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การกอการราย vs. แผนดินไหว
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การถลม World Trade Center เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2544 กอผลกระทบ
อันเลวรายดานเศรษฐกิจยิ่งกวาแผนดินไหวหรือไม ?
ในรอบเดือนทีผ่ า นมา มีนักเศรษฐศาสตรอยางนอย 2 ทานที่เปรียบเทียบการถลม
World Trade Center กับแผนดินไหว ณ นครโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุน คนหนึ่งเปน
นักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมันชื่อ ฮิวเบิรต สตร็อบ (Hubert Straub) แหง Kiel Institute of World
Economics มหาวิทยาลัยคีล อีกคนหนึง่ เปนนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันระดับรางวัลโนเบลชื่อ
แกรี เบ็กเกอร (Gary S. Becker) แหงมหาวิทยาลัยชิคาโก
นครโกเบเผชิญภาวะแผนดินไหวอยางรุนแรงในป 2538 ผูคนลมตายกวา 6,000
คน ตึกอาคารถลมหรือเสียหายมากกวา 100,000 หลัง จํานวนคนตายอยูในระดับใกลเคียงกับ
กรณีการถลม World Trade Center แตเมือ่ คิดในเชิงสัดสวนสัมพัทธตองนับวาสูงกวากรณี
World Trade Center ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวา จํานวนประชากรในญี่ปุนนอยกวาสหรัฐอเมริกามาก
ความเสียหายทีเ่ กิดแกนครโกเบทําใหมีการพยากรณกันวา กวาที่นครโกเบจะฟนตัวทางเศรษฐกิจ
และปรับตัวเปนนครสมัยใหมที่มีชีวิตชีวาคงกินเวลานานนับทศวรรษ แตแลวนครโกเบก็ทําให
คํ าพยากรณ เ หล า นั้ น ผิ ด พลาด เพราะเพี ย งชั่ ว เวลาไม กี่ ป  ต  อ มา นครโกเบกลั บ มี ชี วิ ต ชี ว า
ทางเศรษฐกิจ
นักเศรษฐศาสตรสนใจศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
ดังเชนปรากฏการณแผนดินไหว อุทกภัย วาตภัย รวมตลอดจนภัยพิบัติจากสงคราม ตั้งแตยุค
สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก (Classical Economics) ในหลายตอหลายกรณี ระบบเศรษฐกิจ
สามารถฟน ตัวจากภัยพิบัติเหลานี้ในเวลาอันรวดเร็ว อยางนอยที่สุดเร็วกวาที่คาด จอหน สจ็วต
มิลล (John Stuart Mill) ชีใ้ หเห็นวา ปจจัยที่เกื้อกูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการฟนตัวจาก
ภัยพิบัติตางๆ ก็คือ ความรูและทักษะ
ความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการถลม World Trade Center ที่มีตอ
สหรัฐอเมริกามีไมมากเทาผลกระทบของแผนดินไหว ณ นครโกเบที่มีตอเศรษฐกิจประเทศญี่ปุน

2
ทังนี้เปนเพราะขนาดของระบบเศรษฐกิจอเมริกันใหญโตมโหฬารมากกวาเศรษฐกิจญี่ปุนนั่นเอง
ฮิวเบิรต สตร็อบชี้ใหเห็นวา ในขณะที่แผนดินไหว ณ นครโกเบมีผลกระทบดานบวก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการขยายตัวของการกอสราง ซึ่งกอผลทวีคูณตอระบบเศรษฐกิจญี่ปุน แตผลทวีคูณทาง
เศรษฐกิจดังกลาวนี้ยังไมปรากฏในระบบเศรษฐกิจอเมริกันหลังการถลม World Trade Center
