มิ ติความงาม พืน้ ที่สาธารณะ และการเมืองในพืน้ ที่สนามหลวง
ยุภาพร ต๊ะรังษี 1
บทคัดย่อ
“สนามหลวง” เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ ทีเ่ ดิมถูกใช้ในกิจกรรมทีห่ ลากหลาย แต่เมือ่
กรุงเทพมหานครในฐานะผูด้ ูแลได้มนี โยบายปิ ดและปรับปรุงพื้นที่ ด้วยเหตุผลของ
การบูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็ น”ระเบียบ”และ “สวยงาม” ซึง่ ภายใต้การด�ำเนิน
นโยบายนี้ ได้สง่ ผลต่อผูค้ นทีเ่ คยใช้พน้ื ทีเ่ ดิมในหลายรูปแบบ ผลกระทบทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
คือ พืน้ ทีส่ นามหลวงอนุญาตให้ใช้สอยพืน้ ทีไ่ ด้เฉพาะงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรม
บางประเภทเท่านัน้ ท�ำให้การเข้าใช้พน้ื ทีใ่ นแบบเดิมถูกจ�ำกัดในหลายลักษณะ ในแง่น้เี อง
“ความเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะ” ของสนามหลวงถูกตัง้ ค�ำถามทัง้ ในแง่บทบาทและหน้าที่
ทีเ่ ปลีย่ นไป
โดยทัวไปแล้
่
ว การปรับปรุงพัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะย่อมส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
การใช้พน้ื ทีแ่ ละวิถชี วี ติ ของผูค้ นอย่างเลีย่ งไม่ได้ และบ่อยครังมิ
้ ติ ”ความงาม” มักถูกหยิบยก
มาเป็ น เหตุผลข้ออ้าง (justification) ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาพืน้ ทีข่ องรัฐอยูเ่ สมอ หากแต่
นิยาม “ความงาม” ทีม่ ลี กั ษณะตายตัวในแบบของรัฐนัน้ ได้สง่ ผลกระทบต่อ สิง่ ทีไ่ ม่ถกู
นับว่ามีคณ
ุ ลักษณะของความงามดังกล่าว ถูกกีดกัน/ถูกปิดกันไปให้
้
พน้ ไปจากการร่วมใช้พน้ื ที่
โดยเฉพาะผูค้ นตัวเล็กตัวน้อยและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในกรณีของสนามหลวง
ในงานศึก ษานี้ จ ะกล่า วถึง ความส�ำ คัญ ของพื้น ที่ส าธารณะในสัง คมไทย
ว่ามีพฒั นาการในการใช้ประโยชน์เชิงพืน้ ทีอ่ ย่างไร และรัฐใช้เหตุผลข้ออ้างว่าด้วย “ความงาม”
อย่างไรทีท่ ำ� หน้าทีก่ ดี กันผูค้ นบางกลุม่ และกิจกรรมบางจ�ำพวกให้ออกไปจากการมีสทิ ธิ
มีสว่ นและร่วมใช้พน้ื ที  ่ โดยผูศ้ กึ ษาพยายามชีใ้ ห้เห็นว่า “มิตคิ วามงาม” นี้เป็นเป็นเหตุผล
ข้ออ้างของรัฐในการจัดการและแบ่งใช้พน้ื ทีส่ าธารณะในสังคมไทย ทีม่ กั จะแฝงฝงั มา
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ด้วยวิธคี ดิ และการจัดระเบียบในลักษณะต่างๆ ทีท่ ำ� งานผ่านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และบทลงโทษต่างๆ ให้คอ่ ยๆ สูญเสียมิตขิ องการเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะไป และกลายเป็ น
พืน้ ทีท่ ก่ี ารใช้ประโยชน์ถกู สงวนไว้ให้คนบางกลุม่ และกิจกรรมบางประเภทอย่างชัดเจน
ค�ำส�ำคัญ : 1. การจัดการพืน้ ทีส่ าธารณะ. 2. มิตคิ วามงาม. 3. สนามหลวง. 4. การเมือง
   เรือ่ งพืน้ ทีแ่ ละความเป็ นเจ้าของ.
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The Concept of ‘Beauty”, Public Space and the Politic of the ‘Royal Park’
Yupaporn Tarungsri 2
Abstract
‘Sanam Luang’ or ‘Royal Park’, one of the most significant public spaces
in Bangkok, had previously been used in various activities. In the year
2010,however, the Bangkok Metropolitan Administration closed down and
renovated the park in order to make it ‘orderly’ and ‘beautiful’. After its reopening,
Sanam Luang has been restricted its uses mainly for royal and the state’s
ceremonies. This transformation of the park’s landscape has constrained ways
of using it, which excludes those people who had been previously be able to use
the park in many ways. In this sense, Sanam Luang, as a public space, has been
questioned it its changing roles and functions.  
Generally speaking, development of public space would unavoidably
affect possible forms of the space’s usage as well as determining particular kinds
of people allowed to use such space. And ‘beauty’ is often used by the state as
one major justification of its development programs. In case of Sanam Luang,
What is at stake here is that this kind of a state-led definition of ‘beauty’ would,
in practice, exclude what are considered not aesthetically congruent or ‘unqualified’
out of the use of public space, most of whom/which are those marginal people
and politically related activities.   
This article examines the importance of public space in Thailand through
the case of Sanam Luang. In so doing, it focuses on the history of the use of
Sanam Luang as well as exploring how the Thai state employed the notion of
‘beauty’ as its justification in depriving the rights of particular groups of people
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from using it. I argue that ‘aesthetics’ has been used as the state’s major
justification for its exclusionary management of public use in the Thai society.
The notion of beauty, underlying the state’s laws and regulations related to the
use of public space, functions as an exclusionary logic that renders Thailand’s
public space, Sanam Luang, in this case loose, its ‘publicness’. Consequently,
Sanam Luang has been no longer open for ordinary people, but reserved for
particular groups of people and particular kinds of activities.
Keywords: 1. Public Space management. 2. The notion of ‘beauty’. 3. Royal Park.
    4. The politic of space and ownership.

80

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
ในเมืองสมัยใหม่ ความคิดเรือ่ ง ความงาม (beauty) ได้กลายมาเป็ นปจั จัยทีม่ ี
ความส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาเมือง และการน� ำเสนอเมืองในลักษณะต่าง ๆ
(Gillette, 2006; Kostof, 1994) ดังเช่น เมืองปารีส พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของเมืองถูกน�ำเสนอ
และปรับแต่งเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความงามทางด้านสถาปตั ยกรรม และองค์ประกอบอืน่
ของเมือง อาทิ ส่วนทีเ่ ป็ นลานสาธารณะ ประตูชยั หอไอเฟล ซึง่ เป็ นความงามทีผ่ คู้ น
ส่วนใหญ่นึกถึงเวลากล่าวถึงประเทศฝรังเศส  ส�
่
ำหรับประเทศไทย เมืองหลวงอย่าง
กรุ ง เทพมหานครได้ ร ับ อิ ท ธิ พ ลแนวคิด การพัฒ นาในลัก ษณะดัง กล่ า วเช่ น กัน
และในช่วงหลายปีมานีม้ คี วามพยายามจากภาครัฐในการ “ปรับปรุง” “ปรับแต่ง” พืน้ ทีส่ ำ� คัญ ๆ
ให้มคี วามงามตามลักษณะข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ ทีถ่ อื ได้วา่
เป็ นศูนย์กลางการปกครองของเมืองเก่าทีม่ คี วามส�ำคัญกับประเทศไทยทัง้ ในแง่ของ
ประวัตศิ าสตร์ การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากการพยายามปรับปรุง
ปรับแต่ง กระทังการจั
่
ดระเบียบพืน้ ทีส่ ว่ นนีใ้ ห้มคี วามโดดเด่น มีระเบียบและมีความสวยงาม
ผ่ า นโครงการการปิ ด ปรับ ปรุ ง พื้น ที่ส นามหลวง การก่ อ ตัง้ พิพ ิธ ภัณ ฑ์นิ ท รรศน์
รัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Exhibition Hall)3 การจัดระเบียบบ้านเรือนภายในพืน้ ที่
เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณคลองหลอด เป็นต้น ซึง่ นัยยะของการจัดการพืน้ ทีด่ งั กล่าว
นัน้ มีมติ ขิ องการจัดการเชิงพืน้ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ เพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่
ในเชิงกายภาพ และเพื่อตอบสนองการรับรูค้ วามหมายและความทรงจ�ำทีม่ ตี ่อพืน้ ที่
แห่ง นี้ ไ ปพร้อ มกัน และหนึ่ ง ในมาตรการในการจัด การพื้น ที่นัน้ “ความสวยงาม”
กลายมาเป็ น แบบแผนที่ส� ำ คัญ เพื่อ ใช้ก ารปรับ ปรุ ง พัฒ นาพื้น ที่ใ นลัก ษณะต่ า งๆ
ที่ดูร าวกับ ไม่ม ีม ิติท างการเมือ ง เนื่ อ งจาก “ความงาม” นัน้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการการใช้พน้ื ทีข่ องคนหลากหลายกลุม่ อาทิเช่น การพัฒนาและจัดระเบียบ
พืน้ ทีข่ องรัฐ  การอนุรกั ษ์โบราณสถานและวัฒนธรรมเก่าแก่ทส่ี ำ� คัญบนเกาะรัตนโกสินทร์
การการตบแต่งพื้นทีเ่ พื่อตอบสนองมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นทีผ่ ่านการท่องเทีย่ ว
เป็ นต้น
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ภายใต้การดูแลของส�ำนักทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ภายในอาคารเช่าบริเวณถนนราชด�ำเนิน เพือ่ ให้เป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละรวบรวมข้อมูลประวัตเิ กีย่ วกับ
พืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ อันเป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นภาพแทนของความรุ่งเรืองทางประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
กรุงเทพฯในอดีต และถูกจัดให้เป็ นสถานที่ท่คี วรมาเยี่ยมชมเมื่อมาถึงกรุงเทพฯ โดยในขัน้ ของ
การด�ำเนินการสร้าง ทางพิพธิ ภัณฑ์ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ระบุว่า “เตรียมพบกับ
ปรากฏการณ์ใหม่ ทีจ่ ะเปลีย่ นมุมมองของคุณ บนถนนสายประวัตศิ าสตร์สายนี้” สามารถอ่านค�ำ
สัมภาษณ์เพิม่ เติมได้ใน Rattanakosin Exhibition Hall: Value of the era, February, 2010.
2
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เมือ่ มิติ “ความงาม” ถูกน�ำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ มืองในหลายส่วนแล้ว
การด�ำเนินการปรับปรุงพัฒนาพืน้ ทีส่ ำ� คัญอย่างเกาะรัตนโกสินทร์4 ภายใต้เหตุผลของ
“การท�ำให้เมืองสวยงาม” ย่อมมาพร้อมกับมาตรการการจัดการพืน้ ทีใ่ นรูปแบบต่าง ๆ
ของรัฐ ทังการจั
้
ดระเบียบบ้านเรือนและชุมชนในพืน้ ที่ ซึง่ ในบางลักษณะก็ได้สร้างผลกระทบ
ต่อผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ รือผูค้ นทีเ่ คยได้ใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ เช่น ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน
ชุมชนวัดบวรรังสี เขตพระนคร ต้องประสบกับการถูกไล่รอ้ื ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากโครงการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ฯ โดยกรุงเทพมหานคร5 (Thaipr, 2010, 4 November) พ่อค้าแม่คา้
ทีเ่ คยจับจองพืน้ ทีส่ นามหลวงเป็นแหล่งท�ำมาหากินก็ถกู ห้ามขายของและถูกห้ามใช้พน้ื ที่
ในลักษณะเดียวกัน
ขณะทีพ่ น้ื ทีส่ นามหลวงก็ถกู พัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์
ภายใต้ช่อื “โครงการปรับ ปรุงภูมทิ ศั น์สภาพแวดล้อมและปญั หาสังคมในพืน้ ทีส่ นาม
หลวงและปริมณฑล” ทีม่ เี นื้อหาในการปรับปรุงพืน้ ทีท่ งั ้ ทางกายภาพและการจัดการผูค้ น
ไปพร้อมกัน  กล่าวคือ ในแง่กายภาพพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ถูกปรับแต่งให้มคี วามงามทีย่ ดึ โยง
อยูก่ บั การจัดระเบียบและความเหมาะสม และมีความหมายทีโ่ ยงอยูก่ บั การเป็นพืน้ ทีข่ อง
”หลวง” (royal space) ดังเช่น การปรับแต่งพื้นที่ปกคลุมด้วยหญ้าสีเขียวเปิ ดโล่ง  
ล้อมรัว้ โดยรอบเพือ่ ไม่ให้คนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องได้เข้าใช้พน้ื ทีไ่ ด้อย่างเสรี  ไม่มสี งิ่ ปลูกสร้าง

ชือ่ ทางการของโครงการนี้ คือ  “โครงการจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาพืน้ ทีถ่ นนราชด�ำเนินและ
พืน้ ทีบ่ ริเวณต่อเนื่อง” และมีชอ่ื เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “ฌองเอลิเซ่เมืองไทย” ส�ำหรับงานศึกษานี้
ใช้คำ� ว่า “แผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์” เพือ่ กล่าวถึงลักษณะการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนา
พืน้ ทีท่ ม่ี มี าก่อนหน้านี้ เช่น  โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์,แผนแม่บทการอนุรกั ษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็ นต้น โดยมีสำ� นักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นผูด้ แู ล
รับผิดชอบร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย  
์ โครงการนี้ได้รบั การอนุ มตั ิ ให้ด�ำเนิน
โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2544 ณ ปจั จุบนั โครงการดังกล่าว
ยังคงด�ำเนินการตามแผนพัฒนาฉบับนี้อย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน้
5
โดยชาวบ้านราว 30 ครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนมัสยิดแห่งนี้จะต้องไร้ทอ่ี ยูอ่ าศัยจากนโยบาย
สร้างถนนสายใหม่ ทีถ่ กู ก�ำหนดให้เหลือเพียงวัดบวรรังสีและโรงเรียนสตรีวทิ ยาเท่านัน้ ขณะทีช่ มุ ชน
ั
แพร่งภูธร เขตพระนคร ประสบปญหากั
บโครงการบูรณะอาคารเก่าแก่ ของกรุงเทพมหานคร โดยบังคับ
ให้ต้องย้ายออกจากทีอ่ ยู่อาศัยนานกว่า 8 เดือน เพื่อการซ่อมแซมอาคารเก่า ทัง้ หมด 150 ห้อง
ซึ่งแบบแปลนการบูรณะกลับใช้ต้นแบบที่ไม่สมดุลกับวิถีชุมชน จนอาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
การท� ำ มาหากิน ของชุ ม ชน และไม่ ค� ำ นึ ง ถึง สิท ธิชุ ม ชนขัน้ พื้น ฐานในการมีส่ ว นร่ ว มพิจ ารณา
ความ เปลีย่ นแปลงของชุมชน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4

