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เศรษฐศาสตร์
เริ่มจาก

วัฒนธรรม!
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ในที่สุดก็เห็นดาว  B-612 ถึงบ้านเสียที!  เจ้าชายน้อยจากบ้านมา 

ครบหนึ่งปีพอดี การบอกลาคุณลุงใจดีที่พบกันกลางทะเลทรายช่างน่าใจหาย 

แต่อย่างไรเจ้าชายน้อยก็ชอบบ้านของตัวเอง อีกอย่าง พายุทะเลทรายบนโลก 

ก็เล่นงานเขาแทบแย ่

ยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นห่วงดอกไม้ที่ทิ้งไว้บนดาวที่สุด เจ้าชายน้อย 

รู้ว่าดอกไม้นั้นมีชื่อบนดาวโลกว่า กุหลาบ แม้ก่อนจากมาเจ้าชายน้อยจะทำ 

ความสะอาดดาว B-612 เพื่อให้กุหลาบอาศัยอยู่ต่อได้อย่างสะดวกสบายแล้ว 

แต่เขาหายไปเป็นปีเชียวนะ (ใครมีสัตว์เลี้ยงแล้วต้องทิ้งบ้านตอนไปเที่ยว ต้อง 

เข้าใจความรู้สึกเจ้าชายน้อยแน่นอนครับ) 

ขณะเจ้าชายน้อยกำลังคิดว่า ‘กุหลาบดูเสียใจตอนฉันจากไป...เธอ 

คงดีใจที่เห็นฉันกลับมา’

“โอ๊ย! เจ็บ”

หนามกุหลาบตำนิ้วเท้าเจ้าชายน้อยทันทีที่เขาเหยียบย่างลงบนดาว  

B-612 

ทำไมเจ้าชายน้อย
ถึงกลับดาวตัวเอง

การมีอยู่จำกัดที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเจ้าชายน้อย
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กุหลาบดอกหนึ่งเอ่ยขึ้น

“เอ๊ะ เธอเป็นใครน่ะ ระวังเท้าหน่อยส ิ เธอเหยียบฉันอยู่นะ!”

เจ้าชายน้อยเงยหน้ามอง เขาเห็นกุหลาบเต็มไปหมด เถาอุดมก้านหนาม 

ของดอกไม้สีแดงแผ่ขยายไปทั่วทุกทิศจนไม่มีพื้นที่ว่างให้วางเท้า เถาวัลย์เลื้อย 

เกะกะบังปากปล่องภูเขาไฟซึ่งจวนเจียนจะระเบิด หากภูเขาไฟปะทุละก็ ดาว 

ดวงน้อยนี้อาจกลายเป็นผุยผง มิหนำซ้ำเจ้าชายน้อยยังมองไม่เห็นต้นเบาบับ 

ด้วย

เจ้าชายน้อยตะโกนเรียก 

“กุหลาบ นี่มันเรื่องอะไรกัน”

กุหลาบยื่นช่อของมันโผล่พ้นจากเถาวัลย์แล้วตะโกนตอบ

“อุ๊ย เธอกลับมาแล้วหรือ ดีใจจัง! ฉันรอเธอแทบแย่”

“เกิดอะไรขึ้นกันแน ่ ฉันอุตส่าห์ทำความสะอาดก่อนไปแล้วแท ้ๆ”

“อ๋อ นี่น่ะเหรอ ก็ตอนเธอไป เธอไม่ได้เอาฝาแก้วครอบฉันไว้ เลยมี 

ผีเสื้อกับหนอนมากมายบินมาหาฉัน พวกผีเสื้อหอบเกสรดอกไม้จากดาวอื่น 

มาด้วย ฉันก็เลยถูกผสมเกสร ไม่กี่เดือนก็มีเมล็ดพันธุ์ร่วงหล่นลงพื้น เกิด 

เป็นต้นอ่อนกับดอกไม้ พอผีเสื้อมาตอมใหม่ก็เกิดเมล็ดพันธุ์อีก สุดท้าย 

จึงกลายเป็นแบบนี้ละ ครบหนึ่งปีพอดี”

เจ้าชายน้อยทำหน้าเหยเก

“ฉันนึกว่าเธอเป็นดอกไม้ดอกเดียวบนดาวดวงนี้เสียอีก”

“ถึงมีดอกกุหลาบอีกมาก ก็ใช่ว่าความหมายในตัวฉันจะเปลี่ยนไปนี่ 

เพราะมีแค่ฉันที่มีความทรงจำร่วมกับเธอ”

“ก็ถูก แต่มีดอกไม้เยอะขนาดนี้ ฉันรู้สึกแปลก  ๆ  เหมือนตอนฉันเห็น 

กุหลาบห้าพันดอกในสวนบนดาวโลกเลย”

“แบ๊ะ~”

ทันใดนั้นแกะในกระเป๋าของเจ้าชายน้อยก็ร้องขึ้น มันกระโจนออกจาก 

กระเป๋าและเริ่มจัดการกินเถากับพวกดอกกุหลาบ นั่นละเจ้าชายน้อยถึงเพิ่ง 

นึกออกว่า คุณลุงนักบินที่เขาพบบนโลกไม่ได้วาดสายหนังติดปลอกครอบปาก 

ให้แกะด้วย
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“จ๊าก! แกะนี่นา”

พวกกุหลาบร้องลั่น 

ดอกกุหลาบไม่ทันเห็นรอยย้ิมพึงพอใจ 

บนใบหน้าเจ้าชายน้อย

‘เจ้าแกะ รีบกินดอกกุหลาบอื่น  ๆ 

ให้หมดเลยนะ ดอกกุหลาบของฉันจะได้ 

กลับมาพิเศษอีกครั้ง’

“เวลาที่เธอเสียใจ
ให้ดอกกุหลาบของเธอ
ทำให้ดอกกุหลาบนั้น
ทวีความสำคัญ”

- ส่วนหนึ่งจาก เจ้าชายน้อย

ทุกสิ่งบนโลกมีจำกัด
แต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่สิ้นสุด

“ซื้อให้หน่อย!”

