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 บทนำ

หนังสือ 경제학자의 인문학 서재 (ห้องสมุดมนุษยศาสตร์ของนักเศรษฐ- 

ศาสตร ์  — ผู้แปล) ที่ผมร่วมเขียนหลายปีก่อนได้รับเลือกให้เป็นหนังสือ 

แนะนำจากหลายองค์กรและสื่อมวลชนในเกาหลีใต้ เช่น สถาบันวิจัย 

ฮุนไดยกใหเ้ป็น “หนงัสือดีที่ซอีีโอควรอ่านในวันหยุด” กระทรวงวัฒนธรรม 

ยกให้เป็น  “หนังสือดีเด่น” จากจุดนั้นทำให้ผมมีโอกาสพบผู้อ่านโดยตรง  

เพราะต้องไปบรรยายตามมหาวิทยาลัย บริษัทธุรกิจ องค์กรบริหารส่วน 

ทอ้งถิน่ นอกจากไดร้บัคำชมจากผูอ้า่นวา่หนงัสอืชีช้วนใหเ้หน็เศรษฐศาสตร ์

ที่ซ่อนอยู่ภายในแนวคิดต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์แล้ว ผมยังได้รับการบ้าน 

ชิ้นใหญ่อย่างหนึ่งจากพวกเขาด้วย 

	 ผูอ้า่นชอบคำอธบิายความรูเ้ศรษฐศาสตรท์ีอ่ยูใ่นเรือ่งราวตามสถานที่ 

ประวัติศาสตร์ ภาพหรือเพลงดังก้องโลก แต่พวกเขาก็อยากรู้ด้วยว่า 

สิ่งรอบตัวที่เราพบบ่อย  ๆ และสัมพันธ์โดยตรงกับชีวิตประจำวันของเรานั้น 

สะท้อนความรู้เศรษฐศาสตร์ใดอยู่บ้าง

	 ชีวิตคนยุคใหม่ที่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือด  เป็นธรรมดาที่  

หลายคนต้องการเติมความรู้เรื่อง  “เศรษฐศาสตร์” ให้ตัวเอง ซึ่ง ณ ตอนนี้ 
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หาใช่เป็นเรื่องรองใคร ทว่ากลายเป็นศาสตร์ที่เราจำเป็นต้องรู้ไปแล้ว ผม 

อยากเขียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่สะท้อนอยู่ในชีวิตของเราผ่านวัฒนธรรม  

ปรชัญา หรอืประวตัศิาสตรใ์หเ้ขา้ใจงา่ย ไมใ่ชแ่คเ่จอความรูแ้ลว้ปลอ่ยผา่น 

เลยไป

	 นีค่อืทีม่าของหนงัสอืเลม่นีค้รบั เหตผุลทีผ่มหยบิยกประเดน็เกีย่วกบั 

ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพคือ ใส่ กิน สร้าง ก็เพราะสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์ 

ใกล้ชิดกับชีวิตเรามากที่สุด และมีอิทธิพลมหาศาลต่อเรา ความกังวลเรื่อง 

ปัจจัยดำรงชีพถือเป็นความกังวลข้อใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิต ขณะเดียวกัน 

ก็ดูเป็นความกังวลเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ที่มีอยู่ทุกวันด้วย เรื่องใส่ กิน สร้าง  

จึงต่างเป็นประเด็นที่เราไม่อาจสลัดทิ้งไปจากชีวิตได้เลย

	 อันที่จริงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือปรากฏการณ์หลาย  ๆ  

อย่างที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดำรงชีพ ส่วนใหญ่ต่างสะท้อนหลักเศรษฐศาสตร์ 

มาตั้งแต่ต้น บางสิ่งเราเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนไม่นึกสงสัยอีกต่อไปว่า 

ทำไมมนัถงึเปน็เชน่นัน้ ไมแ่มแ้ตจ่ะฉกุคดิดว้ยซำ้วา่ทำไมเราตอ้งทำแบบนัน้  

ทั้งที่หากย้อนกลับไปพิจารณาสักหน่อย เราจะเจอความรู้เศรษฐศาสตร์ 

ฝังรากลึกอยู่

	 ทำไมพวกเราถึงไดเอตล้มเหลวกันอยู่เรื่อย ทำไมซูเปอร์สโตร์ตาม 

ต่างจังหวัดถึงใหญ่โตนัก คนเราใช้ชุดแต่งงานสีขาวกันตั้งแต่เมื่อไร เรา 

เริ่มใช้ซิปแทนกระดุมกันตอนไหน ของกินอย่างหมูทอดราดซอสเปรี้ยว 

หวานหรือเครื่องดื่มแฟนต้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและด้วยเหตุผลอะไร ทำไม 

ร้านขายของประเภทเดียวกันชอบตั้งร้านอยู่ติด  ๆ  กัน ฯลฯ หนังสือเล่มนี้ 

อธิบายความรู้เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวจากคำถามเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ดังกล่าว  

การบ้านที่ผมได้รับจากผู้อ่านซึ่ง “อยากรู้จักเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิต 

ประจำวัน” น่าจะถือว่าทำสำเร็จลุล่วงแล้วด้วยผลงานชิ้นนี้ครับ 
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	 ขอให้ความตั้งใจของผมส่งตรงไปถึงคุณผู้อ่าน หวังว่าหนังสือเล่มนี้ 

จะช่วยให้คุณเข้าใจเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวได้มากขึ้น เป็นความรู้ประดับ 

ปัญญา เป็นโอกาสอันดีที่สร้างสายตาคุณให้เฉียบแหลม มองเห็นเศรษฐ- 

ศาสตร์ที่มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในชีวิตของเรากันนะครับ

จากห้องทำงานในเมืองเซจง

ปาร์กจองโฮ



ที่มาของสีฉูดฉาดบนเครื่องแบบทหารสมัยนโปเลียน

เหตุผลที่ซิปใช้เวลานานกว่าจะมาแทนที่กระดุม 

ทำไมชุดแต่งงานถึงเป็นสีขาว 

ทำไมต้องไปซื้อกระเป๋าชาแนลถึงฝรั่งเศส 

เหตุผลที่ทนใส่ชุดชั้นในที่ไม่สบายตัว 

ทำไมถึงลดน้ำหนักล้มเหลวทุกครั้ง

แบรนด์เนมมีมาตั้งแต่โบราณจริงหรือ

กระโปรงสั้นแสดงถึงเศรษฐกิจดีจริงหรือ

ถ้าเสื้อผ้าวินเทจเป็นที่นิยม แสดงว่าเศรษฐกิจในประเทศกำลังแย่จริงหรือ 

เหตุผลที่เกิดการแยกเป็นสองขั้วระหว่างเสื้อผ้าแบรนด์เนมกับเสื้อผ้า SPA



บทที่

เศรษฐศาสตร์ 

ใส่
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 ที่มาของสีฉูดฉาดบนเครื่องแบบทหาร
 สมัยนโปเลียน

ผมเคยไปเทีย่วพพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์มือ่หลายปกีอ่น ขณะกำลงัเพลนิใจเดนิชม 

พิพิธภัณฑ์กว้างใหญ่ เสพสุดยอดงานศิลปะแห่งอารยธรรมมนุษย์ ผม 

ก็พบส่ิงแปลกพิเศษอย่างหน่ึงบนรูปเหล่าทหารในภาพวาด ด้วยว่าเคร่ืองแบบ 

ของพวกเขาเป็นกางเกงสีขาว เสื้อโค้ตสีน้ำเงิน หมวกติดพู่ขนนก จึงอด 

สงสัยไม่ได้ว่าใส่ชุดแบบนี้ไปรบจะไหวหรือ เพราะมันใกล้เคียงกับชุดใส่ไป 

ปาร์ตี้มากกว่าจะเป็นเครื่องแบบ

	 หากเอ่ยถึงชุดทหารในปัจจุบัน เรามักจะนึกถึงชุดสีกากีหรือชุด 

ลายพราง เหตุผลที่ชุดทหารใช้ผ้าสีน้ำตาลแกมเหลืองบ้าง เขียวตุ่นบ้าง  

ก็เพื่อช่วยรักษาชีวิตเหล่าทหารกลางสนามรบ กล่าวคือ สีชุดทหารกลืนกับ 

สภาพแวดล้อม ช่วยพรางตัว และเพิ่มความปลอดภัยแก่ทหาร ถ้าเช่นนั้น 

จากที่เห็นในภาพวาดหมายความว่าชีวิตของทหารสมัยก่อนไม่มีความสำคัญ 

หรอืไร ทำไมเครือ่งแบบทหารถงึเปน็กางเกงสขีาว เสือ้โคต้สนีำ้เงนิ หมวก 

ติดพู่สีสันฉูดฉาด เห็นชัดมาแต่ไกล คำตอบคือ เพราะป้องกันไม่ให้ 

เกิดการเลือกที่ตรงข้ามกับความเหมาะสมหรือการเลือกผิดนั่นเอง 
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การเลือกที่ตรงข้ามกับความเหมาะสมคืออะไร

