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อาหารสมอง
เงินทองตองมองใหเห็น
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
มนุษยมีจดุ ออนสําคัญอยูจุดหนึ่งในเรื่องเงินทอง
ไหลออกไปจากกระเปาเทานั้น

นั่นก็คือมองเห็นเฉพาะเงินสดที่

ตนทุนหรือโสหุยอื่น ๆ เชน คาเสื่อมหรือคาเสียโอกาสมักมองไม

เห็นหรือไมสามารถเขาใจได
แมบา นบางคนขับรถเปน กิโลเมตร
และคาสึกหรอไปนับรอย ๆ บาท

เสียเวลาเปนชั่ว โมง

เสียเงิน คาน้ํา มัน

ทั้งนี้ไมนับคาเสียโอกาส (ถาไมขับไปก็มีเวลานอนอยูกับบานดูทีวี

หรือ พัก ผอ นอยางอื่น ดว ย) เพื่อ ไปหารา นซื้อ ผลไมที่ลดราคาเปนพิเ ศษ ซึ่งถูกกวา ปกติเปน มูลคา
100 บาท

มิใยที่สามีจะอธิบายใหเธอฟงวามันไมคุม

โดยปกติเปนคนประหยัดอยางมากอยูแลว

แตกไ็ มสามารถทําใหเธอเขาใจไดทั้ง ๆ ที่

เธอบอกแตวาเปนความพอใจสวนตัว

พฤติก รรมเยี่ย งนี้เ ราเห็น กัน ทุก วัน

เพีย งแตเ ปลี่ย นตัว ละครและสถานที่

คนจํานวนมากเห็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีของเงินสดเทานั้น
บางคนระวังเรื่องคาใชจา ยอยางยิ่ง
ครบดวง

ยอมทนรอ นไมเปดพัดลม

ไฟที่บา นก็ใชแรงเทียนนอ ย

เปดสวิช ไฟไม

ทั้งหมดนี้เพื่อ ไมใหเห็นการไหลออกของเงินจากกระเปา

ถึงแมบางสวนจะเปนการโอนเงินเขาบัญชีเชนคาไฟฟาก็ตาม
รายไดที่ไหลเขามาหลายทาง เชน จากคาเชาบาน

ในขณะเดียวกันก็ไมใครใสใจนักกับ

ดอกเบี้ย

เงินปนผล ฯลฯ วาไดไหล

เขามาครบดวยหรือไม
รายจายที่ประหยัดไดทั้งเดือนจากการทนทุกขท รมานเหลานั้นเปนเงินไมกี่รอ ยบาท
แตรายไดที่ขาดไปบางครั้งอาจนับเปนพันหรือหมื่น บาท

คําอธิบายสําหรับปรากฏการณเชนนี้กค็ ือ

คนเรามองเห็นเงินทีไ่ มเปนเงินสด (รายไดกรณีน)ี้ ไดไมชดั เทากับเงินที่ไหลออกจากกระเปา (ทั้งเงินสด
และไมเงินสด) ซึ่งเห็นไดจะ ๆ กวา

-2ที่เลามานี้ยงั ไมฉกรรจเทากับเรื่อ งการซื้อ รถยนตกอ นมีบา นของผูมีรายไดไมมากนัก
ในหลายองคกรที่ส มาชิกสามารถกูยมื เงินไดไมยากนัก (เชน จากสหกรณอ อมทรัพยเ พราะผูบริห าร
ตองการไดดอกเบี้ยเพื่อจายเปนเงินปนผลใหส มาชิกไดสูง ซึ่งจะทําใหไดรับเลือกอีกครั้ง )
สนใจมากนักวาสมาชิกจะมีปญ
 หาในการผอนชําระคืนหรือไม