“ไม่ได้! มันแพง”

เด็กน้อยงอแง อ้อนให้แม่ซื้อของเล่นสุดฮิตจากการ์ตูนเรื่อง  เฮลโล 

คาร์บอต (Hello Carbot) กลางห้าง แม่ทำหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก เธอ 

ตะล่อมปลอบลูก

“ไว้แม่จะซื้อให้ตอนวันเกิดลูกแล้วกัน มันแพงมากนะ”

แม่ทั้งกล่อมทั้งปลอบลูกที่ร้องไห้โยเยก่อนลากตัวเขาออกไปนอกร้าน

มีแค่เด็กท่ีต้องยอมตัดใจในส่ิงท่ีอยากได้เสียท่ีไหน ผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกัน 

ครับ เราอยากได้นู่นนี่สารพัด บ้านเอย รถเอย แต่เราไม่อาจสมใจได้ทุกครั้ง 

เพราะทุกสิ่งบนโลกล้วนมีจำกัด เวลาก็เช่นกัน หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง หนึ่งปี 

มีสามร้อยหกสิบห้าวัน ของบางอย่างอาจดูราวมีมากมาย แต่มันก็แค่มีมากกว่า 

หรือน้อยกว่าอีกอย่างเท่านั้นละ สุดท้ายทุกสิ่งล้วนมีจำกัด แม้แต่การบริการ 

ก็เถอะ เมื่อคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้ห้องเรา ก็ย่อมสอนให้ห้องข้าง ๆ ด้วย 

ไม่ได้ หรือเมื่อพ่อครัวกำลังปรุงอาหารที่เราสั่ง ลูกค้าโต๊ะข้าง ๆ ก็ต้องรอไปก่อน

เศรษฐศาสตร์เรียกลักษณะทรัพยากรในสังคมที่มีจำกัดดังกล่าวว่า 

ความขาดแคลนหรือการมีอยู่จำกัด (scarcity) เมื่อสินค้าและบริการต่าง  ๆ 
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บนโลกมีจำกัด จึงเกิดประเด็นสำคัญตามมาคือการแบ่งสัน เกิดคำถามว่า 

เราจะแบ่งพวกมันลงตัวได้อย่างไร หากแบ่งสันไม่เท่าเทียมก็ไม่แคล้วก่อเกิด 

ปัญหาขัดแย้ง มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีต้องการไม่ส้ินสุด เม่ือใครบางคนได้มากข้ึน 

ใครอีกคนจึงได้น้อยลง สมมติมีขนมปังก้อนหนึ่งสำหรับพี่ชายและน้องชาย 

แบ่งกันกิน หากแบ่งกันดี  ๆ  คนละครึ่งคงไม่เกิดปัญหา แต่ขนมปังครึ่งชิ้น 

เติมเต็มกระเพาะพี่ชายได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ คนพี่จึงอยากกินมากกว่าที่ได้ 

แบ่งมา แต่คนน้องมีหรือจะยอม เพราะขืนยอมก็อดตายกันพอดี

ทุกสิ่งบนโลกมีจำกัดครับ ต่อให้เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ 

ที่แข็งแกร่งที่สุดก็รับประกันไม่ได้ว่าประชากรทุกคนในประเทศเขาจะมีชีวิต 

ที่ดีที่สุดไปด้วย ขณะที่ใครบางคนในประเทศนั้นนอนในคฤหาสน์หรูมูลค่า 

หมื่นล้านวอน ใครอีกคนอาจต้องนอนข้างถนน ลองดูตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 

ของประเทศที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ เอาเถอะ 

มีโฮมเลสหรือคนไร้บ้านอยู่เกลื่อนกลาด

เหล่านักวิชาการจึงเริ่มขบคิดหาคำตอบของปัญหา เราควรทำอย่างไร 

ถึงจะจัดสรรสินค้าและบริการที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศาสตร์ที่มุ่ง 

ศึกษาประเด็นดังกล่าวก็คือเศรษฐศาสตร์ ไม่เกินจริงไปเลยหากจะกล่าวว่า 

เศรษฐศาสตร์เกิดจากการขบคิดประเด็นการมีอยู่จำกัด กล่าวคือ การมีอยู่จำกัด 

ของทรัพยากรเป็นกรอบความคิดขั้นพื้นฐานที่สุดของเศรษฐศาสตร ์

ความขาดแคลนและการหายาก
ความต้องการของมนุษย์กำหนดมูลค่า

เรากำหนดมูลค่าของสินค้าจากความขาดแคลน หากมีน้อย ราคา 

ก็แพง หากมีมาก ราคาก็ถูก มีข้อควรสังเกตว่าลักษณะ มีอยู่จำกัด ไม่ได้ 

หมายเฉพาะเพียงมีจำนวนมากหรือน้อยเท่านั้น การมีอยู่จำกัดยังสัมพันธ์กับ 

มนุษย์ด้วย กล่าวคือ มันยังได้รับอิทธิพลจากความต้องการของคนเรา ดังนั้น 

เราจึงอาจพิจารณาลักษณะการมีอยู่จำกัดจากระดับความต้องการของมนุษย์ 
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ได้ด้วย หากคนจำนวนมากอยากได้ การมีอยู่จำกัดหรือความขาดแคลนจะสูง 