	 ทฤษฎเีลอืกผดิ หรอืการเลอืกทีต่รงขา้มกบัความเหมาะสม (adverse  

selection) คอืภาวะความลม้เหลวของตลาด (market failure) ทีเ่กดิจาก 

การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน  อธิบายชัด  ๆ  ได้ว่าในการทำ 

ธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือครอง 

สารสนเทศหรือข้อมูลทางธุรกรรม (ราคา สินค้า คุณภาพ ฯลฯ) มากกว่า 

อีกฝ่าย ส่งผลให้มีข้อมูลไม่เท่ากัน เรียกว่า “สารสนเทศไม่สมบูรณ์” หรือ  

“ความไม่เท่าเทียมของข้อมูลข่าวสาร (asymmetric information)” เมื่อ 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลไม่เพียงพอหรือมีข้อมูลน้อยกว่าการทำธุรกรรม 

จะไม่มีคุณภาพ ปัญหาที่ตามมาคือการเลือกที่ตรงข้ามกับความเหมาะสม 

	 การเลือกที่ตรงข้ามกับความเหมาะสมมีมากมายในชีวิตประจำวัน  

ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารบุฟเฟต ์ ร้านประเภทนี้ให้ลูกค้าจ่ายเงินราคาต่อหัว 

ตามที่ร้านกำหนด แล้วให้ลูกค้ากินอาหารได้มากเท่าที่ต้องการ ดังนั้น 

เจ้าของร้านจึงชอบลูกค้าที่กินน้อย  ๆ  มากกว่า ในเมื่อลูกค้าทุกคนจ่ายเงิน 

เท่ากัน หากเจ้าของร้านได้ลูกค้ากินน้อยเข้าร้านเยอะ เขาย่อมได้กำไรเพิ่ม  

แต่ความเป็นจริงนั้นผิดจากที่เจ้าของร้านคาดไว้มาก เพราะมีแนวโน้มสูง 

ว่าลูกค้าที่เข้าร้านบุฟเฟต์จะเป็นกลุ่มคนกินเก่ง หากคนกลุ่มนี้เข้าร้าน 

อาหารทั่วไป เขาจะต้องจ่ายเพิ่มถ้าอยากกินเยอะ ๆ แต่หากเข้าร้านบุฟเฟต์  

พวกเขาสามารถกินจนอิ่มโดยจ่ายแค่ราคาที่กำหนด ถ้าเจ้าของร้านบุฟเฟต์ 

มีข้อมูลของลูกค้าเพียงพอ พวกเขาคงเตรียมการรับมือได้ เช่น เพิ่ม 

ค่าอาหารต่อหัวในกลุ่มลูกค้าที่กินเก่ง แต่เจ้าของร้านไม่อาจถือครองข้อมูล 

ของลกูคา้ทกุคนไดอ้ยา่งครบถว้น เขาจงึตอ้งเผชญิปญัหาการเลอืกทีต่รงขา้ม 

กับความเหมาะสม

	 นอกจากนี ้ การเลอืกทีต่รงขา้มกบัความเหมาะสมยงัปรากฏในตลาด 

รถยนต์มือสองด้วย (หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Market for Lemons)  

ผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) ในตลาดรถมือสองไม่อาจรู้คุณภาพรถยนต์แน่ชัด แม้ 
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จะมีบันทึกรุ่นและปีที่ผลิตกับระยะไมล์เป็นข้อมูลพื้นฐาน แต่วิธีดูแลรักษา 

และทักษะการขับรถของเจ้าของเดิมก็ส่งผลต่อคุณภาพของรถยนต์มือสอง 

ทีต่า่งกนั ผูบ้รโิภคยอ่มยอมจา่ยราคาแพงกวา่แกร่ถคนัทีไ่มเ่คยเกดิอบุตัเิหต ุ

และได้รับการตรวจเช็กสภาพเป็นระยะ ผู้ซื้อต้องการจ่ายราคาถูกกว่า 

แก่รถคันที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับการดูแลรักษาชุ่ย  ๆ แต่ปัญหาคือ  

ผู้บริโภคเห็นเพียงสภาพภายนอกรถยนต์ ไม่อาจรู้ไปถึง  “การมีข้อมูล 

แอบแฝงหรือสารสนเทศที่ซ่อนอยู่”  (hidden information)  ของรถ  

ขณะเดียวกันผู้ผลิต (ผู้ขาย) รถยนต์มือสองจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าสภาพรถที่ 

ตนขับมาตลอดนั้นดีหรือไม่

	 พอสารสนเทศไม่สมบูรณ์ ผู้ซื้อจึงต้องใช้วิธีคะเนราคาต่อคุณภาพ 

สินค้า หากในตลาดมีสัดส่วนรถยนต์คุณภาพดีกับไม่ดี 50 : 50 หมุนเวียน 

กันอยู่ ราคาเฉลี่ยหรือราคากลางจะเป็นตัวกำหนดราคาทำธุรกรรมทาง 

เศรษฐกิจของผู้ซื้อและผู้ขาย เนื่องจากผู้ซื้อไม่อาจล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

คุณภาพรถชัดเจนดีพอ ผู้ซื้อจึงยินดีจ่ายในราคากลางเท่านั้น ในขณะที่ 

ฝ่ายผู้ขายรู้คุณภาพรถมือสองของตนดีกว่า เราเรียกสภาพการณ์นี้ว่า  

สารสนเทศไม่สมบูรณ์ สินค้าของผู้ขายรถคุณภาพดีมีราคาสูงกว่าราคา 

กลางในตลาด พวกเขาจึงไม่ขายรถของตนในตลาดรถยนต์มือสอง ในทาง 

กลับกัน ผู้ขายรถคุณภาพแย่สามารถขายรถของตนได้ในราคากลาง  

พวกเขาจึงยินดีขายรถในตลาดรถยนต์มือสอง เมื่อสถานการณ์ดังกล่าว 

เกิดซ้ำ ๆ รถยนต์มือสองคุณภาพดีจะหายไปจากตลาด ผู้บริโภคจะเลือก 

ได้แต่รถคุณภาพแย่ จึงเข้าสู่สภาพการเลือกที่ตรงข้ามกับความเหมาะสม
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ชุดทหารสีฉูดฉาดคือวิธีป้องกันการเลือกที่ตรงข้าม
กับความเหมาะสม

	 ที่มาของสีฉูดฉาดบนชุดทหารมาจากดินปืน ช่วงผ่านยุคกลางเข้า 

ยุคใหม่หลายประเทศในยุโรปพัฒนาอาวุธสงครามที่ใช้ดินปืนสีดำจำพวก 

ปืนใหญ่ ปืนกล ประเทศน้อยใหญ่ในยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสต่างครอบครอง 

ปืนใหญ่และปืนกลคุณภาพดี ปัญหาอยู่ตรงเขม่าควันจากดินปืนเป็น 

อุปสรรคต่อวิสัยทัศน์การมองเห็นในสนามรบ ยากจะบอกได้ว่าใครเป็น 

มิตรหรือศัตรู ทหารฝ่ายเดียวกันอาจหันปากกระบอกปืนเข้าใส่กันเอง  

กลา่วคอืเขมา่ปนืกอ่ใหเ้กดิสารสนเทศไมส่มบรูณ ์ นำไปสูก่ารเลอืกทีต่รงขา้ม 

กับความเหมาะสม ดังนั้น เพื่อช่วยให้ทหารแยกออกว่าใครเป็นใครใน 

สนามรบ ทางการจงึกำหนดชดุทหารใหม้สีสีนัสดใส เหน็แตไ่กลกร็ูไ้ดท้นัที 

ว่าผู้สวมใช่ทหารฝ่ายเดียวกันหรือไม่ เหตุผลที่ภาพทหารในจิตรกรรมของ 

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์สวมชุดสีสดใสขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงรอยต่อยุคกลางสู่ยุคใหม่ 

มีที่มาเช่นนี้ ส่วนช่วงยุคกลาง อาวุธที่ใช้ดินปืนยังไม่พัฒนา เหล่าทหาร 

จึงไม่จำเป็นต้องสวมชุดสีฉูดฉาด ส่วนใหญ่พวกเขาจะสวมเสื้อเกราะหนา 

เพื่อช่วยปกป้องชีวิตอันสูงค่ายามออกศึก ต่อมาเมื่อคนเริ่มใช้ปืนใหญ่และ 

ปืนกลแทนดาบ ชุดสีฉูดฉาดที่ช่วยให้ทหารแยกฝ่ายตนกับฝ่ายศัตรูออก 

ก็เริ่มจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกที่ตรงข้ามกับความเหมาะสม 

ท่ามกลางข้าศึก

	 กลไกที่ทำชุดทหารสีฉูดฉาดหายไปจากประวัติศาสตร์เริ่มมาจากการ 

พัฒนาดินปืน เมื่อเข้าสู่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เทคนิคการใช้ดินปืน 

