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“คาเสียโอกาส” และ “คนตนทุนต่าํ ”
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(รวม 3 หนา)
ทามกลางความเครียดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับบานเมืองของเราในไมกี่วันขางหนา วันนี้
ขอเสนอเรื่องเบา ๆ อธิบายเรื่องรอบตัวเพื่อยืนยันวาคนไทยจะผานชวงเวลานากังวลนี้ไปไดอยางแนนอน
เพราะถามันนากังวลมากจริงเราคงไมมาเขียนหรืออานเรื่องเบา ๆ เชนนี้กันเปนแน
ผมเคยเห็นกลไกตลาดทํางานอยางนาอัศจรรยใจที่สนามหลวงเมื่อ 2 ปกอนยามเมื่อมี
การแจกพระเครื่อง
เพื่ อ รับ พระ

วันนั้นผมมีธุระเดินผานไปจึงหยุดดูดวยความสนใจ ผูคนนับพันเขาแถวกันยาว

เมื่ อแต ละคนรั บ เสร็ จ ก็ จ ะถู ก เอาตรายางประทั บ ที่ ขอ มื อเพื่ อแสดงว าได รับ ไปแล ว

เนื่องจากกติกามีวาใหรับไดคนละหนึ่งครั้ง
อยางไรก็ดีกฎขอนี้สูกลไกตลาดไมได

ผมเห็นมีคนหนึ่งเอาขันมีน้ําสบูยืนขายบริการ

ครั้งละ 10 บาทเพื่อลางหมึกที่ถูกประทับที่ขอมือเพื่อวนเขาไปรับใหมอีกครั้ง
ผมยืนดูอยูไมนานก็เห็นมีการขายบริการแบบเดียวกันหลายคน

เดาวาหากมีหลาย

คนและผูใหแลกไมเขมงวดตรวจสอบตรายางอีกไมนานราคาตลาดคงลงเปน 5 บาทแนนอนเนื่องจากการ
แขงขัน และใชความรูจากเศรษฐศาสตรพยากรณวาในเวลาตอมาคนเขาคิวพวกนี้จะเอาพระมาใหเชา
(ขาย) แตจะดวยราคาเทาใดนั้นก็ขึ้นอยูกับขนาดดีมานดของคนมาซื้อ และจํานวนพระที่มีคนเอามา
ขาย
คนเขาคิวพวกนี้จะมีฐานะไมดีเพราะการยอมเสียเวลานานเพื่อเขาคิวยาวและเอาพระ
มาขายตอ แสดงวาคนเหลานี้ไมสามารถเอาเวลาที่เขาคิวเชนนี้ไปทําอยางอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา
แนนอน
พู ด อี ก อย า งก็ คื อ พวกเข า คิ ว เหล า นี้ มี ค า เสี ย โอกาส (opportunity cost) ต่ํ า
ซึ่งคาเสีย โอกาสหมายถึ งวาเมื่อเลือกกระทําสิ่งหนึ่ งก็ไมสามารถกระทําอีกสิ่ง หนึ่งไดในเวลาเดี ยวกั น
ดังนั้นตนทุนของการกระทําสิ่งที่เลือกนั้นจึงมีคาเทากับผลประโยชนที่ตองเสียไปจากการไมไดทําอีกอยาง

-2หนึ่ง ตัวอยางเชน สมมุติวาชายผูเขาแถวรับพระแจก ถาวันนั้นเขาสามารถไปทํางานขายของได
คาจาง 500 บาท

การเอาเวลาวันนั้นมาเขาคิวเขาก็มีคาเสียโอกาสเกิดขึ้นเทากับ 500 บาท
พูดอีก อยางหนึ่ งไดวาคาเสีย โอกาสของการเขาคิวรับพระแจกสําหรับเขามีคาเทากั บ

500 บาท ถาเขาเปนคนมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตรเขาจะมาเขาคิวเพื่อเอาไปขายตอเพื่อใหไดเงินก็
ตอเมื่อเขาไดรับผลตอบแทนสูงกวาคาเสียโอกาสคือ 500 บาท ขอเท็จจริงที่เขามาเขาคิวและการเดา
วาผลตอบแทนรวมไมนาสูงกวา 200-300 บาท จึงแสดงวาคาเสียโอกาสของเขาคงจะไมสูงกวา 200300 บาทเปนแน
อยางไรก็ดีถาเขาปรารถนาอยากไดพระมาก ๆ และไมมีคนเอาพระมาขายตอใหเขาใน
เวลาตอมา

