มติชนรายวัน
พฤ. 15 ก.ย. 54

ดุลยภาพ ค่ าจ้ าง

และความสุข
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หาชามก๋ ว ยเตี ย วก้ นลึ ก มาสั ก ใบแล้ วเอาลู ก แก้ วหนึ$ ง ลูก โยนลงไปในชาม
ลูกแก้ วก็จะวิ$งไปมา
กระทบมัน

และในที$ สุดก็ หยุดนิ$งที$ ก้นถ้ วย

และจะอยู่เช่นนัน- จนกว่าจะมีอะไรไป

สภาวการณ์ที$อธิบายได้ ด้วยฟิ สิกส์นี -เศรษฐศาสตร์ เอามาใช้ อธิ บายเรื$ องราวต่าง ๆ

ได้ อย่างน่าสนใจ
ถ้ ามีสองฝ่ ายเล่นชักคะเย่อกัน ต่อสู้กันเป็ นสามารถจนจุดกลางเส้ นอยู่นิ$งก็จะ
เกิดสภาพการณ์คล้ ายลูกแก้ วข้ างต้ น

ทังสองสถานการณ์
คล้ ายกับสิ$งที$นกั เศรษฐศาสตร์ เรี ยกว่า

ดุลยภาพ (equilibrium)
ดุลยภาพอยู่ทุกแห่ง หนถ้ ามองอย่างเข้ าใจมัน
100 บาท

สมมุติมะม่วงอกร่ องกิ โลละ

ก็ ห มายความว่ า ได้ เ กิ ด ดุล ยภาพด้ า นราคาขึ น- โดยเกิ ด กระบวนการ “ต่ อ รอง”

จนในที$สดุ มีคนต้ องการซื -อในราคา 100 บาท ในจํานวนหนึ$งซึ$งตรงกับราคา 100 บาทและจํานวน
ที$มีผ้ ตู ้ องการเสนอขายพอดี

การซื -อขายจึงเกิดขึ -นได้ ในราคานันและในจํ
านวนนัน-

หากในช่วงเวลาต่อไปสถานการณ์ เดิมเกิดขึ -นอีกก็เกิดดุลยภาพขึ -นมาอีกเช่นกัน
และจะดํ า รงอยู่ เ ช่ น นัน- จนมี อ ะไรไปทํ า ให้ มัน เปลี$ ย นแปลง เช่ น ต้ น ทุ น ผลิ ต มะม่ ว งสู ง ขึ นถ้ าความต้ องการมะม่วงเหมือนเดิม ก็จะพยากรณ์ได้ วา่ ราคาดุลยภาพจะสูงขึ -น
ถ้ าความต้ องการจ้ างแรงงานโดยจ่ายค่าจ้ างวันละ 200 บาท สํ าหรั บการจ้ าง
แรงงานจํ า นวนหนึ$ ง

ตรงกั บ ค่ า จ้ างที$ มี ค นต้ องการทํ า งานและจํ า นวนเท่ า กั น พอดี

กระบวนการ “ต่อรอง” นี -ก็จะทําให้ เกิดดุลยภาพของค่าจ้ างขึ -นคือวันละ 200 บาท
การที$คน ๆ หนึง$ ทํางานในอาชีพหนึง$ โดยไม่เปลี$ยนงานก็เพราะเขาพอใจที$จะได้ รับ
ค่าจ้ างจํานวนนัน- (อาจบวกความพอใจ หรื อสิ$งที$เป็ นนามธรรม

เป็ นความสุข

ความมัน$ คง

ความภูมิใจ ฯลฯ) เดือนแล้ วเดือนเล่าโดยหากไปทํางานที$อื$นเขาก็ไม่ได้ รับดังที$ได้ รับอยู่ เช่นนี ถือว่าดุลยภาพเกิดขึ -น

-2การเสียดุลยภาพ (disequilibrium) จะเกิดขึ -นเมื$อตัวเขามีความรู้ ความสามารถ
มากขึน-

และหากทํ างานที$ อื$นเขาจะได้ ค่าจ้ าง (บวกสิ$ง อื$ น ๆ) มากกว่าที$ นี$ เช่นนี เ- ขาก็ จ ะ

เปลี$ยนงาน

คล้ ายกับกรณี มีคนเอามือไปเขี$ยลูกหินให้ กระเด็นไปอยู่ในอีกชาม

กลิ -งไปมาและหยุดนิ$งที$ก้นถ้ วยอีกใบในที$สดุ หรื อในการชักคะเย่อ
ดึงฝ่ ายตรงข้ ามเข้ ามาข้ ามเส้ นมากขึ -น

ลูกหินก็จะ

ฝ่ ายหนึ$งเกิดฮึดขึ -นมาก็จะ

หากดึงจนชนะไปโดยไม่มีการดึงที$หยุดนิ$งเกิดขึ -นอีก

ก็เรี ยกได้ วา่ ดุลยภาพไม่กลับคืนมา
ประเทศหนึ$งอยู่ในสังคมเกษตรกรรม
สงบแต่ ย ากจน

