี ยบร้ อยได้
กลายเป็ นอาหารอันโอชะของนกแร้ งที่มาคอยกินซากศพ 6 นอกจากจะเกิดภาพอันสยดสยองแล้ ว
ยังเป็ นฆานทัศน์ของกลิ่นเหม็นที่ปกคลุมกรุ งเทพฯ นอกกาแพงเมืองห่ างไกลจากศูนย์กลางแบบ

ยิ ้ม ปัณฑยางกูร (เรียบเรียง). (2535). จดหมายเหตุพระบรมศพ รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 7 และจดหมายเหตุ
พระราชพิ ธีลงสรง. หน้ า 36-39.
2
นนทพร อยู่มงั่ มี. (2559). ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย. หน้ า 273-274.
3
แหล่งเดิม. หน้ า 19.
4
Edward Van Roy. (2559). “จากผืนน ้าสู่แผ่นดิน จากตรอกเล็กสู่ถนนใหญ่: คลอง ถนน ซอย สะพาน และการ
คมนาคมในสาเพ็ง”. แปลโดย วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์. ใน สุภางค์ จันทวานิช (บรรณาธิการ). สาเพ็ง ประวัติศาสตร์ ชมุ ชนชาว
จีนในกรุงเทพฯ. หน้ า 41-42.
5
ดารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2546). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 2. หน้ า 153.
6
ส.พลายน้ อย. (2555). เล่าเรื่องเมืองบางกอกฉบับสมบูรณ์ . หน้ า 297-298.
1

32
จารี ตที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทาให้ ในส่วนพืน้ ที่ไพร่ สามัญชนเป็ นที่รองรับความสกปรกและมีกลิ่นเหม็นอย่าง
หลีกเลี่ยงได้ ยาก

ภาพประกอบ 4 แร้ งกาลังรอกินซากศพที่วดั สระเกศ
ที่มา : ส. พลายน้ อย. (2555). เล่าเรื ่องเมื องบางกอกฉบับสมบูรณ์ . หน้ า 476.
2.2.2 การเปลี่ยนผ่ านของความคิดเกี่ยวกับพืน้ ที่ของชนชัน้ นา
น่าสนใจว่านับตัง้ แต่ ทศวรรษ 2370 ชนชัน้ น าสยามจ านวนหนึ่ งได้ ให้ ความสนใจ
ศึกษาความรู้ แบบตะวันตก เช่น เจ้ าฟ้ามงกุฎ ซึ่งทรงศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
รวมทังภาษาอั
้
งกฤษ เจ้ าฟ้าจุฑามณี ซึ่งทรงศึกษาภาษาอังกฤษและความรู้ด้านเครื่ องยนต์กลไก
จมื่นไวยวรนาถ (ช่วง บุนนาค) ซึง่ สนใจศึกษาภาษาอังกฤษและการต่อเรื อกลไฟ โดยชนชันน
้ าหัว
ก้ าวหน้ าเหล่านีม้ ีการตัง้ คาถามเกี่ยวกับการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ด้ วยคติไตรภูมิ 1 ดังเห็นได้ จากพระ
ราชหัตถเลขาของเจ้ าฟ้ามงกุฎที่มีไปถึงมิสเตอร์ และมิสซิสเอ็ดดี ้ พระสหายชาวอเมริ กนั เมื่อ พ.ศ.
2392 ในพระราชหัตถเลขานี ้ เจ้ าฟ้ามงกุฎได้ วิจารณ์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องการสร้ างโลกและโลก
พิ พ าดา ยัง เจริ ญ และสุวดี ธนประสิ ท ธิ์ พัฒ นา. (2525). รายงานการวิจัย การศึก ษาและผลกระทบต่ อ
สังคมไทยสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394); เคร็ ก เจ. เรยโนลด์ส. (2520, พฤษภาคม-สิงหาคม). “ “ไตรภูมิ” กับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ ไทยสมัยรัตนโกสิน ทร์ ตอนต้ น”. แปลเก็บความโดย อานันท์ กาญจนพันธุ์. จุล
สารสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 1(1): 41-50.
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สัณฐานตามตาราพราหมณ์ โดยชี ้ว่าในสยามมีผ้ ูที่มีความเฉลียวฉลาด มีความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
ต่างจากผู้ที่ยดึ ถือความเชื่อตามตาราพราหมณ์ที่น่าคลางแคลงใจเรื่องความถูกต้ องของคาอธิบาย1
เมื่อเจ้ าฟ้ามงกุฎขึ ้นครองราชย์เป็ นพระมหากษัตริย์และเจ้ าฟ้าจุฑามณีขึ ้นครองราชย์
เป็ นพระมหากษัตริ ย์พระองค์ที่สองในช่วงกลางทศวรรษ 2390 กล่าวได้ ว่าอิทธิพลของคติไตรภูมิ
ต่อความคิดของชนชันน
้ าสยามได้ ถกู บัน่ ทอนลงแล้ ว ดังเห็นได้ จากหนังสือ “แสดงกิจจานุกิจ” ของ
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) ซึง่ เป็ นหนึ่งในชนชันน
้ าหัวก้ าวหน้ ารุ่นเดียวกับพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โดยหนังสือของเจ้ าพระยาทิพา
กรวงศ์ได้ อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และชี ้ให้ เห็นถึงความไม่
น่าเชื่อถือของคาอธิบายแบบไตรภูมิ
“ถามว่าระดูฝนทาไมจึ่งมีฝน ระดูแล้ งไม่มีฝน บางทีระดูฝนก็แล้ งไปบ้ าง ระดูแล้ งก็มี
ฝนบ้ าง เปนเหตุอย่างไร ขอตอบตามคัมภีร์ไตรยภูมิก่อน เขาว่าเมื่ออาทิตย์อยู่ทิศใต้ ใกล้
วิมานเทวดาชื่อ วัสวลาหก เทวดานัน้ กลัวความร้ อนไม่ออกจากวิมาน ฝนจึ่ งไม่ตก จึ่ง
เรี ยกว่าระดูแล้ ง เมื่ออาทิตย์เดินห่างทิศใต้ ไปข้ างเหนือ เทวดาวัสวลาหก เจ้ าของฝนก็ออก
จากวิมาน จึ่งบันดาลให้ ฝนตก จึ่งเปนน่าฝน ... แต่คาที่ว่ามานี ้เปนของไม่มีพยานก็ไม่เหน
จริงด้ วยเทวดาวัสวลาหกวิมานอยู่ที่ไหนก็ไม่เหน ...
ถ้ าจะว่าตามนักปราชญ์ ที่เขาคิดเหนคาที่เขาว่าพอมีพยานบ้ าง เขาว่าฝนตกที่โน่น
บ้ างที่นี่บ้าง ทังตาปี
้ มิได้ ขาดสักวันหนึ่ง ด้ วยดินฟ้าอากาศแลน ้าทะเลเปรี ยบเหมือนเครื่ อง
กลั่นสุราแลกลั่น ของอื่น ๆ ... ก็อายแดดร้ อนเผานา้ ในทะเลหรื อในที่ทัง้ ปวง น า้ นัน้ ถูก
ความร้ อนก็เปนอายขึ ้นไปในอากาศ น ้าในที่ทงั ้ ปวงก็แห้ งงวดไปไม่ใช่หรื อ อายนา้ ไม่สูญ
หนีร้อนขึ ้นไปหาที่เย็น ก็ไปสะสมอยู่ในที่อากาศเย็น ๆ จนเปนก้ อนน ้าแขง ... อายภูเขาแล
อายแผ่นดินที่มีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็ก ก็ดดู เอาน ้านันลงมาถึ
้
งแผ่นดิน จึ่งเรี ยกว่าน ้าฝน
เพราะฉะนันน
้ ้าฝนจึ่งได้ เย็นกว่าน ้าปรกติที่อื่น เพราะละลายออกจากน ้าแขงในอากาศ”2

ทวีศกั ดิ์ เผือกสม ได้ อธิบายถึงวิวาทะระหว่างโลกไตรภูมิกบั ความรู้จากตะวันตกที่เข้ า
มาถึงชนชันสู
้ งในสยามใน หยดเลือด จารึกและแท่นพิมพ์ ว่า
1

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั . (2521). พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั .

หน้ า 35-36.
2
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค). (2545). หนังสือแสดงกิ จจานุกิจ. หน้ า 18-20.
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“รัฐสยามพัฒ นาไปสู่ความเป็ นสมัยใหม่โดยไม่ จาเป็ น ที่จะต้ องเปิ ด รั บความเป็ น
ตะวันตกทุกด้ าน อย่างน้ อยก็ถึงช่วงเวลาของเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์และพระจอมเกล้ าฯ
กล่าวคือ ความอยากที่จะอยู่ในโลกสมัยใหม่และอย่างที่จะทันสมัยโดยไม่จาเป็ นที่จะต้ อง
เป็ นตะวันตก”1

อันน่าจะเป็ นบทสรุ ปถึงการที่ชนชัน้ นาหัวก้ าวหน้ าของสยามมีข้อวิพากษ์ คติไตรภูมิ
และใช้ ความรู้แบบตะวันตกในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แยกจากกัน ซึ่งมีผลถึงวิถีของ
ความเปลี่ยนแปลงของสยามในแง่มมุ ความทันสมัยแบบทางโลกย์ ที่แยกออกจากทางธรรม 2 ต่อมา
ความรู้ ส่งผ่านถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสะอาดและกลิ่นแบบตะวันตกที่นอกจากจะต้ องใส่ใจใน
ความสะอาด การถ่ายเทของอากาศ หรื อการจัดการความสกปรกและกลิ่นเหม็น ตลอดจนฆาน
ทัศน์ที่ไม่ดีอันมีผลให้ เกิดโรคภัยตามทฤษฎีอายพิศม์แล้ ว ยังส่งผลถึงวิธีการจัดการความสะอาด
และกลิ่ น ภายในเมื อ งกรุ ง เทพฯ ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว โดยที่
พระมหากษัตริ ย์ทรงตระหนักถึงความจาเป็ นทางการเมืองว่า ชาติตะวันตกได้ ขยายอานาจและ
อิทธิพลเข้ ามาในโลกตะวันออกแล้ ว สยามจาเป็ นต้ องปรับนโยบายเข้ าหาอารยธรรมของตะวันตก
บ้ านเมืองจึงจะพ้ นภัยคุกคามจากตะวันตก ทังนี
้ ้การปรับปรุงสยามให้ ทนั สมัยแบบตะวันตกในช่วง
ก่อนการทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริงกับอังกฤษนันเป็
้ นเรื่ อ งของขนบธรรมเนียมและประเพณีบางอย่าง
ของราชสานัก เช่น ทรงโปรดฯ ให้ ขุนนางสวมเสือ้ เวลาเข้ าเฝ้าตามแบบอารยประเทศ ทรงโปรดฯ
ให้ ฝรั่งที่อยู่ในกรุ งเทพฯ เข้ าเฝ้าในวันเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมริ นทรวินิจฉัย และการ
โปรดฯ ให้ วังเจ้ านายและสถานที่ราชการของสยามชักธงประจาตาแหน่งแบบกงสุลต่างประเทศ3
หลัง จากท าสนธิ สัญ ญาเบาว์ ริง กับ อัง กฤษแล้ ว พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ า อยู่หัว ทรง
ปรับปรุงนโยบายทางเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงระบบเงินตรา
รวมทัง้ ปรับ ปรุ งนโยบายทางการปกครองและการศาลเพื่ อแสดงให้ เห็น ว่าสยาม มี ความเจริ ญ
ทางด้ านวิทยาการต่างๆ ไม่น้อยหน้ าชาติตะวันตก4
ทวีศกั ดิ์ เผือกสม. (2561). หยดเลือด จารึ ก และแท่นพิมพ์ : ว่าด้วยความรู้/ความจริ งของชนชัน้ นาสยาม พ.ศ.
2325-2411. หน้ า 277-278.
2
แหล่งเดิม. หน้ า 276.
3
นฤมล ธีรวัฒน์. (2525). พระราชดาริ ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั .
หน้ า 257-258.
4
แหล่งเดิม. หน้ า 289-318.
1

35
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกรุงเทพฯ นัน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้
มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางกายภาพของกรุงเทพฯ ให้ ทนั สมัยขึ ้นเพื่อไม่ให้ ชาติตะวันตกดู
แคลนว่ าล้ าหลัง โดยพื น้ ที่ ภ ายในก าแพงเมื อ งได้ มี ก ารสร้ างพระราชวัง สราญรมย์ ต ามแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตก มีการตัดถนนเจริญกรุงตอนใน ถนนบารุงเมือง ถนนเฟื่ องนคร รวมทังให้
้ มี
ตึกแถวและท่อระบายนา้ ตามสองฝั่ งถนนตามอย่างในยุโรป ส่วนพืน้ ที่นอกกาแพงเมื อง รัฐได้
ขยายพืน้ ที่ของกรุ งเทพฯ ส่วนนอกกาแพงเมืองออกไปทางทิศตะวันออกจรดคลองผดุงกรุงเกษม
แล้ วตัดถนนเจริ ญกรุ งตอนนอก และสร้ างสะพานด้ วยโครงเหล็กจากยุโรป เช่น สะพานดารงสถิต
ข้ ามคลองรอบกรุง สะพานพิทยเสถียรกับสะพานหัวลาโพงข้ ามคลองผดุงกรุงเกษม1
จากที่กล่าวมา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของกรุงเทพฯ
ตังแต่
้ ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ย่อมแสดงให้ เห็นว่าการจัดการพืน้ ที่เมืองกรุงเทพฯ ในช่วงเวลานี ้เริ่ มเป็ นไปในทิศทางที่
ผูกพันกับคติไตรภูมิน้อยลงแล้ ว
2.3 การจัดการความสะอาดและกลิ่นในเมืองกรุ งเทพฯ ช่ วงทศวรรษ 2320-ทศวรรษ 2400
2.3.1 ความเป็ นระเบียบและไม่ เป็ นระเบียบของเมืองกรุงเทพฯ
พืน้ ที่ทางกายภาพของกรุ งเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 2400 นัน้ อาณา
เขตของกรุงเทพฯ ทิศเหนือจรดเมืองนนทบุรี ทิศใต้ จรดเมืองสมุทรปราการ ทิศตะวันออกจดเมือง
ฉะเชิงเทรา และทิศตะวันตกจดเขตเมืองนครไชยศรี และนนทบุรี โดยเนือ้ ที่ส่วนที่เป็ นแหล่งชุมชน
เมืองของพระนครมีประมาณ 2,163 ไร่ โอบล้ อมด้ วยกาแพงพระนครและคูพระนครยาว 175 เส้ น
เศษ (ประมาณ 7 ก.ม.)2
ด้ านจานวนประชากรนัน้ กรุงเทพฯ เป็ นเมืองที่คลาคล่าไปด้ วยผู้คน โดยในช่วงก่อตัง้
กรุงเทพฯ ขึ ้นเป็ นเมืองหลวงได้ มีการกวาดต้ อนครัวเรื อนชาวเขมร ชาวมอญ ชาวลาว ฯลฯ เข้ ามา
ตังบ้
้ านเรื อนโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ ชาวต่างชาติเหล่านีเ้ ป็ นแรงงานของกรุงเทพฯ และ
เป็ นแนวป้องกันข้ าศึกที่จะมาโจมตีพระบรมมหาราชวังและวังหน้ าซึง่ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2350 ถึงกลางทศวรรษ 2390 ได้ มีการขยายพื ้นที่เพื่อการอยู่อาศัยลงมาทาง
ใต้ ของเมืองกรุงเทพฯ เพื่อให้ สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาณาจักร ขณะเดียวกันก็มี

ธานินทร์ ทิพยางค์. (2551). การรักษาความสะอาดในกรุงเทพฯ ระหว่างพ.ศ. 2440-2475. หน้ า 4.
ชัย เรืองศิลป์ . (2545). เล่มเดิม. หน้ า 182. อ้ างใน วินิจ หิญชีระนันท์; และ เฉลิม แก้ วกังวาน. (2512,
กันยายน). การเพิ่มประชากรกับการขยายตัวของนครหลวง. วารสารเทศบาลกรุงเทพฯ. (105): 40.
1

2
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การกวาดต้ อนครัวเรื อนไพร่ ขาวเขมร ชาวมอญ ชาวลาว ชาวมลายู ฯลฯ เข้ ามาเสริ มแนวป้องกัน
ข้ าศึกที่จะมาโจมตีกรุงเทพฯ ดังที่เคยทามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก1
นอกจากนัน้ ยังมีชาวจีนอพยพเข้ ามาเป็ นแรงงานรับจ้ างในสยาม เนื่องจากปั ญหา
ภายใน ประเทศจีนจากความเป็ นอยู่ที่ยากลาบากและภาวะสงคราม กอร์ ปกับที่สยามในช่วงกลาง
ทศวรรษ 2320 ถึงกลางทศวรรษ 2390 มีความต้ องการแรงงานในการก่อสร้ างซ่อมแซมพระนคร
ขุดลอกคลอง ทาถนนหนทางต่าง ๆ ตลอดจนเป็ นแรงงานในการผลิตสินค้ าส่งออก ดังนัน้ ผู้นา
สยามจึงอนุญาตให้ แรงงานชาวจีนจานวนมากอพยพเข้ ามาทากินและตัง้ ถิ่นฐานในสยาม 2 การ
หลัง่ ไหลเข้ ามาของชาวจีนทาให้ ปริ มาณชาวจีนที่เข้ ามาตัง้ ถิ่นฐานทากินในสยามนันโดยรวมแล้
้
ว
คิดเป็ นครึ่งหนึ่งของจานวนประชากรในกรุงเทพฯ (ดูตารางที่ 1)
ตาราง 1 จานวนประชากรชาวจีนและประชากรโดยรวมในกรุงเทพฯ ทศวรรษ 2370
ถึง ต้ นทศวรรษ 2390
พ.ศ.

ประชากรจีน

ประชากรในกรุงเทพฯ

2370

60,700

134,090

2371

36,000

77,300

2382

60,000

100,000

2383

70,000

350,000

2392

81,000

160,154

ที่มา : สารสิน วีรผล. (2548). จิ ้มก้ องและกาไร : การค้ าไทย-จีน 2195-2396 = Tribute
and Profit : Sino-Siamese 1652-1853.

อดิศร หมวกพิมาย. (2538,มกราคม-เมษายน). “การใช้ ที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก่อนปี พ.ศ.
2325”. วารสารธรรมศาสตร์ 21(1): 24-30; วิกลั ย์ พงศ์พนิตานนท์. (2532). “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน
‘กรุงเทพ’ สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น พ.ศ.2325-2411”. บทที่ 2.
2
เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์. (2546). แรงงานรับจ้างชาวจี นในกรุงเทพฯ ตัง้ แต่พ.ศ. 2425-2492. หน้ า 9-25.
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นอกจากนีย้ ังมีชาวตะวันตกที่เข้ ามาตัง้ ชุมชนในกรุ งเทพฯ อีกด้ วย ดังปรากฏว่าใน
พ.ศ. 2361 โปรตุเกสได้ ส่งทูตมาถวายเครื่ องราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ า
นภาลัย เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ชาวโปรตุเกสเข้ ามาค้ าขายและมาต่อเรือกาปั่ น
ในกรุงเทพฯ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยทรงอนุญาต และทรงพระราชทานที่ดิน
บริ เวณริมแม่น ้าเจ้ าพระยาแถบสี่พระยา ให้ เป็ นที่อยู่อาศัยของชาวโปรตุเกส จากนัน้ การที่องั กฤษ
ทาสนธิสญ
ั ญาสัมพันธไมตรี และการค้ ากับสยามที่เรียกว่า “สนธิสญ
ั ญาเบอร์ นี” ใน พ.ศ.2368 ทา
ให้ มีชาวอังกฤษเข้ ามาตัง้ ชุมชนการค้ าในกรุงเทพฯ อยู่ที่บริเวณกุฎีจีนฝั่งธนบุรี หลังจากนันอี
้ กราว
3 ปี ใน พ.ศ.2371 มิชชันนารี ชาวอเมริ กันได้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ าตจากพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเพื่อเข้ ามาสอนคริ สต์ศาสนาในกรุงเทพฯ จึงได้ มีมิชชันนารี อเมริ กัน
เข้ ามาตังชุ
้ มชนอยู่ที่บริเวณวัดเกาะ (วัดสัมพันธวงษาราม) ใกล้ สาเพ็งเพื่อสอนคริสต์ศาสนาแก่ชาว
จีน ก่อนที่ในเวลาต่อมาใน พ.ศ.2378 มิชชันนารีอเมริกนั ได้ ย้ายชุมชนไปอยู่บริเวณกุฎีจีนฝั่งธนบุรี1
ในบรรดาชาวต่างชาติที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานทากินหรื อมาปฏิบตั ิงานในพื ้นที่กรุงเทพฯ นี ้พบว่า
ผู้นาสยามมีนโยบายการควบคุมและจัดระเบียบการปกครองชนต่างชาติบางส่วน ได้ แก่ ชาวมอญ
ชาวเขมร ชาวญวน ชาวลาว ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ อ านาจของสยาม โดยแต่ ง ตัง้ ชนชาติ นั น้ ๆ เป็ น
ผู้ปกครองชนชาติเดียวกัน แล้ วรวบรวมส่วยส่งให้ ผ้ นู าสยาม2
แต่เมื่อพิจารณาจากภาพรวมแล้ ว เมืองกรุงเทพฯ เป็ นเมืองที่ไม่เป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ดังพบว่าในด้ านความสะอาดนัน้ มีบันทึกของ จอห์น เบาว์ริง (John Bowring) เมื่อครัง้ เดินทาง
เพื่อไปเข้ าเฝ้ายังพระบรมมหาราชวังใน พ.ศ.2398 บรรยายให้ เห็นว่าระหว่างที่เขาเดินทางด้ วยเรื อ
ไปยังพระบรมมหาราชวัง สถานที่ที่เป็ นท่าเรื อสาหรับขึ ้นบกนันมี
้ สภาพแสนจะสกปรก ไม่มีความ
สะดวกสบาย และที่สาคัญคือไม่มีความสะอาด 3 สภาพที่เบาวร์ ริ่งเห็นที่บริ เวณท่าเรื อนีแ้ ตกต่าง
จากพื ้นที่ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากเมื่อคณะของจอห์น เบาว์ริ่ง ไปถึงด้ านหน้ า เจ้ าพนักงาน
ในพระ บรมมหาราชวังได้ กาหนดให้ ทุกคนต้ องถอดรองเท้ า จากนันให้
้ เดินด้ วยเท้ าเปล่าเข้ าไปด้ าน
ใน อันมีนยั ยะของการแสดงความเคารพต่อพื ้นที่อนั ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี ้ ขณะที่คณะของจอห์น เบาว์ริ่ง

สาวิตรี ทัพภะสุต. (2527). เล่มเดิม หน้ า 42-49.
บังอร ปิ ยะพันธุ์. (2538). ประวัติศาสตร์ ไทย การปกครอง สังคม เศรษฐกิ จ และความสัมพันธ์ กบั ต่างประเทศ
ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ. 2475. หน้ า 208-209.
3
จอห์น เบาว์ริง. (2547). ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม 2. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ; และคนอื่น ๆ,
บรรณาธิการ. หน้ า 140.
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ได้ เดินเท้ าเปล่าเพื่อเข้ าไปสูป่ ระตูชนในสุ
ั ้ ด เบาวริ่งได้ กล่าวถึงถนนภายในพื ้นที่พระบรมมหาราชวัง
ว่า เป็ นถนนที่ปดู ้ วยหินตัด สะอาดสะอ้ าน กว้ างขวางและงดงาม1
เช่นเดียวกับที่บันทึกของ จอร์ จ วินเซอร์ เอิร์ล (George Windsor Earl) ซึ่งได้ บันทึก
ไว้ ในช่วงทศวรรษ 2370 ขณะที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ เป็ นช่วงสันๆ
้ ได้ กล่าวถึงสภาพของถนนใน
กรุงเทพฯ ว่าพืน้ ถนนด้ านนอกกาแพงเมืองเป็ นดินและจะกลายเป็ นโคลนเมื่อมีฝนตกหรื อนา้ เจิ่ง
นองทาให้ เกิดความสกปรก ไม่สะดวกในการเดิน แตกต่างจากพื ้นถนนภายในกาแพงพระนครซึ่ งมี
ความสะดวกสบายและความสะอาด2
นอกจากความสกปรกแล้ ว ในบันทึกของ แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) 3
ซึ่งเดินทางเข้ ามากรุงเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 2370 ได้ กล่าวถึงสภาพความไม่เป็ นระเบียบของถนน
ด้ านนอกกาแพงพระนครที่ผ่านตลาดใหญ่แห่งหนึ่งไว้ ว่า ถนนสายหนึ่งที่ตดั ผ่า นตลาดใหญ่นนเต็
ั้ ม
ไปด้ วยร้ านค้ าที่รกรุงรังและทางเดินอันคับแคบ 4 ขณะที่วรรณกรรมจากบทละครเรื่ อง ระเด่นลันได
ของพระมหามนตรี (ทรัพย์) ซึ่งแต่งขึ ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ บรรยายถึง
สภาพของภาพของความรกรุงรังให้ เห็นเช่นกัน โดยได้ กล่าวถึงสภาพพืน้ ที่บริ เวณเสาชิงช้ าซึ่งเป็ น
คอกโคและคอกสุกร ตัวละครในเรื่องเวลาจะเดินไปไหนก็ต้องถือกระบองป้องกันสุนขั ที่ต่างมาล้ อม
หน้ าล้ อมหลัง ดังบทกลอนที่ว่า
“มาเอยมาถึง

เมืองหนึง่ สร้ างใหม่ดใู หญ่กว้ าง

ปราสาทเสาเล้ าหมูอยู่กลาง มีคอกโคอยูข่ ้ างกาแพงวัง
หมู่หมาแห่ห้อมล้ อมหน้ าหลัง แกว่งตระบองป้องปั ดอยูเ่ ก้ กงั
5
พระทรงศักดิ์หยักยังคอยราญรอน”
้

แหล่งเดิม. หน้ า 142.
George Windsor Earl. (1837). The Eastern Seas or Voyages and Adventures in the Indian
Archipelago in 1832-33-34. p. 163. อ้ างใน นิจ หิญชีระนันทน์; และคนอื่นๆ. (2525). เล่มเดิม. หน้ า 8.
3
แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley, 2347-2416) มิชชันนารี และนายแพทย์ชาวสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ า
มาสยามเมื่อ พ.ศ.2378 จนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิตบนแผ่นดินสยาม มีบทบาทด้ านสาคัญในการบุกเบิกงานสิ่งพิมพ์และการ
สาธารณสุข ของสยาม โปรดดู นันทา วรเนติวงศ์ ; และคนอื่นๆ. (2551). นานาสาระประวัติศาสตร์ จากเอกสารต่างประเทศ.
หน้ า 210-215.
4
นิจ หิญชีระนันทน์; และคนอื่น ๆ. (2525). เล่มเดิม. หน้ า 10-11.
5
พระมหามนตรี. (2553). บทละครเรื่องระเด่นลันได. หน้ า 1-3.
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จากบันทึกในยุคดังกล่าวหรื อวรรณกรรมร่วมสมัย ทาให้ ได้ กลิ่นของความสกปรก ไร้
ระเบียบของกรุงเทพฯ ยังคงเป็ นอยู่ต่อมาเป็ นความปกติของเมือง ดังเห็นได้ จากการประกาศของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เรื่อง “ประกาศทรงตักเตือนไม่ให้ ทิ ้งศพสัตว์ลงในน ้าแลให้
ทอดเตาไฟอย่าให้ เป็ นเชือ้ เพลิง แลให้ คิดทาลิ่มสลักรักษาเรื อน” เมื่อ พ.ศ. 2399 โดยเนือ้ หาของ
ประกาศฉบับนีแ้ สดงให้ เห็นว่าข้ าราชการและราษฎรทัง้ ปวงในกรุ งเทพฯ นิย มทิง้ ซากศพสัตว์ลง
แม่นา้ ลาคลองทาให้ มีซากศพสัตว์ลอยอยู่ในนา้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวจึงทรงมี
ประกาศตักเตือนว่า
“แต่นี ้ต่อไป ห้ ามมิให้ ใครผู้ใดผู้หนึ่งทิ ้งสุนกั ข์ตาย แมวตาย แลซากศพสัตว์ต่าง ๆ ลง
ในแม่น ้าแลคลองใหญ่น้อยทังปวงเป็
้
นอันขาด...ถึงคนนอกประเทศคือ ฝรั่ง อังกฤษ จีน
แขก ทังปวงซึ
้
ง่ เข้ ามาค้ าขายในกรุงเทพฯ ก็ตเิ ตียนดังนันอยู
้ ่โดยมาก”1

2.3.2 การจัดการความสกปรกและกลิ่นเหม็นในกรุงเทพฯ
เนื่องจากพื ้นที่และประชากรโดยรวมของกรุงเทพฯในช่วงทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ
2400 จะยังไม่หนาแน่นเท่าไรนัก ประกอบกับการใช้ สอยพืน้ ที่ในเมืองยังอิงกับคติไตรภูมิ ดังนัน้
พื ้นที่บริ เวณพระบรมมหาราชวังและวัดสาคัญซึ่งเป็ นพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์จึงได้ รับการดูแลให้ สะอาดและ
มีการใช้ เครื่ องหอมแบบจารี ตทังน
้ ้าอบ น ้าหอมกลิ่นดอกไม้ ธูป ดอกไม้ พานพุ่ม พวงมาลัย ฯลฯใน
พื ้นที่ รวมทังพยายามลดความสกปรกและกลิ
้
่นเหม็นที่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นเช่นกรณี การจัดการพระ
บรมศพของพระมหากษัตริย์และพระศพของเจ้ านายดังที่ได้ กล่าวในตอนต้ นแล้ ว
การจัดการความสกปรกและกลิ่นเหม็นภายในกรุงเทพฯ ที่อิงกับคติไตรภูมิยงั เห็นได้
การจัดการความอัปมงคลที่เกิดจากศพหรื อกลิ่นจากซากศพ โดยกาหนดให้ ไปจัดการนอกกาแพง
เมือง เพราะสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงคือ การรักษาความเป็ นมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง และ
ป้ อ งกัน ไม่ ให้ สิ่ ง ที่ เป็ น อัป มงคลเช่ น ซากศพ วิ ญ ญาณร้ ายเข้ า มาในเมื อ งได้ ดัง นั น้ จึ ง มี ก าร
กาหนดให้ นาศพของสามัญชนออกจากเมืองไปทางประตูผีตรงข้ างวัดสระเกศ โดยเหตุที่ให้ เอาศพ
คนตายออกจากเมืองทางประตูด้านนี ้ เนื่องจากประตูด้านนี ้อยู่ทิศตรงกับด้ านหน้ าของพระอุโบสถ
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม อันเป็ นที่ประดิษฐานพระแก้ วมรกต ดังนันวิ
้ ญญาณร้ ายหรื อสิ่งอัปมงคล

เสถียร ลายลักษณ์. ผู้รวบรวม. (2478). ประชุมกฎหมายประจาศก เล่ม 5 จ.ศ.1213-1214-1215-1216-12171218-1219 และ รวมกฎกระทรวงยุติธรรมเก่าใหม่. หน้ า 243.
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ที่ออกจากเมืองไปแล้ วจึงไม่สามารถกลับเข้ ามาในเมืองได้ เนื่องจากพระแก้ วมรกตคอยปกป้อง
เมืองไว้ 1
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ ้น เช่น การเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดรุนแรงใน
พ.ศ. 2363 มีผ้ ูคนในกรุงเทพฯ ล้ มตายมากมายจนศพนามาไว้ ที่ป่าช้ าในวัดสระเกศ วัดบางลาพู
วัดปทุมคงคา และวัดอื่น ๆ ก่ายกันเหมือนกองฟื น รวมทัง้ มีศพที่ถูกทิง้ ในแม่นา้ ลาคลองให้ ลอย
เกลื่อน แสดงให้ เห็นว่าระบบการดูแลสาธารณูปโภคที่ยงั อาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก ทาให้ ไม่สามารถ
ต้ านทานการระบาดและความรุนแรงของโรคได้ ในครัง้ นันผู
้ ้ นาได้ จดั ให้ มีพระราชพิ ธีตามแบบจารี ต
คือ พระราชพิธีอาพาธพินาศ โดยมีการยิงปื นใหญ่รอบพระนครทัง้ คืน แล้ วอัญเชิญพระแก้ วมรกต
และพระบรมธาตุร่วมในขบวนแห่ มีพระภิกษุระดับพระราชาคณะโปรยทรายและน ้าพุทธมนต์ทงั ้
ทางบกและทางเรื อ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงรักษาอุโบสถศีล พร้ อมกับการสร้ างกุศลอื่ น
ๆ อีก เช่น ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา อีกทัง้ ยังประกาศห้ ามไม่ให้ ราษฎรฆ่าสัตว์ 2 อันเป็ นการตัง้ รับภัย
คุกคามจากอหิวาตกโรคด้ วยวิธีการแบบจารี ตคือ มุ่งหวังอานาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ภาพประกอบ 5 ทิศทางจากหน้ าพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ด้ านทิศตะวันออกไปออกประตูผี
ที่มา : ปรับปรุงจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2555). กรุงเทพฯ มาจากไหน. หน้ า 136.

พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์. (2546, ธันวาคม). ประตูผีและหน้ าที่ของพระแก้ วมรกต. วารสารศิ ลปวัฒนธรรม. 25(2):
150; และ สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2555). กรุงเทพฯ มาจากไหน. หน้ า 133-134.
2
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2546). เล่มเดิม. หน้ า 153.
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ทังนี
้ ้ด้ วยด้ วยลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพฯ ที่มีคคู ลองจานวนมากและจานวน
ประชากรยัง ไม่ ห นาแน่ น มากนัก หากไม่ มี เหตุก ารณ์ อ ย่ า งเช่ น การระบาดของอหิ ว าตกโรค
กรุงเทพฯ สภาพความสกปรกและกลิ่นจึงสามารถขจัดออกไปได้ ด้วยกลไกของการขึ ้นลงของน ้าใน
คูคลองและแม่น ้า จนเมื่อความสามารถของคูคลองในเมืองไม่สามารถรองรับความสกปรกของสิ่ง
โสโครกได้ จึงเป็ นปัญหาสาคัญในช่วงเวลาต่อมา

ภาพประกอบ 6 ภาพลาคลองในกรุงเทพฯ แสดงขณะน ้าลดตามกลไกของธรรมชาติ
ที่ ม า : ศั ก ดิ์ ชั ย บุ ญ มา; และคนอื่ น ๆ บรรณาธิ ก าร. (2558). จดหมายเหตุเล่ า เรื ่ อ ง
สะพานเมืองบางกอก เล่ม 1. หน้ า 109.
น่าสนใจว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ.2394-2411) ได้ มี
การออกประกาศของพระมหากษั ต ริ ย์ ห ลายฉบับ ที่เกี่ ย วข้ องกับ การจัด การความสะอาด เช่ น
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“ประกาศห้ ามไม่ให้ ทาศพหน้ าวัดหลวงหรื อริ มทางเสด็จ” 1 และ“ประกาศทรงตักเตือนไม่ให้ ทิ ้งศพ
สัตว์ลงในนา้ แลให้ ทอดเตาไฟอย่าให้ เป็ นเชือ้ เพลิงแลให้ คิดทาลิ่มสลักรักษาเรื อน” 2 โดยประกาศ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นการประกาศคาสัง่ หรือข้ อตักเตือนที่มีลกั ษณะของ
การควบคุมทางสังคมให้ ราษฎรปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อคาตักเตือนของผู้นา เนื่องจากผู้นารัฐเป็ นผู้ที่
จัดการให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงของบ้ านเมืองไปในทิศทางที่เหมาะสม เช่น ควบคุมให้ “ความ
สกปรก” หายไปและ “ความสะอาด” เข้ ามาแทนที่3
การควบคุ ม ทางสั ง คมเพื่ อ ให้ บ้ านเมื อ งสะอาดนี ม้ ี ส าเหตุ ห นึ่ ง มาจากการที่
พระมหากษั ตริ ย์ส ยามทรงรู้ สึกอับอายเสียเกี ยรติเมื่ อชาวต่างชาติเห็นบ้ านเมื องสยามมี สภาพ
สกปรกน่ารังเกียจ ดังเห็นได้ จาก “ประกาศทรงตักเตือนไม่ให้ ทิง้ ทิง้ ศพสัตว์ลงในนา้ แลให้ ทอดเตา
ไฟอย่าให้ เป็ นเชื ้อเพลิงแลให้ คิดทาลิ่มสลักรักษาเรือน” ที่ได้ กล่าวในตอนต้ นแล้ วว่าประกาศฉบับนี ้
ระบุว่าการทิง้ ศพสัตว์ลงนา้ เป็ นที่น่ารังเกียจแก่คนนอกประเทศ ทัง้ ฝรั่ง อังกฤษ จีน แขก ดังนัน้
พระมหากษัตริย์สยามจึงทรงตักเตือนราษฎรสยามว่า
“ท่านทังปวงชาวกรุ
้
งฯกับคนนอกกรุงฯ นอกประเทศ ก็เป็ นมนุษย์ด้วยกัน ควรมีกรุณาแก่
กัน ขอเสีย อย่าทิ ้งซากศพสัตว์ต่าง ๆ ลงในน ้า ทาให้ น ้าเป็ นที่รังเกียจแก่มนุษย์เหมือนกัน
เลย แต่นี ้ไปถ้ าผู้ใดไม่ฟังพระบรมราโชวาทเตือนสติมาดังนี ้ แล้ วยังขืนทามักง่ายอยู่ดงั เก่า
ก็ให้ นายอาเภอสืบชาวบ้ านที่ใกล้ เคียงเปนพยาน ชาระเอาตัวผู้ไม่เอื ้อเฟื อ้ มักง่าย ทาน ้าให้
เปนโสโครกนันมาตระเวนประกาศห้
้
ามผู้อื่นต่อไป”4

นอกจากความสกปรกน่ารังเกียจที่เห็นได้ ด้วยตาแล้ ว ประกาศของพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวยังชี ้ให้ เห็นว่า กลิ่นเหม็นเป็ นสิ่งน่ารังเกียจที่ต้องควบคุมเช่นเดียวกัน ดังที่
“ประกาศเรื่องเอาศพไว้ ค้างคืน” ได้ กล่าวว่า

1

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2547). ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 = Collected Proclamations of King Mongkul.

หน้ า 55.
เสถียร ลายลักษณ์. ผู้รวบรวม. (2478). ประชุมกฎหมายประจาศก เล่ม 5 จ.ศ 1213-1214-1215-12161217-1218-1219 และรวมกฎกระทรวงยุตติธรรมเก่าใหม่. หน้ า 242.
3
อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (2548). “ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยาม”. ใน
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรี อดุ ม (บรรณาธิการ). พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์ จอห์น เบาว์ริง. หน้ า 369-371.
4
เสถียร ลายลักษณ์. ผู้รวบรวม. (2478). เล่มเดิม. หน้ า 243-244.
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“ธรรมเนียมในสยามมีการไว้ ศพค้ างวันค้ างคืนจนมีกลิ่ นเหม็น เป็ นปฏิ กูลร้ายกาจนัก
แล้ วชักศพแห่ไปทาบุญให้ ทาน เปิ ดศพออกชาระแล้ วจึงถมร่างศพฝังไว้ คืน 1 หรื อ 2 คืน 3
คืน แล้ วจึงขุดขึ ้นทาบุญอีก แล้ วจึงเผาก็มตี ามป่ าช้ า พระอารามนันทุ
้ กแห่งไป ก็ศพที่ตาย
ใหม่ๆ ในวันนันก็
้ ดี หรื อศพที่ล่วงวันค้ างคืนมาแล้ วมีกลิ่ นร้ายแรงนักก็ดี ในทางที่เสด็จพระ
ราชดาเนินโดยทางสถลมารคชลมารค ณ วันใดเวลาใด ไม่ควรจะให้ ประจวบมีเวลานัน”
้ 1

ในประกาศฉบับนี ้ไม่ได้ ระบุเหตุผลโดยตรงที่แสดงว่า ทัศนะของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวต่อกลิ่นเหม็นนี ้ มีที่มาจากความรู้สึกอับอายเสื่อมเสียเกียรติต่อชาวตะวันตก
หรือทัศนะนี ้มีที่มาจากการรับวัฒนธรรมตะวันตก หากแต่ผ้ วู ิจยั เห็นว่า ทัศนะของพระมหากษัตริ ย์
สยามที่มองว่า กลิ่นเหม็นจากซากศพเป็ นที่น่ารังเกียจนีม้ ีแง่มุมที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมตะวันตก
อยู่ด้วย งานศึกษาของ ภัทรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อารมณ์ความรู้สึก
สยดสยอง (horror) ของคนในสั ง คมสยามช่ ว งพ .ศ. 2364-2453 ได้ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีชาวตะวันตกเสนอทัศนะว่า ความสกปรก ไร้ ระเบียบและ
มี สิ่งเน่าเหม็ น เป็ นสิ่งแสดงให้ เห็นถึงความล้ าหลัง ไม่ ศิวิไลซ์ ของสยาม อีกทัง้ ความสกปรก ไร้
ระเบียบและมีสิ่งเน่าเหม็น ยังทาให้ เกิด “ความสยดสยอง” อีกอย่างหนึ่งหนึ่งคือ การแพร่ระบาด
ของโรคร้ ายที่ทาให้ ชาวสยามเจ็บป่ วยล้ มตายเป็ นจานวนมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่
หัว จึงทรงตอบสนองต่อข้ อติติงว่ากล่าวของชาวตะวันตกด้ วยการประกาศให้ ราษฎรสยามเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ทาให้ บ้านเมืองสกปรก มีสิ่งที่น่ารังเกียจให้ เห็นชัดเจน2
ประกอบกับข้ อเท็ จ จริ งในประวัติ ศาสตร์ ยุโรปที่ว่า ในช่ วงคริ ส ต์ ศตวรรษที่ 16 ถึ ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ของยุโรป ซึ่งตรงกับช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23
ของสยามนัน้ ในยุโรปได้ เกิดการระบาดของโรคกาฬโรค ทาให้ ชาวยุโรปเปลี่ยนพฤติกรรมการทา
ความสะอาดร่างกายจากที่นิยมอาบน ้าที่โรงอาบน ้าสาธารณะมาเป็ นการเช็ดตัวด้ วยผ้ าขาวสะอาด
หมั่นกาจัดเหา และเปลี่ยนเสื ้อผ้ าบ่อยๆ แทนการไปอาบน ้าในโรงอาบน ้าสาธารณะ ซึ่งจะนามาสู่
การติดโรคระบาด ขณะเดียวกันก็มีการใช้ น ้าหอมและเครื่องประทิ นผิวเพื่อดับกลิ่นตัว แต่เมื่อเข้ าสู่
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งตรงกับกลางพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ยุโรปพ้ นจากยุค
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2547). ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 = Collected Proclamations of King Mongkul.
หน้ า 581. เน้ นโดยผู้วิจยั
2
ภัทรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์ . (2562). รัฐและสังคมสยามกับการจัดการความรู้สึก: ระบอบความสยดสยอง พ.ศ.
2394-2453. หน้ า 62-91.
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กาฬโรคระบาดแล้ ว และความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ ้นมากแล้ ว วัฒนธรรมการอาบน ้า
ทาความสะอาดร่างกายจึงกลับมาเป็ นที่นิยมในหมู่ชนชัน้ สูงอีกครัง้ พวกผู้มีเงินก็เริ่มเรี ยกร้ องสิทธิ
การมีอากาศบริ สทุ ธิ์ ถนนที่สะอาดไม่มีนา้ เน่าน ้าเสียขังบนถนน ขณะเดียวกันยุโรปก็มีการพัฒนา
ระบบระบายและบาบัดน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยฝรั่งเศสเป็ นชาติที่เริ่ มทาก่อน จากนัน้ ชาติอื่น
ๆ ในยุโรปจึงได้ พัฒ นาระบบระบายและบาบัดนา้ เสียเช่นเดียวกัน โดยการปรับปรุ งพืน้ ที่เมืองให้
สะอาด เป็ นระเบียบและไม่มีกลิ่นเหม็นนี ้จะได้ รับการพัฒนาต่อมา1
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุโรปนี ้เองจึงเป็ นที่มาของทัศนะแบบตะวันตก ที่
มองว่าบ้ านเมืองซึ่งศิวิไลซ์ต้องมีความสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและไม่ มีสิ่งโสโครกส่งกลิ่น
เหม็น ดังที่ชาวตะวันตกได้ ติติงเมืองกรุ งเทพฯ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรง
ตอบสนองด้ วยการประกาศให้ ราษฎรสยามเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทาให้ บ้านเมื องสกปรก ดังที่ได้
กล่าวข้ างต้ นแล้ ว
สรุป
ในช่ วงพุท ธทศวรรษ 2320 ถึง พุทธศตวรรษ 2380 สังคมกรุ งเทพฯ เป็ นสังคม
เมืองแบบรัฐจารีต โดยการจัดการพื ้นที่ภายในเมืองกรุงเทพฯ อิงอยู่กบั คติไตรภูมิ ดังเห็นได้ จากการ
จัดวางผังเมืองที่จาลองจักรวาลตามคติไตรภูมิ โดยการจัดการพื ้นที่ในกรุงเทพฯ ตามคติไตรภูมินนั ้
ให้ ความสาคัญกับพระราชวังซึ่งเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริ ย์และชนชัน้ สูง รวมทัง้ วัดสาคัญ
ซึง่ เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ด้ วยพื ้นที่สว่ นนี ้เป็ นพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อยู่
ในช่วงชันที
้ ่สูงกว่าพืน้ ที่ส่วนอื่นๆ ของเมือง ดังนันพื
้ น้ ที่ส่วนนีจ้ ึงถูกจัดให้ มีความสะอาดและมีการ
บูชาด้ วยดอกไม้ และของหอม ขณะที่พืน้ ที่ส่วนอื่นของเมืองกรุ งเทพฯ ถูกจัดการในลักษณะที่ต่าง
ออกไป บ้ างถูกปล่อยให้ เป็ นที่รกร้ าง บ้ างมีความสกปรกและกลิ่นเน่า เนื่องจากตามคติไตรภูมินนั ้
กลิ่นเหม็นและความสกปรก เป็ นสิ่งธรรมดาของโลก
เมื่อเข้ าสู่ทศวรรษ 2390 ต่อเนื่องมาจนถึงทศวรรษ 2400 ชนชันน
้ าสยามได้ เรียน
ความรู้และวัฒนธรรมแบบตะวันตก เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะในการมองโลกโดยตัง้ คาถามต่อ
ความน่าเชื่อถือของคติไตรภูมิและเริ่ มการปฏิรูปบ้ านเมืองให้ ศิวิไลซ์แบบเดียวกับชาติตะวันตก ทา
ให้ อิทธิพลของคติความเชื่อไตรภูมิที่มีต่อการใช้ พืน้ ที่ในกรุ งเทพฯได้ เจื อจางลง พืน้ ที่ส่วนหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ได้ เปลี่ยนไปในทิศทางของเมืองสมัยใหม่ที่มีสิ่งก่อสร้ างและถนนแบบตะวันตก
ความเปลี่ ย นแปลงด้ านหนึ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ ในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัวคือ พระมหากษัตริ ย์ส ยามทรงให้ ความสนใจกับการควบคุมดูแลให้ บ้านเมืองมี ความ
1

โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์. (2556). ยุโรปในมุมมองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ . หน้ า 67-108.
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สะอาด เป็ นระเบียบ และควบคุม เรื่ องกลิ่นเหม็ น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ช าวตะวันตกที่เข้ ามาในสยามได้
วิจารณ์ ไว้ ว่าเมืองกรุงเทพฯสกปรก ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและมีสิ่งสกปรกส่งกลิ่นเหม็น ดังนัน้
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวจึ ง ทรงมี ป ระกาศเพื่ อ ควบคุม ราษฎรสยามให้ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมที่ ท าให้ บ้ านเมื อ งสกปรก ไม่ เป็ นระเบี ย บ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วนี เ้ ป็ นการ
วางรากฐานของการแสดงถึงความศิวิไลซ์ของบ้ านเมืองตามแบบอย่างบ้ านเมืองในตะวันตก และ
การเปลี่ยนแปลงฆานทัศน์ (Smell Scape) ของคนในสังคมสยามในทศวรรษ 2410 หรือในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ดังจะได้ กล่าวถึงในบทต่อไป
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บทที่ 3
กลิ่นของกรุ งเทพฯ ความสกปรก และความไร้ ระเบียบ
ของเมือง ทศวรรษ 2410 - 2430
ในบทนี ้ต้ องการจะชี ้ให้ เห็นว่า กลิ่นที่ดีนนหมายถึ
ั้
งพื ้นฐานของความไม่มีโรคหรื อสุขภาพ
ที่ดีตามความคิดของโลกตะวันตก ซึ่งพัฒ นาเป็ นการจัดการพืน้ ที่ให้ สะอาดและเรี ยบร้ อยจึงจะ
ห่างไกลจากโรคระบาด ในขณะที่พืน้ ที่ของกรุงเทพฯ เมื่อชาติตะวันตกได้ เข้ ามาตัง้ ถิ่นฐานมากขึน้
ตัง้ แต่ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 เป็ นต้ นมา พืน้ ที่เมืองขยายตัวรองรับการเกิดชุมชนชาวตะวันตก
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังการสร้
้
างเมืองให้ สะอาด สวยงามตามคติชาติตะวันตกทังการสร้
้
าง
ถนน สะพาน เพื่อเปลี่ยนเป็ นเมืองบกตามความเคยชินของชาวตะวันตก การขยายตัวของเมือง
จากจ านวนประชากรที่ เพิ่ ม มากขึน้ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด มลภาวะทางกลิ่ น หรื อ ฆานทัศ น์ ที่ ไม่ ดี อ ย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัง้ กิจกรรมจากโรงสี โรงไฟฟ้า ถนนที่เพิ่มขึน้ พร้ อมซอกเล็กซอยน้ อยที่มาพร้ อม
ความโสโครกของเมืองกรุ งเทพฯ ทาให้ ในช่วงก่อนทศวรรษ 2440 จึงเป็ นช่วงเวลาที่การขยายตัว
ของเมื องที่ม าพร้ อมกับปั ญ หาของกลิ่นและความสกปรก ที่จาเป็ นต้ องเอาใจใส่ม ากยิ่งขึน้ เพื่ อ
ตอบสนองความเป็ นเมื องที่ศิวิไลซ์ นอกเหนือจากเดิมที่จะจัดการเฉพาะพืน้ ที่พ ระราชวังที่เป็ น
ศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์เท่านัน้
3.1 คติเรื่องกลิ่นกับการเกิดโรคจากแนวความคิดแบบตะวันตกสู่สยาม
ช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 25
ความเชื่อที่เป็ นความคิดที่ตกทอดมาตังแต่
้ ยุคฮิปโปเครตีส (Hippocrates)1 กลิ่นเป็ น
สิ่งที่ทรงพลังที่เป็ นสมมุติฐานของการเกิดโรค และเป็ นรากฐานของแนวคิดชาวยุโรปในเวลาต่อมา
ว่า กลิ่ น มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การเกิ ด โรคระบาด รวมทัง้ การมี บัน ทึก ภาษาละติ น ตัง้ แต่ ในพุท ธ
ศตวรรษที่ 18 ถึ ง เรื่ อ งราวของการเดิ น ทางของกลาสี แ ละพ่ อ ค้ า ที่ เดิ น ทางมาพร้ อมกับ สิ่ ง ที่
ก่อให้ เกิดโรคจากกลิ่น จึงทาให้ เกิดความเชื่อที่ว่ากลิ่นเป็ นพาหะของโรคและความตาย การป้องกัน
โรคระบาดรุ นแรงคือต้ องอยู่ในบริ เวณที่มีอากาศบริ สุทธิ์ เช่นในพืน้ ที่นอกเมืองที่มีอากาศดี และ
กลิ่นของสมุนไพรหรือดอกไม้ ก็มีความเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคได้ 2
ฮิปโปเครติส (Hippocrates) นักปราชญ์ชาวกรีก เกิดก่อนพุทธศตวรรษที่ 1 หรือก่อนคริสต์ศกั ราชราว 460 ปี
ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู้ให้ กาเนิดวิชาแพทย์สมัยใหม่และปฏิเสธว่า ความเจ็บป่ วยเกิดจากจากการดลบันดาลของเทพเจ้ า แต่
ได้ อธิบายว่าโรคภัยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความบกพร่องทางร่างกาย อาหาร อากาศ และสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ จึงต้ อง
วินิจฉัยสาเหตุก่อนทาการรักษา และโดยเฉพาะว่าผู้ป่วยควรจะอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์
2
Tullett William. (2019). Smell in Eighteenth Century England : A Social Sense. หน้ า 1-2.
1
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ดังพื ้นฐานจากทฤษฎีอายพิศม์ (Miasma theory) ซึ่งมีก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ที่โลก
ตะวันตกให้ ความสนใจและต่อสู้กับปั ญหากลิ่นเหม็น ความสกปรก เพราะเชื่อว่าสาเหตุของการ
เกิดโรคมาจากสภาพแวดล้ อมทางการภาพ เช่น อากาศ ลม และการถ่ายเทของเน่าเสียโสโครก
ฯลฯ จนกระทั่ง มี การจัดวางผัง เมื อ งใหม่ เช่ น มี ก ารย้ ายสุสานของเมื อ งในสหรัฐ อเมริ กา เพิ่ ม
สวนสาธารณะ เพื่อความสะอาดและอากาศที่บริสทุ ธ์ของเมือง แม้ ว่าทฤษฎีนี ้จะถูกล้ มล้ างไปมาก
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 หรือเข้ าสูพ่ ทุ ธศตวรรษที่ 251
ปั ญหาความสกปรกและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึน้ ในยุโรปได้ เผชิญมาแล้ ว ดังที่มีบทกวีได้
พรรณนาถึง สภาพของคูค ลองอัน สกปรกเน่ าเหม็ นในอังกฤษเมื่ อ พุท ธศตวรรษที่ 23 เป็ น ถ้ อ ย
ทานองว่า ซากสุนัขลอยล่องและขึน้ อืด เผยกลิ่นและซากไปทั่ว ซึ่งเป็ นตัวอย่างของสภาพเมืองที่
เต็มความสกปรกและกลิ่นเหม็น ถนนและท่อระบายน ้ากลายเป็ นที่ทิ ้งสิ่งปฏิกูลทุกประเภท รวมถึง
ซากสัตว์ทงั ้ สุนัขและแมว ดังนัน้ จึงไม่น่าแปลกใจที่สายนา้ ของเมืองในยุโรปหลายแห่งจะมีขนาด
เล็กกว่าท่อระบายน ้า2 เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ อาทิ ปารีส ก็เต็มไปด้ วยกลิ่นไม่พงึ ประสงค์จากขยะทัว่
ทังเมื
้ อง หากได้ เดินทางไปจนได้ กลิ่นเหม็นก็จะทาให้ ทราบได้ ว่าเข้ าใกล้ เมืองและพร้ อมจะแลเห็น
อนุสาวรีย์ต่างๆ ในเมืองแล้ ว3
ความเจริ ญจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปช่วงพุทธศตวรรษใกล้ กันนี ้ ได้ สร้ าง
ของเสียและควันพิษจากอุตสาหกรรม ดังการบรรยายถึงสภาพของกลิ่นที่ร้ายแรงนี ้ว่ากลิ่นที่เหม็น
กาลังทาให้ เราอาเจียนออกมา ควันหนาทึบสีดาซึ่งปกคลุมถนนทาให้ เราหายใจไม่ออก 4 ด้ วยความ
กลัวของชาวเมืองโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาด ซึ่งกังวลว่าจะติดเชื ้อโรคระบาดจากภาวะ
อากาศที่ไม่บริ สุทธิ์ ดังแนวคิดของทฤษฎี อายพิ ศม์ ที่มี มาอย่ างยาวนานในโลกตะวันตก ทาให้ มี
ความพยายามที่จะสร้ างความสะอาดให้ เกิดขึ ้นทุกหนแห่งจนสะอาดเรี ยบร้ อย ในพุทธศตวรรษที่
255 กลิ่นเหม็นที่ปกคลุมเมืองในยุโรปในศตวรรษนี ้ เป็ นฆานทัศน์ที่ไม่ดี มีความเหม็น สกปรก ที่
ชาวยุโรปต้ องเผชิญและเกิดการจัดการต่อสู้กบั ปัญหาของมลภาวะดังกล่าวในเวลาต่อมา
1

ทวีศกั ดิ์ เผือกสม. (2561). เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม ประวัติศาสตร์ การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย.

