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มูลนิ ธิเล็ก-ประไพ วิ ริยะพันธุ์

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เครื อข่ายอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรม ประกอบด้ วย
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถั มภ์ มูลนิธิ เล็กประไพ–วิริยะพันธุ์ , สมาคมอนุรักษ์ ศิลปกรรมและ
สิ่งแวดล้ อม สถาบันอาศรมศิลป์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ จดั การเสวนาเรื่ อง “ฟื ้ น (ราก) ชาวกรุ ง” เพื่อแลกเปลี่ยน
พูดคุยเกี่ยวกับปั ญหาของชาวกรุงเทพฯ โดยเฉพาะด้ านการพัฒนาเมืองที่อาจทาลายมรดกวัฒนธรรมและ
ชุมชน ทังนี
้ ้เพื่อให้ คนในสังคมตระหนักรู้ ถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่กาลังจะเกิดขึ ้นกับมหานคร
แห่งนี ้
การเสวนาเริ่ มต้ นด้ วยปาฐกถาเรื่ อง “โคตรเหง้ าเหล่ ากอชาวกรุ ง” โดย รศ. ศรี ศักร วัลลิโภดม
ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ มีสาระสาคัญดังนี ้ ประวัติศาสตร์ สงั คมของกรุ งเทพฯ ถูกหลงลืมไป
เพราะที่ผ่านมาเราเห็นแต่ประวัติศาสตร์ ชาติ ปราสาท ราชวัง วัดวาอาราม แต่มองไม่เห็นวิถีชีวิตของผู้ค น
และชุมชน แต่ขณะนีท้ ้ องถิ่นต่างๆ กาลังถูกคุกคามด้ วยกลุ่มทุนและอานาจรัฐที่พยายามเข้ ามาจัดการ
โดยไม่ ค านึง ถึ ง เสี ย งของ “คนใน” เมื่ อ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น เหล่า นี ไ้ ด้ รั บ ผลกระทบจึง เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต้
ซึ่งความเคลื่อนไหวของผู้คนในท้ องถิ่น ต่างๆ กาลังเกิดขึ ้นทั่วราชอาณาจักร ดังกรณีตวั อย่างในกรุ งเทพฯ
ที่เ ห็น ถึงผลกระทบดัง กล่าวได้ ชัดเจน คือ กรณี ไล่รือ้ เจดีย์ทรงไทย วัดเล่ง เน่ยยี่ ซึ่งเป็ นเจดีย์ที่มี คุณค่า
ทางประวัติศ าสตร์ สัง คมของย่า นเยาวราช เพราะเป็ นเจดีย์ บรรจุอัฐิ ข องชาวไทยเชื อ้ สายจี น ที่ เ ข้ า มา
ตังรกรากแบ่
้
งออกเป็ นหลายเหล่าหลายตระกูล สุดท้ ายแล้ วพวกลูกหลานเขาไม่ยอมให้ รือ้ และเกิดปฏิกิริยา
ตอบโต้ ออกมา ดัง นัน้ การพัฒ นาที่ ดี ต้อ งไม่ใ ช้ อ านาจบัง คับแบบบนลงล่า ง และควรรั บ ฟั ง ความเห็ น
ของคนในชุมชน โดยเฉพาะการให้ ความสาคัญกับพื ้นที่ทางวัฒนธรรม ที่ไม่ใช่การแบ่งตามเขตการปกครอง
โดยทาความเข้ าใจจากการศึกษาประวัติศาสตร์ สัง คมและความสัม พันธ์ ของผู้คน เช่น ความสัม พันธ์
ระหว่างชุมชนกับวัดที่เกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน การมีสานึกร่ วมในความเป็ นย่าน ความเป็ นตรอกเดียวกัน
เช่น ที่ยา่ นบางลาพูซึ่งประกอบด้ วยตรอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นตรอกบวรรังษี ตรอกมะยม ตรอกไก่แจ้ ฯลฯ ที่
