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Urban Culture in the Marginal Areas of Bangkok
and the Periphery
Sowatree Nathalang1

Abstract
The purposes of this article are 1) to present holistically urban growth
and changes relevant to current urban development in the marginal areas of
Bangkok and the periphery and 2) to analyze the diversity of people’s
pattern of life and cultural consumption in such areas. The area of this
study includes residential, economic and commercial areas located in the
northern and western part of Bangkok, i.e Vipawadee Rangsit, Kaset-Nawamin,
Ngamwongwan, Rattanaitbet, Bang Yai and Bangbuathong-Chaiyapreuk
junctions. A qualitative method, including participant and non-participant
non-formal and in-depth interviews, was used.
The study reveals that the expansion of Bangkok and the periphery
is relevant to the trend of urban development in Southeast Asian countries.
Such physical development leads to comfort and modernity, including
concentration of consumerism and the increase of the urban middle class;
whereas diverse problems caused by urban growth and urbanism as a way
of life still persist. However, urban development in such areas could be
balanced and sustainable if localism in physical, environmental and
cultural aspects is stressed.
Keywords: urban culture, marginal area, Bangkok and periphery
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บทน�ำ
การขยายตั ว ของพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครไปยั ง พื้ น ที่ ป ริ ม ณฑลท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติทางสังคมวัฒนธรรม
กล่าวคือ การขยายตัวของเมืองไปยังบริเวณพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครซึ่ง
มีอาณาบริเวณต่อเนื่องไปยังพื้นที่จังหวัดที่เป็นปริมณฑลและท�ำให้เกิดการปะทะ
สังสรรค์ทางวัฒนธรรม (acculturation) ระหว่างแบบแผนการใช้ชีวิตที่เป็นสังคม
เกษตรกรรมมาแต่เดิมกับพืน้ ทีซ่ งึ่ ได้ปรับเปลีย่ นตัวเองเป็นพืน้ ทีย่ า่ นการค้าใหม่ตลอดจน
การสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามการเจริญเติบโตของเมือง (urban growth) ลักษณะของ
แบบแผนการใช้ชวี ติ แบบเมืองทีม่ ปี รากฏในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครเป็นต้นแบบและขยาย
ตัวไปยังพื้นที่ปริมณฑลเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการปรับตัวด้านการด�ำเนินชีวิต ลักษณะ
การบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมตลอดจนวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตแบบเมือง
การเกิดขึน้ ของพืน้ ทีเ่ มืองมหานครของกรุงเทพฯ เป็นผลจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะกรุงเทพมหานครแต่มีการขยายการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ไปในเขตจังหวัดปริมณฑล เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิด
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในเขตพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น
เช่น มีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการย้ายสถานที่
ราชการส�ำคัญ ๆ ไปอยูใ่ นเขตปริมณฑลโดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนมีการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์อันเป็นผลจากตามความต้องการด้านที่อยู่อาศัยทั้งจากประชากร
ในพื้นที่ผู้ที่เข้ามาท�ำงานในพื้นที่และผู้ที่ต้องการบ้านพักอาศัยในราคาที่ไม่แพงมาก
เมื่อเทียบกับพื้นที่กรุงเทพชั้นในเนื่องจากบ้านที่อยู่ในเมืองชั้นในและชั้นกลางของ
กรุงเทพมหานครมีราคาสูงมากท�ำให้มกี ารย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยออกไปยังชานเมืองหรือพืน้ ที่
ในจังหวัดปริมณฑลมากขึ้น เขตพื้นที่ที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครของจังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี นครปฐมจึงมีบา้ นจัดสรรเกิดขึน้ มากมายและอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ ปัจจุบนั
แทบไม่สามารถแยกความแตกต่างของพื้นที่ในเขตของกรุงเทพมหานครกับเขตของ
จังหวัดปริมณฑลได้อย่างชัดเจนเพราะมีพื้นที่ของความเป็นเมืองที่ต่อเนื่องกัน
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การขยายการใช้พื้นที่ไปยังจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ ในบริเวณดังกล่าวและส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
กายภาพของพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด การวางแผนการพัฒนาในระยะต่อมาจึงได้ขยาย
พื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ ร วมจั ง หวั ด ปริ ม ณฑลเข้ า ไปด้ ว ยแทนที่ จ ะเป็ น
การพัฒนากรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวดังเช่นในอดีตและเรียกพื้นที่นี้ว่าเป็น
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีแนวโน้ม
ลดลงโดยกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงมากกว่าจังหวัดปริมณฑล เหตุผลส่วนหนึง่ ที่
ท�ำให้จำ� นวนการย้ายถิน่ เข้ากรุงเทพมหานครน้อยลงน่าจะเป็นเพราะในปัจจุบนั แทบไม่มี
ความแตกต่างของความเจริญด้านกายภาพระหว่างเขตเมืองทีเ่ ป็นกรุงเทพมหานครกับ
บริเวณพื้นที่รอยต่อหรือส่วนที่เป็นเมืองของจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครเลย
ผู ้ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นปริ ม ณฑลสามารถเข้ า ถึ ง ความสะดวกสบายต่ า ง ๆ ได้ เ หมื อ น
ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านอาชีพการงาน ความสะดวกสบายและที่อยู่
อาศัย ตลอดจนการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมทีส่ ะดวกมากขึน้ ทัง้ นีร้ วม
ถึงการเข้าถึงแหล่งบันเทิงและสันทนาการต่าง ๆ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพและทางสังคมวัฒนธรรม
การเคลื่ อ นย้ า ยผู ้ ค น ตลอดจนการเกิ ด ย่ า นธุ ร กิ จ การค้ า ในพื้ น ที่ ร อยต่ อ ของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท�ำให้เกิดการใช้ชีวิตบนความแตกต่างหรือคล้ายคลึง
กั บ การใช้ ชี วิ ต ในพื้ น ที่ กทม. ชั้ น ใน (ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ) อย่ า งไร เกิ ด
ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างชนชั้นอย่างไร ตลอดจน
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่มาก�ำหนดแบบแผนการใช้ชีวิตดังกล่าว
น�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างไร ความหลากหลายท่ามกลาง
วิถีชีวิตที่ถูกก�ำหนดภายใต้เงื่อนไขของบริโภคนิยม จากกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน์
(Global Capitalism) น�ำไปสู่รูปแบบการบริโภคที่แตกต่างหลากหลายและเกิดภาวะ
ของความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม (Social Inequalities) ของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ
โดยคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรหลักหรือวัฒนธรรมกระแสหลักได้
ก็จะถูกเบียดให้ตกอยู่ในสภาวะของความเป็นชายขอบ (Marginality) ส่วนชนชั้นกลาง
(Middle Class) ก็มีวิถีการบริโภคที่เป็นไปอย่างหลากหลายตามลักษณะอาชีพ
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ฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาอันแตกต่างจากสังคมเกษตรกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่
ชายขอบมาแต่เดิม
การท�ำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะน�ำไปสู่การให้ค�ำอธิบายถึง
ลักษณะและแนวโน้มของวิถีชีวิตที่หลากหลายของความเป็นเมืองในสังคมร่วมสมัย
อันเป็นปรากฏการณ์ที่พบในเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้กระแสการพัฒนาโดยการจัดระเบียบเมืองใหม่จากตะวันตก
ในรู ป แบบความร่ ว มมื อ ทางการค้ า และการลงทุ น ของบรรษั ท ข้ า มชาติ (TNCs–
Transnational Cooperation) ความเป็นเมืองมหานคร (Cosmopolitanism) เป็นเงือ่ นไข
หลักของการรับกระแสดังกล่าว วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อันมีรากฐานเดิมเป็นวิถชี วี ติ ของผูค้ นในสังคมเกษตร (Agrarian Society) มีความจ�ำเป็น
ต้องปรับเข้าสูภ่ าวการณ์ของวิถชี วี ติ ของสังคมในโลกยุคใหม่และมีการปรับตัวตลอดจน
ปรับปรนลักษณะทางวัฒนธรรมเพื่อการด�ำรงอยู่ที่สอดคล้องกับกระแสความเป็นไป
ของโลกอย่างไร เป็นประเด็นที่สมควรศึกษาค้นคว้าในมิติองค์รวม (Holism)
บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำความเข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบเมืองที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือเรียกว่าเป็น “พื้นที่ชายขอบ”
ของกรุงเทพมหานครซึ่งหมายถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอก ซึ่งได้แก่ บริเวณที่มี
การขยายเมืองไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ทีก่ นิ อาณาบริเวณ
ถึงพื้นที่ในจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรีและปทุมธานี ว่ามีลักษณะอย่างไรและถูก
ก�ำหนดด้วยวิถีความเป็นเมืองและค่านิยมตลอดจนรูปแบบวัฒนธรรมบริโภคของ
ผู้คนกลุ่มต่าง ๆ อย่างไรอันจะน�ำไปสู่การเข้าใจภาพรวมของวัฒนธรรมเมืองที่มี
ความหลากหลายรวมถึงลักษณะผสมปนเปกันในแง่วฒ
ั นธรรมพันทาง (hybrid culture)
ระหว่างวัฒนธรรมเมืองทีเ่ ข้มข้นกับวัฒนธรรมเมืองแบบชายขอบซึง่ เป็นลักษณะเด่นที่
ส�ำคัญของวัฒนธรรมเมืองที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา ตลอดจนเห็นแนวโน้มการพัฒนาเชิง
พืน้ ทีใ่ นบริบทของเมืองทีก่ ำ� ลังเติบโตด้วยกระแสโลกาภิวตั น์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่มุ่งให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมบริโภคนิยมที่เป็นกระแสหลักของการพัฒนาเมือง
ในปัจจุบัน การเลือกพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ ไม่ได้เลือกพื้นที่การขยายตัวทางทิศตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ชานเมืองทางทิศเหนือ
และทิศตะวันตกที่ยังมีพื้นที่สีเขียวชัดเจนกว่าด้านทิศตะวันออกที่พัฒนาขึ้นก่อนและมี
โรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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วัตถุประสงค์
เพื่อน�ำเสนอปรากฏการณ์ในภาพรวมของการเติบโต และการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนการตอบรับกระแสการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่ชายขอบของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์ความหลากหลายของรูปแบบ
การใช้ชีวิตและการปรับตัวตลอดจนการบริโภควัฒนธรรมในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ลือกศึกษาย่านการค้าส�ำคัญทีเ่ กิดจากการขยายตัวของเมือง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ย่านเกษตร-นวมินทร์ วิภาวดีรังสิต
แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ และบางใหญ่ โดยเลือก
ศึกษาศูนย์การค้า ทั้งขนาดใหญ่และศูนย์การค้าขนาดย่อมในพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่
ศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่บนถนนเกษตร-นวมินทร์ และศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่แถบชานเมือง
ด้ า นทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตก ได้ แ ก่ เส้ น ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ
ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ ถนนพระราม ๕ ถนนติวานนท์ และ
ถนนกาญจนาภิเษก
การเลือกศึกษาพืน้ ทีอ่ นั เป็นทีต่ งั้ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาด
ย่อมทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ างทิศเหนือและตะวันตกของกรุงเทพมหานครดังกล่าวนี้ เนือ่ งจาก
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ที ศิ ทางการขยายตัวของเมืองทีช่ ดั เจนและรวดเร็วด้วยระบบการคมนาคม
และสาธารณูปโภคตลอดจนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองการวิถีชีวิตแบบ
เมือง อีกทัง้ ยังเป็นตัวอย่างของพืน้ ที่ ๆ มีการเปลีย่ นแปลงจากพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมมาเป็น
พื้นที่เมืองอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมปะปนอยู่ด้วยจึงเหมาะแก่
การท�ำการศึกษาเพื่อให้เห็นความเป็นพลวัตของความเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท
อันส่งผลถึงแบบแผนวิถีชีวิตของผู้คนที่สามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้น

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ วิธีการทางมานุษยวิทยา/
ชาติพนั ธุว์ รรณาทีป่ ระยุกต์กบั การศึกษาเมือง (Urban Ethnography and Ethnology)
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การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึกโดยอาศัยข้อมูลจาก
กลุ่มคน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มคนท�ำงาน ได้แก่ กลุ่มคนท�ำงานประเภทใช้แรงงาน และ
ประเภทใช้ทักษะความรู้ ๒) กลุ่มนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน และ ๓) กลุ่มเด็ก เยาวชน คนชรา คนว่างงาน
คนด้อยโอกาส และการประเมินความเหลื่อมล�้ำทางสังคมด้วยตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
๑. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับการเติบโต การขยายตัว
และการพัฒนาของกรุงเทพมหานครด้านกายภาพ ตลอดจนศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแบบเมือง
๒. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ สิ่งก่อสร้างที่สะท้อนความเป็นรูปธรรม
ของเมือง ได้แก่ อาคาร สถานที่ในย่านการค้า ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเก็บข้อมูลด้านรูปแบบการใช้ชีวิตและ
การบริโภคสินค้า โดยสถานทีเ่ ก็บข้อมูลครอบคลุม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และแหล่งชุมชนขนาดต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลที่หลากหลายของ
กลุ่มคนและวิถีการบริโภคแบบเมือง
๓. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ชวี ติ และการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรม
ของผู้คนในเขตพื้นที่ศึกษากับเขต กทม. ชั้นในที่เป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง โดย
ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลวัฒนธรรมด้านการบริโภคอาหาร วัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย
วัฒนธรรมการสือ่ สารและวัฒนธรรมการเข้าถึงแหล่งบันเทิงและแหล่งการค้า ตลอดจน
ประเภทของสินค้าและเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน
๔. สังเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลกับแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยมานุษยวิทยาเมือง
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
เมือง