82

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

หรือสัญลักษณ์ใดๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งเล่าหรือประวัตศิ าสตร์ทร่ี ฐั ต้องการธ�ำรงรักษาไว้
นั น่ คือ ความต่ อ เนื่ อ งของประวัติศ าสตร์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ สถาบัน พระมหากษัต ริย์
ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ ทีม่ งุ่ อนุรกั ษ์อาคารและสภาพ
แวดล้อม ให้คงความงามและบรรยากาศเหมือนเมือ่ ครัง้ เจริญรุง่ เรืองในสมัยรัชกาลที่ 5
รวมถึงการพยายามรักษาหรือสร้างความสอดคล้องกลมกลืนของสถาปตั ยกรรมและ
สิง่ ต่างๆ บนพื้นที่ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และเน้ นการด�ำเนินกิจกรรมที่เป็ น
การเทอดพระเกียรติราชวงศ์จกั รี (Office of the National Economics and Social
Development Board  (2003): 1/2) และดังนัน้ การใช้สอยพืน้ ทีส่ นามหลวงทีม่ มี าแต่เดิม
จึงดูจะไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์น้ี และไม่แปลกที่
รูปแบบการจัดการพื้นที่ ตลอดจนกฏระเบียบข้อบังคับของการใช้พ้นื ที่สาธารณะ
อย่างสนามหลวงในปจั จุบนั ท�ำให้กจิ กรรมพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี ถูกขับเน้นให้
ความส�ำคัญมากกว่ากิจกรรมมวลชน ทังที
้ ใ่ นแง่ของความหมายและสัญลักษณ์ “สนามหลวง”
นัน้ ถือได้ว่าเป็ นพืน้ ทีอ่ นั เป็ นสัญลักษณ์ของกิจกรรมทางการเมืองของขบวนการต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนมาหลายยุคหลายสมัย และการชุมนุ มเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่มจี ุดเริม่ ต้นจากที่แห่งนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั การเมืองไทย
นับ ครัง้ ไม่ถ้ว น หากแต่ ผู้ท่ีม ีอ�ำ นาจตัด สิน ใจในการจัด การ/ดูแ ลพื้น ที่ส นามหลวง
กลับมองว่า กิจกรรมเหล่านี้สร้าง “ความไม่สงบ” “ความไร้ระเบียบ” “ความสกปรก” ให้
กับสนามหลวงเป็ นอย่างมาก ฉะนัน้ การท�ำให้สนามหลวงมีความสวยงาม (ในแง่ของ
ความมีระเบียบ สะอาด สงบ) เมือ่ วางเทียบเคียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งทางกายภาพหรือ
องค์ประกอบทางทัศนียภาพ (landscape) ให้กบั สถานทีส่ ำ� คัญโดยรอบ ยิง่ ท�ำให้การจัดการ
ผูค้ นและกิจกรรมในพืน้ ทีด่ รู าวกับมีความชอบธรรมในการจัดการมากยิง่ ขึน้ ไม่เพียงเท่านี้
มิตเิ รื่องความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจนปญั หาสังคมอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมของกลุม่ คนทีเ่ ข้ามาใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงในยามวิกาล เช่น คนไร้ทอ่ี ยูอ่ าศัย พ่อค้าแม่คา้
คนขายบริการทางเพศ  ก็ถูกน�ำมาพิจารณาเป็ นเหตุผลส�ำคัญในการปิ ดปรับปรุงและ
ใช้มาตรการในการจัดระเบียบการใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงอย่างเป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
นัยยะทีส่ �ำคัญของทิศทางการเปลีย่ นแปลงการใช้สอยพืน้ ทีส่ นามหลวง คือ
ไม่เพียงแต่การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในทางกายภาพเท่านัน้ หากแต่ยงั อาจพิจารณาได้วา่
มีการเปลีย่ นแปลงในการรับรู/้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพืน้ ทีข่ องผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าวด้วย
เห็นได้จากการน� ำเสนอสิง่ ที่เกี่ยวกับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และสนามหลวง เช่น
แผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ คูม่ อื น�ำเทีย่ ว พิพธิ ภัณฑ์ กฏระเบียบการเข้าใช้พน้ื ที่
ฯลฯ ซึ่งสิง่ เหล่านี้ต่างให้ความส�ำคัญ/เชิดชูพน้ื ทีแ่ ห่งนี้ในฐานะทีเ่ ป็ นพื้นทีข่ องหลวง
(royal space) โดยเฉพาะการพัฒนาพืน้ ทีภ่ ายใต้แผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์
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มิตคิ วามงาม พืน้ ทีส่ าธารณะ และการเมืองในพืน้ ทีส่ นามหลวง

ยุภาพร ต๊ะรังษี

ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูน่ ้ี ได้สร้างการเปลีย่ นแปลงในลักษณะต่างๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดการรับรู้
เกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีที่ มี่ แนวโน้มของการปรับแต่งพืน้ ทีภายใต้
่
มาตรฐานความงามชุดหนึง่
ทีม่ ศี ูนย์กลางอยู่ทสี ่ ถาบันพระมหากษัตริย์ และประวัตศิ าสตร์/เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับพื้นที ่
แห่งนี้กค็ ่อย ๆ ถูกลดทอนลงให้เหลือแต่เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องและเชือ่ มโยงกับสถาบัน
กษัตริย์6 ขณะที่ค วามส�ำ คัญ ของพื้น ที่ส นามหลวงในแง่ท่ีเ ป็ น ศูน ย์ก ลางการต่ อ สู้
ทางการเมืองไทยและชีวติ ทางสังคมของผูค้ นในพืน้ ทีก่ ถ็ ูกเบียดบังความส�ำคัญลงไป
ท�ำให้สนามหลวงกลายเป็ นพืน้ ทีท่ ร่ี องรับปรากฏการณ์ดงั กล่าวอย่างหยุดนิ่ง
อาจกล่าวได้วา่ พืน้ ทีส่ าธารณะอย่างสนามหลวงนัน้ ไม่ได้เป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะ
ที่เปิ ดโอกาสให้ใครก็ตามหรือกิจกรรมใดก็ตามเกิดขึ้นได้อย่างอิสระ หากแต่พ้นื ที่
สาธารณะในลักษณะนี้ได้ถูกรัฐแสดงความเป็ นเจ้าของชัดเจน และด้วยสถานะพิเศษ
ในการเป็น “โบราณสถาน” ของสนามหลวง ท�ำให้พน้ื ทีแ่ ห่งนีก้ ลับยิง่ ถูกก�ำกับ ดูแล ควบคุม
สอดส่องโดยรัฐอย่างเคร่งครัด และการจ�ำกัดบทบาทการใช้พน้ื ทีใ่ นกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ตอบสนองความต้องการใช้สอยพื้นที่ให้กบั คนเฉพาะกลุ่ม และมักจะถูกครอบง�ำ
ด้วยอคติและค่านิยมของคนชัน้ กลาง (ในเมือง) ที่คอยบอกว่ากิจกรรมอะไรที่เป็ น
“สาธารณะ” และกิจกรรมอันไหนไม่ใช่   มิพกั ต้องกล่าวถึงมาตรการต่างๆ ทีม่ ขี น้ึ เพือ่
รักษาความปลอดภัยของพืน้ ที่ ด้วยการติดกล้องวงจรปิดรอบพืน้ ทีส่ นามหลวง รวมถึง
ค่าปรับและบทลงโทษที่ดูจะรุนแรงเกินไป (ตาม พ.ร.บ.โบราณสถานฯ พ.ศ.2504
ทีม่ โี ทษจ�ำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท) ยิง่ ท�ำให้เกิดค�ำถามกับการควบคุมและ
ปิดกัน้ กีดกัน ในลักษณะนี้ ตอบสนองความเป็นสาธารณะของพืน้ ทีส่ นามหลวงนี้อย่างไร
ในงานชิน้ นี้ตอ้ งการชีช้ วนให้หนั มาสนใจกับมิตทิ างการเมืองทีแ่ นบติดมากับการพัฒนา
พืน้ ทีส่ าธารณะในยุคปจั จุบนั

ในที่น้ีผู้ศึกษาใช้สถาบันกษัตริย์ในความหมายกว้าง และรูปธรรมของ
“ความงาม” ทีผ่ ศู้ กึ ษากล่าวถึงนัน้ จะหมายถึง รูปแบบสถาปตั ยกรรม ทัง้ ในเชิงรูปธรรม
การอนุ รกั ษ์อาคารสถานที่ วัด วัง รอบพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ รวมถึงจารีดประเพณี
วัฒนธรรม ทีถ่ กู อนุรกั ษ์และจัดแสดงในพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ เป็น
ความงามทีถ่ ูกก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาพื้นทีฉ่ บับนี้ ผูศ้ กึ ษาอาจจะเหมารวมว่าเป็ น
ความงามทีม่ แี บบแผนและเชื่อมโยงเกีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ แนวคิด
ดังกล่าวถูกใช้เป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นสมัยจอมพลสฤษดิ ์เป็ นต้นมา
6  

84

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับการพัฒนา ถูกศึกษาอย่างมากทัง้ ในแง่ของวิธี
ทีท่ ำ� ให้เมืองได้ประโยชน์จากการพัฒนา และในด้านทีเ่ ป็นผลกระทบของการพัฒนาเมือง
ทีไ่ ด้กอ่ ให้เกิดปญั หาต่างๆในพืน้ ทีเ่ มือง แต่สำ� หรับแนวคิดการพัฒนาเมืองในยุคหลังนัน้
ได้ชช้ี วนให้ใส่ใจต่อมิตทิ างการเมืองทีแ่ นบติดอยูก่ บั การพัฒนาเมือง ว่ามีลกั ษณาการ
ทีส่ ลับซับซ้อนและแยบคายมากยิง่ ขึน้ เพียงใด ซึง่ ในงานศึกษาชิน้ นี้จะเน้นไปที่ “มิตขิ อง
ความงาม” และ “มิตขิ องพืน้ ทีส่ าธารณะ” ว่าลักษณาการทางความคิดอย่างไรทีม่ สี ว่ น
อย่างส�ำคัญในการกีดกันและปิดกัน้ การเข้าถึงและการใช้พน้ื ทีส่ าธารณะอย่างสนามหลวง
1. การเมืองของความงามในการพัฒนาเมือง (the politics of beauty in
city development)
ผลพวงประการหนึ่งทีไ่ ม่อาจเลีย่ งได้ของการพัฒนาเมืองก็คอื มาตรการและ
กฏข้อบังคับต่าง ๆ ทีจ่ ะน� ำมาซึ่งความเปลีย่ นแปลงทัง้ ในทางวัตถุสภาพและรูปการ
จิตส�ำนึกให้กบั ผูค้ นในพืน้ ทีก่ ารพัฒนานัน้ อย่างลึกซึง้ มากมาย ด้วยเหตุน้ี เหตุผล/ข้ออ้าง
(justification) ที่จะถูกใช้รองรับการพัฒนาเมืองหนึ่ง ๆ จึงกลายมาเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ไม่วา่ จะเป็นเหตุผลของการท�ำให้เมืองน่าอยู่ (healthy cities) มีความสะดวก มีระบบระเบียบ
หรือแม้แต่เหตุผลเรื่องของ “ความงาม” (Kostof, 1994: 16) ซึ่งข้ออ้างนัน้ ได้ถูกใช้
เพือ่ การไล่รอ้ื ท�ำลาย/ก�ำจัดสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองให้ออก/หายไป
จากพืน้ ทีน่ นั ้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ส�ำหรับแนวความคิดเรือ่ ง “ความงาม (beauty)” เองก็เป็ นประเด็นปญั หาหนึ่ง
ทีม่ กั จะถูกใช้เป็ นเหตุผล/ข้ออ้างในการพัฒนาเมืองอยูบ่ อ่ ยครัง้ ไม่วา่ จะเป็ น การพัฒนา
เมืองอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ความงาม” หรือแม้แต่ในความหมายของ
“ความงาม”นัน้ หมายถึงอะไรได้บา้ ง  ซึง่ แม้วา่ ข้อถกเถียงเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ของการ
นิยามความงามนัน้ ดูจะเป็นเรือ่ งทีห่ าข้อสรุปลงตัวไม่ได้ (essentially contested concept)
และบ่อยครัง้ “ความงาม” มักจะถูกรับรูแ้ ละเข้าใจว่าเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของ
มนุ ษย์ เป็ นทัศนคติส่วนบุคคล เป็ นความจริงสากล และมีนัยยะความหมายทีส่ ่อื ถึง
ความจริงและความดีของสิง่ นัน้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่มกี ารก�ำหนดนิยามเกีย่ วกับ
ความงามทีแ่ น่ชดั และยังเป็นสิง่ ทีม่ คี วามหมายซับซ้อนในตัวเอง (Scruton, 2011, 2009;
Kovacs and LeRoy et al., 2006)
แม้วา่ ความคิดเรือ่ ง ”ความงาม” ยังเป็ นสิง่ ทีห่ าข้อสรุปไมได้ แต่กระนัน้ วิธคี ดิ
เรื่อง ความงามและการจัดการเมืองในสังคมสมัยใหม่กม็ กั จะแนบติดไว้ดว้ ยความคิด
เรือ่ งระเบียบ (order) อย่างแนบแน่น (Lorand, 2000) ดังจะเห็นได้จากประวัตศิ าสตร์
ของโครงการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ทม่ี ตี งั ้ แต่คริสตศตวรรษที่ 19 ทีม่ กั จะมาพร้อมกับ
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วิธคี ดิ ว่าด้วยความงามและการจัดระเบียบ (beauty and ordering)7 ทีม่ งุ่ ตอบสนองเป้า
หมายทัง้ ในทางสุนทรียะ (อย่างเช่นความงามในทางทัศนียภาพ) และการบริหารจัดการ
ประชากร (อย่างเช่นเพือ่ บริหารจัดการแรงงาน จ�ำกัดพืน้ ทีอ่ าชญากรรม หรือ การจัดการ
ด้านสาธารณสุข) ไปพร้อม ๆ กัน ไม่เพียงเท่านี้ในโลกตะวันตกในหลายประเทศ
ได้มมี าตรการการจัดการเมืองด้วยการท�ำลายพืน้ ทีแ่ หล่งเสือ่ มโทรม การท�ำลายบ้านเรือน
ทีถ่ ูกพิจารณาว่าไร้ระเบียบ หรือการขจัดอาคาร แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ สี ภาพเสือ่ มโทรม
หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีด่ สู กปรก อุดจาดตา ขจัดสิง่ ทีไ่ ร้คณ
ุ ค่าทีท่ ำ� ให้สงั คมยุง่ เหยิงให้หายไป
จากเมืองหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น มีการท�ำลายพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ สือ่ มโทรมกว่า 20,000
ยูนติ ในเมืองฟลอเรนซ์ กว่า 60,000 ยูนติ ในเมืองเจนีวา และกว่า 110,000 ยูนติ ในเมืองมิลาน
เป็นต้น (Kostof, 1994: 9 -10) หรือตัวอย่างทีเ่ ด่นชัดทีส่ ดุ คือ ในประเทศฝรังเศสได้
่
มอบหมาย
ให้บารอน จอร์จ ออสแมน (Baron George Haussman) นักออกแบบเมืองผูท้ ไ่ี ด้ชอ่ื ว่า
เป็ นศิลปิ นแห่งการท�ำลายล้าง (demolition artist) เป็ นผูว้ างผังเมืองให้กบั กรุงปารีส
ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้สามารถเปลีย่ นแปลง (ก�ำจัดด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา) เมืองปารีส
ให้กลายเป็ น (เหลือแต่ดา้ นทีม่ แี ต่การเป็ น) เมืองแห่งความสวยงาม ความเป็ นระเบียบ
และความมีอารยะ
ตัวอย่างในการน� ำแนวคิดเรื่อง ความงาม กับการจัดการพืน้ ทีข่ องไทย คือ
การไล่รอ้ื สลัมในอดีตของไทย เคยเกิดขึน้ บริเวณทีต่ งั ้ ของกระทรวงการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปจั จุบนั
ซึง่ เคยเป็นพืน้ ทีส่ ลัมขนาดใหญ่ทส่ี ดุ จากตัวเลขปี พ.ศ. 2500 พบว่า มีประชากรในพืน้ ทีน่ ้ี
ถึง 1,570 ครัวเรือน (Ministry of Interior 1962) ซึง่ สลัมหรือพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรมดังกล่าว
ได้ถกู รือ้ ถอนออกไปเนื่องจากเหตุผลเรือ่ งความสวยงาม ดังจะเห็นได้จากค�ำสัมภาษณ์
ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการมูลนิธปิ ระเมินค่าทรัพย์สนิ ไทย ทีแ่ สดง
ทัศนะต่อการไล่รอ้ื สลังด้งกล่าวว่า “การคงสลัมไว้ใจกลางเมืองนัน้ เป็ นความสูญเสีย
โอกาสในการสร้างความเจริญให้กบั สังคมโดยรวม และท�ำให้เมืองโดยรวมขาดซึง่ ศิลปะ
ทีด่ แี ละงาม อย่าว่าแต่สลัมแห่งนี้เลย สลัมใดๆก็ไม่ควรให้คงอยู่...การเอาทีด่ นิ ผืนนี้

