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เ	 มื่อเวลา	05.00	น.	ของเดอืนเมษายนปี	2010		ศลัยแพทย์	8	กลุ่มก�าลงั 

	 เตรยีมตวัผ่าตดัคนไข้	8	รายในเมือง	4	แห่ง		คนสขุภาพแขง็แรง	4	คน

จะบริจาคไตข้างหนึ่งของตัวเองให้คนที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อน		 

ส่วนผูร้บับรจิาค	4	คนซึ่งป่วยเป็นโรคไตระยะสดุท้ายกจ็ะได้เริ่มต้นชวีติใหม่

อกีครั้ง

ในขณะเดยีวกนั		เจอร์รแีละพาเมลา	กรนี		นั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องครวั

ที่เมืองลินคอล์น	 	รัฐแมสซาชูเซตส์	 	 เพื่อศึกษาสภาพลมฟ้าอากาศ		 

อกีไม่นานพวกเขาจะท�างานเป็นอาสาสมคัรโดยนั่งเครื่องบนิเลก็ของตวัเอง

ไปยังเมืองเลบานอน		รัฐนิวแฮมป์เชียร์		เพื่อรับไตข้างหนึ่ง		จากนั้นก ็

เดินทางไปยังเมืองฟิลาเดลเฟียเพื่อรับไตอีกข้างหนึ่ง		ก่อนจะขนไปยัง 

เมืองบอสตัน		(นักบินคนอื่น	ๆ	อีก	2	รายจะเป็นผู้ขนส่งไตอีกสองข้าง)		

เนื่องจากพวกเขาระบเุที่ยวบนิของตวัเองด้วยนามเรยีกขานว่า		“Lifeguard		

(ชวีพทิกัษ์)”		เพื่อแสดงถงึความเร่งด่วนทางการแพทย์		เจ้าหน้าที่ควบคมุ

บทน�ำ :
ตลำดทุกแห่งย่อมมีเรื่องรำว

1
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การจราจรทางอากาศจึงอ�านวยความสะดวกให้พวกเขาบินผ่านน่านฟ้า 

ที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยไม่ตั้งค�าถามใด	ๆ		พวกเขาจะบิน 

ไปตามแม่น�้าฮัดสันและผ่านสนามบินนวร์กระหว่างเดินทางไปยังเมือง 

ฟิลาเดลเฟีย		ซึ่งพวกเขามกี�าหนดการให้ลงจอดได้ทนัที		เครื่องบนิไอพ่น

หลายล�าซึ่งบรรทุกผู้โดยสารหลายร้อยคนจะออกเดินทางล่าช้าเล็กน้อย 

เพื่อให้พวกเขาบนิผ่านไป

•   •   •

ไตส�าหรับการปลูกถ่ายเป็นของหายากครับ	 	น่านฟ้าก็เช่นเดียวกัน		 

เครื่องบินโดยสารล�าหนึ่งใช้เชื้อเพลิงมูลค่าหลายร้อยดอลลาร์ต่อนาที		 

และมเีครื่องบนิเพยีงล�าเดยีวเท่านั้นที่สามารถใช้น่านฟ้าบรเิวณที่ก�าหนดไว้

ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง		เวลาของผู้โดยสารก็มีค่ามากเช่นกัน		ประเด็นที่ว่า 

ใครจะได้รบัไตข้างไหน		ห้องผ่าตดัห้องไหน		และเส้นทางบนิเส้นทางไหน

ในวันนั้นของเดือนเมษายนล้วนต้องอาศัยการจัดสรรทรัพยากรหายาก		 

ดังนั้น		จึงอาจเป็นเรื่องเหมาะสมแล้วที่เจอร์รีท�างานเป็นศาสตราจารย์ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดเวลาที่เขาไม่ได้ขบัเครื่องบนิเลก็		

เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรหายากอย่างมี

ประสทิธภิาพ		รวมถงึท�าให้ทรพัยากรหายากน้อยลง

ไตและเที่ยวบินเหล่านั้นไม่ใช่แค่ทรัพยากรหายากเพียงสองอย่าง 

ที่ถูกจัดสรรเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวในวันที่ต้องช่วยชีวิตคน	4	คน		หลายปี

ก่อนหน้านั้น		นอกจากคนที่จะกลายเป็นศัลยแพทย์ต้องได้รับการตอบรับ

เข้าโรงเรียนแพทย์แล้ว		พวกเขายังต้องผ่านการเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน 

และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ด้วย		ซึ่งในแต่ละขั้นตอน		

พวกเขาต้องต่อสูก้บัแพทย์ที่มคีวามทะเยอทะยานคนอื่น	ๆ 		เจอร์รเีองกต้็อง

ผ่านขั้นตอนการแข่งขันที่คล้ายคลึงกันกว่าจะได้งาน		ก่อนจะเริ่มฝึกงาน

เป็นแพทย์		เจอร์รแีละศลัยแพทย์คนอื่น	ๆ	ต้องได้รบัการตอบรบัเข้าเรยีน
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มหาวิทยาลัย		และก่อนหน้านั้นเจอร์รีก็ต้องได้รับการตอบรับเข้าโรงเรียน 

สตุยเวสันต์		ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐที่มีการเลือกเฟ้นนักเรียน

อย่างเข้มข้นมากที่สดุในนวิยอร์ก		จะเห็นได้ว่าในบรรดาสิ่งเหล่านี้		ไม่ว่า

จะเป็นไต		สทิธเิข้าโรงเรยีนที่มกีารแข่งขนัสูง		หรอืงานที่มแีต่คนอยากท�า		

ไม่มสีิ่งไหนเลยที่สามารถได้มาด้วยการจ่ายเงนิมากที่สดุหรอืท�างานแลกกบั

ค่าแรงที่ต�่าที่สดุ		เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องได้มาด้วยการจบัคู่

