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ผมเดิ น ลั ด เลาะบาทวิ ถี เ ลี ย บถนนมหาราชระหว า งท า ช า งวั ง หลวงกั บ
ทาพระจันทรเกือบทุกวัน นับวันความยากลําบากในการเดินมีมากขึ้น เพราะบัดนี้ ครึ่งหนึ่งของ
บาทวิถีกลายเปนที่จอดรถ เมื่อเจาหนาที่เทศกิจขับไลพอคาแมคาหาบเรและรานคาแบกะดิน
ออกไปจากบริเวณถนนทาพระจันทรและถนนมหาราชเมื่อหาปที่แลว ผมเคยคาดหวังวาประชาชน
คนเดินถนนจะมีเสรีภาพในการเดินบนบาทวิถีมากขึ้น แตแลวชวงเวลาแหงการมีเสรีภาพเชนวานี้
แสนสั้นนัก
เพียงชั่วเวลาไมกี่เดือนตอมา ทองถนนก็กลายเปนที่จอดรถของผูมีอันจะกิน
บรรดาพอคาแมคาที่ไรทางเลือกแหงชีวิตตองหลบๆซอนๆ แอบขายสินคาริมถนนเพื่อการประทัง
ชีวิต แตถนนหามีพื้นที่พอเพียงแกการจอดรถไม เพราะกระแสยนตรานุวัตร (Motorization)
ถาโถมรุนแรงเหลือแสน ความสําเร็จของระบบเศรษฐกิจไทยในการเปน ‘เสือที่หก’ ตามหลัง
มาเลเซีย ทําใหชนชั้นกลางมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้นเปนอันมาก รถยนตจึงหลั่งไหลสูถนนไมขาดสาย
ทั้งที่ประกอบภายในประเทศและที่นําเขาจากตางประเทศ
ดวยเหตุที่สังคมไทยเปนสังคมของผูมีรถ โดยผูมีรถและเพื่อผูมีรถ เมื่อถนน
มีไมพอที่จะบรรจุรถ แมจะเรงสรางมากเพียงใดก็ตาม ในที่สุดบาทวิถีก็กลายเปนที่จอดรถ เพื่อ
ลดความแออัดบนทองถนน ณ บัดนี้ ไมมีใครจดจําชื่อนายทุนสัมปทานที่ขันอาสาแกปญหาจราจร
ในกรุงเทพฯเมื่อ 5 ปที่แลวไดอีกแลว ความแออัดของการจราจรสรางความชาชินแหงชีวิตคน
กรุงเทพฯ จนไมมีใครอยากเอื้อนเอยอีกตอไป
แตกระแสยนตรานุวัตร (Motorization) มิไดเกิดขึ้นอยางโดเดี่ยว หากยังมีกระแส
อิฐานุวัตร (Brickization) เกิดควบคูไปดวย
ทุกวันนี้ เมื่อผมเดินทองไปรอบปริมณฑลของกรุงเทพฯ ผมรูสึกละลานตายิ่ง
เพราะบาทวิถีปูดวยอิฐสีตางๆ มิใชอิฐสีเทาเพียงสีเดียวดังเชนเมื่อหาปที่แลว แมวากระแส
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อิฐานุวัตรจะกอเกิดเกือบสองทศวรรษแลว แตเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงหาป
หลังนี้เอง
ผมยัง จํ าได ดี ว  า เมื่ อ กรุ ง เทพมหานครเริ่ ม ทุ บ บาทวิ ถี แ ละรื้ อ กระเบื้ อ งแผ น
สี่เหลี่ยมทิ้ง เพื่อปูดวยอิฐรูปตัวหนอนแทนเมื่อเกือบ 20 ปที่แลว กรุงเทพมหานครดําเนินการ
ดวยอาการกระมิดกระเมี้ยน เพราะเกรงคํ าครหาและเสียงวิพากษวิจารณ ซึ่งมีบางประปราย
ในหลายตอหลายพื้นที่ กระเบื้องที่ปูบาทวิถียังมีสภาพดีอยู แตก็ตองถูกทุบทําลาย เพื่อปูดวยอิฐ
รู ป ตั ว หนอน เมื่ อ กรุ ง เทพมหานครเริ่ ม ปู อิ ฐ หลากสี บ นขอบถนนที่ ซึ่ ง เป น ที่ จ อดรถโดยสาร
ประจําทาง เสียงวิจารณก็ปรากฏอีกวา ทําไมกรุงเทพมหานครจึงตองผลาญงบประมาณในการปู
อิฐเพื่อบงบอกที่จอดรถโดยสารประจําทาง ในเมื่อปายรถเมลก็มีอยูแลว ในเวลานั้น ไมมีใครรูวา
กรุงเทพมหานครตองการยื้อแยงงานปกปายรถเมลจากกระทรวงคมนาคม
ด ว ยเหตุ ที่ เ สี ย งคั ด ค า นแผ ว เบา และกรุ ง เทพมหานครเลื อ กใชยุ ท ธศาสตร
‘อิฐลอมเมือง’ อยางคอยเปนคอยไป ในไมชาอิฐรูปตัวหนอนก็ยึดกุมบาทวิถีในกรุงเทพฯไดทั้งหมด
