บทสรุปการเสวนา

เรื่อง “กรุงรัตนโกสิ นทร์: วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ ”
วันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการพิ ทกั ษ์มรดกสยาม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
องค์บรมราชูปถัมภก ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนา
อนาคตของกรุงรัตนโกสิ นทร์
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สยามสมาคมใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิ ดตัวโครงการพิทกั ษ์มรดกสยาม เริม่ ด้วย
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์มรดกของชาติซง่ึ
จะจัดให้มขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง หัวข้อการสัมมนาครัง้ ทีห่ นึ่งว่าด้วย
เรื่อง “กรุงรัตนโกสิ นทร์: วันวาน วันนี้ พรุง่ นี้ ” เป็ นการเปิ ด
ปฐมบทของโครงการด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ ในฐานะเป็ นเมือง
ประวัตศิ าสตร์ทม่ี ชี วี ตี ชีวา และเปี่ ยมความหลากหลายทีส่ ดุ แห่ง
หนึ่งในทวีปเอเชีย แต่กเ็ ป็ นเมืองทีม่ ปี ระเด็นการอนุรกั ษ์และ
พัฒนาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนมากมาย อันเกิดจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หลายกลุ่ม ซึง่ บางครัง้ ก็มคี วามเห็นไม่ลงรอยกัน
โครงการพิทกั ษ์มรดกสยามขอขอบคุณอย่างยิง่ ต่อทุก
ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒผิ เู้ ข้าร่วมการเสวนาและผูด้ าเนิน
รายการ คณะกรรมการโครงการได้นาเสียงทีบ่ นั ทึกจากการเสวนา
ทัง้ หมดไปรวบรวมกลันกรองออกมาเป็
่
นบทสรุปความคิดเห็นใน
เอกสารฉบับนี้ เป็ นธรรมดาอยู่เองทีก่ ารเสวนาย่อมมีความขัดแย้ง
ทางความคิด และมุมมองทีต่ ่างกัน แต่บทสรุปในทีน่ ้มี ุ่งผสาน
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ใจความสาคัญ ซึง่ ปรากฏในวงเสวนาออกมาในรูปของบทบรรยาย
อันต่อเนื่อง โดยมิได้โยงความคิดเห็นหรือข้อมูลใดกลับไปถึงตัวผู้
ร่วมเสวนาอย่างเจาะจง ผูท้ ส่ี นใจอยากทราบรายละเอียดความ
คิดเห็นของผูร้ ว่ มเสวนาแต่ละท่าน สามารถอ่านบทเสวนาทัง้ หมด
ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของโครงการ www.siamese-heritage.org
เช่นเดียวกับปาฐกถาเปิ ดโครงการโดย ดร.วิษณุ เครืองาม
อุปนายกลาดับที่ ๑ ของสยามสมาคมฯ ซึง่ เล่าถึงภูมหิ ลังของกรุง
รัตนโกสินทร์นบั แต่แรกเริม่ ก็สามารถหาอ่านได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ
โครงการเช่นกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการยังขอ
ขอบคุณนายวิษณุ เอือ้ ชูเกียรติ สมาชิกสยามสมาคมฯ และ
กรรมการโครงการพิทกั ษ์มรดกสยาม ผูส้ ละเวลาและแรงงานในการ
ทาบทสรุปงานเสวนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
จากการพิจารณาเนื้อหาของการเสวนา บวกกับ
ความเห็นทีเ่ กิดจากการไปทัศนศึกษาชุมชนกะดีจนี ซึง่ จัดขึน้ เนื่อง
ในการเสวนาครัง้ นี้ คณะกรรมการโครงการได้เรียบเรียงเป็ นชุด
ข้อสรุปและคาแนะนาบางประการ เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ขน้ึ ดังนี้


คุณค่าและความน่าสนใจของกรุงรัตนโกสินทร์
เกิดจาก
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ประวัตศิ าสตร์กว่าสองศตวรรษ
พระราชวัง วัด มัสยิด สถานทีร่ าชการ
ถนน และอนุสาวรียข์ นาดใหญ่
 ความหลากหลายของชุมชน ซึง่ ต่างก็ม ี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ทัง้ โดยชาติ
พันธุ์ ตาแหน่งในเศรษฐกิจและในสังคม
ประเพณี และสถาปตั ยกรรมชาวบ้าน และ
 ทิวทัศน์ขดั แย้งระหว่างตึกแถวแบบจีน วัด
แบบไทย อาคารสานักงานแบบโคโลเนียล
และพืน้ ทีส่ าธารณะแบบบารอคของยุโรป
ซึง่ ล้วนตัง้ อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกันทัง้ สิน้
สร้างความดึงดูดใจให้แก่เมือง
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี ร้างขึน้ ตามพระราชดาริ
เพียงส่วนหนึ่ง ในขณะทีอ่ กี ส่วนหนึ่ง
เกิดขึน้ ตามธรรมชาติเพื่อตอบสนอง
วิวฒ
ั นาการของชุมชนเมือง
 งานอนุรกั ษ์กรุงรัตนโกสินทร์อย่างเป็ นทางการใน
อดีต มักทุม่ เทความสนใจให้แก่อนุสาวรียข์ นาดใหญ่
หรือสถานทีส่ าคัญของราชการมากเสียจนละเลยการ
อนุรกั ษ์สถาปตั ยกรรมชาวบ้าน ธารงชีวติ ความ
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เป็ นอยู่ทห่ี ลากหลายของชุมชมต่างๆ และการรักษา
วัฒนธรรมนามธรรม ทัง้ ๆทีค่ วามจริง ความ
อลังการและคุณค่าทีแ่ ท้ของกรุงรัตนโกสินทร์นนั ้ อยู่
ทีก่ ารผสมผสานสถานทีส่ าคัญอันโอฬาร และพืน้ ที่
สาธารณะ ไม่ว่าจะเกีย่ วเนื่องกับศาสนาหรือทีเ่ ป็ น
ของประชาชน เข้ากับการดาเนินชีวติ ของชุมชนใน
พืน้ ที่ ซึง่ สามารถหลอมรวมวิถชี วี ติ แบบประเพณี
เข้ากับความเป็ นอยู่สมัยใหม่ในพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์
ได้อย่างมีสสี นั การผนวกชุมชน วิถชี าวบ้าน และ
สมบัตนิ ามธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ เข้ามาอยูใ่ น
กระแสหลักของการอนุรกั ษ์อย่างเต็มที่ จะเกิดขึน้ ได้
ก็ต่อเมื่อกระบวนการอนุรกั ษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการสารวจภูมิ
ทัศน์วฒ
ั นธรรมอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น ตามมาตรฐาน
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในระดับสากล แม้ว่าผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝา่ ยจะเห็นพ้องต้องกันว่า ความร่วมมือ
ของชุมชนเป็ นสิง่ สาคัญในกระบวนการอนุรกั ษ์และ
พัฒนา ถึงกระนัน้ แต่ละฝา่ ยต่างก็มองผลของความ
ร่วมมือทีผ่ ่านมาต่างกัน แม้แต่แนวทางอนาคต เช่น
ทัศนะต่อปญั หาชุมชนป้อมมหากาฬ ดังนัน้
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แนวปฏิบตั ใิ นประเด็นความร่วมมือของชุมชน และ
วิธขี จัดความขัดแย้งทีใ่ ห้ความสาคัญแก่ผลประโยชน์
อันชอบธรรมของทุกฝา่ ย ล้วนเป็ นเรื่องทีต่ อ้ งตกลง
กันให้ได้
 ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ ่านมา ได้มแี ผนพัฒนาพืน
้ ที่
กรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึน้ หลายแผน แต่ละแผน
อย่างมากประสบความสาเร็จเพียงบางส่วน
วิสยั ทัศน์แบบองค์รวมสาหรับกรุงรัตนโกสินทร์ในปี
๒๕๗๕ อันเป็ นวาระครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการ
สถาปนา พระนคร ควรได้รบั การเห็นชอบจากผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย และมาพร้อมกับแผน
 ปฏิบตั กิ ารทีต่ งั ้ อยู่บนพืน
้ ฐานของข้อมูลการสารวจ
ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม ดังเสนอไว้ขา้ งต้น ทัง้ แผนและ
วิสยั ทัศน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ นี้ย่อมกาหนดคุณค่าเชิงมรดก
ของกรุงรัตนโกสินทร์สว่ นทีจ่ ะถูกเลือกอนุรกั ษ์ ใน
ขณะเดียวกันก็จะรักษาสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั
ความต้องการของชุมชน ทีจ่ ะพัฒนาไปตาม
ธรรมชาติกบั วิถชี วี ติ สมัยใหม่
 สาเหตุหนึ่งทีท
่ าให้ความพยายามสร้างแผนกาหนด
อนาคตกรุงรัตนโกสินทร์ทผ่ี ่านมาในอดีตต้อง
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ล้มเหลวคือ เขตอานาจทับซ้อนของหน่วยราชการ
ต่างๆ สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
และศาสนจักร ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ทาให้เกิดความ
ยุ่งยากในการประสานงาน การจัดตัง้ คณะกรรมการ
อนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
ภายใต้สานักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๔๑ ไม่ได้
ั
ช่วยขจัดปญหานี
้ บทบาทและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ จึงควรได้รบั การทบทวนปรับปรุง
หรืออาจจัดตัง้ กลไกประสานงานทีไ่ ด้ผลมากกว่า
ขึน้ มาทาหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการ ความเร่งด่วน
ของการพัฒนาแผนสาหรับกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทวี
ความสาคัญยิง่ ขึน้ เมื่อกระทรวงใหญ่หลายกระทรวง
ซึง่ เป็ นแหล่งรายได้หลักของชุมชนในกรุง
รัตนโกสินทร์ยา้ ยออกไปนอกพีน้ ที่ วิถชี วี ติ ชุมชนจึง
ได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก และยังส่งผลไปถึงวัด
จานวนมากซึง่ พึง่ พาชุมชนอีกทอดหนึ่งด้วย
 การท่องเทีย่ ว เป็ นส่วนสาคัญสาหรับแผนอนุรกั ษ์
มรดกวัฒนธรรมไม่ว่าทีไ่ หน แต่การท่องเทีย่ วไม่ควร
เป็ นเหตุผลหลักของแผนอนุรกั ษ์ใดๆ เป้าหมายของ
การอนุรกั ษ์มรดกกรุงรัตนโกสินทร์คอื ประชาชนชาว
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ไทย ไม่ใช่นกั ท่องเทีย่ ว ข้อเสนอเช่นหอคอย
Bangkok Eye หรือการเปิ ดทางเดินเลียบแม่น้า
เจ้าพระยา ล้วนเสีย่ งต่อการบิดเบือนภาพ
ประวัตศิ าสตร์ทแ่ี ท้จริงของชีวติ ในพืน้ ที่ มรดกของ
ชาติจะถูกลดความสาคัญ ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วเอง
ก็จะไม่ได้ประสบการณ์ทค่ี มุ้ ค่า
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังกล่าวมานี้ เป็ นความคิดเห็น
ของคณะกรรมการโครงการพิทกั ษ์มรดกสยาม โดยไม่เกีย่ วข้องกับ
สยามสมาคมฯ คณะกรรมการ หรือสมาชิก หรือผูร้ ่วมเสวนาใน
รายการ กรุงรัตนโกสินทร์: วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ แต่อย่างใด
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ผูเ้ ข้าร่วมเสวนา
ดร. วรสิ ทธิ์ ตันติ นิพนั ธุ์กลุ
นักวิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการอนุรกั ษ์
ั
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

