
มตชินรายวัน 
พฤ. 1 ก.ย. 54 
 

 

สามัญสาํนึกทางเศรษฐศาสตร์ 
 

 

วรากรณ์  สามโกเศศ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

  
 
  เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นในชีวิตประจําวนัสามารถนํามาใช้เป็นบทเรียนในการดําเนิน

ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื�องเศรษฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี      ดั�งเรื�องการขึ �นลงของราคาทองคํา

เป็นอยา่งมากเมื�อเร็ว ๆ นี � 

  การถีบตวัสูงขึ �นของราคาทองคําอย่างรวดเร็วทําให้หลายคนอาจเริ�มสงสัยว่า

ความเข้าใจแต่ดั �งเดิมว่าการเอาทองคํามาใช้เป็นเครื�องวัดมาตรฐานการกินดีอยู่ดีนั �นถูกต้อง

หรือไม ่     เคยเข้าใจกนัว่าเมื�อสมยัก่อนผู้คนได้รับเงินเดือนโดยแท้จริงสงูกว่าปัจจบุนั     กล่าวคือ

เงินเดือนข้าราชการชั �นตรีหรือจุดเริ�มต้นของคนจบปริญญาตรีเมื�อ 40 ปีก่อนคือ 1,250 บาท                

ต่อเดือน     ราคาทองคําบาทละ 400 บาท    ทําให้ซื �อทองได้ 3 บาท       แต่ปัจจุบนัต่อให้ได้

เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท ก็ซื �อทองคําได้เกินสองสลึงมานิดเดียว (ทองคําบาทละ 24,000 บาท)    

ซ.ต.พ. เงินเดือนปัจจบุนัโดยแท้จริงแล้วยงัไมพ่อเพราะแยก่วา่เดมิ 

  การคิดแบบนี �ไม่ถูกสั�นคลอนมานานเพราะทองคํามีราคาค่อนข้างคงที�อยู่

ประมาณบาทละ 18,000 บาท      แตเ่มื�อมนัขึ �นพรวดพราดเป็น 24,000 บาท    บางคนเริ�มสงสยั

วา่ถ้าใช้การเทียบแบบข้างต้น      เหตไุฉนความกินดีอยู่ดีหรือมาตรฐานการครองชีพของเราจึงเลว

ลงได้ขนาดนั �นในเวลาไม่กี�อาทิตย์      กล่าวคือเมื�อไม่นานมานี �เงินเดือน 12,000 บาท   ซื �อทองได้

หนึ�งบาท     ตอนนี �แคป่ระมาณสองสลงึเทา่นั �นเอง 

  ความเข้าใจว่าปริมาณทองคําที�สามารถซื �อได้มากขึ �นโดยเงินเดือนหนึ�งเดือน

หมายถึงความกินดีอยูดี่สงูขึ �น     สมควรที�จะถกูสั�นคลอนเพราะมนัเป็นความเข้าใจที�ผิดโดยสิ �นเชิง 

  มนุษย์ไม่ได้กินทองคําที�เงินเดือนสามารถซื �อมาได้      หากกินสิ�งของที�เงินเดือน

นั �นสามารถซื �อหามาได้ต่างหาก       สิ�งที�ควรเทียบเคียงไม่ใช่ทองคําหากเป็นจํานวนข้าวแกง     

หรืออาหารพื �นฐานที�เงินเดือนหนึ�งเดือนสามารถซื �อหามาได้       โดยมีเงื�อนไขว่าราคาของสินค้า

นั �นต้องเป็นไปตามกลไกตลาด     มิได้ถกูควบคมุหรือถกูบดิเบือนเพราะภาษีหรือเงินอดุหนนุ 
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  ถ้าเอาจํานวนกิโลกรัมของข้าวสารชนิดที�คนทั�วไปบริโภคกนัซึ�งเงินเดือนสามารถ

ซื �อหาได้มาเป็นตวัวดัว่าเงินเดือนนั �นให้สิ�งที�เป็นประโยชน์ตอ่การครองชีพมากน้อยแคไ่หนเป็นการ

ถกูต้อง    และขอยํ �าวา่ราคาของข้าวดงักลา่วต้องเป็นไปตามสภาพจริงตามราคาตลาด     ไม่ได้ถกู

