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ค�ำนิยม
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่ง ที่เมื่อได้อ่านแล้ว จะเกิดมุมมองใหม่ เกิด
แรงบันดาลใจ ในการต่อสู้แก้ไขหนึ่งในปัญหาเศรษฐกิจที่ส�ำคัญที่สุด ซึ่งทุกประเทศทั่วโลก
รวมถึงไทยก�ำลังเผชิญอยู่ ก็คือ “ปัญหาของความเหลื่อมล�้ำ” ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
รวมถึงท�ำให้เกิดความเข้าใจใหม่ในบทบาทของ “ทุน” ในระบบเศรษฐกิจยุคศตวรรษที่ 21
ที่จ�ำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ ก็เพราะปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ได้ค่อยๆ ทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างเงียบๆ ค่อยๆ รุกคืบ คอยกัดกร่อน บั่นทอนความก้าวหน้า ความส�ำเร็จใน
การพัฒนาของทุกๆ ประเทศ โดย “ทุน” มีบทบาทส�ำคัญ เป็นหัวใจในกลไกที่ท�ำให้ความ
ไม่เท่าเทียมกันในสังคมถ่างกว้างขึ้น กลายเป็นชนวนที่น�ำมาซึ่งความขัดแย้งเผชิญหน้า
ระหว่างชนชั้น ความไม่พอใจระหว่างคนจน คนรวย ระหว่างคนชนบท คนเมือง ระหว่าง
ลูกจ้าง นายจ้าง ซึ่งท้ายสุดอาจจะน�ำมาซึ่งความล้มเหลวของระบบทุนนิยม และหาก
ไม่ระวังก็จะสามารถปะทุลุกลามกระทบต่อประชาธิปไตยและระบอบการปกครองใน
วงกว้างได้
มุมมองใหม่ แรงบันดาลใจใหม่ ที่จะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ มีอยู่อย่างน้อย 3 ด้าน
ด้านแรก ศาสตราจารย์พิเก็ตตีได้ทุ่มเทเวลาในการวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำในประเทศต่างๆ จนกระทั่งท�ำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจอย่างที่ไม่เคยมี
มาก่อนว่า สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันอยู่เสมอมาว่า “เมื่อพัฒนาไปแล้ว ทุกคน
จะเท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล�้ำจะลดลง” นั้นไม่เป็นความจริง โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว
เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้น�ำทางเศรษฐกิจของโลก ต้องประสบปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา จนท�ำให้
ระดับความเหลื่อมล�้ำในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 80 ปี
ที่น่าสนใจที่สุด พิเก็ตตีสรุปว่า ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากความแตกต่างระหว่างคนจน
ที่ ก ระเสื อ กกระสนอยู ่ ด ้ า นล่ า งของพี ร ะมิ ด รายได้ กั บ คนที่ มี การศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ มี โ อกาส
หยิบฉวยในชีวิตมากกว่า แต่มาจากความแตกต่างของคนโดยรวมกับกลุ่มคนที่รวยมากๆ
ซึ่งพบว่า ส่วนแบ่งของรายได้ในสหรัฐอเมริกาในแต่ละปีที่ตกอยู่กับคนรวยสุด 1% และ
10% แรกนั้น ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน่ากังวลใจระหว่างปี พ.ศ. 2513-2558 โดย
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เพิ่มจาก 8% และ 31% ขึ้นเป็น 23% และ 51% ตามล�ำดับ (พูดง่ายๆ คนแค่ 10% มีส่วน
แบ่งรายได้ครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ประชาชนยอมรับได้ยาก)
ประเด็นนี้ จึงท�ำให้ทุกคนเริ่มมองปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้วยมุมมองที่ต่างไปจากเดิม
ท�ำให้จุดเน้นของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำเปลี่ยนไป มามุ่งอยู่ที่กลุ่มคนรวย 1%
และ 10% แรก รวมทั้งการที่รัฐจะเข้าไปแทรกแซงกลไก เพื่อไม่ให้ “ทุน” กระจุกตัวจน
เกินไป และไม่ให้สว่ นแบ่งของรายได้ของคนรวยเพิม่ จนมากเกินไป พร้อมกันนัน้ สิง่ ทีพ่ เิ ก็ตตี
สรุปยังได้กลายเป็นหลักฐานเชิงวิชาการชิ้นส�ำคัญให้กับกลุ่ม “We are the 99%” และ
“Occupy Movement” ที่ได้ออกมารวมตัวกันเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องหาความยุติธรรม
ความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ และน�ำไปสู่การถกเถียงในวงกว้าง
ในระดับต่างๆ ในประเทศต่างๆ อย่างไม่เคยมีมาก่อน
ด้านที่สอง “ทุน” และ “ความมั่งคั่ง” มีบทบาทส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยเป็น
กลไกหลักที่ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งปกติแล้ว กลุ่มคนรวยมักจะมีส่วนแบ่งของ
“ความมั่งคั่ง” มากกว่าคนทั่วไป เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา คนรวยสุด 10% ถือครอง
สินทรัพย์มากกว่า 70% ซึ่งพิเก็ตตีชี้ให้ทุกคนเห็นว่า ช่วงที่ผลตอบแทนของ “ทุน” สูงกว่า
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ดังแสดงในสมการ r > g) รายได้ของ “ทุน” ก็จะเพิ่มขึ้น
เร็วกว่ารายได้ของแรงงาน ท�ำให้คนรวยสามารถสะสมทุน ความมั่งคั่งได้เพิ่มเท่าทวีคูณ
ส่วนแบ่งรายได้ของคนรวยจึงปรับขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากผลตอบแทนของ “ทุน” แล้ว
“ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทุน” น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเอื้อให้ค่าจ้างของกลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูงในสหรัฐอเมริกาสามารถถีบตัวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับลูกจ้างโดยทั่วไป
ช่วยซ�้ำเติมปัญหาช่องว่างของคนจนคนรวยให้ทรุดลงไป
ศาสตราจารย์พิเก็ตตีค�ำนวณว่า ภาวะที่ผลตอบแทนของ “ทุน” สูงกว่าอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจได้เริ่มขึ้นนับแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ในจังหวะเดียวกับที่ระดับ
ความเหลื่อมล�้ำเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ และที่น่ากังวลใจที่สุด เขาได้คาดการณ์
ต่อไปว่า ภาวะเช่นนี้จะคงอยู่ต่อไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 21 ซึ่งหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
จะท�ำให้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทวีความรุนแรงมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ
อาจตกอยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจของครอบครั ว คนรวยไม่ กี่ ค รอบครั ว คนไม่ กี่ ค น กลายเป็ น
ปัญหาชนชั้น และความแตกแยกทางสังคมต่อไป
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ด้านที่สาม พิเก็ตตีเสนอนโยบายที่จะช่วยแก้ไขดูแลไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ทวีความรุนแรงยิ่งไปกว่านี้ โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีผลตอบแทนจากทุน (ที่เขาต้องการ
ให้ทุกประเทศประกาศพร้อมๆ กัน) และการจัดเก็บภาษีมรดก โดยนโยบายทั้งสองนี้จะ
ช่วยหยุดวัฏจักรความเหลื่อมล�้ำ และช่วยลดบทบาทของ “ทุน” และ “ความมั่งคั่ง” ใน
การเพิ่ ม ช่ อ งว่ า งระหว่ า งคนรวยกั บ คนทั่ ว ไป ซึ่ ง ในประเด็ น นี้ ประเทศต่ า งๆ มี
ทางเลื อกเชิง นโยบายไม่ม ากนัก เพราะหาก “ทุน” มีบทบาทส�ำคัญกับการเพิ่มความ
เหลื่อมล�้ำ มาตรการภาครัฐที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เป็นยาที่จะตรงกับโรค จ�ำเป็น
ต้องเริ่มพิจารณาจากมาตรการที่มุ่งจัดการดูแลลดบทบาทของ “ทุน” เป็นส�ำคัญ
มุมมองใหม่ทั้งสามด้านของพิเก็ตตีนี้ นับเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนกรอบแนวคิดครั้งใหญ่
ของนักเศรษฐศาสตร์ต่อปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งท�ำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจถึงข้อจ�ำกัดของ
มาตรการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำแบบเดิมๆ ที่มักมุ่งเน้นอยู่ที่การช่วยคนจนที่ฐานของ
