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พฤติกรรมที่ไมพอเพียงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ∗∗∗∗

สมชัย จิตสุชน**

                                                            
∗  ปรับปรุงจากบทความเสนอในการสัมมนาวิชาการประจํ าป 2542 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง, 18-19 ธันวาคม 2542 จัดโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการ-
พัฒนาประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา

** ดร. สมชัย จิตสุชน ดํ ารงตํ าแหนงผูเช่ียวชาญ ฝายนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผูเขียนขอขอบคุณ
ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน และ ดร. ราเชนทร ชินทยารังสรรค และงานเขียนของ ดร. อัมมาร สยามวาลา สํ าหรับขอคิดเห็นหลายประการ
ซ่ึงปรากฏอยูในบทความนี้

1 พระราชดํ ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง วันศุกรที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541
2 คุณสมบัตินี้เรียกวา non-satiation

1. คํ านํ า
คุณูปการของแนวพระราชดํ าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

อาจสามารถเห็นประจักษไดดีขึ้นหากมองในมุมกลับโดยการ
วิเคราะหถึงผลในทางลบตอระบบเศรษฐกิจของพฤติกรรมท่ีอาจ
เรียกไดวา �ไมพอเพียง� ของประชาชนผูบริโภค นักธุรกิจการคา
และนักธุรกิจการเงิน

บทความน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอการวิเคราะหโดยใช
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรถึงผลกระทบในระดับเศรษฐกิจ
มหภาคของพฤติกรรมท่ีไมพอเพียง โดยยึดถือความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํ ารัส
ในโอกาสตางๆ วาประกอบดวยคุณสมบัติหลักๆ สี่ประการคือ

1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. ความซ่ือสัตย
4. ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
ในการวิเคราะหจะเนนความเช่ือมโยงระหวางคุณสมบัติ

ท้ังสี่ประการกับบทบาทของความเส่ียงในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึง
อาจจะใชเปนอีกแนวทางหน่ึงในการทํ าความเขาใจวาการขาด
ซ่ึงคุณสมบัติขางตนสามารถอธิบายไดอยางไรตอการเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจท่ีประเทศไทยกํ าลังเผชิญอยูในปจจุบัน

2. พฤติกรรมท่ีไมพอประมาณกับแนวคิดเชิง
เศรษฐศาสตร

���. ความพอเพียงน้ีก็แปลวาความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล�1

พระราชดํ ารัสขางตนแสดงวาพฤติกรรมท่ีพอเพียงมีองค
ประกอบในขั้นพ้ืนฐานอยางนอยสองประการ ประการแรกไดแก
ความพอประมาณ กลาวคือ บุคคลจักตอง �รูจักพอ� ซ่ึงในท่ีน้ีจะ
ขอตีความอยางแคบวาหมายถึงความพอในการบริโภค (ซ่ึงจะมี
นัยตอไปถึงความพอในการถือครองทรัพยสิน) อีกประการหน่ึง
คือความมีเหตุผล กลาวคือ บุคคลตองตัดสินใจในทางเศรษฐกิจ
อยางมีเหตุมีผล

ในระดับบุคคล ทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีสามารถนํ ามา
ประยุกตใชไดโดยตรง คือทฤษฎีท่ีวาดวยการบริโภคของปจเจก
ชน ซ่ึงในกรณีของทฤษฎีเศรษฐศาสตร �กระแสหลัก� จะกํ าหนด
วาความพึงพอใจของบุคคลขึ้นอยูกับระดับการบริโภค (ซ่ึงอาจ
รวมถึงระดับความหลากหลายของประเภทสินคาท่ีบริโภค) ของ
ผูบริโภค โดยนักเศรษฐศาสตรมักจะกํ าหนดวาความพึงพอใจน้ี
สามารถเพ่ิมขึ้นไดโดยไมสิ้นสุดตราบใดท่ีการบริโภคยังสามารถ
เพ่ิมขึ้นได2 (ภายใตขอจํ ากัดวารายไดมีมากพอท่ีจะซ้ือหามา
บริโภคเพิ่มขึ้น) แตใหการเพ่ิมขึ้นของความพึงพอใจมีอัตราลด
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ลง กลาวคือ ความพึงพอใจตอหนวยสินคาหน่ึงๆ มีนอยลงเมื่อ
บริโภคสินคาน้ันในปริมาณมากกวาการบริโภคสินคาเดียวกันใน
ปริมาณนอย ตัวอยางเชน อาหารคํ าแรกมักจะอรอยกวาอาหาร
คํ าหลังๆ3

2.1  พฤติกรรมที่ไมพอประมาณ  3

ในช้ันตนอาจถือไดวาการท่ีความพึงพอใจจากการ
บริโภคเพิ่มขึ้นไดไมสิ้นสุดแสดงถึงความไมพอประมาณในการ
บริโภค เพราะคนจะมีพฤติกรรมตองการบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ
ตราบใดท่ีการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นกอใหเกิดความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
สวนการท่ีความพึงพอใจในการบริโภคสินคาหน่ึงๆ มีอัตราการ
เพ่ิมท่ีลดลงจะมีผลทํ าใหเกิดการบริโภคสินคามากกวาหน่ึงอยาง 
ในท่ีสุดการบริโภคจะตองเปนไปตามกฎเกณฑสองขอ คือ (ก) ผู
บริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคโดยรวม และ
(ข) ในระยะยาวคาใชจายเฉล่ียเพ่ือการบริโภคจะตองไมเกินระดับ
รายไดเฉลี่ย จะเห็นไดวาการจะบรรลุกฎเกณฑท้ังสองขอน้ีผู
บริโภคจะตองมีการวางแผนท่ีดี และมีความมีเหตุผล (ratio-
nality) ซ่ึงในเรื่องความมีเหตุผลน้ีจะไดกลาวถึงในรายละเอียด
เพ่ิมเติมตอไป

มุมมองเรื่องความไมพอประมาณอาจขยายใหกวางขึ้น
ไปไดในอีกสองแนวทางโดยใชแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร
กระแสหลักยุคหลัง กลาวคือ ในแนวทางแรก กํ าหนดใหความ
พึงพอใจมิไดขึ้นอยูเฉพาะกับสิ่งท่ีแตละบุคคลมีอยูหรือท่ีบริโภค
เทาน้ัน แตใหขึ้นอยูกับสิ่งท่ีบุคคลอื่นๆ มีอยูดวย หรืออีกนัยหน่ึง
ความพึงพอใจจะถูกกํ าหนดโดยระดับความ �มั่งค่ัง� ของคนอื่น
เชน เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนเรียน หรือแมแตคนไกลตัว
เชน ดารานักรองหรือผูมีช่ือเสียง โดยแยกออกเปนสองความ
เปนไปไดคือ หากบุคคลรูสึกพึงพอใจเพิ่มขึ้นถารูวาคนอื่นมี
ความมั่งค่ังมากขึ้น (หรือก็คือระดับความพึงพอใจขึ้นอยูกับ
ระดับการบริโภคของบุคคลอื่น) ก็กลาววาบุคคลน้ันมีมุทิตาจิต
(altruistic) แตถารูสึกพึงพอใจนอยลงก็กลาวไดวาบุคคลน้ันมี
ลักษณะ envious ซ่ึงผลท่ีตามมาประการหน่ึงของลักษณะหลัง
ก็คืออาจมีความพยายามแขงกันบริโภคหรือการเลียนแบบการ

