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   มนุษยปถุชุนจาํนวนมากแปลกใจกบัการผัดวันประกนัพรุงของตนเองอยางไม
อาจอธิบายได     ตั้งใจจะเลิกเหลา      เลิกบหุรี่       เลิกยาเสพติด      ไปหาหมอ     ตอบตัร
ประชาชน     ฯลฯ    แตแลวกท็ําไมไดดงัตั้งใจ       นักเศรษฐศาสตรสมัยใหมซึ่งพยายามเขาใจ
พฤตกิรรมมนุษยมีคาํตอบ ให    ซึ่งสามารถนําไปประยกุตไดกบัหลายเร่ืองที่สําคัญในชวีิต เชน
ปฏิรูปการศกึษาอยางไมนาเชื่อ 
  เมื่อ กอ น คําอ ธิบ าย ข อ ง เศ ร ษฐ ศ าสต รใน เรื่อ งก า รผัด วันป ร ะกนั พ รุง  
(procrastination) ก็คอืเม่ือเผชญิกบัความไมพงึใจ       มนุษยกจ็ะผัดวันโดยตั้งใจทําสิ่งนั้นใน
อนาคตมากกวาที่จะทําในวันนี ้    ซึ่งก็เปนคําอธิบายที่ดแีตไมลึกซึ้งพอ 
  Kydland และ Prescott ผูไดรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2004 โดย
ผลงานสวนหนึ่งจากแนวคิดของสิ่งที่เรียกวา time-inconsistent   ใหคาํตอบในเรื่องผดัวันไดลึกซึ้ง
กวาโดยอธิบายงาย ๆ ดงันี้   เชน    หากถกูถามในวันปใหมวาที่คยุวาปใหมนี้จะออกกาํลังกาย   
ครั้งใหญ     เม่ือไหรจะเริ่มสักที       สมมุตวิาคาํตอ บคือวันที่ 15 มกราคม (มากกวาจะตอบวา
พรุงนี้ซึ่งเปนคําตอบซึ่งหาไดยาก) และตอมาเม่ือถกูถามคาํถามเดยีวกนัอีกในวันที่  13 มกราคม     
คาํตอบก็จะยงัคงเปน 15 มกราคม    อยางนี้กห็มายความวาการเลือกของคน  ๆ นั้นมีลักษณะที่
เรียกวา time-consistent  กลาวคือมั่นคงไมแปรเปลี่ยนขามเวลา 
  แตถาหากคาํตอบเปลี่ยนแปลงไปไมยดึคําตอบวาจะเร่ิมในวันที่  15 มกราคม    
แสดงวาการเลือกของเขามีลักษณะที่เรียกวา  time-inconsistent     นักเศรษฐศาสตรบอกวา
มนุษยสวนใหญนี้แหละมีลักษณะการเลือกในลักษณะ time-inconsistent       หรือนิยมเรียกวากนั
วา time-inconsistency  
  เศรษฐศาสตรสมัยใหมบอกวาบอยคร้ังที่มนุษยมองโลกในแงดมีากเกินความจริง
ในเรื่องที่เกี่ยวกบัความเปนไปไดในการที่ตนเองกระทําสิ่งตาง  ๆ ในอนาคตถึงแมวาผลประโยชน
นั้นจะอยูไกลออกไปกต็าม (เชน จะออกกาํลังกายแนในอนาคต      จะออมเงินไดแนในอนาคต)    
  เม่ือคิดอยางนี้ก็มักจะทึกทักเอาวาสามารถกระทําสิ่งนั้น ๆ ในอนาคตได    ดังนั้น
จงึผดัการเผชญิหนากบัสิ่งไมพงึใจออกไปจนถงึพรุงนี้ถึงแมตนทุนในการกระทํา สิ่งนั้นในวันนี้ต่ํา
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มากกต็าม     และเม่ือถึงพรุงนี้ก็จะคดิอยางเดยีวกนั     ซ้ําไปทุก ๆ วันจนเปนการผัดวันประกันพรุง           
ชนิดที ่“พรุงนี้ไมเคยมาถึงสักที”     ตราบที่มนุษยไมตระหนักวาตนเองมีระบบการคดิ  (ที่ม่ันใจวา
สามารถทําบางสิ่งไดในอนาคตแตแลวก็ทําไมได)  แบบนี้โดยจะผัดวนัประกนัพรุงไปเร่ือย ๆ       