พัฒนารวดเร็วมาก พอเข้าทศวรรษ 1880 คนเราเริ่มทำสงครามกันด้วย 

ดินปืนแบบไร้เขม่า สมรภูมิอันคละคลุ้งด้วยเปลวไฟและเขม่าควันพลอย 

หายไปดว้ย สฉีดูฉาดบนชดุทหารกลายเปน็สิง่ทีอ่าจพรากชวีติไปจากพวกเขา  

ดังนั้นจึงได้เวลาที่ชุดทหารจะต้องเปลี่ยนแปลง
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ส่งสัญญาณและคัดกรองคือวิธีป้องกันการเลือก 
ที่ตรงข้ามกับความเหมาะสม

	 เศรษฐศาสตร์มีวิธีแก้ไขภาวะล้มเหลวของตลาดอันเกิดจากการเลือก 

ที่ตรงข้ามกับความเหมาะสมอยู่มากมาย แต่  “การส่งสัญญาณ” และ  “การ 

คัดกรอง” เป็นวิธีที่ค่อนข้างเด่น

	 การส่งสัญญาณ (signaling) เป็นวิธีที่ผู้ถือสารสนเทศมากกว่า 

ทำการส่งสารสนเทศให้แก่ฝ่ายที่มีสารสนเทศน้อยกว่า เราพบเห็นตัวอย่าง 

วธิปีอ้งกนัการเลอืกทีต่รงขา้มกบัความเหมาะสมดว้ยการสง่สญัญาณไดง้า่ย ๆ  

จากกระบวนการรับบุคลากรเข้าทำงาน ผู้สัมภาษณ์ (ผู้คัดเลือกบุคลากร)  

ไม่มีข้อมูลหรือสารสนเทศของผู้สมัครงานทุกคนมากพอ เพื่อแก้ไขการ 

มสีารสนเทศไมส่มบรูณข์องอกีฝา่ย ผูส้มคัรงานซึง่ถอืสารสนเทศอยูม่ากกวา่ 

จึงต้องเป็นฝ่ายแจกแจงข้อเท็จจริงออกมา เพื่อยืนยันว่าตนเป็นบุคลากร 

ทีม่คีณุภาพจรงิ หรอืกค็อืการทีผู่ส้มคัรงานตอ้งนำสารสนเทศ เชน่ วฒุบิตัร  

ใบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ฯลฯ มาแสดงแก่ผู้สัมภาษณ์นั่นเอง

	 อีกวิธีหนึ่งคือการคัดกรอง  (screening) ซึ่งแตกต่างจากการส่ง 

สัญญาณตรงที่ฝ่ายไม่มีสารสนเทศจะเรียกร้องให้อีกฝ่ายแสดงสารสนเทศ 

ออกมา อย่างเช่น บริษัทประกันชีวิตใช้การคัดกรองโดยการตรวจสอบ 

สารสนเทศของลกูคา้ผา่นการขอดใูบตรวจสขุภาพ เพราะบรษิทัประกนัชวีติ 

ไม่อาจรู้ได้ว่าสุขภาพของผู้ขอทำประกันเป็นอย่างไร เนื่องจากกลุ่มคนที่ 

อยากทำประกันมักจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจกับสุขภาพของตนมากกว่ากลุ่มคน 

แขง็แรงด ี บรษิทัประกนัชวีติจงึรอ้งขอใบตรวจสขุภาพของผูส้มคัรทำประกนั  

เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเลือกสิ่งตรงข้ามกับความเหมาะสม
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เครื่องแบบคือสิ่งส่งสัญญาณและคัดกรอง
เพื่อป้องกันการเลือกที่ตรงข้ามกับความเหมาะสม

	 เราเรยีกชดุแบบชดุทหารวา่ “เครือ่งแบบ หรอืยนูฟิอรม์” พจนานกุรม 

บญัญตัคิวามหมายของเครือ่งแบบไวว้า่ “เสือ้ผา้ทีส่วมตามระเบยีบกำหนดไว ้

ของสถาบัน เช่น โรงเรียน หน่วยราชการ บริษัท” 

	 ความหมายของเครื่องแบบในสมัยก่อนต่างจากในปัจจุบัน เพราะ 

คนสมยักอ่นใชเ้ครือ่งแบบแสดงสถานภาพทางสงัคมและยศศกัดิ์ ในสงัคม 

ที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งชนชั้นนั้น คนในสังคมต้องปฏิบัติต่อกันให้ 

เหมาะสมตามยศศักดิ์ของอีกฝ่าย ซึ่งวิธีรับสารสนเทศที่ง่ายที่สุดคือการ 

สวมเครื่องแบบ เมื่อแจ้งยศศักดิ์ผ่านเครื่องแบบแล้ว ผู้สวมไม่จำเป็นต้อง 

อธิบายยศศักดิ์ของตน อีกทั้งเครื่องแบบยังป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกที่ 

ตรงข้ามกับความเหมาะสมอันเกิดจากผู้อื่นประเมินยศของผู้สวมผิดพลาด 

ด้วย

	 ยุคโรมันโบราณก็ใช้เครื่องแบบกำหนดชนชั้น  สีสันกับเนื้อผ้า 

ที่แตกต่างกันของชุดที่สวมช่วยให้พวกเขารู้ยศศักดิ์ของกันและกัน ความ 

พยายามป้องกันการเลือกที่ตรงข้ามกับความเหมาะสมโดยการระบุยศศักดิ ์

ผ่านเสื้อผ้า ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับชาวโรมัน แต่ยังปรากฏกับบรรพบุรุษ 

ชาวเกาหลีด้วย เช่น ชาวเกาหลีในสมัยก่อนรู้ว่าใครเป็นนักปราชญ์ได้จาก 

เสื้อผ้าที่สวมใส่

	 เครื่องแบบถูกใช้แสดงยศศักดิ์ของผู้สวม บางคราวก็ใช้เพื่อป้องกัน 

ภัยแก่บรรดาทหารในสมรภูมิ หรือช่วยระบุสังกัดว่าผู้สวมอยู่บริษัทไหน  

โรงเรยีนอะไร เสือ้ผา้และเครือ่งแบบทีโ่ดดเดน่นำมาใชเ้พือ่ปอ้งกนัการเลอืก 

ทีต่รงขา้มกบัความเหมาะสม นา่ทึง่เหลอืเกนิทีห่ลกัเศรษฐศาสตรน์ีม้ีใหเ้หน็ 

ตั้งแต่สมัยโบราณ
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 เหตุผลที่ซิปใช้เวลานาน
 กว่าจะมาแทนที่กระดุม

มีคำศัพท์หลายคำที่เราใช้กันจนเคยชินทั้งที่ไม่เข้าใจนิยามของมันแจ่มแจ้ง  

อย่างศัพท์เศรษฐศาสตร์คำว่า “อุปสงค์”  กับ  “อุปทาน” ไม่มีใครไม่รู้จัก 

ความหมายของ “อุปสงค์” แต่ก็ไม่มีใครเข้าใจความหมายที่ชัดเจนเช่นกัน 

	 อุปสงค์ หมายถึง สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อ  

ณ ระดับราคาต่าง ๆ  ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ภายใต้สมมติฐานว่า ปัจจัย 

ตัวอื่น ๆ ที่มีผลต่ออุปสงค์มีค่าคงที่ กล่าวคืออุปสงค์มีความหมายสัมพันธ์ 

ระหว่างราคากับปริมาณ แต่สิ่งที่เราต้องให้ความสนใจกับนิยามของอุปสงค์ 

อยู่ตรงสมมติฐาน “ปัจจัยตัวอื่น  ๆ  ที่มีผลต่ออุปสงค์มีค่าคงที่” “ในช่วง 

เวลาใดเวลาหนึ่ง” และ “ความต้องการจะซื้อ” 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอุปสงค์

	 อะไรคือเหตุผลที่เราต้องยก  “ปัจจัยตัวอื่น  ๆ  ที่มีผลต่ออุปสงค์มีค่า 

คงที่”  เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นให้คำนิยามของอุปสงค์ นั่นเป็นเพราะปริมาณที่ 
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ผู้บริโภคจะซื้อ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมากมายนอกเหนือจากราคา เช่น  

รายได้ส่วนตัว ราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้อง  (related goods) เป็นต้น  

ดังนั้นปัจจัยอื่น  ๆ  ทั้งหมดที่ส่งผลต่อปริมาณอุปสงค์นอกเหนือจากราคา  

จึงจะต้องคงที่เสียก่อน ถึงจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคากับ 

ปริมาณอุปสงค์ได้ เมื่อให้คำจำกัดความของอุปสงค์ จึงต้องกล่าวถึง 

เงื่อนไขเบื้องต้นดังกล่าวเสมอ

	 ข้อต่อมาว่าด้วยอุปสงค์คือการหมุนเวียนที่ใช้หลัก “ในช่วงเวลาใด 

เวลาหนึ่ง” ตัวแปรในเศรษฐศาสตร์แบ่งได้เป็นตัวแปรหมุนเวียน (f low  

variable) กับตัวแปรคงเหลือ (stock variable) แต่เดิมคำว่าตัวแปร 

คงเหลือใช้เรียกปริมาณน้ำที่รวมอยู่ในแหล่งเก็บน้ำ ซึ่งเป็นตัวแปรที่วัดได้  

ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยไม่มีมิติเกี่ยวกับเวลา เช่น “ทรัพย์สินบ้านคุณ 

