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คนข้ีสงสัยทั้งหลายอาจมีความสงสัยน้อยลงหรือมากข้ึน
จากการพยายามคลี่คลายข้อน่าสงสัยบางประการด้วย
ข้อเขียนน้ี โดยผู้เขียนท่ีมีนิสัยเช่นเดียวกัน 

เร่ืองแรก เหตุใดห้างสรรพสินค้าทั้งหลายในโลกรวมท้ัง
ไทย จึงมักจัดส่วนที่ขายเสื้อผ้าผู้ชายไว้ช้ันล่างสุด หรือไม่
ก็ต่ํากว่าช้ันของผู้หญิงเสมอ 

ทั้งหญิงและชายอยากแต่งตัวดี สวยงดงามเหมือนกัน แต่
ดูเหมือนผู้หญิงจะจริงจังในเร่ืองการแต่งกายมากกว่า
ผู้ชายโดยท่ัวไป สถิตขิองประเทศพัฒนาแล้วระบุว่าหญิง
จ่ายเงินเคร่ืองแต่งตัวมากกว่าชายหน่ึงเท่าตัว และการช้
อปป้ิงเสื้อผ้าเป็นเร่ืองสําคัญมากกว่าชายมาก 

การจัดเสื้อผ้าชายไว้ในช้ันท่ีเข้าถึงได้สะดวกคือช้ันล่างๆ 
จึงมีโอกาสขายได้ยอดสูงกว่าการวางไว้ในช้ันท่ีผู้ชาย
ทั้งหลาย ซ่ึงข้ีเกียจต้องเดินหาอย่างแน่นอน นอกจากน้ี
ภรรยามักซ้ือเสื้อผ้าให้สามีมากกว่าสามีซ้ือให้ภรรยา การ
วางเสื้อผ้าชายไว้ในช้ันท่ีภรรยาต้องผ่านจึงเพ่ิมโอกาส
ขายเสื้อผ้ายิ่งข้ึน 

ขอแถมว่าเมื่อไปห้างสรรพสินค้าแล้วมองหาห้องนํ้า จง
สังเกตเถอะครับว่าถ้าเจอตรงตําแหน่งใดของช้ัน หากไป
ช้ันอ่ืนอีกก็จะเจออยู่ในตําแหน่งที่ตรงกัน ในแนวตั้งเสมอ 
สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีก็คือต้นทุนในการก่อสร้าง เจาะ เดิน
ท่อนํ้าเสีย นํ้าท้ิง และนํ้าดีของห้องนํ้าจะสูงกว่าหากวาง
ไว้เปรอะหลายตําแหน่งของช้ัน โรงแรมใหญ่ๆ ก็เป็น
เช่นเดียวกัน ถ้ารับข้อสังเกตน้ีแล้วรับรองว่า คราวหน้า
หาห้องนํ้าทันเวลาแน่นอนครับ 

เร่ืองท่ีสอง ทําไมกฎหมายหลายประเทศบังคับให้มีที่น่ัง
พิเศษซึ่งมีสายรัดเพ่ือความปลอดภัยในรถยนต์สําหรับเด็ก
อายุต่ํากว่า 2 ขวบ แต่สําหรับเคร่ืองบินท่ีอันตรายกว่า
เป็นอันมากกลับไม่บังคับให้เด็กเล็กต้องน่ังและรัดเข็มขัด 

 

 

 

 

 

คําตอบอาจเป็นว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเคร่ืองบินยังไงก็ตาย
แน่ ไม่ว่าจะมีที่น่ังและมีสายรัดหรือไม่ แต่กับรถยนต์น้ัน
มันไม่แน่ แต่บางคนอาจแย้งว่าบางกรณีที่ไม่รุนแรง เช่น 
วิ่งช้าๆ ตกรันเวย์ สายรัดเช่นน้ีก็ช่วยเพ่ิมความปลอดภัย
ได้มาก 

คําตอบท่ีดีกว่าก็คือเมื่อมีที่น่ังแล้วการใช้สายรัดเด็กไม่ทํา
ให้ต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการใช้สายรัดเพ่ิมข้ึน (marginal 
cost ของการรัดสายเท่ากับศูนย์) แต่ประโยชน์ส่วนเพ่ิม
ที่ได้รับจากการรัดสาย (marginal benefit) มีมาก เมื่อ
ต้นทุนส่วนเพ่ิมเป็นศูนย์ แต่ประโยชน์ส่วนเพ่ิมมีมาก
เพราะทําให้เด็กปลอดภัยยิ่งข้ึน การรัดสายเข็มขัดจึงมี
เหตุมีผล 

