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สินค้าจะมีรูปแบบใดโยงใยอย่างไม่น่าเช่ือกับหลักเกณฑ์
ผลประโยชน์ต้นทุน (Benefit-Cost Principle) ที่รู้จักกัน
ดีในเศรษฐศาสตร์ 

หลักเกณฑ์ผลประโยชน์-ต้นทุนหรือได้-เสีย ไม่มีอะไร
ลึกซ้ึงปวดหัว หลักมีง่ายๆ ก็คือสมควรกระทําสิ่งหน่ึง 
เมื่อมันนํามาซ่ึงประโยชน์มากกว่าต้นทุน เช่น นาฬิกาติด
ข้างฝาขายท่ีร้านข้างบ้าน ราคา 400 บาท แต่ที่ร้าน
ไกลออกไป นาฬิกาเหมือนกันทุกอย่างขายในราคา 300 
บาท คําถามคือควรซ้ือท่ีไหน 

จะตัดสินใจไดต้้องถามตัวเองว่า การเดินทางไปซ้ือเรือนท่ี
ถูกกว่า 100 บาทแต่อยู่ไกลน้ันมันสูงแค่ไหน (การ
เดินทางไปมีค่าใช้จ่ายเท่าใด เสียเวลาเท่าใด และ
ช่วงเวลาน้ันมีค่าต่อเรามากน้อยเพียงใด) และสูงกว่าเงิน 
100 บาท ที่ประหยัดได้หรือไม่ ถ้าต้นทุนการเดินทาง
มันสูงกว่า 100 บาทก็ซ้ือเรือนใกล้บา้นจะดีกว่า พูดอีก
อย่างหน่ึงก็คือ ผลประโยชน์ตอบแทนจากการซ้ือเรือน
ใกล้บ้านคือ 100 บาท แต่ต้นทุนจากการเดินทางไปซ้ือ
อีกเรือน ที่ถูกกว่าสูงกว่า 100 บาท เมื่อผลประโยชน์ที่
ได้รับสูงกว่าต้นทุนก็ต้องเลือกเรือนใกล้บ้าน 

ในการออกแบบสินค้า ถ้าออกแบบโดยใส่บางอย่าง
เพ่ิมเติมลงไปแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนจากการ
ใส่ การออกแบบก็จะมีสิ่งน้ันเพ่ิมข้ึน มีหลายตัวอย่าง
ดังต่อไปน้ี 

กรณีแรก เราเห็นรถยนต์มีที่เติมนํ้ามันอยู่ทั้งด้านคนขับ 
(ทางขวา) และด้านซ้ายไม่อยู่คงท่ีด้านใดด้านหน่ึง 
เหตุผลก็คือบ้านเราขับรถชิดซ้าย (พวงมาลัยอยู่ด้านขวา
ทําให้มองเห็นรถที่สวนมาได้ชัดเจนกว่าในยามท่ีแซงรถ
ออกไปทางขวา) ดังน้ันการเลี้ยวซ้ายข้ึนบนถนนจากซอย
หรือริมถนนจึงกระทําได้ง่ายกว่าการเลี้ยวขวาซึ่งต้องมอง
รถที่มาท้ังสองทาง เมื่อขับรถชิดซ้ายจึงชอบท่ีจะเลี้ยวเข้า
ปั้มนํ้ามันท่ีอยู่ฝั่งซ้ายมือ 

 

 

 

 

เมื่อเข้าไปในปั้มนํ้ามัน หากรถทุกคันมีที่เติมนํ้ามันอยู่
ด้านเดียวกันหมด เช่น ด้านขวา คิวเติมนํ้ามันก็จะยาว
กว่ากรณีที่บางคัน เติมด้านซ้ายบางคันเติมด้านขวา 
เน่ืองจากผู้ขับมักเอาด้านที่ตนเองขับคือด้านขวาจอดชิด
ท่อเติม ในขณะที่อีกด้านหน่ึงของป้ัมที่เติมนํ้ามันด้านซ้าย
มีคนเติมน้อย เน่ืองจากสะดวกน้อยกว่า 

หากผู้ออกแบบรถทําให้รุ่นของตนเองเติมนํ้ามันด้านท่ี
แตกต่างจากคนอ่ืน เช่น ด้านซ้าย เขาก็จะไม่ต้องคอย
เข้าคิวยาว เหมือนคนส่วนใหญ่ที่เติมด้านขวา 

ต้นทุนในการออกแบบให้ที่เติมอยู่ด้านซ้ายหรือขวามิได้
เพ่ิมข้ึนแต่ประการใด แต่ทําให้รถไม่ต้องเข้าคิวยาว
เหมือนรถคนอ่ืน ซ่ึงการไม่ต้องการเข้าคิวยาวเป็น
ผลประโยชน์ เมื่อผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน เราจึงเห็น
รถยนต์มีทั้งท่ีเติมนํ้ามันด้านซ้าย และขวาในทุกประเทศ 
จนทําให้เราต้องรําคาญใจอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าเติมนํ้ามัน
ผิดด้าน 

กรณีสอง เหตุใดกระป๋องเคร่ืองดื่มอลูมิเนียมจึงมีทรงสูง
กว่าที่ควร ซ่ึงทําให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินความจําเป็น? 
กระป๋องเคร่ืองดื่มมาตรฐานมักเป็นรูปทรงกระบอกมี
ขนาดความจุ 355 มิลลิลิตร (12 fluid ounce) มี
ความสูงกว่าหน่ึงเท่า ของความกว้าง (สูง 12 ซ.ม. มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซ.ม.) 

