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เกริ่นนํา

เเศรษฐศาสตรวาดวยพฤตกิรรมของมนษุย เปนสาขาวชิาเศรษฐศาสตรทีเ่ติบโต
ขึน้อยางรวดเรว็ในชวงหลายทศวรรษทีผ่านมา นกัวชิาการและผูรอบรู ในสาขา

วิชาการนี้ สวนใหญจะคนควาวิจัยเพื�อหาหลักการและแนวคิดที่เปนองคความรู
รวมกันระหวางเศรษฐศาสตรกับจิตวิทยา และสวนมากจะใหความสนใจโดยเนน
ไปทีก่ารหาเหตผุลอธิบายวา ทาํไมมนษุยจงึมคีวามลาํเอยีงในการใชดุลยพนิจิและ
การตัดสินใจ ดังที่ อามอส ทเวอรสกีย นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด 
ผูริเริ่มงานศึกษาดานเศรษฐศาสตรพฤติกรรมมนุษย ชอบพูดไวเสมอวา “เพื�อน
เอย นักเศรษฐศาสตรนั้นเปนพวกที่ศึกษาภูมิปญญาเทียม สวนตัวผมน�ะหรือ ผม
ศึกษาความโงเขลาโดยกมลสันดานของมนุษย”

ในชวงตนทศวรรษที่ 1980 ผมตองสอนวิชาเศรษฐศาสตรวาดวย
พฤติกรรมของมนุษย ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่หนึ่ง เนื�องจากขณะ
นั้นมีนักศึกษาจํานวนนอยมากที่เคยไดยินหรือรูจักวิชาใหมที่เพิ่งจะเริ่มตั้งไขนี้ 
ปญหาของผมคือ ควรจะตั้งชื�อรายวิชาอยางไรดีจึงจะดึงดูดใหมีนักศึกษามาลง
ทะเบียนเรียนในวิชานี้ ในที่สุดผมก็คิดขึ้นมาได และตัดสินใจใชชื�อวิชาวา 
“พฤติกรรมการตัดสินใจที่ไมใชทางเลือกที่มีเหตุผล” ในตอนนั้นยังไมเคยมีผู ใด
จัดทําหัวขอและรายละเอียดยอของเนื้อหาที่จะสอน หลังจากที่คิดใครครวญอยู
นาน ผมไดตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่จะสอนใหครอบคลุมสองหัวขอหลักคือ 
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“พฤติกรรมการตัดสินใจที่ไมใชทางเลือกที่มีเหตุผลดวยความเสียใจ” และ 
“พฤติกรรมการตัดสินใจที่ไมใชทางเลือกที่มีเหตุผลโดยไมเสียใจ”

ภายใตหัวขอแรก ผมไดรวบรวมผลการศึกษาที่มีการบันทึกเรื องราวตางๆ 
เกี่ยวกับขอผิดพลาดทางเชาวนปญญาในหลายกรณีศึกษา ซึ่งผูคนทั่วไปมีใจเอน
เอียงยอมรับ ตัวอยางเชน ในแบบจําลองเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการตัดสินใจบน
พื้นฐานการใชเหตุผล ไดกลาวไววา ในกระบวนการตัดสินใจเพื อหาทางเลือกที่
เหมาะสมสงูสดุนัน้ ปจเจกบคุคลทีม่เีหตผุลไมจาํเปนตองคาํนงึถงึตนทนุจม (หมาย
ถึง ตนทุนคาใชจายที่เรียกกลับคืนไมได เมื อไดตัดสินใจลงทุนไปแลว) แตโดยขอ
เทจ็จรงิกลบัพบวา บอยคร้ังตนทนุดงักลาวจะมอิีทธิพลอยางเดนชดัตอการตดัสนิ
ใจหาทางเลือกที่ดีที่สุด 

ตวัอยางเชน สมมตวิาคณุกาํลงัจะขบัรถออกจากบานไปชมคอนเสริตหรอื
ไปชมการแขงขันกีฬา ณ สถานที่แหงหนึ่งซึ่งอยูไกลออกไป 50 ไมล ทันใดนั้นก็
เกดิพายฝุนตกอยางหนกัในชวงเวลานัน้พอด ีกรณเีชนนีถ้าหากคณุไมสามารถขอ
คนืเงนิคาตัว๋ได การตดัสนิใจของคณุวาจะขบัรถไปดกูารแสดงหรอืไม ก็ไมควรขึน้
อยูกับหรือไดรับอิทธิพลจากจํานวนเงินที่คุณจายเปนคาตั๋วไปแลว แตอาจจะไม
เปนเชนนั้น เพราะเชื อไดวาถาคุณจายเงินคาตั๋วไป 100 เหรียญ ก็มีแนวโนมวา
คุณจะยอมเสี่ยงขับรถฝาฝนไปชมการแสดงมากกวาถาคุณไดรับตั๋วนั้นมาฟรีๆ 
กรณเีชนนีก้ารตดัสนิใจของคณุอาจเรยีกวาเกดิขอผดิพลาดทางเชาวนปญญา คน
ทั่วไปเมื อไดรูวาตัวเองตัดสินใจผิดพลาดเพราะความไมรูหรือความเขาใจผิด จะ
รูสกึเสยีใจตอการตดัสนิใจของตวัเองที่ไดกระทาํลงไปบนพืน้ฐานของความเขาใจ
ผิดหรือความไมรูนั้น

ภายใตหัวขอที่สอง “พฤติกรรมการตัดสินใจที่ไมใชทางเลือกที่มีเหตุผล 
(หรอืท่ีมีความเหมาะสมสงูสดุ) โดยไมเสยีใจ” ผมไดรวบรวมผลการศึกษาจาํนวน
มากท่ีอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกตางไปจากคําทํานายของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร โดยที่ปจเจกชนเหลานั้นไมมีความเสียใจตอการตัดสินใจที่ตัวเอง
ไดกระทําลงไป ตัวอยางดังเชนที่พบเห็นในการโตตอบของแตละฝายในการเลน
เกมที่เรียกวา Ultimatum Game เกมที่วานี้ ผูทดลองจะเสนอใหเงินจํานวนหนึ่ง 
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เชน 100 เหรียญใหกับผูเลนคนแรก และบอกใหเขาแบงเงินจํานวนหนึ่งใหกับผู
เลนเกมคนที่สอง และถาหากผูเลนเกมคนที่สองยอมรับขอเสนอเงินสวนแบงนั้น 
กเ็ปนอนัวาทัง้สองพอใจและตางจะไดรับเงนิจํานวนนัน้กลบับานไป เชน ผูเลนคน
แรกเสนอใหสวนแบง 60 เหรียญสําหรับตัวเอง และ 40 เหรียญสําหรับผูเลน
เกมคนที่สอง ซึ่งหากเขายอมรับ ผูเลนคนแรกจะได 60 เหรียญ และผูเลนคนที่
สองก็จะได 40 เหรียญ แตจุดหักเหของเกมอยูตรงที่วา ถาผูเลนเกมคนที่สองไม
เห็นดวยกับเงินสวนแบงของผูเลนคนที่หนึ่ง เงินจํานวน 100 เหรียญจะกลับคืน
ไปใหผูทดลอง และผูเลนเกมแตละคนจะไมไดอะไรเลย

กรณีขางตนนี ้ทฤษฎเีศรษฐศาสตรทีเ่กีย่วของทาํนายวา ผูเลนเกมคนแรก
จะตองมีขอเสนอที่ใหตัวเองไดเปรียบมากๆ เชน เสนอใหตัวเองได 99 เหรียญ 
และใหผูเลนคนทีส่องเพยีง 1 เหรียญ เพราะเขารูอยูวา ตามธรรมชาตขิองมนษุย
จะตองอยากไดเงินซึ่งดีกวาไมไดอะไรเลย อยางไรก็ดี ขอเสนอสุดโตงที่วานั้นคง
ยากที่จะมีผูเสนอ หรือแมหากมี ก็จะตองไดรับการปฏิเสธคอนขางแน�นอน และ
ในกรณีเชนนี้ ผูเลนคนที่สองที่เปนผูรับขอเสนอและปฏิเสธขอเสนอนั้น มีนอย
มากที่จะรูสึกเสียใจกับการตัดสินใจของเขา

ตั้งแตเริ่มมีการศึกษาดานเศรษฐศาสตรวาดวยพฤติกรรมของมนุษย งาน
ทีท่าํสวนใหญไดมุงเนนไปในแนวทางแรกคอื ศึกษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจไมเลอืก
ทางเลอืกท่ีมีความเหมาะสมสงูสดุ แตกด็วยความเสยีใจอนัมมีลูเหตมุาจากความ
ไมรู เพื�อนรวมงานของผมคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยคอรเนลลคือ ดิค ทาเลอร ได
รวมกับ คาสส ซันสไตน เขียนหนังสือชื�อ Nudge เปนหนังสือที่น�าพิศวงประจํา
ป 2008 ซึ่งไดรวบรวมและสรุปหนทางมากมายที่ขอผิดพลาดทางภูมิปญญาดังที่
กลาว ทําใหผูคนจํานวนมากหลงทางและนําไปสูการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจาก
ทางเลือกเหมาะสมที่ควรเลือก รวมทั้งเสนอแนวทางที่นักวางนโยบายและแผน 
อาจใช ในการปรับปรุงโครงสรางของสภาพแวดลอมเพื�อใหเอื้ออํานวยตอการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีกวา ผมสนับสนุนแนวความคิดและขอเสนอแนะทุก
ประการที่กลาวไว ในหนังสือเลมนั้น
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อยางไรก็ดี ตั้งแตเริ่มแรกมา ผมมีความเชื�อเชนกันวา การตัดสินใจไม
เลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมสูงสุดโดยไมรูสึกเสียใจนั้นจะกอใหเกิดความ
สูญเสียมากกวา เหตุผลเปนเพราะธรรมชาติของมนุษยโดยทั่วไปนั้น ถารูวาตัว
เองตัดสินใจผิดเพราะความไมรูหรือเขาใจผิด ก็จะรูสึกเสียใจและเต็มใจที่จะ
ปรับปรุงขอผิดพลาดนั้นดวยตัวเองเมื�อรูความจริงแลว ในขณะที่ในทางกลับกัน 
เรายังขาดทั้งเครื�องมือ วิธีการ และแรงจูงใจ ในการปรับปรุงพฤติกรรมใดก็ตาม
ที่เรากระทําผิดแลวแตไมรูสึกเสียใจ แมวาพฤติกรรมและการกระทํานั้นจะกอให
เกิดผลเสียหรือตนทุนทางสังคมสวนรวมอยางมากก็ตาม

ลองพิจารณาขอสมมติซ่ึงพบทั่วไปในแบบจําลองวิเคราะหทางเลือกที่
เหมาะสมสูงสุดทางเศรษฐศาสตร ซึ่งกลาวไววา ปจจัยหลักที่กําหนดความพึง
พอใจที่ไดรับจากการบริโภคสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็คือคุณภาพทั้งจํานวน (เชิง
ปริมาณ) ของสินคานั้น ขอสมมตินี้ชัดเจนวาไมเปนจริงกับความพึงพอใจที่จะได
รบัจากชดุสทูท่ีสวมใสโดยผูเขารบัการสมัภาษณงานในธนาคารแหงหนึง่ ถาหากวา
คุณเปนผูสมัครงานคนหนึ่งในบรรดาผูสมัครงานหลายๆ คนที่ตางมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเหมือนกับคุณ และทุกคนตางปรารถนาไดตําแหน�งงานในธนาคารแหง
นั้น แน�นอนวาคุณจะตองเลือกแตงตัวใหดูดีที่สุดในวันสัมภาษณงานนั้น 

อยางไรก็ดี คําวา “ดูดี” ในที่นี้คือ แนวคิดของ “ความพึงพอใจ” ที่มีความ
หมายในเชิงเปรียบเทียบ หมายถึงวา ดูดีกวาผูสมัครคนอื�นๆ ถาผูสมัครคนอื�นๆ 
สวมชุดสูทราคา 500 เหรียญ แตคุณสวมชุดสูทมาในราคา 2,000 เหรียญ คุณ
กน็�าจะดดูกีวา ทาํใหผูสมัภาษณประทบัใจมากกวา และเชื�อวามโีอกาสทีค่ณุจะถกู
เรียกกลับมาสัมภาษณอีกครั้งมากกวา (ถาตองมีการสัมภาษณอีก) และแน�นอน
วา มากกวาการที่คุณเลือกสวมชุดสูทราคา 200 เหรียญมาในวันสัมภาษณ

 ดังนั้น เมื�อไรก็ตามที่ความสามารถในการบรรลุเปาหมายสําคัญขึ้นอยูกับ
การบริโภคโดยเปรียบเทียบ ซึ่งจะเปนจริงกับสินคาจํานวนหลากหลายชนิดดวย 
คําทํานายจากทฤษฎีมือที่มองไมเห็นของ อดัม สมิท เปนอันใชไมได หมดความ
ขลัง หรือความศักด์ิสิทธ์ิไป และไมวาบรรดาสาวกรุนใหมทั้งหลายของสมิทจะ
พยายามชวยกันออกมาปาวรองดวยความกระตือรือรนมากมายเพียงไร แตบอย
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ครั้งอํานาจตลาดที่ปราศจากการควบคุม ก็ประสบกับความลมเหลวในการจัดการ
กับพฤติกรรมที่เห็นแกตัวเองของปจเจกบุคคลในการบริโภคสินคาสาธารณะที่ใช
รวมกัน ในทางตรงกันขาม ชารลส ดารวิน ในฐานะผูบุกเบิกธรรมชาติวิทยา 
สามารถมองเห็นไดชัดเจนมากกวาวา สิ่งจูงใจสวนตนของปจเจกบุคคลบอยครั้ง
นําไปสูการตอสูแขงขันกันดวยกําลัง อันเปนความสูญเปลา

ตวัอยางเชน ดารวนิรูวานกยงูเพศเมียชอบเลือกผสมพันธุกับนกยงูเพศผู
ทีม่ขีนแพนหางใหญและยาวสวยเดน ซึง่อาจเปนเพราะขนาดแพนหางเปนเครื�อง
ชี้หรือบงบอกถึงการมีภูมิตานทานโรคที่ดีและแข็งแรงที่สามารถสงผานตอไปถึง
รุนลูกรุนหลานได (นกยูงเพศผูที่มีสุขภาพออนแอหรือมีโรค จะไมสามารถรักษา
ขนาดแพนหางยาวใหญหรือมีสีสันสวยสดใสได) อยางไรก็ตาม ดารวินก็รูเชนกัน
วา แพนหางท่ีใหญยาวสวยเดนจะเปนเหตุใหนกยูงเพศผูเองมีโอกาสไดรับ
อันตรายจากศัตรูได ดังนั้น เมื�อมองจากมุมความอยูรอดของสายพันธุ ขนาดทาง
กายภาพของแพนหางที่ยาวและใหญจึงนับเปนความสูญเปลาหรือไมมีประโยชน
อันใดเลย และถาสามารถลดขนาดของแพนหางลงไดครึ่งหนึ่ง นกยูงเพศผูตัว
เดมิกย็งัคงเปนคูผสมพนัธุกับนกยงูเพศเมยีตวัเดมิ แตนกยงูเพศผูทกุตวัจะไดรบั
อันตรายนอยลงจากศัตรู แมกระนั้นคงไมมีนกยูงเพศผูตัวใดเสียใจกับการมีแพน
หางยาวใหญสวยงาม เพราะวาถาหากไมมี โอกาสที่จะไดคูมาผสมพันธุก็จะลด
นอยลงมาก 

