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เวนิสตะวันออก

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           กรุงเทพฯไดสมญานาม `เวนิสตะวันออก' กลับคืนมาอยางสมภาคภูมิในฤดูฝนป 
2538

          ผมมิไดคิดถึง `เวนิสตะวันออก' นานหลายปแลว  แมเมื่อพายุโหมกระหนํ่ าประเทศ
ไทยในเดือนกันยายน 2538  กรุงเทพฯ มิไดรับผลกระทบมากนักในชั้นแรก  ภาวะนํ้ าทวมอยางรุนแรง
ปรากฏในชนบทภาคกลาง  ไรนาสาโทเสียหายเปนอันมาก  เกษตรกรที่ส้ินเนื้อประดาตัวเพราะนํ้ าทวม
มีจํ านวนไมนอย หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาวการฆาตัวตายของชาวบานที่ประสบภาวะ 
ทุกขเข็ญครั้งนี้
            แตแลวเมื่อพายุฝนโหมกระหนํ่ าติดตอกันนานนับเดือน ประกอบกับนํ้ าทะเล 
หนุนเนื่องกรุงเทพฯคอยๆจมสูใตบาดาล สภาพถนนเจิ่งนองดวยนํ้ าเริ่มกลายเปนภาพชินตา เมื่อ 
ยางเขาสู เดือนตุลาคม รถยนตที่ตายคาถนนมีจํ านวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ผูคนที่ขับรถออกจากบาน 
ตองเผชิญกับภาวะการเสี่ยงวาจะประสบสภาพนํ้ าทวมจนรถตายกลางถนนหรือไม ถนนบางสาย 
ปลอดรถยนต เนื่องเพราะไมมีรถยนตคันใดกลาฝาขามไป ในถนนสายเหลานี้เด็กๆจะพากันออกมา 
เลนนํ้ าเปนที่สนุกสนาน
            ภาพเชนที่กลาวถึงนี้เองที่ทํ าใหผมนึกถึง `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 (สํ านักพิมพกาวหนา 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 การขนสงสินคาระหวางยุโรปกับอาเซียอาศัยทางบกเปนสํ าคัญ และ
ตองผานเวนิสซึ่งเปนจุดแลกเปลี่ยนสินคา แตแลวเมื่อพวกเติรกยึดครองนครคอนสแตนติโนเปล 
ในกลางคริสตศตวรรษที่ 15 ได สถานการณเร่ิมแปรเปลี่ยนไป อาณาจักรออตโตมันรุกลํ้ าดินแดนของ 
เวนิสเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อนักเดินเรือชาวปอรตุเกสคนพบ เสนทางเดินเรือออมแหลมกูดโฮปไป 
สูอาเซียดวยแลว ในไมชาการคาทางทะเลก็ล้ํ าหนาการคาทางบก การลดความสํ าคัญของการคาทาง
บกมีผลตอฐานะของเวนิส ความมั่งคั่งของเวนิสเหือดหายไปเปนอันมาก ซึ่งกระทบตอพลานุภาพ 
ทางทหารดวย `ราชินีแหงทะเลอะเดรียติก' (Queen of the Adriatic) ตองสูญเสียสถานะแหง
มหาอํ านาจ เมื่อนโปเลียนเรืองอํ านาจ เวนิสตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อนโปเลียนสิ้นอํ านาจ  
เวนิสถูกผนวกเขาสูอาณาจักรออสเตรีย  แลวกลับคืนสูอิตาลีในเวลาตอมา
            กรุงศรีอยุธยาแมจะมีสภาพเปนเกาะอยู บาง แตไมมากเทาเวนิส หากแตเปน  
เพราะกษัตริยอยุธยาทรงนิยมสรางคลอง ซึ่งกลายมาเปนทางสัญจรสํ าคัญ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาด 
ใจที่กรุงศรีอยุธยาไดรับสมญานาม `เวนิสตะวันออก' นอกไปจากนี้กรุงศรีอยุธยายังเปนศูนยกลาง 
การคาระหวางประเทศดุจเดียวกับเวนิสอีกดวย

