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ทาพระจันทรในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เมื่อผมเร่ิมจํ าความได ผมมาอาศัยอยูบานทาชางวังหลวงแลว ชีวิตในวัยเด็ก 
จึงวนเวียนเที่ยวซุกซนระหวางบริเวณวัดระฆังโฆสิตาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ สนามหลวง 
และทาพระจันทร แมเมื่อเขาโรงเรียน ก็ตองนั่งรถรางผานทาพระจันทรและสนามหลวงเกือบ 
ทุกวัน คร้ันเมื่อเขามหาวิทยาลัย ก็มิอาจหลีกพนทาพระจันทรไปได จนแมแตเมื่อจบการศึกษา 
และออกทํ างานหารายได ก็ยังคงตอง `จอดปาย' ทาพระจันทรอยูดี
           ผมจึงไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของทาพระจันทรตลอดชวงเวลากวา 40 ปที่ผาน 
มานี้ จนเคยคิดเลนๆวา หากมีสาขาวิชา `ทาพระจันทรศึกษา' ผมสมควรจะมีสวนรวมราง 
หลักสูตรสาขาวิชาดังกลาวนี้ดวย
           ความรู ทางประวัติศาสตรอันกะพลองกะแพลงทํ าใหผมเขาใจวา บริเวณที่
เรียกวาทาพระจันทรทุกวันนี้ บางสวนเปนอาณาบริเวณของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์มาแตเดิม 
แตผมไมมีเวลาสืบคนวา กํ าแพงวัดมหาธาตุฯดานถนนมหาราชถอยรนมาอยูในแนวปจจุบันตั้งแต
ยุคสมัยใด
           สภาพทางภูมิรัฐศาสตรทํ าใหทาพระจันทรมีลักษณะเปน `รัฐกันชน' ระหวาง
วังหลวงกับวังหนา  ใน `วิกฤติการณวังหนา' ทั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 
2475 เมื่อสนามหลวงแปรสภาพเปนสมรภูมิทางการเมือง ทาพระจันทรก็มีลักษณะเปน `รัฐ 
ชายขอบ' ของสมรภูมินั้น ยิ่งเมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองในป 
2477 ดวยแลว การที่จะเขาใจประวัติศาสตรการเมืองของทาพระจันทรไดโดยถองแท ยอมตอง
ศึกษาบทบาททางการเมืองของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองอยางมิอาจหลีกเลี่ยง
ได

           ตามความเขาใจของผม ชุมชนทาพระจันทรเพิ่งจะเติบใหญหลังจากการกอต้ัง
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง บทบาททางเศรษฐกิจของชุมชนทาพระจันทร 
ก็คือ การผลิตบริการทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบความตองการของนักศึกษา ม.ธ.ก. ชุมชน 
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ทาพระจันทรจึงเต็มไปดวยรานอาหาร บางรานก็ผลิตบริการและขายสินคาที่เกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัย ดังเชนรานเครื่องเขียน รานขายหนังสือพิมพ รานถายรูป และรานใหเชาเสื้อครุย 
เพียงแตไมสามารถเทียบจํ านวนกับรานอาหารไดเทานั้น
           ในชั้นแรกเริ่ม ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของทาพระจันทรมิอาจเทียบเทียมกับ
ทาชางวังหลวงได ชุมชนทาชางวังหลวงประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบความ
ตองการของผูสัญจรไปมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชบริการเรือขามฟากระหวางพระนครกับธนบุรี  
ซึ่งตางจากชุมชนทาพระจันทรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบความตองการของ
นักศึกษาธรรมศาสตรเปนดานหลัก
           ผมเขาใจวา การใชบริการเรือขามฟากดานทาชางวังหลวงในชั้นแรกเริ่มมี 
มากกวาดานทาพระจันทร เหตุผลสํ าคัญนาจะเปนเพราะมีรถเมลหลายสายผานทาชางวังหลวง 
แมจนตนทศวรรษ 2500 มีรถเมลเพียงสายเดียวเทานั้นที่ผานทาพระจันทร เมื่อผมเขาเปน 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป 2507 เศรษฐกิจทาพระจันทรเร่ิมตีคูเทียบเทียมทาชาง
วังหลวงแลว คร้ันมาถึงทศวรรษ 2510 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทาพระจันทรก็แซงหนา 
ทาชางวังหลวง การสรางบานแปลงเมืองดานธนบุรี (urbanization) และการเพิ่มข้ึนของประชากร 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินรถโดยสารประจํ าทาง ซึ่งทํ าใหมีรถเมลผานทาพระจันทร
