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    ถ้าทา่นผู้อา่นมีความรู้สกึคล้ายกบัผู้ เขียนซึ%งรอดพ้นจากภยันํ +าท่วมบ้านและรู้สึก

ผิดที%เพื%อน ๆ โชคร้ายแต่เรารอด       คล้ายกบัความรู้สึกของผู้ ที%มีชีวิตรอดจากสงครามในขณะที%

เพื%อน ๆ ตาย   ก็อยากบอกวา่ขอให้แปรเปลี%ยนความรู้สกึดงักลา่วเป็นความช่วยเหลือโดยตรงอย่าง

รวดเร็วแก่เพื%อนเหลา่นั +นจกัมีประโยชน์กวา่การไมส่บายใจแตเ่พียงอยา่งเดียว 

  ถึงแม้ว่าจะไม่มีกรุงเทพมหานครตั +งอยู่ใ ต้อยุธยา     ลพบุรี        สิงห์บุรี      

อุทยัธานี     ฯลฯ         นํ +าก็คงจะท่วมพื +นที%เหล่านี +อย่างแน่นอนอนัเนื%องมาจากมวลนํ +ามหาศาล

ไหลบา่มาจากทางตอนเหนือซึ%งมีระดบัความสงูกวา่ 

  ลองจินตนาการดวู่านํ +ามีมากน้อยแคไ่หน        พื +นที% 1 ตารางกิโลเมตรที%มีนํ +าสูง                          

1 เมตรจะมีปริมาณนํ +าเท่ากับ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร        ครั +งนี +ข่าวว่ามีมวลนํ +าปล่อยลงมาไม ่            

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

100 กิโลเมตรที%มีนํ +าเต็มโดยมีระดับนํ +าสูง 1 เมตร)       ถ้าให้ระดับนํ +าสูง 500 เซนติเมตรก็

หมายความว่ามวลนํ +าเหล่านี +จะครอบคลุมพื +นที%  20,000 ตารางกิโลเมตร     ถ้านํ +าสูง                         

25 เซนตเิมตรก็ครอบคลมุพื +นที% 40,000 ตารางกิโลเมตร (400 x 100 กิโลเมตร) (กรุงเทพมหานคร

มีพื +นที% 1,700 ตารางกิโลเมตร) 

  ผู้ คนในบริเวณนี +ประสบภัยธรรมชาติระหว่างที% นํ +าไหลผ่านลงไปยังแม่นํ +า

เจ้าพระยา        ทา่จีน       และบางปะกง       โดยทนทกุข์ทรมานอยูส่มมตุวิ่า x วนั         อย่างไรก็

ดีเมื%อมีกรุงเทพมหานครตั +งอยู่ตอนล่างตามภูมิศาสตร์ก็ทําให้นํ +าไหลลงทะเลช้าลง        ความทน

ทกุข์ทรมานก็นานวนัขึ +นเป็น (x + y) วนั        อย่างไรก็ดีภาครัฐไม่อาจปล่อยให้กรุงเทพมหานคร

จมอยู่ใต้นํ +าได้       ต้องรักษาไว้เป็นไข่แดง        เนื%องจากเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ                        

เป็นแหล่งที%ก่อให้เกิดการจ้างงาน      รายได้และอํานาจซื +อจากคนทั +งประเทศ       อีกทั +งยงัเป็น
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ฐานของการเก็บภาษีของรัฐเพื%อนําเงินมาช่วยชดเชยและฟื+นฟูประเทศภายหลังนํ +าท่วมอีกด้วย         

โดยเฉพาะอย่างยิ%งเป็นศนูย์กลางของประเทศ       หากประสบภยัแล้วการบริหารงานแก้ไขภาวะ