                                                            
3 ปรากฏการณนี้เปนผลมาจากสมมติฐานที่เรียกวา diminishing

marginal utility

บริโภค (emulation of consumption) เพ่ือใหเกิดความรูสึกวา
ตนทัดเทียมกับคนอื่น ในท่ีน้ีจึงอาจถือไดวาบุคคลซ่ึงมีพฤติกรรม
แบบน้ีขาดเสียซ่ึง �ความพอประมาณ� และหากการขาดซ่ึงความ
พอประมาณน้ีเปนเหตุนํ าไปสูการตัดสินใจท่ีขาดเหตุผล ก็นับวา
บุคคลน้ันไมไดประพฤติตนอยาง �พอเพียง�4

แนวทางอีกประการท่ีอาจนํ ามาใชอธิบายพฤติกรรมท่ีไม
พอประมาณมาจากแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีกํ าหนดให
ความพึงพอใจขึ้นอยูกับระดับการบริโภคในอดีตของบุคคลดวย 
โดยมีท่ีมาจากขอสังเกตท่ีวาคนท่ัวไปมักจะเกิดความคุนเคยกับ
สภาพความเปนอยูในอดีตของตนเองซ่ึงจะสงผลตอระดับความ
พึงพอใจในการบริโภคในปจจุบันหรือในอนาคต ตัวอยางเชน
หากเปรียบเทียบคนสองคนท่ีมีฐานะเทาเทียมกัน สมมติวาคือ
นายพอ และนายเพียง  และสมมติวานายพอเคยมีฐานะท่ีต่ํ า
กวาน้ีมากอน ในขณะท่ีนายเพียงมีฐานะระดับน้ีมาโดยตลอด
ทฤษฎีน้ีจะบงช้ีวานายพอมีความพึงพอใจตอระดับความเปนอยู 
(ซ่ึงก็คือระดับการบริโภค) ในปจจุบันมากกวานายเพียง ท้ังๆ ท่ี
ท้ังคูมีฐานะเทากันในปจจุบัน ทฤษฎีน้ีถือวาความพึงพอใจของ
คนมีลักษณะท่ีเปน habit formation คือถูกกํ าหนดโดยอุปนิสัย
การบริโภคในอดีต ซ่ึงหากใชคํ าไทยๆ ก็อาจกลาวไดวาความ
พึงพอใจแบบน้ีอาจกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีมีลักษณะ �จมไมลง�
เน่ืองจากวาจะมีผลทํ าใหคนตองการบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ หรือ
อยางนอยก็ตองรักษาระดับการบริโภคไมใหต่ํ ากวาท่ีเคยเปนใน
อดีต

การท่ีคนเราพยายามรักษาการบริโภคไมใหต่ํ ากวา
ในอดีต หรือถึงกับตองการบริโภคมากขึ้นหลังจากท่ีเริ่มเคยชิน
กับระดับการบริโภคในปจจุบัน อาจถือไดวาเปนลักษณะของ
พฤติกรรมท่ีไมพอเพียงในอีกแงมุมหน่ึง

งานวิจัยท้ังในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษทางเศรษฐ- 
ศาสตรในระยะหลังๆ พบวารูปแบบความพึงพอใจแบบจมไมลง
(habit formation) หรือแบบลอกเลียนบริโภค (emulation)
สามารถใชอธิบายพฤติกรรมการบริโภค การออม การลงทุน (ท้ัง

                                                            
4 อีกแนวคิดหนึ่งที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภค
คือแนวคิดแบบ positional goods ซ่ึงแมจะไมใชแนวคิดใน
เศรษฐศาสตรกระแสหลัก แตก็มีผลกอใหเกิดพฤติกรรมที่ใกล
เคียงกัน ดูรายละเอียดไดใน Hirsch (1978)
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การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพยทางการเงิน) ได
คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมจมไมลงไดรับการ
ยอมรับและความนิยมเปนอยางสูงในชวงระยะประมาณสิบป 
ท่ีผานมา (ดูรายช่ือตัวอยางงานวิจัยเหลาน้ีไดในบรรณานุกรม)

ทฤษฎีการบริโภคท้ังสองทฤษฎีขางตนนํ ามาใชอธิบาย
พฤติกรรมการบริโภคและการลงทุนไดดีเปนพิเศษภายใตระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีความเสี่ยง

2.2 ความเสี่ยงในระดับการบริโภค

ระดับการบริโภคมีความผันผวนและไมแนนอน โดย
ปจจัยเสี่ยงท่ีสํ าคัญๆ อันมีผลกระทบตอการบริโภค ไดแก ความ
ไมแนนอนของรายไดท่ีจะไดรับ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา
และความเสี่ยงในผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปน
เรื่องในอนาคตท้ังสิ้นและไมมีใครท่ีสามารถคาดการณไดอยาง
แมนยํ า ดังน้ันจึงเปนธรรมดาท่ีจะตองเกิดความเสี่ยงขึ้นอันจะ
สงผลใหเกิดความผันผวนในระดับการบริโภค โดยเฉพาะเม่ือ
ความเปนจริงในอนาคตตางจากท่ีคาดคะเนเอาไว ตัวอยางท่ี
เห็นไดชัดคือ  เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 คนงานหรือ
พนักงานหางรานหรือบริษัทหลายคนตองตกงาน บางคนถูกลด
ช่ัวโมงทํ างานหรือถูกลดคาจาง สวนผูประกอบการก็มีรายไดตก
ต่ํ าจนบางคนตองเลิกกิจการ ผูลงทุนในหุน อสังหาริมทรัพยหรือ
ตราสารทางการเงินก็ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนนอยลง
หรือถึงกับขาดทุนก็มาก สิ่งเหลาน้ีลวนแตมีผลทํ าใหรายไดของ
คนเหลาน้ีลดลง และทํ าใหจํ าเปนตองลดการบริโภคลงอยาง
มาก และท่ีสํ าคัญคือการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจน้ีนอยคนนัก หรือ
เรียกไดวาไมมีใครเลยท่ีคาดการณไดกอนลวงหนา น่ีจึงเปน
ตัวอยางท่ีรุนแรงมากของความเสี่ยงและความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดในทุกๆ ระบบเศรษฐกิจไมวาจะ
เปนเศรษฐกิจทุนนิยมหรือสังคมนิยม

ในระดับเศรษฐกิจมหภาครายไดในอนาคตมาจากการ
ลงทุนไมวาจะเปนการลงทุนโดยผูประกอบการรายใหญ หรือ
พอคาแมคาหาบเรแผงลอยรายเล็กๆ ท่ีเห็นไดชัดคือรายไดกํ าไร
เงินปนผล ดอกเบ้ีย ซ่ึงมีท่ีมาโดยตรงจากการลงทุน และแมแต
รายไดเงินเดือนคาจางก็มีท่ีมาของรายไดจากการลงทุนประกอบ 

กิจการของนายจาง ดังน้ันจึงกลาวไดวาแหลงความเสี่ยงใน
ระดับเศรษฐกิจมหภาคมาจากความไมแนนอนของผลตอบแทน
จากการลงทุนเปนหลัก5 โดยท่ีระดับหรือรูปแบบการลงทุนจะถูก
กํ าหนดดวยปจจัยสามประการ คือ (ก) ผลตอบแทนจากการลง
ทุนเฉลี่ย ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไมรวม
ปจจัยเสี่ยงเขาไว (ข) ความเสี่ยงในผลตอบแทนจากการลงทุน
และ (ค) ทัศนะตอความเสี่ยง (attitude toward risk) ของผู
บริโภคและผูลงทุน ซ่ึงทัศนะตอความเสี่ยงน้ีเปนตัววัดวาผู
บริโภค หรือผูลงทุนไมชอบความเสี่ยงมากนอยเพียงใด หากผู
ลงทุนไมชอบความเสี่ยงคอนขางมาก (เรียกวามี risk aversion
สูง) แบบแผนการลงทุนของผูลงทุนคนน้ันก็จะคอนไปในทาง
อนุรักษนิยม คือลงทุนในโครงการท่ีใหผลตอบแทนไมสูงแตมี
ความเสี่ยงต่ํ า ในขณะท่ีผูท่ีกลาเสี่ยงมากกวา (มี risk aversion
ต่ํ า) ก็จะเลือกลงทุนในโครงการท่ีใหผลตอบแทนสูงควบคูไปกับ
ความเสี่ยงสูง