ถ้าทําให้สูง 7.8 ซ.ม. และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.8 ซ.ม. 
จะบรรจุปริมาณเคร่ืองดื่มได้ใกล้เคียงกัน แต่จะใช้วัสดุ
อลูมิเนียม น้อยกว่าประมาณร้อยละ 30 เมื่อใช้วัสดุน้อย
กว่าอย่างน้ีแล้ว เหตุใดจึงไมผ่ลิตลักษณะอ้วน-ตันซ่ึงถูก
กว่าผอม-สูงดังที่เป็นอยู่ 

คําตอบน่าจะเป็นว่าผู้บริโภคถูกหลอกโดยสิ่งที่รู้จักกันดีใน
จิตวิทยาดังที่เรียกว่า optical illusion กล่าวคือถ้าเอา
ไม้บรรทัดยาวเท่ากัน 2 อันมาวางเป็นรูปตัวทีกลีบหัว 
(หัวตัวทีเป็นฐานโดยส่วนกลางของตัวทีตั้งช้ีข้ึน) และถาม
ว่าไม้บรรทัดอันใดยาวกว่ากัน ทุกคนจะเห็นเหมือนกัน
หมดว่าไม้บรรทัดที่ตั้งช้ีข้ึนน้ันยาวกว่าเสมอ 



ถ้าให้เลือกซ้ือเคร่ืองดื่มที่อยู่ในกระป๋องรูปทรงสูงชะลูด
กับเตี้ยป้อมในราคาเดียวกัน ผู้บริโภคจะเลอืกอันสูงชะลูด
เสมอ เพราะเช่ือว่ามีปริมาณน้ํามากกว่า (ไม่ว่าจะระบุว่า
มีปริมาณเท่ากันก็ตามที) 

ถึงแม้ว่าจะสามารถทําให้ผู้บริโภคเช่ือว่าทั้งสองแบบมี
ขนาดความจุเท่ากัน ผู้บริโภคก็ยินดีเลือกทรงสูงชะลูด
เพราะน่ากินกว่า (ลองจินตนาการเคร่ืองดื่มในรูป
กระป๋องแบบนมข้น กับกระป๋องเคร่ืองดื่มมาตรฐานก็จะ
เห็นภาพ) ถึงแม้ว่าต้องจ่ายแพงกว่าก็ตาม (คล้ายกับยอม
จ่ายค่าโรงแรมแพงกว่าเพ่ือให้เห็นวิวสวย) 

เมื่อเป็นเช่นน้ีผู้ออกแบบจึงไม่อาจเน้นต้นทุนต่ําสุดของ
กระป๋องได้ ต้องยอมใช้วัสดุมากข้ึนร้อยละ 30 แต่ต้นทุน
ที่เพ่ิมข้ึนของกระป๋องน้ี ก็คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมข้ึน
จากความนิยมของ ผู้ดื่ม เราจึงต้องซ้ือเคร่ืองดื่มกระป๋อง
แพงกว่าท่ีควรจะเป็น 

กรณีสาม เหตุใดภาชนะของเคร่ืองดื่มนํ้าอัดลมจึงเป็นรูป
ทรงกระบอก ไม่ว่าแก้วหรืออลูมิเนียมก็ตามที ในขณะท่ี
ภาชนะของนมไม่ว่ากระดาษหรือพลาสติกล้วนเป็น
รูปทรงเหลี่ยม? 

สําหรับนํ้าอัดลม การมีภาชนะรูปโค้งทําให้สามารถทน
แรงกดดันท่ีอาจเพิ่มข้ึนจากก๊าซท่ีอัดไว้ข้างในได้ดีกว่า
ทรงเหลี่ยม นอกจากน้ีนํ้าอัดลมมักแช่ขายในตู้เย็นในช่อง
ธรรมดาท่ีมีพ้ืนท่ีไม่อัดแน่นหรือแม้แต่ไม่แช่เย็นไว้ก็เก็บได้ 
นักออกแบบจึงยอมใช้รูปทรงกระบอกถึงแม้จะกินพ้ืนท่ี
มากกว่าทรงเหลี่ยมเพราะไม่เข้าเหลี่ยมกันก็ตาม 
นอกจากน้ีความโค้งทําให้น่าจับต้องมากกว่าความเหลี่ยม 
(ไม่เก่ียวอะไรกับเร่ืองเพศและการเมือง) 