แนวคิดกระบวนการกลายเป็นเมือง เมืองในฐานะวิถีชีวิต และนิเวศวิทยา
กระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการอพยพ
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ของประชากรจากเขตที่ไม่ใช่เมือง (เขตที่เป็นเมืองเล็กหรือชนบท) มายังเมือง หรือ
อาจเป็นมาจากการขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่เมืองมาก่อน ทั้งในด้านรูปแบบ
และการหน้าที่ (form and function) ลักษณะของเมืองในแง่ของรูปแบบ ได้แก่
โครงสร้างทางประชากร รูปแบบสถาปัตยกรรม การแบ่งส่วนของการตั้งถิ่นฐาน
(settlement zone) ส่วนลักษณะในแง่ของการหน้าที่ ได้แก่ การด�ำเนินกิจกรรมในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และการพักผ่อนหย่อนใจ (Edwin Eames และ Judith
G. Goode อ้างใน ปรีชา คุวินท์พันธุ์, ๒๕๔๕) ความเป็นเมือง ยังเกี่ยวข้องกับ
การจัดระเบียบองค์กรทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งลักษณะ
ของความเป็นเมืองที่มีการจัดระเบียบจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
Louis Wirth (1938) กล่าวถึงความเป็นเมืองในลักษณะของการด�ำเนินชีวิต
ทางสังคมวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากการอยู่อาศัยในเมือง ในงานเรื่อง Urbanism
as a Way of Life ว่า วิถีชีวิตดังกล่าวเป็นวิถีชีวิตที่เป็นผลมาจากการอยู่อาศัยในเขต
พื้นที่เมือง (urban space) รูปแบบวิถีชีวิตดังกล่าวมีอิทธิพลเหนือการจัดระเบียบ
ทางสังคมและความคิด ความรูส้ กึ ของปัจเจกบุคคลในเมือง Wirth ได้เสนอลักษณะชีวติ
แบบเมืองที่แยกออกจากชนบทในลักษณะสองขั้วที่มีความต่อเนื่องกัน (continuu)
๓ ลักษณะได้แก่
๑) ขนาด (size) ได้แก่การที่หากประชากรเพิ่มขึ้น ความหลากหลายทั้ง
ทางเชือ้ ชาติสถานภาพของประชากรก็จะยิง่ มากขึน้ การแบ่งเขตทางกายภาพ (spatial
aggregation) ก็จะตามมา ชาวเมืองไม่มีอัตลักษณ์ร่วมที่เป็นแบบเดียวกัน (common
identity) แบบที่ชาวชนบทมี ลักษณะความสัมพันธ์ของชาวเมืองมักจะไม่ลึกซึ้งยั่งยืน
เพราะประชากรจ�ำนวนมาก เป็นความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าปฐมภูมิ และ
ถึงแม้ชาวเมืองจะมีความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (face to face) แต่กเ็ ป็นไปแบบฉาบฉวย
ลักษณะของชาวเมืองในความคิดของ Wirth จึงเป็นลักษณะไว้ตัว ไม่สนใจใคร ไม่มี
ชีวิตชีวา ลักษณะเหล่านี้เป็นเสมือนเกราะป้องกันตัวของชาวเมืองจากการถูกทึกทักว่า
มีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการสร้างเกราะก�ำบังไม่ให้คนอื่นคาดหวังอะไรจากตน
ความสัมพันธ์ของชาวเมืองจึงมีลักษณะเป็นกลไกที่อิงอยู่กับผลประโยชน์มากกว่า
ความพอใจที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กัน
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๒) ความหนาแน่น (density) ได้แก่ การที่คนจ�ำนวนมากมารวมกันในพื้นที่
เดียว ท�ำให้มคี วามหนาแน่นของประชากรสูง ต้องมีความช�ำนาญเฉพาะในการแบ่งงาน
กันท�ำ  เพื่อความอยู่รอดของคนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับ Weber
และ Durkheim ความหนาแน่นทีส่ ง่ ผลต่อการจัดรูปแบบโครงสร้างทางพืน้ ทีข่ องเมือง
ที่ชัดเจนคือ การที่พื้นที่ถูกใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันและประชากรที่อาศัยอยู่ในแต่ละ
พื้นที่ก็แตกต่างกัน ท�ำให้มีการแบ่งแยกเขตที่มีความเป็นเอกเทศ แต่ชาวเมืองก็มี
ความเคยชินและยอมรับข้อแตกต่างของกันและกัน สิ่งที่ตามมาคือเกิดการแข่งขัน
และการเอารัดเอาเปรียบกัน
๓) ความหลากหลาย (heterogeneity) ได้แก่ ความสัมพันธ์ของขนาดประชากร
ความหนาแน่นที่มีการแบ่งงานที่ซับซ้อน ผลของความหลากหลาย คือ ปัจเจกบุคคลใน
เมืองมีการติดต่อกันสม�่ำเสมอกับปัจเจกบุคคลอื่นที่แตกต่างจากตัวเอง ท�ำให้มีโอกาส
พัฒนาความสนใจ โลกทัศน์ การเป็นสมาชิก ตลอดจนความจงรักภักดีต่อกลุ่ม Wirth
ให้ความส�ำคัญกับความหลากหลายในเมือง ว่าเป็นจุดก�ำหนดของสังคมมวลชน (mass
society) และวัฒนธรรมมวลชน (mass culture) การเป็นสมาชิกของกลุม่ เป็นสิง่ ชัว่ คราว
ซึ่งมีความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง สถาบันต่าง ๆ ในสังคม เช่น โรงเรียน สถาบัน
สือ่ สารมวลชนลดความเป็นปัจเจกลงมาให้มลี กั ษณะเป็นแบบเดียวกัน นัน่ คือ หากบุคคล
ต้องการเข้าไปมีสว่ นในชีวติ ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจในเมืองก็ตอ้ งปรับความเป็น
ปัจเจกแล้วเข้าสู่ขบวนการมวลชน (mass movement) ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลถูกแรงกดดัน
ของชุมชนทีใ่ หญ่กว่ากลืนเข้าไป เช่น การปรากฏของวัฒนธรรมสมัยนิยม (pop culture)
ทั้งหลายที่ได้สร้างความเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดให้สังคมผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ได้ทวั่ กัน ในความเห็นของ Wirth ชีวติ ในเมืองเป็นชีวติ ทีบ่ คุ คลถูกแปลกแยก (alienated)
มีค่านิยมที่หลากหลายและขัดแย้งกัน ขนาด ความหนาแน่นและความหลากหลาย
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท� ำ ให้ ค นในเมื อ งขาดความสั ม พั น ธ์ ที่ ลึ ก ซึ้ ง ในทางสั ง คม บุ ค คลต้ อ งลด
ความเป็นตัวเองแล้วละลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมวลชน ไม่มีชีวิตชุมชน
และถูกแทนที่โดยสังคมมวลชน (mass society) ความแตกต่างของปัจเจกถูกละลาย
ให้เป็นรูปแบบเดียว ปัจเจกถูกลดคุณค่า การหลอมละลายความเป็นปัจเจกบุคคลกระท�ำ
ผ่านสถาบันสื่อมวลชน และการบริหารงานภายใต้ระบบราชการที่ทุกคนถูกปฏิบัติ
แบบเดียวกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน (standardization) ในท�ำนองที่สอดคล้องกัน
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

97

ส�ำนักคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Urban Ecology) หรือส�ำนักชิคาโก โดย Robert Park
ก็ให้ความสนใจศึกษาชีวิตในเมือง และแนวโน้มการพัฒนาเมืองจากการเป็นพื้นที่
ตามธรรมชาติ (natural areas) มีการพัฒนาไปเป็นเมืองหรือชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น สลัม ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือเป็นที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มต่าง ๆ

แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ
ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard) นักทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลทั้งจาก
นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา ได้วเิ คราะห์สงั คมเมืองในปัจจุบนั ซึง่ เขาเห็นว่าเป็น
สังคมแห่งการบริโภค (social of consumption) โดยเขามองไปที่ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กบั วัตถุและสิง่ ต่าง ๆ ทีแ่ วดล้อมตัวมนุษย์ การให้คำ� อธิบายสิง่ ต่าง ๆ ในสังคมบริโภค
ปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าและความหมายของวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมา
ในสังคม ดังนั้นมนุษย์จึงบริโภคสินค้าในเชิงของสัญญะ (sign) Baudrillard เสนอว่า
วัตถุในสังคมแห่งการบริโภคจะมีคุณค่าตามระบบหรือโครงสร้างที่ถูกจัดตั้งขึ้น นั่นคือ
นอกจากวัตถุถูกก�ำหนดจากประโยชน์ใช้สอยและราคาแล้วยังถูกก�ำหนดในฐานะที่เป็น
ส่วนประกอบในการสร้างบรรยากาศของระบบคุณค่าซึง่ มีอยูม่ ากมายในสังคมสมัยใหม่
ที่เป็นสังคมบริโภค ดังนั้น การใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากเป็นการตอบสนอง
ความจ�ำเป็นโดยตรงแล้ว ยังเป็นการบริโภคสัญญะด้วย Baudrillard ให้ภาพของ
สั ง คมแห่ ง การบริ โ ภคว่ า เป็ น สั ง คมที่ ม นุ ษ ย์ ต กอยู ่ ใ นสภาพมอมเมาตั ว เองด้ ว ย
สัญญะ ภายใต้เหตุผล (ตรรกะ) ที่มุ่งเน้นการแสวงหาความแตกต่าง มนุษย์มีชีวิตอยู่
ท่ามกลางระบบคุณค่าที่ออกมาในรูปของสัญญะ
ในทิศทางเดียวกัน โรลองด์ บาร์ต (Roland Barthes) ที่น�ำเสนอทฤษฎี
มายาคติ (mythologies) ได้เสนอว่า สัญญะซึ่งประกอบด้วยวัตถุและความหมาย
เบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น แท้ จ ริ ง แล้ ว จะผนวกความหมายทางวั ฒ นธรรมเข้ า ไปด้ ว ยและ
ความหมายทางวัฒนธรรมนี้เองจะท�ำหน้าที่เสมือนความหมายโดยนัย (connotation)
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้และส่งต่อข่าวสาร (บาร์ต โรลองด์, ๒๕๔๗) ในแง่นี้
เมือง จึงเป็นพื้นที่ ๆ มีการรวมตัวกันอย่างหลากหลาย ทั้งนี้เมื่อคนชนบทอพยพเข้ามา
รวมกันอยู่ในเมืองด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นหลัก คนในเมืองจึงมีความผูกพันกับ
พื้นที่แตกต่างจากคนในชนบทที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดในพื้นที่แห่งนั้น คนในเมืองส่วนใหญ่
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จึงเป็นผู้ที่อพยพมาจากต่างถิ่น และรู้สึกถึงภาวะไร้ราก (rootlessness) มากกว่าคน
ในชนบท ภาวะดังกล่าวส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในลักษณะฉาบฉวยและ
ไม่แน่นแฟ้นเหมือนคนในชนบท ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ในเมืองที่อาจใช้เป็นดัชนีชี้วัด
ความเจริญของเมืองในปัจจุบัน และเป็นพื้นที่แห่งการบริโภค ดังที่ มาร์กาเร็ต
ครอฟอร์ด (Margaret Crawford) เสนอว่า ศูนย์การค้าคือการย่อโลกลงมาอยู่ในพื้นที่
ที่จ�ำกัดโดยเน้นการน�ำเสนอสินค้าแปลกใหม่จากต่างถิ่นให้มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าตนต้องการอะไรอย่างแน่นอนเมื่อเข้าไปในศูนย์การค้า
แต่ความต้องการจะเกิดขึ้นเมื่อถูกยั่วยุซึ่งในที่สุดอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
อย่างแท้จริง ลักษณะดังกล่าวท�ำให้ลูกค้าต้องย้อนกลับไปยังศูนย์การค้าเพื่อหวัง
จะเติมความปรารถนาของตนให้เต็ม และกลายเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด เนื่องจากลูกค้า
ต้องการเติมความปรารถนาให้เต็มทั้ง ๆ ที่ตระหนักดีว่าการบริโภคสินค้าอาจจะเป็น
เพียงการท�ำให้ความต้องการของตนสัมฤทธิผ์ ลเพียงชัว่ ครูเ่ ท่านัน้ การเยียวยาด้วยการ
ซื้อหรือ “บริโภคบ�ำบัด” (retail therapy) จึงเป็นเพียงการรักษาชั่วคราวเท่านั้น
(Magaret Crawford, 1992 อ้างในสุรเดช โชติอุดมพันธ์, ๒๕๔๗)

