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เวนิสตะวันออก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
กรุงเทพฯไดสมญานาม `เวนิสตะวันออก' กลับคืนมาอยางสมภาคภูมิในฤดูฝนป
2538
ผมมิไดคิดถึง `เวนิสตะวันออก' นานหลายปแลว แมเมื่อพายุโหมกระหนํ่าประเทศ
ไทยในเดือนกันยายน 2538 กรุงเทพฯ มิไดรับผลกระทบมากนักในชั้นแรก ภาวะนํ้าทวมอยางรุนแรง
ปรากฏในชนบทภาคกลาง ไรนาสาโทเสียหายเปนอันมาก เกษตรกรที่สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะนํ้าทวม
มีจํ านวนไม น อย หนัง สื อพิ ม พ บ างฉบับ รายงานขา วการฆ า ตัว ตายของชาวบา นที่ประสบภาวะ
ทุกขเข็ญครั้งนี้
แต แ ล ว เมื่ อ พายุ ฝ นโหมกระหนํ่ าติ ด ต อ กั น นานนั บ เดื อ น ประกอบกั บ นํ้ าทะเล
หนุนเนื่องกรุงเทพฯคอยๆจมสูใตบาดาล สภาพถนนเจิ่งนองดวยนํ้าเริ่มกลายเปนภาพชินตา เมื่อ
ยางเขาสูเดือนตุลาคม รถยนตที่ตายคาถนนมีจํ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผูคนที่ขับรถออกจากบาน
ตองเผชิญกับภาวะการเสี่ยงวาจะประสบสภาพนํ้ าทวมจนรถตายกลางถนนหรือไม ถนนบางสาย
ปลอดรถยนต เนื่องเพราะไมมีรถยนตคันใดกลาฝาขามไป ในถนนสายเหลานี้เด็กๆจะพากันออกมา
เลนนํ้าเปนที่สนุกสนาน
ภาพเชนที่กลาวถึงนี้เองที่ทําใหผมนึกถึง `เวนิสตะวันออก'
ชื่อ `เวนิสตะวันออก' (Venice of the East) มาจากแหงหนใด เปนเรื่องที่ผมใฝรู แต
ผมก็คนไมพบวา ใครเปนผูขนานนามกรุงเทพฯ วาเปน `เวนิสตะวันออก' ผูขนานนามเชนนี้ยอมตอง
เปนชาวตางชาติโดยมิพักตองสงสัย
อยางไรก็ตาม ผมกลับคนพบวา สมญานาม`เวนิสตะวันออก' มีผูใหแกกรุงศรีอยุธยา
มากอนแลว นิโกลาส แชรแวส (Nicholas Gervaise) เปรียบเปรยเชนนี้ในหนังสือชื่อ Histoire
naturelle et politique du royaume de Siam (Paris : Claude Barbin, 1688) ฉบับภาษาอังกฤษ
แปลโดย H.S. O/ Neille ชื่อ The Natural and Political History of the Kingdom of Siam
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(Bangkok : Siam Observer Press, 1928) ฉบับภาษาไทยแปลโดย สันต ท.โกมลบุตร ชื่อ ประวัติ
ศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม (สํานักพิมพกาวหนา 2506 เนื้อความที่กลาว
ถึงเวนิสอยูในหนา 37)
เหตุใดกรุงศรีอยุธยาจึงถูกเปรียบเทียบเปน `เวนิสตะวันออก' ?