หน้ า 61-62.
Walter Thornbury. (1873). Old and new London : a narrative of its history, its people, and its
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of Smell. p.55.
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ดังการเรี ยกร้ องเพื่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาความสกปรกให้ กับสังคม ผ่านเรื่ องราว
การเน่ าเหม็ น ในแม่ น า้ เทมส์ ของนครลอนดอนเมื่ อ พ.ศ.2398 ผ่ า นสื่ อ ด้ ว ยภาพล้ อ เลี ย นและ
บทความที่แสดง ออกให้ ตระหนักถึงการแก้ ไขไม่ให้ เป็ นที่แพร่ระบาดของเชื ้อโรค ในภาพสื่อถึง ไม
เคิล ฟาราเดย์1 ยืนปิ ดจมูกในเรื อกลางแม่น ้าและทาการยื่นจดหมายให้ แก่เทพเจ้ าหรือเจ้ าพ่อแห่ง
แม่นา้ เทมส์ ที่ขณะนีม้ าปรากฏในลักษณะดูเลอะเปรอะเปื อ้ นในมือยังถือคทาด้ ามยาวที่สกปรก
ขณะเดียวกันภาพของแม่นา้ เทมส์ก็สามารถแลเห็นซากสัตว์ต่างๆ ลอยอืดอยู่ในนา้ และแม่นา้ ก็ดู
สกปรกมาก ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองที่ทึมไปด้ วยหมอกควัน ทังนี
้ ้เพื่อสื่อให้ ผ้ รู ับผิดชอบเมือง
อย่าดือ้ ดึงในการเร่ งทาสิ่งแวดล้ อมให้ ถูกสุขลักษณะ เร่ งหาวิธีในการกาจัดของโสโครกและต้ อง
ลงทุนในด้ านการสาธารณสุขให้ มากพอ ผลของความมุ่งมั่นในการดูแลสภาพ แวดล้ อมทาให้ กรุ ง
ลอนดอนต่อมานันเป็
้ นเมืองที่ปราศจากเชื ้ออหิวาตกโรคก่อนประเทศอื่นในยุโรป2

ไมเคิล ฟาราเดย์ นักประดิษฐ์ ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก ชาวอังกฤษ มีถิ่นกาเนิดในชุมชนแออัดแห่งมหานคร
ลอนดอน ในพุทธศตวรรษที่ 24 เป็ นผู้หลงใหลในการศึกษาด้ านวิทยาศาตร์ และความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ ดูเพิ่ม โกลด์สมิท
ไมก์; และคนอื่น ๆ. (2557). กาลิเลโอกับเพื่อนนักวิทย์บนั ลือโลก = Darwin and Other Seriously Super Scientists. หน้ า
72.
2
Norman Howard-Jones; & World Health Organization (1975). The scientific background of the
International Sanitary Conferences 1851-1938. p.21.
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ภาพประกอบ 7 ภาพล้ อเลียนแม่น ้าเทมส์ที่เน่าเหม็นของนครลอนดอน
ที่ ม า : Faraday giving his card to father Thames. (1855, 21 July). Punch, or
the London Charivari. p. 27.
พืน้ ฐานของชาวตะวันตกที่เข้ าใจในความสะอาดของทัง้ สถานที่ และลงมือในการ
สร้ างระบบการจัดการความสะอาดขจัดกลิ่นเหม็ น เพื่อให้ เกิด บรรยากาศที่สะอาด ปราศจาก
โรคภัย ดังในบันทึกของ ฟลอเรนต์ ไนติงเกล (Florence Nightingale)1 ที่ได้ กล่าวถึงความสาคัญ
ของการสร้ างโรงพยาบาลที่สะอาด มีการถ่ายเทอากาศที่ดีจะช่วยไม่ให้ โรคแพร่ ระบาดได้ และไม่
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) ชาวอังกฤษ เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี เมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ.
2363 ขณะที่บิดามารดาเดินทางไปพักผ่อนที่เมืองนี ้ จากเด็กสาวในตระกูลที่มีฐานะดีที่ปรารถนาจะเป็ นพยาบาลและได้ ทา
ความฝันของตนได้ สาเร็จอย่างดีเยี่ยมจนโลกจารึกความทรงจาของเธอว่า เป็ น สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป (Lady of the
Lamp)
1
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ควรแต่เพียงการป้องกันจากเชื ้อโรคแต่สภาพแวดล้ อมต้ องไม่มีกลิ่นเหม็น จึงจะเป็ นบรรยากาศที่ดี
ในการรักษาทังเป็
้ นประโยชน์ต่อคนไข้ และทุกคนที่อยู่ในบริเวณนันด้
้ ว ย1
แนวความคิดในการดูแลสิ่งแวดล้ อมและบรรยากาศที่ดีจากตะวันตก ได้ คืบคลานเข้ า
มาในสังคมสยามตัง้ แต่ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 ผ่านนายแพทย์จากตะวันตก ผู้มีนามว่า หมอ
แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ผู้เสนอแนะเรื่ องความสะอาดไม่ ให้ เกิดความโสโครก
เพราะจะเป็ นบ่อเกิดแห่งโรคภัยต่างๆ จากเรื่องราวที่แสดงไว้ ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์ ดอร์ ว่า
“ที่ประเทศยูโรบแลอเมริกาทุกวันนี ้ ก็ร้ ูเปนแน่ว่าโรคลงรากอาไศรยโสโครกมาก ถ้ า
บ้ านเรื อนไหนๆ ไม่สะอาดโดยมาก โรคนันก็
้ กาเริ บนัก ถ้ าบ้ านเมืองไหนสอาด โรคนันก็
้ จบั ได้ น้อย
ตัวคน เราจึ่งปราฐนาจะให้ ท่านเสนาบดีในกรุงเทพฯ จัดแจงดูทวั่ ไปในบ้ านในเมืองว่า ที่ไหนเกิด
โสโครกมาก ควรทายังไรจะล้ างโสโครกออกให้ ได้ ทุกวันๆ เราเหนหลายแห่ง ที่นา้ ขึน้ ไม่ถ้วมถึง
โสโครกยังค้ างอยู่ โสโครกก็กล้ าขึ ้นทุกวันๆ ถ้ ามีโรคมาถึงแล้ วที่นนก็
ั ้ เปนที่บารุงโรคลงรางแท้ .
...บัดนี ้ข้ าพเจ้ าปราฐนาจะชักชวนให้ คอเวอเมนต์ มีหมายประกาศถึงทุกบ้ านทุกเรื อน ให้
เจ้ าบ้ านทังปวงช
้
าระในบ้ าน ในที่นอน ใต้ ถุนทุกแห่งให้ ดี ให้ รักษาไว้ อย่าให้ บงั เกิดโสโครกอีกได้
ถ้ าแม้ ไม่ฟังให้ ปรับไหมตามที่สมควร สินไหมนัน้ ให้ เข้ าในท้ องพระคลัง นีแลเป็ นการที่คอเวอ
เมนต์กรุงเทพฯ ควรจะเอาเปนธุระโดยเรว จะเปนคุณเปนประโยชน์แก่กรุงเทพฯ มาก ที่ประเทศยู
โรบแลอเมริ กามีกดหมายให้ คนทัง้ ปวงทาเย่าเรื อนบ้ านให้ สะอาด ถ้ าไม่ฟังก็เปนโทษตามกด
หมาย กดหมายเช่นนันก็
้ ควร เพราะว่ากรุงใหญ่มีคนประชุมมาก อยู่แน่นกัน จาเปนเกิดโสโครก
ถ้ าไม่ได้ ไขออกแล้ วเปนไข้ นกั ”2

ด้ วยแนวความคิดดังกล่าว หมอบรัดเลย์ทัง้ ยังได้ เขียนชมเชยบ้ านเรื อนของท่านผู้ที่
ดูแลบ้ านเรื อนให้ สะอาดไม่เปนที่รกรุงรังเพราะเหตุจะเป็ นทางมาแห่งโรคภัยและสะอาดเรี ยบร้ อย
ตามคติแบบยุโรปหรือชาติตะวันตกด้ วยในหนังสือพิมพ์บางกอกรี คอร์ เดอร์ ด้วยว่า
“ข้ าพเจ้ าเที่ยวไปมาตามลาน ้า, ดูตึกพระภาษี สมบัตบรี บูรณ, เปนที่จาเริญตาชนทัง้
ปวงที่ขึน้ ล่องตามลาแม่นา้ , เหตุดังนีแ้ ละตึกนัน้ จะมีประโยชน์สองฝ่ ายคือประโยชน์ แก่
Nightingale Florence ; และ McDonald Lynn. (2012). Florence Nightingale and Hospital Reform :
Collected Works of Florence Nightingale, Volume 16. หน้ า 100.
2
“การจัดแจงในกรุงเทพเพื่อจะแก้ โรคลงราก”. หนังสือจดหมายเหตุฯ Bangkok Recorder. เล่มที่ 2 ใบที่ 12.
วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.1866. หน้ า 134-135.
1
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ท่านเจ้ าของและผู้ที่ได้ เหนได้ ชมด้ วย, และท่านได้ ถอยแพพ้ นน่าตึก, การไม่มีสิ่งที่กั ้นกาบัง
ตึก, ดูเปนที่สะอาดตานัก, นันและเปนธรรมเนี
้
ยมยูรบแท้ ๆ”1

แนวคิดของหมอบรัดเลย์นี ้เป็ นแนวคิดที่มาจากคติจากตะวันตกเรื่ องทฤษฎีอายพิศม์
ซึ่งคานึงถึงการเกิดโรคผ่านตัวกลางคือกลิ่นและลมที่พัดไปจากสิ่งที่หมักหมมเน่าเหม็น ดังเห็นได้
จากที่ ห มอบรั ด เลย์ ไ ด้ ตี พิ ม พ์ บ ทความในหนัง สื อ พิ ม พ์ จ ดหมายเหตุฯ Bangkok Recorder ว่ า
“ใบไม้แลว่านยาทัง้ หลาย มี ใบอันหล่นลงแล้วแลเน่าส่ าสมอยู่ เมื ่อฝนตกลงแล้วแลแห้งไปหลาย
ครั้งหลายหน ครั้นมาภายหลังฝนตกมากลงๆ พิ ศม์ ว่านแลยาทัง้ ปวงที ่ส่ าสมเน่าอยู่นนั้ ก็ฟ้งุ ขึ้ น
ระคนเจื อไปด้วยลม”2 แม้ ว่าจะมีการค้ นพบเชือ้ โรคที่เรี ยกว่าแบคทีเรี ย (Bacteria) ของหลุยส์ ปา
สเตอร์ (Louis Pasteur) และโรเบิ ร์ต ค็อค (Robert Koch) ในพุทธศตวรรษที่ 25 แต่ทฤษฎีอาย
พิศม์นนเป็
ั ้ นพื ้นฐานความเชื่อว่าความเจ็บป่ วยจากสภาพของสิ่งแวดล้ อมซึง่ ต้ องมีการจัดการความ
โสโครก หรื อแม้ แต่การที่หมอบรัดเลย์ได้ นาเสนอแนวความคิดในการจัดแจงกรุ งเทพฯ เพื่อจะแก้
โรคลงรากในช่วงปลายพุทศตวรรษที่ 24 ผ่านหนังสือพิมพ์จดหมายเหตุบางกอกรี คอร์ เดอร์ ที่อ้าง
ถึงความสะอาดและกฎหมายการควบคุม สิ่งโสโครกในอังกฤษและอเมริ กาจนนาไปสู่การออก
ประกาศ ไม่ให้ ทิ ้งซากสัตว์ในแม่น ้า ซึ่งเป็ นประกาศฉบับแรกๆ ที่มีเนื ้อหาป้องกันไม่ให้ สิ่งแวดล้ อม
สกปรก3
ทวีศกั ดิ์ เผือกสม ได้ อธิบายเพิ่มเติมใน เชื ้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม ถึงชุดความรู้
ทางการแพทย์ตะวันตกที่หมอบรัดเลย์ได้ นาเข้ ามาเผยแพร่ จนเป็ นแนวคิดของชนชัน้ นา “โดยจะ
เห็นได้ จากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรค ไข้
จับไข้ พิศม์ ที่ปรากฏขึ ้นชุกชุมในกรุงเทพฯ ช่วงนันด้
้ วยความรู้ชุดเดียวกับบทความเรื่ อง Causes of
Intermittent Fever ที่หมอบรัดเลย์ตีพิมพ์อยู่ใน หนังสือจดหมายเหตุ Bangkok Recorder”4 เมื่อ
การแพทย์แผนตะวันตกได้ ทยอยเข้ ามาตามความต้ องการของราชสานัก ต่อมาจึงได้ มี การสร้ าง
โรงพยาบาลในทศวรรษ 2440 จึงมีการนาแนวความคิดในการสร้ างให้ อาคารมีการระบายอากาศที่

“ตึกพระภาษีสมบัตบรี บรู ณ”. หนังสือจดหมายเหตุฯ Bangkok Recorder. เล่มที่ 1. ใบที่ 24.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1866. หน้ า 237.
2
“Causes of Intermittent Fever” หนังสือจดหมายเหตุ Bangkok Recorder. เล่มที่ 1. ใบที่ 9. มีนาคม ค.ศ.
1845. หน้ า 36.
3
ชาติชาย มุกสง. (2563). จากปี ศาจสู่เชื้อโรค : ประวัติศาสตร์ การแพทย์กบั โรคระบาดในสังคมไทย. หน้ า 75.
4 ทวีศก
ั ดิ์ เผือกสม. (2561). เล่มเดิม. หน้ า 68.
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ดีตามคติความต้ องการเรื่องกลิ่นสะอาด อากาศที่ดีและถ่ายเทสะดวกตามแบบอย่างตะวันตกหรื อ
ตามแนวทางของทฤษฎีอายพิศม์มาใช้ 1
3.2 สภาพเมืองกรุงเทพฯ ก่ อน ทศวรรษ 2440
3.2.1 สังคมชาวนา้ กับชุมชนนานาชาติในกรุงเทพฯ ก่ อน ทศวรรษ 2440
จากเดิมตังแต่
้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ชาวต่างชาติต่างภาษาที่อาศัยในกรุงเทพฯ เช่น
ชุม ชนจี น มอญ ญวน ลาว เขมร ที่อพยพเข้ ามาหรื อถูกกวาดต้ อนเข้ ามา ได้ ตัง้ ชุม ชนนอกเขต
กาแพงพระนครในบริเวณต่างๆ จนเรียกขานพื ้นที่นนๆ
ั ้ ตามชื่อชนชาติในเวลาต่อมา
ชาวลาวที่ถูกกวาดต้ อนมาเมื่อครัง้ เกิดกบฏเจ้ าอนุ และได้ ตงบ้
ั ้ านเรือนอยู่บริเวณถนน
บ้ านหม้ อ โดยในครัง้ นัน้ เรี ยกว่า บ้ านลาว 2 แขกตานีที่ได้ เข้ ามาตัง้ บ้ านเรื อนบนถนนตานี ทัง้ โดย
สมัครใจและการกวาดต้ อนเทครัวตัง้ แต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 243 เช่นเดียวกับที่พระยาทวายพาชาว
ทวายเข้ ามาสวามิภกั ดิ์ในช่วงเดียวกันจนมีพื ้นที่ที่อาศัยถูกเรี ยกว่า ตรอกทวาย4 จึงปรากฏมีชุมชน
ริ ม น า้ มากมายสมดังที่ ช าวตะวัน ตกที่ ได้ เดิ น ทางมายังกรุ ง เทพฯ ได้ พ รรณนาว่า เป็ น ดัง เวนิ ส
ตะวันออก ทัง้ นีจ้ ากบันทึกถึงได้ กล่าวถึงความหนาแน่นของเรื อและจานวนคูคลองแม่นา้ จานวน
มาก และมีทึ่งในความสามารถของเด็กๆ ที่สามารถดาผุดดาว่ายอย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนสภาพ
ของเรื อนแพที่เป็ นทัง้ ที่พักอาศัยและร้ านค้ าด้ งที่ได้ พรรณนามาบ่งบอกถึงความเป็ นเมืองนา้ ของ
กรุงเทพฯ5

1

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ; และ นภนาท อนุพงศ์พฒ
ั น์. (2561). ปกิ ณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย. หน้ า

127.
แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี ม ร ว. (2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 86.
3
องค์ บรรจุน. (2553). สยาม : หลากเผ่าหลายพันธุ์. หน้ า 94.
4
กฤษณา สินไชย. (2545). แดนดินถิ่ นไทย : ชื่อบ้าน นามเมือง. หน้ า 109.
5
Bacon George B. (1892). Siam : The Land of the White Elephant as It Was and is. หน้ า 80.
2
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ภาพประกอบ 8 สภาพชุมชนนานาชาติในกรุงเทพฯ เลาะเลียบริมน ้า
ที่มา : กรมศิลปากร. (2525). จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ . หน้ า 38.
เมืองกรุงเทพฯ ยังคงขยายตัวควบคู่ไปกับการขุดคลองคูเมืองชัน้ นอกหรื อคลองผดุง
กรุ ง เกษม 1 ให้ เป็ นปราการตามแบบจารี ตดั่งเดิม โดยคลองนีม้ ี จุดเริ่ ม ต้ นจากแม่ น า้ เจ้ าพระยา
บริ เวณข้ างวัดเทวราชกุญชร แล้ วขุดตามแนวโค้ งขนานกับคลองรอบกรุงมาออกแม่นา้ เจ้ าพระยา
ในพื ้นที่ด้านทิศใต้ ของกรุงเทพฯ บริ เวณริมวัดแก้ วแจ่มฟ้า แต่การขุดคลองแม้ จะมีการก่อสร้ างป้อม
ปราการควบคู่ไปด้ วย ดังปรากฏเรียงรายไปตามลาคลองเป็ นระยะ แต่ไม่ได้ สร้ างกาแพงเมืองเลียบ
แนวคูเมืองดังเก่า ป้อมปราการที่สร้ างขึ ้นใหม่แม้ จะมีนามตามแบบจารี ตแต่ลดทอนองค์ประกอบ
ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เจ้ าพระยา ; และ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2547). พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) และลิ ลิตยอพระเกียรติ แล โครงพระนามพระเจ้าลูกเธอใน
รัชกาลที่ 4. หน้ า 59.
1
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ของกาแพง อันเป็ นเสมือนแนวปราการของเมืองแบบเดิมไปแล้ ว โดยนามของป้อมที่เรียงรายคล้ อง
จองกันประกอบด้ วย ป้องปั จจามิตร ปิ ดปั จจานึก ฮึกเหีย้ มหาญ ผลาญไพรี ราบ ปราบศัตรู พ่าย
ทาลายแรงปรปักษ์ หักดัษกร และมหานครรักษา ทาให้ กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2395 ก่อนที่จะก้ าวเข้ าสู่
พุทธศตวรรษที่ 25 อาณาเขตของกรุงเทพฯ จึงมีขนาดเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,552 ไร่ 1 หรื อเป็ นสองเท่าจาก
พืน้ ที่รอบคูเมืองเดิม ประชากรที่หนาแน่นมากขึน้ ในขณะที่สื่อต่างประเทศได้ คะเนว่าในช่วงท้ าย
ของทศวรรษ 2430 กรุ ง เทพฯ คลาคล่ า ไปด้ ว ยผู้ ค นกว่ า 400,000 คน 2 บัน ทึ ก อี ก ชิ น้ หนึ่ ง ของ
ชาวตะวันตกที่เผยแพร่ ราว พ.ศ.2436 ซึ่งเป็ นช่วงท้ ายทศวรรษ 2430 เช่นกัน ระบุว่ามีประชากร
กว่า 500,000 คนทังยั
้ งบอกว่ากว่า 300,000 คนเป็ นชาวจีน จานวนประชากรที่มากขึ ้นทาให้ เมือง
ที่เป็ นประดุจเมืองเวนิสในตอนนีม้ ีประชากรรวมกันในพืน้ ที่จากัดจานวนมาก จากพุทธศตวรรษ
ก่อนอย่างรวดเร็ว3
ขณะที่โลกแบบจารี ตที่กาลังจะลางเลือนไป คูเมืองชัน้ นอกกาแพงเมืองรวมทัง้ ป้อม
และกาแพงเมืองในพืน้ ที่ชนในของเมื
ั้
องได้ ลดความสาคัญลง โดยที่กาแพงเมืองและป้อมบางส่วน
ถูกรื อ้ เพื่อประโยชน์ในการขยายถนนในการพัฒนาให้ เป็ นเมืองบก ด้ วยการตัดถนนหรื อขยายถนน
ตามแบบตะวันตก เช่น รื อ้ ป้อมจักรเพชรและกาแพงเมืองที่ใกล้ เคียงเมื่อมีการตัดถนนจักรเพชร
หรื อการรื อ้ ประตูท่าพระเมื่อมีการขยายถนนมหาราช 4 และแม้ แต่ข้าราชการยังนาเสนอความเห็น
ว่ากาแพงพระนครปั จจุบันไม่ได้ ใช้ สาหรับในการศึกแล้ ว ควรจะรื อ้ เพื่อให้ เกิดทาเลที่กว้ างขวาง
สาหรับการอื่นจะดีกว่า5 หรื อกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยที่ทิ ้งกันจนล้ นคลองเต็กมีเกยในย่านสาเพ็ง
นัน้ ยากเกินกว่าจะฟื ้นฟูให้ ดีดังเดิมจึงมีการถมคลองกลายเป็ นถนนเล็กๆ เชื่อมถนนสาเพ็งและ
เยาวราช6
สภาพของเมืองน ้าของกรุงเทพฯ เลวร้ ายลงจากปั ญหาขยะ ลาคลองก็มีสภาพตื ้นเขิน
เกิดความสกปรก กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลตามจานวนคนที่เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ เกิดสภาพที่ไม่น่าอยู่
ประกอบกับมีการขยายพื ้นที่ทางบกอยู่เสมอทาให้ การอยู่บนบกจึงเป็ นทางเลือกใหม่ที่เกิดขึ ้น 7และ
แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี ม ร ว. (2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 130-131.
ชุมพล รักงาม ; และ สุธี เทียนคา. (2555). สยามประเทศ : ในมุมมองของฝรั่งเศส. หน้ า 147.
3
กรมศิลปากร. (2539). รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1. หน้ า 300.
4
แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี ม ร ว. (2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 132.
5
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ยธ.8.4/6. เรื่อง การรื้อกาแพงรอบพระนครหน้าวัดราชบูรณะ (28 กุมภาพันธ์ ร.
ศ.115 – 19 มีนาคม ร.ศ.115).
6
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.8.1/70. เรื่อง จี นเซงกี่ว่า คลองเต็กมีเกยสาเพ็ง ราษฎรทิ้งฝุ่ นฝอยตันเต็มจะขอ
อนุญาตทาเป็ นถนนตลอดไปถึงถนนเยาวราช (22 มีนาคม ร.ศ. 114 – 16 กันยายน ร.ศ.115).
7
มนฤทัย ไชยวิเศษ. (2545). ประวัติศาสตร์ สงั คม - ว่าด้วย ส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย. หน้ า 122.
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เมื่ อมี การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มากขึน้ ทาให้ มี การติดต่อค้ าขายด้ วยเรื อกลไฟจ านวนมาก ที่
เดินทางขึน้ ล่องแม่นา้ เจ้ าพระยามาถึงกรุ งเทพฯ ประจวบกับเครื่ องจักรไอนา้ ที่ใช้ ในโรงเลื่อยและ
โรงสีตามริมฝั่งแม่น ้าก่อให้ เกิดหมอกควันเหม็นคลุ้งปกคลุมกรุงเทพฯ ดังที่มีหลักฐานจากเที่ยวเรื อ
จานวนมากผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง Bangkok Recorder อย่างต่อเนื่องดังเช่น

ภาพประกอบ 9 รายงานเรือกาปั่นจากต่างประเทศผ่านเข้ าออกกรุงเทพฯ
ที่ม า : “กาปั่ นเข้ ากรุ งเทพฯ”. หน้ งสือจดหมายเหตุฯ Bangkok Recorder. เล่ม 1 ใบที่
14. วันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1865.
3.2.2 การเข้ ามาตัง้ ถิ่นฐานบนบกของชาวตะวันตก
การเข้ ามาของชาติตะวันตกหลังจากการเข้ ามาทาสัญญาพระราชไมตรีนนั ้ ทาให้ การ
ตังถิ
้ ่นฐานในกรุงเทพฯ ของชาวตะวันตกแตกต่างจากการเดินทางแต่เดิมที่เพียงเข้ ามาค้ าขายชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง แล้ วเดินทางกลับออกไป กลับกลายว่าการทาสัญญาพระราชไมตรีกบั ชาติตะวันตก
ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ต่อช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 เริ่ มต้ น
จากอังกฤษ และฝรั่งเศส 1 ทาให้ เกิดการตังถิ
้ ่นฐานของชาวตะวันตกในกรุงเทพฯ มากขึน้ พร้ อมกัน
กับการที่ราชสานักให้ การต้ อนรับกับการเข้ ามาของชาติตะวันตก ทัง้ นี ก้ ารที่ราชสานักได้ ซึมซับ
ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เจ้ าพระยา. (2547). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค). หน้ า 147.
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ความรู้ความเข้ าใจของชาติตะวันตกจากการศึกษาด้ วยตนเอง จากการดูงาน จากการสนทนากับ
ชาวต่างชาติ แม้ ชาวตะวันตกที่เข้ ามาอย่าง เซอร์ เฮนรี่ นอร์ แมน (Sir Henry Norman)1 ได้ กล่าว
ชมเชยผู้นาไทยที่มี ความรอบรู้ ในวัฒ นธรรมตะวันตก 2 งานศึกษาของ วิไลเลขา ถาวรธนสาร ที่
กล่าวถึงการที่ชนชันน
้ าไทยประสบความสาเร็ จในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้ อย่างราบรื่ น ทังยั
้ ง
เป็ นประเทศที่ทนั สมัยและรักษาเนื ้อหาความเป็ นไทย เป็ นผลจากความรู้ในวัฒนธรรมของตนอย่าง
ดีและมีความเข้ าใจในวัฒนธรรมตะวันตกด้ วย3
การอานวยความสะดวกและความโอนอ่ อนผ่อนตามในหลายๆ ด้ าน เช่น ช่วยเหลือ
ในการซื ้อที่ดินเพื่อสร้ างเป็ นสถานกงสุลอังกฤษแม้ จะติดขัดด้ วยกฎระเบียบที่ทรงได้ ประกาศไป
แล้ ว ดังที่ทรงซื ้อที่ดินบริเวณริ มแม่น ้าเจ้ าพระยาบริ เวณถนนเจริญกรุงใกล้ กบั สถานกงสุลโปรตุเกส
เพื่อพระ ราชทานให้ เป็ นสถานกงสุลอังกฤษ 4 การอานวยความสะดวกในการตังสถานกงสุ
้
ล แม้ ว่า
พระองค์จะประกาศเรื่ องเขตที่ซึ่งฝรั่งจะเช่าหรื อซื ้อว่า แม้ ว่าจะทรงต้ องการที่จะบารุงกิจการต่างๆ
ของประชาชนให้ อยู่ดีกินดี แต่คราวนี ้มีฝรั่งที่ทรงเรียกว่า ฝรั่งนอก เข้ ามาทาสัญญามาซื ้อที่ดิน ดังที่
ชาวจีนและกลุ่มที่เข้ ามาอยู่ในประเทศก่อนหน้ าสามารถจะซื ้อได้ แต่การที่ฝรั่งจะซื ้อที่นนั ้ ทรงดาริ
ให้ ซื ้อได้ ในที่ไม่ใกล้ ไม่ไกลจากกาแพงพระนคร คือ ต้ องห่างจากกาแพงพระนครไปสองร้ อยเส้ น ดัง
ความในประกาศไปแล้ วก็ตามว่า
“จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ยอมให้ พวกฝรั่งนอกซื ้อที่ เช่าที่ในเขตแขวงที่ไม่ใกล้ ไม่ไกลนัก
แต่กรุงเทพมหานครคือภายในพระนคร แลห่างกาแพงพระนครออกไปเพียงสองร้ อยเส้ น
เข้ ามาโดยรอบ ในเขตเท่านี ้ห้ ามไม่ให้ ผ้ ใู ดขายที่ขาดแก่คนนอกประเทศที่เข้ ามาอยู่ยงั ไม่
ถึง 10 ปี ” 5

เซอร์ เฮนรี่ นอร์ แมน (Sir Henry Norman) นักเดินทางชาวอังกฤษ ที่ได้ เดินทางเยือนสยามและได้ พบเห็นสภาพ
บ้ านเมืองของกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2430 และเขียนบันทึกดังปรากฏในหนังสือ The Peoples and Politics of the Far East :
Travels and studies in the British, French, Spanish and Portuguese Colonies, Siberia, China, japan, Korea, Siam
and Malaya. ตีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2430.
2
ชรัตน์ สิงหเดชากุล; และคนอื่น ๆ. (2012). รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ . หน้ า 164.
3
วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (2545). ชนชัน้ นาไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. หน้ า 120.
4
National Identity Board. (1982). Foreign Records of the Bangkok Period up to A.D. 1932.
หน้ า 40-41.
5
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2547). ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 = Collected Proclamations of King Mongkul.
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การเข้ ามาของชาติตะวันตกเป็ นเรื่องที่สงั คมชาวสยามให้ ความสนใจ การพบเห็นฝรั่ง
ผิวขาวจึงเป็ นเรื่ องแปลกที่ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อปฏิสมั พันธ์อย่างไรได้ บ้าง ถึงกับมีประกาศถึงเรื่ อง
การประพฤติต่อชาวตะวันตกคือ ฝรั่งเศส อังกฤษและอเมริ กนั ที่มาอยู่ในเมืองไทย ซึ่งได้ กล่าวถึง ว่า
สามารถให้ ราษฎรไปรับจ้ างทางานให้ ชาวฝรั่งได้ แต่อย่าไปก่อการทะเลาะวิวาท และไม่ไปล้ อเลียน
ชาวฝรั่ง ส่วนการทาผิดกฎหมายของชาวฝรั่งนันต้
้ องอยู่ในความดูแลของกงสุลนันๆ
้ ทังยั
้ งแนะนา
ถึงบางเรื่ องที่ชาวฝรั่งทาได้ เช่น สามารถมีสุราเมืองนอกได้ แต่ถ้าผู้ใดไปซื ้อหรื อกิ นในบ้ านของคน
นอกประเทศนัน้ และเมาออกมาก็ให้ นายอากรจับและปรับไหม 1 ทาให้ ในช่วงก่อนทศวรรษ 2440
กรุงเทพฯ จึงเป็ นชุมชนที่หนาแน่นที่มีส่วนประกอบเพิ่มเติมจากชาวตะวันตกที่ทาให้ เมืองกรุงเทพฯ
ในช่วงเวลานีอ้ ยู่ในสายตาของชาวตะวันตกไปพร้ อมกับความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ และความ
ตังใจจะให้
้
ประเทศมีความศิวิไลซ์ตามแบบชาติตะวันตกของราชสานักไปด้ วยกัน
3.2.3 กลิ่น และความสกปรกรกรุ งรั งแบบเมืองนา้ ของกรุ งเทพฯ ก่ อนทศวรรษ
2440
ความสกปรกที่เกิดขึ ้นจนหมักหมมเป็ นความเหม็นในเมืองน ้าแบบกรุงเทพฯ ล้ วนอยู่
ในสายตาของชาวตะวันตกดังได้ บรรยายสภาพความสกปรกของลาคลอง ในช่วงก่อนทศวรรษ
2410 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในกลุม่ ของชาวตะวันตกคือ หนังสือพิมพ์ Bangkok Calendar ว่า
“น า้ ในแม่ น า้ ลาคลองขุ่น ข้ น อยู่ต ลอดเวลาแต่ ห ากตัก ขึ น้ มาตัง้ ทิ ง้ ไว้ สัก สองสาม
ชัว่ โมงก็ค่อยดูสะอาดขึ ้นบ้ าง พอใส่สารส้ มลงไปสักเล็กน้ อยก็จะใสแจ๋วที เดียว อย่างไรก็
ตามสามัญชนดูเหมือนจะไม่แยแสที่จะทาให้ น ้าสะอาดขึ ้นไปกว่าสภาพเดิมของมัน”2

และยัง บรรยายถึ ง สภาพของแม่ น า้ ล าคลองที่ ราษฎรอยู่ร่วมกับ สกปรกจากการ
ขับถ่าย และการทิง้ สิ่งปฏิกูลที่ยากที่จะให้ ชาวตะวันตกที่เคยชินกับความสะอาดอยู่เป็ นนิจ จะ
สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพอยู่ร่วมกันกับสภาพสิ่งแวดล้ อมดังกล่าวแบบราษฎรทัว่ ไปได้ จนต้ อง
ส่งเสียงผ่านทางหนังสือพิมพ์ถึงความน่ารังเกียจและสภาพของลาคลองในขณะนันว่
้ า
“แลคลองในเมืองนี ้และท้ องที่ใกล้ เคียง ราษฎรนิยมปลูกบ้ านเรื อนยื่นลงไปใน
นา้ อย่างแน่ นขนัด เหตุที่ ทาดังนัน้ ก็เพื่ อจะได้ ถ่ายเทวัตถุธาตุอันจาเป็ น ลงไปในนา้ ได้

1
2

หน้ า 24.

แหล่งเดิม. หน้ า 97-104.
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โดยสะดวก ลาคลองจึงกลายเป็ นท่อโสโครกมหึมาสาหรับพาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ไปให้ พ้น แต่ส้วมถ่ายลงนา้ ที่ตัง้ อยู่เรี ยงรายไปตามริ มคลองนั่นสิ เมื่ออาจมต้ อง
ตกค้ างรอกระแสนา้ ขึน้ อยู่เป็ นเวลานานเกินสมควร ย่อมก่อ ให้ เกิดภาวะอันสุดแสนจะ
ทนทานแก่นาสิกประสาท และจักษุประสาทแห่งบุคคลผู้เคยชินต่อความสะอาดมาแล้ ว ผู้
ที่สญ
ั จรไปมาตามลาคลองเหล่านันคงจะได้
้
เห็นว่า ในบริเวณใกล้ กับส้ วมนัน่ เองมักจะมี
คนลงอาบน ้าอยู่เสมอ ลางคนก็เอาถังตักน ้าขึ ้นมาใช้ ดื่มหรื อใช้ หุงต้ มอาหารโดยไม่ได้ ทา
ให้ บ ริ สุท ธิ์ เสี ย ก่ อ นเลย ขณะ เดี ย วกั น ลางคนก็ ป ล่ อ ยสิ่ ง ปฏิ กู ล อัน น่ า รั ง เกี ย จเหลื อ
ประมาณให้ ลอยล่องไปในนา้ เสีย อีก เล่ า ถึ งเราจะได้ อ าศัย อยู่ท่ ามกลางสภาพอัน พึ ง
ขยะแขยงเหล่านีม้ าเป็ นเวลานานถึง 35 ปี เราก็ยังไม่อาจจะปรองดองต่อสิ่งเหล่านีไ้ ด้
เพียงแต่ความคิดที่จะตักน ้าจากคลองขึ ้นมาใช้ ก็ทาให้ คลื่นเหียนเสียแล้ ว”1

ความสกปรกของลาคลองจากการทิง้ สิ่งปฏิกูล ซากสัตว์ลงในลาคลอง ยังก่อให้ เกิด
ความวิวาทในหมู่ประชาชนอยู่เนืองๆ อย่างเช่น การทิง้ ขยะจากเรื อที่จอดอยู่เป็ นประจาที่คลอง
ตะพานหัน จนขยะนันท
้ าให้ คลองตื ้นเขิน ประกอบกับมีเรือจอดซ้ อนกันหลายลา การเดินเรื อจึงทา
ได้ ลาบากเกิดการทะเลาะวิวาทและยังบอกอีกว่า ทาเหมือนคลองไม่มีเจ้ าของ แต่เมื่อคลองตื ้นมาก
ก็เป็ นเรื่ องที่รัฐบาลจะต้ องจ้ างคนมาขุดลอกคลองอีกดังข่าวจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Recorder
ในช่วงเวลาก่อนทศวรรษ 24102
ความสกปรกและกลิ่น เหม็ น จากจากถึ งสิ่ งปฏิ กูลลงในล าคลอง ทาให้ ในช่ วงต้ น
ทศวรรษ 2410 ได้ มีพระราชบัญญัติธรรมเนียมคลอง จุลศักราช 1232 (พ.ศ. 2413) เพื่อมุ่งจัดการ
ให้ การเดินเรื อมีความปลอดภัย ไม่กีดขวางกันเพื่อให้ เกิดความสะดวกเรียบร้ อย และการดูแลคลอง
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และพืน้ ที่ใกล้ เคียงจากปั ญหาจากการตื ้นเขินเพราะการเททิ ้งขยะมูลฝอย โดย
บังคับให้ ผ้ ูใดที่ทิ ้งสิ่งของลงในคลอง ให้ นายคลองบังคับให้ โกยของนันขึ
้ ้นจากลาคลองให้ หมด หาก
ไม่ยอมทาตามนายคลองสามารถจ้ างคนโกยขนบรรดาขยะต่างๆ ขึน้ จากคลองแล้ วบังคับให้ ทิง้
สิ่งของนัน้ เสียเงินค่าจ้ างนัน้ เป็ นสองเท่า และคลองซึ่งอยู่ภายในกาแพงพระนครหรื อใกล้ กาแพง
พระนคร เช่น คลองตลาด คลองหลอด และคลองอื่นๆ ใกล้ เคียง ห้ ามไม่ให้ บ้านเรือนที่ตงอยู
ั ้ ่ทงสอง
ั้
ฝั่ ง ทาเว็จสาหรับถ่ายอุจจาระลงไปในลาคลอง และห้ ามเททิง้ สิ่งของโสโครก ซากสัตว์ เช่น แมว
แหล่งเดิม. หน้ า 136.
ข่าว “ความขัดข้ อง”. หนังสือจดหมายเหตุฯ Bangkok Recorder. เล่มที่ 1. ใบที่ 12. วันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.
1865. หน้ า 94.
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สุนขั สุกร และได้ แนะนาให้ ทาเว็จชนิดที่ก่อด้ วยอิฐที่ริมฝั่ง และเสียเงินค่าจ้ างให้ กบั นายคลองเพื่อ
จะได้ จดั เรื อและจ้ างคนสาหรับนาสิ่งของโสโครกไปทิ ้งให้ หากไม่กระทาตามนี ้ นายคลองสามารถ
เรียกค่าปรับจากการจ้ างให้ คนมาทาเว็จดังกล่าวให้ 1
ในช่วงทศวรรษนีแ้ ม้ ว่ากรุ งเทพฯ จะเริ่ มเป็ นชุมชนใหญ่ แต่ว่าภายในบ้ านหามีส้วม
ส าหรั บ ขับ ถ่ ายไม่ ท าให้ ต้ อ งไปสร้ างส้ วมหรื อเว็จ นอกบ้ า นและก่อ ให้ เกิด กลิ่ น เหม็ น จนไร้ การ
ควบคุม จึงมีข้อบังคับให้ ตงเว็
ั ้ จห่างจากคลอง 4 เส้ น จะได้ ไม่เป็ นที่รังเกียจน ้าในคลองซึ่งจะเป็ นน ้า
ที่จะนามาบริ โภคใช้ สอย และมิให้ ถ่ายอุจจาระปั สสาวะลงในคลองเป็ นอันขาด หากสืบรู้ ว่าใคร
ละเมิดจะทาการปรับไหม 2 สภาพความสกปรกได้ ถ่ายทอดผ่านบันทึกความทรงจาเกี่ยวกับสภาพ
ของลาคลองว่า คลองส่วนมากสกปรกเพราะตื ้นโดยคนที่ชอบนาขยะมูลฝอยมาทิ ้งในคลองก็เพราะ
คิดไปเองว่าจะให้ ลอยไปลงทะเล แต่ความเป็ นจริงคือทาให้ ลาคลองตื ้นเขินและในบันทึกเรื่องความ
สกปรกในลาคลองมองผ่านผู้ที่อยู่ในยุคเดียวกันนี ้ได้ บรรยายถึงการตังเว็
้ จหรือส้ วมริมคลองว่า
“นอกจากนันยั
้ งมีการตั ้งเว็จตามริมคลองกันโดยทัว่ ไปเสียด้ วย แม้ กระนันพวกเราเมื
้
่อเด็ก
ก็ยังชอบเล่นนา้ ดาผุดดาว่ายในท้ องคลอง โดยไม่ร้ ูสึกรังเกียจแม้ แต่น้อย แต่เมื่อมาคิด
ย้ อนหลังดูในเวลานี ้มันช่างรู้สกึ ขยะแขยงเสียนี่กระไร เพราะตามที่ กล่าวแล้ ว ในคลองที่มี
ทังขยะและอุ
้
จจาระลอยขึ ้นมาตามน ้าเป็ นแพๆ” 3

นอกจากตามลาคลองที่ใช้ เป็ นที่ขับถ่าย จากการเป็ นที่ลบั เมื่ออยู่ในนา้ ยังมีพืน้ ที่ที่
พร้ อมจะส่งกลิ่นเหม็น สร้ างบรรยากาศอันน่าสะอิดสะเอียดอีกสถานที่หนึ่ง นั่นคือสภาพของถาน
วัด หรื อส้ วมสาหรับพระภิกษุและบริการกับชาวบ้ านในพื ้นที่ด้วย โดยมากมักจะยกพื ้นและถ่ายลง
มาบนพื น้ ดิ น โดยไม่ มี ก ารขุด หลุม หรื อมี อะไรรองรั บ บางแห่ งชาวบ้ านปล่อยสุกร สุนัข มากิ น
อุจจาระนัน้ เมื่อถึงฤดูฝนก็อาศัยเพียงนา้ ที่ท่วมพัดพาไปแต่ก็สะอาดเพียงชั่วครู่ ทาให้ สภาพของ
พืน้ ที่มี กลิ่ นเหม็ นและความสกปรกที่น่ารังเกียจมาก หรื อแม้ การสร้ างตึกแถวหรื อห้ องแถวตาม
รัตนาญับ์ติ, หลวง. (ร.ศ.112). กฎหมายไทย คือ พระราชบัญญัติแลประกาศซึ่งตัง้ ขึ้นในรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ผูท้ รงพระคุณธรรมอันประเสริ ฐ เล่ม 1. หน้ า 12.
2
วรนารถ แก้ วคีรี. (2535). โรคระบาดในชุมชนภาคกลางของไทย พ.ศ. 2440-2475 : การศึกษาเชิ ง
ประวัติศาสตร์ . หน้ า 57.
3
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ (จารัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ป.ช., ป.ม.,
ท.จ., ราชองครักษ์พิเศษ จ.ป.ร. ณ เมรุหน้ าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2504.
(1961). หน้ า 167.
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รูปแบบความเจริ ญแบบตะวันตก แต่ปรากฏว่าห้ องแถวเหล่านัน้ ไม่มีห้องส้ วม ในแต่ละบ้ านจึงใช้
วิธีการถ่ายอุจจาระลงในกระโถนแล้ วนาไปเททิ ้งในแม่น ้าลาคลองหรื อที่รกร้ างสร้ างมลภาวะไปทั่ว
เมือง1

ภาพประกอบ 10 สภาพเรือนแพของชาวกรุงเทพฯ ในพุทธศตวรรษที่ 24
ที่ ม า. Chevalier J.F. (1857, 21, November). Voyage to Siam. The Illustrated
London News. (888), 21
3.2.4 กลิ่นเหม็นและความสกปรกของกรุ งเทพฯ จากเมืองนา้ สู่เมืองบก
ความสกปรกและกลิ่นเหม็นจากที่ลอยล่องอยู่ในแม่นา้ ลาคลองของกรุ งเทพฯ เมื่อ
เป็ นเมืองนา้ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนมาเป็ นเมืองบก ความสกปรกก็คืบคลานขึน้ มาที่ถนน ซึ่งเป็ น
สัญ ลักษณ์ หนึ่งของการเปลี่ยนสภาพจากเมืองนา้ เป็ นเมืองบก ดังเห็นได้ จากการสร้ างถนนสาย
ส าคัญ นอกกาแพงพระนครตามการร้ องขอของบรรดาชาวตะวัน ตก ผ่ านทางเจ้ าหน้ าที่ กงสุล
เนื่ องจากเดิม มี ถนนใหญ่ พ อจะให้ สัญ จรได้ ดีเพี ยงถนนรอบกาแพงพระนคร ซึ่งพอเข้ าฤดูฝนก็
สกปรกเป็ นโคลนเลนแต่หน้ าแล้ งก็เป็ นฝุ่นพื น้ ถนนแตกระแหง 2 ชาวตะวันตกจ านวนมากจึงได้
เข้ าชื่อกันมาถวายคากราบบังคมทูลถึงความจาเป็ นของถนน เพราะว่ามีความเคยชินกับการสัญจร
1
2

ชัย เรืองศิลป์ . (2517). ประวัติศาสตร์ ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 : ด้านสังคม. หน้ า 432-433.
จดหมายเหตุเล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก เล่ม 1. (2014). หน้ า 23.
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ทางบก ต้ องมาตัง้ ถิ่นฐานภายนอกประเทศในพืน้ ที่ห่างไกลความเจริ ญ และไม่ค้ ุนเคยเหมือนใน
เมืองยุโรปว่า
“เชายุโรปเคยขึน้ รถขึ ้นขี่ม้าไปเที่ยวตากลมอากาศ ได้ ความสบายไม่ใคร่ เจ็บไข้ เข้ า
อยู่ก รุ งเทพฯ ไม่ มี ถ นนหนทางที่ จ ะขี่ รถขี่ม้ า ไปเที่ ย วพากัน เจบไข้ เนื อ งๆ ได้ ท รงทราบ
หนังสือแล้ ว ทรงพระราชดาริ ห์เห็นว่า พวกยุโรปเข้ ามาอยู่ในกรุ งมากขึน้ ทุกปี ทุกปี ด้ วย
ประเทศบ้ านเมืองเขามีถนนหนทางก็เรี ยบรื่ น สอาดไปทุกบ้ านทุกเมือง บ้ านเมือ งของเรา
มีแต่รกเรี ย้ ว หนทางก็เปนตรอกเล็กซอกน้ อย หนทางใหญ่ก็เปรอะเปื อ้ นไม่เปนที่เจริญตา
ดูเปนที่อปั ระยศแก่ชาวนานาประเทศเขาว่าเข้ ามาก็เป็ นการเตือนสติเพื่อจะให้ บ้านเมือง
งดงามขึ ้น” 1

ถนนดังกล่าวจึงได้ เกิดขึน้ เพื่อรองรับความต้ องการของชาวตะวันตก ถนนสายนีเ้ มื่อ
แรกสร้ างเรี ยกว่าถนนใหม่ ชาวตะวันตกเรี ยกว่า “New Road” ซึ่งต่อมาได้ นามว่า ถนนเจริ ญกรุ ง2
นอกจากจะสร้ างถนนตามรูปแบบตะวันตกแล้ ว ริมถนนทัง้ สองฝั่งยังสร้ างตึกแถวสองชันตามแบบ
้
สิงคโปร์ ด้วย 3 อันเป็ นไปตามพระราชดาริ เดิม ของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวด้ วย
ต้ องการจะจัดการบ้ านเมืองไม่ให้ พวกฝรั่งดูหมิ่น ทัง้ ยังทรงพระราชดาริ ว่า การงานในเมืองไทยที่
นิยมตามแบบแผนจีนมาแต่ก่อนนัน้ พ้ นสมัยเสียแล้ ว และจะต้ องเปลี่ยนแบบแผนการงานไปทาง
ฝรั่ง ด้ วยเหตุดังนีพ้ ระองค์ยังเคยส่งราชทูตไปทวีปยุโรปถึง 2 คราว ครัง้ ถึง พ.ศ. 2404 ในช่วงต้ น
ทศวรรษนี ้ ได้ โปรดให้ ส่งพระราชวงศ์ชัน้ สูงและเจ้ าพระยาศรี สุริยวงศ์ไปดูการงานต่างๆ ที่เมื อง
สิงคโปร์ และเมืองปี นงั 4และเริ่ มสร้ างอาคารตามรูปแบบตะวันตก เช่น พระที่นงั่ อภิเนาวนิเวศน์ด้วย
รูปลักษณ์เลียนแบบตะวันตก แม้ ว่าจะมีแบบแผนทิศทางและความเป็ นมงคลตามรูปแบบจารี ตก็
ตาม5
ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เจ้ าพระยา ; และ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2547). พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) และลิ ลิตยอพระเกียรติ แล โครงพระนามพระเจ้าลูกเธอใน
รัชกาลที่ 4. หน้ า 223.
2
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2560). เศรษฐกิ จการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5. หน้ า 38.
3
จดหมายเหตุเล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก เล่ม 1. (2014). หน้ า 26.
4
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2460). จดหมายเหตุเสด็จประพาศต่างประเทศในรัชกาลที่ 5
เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาศเมืองอิ นเดีย. หน้ า 3-4.
5
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2560). เศรษฐกิ จการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5. หน้ า 185.
1
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ภาพประกอบ 11 แสดงที่ตงของสถานที
ั้
่สาคัญของชาติตะวันตกเรี ยงรายไปตามถนน
ที่มา : พีรศรี โพวาทอง. (2548). ช่างฝรั่งในกรุ งสยาม : ต้ นแผ่นดินพระพุทธเจ้ าหลวง
หน้ า 35.
เมื่อกรุงเทพฯ ก้ าวเข้ าสู่รูปแบบของเมืองที่มีชาวต่างชาติต่างผิวพรรณเข้ ามาเป็ นส่วน
หนึ่งในสังคมเพิ่มจากกลุ่มชาติพันธ์ อื่นที่เข้ ามาด้ วยภาวะจายอม เช่น การอพยพหรื อการเทครัว
ของชนชาติในอาณาเขตใกล้ เคียง พร้ อมกับการก้ าวไปสู่เมืองที่ชาวตะวันตกต้ องการความเป็ นอยู่ที่
คุ้นเคยเหมือนอยู่ในประเทศตน1 พืน้ ที่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ ด้ านใต้ จากพระบรมหาราชวัง ผ่าน
แนวถนนเจริ ญกรุงและเครื อข่ายถนนที่ทวีมากขึ ้น จึงเป็ นแหล่งที่รวมของสถานกงกุลตะวันตกและ
ที่พกั อาศัยดังปรากฏนามพื ้นที่ตามชื่อชาวตะวันตกหลายแห่ง เช่น ตรอกกัปตันบุช (Captain Bush
Lane)2 ตามนามของกัปตันจอห์น บุช1

1

National Identity Board. (1982). Foreign Records of the Bangkok Period up to A.D. 1932. หน้ า

2

Van Beek Steve. (1982). Bangkok Only Yesterday. หน้ า 13.

