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    หาชามก๋วยเตี�ยวก้นลึกมาสักใบแล้วเอาลูกแก้วหนึ$งลูกโยนลงไปในชาม      

ลูกแก้วก็จะวิ$งไปมา     และในที$สุดก็หยุดนิ$งที$ก้นถ้วย     และจะอยู่เช่นนั -นจนกว่าจะมีอะไรไป

กระทบมนั       สภาวการณ์ที$อธิบายได้ด้วยฟิสิกส์นี -เศรษฐศาสตร์เอามาใช้อธิบายเรื$องราวตา่ง ๆ 

ได้อยา่งนา่สนใจ 

  ถ้ามีสองฝ่ายเล่นชกัคะเย่อกนั     ตอ่สู้กันเป็นสามารถจนจดุกลางเส้นอยู่นิ$งก็จะ

เกิดสภาพการณ์คล้ายลกูแก้วข้างต้น      ทั -งสองสถานการณ์คล้ายกบัสิ$งที$นกัเศรษฐศาสตร์เรียกว่า

ดลุยภาพ (equilibrium)  

  ดุลยภาพอยู่ทุกแห่งหนถ้ามองอย่างเข้าใจมัน      สมมุติมะม่วงอกร่องกิโลละ  

100 บาท     ก็หมายความว่าได้เกิดดุลยภาพด้านราคาขึ -นโดยเกิดกระบวนการ “ต่อรอง”                  

จนในที$สดุมีคนต้องการซื -อในราคา 100 บาท ในจํานวนหนึ$งซึ$งตรงกบัราคา 100 บาทและจํานวน

ที$มีผู้ ต้องการเสนอขายพอดี      การซื -อขายจงึเกิดขึ -นได้ในราคานั -นและในจํานวนนั -น       

หากในช่วงเวลาต่อไปสถานการณ์เดิมเกิดขึ -นอีกก็เกิดดลุยภาพขึ -นมาอีกเช่นกัน   

และจะดํารงอยู่ เช่นนั -นจนมีอะไรไปทําให้มันเปลี$ยนแปลง  เช่น  ต้นทุนผลิตมะม่วงสูงขึ -น                     

ถ้าความต้องการมะมว่งเหมือนเดมิ     ก็จะพยากรณ์ได้วา่ราคาดลุยภาพจะสงูขึ -น 

  ถ้าความต้องการจ้างแรงงานโดยจ่ายค่าจ้างวันละ 200 บาท สําหรับการจ้าง

แรงงานจํานวนหนึ$ ง      ตรงกับค่า จ้าง ที$ มีคนต้องการทํางานและจํานวนเท่ากันพอดี       

กระบวนการ  “ตอ่รอง”  นี -ก็จะทําให้เกิดดลุยภาพของคา่จ้างขึ -นคือวนัละ 200 บาท        

  การที$คน ๆ หนึ$งทํางานในอาชีพหนึ$งโดยไมเ่ปลี$ยนงานก็เพราะเขาพอใจที$จะได้รับ

คา่จ้างจํานวนนั -น (อาจบวกความพอใจ หรือสิ$งที$เป็นนามธรรม       เป็นความสขุ      ความมั$นคง      

ความภมูิใจ     ฯลฯ)  เดือนแล้วเดือนเลา่โดยหากไปทํางานที$อื$นเขาก็ไม่ได้รับดงัที$ได้รับอยู่     เช่นนี -

ถือวา่ดลุยภาพเกิดขึ -น 
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  การเสียดลุยภาพ (disequilibrium)  จะเกิดขึ -นเมื$อตวัเขามีความรู้ความสามารถ

มากขึ -น      และหากทํางานที$อื$นเขาจะได้ค่าจ้าง (บวกสิ$งอื$น ๆ) มากกว่าที$นี$    เช่นนี -เขาก็จะ

เปลี$ยนงาน     คล้ายกับกรณีมีคนเอามือไปเขี$ยลูกหินให้กระเด็นไปอยู่ในอีกชาม      ลูกหินก็จะ

กลิ -งไปมาและหยดุนิ$งที$ก้นถ้วยอีกใบในที$สดุ     หรือในการชกัคะเยอ่      ฝ่ายหนึ$งเกิดฮึดขึ -นมาก็จะ

ดงึฝ่ายตรงข้ามเข้ามาข้ามเส้นมากขึ -น        หากดึงจนชนะไปโดยไม่มีการดึงที$หยุดนิ$งเกิดขึ -นอีก    