ควบคมุโดยนโยบายรัฐบาลหรือสาเหตอุยา่งใดทั �งสิ �น 

  เดมิที�ทกัท้วงเอาทองคําเป็นตวัวดันั �น     บางคนในตอนนั �นอาจถามว่าทําไมไม่ใช้

ทองคําขาว       โลหะเงิน      เพชร     ไขม่กุ     แทนทองคํา     ซึ�งอาจตอบได้ยาก      แตถ้่าบอกว่า

เอาข้างแกงหรือก๋วยเตีGยวเป็นตวัวดัละก็พอเห็นภาพได้ 

  การที�เงินเดือนยคุไหนจะมีคา่ที�แท้จริงสงูตํ�ากว่ากนันั �นต้องพิจารณาที�จํานวนจาน            

ข้าวแกงและชามก๋วยเตีGยวซึ�งเป็นสิ�งบริโภคพื �นฐานที�เราจะพอเอามาวดัคร่าว ๆ ได้ 

  เรื�องที�สองขอกระชากอารมณ์จากเรื�องบริโภคมาเป็นเรื�องถ่ายของเสียที�ทําให้เกิด

อารมณ์ดีจนเรียกกนัวา่ห้องสขุา       ปัจจบุนัเรามกัประสบกบัสถานบริการห้องนํ �าสาธารณะหลาย

แห่งที�เก็บเงิน 2 บาทบ้าง     5 บาทบ้าง   จนบางคนภูมิใจมากกว่า     เดีGยวนี �ปัสสาวะของตนมี

มลูคา่แล้วเพราะต้องจา่ย 2 บาท 5 บาท ตอ่ครั �ง 

  อย่างไรก็ดีเมื�อคิดต่อไปก็ให้รู้สึกงุนงงเพราะเหตใุดยามปัสสาวะที�บ้านมนัจึงไม่มี

มูลค่า      และเหตใุดมูลค่ามันจึงไม่เท่ากัน     กล่าวคือ 2 บาทบ้าง  5 บาทบ้าง     คําตอบก็คือ            

2 บาท 5 บาท นั �นมิใช่มูลค่าของปัสสาวะ      หากแต่เป็นค่าใช้บริการห้องนํ �า      มูลค่าปัจจุบนั

หรืออจุจาระในเชิงการค้า (ถ้ามี)    นั�นเป็นอีกเรื�องหนึ�งที�ไมใ่ชเ่รื�องของ 2 บาท 5 บาท ที�เราจา่ยให้ 

  ถ้า 2 บาท 5 บาท เป็นมูลค่าของปัสสาวะ     เราคงภูมิใจมากหากมีคนเก็บ

คา่ธรรมเนียมเป็น 10 หรือ 15 บาท เป็นแน ่      เรียกวา่ฉี�เป็นทองคํา 

  เ รื� อง ที� ส ามคือก ล้ อง ถ่ายภ าพรถเ ร็ ว เ กิน กําหนดหรือคนขับ ฝ่ าไ ฟแดง     

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมซึ�งเป็นสาขาฮิตใหม่ของเศรษฐศาสตร์มีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์กัน

อย่างกว้างขวางจากการทดลองทั �งในและนอกห้องทดลอง       ทฤษฎีหนึ�งก็คือมนษุย์ตอบรับต่อ

แรงจงูใจเสมอ    และเลือกกระทําสิ�งที�คดิวา่ก่อให้เกิดต้นทนุตํ�าสดุแก่ตนเองเสมอ 

  การมี “จ่าเฉย”  หรือตุ๊กตาปนูปั �นตํารวจเหมือนจริงที�ยืนอยู่ตามแยกต่าง ๆ หรือ

การมีป้ายบอกว่ามีกล้องถ่ายรูปจบัความเร็ว   หรือมีการประกาศว่าจะส่งใบสั�งถึงบ้านพร้อมรูปที�

ขบัฝ่าไฟแดง (ปัจจุบนัได้ทราบว่าแทบไม่มีแล้วเพราะกล้องเหล่านี �พงัเกือบหมดเพราะขาดการ

ดแูล) ล้วนสอดคล้องกบัทฤษฎีข้างต้น 

  คนขบัรถเมื�อเห็น “จ่าเฉย”  ซึ�งมองเผิน ๆ คล้ายตํารวจยืนอยู่ก็มกัชะลอความเร็ว

ลงและระวงัการขบัมากขึ �น    เพราะคิดว่าเป็นตํารวจจริงเนื�องจากปรารถนาจะเดินทางผ่านจดุนั �น
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ด้วยต้นทนุตํ�าสดุที�เป็นไปได้กลา่วคือ      ไมต้่องถกูปรับ  หรือต้องเสียเวลาเจรจา  หรือเสียเวลาเล่น

