มติชนรายวัน
พฤ. 24 พ.ย. 54

ชดเชยเพือเช็ดนํา ตา
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ถ้ าท่านผู้อา่ นมีความรู้สกึ คล้ ายกับผู้เขียนซึ%งรอดพ้ นจากภัยนํ +าท่วมบ้ านและรู้ สึก
ผิดที%เพื%อน ๆ โชคร้ ายแต่เรารอด

คล้ ายกับความรู้ สึกของผู้ที%มีชีวิตรอดจากสงครามในขณะที%

เพื%อน ๆ ตาย ก็อยากบอกว่าขอให้ แปรเปลี%ยนความรู้สกึ ดังกล่าวเป็ นความช่วยเหลือโดยตรงอย่าง
รวดเร็ วแก่เพื%อนเหล่านันจั
+ กมีประโยชน์กว่าการไม่สบายใจแต่เพียงอย่างเดียว
ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ มี ก รุ ง เทพมหานครตั ง+ อยู่ ใ ต้ อยุ ธ ยา
อุทยั ธานี ฯลฯ

ลพบุ รี

สิ ง ห์ บุ รี

นํ า+ ก็คงจะท่วมพื +นที% เหล่านี +อย่างแน่นอนอันเนื%องมาจากมวลนํ +ามหาศาล

ไหลบ่ามาจากทางตอนเหนือซึง% มีระดับความสูงกว่า
ลองจินตนาการดูว่านํ +ามีมากน้ อยแค่ไหน
1 เมตรจะมี ปริ มาณนํ า+ เท่ากับ 1 ล้ านลูกบาศก์ เมตร
ตํ%ากว่า 10,000 ล้ านลูกบาศก์เมตร

พื +นที% 1 ตารางกิโลเมตรที%มีนํ +าสูง
ครั ง+ นี ข+ ่าวว่ามี มวลนํ า+ ปล่อยลงมาไม่

ซึ%งเท่ากับพื +นที% 10,000 ตารางกิโลเมตร (100 กิโลเมตร x

100 กิ โ ลเมตรที% มี นํ า+ เต็ ม โดยมี ร ะดับ นํ า+ สูง 1 เมตร)

ถ้ าให้ ร ะดับ นํ า+ สูง 500 เซนติเ มตรก็

หมายความว่ า มวลนํ า+ เหล่ า นี จ+ ะครอบคลุ ม พื น+ ที% 20,000 ตารางกิ โ ลเมตร

ถ้ านํ า+ สู ง

25 เซนติเมตรก็ครอบคลุมพื +นที% 40,000 ตารางกิโลเมตร (400 x 100 กิโลเมตร) (กรุ งเทพมหานคร
มีพื +นที% 1,700 ตารางกิโลเมตร)
ผู้ คนในบริ เ วณนี ป+ ระสบภั ย ธรรมชาติ ร ะหว่ า งที% นํ า+ ไหลผ่ า นลงไปยั ง แม่ นํ า+
เจ้ าพระยา

ท่าจีน

และบางปะกง

โดยทนทุกข์ทรมานอยูส่ มมุตวิ ่า x วัน

อย่างไรก็

ดีเมื%อมีกรุ งเทพมหานครตังอยู
+ ่ตอนล่างตามภูมิศาสตร์ ก็ทําให้ นํ +าไหลลงทะเลช้ าลง

ความทน

ทุกข์ทรมานก็นานวันขึ +นเป็ น (x + y) วัน
จมอยู่ใ ต้ นํ า+ ได้

อย่างไรก็ดีภาครัฐไม่อาจปล่อยให้ กรุ งเทพมหานคร

ต้ อ งรั ก ษาไว้ เ ป็ นไข่ แ ดง

เป็ นแหล่งที%ก่อให้ เกิดการจ้ างงาน

เนื% อ งจากเป็ นฐานเศรษฐกิ จ ของประเทศ

รายได้ และอํานาจซื +อจากคนทังประเทศ
+

อีกทังยั
+ งเป็ น

-2ฐานของการเก็ บภาษี ของรั ฐเพื%อนํ าเงินมาช่วยชดเชยและฟื +นฟูประเทศภายหลังนํ า+ ท่วมอี กด้ วย
โดยเฉพาะอย่างยิ%งเป็ นศูนย์กลางของประเทศ