มากขึ้น นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหการใชบริการเรือขามฟากดานทาพระจันทรเพิ่มปริมาณขึ้น
เปนอันมาก
           การขยายตัวของจํ  านวนผู  สัญจรด านท าพระจันทร มีส วนสํ  าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของทาพระจันทร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทาพระจันทร ซึ่ง 
แตเดิมมุงสนองความตองการของนักศึกษาธรรมศาสตร ก็เร่ิมเปลี่ยนไปสนองความตองการของ 
ผูสัญจรที่มิใชนักศึกษา จนในบัดนี้มิอาจกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคํ าตอไปอีกวา ชุมชนทา 
พระจันทรตองพึ่งพิงตลาดนักศึกษา ธรรมศาสตรเปนดานหลัก
           ทาชางวังหลวงก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจเชนเดียวกัน การขยายตัว
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทํ าใหทาชางวังหลวง
เปลี่ยนโฉมไป แตการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญที่ชุมชนทาชางวังหลวงและชุมชนทาพระจันทร 
มีประสบการณรวมกันก็คือการเติบโตของภาคเศรษฐกิจนอกระบบ (informal sector)
           ผมยังจํ าไดดีวา เมื่อเกิดกบฏแมนฮัตตันในป 2494 นั้น ทาชางวังหลวงยังไมมี 
แผงลอย แตทุกเชาจะมีหาบเรขามฟากจากฝ งธนบุรีนํ าผลผลิตจากเรือกสวนบริเวณคลอง 
บางกอกนอย มาขาย แมคาที่หาบเรเขาใจวาเปนชาวสวนเกือบทั้งหมด ภาพแมคาหาบเรในยาม
เชาปรากฏที่ทาพระจันทรเชนเดียวกับทาชางวังหลวง แตตอมาทาชางวังหลวงก็เร่ิมมีแผงลอย  
การเกิดและการตายของแผงลอยขึ้นอยูกับนโยบายของทางราชการเปนสํ าคัญ บางยุคสมัย 
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เทศบาลจังหวัดพระนครก็เขาไปจัดระเบียบแผงลอยบริเวณทาชางวังหลวง แตภายหลังก็ร้ือ 
แผงลอยเหลานั้นทิ้งเสีย
           ภายหลังจากที่รัฐบาลไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพียงทศวรรษเศษ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลก็ขับดันใหชาวชนบทเขาเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพ  
มหานคร บางก็กลายเปนแรงงานรับจางในภาคหัตถอุตสาหกรรม บางก็ตบเทาเขาสูภาคบริการ  
แตบางคนก็หันไปประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบ หาบเรแผงลอยขยายตัวพรอมๆกับการ 
เติบโตของภาคเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
           นับต้ังแตปลายทศวรรษ 2510 หาบเรแผงลอยก็แผขยายอาณาจักรครอบคลุม
ทั่วทาชางวังหลวงและทาพระจันทร แมกรุงเทพมหานครจะพยายามปราบปราม แตก็ไมสํ าเร็จ  
ตอมา กรุงเทพมหานครกลับดํ าเนินนโยบายใหทาพระจันทรและทาชางวังหลวงเปนอาณาจักร 
แหงหาบเรแผงลอย ทั้งนี้ดวยการขับดันหาบเรแผงลอยคาของเการิมคลองหลอด (ดานโรงแรม 
รัตนโกสินทร) ใหมาอยูบนบาทวิถีถนนมหาราชและถนนพระจันทร ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา บริเวณ
ถนนราชดํ าเนินและสนามหลวงเปนหนาตาของบานเมือง ราชการไทยไมตองการใหมีภาพหาบเร
แผงลอยเปนที่อุจาดนัยนตาของชาวตางประเทศและแขกบานแขกเมือง ดวยเหตุดังนั้น ถนน
มหาราชและถนนพระจันทรจึงกลายเปน `ชุมชนแออัด'  พรอมๆ กับที่ทาพระจันทรแปรสภาพเปน  
`สลัมคอนกรีต'
           ทาพระจันทรในฐานะที่เปนดินแดนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ยอมมิอาจ
ดํ ารงอยูอยางโดดเดี่ยวโดยปลอดพนจากอิทธิพลและผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมได ทาพระจันทรไดรับผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลดุจเดียว
กับดินแดนสวนอื่นๆของประเทศ การลดความสํ าคัญของภาคเกษตรกรรมในโครงสรางการผลิต
ของระบบเศรษฐกิจไทยตลอดชวงเวลากวา 40 ปที่ผานมานี้ ก็เห็นไดจากภาพเศรษฐกิจที่ทา 
พระจันทร ภาพหาบเรชาวสวนที่นํ าผลผลิตการเกษตรจากเรือกสวนริมคลองบางกอกนอยขาม