ในทาํนองคลายคลงึกนั ผูสมคัรงานทีจ่ายเงนิซือ้สทูหรสูวมในวนัสมัภาษณ
ในราคา 2,000 เหรียญเทากันทุกคน ก็มิไดหมายความวา พวกเขาจะมีโอกาสได
ตําแหน�งงานมากไปกวาในกรณีถาเขาทุกคนซื้อสูทในราคาถูกเพียง 300 เหรียญ
สวมมาในวนัสมัภาษณงาน แตก็ไมมเีหตผุลใดที่ใครจะเสยีใจทีซ่ือ้สทูราคาแพงดงั
กลาว

ที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ช้ีใหเห็นถึงปญหาของผลกระทบตอคนหมูมาก 
ทั้งที่เกิดจากการกระทําของแตละปจเจกบุคคลและของคนหมูมาก ดังเชนที่เรา
เห็นการแขงขันกันสะสมอาวุธยุทโธปกรณของประเทศมหาอํานาจตาง ๆ ทั่วโลก 
ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวไมมีอะไรเก่ียวของกับขอผิดพลาดทางเชาวนปญญาหรือ



8 อดัม สมิท vs ชารลส ดารวิน

ความไมรู ถาการซื้อสูทเพื�อเขาสัมภาษณงานนับเปนพฤติกรรมการใชจายที่มาก
เกนิพอดฉีนัใด การซือ้อาวธุยทุโธปกรณกเ็ปนพฤตกิรรมการใชจายทีม่ากเกนิพอดี
ดวยเหตุผลคลายคลึงกันฉันนั้น แตภายใตสถานการณดังกลาว จะไมมีปจเจกชน
รายใดหรอืประเทศใดคดิวานัน่คอืการใชจายเงนิจํานวนมากโดยไมจาํเปน แตกลบั
คิดวาตัวเองจะไมไดประโยชนจากการใชจายนอยลง

ในทางตรงกันขาม ปจเจกชนใดก็ตามไดรับความเสียหายที่เกิดจากการ 
กระทําผิดพลาดดวยความไมรูของตัวเอง เขาเหลานั้นมีเครื�องมือและแรงจูงใจที่
จะแกไขเพื�อลดความสูญเสียของตัวเอง เชน แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเพื�อใหมี
ความรูความเขาใจ หรือไมก็วาจางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญชวยใหคําแนะนํา ใน
อกีดานหนึง่ เขาอาจใชวธิกีารลดความเสีย่ง โดยทาํสญัญากบัผูเกีย่วของเพื�อจาํกดั
ความเสียหายหากจะมีขึ้นจากขอผิดพลาดทางเชาวนปญญาของเขาเอง

ไมเพยีงแตวาความสญูเสยีทีเ่กดิจากพฤตกิรรมการตัดสนิใจเหมอืนกนัของ
คนจํานวนมากจะมีวิธีการแกไขเยียวยาไดยากกวา แตขนาดของความสูญเสีย 
ที่เกิดจากการขาดความรูหรือจากขอผิดพลาดทางเชาวนปญญาของแตละ
ปจเจกชนยังมีมากกวา แตขาวดีที่ผมจะไดอธิบายรายละเอียดตอไปก็คือ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายภาษีอยางงายๆ จะสามารถชวยลดความสูญเสียที่เกิดจาก
ปญหาพฤติกรรมการตัดสินใจคลายคลึงกันของคนจํานวนมากไดอยางมากมาย 
ในกระบวนการที่ผมจะดําเนินการตอไป ผมจะพยายามปกปองคําทํานายของผม
วา ในอีก 100 ปขางหนานี้ นักเศรษฐศาสตรจะยกยองเชิดชู ชารลส ดารวิน 
มากกวา อดัม สมิท ในฐานะศาสดาเอกแหงวิชาชีพของเขา

หลายปที่ผานมานี้ ผมไดอานและฟงบทสัมภาษณของนักเขียนหลายคน 
และคาํกลาวสะดดุใจทีผ่มไดยนิไดฟงบอยคร้ังมาก เมื�อนกัเขยีนเหลานัน้ไดถกูถาม
เพื�อใหคําแนะนําแกนักเขียนรุนใหม ก็คือคําพูดที่วา “เขียนในสิ่งที่คุณรู” ในเชา
วันรุงขึ้น ผมก็เริ่มงานเขียน โดยจัดเตรียมรวบรวมขอมูลเปนวัตถุดิบและลงมือ
เขียนเรื�องซึ่งปรากฏในบทที่ 9 ในหนังสือเลมนี้ (ความสําเร็จและโชค) ผมบอก
กับตัวเองวา นี่แหละ เปนเรื�องที่ผมพอมีความรูอยูบาง
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โดยแทจริงแลว ในบรรดาความรูสึกมากมายที่มีในชวงเริ่มตนของการ
เขียนหนังสือเลมนี้ใหมๆ คือเมื อชวงเดือนพฤษภาคม ป 2010 ความรูสึกรุนแรง
ที่สุดท่ีมีในขณะนั้นก็คือ ความไมมั่นใจวาจะสามารถเขียนหนังสือเลมนี้ใหสําเร็จ
ลงได แน�นอนวาโชคชะตามีบทบาทสําคัญตอทุกชีวิตมนุษย แตสําหรับผมแลว 
ตองขอบอกวา โชคชะตาใหคุณตอชีวิตผมมากกวาสวนแบงที่ผมควรจะไดรับ

ประสบการณหนึง่ในชีวิตทีผ่มจดจําไดไมมวัีนลมื นบัเปนเวลานานหลายป
ที่ผมและ ทอม กิโลวิช เพื อนรักและเพื อนรวมงานที่มหาวิทยาลัย ผมกับเขามีนัด
เลนเทนนสิกนัเปนประจาํครัง้ละชัว่โมงครึง่ทกุเชาวนัเสารทีส่นามเทนนสิแหงหนึง่
ใกลเมืองอิทาคา ในเชาวันเสารหนึ่งเมื อเกือบสี่ปที่แลว ขณะกําลังนั่งพักเพื อรอ
การสลบัสนามเพื อเลนเซตทีส่อง ผมกเ็กดิมอีาการวงิเวยีนคลื นเหยีนโดยฉบัพลนั 
และทันใดนั้นก็ลมลงหมดสติบนพื้นสนามนั่นเอง

ไมกี่วันหลังจากนั้น ขณะนอนพักรักษาตัวอยูบนเตียงคนไข คุณหมอที่มา
ตรวจเยีย่มอาการ ไดบอกกับผมวา ผมเปนโรคเสนเลือดหวัใจตบีแบบฉบัพลนั ซึง่
สามารถทําใหผูปวยเสียชีวิตไดทันที และผูที่รอดตายมักจะเปนอัมพาต

หลังจากนั้นไมนาน ทอมไดเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหผมฟงอยางละเอียด 
เขาเลาวา เมื อเห็นผมลมลงหมดสติ เขารีบตะโกนบอกผูคนใหชวยเรียกรถ
พยาบาลฉกุเฉนิโดยทนัท ีแมวาเขาไมเคยเขารับการอบรมและมปีระสบการณใดๆ 
เกี่ยวกับเหตุการณเฉพาะหนาลักษณะนี้ ยกเวนเพียงเห็นจากการโฆษณาทางทีวี
และจากในหนังเทานั้น เขาตบที่หลังผมและทุบอยางแรงมากตรงบริเวณหนาอก
เพื อกระตุน แมวาจะไมเห็นผลตอบสนองใดๆ ในตอนนั้น เขาก็พยายามทําตอไป
เรื อยๆ ไมหยุด และในที่สุดหลังจากทําอยูนานพอควร ก็เห็นผมเริ่มมีอาการไอ
เบาๆ ขึ้น

แมวาท่ีตัง้สนามเทนนสิจะอยูหางไกลจากตวัเมืองไปหลายไมล แตบังเอญิ
มากที่ประมาณ 15 นาทีกอนหนานั้นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตในบริเวณแถวนั้น
พอดี และบังเอิญอีกเชนกันที่เกิดความผิดพลาดดานบริหารจัดการ โดยมีการจัด
สงรถพยาบาลฉุกเฉินสองคันมาในที่เกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่รถพยาบาลคันที่สอง
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กําลังจะถึงที่เกิดเหตุ คนขับไดรับคําสั่งใหเปล่ียนเสนทางมาที่สนามเทนนิสแทน 
ซึ่งก็มาถึงหลังจากที่ผมลมหมดสติลงไมนาน พรอมกับพยาบาลและเปลนอน

แมวาในขณะเกิดเหตุรางกายผมจะขาดออกซิเจนนับเปนเวลาคอนขาง
นาน แตเปนเรื�องที่เหลือเชื�อมากเพราะในที่สุดผมก็ไดรับอนุญาตใหออกจากโรง
พยาบาลไดหลังจากอยูรักษาพยาบาลเพียง 4 วันเทานั้น พรอมกับอาการปวยที่
หายเปนปลิดทิ้ง และสองสัปดาหตอมาผมและทอมก็กลับไปเลนเทนนิสกันใหม
เหมือนเดิม ผมไมไดรูสึกกังวลมากกับการกลับมาเลนเทนนิสใหมอีกครั้ง เพราะ
ถือวาไดผานการทดสอบจากเหตุการณอันหนักหน�วงกอนหนานั้นมาได และก็ไม
ไดเก็บเอาความกลัวการหมดสติบนสนามเทนนิสนั้นมาอยูในความกังวลอีกเลย 
แตสําหรับทอมเพื�อนรักของผมแลว ผมตระหนักวาเหตุการณที่เกิดขึ้นจะเปน
ประสบการณที่เขาตองไมลืมไปอีกนาน

อยากจะขอถือโอกาสนี้กลาวถึง คาเรน กิโลวิช ภรรยาของทอมเพื�อนรัก
ของผมดวย เธอเปนคนที่มีประสบการณชวยเหลือชีวิตคนมาเชนกัน ดวยความ
ซาบซ้ึงใจและสาํนกึในบญุคณุของทัง้คนสอง ผมขออทิุศหนงัสอืเลมนี้ใหแกบุคคล
ทั้งสองทานนี้

หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นได สวนหนึ่งเปนเพราะบุญของผมที่ไดทํางานที่
มหาวิทยาลัยคอรเนลล ผมเขาทํางานสอนหนังสือที่ภาควิชาเศรษฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยแหงนี้เมื�อป 1972 และไมนานหลังจากนั้น ผมไดทราบจากอาจารย
คนหนึ่งวา  ผมเปนผูไดรับการคัดเลือกเปนคนที่เจ็ดจากจํานวนทั้งหมดเจ็ด
ตาํแหน�งทีม่กีารบรรจเุปนอาจารยในปนัน้ กอนหนานี้ไมเคยมปีใดทีภ่าควชิามกีาร
บรรจุตําแหน�งอาจารยมากกวาสี่ตําแหน�ง และเขาเองเปนผูหนึ่งที่ออกเสียง
สนับสนุนผมในที่ประชุมลงมติคัดเลือกอาจารย ซ่ึงตองแขงขันกับผูสมัครอีกคน
หนึ่งดวยท่ีไดรับการสนับสนุนจากหัวหนาภาควิชา แตผมก็โชคดีกวาหรือเปน
เพราะบุญของผมนั่นเองที่ไดรับการคัดเลือก ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลว ในชวงเวลา
นั้นผมก็ไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยอีกแหงหนึ่งที่ตั้งอยูแถบตอนกลางฝง
ตะวันตกของประเทศดวยเชนกัน
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ผมไมเพียงแตโชคดีที่ไดงานทําที่มหาวิทยาลัยคอรเนลล แตยังโชคดีที่
สามารถรักษาตาํแหน�งงานไวได เพราะในปที่สีข่องการทํางาน ผมมบีทความลงตี
พิมพซึ่งเขียนรวมกับเพื�อนเกาสมัยเรียนปริญญาโทเพียงเรื�องเดียวเทานั้น และ
ไมมีบทความอื�นใดอีกเลยที่ใกลเสร็จสมบูรณพรอมยื�นเสนอตีพิมพเพิ่มเติมไดอีก 
ในปเดียวกันนั้นเอง เน็ด แกรมลิช นักเศรษฐศาสตรแหงสถาบันบลุกกิ้งส (ซึ่งตอ
มาไดดํารงตําแหน�งกรรมการธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา) ไดยายมาทํางาน
ชัว่คราว เปนศาสตราจารยพเิศษประจาํทีภ่าควชิาเศรษฐศาสตรของมหาวทิยาลยั
คอรเนลลเปนระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ไมนานนักเราทั้งสองกลายเปนเพื�อน
สนทิกนัอยางรวดเรว็ แม ในขณะนัน้ผมยงัไมไดมผีลงานดเีดนใหเหน็เปนรปูธรรม
แตอยางไร แตเขาดูเหมือนจะมีความมั่นใจในศักยภาพของผม เพราะเขาชวนให
ผมเขยีนบทความลงในหนงัสอืทีเ่ขากาํลงัจะจดัทาํขึน้ ซึง่ผมกร็บีตอบรบัดวยความ
กระตือรือรนทันที และผมก็เริ่มลงมือทํางานหนักมากกับการเขียนบทความทันที 

ในขณะทีบ่ทความกาํลงัจะใกลเสรจ็สมบรูณ เนด็ก็ไดมาพบและกลาวคาํขอ
โทษผม เนื�องจากหนังสือของเขาเพิ่งถูกยกเลิกจากสํานักพิมพ ดวยความผิดหวัง 
ผมจึงสงบทความที่เตรียมไวขอพิมพในวารสาร Econometrica หลังจากนั้น
ประมาณ 6 สัปดาห ผมก็ไดรับแจงยืนยันการพิมพ ปจจุบันนี้ Econometrica 
เปนหนึ่งในวารสารวิชาการชั้นนําทางเศรษฐศาสตรของสหรัฐอเมริกา