การจับคู่

คัมภีร์ทัลมุดบอกเล่าเรื่องราวของนักเทศน์คนหนึ่งซึ่งถูกถามว่า		พระเจ้า

ทรงท�าอะไรไปแล้วบ้างนับตั้งแต่ที่พระองค์เริ่มสร้างจักรวาล		นักเทศน์ 

คนนั้นตอบว่า		“พระองค์ทรงจับคู่มาตลอด”		ในเวลาต่อมาเรื่องเล่านั้น 

ให้ความกระจ่างว่าท�าไมการจบัคู่		(ซึ่งในกรณนีี้กค็อืการแต่งงานที่ประสบ

ความส�าเร็จ)		จึงไม่เพียงเป็นสิ่งส�าคัญ		แต่ยังเป็นสิ่งที่ยากเย็นอีกด้วย		

“เรยีกว่ายากพอ	ๆ	กบัการแหวกทะเลแดงเลยกว็่าได้”

การจับคู่  (matching)  เป็นศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งหมายถึง 

การที่เราเลือกหลาย	ๆ	สิ่งในชีวิตและสิ่งเหล่านั้นจะต้องเลือกเราด้วย		 

คณุไม่สามารถเข้าเรยีนที่มหาวทิยาลยัเยลหรอืเข้าท�างานที่กเูกลิได้ด้วยการ

แค่บอกพวกเขาว่าคุณจะสมัครเข้าเรียนหรือมาท�างาน		แต่คุณต้องได้รับ

การตอบรับหรือว่าจ้างจากพวกเขาเช่นกัน		ทั้งเยลและกูเกิลไม่สามารถ

ก�าหนดได้ว่าใครจะเข้ามาหาพวกเขา		เหมอืนกบัที่คูส่มรสฝ่ายหนึ่งไม่สามารถ

เลอืกอกีฝ่ายได้อย่างเดยีว		แต่ต่างฝ่ายต่างต้องเลอืกกนัและกนั

การหาคู่ครองและการเลือกมักเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของการ 

จบัคูแ่บบมโีครงสร้าง		ซึ่งอาจมกีระบวนการสมคัรและกระบวนการคดัเลอืก

บางอย่าง		กระบวนการจบัคู่เหล่านั้นและความสามารถของเราในการรบัมอื

กับมันจะเป็นตัวก�าหนดจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตของเรา		รวมถึง 
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จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญรองลงมาอีกหลาย	ๆ	จุดด้วย		การจับคู่ไม่เพียงเป็น 

ตัวก�าหนดว่าใครจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเท่านั้น		แต่ยัง 

เป็นตัวก�าหนดด้วยว่านักศึกษาคนไหนจะได้เรียนวิชายอดนิยมที่สุดและ 

ได้อยู่หอพกัที่ดทีี่สดุ		หลังจากจบมหาวทิยาลยัแล้ว		การจบัคู่กย็งัจะเป็น

ตวัก�าหนดว่าใครจะได้งานที่ดทีี่สดุและใครมโีอกาสสงูที่สดุที่จะได้ก้าวหน้า		

บางครั้งการจับคู่ก็เป็นสิ่งที่คุ้มครองชีวิตของคุณด้วย		 เช่น		เวลาที่มัน

ก�าหนดว่าคนไข้ป่วยหนักรายไหนจะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่หาได้ยาก

ก่อน

ถึงแม้ว่าการจับคู่จะเป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดโดยเบื้องบน		แต่มันก็เป็น

สิ่งที่เราพบเห็นได้ในตลาดเช่นกัน		และตลาดก็มีจุดเริ่มต้นจากความ

ปรารถนาเหมือนกับเรื่องความรัก		ตลาดช่วยหล่อหลอมและตอบสนอง

ความปรารถนาเหล่านั้น		ทั้งยงัเป็นแหล่งรวบรวมผู้ซื้อกบัผู้ขาย		นกัเรยีน

กบัอาจารย์		คนหางานกบัคนที่ต้องการจ้างงาน		และบางครั้งกอ็าจรวมถงึ

คนที่แสวงหาความรกัด้วย

จวบจนเมื่อไม่นานมานี้		นักเศรษฐศาสตร์มักมองข้ามการจับคู่ 

และหันไปมุ่งเน้นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์		ซึ่งมีราคาเป็นตัวก�าหนดเพียง 

อย่างเดยีวว่าใครจะได้อะไร		ในตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์		คณุเป็นคนตดัสนิใจ

ว่าอยากได้อะไร		และถ้าคุณมีก�าลังทรัพย์มากพอ		คุณก็จะได้สิ่งนั้น		 

เมื่อคุณซื้อหุ้น	100	หุ้นของบริษัทเอทีแอนด์ทีในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก		

คณุไม่จ�าเป็นต้องกงัวลว่าผูข้ายจะเลอืกคณุหรอืไม่		คณุไม่ต้องยื่นใบสมคัร

หรือท�าการเกี้ยวพาราสีอะไรทั้งนั้น		ส่วนผู้ขายก็ไม่ต้องเสนอขายตัวเอง 

กบัคณุ		ราคาท�าหน้าที่ทกุอย่างให้พวกคณุแล้ว		และดงึดูดคณุทั้งสองคน

ให้มาท�าการซื้อขายกนัในราคาที่อปุทานเท่ากบัอปุสงค์		ราคาเป็นตวัตดัสนิ

ว่าใครจะได้รบัอะไรในตลาดหลกัทรพัย์นวิยอร์ก

แต่ในตลาดแบบจบัคู ่ ราคาไม่ได้มบีทบาทแบบนั้นครบั		การเข้าเรยีน

มหาวทิยาลยัอาจเสยีค่าใช้จ่ายเยอะและไม่ใช่ทกุคนที่มกี�าลงัทรพัย์เพยีงพอ  

แต่นั่นไม่ได้เป็นเพราะทางมหาวิทยาลัยปรับค่าเล่าเรียนขึ้นจนกระทั่งได้
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นักศึกษาที่มีก�าลังทรัพย์มากพอเป็นจ�านวนเท่าที่มหาวิทยาลัยสามารถ

รองรบัได้		(หรือจนกว่าอปุสงค์จะเท่ากบัอปุทาน)		ในทางกลบักนั		ถงึแม้

มหาวิทยาลัยที่มีการคัดเลือกนักศึกษาแบบเข้มข้นจะคิดค่าเล่าเรียนแพง		

แต่สถาบนัเหล่านั้นกพ็ยายามเกบ็ค่าเล่าเรยีนในระดบัต�่ามากพอที่จะท�าให้

นกัศกึษาจ�านวนมากอยากเข้าเรยีน		จากนั้นพวกเขากร็บันกัศกึษาจ�านวน

น้อยนดิจากทั้งหมดที่เข้ามาสมคัร		และทางมหาวิทยาลยัเองกไ็ม่สามารถ

เลือกนักศึกษาได้ด้วย		พวกเขาต้องเป็นฝ่ายวิงวอนนักศึกษาเหมือนกัน		 

ไม่ว่าจะด้วยการเชิญให้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย		การเตรียมสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่หรูหรา		หรือการมอบทุนการศึกษาให้		เพราะนักศึกษา 

