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ความส าคญัจนเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของเมือง คติการด าเนินชีวิตถูกครอบง าให้เชื่อมัน่ในโลกหน้าและให้ยอมรับใน
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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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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ปริญญานิพนธ์นีม้ีความสนใจในประเด็นเก่ียวข้องกับความเป็นเมืองสมัยใหม่ของ

กรุงเทพฯ ที่ถูกจัดการให้มีมาตรฐานความศิวิไลซ์แบบตะวันตก โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองความ
สกปรก กลิ่นเหม็นและความไร้ระเบียบที่มาพร้อมกับการขยายตัวของกรุงเทพฯ ภายหลงัการท า
สนธิสญัญาเบาว์ริง (พ.ศ. 2398) กบัอังกฤษและสนธิสญัญาในลกัษณะเดียวกันกบัชาติตะวันตก
อีกหลายชาติ ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวจนท าให้กรุงเทพฯเป็นเมืองศูนย์กลาง
การค้าที่ส าคญัที่สดุของสยาม  

กรุงเทพฯ ราชธานีในต้นพุทธศตวรรษที่ 24 นัน้ สร้างขึน้เป็นเมืองแห่งป้อมปราการตาม 
รูปแบบกรุงเก่า1 ประกอบด้วยความศักด์ิสิทธ์ิตามจารีตจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ จะเห็นได้ว่า 
ประต ูปอ้มและสถานที่ต่างๆ ล้วนได้ชื่อมาจากเทพเจ้าหรือสถานที่ในแบบจกัรวาลวิทยาทัง้สิน้ เช่น 
ป้อมพระสเุมรุ อนัเป็นชื่อของมหาบรรพตที่เป็นศนูย์กลางของจกัรวาล ป้อมมหากาฬเป็นนามของ 
เทพเจ้าแห่งความตาย ส าหรับคูคลองก็มีหน้าที่เป็นปราการเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าศึกและ
เป็นขอบเขตของเมือง พระบรมมหาราชวงัเป็นพืน้ที่ศนูย์กลางของอ านาจประดจุเทพ และเป็นเจ้า
แห่งศูนย์กลางจักรวาลนี ้2  ชื่อกรุงเทพฯ มีความหมายถึงเมืองของเทวดาผู้ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งด้วย
สรรพสิ่งที่เป็นมงคล ดงันัน้การท าให้เกิดความสกปรกและกลิ่นเหม็นภายในพืน้ที่เขตพระราชวงัถือ
เป็นการกระท าผิดที่ผิดทาง กรณีที่มีคนตายภายในก าแพงเมืองซากศพยงัต้องถูกน าไปจดัการนอก
ก าแพงเมืองโดยผ่านทางประตผูีซึง่เปรียบเหมือนทวารของเมือง3  

ความสมัพนัธ์กบัพืน้ที่และการให้ความหมายกบัพืน้ที่ในเชิงสญัลกัษณ์ในสงัคมจารีตนัน้ 
กลิ่น และความสะอาดย่อมมีความหมายและประโยชน์ใช้สอยตามคติแบบไตรภูมิ ดังเช่นการ
ประกอบพระราชพิธีส าคัญต่างๆ เช่น การออกพระเมรุในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพของ
เจ้านาย นอกจากจะสร้างพระเมรุมาศอันประดุจเขาพระสุเมรุแล้ว กลิ่นหอมจากไม้จันทน์ที่เป็น

 

 1 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2557). ศนูย์กลางพระนครในสมยัต้นรัตนโกสินทร์.  วารสารหนา้จัว่. (11): 43. 
 2 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 : การเมืองเร่ืองวิถีปลงศพในสมยัรัชกาลที่ห้า.  วารสาร
หน้าจัว่.10): 93-94.  วารสารหนา้จัว่. (10): 93-94. 
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เชือ้เพลิง ธูป เทียน ดอกไม้และเคร่ืองหอมยงัท าให้ทัว่บริเวณมีความบริสทุธ์ิและศกัด์ิสิทธ์ิแตกต่าง
จากพืน้ที่อ่ืนใด1 

ในขณะที่นอกก าแพงเมืองชัน้ในออกไป จะมีการท าพืน้ที่ให้สะอาดและเป็นระเบียบก็ต่อ 
เมื่อมีชนชัน้ผู้ปกครองซึง่เป็นประดจุเทพจะใช้สอย เช่น ขบวนเสด็จผ่านถนนเจริญกรุงของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) ในครัง้หนึ่งได้กล่าวถึงว่า การเสด็จครัง้นี ้
นัน้มีประโยชน์ต่อพืน้ที่ของราษฎรอย่างยิ่ง เพราะถนนจะได้รับการดแูลและท าความสะอาดจากที่
มกัจะมีความสกปรกเป็นนิจ2 

ในช่วงก่อนทศวรรษ 2410 ชนชัน้น าของสยาม ซึ่งน าโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411) เร่ิมมีความเข้าใจในแนวคิดแบบตะวันตก ดังจะเห็นได้จากที่ทรง
ตัง้ใจจะพฒันาเมืองให้ทนัสมยัไม่ให้ฝร่ังดหูมิ่นได้ เนื่องจากขณะนัน้เมืองศนูย์กลางของอาณาจกัร
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นอาณานิคมและได้ปรับปรุงเมืองแบบสมัยใหม่ โดยมี
องค์ประกอบของความศิวิไลซ์ที่เมืองต้องสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นจากความสกปรกและความ
ไร้ระเบียบ พระองค์จคงทรงเห็นสอดคล้องว่า การท าบ้านเมืองให้ศิวิไลซ์ตามอย่างชาติตะวันตก
เพื่อปกป้องไม่ให้ชาติตะวนัตกยึดสยามเป็นอาณานิคมด้วยข้ออ้างว่า สยามป่าเถ่ือนล้าหลงั อีกทัง้
การปฏิรูปสยามให้ศิวิไลซ์แบบตะวนัตกยงัเป็นสิ่งที่ชนชัน้น าใช้ในการน าเสนอตวัตนในฐานะชาติที่
ศิวิไลซ์แล้วต่อโลกตะวนัตก และยงัทรงเห็นว่าภยัจากการคกุคามในขณะนัน้เกินความสามารถของ
คลองคเูมืองและบรรดาก าแพงเมืองแบบโบราณที่จะต้านทานได้3 

ในช่วงเวลาดงักล่าวพระองค์ทรงเร่ิมมีแนวทางจดัการเก่ียวกบัการดแูลความสะอาด การ
จดัการเร่ืองกลิ่นและขจดัความรกรุงรังของพืน้ที่ เช่น ทรงมีประกาศให้ช่วยกนัท าความสะอาดเรือน
ที่พักของข้าราชการที่อาศัยในเรือนแถวในพระราชวัง 4 การจัดการเร่ืองกลิ่นเหม็นของศพขณะ
ประกอบพิธีหลงัจากที่เก็บศพไว้หลายวนั ซึ่งห้ามกระท าพิธีอย่างเด็ดขาดในเส้นทางที่เสด็จพรราช
ด าเนินหรือขณะทรงประทับอยู่ใกล้บริเวณนัน้5 ให้ราษฎรช่วยกันดูแล ตัดถอน ต้นไม้ กิ่งไม้ ที่รก
รุงรังตาม ก าแพง ป้อมหรือซุ้มประตู6 และยงัตกัเตือนประชาชนไม่ให้ทิง้ซากสตัว์ลงในแม่น า้หรือล า

 

 1เดอห์ริง คาร์ล.  (2555).  แผ่นดินและผูค้นชาวสยาม.  แปลโดย ชศูรี มีวงศ์อโุฆษ.  หน้า 27. 

 2 มลัคอล์ม, สมิธ.  (2542).  หมอฝร่ังในวงัสยาม.  แปลโดย พิมาน แจ่มจรัส.  หน้า 143. 
 3 Teeraviriyakul, Udomporn.  (2012).  op. cit.  p. 111. 
 4 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. บรรณาธิการ.  (2547).  ประชมุประกาศรัชการที ่4.  หน้า 486. 
 5 แหล่งเดิม.  หน้า 581. 
 6 แหล่งเดิม.  หน้า 276. 
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คลองอันก่อให้เกิดความน่ารังเกียจเกิดขึน้1 อีกทัง้พระองค์ยังมีการส่งคณะซึ่งน าโดยเจ้าพระยา      
ศรีสุริยวงศ์ ไปศึกษาการดูแลจัดการเมืองแบบใหม่ที่สิงคโปร์ และยังทรงตัง้พระราชหฤทัยที่จะ
เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองแต่ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน2 

ต่อมาในทศวรรษ 2410 ภายหลงัการขึน้ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับแนวความคิดการพัฒนาบ้านเมืองแบบตะวันตกซึ่ง
พระองค์ ได้เสด็จพระราชด าเนินประพาสเมืองส าคัญต่างๆ ของอาณานิคมตะวันตกทัง้สิงคโปร์
และปัตตาเวีย ประสบการณ์นัน้ได้ตอกย า้พืน้ฐานแนวคิดในการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมัย
หรือเรียกว่า มีความศิวิไลซ์แบบตะวนัตกตามรอยสมเด็จพระบรมชนกนาถ3 

ในขณะที่ความหมายและแนวความคิดของกลิ่น ที่สมัพันธ์กบัความสะอาดในตะวันตก
นัน้ ได้มีการต่ืนตวัศึกษาตัง้แต่พทุธศตวรรษที่ 24 จากการที่เมืองได้ขยายตวัมากขึน้ มีประชากรมา
อยู่อาศัยอยู่หนาแน่นและไม่มีสาธารณูปโภครองรับเพียงพอ ได้ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมเสื่อม
โทรมและสกปรกจนเมืองมีกลิ่นเหม็นทัง้ยงัเชื่อมโยงกับภาพลกัษณ์ที่น ามาสู่การเกิดโรคระบาด ท่ี
ต้องพึ่งการก าจดัด้วยการมีระบบศขุาภิบาลที่ดี4 อแลง กอร์แบง (Alain Corbin) นกัประวติัศาสตร์
ชาวฝร่ังเศสได้ศึกษาความหมายของกลิ่นในช่วงพทุธศตวรรษที่ 24 (คริสต์ศตวรรษที่ 18–19) โดย
ชีใ้ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกลิ่นกับสุขอนามัยและชนชัน้ โดยกลิ่นเหม็นเชื่อมโยงกับ
โรคติดต่อตามแนวคิดทฤษฎีทางการแพทย์ในขณะนัน้ ในขณะที่กลิ่นฉุนและกลิ่นตัว มีความยึด
โยงกับชนชัน้แรงงาน เนื่องจากชนชัน้สูงมักจะหลีกเลี่ยงกลิ่นเหม็นและพยายามก าจดักลิ่นไม่พึง
ประสงค์ด้วยวิธีการท าความสะอาดร่างกาย5 แจนิช คาร์ไลล์ (Janice Carlisle) นักวิชาการด้าน
วรรณกรรมได้น าเสนอการวิเคราะห์เร่ืองกลิ่นในนวนิยาย องักฤษยุควิกตอเรียจ านวนกว่า 80 เลม่ที่
บรรยายถึงกลิ่นหรือการดมกลิ่น ผลการศึกษาของคาร์ไลล์ระบุว่า สามารถแบ่งแยกฐานะทางชน
ชัน้ในสงัคมได้จากกลิ่น โดยกลิ่นเหม็นให้ความหมายถึงความยากจนและชนชัน้ล่าง ส่วนกลิ่นหอม

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 121. 
 2 อรอนงค์ ทิพย์พิมล.  (2547).  การเสด็จประพาสสิงคโปร์และมลาย ู: พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
กบัการเสด็จประพาสต่างประเทศ.  ใน รัชกาลที ่5 : สยามกบัอษุาคเนย์และชมพูทวีป ใน เอกสารสรุปการสมัมนาวิชาการ  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในโอกาสทีว่นัพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี  
(พ.ศ. 2396 - 2546).  หน้า 205. 
 3 แหล่งเดิม.  หน้า 204-205. 
 4 ชาติชาย มกุสง.  (2552).  ต าราการเรียนการสอนพืน้ฐานดา้นประวติัศาสตร์การแพทย์. ในรายงานวิจยัฉบบั  
สมบรูณ์ เสนอส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติและส านกัวิจยัและสขุภาพ.  หน้า 27. 
 5 อาทิตย์ เจียมรัตตญัญ.ู  (2561).  ผสัสศึกษาและผสัสวิจารณ์ : พฒันาการ แนวคิดทฤษฎี และวิธีวิทยา.   
หน้า 17. 
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เป็นตวัแทนแห่งความสนุทรีย์และความสขุที่ชนชัน้สงูมีความปรารถนา1 ความหมายของกลิ่นที่ดีจึง
เก่ียวพนักับความสะอาดและเป็นพืน้ฐานความคิดในการดแูลสุขภาพทัง้โดยส่วนตัวและส่วนรวม
ของชาวตะวนัตกในเวลาต่อมา 

ในช่วงทศวรรษ 2410-2440 ภายหลงัจากการเดินทางเยือนอาณานิคมของตะวนัตกของ
ชนชัน้น า การพัฒนาเมืองเร่ิมมีทิศทางแบบตะวันตกและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขอบเขตของ
กรุงเทพฯ จากการท าแผนที่โดยผู้ เชี่ยวชาญชาวตะวนัตก2 ซึ่งเร่ิมจดัท าในช่วงเวลาดงักล่าวแต่แล้ว
เสร็จและตีพิมพ์ ใน พ.ศ. 24393 นัน้แสดงถึงความหนาแน่นของเมืองว่าอยู่ด้านตะวันออกของ
แม่น า้เจ้าพระยาตัง้แต่ใต้พระบรมมหาราชวังลงไป  โดยมีถนนเจริญกรุงตัดขนานกับแม่น า้
เจ้าพระยาเพื่อเชื่อมต่อพืน้ที่เมืองทางบกทัง้ยงัมีถนนอีกหลายเส้นถกูตดัขึน้ในช่วงนีเ้พื่อขยายเมือง
ออกไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ด้านเหนือและด้านตะวนัออก ซึง่มีพระบรมมหาราชวงัเป็นศนูย์กลาง 
ยงัมีบ้านเรือนเบาบาง4 ความเจริญด้านกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ และจ านวนประชากรซึง่น่าจะ
หนาแน่นขึน้กว่าในสมัยเมื่อเร่ิมสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานีในรัชกาลที่ 1 กว่าเท่าตัว หรือมี
ราษฎรอาศัยอยู่โดยรวมประมาณ 6 แสนคน และมีขนาดพืน้ที่ประมาณ 8,300 ไร่5 ชีใ้ห้เห็นถึง
สภาพความหนาแน่นของกรุงเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 2440  

การตัง้ถิ่นฐานที่เพิ่มมากขึน้นี ้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทศัน์ (Landscape) จากสงัคม
ที่อาศยัล าน า้เป็นหลกัในการใช้ชีวิตหรือจากการเป็นสงัคมชาวน า้สู่ความเป็นสงัคมบนบก ที่ต้อง
พึ่งระบบการจัดการถนนและคูคลองเป็นท่อระบายน า้ เนื่องจากเดิมเคยอาศัยแม่น า้คูคลองใน
ระบบสาธารณูปโภคด้านความสะอาดตามธรรมชาติ จึงเกิดปัญหามลภาวะด้านความสกปรก
ตามมา โดยเฉพาะกลิ่นจากการทิง้ปฏิกูล สิ่งโสโครก หรือซากสตัว์ตายในแม่น า้ล าคลองและบน
ท้องถนน แม้ว่าจะเคยมีประกาศห้ามมาแล้ว ต่อมาจึงมีการออกพระราชบญัญัติธรรมเนียมคลอง
ซึง่ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2413 ซึ่งโดยเนือ้หาสาระแล้วก็เป็นเพียงการห้ามประชาชนที่อาศยัริมแม่น า้
ล าคลองทิง้สิ่งโสโครก หรือท าส้วมลงแม่น า้ ส่วนบทก าหนดโทษก็เป็นเพียงโทษปรับเท่านัน้6 ต่อมา

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 32-33. 
 2 บณัฑิต จลุาสยั; และคนอื่นๆ.  (2550).  รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการแผนทีบ่ริเวณกรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2430 : การรวบรวมและจดัระบบฐานข้อมูลเพือ่การศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ.  หน้า 7. 
 3 กรมแผนที่ทหาร.  (2527).  แผนทีก่รุงเทพฯ พ.ศ. 2431 - 2474.  แผ่นที่ 2. 
 4 แหล่งเดิม. หน้า 8. 
 5 ผสุดี ทิพทสั.  (2545).  บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 2 : รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัถึงรัชสมยั 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2394 - 2453).  หน้า 121. 
 6 มนฤทยั ไชยวิเศษ.  (2542).  ประวติัศาสตร์สงัคม: สว้มและเคร่ืองสขุภณัฑ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2440 - 2540).  
หน้า 73. 
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ใน พ.ศ. 2418 จึงได้มีการประกาศใช้ กฎหมายโปลิศ ซึ่งมีเนือ้หาที่เก่ียวกับการจัดการความ
สะอาด หรือการทิง้ของโสโครกหรือซากสัตว์ลงบนถนนว่าให้พลตระเวนสามารถจับและปรับได้ 
หากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็จะโดนขงัไว้แทนค่าปรับ1 ข้อบงัคบัเหลา่นีเ้พียงแต่มีสว่นช่วยให้คลองและ
ถนนสกปรกน้อยลง แม้จะไม่สามารถจดัการบงัคบัได้อย่างเต็มที่แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มี2 

นอกจากนีปั้ญหาความสกปรกและกลิ่นเหม็นที่หมักหมมในกรุงเทพฯ ยังสะท้อนให้เห็น
จากการที่มีราษฎรเรียกชื่อสถานที่บางแห่งโดยมีนัยถึงความหมายของกลิ่น เช่น ตรอกป่าช้าหมา
เน่าและตรอกอาจม3 (ในปัจจุบนัตรอกป่าช้าหมาเน่าคือ ถนนแปลงนาม ตรอกอาจมคือ ซอยบ ารุง
รัฐหรือเจริญกรุง 12)4 อันเป็นเสมือนภาพตัวแทนของสภาพปัญหาและฆานทัศน์ (Smellscape5) 
ของกลิ่นเหม็นในกรุงเทพฯ ในช่วงคร่ึงแรกของพทุศตวรรษท่ี 25 หรือคร่ึงหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

สภาพของปัญหาดังกล่าว ในเมืองมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใน พ.ศ. 2437 พระยา
อภัยราชาสยามานุกูลกิจ (Gustave Rolin-Jaequemyns)6 ที่ปรึกษาราชการทั่วไปชาวเบลเยียม 
จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าชาวต่างชาติมักจะติเตียน
กรุงเทพฯ เสมอ ว่ามีความสกปรกและไม่มีถนนที่ดี ดงันัน้จึงน่าจะถึงเวลาที่ควรจะจดัการปกครอง
ท้องถิ่นหรือ “มุนิสิเปอล” (Municipal) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในยุโรปและเมืองในอาณานิคมของ
ตะวันตก ทัง้นีรู้ปแบบการจัดการดังกล่าวนี ้พระองค์ได้เคยไปสัมผัสและสนพระทัยในวิธีการที่
ชาวตะวนัตกใช้ดแูลความสะอาดอย่างจริงจงั เพื่อขจดัความสกปรกและกลิ่นเหม็นต่างๆ ตลอดจน
รักษาความน่าอยู่ของเมือง หลังจากนัน้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดฯ ให้
จัดตัง้กรมศุขาภิบาล7ขึน้ตามประกาศใช้พระราชก าหนดศุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 

 

 1 เสถียร ลายลกัษณ์. ผู้รวบรวม.  (2478).  ประชมุกฏหมายประจ าศก เล่ม 9 จ.ศ. 1237-1239.  หน้า 113. 
 2 มนฤทยั ไชยวิเศษ.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 177. 
 3 สาวิตรี ทพัภะสตุ.  (2527).  ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนชาวไทย จีน และตะวนัตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2398 - 
2453.  หน้า 38-39. 
 4 ส.พลายน้อย.  (2555).  เล่าเร่ืองบางกอกฉบบัสมบูรณ์.  หน้า 275. 
 5 ผู้วิจยัต้องการเสนอค าแปล Smellscape ว่า ฆานทศัน์ มาจาก ฆานะ หรือ ประสาทรับรู้กลิ่น และทศัน์ คือ 
เคร่ืองรู้เห็น ความเห็น รวมแล้วคือ ความรู้และความเห็นที่เกี่ยวกบักลิ่น อนัเป็นความหมายที่ผู้วิจยัเห็นว่าสอดคล้องกบั 
Smellscape 
 6 เจ้าพระยาอภยัราชาสยามานกุลูกิจ (Gustave Rolin-Jaequemyns) เดินทางมารับราชการในกรุงเทพฯ เมื่อ 
พ.ศ.2435 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศกัด์ิ เป็น เจ้าพระยาอภยัราชาสยามานกุลูกิจ สกลนิติธรรม
ศาสตราจารย์ มหิบาลมหาสวามิภกัด์ิ ปรมคัรราชมนตรี อภยัพิริยปรากรมพาห ุครุฑนาม ถือศกัดินา 10,000 ไร่ ต าแหน่งที่
ปรึกษาราชการทัว่ไป  ดเูพิ่มเติมใน กลัยา จลุนวล. (2515). เจ้าพระยาอภยัราชาสยามานกุลูกิจ (คสุตาฟ โรลิน ยคัมนัส์) ที่
ปรึกษาราชการทัว่ไปสมยัรัชกาลที่ 5. หน้า 24-27. 
 7 ผู้วิจยัใช้นาม กรมศขุาภิบาล และแทนค าว่า สขุาภิบาล ด้วย ศขุาภิบาล ในรูปแบบตวัสะกดแบบเดิม 
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2440) โดยมีหน้าที่จดัการกบัขยะมลูฝอย ดแูลจดัการสถานที่ส าหรับขบัถ่ายอจุจาระปัสสาวะของ
ประชาชน ตลอดจนการห้ามหรืออนญุาตในการสร้างหรือต่อเติมอาคาร การขนย้าย สิ่งสกปรกและ
สิ่งที่น่าร าคาญ1  

จากนัน้จึงได้ทดลองจัดการศขุาภิบาลภายในก าแพงพระนคร เพื่อเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่
ให้มีความคุ้นเคยก่อน แต่เนื่องด้วยในขณะนัน้พืน้ที่ในพระนครตอนด้านใต้มีราษฎรและบ้านเรือน
หนาแน่นนัน้ จ าเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน เช่น ท่อระบายน า้ จึง
ให้รอการด าเนินการไปก่อน2 อนึ่งนอกจากปัญหาการเวนคืนแล้ว อีกปัญหาหนึ่งคือการจัดการคน
ในบงัคับของต่างชาติที่ยุ่งยากมาก เช่น ในกรณีของจีนเลงจิน (คนในบงัคับฝร่ังเศส) ได้ปลกูสร้าง
เรือนอยู่นอกก าแพงพระนคร ซึ่งมีความผิดตามประกาศการจดัการความสะอาด แต่กว่าจะจดัการ
ได้ส าเร็จ กระทรวงนครบาลต้องประสานการแก้ปัญหาผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดต่อไป
ยงักงสลุฝร่ังเศสในการจดัการปัญหาดงักลา่ว3 

ปัญหาอีกประการหนึ่งนัน้อาจเกิดจากทัศนะของการดูแลศขุาภิบาลกรุงเทพฯ ที่เห็นว่า
ชาวจีนที่มาอาศยัอยู่กนัเป็นชมุชนหนาแน่นนัน้ มีความพอใจที่จะอาศยัอยู่ในพืน้ที่ที่มีความสกปรก
หรือมีนิสยัชอบอยู่ในความสกปรกจึงท าให้พืน้ที่สกปรกตามลกัษณะของผู้ที่อยู่อาศยัไปด้วย4 ทัง้นี ้
ในความเป็นจริงแล้วความสกปรกและกลิ่นเหม็นนัน้ ย่อมไม่พึงเป็นที่ปรารถนาไม่ว่าชาวสยามหรือ
จีนหรือชาติใดๆ ก็ตาม 

ปัญหาต่างๆ ดงักล่าวมีการจดัการของรัฐอย่างจ ากดั จนในบางครัง้ปรากฏว่ามีราษฎรได้
รวมตัวกันยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อทางการในปัญหาที่ตนประสบ เช่น ขอให้ด าเนินการขุดลอกคลอง
จากเดิมที่คับแคบและตืน้เขินจากการทิง้ขยะมูลฝอยลงในล าคลอง ซึ่งส่งผลให้น า้ในล าคลองมี
กลิ่นเหม็นใช้ประโยชน์ไม่ได้ โดยในการร้องเรียนนีย้ังได้มีการชักชวนกันบริจาคทรัพย์เพื่อให้
สามารถจดัการปัญหาดงักลา่วได้ลลุว่งทนัท่วงทีอีกด้วย5  

 

 1 พระราชก าหนดศขุาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116.  (2440, 21 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 14, ตอนที่ 34.  

หน้า 517–525. 

 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.1/2.  เร่ือง วิธีจดัการในกรมศขุาภิบาล (21 พฤษภาคม - 18 กุมภาพนัธ์ ร.ศ.
116). 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.1/14.  เร่ือง จีนเลงจินคนในบงัคบัฝร่ังเศสตัง้บ้านเรือนอยู่ริมประตูพฤติบาท 
มงุหลงัคาเรือนดว้ยจาก ผิดพระราชบญัญติั ไดมี้หนงัสือไปยงัมองสิเออร์เรโอซดว้ยแล้ว (5 มิถนุายน ร.ศ.118 – 5 ธนัวาคม  
ร.ศ.120). 
 4 นิภาพร รัชตพฒันากลุ. (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 185.  
 5 สภุางค์ จนัทวานิช.  (2559).  ส าเพ็ง : ประวติัศาสตร์ชมุชนชาวจีนในกรุงเทพฯ. หน้า 20-21. 
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ปัญหาด้านศขุาภิบาลยังเป็นสิ่งรบกวนแม้แต่ในพืน้ท่ีศูนย์กลางอันศักด์ิสิทธ์ิ อย่างเช่น
บริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่มีอายุกว่าร้อยปี มีข้าราชส านักฝ่ายในพักอาศัย
อย่างแออัด ประกอบกับมีระบบสาธารณูปโภคในรูปแบบเดิม 1 ท าให้ในเวลาที่มีอากาศร้อน มี
ความชืน้ จึงเกิดกลิ่นอับและเหม็น อันมีผลมาจากระบบการระบายอากาศที่ไม่ดี ซึ่งท าให้มีผลต่อ
พระพลานามยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองและพระบรมวงศานุวงศ์ จึงทรง
ต้องการสร้างที่ประทบัแห่งใหม่ที่มีอากาศดีเหมือนที่พระองค์ได้เคยเสด็จไปประพาสหวัเมืองต่างๆ 
ที่ผ่านมา2 จากพระราชด ารินีจ้ึงโปรดฯ ให้มีการสร้างพระราชวงัสวนดสุิตในพืน้ที่ทางตอนเหนือของ
พระบรมมหาราชวงัซึ่งยงัไม่มีบ้านเรือนราษฎรมากนัก ท าให้สะดวกในการจดัซือ้ที่ดิน3 พระราชวงั
แห่งใหม่ เกิดขึน้พ ร้อมกับการสร้างถนนราชด าเนิน  เพื่ อให้การเชื่อมต่อกับศูนย์กลางคือ
พระบรมมหาราชวัง ในขณะเดียวกันการก่อสร้างพระราชวังและถนนราชด าเนินนีม้ีการจัดการ
ระบบศขุาภิบาลอย่างเป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาเมืองในความหมายของศิวิไลซ์อีก
ด้วย4 

ในการจัดสร้างพระราชวงัสวนดุสิตและถนนราชด าเนิน มีการจดัสรรงบประมาณและมี
การจัดการในการเฝ้าดูแลความสะอาดอย่างเต็มที่ อย่างเช่นในบริเวณถนนสามเสนและถนนราย
รอบพระราชวงัสวนดสุิตมีการสร้างเว็จมากถึง 6 แห่ง นอกจากนัน้ในครัง้หนึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาล ในเร่ืองที่ทรงพบ
เห็นคนนั่งถ่ายอุจจาระอยู่ข้างถนนระหว่างทางเสด็จไปยังพระราชวังสวนดุสิตเมื่อ พ.ศ. 2442  
จึงทรงขอให้จดัการ ห้ามปรามโดยกวดขนั5  

ขณะที่ในสว่นของถนนราชด าเนินกลางซึง่มีทางเท้ากว้างขวางและร่มร่ืนแล้ว ยงัวางผงัให้
มีการตัดถนนศุขาภิบาลซึ่งเป็นถนนสายแคบๆ ความกว้าง 4 เมตร ขนานไปตลอดแนวถนนราช
ด าเนินกลาง เพื่อเตรียมการไว้ส าหรับขนของโสโครกต่างๆ ออกทางด้านหลงัอาคาร เพื่อที่จะไม่
ต้องขนออกทางด้านหน้าตึกอันจะก่อให้เกิดความน่ารังเกียจ 6 นอกจากนัน้พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังเคยมีพระราชด าริให้ผู้บัญชาการกรมศุขาภิบาล สั่งการให้หยุดติดตัง้

 

 1 มนฤทยั ไชยวิเศษ.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 118. 
 2 บณัฑิต จลุาสยั; พีรศรี โพวาทอง; และ รัชดา โชติพานิข.  (2557).  วงัสวนดสิุต.  หน้า 10-12 
 3 แหล่งเดิม.  หน้า 13. 
 4 แหล่งเดิม.  หน้า 32. 
 5 นนทพร อยู่มัง่มี.  (2557).  การจดัการท้องถนนในกรุงเทพฯ : ภาพสะท้อนอ านาจรัฐเหนือวีถีชีวิตราษฎร 
ในสมยัรัชกาลที่ 5.  วารสารสมาคมประวติัศาสตร์.  (36) : 225. 
 6 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร.  หน้า 97. 
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ไฟฟ้าบนถนนที่อ่ืน เพื่อให้เร่งติดตัง้ไฟฟ้าบนถนนในช่วงพระราชวงัสวนดุสิตให้ “หรู” เสียก่อนเพื่อ
ว่า เมื่อมีแขกฝร่ังมาเข้าเฝ้าจะได้ไม่เป็นที่เสียพระเกียรติ1 อนัแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
จดัการพืน้ที่แบบตะวนัตกของกรุงเทพฯ ทัง้ในด้านการศขุาภิบาลเพื่อให้เกิดความสะอาดมีระเบียบ
และปราศจากกลิ่นเหม็นเพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้มีความศิวิไลซ์ 

อย่างไรก็ดี ความสกปรกและกลิ่นในทศวรรษ 2410 และก่อนหน้านัน้ยงัไม่รุนแรงมากนกั 
เนื่องจากยงัสามารถอาศยัธรรมชาติแม่น า้และล าคลองพดัพาความสกปรกหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไป
ได้ แต่เมื่อสภาพทางกายภาพของเมืองหรือบนบกขยายตัว การตัง้ถิ่นฐานของประชากรที่เกิดขึน้
อย่างรวดเร็วและไร้ระเบียบ ท าให้ความสกปรกจากการขาดแคลนสาธารณูปโภคส่งผลให้ใน
ทศวรรษถัดๆ มาจนถึงทศวรรษ 2430 สภาพภูมิทัศน์ (Landscape) ของเมืองเต็มไปด้วยความ
สกปรก ความไร้ระเบียบของบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของราษฎร ปัญหาในด้านศขุาภิบาลที่ไม่มี
มาตรฐานก่อให้เกิดการรับรู้สภาพอันไม่น่าดู ซึ่งรวมถึงการรับรู้ฆานทัศน์ของเมืองว่ามีกลิ่นเหม็น 
เป็นสญัลกัษณ์ของความสกปรก ก่อให้เกิดโรคระบาดและสขุภาพที่ไม่ดี ในขณะที่โดยคติพืน้ฐาน
ของกลิ่นเหม็นคือ ต้องก าจดัเพื่อให้มีความสะอาด ไม่มีกลิ่น หรือมีกลิ่นหอมสดชื่นแทน  

การเกิดขึน้ของกรมศุขาภิบาลใน พ.ศ. 2440 เพื่อสร้างกระบวนการส าหรับจัดการกับ
ความไร้ระเบียบและความสกปรก ตามความหมายของเมืองที่มีศิวิไลซ์ในทศันะของชาวตะวนัตกที่
มองว่า ฆานทัศน์ที่ ร่ืนรมย์ให้ความหมายถึงความสะอาดปราศจากเชือ้โรคในแบบแผนแบบ
ตะวนัตก ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในช่วงทศวรรษดงักล่าว จึงเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัที่ชนชัน้
น าเห็นความส าคัญและด าเนินการอย่างจริงจัง ที่จะดูแลและแก้ไขปัญหาความแออัดไร้ระเบียบ
สกปรกและมีกลิ่นเหม็น เพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีขึน้และพัฒนาเมืองให้มีภาพลักษณ์ของเมืองที่มี
ความศิวิไลซ์ ยิ่งไปกว่านัน้ปริญญานิพนธ์เล่มนีจ้ะอธิบายให้เห็นถึ งสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่สัมพันธ์กับปัญหาความสกปรก กลิ่นเหม็นและความไร้ระเบียบ ตลอดจนเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงฆานทศัน์ หรือความรับรู้ความเห็นของคนในสงัคมกรุงเทพฯ ต่อกลิ่นที่ได้สูดดมผ่าน
จมกู โดยผู้วิจยัเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงฆานทัศน์ของคนในสงัคมกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่งาน
ศกึษาเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ศิวิไลซ์ที่มีมาก่อนหน้านีไ้ม่ได้กลา่วไว้ ดงันัน้การศกึษา
และอธิบายประเด็นนีจ้ึงเป็นการบกุเบิกองค์ความรู้ด้านประวติัศาสตร์ไทยด้วยอีกทางหนึ่ง 

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.1/88.  เร่ือง เบ็ดเตร็ด (25 เมษายน - 4 มีนาคม ร.ศ.124). 
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1.2 จุดประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัญหากลิ่นเหม็นความสกปรกและความไร้ระเบียบ ที่ส่งผลต่อสภาพความ 

เป็นอยู่ของประชาชน  
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจากกลิ่นเหม็น ความสกปรก และความไร้ระเบียบ ท่ีส่งผลต่อ 

แนวคิดการเกิดขึน้ของระบบการจดัการระบบศขุาภิบาลในกรุงเทพฯ  
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และการให้ความหมายของกลิ่น ในเมืองสมัย 

ใหม่อย่างกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2410-2440 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองการพัฒนาของกรุงเทพฯ ในขอบเขตฝ่ังตะวันออกของแม่น า้เจ้าพระยา  

ซึง่ในปัจจบุนัครอบคลมุพืน้ที่กรุงเทพฯ ชัน้ใน โดยมีขอบเขตของเวลาตัง้แต่ทศวรรษ 2410 จากการ
ที่สยามต้องการพัฒนาประเทศให้มีความศิวิไลซ์ และประกอบกับความเป็นเมืองได้การขยายตัว
อย่าง รวดเร็วจากการตัง้ถิ่นฐานของราษฎรพืน้ที่กรุงเทพฯ จนถึงในทศวรรษ 2440 ที่เป็นจดุเปลี่ยน
จาก การที่มีกรมศุขาภิบาลมาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ จนสิน้ทศวรรษ 2440 เมื่อวิธีการ 
ศขุาภิบาลที่ได้พฒันาขึน้ได้ถกูน าไปเป็นแบบอย่างในพืน้ที่อ่ืนๆ  ต่อไป 

โดยขอบเขตของเนือ้หาอาศยัศึกษาจากหลกัฐานชัน้ต้นที่ยงัไม่ได้ตีพิมพ์ จากหอจดหมาย 
เหตแุห่งชาติ เช่น ส าเนาพระราชหตัถเลขา เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล เป็นต้น 
สิ่งพิมพ์ร่วมสมยัที่ตีพิมพ์แล้ว รวมทัง้วารสารและหนงัสือพิมพ์ เช่น หนงัสือพิมพ์ Bangkok Times 
(บางกอกไตม์) และวชิรญาณวิเศษ เอกสารบนัทึกความทรงจ าจากชาวต่างชาติที่ได้รับการตีพิมพ์
แล้ว เช่น ท้องถ่ินสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวงของคาร์ล บ็อค หมอฝรั่งในวงัสยามของมัลคอล์ม 
สมิธ  หลกัฐานชัน้รองจากวิทยานิพนธ์ หนงัสือประวติับคุคล บทความและงานวิจยั 

1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
ในแง่ของหลกัฐานและวิธีการด าเนินการวิจัย จะใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ (Historial 

Approach) โดยการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และน าเสนอในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยจะมีการใช้ทัง้เอกสารชัน้ต้นและเอกสารชัน้รอง
ในการอธิบาย ในแง่การน าเสนอผลการค้นคว้าจะน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Description)  
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1.5 ความส าคัญของการศึกษา 
1.ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนจากปัญหาด้านการ 

ศขุาภิบาล กลิ่น ความสกปรกและความไร้ระเบียบไปสูค่วามเป็นเมืองที่ทนัสมยั 
2.ได้ทราบถึงสภาพสงัคมเมืองกรุงเทพฯ ในยคุก าลงัเปลี่ยนผ่านจากสงัคมแบบจารีตสู ่  

การพัฒนาแบบตะวันตกตัง้แต่ทศวรรษ 2410 จนถึงการเกิดขึน้ของหน่วยงานส าคัญที่มา ดูแล
ปัญหาด้านการจดัการศขุาภิบาลที่ดีให้ประชาชนในทศวรรษ 2440 

3.ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และการให้ความหมายของกลิ่น ในเมืองสมยั  
ใหม่อย่างกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2410-2440 

1. 6  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยในเร่ืองประวติัศาสตร์สงัคมครัง้นีเ้ป็นการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ที่อาศัยทัง้

เอกสารปฐมภูมิ ที่เป็นเอกสารชัน้ต้นจากเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จากบนัทึกของชาว 
ต่างชาติ นอกจากนัน้ยังส ารวจเอกสารประเภทวิทยานิพนธ์ หนังสือ และวารสารที่เก่ียวข้อง การ 
ศึกษางานชิน้นีเ้ป็นการศึกษาประวัติศาสตร์สงัคม สภาพความเป็นไปของสงัคมทัง้จากการตัง้ถิ่น
ฐาน และสภาพความเป็นอยู่ทัง้ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของเมือง และที่ส าคัญควบคู่กันคือ
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้วัฒนธรรมเร่ืองกลิ่นแบบใหม่จากตะวันตก ที่มาพร้อมกับแนวนโยบาย
ของประ เทศให้ศิวิไลซ์ ที่นอกจากจะส่งผลต่อสภาพของสงัคมแล้วยงัมีผลต่อแนวความคิดและการ
ปฏิบติัของผู้คนในสงัคมอีกด้วย เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องสามารถแบ่งกลุม่ดงันี ้

1.ด้านขอบเขตและสภาพทางกายภาพของเมือง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ                 
”โครงการศึกษาแผนที่ในบริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2430” 1 โดย บณัฑิต จุลาสยัและคณะ ได้รวบรวม
และจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมของเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นโครงการที่
ส ารวจและรวบรวมตลอดจนการท าส าเนาแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2430 อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นองค์
ความรู้อ้างอิงในทางประวัติศาสตร์ที่ต้องอ้างอิงกับขอบเขตของแผนที่ โดยคณะผู้ วิจัยสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมลูในการจดัเก็บรักษาแผนที่อย่างเช่นกรมแผนที่ทหาร ในงานวิจยันีไ้ด้อาศยัข้อมลู
จากรายงานในฉบบันีเ้ป็นหลกัฐานในการก าหนดขอบ เขตของพืน้ที่ที่จะท าการศึกษาในช่วงเวลา
ดงักลา่ว 

 

 1 บณัฑิต จลุาสยั; และคนอื่นๆ.  (2550). รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการแผนทีบ่ริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 
2430 : การรวบรวมและจดัระบบฐานข้อมูลเพือ่การศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ.  
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หนังสือ เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร1 ของณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ ให้
เหตผุลเชิงการเมืองต่อการพฒันาการตดัถนนตัง้แต่ยคุต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และท าให้มองเห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของเมืองจากโครงข่ายถนนควบคู่ไปกบัการจดัระเบียบของชมุชนอาคารสถานที่
และการปรับตัวจากความไร้ระเบียบให้เข้ากับแนวทางการพัฒนาแบบใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิดเร่ืองความเป็นระเบียบที่เป็นสญัลกัษณ์ของความทนัสมยั  

2.ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวพันกับสภาพของสังคม ความหมายและการรับรู้ของกลิ่น 
หนงัสือเร่ือง สงัคมจีนในไทย ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์2 ของนกัวิชาการตะวนัตกนามว่า วิลเลียม 
สกินเนอร์ ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ ซึ่งท าให้เข้าใจถึงพืน้ที่ที่มีความ
แออดัของกรุงเทพฯ ว่าเกิดจากการตัง้ถิ่นฐานของชาวจีน โดยหนงัสือล่มนีม้ีหลกัฐานอ้างอิงทัง้จาก
เอกสารไทย จีน และชาติตะวันตก รวมทัง้หลักฐานชัน้ต้นที่ส าคัญมากมาย ให้ภาพที่ชัดเจนถึง
ช่วงเวลาและลักษณะสังคม ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้องค์ความรู้นีใ้นการศึกษา ถึงการตัง้ถิ่นฐานในพืน้ที่
กรุงเทพฯ ในช่วงเวลาที่ต้องการศกึษา 

หนงัสือ ประวติัศาสตร์ชุมชนส าเพ็ง3 ของสภุางค์ จนัทวานิช น าเสนอการศึกษาเร่ือง
การย้ายถ่ิน การตัง้ถิ่นฐาน การเข้ากนัได้กบัสงัคมท้องถิ่นเดิม แต่ยงัคงอตัลกัษณ์ของชาติพนัธุ์เดิม 
ในงานชิน้นีไ้ด้รวบรวมสภาพความเป็นอยู่และความเป็นมา เจาะลึกถึงตรอกซอกซอยต่างๆ ใน
พืน้ที่ของย่านที่มีคนจีนอยู่อย่างหนาแน่นในกรุงเทพฯ ได้เห็นภาพความสกปรกรกรุงรัง สภาพ
บ้านเรือนอนัแออดัของชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ  ท าให้สามารถน ามาศึกษาถึงผลกระทบของการ
ตัง้ถิ่นฐาน ต่อสภาพความเป็นอยู่ของสงัคมจากความแออดั ขาดระบบการจดัการเมืองจากปัญหา
ความสกปรก กลิ่นเหม็นและความไร้ระเบียบแบบแผนที่ดีพอ ซึ่งกลายมาเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่
ทางราชการต้องเร่งสร้างระบบการศขุาภิบาลเพื่อเอาชนะปัญหาที่เกิดขึน้และเพื่อสร้างภาพพจน์
ด้านความศิวิไลซ์ให้กรุงเทพฯ 

ในวิทยานิพนธ์เร่ือง ประวติัศาสตร์สงัคม : ส้วมและเคร่ืองสุขภัณฑ์ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2440-25404 ของ มนฤทยั ไชยวิเศษ เป็นงานเจาะประเด็นทางสงัคมต่อสิ่งใหม่คือการจดัการ
เร่ืองส้วม ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและทัศนคติการด าเนินชีวิตในเร่ืองการขับถ่ายของคนไทย 
เมื่อสงัคมเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย เร่ืองส้วมในสงัคมไทยเป็นเร่ืองของชนทุกระดับชัน้ซึ่งมีผล

 

 1 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร.  
 2 วิลเลียม จี. สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในไทย : ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.  แปลโดย พรรณี ฉตัรพลรักษ์ 
และคนอ่ืนๆ. 
 3 สภุางค์ จนัทวานิช.  (2559).  ส าเพ็ง : ประวติัศาสตร์ชมุชนชาวจีนในกรุงเทพฯ. 
 4 มนฤทยั ไชยวิเศษ.  (2542).  ประวติัศาสตร์สงัคม: สว้มและเคร่ืองสขุภณัฑ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2440 - 2540). 
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ต่อความสะอาดของ และมีผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม ในเร่ืองนีเ้ป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเห็น
ภารกิจด้านการบริหารและดูแลเมืองตลอดจนการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับกลิ่นอุจจาระ อันเป็น
ปัญหาส าคญัในเร่ืองกลิ่นอนัดบัต้นๆ ที่ต้องจดัการ 

บทความของอาทิตย์ เจียมรัตตัญญู เร่ือง ผัสสศึกษาและผัสสวิจารณ์ : พัฒนาการ 
แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยา 1 ได้เสนอการศึกษาที่น าเอาผัสสะของมนุษย์ที่มีสัมพันธ์กับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเมื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาความสัมพันธ์กับสังคม 
วฒันธรรม เช่น การให้ความหมายกลิ่น การมองเห็นกบัความสนุทรีย์ โดยน าเสนอว่า ผสัสะมิใช่แต่
เป็นการวดัค่าทางวิทยาศาสตร์ แต่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือหรือน ามาศึกษาความสมัพันธ์ในทาง
สงัคมศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ในการให้คุณค่า และความหมายของกลิ่นและ
ความเปลี่ยนแปลงทาง ความคิดเก่ียวกบักลิ่นในสงัคม 

3.กลุม่ศกึษาประวติัศาสตร์วฒันธรรมและการเปลี่ยนแปลงในสมยัรัชกาลที่ 5  
การจดัการท้องถนนในกรุงเทพฯ : ภาพสะท้อนอ านาจรัฐเหนือวิถีชีวิตราษฎรในสมัย 

รัชกาลที่  52 ของนนทพร อยู่มั่ งมี  ที่กล่าวถึงเป็นประเด็นในทางสังคมอันมีผลมาจาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสงัคมจากเมืองน า้มาเป็นเมืองบก จากการสญัจรผ่านแม่น า้ล าคลองมามีความ
เป็นอยู่ในท้อ ถนน จะพบว่าเมื่อเร่ิมมีการบงัคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกใหม่ในการจัดการความ
เป็นเมืองที่ส่งผลถึงราษฎรจริงๆ เก่ียวพันกับการจัดการความทันสมัยที่เร่ิมก่อตัวขึน้หลังจากที่
บ้านเมืองต้องการ ความทนัสมยัแบบตะวนัตก 

วิทยานิพนธ์ของ ประไพ รักษา เร่ือง ผลของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อการปรับปรุงประเทศให้ทันสมยั (พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2453)”3 น า 
เสนอความส าคญัของการพฒันาประเทศให้ทนัสมยั จากเหตกุารณ์ที่ต้องเผชิญกบัการคมุคามของ 
ชาติตะวนัตกต่อประเทศรายรอบสยาม  ท าให้การปรับปรุงประเทศเป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งท าให้ 
เห็นถึงความจ าเป็นในการสร้างภาพลกัษณ์ของเมืองสูค่วามศิวิไลซ์ 

ความสะอาดของพระนคร : การเมืองเร่ืองวิธีปลงศพในสมยัรัชกาลที่ห้า4 การพฒันา
ของ เมืองจากการจัดการศพที่มีความหมายถึงการสร้างความสะอาด ความน่าอยู่ ขจัดความ

 

 1 อาทิตย์ เจียมรัตตญัญ.ู  (2561).  ผสัสศึกษาและผสัสวิจารณ์ : พฒันาการ แนวคิดทฤษฎี และวิธีวิทยา.   
 2 นนทพร อยู่มัง่มี.  (2557).  การจดัการท้องถนนในกรุงเทพฯ : ภาพสะท้อนอ านาจรัฐเหนือวีถีชีวิตราษฎร 
ในสมยัรัชกาลที่ 5.  วารสารสมาคมประวติัศาสตร์.  
 3 ประไพ รักษา.  (2522).  ผลของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีมี่ต่อ การ
ปรับปรุงประเทศให้ทนัสมยั (พ.ศ. 2411 - 2453). 
 4 จิตตวดี จิตรพงศ์.  (2556).  ความสะอาดของพระนคร : การเมืองเร่ืองวิถีปลงศพในสมยัรัชกาลที่ห้า.  
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สกปรกและกลิ่นเหม็น เป็นแนวคิดที่ใหม่ในสงัคมสยาม จากเดิมที่การจดัการศพมกัจะสร้างปัญหา
ด้านสขุภาว มาตลอด จิตตวดี จิตรพงศ์ ได้ให้ประเด็นว่าในการสร้างเมืองที่ทนัสมยันัน้ ไม่เพียงแต่
การสร้างเมืองทางวตัถเุท่านัน้ แต่ความงามและความน่าร่ืนรมย์ของเมืองก็เป็นหนึ่งในแนวทางการ
พฒันาประเทศด้วยเช่นกนั 

หนังสือเร่ืองวังสวนดุสิต1 โดยบณัฑิต จุลาสยั และคณะ เป็นหนังสือที่น าเสนอการ
พัฒนาสู่ความศิวิไลซ์ในพืน้ที่ของชนชัน้น า ที่ต่างไปจากภาพความแออัด สกปรกและไร้ระเบียบ
ของชุมชน ในเขตเมืองที่หนาแน่น เป็นการรวบรวมเร่ืองราวของสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยในรูปแบบ
ตะวันตก การออกแบบของชาวตะวันตก มีการอ้างอิงจากเอกสารชัน้ ต้นและภาพถ่ายมี
รายละเอียดถึงเหตุผล รูปแบบการก่อสร้างตลอดจนค่าใช้จ่ายและ การแก้ปัญหาซี่งเป็นประเด็นที่
น ามาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของการพฒันาในกรุงเทพฯ ในแต่ละพืน้ที่อย่างชดัเจน 

จากบทความและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ผู้ วิจัยจึงได้พยายามที่จะประมวลความรู้จาก
ประเด็น ในการจดัการเมืองแบบสมยัใหม่ โลกทศัน์ของชนชัน้น าที่มีต่อประชาชน ความหมายและ
ความรู้สึก นึกคิดของคนและสงัคมในเร่ืองความสกปรก กลิ่นเหม็นและความไร้ระเบียบ ที่ไม่เพียง
เป็นปัญหาของชนชัน้น าที่มีแนวคิดสร้างเมืองให้ศิวิไลซ์ เพื่อประโยชน์ในการต้านทานจากการตก
เป็นอาณานิคมของต่างชาติ และตอบสนองชนชัน้สูงในขอบเขตความเป็นอยู่ที่สะอาด 
สะดวกสบาย และในบาง เร่ืองของงานวิจัยหลายชิน้ก็ช่วยการสะท้อนความเป็นอยู่และปัญหาที่
แท้จริง เพื่อเป็นแนวทางของการพฒันาที่รัฐต้องค านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไป  

1.7 แหล่งค้นคว้า 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 
ส านกัหอสมดุแห่งชาติ 
ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
แหลง่ค้นคว้าออนไลน์ 

 

วารสารหนา้จัว่. 
 1 บณัฑิต จลุาสยั; พีรศรี โพวาทอง; และ รัชดา โชติพานิข.  (2557).  วงัสวนดสิุต.  
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บทท่ี 2 
คติเร่ืองกลิ่นและการจดัการพืน้ท่ีในสังคมกรุงเทพฯ 

ช่วงทศวรรษ 2320 - 2400 

ในบทนีจ้ะอธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกับกลิ่น และการจัดการพืน้ที่กรุงเทพฯในช่วงพุทธ
ศตวรรษ 2320 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการก่อตัง้กรุงเทพฯขึน้เป็นราชธานีของสยามจนถึงพุทธ
ทศวรรษ 2400 ซึ่งเป็นช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่กรุงเทพฯ เร่ิม
เปลี่ยนแปลงไปสูค่วามทนัสมยั โดยชีใ้ห้เห็นถึงพืน้ฐานความคิดเก่ียวกบักลิ่นและช่วงชัน้ของกลิ่นที่
ถ่ายทอดมาเป็นคติการจัดการพืน้ที่กรุงเทพฯ ในช่วงเวลา 8 ทศวรรษแรกก่อนที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและทางวัฒนธรรมขนานใหญ่หลงัทศวรรษ 2410 หรือเมื่อเร่ิมเข้าสู่รัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

2.1 “กลิ่น” ในทัศนะของชาวสยามช่วงทศวรรษ 2320 - ทศวรรษ 2400 
2.1.1 กล่ินและช่วงชัน้ของกล่ินท่ีปรากฏในคติไตรภูมิ 

ในการสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานีเมื่อพ.ศ.2325 นัน้คติความเชื่อเร่ืองไตรภูมิที่มี
ปรากฏทัง้ในศาสนาพทุธและพราหมณ์เป็นคติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการปกครองอาณาจักร ดัง
พบว่าในจักกวัตติสูตร หนึ่งในวรรณกรรมส าคัญทางศาสนาได้กล่าวถึงพระเจ้าจักรพรรดิอันเป็น
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ตามคติไตรภูมิว่าครอบครองทัง้ 4 ทวีปคือ ชมพูทวีป บุบพวิเทหทวีป อมรโคยาน
ทวีป และอุตตรกุรุทวีป อันเป็นทวีปของมนุษย์ที่อยู่รอบเขาพระสุเมรุทัง้หมด มีสมบัติจักรพรรดิ
สมบูรณ์ทุกประการ คือ มีจักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว 
โดยจกัรแก้วอันประเสริฐจะปรากฏแก่พระราชาผู้ทรงจักกวตัติวตัร ผู้ ได้มรูธาภิเษกแล้ว ทรงรักษา
อโุบสถศีล ณ วนัอโุบสถ 15 ค ่า การถึงพร้อมด้วยรัตนะทัง้ 7 ถือเป็นยอดปรารถนาของพระราชาใน
โลกแบบจารีตเนื่องจากรัตนะทัง้ 7 นีป้ระดุจอาวุธท่ีศักด์ิสิทธ์ิในคติการปกครองและคุ้มครอง
บ้านเมืองจากศัตรู ตลอดจนสามารถที่จะอ านวยความสุขและความส าเร็จให้แก่ราษฎรได้1 ทัง้นี ้
ความคิดแบบไตรภูมิเป็นจารีตที่ครอบง าชนชัน้น าของสยามและชนชัน้น าของรัฐจารีตในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีการถ่ายทอดโลกในอุดมคติไตรภูมิออกมาเป็นรูปธรรมดังเห็นร่องรอยได้

 

 1 กรมการศาสนา.  (2514).  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง เล่มที ่11.  หน้า 34-35. 
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จากการสร้างบ้านแปลงเมือง และคติการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในสยามและรัฐจารีตอ่ืน ๆ ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้1  
 

 

ภาพประกอบ 1 พระประธานประดิษฐานในอโุบสถประกอบภาพเขียนจิตรกรรมไตรภมูิ                      

ที่มา : นิยะดา เหล่าสุนทร; และพีระพัฒน์ ส าราญ.  (2559).  จิตรกรรมภาพสัตว์หิม
พานต์ พระวิหารหลวง วดัสทุศันเทพวราราม.  หน้า 24. 

 

 1 ธิดา สาระยา.  (2527, ธันวาคม).  ไตรภูมิกับการจัดระเบียบความคิดในประวติัศาสตร์สงัคมไทย.  จุลสารไทย
คดีศึกษา  2(1): 9-19. 
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กรณีของสยามพบว่าสงัคมสยาม ได้รับเอามรดกทางความคิดทางพระพุทธศาสนา
ตลอดจนความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติไว้อย่างมาก1 เห็นได้จากคัมภีร์ไตรภูมิที่ปรากฏแพร่ 
หลายมาก่อนหน้าสมยัรัตนโกสินทร์แล้ว2 หรือภาพวาดจิตรกรรมสมยัต้นรัตนโกสินทร์ที่สร้างสรรค์
ไว้ในพระอารามหลวงกลางพระนครท่ีมีความส าคญัและศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ภาพเขียนจิตรกรรมในพระ
วิหารหลวงที่แสดงให้เห็นเร่ืองราวของโลกสณัฐานตามคติไตรภูมิ ภาพเร่ืองราวจากวรรณกรรม
เร่ืองรามเกียรต์ิ และเร่ืองเก่ียวกับคติการด าเนินชีวิตของสามัญชน3 ล้วนแล้วแต่ช่วยตอกย า้
ความคิดแบบจารีตดงักล่าวสู่สงัคมโดยรวมและกลายเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของราษฎรอย่าง
แนบแน่น 

หนึ่งในคติความเชื่อไตรภูมิที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในสมยัต้นรัตนโกสินทร์คือ การจดัการ
พืน้ที่และการปกครองตามคติความเชื่อแบบไตรภมูิ ที่มองว่ามนษุยโลกหรือชมพทูวีปเป็นเพียงสว่น
หนึ่งของจักรวาลอันมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล4 มีองค์ประกอบโดยรอบรายล้อม
ด้วยเขาสตัตบริภณัฑ์ ค่อยๆ ลดหลัน่กนัไป มีมหาสมทุรสีทนัดรกัน้ระหว่างเขาสตัตบริภณัฑ์ ในทิศ
ทัง้ 4 รอบเขาพระสุเมรุเป็นทวีปของมนุษย์ ซึ่งในแต่ละทวีปมีความแตกต่างกันบางประการ ทัง้นี ้
ชมพูทวีปอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์เรานัน้ตัง้อยู่ด้านทิศใต้ จักรวาลนีจ้ะสิน้สุดขอบเขตด้วยก าแพง
จกัรวาล5 โดยอิทธิพลของคติไตรภมูิมีผลต่อการจดัการพืน้ที่ในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเห็นได้ชดั  

คติไตรภูมินัน้มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ พืน้ที่และประชากร โดยแบ่งพืน้ที่ส่วนที่เป็น
ของมนษุย์ออกเป็น 4 ทวีปรายล้อมเขาพระสเุมรุ ขณะที่พืน้ที่บริเวณเชิงเขาติดกบัเขาพระสเุมรุเป็น
พืน้ที่เรียกว่า สวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกา มีอาณาบริเวณโดยรอบเชิงเขาพระสเุมรุ โดยทัง้  4 ทิศจะมี
เทวดาจ าพวกต่าง ๆ อาศยัอยู่และปกครองโดยเทวดาผู้ เป็นใหญ่ทัง้ 4 รวมเรียกว่าท้าวจาตมุหาราช 
ท้าวมหาราชแต่ละท่านแบ่งการปกครองเทวดาในทิศนัน้ ๆ โดยท้าวธตรฐปกครองทิศตะวันออก 
เป็นใหญ่ในหมู่คนธรรพ์ ท้าววิรุฬหกปกครองด้านทิศทกัษิณหรือทิศใต้ เป็นใหญ่ในหมู่กุมภณัฑ์ ทิศ
ประจิมหรือด้านตะวนัตกนัน้มีท้าววิรูปักข์ผู้ เป็นใหญ่ในหมู่นาคและครุฑ และท้าวเวสสวุณัด้านทิศ

 

 1 สายชล วรรณรัตน์.  (2525).  พทุธศาสนากบัแนวความคิดทางการเมืองในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2352).  หน้า 119. 
 2 ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคมัภีร์ไตรภูมิซึ่งปรากฏแพร่หลายทัง้ฉบับภาษามอญ เขมร ไทย และฉบับถอดความเป็น
ภาษาไทย เช่น บญุเลิศ เสนานนท์.  (2555).  ไตรภูมิกถา พระราชนิพนธ์ พญาลิไทย. 
 3 นิยะดา เหล่าสนุทร; และพีระพฒัน์ ส าราญ.  (2559).  จิตรกรรมภาพสตัว์หิมพานต์ พระวิหารหลวง  
วดัสทุศันเทพวราราม.  หน้า 28. 
 4 ธิดา สาระยา.  (2539).  อารยธรรมไทย.  หน้า 378.  
 5 พระสทัธรรมโฆษเถระ.  (2528).  โลกบญัญติั.  หน้า 25-26. 
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เหนือปกครองดูแลบรรดายักษ์ทัง้หลาย ในพืน้ที่ทัง้สี่ทิศนีป้ระชากรของทุกทิศจัดอยู่ในจ าพวก
เทวดาชัน้จาตมุหาราชิกาทัง้สิน้  

พืน้ที่ด้านบนของเขาพระสเุมรุเป็นศนูย์กลางการปกครองที่รุ่งเรืองและศกัด์ิสิทธ์ินาม
ว่า สทุศันนคร มีพระอินทร์หรือท้าวสกักเทวราชซึง่สถิต ณ ไพชยนต์มหาปราสาท และเป็นเทวราชา
ของบรรดาทวยเทพแห่งสรวงสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์และจกัรวาล 1 โดยท้าวสกักเทวราชหรือพระอินทร์
นัน้ ทรงมีอ านาจและสิทธิธรรมที่ส าเร็จจากการประกอบเหต ุคือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มาก่อนแต่
ครัง้ยังเป็นมนุษย์ ตามคติไตรภูมิพระอินทร์มีอ านาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล พืน้ที่ศูนย์กลาง
ความศกัด์ิสิทธ์ิบนชัน้ดาวดึงส์นัน้ ไตรภูมิกถาได้อรรถาธิบายถึงความมีระเบียบเรียบร้อย งดงาม
ด้วยรัตนชาติล า้ค่าอย่างหลากหลาย เช่น แก้วไพลิน มุกดา และยามลมพัดก็มีกลิ่นของดอกไม้
ทิพย์ สร้างความร่ืนรมย์ให้เกิดขึน้ ณ ดินแดนในอดุมคติที่สมบูรณ์แบบทัง้ความเป็นศนูย์กลางแห่ง
อ านาจและความสนุทรีย์ เป็นพืน้ที่ร่มร่ืนสวยงามยากที่จะมีที่ใดเสมอเหมือน2 และเป็นพืน้ที่สะอาด
มีระเบียบตามแนวคิดอดุมคติแบบจารีต 

ส าหรับพืน้ที่ส่วนอบายภูมิซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัของสิ่งมีชีวิตที่คละเคล้าไปด้วยบาป เช่น 
มนุษย์ สตัว์ ภูตผี และสตัว์นรกนัน้ ตามคติไตรภูมิแล้วสิ่งมีชีวิตในอบายภูมิมีสภาพที่ทุกขเวทนา
และมีความเน่าเหม็น โดยในส่วนของมนุษย์นัน้มีการอธิบายว่ามนุษย์ในแต่ละทวีปมีความ
แตกต่างกัน มนุษย์ในอุตตรกุรุทวีป ด้านทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกับ
มนุษย์ในชมพูทวีป แต่ด้วยอุตตรกุรุทวีปมีลักษณะพิเศษคือ มีรูปแบบพืน้ทวีปเป็นพืน้แผ่นดิน
ราบเรียบ แวดล้อมด้วยภูเขาทองซึ่งมีแสงเรืองรองสร้างความสว่างไสวไปทัง้ทวีป  ทัง้พืน้ที่ทัง้หมด
ยงัปราศจากขยะ ไม่มีสิ่งรกรุงรังและหลุมบ่อสกปรก  แม้แต่หญ้าที่ขึน้บนแผ่นดินยงัมีความสูงไม่
เกิน 4 องคุลีและจะไม่ยาวไปกว่านี ้คือเท่าเดิมตลอด ทัง้ยังไม่มีซากศพ  แม้ผู้คนจะถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะก็จะมีความร้อนมาแผดเผาสิ่งปฏิกูลนัน้ให้มอดไปเอง อตุตรกุรุทวีปนีจ้ึงเป็นทวีปที่สะอาด 
ไม่มีกลิ่นเหม็น และสวยงามเป็นระเบียบอย่างยิ่ง3 ขณะที่พืน้ที่ของมนุษย์ในชมพทูวีปนัน้เมื่อมีสิ่ง
ปฏิกูลซากศพต่าง ๆ มนุษย์ต้องจัดการเอง เช่น น าไปเผา ฝังหรือน าไปทิง้ 4 หากไม่ก าจัดก็จะเน่า
เหม็น 

ทัง้นีค้ติเร่ืองพืน้ที่แบบไตรภูมิได้อธิบายว่าการที่มนุษย์จะหลีกหนีจากสภาพสกปรก 
และมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่น่าอภิรมย์นัน้ได้ก็ด้วยการสัง่สมความดี เพื่อไปบงัเกิดในดินแดน

 

 1 พระสทัธรรมโฆษเถระ.  (2528).  เล่มเดิม.  หน้า 27. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 31. 

