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กล่าวปาฐกถานํา
โดย ศาสตราจารย์กิตติ คณ
ุ ดร. วิ ษณุ เครืองาม
ปี น9ีเป็ นปี ทเี ราเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาเพือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 9 ซึงได้ครองราชย์ยาวนานทีส ุด ในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
และในสากลประเทศ ณ กาลปจั จุบนั ทัง9 ปี น9ียงั เป็ นปี ทกี รุงรัตนโกสินทร์เพิง จะผ่านพ้น 229 ปี ล่วงเข้าสู่ 230
ปีอกี ไม่กเี ดือนข้างหน้า อันเป็ นกาลสมัยทีย าวนาน
คําว่า “กรุง” เป็ นภาษามอญ แปลว่าแหล่งนํ9 ากว้างใหญ่รวมทัง9 เมืองหรือชุมชนบริเวณนัน9
ขณะทีคาํ ว่า “บาง” เป็ นภาษาเขมรแปลว่า คลอง ส่วน “คลอง” แปลว่าทาง เส้นทาง ครรลอง เราใช้คาํ ว่ากรุง
กับมหานครกว้างใหญ่ เมืองทัง9 หลายพยายามจะตัง9 อยูร่ มิ นํ9าทัง9 นัน9 ข้อนี9กษัตริยท์ ุกพระองค์กเ็ ลือกดินแดนที
อุดมสมบูรณ์รมิ แหล่งนํ9าเป็ นชัยภูม ิ เมือครัง9 รัชกาลที 1 ย้ายจากกรุงธนบุรมี าเสด็จขึน9 ทีท ่านํ9าวัดโพธารามก็
ั
ได้มดี าํ ริวา่ บางกอกฝงตรงข้
ามกรุงธนบุรนี 9ีเหมาะสมจะสร้างราชธานีใหม่ เพราะสะดวกต่อการสัญจรและขยับ
ขยายหลายอย่าง
กรุงรัตนโกสินทร์ 230 ปี ทแี ล้วไม่ได้เป็ นอย่างทีเ ราเห็นทุกวันนี9 หากเป็ นป่าดงทุ่งนา สวนผัก
ั
ผลไม้และเป็ นส่วนหนึงของบางกอก ซึงรวมทัง9 ฝงธนและพระนคร
บริเวณโรงพยาบาลศิรริ าชในวันนี9เคยเป็ น
ดินแดนทีป ลูกลิน9 จี ติดกันเป็ นสวนมังคุด ขณะทีก รุงศรีอยุธยาเป็ นเกาะทีค บั แคบ พม่ายกทัพมาล้อมเกาะ
คราใดคนในอยุธยาก็อดตายเพราะเท่ากับพม่ายึดนารอบนอก คนอยุธยาจึงต้องหาพืชผักผลไม้จากภายนอก
ซึงก็มแี ค่สองแห่งคือ บางช้างหรืออัมพวาและทีบ างกอก ดังมีคาํ พูดว่า บางช้างสวนนอก บางกอกสวนใน ส่ง
เสบียงเลีย9 งอยุธยา
ั
การย้ายราชธานีมาอยู่ฝงพระนครนั
บเป็ นความกล้าหาญของบรรพบุรษุ ไทย สมัยก่อนบริเวณวัง
สราญรมณ์ปจั จุบนั กรมรักษาดินแดนยังเป็ นป่าช้าเป็ นทีอ ยู่ชาวมอญ ชาวจีน สุดเขตคลองคูเมืองหลัง
กระทรวงกลาโหมวันนี9ทสี มเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรใี ห้ขุดไว้กเ็ ป็ นอันหมดเขตพระนครเพียงเท่านัน9 หากมอง
จากเครืองบินจะเห็นว่ากรุงรัตนโกสินทร์เป็ นเหมือนเกาะ ด้านหนึงเป็ นแม่น9ําเจ้าพระยา อีกด้านเป็ นคลอง