ละคร     คนขบัจงึไมก่ล้าเสี�ยงขบัในลกัษณะเดมิเพราะกลวัเสียต้นทนุสงูขึ �น 

  การมีป้ายระบุว่ามีกล้องถ่ายรูปจับความเร็ว หรือการถ่ายรูปฝ่าไฟแดงก็ดี                 

ล้วนเข้าหรอบเดียวกนัคือโดยปกติถ้าไม่มีคนเห็นจนสามารถถกูจบัได้ไล่ทนัแล้วก็จะขบักนัเร็วเกิน

กําหนด        ซอกแซกไปมา   หรือทําผิดกฎจราจร       ตามแรงจงูใจที�ทําให้ถึงที�หมายได้เร็วดงัใจ

ด้วย      ต้นทนุก็ตํ�า     อยา่งไรก็ดีถ้ามีกล้องก็มีโอกาสถกูจบัซึ�งจะทําให้เกิดต้นทนุสงูขึ �น      ซึ�งเขา

ไมต้่องการ      ดงันั �นทางออกก็คือจําเป็นต้องทําตวัให้ถกูกฎจราจรมากขึ �น 

  บางท่านอาจบอกว่าทําไมถึงคิดเช่นนี �      มนษุย์ควรมีความเป็นพลเมืองโดยการ

ปฏิบตัิตามกฎจราจร      ไม่ควรทําให้สงัคมต้องยุ่งยาก       เสียทรัพยากรในการไล่จบักมุซึ�งเป็น

การสิ �นเปลืองอยา่งไมจํ่าเป็น       ผู้ เขียนก็ขอบอกว่าประโยคที�ผ่านมานี �มีคําว่า “ควร” อยู่สองที�ซึ�ง

หมายถึงการชี �แนะว่าควรเป็นอย่างไร      ในโลกแห่งความเป็นจริงมนษุย์ส่วนใหญ่ก็ยงัเป็นมนษุย์

เหมือนที�เป็นมาตลอด 150,000-200,000 ปี ที�ผ่านมา     คือเลือกกระทําสิ�งที�เขาคิดว่ามีต้นทุน

ตํ�าสดุสําหรับเขาเสมอ     ละครหรือนิยายเมื�อ 3 พนัปีก่อนหรือละครทีวีตอนหวัคํ�าล้วนมีพล๊อตเรื�อง

ไม่แตกต่างกนัมากนกั     ทั �งนี �เนื�องจากมนษุย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของ “รัก    โลภ     โกรธ     หลง”   

เหมือนเดมิไมว่า่กี�ปีจะผา่นไปก็ตาม 

  ใครว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื�องของสามญัสํานึกก็ถูก    แต่ก็ไม่ทั �งหมด     เพราะ

บางครั �งมนัมีเรื�องทางเทคนิคแฝงอยูอ่ยา่งเกินสามญัสํานกึ      ยกตวัอย่างเรื�องการออมซึ�งเป็นสิ�งที�

ดีสําหรับบคุคลหนึ�ง      แตถ้่าทกุคนพากนัออมอย่างหมดจดแล้ว      ธุรกิจทั �งหลายต้องปิดกิจการ

กนัหมดเป็นแน ่

  บางเรื�องคงต้องปล่อยให้เป็นเรื�องของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ เข้าใจเกินกว่าสามัญ

สํานึกธรรมดาแก้ไขกระมัง      มิฉะนั �นเขาจะว่างงานกันหมด     เมื�อมีเวลาว่างก็จะฟุ้ งซ่านจน

สงัคมวุน่วายเออ่ล้นไปด้วยหลายบทวิเคราะห์และหลายคําแนะนําที�บอ่ยครั �งไปในทางตรงข้ามกนั

อยา่งสิ �นเชิงของเหลา่นกัเศรษฐศาสตร์ 

  เรื�องที�นกัเศรษฐศาสตร์เขาเข้าใจกนัดีก็คือความยากจนมิได้แก้ไขด้วยการแจกเงิน

หรือเอาของไปแจกจนประชาชนติดเป็นยาฝิ� น       หากแก้ไขให้มีความกินดีอยู่ดีด้วยการพฒันา

คณุภาพและความสามารถในการผลิตของมนษุย์แตล่ะคน 

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


