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กำแพงในซอยและร้ัวในใจ
การปรับแนวคิดในการฟ้ืนฟูเมือง

บทคัดย่อ

การสร้างให้เกิดชุมชนผสมผสานของกลุ่มคนหลากหลายประเภทตามอุดมคติของ
แนวคิดในการฟื้นฟูเมือง นำไปสู่การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ “ชุมชนล้อมรั้ว” (gate
communities) และ “ชุมชนเสมือน” (virtual communities) ในปัจจุบัน ทั้งนี้
เน่ืองจากกลยทุธ์ในการตอ่รองของคนกบัสภาพของการตอ้งอดทนอยูร่่วมกันท่ามกลาง
ความแตกตา่งนัน้ มีความซบัซอ้นเกนิกวา่ทีจ่ะแกไ้ขดว้ยการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ
ของพืน้ทีแ่ตเ่พยีงอยา่งเดยีว การเกดิขึน้ของ “ชุมชนลอ้มรัว้” ในรปูแบบของความตัง้ใจ
สรา้งพืน้ทีป่ดิลอ้มเฉพาะกลุม่ของตนโดยการแยกตวัออกจากเมอืงโดยการสรา้งกำแพง
และ “ชุมชนเสมอืน” ในรปูแบบของความอดกลัน้ตอ่ความแตกตา่ง หากแตไ่ม่ยอมรบั
หรอืใยดผู้ีอ่ืนแมอ้ยูร่่วมในพืน้ท่ีเดยีวกนั ล้วนแสดงใหเ้ห็นวา่ แนวคดิของการฟืน้ฟเูมือง
อยา่งรว่มสมยัตอ้งอาศยัความละเอยีดออ่น และไมส่ามารถทำเปน็สตูรสำเรจ็อยา่งงา่ย
หรือเป็นมาตรฐานสากลที่บังคับใช้ในทุกบริบทได้
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1. บทนำ

แนวคิดของการฟื้นฟูเมือง ล้วนมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการปรับเปลี่ยน “พื้นที่”
(space) ที่มีความเสื่อมโทรมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ให้กลายเป็น
“ถ่ินท่ี” (place) ท่ีมีคุณภาพและความหมาย เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สามารถดึงดูดกลุ่มคนหลากหลายที่มี
ความแตกต่างทางฐานะ อาชีพ สถานภาพ ให้กลับคืนสู่พื้นที่ในเมืองเพื่ออยู่ร่วม
และพึ่งพากันอย่างผสมผสานกลมกลืน ความคาดหวังอันเป็นอุดมคติของการสร้าง
พื้นที่ใหม่ในนามของ “การฟื้นฟูเมือง” นี้ ในหลายกรณีอาจดูเหมือนว่า ความตั้งใจ
ที่จะสลายขั้วความแตกต่างโดยการสร้างโอกาสให้โลกของกลุ่มคนเหล่านั้นมาแตะกัน
จะประสบความสำเร็จเกิดเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อวิถีชีวิตอย่างสันติและมีเอกภาพ หากแต่
ความเป็นจริงในหลายกรณีเช่นกัน พบว่าในที่สุดแล้วผู ้คนยังคงสร้าง “กำแพง”
เพื ่อกั ้นตนเองไว้จากผู ้อื ่นที ่เห็นว่า “แตกต่าง” ไปจากตนโดยผ่านกลวิธีในสอง
ลักษณะได้แก่

ลักษณะแรก กลุ่มคนปฏิเสธความแตกต่างโดยสิ้นเชิงและจัดตั้งอาณาเขตใหม่ขึ้น
ในทีสุ่ดเพือ่ทัง้ “ปอ้งกนั” และ “ปกปอ้ง” ตนและผลประโยชนแ์หง่ตน ดว้ยการสรา้ง
กำแพงขึน้ลอ้มรอบ “ชุมชน” พวกเดยีวกนั เกิดเปน็ปรากฏการณข์อง “ชุมชนลอ้มรัว้”
(gate communities) ข้ึนทัว่ไปในเมอืง