ในปท่ีหาของการทํางาน ผมสามารถผลิตบทความวิชาการและไดรับการ
จัดพิมพถึง 5 เรื�องในปเดียว และที่สําคัญเปนพิเศษคือ แตละเรื�องที่สงไปไดรับ
การยืนยันการพิมพรวดเร็วมาก และโดยไมไดถูกปรับแตงแกไขถอยคําใดๆ จาก
วารสารวิชาการชั้นนํา เชน American Economic Review, Journal of Politi-
cal Economy และอื�นๆ ซึ่งเหตุการณดีๆ ทํานองนี้ไมเคยเกิดขึ้นอีกเลยกับบท
ความอื�นๆ ของผมทีส่งขอพมิพนบัจากปนัน้เปนตนมา ทาํไมจงึเปนเชนนัน้ คาํตอบ
งายๆ คือ ผมโชคดี หรือมีโชคชวยในปที่หานั่นเอง

ในสถาบนัการศกึษา การมโีอกาสไดทาํงานรวมกบันกัศึกษาและคณาจารย
ที่มีสติปญญาดีเลิศนั้นไมไดเปนเรื�องเกิดขึ้นงายๆ ผมเชื�อวาการที่ผมไดมีโอกาส
ทํางานที่มหาวิทยาลัยคอรเนลล ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะโชคชวยนั้น ไดชวยใหผม
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สามารถเรียนรูและสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพแตกตางไปจากการทํางานที่อื�น 
ผมม่ันใจวาตวัเองสามารถทาํงานทีอ่ื�นไดอยางมคีวามสขุเชนกนั แตทีจ่ะแตกตาง
กนัคอื ผมจะไมมโีอกาสและไมสามารถสรางสรรคผลงานคอืหนงัสอืเลมนีอ้อกมา
ได

ผมอยากจะกลาวขอบคุณภรรยาผม เอลเลน แมคโคลิสเตอร ไว ณ ที่นี้ 
ในความอดทนและในการสนับสนุนทุกครั้งที่ผมทํางานดานการเขียนหนังสือ ซ่ึง
เธอก็ไดพบและผานประสบการณนี้มาหลายคร้ัง และแมบางครั้งเธออาจไม
สบายใจ แตก็พยายามเก็บความรูสึกไว ในใจไมเคยปริปากบน แตสิ่งหนึ่งที่ผม
ประทับใจมากกวาคือ ทุกครั้งที่ตองเขียนประเด็นเกี่ยวกับประสบการณที่พบใน
ชีวิตจริง ผมมีเธอเปนโอกาสใหสอบถามความเห็น เปนที่ปรึกษา และไดรับ
ประโยชนอยางมากจากความรูความเขาใจของเธอ

ยังมีอกีหลายทานทีม่สีวนชวยเหลอืใหขอคดิเหน็และคาํแนะนาํอนัมคีณุคา
นาํไปสูการปรบัปรงุงานเขยีนหนงัสอืเลมนี้ใหดยีิง่ขึน้ ซึง่ผมตองขอกลาวขอบคณุ
ไว ณ โอกาสนี้ดวย ทานเหลานี้มีรายนามดังตอไปนี้ บรูซ บูชานัน, แกรี่ บรูก, 
ฟลิป คุก, เทยเลอร โคเวน, ลี เฟนเนลล, เท็ด ฟชเชอร, คริส แฟรงก, เฮอรเบิรต 
แกนส, ซริเนเกช กาเวอรเนนิ, ทอม กิโลวิช, ,มารก โกรเกอร, มาเรีย กัวดาลูเป, 
เฮนรี ฮันสแมนน, โอริ เฮฟเฟตซ, มอริตซ ฮิวเมอร, บ็อบ ฮ็อคเกตต, เกรแฮม 
เกอรซิลค, มารก เคลแมน, จิม ลัคเกตต, เดวิค ลีออนส, ไมเคิล เอฟ. มารติน, 
เรกซ ไมซอน, เซนดฮิล มัลเลนาทาน, ทอม นาเกล, แมตทิว นากเลอร, ไมเคิล 
โอ’ ฮาเร, แซม พิซซิกาติ, แคต รูเบนสไตน, ทิม สแกนลอน, ทอม เชลลิ่ง, อีริก 
โชนเบิรก, ฟลิป ซีแมน, ลารรี่ ไซดแมน, ปเตอร ซิเกอร, เจฟฟ ซอมเมอร, ทิมอน 
สปลลูตตินิ, ไก ทัง, สตีฟ เทเลส, ไฟเดล เทโวลเด, ไมเคิล วาลแมน, เดวิด สโลน 
วิลสัน, ซาสเกีย วิตตลาเก และ แอนดรูว ไวลี่ อยางไรก็ตาม บุคคลเหลานี้ไมมี
สวนรับผิดชอบใดๆ ตอขอผิดพลาดที่ยังอาจพบมีอยูในหนังสือเลมนี้

ในทายที่สุดนี้ ผมตองขอขอบคุณ ปเตอร ดักเกอตี้ และ เซท ดิตชิก แหง
สาํนกัพิมพมหาวิทยาลยัพรนิซตนั ที่ไดตอบรบัสนบัสนนุโครงการจดัทาํหนงัสอืเลม
นี้อยางรวดเร็วมาตั้งแตตน รวมถึงการชวยปรับแตงจัดทํารูปเลมจนออกมาเปน
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หนงัสอืในมอืทานดงัท่ีเห็นอยูนี ้ชื�อหนงัสอืทีผ่มไดตัง้ไวเดมิคอื “The Libertarian 
Welfare (รัฐสวัสดิการของฝายเสรีนิยมประชาธิปไตย)” ถาหนังสือเลมนี้ขายดี มี
ยอดขายสูง และเปนที่นิยมในตลาด ภายใตชื�อใหม ผมตองขอบคุณปเตอรและ
เซท เพราะเปนผูตั้งชื�อใหมให ดวยการสนับสนุนและโนมนาวจาก ไมเคิล เอฟ. 
มารติน อยางไรก็ดี ผมไดเอาชื�อหนังสือที่ผมชอบนั้นใชเปนชื�อหัวขอในบทที่ 12 

มีอีกชื�อหนึ่งที่ผมชอบและเลือกเผื�อไวคือ Darwin’s Wedge (ล่ิมของ
ดารวิน) ซึ่งกลายมาเปนชื�อบทที่ 2 ของหนังสือเลมนี้ ความตั้งใจแรกที่อยากใช
ชื�อนี้เปนชื�อหนังสือ เปนเพราะมันสะทอนและทิ่มแทงเขาไปในแกนกลางความ
คดิของผม ทีต่องการปลุกเราใหรูสกึถึงความขดัแยงกนัระหวางประโยชนสวนตน
กับประโยชนสวนรวมที่เกิดจากการกระทําของปจเจกบุคคล ซ่ึงเปนความจริงที่
ดารวินคนพบและเขาใจอยางชัดเจนมาก ผมคิดเองวาชื�อที่ไมเปนที่คุนหู น�าจะ
ทาํใหฟงดทูึง่แบบคลมุเครอืในความหมาย และผมไดขอความเหน็จากเพื�อนหลาย
คนในระหวางรับประทานอาหารเย็นรวมกัน 

กอนท่ีจะมีใครใหความเหน็ ภรรยาของผมพดูข้ึนวา ความคดิแรกทีเ่กดิขึน้
ในใจเมื�อไดยินชื�อนี้ ก็คือทําใหคิดเดาไปวาน�าจะเปนหนังสือที่เก่ียวกับบรรดาคู
แตงงานของดารวิน (Darwin’s Wedgie) (เขาใจวาเพราะความคลายกันของ
คําสะกดเสียง – ผูเรียบเรียง) และในทันใดนั้นเอง เพื�อนๆ ของผมที่ไดยินตาง
หัวเราะกันอยางชอบใจ ในเชาวันรุงขึ้นผมเขียนจดหมายถึง ปเตอร ดักเกอตี้ 
ยืนยันกับเขาวาผมตัดสินใจเลือกชื�อที่เขาแนะนํา คือ “The Darwin Economy” 
เปนชื�อหนังสือเลมนี้

 Robert H. Frank
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บทที่ 1 อัมพาต  17

11
อัมพาต

บบ อยครัง้ทีผู่คนทัว่ๆ ไปจดจาํความหลงัในอดตีดวยความชื�นชมทีอ่าจเกนิความ
เปนจรงิไปบาง อยางไรกต็าม บางครัง้แงมมุทีส่าํคญัของชวีติในอดตีกด็กีวา

ในปจจุบันจริงๆ ตัวอยางเชน ในชวงสามทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
รายไดเฉลี่ยของคนอเมริกันทุกระดับช้ันไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากในอัตราคงที่
ประมาณ 3 เปอรเซ็นตตอป เรามีคนช้ันกลางที่มีสถานะทางเศรษฐกิจเขมแข็ง 
ถนนหนทาง การคมนาคมขนสง และสะพานตางๆ ทีม่อียู ไดรบัการปรบัปรงุบาํรงุ
รักษาเอาใจใสเพื�อให ใชงานไดดี รวมทั้งมีการสรางเพิ่มเติมในแตละปสําหรับ
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต 
เราตางตะโกนโหรองเมื�อทานประธานาธิบดี จอหน เอฟ. เคนเนดี้ ไดพูดขอรอง
วา “อยาถามวาประเทศชาติจะทําอะไรใหทาน แตจงถามวาทานจะทําอะไรให
ประเทศชาติบาง” ในขณะนั้นเรามั่นใจมากวาจะสามารถชนะการแขงขันในการ
สงมนุษยไปเหยียบลงบนพื้นผิวของดวงจันทร เรามองโลกในแงดีมาก

 ไมกีท่ศวรรษตามมาหลงัจากนัน้ เศรษฐกจิของประเทศโดยรวมเตบิโตชา
ลงมาก มีเพียงกลุมคนที่อยูในชั้นระดับรายไดสูงเทานั้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ ผูบริหารระดับสูงและซีอีโอของบริษัทเอกชนขนาดใหญหลายแหง มี
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รายไดจากเงินเดือนคาจางเพิ่มขึ้นนับเปนสิบเทา ในขณะที่อัตราคาจางแรงงาน
ตอชั่วโมงท่ีปรับคาดวยอัตราเงินเฟอแลวของคนงานกลับมีแนวโนมลดลง และ
กลุมคนชั้นกลางในขณะนั้นตางมีหนี้สินกันรุงรัง

โครงการกอสรางสิง่อาํนวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานทีจ่าํเปนแกการพฒันา
ความอยูดมีสีขุเพิม่เตมิ เชน ระบบรถไฟความเร็วสงู หรอืระบบเสนทางรางไฟฟา
แบบอัจฉริยะ ฯลฯ แมจะมีความพยายามหลายครั้งจนนําเขาสูการพิจารณาของ
สภาคองเกรส แตก็ไมเคยผานการอนุมัติ อีกทั้งโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเดิมก็ไม
ไดรบัการซอมแซม ปรบัปรงุ หรอืบาํรงุรกัษาใหอยูในสภาพใชงานไดดี ไมวาคนรวย
หรอืคนจนในยคุนัน้มสีถานะไมตางกนั ในแงตองอดทนกบัการใชถนนหนทางและ
สะพานที่ไมคอยมีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคบางอยาง เชน นํ้าประปา 
และระบบการกาํจัดขยะมลูฝอยใชการไมได ซึง่เกดิขึน้บอยจนเปนเรื�องปกติในยคุ
น้ัน โรงเรียนนับจํานวนไมถวนมีสภาพอัดแน�นไปดวยนักเรียนเหมือนโรงฆาสัตว 
มเีขื�อนเกบ็กกันํา้จาํนวนมากที่ไมไดรบัการบาํรงุรกัษาทีด่จีนอาจพงัทลายไดทกุเมื�อ 
และงบประมาณไดถูกตัดทอนลงสําหรับโครงการที่มีจุดมุงหมายเพื�อการสงวน
รกัษาวัสดนุวิเคลยีรไว โดยไมมกีารเฝาระวงัทีม่อียูในประเทศสหภาพโซเวยีตเดิม

ที่เปนปญหาหนักมากกวาในขณะนั้นก็คือ ระบบการเมืองของประเทศดู
เหมือนเกือบจะเปนอัมพาตโดยสมบูรณ เพราะไมมีการตอบสนองใดๆ ตอปญหา
เรงดวนที่ตองรีบปรับปรุงแกไขตามที่กลาวขางตน อาการอัมพาตนั้นเกิดจากการ
จงใจละเลยไมยอมรบัรูความจรงิ และความไมเขาใจหลกัตรรกะพืน้ฐานทีค่วบคมุ
พฤติกรรมของมนุษย

กรณีในประเด็นที่พูดถึงนี้ ไดแก ความลมเหลวของพวกเราในการจัดการ
กับปญหาการวางงานเร้ือรังที่เปนผลพวงตอเนื�องมาจากการเกิดวิกฤติการณ
ทางการเงินเมื�อป ค.ศ. 2008 ดังที่ จอหน เมยนารด เคนส ไดเคยอธิบายไว ใน
ชวงการเกิดภาวะตกตํ่าของเศรษฐกิจโลก (Great Depression) วา ประเทศใด
ก็ตามที่จมปลักอยูกับการตกตํ่าทางเศรษฐกิจ ยากนักที่จะสามารถฟนฟูพลิกกลับ
คนืสูสภาพเดมิไดดวยตวัเอง เขากลาววา ผูบรโิภคจะไมสามารถเปนผูนาํไปสูการ
ฟนฟูได เพราะพวกเขาตางมีภาระหนี้สินที่ตองแบกรับ กอปรกับความกริ่งเกรง
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ในเรื�องการตกงานดวย ภาคเอกชนเองก็ไมสามารถเปนผูนําไดเชนกัน เนื�องจาก
สวนใหญตางกม็กีาํลงัการผลติสวนเกนิ ซึง่สามารถผลติสนิคาสนองความตองการ
บรโิภคโดยไมตองเพิม่กําลังการผลิตและการจางงาน เคนสสรปุวา ในสถานการณ
เชนนั้นมีแตภาครัฐเทานั้นที่จะตองเปนผูมีบทบาทหลัก ซ่ึงจะมีทั้งความสามารถ
และแรงจูงใจในการกระตุนการใชจายเงินในระดับที่มากเพียงพอตอการชักนํา
ประชาชนผูตกงานกลับเขาสูตลาดแรงงานได