พี ร ะมิ ด รายได้ ใ ห้ ส ามารถก้ า วออกจากกั บ ดั ก ความยากจนเป็ น ส� ำ คั ญ ตลอดจนชี้ ถึ ง
ความจ�ำเป็นที่รัฐบาลจะต้องตระหนัก ให้ความส�ำคัญกับ “ทุน” และพลวัตความเชื่อมโยง
ระหว่างปัญหาเศรษฐกิจ ชนชั้น และการเมือง ที่แยกออกจากกันไม่ได้ ในการน�ำพาสังคม
ไปสู่ความเสมอภาค อยู่ร่วมกันอย่างสันติในระยะยาว
ท้ายที่สุด เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว อดย้อนกลับมาดูตัวเราเองไม่ได้ จากการ
ศึกษาที่ผมเคยได้ท�ำไว้ “ปัญหาการกระจายรายได้ในไทยและทางออก” พบว่า ไทยมี
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในระดับสูง มีการกระจุกตัวของทุนและความมั่งคั่ง ช่องว่างระหว่าง
คนจนกับคนรวยใน 30 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คนจนสุด 5% ติดอยู่ในกับดักของ
ความจน เด็กที่โชคร้ายเกิดมาในครอบครัวยากจน ยากที่จะได้รับการศึกษาที่ดี และที่
ส�ำคัญที่สุด เช่นเดียวกับที่พิเก็ตตีพบในประเทศอื่นๆ กลุ่มคนรวยสุด 1% ของไทย ซึ่งเป็น
เจ้าของ “ทุน” มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก้าวขึ้นเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งยังใกล้ชิดกับการเมืองอย่างยิ่ง อันเป็นสาเหตุที่จะท�ำให้ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนเพิ่มขึ้น ซึ่งประเด็นเรื่อง “ปัญหาของความเหลื่อมล�้ำ” นี้จะเป็น
หนึ่งในค�ำถามเชิงนโยบายที่ท้าทายที่สุดของรัฐบาลในช่วงต่อไป ที่เราจะต้องหากรอบ
นโยบายที่เ หมาะสมมาดูแล “ทุน” และดูแ ลไม่ให้ค วามเหลื่อมล�้ำทวีค วามรุนแรงขึ้น
ดังเช่นในประเทศอื่นๆ ซึ่งหากประเทศไทยของเราหาค�ำตอบในเรื่องนี้ได้ ก็จะเป็นกรอบ
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 11

น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ที่เราทุกคนจะภาคภูมิใจ
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
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ค�ำนิยม
เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัด ซึง่ ครอบคลุมสามประเด็น
คือ การผลิต การกระจาย และการใช้จ่าย ที่ผ่านมาการผลิตและการใช้จ่ายมีการศึกษาวิจัย
และน�ำมาประยุกต์ใช้เชิงนโยบายมากที่สุด เช่น ทฤษฎีว่าด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจ
(Economic Growth) และการบริหารจัดการการใช้จา่ ย (Demand Management) แต่การศึกษา
วิจยั ด้านการกระจายมีน้อย และไม่ค่อยจะมีการพูดถึงในแง่นโยบายเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะการกระจายเป็นประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด ยังไม่มีกรอบทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
มารองรับ ข้อมูลมีนอ้ ย กระจัดกระจาย ท�ำให้ไม่คอ่ ยมีการศึกษาวิจยั จริงจัง ทีส่ ำ� คัญประเด็น
การกระจายค่อนข้างละเอียดอ่อน เพราะมักถูกน�ำไปโยงกับแนวคิดทางการเมือง ท�ำให้การ
กระจายหรือ distribution เป็นประเด็นที่มีการศึกษาน้อย แม้จะส�ำคัญ
ด้วยเหตุนี้ หนังสือ Capital in the 21st Century ผลงานศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์
โทมัส พิเก็ตตี (Thomas Piketty) แห่งมหาวิทยาลัยกรุงปารีส จึงได้รับการตอบรับมาก เมื่อ
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2013 เป็นเอกสารวิจัยที่นักเศรษฐศาสตร์และผู้ที่สนใจต้องอ่าน เพราะ
เป็นงานศึกษาที่ใช้เวลาค้นคว้าวิจัยกว่า 15 ปี โดยทีมงานที่ศึกษาพลวัตเชิงประวัติศาสตร์
ของการเปลีย่ นแปลงด้านการกระจายรายได้และความมัง่ คัง่ ในหลายประเทศ ศึกษาวิเคราะห์
สถิติที่ย้อนกลับไปในอดีตเป็นร้อยปีที่ไม่มีใครท�ำมาก่อน และผลการวิเคราะห์ก็สามารถใช้
อธิบายปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทีม่ อี ยูใ่ นเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้
ที่พยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านความเหลื่อมล�้ำที่เศรษฐกิจโลกมีอยู่ นี่คือความ
ส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้
บทสรุปส�ำคัญของหนังสือ ก็คือ ความเหลื่อมล�้ำของทรัพย์หรือความมั่งคั่ง (Wealth)
เป็ น ผลสะสมของการเติบ โตของระบบทุนนิยม ที่ผู้ที่มีทุนหรือทรัพย์สินอยู่ในมือ จะ
สามารถขยายความมั่งคั่งให้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ และจากข้อเท็จจริง
ทีอ่ ตั ราการเติบโตจากผลตอบแทนของทุน ( r ) จะสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ( g )
ความแตกต่างนี้ ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำในระบบเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้นโดยปริยาย ดังนั้น
ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงศตวรรษที่ 19 แม้การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโต
ของเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจะท�ำให้สัดส่วนค่าจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น รวมถึงมี
เหตุการณ์ต่างๆ ที่กระทบเศรษฐกิจโลกและกระทบปริมาณทุน เช่น สงครามและการพัฒนา
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 13

เทคโนโลยี แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทัดทานการเติบโตของทุนได้ ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำใน
ระบบทุนนิยมโลกมีมากขึ้น
ในแง่นโยบายเศรษฐกิจ ข้อสรุปดังกล่าวชี้ประเด็นส�ำคัญสามประเด็น
หนึ่ง ระบบทุนนิยมมีแนวโน้มที่จะสร้างความเหลื่อมล�้ำให้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และถ้าไม่
แก้ไข ความเหลื่อมล�้ำอาจมีมากจนท�ำลายระบบทุนนิยมได้
ประเด็น สอง การศึกษาของ Piketty ท้าทายความเชื่อเดิมว่าความเหลื่อมล�้ำใน
ระบบเศรษฐกิจจะลดลง เมื่อประเทศเข้าสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ Simon Kuznets ยุค 1950s และ 1960s ที่ชี้ว่า ความเหลื่อมล�้ำจะมีมากขึ้น
ในช่วงแรกที่เศรษฐกิจมีการพัฒนา เพราะแรงงานจะได้ผลตอบแทนต�่ำจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจ (และน้อยกว่าเจ้าของทุน) แต่เมื่อเศรษฐกิจมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ค่าจ้างแรงงาน
ก็จะเพิม่ สูงขึน้ พร้อมกับแรงงานจะมีระดับการศึกษาสูงขึน้ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทัง้ หมด
จะเพิม่ ความสามารถในการหารายได้ ท�ำให้ผลตอบแทนจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ตก
ไปสูก่ ลุม่ แรงงานจะมีมากกว่าเดิม รวมถึงชนชัน้ กลางทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ซึง่ จะลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในการกระจายรายได้ลง นี่คือแนวคิดเรื่องการกระจายผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจจาก
บนสู่ล่างหรือ Trickle down effect
แต่การศึกษาของ Piketty ไม่ได้ให้ข้อมูลสรุปที่สนับสนุนแนวคิดนี้ เพราะในภาวะที่
เศรษฐกิจเติบโตในอัตราทีส่ งู แม้สดั ส่วนของค่าจ้างแรงงานในรายได้ประชาชาติจะเพิม่ สูงขึน้
แต่ความสามารถของทุนทีจ่ ะหาผลตอบแทนก็จะมีมากขึน้ ตามไปด้วย และในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจ
ขยายตัวต�่ำ อัตราผลตอบแทนของทุนก็จะสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เพราะทุนมี
ทีม่ าของรายได้จากหลายทาง ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจจะไม่มกี ลไกภายในทีจ่ ะลดความเหลือ่ มล�ำ้
สาม การลดความเหลื่อมล�้ำถ้าจะให้เกิดขึ้น ต้องมาจากการแทรกแซงจากภายนอก