ก็เรียกได้วา่ดลุยภาพไมก่ลบัคืนมา 

  ประเทศหนึ$งอยู่ในสงัคมเกษตรกรรม       ประชาชนมีชีวิตที$มีความสขุแบบเงียบ

สงบแต่ยากจน      ชี วิตขาดความมั$นคงด้านสาธารณสุข      โดยอาจดํารงมานับพันปี     

สภาพการณ์อย่างนี -ก็คือมีดุลยภาพเกิดขึ -น      แต่เมื$อประเทศนี -มีการพัฒนาขึ -นอย่างรวดเร็ว     

โดยเน้นการพฒันาภาคอตุสาหกรรม       ดลุยภาพที$มีมาแตด่ั -งเดิมก็ถกูทําลาย        ใครที$ปรับตวั

ได้ดีก็ไปได้ดี      ชีวิตผู้คนเปลี$ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว       หลายคนกลายเป็นกรรมกรในโรงงาน

อตุสาหกรรมและในภาคบริการ    และมีชีวิตที$อดุมไปด้วยการบริโภค 

  ถ้าเปรียบเทียบดุลยภาพกับสภาพการจราจรของบ้านเราอาจทําให้ซาบซึ -งใจ

ยิ$งขึ -น     ในตอนต้นภาคการศึกษาของทุกปี     ในกลางเดือนพฤษภาคมรถติดกันวินาศสนัตะโร

เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน      ทั -งนี -เนื$องจากได้เกิดดลุยภาพในการไหลของการจราจรในช่วง            

ปิดเทอมในลักษณะหนึ$งเนื$องจากโรงเรียนปิด    กิจกรรมต่าง ๆ ที$อาศัยการเดินทางก็ลดไป 

อย่างไรก็ดีทันทีที$โรงเรียนเปิด       ดุลยภาพนี -ก็หายไป       ผู้ คนที$ขับรถส่งลูกไปโรงเรียนต้อง

เปลี$ยนเส้นทางเพราะวิถีการดําเนินชีวิตเปลี$ยนไป     ผู้คนสบัสนวุ่นวายกบัภารกิจของปีการศกึษา

ใหม่       ดงันั -นต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 เดือนแตล่ะฝ่ายจึงจะ “ลงตวั”  ในการไหลของจราจรและ

นั$นคือการกลบัเข้าสูด่ลุยภาพอีกครั -ง 

  การเพิ$มขึ -นของคา่จ้างขั -นตํ$า  (คา่จ้างดลุยภาพอนัเกิดจากกลไกตลาดอยู่ในระดบั

ตํ$ากว่าที$จะทําให้แรงงานดํารงชีวิตในฐานะมนษุย์ได้      ดงันั -นภาครัฐจึงต้องบงัคบัให้มีคา่จ้างขั -น

ตํ$าที$สงูกวา่คา่จ้างดลุยภาพของตลาด)  เป็นเรื$องน่ายินดี     เพราะทําให้แรงงานลืมตาอ้าปากและ

เป็นหนี -กนัได้มากขึ -น     และเป็นการแบง่กําไรจากเจ้าของกิจการให้แรงงานเพิ$มขึ -น      อย่างไรก็ดี

ประเดน็ของคนที$ตอ่ต้านการขึ -นคา่จ้างขั -นตํ$าไปที$ 300 บาททนัที (เพิ$มขึ -นจากเดิมเกือบ ร้อยละ 50) 

ก็คือความรวดเร็วของระดบัการขึ -นของคา่จ้างขั -นตํ$า 

  หากเอาเรื$ องดุลยภาพตอนต้นมาประยุกต์  ก็คล้ายกับการขับรถยนต์ด้วย

ความเร็วพอควรมาตามถนนลื$นหลงัฝนตก       ถึงแม้ถนนจะลื$นแตต่ราบใดที$ไม่มีใครมาขดัขวาง

รถจนทําให้ต้องเบรกจนเสียหลักแล้วรถก็จะวิ$งไปได้เรื$ อย ๆ (ลักษณะหนึ$งของดุลยภาพ)       

อยา่งไรก็ดีถ้าคนขบัเกิดดงึความเร็วของรถขึ -นทนัทีในเวลาไม่กี$วินาที       แรงที$ผลกัเข้าไปบนถนน
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ลื$นทําให้เสียดุลยภาพจนอาจทําให้รถลื$นเสียหลักได้      การขึ -นค่าจ้างถึงระดับ 300 บาท               