หลายคนได้รบัการตอบรบัจากสถาบนัมากกว่าหนึ่งแห่ง		ในท�านองเดยีวกนั		

นายจ้างจ�านวนมากก็ไม่ได้ปรับลดค่าแรงจนกระทั่งเหลือแต่คนที่ก�าลัง 

จนตรอกเท่านั้นที่มาสมคัร		พวกเขาอยากได้ลกูจ้างที่มคีณุสมบตัเิพยีบพร้อม

และมีความมุ่งมั่นมากที่สุด		ไม่ใช่ลูกจ้างที่ค่าแรงถูกที่สุด		ในโลกของ 

การท�างาน		การเกี้ยวพาราสีมักเกิดขึ้นแบบสองทาง		โดยนายจ้างจะ 

เสนอเงนิเดอืนสงู	ๆ		ผลประโยชน์ต่าง	ๆ		และโอกาสส�าหรบัความก้าวหน้า		

ส่วนผู้สมัครก็ต้องแสดงให้เห็นความกระตือรือร้น		ความน่าเชื่อถือ		และ

แรงผลกัดนั		การรบันกัศกึษาเข้ามหาวทิยาลยัและตลาดแรงงานคล้ายกบั

การเกี้ยวพาราสีและการแต่งงานมาก		เพราะต่างก็เป็นตลาดแบบจับคู ่

สองฝ่ายซึ่งต้องมีการเสาะหากันและการจีบกัน		ตลาดจะเกิดการจับคู ่

เมื่อไหร่กต็ามที่ราคาไม่ใช่ปัจจยัชี้ขาดเพยีงอย่างเดยีวว่าใครจะได้อะไร

การจบัคู่บางกรณไีม่ได้ใช้เงนิเลยแม้แต่น้อย		จรงิอยูว่่าการปลูกถ่าย

ไตเสยีค่าใช้จ่ายสงู		แต่เงนิกไ็ม่ใช่ตวัตดัสนิว่าใครจะได้รบัไต		อนัที่จรงิแล้ว		

การซื้อหรอืขายไตส�าหรบัปลกูถ่ายเป็นเรื่องผดิกฎหมายด้วยซ�้า		ในท�านอง

เดียวกัน		ก�าหนดการลงจอดเครื่องบินมีเรื่องค่าธรรมเนียมของสนามบิน

เข้ามาเกี่ยวข้อง		แต่นั่นกไ็ม่ใช่ตวัตดัสนิว่าใครจะได้ลงจอด		โอกาสเข้าถงึ

การศกึษาภาครฐักไ็ม่ได้ต้องแลกมาด้วยเงนิเช่นกนั		ผูเ้สยีภาษเีป็นผูอ้ดุหนนุ

โรงเรียนต่าง	ๆ	เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนฟรี		คนจ�านวนมากย่อมรู้สึก
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ว่าการปล่อยให้เงินเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้รับไตหรือได้สิทธิเข้าโรงเรียน

อนบุาลของรฐัที่มแีต่คนอยากเข้าเป็นเรื่องที่ยอมรบัไม่ได้		เมื่อไม่มไีตมากพอ

ส�าหรบัการปลกูถ่าย		(ซึ่งกเ็ป็นเรื่องจรงิ)		หรอืไม่มทีี่ว่างมากพอในโรงเรยีน

รัฐที่ดีที่สุด		 (ซึ่งมีไม่เคยพอ)		ทรัพยากรหายากจึงต้องถูกจัดสรรด้วย

กระบวนการจบัคู่บางรูปแบบ

การออกแบบตลาด

บางครั้งกระบวนการจบัคู่กม็วีวิฒันาการไปตามกาลเวลา		แต่บางครั้งมนั

ก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ		โดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้		สาขาใหม่ของ 

วชิาเศรษฐศาสตร์อย่างการออกแบบตลาดได้ผนวกความเป็นวทิยาศาสตร์

เข้ากับการจับคู่และตลาดโดยรวม		นี่คือเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับ		 

ผมได้ร่วมมอืกบัเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลกเพื่อช่วยสร้างสาขาวชิาใหม่อย่าง

การออกแบบตลาด		การออกแบบตลาดช่วยแก้ไขปัญหาที่ตลาดในปัจจบุนั

ไม่สามารถแก้ไขได้เอง		ผลงานของเราช่วยมอบมมุมองใหม่	ๆ	เกี่ยวกบัสิ่งที่

ท�าให้		“ตลาดเสร”ี		ท�างานได้อย่างเสรตีามความเหมาะสมอย่างแท้จรงิ

ตลาดและแหล่งซื้อขายส่วนมากด�าเนนิการอยูบ่นพื้นที่อนักว้างใหญ่

ที่อยูร่ะหว่างมอืที่มองไม่เหน็ของอดมั	สมธิ		กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิระยะ	

5	ปีของประธานเหมา		ตลาดแตกต่างจากการวางแผนจากส่วนกลาง		

เพราะมเีพยีงผูม้ส่ีวนร่วมในตลาดเท่านั้นที่เป็นคนก�าหนดวา่ใครจะได้อะไร		

และตลาดก็แตกต่างจากระบบเสรีนิยมที่แทบปราศจากกฎเกณฑ์		เพราะ

ผู้มสี่วนร่วมเข้าสู่ตลาดโดยรู้ว่ามนัมกีฎเกณฑ์อยู่

การชกมวยถูกพลิกโฉมจากการทะเลาะวิวาทเป็นกีฬาเมื่อจอห์น	

ดักลาส		มาร์ควิสที่	9	แห่งควีนส์เบอร์รี่		ให้การรับรองกติกาซึ่งถูกตั้งชื่อ

ตามบรรดาศกัดิ์ของเขา		กตกิาดงักล่าวท�าให้กฬีาชนดินี้ปลอดภยัมากพอ 

ที่จะดึงดูดผู ้เข้าแข่งขัน		แต่มันก็ไม่ใช่ตัวก�าหนดผลลัพธ์ของการแข่ง		 
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แหล่งซื้อขายขนาดใหญ่อย่างตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กไปจนถึงขนาดเล็ก