ตัว อย่า งงานศึก ษาที่อ ธิบ ายความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความงามกับ ความเป็ น ระเบีย บ
ในการจัดการพืน้ ที่ คือ Johnson (2011) ทีก่ ล่าวถึงแนวทางการจัดสวนพฤกษศาสตร์ (botanical
garden) ต่าง ๆ ของอาณานิคมอังกฤษทีพ่ ยายามสร้างความงามผ่านการจัดระเบียบพื้นที่ เช่น
สร้างความเป็นรูปแบบเดียวกัน (uniformity)ของพืน้ ที่ หรือสร้างความสม�่ำเสมอ (regularity) ในรูปแบบ
ของการจัดสวน
7
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

มาพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัย หน่ วยราชการ และโรงพยาบาล ท�ำให้บา้ นเมืองเจริญขึน้
ไม่มสี ลัมอยู่ข้างวังสวนจิตรลดาอีกต่อไป การท�ำให้เมืองมีลกั ษณะ “ดี-งาม” นัน้
หมายถึง “ดี” ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไม่ปล่อยปละละเลยให้รกรุงรัง ขณะเดียวกันก็มคี วาม “งาม”
ที่ท� ำ ให้เ มือ งมีศ รีส ง่ า ศิล ปะที่ดีง ามเช่ น นี้ ข องเมือ งท� ำ ให้เ มือ งมีค วามยัง่ ยืน ...”
(Pornchokchai, 2008: 60) นัยยะของความหมายของความงามทีว่ ่านี้ ได้ถูกผูกโยง
อย่างแนบแน่นกับสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ความดี” ทีโ่ ยงเรือ่ งความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความเหมาะสมของสิง่ ต่างๆทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ทีม่ าเป็นเหตุผลข้ออ้างในการรือ้ สลัมข้างต้น
เมือ่ “ความงาม” ได้ถกู ใช้เป็นเหตุผล/ข้ออ้างหนึ่งในการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ละ
ประชากรภายใต้โครงการพัฒนาเมืองทีเ่ กิดขึน้ อย่างแพร่หลาย ซึง่ ท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อวิถชี วี ติ ของผูค้ นมากมาย จึงน�ำไปสูก่ ารถกเถียงกันอย่างมากในประเด็นปญั หาทีว่ า่
“ความงาม” ทีถ่ ูกกล่าวอ้างนัน้ เป็ นความงามในแบบของใคร และเอือ้ ประโยชน์ต่อใคร
รวมไปถึงเนื้อหาสาระของความงามนี้เป็ นอย่างไร มีค�ำกล่าวหนึ่งทีช่ ้ชี วนให้เห็นถึง
ลักษณะอัตวิสยั (subjective) ของความเข้าใจเรื่องความงามทีว่ ่า “ถ้ามีใครไม่เห็น
ความแตกต่างหลากหลายของความงาม นันแสดงว่
่
าพวกเขาเหล่านัน้ ยังไม่ได้สมั ผัสกับ
ความงามนัน้ ” (Scruton, 2011: xi) ซึง่ อาจพิจารณาได้วา่ โดยเนื้อหาแล้ว ความงามเป็ น
เรื่องของความหลากหลายมากกว่าความเป็ นหนึ่งเดียว ตามแต่ประสบการณ์ และ
การรับรูส้ ว่ นบุคคล ดังนัน้ นิยาม “ความงาม”จึงสามารถเป็นอะไรก็ได้ในความหมายกว้าง  
หากแต่จากปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ บนพืน้ ทีท่ างกายภาพดังทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ กลับแสดงให้เห็นว่า
ภายใต้การผลักดันการพัฒนาพืน้ ทีข่ องรัฐ “ความสวยงาม” ทีถ่ ูกใช้เป็ นเหตุผลหนึ่ง
ในการจัดการพื้นที่นัน้ ได้ท�ำให้พ้นื ที่นัน้ ถูกจัดระเบียบ ถูกไล่ล้อื ถูกก�ำจัดท�ำลาย
และพยายามสร้างความกลมกลืนของสิง่ ต่าง ๆ ให้สอดคล้องเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน
หากย้อนกลับไปพิจารณาในแง่นริ กุ ติศาสคร์ (etymology) แล้ว ค�ำว่า “ความงาม
(beauty)” เป็ นค�ำทีม่ นี ัยยะทางความหมายทีซ่ บั ซ้อน และมีความหมายหลากหลาย
กล่าวคือ เป็นค�ำทีส่ อ่ื ความหมายทังเรื
้ อ่ งความกลมกลืน (harmony) ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
(unity) ความหลากหลาย (diversity)  ความซับซ้อน (complexity)  (Kovacs  and Leroy
et al., 2006: 61) ดังนัน้ มุมมองเกีย่ วกับ “ความงาม”จึงไม่ได้มลี กั ษณะเดียว ตายตัว หรือ
แน่นิ่งอย่างทีเ่ ข้าใจกัน และความงามก็ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีม่ าจากประสบการณ์แบบวัตถุวสิ ยั
(objective) และเป็ นสิง่ สากล หากแต่ “ความงาม” เป็ นเรื่องของความเห็นร่วม
(consensus) และความรูส้ กึ ร่วม/การรับรูร้ ว่ มของคนในสังคม (our sense of beauty is
the thought of community) (Scruton, 2011: 113) ทีม่ สี ว่ นก�ำหนดว่าอะไรงาม ไม่งาม
ซึง่ จะแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม ในแง่น้ีเอง ความงามจึงเป็ นสิง่ สร้าง
ในทางสังคม (beauty as a social construction) ตัวอย่างเช่น แบบแผนปฏิบตั ิ
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(code of conduct) เรือ่ งการแต่งกายในสังคมไทย จะเป็นตัวก�ำหนดการแต่งตัวของผูค้ น
ในสังคมว่าควรจะแต่งตัวอย่างไรเมือ่ ต้องไปงานศพ ต้องไปงานมงคล และการแต่งกาย
แบบไหนทีด่ ูดแี ละได้รบั การยอมรับ ซึ่งการก�ำหนดการรับรูเ้ กีย่ วกับความงามทีว่ ่านี้
ยังเป็ นเครือ่ งบ่งชีว้ า่ ใครมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอีกด้วย จากตัวอย่างนี้
เองท�ำให้เราเห็นว่าร่องรอยความคิดเกีย่ วกับความเหมาะสม การประพฤติตวั ทีสอดคล้
่
อง
กับมาตรฐานความดีงามของสังคม (decorum and propriety) ได้ถกู ผนวกรวมเข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ ของการรับรูเ้ กีย่ วกับ “ความงาม” ซึง่ เป็นสิง่ ทีอยู
่ เ่ หนือประเด็นความเท่าเทียมใน
เชิงสุนทรียะและศีลธรรม (Scruton, 2011: 114) ท�ำให้การตัดสินว่าอะไรงาม ไม่งามนัน้
จึงเป็ น ความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทีย มกันแต่แรก ฉะนัน้ การพยายามสร้างมาตรฐาน
ความงามชุดหนึ่งในการก�ำหนดการพัฒนาเมือง จึงเป็ นความพยายามทีจ่ ะหาความเป็ น
วัตถุวสิ ยั (objectivity) ทีม่ คี วามชัดเจน มีเกณฑ์วดั /มาตรฐานทีช่ ดั เจน ท�ำให้สงิ่ ทีถ่ กู พิจารณาว่า
ไม่งามหรือไม่สอดคล้องกับแบบแผนความงามต้องถูกรื้อท�ำลายให้หายไปจากเมือง
ดังเช่นการจัดการกับพืน้ ทีส่ าธารณะใจกลางเมืองในหลายแห่ง
ในกรณีของไทย การเวนคืนพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยบางส่วนในพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์
เพือ่ ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ และตึกเก่าทีจ่ ะถูกเเปลงให้เป็นร้านค้า กระทังการปิ
่
ดปรับปรุง
พื้น ที่ส าธารณะอย่า งสนามหลวงด้ว ยเหตุ ผ ลของความเป็ น ระเบีย บเรีย บร้อ ยและ
ความเหมาะสม ก็อาจพิจารณาตามแนวคิดข้างต้นได้วา่ เป็ นความพยายามจัดการกับ
พืน้ ทีใ่ ห้อยูภ่ ายใต้มาตราฐานความงามชุดหนึง่ ซึง่ สอดรับกับการส่งเสริมธุรกิจการท่องเทีย่ ว
ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม อีกทัง้ ยังต้องสอดคล้องลงรอยกับรสนิยมและเป้าหมาย
ทางการเมืองของความงามของกลุ่มชนชัน้ น� ำตามโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจ
ในสังคมไทย และภายใต้การก�ำหนดนิยามความงามในลักษณะเช่นนี้ได้ท�ำให้สงิ่ ที่
อยูต่ รงข้ามกับความงามนี้ถกู ท�ำให้หายไป และถูกกีดกันออกไปจากการร่วมใช้พน้ื ทีน่ ้ี
ในลักษณะต่าง ๆ อย่างเลีย่ งได้ยาก
ประเด็นที่ผู้ศึกษาอยากชี้ให้เห็นคือ “การรับรู้หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับ
ความงาม” นัน้ เป็ นสิง่ ที่สามารถมีได้ต่างกันไปตามรูปแบบวิถีชวี ติ ของมนุ ษย์และ
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ความพึงพอใจทีจ่ ะรับสิง่ เหล่านีเ้ ข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดและการรับรูข้ องมนุษย์ในแต่ละคน
และเหตุทแ่ี ผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ เลือกใช้ “ความงาม”8 เป็ นเหตุผลหนึ่ง
ในการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีก่ ายภาพนัน้ เพราะ องค์ประกอบทางกายภาพมีสว่ นอย่างส�ำคัญ
ทีจ่ ะส่งผล/มีอทิ ธิพลต่อการรับรูข้ องประชาชน ทีจ่ ะรับรูถ้ งึ ประวัตศิ าสตร์และความเป็ น
มาของพืน้ ที  ่ หรือกล่าวให้งา่ ยคือ การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพบนพืน้ ทีส่ ง่ ผลโดยตรง
ต่อการรับรูท้ ม่ี ตี ่อพืน้ ทีน่ นั ้ แต่คำ� ถามส�ำคัญทีต่ ามมาคือ ความงามทีแ่ ผนพัฒนาพืน้ ที่
เกาะรัตนโกสินทร์ฉบับนี้น�ำเสนอคืออะไร และความงามตามแผนพัฒนานี้ได้น�ำมาสู่
การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ผูศ้ กึ ษาเห็นว่า ในทางหนึ่งนัน้ เป็ นความพยายามของ
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจในการก�ำหนด/ใช้แผน ทีน่ �ำเอามิตขิ องความงามทีม่ รี ปู แบบเดียวมา
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพืน้ ที่ และความงามทีแ่ ผนนี้พยายามน�ำเสนอ คือ ความงาม
ทีส่ อดรับกับผูม้ อี ำ� นาจ และแม้ความงามไม่ใช่สงิ่ เดียวกับการจัดระเบียบ  แต่ภาคปฏิบตั กิ าร
ของแผนพัฒนานี้ ล้วนเป็นการจัดระเบียบสิง่ ต่าง ๆ บนพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ให้มคี วามกลมกลืน
และเป็ นเนื้อเดียวกันแทบทัง้ สิน้   ทัง้ ยังเป็ นรูปแบบความงามที่ “ไม่มคี นและวิถชี วี ติ คน”
“ไม่มคี วามงามแบบอืน่ ” อยูใ่ นสมการความงามนี้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีข่ ดั แย้งกับลักษณะส�ำคัญ
ประการหนึ่ ง ของชีว ิต เมือ งที่เ น้ น ความแตกต่ า งหลากหลาย ซึ่ง ไม่ ถู ก กล่ า วถึง
ในแผนพัฒนาพืน้ ทีฉ่ บับนี้
2. การพัฒนาเมืองและการเมืองว่าด้วยพืน้ ที่สาธารณะ (city development
and politics of public space)
ั
นอกจากการพัฒนาเมืองจะเกีย่ วพันอย่างลึกซึง้ กับประเด็นปญหาเรื
อ่ งความงาม
ั
และการจัด ระเบีย บแล้ว ประเด็นป ญ หาหนึ่ งที่ม กั เกิด ขึ้นเป็ นข้อ ถกเถีย งในสัง คม
ทีเ่ กิดจากการผลักดันโครงการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ก็คอื ประเด็นเรื่องพืน้ ทีส่ าธารณะ