นายขุนพล พรหมแพทย์
รองผูอ้ านวยการ สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

นายเขมทัต วิ ศวโยธิ น
หัวหน้าฝา่ ยอาวุโส ฝา่ ยบริหารงานอนุรกั ษ์
สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์

นางมณฑิ รา หรยางกูร อูนากูล
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัฒนธรรม
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO)
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ผูเ้ ข้าร่วมเสวนา
ผศ. ดร. ยงธนิ ศร์ พิ มลเสถียร
ั
อาจารย์คณะสถาปตยกรรมศาสตร์
และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ นายกสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
(ICOMOS Thailand)

นางอรศรี ศิ ลปี
ประธานประชาคมบางลาพู

ดาเนิ นการเสวนาโดย
นายสุภาพ คลี่ขจาย
นักสือ่ สารมวลชนอิสระ
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คากล่าวต้อนรับของนางพิ ไลพรรณ สมบัติศิริ
ท่านวิทยากร ผูด้ าเนินรายการ ผูร้ ่วมเสวนา ทุกท่าน
ดิฉนั รูส้ กึ เป็ นเกียรติ และมีความยินดียงิ่ ทีไ่ ด้เป็ นผูก้ ล่าวเปิ ดงาน
เสวนา เรื่อง ―กรุงรัตนโกสินทร์: วันวาน วันนี้ พรุง่ นี้‖ ซึง่ เป็ น
กิจกรรมแรกของ โครงการ พิทกั ษ์มรดกสยาม เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั องค์บรมราชูปถัมภก ของสยาม
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ท่านเคยถามตัวเองไหมว่า สิง่ ทีเ่ ราท่านได้มโี อกาสชื่นชม
และภูมใิ จในความ เป็ นชาติ เป็ นตัวตนของเราทุกวันนี้เป็ นผลมา
จากอะไร ทัง้ หมดเพราะต้นตระกูลของเรา สร้างขึน้ และรักษามาให้
ดังนัน้ ก็ควรจะถึงเวลาของเราทุกคนแล้ว ทีต่ อ้ งเสริมสร้างและดูแล
รักษาเพื่อส่งต่อให้ลกู หลานเราในรุ่นต่อๆ ไป
หากเราใช้วฒ
ั นธรรมนาหน้าการเมือง วันนี้เราอาจไม่ตอ้ ง
มาเสียเวลาเรื่อง เขาพระวิหาร ต่างชาติจะได้รจู้ กั ประเทศไทย
มากกว่าอาหารไทย หรือโสเภณีไทย เราคงอยากเห็นรัฐบาลใหม่
มาจัดการวัฒนธรรมชาติอย่างแท้จริง จริงใจ คิดอย่างสร้างสรรค์
เพื่อนามาซึง่ วิชชายังให้เกิดมิตรภาพ อันเป็ นคาขวัญของสยาม
สมาคมฯ
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หัวข้อของการเสวนาในวันนี้ เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์และ
พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณ กรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี โี ครงการ
หลายๆ โครงการกาลังจะเกิดขึน้ ชวนให้คดิ ว่าวันนี้ เราจะทาอะไร
กับพืน้ ทีต่ รงนี้ ในอนาคตลูกหลานเรา จะได้เห็นอย่างทีเ่ ราเห็น
หรือไม่ สยามสมาคมฯ ประสงค์จะดึงความสนใจของคนไทยทุกคน
ทุกอาชีพ ทุกวัย ไม่ว่าคุณอยู่ในฐานะอะไร ให้เกิดประกาย
ความคิด เกิดจุดเปลีย่ นในสังคม และสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
สร้างความผูกพันของผูค้ นกับถิน่ ฐานของตน รักและภูมใิ จในความ
มีรากทีแ่ น่น และภูมใิ จในความเป็ นสากลของคนไทย
ดิฉนั ในนามสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณวิทยากร และผูด้ าเนินรายการ ตลอดจนสือ่ มวลชนทุก
ท่าน ทีส่ ละเวลามาร่วมกันพิทกั ษ์มรดกสยาม ขอขอบคุณโฟโต้
ยูไนเต็ด แกลเลอรี่ ทีไ่ ด้เอือ้ เฟื้อภาพถ่ายกรุงรัตนโกสินทร์ มาจัด
นิทรรศการ โดยเฉพาะผูส้ นับสนุนหลักของโครงการ คือ บริษทั
โพสต์ พับบลิชชิง่ จากัด และธนาคารธนชาต
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ดิฉนั หวังว่าจะได้เห็นโครงการพิทกั ษ์มรดก
สยาม เป็ นจุดเริม่ ของ ความร่วมมือร่วมใจ ให้ทุกท่านได้ปกป้อง
ดูแลความเป็ นชาติทเ่ี ราภูมใิ จ ให้ลกู หลานสืบไป
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บทสรุปการเสวนา
ความหมายของ „กรุงรัตนโกสิ นทร์‟
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรกั ษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖
„กรุงรัตนโกสิ นทร์‟ หมายความว่า
(1) บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชนั ้ ในตามข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้
หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณ
กรุงรัตนโกสินทร์ชนั ้ ใน ในท้องทีแ่ ขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
(2) บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชนั ้ นอกตามข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้
หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณ
กรุงรัตนโกสินทร์ชนั ้ นอก ในท้องทีแ่ ขวงชนะสงคราม แขวงตลาด
ยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวง
ราชบพิธ แขวงสาราญราษฎร์ และแขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐
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ั ่ รตี รงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ตาม
(3) บริเวณฝงธนบุ
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ั ่ รตี รงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่
ภายในบริเวณฝงธนบุ
แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิรริ าช
เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕
(4) บริเวณอื่นทีต่ ดิ ต่อหรือเกีย่ วข้องกับบริเวณตาม (1)
(2) หรือ (3) ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด

ทีม่ า: http://www2.onep.go.th/ncecd/natural/bangkok2_new.html
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วันวาน
กรุงรัตนโกสินทร์ เริม่ มีสถานะเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย เมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปฐมกษัตริยร์ ชั กาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จกั รี โปรดให้ยา้ ยราชธานี
ั ่ น้าเจ้าพระยาด้านตะวันออก
จากกรุงธนบุรี ข้ามมาอยู่ทางฝงแม่
เพราะสะดวกต่อการสัญจรและขยับขยาย มีการสร้างกาแพง
ป้อม ค่าย และคูรอบเมืองสาหรับพระนครแห่งใหม่
ภารกิจในการสร้างราชธานีแห่งใหม่ทส่ี าคัญอย่างหนึ่ง
คือการฟื้นจิตใจประชาชนทีบ่ อบช้าจากศึกพม่า ให้กลับเป็ นปกติ
สิง่ ใดทีม่ ใี นกรุงศรีอยุธยาเดิม ก็ให้มขี น้ึ ใหม่ทงั ้ หมดในกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยตัง้ ชื่อเหมือนกัน เช่น คลองมหานาค ภูเขาทอง
เป็ นการเรียกขวัญกาลังใจ ด้วยเหตุน้ี ความเจริญจึงเกิดขึน้ เพราะ
คนเชื่อมันในพระนคร
่
ผูค้ นหลังไหลมาอยู
่
ใ่ นพระนครมากขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๒
เมืองขยายออกไปนอกชานพระนครซึง่ ปจั จุบนั เป็ นย่านนางเลิง้
พระทีน่ งอนั
ั ่ นตสมาคม หัวลาโพง ถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการสร้าง
ถนนเจริญกรุง ส่วนนอกกาแพงพระนครก็ตดั ถนนสีลม รัชกาลที่
๕ ทรงแนะนาให้เจ้านาย ขุนนาง ทาบุญด้วยการสร้างสะพาน
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ทาถนน ทาให้ผคู้ นหลังไหลเข้
่
ามาอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์มากขึน้
แต่ยงั อยู่ในระดับทีค่ วบคุมได้ไปจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖-๗
หลังสร้างกรุง ๕๐ ปี พระสังฆราชปาลเลอกัวซ์ ได้
ั ่ รแี ละฝงกรุ
ั ่ งเทพฯ มีแม่น้าคันกลาง
บันทึกว่า บางกอกทัง้ ฝงธนบุ
่
อุดมสมบูรณ์ชอุม่ ด้วยต้นหมากรากไม้ มองไปทางไหนเห็นยอด
มัสยิด เจดีย์ ยอดโบสถ์โผล่ขน้ึ เป็ นระยะๆ ตึกรามบ้านช่องสูงไม่
เกิน ๒ ชัน้ เป็ นสถาปตั ยกรรมแบบยุโรป จีน อินเดีย มีอยูท่ วไป
ั่
ถนนกว้างใหญ่ พาหนะมีน้อย ในแม่น้ามีเรือนแพจอดอยู่ประมาณ
หนึ่งพัน เป็ นเมืองน่าอยู่
เมื่อกรุงรัตนโกสินทร์มอี ายุ ๑๕๐ ปี ในสมัยรัชกาลที่ ๗
ฝรังอี
่ กคนหนึ่งเขียนไว้ว่า เวนิซตะวันออกแห่งนี้เจริญไม่แพ้เซีย่ ง
ไฮ้ ไซ่ง่อน และหลายเมืองในยุโรป บ้านเรือนของชาวไทย
สมัยก่อน ถ้าไม่อยู่ในเรือนแพก็อยู่ในสวน และอิงอาศัยน้า
ตลอดเวลา การสร้างบ้านเรือนมักทาใต้ถุนสูง พอถึงหน้าน้าหลาก
น้าก็พดั พาสิง่ สกปรกใต้บา้ นไปหมด คนไทยเริม่ ขึน้ บก เปลีย่ น
จากบ้านใต้ถุนสูงมาอาศัยบนพืน้ ดินเมื่อแรกมีตกึ แถว เริม่ จาก
ตึกแถวย่านท่าช้าง หน้าพระลาน ท่าเตียน
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วันนี้
ขอบเขตและการอนุรกั ษ์
ในพืน้ ที่ ๕.๘ ตารางกิโลเมตร ของกรุงรัตนโกสินทร์ มี
วัดหลวงสาคัญ ๓๐ วัด วัดราษฏร์ ๑๖ วัด มีมสั ยิด ๓ แห่ง และ
โบสถ์คริสต์ ทีด่ นิ ส่วนใหญ่เป็ นของสานักงานทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัตริย์ รองลงมาก็คอื วัดหลวง และ กทม. ซึง่ เป็ นผูด้ แู ล
สาธารณูปโภค
การอนุรกั ษ์พน้ื ทีข่ นาดใหญ่เช่นนี้ จาเป็ นต้องมีแผน
อนุรกั ษ์และพัฒนา ซึง่ เริม่ ต้นครัง้ แรกจากการประกวดแบบพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี ๒๕๒๕ และพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็ น
แผนอนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสิ นทร์ เมื่อปี ๒๕๓๕ ซึง่
แบ่งการอนุรกั ษ์เป็ น ๒๐ โครงการย่อย และต่อมามีแผนตามมา
อีก ๑๒ แผน แผนซึง่ นับได้ว่าสาเร็จลุล่วงมีเพียง ๒ แผน คือ
แผนอนุรกั ษ์พฒ
ั นาในซอยเลิศพิศ และชุมชนท่าพระจันทร์ โดย
ความร่วมมือของชุมชน
การดาเนินการของฝา่ ยราชการในการอนุรกั ษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ เริม่ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๑๙ กระทรวงมหาดไทยได้รเิ ริม่ ตัง้ คณะกรรมการอนุรกั ษ์
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สิ่ งก่อสร้างที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิ ลปกรรม
สถาปัตยกรรม ภายในเขตกรุงเทพมหานคร มีหน้าทีห่ ลักสาม
ประการคือ อนุรกั ษ์เกาะรัตนโกสินทร์ ปรับปรุงสนามหลวง และ
ออกนโยบายควบคุมการก่อสร้างอาคารทีจ่ ะทาลายทัศนียภาพของ
กรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาคณะกรรมการได้เปลีย่ นชื่อและขอบเขต
ความรับผิดชอบจนกลายเป็ นคณะกรรมการโครงการกรุง
รัตนโกสิ นทร์
ตามมติคณะรัฐมนตรี อาคารต่างๆ ของรัฐทีจ่ ะก่อสร้าง
ในในพืน้ ที่ ๕.๘ ตารางกิโลเมตร ของกรุงรัตนโกสินทร์สองฝงั ่
แม่น้าเจ้าพระยา ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการโครงการ
กรุงรัตนโกสินทร์ ว่าสอดคล้องกับกรุงหรือไม่ หากไม่มคี วาม
สอดคล้อง คณะกรรมการฯ มีอานาจให้สานักงบประมาณระงับ
การให้งบประมาณก่อสร้าง
มติคณะรัฐมนตรียงั ได้กาหนดอาคารทีไ่ ม่จาเป็ น หมด
วาระทีจ่ ะตัง้ อยูใ่ ห้ยา้ ยออกไปอยูน่ อกกรุง แล้วดาเนินการให้
เหมาะสมกับพืน้ ทีน่ นั ้ เช่นถ้าอาคารนัน้ อยู่รมิ แม่น้าเจ้าพระยา ให้
เปิ ดเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวริมแม่น้า ดังในกรณีของกรมการค้าภายในที่
ย้ายออกไป แล้วใช้พน้ื ทีส่ ร้างเป็นสวนนคราภิรมย์ หรืออาคารพัก
อาศัยของข้าราชบริพาร หากหมดอายุกใ็ ห้ยา้ ยไป รวมถึง
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กองทัพเรือ ส่วนอาคารทีไ่ ม่ได้อยู่รมิ แม่น้าบางแห่งก็กลายเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ เช่น มิวเซียมสยาม