136-139.
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นับจากช่วงต้ นทศวรรษ 2410 โครงสร้ างของความเป็ นเมืองบกยิ่งขยายตัว ภายหลัง
จากที่ราชสานักได้ เดินทางไปเพื่อศึกษาดูงานในดินแดนอาณานิคมตะวันตกอย่างเช่น สิงคโปร์ ใน
พ.ศ. 2413 ต่อเนื่องจากเมื่อครัง้ พระราชดาริ เดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว ที่มี
พระประสงค์จะเสด็จไปเองให้ ถึงเมืองสิงคโปร์ เพื่อสืบดูวิธีในการปกครองบ้ านเมืองของฝรั่งด้ วย
พระองค์เอง แต่ก็ยังไม่ ได้ เสด็จ พระราชดาเนินไปจนสิ น้ รัช กาล ในช่วงต้ นทศวรรษนีพ้ วกกงสุล
ต่ างประเทศได้ เสนอความเห็ น ถามท่ า นเจ้ าพระยาศรี สุริย วงค์ ผู้ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวว่า จะคิดอ่านให้ พระองค์ท่านได้ ทรงศึกษาวิธีปกครอง
บ้ านเมืองอย่างไร ท่านจึงตอบไปว่าจะให้ เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรถึงเมืองสิงคโปร์
พร้ อมกันนันเองท่
้
านจึงได้ จดั ให้ มีการเตรี ยมการ ซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ทรงทราบพระองค์ ก็ ท รงยิ น ดี ม ากที่ จ ะได้ เสด็ จ พระราชด าเนิ น ประพาศยั ง ดิ น แดนนอก
ราชอาณาจักรสยามเป็ นครัง้ แรก2
ความประทับใจตัง้ แต่ภาพแรกที่พระองค์ได้ ทอดพระเนตรเห็นความเป็ นศิวิไลซ์ ของ
เมืองสิงคโปร์ คือย่านการค้ าที่โอ่อ่าของท่าเรื อจอห์นตัน (Johnston’s Pier) และอาคารบ้ านเมืองใน
รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกในดินแดนอาณานิคมแห่งนี ้ และถนนหนทางที่มีความสะอาด
เรียบร้ อย มียานพาหนะเช่น รถราง รถม้ า รถลากที่จอดเป็ นระเบียบ เป็ นที่สะดวกสบาย

กัปตันจอห์น บุช หรือ พระยาวิสตู รสาครดิฐ ชาวอังกฤษได้ รับราชการเป็ นข้ าราชการไทยในตาแหน่ง กรมท่า เกิด
เมื่อ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1819 เสียชีวิตในประเทศไทย 3 เมษายน ค.ศ. 1905 อ้ างในนิตยสาร ศิลปากร ปี ที่ 38 ฉบับที่ 5
กันยายน-ตุลาคม 2538 หน้ า 39-61.
2
ดารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2530). ความทรงจา. หน้ า 129-130.
1

64
ภาพประกอบ 12 ภาพท่าเรือจอห์นตัน (Johnston’s Pier) ในต้ นทศวรรษที่ 2410
ที่ม า Lim Patricia Pui Huen. (2009). Through the Eyes of the King : The Travels
of King Chulalongkorn to Malaya. P.74.
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็ จประทับ ณ อาคารรับรองที่
เป็ นบ้ านพักของผู้ส าเร็ จ ราชการอังกฤษประจ าสิงคโปร์ (Government House) เมื่ อคราวเสด็ จ
เยือนใน พ.ศ.2413 ทรงมีความประทับใจในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมตะวันตกอันโอ่โถงแห่งนี ้ เมื่อ
ทรงทราบว่าอาคารนีไ้ ด้ ออกแบบและก่อสร้ างโดยนายช่างชาวอังกฤษชื่อว่า จอห์น คลูนิส (John
Clunis) ทาให้ ในเวลาต่อมารัฐบาลของสยามได้ ติดต่อว่าจ้ างนายช่างชาวตะวันตกคนดังกล่าว มา
เป็ นนายช่างทาตึกของทางราชการหรื อตึกหลวงต่างๆ โดยคลูนิสได้ ออกแบบสร้ างพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท 1 และยังมี ส่วนช่ วยก่ อสร้ างอาคารรู ปแบบตะวันตก ซึ่งก าลังเริ่ ม ก่อสร้ างภายใน
พระบรมมหาราชวัง2

ภาพประกอบ 13 บ้ านพักผู้สาเร็จราชการอังกฤษประจาสิงคโปร์ (Government House)
ที่มา : Lim Patricia Pui Huen. (2009). Through the Eyes of the King : The Travels of King
Chulalongkorn to Malaya. P.9
1
2

หนังสือ Court ข่าวราชการ. (2539). หน้ า 162.
พีรศรี โพวาทอง. (2548). ช่างฝรั่งในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง. หน้ า 82-84.
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ภายหลังจากการเดินทางไปเยือนดินแดนอาณานิคมตะวันตก ทาให้ ภาพลักษณ์ใหม่
หรื อระเบียบวิธีการเลียนแบบชาวตะวันตกบางอย่างเกิดขึน้ ตังแต่
้ เรื่ องเล็กๆ อย่างเช่น การเข้ าเฝ้า
นัน้ ให้ แต่งตัวใส่เสื อ้ คอเปิ ดแบบฝรั่ง นุ่งผ้ าม่ วง ยืนเฝ้าแบบฝรั่ง และการโปรดฯ ให้ เจ้ านายและ
ข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ได้ ร่วมโต๊ ะเสวย 1 หรื อการเปลี่ยนแปลงทรงผมซึ่งกรมพระยาดารงราชานุภาพ
นิพนธ์ไว้ ในหนังสือความทรงจา ว่า ทรงผมมหาดไทยชวนให้ ชาวต่างประเทศดูหมิ่น ควรจะเปลี่ยน
มาเป็ นไว้ ผมตัดยาวทัง้ ศีรษะ ซึ่งเมื่อปรับเปลี่ยนในทางราชการแล้ ว ในเวลาต่อมาราษฎรก็เลิกไว้
ผมทรงมหาดไทยตามมา 2 แต่เรื่ องที่ทรงประทับใจและนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคมเมื่อเสด็จ
กลับจากสิงคโปร์ คือการก่อสร้ างถนนริมกาแพงรอบพระนคร คลองตลาดตอนระหว่างสะพานช้ าง
โรงสีกับสะพานมอญนันให้
้ ทาเขื่อนอิฐมีถนนรถ และมีสะพานข้ ามคลองเหมือนอย่างที่ เมืองปะเต
เวีย3 การสร้ างสวนสราญรมย์ซึ่งให้ สร้ างตึกใหญ่ แบบสถาปั ตยกรรมตะวันตก เพื่อสาหรับเป็ นที่
สโมสรของทหารมหาดเล็กโดยให้ ทาตามรูปแบบของสโมสรคองคอเดียในปัตตาเวียอันเป็ นดินแดน
อาณานิคมตะวันตกที่ได้ ประสบมา4

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ; สุชาติ สวัสดิ์ศรี ; และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล. (2547). รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และ
ชมพูทวีป = Kning Chulalongkorn : Siam-Southeast Asia-Jambudipa : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในโอกาสที่วนั พระบรมราชสมภพครบ 150 ปี (พ.ศ. 2396-2546). หน้ า 213-214.
2
ดารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2530). ความทรงจา. หน้ า 132.
3
ปัตตาเวีย ปัจจุบนั คือ เมืองจาการ์ ตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย.
4
ดารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2530). ความทรงจา. หน้ า 139.
1
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ภาพประกอบ 14 อาคารรูปทรงตะวันตกเลียนแบบสโมสรคองคอเดีย เมืองปะเตเวีย
ที่ ม า : Wright Arnold ; แ ล ะ Breadspear Oliver T. (1994). (Wright Arnold; แ ล ะ
Breakspear Oliver T. 1994) : Its History, People, Commerce, Industries, and resources.
p. 250.
ความเจริ ญของเมืองบกทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อสร้ างพระนคร ดังเห็นได้
จากการสร้ างสะพานข้ ามคูคลองซึ่งมักเป็ นอุปสรรคต่อการแห่กระบวนเรื อ ตามรูปแบบจารี ตรอบ
พระนคร ทาให้ สะพานมักจะมีลกั ษณะยกตัวสูงขึน้ จากผิวนา้ ดังสะพานเก่าข้ ามคลองมหานาค
ในช่วงก่อนทศวรรษ 2430 แต่เมื่อกรุ งเทพฯ ได้ ปรับเปลี่ยนมาเป็ นเมืองบกมากขึน้ ทาให้ สะพาน
แบบเดิมที่เอื ้อต่อการเดินเรื อลดความสาคัญลง และได้ ปรากฏรูปแบบที่เอื ้อแก่พาหนะทางบกมาก
ขึ ้น ดังกรณีเมื่อมีการสร้ างสะพานในสะพานชุดเฉลิม โดยนายช่างชาวตะวันตกและออกแบบตาม
รูปแบบยุโรปตังแต่
้ ตอนปลายทศวรรษ 2430 ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ สะพานเฉลิมศรี 42 ที่สร้ างเสร็จในปี รศ.
1131 และหลังจากนันก็
้ ได้ ทยอยสร้ างขึ ้นทุกปี จนตลอดทศวรรษ 2440 กล่าวได้ ว่าทังหมดนี
้
้เป็ นการ
ตอบสนองต่ อการใช้ ป ระโยชน์ ของยานพาหนะทางบกอย่างเห็ นได้ ชัด โดยเฉพาะรู ปแบบของ
1

ศิริชยั นฤมิตรเรขาการ. (2520). สะพานเก่ากรุงเทพ = Old Bridges of Bangkok. หน้ า 38-40.
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สะพานซึ่งมีท้องสะพานไม่สงู จากพื ้นน ้ามากนัก และมีความลาดชันไม่สงู มาก ทังนี
้ ้เพื่อรองรับการ
เดินทางทางบกดังกล่าว

ภาพประกอบ 15 สะพานเก่าข้ ามคลองมหานาค
ที่มา ศิริชยั นฤมิตรเรขาการ. (2520). สะพานเก่ากรุงเทพ = Old Bridges of Bangkok.
หน้ า 20.
อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงจากเมืองนา้ สู่โลกบนบกของกรุ งเทพฯ ก็ได้ นาพา
ความสกปรกและกลิ่นเหม็นอันเกิดจากไร้ ระเบียบและความเคยชินของราษฎร เคลื่อนย้ ายจาก
ความโสโครกตามลาน ้าตามมาบนบกด้ วยเช่นกัน จนเป็ นที่มาของการจัดการปั ญหานีใ้ นทศวรรษ
2410 จากท้ องน ้าที่เป็ นที่ทิ ้งขยะมูลฝอย ซากสัตว์ และสิ่งปฏิกูลทังจากเรื
้
อและเรื อนแพริ มน ้า แต่
เมืองบกใช้ ถนนในการเดินทางด้ วยยานพาหนะทางบกซึง่ เป็ นสิ่งใหม่สาหรับคนไทย นอกจากรถม้ า
ที่ใช้ กนั แพร่หลายแล้ ว รถลากก็เริ่ มปรากฏขึ ้น โดยรถลากที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้ นในประเทศ
ญี่ปนและแพร่
ุ่
หลายในประเทศจีนและสิงคโปร์ ได้ ถูกนาเข้ ามาในไทยโดยพระยาโชฎึกราชเศรษฐี
ข้ าราชการไทยเชื ้อสายจีน ต่อมารถลากได้ แพร่หลายไปทัว่ ในระบบคมนาคมทางบก1

1

เทพชู ทับทอง. (2545). อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจา. หน้ า 261.
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ภาพประกอบ 16 ลักษณะสะพานที่เอื ้อต่อการเดินทางทางบกในภาพคือสะพานเฉลิมยศ 45
ที่มา ศิริชยั นฤมิตรเรขาการ. (2520) สะพานเก่ากรุงเทพ = Old Bridges of Bangkok.
หน้ า 48.
ความเป็ นเมืองบกหรือความเจริ ญที่เคลื่อนตัวมาสู่ทางบกมากขึ ้น คือวิธีในการเสด็จ
พระราชดาเนินยังพืน้ ที่ต่างๆ ในกรุ งเทพฯ ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัวและ
บรรดาเจ้ านาย ตลอดจนข้ าราชการนัน้ ด้ วยการใช้ เส้ นทางถนนเป็ นปกติด้วยรถม้ า 1 ในบันทึกได้
กล่าวถึงช่วงเวลาตอนเย็นๆ ภายหลังทรงพระราชกรณี ยกิจมาตลอดทัง้ วันแล้ ว พระองค์ได้ เสด็จ
พระราชดาเนินด้ วยรถวนไปตามถนนรอบๆ กรุงเทพฯ แล้ วกลับมายังพระบรมมหาราชวัง ดังบันทึก
พระราชหัตถเลขาของพระองค์ในช่วงทศวรรษ 2420 ว่า “บ่าย 5 โมงเศษขึน้ รถไปทางถนนบารุ ง
เมืองออกนอกกาแพงตรงไปเลี ้ยวถนนริมคลองผดุงหน้ าวัดเทพศิรินทร หยุดพูดกับพระยาอัคนีและ
กรมเจริญ แล้ วเดินรถต่อไปเลี ้ยวถนนเจริญกรุงเข้ าในเมือง” 2
จากจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 3 ความตอนหนึ่งระบุว่า “...รับหนังสือท่านเล็กว่าด้ วยไปวังกรมเจริญ
กลับมารถโดนเจ็กตายที่สพานช้ างโรงสีเพราะบังเหียนขาด....” จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2476).
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 3. หน้ า 77.
2
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2476). จดหมายเหตุพระราชกิ จรายวัน ภาค 1. หน้ า 54.
1
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ภาพประกอบ 17 รถม้ า บริเวณด้ านหน้ าสถานกงสุลอังกฤษ ก่อนทศวรรษ 2440
ที่มา : เทพชู ทับทอง (2545). อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจา. หน้ า 274.
การเดินทางทางถนนจึงเป็ นเรื่ องสาคัญดังที่หนังสือพิมพ์ จดหมายเหตุสยามไสมย
ได้ รายงานการเดินทางเยือนกรุงเทพฯ ของพระราชวงศ์เยอรมันพระองค์หนึ่งในช่วงเวลาทศวรรษ
2420 โดยได้ กล่าวถึงการต้ อนรับให้ สมเกียรติ คือ ได้ เชิญเสด็จไปพ านัก ณ วังสระปทุม ในเวลา
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทางเสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมแขกเมืองสาคัญ
ท่านนี โ้ ดยทางถนน โดยหนัง สื อ พิ ม พ์ จดหมายเหตุส ยามไสมยได้ ล งถึง เส้ น ทางเสด็ จ ไว้ อย่ าง
ละเอียดว่า
“วันประหัศบดี เดือนห้ า แรม 11 ค่า ปี มะแม เบญจศก สมเด็จพระเจ้ ากรุงสยามทรงรถ
พระที่นงั่ อย่างเอกเทียมด้ วยม้ าเทษ แล้ วมีกระบวนทหารขี่ม้าเทษแห่นาตามเสด็จเปนอัน
มาก เสด็จพระราชดาเนินทรงรถพระที่นงั่ ออกทางประตูวิเสศไชยศรี เลี ้ยวป้อมพเด็จดัศกร
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ไปทางถนนบารุ งเมืองตรงไปออกประตูพระนครด้ านตะวันออกข้ ามตะภานเหล็กสอง
ตภาน” 1

ความสะอาดเป็ นหัวใจของความเป็ นศิวิไลซ์แบบตะวันตก ทาให้ ในการต้ อนรับแขก
เมืองเพื่อประกาศความเป็ นศิวิไลซ์ต่อชาวตะวันตกอย่างเช่นงานเลี ้ยงครัง้ นี ้ จึงได้ จดั งานปาร์ ตี ้แบบ
ตะวันตกที่สวนสราญรมย์ซึ่งเป็ นอาคารที่ออกแบบในรู ปแบบตะวันตก โดยการจัดงานต้ อนรับที่
สวนสราญรมย์ในครัง้ นีแ้ สดงถึงพืน้ ที่ในการต้ อนรับต้ องมีความสะอาด สวยงาม สมเป็ นเมื องที่
ต้ องการจะมีความศิวิไลซ์ตามแบบอย่างตะวันตกดังที่ จดหมายเหตุสยามไสมย ได้ ลงข่าวไว้ ว่า
“ที่สวนสราญรมย์นนเต็
ั ้ มไปด้ วยผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อยเปนอันมากที่รับเชิญ ได้ ประชุมกันทัง้
ชาวนอกชาวใน ในที่สนามเล่นมีเก้ าอี ้มากตั ้งเปนแถว ท่านได้ นงั่ ตามลาดับผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อย
ได้ เจรจากันดูการสนุกนิ์ต่างๆ แลฟั งมะโหรี เครื่ องฝรั่งตามสบายใจ หนทางวกเวียนสาหรับ
เดินดูต้นไม้ ดอกไม้ แปลกประหลาดต่างๆ นัน้ ที่สะอาด เรี ยบดีนนเป็
ั ้ นแห่งๆ” 2

การที่ผ้ ูปกครองชันสู
้ งได้ หนั มาใช้ เส้ นทางทางบกซึ่งมีความสะดวกสบายมากขึน้ จึง
ส่งผลให้ ราษฎรโดยทั่วไปหันมาใช้ เส้ นทางทางบกเพิ่มขึน้ จากที่เคยชินการใช้ เรื อในการเดินทาง
ดังที่ เกื ้อกูล ยืนยงอนันต์ ได้ ให้ เหตุผลเพิ่มเติมว่า การเชิญชวนให้ ราษฎรหันมาใช้ เส้ นทางถนนนัน้
เป็ นวิธีที่ดีมากทางหนึ่งกล่าวคือ ถนนโดยมากก็สร้ างขึ ้นเลียบตามคลองต่างๆ เช่น ถนนกรุงเกษม
เป็ นทางเลียบคลองผดุงกรุ งเกษม ถนนสุเมรุ และถนนมหาชัยเลียบคลองคูเมืองเดิม เมื่อเปิ ดใช้
นานเข้ าประชาชนก็ใช้ ตามความเคยชิ นไปเอง 3 อีกทัง้ ถนนที่สร้ างใหม่ ก็มี สภาพที่ดี น่าใช้ และ
สามารถใช้ ได้ ตลอดปี ไม่เป็ นโคลนในฤดูฝน ดังข่าวใน จดหมายเหตุสยามไสมย ได้ เห็นถึงความ
พร้ อมของถนนที่ก่อสร้ างตามแบบตะวันตก และโดยผู้ควบคุมการก่อสร้ างเป็ นชาวตะวันตกเอง
และถนนหนทางที่ดีย่อมเป็ นสิ่งที่ทาให้ คนในกรุ งเทพฯ มีพอจะมีความสุขกับการใช้ ถนนที่ใช้ ได้ ดี
สะอาดเรี ยบร้ อย ดังเสียงสะท้ อนผ่านข่าวจากหนังสือดังนี ้
“ในหลวงเสด็จเยี่ยมแขกเมือง”. จดหมายเหตุสยามไสมย (เล่ม 1 แผ่น 10 วันพุฒ เดือน 6 ขึ้น 3 ค่า ปี มะแม
เบญจศก 1245) : 73-74.
2
“แขกเมือง”. จดหมายเหตุสยามไสมย (เล่ม 1 แผ่น 11 วันพุฒ เดือน 7 ขึ้นค่า 1 ปี มะแม เบญจศก 1245) : 81.
3
เกื ้อกูล ยืนยงอนันต์; และคนอื่น ๆ. (2519). การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั . หน้ า 101.
1
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“ถ้ าจะทาถนนดีในกรุ งต้ องถมดินด้ วยหินก้ อนเลกๆ แลทรายให้ แน่นให้ สูง จึ่งถนนบก
จะเปนอันแห้ งได้ ตลอดปี ไม่ว่าน่าแล้ งน่าฝนก็ใช้ ได้ เหมือนกัน พระบาท สมเด็จพระเจ้ า
กรุงสยาม ได้ ทรงพระกรุณาโปรดสัง่ ให้ นายอาละบาซะเตอร์ จดั ถนนในกรุงให้ เรี ยบร้ อยให้
เปนอันใช้ ได้ สะดวก ก็เปนกาลังทาอยู่ตามรับสัง่ ” 1

3.3 กลิ่นเหม็นและความสกปรกจากความเจริญทางบก
3.3.1 เปิ ดพืน้ ที่ความสกปรกบนท้ องถนนและตรอกซอกซอยของกรุ งเทพฯ
เมื่อภาพลักษณ์ ของกรุ งเทพฯ ที่ถูกนาเสนอผ่านถนนสมัยใหม่ที่สะอาดและสถานที่
อันน่ารื่ นรมย์ตามแบบสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก ที่สร้ างขึ ้นเพื่อหวังจะแสดงตัวตนในสังคมโลก
ผ่านสายตาของชาวตะวันตกที่อยู่ในเมือง ชีช้ วนให้ เห็นว่า การเดินทางทางบกมีความสัม พันธ์
อย่างยิ่งกับความอยากมีความศิวิไลซ์ ทาให้ มีการปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิมจากก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 24 ให้ สวยงามขึน้ ในทศวรรษ 2410 เพื่อแก้ ไขส่วนที่คับแคบและไม่ตรง คดโค้ งไปมา เช่น การ
ปรับแก้ ถนนบารุงเมืองที่มีบ้านเรื อนประชาชนบางแห่งเหลื่อมล ้าออกมาที่ถนน เมื่อปรับปรุงให้ ตรง
และกว้ างขึ ้นเพื่อประโยชน์ คือ ให้ พระนครสวยงามแล้ วยังได้ มีการสร้ างอาคารตึกแถวก่ออิฐถือปูน
สองชันขึ
้ ้นใหม่ตลอดแนวถนน โดยถ่ายแบบมาจากตึกแถวของชาติตะวันตก 2 ความต้ องการเมือง
ให้ สวยงามตามแบบแปลนแบบตะวันตกนัน้ ถึงกับเมื่อมีการสร้ างตึกแล้ ว ยังอนุญาตให้ ราษฎรที่
เป็ น เจ้ าของที่ดิ น สามารถเป็ น เจ้ าของได้ โดยช าระค่ าสร้ างตึกให้ ห น่ วยงานของรั ฐ ให้ ค รบ โดย
กาหนดว่าไม่มีดอกเบีย้ ด้ วย ดังการขยายถนนและยกตึกแถวถนนบารุ งเมืองและถนนเฟื่ องนคร
พระราชทานเจ้ าของที่แต่เดิม
“จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ขยายถนนให้ กว้ างออกไปอีก 8 ศอก 9 ศอก... จะได้ เป
นทางรถม้ าราษฎร เดินไปมาได้ โดยสะดวก อนึ่งตึกโรงร้ านที่จาหน่ายสินค้ านัน้ ผู้เปนเจ้ าข
องต่างๆ กัน สร้ างทาขึ ้นไว้ แต่ก่อนๆ ก็สั ้นๆ ยาวๆ เล็กๆ ใหญ่ๆ ชารุดทรุดโทรมไปเปนอัน
มาก ไม่หมดจดงดงามสมควรแก่บ้านเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างขึ ้นใหม่
ให้ เรี ยบร้ อย แต่จะมิให้ ร้อนใจแก่เจ้ าของที่เจ้ าของตึก จะพระราชทานทุนเงินพระคลังข้ าง
ที่ ออกเปนค่ าสร้ างท าเปนการหลวง แต่ ถ้ า เจ้ า ของที่ ผ้ ูใดมี ท รั พ ย์ มี ก าลัง จะสร้ างท า

“ถนนต่างๆ ในกรุงเทพ”. จดหมายเหตุสยามไสมย (เล่ม 1 แผ่น 5 วันพุฒ เดือน อ้าย ขึ้น 3 ค่า ปี มะเมีย จัตวา
ศก 1244) : 40.
2
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2560). เศรษฐกิ จการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5. หน้ า 51-52.
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ตึกแถวได้ เองก็ให้ ทาให้ ตามปราถนา แต่กาหนดหลังคาให้ สงู เท่ากับด้ านน่า ให้ เหมือนกัน
กับแบบหลวงที่พระยาราชสงครามทาให้ ขึ ้นไว้ ถ้ าเจ้ าของที่เจ้ าของตึกผู้ใด ไม่มีทรัพย์ไม่มี
กาลังจะทาได้ ของหลวงจะทาขึ ้น แลจะเก็บเงินค่าเช่าเปนหลวง ไปจนกว่าจะครบเท่าทุน
ที่สร้ างทาขึ ้น”1

ความต้ องการถนนจึงดูเป็ นภาพลักษณ์ของเมืองที่เจริ ญ ดังที่ได้ สร้ างต่อเนื่องมาต้ อง
แต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 แล้ ว เมื่อความต้ องการถนนเพิ่มมากขึน้ และด้ วยเหตุผลบางประการทา
ให้ การตัดถนนต้ องตัดอ้ อมไปมาดังที่กระทรวงโยธาธิการได้ ขออนุญาตทาถนนเยาวราช โดยแทรก
ลงในระหว่างกลางกับถนนเจริ ญกรุงและถนนสามเพ็ง แม้ ว่าการตัดถนนจะช่วยทาให้ การค้ าขาย
เจริ ญในรูปแบบของเมืองบก แต่ก็เป็ นที่หวัน่ ใจของประชาชนในพืน้ ที่ว่าจะโดนไล่ที่ตดั ถนนหรื อไป
อย่างในกรณีของถนนเยาวราชนี ้ก็เช่นกัน ความกังวลของราษฎรในเรื่ องดังกล่าวทาให้ กรมโยธาธิ
การต้ องมีประกาศออกมาเพื่อแจ้ งแก่ประชาชนว่า
“การตัดถนนใหม่เช่นนี ้ มักมีคาเล่าลือว่าที่ข้างถนนจะต้ องเปนของหลวงบ้ าง หรื อบางที
เข้ าใจว่าชิงขายเสียก่อน ถึงจะได้ ราคาน้ อยไม่สมควรก็ยงั ดีกว่าที่จะต้ องสูญแปล่าคราว
ต้ องพระราชประสงค์บ้าง การเปนเช่นนี ้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศมาให้
ทราบทั่วกันว่าการตัดถนนสายนี ้ พระราชประสงค์จะทรงอุดหนุนให้ เป็ นการเจริ ญ แก่
บ้ านเมือง แลเปนประโยชน์แก่ชนทังหลายฝ่
้
ายเดียว ไม่ได้ ตดั ถนนเพราะจะต้ องพระราช
ประสงค์ที่สองข้ าง”2

แต่ถึงประกาศดังกล่าวยังได้ ชี ้แจงการตัดถนนในท่ามกลางพื ้นที่ที่มีประชาชนอยู่เนือง
แน่นว่า ได้ ให้ กรมโยธาธิการทาแผนที่โดยละเอียดว่าจะหลบเลี่ยงไม่ให้ โดนตึกและเรื อนที่มีราคา
มาก หรือจะมีตกึ ซึง่ ยื่นล ้าเข้ าไปในแนวถนนไม่เกิน 1 วาก็ทรงอนุญาต แต่การสร้ างถนนก็ยงั ยุ่งยาก
เพราะมีการร้ องเรี ยนของราษฎรที่เข้ าชื่อมาร้ องทุกข์ว่า ถนนสายนี ้เจ้ าพนักงานกะแผนที่ จะทาคด
ไปคดมาไม่เหมือนถนนที่ทามาแต่ก่อน แลที่คดนี ้โดยหลีกหนีตึกบ้ านเรื อนท่านผู้มีทรัพย์จึ่งมาถูกที่
ราษฎรที่ยากจน บางที่ก็ลาบากด้ วยที่ดินเป็ นของคนในบังคับของต่างชาติ ทาให้ ในที่สุดที่ประชุม
ประกาศยกตึกแถว ถนนบารุงเมือง แลถนนเฟื่ องนคร พระราชทานเจ้ าของที่. (ร.ศ.111, 21 กันยายน). ราช
กิ จจานุเบกษา. เล่มที่ 9. หน้ า 240-241.
2
ประกาศกรมโยธาธิการ. (ร.ศ.110, 30 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่มที่ 8. หน้ า410-411.
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เสนาบดีจึงได้ ข้อสรุปว่า หากจะให้ มีการตัดถนนคดไปมาตามแผนที่นนเพื
ั ้ ่อไม่ ให้ เดือดร้ อนจึงสรุป
ให้ กรมพระนครบาลจัดซื ้อตามราคากลางเพื่อความยุติธรรมทุกฝ่ าย1
อย่างไรก็ตามโครงข่ายถนนก่อนทศวรรษ 2440 ก็ตัดผ่านพื น้ ที่ชุม ชนหนาแน่นทัง้
ภายในกาแพงพระนครและรอบนอกนับสิบๆ สาย 2 โดยเฉพาะด้ านใต้ ของพระบรมมหาราชวังนอก
กาแพงเมืองในย่านสาเพ็ง ทาให้ การสัญจรและกิจกรรมบนถนนเกิดความโกลาหลอย่างยิ่ง ความ
แออัดบนท้ องถนนทาให้ มีเอกชนบางรายคิดตัดถนน เพื่อให้ ผ่านที่ของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็ น
การช่วยแบ่งเบาภาระบนท้ องถนนไปด้ วย การตัดถนนโดยเอกชนจึงเป็ น ที่ชื่นชอบของราชสานัก
เพราะทาให้ ไม่ต้องลงทุนเอง เช่น ในกรณี ที่เจ้ าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ครัง้ ยังเป็ นพระยาสีหราช
เดโชชัย เป็ นผู้ริเริ่ มกระทาการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อสร้ างถนน ช่วงตัง้ แต่ถนน
เจริ ญกรุงตรงบริ เวณปากตรอกโรงภาษี ไปออกถนนหัวลาโพง โดยไม่คิดเอาค่ าทาถนนและไม่คิด
เก็บค่าเดินทาง เพื่อถวายเป็ นถนนสาหรับแผ่นดิน เพื่อความเจริ ญของบ้ านเมือง 3 หรื อในกรณีที่มี
เอกชนได้ ตัดถนนและได้ กราบบังคมทูลเพื่อให้ ทรงรับถนนไว้ เป็ นของหลวง เพื่อจะได้ รับการซ่อม
แซมอยู่เสมอ และจะได้ มีการทาความสะอาดอยู่ตลอด เพราะถนนสาธารณะนัน้ หากปล่อยปละ
ละเลยเมื่อใดก็จะบังเกิดความสกปรกในไม่ช้า ดังเช่นถนนสุรวงษ์ ที่ตดั แยกจากถนนเจริญกรุงไปถึง
หัวลาโพงดังความว่า “บัดนีท้ รงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เจ้ าพนักงานรับถนนสองสายนี ้ ไว้ เป็ น
ถนนหลวงสาหรับพระนคร เพื่อเจ้ าพนักงานจะได้ จัดการรักษาและซ่อมแซมเหมือนถนนหลวงทัง้
ปวงต่อไป”4
การตัดถนนเข้ าไปในพืน้ ที่ชุมชนหลายสายนัน้ ณัฐวุฒิ ปรี ยวนิตย์ ได้ กล่าวไว้ ว่า เมื่อ
ตัดถนนที่ดินสองฟากถนนที่ตัดใหม่จานวนมาก แม้ ราชสานักจะแสดงเจตนารมณ์ เพื่อเป็ นการ
สาธารณะ แต่ก็ยังมี หน่วยงานของรัฐ คือพระคลังข้ างที่ได้ ดักซื อ้ ที่ดินตามแนวถนนไว้ เพื่อ สร้ าง
อาคาร เช่นตึกแถว ขนาบข้ างพืน้ ที่ริมถนนนัน้ สาหรับนาออกให้ คนเช่าในภายหลัง 5 ผลก็คือการ
พัฒนาเครื อข่ายของถนนและการสร้ างตึกแถวรูปแบบตะวันตกได้ ทาให้ กรุงเทพฯ ดูเรี ยบร้ อยดังใน
ภาพถนนอัษฎางค์ที่สร้ างขี ้นอย่างสวยงามพร้ อมตึกแถว 2 ฝั่งถนน

วุฒิชยั มูลศิลป์ . (2545). รายงานการประชุมเสนาบดีสภารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั .
หน้ า 200-208.
2
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2560). เศรษฐกิ จการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5. หน้ า 49.
3
รัฏฐฤทธิ์ จักรวรรดิโยธิน. (2554). ถนนพระยาพิพฒ
ั : เรื่องเล่าจากปลายซอย. หน้ า 8.
4
ประกาศพระราชทานนามถนน. (ร.ศ. 116, 12 มิถนุ ายน). ราชกิ จจานุเบกษา เล่มที่ 14. หน้ า 148.
5
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2560). เศรษฐกิ จการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5. หน้า 232.
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ภาพประกอบ 18 ภาพถนนอัษฎางค์ มองเห็นตึกแถวสองฝั่งเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ที่ ม า : Wright Arnold ; and Breadspear Oliver T. (1994). Twentieth Century
Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources. p. 240.
กล่าวได้ ว่าการสร้ างตึกแถวให้ เช่าได้ กลายเป็ นที่ต้องการด้ านเศรษฐกิจของชนชันสู
้ ง
จึงปรากฏว่ามีตึกให้ เช่าตามถนนสายหลักจานวนมาก เช่น บนถนนบารุงเมืองมีราษฎรเช่าตึกอยู่
ริมถนนมากถึง 239 ห้ องจากจานวนทังหมด
้
400 ห้ อง1
แต่ทว่าการสร้ างตึกแถวโดยตลอดกลายเป็ นปราการที่ปิดบังพื น้ ที่ด้านใน ส่งผลให้
พื ้นที่ถดั แนวถนนเข้ าไปเกิดเป็ นพื ้นที่ตรอกเล็กตรอกน้ อยมากมายเกือบร้ อยแห่ง แม้ บางตรอกจะมี
บ้ านเรื อนพียง 2 หลังคือใน ”ตรอกเจ้ าสัวจุ้ย”2 แต่บางตรอกก็แออัดมากอย่างเช่น ”ตรอกโรงสีไฟ
กรมไปรษณีย์แลโทรเลข. (2541). สารบาญชี ส่วนที่ 2 คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ.1245
เล่มที่ 2. หน้ า 136-161.
2
แหล่งเดิม. หน้ า 380.
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พระยาโชฎึกราชเศรษฐี มีจานวนบ้ านเรือนแออัดกว่า 188 หลังคาเรื อน1 หรือบางแห่งเป็ นตรอกที่มี
ทางแยกซับซ้ อนอย่างตรอกหลวงโกษา 2 จากการมีตรอกเล็กๆ ที่มีตึกแถวเป็ นแนวปิ ดบังตลอดทัง้
ถนน ทาให้ พืน้ ที่ภายในของตรอกกลายเป็ นพืน้ ที่ลบั หูลบั ตา ในที่สุดก็กลายเป็ นที่รวมของขยะสิ่ง
ปฏิกูล ซากสัตว์ตายเน่าเหม็น จนมีตรอกที่ได้ ชื่อว่า “ตรอกป่ าช้ าสุนกั ข์เน่า”3 บางแห่งเป็ นที่รกร้ าง
จึงมีประชาชนใช้ เป็ นที่ขบั ถ่ายอุจจาระ จึงได้ ชื่อว่า “ตรอกอาจม” 4 หรื อบางตรอกมีขนาดแคบมาก
เช่น “ตรอกขี ้หมา” ซึ่งได้ ที่มาจากความสกปรกของการดาเนินชีวิตประจาวันจากการเป็ นสถานที่
ลับตาจึงเป็ นที่สาหรับแอบถ่ายอุจจาระ ทิ ้งขยะมูลฝอยจนได้ ชื่อดังกล่าว5
ภายในตรอกซอกซอยต่างๆ นัน้ ล้ วนมีสภาพการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพที่
ปราศจากการควบคุม ทาทาให้ เกือบทัง้ ถนนกลายเป็ นตลาดสด เช่น ถนนตึกแถวพระยาไพบูลย์มี
ห้ องให้ เช่าจานวน 62 ห้ อง มีร้านขายเป็ ดไก่ จานวน 15 ร้ าน เช่น จีนเก้ กแซ่ลี ผูกปี ้ ขายเป็ ดไก่ จีน
หะแซ่หัน ขึน้ กงซุลฝรั่งเศส ขายเป็ ดไก่ มีร้านนขายปลาสด ปลาเค็ม สัตว์นา้ จานวน 24 ร้ าน เช่น
จีนเกาแซ่อึ ้งผูกปี ้ ขายปลาสด จีนหลายทะแซ่เหงผูกปี ้ ขายปลาเค็ม จีนกุยแซ่อี ผูกปี ้ ขายปูทะเล
นอกจากนัน้ ยังมีร้านขายผัก ขายสุรา และขายของจิปาถะอื่นๆ 6 กลายสภาพเป็ นตลาดสดที่พร้ อม
ส่งกลิ่นคาวจากอาหารสด กลิ่นจากของเน่าเสียและสิ่งปฏิกูลอื่นๆ เป็ นฆานทัศน์ของกลิ่นหม็นที่
ปะปนกันอย่างหลีกเลี่ยงได้ ยาก
ยิ่งไปกว่านัน้ สภาพภายในตรอกที่ซ่อนตัวอยู่หลังถนนใหญ่อย่างตรอกต้ นไทรไปจน
ตลอดวัดตึก ยังเป็ นแหล่งในการเลี ้ยงหมู เลี ้ยงเป็ ดไก่ อย่างเช่น จีนโปะแซ่หลงเช่าตึก เลี ้ยงหมูขาย
จีนแสงแซ่อือผูกปี เ้ ช่าโรงฝาแตะอยู่ เลี ้ยงเปดขาย นอกจากนัน้ ยังมีกระเทียมดอง ปลาสด ร้ านชา
สลับกับร้ านขายตุ๊กตา7 ทาให้ ตรอกแห่งนีก้ ลายเป็ นเหมือนกับห้ างสรรพสินค้ าและแหล่งผลิตปศุ
สัตว์ไปด้ วย เพื่อคอยต้ อนรับผู้คนอยู่ห ลังโครงข่ายถนนที่เจริ ญก้ าวหน้ าของกรุ งเทพฯ โดยทิง้ สิ่ง
ปฏิกลู ไว้ เบื ้องหลังตึกแถวที่เป็ นดัง่ ปราการตลอดแนวถนน

แหล่งเดิม. หน้ า 403-407.
แหล่งเดิม. หน้ า 417.
3
แหล่งเดิม. หน้ า 389.
4
แหล่งเดิม. หน้ า 454-455.
5
พิเชฐ ธิถา. (2560). การศึกษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของทีพ่ กั อาศัยชาวจี นโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์และ
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพือ่ การอนุรักษ์ . หน้ า 123.
6
กรมไปรษณีย์แลโทรเลข. (2541). เล่มเดิม. หน้ า 123-126.
7
แหล่งเดิม. หน้ า 364-366.
1
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ภาพประกอบ 19 ตรอกซอกซอยเล็กๆ ที่แออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
ที่ ม า : Wright Arnold ; and Breakspear Oliver T. (1994). Twentieth Century
Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources.
p. 242.
ความลีล้ ับของตรอกเล็กๆ ทาให้ แม้ แต่ศพคนตายก็ยังอาศัยพืน้ ที่ซอกหลืบภายใน
ตรอกซึ่งไร้ คนเห็นให้ กลายเป็ นสุสานตามยถากรรม หากไม่มีผ้ ูพบเห็นก็เน่าเหม็ นคล้ ายสิ่งปฏิกูล
หรือซากสัตว์ที่โชยกลิ่นตลอดเวลาอยู่แล้ ว เช่น ในกรณีของการพบศพของชาวจีนในตรอกศาลเจ้ า
อาม้ าเกงซึ่งภายหลังทราบว่าชื่อจีนอึง้ เป็ นคนไร้ ญาติ อาศัยอยู่กับเพื่อนชาวจีน ต่อมามีอาการไม่
สบายและเมื่อเพียบหนักจนในที่สดุ จนจีนเสียชีวิต เมื่อเสียชีวิตแล้ ว จีนฮวงซึ่งเป็ นเพื่อนที่พานักอยู่
ด้ วยกันได้ จดั การแบกศพจีนอึ ้งมาแอบทิ ้งหน้ าศาลเจ้ าอาม้ าเกงดังกล่าว หลังจากที่ถกู เจ้ าพนักงาน
จับได้ จึงมีการไต่สวนแต่ไม่พบการกระทาผิด ในที่สดุ จึงปล่อยจีนฮวงให้ พ้นผิดไป1
การนาศพไปทิ ้งยังแสดงให้ เห็นถึงความลี ้ลับและความสกปรกของตรอกซอกซอยที่มี
อยู่อย่างมาก โดยชาวกรุงเทพฯ ไม่สามารถรู้จกั ไปทุกตรอกได้ ยิ่งใครไม่เคยมา บางตรอกนันก็
้ เร้ น

1

ศ.114).

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.23/35 เรื่อง จี นอึ้งป่ วยตายจี นฮวงเอาศพทิ้งตรอกอาม้าเกง (10 -26 มีนาคม ร.

77
ลับมากเข้ าแล้ วมักจะออกไม่ถูก เข้ าแล้ วต้ องวกซ้ ายเวียนขวากันหลายรอบ บางตรอกเข้ าไปแล้ ว
พลอยเป็ นทางตันออกไม่ได้ ต้องหาทางย้ อนกลับทางเดิม1

ภาพประกอบ 20 สภาพบ้ านเรือนในกรุงเทพฯ เผยให้ เห็นใต้ ถนุ แหล่งรวมความสกปรกของเมือง
ที่ ม า : Wright Arnold ; and Breakspear Oliver T. (1994). Twentieth Century
Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources. p.
205.
สภาพของตรอกที่แออัดดังที่กล่าวมา เผยให้ เห็นถึงความแออัดของถนนภายในตรอก
ที่มีหลังคาบ้ านชนกันเป็ นที่รวมของผู้คนมากมายพร้ อมทังสั
้ ตว์เลี ้ยง เช่น สุนขั ได้ ก่อให้ เกิดสภาพที่
สกปรกรกรุงรัง สภาพของใต้ ถุนเป็ นที่รวมของความสกปรกและมักจะเป็ นพื ้นที่หาเศษสตางค์ของ
เด็กจรจัดและขอทานเสมอ 2 จะเป็ นด้ วยเหตุที่เมื่ อใครทาสตางค์ ตกและหลุดไปสู่ใต้ ถุน ก็จะไม่
สนใจตามเก็บ ด้ วยสภาพของใต้ ถุนนัน้ สกปรกและเหม็นเกินกว่าที่จะเอือ้ มมือหรื อร่างกายเข้ าไป
รวมถึงความไม่เป็ นมงคลที่ต้องรอดใต้ ถุนตามนิยมแบบจารี ต ทาให้ ชื่อเสียงความสกปรกรกรุ งรัง
ส พลายน้ อย. (2555). เล่าเรื่องบางกอก ฉบับสมบูรณ์. หน้ า 275.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.6.2/932. เรื่อง ผูร้ ้ายหลอกลวงหรื อขู่กรรโชก (10 มกราคม ร.ศ.121 – 10
สิงหาคม ร.ศ.126).
1
2

78
ของกรุ ง เทพฯ กลายเป็ น เสี ย งวิจ ารณ์ จ ากชาวตะวัน ตกที่ ได้ เดิ น ทางมาถึง กรุ งเทพฯ ช่ วงก่ อ น
ทศวรรษที่ 2440
นอกจากนี ก้ ลิ่ น เหม็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการที่ บ รรดาตึ ก แถวต่ า งๆ ที่ มี รูป แบบ
ทันสมัยนี ้ไม่มีห้องส้ วมหรือเว็จอยู่ภายในตึกแถวนัน้ การกาจัดสิ่งปฏิกูลจึงเป็ นหน้ าที่ของคนรับจ้ าง
เททิ ้งผ่านถังสาหรับขับถ่ายตามรูปแบบที่มีการจัดการอยู่แล้ วที่สิงคโปร์ ซึง่ ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2430
สิงคโปร์ เองได้ ส่งเสริมให้ มีการสร้ างส้ วมสาธารณะจานวนมากทัว่ ทังเมื
้ อง รวมทังห้
้ ามไม่ให้ นาเอา
สิ่งปฏิกูลไปรดในแปลงผักใกล้ ถนนในปลายทศวรรษ 2430 ด้ วย1 แต่ก่อนการจัดการในลักษณะนี ้
จะเกิดขึ ้นในกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2440 ที่มีบริษัทจัดการความสะอาดเกิดขึ ้นมา กลิ่นอุจจาระจาก
ถังซึ่งวางไว้ หน้ าบ้ าน โดยเฉพาะตึกแถวริ มถนนนัน้ ย่อมส่งผลถึงสภาพฆานทัศน์ ที่ตลบอบอวล
ผสมกับการขับถ่ายที่ไม่เป็ นที่เป็ นทาง ความขาดระเบียบวินยั ความไม่พร้ อมของระบบศุขาภิบาลที่
กาลังก่อร่างสร้ างตัวรอการจัดการในทศวรรษต่อไป
3.3.2 ฆานทัศน์ แห่ งความเหม็น และความสกปรกถ่ ายทอดผ่ านมุมมอง
ชาวตะวันตก
บันทึกของ เฮนรี นอร์ แมน (Henry Norman)2 เมื่อได้ กล่าวถึงสภาพของถนนสายหนึ่ง
นอกกาแพงเมือง ว่ามีสภาพที่ไม่น่าดู มีตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้ วยร้ านค้ าในสภาพที่น่าหดหู่และ
กลิ่นเหม็นจากกองขยะ 3 บันทึกนีเ้ ป็ นการบันทึกสภาพของฆานทัศน์ จากกลิ่นเหม็นที่มาพร้ อมกับ
ความก้ าวหน้ าของเมือง ทัง้ ยังได้ กล่าวถึงทัศนียภาพของเมืองที่เต็มไปด้ วยปล่องไฟจากบรรดา
โรงสี โรงเลื่อย อู่ต่อเรื อ และโกดังสินค้ ามากมายริมฝั่งแม่น ้า 4 ซึ่งเป็ นภาพของเมืองที่ขมุกขมัวด้ วย
ควันของปล่องโรงสีจานวนมาก
เหตุก ารณ์ ส าคัญ อย่ างหนึ่ ง ที่ ชีใ้ ห้ เห็ น สภาพของเมื อ ง ว่ามี สิ่ งก่ อสร้ างอย่างโรงสี
จานวนมากในเมืองจนทาให้ พื ้นที่ซบั ซ้ อนประดุจเป็ นสมรภูมิ คือเหตุการณ์ปราบอังยี
้ ่ใน พ.ศ. 2432
คือเมื่อพวกอังยี
้ ่ยึดเอาถนนเจริญกรุงตังแต่
้ บางรักลงไปจนถึงบางคอแหลม โดยใช้ หลังโรงสีห้างวิน
เซอร์ หรื อที่เรี ยกว่าโรงสี่ปล่องเหลี่ยมเป็ นสนามรบ พวกเจ้ าของโรงสีที่มีทัง้ ฝรั่งและจีน ตลอดจน
Yeoh Brenda S.A. (2003). Contesting Space in colonial Singapore: Power Relations and the Urban
Built Environment. p.195-196.
2
เฮนรี นอร์ แมน (Henry Norman) นักเขียนและนักเดินทางชาวอังกฤษ เคยเดินทางมาเยือนสยามและได้ เขียนไว้
ในหนังสือ The Far East Travels and studies in the British, French, Spanish and Portuguese Colonies Siberia,
China, Japan, Korea, Siam and Malaya ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438)
3
ชรัตน์ สิงหเดชากุล; และคนอื่นๆ. (2541). รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 4. หน้ า
169.
4
แหล่งเดิม. หน้ า 166.
1
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ราษฎรและเจ้ าหน้ าที่ไม่สามารถเข้ าถึงพืน้ ที่นนั ้ ได้ ทาให้ เป็ นที่หวาดกลัวของเจ้ าของโรงสี ที่เป็ น
โรงสีของฝรั่งก็ไล่คนจีนออก พร้ อมกับพาพวกพ้ องฝรั่งถืออาวุธคอยคุ้มกันโรงสีของตัว ที่เป็ นโรงสี
ของจีนก็ได้ แต่ปิดเอาไว้ 1 ภาพเหตุการณ์ดงั กล่าวแสดงถึงโรงสีและคนงานโรงสีจานวนมากในย่าน
บางรั ก ต่ อ เนื่ อ งไปทางบางคอแหลม ซึ่ ง เป็ นย่ า นที่ อ ยู่ ข องชาวจี น และชาวตะวัน ตก ท าให้
จินตนาการให้ เห็นถึงจานวนโรงสีจานวนมากที่พร้ อมใจกันปล่อยควันดาปกคลุมพืน้ ที่กรุ งเทพฯ
อย่างกว้ างขวางในเวลานัน้

ภาพประกอบ 21 ภาพกรุงเทพฯ ที่ถกู ปกคลุมด้ วยควันจากปล่องไฟก่อนทศวรรษที่ 2450
ที่ ม า : Wright Arnold ; แ ล ะ Breakspear Oliver T. (1994). Twentieth Century
Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources. p.238.
ความหนาแน่นของโรงสีดังกล่าวนัน้ อาจสังเกตุได้ จากข้ อมูลอย่างหนึ่งคือการมี
นายช่างตะวันตกได้ เดินทางมาแสวงโชครับจ้ างซ่อมเครื่ องจักรถึงเมืองที่แสนไกลจากยุโรปอย่างใน
กรุงเทพฯ โดยมีการลงประกาศในหน้ าหนังสือพิมพ์เพื่อหาลูกค้ าที่ต้องการซ่อมเครื่องจักรกลต่างๆ 2
จึงไม่แปลกใจที่กรุงเทพฯ จะคละคลุ้งไปด้ วยควันจากเครื่ องจักรจากตะวันตกจานวนมาก อันเป็ น
ผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสยามในโลกยุคอาณานิคม จนควันดังกล่าวได้ ปกคลุม
ท้ องฟ้าเหนือเมืองกรุงเทพฯ อันเป็ นฆานทัศน์ที่แสดงความไม่เป็ นศิวิไลซ์ แม้ ว่าจะเกิดจากความ
เจริญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่ก็ตาม
ดารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2501). นิทานโบราณคดี. พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงาน
ฌาปนกิจศพ คุณหญิงกสิการบัญชา (ทรัพย์ บุราวาศ) คุณแม่สงั เวียน เหราบัตย์ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาศ. พระ
นคร: กฤษณปกรณ์. หน้ า 189-190.
2
“นายช่างต่างๆ”. หนังสือจดหมายเหตุฯบางกอกรี คอร์ เดอร์ เล่ม 1 ใบที่ 15. วันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1865.
หน้ า 134.
1
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สภาพของเมืองจากปั ญหาเรื่ องกลิ่นเหม็นความสกปรกและความไร้ ระเบียบนัน้
ในมุม มองชาวตะวันตกอย่างคาร์ ล บ็อค (Carl Bock) นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์ เวย์ ที่ได้ เดิน
ทางเข้ ามา ในกรุ งเทพฯ ช่วงทศวรรษ 2420 ก็ได้ บรรยายถึงกลิ่นหรื อฆานทัศน์ของกรุงเทพฯ ว่ ามี
กลิ่ นเหม็ นมากโดยเฉพาะฤดูร้อน ทัง้ ยังตัง้ ข้ อสังเกตว่า ทัง้ ชาวยุโรปหรื อชาวสยามที่ มี ฐ านะดี
มักจะตังบ้
้ านเรือนอยู่ริมน ้าเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นไม่ชวนดมที่อบอวลภายในตัวเมือง 1 และให้ เหตุผลว่า
เป็ นเพราะชาวเมืองยังใช้ การสัญจรทางนา้ เป็ นหลัก จึงต้ องตัง้ เรื อนอยู่ริม นา้ ด้ วย2 บ็อคระบุว่าถ้ า
หากเดินไปบนถนนเจริ ญ กรุ ง ตัง้ แต่ถนนตกริ มฝั่ งแม่นา้ จนถึงพระบรมมหาราชวังนัน้ จะพบว่ามี
ความสกปรกอยู่ตลอดทาง แม้ ว่าบางช่วงจะแห้ งหรือบางช่วงจะเปี ยกแฉะจากน ้าท่วมขัง3
จากข้ อ สัง เกตของบ็ อ คที่ ไ ด้ ต ระเวนในกรุ ง เทพฯ เขาได้ ก ล่า วถึ ง ความสับ สน
วุ่นวายและไร้ ระเบียบของพืน้ ที่ในย่านตัวเมืองที่มีความหนาแน่นว่า กลิ่นเหม็น เกิดจากความไร้
ระเบียบของเหล่าบรรดาร้ านค้ าที่ตงั ้ ปะปนกัน เช่น ร้ านอาหารซึ่งขนาบข้ างกับเล้ าเป็ ดขณะที่ลูก
เป็ ดกาลังคุ้ยเขี่ยเศษขยะมูลฝอย4 นอกจากนันหลั
้ กฐานร่วมสมัยยังพบว่ามีการตังบ้
้ านเรือนปะปน
กัน ทังพื
้ ้นที่การค้ า ที่อยู่อาศัย หรือการเลี ้ยงปศุสตั ว์ เช่น สุกร อีกด้ วย5
อย่างไรก็ตามกลิ่นเหม็นจากศพคือปั ญหาที่หลีกเลี่ยงได้ ยาก เพราะมักจะมีการ
ประกอบพิธีศพกลางแจ้ ง ซึ่งหลังจากนันศพจะถู
้
กวางไว้ ให้ เป็ นอาหารของเหล่านกแร้ ง สร้ างความ
น่าสะอิดสะเอียน 6 ดังนัน้ แม้ ว่าในช่วงเวลาที่ไม่มีการระบาดของอหิวาต์ก็ตาม ปั ญหากลิ่นเหม็น
จากซากศพดังกล่าวก็ยงั เกิดขึ ้นจากวิธีปลงศพด้ วยวิธีดงเดิ
ั ้ มเนื่องจากขาดการสาธารณสุขที่ดี ส่วน
การเผาศพซึง่ จะเป็ นวิธีกาจัดกลิ่นและปั ญหา จากศพได้ ดีก็ยังจัดการได้ ไม่รวดเร็วพอ ต่อมาในช่วง
เวลาที่เกิดอหิวาต์ระบาด จานวนศพก็ยิ่งทวีจานวนมากยิ่งขึ ้นอันยิ่งส่งผลให้ ทงเมื
ั ้ องมีแต่กลิ่นเหม็น
คลุ้งไปทัว่ 7