ผู้ศึก ษาวิเ คราะห์” ความงาม” จากสิ่ง ที่ถู ก ก� ำ หนดและระบุ ไ ว้ใ นแผนพัฒ นาพื้น ที่
เกาะรัตนโกสินทร์ และการรับรูเ้ กีย่ วกับความงามของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการน�ำแผนไปปฏิบตั ิ รวมถึง
ภาคปฏิบตั กิ ารต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ที่ เล็งเห็นว่า ความงามทีแ่ ผนน�ำเสนอ คือ “ความเป็ นระเบียบ”
ของสิง่ ต่างๆ บนพืน้ ที่ และเป็นความงามทีต่ อ้ งสอดคล้องกับอุดมการณ์หลักของสังคมและการท่องเทีย่ ว
ซึง่ เป็ นการรับรูค้ วามงามทีม่ รี ปู แบบเดียว ซึง่ เป้าหมายของการศึกษานี้ เพือ่ ก่อให้เกิดการตัง้ ค�ำถาม
กับการก�ำหนดนิยามความหมายของความงามดังกล่าว เนื่องจากรูปธรรมของความงามทีเ่ กิดขึน้
บนพืน้ ที่ ได้มสี ว่ นผลักให้กลุม่ คน/กิจกรรมทีถ่ กู จัดว่าไม่งามให้ออกไปจากการร่วมใช้พน้ื ทีอ่ ย่างแยบยล
ภายใต้ระบบการรับรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานความงามชุดหนึ่ง ทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดว่า ใครมีสทิ ธิทจ่ี ะท�ำอะไรได้ไม่ได้ และกิจกรรมอะไรทีถ่ กู ก�ำหนดให้เกิดขึน้ ได้-ไม่ได้ ศึกษาเพิม่ เติมใน Tarungsri (2010) Chapter 3,4
8
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(public space) เนื่องจากพืน้ ทีส่ าธารณะถือเป็ นองค์ประกอบทางกายภาพทีส่ ำ� คัญของ
เมืองในการวางผังเมืองแล้ว   ยังเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี มี ติ ทิ างสังคมและการเมืองของค�ำและ
ความเป็น “สาธารณะ” รวมอยูด่ ว้ ย (Khunnpol, 1998: 168 ) กล่าวอีกแบบคือ พืน้ ทีเ่ มือง
เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารด�ำรงอยูอ่ ย่างเข้มข้นของผูค้ นจ�ำนวนมากและกิจกรรมของผูค้ นเหล่านัน้
ในพืน้ ที่ (Soja, 2003: 273) ดังนัน้ แล้วมาตรการการจัดการพืน้ ทีแ่ ละผูค้ นทีแ่ นบติดมากับ
โครงการพัฒนาเมืองต่างๆ จึงมีผลกระทบต่อการร่วมใช้พน้ื ทีข่ องผูค้ นทัวไปอย่
่
างไม่อาจเลีย่ งได้
ตัวอย่างเช่น กรณีการไล่รอ้ื ทีอ่ ยูอ่ าศัยในเกาหลีใต้ ภายใต้ช่อื “โครงการความร่วมมือ
เพื่อ พัฒ นาที่อ ยู่อ าศัย ใหม่ (cooperative redevelopment)” ที่ร ฐั บาลเกาหลีใ ต้
มีความพยายามจะไล่รอ้ื สลัมหรือย่านทีอ่ ยู่อาศัยของคนจนเมือง เพื่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัย
ใหม่/อพาร์ตเมนต์ให้แก่กลุม่ ชนชัน้ กลางในเมือง เนื่องจากในขณะนัน้ (พ.ศ. 2533-2543)
ราคาทีด่ นิ มีมลู ค่าสูงกว่า 1,200 ดอลลาร์ต่อตารางเมตร วิธกี ารทีร่ ฐั บาลเกาหลีใต้ทำ�
คือ การจ้างวานแก็งค์อนั ธพาลให้มาไล่ร้อื ชุมชนด้วยค่าจ้างทีส่ ูงมากในราคาหลังละ
2,500 ดอลลาร์ต่ อ หลัง ซึ่ง หากท�ำ ไม่ส�ำ เร็จ แก็ง ค์ไ ล่ ร้ือ เหล่ า นัน้ ต้อ งเสีย ค่า ปรับ
ผลของการไล่ร้อื ที่มลี กั ษณะรุนแรงนี้ท�ำให้มผี ู้เสียชีวติ หลายราย แต่ขณะเดียวกัน
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ได้ทำ� ให้เกิดการรวมตัวของผูค้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากโครงการพัฒนานี้ เพือ่ เสนอข้อเรียกร้องและแก้ไขกฏหมายการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่
เพือ่ ให้กฎหมายฉบับนีเ้ อือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูเ้ ช่าและผูค้ นได้ใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีน่ ไ้ี ด้มากขึน้
(Chunthapra and Purapunya, 2003: 1-11) เป็ นต้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ บทบาทของพืน้ ทีส่ าธารณะเองก็มคี วามส�ำคัญต่อสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยเช่นกัน เนือ่ งจากเป็นพืน้ ที่ ทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพทีเ่ อือ้ ให้เกิดการรวมตัวกัน  
และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของผูค้ น ดังจะเห็นได้จากสถานที่ ทีถ่ กู เรียกว่า
agora ในกรีกโบราณ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะเป็ นลานกว้างใจกลางเมือง ทีม่ ลี กั ษณะ
เปิ ดกว้างให้ประชาชนสามารถใช้โต้เถียงสาธารณะและใช้ในกิจกรรมทีห่ ลากหลายได้
ดังนัน้ การออกแบบพืน้ ทีส่ าธารณะจึงมีความส�ำคัญไม่แพ้กนั ซึง่ ในงาน The Political
Economy of Public Space ของเดวิด ฮาร์วยี ์ (Harvey, 2006: 17) ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่า
การออกแบบพืน้ ทีส่ าธารณะในแต่ละเมืองนัน้ มีสว่ นส�ำคัญ เพราะสือ่ นัยยะทางการเมือง
ของการใช้พน้ื ทีน่ นั ้ เสมอ หรือก็คอื การเมืองของพืน้ ทีส่ าธารณะเกิดขึน้ เพือ่ เป้าหมาย
บางอย่างเสมอ โดยฮาร์วยี ์ได้ยกตัวอย่างถนนในเมืองที่มลี กั ษณะกว้างที่เรียกว่า
boulevards ในฝรังเศสที
่
ใ่ นยุคหนึ่งนัน้ เป็ นพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เพื่อการสอดส่อง ควบคุม ดูแล
ประชากรในพื้นที่เมือง ดังนัน้ ถนนประเภทนี้จงึ ถูกออกแบบให้มลี กั ษณะกว้างโล่ง
เพือ่ ให้มองเห็นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนถนนได้อย่างชัดเจน แต่ในยุคทีท่ นุ เข้ามามีบทบาทมาก
ถนนกลายเป็ นพืน้ ทีใ่ นทางเศรษฐกิจ และ “ความงาม” กลายเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถดึงดูดและ
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สร้า งมูล ค่ า ได้ ถนนจึง มัก มีร้า นค้า ริม ทาง ซึ่ง เอื้อ ประโยชน์ ใ ห้ช นชัน้ กระฏุ ม พี
ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและสถานะทางสังคม ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาพืน้ ทีน่ ้ีไว้ดว้ ย
การกีดกันคนจนเมืองและแรงงานให้ออกไปจากการใช้หรือเข้าถึงพืน้ ทีน่ ้ี เพราะมองว่า
กลุม่ คนเหล่านี้ไม่มคี ณ
ุ ค่า จึงสมควรทีจ่ ะถูกกันออกไปจากพืน้ ที่ เป็ นต้น
ค�ำถามส�ำคัญทีต่ ามมา คือ ใครเป็ นเจ้าของพืน้ ทีส่ าธารณะ ค�ำถามลักษณะนี้
สะท้อนความไม่เท่าเทียมในการใช้พน้ื ทีส่ าธารณะ เนื่องจากการออกแบบพืน้ ทีส่ าธารณะ
นัน้ เป็ นไปเพื่อต้องการตอบสนองการใช้พน้ื ทีอ่ ย่าง “สาธารณะ” ไม่ว่าใครก็สามารถ
เข้าใช้พน้ื ทีน่ ้ีได้ แต่โดยมากแล้ว พืน้ ทีส่ าธารณะในเมืองมักจะถูกครอบง�ำจากอคติ
ทางชนชัน้ ที่มกั จะกีดกันคนจน คนเร่ร่อน คนผิวสีให้ออกไปจากการร่วมใช้พ้นื ที่
เนื่องจากมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่มคี ุณสมบัตทิ จ่ี ะเข้าใช้พน้ื ทีส่ าธารณะทีเ่ ต็มไปด้วย
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมือง หากมองในอีกแง่หนึ่ง ด้วยสภาวการณ์
ในปจั จุบนั ได้ทำ� ให้พน้ื ทีส่ าธารณะในลักษณะนี้เส้นแบ่งของสิง่ ต่าง ๆ มีความไม่ชดั เจน
ทังเรื
้ อ่ งความเป็นส่วนตัว ความเป็นสาธารณะ ความคลุมเครือของกรรมสิทธิ ์มิตคิ วามงาม
ฯลฯ ทีไ่ ด้เปิ ดโอกาสให้ผคู้ นกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าไปใช้พน้ื ทีใ่ นแบบของตัวเองได้
และสิง่ นี้เองทีช่ นชัน้ กระฏมุ พีในฝรังเศสรู
่ ส้ กึ เกรงกลัว การทีช่ นชัน้ แรงงานสามารถเข้าไป
ใช้พน้ื ทีส่ าธารณะ เพราะพวกเขาเหล่านัน้ สามารถใช้เวลาว่างจากการท�ำงาน (ภายใต้
ขอบเขตเวลาและพืน้ ทีท่ ช่ี ดั เจน) เข้าไปใช้พน้ื ทีส่ าธารณะ ก�ำหนดรูปแบบการใช้พน้ื ที่
ก�ำหนดเวลา และรูปแบบกิจกรรมด้วยตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
ชนชัน้ กระฏุมพี และในบางลักษณะท�ำให้พวกเขาเหล่านี้มอี สิ ระ สร้างสรรค์ผลงาน
รังสรรค์งานศิลปะ และชนชัน้ กระฏุมพีมคี วามเชื่อว่าการรวมตัวในพื้นที่สาธารณะ
อาจจะง่ายและมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดการต่อต้านขัดขืนได้ จึงหลีกเลีย่ งและกีดกัน
ให้ผคู้ นเหล่านีอ้ อกไปจากการร่วมใช้พน้ื ทีส่ าธารณะ (Harvey, 2006: 17-34) อาจกล่าวได้วา่
การมีพน้ื ทีส่ าธารณะใจกลางเมือง แม้เดิมรัฐจะเป็ นผูค้ รอบครองการเป็ นเจ้าของพืน้ ที่
ั บนั ทีบ่ ริบททางสังคมเปลีย่ นไปผูค้ นสามารถมีสว่ นร่วมในการใช้พน้ื ทีส่ าธารณะ
แต่ในปจจุ
มากขึน้ จึงท�ำให้รฐั ไม่สามารถจ�ำกัดหรือควบคุมผูค้ นและการเข้าใช้ได้ดงั เดิม ในแง่น้อี าจ
กล่าวได้ว่า ความเป็ นสาธารณะของพืน้ ทีม่ กั จะเปลีย่ นไปตามยุคสมัย และไม่มนี ิยาม
ที่แ น่ ช ดั ตายตัว การก�ำ หนดการเข้า ใช้ห รือ ควบคุม ลัก ษณะของกิจ กรรมบนพื้น ที่
สาธารณะจึงดูเป็ นเรือ่ งผิดแปลกไปส�ำหรับสังคมประชาธิปไตยในปจั จุบนั
หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สาธารณะกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว การแสดงออกของกิจกรรมบนพืน้ ทีส่ าธารณะเองก็อาจมองได้ว่า
เป็ นเครือ่ งบ่งชีป้ ระการหนึ่งของระดับความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยของประเทศนัน้
ได้เช่นกัน เนื่องจากพืน้ ทีส่ าธารณะนัน้ มีความส�ำคัญต่อสังคมในระบอบประชาธิปไตย
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อย่างยิง่ เพราะเป็นอาณาบริเวณทีเ่ อือ้ ต่อการแสดงออกทางการเมืองและการเคลือ่ นไหว
ทางการเมืองของประชาชนเกิดขึน้ ได้เนือ่ งจากลักษณะทางกายภาพทีเ่ อือ้ ให้เกิดการรวมตัวกัน
ของผูค้ นเกิดขึน้ ได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมทีก่ ารเมืองในระบบไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ในแง่นเ้ี องการใช้พน้ื ทีส่ าธารณะเพือ่ เคลือ่ นไหวทางการเมือง
จึงมีลกั ษณะสอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานของการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย (Harvey
2006: 17) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในแง่น้ีเองเราจึงอาจพิจารณาได้วา่ ยิง่ มีการแสดงออกบนพืน้ ทีส่ าธารณะมากขึน้ เท่าไร
ระดับของความเป็ นประชาธิปไตยของประเทศนัน้ ก็ดเู ข้มข้นขึน้ เท่านัน้ ในทางกลับกัน
หากพื้นที่สาธารณะยิง่ ถูกจ�ำกัดและหวงห้ามเท่าใด ระดับความเป็ นประชาธิปไตย
ก็ดจู ะลดต�่ำลงเท่านัน้
สนามหลวง : วิ วฒ
ั นาการ และสถานะของ “พืน้ ที่สาธารณะ”
“สนามหลวง” พื้น ที่ส าธารณะใจกลางเมือ งหลวงนั น้ ถือ ก� ำ เนิ ด มาแต่
แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตัง้ อยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวัง
(วังหลวง) กับพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มีเนื้อทีป่ ระมาณ 74 ไร่ ถูกสร้างขึน้
เพื่อใช้เป็ นทีส่ ร้างพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพระ
ราชวงศ์ชนั ้ สูง และเหนือสิง่ อื่นใดพืน้ ทีน่ ้ีถูกสร้างตามความเชื่อ/คติจกั รวาลวิทยาของ
อินเดียโบราณ9 ทีไ่ ด้จำ� ลองพืน้ ทีส่ นามหลวงให้เหมือนอย่างเขาพระเมรุ ซึง่ ค�ำว่า “เมรุ”
ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ชือ่ ภูเขา
ทีต่ งั ้ อยูก่ ลางจักรวาล มียอดเป็นทีต่ งั ้ แห่งสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ซึง่ เป็นทีส่ ถิตของพระอินทร์
และเทพทัง้ หลาย ฉะนัน้ สนามหลวงจึงเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางของจักรวาล ถือเป็น
พืน้ ที/่ สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ส�ำหรับส่งเสด็จพระบรมศพของพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุ วงศ์ชนั ้ สูง เพื่อเสด็จกลับสรวงสวรรค์ ซึง่ ความเชื่อในจักรวาลคติในลักษณะนี้
ยังมีผลท�ำให้การออกแบบและการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมถึงการจัดพิธกี รรมของบุคคลกลุม่ นี้
ให้มคี วามยิง่ ใหญ่ ดังเช่น พระบรมมหาราชวังอันเป็ นทีป่ ระทับของพระมหากษัตริย์