ชี วิ ต ขาดความมั$ น คงด้ านสาธารณสุ ข

สภาพการณ์ อย่างนี ก- ็ คือมี ดุล ยภาพเกิ ดขึนโดยเน้ นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ได้ ดีก็ไปได้ ดี

ประชาชนมีชีวิตที$มีความสุขแบบเงียบ
โดยอาจดํ า รงมานั บ พั น ปี

แต่เ มื$ อประเทศนี ม- ี การพัฒ นาขึน- อย่างรวดเร็ ว

ดุลยภาพที$มีมาแต่ดงเดิ
ั - มก็ถกู ทําลาย

ชีวิตผู้คนเปลี$ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว

ใครที$ปรับตัว

หลายคนกลายเป็ นกรรมกรในโรงงาน

อุตสาหกรรมและในภาคบริ การ และมีชีวิตที$อดุ มไปด้ วยการบริ โภค
ถ้ าเปรี ยบเที ยบดุล ยภาพกับสภาพการจราจรของบ้ านเราอาจทํ าให้ ซ าบซึง- ใจ
ยิ$งขึ -น ในตอนต้ นภาคการศึกษาของทุกปี
เป็ นเวลาอย่างน้ อย 2 เดือน

ในกลางเดือนพฤษภาคมรถติดกันวินาศสันตะโร

ทัง- นี เ- นื$ องจากได้ เกิ ดดุลยภาพในการไหลของการจราจรในช่วง

ปิ ดเทอมในลัก ษณะหนึ$ง เนื$ องจากโรงเรี ยนปิ ด กิ จ กรรมต่า ง ๆ ที$ อ าศัยการเดิ นทางก็ ล ดไป
อย่างไรก็ ดีทัน ที ที$โรงเรี ยนเปิ ด

ดุลยภาพนี ก- ็ หายไป

ผู้คนที$ ขับรถส่ง ลูกไปโรงเรี ยนต้ อง

เปลี$ยนเส้ นทางเพราะวิถีการดําเนินชีวิตเปลี$ยนไป ผู้คนสับสนวุ่นวายกับภารกิจของปี การศึกษา
ใหม่

ดังนันต้
- องใช้ เวลาอย่างน้ อย2 เดือนแต่ละฝ่ ายจึงจะ “ลงตัว” ในการไหลของจราจรและ

นัน$ คือการกลับเข้ าสูด่ ลุ ยภาพอีกครังการเพิ$มขึ -นของค่าจ้ างขันตํ
- $า (ค่าจ้ างดุลยภาพอันเกิดจากกลไกตลาดอยู่ในระดับ
ตํ$ากว่าที$จะทําให้ แรงงานดํารงชีวิตในฐานะมนุษย์ได้

ดังนันภาครั
ฐจึงต้ องบังคับให้ มีคา่ จ้ างขัน-

ตํ$าที$สงู กว่าค่าจ้ างดุลยภาพของตลาด) เป็ นเรื$ องน่ายินดี เพราะทําให้ แรงงานลืมตาอ้ าปากและ
เป็ นหนี -กันได้ มากขึ -น และเป็ นการแบ่งกําไรจากเจ้ าของกิจการให้ แรงงานเพิ$มขึ -น

อย่างไรก็ดี

ประเด็นของคนที$ตอ่ ต้ านการขึ -นค่าจ้ างขันตํ
- $าไปที$ 300 บาททันที (เพิ$มขึ -นจากเดิมเกือบ ร้ อยละ 50)
ก็คือความรวดเร็ วของระดับการขึ -นของค่าจ้ างขันตํ
- $า
หากเอาเรื$ อ งดุล ยภาพตอนต้ น มาประยุ ก ต์ ก็ ค ล้ ายกั บ การขับ รถยนต์ ด้ ว ย
ความเร็ วพอควรมาตามถนนลื$นหลังฝนตก

ถึงแม้ ถนนจะลื$นแต่ตราบใดที$ไม่มีใครมาขัดขวาง

รถจนทํ า ให้ ต้ อ งเบรกจนเสี ย หลั ก แล้ ว รถก็ จ ะวิ$ ง ไปได้ เ รื$ อ ย ๆ (ลั ก ษณะหนึ$ ง ของดุ ล ยภาพ)
อย่างไรก็ดีถ้าคนขับเกิดดึงความเร็ วของรถขึ -นทันทีในเวลาไม่กี$วินาที

