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“ตระบัดสัตย” มีคําอธิบาย
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
มนุษยปถุ ชุ นจํานวนมากแปลกใจกับการผัดวันประกันพรุงของตนเองอยางไม
อาจอธิบ ายได ตั้งใจจะเลิกเหลา เลิกบุห รี่ เลิกยาเสพติด ไปหาหมอ ตอ บัตร
ประชาชน ฯลฯ แตแ ลวก็ทําไมไดดงั ตั้งใจ นักเศรษฐศาสตรส มัยใหมซึ่งพยายามเขาใจ
พฤติกรรมมนุษ ยมีคาํ ตอบ ให ซึ่งสามารถนําไปประยุกตไดกบั หลายเรื่อ งที่สําคัญในชีวิต เชน
ปฏิรูปการศึกษาอยางไมนาเชื่อ
เมื่อ กอ นคํา อธิบ ายข องเศร ษฐ ศาสตรใ นเรื่อ งการผัด วัน ประกัน พรุง
(procrastination) ก็คอื เมื่อ เผชิญกับความไมพงึ ใจ มนุษ ยกจ็ ะผั ดวัน โดยตั้งใจทําสิ่งนั้น ใน
อนาคตมากกวาที่จะทําในวันนี้ ซึ่งก็เปนคําอธิบายที่ดแี ตไมลึกซึ้งพอ
Kydland และ Prescott ผูไดรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2004 โดย
ผลงานสวนหนึ่งจากแนวคิดของสิ่งที่เรียกวา time-inconsistent ใหคาํ ตอบในเรื่องผัดวันไดลึกซึ้ง
กวาโดยอธิบายงาย ๆ ดังนี้ เชน หากถูกถามในวันปใหมวาที่คยุ วาปใหมนี้จะออกกําลังกาย
ครั้งใหญ เมื่อไหรจะเริ่มสักที สมมุตวิ าคําตอ บคือวัน ที่ 15 มกราคม (มากกวาจะตอบวา
พรุงนี้ซึ่งเปนคําตอบซึ่งหาไดยาก) และตอ มาเมื่อถูกถามคําถามเดียวกันอีกในวันที่ 13 มกราคม
คําตอบก็จะยังคงเปน 15 มกราคม อยางนี้กห็ มายความวาการเลือกของคน ๆ นั้น มีลักษณะที่
เรียกวา time-consistent กลาวคือมั่นคงไมแปรเปลี่ยนขามเวลา
แตถาหากคํา ตอบเปลี่ยนแปลงไปไมยดึ คําตอบวา จะเริ่มในวัน ที่ 15 มกราคม
แสดงวาการเลือกของเขามีลักษณะที่เ รีย กวา time-inconsistent นัก เศรษฐศาสตรบ อกวา
มนุษยสวนใหญนี้แหละมีลักษณะการเลือกในลักษณะ time-inconsistent หรือนิยมเรียกวากัน
วา time-inconsistency
เศรษฐศาสตรสมัยใหมบอกวาบอยครั้งที่มนุษยมองโลกในแงดมี ากเกินความจริง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนไปไดในการที่ตนเองกระทําสิ่งตาง ๆ ในอนาคตถึงแมวาผลประโยชน
นั้นจะอยูไกลออกไปก็ตาม (เชน จะออกกําลังกายแนในอนาคต จะออมเงินไดแนในอนาคต)
เมื่อคิดอยางนี้ก็มักจะทึกทักเอาวาสามารถกระทําสิ่งนั้น ๆ ในอนาคตได ดังนั้น
จึงผัดการเผชิญหนากับสิ่งไมพงึ ใจออกไปจนถึงพรุงนี้ถึงแมตน ทุน ในการกระทํา สิ่งนั้น ในวันนี้ตํา่

-2มากก็ตาม และเมื่อถึงพรุงนี้ก็จะคิดอยางเดียวกัน ซ้ําไปทุก ๆ วันจนเปนการผัดวันประกันพรุง
ชนิดที่ “พรุงนี้ไมเคยมาถึงสักที” ตราบที่มนุษยไมตระหนักวาตนเองมีระบบการคิด (ที่มั่นใจวา