แต่เมื่อข้ึนเคร่ืองบิน ถ้าจะมีการรัดสายเข็มขัดเช่นน้ีได้แม่
ที่อุ้มลูกข้ึนไปจะต้องมีที่น่ังเพ่ือรัดสายให้ลูก และท่ีน่ังน้ัน
จะได้มาก็ด้วยการซื้อท่ีน่ังเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงท่ีในราคาหลาย
บาทมาก ด้วยเหตุน้ีจึงไม่มีการรัดสาย เพ่ือความ
ปลอดภัยให้ลูก สายการบินก็รู้ว่าจะเป็นการบังคับมาก
เกินไปให้ซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม และรัดเข็มขัดเพ่ือความปลอดภัย 
ถ้าสายการบินหน่ึงบังคับแต่สายอ่ืนไม่บังคับก็ทําให้เสีย
ประโยชน์ทางธุรกิจ 

สายการบินจึงทําได้เพียงให้อุ้มลูกไว้บนตัก โดยหวังว่า
แขนที่โอบกอดของแม่จะทําหน้าที่เหมือนสายคาด ซ่ึงโดย
แท้จริงแล้วสู้สายคาดและเบาะที่ป้องกันต้นคอของที่น่ัง
ไม่ได้เลย 

พ่อแม่อาจไมก่ล้าพูดว่ามันแพงเกินไปท่ีจะซ้ือท่ีน่ังให้ลูก
เพ่ือจะได้มีสายคาดเพ่ือความปลอดภัยจริงจัง แต่ในความ
เป็นจริงแล้วมันก็คือความจริงน่ันแหละว่ายอมเสี่ยงกอด
ลูก โดยมีความปลอดภัยน้อยลงเวลาเคร่ืองบินข้ึน และ
ลงอย่างทุ่นเงินไปพอควร สายการบินก็รู้ว่าปลอดภัยที่สุด
ก็คือเด็กมีที่น่ังและมีสายคาด แต่ก็ยอมตกลงให้เป็น 
second best (ดีที่สุดลําดับที่สอง) สําหรับเด็กเพราะ
เง่ือนไขมันบังคบั 

เร่ืองท่ีสาม เหตุใดร้าน Victoria"s Secret ที่มีช่ือใน
ระดับโลกในการขายเคร่ืองช้ันในผู้หญิงราคาสูง (ไม่ใช่ช่ือ



โรงนวดในบ้านเรา) จึงผลิตเสื้อช้ันใน (bra) หรือ
กางเกงในประดับเพชรมูลค่านับล้านเหรียญที่ไม่มีใครซื้อ
ใส่จริงๆ 

ในทศวรรษท่ีผ่านมา ทุกปีบริษัทอเมริกันแห่งน้ีจะผลิตชุด
ช้ันในประดับ เพชรพลอยราคาเป็นล้านๆ เหรียญและโชว์
ไว้ในแคตาล็อกขายสินค้าสําหรับฤดูกาลคริสต์มาส 

บริษัทเร่ิมในปี 1996 ด้วยการสร้าง Miracle bra 
ประดับด้วยเพชรมูลค่า 1 ล้านเหรียญ ปีต่อมาสร้าง 
bra ประดับด้วยเพชร และพลอยมูลค่า 3 ล้านเหรียญใส่
โชว์โดยดาราดังให้ชาวโลกเห็นและทําทุกปีดังน้ีเร่ือยมา 
พร้อมกับตีพิมพ์ภาพลงในแคตาล็อก และในปี 2006 
สร้าง Diamond Fantasy bra มูลค่า 6.5 ล้านเหรียญ
ให้สุดๆ กันไปเลย 

คําถามก็คือ Victoria"s Secret เสียเงินเสยีทอง
มากมายเช่นน้ีไปทําไม ในเม่ือไม่เคยมีใครซื้อเสื้อช้ันใน
เหล่าน้ี และบริษัทก็ไม่ได้คาดว่าจะมีใครซื้อด้วย? 

คําตอบอาจเป็นว่าต้องการสร้างความสนใจจากสื่อและ
จากผู้อาจเป็นลูกค้าในอนาคต ยิ่งแต่ละปี Super bra 
เพ่ิมความยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยิ่งเป็นข่าวข้ึนเพียงน้ัน การ
คาดคะเนของส่ือและผู้คนก่อนท่ี Super bra จะออกมา
ในแต่ละปีเป็นข่าวได้พอๆ กับเมื่อมันออกมาโชว์ตัว 

brand name ของ Victoria"s Secret ส่วนหน่ึงถูก
สร้างข้ึนด้วยกลวิธีการตลาดน้ี บริษัทรู้ดีว่าถึงจะไม่มีใคร
ซ้ือก็ไม่เป็นไร เมื่อมันผ่านไปก็สามารถเอาเพชรจาก 
Super bra เก่ามารีไซเคิลได้ (อย่าลืมว่าภาวะโลกร้อน
ลดได้เพราะรีไซเคิล) 