ทกุๆ วนัภายใตสภาวะทีก่ารตกงานพบเห็นอยูทัว่ไป เปรยีบเสมอืนการเหน็
เครื�องบินโดยสารที่บินออกไปพรอมกับที่นั่งวางเปลาเปนจํานวนมาก ใน
สภาวการณเชนนี้หมายความวา โอกาสการสรางสิ่งที่มีมูลคาเพิ่มเปนอันสูญหาย
ไปดวยโดยไมสามารถเรียกกลับได และไมมีเหตุผลอันใดที่จะปลอยใหความสูญ
เสียนั้นเกิดข้ึนโดยไมทําอะไรเลย ถึงกระนั้นก็ยังอุตสาหมีผู โตแยงวา นโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจที่จะดําเนินการโดยรัฐบาลนั้นคือความสูญเปลาของเงินงบ
ประมาณที่ภาครัฐเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นเอง ทั้งๆ ที่มีโครงการตางๆ ที่เปน
ประโยชนมากมายทีเ่รียกรองใหมกีารดาํเนนิการโดยประชาชน ตวัอยางเชน กรม
การขนสงแหงรัฐเนวาดา ไดเคยศึกษาพบวา การปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
อินเตอรสเตต 80 ระยะทาง 10 ไมล ถาลงมือทําวันนี้มีคาใชจายรวม 6 ลาน
เหรยีญ แตถาเลื�อนการซอมแซมปรบัปรงุออกไปอกีสองป ปรมิาณการจราจรและ
สภาพอากาศจะกดักรอนสภาพถนนและทาํความเสยีหายกบัพืน้ผวิถนนกนิลกึมาก
ขึ้นไปอีก จนจะทําใหคาใชจายในการซอมแซมเพิ่มมากขึ้นเปน 30 ลานเหรียญ 

 ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าลง คาแรงคนงานและเครื�องมือเครื�องจักร
อุปกรณการผลิตตางๆ มีการวางงานและไมไดถูกนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ 
กอปรกับตลาดในประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการหดตัวดวย จนเปนผลใหปจจัยและ
วสัดทุีจ่าํเปนตองใช ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมมปีริมาณเหลอืเฟอและราคาลด
ตํ่าลงกวาปกติ อัตราดอกเบี้ยจากแหลงเงินกูที่สามารถนํามาสนับสนุนโครงการ
ลงทุนก็ลดลงจนเกือบจะตํ่าสุดดวย เหลานี้คือโอกาสและงานที่นักการเมืองที่
บรหิารประเทศควรตองรีบฉกฉวยทาํดวยความรวดเร็วและอยางเตม็ที ่โดยไมตอง
พูดถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ควรตองกระทําอยูแลว แตเนื�องจาก
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การปลอยปละละเลยทีฝ่งลงรากลกึจนเปนขอจาํกดัทางการเมอืงทีด่าํรงอยูในขณะ
นี้ สงผลใหรัฐบาลไมสามารถตัดสินใจทําอะไรได

 ฝายตอตานการใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ มักยกความกลัวเรื�องการ
ขาดดุลงบประมาณภาครัฐมาเปนขออางสําคัญในการไมเห็นดวย แมวาโดยขอ
เทจ็จรงิการขาดดลุเปนปญหาทีแ่กไขได ในระยะยาว แตไมมผีู ใดโตแยงวาเราควร
เลื�อนการบาํรงุรกัษาโครงสรางพืน้ฐานทางกายภาพทีก่ลาวขางตนออกไปโดยไมมี
กําหนด อยางไรก็ดี ในดานการลงทุน ยิ่งลงมือทําไดเร็วเทาไร หมายถึงจะยิ่งชวย
ประหยัดงบประมาณไดมากขึ้นเทานั้น และจะมีผลไปถึงชวยลดการขาดดุลงบ
ประมาณในระยะยาวดวย แน�นอนวา เราจะตองชวยกันแกไขปญหาการขาดดุล
งบประมาณ แตเวลาเหมาะสมจะมาถึงก็ตอเมื�อระบบเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่แลว

นกัการเมืองระดบัผูนาํกลุมเดยีวกนันีย้งัชอบอางการขาดดลุมาเปนเหตผุล
ตอตานมาตรการลงทนุเพื�อกระตุนเศรษฐกจิดงัทีก่ลาวขางตน แลวยงัเปนผู โหวต
ตัดลดงบประมาณของกรมสรรพากรของรัฐบาลสหรัฐฯ มีรายงานการศึกษาที่น�า
เชื�อถือกลาวไววา ทุกๆ 1 เหรียญที่งบประมาณถูกตัดไป จะสงผลใหรายไดจาก
การจัดเก็บภาษีลดลงถึง 10 เหรียญ กลาวในอีกทางหนึ่ง นั่นคือ จะสงผลในทาย
ที่สุดไปถึงการขาดดุลงบประมาณสุทธิเพิ่มขึ้น 9 เหรียญตอทุกงบ 1 เหรียญที่ถูก
ตัดนั้น หากขอเสนอตัดงบประมาณนั้นไดรับการอนุมัติโดยสภาผูแทนราษฎร จะ
เปนเครื�องชี้ใหรูวา เราอาจกําลังกลายเปนประเทศ “อิกนอรามิโตเครซี (Igno-
ramitocracy)” คือ ประเทศที่การเมืองถูกขับเคลื
อนดวยอวิชชาจนระบบเปน
อัมพาต ไมสามารถรูแมกระทั่งวิธีการตอสูกับปญหาสําคัญที่กําลังเผชิญ

นักการเมืองระดับผูนําในกลุมเดียวกันนี้ ยังโหวตลงคะแนนตัดลดงบ
ประมาณโครงการชวยเหลอืทางโภชนาการแกกลุมสตรทีีม่รีายไดต่ําและมลีกูเลก็ 
เปนวงเงินมากกวา 1,000 ลานเหรียญ และลดวงเงินกองทุนหมุนเวียนเพื�อการ
ผลิตนํ้าสะอาดของรัฐตางๆ รวม 700 ลานเหรียญ ความมีอยูของแผนงาน/
โครงการเหลานี้ไมเพียงแตจะชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของกลุมคนเปาหมายที่
ควรตองไดรับความชวยเหลือ แตยังเปนการปองกันปญหาสังคม ซึ่งจะใหญกวา
และตองใชเงินงบประมาณมากกวาในการแกไขปญหาที่อาจจะมีตามมาในภาย



บทที่ 1 อัมพาต  21

หลัง การตดัลดงบประมาณลง จะสงผลตอการขาดดลุงบประมาณเพิม่มากยิง่ขึน้
ในอนาคต ไมใชลดลง

นักการเมืองระดับผูนํากลุมนี้อีกนั่นแหละที่กลับลํา เพราะพวกเขากลับไม
กังวลเรื�องประเด็นการขาดดุลงบประมาณ เมื�อพวกเขาตอตานการครบกําหนด
อายุของมาตรการลดอัตราภาษีเงินไดแกคนอเมริกันผูมีระดับรายไดสูงมากในป 
2010 ของประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู. บุช ทั้งๆ ที่การขยายระยะเวลาการลด
ภาษีออกไปอีก จะทําใหเกิดการขาดดุลงบประมาณเพิ่มมากขึ้น โดยแทจริงแลว
คนที่มีฐานะรํ่ารวยมากอยูแลวจะมีเงินรายไดเปนจํานวนมากเกินกวาที่เขาจะ
สามารถนํามาจับจายใชสอยไดไปจนชั่วชีวิต การขยายระยะเวลาลดภาษีจึงกอ
ประโยชนนอยมากตอการกระตุนเศรษฐกิจ ดังนั้น การไมตออายุการใชมาตรการ
จะชวยใหมีเงินงบประมาณจากการเก็บภาษีเงินไดมากขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใช
สนับสนุนการจัดทํามาตรการ/โครงการกระตุนเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากกวา
และกอประโยชนตอสงัคมสวนรวมมากกวา เชน ใชเปนเงนิอดุหนนุใหรฐัตางๆ ใช
ในการปองกันการตกงานของครู ตํารวจ และพนักงานดับเพลิง อยางไรก็ดี มีคํา
กลาวหนึ่งจากผูนําเสียงขางนอยในสภาซีเนต มิตช แม็กคอนเนลล ในการให
สมัภาษณกบัผูสื�อขาว CNN ซึง่แน�นอนวาไมใชเปนการพดูเพื�อประชดประชนัแต
อยางใด ทานกลาวไวดังนี้ “การขึ้นภาษีทามกลางบรรยากาศที่ประเทศอยูภายใต
สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าน�าจะไมใชแนวความคิดที่ดี” 

อีกประเด็นหนึ่งที่แมอาจดูไมใชขอที่น�ากังวลมากนักในขณะนี้ แตก็อาจ
เปนประเดน็ท่ีกอใหเกดิความยากลาํบากมากทีส่ดุในอนาคต ไดแก ระบบการเมอืง
ของสหรฐัฯ ไมสนใจไยดตีอการคาดการณทางวทิยาศาสตร ซึง่มแีนวโนมมองโลก
ในแงรายมากข้ึนตอกรณกีารเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศโลก นกัการเมอืงทีต่ัง้ขอ
สงสัยในเรื�องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบอยครั้งใหเหตุผลวา การเฉยเมย
ของตัวเองที่จะทําอะไรตอเกี่ยวกับเรื�องนี้ เปนเพราะวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใช
ศึกษายังไมมีความแมนยําแน�นอนเพียงพอ แถมมีนักวิทยาศาสตรที่มีชื�อเสียง
หลายคนตางรีบออกมายอมรับถึงความไมแน�นอนหรือโอกาสความผิดพลาดของ
ผลการพยากรณดวย แน�นอนวาอุณหภูมิที่ทํานายวาเพิ่มขึ้นอาจเปนไดวาเพิ่มขึ้น
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นอยกวาทีค่าดการณไว แตก็เปนไปไดเชนกันทีอุ่ณหภมูจิะเพิม่ขึน้มากกวาทีท่าํนาย
ไวก็ได ซึ่งในกรณีหลังนี้ถาเกิดขึ้น ผลที่ตามมาคือความหายนะอันใหญหลวงนัก 
ภายใตขอมูลชวงคาของการเพิ่มอุณหภูมิและโอกาสความเปนไปไดของการเกิด
ที่เรารูไดจากการศึกษา ความไมแน�นอนเหลานี้ตางหากคือสิ่งแน�นอนที่สุดที่พวก
เราจะตองรีบหาแนวทางปองกันดวยมาตรการและวิธีการตางๆ

การศึกษาลาสุดดวยวิธีการสรางแบบจําลอง (simulations) โดยใชแบบ
จําลอง Integrated Global Systems ของสถาบัน MIT คาดคะเนวา มีโอกาส 
10 เปอรเซน็ตทีค่าอณุหภมูเิฉล่ียทีร่ะดบัพืน้ผวิโลกจะเพิม่สงูขึน้มากกวา 12 องศา
ฟาเรนไฮต ในป ค.ศ. 2095 ดังที่ทราบกันระดับอุณหภูมิที่สูงมากดังกลาวจะทํา
ทกุสรรพชวีติในโลกนีส้ญูสิน้ลง เราสามารถขจัดภยัคกุคามทีว่านีด้วยวธิกีารงายๆ 
เชน ใชวิธีการเก็บภาษีแบบขั้นบันไดกับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และ
ดวยการวางแผนจัดตารางการขยับเพิ่มภาษีทีละขั้นเปนระยะๆ เชืºอวาทุกคนก็จะ
สามารถปรับตัวเขากับระบบภาษีที่กลาวไดโดยจะไมมีใครตองเสียสละดวยความ
เจ็บปวด

ขบวนการทางการเมืองที่มีเหตุมีผลควรจะตองหยิบยกประเด็นปญหาดัง
กลาวนี้ขึ้นมาพิจารณา แตนักการเมืองในสภาที่ทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยว
กบันโยบายพลงังาน กลบัปฏเิสธดวยความดือ้รัน้วาไมมปีญหานี ้นกัสงัเกตการณ
มืออาชีพในสภาหลายทานพูดวา เกือบจะไมมีโอกาสเลยที่กฎหมายวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะสามารถผานสภานําไปบังคับใชได ในระยะเวลาอัน
ใกลนี้ ในระบบการเมืองที่ประเทศถูกขับเคลืºอนดวยอวิชชาจนระบบเปนอัมพาต 
หรอือกินอรามิโตเครซนีัน้ การออกกฎหมายดงักลาวคอืเรืºองไรสาระ หรอืเปนเรืºอง
ที่ไมมีความคิดทางการเมือง

เรามาถึงจุดนี้ ไดอยางไร
เปนการฉลาดทีจ่ะตัง้ขอสงสยักบัคาํอธบิายทางเดียวที่ไมเคยเปลีย่นแปลง 

แตจะเปนความผดิพลาด ถาหากเราไมใหความสาํคญักบัคาํขวญัทีเ่ตม็ไปดวยพลงั
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ที่ฝงอยูในความรูสึกของสาธารณชนในชวงระยะเวลาสามทศวรรษที่ผานมา นั่น
คือ ความรูสึกท่ีวารัฐบาลคือบอเกิดของปญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น นัก
เสรีนิยมประชาธิปไตยผูซึ่งคอยเฝามองการทํางานของรัฐบาลและตอตานการใช
อาํนาจรฐัในทางท่ีผดิ ซึง่เปนหนึง่ในกลุมนกัสรางคาํขวญัโฆษณาชวนเชื�อดังกลาว 
และแมวาพวกคนเหลานั้นจะมีความสัมพันธอยางเปนทางการกับพรรคเสรีนิยม
ประชาธิปไตยไมมากนักก็ตาม แตอิทธิพลของคําพูดของพวกเขาที่สื�อออกสู
สาธารณะก็มีมากและขยายวงกวางมากขึ้น

คําพูดที่มีอิทธิพลตอสาธารณชนบังเกิดผลขึ้นมาได เปนผลมาจากการทุม
เงินจํานวนมหาศาลท่ีพวกเขาใชจายไปกับการโหมประโคมขาวตอสาธารณชนให
ซึมทราบกบัความรูสกึทีว่ารัฐบาลคอืตวัการของปญหา ในบทความทีถ่กูอางองิบอย
ชื�อ “ten-thousand-word (หนึ่งหมื	นถอยคํา)” ของ เจน เมเยอร ตีพิมพใน
หนังสือพิมพ New Yorker ไดเลาไวถึงวิธีการที่ ชารลส และ เดวิด คอช 
นักเสรีนิยมประชาธิปไตยทั้งสองเปนมหาเศรษฐีระดับหลายพันลาน เจาของ
โรงงานอุตสาหกรรมคอช ไดบริจาคเงินจํานวนมากกวา 100 ลานเหรียญในชวง
ไมกีป่ท่ีผานมาใหกบักลุมนกัคดิฝายขวาจดั ซึง่เปนกลุมผูกอต้ัง “Tea Party” และ
กลุมมวลชนอื�นๆ โดยใหมีภารกิจที่สําคัญคือ การโจมตีรัฐบาลดวยการประกาศ
ขอความดังที่กลาวมา