สามารถทําบางสิ่งไดในอนาคตแตแลวก็ทําไมได) แบบนี้โดยจะผัดวันประกันพรุงไปเรื่อย ๆ
อยางไรก็ดมี นุษยแตละคนก็แ ตกตางกันไป ตระหนักบางไมตระหนักบาง ใน
ระบบคิดเชนวา บางวัฒนธรรมก็มกี ารผัดวันมากดังเชนในอเมริกาใต จนคํา พูดวา mañana
(มันยานา) ซึ่งแปลวา tomorrow ติดปากเหมือนกับที่คนไทยชอบพูดวา “ไมเปนไร”
นักเศรษฐศาสตรนํา time-inconsistency หรือการเปลี่ยนใจเสมอในอนาคตไป
ประยุกตอธิบ ายในหลายเรื่อ ง ตัวอยางเชน การประกาศวา จะไมมี การเจรจาตอ รองกับ
ผูกอ การรายอยางเด็ดขาดของหลายรัฐบาล เพื่อตัดไฟไมใหมีการจับตัวประกัน ตรรกะก็คอื
เมื่อไมมีการตอรองก็ไมมีใครคิดจะจับตัวประกัน
อยางไรก็ดผี ูกอการรายซึ่งใชสัญชาตญาณที่มาจากการสังเกต (และอาจเรียนรู
เรื่อง time-inconsistency จากเศรษฐศาสตรดว ย) วาเมื่อจับตัวประกันจริง ๆ แลว รัฐบาลที่เคย
ปากแข็งวาจะไมเจรจาเด็ดขาดก็จะเปลี่ยนไป เวลาผานไปสักพักก็จะเปลี่ยนใจจนมีการเจรจา
ตอรองลับ ๆ เพราะตองการใหตวั ประกันปลอดภัย ตราบที่รัฐบาลผูตอ รองสามารถใชอํานาจ
ปรับเปลี่ยนคําพูดตัวเองและเงื่อนไขได การประกาศวาจะไมตอ รองเพื่อ ปองกันไมใหมีการจับ
ตัวประกันก็ไมเปนผล
พูด งา ย ๆ ก็คือ เพราะการเลือ กของมนุษ ยมีลัก ษณะ time-inconsistency
กลาวคือถึงแมต้งั ใจจะกระทําจริงแตแรก แตเมื่อวันเวลาและเงื่อนไขเปลี่ยนไป คําพูดหรือการ
กระทําในอนาคตก็เปลี่ยนไป
ถาตอ งการใหการเจรจาตอ รองไมส ามารถเกิดขึ้น ไดเ ลย ก็ ตอ งทําใหรัฐ บาล
ผูตอ รองไมมีอํานาจในการตอรองใด ๆ เลยโดยกฎหมายหรืออะไรก็แลวแต อยางนี้จะทําใหไม
เกิดปญหา time-inconsistency ขึ้นเพราะไมสามารถเปลี่ยนคําพูดและการกระทําของตนเองได
เมื่อมีการจับตัวประกันเกิดขึ้นจริง
ปจจุบนั time-inconsistency ทําใหเกษตรกรไมเคยเชือ่ ภาครัฐในเรื่องคําแนะนํา
วาน้ําจะขาดแคลนดังนั้นจงปลูกขาวนอย ๆ ไมเคยเชื่อวาจะมีการตามทวงหนี้เกษตรกรจริงจัง
ครูไมเคยเชื่อวาหากเปนหนี้มาก ๆ แลวจะไมมีภาครัฐมาชวย ผูชมุ นุมไมเชื่อ วา เจาหนาที่รัฐ จะ
ปราบจริงจัง เด็กไมเคยเชื่อวาพอแมและครูจะลงโทษอยางรุนแรงหากกระทําผิดนั้น เพราะรูวา
สุดทายก็จะใจออน ฯลฯ ทั้งหมดรูวาในที่สุดแลวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคําพูดและการกระทํา
เพราะเมื่อวันเวลาผานไป เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป คําพูดก็อาจเปลี่ยนแปลงได
เขียนอยางนีไ้ มไดหมายความวายกโทษหรือเห็นดวยกับการ “กลืนน้ําลายตัวเอง”
“การตระบัดสัตย” การมีใจคอไมแนวแนมั่นคงของหนุมสาว ฯลฯ เพียงแตบอกวามนุษย

-3และองคกรทั่วไปมีลักษณะของการเลือกแบบ time-inconsistency ดังนั้นจึงพึงระวัง อยา เชื่อ