แนวคิดความเป็นชายขอบ
สุริชัย หวันแก้ว (๒๕๕๐) กล่าวถึงแนวคิดเรื่องความเป็นชายขอบในงาน
เรื่อง “คนชายขอบ จากความคิดสู่ความจริง” โดยให้ความส�ำคัญกับแนวคิดเรื่อง
การกลายเป็นชายขอบทีไ่ ม่เพียงจ�ำกัดเฉพาะการมองไปยังกลุม่ คนทีม่ ที ตี่ งั้ อยูช่ ายแดน
ทางภูมศิ าสตร์เท่านัน้ เพราะบริบททางสังคมของกระบวนการกลายเป็นชายขอบทีส่ ำ� คัญ
มากคือ บริบทของการสร้างรัฐและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนา
ที่เน้นเรื่องประโยชน์และก�ำไรสูงสุดเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
วิถชี วี ติ ผูค้ น โดยเฉพาะคนชายขอบทีน่ อกจากจะไม่มสี ว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ยังมีโอกาสน้อยมากในการเข้าถึงทรัพยากรและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ หนังสือเล่มนี้ได้สังเคราะห์
ความคิดรวบยอดทางสังคมวิทยาเรือ่ ง “การกลายเป็นชายขอบ” ทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูค้ น พืน้ ที่
ประเด็นปัญหาตลอดจนต่อประเทศและภูมภิ าค และได้สบื ค้นทีม่ าของมโนทัศน์ดงั กล่าว
ซึ่งได้พบว่ามีพัฒนาการจากเดิมที่สนใจคนชายขอบภายใต้อุดมการณ์ความมั่นคง
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ของชาติในฐานะชนกลุม่ น้อย กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละวัฒนธรรมย่อย การศึกษาดังกล่าวแสดง
ถึงหนทางที่แนวคิดนี้จะช่วยคลี่คลายปมปัญหาที่ซับซ้อนของความยากจนอันเป็นผล
มาจากการพัฒนาและแสดงถึงพลวัตของการปรับตัวของสังคมไทยตลอดจนสามารถ
น�ำไปใช้ในเชิงนโยบายได้

ผลการศึกษา
• ชายขอบของเมืองกับการพัฒนา: ความเป็นเมืองแบบ “ชายขอบ”
หากจะกล่าวถึงการพัฒนาเมืองอันเนื่องมาจากการขยายตัวของ กทม.
มายังปริมณฑล จะเห็นว่า การพัฒนาเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
พัฒนาการที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
แบบค่อยเป็นค่อยไป การเปลี่ยนแปลงจะมีการสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาโดย
มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซับซ้อนและมีความสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ตะวันตกที่มีต่อประเทศก�ำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเชื่อว่าแบบแผนของการพัฒนาใน
ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาจะเหมือนกับแบบแผนทีไ่ ด้เกิดขึน้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว วิถที าง
หรือหนทางทีจ่ ะบรรลุการพัฒนา คือ การท�ำให้ประเทศกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม
กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) หมายถึง สัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของประชากร
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เรียกว่า “เมือง” (Urban หรือ City) แต่เมืองอาจมีความหมายได้
หลายอย่าง เช่น หมายถึงกลุ่มของอาคารที่ค่อนข้างถาวรซึ่งอยู่รวมกันอย่างแออัด
หรือ เป็นศูนย์กลางที่มีประชากรขนาดใหญ่ตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น หรือ เป็น
อาณาบริ เ วณที่ ป ระชาชนมี อ� ำ นาจปกครองตนเอง นั่ น คื อ มี รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น หรื อ
เทศบาลเมือง นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นระบบสังคม เมืองถือได้ว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่
ที่มีความซับซ้อนของโครงสร้างและหน้าที่ของชุมชนทางด้านการผลิต การบริโภค
ตลอดจนการกระจายสิ น ค้ า และบริ ก าร การอบรมสมาชิ ก ให้ รู ้ ร ะเบี ย บสั ง คม
การมีสว่ นร่วมในสังคม การควบคุมทางสังคม และช่วยเหลือเกือ้ กูลกันระหว่างสมาชิก
แม้ ว ่ า เมื อ งจะมี ค วามหมายแตกต่ า งกั น ไปตามมุ ม มองและระดั บ ของการมอง
หากแต่โดยทั่วไปแล้ว การให้ค�ำจ�ำกัดความของเมืองในประเทศต่าง ๆ มักใช้หลักของ
จ� ำ นวนและความหนาแน่ น ของประชากรในพื้ น ที่ เ พื่ อ ความสะดวกในเรื่ อ งของ
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การเก็บข้อมูล (ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, ๒๕๔๙)
จากงานวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นว่าการขยายตัวของเมืองนอกจากจะ
ท�ำให้พื้นที่มีจ�ำนวนประชากรหนาแน่นขึ้นจากการเข้ามาอยู่อาศัยของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ
อย่างหลากหลายแล้ว ยังเห็นภาพของวิถีชีวิตแบบเมืองที่กลายมาเป็นดัชนีชี้วัด
ความเจริญ ทั้งนี้ในภาพรวม ข้อมูลการขยายตัวและเติบโตขึ้นของพื้นที่กรณีศึกษา
ย่ า นต่ า ง ๆ ตอบรั บ กั บ แนวนโยบายการพั ฒ นาที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางคล้ า ยคลึ ง กั บ
ประเทศก�ำลังพัฒนาอื่น ๆ หากแต่อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเมือง
ในบริบทของไทย ตลอดจนมีแบบแผนทางวัฒนธรรมแบบเมืองทีส่ มั พันธ์กบั การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คน ดังนี้

การพัฒนาทางกายภาพ
๑. การขยายตัวด้านการคมนาคม
จากข้อมูลภาคสนามพบว่า ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็นย่าน เกษตร-นวมินทร์
งามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ และบางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ เป็นถนนดินลูกรัง มีเพียง
ไม่กี่ช่องทางจราจรแต่ต่อมามีการพัฒนาขยายพื้นที่และปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีต
ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ถนนในบางพื้นที่ได้ถูกยกระดับและขยายให้กว้างขึ้น ส่งผลให้
การสัญจรไปมาท�ำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งในพื้นที่ย่านงามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ ยังมี
การสร้างสะพานหรืออุโมงค์ขา้ มแยก รวมถึงทางด่วน และบางพืน้ ทีถ่ กู ใช้เป็นพืน้ ทีข่ อง
เสารับน�้ำหนักรถไฟฟ้าสายสีม่วง เช่นเดียวกันกับในพื้นที่ย่านเกษตร-นวมินทร์ ที่เคยมี
แผนในการสร้างทางด่วน และมีการเริ่มด�ำเนินการสร้างไปแล้วแต่กลับต้องหยุด
ชะงักลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท�ำให้เสาตอม่อที่เคยจะเป็นทางด่วน
ถูกทิ้งเอาไว้อยู่กลางถนน แต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาต่อโดยมีการวางแผนว่าจะน�ำเสา
ตอม่อเดิมนั้นมาสร้างเป็นรถไฟฟ้า (สายสีน�้ำตาล) แทน
จากการพัฒนาในเชิงพื้นที่และโครงสร้างการคมนาคมที่มีความแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการที่ผู้คนนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวและการใช้บริการรถสาธารณะ กล่าวคือ
ในพื้นที่ย่านงามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ บางใหญ่ มีการเติบโตของความเป็นเมือง
ค่ อ นข้ า งรวดเร็ ว ในขณะที่ ย ่ า นแจ้ ง วั ฒ นะและเกษตร-นวมิ น ทร์ ตลอดจน
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ย่านบางบัวทอง-ชัยพฤกษ์นั้น การเติบโตของเมืองค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างช้า ๆ แต่
ต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในย่านงามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ มีรถสาธารณะที่
หลากหลาย ได้แก่ รถกระป๋อง รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถประจ�ำ
ทางสายหลักและสายย่อย รถตู้ และรถไฟฟ้า (สายสีม่วง ซึ่งเปิดวิ่งอย่างเป็นทางการ
เมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และเมื่อมีทางเลือกให้ได้เดินทางสัญจรอย่างหลากหลาย
ผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว
สามารถเดินทางต่อไปยังเส้นทางอื่น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่นิยมนั่งรถตู้เพราะมีราคาถูก
รวดเร็วและมีเส้นทางเดินรถที่ชัดเจน แน่นอน แต่การโดยสารโดยรถประจ�ำทาง
ก็ยงั คงเป็นการเดินทางหลักของคนในย่านงามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ และ บางบัวทองชัยพฤกษ์เนื่องจากมีราคาถูกกว่าหากต้องเดินทางระยะไกล
ส่วนในย่านแจ้งวัฒนะนั้นก็เริ่มมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น เริ่มมีรถตู้ รถเมล์สายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อประมาณ ๑๐-๑๕ ปีที่แล้ว ซึ่งเป็น
ผลมาจากการพัฒนาและความต้องการใช้รถใช้ถนนที่เพิ่มมากขึ้นของคนในพื้นที่
จึงท�ำให้มีบริการรถสาธารณะเหล่านี้มาตอบสนองเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน ในย่าน
เกษตร–นวมินทร์ ทีถ่ งึ แม้จะเป็นถนนทีไ่ ด้รบั ความนิยมและมีการสัญจรไปมาตลอดเวลา
กลับไม่ค่อยพบบริการสาธารณะมากนัก ทั้ง ๆ ที่ ย่านนี้ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคน
มากขึ้น อาจเป็นเพราะพื้นที่ในย่านนี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ความหนาแน่น
ของประชากรที่ เ กิ ด จากความเป็ น เมื อ งยั ง ไม่ ค ่ อ ยมากเท่ า ย่ า นงามวงศ์ ว านและ
แจ้งวัฒนะมากนัก พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทบ้านจัดสรร ทีร่ าคาค่อนข้างสูง
(ประมาณ ๕ ล้านบาทขึ้นไป) จึงเป็นไปได้ว่าผู้คนย่านนี้มีก�ำลังซื้อค่อนข้างสูง ประกอบ
กับมีบริการรถสาธารณะน้อย เช่น มีรถเมล์เพียงไม่กี่สาย มีรถวินมอเตอร์ไซด์บ้าง
ตามปากซอยหน้าหมู่บ้านจัดสรร หรือมีรถโดยสารขนาดเล็กวิ่งตามหมู่บ้านอยู่บ้าง
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว คนในพื้นที่นี้ค่อนข้างนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่า แม้จะมี
แผนการสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน�้ำตาล) ในอนาคต แต่แผนการสร้างก็ยังดูไม่เป็นรูป
เป็นร่างนัก
ส�ำหรับย่านบางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมมา
เป็นพื้นที่เมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะหลัง
มีการขยายถนน ปรับปรุงเส้นทางและตัดถนนใหม่ รวมทั้งมีทางด่วนศรีรัชที่ตัดผ่าน
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ถนน ส่วนบางใหญ่ถอื ได้วา่ เป็นศูนย์กลางคมนาคมทีค่ รบครันอีกแห่งหนึง่ ด้วยเส้นทาง
อนาคตและมี Megaproject จากภาครัฐที่เชื่อมต่อทุกเส้นทางเข้าด้วยกัน ทั้งวงแหวนทางด่วน-มอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้าสายสีม่วง-ขนส่งมวลชน-ท่าเรือ เป็นจุดตัดถนน
กาญจนาภิเษก ขนาด ๑๒ เลน และถนนรัตนาธิเบศร์ขนาด ๑๐ เลน ท�ำให้การคมนาคม
ในย่านนี้ค่อนข้างคึกคักและมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะด้วยรถส่วนตัว รถสาธารณะ
อย่างรถตู้ หรือรถไฟฟ้า รวมถึงมีบริการรถสองแถวที่วิ่งในระยะทางสั้น ๆ และ
รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในย่านบางใหญ่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีการเปิดใช้รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้าสาย
สีม่วง) ซึ่งมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด ๑๖ สถานี
ท�ำให้คนในพื้นที่มีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น เพราะรถไฟฟ้าก็ค่อนข้างมี
ความสะดวกสบายและสามารถคาดเดาเวลาในการเดินทางได้โดยเส้นทางรถไฟฟ้า
สายนี้เกิดขึ้นจากการปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่น�ำเอา
เส้ น ทางรถไฟฟ้ า สายเฉลิ ม รั ช มงคล (สายสี น�้ ำ เงิ น ) ส่ ว นต่ อ ขยายเดิ ม ช่ ว ง
เตาปูน-บางใหญ่, สายสีม่วงเดิม ช่วงหอสมุดเดิมแห่งชาติ-เตาปูน และสายสีส้มเดิม
ช่วงสามเสน (หอสมุดแห่งชาติ) -ราษฎร์บูรณะ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน กลายเป็น
รถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ที่ก�ำหนดให้เป็นสายสีม่วง
โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ มีเส้นทางการเดินรถรวม
ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด ๑๖ สถานีจากบริเวณคลองบางไผ่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรถไฟฟ้า ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) กาญจนาภิเษก เลีย้ วซ้าย
เข้าสูถ่ นนรัตนธิเบศร์ ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาใกล้สะพานพระนัง่ เกล้า ก่อนถึงสีแ่ ยกแคราย
จะเลี้ยวขวาไปตามถนนติวานนท์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถึงบริเวณ
แยกเตาปูน มีสถานีเตาปูนเป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
อย่างไรก็ตาม หากมองปัญหาในด้านการคมนาคมพบว่า ในทุกพื้นที่ของ
การศึกษาครั้งนี้ประสบปัญหาคล้ายกัน คือ ปัญหาทางด้านการจราจรติดขัด แม้จะ
มีความแตกต่างกันบ้างตามพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเวลางานในย่านแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ที่ตั้งของศูนย์ราชการ และย่านงามวงศ์วาน ที่มีสถานที่ราชการหลายแห่ง เนื่องจาก
มีผู้ใช้รถใช้ถนนจ�ำนวนมากและแม้ว่าถนนจะมีการขยายให้มีหลายช่องทางจราจร มีรถ
สาธารณะให้ใช้บริการกันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้
ในย่านบางใหญ่นั้นเดิมมีปัญหาในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีคลอง
บางไผ่-สถานีเตาปูน) คือความไม่เชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้ำเงิน ปัญหา
คื อ ช่ ว งรอยต่ อ เส้ น ทางระหว่ า งสองสถานี นี้ ที่ แ ม้ มี ร ะยะทางเพี ย ง ๑ กิ โ ลเมตร
กลายเป็นภาระของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความสะดวก เพราะหากไม่เผื่อเวลาเดินทาง
เพิ่มขึ้นก็ต้องแบกรับภาระค่าบริการที่เพิ่มขึ้นอีกจากการต่อรถ ท�ำให้ผู้คนในพื้นที่
ส่วนใหญ่ยงั เลือกใช้บริการรถตูอ้ ยูเ่ นือ่ งจากมีราคาทีถ่ กู กว่าและไม่ตอ้ งต่อรถ แต่ปญ
ั หา
ดังกล่าวได้รับการแก้ไข โดยรัฐบาลได้เชื่อมต่อสถานีทั้ง ๒ แล้ว
ส�ำหรับในพื้นที่เกษตร-นวมินทร์ พบปัญหาการขาดบริการขนส่งสาธารณะ
ท�ำให้ผคู้ นทีไ่ ม่มรี ถส่วนตัว ค่อนข้างเดินทางล�ำบาก อีกทัง้ ยังต้องเสียค่าใช้บริการแท็กซี่
ที่แพงกว่า รถสาธารณะประเภทอื่น ๆ รวมถึงปัญหาเรื่องการครอบครองพื้นที่ส่วน
บุคคลที่เจ้าของไม่ยอมเปิดทางหรือขายที่ดินในพื้นที่ส่วนหน้าทางเข้า ท�ำให้การสัญจร
จากปากทางมีเส้นทางทีเ่ ล็ก แต่เมือ่ เข้าไปแล้วจะพบกับถนนทีค่ อ่ ย ๆ ขยายขึน้ ในด้านใน
และมีไฟที่ส่องสว่างมากขึ้น
อนึ่ง ในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งวิ่งจากบางใหญ่ถึงเตาปูนมีจ�ำนวนที่นั่ง
ว่างมากอยูเ่ สมอทัง้ ขาไปและขากลับ ในขณะทีถ่ นนทีร่ ถวิง่ ด้านล่างและการจราจรติดขัด
มากตลอดเส้นทาง ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดตลอดสายนี้ จากการสังเกตพบว่า รถ
ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนตัว รองลงมาเป็นรถประจ�ำทางและรถประเภทอื่น ๆ สะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครยังนิยมใช้รถยนต์
ส่วนตัวมากกว่ารถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะอืน่ ๆ ท�ำให้ปญ
ั หาการจราจรยังคงมีอยูเ่ สมอ
โดยเฉพาะบริเวณย่านส�ำคัญที่เป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการและย่านการค้า
ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น บริเวณแยกแคราย เป็นต้น
๒. การเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้า
การปรากฏตัวของห้างสรรพสินค้าทั้งขนาดใหญ่ ย่อม ตลอดจนชอปปิง
มอลล์ และคอมมูนิตีมอลล์ ในทุกพื้นที่ที่ท�ำการศึกษาแต่ลักษณะของห้างค่อนข้าง
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แตกต่างหลากหลาย โดยในพืน้ ทีย่ า่ นรัตนาธิเบศร์ งามวงศ์วาน บางใหญ่ เกษตร-นวมินทร์
มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างเซ็นทรัลเวสเกต ห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ (เดิม
เป็นห้างจัสโก้) รวมถึงห้างบิ๊กซี (เดิมเป็นห้างคาร์ฟูร์) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
งามวงศ์วานและห้างเอสพลานาด (ติดกับห้างเทสโก้โลตัสและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจนนทบุรี) ซึ่งแต่เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่จอดรถของห้างเทสโก้ โลตัส
และเมื่อมีห้างเอสพลานาดเกิดขึ้น ก็มีการสร้างคอมมูนิตีมอลล์รูปแบบใหม่ในฝั่ง
ตรงข้ามท�ำให้มีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นตลาดนัดกลางคืน พื้นที่ดังกล่าวจึงกลายเป็น
จุดนัดพบของเหล่าวัยรุน่ รวมถึงย่านงามวงศ์วานทีม่ หี า้ งสรรพสินค้าอย่างห้างพันธุท์ พิ ย์
ที่แต่ก่อนจะเน้นการขายสินค้าด้านไอที แต่ในปัจจุบันก็รับเอารูปแบบของตลาดนัด
ตะวันนาเข้ามา ท�ำให้พื้นที่หน้าห้างกลายเป็นตลาดนัดขายสินค้ามือสองและสินค้า
ราคาถูกย่านแจ้งวัฒนะ ก็มีห้าง Avenue, Major Hollywood ที่เป็นศูนย์รวม
ความบันเทิง และมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ให้บริการ ส�ำหรับย่านบางบัวทอง-ชัยพฤกษ์
ไม่พบห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีเพียงคอมมูนิตีมอลล์ และห้างเทสโก้ โลตัส
ตลอดจนร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการตลอดเวลาอีกด้วย
นอกจากนี้ ในพื้นที่รัตนาธิเบศร์ งามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ เกษตร-นวมินทร์
บางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ มีการเกิดขึ้นของคอมมูนิตี้มอลล์แบบใหม่ที่มีความแตกต่าง
ไปจากห้างสรรพสินค้าแบบเดิมที่คนไทยเคยรู้จักหรือพบเห็นกัน เพราะส่วนมากแล้ว
ห้างที่สร้างใหม่เป็นห้างสรรพสินค้าในลักษณะเปิด (open air) เช่น Nawamin City
Avenue, The Crystal park, Central Eastville และร้านค้าส่วนใหญ่ จะเป็น
ร้านอาหารที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารไทย ร้านอาหารญี่ปุ่น
ร้านอาหารแบรนด์ต่าง ๆ อย่าง เอ็มเค ฟูจิ ฯลฯ หรือร้านชาบู๓ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
๓