กอนท่ีจะกลาวถึงผลของพฤติกรรมไมพอประมาณภาย
ใตความเสี่ยง จะขอเสนอภาพความผันผวนในระบบเศรษฐกิจ
ไทย

2.3 ความผันผวนของเศรษฐกิจระดับมหภาค

ความสํ าคัญของความเสี่ยงจากการลงทุนในเศรษฐกิจ
ไทย สามารถดูไดโดยการเปรียบเทียบความผันผวนในการลงทุน
กับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีสํ าคัญตัวอื่นๆ เชน ผลผลิตรวม
ประชาชาติ การบริโภคเอกชน การวัดความผันผวนจะทํ าโดย
กอนอื่นจะแยกปจจัยแนวโนมและปจจัยฤดูกาล (trend and
seasonal factors) ออกจากตัวแปรท่ีศึกษา เน่ืองจากสมมติวา
ปจจัยท้ังสองไมมีท่ีมาจากแหลงความไมแนนอนท่ีคาดการณไม
ได (disturbances หรือ shocks) เชน ปจจัยแนวโนมอาจมาจาก

                                                            
5 ในระดับบุคคล ความเสี่ยงของรายไดอาจมาจากสาเหตุสวนตัว
เชน การเปลี่ยนหรือใหถูกออกจากงาน ความเจ็บปวยที่มีผลตอ
การหารายได เปนตน แตในระดับมหภาคความเสี่ยงเหลานี้มี
แนวโนมที่จะหักลางกันไป เนื่องจากความไมแนนอนในระดับ
บุคคลมีลักษณะสุม (random)
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ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในขณะท่ีปจจัยฤดูกาล
อาจมาจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เปนตน ดังน้ันปจจัยท่ี
นํ ามาวัดความผันผวนจะเปนปจจัยท่ีเหลือคือวัฏจักรธุรกิจและ
ความผันแปรท่ีไมมีรูปแบบ (cycle and irregular factors)6 โดย
ความผันผวนน้ีอาจแสดงไดดังเชนใน รูปท่ี 1 ซ่ึงเปนรูปของการ
บริโภคเอกชนระหวางไตรมาสแรกของป 1993 ถึงไตรมาสท่ีสอง
ของป 1997 (ซ่ึงเปนไตรมาสสุดทายกอนวิกฤติเศรษฐกิจ) เปน
การเปรียบเทียบระหวางการบริโภคเอกชนท่ีปรับฤดูกาลแลวกับ
แนวโนมของการบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับฤดูกาลแลวเชนกัน จะ
เห็นวาในบางชวงการบริโภคภาคเอกชนก็สูงกวาแนวโนมและ
บางชวงก็ต่ํ ากวา หากวัดความผันผวนจากแนวโนมน้ีโดยคิดเปน
เปอรเซนตของคาแนวโนมก็จะไดตัวเลขท่ีแสดงระดับความผัน
ผวนท่ีปรับผลของขนาด (scale factor) แลว

รูปท่ี 2 แสดงถึงระดับของความผันผวนจากแนวโนม
ของตัวเลขรายไดประชาชาติ การบริโภคภาคเอกชนและการลง
ทุนภาคเอกชน ระหวางไตรมาสแรกของป 1993 ถึงไตรมาสท่ี
สองของป 1997

จะเห็นวาความผันผวนของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศไทยมีรูปแบบท่ีคลายกับในประเทศอื่นๆ กลาวคือ ระดับ
การลงทุนเอกชนมีความผันผวนสูงกวาผลผลิตประชาชาติและ
การบริโภคเอกชนอยางมากและเห็นไดชัด ทํ าใหการเปลี่ยน
แปลงในระดับการลงทุนภาคเอกชนเปนตัวแปรท่ีอธิบายวัฏจักร
ธุรกิจท่ีดีอีกตัวหน่ึง

สาเหตุท่ีการลงทุนมีความผันผวนสูงก็เน่ืองมาจากความ
ผันผวนในผลตอบแทนจากการลงทุนน่ันเอง ดังจะเห็นไดจาก
รูปท่ี 3 ซ่ึงแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
(เทากับกํ าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในราคาหลัก
ทรัพยบวกกับอัตราเงินปนผล) เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบ

                                                            
6 การใหวัฏจักรธุรกิจเปนสวนหนึ่งของความผันผวน เนื่องจากใน
บางทฤษฎีถือวาปจจัยนี้อาจมีที่มาจากความไมแนนอนท่ีมีผล
คอนขางยาวนาน (persistent shocks) ผสมผสานไปกับ
พฤติกรรมการตอบสนองของหนวยธุรกิจ ซ่ึงก็หมายถึง
พฤติกรรมการบริโภคและการลงทุน

แทนจากการฝากเงินในธนาคาร (ใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจํ า 3 เดือน)7

โดยเฉลี่ยถึงแมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะไดรับผล
ตอบแทนสูงกวาการฝากเงินประจํ า แตก็มีความผันผวนสูงกวา
มาก ผูลงทุนในตลาดหุนจึงเปนผูท่ี �ชอบเสี่ยง� มากกวาผูฝาก
เงิน8 โดยหวังผลจากผลตอบแทนท่ีสูงกวาโดยเฉลี่ย ซ่ึงตามแนว
โนมกอนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจํ านวนและมูลคาของการซ้ือ
ขายหุนมีแตจะเพ่ิมสูงขึ้นเปนสวนใหญ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา

                                                            
7 ความจริงควรเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรง

(แทนที่จะเปนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย) กับผลตอบแทน
จากการฝากเงินกับธนาคารมากกวา แตผลตอบแทนจากการ
ลงทุนโดยตรงไมสามารถหาได

8 ในที่นี้จะไมพูดถึงกรณีการ �ปนหุน� ซ่ึงผูปนหุนจะมีความเสี่ยง
ในดานผลกํ าไรขาดทุนนอยกวาผูลงทุนในหุนทั่วไป เนื่องจาก
ผูปนหุนสามารถควบคุมราคาหุนไดในบางระดับ
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ประชาชนไทยมีแนวโนมท่ีจะเลือกรับความเสี่ยงในการลงทุน
มากขึ้นกวาแตกอน อีกปรากฏการณหน่ึงท่ีบงช้ีไปในทางเดียว
กันก็คือความเฟองฟูของธุรกิจอสังหาริมทรัพยแบบเก็งกํ าไร 

(speculation) ในชวงปลายทศวรรษท่ี 1980 ตอเน่ืองมาถึงตน
ทศวรรษท่ี 1990 ก็เปนเหตุท่ีแสดงวาคนไทยเลือกท่ีจะลงทุนแบบ
ท่ีมีความเสี่ยงสูงคอนขางมาก

ท่ีมา: จากการคํ านวณ

ท่ีมา: จากการคํ านวณ

รูปท่ี 1 ความผันผวนของการบริโภคเอกชน
(ปรับปจจัยฤดูกาลแลว)
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ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย

2.4 ผลของพฤติกรรมที่ไมพอประมาณภายใตความ
เสี่ยง

ในท่ีน้ีจะอาศัยทฤษฎีการบริโภคการลงทุนตามหลัก
เศรษฐศาสตรมาอธิบายถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมท่ีไม
พอประมาณท่ีไดกลาวแลวกับพฤติกรรมการลงทุนแบบเสี่ยง 
และเน่ืองจากไดนิยามไวในบทความน้ีวาพฤติกรรมท่ีไมพอ
ประมาณใหหมายถึงพฤติกรรมจมไมลง หรือพฤติกรรมเลียน
แบบบริโภค9 (ซ่ึงในงานวิจัยทางเศรษฐศาสตรถือไดวาเปนพฤติ-
กรรมเดียวกันภายใตบางสถานการณ10) ดังน้ันจึงจะเปรียบ

                                                            
9  บทความนี้จะละเวนการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจที่หนวย
เศรษฐกิจมีลักษณะ altruistic เนื่องจากประการแรกเช่ือวา
สัดสวนของประชากรท่ีมีคุณลักษณะนี้มีไมสูงนัก ดังจะเห็นได
วางานวิจัยเชิงประจักษนอยมากที่พบวาคุณลักษณะแบบน้ี
สามารถอธิบายปรากฏการณที่แทจริงในระบบเศรษฐกิจ และใน
ประการที่สองการวิเคราะหทางทฤษฎีของเศรษฐกิจลักษณะนี้ก็
ไมมีความชัดเจนหรือสมบูรณเพียงพอ

10 เปนจริงภายใตกรอบการวิเคราะหโดยใช representative agent
และใหพฤติกรรมแบบจมไมลงมีลักษณะที่เรียกวา external

เทียบผลของพฤติกรรมแบบน้ีกับผลท่ีไดจากทฤษฎีการบริโภค
การลงทุนท่ัว ๆ ไป

ดังท่ีไดกลาวแลววาโดยท่ัวไปทฤษฎีเศรษฐศาสตร
กระแสหลักกํ าหนดใหความพึงพอใจของบุคคลตอการบริโภคมี
อัตราการเพ่ิมท่ีลดนอยถอยลงเมื่อไดบริโภคมากขึ้น (diminish-
ing marginal utility) ซ่ึงลักษณะน้ีมีผลขางเคียงประการหนึ่งคือ
บุคคลประเภทน้ีจะเปนคนไมชอบเสี่ยงถาไมจํ าเปนหรือไมไดรับ
คาตอบแทนจากการท่ีตองรับความเสี่ยง  ตัวอยางงายๆ คือ
สมมุติใหนายพอตองเลือกท่ีจะเลนหรือไมเลนการพนันชนิดหน่ึง 
ซ่ึงมีความนาจะเปน ½ ท่ีจะแพและความนาจะเปน ½ ท่ีจะ
ชนะ  โดยถาชนะเขาจะไดรับเงิน 100 บาทและถาแพตองเสีย
เงิน 100 บาท ในกรณีเชนน้ีทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ัวไปจะทายวา
นายพอจะไมยอมเลนการพนันน้ี เหตุเพราะวาหากเขาชนะ เขา
สามารถนํ าเงินท่ีชนะไปซ้ือสินคามาบริโภคมากขึ้นเทากับเงิน
จํ านวน 100 บาท ซ่ึงแนนอนวาจะทํ าใหเขาไดรับความพึงพอใจ
มากขึ้น แตถาเขาแพเขาตองยอมลดการบริโภคท่ีเคยไดอยูเดิม

                                                                                            
habit formation ดูรายละเอียดไดใน Campbell and Cochrane
(1999) และ Abel (1990)

รปูที ่3 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน
เงนิฝากธนาคาร และอตัราเงินเฟอ
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คิดเปนมูลคา 100 บาทเชนกัน และแนนอนวาความพึงพอใจ
ของเขาจะลดลง แตเน่ืองจากความพึงพอใจของนายพอมีอัตรา
การเพ่ิมท่ีลดนอยถอยลงตามระดับการบริโภค ดังน้ันความ
พึงพอใจท่ีเขาไดรับเมื่อชนะจะมีคานอยกวาความพึงพอใจท่ีเขา
จะเสียไปเมื่อแพถึงแมวามูลคาของบริโภคท่ีเพ่ิมหรือลดจะเปน 
100 บาทเทากัน  และเน่ืองจากโอกาสท่ีเขาจะชนะมีเทากับ
โอกาสท่ีเขาจะแพ นายพอจึงยอมเลือกท่ีจะไมเลนการพนันน้ี
นายพอจะยอมเลนการพนันน้ีก็ตอเมื่อเขาไดรับผลตอบแทนเพ่ิม
เติมจากการเลน ตัวอยางเชน หากจํ านวนเงินท่ีไดถาชนะสูงกวา
100 บาท หรือโอกาสท่ีเขาจะชนะมีมากกวาโอกาสท่ีเขาจะแพ
ในทางทฤษฎีผลตอบแทนท่ีนายพอตองไดเพ่ือจะทํ าใหเขายอม
เสี่ยงเลนการพนันน้ีเรียกวา ผลตอบแทนความเสี่ยง หรือ risk
premium

หากใชสถานการณสมมติของนายพอมาเทียบเคียงกับ
พฤติกรรมของผูลงทุน ก็หมายความวาผูลงทุนท่ีมีความพึงพอใจ
จากการบริโภค (อยาลืมวาการลงทุนใดๆ ก็เพ่ือเพ่ิมการบริโภค
ในอนาคต) ในลักษณะ diminishing marginal utility ตองไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเปนบวก (โดยเฉลี่ย) กลาวคือ ผูลง
ทุนตองคาดวาโอกาสท่ีเขาจะไดกํ าไรจากการลงทุนตองมากกวา
โอกาสท่ีเขาจะขาดทุน สวนท่ีวาตองกํ าไรเทาไรหรือตองมีโอกาส
ในการทํ ากํ าไรสูงเทาไรจึงจะจูงใจใหลงทุนน้ัน ก็ขึ้นอยูกับวาผูลง
ทุนแตละคนมีทัศนะตอความเสี่ยงแบบใด สํ าหรับโครงการ
ลงทุนท่ีมีคาความเสี่ยงเทากัน ผลตอบแทนความเสี่ยงจะตองสูง
กวาเพ่ือโนมนาวผูลงทุนท่ีไมชอบความเสี่ยง (กลาวคือ เขา
ตองการ risk premium สูง) เทียบกับผูลงทุนท่ีทนความเส่ียงได
มากกวา (ซ่ึงจะเรียกรอง risk premium ต่ํ ากวา)

พฤติกรรมท่ีไมพอประมาณในรูปของพฤติกรรมจมไมลง
หรือในรูปเลียนแบบบริโภค อาจมีผลทํ าใหทัศนะตอความเสี่ยง
ของบุคคลเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น โดยผาน
ทางการเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจในการบริโภคหนวยทาย 
(marginal utility) ท้ังน้ีสามารถแยกอธิบายไดดังน้ี

สํ าหรับกรณีพฤติกรรมจมไมลง ซ่ึงกํ าหนดใหความพึง
พอใจของบุคคลขึ้นอยูกับระดับการบริโภคในอดีตโดยผาน
กระบวนการท่ีกอใหเกิดความ �เคยชิน� ซ่ึงจะเปนไปอยางชาๆ
แตจะสะสมไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา ย่ิงในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น
(หมายถึงชวงท่ีระดับการบริโภคของบุคคลเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา) 