 3 แหล่งเดิม.  หน้า 23. 
 4 แหล่งเดิม.  หน้า 56. 
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ที่เป็นทิพย์อันวิเศษ  เพราะนอกจากจะไม่ต้องประสบความทุกข์จากความไร้ระเบียบ และสิ่ง
โสโครกแล้วยงัได้เจอแต่สิ่งที่ร่ืนรมย์อีกด้วย  

สอดคล้องกบัอุดมคติในคติการจัดการพืน้ที่แบบไทยที่มีแนวคิดจากระบอบจารีต  ท่ี
ค านึงถึงพืน้ท่ีในแนวด่ิง เป็นการจดัระดบัความสงูต ่าของความส าคญัหรือความศกัด์ิสิทธ์ิของพืน้ท่ี 
ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวถึงพืน้ที่ในคติไทยว่า “คนไทยไม่นิยมนั่งเสมอกับพระภิกษุ แต่เมื่ อ
จ าเป็นเพราะไม่มีตั่งให้ท่านนั่งหรือเรือนไม่ได้ยกพืน้ต่างระดับ ก็นิยมปูพรมหรือเสื่อสาดเป็น
อาสนะสงฆ์”1 ด้วยแนวทางในการจดัระดบัความส าคญัยังรวมไปถึงสิ่งของท่ีสูงส่ง มีศกัด์ิสงู  เช่น
ของพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ที่ต้องให้ความส าคญัจดัวางในพืน้ที่สงู ไร้การรบกวนจากสิ่ง
อ่ืนใดดงัความว่า “มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัพระยาโกษา (ปาน) ทูตไทยที่ไปฝร่ังเศสว่า เมื่อเข้าพักตามที่
พักต่างๆ ท่านราชทูตจะจัดโต๊ะไว้ตัง้พระราชสาสน์อยู่ชัน้บนเสมอ  แม้ว่าจะได้รับค าแนะน าจาก
เจ้าภาพให้ตวัท่านเองขึน้ไปอยู่ชัน้บนเพราะสบายกว่า ท่านก็ไม่ยอม เพราะถือว่าจะเอาตวัไปอยู่สงู
กว่าพระราชสาสน์ไม่ได้”2 ความสงูต ่าของพืน้ที่ในคติจารีตจึงสร้างความหมายให้ ระดบัความสงูต ่า 
ทิศ ได้ท าหน้าท่ีในการบ่งบอกถึงล าดับชัน้ความบริสทุธ์ิ ความเป็นมงคล โดยชัน้บนหรือทิศเหนือ 
ให้ความหมายถึงความบริสทุธ์ิ ชัน้ลา่งหรือทิศใต้หรือตะวนัตก จะเป็นตวัแทนของความต ่าต้อย ไม่
เป็นมงคลในคติแบบจารีต 

2.1.2 ทัศนะเกี่ยวกับ “กลิ่น” ที่ปรากฏในวรรณกรรมและความสัมพันธ์ของกลิ่น
กับความสะอาด 

นอกจากแบบของความรู้ที่ ได้จากไตรภูมิกถาในฉบับต่าง ๆ แล้ว ค าสอนใน
พระไตรปิฎกที่ได้มีการช าระตัง้แต่ต้นทศวรรษ 23203 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกทรง ต้องการให้พระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเพื่อให้
สงัคมมีความสขุสงบ4  น่าสนใจที่ว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาในช่วงทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 
2390 ได้ให้ภาพของการท ากรรมดี ที่น าพาไปสู่ดินแดนที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีกลิ่น
หอมอบอวลด้วยความบริสทุธ์ิ ในขณะท่ีมีการกล่าวถึงกลิ่นเหม็นในฐานะตวัแทนของความชัว่หรือ
บาปอกุศล ดังเห็นได้จากค าสอนในพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมประเภทชาดก  
ดงัเร่ืองราวของกลิ่นเหม็นที่ได้ปรากฏอยู่ในชาดก ขทุทกนิกาย เร่ือง สกุรชาดก  

 

 1 นิธิ เอียวศรีวงศ์.  (2538).  ผา้ขาวม้า, ผา้ซ่ิน, กางเกงในและฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี, ความเปล่ียนแปลงและเร่ือง
สรรพสาระ.  หน้า 136. 
 2 แหล่งเดิม. หน้า 139. 
 3 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์.  (2545).  พระราชพงศาวดารรัชกาลที ่1.  หน้า 197. 
 4 สายชล วรรณรัตน์.  เล่มเดิม.  หน้า 119. 
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ชาดกเร่ืองนีไ้ด้อธิบายถึงกลิ่นเหม็นว่าเป็นกลิ่นที่น่ารังเกียจ  ไม่มีผู้ ใดอยากเข้าใกล้  
ดงัในเร่ืองชาดกที่พวกสกุรใช้อบุายเอาชนะราชสีห์ด้วยการน าคถูอนัมีกลิ่นเหม็นมาทาตามตวั เพื่อ
หวงัว่าจะท าให้ราชสีห์ไม่กล้าเข้าใกล้ ซึ่งเหตกุารณ์ก็เป็นไปดังนัน้คือเมื่อราชสีห์ได้เห็นเหล่าสกุรที่
ล าตวัเปรอะเปือ้นไปด้วยคถู ราชสีห์นัน้จึงด าริว่า พึงหลีกไปจากพวกสุกรที่พากนัทาคูณอนัมีกลิ่น
เหม็น ไม่เหมาะเลยที่เราจะน าสุกรที่สกปรกโสโครกนัน้มาเป็นอาหาร ในขณะที่ฝ่ายสุกรทัง้หลาย
กลับเข้าใจผิดไปว่าราชสีห์นัน้กลวัพวกตนจึงหลีกไป1 กลิ่นของความเหม็นแม้จะเป็นสิ่งธรรมดา
ของโลกก็ตาม แต่การแก้ปัญหาที่ปรากฏตามแบบจารีตนัน้ ท าให้ราชสีห์เลือกที่จะยอมหลีกหนีไม่
ข้องแวะและไม่เข้าใกล้เพราะความรังเกียจในกลิ่นเหม็นและความสกปรกโสโครกของสกุรเหลา่นัน้  

ด้านเร่ืองราวของกลิ่นหอมนัน้ ในพระสตุตนัปิฎกมีการกล่าวถึงบุญที่เกิดจากการน า
ของหอมไปทาพืน้พระคันธกุฏีของอดีตชาติของพระอรหันต์ท่านหนึ่ง ผลบุญส่งผลเมื่อเกิดในชาติ
ต่อไป มีกลิ่นตัวหอมตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาและด้วยผลบุญดังกล่าวยังท าให้มารดาเป็นผู้มีกลิ่น
หอมไปด้วย จนเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาก็ปรากฏว่า นครสาวตัถีที่ท่านเกิดนัน้หอมฟุ้งไปทัง้เมือง
ราวกบัอบด้วยกลิ่นหอม ทุกอย่างเป็นอศัจรรย์ เรือนที่ท่านเกิดก็มีเทวดาน าเอาธูปและดอกไม้หอม
มาอบไว้ให้เรือนของท่านมีกลิ่นหอมตลอดเวลา เมื่อถึงคราวท่านจะหมดอายุขัยเข้าสู่นิพพานก็
ปรากฏมีฝนซึ่งมีกลิ่นหอมโปรยลงมา ท าให้กลิ่นของสรีระท่านหอมมากกว่ากลิ่นจนัทน์ ดอกจ าปา 
และดอกอบุล ที่หอมเสียอีก นี่เป็นผลบญุของท่านที่ได้น าของหอมทาพืน้พระคนัธกฏุี2 

นอกจากนีย้งัพบในหลกัฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงความรับรู้ของคนในสมยัต้นรัตนโกสินทร์
ต่อความหมาย “กลิ่น” ดงัเห็นได้จากหนงัสือ สพัะ พะจะนะ พาสา ไท เป็นพจนานุกรมที่ ซอง-บา
ตีสต์ ปาเลอกัว (Jean-Baptiste Pallegoix) นักบวชชาวฝร่ังเศสผู้ซึ่งได้เดินทางเข้ามาในประเทศ
สยามตัง้แต่ พ.ศ. 2373 ได้รวบรวมและเรียบเรียงเป็นพจนานุกรมจนตีพิมพ์เสร็จสิน้เมื่อ พ.ศ. 
2395 โดยในหนังสือเล่มนีม้ีค าที่ให้ความหมายของกลิ่น เช่น ค าว่า กลิ่นเหม็นอับ อับกลิ่น ซึ่งให้
ความหมายว่ากลิ่นที่ไม่ดี3  ยิง่ไปกว่านัน้ในโคลงโลกนิติที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเด
ชาดิศร4 ได้รวบรวมโคลงโลกนิติ ที่แพร่หลายตัง้แต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 และได้ท าการจารึกค า

 

 1 กรมการศาสนา.  (2514).  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง เล่มที ่27.  หน้า 49. 
 2 กรมการศาสนา.  (2514).  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง เล่มที ่33.  หน้า 189-190. 
 3 ปาเลอกวั ซอง-บาตีสต์; และคนอื่น ๆ.  (2542).  สพัะ พะจะนะ พาสา ไท = Dictionarium Linguae Thai.   
หน้า 2. 
 4 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร (พ.ศ. 2336 - พ.ศ. 2402) เป็นพระเจ้าลกูยาเธอล าดบัที่ 15 ใน
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั เป็นต้นราชสกลุ เดชาติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์วรรณกรรมเร่ืองส าคญั เช่น โคลงโลกนิติ 
ฯลฯ 
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โคลงนัน้ไว้ที่ผนังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อคราวปฏิสงัขรณ์วัดใน พ.ศ.2374 เพื่อให้วัด
พระเชตุพนฯ เป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิชาของคนทุกชัน้ในสงัคม1 ความส าคัญของจารึกวดัพระเชตุ
พนคือ เป็นวดัหลวงและวดัส าคญัที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวงัแต่เปิดโอกาสให้คนทัว่ไปได้เข้ามา
ได้ จึงเป็นสื่อกลางของการเข้าถึงความรู้ให้กบัทกุคนในช่วงที่แบบแผนแบบจารีตยงัด าเนินอยู่อย่าง
แนบแน่น ท าให้จารึกวัดพระเชตุพนฯ มีบทบาทส าคัญที่จะถ่ายทอดวรรณกรรมราชส านักแบบ
จารีตอย่างเป็นลายลักษณ์ ให้เผยแพร่เป็นสาธารณะไปสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง2 

จารึกโคลงโลกนิติ ที่ได้พรรณนาถึงการรับรู้เร่ืองกลิ่นได้มีการกลา่วถึงกลิ่นในอดุมคติ
ว่าของเหม็นจะสัมพันธ์กับความชั่วหรือการคบคนพาลเป็นมิตร จึงเปรียบเทียบคนพาลกับของ
เหม็นหรือของที่มีกลิ่นเหม็น เช่น กลิ่นคาวของปลา ในขณะที่ความหอมนัน้ในอุดมคติจะเปรียบ
เหมือนความดี  ดงัเห็นได้จากโคลงบทดงันี ้
 

    ปลาร้าหุ้มห่อด้วย  ใบคา 

   คาตดิแปดเหม็นปลา  คละคลุ้ง 

   คือคนผู้ดีหา   คบเพื่อน พาลนา 

   ความชัว่ปนปานฟุง้  เนื่องร้ายเสมอกนั 

   ใบพ้อคนห่อหุ้ม   กฤษณา 

   หอมระรวยไปมา   ทัว่ผู้   

   คือคนหมู่เมธา   แสวงเสพ กนันา 

   อาจเจริญความรู้   เฟ่ืองฟุ้งหอมขจร3 

 

 

 1 วดัพระเชตพุน เดิมมีนามว่า วดัโพธาราม ได้รับการบรูณะครัง้ส าคญัจากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา
โลก 
 2 วรางคณา ศรีก าเหนิด.  (2556).  จารึกวดัพระเชตพุนฯ: การสร้างสรรค์วรรณคดีไทยในวฒันธรรมพทุธศาสนา
และวฒันธรรมศิลป์.  หน้า 170. 
 3 กรมพระยาเดชาดิศร และ กรมศิลปากร.  (2515).  โคลงโลกนิติ.  หน้า 3. 
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วรรณกรรมค าสอนนีม้ีความสอดคล้องกันกับความหมายของกลิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมทางศาสนาว่ามีการเปรียบเทียบกลิ่นเหม็นเป็นสิ่งชั่ว เป็นดังอบาย  ขณะที่กลิ่นหอม
เป็นกลิ่นของความดี ดงัปรากฏในเนือ้ความของพระสตุนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ตอนหนึ่งว่า 
 

“นักปราชญ์ไม่พึงเป็นผู้มีคนชั่วเป็นเพื่อนเลย เพราะความกลัวแต่การเข้าไปติด

เปือ้น คนใดห่อปลาเน่าไว้ด้วยใบหญ้าคา แม้หญ้าคาของคนนัน้ย่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป ส้อง

เสพคนพาลย่อมเป็นเหมือนอย่างนัน้  ส่วนคนใดห่อกฤษณาไว้ด้วยใบใม้ แม้ใบใม้ของคน

นัน้ย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้งไป การเข้าไปส้องเสพนกัปราชญ์ย่อมเป็นเหมือนอย่างนัน้  เพราะเหตุ

นัน้ บณัฑิตรู้ความส าเร็จผลแห่งตนดุจห่อใบไม้แล้ว ไม่พึงเข้าเสพอสตับุรุษ พึงเสพสตับุรุษ 

เพราะว่าอสตับรุุษย่อมน าไปสู่นรก สตับรุุษย่อมให้ถึงสคุติ ฯ 

กลิ่นดอกไม้ย่อมฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ กลิ่นจนัทน์หรือกฤษณาแกละกะล าพกัย่อมฟุ้ง

ทวนลมไปไม่ได้ กล่ินคือศีลเป็นเยี่ยมกว่าคนัธชาติเหล่านี ้คือ จนัทน์ กฤษณา ดอกบัวและ

มะลิ  กล่ินกฤษณาและจนัทน์นี ้เป็นกล่ินมีประมาณน้อย  ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทัง้หลายเป็น

กลิ่นสงูสดุ ย่อมฟุ้งไปในเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย”1 

 
วรรณกรรมอีกเร่ืองหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงทัศนะที่ว่า กลิ่นเหม็นเป็นสิ่งไม่ดี เป็น

อัปมงคลและความไม่บริสุทธ์ิ ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรมเร่ือง รามเกียรต์ิ โดยในบทพระราช
นิพนธ์เร่ืองรามเกียรต์ิ ของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกได้กล่าวถึงตวัละครชื่อว่า ภุม
กรรณ2 ในลกัษณะเดียวกบัเร่ืองของสกุรชาดกที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เมื่อประสบเจอสิ่งสกปรกก็จะ
หลีกไป โดยไม่จัดการสิ่งสกปรกและก าจัดที่มาของกลิ่น และยังเพิ่มเติมถึงการสื่อถึงกลิ่นและ
ความสกปรกนัน้ว่า เป็นสิ่งที่มีมลทินสร้างความอัปมงคลและสามารถครอบง าปริมณฑลของ
พิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ ให้มีความไม่บริสุทธ์ิ  ดงัในเหตกุารณ์ในพิธีกรรมขณะท่ีกุมภกรรณก าลงัท า
พิธีลบัหอกโมกขศักด์ิ ณ ริมฝ่ังแม่น า้ ขณะนัน้ปรากฏมีหมาเน่าซึ่งเป็นหนุมานแปลงกายมาพร้อม
อีกาคอยจิกกิน ทัง้หมาเน่าและอีกานัน้ได้ลอยน า้มาใกล้บริเวณพิธีเพื่อมุ่งหวงัจะท าลายพิธีกรรม
นัน้  เหตกุารณ์นีท้ าให้กุมกรรณไม่สามารถทนท าพิธีกรรมได้อีกต่อไป พิธีดงักล่าวได้ถกูท าลายด้วย

 

 1 กรมการศาสนา.  (2514).  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัฉลวง เล่มที ่25.  หน้า 19. 
 2 กมุกรรณ อยู่ในวงศ์ฝ่ายกรุงลงกา เป็นโอรสท้าวลสัเตียนกบันางรัชฎา และเป็นพระอนชุาของท้าวทศกณัฐ์ มี
อาวธุส าคญัคือ หอกโมกขศกัด์ิ มีนิสยันิยมความยติุธรรมและรักความสะอาด รังเกียจส่ิงเน่าเหม็นจนไม่สามารถทนต่อกลิ่น
เหม็นและของไม่งามจากสิ่งปฏิกลู จาก นาคะประทีป. (2477). สมญาภิธานรามเกียรต์ิ. พระนคร: ห้องสมดุไท. 
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ความไม่บริสุทธ์ิ เพราะเกิดความเป็นอัปมงคลจากกลิ่นเหม็นจากซากศพท่ีเข้ามาใกล้ปริมณฑล
ของพิธีกรรมท่ีต้องการความบริสุทธ์ิ ท าให้พญากุมกรรณและเหล่าบริวารต้องเลิกพิธีลงกลางคัน
และเดินทางกลับเข้าเมือง โดยมิได้แก้ไขหรือขจัดสิ่งสกปรกความโสโครก อันเป็นที่มาของสิ่ง
อปัมงคลนัน้ดงับทละครดงันี ้
 

   เมื่อนัน้   พญากมุภกรรณยกัษี 

  ลบัหอกอยู่ในพิธี   อสรีุแลไปในสาคร 

  เห็นสนุขัเน่าลอยมาวนอยู ่  มีหมู่แมลงวนัตอมว่อน 

  กาจกิเหม็นตลบอบขจร  หมู่หนอนคลาคล ่าทัง้กายา 

  แต่เห็นกใ็ห้อาเจียน   คลื่นเหียนเวียนพกัตร์ยกัษา 

  ลบัหอกไม่ได้ดัง่จินดา  ก็ลกุมายงัรถมณี ฯ 

  แล้วมีพระราชบรรหาร  ให้เลิกพลมารยกัษี 

  จากเชงิพระเมรุคีรี   รีบเข้าธานีลงกา1 

 

จากบทพรรณนาในวรรณกรรมเร่ืองรามเกียรติซึ่งแต่งขึน้ภายหลงัการสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์จะเห็นว่า เมื่อสิ่งมีชีวิตเมื่อตายแล้วก็จะเน่าเหม็นเป็นธรรมดา ดังในบทละครเร่ือง
รามเกียรต์ิตอนท่ีฝ่ายยักษ์ได้แปลงเป็นนางสีดาตายแล้วลอยทวนน า้มา เพื่อให้พระรามได้เห็นว่า
นางสีดาได้ตายแล้วจะได้ไม่ยกทพัไปกรุงลงกา แต่หนุมานได้สงัเกตว่าศพนางสีดาที่ลอยน า้มานัน้
ไม่ปรากฏความเน่าเหม็นและยังลอยทวนน า้ซึ่งผิดธรรมชาติ ทัง้ 2 ประการซึ่งสอดคล้องกบัความ
จริงในโลกปัจจุบนั ที่น า้จะต้องไหลจากที่สงูหรือทางเหนือลงสู่ที่ต ่า หรือซากศพจะต้องมีกลิ่นเหม็น
หากผิดไปจากนีจ้ึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดงัเร่ืองในบทละครดงันี ้
 

   บดันัน้   วายบุตุรวฒุิไกรใจกล้า 

  ก้มเกล้าสนองพระบญัชา  ผ่านฟ้าจงได้ปราน ี

  ส าคญัมีมากจ็ริงอยู ่  พิเคราะห์ดเูป็นกลยกัษี 

 

 1 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 407. 
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  ธรรมดาสตัว์สิน้ชีว ี   มิได้เน่าพองอยา่พึงคดิ 

  อนัศพนีส้ดไม่มีกล่ิน  จะลอยวารินนัน้เห็นผิด 

  ทัง้พลบัพลาพระองค์ทางฤทธ์ิ สถิตเหนือลงกากรุงไกร 

  เหตไุฉนจึ่งรูปศพนี ้   จะลอยทวนวารีขึน้มาได้1 

 

ทศันะต่อความเหม็นและความสกปรกของคนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยังเห็นได้จาก
คติชาวบ้านที่เชื่อว่า ความเหม็นและความสกปรกเป็นสิ่งที่แม้แต่ผียังไม่เข้าใกล้ ดงัความเชื่อของ
ชาวบ้านเก่ียวกับทารก ซึ่งมีคติในการหลอกผีไม่ให้น าตัวทารกที่เกิดใหม่ไป โดยใช้ถ้อยค าในการ
ทกัทายเด็กทารกว่า ช่างน่าเกลียดน่าชงั  แม้การตัง้ชื่อยงัต้องหลอกผี ด้วยการตัง้ชื่อที่ไม่เป็นมงคล 
และเก่ียวข้องกบัความเหม็นและสกปรก เช่น  เหม็น อึ่ง เขียด2 ดงัปรากฏการตัง้ชื่อที่รู้จกักนัดีของ
ชาวบ้านบางระจันที่ชื่อ นายทองเหม็น หรือเจ้าฟ้าเหม็นโอรสพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ รู้จักกันดีใน
เหตกุารณ์กบฏเจ้าฟ้าเหม็นเมื่อสิน้รัชกาลที่ 1 เป็นตนั  

ในขณะที่คณุค่าของกลิ่นหอมได้รับการยอมรับจากโลกวรรณกรรมว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม 
มีความสดชื่น และเป็นสิ่งท่ีน่าปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดงัถ้อยค าในวรรณกรรมเร่ืองรามเกียรต์ิ
ตอนหนึ่ง ได้กลา่วไว้ถึงความหอมที่เป็นสิ่งจรุงใจของทกุคนว่า 
 

   ให้ไขท่อแก้วปทมุทอง  เป็นละอองโปรยปรายดัง่สายฝน 

   กลิ่นตลบอบอาบเสาวคนธ์  หอมฟุ้งปรุงปนสมุามาลย์3 

 

อย่างไรก็ดี วิธีปฏิบติัของคนในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ต่อกลิ่นที่พบในชีวิตเป็นสิ่งที่ถูก
ก ากับด้วยความเชื่อทางศาสนาดังปรากฏว่าคนในสมัยนีถื้อว่า กลิ่นเหม็นและความสกปรกใด ๆ 
เป็นเร่ืองของเวรกรรม กิจกรรมการขบัถ่ายซึง่สร้างความสกปรกนัน้ไม่ค านึงถึงความเป็นจริงในเร่ือง
ความสกปรก แต่กลบัเป็นการปฏิบติัที่ยึดหลกัการถือเคล็ด อย่างเช่น ถ่ายอจุจาระอย่าบ่ายหน้าไป

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 224. 
 2 ชยั เรืองศิลป์.  (2545).  ประวติัศาสตร์ไทย สมยั พ.ศ. 2352-2453 ดา้นสงัคม.  หน้า 42. 
 3 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 384. 
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เหนือชล อย่าผนัพกัตร์ไปหนบูรพ์ (ทิศตะวนัออก)1 ความเชื่อถือนีม้ีมาจากโบราณ ดงัที่สนุทรภู่ได้
แต่งกลอนเร่ือง สวสัดิรักษา ชีใ้ห้เห็นความส าคัญของการกระท าที่ตามแบบจารีตโบราณที่เห็น
ความส าคัญของทิศ การสวดมนต์ ประพรมน า้มนต์ เพื่อสร้างความสวัสดี ความบริสุทธ์ิ สะอาด
ตามรูปแบบจารีตท่ีจะสร้างความเป็นมงคลหรือความศกัด์ิสิทธ์ิให้กบัตนเอง 
 

  อนึ่งนัง่บงัคลอย่ายลต ่า อย่าบ้วนน า้ลายพาเสียราศี 

 ผินพกัตร์สู่อดุรประจิมดี  ไม่ต้องผีคณุไสยพ้นภยัพาล 

 แลวสรงน า้ช าระพระนลาฏ  จึงผดุผาดผิวพรรณในสณัฐาน 

 เสด็จไหนให้สรงชลธาร  เป็นฤกษ์พารลบูไล้แล้วไคลคลา 

 อนึ่งวา่ถ้าจะลงสรงสนาน  ทกุห้วยธารเถ่ือนถ า้แลน า้ไหล 

 พระพกัตร์นัน้ผนัล่องตามคลองไป   ห้ามมใิห้ถา่ยอจุจาร์ปัสสาวะ 

 อย่าผินหน้าฝ่าฝืนขึน้เหนือน า้ จะต้องร าเพร าพดัซดัมาปะ 

 เมื่อสรงน า้ส าเร็จเสร็จธุระ  ค านบัพระคงคาเป็นอาจิณ2 

 

จารีตปฏิบัติที่มีการบันทึกสืบต่อมานีไ้ด้เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตของราษฎรที่ไม่
ต้องการ ประสบกบัสิ่งที่ไม่งาม เช่น การห้ามถ่ายอจุจาระหรือปัสสาวะในแม่น า้ล าคลอง โดยจารีต
ปฏิบติัเป็นผลดีต่อการรักษาความสะอาดส่วนตัวและความย าเกรงต่อธรรมชาติ ดังที่กล่าวไว้ใน
กลอนสวสัดิรักษาของสนุทรภู่ว่า 
 

 อนึ่งเขฬะอย่าถม่เมื่อลมพดั  ไปถกูสตัว์เส่ือมมนต์ดลคาถา 

 อนึ่งพบปะพระสงฆ์ทรงศีลา  ไม่วนัทาถอยถดทัง้ยศทรัพย์ 

 อนึ่งอย่าว่าแดดแลลมฝน  อย่ากงัวลเร่งวนัให้พลนัดบั 

 เมื่อเช้าตรู่สริุยงจะลงลบั  จงค านบัสริุยนัพระจนัทร 

 

 1 ชยั เรืองศิลป์.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 46. 
 2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2557).  ชีวิตและงานของสนุทรภู่.  หน้า 374. 
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 อนึ่งไปไหนได้พบอสภุซาก  อย่าออกปากทกัทายร้ายนกัหนา 

 ให้สรงน า้ช าระพระพกัตรา  ตามต าราแก้กนัอนัตราย1 

กลิ่นเหม็นจากซากศพดูจะเป็นเร่ืองธรรมดาของโลก ดังบทกลอนที่ถ่ายทอดกันใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ยุคที่ชนชัน้น าต้องการฟื้นฟูวัฒนธรรมโดยใช้
แนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างคติในการด าเนินชีวิตตามปกติ ได้ช้ให้เห็น
ว่ามีการกล่าวถึงซากศพของมนุษย์ว่าเมื่อสิน้ชีวิตไปแล้วกายย่อมเน่าเลอะเปรอะเปือ้น มีกลิ่น
เหม็นและไม่น่าดูซึ่งเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์ ดังที่นิยะดา เหล่าสุนทรและคณะ ซึ่งศึกษา
เก่ียวกบัแนวคิดของของชนชัน้น าสยามจากธรรมจารีตที่แต่งขึน้ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์  
 

  พองสิน้กล่ินกลบกล้า กลดัใจ 

 หนองเน่าเหลืองลามไหล  เลอะเปือ้น 

 ออกทัว่ทวารใน   การหมด 

 หน้าลดฟดเฟดเหลือ้น  ย่อมล้วนสาธารณ 

 อศภุหน่ึงเขียวถัว้   อินทรีย 

 หนงัหลกดจูครามศรี  เชดเปือ้น 

 แมลงวนัไตต่อมย ี   ยดัแน่น กายนา 

 หนอนบ่อนชอนซี่เหลือ้น  กลาดกลุ้มรุมกิน2 

2.2  คติความเชื่อไตรภูมิท่ีส่งผลต่อการจัดการพืน้ท่ีของกรุงเทพฯ 
2.2.1 การจัดการพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับคติไตรภูมิ 

จากการที่คติไตรภูมิมีอิทธิพลต่อรัฐสยาม ดังนัน้รูปแบบการสร้างกรุงเทพฯ ในช่วง
กลางพุทธทศวรรษ 2320 จึงจ าลองแบบโลกไตรภูมิโดยก าหนดให้พระบรมมหาราชวังเป็น
ศนูย์กลางของราชอาณาจกัร เนื่องจากเป็นสถานที่ประทับของกษัตริย์ตามแนวคิดที่กษัตริย์อยู่ใน

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 375. 
 2 นิยะดา เหล่าสนุทร.  (2542).  การประชมุเชิงวิชาการเร่ืองภูมิปัญญาของคนไทย : ศึกษาจากวรรณกรรมค า
สอน.  หน้า 209. 
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ฐานะพระจักรพรรดิราช1 พืน้ที่บริเวณพระบรมมหาราชวังจึงเป็นสถานที่ที่สะอาด เป็นระเบียบ 
อบอวลด้วยกลิ่นหอมทัง้ดอกไม้หรือเคร่ืองบชูา ไม่มีกลิ่นเหม็นใด ๆ  

 

 

ภาพประกอบ 2 ที่ตัง้ปอ้มตามแนวก าแพงพระนคร   

ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม.  (2546, มิถุนายน).  เมืองประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ กับป้อม
มหากาฬและสงกรานต์ “คิดใหม่-ท ามัว่”.  วารสารศิลปวฒันธรรม.  24(8), 121. 

ภายในพระบรมมหาราชวงั นอกจากมีความเป็นระเบียบแล้วยังมีการสร้างสวนและ
สระ ประดจุเป็นนครแห่งเทพอยู่ภายในก าแพงพระนครด้วย โดยมีการค านึงถึงความสะอาดภายใน
พืน้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งนี ้ดงัการสร้างสรรค์สวนขวาภายในพระบรมมหาราชวงัซึง่มีบนัทกึไว้ว่า 

 

 
1 ดวงจนัทร์ เจริญเมือง.  (2542).  รายงานการวิจยั [เร่ือง]เมืองในสงัคมไทย : ก าเนิด พฒันาการ และแนวโนม้ = 

the City in Thai Society : Its Origins, Developments, and Prospects.  หน้า 57. 
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  “การสร้างสวนขวาครัง้นัน้ สรางพระมหามณเทียรท่ีประทบัในสวน มีมขุสามด้าน

เป็นท่ีประทบัองค์ ๑ และให้ขดุสระใหญ่ในสวนนัน้ยาว 3 เส้น ๔ วา กว้าง ๒ เส้น ๘ วา 

ข้างสระนัน้ลงเขื่อนแล้วก่ออฐิบงัหน้าเขื่อน พืน้สระนัน้ให้ปอูิฐถือปนูทัว่ไป ท าเหมือนอ่าง

แก้ว ให้ขดุท่อน า้เป็น ๓ สาย ปิดเปิดน า้ถา่ยไปได้ให้น า้ใสสะอาดเป็นอนัดี ไม่มีเลนตม” 1 

 

อิทธิพลของคติไตรภูมิต่อการจดัพืน้ที่ในกรุงเทพฯ นัน้ยงัสามารถเห็นได้จากการที่หมู่
พระมหาปราสาทและป้อมรอบกรุง โดยมากต่างมีชื่อที่สมัพนัธ์กบัโลกในรูปแบบไตรภูมิ ดงัรายชื่อ
ต่อไปนี ้พระที่นัง่ศิวไลยมหาปราสาท พระที่นัง่มหิศวรปราสาท พระที่นัง่จกัรพรรดิพิมาน พระที่นัง่
อมรินทร วินิจฉัย พระที่นัง่ดสุิดาภิรมย์ พระที่นัง่พิมานรัถยา2 ส าหรับป้อมรอบก าแพงพระนครต่าง
มีชื่อน่าเกรงขามต่อศตัรูที่จะมารุกราน มีชื่อเช่น ป้อมพระสุเมรุ ป้อมยุคนุธร ป้อมมหาปราบ ป้อม
มหากาฬ ป้อมหมู่ทะลวง ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจักรเพ็ชร์ ป้อมผีเสือ้ ป้อมมหาฤกษ์ 
ป้อมมหายักษ์ ป้อมพระจันทร์ ป้อมพระอาทิตย์ ป้อมอิสินธร3  นามอาวุธส าคัญคือปืนใหญ่ตาม
แบบอย่างโลกจารีตแบบไตรภูมิเช่นเดียวกัน เช่น นารายณ์สงัหาร มารประไลย ไหววรนพ พิรุณ
แสนห่า พลิกพระสธุาหงาย พระอิศวรปราบจกัรวาล พระกาฬผลาญโลก4  
 

 

 1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2546).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที ่2.  หน้า 138. 
 2 โรงเรียนมหาดเล็ก.  (ร.ศ.124).  นามพระทีน่ัง่นามประตูแลป้อม.  หน้า 4-9. 
 3 แหล่งเดิม.  หน้า 45-46.  
 4 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 43. 
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ภาพประกอบ 3 ปืนพระกาฬผลาญโลก     

ที่มา : ศิริรัจน์ วงัศพ่าห์.  (2550).  ปืนใหญ่โบราณในประวติัศาตร์ชาติไทย.  หน้า 219. 

ความเป็นมงคลหรืออัปมงคลของสิ่งของที่มาประกอบในการสร้างกระสุนปืนใหญ่ 
ส าหรับป้องกนัเมืองในแบบจารีต ยงัมีความน่าสนใจว่า ในต าราพิชยัสงครามมีสตูรในการผลิตดิน
ด าเพื่อท าเป็นกระสุนปืนใหญ่นัน้ ก าหนดมีส่วนผสมด้วยของเหม็น เพื่อสร้างความเป็นอัปมงคล
ให้แก่ข้าศึกเพื่อหวงัให้ข้าศึกมีอนัเป็นไปต่าง ๆ เช่น ในสตูรดินต าชื่อว่า มติุชาติ มีการน าเอามลูโค 
กระบือ ช้าง ม้าเป็นส่วนผสมด้วย และเมื่อจะท าการบรรจุลูกกระสุนและยิงนัน้ ยงัมีคาถาส าหรับ
เสกลกูกระสนุด้วยเช่นกนั1 

นอกจากพระบรมมหาราชวงัแล้วบริเวณวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามซึ่งอยู่ติดกับ
พระบรมมหาราชวงั จดัเป็นพืน้ท่ีศักด์ิสิทธ์ิเช่นเดียวกนั ดงัท่ี วชัรี วชัรสินธุ์ และ ชาตรี ประกิตนนท
การ ได้วิเคราะห์เก่ียวกบัการปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุนฯ เมื่อครัง้สมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลกไว้ว่า การปฏิสงัขรณ์วดัโพธารามซึ่งเป็นวัดที่มีมาก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกจะขึน้ครองราชย์นัน้ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ออกแบบพระอุโบสถและเขตพุทธาวาสให้สอดคล้องกับคติจักรวาลแบบไตรภูมิของพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทโดยวางผังพุทธาวาสของวัดโพธารามให้เป็นภาพจ าลองของชมพูทวีปที่มี “ศีรษะ

 

 1 ศิริรัจน์ วงัศพ่าห์.  (2550).  ปืนใหญ่โบราณในประวติัศาสตร์ชาติไทย.  หน้า 35. 
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แผ่นดิน” เป็นศูนย์กลาง โดยตัวพระอุโบสถของวัดเปรียบได้กับ “ศีรษะแผ่นดิน” และพระพุทธรูป
ประธานภายในพระอโุบสถที่ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีเปรียบได้กับโพธิบลัลงัก์ซึ่งเป็นสถานที่ที่
พ ระพุทธเจ้าทรงประทับนั่ งไต ร่ตรองหลักธรรมจนตรัส รู้  เมื่ อปฏิสังขรณ์ วัดเส ร็จแล้ว
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกทรงให้เปลี่ยนชื่อวดัเป็น “วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม”1 

ตลอดจนมีการเสริมความศักด์ิสิทธ์ิของพืน้ท่ีเมืองกรุงเทพฯ ด้วยการอัญเชิญ
พระพุทธรูปส าคัญของหัวเมืองในพระราชอาณาเขต ทัง้ท่ี เลื่องลือถึงความศักด์ิสิทธ์ิ หรือ
ประกอบด้วยพทุธลกัษณะที่งดงาม มาประดิษฐานในพระอารามส าคญัเพื่อสะท้อนให้ตระหนกัถึง
สิ่งพึ่งพิงทางจิตใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างสิทธิธรรมของการปกครองตามรูปแบบจารีตแบบ
ไตรภูมิไว้อีกด้วย2 ดังเช่น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้มีการอัญเชิญ
พระพุทธรูปนามว่า พระศรีศากยมุนี จากหัวเมืองเหนือมาที่วดัสทุัศน์เทพวรารามในกรุงเทพฯ ดัง
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ได้กลา่วถึงการอญัเชิญพระพทุธรูปนามว่า พระศรี
ศากยมนุี เมื่อต้นทศวรรษ 2350 ว่า 

 
 “ลจุลุศกัราช 1170 ปีมะโรง สมัฤทธิศก เป็นปีที่ 27 ในรัชกาลที่ 1 ณ วนั

พฤหสับดี เดือน 6 ขึน้ 11 ค ่า เชิญพระพทุธรูปองค์ใหญ่ ซึง่เป็นพระประธานใน

พระวิหารหลวงวดัมหาธาต ุ ลงมาจากเมืองสโุขทยั หน้าตกั 3 วา คืบ สมโภชที่

หน้าต าหนกัแพ 3 วนั ครัน้ ณ เดอืน 6 ขึน้ 14 ค ่า เชิญชกัพระขึน้จากแพทางประตู

ท่าช้างไปท าร่มไว้ข้างถนนเสาชิงช้า ประตูนัน้กเ็รียกว่า ประตทู่าพระมาจนทกุวนันี ้

เหตวุา่ต้องรือ้ประตจูงึเชิญเข้าไปได้ พระพทุธรูปพระองค์นีภ้ายหลงัได้ถวายพระ

นามวา่พระศรีศากยมนุี”3 

 

จากที่กล่าวมา พระบรมมหาราชวังและพระอารามส าคัญต่าง ๆ  จึงเป็นสถานที่
ส าคัญคู่ควรต่อการสกัการะบูชาด้วยของหอม ดงัคติของการสร้างกุศลโดยการบูชาด้วยของหอม
ต่อพระคนัธกุฏี อนัเป็นท่ีประทบัของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าและเป็นพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิตามความส าคญั
ของผู้ที่ประทับอยู่ การบูชาสถานที่ส าคัญนีส้ามารถแสดงออกด้วยสิ่งที่ส่งกลิ่นหอม เช่น  ดอกไม้

 
1 วชัรี วชัรสินธุ์.  (2548).  วดัพระเชตุพน มชัฌิมประเทศอนัวิเศษในชมพูทวีป; ชาตรี ประกิตนนทการ.  (2558).  

การเมืองในสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลที ่1.  หน้า 120-156. 
 2 วิราวรรณ นฤปิติ.  (2560).  การเมืองเร่ืองพระพทุธรูป.  หน้า 6. 
 3 แหล่งเดิม.  หน้า 103. 
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ธูปเทียนและของหอม โดยการสักการะพืน้ท่ีศักด์ิสิทธ์ิด้วยของท่ีมีกลิ่นหอมพึงท าได้ในทุกแห่ง
ภายในบริเวณสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ดังเห็นได้จากข้อความในจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 เมื่อคราวทรง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกตในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ว่าหลงัจากเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกตเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรง
เสด็จไปถึงพระที่นัง่พทุไธศวรรย์ ภายในพระบวรราชวงั ทรงจุดธูปเทียนบชูาพระพทุธสิหิงค์ จากนัน้
เสด็จต่อไปยังวัดบวรสถานสุทธาวาส พระองค์ได้เสด็จขึน้ไปยังพระอุโบสถเพื่อจุดเทียนถวาย 
จากนัน้เสด็จต่อไปยังวดับวรนิเวศน์ ทรงถวายพุ่มดอกไม้เป็นพุทธบูชาต่อพระชินศรี พระประธาน
ในพระอโุบสถ1 

ด้วยคติแบบจารีตที่ให้ความส าคัญกับพืน้ที่ศูนย์กลาง  สิ่งสกปรกและมีกลิ่นเหม็น
ภายในพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจะถูกน าออกไปนอกพืน้ท่ี ดงัปรากฏว่าตามธรรมเนียมปฏิบติัของชนชัน้สงูท่ี
ใช้ต่อเนื่องกันมาตัง้แต่สมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว อุจจาระของเจ้านายจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายในน าไปทิง้โดยใส่กระทงลอยน า้ให้พ้นออกจาก
พระราชวงัไป2 

หากไม่สามารถน าออกไปนอกพืน้ท่ีศักด์ิสิทธ์ิได้ก็จะมีการลดความสกปรกและกลิ่น
เหม็น เห็นได้จากธรรมเนียมการจดัการพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระศพของเจ้านาย 
โดยมีหลกัฐานในสมยัอยุธยาตอนปลายว่า ในขัน้ตอนการปลงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้
มีการสรงน า้หอม น า้ดอกไม้เทศ น า้กุหลาบ ให้พระบรมศพแล้วน าผ้าขาวเนือ้ดีมาห่อพระบรมศพ 
จากนัน้จึงอญัเชิญพระบรมศพเข้าโกฏพระลองแล้วใสใ่นพระโกฏทองใหญ่อีกครัง้หนึ่ง ก่อนที่จะท า
การถวายพระเพลิงในงานพระเมรุที่ท้องสนามหลวงในเวลาต่อมา3  ธรรมเนียมดังกล่าวนีไ้ด้สืบ
ทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ดงัมีหลกัฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า 
ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั มีการเชิญพระบรมศพมาสรงพระ
อุทกธารสุคนธวิมลราชกิจหรือน า้เคร่ืองหอมส าหรับสรงพระบรมศพ  แล้วทรงเคร่ืองทรงของ
พระมหากษัตริย์ให้พระบรมศพ จากนัน้เชิญพระบรมศพบรรจุลงพระโกศแล้วตัง้กระบวนแห่พระ

 

 1 กรมศิลปากร.  (2508).   จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนั พ.ศ. 2411 (ปลายรัชกาลที ่4-ตน้รัชกาลที ่5). พิมพ์
เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิง วิมลปัทมราช จิรประวติั ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส 16 พ.ค. 2508. 
หน้า 17-18.  

2 มนฤทยั ไชยวิเศษ.  (2542).  ประวติัศาสตร์สงัคม: สว้มและเคร่ืองสขุภณัฑ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2440 – 
2540).  หน้า 109-110. 

3 เกรียงไกร เกิดศิริ (บรรณาธิการ).  (2560).  งานพระเมรุ: ศิลปะสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
เกี่ยวเนือ่ง.  หน้า 129-139. 
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บรมโกศน าไปประดิษฐานบนพระแท่น ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยให้พนักงานช่างทหาร
เจาะพืน้พระมหาปราสาทแล้วให้นางสนมเอาใบบวัดีบุกรองใต้พืน้พระบรมโกศ เอาไม้ไผ่ทะลวงข้อ
ท าเป็นท่อลงไปใต้พืน้พระมหาปราสาทถึงภาชนะที่รองพระบุพโพ (น า้เหลือง) 1  เมื่อจะถวายพระ
เพลิงพระบรมศพนัน้ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายพระบรมศพออกสู่พระเมรุ ได้มีการถวายพระเพลิงพระ
บพุโพและเคร่ืองสกุรรมศพหรือสิ่งปฏิกูลภายในพระบรมโกศ เช่น กระดาษฟาง หมอนหนนุ ไปก่อน
หน้าจะท าการถวายพระเพลิงพระบรมศพ2 เช่นกรณีในงานพระศพของพระองค์เจ้าอรุณเมื่อ พ.ศ. 
2354 มีการสรงน า้พระศพของพระองค์เจ้าอรุณด้วยขมิน้และมะกรูดให้พระศพสะอาด3  

ส่วนพืน้ที่ต ่าสาธารณ์ย่านไพร่สามัญชนพ้นจากพระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญ
ออกมานัน้ เป็นพืน้ที่ที่รัฐไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแลเร่ืองความสะอาด ดังเห็นได้จากบริเวณย่านส า
เพ็งซึ่งเป็นที่ตัง้ของชุมชนชาวจีนอพยพนัน้ทางเดินในบริเวณส าเพ็งในช่วง พ.ศ. 2373 ถึง พ.ศ. 
2382 มีความกว้างพอให้คนเดินได้เท่านัน้โดยในฤดูฝน ทางเดินในย่านส าเพ็งจะมีน า้นองเปียก
แฉะและมีโคลนตมเปรอะ สกปรก มีกลิ่นเหม็นจนคนในชุมชนต้องเอาไม้กระดานมาปูเดินเพื่อ
ไม่ให้เท้าเปียกและเอาอิฐหกั ๆ มาวางไว้ให้คนเหยียบข้ามจดุที่มีโคลน4  

การจัดการศพที่ ต้องจัดการภายนอกก าแพงพระนคร ดังที่ปรากฏในพระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ 2 ถึงศพคนตายจากเหตกุารณ์อหิวาตกโรคระบาดในช่วงทศวรรษ 2360 ที่ถูก
น าไปทิง้ไว้อย่างเกลื่อนกลาดในป่าอันรกชัฎและศาลาดินในวัดสระเกศ วัดสังเวชวิศยารามนอก
คลองคเูมืองบริเวณบางล าภู วดัเชิงเลนหรือวดับพิตรพิมขุ วดัปทุมคงคา และวดัอ่ืนๆ5 โดยทุกวดัที่
เป็นที่ทิง้เผาหรือฝังศพนีล้้วนตัง้อยู่นอกก าแพงเมืองทัง้สิน้ ท าให้ศพที่เผาหรือฝังไม่เรียบร้อยได้
กลายเป็นอาหารอนัโอชะของนกแร้งที่มาคอยกินซากศพ6 นอกจากจะเกิดภาพอนัสยดสยองแล้ว 
ยังเป็นฆานทัศน์ของกลิ่นเหม็นที่ปกคลุมกรุงเทพฯ นอกก าแพงเมืองห่างไกลจากศูนย์กลางแบบ

 
1 ยิม้ ปัณฑยางกรู (เรียบเรียง).  (2535).  จดหมายเหตพุระบรมศพ รัชกาลที ่1 - รัชกาลที ่7 และจดหมายเหตุ

พระราชพิธีลงสรง.  หน้า 36-39. 
2 นนทพร อยู่มัง่มี.  (2559).  ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย.  หน้า 273-274. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 19. 
4 Edward Van Roy.  (2559).  “จากผืนน า้สู่แผ่นดิน จากตรอกเล็กสู่ถนนใหญ่: คลอง ถนน ซอย สะพาน และการ

คมนาคมในส าเพ็ง”.  แปลโดย วราภรณ์ จิวชยัศกัด์ิ.  ใน  สภุางค์ จนัทวานิช (บรรณาธิการ).  ส าเพ็ง ประวติัศาสตร์ชมุชนชาว
จีนในกรุงเทพฯ.  หน้า 41-42.   
 5 ด ารงราชานภุาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.  (2546).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที ่2.  หน้า 153. 

6 ส.พลายน้อย.  (2555).  เล่าเร่ืองเมืองบางกอกฉบบัสมบูรณ์.  หน้า 297-298. 
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จารีตท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้ในส่วนพืน้ท่ีไพร่สามัญชนเป็นท่ีรองรับความสกปรกและมีกลิ่นเหม็นอย่าง
หลีกเลี่ยงได้ยาก 

 

ภาพประกอบ 4 แร้งก าลงัรอกินซากศพที่วดัสระเกศ       

ที่มา : ส. พลายน้อย.  (2555).  เล่าเร่ืองเมืองบางกอกฉบบัสมบูรณ์.  หน้า 476. 

2.2.2 การเปลี่ยนผ่านของความคิดเกี่ยวกับพืน้ท่ีของชนชัน้น า 
น่าสนใจว่านับตัง้แต่ทศวรรษ 2370 ชนชัน้น าสยามจ านวนหนึ่งได้ให้ความสนใจ

ศึกษาความรู้แบบตะวนัตก เช่น เจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งทรงศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์  
รวมทัง้ภาษาองักฤษ  เจ้าฟ้าจุฑามณี ซึ่งทรงศึกษาภาษาองักฤษและความรู้ด้านเคร่ืองยนต์กลไก  
จมื่นไวยวรนาถ (ช่วง บุนนาค) ซึง่สนใจศึกษาภาษาองักฤษและการต่อเรือกลไฟ  โดยชนชัน้น าหัว
ก้าวหน้าเหล่านีม้ีการตัง้ค าถามเก่ียวกับการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ด้วยคติไตรภูมิ 1 ดังเห็นได้จากพระ
ราชหตัถเลขาของเจ้าฟ้ามงกุฎที่มีไปถึงมิสเตอร์และมิสซิสเอ็ดดี ้พระสหายชาวอเมริกนั เมื่อ พ.ศ. 
2392 ในพระราชหตัถเลขานี ้เจ้าฟ้ามงกุฎได้วิจารณ์เก่ียวกับความเชื่อเร่ืองการสร้างโลกและโลก

 
1 พิพาดา ยังเจริญ และสุวดี ธนประสิทธ์ิพัฒนา.  (2525).  รายงานการวิจัย การศึกษาและผลกระทบต่อ

สงัคมไทยสมยัต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394); เคร็ก เจ. เรยโนลด์ส.  (2520, พฤษภาคม-สิงหาคม).  “  “ไตรภมูิ” กับการ
เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมในประวติัศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”.  แปลเก็บความโดย อานันท์ กาญจนพนัธ์ุ.  จุล
สารสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  1(1): 41-50. 
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สณัฐานตามต าราพราหมณ์ โดยชีว้่าในสยามมีผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ต่างจากผู้ที่ยดึถือความเชื่อตามต าราพราหมณ์ที่น่าคลางแคลงใจเร่ืองความถกูต้องของค าอธิบาย1 

เมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าจฑุามณีขึน้ครองราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองในช่วงกลางทศวรรษ 2390 กล่าวได้ว่าอิทธิพลของคติไตรภูมิ
ต่อความคิดของชนชัน้น าสยามได้ถกูบัน่ทอนลงแล้ว ดงัเห็นได้จากหนงัสือ “แสดงกิจจานุกิจ” ของ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) ซึง่เป็นหนึ่งในชนชัน้น าหวัก้าวหน้ารุ่นเดียวกบัพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัและพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยหนงัสือของเจ้าพระยาทิพา
กรวงศ์ได้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และชีใ้ห้เห็นถึงความไม่
น่าเชื่อถือของค าอธิบายแบบไตรภมูิ 
 

  “ถามว่าระดฝูนท าไมจึ่งมีฝน ระดแูล้งไม่มีฝน บางทีระดูฝนก็แล้งไปบ้าง ระดูแล้งก็มี

ฝนบ้าง เปนเหตุอย่างไร ขอตอบตามคัมภีร์ไตรยภูมิก่อน เขาว่าเมื่ออาทิตย์อยู่ทิศใต้ใกล้

วิมานเทวดาชื่อ วัสวลาหก เทวดานัน้กลัวความร้อนไม่ออกจากวิมาน ฝนจึ่ งไม่ตก จึ่ง

เรียกว่าระดแูล้ง เมื่ออาทิตย์เดินห่างทิศใต้ไปข้างเหนือ เทวดาวสัวลาหก เจ้าของฝนก็ออก

จากวิมาน จึ่งบนัดาลให้ฝนตก จึ่งเปนน่าฝน ... แต่ค าที่ว่ามานีเ้ปนของไม่มีพยานก็ไม่เหน

จริงด้วยเทวดาวสัวลาหกวิมานอยู่ที่ไหนก็ไม่เหน ... 

  ถ้าจะว่าตามนักปราชญ์ที่เขาคิดเหนค าที่เขาว่าพอมีพยานบ้าง เขาว่าฝนตกที่โน่น

บ้างที่น่ีบ้าง ทัง้ตาปีมิได้ขาดสกัวนัหน่ึง ด้วยดินฟ้าอากาศแลน า้ทะเลเปรียบเหมือนเคร่ือง

กลั่นสุราแลกลั่นของอื่น ๆ ... ก็อายแดดร้อนเผาน า้ในทะเลหรือในที่ทัง้ปวง น า้นัน้ถูก

ความร้อนก็เปนอายขึน้ไปในอากาศ น า้ในที่ทัง้ปวงก็แห้งงวดไปไม่ใช่หรือ อายน า้ไม่สูญ

หนีร้อนขึน้ไปหาที่เย็น ก็ไปสะสมอยู่ในที่อากาศเย็น ๆ จนเปนก้อนน า้แขง ... อายภูเขาแล

อายแผ่นดินท่ีมีแรงดงึดดูเหมือนแมเ่หล็ก ก็ดดูเอาน า้นัน้ลงมาถงึแผ่นดิน จึ่งเรียกว่าน า้ฝน 

เพราะฉะนัน้น า้ฝนจึ่งได้เย็นกว่าน า้ปรกติที่อื่น เพราะละลายออกจากน า้แขงในอากาศ”2 

 

ทวีศกัด์ิ เผือกสม ได้อธิบายถึงวิวาทะระหว่างโลกไตรภูมิกบัความรู้จากตะวนัตกท่ีเข้า
มาถึงชนชัน้สงูในสยามใน หยดเลือด จารึกและแท่นพิมพ์ ว่า  

 

 1 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั.  (2521).  พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั.   
หน้า 35-36. 

2 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค).  (2545).  หนงัสือแสดงกิจจานกิุจ.  หน้า 18-20. 
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  “รัฐสยามพัฒนาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเปิดรับความเป็น

ตะวนัตกทุกด้าน อย่างน้อยก็ถึงช่วงเวลาของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์และพระจอมเกล้าฯ 

กล่าวคือ ความอยากที่จะอยู่ในโลกสมยัใหม่และอย่างที่จะทนัสมยัโดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้อง

เป็นตะวนัตก”1 

 

อนัน่าจะเป็นบทสรุปถึงการที่ชนชัน้น าหัวก้าวหน้าของสยามมีข้อวิพากษ์คติไตรภูมิ
และใช้ความรู้แบบตะวนัตกในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แยกจากกัน ซึ่งมีผลถึงวิถีของ
ความเปลี่ยนแปลงของสยามในแง่มมุความทนัสมยัแบบทางโลกย์ ที่แยกออกจากทางธรรม2 ต่อมา
ความรู้ส่งผ่านถึงแนวคิดเก่ียวกับความสะอาดและกลิ่นแบบตะวันตกที่นอกจากจะต้องใส่ใจใน
ความสะอาด การถ่ายเทของอากาศ หรือการจัดการความสกปรกและกลิ่นเหม็น ตลอดจนฆาน
ทัศน์ที่ไม่ดีอันมีผลให้เกิดโรคภัยตามทฤษฎีอายพิศม์แล้ว ยังส่งผลถึงวิธีการจดัการความสะอาด
และกลิ่นภายในเมืองกรุงเทพฯ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่
พระมหากษัตริย์ทรงตระหนักถึงความจ าเป็นทางการเมืองว่า ชาติตะวันตกได้ขยายอ านาจและ
อิทธิพลเข้ามาในโลกตะวนัออกแล้ว สยามจ าเป็นต้องปรับนโยบายเข้าหาอารยธรรมของตะวนัตก 
บ้านเมืองจึงจะพ้นภยัคกุคามจากตะวนัตก ทัง้นีก้ารปรับปรุงสยามให้ทนัสมยัแบบตะวนัตกในช่วง
ก่อนการท าสนธิสญัญาเบาว์ริงกับอังกฤษนัน้เป็นเร่ืองของขนบธรรมเนียมและประเพณีบางอย่าง
ของราชส านัก เช่น ทรงโปรดฯ ให้ขุนนางสวมเสือ้เวลาเข้าเฝ้าตามแบบอารยประเทศ ทรงโปรดฯ 
ให้ฝร่ังที่อยู่ในกรุงเทพฯ เข้าเฝ้าในวันเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และการ
โปรดฯ ให้วังเจ้านายและสถานที่ราชการของสยามชักธงประจ าต าแหน่งแบบกงสุลต่างประเทศ3 
หลังจากท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปรับปรุงนโยบายทางเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงระบบเงินตรา 
รวมทัง้ปรับปรุงนโยบายทางการปกครองและการศาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าสยามมีความเจริญ
ทางด้านวิทยาการต่างๆ  ไม่น้อยหน้าชาติตะวนัตก4 

 

 1 ทวีศกัด์ิ เผือกสม.  (2561).  หยดเลือด จารึก และแท่นพิมพ์ : ว่าดว้ยความรู้/ความจริงของชนชัน้น าสยาม พ.ศ. 
2325-2411.  หน้า 277-278. 
 2 แหล่งเดิม. หน้า 276. 
 3 นฤมล ธีรวฒัน์.  (2525).  พระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั.   
หน้า 257-258. 

4 แหล่งเดิม.  หน้า 289-318. 
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ในสว่นที่เก่ียวข้องกบักรุงเทพฯ นัน้ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้
มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางกายภาพของกรุงเทพฯ ให้ทนัสมัยขึน้เพื่อไม่ให้ชาติตะวนัตกดู
แคลนว่าล้าหลัง  โดยพืน้ที่ภายในก าแพงเมืองได้มีการสร้างพระราชวังสราญรมย์ตามแบบ
สถาปัตยกรรมตะวนัตก มีการตดัถนนเจริญกรุงตอนใน ถนนบ ารุงเมือง ถนนเฟ่ืองนคร รวมทัง้ให้มี
ตึกแถวและท่อระบายน า้ตามสองฝ่ังถนนตามอย่างในยุโรป  ส่วนพืน้ที่นอกก าแพงเมือง รัฐได้
ขยายพืน้ที่ของกรุงเทพฯ ส่วนนอกก าแพงเมืองออกไปทางทิศตะวันออกจรดคลองผดุงกรุงเกษม 
แล้วตัดถนนเจริญกรุงตอนนอก และสร้างสะพานด้วยโครงเหล็กจากยุโรป เช่น สะพานด ารงสถิต
ข้ามคลองรอบกรุง สะพานพิทยเสถียรกบัสะพานหวัล าโพงข้ามคลองผดงุกรุงเกษม1 

จากที่กล่าวมา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของกรุงเทพฯ 
ตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 25 หรือในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ย่อมแสดงให้เห็นว่าการจัดการพืน้ที่เมืองกรุงเทพฯ ในช่วงเวลานีเ้ร่ิมเป็นไปในทิศทางที่
ผกูพนักบัคติไตรภมูิน้อยลงแล้ว 

2.3 การจัดการความสะอาดและกลิ่นในเมืองกรุงเทพฯ ช่วงทศวรรษ 2320-ทศวรรษ 2400 
2.3.1 ความเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบของเมืองกรุงเทพฯ 

พืน้ที่ทางกายภาพของกรุงเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 2400 นัน้อาณา
เขตของกรุงเทพฯ ทิศเหนือจรดเมืองนนทบุรี ทิศใต้จรดเมืองสมุทรปราการ ทิศตะวนัออกจดเมือง
ฉะเชิงเทรา และทิศตะวันตกจดเขตเมืองนครไชยศรีและนนทบุรี โดยเนือ้ที่ส่วนที่เป็นแหล่งชุมชน
เมืองของพระนครมีประมาณ 2,163 ไร่ โอบล้อมด้วยก าแพงพระนครและคูพระนครยาว 175 เส้น
เศษ (ประมาณ 7 ก.ม.)2 

ด้านจ านวนประชากรนัน้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่คลาคล ่าไปด้วยผู้คน  โดยในช่วงก่อตัง้ 
กรุงเทพฯ ขึน้เป็นเมืองหลวงได้มีการกวาดต้อนครัวเรือนชาวเขมร ชาวมอญ ชาวลาว ฯลฯ เข้ามา
ตัง้บ้านเรือนโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ชาวต่างชาติเหล่านีเ้ป็นแรงงานของกรุงเทพฯ และ
เป็นแนวป้องกนัข้าศึกที่จะมาโจมตีพระบรมมหาราชวงัและวงัหน้าซึง่เป็นศนูย์กลางของอาณาจกัร 
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2350 ถึงกลางทศวรรษ 2390  ได้มีการขยายพืน้ที่เพื่อการอยู่อาศยัลงมาทาง
ใต้ของเมืองกรุงเทพฯ เพื่อให้สอดรับกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของอาณาจกัร ขณะเดียวกนัก็มี

 
1 ธานินทร์ ทิพยางค์.  (2551).  การรักษาความสะอาดในกรุงเทพฯ ระหว่างพ.ศ. 2440-2475.  หน้า 4. 

 2 ชยั เรืองศิลป์.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 182. อ้างใน วินิจ หิญชีระนนัท์; และ เฉลิม แก้วกงัวาน.  (2512, 
กนัยายน).  การเพิ่มประชากรกบัการขยายตวัของนครหลวง.  วารสารเทศบาลกรุงเทพฯ. (105):  40. 
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การกวาดต้อนครัวเรือนไพร่ขาวเขมร ชาวมอญ ชาวลาว ชาวมลายู ฯลฯ เข้ามาเสริมแนวป้องกัน
ข้าศกึที่จะมาโจมตีกรุงเทพฯ ดงัที่เคยท ามาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก1  

นอกจากนัน้ยังมีชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในสยาม เนื่องจากปัญหา
ภายใน ประเทศจีนจากความเป็นอยู่ที่ยากล าบากและภาวะสงคราม กอร์ปกบัที่สยามในช่วงกลาง
ทศวรรษ 2320 ถึงกลางทศวรรษ 2390 มีความต้องการแรงงานในการก่อสร้างซ่อมแซมพระนคร 
ขุดลอกคลอง ท าถนนหนทางต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแรงงานในการผลิตสินค้าส่งออก ดังนัน้ผู้ น า
สยามจึงอนุญาตให้แรงงานชาวจีนจ านวนมากอพยพเข้ามาท ากินและตัง้ถิ่นฐานในสยาม 2  การ
หลัง่ไหลเข้ามาของชาวจีนท าให้ปริมาณชาวจีนที่เข้ามาตัง้ถิ่นฐานท ากินในสยามนัน้โดยรวมแล้ว
คิดเป็นคร่ึงหนึ่งของจ านวนประชากรในกรุงเทพฯ (ดตูารางที่ 1)  
 

ตาราง 1 จ านวนประชากรชาวจีนและประชากรโดยรวมในกรุงเทพฯ ทศวรรษ 2370  
ถึง ต้นทศวรรษ 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).  จิม้ก้องและก าไร : การค้าไทย-จีน 2195-2396 = Tribute 
and Profit : Sino-Siamese 1652-1853. 

 
1 อดิศร หมวกพิมาย.  (2538,มกราคม-เมษายน).  “การใช้ที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก่อนปี พ.ศ. 

2325”.  วารสารธรรมศาสตร์ 21(1): 24-30; วิกลัย์ พงศ์พนิตานนท์.  (2532).  “การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมใน 
‘กรุงเทพ’ สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ พ.ศ.2325-2411”.  บทที่ 2. 