และยังมีคลองเล็กคลองน้อยอีกทีข ดุ ใหม่เชือมกันอีกเป็ นตาข่าย โดยเฉพาะคลองรอบกรุงทีร ชั กาลที 1 ให้ขุด
เพิม เป็ นแนวชัน9 นอกแถวสะพานผ่านฟ้า คลองนี9ผา่ นทางไหนก็เปลีย นชือไปตามนัน9 เช่นคลองบางลําพู
คลองโอ่งอ่าง คลองสะพานหัน อันทีจ ริงน่ าจะเป็ นแนวพระราชดําริของรัชกาลที1 ทีต อ้ งการสร้างให้เหมือน
เกาะอยุธยา เป็ นการฟื9 นความรูส้ กึ ของประชาชนทีห นีพม่าให้กลับเหมือนเดิม มีการสร้างกําแพง ป้อม ค่ายคู
รอบๆ พอเลยจากกําแพงเมืองไป พืน9 ทีน างเลิง9 ในปจั จุบนั นี9เป็ นปา่ ทัง9 นัน9 เป็ นทีล ุ่มนํ9าขัง จึงเรียกกันแต่
โบราณว่าทะเลตม บริเวณสนามม้านางเลิง9 สมัยก่อนเป็ นทุ่งนาทัง9 หมดต่อเนืองมาจนถึงรัชกาลที 4 ซึงสมัย
นัน9 เป็นบริเวณประกอบพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ เหล่านี9เป็ นสภาพทีอ ยู่ในกําแพงพระนคร 230 ปี ทผี า่ น
มา

ความเจริญเป็นสิง ทีต ามมา เพราะคนเชือมั นในพระนครแห่งนี9 เมือตัง9 รับพม่าเราก็ยกทัพ
ออกไปรอทีน อกกําแพงเมือง เช่นไปไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรี ทําให้พม่าประเมินกําลังของกองทัพไทยไม่ได้
สงครามจิตวิทยาทีร ชั กาลที 1 ทํา คือ อะไรทีอ ยุธยามีกใ็ ห้มใี นกรุงรัตนโกสินทร์ ทัง9 ยังตัง9 ชือเหมือนกัน เช่น
คลองมหานาค วัดตองปุ เรียกว่ากางแผนทีจากอยุธยามาจําลองสร้างใหม่ทนี ี เป็ นการเรียกขวัญกําลังใจ กวี
จึงบรรยายว่า”อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤๅ”
ต่อมาในสมัยรัชกาลที 2 ข้าศึกไม่มแี ล้ว พระองค์ได้ดาํ เนินนโยบายต่อจากรัชกาลที 1 และเริม
สร้างความบันเทิงเริงใจให้ราษฎร จึงฟื9 นละคร ฟื9 นศิลปวัฒนธรรม สิง นี9เป็ นวิธขี องรัชกาลที 2 ทําให้คน
หลั งไหลมาอยูใ่ นพระนครมากขึน9 และขยายออกไปอยู่ชานพระนครมากขึน9 ซึงปจั จุบนั เป็ นแถวนางเลิง9 พระที
นั งอนันตสมาคม หัวลําโพง เรียกว่าอาศัยใต้รม่ พระบรมโพธิสมภาร เมืองเริม ขยายออกไป ต่อมารัชกาลที 3
ั
ได้สร้างวัดเพือใช้ศลี ธรรมนําทาง ส่วนใหญ่วดั ในฝงธนและพระนครเกิ
ดในสมัยรัชกาลที 3 เช่น วัดเทพธิดา
วัดราชนัดดาราม วัดอนงคาราม ฯลฯ
บรรพบุรษุ เราสร้างเอกราช สร้างศิลปวัฒนธรรม และ สร้างวัดจนกรุงใหม่มคี วามสวยงาม
มาถึงรัชกาลที 4 ไม่โปรดการรบ เรืองวรรณกรรมเรืองวัดวา สร้างไว้มากพอแล้ว แต่ภยันตรายเวลานัน9 คือ
ภัยต่างชาติ จึงต้องรังสรรค์ความรูต้ ่างๆขึน9 มา ต้องทําให้คนรูว้ า่ กรุงรัตนโกสินทร์มอี ารยธรรม เช่น ใช้