ต่างก็มีสานึกร่วมใน “บ้ าน” เดียวกัน สะท้ อนออกมาเป็ นความหวงแหนและรักษาพื ้นที่ของตนเอง
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ขณะนี ้หลายๆ ชุมชนกาลัง ตื่นตัว หากได้ นาเอารากเหง้ าทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ จะสามารถฟื น้
ได้ อย่างรวดเร็ ว อีกทังวั
้ ฒ นธรรมที่หลากหลายของกรุงเทพฯ ยังถือเป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจ
ได้ เป็ นอย่างดี และข้ อสาคัญอีกสิ่งหนึง่ คือ การจะฟื ้ นรากเหง้ านัน้ ต้ องเริ่มจากคนใน โดยลงไปจัดเวที
ในพืน้ ที่ เพื่อดึงความรู้ จากคนท้ องถิ่น ก่ อนผลักดันให้ ผ้ ูมีอานาจเข้ ามารั บฟั ง
การเสวนาในล าดับ ต่อ มา เป็ นเรื่ อ ง “บทเรี ย นจากประชาคมบางล าพู ” ร่ ว มพู ด คุย โดย
คุณอรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลาพู และ อาจารย์ ปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซู ส จากสมาคม
สถาปนิกสยามฯ โดยมี คุณวิมล อังสุนันทวิวัฒน์ กรรมการสมาคมอนุรักษ์ ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้ อม
เป็ นผู้ดาเนินรายการ
คุณ อรศรี ได้ ก ล่ า วถึ ง การฟื ้ น ฟู ย่ า นบางล าพู ว่ า เป็ นย่ า นเก่ า แก่ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ แ ละต้ นทุ น
ทางวัฒ นธรรมสูง คือ มี ประวัติศ าสตร์ ความเป็ นมาสื บย้ อนไปได้ ตงั ้ แต่ช่วงเริ่ ม สร้ างกรุ ง รั ตนโกสินทร์
และเป็ นแหล่งรวมผู้คนหลายชาติพนั ธุ์ เช่น ชาวมอญ ชาวมุสลิม ชาวจีน ซึ่งสะท้ อนออกมาเป็ นวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ทัง้ วัดวาอาราม อาหาร และวิถีชี วิต อีกทัง้ ยัง เป็ นย่านการค้ าส าคัญตังแต่
้ อดีตถึง ปั จ จุบัน
แต่ที่ผ่านมาคนบางลาพูจานวนไม่น้อยได้ ย้ายถิ่นฐานออกไป เนื่องจากที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้
จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นในการก่อตังประชาคมบางล
้
าพู เพื่อทาให้ คนกลับมาเห็นคุณค่าของย่านอีกครัง้
การดาเนินงานของประชาคมบางล าพูไ ด้ ทาต่อ เนื่ องมาเป็ นเวลากว่า ๑๐ ปี โดยมี หัว ใจหลัก
เป็ นการฟื ้น ฟูวัฒ นธรรมของย่าน และสร้ างกลุ่ม เยาวชน “เกสรล าพู” เพื่ อปลูก ฝั ง ส านึกรั กท้ องถิ่ น
โดยการทาประวัติศาสตร์ ชมุ ชน จากการเก็บข้ อมูลคาบอกเล่าของผู้ใหญ่ในชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรม
ในย่านอย่างต่อเนื่อง
อ. ปองขวัญ ได้ เสนอแนวความคิดด้ านการพัฒนาเมืองว่า ชุมชนจาเป็ นต้ องสร้ างความเข้ มแข็ง
เพื่ อ ต่อรองกับอานาจรั ฐ ตัวอย่างเช่ น การพัฒ นาย่า นเก่ าบริ เวณเกาะรั ต นโกสินทร์ จะเห็ นว่า ในเวลา
