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ความเชื่อดั้งเดิมของนักเศรษฐศาสตรที่วามนุษยเปนผูที่มีเหตุมีผลเสมอ     ตัดสินใจ 
ทุกอยางดวยการคิดไตรตรองอยางดีแลวกําลังพังทลายลงโดยกลุมผูศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตรใหมซึ่ง 
กําลังมาแรงดังที่เรียกวา Behavioral Economics หรือเศรษฐศาสตรพฤติกรรม  การเขาใจความคิดของ 
กลุมใหมนี้จะชวยใหเรารูจักตัวเองดียิ่งขึ้นและสามารถหลีกหนีการตัดสินใจที่ผิดพลาดไดดีขึ้น 

บอยครั้งที่เราเห็นคนกระทําสิ่งที่ทําลายตนเอง      กระทําสิ่งที่ขาดเหตุผลอยางเขลา 
ใชเงินอยางขาดสติ  ถูกหลอกอยางงายดาย      ลงทุนราวกับคนเสียสติ     ฯลฯ  ลองมาดูกันวากลุม 
ใหมนี้เขาไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้อยางไร 

ในเรื่องแรก  สิ่งสําคัญที่กลุมนี้พบก็คือมนุษยไมใชผูชอบวิเคราะหขอมูลอยางแข็งขัน 
ถาเขาอยากเชื่ออะไรสักอยางแลว  เขามีความสามารถอยางยอดเยี่ยมในการโนมนาวตัวเองใหเห็นวาสิ่ง 
ที่เขาอยากเชื่อนั้นเปนจริง 

ตัวอยางมีมากมาย  เชนถาหากรักบูชาใครสักคนอยางขาดสติแลว    บุคคลนั้นจะเปน 
ผูวิเศษ  ไมวาใครจะทันทาดใหหลักฐานของความไมดีอยางไรก็ตาม  ทั้งนี้เพราะตัวเขามีความสามารถ 
พิเศษในการโนมนาวใจตัวเอง 

จุดนี้เปนจุดอันตราย    เมื่อเราอยากไดอะไรมาเปนของเรา     ไมวาจะมีหนี้สินลนพนตัว 
อยูแลว    เราก็โนมนาวตัวเองวามันเปนสิ่งจําเปนและมีปญญาซื้อ  นอกจากนี้เราก็เห็นคนตาบอดเพราะ 
ความรัก      คนหลงสามี  หลงภรรยา     หลงลูกตัวเอง    หลงตัวเอง   ฯลฯ  ลวนเขาอีหรอบนี้ทั้งนั้น 

เมื่อบาน    ที่ดิน    หุน    มีราคาพุงสูงขึ้น (ฟองสบู)  มนุษยสวนใหญจะโนมนาวตัวเอง 
ใหเชื่อวามันจะขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยไมหยุด  ยิ่งมีคนจํานวนมากรวมอยูในกิจกรรมดวยยิ่งอบอุนใจวาสิ่งที่ 
เราเชื่อนั้นตองเปนจริง (“ถามันไมเขาทาหรือไมดีจริงแลว    ทําไมจึงมีคนมารวมดวยมากมาย    ดังนั้น 
สบายใจไดวาเราทําถูกแลว”)  สิ่งนี้ฝรั่งเรียกวา Herd Mentality หรือ  “การเฮเลคิดกันไปตามฝูงชน” 

การเกิดขึ้นของฟองสบู (ขาขึ้น) อยางรวดเร็ว  และการแตกของฟองสบู (ขาลง) อยาง 
สายฟาแลบจนทําใหชาวบานอื่น ๆ ที่ไมรูจักอิโหนอิเหนเดือดรอนไปดวยก็เพราะพฤติกรรมขาดเหตุผลของ 
มนุษยเชนนี้แหละ
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เรื่องที่สอง  มนุษยมีระดับความกลัวที่เกี่ยวโยงกับสิ่งคุกคามที่เห็นชัดเจนมากกวา 
สิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นทีละนอย     พูดงาย ๆ ก็คือจะรูสึกกลัวเมื่อเห็นภัยที่เกิดขึ้นทันทีมากกวาภัยที่เกิดขึ้น 
ทีละนอย ๆ 

