
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน   ฉบับวันศุกรที่ 25 มกราคม 2534

               ชุมชน 16 สิงหา : ภาพลักษณของกรุงเทพฯ ในอนาคต

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เกือบทุกเชาในวันที่ตองทํ างาน ผมตองผาน `ถนน 16 สิงหา' ถนนสายนี้เร่ิมจาก
บริเวณทาชางวังหนา ผานหนาสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทะลุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เลียบหนาตึกโดม จนจรดบริเวณทาพระจันทร ถนนสายนี้เพิ่งขนานนามเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2533 เพื่อระลึกถึงวันแหงสันติภาพ - 16 สิงหาคม 2488

            ในวันที่ผมมาถึงที่ทํ างานเชา ผมมักจะไดเห็นผูคนหลายครอบครัวนอนตาม 
ริมบาทวิถีขางกํ าแพงวิทยาลัยนาฏศิลป คนเหลานี้อพยพจากชนบทมากันทั้งครอบครัว บางก็ 
กางมุงนอน บางก็นอนคลุมโปงโดยปราศจากมุง บางคนเอาสังกะสีหรือไมมาลอมเปนคอกเพื่อ 
บงบอกบริเวณ `บาน' ของแตละครอบครัว  เมื่อ 2-3 ปที่แลว จํ านวนคนที่นอนริมบาทวิถีดังกลาวนี้
มีไมมากนัก  บัดนี้ผูคนใน `ชุมชน' นี้เร่ิมมีมากขึ้น ผมไดเห็นทารกอายุไมถึงขวบนอนดูดขวดนม 
หรือดูดนมแม ในเวลากลางวันเมื่อพอออกไปทํ ามาหาเลี้ยงชีพ แมอยูดูแลลูก บางคนเอาผาขาวมา
ผูกเปนเปลระหวางตนไมสองตนเพื่อใหลูกนอน

            ผมไดพบคํ ามั่นในตอนสายวันหนึ่งเมื่อฝนตกพรํ าๆคํ ามั่นอพยพมาจากเชียงราย  
คํ ามั่นเลาใหผมฟงวา  สมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' สวนใหญมาจากภาคเหนือ สวนนอยมาจาก 
อีสาน เกือบทั้งหมดอพยพมากันทั้งครอบครัว เพื่อไปตายเอาดาบหนา เพราะชนบทเปนดินแดน 
ที่ไรความหวังเสียแลว สภาพการไรที่ทํ ากินกํ าลังกลายเปนปญหารายแรงมากขึ้นทุกที

            ทองสนามหลวงเปนความหวังใหมของสมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' พวกเขายึดที่นี่
เปนที่ทํ ามาหากิน บางก็ขายขนมจีนนํ้ ายา บางก็ขายนํ้ าดื่ม บางก็ขายของขบเคี้ยว รายไดจาก 
การขายนี้มีพอเพียงแกการประทังชีวิต ซึ่งดีกวาอดตายอยูในชนบท แตกระนั้นก็ยังมีมารผจญ 
เพราะตองคอยวิ่งหนีเจาหนาที่เทศกิจ คํ ามั่นหาทางออกดวยการออกขายของยามคํ่ าคืน เพราะ 
การรบกวนจากเจาหนาที่เทศกิจมีนอยกวาเวลากลางวัน คํ ามั่นเลาวา ในรอบปที่ผานมา เขาถูก 
เจาหนาที่เทศกิจจับรวม 13 คร้ัง แตละครั้งถูกปรับ 50-100 บาท สํ าหรับคํ ามั่นแลว เงินคาปรับ
จํ านวนนี้นับวามาก
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            คํ ามั่นอยากจะหาที่นอนใตสะพานพระปนเกลาฯ เพราะเขาพาลูกเล็กๆมาดวย 
แตก็ไมมีที่วางเหลืออยูเลย ผูคนจากบานนอกพากันมาจับจองกันหมด คํ ามั่นและครอบครัวจึง 
จํ าตองทนนอนกลางสายฝนใน `ชุมชน 16 สิงหา' ซึ่งเปนชีวิตที่ลํ าบากยากเข็ญพอสมควร  แต 
จะทํ าอยางไรไดในเมื่อรายไดของคํ ามั่นมีไมพอที่จะจายคาเชาบาน

            ในยามคํ่ าคืนหรือตอนเชาตรู หากเราทองไปยังที่ตางๆในกรุงเทพมหานคร เราจะ
ไดเห็นภาพผูคนจากชนบทจํ านวนมากนอนตามบาทวิถีในยานชุมนุมชน หรือนอนบนสะพานลอย 
ขามถนน และบางก็ยึดเชิงสะพานขามแมนํ้ าลํ าคลองเปนที่พํ านัก ภาพของผูคนที่ยึดบริเวณใต 
ตนไมริมคลองหลอดเปนที่หลับนอนเปนภาพที่คอนขางชินตาสํ าหรับผม เมื่อไมนานมานี้ รายการ
วิทยุทหาร รายการหนึ่งกลาวถึงสภาพของผูคนที่นอนขางถนนในยานสะพานควาย ผมอดรูสึก
ประหลาดใจมิได กอนป 2520 หากใครเอยอางถึงความเปนจริงอันแสนสาหัสนี้ อาจถูกกลาวหาวา
เปนคอมมิวนิสตไดโดยงาย บัดนี้ วิทยุทหารกลับมาประโคมขอมูลเกี่ยวกับความยากจนของ
ราษฎรเสียเอง

