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อาหารสมอง 
เงินทองตองมองใหเห็น 

 
       วีรกร  ตรเีศศ 

   (รวม  4  หนา) 
 
  มนุษยมีจดุออนสําคญัอยูจุดหนึ่งในเร่ืองเงินทอง      นั่นก็คือมองเห็นเฉพาะเงินสดที่

ไหลออกไปจากกระเปาเทานั้น      ตนทุนหรือโสหุยอื่น ๆ    เชน   คาเสื่อมหรือคาเสียโอกาสมักมองไม

เห็นหรือไมสามารถเขาใจได 

  แมบานบางคนขับรถเปนกิโลเมตร       เสียเวลาเปนชั่วโมง        เสียเงินคาน้ํามัน     

และคาสึกหรอไปนบัรอย ๆ บาท       ทั้งนี้ไมนับคาเสียโอกาส (ถาไมขับไปก็มีเวลานอนอยูกับบานดูทีวี  

หรือพกัผอนอยางอื่นดวย) เพื่อไปหารานซื้อผลไมที่ลดราคาเปนพิเศษ     ซึ่งถกูกวาปกตเิปนมูลคา                 

100 บาท      มิใยที่สามีจะอธิบายใหเธอฟงวามันไมคุม        แตกไ็มสามารถทําใหเธอเขาใจไดทั้ง  ๆ ที่

โดยปกตเิปนคนประหยัดอยางมากอยูแลว       เธอบอกแตวาเปนความพอใจสวนตัว 

  พฤตกิรรมเยี่ยงนี้เ ราเห็น กัน ทุกวัน      เพยีงแตเปลี่ยนตวัละครและสถานที่                         

คนจํานวนมากเห็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีของเงินสดเทานั้น 

  บางคนระวังเร่ืองคาใชจายอยางยิ่ง      ไฟที่บานกใ็ชแรงเทียนนอย      เปดสวิชไฟไม

ครบดวง      ยอมทนรอนไมเปดพัดลม       ทั้งหมดนี้เพื่อไมใหเห็นการไหลออกของเงินจากกระเปา      

ถงึแมบางสวนจะเปนการโอนเงินเขาบัญชีเชนคาไฟฟากต็าม        ในขณะเดียวกนัก็ไมใครใสใจนักกับ

รายไดที่ไหลเขามาหลายทาง   เชน    จากคาเชาบาน       ดอกเบี้ย         เงินปนผล     ฯลฯ    วาไดไหล

เขามาครบดวยหรือไม 

  รายจายที่ประหยดัไดทั้งเดือนจากการทนทุกขทรมานเหลานั้นเปนเงินไมกี่รอยบาท      

แตรายไดที่ขาดไปบางครั้งอาจนับเปนพนัหรือหม่ืนบาท     คาํอธิบายสําหรับปรากฏการณเชนนี้กค็ือ

คนเรามองเห็นเงินทีไ่มเปนเงินสด (รายไดกรณีนี)้  ไดไมชดัเทากับเงินที่ไหลออกจากกระเปา (ทั้งเงินสด

และไมเงินสด)   ซึ่งเห็นไดจะ ๆ กวา 
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  ที่เลามานี้ยงัไมฉกรรจเทากับเรื่องการซื้อรถยนตกอนมีบานของผูมีรายไดไมมากนัก      

ในหลายองคกรที่สมาชิกสามารถกูยมืเงินไดไมยากนัก  (เชนจากสหกรณออมทรัพยเพราะผูบริหาร

ตองการไดดอกเบี้ยเพื่อจายเปนเงินปนผลใหสมาชิกไดสูง     ซึ่งจะทําใหไดรับเลือกอีกคร้ัง )     แตไม

สนใจมากนักวาสมาชิกจะมีปญหาในการผอนชําระคนืหรือไม      การกูยมืของสมาชกิเพื่อสรางความ

โกเกมักเกดิขึ้นบอย ๆ       

  สมาชิกที่มีเงินไมมาก      ยังเชาบานอยูโดยจายเดอืนละ 3,000 บาท     แตกูเงิน  2-3 

แสนบาทเพื่อเอามาซื้อรถมือสองไวโชวเพื่อนฝูง      โดยมิไดตระหนักวาเงิน 3,000 บาท ที่จายไปในแต