แตก็ตองใชเวลากวาทศวรรษ อยางไรก็ตาม อิฐรูปตัวหนอนยึดกุมอํานาจบนบาทวิถีไดไมนาน
ก็ ต  อ งเผชิ ญ กั บ ป ญ หาเสถี ย รภาพแห ง อํ านาจ เพราะเริ่ม มีเ สีย งโจมตี อั ป ลั ก ษณะของอิ ฐ รู ป
ตัวหนอน อาการแผนดินทรุดในกรุงเทพฯ ทําใหบาทวิถีจํานวนมากปรากฏภาพอัปลักษณ สภา
กรุงเทพมหานครผลักดันใหเปลี่ยนอิฐที่ปูบาทวิถี จนกอใหเกิดวิวาทะครั้งสําคัญ ในไมชา อิฐรูป
หาแฉกก็เขาไปแทนที่อิฐรูปตัวหนอน
ดวยเหตุที่กรุงเทพมหานครใสใจกับการเปลี่ยนอิฐที่ปูบาทวิถีนี้เอง อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑซีเมนตจึงขยายตัวอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดผลกระทบสําคัญอยางนอย 2 ดาน
ในดานหนึ่ง นายทุนอิฐเริ่มกลายเปนนายทุนการเมืองที่ทรงอิทธิพลยิ่ง ในอีกดานหนึ่ง เทคโนโลยี
การผลิตอิฐมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว
อุตสหากรรมผลิตภัณฑซีเมนตสามารถเสนอขายอิฐรูปทรงตางๆที่มีคุณสมบัติ
อันหลากหลาย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเกื้อกูใหมีการผลิตอิฐที่สามารถทรงตัวอยูได แมจะมี
อาการแผนดินทรุด ไมตองสงสัยเลยวา การเปลี่ยนอิฐที่ปูบาทวิถีจะไมกลายเปนวาระการประชุม
ที่สําคัญของสภากรุงเทพมหานครเกือบทุกป ยิ่งความกาวหนาของเทคโนโลยีในการผลิตอิฐมีมาก
เพียงใด กระแสอิฐานุวัตรก็ยิ่งถี่กระชั้นมากเพียงนั้น
วิวาทะวาดวยรูปทรงของอิฐที่ใชปูบาทวิถีปรากฏเกือบทุกป จากอิฐรูปตัวหนอน
ไปสู  อิ ฐ รู ป ห าแฉก ความก า วหน า ทางเทคโนโลยีทํ าใหการปูอิฐรูป ทรงเหล า นี้เ ปนไปไดโดย
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ไมยากเย็น การโตเถียงที่สําคัญเปนวิวาทะวาดวยอิฐรูปวงกลมและอิฐรูปไข แตกระแสอิฐานุวัตร
มีวัฏจักรของมันเพราะในไมชาอิฐรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก็กลับมายึดครองกรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่งอยาง
สมภาคภูมิ
วิวาทะวาดวยอิฐที่ปูบาทวิถีมิไดมีเฉพาะแตประเด็นเรื่องรูปทรงเทานั้น หากยังมี
ประเด็นเรื่องสีสันอีกดวย ผูบริหารกรุงเทพมหานครยุคหนึ่งตองการใชอิฐในการขับความอึมครึม
ของกรุงเทพฯจึงมีการเปลี่ยนแปลงสีอิฐที่ปูบาทวิถี แตความขัดแยงในการเลือกสีเปนไปอยาง
รุนแรง จนตองมีการไกลเกลี่ยและตกลงในหลักการวา เขตการปกครองแตละเขตในกรุงเทพฯ
จะใชอิฐสีแตกตางกันในการปูบาทวิถี เมื่อผมทองไปในเขตพระนคร บาทวิถีสองประกายสีแดง
อันเจิดจา ครั้นยางเขาสูเขตดุสิต กลับกลายเปนสีเขียวอันสดใส และเมื่อยางสูเขตปอมปราบ
ศัตรูพาย แลดูเหลืองอรามดีนักหนา
เมื่อประชากรในเขตการปกครองใดเพิ่มพูนขึ้น ก็เกิด Balkanization ในเขตการ
ปกครองนั้น กลาวคือ มีการจัดตั้งเขตการปกครองใหมขึ้น โดยที่เขตการปกครองใหมจะปูบาทวิถี
ดวยอิฐสีเดิมมิได เพราะเปนเรื่องขัดตอหลักการ จึงตองมีการรื้อบาทวิถีเพื่อปูอิฐสีใหม
ในระหวางที่กระแสอิฐานุวัตรถาโถมอยางรุนแรงนี้ ประชาชนคนเดินบาทวิถียอม