            เมื่อหลายเดือนมาแลว ขณะผมเดินบนถนน 16 สิงหา ไปยังทาชางวังหนา 
ผมสังเกตเห็นชาวตางประเทศมุงดูสมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' ดวยความสนใจ ทาชางวังหนาซึ่ง 
ในยุคตนรัตนโกสินทรเคยเปนทาสํ าหรับใหชางจากพระราชวังบวรสถานมงคลมาเลนนํ้ า บัดนี้
กลายเปนทานํ้ าสํ าหรับโดยสารเรือเพื่อลองแมนํ้ าเจาพระยาและคลองสายตางๆ ผมไมสามารถ 
ลวงรูความในใจของชาวตางประเทศเหลานั้นได แตผมรูสึกดีใจที่ชาวตางประเทศไดพานพบความ
เปนจริงแหงชีวิตในสังคมไทย ภายหลังจากที่ `ชุมชน 16 สิงหา' ขยายใหญข้ึน  ภาพชาว 
ตางประเทศมุงดูสมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' ขณะรอขึ้นรถโดยสาร กลายเปนภาพที่ผมเห็นจนชินตา

            การที่ผมพูดถึงการเติบโตของ `ชุมชน 16 สิงหา' อาจทํ าใหเกิดความเขาใจผิดได 
โดยงาย เพราะชุมชนนี้เกือบจะไมมีตัวตนทางกายภาพ ชุมชนนี้มิใชแหลงเสื่อมโทรมหรือสลัม 
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนจะปรากฎในยามคํ่ าคืนเมื่อสมาชิกกลับจากการทํ ามาหากิน 
มาหลับนอน คร้ันรุงเชา เมื่อสมาชิกชุมชนออกไปทํ ามาหาเลี้ยงชีพ ลักษณะทางกายภาพของ 
ชุมชนก็หายวับไป พวกเขาเพียงแตอาศัยบาทวิถีเปนที่หลับนอน ไมมีบานเปนตัวตน ไมมี 
ทรัพยศฤงคารที่จะตองหวงแหน เสื้อผาและผาหมถูกมัดรวมและทิ้งไวขางบาทวิถีนั้นเอง ในยาม
กลางวันจะมีก็แตแมลูกออนและเด็กทารกที่อยูในชุมชนนี้ พวกเขาอาศัยบาทวิถีเปนที่หุงอาหาร
สํ าหรับการประทังชีวิต อาหารที่ใสรถเข็นหรือหาบไปเรขายรอบสนามหลวงก็ปรุงและประกอบกัน 
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ที่นี่ บาทวิถีจึงมีความหมายสํ าหรับคนเหลานี้อยางยิ่ง พวกเขาอาศัยแมนํ้ าเจาพระยาเปนที่ชํ าระ
ลางรางกายและซักเสื้อผา

            เมื่อตนเดือนมกราคมที่ผานมานี้ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี 
แสดงความไมพอใจที่ไดเห็นภาพประชาชนที่เดินทางมาจากตางจังหวัดเพื่อหางานทํ าในกรุงเทพฯ
นอนระเกะระกะตามสถานีขนสงสายตางๆและสถานีรถไฟหัวลํ าโพง ภาพเหลานี้ปรากฏเผยแพร
ในหนาหนังสือพิมพและขาวโทรทัศน ทานนายกรัฐมนตรีไดส่ังการใหปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดํ าเนินการจัดที่พักแกคนงานที่เดินทางจากตางจังหวัดดังกลาวนี้ (มติชน วันอังคารที่ 8 มกราคม 
2534)

            ชนชั้นปกครองไทยมักจะมีความรูสึกเสียหนาสูง คนเหลานี้มักจะทนไมไดที่มีขาว
ที่ทํ าใหประเทศไทยตองเสียภาพพจน ไมวาจะเปนขาวการใชแรงงานเด็กอยางทารุณ ขาวการ 
ขายบริการทางเพศเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ขาวการแพรระบาดของโรคเอดส ขาวโสเภณีเด็ก 
ฯลฯ คนเหลานี้ไมสนใจวา ขาวเหลานี้มีมูลแหงความเปนจริงหรือไมเพียงใด พวกเขาไมสนใจวา
สังคมไทยมีอัปลักษณอะไรบางที่ตองเยียวยาแกไข พวกเขาตองการแตงหนาทาปากปกปด
อัปลักษณเหลานั้นเพื่อใหสังคมไทยมี `ภาพพจน' ที่ดี