ซึ่งก็คือต้องมาจากมาตรการภาครัฐ ผ่านเครื่องมือด้านการคลัง เช่น ภาษี เป็นกลไก
ลดความเหลื่อมล�้ำ ในหนังสือ Piketty พูดถึงการใช้ระบบภาษีที่เก็บจากฐานความมั่งคั่งใน
ระดับสากล (global tax on wealth) เป็นเครื่องมือพร้อมมาตรการอื่นๆ
นอกจากข้อเท็จจริงและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่หนังสือเล่มนี้ให้กับผู้อ่านแล้ว
อีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้หนังสือเล่มนีข้ ายดี ก็เพราะออกมาตรงเวลากับความรูส้ กึ ของคนทัว่ ไปที่
อึดอัดกับเศรษฐกิจโลกทีม่ ปี ญ
ั หาและไม่ขยายตัว ท�ำให้การเติบโตของรายได้ของคนส่วนใหญ่
มีข้อจ�ำกัด ขณะที่กลุ่มคนที่ร�่ำรวยที่ได้ประโยชน์จากทุนก็ยิ่งร�่ำรวยมากขึ้น คนส่วนใหญ่จึง
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อยากรู้ว่าปัญหาเป็นอย่างไร แย่แค่ไหน และต้องการมีความรู้ว่าจะแก้อย่างไร หนังสือจึง
ขายดี
ผมดีใจที่หนังสือเล่มนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยให้ผู้อ่านชาวไทยได้เข้าถึง เพราะปัญหา
การกระจายในบ้านเราก็ไม่แตกต่างจากปัญหาในระดับสากล ที่ระบบทุนนิยมบวกกับ
การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชันได้สร้างความเหลื่อมล�้ำในระบบเศรษฐกิจให้มีมากขึ้น
แต่ ก ารให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การกระจายในแง่ น โยบายเศรษฐกิ จ ที่ จ ะแก้ ไ ขหรื อ ลด
ความเหลื่อมล�้ำแทบจะไม่มีใครพูดถึง ก็หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ และ
ต้องขอบคุณ คุณนรินทร์ องค์อินทรี ที่แปลหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจ เก็บรายละเอียดต่างๆ
ได้ดี ท�ำให้สาระต่างๆ อยู่ครบ ช่วยผู้อ่านให้เข้าใจประเด็นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 15

ค�ำน�ำผู้แปล
จ�ำได้ตอนที่ทราบว่าจะได้แปลหนังสือเล่มนี้ ผมรู้สึกดีใจมาก เพราะผมเองเป็นคนที่
สนใจประเด็นเรื่องความเท่าเทียมในสังคมมาโดยตลอด สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ก็ท�ำค่าย
อาสาพัฒนาชนบทอยู่หลายครั้ง ได้ไปสัมผัสความยากไร้ของชาวนา และความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคมอย่างชัดแจ้ง เมื่อ 3 ปีก่อนผมเองกับภรรยาก็ได้ริเริ่มกลุ่มอ้าซ่า จิตอาสาช่วย
เพื่อนมนุษย์ (https://www.facebook.com/ASA4PEOPLE/?fref=ts) ขึ้น เพื่อรวบรวม
น�้ำใจจากเพื่อนๆ หลากหลายกลุ่มในการจัดหาเครือ่ งมือประกอบอาชีพแก่ผยู้ ากไร้ในชุมชน
บ้านละมา หลังวัดโบสถ์ ปทุมธานี รวมทัง้ ได้ระดมทุนสร้างบ้านแบบพอเพียงแก่ผหู้ ญิงคนหนึง่
ที่ปลูกเพิงผ้าใบอยู่ภายในวัดด้วย
ดั ง นั้ น ผมจึ ง แปลหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ด ้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณ และหั ว จิ ต หั ว ใจของคนที่ เ ข้ า ใจ
ประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมภายในโลกทุนนิยมของเรา และได้แต่หวังว่าผู้อ่านจะไม่ได้
เพียงแค่ขอ้ มูล ความรูเ้ ชิงวิชาการอันละเอียดและลึกซึง้ ไปเท่านัน้ แต่จะเกิดความตระหนักถึง
ปัญหาอันใหญ่ยงิ่ นีข้ องสังคมโลกเรา (รวมถึงสังคมบ้านเรา) ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารขยับขับเคลือ่ น
ตามก�ำลังทรัพย์ สติปัญญาและต้นทุนน�้ำจิตน�้ำใจของแต่ละคน และผลสุดท้ายเราอาจได้
โลกที่เท่าเทียม เปี่ยมด้วยความเอื้ออาทรต่อกันอย่างที่ทุกคนฝันในวันหนึ่ง
สุดท้ายผมขอฝากบทกลอนสองบทที่ผมแต่งไว้เมื่อนานแล้วดังนี้

และ

โลกหาใช่ที่แข่งเอาตัวรอด
แต่สนามแบ่งปันสิ่งในมือ

ใครสุดยอดรอดไปสบายบรื๋อ
ไม่ยึดยื้อถือก�ำบ�ำเรอตน

โลกทั้งผองพี่น้องกัน
ใช่เกิดมาเพื่อตุนสุข

ร่วมแบ่งปันสุขและทุกข์
หรือแบกทุกข์เพียงล�ำพัง