คติความเชือ่ จักรวาลวิทยาของอินเดียโบราณได้แพร่หลายในหลายประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของสถาปตั ย์ ศิลปกรรม วัฒนธรรมในหลายลักษณะ
ทีส่ ่งผลต่อโลกทัศน์ และวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นในภูมภิ าคนี้ ศึกษาเพิม่ เติมใน Public works
Department (2011: 19)
9
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ทีต่ งั ้ อยูต่ รงกลาง รายล้อมไปด้วยพระต�ำหนักของพระบรมวงศ์วงสานุวงศ์ชนสู
ั ้ งตามล�ำดับ
แม้ระยะหลังจะเปลีย่ นชื่อมาเป็ น “สนามหลวง” เพื่อความเป็ นมงคล แทนทุ่งพระเมรุ
(สถานที่เ ผาศพ) แม้จ ะไม่ไ ด้ส่ือ ถึง การเป็ น สถานที่ท่ีใ ช้ใ นการประกอบพิธีก รรม
แต่ส่อื ความถึงความเป็ นเจ้าของพื้นที่อนั หมายถึง “สนามที่เป็ นของหลวง” เป็ นที่
ทีพ่ ระเจ้าแผ่นดินใช้ในการประกอบพระราชพิธตี ่าง ๆ (Thupthong, 1975: 7) แต่ต่อมา
พัฒนาการของรัฐและสังคมเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแง่ทผ่ี า่ นประสบการณ์
การต่อสูเ้ คลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตย สนามหลวงจึงถูกใช้ในกิจกรรมทีห่ ลากหลายขึน้ 10
ซึง่ อาจแบ่งหน้าทีข่ องสนามหลวงได้อย่างน้อย 3 ลักษณะ ดังนี้
1. สนามหลวงในยุคแรก กับการเป็ นพืน้ ที่สำ� หรับพระราชพิ ธี และรัฐพิ ธี
สนามหลวงในยุคแรกเริม่ นัน้ มีหน้าทีห่ ลักคือ เป็ นสถานทีป่ ระกอบพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ชนสู
ั ้ ง และเป็นพืน้ ที่
ส�ำหรับประกอบพระราชพิธสี ำ� คัญอืน่ ๆ เช่น พิธแี รกนาขวัญ พิธพี ชื มงคล พิธพี ริ ณ
ุ ศาสตร์
เป็ นต้น ซึง่ ล้วนแต่เป็ นพิธกี รรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นกุศโลบายให้ราษฏรทัวสยาม
่
รวมถึงนานาประเทศ ได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ของข้าวปลาอาหารที่มใี นสยาม
ทีม่ ผี นื นาไปจนกระทังพื
่ น้ ทีใ่ กล้พระบรมมหาราชวัง และยังเป็นพิธกี รรมทีส่ ร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้ราษฎรในสมัยนัน้   ในเวลาต่อมาบทบาทหน้าทีข่ องสนามหลวงเริม่ เปลีย่ นแปลงอย่างมาก
ในสมัยรัชกาลที่   5 ทัง้ ทางด้านกายภาพทีม่ กี ารขยายพืน้ ทีส่ นามหลวงให้กว้างขึน้
(Public Works Department, 2011: 30-34) เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในแง่ของ
ผูเ้ ข้าใช้และกิจกรรมทีห่ ลากหลายขึน้ การเปลีย่ นแปลงนี้เป็ นผลมาจากการพยายาม
ปฏิรปู ประเทศให้มคี วามเป็ นอารยะ (civilization) กล่าวคือ จากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
จึงได้รบั อิทธิพลทางความคิดและรูปแบบการปฏิรปู ประเทศในแบบตะวันตกทีไ่ ด้สร้าง
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมให้กบั สังคมไทยอย่างมาก ไม่เพียงเท่านี้กระแส
การล่าอาณานิคมโดยประเทศตะวันตกทีอ่ า้ งความชอบธรรมของการเปลีย่ นแปลงดินแดน
ป่าเถื่อนล้าหลังให้มอี ารยะ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของระบบทุนนิยมโล
กก็ส่งผลต่อแนวทางการเปลีย่ นแปลงของสยามในสมัยนัน้ อย่างยิง่ ยวดเช่นกัน เช่น

งานศึกษาชิน้ นี้ได้แบ่งการศึกษาสนามหลวงตามกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ และไม่ได้ใส่ใจต่อ
มิติเวลาอย่างเป็ นระบบ หากต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลากับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
โปรดดู Ruengkittiyotying (1997)
10
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การเลิกทาส การยกเลิกระบบไพร่ การสร้างสาธารณูปโภคอย่างถนน รถไฟ การสร้างภาพลักษณ์
ความศิวไิ ลซ์ให้กบั เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร เป็ นต้น จึงก่อให้เกิดพิธกี รรม
ทีห่ ลากหลายขึน้ บนพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ สอดรับกับแนวทางการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เช่น
งานรับเสด็จฯ รัชกาลที่ 5 กลับจากยุโรปครัง้ แรก งานฉลองครบรอบการก่อตัง้ พระนคร
ใน พ.ศ. 2425, 2475, 2525 เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามพิธกี รรมบนพื้นทีด่ งั กล่าว
ยัง คงเกี่ย วข้อ งกับ พระมหากษัต ริย์   สิ่ง ที่ต่ า งจากช่ ว งต้น รัช สมัย ก่ อ นหน้ า นี้ ค ือ
“สนามหลวง” กลายมาเป็ นพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดงานรืน่ เริงมากกว่าในอดีตทีเ่ น้นการจัดพระราช
พิธีท างการและพิธีก รรมทางศาสนาโดยเฉพาะการเป็ น ที่ต ัง้ ของพระเมรุ ม าศ
ตัวอย่างของงานรื่นเริงทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมใช้พ้นื ทีส่ นามหลวงในยุคนี้
เช่น สนามแข่งม้า สนามแข่งว่าว เป็ นต้น  การใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงได้เปลีย่ นบทบาท
ไปในหลายลักษณะแต่กย็ งั ใช้เพือ่ จัดงานทางรัฐพิธเี ป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ในสมัยรัชกาล
ที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการเสือปา่ และลูกเสือขึน้ ท�ำให้สนามหลวงจึงกลายเป็ นสถานที่
สวนสนามของทหารและการซ้อมรบ และสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 7 สนามหลวงยังคงเป็น
สถานทีบ่ วงสรวงสังเวยสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราชและการถวายพระพรชัยแก่
พระมหากษัตริย์ (Paireerhun, 2003: 32) พิธกี รรมทีจ่ ดั ขึน้ บนพืน้ ทีส่ นามหลวงส่วนใหญ่
จึงมุง่ สร้างขวัญก�ำลังใจแก่เหล่าทหาร เช่น มีการสวนสนามและพระราชทานธงชัยเฉลิมพล
เป็ นต้น
2. สนามหลวง ในฐานะที่เป็ นพืน้ ที่สาธารณะของเมือง
จุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญทีท่ �ำให้รปู แบบการใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงเปลีย่ นไปจากเดิม
อยู่ทเ่ี หตุการณ์ทางการเมือง นัน่ คือ การเปลีย่ นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
ทีน่ � ำโดยคณะราษฏรได้เปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(absolute monarchy) มาสู่การปกครองในระบอบรัฐธรรมนู ญ (constitutionalism)
ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองในครัง้ นี้ ได้ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ ำ� คัญๆ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเทียบกับรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ�ำนาจ
การปกครองทีเ่ ดิมถูกรวมศูนย์อยูท่ พ่ี ระมหากษัตริยแ์ ต่เพียงผูเ้ ดียว แต่สำ� หรับการปกครอง
ในรูปแบบใหม่น้ี อ�ำนาจการปกครองกลายมาอยูท่ ร่ี ฐั บาลทีม่ าจากสามัญชน ซึง่ ยังเป็ น
สิง่ ใหม่ของสังคมในขณะนัน้ ประกอบกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีต่ อ้ งปรับตัว
ตามกระแสโลก และการสร้างเสถียรภาพให้กบั รัฐบาลสามัญชน จึงท�ำให้บทบาทหรือ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริยถ์ ูกลดบทบาทลง สนามหลวงในฐานะ
ทีเ่ ป็ น พื้น ทีแ่ สดงอ�ำ นาจของสถาบัน พระมหากษัต ริย ริย์ ก็ถู ก ช่ว งชิง ความหมาย
โดยคณะผูป้ กครองใหม่ ดังจะเห็นได้จากการจัดพิธเี มรุกลางเมือง ซึง่ เป็ นการจัดพิธี
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เผาศพทหารทีเ่ สียชีวติ ในคราวกบฏบวรเดช และทหารทีเ่ สียชีวติ จากสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทม่ี กี ารจัดพิธเี ผาศพ “คนธรรมดา” บนพืน้ ทีท่ เ่ี คย
สงวนไว้แต่เฉพาะพระมหากษัตริยแ์ ละชนชัน้ สูงเท่านัน้ จนมีการตีความกันว่าพิธกี รรม
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นการประกาศถึงความเท่าเทียมกันระหว่างกษัตริยแ์ ละประชาชน
(Ruengkittiyotying, 1997: 92-93) บนพืน้ ทีอ่ นั เป็ นสัญลักษณ์แห่งการปกครองนี้
กล่าวคือ สนามหลวงในช่วงเวลานับจากหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ได้ถกู ใช้ในกิจกรรมทีห่ ลากหลายมากกว่าในยุคแรก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมมวลชน
ทีท่ ำ� ให้ประชาชนทัวไปสามารถใช้
่
พน้ื ทีใ่ นกิจกรรมทีห่ ลากหลายขึน้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี
พ.ศ. 2491 รัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงคราม ได้มนี โยบายให้จดั ตลาดนัดในทุกจังหวัด
เพือ่ ช่วยบรรเทาค่าใช้จา่ ยให้กบั ประชาชนและกระตุน้ การหมุนเวียนเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำทัวโลกในช่
่
วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กรุงเทพมหานครได้เลือก
สนามหลวงเป็ นทีจ่ ดั ตลาดนัดขึน้ ท�ำให้มผี คู้ า้ เข้ามาค้าขายจ�ำนวนมาก จนกลายเป็ น
“ตลาดนัดสนามหลวง” ซึง่ เป็นตลาดนัดขายสินค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ แห่งแรกของประเทศไทย11
ทัง้ ยังเป็ นตลาดพระเครื่องขนาดใหญ่และมีช่อื เสียงของประเทศไทยตราบจนปจั จุบนั
(ซึ่งปจั จุบนั ถูกย้ายมาบริเวณใกล้เคียงคือ ท่าพระจันทร์) จากความหลากหลายของ
กิจกรรมบนพืน้ ทีส่ นามหลวงจึงมีความพยายามย้ายกิจกรรมเหล่านีอ้ อกจากพืน้ ทีอ่ ยูบ่ อ่ ยครัง้
(รวมถึงการจัดระเบียบการใช้พ้นื ที่) อาทิเช่น สมัย พล.อ.เกรียงศักดิ ์ ชมะนันทน์
เป็นนายกรัฐมนตรี เนือ่ งจากต้องการสงวนพืน้ ทีสนามหลวงเป็
่
นสถานทีพั่ กผ่อนหย่อนใจ
ของชาวกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ จะใช้จดั งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงประกาศ
ยกเลิกใช้สนามหลวงเป็ นสถานที่จดั ตลาดนัด แต่นโยบายดังกล่าวถูกพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดนัดต่อต้านอย่างหนัก แม้แต่ชาวบ้านทัวไปที
่ ช่ อบเดินซือ้ ของในวันเสาร์-อาทิตย์
ก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ (Yoon (2012) แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. 2525 ตลาดนัดสนามหลวง
ก็ได้ถกู ย้ายไปยังบริเวณย่านพหลโยธินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในชือ่ “ตลาดนัด
ย่า นพหลโยธิน ” และต่ อ มาภายหลัง ได้เ ปลี่ย นชื่อ มาเป็ น “ตลาดนัด สวนจตุ จ กั ร”
ในปจั จุบนั
ไม่เพียงเท่านี้บทบาทหน้าทีข่ องสนามหลวงในกิจกรรมอื่นๆนัน้ พืน้ ทีแ่ ห่งนี้
ยังถูกใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจหรือเป็ นสวนสาธารณะให้กบั ประชาชนทัวไป
่
ทีต่ ่างเข้ามาแวะเวียนใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น การละเล่นกีฬา
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ยุภาพร ต๊ะรังษี

การขายอาหาร ลานจัดกิจกรรมของรัฐบาลและงานพิธที างศาสนา เป็ นต้น บทบาทของ
สนามหลวงในหน้าทีน่ ้ี มักจะถูกขับเน้นให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นสวนสาธารณะของเมืองเป็นหลัก
เนื่องจากเห็นว่า การจัดกิจกรรมในรูปแบบอืน่ นัน้ ได้ทำ� ให้สนามหลวงเกิดความทรุดโทรม
ความสกปรก และไร้ระเบียบอย่างมาก จึงมีนโยบายในการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พน้ื ทีส่ นามหลวง
ในหลายครัง้ เพื่อ คงความสวยงาม ร่ ม รื่น ความมีร ะเบีย บ ความสะอาดและ
ความปลอดภัย และสิง่ เหล่านี้เองก็เป็นส่วนประกอบหลักในการปรับปรุงพัฒนาพืน้ ทีเ่ มือง
ในหลายลักษณะด้วยกัน
จากที่ก ล่ า วมานั น้ เห็น ได้ว่ า ในช่ ว งเวลานั บ จากหลัง การเปลี่ย นแปลง
การปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 สนามหลวงได้เปลีย่ นบทบาทและถูกใช้ในฐานะทีเ่ ป็ น
พืน้ ทีส่ าธารณะของเมืองในกิจกรรมทีห่ ลากหลาย และประชาชนสามารถเข้ามาใช้พน้ื ที่
ได้อ ย่า งเสรีย ิ่ง ขึ้น ในแง่น้ี อ าจพิจ ารณาได้ว่ า รูป แบบการใช้พ้ืน ที่ส นามหลวงนี้
เป็ น ผลพวงมาจากการเปลี่ย นแปลงการปกครองของไทย กล่ า วอีก นั ย หนึ่ ง คือ
เราอาจพิจารณา สนามหลวงในแง่ของการเป็นพืน้ ทีท่ ส่ี ะท้อนโครงสร้างอ�ำนาจในสังคมไทย
ได้อย่างหยาบ ๆ ได้จากลักษณะกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนพื้นทีส่ นามหลวงทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปตามรูปแบบการปกครอง ท�ำให้ในแง่น้ีสนามหลวงจึงกลายเป็ นพื้นที่ท่แี สดงถึง
“สัญลักษณ์ของอ�ำนาจในสังคม”  (Ruengkittiyotying, 1997: 105) ว่าใครมีอำ� นาจเด็ดขาด
ในการปกครองทีส่ ่งผ่านมายังรูปแบบกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ทีส่ าธารณะ และไม่ผดิ
หากจะกล่าวว่า พืน้ ทีส่ นามหลวงเป็นพืน้ ทีท่ างการเมือง (political space) ทีม่ คี วามพยายาม
จากหลายฝา่ ยในการแย่ง-ยึด  ทัง้ พยายามทีจ่ ะกุมความหมาย และการใช้ประโยชน์
จากพืน้ ทีใ่ นหลายลักษณะเพือ่ ตอบสนองประโยชน์ของกลุม่ ตน ดังนัน้ ด้วยการรับรูพ้ น้ื ที่
ในลักษณะนีจ้ งึ ท�ำให้สนามหลวงจึงกลายเป็นพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นสัญลักษณ์ของการต่อสูท้ างการเมือง
เรือ่ ยมา
3. สนามหลวงกับการเป็ นสัญลักษณ์ทางการเมือง
บทบาททีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ของพืน้ ทีส่ นามหลวงทีม่ กั จะมีการกล่าวถึงอยูเ่ สมอ
คือ การเป็นพืน้ ทีอ่ นั เป็นสัญลักษณ์ของการเคลือ่ นไหวทางการเมืองมาหลายยุคหลายสมัย
และการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีส่ ำ� คัญหลายต่อหลายครังมี
้ จดุ เริม่ ต้นมาจากพืน้ ทีแ่ ห่งนี้
ความชัดเจนของการเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามส�ำคัญกับการเมืองไทย เริม่ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2498
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ในสมัยของจอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ทีไ่ ด้อนุ ญาตให้ประชาชนจัดเวที
ปราศรัยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย หรือทีเ่ รียกว่า “ไฮปาร์ก”12
ได้   และนับจากนัน้ กิจกรรมทางการเมืองจึงเกิดขึน้ ตามมามากมาย อาทิ การปราศรัย
หาเสียงของพรรคการเมืองในช่วงเลือกตัง้ การเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและผูม้ อี ำ� นาจ
ตลอดจนวิพากษ์วจิ ารณ์การท�ำงานและนโยบายของรัฐบาล ซึง่ กลายเป็ นจุดเริม่ ต้นของ
การเคลือ่ นไหวทางการเมืองครัง้ ส�ำคัญจนกลายเป็ นภาพจ�ำของผูค้ นทีม่ ตี ่อสนามหลวง
ในฐานะพืน้ ทีเ่ รียนรูแ้ ละเติบโตของการกลายเป็นประชาธิปไตย (democratization) ของไทย
นันคื
่ อ เหตุการณ์เดือนตุลา (14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519) และ
พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 รวมถึง การชุ ม นุ ม ประท้ว งรัฐ บาลของกลุ่ ม เคลื่อ นไหว
ทัง้ เสือ้ เหลืองและเสือ้ แดงในปจั จุบนั
จากการเปิดพืน้ ทีท่ างการเมืองให้กบั สนามหลวงในครัง้ นัน้ ท�ำให้สนามหลวง
กลายมาเป็ นพืน้ ทีท่ ร่ี วมตัวกันของผูส้ นใจการเมือง จนกลายมาเป็ นพืน้ ทีก่ ารชุมนุ ม
ทางการเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุด  หากพิจารณาในแง่กายภาพ สนามหลวงมีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง
ทีส่ ามารถรองรับประชาชนได้เป็ นจ�ำนวนมาก  และถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทางการเมือง
ในการเรียกร้องหรือแสดงออกความต้องการของผูค้ นกลุ่มต่าง ๆ เนื่องจากมีทต่ี งั ้ อยู่
ใจกลางเมือง มีสถานทีร่ าชการมากมายรายล้อม อีกทัง้ ยังง่ายต่อการเป็ นทีร่ บั รูข้ อง
ชุมชนนานาชาติเพราะอาณาบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติ
พลุกพล่าน ประกอบกับเรื่องเล่าและเหตุการณ์การต่อสูท้ างการเมืองในอดีต ก็มสี ่วน
ท�ำให้สนามหลวงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสูท้ างการเมืองทีส่ ำ� คัญของประวัตศิ าสตร์
การเมืองไทย กลุ่มผูช้ ุมนุ มเรียกร้องได้ใช้พน้ื ทีแ่ ห่งนี้เป็ นสัญลักษณ์ของการเรียกร้อง
ต่อสูค้ วามไม่เป็นธรรมจากรัฐ ไม่วา่ จะเป็นการประท้วงการท�ำงานของรัฐบาล การประท้วง
เรื่องการขึน้ ค่าจ้าง ฯลฯ จวบจนห้วงเวลาปจั จุบนั (พ.ศ.2553) สนามหลวงก็ยงั คง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องการชุมนุ มทางการเมืองทีส่ ำ� คัญ อาทิ การชุมนุ มประท้วงขับไล่
รัฐบาล พ.ต.ท.ดร ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจากมวลชนเสือ้ เหลือง หรือกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย (พธม.) หรือแม้แต่การประท้วงไม่เห็นด้วยกับการท�ำรัฐประหาร