คาร์ ล บ็อค. (2543). ท้องถิ่ นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง. แปลโดย เสฐี ยร พันธรังษี และ อัมพร ทีขะระ.
หน้ า 5. และจากต้ นฉบ้ บภาษาอังกฤษว่า “the European and wealthier native residents to avoid the not too savoury
smells of the interior of the city” จาก Carl Bock. (2007). Temples and Elephants : The Narrative of a Journey of
Exploration Through Upper Siam and Lao. p.6.
2
แหล่งเดิม. หน้ า 7.
3
แหล่งเดิม. หน้ า 41.
4
แหล่งเดิม. หน้ า 38.
5
กรมไปรษณีย์แลโทรเลข. (2541). เล่มเดิม. หน้ า 80.
6
คาร์ ล บ็อค. (2543). เล่มเดิม. หน้ า 52-53.
7
คาร์ ล บ็อค. (2543). เล่มเดิม. หน้ า 54.
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นอกจากนันคาร์
้ ล บ็อค ยังได้ ถ่ายทอดความเป็ นไปของสภาพภายในคุก โดยทา
ให้ เห็นความความน่าสะพรึงกลัวในมุมมองของชาวต่างชาติถึงกลิ่นอันน่าขนพองเมื่อได้ สดู ดมเข้ า
ไป ภาพความสกปรกอันน่ากลัวและน่าขยะแขยงด้ วยกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลซึ่งไม่มีการทาความ
สะอาดเลยนัน้ เป็ นสิ่งสุดที่จะทนได้ 1 แต่สถานที่อันส่งกลิ่นเหม็ นได้ ตลอดเวลา คือเมรุ เผาศพซึ่ง
ปรากฏว่าเต็มไปด้ วยแร้ ง กา สุนขั จากวัดสระเกศภายนอกกาแพงเมือง ซึ่งขณะนันก
้ าลังมีการนา
ศพของนักโทษมาทาพิธีในลาน เป็ นที่น่าสยดสยองสาหรับผู้พบเห็นจากการจัดการศพด้ วยการวาง
ศพบนพืน้ ดินและผ่าศพเพื่อให้ สตั ว์ทัง้ หลายเข้ ามากินเป็ นอาหารท่ามกลางสายตาชาวตะวันตก
เช่น คาร์ ล บ็อค อีกทัง้ ในบริ เวณลานวัดด้ านหนึ่งยังมีพืน้ ที่วางศพและโครงกระดูกพร้ อมกลิ่นอัน
เน่าเหม็นและแมลงวันฝูงใหญ่ ที่กาลังตอมศพ อันเป็ นภาพที่สร้ างความสยดสยองอย่างยิ่งให้ แก่
บ็อค2
สิ่งเหล่านีค้ ือสภาพของพืน้ ที่กรุ งเทพฯ ที่ม องเห็นและได้ กลิ่นจากการเผาที่จ ะ
เหม็นตลบอบอวลไปทั่ว แม้ จะเป็ นข้ อมูลที่สายตาของชาวต่างชาติ เพียงคนหนึ่งแต่ก็น่าจะทาให้
มัน่ ใจว่า เมืองอย่างกรุงเทพฯ นัน้ ไม่ใช่เมืองที่สะอาดสอ้ านเหมาะกับสุขภาพนัก อีกทังในระหว่
้
าง
นันเองได้
้
เกิดอหิวาตกโรคระบาดขึ ้นในกรุงเทพฯ ส่งผลให้ มีคนเสียชีวิตจานวนมาก ด้ วยข้ อจากัดใน
เรื่องระบบสาธารณสุข ทาให้ เมื่อมีคนตาย ศพก็จะถูกหามไปที่วดั สระเกศ ซึง่ ก็มีศพจานวนมากจน
เกิดสภาพศพกองทับถมกัน แม้ จะใช้ ปนู ขาวกลบจนทัว่ แล้ วแต่ยงั ก่อให้ เกิดความเหม็นขึ ้นไปทัว่ ทัง้
เมือง3
สาหรับชาวตะวันตกที่เข้ ามาในกรุ งเทพฯ แล้ วการเห็นและได้ กลิ่นเหล่านัน้ ย่อม
เป็ นเรื่ องที่ไม่ต้องแปลกใจแต่อย่างใด เพราะหากได้ เดินไปถึงวัดสระเกศหรือในบริเวณใกล้ เคียงใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงฆานทัศน์ของกลิ่นเหม็นจากศพได้ ดังจะเห็นได้ จากรายงาน
ของสัป เหร่ อ วัด สระเกศใน พ.ศ. 2435 ได้ ก ล่า วว่ า มี ศ พรอการเผาถึ ง กว่า 40 ศพ ซึ่ง มากมาย
จนกระทัง่ ไม่มีพื ้นที่ให้ เผา4
นอกจากนีส้ ภาพความสกปรกของกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2430 ที่สื่อผ่านสายตา
ชาวตะวัน ตกยัง ได้ ป รากฏอยู่ในหน้ า หนังสื อ พิ ม พ์ ข องฝรั่ง เศสดัง จะเห็ น ได้ จ ากบทความจาก
หนัง สื อพิ ม พ์ L`lllustre` Soleil du Dimanche ฉบับ วัน ที่ 6 สิง หาคม ค.ศ.1893 (พ.ศ.2436) ว่า
แหล่งเดิม. หน้ า 44-45
แหล่งเดิม. หน้ า 57-59
3
แหล่งเดิม. หน้ า 60.
4
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.1.1/55. เรื่อง คอเรศปอนเดนซ์ นายจัน ผูเ้ ฝ้าป่ าช้าวัดสะเกตทาเรื่องราวยื่นว่า
บัดนีศ้ พนักโทษ ราษฎรนามา ทิ้งทีป่ ่ าช้ามากขึ้น หามีพืน้ ทีเ่ ผาศพไม่ (23 สิงหาคม - 11 ธันวาคม ร.ศ.116).
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ชาวสยามมุ่งมัน่ ที่จะแสดงตนเป็ นชาติที่ศิวิไลซ์ แต่กรุงเทพฯ เวนิสแห่งตะวันออกไกล เป็ นได้ แค่เว
นิสอันประหลาดเนื่องจากสิ่งปลูกสร้ างทาด้ วยไม้ และอิฐซึ่งต่างจากเสาหินแห่งเวนิส เรื อแจวยาว
ปลายแหลมแบบเวนิสก็กลายเป็ นเพียงเรื อแจวท้ องแบนที่ไม่สะอาด ขณะที่คลองของเวนิสมีแ นว
คลื่นสีม่วง แต่ของกรุงเทพฯ คือท่อระบายน ้า ส่วนถนนและรถรางเก่าๆ ที่วิ่งควบคู่กนั ไปนัน้ มีถนน
เล็กๆ และคลองสกปรกคั่นอยู่เป็ นระยะ 1 สภาพความซอมซ่อต่างๆ เหล่านีข้ องกรุ งเทพฯ ได้ ถูก
บันทึกในหนังสือพิมพ์เดียวกัน ฉบับวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ.1893 (พ.ศ.2436) ว่าสภาพของเมืองจะ
เห็นถึงที่อยู่อาศัยซอมซ่อ สกปรกและขาดการดูแลเรี ยงรายไปตามทางถนนที่มีรถรางซึ่งลากด้ วย
ม้ าแคระอันล้ วนแต่น่าสะดุดตาอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเปรี ยบเทียบกับบ้ านเรื อนตามแบบชาวยุโรปที่
สะอาดศิวิไลซ์ ซึ่งมี เพียงส่วนน้ อย เมื่ อมองในภาพรวมแล้ วจะพบว่า กรุ ง เทพฯ นัน้ เป็ นเมื องที่
ทุรกันดาร ยากจน บ้ านเรือนซอมซ่อ กระท่อมมุงจาก เต็มไปด้ วยพลเมืองสกปรก แต่งตัวมอซอ แม้
จะมีบางย่านที่มีความสะอาดคล้ ายย่านคนมีฐานะในยุโรปแทรกอยู่บ้าง2
ในขณะที่ มุม มองจากคติ จ ากทฤษฎี อ ายพิ ศ ม์ ที่ ช าวตะวัน ตกได้ บัน ทึ ก ไว้ ใ น
ช่วงเวลาที่ได้ มีโอกาสมาเยือนกรุ งเทพฯ ดังเช่น นักการทูตทางหนึ่งของสเปนที่ได้ เดินทางมาเมื่อ
ทศวรรษ 2420 ได้ กล่าวถึงกลิ่นที่ได้ สมั ผัสว่า
“อุณหภูมิ 50 องศากลางแจ้ งทาให้ อินทรี วตั ถุเน่าเปื่ อยเร็วมาก เราจาต้ องมีสขุ ภาพ
แข็งแรง เพื่อจะได้ ทนอันตรายจากการสูดดมอากาศเหม็นเข้ าไปในปอดเป็ นเวลานาน สิ่ง
ที่ไม่ มีใครทนได้ ไม่ว่าจะแข็งแรงแค่ ไหน คื อ สภาพอากาศที่ท าให้ ห งุด หงิด ในเวลาที่
อากาศร้ อนจัด ผู้ที่ ไม่ ป่ วยเป็ น ไข้ จับ สั่น ซึ่งเป็ น โรคที่ ท าให้ ร่า ยกายรู้ สึก หนาวๆ ร้ อนๆ
สลับกันจะไม่อยากทาอะไรเลย ในอินโดจีน เราทางานอะไรไม่ได้ ไม่เหมือนกับในยุโรป”3

สภาพของฆานทัศน์จากนาสิกผัสสะของชาวต่างชาติดังกล่าวเหล่านี ้จึงย่อมเป็ น
เสียงสะท้ อนที่สาคัญถึงสภาพของกลิ่นที่ได้ บรรยายให้ เห็นและแทบจะได้ กลิ่นของความสกปรกทัว่
ทัง้ เมือง ทัง้ ยังพบว่าชาวสยามมักจะไม่สนใจในการจัดการความสกปรก โดยเห็นว่าเป็ นเวรเป็ น
กรรม เมื่อได้ พบเจอหรื อสัมผัสกับสิ่งนันก็
้ เพียงแต่หลีกหนีจากที่ต่าเหล่านัน้ จึงยังไม่มีวิธีคิดถึงการ
จัดการให้ เกิดความสะอาดและเป็ นระเบียบเรียบร้ อย คล้ ายกันกับเสียงสะท้ อนจากชาวต่างชาติอีก
ชุมพล รักงาม ; และ สุธี เทียนคา. (2555). สยามประเทศ : ในมุมมองของฝรั่งเศส. หน้ า 127-128.
แหล่งเดิม, 211.
3
สถาพร ทิพยศักดิ์. (2559). สเปญยลสยาม = Una Misiondiplomatica En La Indo-China. หน้ า 16.
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ท่านหนึ่งผ่านหนังสือพิมพ์ Bangkok Recorder มาตัง้ แต่ช่วงทศวรรษ 2410 แล้ วว่า ชาวสยามนัน้
แม้ วา่ จะอาบน ้าทาความสะอาดร่างกายอยู่เสมอเป็ นปกติทกุ วัน แต่หาได้ ทาความสะอาดบ้ านเรือน
แม้ แต่ที่นอนหมอนมุ้งยังโสโครก โดยเฉพาะใต้ ถนุ บ้ านยิ่งเป็ นสิ่งรวมความสกปรกอย่างยิ่ง ดังความ
ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Recorder ดังนี ้
“แต่เราเหนว่าฝูงราษฎรทังปวงเกี
้
ยจคร้ านนัก ไม่อยากทาให้ ที่บ้านของตัวสะอาด เขาชอบ
อาบน า้ ทุ ก วั น ให้ ตั ว สะอาดก็ จ ริ ง ถ้ าไม่ อ าบน า้ ทนไม่ ไ ด้ แต่ เ ขาอาจทนโสโครก
ในบ้ านในที่นอนในที่ม้ ุงหมอนในใต้ ถุนหนักนักเหลือที่จะเปรี ยบเทียบ เขาทนได้ ว่าชั่ง
มันเปนไร”1

พื ้นฐานของการไม่สนใจการแก้ ปัญหาด้ วยคาว่า ชัง่ มัน ทาให้ มีผลตามมาถึงพื ้นที่
ที่สกปรก มีกลิ่นเหม็นอยู่เสมอ ดังจะเห็นว่าบริ เวณวัดสระเกศมักจะมีกลิ่นเหม็นจากศพอยู่เนืองๆ
ราษฎรจึงไม่นิยมอยู่ในพืน้ ที่นัน้ เปลี่ยวมากกว่าพืน้ ที่อื่นๆ ดังในพระราชหัตถเลขาถึงกรมหลวง
นเรศวรฤทธิ์ว่า ถนนจักรพรรดิพงษ์ ทงสายย่
ั้
านก็ยาวอยู่ น่าจะมีโรงพักพลตระเวนสักแห่งหนึ่งพอให้
ต่อกับถนนตลาด แต่ที่วดั สระเกศนัน้ เห็นจะเปลี่ยวมากกว่าที่อื่น เพราะข้ างหนึ่งเป็ นวัด ซึ่งเป็ นที่
ซ่องสุมโจรผู้ร้ายหลบหนีได้ ง่าย2
อย่างไรก็ตามความเจริ ญในรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยส่วนหนึ่งของถนน คือ การ
เดินรถรางซึ่งได้ เริ่ มขึ ้นในช่วงต้ นทศวรรษ 2430 ในเส้ นทางพระบรมมหาราชวังถึงปลายทางที่บาง
คอแหลม รถรางในครัง้ นีใ้ ช้ พลังขับเคลื่อนด้ วยการเทียมม้ า ซึ่งรถรางคันหนึ่งนันจะใช้
้
ม้าลากถึง 4
ตัวด้ วยกัน และจะต้ องผลัดเปลี่ยนให้ ม้าพักผ่อนกินหญ้ าระหว่างทางเป็ นระยะตลอดทางจนถึง
บางคอแหลม3

“การจัดแจงในกรุงเทพเพื่อจะแก่โรคลงราก”. หนังสือจุดหมายเหตุฯบางกอกรี คอร์ เดอร์ เล่ม 2 ใบที่ 12. วันที่ 11
เดือนสิงหาคม ค.ศ.1866. หน้ า 134-135.
2
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , พระบาทสมเด็จพระ. (2509). ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีท่ รงบริ หารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 2 ระหว่างพุทธศักราช 2434 ถึง พุทธศักราช 2453. หน้ า 166.
3
เทพชู ทับทอง. (2545). อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจา. หน้ า 295.
1
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ภาพประกอบ 22 ภาพรถรางเทียมม้ าก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ พลังงานไฟฟ้า
ที่มา : เทพชู ทับทอง. (2545). อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจา หน้ า 243.

ต่ อ มาหลั ง จากการเปิ ดเดิ น รถรางครั ง้ แรกที่ ใ ช้ ม้ าลากได้ ไม่ น านก็ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปใช้ พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนในทศวรรษ 2430 การเดินรถรางด้ วยระบบไฟฟ้านี ้
นับ เป็ น ของใหม่ แ ม้ ในประเทศยุ โรปบางประเทศยัง ไม่ มี ใช้ เลย 1 ในสัญ ญาที่ ร าชส านั ก ได้ ใ ห้
สัม ปทานแก่บ ริ ษั ทรถรางตัง้ แต่ฉ บับ แรกได้ ให้ ความสาคัญ ของกิจ การรถรางมาก กล่าวคือ ใน
สัญ ญาระบุว่า ถ้ าผู้รับสัญ ญาปรารถนาจะซื อ้ ที่แห่งใดที่มีกาหนดในแบบแผนที่ต่อท้ ายหนังสือ
สัญญา ก็ให้ เขียนหนังสือแจ้ งถึงเจ้ าของที่นนั ้ ถึงเนื ้อที่ที่ต้องการ พร้ อมทังระบุ
้ ราคาที่จะซื ้อไปด้ วย
หากเจ้ าของที่ตอบรับหรื อไม่ตอบรับก็ตามในกาหนดเวลา 40 วันก็ถือว่าเจ้ าของที่ยอมขายที่นัน้
1

แหล่งเดิม. หน้ า 297.
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ตามราคาที่แจ้ งไปแล้ ว ยกเว้ นหากเป็ นตึกซึง่ นอกจากจะไม่สามารถซื ้อได้ แล้ วเส้ นทางของรถรางยัง
ต้ องระวังมิให้ เป็ นอันตรายแก่ตึกด้ วย และแม้ จะเป็ นรถที่มีขนาดใหญ่บรรทุกคนได้ มากก็ตาม แต่
เมื่อเป็ นของที่แสดงถึงความทันสมัยของการเดินทางทางบก จึงให้ เสียภาษีไม่มากนัก1
เมื่อเปิ ดการเดินรถรางแล้ ว จึงได้ รับความนิยมตังแต่
้ ผ้ ปู กครองระดับสูงลงมา ดัง
จะเห็นได้ จากการเสด็จพระราชดาเนินโดยสารรถรางไฟฟ้าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว กล่าวคือเมื่อได้ เสร็ จสิ ้นภารกิจประจาวันแล้ ว พระองค์มักจะเสด็จโดยรถรางไปจนสุด
ทางแล้ วเสด็จกลับพระบรมมหาราชวังอยู่บ่อยครัง้ 2 ความเจริ ญของบ้ านเมืองจากสิ่งใหม่ทงรถม้
ั้ า
รถราง จนถึงรถรางที่ปรับเปลี่ยนจากใช้ แรงงานม้ ามาเป็ นพลังงานไฟฟ้า ได้ ก่อให้ เกิดฆานทัศน์อีก
แบบหนึ่ง ทังกลิ
้ ่นเหม็นจากการมูลม้ า ความมักง่ายจากการทิ ้งม้ าที่ป่วยให้ เดินโซเซตามยถากรรม
การแอบทิง้ ซากม้ าในที่ลบั ตา และมลภาวะจากโรงไฟฟ้าเนื่องจากเมื่อรถรางได้ ปรับเปลี่ยนมาใช้
ไฟฟ้าจึงได้ มีการขออนุญ าตสร้ างโรงไฟฟ้าขึน้ โดยที่ทางกระทรวงนครบาลได้ เน้ นยา้ ต่อผู้จัดการ
รถรางว่า จะต้ องระวังไม่ให้ ฝ่ ุนละอองจากเครื่ องจักรในการผลิดไฟฟ้า ไปเปรอะเปื อ้ นสร้ างความ
สกปรกในพื ้นที่ต่างๆ นายเอเวชเตนโฮลซ์ ผู้จดั การรถราง ได้ ตอบกลับมาว่าจะระมัดระวัง และหาก
เป็ นการสร้ างมลภาวะทัง้ ความสกปรกหรื อเสียงดังที่ทาให้ คนหรื อม้ าตื่นตกใจแล้ ว จะยินดีให้ รือ้
เครื่องจักรผลิตไฟฟ้านันก็
้ ตาม3
3.4 สภาพของกลิ่นเหม็น ความสกปรกที่ท้าทายพืน้ ที่ศักดิ์สิทธิ์แบบจารี ต ในช่ วงทศวรรษ
2410 ถึง ทศวรรษ 2430
พระบรมมหาราชวังเป็ นพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์และสูงส่ง จึงต้ องประกอบไปด้ วยความสะอาดและ
มีระเบียบสวยงาม พระราชฐานและสถานที่สาคัญภายใน เช่น พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนดา
ราม นอกจากจะสะอาดแล้ ว ยังอบอวลด้ วยความหอมจากเครื่ องหอม ดอกไม้ สาหรับการบูชาด้ วย
แต่พื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์แบบจารี ตนี ้ ยังคงมีความสกปรกและกลิ่นเหม็นเกิดขึ ้น แม้ ว่าจะได้ เคยกวดขันกัน
มาดังเช่นในช่วงต้ นทศวรรษ 2410 โดยได้ มีประกาศของราชสานักให้ กวดขันข้ าราชการที่มีห้องพัก

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.21/2. เรื่อง สาเนาหนังสือสัญญาแตรมเว 7 สาย (5 พฤษภาคม ร.ศ.106 – 29
มกราคม ร.ศ.120).
2
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2525). จดหมายเหตุพระราชกิ จรายวันในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จุลศักราช 1257-1260 (ร.ศ.114-117). หน้ า 6.
3
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.21/6. เรื่อง บริ ษัทรถรางขอตัง้ เครื่องจักรใช้ไฟฟ้าแทนม้า ตาบลสะพานคลอง
ผดุงกรุงเกษมขอตัง้ บริ ษัทใหม่ดว้ ย (1 มีนาคม ร.ศ.110 – 11 เมษายน ร.ศ.111).
1
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ภายในพระบรมมหาราชวัง หรือ ทิม1 ว่าให้ มีความสานึกถึงความสะอาด เพราะที่อยู่ก็เป็ นของ
หลวง ถนนด้ านหน้ าก็เป็ นถนนที่สร้ างอย่างดี ปูด้วยอิฐปูด้วยหิน ดังนันใครที
้
่อยู่ในทิมก็ต้องทา
ความสะอาดทังภายในทิ
้
ม ด้ านหน้ า และบนถนน หากไม่ทาก็จะไล่ไปจากทิมนัน้ อนึ่งในประกาศ
ฉบับนี ้ยังได้ แสดงให้ ทราบถึงว่านอกจากการทาความสะอาดในฐานะเป็ นพื ้นที่อนั ศักดิ์สิทธิ์แล้ ว ยัง
เป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นหน้ าตาของพื ้นที่สาคัญต่อชาวต่างชาติด้วย
“เป็ นแขกบ้ านแขกเมืองฝรั่งเขาเดินไปมา เที่ยวอยู่ตามถนนอยู่เนืองๆ เขาจะว่าถนนใน
พระราชวังซึง่ รกหามีใครทาใครกวาดไม่ พากันละเลยเสีย ถ้ าแลใครทา
ใครกวาด จะให้ หลวงฤทธานนท์หลวงนนทเสนเที่ยวตรวจตราดูแลให้ หมดจด ให้ ป่าวร้ อง
ตามแถวทิมเสียก่อน คนเราทุกวันนี ้พากันเที่ยวลอยชายตามถนน หน้ าที่ของข้ าอยู่หน้ า
ห้ องของข้ าอยู่กเ็ ป็ นถนนในพระราชวัง” 2

พระบรมมหาราชวังซึ่ง สร้ างขึน้ ตัง้ แต่ต้น พุท ธศตวรรษที่ 24 และมี สิ่ งก่อสร้ าง
เพิ่มขึ ้นต่อมาอีกมากมายนัน้ จากบันทึกของชาวตะวันตกที่ได้ มีโอกาสเข้ าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ภายในพระบรมมหาราชวังในช่วงทศวรรษ 2420 ได้ กล่าวถึงว่าหลังจากผ่าน
กาแพงหลายชันเข้
้ าไปภายใน ก็ได้ พบเห็นพระที่นงั่ จักรี มหาปราสาทที่มีรูปทรงงดงามประกอบด้ วย
สถาปั ตยกรรมผสมผสานที่ลงตัวของยุโรปและสยาม โดดเด่นด้ วยช้ างหล่อจากโลหะบรอนซ์ ที่
ทางเข้ าด้ านหน้ า ภายในยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจกับโคมไฟระย้ าทาจากคริ สตัลที่งดงาม มีภาพเขียนของ
ราชวงศ์ขนาดใหญ่ประดับที่ผนัง และโคมไฟจากแก๊ สที่ทนั สมัย สิ่งก่อสร้ างขนาดใหญ่ที่ เพิ่มขึ ้นทา
ให้ พื ้นที่ภายในแออัด ยิ่งมีกาแพงล้ อมรอบอยู่หลายชัน้ ทังที
้ ่เป็ นที่อยู่ของฝ่ ายในหรื อผู้หญิงล้ วน ทา
ให้ คล้ ายเมืองที่มีคนอยู่เป็ นพันคน มีซอกซอยเล็กๆ เป็ นทังที
้ ่อยู่และร้ านค้ าซึ่งทาให้ ยิ่งแออัดมาก
ยิ่งขึน้ 3 และบันทึก ของชาวต่างชาติอีกท่ านหนึ่ง ในช่ วงทศวรรษ 2430 ที่ เคยอยู่ในพืน้ ที่ใกล้ ชิ ด
กาแพงของพระบรมมหาราชวัง ได้ บนั ทึกไว้ ถึงพื ้นที่ในกาแพงเมืองแม้ ว่าจะมีถนนที่กว้ างขวางเป็ น

ทิม เป็ นคานามหมายถึงห้ องแถวหรือศาลาแถวที่ใช้ พกั และไว้ ของในพระราชวัง เรียก โรงทิม ที่มา : วิทย์ เที่ยง
บูรณธรรม. (2530). พจนานุกรมไทยฉบับมหาวิทยาลัย. หน้ า 299.
2
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2547). ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 = Collected Proclamations of King Mongkul.
หน้ า 486.
3
Cort Mary Lovina. (1886). Siam: Or, the Heart of Farther India. หน้ า 42-45.
1
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ระเบียบ แต่การสร้ างอาคารสถานที่ของทางราชการที่สร้ างอย่างดีด้วยปูน และร้ านรวงตลอดจนที่
อยู่อาศัยอีกจานวนมาก ทาให้ ภายในกาแพงเมืองก็มีสภาพความอึดอัดไปด้ วย1
ความแออัดในพระบรมมหาราชวังปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องสี่แผ่นดิ น ซึ่งผู้เขียน
น่าจะเห็นและสัมผัสเหตุการณ์จริงเมื่อสมัยยังเด็ก โดยได้ พรรณนาถึงสภาพตาหนักต่างๆ เรียงราย
อยู่มากมายและบางตาหนักก็กลายสภาพเป็ นร้ านขายนา้ อบแป้งร่ าเครื่ องหอม บางแห่งขายผ้ า
แพรหรื อเครื่องใช้ หรือแถวเต็งซึ่งเป็ นห้ องแถวยาวติดต่อกันซึ่งมีผ้ คู นอยู่มากมาย มีความหนาแน่น
มากกว่าบริ เวณตาหนักต่ างๆ 2 การขับถ่ายสาหรับ คนจ านวนมากใช้ พืน้ ที่เรี ยกว่าอุโมงค์ ซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นอาคารก่ออิฐเป็ นทางยาวจากกาแพงชัน้ ในของพระบรมมหาราชวัง มีทางเดินกลาง
และมีที่นั่งสาหรับขับถ่ายโดยมีแค่ฝากัน้ และรองรับสิ่งปฏิกูลด้ านล่างด้ วยถัง 3 เป็ นสภาพของการ
ขับถ่ายในพืน้ ที่แบบกึ่งเปิ ดโล่ง มีหลักฐานว่าบางคราวก็ขาดแคลนนา้ จนชาววังต้ องมาร้ องเรี ยน 4
ท่ามกลางความแออัดของอาคารสถานที่ในพระราชวังหลวงอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี ้
พระยาอนุมานราชธนซึ่งได้ เติบโตในช่วงทศวรรษใกล้ เคียงกัน ได้ กล่าวไว้ ในฟื ้ น
ความหลัง ว่าได้ สอบถามผู้ที่เคยอาศัยในพระบรมมหาราชวังและเคยใช้ อุโมงค์ ดังกล่าวเป็ น ที่
ขับถ่าย อันทาให้ ได้ ความเข้ าใจว่า เวลาน ้าขึ ้นลงคงจะพาเอาสิ่งปฏิกูลลอยออกแม่น ้าไป ต่อมาเมื่อ
พระยาอนุมานราชธนได้ มีโอกาสถามท่านผู้ใหญ่ สูงศักดิ์ท่านหนึ่งที่เคยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง
ตังแต่
้ ยงั สาวได้ เล่าให้ ฟังเป็ นการส่วนตัวว่า
“ที่ในอุมงค์มีอากาศอับมาก จึงเหม็นแทบทนไม่ไหว ถ้ าไม่อยากเข้ าไปในอุมงค์ก็ต้องใช้
กระทง แล้ วจ้ างคนอื่นให้ เขาไปทิง้ เสียในนัน้ นานๆ ก็ต้องขนเอาสิ่งปฏิกูลซึ่งตกค้ างหมัก
หมมอยู่ในอุมงค์ออกไปทิ ้งเสียที่อื่นเสียทีหนึ่ง ตรงนี ้แสดงว่ าในอุมงค์นนั ้ คงไม่ทะลุออก

1

ชรัตน์ สิงหเดชากุล; และคนอื่นๆ. (2541). รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 4. หน้ า.

170.
คึกฤทธิ์ ปราโมช พล ต ม ร ว. (2548). สีแ่ ผ่นดิน. หน้ า 79.
แหล่งเดิม. หน้ า 65.
4
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2525). จดหมายเหตุพระราชกิ จรายวันในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จุลศักราช 1257-1260 (ร.ศ.114-117). ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางเฉลยพระ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็ นกรณีพิเศษ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม วันจันทร์ ที่
28 มิถนุ ายน 2525. หน้ า 18.
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แม่น ้าหรื อหากว่าทะลุ แต่ภายหลังตื ้นเขิน น ้าในแม่น ้าเข้ าออกในอุมงค์ได้ บ้างไม่ได้ บ้าง
จึงทาให้ เหม็นอับมากถึงกับต้ องถ่ายขนเอาออก”1

จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวพบว่า ทรงมี
พระราชปรารภเรื่องอนาคตกาลว่า พระองค์ทรงคานึงถึงสภาพของพื ้นที่ภายในพระบรมมหาราชวัง
ที่มีสภาพแออัดจากจานวนผู้อาศัยเพิ่มมากขึ ้น และมีเรื อนหรือตาหนักที่พกั มากดังข้ อความในพระ
ราชหัตถเลขานี ้ว่า
“คือการซึง่ แม่เล็กเสาวภาผ่องศรี ขึ ้นมาอยู่ที่บนนี ้ เดิมทีจะขึ ้นมาก็มาพร้ อมกันทังแม่
้ กลาง
แม่เล็ก แต่แม่เล็กเป็ นคนไม่แข็งแรงเวลามีครรภ์เดินไกลไม่ได้ จึงไม่ใคร่ ได้ ลงไปเรื อน แม่
กลางเป็ นคนแข็งแรงเดินไปมาที่เรื อนได้ จึงได้ เฉยเป็ นอยู่ติดต่อมาที่บนนี ้ ภายหลังมาต่าง
คนต่างมีลกู มากขึ ้นด้ วยกัน แม่กลางได้ มีครรภ์ถึง 9 ครัง้ มีลกู 7 คนตาย 2 แม่เล็กมีครรภ์
14 ครัง้ มีลูก 8 คน ตาย 6 เมื่อรวบรวมแต่เฉพาะที่ออกมาเป็ นตัวคน ก็ถึง 15 คน เรื อน
เก่ า ซึ่ ง เป็ น ที่ อ ยู่ นัน้ ย่ อ มเป็ น ที่ คั บ แคบไม่ พ อจะอยู่ ได้ ทัง้ 2 ครั ว แม่ เล็ ก จึ ง ได้ เลยยก
ครอบครัวหอบลูกขึ ้นมาอยู่ที่บนด้ วย....ถ้ าเสด็จยายล่วงลับไปแล้ ว จะให้ แม่กลางมาอยู่ที่
ตาหนักประตูดินนี ้ จะเอาเรื อนเก่านันให้
้ แม่เล็กอยู่ ...ได้ ทาเรื อนที่ริมคลังนี ้ขึ ้นหมายว่าจะ
ให้ เป็ นที่พกั ของแม่เล็ก ในเวลาฉุกเฉินเช่นนัน้ แต่ก็เป็ นเวลาที่ยงั ไม่ต้องการ นางแส นาง
เลื่อนมีลกู จึงให้ ไปออกลูกในที่นนก็
ั ้ กลายเป็ นเจ้ าของไป ...อีกนัยหนึ่งคิดว่าโรงละครหรื อที่
อย่ า งเก่า เรี ย กกัน ว่ าโรงฝึ ก และเรื อนหม่ อ มยิ่ งอัน ติ ด เนื่ อ งเป็ น แถวเดี ย วกัน ถ้ ารื อ้ ลง
ก่อสร้ างขึ ้นเสียใหม่ สุขุมาลรับจะไปอยู่ในที่นนั ้ เรื อนเดิมของสุขุมาลแลเรื อนนางดาราซึ่ง
อยู่ติดต่อกันไปนัน้ จะทาขึ ้นเป็ นเรื อนอีกหมู่หนึ่งให้ แม่เล็กอยู่ก็เป็ นการตกลงพอใจด้ วยกัน
แล้ ว”2

จะเห็นได้ ว่าแม้ แต่พืน้ ที่ศูนย์กลางแห่งอานาจนี ้ ก็ยังประสบปั ญญาเกี่ยวกับสภาพ
ของสิ่งแวดล้ อมด้ วยเช่นกันจากสภาพอากาศของกรุงเทพฯ เช่นเมื่อพระองค์เองหรื อพระบรมวงศา
นุวงศ์ ประชวร จึ งทรงพระราชดาริ ถึงสถานที่ ที่อากาศบริ สุท ธิ์ ว่าจะสามารถบรรเทาอาการของ
1
2

หน้ า 9-10.

อนุมานราชธน พระยา (2547). ฟื ้ นความหลัง เล่ม 1. หน้ า 185-186.
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2557). ประชุมพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิ ณกะ 2.
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โรคภัยไข้ เจ็ บ ได้ หนึ่ง ในนัน้ คือ เกาะสีชัง ดัง ที่พ ระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรง
พระราชดาริถึงเกาะสีชงั เมื่อไม่สามารถเสด็จไปประทับเป็ นเวลานานได้ เนื่องจากราชการสาคัญใน
พระนครมีมากว่า “สังเกตดูโรคภัยมีเบียดเบียนมากขึ ้นกว่าแต่ก่อนในฤดูนีเ้ ป็ นเวลาที่ควรจะได้ ไป
รักษาตัวที่ เกาะสี ชัง ซึ่ง ได้ ไปทดลองแล้ วและเห็น ดีขึน้ ก็ไม่ สามารถจะอยู่ในที่ นัน้ ได้ ด้ วยมี ข้อ
ราชการสาคัญ จาจะต้ องเข้ ามาอยู่ในพระนคร” 1 ขณะที่พระนางเจ้ าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
ทรงพระประชวรและได้ รับการรักษาในกรุ งเทพฯ มานานแล้ วแต่อาการยังไม่ทุเลา แพทย์จึ งได้
ถวายความเห็นว่าควรจะแปรพระราชฐานไปประทับ ณ ที่ซึ่งได้ รับอากาศทะเล พระอาการคงจะดี
ขึ ้น ครัน้ เมื่อไปประทับตากอากาศที่เกาะสีชงั แล้ ว จากนัน้ ทรงมีพระอาการดีขึ ้นตามลาดับ2
ความแออัดของพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็ นศูนย์กลางในระบอบจารี ต ที่ตงั ้ ตระหง่าน
มานับร้ อยปี จากการที่ข้าราชการทัง้ ฝ่ ายหน้ าฝ่ ายใน พ านักรวมกันอย่างมากมาย พระตาหนัก
เรื อนและอาคารสร้ างก็มีเพิ่มเติมขึ ้นจนสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่เสื่อมทรามลงไป3 ประกอบกับการที่ชน
ชัน้ นาสยามรับรู้ ถึงความศิวิไลซ์ที่ต้องการบริ เวณที่มีอากาศบริ สุทธิ์ ปลอดโปร่ ง ห่างไกลจากโรค
ห่างไกลจากกลิ่นไม่พึงปรารถนาของมลภาวะ และมีฆานทัศน์ที่ดีจึงจะเป็ นสถานที่ของศูนย์กลาง
แบบใหม่ ในโลกแห่ ง ความศิ วิ ไลซ์ ท าให้ ในทศวรรษถัด ไปจึ ง มี โครงการใหญ่ ป ระดุจ การย้ า ย
ศูนย์กลางแบบจารี ตสู่ความเป็ นเมืองศิวิไลซ์แบบตะวันตกด้ วยการสร้ างพระราชวังสวนดุสิต ตาม
อย่างพระราชฐานที่ประทับของกษัตริ ย์ในประเทศยุโรป พร้ อมกันนันก็
้ เกิดการขยายตัวของเมืองสู่
พืน้ ที่แห่งใหม่ของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้ าราชการ ที่มักจะเจริ ญรอยตามพระราชนิยม
เช่นเดียวกัน4 ทาให้ ในทศวรรษ 2440 จึงเกิดการขยายตัวทัง้ พืน้ ที่เดิมและเคลื่อน ย้ ายสู่พืน้ ที่แห่ง
ใหม่ การเปลี่ยนแปลงฆานทัศน์ของเมืองกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ ้นจากความเจริ ญของเมืองสู่การจัดการ
ที่เข้ มข้ นขึ ้นดังจะได้ กล่าวถึงในบทถัดไป
สรุป
ในบทนี ไ้ ด้ ว างพื น้ ฐานถึ ง คติ จ ากตะวัน ตกที่ คื บ คลานเข้ าสู่ สัง คมไทย ผ่ า น
นายแพทย์และข้ าราชการชาวตะวันตกที่ราชสานักพอใจที่จะไว้ วางใจในการวางรากฐาน เพื่อการ
ปรับปรุงประเทศให้ ทนั สมัย ซึ่งจะทาให้ เห็นว่า บ้ านเมืองของชาวตะวันตกนันสนใจที
้
่จะทาพื ้นที่ให้
แหล่งเดิม. หน้ า 9.
ประกาศพระราชปรารภเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินเกาะสีชงั . (ร.ศ.111, 4 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา.
เล่ม 9 แผ่นที่ 23. หน้ า 171-172.
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สะอาด จากที่ได้ เผชิญ สภาพของความสกปรก กลิ่นเหม็นจากความเจริ ญในโลกอุตสาหกรรมที่
รุ่งเรืองในยุโรป ทาให้ มีความต้ องการจะแก้ ไขให้ บ้านเมืองมีความเป็ นอยู่ที่สะอาด ด้ วยทฤษฎีอาย
พิศม์ที่เป็ นพืน้ ฐานในการสร้ างบรรยากาศที่ดีของสิ่งแวดล้ อม เป็ นการป้องกันโรคระบาดที่แม้ จะ
เข้ าใจในเวลาต่อมาว่าโรคภัยเกิดจากเชื อ้ โรคที่ค้นพบในภายหลัง แต่ทฤษฎีอายพิศม์ได้ กลายเป็ น
พื ้นฐานในสังคม ประดุจเป็ นแนวทางในการป้องกันโรคที่มกั จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น
พื ้นที่กรุงเทพฯ เมืองหลวงที่รวมเอาชุมชนหลายเชื ้อชาติและชาวตะวันตกที่เข้ ามา
ตังถิ
้ ่นฐานเพิ่มมากขึ ้น พร้ อมกับกิจกรรมด้ านเศรษฐกิจที่สงู ขึ ้น ในขณะที่พื ้นที่กรุงเทพฯ จากที่เป็ น
เมืองริ ม นา้ ก็ค่อยคืบคลานมาเป็ นเมืองบก เริ่ ม มีถนนหนทางและยานพาหนะ กิจกรรมที่เกิดขึน้
แบบเมืองทางบกก็ค่อยสร้ างฆานทัศน์ของเมืองที่ไม่ดีตามไปด้ วย ทังการทิ
้
้งขยะมูลฝอย การอาศัย
ซอกหลื บของความลีล้ ับของแนวตึกแถวที่ ทอดยาวริ ม ถนนเป็ นพืน้ ที่สร้ างความสกปรกด้ วยสิ่ง
ปฏิกลู ซึ่งจะเพิ่มมากยิ่งขึ ้น ในทศวรรษถัดไป และความเป็ นเมืองที่ศกั ดิ์สิทธิ์ในแบบจารี ตที่กาลังจะ
เปลี่ยนมาให้ เห็นว่า แม้ ในพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์อย่างในพระบรมมหาราชวังก็ยงั ต้ องประสบกับภาวะของ
ฆานทัศน์ที่อบั เหม็น จากความหนาแน่นเช่นเดียวกัน
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บทที่ 4
เปลี่ยนกลิ่นกรุ งเทพฯ สู่ความศิวิไลซ์ ในทศวรรษ 2440
ในบทนี จ้ ะกล่ า วถึ ง การที่ เ มื่ อ เข้ าสู่ ท ศวรรษ 2440 กรุ ง เทพฯ เป็ นเมื อ งหลวงที่ มี
ความก้ าวหน้ าในทางเศรษฐกิจ มีการตังถิ
้ ่นฐานของชาวต่างประเทศมากขึ ้น ความเจริ ญของเมือง
เติบโตได้ ขยายตัวไปสูเ่ รื อกสวนชานเมือง โดยมีจานวนประชากรในช่วงท้ ายของทศวรรษนี ้รวมกันอ
ยูในกรุ งเทพฯ ถึงกว่า 6 แสนคน1 ในขณะที่พืน้ ที่ของกรุ งเทพฯ ขยายตัวสู่พืน้ ที่ชานเมืองมากขึน้
เมืองกรุงเทพฯ พัฒนาความก้ าวหน้ าแบบเมืองบกด้ วยการขยายตัวของโครงข่ายถนนเพิ่มมากขึน้
ในขณะที่บนท้ องฟ้าก็ถูกบดบังด้ วยควันไฟจากเครื่ องจักรกล โรงสี โรงเลื่อย หรื อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม
ขึ ้นด้ วย สภาพความเป็ นอยู่ของราษฎรที่ไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อมเพราะเคยชินต่อการเป็ นเมืองน ้าคน
น้ อยธรรมชาติช่วยกาจัดปฏิกูลได้ เอง เมื่อย้ ายสูเ่ มืองบกก็ได้ นาเอาความเคยชินในการทิ ้งสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ คืบคลานสู่พื ้นที่บนบกด้ วย ทาให้ เมืองเกิดฆานทัศน์จากความสกปรกอันมีที่มาจากความไร้
ระเบียบ ทาให้ ในทศวรรษนี ้เกิดแรงกระตุ้นที่จะเปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนกรุงเทพฯ เปลี่ยนความสกปรก
และความไร้ ระเบียบเพื่อให้ สะอาดสดใส มีความศิวิไลซ์ที่ไม่น้อยหน้ าชาติตะวันตกเด่นชัดขึ ้น
จากบทที่ ผ่านมาทาให้ ม องเห็นภาพของกรุ งเทพฯ ในฐานะเมื องที่ มี ความสาคัญ ทาง
เศรษฐกิจ มีการตังถิ
้ ่นฐานของพลเมืองมากขึ ้น พื ้นที่สาหรับอยู่อาศัยและธุรกิจปะปนกัน บางพื ้นที่
มีชุมชนของชาวต่างชาติทงั ้ จากชาติตะวันตก จีน แขก และไทย การสร้ างอาคารทันสมัยริ มถนน
ทอดยาวไปตามโครงข่ายถนนใหม่ๆ ทาให้ การขยายตัวของความเป็ นเมืองออกสู่ชานเมืองที่เป็ น
เรือกสวนไร่นา และการตัดถนนโดยเอกชนโดยเล็งผลทางเศรษฐกิจ เช่น การตัดถนนสีลม-สี่พระยา
เพื่อเชื่อมต่อกับถนนหลักและเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มของที่ดินตามไปด้ วย การขยายตัวก่อให้ เกิด
พื ้นที่ปิดล้ อม ชุมชนตรอกซอกซอยถูกซ่อนอยู่หลังตึกที่สวยงามริ มถนน ทาให้ สภาพชุมชนที่ลบั ตา
หลายแห่งกลายเป็ นแหล่งหมักหมมความสกปรก เกิดกลิ่นเหม็น ความไม่ น่าอยู่และเป็ นบ่อเกิด
แห่งโรคภัย เป็ นปั ญ หาทาให้ มี เสี ยงร้ องเรี ยนทัง้ จากชาวตะวันตกและราษฎรทั่วไป หรื อแม้ แต่
ผู้ปกครองชัน้ สูงก็ยังได้ รับผลกระทบทัง้ จากปั ญหาสิ่งแวดล้ อมจากกลิ่นหรื อความสกปรก ทาให้
เห็นกระบวนการเปลี่ ยนกลิ่ น ที่ได้ ดาเนินไปในสภาพเมื องขณะนัน้ พร้ อมกันกั บการขยายเมื อง
เพิ่มเติม ที่เน้ นความเป็ นระเบียบสวยงามตัง้ แต่เริ่ มต้ นการวางแผนอย่างเช่นโครงการพระราชวัง
สวนดุสิต ในพื ้นที่บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพฯ

1

แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี ม ร ว. (2534). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 210.
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สภาพของกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2440 คือภาพของเมืองที่กาลังปรับตัวสู่ความเป็ นเมือง
ใหญ่ เริ่มมีความซับซ้ อนของชุมชน ระบบโครงข่ายถนน และการขยายตัวของเมืองออกสู่พื ้นที่ชาน
เมือง จากศูนย์กลางพื ้นที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ในแบบจารี ตคือพระบรมมหาราชวัง ทอดยาวไปทางใต้ ตาม
แนวของแม่น ้าเจ้ าพระยาซึง่ กลายสภาพเป็ นพื ้นที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนของราษฎรอย่างหนาแน่น ในขณะที่
พื ้นที่ด้านเหนือของพระบรมมหาราชวังและพื ้นที่ด้านในของกรุงเทพฯ ด้ านฝั่งตะวันออกของแม่น ้า
เข้ าไปนันยั
้ งมีสภาพของเรือกสวนไร่นาอยู่มาก
ผลก็ คื อ ในท้ า ยทศวรรษ 2440 จะเห็ น ถึ ง ความพยายามสร้ างเมื อ งใหม่ เคลื่ อ นย้ า ย
ศูนย์กลางแบบจารีตจากพระบรมมหาราชวัง เปิ ดสู่พื ้นที่พระราชวังสวนดุสิตและโครงข่ายถนนราช
ดาเนิน สร้ างเมืองจากการปรับพืน้ ที่เรื อกสวนไร่ นาห่างไกลพระนครเพื่อให้ เป็ นประดุจเมืองใหม่
และให้ เป็ นศูนย์ กลางอานาจที่แสดงให้ เห็นถึงความตัง้ ใจจะทาให้ เมื องมี ความเป็ นระเบี ยบ มี
เจ้ าหน้ าที่ประจาเพื่อป้องกันและรักษาสะอาดครอบคลุมพืน้ ที่ เข้ มงวดจัดการความสกปรกรอบ
บริ เวณ หรื อแม้ กระทัง่ ควบคุมกลิ่นเหม็นจากควันการเผาศพ 1 ทังหมดนี
้
้ล้ วนทาให้ คติความคิดแบบ
จารี ต ได้ ป รับเปลี่ ย นเป็ นการมี ส่วนร่ วมทาให้ เมื องน่าอยู่ เพื่ ออวดสายตาชาวโลกในแบบเมื อ ง
ศิวิไลซ์แบบตะวันตก
4.1 สภาพเมืองกรุงเทพฯ ฆานทัศน์ จากกลิ่น เมื่อเป็ นเมืองบก
บัน ทึก ความทรงจ าในวัยเด็ก ของพระยาอนุม านราชธน 2 จาก ฟื ้ น ความหลัง ได้ บ อก
เรื่ องราวในทศวรรษ 2440 ทาให้ เห็นภาพของกรุงเทพฯ ที่เริ่ มมีความแออัดจนสร้ างความไม่น่าดู
สภาพของเมืองที่เต็มไปด้ วยความสกปรกโสโครก ในตอนหนึ่งได้ กล่าวถึงริ มคลองผดุงกรุ งเกษม
ระหว่างทางที่พระยาอนุมานราชธนเดินไปทางานถึงสภาพของบ้ านเรื อนและลาคลองมีความไม่
น่าดูทงจากความเสื
ั้
่อมโทรมของบ้ านเรือนและลาคลองที่กลายเป็ นที่ทิ ้งสิ่งปฏิกลู ว่า
“ด้ านหนึ่งของทางเดินขวามือและติดฝั่ งคลอง เป็ นเรื อนแถวและเรื อนเดี่ยวแคบๆ สร้ าง
ด้ วยไม้ ดูรกรุ งรังด้ วยผืนผ้ าและวางกระบุงตะกร้ าไว้ อยู่อินุงตุงนังอย่างไม่มีระเบียบ ที่
บริเวณตรอกตอนหน้ าบ้ านเหล่านี ้ มีชานเศษใบตุ้งใบตองและอื่นๆ ทิ ้งกระจัดกระจายอยู่
เกลื่อนกลาด เป็ นลักษณะเดียวกับที่ในภาษาปั จจุบนั เรี ยกแหล่งเสื่อมโทรม ถ้ าจะถามว่า
ประกาศเรื่องเผาศพตามวัด. (ร.ศ.119, 6 กรกฎาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 17. หน้ า 206-207.
2
พระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิตประเภทวรรณศิลป์ เจ้ าของนามปากกา เสถียรโกเศศ เกิดเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ.2431 ที่ตาบลวัดพระยาไกร อาเภอยานนาวา กรุงเทพฯ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2512
ที่มา อนุมานราชธน พระยา. (2547). ฟื ้ นความหลัง เล่ม 4. หน้ า 235.
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คนที่อยู่ในเรื อนเหล่านีเ้ มื่อถ่ายเทสิ่งใดตลอดจนขยะกุมฝอย ถ่ายเทกันที่ไหน ก็ตอบได้
ทันทีว่าถ่ายเทในคลองนัน่ เอง ซึง่ สะดวกที่สดุ และง่ายที่สดุ เหตุนี ้ตรงช่องว่างแห่งระหว่าง
เรื อน จึงต้ องมีส้วม สร้ างไว้ อยู่ริมคลอง ไอ้ สิ่งอย่างว่าก็คงมีลอยตุบป่ องอยู่ในคลองบ้ าง
เป็ นธรรมดาที่หลงปากหลงตาฝูงปลาไป นิสยั ความเคยชินกันมาอย่างนี ้ จึงติดมาจนถึง
ปั จจุบนั นี่เป็ นเหตุหนึ่งที่ทาให้ คลองต้ องตื ้นเขินขึ ้นเร็ว”1

นอกจากนี ้พระยาอนุมานราชธนยังเล่าถึงการจัดการกับความสกปรกจากความแออัดของเมือง ที่
ต้ องหวังเพียงแต่การพึง่ ตนเองในที่สดุ เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับความสกปรกเน่าเหม็นของคูคลอง ดัง
บันทึกที่เล่าถึงคูน ้าหน้ าบ้ านของท่านในปลายทศวรรษ 2440 ว่า
“นา้ ในสระบ้ านข้ าพเจ้ าเข้ าออกไม่ได้ สะดวกเหมือนก่อนก็เกิดสกปรกขึน้ ลางครัง้ ก็เกิดเน่า
เหม็น เพราะคูหน้ าบ้ านตื ้นเขินมีหญ้ าขึ ้นรกเป็ นพง น ้าที่ไหลได้ จากคลองขวางก็มีลกั ษณะเป็ น
ทานองเดียวกัน คือเกิดตื ้นเขินและเกิดเน่าเหม็น เหตุเพราะความเจริญ ด้ วยมีผ้ คู นพลเมืองมา
อยู่หนาแน่นขึ ้น ชีวิตความเป็ นอยู่ก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงไปให้ เข้ าได้ กบั สิ่งแวดล้ อม”2

สภาพแบบนี ้คล้ ายกันกับความคิดร่วมสมัยในการจัดการความสกปรก ด้ วยเพียงเลี่ยงไป
จากสภาพความสกปรกนัน้ ด้ วยทัศนะว่าสภาพดัง กล่าวเป็ นสิ่ งธรรมชาติ และสามารถจะอยู่
ด้ วยกันได้ แต่ต้องระมัดระวังก็พอ ดังเช่นสภาพของคลองคูเมืองที่แม้ จะระแวดระวังไม่ให้ สกปรก
จากที่เคยมีประกาศในพระราชบัญญัติธรรมเนียมคลองแล้ วก็ตาม แต่บนั ทึกของขุนวิจิตรมาตรา ก็
ได้ เล่าถึงความสกปรกในคลองคูเมืองจากสิ่งปฏิกลู โดยเฉพาะจากอุจจาระในช่วงทศวรรษ 2440 ที่
ท่านประสบมาด้ วยตัวเองและเปิ ดเผยถึงวิธีในการหลบเลี่ยงความสกปรกโดยอยู่ ห่างๆ ไว้ ก่อน จึง
ทาให้ เห็นได้ ว่าปั ญหาความสกปรกของคูคลองและตืน้ เขินในช่วงต่อมาทาให้ คลองเล็กคลองน้ อย
ในกรุงเทพฯ ต้ องเปลี่ยนเป็ นถนนโดยการถมคลองในเวลาต่อมาหลายสายว่า
“ตามที่ข้าพเจ้ าได้ เห็นตั ้งแต่ราวกระทรวงมหาดไทยสะพานช้ างโรงสีตลอดมา จนราววัดบุ
รณศิริทงสองฟาก
ั้
มีขี ้แห้ งเก่า (บางทีก็ขี ้แห้ งใหม่) ติดเป็ นทางลงไปถึงน ้าเป็ นทางๆ เรื่ อยไป
ทังสองฟาก
้
แสดงว่าคนมาเอาเขื่อนเป็ นเวจอยู่ไม่ขาด พ้ นจากกระทรวงมหาดไทยออกไป
1
2

อนุมานราชธน พระยา. (2547). ฟื ้ นความหลัง เล่ม 2. หน้ า 41.
แหล่งเดิม. หน้ า 23.
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และพ้ นจากวัดบุรณศิริออกไปจะมีเป็ นทางๆ หรื อไม่ไม่ทราบ เพราะว่ายน ้าโดดน ้าเล่นอยู่ใน
ระยะนันเท่
้ านัน้ ต่อไปออกไปทังสองข้
้
างไม่ได้ เลยไป
....ไม้ เหลี่ยมที่พาดออกไปในคลองเป็ นสามด้ านนี ้ ทาเรี ยบเสมอกันอย่างดี ตรงมุมมีเหล็ก
นอตใหญ่ขนั ติดแน่น หน้ าของไม้ เหลี่ยมกว้ างกว่า 10 นิ ้วฟุตเท่ากันทุกด้ าน ด้ านที่พาดอยู่ในคลอง
นันเป็
้ นที่นงั่ อาบน ้าแค่อกได้ สบาย แต่เวลาไปนั่งอาบนา้ ต้ องคอยระวังแพขี ้ มันลอยมาถึงตัวเป็ น
แพๆ ไม่ขาด เวลาเห็นมันมาใกล้ ตวั ต้ องคอยวักน ้าต้ อนมันให้ ออกไปอยู่เสมอ
....ถ้ าลงไปอาบนา้ ถึงพืน้ ซีเมนต์ ขี ้ที่จมอยู่ที่พื ้นซีเมนต์จะพลุ่งขี น้ มารอบตัว ข้ าพเจ้ าเห็น
น ้าใสๆ ลงไปอาบหลายครัง้ ขี ้พลุ่งขี ้นมารอบตัวทุกที แปลว่าที่บนั ไดและเขื่อนที่หกั เข้ ามาสองด้ าน
ก็เป็ นเวจอย่างดีเหมือนกัน ข้ าพเจ้ าอาบน ้ากับขี ้อยู่หลายปี ”1