มมีลูคา่เทา่ไร” เปน็คำถามทีแ่สดงถงึมลูคา่ในครอบครวัในขณะใดขณะหนึง่  

จัดเป็นตัวแปรคงเหลือ ส่วนตัวแปรหมุนเวียนเป็นตัวแปรที่วัดได้จำเพาะ 

ในชว่งระยะเวลาหนึง่ เดมิทตีวัแปรหมนุเวยีนใชเ้รยีกปรมิาณนำ้ทีไ่หลเวยีน 

ในแหล่งเก็บน้ำ ปริมาณจะต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลาวัดนานแค่ไหน  

เช่น ถามว่า “คุณมีรายได้ต่อปีเท่าไร”  กับ  “คุณมีเงินเดือนเท่าไร” เป็น 

คำถามถงึรายไดจ้ำเพาะในระยะเวลาหนึง่คอืตอ่ปกีบัตอ่เดอืน จงึเปน็ตวัแปร 

หมุนเวียน เมื่ออ้างอิงถึงสินทรัพย์จำนวนเงินหมุนเวียนทั้งหมดที่มีอยู่ใน 

ประเทศ  (money supply) ที่วัดได้จำเพาะในขณะใดขณะหนึ่ง เช่น  

ปลายปีก่อนหรือ ณ ปัจจุบัน ถือเป็นตัวแปรคงเหลือ และเมื่อกล่าวถึง 

รายได้ การผลิต การบริโภค การลงทุน การออม จากช่วงเวลาหนึ่ง 

ถงึชว่งเวลาหนึง่จะเปน็ตวัแปรหมนุเวยีน อปุสงคเ์องกเ็ปน็ตวัแปรหมนุเวยีน 

ที่ต้องกล่าวถึงร่วมกับเวลาเช่นกัน 

	 ข้อสุดท้ายคือความหมายของ  “ความต้องการจะซื้อ”  เป็นนิยาม 

อุปสงค์ที่หลายคนสับสนกันมากที่สุด อุปสงค์ไม่ได้หมายถึงปริมาณการซื้อ 

จริง  ๆ แต่เป็นนิยามของการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าต่อไปผู้บริโภคจะซื้อ  

ไม่ใช่นิยามว่าผู้บริโภคซื้อไปแล้วจริง ๆ  
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เคนส ์ ใส่ใจอุปสงค ์

	 นกัวชิาการทีใ่หค้วามสนใจกบันยิามของอปุสงคค์อืจอหน์ เมยน์ารด์  

เคนส์ (John Maynard Keynes) สิ่งผลักดันให้เคนส์สนใจเรื่องอุปสงค์ 

มาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression ปี ค.ศ.  1929 -  

1939) ก่อนเกิดภาวะนี้นักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเชื่อว่า “อุปทานก่อให้เกิด 

อุปสงค์ในตัวเอง” ซึ่งมาจากแนวคิดชื่อ “กฎของเซย์”  (Say’s Law)  

ทีเ่สนอวา่ทกุคนเปน็ผูผ้ลติควบคูไ่ปกบัการเปน็ผูบ้รโิภค คอืในกระบวนการ 

ผลิตสินค้า มีบางคนเสนอแรงงาน บางคนเสนอเงินทุน บางคนเสนอ 

พื้นที่ดำเนินการ แต่ละคนต่างได้รับรายได้ตามปัจจัยการผลิตที่ตนเสนอ 

คอื คา่จา้ง ดอกเบีย้ และคา่เชา่ทีด่นิ สาระสำคญัในกฎของเซยจ์งึมอียูว่า่  

ผูค้นสามารถซือ้สนิคา้จำเปน็ดว้ยรายไดด้งักลา่ว ขอเพยีงอปุทานสมบรูณด์ ี 

อุปสงค์จะเกิดขึ้นเอง หากอิงตามทฤษฎีนี้ พออุปทานสมบูรณ์ดี การขาด 

อุปสงค์ (lack of demand) และการว่างงานไม่มีทางเกิดขึ้น แต่สภาพ 

เศรษฐกจิในทศวรรษที่ 1930 ผดิไปจากแนวคดิตามกฎของเซยอ์ยา่งสิน้เชงิ  

เพราะทัง้ทีอ่ปุทานยงัสมบรูณด์แีตอ่ตัราคนวา่งงานกลบัพุง่สงู อกีทัง้การขาด 

อุปสงค์ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกคนไหน 

สามารถอธิบายสภาพการณ์ดังกล่าวได้เลย

	 ชว่งดงักลา่วนีเ่องเคนสไ์ดเ้สนอวา่ หวัใจหลกัของปญัหานีค้อือปุสงค์  

ผ่านทฤษฎีอุปสงค์มีผล (theory of effective demand) เขาชี้ว่าอุปสงค์ 

ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความสามารถในการซือ้นัน้ อาจเปน็เพยีงอปุสงคศ์กัยภาพ  

(potential demand) หรือความต้องการที่มีแนวโน้มจะซื้อ ที่จริงเราต้อง 

ใส่ใจอุปสงค์มีผลหรืออุปสงค์ที่เกิดขึ้นจริง  (effective demand) ซึ่ง 

หมายถึงคนมีความต้องการจะซื้อสินค้าและถือเงินที่จะซื้อสินค้านั้นได้จริง  

เคนส์ยังบอกว่าในระยะยาว มิติด้านอุปทานร่วมกับการเพิ่มของประชากร 

อาจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยตัดสินเกณฑ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ใน 

ระยะสั้น เกณฑ์ซึ่งตัดสินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมจะเป็นไปตาม 



ปาร์กจองโฮ  15

ขนาดของอุปสงค์มีผล ด้วยเหตุนี้เคนส์จึงเสนอว่าเราต้องสร้างอุปสงค์ 

ที่มีกำลังซื้อขึ้นมาเองผ่านการเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐบาล (government  

expenditure) การลดหรือยกเว้นภาษี เพื่อพิชิตภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง 

เรื้อรัง นี่คือหัวใจหลักของทฤษฎีอุปสงค์มีผล 

การสร้างอุปสงค์ของซิป

	 สิบปีก่อนหน้าที่เคนส์จะเสนอแนวคิดเรื่องอุปสงค์มีผล มีเหตุการณ์ 

หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุปสงค์ได้อย่างชัดเจน นั่นคือการ 

นำวัสดุติดกลัดเสื้อผ้า เช่น ซิป กระดุม และแถบตีนตุ๊กแกมาใช้ 

	 มนุษย์สืบทอดการทำเครื่องนุ่งห่มมา  2 ลักษณะใหญ่  ๆ  ด้วยกัน  

ลักษณะแรกคือ ใช้ผ้าผืนใหญ่ผืนเดียวหุ้มตัว มักพบในประเทศเขตร้อน  

อีกลักษณะคือการเย็บผ้าด้วยเข็ม  มักพบในประเทศเขตอบอุ่นหรือ 

ประเทศเขตหนาว ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับวิธีกลัดเสื้อผ้านั้นเริ่มต้นในประเทศ 

เขตอบอุ่นหรือประเทศเขตหนาว

	 หนึ่งในวิธีกลัดเครื่องนุ่งห่มที่มนุษย์เรานำมาใช้แรกสุดคือเชือก  

เราใช้เชือกผูกเสื้อผ้าให้ติดแน่นอยู่กับตัวหรือปรับขนาดเสื้อผ้าให้พอดีตัว  

แต่เมื่อมนุษย์เห็นว่าการใช้เชือกไม่สะดวกนัก จึงพยายามคิดค้นสิ่งอื่น 

มาทดแทน นั่นก็คือกระดุม มนุษย์รู้จักประดิษฐ์กระดุมใช้กันมานานมาก 

แล้ว กระดุมเม็ดแรกถูกค้นพบแถบลุ่มแม่น้ำสินธุ สันนิษฐานว่ามีอายุ 

เก่าแก่กว่า 3,000 ปีก่อนคริสตกาล แต่ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายนัก ถ้า 

พิจารณาลักษณะการแต่งกายยุคต่อ  ๆ มาตามเอกสารภาพ จะเห็นว่าผู้คน 

ไม่ค่อยใช้กระดุมกันเท่าไร กระทั่งเข้ายุคกลางการใช้กระดุมกับเสื้อผ้า 

ถึงเริ่มแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูง เนื่องจากผู้คนสมัยนั้นนำกระดุมมาใช้เป็น 

เครื่องประดับเสื้อผ้า นอกเหนือจากใช้กลัดเสื้อผ้า วัสดุที่ใช้ทำกระดุมช่วง 

ยุคกลางจึงเป็นของที่มีราคาแพง เช่น อัญมณี ทองแดง คริสตัล แก้ว 
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	 ในยุคกลางผู้คนนำกระดุมมาใช้กันมากขึ้น แต่ก็ไม่แพร่หลายนัก  