หากมีไม่กี่คนอยากได้ การมีอยู่จำกัดหรือความขาดแคลนจะต่ำ ส่วนการ 

มีจำนวนน้อยจนหายากจะเรียกว่า  การหาได้ยาก  (rarity) เมื่อยิ่งหายาก 

ยิ่งเป็นไปได้สูงว่าจะขาดแคลน เพราะยิ่งได้มายาก คนเรายิ่งอยากได ้

ทำไมเพชรถึงแพงกว่าไข่มุก เพราะสวยกว่าหรือเพราะแข็งแกร่งกว่า 

หรือเปล่า เราหาคำตอบได้จากปริมาณการผลิตครับ ทรัพยากรเพชรใต้ดินนั้น 

มีน้อย ต้องใช้เวลานานหลายหมื่นปีกว่าถ่านหินจะถูกแรงดันบีบอัดจนกลาย 

เป็นเพชร ไม่เหมือนไข่มุกที่มาจากการเลี้ยงหอยมุก หนำซ้ำเพชรยังขุดพบได้ 

ในไม่กี่แห่ง เช่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มนุษย์ล้วนปรารถนาให้ตนได้ 

ครอบครองสิ่งล้ำค่าแต่เพียงผู้เดียวเป็นทุนเดิม การหาได้ยากของเพชรจึงทำให้ 

มันมีความขาดแคลนสูง นี่ละถึงได้เกิดวลีโฆษณาว่า “(มูลค่า) เพชร เลอค่า 

อมตะ (A Diamond is Forever)”
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เพราะเพชรหายากมาก จึงมีความขาดแคลนสูง แค่หาได้ยาก 

ใช่จะขาดแคลนเสมอไป หากผู้คนไม่ต้องการ ต่อให้หายากแค่ไหน 

ของสิ่งนั้นก็อาจถูกเมิน เช่น เนื้อวัวฮันอูกับเนื้อม้า เกาหลีใต้มี 

ผลผลิตเนื้อม้าน้อยกว่าเนื้อวัวพันธุ์ฮันอูมาก แต่เนื้อม้าก็ยังราคาถูก 

กว่าเนื้อวัวฮันอูอยู่ดี ทำไมน่ะหรือ ก็เพราะคนที่ต้องการเนื้อวัวฮันอู 

มีเยอะกว่าคนที่ต้องการเนื้อม้า คนเกาหลีชอบกินเนื้อวัวฮันอูและ 

แทบไม่ค่อยกินเนื้อม้ากันแล้ว หลังยุคโชซอน (ปี  ค.ศ.  1392 - 1897 - 

ผู้แปล) เป็นต้นมา เนื้อม้าจึงหาได้ยาก แต่ไม่ขาดแคลน เพราะ 

ผู้คนไม่ต้องการมัน เท่ากับว่าเนื้อม้ามีลักษณะหาได้ยากสูง แต่ 

มีความขาดแคลนต่ำ ส่วนเนื้อวัวฮันอูมีลักษณะหาได้ยากต่ำ แต่มี 

ความขาดแคลนสูง

ความสัมพันธ์ระหว่างความขาดแคลนกับการหาได้ยากมี 4 แบบ 

แบ่งได้โดยพิจารณาว่าสิ่งนั้นหาได้ยากมากน้อยแค่ไหน

 

 ความขาดแคลนสูง การหาได้ยากสูง

ตัวอย่างชัดเจนคือเพชร คู่แต่งงานสาบานคำรักนิรันดรด้วยเพชร 

พวกเขาใช้สิ่งล้ำค่าหายากที่สุดในสถานที่ที่จะให้คำมั่นว่าจะใช้ชีวิต 

ร่วมกับคู่ของตนตลอดกาล ดั่งคำกล่าว “diamond forever, my 

marriage forever”

เหรียญทองโอลิมปิกมีลักษณะขาดแคลนและหาได้ยากเช่นกัน 

นักกีฬาจำนวนมากต่างต้องการมัน แต่จะมีนักกีฬาในประเภทกีฬา 

นั้น  ๆ  เพียงคนเดียวในโลกที่จะได้คล้องเหรียญทองโอลิมปิก อีกทั้ง 

โอกาสยังมาเยือนเพียงสี่ปีต่อครั้ง ยิ่งหากคำนึงถึงช่วงเวลาที่นักกีฬา 

จะเล่นได้ระดับท็อปฟอร์มด้วยแล้ว ดีไม่ดีโอกาสคว้าเหรียญทอง 

โอลิมปิกของแต่ละคนอาจเท่ากับครั้งเดียวในชีวิตก็ได้

อพาร์ตเมนต์ย่านคังนัมเป็นสินค้าที่ได้รับอิทธิพลจากความ 

ขาดแคลน เพราะผู้คนต่างอยากเข้าไปอยู่อาศัย บวกกับการหาได้ยาก 
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เพราะพื้นที่มีอยู่จำกัด นี่ละ นักร้องไซ (PSY) ถึงได้ประกาศลั่นผ่าน 