ความเคยชินตอระดับการบริโภคท่ีสูงก็กอตัวอยางตอเน่ือง 
เพราะไมมีเหตุการณท่ีระดับการบริโภคตองตกต่ํ าลงมาขัดจังหวะ
กระบวนการน้ี บุคคลน้ันๆ ก็เริ่มมีความรูสึกวาตนสามารถและ
�สมควร� บริโภคในระดับท่ีสูงขึ้นได หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ
รูสึกวาตนไดกาวขึ้นสูอีกชนช้ันหน่ึงท่ีสูงขึ้นในสังคม ซ่ึงผลท่ีตาม
มาคือ ความพึงพอใจตอระดับการบริโภคในปจจุบันจะลดลง
(เมื่อเทียบกับกรณีท่ีไมมีความรูสึกวาตนไดเลื่อนระดับชนช้ัน 
ในสังคม) จนทํ าใหเกิดความรูสึกอยากบริโภคมากขึ้นเน่ืองจาก
ความพึงพอใจหนวยทายมีคาสูงขึ้นน่ันเอง

ในกรณีพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภคกํ าหนดใหความ
พึงพอใจของบุคคลขึ้นอยูกับการบริโภคของคนรอบขางในสังคม 
ซ่ึงในภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน ดังน้ัน
บุคคลก็จะมีความพึงพอใจตอระดับการบริโภคในปจจุบันของ
ตนเองลดลง (เมื่อเทียบกับกรณีท่ีไมมีพฤติกรรมแบบน้ี) และ
ความพึงพอใจหนวยทายเพ่ิมขึ้น ดังเชนในกรณีของพฤติกรรม
จมไมลง

ผลตอทัศนะตอความเสี่ยงของพฤติกรรมท้ังสองขางตน
อาจเขาใจไดโดยเปรียบเทียบความพึงพอใจหนวยทายในการ
บริโภคขามหวงเวลา (intertemporal marginal utility) ท้ังน้ี
เน่ืองจากความพึงพอใจหนวยทายของการบริโภคในอนาคตอาจ
เพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับความพึงพอใจหนวยทายของการ
บริโภคในปจจุบันถึงแมระดับการบริโภคในอนาคตจะสูงกวาก็
ตาม ดังน้ันความพึงพอใจจึงดูเสมือนวามีลักษณะ increasing
marginal utility (หรืออยางนอยก็มีลักษณะ diminishing mar-
ginal utility นอยลง) และดังท่ีไดกลาวไวแลววา ลักษณะการ
เปลี่ยนของ marginal utility มีความสัมพันธตอทัศนะตอความ
เสี่ยง (หรือตอ risk aversion) การท่ีเสมือนวามี increasing
marginal utility จึงทํ าใหบางคนมีพฤติกรรมท่ีเสมือนวารักความ
เสี่ยง (risk loving) แทนท่ีจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk averse)
หรืออยางนอยก็ชอบความเสี่ยงมากขึ้น

ทัศนะตอความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนไปในทางท่ีกลาวขางตน
อาจใชอธิบายในบางสวนถึงพฤติกรรมเสี่ยงของการลงทุนท่ีดู
เหมือนจะมีสูงในชวงภาวะเศรษฐกิจขาขึ้น สวนในชวงเศรษฐกิจ
ขาลงการลงทุนก็ดูจะมีลักษณะระมัดระวังตัวมากกวา

แนนอนวาการอธิบายความผันผวนของการลงทุนโดยใช
แนวคิดพฤติกรรมแบบจมไมลงหรือแบบเลียนแบบบริโภคไม
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สามารถครอบคลุมความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ตัวอยางท่ีเห็น
ไดงายๆ คือ ในภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง ผลตอบแทนจากการลง
ทุน (ท่ีปรับคาความเสี่ยงแลว) มักจะสูงกวาในยามเศรษฐกิจซบ
เซา การลงทุนจึงยอมมีมากกวาเปนธรรมดา แตอยางไรก็ตาม
แนวคิดของพฤติกรรมสองแบบน้ีโดยเฉพาะพฤติกรรมจมไมลง 
สามารถใชอธิบายพฤติกรรมการลงทุนท่ีใกลเคียงกับท่ีเกิดขึ้น
จริงมากกวาทฤษฎีแบบอื่นๆ

3. ความไรเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร
พฤติกรรมไมพอประมาณเปนเพียงสวนหน่ึงของ  

พฤติกรรมท่ีไมพอเพียง ในท่ีน้ีจะกลาวถึงผลของการขาดองค
ประกอบอีกประการหน่ึงในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
น่ันคือการขาดซ่ึงความมีเหตุมีผล

อันท่ีจริงบทวิเคราะหท่ีกลาวแลวถึงผลของพฤติกรรม
แบบจมไมลงและพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภคยังอยูภายใต
สมมติฐานวาบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท้ังสองประการเปนบุคคลท่ีใช
เหตุผลในการวางแผนการบริโภคการลงทุน การท่ีเขาลงทุนใน
โครงการเสี่ยงมากขึ้นในยามท่ีเศรษฐกิจรุงเรืองก็เน่ืองมาจากรูป
แบบความพึงพอใจตอการบริโภคของเขาทํ าใหเขาตองการลง
ทุนมากขึ้น (มากกวากรณีท่ีรูปแบบความพึงพอใจตอการบริโภค
มิไดแฝงความไมพอประมาณเอาไว) เพ่ือใหแนใจวาระดับการ
บริโภคในอนาคตจะเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองจากระดับการ
บริโภคในปจจุบัน แตอยางไรก็ตามพฤติกรรมท่ีไมพอประมาณก็
มิไดหมายความวาการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนจะตอง
บิดเบือนไปจากความเปนจริงหรือความนาจะเปนท่ีแทจริง 
(อยางนอยก็มิไดหมายความอยางน้ันโดยตรง) หรืออีกนัยหน่ึงมิ
ไดหมายความวาบุคคลน้ันไรซ่ึงเหตุผล

ในทฤษฎีการบริโภค ความมีเหตุผลหมายถึงการท่ี
บุคคลวางแผนการบริโภคเพื่อใหตนเองไดรับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดภายใตความสามารถในการหารายไดท่ีตนมีอยู ท้ังใน
ปจจุบันและในอนาคต

ผลตอเน่ืองจากความมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตรมี
อยางนอยสามประการคือ

ประการแรก ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมิไดจํ ากัดวาบุคคลจะ
ตองมีความเห็นแกตัวเพียงอยางเดียวตามท่ีคนสวนใหญเขาใจ
กัน ท้ังน้ีเพราะหากคนเรามีความพึงพอใจในความอยูดีกินดีของ

คนอื่น กลาวคือ มีพฤติกรรมแบบ altruism แลว ความมีเหตุผล
ก็จะหมายถึงการชวยเหลือเก้ือกูลบุคคลอื่น เพราะการชวย
บุคคลอื่นกอใหเกิดความพึงพอใจในสวนของผูใหความชวย
เหลือเองดวย สวนจะใหความชวยเหลือมากนอยเทาไรก็ขึ้นอยู
กับระดับของ altruism ในแตละบุคคล

ประการท่ีสอง ความมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตรยัง
หมายถึงบุคคลตองเปนคนรอบคอบและมองการณไกล กลาว
คือ จะตองไมเพียงใชรายไดในปจจุบันเปนตัวกํ าหนดการใชจาย
เพ่ือการบริโภค (ไมวาจะเปนการบริโภคเพื่อตนเองหรือเพ่ือชวย
เหลือผูอื่น) แตตองคํ านึงถึงความสามารถในการหารายไดใน
อนาคตดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองการการวิเคราะหท่ีรอบคอบและ
สมเหตุสมผล

ประการท่ีสาม การท่ีบุคคลตองประเมินความสามารถ
ในการหารายไดในอนาคตก็แสดงวาความมีเหตุผลในการ
บริโภคตองขยายขอบเขตไปสูความมีเหตุผลในการลงทุน ซ่ึง
รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงท่ีถูกตองและเหมาะสม