2 เปรมา สตัยาวฒุิพงศ์.  (2546).  แรงงานรับจ้างชาวจีนในกรุงเทพฯ ตัง้แต่พ.ศ. 2425-2492.  หน้า 9-25. 
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นอกจากนีย้ังมีชาวตะวันตกที่เข้ามาตัง้ชุมชนในกรุงเทพฯ อีกด้วย ดังปรากฏว่าใน
พ.ศ. 2361 โปรตุเกสได้ส่งทูตมาถวายเคร่ืองราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ชาวโปรตเุกสเข้ามาค้าขายและมาต่อเรือก าป่ัน
ในกรุงเทพฯ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัทรงอนุญาต และทรงพระราชทานที่ดิน
บริเวณริมแม่น า้เจ้าพระยาแถบสี่พระยา ให้เป็นที่อยู่อาศยัของชาวโปรตเุกส จากนัน้ การที่องักฤษ
ท าสนธิสญัญาสมัพนัธไมตรีและการค้ากบัสยามที่เรียกว่า “สนธิสญัญาเบอร์นี” ใน พ.ศ.2368 ท า
ให้มีชาวองักฤษเข้ามาตัง้ชุมชนการค้าในกรุงเทพฯ อยู่ที่บริเวณกุฎีจีนฝ่ังธนบุรี หลงัจากนัน้อีกราว 
3 ปี ใน พ.ศ.2371 มิชชันนารีชาวอเมริกันได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเข้ามาสอนคริสต์ศาสนาในกรุงเทพฯ จึงได้มีมิชชันนารีอเมริกัน
เข้ามาตัง้ชมุชนอยู่ที่บริเวณวดัเกาะ (วดัสมัพนัธวงษาราม) ใกล้ส าเพ็งเพื่อสอนคริสต์ศาสนาแก่ชาว
จีน ก่อนที่ในเวลาต่อมาใน พ.ศ.2378 มิชชนันารีอเมริกนัได้ย้ายชมุชนไปอยู่บริเวณกฎุีจีนฝ่ังธนบรีุ1 

ในบรรดาชาวต่างชาติที่ตัง้ถิ่นฐานท ากินหรือมาปฏิบติังานในพืน้ที่กรุงเทพฯ นีพ้บว่า 
ผู้น าสยามมีนโยบายการควบคมุและจดัระเบียบการปกครองชนต่างชาติบางส่วน ได้แก่ ชาวมอญ 
ชาวเขมร ชาวญวน ชาวลาว ให้อยู่ภายใต้อ านาจของสยาม  โดยแต่งตัง้ชนชาตินัน้ ๆ เป็น
ผู้ปกครองชนชาติเดียวกนั แล้วรวบรวมสว่ยสง่ให้ผู้น าสยาม2 

แต่เมื่อพิจารณาจากภาพรวมแล้ว เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ดังพบว่าในด้านความสะอาดนัน้มีบันทึกของ จอห์น เบาว์ริง  (John  Bowring) เมื่อครัง้เดินทาง
เพื่อไปเข้าเฝ้ายงัพระบรมมหาราชวงัใน พ.ศ.2398 บรรยายให้เห็นว่าระหว่างที่เขาเดินทางด้วยเรือ
ไปยังพระบรมมหาราชวัง สถานที่ที่เป็นท่าเรือส าหรับขึน้บกนัน้มีสภาพแสนจะสกปรก ไม่มีความ
  สะดวกสบาย และที่ส าคัญคือไม่มีความสะอาด3 สภาพที่เบาวร์ร่ิงเห็นที่บริเวณท่าเรือนีแ้ตกต่าง
จากพืน้ที่ในพระบรมมหาราชวงั เนื่องจากเมื่อคณะของจอห์น เบาว์ร่ิง ไปถึงด้านหน้า เจ้าพนกังาน
ในพระ บรมมหาราชวงัได้ก าหนดให้ทุกคนต้องถอดรองเท้า จากนัน้ให้เดินด้วยเท้าเปล่าเข้าไปด้าน
ใน อนัมีนยัยะของการแสดงความเคารพต่อพืน้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งนี ้ ขณะที่คณะของจอห์น เบาว์ร่ิง 

 
1 สาวิตรี ทพัภะสตุ.  (2527).  เล่มเดิม  หน้า 42-49. 
2 บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.  (2538).  ประวติัศาสตร์ไทย การปกครอง สงัคม เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ

ก่อนสมยัสโุขทยัจนถึงพ.ศ. 2475.  หน้า 208-209. 
 3 จอห์น เบาว์ริง.  (2547).  ราชอาณาจกัรและราษฎรสยาม เล่ม 2. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ; และคนอื่น ๆ, 
บรรณาธิการ. หน้า 140. 
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ได้เดินเท้าเปล่าเพื่อเข้าไปสูป่ระตูชัน้ในสดุ เบาวร่ิงได้กล่าวถึงถนนภายในพืน้ที่พระบรมมหาราชวงั
ว่า เป็นถนนท่ีปดู้วยหินตดั สะอาดสะอ้าน กว้างขวางและงดงาม1  

เช่นเดียวกับที่บันทึกของ จอร์จ วินเซอร์ เอิร์ล (George Windsor Earl) ซึ่งได้บันทึก
ไว้ในช่วงทศวรรษ 2370 ขณะที่เดินทางมายงักรุงเทพฯ เป็นช่วงสัน้ๆ ได้กล่าวถึงสภาพของถนนใน
กรุงเทพฯ ว่าพืน้ถนนด้านนอกก าแพงเมืองเป็นดินและจะกลายเป็นโคลนเมื่อมีฝนตกหรือน า้เจิ่ง
นองท าให้เกิดความสกปรก ไม่สะดวกในการเดิน แตกต่างจากพืน้ถนนภายในก าแพงพระนครซึ่งมี
ความสะดวกสบายและความสะอาด2 

นอกจากความสกปรกแล้ว ในบนัทึกของ แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) 3 
ซึ่งเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 2370 ได้กล่าวถึงสภาพความไม่เป็นระเบียบของถนน
ด้านนอกก าแพงพระนครที่ผ่านตลาดใหญ่แห่งหนึ่งไว้ว่า ถนนสายหนึ่งที่ตดัผ่านตลาดใหญ่นัน้เต็ม
ไปด้วยร้านค้าที่รกรุงรังและทางเดินอนัคบัแคบ4 ขณะที่วรรณกรรมจากบทละครเร่ือง ระเด่นลนัได
ของพระมหามนตรี (ทรัพย์) ซึ่งแต่งขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้บรรยายถึง
สภาพของภาพของความรกรุงรังให้เห็นเช่นกัน โดยได้กล่าวถึงสภาพพืน้ที่บริเวณเสาชิงช้าซึ่งเป็น
คอกโคและคอกสกุร ตวัละครในเร่ืองเวลาจะเดินไปไหนก็ต้องถือกระบองปอ้งกนัสนุขัที่ต่างมาล้อม
หน้าล้อมหลงั ดงับทกลอนที่ว่า 
 

   “มาเอยมาถงึ เมืองหน่ึงสร้างใหมด่ใูหญ่กว้าง 

ปราสาทเสาเล้าหมอูยู่กลาง มีคอกโคอยูข้่างก าแพงวงั 

หมู่หมาแห่ห้อมล้อมหน้าหลงั แกว่งตระบองป้องปัดอยูเ่ก้กงั 

พระทรงศกัดิ์หยกัยัง้คอยราญรอน”5 

 

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 142. 
 2 George Windsor Earl.  (1837).  The Eastern Seas or Voyages and Adventures in the Indian 
Archipelago in 1832-33-34.  p. 163.  อ้างใน นิจ หิญชีระนนัทน์; และคนอื่นๆ.  (2525).  เล่มเดิม. หน้า 8. 
 3 แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley, 2347-2416) มิชชันนารีและนายแพทย์ชาวสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้า
มาสยามเมื่อ พ.ศ.2378 จนถึงวาระสดุท้ายของชีวิตบนแผ่นดินสยาม มีบทบาทด้านส าคญัในการบุกเบิกงานสิ่งพิมพ์และการ
สาธารณสขุ ของสยาม โปรดดู นันทา วรเนติวงศ์; และคนอื่นๆ.  (2551).  นานาสาระประวติัศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ.  
หน้า 210-215. 
 4 นิจ หิญชีระนนัทน์; และคนอื่น ๆ.  (2525).  เล่มเดิม.  หน้า 10-11. 
 5 พระมหามนตรี.  (2553).  บทละครเร่ืองระเด่นลนัได.  หน้า 1-3. 
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จากบนัทึกในยุคดังกล่าวหรือวรรณกรรมร่วมสมัย ท าให้ได้กลิ่นของความสกปรก ไร้
ระเบียบของกรุงเทพฯ ยงัคงเป็นอยู่ต่อมาเป็นความปกติของเมือง ดังเห็นได้จากการประกาศของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เร่ือง “ประกาศทรงตกัเตือนไม่ให้ทิง้ศพสตัว์ลงในน า้แลให้
ทอดเตาไฟอย่าให้เป็นเชือ้เพลิง แลให้คิดท าลิ่มสลกัรักษาเรือน” เมื่อ พ.ศ. 2399 โดยเนือ้หาของ
ประกาศฉบับนีแ้สดงให้เห็นว่าข้าราชการและราษฎรทัง้ปวงในกรุงเทพฯ นิยมทิง้ซากศพสตัว์ลง
แม่น า้ล าคลองท าให้มีซากศพสตัว์ลอยอยู่ในน า้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมี
ประกาศตกัเตือนว่า 
 

  “แต่นีต้่อไป ห้ามมใิห้ใครผู้ใดผู้หนึ่งทิง้สนุกัข์ตาย แมวตาย แลซากศพสตัว์ต่าง ๆ ลง

ในแม่น า้แลคลองใหญ่น้อยทัง้ปวงเป็นอนัขาด...ถึงคนนอกประเทศคือ ฝร่ัง องักฤษ จีน 

แขก ทัง้ปวงซึง่เข้ามาค้าขายในกรุงเทพฯ ก็ตเิตียนดงันัน้อยู่โดยมาก”1 

 

2.3.2 การจัดการความสกปรกและกลิ่นเหม็นในกรุงเทพฯ 
เนื่องจากพืน้ที่และประชากรโดยรวมของกรุงเทพฯในช่วงทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 

2400 จะยังไม่หนาแน่นเท่าไรนัก ประกอบกับการใช้สอยพืน้ที่ในเมืองยังอิงกับคติไตรภูมิ ดังนัน้
พืน้ท่ีบริเวณพระบรมมหาราชวงัและวดัส าคญัซึ่งเป็นพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจึงได้รับการดแูลให้สะอาดและ
มีการใช้เคร่ืองหอมแบบจารีตทัง้น า้อบ น า้หอมกลิ่นดอกไม้ ธูป ดอกไม้พานพุ่ม พวงมาลยั ฯลฯใน
พืน้ที่ รวมทัง้พยายามลดความสกปรกและกลิ่นเหม็นที่จ าเป็นต้องเกิดขึน้เช่นกรณีการจดัการพระ
บรมศพของพระมหากษัตริย์และพระศพของเจ้านายดงัที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้ว 

การจดัการความสกปรกและกลิ่นเหม็นภายในกรุงเทพฯ ที่อิงกบัคติไตรภูมิยงัเห็นได้
การจดัการความอปัมงคลที่เกิดจากศพหรือกลิ่นจากซากศพ โดยก าหนดให้ไปจดัการนอกก าแพง
เมือง เพราะสิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงคือ การรักษาความเป็นมงคล ความศักด์ิสิทธ์ิของเมือง และ
ป้องกันไม่ให้สิ่งที่ เป็นอัปมงคลเช่น ซากศพ วิญญาณร้ายเข้ามาในเมืองได้  ดังนัน้จึงมีการ
ก าหนดให้น าศพของสามญัชนออกจากเมืองไปทางประตผูีตรงข้างวดัสระเกศ โดยเหตทุี่ให้เอาศพ
คนตายออกจากเมืองทางประตดู้านนี ้เนื่องจากประตดู้านนีอ้ยู่ทิศตรงกบัด้านหน้าของพระอโุบสถ
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม อนัเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ดงันัน้วิญญาณร้ายหรือสิ่งอปัมงคล

 

 1 เสถียร ลายลกัษณ์. ผู้รวบรวม.  (2478).  ประชมุกฎหมายประจ าศก เล่ม 5 จ.ศ.1213-1214-1215-1216-1217-
1218-1219 และ รวมกฎกระทรวงยติุธรรมเก่าใหม่.  หน้า 243. 
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ที่ออกจากเมืองไปแล้วจึงไม่สามารถกลับเข้ามาในเมืองได้ เนื่องจากพระแก้วมรกตคอยปกป้อง
เมืองไว้1  

ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคิดขึน้ เช่น การเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดรุนแรงใน 
พ.ศ. 2363 มีผู้คนในกรุงเทพฯ ล้มตายมากมายจนศพน ามาไว้ที่ป่าช้าในวดัสระเกศ วดับางล าพ ู
วัดปทุมคงคา และวัดอ่ืน ๆ ก่ายกันเหมือนกองฟืน รวมทัง้มีศพที่ถูกทิง้ในแม่น า้ล าคลองให้ลอย
เกลื่อน แสดงให้เห็นว่าระบบการดแูลสาธารณูปโภคที่ยงัอาศยัธรรมชาติเป็นหลกั ท าให้ไม่สามารถ
ต้านทานการระบาดและความรุนแรงของโรคได้ ในครัง้นัน้ผู้น าได้จดัให้มีพระราชพิธีตามแบบจารีต
คือ พระราชพิธีอาพาธพินาศ โดยมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครทัง้คืน แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกต
และพระบรมธาตุร่วมในขบวนแห่ มีพระภิกษุระดับพระราชาคณะโปรยทรายและน า้พุทธมนต์ทัง้
ทางบกและทางเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักษาอโุบสถศีล พร้อมกบัการสร้างกุศลอ่ืน 
ๆ อีก เช่น ปล่อยสตัว์ปล่อยปลา อีกทัง้ยังประกาศห้ามไม่ให้ราษฎรฆ่าสตัว์ 2 อนัเป็นการตัง้รับภัย
คกุคามจากอหิวาตกโรคด้วยวิธีการแบบจารีตคือ มุ่งหวงัอ านาจจากสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ  

 

 

ภาพประกอบ 5 ทิศทางจากหน้าพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม                                               
ด้านทิศตะวนัออกไปออกประตผูี            

ที่มา : ปรับปรุงจาก สจุิตต์ วงษ์เทศ.  (2555).  กรุงเทพฯ มาจากไหน. หน้า 136. 

 

 1 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์.  (2546, ธันวาคม).  ประตผูีและหน้าที่ของพระแก้วมรกต.  วารสารศิลปวฒันธรรม. 25(2): 
150; และ สจุิตต์ วงษ์เทศ.  (2555). กรุงเทพฯ มาจากไหน. หน้า 133-134. 

2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 153. 
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ทัง้นีด้้วยด้วยลกัษณะทางกายภาพของกรุงเทพฯ ที่มีคคูลองจ านวนมากและจ านวน
ประชากรยังไม่หนาแน่นมากนัก หากไม่มีเหตุการณ์อย่างเช่น การระบาดของอหิวาตกโรค 
กรุงเทพฯ สภาพความสกปรกและกลิ่นจึงสามารถขจดัออกไปได้ด้วยกลไกของการขึน้ลงของน า้ใน
คคูลองและแม่น า้ จนเมื่อความสามารถของคคูลองในเมืองไม่สามารถรองรับความสกปรกของสิ่ง
โสโครกได้จึงเป็นปัญหาส าคญัในช่วงเวลาต่อมา 
 

 

ภาพประกอบ 6 ภาพล าคลองในกรุงเทพฯ แสดงขณะน า้ลดตามกลไกของธรรมชาติ   

ที่มา : ศักด์ิชัย บุญมา; และคนอ่ืนๆ บรรณาธิการ. (2558).  จดหมายเหตุเล่าเร่ือง 
สะพานเมืองบางกอก เล่ม 1.  หน้า 109. 

น่าสนใจว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2394-2411) ได้มี
การออกประกาศของพระมหากษัตริย์หลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการจัดการความสะอาด เช่น 
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“ประกาศห้ามไม่ให้ท าศพหน้าวัดหลวงหรือริมทางเสด็จ”1 และ“ประกาศทรงตักเตือนไม่ให้ทิง้ศพ
สตัว์ลงในน า้แลให้ทอดเตาไฟอย่าให้เป็นเชือ้เพลิงแลให้คิดท าลิ่มสลักรักษาเรือน”2 โดยประกาศ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นการประกาศค าสัง่หรือข้อตกัเตือนที่มีลกัษณะของ
การควบคมุทางสงัคมให้ราษฎรปฏิบติัตามค าสัง่หรือค าตกัเตือนของผู้น า เนื่องจากผู้น ารัฐเป็นผู้ที่
จัดการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองไปในทิศทางที่เหมาะสม เช่น ควบคุมให้ “ความ
สกปรก” หายไปและ “ความสะอาด” เข้ามาแทนที่3 

การควบคุมทางสังคมเพื่ อให้บ้านเมืองสะอาดนี ม้ีสาเหตุหนึ่ งมาจากการที่
พระมหากษัตริย์สยามทรงรู้สึกอับอายเสียเกียรติเมื่อชาวต่างชาติเห็นบ้านเมืองสยามมีสภาพ
สกปรกน่ารังเกียจ ดังเห็นได้จาก “ประกาศทรงตกัเตือนไม่ให้ทิง้ทิง้ศพสตัว์ลงในน า้แลให้ทอดเตา
ไฟอย่าให้เป็นเชือ้เพลิงแลให้คิดท าลิ่มสลกัรักษาเรือน” ที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าประกาศฉบบันี ้
ระบุว่าการทิง้ศพสัตว์ลงน า้เป็นที่น่ารังเกียจแก่คนนอกประเทศ ทัง้ ฝร่ัง อังกฤษ จีน แขก ดังนัน้
พระมหากษัตริย์สยามจึงทรงตกัเตือนราษฎรสยามว่า 

  
“ท่านทัง้ปวงชาวกรุงฯกับคนนอกกรุงฯ นอกประเทศ ก็เป็นมนุษย์ด้วยกนั ควรมีกรุณาแก่

กนั ขอเสีย อย่าทิง้ซากศพสตัว์ต่าง ๆ ลงในน า้ ท าให้น า้เป็นที่รังเกียจแก่มนษุย์เหมือนกัน

เลย แต่นีไ้ปถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบรมราโชวาทเตือนสติมาดงันี ้แล้วยงัขืนท ามกัง่ายอยู่ดงัเก่า 

ก็ให้นายอ าเภอสืบชาวบ้านท่ีใกล้เคียงเปนพยาน ช าระเอาตวัผู้ไม่เอือ้เฟือ้มกังา่ย ท าน า้ให้

เปนโสโครกนัน้มาตระเวนประกาศห้ามผู้อื่นต่อไป”4 

 

นอกจากความสกปรกน่ารังเกียจที่เห็นได้ด้วยตาแล้ว ประกาศของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยงัชีใ้ห้เห็นว่า กลิ่นเหม็นเป็นสิ่งน่ารังเกียจที่ต้องควบคุมเช่นเดียวกัน ดงัที่ 
“ประกาศเร่ืองเอาศพไว้ค้างคืน” ได้กลา่วว่า 

 

 

 1 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2547).  ประชมุประกาศรัชกาลที ่4  = Collected Proclamations of King Mongkul. 
หน้า 55. 

2 เสถียร ลายลกัษณ์. ผู้รวบรวม.  (2478).  ประชมุกฎหมายประจ าศก เล่ม 5 จ.ศ 1213-1214-1215-1216-
1217-1218-1219 และรวมกฎกระทรวงยตุติธรรมเก่าใหม่.  หน้า 242. 

3 อรรถจกัร สตัยานรัุกษ์.  (2548).  “ประชมุประกาศรัชกาลที ่4 กบัความเปล่ียนแปลงของสงัคมสยาม”.  ใน  
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กณัฐิกา ศรีอดุม (บรรณาธิการ).  พระเจ้ากรุงสยามกบัเซอร์จอห์น เบาว์ริง.  หน้า 369-371. 
 4 เสถียร ลายลกัษณ์. ผู้รวบรวม.  (2478).  เล่มเดิม.  หน้า 243-244. 
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  “ธรรมเนียมในสยามมกีารไว้ศพค้างวนัค้างคืนจนมีกล่ินเหม็น เป็นปฏิกูลร้ายกาจนกั

แล้วชกัศพแห่ไปท าบญุให้ทาน เปิดศพออกช าระแล้วจึงถมร่างศพฝังไว้คืน 1 หรือ 2 คืน 3 

คืน แล้วจงึขดุขึน้ท าบญุอีก แล้วจึงเผาก็มตีามป่าช้า พระอารามนัน้ทกุแห่งไป ก็ศพท่ีตาย

ใหม่ๆ ในวนันัน้ก็ดี หรือศพที่ล่วงวนัค้างคืนมาแล้วมีกล่ินร้ายแรงนกัก็ดี ในทางที่เสดจ็พระ

ราชด าเนินโดยทางสถลมารคชลมารค ณ วนัใดเวลาใด ไม่ควรจะให้ประจวบมีเวลานัน้”1 

 

ในประกาศฉบบันีไ้ม่ได้ระบุเหตผุลโดยตรงที่แสดงว่า ทศันะของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อกลิ่นเหม็นนี ้มีที่มาจากความรู้สึกอับอายเสื่อมเสียเกียรติต่อชาวตะวันตก
หรือทศันะนีม้ีที่มาจากการรับวฒันธรรมตะวนัตก หากแต่ผู้วิจยัเห็นว่า ทศันะของพระมหากษัตริย์
สยามที่มองว่า กลิ่นเหม็นจากซากศพเป็นที่น่ารังเกียจนีม้ีแง่มุมที่เก่ียวข้องกบัวฒันธรรมตะวนัตก
อยู่ด้วย งานศึกษาของ ภทัรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์ ที่ศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์อารมณ์ความรู้สึก
สยดสยอง (horror) ของคนในสังคมสยามช่ วงพ .ศ . 2364-2453 ได้ชี ใ้ ห้ เห็ นว่ าในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีชาวตะวนัตกเสนอทศันะว่า ความสกปรก ไร้ระเบียบและ
มีสิ่งเน่าเหม็น เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความล้าหลัง ไม่ศิวิไลซ์ของสยาม อีกทัง้ความสกปรก ไร้
ระเบียบและมีสิ่งเน่าเหม็น ยังท าให้เกิด “ความสยดสยอง” อีกอย่างหนึ่งหนึ่งคือ การแพร่ระบาด
ของโรคร้ายท่ีท าให้ชาวสยามเจ็บป่วยล้มตายเป็นจ านวนมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ 
หวั จึงทรงตอบสนองต่อข้อติติงว่ากล่าวของชาวตะวนัตกด้วยการประกาศให้ราษฎรสยามเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ท าให้บ้านเมืองสกปรก มีสิ่งที่น่ารังเกียจให้เห็นชดัเจน2 

ประกอบกับข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ยุโรปที่ว่า ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ของยุโรป ซึ่งตรงกับช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
ของสยามนัน้ ในยุโรปได้เกิดการระบาดของโรคกาฬโรค ท าให้ชาวยุโรปเปลี่ยนพฤติกรรมการท า
ความสะอาดร่างกายจากที่นิยมอาบน า้ที่โรงอาบน า้สาธารณะมาเป็นการเช็ดตวัด้วยผ้าขาวสะอาด 
หมั่นก าจดัเหา และเปลี่ยนเสือ้ผ้าบ่อยๆ แทนการไปอาบน า้ในโรงอาบน า้สาธารณะ ซึ่งจะน ามาสู่
การติดโรคระบาด ขณะเดียวกนัก็มีการใช้น า้หอมและเคร่ืองประทินผิวเพื่อดบักลิ่นตวั แต่เมื่อเข้าสู่
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งตรงกบักลางพทุธศตวรรษที่ 23 ถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 24 ยโุรปพ้นจากยุค

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

หน้า 581. เน้นโดยผู้วิจยั 
2 ภัทรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์.  (2562).  รัฐและสงัคมสยามกบัการจดัการความรู้สึก: ระบอบความสยดสยอง พ.ศ.

2394-2453.  หน้า 62-91. 
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กาฬโรคระบาดแล้ว และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มขึน้มากแล้ว วฒันธรรมการอาบน า้
ท าความสะอาดร่างกายจึงกลบัมาเป็นที่นิยมในหมู่ชนชัน้สงูอีกครัง้ พวกผู้มีเงินก็เร่ิมเรียกร้องสิทธิ
การมีอากาศบริสทุธ์ิ ถนนท่ีสะอาดไม่มีน า้เน่าน า้เสียขังบนถนน ขณะเดียวกนัยุโรปก็มีการพฒันา
ระบบระบายและบ าบดัน า้เสียที่มีประสิทธิภาพ โดยฝร่ังเศสเป็นชาติที่เร่ิมท าก่อน จากนัน้ชาติอ่ืน 
ๆ ในยุโรปจึงได้พัฒนาระบบระบายและบ าบัดน า้เสียเช่นเดียวกัน โดยการปรับปรุงพืน้ที่เมืองให้
สะอาด เป็นระเบียบและไม่มีกลิ่นเหม็นนีจ้ะได้รับการพฒันาต่อมา1 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุโรปนีเ้องจึงเป็นที่มาของทัศนะแบบตะวนัตก ที่
มองว่าบ้านเมืองซึ่งศิวิไลซ์ต้องมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่มีสิ่งโสโครกส่งกลิ่น
เหม็น ดังที่ชาวตะวันตกได้ติติงเมืองกรุงเทพฯ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ตอบสนองด้วยการประกาศให้ราษฎรสยามเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท าให้บ้านเมืองสกปรก ดังที่ได้
กลา่วข้างต้นแล้ว 

สรุป 
ในช่วงพุทธทศวรรษ 2320 ถึงพุทธศตวรรษ 2380 สังคมกรุงเทพฯ เป็นสังคม

เมืองแบบรัฐจารีต โดยการจดัการพืน้ที่ภายในเมืองกรุงเทพฯ อิงอยู่กบัคติไตรภมูิ ดงัเห็นได้จากการ
จดัวางผงัเมืองที่จ าลองจกัรวาลตามคติไตรภูมิ โดยการจดัการพืน้ที่ในกรุงเทพฯ ตามคติไตรภมูินัน้
ให้ความส าคัญกับพระราชวงัซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และชนชัน้สูง รวมทัง้วดัส าคัญ
ซึง่เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปหรือสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ด้วยพืน้ท่ีสว่นนีเ้ป็นพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ อยู่
ในช่วงชัน้ที่สูงกว่าพืน้ที่ส่วนอ่ืนๆ ของเมือง ดังนัน้พืน้ที่ส่วนนีจ้ึงถูกจัดให้มีความสะอาดและมีการ
บูชาด้วยดอกไม้และของหอม ขณะที่พืน้ที่ส่วนอ่ืนของเมืองกรุงเทพฯ ถูกจัดการในลกัษณะที่ต่าง
ออกไป บ้างถูกปล่อยให้เป็นที่รกร้าง บ้างมีความสกปรกและกลิ่นเน่า  เนื่องจากตามคติไตรภูมินัน้ 
กลิ่นเหม็นและความสกปรก เป็นสิ่งธรรมดาของโลก 

เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2390 ต่อเนื่องมาจนถึงทศวรรษ 2400 ชนชัน้น าสยามได้เรียน
ความรู้และวัฒนธรรมแบบตะวนัตก เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะในการมองโลกโดยตัง้ค าถามต่อ
ความน่าเชื่อถือของคติไตรภูมิและเร่ิมการปฏิรูปบ้านเมืองให้ศิวิไลซ์แบบเดียวกบัชาติตะวนัตก ท า
ให้อิทธิพลของคติความเชื่อไตรภูมิที่มีต่อการใช้พืน้ที่ในกรุงเทพฯได้เจือจางลง พืน้ที่ส่วนหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนไปในทิศทางของเมืองสมยัใหม่ที่มีสิ่งก่อสร้างและถนนแบบตะวนัตก 

ความเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งที่ เกิดขึน้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวคือ พระมหากษัตริย์สยามทรงให้ความสนใจกับการควบคุมดูแลให้บ้านเมืองมีความ

 
1 โชติรส โกวิทวฒันพงศ์.  (2556).  ยโุรปในมมุมองวฒันธรรมและประวติัศาสตร์.  หน้า 67-108. 
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สะอาด เป็นระเบียบ และควบคุมเร่ืองกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวตะวันตกที่เข้ามาในสยามได้
วิจารณ์ไว้ว่าเมืองกรุงเทพฯสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งสกปรกส่งกลิ่นเหม็น ดังนัน้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีประกาศเพื่อควบคุมราษฎรสยามให้ เปลี่ยน
พฤติกรรมที่ท าให้บ้านเมืองสกปรก ไม่ เป็นระเบียบ  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี เ้ป็นการ
วางรากฐานของการแสดงถึงความศิวิไลซ์ของบ้านเมืองตามแบบอย่างบ้านเมืองในตะวันตก และ
การเปลี่ยนแปลงฆานทศัน์ (Smell Scape) ของคนในสงัคมสยามในทศวรรษ 2410 หรือในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ดงัจะได้กลา่วถึงในบทต่อไป 
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บทท่ี 3 
กลิ่นของกรุงเทพฯ ความสกปรก และความไร้ระเบียบ 

ของเมือง ทศวรรษ 2410 - 2430  

ในบทนีต้้องการจะชีใ้ห้เห็นว่า กลิ่นที่ดีนัน้หมายถึงพืน้ฐานของความไม่มีโรคหรือสขุภาพ 
ที่ดีตามความคิดของโลกตะวันตก ซึ่งพัฒนาเป็นการจัดการพืน้ที่ให้สะอาดและเรียบร้อยจึงจะ
ห่างไกลจากโรคระบาด ในขณะที่พืน้ที่ของกรุงเทพฯ เมื่อชาติตะวนัตกได้เข้ามาตัง้ถิ่นฐานมากขึน้
ตัง้แต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา พืน้ที่เมืองขยายตัวรองรับการเกิดชุมชนชาวตะวนัตก
เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่องทัง้การสร้างเมืองให้สะอาด สวยงามตามคติชาติตะวนัตกทัง้การสร้าง
ถนน สะพาน เพื่อเปลี่ยนเป็นเมืองบกตามความเคยชินของชาวตะวันตก การขยายตัวของเมือง
จากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึน้ ได้ก่อให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นหรือฆานทัศน์ที่ไม่ดีอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัง้กิจกรรมจากโรงสี โรงไฟฟ้า ถนนที่เพิ่มขึน้พร้อมซอกเล็กซอยน้อยที่มาพร้อม
ความโสโครกของเมืองกรุงเทพฯ ท าให้ในช่วงก่อนทศวรรษ 2440 จึงเป็นช่วงเวลาที่การขยายตัว
ของเมืองที่มาพร้อมกับปัญหาของกลิ่นและความสกปรก ที่จ าเป็นต้องเอาใจใส่มากยิ่งขึน้เพื่อ
ตอบสนองความเป็นเมืองที่ศิวิไลซ์ นอกเหนือจากเดิมที่จะจัดการเฉพาะพืน้ที่พระราชวังที่เป็น
ศนูย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิเท่านัน้ 

3.1 คติเร่ืองกลิ่นกับการเกิดโรคจากแนวความคิดแบบตะวันตกสู่สยาม  
ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 25 

ความเชื่อที่เป็นความคิดที่ตกทอดมาตัง้แต่ยุคฮิปโปเครตีส (Hippocrates)1 กลิ่นเป็น
สิ่งที่ทรงพลงัที่เป็นสมมติุฐานของการเกิดโรค และเป็นรากฐานของแนวคิดชาวยุโรปในเวลาต่อมา
ว่า กลิ่นมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคระบาด รวมทัง้การมีบันทึกภาษาละตินตัง้แต่ในพุทธ
ศตวรรษที่  18 ถึงเร่ืองราวของการเดินทางของกลาสีและพ่อค้า ที่ เดินทางมาพร้อมกับสิ่งที่
ก่อให้เกิดโรคจากกลิ่น จึงท าให้เกิดความเชื่อที่ว่ากลิ่นเป็นพาหะของโรคและความตาย การปอ้งกนั
โรคระบาดรุนแรงคือต้องอยู่ในบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ เช่นในพืน้ท่ีนอกเมืองท่ีมีอากาศดี และ
กลิ่นของสมนุไพรหรือดอกไม้ก็มีความเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคได้2  

 

 1 ฮิปโปเครติส (Hippocrates) นกัปราชญ์ชาวกรีก เกิดก่อนพทุธศตวรรษที่ 1 หรือก่อนคริสต์ศกัราชราว 460 ปี 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดวิชาแพทย์สมยัใหม่และปฏิเสธว่า ความเจ็บป่วยเกิดจากจากการดลบนัดาลของเทพเจ้า แต่
ได้อธิบายว่าโรคภยัเกิดจากหลายสาเหต ุเช่น ความบกพร่องทางร่างกาย อาหาร อากาศ และสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ จึงต้อง
วินิจฉยัสาเหตกุ่อนท าการรักษา และโดยเฉพาะว่าผู้ ป่วยควรจะอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสทุธ์ิ 
 2 Tullett William.  (2019).  Smell in Eighteenth Century England : A Social Sense.  หน้า 1-2. 
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ดงัพืน้ฐานจากทฤษฎีอายพิศม์ (Miasma theory) ซึ่งมีก่อนพทุธศตวรรษที่  24 ที่โลก
ตะวันตกให้ความสนใจและต่อสู้กับปัญหากลิ่นเหม็น ความสกปรก เพราะเชื่อว่าสาเหตุของการ
เกิดโรคมาจากสภาพแวดล้อมทางการภาพ เช่น อากาศ ลม และการถ่ายเทของเน่าเสียโสโครก 
ฯลฯ จนกระทั่งมีการจัดวางผังเมืองใหม่ เช่น มีการย้ายสุสานของเมืองในสหรัฐอเมริกา เพิ่ม
สวนสาธารณะ เพื่อความสะอาดและอากาศที่บริสทุธ์ของเมือง แม้ว่าทฤษฎีนีจ้ะถูกล้มล้างไปมาก
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 หรือเข้าสูพ่ทุธศตวรรษท่ี 251  

ปัญหาความสกปรกและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึน้ในยุโรปได้เผชิญมาแล้ว ดงัที่มีบทกวีได้
พรรณนาถึงสภาพของคูคลองอันสกปรกเน่าเหม็นในอังกฤษเมื่อพุทธศตวรรษที่ 23 เป็นถ้อย
ท านองว่า ซากสุนัขลอยล่องและขึน้อืด เผยกลิ่นและซากไปทั่ว ซึ่งเป็นตัวอย่างของสภาพเมืองที่
เต็มความสกปรกและกลิ่นเหม็น ถนนและท่อระบายน า้กลายเป็นที่ทิง้สิ่งปฏิกูลทุกประเภท รวมถึง
ซากสตัว์ทัง้สุนัขและแมว ดังนัน้จึงไม่น่าแปลกใจที่สายน า้ของเมืองในยุโรปหลายแห่งจะมีขนาด
เล็กกว่าท่อระบายน า้2  เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ อาทิ ปารีส ก็เต็มไปด้วยกลิ่นไม่พงึประสงค์จากขยะทัว่
ทัง้เมือง หากได้เดินทางไปจนได้กลิ่นเหม็นก็จะท าให้ทราบได้ว่าเข้าใกล้เมืองและพร้อมจะแลเห็น
อนสุาวรีย์ต่างๆ ในเมืองแล้ว3 

ความเจริญจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปช่วงพุทธศตวรรษใกล้กันนี  ้ได้สร้าง
ของเสียและควนัพิษจากอตุสาหกรรม ดงัการบรรยายถึงสภาพของกลิ่นที่ร้ายแรงนีว้่ากลิ่นที่เหม็น
ก าลงัท าให้เราอาเจียนออกมา ควนัหนาทบึสีด าซึ่งปกคลมุถนนท าให้เราหายใจไม่ออก4 ด้วยความ
กลวัของชาวเมืองโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาด ซึ่งกงัวลว่าจะติดเชือ้โรคระบาดจากภาวะ
อากาศท่ีไม่บริสุทธ์ิดังแนวคิดของทฤษฎีอายพิศม์ท่ีมีมาอย่างยาวนานในโลกตะวันตก ท าให้มี
ความพยายามที่จะสร้างความสะอาดให้เกิดขึน้ทุกหนแห่งจนสะอาดเรียบร้อย ในพุทธศตวรรษที่  
255 กลิ่นเหม็นที่ปกคลุมเมืองในยุโรปในศตวรรษนี ้เป็นฆานทัศน์ที่ไม่ดี มีความเหม็น สกปรก ที่
ชาวยโุรปต้องเผชิญและเกิดการจดัการต่อสู้กบัปัญหาของมลภาวะดงักลา่วในเวลาต่อมา 

 

 1 ทวีศกัด์ิ เผือกสม.  (2561).  เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม ประวติัศาสตร์การแพทย์สมยัใหม่ในสงัคมไทย. 
หน้า 61-62. 
 2 Walter Thornbury.  (1873).  Old and new London : a narrative of its history, its people, and its 
places. p.422. 
 3 Classen Constance; Howes David; &  Synnott Anthony.  (1994).  Aroma : The Cultural History  
of Smell.  p.55. 
 4 Ibid. p.56. 
 5 Ibid. p.57. 
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ดังการเรียกร้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความสกปรกให้กับสังคม ผ่านเร่ืองราว
การเน่าเหม็นในแม่น า้เทมส์ของนครลอนดอนเมื่อ พ.ศ.2398 ผ่านสื่อด้วยภาพล้อเลียนและ
บทความที่แสดง ออกให้ตระหนักถึงการแก้ไขไม่ให้เป็นที่แพร่ระบาดของเชือ้โรค ในภาพสื่อถึง ไม
เคิล ฟาราเดย์1 ยืนปิดจมูกในเรือกลางแม่น า้และท าการยื่นจดหมายให้แก่เทพเจ้าหรือเจ้าพ่อแห่ง
แม่น า้เทมส์ ที่ขณะนีม้าปรากฏในลกัษณะดูเลอะเปรอะเปือ้นในมือยังถือคทาด้ามยาวที่สกปรก 
ขณะเดียวกันภาพของแม่น า้เทมส์ก็สามารถแลเห็นซากสตัว์ต่างๆ ลอยอืดอยู่ในน า้และแม่น า้ก็ดู
สกปรกมาก ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองที่ทึมไปด้วยหมอกควนั ทัง้นีเ้พื่อสื่อให้ผู้ รับผิดชอบเมือง 
อย่าดือ้ดึงในการเร่งท าสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เร่งหาวิธีในการก าจัดของโสโครกและต้อง
ลงทุนในด้านการสาธารณสุขให้มากพอ ผลของความมุ่งมั่นในการดูแลสภาพ แวดล้อมท าให้กรุง
ลอนดอนต่อมานัน้เป็นเมืองที่ปราศจากเชือ้อหิวาตกโรคก่อนประเทศอ่ืนในยโุรป2 

  

 

 1 ไมเคิล ฟาราเดย์ นกัประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก ชาวองักฤษ มีถิ่นก าเนิดในชมุชนแออดัแห่งมหานคร
ลอนดอน ในพทุธศตวรรษที่ 24 เป็นผู้หลงใหลในการศกึษาด้านวิทยาศาตร์และความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติ ดเูพิ่ม โกลด์สมิท 
ไมก์; และคนอื่น ๆ.  (2557).  กาลิเลโอกบัเพื่อนนกัวิทย์บนัลือโลก = Darwin and Other Seriously Super Scientists.  หน้า 
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 ภาพล้อเลียนแม่น า้เทมส์ที่เน่าเหม็นของนครลอนดอน           

ที่มา :  Faraday giving his card to father Thames. (1855, 21 July). Punch, or 
the London Charivari.  p. 27. 

 
พืน้ฐานของชาวตะวันตกที่เข้าใจในความสะอาดของทัง้สถานที่ และลงมือในการ

สร้างระบบการจัดการความสะอาดขจัดกลิ่นเหม็น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่สะอาด ปราศจาก
โรคภัย ดังในบันทึกของ ฟลอเรนต์ ไนติงเกล (Florence Nightingale)1 ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการสร้างโรงพยาบาลที่สะอาด มีการถ่ายเทอากาศที่ดีจะช่วยไม่ให้โรคแพร่ระบาดได้ และไม่

 

 1 ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) ชาวองักฤษ เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี เมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ.
2363 ขณะที่บิดามารดาเดินทางไปพกัผ่อนที่เมืองนี ้จากเด็กสาวในตระกูลที่มีฐานะดีที่ปรารถนาจะเป็นพยาบาลและได้ท า
ความฝันของตนได้ส าเร็จอย่างดีเยี่ยมจนโลกจารึกความทรงจ าของเธอว่า เป็น สภุาพสตรีแห่งดวงประทีป (Lady of the 
Lamp) 
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ควรแต่เพียงการป้องกนัจากเชือ้โรคแต่สภาพแวดล้อมต้องไม่มีกลิ่นเหม็น จึงจะเป็นบรรยากาศที่ดี
ในการรักษาทัง้เป็นประโยชน์ต่อคนไข้และทกุคนที่อยู่ในบริเวณนัน้ด้วย1 

แนวความคิดในการดแูลสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีจากตะวนัตก ได้คืบคลานเข้า
มาในสังคมสยามตัง้แต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ผ่านนายแพทย์จากตะวันตก ผู้มีนามว่า หมอ
แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ผู้ เสนอแนะเร่ืองความสะอาดไม่ให้เกิดความโสโครก 
เพราะจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภยัต่างๆ จากเร่ืองราวที่แสดงไว้ในหนงัสือพิมพ์บางกอกรีคอร์ดอร์ว่า  
 

               “ที่ประเทศยูโรบแลอเมริกาทุกวนันี ้ก็รู้เปนแน่ว่าโรคลงรากอาไศรยโสโครกมาก ถ้า

บ้านเรือนไหนๆ ไม่สะอาดโดยมาก โรคนัน้ก็ก าเริบนกั ถ้าบ้านเมืองไหนสอาด โรคนัน้ก็จบัได้น้อย

ตวัคน เราจึ่งปราฐนาจะให้ท่านเสนาบดีในกรุงเทพฯ จดัแจงดทูัว่ไปในบ้านในเมืองว่า ท่ีไหนเกิด

โสโครกมาก ควรท ายงัไรจะล้างโสโครกออกให้ได้ทุกวันๆ เราเหนหลายแห่ง ที่น า้ขึน้ไม่ถ้วมถึง

โสโครกยงัค้างอยู่ โสโครกก็กล้าขึน้ทกุวนัๆ ถ้ามีโรคมาถึงแล้วที่นัน้ก็เปนที่บ ารุงโรคลงรางแท้. 

            ...บดันีข้้าพเจ้าปราฐนาจะชกัชวนให้คอเวอเมนต์ มีหมายประกาศถึงทกุบ้านทกุเรือน ให้

เจ้าบ้านทัง้ปวงช าระในบ้าน ในที่นอน ใต้ถุนทกุแห่งให้ดี ให้รักษาไว้ อย่าให้บงัเกิดโสโครกอีกได้ 

ถ้าแม้ไม่ฟังให้ปรับไหมตามที่สมควร สินไหมนัน้ให้เข้าในท้องพระคลัง นีแลเป็นการที่คอเวอ

เมนต์กรุงเทพฯ ควรจะเอาเปนธุระโดยเรว จะเปนคณุเปนประโยชน์แก่กรุงเทพฯ มาก ท่ีประเทศยู

โรบแลอเมริกามีกดหมายให้คนทัง้ปวงท าเย่าเรือนบ้านให้สะอาด ถ้าไม่ฟังก็เปนโทษตามกด

หมาย กดหมายเช่นนัน้ก็ควร เพราะว่ากรุงใหญ่มีคนประชมุมาก อยู่แน่นกัน จ าเปนเกิดโสโครก 

ถ้าไม่ได้ไขออกแล้วเปนไข้นกั”2 

 

ด้วยแนวความคิดดังกล่าว หมอบรัดเลย์ทัง้ยังได้เขียนชมเชยบ้านเรือนของท่านผู้ที่
ดแูลบ้านเรือนให้สะอาดไม่เปนที่รกรุงรังเพราะเหตุจะเป็นทางมาแห่งโรคภัยและสะอาดเรียบร้อย
ตามคติแบบยโุรปหรือชาติตะวนัตกด้วยในหนงัสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ด้วยว่า 

 

  “ข้าพเจ้าเที่ยวไปมาตามล าน า้, ดตูึกพระภาษีสมบตับรีบูรณ, เปนที่จ าเริญตาชนทัง้

ปวงที่ขึน้ล่องตามล าแม่น า้, เหตุดังนีแ้ละตึกนัน้จะมีประโยชน์สองฝ่ายคือประโยชน์แก่
 

 1 Nightingale Florence ; และ McDonald Lynn.  (2012).  Florence Nightingale and Hospital Reform : 
Collected Works of Florence Nightingale, Volume 16.  หน้า 100. 

 2 “การจดัแจงในกรุงเทพเพ่ือจะแก้โรคลงราก”.  หนงัสือจดหมายเหตฯุ Bangkok Recorder.  เล่มที ่2 ใบที ่12. 
วนัที ่11 สิงหาคม ค.ศ.1866. หน้า 134-135. 
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ท่านเจ้าของและผู้ที่ได้เหนได้ชมด้วย, และท่านได้ถอยแพพ้นน่าตกึ, การไม่มีส่ิงที่กัน้ก าบงั

ตกึ, ดเูปนที่สะอาดตานกั, นัน้และเปนธรรมเนียมยรูบแท้ๆ”1 

   

แนวคิดของหมอบรัดเลย์นีเ้ป็นแนวคิดที่มาจากคติจากตะวนัตกเร่ืองทฤษฎีอายพิศม์ 
ซึ่งค านึงถึงการเกิดโรคผ่านตัวกลางคือกลิ่นและลมที่พัดไปจากสิ่งที่หมกัหมมเน่าเหม็น ดังเห็นได้
จากที่หมอบรัดเลย์ได้ตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์จดหมายเหตุฯ Bangkok Recorder ว่า 
“ใบไม้แลว่านยาทัง้หลาย มีใบอนัหล่นลงแล้วแลเน่าส ่าสมอยู่ เมื่อฝนตกลงแล้วแลแห้งไปหลาย
คร้ังหลายหน คร้ันมาภายหลงัฝนตกมากลงๆ พิศม์ว่านแลยาทัง้ปวงที่ส ่าสมเน่าอยู่นัน้ ก็ฟุ้งข้ึน
ระคนเจือไปด้วยลม”2 แม้ว่าจะมีการค้นพบเชือ้โรคที่เรียกว่าแบคทีเรีย (Bacteria) ของหลุยส์ ปา
สเตอร์ (Louis Pasteur) และโรเบิร์ต ค็อค (Robert Koch) ในพุทธศตวรรษที่ 25 แต่ทฤษฎีอาย
พิศม์นัน้เป็นพืน้ฐานความเชื่อว่าความเจ็บป่วยจากสภาพของสิ่งแวดล้อมซึง่ต้องมีการจดัการความ
โสโครก หรือแม้แต่การที่หมอบรัดเลย์ได้น าเสนอแนวความคิดในการจัดแจงกรุงเทพฯ เพื่อจะแก้
โรคลงรากในช่วงปลายพุทศตวรรษที่ 24 ผ่านหนงัสือพิมพ์จดหมายเหตบุางกอกรีคอร์เดอร์ ที่อ้าง
ถึงความสะอาดและกฎหมายการควบคุมสิ่งโสโครกในอังกฤษและอเมริกาจนน าไปสู่การออก
ประกาศ ไม่ให้ทิง้ซากสตัว์ในแม่น า้ ซึ่งเป็นประกาศฉบบัแรกๆ ที่มีเนือ้หาป้องกนัไม่ให้สิ่งแวดล้อม
สกปรก3  

ทวีศกัด์ิ เผือกสม ได้อธิบายเพิ่มเติมใน เชือ้โรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม ถึงชดุความรู้
ทางการแพทย์ตะวันตกที่หมอบรัดเลย์ได้น าเข้ามาเผยแพร่จนเป็นแนวคิดของชนชัน้น า “โดยจะ
เห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงอธิบายถึงสาเหตขุองการเกิดโรค ไข้
จบัไข้พิศม์ ที่ปรากฏขึน้ชกุชมุในกรุงเทพฯ ช่วงนัน้ด้วยความรู้ชุดเดียวกบับทความเร่ือง  Causes of 
Intermittent Fever ที่หมอบรัดเลย์ตีพิมพ์อยู่ใน หนังสือจดหมายเหตุ Bangkok Recorder”4 เมื่อ
การแพทย์แผนตะวันตกได้ทยอยเข้ามาตามความต้องการของราชส านัก ต่อมาจึงได้มีการสร้าง
โรงพยาบาลในทศวรรษ 2440 จึงมีการน าแนวความคิดในการสร้างให้อาคารมีการระบายอากาศที่

 

 1 “ตกึพระภาษีสมบตับรีบรูณ”.  หนงัสือจดหมายเหตฯุ Bangkok Recorder.  เล่มที่ 1. ใบที่ 24.   
วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1866.  หน้า 237. 
 2 “Causes of Intermittent Fever” หนงัสือจดหมายเหต ุBangkok Recorder. เล่มที่ 1. ใบที่ 9. มีนาคม ค.ศ.
1845.  หน้า 36.  
 3 ชาติชาย มกุสง.  (2563).  จากปีศาจสู่เชื้อโรค : ประวติัศาสตร์การแพทย์กบัโรคระบาดในสงัคมไทย.  หน้า 75. 
 4 ทวีศกัด์ิ เผือกสม.  (2561).  เล่มเดิม. หน้า 68. 
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ดีตามคติความต้องการเร่ืองกลิ่นสะอาด อากาศที่ดีและถ่ายเทสะดวกตามแบบอย่างตะวนัตกหรือ
ตามแนวทางของทฤษฎีอายพิศม์มาใช้1 

3.2 สภาพเมืองกรุงเทพฯ ก่อน ทศวรรษ 2440 
3.2.1 สังคมชาวน า้กับชุมชนนานาชาติในกรุงเทพฯ ก่อน ทศวรรษ 2440 

จากเดิมตัง้แต่ก่อนพทุธศตวรรษที่ 24 ชาวต่างชาติต่างภาษาที่อาศยัในกรุงเทพฯ เช่น 
ชุมชนจีน มอญ ญวน ลาว เขมร ที่อพยพเข้ามาหรือถูกกวาดต้อนเข้ามา ได้ตัง้ชุมชนนอกเขต
ก าแพงพระนครในบริเวณต่างๆ จนเรียกขานพืน้ที่นัน้ๆ ตามชื่อชนชาติในเวลาต่อมา 

ชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อครัง้เกิดกบฏเจ้าอนุ และได้ตัง้บ้านเรือนอยู่บริเวณถนน
บ้านหม้อ โดยในครัง้นัน้เรียกว่า บ้านลาว2 แขกตานีที่ได้เข้ามาตัง้บ้านเรือนบนถนนตานี ทัง้โดย
สมัครใจและการกวาดต้อนเทครัวตัง้แต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 243 เช่นเดียวกับที่พระยาทวายพาชาว
ทวายเข้ามาสวามิภกัด์ิในช่วงเดียวกนัจนมีพืน้ท่ีท่ีอาศยัถูกเรียกว่า ตรอกทวาย4 จึงปรากฏมีชุมชน
ริมน า้มากมายสมดังที่ชาวตะวันตกที่ได้เดินทางมายังกรุงเทพฯ ได้พรรณนาว่าเป็นดัง เวนิส
ตะวันออก ทัง้นีจ้ากบันทึกถึงได้กล่าวถึงความหนาแน่นของเรือและจ านวนคูคลองแม่น า้จ านวน
มาก และมีทึ่งในความสามารถของเด็กๆ ที่สามารถด าผุดด าว่ายอย่างคลอ่งแคล่ว ตลอดจนสภาพ
ของเรือนแพที่เป็นทัง้ที่พักอาศัยและร้านค้าด้งที่ได้พรรณนามาบ่งบอกถึงความเป็นเมืองน า้ของ
กรุงเทพฯ5  

 

 

 1 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ; และ นภนาท อนพุงศ์พฒัน์.  (2561).  ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย. หน้า 
127. 
 2 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี ม ร ว.  (2534).  องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์.  หน้า 86. 

 3 องค์ บรรจนุ.  (2553).  สยาม : หลากเผ่าหลายพนัธ์ุ.  หน้า 94. 

 4 กฤษณา สินไชย.  (2545).  แดนดินถ่ินไทย : ชื่อบ้าน นามเมือง.  หน้า 109. 

 5 Bacon George B.  (1892).  Siam : The Land of the White Elephant as It Was and is.  หน้า 80. 
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ภาพประกอบ 8 สภาพชมุชนนานาชาติในกรุงเทพฯ เลาะเลียบริมน า้     

ที่มา : กรมศิลปากร.  (2525). จดหมายเหตกุารอนรัุกษ์กรุงรัตนโกสินทร์. หน้า 38. 

เมืองกรุงเทพฯ ยังคงขยายตัวควบคู่ไปกับการขุดคลองคเูมืองชัน้นอกหรือคลองผดุง
กรุงเกษม1 ให้เป็นปราการตามแบบจารีตดั่งเดิม โดยคลองนีม้ีจุดเร่ิมต้นจากแม่น า้เจ้าพระยา
บริเวณข้างวัดเทวราชกุญชร แล้วขุดตามแนวโค้งขนานกบัคลองรอบกรุงมาออกแม่น า้เจ้าพระยา
ในพืน้ที่ด้านทิศใต้ของกรุงเทพฯ บริเวณริมวดัแก้วแจ่มฟ้า แต่การขุดคลองแม้จะมีการก่อสร้างปอ้ม
ปราการควบคู่ไปด้วย ดงัปรากฏเรียงรายไปตามล าคลองเป็นระยะ แต่ไม่ได้สร้างก าแพงเมืองเลียบ
แนวคเูมืองดังเก่า ป้อมปราการที่สร้างขึน้ใหม่แม้จะมีนามตามแบบจารีตแต่ลดทอนองค์ประกอบ

 

 1 ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เจ้าพระยา ; และ ธงชยั ลิขิตพรสวรรค์.  (2547).  พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่4 ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค) และลิลิตยอพระเกียรติ แล โครงพระนามพระเจ้าลูกเธอใน
รัชกาลที ่4.  หน้า 59. 
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ของก าแพง อนัเป็นเสมือนแนวปราการของเมืองแบบเดิมไปแล้ว โดยนามของปอ้มที่เรียงรายคล้อง
จองกันประกอบด้วย ป้องปัจจามิตร ปิดปัจจานึก ฮึกเหีย้มหาญ ผลาญไพรีราบ ปราบศัตรูพ่าย 
ท าลายแรงปรปักษ์ หกัดษักร และมหานครรักษา ท าให้กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2395 ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่
พทุธศตวรรษที่ 25  อาณาเขตของกรุงเทพฯ จึงมีขนาดเพิ่มขึน้เป็น 5,552 ไร่1 หรือเป็นสองเท่าจาก
พืน้ที่รอบคูเมืองเดิม ประชากรที่หนาแน่นมากขึน้ ในขณะที่สื่อต่างประเทศได้คะเนว่าในช่วงท้าย
ของทศวรรษ 2430 กรุงเทพฯ คลาคล ่าไปด้วยผู้ คนกว่า 400,000 คน2 บันทึกอีกชิน้หนึ่งของ
ชาวตะวันตกที่เผยแพร่ราว พ.ศ.2436 ซึ่งเป็นช่วงท้ายทศวรรษ 2430 เช่นกัน ระบุว่ามีประชากร
กว่า 500,000 คนทัง้ยงับอกว่ากว่า 300,000 คนเป็นชาวจีน จ านวนประชากรที่มากขึน้ท าให้เมือง
ที่เป็นประดุจเมืองเวนิสในตอนนีม้ีประชากรรวมกันในพืน้ที่จ ากัดจ านวนมาก  จากพุทธศตวรรษ
ก่อนอย่างรวดเร็ว3 

ขณะที่โลกแบบจารีตที่ก าลงัจะลางเลือนไป คูเมืองชัน้นอกก าแพงเมืองรวมทัง้ป้อม
และก าแพงเมืองในพืน้ที่ชัน้ในของเมืองได้ลดความส าคญัลง โดยที่ก าแพงเมืองและป้อมบางส่วน
ถกูรือ้เพื่อประโยชน์ในการขยายถนนในการพฒันาให้เป็นเมืองบก ด้วยการตดัถนนหรือขยายถนน
ตามแบบตะวันตก เช่น รือ้ป้อมจักรเพชรและก าแพงเมืองที่ใกล้เคียงเมื่อมีการตัดถนนจักรเพชร 
หรือการรือ้ประตทู่าพระเมื่อมีการขยายถนนมหาราช4 และแม้แต่ข้าราชการยงัน าเสนอความเห็น
ว่าก าแพงพระนครปัจจุบันไม่ได้ใช้ส าหรับในการศึกแล้ว ควรจะรือ้เพื่อให้เกิดท าเลที่กว้างขวาง
ส าหรับการอ่ืนจะดีกว่า5 หรือกลิ่นเหม็นจากขยะมลูฝอยที่ทิง้กนัจนล้นคลองเต็กมีเกยในย่านส าเพ็ง 
นัน้ยากเกินกว่าจะฟื้นฟูให้ดีดังเดิมจึงมีการถมคลองกลายเป็นถนนเล็กๆ เชื่อมถนนส าเพ็งและ
เยาวราช6 

สภาพของเมืองน า้ของกรุงเทพฯ เลวร้ายลงจากปัญหาขยะ ล าคลองก็มีสภาพตืน้เขิน
เกิดความสกปรก กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลตามจ านวนคนที่เพิ่มมากขึน้ ท าให้เกิดสภาพที่ไม่น่าอยู่ 
ประกอบกบัมีการขยายพืน้ที่ทางบกอยู่เสมอท าให้การอยู่บนบกจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เกิดขึน้7และ

 

 1 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี ม ร ว.  (2534).  องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์.  หน้า 130-131. 

 2 ชมุพล รักงาม ; และ สธีุ เทียนค า.  (2555).  สยามประเทศ : ในมมุมองของฝร่ังเศส.  หน้า 147. 

 3 กรมศิลปากร. (2539).  รวมเร่ืองแปลหนงัสือและเอกสารทางประวติัศาสตร์ ชดุที ่1.  หน้า 300.  
 4 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี ม ร ว.  (2534).  องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์.  หน้า 132. 

 5 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 ยธ.8.4/6. เร่ือง การร้ือก าแพงรอบพระนครหนา้วดัราชบูรณะ (28 กุมภาพนัธ์ ร.
ศ.115 – 19 มีนาคม ร.ศ.115). 
 6 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.8.1/70.  เร่ือง จีนเซงกี่ว่า คลองเต็กมีเกยส าเพ็ง ราษฎรท้ิงฝุ่ นฝอยตนัเต็มจะขอ
อนญุาตท าเป็นถนนตลอดไปถึงถนนเยาวราช (22 มีนาคม ร.ศ. 114 – 16 กนัยายน ร.ศ.115). 
 7 มนฤทยั ไชยวิเศษ.  (2545).  ประวติัศาสตร์สงัคม - ว่าดว้ย สว้มและเคร่ืองสขุภณัฑ์ในประเทศไทย.  หน้า 122. 
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เมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึน้ท าให้มีการติดต่อค้าขายด้วยเรือกลไฟจ านวนมาก ที่
เดินทางขึน้ล่องแม่น า้เจ้าพระยามาถึงกรุงเทพฯ ประจวบกับเคร่ืองจักรไอน า้ที่ใช้ในโรงเลื่อยและ
โรงสีตามริมฝ่ังแม่น า้ก่อให้เกิดหมอกควนัเหม็นคลุ้งปกคลมุกรุงเทพฯ ดงัที่มีหลกัฐานจากเที่ยวเรือ
จ านวนมากผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง Bangkok Recorder อย่างต่อเนื่องดงัเช่น  

 

 

ภาพประกอบ 9 รายงานเรือก าป่ันจากต่างประเทศผ่านเข้าออกกรุงเทพฯ            

ที่มา : “ก าป่ันเข้ากรุงเทพฯ”. หน้งสือจดหมายเหตุฯ Bangkok Recorder. เล่ม 1 ใบที่ 
14. วนัที่ 20 กนัยายน ค.ศ.1865.  

3.2.2 การเข้ามาตัง้ถ่ินฐานบนบกของชาวตะวันตก 
การเข้ามาของชาติตะวนัตกหลงัจากการเข้ามาท าสญัญาพระราชไมตรีนัน้ ท าให้การ

ตัง้ถิ่นฐานในกรุงเทพฯ ของชาวตะวันตกแตกต่างจากการเดินทางแต่เดิมที่เพียงเข้ามาค้าขายชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง แล้วเดินทางกลบัออกไป กลบักลายว่าการท าสญัญาพระราชไมตรีกบัชาติตะวนัตก
ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ต่อช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 เร่ิมต้น
จากองักฤษ และฝร่ังเศส1 ท าให้เกิดการตัง้ถิ่นฐานของชาวตะวนัตกในกรุงเทพฯ มากขึน้พร้อมกัน
กับการที่ราชส านักให้การต้อนรับกับการเข้ามาของชาติตะวันตก ทัง้นี ก้ารที่ราชส านักได้ซึมซับ

 

 1 ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เจ้าพระยา.  (2547).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่4 ฉบบั
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค).  หน้า 147. 
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ความรู้ความเข้าใจของชาติตะวนัตกจากการศึกษาด้วยตนเอง จากการดูงาน จากการสนทนากับ
ชาวต่างชาติ แม้ชาวตะวันตกที่เข้ามาอย่าง เซอร์เฮนร่ี นอร์แมน (Sir Henry Norman)1 ได้กล่าว
ชมเชยผู้น าไทยที่มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมตะวันตก2 งานศึกษาของ วิไลเลขา ถาวรธนสาร ที่
กล่าวถึงการที่ชนชัน้น าไทยประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างราบร่ืน ทัง้ยัง
เป็นประเทศที่ทนัสมยัและรักษาเนือ้หาความเป็นไทย เป็นผลจากความรู้ในวฒันธรรมของตนอย่าง
ดีและมีความเข้าใจในวฒันธรรมตะวนัตกด้วย3 

การอ านวยความสะดวกและความโอนอ่อนผ่อนตามในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยเหลือ
ในการซือ้ที่ดินเพื่อสร้างเป็นสถานกงสุลอังกฤษแม้จะติดขัดด้วยกฎระเบียบที่ทรงได้ประกาศไป
แล้ว ดงัที่ทรงซือ้ที่ดินบริเวณริมแม่น า้เจ้าพระยาบริเวณถนนเจริญกรุงใกล้กบัสถานกงสลุโปรตเุกส 
เพื่อพระ ราชทานให้เป็นสถานกงสลุองักฤษ4 การอ านวยความสะดวกในการตัง้สถานกงสลุ แม้ว่า
พระองค์จะประกาศเร่ืองเขตที่ซึ่งฝร่ังจะเช่าหรือซือ้ว่า แม้ว่าจะทรงต้องการที่จะบ ารุงกิจการต่างๆ 
ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี แต่คราวนีม้ีฝร่ังที่ทรงเรียกว่า ฝร่ังนอก เข้ามาท าสญัญามาซือ้ที่ดิน ดงัที่
ชาวจีนและกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในประเทศก่อนหน้าสามารถจะซือ้ได้ แต่การที่ฝร่ังจะซือ้ที่นัน้ ทรงด าริ
ให้ซือ้ได้ในที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากก าแพงพระนคร คือ ต้องห่างจากก าแพงพระนครไปสองร้อยเส้น ดงั
ความในประกาศไปแล้วก็ตามว่า 

 
“จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ยอมให้พวกฝร่ังนอกซือ้ที่ เช่าที่ในเขตแขวงที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนัก   

แต่กรุงเทพมหานครคือภายในพระนคร แลห่างก าแพงพระนครออกไปเพียงสองร้อยเส้น

เข้ามาโดยรอบ ในเขตเท่านีห้้ามไม่ให้ผู้ ใดขายที่ขาดแก่คนนอกประเทศที่เข้ามาอยู่ยงัไม่

ถึง 10 ปี” 5 

 

 

 1 เซอร์เฮนร่ี นอร์แมน (Sir Henry Norman) นกัเดินทางชาวองักฤษ ที่ได้เดินทางเยือนสยามและได้พบเห็นสภาพ
บ้านเมืองของกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2430 และเขียนบนัทึกดงัปรากฏในหนงัสือ 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 สิงหเดชากลุ; และคนอื่น ๆ.  (2012).  รวมเร่ืองแปลหนงัสือและเอกสารทางประวติัศาสตร์.  หน้า 164. 

 3 วิไลเลขา ถาวรธนสาร.  (2545).  ชนชัน้น าไทยกบัการรับวฒันธรรมตะวนัตก.  หน้า 120. 

 4 National Identity Board.  (1982).  Foreign Records of the Bangkok Period up to A.D. 1932.   
หน้า 40-41. 
 5 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2547).  ประชมุประกาศรัชกาลที ่4 = Collected Proclamations of King Mongkul.  
หน้า 96. 
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การเข้ามาของชาติตะวนัตกเป็นเร่ืองที่สงัคมชาวสยามให้ความสนใจ การพบเห็นฝร่ัง
ผิวขาวจึงเป็นเร่ืองแปลกที่ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อปฏิสมัพันธ์อย่างไรได้บ้าง ถึงกบัมีประกาศถึงเร่ือง
การประพฤติต่อชาวตะวนัตกคือ ฝร่ังเศส องักฤษและอเมริกนัที่มาอยู่ในเมืองไทย ซึ่งได้กลา่วถึงว่า 
สามารถให้ราษฎรไปรับจ้างท างานให้ชาวฝร่ังได้ แต่อย่าไปก่อการทะเลาะวิวาท และไม่ไปล้อเลียน
ชาวฝร่ัง ส่วนการท าผิดกฎหมายของชาวฝร่ังนัน้ต้องอยู่ในความดูแลของกงสลุนัน้ๆ ทัง้ยังแนะน า
ถึงบางเร่ืองที่ชาวฝร่ังท าได้เช่น สามารถมีสุราเมืองนอกได้ แต่ถ้าผู้ ใดไปซือ้หรือกินในบ้านของคน
นอกประเทศนัน้และเมาออกมาก็ให้นายอากรจับและปรับไหม1 ท าให้ในช่วงก่อนทศวรรษ 2440 
กรุงเทพฯ จึงเป็นชมุชนที่หนาแน่นที่มีส่วนประกอบเพิ่มเติมจากชาวตะวนัตกที่ท าให้เมืองกรุงเทพฯ 
ในช่วงเวลานีอ้ยู่ในสายตาของชาวตะวันตกไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และความ
ตัง้ใจจะให้ประเทศมีความศิวิไลซ์ตามแบบชาติตะวนัตกของราชส านกัไปด้วยกนั 

3.2.3 กลิ่น และความสกปรกรกรุงรังแบบเมืองน า้ของกรุงเทพฯ ก่อนทศวรรษ 
2440  

ความสกปรกที่เกิดขึน้จนหมกัหมมเป็นความเหม็นในเมืองน า้แบบกรุงเทพฯ ล้วนอยู่
ในสายตาของชาวตะวันตกดังได้บรรยายสภาพความสกปรกของล าคลอง ในช่วงก่อนทศวรรษ 
2410 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในกลุม่ของชาวตะวนัตกคือ หนงัสือพิมพ์ Bangkok Calendar ว่า  

 
  “น า้ในแม่น า้ล าคลองขุ่นข้นอยู่ตลอดเวลาแต่หากตักขึน้มาตัง้ทิง้ไว้สักสองสาม

ชัว่โมงก็ค่อยดสูะอาดขึน้บ้าง พอใส่สารส้มลงไปสกัเล็กน้อยก็จะใสแจ๋วที เดียว อย่างไรก็

ตามสามญัชนดเูหมือนจะไม่แยแสที่จะท าให้น า้สะอาดขึน้ไปกว่าสภาพเดิมของมนั”2 

และยังบรรยายถึงสภาพของแม่น า้ล าคลองที่ราษฎรอยู่ร่วมกับสกปรกจากการ
ขับถ่าย และการทิง้สิ่งปฏิกูลที่ยากที่จะให้ชาวตะวันตกที่เคยชินกับความสะอาดอยู่เป็นนิจ จะ
สามารถปรับตัวเข้ากบัสภาพอยู่ร่วมกนักับสภาพสิ่งแวดล้อมดงักล่าวแบบราษฎรทัว่ไปได้ จนต้อง
สง่เสียงผ่านทางหนงัสือพิมพ์ถึงความน่ารังเกียจและสภาพของล าคลองในขณะนัน้ว่า 
 

   “แลคลองในเมืองนีแ้ละท้องที่ใกล้เคียง ราษฎรนิยมปลกูบ้านเรือนยื่นลงไปใน

น า้อย่างแน่นขนัด เหตุที่ท าดังนัน้ ก็เพื่อจะได้ถ่ายเทวัตถุธาตุอันจ าเป็นลงไปในน า้ได้

 

 1 แหล่งเดิม. หน้า 97-104. 

