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สามัญสํานึกทางเศรษฐศาสตร์
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เหตุการณ์ ทีเกิดขึ นในชีวิตประจําวันสามารถนํามาใช้ เป็ นบทเรี ยนในการดําเนิน
ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องเศรษฐศาสตร์ ได้ เป็ นอย่างดี

ดัง เรื องการขึ นลงของราคาทองคํา

เป็ นอย่างมากเมือเร็ ว ๆ นี 
การถี บตัวสูง ขึน ของราคาทองคําอย่างรวดเร็ วทํ าให้ หลายคนอาจเริ มสงสัยว่า
ความเข้ าใจแต่ดัง เดิม ว่าการเอาทองคํ ามาใช้ เ ป็ นเครื องวัดมาตรฐานการกิ นดี อยู่ดีนัน ถูกต้ อง
หรื อไม่

เคยเข้ าใจกันว่าเมือสมัยก่อนผู้คนได้ รับเงินเดือนโดยแท้ จริ งสูงกว่าปั จจุบนั กล่าวคือ

เงิ นเดื อนข้ าราชการชัน ตรี หรื อจุด เริ ม ต้ นของคนจบปริ ญ ญาตรี เ มื อ 40 ปี ก่ อนคื อ 1,250 บาท
ต่อเดือน

ราคาทองคํ าบาทละ 400 บาท ทํ าให้ ซือ ทองได้ 3 บาท

แต่ปัจจุบนั ต่อให้ ไ ด้

เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท ก็ซื อทองคําได้ เกินสองสลึงมานิดเดียว (ทองคําบาทละ 24,000 บาท)
ซ.ต.พ. เงินเดือนปั จจุบนั โดยแท้ จริ งแล้ วยังไม่พอเพราะแย่กว่าเดิม
การคิ ด แบบนี ไ ม่ ถู ก สัน คลอนมานานเพราะทองคํ า มี ร าคาค่ อ นข้ า งคงที อ ยู่
ประมาณบาทละ 18,000 บาท

แต่เมือมันขึ นพรวดพราดเป็ น 24,000 บาท บางคนเริ มสงสัย

ว่าถ้ าใช้ การเทียบแบบข้ างต้ น

เหตุไฉนความกินดีอยู่ดีหรื อมาตรฐานการครองชีพของเราจึงเลว

ลงได้ ขนาดนันในเวลาไม่

กีอาทิตย์

กล่าวคือเมือไม่นานมานี เงินเดือน 12,000 บาท ซื อทองได้

หนึง บาท ตอนนี แค่ประมาณสองสลึงเท่านันเอง

ความเข้ าใจว่าปริ ม าณทองคํ าที ส ามารถซื อ ได้ ม ากขึน โดยเงิ นเดื อนหนึง เดื อน
หมายถึงความกินดีอยูด่ ีสงู ขึ น สมควรทีจะถูกสัน คลอนเพราะมันเป็ นความเข้ าใจทีผิดโดยสิ นเชิง
มนุษย์ไม่ได้ กินทองคําทีเงินเดือนสามารถซื อมาได้
นัน สามารถซื อ หามาได้ ต่างหาก

หากกินสิงของทีเงินเดือน

สิง ที ควรเที ยบเคียงไม่ใ ช่ทองคํ าหากเป็ นจํ านวนข้ าวแกง

หรื ออาหารพื นฐานทีเงินเดือนหนึงเดือนสามารถซื อหามาได้

โดยมีเงือนไขว่าราคาของสินค้ า

นันต้
 องเป็ นไปตามกลไกตลาด มิได้ ถกู ควบคุมหรื อถูกบิดเบือนเพราะภาษี หรื อเงินอุดหนุน

-2ถ้ าเอาจํานวนกิโลกรัมของข้ าวสารชนิดทีคนทัว ไปบริ โภคกันซึงเงินเดือนสามารถ
ซื อหาได้ มาเป็ นตัววัดว่าเงินเดือนนันให้
 สิงทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การครองชีพมากน้ อยแค่ไหนเป็ นการ
ถูกต้ อง และขอยํ าว่าราคาของข้ าวดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามสภาพจริ งตามราคาตลาด ไม่ได้ ถกู
ควบคุมโดยนโยบายรัฐบาลหรื อสาเหตุอย่างใดทังสิ
 น
เดิมทีทกั ท้ วงเอาทองคําเป็ นตัววัดนัน บางคนในตอนนันอาจถามว่