ไมตองพูดถึงวาการกระทําของเขาเปนธรรมและลําเอียงหรือไม สถานี
โทรทัศน Fox News Channel ของ รูเพิรต เมอรดอช ไดกระทําอยางเดียวกัน
คือ เผยแพรขอความโฆษณาชวนเชื�อนั้นออกสูสาธารณชนอยางไมหยุดหยอน 
เงินใหเปลาจํานวนมหาศาลไดถูกสนับสนุนไปใหกับองคกรที่ทําหนาที่เปนคลัง
สมองของฝายขวาใหทํางานดังกลาว โดยมหาเศรษฐีระดับพันลานอยาง ริชารด 
เมลลอน สคาฟ เจาของหนังสือพิมพ Pittsburgh Tribune-Review ผูซึ่งเปน
ทายาทผูรับมรดกของ Mellon Fortune นอกจากนั้น กอนหนานั้นเล็กนอยมูลนิธิ
จอหน เอ็ม. โอลิน ไดบริจาคเงินจํานวนเกือบ 400 ลานเหรียญ ใหกับกลุม
คลังสมอง สื�อสิง่พมิพ และภาควิชากฎหมายและเศรษฐศาสตรของมหาวทิยาลยั
ชัน้นาํตางๆ ของประเทศ ทัง้หลายทัง้ปวงทีก่ลาวลวนแตมจีดุมุงหมายเดยีวกนัคอื 
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กระจายคาํโฆษณาชวนเชื�อออกสูสาธารณชน ใหมคีวามเชื�อวารฐับาลคอืตวัปญหา 
และระบบตลาดเสรทีีป่ราศจากการแทรกแซงของรัฐเทานัน้คอืทางออกของปญหา

โดยภาพรวม การยอมทุมเงินจํานวนมหาศาลเพื�อการนี้ถือวาไดผลเปน
พิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการชวยอุมชูอุปถัมภกลุมองคกรที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้น
ใหมใหทําหนาที่ปลุกปนอารมณของสาธารณชนใหเต็มไปดวยความเกลียดชัง
รฐับาลจนไมสามารถทํางานได แน�นอนวานกัเสรนียิมประชาธปิไตยมสีวนถกูตอง
ในเรื�องความสญูเปลาของภาครฐัซึง่มปีระวตัศิาสตรมายาวนานและเจบ็ปวด และ
พวกเราควรขอบคณุพวกเขาดวยซ้ําทีช่วยเฝาระวังและตรวจสอบการทาํงานของ
รัฐบาลไมใหเกิดการสูญเปลาในการใชจายงบประมาณ รวมทั้งไมใหมีการละเมิด
สทิธเิสรภีาพสวนบคุคล แตกบัขอเทจ็จรงิทีว่า ไมมรีฐับาลใดมคีวามสมบูรณ หมาย
ถึงใหยอมรับเลยเถิดไปถึงวา ไมใหรัฐบาลตองทําอะไรเลย หรือปลอยใหนโยบาย
เปนอัมพาตไปโดยสมบูรณไปเลย ควรเปนสิ่งที่ชาวอเมริกันสวนใหญตองการกัน
จริงๆ กระนั้นหรือ แมแตระบบตลาดเสรีเองก็ไมมีตลาดใดที่มีความสมบูรณรอย
เปอรเซ็นต และในการแกไขความไมสมบูรณบางดานนั้น รัฐบาลเทานั้นที่จะมี
บทบาทกระทําไดดีกวา ดังเชนงานในดานการปองกันประเทศ หรือการกอสราง
และบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานสาธารณะตางๆ รวมทั้งงานดานการบังคับใช
กฎหมายสิทธิการเปนเจาของสินทรัพยตางๆ เปนตน

ในทุกประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
อยูดีมีสุขของประชาชน จะพบวารัฐบาลมีบทบาทสําคัญอยางเดนชัดในการนําไป
สูการบรรลุผลดังกลาว ประเทศที่ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอรัฐบาลของตนมักมี
แนวโนมเชนกันวา เปนประเทศที่มีการใหบริการสินคาสาธารณะ โครงสราง
พื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ไดดีที่สุด มีระดับของการ
ฉอราษฎรบังหลวงนอยที่สุด และประชาชนมีระดับรายไดเฉลี่ยตอคนสูงสุด ใน
ทางตรงกันขาม ประเทศที่มีรัฐบาลออนแอมากๆ เชน ไฮติ โซมาเลีย ซูดาน มัก
พบวามีระบบตลาดออนแอขาดความน�าเชื�อถือ ประชากรมีระดับรายไดเฉลี่ยตํ่า
มาก มีสถิติอาชญากรรมและความรุนแรงสูง และประชาชนสวนใหญมองรัฐบาล
ของตัวเองวาไรประสิทธิภาพและเต็มไปดวยการฉอราษฎรบังหลวง ถาถูกบังคับ
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ใหเลือกระหวางสองประเทศคือ นิวซีแลนดและไฮติ เชื�อไดวาสวนใหญของคน
อเมรกินัจะเลอืกอยูทีป่ระเทศนวิซีแลนดมากกวา ขอแตกตางในเรื�องคณุภาพและ
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของรัฐบาลไมใชเหตุผลเดียวที่ใช ในการตัดสินใจ แตยังมี
เหตุผลอื�นๆ อีกที่มีความสําคัญ

ขอเท็จจรงิท่ีวา มกีจิกรรมจาํนวนมากทีจ่ะกระทําใหสาํเรจ็ไดตองอาศยัคน
หลายคนรวมมือกัน หมายความวา รัฐบาลตองหาทางจัดเก็บภาษีเพื�อใหมีแหลง
เงินไดมาจายใหกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานั้น บอยครั้งที่นักเสรีนิยม
ประชาธิปไตยและนักตอตานรัฐบาล ประณามการเก็บภาษีภาคบังคับวาเปนการ
ปลน แตก็จะไมมีรัฐบาลใดสามารถทํางานไดเลยถาปลอยใหแหลงเงินที่จะนํามา
ใชจายข้ึนอยูกบัการเสยีภาษโีดยสมคัรใจของผูเสยีภาษเีพยีงฝายเดียว ดงันัน้ ถา
ไมมีการจัดเก็บภาษีภาคบังคับก็คือจะไมสามารถมีรัฐบาล และหากไมมีรัฐบาลก็
เทากับไมสามารถมีกองทัพ และเมื�อไมมีกองทัพ ประเทศของคุณก็จะถูกรุกราน
จากประเทศอื�นที่มีกองทัพ และเมื�อทุกอยางจบลง คุณก็จะถูกบังคับใหจายภาษี
ใหกับรัฐบาลของประเทศที่มารุกรานนั้น

ดงันัน้ ถาไมมทีางเลือกอื�นใดทีด่กีวาและจาํตองอยูภายใตรฐับาลทีม่อีาํนาจ
ออกกฎหมายใหเสียภาษีภาคบังคับ ทางเลือกที่ดีที่สุดที่ควรกระทําคือ พยายาม
เลือกรัฐบาลที่สามารถใชเงินของพวกเราสรางสรรคสิ่งที่มีประโยชนสูงสุดใหแก
พวกเรา เราตองคิดกันอยางจริงจังวา เราควรจะออกแบบสถาบันชาติที่เรียกวา 
“รัฐบาล” กันอยางไร และจะติดตามการทํางานของสถาบันนี้อยางไรจึงจะดีที่สุด 
เราควรตองมีการสนทนาพูดคุยกันอยางกวางขวางวาเราตองการบริการ
สาธารณปูโภคประเภทใด ใครจะเปนผูจายคาลงทนุ และ/หรอืจะหาแหลงเงนิจาก
ที่ใดมาสนับสนุน ในขณะนี้เรายังไมเคยทําอะไรในเรื�องเหลานี้เลย

ที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เปนสิ่งที่ไมควรเกิดขึ้นเลยในประเทศที่อุดมไป
ดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยที่มีระดับการศึกษาและทักษะของ
แรงงานสูงสุดเชนประเทศของเรา แตขาวดีก็ยังพอมีอยู ซึ่งพวกเราจะสามารถ
ชวยกนัไขกญุแจทีล่อ็กพวกเราไว ทีเ่ปนเชนนัน้เปนเพราะปญหาทีเ่กดิขึน้มไิดเปน
ผลพวงมาจากความแตกตางของคานิยมที่ไมมีทางรอมชอมกันได แตเปนเพราะ
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ความเขาใจที่แตกตางกันเกี่ยวกับกลไกการทํางานของ “มือที่มองไมเห็น” หรือ 
“การแขงขัน”

เหตุใดกลไก “มือที่มองไมเห็น” จึงไมทํางาน
ไมตองมีขอสงสัยเลยวา มือที่มองไมเห็น ของ อดัม สมิท เปนความรู

เชิงลึกที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการเศรษฐศาสตร กลาวโดยยอคือ ผูผลิตจะเรง
รบีผลติสนิคาทีป่รบัปรงุรปูแบบใหมและดวยนวตักรรมการผลติใหมทีช่วยประหยดั
ตนทนุ โดยมีวัตถปุระสงคเพื�อแยงสวนแบงการตลาดและกาํไรจากคูแขงขนัใหได
มากที่สุด ในระยะสั้นผูผลิตอาจจะบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได  อยางไรก็ตาม  
ในเวลาไมนาน จะมีผูผลติคูแขงขนัรายอื�นๆ ดาํเนนิพฤติกรรมอยางเดียวกนั หรอื
ลอกเลียนแบบนวัตกรรมกันเพื�อผลิตสินคาออกสูตลาด และผลที่ตามมาจากการ
แขงขันคอื ราคาสนิคาจะลดลง (ตามตนทนุการผลติท่ีลดลงนัน้) และในทายทีส่ดุ 
ผูบริโภคจะเปนผูท่ีไดรับประโยชนสูงสุดจากการแขงขันโดยไดบริโภคสินคาที่มี
ราคาถูกลง

อยางไรก็ดี เหลาสาวกรุนใหมหลายคนของสมิท ชอบที่จะเขาใจทฤษฎีมือ
ทีม่องไมเหน็ในมมุมองทีก่วางกวานัน้ นัน่คอื เขาเชื�อวา ตลาดจะเปนตวัขบัเคลื�อน
หรอืชีน้าํพฤตกิรรมของปจเจกบคุคลทีส่นใจแตความตองการของตวัเองใหทาํการ
ผลติสนิคา/บรกิารทีเ่ปนประโยชนสงูสดุตอสงัคมโดยสวนรวมเสมอ อยางไรกต็าม 
ขอความที่สมิทเขียนไวจริงๆ รอบคอบกวานั้นมาก นั่นคือ เขาเขียนไววา เจาของ
ธรุกจิทีแ่สวงหากาํไร “มุงทาํแตเพื�อผลประโยชนของตัวเองเทานัน้ และเชนเดียว
กับกรณีอื�นๆ จะถูกนําทางดวยกลไกของมือที่มองไมเห็น ซึ่งสงเสริมและนําไปสู
ผลลัพธสุดทาย ซึ่งไมใชสิ่งที่เขาตั้งใจใหเกิดขึ้น แตก็ไมใชสิ่งที่เลวรายตอสังคม
สวนรวมเสมอไป แมผลสุดทายที่ไดนั้นจะไมใชสิ่งที่เขาต้ังใจใหเกิดขึ้นก็ตาม 
(ขอความที่เปนตัวเอน ผูเขียนเพิ่มเติมขึ้นเอง)” 

ในความคิดของสมิทเอง เขาไมเคยเชื�อวามือที่มองไมเห็นจะการันตี
ผลลพัธทีด่ตีอสงัคมสวนรวมเสมอไปในทกุกรณ ีความเคลอืบแคลงใจของเขาเหน็
ไดจากขอความที่เขาเคยเขียนไววา “นักธุรกิจที่อยูในวงการคาเดียวกัน ไมคอย
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พบกันบอยแมเพื�อการสนุกสนานรื�นเริงบันเทิง แตถามีการพบปะพูดคุยกันทีไร 
จะจบลงดวยการสมรูรวมคดิกันทาํในสิง่ที่ไมเปนผลดตีอสาธารณชนสวนรวม เชน 
การออกอบุายรวมกนัหาทางขึน้ราคาสนิคา” แตความเชื�อทีช่ดัเจนวาเปนของสมทิ
จริงๆ คือ ความเชื�อที่วา พฤติกรรมที่สนใจแตความตองการของตัวเองของ
ปจเจกบุคคล บอยครั้งจะนําไปสูการไดผลลัพธที่ดีตอสังคมสวนรวม 

เชนเดียวกับสมิท นักตอตานระบบตลาดที่เปนฝายหัวกาวหนายุคปจจุบัน 
มักจะกลาวโทษการไมสามารถปองกันการสมรูรวมคิดกันวา เกิดจากมีการจํากัด
การแขงขัน แตการจํากดัการแขงขนัในยคุของสมทิกระทาํไดงายกวาในยคุปจจบัุน 
ความทาทายท่ีแทจรงิของทฤษฎมีอืทีม่องไมเหน็ จงึไดแกความรูความเขาใจอยาง
แทจริงในความหมายของกลไกมือที่มองไมเห็นนั่นเอง

ชารลส ดารวิน นบัเปนบคุคลแรกๆ ทีม่คีวามรูความเขาใจอยางชดัเจนกบั
ปญหาท่ีเกิดจากการแขงขัน แกนกลางหนึ่งในความรูความเขาใจทางธรรมชาติ
วิทยาของเขาคือ การคัดเลือกพันธุโดยธรรมชาติ ธรรมชาติชอบที่จะคัดเลือกให
ลักษณะทางพันธุกรรมและ/หรือพฤติกรรมที่เปนลักษณะเดนของส่ิงมีชีวิตหนึ่ง 
(สัตวแตละตัว) ใหดํารงอยูตอไป ไมใชเพื�อใหสิ่งมีชีวิตทั้งกลุมดํารงอยู เขารูวา
บางครั้งความตองการหรือประโยชนของแตละปจเจกกับความตองการหรือ
ประโยชนของกลุมก็เกิดสอดคลองรวมกันได ซ่ึงหากเปนกรณีหลังนี้ เราก็จะได
ผลลัพธที่คลายคลึงกับที่เรียกกันผานมาวา มือที่มองไมเห็น ดังที่อธิบายขางตน 
ตัวอยางเชน พันธุกรรมกลายพันธุที่เกิดในนกเหยี่ยวตัวหนึ่งที่ชวยใหมันมองเห็น
ไดไกล อันเปนประโยชนตอนกเหยี่ยวตัวนั้นตัวเดียว แตถาสามารถแพรกระจาย
ไปยังนกเหยี่ยวตัวอื�นๆ ดวย ก็จะชวยใหนกเหยี่ยวทั้งฝูงหรือทั้งเผาพันธุได
ประโยชนตามไปดวย