  2 Bangkok Calendra ค.ศ. 1871 หน้า  132. อ้างใน กระทรวงสาธารณสขุ.  (2511).  บริรักษ์เวชการ อนสุรณ์.  
หน้า 24. 
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โดยสะดวก ล าคลองจึงกลายเป็นท่อโสโครกมหึมาส าหรับพาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ต่างๆ ไปให้พ้น แต่ส้วมถ่ายลงน า้ที่ตัง้อยู่เรียงรายไปตามริมคลองนั่นสิ เมื่ออาจมต้อง

ตกค้างรอกระแสน า้ขึน้อยู่เป็นเวลานานเกินสมควร ย่อมก่อ ให้เกิดภาวะอันสุดแสนจะ

ทนทานแก่นาสิกประสาท และจกัษุประสาทแห่งบคุคลผู้ เคยชินต่อความสะอาดมาแล้ว ผู้

ที่สญัจรไปมาตามล าคลองเหล่านัน้คงจะได้เห็นว่า ในบริเวณใกล้กับส้วมนัน่เองมกัจะมี

คนลงอาบน า้อยู่เสมอ ลางคนก็เอาถังตกัน า้ขึน้มาใช้ดื่มหรือใช้หุงต้มอาหารโดยไม่ได้ท า

ให้บริสุทธ์ิเสียก่อนเลย ขณะ เดียวกัน ลางคนก็ปล่อยส่ิงปฏิกูลอันน่ารังเกียจเหลือ

ประมาณให้ลอยล่องไปในน า้เสียอีกเล่า ถึงเราจะได้อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพอันพึง

ขยะแขยงเหล่านีม้าเป็นเวลานานถึง 35 ปี เราก็ยังไม่อาจจะปรองดองต่อส่ิงเหล่านีไ้ด้ 

เพียงแต่ความคิดที่จะตกัน า้จากคลองขึน้มาใช้ ก็ท าให้คลื่นเหียนเสียแล้ว”1 

 

ความสกปรกของล าคลองจากการทิง้สิ่งปฏิกูล ซากสตัว์ลงในล าคลอง ยังก่อให้เกิด
ความวิวาทในหมู่ประชาชนอยู่เนืองๆ อย่างเช่น การทิง้ขยะจากเรือที่จอดอยู่เป็นประจ าที่คลอง
ตะพานหนั จนขยะนัน้ท าให้คลองตืน้เขิน ประกอบกบัมีเรือจอดซ้อนกนัหลายล า การเดินเรือจึงท า
ได้ล าบากเกิดการทะเลาะวิวาทและยงับอกอีกว่า ท าเหมือนคลองไม่มีเจ้าของ แต่เมื่อคลองตืน้มาก
ก็เป็นเร่ืองที่รัฐบาลจะต้องจ้างคนมาขุดลอกคลองอีกดงัข่าวจากหนงัสือพิมพ์ Bangkok Recorder 
ในช่วงเวลาก่อนทศวรรษ 24102  

ความสกปรกและกลิ่นเหม็นจากจากถึงสิ่งปฏิกูลลงในล าคลอง ท าให้ในช่วงต้น
ทศวรรษ 2410 ได้มีพระราชบญัญัติธรรมเนียมคลอง จุลศกัราช 1232 (พ.ศ. 2413) เพื่อมุ่งจดัการ
ให้การเดินเรือมีความปลอดภยั ไม่กีดขวางกนัเพื่อให้เกิดความสะดวกเรียบร้อย และการดแูลคลอง
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และพืน้ที่ใกล้เคียงจากปัญหาจากการตืน้เขินเพราะการเททิง้ขยะมูลฝอย โดย
บงัคบัให้ผู้ ใดที่ทิง้สิ่งของลงในคลอง ให้นายคลองบงัคบัให้โกยของนัน้ขึน้จากล าคลองให้หมด หาก
ไม่ยอมท าตามนายคลองสามารถจ้างคนโกยขนบรรดาขยะต่างๆ ขึน้จากคลองแล้วบังคับให้ทิง้
สิ่งของนัน้เสียเงินค่าจ้างนัน้เป็นสองเท่า และคลองซึ่งอยู่ภายในก าแพงพระนครหรือใกล้ก าแพง
พระนคร เช่น คลองตลาด คลองหลอด และคลองอื่นๆ ใกล้เคียง ห้ามไม่ให้บ้านเรือนที่ตัง้อยู่ทัง้สอง
ฝ่ัง ท าเว็จส าหรับถ่ายอุจจาระลงไปในล าคลอง และห้ามเททิง้สิ่งของโสโครก ซากสตัว์ เช่น แมว 

 

 1 แหล่งเดิม. หน้า 136. 
 2 ข่าว “ความขดัข้อง”.  หนงัสือจดหมายเหตฯุ Bangkok Recorder.  เล่มที่ 1.  ใบที่ 12.  วนัที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 
1865. หน้า 94. 
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สนุขั สกุร และได้แนะน าให้ท าเว็จชนิดที่ก่อด้วยอิฐที่ริมฝ่ัง และเสียเงินค่าจ้างให้กบันายคลองเพื่อ
จะได้จดัเรือและจ้างคนส าหรับน าสิ่งของโสโครกไปทิง้ให้ หากไม่กระท าตามนี ้นายคลองสามารถ
เรียกค่าปรับจากการจ้างให้คนมาท าเว็จดงักลา่วให้1 

ในช่วงทศวรรษนีแ้ม้ว่ากรุงเทพฯ จะเร่ิมเป็นชุมชนใหญ่แต่ว่าภายในบ้านหามีส้วม
ส าหรับขับถ่ายไม่ ท าให้ต้องไปสร้างส้วมหรือเว็จนอกบ้านและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจนไร้การ
ควบคมุ จึงมีข้อบงัคบัให้ตัง้เว็จห่างจากคลอง 4 เส้น จะได้ไม่เป็นที่รังเกียจน า้ในคลองซึ่งจะเป็นน า้
ที่จะน ามาบริโภคใช้สอย และมิให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในคลองเป็นอันขาด หากสืบรู้ว่าใคร
ละเมิดจะท าการปรับไหม2 สภาพความสกปรกได้ถ่ายทอดผ่านบนัทึกความทรงจ าเก่ียวกับสภาพ
ของล าคลองว่า คลองสว่นมากสกปรกเพราะตืน้โดยคนที่ชอบน าขยะมลูฝอยมาทิง้ในคลองก็เพราะ
คิดไปเองว่าจะให้ลอยไปลงทะเล แต่ความเป็นจริงคือท าให้ล าคลองตืน้เขินและในบนัทกึเร่ืองความ
สกปรกในล าคลองมองผ่านผู้ที่อยู่ในยุคเดียวกนันีไ้ด้บรรยายถึงการตัง้เว็จหรือส้วมริมคลองว่า 

 
“นอกจากนัน้ยงัมีการตัง้เว็จตามริมคลองกนัโดยทัว่ไปเสียด้วย แม้กระนัน้พวกเราเมื่อเด็ก

ก็ยังชอบเล่นน า้ด าผุดด าว่ายในท้องคลอง โดยไม่รู้สึกรังเกียจแม้แต่น้อย แต่เมื่อมาคิด

ย้อนหลงัดใูนเวลานีม้นัช่างรู้สกึขยะแขยงเสียนี่กระไร เพราะตามที่กล่าวแล้ว ในคลองที่มี

ทัง้ขยะและอจุจาระลอยขึน้มาตามน า้เป็นแพๆ” 3 

 

นอกจากตามล าคลองที่ใช้เป็นที่ขับถ่าย จากการเป็นที่ลบัเมื่ออยู่ในน า้ ยังมีพืน้ที่ที่
พร้อมจะส่งกลิ่นเหม็น สร้างบรรยากาศอันน่าสะอิดสะเอียดอีกสถานที่หนึ่ง นั่นคือสภาพของถาน
วดั หรือส้วมส าหรับพระภิกษุและบริการกบัชาวบ้านในพืน้ที่ด้วย โดยมากมกัจะยกพืน้และถ่ายลง
มาบนพืน้ดินโดยไม่มีการขุดหลุมหรือมีอะไรรองรับ บางแห่งชาวบ้านปล่อยสุกร สุนัข มากิน
อจุจาระนัน้ เมื่อถึงฤดูฝนก็อาศัยเพียงน า้ที่ท่วมพัดพาไปแต่ก็สะอาดเพียงชั่วครู่ ท าให้สภาพของ
พืน้ที่มีกลิ่นเหม็นและความสกปรกที่น่ารังเกียจมาก หรือแม้การสร้างตึกแถวหรือห้องแถวตาม

 

 1 รัตนาญับ์ติ, หลวง.  (ร.ศ.112).  กฎหมายไทย คือ พระราชบญัญติัแลประกาศซ่ึงตัง้ข้ึนในรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัผูท้รงพระคณุธรรมอนัประเสริฐ เล่ม 1.  หน้า 12.   
 2 วรนารถ แก้วคีรี.  (2535). โรคระบาดในชมุชนภาคกลางของไทย พ.ศ. 2440-2475 : การศึกษาเชิง
ประวติัศาสตร์. หน้า 57. 
 3 อนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยาอานภุาพไตรภพ (จ ารัส เทพหสัดิน ณ อยธุยา) ป.ช., ป.ม., 
ท.จ., ราชองครักษ์พิเศษ จ.ป.ร. ณ เมรุหน้าพลบัพลาอิสริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัที่ 20 ธันวาคม พทุธศกัราช 2504.  
(1961).    หน้า 167. 
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รูปแบบความเจริญแบบตะวันตก แต่ปรากฏว่าห้องแถวเหล่านัน้ไม่มีห้องส้วม ในแต่ละบ้านจึงใช้
วิธีการถ่ายอจุจาระลงในกระโถนแล้วน าไปเททิง้ในแม่น า้ล าคลองหรือที่รกร้างสร้างมลภาวะไปทั่ว
เมือง1 

 

 

ภาพประกอบ 10 สภาพเรือนแพของชาวกรุงเทพฯ ในพทุธศตวรรษที่ 24         

ที่ ม า . Chevalier J.F.  (1857, 21, November).  Voyage to Siam.  The Illustrated 
London News.  (888), 21 

3.2.4 กล่ินเหม็นและความสกปรกของกรุงเทพฯ จากเมืองน า้สู่เมืองบก  
ความสกปรกและกลิ่นเหม็นจากที่ลอยล่องอยู่ในแม่น า้ล าคลองของกรุงเทพฯ เมื่อ

เป็นเมืองน า้ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนมาเป็นเมืองบก ความสกปรกก็คืบคลานขึน้มาที่ถนน ซึ่งเป็น
สญัลักษณ์หนึ่งของการเปลี่ยนสภาพจากเมืองน า้เป็นเมืองบก ดังเห็นได้จากการสร้างถนนสาย
ส าคัญนอกก าแพงพระนครตามการร้องขอของบรรดาชาวตะวันตก ผ่านทางเจ้าหน้าที่กงสุล 
เนื่องจากเดิมมีถนนใหญ่พอจะให้สัญจรได้ดีเพียงถนนรอบก าแพงพระนคร ซึ่งพอเข้าฤดูฝนก็
สกปรกเป็นโคลนเลนแต่หน้าแล้งก็เป็นฝุ่ นพืน้ถนนแตกระแหง 2 ชาวตะวันตกจ านวนมากจึงได้
เข้าชื่อกนัมาถวายค ากราบบงัคมทูลถึงความจ าเป็นของถนน เพราะว่ามีความเคยชินกบัการสญัจร

 

 1 ชยั เรืองศิลป์.  (2517).  ประวติัศาสตร์ไทยสมยั พ.ศ. 2352-2453 : ดา้นสงัคม.  หน้า 432-433. 
 2 จดหมายเหตเุล่าเร่ืองถนนเมืองบางกอก เล่ม 1.  (2014).    หน้า 23. 
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ทางบก ต้องมาตัง้ถิ่นฐานภายนอกประเทศในพืน้ที่ห่างไกลความเจริญและไม่คุ้นเคยเหมือนใน
เมืองยโุรปว่า  

 
  “เชายุโรปเคยขึน้รถขึน้ขี่ม้าไปเที่ยวตากลมอากาศ ได้ความสบายไม่ใคร่เจ็บไข้ เข้า

อยู่กรุงเทพฯ ไม่มีถนนหนทางที่จะขี่รถขี่ม้าไปเที่ยวพากันเจบไข้เนืองๆ ได้ทรงทราบ

หนังสือแล้ว ทรงพระราชด าริห์เห็นว่า พวกยุโรปเข้ามาอยู่ในกรุงมากขึน้ทุกปีทุกปี ด้วย

ประเทศบ้านเมืองเขามีถนนหนทางก็เรียบร่ืน สอาดไปทุกบ้านทุกเมือง บ้านเมืองของเรา

มีแต่รกเรีย้ว หนทางก็เปนตรอกเล็กซอกน้อย หนทางใหญ่ก็เปรอะเปือ้นไม่เปนท่ีเจริญตา 

ดเูปนที่อปัระยศแก่ชาวนานาประเทศเขาว่าเข้ามาก็เป็นการเตือนสติเพื่อจะให้บ้านเมือง

งดงามขึน้” 1 

 
ถนนดงักล่าวจึงได้เกิดขึน้เพื่อรองรับความต้องการของชาวตะวันตก ถนนสายนีเ้มื่อ

แรกสร้างเรียกว่าถนนใหม่ ชาวตะวนัตกเรียกว่า “New Road” ซึ่งต่อมาได้นามว่า ถนนเจริญกรุง2 
นอกจากจะสร้างถนนตามรูปแบบตะวนัตกแล้ว ริมถนนทัง้สองฝ่ังยงัสร้างตึกแถวสองชัน้ตามแบบ
สิงคโปร์ด้วย3 อันเป็นไปตามพระราชด าริเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย
ต้องการจะจัดการบ้านเมืองไม่ให้พวกฝร่ังดูหมิ่น ทัง้ยังทรงพระราชด าริว่า การงานในเมืองไทยที่
นิยมตามแบบแผนจีนมาแต่ก่อนนัน้พ้นสมัยเสียแล้ว และจะต้องเปลี่ยนแบบแผนการงานไปทาง
ฝร่ัง ด้วยเหตุดังนีพ้ระองค์ยังเคยส่งราชทูตไปทวีปยุโรปถึง 2 คราว  ครัง้ถึง พ.ศ. 2404 ในช่วงต้น
ทศวรรษนี ้ได้โปรดให้ส่งพระราชวงศ์ชัน้สูงและเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ไปดูการงานต่างๆ ที่เมือง
สิงคโปร์และเมืองปีนงั4และเร่ิมสร้างอาคารตามรูปแบบตะวนัตก เช่น พระที่นัง่อภิเนาวนิเวศน์ด้วย
รูปลกัษณ์เลียนแบบตะวนัตก แม้ว่าจะมีแบบแผนทิศทางและความเป็นมงคลตามรูปแบบจารีตก็
ตาม5 

 

 1 ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เจ้าพระยา ; และ ธงชยั ลิขิตพรสวรรค์.  (2547).  พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่4 ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค) และลิลิตยอพระเกียรติ แล โครงพระนามพระเจ้าลูกเธอใน
รัชกาลที ่4.  หน้า 223. 

 2 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร สมยัรัชกาลที ่1-5.  หน้า 38. 

 3 จดหมายเหตเุล่าเร่ืองถนนเมืองบางกอก เล่ม 1.  (2014).    หน้า 26. 
 4 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ.  (2460).  จดหมายเหตเุสด็จประพาศต่างประเทศในรัชกาลที ่5 
เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาศเมืองอินเดีย.  หน้า 3-4. 
 5 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร สมยัรัชกาลที ่1-5.  หน้า 185. 
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ภาพประกอบ 11 แสดงที่ตัง้ของสถานที่ส าคญัของชาติตะวนัตกเรียงรายไปตามถนน         

ที่มา : พีรศรี โพวาทอง.  (2548).  ช่างฝร่ังในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง 
หน้า 35.  

เมื่อกรุงเทพฯ ก้าวเข้าสู่รูปแบบของเมืองที่มีชาวต่างชาติต่างผิวพรรณเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในสังคมเพิ่มจากกลุ่มชาติพันธ์อ่ืนที่เข้ามาด้วยภาวะจ ายอม เช่น การอพยพหรือการเทครัว
ของชนชาติในอาณาเขตใกล้เคียง พร้อมกบัการก้าวไปสู่เมืองที่ชาวตะวนัตกต้องการความเป็นอยู่ที่
คุ้นเคยเหมือนอยู่ในประเทศตน1 พืน้ที่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ ด้านใต้จากพระบรมหาราชวัง ผ่าน
แนวถนนเจริญกรุงและเครือข่ายถนนที่ทวีมากขึน้ จึงเป็นแหล่งที่รวมของสถานกงกุลตะวนัตกและ
ที่พกัอาศยัดงัปรากฏนามพืน้ที่ตามชื่อชาวตะวนัตกหลายแห่ง เช่น ตรอกกปัตนับชุ (Captain Bush 
Lane)2 ตามนามของกปัตนัจอห์น บชุ1 

 

 1 National Identity Board.  (1982).  Foreign Records of the Bangkok Period up to A.D. 1932.  หน้า 
136-139. 

 2 Van Beek Steve.  (1982).  Bangkok Only Yesterday.  หน้า 13. 
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นบัจากช่วงต้นทศวรรษ 2410 โครงสร้างของความเป็นเมืองบกยิ่งขยายตวั ภายหลงั
จากที่ราชส านกัได้เดินทางไปเพื่อศึกษาดงูานในดินแดนอาณานิคมตะวนัตกอย่างเช่น สิงคโปร์ใน 
พ.ศ. 2413 ต่อเนื่องจากเมื่อครัง้พระราชด าริเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มี
พระประสงค์จะเสด็จไปเองให้ถึงเมืองสิงคโปร์ เพื่อสืบดูวิธีในการปกครองบ้านเมืองของฝร่ังด้วย
พระองค์เอง แต่ก็ยังไม่ได้เสด็จพระราชด าเนินไปจนสิน้รัชกาล ในช่วงต้นทศวรรษนีพ้วกกงสุล
ต่างประเทศได้เสนอความเห็นถามท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงค์ ผู้ ส าเร็จราชการแทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า จะคิดอ่านให้พระองค์ท่านได้ทรงศึกษาวิธีปกครอง
บ้านเมืองอย่างไร ท่านจึงตอบไปว่าจะให้เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรถึงเมืองสิงคโปร์ 
พร้อมกนันัน้เองท่านจึงได้จดัให้มีการเตรียมการ ซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงทราบพระองค์ก็ทรงยินดีมากที่ จะได้เสด็จพระราชด าเนินประพาศยังดินแดนนอก
ราชอาณาจกัรสยามเป็นครัง้แรก2 

ความประทบัใจตัง้แต่ภาพแรกที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นศิวิไลซ์ ของ
เมืองสิงคโปร์ คือย่านการค้าที่โอ่อ่าของท่าเรือจอห์นตนั (Johnston’s Pier) และอาคารบ้านเมืองใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในดินแดนอาณานิคมแห่งนี ้และถนนหนทางที่มีความสะอาด
เรียบร้อย มียานพาหนะเช่น รถราง รถม้า รถลากที่จอดเป็นระเบียบ เป็นที่สะดวกสบาย 
 

 

 

 1 กปัตนัจอห์น บชุ หรือ พระยาวิสตูรสาครดิฐ ชาวองักฤษได้รับราชการเป็นข้าราชการไทยในต าแหน่ง กรมท่า เกดิ
เมื่อ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1819 เสียชีวิตในประเทศไทย 3 เมษายน ค.ศ. 1905 อ้างในนิตยสาร ศิลปากร ปีที่ 38 ฉบบัที่ 5 
กนัยายน-ตลุาคม 2538 หน้า 39-61. 
 2 ด ารงราชานภุาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.  (2530).  ความทรงจ า.  หน้า 129-130. 
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ภาพประกอบ 12 ภาพท่าเรือจอห์นตนั (Johnston’s Pier) ในต้นทศวรรษที่ 2410     

ที่มา Lim Patricia Pui Huen.  (2009).  Through the Eyes of the King : The Travels 
of King Chulalongkorn to Malaya. P.74. 

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จประทบั ณ อาคารรับรองที่
เป็นบ้านพักของผู้ ส าเร็จราชการอังกฤษประจ าสิงคโปร์ (Government House) เมื่อคราวเสด็จ
เยือนใน พ.ศ.2413 ทรงมีความประทับใจในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกอันโอ่โถงแห่งนี ้เมื่อ
ทรงทราบว่าอาคารนีไ้ด้ออกแบบและก่อสร้างโดยนายช่างชาวอังกฤษชื่อว่า จอห์น คลูนิส (John 
Clunis) ท าให้ในเวลาต่อมารัฐบาลของสยามได้ติดต่อว่าจ้างนายช่างชาวตะวนัตกคนดงักล่าว มา
เป็นนายช่างท าตึกของทางราชการหรือตึกหลวงต่างๆ โดยคลูนิสได้ออกแบบสร้างพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท1 และยังมีส่วนช่วยก่อสร้างอาคารรูปแบบตะวันตก  ซึ่งก าลังเร่ิมก่อสร้างภายใน
พระบรมมหาราชวงั2 
  

 

ภาพประกอบ 13 บ้านพกัผู้ส าเร็จราชการองักฤษประจ าสิงคโปร์ (Government House)                     
ที่มา : Lim Patricia Pui Huen.  (2009).  Through the Eyes of the King : The Travels of King 

Chulalongkorn to Malaya. P.9 

 

 1 หนงัสือ Court ข่าวราชการ.  (2539).    หน้า 162. 

 2 พีรศรี โพวาทอง.  (2548).  ช่างฝร่ังในกรุงสยาม : ตน้แผ่นดินพระพทุธเจ้าหลวง.  หน้า 82-84. 
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ภายหลงัจากการเดินทางไปเยือนดินแดนอาณานิคมตะวนัตก ท าให้ภาพลกัษณ์ใหม่
หรือระเบียบวิธีการเลียนแบบชาวตะวนัตกบางอย่างเกิดขึน้ตัง้แต่เร่ืองเล็กๆ อย่างเช่น การเข้าเฝ้า
นัน้ให้แต่งตัวใส่เสือ้คอเปิดแบบฝร่ัง นุ่งผ้าม่วง ยืนเฝ้าแบบฝร่ัง และการโปรดฯ ให้เจ้านายและ
ข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ได้ร่วมโต๊ะเสวย1 หรือการเปลี่ยนแปลงทรงผมซึ่งกรมพระยาด ารงราชานุภาพ
นิพนธ์ไว้ในหนงัสือความทรงจ า ว่า ทรงผมมหาดไทยชวนให้ชาวต่างประเทศดหูมิ่น ควรจะเปลี่ยน
มาเป็นไว้ผมตัดยาวทัง้ศีรษะ ซึ่งเมื่อปรับเปลี่ยนในทางราชการแล้ว ในเวลาต่อมาราษฎรก็เลิกไว้
ผมทรงมหาดไทยตามมา2 แต่เร่ืองที่ทรงประทับใจและน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสงัคมเมื่อเสด็จ
กลบัจากสิงคโปร์ คือการก่อสร้างถนนริมก าแพงรอบพระนคร คลองตลาดตอนระหว่างสะพานช้าง
โรงสีกับสะพานมอญนัน้ให้ท าเขื่อนอิฐมีถนนรถ และมีสะพานข้ามคลองเหมือนอย่างที่ เมืองปะเต
เวีย3 การสร้างสวนสราญรมย์ซึ่งให้สร้างตึกใหญ่แบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เพื่อส าหรับเป็นที่
สโมสรของทหารมหาดเล็กโดยให้ท าตามรูปแบบของสโมสรคองคอเดียในปัตตาเวียอนัเป็นดินแดน
อาณานิคมตะวนัตกที่ได้ประสบมา4  
 

 

 1 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ; สชุาติ สวสัด์ิศรี ; และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล.  (2547).  รัชกาลที ่5 : สยามกบัอษุาคเนย์และ
ชมพูทวีป = Kning Chulalongkorn : Siam-Southeast Asia-Jambudipa : เอกสารสรุปการสมัมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในโอกาสที่วนัพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี (พ.ศ. 2396-2546).  หน้า 213-214. 

 2 ด ารงราชานภุาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.  (2530).  ความทรงจ า.  หน้า 132. 
 3 ปัตตาเวีย ปัจจบุนัคือ เมืองจาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย. 
 4 ด ารงราชานภุาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.  (2530).  ความทรงจ า.  หน้า 139. 
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ภาพประกอบ 14 อาคารรูปทรงตะวนัตกเลียนแบบสโมสรคองคอเดีย เมืองปะเตเวีย    

ที่ ม า  : Wright Arnold ; แล ะ  Breadspear Oliver T. (1994). (Wright Arnold; แล ะ
Breakspear Oliver T.  1994) : Its History, People, Commerce, Industries, and resources.  
p. 250. 

ความเจริญของเมืองบกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อสร้างพระนคร ดงัเห็นได้
จากการสร้างสะพานข้ามคูคลองซึ่งมกัเป็นอปุสรรคต่อการแห่กระบวนเรือ ตามรูปแบบจารีตรอบ
พระนคร  ท าให้สะพานมักจะมีลกัษณะยกตัวสูงขึน้จากผิวน า้ดังสะพานเก่าข้ามคลองมหานาค 
ในช่วงก่อนทศวรรษ 2430 แต่เมื่อกรุงเทพฯ ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเมืองบกมากขึน้ ท าให้สะพาน
แบบเดิมที่เอือ้ต่อการเดินเรือลดความส าคญัลง และได้ปรากฏรูปแบบที่เอือ้แก่พาหนะทางบกมาก
ขึน้ ดงักรณีเมื่อมีการสร้างสะพานในสะพานชุดเฉลิม โดยนายช่างชาวตะวนัตกและออกแบบตาม
รูปแบบยุโรปตัง้แต่ตอนปลายทศวรรษ 2430 ซึ่งเร่ิมตัง้แต่สะพานเฉลิมศรี 42 ที่สร้างเสร็จในปี รศ.
1131 และหลงัจากนัน้ก็ได้ทยอยสร้างขึน้ทกุปีจนตลอดทศวรรษ 2440 กลา่วได้ว่าทัง้หมดนีเ้ป็นการ
ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของยานพาหนะทางบกอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะรูปแบบของ

 

 1 ศิริชยั นฤมิตรเรขาการ.  (2520).  สะพานเก่ากรุงเทพ = Old Bridges of Bangkok.  หน้า 38-40. 
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สะพานซึ่งมีท้องสะพานไม่สงูจากพืน้น า้มากนกั และมีความลาดชนัไม่สงูมาก ทัง้นีเ้พื่อรองรับการ
เดินทางทางบกดงักลา่ว  
 

   

ภาพประกอบ 15 สะพานเก่าข้ามคลองมหานาค                  

ที่มา ศิริชยั นฤมิตรเรขาการ.  (2520).  สะพานเก่ากรุงเทพ = Old Bridges of Bangkok. 
หน้า 20. 

อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงจากเมืองน า้สู่โลกบนบกของกรุงเทพฯ ก็ได้น าพา
ความสกปรกและกลิ่นเหม็นอันเกิดจากไร้ระเบียบและความเคยชินของราษฎร เคลื่อนย้ายจาก
ความโสโครกตามล าน า้ตามมาบนบกด้วยเช่นกนั จนเป็นที่มาของการจดัการปัญหานีใ้นทศวรรษ 
2410  จากท้องน า้ที่เป็นที่ทิง้ขยะมลูฝอย ซากสตัว์ และสิ่งปฏิกูลทัง้จากเรือและเรือนแพริมน า้  แต่
เมืองบกใช้ถนนในการเดินทางด้วยยานพาหนะทางบกซึง่เป็นสิ่งใหม่ส าหรับคนไทย นอกจากรถม้า
ที่ใช้กนัแพร่หลายแล้ว รถลากก็เร่ิมปรากฏขึน้ โดยรถลากที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นในประเทศ
ญ่ีปุ่ นและแพร่หลายในประเทศจีนและสิงคโปร์ ได้ถูกน าเข้ามาในไทยโดยพระยาโชฎึกราชเศรษฐี 
ข้าราชการไทยเชือ้สายจีน ต่อมารถลากได้แพร่หลายไปทัว่ในระบบคมนาคมทางบก1  
 

 

 1 เทพช ูทบัทอง.  (2545).  อนทิุนกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจ า.  หน้า 261. 



  68 

 

ภาพประกอบ 16 ลกัษณะสะพานที่เอือ้ต่อการเดินทางทางบกในภาพคือสะพานเฉลิมยศ 45            

 ที่มา ศิริชยั นฤมิตรเรขาการ. (2520) สะพานเก่ากรุงเทพ = Old Bridges of Bangkok. 
หน้า 48. 

ความเป็นเมืองบกหรือความเจริญที่เคลื่อนตวัมาสู่ทางบกมากขึน้ คือวิธีในการเสด็จ
พระราชด าเนินยังพืน้ที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวและ
บรรดาเจ้านาย ตลอดจนข้าราชการนัน้ด้วยการใช้เส้นทางถนนเป็นปกติด้วยรถม้า 1  ในบันทึกได้
กล่าวถึงช่วงเวลาตอนเย็นๆ ภายหลงัทรงพระราชกรณียกิจมาตลอดทัง้วันแล้ว พระองค์ได้เสด็จ
พระราชด าเนินด้วยรถวนไปตามถนนรอบๆ กรุงเทพฯ แล้วกลบัมายงัพระบรมมหาราชวงั ดงับนัทึก
พระราชหัตถเลขาของพระองค์ในช่วงทศวรรษ 2420 ว่า “บ่าย 5 โมงเศษขึน้รถไปทางถนนบ ารุง
เมืองออกนอกก าแพงตรงไปเลีย้วถนนริมคลองผดงุหน้าวดัเทพศิรินทร หยุดพดูกบัพระยาอคันีและ
กรมเจริญ แล้วเดินรถต่อไปเลีย้วถนนเจริญกรุงเข้าในเมือง” 2  

 

 1 จากจดหมายเหตพุระราชกิจรายวนั ภาค 3 ความตอนหนึ่งระบวุ่า “...รับหนงัสือท่านเล็กว่าด้วยไปวงักรมเจริญ
กลบัมารถโดนเจ็กตายที่สพานช้างโรงสีเพราะบงัเหียนขาด....”  จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ.  (2476).  
จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนั ภาค 3.  หน้า 77. 

 2 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ.  (2476).  จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนั ภาค 1.  หน้า 54. 
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ภาพประกอบ 17 รถม้า บริเวณด้านหน้าสถานกงสลุองักฤษ ก่อนทศวรรษ 2440          

ที่มา : เทพช ูทบัทอง (2545). อนทุินกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจ า.  หน้า 274. 

การเดินทางทางถนนจึงเป็นเร่ืองส าคัญดังที่หนังสือพิมพ์ จดหมายเหตุสยามไสมย 
ได้รายงานการเดินทางเยือนกรุงเทพฯ ของพระราชวงศ์เยอรมันพระองค์หนึ่งในช่วงเวลาทศวรรษ 
2420 โดยได้กล่าวถึงการต้อนรับให้สมเกียรติ คือ ได้เชิญเสด็จไปพ านัก ณ วังสระปทุม ในเวลา
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทางเสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมแขกเมืองส าคญั
ท่านนีโ้ดยทางถนน โดยหนังสือพิมพ์ จดหมายเหตุสยามไสมยได้ลงถึงเส้นทางเสด็จไว้อย่าง
ละเอียดว่า  

 
“วนัประหัศบดี เดือนห้า แรม 11 ค ่า ปีมะแม เบญจศก สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามทรงรถ

พระที่นัง่อย่างเอกเทียมด้วยม้าเทษ แล้วมีกระบวนทหารขี่ม้าเทษแห่น าตามเสด็จเปนอนั

มาก เสด็จพระราชด าเนินทรงรถพระท่ีนัง่ออกทางประตวูิเสศไชยศรี เลีย้วป้อมพเด็จดศักร 
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ไปทางถนนบ ารุงเมืองตรงไปออกประตูพระนครด้านตะวันออกข้ามตะภานเหล็กสอง 

ตภาน” 1 

 

ความสะอาดเป็นหัวใจของความเป็นศิวิไลซ์แบบตะวันตก ท าให้ในการต้อนรับแขก
เมืองเพื่อประกาศความเป็นศิวิไลซ์ต่อชาวตะวนัตกอย่างเช่นงานเลีย้งครัง้นี ้จึงได้จดังานปาร์ตีแ้บบ
ตะวันตกที่สวนสราญรมย์ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบในรูปแบบตะวันตก โดยการจัดงานต้อนรับที่
สวนสราญรมย์ในครัง้นีแ้สดงถึงพืน้ที่ในการต้อนรับต้องมีความสะอาด สวยงาม  สมเป็นเมืองที่
ต้องการจะมีความศิวิไลซ์ตามแบบอย่างตะวนัตกดงัที่ จดหมายเหตสุยามไสมย ได้ลงข่าวไว้ว่า 

 
  “ที่สวนสราญรมย์นัน้เต็มไปด้วยผู้ ใหญ่ผู้ น้อยเปนอันมากที่รับเชิญ ได้ประชุมกันทัง้

ชาวนอกชาวใน ในที่สนามเล่นมีเก้าอีม้ากตัง้เปนแถว ท่านได้นัง่ตามล าดบัผู้ ใหญ่ผู้ น้อย 

ได้เจรจากนัดกูารสนกุน์ิต่างๆ แลฟังมะโหรีเคร่ืองฝร่ังตามสบายใจ หนทางวกเวียนส าหรับ

เดินดตู้นไม้ดอกไม้ แปลกประหลาดต่างๆ นัน้ ที่สะอาด เรียบดีนัน้เป็นแห่งๆ” 2 

 

การที่ผู้ปกครองชัน้สูงได้หนัมาใช้เส้นทางทางบกซึ่งมีความสะดวกสบายมากขึน้ จึง
ส่งผลให้ราษฎรโดยทั่วไปหันมาใช้เส้นทางทางบกเพิ่มขึน้ จากที่เคยชินการใช้เรือในการเดินทาง 
ดงัที่ เกือ้กูล ยืนยงอนนัต์ ได้ให้เหตผุลเพิ่มเติมว่า การเชิญชวนให้ราษฎรหนัมาใช้เส้นทางถนนนัน้ 
เป็นวิธีที่ดีมากทางหนึ่งกล่าวคือ ถนนโดยมากก็สร้างขึน้เลียบตามคลองต่างๆ เช่น ถนนกรุงเกษม
เป็นทางเลียบคลองผดุงกรุงเกษม  ถนนสุเมรุและถนนมหาชัยเลียบคลองคูเมืองเดิม เมื่อเปิดใช้
นานเข้าประชาชนก็ใช้ตามความเคยชินไปเอง3 อีกทัง้ถนนที่สร้างใหม่ก็มีสภาพที่ดี น่าใช้ และ
สามารถใช้ได้ตลอดปีไม่เป็นโคลนในฤดูฝน ดังข่าวใน จดหมายเหตุสยามไสมย ได้เห็นถึงความ
พร้อมของถนนที่ก่อสร้างตามแบบตะวันตก และโดยผู้ควบคุมการก่อสร้างเป็นชาวตะวันตกเอง 
และถนนหนทางที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่ท าให้คนในกรุงเทพฯ มีพอจะมีความสุขกับการใช้ถนนที่ใช้ได้ดี 
สะอาดเรียบร้อย ดงัเสียงสะท้อนผ่านข่าวจากหนงัสือดงันี ้
 

 

 1 “ในหลวงเสด็จเยี่ยมแขกเมือง”. จดหมายเหตสุยามไสมย (เล่ม 1 แผ่น 10 วนัพฒุ เดือน 6 ข้ึน 3 ค ่า ปีมะแม 
เบญจศก 1245) : 73-74. 
 2 “แขกเมือง”. จดหมายเหตสุยามไสมย (เล่ม 1 แผ่น 11 วนัพฒุ เดือน 7 ข้ึนค ่า 1 ปีมะแม เบญจศก 1245) : 81. 
 3 เกือ้กลู ยืนยงอนนัต์; และคนอื่น ๆ.  (2519).  การพฒันาการคมนาคมทางบกในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั.  หน้า 101. 
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“ถ้าจะท าถนนดีในกรุงต้องถมดินด้วยหินก้อนเลกๆ แลทรายให้แน่นให้สูง จึ่งถนนบก

จะเปนอนัแห้งได้ตลอดปี ไม่ว่าน่าแล้งน่าฝนก็ใช้ได้เหมือนกัน พระบาท สมเด็จพระเจ้า

กรุงสยาม ได้ทรงพระกรุณาโปรดสัง่ให้นายอาละบาซะเตอร์จดัถนนในกรุงให้เรียบร้อยให้

เปนอนัใช้ได้สะดวก ก็เปนก าลงัท าอยู่ตามรับสัง่” 1 

3.3 กลิ่นเหม็นและความสกปรกจากความเจริญทางบก 
3.3.1 เปิดพืน้ท่ีความสกปรกบนท้องถนนและตรอกซอกซอยของกรุงเทพฯ  

เมื่อภาพลกัษณ์ของกรุงเทพฯ ที่ถูกน าเสนอผ่านถนนสมัยใหม่ที่สะอาดและสถานที่
อนัน่าร่ืนรมย์ตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก ที่สร้างขึน้เพื่อหวงัจะแสดงตวัตนในสงัคมโลก 
ผ่านสายตาของชาวตะวันตกที่อยู่ในเมือง  ชีช้วนให้เห็นว่า การเดินทางทางบกมีความสัมพันธ์
อย่างยิ่งกบัความอยากมีความศิวิไลซ์ ท าให้มีการปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิมจากก่อนพทุธศตวรรษ
ที่ 24 ให้สวยงามขึน้ในทศวรรษ 2410 เพื่อแก้ไขส่วนที่คับแคบและไม่ตรง คดโค้งไปมา เช่น การ
ปรับแก้ถนนบ ารุงเมืองที่มีบ้านเรือนประชาชนบางแห่งเหลื่อมล า้ออกมาที่ถนน เมื่อปรับปรุงให้ตรง
และกว้างขึน้เพื่อประโยชน์ คือ ให้พระนครสวยงามแล้วยงัได้มีการสร้างอาคารตึกแถวก่ออิฐถือปนู
สองชัน้ขึน้ใหม่ตลอดแนวถนน โดยถ่ายแบบมาจากตึกแถวของชาติตะวนัตก2 ความต้องการเมือง
ให้สวยงามตามแบบแปลนแบบตะวนัตกนัน้ถึงกับเมื่อมีการสร้างตึกแล้ว ยังอนุญาตให้ราษฎรที่
เป็นเจ้าของที่ดินสามารถเป็นเจ้าของได้โดยช าระค่าสร้างตึกให้หน่วยงานของรัฐให้ครบ โดย
ก าหนดว่าไม่มีดอกเบีย้ด้วย ดังการขยายถนนและยกตึกแถวถนนบ ารุงเมืองและถนนเฟ่ืองนคร
พระราชทานเจ้าของที่แต่เดิม 

 
 “จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายถนนให้กว้างออกไปอีก 8 ศอก 9 ศอก... จะได้เป

นทางรถม้าราษฎร เดินไปมาได้โดยสะดวก อนึ่งตกึโรงร้านท่ีจ าหน่ายสินค้านัน้ ผู้ เปนเจ้าข

องต่างๆ กัน สร้างท าขึน้ไว้แต่ก่อนๆ ก็สัน้ๆ ยาวๆ เล็กๆ ใหญ่ๆ ช ารุดทรุดโทรมไปเปนอัน

มาก ไม่หมดจดงดงามสมควรแก่บ้านเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ใหม่

ให้เรียบร้อย แต่จะมิให้ร้อนใจแก่เจ้าของที่เจ้าของตกึ จะพระราชทานทุนเงินพระคลงัข้าง

ที่ ออกเปนค่าสร้างท าเปนการหลวง แต่ถ้าเจ้าของที่ผู้ ใดมีทรัพย์มีก าลัง จะสร้างท า

 

 1 “ถนนต่างๆ ในกรุงเทพ”.  จดหมายเหตสุยามไสมย (เล่ม 1 แผ่น 5 วนัพฒุ เดือน อ้าย ข้ึน 3 ค ่า ปีมะเมีย จตัวา
ศก 1244) : 40. 
 2 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร สมยัรัชกาลที ่1-5.  หน้า 51-52. 
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ตกึแถวได้เองก็ให้ท าให้ตามปราถนา แต่ก าหนดหลงัคาให้สงูเท่ากบัด้านน่า ให้เหมือนกัน

กบัแบบหลวงที่พระยาราชสงครามท าให้ขึน้ไว้ ถ้าเจ้าของที่เจ้าของตกึผู้ ใด ไม่มีทรัพย์ไม่มี

ก าลงัจะท าได้ ของหลวงจะท าขึน้ แลจะเก็บเงินค่าเช่าเปนหลวง ไปจนกว่าจะครบเท่าทุน

ที่สร้างท าขึน้”1 

 

ความต้องการถนนจึงดเูป็นภาพลกัษณ์ของเมืองที่เจริญ ดงัที่ได้สร้างต่อเนื่องมาต้อง
แต่ต้นพทุธศตวรรษที่ 25 แล้ว เมื่อความต้องการถนนเพิ่มมากขึน้ และด้วยเหตุผลบางประการท า
ให้การตดัถนนต้องตดัอ้อมไปมาดงัที่กระทรวงโยธาธิการได้ขออนุญาตท าถนนเยาวราช โดยแทรก
ลงในระหว่างกลางกบัถนนเจริญกรุงและถนนสามเพ็ง แม้ว่าการตัดถนนจะช่วยท าให้การค้าขาย
เจริญในรูปแบบของเมืองบก แต่ก็เป็นที่หวัน่ใจของประชาชนในพืน้ที่ว่าจะโดนไล่ที่ตดัถนนหรือไป 
อย่างในกรณีของถนนเยาวราชนีก้็เช่นกนั ความกงัวลของราษฎรในเร่ืองดงักล่าวท าให้ กรมโยธาธิ
การต้องมีประกาศออกมาเพื่อแจ้งแก่ประชาชนว่า  

 
“การตดัถนนใหม่เช่นนี ้มักมีค าเล่าลือว่าที่ข้างถนนจะต้องเปนของหลวงบ้าง หรือบางที

เข้าใจว่าชิงขายเสียก่อน ถึงจะได้ราคาน้อยไม่สมควรก็ยงัดีกว่าที่จะต้องสญูแปล่าคราว

ต้องพระราชประสงค์บ้าง การเปนเช่นนี ้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศมาให้

ทราบทั่วกันว่าการตัดถนนสายนี ้พระราชประสงค์จะทรงอุดหนุนให้เป็นการเจริญแก่

บ้านเมือง แลเปนประโยชน์แก่ชนทัง้หลายฝ่ายเดียว ไม่ได้ตดัถนนเพราะจะต้องพระราช

ประสงค์ที่สองข้าง”2 

 

แต่ถึงประกาศดงักล่าวยงัได้ชีแ้จงการตดัถนนในท่ามกลางพืน้ที่ที่มีประชาชนอยู่เนือง
แน่นว่า ได้ให้กรมโยธาธิการท าแผนที่โดยละเอียดว่าจะหลบเลี่ยงไม่ให้โดนตึกและเรือนที่มีราคา
มาก หรือจะมีตกึซึง่ยื่นล า้เข้าไปในแนวถนนไม่เกิน 1 วาก็ทรงอนญุาต แต่การสร้างถนนก็ยงัยุ่งยาก
เพราะมีการร้องเรียนของราษฎรที่เข้าชื่อมาร้องทุกข์ว่า ถนนสายนีเ้จ้าพนักงานกะแผนที่ จะท าคด
ไปคดมาไม่เหมือนถนนที่ท ามาแต่ก่อน แลที่คดนีโ้ดยหลีกหนีตึกบ้านเรือนท่านผู้มีทรัพย์จึ่งมาถูกที่
ราษฎรที่ยากจน บางที่ก็ล าบากด้วยที่ดินเป็นของคนในบงัคับของต่างชาติ ท าให้ในที่สุดที่ประชุม

 

 1 ประกาศยกตกึแถว ถนนบ ารุงเมือง แลถนนเฟ่ืองนคร พระราชทานเจ้าของที่.  (ร.ศ.111, 21 กนัยายน).  ราช
กิจจานเุบกษา. เล่มที่ 9.  หน้า 240-241.  
 2 ประกาศกรมโยธาธิการ.  (ร.ศ.110, 30 กนัยายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่มที่ 8.  หน้า410-411. 
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เสนาบดีจึงได้ข้อสรุปว่า หากจะให้มีการตดัถนนคดไปมาตามแผนที่นัน้เพื่อไม่ ให้เดือดร้อนจึงสรุป
ให้กรมพระนครบาลจดัซือ้ตามราคากลางเพื่อความยติุธรรมทกุฝ่าย1 

อย่างไรก็ตามโครงข่ายถนนก่อนทศวรรษ 2440 ก็ตัดผ่านพืน้ที่ชุมชนหนาแน่นทัง้
ภายในก าแพงพระนครและรอบนอกนบัสิบๆ สาย2 โดยเฉพาะด้านใต้ของพระบรมมหาราชวงันอก
ก าแพงเมืองในย่านส าเพ็ง ท าให้การสญัจรและกิจกรรมบนถนนเกิดความโกลาหลอย่างยิ่ง ความ
แออัดบนท้องถนนท าให้มีเอกชนบางรายคิดตัดถนน เพื่อให้ผ่านที่ของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระบนท้องถนนไปด้วย การตัดถนนโดยเอกชนจึงเป็นที่ชื่นชอบของราชส านัก
เพราะท าให้ไม่ต้องลงทุนเอง เช่น ในกรณีท่ีเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักด์ิครัง้ยังเป็นพระยาสีหราช
เดโชชัย เป็นผู้ ริเร่ิมกระท าการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อสร้างถนน ช่วงตัง้แต่ถนน
เจริญกรุงตรงบริเวณปากตรอกโรงภาษีไปออกถนนหัวล าโพง โดยไม่คิดเอาค่าท าถนนและไม่คิด
เก็บค่าเดินทาง เพื่อถวายเป็นถนนส าหรับแผ่นดิน เพื่อความเจริญของบ้านเมือง3 หรือในกรณีที่มี
เอกชนได้ตัดถนนและได้กราบบงัคมทูลเพื่อให้ทรงรับถนนไว้เป็นของหลวง เพื่อจะได้รับการซ่อม 
แซมอยู่เสมอ และจะได้มีการท าความสะอาดอยู่ตลอด เพราะถนนสาธารณะนัน้หากปล่อยปละ
ละเลยเมื่อใดก็จะบงัเกิดความสกปรกในไม่ช้า ดงัเช่นถนนสรุวงษ์ที่ตดัแยกจากถนนเจริญกรุงไปถึง
หัวล าโพงดังความว่า “บดันีท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานรับถนนสองสายนี ้ไว้เป็น
ถนนหลวงส าหรับพระนคร เพื่อเจ้าพนักงานจะได้จัดการรักษาและซ่อมแซมเหมือนถนนหลวงทัง้
ปวงต่อไป”4 

การตดัถนนเข้าไปในพืน้ที่ชุมชนหลายสายนัน้ ณัฐวฒุิ ปรียวนิตย์ ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อ
ตัดถนนที่ดินสองฟากถนนที่ตัดใหม่จ านวนมาก แม้ราชส านักจะแสดงเจตนารมณ์เพื่อเป็นการ
สาธารณะ แต่ก็ยังมีหน่วยงานของรัฐคือพระคลังข้างที่ได้ดักซือ้ที่ดินตามแนวถนนไว้เพื่อสร้าง
อาคาร เช่นตึกแถว ขนาบข้างพืน้ที่ริมถนนนัน้ส าหรับน าออกให้คนเช่าในภายหลัง 5 ผลก็คือการ
พฒันาเครือข่ายของถนนและการสร้างตึกแถวรูปแบบตะวนัตกได้ท าให้กรุงเทพฯ ดเูรียบร้อยดงัใน
ภาพถนนอษัฎางค์ที่สร้างขีน้อย่างสวยงามพร้อมตกึแถว 2 ฝ่ังถนน 

 

 

 1 วฒุิชยั มลูศิลป์.  (2545).  รายงานการประชมุเสนาบดีสภารัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั.  
หน้า 200-208. 

 2 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร สมยัรัชกาลที ่1-5.  หน้า 49. 

 3 รัฏฐฤทธ์ิ จกัรวรรดิโยธิน.  (2554).  ถนนพระยาพิพฒั : เร่ืองเล่าจากปลายซอย.  หน้า 8. 
 4 ประกาศพระราชทานนามถนน.  (ร.ศ. 116, 12 มิถนุายน).  ราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 14.  หน้า 148. 
 5 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร สมยัรัชกาลที ่1-5.  หนา้ 232. 
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ภาพประกอบ 18 ภาพถนนอษัฎางค์ มองเห็นตกึแถวสองฝ่ังเป็นระเบียบเรียบร้อย      

ที่ ม า  : Wright Arnold ; and Breadspear Oliver T. (1994). Twentieth Century 
Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources. p. 240. 

กล่าวได้ว่าการสร้างตึกแถวให้เช่าได้กลายเป็นที่ต้องการด้านเศรษฐกิจของชนชัน้สูง 
จึงปรากฏว่ามีตึกให้เช่าตามถนนสายหลกัจ านวนมาก เช่น บนถนนบ ารุงเมืองมีราษฎรเช่าตึกอยู่
ริมถนนมากถึง 239 ห้องจากจ านวนทัง้หมด 400 ห้อง1  

แต่ทว่าการสร้างตึกแถวโดยตลอดกลายเป็นปราการที่ปิดบังพื น้ที่ด้านใน ส่งผลให้
พืน้ที่ถดัแนวถนนเข้าไปเกิดเป็นพืน้ที่ตรอกเล็กตรอกน้อยมากมายเกือบร้อยแห่ง แม้บางตรอกจะมี
บ้านเรือนพียง 2 หลงัคือใน ”ตรอกเจ้าสวัจุ้ย”2 แต่บางตรอกก็แออัดมากอย่างเช่น ”ตรอกโรงสีไฟ

 

 1 กรมไปรษณีย์แลโทรเลข.  (2541).  สารบาญชี ส่วนที ่2 คือราษฎรในจงัหวดั ถนน แล ตรอก จ.ศ.1245  
เล่มที ่2.  หน้า 136-161.  
 2 แหล่งเดิม.  หน้า 380. 
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พระยาโชฎึกราชเศรษฐี มีจ านวนบ้านเรือนแออดักว่า 188 หลงัคาเรือน1 หรือบางแห่งเป็นตรอกที่มี
ทางแยกซบัซ้อนอย่างตรอกหลวงโกษา2 จากการมีตรอกเล็กๆ ที่มีตึกแถวเป็นแนวปิดบงัตลอดทัง้
ถนน ท าให้พืน้ที่ภายในของตรอกกลายเป็นพืน้ที่ลบัหูลบัตา ในที่สุดก็กลายเป็นที่รวมของขยะสิ่ง
ปฏิกูล ซากสตัว์ตายเน่าเหม็น จนมีตรอกที่ได้ชื่อว่า “ตรอกป่าช้าสุนกัข์เน่า”3 บางแห่งเป็นที่รกร้าง
จึงมีประชาชนใช้เป็นที่ขบัถ่ายอุจจาระ จึงได้ชื่อว่า “ตรอกอาจม”4 หรือบางตรอกมีขนาดแคบมาก
เช่น “ตรอกขีห้มา” ซึ่งได้ที่มาจากความสกปรกของการด าเนินชีวิตประจ าวนัจากการเป็นสถานที่
ลบัตาจึงเป็นที่ส าหรับแอบถ่ายอจุจาระ ทิง้ขยะมลูฝอยจนได้ชื่อดงักลา่ว5  

ภายในตรอกซอกซอยต่างๆ นัน้ล้วนมีสภาพการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพที่
ปราศจากการควบคมุ ท าท าให้เกือบทัง้ถนนกลายเป็นตลาดสด เช่น ถนนตึกแถวพระยาไพบูลย์มี
ห้องให้เช่าจ านวน 62 ห้อง มีร้านขายเป็ดไก่ จ านวน 15 ร้าน เช่น จีนเก้กแซ่ลี ผูกปี ้ขายเป็ดไก่ จีน
หะแซ่หัน ขึน้กงซุลฝร่ังเศส ขายเป็ดไก่ มีร้านนขายปลาสด ปลาเค็ม สตัว์น า้จ านวน 24 ร้าน เช่น 
จีนเกาแซ่อึง้ผูกปี ้ขายปลาสด  จีนหลายทะแซ่เหงผูกปี ้ขายปลาเค็ม  จีนกุยแซ่อี ผูกปี ้ขายปทูะเล 
นอกจากนัน้ยงัมีร้านขายผกั ขายสุรา และขายของจิปาถะอ่ืนๆ6 กลายสภาพเป็นตลาดสดที่พร้อม
ส่งกลิ่นคาวจากอาหารสด กลิ่นจากของเน่าเสียและสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ เป็นฆานทัศน์ของกลิ่นหม็นที่
ปะปนกนัอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก  

ยิ่งไปกว่านัน้ สภาพภายในตรอกที่ซ่อนตัวอยู่หลงัถนนใหญ่อย่างตรอกต้นไทรไปจน
ตลอดวดัตกึ ยงัเป็นแหล่งในการเลีย้งหม ูเลีย้งเป็ดไก่ อย่างเช่น จีนโปะแซ่หลงเช่าตกึ เลีย้งหมขูาย 
จีนแสงแซ่อือผูกปีเ้ช่าโรงฝาแตะอยู่ เลีย้งเปดขาย นอกจากนัน้ยงัมีกระเทียมดอง ปลาสด ร้านช า 
สลบักับร้านขายตุ๊กตา7 ท าให้ตรอกแห่งนีก้ลายเป็นเหมือนกับห้างสรรพสินค้าและแหล่งผลิตปศุ
สตัว์ไปด้วย เพื่อคอยต้อนรับผู้คนอยู่หลงัโครงข่ายถนนที่เจริญก้าวหน้าของกรุงเทพฯ โดยทิง้สิ่ง
ปฏิกลูไว้เบือ้งหลงัตกึแถวที่เป็นดัง่ปราการตลอดแนวถนน 

 

 

 1 แหล่งเดิม. หน้า 403-407.  
 2 แหล่งเดิม. หน้า 417. 
 3 แหล่งเดิม. หน้า 389. 
 4 แหล่งเดิม. หน้า 454-455. 
 5 พิเชฐ ธิถา.  (2560).  การศึกษาคณุค่าทางสถาปัตยกรรมของทีพ่กัอาศยัชาวจีนโพน้ทะเลในเขตสมัพนัธวงศ์และ
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพือ่การอนรุักษ์.  หน้า 123. 

6 กรมไปรษณีย์แลโทรเลข.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 123-126.  
 7 แหล่งเดิม. หน้า 364-366. 
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ภาพประกอบ 19 ตรอกซอกซอยเล็กๆ ที่แออดัแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ          

ที่ ม า  : Wright Arnold ; and Breakspear Oliver T.  (1994).  Twentieth Century 
Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources.   
p. 242. 

ความลีล้ับของตรอกเล็กๆ ท าให้แม้แต่ศพคนตายก็ยังอาศัยพืน้ที่ซอกหลืบภายใน
ตรอกซึ่งไร้คนเห็นให้กลายเป็นสุสานตามยถากรรม หากไม่มีผู้พบเห็นก็เน่าเหม็นคล้ายสิ่งปฏิกูล
หรือซากสตัว์ที่โชยกลิ่นตลอดเวลาอยู่แล้ว เช่น ในกรณีของการพบศพของชาวจีนในตรอกศาลเจ้า
อาม้าเกงซึ่งภายหลงัทราบว่าชื่อจีนอึง้เป็นคนไร้ญาติ อาศยัอยู่กับเพื่อนชาวจีน ต่อมามีอาการไม่
สบายและเมื่อเพียบหนกัจนในที่สดุจนจีนเสียชีวิต เมื่อเสียชีวิตแล้ว จีนฮวงซึ่งเป็นเพื่อนที่พ านกัอยู่
ด้วยกนัได้จดัการแบกศพจีนอึง้มาแอบทิง้หน้าศาลเจ้าอาม้าเกงดงักล่าว หลงัจากที่ถกูเจ้าพนกังาน
จบัได้จึงมีการไต่สวนแต่ไม่พบการกระท าผิด ในที่สดุจึงปลอ่ยจีนฮวงให้พ้นผิดไป1  

การน าศพไปทิง้ยงัแสดงให้เห็นถึงความลีล้บัและความสกปรกของตรอกซอกซอยที่มี
อยู่อย่างมาก โดยชาวกรุงเทพฯ ไม่สามารถรู้จกัไปทุกตรอกได้  ยิ่งใครไม่เคยมา บางตรอกนัน้ก็เร้น

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.23/35 เร่ือง จีนอ้ึงป่วยตายจีนฮวงเอาศพท้ิงตรอกอาม้าเกง (10 -26 มีนาคม ร.
ศ.114). 
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ลบัมากเข้าแล้วมักจะออกไม่ถูก เข้าแล้วต้องวกซ้ายเวียนขวากันหลายรอบ บางตรอกเข้าไปแล้ว
พลอยเป็นทางตนัออกไม่ได้ต้องหาทางย้อนกลบัทางเดิม1 

 

 

ภาพประกอบ 20 สภาพบ้านเรือนในกรุงเทพฯ เผยให้เห็นใต้ถนุแหลง่รวมความสกปรกของเมือง 

ที่ ม า  : Wright Arnold ; and Breakspear Oliver T.  (1994).  Twentieth Century 
Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources.  p. 
205. 

สภาพของตรอกที่แออดัดงัที่กลา่วมา เผยให้เห็นถึงความแออดัของถนนภายในตรอก 
ที่มีหลงัคาบ้านชนกนัเป็นที่รวมของผู้คนมากมายพร้อมทัง้สตัว์เลีย้ง เช่น สนุขั ได้ก่อให้เกิดสภาพที่
สกปรกรกรุงรัง สภาพของใต้ถุนเป็นที่รวมของความสกปรกและมักจะเป็นพืน้ที่หาเศษสตางค์ของ
เด็กจรจัดและขอทานเสมอ2 จะเป็นด้วยเหตุที่เมื่อใครท าสตางค์ตกและหลุดไปสู่ใต้ถุน ก็จะไม่
สนใจตามเก็บ ด้วยสภาพของใต้ถุนนัน้สกปรกและเหม็นเกินกว่าที่จะเอือ้มมือหรือร่างกายเข้าไป
รวมถึงความไม่เป็นมงคลที่ต้องรอดใต้ถุนตามนิยมแบบจารีต ท าให้ชื่อเสียงความสกปรกรกรุงรัง

 

 1 ส พลายน้อย.  (2555).  เล่าเร่ืองบางกอก ฉบบัสมบูรณ์.  หน้า 275. 

 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.6.2/932.  เร่ือง ผูร้้ายหลอกลวงหรือขู่กรรโชก (10 มกราคม ร.ศ.121 – 10 
สิงหาคม ร.ศ.126). 
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ของกรุงเทพฯ กลายเป็นเสียงวิจารณ์จากชาวตะวันตกที่ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ช่วงก่อน
ทศวรรษท่ี 2440 

นอกจากนีก้ลิ่นเหม็นอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่บรรดาตึกแถวต่างๆ ที่มี รูปแบบ
ทนัสมยันีไ้ม่มีห้องส้วมหรือเว็จอยู่ภายในตึกแถวนัน้ การก าจดัสิ่งปฏิกูลจึงเป็นหน้าที่ของคนรับจ้าง
เททิง้ผ่านถงัส าหรับขบัถ่ายตามรูปแบบที่มีการจดัการอยู่แล้วที่สิงคโปร์ ซึง่ตัง้แต่ต้นทศวรรษ 2430
สิงคโปร์เองได้ส่งเสริมให้มีการสร้างส้วมสาธารณะจ านวนมากทัว่ทัง้เมือง รวมทัง้ห้ามไม่ให้น าเอา
สิ่งปฏิกูลไปรดในแปลงผกัใกล้ถนนในปลายทศวรรษ 2430 ด้วย1 แต่ก่อนการจดัการในลกัษณะนี ้
จะเกิดขึน้ในกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2440 ที่มีบริษัทจดัการความสะอาดเกิดขึน้มา กลิ่นอจุจาระจาก
ถังซึ่งวางไว้หน้าบ้าน โดยเฉพาะตึกแถวริมถนนนัน้ย่อมส่งผลถึงสภาพฆานทัศน์ ที่ตลบอบอวล
ผสมกบัการขบัถ่ายที่ไม่เป็นที่เป็นทาง ความขาดระเบียบวินยั ความไม่พร้อมของระบบศขุาภิบาลที่
ก าลงัก่อร่างสร้างตวัรอการจดัการในทศวรรษต่อไป  

3.3.2 ฆานทัศน์แห่งความเหม็น และความสกปรกถ่ายทอดผ่านมุมมอง 
ชาวตะวันตก 
บนัทกึของ เฮนรี นอร์แมน (Henry Norman)2 เมื่อได้กล่าวถึงสภาพของถนนสายหนึ่ง

นอกก าแพงเมือง ว่ามีสภาพที่ไม่น่าดู มีตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้าในสภาพที่น่าหดหู่และ
กลิ่นเหม็นจากกองขยะ3 บนัทึกนีเ้ป็นการบนัทึกสภาพของฆานทศัน์จากกลิ่นเหม็นที่มาพร้อมกับ
ความก้าวหน้าของเมือง ทัง้ยังได้กล่าวถึงทัศนียภาพของเมืองที่เต็มไปด้วยปล่องไฟจากบรรดา
โรงสี โรงเลื่อย อู่ต่อเรือ และโกดงัสินค้ามากมายริมฝ่ังแม่น า้4 ซึ่งเป็นภาพของเมืองที่ขมุกขมวัด้วย
ควนัของปลอ่งโรงสีจ านวนมาก 

เหตุการณ์ส าคัญอย่างหนึ่งที่ชีใ้ห้เห็นสภาพของเมือง ว่ามีสิ่งก่อสร้างอย่างโรงสี
จ านวนมากในเมืองจนท าให้พืน้ที่ซบัซ้อนประดจุเป็นสมรภมูิ คือเหตกุารณ์ปราบอัง้ยี่ใน พ.ศ. 2432 
คือเมื่อพวกอัง้ยี่ยึดเอาถนนเจริญกรุงตัง้แต่บางรักลงไปจนถึงบางคอแหลม โดยใช้หลงัโรงสีห้างวิน
เซอร์หรือที่เรียกว่าโรงสี่ปล่องเหลี่ยมเป็นสนามรบ พวกเจ้าของโรงสีที่มีทัง้ฝร่ังและจีน ตลอดจน

 

 1 Yeoh Brenda S.A.  (2003).  Contesting Space in colonial Singapore: Power Relations and the Urban 
Built Environment.  p.195-196. 
 2 เฮนรี นอร์แมน (Henry Norman) นกัเขียนและนกัเดินทางชาวองักฤษ เคยเดินทางมาเยือนสยามและได้เขียนไว้
ในหนงัสือ 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 สิงหเดชากลุ; และคนอื่นๆ. (2541). รวมเร่ืองแปลหนงัสือและเอกสารทางประวติัศาสตร์ ชดุที ่4. หน้า 
169. 
 4 แหล่งเดิม. หน้า 166. 
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ราษฎรและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงพืน้ที่นัน้ได้ ท าให้เป็นที่หวาดกลัวของเจ้าของโรงสี ที่เป็น
โรงสีของฝร่ังก็ไล่คนจีนออก พร้อมกบัพาพวกพ้องฝร่ังถืออาวุธคอยคุ้มกันโรงสีของตัว ที่เป็นโรงสี
ของจีนก็ได้แต่ปิดเอาไว้1 ภาพเหตกุารณ์ดงักล่าวแสดงถึงโรงสีและคนงานโรงสีจ านวนมากในย่าน
บางรัก ต่อเนื่องไปทางบางคอแหลม ซึ่งเป็นย่านที่อยู่ของชาวจีนและชาวตะวันตก ท าให้
จินตนาการให้เห็นถึงจ านวนโรงสีจ านวนมากที่พร้อมใจกันปล่อยควันด าปกคลุมพืน้ที่กรุงเทพฯ 
อย่างกว้างขวางในเวลานัน้ 

 

ภาพประกอบ 21 ภาพกรุงเทพฯ ที่ถกูปกคลมุด้วยควนัจากปลอ่งไฟก่อนทศวรรษท่ี 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. 