ลักษณะที่สอง เป็นแบบที่ยืดหยุ่นและพรางตัวกว่า กล่าวคือ ผู้คนยังคงอยู่ร่วมกัน
อยา่งใกลช้ดิในพืน้ทีเ่ดยีวกนั แตเ่ลอืกทีจ่ะสงวนอตัลกัษณท่ี์แตกตา่งโดยการหลกีเลีย่ง
ไม่แสดงออก อีกนัยหนึ่ง เลือกที่จะไม่ต่อต้านหรือปฏิเสธความแตกต่าง แต่ก็ไม่ได้
ยอมรับจนถึงขั้นคบหาสมาคมกัน สร้าง “รั้ว” ใน

จินตคติเป็นส่ิงกีดก้ันความสนิทใจ ถึงดูเสมือนเป็นชุมชนแต่ก็ไม่ใช่ เกิดเป็นปรากฏการณ์
ของ “ชมุชนเสมอืน” (virtual communities)
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2. ชุมชนล้อมร้ัวและกำแพงในซอย

Sennet (1971) เป็นผู้แรกท่ีเรียกพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีการล้อมร้ัวหรือสร้างกำแพงเพ่ือแบ่งก้ัน
ตนเองออกจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของเมืองว่า “purified communities” ซ่ึงอาจแปลความหมาย
ได้ว่าเป็น “ชุมชนไร้สิ่งแปลกปลอม” ในหนังสือ The Uses of Disorder  Sennet
ตั้งข้อสังเกตุนานาประการเกี ่ยวกับการแสดงอัตลักษณ์และชีวิตของคนในเมือง
ในตอนหนึ่งได้กล่าวถึงประเด็นที่การพัฒนาเมืองในรูปแบบของการสร้างชุมชน
ปิดล้อมแบบบ้านจัดสรรสำหรับคนเฉพาะกลุ่ม เป็นกลไกที่นำไปสู่ปัญหาหลักของ
การกีดขวางโครงข่ายทางสัญจรของเมืองในภาพรวม ซึ่งเป็นการชี้ประเด็นปัญหา
ในเชิงสัณฐานของเมืองอย่างชัดเจน ประกอบกับปัญหาเชิงสังคมที่ชุมชนล้อมรั้ว
เหล่านี้สร้างให้เกิดผลที่ตรงข้ามกับแนวคิดดั้งเดิมของการสร้างชุมชนผสมผสานขึ้น
ในเมือง ชุมชนล้อมรั ้วเป็นปฏิกิริยาของความหมดความอดทนอดกลั ้นของคน
กลุ่มหนึ่งๆ ต่อ “ความแตกต่าง” ของคนกลุ่มอื่นๆ ในเมือง จนไม่สามารถอยู่ร่วม
ในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้โดยสิ้นเชิง