เราเห็นภาพฆาตกรที่มีสีหนาไมสะทกสะทานหวาดหวั่นความผิดเมื่อตอนถูกจับไดอยูเปน 
ประจํา     ที่เปนเชนนี้ก็เพราะ ณ จุดนั้นเขายังมองไมเห็นวาโทษที่จะไดรับในอนาคตนั้นจะมีผลอยางไรตอ 
ชีวิตของเขา  แตเมื่อกอนเขาหองประหาร (ภัยคุกคามกําลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล) ภาพของหนาตา 
เขาจะเปนอีกอยางหนึ่งทันที 

คนที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นทีละนอยก็มองไมเห็นภัยคุกคามที่มาจากการเปนหนี้    เพราะภัยมัน 
มาถึงชา ๆ ไมเปนผลทันทีใหเห็น     เชนเดียวกับคนไมรักษาสุขภาพ     กินทุกอยางที่ขวางหนา 
ไมบันยะบันยังก็เพราะภัยคุกคามมันคอย ๆ มา     แตในทางตรงกันขามกลับกลัวยาพิษเพราะเห็นภัย 
คุกคามเกิดขึ้นทันที    ซึ่งถาจะวาไปแลวอาหารอันมากมายเหลานั้นก็มีสภาพไมตางจากยาพิษเทาไรนัก 

คนคดโกงเขาโดยเริ่มตนทีละนอยและหนักมือขึ้นทุกทีก็เขาอีหรอบนี้เพราะภัยคุกคาม 
(ถูกจับไดและติดคุก) มันคืบคลานมาทีละนอยอยางมองไมเห็นจึงไมกลัวความผิดเพราะไมเห็น 
ภัยคุกคามชัดเจนเหมือนปลนรานทองหรือฆาคนตาย 

เรื่องที่สาม  บัตรเครดิตเปนสิ่งอันตรายที่ตองระวังเพราะมนุษยไมฉลาดในเรื่องเงินดังที่ 
อาจเขาใจกัน  ความเขาใจของมนุษยในการซื้อของดวยบัตรเครดิตนั้นตางจากการใชเงินซื้อ 
การใชบัตรคือการรูดบัตร     ไมใชการเอาบางสิ่งไปแลก (ซื้อของดวยเงินสดตองเอาเงินสดไปแลก)  จึงมัก 
ใชจายเพลิน 

มีการทดลองทางวิทยาศาสตรโดยนักวิทยาศาสตร Brian Knutson ที่ แหงมหาวิทยาลัย 
Standford และ Scott Rick แหงมหาวิทยาลัย Michigan  ใชเครื่องสแกนสมองผูรับการทดลองที่ใชเงิน 
สดซื้อของและพบวาเกิดสัญญาณชัดเจนในบริเวณสมองที่รับผิดชอบการเจ็บปวดเมื่อเผชิญกับราคาสนิคา 
ที่สูงเกินไป  แตสําหรับกลุมที่ใชบัตรเครดิตซื้อนั้นสัญญาณเดียวกันไมปรากฏเพราะพวกเขาไมรูสึกวา 
กําลังใชจายเงิน 

อีกลักษณะหนึ่งของบัตรเครดิตที่ตองระวังก็คือเมื่อรูดบัตรนั้นจะมีความรูสึกวามันไมใช 
การสรางหนี้เพราะมีโอกาสที่จะชําระเสมอเมื่อสิ้นเดือน     ซึ่งไมใชความจริงเสมอไปสําหรับคนจํานวนมาก 
เพราะบางก็ชําระเปนบางสวนและยืดเยื้อไป  อีกทั้งทับถมเขามาใหมเรื่อย ๆ จนไมรูแนชัดวามันเปนหนี้ 
หรือยอดเงินที่รอคอยการชําระกันแน  การสับสนวาการรูดบัตรไมใชการกอหนี้คือสิ่งที่เปนอันตรายที่สุด 