จากการลงพื้นที่ส�ำรวจ พบว่ามีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารชาบูมีความหลากหลาย
และน่าสนใจมาก โดยพบว่ามีร้านชาบูทั้งที่มียี่ห้อเป็นที่รู้จักกว้างขวางที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าและ
ร้านภายนอก เช่น ชาบูชิ ชาบูนางใน ชาบูอินดี้ มานีมีหม้อและ “ชาบูท้องถิ่น” (local shabu) ที่ตั้งชื่อ
ตามความพอใจ เช่น ชาบูกู ชาบู me บ้านพ่องชาบู หรือตามอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ อันแสดงถึงทีม่ าของพืน้ ที่
เช่น ชาบูร้านชาบูของชาวมุสลิม ในย่านถนนสามัคคีค่อนไปทางย่านแจ้งวัฒนะ ที่บ่งบอกถึงการปรับ
ตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในแง่ความเป็นเมือง (urban ethnic culture) ได้อย่างน่าสนใจ

วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์๔ ที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมาก หรือจะเป็นของหวาน อาหารว่าง
อย่าง ร้านไอศกรีม คาเฟ่ ร้านกาแฟ ที่เปรียบเหมือนพื้นที่สังสรรค์ของคนในสังคมไทย
ปัจจุบนั โดยคอมมูนติ มี อลล์แบบใหม่นี้ ในพืน้ ทีย่ า่ นเกษตร-นวมินทร์ พบว่ามีความแตกต่าง
ออกไปอีก คือนอกจากห้างเหล่านี้จะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารแนวใหม่แล้ว
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในย่ า นนี้ ยั ง มี ก ารก่ อ สร้ า งที่ เ น้ น สร้ า งความสะดวกสบาย
และการพักผ่อนให้กับผู้บริโภคอีกด้วย กล่าวคือมีการออกแบบและตกแต่งห้างที่มี
เอกลักษณ์และมีความโดดเด่นแตกต่างจากห้างทั่วไป เช่น ตกแต่งแบบสถาปัตยกรรม
แบบยุโรป, แบบญีป่ นุ่ , แบบ Santa Monica Village เป็นต้น ท�ำให้ผบู้ ริโภคเกิดความรูส้ กึ
เหมือนได้มาเทีย่ วมาพักผ่อน และยังสามารถท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในครอบครัว
ได้ แต่สิ่งที่เหมือนกันของคอมมูนิตีมอลล์ในทุก ๆ พื้นที่ที่เกิดใหม่เหล่านี้ คือ การท�ำให้
ผู้บริโภครู้สึกเหมือนได้มาพักผ่อน
ส่วนห้างสรรพสินค้าอย่าง โลตัส บิ๊กซีที่เน้นตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในเรื่องของสินค้าใช้สอยในชีวิตประจ�ำวันและบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน สินค้า
ภายในห้างมีราคาค่อนข้างถูกและเป็นสินค้าตลาด สามารถหาซือ้ ได้ทวั่ ไป กลับไม่พบว่า
มีห้างลักษณะนี้เพิ่มขึ้นมากนัก นอกจากจะเปิดมานานแล้ว หากจะมีห้างโลตัส บิ๊กซี
เปิดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นโลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) บิ๊กซี เอ็กตร้า (Big C Extra)
มินิมาร์ท หรือเซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven) ที่เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้กับชุมชน
และเข้ามาแทนที่ร้านขายของช�ำที่มีอยู่เดิมที่เลิกกิจการ หรือจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร้านค้าของตน เนือ่ งจากสูก้ บั สิง่ ทีม่ าเปิดขึน้ ใหม่ ๆ ยากขึน้ ทัง้ นีใ้ นพืน้ ทีย่ า่ นรัตนาธิเบศร์
และเกษตร-นวมินทร์ ห้างส่วนใหญ่ทเี่ ปิดใหม่ จะเป็นซุปเปอร์มาเก็ตทีข่ ายของใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างหลากหลายมากขึ้น สินค้ามีคุณภาพและราคา
๔

การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมบุฟเฟต์ ในประเทศไทยนั้นเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศทีส่ ง่ ผลให้ตามกลไกของตลาด หลังค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ วิถกี ารรับประทานอาหารนอกบ้านจึง
ถูกเปลี่ยน หลายคนหันมามองในเรื่องความคุ้มค่า ที่ส�ำคัญต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อมื้อได้
ในเมือ่ ค่าครองชีพต่าง ๆ ไม่สามารถควบคุมได้ ร้านอาหารสไตล์บฟุ เฟ่ตจ์ งึ เป็นอะไรทีเ่ ข้ามาตอบโจทย์
ความหลากหลายของบุฟเฟต์ท�ำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น จึงท�ำให้เกิดกระแสนิยมการบริโภค
นิยมทานบุฟเฟต์มากขึ้น (ขนิษฐา อดิศรมงคล, ๒๕๕๔)
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ที่สูงกว่าในห้างบิ๊กซี หรือโลตัสเนื่องจากจะเป็นสินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น
วิลล่า มาร์เก็ต (Villa Market) แม็กซ์แวลู (Max value) เป็นต้น
๓. ความหลากหลายของตลาด
ตลาดนัดเป็นรูปแบบหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผคู้ นได้มาพบปะและมีปฏิสมั พันธ์กนั รวมถึง
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ต่าง ๆ การเกิดขึ้นของตลาดในหลายพื้นที่ศึกษา พบว่า
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใหม่โดยเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้า เนื่องจากเมื่อ
มีหา้ งสรรพสินค้าเกิดขึน้ แล้วย่อมมีผคู้ นหลัง่ ไหลเข้ามาใช้บริการกันมากขึน้ และพืน้ ทีว่ า่ ง
ส่วนใหญ่หรือในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นในด้านหน้า หรือฝั่งตรงข้ามมักถูกจัดให้
เป็นตลาดนัดขายสินค้าขึ้น โดยตลาดนัดที่อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตีมอลล์
เหล่านี้ ส่วนใหญ่ก็จะขายสินค้าประเภท แฟชั่น อาหาร และเปิดท้ายขายของ เช่น
ตลาดนัดตรงข้ามคอมมูนิตีมอลล์ในย่านรัตนาธิเบศร์ ตลาดนัดโบราณและตลาดนัด
หัวมุมตรงหน้าห้างและฝั่งตรงข้ามห้าง The Walk ตลาดนัดรถไฟฟ้าบางใหญ่หรือ
อาจเป็นตลาดเปิดใหม่ที่เน้นตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น เช่น ตลาดนัดรถไฟ
ตลาดนัดเลียบทางด่วน โดยตลาดนัดส่วนใหญ่ที่ได้กล่าวมานี้ก็จะเป็นตลาดนัดที่เปิด
ในช่วงเวลากลางคืน และมีร้านอาหารที่ตั้งแบบถาวร รวมถึงร้านนั่งดื่มภายในตลาด
อีกด้วย
จากการศึกษาในย่านเกษตร-นวมินทร์ พบว่า การมีผคู้ นอยูอ่ าศัยค่อนข้างมาก
ท�ำให้มบี คุ คลหรือบริษทั เริม่ เข้ามาจับจองพืน้ ทีว่ า่ งและสร้างตลาดขึน้ มารองรับ ในอดีต
ตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดนัดเล็ก ๆ ตามหมูบ่ า้ น ทีข่ ายของสด ขายกับข้าว หรือข้าวของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ในราคาที่ถูกกว่าตามห้างสรรพสินค้า แต่ในปัจจุบัน (ช่วง ๓-๔ ปีมานี้)
พบว่า เริม่ มีตลาดนัดโครงการใหญ่ ๆ เกิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น ตลาดนัดรถไฟเกษตร-นวมินทร์
ตลาดนัดโบราณ ตลาดนัดหัวมุม และตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วพบว่าตลาดนัดเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ที่ไม่อยากเดินทางเข้าเมือง แต่
อยากเดินตลาดนัดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่น หรือหาซื้อสินค้าราคาถูก ทั้งนี้ราคา
สินค้าและคุณภาพของสินค้าภายในตลาดก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่
เช่น ตลาดนัดหัวมุม ตลาดนัดรถไฟ สินค้าและอาหารที่ขายก็ดูจะมีคุณภาพมากกว่า
มีความสะอาดมากกว่า ท�ำให้มีราคาค่อนข้างแพง เช่น หอยนางรม กุ้งล็อบสเตอร์
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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น�ำเข้า อาหารทะเล รวมถึงพวกกลุ่มเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน�้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
ม็อกเทลหรือค็อกเทล วิธีการชงรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ดูมีคุณภาพมากกว่า ในขณะที่
ตลาดนัดเลียบด่วน ซึ่งมีค่าเช่าพื้นที่ขายที่ค่อนข้างถูกก็ท�ำให้มีสินค้าและอาหารที่มี
คุณภาพหลายระดับ แต่สว่ นใหญ่ราคาสินค้าค่อนข้างถูกมากกว่าตลาดนัดอืน่ ๆ ในย่าน
เกษตรนวมินทร์ เช่น ซูชิที่ขายเป็นค�ำ  ๆ ก็จะมีราคาชิ้นละ ๕-๒๕ บาท ตลาดในย่าน
รัตนาธิเบศร์ ท่าอิฐ มีการจัดระเบียบร้านค้าเป็นล็อคขายสินค้า โดยจัดแบ่งหมวดหมู่
สินค้าเป็นโซนต่าง ๆ หรือบริเวณสนามบินน�้ำ  ตลาดมาร์เก็ตพาร์ค มีร้านอาหาร
ร้านค้า และธนาคาร อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อตอบสนองการบริโภคที่ครบวงจร ในย่าน
งามวงศ์วานบริเวณวัดบัวขวัญก็มีการใช้พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนเป็นพื้นที่ของตลาดนัด
กลางวันและกลางคืน บริเวณด้านหน้าห้างเอสพลานาดมีตลาดนัดเสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะส�ำหรับ
คนกลุ่มวัยรุ่นวัยท�ำงาน บริเวณด้านหน้าห้างพันธุ์ทิพย์มีตลาดนัดแฟชั่นและอาหารที่
หลากหลายรวมถึงมีราคาสินค้าค่อนข้างถูก ท�ำให้ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมาก
จากคนในพื้นที่และคนที่ผ่านไปมา
ในย่านบางใหญ่ พบว่าลักษณะของตลาดมีความแตกต่างไปจากในย่านอื่น ๆ
เช่น มี Bang Yai Bazaar ซึ่งเป็นตลาดนัดที่อยู่ในอาคาร ๑ ชั้นติดแอร์ เปิดให้บริการใน
ช่วงเย็น-กลางคืน โดยร้านค้าแบ่งเป็นล็อค ๆ อย่างชัดเจน ส่วนสินค้าทีข่ ายก็มที งั้ เสือ้ ผ้า
อาหาร สัตว์เลีย้ ง เป็นต้น รวมถึงตลาดนัดบางใหญ่ มีทงั้ อาหารส�ำเร็จรูป และอาหารสด
รวมถึงตลาดนัดที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง ตลาดรถไฟฟ้า Bang Yai Siam Westgate ที่ตั้งอยู่
ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ตรงฝัง่ ตรงข้ามเยือ้ งออกไปเป็นเซ็นทรัลเวสต์เกต มีพนื้ ทีก่ ว่า
๑๐ ไร่ ด้านหน้าเทคอนกรีตไว้ประมาณ ๒ ไร่ เป็นโซนส�ำหรับตั้งล็อคขายของ แบ่งเป็น
โซนปูพื้น, โซนตั้งโต๊ะ, โซนตั้งราว, โซนตู้คอนเทนเนอร์ในชื่อ art art, โซนเปิดท้าย, โซน
ฟู๊ดทรัค จัดลงได้เต็มที่ ซึ่งมีจัดขายทุกวันศุกร์, เสาร์และอาทิตย์และยังมีตลาด
สนุกนึก หรือ Funny Park เป็นตลาดนัดกลางคืน (เปิดตั้งแต่ เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน)
ในย่านบางใหญ่ทเี่ พิง่ เปิดเมือ่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลาดสนุกนึก ทีแ่ บ่งเป็นโซนร้านค้า
๒ ข้างทาง โดยมีช่องทางเดินตรงกลางเดินซื้อของ และมีโต๊ะ เก้าอี้ไว้บริการส�ำหรับ
ซื้อของมานั่งกินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านนั่งดื่มส่วนร้านค้าจะมีทั้งของใช้ เช่น เสื้อผ้า
ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ แต่ส่วนมากจะเป็นร้านขายของกิน ร้านที่เด่นที่สุดใน
สนุกนึกคือร้าน “ล้านลาบคนยะโส” เป็นร้านค่อนข้างใหญ่น่ังได้ ๒ ชั้น พร้อมลาน
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ด้านหน้า บางคืนก็มีดนตรีสดมาเล่นเพลงเพราะ ๆ ให้ฟังด้วย สิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของย่านบางใหญ่ที่แตกต่างจากพื้นที่ศึกษาอื่น ได้แก่ ความโดดเด่นในเรื่องของตลาด
ที่เป็นแหล่งโอโซน อันได้แก่ ตลาดนัดต้นไม้ โดยในช่วงของถนนสายกาญจนาภิเษก
บางใหญ่ มีร้านขายต้นไม้ ดอกไม้ และแหล่งพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด ส่วนหนึ่งเป็น
การส่งเสริมของจังหวัดนนทบุรี อ. บางใหญ่ ที่ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ ต้นไม้ประดับ
จนท�ำให้ ถนนสายนีไ้ ด้ชอื่ ว่า “ถนนสายดอกไม้” ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี
และนอกจากตลอด ๒ ข้างทางจะมีแหล่งขายต้นไม้มากมายแล้ว ยังมีตลาดนัดต้นไม้
แหล่งใหญ่ทเี่ ป็นแหล่งซือ้ ขายต้นไม้ขนาดใหญ่ คือ การ์เด้นท์ เซ็นเตอร์ เป็นตลาดขายส่ง
ต้นไม้ราคาถูก แหล่งรวมวัสดุ อุปกรณ์จัดตกแต่งสวน ไม้ดอกไม้ประดับ หินประดับ
ไม้โบราณต่าง ๆ ตลาดสมบัติบุรี ตลาดขนาดใหญ่ของคนรักต้นไม้เป็นแหล่งไม้ดอก
ไม้ประดับ ทั้งที่เป็นที่นิยมและหายาก จัดสวนประดับต่าง ๆ สัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์และ
อุปกรณ์โดยตลาดทีน่ จี่ ะเน้นเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ งมากกว่า เน้นปลาสวยงามรวมทัง้ อุปกรณ์
ทุกชนิดเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เช่น นก กระต่าย สุนัข
แมว ฯลฯ ตลาดสมบัติบุรีมีพื้นที่กว่า ๑๐๐ ไร่ แบ่งออกเป็น ๕ โซน มีสินค้าร้านค้ากว่า
๔๐๐ ร้านค้า (เปิดขายทุกวัน) แสงอารีการ์เด้นท์ เป็นตลาดนัดต้นไม้บางใหญ่ทเี่ ปิดมาได้
๓ ปี เป็นศูนย์รวมของต้นไม้นานาพันธุ์ เป็นพื้นที่โล่งกว้างที่มีการสร้างร้านค้าให้เช่าใน
หลายแบบ ทั้งที่เป็นห้องร้านค้า ร้านค้าที่เป็นการกางสแลน ร้านในโซนศูนย์อาหาร
และยังมีเปิดท้ายขายของด้วย ซึ้งทั้งจัดขายสินค้าหลักเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับต้นไม้
การแต่งสวนและตกแต่งบ้าน ตลาดยังเป็นตลาดเปิดใหม่แต่ก็มีสินค้าจากผู้ผลิตหรือ
เกษตรกรหลายร้านด้วยกัน การมีตลาดต้นไม้ถึงสามแหล่งในย่านนี้ ก็สะท้อนให้เห็นได้
ว่าคนในพืน้ ทีน่ า่ จะมีความชืน่ ชอบในการปลูก/จัดต้นไม้ รวมถึงเป็นการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
และเพิ่มอากาศที่ดีให้กับคนในพื้นที่ได้
ส่วนตลาดนัดที่เป็นตลาดสด พบว่ายังได้รับความนิยมอยู่มากในทุกย่าน เช่น
ตลาดนัดในย่านเกษตร-นวมินทร์ ตลาดตามหมูบ่ า้ น หรือในซอยทีม่ หี มูบ่ า้ นหนาแน่น หรือ
หากเป็นหมูบ่ า้ นแบบเปิดก็อาจจะมีตลาดนัดมาจัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละครัง้ หรือสอง
ครั้ง โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายก็จะเป็นอาหารสด/ผัก หรือกับข้าว ข้าวแกงที่พร้อม
รับประทาน ตลาดนัดเหล่านีเ้ ปิดบริการในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ตลาดเช้ายังไม่ค่อยพบ
มากนัก เช่นเดียวกันกับในย่านบางใหญ่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่าง
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รวดเร็ว ท�ำให้มีลักษณะของธุรกิจร้านค้า แหล่งชอปปิงจับจ่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
มากมายที่เข้ามาจับจองพื้นที่นี้ตลอดเส้นทาง และเพื่อไว้รองรับผู้บริโภคที่เริ่มทยอย
เข้ามาอาศัยบริเวณนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ท�ำให้ในหมู่บ้านต่าง ๆ จะมีแหล่งไว้ให้ผู้คนในพื้นที่
ได้มาจับจ่ายใช้สอย มีทั้ง ตลาดนัดตอนเช้า ตลาดนัดตอนเย็น เปิดท้ายขายของเสาร์อาทิตย์ ไว้รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพบว่า
เหตุผลที่คนเลือกที่มาเดิน/ซื้อของตามตลาดนัดเช่นนี้ เพราะราคาของที่ถูกกว่า
รวมทัง้ มีอยูใ่ กล้บริเวณบ้าน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการซือ้ อาหารเช้าบ้างเย็นบ้าง รวมถึง
บางคนก็ซื้อไปเพื่อประกอบอาหารเองบ้าง ส่วนสินค้าประเภทของใช้ส่วนใหญ่ พบว่า
ผู้คนเลือกที่จะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้ามากกว่า บางคนก็ซื้อทีละมาก ๆ เพื่อที่จะได้
สามารถใช้ได้นาน ๆ ขาดเหลือสิง่ ใดจึงค่อยหาซือ้ ตามร้านสะดวกซือ้ หรือร้านขายของช�ำ
แถวบ้านรวมถึงการซือ้ ของจากรถกับข้าวทีต่ ระเวนไปตามหมูบ่ า้ นจัดสรรและตามทีพ่ กั
คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ในหลายพื้นที่ พบว่ารถขายกับข้าวจะไปทั่วทุก
พื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนที่อยู่อาศัยทุกระดับชั้นในสังคม แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ ๆ ที่มี
การรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา และมีระเบียบข้อบังคับในการไม่ให้ขายของเร่
รถกับข้าวก็จะเข้าไม่ถึง รถกับข้าวมุ่งขายคนที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับล่างเช่น
หมู่บ้านระดับกลาง บ้านพักคนงานก่อสร้าง ชุมชนบ้านเรือนที่การคมนาคมเข้าถึง
สะดวก รถกับข้าว มักจะขายของไม่แพง มีทงั้ ของสดและของแห้ง และจะจัดเรียงของ
ชั่งกิโลแยกไว้เป็นถุง ๆ ง่ายต่อการซื้อในปริมาณที่น้อยๆ ครอบครัวขนาดเล็ก เช่น
ถุงละ ๕ บาท จนถึง ๒๐ บาท ข้อดีของรถกับข้าว มีหลายประการ ได้แก่ การเข้าถึง
ชุ ม ชนได้ โ ดยที่ ค นในชุ ม ชนไม่ ต ้ อ งออกไปซื้ อ หาด้ ว ยตนเอง โดยเฉพาะผู ้ ที่ ไ ม่ มี
ยานพาหนะส่วนตัวในการออกมาซื้อของไกลบ้าน อีกทั้งยังเหมาะกับการซื้อของเล็ก ๆ
น้อย ๆ เช่นของในครัวขาดไปบางสิ่ง ก็สามารถหาซื้อได้จากรถกับข้าว เหนือสิ่งอื่นใด
เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง เพราะมีมาให้บริการถึงหน้าบ้าน ส่วนข้อเสีย
มี เ พี ย ง ผู ้ ซื้ อ ไม่ ส ามารถเลื อ กของได้ เ พราะเเม่ ค ้ า ได้ จั ด ของใส่ ถุ ง ชั่ ง กิ โ ลและ
ก�ำหนดราคาไว้แล้ว
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๔. การอพยพเข้ามาในเขตชานเมืองและที่อยู่อาศัย
พืน้ ทีใ่ นย่าน เกษตร-นวมินทร์ งามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง-ชัยพฤกษ์
บางใหญ่ เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเมื่อครั้งอดีตประมาณ ๒๐-๓๐ กว่าปีมาแล้ว พื้นที่ย่านนั้น
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เคยท�ำเกษตรกรรมมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการท�ำนา ปลูกผัก ท�ำสวน
ผลไม้ (ทุเรียน มะม่วง กล้วย) หรือเป็นพื้นที่ว่างที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าที่มีต้นไม้แต่เมื่อ
เริ่มมีการพัฒนาเกิดขึ้น มีถนนตัดผ่าน มีการขยายเส้นทางการจราจรพื้นที่ที่เคยท�ำ
สวนท�ำเกษตรกรรมก็ถกู ขายให้กบั นักธุรกิจหรือบริษทั ต่าง ๆ กันเสียมากจึงท�ำให้เริม่ มีที่
อยูอ่ าศัยรูปแบบใหม่ ๆ ทีห่ ลากหลายเกิดขึน้ โดยยังคงมีการผสมผสานระหว่างทีอ่ ยูท่ มี่ ี
อยู่เดิมและที่อยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ กล่าวคือในสองพื้นที่นี้มีทั้งบ้านในรูปแบบดั้งเดิม
อย่างเช่น ตึกแถว บ้านพัก ห้องเช่า และที่อยู่อาศัยแบบใหม่อย่างหมู่บ้านจัดสรรและ
คอนโดมิเนียมที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแผนว่าจะมีรถไฟฟ้าหรือ
มีรถไฟฟ้าตัดผ่านในพื้นที่นั้น ๆ ท�ำให้แนวสองฝั่งถนนและพื้นที่ภายในเข้าไปเต็มไปด้วย
โครงการบ้านจัดสรรและคอนโดที่มีราคาสูง รวมถึงมีห้องพักห้องเช่าเพิ่มมากขึ้นอีก
ด้วย อีกอย่างหนึ่งคือการเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้าใหม่ ๆ ห้างเหล่านี้ก็ท�ำให้คน
หลั่งไหลกันเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเราจะพบเห็นพวกคอนโดมิเนียม
ขนาดไม่ใหญ่มากบริเวณที่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า
ในส่วนของการอพยพเคลือ่ นย้ายเข้ามาในเขตชานเมืองของผูค้ นในย่านต่าง ๆ
ที่เป็นพื้นที่ศึกษา พบว่ามีการเคลื่อนย้ายเข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไป จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่โดยมีส่วนสัมพันธ์กับการอยู่อาศัย
ของเครือญาติ และมีทงั้ แบบทีอ่ พยพเคลือ่ นย้ายเข้ามาทัง้ ครอบครัวและเข้ามาคนเดียว
ก่อนและจึงตามมาด้วยเครือญาติจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ คยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครชัน้ ใน
และที่มาจากต่างจังหวัดทั้งภาคกลางและภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำให้พื้นที่ย่านต่าง ๆ มีความหลากหลายของผู้คนอย่างมาก เพราะมีพื้นเพ
ต่างกัน ส่วนหนึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่แรก คืออยู่มานานตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ (ระยะเวลา
มากกว่า ๕๐ ปี) และผ่านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่จนสามารถระบุความ
เป็นเมืองที่ค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาในพื้นที่ได้ค่อนข้างชัดเจน
ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นไปตามระดับของรายได้ของผู้อยู่อาศัย จะเห็นว่า
คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่มากมายนั้นมีพื้นที่และการบริการ สิ่งอ�ำนวย
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ความสะดวกภายในที่แตกต่างกันไปตามราคาและรสนิยมของผู้บริโภคที่มีหลากหลาย
โดยมี ทั้ ง พื้ น ที่ ที่ เ น้ น ความเป็ น ส่ ว นตั ว ไม่ แ ออั ด มี ค วามหรู ห ราและมี สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกครบครันตามมาตรฐานโรงแรม กับพื้นที่ อยู ่ อาศั ยที่ ร าคาไม่ สูงมาก
ค่อนข้างมีความแออัด เนือ่ งจากมีผอู้ ยูอ่ าศัยค่อนข้างมาก หรือแม้กระทัง่ ห้องเช่าราคา
ถูกทั่วไปที่ไม่ได้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
มากนัก
ในภาพรวม พบว่า การพัฒนาทางกายภาพที่น�ำมาซึ่งการขยายตัวของเมือง
ในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา ล้วนเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า พื้นที่แถบชานเมืองก�ำลังเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างมากและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากจะเปรียบเทียบ
ความคล้ายคลึงและแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ จะพบว่า ย่านที่มี
การพัฒนาทางกายภาพและมีความเป็นเมืองสูงทีส่ ดุ ได้แก่ยา่ น วิภาวดีรงั สิต งามวงศ์วาน
แจ้งวัฒนะ และมีพื้นที่สีเขียวลดลงมาก พร้อม ๆ กับการสร้างถนน สิ่งก่อสร้างรวมถึง
สถานทีร่ าชการ ในขณะทีพ่ นื้ ทีย่ า่ นเกษตร-นวมินทร์ บางใหญ่ บางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ ยัง
คงมีพนื้ ทีส่ เี ขียวมากกว่า และพืน้ ทีร่ กร้างโดยพืน้ ทีย่ า่ นเกษตร-นวมินทร์ มีความเป็นเมือง
มากกว่าพื้นที่บางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ เพราะอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครและเป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อเข้าถึงกรุงเทพมหานครชั้นใน โดยเชื่อมเส้นทางจากถนนประเสริฐมนูกิจ
ประดิษฐ์มนูธรรม ย่านลาดพร้าว ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา เอกมัย เข้าสู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานครชั้นในอย่างสะดวกสบายเส้นทาง พื้นที่จึงประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง
ห้างสรรพสินค้าหลายระดับโดยเฉพาะระดับบน ตลอดจนบ้านจัดสรรราคาสูงอันเป็น
อัตลักษณ์ส�ำคัญของความเป็นเมือง ส่วนพื้นที่ย่านวิภาวดีรังสิต จนถึงเมืองเอกและ
ย่านข้างเคียงเช่น พหลโยธิน สายไหม ตลอดจนย่านงามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์
เป็นย่านที่ก�ำลังมีการขยายเส้นทางการคมนาคม สร้างเส้นทางรถไฟฟ้า มีการก่อสร้าง
ให้เห็นตลอดเส้นทาง และภายในย่าน อีกทั้งเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของห้าง
สรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ระดับกลางถึงระดับล่าง ในขณะที่
พืน้ ทีย่ า่ นบางใหญ่ และบางบัวทอง-ชัยพฤกษ์ เป็นย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ ทีเ่ ป็นชุมชนดัง้ เดิม
และชุมชนใหม่ที่ก�ำลังขยายตัว มีการเกิดขึ้นของคอมมูนิตีมอลล์มากมายตามชุมชน
และร้านค้าสะดวกซื้อตามหมู่บ้านแทบทุกแห่ง ทั้งนี้ยังปรากฏร้านขายของช�ำและ
สินค้าทางการเกษตรที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ย่านนี้ เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท�ำการ
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เกษตรที่มีการเปลี่ยนรูปแบบไป อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางกายภาพ ย่านถนน
ชัยพฤกษ์ อันเป็นเส้นทางคมนาคมตัดใหม่ที่เป็นทั้งเส้นทางออกนอกเมืองไปยังจังหวัด
สุพรรณบุรี และเข้าเมืองไปยังกรุงเทพมหานครผ่านเส้นทางถนนพระรามที่ ๕ เชือ่ มต่อ
ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน ไปจนถึงย่านปิ่นเกล้า พบว่า มีการพัฒนาที่มีความเป็นเมือง
สู ง เช่ น กั น โดยย่ า นชั ย พฤกษ์ ที่ อ ยู ่ ข นานกั บ ย่ า นบางบั ว ทอง มี ก ารพั ฒ นาด้ า น
อสังหาริมทรัพย์มาก มีหมู่บ้านจัดสรรราคาสูง และมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงจากใน
กรุงเทพมหานคร มาเปิดสาขาย่อย ตลอดจนมีโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงเบียร์
คอมมูนิตีมอลล์ ที่อาจท�ำให้อนุมานได้ว่ามีการใช้ชีวิตตามแบบแผนของชนชั้นกลางใน
เมือง และการใช้ชีวิตตามรสนิยมตะวันตกของชนชั้นกลางรุ่นใหม่ปรากฏอยู่

การพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรม
• ชนชั้นกลาง คนจนเมือง กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ “ชายขอบ”
ของเมือง
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีการเกิดขึ้นของกลุ่มคนที่ยังไม่อาจหานิยาม
หรือค�ำจ�ำกัดความได้ตรงกับแบบแผนทางวัฒนธรรม หรือวิถชี วี ติ ของพวกเขาได้ชดั เจน
นัก กล่าวคือ คนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่ร�่ำรวยขึ้นมาจากการก่อร่าง
สร้างตัว ตามนิยามคนไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ อีกทั้งไม่ใช่กลุ่มคน
ที่มีเชื้อสายเจ้านายหรือตระกูลขุนนางเก่าแก่ ที่เติบโตมากับการซึมซับรับวัฒนธรรมที่
ตกทอดกั น มาจากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น นอกจากนั้ น ยั ง ไม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม คนหนุ ่ ม สาวที่ มี ก ารศึ ก ษา
มี ค วามก้ า วหน้ า ในทางการงานจนเรี ย กได้ ว ่ า ประสบความส� ำ เร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง
มีความตืน่ ตัวและทะเยอทะยานในทางอาชีพสูงพร้อมไปกับการมีอำ� นาจในทางเศรษฐกิจ
ที่ดีมากเช่นกัน หากแต่เป็นกลุ่มคนที่อาจอยู่ในชนชั้นกลางระดับล่าง ที่มีการเขยิบตัว
ทางเศรษฐกิจและรายได้ตลอดจนอ�ำนาจในการจับจ่ายใช้สอย การเข้าถึงทรัพยากร
ต่ า ง ๆ ในระดั บ กลาง คนกลุ ่ ม นี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนต่ า งจั ง หวั ด ที่ เ ข้ า มาท� ำ งานใน
กรุงเทพมหานครและอาศัยอยู่ในบริเวณชานเมือง พร้อมกับการสร้างครอบครัวที่มี
ความมัน่ คงทางอาชีพในระดับหนึง่ ซึง่ อาจหมายถึง ระดับหัวหน้าคนงาน คนขับรถแท็กซี่
พนักงานธนาคาร ห้างร้าน ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านท�ำความสะอาด คนกลุ่มนี้มีก�ำลังซื้อ
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และอ�ำนาจในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับกลุม่ ชนชัน้ กลางอืน่ ๆ โดย อาศัย
ช่องทางการกู้ยืมเงินและการขยายตัวของเมืองในการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและครอบครัวให้ดีขึ้น จนอาจเรียกคนกลุ่มนี้ได้ว่าเป็นกลุ่มชนชั้นกลางใหม่
ทีม่ ฐี านะและพืน้ เพจากต่างจังหวัด การเติบโตของชนชัน้ กลางกลุม่ นี้ สอดรับกับโอกาส
ในการเข้าถึงกระแสความนิยมในการบริโภคสินค้าทีม่ รี าคาแพง ตลอดจนการท่องเทีย่ ว
พักผ่อนตามโอกาสอันควร เช่น วันหยุดยาว และมีความสามารถในการท่องเที่ยวต่าง
ประเทศที่นิยม เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เป็นต้น ทั้งนี้ จากการสังเกตและสัมภาษณ์
เชิงลึกพบว่า โอกาสดังกล่าวเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องพยายามสร้างขึ้นจากทรัพยากรที่มี
อยู่ หากมีไม่เพียงพอก็จะหยิบยืมจากเพื่อนฝูงที่ไว้ใจ การสร้างโอกาสดังกล่าว ไม่เพียง
แต่เป็นการเข้าถึงสิง่ ทีช่ นชัน้ กลางทัว่ ไปนิยมปฏิบตั ใิ นลักษณะวัฒนธรรมสมัยนิยม (mass
culture) แล้ว ยังเป็นการสร้างความหมายใหม่ที่ต่อตัวตนเดิม (re-identified) ของ
คนกลุ่มนี้อีกด้วย การเกิดขึ้นของโอกาสใหม่ ๆ ทางสังคมจึงเป็นเสรีภาพของมวลชน
ในยุคประชาธิปไตย การพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคนยากจน
ขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางเพื่อให้ลดความเหลื่อมล�้ำในการบริโภค และน�ำไปสู่ความอยู่ดี
กินดี มีความสุข แม้จะยังไม่สมบูรณ์และยั่งยืน จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรณี
ศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ชานเมืองอันเป็นรอยต่อของเมืองและชนบท ปรากฏการณ์นี้จึง
เชื่อมโยงกับการเข้ามาอยู่อาศัยในย่านชานเมืองของผู้คนที่หลากหลาย อีกทั้งพื้นที่
ชานเมืองจึงเป็นพื้นที่เปิดส�ำหรับการปฏิสังสันทน์ทางวัฒนธรรมที่ไม่จ�ำกัดกลุ่ม ชนชั้น
และระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างอ�ำนาจการต่อรองในพื้นที่ทางสังคมและเศรษฐกิจ
แนวโน้มการพัฒนาเมือง จึงต้องพิจารณาเมืองเพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจความเคลือ่ นไหว
มากขึน้ พิจารณาเมืองทีม่ ชี วี ติ มากขึน้ และน�ำมาใช้ตอ่ รองเพือ่ คุณภาพชีวติ และต่อต้าน
การพัฒนาที่ท�ำลายคุณภาพชีวิต ปฏิรูปเมืองเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัยของคนจน ซึ่งเป็น
การเคลือ่ นไหว เรียกร้อง หากคนจนไม่ลกุ มาเคลือ่ นไหว ก็ไม่อาจท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของตน
ดีขึ้น การพัฒนาเมืองที่เป็นอยู่คือการพัฒนาในลักษณะเดียว เช่น การไล่รื้อสลัมเพื่อ
พัฒนาที่ดิน การขับไล่จึงวิธีท่ีง่าย แต่จะท�ำอย่างไรถึงจะเป็นการพัฒนาเมืองได้อย่าง
แท้จริง (อานันท์, ๒๕๕๙)

