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คุณหรือฉันก าลังผ่อนประเทศท้ังประเทศเลยเหรอ 7 วันคุณต้องท างานแบบไม่หยุดไม่หย่อน

เพราะค าว่าเงนิ น่ีมันขนาดน้ันเลยเหรอ 

กติตินันต์  พศิสุวรรณ 

“ปริมาณของเงิน”  Quantity of money  มีเงินมีมาก มีน้อย ส าคญัยงัไง แตก้่ออย่างวา่บางคนก้อมีมากจน

ไมม่ีท่ีเก็บ แตใ่ครจะคิดได้วา่ ความจริงแล้วปริมาณงานเงินท่ีเราถือครองอยู่มนัลดลงเร่ือย ๆ หรือเพ่ิมขึน้

เร่ือย ๆ มาลองดวูา่สถิตคนไทยอยู่ในสงัคมผู้สงูวยั แตส่ิ่งท่ีน่าเป็นห่วงนัน่ก้อคือ กลุม่คนสงูวยัเหลา่นีย้งัไมม่ี

เงินออมเอาเสยีเลย ……….. 

 แตปั่ญหาไมไ่ด้อยู่ตรงนัน้ซะมากกวา่ ไมว่า่รวยหรือจนทกุคนก้อยงัดิน้รนหาเงินจริงหรือไม ่……มี

ใครบอกได้มัย๊ยยยย กรูรรรร์ งยั ไมต้่องหาเงิน เราลองมาดกูนัวา่ท าไมเราต้องใช้เงิน จากนิทานเร่ืองเลา่

ตัง้แตเ่ราเรียนกนัมานมนาน  

…………..เร่ืองของเร่ืองกคื็อ สมยัก่อนคนเราเวลาผลิตอะไรได้ เช่น นายเอ เลีย้งไก่ ส่วนนายบี ปลกู

ข้าว นายซี ปลกูผกั ส่วนนายดี ทอผ้า ถ้าท้ัง 4 คนอยากกินท้ังไก่ ข้าว ผกั และอยากได้ผ้ามาตัดเสือ้ผ้าใส่ ก็

สามารถเอาของมาแลกกันได้ ซ่ึงเรียกว่าระบบการแลกของต่อของ (Barter System) แต่ปัญหามนั

กเ็กิดขึน้ตรงท่ีว่าโลกนีไ้ม่ได้มคีนแค่ 4 คน และสินค้ากไ็ม่ได้มีแค่ 4 อย่าง ซ่ึงเราอาจสรุปปัญหาส าคัญท่ีจะ

เกิดขึน้ในโลกของความเป็นจริงได้ดังนี…้……… 

ความยุตธิรรมน่ะสิ มันคือตัวปัญหา 

ปัญหาแรกคือ ความต้องการของแตล่ะคนไมต่รงกนั ดงันัน้ การสืบเสาะค้นหาให้เจอคนท่ีต้องการของท่ีเรา
ผลิตก็อาจจะต้องใช้เวลาไมน่าน สะดวกทนัใจ เทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเรา
หมด  อะไรท่ีคิดวา่เป็นไปไมไ่ด้ นัน่คือความเป็นไปได้และช่องทางหาเงินของผู้มีความรู้ความสามารถและ
เงินทนุ 

           •     ปัญหาท่ี 2 คือ สินค้าบางชนิดไมอ่าจรอคอยตอ่การแลกเปลีย่นกนัได้เน่ืองจากโดยธรรมชาติ
ของสินค้าชนิดนัน้ ๆ เช่นสนิค้าเกษตรมกัมีวงจรชีวิตท่ีสัน้ ยากตอ่การท่ีจะก าหนดระยะเวลาได้ แตใ่น
บางครัง้หากเกิดภาวะแห้งแล้งสนิค้าเกษตรมกัจะมีราคาสงูเชน่เดยีวกนั   
           •     ปัญหาท่ี 3 คือ อะไรคือข้อก าหนดหรือมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน ความต้องการของคนแต่
ละสงัคมแตกตา่งกนั เช่นประเทศ 



2 

 

ค าถาม? บนโลกใบนีม้คีนแค ่4 คนดอกหรือ เออ เจ้า …….ครัง้นีเ้รามาดคูวามหมายของเงินในแบบ

ชาวบ้าน ชาวบ้าน นัน่คือความหมายของปริมาณเงินอย่างแคบ  

แล้วรู้จริง ๆ แล้วเหรอวา่เงินมนัคืออะไร จะท าอะไรมากมาย น่ีคณุหรือฉนัก าลงัผอ่นประเทศทัง้ประเทศเลย

เหรอ 7 วนัคณุต้องท างานแบบไมห่ยดุไมห่ย่อนเพราะค าวา่เงิน น่ีมนัขนาดนัน้เลยเหรอ อออออ  ท างานหา

เงินผอ่นประเทศไทยทัง้ประเทศ หรือก าลงัจะซือ้ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ก้อลองมาดกูนัวา่ ค าวา่เงินมนั