นครเวนิสแหงประเทศอิตาลีประกอบดวยเกาะแกงตางๆมากกวา 100 เกาะ ในทะเล
อะเดรียติก (Adriatic Sea) มีอาณาเขตจรดเทือกเขาแอลปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และทะเล
อะเดรียติกทางตะวันออกเฉียงใต มีคลองใหญชื่อ Canal Grande ผาเมืองออกเปน 2 สวน เวนิสเปน
นครรัฐที่รุงเรืองตั้งแตปลายยุคกลาง ดวยเหตุที่เปนจุดเชื่อมระหวางตะวันตกกับตะวันออก ในยุคสมัย
ที่การคาทางทะเลยังไมรุงเรือง การขนสงสินคาระหวางยุโรปกับอาเซียอาศัยทางบกเปนสําคัญ และ
ตองผานเวนิสซึ่งเปนจุดแลกเปลี่ยนสินคา แตแลวเมื่อพวกเติรกยึดครองนครคอนสแตนติโนเปล
ในกลางคริสตศตวรรษที่ 15 ได สถานการณเริ่มแปรเปลี่ยนไป อาณาจักรออตโตมันรุกลํ้าดินแดนของ
เวนิสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อนักเดินเรือชาวปอรตุเกสคนพบ เสนทางเดินเรือออมแหลมกูดโฮปไป
สูอาเซียดวยแลว ในไมชาการคาทางทะเลก็ลํ้าหนาการคาทางบก การลดความสําคัญของการคาทาง
บกมีผลตอฐานะของเวนิส ความมั่งคั่งของเวนิสเหือดหายไปเปนอันมาก ซึ่งกระทบตอพลานุภาพ
ทางทหารดวย `ราชินีแหงทะเลอะเดรียติก' (Queen of the Adriatic) ตองสูญเสียสถานะแหง
มหาอํานาจ เมื่อนโปเลียนเรืองอํานาจ เวนิสตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อนโปเลียนสิ้นอํานาจ
เวนิสถูกผนวกเขาสูอาณาจักรออสเตรีย แลวกลับคืนสูอิตาลีในเวลาตอมา
กรุ ง ศรี อยุ ธ ยาแมจ ะมี ส ภาพเป น เกาะอยูบาง แตไมมากเทาเวนิส หากแตเปน
เพราะกษัตริยอยุธยาทรงนิยมสรางคลอง ซึ่งกลายมาเปนทางสัญจรสําคัญ จึงมิใชเรื่องนาประหลาด
ใจที่กรุงศรีอยุธยาไดรับสมญานาม `เวนิสตะวันออก' นอกไปจากนี้กรุงศรีอยุธยายังเปนศูนยกลาง
การคาระหวางประเทศดุจเดียวกับเวนิสอีกดวย
เหตุใด `เวนิสตะวันออก' ซึ่งเปนสมญานามของกรุงศรีอยุธยาจึงถูกถายทอดสูกรุงรั
ตนโกสินทร ?
กรุ ง รั ตนโกสิ น ทร จํ าลองผัง เมือ งกรุง ศรีอยุธยามาใชสราง อีกทั้งยังรับจารีตการ
ขุดคลองจากกรุงศรีอยุธยาดวย ในทันทีที่สรางกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก ทรงโปรดใหขุด `คลองรอบกรุง' ตั้งแตวัดบางลําพู (วัดสังเวช) ผานวัดสระเกศ วัดสามปลื้ม
(วัดจักรวรรดิราชาวาส) ไปจรดวัดเชิงเลน (วัดบพิตรพิมุข) นอกจากนี้ก็มีคลองหลอด 2 คลอง อัน
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ไดแก คลองวัดเทพธิดาราม และคลองวัดสุทัศนเทพวราราม รวมตลอดจนคลองมหานาค ในสมัย
รัชกาลที่ 3 มีการขุดคลองแสนแสบ และขุดลอกซอมคลองเกา 3 คลอง อันไดแก คลองบางขุนเทียน
คลองพระโขนง และคลองสุนัขหอน ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็มีการขุดคลอง ผดุงกรุงเกษม
ในชั้นตน การขุดคลองมีวัตถุประสงคในการปองกันกรุงอยูดวย ดังจะเห็นไดจาก
คลองคูเมือง (ซึ่งขุดแตสมัยกรุงธนบุรี และเรียกกันในปจจุบันวา `คลองหลอด') คลองรอบกรุง (ซึ่ง