นํ +าทว่มและการฟื+นฟก็ูจะมีปัญหาอยา่งมาก 

  ภาครัฐได้รักษาไข่แดงโดยการสร้างเขื%อนกันนํ +าแนวยาวหลายกิโลเมตรซึ%งถึงแม้

จะมีความจําเป็นอย่างยิ%งก็ทําให้ความทุกข์ทรมานของผู้ คนในเขตเหนือเพิ%มขึ +นอีก z วัน       

รวมทั +งหมดแล้วความทกุข์ทรมานเท่ากบั (x  + y + z) วนั       หากสมมตุิว่ายิ%งจํานวนวนัมากขึ +น

ความเสียหายก็ย่อมมากขึ +นด้วยเป็นเงาตามตวั        ก็สรุปได้ว่าความเสียหายของผู้คนทางเหนือ

และตอ่มาทางตะวนัตกอนัเนื%องจากการรักษาไขแ่ดงเทา่กบั z  (ไมใ่ช ่x  + y + z) 

  คําถามก็คือเราจะทําอยา่งไรกบัความเสียหาย z ที%เกิดขึ +นนี +ของผู้คนที%ต้องทนทกุข์

ทรมานเพราะการรักษาเขตชั +นในของกรุงเทพมหานครเป็นไข่แดงเพื%อให้เกิดความเป็นธรรม       

ประเดน็นี +แหละที%จะทําให้ความรู้สึกผิดของท่านผู้ รอดจากความหายนะซึ%งประกอบด้วยผู้อยู่อาศยั                        

องค์กรธุรกิจ       องค์กรของภาครัฐทั +งหมด     ฯลฯ    ลดลงได้          และเป็นไปอย่างสอดคล้อง

กบัหลกัความยตุธิรรมอนัเป็นพื +นฐานของศีลธรรมด้วย 

  ลองมาดูกันว่าเขาชดเชยความเสียหายที% เกิดจากธรรมชาติกันอย่างไรใน

ตา่งประเทศ     ในกรณีของ Katrina ของสหรัฐอเมริกาในปี 2011   รัฐบาลอเมริกนัมีคา่ชดเชยให้ 

135,000 ล้านเหรียญ (ประมาณ 4 ล้านล้านบาท) ให้แก่ครอบครัวผู้ สูญเสียชีวิตโดยจ่ายตาม

สดัสว่นของรายได้ของผู้ เสียชีวิตก่อนตาย      ถ้ามีรายได้น้อยก็ชดเชยให้น้อย 

  สําหรับแผ่นดินไหวในจีนในปี 2008 รัฐบาลจีนบงัคบัให้องค์กรปกครองท้องถิ%น

ของท้องที%เกิดเหตเุป็นผู้ชดเชย       ในกรณีของสึนามิของญี%ปุ่ นในเดือนมีนาคม 2010       รัฐบาล

ญี%ปุ่ นสร้างบ้านชั%วคราวให้แก่ผู้ สูญเสียบ้านทุกครอบครัว      ซึ%งต้องใช้เงินถึง 17 ล้านล้านเยน 

(ประมาณ 6.8 ล้านล้านบาท) 

  ตามหลกัการของการชดเชยสากลในกรณีของอุบตัิเหตรุถยนต์        ผู้ ก่อให้เกิด

อบุตัิเหตสุมควรเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ เสียหายเนื%องจากเป็นผู้ ก่อเหต ุ      โดยจ่ายอย่างเป็น

สดัสว่นกบัรายได้ของผู้ เสียหายก่อนตาย        โดยใช้ตรรกว่าหากเขาไม่ตายก็จะสามารถหารายได้

ในระดบันั +น ๆ  
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  อย่างไรก็ดีในกรณีของภัยพิบัติจากธรรมชาติ        ไม่มีผู้ ก่อเหตุดังกรณีของ

อุบัติเหตุ       ดังนั +นภาครัฐทั +งส่วนกลางและท้องถิ%นต้องร่วมกันเป็นผู้ แบกภาระ         ทั +งนี +