ประโยชน์สําคัญที่บริษัทได้จากกลวิธีน้ีก็คือการท่ีภาพของ 
Super bra ไปปรากฏในแคตาล็อกทําให้เกิดการขยับข้ึน 
ของยอดเงินเฉลี่ยอ้างอิงที่ผู้ซ้ือคิดว่าเหมาะสม สําหรับ
การซื้อให้เป็นของขวัญ เมื่อถูกทําให้คิดว่ามีบางคนที่อาจ
ซ้ือ Super bra มูลค่าเหยียบล้านๆ เหรียญ การซื้อ
สินค้าในวงเงินสองร้อยสามร้อยเหรียญต่อช้ินเป็น
ของขวัญ จึงไม่ดูผิดปกติหรือฟ่ันเฟ่ืองอีกต่อไป ผลท่ีเกิด
ตามมาก็คือยอดขายของบริษัทสูงข้ึน เพราะกรอบอ้างอิง
ของการใช้จ่ายเป็นของขวัญถูกขยับข้ึน 

เมื่อภาพ Super bra ถูกรวมไว้ในแคตาล็อกของสินค้าก็
ทําให้สินค้าเหล่าน้ีดูมีระดับข้ึนมากทีเดียว นอกเหนือจาก
ความหรูงดงามของสินค้าในตัวของมันเองแล้ว 

สุดท้ายเคยสงสัยบ้างไหมว่าเหตุใดโฆษณาขายนาฬิกาทุก
เรือนในทุกสื่อจะแสดงเวลา 10.10 น. ด้วยกันทั้งน้ัน 
คําตอบก็คือเพราะมันสร้างความงดงามอย่างสมดุลให้แก่
หน้าปัดนาฬิกาท่ีโฆษณาและเข็มทั้งสองจะไม่บังยี่ห้ออีก
ด้วย 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง 

ผมมีหลายข้อสังเกตดังเคยท่ีอยากนํามาถกคิดร่วมกัน 

สื่อต่างๆ ออกช่ือหมู่เกาะ Bahamas (ช่ือทางการคือ 
Commonwealth of The Bahamas) ว่า "บาฮามัส" ก็
ให้สงสัยเพราะเคยได้ยินว่า "บาฮามา" เมื่อตรวจสอบ
แล้วก็พบว่าสื่อเรียกถูกครับ ช่ือพวกน้ีเป็นช่ือเฉพาะ จึง
ออกเสียงได้ประหลาดๆ ต่างออกไปจากตัวอักษร เช่น 
รัฐ Arkansas น้ัน คือ "รัฐอาแคนซอร์" (มาจากช่ือของ
อินเดียนแดง) ในขณะท่ีรัฐ Kansas ออกเสียงว่า 
"แคนซัส" (รัฐกําลังดังเพราะเป็นบ้านเกิดของตายายและ
แม่ที่เป็นคนผิวขาวของ Barack Obama ตัวเต็ง
ประธานาธิบดีสหรัฐในขณะน้ี) 

ดูหนังฮอลลีวู้ดแล้วมักเห็นฝร่ังถูกเรียกโดยคนอเมริกาใต้
ที่พูดภาษาสเปนว่า Gringo เรานึกว่าหมายถึงฝร่ัง
อเมริกัน จริงๆ แล้วหมายถึงคนที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษา
สเปน โดยเฉพาะพวกที่ภาษาแม่คืออังกฤษ ดังน้ันคน
สเปนผิวขาวจึงไม่ใช่ Gringo แน่นอน ส่วนคนฝร่ังเศส 
เยอรมัน อิตาลี เป็น Gringo 

ภาษาแม่ (Mother Tongue แปลตรงตัวว่าลิ้นแม่) คือ
ภาษาท่ีแต่ละคนถนัดที่สุด (ที่เรียกว่าภาษาแม่แทนจะเป็น
ภาษาพ่อ อาจเป็นเพราะว่าในบ้านแม่มักพูดมากกว่าพ่อก็
เป็นได้) แต่ในประเทศหน่ึงอาจมีประชาชนท่ีมีภาษาแม่
แตกต่างกันอยู่ร่วมกัน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีกติกา
กําหนดภาษาที่ใช้ร่วมกัน เช่น คนติมอร์ตะวันออก มีคน
ส่วนใหญ่ที่ภาษาแม่ คือ Tetum บางส่วนภาษาแม่คืออิน
โดนีเชีย และบางส่วนคือโปรตุเกส แต่ภาษาท่ีถูก
กําหนดให้ใช้เป็นภาษาหลักร่วมกัน มีสองภาษาคือ
โปรตุเกส และ Tetum 

ในกรณีน้ีทั้งสองภาษาจึงตรงกับคําฝร่ังเศสท่ีใช้กันใน
ภาษาอังกฤษว่า lingua franca สําหรับประเทศไทยไม่
ซับซ้อน ภาษาแม่และ lingua franca ตรงกันคือ
ภาษาไทย 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง 

All men are fools, differing only in degrees. 



มนุษย์ทุกคนล้วนโง่เขลา เพียงแต่มีระดับที่แตกต่างกัน
เท่าน้ัน 

(สุภาษิตฝร่ังเศส) 