าทําไมไม่ใช้
ทองคําขาว

โลหะเงิน

เพชร ไข่มกุ แทนทองคํา ซึงอาจตอบได้ ยาก

แต่ถ้าบอกว่า

เอาข้ างแกงหรื อก๋วยเตีGยวเป็ นตัววัดละก็พอเห็นภาพได้
การทีเงินเดือนยุคไหนจะมีคา่ ทีแท้ จริ งสูงตํากว่ากันนันต้
 องพิจารณาทีจํานวนจาน
ข้ าวแกงและชามก๋วยเตีGยวซึง เป็ นสิงบริ โภคพื นฐานทีเราจะพอเอามาวัดคร่าว ๆ ได้
เรื องทีสองขอกระชากอารมณ์จากเรื องบริ โภคมาเป็ นเรื องถ่ายของเสียทีทําให้ เกิด
อารมณ์ดีจนเรี ยกกันว่าห้ องสุขา
แห่งทีเก็ บเงิน 2 บาทบ้ าง

ปั จจุบนั เรามักประสบกับสถานบริ การห้ องนํ าสาธารณะหลาย

5 บาทบ้ าง จนบางคนภูมิใจมากกว่า เดีGยวนี ป ั สสาวะของตนมี

มูลค่าแล้ วเพราะต้ องจ่าย 2 บาท 5 บาท ต่อครัง
อย่างไรก็ดีเมือคิดต่อไปก็ให้ ร้ ู สึกงุนงงเพราะเหตุใดยามปั สสาวะทีบ้านมันจึงไม่มี
มูลค่า

และเหตุใดมูลค่ามันจึงไม่เท่ากัน กล่าวคือ 2 บาทบ้ าง 5 บาทบ้ าง

2 บาท 5 บาท นันมิ
 ใช่มูลค่าของปั สสาวะ

หากแต่เป็ นค่าใช้ บริ การห้ องนํ า

คําตอบก็คือ
มูลค่าปั จจุบนั

หรื ออุจจาระในเชิงการค้ า (ถ้ ามี) นัน เป็ นอีกเรื องหนึง ทีไม่ใช่เรื องของ 2 บาท 5 บาท ทีเราจ่ายให้
ถ้ า 2 บาท 5 บาท เป็ นมูล ค่า ของปั ส สาวะ
ค่าธรรมเนียมเป็ น 10 หรื อ 15 บาท เป็ นแน่

เราคงภู มิ ใ จมากหากมี ค นเก็ บ

เรี ยกว่าฉีเป็ นทองคํา

เรื องที ส ามคื อ กล้ องถ่ า ยภาพรถเร็ วเกิ น กํ าหนดหรื อคนขั บ ฝ่ าไฟแดง
เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมซึงเป็ นสาขาฮิตใหม่ของเศรษฐศาสตร์ มีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ กัน
อย่างกว้ างขวางจากการทดลองทังในและนอกห้

องทดลอง

ทฤษฎีหนึงก็คือมนุษย์ตอบรับต่อ

แรงจูงใจเสมอ และเลือกกระทําสิงทีคดิ ว่าก่อให้ เกิดต้ นทุนตําสุดแก่ตนเองเสมอ
การมี “จ่าเฉย” หรื อตุ๊กตาปูนปั น ตํารวจเหมือนจริ งทียืนอยู่ตามแยกต่าง ๆ หรื อ
การมีป้ายบอกว่ามีกล้ องถ่ายรู ปจับความเร็ ว หรื อมีการประกาศว่าจะส่งใบสัง ถึงบ้ านพร้ อมรู ปที
ขับฝ่ าไฟแดง (ปั จจุบนั ได้ ทราบว่าแทบไม่มีแล้ วเพราะกล้ องเหล่านี พ งั เกื อบหมดเพราะขาดการ
ดูแล) ล้ วนสอดคล้ องกับทฤษฎีข้างต้ น
คนขับรถเมือเห็น “จ่าเฉย” ซึงมองเผิน ๆ คล้ ายตํารวจยืนอยู่ก็มกั ชะลอความเร็ ว
ลงและระวังการขับมากขึ น เพราะคิดว่าเป็ นตํารวจจริ งเนืองจากปรารถนาจะเดินทางผ่านจุดนัน