ความหนาแน่นของโรงสีดังกล่าวนัน้อาจสงัเกตุได้จากข้อมูลอย่างหนึ่งคือการมี
นายช่างตะวนัตกได้เดินทางมาแสวงโชครับจ้างซ่อมเคร่ืองจกัรถึงเมืองที่แสนไกลจากยโุรปอย่างใน
กรุงเทพฯ โดยมีการลงประกาศในหน้าหนงัสือพิมพ์เพื่อหาลกูค้าที่ต้องการซ่อมเคร่ืองจกัรกลต่างๆ2 
จึงไม่แปลกใจที่กรุงเทพฯ จะคละคลุ้งไปด้วยควนัจากเคร่ืองจกัรจากตะวนัตกจ านวนมาก อนัเป็น
ผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสยามในโลกยุคอาณานิคม จนควันดังกล่าวได้ปกคลุม
ท้องฟ้าเหนือเมืองกรุงเทพฯ อันเป็นฆานทัศน์ที่แสดงความไม่เป็นศิวิไลซ์ แม้ว่าจะเกิดจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแบบสมยัใหม่ก็ตาม 

 

 1 ด ารงราชานภุาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2501). นิทานโบราณคดี. พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงาน
ฌาปนกิจศพ คณุหญิงกสิการบญัชา (ทรัพย์ บรุาวาศ) คุณแม่สงัเวียน เหราบตัย์ ณ สสุานหลวง วดัเทพศิรินทราวาศ. พระ
นคร: กฤษณปกรณ์. หน้า 189-190. 
 2 “นายช่างต่างๆ”. หนงัสือจดหมายเหตฯุบางกอกรีคอร์เดอร์ เล่ม 1 ใบที ่15. วนัที่ 5 ตลุาคม ค.ศ.1865.   
หน้า 134. 
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สภาพของเมืองจากปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นความสกปรกและความไร้ระเบียบนัน้ 
ในมุม มองชาวตะวันตกอย่างคาร์ล บ็อค (Carl Bock) นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ที่ได้เดิน
ทางเข้ามา ในกรุงเทพฯ ช่วงทศวรรษ 2420 ก็ได้บรรยายถึงกลิ่นหรือฆานทัศน์ของกรุงเทพฯ ว่ามี
กลิ่นเหม็นมากโดยเฉพาะฤดูร้อน ทัง้ยังตัง้ข้อสังเกตว่า ทัง้ชาวยุโรปหรือชาวสยามที่มีฐานะดี 
มกัจะตัง้บ้านเรือนอยู่ริมน า้เพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นไม่ชวนดมที่อบอวลภายในตวัเมือง1 และให้เหตผุลว่า
เป็นเพราะชาวเมืองยังใช้การสญัจรทางน า้เป็นหลกั จึงต้องตัง้เรือนอยู่ริมน า้ด้วย2 บ็อคระบุว่าถ้า
หากเดินไปบนถนนเจริญกรุง ตัง้แต่ถนนตกริมฝ่ังแม่น า้จนถึงพระบรมมหาราชวังนัน้จะพบว่ามี
ความสกปรกอยู่ตลอดทาง แม้ว่าบางช่วงจะแห้งหรือบางช่วงจะเปียกแฉะจากน า้ท่วมขงั3 

จากข้อสังเกตของบ็อคที่ได้ตระเวนในกรุงเทพฯ เขาได้กล่าวถึงความสับสน
วุ่นวายและไร้ระเบียบของพืน้ที่ในย่านตัวเมืองที่มีความหนาแน่นว่า กลิ่นเหม็นเกิดจากความไร้
ระเบียบของเหล่าบรรดาร้านค้าที่ตัง้ปะปนกัน เช่น ร้านอาหารซึ่งขนาบข้างกับเล้าเป็ดขณะที่ลูก
เป็ดก าลงัคุ้ยเขี่ยเศษขยะมลูฝอย4 นอกจากนัน้หลกัฐานร่วมสมยัยงัพบว่ามีการตัง้บ้านเรือนปะปน
กนั ทัง้พืน้ที่การค้า ที่อยู่อาศยั หรือการเลีย้งปศสุตัว์ เช่น สกุร อีกด้วย5  

อย่างไรก็ตามกลิ่นเหม็นจากศพคือปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะมักจะมีการ
ประกอบพิธีศพกลางแจ้ง ซึ่งหลงัจากนัน้ศพจะถูกวางไว้ให้เป็นอาหารของเหล่านกแร้ง สร้างความ
น่าสะอิดสะเอียน6 ดังนัน้แม้ว่าในช่วงเวลาที่ไม่มีการระบาดของอหิวาต์ก็ตาม ปัญหากลิ่นเหม็น
จากซากศพดงักลา่วก็ยงัเกิดขึน้จากวิธีปลงศพด้วยวิธีดัง้เดิมเนื่องจากขาดการสาธารณสขุที่ดี สว่น
การเผาศพซึง่จะเป็นวิธีก าจดักลิ่นและปัญหา จากศพได้ดีก็ยังจดัการได้ไม่รวดเร็วพอ ต่อมาในช่วง
เวลาที่เกิดอหิวาต์ระบาด จ านวนศพก็ยิ่งทวีจ านวนมากยิ่งขึน้อนัยิ่งสง่ผลให้ทัง้เมืองมีแต่กลิ่นเหม็น
คลุ้งไปทัว่7 

 

 1 คาร์ล บ็อค.  (2543).  ทอ้งถ่ินสยามยคุพระพทุธเจ้าหลวง.  แปลโดย เสฐียร พนัธรังษี และ อมัพร ทีขะระ.   
หน้า 5. และจากต้นฉบ้บภาษาองักฤษว่า “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.  หน้า 7. 
 3 แหล่งเดิม.  หน้า 41. 
 4 แหล่งเดิม.  หน้า 38. 
 5 กรมไปรษณีย์แลโทรเลข.  (2541).  เล่มเดิม. หน้า 80. 
 6 คาร์ล บ็อค.  (2543).  เล่มเดิม.  หน้า 52-53. 
 7 คาร์ล บ็อค.  (2543).  เล่มเดิม.  หน้า 54. 
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นอกจากนัน้คาร์ล บ็อค ยงัได้ถ่ายทอดความเป็นไปของสภาพภายในคกุ โดยท า
ให้เห็นความความน่าสะพรึงกลวัในมมุมองของชาวต่างชาติถึงกลิ่นอนัน่าขนพองเมื่อได้สดูดมเข้า
ไป ภาพความสกปรกอนัน่ากลวัและน่าขยะแขยงด้วยกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลซึ่งไม่มีการท าความ
สะอาดเลยนัน้เป็นสิ่งสุดที่จะทนได้1 แต่สถานที่อันส่งกลิ่นเหม็นได้ตลอดเวลา คือเมรุเผาศพซึ่ง
ปรากฏว่าเต็มไปด้วยแร้ง กา สุนขั จากวดัสระเกศภายนอกก าแพงเมือง ซึ่งขณะนัน้ก าลงัมีการน า
ศพของนกัโทษมาท าพิธีในลาน เป็นที่น่าสยดสยองส าหรับผู้พบเห็นจากการจดัการศพด้วยการวาง
ศพบนพืน้ดินและผ่าศพเพื่อให้สตัว์ทัง้หลายเข้ามากินเป็นอาหารท่ามกลางสายตาชาวตะวันตก
เช่น คาร์ล บ็อค อีกทัง้ในบริเวณลานวัดด้านหนึ่งยังมีพืน้ที่วางศพและโครงกระดูกพร้อมกลิ่นอัน
เน่าเหม็นและแมลงวันฝูงใหญ่ที่ก าลงัตอมศพ อันเป็นภาพที่สร้างความสยดสยองอย่างยิ่งให้แก่
บ็อค2  

สิ่งเหล่านีคื้อสภาพของพืน้ที่กรุงเทพฯ ที่มองเห็นและได้กลิ่นจากการเผาที่จะ
เหม็นตลบอบอวลไปทั่ว แม้จะเป็นข้อมูลที่สายตาของชาวต่างชาติเพียงคนหนึ่งแต่ก็น่าจะท าให้
มัน่ใจว่า เมืองอย่างกรุงเทพฯ นัน้ไม่ใช่เมืองที่สะอาดสอ้านเหมาะกับสขุภาพนัก อีกทัง้ในระหว่าง
นัน้เองได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดขึน้ในกรุงเทพฯ สง่ผลให้มีคนเสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยข้อจ ากดัใน
เร่ืองระบบสาธารณสขุ ท าให้เมื่อมีคนตาย ศพก็จะถกูหามไปที่วดัสระเกศ ซึง่ก็มีศพจ านวนมากจน
เกิดสภาพศพกองทบัถมกนั แม้จะใช้ปนูขาวกลบจนทัว่แล้วแต่ยงัก่อให้เกิดความเหม็นขึน้ไปทัว่ทัง้
เมือง3  

ส าหรับชาวตะวนัตกที่เข้ามาในกรุงเทพฯ แล้วการเห็นและได้กลิ่นเหล่านัน้ย่อม
เป็นเร่ืองที่ไม่ต้องแปลกใจแต่อย่างใด เพราะหากได้เดินไปถึงวดัสระเกศหรือในบริเวณใกล้เคียงใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงฆานทศัน์ของกลิ่นเหม็นจากศพได้ ดงัจะเห็นได้จากรายงาน
ของสัปเหร่อวัดสระเกศใน พ.ศ. 2435 ได้กล่าวว่ามีศพรอการเผาถึงกว่า 40 ศพ ซึ่งมากมาย
จนกระทัง่ไม่มีพืน้ที่ให้เผา4 

นอกจากนีส้ภาพความสกปรกของกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2430 ที่สื่อผ่านสายตา
ชาวตะวันตกยังได้ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของฝร่ังเศสดังจะเห็นได้จากบทความจาก
หนังสือพิมพ์ L`lllustre` Soleil du Dimanche ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.1893 (พ.ศ.2436) ว่า

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 44-45 
 2 แหล่งเดิม.  หน้า 57-59 
 3 แหล่งเดิม. หน้า 60. 
 4 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.1.1/55.  เร่ือง  คอเรศปอนเดนซ์ นายจนั ผูเ้ฝา้ป่าช้าวดัสะเกตท าเร่ืองราวยื่นว่า 
บดันีศ้พนกัโทษ ราษฎรน ามา ท้ิงทีป่่าช้ามากข้ึน หามีพืน้ทีเ่ผาศพไม่ (23 สิงหาคม - 11 ธนัวาคม ร.ศ.116). 
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ชาวสยามมุ่งมัน่ที่จะแสดงตนเป็นชาติที่ศิวิไลซ์ แต่กรุงเทพฯ เวนิสแห่งตะวนัออกไกล เป็นได้แค่เว
นิสอันประหลาดเนื่องจากสิ่งปลูกสร้างท าด้วยไม้และอิฐซึ่งต่างจากเสาหินแห่งเวนิส เรือแจวยาว
ปลายแหลมแบบเวนิสก็กลายเป็นเพียงเรือแจวท้องแบนที่ไม่สะอาด ขณะที่คลองของเวนิสมีแนว
คลื่นสีม่วง แต่ของกรุงเทพฯ คือท่อระบายน า้ ส่วนถนนและรถรางเก่าๆ ที่วิ่งควบคู่กนัไปนัน้ มีถนน
เล็กๆ และคลองสกปรกคั่นอยู่เป็นระยะ1 สภาพความซอมซ่อต่างๆ เหล่านีข้องกรุงเทพฯ ได้ถูก
บนัทึกในหนงัสือพิมพ์เดียวกนั ฉบบัวนัที่ 18 มีนาคม ค.ศ.1893 (พ.ศ.2436) ว่าสภาพของเมืองจะ
เห็นถึงที่อยู่อาศยัซอมซ่อ สกปรกและขาดการดูแลเรียงรายไปตามทางถนนที่มีรถรางซึ่งลากด้วย
ม้าแคระอันล้วนแต่น่าสะดุดตาอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเรือนตามแบบชาวยุโรปที่
สะอาดศิวิไลซ์ ซึ่งมีเพียงส่วนน้อย เมื่อมองในภาพรวมแล้วจะพบว่า กรุงเทพฯ นัน้เป็ นเมืองที่
ทรุกนัดาร ยากจน บ้านเรือนซอมซ่อ กระท่อมมงุจาก เต็มไปด้วยพลเมืองสกปรก แต่งตวัมอซอ แม้
จะมีบางย่านที่มีความสะอาดคล้ายย่านคนมีฐานะในยโุรปแทรกอยู่บ้าง2 

ในขณะที่มุมมองจากคติจากทฤษฎีอายพิศม์ที่ชาวตะวันตกได้บันทึกไว้ใน
ช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสมาเยือนกรุงเทพฯ ดังเช่น นักการทูตทางหนึ่งของสเปนที่ได้เดินทางมาเมื่อ
ทศวรรษ 2420 ได้กลา่วถึงกลิ่นที่ได้สมัผสัว่า  
 

  “อณุหภูมิ 50 องศากลางแจ้งท าให้อินทรีวตัถุเน่าเป่ือยเร็วมาก เราจ าต้องมีสขุภาพ

แข็งแรง เพื่อจะได้ทนอนัตรายจากการสดูดมอากาศเหม็นเข้าไปในปอดเป็นเวลานาน ส่ิง

ที่ไม่มีใครทนได้ ไม่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหน คือ สภาพอากาศที่ท าให้หงุดหงิด ในเวลาที่

อากาศร้อนจัด ผู้ ที่ไม่ป่วยเป็นไข้จับสั่นซึ่งเป็นโรคที่ท าให้ร่ายกายรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ 

สลบักนัจะไม่อยากท าอะไรเลย ในอินโดจีน เราท างานอะไรไม่ได้ ไม่เหมือนกบัในยโุรป”3 

  

สภาพของฆานทศัน์จากนาสิกผสัสะของชาวต่างชาติดังกล่าวเหล่านีจ้ึงย่อมเป็น
เสียงสะท้อนที่ส าคญัถึงสภาพของกลิ่นที่ได้บรรยายให้เห็นและแทบจะได้กลิ่นของความสกปรกทัว่
ทัง้เมือง ทัง้ยังพบว่าชาวสยามมักจะไม่สนใจในการจัดการความสกปรก โดยเห็นว่าเป็นเวรเป็น
กรรม  เมื่อได้พบเจอหรือสมัผสักบัสิ่งนัน้ก็เพียงแต่หลีกหนีจากที่ต ่าเหลา่นัน้ จึงยงัไม่มีวิธีคิดถึงการ
จดัการให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย คล้ายกนักบัเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติอีก

 

 1 ชมุพล รักงาม ; และ สธีุ เทียนค า.  (2555).  สยามประเทศ : ในมมุมองของฝร่ังเศส.  หน้า 127-128. 

 2 แหล่งเดิม, 211. 

 3 สถาพร ทิพยศกัด์ิ.  (2559).  สเปญยลสยาม = Una Misiondiplomatica En La Indo-China.  หน้า 16. 
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ท่านหนึ่งผ่านหนงัสือพิมพ์Bangkok Recorder มาตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 2410 แล้วว่า ชาวสยามนัน้
แม้วา่จะอาบน า้ท าความสะอาดร่างกายอยู่เสมอเป็นปกติทกุวนั แต่หาได้ท าความสะอาดบ้านเรือน 
แม้แต่ที่นอนหมอนมุ้งยงัโสโครก โดยเฉพาะใต้ถนุบ้านย่ิงเป็นสิ่งรวมความสกปรกอย่างยิ่ง ดงัความ
ในหนงัสือพิมพ์ Bangkok Recorder ดงันี ้

 
“แต่เราเหนว่าฝงูราษฎรทัง้ปวงเกียจคร้านนกั ไม่อยากท าให้ที่บ้านของตวัสะอาด เขาชอบ

อาบน า้ทุกวันให้ตัวสะอาดก็จริง ถ้าไม่อาบน า้ทนไม่ ได้  แต่ เขาอาจทนโสโครก  

ในบ้านในที่นอนในที่มุ้ งหมอนในใต้ถุนหนักนักเหลือที่จะเปรียบเทียบ เขาทนได้ว่าชั่ง

มนัเปนไร”1 

 

พืน้ฐานของการไม่สนใจการแก้ปัญหาด้วยค าว่า ชัง่มนั ท าให้มีผลตามมาถึงพืน้ที่
ที่สกปรก มีกลิ่นเหม็นอยู่เสมอ ดังจะเห็นว่าบริเวณวดัสระเกศมกัจะมีกลิ่นเหม็นจากศพอยู่เนืองๆ 
ราษฎรจึงไม่นิยมอยู่ในพืน้ที่นัน้ เปลี่ยวมากกว่าพืน้ที่อ่ืนๆ ดังในพระราชหัตถเลขาถึงกรมหลวง
นเรศวรฤทธ์ิว่า ถนนจกัรพรรดิพงษ์ทัง้สายย่านก็ยาวอยู่ น่าจะมีโรงพกัพลตระเวนสกัแห่งหนึ่งพอให้
ต่อกับถนนตลาด แต่ที่วดัสระเกศนัน้เห็นจะเปลี่ยวมากกว่าที่อ่ืน เพราะข้างหนึ่งเป็นวัด ซึ่งเป็นที่
ซ่องสมุโจรผู้ ร้ายหลบหนีได้ง่าย2 

อย่างไรก็ตามความเจริญในรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยส่วนหนึ่งของถนน คือ การ
เดินรถรางซึ่งได้เร่ิมขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ 2430 ในเส้นทางพระบรมมหาราชวงัถึงปลายทางที่บาง
คอแหลม รถรางในครัง้นีใ้ช้พลงัขับเคลื่อนด้วยการเทียมม้า ซึ่งรถรางคันหนึ่งนัน้จะใช้ม้าลากถึง 4 
ตัวด้วยกัน และจะต้องผลัดเปลี่ยนให้ม้าพักผ่อนกินหญ้าระหว่างทางเป็นระยะตลอดทางจนถึง         
บางคอแหลม3 

 

 

 1 “การจดัแจงในกรุงเทพเพ่ือจะแก่โรคลงราก”. หนงัสือจุดหมายเหตฯุบางกอกรีคอร์เดอร์ เล่ม 2 ใบที ่12. วนัที ่11 
เดือนสิงหาคม ค.ศ.1866. หน้า 134-135. 
 2 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระบาทสมเด็จพระ.  (2509). ประชมุพระราชหตัถเลขา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีท่รงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที ่2 ระหว่างพทุธศกัราช 2434 ถึง พทุธศกัราช 2453.  หน้า 166. 
 3 เทพช ูทบัทอง.  (2545).  อนทิุนกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจ า.  หน้า 295. 
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ภาพประกอบ 22 ภาพรถรางเทียมม้าก่อนจะเปลี่ยนมาใช้พลงังานไฟฟ้า    

ที่มา : เทพช ูทบัทอง. (2545).  อนทิุนกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจ า หน้า 243. 

 

ต่อมาหลังจากการเปิดเดินรถรางครัง้แรกที่ ใช้ ม้าลากได้ไม่นานก็มีการ
ปรับเปลี่ยนไปใช้พลงังานไฟฟ้าในการขบัเคลื่อนในทศวรรษ 2430 การเดินรถรางด้วยระบบไฟฟ้านี ้
นับเป็นของใหม่แม้ในประเทศยุโรปบางประเทศยังไม่มีใช้เลย 1 ในสัญญาที่ราชส านักได้ให้
สัมปทานแก่บริษัทรถรางตัง้แต่ฉบับแรกได้ให้ความส าคัญของกิจการรถรางมาก กล่าวคือ ใน
สัญญาระบุว่า ถ้าผู้ รับสัญญาปรารถนาจะซื อ้ที่แห่งใดที่มีก าหนดในแบบแผนที่ต่อท้ายหนังสือ
สญัญา ก็ให้เขียนหนังสือแจ้งถึงเจ้าของที่นัน้ถึงเนือ้ที่ที่ต้องการ พร้อมทัง้ระบุราคาที่จะซือ้ไปด้วย  
หากเจ้าของที่ตอบรับหรือไม่ตอบรับก็ตามในก าหนดเวลา 40 วันก็ถือว่าเจ้าของที่ยอมขายที่นัน้

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 297. 
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ตามราคาที่แจ้งไปแล้ว ยกเว้นหากเป็นตกึซึง่นอกจากจะไม่สามารถซือ้ได้แล้วเส้นทางของรถรางยงั
ต้องระวังมิให้เป็นอนัตรายแก่ตึกด้วย และแม้จะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่บรรทุกคนได้มากก็ตาม แต่
เมื่อเป็นของที่แสดงถึงความทนัสมยัของการเดินทางทางบก จึงให้เสียภาษีไม่มากนกั1 

เมื่อเปิดการเดินรถรางแล้ว จึงได้รับความนิยมตัง้แต่ผู้ปกครองระดบัสงูลงมา ดัง
จะเห็นได้จากการเสด็จพระราชด าเนินโดยสารรถรางไฟฟ้าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว กล่าวคือเมื่อได้เสร็จสิน้ภารกิจประจ าวันแล้ว พระองค์มักจะเสด็จโดยรถรางไปจนสุด
ทางแล้วเสด็จกลบัพระบรมมหาราชวงัอยู่บ่อยครัง้2 ความเจริญของบ้านเมืองจากสิ่งใหม่ทัง้รถม้า 
รถราง จนถึงรถรางที่ปรับเปลี่ยนจากใช้แรงงานม้ามาเป็นพลงังานไฟฟ้า ได้ก่อให้เกิดฆานทศัน์อีก
แบบหนึ่ง ทัง้กลิ่นเหม็นจากการมลูม้า ความมกัง่ายจากการทิง้ม้าที่ป่วยให้เดินโซเซตามยถากรรม 
การแอบทิง้ซากม้าในที่ลบัตา และมลภาวะจากโรงไฟฟ้าเนื่องจากเมื่อรถรางได้ปรับเปลี่ยนมาใช้
ไฟฟ้าจึงได้มีการขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ โดยที่ทางกระทรวงนครบาลได้เน้นย า้ต่อผู้จัดการ
รถรางว่า จะต้องระวังไม่ให้ฝุ่ นละอองจากเคร่ืองจักรในการผลิดไฟฟ้า ไปเปรอะเปือ้นสร้างความ
สกปรกในพืน้ที่ต่างๆ นายเอเวชเตนโฮลซ์ ผู้จดัการรถราง ได้ตอบกลบัมาว่าจะระมดัระวงั และหาก
เป็นการสร้างมลภาวะทัง้ความสกปรกหรือเสียงดังที่ท าให้คนหรือม้าต่ืนตกใจแล้ว จะยินดีให้รือ้
เคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้านัน้ก็ตาม3 

3.4 สภาพของกล่ินเหม็น ความสกปรกท่ีท้าทายพืน้ท่ีศักดิ์สิทธิ์แบบจารีต ในช่วงทศวรรษ 
2410 ถึง ทศวรรษ 2430 
 พระบรมมหาราชวงัเป็นพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและสงูสง่ จึงต้องประกอบไปด้วยความสะอาดและ
มีระเบียบสวยงาม พระราชฐานและสถานที่ส าคญัภายใน เช่น พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสนดา
ราม นอกจากจะสะอาดแล้ว ยงัอบอวลด้วยความหอมจากเคร่ืองหอม ดอกไม้ส าหรับการบชูาด้วย 
แต่พืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแบบจารีตนี ้ยงัคงมีความสกปรกและกลิ่นเหม็นเกิดขึน้ แม้ว่าจะได้เคยกวดขนักนั
มาดงัเช่นในช่วงต้นทศวรรษ 2410 โดยได้มีประกาศของราชส านกัให้กวดขนัข้าราชการที่มีห้องพกั

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.21/2.  เร่ือง ส าเนาหนงัสือสญัญาแตรมเว 7 สาย (5 พฤษภาคม ร.ศ.106 – 29 
มกราคม ร.ศ.120). 
 2 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ.  (2525).  จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนัในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จุลศกัราช 1257-1260 (ร.ศ.114-117).   หน้า 6. 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.21/6.  เร่ือง บริษัทรถรางขอตัง้เคร่ืองจกัรใช้ไฟฟ้าแทนม้า ต าบลสะพานคลอง
ผดงุกรุงเกษมขอตัง้บริษัทใหม่ดว้ย (1 มีนาคม ร.ศ.110 – 11 เมษายน ร.ศ.111). 
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ภายในพระบรมมหาราชวงั หรือ ทิม1 ว่าให้มีความส านึกถึงความสะอาด เพราะที่อยู่ก็เป็นของ
หลวง ถนนด้านหน้าก็เป็นถนนที่สร้างอย่างดี ปดู้วยอิฐปดู้วยหิน ดงันัน้ใครที่อยู่ในทิมก็ต้องท า
ความสะอาดทัง้ภายในทิม ด้านหน้า และบนถนน  หากไม่ท าก็จะไลไ่ปจากทิมนัน้  อนึ่งในประกาศ
ฉบบันีย้งัได้แสดงให้ทราบถึงว่านอกจากการท าความสะอาดในฐานะเป็นพืน้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิแล้ว ยงั
เป็นการแสดงออกถึงความเป็นหน้าตาของพืน้ที่ส าคญัต่อชาวต่างชาติด้วย  
 

“เป็นแขกบ้านแขกเมืองฝร่ังเขาเดนิไปมา เที่ยวอยู่ตามถนนอยู่เนอืงๆ เขาจะว่าถนนใน

พระราชวงัซึง่รกหามีใครท าใครกวาดไม่ พากนัละเลยเสีย ถ้าแลใครท า 

ใครกวาด จะให้หลวงฤทธานนท์หลวงนนทเสนเที่ยวตรวจตราดแูลให้หมดจด ให้ป่าวร้อง

ตามแถวทมิเสียก่อน คนเราทกุวนันีพ้ากนัเที่ยวลอยชายตามถนน หน้าที่ของข้าอยู่หน้า

ห้องของข้าอยู่กเ็ป็นถนนในพระราชวงั” 2 

 
พระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึน้ตัง้แต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 24 และมีสิ่งก่อสร้าง

เพิ่มขึน้ต่อมาอีกมากมายนัน้ จากบนัทึกของชาวตะวนัตกที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัภายในพระบรมมหาราชวงัในช่วงทศวรรษ 2420 ได้กลา่วถึงว่าหลงัจากผ่าน
ก าแพงหลายชัน้เข้าไปภายใน ก็ได้พบเห็นพระที่นัง่จกัรีมหาปราสาทที่มีรูปทรงงดงามประกอบด้วย
สถาปัตยกรรมผสมผสานที่ลงตัวของยุโรปและสยาม โดดเด่นด้วยช้างหล่อจากโลหะบรอนซ์ที่
ทางเข้าด้านหน้า ภายในยิ่งน่าต่ืนตาต่ืนใจกบัโคมไฟระย้าท าจากคริสตลัที่งดงาม มีภาพเขียนของ
ราชวงศ์ขนาดใหญ่ประดบัที่ผนงั และโคมไฟจากแก๊สที่ทนัสมยั  สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ เพิ่มขึน้ท า
ให้พืน้ที่ภายในแออดั ย่ิงมีก าแพงล้อมรอบอยู่หลายชัน้ ทัง้ที่เป็นที่อยู่ของฝ่ายในหรือผู้หญิงล้วน ท า
ให้คล้ายเมืองที่มีคนอยู่เป็นพนัคน  มีซอกซอยเล็กๆ เป็นทัง้ที่อยู่และร้านค้าซึ่งท าให้ยิ่งแออัดมาก
ยิ่งขึน้3 และบันทึกของชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งในช่วงทศวรรษ 2430 ที่เคยอยู่ในพืน้ที่ใกล้ชิด
ก าแพงของพระบรมมหาราชวงั ได้บนัทึกไว้ถึงพืน้ที่ในก าแพงเมืองแม้ว่าจะมีถนนที่กว้างขวางเป็น

 

 1 ทิม เป็นค านามหมายถึงห้องแถวหรือศาลาแถวที่ใช้พกัและไว้ของในพระราชวงั เรียก โรงทิม ที่มา :  วิทย์ เที่ยง
บรูณธรรม.  (2530).  พจนานกุรมไทยฉบบัมหาวิทยาลยั.  หน้า 299. 

 2 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2547).  ประชมุประกาศรัชกาลที ่4 = Collected Proclamations of King Mongkul.  
หน้า 486. 

 3 Cort Mary Lovina.  (1886).  Siam: Or, the Heart of Farther India.  หน้า 42-45. 
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ระเบียบ แต่การสร้างอาคารสถานที่ของทางราชการที่สร้างอย่างดีด้วยปนู และร้านรวงตลอดจนที่
อยู่อาศยัอีกจ านวนมาก ท าให้ภายในก าแพงเมืองก็มีสภาพความอดึอดัไปด้วย1 

ความแออดัในพระบรมมหาราชวงัปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสี่แผ่นดิน ซึ่งผู้ เขียน
น่าจะเห็นและสมัผสัเหตกุารณ์จริงเมื่อสมยัยงัเด็ก โดยได้พรรณนาถึงสภาพต าหนกัต่างๆ เรียงราย
อยู่มากมายและบางต าหนักก็กลายสภาพเป็นร้านขายน า้อบแป้งร ่าเคร่ืองหอม บางแห่งขายผ้า
แพรหรือเคร่ืองใช้ หรือแถวเต็งซึ่งเป็นห้องแถวยาวติดต่อกนัซึ่งมีผู้คนอยู่มากมาย มีความหนาแน่น
มากกว่าบริเวณต าหนักต่างๆ2  การขับถ่ายส าหรับคนจ านวนมากใช้พืน้ที่เรียกว่าอุโมงค์ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นอาคารก่ออิฐเป็นทางยาวจากก าแพงชัน้ในของพระบรมมหาราชวัง มีทางเดินกลาง
และมีที่นั่งส าหรับขบัถ่ายโดยมีแค่ฝากัน้ และรองรับสิ่งปฏิกูลด้านล่างด้วยถงั 3 เป็นสภาพของการ
ขบัถ่ายในพืน้ที่แบบกึ่งเปิดโล่ง มีหลกัฐานว่าบางคราวก็ขาดแคลนน า้จนชาววังต้องมาร้องเรียน 4 
ท่ามกลางความแออดัของอาคารสถานท่ีในพระราชวงัหลวงอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งนี ้ 

พระยาอนุมานราชธนซึ่งได้เติบโตในช่วงทศวรรษใกล้เคียงกัน ได้กล่าวไว้ใน ฟ้ืน
ความหลัง ว่าได้สอบถามผู้ที่เคยอาศัยในพระบรมมหาราชวังและเคยใช้อุโมงค์ดังกล่าวเป็นที่
ขบัถ่าย อนัท าให้ได้ความเข้าใจว่า เวลาน า้ขึน้ลงคงจะพาเอาสิ่งปฏิกูลลอยออกแม่น า้ไป ต่อมาเมื่อ
พระยาอนุมานราชธนได้มีโอกาสถามท่านผู้ ใหญ่สูงศักด์ิท่านหน่ึงท่ีเคยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง
ตัง้แต่ยงัสาวได้เลา่ให้ฟังเป็นการสว่นตวัว่า 

 
 “ที่ในอุมงค์มีอากาศอบัมาก จึงเหม็นแทบทนไม่ไหว ถ้าไม่อยากเข้าไปในอุมงค์ก็ต้องใช้

กระทง แล้วจ้างคนอื่นให้เขาไปทิง้เสียในนัน้ นานๆ ก็ต้องขนเอาส่ิงปฏิกูลซึ่งตกค้างหมัก

หมมอยู่ในอุมงค์ออกไปทิง้เสียที่อื่นเสียทีหนึ่ง ตรงนีแ้สดงว่าในอุมงค์นัน้ คงไม่ทะลุออก

 

 1 ชรัตน์ สิงหเดชากลุ; และคนอื่นๆ. (2541). รวมเร่ืองแปลหนงัสือและเอกสารทางประวติัศาสตร์ ชดุที ่4. หน้า. 
170. 
 2 คกึฤทธ์ิ ปราโมช พล ต ม ร ว.  (2548).  สีแ่ผ่นดิน.  หน้า 79. 

 3 แหล่งเดิม. หน้า 65. 

 4 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2525). จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนัในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จุลศกัราช 1257-1260 (ร.ศ.114-117). ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาต
ให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางเฉลยพระ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม วนัจนัทร์ที่ 
28 มิถนุายน 2525.  หน้า 18.  
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แม่น า้หรือหากว่าทะล ุแต่ภายหลงัตืน้เขิน  น า้ในแม่น า้เข้าออกในอุมงค์ได้บ้างไม่ได้บ้าง 

จึงท าให้เหม็นอบัมากถึงกบัต้องถ่ายขนเอาออก”1 

 

จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพบว่า ทรงมี 
พระราชปรารภเร่ืองอนาคตกาลว่า พระองค์ทรงค านึงถึงสภาพของพืน้ที่ภายในพระบรมมหาราชวงั
ที่มีสภาพแออดัจากจ านวนผู้อาศยัเพิ่มมากขึน้ และมีเรือนหรือต าหนกัที่พกัมากดงัข้อความในพระ
ราชหตัถเลขานีว้่า 
 

 “คือการซึง่แม่เล็กเสาวภาผ่องศรีขึน้มาอยู่ที่บนนี ้เดิมทีจะขึน้มาก็มาพร้อมกนัทัง้แม่กลาง

แม่เล็ก แต่แม่เล็กเป็นคนไม่แข็งแรงเวลามีครรภ์เดินไกลไม่ได้จึงไม่ใคร่ได้ลงไปเรือน แม่

กลางเป็นคนแข็งแรงเดินไปมาที่เรือนได้ จึงได้เฉยเป็นอยู่ติดต่อมาที่บนนี ้ภายหลงัมาต่าง

คนต่างมีลกูมากขึน้ด้วยกนั แม่กลางได้มีครรภ์ถึง 9 ครัง้มีลกู 7 คนตาย 2  แม่เล็กมีครรภ์ 

14 ครัง้ มีลูก 8 คน ตาย 6  เมื่อรวบรวมแต่เฉพาะที่ออกมาเป็นตวัคน ก็ถึง 15 คน เรือน

เก่าซึ่งเป็นที่อยู่นัน้ย่อมเป็นที่คับแคบไม่พอจะอยู่ได้ทัง้ 2 ครัว  แม่เล็กจึงได้เลยยก

ครอบครัวหอบลกูขึน้มาอยู่ที่บนด้วย....ถ้าเสด็จยายล่วงลบัไปแล้ว จะให้แม่กลางมาอยู่ที่

ต าหนกัประตูดินนี ้จะเอาเรือนเก่านัน้ให้แม่เล็กอยู่ ...ได้ท าเรือนที่ริมคลงันีข้ึน้หมายว่าจะ

ให้เป็นที่พกัของแม่เล็ก ในเวลาฉุกเฉินเช่นนัน้ แต่ก็เป็นเวลาที่ยงัไม่ต้องการ นางแส นาง

เล่ือนมีลกูจึงให้ไปออกลกูในท่ีนัน้ก็กลายเป็นเจ้าของไป ...อีกนยัหนึ่งคิดว่าโรงละครหรือที่

อย่างเก่าเรียกกันว่าโรงฝึก และเรือนหม่อมยิ่งอันติดเนื่องเป็นแถวเดียวกัน ถ้ารือ้ลง

ก่อสร้างขึน้เสียใหม่ สขุุมาลรับจะไปอยู่ในที่นัน้ เรือนเดิมของสขุุมาลแลเรือนนางดาราซึ่ง

อยู่ติดต่อกนัไปนัน้ จะท าขึน้เป็นเรือนอีกหมู่หน่ึงให้แม่เล็กอยู่ก็เป็นการตกลงพอใจด้วยกนั

แล้ว”2 

 
จะเห็นได้ว่าแม้แต่พืน้ที่ศูนย์กลางแห่งอ านาจนี ้ก็ยังประสบปัญญาเก่ียวกับสภาพ

ของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกนัจากสภาพอากาศของกรุงเทพฯ เช่นเมื่อพระองค์เองหรือพระบรมวงศา
นุวงศ์ประชวร จึงทรงพระราชด าริถึงสถานท่ีท่ีอากาศบริสุทธ์ิว่าจะสามารถบรรเทาอาการของ

 

 1 อนมุานราชธน พระยา (2547). ฟ้ืนความหลงั เล่ม 1. หน้า 185-186. 
 2 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2557).  ประชมุพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที ่5 ภาคปกิณกะ 2.  
หน้า 9-10. 
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โรคภัยไข้เจ็บได้ หนึ่งในนัน้ คือ เกาะสีชัง ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชด าริถึงเกาะสีชงัเมื่อไม่สามารถเสด็จไปประทบัเป็นเวลานานได้เนื่องจากราชการส าคญัใน
พระนครมีมากว่า “สงัเกตดโูรคภยัมีเบียดเบียนมากขึน้กว่าแต่ก่อนในฤดนูีเ้ป็นเวลาที่ควรจะได้ไป
รักษาตัวที่เกาะสีชัง ซึ่งได้ไปทดลองแล้วและเห็นดีขึน้ ก็ไม่สามารถจะอยู่ในที่นัน้ได้ ด้วยมีข้อ
ราชการส าคญั จ าจะต้องเข้ามาอยู่ในพระนคร”1 ขณะที่พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี 
ทรงพระประชวรและได้รับการรักษาในกรุงเทพฯ มานานแล้วแต่อาการยังไม่ทุเลา แพทย์จึงได้
ถวายความเห็นว่าควรจะแปรพระราชฐานไปประทับ ณ ที่ซึ่งได้รับอากาศทะเล พระอาการคงจะดี
ขึน้ ครัน้เมื่อไปประทบัตากอากาศที่เกาะสีชงัแล้ว จากนัน้ทรงมีพระอาการดีขึน้ตามล าดบั2 

ความแออดัของพระบรมมหาราชวงัซึ่งเป็นศูนย์กลางในระบอบจารีต ที่ตัง้ตระหง่าน
มานับร้อยปี จากการที่ข้าราชการทัง้ฝ่ายหน้าฝ่ายใน พ านักรวมกันอย่างมากมาย พระต าหนัก 
เรือนและอาคารสร้างก็มีเพิ่มเติมขึน้จนสร้างสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทรามลงไป3 ประกอบกบัการที่ชน
ชัน้น าสยามรับรู้ถึงความศิวิไลซ์ท่ีต้องการบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ปลอดโปร่ง ห่างไกลจากโรค 
ห่างไกลจากกลิ่นไม่พึงปรารถนาของมลภาวะ และมีฆานทศัน์ที่ดีจึงจะเป็นสถานที่ของศนูย์กลาง
แบบใหม่ในโลกแห่งความศิวิไลซ์ ท าให้ในทศวรรษถัดไปจึงมีโครงการใหญ่ประดุจการย้าย
ศนูย์กลางแบบจารีตสู่ความเป็นเมืองศิวิไลซ์แบบตะวนัตกด้วยการสร้างพระราชวงัสวนดุสิต ตาม
อย่างพระราชฐานที่ประทบัของกษัตริย์ในประเทศยุโรป พร้อมกนันัน้ก็เกิดการขยายตวัของเมืองสู่
พืน้ที่แห่งใหม่ของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ ที่มักจะเจริญรอยตามพระราชนิยม
เช่นเดียวกัน4 ท าให้ในทศวรรษ 2440 จึงเกิดการขยายตัวทัง้พืน้ที่เดิมและเคลื่อน ย้ายสู่พืน้ที่แห่ง
ใหม่ การเปลี่ยนแปลงฆานทศัน์ของเมืองกรุงเทพฯ ที่เกิดขึน้จากความเจริญของเมืองสู่การจดัการ
ที่เข้มข้นขึน้ดงัจะได้กลา่วถึงในบทถดัไป 
 

สรุป 
ในบทนี ไ้ด้วางพื น้ฐานถึงคติจากตะวันตกที่ คืบคลานเข้าสู่สังคมไทย ผ่าน

นายแพทย์และข้าราชการชาวตะวนัตกที่ราชส านกัพอใจที่จะไว้วางใจในการวางรากฐาน เพื่อการ
ปรับปรุงประเทศให้ทนัสมยั ซึ่งจะท าให้เห็นว่า บ้านเมืองของชาวตะวนัตกนัน้สนใจที่จะท าพืน้ที่ให้

 

 1 แหล่งเดิม. หน้า 9. 
 2 ประกาศพระราชปรารภเกี่ยวกบัการเสด็จพระราชด าเนินเกาะสีชงั.  (ร.ศ.111, 4 กนัยายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  
เล่ม 9  แผ่นที่ 23.  หน้า 171-172. 
 3 บณัฑิต จลุาสยั; พีรศรี โพวาทอง ; และ รัชดา โชติพานิช.  (2557).  วงัสวนดสิุต.  หน้า 10. 

 4 แหล่งเดิม.  หน้า 13. 
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สะอาด จากที่ได้เผชิญสภาพของความสกปรก กลิ่นเหม็นจากความเจริญในโลกอุตสาหกรรมที่
รุ่งเรืองในยุโรป ท าให้มีความต้องการจะแก้ไขให้บ้านเมืองมีความเป็นอยู่ที่สะอาด ด้วยทฤษฎีอาย
พิศม์ที่เป็นพืน้ฐานในการสร้างบรรยากาศที่ดีของสิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกันโรคระบาดที่แม้จะ
เข้าใจในเวลาต่อมาว่าโรคภยัเกิดจากเชือ้โรคที่ค้นพบในภายหลงั แต่ทฤษฎีอายพิศม์ได้กลายเป็น
พืน้ฐานในสงัคม ประดจุเป็นแนวทางในการปอ้งกนัโรคที่มกัจะเกิดขึน้ในพืน้ที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น 

พืน้ที่กรุงเทพฯ เมืองหลวงที่รวมเอาชมุชนหลายเชือ้ชาติและชาวตะวนัตกที่เข้ามา
ตัง้ถิ่นฐานเพิ่มมากขึน้ พร้อมกบักิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่สงูขึน้ ในขณะที่พืน้ที่กรุงเทพฯ จากที่เป็น
เมืองริมน า้ก็ค่อยคืบคลานมาเป็นเมืองบก เร่ิมมีถนนหนทางและยานพาหนะ กิจกรรมที่เกิดขึน้
แบบเมืองทางบกก็ค่อยสร้างฆานทศัน์ของเมืองที่ไม่ดีตามไปด้วย ทัง้การทิง้ขยะมลูฝอย การอาศยั
ซอกหลืบของความลีล้ับของแนวตึกแถวที่ทอดยาวริมถนนเป็นพืน้ที่สร้างความสกปรกด้วยสิ่ง
ปฏิกลูซึ่งจะเพิ่มมากย่ิงขึน้ ในทศวรรษถดัไป และความเป็นเมืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในแบบจารีตท่ีก าลงัจะ
เปลี่ยนมาให้เห็นว่า แม้ในพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอย่างในพระบรมมหาราชวงัก็ยงัต้องประสบกบัภาวะของ
ฆานทศัน์ที่อบัเหม็น จากความหนาแน่นเช่นเดียวกนั 
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บทท่ี 4 
เปลี่ยนกลิ่นกรุงเทพฯ สู่ความศิวิไลซ์ในทศวรรษ 2440 

ในบทนี จ้ะกล่าวถึงการที่ เมื่ อเข้าสู่ทศวรรษ 2440 กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มี
ความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ มีการตัง้ถิ่นฐานของชาวต่างประเทศมากขึน้ ความเจริญของเมือง
เติบโตได้ขยายตวัไปสูเ่รือกสวนชานเมือง โดยมีจ านวนประชากรในช่วงท้ายของทศวรรษนีร้วมกนัอ
ยูในกรุงเทพฯ ถึงกว่า 6 แสนคน1 ในขณะที่พืน้ที่ของกรุงเทพฯ ขยายตัวสู่พืน้ที่ชานเมืองมากขึน้
เมืองกรุงเทพฯ พฒันาความก้าวหน้าแบบเมืองบกด้วยการขยายตัวของโครงข่ายถนนเพิ่มมากขึน้ 
ในขณะที่บนท้องฟ้าก็ถูกบดบงัด้วยควนัไฟจากเคร่ืองจกัรกล โรงสี โรงเลื่อย หรือโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม
ขึน้ด้วย สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ไม่ใสใ่จต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเคยชินต่อการเป็นเมืองน า้คน
น้อยธรรมชาติช่วยก าจดัปฏิกูลได้เอง เมื่อย้ายสูเ่มืองบกก็ได้น าเอาความเคยชินในการทิง้สิ่งปฏิกูล
ต่างๆ คืบคลานสู่พืน้ที่บนบกด้วย ท าให้เมืองเกิดฆานทศัน์จากความสกปรกอนัมีที่มาจากความไร้
ระเบียบ ท าให้ในทศวรรษนีเ้กิดแรงกระตุ้นที่จะเปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนกรุงเทพฯ เปลี่ยนความสกปรก
และความไร้ระเบียบเพื่อให้สะอาดสดใส มีความศิวิไลซ์ที่ไม่น้อยหน้าชาติตะวนัตกเด่นชดัขึน้ 

จากบทที่ผ่านมาท าให้มองเห็นภาพของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ มีการตัง้ถิ่นฐานของพลเมืองมากขึน้ พืน้ที่ส าหรับอยู่อาศยัและธุรกิจปะปนกนั บางพืน้ที่
มีชุมชนของชาวต่างชาติทัง้จากชาติตะวันตก จีน แขก และไทย การสร้างอาคารทันสมัยริมถนน
ทอดยาวไปตามโครงข่ายถนนใหม่ๆ ท าให้การขยายตัวของความเป็นเมืองออกสู่ชานเมืองที่เป็น
เรือกสวนไร่นา และการตดัถนนโดยเอกชนโดยเล็งผลทางเศรษฐกิจ เช่น การตดัถนนสีลม-สี่พระยา
เพื่อเชื่อมต่อกบัถนนหลกัและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของที่ดินตามไปด้วย การขยายตวัก่อให้เกิด
พืน้ที่ปิดล้อม ชุมชนตรอกซอกซอยถูกซ่อนอยู่หลงัตึกที่สวยงามริมถนน ท าให้สภาพชุมชนที่ลบัตา
หลายแห่งกลายเป็นแหล่งหมักหมมความสกปรก เกิดกลิ่นเหม็น ความไม่น่าอยู่และเป็นบ่อเกิด
แห่งโรคภัย เป็นปัญหาท าให้มีเสียงร้องเรียนทัง้จากชาวตะวันตกและราษฎรทั่วไป หรือแม้แต่
ผู้ปกครองชัน้สูงก็ยังได้รับผลกระทบทัง้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกลิ่นหรือความสกปรก ท าให้
เห็นกระบวนการเปลี่ยนกลิ่นที่ได้ด าเนินไปในสภาพเมืองขณะนัน้พร้อมกันกับการขยายเมือง
เพิ่มเติม ที่เน้นความเป็นระเบียบสวยงามตัง้แต่เร่ิมต้นการวางแผนอย่างเช่นโครงการพระราชวัง
สวนดสุิต ในพืน้ที่บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพฯ  

 

 1 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี ม ร ว.  (2534).  องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์.  หน้า 210. 
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สภาพของกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2440 คือภาพของเมืองที่ก าลงัปรับตวัสู่ความเป็นเมือง
ใหญ่ เร่ิมมีความซบัซ้อนของชุมชน ระบบโครงข่ายถนน และการขยายตวัของเมืองออกสู่พืน้ที่ชาน
เมือง จากศนูย์กลางพืน้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในแบบจารีตคือพระบรมมหาราชวงั ทอดยาวไปทางใต้ตาม
แนวของแม่น า้เจ้าพระยาซึง่กลายสภาพเป็นพืน้ที่ตัง้บ้านเรือนของราษฎรอย่างหนาแน่น ในขณะที่
พืน้ที่ด้านเหนือของพระบรมมหาราชวงัและพืน้ที่ด้านในของกรุงเทพฯ ด้านฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้
เข้าไปนัน้ยงัมีสภาพของเรือกสวนไร่นาอยู่มาก 

ผลก็คือในท้ายทศวรรษ 2440 จะเห็นถึงความพยายามสร้างเมืองใหม่ เคลื่อนย้าย
ศนูย์กลางแบบจารีตจากพระบรมมหาราชวงั เปิดสู่พืน้ที่พระราชวงัสวนดสุิตและโครงข่ายถนนราช
ด าเนิน สร้างเมืองจากการปรับพืน้ที่เรือกสวนไร่นาห่างไกลพระนครเพื่อให้เป็นประดุจเมืองใหม่ 
และให้เป็นศูนย์กลางอ านาจที่แสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจจะท าให้เมืองมีความเป็นระเบียบ มี
เจ้าหน้าที่ประจ าเพื่อป้องกันและรักษาสะอาดครอบคลุมพืน้ที่ เข้มงวดจัดการความสกปรกรอบ
บริเวณ หรือแม้กระทัง่ควบคมุกลิ่นเหม็นจากควนัการเผาศพ1 ทัง้หมดนีล้้วนท าให้คติความคิดแบบ
จารีตได้ปรับเปลี่ยนเป็นการมีส่วนร่วมท าให้เมืองน่าอยู่ เพื่ออวดสายตาชาวโลกในแบบเมือง
ศิวิไลซ์แบบตะวนัตก 

4.1 สภาพเมืองกรุงเทพฯ ฆานทัศน์จากกลิ่น เมื่อเป็นเมืองบก 
บันทึกความทรงจ าในวัยเด็กของพระยาอนุมานราชธน2 จาก ฟ้ืนความหลัง ได้บอก

เร่ืองราวในทศวรรษ 2440 ท าให้เห็นภาพของกรุงเทพฯ ที่เร่ิมมีความแออัดจนสร้างความไม่น่าด ู
สภาพของเมืองที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก ในตอนหนึ่งได้กล่าวถึงริมคลองผดุงกรุงเกษม
ระหว่างทางที่พระยาอนุมานราชธนเดินไปท างานถึงสภาพของบ้านเรือนและล าคลองมีความไม่
น่าดทูัง้จากความเสื่อมโทรมของบ้านเรือนและล าคลองที่กลายเป็นที่ทิง้สิ่งปฏิกลูว่า  
 

“ด้านหนึ่งของทางเดินขวามือและติดฝ่ังคลอง เป็นเรือนแถวและเรือนเดี่ยวแคบๆ สร้าง

ด้วยไม้ดูรกรุงรังด้วยผืนผ้าและวางกระบุงตะกร้าไว้อยู่อินุงตุงนังอย่างไม่มีระเบียบ ที่

บริเวณตรอกตอนหน้าบ้านเหล่านี ้มีชานเศษใบตุ้งใบตองและอื่นๆ ทิง้กระจดักระจายอยู่

เกลื่อนกลาด เป็นลกัษณะเดียวกบัที่ในภาษาปัจจุบนัเรียกแหล่งเส่ือมโทรม ถ้าจะถามว่า

 

 1 ประกาศเร่ืองเผาศพตามวดั.  (ร.ศ.119, 6 กรกฎาคม). ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 17.  หน้า 206-207. 
 2 พระยาอนมุานราชธน ราชบณัฑิตประเภทวรรณศิลป์ เจ้าของนามปากกา เสถียรโกเศศ เกิดเมื่อวนัที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ.2431 ที่ต าบลวดัพระยาไกร อ าเภอยานนาวา กรุงเทพฯ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ วนัองัคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2512 
ที่มา อนมุานราชธน พระยา. (2547). ฟ้ืนความหลงั เล่ม 4.  หน้า 235. 
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คนที่อยู่ในเรือนเหล่านีเ้มื่อถ่ายเทส่ิงใดตลอดจนขยะกุมฝอย ถ่ายเทกันที่ไหน ก็ตอบได้

ทนัทีว่าถ่ายเทในคลองนัน่เอง ซึง่สะดวกที่สดุและง่ายที่สดุ เหตนุีต้รงช่องว่างแห่งระหว่าง

เรือน จึงต้องมีส้วม สร้างไว้อยู่ริมคลอง ไอ้ส่ิงอย่างว่าก็คงมีลอยตุบป่องอยู่ในคลองบ้าง

เป็นธรรมดาที่หลงปากหลงตาฝูงปลาไป นิสยัความเคยชินกันมาอย่างนี ้จึงติดมาจนถึง

ปัจจบุนั นี่เป็นเหตหุน่ึงที่ท าให้คลองต้องตืน้เขินขึน้เร็ว”1 

   

นอกจากนีพ้ระยาอนมุานราชธนยงัเลา่ถึงการจดัการกบัความสกปรกจากความแออดัของเมือง ที่
ต้องหวงัเพียงแต่การพึง่ตนเองในที่สดุ เมื่อต้องเผชิญหน้ากบัความสกปรกเน่าเหม็นของคคูลอง ดงั
บนัทกึที่เล่าถึงคนู า้หน้าบ้านของท่านในปลายทศวรรษ 2440 ว่า 
 

“น า้ในสระบ้านข้าพเจ้าเข้าออกไม่ได้สะดวกเหมือนก่อนก็เกิดสกปรกขึน้ ลางครัง้ก็เกิดเน่า

เหม็น เพราะคหูน้าบ้านตืน้เขินมีหญ้าขึน้รกเป็นพง น า้ที่ไหลได้จากคลองขวางก็มีลกัษณะเป็น

ท านองเดียวกัน คือเกิดตืน้เขินและเกิดเน่าเหม็น เหตเุพราะความเจริญ ด้วยมีผู้คนพลเมืองมา

อยู่หนาแน่นขึน้ ชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องมีเปล่ียนแปลงไปให้เข้าได้กบัส่ิงแวดล้อม”2 

 

สภาพแบบนีค้ล้ายกนักบัความคิดร่วมสมยัในการจดัการความสกปรก ด้วยเพียงเลี่ยงไป
จากสภาพความสกปรกนัน้ ด้วยทัศนะว่าสภาพดังกล่าวเป็นสิ่งธรรมชาติ และสามารถจะอยู่
ด้วยกันได้แต่ต้องระมัดระวังก็พอ ดังเช่นสภาพของคลองคูเมืองที่แม้จะระแวดระวังไม่ให้สกปรก
จากที่เคยมีประกาศในพระราชบญัญัติธรรมเนียมคลองแล้วก็ตาม แต่บนัทึกของขุนวิจิตรมาตรา ก็
ได้เลา่ถึงความสกปรกในคลองคเูมืองจากสิ่งปฏิกลู โดยเฉพาะจากอจุจาระในช่วงทศวรรษ 2440 ท่ี
ท่านประสบมาด้วยตัวเองและเปิดเผยถึงวิธีในการหลบเลี่ยงความสกปรกโดยอยู่ห่างๆ ไว้ก่อน จึง
ท าให้เห็นได้ว่าปัญหาความสกปรกของคูคลองและตืน้เขินในช่วงต่อมาท าให้คลองเล็กคลองน้อย
ในกรุงเทพฯ ต้องเปลี่ยนเป็นถนนโดยการถมคลองในเวลาต่อมาหลายสายว่า 
 

“ตามที่ข้าพเจ้าได้เห็นตัง้แต่ราวกระทรวงมหาดไทยสะพานช้างโรงสีตลอดมา จนราววดับุ

รณศิริทัง้สองฟาก มีขีแ้ห้งเก่า (บางทีก็ขีแ้ห้งใหม่) ติดเป็นทางลงไปถึงน า้เป็นทางๆ เร่ือยไป

ทัง้สองฟาก แสดงว่าคนมาเอาเขื่อนเป็นเวจอยู่ไม่ขาด พ้นจากกระทรวงมหาดไทยออกไป 

 

 1 อนมุานราชธน พระยา. (2547). ฟ้ืนความหลงั เล่ม 2. หน้า 41. 
 2 แหล่งเดิม. หน้า 23. 
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และพ้นจากวดับุรณศิริออกไปจะมีเป็นทางๆ หรือไม่ไม่ทราบ เพราะว่ายน า้โดดน า้เล่นอยู่ใน

ระยะนัน้เท่านัน้ ต่อไปออกไปทัง้สองข้างไม่ได้เลยไป 

 ....ไม้เหล่ียมที่พาดออกไปในคลองเป็นสามด้านนี ้ท าเรียบเสมอกนัอย่างดี ตรงมมุมีเหล็ก

นอตใหญ่ขนัติดแน่น หน้าของไม้เหล่ียมกว้างกว่า 10 นิว้ฟตุเท่ากนัทกุด้าน ด้านท่ีพาดอยู่ในคลอง

นัน้เป็นที่นัง่อาบน า้แค่อกได้สบาย แต่เวลาไปนั่งอาบน า้ต้องคอยระวงัแพขี ้มนัลอยมาถึงตวัเป็น

แพๆ ไม่ขาด เวลาเห็นมนัมาใกล้ตวัต้องคอยวกัน า้ต้อนมนัให้ออกไปอยู่เสมอ 

 ....ถ้าลงไปอาบน า้ถึงพืน้ซีเมนต์ ขีท้ี่จมอยู่ที่พืน้ซีเมนต์จะพลุ่งขี น้มารอบตวั ข้าพเจ้าเห็น

น า้ใสๆ ลงไปอาบหลายครัง้ ขีพ้ลุ่งขีน้มารอบตวัทุกที แปลว่าที่บนัไดและเขื่อนที่หกัเข้ามาสองด้าน 

ก็เป็นเวจอย่างดีเหมือนกนั ข้าพเจ้าอาบน า้กบัขีอ้ยู่หลายปี”1 

สภาพของกรุงเทพฯ เช่นนีย้ังได้รับการถ่ายทอดเป็นวรรณกรรมประเภทนิราศอันท าให้
เข้าใจถึงสภาพของเมืองกรุงเทพฯ ในขณะนัน้ตามรูปแบบบทประพันธ์แบบนิราศที่มกัจะพรรณนา
ถึงการเดินทางตามแม่น า้ล าคลองหรือท้องทะเล ควบคู่กบัการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกและการ
ชีช้วนชมสถานที่ต่างๆ ในระหว่างการเดินทางผสมผสานด้วยจินตนาการมาถ่ายทอดตามยุคสมยั2 
นิราศเหล่านีจ้ึงเป็นหลักฐานที่บอกเล่าความเป็น นครหลวงที่สบสนวุ่นวาย ตัง้แต่ภาพของการ
เดินทางด้วยยานพาหนะทางบกคือรถรางที่ขุนจิตรมาตรากล่าวว่าสมัยนัน้มักเรียกกันว่ารถไอ 3 
สภาพตรอกซอกซอยที่ซบัซ้อน การประกอบอาชีพ และสภาพพืน้ที่ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ถึง
สกปรกโสโครกตามสภาพของเมืองบก “นิราศชมตลาดส าเพ็ง” โดยนายบุศย์4 ได้บรรยายภาพร่วม
สมยัของช่วงท้ายทศวรรษ 2440 ไว้ตอนหนึ่งว่า 
 

“ถึงปากตรอกอาจมอารมณ์เบื่อ   ให้สดุเชื่อเหลือระอาเมินหน้าหนี 

เหมือนรูปงามนามเหม็นเช่นสตรี   โสเภณีรวยร่ืนท่ีชื่นช ู

อย่างนามบอกตรอกเว็จขีท้ี่โสโครก   ยามวิโยคออกชื่อยิง่ครือห ู

เป็นนิสยัใจจิตฉนัคดิด ู   เหมือนหนึ่งผู้ชัว่ดีมีส าเนียง 

ประพฤติกายให้งามทรามถนอม  เขากย็่อมนบัถือมีชื่อเสียง 

 

 1 กาญจนาคพนัธ์ุ.  (2542).  กรุงเทพฯ เม่ือวานนี.้  หน้า 152-153. 

 2 สปุาณี พดัทอง; และคนอื่น ๆ.  (2552).  "เรือ" ในวรรณคดีนิราศ : มโนทศัน์กบัการสร้างวรรณศิลป์.  หน้า 1. 

 3 กาญจนาคพนัธ์ุ.  (2542).  กรุงเทพฯ เม่ือวานนี.้  หน้า 251. 