คืออะไรกนัแน่  

  เงิน คือ อะไรก็ตามที่เป็นทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปในการใชซ้ื้อ-ขายสินคา้และบริการ รวมไปถึงการใช้ช าระ

หนี้ โดยในสมยัก่อน คนอาจจะใชเ้ปลือกหอย หรือทอง หรือโลหะอะไรก็ไดเ้พ่ือใชเ้ป็นเงิน ตราบเท่าที่คนใน

สงัคมยอมรับค่าของส่ิงนัน้ ๆ แตท่ัง้นี ้ก็ตอ้งมีคณุสมบติัทีส่ าคญัคือ เม่ือก าหนดค่าของเงินแลว้ ค่านัน้

จะตอ้งคงที่ไมเ่ปล่ียนแปลงรวดเร็ว ไม่ใช่วนันี้มีค่า 1 บาท แต่อีกวนัมีค่าแค่ 50 สตางค์ หรืออีกวนัมีค่าถึง 

100 บาท เป็นตน้ ทัง้นี ้ก็เพ่ือใหส่ิ้งๆ นัน้ยงัสามารถท าหนา้ที่เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนในสงัคมได ้

เนื่องจากหากค่าของเงินไม่คงที่ เช่น ดอ้ยลงเร่ือย ๆ คนในสงัคมก็จะขาดความเช่ือถือ และไม่ยอมรับเงิน

นัน้เป็นส่ือกลาง รวมทัง้ไม่ยอมรับใหเ้ป็นส่ิงที่ใช้ช าระหนี้ในอนาคต 

“…………..เม่ือก าหนดค่าของเงินแลว้ ค่านัน้จะตอ้งคงที่ไม่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว……..”  

อยากถึงซะเหลือเกินกะค า ๆ นี ้  วนัท่ีเท่าไหร่ จ ากนัได้มัย๊ยยยย ในปี พศ 2540 มนัเร็วย่ิงกวา่ฟ้าผา่ซะอีก

นะ ย่ิงกวา่ถกูหวยรางวลัท่ี 1 เพราะอะไรครับ ตื่นเช้าขึน้มากะลงันัง่กินข้าวอยู่กะลกูกะเมยีดี ๆ ขาออ่น มือ

ไม้ออ่น ตะคริว โรคปอด โรคตบั โรคไต  โรคเครียด เอาแบบวา่หมอท่ีโรงพยาบาลรับทรัพย์กนัไมห่วัน่ไมไ่หว 

เพราะรักษาโรคเครียด จะไมใ่ห้เครียดยงัไงละ่ ไมก่ี่วินาที ตวัเอง บริษัทตวัเอง มีหนีส้ินเพ่ิมขึน้มาแบบ

ฉบัพลนั .(ย่ิงกวา่ค าวา่รวดเร็ว  ของใช้ ค าวา่ “Now”   ครูเองก้อเป็นคนหาเงินน่ะนะ ก้อไมไ่ด้อยากท ามนัจน 

7 วนั 7 คืนไมไ่ด้พกัหรอก แตม่นัต้องท า ถ้าไมท่ ามนัเหน่ือยกวา่ มานัง่รอเงินให้ถกูเลขท้าย 2 ตวัหรือ 3 ตวั 

เหรออออออ  ชีวิตนีอ้ย่าไปใช้ค าวา่ 50:50  จะท าอะไรท าให้มนัเตม็ท่ีไปเลย ท าแล้วมีความสขุ …..เห็น

มัย๊ยยยยย ค าวา่รอ  เหน่ือยกวา่สิ่งตา่ง ๆ ซะอีก ย่ิงรอถกูหวย (บางคนก้อดนีะช่างเกิดมาเพ่ือนอนฝันเอา

เลข เอาหวย) แล้วแมน่ด้วยนะ แตจ่ะบอกอะไรให้ ส่ิงท่ีแมน่ท่ีสดุในการซือ้หวยคือ การว่ิง 1 ตวั ครูก้อไมไ่ด้

นัง่น่ิงดดูาย น า้พริกขายมัย๊ยยย ขาย  เสือ้ผ้ามือสองขายมัย๊ยยยย ขาย  เหลือแตแ่ตต่วัน่ีแหละ มนัไมม่ีคน

ซือ้   https://aommoney.com/stories/madamfinney#jkd69d6077 ได้ความรู้จากใคร มาดามฟินน่ี  แล้ว

https://aommoney.com/stories/madamfinney#jkd69d6077
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อีนงัมาดามฟินน่ีมนัเป็นใครท าไมต้องไปเช่ือมนัด้วย แต ่มนัเป็นเพ่ือนกรูรรรรรร์   แล้วสนัดานกรูรรรร์ ก้อ

แปลกนะ ถ้าเพ่ือนได้กระตุ้นเอาละ แสดงวา่มนัต้องมีช่องทางให้เราท ามาหากินแนเ่ลย นัง่ด้วยกนั เรียน

ด้วยกนั แล้วนิสยัมนันะ ชอบไปแอบดกูรูรรรร์ไปหลเีดก็คณะตรงข้าม หนอยยยยย กรูรรรร จ าได้นะเมิงงงง 

 