เรื่องที่สี่  มนุษยมักมองอะไรสั้น ๆ      ไมมองไกล      มีสิ่งที่เรียกวา Present  Bias 
Preference ครอบงําอยู     กลาวคือมองเห็นแตสิ่งที่ใกลปจจุบัน (เอนเอียงกับปจจุบัน)  อะไรที่อยูไกล 
ตองรอคอย       อดทน      มนุษย โดยทั่ วไปมักหลีก เลี่ ย งและเลือกสิ่ งที่ เห็นผลทันทีมากกว า 
ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้ทําใหขาดเหตุผล
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ตัวอยางเชนการออกกําลังกายหรือการรักษาสุขภาพ      มนุษยขี้เกียจที่จะกระทําเพราะ 
ไมเห็นผลทันทีถึงแมจะรูวาเปนประโยชนในระยะปานกลางและยาวก็ตามที      ดังนั้นโครงการฟตเนส 
ทั้งหลายจะไดผลก็ตองทําใหผูเขารวมมีความรูสึกวาเกิดผลทันทีเปนระยะ ๆ 

คาราเต  และเทควันโดใหสายสีตาง ๆ เปนลําดับตามระดับความสามารถอยางสอดคลอง 
กับ present bias preference ของมนุษย  ถาฝกกันเปนป ๆ โดยไมมีอะไรเปนรางวัลใหระหวางทาง 
ประสิทธิภาพในการเรียนรูก็จะดอย     จํานวนคนเรียนก็จะลดนอยลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากมนุษยโดยเฉพาะ 
เด็กไมสามารถมองไปไกล ๆ ได    ทุกคนตองการผลทันทีทั้งนั้น 

มวยไทยนั้นถาจะใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยางสอดคลองกับพฤติกรรมมนุษย 
โดยมีการใหกําลังใจ (หรือ “เกิดผลทันที”) เปนระยะ ๆ แลว  สมควรพิจารณาจัดการโดยทางการใหมี 
ระดับของความสําเร็จเหมือนคาราเต และเทควันโด 

ที่ เลามาทั้งหมดนี้ เปนเพียงสวนเล็ก ๆ ที่กลุม  Behavioral  Economics  คนพบ 
แตเพียงแคนี้ก็พอที่จะทําใหมนุษยลดความโอหัง  ลดความภาคภูมิใจในตัวเองอยางผิด ๆ  โดยคิดวา 
ตนเองไมเคยทําอะไรผิดเพราะเปนสัตวสังคมที่มีเหตุมีผลลงได 

มนุษยยังไมรูอะไรเกี่ยวกับตัวเองอีกมากมาย  และที่คิดวารูแลวก็ยังมีขอผิดพลาด 
และนี่คือเหตุผลหนึ่งของการตองเรียนรูอยางไมรูจบของมนุษย 

เครื่องเคียงอาหารสมอง 
มีหลักฐานยืนยันความรูสึกทั่วไปวาผูคนสมัยนี้ผาทองออกลูกกันมากกวาเมื่อกอนมาก 

ตัวเลขลาสุดแสดงวาจีนมีอัตราการผาทองออกลูกสูงสุดในโลกคือรอยละ 46 ของจํานวนการออกลูก 
ทั้งหมด  สวนไทยเราเองนั้นก็ไมเบามีตัวเลขอยูไมหางนัก 

“ผาทองออกลูก”  ในภาษาอังกฤษคือ Caesaren  Section  ปจจุบันมักเรียกกันวา 
C-section  ตํานานนั้นมีวา Julius  Caesar  จักรพรรดิโรมันผูโดงดังมีอายุอยูระหวาง 100-44 ป 
กอนคริสตกาล (หลังสมัยพระพุทธเจา) กําเนิดดวยวิธีนี้      อยางไรก็ดีมีนักวิชาการถกเถียงวาการผาเด็ก 
ออกแบบนี้มีมากอนหนานานแลว  สวนใหญคือการผาหลังแมคลอดลูกตาย เพื่อเอาเด็กออกมา 
การผาสด ๆ แลวรอดแทบเปนไปไมไดในสมัยนั้น     มีผูรูระบุวาคําวา  Caesar  นั้นมิไดมาจากชื่อ 
จักรพรรดิ์หากมาจากภาษาละติน  caesum  ซึ่งหมายถึง cut out 

