คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2534

คาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2534 มีมติเห็นชอบใน
หลักการของโครงการปองกันนํ้าทวมและการกําจัดนํ้าเสียในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
พรอมกันนี้ก็อนุมัติในหลักการใหองคการบริหารสวนทองถิ่น อันประกอบดวยกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล และสุขาภิบาล สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวมและ
คาธรรมเนียมการกํ าจัดนํ้ าเสียได ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการคลังรวมกับนายไพจิตร เอื้อทวีกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีศึกษาความ
เปนไปไดที่จะนําระบบภาษีทรัพยสินมาใชในการจัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ การใหอํานาจ
องคการบริหารสวนทองถิ่นในการจัดเก็บคาธรรมเนียมทั้งสองประเภทนี้ จักตองมีการตราพระราช
บัญญัติปองกันนํ้าทวมและพระราชบัญญัติบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งจะตองเสนอผานคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
หนึ่ง
ในประวัติศาสตรของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯเคยเผชิญกับภาวะนํ้าทวมอยาง
รุนแรงในป 2485 ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ภาวะนํ้าทวมกลายเปนปญหาของกรุงเทพฯที่
มีความรายแรงเพิ่มขึ้นตามลําดับ บางปกรุงเทพฯตองเผชิญภาวะนํ้าทวมที่ยืดเยื้อนานนับสัปดาห
และบางปนานนับเดือน จนดูเหมือนวา กรุงเทพฯพยายามจะแยงชิงสมญานาม "เวนิสแหงภาค
ตะวันออก" กลับคืนมา ดังจะเห็นไดจากภาวะนํ้าทวมในป 2518 2523 และ 2526
เมื่อเกิดภาวะนํ้าทวมในป 2526 นั้น สํานักงานสถิติแหงชาติประมาณการวา
กรุงเทพฯตองประสบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเปนมูลคา 6,600 ลานบาท เขตที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะนํ้ าทวมอยางรุนแรงในปนั้นเปนพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกของกรุงเทพฯ
อันประกอบดวยเขตพระโขนง บางเขน บางกะป และมีนบุรี ในระหวางป 2526-2529 รัฐบาลไดใช
จายเงินประมาณ 1,400 ลานบาท ในการสรางคันกั้นนํ้ายาวตลอดแนวเหนือใต และในการ
สร า งสถานี สู บ นํ้ าขนาดใหญ แ ละประตู ร ะบายนํ้ าบริ เ วณปากคลองสํ าคั ญ ๆ ขณะเดี ย วกั น
กรุงเทพมหานครก็ไดลงทุนยกระดับถนนสายตางๆใหสูงขึ้น นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา ภาวะ
นํ้าทวมไดบรรเทาความรุนแรงลงไปเปนอันมาก
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อยางไรก็ตาม การดําเนินการปองกันปญหานํ้ าทวมกรุงเทพฯเทาที่ผานมายัง
ไมพอเพียง จําเปนตองมีการวางแผนระยะยาว ในการนี้ กรุงเทพมหานครไดจําแนกพื้นที่ออกเปน
7 เขต และประมาณวาจะตองใชงบประมาณถึง 32,000 ลานบาท สําหรับการปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมในพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร ในบรรดาพื้นที่ 7 เขตของกรุงเทพฯ
คณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมติใหดําเนินโครงการปองกันนํ้าทวมเขต
ชั้นในของกรุงเทพฯเปนเบื้องตน ประกอบดวยเขตการปกครอง 9 เขต อันไดแก เขตพระนคร
ปอมปราบฯ สัมพันธวงศ บางรัก ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน และหวยขวาง ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาคารบานเรือนประมาณ 290,000 หลังคาเรือน
และมีประชากรประมาณ 2.8 ลานคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) กําหนด
วงเงิน งบประมาณสํ าหรับ การปอ งกั น นํ้ าทวมไว 2,718 ล า นบาท และประมาณว า จะใช