            ผมไมรูสึกวาเปนเรื่องขายหนาหรือเสยีภาพพจนที่ชาวตางประเทศไดมาเห็นภาพ  
อยางเชน `ชุมชน 16 สิงหา' นี้ ตรงกันขาม ผมกับเห็นวาเปนสัจจะแหงสังคมที่มนุษยโลกพึงรับรู
และหาทางเยียวยาแกไขรวมกัน อัปลักษณะทํ านองนี้ปรากฏในทุกสังคม เพียงแตแตกตางกัน 
ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผมเคยแอบชื่นชมในใจที่คนที่ผมรูจักคนหนึ่งถายทํ าสารคดีแสดง
อัปลักษณะของสังคมไทยเพื่อสงไปขายในยุโรป แตภายหลังจากที่คนผูนั้นแปรสภาพเปนที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ทัศนคติในเรื่องนี้ดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนไป

            ผมมีความรู สึกเคารพนับถือคนอยางคํ ามั่นและเพื่อนพอง อยางนอยทีสุ่ด 
คนเหลานี้ก็มีความกลาหาญทางจริยธรรมในการกัดฟนประกอบสัมมาอาชีวะ คนที่ยืนอยูริม 
หุบเหวแหงความอดอยากและตองหาเชากินคํ่ า แตยังมีมโนสํ านึกที่จะประกอบสัมมาอาชีวะตอไป
นั้น สมควรที่สังคมจะใหการยกยองและสงเสริมใหประกอบกรรมดีตอไป ใครก็ตามที่มีนโยบาย 
เขนฆาปราบปรามพอคาแมคาหาบแรแผงลอย โดยมิไดเพงพินิจถึงรากเหงาแหงปญหา ถึงจะ 
ยึดถือมังสวิรัต ยอมสอใหเห็นความอํ ามหิตแหงจิตวิญญาณอยางยากที่จะปฏิเสธได เพราะ
นโยบายเชนนี้เองที่ผลักดันใหผูคนจํ านวนมากพนไปจากสัมมาอาชีวะ
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            นับเปนเวลากวา 4 ทศวรรษแลวที่ชาวชนบทไทยถูกขมขืนบีฑาทางเศรษฐกิจ 
โดยไมรูตัว กระบวนการยํ่ ายีทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ อาศัยยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล  
ซึ่งดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปหลอเลี้ยงการจํ าเริญเติบโตทางภาค 
อุตสาหกรรม ราคาสินคาเกษตรภายในประเทศถูกกดใหต่ํ ากวาราคาในตลาดโลกดวยมาตรการ
ทางนโยบายตางๆของรัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบตอฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรอยางมาก  
ตลอดระยะเวลานับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ราษฎรไทยในชนบทไดพยายามปรับตัว
เพื่อความอยูรอด เร่ิมดวยการกระจายการผลิตไปสูการเพาะปลูกพืชไร การประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆที่มิใชเกษตรกรรม การรับจางใชแรงงานภายในภาคเกษตรกรรม และการ 
อพยพเขาสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการบางคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควรก็ยายถิ่น
ออกไปทํ างานตางประเทศ แรงงานไทยที่ออกไปขุดทองในตะวันออกกลางและที่อ่ืนๆ ในบัดนี้มี
จํ านวนนับแสน

            ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ สถาบันครอบครัวในชนบทเริ่ม
ส่ันคลอน  พอตองพลัดลูกพลัดเมียไปทํ างานตางถิ่น ลูกผูหญิงหากไมไปเปน `ฉันทนา' ในภาค 
อุตสาหกรรม ก็อาจตองไปขายบริการทางเพศและบริการอื่น ๆ

            การเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินในระหวางป 2530-2533 ซึ่งเปนยุคทองทางเศรษฐกิจ 
ไดขับดันใหราษฎรอพยพจากชนบทเขาสูเมืองมากขึ้น กระแสการอพยพดังกลาวนี้จะยิ่งมีมากขึ้น
ไปอีกในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539) เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเรงเครื่องไลกรวด
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) การทอดทิ้งภาคเกษตรกรรมจะปรากฏ
อยางเดนชัดยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลนี้

            ในไมชา เราจะไดเห็นคนอยางคํ ามั่นและเพื่อนพองเต็มกรุงเทพฯ ชุมนุมชนอยาง
เชน `ชุมชน 16 สิงหา' จะผุดขึ้นราวดอกเห็ด และรัฐบาลอาจตองจัดตั้ง `กรมรักษาภาพพจน
ประเทศไทย'  เพื่อปกปดอัปลักษณะของสังคมไทย (โดยที่หากรังเกียจชื่อไทยๆ อาจเปลี่ยนชื่อเปน 
`กรมสุนทรลักษณรักษ' ก็ได)


