
 คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2538

นํ้ าทวม คนรวย และคนจน

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมผจญภาวะนํ้ าทวมมาเปนเวลา 2 เดือนเศษ โดยที่ในชวงเดือนแรกยังสามารถ
ขับรถเขาออกนอกบานได แตแลวระดับนํ้ าสูงขึ้นเรื่อยๆ และนับต้ังแตวันที่ 26 ตุลาคม 2538 
เปนตนมา ระดับนํ้ าสูงเกินกวาที่จะขับรถได ผมตองเดินลุยนํ้ าระดับเกือบถึงเอวประมาณหนึ่ง
กิโลเมตรเพื่อนั่งรถมอเตอรไชคออกสูถนนใหญ เพื่อไปทํ างานหรือเพื่อซื้ออาหารสํ าหรับการประทัง
ชีวิต
           ในระยะแรก ผมมิไดดํ าเนินการใดๆเพื่อปองกันปญหานํ้ าทวมบาน เพราะเชื่อ
ประกาศทางราชการที่วา นํ้ าจะขึ้นสูระดับสูงสุดระหวางวันที่ 29-31 ตุลาคม และหวังวา หลังจาก
นั้นระดับนํ้ าจะลดลง การณปรากฏตอมาวา ระดับนํ้ าในกรุงเทพฯชั้นในลดลงตามลํ าดับ แตระดับ
นํ้ าในละแวกบานผมไมเพียงแตจะมิไดลดลงเทานั้น หากยังสูงขึ้นทุกวันอีกดวย ถึงตอนนั้นผมเริ่ม
คิดถึงการชวยตนเอง และเลิกคิดที่จะขอความชวยเหลือจากพระสยามเทวาธิราช ผมเร่ิมระดมซื้อ
กระสอบทราย จากระดับ 50 กระสอบ เพิ่มข้ึนตามลํ าดับจนมีจํ านวนเกือบ 250 กระสอบ  และซื้อ
เครื่องสูบนํ้ าจํ านวน 1 เครื่อง แตตองเพิ่มเปนจํ านวน 2 เครื่องในเวลาตอมา จึงสามารถปองกัน 
มิใหนํ้ าเขาบริเวณตัวบานได
           เมื่อระดับนํ้ ายังคงขึ้นสูงหลังวันที่ 31 ตุลาคม ในขณะที่บริเวณอื่นๆของกรุงเทพฯ
นํ้ าแหงขอด ผมเร่ิมแนใจวา รัฐบาลปองกันภาวะนํ้ าทวมในบริเวณกรุงเทพฯชั้นในดวยการผันนํ้ า 
ไปสูบริเวณที่อยูอาศัยของผม ประตูนํ้ าในคลองบางคลองถูกปด มิหนํ าซํ้ ายังมีการสรางเขื่อนสกัด
และเปลี่ยนทิศทางเดินของนํ้ าอีกดวย

           เมื่อภาวะนํ้ าทวมรุนแรงในชวงปลายเดือนตุลาคม นํ้ าเจิ่งนองบริเวณสนามหลวง
และพระบรมมหาราชวัง ทางการแกปญหาดวยการผันนํ้ าไปสูบริเวณทายวัง นํ้ าแหงขอดบริเวณ
ถนนหนาพระลาน และถนนหนากระทรวงกลาโหม แตภาวะนํ้ าทวมจะปรากฏใหเห็นบริเวณ 
ทายวัง
           นํ้ าทวมเปนปรากฏการณธรรมชาติก็จริง แตมนุษยก็มีความสามารถในการผันนํ้ า
ภาวะนํ้ าทวมที่ปรากฏใหเห็นจึงมิใชผลงานของธรรมชาติทั้งหมด หากแตเกิดจากฝมือมนุษยอยาง
คอนขางสํ าคัญ เพราะมนุษยสามารถสกัดและเปลี่ยนทิศทางของกระแสนํ้ า มนุษยจึงสามารถ 
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ปองกันภาวะนํ้ าทวมในอาณาบริเวณบางแหงไดระดับหนึ่ง และสามารถผันภาวะนํ้ าทวมจาก
อาณาบริเวณ  หนึ่งไปสูอาณาบริเวณอื่นได
           เมื่อเกิดภาวะนํ้ าทวมในชวงสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
ลวนมีนโยบายสกัดกระแสนํ้ ามิใหเขากรุงเทพฯ ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา กรุงเทพฯเปนเขตเศรษฐกิจ
สํ าคัญ หากกรุงเทพฯ ประสบภาวะนํ้ าทวมอยางรุนแรง ยอมกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เปนอันมาก ดวยเหตุดังนี้ จังหวัดรอบๆกรุงเทพฯจึงตองเผชิญกับภาวะนํ้ าทวม ในขณะที่ประชาชน