อยางไรก็ดี ในกรณีอื�นๆ การกลายพันธุที่เปนผลดีตอตัวสัตวหนึ่งๆ พบวา
อาจกอใหเกดิผลเสยีใหญหลวงตอสตัวทัง้กลุม นีค่อืขอเทจ็จรงิของผลลพัธทีค่าด
วาจะไดรับจากการกลายพันธุที่ใหแตมตอในการตอสูของสัตวตัวหนึ่งในการ
แขงขันกับสัตวตัวอื�นๆ ที่อยูในกลุมสายพันธุเดียวกัน ปริมาณมวลสารในรางกาย
หรือนํ้าหนักของสัตวเพศผูคือประเด็นการกลายพันธุที่เปนปญหาที่กําลังพูดถึงนี้ 
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สตัวเพศผูทีม่กีระดกูสนัหลงัสวนใหญพบวาจะสามารถมคีูไดมากกวาหนึง่ตวั และ
สัตวเพศผูตัวที่มีคุณสมบัติดังกลาวจะมีความสําคัญ เพราะเทากับกีดกันหรือลด
โอกาสของเพศผูตัวอื�นในการผสมพันธุกับเพศเมีย และทําใหเพศผูตัวอื�นหมด
โอกาสแพรเชื้อพันธุกรรมของตัวเองสูรุนลูกรุนหลานตอไปดวย ดวยเหตุนี้ จึงไม
ตองประหลาดใจแตอยางไรที่เห็นการตอสูอยางเอาเปนเอาตายระหวางสัตวที่มี
กระดูกสันหลังเพศผูดวยกันเองเพื�อแยงชิงเอาเพศเมีย ซึ่งขนาดของตัวสัตวจะ
เปนปจจัยกาํหนดการแพชนะ และเปนทีม่าของววิฒันาการการแขงขนัดวยกาํลงั 
ซึ่งนําไปสูการขยายพันธุสัตวที่มีขนาดตัวใหญมากขึ้น

แมวนํ้าเปนตัวอยางของสัตวขนาดใหญที่เหมาะจะนํามาอธิบายในชั้นนี้ 
เพศผูที่พบเห็นทั่วไปมีนํ้าหนักเกือบ 6,000 ปอนด หนักกวาเพศเมียมากกวาหก
เทา และหนักพอๆ กับเรือนํารองลินคอลน SUV ของสหรัฐอเมริกา ในฤดูผสม
พันธุจะพบเห็นแมวนํ้าเพศผูตอสูกันอยางดุเดือดนานนับเปนช่ัวโมงๆ กวาจะยุติ
ลง จนกวาตัวหนึง่จะยอมลาถอยไปดวยความพายแพ เต็มไปดวยเลอืด และออน
แรง เพศผูตัวที่ไดรับชัยชนะไดสิทธิครอบครองเพศเมียเกือบทุกตัวที่มีอยูในฝูง
ซึ่งอาจมีนับเปนจํานวนรอยตัว ขณะที่เพศผูที่มีขนาดใหญกวาคูตอสู จะทําใหมัน
ไดเปรยีบกวาและสามารถไดรบัชยัชนะในการตอสู แตขนาดตัวที่ใหญมากเกนิไป
จะเปนอันตรายตอแมวนํ้าเพศผู โดยรวม เพราะจะทําใหมีโอกาสถูกจูโจมไดงาย
จากสัตวที่เปนศัตรู เชน ปลาฉลาม 

สมมตถิาใหโอกาสสตัวเหลานีอ้อกเสยีงลงคะแนนกบัขอเสนอใหมกีารลด
นํ้าหนักของสัตวทุกตัวลงครึ่งหนึ่ง ไมมีเหตุผลอันใดเลยที่แมวนํ้าเพศผูจะไม
สนับสนุน ทั้งนี้เพราะขนาดนํ้าหนักของสัตวโดยเปรียบเทียบกันยังจะเปนปจจัย
กําหนดผลการแพ-ชนะในการตอสูเหมือนเดิมทุกประการไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้ การลดขนาดนํา้หนกัของสตัวทกุตวัทีก่ลาวจะไมมผีลกระทบใดๆ ตอผลลพัธ
ของการตอสูแขงขัน แตจะมีผลชวยลดความเสี่ยงใหกับสัตวทุกตัวที่จะถูกปลา
ฉลามกนิ แน£นอนวาไมมวีธิกีารในทางปฏบิตัทิีจ่ะใหแมวนํา้ทาํตามขอเสนอทีก่ลาว
ได รวมทั้งในทางทฤษฎีก็จะไมมีแมวนํ้าเพศผูตัวใดยอมทําตามแตฝายเดียวดวย 
เพราะนั่นหมายถึงจะทําใหตัวเองมีขนาดลดลงเมื�อเทียบกับเพศผูตัวอื�น ซึ่งจะยิ่ง
ทําใหโอกาสไดคูผสมพันธุยิ่งลดลง
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ประเด็นผลประโยชนขัดกัน (ระหวางสวนตนกันสวนรวม) ในทํานอง
คลายคลึงกัน ซึ่งซึมซับอยูในพฤติกรรมของมนุษย เมื�อประโยชนที่เขาไดรับขึ้น
อยูกบัการเปรยีบเทียบกบัพฤตกิรรมของคนอื�นดวยวาจะตอบโตอยางไร ตัวอยาง
ที่ใหไว โดยนักเศรษฐศาสตรนาม โทมัส เชลลิ่ง สามารถใชสะทอนสาระสําคัญ
ของประเด็นที่กลาวถึงไดอยางดีเยี่ยม เชลลิ่งกลาววา นักกีฬาฮอกกี้ผูซึ่งมีอิสระ
ในการตัดสินใจวาจะสวมหรือไมสวมหมวกกันน็อคก็ไดเมื�อลงสเก็ตในสนาม แต
เมื�อใหลงคะแนนเสียงในประเด็นนี้ นักกีฬาฮอกกี้ทุกคนตางออกเสียงสนับสนุน
ใหออกกฎขอบังคับใหมีการสวมหมวกกันน็อค เชลล่ิงแปลกใจวา ถาหมวก 
กันน็อคมีความสําคัญถึงขนาดนั้นจริงๆ ทําไมพวกเขาไมสวมมันละ ทําไมจึงตอง
ใหออกเปนกฎบังคับกันดวย

คาํตอบของเขาไดจากการเริม่ตัง้ขอสงัเกตวา การทีน่กัฮอกกีส้เกต็โดยยอม
ไมสวมหมวกกันน็อคทั้งที่เปนอันตราย เปนเพราะเขาคิดวาจะชวยเพิ่มความได
เปรยีบในการแขงขนั เชน สามารถมองเห็นและไดยนิเสยีงชดัเจนมากขึน้ในขณะ
กําลังแขงขัน หรือสามารถตะโกนขมขูคูตอสูไดสะดวก ขอไดเปรียบเล็กๆ นอยๆ 
ที่เปนรูปธรรมเหลานี้มีอิทธิพลอยูเหนือความกังวลเกี่ยวกับโอกาสการไดรับบาด
เจ็บจากการไมสวมหมวกกันน็อคซ่ึงเปนนามธรรม จนทําใหพวกเขายอมรับกับ
ความเสี่ยงกับอันตรายที่จะมีขึ้นนั้น แตขอขัดแยงของเรื�องนี้อยูที่วา ถาหาก
นกักีฬาทกุคนลงเลนโดยไมมีใครสวมหมวกกันนอ็คกันเลย กจ็ะไมมีใครไดเปรยีบ
เสียเปรียบกวากัน ขณะที่ทุกคนก็มีโอกาสไดรับอันตรายเทากันทุกคนดวย ดังนั้น 
วิธีการที่ดีกวาโดยที่ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบกวากันและปลอดภัยเทากันทุก
คนก็คือ การสวมหมวกกันน็อค และนี่คือเสน�หดึงดูดของการมีกฎบังคับใหสวม
หมวกกันน็อคในเวลาลงเลนในสนาม

ขอวินิจฉัยของ โทมัส เชลลิ่ง ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา ปญหาที่นักฮอกกี้
เผชญิ ไมใชเรื�องของความไมสมบรูณของขอมลู ขอมลูมไีมเพยีงพอตอการตัดสิน
ใจ การขาดการควบคุมตัวเอง หรือความดอยทางภูมิปญญาไมรูถึงอันตรายที่จะ
เกดิขึน้จากการไมสวมหมวกกนันอ็ค ซึง่ทกุขอเหลานีบ้อยครัง้ถกูนาํมาใชอางเปน
เหตุผลในการเขาแทรกแซงของรัฐ และชัดเจนวาไมไดเกิดจากการแขงขันมีไม
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เพียงพอหรือตองการทําใหการแขงขันดุเดือดมากขึ้น  แตเปนปญหาที่เกิดจาก
การกระทาํคนหมูมาก (collective action problem) ถานกักฬีาคนหนึง่สวมหมวก
กันน็อคแตอีกคนไมสวม คนที่สวมก็คิดวาตนเสียเปรียบ จึงเปลี่ยนใจไมสวมทั้งที่
กร็ูวามอีนัตราย ดงันัน้ นกักฬีาตองการใหมกีฎบงัคบัการสวมหมวกกนันอ็ค เพราะ
เปนวิธีการเดียวที่เขาสามารถเลนกีฬาไดอยางปลอดภัยและเสมอภาคเทาเทียม
กัน การกระตุนเตือนดวยปายที่แขวนใหเห็นหนาหองเปลี่ยนเสื้อผาของนักกีฬาที่
เขียนเพียงวา “หมวกกันน็อคชวยลดอันตรายจากการบาดเจ็บ” ไมรุนแรงเพียง
พอที่จะทําใหเขาคลอยตาม จึงไมสามารถชวยแกปญหาได จะตองบังคับดวยการ
ออกเปนกฎระเบียบเทานั้น

ในประเดน็นีฝ้ายเสรนียิมประชาธปิไตยทวงตงิ โดยต้ังคาํถามวา การออก
กฎขอบังคับใหนักกีฬาฮอกกี้สวมหมวกกันน็อคเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลใน
การตัดสินใจดวยตัวเองหรือไม ขอทวงติงนี้คลายคลึงกับการตั้งคําถามวา การมี
ขอตกลงการควบคมุอาวธุสงครามถอืเปนการละเมดิสทิธขิองกองทพัในการเลอืก
ที่จะจัดซื้อระเบิดจํานวนมากมายเทาไรก็ไดตามใจชอบใชหรือไม แน¨นอนวา 
ประเดน็การละเมดิสทิธขิองบคุคลหรอืหน̈วยงานนัน้คอืวตัถปุระสงคของกฎหมาย
หรือขอตกลงเหลานี้ พรรคการเมืองที่ตองการแกปญหาผลประโยชนขัดกันของ
คนหมูมาก ตระหนักดีวามีทางเดียวเทานั้นที่สามารถสนองความตองการของคน
หมูมากไดดทีีส่ดุ กโ็ดยการจาํกดัความสามารถและ/หรอืพฤตกิรรมการจะทาํอะไร
ก็ไดตามใจตัวเองของพวกเขา

จอหน สจวต มิลล นักเศรษฐศาสตรนามระบืออีกทานหนึ่งกลาวไว ใน
หนังสือ On Liberty วา การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลสามารถกระทําได ถา
ไมมวีธิกีารอื°นใดทีด่กีวาในการปองกนัอนัตรายหรอืความเดือดรอนทีจ่ะเกดิขึน้แก
ผูอื°น กฎหมายหมวกกนันอ็คของนกัฮอกกีด้นู̈าจะเขาขายสอดคลองกบัหลกัเกณฑ
นี้ เพราะการท่ีผูเลนรายหนึ่งหรือฝายหนึ่งสเก็ตโดยไมสวมหมวกกันน็อค มีผล
เทากับเปนการทํารายผูเลนคนอื°นที่เปนคูแขง โดยการทําให โอกาสการไดรับ
ชัยชนะของพวกเขามีลดลง ซึ่งเปนผลตามมาที่พวกเขาตองตั้งขอกังวลจริงๆ 
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ปญหาผลประโยชนสวนตนขัดกับผลประโยชนสวนรวม สามารถเปนตน
เหตุแหงความลมเหลวของการแขงขันในตลาดเสรี กรณีความอยูรอดทาง
พันธุกรรมของ ชารลส ดารวิน ไดยกตัวอยางการตอสูของแมวนํ้าทะเลเพื�อแยง
ชิงคูผสมพนัธุ ซึง่ไดแยกแยะใหเห็นถึงความแตกตางของผลประโยชนสวนตนกบั
ผลประโยชนสวนรวม สามารถใชหลักเดียวกันอธิบายใหเห็นวา ทําไมทฤษฎีมือที่
มองไมเห็นของ อดัม สมิท จึงไมสามารถนําไปสูการไดมาโดยอัตโนมัติถึงระดับ
ของความปลอดภัยที่ดีที่สุดในสถานที่ทํางาน ทฤษฎีเริ่มตนดวยการตั้งขอสังเกต
วา ถาสมมติใหปจจัยกระทบตอการตัดสินใจอื�นๆ อยูคงที่ไมเปลี่ยนแปลง งานที่
มีความเสี่ยงสูงจะไดรับคาตอบแทนมากกวางานที่มีความเส่ียงนอยกวาดวย
เหตุผล 2 ประการคือ 1) เนื�องจากผูวาจางสามารถประหยัดเงินที่ไมตองลงทุน
ตดิตัง้เพิม่เตมิเครื�องมอือปุกรณปองกนัความปลอดภยั จงึสามารถวาจางแรงงาน
โดยจายในอัตราคาจางแพงขึ้น และ 2) เนื�องจากคนทํางานโดยทั่วไปชอบที่จะ
ทาํงานท่ีมีความปลอดภยั เขาจงึจะเลอืกทาํงานทีม่คีวามปลอดภยัมากกวา ยกเวน
แตวางานที่มีความเสี่ยงยอมจายคาตอบแทนใหมากกวา 

จากคาํอธบิายทีเ่ปนมาตรฐานของทฤษฎนีี ้ขอเทจ็จรงิทีว่า คนทาํงานเต็มใจ
ยอมทาํงานทีม่คีวามปลอดภยันอยแตไดรบัอตัราคาตอบแทนสงู มนียัความหมาย
วา เงนิเพ่ิมพิเศษท่ีไดรบันัน้มากเพยีงพอทีจ่ะชดเชยอนัตรายจากความไมปลอดภยั
ในการทํางานที่มีมากขึ้นได แตนัยความหมายดังกลาวกระทําบนขอสมมติวา เงิน
เพ่ิมพิเศษจะถูกวัดหรือประเมินมูลคาในรูปจํานวนเงินเพิ่มที่จะสามารถนําไปจับ
จายใชสอยเพื�อการบริโภคเพิ่มขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตาม เมื�อคนทํางานไดรับคา
จางแรงงานมากข้ึน ยงัมขีอดอีกีประการหนึง่ทีจ่ะมตีามมา นัน่คอื ไมเพยีงแตเขา
จะสามารถบรโิภคมากขึน้ในรปูจาํนวนสิง่ของ แตยงัสามารถบรโิภคไดมากขึน้เมื�อ
เปรียบเทียบกับผูอื�น