เมื่อกลางเดือนมกราคม 2010  วารสารการแพทย  The Lancet ตีพิมพรายงานสรุปของ 
WHO ซึ่งสํารวจเรื่อง C-section ในประเทศเอเชียคือ  จีน       อินเดีย      ญี่ปุน     เนปาล     ฟลิปปนส 
ศรีลังกา  เวียดนาม    และไทยในป  2007-2008  โดยพิจารณาจากกลุมตัวอยางการคลอด 
110,000 ราย  ขอสรุปสําคัญก็คือการผาเอาลูกออกกําลังเปนแฟชั่นซึ่งแพรระบาดไปทั่วอยางนากังวล 

ตัวเลข C-section สูงถึงรอยละ 46 ของจีนนากลัวและ  หนึ่งในสี่ของจํานวนนี้ไมมีความ 
จําเปนทางการแพทย  แตที่ เกิดขึ้นก็เพราะความมั่งคั่งใหม     การกลัวไมสวย (คงเขาใจนะครับ)
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การกลัวความเจ็บ (การหลีกหนีความเจ็บมาคูกับความมั่งคั่งเสมอ)  การดูฤกษยามตามหมอดู ฯลฯ ของ 
คนทองและครอบครัว   และการแสวงหาผลตอบแทนของหมอและโรงพยาบาล 

สาเหตุที่ WHO  กังวลคือการคลอดธรรมชาติในกรณีที่ไมมีอะไรผิดปกตินั้นดีที่สุด 
C-section ทําใหเกิดความเปนไปไดของความซับซอนที่อาจเกิดตามมา   เชน  การติดเชื้อซึ่งอาจนําไปสู 
การตัดมดลูก ในที่ สุดได          นอกจากนี้มี การศึกษาในสหรัฐอ เมริ กาซึ่ งพบวา เด็กคลอดวิ ธี 
C-section มีโอกาสสูงกวาเด็กคลอดปกติที่จะมีปญหาในเรื่องระบบการหายใจ 

ปรากฏการณแพรระบาดของ C-section นั้นเกิดขึ้นทั่วโลก  การสํารวจในป 2005 ของ 
อเมริกาใตพบวาผูหญิงที่คลอดชนิดผามีอัตราสูงถึงรอยละ 35  ในสหรัฐอเมริกานั้นมีเพียง   รอยละ 31 
(เฉพาะแมสูงอายุที่กระดูกเชิงกรานไมเอ้ือตอการคลอดปกติ  ลูกแฝด     หรือคนไขตองการ)  เนื่องจาก 
โดยทั่วไปกลัวโดนฟองเรียกคาเสียหายหากเกิดความผิดพลาดข้ึน  ในป 2006 ทางการสหรัฐอเมริกาได 
เตือนใหเห็นภัยอันตรายซึ่งอาจเกิดจาก C-section 

8 ประเทศเอเชียที่สํารวจนั้นมีสถิติ  C-section  เฉลี่ยถึงอัตรารอยละ 27  และมากกวา 
รอยละ 60 ของโรงพยาบาลที่ศึกษานั้น  ผลตอบแทนทางการเงินเปนตัวจูงใจใหเกิด C-section 

ตัวเลขของ C-section ในประเทศไทย  ในป 2007-2008 คือรอยละ 34 ของจํานวนการ 
คลอดทั้งหมด  ซึ่งจัดเปนอันดับรองจากเวียดนาม (รอยละ 36) และจากจีน (รอยละ 48) 

⊙.............................................................⊙ 

น้ําจ้ิมอาหารสมอง 
The great purpose of life is to make something that will outlast us. 
จุดมุงหมายอันยิ่งใหญของชีวิตก็คือทําอะไรสักอยางซึ่งคงอยูหลังจากที่เราไดตายไปแลว 

.................................................