�ความพอเพียง�..รวมถึงความจํ าเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน�11

ความมีเหตุผลในการบริหารความเสี่ยง ตองการองค
ประกอบท่ีสํ าคัญสองประการคือ

ก. การประเมินความเสี่ยงท่ีถูกตอง ซ่ึงตองอาศัยขอ
มูลเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีถูกตองโดยรวมท้ังขอมูล
ความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจโดยรวม (aggregate
risks) และความเสี่ยงเฉพาะกิจกรรม (specific
risks) หรือความเสี่ยงในกิจการลงทุนท่ีทํ าอยูหรือ
กํ าลังจะทํ า

ข. การวางแผนการลงทุนท่ีเหมาะสมภายใตโครงสราง
ความเสี่ยง (risk structure) ท่ีเปนอยู เพ่ือใหระดับ
และความไมแนนอนของการบริโภคในอนาคตอยู
ในลักษณะท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผู
บริโภค (ซ่ึงก็คือผูลงทุนในวันน้ี)

                                                            
11 คัดจากการประมวลและกลั่นกรองพระราชดํ ารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง โดยผูทรงคุณวุฒิ
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ตามความหมายขางตน ความไรเหตุผลในการบริโภค
จึงหมายถึงการใชจายเกินตัว หรือเกินความสามารถในการหา
รายไดของตนท้ังในปจจุบันและอนาคต สวนความไรเหตุผลใน
การบริหารความเสี่ยงจะหมายถึงการลงทุนเกินตัวซ่ึงมีสาเหตุมา
จากการไมใชขอมูลท่ีถูกตอง ใชขอมูลนอยเกินไป หรือใชอยาง
ฉาบฉวยขาดการวิเคราะหท่ีรอบคอบ

ในสังคมและเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในชวงท่ีเรียกกันวา  
'ฟองสบู' สภาพความไรเหตุผลจะพบเห็นไดไมยากนัก ตัวอยาง
ท่ีชัดเจนท่ีสุดคือพฤติกรรมท่ีทางเศรษฐศาสตรเรียกวา พฤติกรรม
แหตามกันไป (herding behavior) ซ่ึงใชบรรยายสภาพคนแห
ตามกันไปลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงเพียงเพราะเหตุผลเดียววา
คนอื่นทํ าแลวประสบความสํ าเร็จอยางรวดเร็ว เชน การแหตาม
กันลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย สนามกอลฟ หุน เปนตน ซ่ึง
ในหลายๆ ครั้ง และสํ าหรับคนหลายๆ คน การลงทุนตามกันไป
เชนน้ีมิไดต้ังอยูบนการวิเคราะหถึงปจจัยพ้ืนฐาน (fundamental
factors) ทางเศรษฐกิจ และปจจัยเสี่ยงท่ีดีพอ  รวมท้ังมิได
วิเคราะหถึงศักยภาพการรองรับของอุปสงคในธุรกิจท่ีลงทุนวามี
เพียงพอหรือไมในขณะท่ีก็รูวาคนอื่นก็แยงกันลงทุนแขงกับ 
ตัวเองเชนกัน ซ่ึงสภาพน้ีใกลเคียงหรือบางครั้งเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันกับพฤติกรรมเก็งกํ าไร โดยผูท่ีเขารวมกับขบวนการเก็ง
กํ าไรท้ังๆ ท่ีก็รูวาการลงทุนท่ีลงไปน้ันมิไดมีศักยภาพท่ีแทจริงแต
ก็ทํ าไปโดยต้ังอยูบนความหวังท่ีวาตนจะไมใชเปนคนทายๆ ใน
ขบวนการเก็งกํ าไรท่ีจะตองรับผลขาดทุนจํ านวนมหาศาล ซ่ึงการ
ต้ังความหวังเชนน้ีคอนขางเลื่อนลอย นับเปนการประเมินคา
ความนาจะเปนท่ีไรเหตุผลรองรับ และดูจะเปนการประเมินคา
ความนาจะเปนแบบเขาขางตัวเอง

ปญหาของการประเมินคาความนาจะเปนอยางท่ีเรียก
ไดวาเขาขางตัวเอง ดูจะเปนปญหาระดับพื้นฐานพอสมควรใน
หลายๆ ปรากฏการณทางเศรษฐกิจ ตัวอยางเชนการซ้ือสลาก
กินแบง ซ่ึงถาหากคิดอยางรอบคอบแลวจะรูวาการซ้ือสลากกิน
แบงใหคาคาดหวังของผลตอบแทนสุทธิเปนลบ (negative ex-
pected payoff) เน่ืองจากมูลคาเงินรางวัลปรับดวยคาความนา
จะเปนน้ันนอยกวาราคาท่ีตองจายไปในการซ้ือสลากกินแบง 
และท้ังท่ีเปนอยางน้ันสลากกินแบงก็ยังคงขายดีเปนปกติ จึงอาจ

อธิบายไดวาผูซ้ือใหคาความนาจะเปนท่ีตนเองจะถูกเงินรางวัล
สูงกวาความนาจะเปนท่ีแทจริงทางคณิตศาสตร12

อีกปรากฏการณหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิกฤติเศรษฐกิจใน
ครั้งน้ีคือความลมเหลวของภาคเอกชนในการประเมินความนา
จะเปนของการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน เปนท่ีทราบ
กันดีวามีธุรกิจเอกชนไทยนอยรายมาก (เกือบจะไมมีเลย) ท่ีทํ า
ประกันความเสี่ยงของหน้ีตางประเทศท่ีไดไปกูไว กลาวคือ ไมได
ทํ า hedging ปองกันความเสี่ยงท่ีวาคาเงินบาทจะออนคาจนทํ า
ใหมูลหน้ีท่ีคิดเปนเงินบาทสูงขึ้นสูระดับท่ีเปนอันตรายตอฐานะ
ความอยูรอดของบริษัท ท้ังท่ีในความเปนจริงการโจมตีคาเงิน
บาทไดเริ่มขึ้นกอนหนาการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนเวลา
นานพอสมควร อีกท้ังตัวเลขการสงออกท่ีย่ํ าแยในป 2539 ก็เปน
ท่ีรูกันท่ัวไป และอาจรวมถึงความรูท่ีวาคาเงินท่ีแทจริง (real
effective exchange rate) ของไทยไดแข็งคาขึ้นเปนลํ าดับ จึง
กลาวไดวาภาคเอกชนขาดความมีเหตุผลในการใชขอมูลท่ีมีอยู
มาวิเคราะห หรืออาจกลาวไดอีกเชนกันวามีการประเมินความ

                                                            
12 บางคนอาจเสนอแนะวาการซ้ือสลากกินแบงเปนเสมือนการซ้ือ
สินคาพวงอีกอยางหนึ่งนั่นคือการซ้ือความหวัง (hope) ซ่ึงผูซ้ือ
ใหคุณคามากกวาผลตางของราคาสลากกินแบงกับคาคาดหวัง
ทางคณิตศาสตรของเงินรางวัล
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นาจะเปนแบบเขาขางตัวเอง ซ่ึงก็นับไดวาเปนความไรเหตุผลได
เชนกัน13

ประเด็นท่ีนาสนใจคือความเก่ียวเน่ืองระหวางพฤติกรรม
ท่ีไมพอประมาณกับความไรเหตุผล อาจเปนไปไดหรือไมวา

รูปแบบความพึงพอใจท่ีเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมท่ีไมพอ
ประมาณมีผลทํ าใหเกิดแนวโนมท่ีคนจะประเมินความนาจะเปน
แบบเขาขางตนเอง? การท่ีคนซ้ือสลากกินแบงสวนใหญเปนคน
รายไดต่ํ าในเขตเมือง เปนไปไดหรือไมวาเปนเพราะพวกเขา
ตองการซ้ือความหวังในการยกระดับฐานะของตนใหเทาเทียม
หรือใกลเคียงกับ �คนสวนใหญ' ท่ีพวกเขาพบเห็นในเขตเมืองอยู
ทุกเมื่อเช่ือวัน?