ที่ผ่านมาการพัฒนายังไม่ได้ มีความคืบหน้ ามากนัก ซึ่งอาจเป็ นเพราะที่ผ่านมาเรารอพึ่งแต่รัฐอย่างเดียว
ในความเป็ นจริ งแล้ วคนในชุมชนควรสะท้ อนบอกความต้ องการของออกไป ดังนันแต่
้ ละท้ องถิ่นจึงต้ องรู้
รากเหง้ าของตนเองว่า เรามีต้นทุนอะไรบ้ างที่จะนามาพัฒนาต่อยอดได้
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นอกจากนี ้ อ. ปองขวัญ ยังได้ กล่าวถึงความคืบหน้ าหลังจากได้ ยื่นจดหมายไปยังคณะกรรมการ
ผังเมืองกรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาให้ พื ้นที่ตอ่ เนื่องกับเขตรัตนโกสินทร์ ชนใน
ั ้ ดังเช่นย่านเยาวราช ซึ่งเป็ นพืน้ ที่
พาณิช ยกรรมให้ มี ข้อยกเว้ นในด้ านการพัฒนา เพื่อรั กษาย่านและอาคารเก่าแก่เอาไว้ ซึ่งคณะทางาน
ของเครื อ ข่า ยอนุรั ก ษ์ ม รดกวัฒ นธรรม ได้ ยื่ น ข้ อ เสนอขอมี ส่ว นร่ ว มในการร่ า งข้ อ เทศบัญ ญัติท้ อ งถิ่ น
ของกรุ ง เทพฯ ในด้ า นการวางแผนเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นาเมื อ งเก่ า ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นก้ าวแรกที่ อ งค์ ก ร
ภาคประชาชนได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วม
ชุมชนเจริญไชยแถบเยาวราช เป็ นพื ้นที่หนึ่งที่ได้ รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ที่ ขยายวงเข้ ามาภายในย่าน ดัง กรณี รถไฟฟ้ าใต้ ดิน (MRT) ซึ่งมี ต้นทางอยู่ที่หัวลาโพง ได้ ตดั ผ่านพืน้ ที่
เยาวราชและเกาะรัตนโกสินทร์ ไปยังบางแค ส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายด้ าน หนึ่งในนันคื
้ อการไม่ได้ รับ
การต่อสัญญาที่อยู่อาศัยจากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ คุณศิริณี อุรุนานนท์ เป็ นหนึ่งใน
คณะท างานกลุ่ ม อนุรั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู ชุม ชนเจริ ญ ไชย ได้ พูด ถึ ง เรื่ อ งนี ว้ ่า ชุม ชนเจริ ญ ไชยเป็ นพื น้ ที่ ห นึ่ ง
ที่ยังคงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มอยู่ จึงน่า เป็ นห่วงอย่างยิ่ง หากในอนาคตย่านชุมชนเก่าแห่งนี ้
จะสูญสิ ้น การวางผังเมืองให้ เป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ผ่านมาเราเข้ าใจว่าอยู่บริ เวณเกาะรัตนโกสินทร์ เ ท่านัน้
แต่ในความเป็ นจริงแล้ วพื ้นที่ตอ่ เนื่องเช่นเยาวราชก็มีคณ
ุ ค่าควรแก่การอนุรักษ์ เช่นกัน แม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒
จะมีกฏเทศบัญญัติออกมาควบคุมความสูงของตึก แล้ ว แต่เมื่อเวลาผ่านไป ได้ มีโครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้า
ใต้ ดนิ เกิดขึ ้น จึงขอเรี ยกร้ องให้ มี การอนุรักษ์ ตกึ โบราณของย่านชุมชนเก่าแก่แถบนี ้ ที่สามารถสืบย้ อนไปได้
ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ การเกิดขึ ้นของรถไฟฟ้าใต้ ดิน จึงมีความเป็ นไปได้ ที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงกับ
ผู้คนที่อาศัยอยูใ่ นย่านเยาวราช
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักด์ ปรกติ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ให้
แง่คดิ ด้ านกฎหมาย เพื่อใช้ ตอ่ สู้และต่อรองอานาจรัฐว่า กฎหมายนันจะมี
้
ผลเกิดขึ ้นได้ ตอ่ เมื่อถูกหยิบยกขึ ้น
มาใช้ ในการต่อสู้ ไม่เช่นนันแล้
้ วก็เปรี ยบเสมือนเป็ นแค่กฎเกณฑ์ที่ไม่ได้ ถกู บังคับใช้ ผู้ที่จะต่อสู้ให้ กฎหมาย
ไม่เป็ นเพียงแค่แผ่นกระดาษเท่านัน้ คือประชาชน หาใช่ตารวจหรื อนักการเมือง ดังมีตวั อย่างให้ เห็น เช่น ชา
วสะเอียบ จังหวัดแพร่ ได้ ลกุ ขึ ้นมาใช้ กฎหมายต่อสู้ปกป้องพื ้นที่ของเขา ชาวเลก็เช่นกัน ได้ ใช้ กฎหมายการ
ปกป้องพื ้นที่ทากินไม่ให้ ถกู รุกโดยคนนอก
เกี่ยวกับเรื่ องผังเมืองนัน้ ชุมชนมีสิทธิ์ ร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่
หากเห็น ว่า ไม่เ หมาะสมก็ ส ามารถยื่ น เรื่ องคัด ค้ า นได้ เพราะเป็ นสิท ธิ ชุม ชนที่ เ ราสามารถร่ ว มจัด สรร
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ทรัพยาการให้ อยู่ในสภาพที่สมดุล เกี่ยวกับพื ้นที่ชุมชนเจริ ญไชยซึ่งได้ รับผลกระทบจากการไม่ต่อสัญญา
จากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์นนั ้ ต้ องทาความเข้ าใจก่ อนว่ าทรั พย์ สินส่ วนพระมหา
กษัตริย ไม่ ใช่ ของส่ วนรวมและไม่ ใช่ ของส่ วนตัว แต่ เป็ นของแผ่ นดิน ดังนันตามหลั
้
กการสานักงาน
ดังกล่าวจึงมีหน้ าที่หารายได้ ให้ กบั สถาบันพระมหากษัตริ ย์เพื่อความมัน่ คง แต่ต้องถามกลับไปว่าสิ่งที่ทา
นันก่
้ อให้ เกิดประโยชน์อย่างไรกับแผ่นดินบ้ าง ข้ อต่อสู้อนั หนึ่งของชุมชนก็คือ ต้ องไปศึกษาว่าประโยชน์ที่
จะก่อให้ เกิดกับแผ่นดินนันคื
้ ออะไร แล้ วจึงใช้ เป็ นข้ อต่อรองในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
ลาดับต่อมาคุ ณวรวิ ม ล ชั ยรั ต กลุ่ม รั กษ์ บ้านรั กษ์ เมื องเชี ยงใหม่ ได้ เสนอแนวทางการรั บมื อ
กับความทันสมัยที่เข้ ามากระทบชุมชนและพื ้นที่วฒ
ั นธรรมย่านวัดเกตุ โดยกล่าวว่าชาวเชียงใหม่ได้ ตื่นตัว
ตังแต่
้ ทราบว่า มีการวางผังเมืองรวมเป็ นต้ นมา โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนาในสิ่งใหม่ๆ นันชาวเชี
้
ยงใหม่
ไม่ไ ด้ ปฏิ เสธทัง้ หมด แต่ต้องการคงพื น้ ที่ อนุรักษ์ ควบคู่ ไปกับการพัฒ นา ชุม ชนย่านวัดเกตุมีการรั บมื อ
ในผัง เมื องรวมด้ วยการกระตุ้นให้ คนในชุม ชนตระหนักถึ ง การพัฒ นา ทัง้ ผลดี แ ละผลเสี ยที่ จ ะตามมา
แล้ วจึงรวมตัวเพื่อเสนอแนะให้ มีการควบคุมความสูงของอาคาร รวมถึงระงับการขยายถนนภายในย่าน