เนื%องจากประชาชนมีความผูกพันกับรัฐ       ยอมละเว้นการกระทําต่าง ๆ  ตามอําเภอใจ                           

ยอมเสียภาษีเพื%อแลกกบัการคุ้มครองดแูลจากรัฐ       ฯลฯ  (ทฤษฎี Social Contract)     ดงันั +น

เมื%อเกิดการสญูเสียเชน่นี +ขึ +นอยา่งสดุวิสยั      รัฐจงึสมควรเป็นผู้ดแูลให้การชดเชยตามสมควร 

  ในกรณีของนํ +าท่วมบ้านเรา       เป็นที%ยอมรับกันชัดเจนว่ารัฐจําเป็นต้องเป็น              

“ผู้ ก่อเหต”ุ  เพื%อรักษาไขแ่ดงจนทําให้สมาชิกไขแ่ดงทั +งปวงได้ประโยชน์       และผู้อยู่นอกเขื%อนหรือ

เจ้าของพื +นนาซึ%งถกูใช้เป็นแก้มลิงชั%วคราวเป็นเป็นผู้ เสียหาย 

  “ผู้ เสีย”   และ  “ผู้ ได้”  เห็นได้ชดัเจนในกรณีนี +       “ผู้ ได้” ก็ได้มากมายมหาศาล

จากการไม่ถกูนํ +าท่วม    โดยเฉพาะธุรกิจเอกชนขนาดกลางและใหญ่      ลองจินตนาการดวู่าถ้า

ธุรกิจเหล่านี +ถูกนํ +าท่วมจนประกอบกิจการไม่ได้จะเกิดมูลค่าเสียหายเท่าใด        และมูลค่า

เสียหายที%ไมเ่กิดขึ +นนี +แหละคือขอบเขตของผลประโยชน์ที%เขาได้รับ 

  ภาครัฐสมควรจะให้เงินชดเชยผู้ เสียหายส่วนหนึ%งตามนัยของทฤษฎี Social 

Contract    แตผู่้ เขียนเห็นว่า “ผู้ รอดตาย”  และได้ประโยชน์มหาศาลจากการไม่ถกูนํ +าท่วมสมควร

มีบทบาทร่วมโดยการจา่ยเงินชดเชยโดยตรงผา่นรัฐให้แก่ผู้ เสียหายเหลา่นี +เพื%อความเป็นธรรม 

  “ผู้ เสียหาย”  เราเห็นกันชัดเจน      สามารถระบุถนน     บ้านเลขที%ได้ไม่ยาก        

(เงินชดเชย 5,000 บาทนั +น สมควรจ่ายสดให้ได้เลย     เพียงแตใ่ห้เซ็นใบยินยอมรับคดีอาญาหาก

ฉ้อโกง      และมีบตัรประจําตวัหรือทะเบียนบ้าน    ไม่ต้องไปถ่ายรูปนํ +าท่วมบ้านและให้เห็นเลขที%

บ้าน      ใคร ๆ ก็รู้ว่าบ้านใดนํ +าท่วมบ้านบ้าง       ไม่น่าใช้วิธีคิดแบบราชการจนปั%นป่วนไปหมด)  

และ “ผู้ ได้”  เราก็เห็นกนัชดัเจน    ระบถุนนและบ้านเลขที%ได้หมด 

  ภาครัฐสมควรเก็บเงินจาก  “ผู้ ได้“  เหล่านี +ตามสดัส่วนของประโยชน์ที%เขาได้รับ

จากการไมถ่กูนํ +าท่วม  (มลูคา่ทรัพย์สินอาจใช้เป็นเกณฑ์) ผ่านใบชําระคา่ไฟฟ้าหรือประปา  (จ่าย

คา่ธรรมเนียมคา่เก็บให้เขาและใบชําระเงินเหล่านี +เก็บจากทกุครัวเรือนทุกเดือนอยู่แล้ว)  โดยเพิ%ม