ในกรุงเทพฯอยูเย็นเปนสุขยิ่ง
           แตความอดทนตอภาวะทุกขเข็ญของมนุษยมีขีดจํ ากัด เมื่อภาวะทุกขเข็ญเกิน
ระดับความอดทน ปะทุแหงอารมณอันเดือดพลานยอมเกิดขึ้น และอาจนํ าไปสูภาวะจลาจลได  
ถึงจุดนี้ ทางการจึงเริ่มระบายนํ้ าเขากรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาอารมณอันเดือดพลานของประชาชนใน
จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ที่ตองเผชิญภาวะนํ้ าทวมอยางแสนสาหัส
           ดวยตรรกวาดวยความสํ าคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯชั้นใน แมจะปลอยให
กระแสนํ้ าไหลเขากรุงเทพฯ แตทางการก็ผันนํ้ าใหทวมบริเวณชานเมือง โดยที่กรุงเทพฯชั้นในเปน
ดานสุดทายที่จะเผชิญภาวะนํ้ าทวม การผันนํ้ าไปสูธนบุรี นนทบุรี และปทุมธานีในเฮือกสุดทาย
ของการปองกันกรุงเทพฯชั้นใน ก็เกิดจากตรรกทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้
           การยึดถือผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนฐานของนโยบายการจัดการนํ้ าทวม
สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยางมิอาจปฏิเสธได แตรัฐบาลไทย 
ก็มิไดนํ าแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรมาจัดการปญหานํ้ าทวมโดยตลอดรอดฝง เพราะเลือกใช
แนวความคิดที่ใหประโยชนแกคนกรุงเทพฯ แตไมเลือกใชแนวความคิดที่สรางภาระแกคน 
กรุงเทพฯ เหตุทั้งหมดนี้แสดงถึงอํ านาจและอิทธิพลของคนกรุงเทพฯและกลุมทุนในกระบวนการ
กํ าหนดและบริหารนโยบายทั้งปวง
           ประชาชนในจังหวัดรอบๆกรุงเทพฯและประชาชนในแถบชานเมืองกรุงเทพฯถูก
เรียกรองใหเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม คนเหลานี้ถูกเรียกรอง 
ใหรับภาระนํ้ าทวมแทนคนกรุงเทพฯ ขอที่ประชาชนเหลานี้อดกังขามิไดก็คือ เหตุไฉนผลประโยชน
ของคนกรุงเทพฯจึงถูกโมเมวาเปน `ผลประโยชนสวนรวม' ในยามที่กรุงเทพฯรุงเรือง ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯไมเคยไหลริน (trickle down) ไปเปนประโยชนแกประชาชนผูยากไร 
ในชนบท แตยามที่คนกรุงเทพฯจะตองทุกขทน ชนชั้นปกครองกลับใหคนนอกกรุงเทพฯรับภาวะ
ทุกขเข็ญแทน
           นํ้ าทวมมิไดกอใหผลเสียหายทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังกอใหเกิดความทุกข 
ที่มิอาจคํ านวณเปนตัวเงินไดอีกดวย ชาวบานที่เผชิญภาวะนํ้ าทวมจํ านวนมากมิอาจถายปสสาวะ
และอุจจาระอยางถูกสุขลักษณะได มิอาจประกอบอาหารเพื่อรับประทาน และไมมีแมแตที่ 
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หลับนอน มิไยตองกลาวถึงสุขภาพจิตและความตึงเครียดทางประสาท ภาวะทุกขเข็ญเหลานี้ 
เปนผลเสียหายที่เกิดจากภาวะนํ้ าทวม ซึ่งมิอาจประเมินเปนตัวเงินได นโยบายการจัดการปญหา
นํ้ าทวมโดยยึดถือผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ัง จึงเปนนโยบายที่ละเลยและมิไดใหความ
สํ าคัญแกความเสียหายที่มิอาจคํ านวณเปนตัวเงินได หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว ก็เปนนโยบาย 