สภาพของกรุ งเทพฯ เช่นนีย้ ังได้ รับการถ่ายทอดเป็ นวรรณกรรมประเภทนิราศอันทาให้
เข้ าใจถึงสภาพของเมืองกรุงเทพฯ ในขณะนันตามรู
้
ปแบบบทประพันธ์แบบนิราศที่มกั จะพรรณนา
ถึงการเดินทางตามแม่น ้าลาคลองหรื อท้ องทะเล ควบคู่กบั การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกและการ
ชี ้ชวนชมสถานที่ต่างๆ ในระหว่างการเดินทางผสมผสานด้ วยจินตนาการมาถ่ายทอดตามยุคสมัย 2
นิราศเหล่านีจ้ ึงเป็ น หลักฐานที่บอกเล่าความเป็ น นครหลวงที่สบสนวุ่นวาย ตัง้ แต่ภ าพของการ
เดินทางด้ วยยานพาหนะทางบกคือรถรางที่ขุนจิตรมาตรากล่าวว่าสมัยนัน้ มักเรี ยกกันว่ารถไอ 3
สภาพตรอกซอกซอยที่ซบั ซ้ อน การประกอบอาชีพ และสภาพพื ้นที่ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ถึง
สกปรกโสโครกตามสภาพของเมืองบก “นิราศชมตลาดสาเพ็ง” โดยนายบุศย์4 ได้ บรรยายภาพร่วม
สมัยของช่วงท้ ายทศวรรษ 2440 ไว้ ตอนหนึ่งว่า
“ถึงปากตรอกอาจมอารมณ์เบื่อ

ให้ สดุ เชื่อเหลือระอาเมินหน้ าหนี

เหมือนรูปงามนามเหม็นเช่นสตรี

โสเภณีรวยรื่ นที่ชื่นชู

อย่างนามบอกตรอกเว็จขี ้ที่โสโครก

ยามวิโยคออกชื่อยิง่ ครื อหู

เป็ นนิสยั ใจจิตฉันคิดดู

เหมือนหนึ่งผู้ชวั่ ดีมีสาเนียง

ประพฤติกายให้ งามทรามถนอม

เขาก็ย่อมนับถือมีชื่อเสียง

กาญจนาคพันธุ์. (2542). กรุงเทพฯ เมื่อวานนี.้ หน้ า 152-153.
2
สุปาณี พัดทอง; และคนอื่น ๆ. (2552). "เรื อ" ในวรรณคดีนิราศ : มโนทัศน์กบั การสร้างวรรณศิลป์ . หน้ า 1.
3
กาญจนาคพันธุ์. (2542). กรุงเทพฯ เมื่อวานนี.้ หน้ า 251.
4
แหล่งเดิม. หน้ า 120.
1
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ถ้ าชื่อเหม็นเห็นใครไม่กล้ าเคียง

เขารู้เยี่ยงอย่างคนเป็ นมลทิน

ไม่เหมือนน้ องของพี่นนดี
ั ้ พร้ อม

ชื่อก็หอมรูปก็เลิศงามเฉิดฉัน”1

อันเป็ นการตอกยา้ ว่าความสาคัญ ของคูคลองได้ หดหายพร้ อมกับการเพิ่มขึน้ ของถนน
ตรอกซอกซอย และความสกปรกตลอดจนฆานทัศน์ที่ไม่ดีสบู่ นบกด้ วย ความสาคัญของลาน ้าจาก
ที่เคยมีความสาคัญในศตวรรษที่ผ่านมาดังที่ พระยาอนุมานราชธนได้ บนั ทึกไว้ ว่า แม้ แต่คลองใน
ย่านสาเพ็งยังมีเรื อใบเดินทะเลขนาดเล็กยังเข้ ามาจอดเพื่อขนถ่ายสินค้ าได้ พืน้ ที่สาเพ็งจากถนน
พาดสายมาถึงคลองถมจากเดิมที่เคยมีบึงใหญ่ มีจระเข้ ก็กลับกลายเป็ นที่เททิ ้งขยะมูลฝอยและได้
ชื่อว่าตรอกป่ าช้ าหมาเน่า เพราะถ้ ามีสุนัขตายก็นามาทิง้ บริ เวณนี 2้ การเปลี่ยนผ่านจากเมืองนา้
เป็ นเมืองบกทาให้ การใช้ ประโยชน์ของธรรมชาติในการขจัดความสกปรกจากการพัดพาสิ่งโสโครก
ไปกับน ้าแม่น ้าผ่านไปโดยเร็ว เหลือเพียงกองขยะและสุนขั เน่าที่รอคอยการกาจัดที่ถูกวิธีจากเสียง
เรียกร้ องของเมืองที่ต้องการความเป็ นศิวิไลซ์ต่อไป
นอกจากสายตาของบันทึกจากคนไทยแล้ ว ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีบนั ทึกจากสายตา
ของฝรั่งตะวันตกท่านหนึ่ง คือ เอ็ ดน่า บรู เนอร์ บัล ค์ ลี ย์ ที่ได้ เดินทางมาทาหน้ าที่มิ ช ชั่นนารี ใน
สยาม กล่าวคือเมื่อเธอได้ มาถึงและสัมผัสกรุงเทพฯ ก็ร้ ูสึกได้ ถึงความตื่นเต้ นและกลิ่นของเมืองที่
แสนไกลนี ้ว่ามีสภาพที่แออัดระคนด้ วยกลิ่นเหม็น ท่ามกลางความเร่งรี บในการดาเนินชีวิตและการ
ประกอบธุรกิจของชาวเมือง ซึ่งเอ็คน่าได้ บรรยายถึงภาพตรอกซอกซอยที่ถูกปิ ดบังด้ วยแนวยาว
ของตึกแถว เผยเพียงปากตรอกเล็กๆ ที่ในนัน้ ซ่อนกิจกรรมการค้ า การเลี ้ยงสัตว์ และที่อยู่อาศัยที่
พร้ อมจะทะลักออกมาสร้ างความโกลาหลและกลิ่นเหม็น ตลอดจนความโสโครกออกมาภายนอก
ตรอกซอกซอยนันว่
้ า
“การนัง่ รถม้ าผ่านถนนเจริญกรุงที่สองข้ างทางขนาบด้ วยตึกแถว ตามช่องว่างระหว่าง
อาคารที่เป็ นทัง้ ที่อยู่อาศัย ร้ านค้ าจานวนมาก ซึ่งก็คือตรอกและซอกซอยมืดๆ ที่มี หมู หมา
เป็ ด ไก่ ล้ นทะลักออกมา3

1

สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2545). กวีสยามนาเทีย่ วกรุงเทพฯ : ประวัติศาสตร์ สงั คมและวัฒนธรรมจากวรรณคดี. หน้ า

275.
อนุมานราชธน พระยา. (2547). ฟื ้ นความหลัง เล่ม 1. หน้ า 46.
บัลค์ลีย์ เอ็ดน่า บรูเนอร์ ; สแตนตัน แมรี่ บัลค์ลีย์ ; และ เด็กวัฒฯ รุ่น. (2550). สยามคือบ้านของเรา = Siam
Was Our Home. หน้ า 17.
2
3
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นอกจากจะแออัดแล้ ว เอ็คน่ายังพูดถึงสภาพของฆานทัศน์ที่ไม่ดีจากกิจกรรมทางเศรษ
กิ จ ที่ ด าเนิ น อยู่บ นถนนที่ แ สนยุ่ง เหยิ ง ของเมื อ งกรุ ง เทพฯ ว่า “ได้ เห็ น คนงานฟอกหนัง เนื อ้ ตัว
มอมแมม นาหนังสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งออกมากางไว้ ข้างถนน เศษขยะจากมุมมืดหลังกาแพงลง
ไปในท่อระบายน ้า” 1
ด้ วยความตังใจของผู
้
้ ปกครองประเทศที่จะเห็นความศิวิไลซ์และไม่เป็ นที่ดหู มิ่นใน
สายตาของชาติตะวันตก ทาให้ มีการพัฒนาบ้ านเรือนไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศัย ถนน รถม้ าและรถราง
ตลอดจนไฟฟ้า และอื่นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญและบ่งบอกถึงความเป็ นเมืองที่ศิวิไลซ์นนั ้ คือ
เมืองที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น ปราศจากสิ่งโสโครกอันเป็ นที่น่ารังเกียจ ซึง่ เป็ นบรรทัดฐานของการมี
ชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีในสายตาของชาวตะวันตกหรื อแม้ แต่ทุกๆ คนที่อยู่ในสังคม ด้ วยเหตุนีร้ าช
สานักสยามมักจะจ้ างชาวตะวันตกมารับราชการจานวนมาก เพื่อที่จะศึกษาแนวทางการดูแล
บ้ านเมืองให้ มีความคล้ าย คลึงกับชาติตะวันตก

ภาพประกอบ 23 รถรางหรื อรถไอเมื่อเปลี่ยนมาใช้ พลังงานไฟฟ้าแทนเทียมด้ วยม้ าและ ภาพของ
ถนนในกรุงเทพฯ ที่เริ่มเห็นสายไฟฟ้าพาดไปตามถนนในช่วงทศวรรษ 2440
ที่มา : หนังสือเจ้ าพระยาอภัยราชาสยามานุกลู กิจ (คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์) หน้ า 135
4.2 กลไกการจัดการฆานทัศน์ จากกลิ่นของและความสกปรกรกรุงรังของกรุ งเทพฯ
ในทศวรรษ 2440
พื ้นฐานความเป็ นระเบียบและสะอาดของเมืองประเทศตะวันตก มีโอกาสได้ ถ่ายทอด
ผ่านข้ าราชการชาวตะวันตกผู้หนึ่งแห่งราชสานักสยาม เมื่อเจ้ าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ
(Gustave Rolin-Jaequemyns) ที่ปรึ กษาราชการทั่วไปของรัฐบาลสยามและเป็ นผู้ที่มีบทบาทใน
1

แหล่งเดิม. หน้ า 26.
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การสร้ างภาพลักษณ์ความเป็ นศิวิไลซ์ของสยามให้ ปรากฏในสายตาชาวตะวันตก ได้ รับหน้ าที่เป็ น
หนึ่งในคณะวางแผนสร้ างภาพลักษณ์ให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ขณะทรงเสด็จ
ประพาสยุโรป พ.ศ.2440 เช่น การวางแผนเตรี ยมการด้ านเครื่ องแต่งกาย แนะนามารยาทตาม
รูปแบบ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมตะวันตก 1
หลังจากได้ เข้ ามารับราชการในสยามระยะเวลาหนึ่งแล้ ว เจ้ าพระยาอภัยราชาสยามา
นุกูลกิจได้ พบเห็นสภาพของกรุงเทพฯ ที่โสโครกเป็ นที่ติเตียนของชาวตะวันตกว่าไม่มีความศิวิไลซ์
จึ ง ได้ เสนอความเห็ น ต่ อ พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวถึ งเสีย งร้ องเรี ย นจากชาว
ต่างประเทศดังกล่าว ที่มกั จะติเตียนกรุงเทพฯ ว่าทังมี
้ ความโสโครกและไม่มีถนนหนทางที่ดีพอสม
เป็ นราชธานี ตลอดจนได้ นาเสนอให้ มีปรับระบบการจัดการเมืองในรูปแบบ “มุนินสิเปอล” เหมือน
อย่างที่มีการจัดการเมืองในต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงมี
พระราชด าริ ต่ อ ข้ อ เสนอดัง กล่าวว่า กรุ ง เทพฯมี ค วามโสโครกดัง ที่ เขาติ เตี ย นก็ เป็ น ความจริ ง
โดยมาก2 ทัง้ นีป้ ั ญ หากลิ่นเหม็นและความโสโครก แม้ พระองค์เองก็ประสบจากการสร้ างอาคาร
เพิ่ม มากขึน้ ภายในพระบรมมหาราชวัง ทาให้ เกิดปั ญ หาความแออัดและมลภาวะจากกลิ่นอับ
เช่นกัน การที่พระองค์ได้ เสด็จพระราชดาเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพเมืองในเวลาเสร็จจากภารกิจ
อื่นดังที่ได้ กล่าวมาในบทที่แล้ ว ทาให้ ทรงตระหนักว่าการสร้ างอาคารสถานที่แบบใหม่ หรื อการ
ขยายขอบเขตความเป็ นเมืองนัน้ ยังไม่เ พียงพอที่จะเป็ นเมืองศิวิไลซ์แบบตะวันตกได้ แต่ต้องเป็ น
เมืองที่มีสภาพแวดล้ อมสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นและห่างไกลจากโรคด้ วย
การเปลี่ยนเป็ นเมืองบกตังแต่
้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 2400 ทาให้ เริ่ มมีกลไกอานาจเพื่อ
การควบคุม ประชาชน โดยเฉพาะการตัง้ กองตระเวนหรื อโปลิศ เพื่อทาหน้ าที่กวดขันความเป็ น
เรี ยบร้ อยของเมืองและเข้ มข้ นมากขึน้ ในทศวรรษ 2410 เมื่อได้ มีการออกกฎหมายโปลิศ 53 ข้ อ
เพื่อเป็ น “ระเบียบซึ่งจะรักษาน่าที่ในพระนครและนอกพระนคร .....รักษาตามแถวถนนในกรุงเทพฯ
ระงับเหตุการณ์ มิให้คนพาลชุกชุมเกิ ดขึ้นแก่บ้านเมื องได้ต่อไป” 3 โดยให้ พลตระเวนมีอานาจตาม

นภวรรณ ตันติเวชกุล. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562). การกาหนดสร้ างภาพลักษณ์สยามประเทศในการเสด็จ
ประพาสยุโรปครัง้ ที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั . วารสารการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา. 12(2): 8283.
2
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2482). สาเนาพระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึงเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขมุ ). กับประวัติเจ้าพระยายมราช. หน้ า (102).
3
“กฎหมายโปลิศ 53 ข้ อ” ใน ประชุมกฎหมายประจาศกเล่ม 9 จ.ศ 1237-1239. เสถียร ลายลักษณ์ และคนอื่นๆ.
พระนคร: เดลิเมล์. หน้ า 92-93.
1

98
กฎหมายและได้ กาหนดให้ มีไม้ กระบองและปื นเป็ นอาวุธที่ต้องเตรียมให้ พร้ อมเสมอตามกฎหมาย 1
และห้ ามไม่ให้ ราษฎรถืออาวุธในสถานที่ต่างๆ กองตระเวนจึงมีสภาพของการเป็ นผู้ใช้ อานาจใน
การควบคุมราษฎรให้ เชื่อฟั ง2
ในข้ อบังคับดังกล่าว นอกจากพลตระเวนจะเป็ นการดูแลประชาชนจากปั ญหาโจร
ผู้ร้ายต่างๆ แล้ วยังมีหน้ าที่ใส่ใจในเรื่ องการดูแลความสะอาดในประการต่างๆ เช่น กาหนดให้ ดแู ล
และกาชับไม่ให้ บ้านเรือนทาสิ่งเปรอะเปื อ้ นที่หน้ าบ้ าน 3 ห้ ามนาสัตว์เลี ้ยงเช่น โค กระบือ สุกร สุนขั
ปล่อยตามถนนให้ เกิดความเปรอะเปื อ้ น 4 นอกจากห้ ามเจ้ าของสัตว์ที่จะทาให้ เปรอะเปื อ้ นแล้ ว ก็
ห้ ามไม่ให้ ไม่ขีดเขียนในสถานที่ต่างๆ เช่น กาแพงวัดให้ เกิดความสกปรกด้ วย 5 รวมทัง้ กาหนดว่า
หากสัตว์เลี ้ยงนันตายต้
้
องนาไปฝังยังป่ าช้ าตามสมควร มิให้ นาสัตว์ตายมาทิ ้งในที่สาธารณะตาม
ข้ างบ้ านหรื อข้ างกาแพง เพราะจะเกิดกลิ่นที่เน่าเหม็นแก่คนทัว่ ไป 6 ไม่อาบนา้ หรื อล้ างสิ่งของหรื อ
ทาน ้าโสโครกเปื อ้ นเปรอะบนถนน7ไม่ถ่ายอุจจาระในที่ไม่สมควรเช่น ริ มถนน หรือหากเป็ นที่ลบั ตา
ก็ไม่สมควร เพราะจะเป็ นการทาความสกปรกให้ แก่พืน้ ที่ ทัง้ นีไ้ ด้ รวมถึงการถ่ายปั สสาวะก็มีโทษ
เสมอกันด้ วย8 ไม่ให้ ปลูกเพิงหรื อวางสิ่งของให้ กีดขวางทางรถทางคนเพื่อความเป็ นระเบียบ 9 หาก
จะมีการจัดงานที่ต้องมีการปลูกโรงล ้ามาที่ถนนก็จะต้ องขออนุ ญาตก่อนและรื อ้ ถอนเมื่อเสร็จการ
ให้ เรี ยบร้ อย10 หรื อแม้ แต่การหยุดรถเพื่อขนของบนถนนก็ต้องจัดการให้ พ้นจากทางไม่ให้ กีดขวาง
ได้ 11
เครื่ องมือในการดูแลประชาชนให้ ระวังในการดูแลรักษาความสะอาด เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการแบบชาวตะวันตก ซึ่งมีพืน้ ฐานเรื่ องกลิ่นที่ดีควบคู่กบั อากาศที่บริ สทุ ธิ์ ไร้ โรคภัยและ
เป็ นพืน้ ที่ที่น่าอยู่อาศัยมีความเข้ มงวดเพิ่มมากขึน้ เมื่อมีการประกาศพระราชกาหนดศุขาภิบาล
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“สาหรับให้ ได้ รีบลงมือจัดการรักษาความสอาดบางอย่างขึ ้น ในทันทีเพื่อที่ป้องกั นโรคภยันตราย
ในกรุงเทพฯ แลให้ สืบสวนตรวจตรา การที่เกี่ยวในทางโรคภัยของมหาชนทัว่ ไป เพื่อจะได้ ดาริห์ทา
ข้ อบังคับ แลทาการต่างๆ ตามสมัยตามคราวอันสมควร แก่การรักษาความสะอาด ป้องกันไม่ให้
เกิดโรคภัย กับทังจะให้
้
เปนระเบียบเรี ยบร้ อยและงดงาม ให้ เปนที่เจริญทัว่ ไปตลอดเขตรแขวงพระ
นครนี ้”1

พระราชกาหนดศุขาภิบาลนีน้ ับว่าเป็ นกลไกในการดูแลเมืองในรู ปแบบบูรณาการ โดย
กาหนดให้ มี เจ้ าพนัก งานส าคัญ ทัง้ ด้ า นการแพทย์ และการช่ าง เพื่ อ รองรั บ การซ่ อ มสร้ างที่ ไ ด้
มาตราฐานความสะอาดและเป็ นระเบียบ โดยมีเจ้ าพนักงานแพทย์ศขุ าภิบาล2 และเจ้ าพนักงาน
ช่างใหญ่ศขุ าภิบาล มีการกาหนดรายละเอียดอานาจหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานแพทย์ศขุ าภิบาล ให้
ดูแลการจัดการความสะอาดและหาวิธีในการป้องกันภยันตรายของมหาชน ในขณะที่เจ้ าพนักงาน
ช่ า งใหญ่ ให้ ดู แ ลจัด การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบ ารุ ง รั ก ษา การเปลี่ ย นแปลงหรื อ การซ่ อ มแซม
สิ่งก่อสร้ าง ทัง้ ที่ทาขึน้ แล้ วและที่จะทาขึน้ ต่อไปในกรุ งเทพฯ ข้ อบังคับเหล่านีม้ ีผลต่อสภาพของ
เมืองอย่างมาก เพราะหมายความว่าต่อนี ้ไปการก่อสร้ างการต่อเติมหรื ออาคารเดิ มที่มีอยู่ก็จะต้ อง
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เมืองมีความสะอาดและเป็ นระเบียบมากยิ่งขึ ้น ดังความตอนหนึ่งว่า
“เปนการเกี่ยวแก่การรักษาความสอาดป้องกันโรค เปนต้ นว่า ตลาด โรงฆ่าสัตว์ ที่ทาการสูบ
น ้า ที่อาบน ้า โรงซักผ้ า ที่ถ่ายอุจจาระ ที่ถ่ายปั สสาวะ รางถ่ายน ้า รางถ่ายโสโครก การท่อนา้
แลการต่ างๆ สาหรั บ ขนโสโครก อุจ จาระแลขยะมูลฝอย กระทาที่ซึ่งไม่ มี ค วามสะอาดให้
สะอาดขึ ้น การชาระแลรดน ้าถนน แลล้ างรางโสโครก การกวาดถนน แลขนเครื่ องโสโครกแล
สิ่งที่เปนที่ราคาญต่างๆ เปนต้ น” 3

โดยสรุ ปแล้ วกรมศุขาภิบาลจึงมีหน้ าที่หลักครอบคลุมถึง “การทะลายขยะเยื่อมูลฝอย
การจัดเว็จที่ถ่ายอุจาระแลปั สสาวะของมหาชนทั่วไป จัดการห้ ามต่อไปในภายหน้ าอย่าให้ ปลูก
สร้ างหรื อซ่อมเรื อนโรงที่จะเป็ นเหตุให้ บงั เกิดโรคได้ และการขนย้ ายสิ่งโสโครกแลสิ่งที่ราคาญของ
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มหาชนไปให้ พ้ นเสี ย” 1 บทบาทหน้ าที่ของกรมศุขาภิบาลจึงมี อานาจกว้ างขวางไม่ เพียงแต่การ
จัดการรักษาความสะอาดของเมืองเท่านัน้ แต่รวมถึงกาหนดรูปแบบของการก่อสร้ าง ต่อเติม หรื อ
ซ่อมแซม และบทกาหนดโทษมีทงั ้ จาทัง้ ปรับ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ ประชาชนต้ องปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัดโดยการสอดส่องจากเจ้ าพนักงานกองตระเวน จากที่เคยทิง้ สิ่งโสโครกหรื อขยะมูลฝอย
ตามใจขอบ เช่น ตามตรอกซอกซอยซึ่งรวมทัง้ การตัง้ โรงงานในละแวกบ้ าน เช่น โรงโม่ โรงสี หรื อ
โรงเลี ้ยงสัตว์ ที่รวมทังสั
้ ตว์พาหนะเช่น ม้ า โค กระบือ หรื อสัตว์อื่นใด เช่น แพะ สุกร ไก่ ที่ตงั ้ อยู่ใน
พระนครจะต้ องมีการทิ ้งหรือขนย้ ายสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ ้นตามกาหนด จะทิ ง้ ไว้ ให้ สกปรกหรื อเกิดกลิ่น
เหม็ น แบบเดิม ตามที่ลับตาไม่ มี ใครเห็นไม่ ได้ อีกต่อไป ในพระราชกาหนดฉบับนีจ้ ึ งมุ่งให้ มี การ
จัดการกองขยะ สิ่งโสโครกจากในพระนครทัง้ จากถนนและลาคลองไปจัดการทิง้ ที่นอกพระนคร
เพื่อป้องกันไม่ให้ มีกลิ่นมารบกวนชาวเมือง
สิ่งโสโครกที่เป็ นเหตุให้ น่าละอายแก่พระนครอย่างเช่นการขับถ่ายอุจจาระ-ปั สสาวะ ใน
พระราชกาหนดได้ จัดให้ เจ้ าพนักงานได้ จัดการให้ มีเว็จในพืน้ ที่ต่างๆ เพื่อให้ ราษฎรได้ ขับถ่ายได้
สะดวก ทัง้ ยังกาหนดให้ ตึกหรื อเรื อนใดที่สมควรมี เว็จ ก็จะมี หมายไปบอกให้ จัดตัง้ ขึน้ หากไม่
จัดการทาที่กาหนดก็กาหนดโทษปรับเช่นกัน และจะมีโทษปรับต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะแล้ วเสร็ จ
โดยเจ้ าพนักงานจะจัดให้ มีการจัดการขนไปกาจัด ทัง้ นีเ้ พื่อไม่ให้ ราษฎรนาสิ่งโสโครกไปทิง้ ลงใน
คลองหรือบนถนนต่อไป
การขนถ่ายสิ่งโสโครกเมื่ออยู่ในอานาจหน้ าที่ของศุขาภิบาลได้ กาหนดไปถึง ถนน ทางน ้า
รางน ้า ตรอกและคลองในกรุงเทพฯ การจัดการศุขาภิบาลตามพระราชกาหนดยังให้ อานาจในการ
อนุญาตหรื อสัง่ ห้ าม การก่อสร้ างหรื อต่อเติมโรงเรื อนโดยไม่ได้ รับความเห็นชอบจากกรมศุขาภิบาล
จะมี โทษปรั บ ให้ รื อ้ ถอนสิ่ ง ปลูก สร้ างนั น้ ๆ ด้ ว ย 2 ในการจัด การและให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบด้ วยนี ้ ทาให้ ราษฎรจะทาตามใจแบบเดิมได้ ยาก ต่างจากยุคจารี ตที่มกั จะหลีกเลี่ยงจาก
พื ้นที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น ตัง้ บ้ านเรื อนให้ ห่างจากบริ เวณเผาศพหรื อบริ เวณที่มีกลิ่นเหม็นรบกวน
แต่ ก ารจั ด การนี ม้ ี ผ ลบัง คั บ ถึ ง ราษฎร จึ ง เป็ น พื น้ ฐานแบบใหม่ ที่ เห็ น ว่ า ดี ง ามในทั ศ นะของ
ชาวต่ า งชาติ ที่ ต้ อ งจัด การเมื อ งที่ ส ะอาดหรื อ กลิ่ น สะอาด ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อย จะได้
ห่างไกลจากโรค
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การท างานในรู ป แบบใหม่ แ บบตะวัน ตก ท าให้ จ าเป็ นต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะและความ
เชี่ยวชาญ จึงมีชาวตะวันตกได้ รับความไว้ วางใจเข้ ารับหน้ าที่ในตาแหน่งเจ้ าพนักงานใหญ่ ซึ่งมีอยู่
2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายแพทย์ ศขุ าภิบาล นายแพทย์ บี. เอช. ในติงเกล และฝ่ ายนายช่างก็ได้ ตงั ้ กัปตัน เย
คาตอง ในตาแหน่งช่างใหญ่ 1 โดยมีพระยาเทเวศรวงษ์ วิวฒ
ั น์ ข้ าราชการไทย เป็ นผู้บริ หารจัดการ
ในตาแหน่งผู้บัญ ชาการ 2 การดาเนินงานของกรมศุขาภิบาลเมื่อประสานการทางานร่ วมกับกรม
กองตระเวน โดยมีข้อกาหนดแต่เดิมของกฎหมายโปลิส 53 ข้ อ ที่ได้ ประกาศตังแต่
้ พ.ศ. 2418 เป็ น
การย ้าถึงความต้ องการสร้ างบ้ านเมืองให้ สะอาดอย่างเข้ มงวดดังประกาศกรมศุขาภิบาล โดยพระ
ยาเทเวศรวงษ์วิวฒ
ั น์ ในฐานะผู้บญ
ั ชาการกรมศุขาภิบาล ว่า
“บัดนี ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมศุขาภิบาล เริ่ มจัดการรักษาความสะอาดใน
พระนคร เพื่อความศุขสาราญของมหาชนทั่วไปแลลักษณการซึ่งกรมศุขาภิบาลจะจัดครัง้ นี ้
นันมี
้ ข้อห้ ามต่างๆ แจ้ งอยู่ในกฎหมายโปลิศแต่ก่อนแล้ ว ซึ่งขอตักเตือนให้ มหาชนซึ่งอยู่ใน
ท้ องที่จงั หวัดพระนครนัน้ ปฏิบตั ิตามข้ อความในกฎหมายโปลิศซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ ตั ้งขึ ้นไว้ ”3

กระบวนการของกลไกสาคัญเมื่อตัง้ กรมศุขาภิบาลเพื่อวางแนวทางแบบบูรณาการนัน้
ทาให้ ในช่วงท้ ายทศวรรษ 2440 ยังผนวกการดูแลโรงพยาบาลในกรุ งเทพฯ เพื่อให้ ครบวงจรการ
ป้องกันและรักษาด้ วยถึงแม้ ว่าจะมีการจัดการด้ านพยาบาลอยู่ก่อนหน้ าแล้ ว คือ มีกรมพยาบาลใน
กระทรวงธรรมการตังแต่
้ ทศวรรษ 2430 และเริ่ มมีโรงพยาบาลในสังกัดหลายแห่งก็ตาม แต่ในที่สดุ
ได้ โอนมาขึน้ เป็ น หน่ ว ยงานในกระทรวงนครบาลเดี ย วกัน กับ กรมศุข าภิ บ าลด้ ว ย 4 ในขณะที่
ระยะแรกกรมศุขาภิบาลได้ ตงั ้ โรงพยาบาลสาหรับหญิงหากินหรื อโสเภณี เนื่องจากหญิงเหล่านัน้
มักจะประสบปัญหาสุขอนามัยจากการทางานและเพื่อเป็ นการควบคุมโรคแนวเชิงรุกด้ วย5
มาตรการเหล่านี ้นับว่าเป็ นการใช้ อานาจจัดการ ที่มีผลการกระทบถึงความเป็ นอยู่
ของราษฎรในกรุ งเทพฯ เพราะมีกองตระเวนเป็ นหน่วยคอยสอดส่องและบังคับให้ ราษฎรปฏิบัติ
ตาม อีกทัง้ ข้ อบังคับโดยมากเป็ นหน้ าที่ดูแลของกองตระเวนอยู่แล้ วด้ วย เมื่อมีพระราชกาหนดศุ
ประกาศตังเจ้
้ าพนักงานกรมศุขาภิบาล. (ร.ศ.116, 21 พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 14. หน้ า 525.
ประกาศตังผู
้ ้ บญ
ั ชาการกรมศุขาภิบาล. (ร.ศ.116, 1 กุมภาพันธ์). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 14. หน้ า 763.
3
ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกาหนดต่างๆ รัชกาลที่ 5 ร.ศ. 117. หน้ า 18.
4
ประวัติกระทรวงศึกษาธิ การ. (2495). หน้ า 28.
5
กระทรวงสาธารณสุข. (2511). บริ รักษ์ เวชการ อนุสรณ์ . หน้ า 162.
1
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ขาภิบาลขึน้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกองตระเวนจึงเข้ มงวดขึน้ เพราะมี ข้อบังคับเพิ่มขึน้ อีกทัง้ การ
ห้ ามไม่ให้ ปลูกเพิงริ มถนนกีดขวางทางคนทางรถ โปลิศก็จะเข้ าห้ ามปรามและรื อ้ ถอนให้ พ้นไปเสีย
การเลี ้ยงดูประชุมหรื อจะทาบุญก็ตามหากจะปลูกโรงร้ านล ้าออกมานอกถนน ก็ต้องแจ้ งเรื่ องก่อน
และต้ องได้ รับอนุญาตด้ วย ถ้ าหากไม่อนุญาตหรือไม่แจ้ งก่อนโปลิศก็จะเข้ าทาการรือ้ ถอนเช่นกัน
นอกจากนี ้เหตุแห่งความสกปรกอีกอย่างหนึ่ง คือการนาเอาถ่านหรื อดินสอขีดเขียนตาม
กาแพงวัดหรือบ้ าน รือนต่างๆ หากจับได้ มีโทษปรับ หากไม่มีเงินก็ต้องถูกคุมขังไว้ การอาบน ้าหรื อ
การล้ างสิ่งของตลอดจนการเทน ้าที่โสโครกลงบนถนนให้ เปื อ้ นเปรอะ ก็มีโทษในการปรับหรื อคุมขัง
เช่นกัน ยิ่งถ้ าถ่ายอุจจาระบนที่ไม่สมควรแล้ ว เช่น ริ มถนน ก็จะปรับมากขึ ้นไปอีก หรื อหากไม่มีเงิน
ค่าปรับก็จะคุมขังไว้ ถึงสามเดือน ในข้ อกาหนดของการเลีย้ งสัตว์ทุกชนิดยังระบุว่า หากสัตว์นัน้
ตายลงต้ องนาไปฝั งที่วดั หรื อป่ าช้ าตามสมควร ไม่นาไปทิ ้งตามข้ างบ้ านข้ างกาแพงหรื อตามตรอก
ซอกซอย เพราะนอกจากจะสกปรกแล้ วยังมีกลิ่นเหม็นแก่คนที่เดินไปมาด้ วย1
กลไกจากข้ อก าหนดในการดู แ ลของกรมศุ ข าภิ บ าล เมื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ อ านาจผ่ า น
เจ้ าหน้ าที่กองตะเวนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ทาให้ การดูแลจัดการได้ อย่างรวดเร็ว จากที่ได้ กล่าวถึงตึ กแถวที่
บดบังพื น้ ที่ ด้ านหลังท าให้ เกิด มุม มื ด ที่ เป็ น แหล่ง ที่ห มักหมมความโสโครกแต่ เพี ย งอย่ างเดี ย ว
ตึกแถวจานวนมากที่ทอดยาวไปตามถนนแบบใหม่ เมื่อยังอยู่ในสภาพห้ องว่างหรื อร้ างอยู่ ทาให้
เกิ ด พื น้ ที่ ปิ ดบั ง ซ่ อ นเร้ นความสกปรกที่ เกิ ด จากที่ มี ค นงัด แงะเข้ าไปในตึ ก แถวร้ างนั น้ และ
เปลี่ยนเป็ นที่ขบั ถ่ายจนก่อให้ เกิดความสกปรกและกลิ่นเหม็นเล็ดลอดออกมา ดังรายงานของเจ้ า
พนักงานกองตระเวนที่ได้ เข้ าไปสารวจตึกแถวร้ าง ซึ่งกองเต็มไปด้ วยขยะมูลฝอยและอุจจาระ ส่ง
กลิ่นเหม็นออกมาตลอดถนนเป็ นที่น่าราคาญของผู้คนที่เดินไปมา อีกท้ งหากมีขบวนเสด็จผ่านก็จ ะ
เป็ นสิ่งไม่บงั ควร2 การที่กรมศุขาภิบาลได้ ดูแลรักษาถนน ในพืน้ ที่ที่กองตระเวนยังขยายพืน้ ที่การ
ดูแลมาไม่ถึง เมื่อทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า จึงได้ ทรงกาชับแก่กระทรวงนครบาล
ความว่า “เพราะที่นนั่ กรมศุขาภิบาลได้ รักษาถนนขึ ้นไปตลอด ถ้ ารักษาแต่ชวั่ กรมศุขาภิบาลไม่มีโป
ลิศก็ไม่เปนรักษาได้ เพราะศุขาภิบาลไม่มีคนเฝ้าถนน ขอให้ ขยายเขตร์ โปลิศขึน้ ไปถึงคลองบาง
กระบือ”3 แม้ อานาจในการดูแลรักษาความสะอาดเรี ยบร้ อยจะอยู่ในหน้ าที่ของกรมศุขาภิบาล แต่
การสนับสนุนที่สาคัญมาจากเจ้ าพนักงานกองตระเวนนัน่ เอง
ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกาหนดต่างๆ รัชกาลที่ 5 ร.ศ. 117. พระนคร : บารุงนุกลู กิจ. หน้ า 18-21
2
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.8.1/254. เรื่อง รายงานตึกแถวถนนทหารเรื อว่างเปล่าอยู่และได้มีคนร้ายเข้าไป
อาศัยอยู่ (1 สิงหาคม ร.ศ.122).
3
สานักนายกรัฐมนตรี. (2513). ประชุมพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ที่ทรงบริหาร
ราชการแผ่นดิน ภาคที่ 3 ตอนที่ 1 ระหว่างพุทธศักราช 2434-2453. หน้ า 195.
1
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การแก้ ไขสภาพเสื่อมโทรมเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่กรมศุขาภิบาลต้ องรับเข้ าดูแลจัดการเพิ่มเติม อย่างเช่น
ในกรณีของถนนกรุงเกษมจากเดิมซึง่ กระทรวงโยธาธิการได้ ตดั ถนนขึ ้น แต่เมื่อเกิดสภาพที่สกปรก
รกรุงรัง ไม่น่าดู ทังในส่
้ วนของถนนหรื อพื ้นที่ริมถนนและริมคลองหรื อบ้ านเรือนประชาชนที่รกรุงรัง
กรมศุขาภิบาลจึงมีกลไกที่จะเข้ าดูแลสภาพการณ์ดงั กล่าวอย่างเข้ มข้ น โดยมุ่งหวังว่าจะขจัดความ
รกรุงรัง เพื่อความเป็ นศรีสง่าของพระนคร ดังความว่า
“ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งเหลือจากทาถนนแล้ ว ผู้มีที่บ้ านเรื อนอยู่ข้างในถนนบาง
แห่งบางราย อาไศรยปลูกสร้ างเรื อนโรงแลกระท่อม ให้ ผ้ คู นอาไศรยบ้ าง ฤๅเป็ นที่ตาบลอันทาเล
ค้ าขายก็ให้ เช่าเก็บผลประโยชน์บ้าง เรื อนโรงแลกระท่อมทังหลายที
้
่มีปรากฏนัน้ รกรุงรังริมถนนริ ม
คลองไม่สะอาด ชักนาให้ เกิดสรรพสิ่งโสโครกมีขึ ้นในที่ดิน ให้ ผ้ ู เดินทางเปนราคาญ ฤๅตกลงไปใน
ลาคลองๆ ก็ตื ้นเสียไป ทาให้ เสียประโยชน์การค้ าขายทางเรื อ แลทาให้ เปนที่เสียความสง่างามของ
พระนครด้ วย หาสมควรให้ เปนอยู่ดังนีไ้ ม่ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมศุขาภิบาลตรวจ
จัดการ บังคับรักษาที่ดินริ มคลองซึง่ เหลือจากสร้ างถนนต่อไป ให้ ที่ อนั นันพ้
้ นจากความรกรุงรัง ริ ม
ถนนริมคลองไม่ให้ เกิดสิ่งโสโครก มีขึ ้นในที่ดินฤๅตกลงในลาคลอง ให้ เปนที่เรี ยบร้ อยสะอาดเจริ ญ
ตาแก่มหาชนที่เดิน ทาง แลสดวกแก่การค้ าขาย กับทังเปนที
้
่สง่างามแก่พระนครสืบไป”1

ทัง้ นีเ้ พื่อให้ การปรับแต่งภูมิ ทัศน์ และสร้ างความเป็ น ระเบียบเรี ยบร้ อย อันถื อเป็ นวิธี
ป้องกันไม่ให้ เกิดการหมกหมมของสิ่งสกปรกอันเป็ นที่มาของกลิ่นเหม็นอันน่ารังเกียจ การจัดการ
สิ่งแวด ล้ อมเมืองที่เข้ มแข็งและใช้ อานาจครอบคลุมไปถึงบ้ านเรื อนที่สร้ างผิดที่ผิดทาง หรื อ เป็ น
เรือนโรงที่รกรุงรัง หรือไม่ได้ ขออนุญาตต่อกรมศุขาภิบาลก็อยู่ในอานาจในการจัดการอย่างเด็ดขาด
ได้
“บรรดาเรื อนโรงแลกระท่อม ที่มีปรากฏอยู่ตั ้งแต่ปากคลองผดุงกรุ งเกษม ด้ านเหนือ
จนถึ ง 4 แยกคลองมหานาค ให้ เจ้ าของเรื อนโรงแลกระท่อ มทัง้ ปวง รื อ้ ถอนเสีย ให้ พ้น จากที่
กาหนด แต่เรื อนโรงตัง้ แต่สี่แยกคลองมหานาคต่อไปจนถึงถนนเจริ ญกรุ งนัน้ ขณะนีถ้ นนบาง
ตอนยังไม่แล้ วให้ รอไว้ ก่อน จนกว่าถนนจะแล้ วจึงให้ กรมศุขาภิบาลจัดการ เว้ นเสียแต่โรงแล
กระท่อมที่รกรุงรังนันให้
้ รือ้ เสีย

ประกาศรักษาที่ดินริมถนนระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม. (ร.ศ.117, 21 กรกฎาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม
15. หน้ า 190-191.
1
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อนึ่งที่ดินระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม กับถนนกรุงเกษมตลอดไปนี ้ ถ้ าผู้มีที่ดินอยู่ข้าง
ในถนน ประสงค์จะใช้ ประโยชน์การปลูกสร้ างฤๅการใดๆ ในที่เฉพาะตรงแนวน่าที่แห่งตนก็ยอม
ให้ ทาได้ แต่ต้องทาตามความอนุญ าตของกรมศุขาภิบาล ถ้ าไม่ทาตามให้ กรมศุขาภิบาล มี
อานาจเข้ าจัดในที่ดินนันได้
้ ให้ ที่อนั เปนที่สะอาดเรี ยบร้ อย”1

อานาจการจัดการของกรมศุขาภิบาลในการสร้ างความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย หากพบเจอ
บ้ านเรื อนหรื อร้ านโรงที่ใช้ วสั ดุที่ไม่เหมาะสม ก็จะดาเนินการห้ ามปรามว่ากล่าวให้ กระทาตาม ดัง
หนังสือจากเจ้ ากรมกองอาเภอ แจ้ งต่อพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองปลัดทูลฉลองกระทรวง
นครบาล ถึงกรณีที่ได้ รือ้ ถอนเพิงมุงกันแชงของอาแดงนิ่ม ซึ่งกรมศุขาภิบาลแจ้ งไว้ ว่าให้ รือ้ ถอนเสีย
ในกรณีนี ้ หะยีโมฮามัดสามีอาแดงนิ่ม เจ้ าของเรือนดังกล่างได้ ปฏิบตั ิตามไปโดยง่าย 2 แต่ทว่าหาก
เจ้ าของบ้ านนัน้ เป็ นข้ าราชการระดับสูงมีบรรดาศักดิ์ ก็สร้ างความลาบากใจในการทางานให้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ ที่คอยตรวจตราความสะอาดและความเรียบร้ อยของเมืองดังมีรายงานว่า
“ด้ วยพนักงานตรวจการสะอาดรายงานว่า ที่ตาบลถนนพระสุเมรุตอนบ้ านพระยามหา
โยธาฯ หลวงบรรณสารประสิ ท ธิ์ ได้ เอาจากมุงหลังคาเพิ งขึน้ ไว้ ป ระมาณ 50 ตับ เศษหนึ่ งหลัง
พนักงานสะอาดได้ ว่ากล่าวให้ รือ้ ถอนเสีย หลวงบรรณสารประสิทธิ์ก็ยังหาได้ จัดการรื อ้ ถอนหรื อ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดไม่ การจะควรประการใดแล้ วแต่จะโปรดเกล้ าฯ”3

ในกรณีแบบนี ้เจ้ าพนักงานผู้น้อยจึงต้ องแจ้ งเหตุขดั ข้ องนันแก่
้ เสนาบดีกระทรวงนครบาล
แม้ เพียงให้ รือ้ หลังคามุงจากออกให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายก็ตาม

แหล่งเดิม. หน้ า 191.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/43. เรื่อง ให้สอบสวนอาแดงนิ่ม, อยู่ทีต่ าบลสุเหร่าแขกถนนจักรพงษ์ ได้
ปลูกเพิงมุงกันแชงขึ้นไว้ผิดต่อประกาศจัดการสะอาดนัน้ อาเภอแจ้งว่าได้รื้อถอนไปแล้ว (2 ธันวาคม ร.ศ.123 – 19 สิงหาคม
ร.ศ.124).
3
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/33. เรื่อง หลวงบรรณสารประสิทธิ์ เอาจากมุงหลังคาไว้ทีบ่ ้านพระยามหา
โยธา ได้ว่ากล่าวให้รื้อถอนเสีย หารื อไม่ได้สอบถามหลวงบรรสารแจ้งว่าได้รื้อเสร็จแล้ว (23-29 พฤษภาคม ร.ศ.122).
1
2
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4.3 กลไกอานาจในการควบคุมพืน้ ที่จากกลิ่นเหม็น ขยะและสิ่งปฏิกูล
4.3.1 จัดการเปลี่ยนกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
กล่าวได้ ว่ากลิ่นเหม็นของกรุงเทพฯ จากปั ญหากองขยะสิ่งปฏิกูล อุจจาระและเว็จอัน
โสโครกนันทวี
้ ความเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้นตามความเจริญ เช่น จากมูลม้ าหรือหญ้ าที่เป็ นอาหารที่ปล่อยให้
เป็ นหญ้ าเน่าและมักทิง้ ตามถนนข้ างทางที่ลับหูลบั ตาหรื อข้ างโรงม้ า ในเวลาต่อมาเมื่อโครงข่าย
ถนนที่เพิ่มมากขึ ้น ความเจริ ญนี ้ก็ยิ่งส่งผลถึงปั ญหาเรื่องความโสโครกและกลิ่นของเมืองเพิ่มขึ ้นไป
อีก
รายงานถึงผู้บญ
ั ชาการกรมศุขาภิบาลเมื่อ พ.ศ.2448 ถึงการตรวจตราสิ่งโสโครกในพื ้นที่
พระนครนัน้ ระบุว่า มีราษฎรทัง้ แขกทัง้ จีน ทัง้ บริ เวณตลาดหรื อบ้ านข้ าราชการและที่หาตัวไม่ได้
ต่างนาเอามูลม้ า ขยะมูลฝอย หญ้ าเน่า ตลอดจนของโสโครกมาแอบทิ ้งหลายแห่ง เช่น บริเวณข้ าง
ศาลเจ้ าหลักเมืองพบว่ามีมลู ม้ าและขยะมูลฝอย บริเวณท่าพระฝั่งเหนือมีมลู ม้ าและหญ้ าเน่า ที่ท่า
พระฝั่งใต้ พบทังกากอาหารและสิ
้
่งโสโครกเป็ นจานวนมาก บริ เวณตลาดข้ างท่าพระด้ านเหนือพบ
กองขยะมูลฝอยเก่าๆ กองโตซึง่ เป็ นฝี มือของชาวตลาดที่ได้ นามาทิ ้งอยู่เสมอ บริเวณท่าพระจันทร์ มี
หญ้ าเน่า มูลม้ า ขยะมูลฝอยและสิ่งโสโครกต่างๆ ที่ถนนพระจันทร์ แถวริ มกาแพงพระราชวังบวร
มีมูลม้ าและหญ้ าเน่า และพบว่ามีมลู ม้ าและหญ้ าเน่าจากโรงรถของหลวงวินิจ นฤไนยที่ถนนราช
บพิธ พื ้นที่ความสกปรกหลายแห่งที่กล่าวมานี ้ กองตรวจการสะอาดซึง่ เป็ นหน่วย งานในกรมศุขาภิ
บาลต้ องเข้ าทาความสะอาดและรือ้ ขนนาสิ่งปฏิกลู มูลฝอยไปจัดการให้ เรียบร้ อย1
การจัดการแก้ ปัญหาการทิ ้งขยะมูลฝอยด้ วยการกาหนดพื ้นที่ให้ ทิ ้งขยะ จึงเป็ นอีกวิธีที่ใช้
ในพืน้ ที่ เช่น ตลาดนางเลิง้ เพื่อให้ ทิง้ ขยะในที่ที่ได้ กาหนดไว้ เมื่อกรมศุขาภิบาลได้ จัดพนักงาน
ออกไปทาความสะอาดแล้ วก็ได้ ปักป้าย และขอความร่วมมือเจ้ าพนักงานกรมกองตระเวรให้ คอย
ตักเตือนผู้ที่จะนาขยะมูลฝอยไปทิ ้งว่า ให้ ทิ ้งเฉพาะถังที่กรมศุขาภิบาลกาหนดไว้ ด้วย2
เรื่ องของกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและมูลม้ า แสดงให้ เห็นถึงฆานทัศน์ของคนในช่วง
ทศวรรษ 2440 ดังเห็นได้ จากข้ อร้ องเรี ยนผ่านหนังสือพิมพ์ Siam Observers สื่อของชาวตะวันตก
ที่ ร ะบุ ว่า มี ก ลิ่ น ปฏิ กู ล อัน เกิ ด จากมูล ม้ า จนความทราบถึ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว ซึ่งทรงได้ ทอดพระเนตรหนังสือพิมพ์นนั ้ จึงเป็ นเหตุที่ทาให้ ผู้บัญชาการกรมศุขาภิบาล
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/50. เรื่อง มีผนู้ าสิ่งโสโครกไปเททิ้งรวม 15 ตาบล ขอให้สงั่ กองตระเวน
ตรวจพร้อมด้วยเจ้าพนักงานกองตรวจการสอาดว่าทีใ่ ดได้รื้อขนแล้ว ขอให้ช่วยห้ามไม่ให้ผใู้ ดทิ้งของโสโครกอีกต่อไป
(29 มิ ถนุ ายน ร.ศ.124 – 21 สิงหาคม ร.ศ.125).
2
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/48. เรื่อง กรมศุขาฯ ได้เลือกทีป่ ักป้ายให้เปนทีท่ ิ้งขยะมูลฝอย ทีห่ ลัง
ตลาดนางเลิ้ งนัน้ ขอให้สงั่ กองตะเวรช่วยว่ากล่าวแก่ผซู้ ึ่งจะนาขยะมูลฝอยไปทิ้งด้วย (11-21 เมษายน ร.ศ.124).
1
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ต้ องออกไปดูแลด้ วยตนเองและรี บหาวิธีจดั การโดยเร็ว ดังหนังสือกราบทูลพระเจ้ าน้ องยาเธอกรม
ขุนสมมตอมรพันธ์ อธิบดีกรมพระคลังข้ างที่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ร.ศ.120 มีความตอนหนึ่งว่า
“มู ล ม้ าที่ ห ลั ง ตึ ก ปากตรอกโฮเต็ น เกิ ด ปฏิ กู ล ขึ น้ จึ ง โปรดเกล้ าฯ ให้ แจ้ งความแก่
ข้ าพระพุทธเจ้ าว่าถ้ ากรมศุขาภิบาลไปเอะอะเข้ าบางทีจะห้ ามได้ นนั ้ ได้ ทราบเกล้ าฯ แล้ ว
ข้ าพระพุทธเจ้ าได้ ลงไปตรวจดูเห็นโรงรถแขก ซึ่งอยู่ปากตรอกริ มโรงพิมพ์สยามออบ
เซอร์ เวอร์ โรงหนึ่งกับที่หลังตึกพระคลังข้ างที่โรงหนึ่ง เหตุที่เกิดปฏิกูลขึ ้น คือ โรงรถสองโรงนี ้ขนมูล
ม้ ามาเททิ ้ง แต่โรงที่หลังตึกพระคลังข้ างที่ทิ ้งไว้ ใต้ ถุนมาก เรื่ องมูลม้ ากับข้ าพระพุทธเจ้ าดูก็ไม่ส้ ู
เหม็นกระไรนักเพราะจมูกชิน แต่ข้างหลังตึกออกไปมีขยะมูลฝอยบ้ างแต่ก็ไม่ได้ กลิ่นโสโครก
เท่าไรนัก มีน ้าขังฉ่าแฉะตลอดไปในที่ว่าง ถ้ าจะโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมศุขาภิบาลจัดการขนแลทาให้
เรี ยบร้ อยทีเดียวก็ได้ ”1

ยังมีสถานที่ลับตาอีกหลายแห่งรวมทัง้ ที่ริมสะพานท่าพระ พบว่ามีผ้ ูนาสิ่งโสโครก เช่น
มูลม้ าแลกากอาหารมาทิง้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่กรมศุขาภิบาลได้ รายงานต่อเสนาบดีกระทรวงนครบาล
เมื่อ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ว่า กรมศุขาภิบาลได้ จัดการหลายครัง้ แล้ วแต่ก็ยังมี ขึน้ อีกเพราะพล
ตระเวนละเลยการเข้ มงวดกันเสียจึงขอให้ เสนาบดีประทานความเห็นว่าควรจะทาอย่างไรต่อไป2
กระทรวงนครบาลจึงสัง่ การให้ กองตระเวนหมัน่ ตรวจตราอยู่เสนอดังหนังสือจากพระเจ้ าน้ องยาเธอ
กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ ถึงมิสเตอร์ อิริก สตีเวน ลอซัน3 เจ้ ากรมพลตระเวนตอนหนึ่งว่า
“เห็นว่าในที่ตาบลท่าพระนี ้กรมศุขาภิบาลก็ได้ จดั ถังสาหรับเททิ ้งของโสโครกไว้ ในที่นั่น
ทัง้ ได้ ปิด ข้ อห้ ามไว้ แล้ วก็ไม่ ฟั ง กลับ กระทาความโสโครกเปนที่รังเกี ยจแก่ม หาชนทัง้ หลาย
หาเปนการสมควรไม่ ให้ ท่ านสั่งกองตระเวนรั กษาท้ องที่ให้ หมั่นตรวจตราจงเสมอไป....ถ้ า

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/18 เรื่อง เกิ ดมีกลิ่ นปฏิ กูลขึ้นทีป่ ากตรอกโอเรี ยนเตลโฮเตล (3 สิงหาคม
120 – 17 มีนาคม 120).
2
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/21. เรื่อง มีผทู้ ิ่งของโสโครกต่างๆ ทีต่ าบลท่าพระซึ่งกรมศุขาภิ บาลได้ไป
ทาลายเสียหลายครั้งแล้ว และมีขึ้นอีกเสมอ ขอพระดาริ ห์ (9 - 21 เมษายน ร.ศ.121).
3
อิริก เซ็นต์ เย. ลอซัน (Eric St.J. Lawson) ชาวอังกฤษได้ รับราชการไทยในตาแหน่งเจ้ ากรมกองตระเวน.
1

107
พบปะก็ให้ ว่ากล่าวห้ ามปราม ถ้ าไม่ฟังก็ให้ จับส่งศาลพิจารณาลงโทษตามพระราชบัญ ญั ติ
จัดการสอาด จะได้ เปนการเข็ดหลาบเรี ยบร้ อย”1