งบประมาณอีก 1,542 ลานบาทในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)
แมวาโครงการปองกันนํ้าทวมในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครจะปรากฏ
ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 แตอุปสรรคทางการเมืองทําใหการดําเนินโครงการลาชากวากําหนดเปน
อันมาก สวนหนึ่งเปนความลาชาของผูบริหารกรุงเทพมหานครเอง อีกสวนหนึ่งเกิดจากความ
ขัดแยงระหวางพลตรีจําลอง ศรีเมือง ผูวากรุงเทพมหานคร กับพลเอกประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แมวาในที่สุดแลวรัฐบาล
ชาติชายจะมีมติเห็นชอบกับหลักการของโครงการนี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2532 แตครั้นเมื่อ
กรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมในเดือนกรกฎาคม 2533 รัฐ
บาลชาติชายกลับแสดงความลังเลใจอยางเห็นไดชัด พลเอกชาติชายถึงกับแสดงความกังขาวา
หากประชาชนตองเสียคาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวมแลว กรุงเทพมหานครจะสามารถให
หลักประกันไดหรือไมวา นํ้าจะไมทวมกรุงเทพฯอีก ผลก็คือ กระทรวงมหาดไทยขอถอนเรื่องออก
จากการประชุม และสงเรื่องกลับไปกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 รัฐบาลชาติชาย
ไมตองการทําลายคะแนนนิยมทางการเมืองดวยการสรางภาระภาษีแกประชาชนเพิ่มขึ้น เพราะ
การอนุมัติใหมีการตรากฎหมายเพื่อใหอํ านาจแกกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การปองกันนํ้าทวมนั้น ยอมมีนัยวา รัฐบาลชาติชายเห็นชอบและรวมรับผิดชอบกับโครงการนี้
แทที่จริงแลว กรุงเทพมหานครยังมีทางออกที่จะออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาวนี้ แทนที่จะรอใหมีการตราพระราชบัญญัติ
แมวาผูบริหารกรุงเทพมหานครจะแสดงออกตอสาธารณชนอยูเนืองๆวามิได
วิตกกังวลเรื่องคะแนนนิยมทางการเมือง แตก็ไดขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ ย วกั บ การเสี ย ค า ธรรมเนี ย มการป อ งกั น นํ้ าท ว ม ผลการสํ ารวจปรากฏว า
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ประชาชนที่ถูกสอบถามสวนใหญยินดีเสียคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ ประชาชนจํานวนมากประเมิน
วา คาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมที่ตองเสียนี้คุมกับประโยชนที่คาดวาจะได ภายหลังการจัดตั้ง
รัฐบาลชาติชาย 2 ผูบริหารกรุงเทพมหานครพยายามผลักดันใหรัฐบาลตราพระราชบัญญัติ
คาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวม โดยอางวา กฎหมายดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวนโยบาย
ที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาวา จะพยายามกระจายอํ านาจทางการคลังใหแกองคการบริหารสวน
ทองถิ่น แตรัฐบาลชาติชาย 2 ก็มีอายุอันสั้น จวบจนกระทั่งรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
ไดใหความเห็นชอบแกโครงการนี้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2534 ที่ผานมา
คาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวม หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตรก็ตองนับวา
เปน ภาษี ประเภทหนึ่งที่มีพื้นฐานตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรตามผลประโยชนที่ไดรับจาก
บริการสาธารณะของรัฐ (The Benefit Principle of Taxation) ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากร
ดังกลาวนี้ ผูที่ไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะประเภทใด จักตองรวมรับภาระรายจายในการ
จัดสรรบริการสาธารณประเภทนั้น การรวมรับภาระรายจายนี้จักตองผันแปรตามประโยชนที่ไดรับ
ยิ่งไดรับประโยชนมากเพียงใด ก็ยิ่งตองรับภาระมากเพียงนั้น