            เหตุใด `เวนิสตะวันออก' ซึ่งเปนสมญานามของกรุงศรีอยุธยาจึงถูกถายทอดสูกรุงรั
ตนโกสินทร ?
           กรุงรัตนโกสินทรจํ าลองผังเมืองกรุงศรีอยุธยามาใชสราง อีกทั้งยังรับจารีตการ 
ขุดคลองจากกรุงศรีอยุธยาดวย ในทันทีที่สรางกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา 
จุฬาโลก ทรงโปรดใหขุด `คลองรอบกรุง' ต้ังแตวัดบางลํ าพู (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  คร้ันในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็มีการขุดคลอง ผดุงกรุงเกษม
            ในชั้นตน การขุดคลองมีวัตถุประสงคในการปองกันกรุงอยูดวย ดังจะเห็นไดจาก 
คลองคูเมือง (ซึ่งขุดแตสมัยกรุงธนบุรี และเรียกกันในปจจุบันวา `คลองหลอด') คลองรอบกรุง (ซึ่ง 
เรียกชื่อ `คลองบางลํ าพู' บาง  `คลองโองอาง' บาง)  และคลองผดุงกรุงเกษม  ภายหลังการทํ าสนธิ
สัญญาบาวริ่งในป 2398 ไมมีการขุดคลองเพื่อการปองกันกรุงอีกแลว วัตถุประสงคหลักเปนเรื่องของ
การคมนาคม  การขนสงสินคา  และการบุกเบิกที่ดินสํ าหรับการเพาะปลูกขาว
            คลองที่ขุดในรัชกาลที่ 4 ภายหลังการทํ าสนธิสัญญาบาวริ่ง ไดแก คลองถนนตรง
คลองสีลม คลองมหาสวัสด์ิ และคลองภาษีเจริญ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก คลองสวัสดิเปรม- 
ประชากร คลองนครเนื่องเขตร คลองประเวศบุรีรมย คลองสาธร คลองราชดํ าริห คลองไผสิงหโต 
เปนตน นอกจากนี้ยังมีคลองและคูคลองจํ านวนมากที่ไมปรากฏประวัติชัดเจน คลองและคูคลอง 
เล็กๆเหลานี้ แมในการสํ ารวจป 2520 ยังมีจํ านวนมากกวา 250 แหง ทั้งๆที่ไดถมไปเปนจํ านวน 
มากแลว
            นโยบายการขุดคลองเริ่มเหือดหายไปในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องเพราะการขนสง 
ทางบกมีความสํ าคัญเหนือการขนสงทางนํ้ า ถนนขึ้นมาแทนที่คลอง เมื่อกรุงเทพฯยังไมมีถนน  
การสัญจรอาศัยแมนํ้ าและคลองเปนหลัก จอหน ครอวเฟรด (John Crawfurd) ฑูตอังกฤษ ซึ่ง 
เดินเรือเขามากรุงเทพฯในป 2365 ต่ืนขึ้นมาในยามรุงสาง นอกจากจะพบวัดวาอารามจํ านวน 
มากแลว ยังไดเห็นเรือแพคับค่ังแมนํ้ าเจาพระยาอีกดวย เอ็ดมันด โรเบิรตส (Edmund Roberts)  
ทูตอเมริกันที่เขามาในสมัยรัชกาลที่ 3 บรรยายสภาพการจราจรอันคับค่ังในคลองบางลํ าพู ซึ่งเต็ม 
ไปดวยเรือสินคา และมีประชาชนอาศัยอยูสองฝงคลองอยางแนนหนา มิชชั่นนารีอเมริกันเมื่อแรก 
เขามากรุงเทพฯ มักจะกลาวขวัญถึงความยากลํ าบากในการเดินทางทางเรือ เพราะนอกจากมีปญหา
ในการหาเรือและฝพายแลว การเดินทางยังกินเวลานานกวาที่ควรอีกดวย การที่กรุงเทพฯไมสูมีถนน 
ทํ าใหไมมีที่เดินออกกํ าลังกาย ซึ่งเปนเรื่องที่ฝร่ังตางชาติหลายคนไมสบอารมณนัก หมอบรัดเลย 
กลาวถึงถนนในกรุงเทพฯ ในป 2379  วามีขนาดเพียงเทาบาทวิถีในตะวันตก
            แมถนนในกรุงเทพฯจะเริ่มสรางอยางจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 4 เร่ิมตนจาก  
`เจริญกรุง-บํ ารุงเมือง-เฟ องนคร' แตการขยายตัวของถนนเปนปรากฏการณต้ังแตรัชกาลที่ 6  
เปนตนมา ยิ่งเมื่อกระแสยนตรานุวัตร (Motorization) ข้ึนสูงในยุคแหงการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 
สังคมนับแตป 2504 ประกอบกับกระบวนการสรางบานแปงเมือง (urbanization) เครือขายถนน 
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ไมเพียงแตครอบคลุมกรุงเทพฯ เทานั้น หากยังขยายตัวโดยไมหยุดยั้งอีกดวย คลองและคูจํ านวน 
มากถูกทิ้งใหต้ืนเขิน รัฐบาลและผู บริหารเทศบาลพระนคร-ธนบุรี ไมใสใจบํ ารุงรักษาคลอง  
ในประการสํ าคัญมีการถมคลองจํ านวนมากเพื่อสรางถนน คลองสีลมถูกถมเพื่อขยายถนนสีลม  
คลองถนนตรงถูกถมเพื่อขยายถนนพระราม 4 เปนอาทิ
            การถมคลองจํ านวนมากในยุคที่นายชํ านาญ ยุวบูรณ เปนนายกเทศมนตรีพระนคร- 
ธนบุรี ทํ าใหกรุงเทพฯสูญเสียสมญานาม `เวนิสตะวันออก' ไมมีใครกลาวถึงกรุงเทพฯ ในฐานะเมือง
แหงคลองอีกตอไป คลองจํ านวนมากไมเพียงแตแปรสภาพเปนถนนเทานั้น หากยังสิ้นสภาพในฐานะ
ทางสัญจรทางนํ้ าเนื่องเพราะความตื้นเขินอีกดวย และจํ านวนไมนอยแปรสภาพเปนที่รองรับนํ้ าเสีย
จากอาคารบานเรือง รานคา และโรงงาน