ภาษาอังกฤษเป็ น โปรดฯให้แหม่มมาสอนในวัง ทํานายสุรยิ ปุ ราคา สร้างความเจริญทางวัตถุอย่างตัดถนน
เจริญกรุง นอกกําแพงพระนครก็ตดั ถนนซึงฝรั งไปอยู่กนั มาก เอาดินมาถมข้างคลองทําเป็ นทางเดินให้ฝรั ง
เดินเล่น ต่อมานํ9าท่วมจึงให้ตดิ ตัง9 กังหันทีห วั ถนน เรียกว่าถนนสีลม เกิดการค้าขาย ตึกรามบ้านช่องมากมาย
หลังจากทีเ ราทําสัญญาเบาร์รงิ กับอังกฤษ ฝรั งเข้ามาอยู่อาศัยและทําการค้ามากขึน9 ต่อเนืองมาจนถึงรัชกาล
ที 5 ได้โปรดให้ตดั ถนนเพิม อีกหลายสายและสะพานเป็ นจํานวนมาก บรรดาสะพานทีข น9ึ ต้นด้วย “เฉลิม”
เกิดในสมัยรัชกาลที 5 ทัง9 นัน9 ทรงแนะนํ าให้เจ้านายขุนนางทําบุญด้วยการสร้างสะพาน ตัดถนน สีพ ระยาก็
มาจากการทีข นุ นางชัน9 พระยาสีค นเข้าหุน้ กันสร้างถนนถวายรัชกาลที 5
ส่วนถนนราชดําริมที มี าจากการทีร ชั กาลที 5 ขีดเส้นจับจองให้ตรึงหมุดปกั หลักพืน9 ทีไ ว้รอสร้าง
ถนน ห้ามราษฎรบุกรุก เมือ ตัดกับสีแ ยกเป็ นถนนอีกสายก็มพี ระราชประสงค์จะทําให้เป็ นสแควร์ใหญ่จงึ
เรียกว่าราชประสงค์ ทําให้คนหลั งไหลเข้ามาอยู่มาก แต่ยงั ควบคุมได้ จนถึงสมัยรัชกาลที 6 – 7
หลังจากสร้างกรุง 50 ปี บาทหลวง ชือ สังฆราชปาลกัวซ์ มาจากฝรั งเศสเห็นกรุงรัตนโกสินทร์
ั
ั  9มแี ม่น9ําคั นกลาง อุดมสมบูรณ์ชอุ่มด้วยต้นหมากรากไม้ มองไป
ก็ได้เขียนไว้วา่ บางกอกทัง9 ฝงธนและฝ
งนี
ทางไหน เห็นยอดมัสยิด เจดียย์ อดโบสถ์โผล่ขน9ึ เป็ นระยะๆ ตึกรามบ้านช่องสูงไม่เกิน 2 ชัน9 เป็น
สถาปตั ยกรรมแบบยุโรป จีน อินเดีย มีอยู่ท ั วไป ถนนกว้างใหญ่ พาหนะมีน้อย ในแม่น9ํามีเรือนแพจอดอยู่
ประมาณหนึงพัน เป็ นเมืองน่ าอยู่ นีแค่ 50 ปี หลังตัง9 รัตนโกสินทร์ท่านยังเห็นภาพแบบนี9

เมือกรุงเทพฯอายุ 150 ปี มาถึงสมัยรัชกาลที 7 ฝรั งอีกคนหนึงทีเ พิง เข้ามาได้เขียนไว้ว่า เวนิส
ตะวันออกแห่งนี9เจริญไม่แพ้เซียงไฮ้ ไซ่งอ่ นและหลายเมืองในยุโรป ถึงจะไม่มกี ารวางผังเมือง แต่ธรรมชาติ
ได้ควบคุมให้ทุกอย่างอยูใ่ นร่องในรอย ถนนมีแค่น9ีคนก็สร้างบ้านแค่น9ี จึงกลายเป็ นผังเมืองสีเ หลีย มโดย
อัตโนมัติ แต่ปจั จุบนั ฝรั งทีเ ข้ามาตอนนี9บอกว่าบ้านเมืองนี9หาระเบียบไม่ได้ อาจด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ
ทําให้บา้ นเมืองเปลียนแปลงไป เศรษฐกิจดีคนก็ยา้ ยมาสร้างบ้านซื9อทีดนิ ยามเศรษฐกิจตกตําคหบดีเก็บ