ความต้องการของกลุ ่มคนจำนวนมากในการสร้างพื ้นที ่ปิดล้อมแบบเอ็กคลูซีฟ
นำไปสู่ปรากฏการณ์ของการแบ่งแยกเชิงพื้นที่ (spatial segregation) ขึ้นในเมือง
อย่างมากมาย ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดพื้นที่ “ชายขอบ” ขึ้นมากมายเช่นกัน
โดยเป็นพื้นที่เหลือเศษระหว่างพื้นที่ปิดล้อมเหล่านั้น ซ้ำเติมไปบนปัญหาเดิมที่
ส่ิงกีดขวางถาวร เชน่ ทางดว่น รางรถไฟ พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเกา่ ฯลฯ ไดส้รา้งรอยแบง่
ของเนื้อเมืองมายาวนานก่อนหน้านี้จนทำให้พื้นที่ทั้งสองฝั่งมีวิวัฒนาการที่แปลกแยก
แตกต่างกันอย่างส้ินเชิงทางสังคมและเศรษฐกิจในหลายๆ ท่ี ไม่นับรวมถึงองค์ประกอบ
เล็กน้อยอื่นๆ เช่น ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง รูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
สภาพถนนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าได้รับการสนับสนุน
จากงบประมาณท่ีแตกต่างกันอย่างมาก ซ่ึงในบางท่ีน้ัน ส่ืออย่างชัดเจนถึง “อาณาเขต”
ของชนชั้นต่างๆ โดยเฉพาะด้วย ที่สำคัญก็คือ การกระจายทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียม
กันนี้ ยังเอื้อให้กลุ่มคนมีฐานะและสถานภาพที่สูงกว่าทางสังคมสามารถแบ่งกั้น
ตนเองออกจากกลุ่มคนอื่นๆ รอบข้างได้สะดวกมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การสร้างพื้นที่ปิดล้อมอาจเกิดจากกลุ่มคนที่มีฐานะหรือสถานภาพ
ที ่ต่ำกว่าก็ได้ เพื ่อป้องกันตนเองจากการดูแคลนและเอารัดเอาเปรียบจากผู ้ที ่
เหนือกว่าทางสังคมหรือการปกครอง การสร้างแนวร่วมจึงเป็นสิ่งที่พบได้เสมอใน
ทุกสถานภาพของชุมชน ถึงแม้ว่าสำหรับผู้ที่ด้อยกว่านั้น การปิดกั้นตนเองจะเกิดจาก
“ความจำเปน็” มากกวา่เกิดจาก “ความตัง้ใจ” ก็ตาม
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ความตั้งใจที่จะสร้างอาณาเขตของชนชั้นที่เหนือกว่าจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญ
ของการสร้างชุมชนล้อมรั้ว เพราะความสามารถในการ “กำหนด” แนวเขตเพื่อ
“จำกัด” ว่าใครบ้างที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าหรือออกจากพื้นที่นี ้ได้นั ้น ถือเป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดา ปรากฏการณ์ของชุมชนล้อมรั้วในรูปแบบของโครงการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงนี ้แพร่หลายอย่าง
มากมายในสหรฐัอเมรกิาชว่งป ี1970s (พ.ศ. 2513-2522) และประเทศไทย ในราว
พ.ศ. 2530 ลักษณะร่วมที ่เหมือนกัน คือ พื้นที ่ปิดล้อมเหล่านี ้ตั ้งใจให้ได้รับ
การออกแบบและวางผังโดยคำนึงถึงบรรยากาศภายในพื้นที่เป็นหลัก โดยเฉพาะ
ต้องเน้นให้สภาพชีวิตเมืองธรรมดาทั่วไปบนถนนภายนอกถูกลบออกไปจากสายตา
ของผู้อยู่อาศัยภายในกำแพง ในปัจจุบัน การปิดกั้นยังถูกกำกับอีกชั้นด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและยาม ในนามของ “การรักษาความปลอดภัย” การเข้า-
ออก รวมทั ้งการสัญจรภายในถูกสอดส่องดูแล ภายใต้การสร้างความมั ่นใจว่า
เฉพาะกลุ่มคนพิเศษจำนวนหนึ่งเท่านั้น (ที่ชัดเจนและสะดวกที่สุดคือ ผ่านการ
คัดกรอง “ฐานะ”) ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ร่วมในรั้วเดียวกันได้ โดยประกอบกับ
การขานรับตนเองว่าเป็นหนึ่งใน “สมาชิกภาพ”

ชุมชนล้อมรั้วกลายเป็นปรากฏการณ์สามัญของกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับเมืองทั้งหลาย
ในอเมริกา รวมทั้ง อิสตันบูล เม็กซิโกซิตี้ จาการ์ตา เซาเปาโล ฯลฯ กรุงเทพฯ
มีโครงการบ้านจัดสรรที่มีลักษณะเป็นชุมชนล้อมรั้วตามนิยามข้างต้น กว่า 4,000
โครงการในปัจจุบัน ในเชิงสัณฐาน พื้นที่เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการกั้นแบ่งพื้นที่เมือง
ออกเป็นกระเปาะเล็กๆ หรือเป็นพื้นที่ปลายตันที่ส่วนมากมีทางเข้าออกทางเดียว
หรือสองทางเพื่อประโยชน์ของการคงสภาพความเป็นส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม และการ
รักษาความปลอดภัย โดยที่สาธารณะไม่สามารถเข้าถึงเพื่อผ่านไปยังพื้นที่อื ่นได้
ผลที่ตามมาก็คือ พื้นที่เหล่านี้ระบายปริมาณการจราจรออกสู่ถนนสายหลักเพียง
ไม่กี่เส้นในสภาพปัญหา “แบบคอขวด” (Kasemsook, 2003)