            ณ บัดนี้ กรุงเทพฯยึดกุมสมญานาม `เวนิสตะวันออก' กลับคืนมาไดอยางสมภาคภูมิ
แมจะเปนการยึดกุมตามฤดูกาล มิใชสมญานามอันถาวรดังปางกอน เพราะกรุงเทพฯจะกลายเปน  
`เวนิสตะวันออก' เฉพาะฤดูฝนเทานั้น  เมื่อยางเขาฤดูหนาวและฤดูแลง  กรุงเทพฯก็ส้ินสภาพ `เวนิส
ตะวันออก'
            สภาพนํ้ าทวมกรุงเทพฯ มิไดเพิ่งปรากฏเมื่อกระแสยนตรานุวัตรพัดพาคลองใหหาย 
ไปจากพื้นผิวกรุงเทพฯ แมเมื่อการสรางกรุงรัตนโกสินทรเพิ่งแลวเสร็จในป 2328 กรุงเทพฯก็เผชิญ
สภาวะนํ้ าทวม นับแตนั้นมานํ้ าทวมกรุงเทพฯทุกรัชกาล แตภาวะนํ้ าทวมที่มีผูกลาวถึงมากที่สุด ก็คือ 
นํ้ าทวมป 2460 ที่ประชาชนตองพายเรือไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงมา และนํ้ าทวมป 2485 ที่มี 
ภาพประชาชนพายเรือในถนนราชดํ าเนิน  ซึ่ง `นายมั่นนายคง' กลาววาเปนลางดีที่ไทยจะชนะ
สงครามอินโดจีน
            ในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ รัฐบาลไดทุมการใชจายในการแกปญหานํ้ าทวม 
ในกรุงเทพฯเปนจํ านวนมาก ไมเพียงแตจะมีการสรางคันกั้นนํ้ า สถานีสูบนํ้ าขนาดใหญ และประตู
ระบายนํ้ าบริเวณปากคลองสํ าคัญๆเทานั้น หากยังทุมงบประมาณจํ านวนมหาศาลในการยกระดับ 
ถนนทั่วกรุงเทพฯอีกดวย กรุงเทพฯไมควรตองมีปญหานํ้ าทวม ยิ่งรัฐบาลชุดแลวชุดเลามีนโยบาย 
กักนํ้ ามิใหเขาใจกลางกรุงเทพฯ โดยปลอยใหนํ้ าทวมจังหวัดในรอบปริมณฑลของกรุงเทพฯ และ 
ชานเมืองดวยแลว  กรุงเทพฯมิควรไดรับสมญานาม `เวนิสตะวันออก' ในฤดูฝน  หากแตเปนเพราะ
กรุงเทพฯมีปญหาการทรุดตัวของแผนดินดุจเดียวกับเวนิส การขาดทางระบายนํ้ าเนื่องเพราะคลองถูก
ถมเปนจํ านวนมาก และการไหลบาของนํ้ าอันเปนผลจากการตัดไมทํ าลายปา ในปที่นํ้ าหลากมากๆ 
การสกัดนํ้ ามิใหเขากรุงเทพฯ มิอาจกระทํ าไดนาน ถึงรัฐบาลตองการเอาใจคนกรุงเทพฯมากเพียงใด 
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ก็ตาม แตความเดือดรอนของประชาชนในจังหวัดรอบๆกรุงเทพฯอาจรุนแรงจนปะทุกลายเปนการ
จลาจลได ดวยเหตุดังนี้ กระแสนํ้ าที่ถูกสกัดมิไดเขากรุงเทพฯถึงจุดหนึ่งก็ตองปลอยใหทะลัก 
เขากรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาอารมณอันเดือดพลานของราษฎรชั้นสองในสวนภูมิภาค

            ณ บัดนี้ กรุงเทพฯ แปรสภาพเปน `เวนิสตะวันออก' ในฤดูฝน  หากแผนดินกรุงเทพฯ 
ทรุดรุนแรงมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และคนกรุงเทพฯยังไมลดละความเห็นแกได ในไมชาเวนิสอาจ
เปนเพียง `กรุงเทพฯ ตะวันตก'