ด้วยศรัทธาในเพื่อนมนุษย์
นรินทร์ องค์อินทรี
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กิตติกรรมประกาศ
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากงานวิจัยซึ่งท�ำกันเป็นเวลาสิบห้าปี (1998-2013) โดยอุทิศ
เนื้อหาให้กับการท�ำความเข้าใจว่าพลวัตของความมั่งคั่งและรายได้ในประวัติศาสตร์นั้นมี
ความเป็นมาอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ของงานวิจัยนี้ได้ท�ำร่วมกับนักวิชาการท่านอื่นๆ
นับเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ผลงานชิ้นก่อนนี้ของผม คือ Les hauts revens en France
au 20e siècle (2001) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้มีรายได้สูงในฝรั่งเศสนั้นได้รับการสนับสนุน
อย่างกระตือรือร้นจากแอนโทนี แอตคินสัน และเอมมานูเอล ซาเอซ แน่นอนว่าหาก
ปราศจากพวกเขาแล้ว โครงการเล็กๆ ซึ่งเน้นเรื่องฝรั่งเศสของผมคงไม่อาจขยายขึ้นจนถึง
ระดับสากลได้ดงั ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั โทนี ซึง่ นับเป็นต้นแบบคนหนึง่ ของผมเมือ่ สมัยยังเรียน
มหาวิทยาลัยนั้น คือผู้อ่านคนแรกที่ได้อ่านผลงานว่าด้วยประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล�้ำ
ในฝรั่งเศสของผม และช่วยศึกษากรณีของอังกฤษ ตลอดจนอีกหลายประเทศต่อในทันที
ผมกับเขาได้ร่วมกันตรวจทานและแก้ไขหนังสือเล่มหนาสองเล่มที่ออกมาในปี 2007 และ
2010 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมยี่สิบประเทศ และสร้างฐานข้อมูลที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่มีอยู่
ในด้านวิวัฒนาการของความเหลื่อมล�้ำในแง่รายได้ในประวัติศาสตร์ เอมมานูเอลกับผม
ร่วมกันศึกษากรณีของอเมริกา เราพบว่ารายได้ของผูม้ รี ายได้สงู สุด 1% นัน้ พุง่ ขึน้ อย่างสูงลิว่
มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970-1980 และผลงานของเราก็มีอิทธิพลต่อการอภิปรายทางการเมือง
ในอเมริกาพอสมควร เรายังได้ร่วมกันศึกษางานวิจัยเชิงทฤษฎีจ�ำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บภาษีทุนและภาษีเงินได้แบบที่จะเอื้อผลดีสูงสุด หนังสือเล่มนี้เป็นหนี้อย่างยิ่งต่อ
ความร่วมมือเหล่านี้
หนังสือเล่มนี้ยังได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากผลงานประวัติศาสตร์เรื่องบันทึกมรดก
ของปารีสตั้งแต่ยุคปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผมท�ำร่วมกับฌิลลฺ ปอสเตล-วิเนย์ และ
ฌอง-โลรองต์ โรซองตาล ผลงานดังกล่าวช่วยให้ผมเข้าใจอย่างชัดเจนและลึกซึ้งมากขึ้น
ว่าความมั่งคั่งและทุนมีความส�ำคัญอย่างไร ตลอดจนเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวัดค่าสิ่งเหล่านี้ เหนืออื่นใด ฌิลลฺและฌอง-โลรองต์ได้สอนให้ผมเข้าใจเป็นอย่างดีว่า
ส่วนประกอบของทรัพย์สนิ ในช่วง 1900-1910 กับส่วนประกอบของทรัพย์สนิ ในปัจจุบนั นัน้
มีความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ผลงานทัง้ หมดนีเ้ ป็นหนีอ้ ย่างล�ำ้ ลึกต่อนักศึกษาปริญญาเอกและนักวิชาการรุน่ หนุม่ สาว
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 17

หลายคนที่ผมได้มีสิทธิพิเศษในการร่วมงานด้วยตลอดช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา นอกเหนือจาก
ผลงานที่พวกเขาท�ำโดยตรงในการวิจัยซึ่งเป็นฐานของหนังสือเล่มนี้แล้ว ความกระตือรือร้น
และพลังของพวกเขายังได้เติมเชื้อไฟแก่บรรยากาศแห่งความตื่นเต้นทางปัญญาซึ่งบ่มเพาะ
ให้งานพัฒนาขึน้ ด้วย โดยเจาะจงแล้ว ผมก�ำลังนึกถึงฟาคันโด อัลวาเรโด, โลรองต์ บาค, อังตวน
โบซิโอ, เคลม็องต์ การ์บองนิเย่รฺ, ฟาเบียง เดล, กาบริแอล แฟ็ก, นิโคลัส เฟรโม, ลูซี กาเดน,
จูเลียน เกรเน็ต, เอลิส อุยเลอรี, คามีล แลนเดส, อิวานา มาริเนสคู, เอโลดี โมริวาล, แนนซี