สําหรับนมน้ันต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงในตู้เย็นเสมอ 
ความเหลี่ยมของภาชนะทําให้กินท่ีในพ้ืนท่ีจํากัดน้ันน้อย
กว่าทรงกระบอก นักออกแบบจึงต้องหาประโยชน์จาก
ความเหลี่ยมเพื่อการใส่ไว้ในตู้เย็น ประโยชน์ที่ได้จาก
ความกลมน้อยกว่าต้นทุนท่ีเกิดข้ึน ดังน้ันกล่องนมจึงเป็น
ทรงเหลี่ยมดังที่เราเห็น 

หลักเกณฑ์ผลประโยชน์-ต้นทุนอยู่ในชีวิตประจําวัน จะ
ตัดสินใจกินก๋วยเตี๋ยวแบบพิเศษ หรือธรรมดาก็อยู่ที่การ
เปรียบเทียบ "ความพิเศษ" (ผลประโยชน์) ที่เพ่ิมข้ึนจาก
การเป็นจานธรรมดาเป็นจานพิเศษน้ันมันคุ้มกับราคาที่
เพ่ิมข้ึน (ต้นทุน) อีก 10 บาทหรือไม่ ถ้าเห็นว่าคุ้ม 
(ผลประโยชน์เท่ากับหรือมากกว่าต้นทุน) ก็สั่งแบบพิเศษ

มาทันที มนุษย์ตัดสินใจโดยใช้หลักเกณฑ์ผลประโยชน์-
ต้นทุนโดยไม่รู้ตัวเสมอ 

จะเอาหรือไม่เอาภาชนะ "เหลี่ยม" โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ชนักปักหลังก็ต้องพิจารณากันอย่างมีสติโดยใช้หลักเกณฑ์
ผลประโยชน์- ต้นทุนเหมือนกัน 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง 

มีสิ่งแปลกๆ ที่เราอาจเห็นแต่ไม่ได้สังเกตดังต่อไปน้ี 

"ในหมู่บ้านจัดสรรระดับกลางหลายแห่งในปัจจุบันจะเห็น
รูปปั้นพระพุทธรูป เทพเจ้า ฯลฯ โผล่ข้ึนกลางที่ดินท่ีถือ
กันมา แต่ตอนสร้างหมู่บ้านว่าเป็นพ้ืนที่ใช้ร่วมกันของ
หมู่บ้าน เหตุผลท่ีทําให้มีรูปป้ันเหล่าน้ีก็คือ ในหลายกรณี
มีความกํากวม ในความเป็นเจ้าของท่ีดินส่วนน้ี (โดย
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผู้ลงทุนจัดสรรที่ดินแต่แรกก็ตามที) 
กอปกับผู้อยู่ในหมู่บ้านบางส่วน ไม่รู้ความเป็นมาของ
ที่ดินแต่แรกหรือไม่ได้สนใจ ผู้ลงทุนจัดสรรหลายแห่งจึง 
(แอบ) ขายท่ีดินหรือใช้ที่ดินส่วนน้ี เพ่ือประโยชน์ของตน 

หมู่บ้านใดท่ีมีกรรมการเข้มแข็งก็ต่อสู้ วิธีต่อสู้อันหน่ึงก็
คือสร้างความศักดิ์สิทธ์ิไว้บนท่ีดินส่วนน้ี เพ่ือทําให้การ
รุกรานหาประโยชน์ทําได้ยากขึ้น 

อยากบอกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ที่
ออกในช่วงรัฐบาลขิงแก่ (ไม่ใช่ "กระชายอ่อน") และเพ่ิง
มีผลบังคับใช้อาจช่วยได้เพราะเน้ือหาเข้มข้น และอยู่ข้าง
ประชาชนมากข้ึน 

ป้อมตํารวจในกรุงเทพตามสี่แยกปิดเปิดจราจรเกือบทุก
แห่ง ปิดทึบด้วยกระจกสะท้อนแสงจนดูลึกลับ มองไม่
เห็นจากข้างนอก ว่ามีตํารวจอยู่หรือไม่ (ถึงแม้จะมีรถ
มอเตอร์ไซด์จอดโชว์ให้เห็นก็ตาม) สงสัยเป็นอันมากว่า
ตอนเย็นใกล้ค่ําป้อมหลายแห่ง อาจไม่มีตาํรวจปิดเปิด
สัญญาณตามความหนาแน่นของจราจร แต่ให้ปิดเปิด
เป็นเวลาโดยอัตโนมัติ จนสังเกตเห็นได้เพราะรถติดแน่น
ในบางถนนนานมากแต่ถนนท่ีรถวิ่งน้อยกลับได้เวลาเปิด
นานผิดปกติ 

ป้อมตํารวจควรโปร่งใส ประชาชนมองเห็นได้ชัดจากข้าง
นอกเข้าไปถึงข้างใน เพ่ือช่วยให้การขอความช่วยเหลือ 
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่น่าหวาดกลัว 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง 

แสงแดดคือตัวฆ่าเช้ือความช่ัวร้ายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 