ที่เห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจเหนือความเปนมนุษยของประชาชน
           นโยบายการจัดการปญหานํ้ าทวมมิไดมีปรัชญาพื้นฐานแตกตางจากยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ไมสมดุล เมื่อรัฐบาลดูดซับและถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม 
ไปหลอเลี้ยงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ดวยการกดราคาสินคาเกษตรโดยอาศัยมาตรการ
ตางๆ ภาคเกษตรกรรมถูกเรียกรองใหเสียสละเพื่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ `โดยสวนรวม' 
อวิชา ทํ าใหประชาชนในชนบทไมรูตัววาถูกดูดซับและถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจ ประชาชน 
ที่เผชิญภาวะนํ้ าทวมจํ านวนมากก็ไมรูตัววา ภาวะนํ้ าทวมที่เผชิญอยูนั้นเปนผลจากมาตรการ 
การผันนํ้ าเฉกเชนเดียวกัน
           ประชาชนแตละหมูเหลามีความสามารถในการรับภาระนํ้ าทวมไมเทาเทียมกัน 
หากนํ้ าทวมขังถนนสีลม ถนนสาธร หรือถนนวิทยุ ธุรกิจในถนนเหลานี้สามารถรับภาระนํ้ าทวมได
โดยไมยากลํ าบากนัก แตเมื่อนํ้ าทวมขังไรนาสาโท เกษตรกรมีแตส้ินเนื้อประดาตัว การสกัดมิให 
นํ้ าเขากรุงเทพฯจึงเปนนโยบายที่เพิ่มความทุกขใหแกประชาชนที่ดอยฐานะทางเศรษฐกิจ  
ขอสมมติพื้นฐานของนโยบายดังกลาวนี้ก็คือ ทุกขของคนจนมีความสํ าคัญนอยกวาทุกขของ 
คนรวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทุกขของคนรวยตองถือเปนทุกขของแผนดิน มิไยตองกลาววา 
การเปรียบเทียบความสุขหรือความทุกขระหวางบุคคล (interpersonal comparison of utility)  
เปนเรื่องที่มิอาจทํ าได เราไมสามารถพิสูจนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรไดวา ทุกขของคนรวยหนึ่ง 
`หนวยความทุกข' นั้น `ทุกข' กวาความทุกขของคนจนขนาดเดียวกัน
           แตการสกัดหรือผันกระแสนํ้ าใชวาจะเปนนโยบายที่ไรเหตุผลเสียเลยทีเดียว 
เพียงแตวาจะตองมีการจายเงินชดเชยแกผูที่ไดรับความเสียหายจากนโยบายดังกลาวนี้ เมื่อธุรกิจ
ในกรุงเทพฯไดประโยชนจากนโยบายการสกัดมิใหนํ้ าทวมกรุงเทพฯ รัฐบาลก็ควรจะเก็บภาษีจาก
หนวยเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ เพื่อนํ าไปจายเงินชดเชยแกประชาชนที่รับภาระนํ้ าทวมแทน 
คนกรุงเทพฯ ในอดีต รัฐบาลปลอยใหเกษตรกรที่ส้ินเนื้อประดาตัวจากภาวะนํ้ าทวมเผชิญ 
ชะตากรรมอยางคอนขางเดียวดาย ไมเคยมีการจายเงินชดเชยหรือเงินชวยเหลือใหคุมกับภาวะ
ทุกขเข็ญที่ไดรับ นโยบายการสกัดหรือผันกระแสนํ้ าจึงเปนนโยบายผันความทุกขไปใหประชาชน 
ในจังหวัดรอบๆกรุงเทพฯ คนกรุงเทพฯซึ่งไดรับประโยชนจากนโยบายดังกลาวนี้ไมเคยตองรับ 
ภาระในการดํ าเนินนโยบาย บัดนี้ สมควรที่จะตองพิจารณาการจัดเก็บภาษีการปองกันนํ้ าทวม
อยางจริงจัง หลังจากที่ปลอยใหเร่ืองยืดเยื้อมาเปนเวลายาวนาน รายไดจากการจัดเก็บภาษี 
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ดังกลาวนี้ นอกจากจะนํ าไปใชจายในการจัดระบบการปองกันนํ้ าทวมแลว ยังควรกันเปนกองทุน