ค�ำว่า “ไฮปาร์ก”  มาจากชือ่ เรียกสวนสาธารณะ Hyde Park ในประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็ น
สวนสาธารณะทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดของเมืองลอนดอน และเป็ นสวนสาธารณะทีเ่ ปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้ประชาชน
มาแสดงความเห็นในเรือ่ งต่าง ๆ  ได้อย่างเสรี ส�ำหรับบ้านเราใช้คำ� ว่า “ไฮปาร์ก” เป็นชือ่ ทีใ่ ช้เรียกแสดงถึง
กิจกรรมทางการเมืองมากกว่าเป็ นชือ่ เรียกสถานที่ (Hyde Park, December 7-13, 2007: 32)
12
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ในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ของมวลชนเสือ้ แดง หรือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็ นต้น ซึง่ ความเสือ่ มถอยของประชาธิปไตยไทย
ทีเ่ กิดตามมาจากการรัฐประหารครังนั
้ น้ ก็ยงั ผลท�ำให้บทบาทของพืน้ ทีก่ ารชุมนุมทางการเมือง
อย่างสนามหลวงถูกลดหน้าทีแ่ ละบทบาทลง ด้วยการทีร่ ฐั บาลขณะนัน้ มีนโยบายปิดปรับปรุง
สนามหลวง ด้วยเหตุผลของความสกปรก ทรุดโทรมของพืน้ ที่ จึงท�ำให้เวทีการชุมนุ ม
ทางการเมืองได้ถกู เคลือ่ นออกจากสนามหลวง ไปยังถนนราชด�ำเนิน และจบลงทีส่ แ่ี ยกราชประสงค์ ซึง่ นับว่าเป็นการเปิดพืน้ ทีส่ าธารณะแห่งใหม่ ให้กบั การชุมนุมทางการเมือง
และกลายเป็ นบันทึกประวัตศิ าสตร์การเมืองภาคประชาชนบนพืน้ ทีส่ าธารณะแห่งใหม่
ให้กบั สังคมไทย
จากบทบาทและหน้าทีข่ องพืน้ ทีส่ าธารณะในสังคมไทยในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมานัน้
แม้จะมีลกั ษณะการใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ ตอบสนองความต้องการของผูม้ อี ำ� นาจในแต่ละยุคทีต่ อ้ งการ
เน้นย�้ำและต้องการแสดงอ�ำนาจให้สงั คมได้เห็นไปในแนวทางไหนบนพืน้ ทีส่ าธารณะ
แต่ทา้ ยทีส่ ุดแล้วสนามหลวงก็ยงั คงท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ ชี วี ติ และกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายของผูค้ นอยูใ่ นนัน้ ไม่วา่ จะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ทหาร มวลชน
ประชาชนทัวไป
่ ต่างเข้ามาฉวยใช้ประโยชน์ จากพื้นที่แห่งนี้ในหลายลักษณะ เช่น
เป็ นพืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี พืน้ ทีช่ ุมนุ มทางการเมือง พืน้ ทีท่ ำ� กินของ
คนหลากหลายอาชีพ ทีพ่ กั อาศัยของคนไร้ทอ่ี ยู่ เป็ นต้น แต่เมือ่ มีนโยบายปิดปรับปรุง
พืน้ ทีส่ นามหลวง ความมีชวี ติ ชีวาของสนามหลวงกลับหายไป อันเนื่องมาจากกฎระเบียบ
และมาตรการต่างๆ ทีไ่ ด้เริม่ ด�ำเนินการก่อนการปิดปรับปรุงพืน้ ทีส่ นามหลวงอย่างเป็นทางการ
สนามหลวงในห้วงปัจจุบนั (2548-2554)
ั
ในช่วงเวลาทีส่ ภาพปญหาทางการเมื
องของประเทศยังไม่มเี สถียรภาพ ภายหลัง
การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ผลของการท�ำรัฐประหารในครัง้ นี้นับเป็ น
จุดเปลีย่ นส�ำคัญของวิกฤตการณ์การเมืองไทยทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ งจนถึงทุกวันนี้ และบทบาท
ของพืน้ ทีส่ าธารณะอย่างสนามหลวงเองในห้วงเวลาของความขัดแย้งดังกล่าว ก็ได้ทำ� หน้าที่
เป็ นพืน้ ทีช่ ุมนุ มทางการเมืองขนาดใหญ่ทน่ี � ำการเปลีย่ นแปลงมาสูส่ งั คมการเมืองไทย
อย่างมาก
แต่ในช่วงเวลาของการต่อสูท้ างการเมืองทีเ่ ข้มข้นนี้เอง มิตทิ างการเมืองของ
การใช้พน้ื ทีส่ าธารณะอย่างสนามหลวงก็เข้มข้นไม่แพ้กนั   ทังในแง่
้
ของการใช้พน้ื ทีอ่ ย่างเสรี
และในแง่ทพ่ี น้ื ทีน่ ้ีค่อย ๆ ถูกจ�ำกัดและถูกลดบทบาทลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาท
ทางการเมือ งและสัง คม   ภายหลัง นโยบายปรับ ปรุง ภูม ิท ศั น์ ส ภาพแวดล้อ มและ
ปญั หาสังคมในพืน้ ทีส่ นามหลวงและปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการ
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ปิ ดพืน้ ทีอ่ ย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2553 (ในเอกสารของกรุงเทพมหานครระบุว่า
เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนกันยายน พ.ศ.2552 และมีกำ� หนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2554 (Bangkok Metropolitan Administration, 2010b: 3) ทีน่ บั เป็ นจุดเปลีย่ น
ทีส่ ำ� คัญทีม่ ตี ่อการใช้พน้ื ทีส่ าธารณะแห่งนี้ในลักษณะทีห่ ดแคบลง และไม่สอดรับกับ
การเติบโตของกระบวนการกลายเป็ นประชาธิปไตย (democratization) ของสังคมไทย
ในปจั จุบนั
หากย้อนกลับไปถึงประเด็นการปิดปรับปรุงสนามหลวงครังล่
้ าสุดนัน้ มีความพยายาม
ในการปิ ดปรับปรุงพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง เริม่ จากการด�ำเนินนโยบาย “การพัฒนาเมือง
ให้นา่ อยู”่ ของนายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครขณะนัน้ ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการย่อยคือ โครงการ 10 สวนสวย 10 คลองใส 10 ถนนสะอาด
ทีใ่ ห้เริม่ ด�ำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เพือ่ ให้เกิดความสวยงาม
เป็นระเบียบ และสะอาดให้กบั พืน้ ที่ โดยเริม่ ด�ำเนินการตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 ผ่านการจัดระเบียบ
พืน้ ทีส่ นามหลวง พร้อมทัง้ ก�ำหนดเวลาในการห้ามเข้าใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงตัง้ แต่เวลา
ั
23.00-05.00 น.ของทุกวัน เพือ่ แก้ปญหาคนเร่
รอ่ น คนไร้บา้ น การค้าประเวณี อาชญากรรม
หาบเร่แผงลอย ทีม่ กั อาศัยเวลาช่วงกลางคืนเข้ามาใช้พน้ื ที่ และต่อเนื่องมาในปี พ.ศ. 2549
กรุงเทพมหานครได้รบั มอบหมายจากกรมศิลปากร ให้เร่งบูรณะโบราณสถาน 39 แห่ง
รอบพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ (Bangkok Today 2006: 19) ซึ่งพืน้ ทีส่ นามหลวงเอง
ก็ถูกพัฒนาตามนโยบายนี้ ส่วนในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2551 กรุงเทพมหานคร
ได้ดำ� เนินการจัดระเบียบการค้าขายบริเวณพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ชนั ้ ใน โดยเฉพาะพืน้ ที่
รอบสนามหลวงและท่าพระจันทร์ และยังด�ำเนินโครงการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมทิ ศั น์
รอบพระบรมมหาราชวังให้เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทางประวัตศิ าสตร์ โดยส�ำนักการโยธาธิการ
ของกรุงเทพมหานคร ท�ำการปรับปรุงสิง่ ประดับทางเท้า(ตูโ้ ทรศัพท์ ซุม้ ให้บริการประชาชน
ตูบ้ ริการนักท่องเทีย่ ว) ในพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ โดยต้องค�ำนึงถึงความสวยงามและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทิศทางในการพัฒนาของสิง่ ต่างๆ บนพืน้ ทีต่ อ้ งสอดคล้องกัน
(Siamrat 2008: 27) และในปี พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานคร เริม่ ด�ำเนินการจัดระเบียบ
พืน้ ที่ ด้วยการพยายามแก้ไขปญั หาสังคมบริเวณพืน้ ทีส่ นามหลวง เช่น การใช้นโยบาย
ทิ้ง-จับ-ปรับ กับผูท้ ท่ี ้งิ ขยะไม่เป็ นที  
่ การตัง้ โต๊ะลงทะเบียนบันทึกประวัตคิ นเร่ร่อน
คนไร้บา้ น รวมถึงแก้ปญั หาการขายบริการทางเพศในพืน้ ที่ และการรณรงค์การรักษา
ความสะอาด การจัดระเบียบพืน้ ทีใ่ ห้สวยงาม เป็ นต้น และต่อเนื่องมาปี พ.ศ. 2553
โดยมาตรการแรก คือ ห้ามน�ำรถยนต์มาจอดในพืน้ ทีส่ นามหลวงโดยเด็ดขาด เริม่ ด�ำเนินการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มาตรการต่อมาคือการขนย้ายนกพิราบ ซึง่ เป็นพาหะน�ำโรค
ออกจากพืน้ ที่ มาตรการที่ 3 คือ การเตรียมรองรับผูค้ า้ โดยการเตรียมปรับปรุงและ
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ท�ำความสะอาดพืน้ ทีบ่ ริเวณตรอกสาเกและคลองหลอดเพื่อรองรับการย้ายผูค้ า้ จาก
หน้าศาลฏีกาและสนามหลวง และมาตรการสุดท้าย คือ การจัดการกับ “คน” ทัง้ คนเร่รอน
ไปจนถึงโสเภณี โดยการคัดกรองผูใ้ ช้ชวี ติ ในทีส่ าธารณะออกเป็ น 16 กลุ่มก่อนทีจ่ ะ
ก�ำหนดแนวทางการจัดการในแต่ละกลุม่ เช่น การสร้างทีพ่ กั ให้ การสร้างอาชีพ รวมถึง
การบ�ำบัดรักษา (Bangkok Metropolitan Administration, 2010a: 18-20)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดระเบียบและปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ พ้นื ที่สนามหลวงของกรุงเทพมหานคร ผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ
ซึง่ ประเด็นหลักของการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ยูท่ ก่ี ารชีใ้ ห้เห็นถึง ความส�ำคัญของพืน้ ทีสนามหลวง
่
ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษกว่าสวนสาธารณะอื่น ทัง้ ในแง่ต�ำแหน่ งเชิงยุทธศาสตร์ของทีต่ งั ้ และ
ประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ทีแ่ ละเป็ นพืน้ ทีห่ นึ่งทีถ่ ูกพัฒนาภายใต้กรอบคิดของแผนพัฒนา
พืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ ฉะนัน้ การดูแลรักษาพืน้ ทีส่ นามหลวงแห่งนี้จงึ ต้องท�ำหลาย
อย่างผ่านวิธคี ดิ เรื่อง ความสวยงามและความเหมาะสม ไปพร้อมกัน แนวความคิดนี้
สะท้อนออกมาผ่านเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพืน้ ทีจ่ ากเอกสารโครงการปรับปรุง
ั หาสัง คมในพื้น ที่ ส นามหลวงและปริม ณฑล
ภู ม ิท ัศ น์ สภาพแวดล้ อ มและป ญ
ของกรุงเทพมหานครทีร่ ะบุวา่
“เพือ่ สร้างความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพืน้ ที ่
สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ รักษาไว้ซ่ึงความสง่างามของสถานที่ส�ำคัญ เช่น
พระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง และทีท่ ำ� การศาลฎีกา เป็ นต้น” (ตัวเอียงเน้นโดยผู้
ศึกษา) (Bangkok Metropolitan Administration, 2010b: 4)
“พืน้ ทีเ่ ขตพระนคร โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง
และบริเวณใกล้เคียงเป็นพืน้ ทีเ่ ขตชัน้ ในของกรุงเทพมหานครทีเ่ ป็นศูนย์กลางของสถานที ่
ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน สถาบันการศึกษาและส่วนราชการทีส่ ำ� คัญของ
ประเทศ และยังเป็นจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการท่องเทีย่ ว มีผคู้ นหลากหลาย
ประเภททัง้ ประชาชนทัวไป
่ นักท่องเทีย่ วชาวไทยและต่างประเทศหลังไหลเข้
่
ามาในพืน้ ที่
เพือ่ ติดต่อราชการ เทีย่ วชมความงดงามหรือใช้เป็ นเส้นทางผ่านในแต่ละวันจ�ำนวนมาก
สภาพดังกล่าวน� ำมาซึ่งปญั หานานา ประการ คือ ความไม่เป็ นระเบียบเรียบร้อย
ปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม ปญั หาคนเร่รอ่ นจรจัด คนไร้ทอ่ี ยูจ่ ำ� นวนมากใช้สนามหลวงเป็ น
ทีห่ ลับนอน ทังชั
้ วคราวและถาวร
่
เนือ่ งจากมีสภาพเป็นพืน้ ทีเ่ ปิด เอือ้ ต่อการใช้เป็นแหล่งพักพิง
ั
เกิดปญหาความสกปรกจากปริมาณขยะทีเ่ พิม่ มากขึน้ ปญั หาการฝา่ ฝื นกฎหมายของ
ผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าในทีส่ าธารณะ ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบหาบเร่ ปูพน้ื ขาย หรือเดินเร่ขายสินค้า
ั
รวมทัง้ มีการจ�ำหน่ายอาหารให้นกพิราบอย่างไร้ขอ้ จ�ำกัด ซึง่ ปญหาทั
ง้ หมดล้วนแต่บดบัง
และลดทอนความงามของพื้นที่บริเวณนี้ให้แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง
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นอกจากนัน้ ประชาชนผูเ้ ดือดร้อนยังไปร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนบ่อยครัง้ ถึงป ญั หา
อาชญากรรม ทังการฉกชิ
้
งวิง่ ราว ปล้นทรัพย์ การแพร่กระจายของเชือ้ โรคทีม่ ากับนกพิราบ
และการขายอาหารนกพิราบในราคาสูงทีผ่ ซู้ อ้ื ไม่เต็มใจ รวมทัง้ การขายบริการทางเพศ
ที่ม ีอ ยู่อ ย่ า งเปิ ด เผยในเวลากลางคืน ...” (ตัว เอีย งเน้ น โดยผู้ศึก ษา) (Bangkok
Metropolitan Administration, 2010a: 1-2)
ไม่เพียงเท่านี้ยงั มีทศั นะจากผูเ้ กีย่ วข้องและมีอ�ำนาจตัดสินใจในการปรับปรุง
พืน้ ทีส่ นามหลวง ได้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของพืน้ ทีส่ นามหลวงและเหตุผลทีค่ วรต้อง
ด�ำเนินการพัฒนาพืน้ ทีส่ นามหลวงโดยเร็ว อาทิ “สนามหลวงเป็ นสถานทีส่ �ำคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ของไทย แต่ทผ่ี า่ นมาประสบปญั หาหลายด้านด้วยกัน จึงจ�ำเป็นต้องแก้ไข
อย่างจริงจังและเร่งด่วน ทังเรื
้ อ่ งความสะอาดและจัดระเบียบการใช้สนามหลวงเป็นทีห่ ลับนอน
ั ค้ า้ หาบเร่ แผงลอย ปญหาอาชญากรรม
ั
ของคนจรจัดเร่รอ่ น ปญหาผู
ฉกชิงวิง่ ราว การค้าประเวณี
ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสนามหลวง...” (Thaipost, 2009: 1-2)13
ตัวอย่างเหตุผล/ข้ออ้างในการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สนามหลวงตามเอกสารและ
ค�ำสัมภาษณ์ทไ่ี ด้หยิบยกมานัน้ ผูศ้ กึ ษาต้องการชีใ้ ห้เห็นว่า ถ้อยแถลงเหล่านีไ้ ด้ชว่ ยตอกย�ำ้
ให้เ ห็น ความส�ำ คัญ ของพื้น ที่ส นามหลวง ไม่ ว่ า จะเป็ น พื้น ที่ท างประวัติศ าสตร์
ความเป็ นโบราณสถาน และเป็ นพืน้ ทีท่ ศ่ี กั ดิ ์สิทธิ ์ ทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
ในการพัฒนาหรือปรับปรุง และทีผ่ ่านมาการใช้พ้นื ทีท่ ม่ี คี วามส�ำคัญนี้กลับถูกใช้ไป
อย่างไร้ทศิ ทาง ไร้ระเบียบ และได้สร้างความสกปรก ทรุดโทรม ให้กบั พืน้ ทีอ่ ย่างมาก
ดังนัน้ ทิศทางของการแก้ไขปญั หาพื้นที่ดงั กล่าวจึงน� ำเรื่อง ความงามทีม่ าพร้อมกับ
ความเหมาะสม มาใช้เป็นเหตุผล/ข้ออ้างในการปรับปรุงพัฒนาพืน้ ที่ ซึง่ ภายใต้การก�ำหนด
นิยามความงามในลักษณะนี้ มีผลท�ำให้เกิดการจัดการพืน้ ทีอ่ ย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน้
อย่างแรกคือ เกิดการเปลีย่ นแปลง ปรับโฉมพืน้ ทีท่ างกายภาพทีต่ อ้ งค�ำนึงความสวยงาม
และค�ำนึงถึงความเหมาะสมของสิง่ ต่าง ๆ บนพืน้ ที่ เนื่ องจากสนามหลวง พิ จารณา
ในแง่ที่ตงั ้ แล้ว เป็ นส่วนหนึ่ งของพืน้ ที่เกาะรัตนโกสินทร์ชนใน
ั ้ ฉะนัน้ การด�ำเนิ นการ
ปรับปรุง เปลี่ ยนแปลงพื้นที่ สนามหลวง จึงต้ องค�ำนึ งถึงความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทพัฒนาพืน้ ที่เกาะรัตนโกสิ นทร์ ที่มีคณะกรรมการอนุรกั ษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสิ นทร์และเมืองเก่าเป็ นผูก้ ำ� กับดูแลและให้ความเห็นทิ ศทางการพัฒนา
พืน้ ที่เกาะรัตนโกสิ นทร์ทงั ้ หมด