และเรี ยกร้ องให้ มีการคุ้มครองด้ านสิ่งแวดล้ อมและศิลปกรรม สิ่งเหล่านี ้ถือเป็ นการใช้ ความร่วมแรงร่วมใจ
ของคนในชุมชน เพื่อแสดงสิทธิและเสียงต่อรองกับภาครัฐ
ลาดับต่อไปเป็ นข้ อเสนอเกี่ยวกับ การจัดการพื ้นที่เมืองวัฒนธรรมโดย รองศาสตราจารย์ ชูวิทย์
สุ จ ฉายา จากสถาบัน อาศรมศิล ป์ โดยกล่ า วว่า การจัด การเมื อ งเชิ ง วัฒ นธรรมให้ มี ค วามเหมาะสม
และสัม พัน ธ์ กับ บริ บ ทของเมื อ งนัน้ สามารถใช้ แ ม่ แ บบซึ่ง เป็ นเมื อ งใหญ่ ๆ ในต่า งประเทศมาปรั บ ได้
เช่น ที่ เมืองอัมสเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เป็ นเมืองท่าสาคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ได้ มีการวางแผน
รองรับการท่องเที่ยวเอาไว้ อย่างเป็ นระบบ เมืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปนก็เช่นกัน ที่เป็ นเมืองตากอากาศ
ได้ มีการบริ หารจัดการเมืองเพื่อรองรับผู้คนจากภายนอกเข้ ามาท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี อีกทังอาคารเก่
้
าแก่
ที่มีอายุนบั ร้ อยปี ยังได้ อนุรักษ์ ให้ อยู่ร่วมกับอาคารสมัยใหม่อย่างลงตัว สาหรับบ้ านเราแล้ วการคงวิถีชีวิต
ชาวเมืองกรุงแต่เดิมเอาไว้ สามารถสร้ างมูลค่าในทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ รวมถึงตึกรามบ้ านช่อง
เก่าแก่ม ากมากก็ ควรอนุรั กษ์ เ อาไว้ ด้วย หากสามารถทาเช่นนี ไ้ ด้ ความเป็ นเมื องอนุรักษ์ และมี วิถีชี วิ ต
ของผู้คนเข้ า มาเป็ นส่ วนประกอบ จะสามารถยื น หยัดภายใต้ การไหลบ่า ของนักท่องเที่ ย วที่ น ารายได้
เข้ ามายังบ้ านเราได้

เครือข่ายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ช่วงท้ ายของงานเสวนา คุ ณพงษ์ สวัสดิ์ อั กษรสวาสดิ์ อุปนายกฝ่ ายกฎหมาย สมาคมอนุรักษ์
ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้ อม กรรมการเลขานุการมูลนิธิศาสตราจารย์คะนึง ฦาไชย กรรมการผู้อานวยการ
มูลนิธิศนู ย์กฎหมายสิ่งแวดล้ อมประเทศไทย ได้ เสนอข้ อสรุปทางกฎหมายในเรื่ องนี ้ว่า สิทธิของชุมชนนัน้
เกิ ด ขึน้ ตัง้ แต่ป ระชาชนได้ รวมตัว ขึน้ เป็ นชุม ชน มี สิ ท ธิ ร่ ว มกับ รั ฐ ในการอนุรั ก ษ์ แ ละร่ ว มใช้ ป ระโยชน์
ในทรัพยากรสิ่ง แวดล้ อม นั่นหมายความว่า ชุมชนเป็ นประธานแห่ งสิทธิ เสมอหรื อเทียบเท่ ากับ รั ฐ
และสิทธินัน้ ได้ เกิดขึน้ พร้ อมกับความมีอยู่ของชุมชนทุกๆ แห่ งในประเทศไทยตัง้ แต่ เริ่มแรกแล้ ว
การใช้ สิทธิตอ่ รองกับอานาจรัฐนัน้ ควรเริ่ มต้ นจากใช้ กฎหมายให้ มีผลบังคับใช้ ด้วยตัวเราเองเป็ นลาดับแรก
มิเช่นนันแล้
้ ว กฎหมายต่างๆ ที่รองรับสิทธิชมุ ชนก็จะเป็ นเพียงแผ่นกระดาษที่ไม่มีความหมายอะไร