สํ าหรับจายเงินชดเชยแกผูที่ไดรับความเสียหายจากนโยบายการปองกันนํ้ าทวมกรุงเทพฯอีกดวย
           ผมชมขาวประชาชนบางหมูบางเหลาพังเขื่อนและประตูนํ้ าดวยความเขาใจและ
ดวยความเห็นใจ คนที่ไมเคยลิ้มรสความยากจน ยอมยากที่จะรับรูความขื่นขมแหงชีวิตฉันใด  
คนที่ไมเคยเผชิญภาวะนํ้ าทวม ยอมยากที่จะเขาใจความทุกขเข็ญจากนํ้ าทวมฉันนั้น รัฐบาลและ
ราชการไมเคยใหคํ าอธิบายเกี่ยวกับแผนการปองกันนํ้ าทวม ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 
แกประชาชน สารสนเทศในเรื่องนี้จึงมีความไมสมบูรณอยางยิ่ง รูปธรรมที่ประชาชนเห็น ไมวา 
จะเปนการสรางเขื่อนและทํ านบสกัดนํ้ า และการปดประตูนํ้ า ลวนแลวแตเปนรูปธรรมที่ชวนให 
เขาใจวา รัฐบาลและราชการกํ าลังดํ าเนินการผันนํ้ าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทั้งสิ้น การที่ 
รัฐบาลและราชการมิไดใหสารสนเทศที่สมบูรณแกประชาชน ทํ าใหมิอาจตํ าหนิประชาชนเหลานั้น
ได หากประชาชนที่พังเขื่อนหรือประตูนํ้ ามีอวิชา อวิชาดังกลาวก็เปนผลจากการละเลยมิไดให 
ขาวสารแกราษฎร
           รัฐบาลและราชการมีเหตุที่จะปดบังขอมูลขาวสาร เพราะไมตองการยอมรับตอ
สาธารณชนวา มีการผันนํ้ าเพื่อปองกันมิใหนํ้ าทวมกรุงเทพฯ การใหขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ยอม
กอใหเกิดการวิพากษวิจารณไดมาก และประชาชนที่ตองเผชิญภาวะนํ้ าทวมจากนโยบายการผัน
นํ้ าอาจมีปฏิกิริยาตอบโตที่รุนแรง แตถาหากมีการจายเงินชดเชยแกผูที่ไดรับความเสียหาย 
ปฏิกิริยาตอบโตจะลดทอนความรุนแรงลงเปนอันมาก ยิ่งเงินชดเชยมากพอแกระดับความเสียหาย
ดวยแลว ปฏิกิริยาตอบโตอาจไมมีเลยก็เปนได แตเปนเพราะนโยบายการผันนํ้ าเปนนโยบายการ 
ผันความทุกขโดยปราศจากเงินชดเชย รัฐบาลและราชการจึงตองปดบังขอมูลขาวสารมิให 
ประชาชนไดรับรูวามีการผันนํ้ าไปสูอาณาบริเวณใด
           แตการปดบังขอมูลการผันนํ้ ากอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกวาที่ควร
จะเปน หากผมไดรับทราบวาจะมีการผันนํ้ ามาสูที่อยูอาศัยของผม ผมสามารถเตรียมการปองกัน
ปญหาแตเนิ่น ๆ อยางนอยเตรียมซื้อกระสอบทรายและเครื่องสูบนํ้ า ตลอดจนนํ ารถออกจากบาน
ไปจอด ณ ที่ซึ่งนํ้ าไมทวมขัง ดวยเหตุที่ผมมิไดรับทราบแผนการผันนํ้ าของทางราชการ ผมจึงตอง
เผชิญภาวะนํ้ าทวมชนิดตั้งตัวไมทัน รถติดอยูในบาน ไมสามารถใชประโยชนได ทุกวันนี้ใชเวลา
สวนใหญในการสูบนํ้ าออกจากบาน แทนที่จะทํ างานที่เปนประโยชนมากไปกวานี้
           นโยบายการจัดการปญหานํ้ าทวมยากที่จะแปรเปลี่ยนได หากไมเปลี่ยนคติที่วา 
ทุกขของคนกรุงเทพฯและทุกขของคนรวยตองถือเปนทุกขของแผนดิน โดยไมใสใจตอทุกขของคน
นอกกรุงเทพฯ และทุกขของคนจน และหากยังไมเปลี่ยนมายอมรับคติที่วา ผูที่ไดประโยชนจาก
นโยบายการจัดการปญหานํ้ าทวมจักตองจายเงินชดเชยแกผู ที่เสียประโยชนจากนโยบาย 
ดังกลาวนี้
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