อย่างตลาดเกษตรกรในละแวกบ้านกล็้วนด�าเนนิไปตามกตกิา		และกตกิา

ดังกล่าวซึ่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวเพื่อให้ตลาดท�างานดีขึ้นก็เกิดจาก

การออกแบบของตลาด		ค�าว่า  design  (การออกแบบ)		เป็นทั้งค�านาม

และค�ากริยา		แม้แต่ตลาดซึ่งกติกาถูกพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ยังมี

การออกแบบ		แม้ว่ามนัจะไม่ได้เกดิขึ้นโดยเจตนากต็าม

ตลาดอินเทอร์เน็ตมีกติกาที่ชัดเจนมาก		 เพราะเมื่อตลาดอยู่บน

เว็บไซต์		กติกาของมันก็ต้องถูกท�าให้เป็นระเบียบแบบแผนในซอฟต์แวร	์	

และเนื่องจากตอนนี้เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แล้ว		 

เราจงึไม่เคยอยู่ห่างไกลจากตลาดเลย

ตลาดต่าง	ๆ	เชื่อมโยงถงึกนัครบั		ตลาดอนิเทอร์เนต็ต้องอาศยัตลาด

ช่วงความถี่วิทยุซึ่งเปิดโอกาสให้ตลาดสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

อื่น	ๆ	เฟื่องฟูในแบบที่เคยเกดิขึ้นกบัโทรทศัน์และวทิยุ

ผมเคยมีโอกาสช่วยออกแบบตลาดและกระบวนการจับคู่บางอย่าง		

ซึ่งผมจะแนะน�าให้คุณได้เห็นในหนังสือเล่มนี้	 	ตัวอย่างเช่น		แพทย์ 

ชาวอเมรกินัแทบทกุคนได้งานท�าครั้งแรกผ่านศนูย์แลกเปลี่ยนข้อมลูที่เรยีก

ว่าโครงการจบัคู่แพทย์ประจ�าบ้านแห่งชาต	ิ	(National	Resident	Matching	

Program		หรอืเอน็อาร์เอม็พ)ี		ในช่วงกลางทศวรรษที่	1990	ผมเป็นผูค้วบคมุ

งานออกแบบเพื่อแก้ไขอัลกอริทึมการจับคู่ของเอ็นอาร์เอ็มพ	ี	ซึ่งทุกวันนี้ 

ใช้จบัคูแ่พทย์รุน่ใหม่กว่า	20’000	คนกบัหลกัสูตรแพทย์ประจ�าบ้านประมาณ 

4’000	แห่งในแต่ละปี		ผมกับเพื่อนร่วมงานช่วยกันออกแบบกระบวนการ

จบัคู่ส�าหรบัแพทย์ที่มตี�าแหน่งสูงกว่าแพทย์ประจ�าบ้านเช่นกนั		นอกจากนี้  

เรายังช่วยออกแบบระบบเพื่อใช้จับคู ่นักเรียนกับโรงเรียนมัธยมปลาย 

ในนวิยอร์ก		(หลงัจากที่เจอร์รี	กรนี		ผ่านพ้นระบบนี้เมื่อนานมาแล้ว)		และ

ส�าหรบัโรงเรยีนในเมอืงบอสตนัรวมถงึเมอืงใหญ่อื่น	ๆ		การแลกเปลี่ยนไต

ซึ่งส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยเที่ยวบนิของเจอร์รกีบัพาเมลาเกดิจากการเตรยีมการ

ของโครงการแลกเปลี่ยนไตแห่งนิวอิงแลนด์		(New	England	Program	for	
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Kidney	Exchange		หรือเนปเก)		โครงการนี้ส่วนหนึ่งเริ่มต้นมาจากการ

ออกแบบที่ผมได้เสนอร่วมกับเพื่อนนักเศรษฐศาสตร์สองคนอย่างอุตกู	 

อุนเวอร์		และทายฟุน	ซันเมซ		พวกเราช่วยศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะกลุ่มหนึ่งก่อตั้งเนปเกขึ้นมาในปี	2004		โดยใช้ 

อัลกอริทึมที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อจับคู่ผู้บริจาคกับผู้รับบริจาค		นับตั้งแต่ 

นั้นมา		พวกเราก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในวงการศัลยแพทย์เพื่อท�าให้ 

การแลกเปลี่ยนไตเป็นขั้นตอนมาตรฐานของการปลูกถ่ายอวยัวะ

แหล่งซื้อขาย

ภารกจิแรกของแหล่งซื้อขายที่ประสบความส�าเรจ็คอืการรวบรวมผู้มส่ีวนร่วม

จ�านวนมากที่อยากท�าธุรกรรม		เพื่อให้พวกเขาสามารถเสาะหาธุรกรรม 

ที่ดทีี่สดุได้		ผู้มีส่วนร่วมจ�านวนมากย่อมท�าให้ตลาดหนาแน่น  และตลาด

แต่ละแห่งก็มีแนวทางท�าให้ตลาดหนาแน่นแตกต่างกันไป		ตัวอย่างเช่น		 

ในการสร้างศนูย์แลกเปลี่ยนข้อมลูเพื่อการแลกเปลี่ยนไต		พวกเราต้องท�าให้

ตลาดหนาแน่นด้วยการสร้างฐานข้อมูลของคนไข้และผู้บรจิาคเสยีก่อน

การท�าให้ตลาดหนาแน่นอยู่เสมอต้องอาศัยจังหวะเวลาของการ 

ท�าธรุกรรมครบั		กล่าวคอื		ต้องมกีารพจิารณาว่าควรยื่นข้อเสนอเมื่อไหร่

หรือควรปล่อยให้พิจารณาข้อเสนอนานแค่ไหน		คุณจะเห็นว่ามันเป็น 

แบบนั้นแม้แต่ในตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์		ไล่ตั้งแต่ตลาดเกษตรกรในท้องถิ่น