เพลงเขาไงครับว่า กังนัมสไตล์

 ความขาดแคลนสูง การหาได้ยากต่ำ

หมูสามชั้นเป็นส่วนของเนื้อหมูที่หลายคนโปรดปราน แต่เรา 

ไม่อาจพูดได้ว่ามันหาได้ยาก แม้หลายคนชอบกิน แต่ผลผลิตก็ไม่ได้ 

มีน้อยจนหาได้ยากแต่อย่างใด 

หลายคนต้องการปริญญาบัตร แต่มันไม่ใช่ของหาได้ยากอีก 

ต่อไปแล้ว ปี  ค.ศ.  2015 ชาวเกาหลีวัยยี่สิบปีจำนวน 70 เปอร์เซ็นต์ 

เรียนสูงถึงระดับมหาวิทยาลัย การมีเด็กจบใหม่เยอะจนล้นกลายเป็น 

ปัญหาก็จริง ทว่านักเรียนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ 

ก็ยังฟาดฟันกันดุเดือดในสงครามเงียบแห่งการสอบอยู่ดี เพราะการ 

สอบติดมหาวิทยาลัยในกลุ่มสกาย (SKY)1 ก็ยังคงขาดแคลนสูง 

 ความขาดแคลนต่ำ การหาได้ยากสูง

คนเกาหลีไม่นิยมกินเน้ือนกกระจอกเทศ แต่เพราะมีขายอยู่ไม่ก่ีท่ี 

เนื้อนกกระจอกเทศจึงหาได้ยาก บันทึกของผู้ใหญ่บ้านมีเล่มเดียว 

ในโลก แต่ลูกบ้านก็ไม่ได้อยากอ่าน สิ่งมีชีวิตในทะเลน้ำลึกนั้น 

หาได้ยาก แต่พวกมันไม่อร่อย ชาวประมงเลยไม่ค่อยอยากจับ

 ความขาดแคลนต่ำ การหาได้ยากต่ำ

สิ่งที่มีเยอะจนมองไม่เห็นค่า เช่น น้ำ อากาศ แสงแดด มี 

มากมาย การหาได้ยากจึงต่ำ คนคิดว่าพวกมันเป็นของตายที่มี 

อยู่เสมอ ไม่คิดอยากได้เพิ่ม ความขาดแคลนจึงต่ำ ขยะสดจาก 

อาหารเหลือทิ้งก็มีเยอะ แต่ไม่มีคนอยากได้เช่นกัน

 1 ตัวย่อภาษาอังกฤษของชื่อกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเกาหลีใต้ 3 แห่ง 

ได้แก่ S มหาวิทยาลัยโซล K มหาวิทยาลัยโครยอ และ Y มหาวิทยาลัยยอนเซ
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โรบินสัน ครูโซ ก็รู้จักความขาดแคลน 

คนหลงทางกลางทะเลทรายนานหนึ่งอาทิตย์ย่อมต้องการน้ำดื่มสักขวด 

มากกว่าเพชรหลายร้อยกะรัต พูดแบบเศรษฐศาสตร์ได้ว่า ในทะเลทรายน้ำดื่ม 

มีความขาดแคลนสูงกว่าเพชร โรบินสัน ครูโซ เผชิญเหตุการณ์ทำนองนี้หลัง 

เรืออับปาง เขารอดตายแต่ไปติดบนเกาะร้าง ภายในซากเรือยังคงมีเหรียญทอง 

กับธนบัตรมากมาย แต่เขาไม่สนใจเลย

“จะให้เอาไปใช้ที่ไหนได้อีก เงินทองกลายเป็นของไร้ค่าไปแล้ว ไม่มีค่า 

ให้ถือครอง เทียบกับค่าของด้ามมีดไม่ได้ด้วยซ้ำ ในเมื่อฉันใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

ก็จงอยู่ในนั้นต่อไปเถอะ พวกแกไม่มีค่าพอให้ช่วยขึ้นมาด้วยซ้ำ จมอยู่ใต้ทะเล 

ไปเสียดีกว่า”

เรือของโรบินสัน ครูโซ อับปางเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.  1659 ก่อน 

เศรษฐศาสตร์ถือกำเนิดถึงสองร้อยปี แสดงให้เห็นว่า คนเรารู้ถึงการมีอยู่ของ 

ความขาดแคลนมาก่อนหน้านั้นแล้ว 

มาที่ตัวอย่างจากภาพยนตร์  ไททานิก  กันบ้างครับ ตัวละครที่ชื่อคาร์ล 

มหาเศรษฐีในเรื่อง ติดสินบนเจ้าหน้าที่บนเรือเพื่อให้ตนได้ขึ้นเรือชูชีพก่อน 

ตอนแรกเจ้าหน้าที่รีบตะครุบสินบนก้อนนั้น แต่พอถึงช่วงเรือใกล้จม คาร์ล 

เดินแหวกชนกระแทกคนอื่น  ๆ  ไปพลางสั่ง  “ให้ผมลงจากเรือก่อน” เจ้าหน้าที่ 

ผู้จับตามองเขาอยู่กลับโยนสินบนที่ได้ทิ้งออกนอกลำเรือ แม้ปกติเงินสดมีความ 

ขาดแคลนสูง แต่ความขาดแคลนของพวกมันก็ลดฮวบลงได้เมื่อคนเราเจอ 

เหตุคับขัน สำหรับคนที่ติดอยู่บนเรือใกล้อับปาง ถึงแม้เรือชูชีพจะลำเก่าครึ 

แค่ไหนก็ยังเป็นท่ีต้องการมากกว่ากระเป๋าท่ีมีเงินหลายแสนวอน ในสถานการณ์น้ี 

ความขาดแคลนของเงินจึงต่ำ ส่วนความขาดแคลนของเรือชูชีพสูง

ข้าวสาลีมีความขาดแคลนสูงสำหรับผู้คน เพราะสามารถใช้ทำขนมปังได้ 

แต่ข้าวสาลีไม่มีความขาดแคลนสำหรับสัตว์อื่นที่กินขนมปังไม่เป็น สุนัขจิ้งจอก 

ในเรื่อง  เจ้าชายน้อย  อธิบายแก่เจ้าชายน้อยไว้ว่า ทำไมทุ่งข้าวสาลีจึงไม่มี 

ความขาดแคลนสำหรับมัน 

“ฉันไม่กินขนมปัง ดังนั้นข้าวสาลีจึงไม่มีค่าสำหรับฉัน ทุ่งข้าวสาลี 
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ไม่สามารถทำให้ฉันนึกถึงอะไรเลย”

สำหรับสุนัขจิ้งจอกซึ่งไม่กินขนมปัง จะมีหรือไม่มีแป้งสาลีก็ไม่ต่างกัน 

มันอาจต่อสู้กับสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นเพื่อแย่งชิงหนูมากิน แต่จะไม่ต่อสู้เพื่อแย่งชิง 

ทุ่งสาลีแน่นอน

มีแค่ความรักที่เปลี่ยนไปที่ไหนกัน
ความขาดแคลนก็เปลี่ยนได้!