การจัดการความสะอาดของกรมศุขาภิบาล แม้ จะเป็ นหน่วยงานใหม่ในทศวรรษ 2440
แต่การทางานที่เกี่ยวข้ องโดยตรงต่อการกวดขันดูแลความสะอาดของเมือง มีผลโดยตรงต่อราษฎร
ทาให้ ราษฎรทั่วไปวางใจว่า จะสามารถจัดการเพื่อระงับความสกปรกที่เกิดขึน้ และมีอานาจหรื อ
หน้ าที่ในการจัดการได้ ดังเหตุการณ์ที่พระครูสงั ฆวิจารย์ (มั่น) แห่งวัดราชบุรณะ ได้ ลิขิตถึงกรมศุ
ขาภิบาลให้ ช่วยจัดการว่ากล่าวแขกขายผ้ าตาบลพาหุรัดที่ช อบนาสิ่งโสโครกมาทิง้ ในคลองจน
เดือดร้ อน ดังปรากฏความตอนหนึ่งว่า
“เพื่อจะได้ ว่ากล่าวพวกแขกขายผ้ าตาบลพาหุรัด ซึ่งได้ เอาหยากเยื่อเชื ้อฝอยมาทิ ้งไว้
ในคลองวัดราชิณี บุรณริ มคณะสมเด็จเปนที่โสโครกมาก ทาให้ ได้ ความเดือดร้ อนแก่ชาว
ราษฎรที่อยู่ใกล้ เคียงในตาบลพาหุรัดนัน้ เพราะเคยได้ อาไศรย์ให้ น ้ามาเปนนิตย์ มาบัดนี ้แขก
ได้ เอาหยากเยื่อเชือ้ ฝอยมาทิง้ ไว้ ในคลองทาให้ นา้ นัน้ เน่าโสโครกใช้ ไม่ได้ แลจะทาให้ คลอง
นันตั
้ นเสียด้ วยเปนที่เสียประโยชน์ไปเช่นนี ้ เพราะฉะนันขอให้
้
กองศุขาภิบาลได้ ว่ากล่าวพวก
แขกเสีย”2

ปั ญ หาความสกปรกและก่อให้ เกิ ดกลิ่น เหม็ น นี ไ้ ม่ ได้ เกิด ขึน้ เฉพาะในพื น้ ที่ ทั่วไปของ
ราษฎร แม้ แต่ในเขตพระราชฐานซึ่งเป็ นพืน้ ที่ศักดิ์สิทธิ์ แบบจารี ตดั่งเดิมก็ประสบปั ญ หาทัง้ พืน้ ที่
ด้ านในและริ มกาแพง ดังพืน้ ที่ริมกาแพงพระบรมมหาราชวังข้ างป้อมสัตบรรพตที่ประสบปั ญหา
ความสกปรก เกิดกลิ่นเหม็น จนต้ องทาให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ต้ องมีพระ
ราชหัตถ์เลขาโดยตรงถึงกรมศุขาภิบาลให้ หาวิธีในการแก้ ไข3 กรมศุขาภิบาลก็ได้ สนองตอบโดยเร็ว
โดยได้ จัดเจ้ าพนักงานนาเรื อมาจอดเพื่อคอยรับขยะมูลฝอยทัง้ บริ เวณข้ างกาแพงวัง และที่จะขน
นาไปทิ ้งที่ท่าพระก็ให้ ขนมาทิ ้งที่เรือที่มารอรับให้ ตลอดไป4
แหล่งเดิม.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/27 เรื่อง แขก, เช่าตึกริ มถนนพาหุรัด เอาขยะฝุ่ นฝอยทิ้งในคลองริ มวัดราช
บุรณะ มีคาสัง่ กองตระเวนให้ห้ามแล้ว (26 กันยายน 121 – 6 ตุลาคม 121).
3
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/41. เรื่อง กองฝุ่ นฝอยทีห่ ลังป้อมสัตตบรรพต (16 พฤศจิ กายน ร.ศ.123 –
5 ธันวาคม ร.ศ.123).
4
แหล่งเดิม.
1
2
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สาหรับปั ญหาขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังนัน้ กรมศุขาภิบาลได้ จดั
คนงานวันละเป็ นร้ อยคนและเริ่ มใช้ เคมีภัณฑ์กาจัดกลิ่นเหม็นในการทาความสะอาดภายในเขต
พระราชฐานหลายครัง้ ดังข้ อความกราบบังคมทูลตอนหนึ่งว่า “ปั ดกวาดชาระขยะเยื่อมูลฝอย มูล
ดิน โอ่งอ่างกระถางแตก ตามชันใต้
้ ตาหนักแลเรื อนต่างๆ แล้ วขนไปทิ ้ง ปั ดกวาดเช็ดล้ างผงละออง
ในห้ องชัน้ บนบางแห่งที่ให้ ทา เมื่อได้ ชาระสิ่งที่รุงรังทัง้ ปวงแล้ วจึงโรยปูนแลโรยยาฆ่ากลิ่นเหม็น
ทัว่ ไปตามวิธีที่แพทย์ศขุ าภิบาลแนะนาไว้ ”1

ภาพประกอบ 24 ประกาศตักเตือนให้ ทาความสะอาดบ้ านเรือน เมื่อ ร.ศ.123
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/45.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/44. เรื่อง รักษาความสะอาดในพระบรมมหาราชวัง ร.ศ.123
(25-30 มกราคม ร.ศ.123).
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สาหรับพืน้ ที่ภายในเขตพระราชฐานที่กรมศุขาภิบาลได้ เข้ าทาความสะอาดในระหว่าง
วันที่ 9-28 มกราคม ร.ศ.123 ทังพระต
้
าหนัก เรือน ครัว พื ้นที่ต่างๆ กันมีจานวนถึง 46 แห่ง เช่น ชัน้
ใต้ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาศน์ บริ เวณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน รอบห้ องพนักงานแลชลา ทัง้ 2
ข้ าง ห้ องเครื่ องสมเด็จพระนางเจ้ า พระบรมราชเทวี เป็ นต้ น 1 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ กรมศุขาภิ
บาลได้ จัดส่งพนักงานเข้ าทาความสะอาดภายในเขตพระราชฐานชัน้ ในอีกครัง้ รวมพืน้ ที่ถึง 21
แห่งโดยมีรายงานว่าการทาความสะอาดในบริ เวณเพิ่มเติมนี ้ทาได้ ยาก เพราะต้ องคุ้ยขนและขุดรื อ้
ใต้ ถุนเตีย้ ๆ ที่ปิดไว้ ด้วย 2 อันเป็ นการยืนยันถึงความซับซ้ อนและแออัดของพื น้ ที่ภ ายในกาแพง
พระบรมมหาราชวัง โดยที่พระราชฐานแห่งนี ้ผู้ที่เคยสัมผัสมาแล้ วนันล้
้ วนกล่าวว่ามีความหนาแน่น
และประสบปัญหากลิ่นเหม็นจากความสกปรกไม่ต่างจากพื ้นที่ภาพนอก
นอกจากนัน้ ในช่ ว งที่ มี โรคระบาดเกิ ด ขึ น้ หากมี พื น้ ที่ ใดเกิ ด โรคระบาด ก็ ยิ่ ง มี ค วาม
พยายามเข้ าไปตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากกองขยะมูลฝอยหรือไม่ ดังการเข้ าไปตรวจตรากองขยะ
มูลฝอยขนาดใหญ่ ภายในพลทหารราบที่ 2 ที่ขณะนัน้ เกิดเหตุมีผ้ ูเป็ นกาฬโรค 3 และต่อมากรมศุ
ขาภิ บ าลได้ จัด ทาประกาศตักเตื อนให้ เจ้ าของบ้ านเจ้ าของเรื อน จัด การรักษาความสะอาดใน
บ้ านเรือนของตัวเองจานวนถึง 4,000 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปในกรุงเทพฯ4
อนึ่งพื ้นที่ซอกมุมตามริมถนนหรื อตามคูคลองอันเป็ นที่ลบั ตานัน้ มักจะมีผ้ นู าขยะมูลฝอย
มาทิ ้งเสมอจนบางครัง้ นอกจากเกิดปั ญหากลิ่นเหม็นความโสโครกแล้ ว ยังขวางทางน ้าเกิดน ้าท่วม
ได้ ง่ายและเป็ นปั ญหาที่ต้องแก้ ไข ดังเช่นกรณีพระคลังข้ างที่ได้ แจ้ งแก่กรมศุขาภิบาลถึงเหตุการณ์
มีผ้ นู าขยะมูลฝอยมาทิง้ จนปิ ดช่องว่างริ มถนนราชวงษ์ ในเส้ นทางที่จะใช้ เดินไปตรอกอาม้ าเกง จน
ขยะมูลฝอยเต็มแน่นไปหมด ทาให้ น ้าไหลไปไม่ได้ จึงเกิดน ้าท่วมพื ้นโรงแถวของพระคลังข้ างที่ โดย
พืน้ ที่นีม้ ักจะสกปรกซ ้าซาก กระทั่งกรมศุขาภิบาลได้ เคยส่งเจ้ าหน้ าที่มาเก็บกวาดแล้ วถึง 2 ครัง้
กรมศุขาภิบาลจึงแจ้ งต่อเสนาบดีกระทรวงนครบาลว่า “เพราะเจ้ าพนักงานศุขาภิบาลไม่มีน่าที่
คอยระวังจับ กระทาผิดเช่นนัน้ แลที่ตาบลนี ้ได้ เคยแจ้ งความห้ ามครัง้ 1 แต่ก็ยงั มีผ้ ทู ิ ้งอยู่เสมอ การ
ห้ ามเช่นนันก็
้ ไม่มีประโยชน์นอกจากกองตระเวรจะว่ากล่าว”5
แหล่งเดิม.
2
แหล่งเดิม.
3
แหล่งเดิม.
4
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/45. เรื่อง ประกาศตักเตือนให้เจ้าของบ้านเรื อนจัดการรักษาความสะอาด
ในบ้านเรื อน เพือ่ ไม่ให้กาฬโรคเกิ ดขึ้นได้ส่งมาให้อาเภอแจกจ่ายให้ราษฎรทราบทัว่ กัน (11 กุมภาพันธ์ ร.ศ.123 – 25 มีนาคม
ร.ศ.123).
5
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/35. เรื่อง มีผทู้ ิ้งขยะมูลฝอยปิ ดทางเดินจะไปตรอกอาม้าเกง กรมพระ
คลังข้างทีม่ ีหนังสือมาว่าขอให้ช่วยแก้ไข ได้สงั่ ให้กองตระเวนเป็ นธุระห้ามปรามจับกุมแล้ว (30 กันยายน ร.ศ.122).
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4.3.2 จัดการเปลี่ยนกลิ่นเหม็นจากอุจจาระและเว็จ
กลิ่นของกรุ งเทพฯ จากสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์หรื ออุจจาระนัน้ ไม่เพียงแต่สร้ างปั ญหา
ให้ กับราษฎรธรรมดา แต่เป็ นปั ญ หาสาคัญที่ท้าท้ ายของผู้ปกครองประเทศ ที่ต้องการสร้ างนคร
หลวงแห่งนี ้ให้ เป็ นที่นบั หน้ าถือตาในความเป็ นศิวิไลซ์ผ่านสายตาและสัมผัสจากกลิ่น ของผู้คนและ
ชาวตะวันตกในกรุงเทพฯ จากเดิมที่ความเคยชินของราษฎรมักจะขับถ่ายโดยอาศัยไปทุ่งหรื อไปท่า
ในลาคลองเป็ นปกติ ดังที่ของพระยาอนุมานราชธน ได้ ถ่ายทอดสิ่งที่เห็นในวัยเด็กว่า ด้ วยกรุงเทพฯ
ขณะนันมี
้ เนื ้อที่กว้ างขวาง เมื่อขับถ่ายไปแล้ วธรรมชาติก็จะเป็ นผู้จดั การความสกปรกเหล่านันเอง
้
โดยวิธีการที่เป็ นไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะแดดและฝน หรื อสัตว์น้อยใหญ่ที่จะมาทาลายสิ่งปฏิกูล
นันเป็
้ นอาหาร1
การขับถ่ายที่เป็ นพฤติกรรมของราษฎรมักจะเข้ าใจว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา แต่เมื่อมีพระ
ราช บัญญัติคลองและกฎหมายโปลิศตังแต่
้ ทศวรรษ 2410 ตามความเป็ นเมืองที่เจริ ญมากขึ ้น ทา
ให้ การไปทุ่งหรื อการอาศัยแม่นา้ ลาคลองในการบดบังพฤติกรรมการขับถ่าย จึงเป็ นไปได้ ยาก จึง
ทาให้ ต้องมีการสร้ างเวจขึ ้น หากบ้ านที่มีบริ เวณเล็กน้ อยก็จะขุดหลุมแล้ วเอาไม้ มาพาดสาหรับนั่ง
ยองๆ โดยอาจจะมีการกันคอกเพื
้
่อไม่ให้ ประเจิดประเจ้ อหรื อกันแดดกันฝนบ้ าง หรื อใช้ กระโถนใน
การขับถ่ายซึง่ มักนาไปทิ ้งในแม่น ้าลาคลองเช่นเดียวกับขยะมูลฝอย2
เมื่อเมืองขยายขึ ้น ความเจริ ญแบบใหม่ทาให้ บ้านเรือนริ มถนนและตึกแถวที่เป็ นทังที
้ ่
อยู่อาศัยและร้ านค้ าเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ เกิดขึ ้นเป็ นจานวนมาก ทาให้ การขุดดินเพื่อเป็ นหลุม
สาหรับขับถ่ายจึงเป็ นไปไม่สะดวก และบรรดาตึกแถวต่างๆ เหล่านี ้หามีห้องส้ วมหรื อเวจอยู่ภายใน
บ้ าน จึงจาเป็ นต้ องพึง่ พาถังสาหรับขับถ่าย และมีคนรับจ้ างนาไปกาจัดในเวลาเช้ าตามรูปแบบของ
นวัตกรรมการจัดการแบบสิงคโปร์ ในช่วงสมัยเดียวกัน ทาให้ การเก็ บถังอุจจาระในยามค่าคืนเป็ น
เรื่ องปกติประจาวัน ที่ชาวกรุ งเทพฯ ต่างเคยชินกับกิจกรรมดังกล่าวยามค่าคืน 3 ในบันทึกของขุน
วิจิตรมาตราได้ เล่าถึงประสบการณ์อนั น่าสะพรึงจากกลิ่นที่ได้ สมั ผัสนี ้ว่า บริ ษัทที่รับจัดการถังเก็บ
สิ่งปฏิกูล คือบริ ษัทสะอาดนัน้ จะแจกจ่ายถังเก็บสิ่ งปฏิกูลตามบ้ านเรื อน ซึ่งที่พบเห็นโดยมากจะ
เป็ นตึกแถวริมถนน โดยใช้ พาหนะเป็ นรถเทียมวัวลากไปตามท้ องถนนและมีกาหนดจะมาเก็บถังใน
เวลาสองยาม โดยรถนีเ้ ทียมด้ วยวัว 2 ตัวสาหรับบรรทุกถังอุจจาระ ตัวรถทัง้ สี่ด้านทาด้ วยสังกะสี
ด้ านหลังมีประตูเปิ ดได้ บรรจุถงั ได้ ราว 30-40 ถังมีรายละเอียดขณะปฏิบตั ิงานที่สาคัญดังนี ้
อนุมานราชธน พระยา (2547). ฟื ้ นความหลัง เล่ม 1. หน้ า 180.
แหล่งเดิม. หน้ า 180-181.
3
กาญจนาคพันธุ์. (2542). กรุงเทพฯ เมื่อวานนี.้ หน้ า 257.
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“คนเปลี่ยนถังหิ ้วโคมใบหนึ่งไปเคาะประตู เข้ าไปเอาถังใหม่ไปเปลี่ยนถังเก่า
มาใส่รถ เคยเห็นคนเปลี่ยนถังบางคราวใส่ถังขี ้พลาดหกลงมาที่ถนน เขาก็เอามือกอบขึ ้นใส่
ถัง ทาเหมือนกอบดินกอบทรายไม่คิดว่าเป็ นขึ ้เลย คนขับรถขี ้กับคนเปลี่ยนถังเป็ นจีนทังนั
้ น้
ไม่มีคนไทยเลย ที่บ้านหรื อตึกอาข้ าพเจ้ าตั ้งสองถังเพราะคนมาก รถถังขี ้บางคืนมาพร้ อมกับ
คนร้ องหวยออก เวลาเขามาหยุดกลางถนนเขามักเอาถังขี ้มากองรวมไว้ มากๆ บางคราวถัง
เกิดขาดจานวนหรื อเผลอเก็บเลยไปจนจาไม่ได้ ว่าถังห้ องไหนบ้ าง ไม่ร้ ู ว่าจะเปลี่ยนให้ ใคร
เจ้ าของตึกเกิดปวดท้ องขี ้นมาถึงกับแย่งถังกัน โดยเจ้ าของจาของตนได้ ว่าเป็ นขี ้ของเขา ก็ได้
เปลี่ยนถังใหม่ ใครจาขี ้ของตัวไม่ได้ ถังขาดก็แย่หน่อยต้ องคอยไปอีกคืนหนึ่ง”1

จากการที่ในบ้ านโดยทั่วไปไม่มีส้วมนีเ้ อง จึงมีการสร้ างส้ วมหรื อเว็จแบบสาธารณะ
และมักจะอยู่ในที่ลบั ตาเสมอ ขุนวิจิตรมาตราถ่ายทอดเรื่ องราวและกลิ่นไว้ เกี่ยวกับเว็จสาธารณะ
ใกล้ บ้านว่า “ต่อจากตรอกพระยานาวา ซึ่งเป็ นที่ค่อนข้ างใหญ่ริมถนนตะนาวและเป็ นที่รกต้ นไม้ ขึ ้น
เต็มไปนัน้ เป็ นที่ตงเวจหรื
ั้
อส้ วมสาธารณะ โตพอสมควรรูปเป็ นสี่เหลี่ยม ฝาข้ างในขวางตัดกันเป็ นสี่
ห้ อง มีบนั ไดขึ ้นทังสี
้ ่ด้านหลังคาเหมือนกระโจม เท่าที่เห็นดูสร้ างมัน่ คงแข็งแรงดี” และยังถ่ายทอด
ถึงกลิ่นของส้ วมว่าการไปส้ วมนันต้
้ องนัง่ ยองๆ และอุดจมูกกันอย่างเดียว2
มนฤทัย ไชยวิเศษ ได้ กล่าวถึงกลิ่นเหม็นที่เป็ นที่ขัดเคืองพระราชหฤทัยจนกรมศุขา
ภิบาลต้ องรี บเข้ ามาจัดการแม้ กับบริ ษัทสะอาด ซึ่งเป็ นผู้พิทกั ษ์ ความสะอาดให้ กบั ประชาชน จาก
การที่บริ เวณพืน้ ที่ของบริ ษัทสะอาดซึ่งมีที่ตงใกล้
ั ้ กบั บางขุนพรหม ได้ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพระองค์
ในขณะเสด็จพระราชดาเนินผ่านอยู่เนืองๆ แม้ ว่าบริ ษัทสอาดซึง่ ดาเนินกิจการรับจ้ างถ่ายเทขนถ่าย
อุจจาระเพื่ออานวยความสะดวกให้ กับประชาชน แต่กิจการของบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่มีความ
เหม็น ซึ่งรวมถึงพื ้นที่ตงบริ
ั ้ ษัทในบริเวณบางขุนพรหมด้ วย ทาให้ พระองค์ต้องประสบกับกลิ่นเหม็น
อยู่บ่อยครัง้ จนถึงกับจะให้ ไล่บริ ษั ทสะอาดไปอยู่ที่อื่น เพราะทรงกังวลว่ากลิ่นจะทาให้ เกิดโรค
เพราะได้ ทรงผ่านไปมาในบริ เวณนัน้ อยู่เสมอ จนในที่สุดแม้ บริ ษัทจะย้ ายไป แต่เมื่อพระองค์ผ่าน
บริ เวณนัน้ ทีไรก็ทาให้ เข้ าใจว่าเป็ นกลิ่นจากบริ ษัทสะอาดทุกครัง้ ไป ทั ง้ นีก้ ลิ่นเหม็นในบริ เวณบาง
ขุนพรหมภายหลังการย้ ายไปของบริ ษัทสะอาดนัน้ แท้ จริ งแล้ วเกิดจากถานหรื อส้ วมของวัดใน
บริ เวณใกล้ เคียง ซึ่งใช้ เป็ นที่ขับถ่ายของพระภิกษุ และราษฎร โดยถานแห่งนัน้ ปลูกสร้ างอยู่บน

1
2

แหล่งเดิม. หน้ า 153-154.
แหล่งเดิม. หน้ า 155.
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คลอง แล้ วอาศัยการถ่ายเทโดยธรรมชาติผ่านกระบวนการน ้าขึ ้นน ้าลง แต่อุจจาระมักจะตกค้ างจน
เกิดกลิ่นเหม็นขึ ้น ในที่สดุ กรมศุขาภิบาลได้ จดั การสัง่ ให้ เลิกใช้ เช่นกัน1
เมื่ อ รั ฐ บาลต้ อ งการจัด ระเบี ย บเมื อ งให้ เรี ย บร้ อย แก้ ปั ญ หากลิ่ น เหม็ น และปรั บ
พฤติ ก รรมของราษฎร ด้ วยการสร้ างเว็จ สาธารณะพร้ อมถัง ส าหรั บ ถ่ ายอุจ จาระให้ ราษฎรใช้
เนื่องจากการขับถ่ายไม่เป็ นที่เป็ นทาง ทาให้ ในทศวรรษ 2440 มีจานวนเว็จสาธารณะนับร้ อยแห่ง
ทัว่ กรุงเทพฯ
ตาราง 2 แสดงจานวนเว็จสาธารณะทัว่ กรุงเทพฯ พ.ศ.2441-2450
พ.ศ.
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2450

เว็จสาธารณะ (หลัง)
65
74
77
82
106
101
109
98

ปรับปรุงจาก ประวัติศาสตร์ สงั คมว่าด้ วย ส้ วม และเครื่ องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย. หน้ า 155.
กระนัน้ แม้ ว่าจ านวนเว็จ สาธารณะจะเพิ่ม มากขึน้ แต่ไม่ ทันกับ ความต้ องการ จึ ง
มักจะมีการจับผู้ฝ่าฝื นแอบถ่ายอุจจาระตามท้ องถนนหรื อที่ลบั ตาอยู่เสมอ รวมทัง้ พืน้ ที่ใกล้ เคียง
กับเว็จสาธารณะเองก็กลับเป็ นสถานที่สร้ างปั ญหากลิ่นเหม็นเองด้ วยทาให้ มีผ้ ูมาร้ องทุกข์ เช่น ที่
เว็จและบ่อข้ างๆ ตาบลหลังบ่อนสะพานเหล็กและหลังบ้ านขุนพัฒหอย กลายเป็ นที่ทิง้ สิ่งโสโครก
จนเกิดกลิ่นเน่าเหม็นไปทัว่ บริ เวณ จนเกรงว่าจะเกิดโรคระบาดอีกทังด้
้ วยฆานทัศน์ที่มาพร้ อมกับ
กลิ่ น เหม็ น ก็ทาให้ หวาดกลัวว่า ลมที่พัด พากลิ่น เหม็ นมานัน้ ต้ อ งน าพาเชือ้ โรคร้ ายมาด้ วย อัน

มนฤทัย ไชยวิเศษ. (2545). ประวัติศาสตร์ สงั คม - ว่าด้วย ส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย.
หน้ า 146-147.
1
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สะท้ อนให้ เห็นว่าราษฎรได้ เปลี่ยนการรับรู้ ว่ากลิ่นไม่ดีเป็ นที่มาของการเกิดโรคแล้ ว ดังที่ขุนพัฒ
หอยได้ ร้องเรียนไปถึงกรมศุขาภิบาลว่า
“บัดนีผ้ มขอบารมีต่อท่านเป็ นที่พึ่ง ด้ วยหลังบ้ านผมนัน้ เปนที่สาหรับคนทัง้ หลายเอา
ของโสโครกต่างๆ มาทิง้ เกือบจะท่วมกาแพงบ้ านผมอยู่แล้ ว ครัน้ ผมจะห้ ามปรามผู้ที่เอาของ
มาทิ ้งนันหรื
้ อ ก็ไม่มีอานาจพอ และผมหวาดกลัวจะเกิดโรคร้ ายขึ ้นในบ้ านผม เพราะว่าลมพัด
เอากลิ่นอันไม่ดีมาทางบ้ านผมอยู่ทงกลางวั
ั้
นกลางคืน”1

ในการนี ้ เจ้ ากรมกองอาเภอจึงได้ สั่งให้ นายอาเภอไปสอบสวนได้ ความว่า “จีนทอง
ขุนพัฒได้ ตงเว็
ั ้ จแลขุดบ่อไว้ ข้างเว็จ 2 บ่อสาหรับให้ จีนกุลีเอาอุจาระที่เว็จเทลงในบ่อ กับที่หลังบ้ าน
ขุนพัฒหอยมีผ้ ูมีชื่อได้ เอาฝุ่นฝอยที่เปนสิ่งโสโครกมาเททิง้ เกือบท่วมกาแพงตึกขุนพัฒ หอยจึงมี
กลิ่ น เหมนทั่วไป”2 ข้ อมูล ในรายงานท าให้ เห็นถึงฆานทัศน์ ของกลิ่น เหม็ นได้ อย่างชัดเจน จนมี
ราษฎรที่อยู่ในบริ เวณนัน้ ทาการร้ องเรี ยนให้ ทางราชการหาทางแก้ ไขกลิ่นเหม็ น ที่ส่งกลิ่นคละคลุ้ง
เกินกว่าจะทนไหว อันเป็ นผลเนื่องจากความแออัดของกรุงเทพฯ จากร้ านโรงหรือบ้ านเรือนของชาว
จีนที่มักทิง้ สิ่งปฏิกูลลงในคูคลองจนมีกลิ่นเหม็นที่โสโครก 3 และสร้ างปั ญหาให้ กับกรมศุขาภิบาล
กับกองตระเวนอยู่เสมอ
ผลจากการทางานเชิงรุกเพื่อเปลี่ยนกลิ่นกรุ งเทพฯ ของข้ าราชการระดับสูงที่เป็ นชาว
อั ง กฤษ อย่ า งกรณี ของ น ายแพ ทย์ เอช. แค ม ป์ เบ ลล์ ไฮเอต ( H. Campbell Hightet)4
หรื อหมอไฮเอต เจ้ ากรมแพทย์ศุขาภิบาลคนถัดจากหมอไนติงเกล ที่ส่งเจ้ าพนักงานไปตรวจตรา
ความสะอาด นอกจากจะเป็ นการสร้ างเมืองหลวงตามแนวทางเพื่อให้ มีความเป็ นศิวิไลซ์แล้ ว ยัง
เป็ นการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคร้ ายอย่างกาฬโรคด้ วย รายงานของ หมอคาร์ ทิว 5 ผู้ช่วย
หมอไฮเอตที่ได้ ทาหน้ าที่สารวจพืน้ ที่ใกล้ พระบรมมหาราชวังนัน้ รายงานถึงเจ้ ากรมแพทย์ศุขาภิ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/46. เรื่อง ส่งคาร้องทุกข์เรื่องความโสโครกซึ่งอยู่นอกเขตศุขาภิ บาล
(6-20 มีนาคม ร.ศ.123).
2
แหล่งเดิม.
3
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/17. เรื่อง เว็จ (16 มิ ถนุ ายน 120 – 6 กรกฎาคม 123).
4
หมอไฮเอต หรือ นายแพทย์ฮิวจ์ แคมป์ เบล ไฮเอต (Huge Cambell Highet ) เป็ นแพทย์ชาวอังกฤษ รับราชการ
ไทยในตาแหน่งเจ้ ากรมแพทย์ศขุ าภิบาลในกรมศุขาภิบาล.
5
หมอคาร์ ทิว หรือ นายแพทย์โมเดิร์น คาทิวส์ (Modern Cathews) แพทย์ชาวอังกฤษ เคยเป็ นผู้ช่วยหมอไฮเอต
ในกรมศุขาภิบาล ภายหลังได้ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็ น พระยาอายุรเวชวิจกั ษ์
1
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บาลว่า สภาพพืน้ ที่มีความสกปรกทัง้ ขยะและที่ตัง้ ของเว็จ ทาให้ โดยรวมแล้ วมี กลิ่นเหม็นอย่าง
ร้ ายแรงมาก หมอคาร์ ทิวจึงเสนอว่าไม่ควรให้ เกิดสภาพเช่นนีใ้ กล้ กบั พระบรมมหาราชวังเป็ นอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็ นที่ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างที่สุดที่ชาวตะวันตกอย่างผู้ช่วยเจ้ ากรมแพทย์ผ้ ไู ปสารวจได้ พบ
เจอมา อีกทัง้ ย ้าถึงอันตรายของความสกปรกและกลิ่นเหม็นนัน้ ว่าจะเป็ นสาเหตุโรคระบาดที่ร้าย
แรง เพราะผู้ที่อาศัยในวังบริ เวณนีล้ ้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้ที่ทางานอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยมี
รายละเอียดความสกปรกและกลิ่นเหม็นที่สารวจมาบางช่วงดังนี ้
“วังกรมหมื่นปราบนัน้ เป็ นที่โสโครกที่สดุ ตั ้งแต่ทางเข้ าไปถึงตาหนักหลังใหญ่นา้ ท่วม
อยู่หลายนิ ้ว...ใต้ ตาหนักใหญ่นนมี
ั ้ โสโครกที่เน่า ด้ านหลังก็ยิ่งกว่าด้ านน่า ตัวตาหนักก็ชารุธแล
ได้ ใช้ กันเป็ นเว็จ มีขะยะกองใหญ่กองหนึ่งที่สะสมมาตั ้งหลายสิบปี แล้ ว แลบรรดาคนที่อยู่ใน
แถวนันดู
้ เหมือนจะถ่ายอุจาระกันในที่นนแลกลิ
ั้
่นก็เหมนอย่างร้ ายแรง สาหรับที่บริเวณนี ม้ ีเว็จ
ที่ใส่ถงั แต่ใบเดียวเท่านัน้ แลนอกจากเว็จนี ้มีเว็จของกรมศุขาภิบาล อยู่ข้างนอกวังอีกแห่งหนี่ง
ซึ่งค่อนจะไกลสาหรับคนแก่แลเด็กๆ แลทัง้ พวกที่ขีเ้ กี ยจที่สุดจะไปถึงได้ ที่รายนีจ้ ะต้ องใช้
คนงานเป็ นอันมากถึง 30 คน แต่นายตรวจคนหนึ่งแลเดือนหนึ่งเต็มจึงจะทาแล้ วเสร็จ”1

สภาพความรุนแรงของความโสโครกและกลิ่นเหม็นหรื อไม่ถูกสุขภาวะใดๆ ทังสิ
้ ้น แม้
จะเป็ นบริ เวณใกล้ พ ระบรมมหาราชวัง จนถึงกับมีเสนอในรายงานว่าไม่ควรยอมให้ มีอยู่ใกล้ กับ
พื ้นที่ของพระบรมมหาราชวัง ขณะเดียวกันได้ ชี ้ให้ เห็นถึงตรอกข้ างวัดมหาธาตุในพื ้นที่ใกล้ ๆ กันนัน้
ว่า เป็ นที่โสโครกและสกปรก “ราษฎรในท้ องที่นีก้ ็ใช้ กันเป็ นเว็จหรื อเป็ นที่สาหรับเทโสโครก มีนา้
ท่วมแลสกปรกที่สุด ทัง้ มีโรงม้ าปลูกอยู่ด้วยแลของโสโครกอย่างร้ ายกาจที่สุดก็ไหลมาตกอยู่ใน
ตรอกนี”้ 2 ในช่วงท้ ายของรายงานจึงมีการเสนอให้ ทาลายบ้ านเหล่านัน้ เสียทัง้ หมด ตามทัศนคติ
ของชาวตะวันตกที่ได้ มีโอกาสในการดูแลป้องกันเมืองในมาตรฐานเมืองศิวิไลซ์แบบตะวันตก
ความร่วมมือระหว่างกองตระเวนกับกองศุขาภิบาลเป็ นตัวอย่างที่การดาเนินงานเพื่อ
แก้ ไขความเหม็นและสกปรกดังกล่าว ไม่เพียงแต่ให้ กองตระเวนมีหน้ าที่ตามกฎหมายให้ จับและ
ปรับดังที่กล่าวมาแล้ วแต่เพียงอย่างเดียว การดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อระงับความ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/57. เรื่อง หมอไฮเอตแพทย์ศขุ าภิ บาลรายงานชี้แจงว่าได้ไปตรวจตาบลที่
มีสิ่งโสโครกทีต่ ิดกับวังกรมหมื่นปราบฯ นัน้ เห็นว่าทีใ่ นจังหวัดนีเ้ ป็ นทีน่ ่ากลัวอันตรายแก่มหาชน และพวกทีอ่ ยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง ขอให้รื้อเรื อนทีไ่ ม่สอาดเหล่านีล้ งเสียให้หมดเพือ่ ไม่ให้เกิ ดไข้กาฬโรคแลโรคร้ายอื่นๆ (31 ตุลาคม ร.ศ.
126).
2
แหล่งเดิม.
1
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สกปรกหรื อกลิ่นเหม็นในพืน้ ที่หนาแน่นนัน้ จาเป็ นต้ องร่วมมือกันหลายด้ าน เช่น กองตระเวนให้
ความช่วยเหลื อราษฎรในพื น้ ที่ส าเพ็งจัดหาอุปกรณ์ ที่ขาดแคลนในการใช้ งานในเว็จ ที่ราษฎร
ช่วยกันสร้ างขึน้ ริ มถนนเยาวราช เพื่อบรรเทาปั ญหากลิ่นที่รบกวน โดยกองตระเวนช่วยจัดซือ้ ถัง
สังกะสีและจ้ างกุลีไว้ คอยดูแลและนาอุจจาระในถั งส่งต่อให้ รถของกรมศุขาภิบาลไปจัดการอย่าง
เรียบร้ อย ทาให้ พื ้นที่ดงั กล่าวสะอาดขึ ้นดังความตอนหนึ่งว่า
“1. กรมกองตระเวนจะจัดซื ้อถังสังกะสีเป็ นเงิน 60 บาท
2. จ้ างคนกุลีไว้ 2 คนๆ ละ 20 บาท คนหนึ่งให้ ราษฎรอยูใ่ นบริเวรนันออกเงิ
้
นค่าจ้ าง
ส่วนอีกคนหนึ่งนันให้
้ กรมกองตระเวนออกเงินค่าจ้ างราษฎรซึง่ อยูใ่ นบริเวณนันตั
้ ้งหัวน่า
คน 1 สาหรับตรวจดูคนกุลีนนให้
ั ้ ทาการ
4. อุจารนันต้
้ องบรรทุกใส่ในรถของกรมศุขาพิบาลซึง่ ไปมาทุกวันในทางนัน้
5. จะขอทดลองใช้ วิธีนี ้สัก 2 เดือนถ้ าเห็นว่าไม่เป็ นการเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะนัดประชุม
อีกครัง้ หนึ่งจะได้ เห็นว่าจะจัดการได้ ดียิ่งกว่านี ้อย่างใด”1

ข้ อมูลนีท้ าให้ น่าจะกล่าวได้ ว่าเป็ นความร่ วมมือของกรมกองตระเวนที่ประสานกับ
ราษฎร ในการจัด การบ้ านเมือง ต่อปั ญหากลิ่นเหม็นในพืน้ ที่ได้ ด้วยความเข้ าใจกันระหว่างทาง
ราชการและราษฎร ซึง่ นอกจากจะเป็ นที่ราคาญแล้ ว ยังเข้ าใจถึงความอันตรายของการเป็ นบ่อเกิด
แห่งโรคอีกด้ วย
4.3.3 เปลี่ยนกลิ่นจากกิจกรรมความเจริญบนท้ องถนนของกรุงเทพฯ
โครงข่ายถนนที่เพิ่มมากขึ ้นทาให้ มียานพาหนะทางบกอย่างรถลากเพิ่มมากขึ ้น เมือง
ร้ อนแบบกรุ งเทพฯ ย่อมทาให้ คนลากรถหรื อความชืน้ แฉะก่อให้ เกิดความสกปรกจนมีกลิ่นเหม็น
เป็ นที่ติเตียนของผู้ที่อยู่ใกล้ ทว่านอกจากถนนแล้ ว การสร้ างสะพานที่มีความลาดชันน้ อยก็ทาให้
การลากรถที่ใช้ กาลังคนสะดวกขึ ้น ทาให้ มีผ้ คู นใช้ รถลากกันมากขึ ้น มีบนั ทึกของขุนวิจิตรมาตราว่า
การที่คนลากเป็ นเจ๊ กทัง้ นัน้ คนทั่วไปเมื่ อจะเดินทางไปด้ วยรถลาก จะจดจาและสามารถบอก
สถานที่ต้ องการจะไปเป็ นภาษาจี นได้ อ ย่างเช่ น “จะไปบ้ านข้ าพเจ้ าที่ ถนนแพร่ งนรา (ต่อถนน
ตะนาว) จะไปบอกเจ็กว่าไปแพร่งนราหรื อถนนตะนาว เจ๊ กไม่ร้ ูจกั เลย ต้ องบอกว่า ไปตัวเล่
้ าเอี ้ยเก็ง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.8.1/226. เรื่อง ราษฎรตาบลสาเพ็ง ร้องเรื่องราวว่าได้เรี่ยรายสร้างเว็จถ่ายอุจา
ระลงในตรอกอาม้าเกงเสร็จแล้ว แต่ยงั หามีถงั ไม่ (15 – 26 สิงหาคม ร.ศ.121).
1
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คือศาลเจ้ าพ่อเสือ ไปสี่กกั๊ เสาชิงช้ าต้ องบอกไป... เช็งชิงแป๊ ไปสะพานช้ างโรงสี... ซี่เจ็งเล้ า” 1 ความ
นิยมนัง่ รถลากมากขึ ้น ย่อมมีปัญหาในเรื่ องสุขอนามัยของประชาชน เช่น ผู้ลากใส่เสื ้อผ้ าที่สกปรก
หรื อบรรทุกสิ่งของโสโครกจนมีการกาหนดในพระราชบัญญัติรถลาก ร.ศ. 120 ดังจะเห็นได้ จาก
การที่มีการจัดระเบียบโดยเฉพาะความสะอาดของรถและผู้ที่ทาหน้ าที่ลาก ในพระราชบัญญัติรถ
ลาก ร.ศ.120 ได้ วางข้ อกาหนดเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาดไว้ ตอนหนึ่งว่า
“กรุงเทพพระมหานครในทุกวันนี ้ มีรถคนลากสาหรับรับจ้ างคนโดยสาร แล
รับบันทุกของเดินในถนนหนทางทวียิ่งขี ้นเปนอันมาก แต่รถที่ใช้ นนไม่
ั ้ แขงแรงมัน่ คงแลไม่มีสิ่งที่
สาหรับป้องกันความอันตรายของผู้โดยสาร กับทังไม่
้ สอาดเรี ยบร้ อยตลอดไปจนคนลากรถด้ วย
ย่อมเปนเหตุเกิดอันตรายแก่คนโดยสารแลคนเดินทางกับทังรถแลไม่
้
เปนความเรี ยบร้ อยในท้ อง
ถนนอีกด้ วย”2

ทังนี
้ ้การจัดการได้ คานึงถึงการแก้ ไขปั ญหาความสะอาด และการดูแลสภาพแวดล้ อม
ไม่ให้ มีสิ่ง ของสกปรกตกตามถนน และกาหนดสภาพของรถที่จะจดทะเบียนว่าต้ องมีความมัน่ คง
แข็งแรงและต้ องสะอาดไม่น้อยไปกว่ารถที่เป็ นตัวอย่างที่กาหนดไว้ ไม่เช่นนันจะไม่
้
ออกใบอนุญาต
ให้ 3 สาหรับผู้ลากรถต้ องไม่เป็ นผู้โสโครก เพราะอาจถูกเจ้ าพนักงานกองตระเวนปรับหรื อยึดรถนัน้
ไว้ ได้ 4

กาญจนาคพันธุ์. (2542). กรุงเทพฯ เมื่อวานนี.้ หน้ า 205.
2
ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกาหนดต่างๆ รัชกาลที่ 5 ร.ศ. 120. หน้ า 155
3
แหล่งเดิม. หน้ า 158
4
แหล่งเดิม. หน้ า 161.
1
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ภาพประกอบ 25 สะพานเฉลิมยศที่มีความลาดชันไม่มากเพื่อให้ รถลากและผ่านได้ สะดวก
ที่มา : ศิริชยั นฤมิตรเรขาการ. (2520). สะพานเก่ากรุงเทพฯ หน้ า 48.
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะอาดปลอดภั ย ต่ อ ผู้ เดิ น ทางยั ง ก าหนดว่ า ผู้ ลากรถต้ องมี
เครื่องนุ่งห่มที่เรียบร้ อย1 ห้ ามบรรทุกสิ่งของที่โสโครกหรื อหากจะขนก็ต้องมีเครื่องปกปิ ดมิดชิด และ
ไม่ให้ เปรอะเปื อ้ นหรื อมีกลิ่นเหม็นออกมาได้ และห้ ามไม่ให้ บรรทุกสัตว์มีชีวิต เช่น สุกร แพะ แกะ
ผู้โดยสารที่เป็ นโรคที่น่ากลัวจะติดต่อได้ และห้ ามไม่ให้ บรรทุกศพ 2 แสดงออกถึงการรับรู้ของราษฎร
ในเมืองที่จะต้ องมีส่วนร่วมในการระวังป้องกันโรคและด้ วยแนวความคิดที่จะสร้ างเมืองให้ สะอาด
ไม่มี กลิ่นเหม็น หรื ออย่างน้ อยคือไม่มี กลิ่น จึงเป็ นพืน้ ฐานจากตะวันตกในทฤษฎีอายพิ ศม์และ
ความรู้ ที่เพิ่มเติมเรี่ องของเชือ้ โรคที่จะเป็ นสาเหตุแห่งโรคภัย กลิ่นเหม็นที่เกิดขึน้ เหมือนเป็ นสิ่งที่
เตือนที่จะทาให้ ร้ ูว่า หากมีกลิ่นไม่ดีย่อมจะเป็ นทางมาแห่งโรคร้ ายได้ นนั่ เอง
ยานพาหนะทางบกอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเพิ่มมากขึน้ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ ว คือ
รถม้ า อันทาให้ เกิดปั ญหาตามมาจากความมักง่ายของเจ้ าของรถในการกาจัดมูลม้ า หรื อหญ้ าที่
อาหารม้ าที่เหลือทิ ้งจนเป็ นหญ้ าเน่าแล้ ว ปัญหากลิ่นที่เกิดเนืองๆ จากกรณีสตั ว์พาหนะขนาดใหญ่
1
2

แหล่งเดิม. หน้ า 164.
แหล่งเดิม. หน้ า 166.
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ที่เพิ่มจานวนตามการใช้ งานในเมืองใหญ่นี ้ และเมื่อม้ านัน้ เจ็บป่ วยล้ มตาย ก็มีผ้ ฝู ่ าฝื นและมัก ง่าย
นาซากม้ าตายมาแอบทิง้ ตามถนน ในที่ลบั ตาบ้ างโดยไม่จัดการฝั งให้ เรี ยบร้ อย หรื อปล่อยให้ ม้า
เจ็บป่ วยเดินไปตามท้ องถนนจนหมดแรงล้ มตายตามแต่ยถากรรม บางครัง้ พบว่ามีการขุดหลุมฝั ง
ม้ าตายแล้ ว แต่เป็ นหลุมเพียงตืน้ ๆ จนเป็ นเหตุการณ์ ที่มีอยู่เนืองๆ ดังรายงานของหลวงวิไสยสุข
การที่เสนอต่อพระนรศาตสารกรรมว่า ที่แถวปลายถนนบารุงเมือง มีผ้ ูนาม้ าตายไปฝั งไว้ แต่เพียง
ตื ้นๆ ทาให้ มีสตั ว์อื่น เช่น สุนขั และแร้ งมาเจอและคุ้ยเขี่ยจนมีกลิ่นเหม็นขึ ้นมาอีก บางทีก็มีการแอบ
นามาทิ ้งตอนกลางคืน ทาให้ มีกลิ่นเหม็นไปทัว่ บริเวณนันอยู
้ ่เสมอๆ 1
ศพม้ าหรื อซากสัตว์เหล่านีห้ ากไม่มีใครพบเห็นก็จะเป็ นที่มาของกลิ่นเน่าเหม็น ดังที่
ได้ พบเจอในกรุงเทพฯ อยู่เสมอ แต่บางครัง้ เมื่อสิ่งเหล่านีไ้ ด้ ปรากฏต่อสายตาของชาวตะวันตกที่
บังเอิญมาพบเจอเข้ าก็จะมีเสียงร้ องเรียน หรือเป็ นข่าวผ่านสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ Bangkok Times
ดังที่มีข่าวพบซากม้ าตายในคูริมถนนสนามม้ าในฉบับประจาวันเสาร์ ที่ 3 มกราคม 1903 (พ.ศ.
2445)2 ว่ามีเหตุการณ์ แปลกประหลาดที่นามาตีแผ่โดย มิสเตอร์ อาร์ เชอร์ (W.J. Archer) กงสุล
อังกฤษว่า กลิ่นจากซากม้ าตายในคูริมถนนสนามม้ า ส่งกลิ่นเหม็นไปทัว่ บริ เวณ ต่อมาเจ้ าหน้ าที่จึง
ได้ นาไปฝังและสืบหาคนนามาทิ ้งต่อไป3
เหตุการณ์ที่มีการพบซากม้ าตายเรื่ อยๆ ดังรายงานถึงกระทรวงนครบาลเมื่อวันที่ 10
เมษายน ร.ศ. 122 ว่าได้ เห็นมีผ้ นู าม้ าตายมาทิ ้งไว้ ที่สะพานสิงโต 1 ตัวและให้ กุลีนาไปฝังแล้ ว4 เมื่อ
มี เหตุก ารณ์ พ บซากม้ า ตาย กรมศุข าภิ บ าลจึ ง ต้ อ งการให้ มี ก ารสื บ จับ ตัว ผู้ที่ น าซากสัต ว์ ห รื อ
แม้ กระทั่งศพคนตายมาทิง้ ไว้ อันเป็ นปั ญหาที่ต้องเร่งจัดการในการสืบหาผู้ที่นามาทิง้ สร้ างความ
อุจาดและกลิ่นเหม็ นของเมื อง จึงมิ ใช่เพียงการจัดการฝั งซึ่งต้ องทาอยู่แล้ วเพื่อขจั ดความเหม็ น
เฉพาะหน้ า ดังรายงานถึงกระทรวงนครบาลเมื่อวันที่ 4 กันยายน ร.ศ.122 ว่า
“พลตระเวนหมายเลข 17 ไปแจ้ งความแก่นายตรวจถนนคลองเตย ว่ามีผ้ ทู ิ ้งม้ าตายไว้
ริมถนนสนามม้ า 1 ทราก นายจันได้ จดั ฝั งแล้ ว แลได้ พบศพเด็กอิก 1 ศพในที่ใกล้ ตาบลที่ทิ ้งม้ า
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/55. เรื่อง มีผนู้ าม้าตายไปทิ้งแลฝังไว้แต่ตืน้ ๆ ทีป่ ลายถนนบารุงเมืองตอน
ศาลายิ งเป้า มีสนุ ขั และแร้งไปคุย้ ขึ้นกระทาให้กลิ่ นเหม็นตลอดปี ได้สงั่ ให้กองตระเวนห้าไปด้วยแล้ว (19 – 28 พฤศจิ กายน ร.
ศ.125).
2
วันเสาร์ ที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1903 ยังคงเป็ น พ.ศ. 2445
3
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/31. เรื่อง มีผเู้ อาศพม้าตายทิ้งทีต่ น้ ถนนสนามม้า (ปทุมวัน)
(5-14 มกราคม ร.ศ.121).
4
แหล่งเดิม.
1
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ตายนัน้ มีกลิ่นเหม็น แต่นายจันมีความกลัวว่ายังจะมีเหตุผลที่เกี่ยวแก่กองรักษาอยู่บ้างจึงไม่
ฝัง เปนแต่เอาดินกลบไว้ พอประกันกลิ่นไปชัว่ คราวหนึ่ง
...กรมศุขาภิบาลเคยได้ แจ้ งแก่กองตระเวรว่า มีผ้ ทู ิง้ ม้ าให้ สืบสวนหาเจ้ าของ บัดนีจ้ ะ
กลับเปนกองตระเวรไปแจ้ งเหตุแก่นายงานถนนเพื่อให้ มาฝัง การทิ ้งม้ าในถนนนี ้ก็มีเนืองๆ แทบ
ทุกเดือน ในเดือนนี ้มีแปลกที่เปนป่ าช้ าทิ ้งศพด้ วย อนึ่งการทิ ้งม้ านี ้ก็มิใช่สิ่งของเล็กน้ อยที่จะพา
ไปได้ โดยง่ายดาย แลทังโรงม้
้ าในที่ใกล้ ๆ ก็ไม่มี สังเกตดูการสืบสวนลงโทษผู้ทิ ้งง่ายๆ” 1

เหตุการณ์ม้าตายที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ แม้ กรมศุขาภิบาลได้ ประสานงานกับกองตระเวน
ในการสืบหาซากม้ าหรื อสัตว์น้อยใหญ่ที่ตายลงก่อนจะเป็ นกลิ่นเหม็นในพื ้นที่ ดังที่กองตระเวนได้
ทูลเสนอต่อกระทรวงนครบาลในรายงานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ร.ศ. 123 ถึงกรณี การสืบสวนม้ า
ตายที่ทิ ้งไว้ ที่ถนนหลวงตาบลหน้ าบ้ านเจ้ าพระยาสุรศักดิ์นนั ้ ได้ สืบทราบว่ามีคนเห็นม้ าตัวนี ้ซึง่ เป็ น
ม้ าป่ วยเดินอยู่แถวนัน้ ครัน้ ต่อมามีผ้ เู ห็นม้ านันตายในคั
้
นคู เจ้ าพนักงานศุขาภิบาลมาพบก่อน จึง
ได้ นาไปฝัง ในขณะที่เจ้ าพนักงานกองตระเวนจะมาตรวจในพืน้ ที่นนก็
ั ้ เป็ นเวลาบ่าย จึ งไม่เจอซาก
ม้ านัน้ แล้ ว จึ งได้ กาชับไปถึง หน้ าที่ ของกองตระเวนให้ เพิ่ ม การตรวจตราในพื น้ ที่อย่ างเข้ ม แข็ ง
เพราะเหตุการณ์ แบบนีใ้ นช่วงเดือนหรื อสองเดือนที่ผ่านมามีเหตุม้าตายถึง 3 ศพ ไม่รวมสัตว์เล็ก
กว่านันอี
้ กหลายซาก2 ความเจริ ญของยานพาหนะในสังคมที่ขาดความรับผิดชอบจึงเกิดปั ญหาสิ่ง
แวด ล้ อมที่เป็ นแนวร่ วมส าคัญ ของปั ญ หากลิ่นเหม็ นในกรุ งเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 2440 ที่ชาว
กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะราษฎร ชาวต่างชาติ หรือชนชันสู
้ งก็ต้องเผชิญเช่นเดียวกัน
4.3.4 เปลี่ยนกลิ่นจากความสกปรกที่ปกคลุมท้ องฟ้ ากรุงเทพฯ
ฆานทัศ น์ จ ากกลิ่ น ที่ ป ล่อ ยจากปล่อ งไฟในการผลิ ต ไฟฟ้ า และการใช้ ไฟฟ้ าของ
โรงเลื่อย โรงสี และเครื่ องจักรไอนา้ ที่ใช้ กันทั่วกรุ งเทพฯ 3 มีจุดเริ่ ม ต้ นในช่วงทศวรรษ 2430 โดย
เจ้ าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ในขณะยังเป็ น จมื่นไวยวรนารถ ซึ่งได้ มีโอกาสพบเห็นการ
ใช้ ไฟฟ้าในทวีปยุโรป แต่ในขณะนันพระบาทสมเด็
้
จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ยังไม่ทรงเชื่อถือใน
ประโยชน์ของไฟฟ้า ทาให้ เจ้ าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ต้องขวนขวายนาที่ดินของตนไปจานองเพื่อนา
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/32. เรื่อง ชี้แจงว่า นายตรวจถนนสนามม้า เห็นผูเ้ อาม้าตายมาทิ้งไว้ที่
สะพานสิงโตหนึ่งม้า แลได้ให้คนกุลีเอาไปฝังเสร็จแล้ว (11 เมษายน ร.ศ. 122 – 7 มกราคม ร.ศ.122).
2
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/39. เรื่อง มีผนู้ าม้าตายไปทิ้งไว้ทีร่ ิ มถนนสนามม้าตอนศาลาคู่ 1 ม้า แล
ทิ้งทีร่ ิ มต้นถนนสีลมตอนบ้านเจ้าพระยาสุรศักดิ์หนึ่งม้า ได้จดั ให้ฝังเสร็จแล้ว มีคาสัง่ ให้กองตระเวนตรวจรักษาให้กวดขันขึ้น
(2 สิงหาคม - 6 กันยายน ร.ศ.123).
3
วิภารัตน์ ดีอ่อง. (2534). พัฒนาการของกิ จการไฟฟ้าในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2427-2488. หน้ า 301.
1
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เงินมาลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าสาหรับแสงสว่างในกลุ่มชนชันสู
้ ง ตังแต่
้ ภายในพระที่นั่ งจักรี มหา
ปราสาท จนนาไปสู่การตัง้ กิจการไฟฟ้า และในที่สุดจึงได้ ชาวตะวันตกมาเป็ นผู้ประกอบ การจน
นิยมแพร่ หลาย 1 จนในช่วงท้ ายทศวรรษ 2440 มีการใช้ ไฟฟ้าในส่วนของราชการจานวนมากถึง
145,429.95 ยูนิต โดยเป็ น การใช้ ไฟฟ้ าของพระราชวังเป็ น ส่วนใหญ่ 2 และท าให้ บ ริ ษั ทไฟฟ้ าที่
บริ หารงานโดยชาวตะวันตกเป็ นบริ ษัทที่มนั่ คงบริ ษัทหนึ่ง โดยดูได้ จากทุนของบริ ษัทที่เริ่ มต้ นเมื่อ
ต้ นทศวรรษ 2440 มีจานวนเพียง 600,000 บาท แต่ในช่วงท้ ายทศวรรษได้ พุ่งขึน้ ไปกว่า 7 เท่า3
และสามารถปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นได้ ถึง 6 เปอร์ เซ็นต์ สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกิจการอื่น เช่น รถราง
และอู่ต่อเรือในช่วงเดียวกัน4
เมื่ อการใช้ ไฟฟ้าแพร่ หลาย ทาให้ โรงงานไฟฟ้าต้ องขยายกาลังการผลิต ซึ่งส่งผล
โดยตรงกับการเกิดขึ ้นของมลภาวะ โดยการผลิตไฟฟ้าต้ องใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิง ทาให้ ขี ้เถ้ าแกลบ
ปลิวไปยังบ้ านเรื อนราษฎรและศาสนสถานใกล้ เคียง รวมทังมั
้ กจะทิง้ เถ้ าแกลบและมูลฝอยลงใน
คลองผดุงกรุงเกษมเป็ นประจา ส่งผลให้ นา้ เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและทาให้ ลาคลองตืน้ เขินและนา้
ในคลองเน่าเสีย ทาให้ มีราษฎรทัง้ ไทย จีน และชาวตะวันตกเข้ าชื่อร้ องเรี ยนต่อกรมหลวงเทววงศ์ว
โรปการ เสนาบดี ก ระทรวงการต่ างประเทศใน พ.ศ. 2441 ให้ จัด การแก้ ใขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยเร็ว5 สาหรับโรงไฟฟ้าใกล้ วดั ราชบูรณะนัน้ ก็สร้ างความโสโครกทังสภาพอากาศและน
้
า้ ทาให้
พระภิกษุสงฆ์วดั ราชบูรณะต้ องลิขิตร้ องเรี ยนความเดือดร้ อนของพระเณรที่เกิดขึน้ เพื่อทูลต่อกรม
หลวงดารงราชานุภาพ เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอบารมีเป็ นที่พงึ่ ความว่า
“ด้ วยทุกวันนีว้ ดั ราชบุรณปฏิกูลไปด้ วยขีเ้ ท่าแกลบ ซึ่งหล่นลงมาจากปล่องไฟฟ้ามาก
เหลือประมาณ พระสงฆ์สามเณรได้ รับแต่ความเดือดร้ อนทัง้ เวลากินเวลานอนเวลาเดิน ด้ วยบน
ชานกุฎิแลบนหลังคาล้ วนปฏิกลู ไปด้ วยขี ้เถ้ าแกลบ