ภัยธรรมชาติ ดังเชนแผนดินไหว อุทกภัย และวาตภัยเปนภัยที่ยากแกการปองกัน
มนุษยพิภพตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากการที่ภัยธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไดอีก
เมือ่ เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงในมลรัฐแคลิฟอรเนียในป 2532 ประชาชนชาวอเมริกันในมลรัฐนั้น
พากันหวาดผวาวา แผนดินไหวครั้งที่ยิ่งใหญกวาอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล
การกอการรายแตกตางจากภัยธรรมชาติในขอที่ปองกันและปองปรามได เพียงแต
อาจตองเสียตนทุนสูง คําถามพื้นฐานมีอยูวา การกอการรายอันเกิดจากความเชื่อดานอุดมการณ
และศาสนา รวมตลอดจนการกอการรายอันเกิดจากความเกลียดชังสหรัฐอเมริกาสามารถปองกัน
และปองปรามไดหรือไม ทุกวันนี้ ชาวแคลิฟอรเนียรูสึกหวาดผวาตอภัยพิบัติอันเกิดจากแผนดิน
ไหวนอยลง แตชาวอเมริกันโดยทั่วไปยังคงหวาดผวาตอภัยจากการกอการราย สภาวะความ
ไมแนนอนที่เกิดขึ้นใหมก็คือ การกอการรายจะปรากฏในรูปแบบใด
ศาสตราจารยแกรี เบ็กเกอรเชื่อวา การกอการรายสามารถปองกันและปองปราม
ได เพียงแตตองเสียตนทุนสูง และหากสามารถสะกัดการกอการรายได ระบบเศรษฐกิจอเมริกัน
จะฟน ตัวในเวลาอันรวดเร็วกวาที่ผูคนทั่วไปคาดคิด บรรดาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการ
ถลม World Trade Center ลวนแลวแตเปนผลกระทบระยะสั้น แมความเชื่อมั่นของประชาชน
ผูบริโภคและนักลงทุนจะตกตํ่าลงไปมาก ยิ่งกวาเมื่อครั้งเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกระหวางป
2516-2517 และสงครามอาวเปอรเซียในระหวางป 2533-2534 แตดัชนีตลาดหลักทรัพยคืนสู
สภาวะปกติภายใน 2-3 สัปดาห ในทัศนะของศาสตราจารยเบ็กเกอร ปจจัยที่เกื้อกูลตอการเติบโต
และการฟนตัวทางเศรษฐกิจ อันไดแก วิทยาการความรูและทักษะของชาวอเมริกันมิไดรับความ
เสียหายและบอบชํ้าจากการถลม World Trade Center
ฮิวเบิรต สตร็อบอาศัยแบบจําลองเศรษฐกิจที่พัฒนา ณ Kiel Institute of World
Economics ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการกอการรายที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจอเมริกัน ผลการศึกษาไดขอสรุปวา หากสภาวการณดานการเมืองมีเสถียรภาพ ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันจะฟนตัวภายในป 2545
การถลม World Trade Center ยังผลใหการผลิตสินคาและบริการตางๆตองหยุด
ชะงักไปประมาณหนึ่งสัปดาห จึงทําใหระบบเศรษฐกิจอเมริกันสูญเสียผลผลิตโดยตรง (Direct
Production Loss) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ไดแก การขนสงคมนาคม
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โรงแรม สถานบันเทิง บริการการเงิน และการคาปลีก อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบแตเพียง
เล็กนอย ไดแก หัตถอุตสาหกรรม การกอสราง บริการสาธารณูปโภค การคาสง และการ
โทรคมนาคม สวนกิจกรรมที่มิไดรับผลกระทบเลย ไดแก เกษตรกรรมและการเหมืองแร