เฉียน, โดโรเต รูเซต์, สเตฟานี สแตนเชวา, จูเลียนา ลอนโดโน เวเลซ, กีโยม แซงต์-ฌากส์,
คริสตอฟ ชิงค์, ออเรลี โซทูรา, มัตติเยอ วัลเดอแนร์ และกาเบรียล ซักแมน โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากไม่มีประสิทธิภาพ ความเคร่งครัด และทักษะความสามารถของฟาคันโด อัลวาเรโดแล้ว
ย่อมจะไม่มีฐานข้อมูลรายได้สูงระดับโลก ซึ่งผมใช้อ้างอิงอยู่บ่อยครั้งในหนังสือเล่มนี้ หาก
ปราศจากความกระตือรือร้นและความพยายามไม่ลดละของคามีล แลนเดส โครงการเรื่อง
“การปฏิวตั ภิ าษี” ทีเ่ ราร่วมกันท�ำก็คงจะไม่มกี ารเขียนขึน้ หากไม่มคี วามใส่ใจอย่างรอบคอบ
ในรายละเอียดและสมรรถภาพในการท�ำงานอันน่าทึ่งของกาเบรียล ซักแมนแล้ว ผมก็คงไม่
สามารถท�ำเนื้อหาส่วนวิวัฒนาการของอัตราส่วนทุน/รายได้ดังปรากฏในประวัติศาสตร์
ของประเทศมั่งคั่ง ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในหนังสือเล่มนี้
ผมขอแสดงความขอบคุณเช่นกันต่อสถาบันต่างๆ ที่ท�ำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ เช่น
École des Hautes Études en Sciences Sociales ซึ่งผมได้ท�ำงานในคณะมาตั้งแต่ปี
2000 รวมถึง École Normale Supérieure และสถาบันอื่นๆ ที่มีส่วนท�ำให้เกิด Paris
School of Ecomics ที่ผมท�ำงานเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ช่วงก่อตั้ง และรับหน้าที่เป็น
ผู้อ�ำนวยการผู้ร่วมก่อตั้งระหว่างปี 2005-2007 ด้วยการยินดีที่จะร่วมงานกันและกลาย
เป็นหุน้ ส่วนย่อยๆ ในโครงการซึง่ อยูเ่ หนือขอบข่ายความสนใจของสถาบันเองสถาบันเหล่านี้
ก็ได้มีส่วนสร้างคุณูปการเล็กๆ ขึ้นแก่สาธารณะ ซึ่งผมหวังว่าสิ่งนั้นจะยังคงส่งผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบหลากขั้วในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
สุดท้าย ขอขอบคุณจูเลียต, เดโบราห์ และเอเลน ลูกสาวสามคนที่น่ารักของผม
ส�ำหรับความรักและก�ำลังใจทั้งหลายที่พวกเธอมีให้ และขอขอบคุณจูเลีย ผู้ร่วมชีวิตและ
ผู้อ่านที่ดีที่สุดของผม อิทธิพลและการสนับสนุนของเธอในทุกช่วงตอนการเขียนหนังสือ
เล่ ม นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส�ำคัญ มาโดยตลอด หากปราศจากสิ่งเหล่านี้ ผมก็ค งไม่มีพลังพอที่จะท�ำ
โครงการให้ลุล่วงได้เป็นแน่
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บทน�ำ
“ความเหลื่อมล�้ำในสังคมจะเป็นที่ยอมรับได้ ก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น”
- ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง มาตรา 1 ปี ค.ศ. 1789
การกระจายความมั่ ง คั่ ง เป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น อภิ ป รายที่ มี ก ารถกเถี ย งกั น อย่ า ง
กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน ทว่าเรารู้เรื่องวิวัฒนาการอันยาวนานของหัวข้อดังกล่าวอย่าง
ถ่องแท้แค่ไหน พลวัตของการสะสมทุนเอกชนจะท�ำให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในมือคน
จ�ำนวนน้อยลงทุกทีอย่างเลีย่ งไม่ได้ ดังทีค่ าร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เชือ่ ในศตวรรษที่ 19 ใช่ไหม
หรือพลังอันสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ และน�ำไปสู่ความกลมกลืนทางชนชั้นได้ในช่วงท้ายของ
การพัฒนา ดังที่ไซมอน คุซเน็ตส์ (Simon Kuznets) คิดในช่วงศตวรรษที่ 20 เรารู้อะไร
จริงๆ บ้างเกี่ยวกับวิวัฒนาการของความมั่งคั่งและรายได้นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา
และมีบทเรียนใดบ้างที่เราจะได้จากความรู้นั้น เพื่อศตวรรษที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่นี้
เหล่านี้คือค�ำถามที่ผมพยายามตอบในหนังสือเล่มนี้ ผมขอบอกเสียตอนนี้เลยว่า