ในเวลาอนัสั -นก็คงคล้ายกนั 

  ถ้าระบุกรอบเวลาของการขึ -นค่าจ้างไว้ล่วงหน้าเป็นปี   ผู้ ประกอบการก็จะ

สามารถปรับตวัได้ดีขึ -น  ภาครัฐก็จะสามารถเก็บภาษีมาเป็นรายจ่ายคา่จ้างในภาครัฐได้อย่างเป็น

ระบบ   ระบบเศรษฐกิจก็อาจไมป่ระสบแรงช็อคขนาดใหญ่ทนัทีได้ 

  ประเด็นสําคญัในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการเพิ$มค่าจ้างขั -นตํ$า 300 บาท     และ

เงินเดือนขั -นตํ$าประมาณ 15,000 บาท  ก็คือคา่จ้างกบัผลิตภาพ (productivity) หรือความสามารถ

ของแตล่ะคนในการผลิตต้องไปด้วยกนัเสมอ        มิฉะนั -นต้นทนุตอ่หน่วยของสิ$งที$แรงงานผลิตจะ

สูงขึ -น       สิ$งนี -ไม่มีใครปรารถนา     ผู้ ผลิตต้องการกําไรคงเดิมหรือน้อยลงบ้างแต่อยู่รอด     

แรงงานต้องการค่าจ้างสูงขึ -นชนิดที$ทําให้สามารถจับจ่ายซื -อของต่าง ๆ ได้มากขึ -น      สองสิ$ง

เหลา่นี -จะไมเ่กิดขึ -นถ้าผลิตภาพกบัคา่จ้างไมเ่พิ$มขึ -นในสดัสว่นเดียวกนั 

  ถ้าแรงงานคนหนึ$งเคาะขนัได้วนัละ 20 ใบ       คา่จ้าง 200 บาทตอ่วนั       ต้นทนุ

ก็คือใบละ 10 บาท        ถ้าค่าจ้างเป็น 300 บาท   แต่ยงัเคาะขนัได้วนัละ 20 ใบ     ต้นทนุก็เป็น 

ใบละ 15 บาท         อย่างไรก็ดีถ้าเคาะขันได้เก่งขึ -น (ผลิตภาพสูงขึ -น) เป็นวันละ 30 ใบ โดยมี

คุณภาพเหมือนเดิม     ถึงแม้ค่าจ้างจะเป็น 300 บาทต่อวัน        ต้นทุนต่อหน่วยก็ยังคงเป็น               

10 บาท     อยา่งนี -ทั -ง 2 ฝ่ายได้ด้วยกนัและอยู่กนัได้ยั$งยืน      ข้าวของไม่แพงขึ -น       คา่แรงสงูขึ -น

และความสามารถในการแขง่ขนัของระบบเศรษฐกิจสงูขึ -นด้วย 

  การเพิ$มขึ -นของค่าแรงจะต้องควบคู่ไปกับการเพิ$มขึ -นของผลิตภาพซึ$งเป็นหัวใจ

ของความกินดีอยูดี่ของทกุเศรษฐกิจ        ถ้าสองสิ$งไมค่วบคูก่นัเศรษฐกิจนั -นก็จะประสบกบัปัญหา

ต้นทนุสงูขึ -น     ข้าวของแพงขึ -น      จนการได้คา่จ้างเพิ$มขึ -นของแรงงานมิได้เป็นประโยชน์นกัและ

ระบบเศรษฐกิจจะสญูเสียพลงัความสามารถในการสร้างความกินดีอยูดี่ให้แก่สมาชิกในระยะยาว 

  ดลุยภาพสามารถอธิบายความสขุอนัเกิดจากการใช้ชีวิตพอเพียงและมีความรู้สึก

เพียงพอได้        คนที$อยู่ในสภาพการณ์เช่นนี -ก็คือมีชีวิตอยู่ในลกัษณะที$มีดลุยภาพคือกระทําซํ -า

และอยูใ่นวงวนของความสขุที$เกิดจากการมีความต้องการที$สอดคล้องกบักระเป๋า   หรือสอดคล้อง

กบัระดบัที$ตนเองปรารถนาให้คงไว้ในระดบัหนึ$ง 

  คนมีชีวิตครอบครัวที$มีความสุขก็ถือได้ว่าอยู่ในดุลยภาพเช่นกัน    กล่าวคือ

สถานการณ์ของความสุขเช่นนั -นจะดํารงอยู่ตราบที$ดลุยภาพไม่ถูกทําลาย       สิ$งที$ช่วยมิให้เกิด

การเสียดลุยภาพจนสญูไปซึ$งความสขุอนัมีมาแตด่ั -งเดมิก็คือการมีสตอิยู่ตลอดเวลา 
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