เรียกชื่อ `คลองบางลําพู' บาง `คลองโองอาง' บาง) และคลองผดุงกรุงเกษม ภายหลังการทําสนธิ
สัญญาบาวริ่งในป 2398 ไมมีการขุดคลองเพื่อการปองกันกรุงอีกแลว วัตถุประสงคหลักเปนเรื่องของ
การคมนาคม การขนสงสินคา และการบุกเบิกที่ดินสําหรับการเพาะปลูกขาว
คลองที่ขุดในรัชกาลที่ 4 ภายหลังการทําสนธิสัญญาบาวริ่ง ไดแก คลองถนนตรง
คลองสีลม คลองมหาสวัสดิ์ และคลองภาษีเจริญ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก คลองสวัสดิเปรมประชากร คลองนครเนื่องเขตร คลองประเวศบุรีรมย คลองสาธร คลองราชดําริห คลองไผสิงหโต
เปนตน นอกจากนี้ยังมีคลองและคูคลองจํานวนมากที่ไมปรากฏประวัติชัดเจน คลองและคูคลอง
เล็กๆเหลานี้ แมในการสํารวจป 2520 ยังมีจํานวนมากกวา 250 แหง ทั้งๆที่ไดถมไปเปนจํานวน
มากแลว
นโยบายการขุดคลองเริ่มเหือดหายไปในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องเพราะการขนสง
ทางบกมีความสํ าคัญเหนือการขนสงทางนํ้ า ถนนขึ้นมาแทนที่คลอง เมื่อกรุงเทพฯยังไมมีถนน
การสัญจรอาศัยแมนํ้าและคลองเปนหลัก จอหน ครอวเฟรด (John Crawfurd) ฑูตอังกฤษ ซึ่ง
เดินเรือเขามากรุงเทพฯในป 2365 ตื่นขึ้นมาในยามรุงสาง นอกจากจะพบวัดวาอารามจํ านวน
มากแลว ยังไดเห็นเรือแพคับคั่งแมนํ้าเจาพระยาอีกดวย เอ็ดมันด โรเบิรตส (Edmund Roberts)
ทูตอเมริกันที่เขามาในสมัยรัชกาลที่ 3 บรรยายสภาพการจราจรอันคับคั่งในคลองบางลําพู ซึ่งเต็ม
ไปดวยเรือสินคา และมีประชาชนอาศัยอยูสองฝงคลองอยางแนนหนา มิชชั่นนารีอเมริกันเมื่อแรก
เขามากรุงเทพฯ มักจะกลาวขวัญถึงความยากลําบากในการเดินทางทางเรือ เพราะนอกจากมีปญหา
ในการหาเรือและฝพายแลว การเดินทางยังกินเวลานานกวาที่ควรอีกดวย การที่กรุงเทพฯไมสูมีถนน
ทําใหไมมีที่เดินออกกําลังกาย ซึ่งเปนเรื่องที่ฝรั่งตางชาติหลายคนไมสบอารมณนัก หมอบรัดเลย
กลาวถึงถนนในกรุงเทพฯ ในป 2379 วามีขนาดเพียงเทาบาทวิถีในตะวันตก
แม ถ นนในกรุ ง เทพฯจะเริ่ ม สร า งอย า งจริ ง จั ง ในสมั ย รั ช กาลที่ 4 เริ่ ม ต น จาก
`เจริ ญกรุ ง -บํ ารุงเมือง-เฟองนคร' แตการขยายตัวของถนนเปนปรากฏการณตั้งแตรัชกาลที่ 6
เปนตนมา ยิ่งเมื่อกระแสยนตรานุวัตร (Motorization) ขึ้นสูงในยุคแหงการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมนับแตป 2504 ประกอบกับกระบวนการสรางบานแปงเมือง (urbanization) เครือขายถนน
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ไมเพียงแตครอบคลุมกรุงเทพฯ เทานั้น หากยังขยายตัวโดยไมหยุดยั้งอีกดวย คลองและคูจํานวน
มากถู ก ทิ้ ง ให ตื้ น เขิ น รั ฐ บาลและผู  บ ริ ห ารเทศบาลพระนคร-ธนบุ รี ไม ใ ส ใ จบํ ารุ ง รั ก ษาคลอง
ในประการสํ าคัญมีการถมคลองจํ านวนมากเพื่อสรางถนน คลองสีลมถูกถมเพื่อขยายถนนสีลม
คลองถนนตรงถูกถมเพื่อขยายถนนพระราม 4 เปนอาทิ