ค�ำสัมภาษณ์ของ ดร.ธีรชน มะโนมัยพิบลู ย์ รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และประธาน
ั
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สภาพแวดล้อมและปญหาสั
งคมในพืน้ ทีส่ นามหลวงและปริมณฑล
13
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ยุภาพร ต๊ะรังษี

ด้วยเหตุน้ี จึงมีความพยายามจากหลายฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง ในการสนับสนุนให้ม ี
การปิ ดปรับปรุงพื้นที่สนามหลวงเป็ นการชัวคราว
่
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการพื้นที่
อย่างเป็ นรูปธรรม และฟื้ นความสวยงามให้กบั สนามหลวง แม้ในขณะนัน้ จะมีเสียง
ต่อต้านคัดค้านจากผูท้ ใ่ี ช้ประโยชน์จากพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เห็นด้วยกับการปิดปรับปรุงพืน้ ทีจ่ ำ� นวมาก
เพราะการปิ ดสนามหลวงเป็ นระยะเวลานานส่งผลต่อรายได้ ชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
ผูค้ นเหล่านี้ในหลายลักษณะ แต่ในท้ายทีส่ ุดสนามหลวงถูกปิ ดเพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์
เป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 ซึง่ เป็นห้วงเวลาทีก่ ารเมืองในประเทศ
ต้องการพืน้ ทีส่ าธารณะในการแสดงออกทางการเมือง ท�ำให้การชุมนุมทางการเมืองเลือกใช้
พืน้ ทีส่ าธารณะอืน่ เช่น ถนนราชด�ำเนิน หรือย่านราชประสงค์ ทีไ่ ด้สร้างความเสียหาย
ในแง่การจราจรและเศรษฐกิจให้กบั พืน้ ทีใ่ นอีกรูปแบบหนึ่งแทน
นอกจากนี้ เหตุผลทีก่ รุงเทพมหานครใช้ในการปิ ดปรับปรุงพืน้ ทีส่ นามหลวง
ั
คือ ความกังวลทีม่ ตี อ่ กลุม่ คนทีเข้
่ ามาใช้พน้ื ทีสนามหลวง
่
อันเป็นต้นเหตุของปญหาสั
งคม
บริเวณพืน้ ทีส่ นามหลวงทีม่ มี าโดยตลอด ไม่วา่ กลุม่ คนทีถ่ กู นิยามว่าเป็นคนเร่รอ่ น คนจรจัด
ไร้ทอ่ี ยู่ พ่อค้าแม่คา้ ทัง้ หาบเร่และแผงลอย ผูข้ ายบริการทางเพศ คนขายอาหารนก
(รวมถึงนกพิราบด้วยทีเ่ ข้ามาใช้พน้ื ทีส่ นามหลวง) ซึง่ สิง่ เหล่านี้ได้สร้าง ทัง้ ความสกปรก
และความไร้ระเบียบให้กบั พืน้ ที่ และรายงานการศึกษาทีพ่ บว่ากลุม่ คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึง่
ของปญั หาอาชญากรรมในพื้นที่ ปญั หายาเสพติด ปญั หาการแพร่กระจายของโรค
ั
ตลอดจนเป็นส่วนหนึง่ ของปญหาที
ส่ ร้างผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนทัวไปและนั
่
กท่องเทีย่ ว ซึง่ ปญั หาสังคมนี้ ในทางหนึ่งได้สร้างผลกระทบ
ในเชิงภาพลักษณ์ให้กบั พืน้ ทีท่ ถ่ี กู ถือว่ามีความส�ำคัญต่อประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ที่ ดังนัน้
การแก้ปญั หาสังคมในพืน้ ที่ จึงสอดรับกับแนวคิดเรื่องความงามและความเหมาะสม
ทีผ่ ศู้ กึ ษาได้กล่าวมาข้างต้น
ไม่เ พีย งเท่ า นี้ ใ นห้ว งเวลานี้ ปรากฏการณ์ เ กี่ย วกับ ผู้ค นสนามหลวงเอง
ได้ถกู น�ำเสนอในด้านทีเ่ ป็ นปญั หาสังคมผ่านสือ่ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น หากซือ้ บริการ
ทางเพศกับผูข้ ายบริการทางเพศบริเวณสนามหลวง มีการส�ำรวจของสาธารณสุข 9
พบเชือ้ เอชไอวี (HIV) ถึงร้อยละ 20 ของหญิงขายบริการทางเพศ จึงท�ำให้มคี วามเสีย่ ง
ต่อการติดโรค จึงอยากแจ้งเตือนนักท่องเทีย่ ว (Daily News 2005:24)  ข่าวการไล่แทง
เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจบาดเจ็บสาหัส โดยเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการจัดระเบียบแผงค้าและ
คนเร่รอ่ นในบริเวณท้องสนามหลวง (The municipal official was attacked  and had
ั
seriously injured, 2005: 7)  ปญหาคนเร่
รอ่ น คนไร้บา้ นทีย่ ดึ พืน้ ทีส่ นามหลวงเป็นทีพ่ กั อาศัย
ั
เป็นการถาวร รวมไปถึงปญหาผู
ค้ า้ อาหารนก มาเฟียสนามหลวง และการขูก่ รรโชกทรัพย์
ั หาต่ า ง ๆ ที่ไ ด้ห ยิบ ยกมานั น้
นั ก ท่ อ งเที่ย วในรูป แบบต่ า ง ๆ เป็ น ต้น ซึ่ง ป ญ
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แสดงให้เห็นว่า เพราะมีปญั หาในลักษณะนี้เกิดขึน้ ความจ�ำเป็ นในการแก้ไขปญั หา
ดังกล่าวยิง่ มีความจ�ำเป็ น เร่งด่วน และชอบธรรมมากขึน้ เพราะหากปล่อยไว้นานจะยิง่
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และส่งผลต่อการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ และกรุงเทพมหานคร
ั
ั
ในฐานะเจ้าของพืน้ ทีจ่ งึ ต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขปญหาดั
งกล่าวอย่างจริงจัง ซึง่ ปญหาสั
งคม
ั
เป็นเหตุผลทีฟ่ งขึน้ และปฏิเสธสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้ ทีจ่ ะท�ำให้การปิดปรับปรุงพืน้ ทีส่ นามหลวง
ั
เกิดขึน้ อย่างชอบธรรม เนื่องจากปญหาดั
งกล่าวได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนโดยทัวไป
่
โดยตรง ซึง่ หากปล่อยให้มกี ารใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงอย่างไร้ทศิ ทาง ไม่เพียงท�ำให้พน้ื ที่
สนามหลวงกลายเป็ นแหล่งเสื่อมโทรม เต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยในพื้นที่แล้ว
ประชาชนกลุม่ ต่างๆ  อาจจะไม่สามารถเข้าไปใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงได้เช่นกัน  
ปัญหาที่เกิ ดขึน้ เกี่ยวกับการใช้พืน้ ที่สนามหลวงในปัจจุบนั
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้พืน้ ที่สนามหลวง
ภายหลังทีโ่ ครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ฯเสร็จสิ้นลง สนามหลวงได้เปิ ดพื้นที่
พร้อมทัง้ ข้อก�ำหนดกฎระเบียบในการใช้พ้นื ที่อย่างเข้มงวด เพื่อความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย ความสวยงามและป้องกันปญั หาทีจ่ ะเกิดตามมาในอนาคต ภายใต้กฎหมาย
ควบคุมพื้นที่ 2 ฉบับคือ พระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และ พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบร้อยของบ้านเมืองในทีส่ าธารณะ พ.ศ. 2535 ในแง่ความส�ำคัญของ
พืน้ ทีส่ นามหลวง ตามทีก่ รมศิลปากร ได้ประกาศขึน้ ทะเบียนสนามหลวงเป็น “โบราณสถาน”
(The Government Gazette, 1977) ท�ำให้การดูแลพืน้ ทีส่ นามหลวงจึงเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตโิ บราณสถาน ฯ พ.ศ.2504  และด้วยสถานะพิเศษนี้จงึ ไม่ได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้พน้ื ทีไ่ ด้อย่างเสรี และหากมีผฝู้ า่ ฝื นก็สามารถใช้
บทลงโทษทีเ่ ด็ดขาด ซึง่ มีโทษจ�ำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1.000,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ซึง่ ถือเป็ นบทลงโทษทีร่ ุนแรงกว่าการท�ำผิดกฎหมายทัวไป
่ ท�ำให้พน้ื ทีส่ นามหลวงนัน้
กลายเป็นพืน้ ทีสาธารณะที
่
มี่ ความพิเศษ ทีม่ คี วามทับซ้อนในแง่ความเป็นเจ้าของระหว่าง
รัฐและประชาชน และระหว่างความเป็นสาธารณะและไม่เป็นสาธารณะ ดังจะเห็นได้จาก
บทบัญญัตแิ ละกฎระเบียบเกีย่ วกับการใช้พน้ื ทีท่ ม่ี คี วามเข้มงวดในส่วนของการเป็นพืน้ ที่
โบราณสถาน ทีม่ บี ทลงโทษทีร่ ุนแรงและเด็ดขาดจนไม่สามารถใช้พน้ื ทีน่ ้ีได้อย่างเสรี
แต่ขณะเดียวกันพืน้ ทีแ่ ห่งนีก้ ม็ ผี คู้ นเข้ามาใช้สอยในกิจกรรมทีห่ ลากหลาย การน�ำกฎหมาย
พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดฯ ก็เท่ากับเป็นการกีดกันผูค้ นบางกลุม่ (คนเร่รอ่ น คนไร้บา้ น
พ่อค้าแม่คา้ ) ให้ออกไปจากการร่วมใช้พน้ื ที่ ประกอบกับการปิ ดปรับปรุงสนามหลวง
ในครังนี
้ ้ได้รบั การสนับสนุนผลักดันจากคณะกรรมการอนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
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และเมืองเก่า จึงไม่น่าแปลกทีก่ ารปิ ดปรับปรุงสนามหลวงครัง้ นี้จะมีผลให้การใช้พน้ื ที่
ในแบบเดิมไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ และการก�ำหนดรูปแบบกิจกรรม/ผูค้ นจึงต้องสอดคล้องกับ
กรอบคิดทีด่ �ำรงอยู่ในแผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์อย่างเลีย่ งไม่ได้ และไม่ผดิ
หากจะกล่าวว่า พืน้ ทีแ่ ห่งนี้จงึ กลายเป็ นทีร่ องรับอ�ำนาจ/สัญลักษณ์ของผูม้ อี �ำนาจของ
สังคมทีพ่ ยายามก�ำหนดนิยามและสร้างการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพบนพืน้ ที่ (Dovey,
2001: 273) เพือ่ ต้องการสร้างความหมายใหม่ให้กบั พืน้ ทีส่ นามหลวงอีกครัง้ ทีไ่ ม่มมี ติ ิ
ของวิถีชีว ิต ของคนจนเมือ ง และไม่ ม ีม ิติข องการเคลื่อ นไหวทางการเมือ งของ
ภาคประชาชน  
ผลจากการบังคับใช้กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการใช้พน้ื ทีส่ นามหลวง
ท�ำให้สนามหลวงวันนี้มบี ทบาทและหน้าทีท่ เ่ี ปลีย่ นไป ทัง้ เรื่องปญั หาเรื่องการจ�ำกัด
การเข้าถึงและใช้สอยพืน้ ที่ กล่าวคือ สนามหลวงได้กำ� หนดเวลาเปิดปิดทีช่ ดั เจนระหว่างเวลา
05.00 – 22.00 น  รวมถึงมีการติดตัง้ หอกระจายเสียง การจัดจ้างเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจจ�ำนวน
100 คน แบ่งเป็ น 3 ช่วงเวลา และจ้างเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยอีก 92 คนเพือ่ ดูแล
สนามหลวงอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชัวโมง
่ (Bangkok order to the 42 municipal officers
patrol surrounding Sanam Luang, August 8, 2011: 29) ซึง่ การก�ำหนดเช่นนี้นนั ้
เพือ่ ป้องกันไม่ให้กลุม่ บุคคลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์หรือกลุม่ คนทีไม่
่ มคี ณ
ุ สมบัติ (the unqualified
people) เช่น คนเร่รอ่ น คนไร้บา้ น พ่อค้าแม่คา้ หาบเร่แผงลอย โสเภณี เข้าไปใช้พน้ื ที่
