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คนจน คนรวย และนํา ท่ วม
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
“คนจนยอมทนจมนํ าเพื!อคนรวย”
ต้ องยอมจมนํ า เพื! อคนกรุ งเทพฯ”
ฯลฯ

“คนปทุมธานี

นนทบุรี

อยุธยา

“คนกรุ งแสนสบายเมื! อเที ยบกับคนจังหวัดนํ า ท่วมอื!น ๆ”

ความเชื!อเหล่านี อาจมีความจริ งอยูบ่ ้ าง

แต่เมื!อพิจารณาลงไปลึก ๆ แล้ วผู้เขียนเห็นว่า

เป็ นมายาคติ
ในเรื! องคนจนต้ องเสียสละเพื!อคนรวยนันเป็
 นมายาคติที!อนั ตรายต่อความมัน! คง
บัน! ทอนความสามัคคีของสังคม และที!สําคัญคือไม่เป็ นความจริ ง
เขตชันในที
 !กรุ งเทพมหานครพยายามปกป้องเป็ นไข่ในหินนัน
คนรวยอยู่อาศัย

แท้ จริ งแล้ วมีคนจนอยู่มากมายกว่าหลายเท่า

ใน กทม. ก็จะเห็นรถเข็นขายอาหาร
ขวักไขว่

ฯลฯ

ขายของข้ างถนน

ไม่ได้ มีเฉพาะ

ไม่เชื!อลองมองไปรอบตัว

ผู้คนรอรถโดยสารสาธารณะอย่าง

ผู้คนเหล่านี คงเรี ยกไม่ได้ วา่ เป็ นคนรวย
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ แ ล้ ว

ผู้ค นที! ประกอบธุ รกิ จ ในภาคไม่เ ป็ นทางการ

(informal sector) ดังตัวอย่างข้ างต้ นซึ!งไม่น่าจะจัดว่าเป็ นคนรวย

ต้ องอยู่อาศัยและทําธุรกิจ

ในย่านที!มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นเพื!อให้ ต้นทุนการเดินทางและอยู่อาศัยตํ!า
มักอาศัยในชุมชนแออัดหรื อบ้ านเช่าไม้

ดังนันคนเหล่

านี จึง

ซึง! ชุมชนเหล่านี มีอยูเ่ ต็มไปหมดในเขตไข่ในหิน

ตลอดสองฝั! ง คลองเกื อบทุกแห่ ง ในเขต “ไข่ใ นหิ น” จะมี บ้ านเรื อนในลักษณะ
ชุมชนแออัดตังอยู
 ่เป็ นแนวและหลายแห่งมักรุ กลํ าลงไปในคลองด้ วย

ทังนี
 อาจเนื!องมาจาก

ความไม่ชัดเจนในความเป็ นเจ้ าของที! ดินบริ เวณริ มคลองหลายแห่ง

ความไม่ชดั เจนเช่นนี 

เกิดขึ นในที!ใด

ชุมชนแออัดก็มกั เกิดขึ นเป็ นเงาตามตัว
คนรวยในบ้ านที! มี รั ว นัน มี อ ยู่จ ริ ง ในเขต “ไข่ใ นหิ น ”

แต่มี จํ า นวนประชากร

รวมกันน้ อยกว่าคนจนอย่างแน่นอนถึ งแม้ มูล ค่าทรั พ ย์ สิ นรวมกันจะมากกว่าคนจนหลายหมื! น

-2หลายพั น เท่ า ก็ ต าม

ข้ อสรุ ป ก็ คื อ เขตชั น ในไม่ ใ ช่ เ ขตของคนประเภทเดี ย วคื อ คนรวย

หากปนเปกันไป
ถ้ า จะเถี ย งว่ า คนนอกเขตต้ อ งทนทุ ก ข์ ท รมานเพื! อ รั ก ษาสมบัติ ม หาศาลของ
คนรวยในเขตชัน ในก็ ต้ อ งบอกว่ า สมบัติ ข องคนเหล่ า นี อ ยู่ใ นเขตนอกเมื อ งก็ มี ไ ม่ น้ อ ย เช่ น
นิคมอุตสาหกรรม

บ้ าน

ที!ดนิ ฯลฯ

และก็จมนํ าเช่นเดียวกัน

คําถามต่อไปก็คือเหตุใดต้ องปกป้องเขตชันในถึ
 งกับต้ องมีคนั กันนํ
 าโดยรอบอย่าง
กว้ างขวาง

คําตอบง่าย ๆ ก็ คือถ้ านํ าท่วมแล้ วมันจะเกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงในด้ าน

เศรษฐกิจแก่ประเทศโดยรวม
เขตชันในของกรุ

งเทพมหานครนันเชื
 !อว่าเป็ นแหล่งผลิตรายได้ โดยตรงหรื อมีส่วน
ในการสร้ างรายได้ ในเขตอื!นของประเทศรวมกันไม่ตํ!ากว่าร้ อยละ 30-40 ของ GDP

ซึ!งการสร้ าง

รายได้ ก็หมายถึงการจ้ างงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื!น ๆ เช่น ธุรกิจการค้ า