แหล่งเดิม.
แหล่งเดิม.
3
แหล่งเดิม.
4
แหล่งเดิม.
5
แหล่งเดิม.
1
2

หน้ า 22-23.
หน้ า 110.
หน้ า 120.
หน้ า 123.
หน้ า 291.
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.....ครัน้ ออกจากกุฏิพ้นชายคาออกไปก็ได้ รับแต่ความเดือดร้ อน เพราะขี ้เท่าแกลบ ทัง้
หลังคากุฏิแลเสนาสนะทาขึ ้นใหม่ๆ ก็เลอะเปื อ้ นทาให้ เปื่ อยผุเร็ วเพราะรศเค็ม แลทาให้ น ้าชุ่ม
อยู่โดยมาก ทังน
้ ้าในคลองวัดก็โสโครกเหลือเกินจะอาไศรยบริโภคใช้ สรอยก็ไม่ใคร่ได้ ”1

เมื องกรุ งเทพฯ ที่ มี ความเจริ ญ เพิ่ม ขึน้ มากทาให้ เมื่ อเกิดความเดือดร้ อนจากกลิ่น
เหม็น ฆานทัศน์ที่ไม่ดีที่ได้ ประสบนัน้ เป็ นจะเห็นได้ ว่าไม่สามารถจะหลบหลีกจากปั ญหาด้ วยการ
หนี ห รื อ เลี่ ย งไปอยู่ในพื น้ ที่ อื่ น เหมื อ นดัง เดิ ม ในยุค ก่ อ นหน้ านี ไ้ ด้ แล้ ว ท าให้ ต้ อ งเดิ น หน้ า เพื่ อ
แก้ ปัญหาโดยในเบื ้องต้ นมักมีชาวต่างชาติเป็ นแกนนา ดังจะเห็นได้ ว่ามีการร้ องเรี ยนต่อเสนาบดี
กระทรวงการต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากชาวต่ างประเทศได้ เคยชิ น ในการติด ต่ อ กับ กระทรวงการ
ต่างประเทศ หรื อพระภิกษุที่ค้ นุ เคยกับกระทรวงธรรมการ ซึ่งกรมหลวงดารงราชานุภาพ (ในขณะ
นัน)
้ ได้ เคยทรงดูแลมาก่อนเป็ น ต้ น ล้ วนสะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดใหม่ของราษฎรคือ ไม่หลีกหนี
ต่อปัญหาและต้ องการแก้ ไขปัญหาความคับข้ องนัน้
ปั ญ หาฆานทัศน์ จ ากกลิ่นและควันที่ทวีจานวนมากขึน้ สมทบกับการโรงไฟฟ้าคือ
บรรดาโรงสี โรงเลื่อยในย่านถิ่นที่อยู่ด้านใต้ ของถนนเจริ ญกรุง ทาให้ บรรยากาศของเมืองปกคลุม
ไปด้ วยควันและขี ้เถ้ า ดังจะเห็นได้ จากบันทึกของพระยาอนุมานราชธนเล่าถึงสภาพของเมืองย่าน
วัดพระยาไกรว่า มีโรงงานใช้ เครื่ องจักรไอน ้าสร้ างปั ญหาควันและขี ้เถ้ าให้ เกิดขึน้ จานวนมาก เช่น
โรงเลื่อยบริษัทบอรเนียวและโรงเลื่อยจักรมิศกลัก โรงเลื่อยจักรอิสต์เอเชียติก ซึ่งตั ง้ ในพื ้นที่วดั พระ
ยาไกรและโรงสีไฟบริ ษัทมากัว (Markwald)2 เป็ นต้ น ในทศวรรษ 2440 ของกรุงเทพฯ จึงมีโรงสีทงั ้
ของชาวจีนและชาวตะวันตกมากถึง 41 โรง3
โรงสีเหล่านัน้ ทาให้ เกิดขีเ้ ถ้ าแกลบจานวนมาก ดังที่พระยาอนุมานราชธนเล่าไว้ ใน
บันทึกว่า “ขี ้เท่าแกลบกองพะเนิน ซึ่งโรงสีไฟ เมื่อสีข้าวแล้ วไม่ทราบว่าจะเอาแกลบไปทิ ้งเสียที่ไหน
ด้ วยยังไม่ร้ ูจกั ใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิง จึงขนแกลบไปทิ ้งที่ลานกว้ างหลังโรงสี แล้ วจุดไฟเผาให้ แกลบ
ไหม้ เป็ นขี ้เถ้ ากองโต” 4

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/51. เรื่อง เท่าแกลบโรงไฟฟ้า แลโรงสีไฟต่างๆ (21 สิงหาคม ร.ศ.124 –
19 พฤษภาคม ร.ศ.129).
2
อนุมานราชธน, พระยา (2547). ฟื ้ นความหลัง เล่ม 1. หน้ า 20.
3
ปรารถนา โกเมน. (2533). สมาคมชาวจี นในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440-2488. วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้ า 86.
4
อนุมานราชธน, พระยา. (2547). เล่มเดิม. หน้ า 21.
1
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ภาพประกอบ 26 ภายในอุโบสถวัดพระยาไกร กลายสภาพเป็ นสถานที่ทางานของชาวตะวันตก
ที่มา : ประภัสสร์ ชูวิเชียร. (2559). วัดร้างในบางกอก หน้ า 206.
กิจกรรมของความเจริญแบบใหม่เหล่านี ้ ไม่เพียงส่งผลต่อฆานทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เท่ านัน้ แต่ ยัง ทาให้ วัดซึ่งเป็ น ที่ ตัง้ ของความศักดิ์ สิ ทธิ์ แ บบจารี ตต้ องคลายความศักดิ์ สิ ทธิ์ และ
หายไปจากชุมชน ดังกรณีที่เกิดกับวัดพระยาไกรเมื่อขาดผู้อปุ ถัมภ์และมีที่ตงอยู
ั ้ ่ในย่านรวมคนต่าง
ศาสนารวม โดยพื ้นที่ของวัดอยู่ท่ามกลางที่อยู่อาศัยและห้ างร้ านธุรกิจของบรรดาชาวตะวันตก ซึ่ง
มีทงั ้ โรงเลื่อยจักรและโรงสีไฟ ทาให้ ใ นที่สุดจึงต้ องยุบวัดไปรวมกับวัดอื่นในพืน้ ที่ และนาพืน้ ที่วัด
รวมทังอุ
้ โบสถให้ ชาวตะวันตกเช่า1 คือโรงสีของบริษัท อิสต์เอเชียติ๊ก แม้ ว่าวัดพระยาไกรจะเป็ นวัด
ใหญ่มีโบสถ์สูงตระหง่านกว่าวัดอื่นๆ ในละแวกนันเมื
้ ่อเรื อตามลานา้ เจ้ าพระยาผ่านย่านนี ้ จะเห็น
หลังคาโบสถ์ได้ เด่นแต่ไกล2
ฆานทัศน์ จากปล่องไฟทัง้ ของโรงสีและโรงไฟฟ้าดังกล่าว ได้ สร้ างความเดือดร้ อน
ให้ กบั ทังราษฎรและชาวต่
้
างชาติ จนทาให้ ราชสานักไม่สามารถนิ่งเฉยได้ จนมีการพูดคุยเรื่ องเถ้ า
และแกลบที่ปลิวจากปากปล่องของเครื่ องจักร ในรายงานของเสนาบดีสภาในช่วงท้ ายทศวรรษ
1
2

ประภัสสร์ ชูวิเชียร. (2559). วัดร้างในบางกอก. หน้ า 202.
แหล่งเดิม. หน้ า 12.
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2440 ว่าสามารถจะฟ้องบริ ษัทนีไ้ ด้ เพราะทาให้ เกิด “นิวแซนส์” (Nuisance) หรื อการรบกวนต่อ
ราษฎรที่อยู่ใกล้ เคียงทัง้ ยังมีอยู่ในข้ อกาหนดว่าถ้ าบริ ษัทใช้ แกลบ จะต้ องป้องกันมิให้ ขีเ้ ถ้ าแกลบ
ปลิวไปเปื อ้ นเปรอะในที่อื่น
อย่างไรก็ตามการฟ้องร้ องดังกล่าวไม่ได้ เกิดขึน้ ตามที่ปรากฏนัน้ เนื่องจากได้ มีการ
พูดคุยเพื่อแก้ ปัญหาอย่างจริ งจังก่อน ทัง้ การที่ให้ กรมศุขาภิบาลหาวิธีและคนที่จะทาการทดลอง
เครื่ องป้องกันนัน้ ตลอดจนอานวยความสะดวกให้ ทาการทดลองได้ และหากมีใครคิดค้ นประดิษฐ์
เครื่ องมือในการแก้ ไขได้ โดยรัฐบาลจะออกกฎหมายให้ ใช้ เครื่ องนัน้ ป้อ งกันกลิ่นควันและความ
สกปรกจากขี ้เถ้ าแกลบนันด้
้ วยดังรายงานบางช่วงดังนี ้
“เวลานี ้ในบางกอกมีเท่าแกลบที่ปลิวออกจากปล่องไฟของโครงเครื่ องจักรต่างๆ ทาให้
มหาชนรู้สึกเปนเครื่ องราคาญใหญ่อย่างหนึ่งทัว่ ไป ทังไทยแลฝรั
้
่ง มีผ้ อู ยากจะให้ มีเครื่ องบังคับ
อย่างไร อย่าให้ มีเท่าแกลบปลิวอยู่เช่นนี ้ได้ จะเปนการดีมาก.... ตามที่กรมดารงได้ ทราบว่าเครื่ อง
เช่นนี ้มีผ้ คู ิดทาใช้ อยู่แล้ ว คือห้ างโฮเวิด สกินห้ างหนึ่ง กับมิสเตอฟิ ตเซออินยิเนียเปนผู้คิดขึ ้นอย่าง
หนึ่ง แลได้ ทราบว่าเครื่ องของมิตเตอฟิ ตเซอนีไ้ ด้ ใช้ อยู่แล้ ว ที่โรงสีพระยาพิพัฒแลว่าสาเร็ จแล้ ว
กับที่ไรงสีห้างกิมเส่งหลีก็ได้ ใช้ อยู่เครื่ องหนึ่งสาเร็จแล้ วเหมือนกัน...”1

นับว่าความเจริ ญ อย่างตะวันตกที่คืบคลานเข้ าสู่สังคมไทย ได้ ก่อให้ เกิดทัง้ ความ
เจริ ญในคติแบบใหม่ที่มาพร้ อมกับปั ญหาจากกลิ่นเหม็นและความสกปรกด้ วยสาเหตุต่างๆ อันไม่
สามารถที่จะอดทนโดยไม่มีการแก้ ไขแบบดังอดีต จึงเกิดกระบวนการหาหนทางแก้ ไขอย่างถูกวิธี
เพราะเมื่อเปิ ดรับความเจริ ญ จากชาวตะวันตก ตลอดจนราชสานักได้ เห็นประโยชน์ใ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ของเมืองที่สะอาดมีความเป็ นศิวิไลซ์ที่จะประกาศแก่นานาชาติ จึงมีการใส่ใจในความ
เป็ นอยู่พื ้นฐาน และรับฟั งเสียงร้ องเรียนของชาวตะวันตก และต่อเนื่องถึงการร้ องเรียนในหมู่ราษฎร
มากขึ ้น
4.3.5 เปลี่ยนกลิ่นจากปั ญหาการจัดการศพและโรคระบาด
การต่อสู้กับ ปั ญ หาโรคระบาดเป็ นสิ่งที่ควบคู่กับกรุ งเทพฯ การระบาดของโรคภัย
ร้ ายแรงในแต่ละครัง้ จะมีคนตายเป็ นจานวนมาก ทาให้ สภาพของเมืองทรุดโทรมลงตามไปด้ วย มี
การกล่าว ถึงจากชาวตะวันตกที่ได้ เดินทางมากรุงเทพฯ ถึงการจัดการศพที่สกปรก มีกลิ่นเหม็นไป
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/51. เรื่อง เท่าแกลบโรงไฟฟ้า แลโรงสีไฟต่างๆ (21 สิงหาคม ร.ศ.124 –
19 พฤษภาคม ร.ศ.129).
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ทัว่ ทังเมื
้ องโดยตลอดดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว แต่การต่อสู้กบั โรคระบาดเป็ นภารกิจสาคัญเพราะ หากมี
คนตายจ านวนมากย่ อ มส่ ง ผลต่ อ การจั ด การศพซึ่ ง โดยมากมี ก ารจั ด การที่ ไ ม่ ถู ก ต้ องตาม
สุขลักษณะ ยิ่งทาให้ ฆานทัศน์ของเมืองเลวร้ ายลงจนเป็ นที่ติเตียนทังราษฎร
้
ชาวต่างชาติ
อย่างไรก็ตามการจัดการศพในบริ เวณพืน้ ที่ท่ามกลางชุมชนเมืองอย่างกรุงเทพฯ ได้
สร้ างความวิตกว่าจะเกิดโรคภัยจากการจัดการศพอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ การร้ องเรี ยนของอุปทูต
ญี่ปนที
ุ่ ่ได้ กราบทูลถึงเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ถึงปั ญหากลิ่นเหม็นจากการเผาศพที่วัด
มหาพฤฒารามว่า การเผาศพที่วดั นีไ้ ด้ ส่งกลิ่นเหม็นจนถึงสถานทูตญี่ปนุ่ ทาให้ เสียงเรี ยกร้ องของ
ชาวต่างชาติได้ รับรู้ถึงทางการ และในช่วงเวลาดังกล่าวทางการไทยได้ จดั ตังตั
้ งกรมศุ
้
ขาภิบาลเพื่อ
มุ่งหวังจะให้ เมื องหลวงเป็ นประดุจ เมื องศิวิไลซ์ ชาวต่างชาติจึ งต่างมั่นใจว่าการกราบทูลนีจ้ ะ
สะท้ อนไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ 1
การต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนกลิ่นจากศพและโรคระบาด ทาให้ การแพทย์แบบตะวันตก
เป็ นเครื่ องมือสาคัญ ที่จะนาพาประเทศไปสู่ความเป็ นศิวิไลซ์ ลดปั ญ หาการเสียชีวิต และสร้ าง
อนามัยที่ดี อันจะเห็นได้ จากประสบการณ์ของราชสานักและชนชันสู
้ ง ที่แม้ แต่พระบาทสมเด็จพระ
จุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ยังทรงมี แพทย์ช าวตะวันตกเป็ นแพทย์ป ระจาพระองค์ และได้ ท รงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ จัดตัง้ กรมพยาบาลขึน้ 2 ในสังกัดของกระทรวงธรรมการ 3 โดยได้ ทยอยสร้ าง
โรงพยาบาลในรู ปแบบตะวันตกหลายแห่ง เช่น ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลเทพศิรินทร์ บูรพา
พยาบาล โรงพยาบาลเนิสซิ่งโฮม โรงพยาบาลหมอเฮส์หรื อโรงพยาบาลบางรัก ฯลฯ รวมทัง้ ตัง้
โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลสาหรับคนเสียจริตด้ วย4
สาหรับในกรุ งเทพฯ นัน้ กรมพยาบาลและโรงพยาบาลเริ่ มมีความสาคัญต่อราษฎร
เพิ่มมากขึน้ และกิจการโรงพยาบาลต่างได้ รับการสนับสนุนจากพระบรมวงศานุวงศ์ ราษฎรและ
ชาวตะวันตกตลอดมา ครัง้ หนึ่ งได้ มี การเรี่ ยไรเงิน ของชาวอัง กฤษในกรุ ง เทพฯ เนื่ องในโอกาส
ครบรอบการครองราชย์ของสมเด็จพระนางเจ้ าวิคตอเรี ยของอังกฤษ จนสามารถสมทบทุนสร้ างตึก
ได้ หลังหนึ่งชื่อว่าตึกวิคตอเรีย5

หอจดหมายเหตุแห่งขาติ. ร.5 ต.22/15. เรื่อง อุปทูตญี่ปนร้
ุ่ องว่ามีผนู้ าศพไปเผาทีว่ ดั มหาพฤฒารามกลิ่ นเหม็น
ตลอดไปถึงสถานทูต (29 กันยายน – 3 ตุลาคม ร.ศ.117).
2
ประกาศตังกรมพยาบาล.
้
(จ.ศ.1250, 3 เดือน 1 แรม 7 ค่า). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 5. หน้ า 342.
3
กระทรวงศึกษาธิการ. (2507). ประวัติกระทรวงศึกษาธิ การ, 2435-2507. หน้ า 66-67.
4
แหล่งเดิม. หน้ า 70-71.
5
แหล่งเดิม. หน้ า 68.
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แต่การทางานแนวรุกในการควบคุมโรคในมิติโดยรวมของกรมศุขาภิบาล เช่นในการ
จัดการโรคระบาดเช่ น กาฬโรค ที่เริ่ ม ระบาดมาจากเมื องฮ่ องกงและเมื องอื่น ๆ มี ก ารประกาศ
จัดการป้องกันกาฬโรคขึ ้นโดยเสนาบดีกระทรวงนครบาล1 โดยมีมาตรการเชิงรุกด้ วยการกักกันและ
ตรวจโรคในเรื อทุกลาที่จะเข้ ามาสู่พ ระนคร เพราะหากเกิดการระบาดขึน้ ในกรุ งเทพฯ ก็จะเป็ น
อันตรายจากปั ญหาของความแออัดในกรุงเทพฯ ต่อมาจึงมีการประกาศของกรมศุขาภิบาลให้ มี
การจัดการบ้ านเรื อนให้ สะอาดเพื่อเอาชนะการระบาดของกาฬโรคในช่วงทศวรรษ 2440 ความ
ตอนหนึ่งในประกาศฉบับนันได้
้ ชี ้ให้ เห็นถึงความเชื่อในแพทย์ตะวันตกและเป็ นการย ้าว่า การรักษา
ความสะอาดเป็ นเครื่องมือในการแก้ ไขปั ญหาการระบาดของโรค
“ในเวลานี ้มีกาฬโรคเกิดขึ ้นในกรุงเทพฯ อยู่บ้าง และโรคชนิดนี ้ตามตาราแพทย์ชาวยุโรป
เขาสัน นิ ษ ฐานว่า เปนโรคที่ มี ตัว สัต ว์ อัน เกิ ด ขึน้ จากของโสโครก เปนโรคที่ มี พิ ษ ร้ ายแรงและ
ติดต่อกันได้ ด้วย เพราะฉนัน้ ผู้ที่อยู่บ้านเรื อนอันมีของโสโครกอยู่ใกล้ เคียง ย่อมเปนที่หน้ ากลัว
อันตรายแก่ชีวิตอยู่ ทรงพระราชดาริ ห์เห็นว่าตามตาราแพทย์ของชาวยุโรปนัน้ ถึงแม้ ว่าความจริ ง
จะเพียงใดก็ดี แต่ความสกปรกโสโครกเปนสิ่งที่ให้ เกิดความราคาญ ไม่เปนสุขกายไม่สบายจิตต์
และความสอาดเปนสิ่งที่ ดีให้ บังเกิดความสาราญกายสบายจิตต์ แก่มนุษ ย์ ได้ อยู่เปนธรรมดา
เพราะฉนันความสอาดเปนสิ
้
่งสมควรที่มนุษย์จะทาให้ มีขึ ้นและรักษาไว้ เสมอเปนปรกติอยู่แล้ ว
...เพื่อให้ พ้นอกาลมรณภัยคือไข้ กาฬโรคนี ้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมศุขาภิ
บาลออกประกาศตักเตือนบรรดาผู้ที่เปนเจ้ าของบ้ านเจ้ าของเรื อนทัง้ ปวงว่า ให้ คิดรื อ้ ถอนเช็ด
ล้ างสิ่งโสโครกอันมีอยู่ ณ ที่บ้านเรื อนของตนๆ เสียให้ สิ ้นเชิง แล้ วจัดให้ เปนความสะอาด ส่วน
ขยะเยื่อมูลฝอยฤๅสิ่งของที่ไม่ควรเก็บสะสมไว้ เปนเครื่ องโสโครกรุงรังนัน้ ถ้ าที่บ้านกว้ างขวาง
พอจะฝังฤๅจะเผาเสียก็ได้ ถ้ าที่ทางคับแคบจะนาไปทิ ้งเสีย ณ ที่ๆ กรมศุขาภิบาลจะได้ บอกไว้ ให้
ทราบ ณ ตาบลที่อนุญาตให้ ทิ ้ง
...อนึ่งถ้ าผู้ใดปราดถนาจะให้ แพทย์ในกรมศุขาภิบาล ไปตรวจที่บ้านเรื อนของตนว่ามี
ความสอาดพอแล้ วฤๅยัง ฤๅเพื่อจะขอความแนะนาของหมอด้ วยบ้ าง กรมศุขาภิบาลก็จะจัดให้
แพทย์ไปตรวจ และให้ ความแนะนาตามสมควร”2

ประกาศจัดการป้องกันกาฬโรค. (ร.ศ.120, 16 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 18. หน้ า 91.
ประกาศกรมศูขาภิบาล เรื่องจัดการบ้ านเรือนให้ สะอาด. (ร.ศ.123, 12 กุมภาพันธ์). ราชกิ จจานุเบกษา.
เล่ม 21. หน้ า 837.
1
2
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ทัง้ นีใ้ นขณะที่เกิดกาฬโรคระบาดนัน้ มีเหตุให้ เกิดความตื่นตระหนก และทาให้ เกิด
ข่าวลือไปทัว่ กรุงเทพฯ ว่า หมอฝรั่งที่เที่ยวตรวจตรากาฬโรคนัน้ จะจับตัวคนไปกักขังเพื่อเอาอวัยวะ
เช่น หัวใจ เลยกลายเป็ นความยุ่งยากในการดูแลรักษาราษฎรเพราะพากันปกปิ ดคนป่ วย ครัน้ เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงทราบ จึงได้ มีพระราชหัตถเลขาถึงเสนาบดีกระทรวง
นครบาลเพื่อให้ ดแู ลแก้ ไขปัญหา จากนันจึ
้ งมีการออกประกาศของกรมศุขาภิบาลเรื่ อง “ห้ ามคนตื่น
เรื่ องแพทย์ตรวจป้องกันกาฬโรค” เพื่อบรรเทาไม่ให้ ราษฎรหลงเชื่อข่าวลือ เพราะหากไม่ทาการ
รักษาโดยเร็วหรือปกปิ ดไว้ ยิ่งจะทาให้ สถานการณ์ของโรคระบาดดูเลวร้ ายลงไปอีกจนเป็ นอันตราย
แก่ชีวิตของราษฎรจานวนมาก โดยมีความตอนหนึ่งว่า
“จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ แพทย์ศขุ าภิบาลพร้ อมด้ วยเจ้ าพนักงานกองตระเวน
ตรวจคนป่ วยเปนไข้ กาฬโรค มีขึน้ ที่แห่งใดตาบลใด ก็ให้ รีบรับไปช่วยรักษาพยาบาล เพื่อจะ
ไม่ให้ ไข้ นนั ้ ติดลุกลามเปนอันตรายทังครอบครั
้
วและแพร่หลายถึงเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงต่อๆ กัน
ไปแต่ราษฎรบางคนบางหมู่ไม่ทราบความประสงค์และความช่วยป้องกันโรคแพร่หลาย ซึง่ เจ้ า
พนักงานแพทย์ตรวจตราจัดการนัน้ พากันบอกกล่าวหรื อเล่าลือต่อๆ ไปว่า หมอฝรั่งตรวจจะ
จับ ตัวคนอ้ วนหรื อ ผอมเกิ น ไปโดยไม่ ป่ วยไข้ เลย ว่ าเปนคนป่ วย หรื อ จับ เอาตัวคนป่ วยไป
โรงพยาบาลเอาน า้ แขงทั บ หรื อ เอายาทาเสี ย ให้ ตาย หรื อ อั น ใดอื่ น ๆ อั น ไม่ เ ข้ าทาง
รักษาพยาบาลเลย จนพากันตื่นตกใจทัว่ พระนครนัน้ เปนความหาจริงตามคากล่าวหรื อคาเล่า
ลือกันผิดๆ นันไม่
้ ”1

การทางานอย่างรวดเร็วในการระงับข่าวลือ ทาให้ ความตื่นตระหนกทังหมดคลายลง
้
อย่างรวดเร็ ว การดาเนินการป้องกันการระบาดของโรคในกรุงเทพฯ จึงเป็ นเรื่ องใหญ่ ที่ต้ องระวัง
มากที่สุด เมื่อหมอไฮเอต ได้ ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ Siam Observer เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2447 ว่าพบชาวอินเดียสงสัยว่าจะเป็ นกาฬโรค ซึ่งอาศัยอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้ าพระยา
จึงได้ เข้ าไปตรวจได้ ความว่า อาแดงเหลี่ยมภรรยาแขกอิสไมล์ อาลิไบห์นานาและมหมุ ดซึ่งเป็ น
บุตรชาย ตายในวันนันทั
้ งสองคน
้
ครัน้ รุ่งขึ ้นจึงไปตรวจอีกรอบพบว่ามีเด็กแขกตายเพิ่ม 2 คน จึงได้
มีการลงมื อจัดการป้องกันการแพร่ หลายของโรคในทันที ด้ วยการเสนอให้ มีการตัง้ โรงพยาบาล
สาหรับแยกคัดผู้ป่วย เพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยแพทย์ศุขาภิบาล และให้ จดั ซื ้อยาสาหรั บป้องกันกาฬโรค
1

หน้ า 875.

ประกาศห้ ามคนตื่นเรื่องแพทย์ตรวจป้องกันกาฬโรค. (ร.ศ.123, 26 กุมภาพันธ์). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 21.
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จากต่างประเทศให้ เพียงพอ อีกทังประสานงานกั
้
บกองตระเวนในการรายงานคนตายและคนต้ อง
สงสัยจะเป็ นโรคในพื ้นที่
เหตุการณ์ที่แขกตายที่ฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้ าพระยานัน้ ทาให้ หมอไฮเอต เจ้ ากรม
แพทย์และมิสเตอร์ ลอซัน เจ้ ากรมกองตระเวน ได้ จดั ให้ มีการกักคนในบ้ าน จากนันได้
้ ทราบเพิ่มเติม
ว่า เม้ ยเชยซึ่งเป็ นภรรยาแขกซึ่งได้ ดูแลพยาบาลนัน้ ต่อมาได้ ป่วยและมีญาติมารับตัวไปรักษาที่
ปากคลองตลาด ฝั่ งพระนครและได้ ตายลงในเวลาไม่นาน ส่วนคนอื่นๆ ที่ฝั่งตะวันตกได้ ตายเพิ่ม
อีก 2 ศพ กองตระเวนได้ จดั การบังคับให้ รีบฝังศพแล้ ว ส่วนศพเม้ ยเชยเจ้ ากรมกองตระเวนสัง่ ให้ สืบ
เอาศพเม้ ยเชยให้ ได้ เมื่อทราบแล้ วได้ สงั่ ให้ มีการเผาโดยเร็วที่สดุ คือในวันนันเลย
้
ทังยั
้ งสัง่ กักคนใน
ห้ องที่ผ้ ูป่วยตายนัน้ 10 วัน และชาระล้ างห้ องด้ วย นอกจากนัน้ ยังสั่งให้ พ ลตระเวนวางเวรยาม
รักษาทางเข้ าออกถึง ยามละ 20 คน 3 ผลัด รวมแล้ วถึง 60 คน1
ต่อมามีหนังสือจากกระทรวงโยธาธิการกราบบังคมทูลฯ ถึงเหตุการณ์ เมื่อการเกิด
กาฬโรคขึ ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้ าพระยาว่า ทาให้ พวกฝรั่งพากันตกใจ แม้ กิจการไปรษณีย์ใน
สังกัดกระทรวงโยธายังกังวลด้ วยเหตุว่า การไปรษณีย์ย่อมมีหนังสืออันเป็ นสิ่งซึ่งอาจจะเป็ นสาย
ชนวนนาให้ โรคแล่นติดได้ อยู่ ถ้ าไม่คิดจัดการป้องกัน2
ในขณะราษฎรไทยมักจะมีเรื่ องที่ร่ าลือในทางที่ผิดเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ เช่น การลือ
เรื่ องหมอฝรั่งจะกักขังและควักอวัยวะแล้ วฆ่าดังกล่าว แต่สาหรับชาวตะวันตกกลับไม่แตกตื่น ใน
ขณะเดียวกัน หากพบคนป่ วยหรื อตายด้ วยโรคระบาดจะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่โดยเร็ว ดังที่มีหนังสือของ
หมอไฮเอตถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาล ถึงกรณีได้ รับข่าวว่ามีคนตาย ซึ่งอาจจะเป็ นกาฬโรค โดย
หมอไฮเอตได้ รับแจ้ งจากมิสเตอร์ กูลเบิก ซึง่ เป็ นกรรมการจัดการของบริษัทอิสต์เอเซียติก เมื่อทราบ
ข่าวหมอไฮเอตจึงรี บไปตรวจทันที โดยพบว่าบ้ านที่เกิดเหตุมีคนป่ วยตายอยู่ที่ตาบลตลาดน้ อย
บริเวณสาเพ็ง ซึง่ ที่บ้านนันมี
้ สภาพสกปรกมาก “แบบบ้ านจีนอย่างเก่ามีห้องมาก พื ้นชันบนสะอาด
้
แต่พื ้นชันล่
้ างมีห้องมืดมาก และโสโครกในบ้ านนันทิ
้ ้งลงไปอยู่ในห้ องเหล่านัน้ โสโครกเหล่านี ้ได้ ทิ ้ง
มาแต่ตาตารางที่พื ้นชัน้ บน และหาได้ กวาดเอาออกไปทิ ้งที่อื่นเลย” 3 ในบ้ านหลังเดียวนี ้มีคนอยู่ถึง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.7/17. เรื่อง จัดการป้องกันกาฬโรคในโรงทหาร (27 มกราคม ร.ศ.123 - 29
สิงหาคม ร.ศ. 127).
2
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.7/18. เรื่อง จัดการป้องกันกาฬโรคในกรมไปรษณีย์และโทรเลข (24
ธันวาคม – 24 มกราคม ร.ศ. 123).
3
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5. น.5.7ก/15. เรื่อง มีกาฬโรคเกิ ดขึ้นในทีต่ าบลตลาดน้อย ตาย 2 คน แพทย์ศขุ าภิ
บาลมีความเห็นขอจ้างคนตรวจโรคตามบ้าน 2 คน และออกประกาศจ้างราษฎรจับหนูอีกด้วย (22 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม
ร.ศ.124).
1
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14 คน จากการสันนิษฐานมัน่ ใจว่าเป็ นกาฬโรค จึงได้ ดาเนินการกักคนในบ้ านไว้ 10 วันโดยหมอไฮ
เอตได้ ไปตรวจคนที่ถูกกักไว้ ทุกวัน พร้ อมสัง่ เผาเสื ้อผ้ าที่นอนคนตาย และล้ างพื น้ ทาความสะอาด
ด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อโรค พร้ อมกันนี ้ยังได้ แจ้ งกองตระเวนให้ สงั่ คนคอยตรวจหาคนป่ วย และเสนอให้ มี
การจ้ างคนตรวจเพิ่มขึ ้น และควรจะต้ องไปตรวจทุกๆ บ้ าน เพราะเห็นว่าหากมีไข้ กาฬโรคเกิดขึ ้นใน
พื ้นที่บริ เวณสาเพ็งแถวนี ้แล้ ว ก็จะน่ากลัวที่สดุ ไม่เหมือนกับอีกด้ านของแม่นา้ ซึ่งมีสภาพไม่แออัด
มากนักจึงได้ คอยระวังสืบค้ นคนเป็ นไข้ ให้ ดีที่สดุ 1
การทางานอย่างจริ งจังของกรมศุขาภิบาล โดยเจ้ ากรมแพทย์และการประสานงาน
กับกรมกองตระเวน เพราะเห็นว่าการจัดการป้องกันโรคระบาดนันจะเป็
้
นการช่วยไม่ให้ ราษฎรต้ อง
ล้ ม ตายจ านวนมากเหมื อนในอดี ตที่ ผ่ านมาตัง้ แต่ก่ อนพุท ธศตวรรษที่ 24 ด้ วยการแพทย์ แผน
ตะวัน ตกและการวางแผนงานควบคุม โรคของกรมศุข าภิ บ าล ท าให้ ในท้ ายทศวรรษ 2440 มี
รายงานของหมอไฮเอต เจ้ ากรมแพทย์ศขุ าภิบาล ถึง เสนาบดีกระทรวงนครบาล ถึงจานวนคนป่ วย
และตายด้ วยกาฬโรค ในการระบาดใน พ.ศ. 2449 ว่ามีคนป่ วยที่ตายหลังจากที่ได้ เข้ ารับการรักษา
จานวน 20 คนจาก 26 คน คิดเป็ น 77 เปอร์ เซ็นต์ ถึงแม้ ว่าจะมีคนตายด้ วยกาฬโรคในปี นนั ้ ถึง 88
คน ในจานวนนี ้มี 62 คนที่ตายก่อนจะได้ รับการรักษาเสียอีก พร้ อมกับเปรียบเทียบจานวนคนตาย
ในเมื อ งใหญ่ ๆ เช่ น เมื อ งบอมเบย์ ซึ่ ง มี ก ารจัด การพยาบาลได้ ดี ที่ สุ ด มี อั ต ราการตาย 61.5
เปอร์ เซ็นต์ เมืองญี่ ปุ่น 62 เปอร์ เซ็นต์ เมืองฮ่องกงมากที่สุดถึง 93 เปอร์ เซ็นต์ และได้ นาเสนอว่า
หากอากาศดีก็จะช่วยในการรักษา “เมื่อได้ ตรวจตราคนป่ วยไข้ ให้ ได้ ทราบแต่เนิ่นๆ แล้ ว ได้ ย้ายไป
ไว้ ใ นต าบลที่ มี อ ากาศดี ก ว่ า ฉะนี แ้ ล้ ว ก็ เป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ จ านวนอาการตายนั น้ น้ อยลง เมื่ อ
ประกอบด้ วยแพทย์ที่ดีเอาใจใส่รักษา พร้ อมทังการพยาบาลที
้
่ดีด้วย จานวนตายจากไข้ กาฬโรคนัน้
ก็จะลดน้ อยลงได้ อีกมาก แต่ไข้ กาฬโรคนี ้เป็ นไข้ ที่ตายมากที่สดุ เสมอ”2
การต่อสู้เพื่อเอาชนะโรคระบาดสาคัญอย่างกาฬโรคจึงเป็ นภารกิจสาคัญ ในการขจัด
ต้ นเหตุของการเกิดโรคตามทฤษฎีอายพิศม์ที่เชื่อว่ากลิ่นเหม็นที่เกิดจากความสกปรกของบ้ านเมือง
เช่นเดียวกับการระบาดของอหิวาตกโรคเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่แล้ ว เป็ นที่ประจักษ์ว่าฆานทัศน์ที่เหม็น
ตลบอบอวลไปทังเมื
้ องดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ มีส่วนสาคัญในความคิดของคนยุค นันว่
้ าก่อให้ เกิด
โรคระบาดขึน้ การต่อสู้โรคระบาดในทศวรรษนี ้ ราชสานักให้ ความไว้ วางใจแพทย์ชาวตะวันตก
อย่างหมอไฮเอต รวมถึงราษฎรที่เริ่มเชื่อมัน่ ในหมอฝรั่ง ดังที่ นายแพทย์ไฮเอตได้ กล่าวถึงว่า

1
2

แหล่งเดิม.
รายงานคนป่ วยเป็ นกาฬโรค. (ร.ศ.126, 26 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 24. หน้ า 192-194.
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“กรมศุขาภิบาลสามารถต่อสู้กบั กาฬโรคได้ อย่างเข้ มแข็งมากขึ ้น ตอนนี ้พนัก งานทุกคนคุ้นเคยกับ
งานที่ทา ส่วนผู้ต รวจการก็ไม่ได้ เขลาเรื่ องลักษณะอาการของผู้ป่วยกาฬโรคอย่างเดิมแล้ ว และ
ราษฎรก็เริ่ มคิดว่าหมอและพวกที่ทาการฆ่าเชือ้ นัน้ แม้ จะเป็ นปั ญหาแต่ก็มีความจาเป็ นไม่มากก็
น้ อยไม่ใช่คนร้ ายที่ลากตัวราษฎรผู้น่าสงสารไปฆ่าทิ ้งในโรงพยาบาล อย่า งที่เคยเชื่อกัน แม้ ข้าพเจ้ า
จะเป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ ทังเมื
้ องว่าเป็ น หมอ แต่ตอนนี ้ข้ าพเจ้ าสามารถเดินไปทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีผ้ ใู ด
กลัว หรื อข่มขู่เอาชีวิตข้ าพเจ้ าเหมือนที่เคยเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ก่อนหน้ านี ้ พวกพลตระเวนโดยเฉพาะ
พวกที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้ าพระยา ซึ่ งมีประสบการณ์ในการป้องกันกาฬโรคมาแล้ ว นับเป็ น
ผู้ช่วยที่มีค่ามากในการตรวจหาผู้ที่สงสัยว่ามีอาการป่ วย” 1

โรคระบาดและคนตายย่อมเกี่ยวพันกับการเกิดกลิ่นที่ไม่ พึงประสงค์ จากคนตาย
จานวนมากดังที่เคยเกิดขึ ้นมาในอดีต ที่ยากจะแก้ ไขในพืน้ ที่แออัดอย่างกรุงเทพฯ จึงต้ องมีทงการ
ั้
ทางานเชิงรุกในการป้องกันโรค ทาให้ การดาเนินงานของกรมศุขาภิบาลตอบสนองความเป็ นเมือง
ศิวิไลซ์ ที่ดาเนินการควบคู่ไปกับการดูแลจัดการความสะอาดของเมืองในท้ ายทศวรรษ 2440 ผลก็
คือกรมพยาบาลได้ ถูกยุบรวมมาที่กระทรวงนครบาลตามไปด้ วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกรม
ศุขาภิ บ าล 2 ทาให้ โรงพยาบาลเดิ ม ในสัง กัด กรมพยาบาลต้ อ งย้ ายไปสังกัดกระทรวงนครบาล
ยกเว้ นศิริราชพยาบาล และโรงเรียนแพทย์ ที่ยงั สังกัดในกระทรวงธรรมการเช่นเดิม3
4.4 เปลี่ยนกลิ่นด้ วยการขยายพืน้ ที่ศูนย์ กลางใหม่
ความเจริ ญในแบบศิวิไลซ์นนั ้ สิ่งที่จะวัดความเจริ ญได้ นอกจากอาคารสถานที่ การแต่ง
กาย แต่สิ่งที่สาคัญคือ ฆานทัศน์ที่ต้องปราศจากกลิ่นเหม็น อันมีที่มาจากความสกปรกรกรุงรังด้ วย
กลายเป็ นสิ่งที่ผ้ ูปกครองสนใจและเห็นความสาคัญไม่ต่างจากรู ปลักษณ์ ภายนอก แม้ จะมีถนน
ตามรูปแบบตะวันตกแล้ วก็ตาม แต่ยงั ทาได้ ไม่ดีนกั จะเห็นได้ อย่างถนนพาหุรัดที่สกปรกเป็ นโคลน
ตมเมื่ออยู่ในช่วงฤดูฝน4 เมื่อมีกรมศุขาภิบาลแล้ ว จึงมีการทาถนนแบบมีร่องระบายน ้า 5 เพื่อทาให้

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.5/14. เรื่อง รายงานประจาปี กรมศุขาภิ บาล (1 เมษายน ร.ศ.123 –
31 มีนาคม ร.ศ.124).
2
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พฒ
ั น์. (2561) ปกิ ณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย. หน้ า 95.
3
ยุวดี ตปนียากร. (2522). วิ วฒ
ั นาการของการแพทย์ไทยตัง้ แต่สมัยเริ่ มต้นจนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั . หน้ า 155.
4
ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา ม ล. (2506). ประวัติเจ้าพระยาวรพงษ์ พิพฒ
ั น์. หน้ า 21.
5
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ยธ.9/19. เรื่อง ถนนและสะพานในตาบลต่างๆ (28 สิงหาคม ร.ศ.115 –
24 พฤศจิ กายน ร.ศ.118).
1
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ถนนมีความคงทนและดูสะอาดขึน้ แต่ด้วยความเคยชินของราษฎร จึงมักจะทาให้ หน้ าบ้ าน หรื อ
ถนนหน้ าบ้ านมีความสกปรกอยู่เสมอ
ดังเมื่อครัง้ ที่ข้าหลวงสิงคโปร์ จะเดินทางมากรุ งเทพฯ และมีกาหนดผ่านถนนเจริ ญกรุ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จึงถึงกับทรงมีรับสัง่ กาชับให้ เจ้ าหน้ าที่ไปจัดการทา
ความสะอาดถนนไม่ให้ รกหรื อเปื อ้ น “ด้ วยตามถนนเจริ ญกรุ งตลอดมารกเปื อ้ นด้ วยฝุ่นฝอยยอด
อ้ อยเปลือกมะพร้ าวทุกหนทุกแห่งนัน้ ให้ พระยาราชรองเมืองชาระเสียให้ หมดให้ ได้ ในสองสามวันนี ้
จะเกณฑ์ให้ เจ้ าของบ้ านผู้ทารกเปื อ้ นช่วยขนตามหน้ าบ้ านของตัวบ้ างก็ตาม ให้ คนโทษขนบ้ างก็ได้
สุดแต่อย่าให้ รกเปื อ้ นอยู่ได้ จนถึงวันที่ 4 ตัง้ แต่วันนีไ้ ปเป็ นอันขาด”1 หากเป็ นที่กีดขวางเส้ นทาง
เสด็จพระราชดาเนิน กรมศุขาภิบาลก็ต้องสัง่ ให้ มีการรือ้ ถอน เช่นในกรณีที่มีการรื อ้ เรือนที่ด้านหน้ า
ของวังกรมหมื่นพิ ศาลบวรศักดิ์ ซึ่งนอกจากจะรกรุ งรังแล้ วยังขวางเส้ นทางเสด็จพระราชดาเนิน
ด้ วย2
การต่อสู้เพื่อเปลี่ยนกลิ่นและจัดการความสกปรกในช่วงทศวรรษ 2440 มีกลไกแห่งการ
ใช้ อานาจรัฐใหม่ คือ กรมศุขาภิบาลเพื่อให้ กระบวนการการตัดถนนและการจัดการความสะอาด
ให้ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยสมเป็ นเมืองที่มีความศิวิไลซ์ตามแบบตะวันตก แม้ กระทั่งการตัด
ถนนให้ ตรงและไม่คดโค้ งไปมาเหมือนอย่างเดิม ก็มีการเร่งกวดขันในการจัดการดูแลความสะอาด
ให้ มากขึ ้น ราชสานักจึงกาหนดขันตอนการตั
้
ดถนนอย่างรัดกุม ในโครงการสาคัญแห่งทศวรรษนี ้ใน
โครงข่ายถนนแห่งใหม่เพื่อขยายไปสู่ความศิวิไลซ์ คือ การก่อสร้ างถนนราชดาเนิน ที่ยงั ได้ จัดการ
ตัดถนนเทวียรู ยาตรที่ตดั คู่ไปกับถนนราชดาเนินด้ วยนัน้ นับเป็ นตัวอย่างของการมีพระราชดาริ ที่ให้
ตัดตรงตลอด นอกจากนัน้ การตัดถนนก็จะช่วยเปิ ดพื ้นที่ให้ อานาจการจัดการขยายสู่บริ เวณที่เป็ น
เรือกสวนไร่นานอกกาแพงพระนครเพิ่มขึ ้นด้ วย
“การสร้างถนนราชดาเนิ นนัน้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปตัดทางในตาบล
บ้านหล่อ เพื ่อให้ถนนตรงได้แนวตลอดถนนเบญมาศด้วยนัน้ แล้ว ท้องที ่ตาบลบ้านพานถมตรง
ตลอดไปจนคลองผดุงกรุงเกษมส่วนข้างทิ ศพยัพ ก็จะคงเปนทีเ่ รื อกสวนเปลี่ยวอยู่ ไม่สมบูรณ์ ทนั
เสมอท้องทีต่ าบลบ้านหล่อ อันได้ตดั ถนนราชดาเนิ นนัน้ จึงมีพระราชประสงค์จะบารุงท้องทีต่ าบล
นี้ ให้ มี ค วามเจริ ญด้ ว ยการค้ า ขายสมบู ร ณ์ ด้ ว ยโภคทรั พ ย์ ทัน เสมอกัน ตามที ่ ได้ มี ก ระแส
ส พลายน้ อย. (2555). เล่าเรื่องบางกอก ฉบับสมบูรณ์. หน้ า 273.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/30. เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะเสด็จพระราชดาเนินไป
วังพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์ ทางจะเข้าวังด้านริ มคลองมีเรื อนรุงรังอยู่ 2 หลัง ขอให้อาเภอชีแ้ จงให้เจ้าของ
เรื อนทราบ (24-26 พฤศจิ กายน ร.ศ.121).
1
2
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พระราชดาริ ห์ประกาศไว้เมื่อกาหนดการสร้างถนนราชดาเนิ น กับทรงพระราชดาริ ห์เห็นว่า ท้องที ่
ระหว่างถนนบ้ านตะนาวกับถนนดินสอที่ได้ สร้ างใหม่นนั ้ เปนตาบลที่ยังมีสิ่งโสโครกมาก อยู่ใน
กลางพระนคร สมควรต้ องจัดท้ องที่ตาบลนี ้ให้ ปราศจากความราคาน แลพ้ นด้ วยความภยันตราย
เพื่อให้ เปนที่สอาดเรี ยบร้ อยเหมือนตาบลอื่นๆ ในพระนครนันด้
้ วย”1

ในการตัดถนนราชดาเนินนัน้ เป็ นการตัดถนนให้ ตรงเพื่อเสริ มสร้ างให้ กรุงเทพฯ เป็ นสง่า
ราศีของบ้ านเมือง การตัดถนนสายสาคัญนีจ้ ึงมีความพิเศษคือ มีการสร้ างทางระบายนา้ ที่ทาขึน้
ใหม่ด้วยควบคู่กนั ไปด้ วย คือ
“ให้ กรมศุขาภิบาลเปนเจ้ าน่าที่สร้ างถนนราชดาเนิน ในตาบลที่กล่าวแล้ วนัน้ พร้ อมดัวยอาเภอ
ท้ องที่ตรวจรังวัด ทาแผนที่กาหนดเขตรที่ดิน กว้ างเฉพาะถนน 6 วา ทางคนเดินข้ างถนนกับท่อนา้
ด้ วย กว้ างข้ างละ 2 วา รวมเปนที่เฉพาะถนนกว้ าง 10 วากับที่ดินแนวริ มถนนอีกกว้ างข้ างละ 8 วา
และเห็นได้ ชดั ว่าการจัดการให้ มีคูระบายน ้านี ้เพื่อเป็ นขนสิ่งโสโครกออกทางด้ านหลังของอาคารที่จะ
สร้ างริมถนน” 2

1
2

112).