ทีม่ า : อ้างอิงจากเว็บไซต์มวิ เซียมสยาม

ส่วนบริเวณเสาชิงช้า และบริเวณรอบๆ ได้ถูกกาหนดให้
เป็ นซิตฮ้ี อลล์ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และศูนย์รองรับแขกบ้านแขกเมือง
ั บนั ข้าราชการกทม. ส่วนใหญ่ได้
ไม่ได้เป็ นทีท่ างาน เพราะปจจุ
ย้ายออกไปทางานทีด่ นิ แดงแล้ว แผนอนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์เริม่ ต้นจากคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่
ปจั จุบนั คือคณะกรรมการอนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสิ นทร์
และเมืองเก่า มีรองนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน หน้าทีอ่ ย่างหนึ่ง
ของคณะกรรมการฯ คือกลันกรองโครงการของรั
่
ฐบาล เพราะอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของกองอนุรกั ษ์ของ กทม. ซึง่ มี
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครควบคุมความสูงอาคารไม่เกิน ๑๐ เมตร
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ั ่ รไี ม่ได้ถูกนับรวมในตอนแรก)
สาหรับทีด่ นิ เอกชน (แต่ฝงธนบุ
เลขานุการโครงการคือสานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม
ั
โดยสานักงานฯ เป็ นผูว้ ่าจ้างมหาวิทยาลัยทีม่ คี ณะสถาปตยกรรม
ศาสตร์และบริษทั เอกชนเพื่อดาเนินการ
ในบริบทผังเมืองรวม กรุงรัตนโกสินทร์ถอื เป็ นโซนชัน้ ใน
หนึ่งใน ๖ โซนของแผนการปรับปรุงผังเมืองรวม ซึง่ กทม. ได้
พยายามทีจ่ ะควบคุมพานิชยกรรมขนาดใหญ่เช่นเทสโก้ คาร์ฟู
แมคโคร โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ทส่ี งู มาก โดย
อนุญาตให้ก่อสร้างได้เพียงบางเขต เช่น บางลาพู วังบูรพา และ
ั ่ รี มีสถานี
วางแผนให้รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินจากหัวลาโพงไปฝงธนบุ
ทีบ่ ริเวณเฉลิมกรุง และหน้าโรงเรียนวัดราชบพิตร
การปรับปรุงภูมิทศั น์
กทม. ได้ดาเนินการปรับภูมทิ ศั น์ในกรุงรัตนโกสินทร์
ได้แก่การปรับปรุงสวนสันติไชยปราการร่วมกับชุมชน และการ
พัฒนาปรับปรุงถนนราชดาเนินกลาง ด้านผ่านฟ้าได้ดาเนินการ
ปรับปรุงลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ร่วมกับสานักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ หลังจากรือ้ ถอนศาลาเฉลิมไทย
ั่
ออกไปแล้ว อีกด้านคือฝงกรมประชาสั
มพันธ์เก่า เป็ นความ
รับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ส่วนด้านป้อมมหากาฬยังมีปญั หาคัง่
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ค้างอยู่ นอกจากนี้ยงั ได้จดั การบาบัดน้าเสียแล้วปล่อยคืนสูค่ คู ลอง
และอาจเริม่ ใช้ประโยชน์จากน้าในคูคลองเพื่อรดน้าต้นไม้รอบกรุง
เป็ นบางส่วน

ทีม่ า: สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
http://www.bma-cpd.go.th/cpd/sem28-2-05.htm (accessed on: 23.06.2011)

สาหรับตึกแถวริมถนนราชดาเนิน ซึง่ เป็ นของสานักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยน์ นั ้ ผูเ้ ช่าตึกได้หมดสัญญาเช่า ๕๕
ปี ไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ จากนัน้ สานักงานทรัพย์สนิ ฯ ได้
ดาเนินการปรับปรุงตึกแถวเหล่านี้เอง โดยกาหนดทีจ่ ะเชื่อมต่อ
ถนนเข้าสูช่ ุมชน ปลูกต้นไม้เป็นแถวทีส่ องทีส่ าม และจะสร้าง
อุโมงค์คนเดินลอดใต้ถนน นอกจากนัน้ ยังจะมีแผนต่อขยาย
เส้นทางของรถไฟฟ้าเข้ามาถึงบริเวณนี้ดว้ ย
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งานฟื้นฟูและอนุรกั ษ์บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ของ
สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ นอกเหนือจากตึกแถว
ถนนราชดาเนิน คือการบูรณะปรับปรุงตึกแถวบริเวณถนนหน้า
พระลานทัง้ แถบ และการปรับปรุงตึกของกรมการค้าภายในทีอ่ ยู่
ตรงข้ามหอประชุมทหารเรือ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก กทม.
จนสามารถทาเสร็จทันวาระทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
ทอดพระเนตรเห็นทัง้ พระเจดียส์ ามองค์ วัดพระเชตุพนและตลอด
พระบรมมหาราชวังในระยะทีไ่ ม่มใี ครเห็นมาก่อน
อาคารเก่าในกรุงรัตนโกสินทร์ยงั มีองค์กรและหน่วยงาน
อื่นๆ อีกหลายหน่วยงานช่วยดูแลอยู่ นอกจากนี้ยงั มีกลุ่ม
ประชาคมผูอ้ ยู่อาศัย และเจ้าของทีด่ นิ ในพืน้ ที่ ช่วยกันดูแลอีกทาง
หนึ่งด้วย