โครงการบ้านจัดสรรเหล่านี้ มักมีการโหมโฆษณาที่สัญญาถึงวิถีชีวิตแบบเอกคลูซีฟ
นำเสนอทางเลือกของการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ถูกออกแบบให้มีทุกสิ่งที่สภาพแวดล้อม
ธรรมดาในเมอืงไม่สามารถมใีห้ได้ ชีวิตสงบสขุ ปลอดภยั ระยะทางไกลจากศนูยก์ลาง
เมืองนั้นถูกเน้นว่าไม่ใช่ปัญหา เพราะชุมชนนี้ถูกสร้างให้มีทุกสิ่งทุกบริการแบบ
พึ่งพาตนเองเป็นศูนย์ครบวงจร และเฉพาะสำหรับคนในเท่านั้น

ความสำเร็จของวงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า
กลุ่มชนชั้นกลางและสูงมีความฝันในภาพตรงกันกับที่ผู้ประกอบการเสนอให้ บ่งบอก
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ถึงความต้องการความอิสระในการพึ่งพาตนเอง อิสระจากเมืองของคนธรรมดาสามัญ
และอิสระจากการผสมผสานข้ามความแตกต่างของคนกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่
มีสถานภาพด้อยกว่า ความขัดแย้งที่น่าสนใจก็คือ ถึงแม้กลุ่มชนชั้นกลาง-สูงเหล่านี้
เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถปิดกั้นตนเองออกจากชนชั้นล่าง ในขณะเดียวกัน
ก็ยังสมัครใจหยิบยื่นอาวุธให้ยามรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นล่าง
รายได้ต่ำเป็นผู้ควบคุมการเข้า-ออก และกำกับการสัญจรภายในพื้นที่ของตนเอง
สมัครใจให้เจ้าหน้าที่ระดับเสมียนจัดการงานธุรการให้ รวมทั้งยินยอมให้แม่บ้าน
ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มคน “จากอีกด้านของรั้ว” เป็นผู้ทำความสะอาด ซักรีด ทำอาหาร
และเลี ้ยงลูก ในขณะที ่สมาชิกของชุมชนล้อมรั ้วเหล่านี ้หวาดระแวงคนที ่ด ้อย
สถานภาพกว่า แต่กลับไม่มีทางเลือกและต้องพึ่งพาคนเหล่านี ้ในชีวิตประจำวัน
ของตนเปน็หลัก จนเกิดเป็นความสมัพันธ์สองข้ัว ระหวา่งความพึง่พาและการหลกีเล่ียง
ความใกล้ชิดและความหวาดระแวง

อาจกลา่วไดว่้า ชุมชนล้อมร้ัวต้ังใจใหเ้กิดการแยกตวัเองออกจากเนือ้เมืองใน 4 ลักษณะ
ลักษณะแรก - แยกตัวอย่างชัดเจนด้วยรั้ว กำแพง หรือพื้นที่โล่งกว้างที่ตั้งใจให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการเดินเท้า หากแต่เหมาะกับการใช้รถ สอง – หากรั้ว
หรือกำแพงไม่สามารถปิดกั ้นอาณาเขตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ก็เสริมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย สาม - เน้นบรรยากาศภายในที่ตัดขาดจาก
สภาพแวดล้อมธรรมดาสามัญนอกรั้ว และสุดท้าย - มีความเป็นอิสระ กล่าวอีก
นัยหนึ่ง ชุมชนล้อมรั้วทำทุกอย่างเพื่อที่จะแยกตัวออกจากภายนอก เช่น ด้วยการ
หันด้านหลังให้พื้นที่สาธารณะภายนอก ดังนั้น ถนนสาธารณะต่างๆ ของเมืองจึง
เป็นเพียงเส้นทาง “ผ่าน” ของสมาชิกในชุมชนล้อมรั้วเหล่านี้เท่านั้นด้วยยานพาหนะ
ส่วนตัว ในขณะที่การเดินเท้าหรือการใช้ระบบขนส่งมวลชนบนถนนสายเดียวกันนั้น
เป็นของชนชั้นอื่นๆ จนปัจจุบัน “คนเดินเท้า”จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นล่าง
เพราะการเดนิเทา้รมิถนนเปน็ส่ิงท่ีชนชัน้ท่ีสูงกวา่ไมน่ยิมกระทำ ท้ังยงัปกปอ้งกจิกรรม
บนถนนเหล่านี้ไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ปิดล้อมของตนเองด้วย