ประกาศจัดที่สร้ างถนนเทวียรู ยาตร. (ร.ศ.118, 26 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 16. หน้ า 389.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ค.4/3 เรื่อง ทีด่ ินริ มถนนราชดาเนิน (26 กุมภาพันธ์ ร.ศ.119 – 4 กรกฎาคม ร.ศ.
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ภาพประกอบ 27 ยุโรปในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ที่มา : หนังสือเจ้ าพระยาอภัยราชาสยามานุกลู กิจ (คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์) หน้ า 44.
ถนนราชดาเนิ นเป็ นถนนที่ มี ความตรงไม่ ค ดอ้ อมแบบก่อนๆ มา ตลอดจนเพิ่ ม ความ
สวยงามร่ ม รื่ นให้ เหมือนดังภาพที่ทรงประทับใจต่อ ถนนอันสวยสะอาดตาซึ่งเป็ นความศิวิไลซ์ที่
กรุงเทพฯ กาลังจะเดินตามรูปแบบถนนในทวีปยุโรป ดังที่พระองค์เคยได้ พบเห็นความงดงามของ
ถนนที่ไม่เพียงเป็ นทางสัญจรแต่เป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งให้ ได้ พกั ผ่อนหย่อนใจ 1 หรื อภาพความประทับใจ
พระองค์ที่ทรงพบในเมืองเวนิสก็ทาให้ ทรงนามาปรับใช้ เพื่อสร้ างความสวยงามแบบตะวันตกด้ วย
“ถนนใช้ ปศู ิลาเรียบเกลี ้ยงไปทังนั
้ น้ ไม่ได้ มีเปื อ้ นเปรอะเลย เขากวาดกันเวลาก่อน
เช้ าทุกวัน ถนนที่นเี่ ปนตะพานสูงๆ ทังนั
้ น้ ที่เก่าๆ ทาด้ วยศิลาโดยมาก ที่ใหม่ๆ เปน
1

ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2560). เศรษฐกิ จการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5. หน้ า 216.
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ตะพานเหล็กหลายตะพาร เดินดูมาจนถึงโฮเตลที่ลกู อยู่ แวะขึ ้นไปนัง่ เล่นแลดูห้อง ที่นี่โฮ
เตลใช้ เตียงคูแ่ ต่เล็กทังนั
้ น้ กระไดแลเฉลียงเปนศิลางามดี น่าต่างลงทางทเล แต่ถ้าบ้ าน
เราทาดังนี ้ร้ อนตาย แลดูสกปรกหาประมาณมิได้ ”1

ความพิเศษและน่าสนใจของถนนราชดาเนิน จึงคล้ ายกับประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ
ของพระองค์ในทวีปยุโรป ถนนราชดาเนินซึ่งเป็ นการสร้ างเพื่อขยายความเป็ นศูนย์กลางอานาจ
แบบใหม่ที่มาพร้ อมกับความสวยงาม ร่ มรื่ น สะอาด จึงมีระบบการดูแลทาความสะอาดและสง่า
งามด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก และทรงให้ ปลูกต้ นไม้ ตามแนวถนนเพื่ อเป็ นศรี สง่าแก่พระ
นครด้ วย2 ขณะเดียวกันถนนราชดาเนินนัน้ คือถนนแบบใหม่ที่เชื่อมไปยังพระราชวังสวนดุสิต ที่
สร้ างขึน้ ให้ มีฆานทัศน์ที่ดีของอากาศนอกเมืองที่เป็ นสวนขนาดใหญ่ ทัง้ นีเ้ พื่อหลบหนีจากฆาน
ทัศน์ที่เหม็นอับและสกปรกของพระบรมมหาราชวังอันแสนจะแออัด ดังนันพื
้ ้นที่บริ เวณพระราชวัง
สวนดุสิตและโดยรอบจึงเป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับการดูแลให้ สะอาด ร่มรื่ นอยู่เสมอ ดังเห็นได้ จากการที่เจ้ า
หมื่นเสมอใจราชได้ รับคาสัง่ จากผู้บงั คับบัญชาให้ ใช้ จ่ายเงินในการดูแลพื ้นที่บริเวณพระราชวังสวน
ดุสิตและโดยรอบให้ สะอาด ร่มรื่นไปตลอด
“เขตรที่จะรักษาควรรักษาตลอดถนนฤๅรักษาแต่ในเขตข้ างเหนือเสมอถนนราชวัตร
ข้ างใต้ เสมอถนนคอเสื ้อ ตะวันออกเสมอคลองเปรม ตะวันตกเสอถนนสามเสน แลการ
จ่ายเงินค่าแรงแลค่าเสาหลักปั กดามทังปวงจะควรให้
้
ใช้ เงินรายใด ข้ าพระพุทธเจ้ าได้ รับ
พระราชทานให้ ตอบไปว่า การรักษาควรรักษาทั่วไปในบริ เวณสวนดุสิตไม่เฉภาะแต่เขตร
วัง ส่วนเงินที่จะจ่ายใช้ ให้ หาฤๅพระสุรยภักดีดูเพื่อขอเบิกเงินกรมศุขาภิบาลใช้ จะถูกแก่
ทางที่ควร”3

จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2463). พระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิ บดีศรี สิ
นทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชทาแด่สมเด็จพระศรี พชั ริ นทรา บรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนรี
ในเวลาทีท่ รงสาเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดาเนิยนประพาศยุโรป พ.ศ. 2440. หน้ า 136.
2
ประกาศแก้ การเรื่องจัดที่สร้ างถนนราชดาเนิน. (ร.ศ.118, 26 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่มที่ 16.
หน้ า 388.
3
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.5.12/24. เรื่อง การรักษาสวนดุสิตเกี่ยวกับกรมศุขาภิ บาล ร.ศ.121
(17 เมษายน ร.ศ.121 – 25 พฤษภาคม ร.ศ.122).
1
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ภาพประกอบ 28 พื ้นที่จดั การศุขาภิบาลกรุงเทพฯ ขยายไปทางพระราชวังสวนดุสิต
ในทศวรรษ 2440
ที่ ม า : Nipaporn Ratchatapattanakul. (2013, 29 September). Public Health in
Modern Siam : Elite Thinking, External Pressure, and Pupular Attitudes. Journal of the
Siam Society. (101). 183.
ทัง้ นีก้ ารจัดการศุขาภิบาลให้ พืน้ ที่มีความสะอาดนี ้ หลังจากทศวรรษ 2440 จะได้ ขยาย
จากพืน้ ที่พระราชวังสวนดุสิตออกมาทั่วทังกรุ
้ งเทพฯ โดยการเปลี่ยนโฉมกรุงเทพฯ ให้ ศิวิไลซ์ผ่าน
การสร้ างโครงข่ายถนนราชดาเนินและพระราชวังสวนดุสิต ที่คานึงถึงฆานทัศน์ที่ดี มีความสะอาด
สวยงามแบบตะวันตกนัน้ ได้ ขยายรวมเอาสิ่งก่อสร้ างตามแนวจารี ตคือแม้ แต่วั ดเบญจมบพิตรซึ่ง
อยู่ใกล้ เคียง ก็ต้องสะอาดสมความเป็ นวัดในศูนย์กลางอานาจแบบใหม่ด้วยสะอาด การรักษาให้
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สวยงามไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น และคงความเรี ย บร้ อยของพื น้ ที่ จึ ง เป็ นดั ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีรับสัง่ ไปถึงกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ว่า ต้ องการให้ วดั มีความสะอาดและมี
การจัดการได้ อย่างยัง่ ยืน พร้ อมกันนี ้พระราชวงศ์ชนสู
ั ้ งจึงได้ ร่วมสนับสนุนเงินกัลปนา เพื่ออุทิศเป็ น
ทุนทรัพย์และดอกผล สาหรับเป็ นทุนในการจัดการความสะอาดไปตลอด และภายในบริ เวณวัดยัง
มีการจัดสวนในรูปแบบตะวันตกอย่างในพระราชวังสวนดุสิตด้ วย โดยกาหนดว่าการรักษาจะต้ อง
รักษาอย่างประณีตให้ หมดจดเกลี ้ยงเกลาเช่นสวนสี่ฤดูตลอดทังวั
้ ด1
กล่าวได้ ว่าความสะอาดจึงเป็ นหัวใจสาคัญของความเป็ นเมืองศิวิไลซ์ เห็นได้ จากเมื่อครัง้
ที่พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพบคนนัง่ ถ่ายอุจจาระระหว่างทางไปสวนดุสิต จึง
ได้ ทรงสัง่ ให้ เสนาบดีกระทรวงนครบาลเพิ่มการกวดขันดูแลความสะอาด เพราะก่อนหน้ านีไ้ ด้ ทรง
ตาหนิถึงเรื่ องกลิ่นเหม็นจากบริ ษัทสะอาดที่ตัง้ อยู่ในบริ เวณนัน้ ทาให้ ครัง้ นีท้ รงว่ากล่าวเสนาบดี
กระทรวงนครบาลว่าเหตุที่ก่อนหน้ านีไ้ ม่ได้ กลิ่นหม็นนัน้ เป็ นเพราะกลิ่นจากบริ ษัทสะอาดกลบอยู่
หรื ออย่างไร2 ทาให้ เจ้ าพนักงานทุกหน่วยทัง้ กรมศุขาภิบาลและกองตระเวนต้ องใส่ใจในการดูแล
ความสะอาดเพื่อไม่ให้ เกิดกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะเส้ นทางเสด็จพระราชดาเนินยิ่งต้ องดูแลเป็ นพิเศษ
นอกจากความสกปรกด้ วยเหตุแห่งความมักง่ายของคนแล้ ว ตามเส้ นทางที่ทรงใช้ ในการเสด็จพระ
ราชดาเนินมายังพระราชวังสวนดุสิต ยังปรากฏว่าฆานทัศน์จากการเผาศพในวัดที่อยู่รอบบริเวณ
ดังกล่าวเป็ นที่รบกวนทังในระหว่
้
างเสด็จพระราชดาเนินและขณะที่ประทับอยู่ ณ พระราชวังสวน
ดุสิต อันเป็ นประดุจศูนย์กลางการปกครองที่เคลื่อนย้ ายมาจากพระบรมมหาราชวัง ต่อมาจึงทรง
โปรดฯ ให้ มีการงดเผาศพครอบคลุมวัดทังก
้ าแพงพระนคร เว้ นแต่วดั เทพศิรินทราวาส ที่แม้ จะ
สามารถจัดการเผาศพได้ แต่ก็ต้องทาเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติเป็ นครัง้ ๆ ไป ส่วน
วัดที่อยู่รอบนอกออกไปนัน้ มีหลักในการอนุญาตให้ ทาการเผาศพได้ ตามฤดูกาลของลมที่พดั ไม่ให้
รบกวนพื ้นที่ศนู ย์กลางแห่งใหม่คือ พระราชวังสวนดุสิต กระนันถึ
้ งจะอนุญาตให้ เผาศพได้ ในบาง
ฤดูกาลแต่ก็มีข้อจากัดว่าให้ เผาให้ เสร็จก่อนบ่าย 3 โมง หากจะทาการเกินจากเวลานี ้ต้ องขอ
อนุญาตก่อน3

จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2473). เรื่องเกี่ยวกับวัดเบญจมบพิตร สาเนาพระราชหัตถเลขาใน
รัชชกาลที่ 5 โดยมาก. หน้ า 14-16.
2
สานักนายกรัฐมนตรี. (2513). ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีท่ รง
บริ หารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 3 ตอนที่ 1 ระหว่างพุทธศักราช 2434-2453. หน้ า 213.
3
เรื่องประกาศเรื่องเผาศพตามวัด. (ร.ศ.119, 6 กรกฎาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 17. หน้ า 206-207..
1
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4.5 เปลี่ยนกลิ่นจากการที่จารี ตแบบไตรภูมิคลายจากความศักดิ์สิทธิ์ลง
ในด้ านการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของพืน้ ที่ตามแบบจารี ตที่เคยให้ ความสาคัญต่อความ
ศักดิ์สิ ทธิ์ และล าดับสูงต่ าตามคติ ไตรภูมิ เมื่ อมี การจัดการพื น้ ที่ ตามแนวคิ ดทางโลกที่ เป็ นเรื่ อง
ความสะอาดปราศจากกลิ่นและโรคภัยแล้ ว แนวคิดการจัดการพื ้นที่จึงเปลี่ยนไปให้ ความสาคัญกับ
ความสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนมากกว่าการคิ ดถึงพืน้ ที่บริ สุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ของพืน้ ที่แบบ
จารี ตไตรภูมิ ดังจะเห็นได้ ชดั จากกรณีที่เกิดขึน้ กับการย้ ายวัดแก้ วแจ่มฟ้า (เดิมมีชื่อว่า วัดแก้ วฟ้า
หรื อ วัดแก้ วฟ้าล่าง) ในทศวรรษ 2440 ซึ่งกลายเป็ นพืน้ ที่ถูกปิ ดล้ อมด้ วยชุมชนชาวตะวันตก และ
ได้ รับการร้ องเรี ยนเรื่ องกลิ่นจากการเผาศพ และสิ่งโสโครกจากเว็จสาธารณะในบริ เวณป่ าช้ าหลัง
วัด กลิ่ น เหม็ น และความสกปรกเหล่านัน้ ย่ อ มเป็ น ที่ น่ าราคาญ และยังผลให้ ช าวตะวัน ตกที่ มี
บ้ านเรือนและธุรกิจบริ เวณนัน้ ต่างพากันหวาดกลัวต่ออหิวาตกโรคซึ่งเคยเกิดขึ ้นกับครอบครัวของ
ชาวตะวันตกในพื ้นที่นี ้มาแล้ ว1
เมื่อเรื่องร้ องเรี ยนของชาวตะวันตกส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศ ทางการของไทยก็เกิด
ความเกรงใจบรรดาชาวตะวันตก ส่วนราชสานักเองก็ใคร่จะเห็นแก่ความประนีประนอมในการอยู่
ร่วมกัน จึงตกลงจะให้ ย้ายพืน้ ที่วัดไปให้ พ้นเสียจากพืน้ ที่ใกล้ เคียงแหล่งที่อยู่ชาวตะวันตก แม้ ว่า
เรื่ องนีจ้ ะดูเป็ นเรื่ องใหญ่ ดังที่สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภ าพได้ ทรงพระนิพ นธ์ ไว้ ใน สาส์ น
สมเด็จ ว่าได้ ทรงกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวในเรื่ องที่กงสุลชาติ
ตะวันตกได้ รับผลกระทบเมื่อวัดได้ จดั การเผาศพ เนื่องจากมีกลิ่นควันและกลิ่นศพ ตลบอบอวลจน
ไม่สามารถทนได้ ในที่สดุ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวได้ ปรึกษากับพระเถระชัน้
ผู้ใหญ่แล้ ว จึงเห็นชอบที่จะให้ วัดผาติกรรม โดยมีเหตุผลสาคัญอีกประการหนึ่ง คือการผาติกรรม
วัดแก้ วแจ่มฟ้าจะสร้ างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอีกด้ วย ทังนี
้ ้เพราะพระคลังข้ างที่จะได้ นาพื ้นที่วดั
เดิม มาสร้ างเป็ นอาคารให้ ชาวตะวันตกเช่า ซึ่งจะมีมูลค่ามาก แม้ ว่าจะต้ องจัดซือ้ ที่ดิ นเพื่อผาติ
กรรมให้ ใหม่บริเวณริมถนนสี่พระยาแทนที่เดิม ทังยั
้ งสร้ างพระอารามแห่งใหม่ให้ ด้วยก็ตาม2

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ค.9.4/7 เรื่อง ทีธ่ รณีสงฆ์และกัลปนาสงฆ์ วดั แก้วฟ้าหรื อแก้วแจ่มฟ้า (23
มีนาคม ร.ศ.116 – 5 สิงหาคม ร.ศ.117).
2
นริศรานุวดั ติวงศ์ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยา ; และ ดารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยา. (2500). สาส์นสมเด็จ. หน้ า 8-9.
1
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ภาพประกอบ 29 แผนที่แสดงที่ตงวั
ั ้ ดแก้ วแจ่มฟ้าเดิมบริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม
ที่มา : ปรับปรุงจาก แผนที่กรุงเทพฯ มาตราส่วน 1 : 1,000 ระวาง 2ต 1อ แผ่นที่ 6 พิมพ์
ครั ง้ แรกโดยกรมแผนที่ กระทรวงเกษตราธิ ก าร ร.ศ.126 อ้ างใน (2455, พฤศจิ ก ายน)
วารสารศิ ลปากร 55(6): 73.
เมื่อมองด้ วยสายตาจากบันทึกร่วมสมัยของพระยาอนุมานราชธนยังได้ เคยบรรยาย
ให้ เห็นถึงพื ้นที่วดั แก้ วแจ่มฟ้าเมื่อยังอยู่ในพื ้นที่เดิมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็ นป่ าช้ าของวัดหรือป่ า
ช้ าฝรั่งเพราะย่านนี ้เป็ นที่อยู่และมีห้างร้ านของชาวตะวันตกมาก
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“ถัดขึ ้นไปเป็ นเขตวัดแก้ วแจ่มฟ้าล่าง ตอนหน้ าถนนเจริญกรุง มีป่าช้ าฝังศพ จะเป็ น
ป่ าช้ าของแก้ วฟ้าล่างหรื อว่าเป็ นป่ าช้ าฝรั่งก็ไม่ทราบชัดเพราะผ่านไป เมื่อเห็นว่าเป็ นป่ า
ช้ าก็ร้ ูเพียงว่าเป็ นป่ าช้ าเท่านัน้ จะเป็ นป่ าช้ าของใคร ไม่ได้ สนใจรู้ถดั ลึกเข้ าไป เห็นโบสถ์
เล็กๆ และเจดีย์วดั แก้ วฟ้าล่าง ภายหลังเมื่อตัดถนนสี่พระยาแล้ ว วัดแก้ วฟ้าล่างจึงย้ ายไป
สร้ างใหม่ทถี่ นนสี่พระยา”1

ด้ วยเหตุดงั นี ้ในช่วงทศวรรษ 2440 แม้ แต่วดั ซึง่ เป็ นพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ตามจารี ตแต่เนิ่นนาน ก็
ต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความศิวิไลซ์เพิ่มมากขึน้ โดยกรณีเช่นนีม้ ีให้ เห็น อยู่โดยทั่วไป
รวมทั ง้ กรณี ที่ ก รมศุ ข าภิ บ าลท าการตั ด ถนนจัก รวรรดิ ตอนวัด จั ก รวรรดิ ร าชาวาสถึ ง ล าน า้
เจ้ าพระยา ก็ยงั ปรากฏว่าเส้ นทางของถนนนัน้ ต้ องมีการตัดผ่านศาลาการเปรี ยญ จึงต้ องให้ มีการ
รื อ้ ศาลาการเปรี ยญนัน้ 2 เพื่อความเจริ ญ แบบใหม่ของเมืองที่ความศักดิ์สิทธิ์แบบจารี ตต้ องยอม
เปิ ดทางให้
บทบาทสาคัญ อีกประการของวัดที่เปลี่ยนแปลงไปในทศวรรษ 2440 คือ บทบาทตาม
ประเพณีชีวิตของชาวบ้ านในเรื่ องของการเป็ นสถานที่เผาศพ เนื่องจากหากเป็ นต้ นเหตุของกลิ่น
เหม็นตลอดจนความสกปรก และทาให้ มีความกังวลกับโรคที่อาจจะมาพร้ อมกับกลิ่นเหม็นนัน้ ก็จะ
ทาให้ จดั การเป็ นไปอย่างรวดเร็วและเข้ มงวดเพื่อให้ งดกิจกรรมที่จะสร้ างฆานทัศน์ไม่ดีเหล่านันเสี
้ ย
แม้ ว่าสถานที่เหล่านันจะเป็
้
นพระอารามและเคยเป็ นสถานที่สาหรับประหารชีวิตโจรผู้ร้ายดังที่เคย
ปรากฏมาในครัง้ ก่อนๆ เมื่อมีนกั โทษประหารว่า “ให้ เจ้ าพนักงานคุมตัวอ้ ายจ้ อยไปประหารชีวิตร
เสียที่ท่งุ นาวัดพลับพลาไชยเวลาย่ารุ่งตามเคย” แต่เมื่อเริ่ มมีการจัดการที่เข้ มงวดเพื่อป้องกันกลิ่น
มารบกวน จึงมีการห้ ามราษฎรไม่ให้ นาศพมาฝั งและเผาในวัดพลับพลาไชย โดยเจ้ าพนักงานได้
กาชับสัปเหร่ อให้ คอยห้ ามคนนาศพมาจัดการในวัดพลับพลาไชยโดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้ รับ
อนุญ าต ทัง้ นีก้ ลิ่นที่ร้ายแรงนัน้ ได้ มีกล่าวถึงไว้ ว่า “แลให้ นายจันผู้ว่าที่ขุนกะเลวรากให้ กาชับสั่ง
สัปเหร่อคอยห้ ามอย่าให้ ผ้ ูหนึ่งผู้ใด นาศพไปฝั งที่วัดพลับพลาไชยเปนอันขาด อนึ่งการเผาศพก็มี
กลิ่นร้ ายแรงเปนการโสโครก ให้ อาเภอแลสัปเหร่อห้ ามการเผาศพอย่าให้ ทาในที่ วดั พลับพลาไชย
นันด้
้ วย กว่าจะได้ อนุญาตให้ เผาฤาฝั งเมื่อใดจึงทาได้ ” 3 ต่อมาเมื่อกรมศุขาภิบาลได้ มาตรวจสอบ
อนุมานราชธน พระยา. (2547). ฟื ้ นความหลัง เล่ม 1. หน้ า 269.
2
ด้ วยเอี่ยมภรรยาพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง ยึ่นหนังสือต่อกระทรวงธรรมการ. (ร.ศ.122, 21 มกราคม).
ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 20. หน้ า 121-122.
3
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.8.1/165. เรื่อง ห้ามราษฎรฝังศพ – เผาศพ ทีว่ ดั พลับพลาไชย (31 มกราคม
ร.ศ.117 – 21 พฤศจิ กายน ร.ศ.120).
1
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พื ้นที่วดั พลับพลาไชยพบว่ามีกลิ่นเหม็นเกิดจากป่ าช้ าที่มีผ้ นู าศพมาฝังไว้ อย่างตื ้นๆ จนทาให้ มีสนุ ขั
มาขุดคุ้ยศพขึน้ มาแทะกิน ทาให้ เกิดกลิ่นเหม็ น จึงได้ ม อบหมายให้ แพทย์กรมศุขาภิบาลได้ ม า
จัดการแก้ ไขให้ สิ ้นกลิ่นเหม็นนันให้
้ เสร็จเรียบร้ อยทันวันเสด็จพระราชดาเนิน1
สรุป
กลิ่นที่เกิดจากกิจกรรมของความเจริญแบบใหม่ จากการที่กรุงเทพฯ เปลี่ยนจากเมือง
น ้ามาเป็ นเมืองบก ทาให้ ความเคยชินในการสร้ างความสกปรกได้ เปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ นการสร้ าง
ความสกปรกบนถนนและพื ้นที่ของเมือง พร้ อมๆ กับการที่คคู ลองเดิมหากไม่ถูกถมเป็ นถนนก็จะมี
สภาพที่สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและตืน้ เขิน โครงข่ายถนนที่สร้ างขึ ้นก่อให้ เกิดความเจริ ญ แต่ในพื ้นที่
กลับสิ่งสกปรกจากสิ่งปฏิกูลทัง้ จากมนุษย์และอื่นๆ เช่น การแอบทิง้ ซากสัตว์พาหนะอย่างม้ าที่
หมดประโยชน์จากการป่ วยหรือชรา ตลอดจนบนท้ องฟ้ามีกลิ่นควัน ขี ้เถ้ าแกลบที่ฟ้งุ กระจายตัวทัง้
เมื อง ทาให้ เกิดการร้ องเรี ยนจากชาวตะวัน ตกหรื อราษฎรทั่วไปที่ทนไม่ ได้ กับ สภาพของความ
สกปรกและกลิ่นเหม็นเพราะเชื่อว่าจะเป็ นสาเหตุแห่งโรคระบาด ทาให้ การสร้ างสังคมที่มี ความ
ศิวิไลซ์จึงไม่ได้ เพียงแต่การสร้ างถนน และสถานที่ แต่ยงั ต้ องสร้ างบรรยากาศที่ดีเช่น กลิ่นและพื ้นที่
ที่สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน
ผลจากความศิวิไลซ์แบบตะวันตกอันเป็ นที่ต้องการของชนชัน้ สูง และด้ วยอิทธิพ ล
ของแนวทฤษฎีอายพิศม์ ทาให้ เห็นว่าฆานทัศน์ของกลิ่นที่ไม่ ดี ทาให้ เกิดโรค ไม่มีความเป็ นศิวิไลซ์
จะต้ องได้ รับการแก้ ไข จึงได้ ออกกฎหมายและตังหน่
้ วยงานขึ ้นมาจัดการปั ญหานี ้ในทศวรรษ 2440
เป็ น ต้ น มา ท าให้ เปลี่ ย นกลิ่ น กรุ ง เทพฯ สู่ค วามศิ วิ ไลซ์ ซึ่ง ได้ เริ่ ม ต้ น ขึ น้ จริ ง ในสยามตัง้ แต่ นั น้
เป็ นต้ นมา

1

แหล่งเดิม.
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บทที่ 5
บทสรุ ป
งานวิจัยนีใ้ ห้ ความสนใจในประเด็นสภาพของสังคม จากความเจริ ญของเมื องทัง้ ด้ าน
เศรษฐกิจและความตัง้ ใจของราชสานักสยามที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนประเทศไปสู่ความศิวิไลซ์ โดย
เฉพาะกับ รู ปลักษณ์ ภ ายนอกที่ป ระกอบสร้ างจากการได้ ติดต่อกับชาวตะวัน ตก ความกลัวต่ อ
อานาจและความต้ องการจะสื่อถึงความทัดเทียมกันระหว่างสยามและดินแดนตะวันตก ด้ วยคติ
ดังกล่าวจึงเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ ซึ่งรวมถึงกลิ่นของเมือง ที่จะบ่งบอก
บุคลิกของเมืองนันๆ
้ ว่ามีความเป็ นศิวิไลซ์หรือไม่
สัง คมไทยมี รากฐานความคิ ด ตามคติ แ บบจารี ต ที่ อิ ง กับ ความเชื่ อและความศรัท ธา
ในทางพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นโดยอิงกับคติแบบไตรภูมิ จนกลายเป็ นพืน้ ฐานการดาเนิน
ชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการเมือง โดยก่อนที่จะก้ าวไปสู่ความศิวิไลซ์
นัน้ เมื่อหันมามองพื ้นฐานของสังคมจากพื ้นฐานตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 24 จะพบว่าคติแบบไตรภูมิ
นัน้ เป็ นความรู้ จากความศรัทธาในพืน้ ฐานของพุทธศาสนา ที่เข้ ามาเผยแผ่ในภูมิ ภ าคนีม้ าเป็ น
เวลานาน ด้ วยแนวความคิดที่ม่งุ หวังความเจริ ญรุ่งเรื องในโลกหน้ าจนไม่นาพาในความเป็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั ทาให้ เมื่อประสบปั ญหา โดยเฉพาะความสกปรกหรื อกลิ่นเหม็นของบริ เวณใด หากหลีก
หนีไม่ได้ ก็จะอดทนด้ วยเห็นเป็ นเรื่องของกรรมและเป็ นเรื่องธรรมดาโลกที่จะต้ องประสบเจอกับสิ่งที่
ไม่ชอบใจนัน้
นอกจากนี ้ คติแบบไตรภูมิ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่ไม่ เบี ยดเบี ยน
มีความเคารพยาเกรงต่อผู้มีบุญวาสนาหรือผู้ปกครองประเทศ จึงทาให้ คติ แบบไตรภูมิถกู ทาให้ เป็ น
เครื่องมือสาคัญของผู้ปกครอง ที่จะสามารถครอบงาอาณาประชาราษฎรให้ ร้ ูจกั หน้ าที่ของตน และ
เคารพเชื่ อ ฟั ง ค าสั่งของผู้ป กครองประดุจ ดัง เทวราชาจากดาวดึงส์ ส วรรค์ ท าให้ มี ก ารปลูก ฝั ง
ความคิดผ่ านสื่อต่างๆ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง จารึ ก หรื อคติความเป็ นมงคลด้ วยทิศและพืน้ ที่ ซึ่ง
กาหนดว่า พระบรมมหาราชวังเป็ นศูนย์ กลางอันศักดิ์สิทธิ์เป็ นพืน้ ที่ประทับของพระมหากษัตริ ย์
พื ้นที่ภายในกาแพงเมืองและพระอารามสาคัญ ประดุจจาลองจากสถานที่อดุ มคติในจักรวาลแบบ
ไตรภูมิมาสู่โลกมนุษย์ จึงต้ องเป็ นพื ้นที่ที่สะอาด บริ สทุ ธิ์ มีความเป็ นมงคลเมื่อได้ มาเห็นหรื อสัมผัส
แตกต่างจากพืน้ ที่รอบนอกซึ่งเป็ นที่อยู่ของราษฎร ที่จาต้ องประสบความเป็ นไปตามแต่บุญกรรม
เว้ นแต่อานาจบารมีของผู้ปกครองจะแผ่มาถึงเมื่อเป็ นเส้ นทางเสด็จพระราชดาเนินเป็ นต้ น
แม้ ว่ากรุ งเทพฯ ในแบบจารี ตก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ได้ ซึมซาบความเข้ าใจในแบบไตร
ภูมิ ซึง่ มีหลักฐานว่ามีความเข้ าใจในฆานทัศน์ที่ดีคือกลิ่นหอม และกลิ่นที่ไม่ดีคือกลิ่นเหม็น ควบคู่
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ไปกับความเข้ าใจเกี่ยวกับพื ้นที่อนั เหมาะสมของตน เช่น อยู่ในศูนย์กลางที่มีความสะอาดเป็ นนิตย์
หรื ออยู่ในพืน้ ที่รอบนอก ที่พร้ อมจะเผชิญต่อปั ญหากลิ่นเหม็นและความสกปรกจากสิ่งปฏิกูล แต่
ปั ญหาจากสภาพแวดล้ อมยังไม่เด่นชัด กรุงเทพฯ ที่เปรี ยบประดุจเวนิสตะวันออกในสายตาของ
นานาชาติ ที่สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและแม่น ้าลาคลอง แม้ จะมีการสร้ างความสกปรกทิ ้งสิ่งปฏิกลู ก็
อาศัยการแก้ ปัญหาจากธรรมชาติดังการขึน้ ลงของนา้ ช่วยพัดพาความเน่ าเหม็นและสิ่งปฏิกูลให้
พ้ นไปได้
ในเวลาต่อมาเมื่องความเจริ ญในแบบตะวันตกที่เริ่ มปรากฏชัด ภายหลังที่รัฐบาลสยาม
ได้ ทาสนธิสญ
ั ญาการค้ ากับชาติตะวันตกพร้ อมกับความการเปลี่ยนเป็ นเมืองบกของกรุงเทพฯ ทา
ให้ เกิดการพัฒนาเมืองด้ วยรูปลักษณ์ภายนอก เช่น ถนนหนทางแบบตะวันตก ตึกแถวยาวริมถนน
ไปจนถึงการสร้ างศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่ที่พรั่งพร้ อมด้ วยความสะดวกและสวยงามของโครงข่าย
ถนนราชดาเนิน และอาณาบริ เวณของพระราชวังสวนดุสิต พร้ อมกันนี ้ การพัฒนาดังกล่าวได้ เพิ่ม
มิติของผัสสะจาก “ฆานทัศน์” ที่เกี่ยวข้ องกับกลิ่นเหม็นและความสกปรกของเมืองที่จะต้ องได้ รับ
การปรับปรุ งแก้ ไขให้ หอมสะอาด ปราศจากโรค เนื่องจากฆานทัศน์ ได้ กลายเป็ นเครื่ องมื อชีว้ ัด
ความเจริ ญ และมีผลต่อบุคลิกของเมืองกรุ งเทพฯ โดยตัง้ อยู่บนความคิดที่ว่าเมืองที่ดีในรู ปแบบ
ตะวันตกนันต้
้ องไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นสะอาด จากพืน้ ฐานของความรู้เรื่ องทฤษฎีอายพิศม์ ทา
ให้ ชาวตะวันตกมีความกังวลว่า กลิ่นเหม็นคือทางกาเนิดแห่งโรค และอากาศบริ สทุ ธิ์จาเป็ นสาหรับ
ความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่ างกาย เมืองที่ศิวิไลซ์จึงต้ องสะอาดเป็ นระเบียบและไม่มีกลิ่นเหม็ น
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสายตาของชาวตะวันตก
กรุงเทพฯ เมืองศูนย์กลางการปกครองซึ่งเป็ นที่รวมของราษฎรและชุมชนนานาชาติที่ตงั ้
ถิ่นฐานมาตังแต่
้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ประกอบกับชุมชนชาวตะวันตกที่เข้ ามามีบทบาทสาคัญใน
ด้ านเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่ ทาให้ กรุงเทพฯ เมื่อเริ่มศตวรรษใหม่มีความแออัด มีการพัฒนาเมือง
จากเมืองนา้ ที่อาศัยลาคลองเป็ นเส้ นทางคมนาคมและมีความเป็ นอยู่ใกล้ ชิดกับลาคลอง สู่ความ
เป็ นเมื องบกที่อาศัยถนนและดาเนิน ชีวิตธุ รกิจการงานบนบกหรื อบนท้ องถนน ส่งผลให้ ค วาม
สกปรกกลิ่นเหม็นจากปั ญหาสิ่งปฏิกูลที่เคยประสบในแบบเมืองน ้า ได้ คืบคลานขึ ้นมาสู่บนบก บน
ท้ องถนน ตามซอกมุมและพืน้ ที่ลบั ตาหลังตึกแถวแนวยาวของกรุ งเทพฯ เกิดเป็ นฆานทัศน์ที่ไม่ดี
แบบใหม่ที่มาพร้ อมความเจริญ
ก่อนทศวรรษ 2440 เมื องกรุ งเทพฯ ประสบปั ญ หาจากความสกปรก กลิ่ นเหม็ นที่ ม า
พร้ อมกับยานพาหนะแบบใหม่ เช่น รถลากที่มาพร้ อมกับคนลากที่แต่งกายสกปรก ตัวรถที่อาจ
บรรทุกสิ่ งปฏิกูล ซากศพ หรื อคนเจ็ บป่ วยด้ วยโรคร้ ายแรง รถม้ าที่ม าพร้ อมกับความมักง่ายที่
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ปล่อยให้ มลู ม้ าเรี่ ยราดบนถนนหรื อปล่อยม้ า ที่ป่วยให้ เดินไปตายบนถนนตามยถากรรม ตลอดจน
ฆานทัศน์ที่ไม่ดีของเครื่องจักรไอน ้าและโรงไฟฟ้าที่มาพร้ อมกับควันที่ปกคลุมกรุงเทพฯ รวมถึงการ
เกิดโรคระบาดที่ไม่สามารถรับมือได้ จนเป็ นสาเหตุให้ มีคนตายเป็ นจานวนมากและขาดการจัดการ
ศพที่ดี จนทาให้ เมืองกรุงเทพฯ ต้ องเผชิญกับปั ญหาฆานทัศน์ที่ไม่ดี กลิ่นจากศพที่เกลื่อนกลาด
จากปั ญหาการขาดการสาธารณสุขที่เพียงพอ จนทาให้ บางช่วงเวลายิ่งทวีกลิ่นเหม็น สร้ างความ
กังวลให้ กบั ราษฎรและชาวตะวันตกที่เป็ นประชากรส่วนสาคัญของเมืองแล้ ว
ปั ญหากลิ่นเหม็นและความสกปรกที่เกิดในกรุงเทพฯ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากยุค
จารี ตที่เมื่อประสบเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เพียงแต่หลบไปพืน้ ที่อื่น ดังที่พืน้ ที่รอบบริ เวณวัดสระเกศที่
มักจะมีการจัดการศพโดยอาศัยแร้ งและกา จึงส่งผลให้ พื ้นที่โดยรอบมีฆานทัศน์ของกลิ่นเหม็นปก
คลุมอยู่ตลอดเวลา ทาให้ มีชุมชนตังอยู
้ ่โดยรอบวัดสระเกศอย่างเบาบาง แม้ ถนนที่ตดั ผ่านก็เปลี่ยว
จนทางการเกรงว่าจะเกิดเหตุโจรผู้ร้ายอยู่เนืองดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว แต่กรุ งเทพฯ ตัง้ แต่ทศวรรษ
2410 เป็ นต้ นมา ความเสื่อมของแบบจารี ตเริ่ มปรากฏ การหลบหลีกไปจากบริเวณใดๆ ไม่สามารถ
ทาได้ อย่างคล่องตัวเหมื อนเดิม เพราะเมื องขยายพร้ อมกับจ านวนประชากรที่หนาแน่น ขึน้ ไม่
สามารถเคลื่อนย้ ายไปได้ ตามชอบใจเหมือนเดิม ประกอบกับการที่มีชาวตะวันตกเข้ ามาอยู่ใน
กรุ งเทพฯ มากขึน้ ทาให้ มีการร้ องเรี ยนให้ ทางการสยามจัดการสิ่งโสโครก ความสกปรกหรื อกลิ่น
เหม็นที่เกิดจากเหตุต่างๆ ต่อมาราษฎรทัง้ ไทย จีน หรื อกลุ่มนานาชาติที่ตั ง้ ชุมชนในกรุงเทพฯ เริ่ ม
คุ้นเคยกับการร้ องเรียนเพื่อให้ เกิดการแก้ ปัญหาไม่เงียบฉยดังเดิม
นอกจากนีย้ งั พบว่านับจากทศวรรษ 2410 วิธีคิดแบบจารี ตไตรภูมิที่เคยเป็ นกรอบคิดใน
การจั ด การพื น้ ที่ ข องเมื อ งกรุ ง เทพฯ ได้ เสื่ อ มถอยลง อั น ส่ ง ผลต่ อ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพื น้ ที่
พระบรมมหาราชวังด้ วย ดังปรากฏว่าแม้ แต่ในพระบรมมหาราชวังก็มีความสกปรกและกลิ่นเหม็น
มากขึน้ เนื่องจากความแออัดของเมือง ทาให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงให้
สร้ างพระราชวังที่ประทับแห่งใหม่ คือพระราชวังสวนดุสิตขึ ้นในพื ้นที่ส่วนขยายใหม่ของกรุงเทพฯ
ซึ่งมีอากาศดีตามแนวคิดแบบตะวันตก โดยพระราชวังแห่งใหม่นี ้มิได้ จาลองรู ปแบบของจักรวาล
ไตรภูมิแต่กลับเป็ นอาคารที่ดูโปร่ งสบายที่เน้ นความสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยถอยห่างจาก
เครื่องประดับที่รุงรังและอาคารที่ทบึ แบบเดิม
สภาพของเมืองที่สงั่ สมความสกปรก กลิ่นเหม็นและไร้ การดูแลอย่า งจริงจัง ทาให้ เป็ นที่ติ
เตียนของชาวตะวันตกและเป็ นที่ไม่สบายใจของผู้ปกครองประเทศเอง ในทศวรรษ 2440 จึงเกิด
หน่วยงานที่จะมีส่วนสาคัญในการเปลี่ยนกลิ่นกรุงเทพฯ คือ กรมศุขาภิบาล เพื่อให้ มีหน้ าที่โดยตรง
ในการต่อสู้กับปั ญ หาความสกปรกของกรุ งเทพฯ นับว่าเป็ นโฉมใหม่ของการจัดการเมืองที่ไม่ได้
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อาศัยเพียงธรรมชาติในการดูแลความสะอาดอีกต่อไป หรื อเพิกเฉยต่อสภาพของเมืองที่สกปรก
และมี ก ลิ่ น เหม็ น เช่ น เดิ ม อี ก เพราะเมื อ งกรุ ง เทพฯ ในทศวรรษนี ้ นอกจากอยู่ ในสายตาของ
ชาวตะวัน ตกและราษฎรที่ ส ามารถร้ องเรี ย นแล้ ว ยัง อยู่ ในความเอาใจใส่ข องชนชัน้ สูง อย่ า ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ที่ทรงได้ พบเห็นรูปแบบและเมืองที่ดีตามแบบตะวันตก
ส่ง ผลให้ ในทศวรรษนีเ้ ป็ น พืน้ ฐานการจัดการเมื องเพื่อเอาชนะต่อความสกปรกกลิ่นเหม็ นเพื่ อ
เปลี่ยนกลิ่นกรุงเทพฯ ไปสูค่ วามศิวิไลซ์จะเกิดขึ ้นในกรุงเทพฯ ต่อไป
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนกลิ่นกรุ งเทพฯ สู่ความศิวิไลซ์ด้วยการตัง้ หน่วยงานศุขาภิบาล
ขึ ้นมาจัดการความสะอาดและกลิ่นเหม็นของเมืองนี ้ เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ นของการเปลี่ยนกลิ่นของ
เมืองจากกลิ่นเหม็นที่เป็ นสัญ ญะของความโสโครก เป็ นบ่อเกิดของโรคภัยมาสู่กลิ่นหอมสดชื่นที่
เป็ น สัญ ญะของความสะอาด ปราศจากโรคภัย สร้ างความสุขให้ แก่ช าวเมื อง ที่ เกิดขึน้ ในช่ วง
ทศวรรษ 2440 นี ้เป็ นการดาเนินงานภายใต้ การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้ านสาธารณสุข
ที่ยงั มีน้อยและจากัดอย่างมากในสมัยการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้ จะปรากฏว่า
ในช่วงทศวรรษสุดท้ ายของการปกครองระบอบนี ้ ชนชั น้ นาสยามตระหนักถึงความสาคัญของการ
สาธารณสุขในฐานะเครื่ องมื อส าหรับสร้ างพลเมื องทีมี คุณ ภาพ เพื่อเป็ นกาลังในการผลิตทาง
เศรษฐกิจ เป็ นกาลังพลสาหรับป้องกันประเทศจากการรุกรานของต่างชาติ ดังเห็นได้ จากปาฐกถา
ของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เรื่อง การสาธารณสุขคืออะไร แต่ทว่า
การบริ การด้ านการแพทย์และสาธารณสุขให้ แก่ประชาชนยังคงกระจุกอยู่ในกรุ งเทพฯ เป็ นหลัก
กระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2475 รัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงมีนโยบายสร้ าง รัฐเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม1 ประเด็นที่น่าจะมีการศึกษาต่อไปคือ ในบริ บทของการสร้ างรัฐเวชกรรมนีม้ ีการเปลี่ยน
กลิ่นของเมืองกรุงเทพฯ หรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนหรื อไม่เปลี่ยน อันเป็ นประเด็น
ที่จะขยายองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ไทยในมิติของฆานทัศน์ต่อไป
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เอกสารชัน้ ต้ น
สานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น.1.1/55. เรื่อง คอเรศปอนเดนซ์ นายจัน ผู้เฝ้าป่ าช้ าวัดสะเกตทา
เรื่องราวยื่นว่า บัดนี ้ศพนักโทษ ราษฎรนามา ทิ ้งที่ป่าช้ ามากขึ ้น หามีพื ้นที่เผาศพไม่
(23 สิงหาคม - 11 ธันวาคม ร.ศ.116).
-------------------. ร.5 น.5.1/2. เรื่อง วิธีจดั การในกรมศุขาภิบาล (21 พฤษภาคม –
18 กุมภาพันธ์ ร.ศ.116).
-------------------. ร.5 น.5.1/14. เรื่อง จีนเลงจินคนในบังคับฝรั่งเศสตังบ้
้ านเรือนอยู่ริมประตู
พฤติบาท มุงหลังคาเรื อนด้ วยจาก ผิดพระราชบัญญัติ ได้ มีหนังสือไปยังมองสิเออร์ เรโอซ
ด้ วยแล้ ว (5 มิถนุ ายน ร.ศ.118 – 5 ธันวาคม ร.ศ.120).
-------------------. ร.5 น.5.1/88. เรื่อง เบ็ดเตร็ด (25 เมษายน - 4 มีนาคม ร.ศ.124).
-------------------. ร.5 น.5.5/14. เรื่อง รายงานประจาปี กรมศุขาภิบาล (1 เมษายน ร.ศ.123 –
31 มีนาคม ร.ศ.124).
-------------------. ร.5 น.5.7/17. เรื่อง จัดการป้องกันกาฬโรคในโรงทหาร (27 มกราคม ร.ศ.123 –
29 สิงหาคม ร.ศ. 127).
-------------------. ร.5 น.5.7/18. เรื่อง จัดการป้องกันกาฬโรคในกรมไปรษณีย์และโทรเลข
(24 ธันวาคม – 24 มกราคม ร.ศ. 123).
-------------------. ร.5. น.5.7ก/15. เรื่อง มีกาฬโรคเกิดขึ ้นในที่ตาบลตลาดน้ อย ตาย 2 คน แพทย์
ศุขาภิบาลมีความเห็นขอจ้ างคนตรวจโรคตามบ้ าน 2 คน และออกประกาศจ้ างราษฎรจับ
หนูอีกด้ วย (22 มิถนุ ายน – 1 กรกฎาคม ร.ศ.124).
-------------------. ร.5 น.5.12/17. เรื่อง เว็จ (16 มิถนุ ายน 120 – 6 กรกฎาคม 123).
-------------------. ร.5 น.5.12/18. เรื่อง เกิดมีกลิ่นปฏิกลู ขึ ้นที่ปากตรอกโอเรียนเตลโฮเตล
(3 สิงหาคม 120 – 17 มีนาคม 120).
-------------------. ร.5 น.5.12/21. เรื่อง มีผ้ ทู ิ่งของโสโครกต่างๆ ที่ตาบลท่าพระซึง่ กรมศุขาภิบาล
ได้ ไปทาลายเสียหลายครัง้ แล้ ว และมีขึ ้นอีกเสมอ ขอพระดาริห์ (9 - 21 เมษายน
ร.ศ.121).
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-------------------. ร.5 น.5.12/24. เรื่อง การรักษาสวนดุสิตเกี่ยวกับกรมศุขาภิบาล ร.ศ.121
(17 เมษายน ร.ศ.121 – 25 พฤษภาคม ร.ศ.122).
-------------------. ร.5 น.5.12/27. เรื่อง แขก, เช่าตึกริมถนนพาหุรัด เอาขยะฝุ่นฝอยทิ ้งในคลองริม
วัดราชบุรณะ มีคาสัง่ กองตระเวนให้ ห้ามแล้ ว (26 กันยายน 121 – 6 ตุลาคม 121).
-------------------. ร.5 น.5.12/30. เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั จะเสด็จพระราชดาเนินไป
วังพระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์ ทางจะเข้ าวังด้ านริ มคลองมีเรือนรุงรังอยู่
2 หลัง ขอให้ อาเภอชี ้แจงให้ เจ้ าของเรือนทราบ (24-26 พฤศจิกายน ร.ศ.121).
-------------------. ร.5 น.5.12/31. เรื่อง มีผ้ เู อาศพม้ าตายทิ ้งที่ต้นถนนสนามม้ า (ปทุมวัน)
(5-14 มกราคม ร.ศ.121).
-------------------. ร.5 น.5.12/32. เรื่อง ชี ้แจงว่า นายตรวจถนนสนามม้ า เห็นผู้เอาม้ าตายมาทิ ้งไว้
ที่สะพานสิงโตหนึ่งม้ า แลได้ ให้ คนกุลีเอาไปฝังเสร็จแล้ ว (11 เมษายน ร.ศ. 122 –
7 มกราคม ร.ศ.122).
-------------------. ร.5 น.5.12/33. เรื่ อง หลวงบรรณสารประสิทธิ์เอาจากมุงหลังคาไว้ ที่บ้านพระยา
มหาโยธา ได้ ว่ากล่าวให้ รือ้ ถอนเสีย หารือไม่ได้ สอบถามหลวงบรรสารแจ้ งว่าได้ รือ้ เสร็จ
แล้ ว (23-29 พฤษภาคม ร.ศ.122).
-------------------. ร.5 น.5.12/35. เรื่อง มีผ้ ทู ิ ้งขยะมูลฝอยปิ ดทางเดินจะไปตรอกอาม้ าเกง
กรมพระคลังข้ างที่มีหนังสือมาว่าขอให้ ช่วยแก้ ไข ได้ สงั่ ให้ กองตระเวนเป็ นธุระห้ ามปราม
จับกุมแล้ ว (30 กันยายน ร.ศ.122).
-------------------. ร.5 น.5.12/39. เรื่อง มีผ้ นู าม้ าตายไปทิ ้งไว้ ที่ริมถนนสนามม้ าตอนศาลาคู่ 1 ม้ า
แลทิ ้งที่ริมต้ นถนนสีลมตอนบ้ านเจ้ าพระยาสุรศักดิ์หนึ่งม้ า ได้ จดั ให้ ฝังเสร็จแล้ ว มีคาสัง่ ให้
กองตระเวนตรวจรักษาให้ กวดขันขึ ้น (2 สิงหาคม - 6 กันยายน ร.ศ.123).
-------------------. ร.5 น.5.12/41. เรื่อง กองฝุ่นฝอยที่หลังป้อมสัตตบรรพต
(16 พฤศจิกายน ร.ศ.123 – 5 ธันวาคม ร.ศ.123).
-------------------. ร.5 น.5.12/43. เรื่อง ให้ สอบสวนอาแดงนิ่ม, อยู่ที่ตาบลสุเหร่าแขกถนนจักรพงษ์
ได้ ปลูกเพิงมุงกันแชงขึ ้นไว้ ผิดต่อประกาศจัดการสะอาดนัน้ อาเภอแจ้ งว่าได้ รือ้ ถอนไป
แล้ ว (2 ธันวาคม ร.ศ.123 – 19 สิงหาคม ร.ศ.124).
-------------------. ร.5 น.5.12/44. เรื่อง รักษาความสะอาดในพระบรมมหาราชวัง ร.ศ.123
(25-30 มกราคม ร.ศ.123).
-------------------. ร.5 น.5.12/45. เรื่อง ประกาศตักเตือนให้ เจ้ าของบ้ านเรือนจัดการรักษาความ
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สะอาดในบ้ านเรือน เพื่อไม่ให้ กาฬโรคเกิดขึ ้นได้ สง่ มาให้ อาเภอแจกจ่ายให้ ราษฎรทราบ
ทัว่ กัน (11 กุมภาพันธ์ ร.ศ.123 – 25 มีนาคม ร.ศ.123).
-------------------. ร.5 น.5.12/46. เรื่อง ส่งคาร้ องทุกข์เรื่องความโสโครกซึง่ อยู่นอกเขตศุขาภิบาล
(6-20 มีนาคม ร.ศ.123).
-------------------. ร.5 น.5.12/48. เรื่อง กรมศุขาฯ ได้ เลือกที่ปักป้ายให้ เปนที่ทิ ้งขยะมูลฝอย ที่หลัง
ตลาดนางเลิ ้งนัน้ ขอให้ สงั่ กองตะเวรช่วยว่ากล่าวแก่ผ้ ซู งึ่ จะนาขยะมูลฝอยไปทิ ้งด้ วย
(11-21 เมษายน ร.ศ.124).
-------------------. ร.5 น.5.12/50. เรื่อง มีผ้ นู าสิ่งโสโครกไปเททิ ้งรวม 15 ตาบล ขอให้ สงั่ กอง
ตระเวนตรวจพร้ อมด้ วยเจ้ าพนักงานกองตรวจการสอาดว่าที่ใดได้ รือ้ ขนแล้ ว ขอให้ ช่วย
ห้ ามไม่ให้ ผ้ ใู ดทิ ้งของโสโครกอีกต่อไป (29 มิถนุ ายน ร.ศ.124 – 21 สิงหาคม ร.ศ.125).
-------------------. ร.5 น.5.12/51. เรื่อง เท่าแกลบโรงไฟฟ้า แลโรงสีไฟต่างๆ (21 สิงหาคม
ร.ศ.124 – 19 พฤษภาคม ร.ศ.129).
-------------------. ร.5 น.5.12/55. เรื่อง มีผ้ นู าม้ าตายไปทิ ้งแลฝังไว้ แต่ตื ้นๆ ที่ปลายถนนบารุงเมือง
ตอนศาลายิงเป้า มีสนุ ขั และแร้ งไปคุ้ยขึ ้นกระทาให้ กลิ่นเหม็นตลอดปี ได้ สงั่ ให้ กองตระเวน
ห้ ามไปด้ วยแล้ ว (19 – 28 พฤศจิกายน ร.ศ.125).
-------------------. ร.5 น.5.12/57. เรื่อง หมอไฮเอตแพทย์ศขุ าภิบาลรายงานชี ้แจงว่าได้ ไปตรวจ
ตาบลที่มีสิ่งโสโครกที่ติดกับวังกรมหมื่นปราบฯ นัน้ เห็นว่าที่ในจังหวัดนี ้เป็ นที่น่ากลัว
อันตรายแก่มหาชน และพวกที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ขอให้ รือ้ เรือนที่ไม่สะอาดเหล่านี ้
ลงเสียให้ หมดเพื่อไม่ให้ เกิดไข้ กาฬโรคแลโรคร้ ายอื่นๆ (31 ตุลาคม ร.ศ.126).
-------------------. ร.5 น.6.2/932. เรื่อง ผู้ร้ายหลอกลวงหรือขู่กรรโชก (10 มกราคม ร.ศ.121 –
10 สิงหาคม ร.ศ.126).
-------------------. ร.5 น.8.1/70. เรื่อง จีนเซงกี่ว่า คลองเต็กมีเกยสาเพ็ง ราษฎรทิ ้งฝุ่นฝอยตันเต็ม
จะขออนุญาตทาเป็ นถนนตลอดไปถึงถนนเยาวราช (22 มีนาคม ร.ศ.114 –
16 กันยายน ร.ศ.115).
-------------------. ร.5 น.8.1/165. เรื่อง ห้ ามราษฎรฝังศพ – เผาศพ ที่วดั พลับพลาไชย
(31 มกราคม ร.ศ.117 – 21 พฤศจิกายน ร.ศ.120).
-------------------. ร.5 น.8.1/226. เรื่อง ราษฎรตาบลสาเพ็ง ร้ องเรื่องราวว่าได้ เรี่ยรายสร้ างเว็จถ่าย
อุจาระลงในตรอกอาม้ าเกงเสร็จแล้ ว แต่ยงั หามีถงั ไม่ (15 – 26 สิงหาคม ร.ศ.121).
-------------------. ร.5 น.8.1/254. เรื่อง รายงานตึกแถวถนนทหารเรื อว่างเปล่าอยู่และได้ มีคนร้ าย
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เข้ าไปอาศัยอยู่ (1 สิงหาคม ร.ศ.122).
-------------------. ร.5 น.21/2. เรื่อง สาเนาหนังสือสัญญาแตรมเว 7 สาย (5 พฤษภาคม
ร.ศ.106 – 29 มกราคม ร.ศ.120).
-------------------. ร.5 น.21/6. เรื่อง บริษัทรถรางขอตังเครื
้ ่ องจักรใช้ ไฟฟ้าแทนม้ า ตาบลสะพาน
คลองผดุงกรุงเกษมขอตังบริ
้ ษัทใหม่ด้วย (1 มีนาคม ร.ศ.110 – 11 เมษายน ร.ศ.111).
-------------------. ร.5 น.23/35. เรื่อง จีนอึ ้งป่ วยตายจีนฮวงเอาศพทิ ้งตรอกอาม้ าเกง
(10-26 มีนาคม ร.ศ.114).
สานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงการต่ างประเทศ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ต.22/15. เรื่อง อุปทูตญี่ปนร้
ุ่ องว่ามีผ้ นู าศพไปเผาที่วดั มหา
พฤฒารามกลิ่นเหม็นตลอดไปถึงสถานทูต (29 กันยายน – 3 ตุลาคม ร.ศ.117).
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ค.4/3 เรื่อง ที่ดินริมถนนราชดาเนิน (26 กุมภาพันธ์ ร.ศ.119 –
4 กรกฎาคม ร.ศ.112).
-------------------. ร.5 ค.9.4/7 เรื่อง ที่ธรณีสงฆ์และกัลปนาสงฆ์วดั แก้ วฟ้าหรื อแก้ วแจ่มฟ้า
(23 มีนาคม ร.ศ.116 – 5 สิงหาคม ร.ศ.117).
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ยธ.8.4/6. เรื่อง การรื อ้ กาแพงรอบพระนครหน้ าวัดราชบูรณะ
(28 กุมภาพันธ์ ร.ศ.115 – 19 มีนาคม ร.ศ.115).
-------------------. ร.5 ยธ.9/19. เรื่อง ถนนและสะพานในตาบลต่างๆ (28 สิงหาคม ร.ศ.115 –
24 พฤศจิกายน ร.ศ.118).
หอสมุดแห่ งชาติ
หนังสือจดหมายเหตุฯ (The Bangkok Recorder). ระหว่าง ค,ศ.1866-1868. (ไมโครฟิ ล์ม)
ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศตังกรมพยาบาล.
้
(จ.ศ.1250, 3 เดือน 1 แรม 7 ค่า). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 5.
หน้ า 342.
ประกาศกรมโยธาธิการ. (ร.ศ.110, 30 มกราคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่มที่ 8. หน้ า 410-411.
ประกาศพระราชปรารภเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินเกาะสีชงั . (ร.ศ.111, 4 กันยายน).
ราชกิ จจานุเบกษา เล่มที่ 9 แผ่นที่ 23. หน้ า 171-172.
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ประกาศยกตึกแถว ถนนบารุงเมือง แลถนนเฟื่ องนคร พระราชทานเจ้ าของที่.
(ร.ศ.111, 21 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา เล่มที่ 9. หน้ า 240-241.
ประกาศพระราชทานนามถนน. (ร.ศ.116, 12 มิถนุ ายน). ราชกิ จจานุเบกษา เล่มที่ 14.
หน้ า 148
ประกาศเรื่องเผาศพตามวัด. (ร.ศ.119, 6 กรกฎาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 17.
หน้ า 206-207.
พระราชกาหนดศุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116. (ร.ศ.116, 21 พฤศจิกายน), ราชกิ จจานุเบกษา.
เล่ม 14. หน้ า 517–525.
ประกาศตังเจ้
้ าพนักงานกรมศุขาภิบาล. (ร.ศ.116, 21 พฤศจิกายน). ราชกิ จจานุเบกษา.
เล่ม 14. หน้ า 525.
ประกาศตังผู
้ ้ บญ
ั ชาการกรมศุขาภิบาล. (ร.ศ.116, 1 กุมภาพันธ์). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 14.
หน้ า 763.
ประกาศรักษาที่ดินริมถนนระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม. (ร.ศ.117, 21 กรกฎาคม).
ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 15. หน้ า 190-191.
ประกาศจัดที่สร้ างถนนเทวียูรยาตร. (ร.ศ.118, 26 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 16.
หน้ า 389.
ประกาศแก้ การเรื่องจัดที่สร้ างถนนราชดาเนิน. (ร.ศ.118, 26 กันยายน). ราชกิ จจานุเบกษา.
เล่มที่ 16. หน้ า 388.
ประกาศจัดการป้องกันกาฬโรค. (ร.ศ.120, 16 พฤษภาคม). ราชกิ จจานุเบกษา. เล่ม 18.
หน้ า 91.
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