บทวิเคราะหขางบนอาจแตกตางไป

แตหลักการวิเคราะหก็เหมือนเดิม

บุค คลผูมาเขาคิวเพื่อรับ พระอย างจริง ใจก็ ต องประเมิน แลววาพระที่ ได รับคุ มค ากั บ
คาเสียโอกาสของเขาในวันนั้นไมวาจะสูงหรือต่ําก็ตาม แตถาคาเสียโอกาสของเขาสูง (เวลามีคายิ่ง
ไมประสงคจะทนความรอน ไมอยากเขาแถว) เขาก็ตองหาหรือจางคนอื่นมาเขาคิวแทน
ในโลกความเปน จริง ที่คาเสีย โอกาสของทุกคนไมเทากัน

พระเหลานี้จึง มีให เชา

เสมอ เพราะจะมี “คนที่มีคาเสียโอกาสต่ํา” ไปเขาคิวเพื่อเอามาขายตอ (ถาไมเชื่อลองไปดูหนาวัดบวร
นิเวศฯ ในตอนเย็นของวันประสูติพระสังฆราชที่มีการแจกพระก็ได)
เมื่อพูดถึง “คนมีคาเสียโอกาสต่ํา” ก็ชวนใหนึกถึงคําพูดเรื่อง “นักการเมืองตนทุนต่ํา”
หรือ “คนมีต นทุน ต่ํา” แท จริง แลวมิได มีความหมายแตกตางกันเลย “ทุน ” ที่สื่อบานเราพูดถึ งใน
ความหมายนี้ก็คือ “คาเสียโอกาส” นั่นเอง
นักการเมืองคนหนึ่งมี “ตนทุนต่ํา” ก็หมายความวาปกติก็ไมใชคนซึ่งมีสิ่งที่ฝรั่งเรียกวา
ทุนทางการเมือง (political capital ซึ่งสื่อถึงความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง ความไววางใจ

ความรู

ความสามารถ ฯลฯ ที่สาธารณชนโดยทั่วไปมีให คน ๆ นั้นในเชิงการเมือง) สูง กลาวคือถาลงมือ
กระทําอะไรทางการเมืองที่สําคัญ (ลงสมัครรับเลือกตั้ง

อาสารับตําแหนง รวมทั้งปวนเมืองดวย)

แลวเกิด ความสูญเสีย หรือผิด หวังขึ้นก็ จ ะไมก ระทบกั บเขามากนั ก เพราะปกติก็ มีค าเสียโอกาสต่ํ า
อยูแลว
ผมเขาใจวา “คาเสียโอกาส” กับ “ทุน” ในภาษาตลาด (ทุนในทางเศรษฐศาสตรหมายถึง
สิ่งที่ถูกใชเพื่อชวยเกิดการผลิตมากยิ่งขึ้น) คือสิ่งเดียวกัน

การที่บุคคลคนนี้ไมมี “คาเสียโอกาส” หรือ

“ทุน” สูงก็มีความหมายเดียวกับคนที่ไปเขาคิวรับพระเพื่อไปขายตอนั้นแหละ กลาวคือทางเลือกของ

-3เขาไมมีคาสูง
ตรงกั นขามนัก การเมืองหรือผูที่สังคมศรัท ธานั บถื อบางคนมี “ต น ทุน สูง ” ก็ แสดงวา
ทางเลือกมีค าสูง

ดั งนั้ น การกระทํ าใดหากไมเ กิด ผลเป น ไปตามที่ ค วรจะเปน ก็ จะก อให เ กิ ดความ

เสียหายไดมาก
ถาบานเราสรางระบบการทํางานและตรวจสอบตลอดจะสรางความตระหนักและการมี
บทบาทของประชาชนในการมีสว นรวมในการปกครองบ านเมืองได อย างมีป ระสิ ท ธิภาพ จนทํ าให
นักการเมืองและขาราชการของเราลวนแตมี “ตนทุนสูง” แลว ปญหาบานเมืองของเราก็จะลดลงไปเปน
อันมาก
ปญหาปวดหัวก็คือพวก “ตนทุนต่ํา” ที่สังคมไมเชื่อถือและขาดความไววางใจนี้แหละ
เพราะมีทางโนมที่พวกนี้จะเปน “บุรุษคามิกาเซ” กอปญหาใหบานเมือง เพราะคิดวาไมมีอะไรจะเสียอีก
แลว
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