คําพูดใครใหมาก
ประเด็นที่นาสนใจคือการตัดอํานาจในการเปลี่ยนแปลงคําพูดหรือการกระทําของ
ผูมีอํานาจในเวลาขางหนาออกไป จนไมสามารถปรับเปลี่ยนไดดังเรื่องของการไมเจรจาตอรอง
ในเรื่องการเรียกคาไถตวั ประกัน
ปญหาการศึกษาของบานเรามีสาเหตุสําคัญอันหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงไ ปมา
ในนโยบายของรัฐมนตรี โดยเฉพาะเมื่อรัฐมนตรีมาจากตางพรรค ผูบ ริห ารกระทรวงและครู
ตอ งปรับ นโยบายตามความตอ งการของรัฐ มนตรีค นใหม
จนมีสว นทํา ใหเ ละไปหมด
เขาทํานองบางยุคเดินหนาไป 5 กาว ถอยไป 6 ในเวลาตอมาเดินหนาไป 4 ถอยมา 3 ฯลฯ
ในเวลา 10 ปที่ผานมาเรามีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไมต่ํากวา 10 คน
ถาเราจะแกไขปญหา time-inconsistency ใหหมดไป เราตองสรางเงื่อนไขที่
ทําใหรัฐมนตรีทุกคนไมมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงน โยบายของชาติในเรื่องการศึกษาที่ไ ดถกู
กําหนดไวแลวในแผนปฏิรูปการศึกษากอนหนานั้น จะ “ตัดอํานาจ” ไดอยางไรเปนเรื่อ งที่ตอง
ถกเถียงกันตอไป แตเชื่อวาเปนหนทางหนึ่งจะทําใหเกิดความแนวแน มุงมั่น เดินไปในทาง
เดียวกันของการแกไขปญหาสําคัญยิ่งนีข้ องชาติ
อีกตัว อยางหนึ่งของการประยุกตไอเดีย time-inconsistency เกิดขึ้น จากการ
ทดลองในเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ในฟลิปปนสเมื่อไมนานมานี้ คนรวมโครงการอยากเลิกบุหรี่ แต
ตอมาอีกไมนานก็เปลี่ยนใจ วิธีทําใหเปลี่ยนใจยากก็คือใหผูรวมโครงการใสเงินใหญกอ นหนึ่งไว
ในธนาคารโดยไมมีดอกเบี้ย หลังจาก 6 เดือนผานไปถาผานการตรวจสอบวาเลิกบุหรี่แลวจริง
ก็จ ะคืน เงิน กอ นนี้ใ ห แตถา หากกลับ มาสูบ อีกครั้ง ก็จ ะสูญเงิน กอ นนั้น
ผูรว มโครงการ
หลายคนบอกวาการกลัว เสียเงิน ทํา ใหไ มเ ปลี่ย นใจ
ตอ งมุง มั่น สูตอ ไปจนเลิกสู บบุห รี่ได
ซึ่งหมายความวาทําให time-inconsistency เปน time-consistency
การเสีย เงิน กอ นใหญใ หศนู ยฟต เนสมีชื่อ ของสตรีที่ตอ งการลดน้ํา หนัก
โดยแทจริงแลว ก็คอื การเอาชนะปญหา time-inconsistency นั่น เอง โดยบังคับ ตนเองทางออ ม
ดวยความเสียดายเงินใหไมเปลี่ยนใจเลิกออกกําลัง
เมื่อเขาใจมนุษยในแงมุมของ time-inconsistency แลว ก็จงพึงระมัดระวัง
พฤติกรรมของตนเอง อยารับปากอะไรกับใครถาไมแนใจ โดยเฉพาะถาสิ่งนั้นเปน เรื่อ งของ
อนาคต การรูจกั ธรรมชาติของมนุษยเชนนี้อาจทําใหการ “forgive but not forget” (ยกโทษให
แตไมลืม) งายขึ้นบางกระมัง
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