ที่มา:http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000061304
(,accessed on:23.06.2011)
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ประชาคมในพืน้ ที่
ั บนั ชุมชนในพืน้ ทีก่ รุงรัตนโกสินทร์หลายกลุ่ม
ในยุคปจจุ
ได้เกิดความตื่นตัวในด้านการอนุรกั ษ์และปรับปรุงภูมทิ ศั น์แวดล้อม
ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของชุมชนมากยิง่ ขึน้ แต่เนื่องจากแผน
อนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์มลี กั ษณะจากบนลงล่างทาง
เดียว ไม่มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นจากชุมชนตัง้ แต่ตน้ และเพราะ
ในประเทศไทยยังไม่มคี วามคิดให้ทบทวนแผนตามความ
เปลีย่ นแปลงของสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงยังไม่เกิดขึน้
ด้วยเหตุน้ี ในอนาคตอันใกล้ กรุงรัตนโกสินทร์อาจกลาย
สภาพเป็ นเมืองร้าง เพราะการย้ายออกของสถานทีร่ าชการต่างๆ
เพื่อสร้างแหล่งท่องเทีย่ ว โดยละเลยความเป็ นจริงทีว่ า่ หน่วย
ราชการเหล่านัน้ เคยเป็ นแหล่งรายได้ของชุมชน เมื่อหน่วยราชการ
ถูกย้ายออกไป ชุมชนก็ขาดรายได้ การรักษาความงามความเก่าแก่
ของกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้หมายความว่าต้องอพยพย้ายคนออก
จนกรุงรัตนโกสินทร์กลายเป็ นเมืองร้าง
ตัวอย่างความเคลื่อนไหวของประชาคมทีช่ ว่ ยกันรักษา
ความหมายของชุมชนแห่งหนึ่ง คือชุมชนย่านบางลาพู ทีร่ ่วมกัน
อนุรกั ษ์อาคารโรงพิมพ์คุรุสภา ซึง่ เจ้าของคือกรมธนารักษณ์ จะ
รือ้ ถอนเพื่อสร้างสวนสาธารณะซึง่ ชาวบ้านไม่อยากได้ เพราะ
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ชาวบ้านกาลังจะได้สวนสันติไชยปราการในปี ๒๕๔๒ อยู่แล้ว
การเจรจาตกลงกันระหว่างชุมชน กทม. กรมศิลปากร และ
กรมธนารักษ์สามารถหยุดการรือ้ ถอนได้สาเร็จ และปจั จุบนั ตึกนัน้
ก็ยงั ดารงอยู่ (แม้จะมิได้รบั อนุญาตให้นามาใช้ประโยชน์กต็ าม)
ภายในชุมชนบางลาพู ยังมีการสอดส่องดูแลสภาวะ
แวดล้อมของชุมชนเองด้วย มีความพยายามฟื้นฟูคลองบางลาพู
กันเอง โดยการใช้น้าชีวภาพเทลงคลองทุกๆ ๑๐ วัน แต่ไม่
สาเร็จ เพราะคลองตืน้ เขินมานาน ไม่ได้ลอกมา ๔๐ ปีแล้ว ต้อง
เริม่ จากการลอกคลองก่อน และจึงได้ทราบว่าทางเดินริมน้าแม่น้า
เจ้าพระยาริมน้าบางลาพู โดยเฉพาะทางเดินริมน้าหลังสานักงาน
ั หาเรื่องคนไร้บา้ นมาอาศัยอยู่ ทาให้เกิดความ
FAO กาลังมีปญ
สกปรก และไม่สามารถไล่ไปได้
ประชาคมอื่นในพืน้ ทีก่ รุงรัตนโกสินทร์ทเ่ี ริม่ มีการพัฒนา
และมีความเคลื่อนไหวในเชิงอนุรกั ษ์ ยังมีย่านตลาดวัดสุวรรณาราม ซึง่ อยูใ่ นการดูแลของสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
และชุมชนหัตถกรรมทีอ่ ยู่ในประวัตศิ าสตร์ค่กู บั กรุงรัตนโกสินทร์มา
ตัง้ แต่แรก อาทิ บ้านหม้อ บ้านบาตร บ้านขมิน้
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พรุ่งนี้
การอนุรกั ษ์กรุงรัตนโกสินทร์ เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งการความ
ร่วมมือกันของทุกฝา่ ยในสังคม ตัง้ แต่ระดับรัฐบาลถึงระดับชุมชน
ตัวอย่างความร่วมมือทีจ่ ะเกิดผลในอนาคต คือความร่วมมือของ
กรมศิลปากรกับ กทม. เพื่อเสนอบางส่วนของกรุงรัตนโกสินทร์
ั ่ น้าเจ้าพระยาจากท่าวาสุกรี ถึงสะพานปฐมบรมราชา
คือริมฝงแม่
ั ่ น้าเจ้าพระยาทัง้ สอง
นุสรณ์ (สะพานพุทธ) รวมถึงพืน้ ทีร่ มิ ฝงแม่
ฟาก เช่น วัดอรุณราชวราราม และสถานทีป่ ระวัตศิ าสตร์อ่นื ๆ
เป็ นมรดกโลก ขณะนี้ขนั ้ ตอนต่างๆ อยู่ในขัน้ ดาเนินงาน
ปญั หาน้าท่วม ยังคงเป็ นปญั หาสาคัญของกรุง
รัตนโกสินทร์ และในระยะยาว การจัดการป้องกันน้าท่วมจะต้อง
ทาควบคู่ไปกับการอนุรกั ษ์ ในการเสนอพืน้ ทีก่ รุงรัตนโกสินทร์เป็ น
มรดกโลก เขือ่ นกัน้ น้าท่วมจะทาการให้ปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ น้า
เจ้าพระยาไม่สมบูรณ์ เพราะเสียภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม ฉะนัน้ พืน้ ที่
ริมแม่น้าเจ้าพระยาบางส่วนจึงจะไม่มเี ขือ่ น และ กทม. ได้เสนอต่อ
ยูเนสโกว่า บางส่วนทีก่ นั ้ เขือ่ นไม่ได้ กทม. จะใช้กระสอบทรายกัน้
ตามฤดูกาล
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หากมองต่อไปไกลถึงช่วงฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๕๐
ปี ก็น่าจะมีโครงการใหม่ๆ ทีท่ กุ ภาคส่วนร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
พืน้ ทีก่ รุงรัตนโกสินทร์ เกิดขึน้ อีกมากในอนาคต

หลักการและข้อเสนอแนะ
การจัดการพืน้ ทีก่ รุงรัตนโกสินทร์ นอกจากการปรับปรุง
อาคารแล้วยังหมายถึงการทาให้ทุกอย่างในกรุงรัตนโกสินทร์
เคลื่อนไหวต่อไปได้ โดยมีระเบียบควบคุมสิง่ แวดล้อม เพื่อ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูอ้ ยู่อาศัยและผูเ้ ข้ามาใช้พน้ื ที่
ผูท้ ม่ี องกรุงรัตนโกสินทร์ในฐานะแหล่งท่องเทีย่ ว ควรมอง
ให้พน้ ไปจากสิง่ ปลูกสร้าง อาคารสถานที่ เพราะแม้เราจะโฆษณา
แหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นโบราณสถานสาคัญ แต่ความจริง
นักท่องเทีย่ วจะดูสงิ่ เหล่านี้เพียงครัง้ แรก ครัง้ ต่อไปเขาจะอยากดู
วิถชี วี ติ ผูค้ น พฤติกรรมหรือสิง่ สะสมของผูอ้ ยู่อาศัยมากกว่า สิง่ ใด
จะสวยงามได้ ย่อมสวยจากชีวติ คนทีม่ คี วามหลากหลาย มีความ
ขัดแย้ง
สิง่ ปลูกสร้างทางกายภาพ เป็ นเสมือนภาชนะทีบ่ รรจุ
ชีวติ ชีวา ความเป็ นอยู่ของผูค้ นเอาไว้ การอนุรกั ษ์จงึ มี
ความหมายมากกว่าการดูแลอาคาร แต่เป็ นการทาให้ชมุ ชนทีเ่ คย