หากประสบภัยแล้ วการบริ หารงานแก้ ไขภาวะ

นํ +าท่วมและการฟื น+ ฟูก็จะมีปัญหาอย่างมาก
ภาครัฐได้ รักษาไข่แดงโดยการสร้ างเขื%อนกันนํ +าแนวยาวหลายกิโลเมตรซึ%งถึงแม้
จะมี ค วามจํ า เป็ นอย่ า งยิ% ง ก็ ทํ า ให้ ความทุ ก ข์ ท รมานของผู้ คนในเขตเหนื อ เพิ% ม ขึ น+ อี ก z วั น
รวมทังหมดแล้
+
วความทุกข์ทรมานเท่ากับ (x + y + z) วัน
ความเสียหายก็ย่อมมากขึ +นด้ วยเป็ นเงาตามตัว

หากสมมุติว่ายิ%งจํานวนวันมากขึ +น

ก็สรุ ปได้ ว่าความเสียหายของผู้คนทางเหนือ

และต่อมาทางตะวันตกอันเนื%องจากการรักษาไข่แดงเท่ากับ z (ไม่ใช่ x + y + z)
คําถามก็คือเราจะทําอย่างไรกับความเสียหาย z ที%เกิดขึ +นนี +ของผู้คนที%ต้องทนทุกข์
ทรมานเพราะการรั กษาเขตชัน+ ในของกรุ ง เทพมหานครเป็ นไข่แ ดงเพื% อให้ เ กิ ดความเป็ นธรรม
ประเด็นนี +แหละที%จะทําให้ ความรู้ สึกผิดของท่านผู้รอดจากความหายนะซึ%งประกอบด้ วยผู้อยู่อาศัย
องค์กรธุรกิจ

องค์กรของภาครัฐทังหมด
+
ฯลฯ ลดลงได้

และเป็ นไปอย่างสอดคล้ อง

กับหลักความยุตธิ รรมอันเป็ นพื +นฐานของศีลธรรมด้ วย
ลองมาดู กั น ว่ า เขาชดเชยความเสี ย หายที% เ กิ ด จากธรรมชาติ กั น อย่ า งไรใน
ต่างประเทศ ในกรณีของ Katrina ของสหรัฐอเมริ กาในปี 2011 รัฐบาลอเมริ กนั มีคา่ ชดเชยให้
135,000 ล้ านเหรี ยญ (ประมาณ 4 ล้ านล้ านบาท) ให้ แ ก่ครอบครั วผู้สูญเสี ยชี วิตโดยจ่ายตาม
สัดส่วนของรายได้ ของผู้เสียชีวิตก่อนตาย

ถ้ ามีรายได้ น้อยก็ชดเชยให้ น้อย

สําหรับแผ่นดินไหวในจีนในปี 2008 รัฐบาลจีนบังคับให้ องค์กรปกครองท้ องถิ%น
ของท้ องที%เกิดเหตุเป็ นผู้ชดเชย

ในกรณีของสึนามิของญี% ปนในเดื
ุ่
อนมีนาคม 2010

ญี% ปุ่นสร้ างบ้ านชั%วคราวให้ แก่ผ้ ูสูญ เสี ยบ้ านทุกครอบครัว

รัฐบาล

ซึ%ง ต้ องใช้ เงิ นถึง 17 ล้ านล้ านเยน

(ประมาณ 6.8 ล้ านล้ านบาท)
ตามหลักการของการชดเชยสากลในกรณี ของอุบตั ิเหตุรถยนต์
อุบตั ิเหตุสมควรเป็ นผู้จ่ายเงินชดเชยให้ แก่ผ้ เู สียหายเนื%องจากเป็ นผู้ก่อเหตุ
สัดส่วนกับรายได้ ของผู้เสียหายก่อนตาย
ในระดับนัน+ ๆ