เพราะคนจำนวนมากไม่มีกำลังซื้อ ดังนั้นกระดุมที่ทำจากวัสดุราคาแพงคือ 

สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสงค์มีผล 

	 จนคริสต์ศตวรรษที่ 18 กระดุมถึงถูกผลิตคราวละมาก ๆ ด้วยวัสดุ 

ราคาถูกลง ที่เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ เริ่มผลิตกระดุมจากเหล็ก 

ครั้งละมาก  ๆ ตั้งแต่ช่วงนี้คนธรรมดาจึงซื้อกระดุมมากลัดเสื้อผ้าได้   

กระดุมเลยกลายเป็นของที่ใช้กันทั่วไป ทำให้เกิดอุปสงค์มีผล และใน 

คริสต์ศตวรรษที่  19 เบอร์เทล แซนเดอร์ส  (Bertel Sanders) ชาว 

เดนมาร์ก ได้ประดิษฐ์กระดุมแป๊ก (press stud) ขึ้น ส่วนในเกาหลีใต้ 

ก็นำกระดูกสัตว์จำพวกวัว ไม่ก็เมล็ดปาล์มหนา  ๆ  มาเกลาทำแท่งกระดุม 

หัวท้ายแหลม คล้ายเขาสัตว์ เรียกกันว่า “กระดุมต๊อกบกกี”1 กว่ามนุษย์ 

จะนำกระดมุมาใชก้นัจรงิจงักก็นิเวลาจากตอนทีก่ระดมุเมด็แรกถกูประดษิฐ ์

ขึ้นนานกว่า 4,000 ปี

	 ถึงจะมีการใช้กระดุมกันอย่างแพร่หลาย แต่ความลำบากยังไม่หมด  

เพราะการใช้กระดุมกลัดเป้ากางเกงหรือกลัดตะเข็บกระโปรงนั้นจะถอด 

จะใส่แต่ละทีก็ต้องแกะ  ๆ  กลัด  ๆ ยุ่งยากไม่ใช่เล่น และในที่สุดพระเอก 

ผู้มาช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือซิป

	 ชว่งแรกซปิมชีือ่เรยีกวา่ ฟาสเทเนอร ์ (fastener) เกดิขึน้เพือ่ชว่ยลด 

ความลำบากในการใช้กระดุม แต่ทำไปทำมา ซิปหรือฟาสเทเนอร์ที่ทำจาก 

เหล็กกลับใช้งานยากยิ่งกว่ากระดุมเสียอีก ซิปโลหะใช้ติดเสื้อผ้าได้ยาก 

มากกว่าการกลัดกระดุม แถมยังขึ้นสนิมเมื่อนำไปซัก จึงต้องวุ่นวาย 

ถอดซิปออกก่อนซักทุกครั้ง ไม่นานปัญหาพวกนี้ถึงถูกแก้ไขด้วยการใช้ 

ทองแดงทำซิปแทนเหล็ก อีกทั้งซิปยังได้รับการปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่น 

สูง ใช้ติดเสื้อผ้าเข้าด้วยกันได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับซิปรุ่นแรก

	 แม้ซิปจะพัฒนาให้ใช้สะดวกขึ้น แต่กลับไม่แพร่หลาย เนื่องจาก 

 1 แท่งแป้งข้าวเหนียวผัดซอสพริก
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ขาดอุปสงค์มีผลเช่นเดียวกับกระดุม ผู้คนเข้าใจข้อดีของซิป แต่น้อยคน 

จะตัดสินใจซื้อ เพราะซิปราคาแพงกว่ากระดุมมาก หนำซ้ำแม้จะเปลี่ยน 

วตัถดุบิในการผลติแลว้ ตน้ทนุของการผลติซปิกไ็มล่ดลง บรษิทัผูผ้ลติซปิ 

จึงต้องหาวิธีใช้ซิปที่มีประสิทธิภาพวิธีอื่น ในที่สุดผู้มาชี้ทางออกให้กับ 

ปัญหาคือกู๊ดริช (Goodrich) บริษัทผลิตยางรถยนต์ระดับโลกในปัจจุบัน  

ที่เคยเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทำจากยางมาก่อน  และ 

มีสินค้าหลักคือรองเท้ายางสำหรับสวมทับรองเท้า (galoshes) สมัยก่อน 

ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง เวลาจะไปไหนกันแต่ละที ฝุ่นจากดินลูกรัง 

ทำให้รองเท้าสกปรกอยู่เสมอ ผู้คนจึงแก้ปัญหาด้วยการสวมรองเท้ายาง 

ทับรองเท้าที่ใส่อีกชั้นหนึ่ง บริษัทผู้ผลิตเล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากรองเท้า 

ยาง ด้วยการตั้งสมมติฐานว่า เมื่อคนเราสวมเสื้อผ้าครั้งหนึ่งก็ไม่จำเป็น 

ต้องถอดอีกจนกว่าจะเข้านอนหรืออาบน้ำ แต่สำหรับรองเท้ายางคนต้อง 

ถอด  ๆ  สวม  ๆ  ทุกครั้งที่จะไปไหนมาไหน การผูกเชือกหรือกลัดกระดุม 

บนรองเท้ายางทำให้สวมใส่ลำบาก ฉะนั้นซิปบนรองเท้ายางจึงทำให้ผู้คน 

สัมผัสถึงความสะดวกสบายมากกว่าซิปบนเสื้อผ้า

	 สมมติฐานนี้ตีโจทย์แตกเต็ม  ๆ ผู้คนตอบรับรองเท้ายางติดซิปกัน 

ดีมาก ตัวช่วยติดเสื้อผ้าเข้าด้วยกันที่ชื่อฟาสเทเนอร์ได้ชื่อใหม่ว่า ซิปเปอร์  

(Zipper) จากชื่อรองเท้ายางที่กู๊ดริชจัดจำหน่ายในช่วงนั้นนั่นเอง 

อุปสงค์ไม่ได้ถูกกำหนดจากแค่รายได ้

	 จากเรื่องราวของซิป วัสดุช่วยติดเสื้อผ้าเข้าด้วยกันที่ไม่ได้รับการ 

ต้อนรับดีนักในช่วงแรก จนมาประสบความสำเร็จครั้งใหญ่เมื่อนำมาใช้กับ 

รองเท้ายาง สะท้อนให้เราเห็นถึงแนวคิดสำคัญหนึ่งของอุปสงค์มีผล คือ 

อุปสงค์มีผลเป็นอุปสงค์ที่รองรับด้วยพลังการซื้อ ไม่ได้ประเมินบนพื้นฐาน 

วา่ราคาสนิคา้สงูกวา่รายไดท้ีต่นมอียูห่รอืไม่ รายไดส้ว่นตวัเปน็ปจัจยัสำคญั 
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ที่ผู้คนใช้พิจารณาว่าควรตัดสินใจซื้อสินค้าก็จริง แต่ผู้คนยังตัดสินใจจาก 

ปัจจัยอื่น ๆ ผสมกันด้วย อาทิ ความสะดวกกับประโยชน์ใช้สอยที่จะได้รับ 

จากการบริโภคสินค้านั้น อย่างเช่น หมากฝรั่ง 1 แท่งราคา 10,000 วอน  

ผู้บริโภคที่เต็มใจซื้อทันทีอาจมีไม่มาก แต่นั่นไม่ใช่เพราะเขามีรายได้ 

น้อยกว่า 10,000 วอน แต่เพราะราคา 10,000 วอนถือว่าแพงเกินไปเมื่อ 

เทียบกับความพึงพอใจที่จะได้จากหมากฝรั่งเพียงแท่งเดียว 

	 กรณีของซิปก็เช่นกัน จริงอยู่ว่าราคาแพงของซิปคือตัวกีดขวาง 

การเกิดอุปสงค์มีผล การติดซิปบนกระโปรงมีแนวโน้มสูงว่าผู้คนแทบจะ 

ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนข์องซปิเลยในวนัหนึง่ ๆ ดงันัน้ผูบ้รโิภคทีจ่ะจา่ยราคาแพง 

เพื่อซื้อซิปของกระโปรงจึงมีจำนวนน้อย ผิดกับรองเท้ายางติดซิปซึ่งมีราคา 

พอ  ๆ  กับเสื้อผ้าติดซิป แต่เพราะผู้คนได้ใช้ซิปของมันทุกครั้งที่ใส่รองเท้า 

ออกไปข้างนอกและรูดถอดเมื่อกลับมา ซิปจึงช่วยอำนวยความสะดวกได้ 

อย่างมาก ฉะนั้นผู้บริโภคจึงเต็มใจซื้อซิปของรองเท้ายางมากกว่า 

	 เมื่อบริษัทผู้ผลิตแน่ใจแล้วว่าผู้บริโภคเต็มใจจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า 