114

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

อัตลักษณ์ของชานเมือง
ดังได้กล่าวข้างต้นว่า ในพื้นที่รอยต่อของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีการคงอยูข่ องพืน้ ทีส่ เี ขียว ซึง่ เดิมเคยเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และมีชมุ ชนกึง่ เมือง
กึ่งชนบทกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ซ่ึงยังคงมีการท�ำเกษตรกรรมอยู่บ้าง แม้พื้นที่ดังกล่าว
บางส่วนจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัย แต่พื้นที่บางส่วน
ยังสามารถคงความเป็นชานเมือง ทีม่ ลี กั ษณะภูมสิ งั คมแบบเดิม พร้อม ๆ กับการปรับตัว
รองรับความเป็นเมืองทีค่ บื คลานเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง การคงอยูข่ องอัตลักษณ์ชานเมือง
ได้แก่ การมีพื้นที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเดิมและก�ำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นพื้นที่
การค้าและทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นต้นทุนทางสังคมทีแ่ ตกต่างจากพืน้ ทีเ่ มืองชัน้ ใน ทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำ� กัด
และเป็นโอกาสที่ผู้คนย่านชานเมืองจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น
สิ่งส�ำคัญของวิถีชีวิตแบบใหม่ในยุคของการพัฒนา กล่าวคือ พื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมือง
หรือชานเมือง ไม่จำ� เป็นต้องเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว แต่หมาย
รวมถึงพื้นที่ในส่วนบุคคล หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ตามริมทางเดิน ริมถนน ซึ่ง
สามารถพัฒนาและเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับเมืองให้น่าอยู่ขึ้นได้ พื้นที่ชานเมืองหลาย
แห่ง มีพื้นที่สีเขียวที่ถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า บางส่วนเป็นพื้นที่ท�ำการเกษตรกรรม
เป็นสวนหย่อมภายในหมู่บ้าน หรือเป็นทะเลสาบตามหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ หรือ
ตามคอนโดมิเนียมหรู เช่น คอนโดมิเนียมที่เมืองทองธานี คอนโดมิเนียมย่านเกษตร
นวมินทร์ แต่จากการลงพื้นที่ศึกษา กลับพบว่า พื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่ที่พบนี้ ไม่ได้มี
การพัฒนาให้เกิดประโยชน์หรือมีการบ�ำรุงรักษาที่ถูกต้องบางส่วนเป็นพื้นที่ที่รอวัน
ขายออกและกลายมาเป็นห้างสรรพสินค้า ที่อยู่อาศัย หรืออาคารขนาดใหญ่ เพราะ
เจ้าของพื้นที่เล็งเห็นว่า เขาจะได้รับประโยชน์ที่มากกว่าการเก็บพื้นที่เอาไว้กับตัวเอง
การมีความเจริญเข้ามายิง่ ท�ำให้ทดี่ นิ ตรงนัน้ มีมลู ค่าทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้พนื้ ทีส่ เี ขียวในเขตพืน้ ที่
ที่ศึกษาบางส่วน ไม่สามารถท�ำหน้าที่ของมันได้อย่างแท้จริง เป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่า
ที่ไม่ได้มีมูลค่าใด ๆ กลับกันอาจเป็นพื้นที่ที่ท�ำให้เกิดปัญหา เพราะเมื่อคนในพื้นที่เห็นว่า
พื้นที่นี้ไม่ได้มีคนดูแล ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็มีการน�ำขยะมาทิ้งบ้าง มาบุกรุกพื้นที่
ของคนอื่นบ้าง ท�ำให้พื้นที่นั้นๆได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นไปอีก
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ความเป็นเมือง ไม่อาจวัดได้เต็มที่จากสัดส่วนของประชากรจากประชากร
ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นเมืองต่าง ๆ แต่อทิ ธิพลต่าง ๆ ซึง่ เมืองทีเ่ มืองมีอย่างมากมายต่อชีวติ ทาง
สังคมของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่กว่าอัตราส่วนของประชากรเมืองที่สามารถระบุได้เพราะ
เมืองไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ปฏิบัติการและสถานที่อยู่อาศัย (dwelling place) ของ
มนุษย์สมัยใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการเริ่มต้นและการควบคุมในทางเศรษฐกิจ
การเมือง และชีวิตทางวัฒนธรรมซึ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกในระยะ
ไกลและแผ่วงโคจรไปยังพื้นที่ ผูค้ นและกิจกรรมทีห่ ลากหลายให้อยูใ่ นจักรวาลเดียวกัน
(Wirth, 1938) จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นว่า กระบวนการกลายเป็นเมืองในพื้นที่
ศึกษา คือย่านชานเมือง มีความเป็นชายขอบของเมือง ซึ่งหากพิจารณาในด้าน
ความไม่สมดุลของเมือง อาจมองได้ว่าเป็นกระบวนการกลายเป็นเมืองแบบชายขอบ
เนือ่ งจากลักษณะทางภูมศิ าสตร์ไม่ได้อยูใ่ จกลางเมือง อีกทัง้ ในทางสังคมวัฒนธรรม มี
ความซ้อนทับกันของโครงสร้างแบบเมืองและกึง่ เมืองกึง่ ชนบท ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
เรือ่ งความเป็นชายขอบ ทีอ่ าจมองได้วา่ บริบทของการสร้างรัฐและการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาที่เน้นเรื่องประโยชน์และก�ำไรสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ ได้
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองที่นอกจากจะไม่มี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ยังมีโอกาส
น้อยมากในการเข้าถึงทรัพยากรและการแบ่งปันผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคเมือง
แม้ว่าในทางกายภาพ กระบวนการกลายเป็นเมืองจะน�ำมาซึ่งความพยายาม
ในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม โดยการกระจายโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการ
หากแต่การเข้าถึงดังกล่าวมีความเป็นชนชั้นทางเศรษฐกิจก�ำกับอยู่ และอ�ำนาจ
ในการซื้อสินค้าแบบเมืองก็ยังคงจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มคนมีฐานะ
ทัง้ ทีอ่ ยูม่ าแต่เดิมและทีม่ าจากต่างจังหวัดทีเ่ ดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยพืน้ ทีช่ านเมือง
แทนที่จะเข้าไปยังเมืองชั้นในด้วยเหตุผลที่เห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันในการเข้าถึง
สินค้าและบริการ หากแต่ในความจริง คุณภาพของสินค้าและบริการมีความแตกต่างกัน
อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ไ ม่ เ ที ย มกั น ของผู ้ ค นแถบชานเมื อ งซึ่ ง เป็ น
ชนชัน้ กลางเช่นเดียวกัน ในแง่นจี้ งึ อาจกล่าวได้วา่ ความเป็นชายขอบของพืน้ ทีช่ านเมือง
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เกิ ด ขึ้ น ผ่ า นวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคสิ น ค้ า แบบเมื อ งที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น กั บ สิ น ค้ า
ชนิดเดียวกันในพื้นที่เมืองชั้นใน นอกจากนั้นกลุ่มคนจนเมืองที่ควรจะต้องได้รับโอกาส
ในการเข้ า ถึ ง การบริ โ ภคสิ น ค้ า และการบริ ก ารก็ ยั ง ถื อ ว่ า เป็ น ชนชั้ น ที่ ยั ง ต้ อ งการ
การหยิบยื่นโอกาสดังกล่าวเช่นเดียวกับคนจนเมืองทั่วไปในเขตเมืองชั้นใน ในแง่นี้
การแก้ปัญหาความยากจน จึงดูสวนทางกับความพยายามเข้าถึงการบริโภคและ
การสะสมทรัพย์สินซึ่งเป็นการเพิ่มภาวการณ์เป็นหนี้สินให้กับชนชั้นล่าง อันเป็นผล
มาจากการขยายตัวของเมือง
ทัง้ นี้ หากพิจารณาในบริบททางประวัตศิ าสตร์อย่างสังเขป จะพบว่าพัฒนาการ
ของกระบวนการขยายตัวของกรุงเทพฯ มายังเขตปริมณฑลมีความเข้มข้นขึ้นตั้งแต่
ช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ ถึง ทศวรรษ ๒๕๓๐ และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ
มีการขยายตัวของกิจกรรมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนภาพการเป็นเมืองภายใต้
การจัดการของเอกชน (The privatized city) มากขึ้น เช่น มีโครงการบ้านจัดสรร
ของเอกชน และที่อยู่ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย ตลาดสด ศูนย์การค้าที่ทันสมัย โดยตั้งแต่
ทศวรรษ ๒๕๒๐ ถึงทศวรรษ ๒๕๓๐ กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วไปยัง
บริเวณปริมณฑลในทุกทิศทางตามเส้นทางหลวงสายหลัก ทัง้ ทิศตะวันออก เส้นทางถนน
บางนา-ตราด เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และท่าเรือน�้ำลึกแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ในขณะที่
เส้นทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ ได้แก่ ถนนวิภาวดีรังสิตและพหลโยธินที่เชื่อมต่อ
ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง ทางทิศตะวันตกเส้นถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี ถนนเพชรเกษมและถนนพระราม ๒ ก็มีการขยายตัวอย่างชัดเจน มีชุมชน
เมืองใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อ
ราคาที่ดินที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย (สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, ๒๕๓๘)
นอกจากนั้น ในช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และวิถีชีวิต
ของผู้คนในบริเวณชายขอบของกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ที่เกิดจากการขยาย
ตัวของกรุงเทพฯ เช่น ในกรณีชาวสวนจังหวัดนนทบุรี การรุกคืบของเมืองประกอบ
กับการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตในการส่งออก ได้ท�ำลายสวน
ผลไม้ที่เป็นบริเวณกว้างขวาง โดยพื้นที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผล
ต่อระบบนิเวศน์ที่เสียสมดุล ชาวสวนต้องปรับตัวโดยการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