ผู้ก่อให้ เกิ ด

โดยจ่ายอย่างเป็ น

โดยใช้ ตรรกว่าหากเขาไม่ตายก็จะสามารถหารายได้

-3อย่า งไรก็ ดี ใ นกรณี ข องภัยพิ บัติ จ ากธรรมชาติ
อุบัติ เ หตุ

ไม่มี ผ้ ูก่อ เหตุดัง กรณี ข อง

ดัง นัน+ ภาครั ฐ ทัง+ ส่ ว นกลางและท้ อ งถิ% น ต้ อ งร่ ว มกัน เป็ นผู้แ บกภาระ

เนื% อ งจากประชาชนมี ค วามผู ก พัน กั บ รั ฐ

ยอมละเว้ น การกระทํ า ต่ า ง ๆ ตามอํ า เภอใจ

ยอมเสียภาษี เพื%อแลกกับการคุ้มครองดูแลจากรัฐ
เมื%อเกิดการสูญเสียเช่นนี +ขึ +นอย่างสุดวิสยั

ทัง+ นี +

ฯลฯ (ทฤษฎี Social Contract)

ดังนัน+

รัฐจึงสมควรเป็ นผู้ดแู ลให้ การชดเชยตามสมควร

ในกรณี ของนํ า+ ท่วมบ้ านเรา

เป็ นที% ยอมรั บกันชัดเจนว่ารั ฐ จํ าเป็ นต้ องเป็ น

“ผู้ก่อเหตุ” เพื%อรักษาไข่แดงจนทําให้ สมาชิกไข่แดงทังปวงได้
+
ประโยชน์

และผู้อยู่นอกเขื%อนหรื อ

เจ้ าของพื +นนาซึง% ถูกใช้ เป็ นแก้ มลิงชัว% คราวเป็ นเป็ นผู้เสียหาย
“ผู้เสีย” และ “ผู้ได้ ” เห็นได้ ชดั เจนในกรณีนี +

“ผู้ได้ ” ก็ได้ มากมายมหาศาล

จากการไม่ถกู นํ +าท่วม โดยเฉพาะธุรกิจเอกชนขนาดกลางและใหญ่

ลองจินตนาการดูว่าถ้ า

ธุ รกิ จ เหล่ านี ถ+ ูกนํ า+ ท่ วมจนประกอบกิ จ การไม่ ไ ด้ จ ะเกิ ดมูล ค่า เสี ยหายเท่า ใด

และมูล ค่า

เสียหายที%ไม่เกิดขึ +นนี +แหละคือขอบเขตของผลประโยชน์ที%เขาได้ รับ
ภาครั ฐ สมควรจะให้ เ งิ น ชดเชยผู้เ สี ย หายส่ ว นหนึ% ง ตามนัย ของทฤษฎี Social
Contract แต่ผ้ เู ขียนเห็นว่า “ผู้รอดตาย” และได้ ประโยชน์มหาศาลจากการไม่ถกู นํ +าท่วมสมควร
มีบทบาทร่วมโดยการจ่ายเงินชดเชยโดยตรงผ่านรัฐให้ แก่ผ้ เู สียหายเหล่านี +เพื%อความเป็ นธรรม
“ผู้เ สี ยหาย” เราเห็นกันชัดเจน

สามารถระบุถนน

บ้ านเลขที% ไ ด้ ไ ม่ยาก

(เงินชดเชย 5,000 บาทนัน+ สมควรจ่ายสดให้ ได้ เลย เพียงแต่ให้ เซ็นใบยินยอมรับคดีอาญาหาก
ฉ้ อโกง
บ้ าน

และมีบตั รประจําตัวหรื อทะเบียนบ้ าน ไม่ต้องไปถ่ายรู ปนํ +าท่วมบ้ านและให้ เห็นเลขที%
ใคร ๆ ก็ร้ ู ว่าบ้ านใดนํ +าท่วมบ้ านบ้ าง

ไม่น่าใช้ วิธีคิดแบบราชการจนปั% นป่ วนไปหมด)

