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คุณหรือฉันกาลังผ่ อนประเทศทั้งประเทศเลยเหรอ 7 วันคุณต้ องทางานแบบไม่ หยุดไม่ หย่ อน
เพราะคาว่าเงิน นี่มันขนาดนั้นเลยเหรอ
กิตตินันต์ พิศสุวรรณ
“ปริมาณของเงิน” Quantity of money มีเงินมีมาก มีน้อย สาคัญยังไง แต่ก้ออย่างว่าบางคนก้ อมีมากจน
ไม่มีที่เก็บ แต่ใครจะคิดได้ วา่ ความจริงแล้ วปริมาณงานเงินที่เราถือครองอยู่มนั ลดลงเรื่อย ๆ หรือเพิ่มขึ ้น
เรื่อย ๆ มาลองดูวา่ สถิตคนไทยอยู่ในสังคมผู้สงู วัย แต่สิ่งที่น่าเป็ นห่วงนัน่ ก้ อคือ กลุม่ คนสูงวัยเหล่านี ้ยังไม่มี
เงินออมเอาเสียเลย ………..
แต่ปัญหาไม่ได้ อยู่ตรงนันซะมากกว่
้
า ไม่วา่ รวยหรือจนทุกคนก้ อยังดิ ้นรนหาเงินจริงหรือไม่ ……มี
ใครบอกได้ มยั๊ ยยยย กรูรรรร์ งัย ไม่ต้องหาเงิน เราลองมาดูกนั ว่าทาไมเราต้ องใช้ เงิน จากนิทานเรื่ องเล่า
ตังแต่
้ เราเรียนกันมานมนาน
…………..เรื่ องของเรื่ องก็คือ สมัยก่ อนคนเราเวลาผลิตอะไรได้ เช่ น นายเอ เลีย้ งไก่ ส่ วนนายบี ปลูก
ข้ าว นายซี ปลูกผัก ส่ วนนายดี ทอผ้า ถ้าทั้ง 4 คนอยากกินทั้งไก่ ข้ าว ผัก และอยากได้ ผ้ามาตัดเสือ้ ผ้าใส่ ก็
สามารถเอาของมาแลกกันได้ ซึ่งเรี ยกว่ าระบบการแลกของต่ อของ (Barter System) แต่ ปัญหามัน
ก็เกิดขึน้ ตรงที่ว่าโลกนีไ้ ม่ได้ มคี นแค่ 4 คน และสินค้ าก็ไม่ได้ มีแค่ 4 อย่าง ซึ่งเราอาจสรุ ปปั ญหาสาคัญที่จะ
เกิดขึน้ ในโลกของความเป็ นจริ งได้ดังนี …
้ ………

ความยุตธิ รรมน่ ะสิ มันคือตัวปั ญหา
ปั ญหาแรกคือ ความต้ องการของแต่ละคนไม่ตรงกัน ดังนัน้ การสืบเสาะค้นหาให้ เจอคนที่ต้องการของที่เรา
ผลิตก็อาจจะต้ องใช้ เวลาไม่นาน สะดวกทันใจ เทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้ องการของพวกเรา
หมด อะไรที่คิดว่าเป็ นไปไม่ได้ นัน่ คือความเป็ นไปได้ และช่องทางหาเงินของผู้มีความรู้ความสามารถและ
เงินทุน
• ปั ญหาที่ 2 คือ สินค้ าบางชนิดไม่อาจรอคอยต่อการแลกเปลีย่ นกันได้ เนื่องจากโดยธรรมชาติ
ของสินค้ าชนิดนัน้ ๆ เช่นสินค้ าเกษตรมักมีวงจรชีวิตที่สนั ้ ยากต่อการที่จะกาหนดระยะเวลาได้ แต่ใน
บางครัง้ หากเกิดภาวะแห้ งแล้ งสินค้ าเกษตรมักจะมีราคาสูงเช่นเดียวกัน
• ปั ญหาที่ 3 คือ อะไรคือข้ อกาหนดหรือมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน ความต้ องการของคนแต่
ละสังคมแตกต่างกัน เช่นประเทศ
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คาถาม? บนโลกใบนี ้มีคนแค่ 4 คนดอกหรือ เออ เจ้ า …….ครัง้ นี ้เรามาดูความหมายของเงินในแบบ
ชาวบ้ าน ชาวบ้ าน นัน่ คือความหมายของปริมาณเงินอย่างแคบ
แล้ วรู้จริง ๆ แล้ วเหรอว่าเงินมันคืออะไร จะทาอะไรมากมาย นี่คณ
ุ หรือฉันกาลังผ่อนประเทศทังประเทศเลย
้
เหรอ 7 วันคุณต้ องทางานแบบไม่หยุดไม่หย่อนเพราะคาว่าเงิน นี่มนั ขนาดนันเลยเหรอ
้
อออออ ทางานหา
เงินผ่อนประเทศไทยทังประเทศ
้
หรือกาลังจะซื ้อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้ อลองมาดูกนั ว่า คาว่าเงินมัน