 4 แหล่งเดิม. หน้า 120. 
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ถ้าชื่อเหม็นเห็นใครไม่กล้าเคียง  เขารู้เยี่ยงอย่างคนเป็นมลทิน 

ไม่เหมือนน้องของพี่นัน้ดีพร้อม  ชื่อก็หอมรูปกเ็ลิศงามเฉิดฉนั”1 

 
อันเป็นการตอกย า้ว่าความส าคัญของคูคลองได้หดหายพร้อมกับการเพิ่มขึน้ของถนน 

ตรอกซอกซอย และความสกปรกตลอดจนฆานทศัน์ที่ไม่ดีสูบ่นบกด้วย ความส าคญัของล าน า้จาก
ที่เคยมีความส าคญัในศตวรรษที่ผ่านมาดงัที่ พระยาอนุมานราชธนได้บนัทึกไว้ว่า แม้แต่คลองใน
ย่านส าเพ็งยังมีเรือใบเดินทะเลขนาดเล็กยงัเข้ามาจอดเพื่อขนถ่ายสินค้าได้  พืน้ที่ส าเพ็งจากถนน
พาดสายมาถึงคลองถมจากเดิมที่เคยมีบึงใหญ่ มีจระเข้ ก็กลบักลายเป็นที่เททิง้ขยะมลูฝอยและได้
ชื่อว่าตรอกป่าช้าหมาเน่า เพราะถ้ามีสุนัขตายก็น ามาทิง้บริเวณนี ้2 การเปลี่ยนผ่านจากเมืองน า้
เป็นเมืองบกท าให้การใช้ประโยชน์ของธรรมชาติในการขจดัความสกปรกจากการพดัพาสิ่งโสโครก
ไปกบัน า้แม่น า้ผ่านไปโดยเร็ว เหลือเพียงกองขยะและสนุขัเน่าที่รอคอยการก าจดัที่ถูกวิธีจากเสียง
เรียกร้องของเมืองที่ต้องการความเป็นศิวิไลซ์ต่อไป  

นอกจากสายตาของบนัทึกจากคนไทยแล้ว  ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีบนัทึกจากสายตา
ของฝร่ังตะวันตกท่านหนึ่ง คือ เอ็ดน่า บรูเนอร์ บัลค์ลีย์ ที่ได้เดินทางมาท าหน้าที่มิชชั่นนารีใน
สยาม กล่าวคือเมื่อเธอได้มาถึงและสมัผสักรุงเทพฯ ก็รู้สึกได้ถึงความต่ืนเต้นและกลิ่นของเมืองที่
แสนไกลนีว้่ามีสภาพที่แออดัระคนด้วยกลิ่นเหม็น ท่ามกลางความเร่งรีบในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบธุรกิจของชาวเมือง ซึ่งเอ็คน่าได้บรรยายถึงภาพตรอกซอกซอยที่ถูกปิดบงัด้วยแนวยาว
ของตึกแถว เผยเพียงปากตรอกเล็กๆ ที่ในนัน้ซ่อนกิจกรรมการค้า การเลีย้งสตัว์ และที่อยู่อาศัยที่
พร้อมจะทะลกัออกมาสร้างความโกลาหลและกลิ่นเหม็น ตลอดจนความโสโครกออกมาภายนอก
ตรอกซอกซอยนัน้ว่า 
 

 “การนัง่รถม้าผ่านถนนเจริญกรุงที่สองข้างทางขนาบด้วยตกึแถว ตามช่องว่างระหว่าง

อาคารที่เป็นทัง้ที่อยู่อาศัย ร้านค้าจ านวนมาก ซึ่งก็คือตรอกและซอกซอยมืดๆ ที่มี หมู หมา 

เป็ด ไก่ ล้นทะลกัออกมา3  

 

 1 สจุิตต์ วงษ์เทศ.  (2545).  กวีสยามน าเทีย่วกรุงเทพฯ : ประวติัศาสตร์สงัคมและวฒันธรรมจากวรรณคดี.  หน้า 
275.  
 2 อนมุานราชธน พระยา. (2547). ฟ้ืนความหลงั เล่ม 1.  หน้า 46. 
 3 บลัค์ลีย์ เอ็ดน่า บรูเนอร์; สแตนตนั แมร่ี บลัค์ลีย์ ; และ เด็กวฒัฯ รุ่น.  (2550).  สยามคือบ้านของเรา = Siam 
Was Our Home.  หน้า 17. 
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นอกจากจะแออดัแล้ว เอ็คน่ายังพูดถึงสภาพของฆานทัศน์ที่ไม่ดีจากกิจกรรมทางเศรษ
กิจที่ด าเนินอยู่บนถนนที่แสนยุ่งเหยิงของเมืองกรุงเทพฯ ว่า “ได้เห็นคนงานฟอกหนังเนือ้ตัว
มอมแมม น าหนงัสตัว์ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งออกมากางไว้ข้างถนน เศษขยะจากมมุมืดหลงัก าแพงลง
ไปในท่อระบายน า้” 1 

 ด้วยความตัง้ใจของผู้ปกครองประเทศที่จะเห็นความศิวิไลซ์และไม่เป็นที่ดหูมิ่นใน
สายตาของชาติตะวนัตก ท าให้มีการพฒันาบ้านเรือนไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศยั ถนน รถม้าและรถราง 
ตลอดจนไฟฟ้า และอ่ืนๆ แต่สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญและบ่งบอกถึงความเป็นเมืองที่ศิวิไลซ์นัน้ คือ 
เมืองที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น ปราศจากสิ่งโสโครกอนัเป็นที่น่ารังเกียจ ซึง่เป็นบรรทดัฐานของการมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสายตาของชาวตะวันตกหรือแม้แต่ทุกๆ คนที่อยู่ในสังคม  ด้วยเหตุนีร้าช
ส านักสยามมักจะจ้างชาวตะวันตกมารับราชการจ านวนมาก เพื่อที่จะศึกษาแนวทางการดูแล
บ้านเมืองให้มีความคล้าย คลงึกบัชาติตะวนัตก  
 

 

ภาพประกอบ 23 รถรางหรือรถไอเมื่อเปลี่ยนมาใช้พลงังานไฟฟ้าแทนเทียมด้วยม้าและ ภาพของ
ถนนในกรุงเทพฯ ที่เร่ิมเห็นสายไฟฟ้าพาดไปตามถนนในช่วงทศวรรษ 2440                    

ที่มา : หนงัสือเจ้าพระยาอภยัราชาสยามานกุลูกิจ (คสุตาฟ โรลิน ยคัมินส์) หน้า 135 

4.2 กลไกการจัดการฆานทัศน์จากกลิ่นของและความสกปรกรกรุงรังของกรุงเทพฯ  
ในทศวรรษ 2440 

พืน้ฐานความเป็นระเบียบและสะอาดของเมืองประเทศตะวนัตก มีโอกาสได้ถ่ายทอด
ผ่านข้าราชการชาวตะวันตกผู้หนึ่งแห่งราชส านักสยาม เมื่อเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ 
(Gustave Rolin-Jaequemyns) ที่ปรึกษาราชการทั่วไปของรัฐบาลสยามและเป็นผู้ที่มีบทบาทใน

 

 1 แหล่งเดิม. หน้า 26. 
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การสร้างภาพลกัษณ์ความเป็นศิวิไลซ์ของสยามให้ปรากฏในสายตาชาวตะวนัตก ได้รับหน้าที่เป็น
หนึ่งในคณะวางแผนสร้างภาพลกัษณ์ให้พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ขณะทรงเสด็จ
ประพาสยุโรป พ.ศ.2440 เช่น การวางแผนเตรียมการด้านเคร่ืองแต่งกาย แนะน ามารยาทตาม
รูปแบบ และการแสดงออกทางวฒันธรรมที่สอดคล้องกบัวฒันธรรมตะวนัตก 1  

หลงัจากได้เข้ามารับราชการในสยามระยะเวลาหนึ่งแล้ว เจ้าพระยาอภยัราชาสยามา
นุกูลกิจได้พบเห็นสภาพของกรุงเทพฯ ที่โสโครกเป็นที่ติเตียนของชาวตะวนัตกว่าไม่มีความศิวิไลซ์ 
จึงได้เสนอความเห็นต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงเสียงร้องเรียนจากชาว
ต่างประเทศดงักลา่ว ที่มกัจะติเตียนกรุงเทพฯ ว่าทัง้มีความโสโครกและไม่มีถนนหนทางที่ดีพอสม
เป็นราชธานี ตลอดจนได้น าเสนอให้มีปรับระบบการจดัการเมืองในรูปแบบ “มนุินสิเปอล” เหมือน
อย่างที่มีการจัดการเมืองในต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชด าริต่อข้อเสนอดังกล่าวว่า กรุงเทพฯมีความโสโครกดังที่ เขาติเตียนก็เป็นความจริง
โดยมาก2 ทัง้นีปั้ญหากลิ่นเหม็นและความโสโครก แม้พระองค์เองก็ประสบจากการสร้างอาคาร
เพิ่มมากขึน้ภายในพระบรมมหาราชวัง ท าให้เกิดปัญหาความแออัดและมลภาวะจากกลิ่นอับ
เช่นกนั การที่พระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพเมืองในเวลาเสร็จจากภารกิจ
อ่ืนดังที่ได้กล่าวมาในบทที่แล้ว ท าให้ทรงตระหนักว่าการสร้างอาคารสถานที่แบบใหม่หรือการ
ขยายขอบเขตความเป็นเมืองนัน้ ยงัไม่เพียงพอที่จะเป็นเมืองศิวิไลซ์แบบตะวนัตกได้ แต่ต้องเป็น
เมืองที่มีสภาพแวดล้อมสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นและห่างไกลจากโรคด้วย 

การเปลี่ยนเป็นเมืองบกตัง้แต่ก่อนพทุธศตวรรษที่ 2400 ท าให้เร่ิมมีกลไกอ านาจเพื่อ
การควบคุมประชาชน โดยเฉพาะการตัง้กองตระเวนหรือโปลิศ เพื่อท าหน้าที่กวดขันความเป็น
เรียบร้อยของเมืองและเข้มข้นมากขึน้ในทศวรรษ 2410 เมื่อได้มีการออกกฎหมายโปลิศ 53 ข้อ 
เพื่อเป็น “ระเบียบซ่ึงจะรักษาน่าที่ในพระนครและนอกพระนคร .....รักษาตามแถวถนนในกรุงเทพฯ  
ระงบัเหตุการณ์มิให้คนพาลชุกชุมเกิดข้ึนแก่บ้านเมืองได้ต่อไป”3 โดยให้พลตระเวนมีอ านาจตาม

 

 1 นภวรรณ ตนัติเวชกลุ. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562). การก าหนดสร้างภาพลกัษณ์สยามประเทศในการเสด็จ
ประพาสยโุรปครัง้ที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั. วารสารการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา. 12(2): 82-
83. 
 2 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ. (2482).  ส าเนาพระราชหตัถ์เลขาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึงเจ้าพระยายมราช (ป้ัน สขุมุ). กบัประวติัเจ้าพระยายมราช.  หน้า (102). 
 3 “กฎหมายโปลิศ 53 ข้อ” ใน ประชมุกฎหมายประจ าศกเล่ม 9 จ.ศ 1237-1239. เสถียร ลายลกัษณ์ และคนอื่นๆ.  
พระนคร: เดลิเมล์. หน้า 92-93. 
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กฎหมายและได้ก าหนดให้มีไม้กระบองและปืนเป็นอาวธุที่ต้องเตรียมให้พร้อมเสมอตามกฎหมาย1 
และห้ามไม่ให้ราษฎรถืออาวุธในสถานที่ต่างๆ กองตระเวนจึงมีสภาพของการเป็นผู้ ใช้อ านาจใน
การควบคมุราษฎรให้เชื่อฟัง2  

ในข้อบังคับดังกล่าว นอกจากพลตระเวนจะเป็นการดูแลประชาชนจากปัญหาโจร
ผู้ ร้ายต่างๆ แล้วยงัมีหน้าที่ใส่ใจในเร่ืองการดแูลความสะอาดในประการต่างๆ เช่น ก าหนดให้ดแูล
และก าชบัไม่ให้บ้านเรือนท าสิ่งเปรอะเปือ้นที่หน้าบ้าน3 ห้ามน าสตัว์เลีย้งเช่น โค กระบือ สกุร สนุขั 
ปล่อยตามถนนให้เกิดความเปรอะเปือ้น4 นอกจากห้ามเจ้าของสตัว์ที่จะท าให้เปรอะเปือ้นแล้ว ก็
ห้ามไม่ให้ไม่ขีดเขียนในสถานที่ต่างๆ เช่น ก าแพงวัดให้เกิดความสกปรกด้วย 5 รวมทัง้ก าหนดว่า
หากสตัว์เลีย้งนัน้ตายต้องน าไปฝังยังป่าช้าตามสมควร มิให้น าสตัว์ตายมาทิง้ในที่สาธารณะตาม
ข้างบ้านหรือข้างก าแพง เพราะจะเกิดกลิ่นที่เน่าเหม็นแก่คนทัว่ไป6 ไม่อาบน า้หรือล้างสิ่งของหรือ
ท าน า้โสโครกเปือ้นเปรอะบนถนน7ไม่ถ่ายอจุจาระในที่ไม่สมควรเช่น ริมถนน หรือหากเป็นที่ลบัตา
ก็ไม่สมควร เพราะจะเป็นการท าความสกปรกให้แก่พืน้ที่ ทัง้นีไ้ด้รวมถึงการถ่ายปัสสาวะก็มีโทษ
เสมอกันด้วย8 ไม่ให้ปลูกเพิงหรือวางสิ่งของให้กีดขวางทางรถทางคนเพื่อความเป็นระเบียบ 9 หาก
จะมีการจดังานที่ต้องมีการปลกูโรงล า้มาที่ถนนก็จะต้องขออนุญาตก่อนและรือ้ถอนเมื่อเสร็จการ
ให้เรียบร้อย10 หรือแม้แต่การหยุดรถเพื่อขนของบนถนนก็ต้องจดัการให้พ้นจากทางไม่ให้กีดขวาง
ได้11 

เคร่ืองมือในการดแูลประชาชนให้ระวงัในการดแูลรักษาความสะอาด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการแบบชาวตะวนัตก ซึ่งมีพืน้ฐานเร่ืองกลิ่นที่ดีควบคู่กบัอากาศท่ีบริสทุธ์ิ ไร้โรคภยัและ
เป็นพืน้ที่ที่น่าอยู่อาศัยมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึน้ เมื่อมีการประกาศพระราชก าหนดศุขาภิบาล
กรุงเทพฯ รัตนโกสินทร์ศก 116 ในต้นทศวรรษ 2440 ดงัประกาศตอนหนึ่งว่า 

 

 1 แหล่งเดิม. หน้า 94. 
 2 แหล่งเดิม. หน้า 103 
 3 แหล่งเดิม. หน้า 101. 
 4 แหล่งเดิม. หน้า 107. 
 5 แหล่งเดิม.  หน้า 111. 
 6 แหล่งเดิม. หน้า 114. 
 7 แหล่งเดิม. หน้า 111. 
 8 แหล่งเดิม. หน้า 113-114. 
 9 แหล่งเดิม. หน้า 104. 
 10 แหล่งเดิม. หน้า 109. 
 11 แหล่งเดิม. หน้า 110. 
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“ส าหรับให้ได้รีบลงมือจดัการรักษาความสอาดบางอย่างขึน้ ในทนัทีเพื่อที่ป้องกันโรคภยนัตราย

ในกรุงเทพฯ แลให้สืบสวนตรวจตรา การท่ีเก่ียวในทางโรคภยัของมหาชนทัว่ไป เพื่อจะได้ด าริห์ท า

ข้อบงัคบั แลท าการต่างๆ ตามสมยัตามคราวอนัสมควร แก่การรักษาความสะอาด ป้องกันไม่ให้

เกิดโรคภยั กบัทัง้จะให้เปนระเบียบเรียบร้อยและงดงาม ให้เปนที่เจริญทัว่ไปตลอดเขตรแขวงพระ

นครนี”้1 

พระราชก าหนดศุขาภิบาลนีน้ับว่าเป็นกลไกในการดูแลเมืองในรูปแบบบูรณาการ  โดย
ก าหนดให้มีเจ้าพนักงานส าคัญทัง้ด้านการแพทย์และการช่าง เพื่อรองรับการซ่อมสร้างที่ได้
มาตราฐานความสะอาดและเป็นระเบียบ โดยมีเจ้าพนักงานแพทย์ศขุาภิบาล2 และเจ้าพนักงาน
ช่างใหญ่ศขุาภิบาล มีการก าหนดรายละเอียดอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนกังานแพทย์ศขุาภิบาล ให้
ดแูลการจดัการความสะอาดและหาวิธีในการปอ้งกนัภยนัตรายของมหาชน  ในขณะที่เจ้าพนกังาน
ช่างใหญ่ ให้ดูแลจัดการที่ เก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษา การเปลี่ยนแปลงหรือการซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง ทัง้ที่ท าขึน้แล้วและที่จะท าขึน้ต่อไปในกรุงเทพฯ ข้อบังคับเหล่านีม้ีผลต่อสภาพของ
เมืองอย่างมาก เพราะหมายความว่าต่อนีไ้ปการก่อสร้างการต่อเติมหรืออาคารเดิมที่มีอยู่ก็จะต้อง
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เมืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบมากย่ิงขึน้ ดงัความตอนหนึ่งว่า 
 

“เปนการเก่ียวแก่การรักษาความสอาดป้องกันโรค เปนต้นว่า ตลาด โรงฆ่าสตัว์ ท่ีท าการสูบ
น า้ ท่ีอาบน า้ โรงซักผ้า ท่ีถ่ายอุจจาระ ที่ถ่ายปัสสาวะ รางถ่ายน า้ รางถ่ายโสโครก การท่อน า้ 
แลการต่างๆ ส าหรับขนโสโครก อุจจาระแลขยะมูลฝอย กระท าที่ซึ่งไม่มีความสะอาดให้
สะอาดขึน้ การช าระแลรดน า้ถนน แลล้างรางโสโครก การกวาดถนน แลขนเคร่ืองโสโครกแล
ส่ิงที่เปนท่ีร าคาญต่างๆ เปนต้น” 3 

 

โดยสรุปแล้วกรมศุขาภิบาลจึงมีหน้าที่หลักครอบคลุมถึง “การทะลายขยะเยื่อมูลฝอย 
การจัดเว็จที่ถ่ายอุจาระแลปัสสาวะของมหาชนทั่วไป จัดการห้ามต่อไปในภายหน้าอย่าให้ปลูก
สร้างหรือซ่อมเรือนโรงที่จะเป็นเหตใุห้บงัเกิดโรคได้ และการขนย้ายสิ่งโสโครกแลสิ่งที่ร าคาญของ

 

 1 พระราชก าหนดศขุาภิบาล กรุงเทพฯ รัตนโกสินทร์ศก 116.  (ร.ศ.116, 16 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  
เล่ม 14.   หน้า 518.  
 2 เจ้าพนกังานแพทย์ศขุาภิบาลคนแรก คือ นายแพทย์ ปี. เอ. ไนติงเกล (P.A. Nightingale) ได้ท าหน้าที่ระหว่าง 
พ.ศ.2440-2444. 
 3 แหล่งเดิม.  หน้า 518-519. 
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มหาชนไปให้พ้นเสีย”1 บทบาทหน้าที่ของกรมศุขาภิบาลจึงมีอ านาจกว้างขวางไม่เพียงแต่การ
จดัการรักษาความสะอาดของเมืองเท่านัน้ แต่รวมถึงก าหนดรูปแบบของการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ
ซ่อมแซม และบทก าหนดโทษมีทัง้จ าทัง้ปรับ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนต้องปฏิบติัตามอย่าง
เคร่งครัดโดยการสอดส่องจากเจ้าพนักงานกองตระเวน จากที่เคยทิง้สิ่งโสโครกหรือขยะมูลฝอย
ตามใจขอบ เช่น ตามตรอกซอกซอยซึ่งรวมทัง้การตัง้โรงงานในละแวกบ้าน เช่น โรงโม่ โรงสี หรือ
โรงเลีย้งสตัว์ ที่รวมทัง้สตัว์พาหนะเช่น ม้า โค กระบือ หรือสตัว์อ่ืนใด เช่น แพะ สกุร ไก่ ที่ตัง้อยู่ใน
พระนครจะต้องมีการทิง้หรือขนย้ายสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึน้ตามก าหนด จะทิ ง้ไว้ให้สกปรกหรือเกิดกลิ่น
เหม็นแบบเดิมตามที่ลับตาไม่มีใครเห็นไม่ได้อีกต่อไป ในพระราชก าหนดฉบับนีจ้ึงมุ่งให้มีการ
จัดการกองขยะ สิ่งโสโครกจากในพระนครทัง้จากถนนและล าคลองไปจัดการทิง้ที่นอกพระนคร 
เพื่อปอ้งกนัไม่ให้มีกลิ่นมารบกวนชาวเมือง 

สิ่งโสโครกที่เป็นเหตุให้น่าละอายแก่พระนครอย่างเช่นการขับถ่ายอจุจาระ-ปัสสาวะ ใน
พระราชก าหนดได้จัดให้เจ้าพนักงานได้จัดการให้มีเว็จในพืน้ที่ต่างๆ เพื่อให้ราษฎรได้ขับถ่ายได้
สะดวก  ทัง้ยังก าหนดให้ตึกหรือเรือนใดที่สมควรมีเว็จ ก็จะมีหมายไปบอกให้จัดตัง้ขึน้หากไม่
จดัการท าที่ก าหนดก็ก าหนดโทษปรับเช่นกนั และจะมีโทษปรับต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
โดยเจ้าพนักงานจะจัดให้มีการจดัการขนไปก าจัด  ทัง้นีเ้พื่อไม่ให้ราษฎรน าสิ่งโสโครกไปทิง้ลงใน
คลองหรือบนถนนต่อไป  

การขนถ่ายสิ่งโสโครกเมื่ออยู่ในอ านาจหน้าที่ของศขุาภิบาลได้ก าหนดไปถึง ถนน ทางน า้ 
รางน า้ ตรอกและคลองในกรุงเทพฯ การจดัการศขุาภิบาลตามพระราชก าหนดยงัให้อ านาจในการ
อนญุาตหรือสัง่ห้าม การก่อสร้างหรือต่อเติมโรงเรือนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรมศขุาภิบาล 
จะมีโทษปรับ ให้รือ้ถอนสิ่งปลูกสร้างนัน้ๆ ด้วย 2 ในการจัดการและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบด้วยนี ้ท าให้ราษฎรจะท าตามใจแบบเดิมได้ยาก ต่างจากยุคจารีตที่มกัจะหลีกเลี่ยงจาก
พืน้ที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น ตัง้บ้านเรือนให้ห่างจากบริเวณเผาศพหรือบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นรบกวน 
แต่การจัดการนีม้ีผลบังคับถึงราษฎร จึงเป็นพืน้ฐานแบบใหม่ที่ เห็นว่าดีงามในทัศนะของ
ชาวต่างชาติ ที่ ต้องจัดการเมืองที่สะอาดหรือกลิ่นสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะได้
ห่างไกลจากโรค 

 

 1 พระราชก าหนดศขุาภิบาล กรุงเทพฯ รัตนโกสินทร์ศก 116.  (ร.ศ.116, 16 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  
เล่ม 14. หน้า 520. 
 2 แหล่งเดิม.  หน้า 518-525. 
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การท างานในรูปแบบใหม่แบบตะวันตก ท าให้จ าเป็นต้องอาศัยทักษะและความ
เชี่ยวชาญ จึงมีชาวตะวนัตกได้รับความไว้วางใจเข้ารับหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าพนกังานใหญ่  ซึ่งมีอยู่ 
2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแพทย์ศขุาภิบาล นายแพทย์ บี. เอช. ในติงเกล และฝ่ายนายช่างก็ได้ตัง้ กัปตัน เย 
คาตอง ในต าแหน่งช่างใหญ่1 โดยมีพระยาเทเวศรวงษ์วิวฒัน์ ข้าราชการไทย เป็นผู้บริหารจดัการ
ในต าแหน่งผู้บัญชาการ2 การด าเนินงานของกรมศุขาภิบาลเมื่อประสานการท างานร่วมกับกรม
กองตระเวน โดยมีข้อก าหนดแต่เดิมของกฎหมายโปลิส 53 ข้อ ที่ได้ประกาศตัง้แต่ พ.ศ. 2418 เป็น
การย า้ถึงความต้องการสร้างบ้านเมืองให้สะอาดอย่างเข้มงวดดงัประกาศกรมศขุาภิบาล โดยพระ
ยาเทเวศรวงษ์วิวฒัน์ ในฐานะผู้บญัชาการกรมศขุาภิบาล ว่า 
 

 “บดันีท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศุขาภิบาล เร่ิมจดัการรักษาความสะอาดใน

พระนคร เพื่อความศุขส าราญของมหาชนทั่วไปแลลกัษณการซึ่งกรมศุขาภิบาลจะจดัครัง้นี ้

นัน้มีข้อห้ามต่างๆ แจ้งอยู่ในกฎหมายโปลิศแต่ก่อนแล้ว ซึ่งขอตักเตือนให้มหาชนซึ่งอยู่ใน

ท้องที่จงัหวดัพระนครนัน้ ปฏิบตัิตามข้อความในกฎหมายโปลิศซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ตัง้ขึน้ไว้”3 

 

กระบวนการของกลไกส าคัญเมื่อตัง้กรมศุขาภิบาลเพื่อวางแนวทางแบบบูรณาการนัน้ 
ท าให้ในช่วงท้ายทศวรรษ 2440 ยังผนวกการดูแลโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เพื่อให้ครบวงจรการ
ปอ้งกนัและรักษาด้วยถึงแม้ว่าจะมีการจดัการด้านพยาบาลอยู่ก่อนหน้าแล้ว คือ มีกรมพยาบาลใน
กระทรวงธรรมการตัง้แต่ทศวรรษ 2430 และเร่ิมมีโรงพยาบาลในสงักดัหลายแห่งก็ตาม แต่ในที่สดุ
ได้โอนมาขึน้เป็นหน่วยงานในกระทรวงนครบาลเดียวกันกับกรมศุขาภิบาลด้วย 4  ในขณะที่
ระยะแรกกรมศุขาภิบาลได้ตัง้โรงพยาบาลส าหรับหญิงหากินหรือโสเภณี เนื่องจากหญิงเหล่านัน้
มกัจะประสบปัญหาสขุอนามยัจากการท างานและเพื่อเป็นการควบคมุโรคแนวเชิงรุกด้วย5 

 มาตรการเหลา่นีน้บัว่าเป็นการใช้อ านาจจดัการ ที่มีผลการกระทบถึงความเป็นอยู่
ของราษฎรในกรุงเทพฯ เพราะมีกองตระเวนเป็นหน่วยคอยสอดส่องและบงัคับให้ราษฎรปฏิบัติ
ตาม อีกทัง้ข้อบังคับโดยมากเป็นหน้าที่ดูแลของกองตระเวนอยู่แล้วด้วย เมื่อมีพระราชก าหนดศุ

 

 1 ประกาศตัง้เจ้าพนกังานกรมศขุาภิบาล.  (ร.ศ.116, 21 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 14.  หน้า 525.  
 2 ประกาศตัง้ผู้บญัชาการกรมศขุาภิบาล.  (ร.ศ.116, 1 กมุภาพนัธ์).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 14.  หน้า 763. 
 3 ประกาศพระราชบญัญติัและพระราชก าหนดต่างๆ รัชกาลที ่5 ร.ศ. 117.  หน้า 18. 
 4 ประวติักระทรวงศึกษาธิการ.  (2495).  หน้า 28. 
 5 กระทรวงสาธารณสขุ.  (2511).  บริรักษ์เวชการ อนสุรณ์.  หน้า 162.  
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ขาภิบาลขึน้ การปฏิบติัหน้าที่ของกองตระเวนจึงเข้มงวดขึน้ เพราะมี ข้อบงัคับเพิ่มขึน้  อีกทัง้การ
ห้ามไม่ให้ปลกูเพิงริมถนนกีดขวางทางคนทางรถ โปลิศก็จะเข้าห้ามปรามและรือ้ถอนให้พ้นไปเสีย 
การเลีย้งดปูระชุมหรือจะท าบุญก็ตามหากจะปลกูโรงร้านล า้ออกมานอกถนน ก็ต้องแจ้งเร่ืองก่อน
และต้องได้รับอนญุาตด้วย ถ้าหากไม่อนญุาตหรือไม่แจ้งก่อนโปลิศก็จะเข้าท าการรือ้ถอนเช่นกนั  

นอกจากนีเ้หตุแห่งความสกปรกอีกอย่างหนึ่ง คือการน าเอาถ่านหรือดินสอขีดเขียนตาม
ก าแพงวดัหรือบ้าน รือนต่างๆ หากจบัได้มีโทษปรับ หากไม่มีเงินก็ต้องถูกคมุขงัไว้ การอาบน า้หรือ
การล้างสิ่งของตลอดจนการเทน า้ที่โสโครกลงบนถนนให้เปือ้นเปรอะ ก็มีโทษในการปรับหรือคมุขงั
เช่นกนั ยิ่งถ้าถ่ายอจุจาระบนที่ไม่สมควรแล้ว เช่น ริมถนน ก็จะปรับมากขึน้ไปอีก หรือหากไม่มีเงิน
ค่าปรับก็จะคุมขังไว้ถึงสามเดือน ในข้อก าหนดของการเลีย้งสัตว์ทุกชนิดยังระบุว่า หากสัตว์นัน้
ตายลงต้องน าไปฝังที่วดัหรือป่าช้าตามสมควร ไม่น าไปทิง้ตามข้างบ้านข้างก าแพงหรือตามตรอก
ซอกซอย เพราะนอกจากจะสกปรกแล้วยงัมีกลิ่นเหม็นแก่คนที่เดินไปมาด้วย1 

กลไกจากข้อก าหนดในการดูแลของกรมศุขาภิบาล เมื่อเชื่อมโยงกับอ านาจผ่าน
เจ้าหน้าที่กองตะเวนที่ปฏิบติัหน้าที่ท าให้การดแูลจดัการได้อย่างรวดเร็ว จากที่ได้กล่าวถึงตึกแถวที่
บดบังพืน้ที่ด้านหลังท าให้เกิดมุมมืดที่เป็นแหล่งที่หมักหมมความโสโครกแต่เพียงอย่างเดียว 
ตึกแถวจ านวนมากที่ทอดยาวไปตามถนนแบบใหม่ เมื่อยังอยู่ในสภาพห้องว่างหรือร้างอยู่ ท าให้
เกิดพืน้ที่ ปิดบังซ่อนเร้นความสกปรกที่ เกิดจากที่มีคนงัดแงะเข้าไปในตึกแถวร้างนัน้  และ
เปลี่ยนเป็นที่ขบัถ่ายจนก่อให้เกิดความสกปรกและกลิ่นเหม็นเล็ดลอดออกมา ดงัรายงานของเจ้า
พนักงานกองตระเวนที่ได้เข้าไปส ารวจตึกแถวร้าง ซึ่งกองเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยและอุจจาระ ส่ง
กลิ่นเหม็นออกมาตลอดถนนเป็นที่น่าร าคาญของผู้คนที่เดินไปมา อีกท้งหากมีขบวนเสด็จผ่านก็จะ
เป็นสิ่งไม่บงัควร2 การที่กรมศุขาภิบาลได้ดูแลรักษาถนน ในพืน้ที่ที่กองตระเวนยังขยายพืน้ที่การ
ดแูลมาไม่ถึง เมื่อทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า จึงได้ทรงก าชับแก่กระทรวงนครบาล
ความว่า “เพราะที่นัน่กรมศขุาภิบาลได้รักษาถนนขึน้ไปตลอด ถ้ารักษาแต่ชัว่กรมศขุาภิบาลไม่มีโป
ลิศก็ไม่เปนรักษาได้ เพราะศุขาภิบาลไม่มีคนเฝ้าถนน ขอให้ขยายเขตร์โปลิศขึน้ไปถึงคลองบาง
กระบือ”3 แม้อ านาจในการดแูลรักษาความสะอาดเรียบร้อยจะอยู่ในหน้าที่ของกรมศขุาภิบาล แต่
การสนบัสนนุที่ส าคญัมาจากเจ้าพนกังานกองตระเวนนัน่เอง 

 

 1 ประกาศพระราชบญัญัติและพระราชก าหนดต่างๆ รัชกาลที่ 5 ร.ศ. 117. พระนคร : บ ารุงนกุลูกิจ. หน้า 18-21 
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.8.1/254.  เร่ือง รายงานตึกแถวถนนทหารเรือว่างเปล่าอยู่และได้มีคนร้ายเข้าไป
อาศยัอยู่ (1 สิงหาคม ร.ศ.122). 
 3 ส านกันายกรัฐมนตรี.  (2513).  ประชมุพระราชหตัถเลขาพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัที่ทรงบริหาร
ราชการแผ่นดิน ภาคที่ 3 ตอนที่ 1 ระหว่างพทุธศกัราช 2434-2453.  หน้า 195. 
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การแก้ไขสภาพเสื่อมโทรมเหลา่นีเ้ป็นสิ่งที่กรมศขุาภิบาลต้องรับเข้าดแูลจดัการเพิ่มเติม อย่างเช่น
ในกรณีของถนนกรุงเกษมจากเดิมซึง่กระทรวงโยธาธิการได้ตดัถนนขึน้ แต่เมื่อเกิดสภาพที่สกปรก
รกรุงรัง ไม่น่าด ู ทัง้ในส่วนของถนนหรือพืน้ที่ริมถนนและริมคลองหรือบ้านเรือนประชาชนที่รกรุงรัง 
กรมศขุาภิบาลจึงมีกลไกที่จะเข้าดแูลสภาพการณ์ดงักลา่วอย่างเข้มข้น โดยมุ่งหวงัว่าจะขจดัความ
รกรุงรัง เพื่อความเป็นศรีสง่าของพระนคร ดงัความว่า 
 

  “ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งเหลือจากท าถนนแล้ว ผู้มีที่บ้านเรือนอยู่ข้างในถนนบาง

แห่งบางราย อาไศรยปลูกสร้างเรือนโรงแลกระท่อม ให้ผู้คนอาไศรยบ้าง ฤๅเป็นที่ต าบลอันท าเล

ค้าขายก็ให้เช่าเก็บผลประโยชน์บ้าง เรือนโรงแลกระท่อมทัง้หลายที่มีปรากฏนัน้ รกรุงรังริมถนนริม

คลองไม่สะอาด ชกัน าให้เกิดสรรพส่ิงโสโครกมีขึน้ในที่ดิน ให้ผู้ เดินทางเปนร าคาญ ฤๅตกลงไปใน

ล าคลองๆ ก็ตืน้เสียไป ท าให้เสียประโยชน์การค้าขายทางเรือ แลท าให้เปนท่ีเสียความสง่างามของ

พระนครด้วย หาสมควรให้เปนอยู่ดังนีไ้ม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศุขาภิบาลตรวจ

จดัการ บงัคบัรักษาที่ดินริมคลองซึง่เหลือจากสร้างถนนต่อไป ให้ที่อนันัน้พ้นจากความรกรุงรัง ริม

ถนนริมคลองไม่ให้เกิดสิ่งโสโครก มีขึน้ในที่ดินฤๅตกลงในล าคลอง ให้เปนที่เรียบร้อยสะอาดเจริญ

ตาแก่มหาชนท่ีเดิน ทาง แลสดวกแก่การค้าขาย กบัทัง้เปนที่สง่างามแก่พระนครสืบไป”1 

 

ทัง้นีเ้พื่อให้การปรับแต่งภูมิทัศน์ และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันถือเป็นวิธี
ป้องกนัไม่ให้เกิดการหมกหมมของสิ่งสกปรกอันเป็นที่มาของกลิ่นเหม็นอันน่ารังเกียจ การจดัการ
สิ่งแวด ล้อมเมืองที่เข้มแข็งและใช้อ านาจครอบคลุมไปถึงบ้านเรือนที่สร้างผิดที่ผิดทาง หรือ เป็น
เรือนโรงที่รกรุงรัง หรือไม่ได้ขออนุญาตต่อกรมศขุาภิบาลก็อยู่ในอ านาจในการจดัการอย่างเด็ดขาด
ได้ 
 

 “บรรดาเรือนโรงแลกระท่อม ที่มีปรากฏอยู่ตัง้แต่ปากคลองผดุงกรุงเกษม ด้านเหนือ

จนถึง 4 แยกคลองมหานาค ให้เจ้าของเรือนโรงแลกระท่อมทัง้ปวง รือ้ถอนเสียให้พ้นจากที่

ก าหนด แต่เรือนโรงตัง้แต่ส่ีแยกคลองมหานาคต่อไปจนถึงถนนเจริญกรุงนัน้ ขณะนีถ้นนบาง

ตอนยังไม่แล้วให้รอไว้ก่อน จนกว่าถนนจะแล้วจึงให้กรมศุขาภิบาลจัดการ เว้นเสียแต่โรงแล

กระท่อมที่รกรุงรังนัน้ให้รือ้เสีย  

 

 1 ประกาศรักษาที่ดินริมถนนระหว่างคลองผดงุกรุงเกษม.  (ร.ศ.117, 21 กรกฎาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 
15. หน้า 190-191. 
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 อนึ่งที่ดินระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม กับถนนกรุงเกษมตลอดไปนี ้ถ้าผู้มีที่ดินอยู่ข้าง

ในถนน ประสงค์จะใช้ประโยชน์การปลกูสร้างฤๅการใดๆ ในที่เฉพาะตรงแนวน่าที่แห่งตนก็ยอม

ให้ท าได้ แต่ต้องท าตามความอนุญาตของกรมศุขาภิบาล ถ้าไม่ท าตามให้กรมศุขาภิบาล มี

อ านาจเข้าจดัในท่ีดินนัน้ได้ให้ที่อนัเปนท่ีสะอาดเรียบร้อย”1 

 

อ านาจการจดัการของกรมศขุาภิบาลในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากพบเจอ
บ้านเรือนหรือร้านโรงที่ใช้วสัดทุี่ไม่เหมาะสม ก็จะด าเนินการห้ามปรามว่ากล่าวให้กระท าตาม ดัง
หนงัสือจากเจ้ากรมกองอ าเภอ แจ้งต่อพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองปลดัทูลฉลองกระทรวง
นครบาล ถึงกรณีที่ได้รือ้ถอนเพิงมงุกนัแชงของอ าแดงนิ่ม ซึ่งกรมศขุาภิบาลแจ้งไว้ว่าให้รือ้ถอนเสีย
ในกรณีนี ้หะยีโมฮามดัสามีอ าแดงนิ่ม เจ้าของเรือนดงักล่างได้ปฏิบติัตามไปโดยง่าย2 แต่ทว่าหาก
เจ้าของบ้านนัน้เป็นข้าราชการระดับสูงมีบรรดาศักด์ิ ก็สร้างความล าบากใจในการท างานให้กับ
เจ้าหน้าที่ ที่คอยตรวจตราความสะอาดและความเรียบร้อยของเมืองดงัมีรายงานว่า 
 

  “ด้วยพนกังานตรวจการสะอาดรายงานว่า ท่ีต าบลถนนพระสเุมรุตอนบ้านพระยามหา       

โยธาฯ หลวงบรรณสารประสิทธ์ิ ได้เอาจากมุงหลังคาเพิงขึน้ไว้ประมาณ 50 ตับเศษหนึ่งหลัง 

พนักงานสะอาดได้ว่ากล่าวให้รือ้ถอนเสีย หลวงบรรณสารประสิทธ์ิก็ยังหาได้จัดการรือ้ถอนหรือ

เปล่ียนแปลงแต่อย่างใดไม่ การจะควรประการใดแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ”3 

 
ในกรณีแบบนีเ้จ้าพนกังานผู้ น้อยจึงต้องแจ้งเหตขุดัข้องนัน้แก่เสนาบดีกระทรวงนครบาล 

แม้เพียงให้รือ้หลงัคามงุจากออกให้ถกูต้องตามกฎหมายก็ตาม 
 
 

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 191. 
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/43.  เร่ือง ให้สอบสวนอ าแดงน่ิม, อยู่ทีต่ าบลสเุหร่าแขกถนนจกัรพงษ์ได้
ปลูกเพิงมงุกนัแชงข้ึนไว้ผิดต่อประกาศจดัการสะอาดนัน้ อ าเภอแจ้งว่าไดร้ื้อถอนไปแล้ว (2 ธนัวาคม ร.ศ.123 – 19 สิงหาคม 
ร.ศ.124). 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/33.  เร่ือง หลวงบรรณสารประสิทธ์ิเอาจากมงุหลงัคาไว้ทีบ้่านพระยามหา
โยธา ไดว้่ากล่าวให้ร้ือถอนเสีย หารือไม่ไดส้อบถามหลวงบรรสารแจ้งว่าไดร้ื้อเสร็จแล้ว (23-29 พฤษภาคม ร.ศ.122). 
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4.3 กลไกอ านาจในการควบคุมพืน้ท่ีจากกล่ินเหม็น ขยะและส่ิงปฏิกูล 
4.3.1 จัดการเปล่ียนกล่ินจากส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   

กล่าวได้ว่ากลิ่นเหม็นของกรุงเทพฯ จากปัญหากองขยะสิ่งปฏิกูล อจุจาระและเว็จอนั
โสโครกนัน้ทวีความเข้มข้นเพิ่มขึน้ตามความเจริญ เช่น จากมลูม้าหรือหญ้าที่เป็นอาหารที่ปล่อยให้
เป็นหญ้าเน่าและมักทิง้ตามถนนข้างทางที่ลับหูลบัตาหรือข้างโรงม้า ในเวลาต่อมาเมื่อโครงข่าย
ถนนที่เพิ่มมากขึน้ ความเจริญนีก้็ยิ่งสง่ผลถึงปัญหาเร่ืองความโสโครกและกลิ่นของเมืองเพิ่มขึน้ไป
อีก 

รายงานถึงผู้บญัชาการกรมศขุาภิบาลเมื่อ พ.ศ.2448 ถึงการตรวจตราสิ่งโสโครกในพืน้ที่
พระนครนัน้ระบุว่า มีราษฎรทัง้แขกทัง้จีน ทัง้บริเวณตลาดหรือบ้านข้าราชการและที่หาตัวไม่ได้ 
ต่างน าเอามลูม้า ขยะมลูฝอย หญ้าเน่า ตลอดจนของโสโครกมาแอบทิง้หลายแห่ง เช่น บริเวณข้าง
ศาลเจ้าหลกัเมืองพบว่ามีมลูม้าและขยะมลูฝอย บริเวณท่าพระฝ่ังเหนือมีมลูม้าและหญ้าเน่า ที่ท่า
พระฝ่ังใต้พบทัง้กากอาหารและสิ่งโสโครกเป็นจ านวนมาก  บริเวณตลาดข้างท่าพระด้านเหนือพบ
กองขยะมลูฝอยเก่าๆ กองโตซึง่เป็นฝีมือของชาวตลาดที่ได้น ามาทิง้อยู่เสมอ บริเวณท่าพระจนัทร์มี
หญ้าเน่า มูลม้า ขยะมูลฝอยและสิ่งโสโครกต่างๆ ที่ถนนพระจันทร์ แถวริมก าแพงพระราชวังบวร  
มีมูลม้าและหญ้าเน่า และพบว่ามีมลูม้าและหญ้าเน่าจากโรงรถของหลวงวินิจ นฤไนยที่ถนนราช
บพิธ พืน้ที่ความสกปรกหลายแห่งที่กลา่วมานี ้กองตรวจการสะอาดซึง่เป็นหน่วย งานในกรมศขุาภิ
บาลต้องเข้าท าความสะอาดและรือ้ขนน าสิ่งปฏิกลูมลูฝอยไปจดัการให้เรียบร้อย1  

การจดัการแก้ปัญหาการทิง้ขยะมลูฝอยด้วยการก าหนดพืน้ที่ให้ทิง้ขยะ จึงเป็นอีกวิธีที่ใช้
ในพืน้ที่ เช่น ตลาดนางเลิง้ เพื่อให้ทิง้ขยะในที่ที่ได้ก าหนดไว้ เมื่อกรมศุขาภิบาลได้จัดพนักงาน
ออกไปท าความสะอาดแล้วก็ได้ปักป้าย และขอความร่วมมือเจ้าพนกังานกรมกองตระเวรให้คอย
ตกัเตือนผู้ที่จะน าขยะมลูฝอยไปทิง้ว่า ให้ทิง้เฉพาะถงัที่กรมศขุาภิบาลก าหนดไว้ด้วย2  

เร่ืองของกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและมูลม้า แสดงให้เห็นถึงฆานทัศน์ของคนในช่วง
ทศวรรษ 2440 ดงัเห็นได้จากข้อร้องเรียนผ่านหนงัสือพิมพ์ Siam Observers สื่อของชาวตะวนัตก
ที่ระบุว่ามีกลิ่นปฏิกูลอันเกิดจากมูลม้า  จนความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงได้ทอดพระเนตรหนังสือพิมพ์นัน้จึงเป็นเหตุที่ท าให้ ผู้บัญชาการกรมศุขาภิบาล

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/50.  เร่ือง มีผูน้ าส่ิงโสโครกไปเทท้ิงรวม 15 ต าบล ขอให้สัง่กองตระเวน
ตรวจพร้อมดว้ยเจ้าพนกังานกองตรวจการสอาดว่าทีใ่ดไดร้ื้อขนแล้ว ขอให้ช่วยห้ามไม่ให้ผูใ้ดท้ิงของโสโครกอีกต่อไป  
(29 มิถนุายน ร.ศ.124 – 21 สิงหาคม ร.ศ.125). 
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/48.  เร่ือง กรมศขุาฯ ไดเ้ลือกทีปั่กป้ายให้เปนทีท้ิ่งขยะมูลฝอย ทีห่ลงั
ตลาดนางเล้ิงนัน้ ขอให้สัง่กองตะเวรช่วยว่ากล่าวแก่ผูซ่ึ้งจะน าขยะมูลฝอยไปท้ิงดว้ย (11-21 เมษายน ร.ศ.124). 



  106 

ต้องออกไปดแูลด้วยตนเองและรีบหาวิธีจดัการโดยเร็ว ดงัหนงัสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรม
ขนุสมมตอมรพนัธ์ อธิบดีกรมพระคลงัข้างที่ เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม ร.ศ.120 มีความตอนหนึ่งว่า 
 

  “มูลม้าที่หลังตึกปากตรอกโฮเต็นเกิดปฏิกูลขึน้  จึงโปรดเกล้าฯ ให้แจ้งความแก่

ข้าพระพทุธเจ้าว่าถ้ากรมศขุาภิบาลไปเอะอะเข้าบางทีจะห้ามได้นัน้ ได้ทราบเกล้าฯ แล้ว 

  ข้าพระพุทธเจ้าได้ลงไปตรวจดูเห็นโรงรถแขก ซึ่งอยู่ปากตรอกริมโรงพิมพ์สยามออบ

เซอร์เวอร์โรงหนึ่งกบัที่หลงัตกึพระคลงัข้างที่โรงหน่ึง เหตุที่เกิดปฏิกูลขึน้ คือ โรงรถสองโรงนีข้นมลู

ม้ามาเททิง้ แต่โรงที่หลังตึกพระคลงัข้างที่ทิง้ไว้ใต้ถุนมาก เร่ืองมูลม้ากับข้าพระพุทธเจ้าดูก็ไม่สู้

เหม็นกระไรนักเพราะจมูกชิน  แต่ข้างหลังตึกออกไปมีขยะมูลฝอยบ้างแต่ก็ไม่ได้กล่ินโสโครก

เท่าไรนกั มีน า้ขงัฉ ่าแฉะตลอดไปในท่ีว่าง ถ้าจะโปรดเกล้าฯ ให้กรมศขุาภิบาลจดัการขนแลท าให้

เรียบร้อยทีเดียวก็ได้”1 

 

ยังมีสถานที่ลับตาอีกหลายแห่งรวมทัง้ที่ริมสะพานท่าพระ พบว่ามีผู้น าสิ่งโสโครก เช่น 
มูลม้าแลกากอาหารมาทิง้ ซึ่งเป็นเร่ืองที่กรมศุขาภิบาลได้รายงานต่อเสนาบดีกระทรวงนครบาล 
เมื่อ  ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ว่า กรมศุขาภิบาลได้จัดการหลายครัง้แล้วแต่ก็ยังมีขึน้อีกเพราะพล
ตระเวนละเลยการเข้มงวดกนัเสียจึงขอให้เสนาบดีประทานความเห็นว่าควรจะท าอย่างไรต่อไป2 
กระทรวงนครบาลจึงสัง่การให้กองตระเวนหมัน่ตรวจตราอยู่เสนอดงัหนงัสือจากพระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ ถึงมิสเตอร์อิริก สตีเวน ลอซนั3 เจ้ากรมพลตระเวนตอนหนึ่งว่า  
 

 “เห็นว่าในที่ต าบลท่าพระนีก้รมศุขาภิบาลก็ได้จดัถังส าหรับเททิง้ของโสโครกไว้ในที่นั่น 

ทัง้ได้ปิดข้อห้ามไว้แล้วก็ไม่ฟัง กลับกระท าความโสโครกเปนที่รังเกียจแก่มหาชนทัง้หลาย 

หาเปนการสมควรไม่ ให้ท่านสั่งกองตระเวนรักษาท้องที่ให้หมั่นตรวจตราจงเสมอไป....ถ้า

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/18 เร่ือง เกิดมีกล่ินปฏิกูลข้ึนทีป่ากตรอกโอเรียนเตลโฮเตล (3 สิงหาคม 
120 – 17 มีนาคม 120). 
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/21.  เร่ือง มีผูท่ิ้งของโสโครกต่างๆ ทีต่ าบลท่าพระซ่ึงกรมศขุาภิบาลไดไ้ป
ท าลายเสียหลายคร้ังแล้ว และมีข้ึนอีกเสมอ ขอพระด าริห์ (9 - 21 เมษายน ร.ศ.121). 
 3 อิริก เซ็นต์ เย. ลอซนั (Eric St.J. Lawson) ชาวองักฤษได้รับราชการไทยในต าแหน่งเจ้ากรมกองตระเวน. 
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พบปะก็ให้ว่ากล่าวห้ามปราม ถ้าไม่ฟังก็ให้จับส่งศาลพิจารณาลงโทษตามพระราชบัญญัติ

จดัการสอาด จะได้เปนการเข็ดหลาบเรียบร้อย”1 

 

การจัดการความสะอาดของกรมศุขาภิบาล แม้จะเป็นหน่วยงานใหม่ในทศวรรษ 2440 
แต่การท างานที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อการกวดขนัดแูลความสะอาดของเมือง มีผลโดยตรงต่อราษฎร 
ท าให้ราษฎรทั่วไปวางใจว่า จะสามารถจัดการเพื่อระงับความสกปรกที่เกิดขึน้ และมีอ านาจหรือ
หน้าที่ในการจัดการได้ ดงัเหตุการณ์ที่พระครูสงัฆวิจารย์ (มั่น) แห่งวดัราชบุรณะ ได้ลิขิตถึงกรมศุ
ขาภิบาลให้ช่วยจัดการว่ากล่าวแขกขายผ้าต าบลพาหุรัดที่ชอบน าสิ่งโสโครกมาทิง้ในคลองจน
เดือดร้อน ดงัปรากฏความตอนหนึ่งว่า 
 

 “เพื่อจะได้ว่ากล่าวพวกแขกขายผ้าต าบลพาหุรัด ซึ่งได้เอาหยากเยื่อเชือ้ฝอยมาทิง้ไว้

ในคลองวัดราชิณีบุรณริมคณะสมเด็จเปนที่โสโครกมาก ท าให้ได้ความเดือดร้อนแก่ชาว

ราษฎรท่ีอยู่ใกล้เคียงในต าบลพาหรัุดนัน้ เพราะเคยได้อาไศรย์ให้น า้มาเปนนิตย์ มาบดันีแ้ขก

ได้เอาหยากเยื่อเชือ้ฝอยมาทิง้ไว้ในคลองท าให้น า้นัน้เน่าโสโครกใช้ไม่ได้ แลจะท าให้คลอง

นัน้ตนัเสียด้วยเปนที่เสียประโยชน์ไปเช่นนี ้เพราะฉะนัน้ขอให้กองศุขาภิบาลได้ว่ากล่าวพวก

แขกเสีย”2 

 

ปัญหาความสกปรกและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นนีไ้ม่ได้เกิดขึน้เฉพาะในพืน้ที่ทั่วไปของ
ราษฎร แม้แต่ในเขตพระราชฐานซึ่งเป็นพืน้ท่ีศักด์ิสิทธ์ิแบบจารีตดั่งเดิมก็ประสบปัญหาทัง้พืน้ท่ี
ด้านในและริมก าแพง ดังพืน้ที่ริมก าแพงพระบรมมหาราชวังข้างป้อมสตับรรพตที่ประสบปัญหา
ความสกปรก เกิดกลิ่นเหม็น จนต้องท าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องมีพระ
ราชหตัถ์เลขาโดยตรงถึงกรมศขุาภิบาลให้หาวิธีในการแก้ไข3 กรมศขุาภิบาลก็ได้สนองตอบโดยเร็ว 
โดยได้จัดเจ้าพนกังานน าเรือมาจอดเพื่อคอยรับขยะมูลฝอยทัง้บริเวณข้างก าแพงวัง และที่จะขน
น าไปทิง้ที่ท่าพระก็ให้ขนมาทิง้ที่เรือที่มารอรับให้ตลอดไป4 

 

 1 แหล่งเดิม. 
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/27 เร่ือง แขก, เช่าตึกริมถนนพาหรุัด เอาขยะฝุ่ นฝอยท้ิงในคลองริมวดัราช
บรุณะ มีค าสัง่กองตระเวนให้ห้ามแล้ว (26 กนัยายน 121 – 6 ตลุาคม 121). 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/41.  เร่ือง กองฝุ่ นฝอยทีห่ลงัป้อมสตัตบรรพต (16 พฤศจิกายน ร.ศ.123 –  
5 ธนัวาคม ร.ศ.123). 
 4 แหล่งเดิม. 
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ส าหรับปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นอยู่ภายในพระบรมมหาราชวงันัน้ กรมศขุาภิบาลได้จดั
คนงานวันละเป็นร้อยคนและเร่ิมใช้เคมีภัณฑ์ก าจัดกลิ่นเหม็นในการท าความสะอาดภายในเขต
พระราชฐานหลายครัง้ ดงัข้อความกราบบงัคมทูลตอนหนึ่งว่า “ปัดกวาดช าระขยะเยื่อมลูฝอย มูล
ดิน โอ่งอ่างกระถางแตก ตามชัน้ใต้ต าหนกัแลเรือนต่างๆ แล้วขนไปทิง้ ปัดกวาดเช็ดล้างผงละออง
ในห้องชัน้บนบางแห่งที่ให้ท า เมื่อได้ช าระสิ่งที่รุงรังทัง้ปวงแล้วจึงโรยปูนแลโรยยาฆ่ากลิ่นเหม็น
ทัว่ไปตามวิธีที่แพทย์ศขุาภิบาลแนะน าไว้”1 

 

 

ภาพประกอบ 24 ประกาศตกัเตือนให้ท าความสะอาดบ้านเรือน เมื่อ ร.ศ.123              

ที่มา : หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/45. 

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/44.  เร่ือง รักษาความสะอาดในพระบรมมหาราชวงั ร.ศ.123  
(25-30 มกราคม ร.ศ.123). 
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ส าหรับพืน้ที่ภายในเขตพระราชฐานที่กรมศุขาภิบาลได้เข้าท าความสะอาดในระหว่าง
วนัที่ 9-28 มกราคม ร.ศ.123 ทัง้พระต าหนกั เรือน ครัว พืน้ที่ต่างๆ กนัมีจ านวนถึง 46 แห่ง เช่น ชัน้
ใต้พระที่นั่งมูลสถานบรมอาศน์ บริเวณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน รอบห้องพนักงานแลชลา ทัง้ 2 
ข้าง ห้องเคร่ืองสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชเทวี เป็นต้น1 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ กรมศขุาภิ
บาลได้จัดส่งพนักงานเข้าท าความสะอาดภายในเขตพระราชฐานชัน้ในอีกครัง้ รวมพืน้ที่ถึง 21 
แห่งโดยมีรายงานว่าการท าความสะอาดในบริเวณเพิ่มเติมนีท้ าได้ยาก เพราะต้องคุ้ยขนและขดุรือ้
ใต้ถุนเตีย้ๆ ที่ปิดไว้ด้วย2 อันเป็นการยืนยันถึงความซับซ้อนและแออัดของพืน้ที่ภายในก าแพง
พระบรมมหาราชวงั โดยที่พระราชฐานแห่งนีผู้้ที่เคยสมัผสัมาแล้วนัน้ล้วนกล่าวว่ามีความหนาแน่น
และประสบปัญหากลิ่นเหม็นจากความสกปรกไม่ต่างจากพืน้ที่ภาพนอก  

นอกจากนัน้ในช่วงที่มีโรคระบาดเกิดขึน้หากมีพืน้ที่ใดเกิดโรคระบาด ก็ยิ่งมีความ
พยายามเข้าไปตรวจสอบสาเหตวุ่าเกิดจากกองขยะมลูฝอยหรือไม่ ดงัการเข้าไปตรวจตรากองขยะ
มูลฝอยขนาดใหญ่ภายในพลทหารราบที่ 2 ที่ขณะนัน้เกิดเหตุมีผู้ เป็นกาฬโรค3 และต่อมากรมศุ
ขาภิบาลได้จัดท าประกาศตักเตือนให้เจ้าของบ้านเจ้าของเรือน จัดการรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนของตวัเองจ านวนถึง 4,000 ฉบบั เพื่อแจกจ่ายให้กบัประชาชนทัว่ไปในกรุงเทพฯ4 

อนึ่งพืน้ที่ซอกมมุตามริมถนนหรือตามคคูลองอนัเป็นที่ลบัตานัน้ มกัจะมีผู้น าขยะมลูฝอย
มาทิง้เสมอจนบางครัง้นอกจากเกิดปัญหากลิ่นเหม็นความโสโครกแล้ว ยงัขวางทางน า้เกิดน า้ท่วม
ได้ง่ายและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ดงัเช่นกรณีพระคลงัข้างที่ได้แจ้งแก่กรมศขุาภิบาลถึงเหตกุารณ์
มีผู้น าขยะมลูฝอยมาทิง้จนปิดช่องว่างริมถนนราชวงษ์ในเส้นทางที่จะใช้เดินไปตรอกอาม้าเกง จน
ขยะมลูฝอยเต็มแน่นไปหมด ท าให้น า้ไหลไปไม่ได้จึงเกิดน า้ท่วมพืน้โรงแถวของพระคลงัข้างที่ โดย
พืน้ที่นีม้ักจะสกปรกซ า้ซาก กระทั่งกรมศุขาภิบาลได้เคยส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดแล้วถึง 2 ครัง้ 
กรมศุขาภิบาลจึงแจ้งต่อเสนาบดีกระทรวงนครบาลว่า “เพราะเจ้าพนักงานศุขาภิบาลไม่มีน่าที่
คอยระวงัจบั กระท าผิดเช่นนัน้ แลที่ต าบลนีไ้ด้เคยแจ้งความห้ามครัง้ 1 แต่ก็ยงัมีผู้ทิง้อยู่เสมอ การ
ห้ามเช่นนัน้ก็ไม่มีประโยชน์นอกจากกองตระเวรจะว่ากลา่ว”5 

 

 1 แหล่งเดิม.  
 2 แหล่งเดิม. 
 3 แหล่งเดิม. 
 4 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/45.  เร่ือง ประกาศตกัเตือนให้เจ้าของบ้านเรือนจดัการรักษาความสะอาด
ในบ้านเรือน เพือ่ไม่ให้กาฬโรคเกิดข้ึนไดส้่งมาให้อ าเภอแจกจ่ายให้ราษฎรทราบทัว่กนั (11 กุมภาพนัธ์ ร.ศ.123 – 25 มีนาคม 
ร.ศ.123). 
 5 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/35.  เร่ือง มีผูท้ิ้งขยะมูลฝอยปิดทางเดินจะไปตรอกอาม้าเกง กรมพระ
คลงัข้างทีมี่หนงัสือมาว่าขอให้ช่วยแก้ไข ไดส้ัง่ให้กองตระเวนเป็นธุระห้ามปรามจบักุมแล้ว (30 กนัยายน ร.ศ.122). 
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4.3.2 จัดการเปลี่ยนกลิ่นเหม็นจากอุจจาระและเว็จ 
กลิ่นของกรุงเทพฯ จากสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์หรืออจุจาระนัน้ ไม่เพียงแต่สร้างปัญหา

ให้กับราษฎรธรรมดา แต่เป็นปัญหาส าคัญที่ท้าท้ายของผู้ปกครองประเทศ ที่ต้องการสร้างนคร
หลวงแห่งนีใ้ห้เป็นที่นบัหน้าถือตาในความเป็นศิวิไลซ์ผ่านสายตาและสมัผสัจากกลิ่น ของผู้คนและ
ชาวตะวนัตกในกรุงเทพฯ จากเดิมที่ความเคยชินของราษฎรมกัจะขบัถ่ายโดยอาศยัไปทุ่งหรือไปท่า
ในล าคลองเป็นปกติ ดงัที่ของพระยาอนุมานราชธน ได้ถ่ายทอดสิ่งที่เห็นในวยัเด็กว่า ด้วยกรุงเทพฯ 
ขณะนัน้มีเนือ้ที่กว้างขวาง เมื่อขบัถ่ายไปแล้วธรรมชาติก็จะเป็นผู้จดัการความสกปรกเหล่านัน้เอง 
โดยวิธีการที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะแดดและฝน หรือสตัว์น้อยใหญ่ที่จะมาท าลายสิ่งปฏิกูล
นัน้เป็นอาหาร1 

การขบัถ่ายที่เป็นพฤติกรรมของราษฎรมกัจะเข้าใจว่าเป็นเร่ืองธรรมดา แต่เมื่อมีพระ
ราช บญัญัติคลองและกฎหมายโปลิศตัง้แต่ทศวรรษ 2410 ตามความเป็นเมืองที่เจริญมากขึน้ ท า
ให้การไปทุ่งหรือการอาศัยแม่น า้ล าคลองในการบดบงัพฤติกรรมการขับถ่าย จึงเป็นไปได้ยาก จึง
ท าให้ต้องมีการสร้างเวจขึน้ หากบ้านที่มีบริเวณเล็กน้อยก็จะขุดหลมุแล้วเอาไม้มาพาดส าหรับนั่ง
ยองๆ โดยอาจจะมีการกัน้คอกเพื่อไม่ให้ประเจิดประเจ้อหรือกนัแดดกนัฝนบ้าง หรือใช้กระโถนใน
การขบัถ่ายซึง่มกัน าไปทิง้ในแม่น า้ล าคลองเช่นเดียวกบัขยะมลูฝอย2 

เมื่อเมืองขยายขึน้ ความเจริญแบบใหม่ท าให้บ้านเรือนริมถนนและตึกแถวที่เป็นทัง้ที่
อยู่อาศยัและร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก ท าให้การขุดดินเพื่อเป็นหลุม
ส าหรับขบัถ่ายจึงเป็นไปไม่สะดวก และบรรดาตกึแถวต่างๆ เหล่านีห้ามีห้องส้วมหรือเวจอยู่ภายใน
บ้าน จึงจ าเป็นต้องพึง่พาถงัส าหรับขบัถ่าย และมีคนรับจ้างน าไปก าจดัในเวลาเช้าตามรูปแบบของ
นวัตกรรมการจัดการแบบสิงคโปร์ในช่วงสมัยเดียวกนั ท าให้การเก็บถังอุจจาระในยามค ่าคืนเป็น
เร่ืองปกติประจ าวนั ที่ชาวกรุงเทพฯ ต่างเคยชินกับกิจกรรมดังกล่าวยามค ่าคืน 3 ในบันทึกของขุน
วิจิตรมาตราได้เล่าถึงประสบการณ์อนัน่าสะพรึงจากกลิ่นที่ได้สมัผสันีว้่า บริษัทที่รับจดัการถงัเก็บ
สิ่งปฏิกูล คือบริษัทสะอาดนัน้จะแจกจ่ายถังเก็บสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือน ซึ่งที่พบเห็นโดยมากจะ
เป็นตึกแถวริมถนน โดยใช้พาหนะเป็นรถเทียมววัลากไปตามท้องถนนและมีก าหนดจะมาเก็บถงัใน
เวลาสองยาม โดยรถนีเ้ทียมด้วยวัว 2 ตัวส าหรับบรรทุกถังอุจจาระ ตวัรถทัง้สี่ด้านท าด้วยสงักะสี
ด้านหลงัมีประตเูปิดได้ บรรจถุงัได้ราว 30-40 ถงัมีรายละเอียดขณะปฏิบติังานที่ส าคญัดงันี ้
 

 

 1 อนมุานราชธน พระยา (2547). ฟ้ืนความหลงั เล่ม 1. หน้า 180. 
 2 แหล่งเดิม. หน้า 180-181. 
 3 กาญจนาคพนัธ์ุ.  (2542).  กรุงเทพฯ เม่ือวานนี.้  หน้า 257.  
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  “คนเปล่ียนถงัหิว้โคมใบหนึ่งไปเคาะประต ูเข้าไปเอาถงัใหม่ไปเปล่ียนถงัเก่า

มาใส่รถ เคยเห็นคนเปล่ียนถงับางคราวใส่ถังขีพ้ลาดหกลงมาที่ถนน เขาก็เอามือกอบขึน้ใส่

ถงั ท าเหมือนกอบดินกอบทรายไม่คิดว่าเป็นขึเ้ลย คนขบัรถขีก้ับคนเปล่ียนถังเป็นจีนทัง้นัน้

ไม่มีคนไทยเลย ที่บ้านหรือตกึอาข้าพเจ้าตัง้สองถงัเพราะคนมาก รถถงัขีบ้างคืนมาพร้อมกบั

คนร้องหวยออก เวลาเขามาหยดุกลางถนนเขามกัเอาถังขีม้ากองรวมไว้มากๆ บางคราวถัง

เกิดขาดจ านวนหรือเผลอเก็บเลยไปจนจ าไม่ได้ว่าถังห้องไหนบ้าง ไม่รู้ว่าจะเปล่ียนให้ใคร 

เจ้าของตกึเกิดปวดท้องขีน้มาถึงกบัแย่งถงักนั โดยเจ้าของจ าของตนได้ว่าเป็นขีข้องเขา ก็ได้

เปล่ียนถงัใหม่ ใครจ าขีข้องตวัไม่ได้ ถงัขาดก็แย่หน่อยต้องคอยไปอีกคืนหนึ่ง”1 

จากการที่ในบ้านโดยทั่วไปไม่มีส้วมนีเ้อง จึงมีการสร้างส้วมหรือเว็จแบบสาธารณะ
และมักจะอยู่ในที่ลบัตาเสมอ ขุนวิจิตรมาตราถ่ายทอดเร่ืองราวและกลิ่นไว้เก่ียวกับเว็จสาธารณะ
ใกล้บ้านว่า “ต่อจากตรอกพระยานาวา ซึ่งเป็นที่ค่อนข้างใหญ่ริมถนนตะนาวและเป็นที่รกต้นไม้ขึน้
เต็มไปนัน้ เป็นที่ตัง้เวจหรือส้วมสาธารณะ โตพอสมควรรูปเป็นสี่เหลี่ยม ฝาข้างในขวางตดักนัเป็นสี่
ห้อง มีบนัไดขึน้ทัง้สี่ด้านหลงัคาเหมือนกระโจม เท่าที่เห็นดสูร้างมัน่คงแข็งแรงดี” และยังถ่ายทอด
ถึงกลิ่นของส้วมว่าการไปส้วมนัน้ต้องนัง่ยองๆ และอดุจมกูกนัอย่างเดียว2 

มนฤทัย ไชยวิเศษ ได้กล่าวถึงกลิ่นเหม็นที่เป็นที่ขัดเคืองพระราชหฤทัยจนกรมศุขา              
ภิบาลต้องรีบเข้ามาจดัการแม้กับบริษัทสะอาด ซึ่งเป็นผู้พิทกัษ์ความสะอาดให้กบัประชาชน จาก
การที่บริเวณพืน้ที่ของบริษัทสะอาดซึ่งมีที่ตัง้ใกล้กบับางขุนพรหม ได้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพระองค์
ในขณะเสด็จพระราชด าเนินผ่านอยู่เนืองๆ แม้ว่าบริษัทสอาดซึง่ด าเนินกิจการรับจ้างถ่ายเทขนถ่าย
อุจจาระเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่กิจการของบริษัทเก่ียวข้องกับสิ่งที่มีความ
เหม็น ซึ่งรวมถึงพืน้ที่ตัง้บริษัทในบริเวณบางขนุพรหมด้วย ท าให้พระองค์ต้องประสบกบักลิ่นเหม็น
อยู่บ่อยครัง้จนถึงกับจะให้ไล่บริษัทสะอาดไปอยู่ที่อ่ืน เพราะทรงกังวลว่ากลิ่นจะท าให้เกิดโรค
เพราะได้ทรงผ่านไปมาในบริเวณนัน้อยู่เสมอ จนในที่สุดแม้บริษัทจะย้ายไป แต่เมื่อพระองค์ผ่าน
บริเวณนัน้ทีไรก็ท าให้เข้าใจว่าเป็นกลิ่นจากบริษัทสะอาดทุกครัง้ไป ทัง้นีก้ลิ่นเหม็นในบริเวณบาง
ขุนพรหมภายหลังการย้ายไปของบริษัทสะอาดนัน้ แท้จริงแล้วเกิดจากถานหรือส้วมของวัดใน
บริเวณใกล้เคียง ซึ่งใช้เป็นที่ขับถ่ายของพระภิกษุและราษฎร โดยถานแห่งนัน้ปลูกสร้างอยู่บน

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 153-154. 

 2 แหล่งเดิม.  หน้า 155. 
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คลอง แล้วอาศยัการถ่ายเทโดยธรรมชาติผ่านกระบวนการน า้ขึน้น า้ลง แต่อุจจาระมกัจะตกค้างจน
เกิดกลิ่นเหม็นขึน้ ในที่สดุกรมศขุาภิบาลได้จดัการสัง่ให้เลิกใช้เช่นกนั1 

เมื่อรัฐบาลต้องการจัดระเบียบเมืองให้เรียบร้อย แก้ปัญหากลิ่นเหม็นและปรับ
พฤติกรรมของราษฎร ด้วยการสร้างเว็จสาธารณะพร้อมถังส าหรับถ่ายอุจจาระให้ราษฎรใช้
เนื่องจากการขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง ท าให้ในทศวรรษ 2440 มีจ านวนเว็จสาธารณะนับร้อยแห่ง
ทัว่กรุงเทพฯ  

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนเว็จสาธารณะทัว่กรุงเทพฯ พ.ศ.2441-2450 

พ.ศ. เวจ็สาธารณะ (หลงั) 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2450 

65 
74 
77 
82 
106 
101 
109 
98 

 
ปรับปรุงจาก ประวติัศาสตร์สงัคมว่าด้วย ส้วม และเคร่ืองสขุภณัฑ์ในประเทศไทย.  หน้า 155. 
 