-3ด้ วยต้ นทุนตําสุดทีเป็ นไปได้ กล่าวคือ

ไม่ต้องถูกปรับ หรื อต้ องเสียเวลาเจรจา หรื อเสียเวลาเล่น

ละคร คนขับจึงไม่กล้ าเสียงขับในลักษณะเดิมเพราะกลัวเสียต้ นทุนสูงขึ น
การมี ป้ ายระบุ ว่ า มี ก ล้ อ งถ่ า ยรู ป จับ ความเร็ ว หรื อ การถ่ า ยรู ป ฝ่ าไฟแดงก็ ดี
ล้ วนเข้ าหรอบเดียวกันคือโดยปกติถ้าไม่มีคนเห็นจนสามารถถูกจับได้ ไล่ทนั แล้ วก็จะขับกันเร็ วเกิน
กําหนด
ด้ วย

ซอกแซกไปมา หรื อทําผิดกฎจราจร

ตามแรงจูงใจทีทําให้ ถึงทีหมายได้ เร็ วดังใจ

ต้ นทุนก็ตํา อย่างไรก็ดีถ้ามีกล้ องก็มีโอกาสถูกจับซึงจะทําให้ เกิดต้ นทุนสูงขึ น

ไม่ต้องการ

ซึงเขา

ดังนันทางออกก็

คือจําเป็ นต้ องทําตัวให้ ถกู กฎจราจรมากขึ น
บางท่านอาจบอกว่าทําไมถึงคิดเช่นนี 

ปฏิบตั ิตามกฎจราจร

ไม่ควรทําให้ สงั คมต้ องยุ่งยาก

การสิ นเปลืองอย่างไม่จําเป็ น

มนุษย์ควรมีความเป็ นพลเมืองโดยการ
เสียทรัพยากรในการไล่จบั กุมซึงเป็ น

ผู้เขียนก็ขอบอกว่าประโยคทีผ่านมานี มีคําว่า “ควร” อยู่สองทีซึง

หมายถึงการชี แนะว่าควรเป็ นอย่างไร

ในโลกแห่งความเป็ นจริ งมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยงั เป็ นมนุษย์

เหมื อนทีเป็ นมาตลอด 150,000-200,000 ปี ที ผ่านมา

คือเลือกกระทํ าสิงที เขาคิดว่ามีต้นทุน

ตําสุดสําหรับเขาเสมอ ละครหรื อนิยายเมือ 3 พันปี ก่อนหรื อละครทีวีตอนหัวคําล้ วนมีพล๊ อตเรื อง
ไม่แตกต่างกันมากนัก ทังนี
 เนืองจากมนุษย์อยู่ภายใต้ อิทธิ พลของ “รัก โลภ โกรธ หลง”
เหมือนเดิมไม่วา่ กีปีจะผ่านไปก็ตาม
ใครว่าเศรษฐศาสตร์ เป็ นเรื องของสามัญสํ านึกก็ถูก แต่ก็ไม่ทัง หมด
บางครัง มันมีเรื องทางเทคนิคแฝงอยูอ่ ย่างเกินสามัญสํานึก
ดีสําหรับบุคคลหนึง

เพราะ

ยกตัวอย่างเรื องการออมซึงเป็ นสิงที

แต่ถ้าทุกคนพากันออมอย่างหมดจดแล้ ว

ธุรกิจทังหลายต้

องปิ ดกิจการ

กันหมดเป็ นแน่
บางเรื องคงต้ องปล่อยให้ เป็ นเรื องของนักเศรษฐศาสตร์ ผ้ ูเข้ าใจเกิ นกว่าสามัญ
สํานึกธรรมดาแก้ ไขกระมัง

มิฉะนัน เขาจะว่างงานกันหมด

เมื อมีเวลาว่างก็จะฟุ้งซ่านจน

สังคมวุน่ วายเอ่อล้ นไปด้ วยหลายบทวิเคราะห์และหลายคําแนะนําทีบอ่ ยครัง ไปในทางตรงข้ ามกัน
อย่างสิ นเชิงของเหล่านักเศรษฐศาสตร์
เรื องทีนกั เศรษฐศาสตร์ เขาเข้ าใจกันดีก็คือความยากจนมิได้ แก้ ไขด้ วยการแจกเงิน
หรื อเอาของไปแจกจนประชาชนติดเป็ นยาฝิ น

หากแก้ ไขให้ มีความกินดีอยู่ดีด้วยการพัฒนา

คุณภาพและความสามารถในการผลิตของมนุษย์แต่ละคน
--------------------------------------------