โครงการป อ งกั น นํ้ าท ว มในพื้ น ที่ เ ขตชั้ น ในของกรุ ง เทพมหานครต อ งใช ง บ
ประมาณทั้งสิ้น 2.059 ลานบาท เงินจํานวนนี้มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลสวนกลาง 442.685
ลานบาท (21.5%) เงินรายไดของกรุงเทพมหานคร 442.685 ลานบาท (21.5%) และเงินกูจาก
ธนาคารโลก 1,173.630 ลานบาท (57.0%)
ธนาคารโลกกําหนดเปนหลักการวา จะพิจารณาโครงการเงินกูดังกลาวนี้ก็ตอเมื่อ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวมมาชํ าระเงินกูเทานั้น หลักการ
ดังกลาวนี้ เปนเรื่องที่รัฐบาลทราบแกใจดี ในเดือนกรกฎาคม 2533 ธนาคารโลกมีหนังสือถึง
รัฐบาลไทยยืนยันหลักการเดิมอีกครั้งหนึ่ง
คณะกรรมการพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลได ศึ ก ษาเรื่ อ งการเก็ บ
คาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวม และมีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2531 ใหจัดเก็บคาธรรมเนียม
ในอัตรา 33 บาทตอทรัพยสินมูลคา 100,000 บาท ทุกครัวเรือนที่อยูในพื้นที่การปองกันนํ้าทวม
ตองเสียคาธรรมเนียมนี้ คาธรรมเนียมที่เสียจะผันแปรตามมูลคาของทรัพยสินในครอบครอง
(เฉพาะที่ดินและอาคาร) ความแตกตางของราคาทรัพยสินทําใหคาธรรมเนียมที่ตองเสียแตกตาง
ไปตามทองที่ ตามโครงสรางคาธรรมเนียมที่กําหนดไวเดิม อาคารบานเรือนในเขตสีลม สุรวงศ
และเยาวราช อาจตองเสียคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมในอัตรา 82.50 บาทตอตารางวา
แตทองที่บางแหงอาจเสียในอัตราเพียง 10 บาทตอตารางวา เปนตน การคํานวณอัตราคา
ธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมยึดถือชวงเวลา 15 ปในการชําระคืนเงินกู จากการศึกษาของคณะ
ทํางานในเรื่องนี้พบวา หากกรุงเทพมหานครจัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตรา 33 บาทตอทรัพยสิน
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มูลคา 100,000 บาทเปนเวลา 15 ป รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมนี้จะมีมากพอที่จะชําระหนี้
เงินกูของธนาคารโลกไดหมด หลังจากนั้นจะไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมจาก
เขตการปกครองชั้นในของกรุงเทพมหานครอีก
แมวารัฐบาลจะเห็นชอบในหลักการที่จะใหกรุงเทพมหานครเก็บคาธรรมเนียม
การปองกันนํ้าทวม แตโครงการนี้ยังไมสามารถดําเนินการไดจนกวากระทรวงการคลังจะเจรจา
เรื่องเงินกูจากธนาคารโลกจนแลวเสร็จ นอกจากนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวนี้ก็ยังมิไดมีการตัดสินใจในขั้นสุดทาย อยางไรก็ตาม เปนที่คาดกันวา อัตราคาธรรมเนียม
อาจจะลดลงจากระดับ 33 บาทตอทรัพยสินมูลคา 100,000 บาท เหลือเพียง 23-25 บาทตอ
ทรัพยสินมูลคา 100,000 บาท เนื่องจากคาธรรมเนียมอัตราเดิมกําหนดขึ้นแตป 2531 ซึ่งราคา
ที่ดินยังตํ่ากวาปจจุบันมากนัก
การตัดสินใจจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมครั้งนี้นับเปนนิมิตหมายที่ดี
อยางนอย 2 ประการ ในดานหนึ่ง การที่ผูซึ่งไดประโยชนจากบริการของรัฐตองมีสวนรับภาระ
รายจายในการจัดสรรบริการสาธารณะมากขึ้นไมเพียงแตจะเปนเรื่องชอบธรรมเทานั้น หากยัง
เอื้ออํานวยใหรัฐสามารถขยายบริการสาธารณะทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
ไดอีกดวย ในอีกดานหนึ่ง การใหอํ านาจกรุงเทพมหานครมีอํ านาจจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
ปองกันนํ้าทวม อาจเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจทางการคลังออกจากสวนกลาง เพราะ
องคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถหารายไดมาจัดสรรบริการสาธารณสํ าหรับทองถิ่น (local
public goods) ไดมากขึ้น โดยไมตองพึ่งพิงรัฐบาลสวนกลาง