คืออะไรกันแน่
เงิ น คือ อะไรก็ตามที่เป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปในการใช้ซื้อ-ขายสิ นค้าและบริ การ รวมไปถึงการใช้ชาระ
หนี้ โดยในสมัยก่อน คนอาจจะใช้เปลือกหอย หรื อทอง หรื อโลหะอะไรก็ได้เพื่อใช้เป็ นเงิ น ตราบเท่าที่คนใน
สังคมยอมรับค่าของสิ่ งนัน้ ๆ แต่ทงั้ นี้ ก็ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติทีส่ าคัญ คือ เมื่อกาหนดค่าของเงิ นแล้ว ค่านัน้
จะต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่ใช่วนั นี้มีค่า 1 บาท แต่อีกวันมีค่าแค่ 50 สตางค์ หรื ออีกวันมีค่าถึง
100 บาท เป็ นต้น ทัง้ นี้ ก็เพื่อให้สิ่งๆ นัน้ ยังสามารถทาหน้าที่เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในสังคมได้
เนื่องจากหากค่าของเงิ นไม่คงที่ เช่น ด้อยลงเรื่อย ๆ คนในสังคมก็จะขาดความเชื่อถือ และไม่ยอมรับเงิน
นัน้ เป็ นสื่อกลาง รวมทัง้ ไม่ยอมรับให้เป็ นสิ่ งที่ใช้ชาระหนี้ในอนาคต
“…………..เมื่อกาหนดค่าของเงินแล้ว ค่านัน้ จะต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว……..”
อยากถึงซะเหลือเกินกะคา ๆ นี ้ วันที่เท่าไหร่ จากันได้ มยั๊ ยยยย ในปี พศ 2540 มันเร็วยิ่งกว่าฟ้าผ่าซะอีก
นะ ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1 เพราะอะไรครับ ตื่นเช้ าขึ ้นมากะลังนัง่ กินข้ าวอยู่กะลูกกะเมียดี ๆ ขาอ่อน มือ
ไม้ ออ่ น ตะคริว โรคปอด โรคตับ โรคไต โรคเครียด เอาแบบว่าหมอที่โรงพยาบาลรับทรัพย์กนั ไม่หวัน่ ไม่ไหว
เพราะรักษาโรคเครียด จะไม่ให้ เครียดยังไงล่ะ ไม่กี่วินาที ตัวเอง บริษัทตัวเอง มีหนี ้สินเพิ่มขึ ้นมาแบบ
ฉับพลัน .(ยิ่งกว่าคาว่ารวดเร็ว ของใช้ คาว่า “Now” ครูเองก้ อเป็ นคนหาเงินน่ะนะ ก้ อไม่ได้ อยากทามันจน
7 วัน 7 คืนไม่ได้ พกั หรอก แต่มนั ต้ องทา ถ้ าไม่ทามันเหนื่อยกว่า มานัง่ รอเงินให้ ถกู เลขท้ าย 2 ตัวหรือ 3 ตัว
เหรออออออ ชีวิตนี ้อย่าไปใช้ คาว่า 50:50 จะทาอะไรทาให้ มนั เต็มที่ไปเลย ทาแล้ วมีความสุข …..เห็น
มัย๊ ยยยยย คาว่ารอ เหนื่อยกว่าสิ่งต่าง ๆ ซะอีก ยิ่งรอถูกหวย (บางคนก้ อดีนะช่างเกิดมาเพื่อนอนฝันเอา
เลข เอาหวย) แล้ วแม่นด้ วยนะ แต่จะบอกอะไรให้ สิ่งที่แม่นที่สดุ ในการซื ้อหวยคือ การวิ่ง 1 ตัว ครูก้อไม่ได้
นัง่ นิ่งดูดาย น ้าพริกขายมัย๊ ยยย ขาย เสื ้อผ้ ามือสองขายมัย๊ ยยยย ขาย เหลือแต่แต่ตวั นี่แหละ มันไม่มีคน
ซื ้อ https://aommoney.com/stories/madamfinney#jkd69d6077 ได้ ความรู้จากใคร มาดามฟิ นนี่ แล้ ว
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อีนงั มาดามฟิ นนี่มนั เป็ นใครทาไมต้ องไปเชื่อมันด้ วย แต่ มันเป็ นเพื่อนกรูรรรรรร์ แล้ วสันดานกรูรรรร์ ก้ อ
แปลกนะ ถ้ าเพื่อนได้ กระตุ้นเอาละ แสดงว่ามันต้ องมีช่องทางให้ เราทามาหากินแน่เลย นัง่ ด้ วยกัน เรียน
ด้ วยกัน แล้ วนิสยั มันนะ ชอบไปแอบดูกรูรรรร์ไปหลีเด็กคณะตรงข้ าม หนอยยยยย กรูรรรร จาได้ นะเมิงงงง