เดือดรอนเปนธรรมดา เพราะบางครั้งตองกลายเปนคนเดินถนน ซึ่งเสี่ยงตอการประสบอุบัติเหตุ
แตเมื่อกระบวนการปูอิฐสีเสร็จสิ้นลง กรุงเทพฯแลดูสดใส บริษัทผูผลิตอิฐไมลังเลที่จะโฆษณาวา
ผลผลิตของตนนําไปใชในเขตการปกครองใดบาง
สีสันของบาทวิถีมีสวนดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางประเทศ รายงานการวิจัย
ชิ้นหนึ่งพบวา นักทองเที่ยวชาวฮองกงชอบอิฐสีแดงของเขตพระนคร นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนชอบ
อิฐสีแสดของเขตสัมพันธวงศ สภาเขตบางเขตมีการอภิปรายกันวา ควรจะเปลี่ยนเปนอิฐสีดํา
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากรวันดาดีหรือไม
ดวยเหตุที่โบราณสถานและโบราณวัตถุหมดมนตขลังในการดึงดูดนักทองเที่ยว
โดยที่ อิ ฐ บนบทวิ ถี เ ข า มามี อิ ท ธิ พ ลแทน กระแสอิ ฐ านุ วั ต รจึ ง แผ ข ยายจากกรุ ง เทพฯไปสู 
กัวลาลัมเปอรและสิงคโปร ในเวลาตอมาไมนานนัก จํานวนนักทองเที่ยวของโลกกระจุกอยูใน
อาเซียอาคเนยเพื่อชมอิฐ ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจเกรงกลัวการเสียดุลการทองเที่ยว
จึงพากันนํ าเขากระแสอิฐานุวัตร การเปลี่ยนแปลงอิฐที่ปูบาทวิถีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในโตเกียว
นิวยอรค ปารีส และลอนดอน นักเศรษฐศาสตรเริ่มยอมรับวา อิฐเปนจักรกลสําคัญของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
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ไมเพียงแตชาวตางประเทศเทานั้นที่แหแหนมาชมบาทวิถีในกรุงเทพฯ ประชาชน
ในตางจังหวัดก็เขามาทองเที่ยวดวย บางคนทนความเยายวนของแสงสีบาทวิถีมิได ก็ตัดสินใจ
ยายถิ่นเขากรุงเทพฯ ซึ่งยังผลใหความแออัดมีมากขึ้น ดวยเหตุที่กรุงเทพมหานครดําเนินนโยบาย
บาทวิถีดวยความลําเอียง บาทวิถีในบริเวณชุมชนแออัดไมมีการเปลี่ยนแปลงมาเปนเวลากวา
สามทศวรรษ ยิ่งในบริเวณบาทวิถีที่ราษฎรผูยากไรอาศัยหลับนอนดวยแลว ไมเคยพบพาน
กระบวนการอิฐานุวัตรเลย เสียงเรียกรองความเปนธรรมเกี่ยวกับบาทวิถีจึงดังขรม
เพื่อลดความแออัดของกรุงเทพฯ รัฐบาลจึงมีนโยบายกระจายกระแสอิฐานุวัตร
สู สว นภู มิภาค จังหวัดใหญๆเริ่มรื้อบาทวิถีเพื่อปูอิฐใหม ในการประชุมผูวาราชการจังหวัด
ทั่วประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยไมลืมเอื้อนเอยประโยคทองที่วา ‘อิฐไทยนํ าชาติเจริญ’
ในเวลาตอมา มีการปลูกฝงความคิดวา ผูที่ตอตานอิฐเปนผูทําลายความมั่นคงแหงชาติ พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามผูกอการรายตอกระแสอิฐานุวัตร พ.ศ. 2543 มีบทลงโทษรุนแรงกวาคดี
คอมมิวนิสต
รายงานวิจัยลาสุดพบวา รายไดของผูบริหารกรุงเทพมหานครและพนักงาน
ฝายปกครองบางคนมีสหสัมพันธอยางสูงกับรายไดของนายทุนอิฐ คนเหลานี้ลวนแลวแตเปน
ผูสนับสนุนกระแสอิฐานุวัตร ความรํ่ารวยของนายทุนอิฐมีผลเชื่อมโยงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ
พนักงานฝายปกครอง
บัดนี้ กรุงเทพฯกลายเปนเมืองของคนขายอิฐ โดยคนขายอิฐ และเพื่อคนขายอิฐ
ในไมชาเมืองไทยทั้งประเทศจะเจริญรอยตามกรุงเทพฯ