โ ค ร ง ก า ร พิ ทั ก ษ์ ม ร ด ก ส ย า ม | 17
อยู่ อยู่ต่อไป เสริมความสุขของผูอ้ ยู่อาศัย และสร้างปจั จัยแห่ง
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและสังคมของผูค้ นเหล่านัน้ ในฐานะผู้
ธารงมรดกทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้ เช่นวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และ
ความเป็ นอยู่ ซึง่ การทาความเข้าใจประเด็นเหล่านี้เป็ นเรื่อง
ั บนั การอนุรกั ษ์กรุงรัตนโกสินทร์จะต้องเปิ ด
เร่งด่วนอยู่ในปจจุ
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ ด้วยความสมดุลทาง
อานาจทีเ่ หมาะสมกับฝา่ ยราชการ ซึง่ ก็ตอ้ งมีนโยบายทีเ่ ข้มแข็ง
ชัดเจนต่อเนื่อง และได้รบั ความร่วมมือจากเอกชน โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาการ
แนวคิดทีเ่ น้นบูรณาการของทุกภาคส่วนได้ถูกนามาใช้ใน
ั ่ น้าเจ้าพระยา” ในฐานะภูมิ
ข้อเสนอ “ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมริมฝงแม่
ทัศน์เมืองประวัตศิ าสตร์ (Historic Urban Landscape) ที่
เป็ นมรดกโลก ซึง่ กรมศิลปากร และ กทม. กาลังดาเนินการเสนอ
ต่อยูเนสโก เป็ นการมองภาพรวมมากขึน้ และมีบรู ณาการ โดย
ครอบคลุมไม่เพียงแค่วดั วาอาราม หากยังหมายรวมทัง้ พืน้ ทีท่ ่ี
ต้องการอนุรกั ษ์ ทัง้ ผูค้ น วิถชี วี ติ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ชี วี ติ ชีวา และ
เกิดขึน้ จากการใช้พน้ื ทีจ่ ริงอีกด้วย โดยทัวไป
่ ผูท้ าแผนอนุรกั ษ์
จะต้องทราบก่อนว่าอะไรคือสิง่ ทีจ่ ะอนุรกั ษ์ ทราบประวัตศิ าสตร์
ความเป็ นมาของสิง่ นัน้ หากเป็นอาคาร ก็ตอ้ งทราบว่ามีหลักฐาน
ั
ทางโบราณคดีหลงเหลืออยู่เท่าใด ยังมีสถาปตยกรรมที
ท่ รงคุณค่า
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หรือไม่ เพียงใด นันคื
่ อมองหาคุณค่าในแง่มุมต่างๆ ทัง้ ทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของสิง่ ทีค่ วรแก่การอนุรกั ษ์ ด้วย
บรรทัดฐานอันเป็ นทีย่ อมรับ กฎเกณฑ์จงึ ต้องมีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับบริบทของแง่มมุ ดังกล่าว และมองอย่างเป็ นองค์รวม
กลยุทธ์ในการจัดการพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมมีหลายรูปแบบ ซึง่
ไม่จาเป็ นต้องใช้การท่องเทีย่ วเป็ นตัวนาเสมอไป เพราะ
นักท่องเทีย่ วไม่ใช่ผทู้ อ่ี าศัยอยู่ในพืน้ ทีต่ ลอดเวลา การท่องเทีย่ วจึง
อาจจะไม่ใช่คาตอบสุดท้ายของการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ทัง้ ยัง
อาจก่อให้เกิดปญั หาและความเสีย่ งทีค่ าดไม่ถงึ ทางออกของการ
สร้างภูมทิ ศั น์วฒ
ั ธรรมทีย่ งยื
ั ่ น คือการส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
กันลงมือจัดการบ้านเมืองของตนเอง ดังมีตวั อย่างความสาเร็จจาก
ต่างประเทศเป็ นเครื่องยืนยัน
กระแสหลักของสังคมโลกกาลังเปลีย่ นผ่านไปสูเ่ ศรษฐกิจ
ทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้ (Knowledge Economy) ซึง่ มี
ส่วนย่อยคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
หมายถึงการใช้ความคิดและภูมปิ ญั ญาทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดผลในทาง
เศรษฐกิจ การฟื้นฟูประชาคมในพืน้ ทีก่ น็ ่าจะมองไปทีเ่ ศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็ นอันดับแรก
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ประชาคมเองก็ตอ้ งตระหนักในสิง่ ทีม่ คี ุณค่าในชุมชนของ
ตนให้ได้ ในขณะเดียวกัน จะต้องมีดุลอานาจระหว่างรัฐและ
ประชาคมด้วย เช่นหากประชาคมเห็นว่าอาคารสถานทีใ่ นชุมชน
ของตนมีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษา แต่หากหน่วยงานรัฐใช้
เกณฑ์ตวั เลขตายตัวเป็ นเครื่องวัดคุณค่าของอาคารสถานที่ การ
อนุรกั ษ์กจ็ ะกลายเป็ นข้อจากัดสาหรับชุมชนและปิ ดกัน้ คุณค่าที่
แท้จริงไปในทีส่ ดุ ดังในกรณีอาคารทีอ่ ายุไม่ถงึ เกณฑ์โบราณสถาน
ซึง่ หน่วยงานรัฐมีมติให้รอ้ื ถอน แต่ประชาคมเห็นว่าเป็ นอาคารทีม่ ี
ความหมายในบริบททางสังคม เช่นโรงพิมพ์ของคุรุสภาทีเ่ ป็ นโรง
พิมพ์แรกของเมืองไทย หรืออาคารศาลฎีกาทีม่ คี ุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ดา้ นกฎหมายของไทย จึงร่วมมือกันต่อต้านการรือ้
ถอนดังกล่าว เป็ นต้น
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Summary of the forum
“Krung Rattanakosin:
Yesterday, Today, Tomorrow”
27 May 2011at the Siam Society
A Siamese Heritage Protection Program Event
A Siamese Heritage Protection Program
to Commemorate
the 84th Royal Birthday Anniversary of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
Patron of The Siam Society
Under Royal Patronage
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The Future of Krung Rattanakosin
On 27 May 2011, The Siam Society launched the
Siamese Heritage Protection Program‘s series of
forums targeting key issues of cultural heritage
protection policy. This first forum was entitled
―Krung Rattanakosin: Yesterday, Today, and
Tomorrow‖. Krung Rattanakosin was selected for
the kick-off event as it has one of the most vibrant
and diverse cultural landscapes of all the ‗historical
cities‖ of Asia, but at the same time presents many
complex conservation and development issues
involving different stakeholders, some of whom
view the issues in very different ways.
The Siamese Heritage Protection Program is deeply
grateful to the expert panelists and moderator who
expressed their views in the discussion. Based on
detailed recording of the proceedings, the Program
Steering Committee has produced this booklet
summary of the major points that emerged in the
discussions. There were points of disagreement and
differences of emphasis between panelists, but the
summary in the pages that follow narrates the
highlights that emerged from the discussion, without
attribution to individual speakers. Anyone interested
in exploring in greater depth the views of each
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member of the panel may find the detailed
discussion notes on the program web site
www.siamese-heritage.org . In addition, the key-note
speech in Thai of the Society‘s Vice-President,
Dr. Wissanu Krea-ngam, providing historical
perspective on Krung Rattanakosin, can be found at
the mentioned website. The Program Steering
Committee would like to express its thanks to
Society member, Khun Visanu Euarchukiati, for his
dedicated work in producing this summary of the
proceedings in both Thai and English languages.
Based on review of the proceedings and on
observations during the study tour of the Kadeejin
Community that was conducted in connection with
the forum, the Steering Committee has come to
certain conclusions and recommendations regarding
Krung Rattanakosin Conservation and
Development:


The interest and value of Krung
Rattanakosin old city stems from its:
 Historical significance over more
than two centuries;
 Palaces, temples, mosques,
government buildings, boulevards,
and other major public monuments;
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Mosaic of living communities, each
with its own distinctive ethnic
origins, economic and social niches,
traditions, and vernacular
architectures; and
 Architectural contradictions and
conflicts of Chinese shop houses,
Thai temples, colonial style offices,
and European baroque public spaces,
all within close proximity to each,
revealing a fascinating historic city
that was built in part by royal design,
but which in other parts grew through
a spontaneous process of organic
grassroots evolution.
In the past, official Krung Rattanakosin
conservation work has focused principally on
the public monuments, and has given less
importance to the conservation of vernacular
architecture, to the diversity and integrity of
living communities, and to the preservation
of intangible culture. In fact, the glory of
Krung Rattanakosin and its true value lies in
the combination of grand public monuments
and spaces, both religious and secular, and
the colorful life of local communities that
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combine traditional and modern life styles
within historic neighborhoods.
To fully take into account the community,
vernacular, and intangible aspects of Krung
Rattanakosin, any further conservation and
development of the historic city should
proceed only based on a detailed and
meticulous cultural landscape mapping, done
to the standards of international best practice.
While all stakeholders agree on the
importance of community participation in the
conservation and development process, there
are different views as to how well this
participation has worked in the past and
should work in the future, as evidenced by
the conflict that has simmered in the Pom
Mahakaan community. Clear guidelines for
community participation and for conflict
reso-lution, giving due regard to the
legitimate interests of all stakeholders, need
to be agreed upon.
There have been many plans for the
development of Krung Rattanakosin over
previous decades, not one of which has been
more than partially implemented. A holistic
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vision of what Krung Rattanakosin should
look like in the year 2032, which marks the
250th anniversary of the founding of the city,
should be agreed upon by all stakeholders,
together with a detailed implementation plan
based on the cultural landscape mapping
recommended above. This vision and plan
would define the heritage value of Krung
Rattanakosin that is to be conserved, and
balance that conservation effort against the
needs of each community to evolve in a
natural fashion that accommodates a modern
life style.
Part of the reason for past failure of attempts
to plan for the future of Krung Rattanakosin
stem from the multiple overlapping
government, royal and clerical jurisdictions
over the area, which make coordination
difficult. The establishment of the
Committee for Development and
Conservation of Krung Rattanakosin and Old
Town in 1998 under the Office of the Prime
Minister does not appear to have contributed
to solution of the problem. It isrecommended
that the role and composition of that
Committee should be revamped, or that the
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Committee should be replaced by some other
more effective coordinating mechanism.
The urgency for development of a new
Rattanakosin plan is accentuated by the
movement of large government ministries
out of Rattanako-sin, which will leave the
surrounding communities bereft of a
principal source of their livelihood,
endangering their way of life and also that of
the large monastic communities that depend
on them.
Tourism is an important component of any
heritage conservation plan, but should not be
the driving motivation underlying that plan.
The heritage of Krung Rattanakosin should
be conserved for Thai people, not for
tourists. Proposals made to attract tourists,
such as the ―Bangkok Eye‖ project or
sanitized riverside promenades, risk
undermining the historical authenticity of the
neighborhoods, and will result in both
degraded heritage and an unsatisfactory
tourist experience.
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The above conclusions and recommendations are the
sole responsibility of the Steering Committee of the
Siamese Heritage Protection Program, and do not
necessarily reflect the views of the Siam Society, its
patrons, Council, or members, or of the members of
the Krung Rattanakosin forum panel.
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The Siam Society President, Bilaibhan Sampatisiri,
gave a welcome speech. Siam Society Vice
President, Dr. Wissanu Krea-ngam delivered the
key-note speech launching the Siamese Heritage
Protection Program.
Forum participants were:
1. Dr. Worrasit Tantinipankul – Instructor at
the School of Architecture and Design at
King Mongkut‘s Institute of Technology in
Thonburi
2. Khunpol Prompaet – Deputy Director of
BMA‘s Department of City Planning
3. Kemtat Visavayodhin – Senior Head of
Conservation Management Department,
Crown Property Bureau
4. Montira Horayangura Unakul – Cultural
Expert, UNESCO
5. Dr. Yongtanit Pimonsathean – President of
ICOMOS Thailand
6. Orasri Silpi – President of Bang Lamphu
Community
The discussion was moderated by Suparp
Khleekhajai, an independent mass communicator.
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Welcome speech by
Siam Society President,
Bilaibhan Sampatisiri
Forum speakers, moderator, and everyone in the
audience, it is my honour to give the opening speech
to the ―Krung Rattanakosin: Yesterday, Today, and
Tomorrow‖ forum, the first in a series of activities
by the Siamese Heritage Protection Program on the
auspicious occasion of the 84th Birthday of H.M.
The King, the Royal Patron of the Siam Society.
Have you ever asked yourself about the things that
we admire that are the sources of our national pride,
and how they came to be what they are today? They
were created and preserved by our forebears, for us
in turn to pass on to posterity.
Had we allowed culture to precede politics, Phrea
Vihear would not have become such a distraction.
Thailand would be well known for things other than
food or prostitutes. We would have wished for a
government that takes on cultural issues sincerely, a
government that thinks creatively, leading to the
kind of knowledge which brings friendship, as stated
in our Society‘s motto.
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As the nation's oldest cultural institute, it is the duty
of The Siam Society, just as it has always been for
the past 107 years, to take the intellectual lead and
stir up creative discussions, gaining more wisdom in
the process.
The topic of today's discussion is about the
conservation and development of old Rattanakosin.
This area already has many projects in the pipeline.
What are we doing to it? It is tempting to speculate
whether our children and grandchildren will see this
area just as we see it today. Siam Society would like
to call the attention of all Thai people, from all
walks of life, all ages, whatever your social position,
to give thought to it. We can bring change to
society, create awareness for conservation, revive
the people's bonds to their localities, instilling love
and pride in their strong roots, and in the
universality of the Thai people.
For Siam Society, I thank all speakers and the
moderator, as well as journalists who took the time
to come to help protect our Siamese heritage
together. Thanks to Foto United Gallery who
provided the Rattanakosin pictures exhibition.
Special thanks are due to our main sponsors: Post
Publishing Company Limited and Thanachart Bank.
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Finally, I hope to see the Siamese Heritage
Protection Program becoming the start of a
cooperation that enables us to protect and preserve
our national identity, so that it can be passed on to
future generations.

The meaning of Krung Rattanakosin
The definition of Krung Rattanakosin in this
discussion is the 5.8-square kilometer area bounded
on one side by Ong Ang canal—inner and middle
sections—and on the other side by the western
boundary in Thon Buri. The currently disused term
―Rattanakosin Island‖ denoted this same area.

Yesterday
Krung Rattanakosin became the capital of Siam
when King Rama I decided to relocate across the
river from Thon Buri to the east bank of the Chao
Phraya River. The new location was considered
more convenient for transportation and future
expansions. City walls, forts and battlements were
built along the newly dug city moats.
One important mission for the new capital was to
revive the people's morale after decades of war with
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Burma. The former capital, Ayutthaya, was
effectively rebuilt in Rattanaskosin. As old familiar
names—Phukhao Thong, Khlong Maha Nak, etc.—
were given to places in the new city, Ayutthaya
reincarnated in Bangkok. With the return of
confidence, the city prospered.
The city was even more populated in the reign of
King Rama II. Expansion enlarged the city's
boundary to present day Nang Loeng, Anantasamakhom Throne Hall and Hua Lamphong. King
Rama IV added New Road. Outside the city wall,
Silom Road was constructed. Then King Rama V
suggested that his family members and members of
the nobility make merit by building bridges and
roads, attracting even more people to the city. The
population increased, but was still manageable
during the reigns of Kings Rama VI and Rama VII.
Fifty years after the inauguration of Krung
Rattanakosin, Bishop Pallegoix wrote of a Bangkok
that thrived on both sides of the river, where
occasional spires of mosques, pagodas and churches
shot above the horizons. Houses and buildings were
no taller than two storeys. European, Chinese and
Indian architectures were to be found everywhere.
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The wide roads saw very few vehicles, but in the
river there were around a thousand boathouses. It
was quite a welcoming city.
When Krung Rattanakosin was 150 years old,
during the reign of King Rama VII, another
westerner wrote of this Venice of the Orient that it
could rival Shanghai, Saigon and many European
cities.
Thai people preferred to live in floating houses or in
orchards, to always be near the water. Houses were
built on stilts which had the advantage of getting
their grounds completely cleansed after each annual
flood. The Thais started living on land, in westernstyle buildings, in the shophouses which were first
built in Tha Chang, Na Phra Lan and Tha Tian.