กระนัน้แม้ว่าจ านวนเว็จสาธารณะจะเพิ่มมากขึน้ แต่ไม่ทันกับความต้องการ จึง
มักจะมีการจับผู้ ฝ่าฝืนแอบถ่ายอุจจาระตามท้องถนนหรือที่ลบัตาอยู่เสมอ รวมทัง้พืน้ที่ใกล้เคียง
กบัเว็จสาธารณะเองก็กลบัเป็นสถานที่สร้างปัญหากลิ่นเหม็นเองด้วยท าให้มีผู้มาร้องทุกข์ เช่น ที่
เว็จและบ่อข้างๆ ต าบลหลงับ่อนสะพานเหล็กและหลงับ้านขุนพฒัหอย กลายเป็นที่ทิง้สิ่งโสโครก
จนเกิดกลิ่นเน่าเหม็นไปทัว่บริเวณ จนเกรงว่าจะเกิดโรคระบาดอีกทัง้ด้วยฆานทัศน์ที่มาพร้อมกับ
กลิ่นเหม็นก็ท าให้หวาดกลัวว่า ลมที่พัดพากลิ่นเหม็นมานัน้ต้องน าพาเชือ้โรคร้ายมาด้วย อัน

 

 1 มนฤทยั ไชยวิเศษ.  (2545).  ประวติัศาสตร์สงัคม - ว่าดว้ย สว้มและเคร่ืองสขุภณัฑ์ในประเทศไทย.  
หน้า 146-147. 
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สะท้อนให้เห็นว่าราษฎรได้เปลี่ยนการรับรู้ว่ากลิ่นไม่ดีเป็นที่มาของการเกิดโรคแล้ว ดังที่ขุนพัฒ
หอยได้ร้องเรียนไปถึงกรมศขุาภิบาลว่า 
   

 “บัดนีผ้มขอบารมีต่อท่านเป็นที่พึ่ง ด้วยหลังบ้านผมนัน้เปนที่ส าหรับคนทัง้หลายเอา

ของโสโครกต่างๆ มาทิง้เกือบจะท่วมก าแพงบ้านผมอยู่แล้ว ครัน้ผมจะห้ามปรามผู้ที่เอาของ

มาทิง้นัน้หรือ ก็ไม่มีอ านาจพอ และผมหวาดกลวัจะเกิดโรคร้ายขึน้ในบ้านผม เพราะว่าลมพดั

เอากล่ินอนัไม่ดีมาทางบ้านผมอยู่ทัง้กลางวนักลางคืน”1  

 

ในการนี ้เจ้ากรมกองอ าเภอจึงได้สั่งให้นายอ าเภอไปสอบสวนได้ความว่า “จีนทอง
ขนุพฒัได้ตัง้เว็จแลขดุบ่อไว้ข้างเว็จ 2 บ่อส าหรับให้จีนกุลีเอาอจุาระที่เว็จเทลงในบ่อ กบัที่หลงับ้าน
ขุนพัฒหอยมีผู้มีชื่อได้เอาฝุ่ นฝอยที่เปนสิ่งโสโครกมาเททิง้ เกือบท่วมก าแพงตึกขุนพัฒหอยจึงมี
กลิ่นเหมนทั่วไป”2 ข้อมูลในรายงานท าให้เห็นถึงฆานทัศน์ของกลิ่นเหม็นได้อย่างชัดเจน จนมี
ราษฎรที่อยู่ในบริเวณนัน้ท าการร้องเรียนให้ทางราชการหาทางแก้ไขกลิ่นเหม็น ที่ส่งกลิ่นคละคลุ้ง
เกินกว่าจะทนไหว อนัเป็นผลเนื่องจากความแออดัของกรุงเทพฯ จากร้านโรงหรือบ้านเรือนของชาว
จีนที่มักทิง้สิ่งปฏิกูลลงในคูคลองจนมีกลิ่นเหม็นที่โสโครก3 และสร้างปัญหาให้กับกรมศุขาภิบาล
กบักองตระเวนอยู่เสมอ 

ผลจากการท างานเชิงรุกเพื่อเปลี่ยนกลิ่นกรุงเทพฯ ของข้าราชการระดบัสงูที่เป็นชาว
อังกฤษอย่ างกรณี ของ น ายแพท ย์  เอช . แคม ป์ เบลล์  ไฮ เอต  (H. Campbell Hightet)4  
หรือหมอไฮเอต เจ้ากรมแพทย์ศุขาภิบาลคนถัดจากหมอไนติงเกล ที่ส่งเจ้าพนักงานไปตรวจตรา
ความสะอาด นอกจากจะเป็นการสร้างเมืองหลวงตามแนวทางเพื่อให้มีความเป็นศิวิไลซ์แล้ว ยัง
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายอย่างกาฬโรคด้วย รายงานของ หมอคาร์ทิว 5 ผู้ ช่วย
หมอไฮเอตที่ได้ท าหน้าที่ส ารวจพืน้ที่ใกล้พระบรมมหาราชวงันัน้ รายงานถึงเจ้ากรมแพทย์ศุขาภิ

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/46.  เร่ือง ส่งค าร้องทกุข์เร่ืองความโสโครกซ่ึงอยู่นอกเขตศขุาภิบาล  
(6-20 มีนาคม ร.ศ.123). 
 2 แหล่งเดิม. 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/17.  เร่ือง เว็จ (16 มิถนุายน 120 – 6 กรกฎาคม 123). 
 4 หมอไฮเอต หรือ นายแพทย์ฮิวจ์ แคมป์เบล ไฮเอต (Huge Cambell Highet ) เป็นแพทย์ชาวองักฤษ รับราชการ
ไทยในต าแหน่งเจ้ากรมแพทย์ศขุาภิบาลในกรมศขุาภิบาล. 
 5 หมอคาร์ทิว หรือ นายแพทย์โมเดิร์น คาทิวส์ (Modern Cathews) แพทย์ชาวองักฤษ เคยเป็นผู้ช่วยหมอไฮเอต 
ในกรมศขุาภิบาล ภายหลงัได้รับพระราชทานบรรดาศกัด์ิ เป็น พระยาอายุรเวชวิจกัษ์ 
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บาลว่า สภาพพืน้ที่มีความสกปรกทัง้ขยะและที่ตัง้ของเว็จ ท าให้โดยรวมแล้วมีกลิ่นเหม็นอย่าง
ร้ายแรงมาก หมอคาร์ทิวจึงเสนอว่าไม่ควรให้เกิดสภาพเช่นนีใ้กล้กบัพระบรมมหาราชวงัเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นที่ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างที่สุดที่ชาวตะวนัตกอย่างผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ผู้ ไปส ารวจได้พบ
เจอมา อีกทัง้ย า้ถึงอันตรายของความสกปรกและกลิ่นเหม็นนัน้ว่าจะเป็นสาเหตุโรคระบาดที่ร้าย 
แรง เพราะผู้ที่อาศยัในวงับริเวณนีล้้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ท างานอยู่ภายในพระบรมมหาราชวงั โดยมี
รายละเอียดความสกปรกและกลิ่นเหม็นที่ส ารวจมาบางช่วงดงันี ้
 

 “วงักรมหมื่นปราบนัน้เป็นที่โสโครกที่สดุ ตัง้แต่ทางเข้าไปถึงต าหนกัหลงัใหญ่น า้ท่วม

อยู่หลายนิว้...ใต้ต าหนกัใหญ่นัน้มโีสโครกที่เน่า ด้านหลงัก็ยิ่งกว่าด้านน่า ตวัต าหนกัก็ช ารุธแล

ได้ใช้กันเป็นเว็จ มีขะยะกองใหญ่กองหนึ่งที่สะสมมาตัง้หลายสิบปีแล้ว แลบรรดาคนที่อยู่ใน

แถวนัน้ดเูหมือนจะถ่ายอจุาระกนัในที่นัน้แลกลิ่นก็เหมนอย่างร้ายแรง ส าหรับท่ีบริเวณนีม้ีเว็จ

ที่ใส่ถงัแต่ใบเดียวเท่านัน้ แลนอกจากเว็จนีม้ีเว็จของกรมศุขาภิบาล อยู่ข้างนอกวงัอีกแห่งหนี่ง

ซึ่งค่อนจะไกลส าหรับคนแก่แลเด็กๆ แลทัง้พวกที่ขีเ้กียจที่สุดจะไปถึงได้ ที่รายนีจ้ะต้องใช้

คนงานเป็นอนัมากถึง 30 คน แต่นายตรวจคนหน่ึงแลเดือนหน่ึงเต็มจึงจะท าแล้วเสร็จ”1 

 

สภาพความรุนแรงของความโสโครกและกลิ่นเหม็นหรือไม่ถูกสขุภาวะใดๆ ทัง้สิน้ แม้
จะเป็นบริเวณใกล้พระบรมมหาราชวัง จนถึงกับมีเสนอในรายงานว่าไม่ควรยอมให้มีอยู่ใกล้กับ
พืน้ที่ของพระบรมมหาราชวงั ขณะเดียวกนัได้ชีใ้ห้เห็นถึงตรอกข้างวดัมหาธาตใุนพืน้ที่ใกล้ๆ กนันัน้
ว่า เป็นที่โสโครกและสกปรก “ราษฎรในท้องที่นีก้็ใช้กันเป็นเว็จหรือเป็นที่ส าหรับเทโสโครก มีน า้
ท่วมแลสกปรกที่สุด ทัง้มีโรงม้าปลูกอยู่ด้วยแลของโสโครกอย่างร้ายกาจที่สุดก็ไหลมาตกอยู่ใน
ตรอกนี”้2 ในช่วงท้ายของรายงานจึงมีการเสนอให้ท าลายบ้านเหล่านัน้เสียทัง้หมด ตามทัศนคติ
ของชาวตะวนัตกที่ได้มีโอกาสในการดแูลปอ้งกนัเมืองในมาตรฐานเมืองศิวิไลซ์แบบตะวนัตก 

ความร่วมมือระหว่างกองตระเวนกบักองศขุาภิบาลเป็นตวัอย่างที่การด าเนินงานเพื่อ
แก้ไขความเหม็นและสกปรกดังกล่าว ไม่เพียงแต่ให้กองตระเวนมีหน้าที่ตามกฎหมายให้จับและ
ปรับดังที่กล่าวมาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว การด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อระงับความ

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/57.  เร่ือง หมอไฮเอตแพทย์ศขุาภิบาลรายงานชี้แจงว่าไดไ้ปตรวจต าบลที่
มีส่ิงโสโครกทีติ่ดกบัวงักรมหม่ืนปราบฯ นัน้ เห็นว่าทีใ่นจงัหวดันีเ้ป็นทีน่่ากลวัอนัตรายแก่มหาชน และพวกทีอ่ยู่ใน
พระบรมมหาราชวงั ขอให้ร้ือเรือนทีไ่ม่สอาดเหล่านีล้งเสียให้หมดเพือ่ไม่ให้เกิดไข้กาฬโรคแลโรคร้ายอ่ืนๆ (31 ตลุาคม ร.ศ.
126). 
 2 แหล่งเดิม. 
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สกปรกหรือกลิ่นเหม็นในพืน้ที่หนาแน่นนัน้ จ าเป็นต้องร่วมมือกันหลายด้าน เช่น กองตระเวนให้
ความช่วยเหลือราษฎรในพืน้ที่ส าเพ็งจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดแคลนในการใช้งานในเว็จ ที่ราษฎร
ช่วยกันสร้างขึน้ริมถนนเยาวราช เพื่อบรรเทาปัญหากลิ่นที่รบกวน โดยกองตระเวนช่วยจัดซือ้ถัง
สงักะสีและจ้างกุลีไว้คอยดแูลและน าอุจจาระในถังส่งต่อให้รถของกรมศุขาภิบาลไปจัดการอย่าง
เรียบร้อย ท าให้พืน้ที่ดงักลา่วสะอาดขึน้ดงัความตอนหนึ่งว่า 
 

  “1. กรมกองตระเวนจะจดัซือ้ถงัสงักะสีเป็นเงิน 60 บาท 

  2. จ้างคนกลีุไว้ 2 คนๆ ละ 20 บาท คนหน่ึงให้ราษฎรอยูใ่นบริเวรนัน้ออกเงินค่าจ้าง

ส่วนอีกคนหน่ึงนัน้ให้กรมกองตระเวนออกเงินค่าจ้างราษฎรซึง่อยูใ่นบริเวณนัน้ตัง้หวัน่า

คน 1 ส าหรับตรวจดคูนกลีุนัน้ให้ท าการ 

  4. อจุารนัน้ต้องบรรทกุใส่ในรถของกรมศขุาพิบาลซึง่ไปมาทกุวนัในทางนัน้ 

  5. จะขอทดลองใช้วิธีนีส้กั 2 เดอืนถ้าเห็นว่าไมเ่ป็นการเรียบร้อยแล้วก็จะนดัประชมุ

อีกครัง้หน่ึงจะได้เห็นว่าจะจดัการได้ดียิ่งกวา่นีอ้ย่างใด”1 

 
ข้อมูลนีท้ าให้น่าจะกล่าวได้ว่าเป็นความร่วมมือของกรมกองตระเวนที่ประสานกับ

ราษฎร ในการจัด การบ้านเมือง ต่อปัญหากลิ่นเหม็นในพืน้ที่ได้ด้วยความเข้าใจกันระหว่างทาง
ราชการและราษฎร ซึง่นอกจากจะเป็นที่ร าคาญแล้ว ยงัเข้าใจถึงความอนัตรายของการเป็นบ่อเกิด
แห่งโรคอีกด้วย 

4.3.3 เปลี่ยนกลิ่นจากกิจกรรมความเจริญบนท้องถนนของกรุงเทพฯ 
โครงข่ายถนนที่เพิ่มมากขึน้ท าให้มียานพาหนะทางบกอย่างรถลากเพิ่มมากขึน้ เมือง

ร้อนแบบกรุงเทพฯ ย่อมท าให้คนลากรถหรือความชืน้แฉะก่อให้เกิดความสกปรกจนมีกลิ่นเหม็น
เป็นที่ติเตียนของผู้ที่อยู่ใกล้ ทว่านอกจากถนนแล้ว การสร้างสะพานที่มีความลาดชันน้อยก็ท าให้
การลากรถที่ใช้ก าลงัคนสะดวกขึน้ ท าให้มีผู้คนใช้รถลากกนัมากขึน้ มีบนัทกึของขนุวิจิตรมาตราว่า 
การที่คนลากเป็นเจ๊กทัง้นัน้ คนทั่วไปเมื่อจะเดินทางไปด้วยรถลาก จะจดจ าและสามารถบอก
สถานที่ต้องการจะไปเป็นภาษาจีนได้อย่างเช่น “จะไปบ้านข้าพเจ้าที่ถนนแพร่งนรา (ต่อถนน
ตะนาว) จะไปบอกเจ็กว่าไปแพร่งนราหรือถนนตะนาว เจ๊กไม่รู้จกัเลย ต้องบอกว่า ไปตัว้เล่าเอีย้เก็ง 

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.8.1/226.  เร่ือง ราษฎรต าบลส าเพ็ง ร้องเร่ืองราวว่าได้เร่ียรายสร้างเว็จถ่ายอจุา
ระลงในตรอกอาม้าเกงเสร็จแล้ว แต่ยงัหามีถงัไม่ (15 – 26 สิงหาคม ร.ศ.121). 
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คือศาลเจ้าพ่อเสือ ไปสี่กัก๊เสาชิงช้าต้องบอกไป... เช็งชิงแป๊ ไปสะพานช้างโรงสี... ซี่เจ็งเล้า”1 ความ
นิยมนัง่รถลากมากขึน้ ย่อมมีปัญหาในเร่ืองสขุอนามยัของประชาชน เช่น ผู้ลากใส่เสือ้ผ้าที่สกปรก 
หรือบรรทุกสิ่งของโสโครกจนมีการก าหนดในพระราชบัญญัติรถลาก ร.ศ. 120 ดังจะเห็นได้จาก
การที่มีการจัดระเบียบโดยเฉพาะความสะอาดของรถและผู้ที่ท าหน้าที่ลาก ในพระราชบญัญัติรถ
ลาก ร.ศ.120 ได้วางข้อก าหนดเอาใจใสใ่นเร่ืองความสะอาดไว้ตอนหนึ่งว่า 
 

  “กรุงเทพพระมหานครในทุกวนันี ้มีรถคนลากส าหรับรับจ้างคนโดยสาร แล

รับบนัทกุของเดินในถนนหนทางทวียิ่งขีน้เปนอนัมาก แต่รถที่ใช้นัน้ไม่แขงแรงมัน่คงแลไม่มีส่ิงที่

ส าหรับป้องกนัความอนัตรายของผู้ โดยสาร กับทัง้ไม่สอาดเรียบร้อยตลอดไปจนคนลากรถด้วย 

ย่อมเปนเหตุเกิดอนัตรายแก่คนโดยสารแลคนเดินทางกบัทัง้รถแลไม่เปนความเรียบร้อยในท้อง

ถนนอีกด้วย”2 

 

ทัง้นีก้ารจดัการได้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาความสะอาด และการดแูลสภาพแวดล้อม
ไม่ให้มีสิ่ง ของสกปรกตกตามถนน และก าหนดสภาพของรถที่จะจดทะเบียนว่าต้องมีความมัน่คง 
แข็งแรงและต้องสะอาดไม่น้อยไปกว่ารถที่เป็นตวัอย่างที่ก าหนดไว้ ไม่เช่นนัน้จะไม่ออกใบอนุญาต
ให้3  ส าหรับผู้ลากรถต้องไม่เป็นผู้ โสโครก  เพราะอาจถูกเจ้าพนกังานกองตระเวนปรับหรือยดึรถนัน้
ไว้ได้4  

 
 

 

 1 กาญจนาคพนัธ์ุ.  (2542).  กรุงเทพฯ เม่ือวานนี.้  หน้า 205. 
 2 ประกาศพระราชบญัญติัและพระราชก าหนดต่างๆ รัชกาลที ่5 ร.ศ. 120. หน้า 155 
 3 แหล่งเดิม.  หน้า 158 
 4 แหล่งเดิม.  หน้า 161. 
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ภาพประกอบ 25 สะพานเฉลิมยศที่มีความลาดชนัไม่มากเพื่อให้รถลากและผ่านได้สะดวก         

    ที่มา : ศิริชยั นฤมิตรเรขาการ.  (2520).  สะพานเก่ากรุงเทพฯ หน้า 48. 

เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยต่อผู้ เดินทางยังก าหนดว่า ผู้ ลากรถต้องมี
เคร่ืองนุ่งห่มที่เรียบร้อย1 ห้ามบรรทกุสิ่งของที่โสโครกหรือหากจะขนก็ต้องมีเคร่ืองปกปิดมิดชิด และ
ไม่ให้เปรอะเปือ้นหรือมีกลิ่นเหม็นออกมาได้ และห้ามไม่ให้บรรทุกสตัว์มีชีวิต เช่น สุกร แพะ แกะ 
ผู้ โดยสารที่เป็นโรคที่น่ากลวัจะติดต่อได้และห้ามไม่ให้บรรทุกศพ2 แสดงออกถึงการรับรู้ของราษฎร
ในเมืองที่จะต้องมีส่วนร่วมในการระวงัป้องกนัโรคและด้วยแนวความคิดที่จะสร้างเมืองให้สะอาด 
ไม่มีกลิ่นเหม็น หรืออย่างน้อยคือไม่มีกลิ่น จึงเป็นพืน้ฐานจากตะวันตกในทฤษฎีอายพิศม์และ
ความรู้ที่เพิ่มเติมเร่ีองของเชือ้โรคที่จะเป็นสาเหตุแห่งโรคภัย กลิ่นเหม็นที่เกิดขึน้เหมือนเป็นสิ่งที่
เตือนที่จะท าให้รู้ว่า หากมีกลิ่นไม่ดีย่อมจะเป็นทางมาแห่งโรคร้ายได้นัน่เอง 

ยานพาหนะทางบกอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเพิ่มมากขึน้เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว คือ 
รถม้า อันท าให้เกิดปัญหาตามมาจากความมักง่ายของเจ้าของรถในการก าจัดมูลม้า หรือหญ้าที่
อาหารม้าที่เหลือทิง้จนเป็นหญ้าเน่าแล้ว  ปัญหากลิ่นที่เกิดเนืองๆ จากกรณีสตัว์พาหนะขนาดใหญ่

 

 1 แหล่งเดิม. หน้า 164. 
 2 แหล่งเดิม. หน้า 166. 
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ที่เพิ่มจ านวนตามการใช้งานในเมืองใหญ่นี ้และเมื่อม้านัน้เจ็บป่วยล้มตาย ก็มีผู้ ฝ่าฝืนและมักง่าย
น าซากม้าตายมาแอบทิง้ตามถนน ในที่ลบัตาบ้างโดยไม่จัดการฝังให้เรียบร้อย หรือปล่อยให้ม้า
เจ็บป่วยเดินไปตามท้องถนนจนหมดแรงล้มตายตามแต่ยถากรรม บางครัง้พบว่ามีการขุดหลุมฝัง
ม้าตายแล้ว แต่เป็นหลุมเพียงตืน้ๆ จนเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่เนืองๆ ดังรายงานของหลวงวิไสยสุข
การที่เสนอต่อพระนรศาตสารกรรมว่า ที่แถวปลายถนนบ ารุงเมือง มีผู้น าม้าตายไปฝังไว้แต่เพียง
ตืน้ๆ ท าให้มีสตัว์อ่ืน เช่น สนุขัและแร้งมาเจอและคุ้ยเขี่ยจนมีกลิ่นเหม็นขึน้มาอีก บางทีก็มีการแอบ
น ามาทิง้ตอนกลางคืน ท าให้มีกลิ่นเหม็นไปทัว่บริเวณนัน้อยู่เสมอๆ 1 

ศพม้าหรือซากสตัว์เหล่านีห้ากไม่มีใครพบเห็นก็จะเป็นที่มาของกลิ่นเน่าเหม็น ดังที่
ได้พบเจอในกรุงเทพฯ อยู่เสมอ แต่บางครัง้เมื่อสิ่งเหล่านีไ้ด้ปรากฏต่อสายตาของชาวตะวนัตกที่
บงัเอิญมาพบเจอเข้าก็จะมีเสียงร้องเรียน หรือเป็นข่าวผ่านสื่อ เช่น หนงัสือพิมพ์ Bangkok Times
ดังที่มีข่าวพบซากม้าตายในคูริมถนนสนามม้าในฉบับประจ าวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 1903 (พ.ศ.
2445)2 ว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาดที่น ามาตีแผ่โดย มิสเตอร์ อาร์เชอร์ (W.J. Archer) กงสุล
องักฤษว่า กลิ่นจากซากม้าตายในคริูมถนนสนามม้า ส่งกลิ่นเหม็นไปทัว่บริเวณ ต่อมาเจ้าหน้าที่จึง
ได้น าไปฝังและสืบหาคนน ามาทิง้ต่อไป3 

เหตุการณ์ที่มีการพบซากม้าตายเร่ือยๆ ดงัรายงานถึงกระทรวงนครบาลเมื่อวนัที่ 10 
เมษายน ร.ศ. 122 ว่าได้เห็นมีผู้น าม้าตายมาทิง้ไว้ที่สะพานสิงโต 1 ตวัและให้กุลีน าไปฝังแล้ว4 เมื่อ
มีเหตุการณ์พบซากม้าตาย กรมศุขาภิบาลจึงต้องการให้มีการสืบจับตัวผู้ ที่น าซากสัตว์หรือ
แม้กระทั่งศพคนตายมาทิง้ไว้ อนัเป็นปัญหาที่ต้องเร่งจดัการในการสืบหาผู้ที่น ามาทิง้ สร้างความ
อุจาดและกลิ่นเหม็นของเมือง จึงมิใช่เพียงการจัดการฝังซึ่งต้องท าอยู่แล้วเพื่อขจัดความเหม็น
เฉพาะหน้า ดงัรายงานถึงกระทรวงนครบาลเมื่อวนัที่ 4 กนัยายน ร .ศ. 122 ว่า  

 

 “พลตระเวนหมายเลข 17 ไปแจ้งความแก่นายตรวจถนนคลองเตย ว่ามีผู้ทิง้ม้าตายไว้

ริมถนนสนามม้า 1 ทราก นายจนัได้จดัฝังแล้ว แลได้พบศพเด็กอิก 1 ศพในท่ีใกล้ต าบลที่ทิง้ม้า

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/55.  เร่ือง มีผูน้ าม้าตายไปท้ิงแลฝังไว้แต่ตืน้ๆ ทีป่ลายถนนบ ารุงเมืองตอน
ศาลายิงเป้า มีสนุขัและแร้งไปคุย้ข้ึนกระท าให้กล่ินเหม็นตลอดปี ไดส้ัง่ให้กองตระเวนห้าไปดว้ยแล้ว (19 – 28 พฤศจิกายน ร.
ศ.125). 
 2 วนัเสาร์ที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1903 ยงัคงเป็น พ.ศ. 2445 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/31.  เร่ือง มีผูเ้อาศพม้าตายท้ิงทีต่น้ถนนสนามม้า (ปทมุวนั)  
(5-14 มกราคม ร.ศ.121). 
 4 แหล่งเดิม. 
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ตายนัน้ มีกล่ินเหม็น แต่นายจนัมีความกลวัว่ายงัจะมีเหตุผลที่เก่ียวแก่กองรักษาอยู่บ้างจึงไม่

ฝัง เปนแต่เอาดินกลบไว้พอประกนักล่ินไปชัว่คราวหน่ึง 

 ...กรมศุขาภิบาลเคยได้แจ้งแก่กองตระเวรว่า มีผู้ทิง้ม้าให้สืบสวนหาเจ้าของ บัดนีจ้ะ

กลบัเปนกองตระเวรไปแจ้งเหตแุก่นายงานถนนเพื่อให้มาฝัง การทิง้ม้าในถนนนีก้็มีเนืองๆ แทบ

ทกุเดือน ในเดือนนีม้ีแปลกที่เปนป่าช้าทิง้ศพด้วย อนึ่งการทิง้ม้านีก้็มิใช่สิ่งของเล็กน้อยที่จะพา

ไปได้โดยง่ายดาย แลทัง้โรงม้าในท่ีใกล้ๆ ก็ไม่มี สงัเกตดกูารสืบสวนลงโทษผู้ทิง้ง่ายๆ”1 

 

เหตกุารณ์ม้าตายที่เกิดขึน้บ่อยครัง้ แม้กรมศขุาภิบาลได้ประสานงานกบักองตระเวน
ในการสืบหาซากม้าหรือสตัว์น้อยใหญ่ที่ตายลงก่อนจะเป็นกลิ่นเหม็นในพืน้ที่ ดงัที่กองตระเวนได้
ทูลเสนอต่อกระทรวงนครบาลในรายงานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ร.ศ. 123 ถึงกรณีการสืบสวนม้า
ตายที่ทิง้ไว้ท่ีถนนหลวงต าบลหน้าบ้านเจ้าพระยาสรุศกัด์ินัน้ ได้สืบทราบว่ามีคนเห็นม้าตวันีซ้ึง่เป็น
ม้าป่วยเดินอยู่แถวนัน้ ครัน้ต่อมามีผู้ เห็นม้านัน้ตายในคนัค ู เจ้าพนกังานศขุาภิบาลมาพบก่อน จึง
ได้น าไปฝัง ในขณะที่เจ้าพนกังานกองตระเวนจะมาตรวจในพืน้ที่นัน้ก็เป็นเวลาบ่าย จึ งไม่เจอซาก
ม้านัน้แล้ว จึงได้ก าชับไปถึงหน้าที่ของกองตระเวนให้เพิ่มการตรวจตราในพืน้ที่อย่างเข้มแข็ง 
เพราะเหตุการณ์แบบนีใ้นช่วงเดือนหรือสองเดือนที่ผ่านมามีเหตุม้าตายถึง 3 ศพ ไม่รวมสตัว์เล็ก
กว่านัน้อีกหลายซาก2 ความเจริญของยานพาหนะในสงัคมที่ขาดความรับผิดชอบจึงเกิดปัญหาสิ่ง
แวด ล้อมที่เป็นแนวร่วมส าคัญของปัญหากลิ่นเหม็นในกรุงเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 2440 ที่ชาว
กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะราษฎร ชาวต่างชาติ หรือชนชัน้สงูก็ต้องเผชิญเช่นเดียวกนั 

4.3.4 เปลี่ยนกลิ่นจากความสกปรกที่ปกคลุมท้องฟ้ากรุงเทพฯ 
ฆานทัศน์จากกลิ่นที่ปล่อยจากปล่องไฟในการผลิตไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าของ

โรงเลื่อย โรงสี และเคร่ืองจักรไอน า้ที่ใช้กันทั่วกรุงเทพฯ 3 มีจุดเร่ิมต้นในช่วงทศวรรษ 2430 โดย
เจ้าพระยาสรุศกัด์ิมนตรี (เจิม แสงชโูต) ในขณะยงัเป็น จมื่นไวยวรนารถ ซึ่งได้มีโอกาสพบเห็นการ
ใช้ไฟฟ้าในทวีปยุโรป แต่ในขณะนัน้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัไม่ทรงเชื่อถือใน
ประโยชน์ของไฟฟ้า ท าให้เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีต้องขวนขวายน าท่ีดินของตนไปจ านองเพื่อน า

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/32.  เร่ือง ชี้แจงว่า นายตรวจถนนสนามม้า เห็นผูเ้อาม้าตายมาท้ิงไว้ที่
สะพานสิงโตหน่ึงม้า แลไดใ้ห้คนกุลีเอาไปฝังเสร็จแล้ว (11 เมษายน ร.ศ. 122 – 7 มกราคม ร.ศ.122). 
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/39.  เร่ือง มีผูน้ าม้าตายไปท้ิงไว้ทีริ่มถนนสนามม้าตอนศาลาคู่ 1 ม้า แล
ท้ิงทีริ่มตน้ถนนสีลมตอนบ้านเจ้าพระยาสรุศกัด์ิหน่ึงม้า ไดจ้ดัให้ฝังเสร็จแล้ว มีค าสัง่ให้กองตระเวนตรวจรักษาให้กวดขนัข้ึน  
(2 สิงหาคม - 6 กนัยายน ร.ศ.123). 
 3 วิภารัตน์ ดีอ่อง.  (2534). พฒันาการของกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2427-2488. หน้า 301. 



  120 

เงินมาลงทุนผลิตพลงังานไฟฟ้าส าหรับแสงสว่างในกลุ่มชนชัน้สูง ตัง้แต่ภายในพระที่นั่ งจกัรีมหา
ปราสาท จนน าไปสู่การตัง้กิจการไฟฟ้า และในที่สุดจึงได้ชาวตะวันตกมาเป็นผู้ประกอบ การจน
นิยมแพร่หลาย1 จนในช่วงท้ายทศวรรษ 2440 มีการใช้ไฟฟ้าในส่วนของราชการจ านวนมากถึง 
145,429.95 ยูนิต โดยเป็นการใช้ไฟฟ้าของพระราชวังเป็นส่วนใหญ่ 2 และท าให้บริษัทไฟฟ้าที่
บริหารงานโดยชาวตะวนัตกเป็นบริษัทที่มัน่คงบริษัทหนึ่ง โดยดูได้จากทุนของบริษัทที่เร่ิมต้นเมื่อ
ต้นทศวรรษ 2440 มีจ านวนเพียง 600,000 บาท แต่ในช่วงท้ายทศวรรษได้พุ่งขึน้ไปกว่า 7 เท่า3 
และสามารถปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นได้ถึง  6 เปอร์เซ็นต์ สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกิจการอ่ืน เช่น รถราง
และอู่ต่อเรือในช่วงเดียวกนั4 

เมื่อการใช้ไฟฟ้าแพร่หลาย ท าให้โรงงานไฟฟ้าต้องขยายก าลังการผลิต ซึ่งส่งผล
โดยตรงกบัการเกิดขึน้ของมลภาวะ โดยการผลิตไฟฟ้าต้องใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิง ท าให้ขีเ้ถ้าแกลบ
ปลิวไปยังบ้านเรือนราษฎรและศาสนสถานใกล้เคียง รวมทัง้มกัจะทิง้เถ้าแกลบและมูลฝอยลงใน
คลองผดงุกรุงเกษมเป็นประจ า ส่งผลให้น า้เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและท าให้ล าคลองตืน้เขินและน า้
ในคลองเน่าเสีย ท าให้มีราษฎรทัง้ ไทย จีน และชาวตะวนัตกเข้าชื่อร้องเรียนต่อกรมหลวงเทววงศ์ว
โรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศใน พ.ศ. 2441 ให้จัดการแก้ใขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเร็ว5 ส าหรับโรงไฟฟ้าใกล้วดัราชบูรณะนัน้ก็สร้างความโสโครกทัง้สภาพอากาศและน า้ ท าให้
พระภิกษุสงฆ์วดัราชบูรณะต้องลิขิตร้องเรียนความเดือดร้อนของพระเณรที่เกิดขึน้เพื่อทูลต่อกรม
หลวงด ารงราชานภุาพ เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอบารมีเป็นที่พึง่ความว่า  
 

  “ด้วยทุกวันนีว้ดัราชบุรณปฏิกูลไปด้วยขีเ้ท่าแกลบ ซึ่งหล่นลงมาจากปล่องไฟฟ้ามาก

เหลือประมาณ พระสงฆ์สามเณรได้รับแต่ความเดือดร้อนทัง้เวลากินเวลานอนเวลาเดิน ด้วยบน

ชานกฎิุแลบนหลงัคาล้วนปฏิกลูไปด้วยขีเ้ถ้าแกลบ 

 

 1 แหล่งเดิม.  หน้า 22-23. 
 2 แหล่งเดิม.  หน้า 110. 
 3 แหล่งเดิม.  หน้า 120. 
 4 แหล่งเดิม.  หน้า 123. 
 5 แหล่งเดิม.  หน้า 291.  
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 .....ครัน้ออกจากกฏิุพ้นชายคาออกไปก็ได้รับแต่ความเดือดร้อน เพราะขีเ้ท่าแกลบ ทัง้

หลงัคากุฏิแลเสนาสนะท าขึน้ใหม่ๆ ก็เลอะเปือ้นท าให้เป่ือยผุเร็วเพราะรศเค็ม แลท าให้น า้ชุ่ม

อยู่โดยมาก ทัง้น า้ในคลองวดัก็โสโครกเหลือเกินจะอาไศรยบริโภคใช้สรอยก็ไม่ใคร่ได้”1 

เมืองกรุงเทพฯ ที่มีความเจริญเพิ่มขึน้มากท าให้เมื่อเกิดความเดือดร้อนจากกลิ่น
เหม็น ฆานทัศน์ที่ไม่ดีที่ได้ประสบนัน้เป็นจะเห็นได้ว่าไม่สามารถจะหลบหลีกจากปัญหาด้วยการ
หนีหรือเลี่ยงไปอยู่ในพืน้ที่ อ่ืน เหมือนดังเดิมในยุคก่อนหน้านีไ้ด้แล้ว ท าให้ต้องเดินหน้าเพื่อ
แก้ปัญหาโดยในเบือ้งต้นมักมีชาวต่างชาติเป็นแกนน า ดังจะเห็นได้ว่ามีการร้องเรียนต่อเสนาบดี
กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากชาวต่างประเทศได้เคยชินในการติดต่อกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือพระภิกษุที่คุ้นเคยกบักระทรวงธรรมการ ซึ่งกรมหลวงด ารงราชานุภาพ (ในขณะ
นัน้) ได้เคยทรงดูแลมาก่อนเป็นต้น ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความคิดใหม่ของราษฎรคือ ไม่หลีกหนี
ต่อปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหาความคบัข้องนัน้ 

ปัญหาฆานทัศน์จากกลิ่นและควันที่ทวีจ านวนมากขึน้สมทบกับการโรงไฟฟ้าคือ 
บรรดาโรงสี โรงเลื่อยในย่านถิ่นที่อยู่ด้านใต้ของถนนเจริญกรุง ท าให้บรรยากาศของเมืองปกคลุม
ไปด้วยควนัและขีเ้ถ้า ดงัจะเห็นได้จากบนัทึกของพระยาอนุมานราชธนเล่าถึงสภาพของเมืองย่าน
วดัพระยาไกรว่า มีโรงงานใช้เคร่ืองจักรไอน า้สร้างปัญหาควนัและขีเ้ถ้าให้เกิดขึน้จ านวนมาก เช่น 
โรงเลื่อยบริษัทบอรเนียวและโรงเลื่อยจกัรมิศกลกั โรงเลื่อยจกัรอิสต์เอเชียติก ซึ่งตั ง้ในพืน้ที่วดัพระ
ยาไกรและโรงสีไฟบริษัทมากวั (Markwald)2 เป็นต้น ในทศวรรษ 2440 ของกรุงเทพฯ จึงมีโรงสีทัง้
ของชาวจีนและชาวตะวนัตกมากถึง 41 โรง3 

โรงสีเหล่านัน้ท าให้เกิดขีเ้ถ้าแกลบจ านวนมาก ดังที่พระยาอนุมานราชธนเล่าไว้ใน
บนัทึกว่า “ขีเ้ท่าแกลบกองพะเนิน ซึ่งโรงสีไฟ เมื่อสีข้าวแล้วไม่ทราบว่าจะเอาแกลบไปทิง้เสียที่ไหน 
ด้วยยงัไม่รู้จกัใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิง จึงขนแกลบไปทิง้ที่ลานกว้างหลงัโรงสี แล้วจุดไฟเผาให้แกลบ
ไหม้เป็นขีเ้ถ้ากองโต” 4 
 

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/51.  เร่ือง เท่าแกลบโรงไฟฟ้า แลโรงสีไฟต่างๆ (21 สิงหาคม ร.ศ.124 –  
19 พฤษภาคม ร.ศ.129). 
 2 อนมุานราชธน, พระยา (2547). ฟ้ืนความหลงั เล่ม 1. หน้า 20. 
 3 ปรารถนา โกเมน.  (2533).  สมาคมชาวจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440-2488.   วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตร์
มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หน้า 86. 
 4 อนมุานราชธน, พระยา.  (2547).  เล่มเดิม.  หน้า 21. 
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ภาพประกอบ 26 ภายในอโุบสถวดัพระยาไกร กลายสภาพเป็นสถานที่ท างานของชาวตะวนัตก 

ที่มา : ประภสัสร์ ชวูิเชียร.  (2559).  วดัร้างในบางกอก หน้า 206. 

กิจกรรมของความเจริญแบบใหม่เหลา่นี ้ไม่เพียงส่งผลต่อฆานทศัน์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เท่านัน้ แต่ยังท าให้วัดซึ่งเป็นท่ีตัง้ของความศักด์ิสิทธ์ิแบบจารีตต้องคลายความศักด์ิสิทธ์ิและ
หายไปจากชมุชน ดงักรณีที่เกิดกบัวดัพระยาไกรเมื่อขาดผู้อปุถมัภ์และมีที่ตัง้อยู่ในย่านรวมคนต่าง
ศาสนารวม โดยพืน้ที่ของวดัอยู่ท่ามกลางที่อยู่อาศยัและห้างร้านธุรกิจของบรรดาชาวตะวนัตก ซึ่ง
มีทัง้โรงเลื่อยจักรและโรงสีไฟ ท าให้ในที่สุดจึงต้องยุบวดัไปรวมกับวัดอ่ืนในพืน้ที่ และน าพืน้ที่วัด
รวมทัง้อโุบสถให้ชาวตะวนัตกเช่า1 คือโรงสีของบริษัท อิสต์เอเชียต๊ิก แม้ว่าวดัพระยาไกรจะเป็นวดั
ใหญ่มีโบสถ์สูงตระหง่านกว่าวดัอ่ืนๆ ในละแวกนัน้เมื่อเรือตามล าน า้เจ้าพระยาผ่านย่านนี ้จะเห็น
หลงัคาโบสถ์ได้เด่นแต่ไกล2  

ฆานทัศน์จากปล่องไฟทัง้ของโรงสีและโรงไฟฟ้าดังกล่าว ได้สร้างความเดือดร้อน
ให้กบัทัง้ราษฎรและชาวต่างชาติ จนท าให้ราชส านกัไม่สามารถนิ่งเฉยได้ จนมีการพูดคุยเร่ืองเถ้า
และแกลบที่ปลิวจากปากปล่องของเคร่ืองจักร ในรายงานของเสนาบดีสภาในช่วงท้ายทศวรรษ 

 

 1 ประภสัสร์ ชวูิเชียร.  (2559).  วดัร้างในบางกอก.  หน้า 202. 

 2 แหล่งเดิม.  หน้า 12. 
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2440 ว่าสามารถจะฟ้องบริษัทนีไ้ด้ เพราะท าให้เกิด “นิวแซนส์” (Nuisance) หรือการรบกวนต่อ
ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงทัง้ยังมีอยู่ในข้อก าหนดว่าถ้าบริษัทใช้แกลบ จะต้องป้องกันมิให้ขีเ้ถ้าแกลบ
ปลิวไปเปือ้นเปรอะในที่อื่น  

อย่างไรก็ตามการฟ้องร้องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ตามที่ปรากฏนัน้ เนื่องจากได้มีการ
พูดคุยเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังก่อน ทัง้การที่ให้กรมศุขาภิบาลหาวิธีและคนที่จะท าการทดลอง
เคร่ืองป้องกนันัน้ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้ท าการทดลองได้ และหากมีใครคิดค้นประดิษฐ์
เคร่ืองมือในการแก้ไขได้ โดยรัฐบาลจะออกกฎหมายให้ใช้เคร่ืองนัน้ป้องกันกลิ่นควันและความ
สกปรกจากขีเ้ถ้าแกลบนัน้ด้วยดงัรายงานบางช่วงดงันี ้
 

 “เวลานีใ้นบางกอกมีเท่าแกลบท่ีปลิวออกจากปล่องไฟของโครงเคร่ืองจกัรต่างๆ ท าให้

มหาชนรู้สึกเปนเคร่ืองร าคาญใหญ่อย่างหนึ่งทัว่ไป ทัง้ไทยแลฝร่ัง มีผู้อยากจะให้มีเคร่ืองบงัคับ

อย่างไร อย่าให้มีเท่าแกลบปลิวอยู่เช่นนีไ้ด้จะเปนการดีมาก.... ตามที่กรมด ารงได้ทราบว่าเคร่ือง

เช่นนีม้ีผู้คิดท าใช้อยู่แล้ว คือห้างโฮเวิด สกินห้างหน่ึง กบัมิสเตอฟิตเซออินยิเนียเปนผู้คิดขึน้อยา่ง

หนึ่ง แลได้ทราบว่าเคร่ืองของมิตเตอฟิตเซอนีไ้ด้ใช้อยู่แล้ว ท่ีโรงสีพระยาพิพัฒแลว่าส าเร็จแล้ว 

กบัท่ีไรงสีห้างกิมเส่งหลีก็ได้ใช้อยู่เคร่ืองหนึ่งส าเร็จแล้วเหมือนกนั...”1 

 

นับว่าความเจริญอย่างตะวันตกที่คืบคลานเข้าสู่สังคมไทย ได้ก่อให้เกิดทัง้ความ
เจริญในคติแบบใหม่ที่มาพร้อมกบัปัญหาจากกลิ่นเหม็นและความสกปรกด้วยสาเหตตุ่างๆ อนัไม่
สามารถที่จะอดทนโดยไม่มีการแก้ไขแบบดังอดีต จึงเกิดกระบวนการหาหนทางแก้ไขอย่างถูกวิธี 
เพราะเมื่อเปิดรับความเจริญจากชาวตะวันตก ตลอดจนราชส านักได้เห็นประโยชน์ในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของเมืองที่สะอาดมีความเป็นศิวิไลซ์ที่จะประกาศแก่นานาชาติ จึงมีการใสใ่จในความ
เป็นอยู่พืน้ฐาน และรับฟังเสียงร้องเรียนของชาวตะวนัตก และต่อเนื่องถึงการร้องเรียนในหมู่ราษฎร
มากขึน้  

4.3.5 เปลี่ยนกลิ่นจากปัญหาการจัดการศพและโรคระบาด 
การต่อสู้ กับปัญหาโรคระบาดเป็นสิ่งที่ควบคู่กับกรุงเทพฯ การระบาดของโรคภัย

ร้ายแรงในแต่ละครัง้จะมีคนตายเป็นจ านวนมาก ท าให้สภาพของเมืองทรุดโทรมลงตามไปด้วย มี
การกล่าว ถึงจากชาวตะวนัตกที่ได้เดินทางมากรุงเทพฯ ถึงการจดัการศพที่สกปรก มีกลิ่นเหม็นไป

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/51.  เร่ือง เท่าแกลบโรงไฟฟ้า แลโรงสีไฟต่างๆ (21 สิงหาคม ร.ศ.124 –  
19 พฤษภาคม ร.ศ.129). 
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ทัว่ทัง้เมืองโดยตลอดดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่การต่อสู้กบัโรคระบาดเป็นภารกิจส าคญัเพราะ หากมี
คนตายจ านวนมากย่อมส่งผลต่อการจัดการศพซึ่งโดยมากมีการจัดการที่ ไม่ถูกต้องตาม
สขุลกัษณะ ยิ่งท าให้ฆานทศัน์ของเมืองเลวร้ายลงจนเป็นที่ติเตียนทัง้ราษฎร ชาวต่างชาติ  

อย่างไรก็ตามการจัดการศพในบริเวณพืน้ที่ท่ามกลางชุมชนเมืองอย่างกรุงเทพฯ ได้
สร้างความวิตกว่าจะเกิดโรคภยัจากการจดัการศพอย่างไม่ถูกสขุลกัษณะ การร้องเรียนของอปุทูต
ญ่ีปุ่ นที่ได้กราบทูลถึงเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ถึงปัญหากลิ่นเหม็นจากการเผาศพที่วัด
มหาพฤฒารามว่า การเผาศพที่วดันีไ้ด้ส่งกลิ่นเหม็นจนถึงสถานทูตญ่ีปุ่ น ท าให้เสียงเรียกร้องของ
ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงทางการ และในช่วงเวลาดงักล่าวทางการไทยได้จดัตัง้ตัง้กรมศขุาภิบาลเพื่อ
มุ่งหวังจะให้เมืองหลวงเป็นประดุจเมืองศิวิไลซ์ ชาวต่างชาติจึงต่างมั่นใจว่าการกราบทูลนีจ้ะ
สะท้อนไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ 1  

การต่อสู้ เพื่อการเปลี่ยนกลิ่นจากศพและโรคระบาด ท าให้การแพทย์แบบตะวันตก
เป็นเคร่ืองมือส าคัญ ที่จะน าพาประเทศไปสู่ความเป็นศิวิไลซ์ ลดปัญหาการเสียชีวิต และสร้าง
อนามยัที่ดี อนัจะเห็นได้จากประสบการณ์ของราชส านกัและชนชัน้สงู ที่แม้แต่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีแพทย์ชาวตะวันตกเป็นแพทย์ประจ าพระองค์ และได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้กรมพยาบาลขึน้2 ในสงักัดของกระทรวงธรรมการ3 โดยได้ทยอยสร้าง
โรงพยาบาลในรูปแบบตะวันตกหลายแห่ง เช่น ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลเทพศิรินทร์ บูรพา
พยาบาล โรงพยาบาลเนิสซิ่งโฮม โรงพยาบาลหมอเฮส์หรือโรงพยาบาลบางรัก ฯลฯ  รวมทัง้ตัง้
โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลส าหรับคนเสียจริตด้วย4  

ส าหรับในกรุงเทพฯ นัน้กรมพยาบาลและโรงพยาบาลเร่ิมมีความส าคัญต่อราษฎร
เพิ่มมากขึน้ และกิจการโรงพยาบาลต่างได้รับการสนับสนุนจากพระบรมวงศานุวงศ์ ราษฎรและ
ชาวตะวันตกตลอดมา ครัง้หนึ่งได้มีการเร่ียไรเงินของชาวอังกฤษในกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาส
ครบรอบการครองราชย์ของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียขององักฤษ จนสามารถสมทบทุนสร้างตึก
ได้หลงัหนึ่งชื่อว่าตกึวิคตอเรีย5  

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งขาติ.  ร.5 ต.22/15.  เร่ือง อปุทูตญ่ีปุ่ นร้องว่ามีผูน้ าศพไปเผาทีว่ดัมหาพฤฒารามกล่ินเหม็น
ตลอดไปถึงสถานทูต (29 กนัยายน – 3 ตลุาคม ร.ศ.117). 
 2 ประกาศตัง้กรมพยาบาล.  (จ.ศ.1250, 3 เดือน 1 แรม 7 ค ่า).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 5.  หน้า 342. 
 3 กระทรวงศกึษาธิการ.  (2507).  ประวติักระทรวงศึกษาธิการ, 2435-2507.  หน้า 66-67. 

 4 แหล่งเดิม.  หน้า 70-71. 

 5 แหล่งเดิม.  หน้า 68. 
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แต่การท างานแนวรุกในการควบคมุโรคในมิติโดยรวมของกรมศขุาภิบาล เช่นในการ
จัดการโรคระบาดเช่น กาฬโรค ที่เร่ิมระบาดมาจากเมืองฮ่องกงและเมืองอ่ืนๆ มีการประกาศ
จดัการปอ้งกนักาฬโรคขึน้โดยเสนาบดีกระทรวงนครบาล1 โดยมีมาตรการเชิงรุกด้วยการกกักนัและ
ตรวจโรคในเรือทุกล าที่จะเข้ามาสู่พระนคร เพราะหากเกิดการระบาดขึน้ในกรุงเทพฯ ก็จะเป็น
อันตรายจากปัญหาของความแออัดในกรุงเทพฯ ต่อมาจึงมีการประกาศของกรมศุขาภิบาลให้มี
การจัดการบ้านเรือนให้สะอาดเพื่อเอาชนะการระบาดของกาฬโรคในช่วงทศวรรษ 2440 ความ
ตอนหนึ่งในประกาศฉบบันัน้ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความเชื่อในแพทย์ตะวนัตกและเป็นการย า้ว่า การรักษา
ความสะอาดเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค 
 

 “ในเวลานีม้ีกาฬโรคเกดิขึน้ในกรุงเทพฯ อยู่บ้าง และโรคชนิดนีต้ามต าราแพทย์ชาวยโุรป

เขาสันนิษฐานว่า เปนโรคที่มีตัวสัตว์อันเกิดขึน้จากของโสโครก เปนโรคที่มีพิษร้ายแรงและ

ติดต่อกันได้ด้วย เพราะฉนัน้ผู้ที่อยู่บ้านเรือนอันมีของโสโครกอยู่ใกล้เคียง ย่อมเปนที่หน้ากลัว

อนัตรายแก่ชีวิตอยู่ ทรงพระราชด าริห์เห็นว่าตามต าราแพทย์ของชาวยุโรปนัน้ ถึงแม้ว่าความจริง

จะเพียงใดก็ดี แต่ความสกปรกโสโครกเปนส่ิงที่ให้เกิดความร าคาญ ไม่เปนสขุกายไม่สบายจิตต์

และความสอาดเปนส่ิงที่ดีให้บังเกิดความส าราญกายสบายจิตต์แก่มนุษย์ได้อยู่เปนธรรมดา 

เพราะฉนัน้ความสอาดเปนส่ิงสมควรท่ีมนษุย์จะท าให้มีขึน้และรักษาไว้เสมอเปนปรกติอยู่แล้ว 

 ...เพื่อให้พ้นอกาลมรณภยัคือไข้กาฬโรคนี ้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศุขาภิ

บาลออกประกาศตักเตือนบรรดาผู้ที่เปนเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนทัง้ปวงว่า ให้คิดรือ้ถอนเช็ด

ล้างส่ิงโสโครกอนัมีอยู่ ณ ท่ีบ้านเรือนของตนๆ เสียให้สิน้เชิง แล้วจดัให้เปนความสะอาด ส่วน

ขยะเยื่อมูลฝอยฤๅส่ิงของที่ไม่ควรเก็บสะสมไว้เปนเคร่ืองโสโครกรุงรังนัน้ ถ้าที่บ้านกว้างขวาง

พอจะฝังฤๅจะเผาเสียก็ได้ ถ้าที่ทางคบัแคบจะน าไปทิง้เสีย ณ ที่ๆ กรมศุขาภิบาลจะได้บอกไว้ให้

ทราบ ณ ต าบลที่อนญุาตให้ทิง้ 

 ...อนึ่งถ้าผู้ ใดปราดถนาจะให้แพทย์ในกรมศุขาภิบาล ไปตรวจที่บ้านเรือนของตนว่ามี

ความสอาดพอแล้วฤๅยงั ฤๅเพื่อจะขอความแนะน าของหมอด้วยบ้าง กรมศขุาภิบาลก็จะจดัให้

แพทย์ไปตรวจ และให้ความแนะน าตามสมควร”2 

 

 1 ประกาศจัดการป้องกนักาฬโรค.  (ร.ศ.120, 16 พฤษภาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 18.  หน้า 91. 
 2 ประกาศกรมศขูาภิบาล เร่ืองจดัการบ้านเรือนให้สะอาด.  (ร.ศ.123, 12 กมุภาพนัธ์).   ราชกิจจานเุบกษา. 
 เล่ม 21.  หน้า 837. 
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ทัง้นีใ้นขณะที่เกิดกาฬโรคระบาดนัน้มีเหตุให้เกิดความต่ืนตระหนก และท าให้เกิด
ข่าวลือไปทัว่กรุงเทพฯ ว่า หมอฝร่ังที่เที่ยวตรวจตรากาฬโรคนัน้ จะจบัตวัคนไปกกัขงัเพื่อเอาอวยัวะ 
เช่น หวัใจ  เลยกลายเป็นความยุ่งยากในการดแูลรักษาราษฎรเพราะพากนัปกปิดคนป่วย ครัน้เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงทราบ จึงได้มีพระราชหตัถเลขาถึงเสนาบดีกระทรวง
นครบาลเพื่อให้ดแูลแก้ไขปัญหา จากนัน้จึงมีการออกประกาศของกรมศขุาภิบาลเร่ือง “ห้ามคนต่ืน
เร่ืองแพทย์ตรวจป้องกันกาฬโรค” เพื่อบรรเทาไม่ให้ราษฎรหลงเชื่อข่าวลือ เพราะหากไม่ท าการ
รักษาโดยเร็วหรือปกปิดไว้ ย่ิงจะท าให้สถานการณ์ของโรคระบาดดเูลวร้ายลงไปอีกจนเป็นอนัตราย
แก่ชีวิตของราษฎรจ านวนมาก โดยมีความตอนหนึ่งว่า 
 

 “จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ศขุาภิบาลพร้อมด้วยเจ้าพนกังานกองตระเวน

ตรวจคนป่วยเปนไข้กาฬโรค มีขึน้ที่แห่งใดต าบลใด ก็ให้รีบรับไปช่วยรักษาพยาบาล เพื่อจะ

ไม่ให้ไข้นัน้ ติดลกุลามเปนอนัตรายทัง้ครอบครัวและแพร่หลายถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่อๆ กัน

ไปแต่ราษฎรบางคนบางหมู่ไม่ทราบความประสงค์และความช่วยป้องกนัโรคแพร่หลาย ซึง่เจ้า

พนกังานแพทย์ตรวจตราจดัการนัน้ พากันบอกกล่าวหรือเล่าลือต่อๆ ไปว่า หมอฝร่ังตรวจจะ

จับตัวคนอ้วนหรือผอมเกินไปโดยไม่ป่วยไข้เลย ว่าเปนคนป่วย หรือจับเอาตัวคนป่วยไป

โรงพยาบาลเอาน า้แขงทับ หรือเอายาทาเสียให้ตาย หรืออันใดอื่นๆ อันไม่ เ ข้าทาง

รักษาพยาบาลเลย จนพากนัตื่นตกใจทัว่พระนครนัน้ เปนความหาจริงตามค ากล่าวหรือค าเล่า

ลือกนัผิดๆ นัน้ไม่”1 

 

การท างานอย่างรวดเร็วในการระงบัข่าวลือ ท าให้ความต่ืนตระหนกทัง้หมดคลายลง
อย่างรวดเร็ว การด าเนินการป้องกันการระบาดของโรคในกรุงเทพฯ จึงเป็นเร่ืองใหญ่ที่ต้องระวัง
มากที่สุด เมื่อหมอไฮเอต ได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ Siam Observer เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2447 ว่าพบชาวอินเดียสงสยัว่าจะเป็นกาฬโรค ซึ่งอาศยัอยู่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้เจ้าพระยา
จึงได้เข้าไปตรวจได้ความว่า อ าแดงเหลี่ยมภรรยาแขกอิสไมล์ อาลิไบห์นานาและมหมุดซึ่งเป็น
บตุรชาย ตายในวนันัน้ทัง้สองคน ครัน้รุ่งขึน้จึงไปตรวจอีกรอบพบว่ามีเด็กแขกตายเพิ่ม 2 คน จึงได้
มีการลงมือจัดการป้องกันการแพร่หลายของโรคในทันที ด้วยการเสนอให้มีการตัง้โรงพยาบาล
ส าหรับแยกคดัผู้ ป่วย เพิ่มต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์ศุขาภิบาล และให้จดัซือ้ยาส าหรับป้องกันกาฬโรค

 

 1 ประกาศห้ามคนต่ืนเร่ืองแพทย์ตรวจป้องกนักาฬโรค.  (ร.ศ.123, 26 กมุภาพนัธ์).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 21.  
หน้า 875. 
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จากต่างประเทศให้เพียงพอ อีกทัง้ประสานงานกบักองตระเวนในการรายงานคนตายและคนต้อง
สงสยัจะเป็นโรคในพืน้ที่  

เหตกุารณ์ที่แขกตายที่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้เจ้าพระยานัน้ ท าให้หมอไฮเอต เจ้ากรม
แพทย์และมิสเตอร์ลอซนั เจ้ากรมกองตระเวน ได้จดัให้มีการกกัคนในบ้าน จากนัน้ได้ทราบเพิ่มเติม
ว่า เม้ยเชยซึ่งเป็นภรรยาแขกซึ่งได้ดูแลพยาบาลนัน้ ต่อมาได้ป่วยและมีญาติมารับตัวไปรักษาที่
ปากคลองตลาด ฝ่ังพระนครและได้ตายลงในเวลาไม่นาน  ส่วนคนอ่ืนๆ ที่ฝ่ังตะวันตกได้ตายเพิ่ม
อีก 2 ศพ กองตระเวนได้จดัการบงัคบัให้รีบฝังศพแล้ว ส่วนศพเม้ยเชยเจ้ากรมกองตระเวนสัง่ให้สืบ
เอาศพเม้ยเชยให้ได้ เมื่อทราบแล้วได้สัง่ให้มีการเผาโดยเร็วที่สดุคือในวนันัน้เลย ทัง้ยงัสัง่กกัคนใน
ห้องที่ผู้ ป่วยตายนัน้ 10 วัน และช าระล้างห้องด้วย นอกจากนัน้ยังสั่งให้พลตระเวนวางเวรยาม
รักษาทางเข้าออกถึง ยามละ 20 คน 3 ผลดั รวมแล้วถึง 60 คน1  

ต่อมามีหนังสือจากกระทรวงโยธาธิการกราบบังคมทูลฯ ถึงเหตุการณ์เมื่อการเกิด
กาฬโรคขึน้ที่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้เจ้าพระยาว่า ท าให้พวกฝร่ังพากนัตกใจ แม้กิจการไปรษณีย์ใน
สงักัดกระทรวงโยธายังกงัวลด้วยเหตุว่า การไปรษณีย์ย่อมมีหนังสืออันเป็นสิ่งซึ่งอาจจะเป็นสาย
ชนวนน าให้โรคแลน่ติดได้อยู่ ถ้าไม่คิดจดัการปอ้งกนั2 

ในขณะราษฎรไทยมักจะมีเร่ืองที่ร ่าลือในทางที่ผิดเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ เช่น การลือ
เร่ืองหมอฝร่ังจะกักขังและควกัอวัยวะแล้วฆ่าดงักล่าว แต่ส าหรับชาวตะวนัตกกลบัไม่แตกต่ืน ใน
ขณะเดียวกนั หากพบคนป่วยหรือตายด้วยโรคระบาดจะแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว  ดงัที่มีหนงัสือของ
หมอไฮเอตถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาล ถึงกรณีได้รับข่าวว่ามีคนตาย ซึ่งอาจจะเป็นกาฬโรค โดย
หมอไฮเอตได้รับแจ้งจากมิสเตอร์กูลเบิก ซึง่เป็นกรรมการจดัการของบริษัทอิสต์เอเซียติก เมื่อทราบ
ข่าวหมอไฮเอตจึงรีบไปตรวจทันที โดยพบว่าบ้านที่เกิดเหตุมีคนป่วยตายอยู่ที่ต าบลตลาดน้อย
บริเวณส าเพ็ง ซึง่ที่บ้านนัน้มีสภาพสกปรกมาก “แบบบ้านจีนอย่างเก่ามีห้องมาก พืน้ชัน้บนสะอาด 
แต่พืน้ชัน้ล่างมีห้องมืดมาก และโสโครกในบ้านนัน้ทิง้ลงไปอยู่ในห้องเหล่านัน้ โสโครกเหล่านีไ้ด้ทิง้
มาแต่ตาตารางที่พืน้ชัน้บน และหาได้กวาดเอาออกไปทิง้ที่อ่ืนเลย”3 ในบ้านหลงัเดียวนีม้ีคนอยู่ถึง 

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.7/17.  เร่ือง จดัการป้องกนักาฬโรคในโรงทหาร (27 มกราคม ร.ศ.123 - 29 
สิงหาคม ร.ศ. 127).  
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.7/18.  เร่ือง จดัการป้องกนักาฬโรคในกรมไปรษณีย์และโทรเลข (24 
ธนัวาคม – 24 มกราคม ร.ศ. 123). 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5. น.5.7ก/15.  เร่ือง มีกาฬโรคเกิดข้ึนในทีต่ าบลตลาดนอ้ย ตาย 2 คน แพทย์ศขุาภิ
บาลมีความเห็นขอจ้างคนตรวจโรคตามบ้าน 2 คน และออกประกาศจ้างราษฎรจบัหนูอีกดว้ย (22 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 
ร.ศ.124). 
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14 คน จากการสนันิษฐานมัน่ใจว่าเป็นกาฬโรค จึงได้ด าเนินการกกัคนในบ้านไว้ 10 วนัโดยหมอไฮ
เอตได้ไปตรวจคนที่ถูกกักไว้ทุกวนั พร้อมสัง่เผาเสือ้ผ้าที่นอนคนตาย และล้างพื น้ท าความสะอาด
ด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้โรค พร้อมกนันีย้งัได้แจ้งกองตระเวนให้สัง่คนคอยตรวจหาคนป่วย และเสนอให้มี
การจ้างคนตรวจเพิ่มขึน้ และควรจะต้องไปตรวจทกุๆ บ้าน เพราะเห็นว่าหากมีไข้กาฬโรคเกิดขึน้ใน
พืน้ที่บริเวณส าเพ็งแถวนีแ้ล้ว ก็จะน่ากลวัที่สดุไม่เหมือนกับอีกด้านของแม่น า้ซึ่งมีสภาพไม่แออัด
มากนกัจึงได้คอยระวงัสืบค้นคนเป็นไข้ให้ดีที่สดุ1 

การท างานอย่างจริงจังของกรมศุขาภิบาล โดยเจ้ากรมแพทย์และการประสานงาน
กบักรมกองตระเวน เพราะเห็นว่าการจดัการป้องกนัโรคระบาดนัน้จะเป็นการช่วยไม่ให้ราษฎรต้อง
ล้มตายจ านวนมากเหมือนในอดีตที่ผ่านมาตัง้แต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ด้วยการแพทย์แผน
ตะวันตกและการวางแผนงานควบคุมโรคของกรมศุขาภิบาล ท าให้ในท้ายทศวรรษ 2440 มี
รายงานของหมอไฮเอต เจ้ากรมแพทย์ศขุาภิบาล ถึง เสนาบดีกระทรวงนครบาล ถึงจ านวนคนป่วย
และตายด้วยกาฬโรค ในการระบาดใน พ.ศ. 2449 ว่ามีคนป่วยที่ตายหลงัจากที่ได้เข้ารับการรักษา
จ านวน 20 คนจาก 26 คน คิดเป็น 77 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าจะมีคนตายด้วยกาฬโรคในปีนัน้ถึง 88 
คน ในจ านวนนีม้ี 62 คนที่ตายก่อนจะได้รับการรักษาเสียอีก พร้อมกบัเปรียบเทียบจ านวนคนตาย
ในเมืองใหญ่ๆ เช่น เมืองบอมเบย์ซึ่งมีการจัดการพยาบาลได้ดีที่ สุด มีอัตราการตาย 61.5 
เปอร์เซ็นต์ เมืองญ่ีปุ่ น 62 เปอร์เซ็นต์ เมืองฮ่องกงมากที่สุดถึง 93 เปอร์เซ็นต์ และได้น าเสนอว่า
หากอากาศดีก็จะช่วยในการรักษา “เมื่อได้ตรวจตราคนป่วยไข้ให้ได้ทราบแต่เนิ่นๆ แล้ว ได้ย้ายไป
ไว้ในต าบลที่มีอากาศดีกว่าฉะนี แ้ล้ว ก็เป็นสิ่งที่ช่ วยให้จ านวนอาการตายนัน้น้อยลง เมื่อ
ประกอบด้วยแพทย์ที่ดีเอาใจใสรั่กษา พร้อมทัง้การพยาบาลที่ดีด้วย จ านวนตายจากไข้กาฬโรคนัน้
ก็จะลดน้อยลงได้อีกมาก แต่ไข้กาฬโรคนีเ้ป็นไข้ที่ตายมากที่สดุเสมอ”2  

การต่อสู้ เพื่อเอาชนะโรคระบาดส าคญัอย่างกาฬโรคจึงเป็นภารกิจส าคญั ในการขจดั
ต้นเหตขุองการเกิดโรคตามทฤษฎีอายพิศม์ที่เชื่อว่ากลิ่นเหม็นที่เกิดจากความสกปรกของบ้านเมือง 
เช่นเดียวกบัการระบาดของอหิวาตกโรคเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่แล้ว เป็นที่ประจกัษ์ว่าฆานทศัน์ที่เหม็น
ตลบอบอวลไปทัง้เมืองดงัที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ มีส่วนส าคญัในความคิดของคนยุคนัน้ว่าก่อให้เกิด
โรคระบาดขึน้ การต่อสู้ โรคระบาดในทศวรรษนี ้ราชส านักให้ความไว้วางใจแพทย์ชาวตะวันตก
อย่างหมอไฮเอต รวมถึงราษฎรที่เร่ิมเชื่อมัน่ในหมอฝร่ัง ดงัที่ นายแพทย์ไฮเอตได้กลา่วถึงว่า  
 

 

 1 แหล่งเดิม. 
 2 รายงานคนป่วยเป็นกาฬโรค.  (ร.ศ.126, 26 พฤษภาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 24.  หน้า 192-194. 
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 “กรมศุขาภิบาลสามารถต่อสู้กบักาฬโรคได้อย่างเข้มแข็งมากขึน้ ตอนนีพ้นกังานทุกคนคุ้นเคยกับ

งานที่ท า ส่วนผู้ตรวจการก็ไม่ได้เขลาเร่ืองลักษณะอาการของผู้ ป่วยกาฬโรคอย่างเดิมแล้ว และ

ราษฎรก็เร่ิมคิดว่าหมอและพวกที่ท าการฆ่าเชือ้นัน้ แม้จะเป็นปัญหาแต่ก็มีความจ าเป็นไม่มากก็

น้อยไม่ใช่คนร้ายที่ลากตวัราษฎรผู้น่าสงสารไปฆ่าทิง้ในโรงพยาบาล อย่างที่เคยเชื่อกนั แม้ข้าพเจ้า

จะเป็นที่รู้จกัไปทัว่ทัง้เมืองว่าเป็น หมอ แต่ตอนนีข้้าพเจ้าสามารถเดินไปทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีผู้ ใด

กลัว หรือข่มขู่เอาชีวิตข้าพเจ้าเหมือนที่เคยเกิดขึน้บ่อยครัง้ก่อนหน้านี ้พวกพลตระเวนโดยเฉพาะ

พวกที่อยู่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้เจ้าพระยา ซึ่งมีประสบการณ์ในการป้องกันกาฬโรคมาแล้ว นบัเป็น

ผู้ช่วยที่มีค่ามากในการตรวจหาผู้ที่สงสยัว่ามีอาการป่วย” 1 

โรคระบาดและคนตายย่อมเก่ียวพันกับการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ จากคนตาย
จ านวนมากดงัที่เคยเกิดขึน้มาในอดีต ที่ยากจะแก้ไขในพืน้ที่แออัดอย่างกรุงเทพฯ จึงต้องมีทัง้การ
ท างานเชิงรุกในการป้องกนัโรค ท าให้การด าเนินงานของกรมศขุาภิบาลตอบสนองความเป็นเมือง
ศิวิไลซ์ ที่ด าเนินการควบคู่ไปกบัการดแูลจดัการความสะอาดของเมืองในท้ายทศวรรษ 2440 ผลก็
คือกรมพยาบาลได้ถูกยุบรวมมาที่กระทรวงนครบาลตามไปด้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกรม    
ศุขาภิบาล2 ท าให้โรงพยาบาลเดิมในสังกัดกรมพยาบาลต้องย้ายไปสังกัดกระทรวงนครบาล 
ยกเว้นศิริราชพยาบาล และโรงเรียนแพทย์ ที่ยงัสงักดัในกระทรวงธรรมการเช่นเดิม3 

4.4 เปล่ียนกล่ินด้วยการขยายพืน้ท่ีศูนย์กลางใหม่ 
ความเจริญในแบบศิวิไลซ์นัน้ สิ่งที่จะวดัความเจริญได้นอกจากอาคารสถานที่ การแต่ง

กาย แต่สิ่งที่ส าคญัคือ ฆานทศัน์ที่ต้องปราศจากกลิ่นเหม็น อนัมีที่มาจากความสกปรกรกรุงรังด้วย 
กลายเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสนใจและเห็นความส าคัญไม่ต่างจากรูปลักษณ์ภายนอก แม้จะมีถนน
ตามรูปแบบตะวนัตกแล้วก็ตาม แต่ยงัท าได้ไม่ดีนกัจะเห็นได้อย่างถนนพาหุรัดที่สกปรกเป็นโคลน
ตมเมื่ออยู่ในช่วงฤดฝูน4 เมื่อมีกรมศขุาภิบาลแล้ว จึงมีการท าถนนแบบมีร่องระบายน า้5 เพื่อท าให้

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.5/14.  เร่ือง รายงานประจ าปีกรมศขุาภิบาล (1 เมษายน ร.ศ.123 –  
31 มีนาคม ร.ศ.124). 
 2 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนพุงศ์พฒัน์.  (2561)  ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสขุไทย.  หน้า 95. 
 3 ยวุดี ตปนียากร.  (2522).  วิวฒันาการของการแพทย์ไทยตัง้แต่สมยัเร่ิมต้นจนถึงส้ินสดุรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั.  หน้า 155. 
 4 ยิ่งศกัด์ิ อิศรเสนา ม ล.  (2506).  ประวติัเจ้าพระยาวรพงษ์พิพฒัน์.  หน้า 21. 