สายการบิน โรงแรม และการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
อยางรุนแรง ยิ่งกวาครั้งที่เครื่องบิน Pan Am ตกที่ Lockerbie สก็อตแลนดในป 2531 และ TWA
ตกในป 2539 ทุกครัง้ ทีเ่ ครือ่ งบินตก ราคาหลักทรัพยของสายการบินตองตกตามและการเดินทาง
ทางอากาศมักจะหดตัวดวย กวาที่การเดินทางทางอากาศจะคืนสูสภาวะปกติกินเวลานับเดือน
แตการถลม World Trade Center ทําใหราคาหุนสายการบินตกตํ่าอยางรุนแรง ยิ่งกวาเครื่องบิน
ตกมากนัก มิหนําซํ้ าความซบเซาของการทองเที่ยวยิ่งซํ้าเติมฐานะทางการเงินของสายการบิน
ทัง้ ปวง จนรัฐบาลประเทศตางๆ ทั้งอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกตองเขาไปประคับประคอง
ในระบบเศรษฐกิจอเมริกัน การขนสงทางอากาศมีความสําคัญประมาณ 30%
ของภาคการขนสง (Transportation Sector) กิจกรรมทางเศรษฐกิจแตละประเภทมีความเขมขน
ของการขนสงทางอากาศ (Air Transportation Intensity) แตกตางกัน ในโครงสรางอุปสงค
มวลรวมของระบบเศรษฐกิ จ อเมริ กั น รายจ า ยระดั บมหภาคที่มี ค วามเขม ข น ของการขนส ง
ทางอากาศสูงสุด ไดแก การสงออกสินคาและบริการ รองลงมาไดแก รายจายในการบริโภคของ
ประชาชน ตนทุนการขนสงทางอากาศที่สูงขึ้นอันเปนผลจากการถลม World Trade Center มิได
มีผลตอการสงออกของสหรัฐอเมริกาเทานั้น หากมีผลกระทบตอประเทศผูสงออกทุกประเทศที่ใช
บริการการขนสงทางอากาศดวย การปรับตัวในการใชการบริการขนสงจะเกิดขึ้นอยางแนนอน
โดยทีก่ ารขนสงทางอากาศจะลดความสําคัญลงไปมาก
แมวาฮิวเบิรต สตร็อบมีความเห็นแตกตางจากศาสตราจารยแกรี เบ็กเกอร
ในประเด็นการเปรียบเทียบผลกระทบอันเกิดจากการกอการรายกับแผนดินไหว แตสตร็อบก็มี
สุขทรรศน (Optimism) เหมือนกับศาสตราจารยเบ็กเกอร เพราะตางก็เห็นวา เศรษฐกิจอเมริกัน
สามารถฟนตัวในเวลาอันรวดเร็ว เบ็กเกอรหยิบยกปจจัยดานวิทยาการความรูและทักษะอันเปน
พื้ นฐานที่สํ าคัญยิ่งของระบบเศรษฐกิจขึ้นมาอธิบาย สวนสตร็อบหยิบยกนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคของรัฐบาลอเมริกัน ทัง้ นโยบายการคลังและนโยบายการเงินเปนตัวแปรอธิบาย
ขอที่นาสังเกต ก็คือ สุขทรรศนะของแกรี เบ็กเกอร และฮิวเบิรต สตร็อบมิใชการ
มองโลกในแงดีอยางปราศจากเงื่อนไข ในขณะที่สุขทรรศนะของแกรี เบ็กเกอรผูกไวกับสมรรถภาพ
และประสิทธิภาพในการปองกันและปองปรามการกอการราย สุขทรรศนะของฮิวเบิรต สตร็อบ
ผูกไวกับเสถียรภาพทางการเมือง โดยที่ปจจัยทั้งสองเกี่ยวของสัมพันธกันอยางเห็นไดชัด หาก
รัฐบาลอเมริกนั ยังคงทําสงครามอัฟกานิสถานอยางยืดเยื้อยาวนานมากเพียงใด ความหวังที่จะได
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เห็นระบบเศรษฐกิจอเมริกันฟนตัวในเวลาอันรวดเร็วยอมเลือนรางมากเพียงนั้น นอกจากนี้ ความ
ยืดเยื้อของสงครามอัฟกานิสถานยังสรางสิ่งจูงใจในการ ‘กอการราย’ อีกดวย
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