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ผมตองการเดินบนบาทวิถี
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเดินผานบริเวณทาพระจันทรเกือบทุกวัน บนถนนมหาราชตั้งแตทาพระจันทร
จนจรดทาชางวังหลวง บาทวิถีเต็มไปดวยรานคาเนืองแนน มากกวาครึ่งหนึ่งตั้งโตะขายสินคา
สวนที่เหลือเปนรานคาประเภท "แบกะดิน" สินคาที่ขายมีตั้งแตพระพุทธรูปไปจนถึงฟนปลอม
บางก็เปนสินคาใหม บางก็เปนสินคาที่ใชแลว
บริเวณทาพระจันทร ทาชางวังหลวง และสนามหลวงเปน `ถิ่น' ของผมมาแตเด็ก
ทาชางวังหลวงเปน `บาน' ของผมถึง 22 ป สวนทาพระจันทรก็เปนที่ฝกปรือวิทยายุทธของผม
ตั้งแตป 2507 จนถึงบัดนี้ ผมจึงคุนเคยกับภูมิศาสตรของบริเวณนี้อยางดียิ่ง
ผมอดใจหายมิไดเมื่อหวนระลึกถึงความหลัง ทาพระจันทรและทาชางวังหลวง
เคยมีลักษณะความเปนชุมชนอยางสูง และเปนถิ่นที่อยูอันสงบ บัดนี้ความเปนชุมชนไมเพียงแต
เหือดหายไปเทานั้น ความอึกทึกยังมา `ไลที่' ความสงบอีกดวย
ความแออั ด บนบาทวิ ถี ถ นนมหาราชเป น สภาพที่ ผู  ค นที่ ต  อ งสั ญ จรผ า น
ทาพระจันทรและทาชางวังหลวงคุนเคยกันอยางดี ผมเปนคนเดินเร็วและรูสึกหงุดหงิดเสมอ
เมื่อเผชิญสภาพความแออัด บางครั้งอดรูสึกรําคาญมิไดที่เห็นการเดินทอดนอง เกือบทุกครั้ง
เมื่อผมเดินผานบริเวณนี้ ผมตองลงไปเดินบนถนน สิทธิในการเดินบนบาทวิถีของผมถูกลิดรอน
สภาพบนถนนพระจันทรมิไดแตกตางไปจากถนนมหาราช รานคา `แบกะดิน'
ซึ่งถูกไลมาจากบริเวณคลองหลอดมาอยูบริเวณทาพระจันทร เพียงเพราะตองการใหภาพพจนของ
บริเวณราชดํ าเนินดีขึ้นในสายตาของแขกบานแขกเมือง บัดนี้ขยายตัวประดุจหนึ่งมะเร็งราย
บริเวณหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานสนามหลวง จนจรดหอสมุดแหงชาติ (เดิม) ก็เต็มไปดวย
รานคา `แบกะดิน' เฉกเชนเดียวกัน
ในเกือบทุกแหงหนที่มีผูคนสัญจรหนาแนน สิทธิในการสัญจรบนบาทวิถีหมด
สิ้นไป เพราะถูกยึดครองโดยผูคารายยอย บางก็เปนคนยากจน และบางก็เปนคนชั้นกลาง แมใน
ชั้นแรกการยึดครองบาทวิถีมักจะกระทําในบริเวณที่มีผูคนสัญจรหนาแนน แตตอมาบริเวณที่มี
ผูคนสัญจรหนาแนนรองลงมาก็ถูกยึดครองดวย บัดนี้ถนนเกือบทุกสายในกรุงเทพฯลวนมีรานคา
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ยอย หาบเร หรือแผงลอย สิทธิในการเดินบนบาทวิถีจะถูกลิดรอนในบริเวณที่มีผูคนสัญจร
หนาแนน แตจะมีอยางเต็มเปยมในบริเวณที่ผูคนเบาบาง
หาบเร แผงลอย และรานคายอยบนบาทวิถีจัดอยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
(Informal Sector) ผมสังเกตเห็นวา การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจนอกระบบเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา
การเก็งกําไรซื้อขายที่ดินซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหที่ดินในกรุงเทพฯแพงหูฉี่ การประกอบ
ธุ ร กิ จ การค า ในกรุ ง เทพฯจึ ง ต อ งเสี ย ต น ทุ น สู ง ขึ้ น บาทวิ ถี ซึ่ ง เป น สาธารณสมบั ติ ย  อ มเป น ที่
หมายปองของผูประกอบการรายยอย
สําหรับคนยากจนที่ขายของริมถนนเปนเรื่องที่เขาใจไดและนาเห็นใจ ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่สมดุล ซึ่งขับดันผูคนจากชนบทเขาสูกรุงเทพฯมีสวนผลักดันการขยายตัวของภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ เกษตรกรจากชนบทตองเปลี่ยนอาชีพเปนพอคาแมขายในกรุงเทพฯ ผูคนที่นา
สงสารเหลานี้ไมอยูในฐานะที่จะซื้อตึกหรือเชาอาคารเพื่อประกอบการคาได บาทวิถีจึงเปนที่พึ่ง
ของคนจนชนิดที่ไมมีทางเลือกเปนอยางอื่น
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ซึ่งขับดันราคาและคาเชาที่ดินในกรุงเทพฯจนอยูในระดับ
สุดไขวควา มีสวนผลักดันใหคนชั้นกลางออกสูถนนในเวลาตอมา การบรรทุกสินคาใสรถบรรทุก
เล็กจอดขายในถนนบางสายเปนภาพที่คุนตา แมจะเสี่ยงที่จะตองเสียคาปรับหรือจาย `คาเชา