117

ชาวสวนบางส่วนทีย่ งั คงท�ำสวน เช่น สวนทุเรียนก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงเป็นการขยายพันธุไ์ ม้
เพื่อจ�ำหน่ายเป็นกิ่งพันธุ์และมีรายได้เล็กน้อยจากผลผลิต ในด้านสังคมวัฒนธรรม
ก็ได้รับผลกระทบ เช่น ระบบเครือญาติที่มีบทบาทน้อยลง โดยอาชีพชาวสวนไม่เป็นที่
นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่อีกต่อไป โดยลูกหลานชาวสวนเดิมนิยมเรียนหนังสือสูงและไม่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม ชาวสวนบางส่วน
สามารถพึ่งตนเอง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเดิมไว้ได้ (ญาณี สรประไพ, ๒๕๓๘) การขยายตัวของเมือง
ยังส่งผลต่อชุมชนดัง้ เดิมต่าง ๆ ในบริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น
ชุมชนตลาดท่าน�ำ้ นนทบุรที มี่ กี ารเปลีย่ นแปลง พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยทีช่ มุ ชนดังกล่าว
เริม่ มีบทบาทส�ำคัญมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ จากการย้ายตัวเมืองนนทบุรแี ละเรือนจ�ำกอง
มหันตโทษเข้ามาตั้งในชุมชนตลาดท่าน�้ำนนทบุรี ท�ำให้บริเวณนี้กลายเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนนทบุรีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังเกิด
อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ใ นปี พ.ศ. ๒๔๘๕ และเกิ ด สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องในช่ ว งปี
พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘ ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจของชุมชน ต่อมาเมื่อรัฐบาลประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) เพื่อสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อเป็นฐาน
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ จึงเกิดขึ้น เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาด
ท่าน�ำ้ นนทบุรจี งึ มีการพัฒนาขึน้ อีกครัง้ แต่การพัฒนานีไ้ ด้สง่ ผลกระทบต่ออาชีพดัง้ เดิม
ของผู้คนในชุมชนตลาดท่าน�้ำนนทบุรี โดยเฉพาะอาชีพท�ำเครื่องปั้นดินเผาและอาชีพ
ท�ำสวน โดยพืน้ ทีส่ วนถูกเปลีย่ นเป็นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยเฉพาะบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์
และห้องชุด (ภควุฒิ ทวียศ, ๒๕๕๓)
ในทศวรรษ ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบนั การพัฒนาพืน้ ทีจ่ ากการเติบโตและขยายตัว
ของเมืองกรุงเทพมหานครไปยังปริมณฑล น�ำไปสู่ความซับซ้อน แตกต่างหลากหลาย
ของวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองดังกล่าว ความพยายามในการเข้าถึง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกตลอดจนการบริโภคสินค้าและบริการตามแบบเมืองดังปรากฏ
ในพื้นที่กรณีศึกษา ได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนต่างต้องการบริโภคความนิยมกระแสหลัก
คือความเป็น “คนเมือง” เพือ่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ และสถานภาพ ตามแบบที่
ตนเองปรารถนาในแบบเมือง (urbanism as a way of life) ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
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กันระหว่างกรุงเทพมหานครชั้นในกับย่านปริมณฑลเปรียบได้กับความเป็นเครือข่าย
มหานคร ที่ล้วนตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ทุนนิยมและการพัฒนากระแสหลัก เพียงแต่
การเติบโตของพื้นที่ย่านเมืองเป็นการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีต้นแบบของ
การพัฒนาคือกรุงเทพมหานคร

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
• พัฒนาคน พัฒนาเมืองอย่างไรให้ยั่งยืน
ความหลากหลายของวัฒนธรรมเมืองทีป่ รากฏในพืน้ ทีศ่ กึ ษา เป็นผลมาจาก
การเติบโตและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเมืองที่ก�ำลังมีอิทธิพลครอบคลุม
ไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ในลักษณะของการพัฒนาทีก่ ระจัดกระจายทุกทิศทาง ในขณะทีด่ า้ นมืด
ที่เป็นประเด็นความขัดแย้งของเมือง ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงต้องการการแก้ไข เช่น
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านต่าง ๆ ปัญหาคนจนเมือง ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาจากการบริโภคอาหารริมทาง ที่น�ำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัย และปัญหาอืน่ ๆ อันเกีย่ วเนือ่ งกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ นี้ ในกระบวนการ
พัฒนาประเทศที่เน้นเรื่องประโยชน์และก�ำไรสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ตลอดจนคุณภาพชีวติ ของผูค้ น จึงไม่ควรกีดกันผูค้ นออกไปอยู่
“ชายขอบ” ของการพัฒนาที่ท�ำให้มีเพียงผู้คนบางกลุ่มที่สามารถดิ้นรนให้ตัวเอง
หลุดพ้นจากภาวะชายขอบดังกล่าวได้ แม้จะเป็นเพียงการอยู่ในที่มั่นแบบ “ชายขอบ”
ทางภูมิศาสตร์ของการพัฒนาในพื้นที่ชานเมืองที่อาศัยแนวทางการพัฒนาเมืองแบบ
กรุงเทพมหานคร การวางแนวนโยบายส�ำคัญจึงอยูท่ กี่ ารเปิดให้ผคู้ นในพืน้ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วม
ในการวางแผนพัฒนาพืน้ ทีข่ องตัวเองเพือ่ โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม
การพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางกายภาพ และการกระจายรายได้
ต่อหัวเพือ่ การใช้จา่ ยตามกระแสบริโภคนิยม เนือ่ งด้วยสังคมบริโภคในปัจจุบนั วางอยูบ่ น
พืน้ ฐานของการสร้างคุณค่าและความหมายของวัตถุทถี่ กู สร้างขึน้ และผูค้ นมีการบริโภค
สินค้าในเชิงของสัญญะ (sign) ตามแนวคิดของ Baudrillard แนวทางดังกล่าวดูเหมือน
ยังเป็นแนวทางการพัฒนาหลักที่รัฐให้ความส�ำคัญ หากแต่การพัฒนาแบบทางเลือก
(alternative development) เป็นแนวทางการพัฒนาสังคมที่อาจช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
อันเป็นผลจากการพัฒนา จึงน่าจะเป็นแนวทางที่รัฐควรเพิ่มความส�ำคัญควบคู่ไปกับ
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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การลดความเหลื่อมล�้ำเชิงพื้นที่ระหว่างเมืองและชนบท การพัฒนาเชิงพื้นที่ส�ำหรับ
เขตชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถน�ำรูปแบบการพัฒนาเพื่อขยาย
พื้ น ที่ เ มื อ งออกไปให้ ส ามารถรองรั บ ความต้ อ งการด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ ลดปั ญ หา
ความแออัดของประชากร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชานเมืองควรให้
ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชานเมืองซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและพัฒนาเมืองโดยไม่ท�ำลายทุนทางสังคมที่มีมา
แต่เดิม นั่นคือ การคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชานเมืองที่มีความเป็นท้องถิ่นเฉพาะตัว
การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมอาจเน้นที่ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เป็น
ประเด็นความขัดแย้งและพิจารณาเบือ้ งหลังของปัญหานัน้ เช่น การคัดค้านการพัฒนา
ที่มีผลกระทบเชิงลบ ไม่ได้หมายความว่าการขยายตัวของเมืองจะน�ำมาซึ่งสิ่งที่ดีเสมอ
ไป หากรั ฐพยายามความเข้าใจสิ่ง ที่เ ป็นประเด็นขัดแย้ งที่ อยู ่ เบื้ องหลั ง ทิ ศ ทาง
การพัฒนาเมืองอาจจะชัดเจนมากขึ้น และจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
การพัฒนาเมือง ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้คนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในเมืองมากขึ้น (อานันท์ กาญจนพันธุ์, ๒๕๕๙)
แม้ในภาพรวม การขยายตัวและความหลากหลายของวิถีชีวิตแบบเมือง
ที่พบในพื้นที่กรณีศึกษาจะมีความคล้ายคลึงกับแบบแผนทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่
ในพืน้ ทีใ่ จกลางกรุงเทพมหานคร แต่กอ็ าจกล่าวได้วา่ ความหลากหลายและซับซ้อนของ
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่กรณีศึกษายังไม่ได้เข้มข้นมากเมื่อเทียบกับความหลากหลาย
และซับซ้อนย่านใจกลางกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยแสงสี และมีการปะทะกันอย่าง
เข้มข้นระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกในกระแสของทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ใน
แง่นี้ พื้นที่ย่านชานเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑลจึงเป็นส่วนย่อของการจ�ำลอง
รูปแบบการปะทะกันของโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ในสัดส่วนที่เล็กลงในขนาด
ของวัฒนธรรมกรุงเทพฯ (Bangkok culture) และวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบชานเมือง
ที่ยังคงมีอัตลักษณ์โดยเฉพาะการคงพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่ง “ความเป็น
ชุมชน” ยังคงพบเห็นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของโครงการบ้านจัดสรร
คอนโดมีเนียม ที่มีการจัดพื้นที่ให้มีการพบปะสังสรรค์ของสมาชิก อีกทั้งยังมีพื้นที่
รกร้างว่างเปล่าที่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตผู้คนได้ในแง่วัฒนธรรม
แบบเมืองที่ต้องมีความหลากหลายไปตามความหลากหลายของผู้คน ทั้งนี้ อาจกล่าว
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ได้ว่า พื้นที่ชานเมืองในกรณีศึกษาสามารถเป็นตัวแทนการพบกันระหว่างพื้นที่ชนบท
และพืน้ ทีเ่ มืองหรือกึง่ เมืองกึง่ ชนบท ทีย่ งั คงสามารถพัฒนาให้เกิดความหลากหลายได้
เช่น การเพิม่ ขึน้ ของแปลงเกษตรในเขตเมือง การท�ำสวนผลไม้ แปลงผักในแต่ละชุมชน
หรื อ ละแวกบ้ า น เป็ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ งให้ เ ป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและเป็ น การฟื ้ น ฟู
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองและชนบทไม่ให้แยกขาดออกจากกัน (เฮอร์เบิร์ด
จิราเดต์, ๒๕๔๖) ซึ่งอาจน�ำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในแบบเมือง (urban
solidarity) ได้อย่างน่าสนใจ
อย่างไรก็ดี ความหมายของความเป็นชุมชนที่พบนี้ เป็นสิ่งที่เกิดมาจาก
การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมแบบเมืองสมัยใหม่ (modern urban environment)
ที่พยายามสร้างความเป็นชุมชนด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น มีเครื่องออกก�ำลังกายประจ�ำหมู่บ้าน มีสโมสร ร้านอาหาร
สระว่ายน�้ำ  และร้านบริการต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเสมือนเป็นชุมชนหนึ่ง หากแต่เป็น
ชุมชนที่ความสัมพันธ์ของสมาชิกมิอาจเทียบได้กับความสัมพันธ์ระดับชุมชนหรือ
ย่านในแนวคิดของนักสังคมวิทยาอย่างเดอร์ไคม์ (Durkheim) เนื่องมาจากความเป็น
ปัจเจกของผูค้ นทีม่ อี ยูใ่ นระดับสูงและอย่างหลากหลายซับซ้อน เป็นรูปแบบทีเ่ ลือ่ นไหล
เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาตามความพอใจของบุคคล กล่าวคือ บางครัง้ ความเป็นชุมชน
แบบเมืองทีเ่ กิดขึน้ นีก้ อ็ าศัยรากฐานจากชุมชนเครือญาติทมี่ าใช้ชวี ติ ร่วมกันในบริบทใหม่
หากแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิอย่างสมบูรณ์
ที่ มี พื้ น ฐานเรื่ อ งการพึ่ ง พาอาศั ย แต่ อิ ง อยู ่ กั บ ผลประโยชน์ เ ป็ น หลั ก ตามกระแส
การใช้ชีวิตแบบเมืองในแง่นี้ การเกิดขึ้นของชุมชนเมืองจึงเป็นความพยายามลด
ความแปลกแยกแตกต่างตลอดจนความรู้สึกเดียวดายที่เกิดขึ้นของปัจเจกที่ใช้ชีวิต
แบบเมืองด้วยการสร้างพื้นที่ร่วมกัน แต่ในพื้นที่ร่วมกันนั้นก็ถูกทับซ้อนด้วยพื้นที่
ของปั จ เจก ที่ ม าอยู ่ ร วมกั น จนอาจกล่ า วได้ ว ่ า เป็ น ปรากฏการณ์ “เหงาร่ ว มกั น ”
(being alone together) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในแบบแผนการใช้
ชีวิตเมืองสมัยใหม่ในประเทศต่าง ๆ แม้จะมีรายละเอียดที่หลากหลายแตกต่างกัน
ไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยอาศัยวิถีบริโภค เป็นตัวยึดโยงความเป็น
ชุมชนดังกล่าว เพราะการบริโภคคือหนทางที่ท�ำให้ผู้คนกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
การดูหนังเรื่องเดียวกัน เดินห้างเดียวกัน กินข้าวร้านเดียวกัน ขับรถยี่ห้อเดียวกัน
วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

121

รวมถึงการไปเที่ยวด้วยกัน ถ้ายิ่งแปลกแยก ยิ่งโดดเดี่ยวมาก ก็ยิ่งต้องบริโภคมากขึ้น
(วุฒิชัย, ๒๕๔๘) ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิได้เป็นไปเพื่อการด�ำรงอยู่ของสังคมโดยรวม
แต่เป็นความสัมพันธ์ที่จ�ำต้องเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับสังคม
และระดับปัจเจกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแปลกแยก
เมื่อกรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งการบริโภคตามอุดมการณ์
บริโภคนิยม พื้นที่ชานเมืองและปริมณฑลได้รับอิทธิพลโดยตรงจากกระบวนการกลาย
เป็นเมืองตลอดจนการปรับเปลี่ยนคุณค่าและความหมายเชิงวัฒนธรรมให้กลายเป็น
สินค้า ที่บางครั้งอาจจะไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายแต่การติดอยู่กับ
สัญญะแห่งการบริโภคก็เป็นไปตามกระแสสังคมโลก การให้ความส�ำคัญกับกระแส
ของความเป็นมหานครของกรุงเทพที่มาปะทะสังสรรค์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่
แถบชานเมืองและปริมณฑลจึงเป็นการชี้ให้เห็นภาพของอิทธิพลทุนนิยมโลกาภิวัตน์
(global capitalism) และแนวนโยบายที่พยายามขจัดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมและ
สร้างความเท่าเทียมโดยอาศัยการพัฒนาทางวัตถุเป็นหลัก หากวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี
ที่มาหลากหลายรวมทั้งที่มีอยู่เดิมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เห็นคุณค่าและ
มี ค วามส� ำ คั ญ มากขึ้ น ก็ จ ะเป็ น การส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น ทุ น ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
และน�ำไปสู่การพัฒนาเมืองที่สมดุลและยั่งยืนได้
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