 5 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 ยธ.9/19.  เร่ือง ถนนและสะพานในต าบลต่างๆ (28 สิงหาคม ร.ศ.115 –  
24 พฤศจิกายน ร.ศ.118). 
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ถนนมีความคงทนและดูสะอาดขึน้ แต่ด้วยความเคยชินของราษฎร จึงมักจะท าให้หน้าบ้าน หรือ
ถนนหน้าบ้านมีความสกปรกอยู่เสมอ 

ดังเมื่อครัง้ที่ข้าหลวงสิงคโปร์จะเดินทางมากรุงเทพฯ และมีก าหนดผ่านถนนเจริญกรุง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงถึงกับทรงมีรับสัง่ก าชับให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการท า
ความสะอาดถนนไม่ให้รกหรือเปือ้น “ด้วยตามถนนเจริญกรุงตลอดมารกเปือ้นด้วยฝุ่ นฝอยยอด
อ้อยเปลือกมะพร้าวทุกหนทุกแห่งนัน้ ให้พระยาราชรองเมืองช าระเสียให้หมดให้ได้ในสองสามวนันี ้
จะเกณฑ์ให้เจ้าของบ้านผู้ท ารกเปือ้นช่วยขนตามหน้าบ้านของตวับ้างก็ตาม ให้คนโทษขนบ้างก็ได้ 
สุดแต่อย่าให้รกเปือ้นอยู่ได้จนถึงวันที่ 4 ตัง้แต่วันนีไ้ปเป็นอันขาด”1 หากเป็นที่กีดขวางเส้นทาง
เสด็จพระราชด าเนิน กรมศขุาภิบาลก็ต้องสัง่ให้มีการรือ้ถอน เช่นในกรณีที่มีการรือ้เรือนที่ด้านหน้า
ของวังกรมหมื่นพิศาลบวรศักด์ิ ซึ่งนอกจากจะรกรุงรังแล้วยังขวางเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน
ด้วย2 

การต่อสู้ เพื่อเปลี่ยนกลิ่นและจดัการความสกปรกในช่วงทศวรรษ 2440 มีกลไกแห่งการ
ใช้อ านาจรัฐใหม่ คือ กรมศุขาภิบาลเพื่อให้กระบวนการการตัดถนนและการจัดการความสะอาด 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมเป็นเมืองที่มีความศิวิไลซ์ตามแบบตะวันตก แม้กระทั่งการตัด
ถนนให้ตรงและไม่คดโค้งไปมาเหมือนอย่างเดิม ก็มีการเร่งกวดขนัในการจดัการดแูลความสะอาด
ให้มากขึน้ ราชส านกัจึงก าหนดขัน้ตอนการตดัถนนอย่างรัดกมุ ในโครงการส าคญัแห่งทศวรรษนีใ้น
โครงข่ายถนนแห่งใหม่เพื่อขยายไปสู่ความศิวิไลซ์ คือ การก่อสร้างถนนราชด าเนิน ที่ยงัได้จัดการ
ตดัถนนเทวียรูยาตรที่ตดัคู่ไปกบัถนนราชด าเนินด้วยนัน้ นบัเป็นตวัอย่างของการมีพระราชด าริที่ให้
ตดัตรงตลอด นอกจากนัน้การตดัถนนก็จะช่วยเปิดพืน้ที่ให้อ านาจการจดัการขยายสู่บริเวณที่เป็น
เรือกสวนไร่นานอกก าแพงพระนครเพิ่มขึน้ด้วย 
 

“การสร้างถนนราชด าเนินนัน้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปตดัทางในต าบล

บ้านหล่อ เพื่อให้ถนนตรงได้แนวตลอดถนนเบญมาศด้วยนัน้แล้ว ท้องที่ต าบลบ้านพานถมตรง

ตลอดไปจนคลองผดงุกรุงเกษมส่วนข้างทิศพยพั ก็จะคงเปนทีเ่รือกสวนเปล่ียวอยู่ ไม่สมบูรณ์ทนั

เสมอทอ้งทีต่ าบลบ้านหล่อ อนัไดต้ดัถนนราชด าเนินนัน้ จึงมีพระราชประสงค์จะบ ารุงทอ้งทีต่ าบล

นี้ ให้มีความเจริญด้วยการค้าขายสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทันเสมอกัน ตามที่ได้มีกระแส

 

 1 ส พลายน้อย.  (2555).  เล่าเร่ืองบางกอก ฉบบัสมบูรณ์.  หน้า 273. 

 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/30.  เร่ือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัจะเสด็จพระราชด าเนินไป 
วงัพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิศาลบวรศกัด์ิ ทางจะเข้าวงัดา้นริมคลองมีเรือนรุงรังอยู่ 2 หลงั ขอให้อ าเภอชีแ้จงให้เจ้าของ
เรือนทราบ (24-26 พฤศจิกายน ร.ศ.121). 
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พระราชด าริห์ประกาศไว้เมื่อก าหนดการสร้างถนนราชด าเนิน กบัทรงพระราชด าริห์เห็นว่า ท้องที่

ระหว่างถนนบ้านตะนาวกับถนนดินสอที่ได้สร้างใหม่นัน้เปนต าบลที่ยังมีส่ิงโสโครกมาก อยู่ใน

กลางพระนคร สมควรต้องจดัท้องที่ต าบลนีใ้ห้ปราศจากความร าคาน แลพ้นด้วยความภยนัตราย 

เพื่อให้เปนที่สอาดเรียบร้อยเหมือนต าบลอื่นๆ ในพระนครนัน้ด้วย”1 

ในการตดัถนนราชด าเนินนัน้เป็นการตัดถนนให้ตรงเพื่อเสริมสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นสง่า
ราศีของบ้านเมือง การตัดถนนสายส าคัญนีจ้ึงมีความพิเศษคือ มีการสร้างทางระบายน า้ที่ท าขึน้
ใหม่ด้วยควบคู่กนัไปด้วย คือ 
 

 “ให้กรมศุขาภิบาลเปนเจ้าน่าที่สร้างถนนราชด าเนิน ในต าบลที่กล่าวแล้วนัน้ พร้อมดัวยอ าเภอ

ท้องที่ตรวจรังวดั ท าแผนที่ก าหนดเขตรที่ดิน กว้างเฉพาะถนน 6 วา ทางคนเดินข้างถนนกับท่อน า้

ด้วย กว้างข้างละ 2 วา รวมเปนที่เฉพาะถนนกว้าง 10 วากับที่ดินแนวริมถนนอีกกว้างข้างละ 8 วา 

และเห็นได้ชดัว่าการจดัการให้มีคูระบายน า้นีเ้พื่อเป็นขนส่ิงโสโครกออกทางด้านหลงัของอาคารท่ีจะ

สร้างริมถนน” 2  

 

 

 1 ประกาศจัดที่สร้างถนนเทวียรูยาตร.  (ร.ศ.118, 26 กนัยายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 16.  หน้า 389. 
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 ค.4/3  เร่ือง ทีดิ่นริมถนนราชด าเนิน (26 กมุภาพนัธ์ ร.ศ.119 – 4 กรกฎาคม ร.ศ.
112). 
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ภาพประกอบ 27 ยโุรปในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั       

ที่มา : หนงัสือเจ้าพระยาอภยัราชาสยามานกุลูกิจ (คสุตาฟ โรลิน ยคัมินส์) หน้า 44. 

ถนนราชด าเนินเป็นถนนที่มีความตรงไม่คดอ้อมแบบก่อนๆ มา ตลอดจนเพิ่มความ
สวยงามร่มร่ืนให้เหมือนดังภาพที่ทรงประทับใจต่อถนนอันสวยสะอาดตาซึ่งเป็นความศิวิไลซ์ที่
กรุงเทพฯ ก าลงัจะเดินตามรูปแบบถนนในทวีปยุโรป ดงัที่พระองค์เคยได้พบเห็นความงดงามของ
ถนนที่ไม่เพียงเป็นทางสญัจรแต่เป็นพืน้ที่เปิดโล่งให้ได้พกัผ่อนหย่อนใจ1 หรือภาพความประทบัใจ
พระองค์ที่ทรงพบในเมืองเวนิสก็ท าให้ทรงน ามาปรับใช้เพื่อสร้างความสวยงามแบบตะวนัตกด้วย  
 

  “ถนนใช้ปศูิลาเรียบเกลีย้งไปทัง้นัน้ ไม่ได้มีเปือ้นเปรอะเลย เขากวาดกนัเวลาก่อน

เช้าทกุวนั ถนนท่ีนีเ่ปนตะพานสงูๆ ทัง้นัน้ ที่เก่าๆ ท าด้วยศิลาโดยมาก ที่ใหม่ๆ เปน

 

 1 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย์.  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร สมยัรัชกาลที ่1-5.  หน้า 216.
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ตะพานเหล็กหลายตะพาร เดินดมูาจนถึงโฮเตลท่ีลกูอยู่ แวะขึน้ไปนัง่เล่นแลดหู้อง ที่น่ีโฮ

เตลใช้เตยีงคูแ่ต่เล็กทัง้นัน้ กระไดแลเฉลียงเปนศิลางามดี น่าต่างลงทางทเล แตถ้่าบ้าน

เราท าดงันีร้้อนตาย แลดสูกปรกหาประมาณมิได้”1 

 
ความพิเศษและน่าสนใจของถนนราชด าเนิน จึงคล้ายกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

ของพระองค์ในทวีปยุโรป ถนนราชด าเนินซึ่งเป็นการสร้างเพื่อขยายความเป็นศูนย์กลางอ านาจ
แบบใหม่ที่มาพร้อมกับความสวยงาม ร่มร่ืน สะอาด จึงมีระบบการดูแลท าความสะอาดและสง่า
งามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และทรงให้ปลูกต้นไม้ตามแนวถนนเพื่อเป็นศรีสง่าแก่พระ
นครด้วย2 ขณะเดียวกันถนนราชด าเนินนัน้คือถนนแบบใหม่ที่เชื่อมไปยังพระราชวังสวนดุสิต ที่
สร้างขึน้ให้มีฆานทัศน์ที่ดีของอากาศนอกเมืองที่เป็นสวนขนาดใหญ่ ทัง้นีเ้พื่อหลบหนีจากฆาน
ทศัน์ที่เหม็นอบัและสกปรกของพระบรมมหาราชวงัอนัแสนจะแออดั ดงันัน้พืน้ที่บริเวณพระราชวงั
สวนดสุิตและโดยรอบจึงเป็นพืน้ที่ที่ได้รับการดแูลให้สะอาด ร่มร่ืนอยู่เสมอ ดงัเห็นได้จากการที่เจ้า
หมื่นเสมอใจราชได้รับค าสัง่จากผู้บงัคบับญัชาให้ใช้จ่ายเงินในการดแูลพืน้ที่บริเวณพระราชวงัสวน
ดสุิตและโดยรอบให้สะอาด ร่มร่ืนไปตลอด 
 

  “เขตรที่จะรักษาควรรักษาตลอดถนนฤๅรักษาแต่ในเขตข้างเหนือเสมอถนนราชวตัร 

ข้างใต้เสมอถนนคอเสือ้ ตะวันออกเสมอคลองเปรม ตะวันตกเสอถนนสามเสน แลการ

จ่ายเงินค่าแรงแลค่าเสาหลกัปักดามทัง้ปวงจะควรให้ใช้เงินรายใด ข้าพระพุทธเจ้าได้รับ

พระราชทานให้ตอบไปว่า การรักษาควรรักษาทั่วไปในบริเวณสวนดุสิตไม่เฉภาะแต่เขตร

วงั ส่วนเงินที่จะจ่ายใช้ให้หาฤๅพระสุรยภักดีดูเพื่อขอเบิกเงินกรมศุขาภิบาลใช้จะถูกแก่

ทางที่ควร”3 

 

 1 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ.  (2463).  พระราชหตัถ์เลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชทาแด่สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนรี 
ในเวลาทีท่รงส าเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เม่ือเสด็จพระราชด าเนิยนประพาศยโุรป พ.ศ. 2440.  หน้า 136. 
 2 ประกาศแก้การเร่ืองจดัที่สร้างถนนราชด าเนิน.  (ร.ศ.118, 26 กนัยายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่มที่  16.   
หน้า 388. 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.5.12/24.  เร่ือง การรักษาสวนดสิุตเกี่ยวกบักรมศขุาภิบาล ร.ศ.121  
(17 เมษายน ร.ศ.121 – 25 พฤษภาคม ร.ศ.122). 
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ภาพประกอบ 28 พืน้ที่จดัการศขุาภิบาลกรุงเทพฯ ขยายไปทางพระราชวงัสวนดสุิต 
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. 

ทัง้นีก้ารจัดการศุขาภิบาลให้พืน้ที่มีความสะอาดนี ้หลงัจากทศวรรษ 2440 จะได้ขยาย
จากพืน้ที่พระราชวงัสวนดุสิตออกมาทั่วทัง้กรุงเทพฯ โดยการเปลี่ยนโฉมกรุงเทพฯ ให้ศิวิไลซ์ผ่าน
การสร้างโครงข่ายถนนราชด าเนินและพระราชวงัสวนดสุิต ที่ค านึงถึงฆานทัศน์ที่ดี มีความสะอาด 
สวยงามแบบตะวนัตกนัน้ ได้ขยายรวมเอาสิ่งก่อสร้างตามแนวจารีตคือแม้แต่วัดเบญจมบพิตรซึ่ง
อยู่ใกล้เคียง ก็ต้องสะอาดสมความเป็นวัดในศูนย์กลางอ านาจแบบใหม่ด้วยสะอาด การรักษาให้
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สวยงามไม่มีกลิ่นเหม็นและคงความเรียบร้อยของพื น้ที่  จึงเป็นดังที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีรับสัง่ไปถึงกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ว่า ต้องการให้วดัมีความสะอาดและมี
การจดัการได้อย่างยัง่ยืน พร้อมกนันีพ้ระราชวงศ์ชัน้สงูจึงได้ร่วมสนบัสนนุเงินกลัปนา เพื่ออทุิศเป็น
ทนุทรัพย์และดอกผล ส าหรับเป็นทุนในการจดัการความสะอาดไปตลอด และภายในบริเวณวดัยงั
มีการจดัสวนในรูปแบบตะวนัตกอย่างในพระราชวงัสวนดสุิตด้วย โดยก าหนดว่าการรักษาจะต้อง
รักษาอย่างประณีตให้หมดจดเกลีย้งเกลาเช่นสวนสี่ฤดตูลอดทัง้วดั 1 

กลา่วได้ว่าความสะอาดจึงเป็นหวัใจส าคญัของความเป็นเมืองศิวิไลซ์ เห็นได้จากเมื่อครัง้
ที่พระบาท สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพบคนนัง่ถ่ายอจุจาระระหว่างทางไปสวนดสุิต จึง
ได้ทรงสัง่ให้เสนาบดีกระทรวงนครบาลเพิ่มการกวดขนัดแูลความสะอาด เพราะก่อนหน้านีไ้ด้ทรง
ต าหนิถึงเร่ืองกลิ่นเหม็นจากบริษัทสะอาดที่ตัง้อยู่ในบริเวณนัน้ ท าให้ครัง้นีท้รงว่ากล่าวเสนาบดี
กระทรวงนครบาลว่าเหตทุี่ก่อนหน้านีไ้ม่ได้กลิ่นหม็นนัน้เป็นเพราะกลิ่นจากบริษัทสะอาดกลบอยู่
หรืออย่างไร2 ท าให้เจ้าพนักงานทุกหน่วยทัง้กรมศุขาภิบาลและกองตระเวนต้องใส่ใจในการดูแล
ความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินย่ิงต้องดแูลเป็นพิเศษ  
นอกจากความสกปรกด้วยเหตแุห่งความมกัง่ายของคนแล้ว ตามเส้นทางที่ทรงใช้ในการเสด็จพระ
ราชด าเนินมายงัพระราชวงัสวนดสุิต ยงัปรากฏว่าฆานทศัน์จากการเผาศพในวดัที่อยู่รอบบริเวณ
ดงักลา่วเป็นที่รบกวนทัง้ในระหว่างเสด็จพระราชด าเนินและขณะที่ประทบัอยู่ ณ พระราชวงัสวน
ดสุิต อนัเป็นประดจุศนูย์กลางการปกครองที่เคลื่อนย้ายมาจากพระบรมมหาราชวงั ต่อมาจึงทรง
โปรดฯ ให้มีการงดเผาศพครอบคลมุวดัทัง้ก าแพงพระนคร เว้นแต่วดัเทพศิรินทราวาส ที่แม้จะ
สามารถจดัการเผาศพได้แต่ก็ต้องท าเร่ืองขอพระราชทานพระบรมราชานญุาติเป็นครัง้ๆ ไป สว่น
วดัที่อยู่รอบนอกออกไปนัน้ มีหลกัในการอนญุาตให้ท าการเผาศพได้ตามฤดกูาลของลมที่พดั ไม่ให้
รบกวนพืน้ที่ศนูย์กลางแห่งใหม่คือ พระราชวงัสวนดสุิต กระนัน้ถึงจะอนญุาตให้เผาศพได้ในบาง
ฤดกูาลแต่ก็มีข้อจ ากดัว่าให้เผาให้เสร็จก่อนบ่าย 3 โมง หากจะท าการเกินจากเวลานีต้้องขอ
อนญุาตก่อน3 

 

 1 จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระ.  (2473).  เร่ืองเกี่ยวกบัวดัเบญจมบพิตร ส าเนาพระราชหตัถเลขาใน
รัชชกาลที่ 5 โดยมาก.  หน้า 14-16. 
 2  ส านกันายกรัฐมนตรี.  (2513).  ประชมุพระราชหตัถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีท่รง
บริหารราชการแผ่นดิน ภาคที ่3 ตอนที ่1 ระหว่างพทุธศกัราช 2434-2453.  หน้า 213. 
 3 เร่ืองประกาศเร่ืองเผาศพตามวดั.  (ร.ศ.119, 6 กรกฎาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 17.  หน้า 206-207.. 
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4.5 เปล่ียนกล่ินจากการท่ีจารีตแบบไตรภูมิคลายจากความศักดิ์สิทธิ์ลง 
ในด้านการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของพืน้ที่ตามแบบจารีตที่เคยให้ความส าคัญต่อความ

ศักด์ิสิทธ์ิและล าดับสูงต ่าตามคติไตรภูมิ เมื่อมีการจัดการพืน้ท่ีตามแนวคิดทางโลกท่ีเป็นเร่ือง
ความสะอาดปราศจากกลิ่นและโรคภยัแล้ว แนวคิดการจดัการพืน้ที่จึงเปลี่ยนไปให้ความส าคญักบั
ความสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนมากกว่าการคิดถึงพืน้ท่ีบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิของพืน้ท่ีแบบ
จารีตไตรภูมิ ดงัจะเห็นได้ชดัจากกรณีที่เกิดขึน้กับการย้ายวดัแก้วแจ่มฟ้า (เดิมมีชื่อว่า วดัแก้วฟ้า 
หรือ วัดแก้วฟ้าล่าง) ในทศวรรษ 2440 ซึ่งกลายเป็นพืน้ที่ถูกปิดล้อมด้วยชุมชนชาวตะวนัตก และ
ได้รับการร้องเรียนเร่ืองกลิ่นจากการเผาศพ และสิ่งโสโครกจากเว็จสาธารณะในบริเวณป่าช้าหลงั
วัด กลิ่นเหม็นและความสกปรกเหล่านัน้ย่อมเป็นที่น่าร าคาญ และยังผลให้ชาวตะวันตกที่มี
บ้านเรือนและธุรกิจบริเวณนัน้ ต่างพากนัหวาดกลวัต่ออหิวาตกโรคซึ่งเคยเกิดขึน้กบัครอบครัวของ
ชาวตะวนัตกในพืน้ที่นีม้าแล้ว1 

เมื่อเร่ืองร้องเรียนของชาวตะวนัตกส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศ ทางการของไทยก็เกิด
ความเกรงใจบรรดาชาวตะวนัตก ส่วนราชส านกัเองก็ใคร่จะเห็นแก่ความประนีประนอมในการอยู่
ร่วมกัน จึงตกลงจะให้ย้ายพืน้ที่วัดไปให้พ้นเสียจากพืน้ที่ใกล้เคียงแหล่งที่อยู่ชาวตะวันตก แม้ว่า
เร่ืองนีจ้ะดูเป็นเร่ืองใหญ่ดังที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ใน สาส์น
สมเด็จ ว่าได้ทรงกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเร่ืองที่กงสุลชาติ
ตะวนัตกได้รับผลกระทบเมื่อวดัได้จดัการเผาศพ เนื่องจากมีกลิ่นควนัและกลิ่นศพ ตลบอบอวลจน
ไม่สามารถทนได้ ในที่สดุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรึกษากบัพระเถระชัน้
ผู้ ใหญ่แล้ว จึงเห็นชอบที่จะให้วัดผาติกรรม โดยมีเหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการผาติกรรม
วดัแก้วแจ่มฟ้าจะสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอีกด้วย ทัง้นีเ้พราะพระคลงัข้างที่จะได้น าพืน้ที่วดั
เดิมมาสร้างเป็นอาคารให้ชาวตะวันตกเช่า ซึ่งจะมีมูลค่ามาก แม้ว่าจะต้องจัดซือ้ที่ดิ นเพื่อผาติ
กรรมให้ใหม่บริเวณริมถนนสี่พระยาแทนที่เดิม ทัง้ยงัสร้างพระอารามแห่งใหม่ให้ด้วยก็ตาม2  
 

 

 1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 ค.9.4/7  เร่ือง ทีธ่รณีสงฆ์และกลัปนาสงฆ์วดัแก้วฟ้าหรือแก้วแจ่มฟ้า (23 
มีนาคม ร.ศ.116 – 5 สิงหาคม ร.ศ.117). 
 2 นริศรานวุดัติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา ; และ ด ารงราชานภุาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยา.  (2500).  สาส์นสมเด็จ.  หน้า 8-9. 
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ภาพประกอบ 29 แผนที่แสดงที่ตัง้วดัแก้วแจ่มฟ้าเดิมบริเวณปากคลองผดงุกรุงเกษม        

ที่มา : ปรับปรุงจาก แผนที่กรุงเทพฯ มาตราส่วน 1 : 1,000 ระวาง 2ต 1อ แผ่นที่ 6 พิมพ์
ครัง้แรกโดยกรมแผนที่  กระทรวงเกษตราธิการ ร.ศ .126 อ้างใน   (2455, พฤศจิกายน)                                      
วารสารศิลปากร 55(6): 73. 

เมื่อมองด้วยสายตาจากบนัทึกร่วมสมยัของพระยาอนุมานราชธนยังได้เคยบรรยาย
ให้เห็นถึงพืน้ที่วดัแก้วแจ่มฟ้าเมื่อยงัอยู่ในพืน้ที่เดิมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นป่าช้าของวดัหรือป่า
ช้าฝร่ังเพราะย่านนีเ้ป็นที่อยู่และมีห้างร้านของชาวตะวนัตกมาก  
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  “ถดัขึน้ไปเป็นเขตวดัแก้วแจม่ฟ้าล่าง ตอนหน้าถนนเจริญกรุง มีป่าช้าฝังศพ จะเป็น

ป่าช้าของแก้วฟา้ล่างหรือว่าเป็นป่าช้าฝร่ังก็ไม่ทราบชดัเพราะผ่านไป เมื่อเห็นว่าเป็นป่า

ช้าก็รู้เพียงว่าเป็นป่าช้าเท่านัน้ จะเป็นป่าช้าของใคร ไม่ได้สนใจรู้ถดัลกึเข้าไป เห็นโบสถ์

เล็กๆ และเจดีย์วดัแก้วฟา้ล่าง ภายหลงัเมื่อตดัถนนส่ีพระยาแล้ว วดัแก้วฟ้าลา่งจึงย้ายไป

สร้างใหม่ทีถ่นนส่ีพระยา”1 

 

ด้วยเหตดุงันีใ้นช่วงทศวรรษ 2440 แม้แต่วดัซึง่เป็นพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิตามจารีตแต่เน่ินนาน ก็
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความศิวิไลซ์เพิ่มมากขึน้ โดยกรณีเช่นนีม้ีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป 
รวมทัง้กรณีที่กรมศุขาภิบาลท าการตัดถนนจักรวรรดิ ตอนวัดจักรวรรดิราชาวาสถึงล าน า้
เจ้าพระยา ก็ยงัปรากฏว่าเส้นทางของถนนนัน้ต้องมีการตดัผ่านศาลาการเปรียญ จึงต้องให้มีการ
รือ้ศาลาการเปรียญนัน้2 เพื่อความเจริญแบบใหม่ของเมืองท่ีความศักด์ิสิทธ์ิแบบจารีตต้องยอม
เปิดทางให้ 

บทบาทส าคัญอีกประการของวัดที่เปลี่ยนแปลงไปในทศวรรษ 2440 คือ บทบาทตาม
ประเพณีชีวิตของชาวบ้านในเร่ืองของการเป็นสถานที่เผาศพ เนื่องจากหากเป็นต้นเหตุของกลิ่น
เหม็นตลอดจนความสกปรก และท าให้มีความกงัวลกบัโรคที่อาจจะมาพร้อมกบักลิ่นเหม็นนัน้ ก็จะ
ท าให้จดัการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้มงวดเพื่อให้งดกิจกรรมที่จะสร้างฆานทศัน์ไม่ดีเหล่านัน้เสีย 
แม้ว่าสถานที่เหล่านัน้จะเป็นพระอารามและเคยเป็นสถานที่ส าหรับประหารชีวิตโจรผู้ ร้ายดงัที่เคย
ปรากฏมาในครัง้ก่อนๆ เมื่อมีนกัโทษประหารว่า “ให้เจ้าพนักงานคุมตัวอ้ายจ้อยไปประหารชีวิตร
เสียที่ทุ่งนาวดัพลบัพลาไชยเวลาย ่ารุ่งตามเคย” แต่เมื่อเร่ิมมีการจดัการที่เข้มงวดเพื่อป้องกนักลิ่น
มารบกวน จึงมีการห้ามราษฎรไม่ให้น าศพมาฝังและเผาในวัดพลบัพลาไชย โดยเจ้าพนักงานได้
ก าชับสัปเหร่อให้คอยห้ามคนน าศพมาจัดการในวัดพลับพลาไชยโดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้ รับ
อนุญาต ทัง้นีก้ลิ่นที่ร้ายแรงนัน้ได้มีกล่าวถึงไว้ว่า “แลให้นายจันผู้ ว่าที่ขุนกะเลวรากให้ก าชับสั่ง
สปัเหร่อคอยห้ามอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ ใด น าศพไปฝังที่วัดพลบัพลาไชยเปนอันขาด อนึ่งการเผาศพก็มี
กลิ่นร้ายแรงเปนการโสโครก ให้อ าเภอแลสปัเหร่อห้ามการเผาศพอย่าให้ท าในที่ วดัพลบัพลาไชย
นัน้ด้วย กว่าจะได้อนุญาตให้เผาฤาฝังเมื่อใดจึงท าได้”3 ต่อมาเมื่อกรมศุขาภิบาลได้มาตรวจสอบ

 

 1 อนมุานราชธน พระยา. (2547). ฟ้ืนความหลงั เล่ม 1. หน้า 269. 
 2 ด้วยเอี่ยมภรรยาพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง ยึ่นหนงัสือต่อกระทรวงธรรมการ.  (ร.ศ.122, 21 มกราคม).  
ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 20.  หน้า 121-122. 
 3 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.8.1/165.  เร่ือง ห้ามราษฎรฝังศพ – เผาศพ ทีว่ดัพลบัพลาไชย (31 มกราคม  
ร.ศ.117 – 21 พฤศจิกายน ร.ศ.120). 
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พืน้ที่วดัพลบัพลาไชยพบว่ามีกลิ่นเหม็นเกิดจากป่าช้าที่มีผู้น าศพมาฝังไว้อย่างตืน้ๆ จนท าให้มีสนุขั
มาขุดคุ้ ยศพขึน้มาแทะกิน ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น จึงได้มอบหมายให้แพทย์กรมศุขาภิบาลได้มา
จดัการแก้ไขให้สิน้กลิ่นเหม็นนัน้ให้เสร็จเรียบร้อยทนัวนัเสด็จพระราชด าเนิน1 

 
สรุป 

กลิ่นที่เกิดจากกิจกรรมของความเจริญแบบใหม่ จากการที่กรุงเทพฯ เปลี่ยนจากเมือง
น า้มาเป็นเมืองบก ท าให้ความเคยชินในการสร้างความสกปรกได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสร้าง
ความสกปรกบนถนนและพืน้ที่ของเมือง พร้อมๆ กบัการที่คคูลองเดิมหากไม่ถูกถมเป็นถนนก็จะมี
สภาพที่สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและตืน้เขิน โครงข่ายถนนที่สร้างขึน้ก่อให้เกิดความเจริญ แต่ในพืน้ที่
กลับสิ่งสกปรกจากสิ่งปฏิกูลทัง้จากมนุษย์และอ่ืนๆ เช่น การแอบทิง้ซากสัตว์พาหนะอย่างม้าที่
หมดประโยชน์จากการป่วยหรือชรา ตลอดจนบนท้องฟ้ามีกลิ่นควนั ขีเ้ถ้าแกลบที่ฟุ้งกระจายตวัทัง้
เมือง ท าให้เกิดการร้องเรียนจากชาวตะวันตกหรือราษฎรทั่วไปที่ทนไม่ได้กับสภาพของความ
สกปรกและกลิ่นเหม็นเพราะเชื่อว่าจะเป็นสาเหตุแห่งโรคระบาด ท าให้การสร้างสังคมที่มี ความ
ศิวิไลซ์จึงไม่ได้เพียงแต่การสร้างถนน และสถานที่ แต่ยงัต้องสร้างบรรยากาศที่ดีเช่น กลิ่นและพืน้ที่
ที่สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน 

ผลจากความศิวิไลซ์แบบตะวันตกอันเป็นที่ต้องการของชนชัน้สูง และด้วยอิทธิพล
ของแนวทฤษฎีอายพิศม์ ท าให้เห็นว่าฆานทศัน์ของกลิ่นที่ไม่ดี ท าให้เกิดโรค ไม่มีความเป็นศิวิไลซ์ 
จะต้องได้รับการแก้ไข จึงได้ออกกฎหมายและตัง้หน่วยงานขึน้มาจดัการปัญหานีใ้นทศวรรษ 2440 
เป็นต้นมา ท าให้เปลี่ยนกลิ่นกรุงเทพฯ สู่ความศิวิไลซ์ซึ่งได้เร่ิมต้นขึน้จริงในสยามตัง้แต่นัน้  
เป็นต้นมา 

 
 
 

 

 

 

 1 แหล่งเดิม. 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

งานวิจัยนีใ้ห้ความสนใจในประเด็นสภาพของสังคม จากความเจริญของเมืองทัง้ด้าน
เศรษฐกิจและความตัง้ใจของราชส านักสยามที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนประเทศไปสู่ความศิวิไลซ์ โดย 
เฉพาะกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ประกอบสร้างจากการได้ติดต่อกับชาวตะวันตก ความกลัวต่อ
อ านาจและความต้องการจะสื่อถึงความทัดเทียมกันระหว่างสยามและดินแดนตะวนัตก ด้วยคติ
ดงักล่าวจึงเกิดการต่ืนตวัในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงกลิ่นของเมือง ที่จะบ่งบอก
บคุลิกของเมืองนัน้ๆ ว่ามีความเป็นศิวิไลซ์หรือไม่  

สังคมไทยมีรากฐานความคิดตามคติแบบจารีต ที่อิงกับความเชื่อและความศรัทธา
ในทางพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นโดยอิงกับคติแบบไตรภูมิ จนกลายเป็นพืน้ฐานการด าเนิน
ชีวิต ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการเมือง โดยก่อนที่จะก้าวไปสู่ความศิวิไลซ์
นัน้ เมื่อหันมามองพืน้ฐานของสงัคมจากพืน้ฐานตัง้แต่พทุธศตวรรษที่ 24 จะพบว่าคติแบบไตรภูมิ
นัน้เป็นความรู้จากความศรัทธาในพืน้ฐานของพุทธศาสนา ที่เข้ามาเผยแผ่ในภูมิภาคนีม้าเป็น
เวลานาน ด้วยแนวความคิดที่มุ่งหวงัความเจริญรุ่งเรืองในโลกหน้าจนไม่น าพาในความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั ท าให้เมื่อประสบปัญหา โดยเฉพาะความสกปรกหรือกลิ่นเหม็นของบริเวณใด หากหลีก
หนีไม่ได้ก็จะอดทนด้วยเห็นเป็นเร่ืองของกรรมและเป็นเร่ืองธรรมดาโลกที่จะต้องประสบเจอกบัสิ่งที่
ไม่ชอบใจนัน้  

นอกจากนี ้คติแบบไตรภูมิที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียน  
มีความเคารพย าเกรงต่อผู้มีบุญวาสนาหรือผู้ปกครองประเทศ จึงท าให้คติแบบไตรภมูิถกูท าให้เป็น
เคร่ืองมือส าคญัของผู้ปกครอง ที่จะสามารถครอบง าอาณาประชาราษฎรให้รู้จกัหน้าที่ของตน และ
เคารพเชื่อฟังค าสั่งของผู้ ปกครองประดุจดังเทวราชาจากดาวดึงส์สวรรค์ ท าให้มีการปลูกฝัง
ความคิดผ่านสื่อต่างๆ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง จารึก หรือคติความเป็นมงคลด้วยทิศและพืน้ที่ ซึ่ง
ก าหนดว่า พระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางอันศักด์ิสิทธ์ิเป็นพืน้ท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ 
พืน้ที่ภายในก าแพงเมืองและพระอารามส าคญั ประดจุจ าลองจากสถานที่อดุมคติในจกัรวาลแบบ
ไตรภมูิมาสู่โลกมนุษย์ จึงต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีสะอาด บริสทุธ์ิ มีความเป็นมงคลเมื่อได้มาเห็นหรือสมัผสั 
แตกต่างจากพืน้ที่รอบนอกซึ่งเป็นที่อยู่ของราษฎร ที่จ าต้องประสบความเป็นไปตามแต่บุญกรรม 
เว้นแต่อ านาจบารมีของผู้ปกครองจะแผ่มาถึงเมื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินเป็นต้น 

แม้ว่ากรุงเทพฯ ในแบบจารีตก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ได้ซึมซาบความเข้าใจในแบบไตร
ภมูิ ซึง่มีหลกัฐานว่ามีความเข้าใจในฆานทศัน์ที่ดีคือกลิ่นหอม และกลิ่นที่ไม่ดีคือกลิ่นเหม็น ควบคู่
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ไปกบัความเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ที่อนัเหมาะสมของตน เช่น อยู่ในศนูย์กลางที่มีความสะอาดเป็นนิตย์  
หรืออยู่ในพืน้ที่รอบนอก ที่พร้อมจะเผชิญต่อปัญหากลิ่นเหม็นและความสกปรกจากสิ่งปฏิกูล แต่
ปัญหาจากสภาพแวดล้อมยังไม่เด่นชัด กรุงเทพฯ ที่เปรียบประดุจเวนิสตะวันออกในสายตาของ
นานาชาติ ที่สมบรูณ์ด้วยธรรมชาติและแม่น า้ล าคลอง แม้จะมีการสร้างความสกปรกทิง้สิ่งปฏิกลูก็
อาศัยการแก้ปัญหาจากธรรมชาติดังการขึน้ลงของน า้ช่วยพัดพาความเน่าเหม็นและสิ่งปฏิกูลให้
พ้นไปได้  

ในเวลาต่อมาเมื่องความเจริญในแบบตะวนัตกที่เร่ิมปรากฏชัด ภายหลงัที่รัฐบาลสยาม
ได้ท าสนธิสญัญาการค้ากบัชาติตะวนัตกพร้อมกับความการเปลี่ยนเป็นเมืองบกของกรุงเทพฯ ท า
ให้เกิดการพฒันาเมืองด้วยรูปลกัษณ์ภายนอก เช่น ถนนหนทางแบบตะวนัตก ตึกแถวยาวริมถนน 
ไปจนถึงการสร้างศนูย์กลางเมืองแห่งใหม่ที่พร่ังพร้อมด้วยความสะดวกและสวยงามของโครงข่าย
ถนนราชด าเนิน และอาณาบริเวณของพระราชวงัสวนดสุิต พร้อมกนันี ้การพัฒนาดงักล่าวได้เพิ่ม
มิติของผสัสะจาก “ฆานทัศน์” ที่เก่ียวข้องกบักลิ่นเหม็นและความสกปรกของเมืองที่จะ ต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขให้หอมสะอาด ปราศจากโรค เนื่องจากฆานทัศน์ ได้กลายเป็นเคร่ืองมือชีว้ัด
ความเจริญและมีผลต่อบุคลิกของเมืองกรุงเทพฯ โดยตัง้อยู่บนความคิดที่ว่าเมืองที่ดีในรูปแบบ
ตะวนัตกนัน้ต้องไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นสะอาด จากพืน้ฐานของความรู้เร่ืองทฤษฎีอายพิศม์ ท า
ให้ชาวตะวนัตกมีความกงัวลว่า กลิ่นเหม็นคือทางก าเนิดแห่งโรค และอากาศบริสทุธ์ิจ าเป็นส าหรับ
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เมืองที่ศิวิไลซ์จึงต้องสะอาดเป็นระเบียบและไม่มีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสายตาของชาวตะวนัตก  

กรุงเทพฯ เมืองศูนย์กลางการปกครองซึ่งเป็นที่รวมของราษฎรและชุมชนนานาชาติที่ตัง้
ถิ่นฐานมาตัง้แต่ก่อนพทุธศตวรรษที่ 24 ประกอบกบัชุมชนชาวตะวนัตกที่เข้ามามีบทบาทส าคญัใน
ด้านเศรษฐกิจแบบสมยัใหม่ ท าให้กรุงเทพฯ เมื่อเร่ิมศตวรรษใหม่มีความแออดั มีการพัฒนาเมือง
จากเมืองน า้ที่อาศยัล าคลองเป็นเส้นทางคมนาคมและมีความเป็นอยู่ใกล้ชิดกบัล าคลอง สู่ความ
เป็นเมืองบกที่อาศัยถนนและด าเนินชีวิตธุรกิจการงานบนบกหรือบนท้องถนน ส่งผลให้ความ
สกปรกกลิ่นเหม็นจากปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เคยประสบในแบบเมืองน า้ ได้คืบคลานขึน้มาสู่บนบก บน
ท้องถนน ตามซอกมุมและพืน้ที่ลบัตาหลงัตึกแถวแนวยาวของกรุงเทพฯ เกิดเป็นฆานทัศน์ที่ไม่ดี
แบบใหม่ที่มาพร้อมความเจริญ  

ก่อนทศวรรษ 2440 เมืองกรุงเทพฯ ประสบปัญหาจากความสกปรก กลิ่นเหม็นที่มา
พร้อมกับยานพาหนะแบบใหม่ เช่น รถลากที่มาพร้อมกับคนลากที่แต่งกายสกปรก ตัวรถที่อาจ
บรรทุกสิ่งปฏิกูล ซากศพ หรือคนเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง  รถม้าที่มาพร้อมกับความมักง่ายที่
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ปล่อยให้มลูม้าเร่ียราดบนถนนหรือปล่อยม้าที่ป่วยให้เดินไปตายบนถนนตามยถากรรม ตลอดจน
ฆานทศัน์ที่ไม่ดีของเคร่ืองจกัรไอน า้และโรงไฟฟ้าที่มาพร้อมกบัควนัที่ปกคลมุกรุงเทพฯ รวมถึงการ
เกิดโรคระบาดที่ไม่สามารถรับมือได้จนเป็นสาเหตใุห้มีคนตายเป็นจ านวนมากและขาดการจดัการ
ศพที่ดี จนท าให้เมืองกรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับปัญหาฆานทัศน์ที่ไม่ดี กลิ่นจากศพที่เกลื่อนกลาด
จากปัญหาการขาดการสาธารณสขุที่เพียงพอ จนท าให้บางช่วงเวลายิ่งทวีกลิ่นเหม็น สร้างความ
กงัวลให้กบัราษฎรและชาวตะวนัตกที่เป็นประชากรสว่นส าคญัของเมืองแล้ว 

ปัญหากลิ่นเหม็นและความสกปรกที่เกิดในกรุงเทพฯ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากยุค
จารีตที่เมื่อประสบเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เพียงแต่หลบไปพืน้ที่อ่ืน ดังที่พืน้ที่รอบบริเวณวัดสระเกศที่
มกัจะมีการจดัการศพโดยอาศยัแร้งและกา จึงส่งผลให้พืน้ที่โดยรอบมีฆานทศัน์ของกลิ่นเหม็นปก
คลมุอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีชุมชนตัง้อยู่โดยรอบวดัสระเกศอย่างเบาบาง แม้ถนนที่ตดัผ่านก็เปลี่ยว
จนทางการเกรงว่าจะเกิดเหตุโจรผู้ ร้ายอยู่เนืองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  แต่กรุงเทพฯ ตัง้แต่ทศวรรษ 
2410 เป็นต้นมา ความเสื่อมของแบบจารีตเร่ิมปรากฏ การหลบหลีกไปจากบริเวณใดๆ ไม่สามารถ
ท าได้อย่างคล่องตัวเหมือนเดิม เพราะเมืองขยายพร้อมกับจ านวนประชากรที่หนาแน่นขึน้ ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ตามชอบใจเหมือนเดิม ประกอบกับการที่มีชาวตะวันตกเข้ามาอยู่ใน
กรุงเทพฯ มากขึน้ ท าให้มีการร้องเรียนให้ทางการสยามจัดการสิ่งโสโครก ความสกปรกหรือกลิ่น
เหม็นที่เกิดจากเหตุต่างๆ ต่อมาราษฎรทัง้ไทย จีน หรือกลุ่มนานาชาติที่ตั ง้ชุมชนในกรุงเทพฯ เร่ิม
คุ้นเคยกบัการร้องเรียนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาไม่เงียบฉยดงัเดิม  

นอกจากนีย้งัพบว่านับจากทศวรรษ 2410 วิธีคิดแบบจารีตไตรภูมิที่เคยเป็นกรอบคิดใน
การจัดการพื น้ท่ีของเมืองกรุงเทพฯ ได้เสื่อมถอยลง อันส่งผลต่อความศักด์ิสิทธ์ิของพืน้ ท่ี
พระบรมมหาราชวงัด้วย ดงัปรากฏว่าแม้แต่ในพระบรมมหาราชวงัก็มีความสกปรกและกลิ่นเหม็น
มากขึน้ เนื่องจากความแออัดของเมือง ท าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้
สร้างพระราชวงัที่ประทับแห่งใหม่ คือพระราชวังสวนดุสิตขึน้ในพืน้ที่ส่วนขยายใหม่ของกรุงเทพฯ 
ซึ่งมีอากาศดีตามแนวคิดแบบตะวันตก โดยพระราชวงัแห่งใหม่นีม้ิได้จ าลองรูปแบบของจกัรวาล
ไตรภูมิแต่กลบัเป็นอาคารที่ดูโปร่งสบายที่เน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยถอยห่างจาก
เคร่ืองประดบัที่รุงรังและอาคารที่ทบึแบบเดิม  

สภาพของเมืองที่สัง่สมความสกปรก กลิ่นเหม็นและไร้การดแูลอย่างจริงจงั ท าให้เป็นที่ติ
เตียนของชาวตะวันตกและเป็นที่ไม่สบายใจของผู้ปกครองประเทศเอง ในทศวรรษ 2440 จึงเกิด
หน่วยงานที่จะมีส่วนส าคญัในการเปลี่ยนกลิ่นกรุงเทพฯ คือ กรมศขุาภิบาล เพื่อให้มีหน้าที่โดยตรง
ในการต่อสู้กับปัญหาความสกปรกของกรุงเทพฯ นับว่าเป็นโฉมใหม่ของการจัดการเมืองที่ไม่ได้
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อาศัยเพียงธรรมชาติในการดูแลความสะอาดอีกต่อไป หรือเพิกเฉยต่อสภาพของเมืองที่สกปรก
และมีกลิ่นเหม็นเช่นเดิมอีก เพราะเมืองกรุงเทพฯ ในทศวรรษนี  ้นอกจากอยู่ในสายตาของ
ชาวตะวันตกและราษฎรที่สามารถร้องเรียนแล้ว ยังอยู่ในความเอาใจใส่ของชนชัน้สูงอย่าง
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่ทรงได้พบเห็นรูปแบบและเมืองที่ดีตามแบบตะวนัตก 
ส่งผลให้ในทศวรรษนีเ้ป็นพืน้ฐานการจัดการเมืองเพื่อเอาชนะต่อความสกปรกกลิ่นเหม็นเพื่อ
เปลี่ยนกลิ่นกรุงเทพฯ ไปสูค่วามศิวิไลซ์จะเกิดขึน้ในกรุงเทพฯ ต่อไป  

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนกลิ่นกรุงเทพฯ สู่ความศิวิไลซ์ด้วยการตัง้หน่วยงานศุขาภิบาล
ขึน้มาจัดการความสะอาดและกลิ่นเหม็นของเมืองนี ้เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการเปลี่ยนกลิ่นของ
เมืองจากกลิ่นเหม็นที่เป็นสญัญะของความโสโครก เป็นบ่อเกิดของโรคภัยมาสู่กลิ่นหอมสดชื่นที่
เป็นสัญญะของความสะอาด ปราศจากโรคภัย สร้างความสุขให้แก่ชาวเมือง ที่เกิดขึน้ในช่วง
ทศวรรษ 2440 นีเ้ป็นการด าเนินงานภายใต้การจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านสาธารณสขุ
ที่ยงัมีน้อยและจ ากดัอย่างมากในสมัยการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้จะปรากฏว่า
ในช่วงทศวรรษสุดท้ายของการปกครองระบอบนี ้ชนชัน้น าสยามตระหนักถึงความส าคัญของการ
สาธารณสุขในฐานะเคร่ืองมือส าหรับสร้างพลเมืองทีมีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลังในการผลิตทาง
เศรษฐกิจ เป็นก าลงัพลส าหรับป้องกนัประเทศจากการรุกรานของต่างชาติ ดงัเห็นได้จากปาฐกถา
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชยันาทนเรนทร เร่ือง การสาธารณสขุคืออะไร แต่ทว่า
การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ประชาชนยังคงกระจุกอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหลัก 
กระทั่งภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2475 รัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงมีนโยบายสร้าง รัฐเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม1 ประเด็นที่น่าจะมีการศึกษาต่อไปคือ ในบริบทของการสร้างรัฐเวชกรรมนีม้ีการเปลี่ยน
กลิ่นของเมืองกรุงเทพฯ หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตใุดจึงมีการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน อนัเป็นประเด็น
ที่จะขยายองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์ไทยในมิติของฆานทศัน์ต่อไป 
 

 

 1 ชาติชาย มกุสง.  (2563).  จากปีศาจสู่เชื้อโรค : ประวติัศาสตร์การแพทย์กบัโรคระบาดในสงัคมไทย.  หน้า 187-
198. 
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เอกสารชัน้ต้น 
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล 
หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 น.1.1/55.  เร่ือง คอเรศปอนเดนซ์ นายจนั ผู้ เฝ้าป่าช้าวดัสะเกตท า 
 เร่ืองราวยื่นว่า บดันีศ้พนกัโทษ ราษฎรน ามา ทิง้ที่ป่าช้ามากขึน้ หามีพืน้ที่เผาศพไม่  
 (23 สิงหาคม - 11 ธันวาคม ร.ศ.116). 
-------------------.  ร.5 น.5.1/2.  เร่ือง วิธีจดัการในกรมศขุาภิบาล (21 พฤษภาคม –  
 18 กมุภาพนัธ์ ร.ศ.116). 
-------------------.  ร.5 น.5.1/14.  เร่ือง จีนเลงจินคนในบงัคบัฝร่ังเศสตัง้บ้านเรือนอยู่ริมประตู 
 พฤติบาท มงุหลงัคาเรือนด้วยจาก ผิดพระราชบญัญัติ ได้มีหนงัสือไปยงัมองสิเออร์เรโอซ 
 ด้วยแล้ว (5 มิถนุายน ร.ศ.118 – 5 ธันวาคม ร.ศ.120). 
-------------------.  ร.5 น.5.1/88.  เร่ือง เบ็ดเตร็ด (25 เมษายน - 4 มีนาคม ร.ศ.124). 
-------------------.  ร.5 น.5.5/14.  เร่ือง รายงานประจ าปีกรมศขุาภิบาล (1 เมษายน ร.ศ.123 –  
 31 มีนาคม ร.ศ.124). 
-------------------.  ร.5 น.5.7/17.  เร่ือง จดัการป้องกนักาฬโรคในโรงทหาร (27 มกราคม ร.ศ.123 –  
 29 สิงหาคม ร.ศ. 127). 
-------------------.  ร.5 น.5.7/18.  เร่ือง จดัการป้องกนักาฬโรคในกรมไปรษณีย์และโทรเลข  
 (24 ธันวาคม – 24 มกราคม ร.ศ. 123). 
-------------------.  ร.5. น.5.7ก/15.  เร่ือง มีกาฬโรคเกิดขึน้ในที่ต าบลตลาดน้อย ตาย 2 คน แพทย์ 
 ศขุาภิบาลมีความเห็นขอจ้างคนตรวจโรคตามบ้าน 2 คน และออกประกาศจ้างราษฎรจบั 
 หนอีูกด้วย (22 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม ร.ศ.124). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/17.  เร่ือง เว็จ (16 มิถนุายน 120 – 6 กรกฎาคม 123). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/18. เร่ือง เกิดมีกลิ่นปฏิกลูขึน้ที่ปากตรอกโอเรียนเตลโฮเตล  
 (3 สิงหาคม 120 – 17 มีนาคม 120). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/21.  เร่ือง มีผู้ทิ่งของโสโครกต่างๆ ที่ต าบลท่าพระซึง่กรมศขุาภิบาล 

ได้ไปท าลายเสียหลายครัง้แล้ว และมีขึน้อีกเสมอ ขอพระด าริห์ (9 - 21 เมษายน  
ร.ศ.121). 
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-------------------.  ร.5 น.5.12/24.  เร่ือง การรักษาสวนดสุิตเก่ียวกบักรมศขุาภิบาล ร.ศ.121  
 (17 เมษายน ร.ศ.121 – 25 พฤษภาคม ร.ศ.122). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/27. เร่ือง แขก, เช่าตกึริมถนนพาหรัุด เอาขยะฝุ่ นฝอยทิง้ในคลองริม 
 วดัราชบรุณะ มีค าสัง่กองตระเวนให้ห้ามแล้ว (26 กนัยายน 121 – 6 ตลุาคม 121). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/30.  เร่ือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัจะเสด็จพระราชด าเนินไป 
 วงัพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิศาลบวรศกัด์ิ ทางจะเข้าวงัด้านริมคลองมีเรือนรุงรังอยู่  
 2 หลงั ขอให้อ าเภอชีแ้จงให้เจ้าของเรือนทราบ (24-26 พฤศจิกายน ร.ศ.121). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/31.  เร่ือง มีผู้ เอาศพม้าตายทิง้ที่ต้นถนนสนามม้า (ปทมุวนั)  
 (5-14 มกราคม ร.ศ.121). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/32.  เร่ือง ชีแ้จงว่า นายตรวจถนนสนามม้า เห็นผู้ เอาม้าตายมาทิง้ไว้ 

ที่สะพานสิงโตหนึ่งม้า แลได้ให้คนกลุีเอาไปฝังเสร็จแล้ว (11 เมษายน ร.ศ. 122 –  
 7 มกราคม ร.ศ.122). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/33.  เร่ือง หลวงบรรณสารประสิทธ์ิเอาจากมงุหลงัคาไว้ท่ีบ้านพระยา 
 มหาโยธา ได้ว่ากลา่วให้รือ้ถอนเสีย หารือไม่ได้สอบถามหลวงบรรสารแจ้งว่าได้รือ้เสร็จ 
 แล้ว (23-29 พฤษภาคม ร.ศ.122). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/35.  เร่ือง มีผู้ทิง้ขยะมลูฝอยปิดทางเดินจะไปตรอกอาม้าเกง  
 กรมพระคลงัข้างที่มีหนงัสือมาว่าขอให้ช่วยแก้ไข ได้สัง่ให้กองตระเวนเป็นธุระห้ามปราม 
 จบักมุแล้ว (30 กนัยายน ร.ศ.122). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/39.  เร่ือง มีผู้น าม้าตายไปทิง้ไว้ที่ริมถนนสนามม้าตอนศาลาคู่ 1 ม้า  
 แลทิง้ท่ีริมต้นถนนสีลมตอนบ้านเจ้าพระยาสรุศกัด์ิหน่ึงม้า ได้จดัให้ฝังเสร็จแล้ว มีค าสัง่ให้ 
 กองตระเวนตรวจรักษาให้กวดขนัขึน้ (2 สิงหาคม - 6 กนัยายน ร.ศ.123). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/41.  เร่ือง กองฝุ่ นฝอยที่หลงัปอ้มสตัตบรรพต  
 (16 พฤศจิกายน ร.ศ.123 – 5 ธันวาคม ร.ศ.123). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/43.  เร่ือง ให้สอบสวนอ าแดงนิ่ม, อยู่ที่ต าบลสเุหร่าแขกถนนจกัรพงษ์ 
 ได้ปลกูเพิงมงุกนัแชงขึน้ไว้ผิดต่อประกาศจดัการสะอาดนัน้ อ าเภอแจ้งว่าได้รือ้ถอนไป 
 แล้ว (2 ธันวาคม ร.ศ.123 – 19 สิงหาคม ร.ศ.124). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/44.  เร่ือง รักษาความสะอาดในพระบรมมหาราชวงั ร.ศ.123  
 (25-30 มกราคม ร.ศ.123). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/45.  เร่ือง ประกาศตกัเตือนให้เจ้าของบ้านเรือนจดัการรักษาความ 
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 สะอาดในบ้านเรือน เพื่อไม่ให้กาฬโรคเกิดขึน้ได้สง่มาให้อ าเภอแจกจ่ายให้ราษฎรทราบ 
 ทัว่กนั (11 กมุภาพนัธ์ ร.ศ.123 – 25 มีนาคม ร.ศ.123). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/46.  เร่ือง สง่ค าร้องทุกข์เร่ืองความโสโครกซึง่อยู่นอกเขตศขุาภิบาล  
 (6-20 มีนาคม ร.ศ.123). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/48.  เร่ือง กรมศขุาฯ ได้เลือกที่ปักปา้ยให้เปนที่ทิง้ขยะมลูฝอย ที่หลงั 
 ตลาดนางเลิง้นัน้ ขอให้สัง่กองตะเวรช่วยว่ากลา่วแก่ผู้ซึง่จะน าขยะมลูฝอยไปทิง้ด้วย  
 (11-21 เมษายน ร.ศ.124). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/50.  เร่ือง มีผู้น าสิ่งโสโครกไปเททิง้รวม 15 ต าบล ขอให้สัง่กอง 

ตระเวนตรวจพร้อมด้วยเจ้าพนกังานกองตรวจการสอาดว่าที่ใดได้รือ้ขนแล้ว ขอให้ช่วย 
ห้ามไม่ให้ผู้ใดทิง้ของโสโครกอีกต่อไป (29 มิถนุายน ร.ศ.124 – 21 สิงหาคม ร.ศ.125). 

-------------------.  ร.5 น.5.12/51.  เร่ือง เท่าแกลบโรงไฟฟ้า แลโรงสีไฟต่างๆ (21 สิงหาคม  
ร.ศ.124 – 19 พฤษภาคม ร.ศ.129). 

-------------------.  ร.5 น.5.12/55.  เร่ือง มีผู้น าม้าตายไปทิง้แลฝังไว้แต่ตืน้ๆ ที่ปลายถนนบ ารุงเมือง 
 ตอนศาลายิงเปา้ มีสนุขัและแร้งไปคุ้ยขึน้กระท าให้กลิ่นเหม็นตลอดปี ได้สัง่ให้กองตระเวน 
 ห้ามไปด้วยแล้ว (19 – 28 พฤศจิกายน ร.ศ.125). 
-------------------.  ร.5 น.5.12/57.  เร่ือง หมอไฮเอตแพทย์ศขุาภิบาลรายงานชีแ้จงว่าได้ไปตรวจ 
 ต าบลที่มีสิ่งโสโครกที่ติดกบัวงักรมหมื่นปราบฯ นัน้ เห็นว่าที่ในจงัหวดันีเ้ป็นที่น่ากลวั 
 อนัตรายแก่มหาชน และพวกที่อยู่ในพระบรมมหาราชวงั ขอให้รือ้เรือนที่ไม่สะอาดเหล่านี ้
 ลงเสียให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดไข้กาฬโรคแลโรคร้ายอ่ืนๆ (31 ตลุาคม ร.ศ.126). 
-------------------.  ร.5 น.6.2/932.  เร่ือง ผู้ ร้ายหลอกลวงหรือขู่กรรโชก (10 มกราคม ร.ศ.121 –  
 10 สิงหาคม ร.ศ.126). 
-------------------.  ร.5 น.8.1/70.  เร่ือง จีนเซงก่ีว่า คลองเต็กมีเกยส าเพ็ง ราษฎรทิง้ฝุ่ นฝอยตนัเต็ม 

จะขออนญุาตท าเป็นถนนตลอดไปถึงถนนเยาวราช (22 มีนาคม ร.ศ.114 –  
 16 กนัยายน ร.ศ.115). 
-------------------.  ร.5 น.8.1/165.  เร่ือง ห้ามราษฎรฝังศพ – เผาศพ ที่วดัพลบัพลาไชย  
 (31 มกราคม ร.ศ.117 – 21 พฤศจิกายน ร.ศ.120). 
-------------------.  ร.5 น.8.1/226.  เร่ือง ราษฎรต าบลส าเพ็ง ร้องเร่ืองราวว่าได้เร่ียรายสร้างเว็จถ่าย 
 อจุาระลงในตรอกอาม้าเกงเสร็จแล้ว แต่ยงัหามีถงัไม่ (15 – 26 สิงหาคม ร.ศ.121). 
-------------------.  ร.5 น.8.1/254.  เร่ือง รายงานตกึแถวถนนทหารเรือว่างเปล่าอยู่และได้มีคนร้าย 
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 เข้าไปอาศยัอยู่ (1 สิงหาคม ร.ศ.122). 
-------------------.  ร.5 น.21/2.  เร่ือง ส าเนาหนงัสือสญัญาแตรมเว 7 สาย (5 พฤษภาคม  

ร.ศ.106 – 29 มกราคม ร.ศ.120). 
-------------------.  ร.5 น.21/6.  เร่ือง บริษัทรถรางขอตัง้เคร่ืองจกัรใช้ไฟฟ้าแทนม้า ต าบลสะพาน 
 คลองผดงุกรุงเกษมขอตัง้บริษัทใหม่ด้วย (1 มีนาคม ร.ศ.110 – 11 เมษายน ร.ศ.111). 
-------------------.  ร.5 น.23/35. เร่ือง จีนอึง้ป่วยตายจีนฮวงเอาศพทิง้ตรอกอาม้าเกง  
 (10-26 มีนาคม ร.ศ.114). 
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ 
หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 ต.22/15.  เร่ือง อปุทูตญ่ีปุ่ นร้องว่ามีผู้น าศพไปเผาที่วดัมหา 

พฤฒารามกลิ่นเหม็นตลอดไปถึงสถานทตู (29 กนัยายน – 3 ตลุาคม ร.ศ.117). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 ค.4/3  เร่ือง ที่ดินริมถนนราชด าเนิน (26 กมุภาพนัธ์ ร.ศ.119 – 
  4 กรกฎาคม ร.ศ.112). 
-------------------.  ร.5 ค.9.4/7  เร่ือง ที่ธรณีสงฆ์และกลัปนาสงฆ์วดัแก้วฟ้าหรือแก้วแจ่มฟ้า  
 (23 มีนาคม ร.ศ.116 – 5 สิงหาคม ร.ศ.117). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ.   
หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 ยธ.8.4/6.  เร่ือง การรือ้ก าแพงรอบพระนครหน้าวดัราชบรูณะ  

(28 กมุภาพนัธ์ ร.ศ.115 – 19 มีนาคม ร.ศ.115). 
-------------------.  ร.5 ยธ.9/19.  เร่ือง ถนนและสะพานในต าบลต่างๆ (28 สิงหาคม ร.ศ.115 –  

24 พฤศจิกายน ร.ศ.118). 
 
หอสมุดแห่งชาติ 
หนงัสือจดหมายเหตฯุ (The Bangkok Recorder). ระหว่าง ค,ศ.1866-1868. (ไมโครฟิล์ม)  
 
ราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศตัง้กรมพยาบาล.  (จ.ศ.1250, 3 เดือน 1 แรม 7 ค ่า).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 5.   
 หน้า 342. 
ประกาศกรมโยธาธิการ.  (ร.ศ.110, 30 มกราคม).  ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ที่ 8.  หน้า 410-411. 

ประกาศพระราชปรารภเก่ียวกบัการเสด็จพระราชด าเนินเกาะสีชงั.  (ร.ศ.111, 4 กนัยายน).  
ราชกิจจานเุบกษา เลม่ที่ 9 แผ่นที่ 23.  หน้า 171-172. 
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ประกาศยกตกึแถว ถนนบ ารุงเมือง แลถนนเฟ่ืองนคร พระราชทานเจ้าของที่.   
 (ร.ศ.111, 21 กนัยายน).  ราชกิจจานเุบกษา เลม่ที่ 9.  หน้า 240-241. 
ประกาศพระราชทานนามถนน.  (ร.ศ.116, 12 มิถนุายน).  ราชกิจจานเุบกษา เลม่ที่ 14.   

หน้า 148 
ประกาศเร่ืองเผาศพตามวดั.  (ร.ศ.119, 6 กรกฎาคม). ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 17.   
 หน้า 206-207. 
พระราชก าหนดศขุาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116.  (ร.ศ.116, 21 พฤศจิกายน),  ราชกิจจานเุบกษา.  
 เลม่ 14.  หน้า 517–525. 
ประกาศตัง้เจ้าพนกังานกรมศขุาภิบาล.  (ร.ศ.116, 21 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานเุบกษา.   
 เลม่ 14.  หน้า 525.  
ประกาศตัง้ผู้บญัชาการกรมศขุาภิบาล.  (ร.ศ.116, 1 กมุภาพนัธ์).  ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 14.   
 หน้า 763. 
ประกาศรักษาที่ดินริมถนนระหว่างคลองผดงุกรุงเกษม.  (ร.ศ.117, 21 กรกฎาคม).   
 ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 15. หน้า 190-191. 
ประกาศจดัที่สร้างถนนเทวียูรยาตร.  (ร.ศ.118, 26 กนัยายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 16.   
 หน้า 389. 
ประกาศแก้การเร่ืองจดัที่สร้างถนนราชด าเนิน.  (ร.ศ.118, 26 กนัยายน).  ราชกิจจานเุบกษา.   
 เลม่ที่  16.  หน้า 388. 
ประกาศจดัการป้องกนักาฬโรค.  (ร.ศ.120, 16 พฤษภาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 18.   
 หน้า 91. 
ด้วยเอ่ียมภรรยาพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง ยึน่หนงัสือต่อกระทรวงธรรมการ.   
 (ร.ศ.122, 21 มกราคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 20.  หน้า 121-122. 
ประกาศกรมศขุาภิบาล เร่ืองจดัการบ้านเรือนให้สะอาด.  (ร.ศ.123, 12 กมุภาพนัธ์).   

ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 21.  หน้า 837. 
ประกาศห้ามคนต่ืนเร่ืองแพทย์ตรวจปอ้งกนักาฬโรค.  (ร.ศ.123, 26 กมุภาพนัธ์).  

 ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 21.  หน้า 875.  
รายงานคนป่วยเป็นกาฬโรค.  (ร.ศ.126, 26 พฤษภาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 24.   
 หน้า 192-194. 
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 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้พิมพ์ในงานพระราชทาน 
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