Today
Boundary and conservation
In the 5.8 square kilometres area of Krung
Rattanakosin, there are 30 royal temples, 16
temples, 3 mosques and a church. Most plots belong
to Crown Property Bureau, followed by royal
temples and Bangkok Metropolitan Administration
(BMA) who look after public utilities.
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Conservation effort for such a large area requires
proper planning. The first plan was the result of a
Krung Rattanakosin Development Plan contest in
1982, which evolved into the Krung Rattanakosin
Conservation and Development Plan of 1992. The
plan defined 20 projects and spawned 12 subplans.
Only 2 subplans were successfully completed, and
only with the help of local communities.
The public sector first initiated Krung Rattanakosin
conservation and development activities on 30
September 1976 when the Interior Ministry set up a
Committee for the Conservation of Structures with
Historic, Literary or Artistic Significance in
Bangkok Metropolitan Area. The committee had
three primary duties: to conserve Rattanakosin
Island, improve the Royal Plaza and regulate new
buildings that may deface Rattanakosin Island. The
committee later became Krung Rattanakosin Project
Committee.
According to a Cabinet Resolution, all government
buildings to be constructed within the 5.8 sq. Km.
area must obtain approval from the Krung
Rattanakosin Project Committee, which has the
power to request Bureau of the Budget for
construction budget cancellation.
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The cabinet resolution also required that buildings
which no longer serve the needs of occupying
agencies, or reaching the end of contracts, be
vacated. Such agencies should move out of Krung
Rattanakosin. The vacated areas will be used for
different appropriate purposes, e.g., a riverside park
or a museum. Old BMA office complex will become
a ceremonial city hall and a museum.
Krung Rattanakosin conservation and development
plan comes from the old Krung Rattanakosin Project
Committee, which is now Committee for
Development and Conservation of Krung
Rattanakosin and Old Town headed by a deputy
prime minister. One of the committee‘s duties is to
examine government building projects which are not
regulated by BMA‘s authority. Non-government
buildings are regulated by BMA to limit their
heights to 10 metres. The Committee Secretariat is
the Office of Natural Resources and Environmental
Policy and Planning, which contracts out to
architecture faculties in universities and private
companies to do the work.
In Bangkok city plan, Krung Rattanakosin is the
inner zone of six zones of Bangkok. BMA has kept
large retailers, factories and tall commercial
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buildings out of this inner zone, with exceptions in
Bang Lamphu and Wang Burapha. There is a plan to
place stations on the MRTA blue line from Hua
Lamphong to Thon Buri at Chaloem Krung and Wat
Ratchabophit school.
Landscape improvements
BMA has implemented many landscape
improvement projects in Krung Rattanakosin, such
as the refurbishment of Santi Chai Prakan Park, with
cooperation from local community. Improvements
made to Ratcha-damnoen Avenue include Maha
Chetsada Bodin Plaza, with cooperation from Crown
Property Bureau, and the area around old Public
Relations Department ground which now belongs to
the Treasury Department, but the controversial issue
of creating a park in the Pom Mahakan fort is still
unresolved. Waste water is now treated before
discharge into the canals, and may be used to water
street plants in some areas.
As for the buildings along Ratchadamnoen Avenue
belonging to Crown Property Bureau, all tenants‘
55-year contracts have expired in 2003 and the
Bureau has itself undertaken the refurbishment of
these buildings. There are plans to add more access
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roads to surrounding communities, to build an
underground crossing and to locate an MRTA
station that will run along the Avenue.
Other showpieces of the Bureau are the renovations
of shophouses on Na Phralan Road and, with
cooperation from BMA, the old Department of
Internal Trade across the river from Royal Thai
Navy Convention Hall, giving an unobstructed view
of the Royal Palace and Wat Pho from Thon Buri
side for the first time.
There are many other agencies which own and look
after old buildings in Krung Rattanakosin. Local
communities and land owners in the area are also
helping with the effort.
Local communities
Many communities in Krung Rattanakosin are
currently active in conservation work and landscape
improvements that help improve quality of life in
the communities. On the other hand, the Krung
Rattanakosin conservation and development plan is
highly top-down by nature, as no input from
communities was ever gathered. Since in Thailand
today official plan is not adequately responsive to
social changes, there is no officially recognised
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community participation in the preparation of these
plans.
Hence, Krung Rattanakosin may become somewhat
of a ghost town in the near future due to the
dispersal of government offices to make way for
tourism. The fact that Krung Rattanakosin
communities depended on those government offices
for their livelihoods was not considered. Making
Krung Rattanakosin beautiful does not have to mean
moving people out of the area.
An example of community activism can be found in
Bang Lamphu. The community fought to preserve
Khuru Sapha printing house from demolition by
Treasury Department. The ground was to be turned
into a new park, but the area was already about to
get Santi Chai Prakan park. Negotiations between
Bang Lamphu community, Fine Arts Department
and Treasury Department ended the demolition and
the building was saved.
Bang Lamphu community even tries to improve its
own environment. However, the effort to revive
Bang Lamphu canal with EM solution failed
because the canal was too clogged up. The
community also discovered that the riverside walk
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way behind FAO office had been occupied by
squatters and eviction was not possible.
Many other communities in Krung Rattanakosin
have developed and started their own conservation
activities such as Wat Suwannaram market
community—with help from Crown Property
Bureau—and early Krung Rattanakosin
communities of Ban Mo, Ban Bat and Ban Khamin.

Tomorrow
Krung Rattanakosin conservation is a matter that
requires cooperation from all sectors, from
government down to community level.
An example of a cooperative effort that may bear
fruit in the future is the joint project of the Fine Arts
Department and BMA, proposing that an area
around the banks of the Chao Phraya River—from
Wasukri pier to Memorial Bridge (Saphan Phut)—
be inscribed as a world heritage site.
Flooding remains a challenge for Krung
Rattanakosin. Long term flood prevention must take
conservation into account. The world heritage
proposal for Krung Rattanakosin includes flood
walls that will have gaps because of landscape
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consideration. BMA will fill these gaps with sand
bags when required.
There will be many more development projects with
cooperation from all sectors coming before the 250th
anniversary of Krung Rattanakosin in 2032.

Principles and recommendations
Managing Krung Rattanakosin is more than
renovating buildings. All aspects of the area must be
considered under the management plan, but with
proper environmental regulations, for a better
quality of life for inhabitants and visitors alike.
Krung Rattanakosin should be viewed as more than
a cluster of tourism sites with buildings and
monuments. Major monuments are our advertised
attractions that lure visitors to the area for the first
time, but what the tourists come for on their second
visits are the lives of the people, the activities they
engage in, and the items of everyday life that
provide color and character to the neighborhood.
The beauty of the living culture of a community lies
in diversity and conflict of everyday life and
ordinary buildings.
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Physical structures are containers of living human
activities. Conservation is therefore more than
preserving edifices, because it also means allowing
the neighbour–hoods, upholders of intangible
heritage, to carry on happily and sustainably.
Gaining understanding of these conservation issues
is an urgent priority today.
Public participation is needed as a balance against
domination by the government, which must itself
have a clear, firm and consistently sustained policy.
There should also be cooperation from private
corporations and academic institutions.
The integration-oriented concept has been used in
the Chao Phraya Banks Cultural Landscape
proposal, a world heritage historic urban landscape
proposal to UNESCO by Fine Arts Department and
BMA. The landscape is seen as an integrated entity
of temples, monuments and people, along with their
ways of life, in the communities that actually are
living in the landscape.
The conservation planner must be clear on the object
being conserved and know its history. If the object is
a building, its archeological data must be collected,
its architectural, economic, cultural and social
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significance assessed. The conservation must be
carried out with a standard that is universally
acceptable. Rules and regulations must be flexible
enough to accommodate local circumstances. The
planner should take a holistic view of the project.
A cultural landscape management strategy can take
many approaches, and should not depend on
tourism. Tourists are transient by nature, hence a
sustainable solution for Krung Rattanakosin must be
something other than solely tourism, which can
bring its own problems and unanticipated risks. A
better solution may be encouraging the people to
manage their own communities, a practice that has
been successful in other countries.
The world economy is transforming into a
knowledge economy, a subset of which is creative
economy. The revival of local communities in
Krung Rattanakosin should look into creative
economy as a starting point.
The communities themselves must find their own
excellence while striking a balance in their
interactions with the government. A case where a
community decided that one government building is
significant to the community, but the community
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cannot control the fate of that building, would point
to a rigid application of top down regulations;
conservation thus becomes an unwanted burden,
value a forced proposition. Concrete examples are
the culturally significant Khuru Sapha printing
house and the Supreme Court complex, which had
not reached the age of statutory ancient monument
status and were therefore due for demolitions prior
to community protests.
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