ละเดอืนนั้นคอืคาใชบริการบาน      ไมวาจะจายกี่งวดตวัเองกไ็มไดมีโอกาสเปนเจาของบานนั้นอยาง

แนนอน 

  อยางไรก็ดถีานําเงินที่กูไดมาเปนเงินดาวนบาน  (ซึ่งก็จะไมมีรถยนตขับใหหนาบาน )    

แลวเงิน 3,000 บาท ที่จายทุกเดอืนกจ็ะกลายเปนเงินผอนชาํระคาบาน   (ซึ่งก็คอืเงินออมแบบบงัคบั

นั่นเอง)     ทุกเดอืนกจ็ะขยับเขาใกลความเปนเจาของบาน    และเม่ือชําระครบกจ็ะไดบานมาเปนของ

ตนเอง      โดยอาจไดมูลคาบานและที่ดนิที่เพิ่มขึ้นเปนของแถม (ถาขายในวันที่บานเปนของตนเองกจ็ะ

เห็นทันทีวาไดกาํไรเปนเงินสด) 

  ระหวางทางของการผอนชําระบานกไ็มมีการจายคาเชาบา นอีกตอไปเพราะเราเปน

เจาของบาน (ไดเปนเจาของ 100% เม่ือชําระครบ) แลว        3,000 บาทที่จายรายเดอืนนั้นไมใชคาเชา

บาน     หากเปนคาผอนชําระความเปนเจาของบาน         นี่คือเสนทางของการซื้อบาน 

  ในทางตรงกันขามหากนําเงินที่กูไดสองแสนบาทมาซื้อรถยนตแทน     มูลคามันกจ็ะ

ลดลงทุกวันเพราะคาเสื่อมราคาเกดิขึ้นทุกวินาที       เหตทุี่รูไดวามีคาเสื่อมกเ็พราะหากขายรถยนตกจ็ะ

ไดราคาที่ลดลงกวาตอนซื้อ        ภายใน 5 ป รถยนตคนันั้นกแ็ทบหมดสภาพ     และภายในชวงเวลา

เดยีวกนันั้นเจาของกต็องจายคาซอมอีกเปนเงินไมนอย 

  การมีรถขับทําใหหนาบาน      แตกม็ีตนทุนสูง      กลาวคอืไมมีบานเปนของตนเอง      

ดงันั้นราคาของ  “ความหนาบาน”   ก็คอืบานทั้งหลังที่ตองเสียสละไป 



 - 3 - 

  ขอแนะนําใหซื้อบานกอนรถยนตนั้นใชไดกบัผูที่มีรายไดปานกลางแบบคนเดนิดิน

ทั่วไปเชนเดยีวกนั (คนมีรายไดสูงนั้นสามารถซื้อไดทั้งบานและรถยนตพรอมกนัไป)     

  การมองไมเห็นสิ่งซึ่งไมใชเงินสด      โดยเฉพาะอยางยิ่งมองไมเห็นคาเสื่อม    สามารถ

ทําลายชวีิตคนขยันไดไมยาก       ลองดตูัวอยางตอไปนี ้    หนุมคนขยนัขายผลไมรถเข็ญไดกาํไรวันละ 

1,000 บาท       บางวันก ็1,500 บาท   พอเกบ็เงินได 50,000 บาท กอ็ยากหนาบาน      เอาไปดาวนรถ

กระบะใหมปายแดงราคาเหยยีบ 700,000 บาท      ทั้งหมดทําไปเพราะความอยากไดแตไมไตรตรอง

ใหดเีพราะมั่นใจวามีปญญาผอนสงเดอืนละไมถงึ 20,000 บาท ไดสบาย ๆ  

  หนุมคนขยันนี้รูตวัอีกครั้งกเ็ม่ือผอนรถครบแลวหลังจากผานไป 4 ป       เม่ือเกิดความ

จาํเปนขายรถกพ็บวาขายไดราคาเพยีงไมถงึ  400,000 บาท     ซึ่งหมายความวาในเวลา  4 ป เขา

สูญเสยีเงินไป 300,000 บาท     บวกดอกเบี้ยอีกเกอืบ  100,000 บาท     หรือสูญเสียเงินไปเดือนละ

กวา 10,000 บาท สําหรับ “ความหนาบาน” 