ไปจนถึงตลาดหลักทรัพย์		ตลาดเกษตรกรใกล้บ้านเก่าของผมเปิดท�าการ

ในช่วงเวลาจ�ากดั		และถ้าคณุบงัเอญิไปถงึก่อนเวลาเปิดเลก็น้อย		คนขาย

จะไม่กล้าขายราสป์เบอร์รี่ให้คณุล่วงหน้าแม้แต่ลกูเดยีว		เพราะถ้าพวกเขา

ยอมขายก็จะสร้างความโกรธเคืองในหมู่คนขายด้วยกัน		เนื่องจากคนอื่น

ย่อมกังวลว่าหากมีคนขายที่เริ่มขายก่อนเวลาตลาดเปิดอย่างเป็นทางการ		

ลูกค้าบางคนก็จะมาก่อนเวลา		และตลาดยามบ่ายก็อาจกลายเป็นตลาด
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แบบเปิดทั้งวัน		ส่งผลให้คนขายต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อขายของในตลาด 

ที่		“เบาบางกว่าเดมิ”		ด้วยเหตผุลเดยีวกนันี้		ตลาดหลกัทรพัย์นวิยอร์ก

จงึต้องเปิดและปิดท�าการในเวลาเดมิทกุวนั		

ความแออัดคือปัญหาที่ตลาดอาจพบเจอเมื่อเกิดความหนาแน่น 

มากเกินไป		มันเปรียบเหมือนกับการจราจรที่ติดขัดในทางเศรษฐศาสตร์		

หรอืเรยีกอกีอย่างว่าค�าสาปของความส�าเรจ็		ตัวเลอืกในตลาดที่หนาแน่น

อาจมอียูม่ากมายจนล้น		และอาจต้องใช้เวลานานในการประเมนิข้อตกลง

ที่เป็นไปได้หรือบรรลุข้อตกลงนั้น		ตลาดสามารถช่วยจัดระเบียบธุรกรรม 

ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้มันถูกประเมินได้รวดเร็วมากพอ		และหากข้อตกลง 

บางอย่างไม่บรรลผุลกย็งัมโีอกาสอื่น	ๆ	เหลอือยู	่	ในตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์		

ราคาคือสิ่งที่ท�าหน้าที่นี้ได้ดี		 เพราะราคาช่วยให้ยื่นข้อเสนอเดียวไปทั่ว 

ทั้งตลาดได้		(“ใคร	ๆ	กส็ามารถซื้อราสป์เบอร์รี่ของฉนัได้	320	กรมัในราคา	

5.50	ดอลลาร์”)		แต่ในตลาดแบบจบัคู่		ธรุกรรมแต่ละครั้งอาจต้องพจิารณา

แยกกนั		เช่น		ตลาดงานซึ่งผู้สมคัรต้องถูกประเมนิเป็นรายบคุคล

แม้ว่าการมีตลาดที่มอบโอกาสให้คุณอย่างล้นหลามจะเป็นเรื่องดี		

แต่มันก็อาจดีไม่จริงหากคุณไม่สามารถประเมินโอกาสเหล่านั้นได้		และ

โอกาสอันล้นหลามก็อาจท�าให้ตลาดมีประโยชน์น้อยลงมาก		ลองนึกถึง

บรรดาผู้หญิงในเว็บไซต์หาคู่ที่มีรูปถ่ายน่าดึงดูดจนได้รับข้อความมาก 

เกนิกว่าที่พวกเธอจะตอบไหว		ส่วนผู้ชายกลบัพบว่าข้อความของพวกเขา

ได้รับการตอบกลับน้อยมาก		ผู้ชายเหล่านั้นจึงส่งข้อความจ�านวนมากขึ้น

ซึ่งท�าให้ข้อความมเีนื้อหาที่ตื้นเขนิยิ่งขึ้น		และผูห้ญงิกต็อบข้อความน้อยลง

เรื่อย	ๆ		ในขณะที่ผู้หญิงมีข้อความเยอะเกินไปจนตอบไม่ไหว		บรรดา

นายจ้างกม็ผีู้สมคัรเยอะเกนิไปจนสมัภาษณ์ไม่ไหวเช่นกนั		ส�าหรบัทั้งสอง

กรณนีี้		ความแออดัได้เข้ามามบีทบาท		และนั่นกท็�าให้ผูม้ส่ีวนร่วมไม่สามารถ

มองหาตวัเลอืกอนัโดดเด่นอื่น	ๆ	ที่ตลาดสามารถเสนอให้ได้		

แม้ว่าผู้ขายจะชอบเห็นผู้ซื้อจ�านวนมาก		และผู้ซื้อก็ชอบเห็นผู้ขาย

มากหน้าหลายตา		แต่ผู้ขายกลับไม่กระตือรือร้นอยากแข่งขันกับผู้ขาย 
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รายอื่น	ๆ		ส่วนผูซ้ื้อกไ็ม่ได้ยนิดเีสมอไปเมื่อเจอการแข่งขนัที่ดเุดอืดแบบนั้น		

ด้วยเหตุนี้		บางครั้งคนบางคนจึงพยายามอย่างหนักเพื่อท�าธุรกรรมก่อน

ตลาดจะเปิดท�าการ		และในตลาดแรงงานบางแห่งซึ่งเราจะได้เหน็ในหนงัสอื

เล่มนี้		ประเด็นดังกล่าวน�าไปสู่การยื่นข้อเสนอล่วงหน้ามากขึ้นหรือการ 

ยืนกรานมากขึ้นให้ตอบรับข้อเสนอทันทีก่อนที่ข้อเสนออื่น	ๆ	จะได้รับการ

พจิารณา		อาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าเมื่อไหร่ที่ข้อเสนอแบบ		“ปัจจบุนั