ผูคนท่ัวไปตางตองการสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาในโรงเรียนที่ดีมีชื�อ
เสยีง คนงานกเ็ชนเดยีวกัน บางคนจึงอาจยอมรับงานทีเ่สีย่งแตไดรบัคาตอบแทน
สูง เพื�อที่จะมีระดับเงินไดสูงเพียงพอกับการซื้อและผอนสงบานที่อยูในเขตที่ตั้ง
ของโรงเรียนที่มีชื�อเสียงเพื�อจะไดสิทธินําบุตรหลานตนเขาศึกษา คนงานคนอื�นๆ 
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กค็ดิอยางเดยีวกนั และเนื�องจากคณุภาพของโรงเรียนคอืแนวคดิเชงิเปรยีบเทยีบ 
ดังนั้น เมื�อคนงานอื�นๆ ทุกคนกระทําอยางเดียวกันคือ ยอมรับทํางานที่มีความ
เสีย่งสงูเพื�อรายไดทีส่งูมากขึน้ เพื�อทีจ่ะไดซ้ือบานในเขตทีต่ัง้โรงเรยีนทีม่ชีื�อเสยีง 
ผลลัพธที่จะมีตามมาในที่สุดอยางหลีกเล่ียงไมไดคือ ราคาบานที่ตั้งในเขตที่มี
โรงเรียนดีมีชื�อเสียงจะทะยานสูงขึ้นจากการแขงขันแยงกันซื้อบาน และในที่สุด
อีกเชนกันที่ทุกคนจะตองทํางานภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยนอยลง และ
โดยที่มีคนไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการคือ สงบุตรหลานเขาโรงเรียนดีมี
คุณภาพที่ดูเหมือนน�าจะเปนไปไดมาตั้งแตแรก ในทํานองเดียวกับการแขงขัน
สะสมอาวุธสงคราม ซึ่งประเทศที่กระทําคิดวาจะทําใหมีความมั่นคงมากขึ้น แต
เมื�อทกุประเทศตางกระทาํเหมอืนกัน ก็จะไมมปีระเทศใดมคีวามมัน่คงมากไปกวา
กันดังที่เคยเปนมาในอดีต

คนทํางานที่ประสบกับแรงจูงใจที่กลาว อาจชอบทางเลือกที่ทุกคนทํางาน
ภายใตสภาวะแวดลอมที่ปลอดภัยมากกวาแมวาจะไดรับอัตราคาจางที่ลดลง แต
เนื�องจากคนงานแตละคนจะสามารถควบคุมทางเลือกการตัดสินใจของตัวเอง
เทานั้น ไมสามารถควบคุมทางเลือกการตัดสินใจของคนอื�น ถามีคนงานคนใด
ตดัสนิใจเลอืกทาํงานทีม่คีวามปลอดภยั ในขณะทีค่นงานอื�นๆ ไมเลอืกกระทาํอยาง
เดียวกัน ก็เทากับวาคนงานคนแรกที่เลือกตัดสินใจจะถูกบังคับใหสงบุตรหลาน
ของเขาไปเขาโรงเรียนที่มีคุณภาพตํ่ากวา ดังนั้น การจะไดผลลัพธที่ทุกคน
ปรารถนา จะตองพรอมเพรยีงปฏบิตัใินทางเดยีวกนัเทานัน้ การจะปลอยใหคนใด
คนหนึ่งตัดสินใจเองจะไมบังเกิดผล เพราะจะไมสามารถกําจัดสิ่งจูงใจใหยอมรับ
งานเสี่ยงแตไดเงินดีดังที่กลาวมา

ความคิดตื้นๆ เกี่ยวกับเสรีภาพ
สมัยเปนนักเรียนมัธยม เมื�อผมอานหนังสือของ จอหน สจวต มิลล และ

พบขอความทีเ่ขยีนไววา การปองกันเพื�อไมใหทาํรายผูอื�น คอืเหตผุลเดยีวเทานัน้
ทีส่มเหตสุมผลทาํใหตองมกีารจํากัดเสรีภาพของบุคคล แมกระทัง่ในปจจบุนันีผ้ม
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ก็ยังเหน็ดวยอยางยิง่กับขอความนัน้ แมวามลิลจะไมใชนกัเสรนียิมประชาธปิไตย 
แตนกัเสรนียิมประชาธปิไตยตางชอบอางและยอมรบักบัแนวคดิดงักลาว อยางไร
ก็ดี บัญชีรายการพฤติกรรมที่ควรตองมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพ พบวามีมากกวาที่
ฝายเสรีนิยมประชาธิปไตยและนักเคลื�อนไหวตอตานรัฐบาลคิดถึงกันโดยทั่วไป

เนื�องจากขอคัดคานรุนแรงที่สุดตอนโยบายที่จําเปนในการชวยพลิกฟน
สถานะทางเศรษฐกจิของประเทศ เกือบทัง้หมดเกิดจากฝายเสรนียิมประชาธปิไตย
และพรรคการเมืองฝายขวา หลักการและเหตุผลประกอบขอคัดคานจึงควรตอง
นาํมาพิจารณากนัอยางรอบคอบ ไมเหมอืนนกัวจิารณทีอ่ยูฝายซาย ผมจะยอมรบั
ขอสมมติพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของฝายเสรีนิยมประชาธิปไตย นั่นคือ ตลาดมีการ
แขงขัน มนุษยทุกคนมีเหตุผล และรัฐบาลจะตองผานภาระการพิสูจนอยางหนัก
กอนที่จะสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพในการกระทําของพลเมืองคนใดก็ตาม แมวา
มเีหตผุลสมควรพอท่ีจะตัง้คาํถามเพื�อตรวจสอบความมอียูจรงิของแตละขอสมมติ
ขางตน แตการขัดแยงกันภายในของตัวกรอบแนวคิดของฝายเสรีนิยม
ประชาธิปไตยเอง จะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนขึ้นโดยที่เราไมจําเปนตองทําการ
ตรวจสอบ

ขอบกพรองรายแรงในกรอบความคดิของฝายเสรนียิมประชาธปิไตย เปน
ผลมาจากขอสังเกตหนึ่งซ่ึงโดยตัวของมันเองไมมีใครโตเถียงได นั่นก็คือ ในวิถี
การดําเนินชีวิตที่สําคัญหลายดานของมนุษยนั้น ผลงานจะถูกเปรียบเทียบกันกับ
คนอื�น ตัวอยางเชน รายไดของนักเทนนิสมืออาชีพไมไดขึ้นอยูกับวาเขา/เธอเลน
ไดดขีนาดไหนในเชงิปรมิาณ แตขึน้อยูกบัวาเขา/เธอเลนไดดขีนาดไหนเมื�อเปรยีบ
เทียบกับคูแขงขันคนอื�นในการแขงขันนั้น รางวัลเงินตอบแทนที่ขึ้นอยูกับอันดับ
ตาํแหน�งของตวัเอง จะตดัทอนสมมตฐิานใดๆ เก่ียวกับการรอมชอมไมขดัแยงกนั
ระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงนีแ่หละเปนพืน้ฐานของ
กรณีระบบตลาดที่ไมมีการควบคุมของฝายเสรีนิยมประชาธิปไตย

นักเคลื�อนไหวตอตานรัฐบาลมิไดเปนฝายเดียวที่ไมเขาใจหลักตรรกะที่
ดาํรงอยูในกจิกรรมการแลกเปล่ียนซ้ือขายของตลาด แตความเชื�อทีย่ดึมัน่โดยนกั
คิดหัวกาวหนาหลายคนก็เปนปรปกษกับหลักตรรกะของตลาดดังที่กลาวดวยเชน
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กัน แมวาปญหาหลายเรื�องในระบบเศรษฐกิจและการเมืองของเราที่ฝายหัว
กาวหนาหยบิยกเปนประเดน็ตอตานจะเปนความจรงิ แตสาเหตุทีท่าํใหเกดิปญหา
ดังกลาว พวกเขายังมีความเขาใจผิดอยูมาก และเปนที่มาของแนวทางการแกไข
ปญหาที่ผิดพลาดตามมาดวย

ตัวอยางเชน นักคิดหัวกาวหนาฝายซายหลายคน เชื�อวาความลมเหลว
ของตลาดมสีาเหตมุาจากการทีต่ลาดมกีารแขงขนัไมเพยีงพอ แตโดยแทจรงิแลว
ตัวปญหาอยูที่คุณสมบัติพ้ืนฐานของการแขงขันเอง ตลาดในยุคปจจุบันมีการ
แขงขันมากกวาตลาดในยุคใดๆ ที่ผานมาเสียอีก แตขอเท็จจริงนี้มีสวนชวยนอย
มากในการชวยจํากัดขอบเขตความลมเหลวของตลาดใหลดลง แตกลับชวยมาก
ในการขยายความลมเหลวใหมีมากขึ้นเกินความเปนจริง

ภัยทางออม
ประเดน็เฉพาะทีท่าํใหผมและเพื�อนทีอ่ยูฝายเสรนียิมประชาธปิไตยเลกิคบ

กันเร็วที่สุดก็คือ ความเห็นที่เกี่ยวกับการจะนับวาพฤติกรรมใดกอใหเกิดภัยหรือ
อันตรายตอผูอื�น พวกเราทุกคนตางเห็นพองตองกันวา เปนเหตุผลอันชอบธรรม
ทีร่ฐับาลจะตองมีมาตรการหามพฤตกิรรมการลกัขโมยทรพัยสนิของผูอื�นหรอืหาม
การทาํรายผูอื�น เพราะเห็นชัดเจนวาเปนการกระทาํความเสยีหายตอผูอื�นโดยตรง 
แตความยากลําบากอยูที่

พฤตกิรรมทีม่ผีลทางออมทาํใหเกดิภยัหรอือนัตรายตอผูอื�น จะกาํหนด
ขึ้นไดหรือไม และจะกําหนดอยางไร 

 ตัวอยางเชน นักปนจักรยานที่แอบกินยาโดปอนาบอลิกสเตียรอยดกอน
ลงแขง แมวาเขาจะไมไดทาํรายคูแขงทางตรง แตกเ็ปนไปไดวาเขาอาจสรางความ
สูญเสียใหกับคูแขงได ในทางออม ในกรณีนี้คูแขงขันมีทางเลือกตัดสินใจสอง
แนวทางคือ 1) เขาเลือกไมโดปยา ซึ่งทําใหแพการแขงขันไป และจะทําใหสูญ
เสยีผลตอบแทนทีค่วรจะไดรบัจากการลงทนุไปมากกบัความพยายามและเวลาฝก
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ซอมที่เสียไป หรือ 2) เขาอาจเลือกเพิ่มดุลยภาพการแขงขันใหกับตัวเองโดยการ
กินยาโดปเชนกัน ซึ่งผลที่ตามมาจะทําใหเขาตองเสี่ยงกับปญหาสุขภาพในระยะ
ยาว ไมวาจะเปนกรณทีางเลอืกใด พฤตกิรรมของนกัปนจกัรยานคนแรกอาจถอืวา
ไดกอใหเกดิความสญูเสยีแกเขาคดิเปนมลูคามากกวาในกรณทีีเ่ขาถกูจูโจมทาํราย
รางกายเสียอีก

หรือแมแตในกรณีที่รถจักรยานของเขาถูกขโมยไป ก็ยังอาจมีมูลคาความ
เสียหายนอยกวาดวยซํ้า

อยางไรกต็าม กรณนีีม้นีกัเสรนียิมประชาธปิไตยหลายคนยนืยนัวาเปนสทิธิ
เสรีภาพของนักปนจักรยานที่จะกินยาเพื�อชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหแกตัวเอง ถา
นั่นเปนความตองการของเขา แตคําถามคือ

ทําไมจึงควรยอมใหสิทธิเสรีภาพนั้นสามารถละเมิดหรือตีกินสิทธิ
เสรภีาพของผูอื�นทีต่องการรอดพนจากความเสยีหาย ทาํไมจึงไมตองใหความ
สําคัญกับพฤติกรรมที่มีผลเปนการทํารายผูอื�นเพียงเพราะเปนผลทางออม

ถาหลกัการทาํรายผูอื�นของมลิล มคีวามหมายและมเีหตมุผีลเปนทีย่อมรบั
และเชื�อถือกันจริงๆ พฤติกรรมที่สงผลทํารายผูอื�นในทางออมก็ควรตองถูกนับให
มกีารจํากดัเสรภีาพดวย แนวความคดิของผมที่ใหนบัพฤติกรรมทีม่ผีลทาํรายผูอื�น
ทางออมเปนพฤติกรรมตองหามดวย อาจถูกมองวาเปนการขยายขอบเขตการ
ลิดรอนสทิธเิสรภีาพ แตก็เปนแนวความคดิทีแ่มแตนกัเสรนียิมประชาธปิไตยเอง
ก็พบกับความยากลําบากในการหาเหตุผลมาหักลาง เราจะเห็นวาแมเมื�อใหนัก
เสรนียิมประชาธิปไตยมสีทิธเิสรภีาพโดยสมบรูณในการทีจ่ะรวมกบับุคคลใดก็ได
จัดตั้งสังคมใหมในรูปแบบที่ตัวเองตองการขึ้นมา พวกเขาจะพบกับเหตุผลโดย
ไมมทีางเลีย่งท่ีจะตองรวมกบัคนทีม่พีฤตกิรรมทีส่งผลทาํรายผูอื�นในทางออมพอๆ 
กับคนที่มีพฤติกรรมที่สงผลทํารายผูอื�นทางตรง

ความสับสนในประเด็นนี้บางครั้งก็เกิดขึ้นไดเนื�องจากภัยทางออมวัดยาก
กวาภัยทางตรง อยางไรกต็าม ภยัทางตรงเองบางครัง้กว็ดัไดยากเชนกนั และโดย
ปกติก็มักจะไมมีการโตเถียงกันวาควรจะนับพฤติกรรมนั้นเปนภัยทางตรงหรือไม
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 บทสรุปสุดทายของเรื�องนี้คือ ถาทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามแนวความ
คิดท่ีสมเหตุสมผลวา พฤติกรรมหรือการกระทําใดจะกอใหเกิดภัยอันเปนการ
ทํารายผูอื�น เครื�องมือทางกฎหมายของรัฐที่มีในปจจุบัน โดยหลักการก็ถือวา
สอดคลองกับหลักการทํารายผูอื�นของมิลลอยางสมบูรณ