สนามหลวงในทางที่ไม่เ หมาะสม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวทางของการพัฒ นาพื้น ที่
เกาะรัตนโกสินทร์ (การพัฒนาทีต่ อบสนองอุดมการณ์หลักของสังคม มูลค่าเศรษฐกิจ
ของพืน้ ที่ และความงาม) หากพิจารณาในแง่ของพืน้ ทีส่ าธารณะในสังคมประชาธิปไตยแล้ว  
การก�ำหนดเวลาการเข้าออกพืน้ ทีเ่ ช่นนี้นัน้ เท่ากับเป็ นการลดทอนสิทธิในการเข้าถึง
บริการของรัฐ ซึง่ หมายรวมถึงพืน้ ทีส่ าธารณะแห่งนี้ดว้ ย
ฉะนัน้ กลุม่ คนทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ หล่านี้ จึงไม่สามารถเข้าใช้พน้ื ทีใ่ นแบบของตนได้
เนื่องจากกิจกรรมทีพ่ วกเขา/เธอเหล่านัน้ ปฏิบตั ิ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดใด ๆ ทีส่ นับสนุน
สถานะพิเศษของสนามหลวง จึงท�ำให้รปู แบบการใช้งานของสนามหลวงในวันนีจ้ งึ ดูแห้งแล้ง
ไร้ชวี ติ ชีวา ไม่มพี ลวัตรของสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเมือง ไม่วา่ จะเป็นผูค้ น หรือกิจกรรมที่
หลากหลาย มีแค่สนามหญ้า และรัวเหล็
้ กล้อมรอบ ท�ำให้สนามหลวงวันนี้ดวู งั เวง มากกว่า
สวยงาม และอีกประการคือ ปญั หาเรื่องกิจกรรมบนพืน้ ที่ ได้มกี ารก�ำหนดกิจกรรม
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ทีอ่ นุญาตให้ใช้พน้ื ทีแ่ บ่งได้ 2 ประเภทคือ14
“1. กิจกรรมส�ำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการออกก�ำลังกาย และ 2. กิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ทวไป
ั ่ โดยต้องเป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของชาติ
ไม่มผี ลประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจแอบแฝง ไม่มวี ตั ถุประสงค์ทางการเมือง” น่าสนใจ
ว่าการก�ำหนดคุณลักษณะของกิจกรรมเช่นนี้ แม้แต่กจิ กรรมพักผ่อนหย่อนใจทีพ่ อจะ
เป็ นกิจกรรมทีป่ ระชาชนสามารถเข้าไปใช้พน้ื ทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ แต่กลับมีขอ้ ห้ามและวิธี
การปฏิบตั มิ ากมาย (การนิยามกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ การออกก�ำลังกาย) (Bangkok
order to the 42 municipal officers patrol surrounding Sanam Luang, August 8,
2011: 29) และไม่ตอ้ งกล่าวถึงกิจกรรมทางการเมืองทีเ่ คยเป็ นสัญลักษณ์ของการต่อสู้
ของประชาชนก็ถกู ห้ามอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุผลของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
สะอาด ความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าวบนพืน้ ที  ่ เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
ในแต่ละครัง้ จะกินระยะเวลาแล้ว ยังกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของพืน้ ทีอ่ ย่างเลีย่ ง
ไม่ไ ด้ หากแต่ กิจ กรรมทางการเมือ ง ถือ เป็ น กิจ กรรมที่ส�ำ คัญ และเป็ น กิจ กรรม
สาธารณประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ในสังคมประชาธิปไตย15 ในหลายประเทศ และสิทธิในการ
ชุมนุ มทางการเมืองบนพืน้ ทีส่ าธารณะ ก็ถอื เป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในสังคมประชาธิปไตย
ทีม่ อิ าจละเมิดได้เช่นกัน
ดังนัน้ การตัง้ ค�ำถามกับข้อห้ามในการจัดกิจกรรมดังกล่าวบนพืน้ ทีส่ าธารณะ
อย่างสนามหลวง จึงเป็ นสิง่ ทีช่ อบธรรมทีค่ วรมีไปถึงผูม้ อี �ำนาจตัดสินใจ เพราะเป็ น
การไม่ ส มเหตุ ส มผลในการห้ า มกิ จ กรรมอัน เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย และข้อห้ามดังกล่าวไม่ผ่านแม้แต่กระบวนการให้ประชาชน
มีสว่ นในการช่วยคิดหรือตัดสินใจในการออกกฎระเบียบข้อบังคับ จึงอาจจะพิจารณาได้วา่
สนามหลวงไม่ใช่ “พืน้ ทีส่ าธารณะ” ส�ำหรับประชาชนทุกคน ตามทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจ
มักจะกล่าวอ้างกัน หากแต่สนามหลวงกลายเป็น”พืน้ ทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ”์ ทีก่ ลายเป็นทีร่ องรับสัญลักษณ์
และกิจกรรมทีส่ นับสนุ นโครงสร้างอ�ำนาจหลักให้กบั สังคมไทย ผูศ้ กึ ษากล่าวอย่างสรุป
อีกครังว่
้ า กิจกรรมลักษณะใดบ้างทีส่ ามารถใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงได้ อย่างแรก คือ ต้องเป็น

“Sanam Luang”. The Manual of the record of event about landscape improvement
of Royal Park B.E.2011 (Public Version): 22
15
การเชือ่ มโยงพืน้ ทีส่ าธารณะกับระดับความเป็ นประชาธิปไตยของไทย ศึกษาเพิม่ เติมใน
Prakitnonthakan (2011)
14
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กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับอุดมการณ์ของสังคม (เป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับชาติ ศาสน์ กษัตริย)์
อาทิเช่น พระราชพิธี รัฐพิธี อย่างทีส่ อง คือ เป็นกิจกรรมทีไ่ ม่ทำ� ลายบรรยากาศการท่องเทีย่ ว
เนื่องจากรายได้จากการท่องเทีย่ วถือเป็ นรายได้ทส่ี �ำคัญของพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์
การทีม่ กี จิ กรรมทีส่ ร้างความไม่ปลอดภัย สร้างความร�ำคาญ สร้างภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ดยี อ่ ม
ส่งผลต่อการท่องเทีย่ ว และอย่างสุดท้าย คือ ต้องเป็นกิจกรรมทีไ่ ม่ทำ� ลายความสวยงาม/
สง่างามของพืน้ ทีแ่ ละบริเวณต่อเนือ่ ง  ในแง่นอ้ี าจพิจารณาไปได้อกี ว่าสังคมไทยให้ความส�ำคัญ
กับอาคารสถานทีห่ รือวัตถุทถ่ี กู จัดว่ามีคณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติ มากกว่าวิถชี วี ติ ของผูค้ น
ทีต่ อ้ งดิน้ รนในเมืองหลวง กระทังปิ
่ ดกัน้ การแสดงออกซึง่ ความเห็นทีแ่ ตกต่างบนพืน้ ที่
แห่งนี้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีข่ ดั กับหลักการพืน้ ฐานของสังคมประชาธิปไตย
บทสรุป

จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ เพื่อต้องการชี้ชวนให้เกิดการตัง้ ค�ำถามกับตรรกะ
การท�ำงานทีอ่ ยู่เบื้องหลังการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของรัฐ รวมถึง
การจัดการและจัดสรรการใช้พ้นื ที่ส าธารณะอย่างสนามหลวงที่เกิด ขึ้นในป จั จุบ นั
ว่ารัฐหรือผูม้ อี �ำนาจตัดสินใจมีเกณฑ์อะไรในการกีดกันผูค้ นให้ออกไปจากการใช้พน้ื ที่
สาธารณะร่วมกัน และเกณฑ์ดงั กล่าวได้สร้างการรับรู/้ ความเข้าใจของผูค้ นทีม่ ตี ่อพืน้ ที่
สาธารณะอย่างสนามหลวงอย่างไร ซึง่ ผูศ้ กึ ษาเห็นว่า การกล่าวถึงพืน้ ทีส่ นามหลวง อย่างโดดๆ
ไม่สามารถท�ำได้ เพราะพื้นที่สนามหลวงเป็ นส่วนหนึ่งของพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี รอบและแนวทางในการพัฒนาพืน้ ทีท่ ช่ี ดั เจน ฉะนัน้ รูปแบบการพัฒนา
ปรับปรุงพืน้ ทีส่ นามหลวงจึงอยูภ่ ายใต้กรอบคิดของแผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์
ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงลักษณะความคิด 3 ประการ คือ การอนุรกั ษ์พฒั นาทีต่ อบสนองอุดมการณ์หลัก
ของสังคม การพัฒนาทีต่ อบสนองมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืน้ ที่ และการค�ำนึงถึงเรือ่ ง
ความสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ “มิตคิ วามงาม” ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตายตัว (ความเป็นระเบียบ
ความเหมาะสม) ได้ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ และสถานะ“สาธารณะ” ของสนามหลวง
อย่างเลีย่ งไม่ได้ ในแง่น้หี ากพิจารณาไปที่ กฎระเบียบและข้อบังคับการใช้พน้ื ทีส่ นามหลวง
เห็นได้ว่า ทิศทางและข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์การใช้พน้ื ทีส่ นามหลวง เป็ นไปในลักษณะ
ทีส่ อดคล้องกับแนวคิดหลักของแผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น
รูปแบบกิจกรรมทีถ่ ูกอนุ ญาตให้เข้าใช้พน้ื ทีส่ นามหลวง หรือกลุ่มบุคคลทีถ่ ูกกีดกันไป
จากการร่วมใช้พน้ื ที่ และแม้ผศู้ กึ ษาจะตระหนักดีวา่ การปิ ดปรับปรุงพืน้ ทีส่ นามหลวง
เพือ่ ต้องการจัดระเบียบการใช้พน้ื ทีใ่ ห้เหมาะสม เพือ่ ลดปญั หาสังคมต่างๆทีเ่ คยเกิดขึน้
บนพืน้ ทีน่ ้จี ะเป็นสิง่ ทีพ่ งึ จะกระท�ำ และเป็นเหตุผลทีป่ ฏิเสธไม่ได้ หากแต่การงดเว้นหรือ
การไม่อนุญาตให้ใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงในการจัดกิจกรรมมวลชน และกิจกรรมทางการเมือง
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ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ดูจะไม่สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ความเป็ นสาธารณะของพื้นที่น้ี และ
ไม่สอดคล้องกับประวัตศิ าตร์ของการใช้พน้ื ทีส่ นามหลวงในมิตทิ างสังคม      
สิง่ ทีง่ านศึกษานี้พยายามชี้ให้เห็น คือ ภายใต้เหตุผลของการจัดการพืน้ ที่
ให้สวยงามและเป็ นระเบียบนัน้ มีมติ ทิ างการเมืองทีส่ ลับซับซ้อนซ้อน แฝงฝงั ด้วยวิธคี ดิ
และการจัดระเบียบพืน้ ทีใ่ นลักษณะต่างๆ ทีท่ ำ� งานผ่านกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ
ในการก� ำ หนดการเข้า ใช้พ้ืน ที่ส าธารณะอย่า งสนามหลวง ซึ่ง ผลของปฏิบ ัติก าร
อันสลับซับซ้อนนัน้ ได้ทำ� หน้าทีก่ ดี กัน สร้างการรับรู/้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพืน้ ทีส่ าธารณะแห่งนี้
ให้หลุดลอยออกไปจากบริบทของการเป็ นพื้นที่สาธารณะในระบอบประชาธิปไตย
โดยทีผ่ คู้ นส่วนใหญ่ในสังคมไม่ตงค�
ั ้ ำถามและต่างยินยอมและรับได้กบั รูปแบบการใช้สนามหลวง
ในลักษณะเช่นนี้  ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสิทธิการแสดงออกบนพืน้ ทีส่ าธารณะของประชาชน
ในสังคมประชาธิปไตย
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