ทนัด่วน”		เหล่านี้เป็นการชงิความได้เปรยีบเหนอืคู่แข่ง		และเมื่อไหร่ที่มนั

เป็นแค่ความพยายามที่จะรบัมอืกบัความแออดั		(โดยเกดิจากแนวคดิที่ว่า

หากไม่มเีวลาให้ยื่นข้อเสนอมากพอ		จงเริ่มต้นแต่เนิ่น	ๆ	และยื่นข้อเสนอ

ให้ไว)		แต่ไม่ว่ากรณไีหน		ข้อเสนอแบบปัจจบุนัทนัด่วนจะลดความหนาแน่น

ของตลาดและบางครั้งกน็�าไปสูก่ารปรบัโครงสร้างครั้งใหญ่		เช่น		การพฒันา

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของตลาดแรงงานส�าหรบัแพทย์

สิ่งหนึ่งที่ตลาดทุกแห่งท้าทายให้ผู้มีส่วนร่วมท�าก็คือ		ตัดสินใจว่า

พวกเขาชอบอะไร	 	นักศึกษาต้องพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยแห่งไหน 

เหมาะสมกบัพวกเขา		ส่วนมหาวทิยาลยักต้็องคดัเลอืกผู้สมคัรหลายพนัคน		

สิ่งที่มกัจะท�าให้ตลาดแบบจบัคู่มคีวามท้าทายมากเป็นพเิศษกค็อื		ทกุคน

ไม่เพยีงต้องหาค�าตอบว่าตวัเองต้องการอะไรเท่านั้น		แต่ยงัต้องหาค�าตอบ

ด้วยว่าคนอื่นต้องการอะไร		และผูม้ส่ีวนร่วมคนอื่น	ๆ	ในตลาดอาจท�าอะไร

เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของตัวเอง		เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาของ

มหาวทิยาลยัไม่ได้พยายามเลอืกแค่นกัศกึษาที่เก่งที่สดุ		พวกเขายงัพยายาม

เลือกนักศึกษาที่เก่งที่สุดซึ่งเป็นคนที่จะเลือกเข้าเรียนหากได้รับการตอบรับ

ด้วย		(และประเดน็นี้กเ็กี่ยวข้องกบัการพจิารณาว่านกัศกึษาเหล่านั้นสมคัร

เข้าเรยีนที่ไหนอกี		แล้วมหาวิทยาลยัคู่แข่งเหล่านั้นน่าจะตอบรบันกัศกึษา

คนไหน)		ด้วยเหตนุี้		นกัศกึษาจงึต้องพยายามส่งสญัญาณให้มหาวทิยาลยั

ต่าง	ๆ	รบัรูว่้าพวกเขาเก่งแค่ไหน		รวมถงึพวกเขามคีวามสนใจมากแค่ไหน

ด้วย		นอกจากนั้นแล้ว		พวกเขายังต้องพิจารณาด้วยว่าควรจะสมัครเข้า

สถาบนัแห่งหนึ่งผ่านโครงการรบัเข้าศกึษาล่วงหน้าแบบมีผลผูกพันหรอืไม่		
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ถ้าควร		พวกเขาควรจะเลอืกสถาบนัที่ตวัเองชื่นชอบมากที่สดุแต่อาจมโีอกาส

น้อยมาก		หรอืควรจะสมคัรเข้าสถาบนัซึ่งมแีนวโน้มมากกว่าที่จะให้ความ

ส�าคัญกับการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเขาและตอบรับ		สรุปก็คือ 

ทั้งนกัศกึษาและมหาวทิยาลยัต่างกต้็องตดัสนิใจโดยขึ้นอยูก่บัการตดัสนิใจ

ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	อีกมากมาย		(เหมือนที่มีคนพูดไว้

เกี่ยวกบัอเมรกินัฟตุบอลว่า		ทกุอย่างซบัซ้อนเมื่อมอีกีทมีหนึ่งอยู่ด้วย!)

การตดัสนิใจโดยขึ้นอยูก่บัสิ่งที่คนอื่นท�านั้นเรยีกวา่การตดัสนิใจเชงิ 

กลยทุธ์  (strategic decision)		และเป็นประเดน็ส�าคญัของวชิาเศรษฐศาสตร์

สาขาหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเกม  (game theory)  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

มบีทบาทส�าคญัในการตดัสนิว่าใครท�าได้ดหีรอืแย่ในหลาย	ๆ	กระบวนการ

คัดเลือก		บ่อยครั้งที่เวลานักทฤษฎีเกมอย่างเราศึกษากระบวนการจับคู่		

เราได้เรียนรู้ว่าผู้มีส่วนร่วม		“เล่นเกมกับระบบ”		อย่างไร		กระบวนการ 

จับคู่ที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีพยายามค�านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการ

ตดัสนิใจของผู้มสี่วนร่วมเป็นการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์		บางครั้งผู้ออกแบบ

ตลาดก็มีเป้าหมายเพื่อลดความต้องการที่จะเล่นเกมกับระบบ		โดยท�าให้

ผู้เลือกมุ่งเน้นไปที่การระบุความต้องการและความปรารถนาที่แท้จริงของ

ตวัเอง		บางครั้งเป้าหมายดงักล่าวกช็่วยรบัประกนัว่า		ถงึแม้บางครั้งการ

เล่นเกมจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้		ตลาดก็ยังสามารถท�างานได้อย่างเสร	ี	

ตลาดที่ดคีอืตลาดที่ท�าให้การมสี่วนร่วมปลอดภยัและเรยีบง่าย

เมื่อตลาดไม่ได้รับมือกับความแออัดอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ผู้มีส่วนร่วมไม่สามารถหาธุรกรรมที่พวกเขาต้องการได้		การรอให้ตลาด 

เปิดท�าการก็อาจไม่ปลอดภัยส�าหรับพวกเขาหากมีโอกาสอื่นให้เลือก 

ก่อนหน้านั้น		แม้ในยามที่ไม่สามารถไปก่อนเวลาได้		ตลาดกอ็าจบบีบงัคบั

ให้ผู้มสี่วนร่วมต้องเสี่ยงเดมิพนัอยู่ดี

นี่เป็นประเด็นที่ท�าให้เขตพื้นที่การศึกษาภาครัฐของเมืองบอสตัน

เชญิผมและเพื่อนร่วมงานมาช่วยออกแบบระบบใหม่เพื่อจบัคูเ่ดก็กบัโรงเรยีน  

ภายใต้ระบบเดิมของเมืองบอสตัน		ผู้ปกครองต้องวางแผนว่าพวกเขาจะ
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ระบโุรงเรยีนไหนเป็นตวัเลอืกแรก		เพราะกฎการคดัเลอืกท�าให้เป็นเรื่องยาก