พื้นที่ภายในของชุมชนล้อมรั้วเหล่านี้ จึงเป็นพื้นที่ที ่คนต้องปฏิบัติอย่างเดียวกัน
ตามกฏระเบียบของชุมชน “พื้นที่สาธารณะ” ภายในชุมชนล้อมรั้วจึงไม่มีสภาวะ
“ขึ้นและลง” ของปริมาณคนเดินตามนิยามชีวิตสังคมเมืองบนถนนของ Jacobs
(1961) ไม่มีการพบปะกันโดยบังเอิญของคนแปลกหน้า ไม่มีนิยามของความเถื่อน
หรือความลี ้ลับของการเดินทางไปในแต่ละเมืองโดยเฉพาะ ตามที่บันทึกไว้โดย
Maspero (1994) ชมุชนลอ้มรัว้มแีตก่ฏเกณฑ ์ ข้อควรปฏบิตั ิ ข้อหา้มทีป่อ้งกนัไมใ่ห้
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เกิด “ความตา่ง” ความตา่งของสบีา้นหรอืแบบประต ูหนา้ตา่ง ความตา่งของพชืพรรณ
ในรั้วบ้าน เวลาไหนที่ใดที่จะส่งเสียงดังได้ ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนล้อมรั้วและนอกรั้ว ดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์แบบ
ปฏิเสธ กล่าวคือในขณะที่นิยามตนเองว่าเป็นผู้เจริญ พัฒนาแล้ว หรือเหนือกว่า
นัยยะที่ซ่อนไว้ก็คือการยัดเยียดนิยามที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงสำหรับผู้อื่นๆ ที่อยู่
ภายนอก จึงปรากฏชัดเจนว่า เมื่อความแตกต่างถูกจัดการโดยการเลือกที่จะแยกตัว
ออกมาจากกลุ่มอื่นๆ ในเมือง ผลก็คือ ช่องว่างของความแตกต่างนั้นกลับยิ่งเพิ่ม
มากขึ้น