ช่วงงานแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2002 สำหรับคนเกาหลีไม่มีการแข่งขัน 

นัดไหนน่าจับตามองเท่านัดแข่งขันของประเทศตน รัฐบาลเกาหลีจึงนึกว่าจะขาย 

ต๋ัวนัดอื่น  ๆ  ไม่ออก เลยกันตั๋วส่วนหนึ่งไว้แล้วบังคับกลาย  ๆ  ให้ข้าราชการกับ 

พวกอาจารย์ช่วยซื้อ ตอนนั้นตั๋วเข้าชมรอบแปดทีมสุดท้ายกับสี่ทีมสุดท้าย 

ขายในราคาต่ำเป็นพิเศษ เพราะจากสถิติที่ผ่านมาพออนุมานได้ว่า ทีมชาติ 

เกาหลีใต้คงไม่สามารถเข้าไปได้ลึกถึงรอบดังกล่าว ทว่าเมื่อทีมชาติเกาหลีใต้ 

เข้าถึงรอบสิบหกทีมสุดท้าย สถานการณ์ก็พลิก ทุกคนวิ่งเต้นหาซื้อตั๋วรอบ 

แปดทีมสุดท้ายกับสี่ทีมสุดท้ายกันใหญ่ ราคาตั๋วจึงพุ่งสูงลิบทันที เพราะถ้า 

พลาดไป ก็ไม่รู้ต้องรออีกเม่ือไรถึงจะได้เห็นทีมชาติประเทศตนเข้ารอบฟุตบอลโลก 

ลึก ๆ แบบนี้ สรุปแล้วความขาดแคลนของตั๋วเข้าชมรอบดังกล่าวเลยพุ่งสูง

สมัยโชซอน ข้าวบาร์เลย์หนึ่งกำมือเคยมีค่ามากกว่าน้ำและอากาศ 

บริสุทธ์ิ หน่ึงในเร่ืองกลุ้มพระทัยของกษัตริย์สมัยน้ันคือการคิดให้ตกว่าทำอย่างไร 

ไม่ให้ราษฎรท้องหิว ความขาดแคลนของข้าวบาร์เลย์จึงมีสูงกว่าน้ำสะอาด 

กับอากาศบริสุทธิ์ แต่พอในปี  ค.ศ.  2016 ดูท่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้คงให้ 

ความสำคัญกับน้ำสะอาดและอากาศบริสุทธิ์มากกว่าข้าวบาร์เลย์แล้ว เพราะ 

ตอนนี้เกาหลีขาดแคลนน้ำกับอากาศสะอาดบริสุทธิ์มากกว่าข้าวบาร์เลย์  

สาเหตุที่เสียงเรียกร้องให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมดังขึ้นทุกทีก็เพราะเหตุผลเดียวกัน 

ความขาดแคลนจึงกลายเป็นพ้ืนฐานช่วยกำหนดนโยบายของรัฐบาลโดยไล่ลำดับ 

ตามความสำคัญ
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ความขาดแคลนยังมากน้อยตามอายุคนเราได้ด้วย เด็ก ๆ อยากได้ลูกแก้ว 

หรือตักจี2 ส่วนผู้ใหญ่อยากได้รถหรือบ้าน ลูกแก้วกับตักจีจึงมีความขาดแคลน 

สูงสำหรับเด็ก ขณะที่รถกับบ้านมีความขาดแคลนสูงสำหรับผู้ใหญ่  มาดู 

ตัวอย่างจากการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง  ทอย สตอรี่  กันครับ แอนดี้ในวัยหกขวบ 

ชอบของเล่นคือหุ่นนายอำเภอวูดดี้กับหุ่นนักบินอวกาศบัซมาก แต่พอขึ้น 

ชั้นมัธยมปลาย แอนดี้ก็ลืมพวกมันสนิท ความขาดแคลนของเพื่อนมีสูงกว่า 

ความขาดแคลนของของเล่นอย่างวูดดี้กับบัซ พวกของเล่นเศร้าใจที่แอนดี้ 

ไม่เล่นกับพวกมันอีก แต่ช่วยไม่ได้นี่นา ความรักมันเปลี่ยนแปลงกันได้ ทำไม 

น่ะหรือ ก็เพราะความขาดแคลนเปลี่ยนแปลงน่ะสิ

มนุษย์มีปฏิกิริยาต่อความขาดแคลนที่มีมาก เจ้าชายน้อยกลับดาว 

B-612 ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ ขณะเจ้าชายน้อยเดินทางมาดาวโลก เขาก็ 

ตระหนักถึงความสำคัญในความขาดแคลนของดอกกุหลาบที่เขาทิ้งไว้ลำพัง 

บนดาว ตอนเห็นสวนกุหลาบห้าพันดอกบนโลกครั้งแรก เจ้าชายน้อยถึงกับ 

ร้องไห้โฮ ด้วยเคยคิดว่ากุหลาบบนดาวตนมีเพียงดอกเดียว (เด็กหลาย  ๆ  คน 

ก็ร้องไห้ตอนเห็นเพื่อนมีของเล่นเหมือนกับตัวเองนะครับ เจ้าชายน้อยอาจรู้สึก 

ทำนองเดียวกัน) เจ้าชายน้อยโกรธเม่ือรู้ว่าส่ิงท่ีเขาสุดจะทะนุถนอมมีเกล่ือนกลาด 

บนดาวโลก พอหาได้ไม่ยากจึงไม่ขาดแคลนแล้ว

เจ้าชายน้อยฉุกคิดได้ใหม่เมื่อสุนัขจิ้งจอกบอกว่า

“ถ้าเธอทำให้ฉันเชื่อง เราจะกลายเป็นคนที่มีความสำคัญต่อกัน เธอ 

จะเป็นคนสำคัญที่มีเพียงคนเดียวสำหรับฉัน และฉันจะเป็นคนสำคัญที่มีเพียง 

คนเดียวสำหรับเธอ”

หมายความว่า การทำให้เชื่องจะสร้างตัวตนที่มีความหมายพิเศษต่อกัน 

ใคร ๆ ก็อยากได้สิ่งที่มีความหมายพิเศษเหมือนกันทั้งนั้นแหละครับ ความหมาย 

ของลูกฟุตบอลท่ีขายตามร้านเคร่ืองเขียนท่ัวไป กับลูกฟุตบอลท่ีทีมชาติเกาหลีใต้ 

เคยใช้เตะจนชนะนัดแรกในงานแข่งฟุตบอลโลกจึงแตกต่างกัน ความหมาย 

 2 ของเล่นที่ทำจากกระดาษพับเป็นรูปสี่เหลี่ยม



16 บทที่ 1 เศรษฐศาสตร์เริ่มจากวัฒนธรรม!