แรงที$ผลักเข้ าไปบนถนน

-3ลื$ น ทํ า ให้ เ สี ย ดุล ยภาพจนอาจทํ า ให้ ร ถลื$ น เสี ย หลัก ได้

การขึ น- ค่ า จ้ า งถึ ง ระดับ 300 บาท

ในเวลาอันสันก็
- คงคล้ ายกัน
ถ้ า ระบุก รอบเวลาของการขึ น- ค่ า จ้ า งไว้ ล่ ว งหน้ า เป็ นปี ผู้ป ระกอบการก็ จ ะ
สามารถปรับตัวได้ ดีขึ -น ภาครัฐก็จะสามารถเก็บภาษี มาเป็ นรายจ่ายค่าจ้ างในภาครัฐได้ อย่างเป็ น
ระบบ ระบบเศรษฐกิจก็อาจไม่ประสบแรงช็อคขนาดใหญ่ทนั ทีได้
ประเด็นสํ าคัญในเชิงเศรษฐศาสตร์ ของการเพิ$มค่าจ้ างขัน- ตํ$า 300 บาท

และ

เงินเดือนขันตํ
- $าประมาณ 15,000 บาท ก็คือค่าจ้ างกับผลิตภาพ (productivity) หรื อความสามารถ
ของแต่ละคนในการผลิตต้ องไปด้ วยกันเสมอ
สูง ขึ น-

สิ$ ง นี ไ- ม่ มี ใ ครปรารถนา

มิฉะนันต้
- นทุนต่อหน่วยของสิ$งที$แรงงานผลิตจะ

ผู้ผ ลิ ต ต้ อ งการกํ า ไรคงเดิ ม หรื อ น้ อ ยลงบ้ า งแต่อ ยู่ ร อด

แรงงานต้ องการค่าจ้ างสูง ขึน- ชนิ ดที$ ทําให้ สามารถจับจ่ายซื อ- ของต่าง ๆ ได้ มากขึน-

สองสิ$ ง

เหล่านี -จะไม่เกิดขึ -นถ้ าผลิตภาพกับค่าจ้ างไม่เพิ$มขึ -นในสัดส่วนเดียวกัน
ถ้ าแรงงานคนหนึง$ เคาะขันได้ วนั ละ 20 ใบ
ก็คือใบละ 10 บาท
ใบละ 15 บาท

ค่าจ้ าง 200 บาทต่อวัน

ต้ นทุน

ถ้ าค่าจ้ างเป็ น 300 บาท แต่ยงั เคาะขันได้ วนั ละ 20 ใบ ต้ นทุนก็เป็ น
อย่างไรก็ ดีถ้าเคาะขันได้ เก่งขึน- (ผลิตภาพสูงขึน- ) เป็ นวันละ 30 ใบ โดยมี

คุณ ภาพเหมื อนเดิม

ถึ ง แม้ ค่าจ้ างจะเป็ น 300 บาทต่อวัน

10 บาท อย่างนี -ทัง- 2 ฝ่ ายได้ ด้วยกันและอยู่กนั ได้ ยงั$ ยืน

ต้ นทุนต่อหน่วยก็ ยัง คงเป็ น

ข้ าวของไม่แพงขึ -น

ค่าแรงสูงขึ -น

และความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจสูงขึ -นด้ วย
การเพิ$มขึ -นของค่าแรงจะต้ องควบคู่ไปกับการเพิ$มขึน- ของผลิตภาพซึ$งเป็ นหัวใจ
ของความกินดีอยูด่ ีของทุกเศรษฐกิจ
ต้ นทุนสูงขึ -น ข้ าวของแพงขึ -น

ถ้ าสองสิ$งไม่ควบคูก่ นั เศรษฐกิจนันก็
- จะประสบกับปั ญหา
จนการได้ คา่ จ้ างเพิ$มขึ -นของแรงงานมิได้ เป็ นประโยชน์นกั และ

ระบบเศรษฐกิจจะสูญเสียพลังความสามารถในการสร้ างความกินดีอยูด่ ีให้ แก่สมาชิกในระยะยาว
ดุลยภาพสามารถอธิบายความสุขอันเกิดจากการใช้ ชีวิตพอเพียงและมีความรู้ สึก
เพียงพอได้

คนที$อยู่ในสภาพการณ์ เช่นนี -ก็คือมีชีวิตอยู่ในลักษณะที$มีดลุ ยภาพคือกระทําซํ -า

และอยูใ่ นวงวนของความสุขที$เกิดจากการมีความต้ องการที$สอดคล้ องกับกระเป๋ า หรื อสอดคล้ อง
กับระดับที$ตนเองปรารถนาให้ คงไว้ ในระดับหนึง$
คนมี ชี วิ ต ครอบครั ว ที$ มี ค วามสุข ก็ ถือ ได้ ว่ า อยู่ใ นดุล ยภาพเช่ น กัน กล่ า วคื อ
สถานการณ์ ของความสุขเช่นนันจะดํ
ารงอยู่ตราบที$ดลุ ยภาพไม่ถูกทําลาย

สิ$งที$ช่วยมิให้ เกิ ด

การเสียดุลยภาพจนสูญไปซึง$ ความสุขอันมีมาแต่ดงเดิ
ั - มก็คือการมีสติอยู่ตลอดเวลา
--------------------------------------------