ฟากมาขึ้นทาพระจันทรและทาชางวังหลวงเหือดหายไปเกือบหมดสิ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
การผลิตของทาชางวังหลวงเพื่อสนองตอบความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศก็ดี และ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของทาพระจันทรเพื่อรองรับกระบวนการสรางบานแปลงเมือง
ของธนบุรีก็ดี รวมตลอดทั้งการที่ทาพระจันทรและทาชางวังหลวงแปรสภาพเปนอาณาจักรแหง
หาบเรแผงลอยก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเกิดขึ้นในบริบทของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ไทยทั้งสิ้น
           ผมยังจํ าไดดีวา แมเมื่อตนทศวรรษ 2500 ทาชางวังหลวงและทาพระจันทรยังมี   
ลักษณะความเปนชุมชนอยูมาก สมาชิกในชุมชนลวนแลวแตรับทราบเรื่องราวและความเปนอยู
ของเพื่อนบาน ความสัมพันธระหวางครัวเรือนคอนขางแนนแฟน เพื่อนบานมักจะเขารวมงาน 
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พิธีทางศาสนาของกันและกัน ดังเชนงานทํ าบุญ งานบวช และงานแตงงาน การทํ าอาหารและ 
แบงปนใหเพื่อนบานเปนเรื่องปกติ ลักษณะความเปนชุมชนทํ าใหชาวบานมีจิตสํ านึกที่จะ 
ประกอบกิจกรรมรวมกันในเทศกาลตางๆ ดังเชนการทอดกฐินและการจัดงิ้วประจํ าป และ 
ดวยเหตุที่ชาวบานมีความสัมพันธคอนขางแนนแฟน การซุบซิบนินทาจึงเปนเรื่องปกติและ 
มีคอนขางมาก  บางครั้งเสียงซุบซิบนินทาขามจากชุมชนทาชางวังหลวงไปสูชุมชนทาพระจันทร
           กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา มีสวนทํ าให
ลักษณะความเปนชุมชนของทาชางวังหลวงและทาพระจันทรเสื่อมสลายไป ทั้งนี้ไมเพียงแตวา 
ลักษณะความแปลกแยกจะเขามาแทนที่เทานั้น หากทวาโฉมหนาของผู คนภายในชุมชน 
ก็แปรเปลี่ยนไปดวย บางก็อพยพออกไปจากชุมชน โดยที่มีสมาชิกใหมยายเขามาแทนที่ บริเวณ
เดียวที่ยังธํ ารงไวซึ่งลักษณะความเปนชุมชนไวได ก็คือ บริเวณตรอกทาวัง ซึ่งอยูระหวางทาชาง 
วังหลวงกับทาพระจันทร และมีลักษณะเปนชุมชนแออัด
           ความแปลกแยกระหวางสมาชิกในสังคมมิใชปญหาเดียวที่เกิดจากกระบวนการ
พัฒนา แตยุทธศาสตรการพัฒนาที่รัฐบาลเลือกใชมีสวนในการสรางความเครียดในสังคมดวย  
ผูคนจํ านวนไมนอยมีความรูสึกไมมั่นใจในชะตากรรมแหงชีวิต และดวยเหตุที่คนไทยยังไมยอมรับ
การเขาพบจิตแพทย หมอดูจึงเปนคํ าตอบของผูคนจํ านวนหนึ่ง สนามหลวงเคยเปนแหลงประกอบ
กิจกรรมของหมอดู แตดวยเหตุผลอันไมปรากฏแนชัด กิจกรรมหมอดูบริเวณสนามหลวงไดซบเซา
ไปเปนอันมาก และไดยายศูนยไปสูทาพระจันทร ทาพระจันทรเพิ่งจะเติบใหญมาเปนศูนยกลาง
ของกิจกรรมหมอดู เพียงเมื่อทศวรรษเศษที่ผานมานี้ จากเดิมที่มีหมอดูต้ังโตะรับทํ านายชะตา 
ชีวิตเพียง 1-2 คน จนเพิ่มข้ึนเปนมากกวา 10 คนในปจจุบัน โดยที่ความตองการบริการหมอดู 
เพิ่มข้ึนอยางนาตื่นใจ
           ทาพระจันทรมิไดเปนเฉพาะศูนยกลางบริการหมอดูเทานั้น หากยังเปนตลาด 
ซื้อขายพระเครื่องที่สํ าคัญดวย การซื้อขายพระเครื่องซึ่งแตเดิมเกิดจากความศรัทธาและความเชื่อ
ในเรื่องเครื่องรางของขลังเปนสํ าคัญ บัดนี้ไดแปรเปลี่ยนไปเปนเรื่องการซื้อขายเพื่อเก็งกํ าไร  
การเติบโตของตลาดพระเครื่องเกิดขึ้นควบคูกับการเติบโตของระบบทุนนิยม เพียงแตยังไมมี 
การปนราคาในขนาดที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย เศรษฐกิจฟองสบู 
(bubble economy) ยังมิไดแผขยายอาณาจักรมาสูตลาดพระเครื่อง ดังเชนที่เกิดกับตลาด 
ศิลปวัตถุในยุโรป  สหรัฐอเมริกา  และญี่ปุน
           ทาพระจันทรกํ าลังอยูบนสายธารของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม หากเราตองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแกทาพระจันทร ก็จํ าเปนตองศึกษา 
สายธารแหงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้
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