ดังกล่าวทำให้ลูกฟุตบอลกรณีหลังมีความขาดแคลนมากกว่า และคนเกาหลี 

ก็ย่อมอยากครอบครองลูกฟุตบอลที่บรรจุชัยชนะแรกของทีมชาติตนมากกว่า

ลูกเบสบอลลูกที่อีซึงยอบ  นักกีฬาเบสบอลตีได้โฮมรันครั้งที่สี่ร้อย 

มีมูลค่าสูงเพราะมันมีลูกเดียว รยูจุงอิล ผู้จัดการทีมซัมซุงไลออนส์เคยกล่าวถึง 

ลูกเบสบอลลูกนั้นว่า “น่าจะขายได้สักพันล้านวอน แล้วถ้าอีซึงยอบเลิกเล่น 

เบสบอลแล้ว ราคายิ่งน่าจะสูงขึ้นอีก” มันเป็นแค่ลูกเบสบอลธรรมดา แต่พอ 

มีความหมายพ่วงอยู่ด้วยว่าเป็นลูกเบสบอลลูกที่อีซึงยอบ นักกีฬาเบสบอล 

เจ้าของฉายาราชาโฮมรันแห่งเกาหลีใต้ตีจนได้ลูกโฮมรันลูกที่สี่ร้อย ความ 

ขาดแคลนของลูกเบสบอลลูกนั้นจึงสูงขึ้นทันที

บนโลกมีสุนัขจิ้งจอกมากมาย หากยากนักที่จะหาสุนัขจิ้งจอกตัวไหน 

ที่เรารักและมันก็เชื่องกับเรา เจ้าชายน้อยในนิยายเข้าใจความหมายของความ 

ขาดแคลนเช่นกันครับ

“ฉันเข้าใจคำพูดเธอ ฉันมีดอกไม้อยู่ดอกหนึ่ง...เธอเชื่องกับฉัน”

เจ้าชายน้อยรดน้ำ ครอบแก้วกันแมลง และจับหนอนให้ดอกกุหลาบ 

บนดาวของเขาเสมอ มันเป็นดอกกุหลาบเพียงดอกเดียวที่เจ้าชายน้อยรักใคร่ 

เอาใจใส่ สุนัขจิ้งจอกพูดไว้ว่า

“เวลาที่เธอเสียให้ดอกกุหลาบของเธอ ทำให้ดอกกุหลาบนั้นทวีความ 

สำคัญ”

คำพูดนี้อธิบายเรื่องความขาดแคลนได้จัดเจนชะมัด นี่ต้องยกให้สุนัข- 

จิ้งจอกเป็นครูสอนเศรษฐศาสตร์ของเจ้าชายน้อยเลยนะครับ 

ในบทกว ีดอกไม้ ของกวีคิมชุนซู แฝงเรื่องความขาดแคลนไว้ด้วย

“ก่อนข้าขานนามเขา 

เขาเป็นเพียง 

ร่างหนึ่ง 

เมื่อข้าขานนามเขาไซร ้

เขาจึงกลาย 

เป็นดอกไม้สำหรับข้า” 
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หากปราศจากความขาดแคลนย่อมไม่มีเศรษฐศาสตร์  เพราะเมื่อ 

ไม่ขาดแคลนย่อมไม่มีการแย่งชิงส่วนแบ่ง เศรษฐกิจจะมีลักษณะเป็นไปตาม 

นโยบายที่ลัทธิคอมมิวนิสต์เคยเสนอ คือสังคมจะผลิตและบริโภคในปริมาณ 

เทา่ทีร่ฐักำหนด รฐัจะเปน็ผูก้ำหนดวา่ “ปนีีม้สีบูใ่หใ้ชก้ีก่อ้น มรีถยนตใ์หใ้ชก้ีค่นั 

แบ่งข้าวให้ได้มากน้อยเท่าไร ต้องแบ่งกันคนละเท่าไร” สังคมท่ีความขาดแคลน 

ถูกจำกัดไว้แล้วจะไม่แข่งขันกันเรื่องแบ่งสันปันส่วน และสังคมที่มีทรัพยากร 

มากมายเหลือเฟือเข้าข้ันมีไม่จำกัด ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยเศรษฐศาสตร์คอยช่วย 

เรื่องการแบ่งสันเช่นกัน เช่น ชาวผิวดำที่อาศัยกลางดงกล้วยแอฟริกา เขา 

ย่อมไม่อยากได้กล้วยเพิ่ม

การตลาดสนใจความขาดแคลน

หากความขาดแคลนของส่ิงใดมีสูง ผู้คนย่อมต้องการส่ิงน้ันมาก ส่งผลให้ 

มูลค่าของมันสูงขึ้นด้วย นักการตลาดไม่มีทางพลาดสิ่งนี้ การแปะความหมาย 

เพิ่มลงบนสินค้า เช่น “จำหน่ายจำนวนจำกัดแค่หนึ่งร้อยชิ้น” “จำหน่าย 

จำนวนจำกัดในโอกาสครบรอบงานฟุตบอลโลกที่บราซิล” ก็เพื่อเพิ่มความ 

ขาดแคลน นี่เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เน้นว่าสินค้ามีเพียงร้อยชิ้น และสินค้า 