และ “ผู้ได้ ” เราก็เห็นกันชัดเจน ระบุถนนและบ้ านเลขที%ได้ หมด
ภาครัฐสมควรเก็บเงินจาก “ผู้ได้ “ เหล่านี +ตามสัดส่วนของประโยชน์ที%เขาได้ รับ
จากการไม่ถกู นํ +าท่วม (มูลค่าทรัพย์สินอาจใช้ เป็ นเกณฑ์) ผ่านใบชําระค่าไฟฟ้าหรื อประปา (จ่าย
ค่าธรรมเนียมค่าเก็บให้ เขาและใบชําระเงินเหล่านี +เก็บจากทุกครัวเรื อนทุกเดือนอยู่แล้ ว) โดยเพิ%ม
เงิ นเข้ าไปอี ก

ควรเก็ บเดือนละไม่มากเป็ นเวลา 6 เดือนต่อเนื%องกัน

และเอาเงิ นเหล่านี +

ทยอยชดเชยให้ แก่ผ้ ู “เสียหาย” ควบคูไ่ ปกับเงินชดเชยจากภาครัฐ เงินชดเชยควรให้ เป็ นหมื%น

-4หรื อแม้ แต่แสน มิใช่ 5,000 บาท ซึ%งเป็ นเพียงเศษค่าเสียหายที%เกิดขึ +นเพื%อรักษา “ไข่แดง” ไว้
โดยเขาไม่ได้ เต็มใจและเลือกได้ เลยแม้ แต่น้อย
ความเป็ นธรรมเป็ นพื +นฐานของจริ ยธรรมที%ทําให้ มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ ใน
สัง คมเดี ยวกันอย่ างสงบสุข

กรณี นํ า+ ท่วมนี ม+ ี “ผู้เ สี ย หาย” และ “ผู้ไ ด้ รับ“ ที% เ ห็ นได้ ชัดเจน

ตลอดจนมีกลไกการจ่ายเงินชดเชยที%มีประสิทธิภาพอยู่แล้ ว

ดังนันการสร้
+
าง “ความเป็ นธรรม”

จึงไม่ใช่สิ%งที%เลื%อนลอย
การชดเชยทางอ้ อมอย่างอื%นที%ภาครัฐสามารถทําได้ เช่น หาเงินชดเชยให้ แก่
ผู้เสียหายโดยจัดตังกองทุ
+
นชดเชยด้ วยการกู้เงินผ่านการออกพันธบัตรและบังคับให้ ธุรกิจตลอดจน
ประชาชนซึง% เป็ น “ผู้ได้ ” ซื +อพันธบัตรเหล่านี +โดยได้ ผลตอบแทนในอัตราที%ตํ%ากว่าตลาด

ทังนี
+ +

เพื%อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในการช่วยชดเชยความเสียหาย และ “ตอบแทน” แก่ผ้ เู สียหาย
ผู้เ ขี ย นไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การกู้ยื ม จากเงิ น ทุ น สํ า รองระหว่ า งประเทศที% ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยดูแลอยู่เพื%อเอามาชดเชย และ/หรื อฟื น+ ฟูประเทศ

ผู้เขียนมองไม่เห็นตรรกะ

และการเชื%อมโยงเท่ากับการตังกองทุ
+
นและบังคับให้ “ผู้ได้ ” ซื +อพันธบัตรและได้ รับอัตราดอกเบี +ย
ตํ%า

การนําเงินทุนสํารองระหว่างประเทศมาใช้ เป็ นการเพิ%มความเสี%ยงให้ แก่เสถี ยรภาพทาง

การเงินของประเทศโดยไม่จําเป็ น

ถ้ าไม่หลงลืมกัน “ต้ มยํากุ้ง” เกิดขึ +นก็เพราะเรามีเงินทุน

สํารองระหว่างประเทศ (ซึ%งเกื อบทังหมดคื
+
อเงินตราต่างประเทศ) ตํ%าเพราะได้ ใช้ ไปเกื อบหมดจน
เป็ นเหตุให้ เกิดวิกฤตขึ +น
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