ที่ลกูของพวกเขาจะถกูเลอืกเข้าโรงเรยีนดี	ๆ	หากพวกเขาไม่ได้ระบโุรงเรยีน

นั้นเป็นตวัเลอืกแรก		ในทางกลับกนั		ระบบใหม่ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถ

ระบุรายการโรงเรียนที่ตัวเองชอบจริง	ๆ	ได้อย่างปลอดภัย		และมีอิสระ 

ที่จะคดิว่าตวัเองชอบโรงเรยีนไหนมากที่สดุ		โดยไม่ต้องตดัสนิใจว่าพวกเขา

พร้อมจะวางเดมิพนักบัโรงเรยีนไหน

ตลาดทุกแห่งย่อมมีเรื่องราว		และเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบตลาด 

มักจะเริ่มต้นด้วยความล้มเหลว		ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในการสร้าง 

ความหนาแน่น		บรรเทาความแออัด		หรือท�าให้การมีส่วนร่วมปลอดภัย

และเรียบง่าย		ในเรื่องราวมากมายในหนังสือเล่มนี้		นักออกแบบตลาด 

ก็เหมือนกับพนักงานดับเพลิงที่เข้ามาช่วยเหลือเมื่อตลาดล้มเหลว		และ

พยายามปรับแก้การออกแบบตลาดหรือออกแบบตลาดแห่งใหม่ขึ้นมา 

เพื่อฟื้นฟูความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

แต่บางครั้งตลาดที่ประสบความส�าเรจ็กอ็าจยงัดูล้มเหลวในสายตา

ของผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่คิดจะมีส่วนร่วม		ตลาดบางแห่งถูกมองว่า 

เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจซึ่งมีอยู่มากมายไล่ตั้งแต่การค้าทาส		ยาเสพติด		 

ไปจนถงึการค้าประเวณ	ี	การแลกเปลี่ยนไตเกดิขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมาย

ทั่วโลกซึ่งประกาศว่าการซื้อขายอวัยวะมนุษย์เพื่อการปลูกถ่ายถือเป็น 

ความผดิ		(แม้จะมกีฎหมายแบบนั้นแต่ตลาดมดืกย็งัมอียู่		และตลาดมดื

บางแห่งกท็�างานได้แย่มากจรงิ	ๆ)

ธุรกรรมที่น่ารังเกียจ		 (หรือธุรกรรมที่บางคนไม่อยากให้คนอื่น 

มสี่วนร่วม)		ไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกบัเงนิเสมอไป		เหน็ได้จากการโต้แย้ง

เรื่องสถานะการสมรสระหว่างคนเพศเดยีวกนั		และบ่อยครั้งที่การเพิ่มเงนิ

เข้าไปกลบัท�าให้ธรุกรรมที่ยอมรบัได้ดเูป็นเรื่องที่ยอมรบัไม่ได้		นี่คอืเหตผุล 

ที่มีกฎหมายห้ามขายไตแต่ไม่ได้ห้ามแลกเปลี่ยนไต		และเป็นเหตุผลที่ 
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การมีเพศสัมพันธ์แบบสมยอมทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปยอมรับได	้	 

แต่การค้าประเวณีกลับไม่เป็นที่ยอมรับ		อย่างไรก็ตาม		จะเห็นได้ว่า 

ในบางสถานที่การมเีพศสมัพนัธ์แบบสมยอมทั้งสองฝ่าย		(เช่น		ในกรณทีี่

ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แต่งงานกัน)		ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้		และ

ในบางสถานที่การค้าประเวณีก็เป็นเรื่องถูกกฎหมาย		ความรู้สึกรังเกียจ

แสดงให้เหน็ถงึบางสิ่งที่ปรากฏอย่างชดัเจนในทกุตลาด		นั่นคอื		ค่านยิม		

ความปรารถนา		และความเชื่อของผู้คน

มองตลาดในมุมใหม่

ในความคิดของผม		นักเศรษฐศาสตร์ชอบเรื่องซุบซิบนินทามาโดยตลอด		

เพราะมันเผยให้เห็นรายละเอียดเบื้องลึกเกี่ยวกับชีวิตและการตัดสินใจ 

ของคนอื่น		ทั้งยังบอกให้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวตัดสินใจเลือกทางเลือก 

แบบไหนในชวีติของตวัเอง		และทางเลือกแบบไหนที่เราต้องพบเจอถ้าเรา

เลอืกเส้นทางที่แตกต่างออกไป

ผมหวงัว่าหนงัสอืเล่มนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกบัการจบัคูท่ั้งหลาย

ที่คุณต้องเผชิญ		ไม่ว่าจะเป็นการพยายามส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลด	ีๆ		

การช่วยให้ลกูผ่านการรบัเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยั		หรอืการสมคัรงานใหม่		

ผมตั้งใจที่จะช่วยให้คุณมีวิธีคิดแบบใหม่ในการรับมือกับกระบวนการจับคู่

เหล่านั้น

ผมหวังด้วยว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าท�าไม

องค์กรบางรูปแบบถงึท�างานได้ดหีรอืไม่ดี

นอกจากนี้		ผมยงัอยากให้ความกระจ่างเกี่ยวกบัเรื่องของตลาดเสรี

ที่บรรดานกัการเมอืงมกัพดูถงึอย่างแคบ	ๆ		อะไรกนัแน่ที่เปิดโอกาสให้ตลาด

ท�างานได้อย่างเสรี		เมื่อเราพูดถงึตลาดเสร	ี	เราไม่ควรนกึถงึเสรภีาพแบบ

มอืใครยาวสาวได้สาวเอา		แต่ควรนกึถงึตลาดที่มกีตกิาซึ่งถูกออกแบบมา
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อย่างดเีพื่อให้มนัท�างานได้ด	ี	ตลาดที่สามารถท�างานได้อย่างเสรกีเ็หมอืนกบั