ซื้อได้เฉพาะช่วงระลึกครบรอบงานฟุตบอลโลกที่บราซิล

คำโฆษณา  “ห้องพักที่โทมินจุน พระเอกจากเรื่อง  ยายตัวร้ายกับนาย 

ต่างดาว  เคยพัก”  ก็เป็นวิธี เพิ่มความขาดแคลน  ห้องที่ โทมินจุนเคยพัก 

มีดาษดื่นที่ไหนกันล่ะ แฟนละครจึงอยากเข้าพักห้องห้องนั้น นี่ละกลยุทธ์ 

การตลาดที่ใช้ความขาดแคลน 

ระดับความขาดแคลนมากน้อยที่ผู้คนรู้สึกก่อให้เกิดการค้า การขายสิ่งที่ 

เรารู้สึกว่ามันมีความขาดแคลนต่ำแล้วซื้อสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความขาดแคลนสูง 

ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนอันนำไปสู่การค้า ตีนหมูเป็นอาหารโอชะยอดนิยม 

ในเกาหลีใต้ แต่ท่ีเดนมาร์กมองว่าตีนหมูเป็นส่วนท่ีควรท้ิง เกาหลีใต้จึงอยากซ้ือ 

ตีนหม ู ส่วนเดนมาร์กอยากขายมันครับ
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ดอกเบี้ยก็มาจากความขาดแคลน ยิ่งความขาดแคลนของเงินมีสูง 

ดอกเบี้ยจะยิ่งสูง หากความขาดแคลนของเงินมีต่ำ ดอกเบี้ยจะยิ่งต่ำ เมื่อ 

คนเราจำเป็นต้องใช้เงินสด ต่อให้เสนอดอกเบี้ยสูง ๆ แก่เขา เขาก็ไม่สนใจ

เศรษฐศาสตร์แบ่งประเภทสินค้าโดยพิจารณาว่ามีความขาดแคลน 

หรือไม่เป็นสินค้าเสรี  (free goods)  กับสินค้าเศรษฐทรัพย์  (economic 

goods) สินค้าเสรีหมายถึงสินค้าที่มีจำนวนมากมายจนคนไม่อยากได้ หรือ 

ก็คือสินค้าหรือบริการที่ไม่มีความขาดแคลน (แสงแดด อากาศ น้ำ) วัยรุ่น 

หลายคนไม่อยากกินอาหารเช้าที่แม่อุตส่าห์ทำให้ทุกวัน เพราะคิดว่าจะกิน 

เมื่อไรก็ได ้ อาหารของแม่จึงมีความขาดแคลนต่ำ (ซึ่งนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดมหันต ์

ทีเดียว คุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดกาลหรอกนะครับ) นักเศรษฐศาสตร์จะไม่ 

ศึกษาลงลึกกับสินค้าเสรี เพราะผู้คนไม่อยากได้มัน จึงไม่จำเป็นต้องแบ่งสัน 

ดังนั้นจึงไม่เกิดความขัดแย้ง

แต่สินค้าที่มีความขาดแคลน ผู้คนอยากได้ทว่ามีจำนวนจำกัดนี่ละ 

คือเป้าหมายการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์ เราเรียกมันว่า เศรษฐทรัพย์ 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของสินค้าเสรีกับเศรษฐทรัพย์เปลี่ยนไปได้ตามความ 

ขาดแคลนเช่นกัน หากแสงแดด อากาศ น้ำ ปนเป้ือนมลพิษ ความขาดแคลน 

ของพวกมันก็จะสูงขึ้น ปัจจุบันน้ำดื่มกลายเป็นเศรษฐทรัพย์ไปแล้วเรียบร้อย 

ราคาน้ำแพงและถูกต่างกันตามแหล่งผลิตว่ามาจากภูเขาฮัลลีหรือภูเขาแบ็กดู 

และสมมติถ้าคุณแม่ไม่สบาย ทำอาหารให้เราไม่ไหวแล้ว อาหารของแม่ก็จะ 

มีความขาดแคลนสูงขึ้น

อยากรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะหาเงินได้เยอะ ๆ หรือครับ คำตอบอยู่ในความ 

ขาดแคลนนี่ละ หากเลือกประกอบอาชีพที่มีความขาดแคลนสูง เราก็จะได้ 

เงินเดือนสูง สาเหตุที่รายได้รายปีของนักกีฬา เช่น นักเบสบอลรยูฮยอนจิน 

นักฟุตบอลปาร์กจีซองสูงนักหนา ก็เพราะมีนักกีฬาจำนวนน้อยมากที่มีฝีมือ 

เล่นแทนพวกเขาได้ ผู้จัดการทีมคนไหนก็อยากได้นักกีฬาเก่ง  ๆ แบบนี้กันทั้งนั้น 

ความขาดแคลนของนักกีฬาคนเก่งจึงมีสูง รายได้ต่อปีของผู้ประกอบอาชีพ 

เช่น ทนายความ ทนายความสิทธิบัตร สมุห์บัญชี ฯลฯ นั้นสูงมากก็เพราะ 

ความขาดแคลนเช่นกัน มีคนประกอบอาชีพเหล่านี้น้อยกว่าความต้องการของ 



ปาร์กพยองนยูล 19

ตลาด ค่าตัวของพวกเขาจึงสูง ร่วมกับว่าผู้คนมากมายก็อยากทำอาชีพน้ี จะได้ 

เงินเดือนสูง ๆ มีหน้ามีตาในสังคม ก็เลยทำให้ความขาดแคลนยิ่งสูง

ปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจอาชีพใหม่  ๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านบิ๊กดาต้า 

ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากันมากขึ้น เพราะผู้เชี่ยวชาญ 