ติดซิป ในกรณีที่ซิปทำให้ผู้บริโภคใช้สินค้านั้นได้สะดวกมากพอ ผู้ผลิต 

จึงคิดสินค้าติดซิปที่ใช้ประโยชน์ได้จริงมาอีกอย่าง คือกระเป๋าใส่ยาสูบ  

สมยักอ่นยงัไมม่บีหุรีม่วนเหมอืนทกุวนันี ้ ฉะนัน้ถา้จะสบูบหุรีก่ต็อ้งใสย่าเสน้ 

ลงในไปป์ สิงห์นักสูบเลยต้องพกกระเป๋าใส่ไปป์กับยาสูบติดตัวเวลาไปไหน 

มาไหน แต่กระเป๋าที่กลัดด้วยกระดุมหรือผูกเชือกจะมีช่องว่าง ทำให้ 

ยาเส้นหกใส่กระเป๋ากางเกงจนเลอะเทอะ สร้างความเหนื่อยหน่ายไม่น้อย  

การใชก้ระเปา๋ยาสบูตดิซปิชว่ยแกไ้ขปญัหานีไ้ด้ จงึกลายเปน็สนิคา้ยอดนยิม  

แม้ราคาแพงไปนิด แต่ผู้คนก็ยินดีซื้อกระเป๋าใส่ยาสูบติดซิป

	 วัสดุยึดติดเสื้อผ้าที่เกิดทีหลังสุดคือ “แถบหนามเตย” หรือ  “แถบ 

ตีนตุ๊กแก” แถบด้านหนึ่งของตีนตุ๊กแกมีลักษณะเป็นตะขอ ส่วนอีกด้าน 

เป็นห่วง จึงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า  “ฮุกแอนด์ลูปฟาสเทเนอร์” (hook and  

loop fasteners) หมายถึงการเกี่ยวให้ติดด้วยห่วงนี่ละ ซึ่งที่จริงชื่อเรียก 

เวลโคร (velcro) ก็มาจากการประสมคำในภาษาฝรั่งเศสคือคำว่า “เวอลูร์”  
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(velour) แปลว่ากำมะหยี่ กับคำว่า “โครเชต์” (crochet) แปลว่าเกี่ยว 

	 จอร์จ เดอ เมสทราล (Georges de Mestral) ผู้ประดิษฐ์แถบ 

ตีนตุ๊กแก ได้แนวความคิดการประดิษฐ์แถบตีนตุ๊กแกเมื่อเขาพาสุนัข 

ไปล่าสัตว์ในปี  ค.ศ.  1941 พอกลับที่พัก เขาพบว่ามีเมล็ดต้นเบอร์ด็อก  

พืชตระกูลหญ้าเจ้าชู้ติดเต็มเสื้อผ้าของเขาและขนทั่วตัวสุนัข ปัดเท่าไร 

ก็ไม่ค่อยหลุด เมสทราลเกิดความสงสัยเลยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู  

พบว่าผิวของเมล็ดต้นเบอร์ด็อกมีลักษณะเหมือนตะขอ ส่วนเส้นใยผ้า 

ก็มีลักษณะเหมือนห่วง เลยเกี่ยวติดกันแน่น 

	 แถบตีนตุ๊กแกในช่วงแรกขนาดกว้างยาวด้านละ 5 เซนติเมตร มี 

ตะขอกับห่วงมากกว่า 3,000 อัน เมื่อนำมาประกบติด ถึงจะติดตะขอ 

กับห่วงแค ่ 1 ใน 3 ก็รับน้ำหนักได้มากกว่า 80 กิโลกรัมแล้ว 

	 แต่ผลงานของเมสทราลไม่ค่อยได้เสียงตอบรับจากผู้คนในช่วงแรก 

เหมือนกัน  เพราะแถบตีนตุ๊กแกมีราคาแพงจนไม่เกิดอุปสงค์มีผล  

6 ปนีบัจากไดแ้นวคดิ เมสทราลเพิง่มาเริม่คดิคน้วธิกีารผลติแถบตนีตุก๊แก 

ให้ได้ในราคาถูกในปี  ค.ศ.  1948 ก่อนจะทำได้สำเร็จในปี  ค.ศ.  1952 และ 

ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตรในปี  ค.ศ.  1955 หากคำนวณตั้งแต่ช่วงแรก 

ของการเริ่มคิดค้นวิธีประดิษฐ์แถบตีนตุ๊กแกจริงจัง ใช้เวลานับกว่า 10 ปี 

เลยทีเดียวกว่าจะแพร่หลาย 

	 วัสดุช่วยยึดติดเสื้อผ้า เช่น กระดุม ซิป แถบตีนตุ๊กแก ไม่ใช่แค่ 

ของจำพวกเดียวที่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเนื่องจากขาดอุปสงค์มีผล 

ในระยะแรกที่ประดิษฐ์ขึ้น ทั้งที่ของเหล่านั้นล้วนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ 

มนุษย์อย่างมหาศาล ฉะนั้นหากคุณคนไหนกำลังท้อแท้เพราะผลงาน 

ประดิษฐ์ยิ่งใหญ่ของคุณอันจะช่วยสร้างความสะดวกสบายแก่มนุษยชาติ  

แต่กลับไม่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้คนแล้วละก็ อย่างน้อยขอให้งานเขียน 

บทนี้ส่งอีกแรงใจให้คุณนะครับ
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 ทำไมชุดแต่งงานถึงเป็นสีขาว 

เราเริ่มซื้อของขวัญให้คนในครอบครัวเมื่อถึงวันคริสต์มาสกันตั้งแต่เมื่อไหร่  

ใครเป็นคนคิดธรรมเนียมมอบเงินปีใหม่ขึ้นมา อะไรคือเหตุผลที่เรามอบ 

แหวนทองให้เด็กในงานฉลองอายุครบ 1 ขวบ ทำไมเราถึงใช้แหวนเพชร 

เป็นสัญลักษณ์ตีตราจองคู่ครองในพิธีแต่งงาน ฯลฯ มีเรื่องทำนองนี้ 

หลายเรื่องที่กลายเป็นจารีตประเพณีหรือขนบธรรมเนียมให้เราปฏิบัติตาม 

โดยไม่มีใครสงสัยว่า ธรรมเนียมเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 

	 จารีตประเพณีหรือธรรมเนียมซึ่งเราต่างยอมรับปฏิบัติตามกันมา 

โดยไม่ตะขิดตะขวงใจนี้ หลาย ๆ อย่างอธิบายได้ด้วยเศรษฐศาสตร ์ จารีต 

ประเพณีเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยทาง 

เศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ทว่าจารีตหรือประเพณีนั้นต่างเกิดและ 

ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง หลักเศรษฐศาสตร์จึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ  

เหมือนกับที่ “ชุดแต่งงานต้องเป็นสีขาว” ที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งถูกต้องเหมาะสม 

อย่างยิ่ง ก็อธิบายผ่านทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้เหมือนกัน
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ชุดแต่งงานขาวบริสุทธิ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

 เดิมทีชุดแต่งงานไม่จำเป็นต้องใช้สีขาว หากดูจากรูปภาพหรืองานเขียน 

ชว่งกอ่นครสิตศ์ตวรรษที ่ 20 ทีบ่รรยายถงึพธิแีตง่งาน จะเหน็วา่ชดุแตง่งาน 

มีทั้งสีเหลือง สีฟ้า กระทั่งสีดำ ถ้าเช่นนั้นใครเป็นคนแรกที่แนะนำ 

สาธารณชนให้รู้จักชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์ จนกลายเป็นธรรมเนียมที่ 

ใคร  ๆ  ต่างสวมใส่ตามกันมาโดยไม่มีข้อแม้กันล่ะ ตัวเอกของเรื่องนี้คือ 

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ผู้ครองบัลลังก์สหราชอาณาจักรในยุคทอง 

ที่แผ่นดินนี้ได้รับขนานนามว่าเป็น “ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน” 

	 พระนางวิกตอเรียเสวยราชย์เป็นราชินีแห่งอังกฤษด้วยพระชนมายุ 

เพียง 18 พรรษา ลำพังแค่ใครได้เป็นราชินีถือเป็นข่าวใหญ่มากแล้ว แต่ 

นี่เป็นถึงราชินีผู้ครองจักรวรรดิอันเกรียงไกรที่สุดในโลก แถมยังอายุแค่  

18 ป ี คุณคงนึกออกว่าในตอนนั้นจะเป็นประเด็นร้อนของโลกขนาดไหน 

	 สมยันัน้องักฤษทรงอทิธพิลอยา่งมากจนมชีือ่วา่ “ดนิแดนพระอาทติย ์

ไม่เคยตกดิน” เนื่องจากอังกฤษมีอาณานิคมมากมาย จนต่อให้เวลาใน 

องักฤษเองเปน็เวลากลางคนื พระอาทติยก์ย็งัคงขึน้ในอาณานคิมไหนสกัแหง่

	 ทุกวันนี้เรายังสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของอังกฤษได้จากเครือจักรภพ 