ล้อที่หมนุได้อย่างอสิระ		มนัต้องอาศยัเพลาและลกูปืนล้อที่ได้รบัการหยอด

น�้ามันหล่อลื่นอย่างดี		วิธีหาเพลาและหยอดน�้ามันหล่อลื่นใส่ลูกปืนล้อ 

อยู่เสมอกเ็หมอืนกบัการออกแบบตลาดนั่นเอง

สุดท้ายนี้		ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็นโลก

เศรษฐกจิแบบเดยีวกบัที่อาว	ีชมีดา		นกัพฤกษศาสตร์ชาวอสิราเอลเพื่อน

ของผมเผยให้ผมเหน็เกี่ยวกบัโลกของพชืและสตัว์ตอนที่เราไปเดนิป่าด้วยกนั  

ครั้งหนึ่งตอนอยู่ในทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดน		ชมีดา 

ชี้ไปยังพืชสีเขียวชอุ่มต้นหนึ่งตรงบริเวณที่แทบไม่มีต้นอะไรขึ้นนอกจาก 

พืชอีกต้นที่เป็นพุ่มไม้แห้งสีเทา		“คุณได้รู้อะไรบ้างจากการเห็นพืชสีเขียว

ในทะเลทราย”		เขาถาม		ผมส่ายศีรษะ		เขาจงึพูดเสยีงดงัว่า		“มนัมพีษิ

ไงครบั!		ไม่งั้นคงมตีวัอะไรกนิไปแล้ว”

ครั้งหนึ่งชมีดาสั่งให้ผมจิ้มนิ้วลึกเข้าไปในดอกของต้นเสจ		เมื่อผม

ดงึนิ้วออก		ละอองเรณจู�านวนหนึ่งกต็ดินิ้วมาด้วย		จากนั้นชมดีากอ็ธบิาย

ว่าดอกไม้ชนดินี้มวีวิฒันาการเพื่อให้ผึ้งต้องมดุลกึเข้าไปหาน�้าหวาน		มเีพยีง

ผึ้งตวัใหญ่และลิ้นยาวเท่านั้นที่จะดูดน�้าหวานได้		ละอองเรณูจะตดิออกมา

กับหลังของพวกมัน		และจะถูกถ่ายไปยังดอกไม้อีกต้นที่พวกมันไปเยือน

อย่างปลอดภยั		ผึ้งและดอกของต้นไม้ชนดินี้มวีวิฒันาการร่วมกนัเพื่ออาศยั

ประโยชน์ของสิ่งที่แต่ละฝ่ายเสนอให้กัน		ดอกไม้เสนอแหล่งน�้าหวานที่ 

อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษซึ่งมีแต่ผึ้งตัวใหญ่เท่านั้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได	้	 

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผึ้งตัวใหญ่เจาะจงไปที่ดอกไม้ชนิดนี้		มันหมายความว่า

ละอองเรณูจากดอกของต้นเสจมีโอกาสสูงที่จะถูกถ่ายไปยังอีกดอกของ 

พืชสายพันธ์ุเดียวกัน		(ซึ่งเป็นเป้าหมายของดอกไม้ในพืชชนิดดังกล่าว)		

ส�าหรบัในกรณนีี้		ววิฒันาการท�าหน้าที่เป็นตวัจบัคู่

โลกเศรษฐกิจก็เต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าประหลาดใจมากพอ	ๆ	

กับในธรรมชาติ		และตลาดก็มักจะเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการรูปแบบหนึ่ง		 

นั่นคอื		การลองผดิลองถกูโดยปราศจากการออกแบบอย่างชาญฉลาดใด	ๆ   
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ทว่าตลาดกส็ามารถถูกออกแบบได้เช่นกนั		ซึ่งบางครั้งกเ็ป็นการออกแบบ

ใหม่ตั้งแต่ต้น		แต่บ่อยครั้งที่ตลาดต้องผ่านการลองผิดลองถูกจนน�าไปสู่

ความล้มเหลวเสียก่อน		หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ

ออกแบบตลาด		(รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับตลาดในภาพรวมที่เราได้เรียนรู้จาก

การออกแบบตลาดเอง)		ล้วนเกิดจากการสังเกตความล้มเหลวของตลาด

และหาวธิแีก้ไขมนั		ตลาดไม่ได้เตบิโตเหมอืนวชัพชืไปเสยีทั้งหมด		บางส่วน

ก็ต้องได้รับการทะนุถนอมเหมือนกล้วยไม้ในเรือนกระจก		และทุกวันนี้

ตลาดบางส่วนซึ่งได้รับการทะนุถนอมอย่างระมัดระวังบนอินเทอร์เน็ตก ็

จดัอยู่ในกลุ่มธรุกจิที่ใหญ่ที่สดุและเตบิโตอย่างรวดเรว็ที่สดุในโลก		

แหล่งซื้อขายของตลาดสนิค้าและบรกิารประเภทต่าง	ๆ	มกัค่อนข้าง

แตกต่างกันเช่นเดียวกับดอกไม้ต่างสายพันธุ์		ทว่าแม้แต่ตลาดที่แตกต่าง

กันมากก็ยังมีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกัน		 (เช่นเดียวกับดอกไม้ต่างสายพันธุ์)		

เพราะตลาดทุกแห่งล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่

คล้ายคลงึกนั

เมื่อผมตรวจสอบตลาดที่ก�าลังประสบความล้มเหลวบางอย่าง		 

ผมไม่เพียงได้เห็นว่าชีวิตของผู้คนกลายเป็นอย่างไรในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

ที่สุดช่วงหนึ่งของพวกเขา		แต่ยังได้พบเห็นตัวละครที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

กลุม่หนึ่งที่ผมอยากแนะน�าให้คณุรูจ้กั		เนื่องจากเศรษฐศาสตร์เกี่ยวพนักบั

แทบทุกเรื่อง		นักเศรษฐศาสตร์จึงมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจาก 

คนแทบทกุคน		และผมกไ็ด้พบเจอและร่วมงานกบับคุคลน่าทึ่งจ�านวนหนึ่ง

ในตลาดแต่ละแห่งที่ผมช่วยออกแบบด้วย

การออกแบบตลาดคือการมอบมุมมองใหม่ให้กับอาชีพอันเก่าแก่

ของผู้คนอย่างการจับคู่		ผมอยากให้คุณมองว่าหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไป

เที่ยวชมเพื่อดูการจบัคู่และการสร้างตลาดที่เกดิขึ้นรอบตวัคณุ		ผมหวงัว่า

หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณมองโลกในมุมใหม่และเข้าใจว่าใครได้อะไร... 

และเพราะอะไร		
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