อยางไรก็ดมีนุษยแตละคนกแ็ตกตางกนัไป      ตระหนักบางไมตระหนักบาง ใน
ระบบคิดเชนวา     บางวัฒนธรรมกมี็การผัดวนัมากดงัเชนในอเมริกาใต     จนคาํพดูวา mañana 
(มันยานา)  ซึ่งแปลวา tomorrow ตดิปากเหมือนกบัที่คนไทยชอบพดูวา “ไมเปนไร” 
  นักเศรษฐศาสตรนํา time-inconsistency หรือการเปลี่ยนใจเสมอในอนาคตไป
ประยกุตอธิบายในหลายเรื่อง      ตวัอยางเชน     การประกาศวาจะไมมีการเจรจาตอรองกับ
ผูกอการรายอยางเด็ดขาดของหลายรัฐบาล      เพื่อตัดไฟไมใหมีการจับตัวประกนั      ตรรกะกค็อื
เม่ือไมมีการตอรองก็ไมมีใครคดิจะจบัตัวประกนั 
  อยางไรกด็ผีูกอการรายซึ่งใชสัญชาตญาณที่มาจากการสังเกต (และอาจเรียนรู
เร่ือง time-inconsistency จากเศรษฐศาสตรดวย) วาเม่ือจบัตัวประกนัจริง ๆ แลว     รัฐบาลที่เคย
ปากแข็งวาจะไมเจรจาเด็ดขาดกจ็ะเปลี่ยนไป       เวลาผานไปสักพกักจ็ะเปลี่ยนใจจนมีการเจรจา
ตอรองลับ ๆ  เพราะตองการใหตวัประกนัปลอดภัย     ตราบที่รัฐบาลผูตอรองสามารถใชอํานาจ
ปรับเปลี่ยนคาํพูดตัวเองและเงื่อนไขได      การประกาศวาจะไมตอรองเพื่อปองกนัไมใหมีการจับ
ตวัประกนักไ็มเปนผล 
  พดูงาย  ๆ ก็คือ   เพราะการเลือกของมนุษยมีลักษณะ  time-inconsistency    
กลาวคือถึงแมตั้งใจจะกระทําจริงแตแรก     แตเม่ือวันเวลาและเงื่อนไขเปลี่ยนไป     คาํพูดหรือการ
กระทําในอนาคตก็เปลี่ยนไป  
  ถาตองการใหการเจรจาตอรองไมสามารถเกดิขึ้นไดเลย ก็ตองทําใหรัฐบาล                           
ผูตอรองไมมีอํานาจในการตอรองใด ๆ เลยโดยกฎหมายหรืออะไรกแ็ลวแต       อยางนี้จะทําใหไม
เกดิปญหา time-inconsistency ขึ้นเพราะไมสามารถเปลี่ยนคําพูดและการกระทําของตนเองได
เม่ือมีการจับตวัประกนัเกิดขึ้นจริง 
  ปจจุบนั time-inconsistency ทําใหเกษตรกรไมเคยเชือ่ภาครัฐในเรื่องคาํแนะนํา
วาน้ําจะขาดแคลนดังนั้นจงปลูกขาวนอย ๆ        ไมเคยเชื่อวาจะมีการตามทวงหนี้เกษตรกรจริงจงั                  
ครไูมเคยเชื่อวาหากเปนหนี้มาก ๆ แลวจะไมมีภาครัฐมาชวย     ผูชมุนุมไมเชื่อ วาเจาหนาที่รัฐจะ
ปราบจริงจัง      เดก็ไมเคยเชื่อวาพอแมและครูจะลงโทษอยางรุนแรงหากกระทําผิดนั้น   เพราะรูวา
สุดทายก็จะใจออน ฯลฯ      ทั้งหมดรูวาในที่สุดแลวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคําพูดและการกระทํา      
เพราะเม่ือวันเวลาผานไป     เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป      คาํพูดก็อาจเปลี่ยนแปลงได 
  เขียนอยางนีไ้มไดหมายความวายกโทษหรือเห็นดวยกบัการ “กลืนน้ําลายตวัเอง”       
“การตระบดัสัตย”      การมีใจคอไมแนวแนมั่นคงของหนุมสาว    ฯลฯ     เพียงแตบอกวามนุษย
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และองคกรทั่วไปมีลักษณะของการเลือกแบบ time-inconsistency      ดงันั้นจึงพึงระวัง อยาเชื่อ