การปกครองดวยความนุมนวล
ขอเทจ็จรงิทีว่า การอภปิรายโตเถียงกันทางการเมอืงของพวกเราทีถ่กูลอ็ก

ไวดวยความเชื�อทีผ่ดินัน้ ทาํใหพวกเราไมสามารถตอสูกบัปญหารายแรงทีเ่ปนอยู
ทุกวันนี้ได แตถาเราสามารถละทิ้งความเชื�อเหลานั้น ปญหาหลายเรื�องที่เปนอยู
ก็จะมีความน�ากลัวนอยกวาที่คิดไวมาก

ตัวอยางเชน ปญหาการขาดดุลงบประมาณภาครัฐ พบวาไมไดเปน
อุปสรรคตอเศรษฐกิจดังที่เราคาดคิด การลดรายจายภาครัฐเพียงประการเดียว
ไมสามารถชวยลดการขาดดุลงบประมาณได ดวยแนวโนมวาจะมีการใชจายงบ
ประมาณภาครฐัมากขึน้จากโครงการ เชน เกษยีณราชการกอนอาย ุอกีทัง้โครงการ 
เชน สวสัดกิารสงัคมและการรกัษาพยาบาล เปนโครงการซึง่ผูลงคะแนนเสยีงมกั
ไมอยากใหมีการตัดลดงบประมาณลง เราจึงจําเปนตองหาแหลงรายไดมาเพิ่ม
เติมงบประมาณภาครัฐใหมากขึ้นดวยเชนกัน  ขาวดีก็คือ การบรรลุแนวทางดัง
กลาวไมตองอาศยัการเสยีสละอยางเจ็บปวดจากผู ใด แตสิง่ทีต่องการและจะตอง
กระทาํคอื จะตองมสีภาผูแทนราษฎรทีเ่ตม็ใจออกแบบปฏริปูระบบการจดัเกบ็ภาษี
ของประเทศเสียใหม แมวามีกลุมการเมือง Tea Partiers และกลุมเคลื�อนไหว
ตางๆ ท่ีปฏิเสธและตอตานการจายภาษทีกุรปูแบบ แตการจดัเกบ็ภาษโีดยแทจรงิ
แลวจะชวยใหประเทศรํ่ารวยขึ้นไมใชยากจนลง การกาวไปขางหนาของประเทศ
หลายเรื�องตองขึ้นอยูกับเงินจากภาษีเหลานี้

การจัดเก็บภาษีไมวากับกิจกรรมใดก็ตาม ไมเพียงแตเปนแหลงที่มาของ
เงินรายไดภาครัฐ แตยังเปนวิธีการที่ ไมจูงใจใหมีการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ 
ผลกระทบประการที่สองที่มักกลาวอางกันคือ การเก็บภาษียับยั้งการเติบโตทาง
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เศรษฐกจิของประเทศ ซึง่สวนมากจะเปนจรงิกบัภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากกจิกรรมทีก่อ
ประโยชนทางเศรษฐกิจ อันเปนแหลงที่มาหลักของเงินไดจากภาษี ตัวอยางเชน 
การจางงานจะไดรับผลกระทบทางลบจากการจัดเก็บภาษีเงินเดือน และสิ่งจูงใจ
การลงทนุจะนอยลงจากการเรียกเก็บภาษเีงนิไดนติบุิคคล (ซึง่มผีลเทากบัการเกบ็
ภาษีเงินออมนั่นเอง)

แตผลในทางตรงกนัขามจะเกดิขึน้กบักรณทีีเ่ราเรยีกเกบ็ภาษจีากกจิกรรม
ที่กอใหเกิดอันตรายตอผูอื�น เมื�อเราขับรถเขาไปในทางดวนที่มีรถติดยาวเหยียด 
เราจะยิ่งทําใหรถติดมากขึ้น ผลเสียที่ตามมาคือ การสูญเสียนํ้ามันเชื้อเพลิงและ
เวลาซึง่นบัเปนมลูคามหาศาล เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผลดีจากการประหยดัเวลาเดิน
ทางที่อาจจะไดเพียงเล็กนอยมาก (หรืออาจไมไดดวยซํ้า) เมื�อเทียบกับการเดิน
ทางดวยเสนทางปกติ หรือในกรณีการซ้ือรถขนาดใหญมีผลเทากับเราทําใหชีวิต
ของผูอื�นมคีวามเสีย่งมากขึน้กวารถขนาดเล็กทีส่ามารถตอบสนองสิง่ทีเ่ราตองการ
จากการเดินทางไดพอๆ กัน

ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจกรรมที่เปนอันตราย จึงมีผลเทากับเปนการชวยฆา
นกสองตวัดวยอฐิกอนเดยีวคอื เปนแหลงเงินได ใหกับรฐับาลเพื�อใช ในการพฒันา
ประเทศ และชวยลดแรงจงูใจในการดาํเนนิกจิกรรมหรอืพฤติกรรมทีก่อใหเกดิผล
เสียมากกวาผลดี

นกัเคลื�อนไหวตอตานรัฐบาล  กลาวประณามการเกบ็ภาษลีกัษณะดงักลาว
วา เปนการตัดแตงสังคม (social engineering) นั่นคือ เปนความพยายาม 
“ควบคุมพฤติกรรม ช้ีนําทางเลือก และเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน” การเก็บภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มุงเนนเพื�อลดการพึ่งพาการนําเขาจาก
ตางประเทศ คือกรณีตัวอยางที่โดนขอกลาวหานี้

อยางไรก็ดี ขอกลาวหาขางตนนับวาเลื�อนลอย เนื�องจากโดยขอเท็จจริง 
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับทุกฉบับ มีสวนเกี่ยวของกับการตัดแตงตอเติม
สังคมทั้งสิ้น หรือคุณวากฎหมายปองกันการฆาตกรรมและการลักขโมยไมเกี่ยว
คําตอบแนªนอนวาเกี่ยวเนื�องกัน เนื�องจากมีจุดมุงหมายเพื�อควบคุมพฤติกรรม 
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ชี้นําทางเลือก และเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของพวกเรา ในทํานองเดียว
กับการปฏิบัติตามสัญญาณไฟและปายใหหยุดจราจร การจํากัดความเร็วรถ และ
เขตหามใชสัญญาณเสียงตางๆ เหลานี้ลวนมีผลเปนการควบคุมพฤติกรรม ชี้นํา
ทางเลือก และเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนทั้งสิ้น วิศวกรรมการตัด
แตงสงัคมจงึมคีวามจําเปนและเปนสิง่ที่ไมสามารถหลกีเลีย่งไดดวย เหตผุลงายๆ 
เพราะไมเชนนั้นแลว กมลสันดานที่มุงเอาแตประโยชนของตัวเอง จะชักนําให
มนษุยมีพฤตกิรรมทําความเสยีหายตอผูอื�นไดไมวาจะโดยทางตรงหรอืทางออม มี
แตระบอบอนาธปิไตยเทานัน้ทีช่อบบานเมอืงทีป่ราศจากกฎหมายและการปกครอง

ถาการหามปรามเปนวธิกีารที่ไดรบัการยอมรบัเพื�อลดพฤติกรรมทีเ่ปนการ
ทํารายผูอื�น แลวเหตุไฉนจึงไมนําวิธีการเรียกเก็บภาษีมาใช โดยมีวัตถุประสงค
อยางเดียวกัน วิธีการทางภาษีโดยแทจริงแลวมีคาใชจายและการบังคับนอยกวา
วธิกีารใชกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัในการชวยลดพฤติกรรมที่ไมพงึประสงค
น้ันดวยซํ้า เหตุผลเปนเพราะวิธีภาษีเนนการลดอันตรายตอผูอื�นใหมาอยูในมือ
ของผูที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองไดงายที่สุด

ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน เชน เมื�อเราเรียกเก็บภาษีการกอมลภาวะ ผูกอ
มลภาวะท่ีมีวิธีการลดมลภาวะโดยมีคาใชจายตํ่าที่สุด จะรีบนําเอาวิธีการกําจัด
มลภาวะนัน้ออกมาใชโดยเรว็เพื�อทาํใหไมตองเสยีคาปรบัฐานกอใหเกดิมลพษิ ใน
ทํานองคลายคลึงกัน เราเรียกเก็บภาษีทะเบียนรถยนตตามนํ้าหนักรถ ดังนั้น ผูที่
ไมตองการจายภาษีเปนจํานวนมาก ก็มีทางเลือกงายๆ โดยการเลือกซื้อรถขนาด
เลก็ท่ีมีนํา้หนกัรถนอยลง ในขณะทีบ่างคนอาจพบวาการเสียภาษทีาํใหเขามคีาใช
จายถูกกวา

บญัชปีระเภทพฤตกิรรมทีอ่าจเปนเหตกุอใหเกดิอนัตรายแกผูอื�นมคีอนขาง
ยาว เมื�อเราดื�มสุราจนมึนเมา เทากับเราเพิ่มโอกาสที่ผูอื�นอาจเสียชีวิตเพราะ
อบุตัเิหตจุากเราเปนตนเหต ุเมื�อเราสบูบหุรี ่เทากบัเราเปนตนเหตุใหผูอื�นเจบ็ปวย
ดวยโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่  เมื�อเราปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ 
เทากบัเราเพ่ิมโอกาสการเกดิอนัตรายจากภาวะโลกรอนและการแปรปรวนของภมูิ
อากาศ
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 เงนิทกุๆ เหรยีญทีเ่ก็บภาษจีากกิจกรรมทีก่อใหเกดิอนัตรายกค็อื เงนิหนึง่
เหรยีญทีล่ดลงทีเ่ราไมตองขวนขวายหาหนทางเรยีกเกบ็เพิม่เตมิจากกจิกรรมทีก่อ
ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม รายไดจากภาษีในกิจกรรมที่กอใหเกิดอันตราย
ที่ไดรับ จะชวยใหเราสามารถลดภาระการขาดดุลงบประมาณสวนรวม รวมทั้งยัง
ชวยลดการเก็บภาษีเงินเดือนแบบอัตรากาวหนาที่มีอัตราสูงมากลงได การลด
อัตราภาษีเงินเดือน นอกจากจะชวยกระตุนการจางงานแลว ยังจะชวยครอบครัว
ที่มีระดับรายไดตํ่า ใหสามารถแบกรับภาระการตองจายภาษีใหมใหกับกิจกรรมที่
กอใหเกิดอันตรายตอผูอื�นดังกลาวดวย

แน�นอนวา รายจายภาครัฐทีส่ิน้เปลืองโดยไมกอประโยชนตอสวนรวมควร
ตองถูกตัดทอนลงเทาที่จะเปนไปได รายจายเพื�อการทหารและเงินอุดหนุนบริษัท
นํ้ามันรอดพนจากการถูกตัดงบประมาณประจําปที่ผานมาได เชนเดียวกับเงิน
อดุหนนุโครงการนํา้มันเชือ้เพลงิเอทานอลทีรู่กนัทัว่ไปวาขาดประสิทธภิาพ แน�นอน
วาโครงการเหลานี้และอื�นๆ ที่ใชงบประมาณดําเนินการ จะตองไดรับการติดตาม
และตรวจสอบอยางใกลชิด

แตตองขอยํ้าอีกครั้ง สําหรับการตัดลดงบประมาณรายจายโดยปราศจาก
ความเขาใจอยางถองแท บอยครั้งอาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เชน การ
เลื�อนโครงการปรบัปรงุซอมแซมทางดวนระหวางรฐัออกไป แททีจ่รงิแลวจะนาํไป
สูการเพิม่การขาดดลุงบประมาณมากยิง่ขึน้ในอนาคต เนื�องจากราคาวสัดอุปุกรณ 
คาแรง และคากอสราง มักมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากกวา

การเกบ็ภาษจีากกิจกรรมทีก่ออันตรายตอผูอื�น คอืวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการหา
รายไดเพื�อชวยลดภาระการขาดดุลงบประมาณ และมีเพียงคนที่คิดวาประชาชน
มสีทิธทํิาอนัตรายตอผูอื�นเทานัน้ทีจ่ะโตแยงวาการเกบ็ภาษดัีงกลาวเปนการละเมดิ
สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผู อื�น อีกทั้งรายไดจากภาษีดังกลาวชวยขยาย
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศดวย จึงมีเหตุผลนอยมากจริงๆ ที่จะโตแยงวาเรา
ไมควรสนับสนุนนโยบายดังกลาว
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ภาษีใหมที่พูดถึง ควรนําเขาสูระบบตอเมือเศรษฐกิจของประเทศฟนตัว
เขาสูสภาวะการจางงานเต็มที่แลวเทานั้น แตแมวาเงินไดจากภาษีจะอยูในระดับ
ที่ตํ่าสุดตั้งแตเมือป ค.ศ. 1950 เปนตนมา เราก็คงจะไมสามารถเรียกระดมความ
ตั้งใจทางการเมืองเพือที่จะทําเรืองดังกลาวนี้ได จนกวาผูนําของประเทศจะหยุด
ยืนยันความเชือที่วา ภาษีทุกชนิดคือปศาจ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีตามหลักการดังกลาว จะชวยใหรัฐมีแหลง
รายไดเพิ่มเติมที่สามารถนํามาจับจายใชสอยและลงทุนตามแผนงานในโครงการ
ที่เปนประโยชนได โดยไมตองเสียสละสิ่งที่มีคาใดๆ เราสามารถระดมรายไดมาก
เกินพอท่ีจะนํามาใชจายคืนหนี้สินภาครัฐ รวมทั้งลงทุนปรับปรุงโครงสราง
สาธารณปูโภคพืน้ฐานตางๆ ทีถู่กปลอยปละละเลยจากการซอมแซมมานานใหกลบั
คืนสภาพใชการไดดีดังเดิมดวย

และท้ังหมดนีค้อืขอสรปุทีห่าญกลา และดงัทีจ่ะไดเห็นกนัตอไปอกี ซ่ึงเปน
ผลตามมาโดยตรงจากตรรกะและขอเท็จจริงที่พวกเราสวนใหญยอมรับกันดวย
แลว กลาวโดยสรปุในชัน้นี้ไดวา ขาวดกีค็อื มเีงนิฟรเีปนจาํนวนมากรอใหกบัสงัคม
ใดก็ตามที่สามารถมีความคิดเห็นที่ชัดเจนเก่ียวกับกิจกรรมที่เปนการทํารายผูอืน 
หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูอืน รวมถึงมีวิธีการแกไขปญหาที่ชาญฉลาดดวย
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