4. ความไมซื่อสัตยสุจริต14

การทุจริตคอรรัปช่ันในแวดวงราชการรวมท้ังผลตอการ
ดํ าเนินธุรกิจของเอกชนเปนเรื่องเกาท่ีกลาวถึงมานานจึงจะไมขอ
ขยายความซ้ํ าอีกในท่ีน้ี

ในสวนของธุรกิจภาคเอกชน ความเช่ือเดิมก็คือวา
ปญหาความไมซ่ือสัตยสุจริตมิใชปญหาใหญ เพราะเหตุผลหลัก
คือความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดจากความไมซ่ือสัตยของคนใน
องคกรธุรกิจเอกชนเปนความเสียหายท่ีจํ ากัดอยูแตเฉพาะ 
เจาของกิจการหรือผูถือหุนในธุรกิจน้ันๆ มิไดแผลุกลามมาเปน
ภาระของคนภายนอกโดยเฉพาะประชาชนท่ัวไปมากนัก จึงเปน
หนาท่ีของเจาของหรือผูถือหุนตองคอยสอดสองดูแลแกปญหา
เหลาน้ีเพ่ือพิทักษผลประโยชนของตนเอง

แตความคิดท้ังหมดน้ีเปลี่ยนไปหลังจากเกิดภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ เน่ืองจากความเสียหายจํ านวนมหาศาลท่ีเกิดแก
องคกรธุรกิจบางสวนไดถูกผันแปรมาเปนภาระของรัฐบาลซ่ึงก็
คือภาระของประชาชนในท่ีสุด  ดังน้ันแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล
(good corporate governance) จึงแพรหลายออกไป
                                                            
13 การประเมินคาความเสี่ยงแบบเขาขางตัวเองอาจมีความเกี่ยว
พันกับปญหาเร่ืองความไมสมบูรณของตลาดประกันภัยในกรณี
ความเสียหายในระดับหายนะ (incomplete insurance market
for catastrophic risks)

14 ตอนที่ 4 และ 5 ของบทความนี้ไดแนวคิดสวนใหญมาจาก
อัมมาร (2542)

กลไกท่ีกอใหเกิดความเสียหายในภาคธุรกิจเอกชนซ่ึง
มาจากความไมชอบมาพากลของผูบริหารและวิธีผองถายความ
เสียหายใหตกแกภาครัฐจะหาอานไดจาก อัมมาร (2542) กลาว
โดยยอคือผูบริหารท่ีขาดคุณธรรมจะอาศัยความจริงท่ีวารัฐบาล
มีนโยบาย (ท่ีไมประกาศ) ในการอุมชูสถาบันการเงินซ่ึงก็เปรียบ
เสมือนวารัฐบาลค้ํ าประกันเงินฝากท่ีประชาชนฝากไวกับสถาบัน
การเงิน ดังน้ันการบริหารสถาบันการเงินใหมีภาระขาดทุนซ่ึงเกิด
จากการผองถายผลประโยชนเขาสูตนเองโดยวิธีการตางๆ จน
สวนท่ีขาดทุนมีมากกวาเงินทุนของสถาบันการเงินน้ันๆ แลวให
รัฐบาลเขามาอุม วิธีน้ีจึงเทากับเปนการถายเทเงินภาษีของ
ประชาชนเขากระเปาตนเอง

ผลในทางเศรษฐกิจของพฤติกรรมแบบน้ีมิไดจํ ากัดอยู
เ พียงความเสียหายท่ีเ กิดจากการขาดหายไปของเงินงบ
ประมาณแผนดินและการท่ีธุรกิจตองหยุดชะงักเน่ืองจากการลม
ลงของสถาบันการเงิน (มิไดรวมถึงสถาบันการเงินท่ีลมลงอยาง
สุจริตใจ) แตยังขยายความรวมไปถึงการขาดความเช่ือมั่นของ
นักลงทุนตางประเทศ เพราะไมแนใจวาหากนํ าเงินมาลงทุนแลว
จะไมสูญหายไปจากการทุจริตของนักธุรกิจไทย (และเทศดวย)
หรือไม

5. การขาดความรอบรู ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

"ท้ังน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอยางย่ิงในการนํ าวิชาการตาง ๆ มาใชในการ
วางแผนและการดํ าเนินงานทุกขั้นตอน�15

การขาดความรอบรู ความรอบคอบ หรือความระมัดระวัง
ท้ังในระดับบุคคล องคกรธุรกิจ และภาครัฐมีความเก่ียวพัน
ใกลชิดกับการขาดเหตุผลท่ีไดกลาวไวในหัวขอท่ี 3 ในแงท่ีวาการ
ขาดอยางใดอยางหน่ึงในคุณสมบัติท้ังสองประการอาจกอให

                                                            
15 คัดจากการประมวลและกลั่นกรองพระราชดํ ารัสของพระบาท-
สมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง โดยผูทรงคุณวุฒิ
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เกิดผลเสียหายแบบเดียวกันถึงแมวาจะมาจากสาเหตุท่ีตางกัน
ก็ตาม16

ในระดับบุคคล องคกรธุรกิจ หรือหนวยงานอื่นท่ีมิใช
ภาครัฐ ความรอบรูในการประเมินความเสี่ยงดูจะเปนเรื่องท่ี
สามารถต้ังคํ าถามได โดยเฉพาะอยางย่ิงการขาดความรูความ
ชํ านาญในการประเมินสถานการณเศรษฐกิจระดับมหภาค เปน
ท่ีทราบกันดีวานักเศรษฐศาสตรมหภาคท่ีดีจริงๆ หาไดยากมาก
ในประเทศไทย ย่ิงคนท่ีรูท้ังเศรษฐกิจมหภาคท่ีเช่ือมโยงกับ
ปจจัยภายนอกประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วรวมท้ังมี
ความสามารถในการเลือกเอาทฤษฎีท่ีมีอยูอยางมากมายใน 
วงการวิชาการมาประยุกตใชในการวางแผนนโยบายก็ย่ิงมีนอย
ลงไปอีก17

ในภาครัฐ ตัวอยางท่ีชัดท่ีสุดของผลเสียหายจากการ
ขาดความรอบรูและการขาดความระมัดระวังก็คือ การนํ าเอา
นโยบายเปดเสรีทางการเงินมาใชโดยขาดความเขาใจอยาง 
ถองแทถึงขอจํ ากัดและปจจัยเสี่ยงท่ีจะตามมา ซ่ึงก็หมายรวมถึง
การขาดความรูวาจะตองมีมาตรการเสริมอยางไรบางเพ่ือลด
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจนทํ าใหผลดีท่ีไดจากนโยบายไมคุมคา 
โดยเฉพาะมาตรการเก่ียวกับการไหลเขาออกของเงินทุนระยะ
สั้นรวมท้ังการใชประโยชนของเงินทุนเหลาน้ี จนในท่ีสุดก็เกิด
ปญหาของเงินทุนไหลออกในชวงวิกฤติ รวมท้ังปญหาขั้นพ้ืน
ฐานกวาน้ันคือปญหาของ maturity mismatch ระหวางแหลง
ของเงินทุนกับการใชเงินทุน (source and use of funds) ซ่ึงเกิด
ขึ้นจากการใชแหลงเงินทุนท่ีมีระยะเวลาใชคืนคอนขางสั้นมา
สนับสนุนการลงทุนท่ีตองใชเวลานานกวาท่ีจะไดรับผลตอบแทน
จากการลงทุนอยางเปนกอบเปนกํ า ปญหาน้ีโดยตัวมันเองมีผล
เพ่ิมระดับความเสี่ยงของการลม (insolvency risk) ของธุรกิจ
หรือสถาบันการเงินท่ีเปนผูกูเงินตราตางประเทศ