แห่งประชาชาติ (Commonwealth of Nations) ท่ีเป็นพยานได้ดีถึงช่ือเสียง 

ในอดีต เครือจักรภพแห่งประชาชาติคือองค์การซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ 

ชาติต่าง ๆ ที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษในสมัยพระราชินีนาถวิกตอเรีย  

ปัจจุบันประกอบด้วย 53 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร์  

อินเดีย ไนจีเรีย มาเลเซีย ฯลฯ กระทั่งปัจจุบันสิบกว่าประเทศจาก 

ห้าสิบกว่าประเทศ2 ดังกล่าวยังคงถือพระราชินีอังกฤษเป็นผู้นำ  เครือ 

จักรภพแห่งประชาชาติจะจัดประชุมใหญ่รวมรัฐสมาชิกทั้งหมดทุก  ๆ 2 ปี  

นอกจากนี้พระราชินีนาถวิกตอเรียยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ 

 2 ดินแดนโพ้นทะเลบริติชที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของอังกฤษ แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอังกฤษ
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พระจักรพรรดินีแห่งอินเดียพระองค์แรกด้วย 

	 ตลอดพระชนม์ชีพของพระราชินีนาถวิกตอเรียผู้ปกครองอังกฤษ 

ตั้งแต่ยังทรงเป็นสาวรุ่น ทรงเป็นที่จับตามองเรื่อยมา หลังครองราชย์  

ผู้คนเริ่มสงสัยว่าใครจะได้เป็นพระราชสวามีของพระองค์ นานาประเทศ 

และเชื้อพระวงศ์ทั่วยุโรปต่างอยากผูกสัมพันธ์กับอังกฤษซึ่งทรงอิทธิพล 

ที่สุดในขณะนั้น จึงพากันเสนอหนุ่มชนชั้นสูงหรือพระบรมวงศานุวงศ์ 

ของตน ราชวงศ์อังกฤษเองก็แนะนำเจ้าชายแก่พระราชินีอยู่หลายพระองค์  

แตท่ีส่ดุแลว้ทรงตดัสนิพระทยัเลอืกเจา้ชายอลัเบริต์ เจา้ผูค้รองแควน้ซกัส ์-  

โคบวร์กแห่งเยอรมนี ตามคำแนะนำของพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 1 พระราชา 

แห่งเบลเยียมผู้เป็นพระญาติ ท้ังสองพระองค์ทรงพบกันเพียงสองคร้ังก็โปรด 

ให้ประกาศพิธีอภิเษกสมรส 

	 คราวนี้ความสนใจของผู้คนพุ่งเป้าไปยังพิธีแต่งงานของเจ้าสาววัยรุ่น  

ชนช้ันสูงต่างจับตามองว่างานแต่งของเจ้าสาวอายุสิบแปดซ่ึงเป็นวัยอันแสนหวาน 

ฟุ้งฝันจะออกมาอย่างไร แม้แต่คนธรรมดาสามัญเองยังสนใจใคร่รู้ เพราะ 

ถึงพวกเขาจะพยายามจัดงานแต่งของตนให้ละเมียดละไมสวยงามแค่ไหน  

ยังต้องเผชิญความจริงที่ว่าพวกเขาไม่สามารถทำให้ทุกอย่างออกมาสม 

ปรารถนาได้ แต่พระราชินีนาถวิกตอเรียทรงมีเงินและอำนาจมากพอ 

จะบนัดาลใหพ้ธิอีภเิษกสมรสในฝนัของพระองคก์ลายเปน็จรงิไดท้กุประการ  

และแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกคือ “สีขาว”

	 สิง่แรกสดุทีท่รงเลอืกคอืชดุเจา้สาวสขีาว ไมใ่ชแ่คส่ขีาวแซมประปราย  

แต่เป็นสีขาวปลอดตั้งแต่พระเศียรจรดปลายพระบาท ของตกแต่งใน 

พระราชพิธีก็ใช้สีขาวเป็นหลัก และโปรดให้เพื่อนเจ้าสาวซึ่งเป็นเจ้าหญิง 

จากประเทศต่าง  ๆ  ทั้ง  12 พระองค์ฉลองพระองค์สีขาวด้วย  บันทึก 

พระราชพิธีอภิเษกสมรสในวันนั้นบรรยายว่า สิ่งเดียวที่ไม่ใช่สีขาวมีเพียง 

เข็มกลัดสีน้ำเงินบนพระอุระ ซึ่งทรงได้รับจากเจ้าชายอัลเบิร์ต จึงเว้นไว้ 

ในฐานะของขวัญจากเจ้าบ่าว ส่วนสิ่งอื่น  ๆ  ในงานวันนั้นล้วนเป็นสีขาว  

บรรยากาศสถานที่จัดงานมงคลสมรสทุกวันนี้ต่างมีแม่แบบจากพระราชพิธ ี
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ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนี่ละ

	 รายงานจาก  เดอะไทม์  ของอังกฤษตอนนั้นบรรยายว่า “ไม่เคยมี 

ครั้งไหนในประวัติศาสตร์อังกฤษที่ผู้คนมารวมตัวกันเนืองแน่นเท่าวันนี้”  

พอให้เราสัมผัสได้ว่าพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินีนาถ 

วิกตอเรียเป็นข่าวครึกโครมมากแค่ไหน ภาพงานอภิเษกสมรสของพระองค ์

ได้รับการถ่ายทอดเป็นรูปวาด ภาพถ่าย คอลัมน์ในข่าว เรียกว่าสาว  ๆ  

ทัว่โลกไดร้บัขา่วสารกนัแบบเกาะตดิสถานการณ ์ สาว ๆ ทัว่โลกตา่งรว่มรบัรู ้

ว่า หญิงผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกได้เลือกสวมชุดแต่งงานสีขาว และนั่น 

ทำให้พวกเธอใฝ่ฝันจะมีงานแต่งท่ามกลางสีขาวบริสุทธิ์เช่นนั้นบ้าง

ผลของสมัยนิยมแพร่ขยายอย่างไร 

	 ในปัจจุบันยังคงเห็นผู้คนมากมายทำพฤติกรรมเลียนแบบคนท่ีพวกเขา 

อยากเป็น เช่น เลือกเสื้อผ้า อาหาร ที่พักอาศัยตามคนคนนั้น เศรษฐ- 

ศาสตรอ์ธบิายการบรโิภคอนัเกดิเพราะไดร้บัอทิธพิลจากการเลอืกของผูอ้ืน่วา่  

ผลของสมัยนิยมหรือการแห่ตามกระแสนิยม (bandwagon effect)

	 เวลาจะซื้อของสักชิ้น เราชั่งใจโดยอาศัยปัจจัยหลาย ๆ  อย่าง เช่น  

ราคา ดีไซน์ ประโยชน์ แต่นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว เราจะได้รับ 

อิทธิพลจากคนอื่น ๆ ด้วยว่าเขาซื้อของชิ้นดังกล่าวกันมากแค่ไหน 

	 นกัเศรษฐศาสตรเ์สนอวา่ โดยพืน้ฐานผูบ้รโิภคแตล่ะคนมพีฤตกิรรม 

การซื้อของตัวเองโดยไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคของผู้อื่น โดยตั้ง 

สมมตฐิานวา่ อปุสงคส์ว่นบคุคล (individual demand) มคีวามสมัพนัธ์ 

แบบเป็นอิสระต่อกัน ทว่าพฤติกรรมการบริโภคที่เราเห็นกันในชีวิตจริง 

กลับไม่เป็นเช่นนั้น เช่น เราซื้อกางเกงยีนยี่ห้อหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม 

ที่ใคร ๆ ต่างซื้อกัน หรือในทางกลับกัน พอเห็นคนใส่เสื้อที่ตัวเองอยากได้ 

จนเกรอ่ เราเลยตดัสนิใจไมซ่ือ้ จงึถอืวา่พฤตกิรรมการบรโิภคสว่นตวัไดร้บั 
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อิทธิพลจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้อื่น 

	 ผลของสมัยนิยม หรือการแห่ตามกระแสนิยมใช้เรียกพฤติกรรม 

การบริโภคที่ทำตาม ๆ กันเมื่อเห็นว่าคนหมู่มากต่างบริโภคสินค้านั้น คำว่า  

แบนดแ์วกอน (bandwagon หรอืกจิกรรมทีม่คีนหมูม่ากเขา้รว่ม) ใชเ้รยีก 

รถม้าในยุคบุกเบิกตะวันตกของอเมริกา (American frontier) สมัยนั้น 

ใคร ๆ กเ็ดนิทางไปขดุทองแถบตะวนัตก คำนีจ้งึสือ่ถงึพฤตกิรรมการบรโิภค 

ท่ีทำตามคนหมู่มาก หากคุณเคยซ้ือกางเกงยีนย่ีห้อฮิตดังในตัวอย่างก่อนหน้า 

ด้วยละก็ แสดงว่าคุณเองเคยลิ้มรสประสบการณ์ผลของสมัยนิยมด้วย 

ตัวเองมาแล้ว

	 ชุดเจ้าสาวสีขาวของพระราชินีนาถวิกตอเรียมีอิทธิพลมากจนทำให้ 

ผู้คนอยากซื้อชุดแบบเดียวกัน ทำให้เกิดผลของสมัยนิยมแก่คนอื่น  ๆ ยิ่ง 

พระองค์ทรงเป็นราชินีที่รักของชาวอังกฤษด้วยแล้ว สิ่งที่ทรงเลือกทรงใช้ 

ทกุอยา่งจงึกลายเปน็ของทีท่กุคนอยากไดอ้ยากมไีปดว้ย ผลจากแบบสำรวจ 

ชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงเป็นที่เคารพรัก 

ของพสกนิกรมากแค่ไหน เทเลกราฟ สื่อของอังกฤษเคยจัดทำแบบสำรวจ 

เกีย่วกบักษตัรยิผ์ูย้ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่องักฤษในวาระครบรอบครองราชย ์ 60 ป ี

ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 2 ผลสำรวจในตอนนั้นออกมาว่า  

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงได้คะแนนนิยมเป็นอันดับสอง  (24  

เปอร์เซ็นต์) รองจากอันดับหนึ่งคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 2 (35  

เปอรเ์ซน็ต)์ ถา้หวัขอ้สำรวจนีไ้มไ่ดจ้ดัทำเนือ่งในวาระครองราชยค์รบ 60 ป ี

ของพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่  2 ไม่แน่ว่าอันดับหนึ่งอาจตกเป็นของ 

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียก็ได้ 

	 ถึงชุดเจ้าสาวสีขาวจะเป็นสิ่งที่เลือกโดยพระราชินีผู้เป็นที่รักและ 

เคารพ แต่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเลือกตามอย่างพระองค์ได้ หากจะสร้าง 

ผลของสมัยนิยม ราคาของชุดเจ้าสาวสีขาวต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ทุกคนใน 

ทุกชนชั้นทั่วโลกซื้อไหวเสียก่อน ไม่เช่นนั้นชุดแต่งงานขาวบริสุทธิ์ก็จะ 

เป็นเพียงความฝันที่มีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่เอื้อมถึง 
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	 คนสมยักอ่นไมไ่ดเ้ลอืกชดุเจา้สาวเพือ่สวมในวนัแตง่งานเพยีงวนัเดยีว  

แต่เลือกชุดเจ้าสาวที่สวมต่อได้ในงานอื่น  ๆ หรือสวมได้ในวันธรรมดา  

ดงันัน้การเลอืกชดุเจา้สาวสขีาวทีส่กปรกงา่ย หมองเรว็ จงึไมใ่ชก่ารตดัสนิใจ 

ง่าย  ๆ ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 เราจึงเห็นว่ายังมีการใช้ชุดเจ้าสาว 

หลายสีกันอยู่ 

	 ไม่เพียงเหตุผลเรื่องวัตถุประสงค์การใช้งาน สมัยนั้นเสื้อผ้าสีขาว 

ยังราคาแพงกว่าเสื้อผ้าสีอื่นมาก เนื่องจากการฟอกขาวทำได้ยากกว่าการ 

ย้อมสีเข้ม สำหรับสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะ 

ทรงเลือกสวมสีขาว แต่สำหรับคนธรรมดาทั่วไป การสวมเสื้อผ้าสีขาว 

โดยเฉพาะชุดแต่งงานสีขาวด้วยแล้วคงเป็นได้แค่ฝัน สุดท้ายพฤติกรรม 

การบริโภคตามผลของสมัยนิยมจึงยังไม่เกิดขึ้นในตอนนั้น

	 จนเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่  20 เมื่อเทคนิคการฟอกขาวพัฒนาและ 

แพร่หลายมากข้ึน ทำให้ราคาเส้ือผ้าสีขาวต่ำลงจนเท่ากับราคาเส้ือผ้าสีอ่ืน  ๆ  

สถานการณ์อำนวยให้ผู้คนเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาวกันได้มากกว่าครั้งไหน  ๆ  

ประกอบกับมีอีกเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้คนผูกติดสีขาวเข้ากับชุดเจ้าสาว  

นั่นคือชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ของดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก โคโค่ ชาแนล  

ชุดเจ้าสาวสีขาวจึงกลับมาเป็นกระแสนิยมอีกครั้ง 

	 นอกจากชุดเจ้าสาวสีขาวที่พระราชินีนาถวิกตอเรียทรงสวมและชุด 

เจา้สาวสขีาวของดไีซเนอรช์ือ่ดงัระดบัโลกแลว้ ตอ้งมเีกณฑร์าคาทีผู่บ้รโิภค 

เต็มใจจะซื้อด้วย จึงจะทำให้ชุดเจ้าสาวสีขาวกลายเป็นของที่ทุกคนนิยมซื้อ 

ใส่ในงานแต่งงาน 

ซื้ออะไรตามคนอื่น 

	 ชีวิตคู่อันงดงามและราบรื่นของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย 

ผู้ฉลองพระองค์สีขาวบริสุทธิ์ในวันอภิเษกสมรส มีส่วนก่อให้เกิดผลของ 



26  เศรษฐศาสตร ์ เปลี่ยนสิ่งประหลาดให้เป็นเรื่องปกติ

สมัยนิยมมากทีเดียว เป็นที่รู้กันว่าพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง  9  

พระองค์ล้วนได้อภิเษกสมรสกับเชื้อพระวงศ์คนสำคัญของยุโรป สืบ 

พระราชสันตติวงศ์ไปไพศาล จนสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงได้รับ 

พระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จย่าแห่งยุโรป” มีเรื่องน่าชื่นชมมากมาย 

เกี่ยวกับชีวิตคู่ของพระองค์ และพระองค์ได้ทำให้ผู้คนมีความทรงจำอันดี 

ต่อชุดเจ้าสาวสีขาวต่อมา

	 นอกจากชุดแต่งงานสีขาวแล้ว สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย 

ยังทรงสร้างผลของสมัยนิยมอื่น  ๆ  อีกหลายอย่าง ผู้ที่ทำให้เด็ก  ๆ  ได้ใส่ 

ชุดกะลาสีก็คือพระองค์อีกเช่นกัน เม่ือปี  ค.ศ.  1845 กองทัพเรือในพระ- 

มหากษัตริย์ได้ถวายชุดกะลาสีเรือแก่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพระราชโอรส สมเด็จ 

พระราชนินีาถวกิตอเรยีโปรดใหเ้จา้ชายฉลองพระองคช์ดุกะลาสนีัน้ออกงาน  

จนเป็นที่พูดถึงกันเกรียวกราว บริษัทผู้ผลิตชุดกะลาสีในสมัยนั้นถึงกับ 

ผลิตชุดกะลาสีสำหรับเด็กออกมา ซึ่งเป็นที่นิยมสวมใส่กันในหมู่ลูกหลาน 

ชนชั้นสูง แม้แต่ตอนนี้เครื่องแบบกะลาสีก็ยังคงใช้กันอยู่ เช่น เด็ก  ๆ  

ในองค์กรเวียนนาบอยส์ไควร์ เป็นต้น

	 สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงมีส่วนทำให้สกอตวิสกี้กลายเป็น 

สุราราคาแพง  จอห์น  เบกก์  (John Begg)  เจ้าของโรงกลั่นสุราที่ 

ลอชนาการ์ได้ส่งจดหมายไปทูลเชิญสมเด็จพระราชินีให้เสด็จฯมาชม 

กระบวนการกลั่นวิสกี้ พระองค์กับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯมาเยี่ยมชม 

โรงกลั่นสุรานั้นจริง  ๆ  และได้ลองเสวยวิสกี้ด้วย  ภายหลังสมเด็จ 

พระราชินีนาถวิกตอเรียโปรดให้วิสกี้จากโรงกลั่นสุราที่ลอชนาการ์เป็น 

สุราหลวงรับรอง พระองค์โปรดผสมไวน์บอร์โดกับวิสกี้เสวยเองด้วย ซึ่ง 

วิธีผสมสุรานี้ เรียกว่า “ผสมแบบสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย” ทำให้ 

สกอตวิสกี้ที่เคยถูกเมินในสังคมอังกฤษได้ยกระดับเป็นเครื่องดื่มในวง 

สังคมชั้นสูงไปโดยปริยาย 

	 นอกจากนี้เครื่องเซรามิกจากรอยัลดูลตัน  (Royal Doulton)  ที่ 

โปรดปรานและพระราชทานยศอัศวินให้นั้น ก็กลายเป็นเซรามิกแบรนด์หร ู
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โด่งดังไปทั่วโลก หรือเค้กที่โปรดเสวยช่วงเช้าก็ได้ชื่อตามพระองค์ว่า  

“เค้กฟองน้ำวิกตอเรีย” (Victoria sponge cake) และยังคงมีอยู่ถึง 

ทุกวันนี้

	 ธรรมเนยีมประเพณทีีเ่ราทำตาม  ๆกนัมาโดยไมน่กึขอ้งใจ หลายอยา่ง 

มีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้เองครับ