การบริ การ

ฯลฯ
เขตชัน ในจึง เป็ นฐานของภาษี ที!สําคัญ มากของรั ฐบาล
กระทบ

รั ฐ บาลจะขาดรายได้ ไปเป็ นอั น มาก

งบประมาณสําหรั บการฟื น ฟูประเทศหลังนํ าท่วม

ถ้ าฐานภาษี นีถ ูก

รายจ่ า ยต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาล

เช่ น

ซึ!งรวมเงินชดเชยประชาชนด้ วยก็จะเป็ น

ปั ญหา
นอกจากนี เขตชันในยั
 งเป็ นฐานของการท่องเที!ยวซึ!งนําเงินมหาศาลเข้ าประเทศ
และการจ้ างงานอีกนับล้ านคน
ชันในถู
 กนํ าท่วมเสียหาย

ถ้ าสถานที!ทอ่ งเที!ยวสําคัญของประเทศหลายแห่งซึ!งอยู่ในเขต
ธุรกิจท่องเที!ยวซึ!งเป็ นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจไทยก็จะเสียหาย

อย่างมหาศาลตามไปด้ วย
ศูนย์กลางของการบริ หารงานของประเทศ
ความต่อเนื!องของการบริ หารงานของประเทศ

ซึ!งตังอยู
 ่ในเขตชันในคื
 อหัวใจของ

ถ้ าศูนย์กลางประสาทของร่ างกายเสียหายแล้ ว

อวัยวะต่าง ๆ ก็จะรวนเรไปด้ วย
ในเขตชัน นอกนัน ก็ ประกอบด้ วยคนรวยและคนจนเคล้ ากันไปเช่นกัน

โดยมี

จํานวนคนจนมากกว่าคนรวยอย่างแน่นอน (หากใช้ สถิติที!ว่าคนจนมีจํานวนท่วมท้ นประเทศไทย
และมีคนรวยแทรกเป็ นยาดํา

ดังนันทั
 งเขตชั

นนอกและชั

นในไม่

ได้ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัวเชิง

-3เศรษฐกิจพอที!จะเรี ยกว่าเป็ นเขตคนจนหรื อเขตคนรวย)

โรงงานอุตสาหกรรม บ้ าน

ที!ดิน

ฯลฯ มากมายก็เป็ นสมบัตขิ องคนรวยทังในและนอกประเทศ

การที!คนในเขตชันนอกต้

องจมนํ าเพื!อคนชันในนั
 นเป็
 นความจริ ง
บริ บทของชนชัน

กล่าวคือคนจนต้ องจมนํ าเพื!อคนรวย
“คนปทุม ธานี

เป็ นอี กมายาคติหนึ!ง

นนทบุรี

ดังที!เป็ นมายาคติของคนบางกลุม่

อยุธ ยา

ต้ อ งยอมจมนํ า เพื! อ คนกรุ ง เทพ”

เมื! อมวลนํ า มหาศาลมาถึ งอยุธ ยา ปทุมธานี

บางส่วนของจังหวัดเหล่านี ก็อยู่ใต้ นํ าเป็ นธรรมดา

แต่มิได้ อยู่ใน

นนทบุรี

พื น ที!

ถึงไม่มีกรุ งเทพมหานครตังอยู
 ่ทางใต้ ก็ต้อง

“จมนํ า” อยูด่ ี
อย่างไรก็ดีคํากล่าวนี มีมลู ความจริ งอยูบ่ ้ าง
คนเหล่านี ต ้ องประสบหนักมากขึน และเนิ!นนานมากขึน

เมื!อพูดถึงความทนทุกข์ทรมานที!
เพื! อมิให้ กรุ งเทพชันในถู

กนํ า ท่วม

“ส่วนที!เพิ!มขึ น” ของความทุกข์ทรมานเกินไปจากที!เกิดขึ นโดยธรรมชาติจากนํ าท่วมนี ต่างหากคือ
ความจริ ง

ไม่ใช่การถูกนํ าท่วมทังหมด

แนวคิด การชดเชย “ส่ว นที! เ พิ! ม ขึน ” นี เ พื! อ ความเป็ นธรรมเป็ นสิ! ง พึ ง พิ จ ารณา

ไม่ว่าจะเป็ นการสูญเสี ยพื ชผลเกษตรกรรม

บ้ านเรื อนที!เสียหาย โรงงาน

สินค้ า

หรื อ

ความไม่สะดวกสบายของประชาชน
ถ้ าใครบอกว่าคนกรุ งแสนสบายเมื!อเทียบกับคนจังหวัดอื!นที!ถกู นํ าท่วม ก็ขอให้
ไปดูคนกรุงฝั! งธนบุรี

คนกรุงแถบสายไหม

ดอนเมือง

จตุจกั ร

บึงกุ่ม ฯลฯ ดูบ้าง

ความเข้ าใจดังกล่าวเหล่านี เมื! อพิจารณาให้ ดีแล้ วจะเห็นว่าเป็ นมายาคติทัง สิน
คนจนมิได้ ต้องจมนํ าเพื!อคนรวยในกรุง
เพื!อคนกรุง

คนต่างจังหวัดใกล้ กรุ งเทพที!ถกู นํ าท่วมมิได้ ถกู นํ าท่วม

และคนกรุงมิได้ สบายกว่าคนจังหวัดอื!นที!ถกู นํ าท่วม
ถ้ าท่านยังตอกยํ ามายาคติเหล่านี อยู่ทุกวัน

ระวังนะครับ

ขี โมโหต่อยนักเลงปากโวเพื!อสัง! สอนให้ สะใจอีกสัก 5 เข็มก็เป็ นได้
--------------------------------------------

อาจมีคนกรุ ง