แตไม

การกูยมื ของสมาชิกเพื่อสรางความ

โกเกมักเกิดขึ้นบอย ๆ
สมาชิกที่มีเงินไมมาก

ยังเชาบานอยูโดยจายเดือนละ 3,000 บาท

แสนบาทเพื่อเอามาซื้อรถมือสองไวโชวเพื่อนฝูง
ละเดือนนั้นคือคาใชบริการบาน

แตกูเงิน 2-3

โดยมิไดตระหนักวาเงิน 3,000 บาท ที่จา ยไปในแต

ไมวาจะจายกี่งวดตัวเองก็ไมไดมีโอกาสเปนเจาของบานนั้นอยาง

แนนอน
อยางไรก็ดถี านําเงินที่กูไดมาเปนเงินดาวนบา น (ซึ่งก็จ ะไมมีรถยนตขับใหหนาบาน)
แลวเงิน 3,000 บาท ที่จา ยทุกเดือนก็จ ะกลายเปน เงินผอ นชําระคาบาน (ซึ่งก็คอื เงินออมแบบบังคับ
นั่นเอง) ทุกเดือนก็จะขยับเขาใกลความเปนเจาของบาน และเมื่อชําระครบก็จะไดบา นมาเปนของ
ตนเอง โดยอาจไดมูลคาบานและที่ดนิ ที่เพิ่มขึ้นเปนของแถม (ถาขายในวันที่บานเปนของตนเองก็จะ
เห็นทันทีวาไดกาํ ไรเปนเงินสด)
ระหวางทางของการผอนชําระบานก็ไมมีการจายคาเชาบา นอีกตอไปเพราะเราเปน
เจาของบาน (ไดเปนเจาของ 100% เมื่อชําระครบ) แลว
บาน หากเปนคาผอนชําระความเปนเจาของบาน

3,000 บาทที่จายรายเดือนนั้นไมใชคา เชา
นี่คือเสนทางของการซื้อบาน

ในทางตรงกันขามหากนําเงินที่กไู ดสองแสนบาทมาซื้อรถยนตแ ทน
ลดลงทุกวันเพราะคาเสื่อมราคาเกิดขึ้นทุกวินาที
ไดราคาที่ลดลงกวาตอนซื้อ

มูล คามันก็จะ

เหตุที่รูไดวามีคา เสื่อมก็เพราะหากขายรถยนตกจ็ ะ

ภายใน 5 ป รถยนตคนั นั้นก็แ ทบหมดสภาพ และภายในชวงเวลา

เดียวกันนั้นเจาของก็ตองจายคาซอมอีกเปนเงินไมนอย
การมีร ถขับทํา ใหหนาบาน

แตกม็ ีตน ทุนสูง

กลาวคือ ไมมีบา นเปนของตนเอง

ดังนั้นราคาของ “ความหนาบาน” ก็คอื บานทั้งหลังที่ตองเสียสละไป

-3ขอแนะนําใหซ้อื บานกอนรถยนตนั้น ใชไดกบั ผูที่มีรายไดป านกลางแบบคนเดินดิน
ทั่วไปเชนเดียวกัน (คนมีรายไดสูงนั้นสามารถซื้อไดทั้งบานและรถยนตพรอมกันไป)
การมองไมเห็นสิ่งซึ่งไมใชเงินสด โดยเฉพาะอยางยิ่งมองไมเห็นคาเสื่อม สามารถ
ทําลายชีวิตคนขยันไดไมยาก
1,000 บาท

ลองดูตัวอยางตอไปนี้ หนุมคนขยันขายผลไมรถเข็ญไดกาํ ไรวันละ

บางวันก็ 1,500 บาท พอเก็บเงินได 50,000 บาท ก็อยากหนาบาน

กระบะใหมปายแดงราคาเหยียบ 700,000 บาท

เอาไปดาวนรถ

ทั้งหมดทําไปเพราะความอยากไดแ ตไมไ ตรตรอง

ใหดเี พราะมั่นใจวามีปญ
 ญาผอนสงเดือนละไมถงึ 20,000 บาท ไดสบาย ๆ
หนุมคนขยันนี้รูตวั อีกครั้งก็เมื่อผอนรถครบแลวหลังจากผานไป 4 ป
จําเปนขายรถก็พบวาขายไดราคาเพียงไมถงึ 400,000 บาท