เงินเข้าไปอีก        ควรเก็บเดือนละไม่มากเป็นเวลา 6 เดือนต่อเนื%องกัน      และเอาเงินเหล่านี +

ทยอยชดเชยให้แก่ผู้   “เสียหาย”  ควบคูไ่ปกบัเงินชดเชยจากภาครัฐ     เงินชดเชยควรให้เป็นหมื%น
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หรือแม้แต่แสน    มิใช่ 5,000 บาท    ซึ%งเป็นเพียงเศษค่าเสียหายที%เกิดขึ +นเพื%อรักษา “ไข่แดง” ไว้

โดยเขาไมไ่ด้เตม็ใจและเลือกได้เลยแม้แตน้่อย 

  ความเป็นธรรมเป็นพื +นฐานของจริยธรรมที%ทําให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ใน

สังคมเดียวกันอย่างสงบสุข      กรณีนํ +าท่วมนี +มี “ผู้ เสียหาย” และ “ผู้ ได้รับ“  ที%เห็นได้ชัดเจน  

ตลอดจนมีกลไกการจ่ายเงินชดเชยที%มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว       ดงันั +นการสร้าง “ความเป็นธรรม” 

จงึไมใ่ชส่ิ%งที%เลื%อนลอย    

  การชดเชยทางอ้อมอย่างอื%นที%ภาครัฐสามารถทําได้    เช่น    หาเงินชดเชยให้แก่

ผู้ เสียหายโดยจดัตั +งกองทนุชดเชยด้วยการกู้ เงินผ่านการออกพนัธบตัรและบงัคบัให้ธุรกิจตลอดจน

ประชาชนซึ%งเป็น  “ผู้ ได้”    ซื +อพนัธบตัรเหลา่นี +โดยได้ผลตอบแทนในอตัราที%ตํ%ากว่าตลาด        ทั +งนี +

เพื%อให้เกิดการมีสว่นร่วมในการชว่ยชดเชยความเสียหาย   และ  “ตอบแทน”  แก่ผู้ เสียหาย 

  ผู้ เขียนไม่เห็นด้วยกับการกู้ ยืมจากเงินทุนสํารองระหว่างประเทศที%ธนาคาร                   

แห่งประเทศไทยดแูลอยู่เพื%อเอามาชดเชย  และ/หรือฟื+นฟูประเทศ       ผู้ เขียนมองไม่เห็นตรรกะ

และการเชื%อมโยงเท่ากบัการตั +งกองทนุและบงัคบัให้  “ผู้ ได้”  ซื +อพนัธบตัรและได้รับอตัราดอกเบี +ย

ตํ%า        การนําเงินทุนสํารองระหว่างประเทศมาใช้เป็นการเพิ%มความเสี%ยงให้แก่เสถียรภาพทาง

การเงินของประเทศโดยไม่จําเป็น       ถ้าไม่หลงลืมกัน  “ต้มยํากุ้ ง”  เกิดขึ +นก็เพราะเรามีเงินทุน

สํารองระหว่างประเทศ (ซึ%งเกือบทั +งหมดคือเงินตราต่างประเทศ) ตํ%าเพราะได้ใช้ไปเกือบหมดจน

เป็นเหตใุห้เกิดวิกฤตขึ +น  

  พวกเราที%เป็นพวก  “ได้”  ทั +งหลายมายอมเสียสละเงินไม่มากมายกันเถอะ           

จ่ายชดเชยโดยตรงให้แก่ผู้ เสียหายจํานวนนบัแสนครัวเรือนเพื%อความยุติธรรม    และเพื%อให้เพื%อน

เรามีเงินไปซอ่มแซมบ้านและฟื+นฟธูุรกิจ 

  ตอนนํ +าทว่มเรายงัมีใจให้แก่เขาได้      ตอนนี +นํ +าในหลายพื +นที%ก็แห้งแล้ว      นํ +าใจ

ของเราจะเหือดแห้งตามไปด้วยหรือครับ 

-------------------------------------------- 

  