นอก ระบบ' แกตํารวจจราจรหรือพนักงานเทศกิจ ก็ยังถูกกวาคาเชาในระบบมากนัก
ดวยเหตุดังนี้ การยึดครองบาทวิถีจึงขยายตัวออกไปจากถนนหนึ่งไปสูอีกถนน
หนึ่ง จากบริเวณที่มีผูคนหนาแนนไปสูบริเวณที่มีผูคนหนาแนนรองลงไป แตยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งขับดันชาวชนบทเขากรุงเทพฯอยูตลอดเวลา ทําใหความตองการยึดครอง
บาทวิถีเพิ่มขึ้นตามไปดวย ในยามคํ่าคืน บาทวิถีแปรสภาพเปนรานอาหาร แมรานอาหารหองแถว
ก็แผขยายอาณาจักรธุรกิจสูบาทวิถีดวยการตั้งโตะรับลูกคาขางถนน
นับวันสิทธิในการเดินบนบาทวิถีมีแตจะถูกลิดรอนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะบัดนี้
บาทวิถีกลายเปน `ซุปเปอรมารเก็ต' เสียแลว ในไมชากรุงเทพฯจะมีประชากร 10 ลานคน ถึงเวลา
นั้น ความเปน `ซุปเปอรมารเกต' ของบาทวิถีในกรุงเทพฯจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเทา และถึงเวลานั้น
สิ ท ธิ ใ นการเดิ น บนบาทวิ ถี ค งจะใกล ห มดสิ้ น โดยสมบู ร ณ ประชาชนคนเดิ น ถนนคงจะต อ ง
`เดินถนน' จริงๆ และตองลงไปแยงชิงพื้นที่กับผูขับขี่ยานพาหนะบนทองถนนดวย
แตผูขับขี่ยานพาหนะบนทองถนนก็มีปญหาดุจเดียวกับประชาชนคนเดินถนน
นับวันสิทธิในการเคลื่อนที่บนทองถนนมีแตจะถูกลิดรอน สภาพการจราจรที่ติดขัดทํ าใหการ
เคลื่อนที่ของยานยนตเปนไปดวยความยากลําบาก การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งกระจุกอยูใน
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กรุงเทพฯ ทําใหใครตอใครตองการสวนแบงของสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
`อวน' จนการเคลื่อนไหวเต็มไปดวยความอุยอาย และยากที่จะลดนํ้าหนักได บัดนี้ กรุงเทพฯกําลัง
รอรับชะตากรรมจากความละโมบที่แยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่นๆ
ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ที่ ก ระจุ ก อยู  ใ นกรุ ง เทพฯนั บ เป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ดึ ง ดู ด
ผูคนจากภูมิภาคตางๆเขาสูกรุงเทพฯ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลกอใหเกิดวงจรอุบาทวทาง
เศรษฐกิจอยางนอย 2 วงจร วงจรแรกเปนวงจรอุบาทวทางดานงบประมาณ ยิ่งผูคนอพยพเขา
กรุ ง เทพฯมากเพี ย งใด ความจํ าเป น ที่ จ ะต อ งทุ  ม การใชจา ยในการจัดสรรบริก ารสาธารณะ
ในกรุงเทพฯยิ่งมีมากเพียงนั้น ทรัพยากรแผนดินสําหรับการพัฒนาภูมิภาคจึงมีนอยกวาที่ควร
จะเปนความยากจนแรนแคนในชนบท ซึ่งมิไดมีการแกไข ยอมผลักดันใหราษฎรอพยพเขา
กรุงเทพฯมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณก็จะดําเนินไปตามวงจรอุบาทว ดวยการทุมการใชจาย
ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะเปนเหตุใหผูคนอพยพเขากรุงเทพฯมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความยากจนในชนบท
มิไดรับการเหลียวแล
วงจรอุบาทววงจรที่สอง ไดแก การแยงชิงทรัพยากรจากประชาชนในชนบท
ความแออั ด และความไมน า อยู  ข องกรุง เทพฯมีสว นผลัก ดัน ใหผูมี ฐ านะดีใ นกรุง เทพฯออกไป
กวานซื้อที่ดินในชนบทสําหรับการอยูอาศัยและการพักผอนหยอนใจ นอกเหนือจากการซื้อที่ดิน
เพื่อเก็งกํ าไร ยิ่งความแออัดในกรุงเทพฯเพิ่มมากเพียงใด ก็จะยิ่งผลักดันใหผูมีฐานะดีจาก
กรุงเทพฯออกไปแยงชิงที่ดินจากประชาชนในชนบทมากเพียงนั้น การกวานซื้อที่ดินในชนบท
จะผลักดันใหเกษตรกรที่ไรที่ทํากินอพยพเขากรุงเทพฯ ความแออัดในกรุงเทพฯที่มีมากขึ้นก็จะยิ่ง
เรงใหคนกรุงเทพฯออกไปกวานซื้อที่ดินในชนบทจนกลายเปนวงจรอุบาทว
ผมตองการเดินบนบาทวิถีเพื่อความปลอดภัยแหงชีวิตของผม ในขณะที่ผูคน
จํานวนไมนอยยึดบาทวิถีเพื่อการประทังชีวิต ผมและผูคนเหลานั้นตางเห็นแกตัวเหมือนกัน ผม
ยอมรับวา โอกาสที่ผมจะเดินบนบาทวิถียิ่งนานวันยิ่งมีนอยลง เชนเดียวกับผูขับขี่ยานยนตที่สิทธิ
ในการเคลื่อนไหวมีแตจะถูกลิดรอนมากขึ้น
ใครเลาที่กอใหเกิดสภาพการณเชนนี้ ?