รักษาทีดนิ ทีม รดกไว้ไม่ได้กต็ อ้ งขายทีดนิ ขายบ้าน การอพยพเข้ามาทําให้เกิดการรุกลํ9าแม่น9ํ าลําคลอง รุกที
สาธารณะ อีกประการคือการสร้างทางรถไฟในสมัยรัชกาลที 5 คนก็งา่ ยทีจ ะอพยพเข้ามา ยิง สมัยรัชกาลที 6
เรามีทางรถไฟสายเหนือ สายใต้ คนทีไ หนก็เข้ามากรุงเทพฯได้ แต่ไม่คอ่ ยมีคนกรุงเทพฯอยากออกไปอยู่
นอกเมือง
สภาพแบบนี9นกั วิชาการเรียกว่าการโตเดีย ว เมืองอืน ไม่ได้โตตามกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เป็ น
ศูนย์กลางของทุกอย่าง การคมนาคม การค้า อํานาจ การทหาร ราชวัง การเกษตร ฯลฯ ปญั หาจึงเกิดจาก
แนวทางทีด าํ เนินมาตัง9 แต่ปี 2475 เป็ นส่วนใหญ่ ทีไ ม่ได้คดิ เรือ งขยับขยาย แม้ในสมัยจอมพลป.พิบูล
สงครามคิดจะย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ แต่กม็ าจากเหตุผลทางการเมืองไม่ใช่เศรษฐกิจ สังคม สภาพ
เหล่านี9ทําให้กรุงเทพฯจึงเป็ นอย่างทีเ ห็นทุกวันนี9
เมือรัชกาลที 1 ย้ายเมืองมาทีเ กาะรัตนโกสินทร์แห่งนี9 ตัง9 ชือ ว่ากรุงเทพมหานคร บวร
รัตนโกสินทร์ และมีสร้อยอีกยาว ต่อมารัชกาลที 4 ไม่โปรดคําว่าบวร เลีย งไปใช้คาํ ว่า “อมร” แทน ซึงแปลว่า
ยั งยืน ไม่ตายไม่เสือ ม ส่วนคําว่ากรุงรัตนโกสินทร์ เราเพิง มานิยมเรียกหลังฉลองกรุง 200 ปี ปญั หามีวา่ ปี
2554 เรายังจะอมรต่อไปได้หรือไม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ ป็ นมลพิษ ท่ามกลางความขัดแย้งร้าวฉาน
ท่ามกลางปญั หาจราจรและผังเมืองผังเมือง
คงไม่มใี ครคิดจะฟื9 นคืนทุกอย่างให้เหมือนอดีตเมือ สองร้อยปี ทแี ล้ว ปญั หามีว่าจะทําอย่างไรให้
กรุงเทพฯอยู่ได้โดยยังมีเขตเมืองเก่าซึงประเทศทีเ จริญแล้วเขาก็มกี นั ทัง9 นัน9 และรักษาไว้ อย่างน้อยทํา
อย่างไรให้กรุงรัตนโกสินทร์ชนั 9 ในรักษาความงามความเก่าแก่ไว้ได้ ไม่ได้หมายความว่าต้องอพยพย้ายคน
ออก นั นคือเมืองตาย แต่ทําอย่างไรให้ทุกอย่างเคลือนไหวต่อไปได้เพียงแต่อยู่ได้ภายใต้ระเบียบควบคุม ไม่
ว่าเป็ นควัน กลิน เสียง ป้าย ความสูง ความไม่อุจาดผิดเพีย9 น รถติด การไม่รอ9ื ถอนทําลาย การรักษาวิถชี วี ติ
แบบเดิม ๆ ไว้ ทําอย่างไรให้วดั วาอารามในเขตนี9สามารถรักษาความร่มรืน ผูค้ นเดินชมความตระการตาได้
เรือ งเหล่านี9ต่างประเทศมีแบบอย่างมีบทเรียนมาแล้ว ผมเองเคยไปเห็นเมืองดูบรอฟนิค
ประเทศโครเอเชีย ซึงเป็ นบริเวณเมืองเก่า เขาทําได้ทุกอย่างทีผ มอยากเห็นในกรุงรัตนโกสินทร์ชนั 9 ใน