คาํพูดใครใหมาก 
  ประเด็นที่นาสนใจคอืการตัดอํานาจในการเปลี่ยนแปลงคําพดูหรือการกระทําของ
ผูมีอํานาจในเวลาขางหนาออกไป    จนไมสามารถปรับเปลี่ยนไดดังเรื่องของการไมเจรจาตอรอง
ในเรื่องการเรียกคาไถตวัประกนั 
  ปญหาการศกึษาของบานเรามีสาเหตสุําคญัอันหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงไ ปมา
ในนโยบายของรัฐมนตร ี    โดยเฉพาะเม่ือรัฐมนตรีมาจากตางพรรค     ผูบริหารกระทรวงและครู
ตองปรับนโยบายตามความตองการของรัฐมนตรีคนใหม       จนมีสวนทําใหเละไปหมด                 
เขาทํานองบางยคุเดินหนาไป 5 กาว   ถอยไป 6      ในเวลาตอมาเดนิหนาไป  4 ถอยมา 3   ฯลฯ  
ในเวลา 10 ปที่ผานมาเรามีรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการไมต่ํากวา 10 คน   
  ถาเราจะแกไขปญหา time-inconsistency  ใหหมดไป     เราตองสรางเงื่อนไขที่
ทําใหรัฐมนตรีทุกคนไมมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงน โยบายของชาตใินเรื่องการศกึษาที่ไ ดถกู
กาํหนดไวแลวในแผนปฏิรูปการศกึษากอนหนานั้น      จะ “ตดัอํานาจ”   ไดอยางไรเปนเรื่องที่ตอง
ถกเถียงกนัตอไป      แตเชื่อวาเปนหนทางหนึ่งจะทําใหเกิดความแนวแน     มุงมั่น    เดินไปในทาง
เดยีวกนัของการแกไขปญหาสําคญัยิ่งนี้ของชาต ิ
  อีกตวัอยางหนึ่งของการประยกุตไอเดยี  time-inconsistency เกดิขึ้นจากการ
ทดลองในเรื่องการเลิกสูบบหุรี่ในฟลิปปนสเม่ือไมนานมานี ้     คนรวมโครงการอยากเลิกบหุรี่แต
ตอมาอีกไมนานก็เปลี่ยนใจ     วิธีทําใหเปลี่ยนใจยากกค็ือใหผูรวมโครงการใสเงินใหญกอนหนึ่งไว
ในธนาคารโดยไมมีดอกเบี้ย      หลงัจาก 6 เดอืนผานไปถาผานการตรวจสอบวาเลิกบหุรี่แลวจริง       
กจ็ะคนืเงินกอนนี้ให      แตถาหากกลับมาสูบอีกคร้ังกจ็ะสูญเงินกอนนั้น       ผูรวมโครงการ                          
หลายคนบอกวาการกลัวเสียเงินทําใหไมเปลี่ยนใจ       ตองมุงม่ันสูตอไปจนเลิกสู บบหุรี่ได                             
ซึ่งหมายความวาทําให time-inconsistency เปน time-consistency 
  การเสียเ งินกอนใหญใหศนูยฟตเนสมีชื่อของสตรีที่ตองการลดน้ําหนัก                        
โดยแทจริงแลวกค็อืการเอาชนะปญหา  time-inconsistency นั่นเอง โดยบังคบัตนเองทางออม     
ดวยความเสียดายเงินใหไมเปลี่ยนใจเลิกออกกาํลัง  
  เม่ือเขาใจมนุษยในแงมุมของ  time-inconsistency แลว     ก็จงพงึระมัดระวัง
พฤตกิรรมของตนเอง      อยารับปากอะไรกบัใครถาไมแนใจ      โดยเฉพาะถาสิ่งนั้นเปนเร่ืองของ
อนาคต      การรูจกัธรรมชาตขิองมนุษยเชนนี้อาจทําใหการ “forgive but not forget” (ยกโทษให
แตไมลืม)    งายขึ้นบางกระมัง 
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