เมื่อเกิดความ

ซึ่ง หมายความวาในเวลา 4 ป เขา

สูญเสียเงินไป 300,000 บาท บวกดอกเบี้ยอีกเกือ บ 100,000 บาท

หรือ สูญเสียเงินไปเดือนละ

กวา 10,000 บาท สําหรับ “ความหนาบาน”
ทํางานสายตัวแทบขาดเปนเวลา 4 ป

มีเงินสดในมือจากการขายรถไมถงึ 400,000

บาท ซึ่งถาเขาไมเ ดินเสน ทางนี้ก็ไมตอ งจายเงิน 800,000 บาท เปนคารถ

ไดเ งินสดกลับคืนมา

เพียง 400,000 บาทในเวลา 4 ป ซึ่งเทากับวาสูญเงินไปปล ะ 100,000 บาท ตลอด 4 ปที่ผานมา
แตก็ไดความ “หนาบาน” มาทดแทน
ถาเขาไมซ้อื รถยนตคนั นี้เขาก็จะมีเงิน 800,000 บาท เมื่อครบ 4 ป (อาจไมถึงเพราะไม
ถูกบังคับใหออมซึ่งตางจากกรณีผอนชําระรถที่ตอ งขยันทํางานและเก็บเงินใหไดเปนพิเศษ หรือถา
ยอมซื้อรถมือสองราคาสักครึ่งหนึ่งเขาก็ไมตอ งสูญเสียเงินไปมากขนาดนี)้
ปรากฏการณมองไมเห็นคาเสื่อมนี้เกิดขึ้นทุกวันกับคนนับ แสนนับลานคน ในยุคที่
คนมีความสามารถในการกู ยมื คือคนมีระดับ

ความตามัว เชนนี้ทําใหคนขยันจํานวนมากไมรวย

เพราะติดกับดัก “คาเสื่อมราคา” ซึ่งเปนสิ่งที่มองไมเห็นและจับตองไมไดจนกวาจะถึงเวลาขายรถ
การจัดการเรื่องเงินทองเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการจัดการชีวิต ถาไมสามารถจัด
การเงินทองไดดีแลว ก็อาจมีผลกระทบถึงคุณภาพของการดํารงชีวิตในระยะยาวไดอยางรายแรง
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
ในเนื้อรองของเพลงหนึ่งในภาพยนตรเรื่อง Evita มีวลีวา dressed to the nines
ผมไดพบประวัตขิ องวลีนี้ในหนังสือชื่อ POSH (2000) โดย Michael Quinion จึงขอนํามาเลาตอ
คนที่ dressed to the nines or dressed up to the nines หมายถึงคนที่แตงตัวอยาง
ไมมีที่ติ หรือแตงตัวอยางหรูเลิศ
วากันวาที่มาของสํานวนนี้กค็ ือในกองทัพอังกฤษ 99th Regiment of Foot (หนวย
ทหารเดินเทาที่ 99) มีชื่อเสียงวาแตงตัวสมารทมาก
อยูดวยกันทีฐ่ าน Aldershot

ดังนั้นในทศวรรษ 1850

หนวยทหารอื่นที่

จึงพยายามเลียนแบบใหใกลเคียงกับ “the nines”

อยางไรก็ดวี ลี to the nines มีมานานกอนหนานี้ดังปรากฏในบทกวีของ Robert
Burns ในตอนปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งไมเกี่ยวพันกับการแตงตัวที่มีมาตรฐานแตอยางใด อยางดีใน
การชื่นชมฟารมอยางมากก็จะเปนวา

praising a man’s farm to the nines

นักปรัชญาในยุควิคตอเรีย (ศ.ศ.1837-1901) ชื่อ Walter Skeat เสนอวาวลีนีอ้ าจมา
จาก dressd to the eyes (ภาษาโบราณก็คือ to then eyne) และเพี้ยนไปเปน dressd to the nines
คลายกับที่ a norange เพี้ยนเปน an orange
อีกคําอธิบายหนึ่งก็คือที่มาของวลีอาจเกี่ยวพันกับเลข 9 ซึ่งเปนตัวเลขที่สื่อผลงานที่ดี
มากคือได 9 จาก 10

ถึงแมจะไมถงึ 10 คือคะแนนเต็มก็ตาม
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
You may be a very small person in the world, but to some you are their world.
คุณอาจเปนคนตัวเล็ก ๆ ในโลก แตสําหรับบางคนแลวคุณคือทุกสิ่งสําหรับเขา
---------------------------------------------------