                                                            
16 สวนที่วาการขาดเหตุผลเทียบกับการขาดความรอบรู รอบคอบ
อยางไหนสํ าคัญกวาเปนเร่ืองที่ถกเถียงกันได ดูประเด็นนี้ใน
หัวขอที่ 6

17 ตรงนี้อาจอธิบายไดวาทํ าไมองคกรธุรกิจขนาดใหญหลายองคกร
จึงนิยมแตงตั้งผูที่มีความรูทางเศรษฐศาสตรมหภาคเปนประธาน
กรรมการหรือที่ปรึกษา อดีตรัฐมนตรีการคลังดูจะเปนที่นิยมมาก
กวาผูชํ านาญการที่มีที่มาจากตํ าแหนงอ่ืนๆ

อีกตัวอยางของการใชนโยบายจัดการความเสี่ยงท่ีไมถูก
ตองนักของภาครัฐคือการท่ีรัฐบาลมีกฎระเบียบท่ีเอื้อใหเกิด
ปญหา moral hazard ซ่ึงหมายถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผู
ลงทุนไมตองรับผลเสียจากการลงทุนของเขาหากการลงทุนน้ัน
ไมประสบความสํ าเร็จ โดยเฉพาะการประกันความเสี่ยงผาน
ทางนโยบายอุมชูสถาบันการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
คงท่ี ซ่ึงมีผลทํ าใหเกิดพฤติกรรมการลงทุนท่ีเสี่ยงมากเกินไป
เน่ืองจากผูประกอบการมิตองรับภาระความเสียหายท้ังหมดหาก
บริหารผิดพลาดเน่ืองจากรัฐจะเปนผูชวยรับภาระบางสวนไป ท่ี
สํ าคัญคือการประกันความเสี่ยงโดยภาครัฐในสองรูปแบบน้ีผู
ประกอบการธุรกิจท่ีนาจะมีพฤติกรรมการลงทุนเปลี่ยนไปมากท่ี
สุดคือผูประกอบการนอกภาคการเกษตร เพราะเปนผูท่ีอาศัย
แหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน และเปนผูนํ าเขาหลัก และใน
ขณะเดียวกันผูประกอบการสวนน้ีก็เปนผูท่ีเขาถึงแหลงเงินกูจาก
ตางประเทศ ดังน้ันผลเสียหายจากการลดคาเงินบาทท่ีสืบเน่ือง
จากนโยบายท่ีกอใหเกิด moral hazard จึงรุนแรงกวาในกรณีท่ี
รัฐประกันความเสี่ยงใหกับผูสงออก

อีกประเด็นท่ีอาจถกเถียงไดวาเปนความไมรอบคอบใน
การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐหรือไมคือการท่ีรัฐไม
กระตือรือรนเพียงพอ (ซ่ึงอาจเปนผลมาจากไมมีความรอบรู
เพียงพอ) ในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีชวยในการบริหาร
ความเสี่ยง เชน การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีท่ีหลากรูปแบบ
หรือในขั้นพ้ืนฐานก็คือความไมพอเพียงในการแกไขปญหาตลาด
เงินตลาดทุนท่ีไมสมบูรณ (incomplete financial and capital
markets) หรือการแกไขปญหาความลมเหลวของตลาด (mar-
ket failure) ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากปญหาขอมูลขาวสารท่ีไมเทา
เทียมกัน (asymmetric information) หรือสาเหตุจากปญหาการ
รวมมือกันไมไดของหนวยธุรกิจ (coordination failure) ซ่ึงตาม
ทฤษฎีแลวเมื่อตลาดขาดความสมบูรณหรือลมเหลวเน่ืองจาก
สาเหตุท้ังสองประการขางตน รัฐอาจมีบทบาทในการบรรเทา
ปญหาไดซ่ึงจะสงผลใหการบริหารความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตบทบาทของรัฐในเรื่องน้ีก็ตองใชความ
รอบรูท่ีเหมาะสมเพ่ือมิใหเกิดขอผิดพลาดซ้ํ ารอยเดิม
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6. ประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติม

ท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดเปนความพยายามช้ีใหเห็นถึงผล
ทางลบท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการขาดคุณสมบัติของความเปน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชบทเรียนท่ีไดรับจากวิกฤติเศรษฐกิจใน
ป 2540 เปนตัวอยาง อยางไรก็ตามยังมีประเด็นท่ีสมควรไดรับ
การถกเถียงวิเคราะหอีกหลายประเด็น ในท่ีน้ีจะขอยกเปนตัว
อยางบางประเด็นคํ าถามดังตอไปน้ี

พฤติกรรมที่ไมพอประมาณมีนํ้ าหนักเพียงไรในการ
อธิบายวิกฤติเศรษฐกิจ?

•  หากมีเหตุผล ซ่ือสัตยสุจริต มีความรอบรู รอบคอบ
จะหลีกเลี่ยงวิกฤติไดหรือไม?

•  งานวิจัยเชิงประจักษทํ าไดหรือไม อยางไร?

การขาดเหตุผลกับการขาดความรอบรู อะไรเปน
สาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจมากกวากัน?

•  ระหวางการขาดเหตุผลของภาคเอกชน กับการขาด
ความรอบรูและรอบคอบของภาครัฐ?

•  นโยบายจัดการความเสี่ยงของรัฐชวยทํ าใหเอกชนมี
เหตุผลเพียงพอหรือไม?

•  หากเอกชนมีความรอบรูและรอบคอบเอง จะชวย
บรรเทาผลเสียของนโยบายรัฐไดหรือไม?

พฤติกรรมที่ไมพอประมาณมีความสัมพันธกับ
ลักษณะเดนอื่นๆ ในสังคมไทยหรือไม?

•  ความสัมพันธกับระบบอุปถัมภ
•  ความสัมพันธกับลัทธิบูชาอํ านาจ บูชาเงิน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมพอประมาณทํ าได
หรือไม อยางไร?

•  การเปลี่ยน preference หรือระบบคุณคาทางดาน
การบริโภคของประชาชนเปนสิ่งท่ีหวังไดเพียงไร? มี
งานวิจัยเชิงประจักษ (ทางสังคมจิตวิทยา) สนับสนุน
หรือไม? จํ าเปนตองมีงานวิจัยเชิงประจักษหรือไม?

•  จะแกพฤติกรรมแหตามกันแบบ 'แมงเมา' ไดอยางไร?

•  จะเพ่ิมบรรษัทภิบาลไดอยางไร?
•  ความโปรงใสในระบบราชการจะชวยหรือไม?
•  ความโปรงใสในระบบการเมืองจะชวยไดอยางไร? 
รัฐธรรมนูญใหมชวยไดหรือไม?

พฤติกรรมที่ไมพอเพียงสามารถอธิบายปญหาพ้ืนฐาน
อื่นๆ ของเศรษฐกิจไทยไดหรือไม?

•  เชน ปญหาการกระจายรายได ปญหาความยากจน
•  ปญหาโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีไมเทาเทียมกัน

เอกสารอางอิงและบรรณานุกรม
แนวคิดของพฤติกรรมท่ีจมไมลงในเศรษฐศาสตรยุค
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