นอกจากนี9ยงั มีเมืองเก่าในกรุงฮานอย เมืองเก่าในทิมพู ประเทศภูฏาน หรือในซูรคิ ลูเซิรน์ ซึงเขารักษาไว้
ได้และมีชวี ติ ชีวาด้วย รถเมล์กม็ รี ถรางก็ม ี บ้านช่องเก่า ๆ อายุ 100-200 ปี กม็ ี โบสถ์กม็ ี ร้านค้าร้านอาหารก็

มี ผมว่าขึน9 อยู่กบั สองประการ คือ รัฐต้องมีนโยบายทีเ ข้มแข็งชัดเจนต่อเนือง สองคือต้องระดมความร่วมมือ
กับภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านวิทยาการและเทคนิคการดูแลรักษา การบริหารจัดการ อย่าใช้แต่อํานาจรัฐ
เข้าไปจัดการ
ผมชืน ชมและขอบคุณกรุงเทพมหานคร สํานักงานทรัพย์สนิ ฯ และกรมศิลปากรทีม สี ว่ นช่วยให้
กรุงรัตนโกสินทร์ของเราดีขน9ึ แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาและยังต้องทําต่อเนือง ใครจะคิดว่าสํานักงานทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริยซ์ งึ ไม่น่าจะเกีย วข้องกับเรือ งอย่างนี9แต่กไ็ ม่ได้ทอดทิ9งปญั หานี9 เจ็ดแปดปีมาแล้ว ผูใ้ หญ่
ท่านหนึงมาพบผม บอกว่าสํานักงานทรัพย์สนิ ฯมีดาํ ริจะพัฒนาฟื9 นฟู อนุ รกั ษ์บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ให้ดขี น9ึ
ถึงกับตัง9 หน่วยงานเพือ ดูแลสิง แวดล้อมและภูมทิ ศั น์ เรืองนี9โดยเฉพาะ สํานักงานนี9เป็ นองค์กรทีม ี
ความสามารถ มีเงิน มีกาํ ลัง มีคนเก่ง ๆ อยูม่ าก ท่านนายกสยามสมาคมกล่าวเมือสักครู่วา่ มิตรภาพทําให้
เกิดวิชา วิชาทําให้เกิดมิตรภาพ จึงไม่ได้แปลว่าต้องโยกย้ายคนทีอยู่ออกไปจากกรุงเพราะจะเสียมิตรภาพ
เปล่าๆ เขาควรจะมีส่วนร่วมสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้สง่างามขึน9 ด้วยหลักวิชาทีเ ราแนะนํา เพือ ว่าชุมชน
โบราณอยูต่ ่อไปได้ไม่วา่ บ้านหม้อ บ้านบาตร บ้านขมิน9 บ้านดอกไม้ บ้านบุ บ้านช่างหล่อ บ้านปูนฯลฯ
ชุมชนเหล่านี9มปี ระวัตศิ าสตร์ค่กู บั กรุงรัตนโกสินทร์ทงั 9 สิน9 เป็ นอัญมณีประดับกรุง
กรุงรัตนโกสินทร์วนั วานเป็ นเช่นนี9 ปจั จุบนั เป็ นเช่นนี9 อนาคตจะเป็ นเช่นไรก็อยู่ในมือของพวก
เราทีต ้องร่วมมือกัน ไม่วา่ จะใช้หลักประชาธิปไตยหรือธรรมาภิบาล หลักมิตรภาพหรือหลักวิชา แต่เราก็ต้อง
ร่วมมือกัน จากนี9ไปท่านซึงเป็ นวิทยากรทีม คี วามรูช้ ดั เจนกว่าผมจะได้มาให้คาํ อธิบายเจาะลึกละเอียดมาก
ขึน9 หน้าทีข องผมเพียงมาปูพน9ื เดินเรือ งโหมโรงแต่เพียงเท่านี9