  ทํางานสายตัวแทบขาดเปนเวลา 4 ป      มีเงินสดในมือจากการขายรถไมถงึ 400,000 

บาท     ซึ่งถาเขาไมเดนิเสนทางนี้ก็ไมตองจายเงิน  800,000 บาท เปนคารถ     ไดเงินสดกลับคนืมา

เพยีง 400,000 บาทในเวลา 4 ป     ซึ่งเทากบัวาสูญเงินไปปละ  100,000 บาท ตลอด 4 ปที่ผานมา    

แตก็ไดความ “หนาบาน” มาทดแทน 

  ถาเขาไมซื้อรถยนตคนันี้เขาก็จะมีเงิน 800,000 บาท เม่ือครบ 4 ป (อาจไมถึงเพราะไม

ถกูบังคับใหออมซึ่งตางจากกรณผีอนชําระรถที่ตองขยันทํางานและเก็บเงินใหไดเปนพิเศษ     หรือถา

ยอมซื้อรถมือสองราคาสักครึ่งหนึ่งเขาก็ไมตองสูญเสียเงินไปมากขนาดนี)้ 

  ปรากฏการณมองไมเห็นคาเสื่อมนี้เกดิขึ้นทุกวันกับคนนับแสนนับลานคน     ในยุคที่

คนมีความสามารถในการกูยมืคอืคนมีระดบั       ความตามัวเชนนี้ทําใหคนขยนัจํานวนมากไมรวย     

เพราะตดิกบัดกั “คาเสื่อมราคา”   ซึ่งเปนสิ่งที่มองไมเห็นและจบัตองไมไดจนกวาจะถงึเวลาขายรถ 

  การจัดการเรื่องเงินทองเปนสวนหนึ่งที่สําคญัของการจัดการชวีิต     ถาไมสามารถจัด

การเงินทองไดดีแลว    กอ็าจมีผลกระทบถงึคณุภาพของการดํารงชวีิตในระยะยาวไดอยางรายแรง  
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เครื่องเคียงอาหารสมอง   

  ในเนื้อรองของเพลงหนึ่งในภาพยนตรเรื่อง Evita มีวลีวา dressed to the nines              

ผมไดพบประวัตขิองวลีนี้ในหนังสือชื่อ POSH (2000) โดย Michael Quinion  จึงขอนํามาเลาตอ 

  คนที ่dressed to the nines or dressed up to the nines หมายถงึคนที่แตงตวัอยาง

ไมมีที่ต ิหรือแตงตวัอยางหรูเลิศ 

  วากันวาที่มาของสํานวนนี้กค็ือในกองทัพอังกฤษ 99th  Regiment of Foot (หนวย

ทหารเดนิเทาที ่99)  มีชื่อเสียงวาแตงตวัสมารทมาก      ดงันั้นในทศวรรษ 1850      หนวยทหารอื่นที่

อยูดวยกนัทีฐ่าน Aldershot      จงึพยายามเลียนแบบใหใกลเคยีงกบั “the nines” 

  อยางไรก็ดวีล ี to the nines มีมานานกอนหนานี้ดังปรากฏในบทกวีของ Robert 

Burns ในตอนปลายศตวรรษที ่ 18  ซึ่งไมเกี่ยวพันกบัการแตงตวัที่มีมาตรฐานแตอยางใด  อยางดีใน

การชื่นชมฟารมอยางมากกจ็ะเปนวา      praising a man’s farm to the nines 

  นักปรชัญาในยคุวิคตอเรีย (ศ.ศ.1837-1901) ชื่อ Walter Skeat เสนอวาวลีนีอ้าจมา

จาก dressd to the eyes (ภาษาโบราณกค็ือ  to then eyne) และเพี้ยนไปเปน dressd to the nines  

คลายกับที ่a norange เพี้ยนเปน an orange  

  อีกคําอธิบายหนึ่งกค็ือที่มาของวลอีาจเกี่ยวพนักับเลข 9 ซึ่งเปนตวัเลขที่สื่อผลงานที่ดี

มากคอืได 9 จาก 10      ถึงแมจะไมถงึ 10 คือคะแนนเต็มกต็าม 

⊙.............................................................⊙ 
   

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  
  You may be a very small person in the world, but to some you are their world. 

  คณุอาจเปนคนตัวเล็ก ๆ ในโลก     แตสําหรับบางคนแลวคุณคือทุกสิ่งสําหรับเขา 

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