3. ชุมชนเสมือนและร้ัวในใจ

อย่างไรก็ดี ใช่ว่าปฏิกิริยาของคนในเมืองในการรับสภาพความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้อื ่น จะแสดงออกด้วยการแยกตัวออกโดยการสร้างรั้ว หรือกำแพงล้อมรอบ
แต่เพียงอย่างเดียว เนื ่องจากเมืองมีกลไกการจัดการที ่ซับซ้อนไปกว่านั ้นมาก
การยอมรับสภาพในหลายๆ ที่จึงอาจเป็นไปในแบบอื่นที ่อาจสังเกตุได้ยากกว่า
เนือ่งจากไมป่รากฏขอบเขตของการกัน้แบง่ทางกายภาพแตอ่ยา่งใด Sennet (1971)
ได้ตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า เมืองที่พบการผสมผสานของคนกลุ่มต่างๆ อย่างมีเอกภาพ
จะก่อให้เกิดสภาวะของการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น ในกลุ่มคนประเภทเดียวกัน
อาจเกิดการรวมศูนย์ย่อยๆ ในสถานที่สำคัญทางศาสนา เช่นโบสถ์ วัด หรือมัสยิด
และจะมีปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่มกันตามสถานที่ที่เรียกว่าเป็น “จุดเชื่อมต่อ” (contact
points) เช่น ร้านขายของ ร้านกาแฟ ฯลฯ หรืออื่นๆ ตามแต่บริบทอันซับซ้อนของ
กลุ่มคนเหล่านั้นจะกำหนดขึ้นมาโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม Sennet จุดประเด็นที่ว่า ความผสมผสานในลักษณะนี้แทบจะเป็นไป
ไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน ผู้คนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับโบสถ์ วัด หรือมัสยิดน้อยลงเรื่อยๆ
“จุดเชือ่มตอ่” ท่ีเคยสานสมัพันธ์ข้ามกลุม่ไม่สามารถดงึดูดผู้คนทีแ่ตกตา่งหลากหลาย
ได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี
ของการกระจายข้อมูลข่าวสารแบบไร้สายและไร้พรมแดน ที่อาจมีส่วนทำให้คน
คล่องตัว มีอิสระต่อกัน และต้องการแยกตัวเป็นปัจเจกมากขึ้นตามกลุ่มความสนใจ
ที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื ้นที ่ทางกายภาพเป็นตัวรองรับ แต่ผลลัพธ์ในภาพรวมก็คือ
ผู ้คนไม่พร้อมที ่จะสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์กันบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน
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ในเมืองอีกต่อไป ปัจจุบัน ความหลากหลายของคนกลุ่มต่างๆ ในเมือง ไม่สามารถ
สร้างปรากฏการณ์ชีวิตสังคมเมืองบนถนนตามอุดมคติของ Jacobs ได้อีกต่อไป
กลายเป็น “ชุมชนเสมือน” (virtual communities) ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนอัน
หลากหลาย และถึงแม้ยังคงอยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกัน แต่เฉพาะหน้ากลับมีความ
สัมพันธ์ที่เฉยชา ไม่ใยดีต่อความแตกต่าง และที่มากไปกว่านั้น อาจมีพื้นที่เสมือน
จริงอื่นๆ (virtual reality) ในอินเทอร์เน็ตที่มีกลุ่มคนที่ตนพบว่ามีความผูกพันด้วย
มากกว่า เนื่องจากมีความสนใจร่วมกันอน่างแท้จริง

Sennet กล่าวว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าเศร้ายิ่ง ชีวิตในเมืองปัจจุบันนำไปสู่ความ
ไม่รู้ร้อนรู้หนาว และไม่ใยดี มากไปกว่านั้น หลายกรณีที่การเมินเฉยและความไม่
พยายามที่จะสื่อสารข้ามกลุ่มในพื้นที่เดียวกัน ยังอาจนำไปสู่ความไม่เข้าใจหรือ
เข้าใจผิดอีกด้วย (Young, 1990) แต่กระนั้นก็ตาม ในหลายกรณีที่ความอดทน
ท่ามกลางความแตกต่าง สามารถสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายได้ในที่สุด
ทั้งนี ้ ก็เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยความซับซ้อนและคนที่หลากหลายอุปนิสัยและ
บุคลิกนั่นเอง

ในชุมชนเสมือนเหล่านี้ ถึงแม้ว่ากลุ่มคนอันหลากหลายจะยังคงยึดใช้พื้นที่เดียวกัน
ใช้สาธารณูปโภคสาธารณูปการเดียวกัน ผู้คนเลือกที่จะดำเนินชีวิตประจำวันไป
โดยที่ไม่แสดงออกถึงอัตลักษณ์อันแตกต่าง อีกนัยหนึ่งคือ ยอมอยู่อย่างปะปน แต่
หลบเลี ่ยงการปะทะด้วยการแสดงตนว่าแตกต่างโดยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
วันต่อวัน เพื่อคงสภาพที่ดูเหมือนเป็นกลางเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและนานที่สุด การอยู่
รว่มกนัของชมุชนเสมอืนเหลา่นี ้อาจเปน็ไปตามที ่ Simmel (1903) กลา่วไวว้า่ เปน็
รูปแบบของข้อตกลงอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยการรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม

ชุมชนหลายแห่งที่อยูในพื้นที่เมืองชั้นใน มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนเสมือนตามที่
กล่าวไป ถึงไม่พบร่องรอยของรั้วและกำแพงที่กั ้นแบ่งอาณาเขตของชนกลุ่มน้อย
ออกจากกัน เสมือนว่าชีวิตที่หลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืน
ตามอุดมคติของ Sennet (1971) มีตรอกซอกซอยที่ลัดทะลุทั่วถึงกันภายในโดย
เชื ่อมต่อกับถนนสายหลักภายนอกอย่างสะดวกและหนาแน่น คนแปลกหน้า
ต่างถิ่นที่เดินเข้าไป แม้จะไม่ถูกต่อต้าน แต่มักเป็นที่สังเกตุและหวาดระแวง ความคิด
แรกๆ ของชนกลุ ่มน้อยในเมืองเหล่านี ้ ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคนแปลกหน้าคือ
เจา้หนา้ทีข่องรฐั ท่ีเข้ามาสำรวจเขตที ่เพือ่เวนคนื รือ้ยา้ย ไลท่ี่ ในนามของการพฒันา
หรือการฟื้นฟูเมืองเท่านั้น
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การเลือกที่จะอยู ่ร่วมในพื้นที ่เดียวกันด้วยความสงวนสถานะ การยอมรับความ
แตกต่างของค่านิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ด้วยความอดกลั้น ในอีกแง่หนึ่ง
อาจเป็นวิถีที ่จำเป็นและเหมาะสมที่สุดของชีวิตสังคมเมืองในปัจจุบัน การรักษา
สมดุลของความคุ้นเคยและความแปลกหน้า ความใกล้ชิดและการปลีกตัว กลายเป็น
ส่วนสำคัญของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระดับต่างๆ ของผู ้คนในพื้นที ่สาธารณะ
เป็นวิถีอันปรกติในเมืองซึ่งมีความละเอียดอ่อนเฉพาะตัว และไม่สามารถสร้างให้
เกิดเป็นกฏเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ใช้กับทุกๆ เมืองได้

แนวคดิเรือ่งการฟืน้ฟเูมืองจงึเปน็เรือ่งละเอยีดออ่น และตอ้งรองรบัความเปลีย่นแปลง
ของพื้นที่ได้ตลอดเวลา เห็นได้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่
ด้วยการสลาย “กำแพง” หรือการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในเมืองเข้าด้วยกันอีกครั้งผ่าน
สิ่งกีดขวางต่างๆ นั้น อาจไม่สามารถทำลาย “รั้ว” ในใจที่เกิดจากความหวาดระแวง
และความไม่ใยดีต่อความแตกต่างระหว่างกลุ่มคน หรือเกิดจากทัศนคติของคนที่
เลือกโดดเดี่ยวตัวเองออกจากผู้อื่นด้วยวิถีของเทคโนโลยีแม้จะอยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกัน
อยู ่ดีก็ตาม นอกจากนั้น การใช้นโยบายของการพัฒนาเมืองโดยการผสมผสาน
ประโยชนก์ารใชท่ี้ดนิ เพือ่มุง่หวงัใหเ้กิดชมุชนอยา่งหลากหลายในอดุมคต ิอาจไมเ่กิด
ผลสำเร็จเสมอไป การทำความรู้จักพื้นที่ผ่านการศึกษาภาคสนามที่มีคุณภาพ จะนำ
ไปสู่ความเข้าใจต่อความซับซ้อน หลากหลาย ตลอดจนพลวัตของพื้นที่ และกลุ่มคน
ต่างๆ ในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างความคุ้นเคย
และความแปลกหน้าในชุมชนเสมือนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นั ้นๆ บวกกับความ
จริงใจในการแก้ปัญหาของรัฐ อาจเป็นทางออกที่เหมาะสมในการสร้างแนวคิดของ
การฟื้นฟูเมืองที่สามารถวิวัฒน์ไปตามพื้นที่และเวลาได้
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