การถมคลองจํานวนมากในยุคที่นายชํานาญ ยุวบูรณ เปนนายกเทศมนตรีพระนครธนบุรี ทําใหกรุงเทพฯสูญเสียสมญานาม `เวนิสตะวันออก' ไมมีใครกลาวถึงกรุงเทพฯ ในฐานะเมือง
แหงคลองอีกตอไป คลองจํานวนมากไมเพียงแตแปรสภาพเปนถนนเทานั้น หากยังสิ้นสภาพในฐานะ
ทางสัญจรทางนํ้าเนื่องเพราะความตื้นเขินอีกดวย และจํานวนไมนอยแปรสภาพเปนที่รองรับนํ้าเสีย
จากอาคารบานเรือง รานคา และโรงงาน
ณ บัดนี้ กรุงเทพฯยึดกุมสมญานาม `เวนิสตะวันออก' กลับคืนมาไดอยางสมภาคภูมิ
แมจะเปนการยึดกุมตามฤดูกาล มิใชสมญานามอันถาวรดังปางกอน เพราะกรุงเทพฯจะกลายเปน
`เวนิสตะวันออก' เฉพาะฤดูฝนเทานั้น เมื่อยางเขาฤดูหนาวและฤดูแลง กรุงเทพฯก็สิ้นสภาพ `เวนิส
ตะวันออก'
สภาพนํ้าทวมกรุงเทพฯ มิไดเพิ่งปรากฏเมื่อกระแสยนตรานุวัตรพัดพาคลองใหหาย
ไปจากพื้นผิวกรุงเทพฯ แมเมื่อการสรางกรุงรัตนโกสินทรเพิ่งแลวเสร็จในป 2328 กรุงเทพฯก็เผชิญ
สภาวะนํ้าทวม นับแตนั้นมานํ้าทวมกรุงเทพฯทุกรัชกาล แตภาวะนํ้าทวมที่มีผูกลาวถึงมากที่สุด ก็คือ
นํ้าทวมป 2460 ที่ประชาชนตองพายเรือไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงมา และนํ้าทวมป 2485 ที่มี
ภาพประชาชนพายเรือในถนนราชดําเนิน ซึ่ง `นายมั่นนายคง' กลาววาเปนลางดีที่ไทยจะชนะ
สงครามอินโดจีน
ในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ รัฐบาลไดทุมการใชจายในการแกปญหานํ้าทวม
ในกรุงเทพฯเปนจํานวนมาก ไมเพียงแตจะมีการสรางคันกั้นนํ้า สถานีสูบนํ้าขนาดใหญ และประตู
ระบายนํ้าบริเวณปากคลองสําคัญๆเทานั้น หากยังทุมงบประมาณจํานวนมหาศาลในการยกระดับ
ถนนทั่วกรุงเทพฯอีกดวย กรุงเทพฯไมควรตองมีปญหานํ้าทวม ยิ่งรัฐบาลชุดแลวชุดเลามีนโยบาย
กักนํ้ ามิใหเขาใจกลางกรุงเทพฯ โดยปลอยใหนํ้ าทวมจังหวัดในรอบปริมณฑลของกรุงเทพฯ และ
ชานเมืองดวยแลว กรุงเทพฯมิควรไดรับสมญานาม `เวนิสตะวันออก' ในฤดูฝน หากแตเปนเพราะ
กรุงเทพฯมีปญหาการทรุดตัวของแผนดินดุจเดียวกับเวนิส การขาดทางระบายนํ้าเนื่องเพราะคลองถูก
ถมเปนจํานวนมาก และการไหลบาของนํ้าอันเปนผลจากการตัดไมทําลายปา ในปที่นํ้าหลากมากๆ
การสกัดนํ้ามิใหเขากรุงเทพฯ มิอาจกระทําไดนาน ถึงรัฐบาลตองการเอาใจคนกรุงเทพฯมากเพียงใด
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ก็ตาม แตความเดือดรอนของประชาชนในจังหวัดรอบๆกรุงเทพฯอาจรุนแรงจนปะทุกลายเปนการ
จลาจลได ดว ยเหตุ ดัง นี้ กระแสนํ้ าที่ถู ก สกัดมิได เ ขา กรุง เทพฯถึ ง จุด หนึ่ง ก็ตอ งปลอยให ท ะลัก
เขากรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาอารมณอันเดือดพลานของราษฎรชั้นสองในสวนภูมิภาค
ณ บัดนี้ กรุงเทพฯ แปรสภาพเปน `เวนิสตะวันออก' ในฤดูฝน หากแผนดินกรุงเทพฯ
ทรุดรุนแรงมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และคนกรุงเทพฯยังไมลดละความเห็นแกได ในไมชาเวนิสอาจ
เปนเพียง `กรุงเทพฯ ตะวันตก'