ในอาชีพเหล่านี้ยังมีไม่มาก ความขาดแคลนจึงสูง เท่ากับว่าเทคโนโลยีใหม่ 

ได้สร้างความขาดแคลนต่อสิ่งใหม่ขึ้นมาครับ 

บนท้องฟ้ามีดวงดาวมากมาย แต่มีดวงหน่ึงพิเศษกว่าดวงไหน เจ้าชาย- 

น้อยเดินทางออกจากโลกโดยบอกกับฉัน

“ในหมู่ดาวมากมาย มีดาวดวงเดียวที่ยิ้มให้ผม”

ความขาดแคลนสูงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า พิเศษ ดวงดาว 

ไม่ขาดแคลนและไม่หาได้ยาก แต่ดาวของฉันเท่านั้นที่ขาดแคลนและหาได้ยาก 

ครับ เพราะมีเพียงเจ้าชายน้อยที่มีมัน

คนบนโลกมีมากมายกว่าหกพันล้านคน ทว่ามีคนไม่กี่คนยิ้มให้เรา 

พวกเขาคือพ่อแม่ ครอบครัว และเพื่อน  ๆ  ของเรา ถ้าเห็นว่าเรามีพวกเขา 

อยู่เสมอจนชินไปแล้วละก็ วันนี้ลองบอกพวกเขาหน่อยสิครับ ว่าพวกเขา 

มีความขาดแคลนและหาได้ยากสูง หรือก็คือมีความหมายพิเศษต่อคุณ ดังนั้น 

คุณจึงรักพวกเขา
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เศรษฐศาสตร์ทีละนิด
ความขาดแคลนสูงเพราะอัตราการเกิดต่ำ

ปี  ค.ศ.  2013 มีเด็กแรกเกิดในเกาหลีใต้  430,000 คน 

ถือว่าต่ำสุดเป็นอันดับสองรองจากสถิติที่บันทึกไว้เมื่อปี  ค.ศ. 

1970 ทัง้ทีช่ว่งทศวรรษ 1970 ยงัมีจำนวนเดก็แรกเกดิประมาณ 

ปีละ 1,000,000 คน แต่แล้วหลังปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมาอัตรา 

การเกิดก็ลดลงกว่าครึ่ง พอจำนวนเด็กทารกลดลง ยอดขาย 

สินค้าเคร่ืองใช้สำหรับเด็กอ่อนและเด็กวัยหัดเดินก็น่าจะลดตาม 

เพราะเมื่ออุปสงค์ลด ขนาดของตลาดย่อมหดตัวตามด้วย

แต่เอาเข้าจริงยอดขายของตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 

ดังกล่าวกลับโตขึ้น ยอดขายทั้งหมดไตรมาสแรกปี  ค.ศ.  2015 

ของล็อตเต้มาร์ทลดลง 3 เปอร์เซ็นต์เทียบกับยอดขายปีก่อน 

ก็จริง หากสินค้าเก่ียวกับเด็กกลับมียอดขายเพ่ิม 7.5 เปอร์เซ็นต์ 

โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก เช่น อาหารว่าง 

ออรแ์กนกิสำหรบัเดก็ออ่นเพิม่ถงึ 26 เปอรเ์ซน็ต์เทียบกับปีก่อน 

สินค้าเก่ียวกับสุขอนามัยสำหรับเด็กอ่อนเพ่ิมข้ึน 30 เปอร์เซ็นต์ 

ภาชนะใส่อาหารสำหรับเด็กเพิ่ม 13 เปอร์เซ็นต์ หรืออย่าง 

สินค้าประเภทหนังสือ  ยอดขายหนังสือทั่วไปก็ลดลง  11 

เปอร์เซ็นต์ แต่คู่มือเลี้ยงเด็กอ่อนกลับเพิ่ม  25 เปอร์เซ็นต์ 

ทำไมยอดขายสินค้าสำหรับเด็กถึงเพิ่มขึ้นทั้งที่จำนวนเด็ก 

เกิดใหม่ลดลงกันล่ะ
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ล็อตเต้มาร์ทให้ความเห็นว่า อัตราการเกิดลดลง  แต่ 

จำนวนครอบครัวที่มีลูกคนเดียวนั้นเพิ่มขึ้น พ่อแม่จึงใช้เงิน 

เพื่อลูกหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของพวกเขาอย่างไม่เสียดาย 

อัตราการเกิดต่ำลงกลับเพิ่มความขาดแคลนด้วยประการฉะนี้ 

พ่อแม่ยินดีจะทำทุกอย่างเพื่อลูกที่มีเพียงคนเดียว จากเดิมที่ 

พ่อแม่ใช้เงินซื้อของให้ลูกแค่พันวอนก็กลายเป็นหมื่นวอน 

หรือจากหมื่นวอนก็เพิ่มเป็นแสนวอน

นมสดผลิตในเกาหลีใต้ก็ขายดีที่จีนด้วยเหตุผลเดียวกัน 

ปัจจุบันครอบครัวชาวจีนนิยมมีลูกคนเดียวกันมากข้ึน พวกเขา 

นิยมให้ลูกดื่มนมสดผลิตในเกาหลีใต้ซึ่ง  “ไว้ใจได้”  มากกว่า 

นี่ เป็นสาเหตุว่าทำไมนมสดราคาลิตรละสองพันวอนใน 

เกาหลีใต้ถึงยังขายดีเป็นเทน้ำเทท่า  ในจีนแม้ราคาขายจะ 

แพงขึ้นสามเท่า คือราคาลิตรละประมาณเจ็ดพันวอน

เพียงเพราะจำนวนประชากรลดลง  ใช่ว่าจะทำให้  

ยอดขายของทุกธุรกิจลดตาม ตัวอย่างจากยอดขายสินค้า 

เกี่ยวกับเด็กอ่อนที่เพิ่มขึ้นพอจะบอกใบ้ผู้ประกอบการได้ว่า 

จงใช้ลักษณะความขาดแคลนสูงนำพาธุรกิจให้หลุดพ้นจาก 

สภาพซบเซา