ค�ำตอบนั้นคงไม่อาจนับได้ว่าสมบูรณ์และครบถ้วน ทว่ามันก็เขียนขึ้นโดยมีข้อมูลทั้งเชิง
ประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบมากกว่านักวิจัยคนอื่นๆ ที่ผ่านมา อันหมายถึงข้อมูลที่
ครอบคลุมช่วงเวลาสามศตวรรษและมาจากกว่ายี่สิบประเทศ อีกทั้งยังอิงกรอบคิดเชิง
ทฤษฎีแบบใหม่ ซึ่งช่วยให้เข้าใจกลไกส�ำคัญที่อยู่เบื้องหลังได้ลึกซึ้งขึ้น
การเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึงการกระจายความรู้นั้น อาจช่วยให้เราเลี่ยง
ความหายนะดังที่พวกมาร์กซิสม์ท�ำนายไว้ ทว่ามันก็ไม่ได้ช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างลึกๆ
ของทุน ตลอดจนความเหลือ่ มล�ำ้ แต่อย่างใด หรือแม้ปรับเปลีย่ นได้ อย่างไรเสียก็คงไม่เท่ากับ
ที่ผู้คนเคยหวังกันไว้ในช่วงหลายทศวรรษแห่งความหวังหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อใด
ก็ตามที่อัตราผลตอบแทนต่อทุนสูงกว่าอัตราการเติบโตของผลผลิตและรายได้ ดังเช่นที่เกิด
ในช่วงศตวรรษที่ 19 และมีเค้าว่าจะเกิดขึ้นอีกในศตวรรษที่ 21 ทุนนิยมก็จะน�ำไปสู่ความ
เหลื่อมล�้ำอันไร้กฎเกณฑ์และไม่ยั่งยืนโดยอัตโนมัติ และความเหลื่อมล�้ำในระดับดังกล่าว
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 19

ย่อมจะท�ำลายค่านิยมที่เชื่อในคุณค่าและความสามารถของบุคคล (merit) อันเป็นรากฐาน
ส�ำคัญของสังคมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยก็ยังมีวิธีอันหลากหลายที่จะ
ควบคุมทุนนิยมเอาไว้ โดยท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ประโยชน์สว่ นรวมจะมาก่อนประโยชน์สว่ นบุคคล
และขณะเดียวกันก็รักษาสภาพเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ตลอดจนหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาตอบโต้
อย่างการกีดกันทางการค้า (protectionist reaction) หรือแบบชาตินิยม
ข้อแนะน�ำเชิงนโยบายทีผ่ มเสนอในหนังสือเล่มนีก้ โ็ น้มไปทางสนับสนุนประชาธิปไตย
เช่นกัน ข้อแนะน�ำเหล่านี้ตั้งอยู่บนฐานของบทเรียนจากประวัติศาสตร์ ซึ่งผมจะขอล�ำดับ
ความอธิบายไว้ดังต่อไปนี้
การถกอภิปรายโดยไร้ข้อมูล?
ตลอดเวลายาวนานทีผ่ า่ นมา การโต้แย้งเชิงวิชาการและการเมืองเกีย่ วกับการกระจาย
ความมั่งคั่งนั้น ล้วนอิงอยู่บนฐานของอคติอันมหาศาล และข้อเท็จจริงอันน้อยนิด
แน่ละ การประเมินสิ่งที่ผู้คนรับรู้ได้เองโดยสัญชาตญาณไว้ต�่ำเกินไปก็ย่อมเป็นเรื่อง
ผิดพลาด เพราะพวกเรามักบอกได้ถูกว่ายุคของตนมีระดับชั้นความมั่งคั่ง ตลอดจนระดับชั้น
รายได้อย่างไรบ้าง ทัง้ ทีไ่ ม่มกี รอบคิดเชิงทฤษฎีหรือการวิเคราะห์เชิงสถิตใิ ดๆ เลย ภาพยนตร์
และวรรณกรรม โดยเฉพาะวรรณกรรมในช่วงศตวรรษที่ 19 นั้นก็ล้วนเต็มไปด้วยข้อมูล
รายละเอียดเรื่องระดับความมั่งคั่งและมาตรฐานการด�ำรงชีวิตอันลดหลั่นกันไปในกลุ่ม
สังคมต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างลึกๆ ของความเหลือ่ มล�ำ้ การให้เหตุผลว่า
ท�ำไมความเหลื่อมล�้ำจึงด�ำรงอยู่ได้ ตลอดจนผลกระทบของมันต่อชีวิตของปัจเจก ที่จริง
นวนิยายของเจน ออสเตน (Jean Austen) และออนอเร เดอ บัลซัค (Honoré de Balzac)
ได้วาดภาพการกระจายความมั่งคั่งในอังกฤษและฝรั่งเศสระหว่างปี 1790-1830 ไว้อย่าง
แจ่มแจ้งทีเดียว นักประพันธ์ทงั้ สองต่างคุน้ เคยใกล้ชดิ กับระดับชัน้ ความมัง่ คัง่ ในสังคมของตน
เป็นอย่างดี พวกเขา ตลอดจนนักประพันธ์คนอืน่ ๆ ต่างท�ำให้เราเห็นภาพว่าความเหลือ่ มล�ำ้ นัน้
ส่งผลอย่างไรบ้าง ด้วยการเขียนถึงเค้าโครงของระดับชั้นความมั่งคั่งซึ่งแฝงอยู่ในสังคม
ตลอดจนผลของมันที่กระทบต่อชีวิตของตัวละครทั้งชายหญิงอย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่น เป็นตัว
ก�ำหนดกลวิธใี นการหาคูค่ รอง ความหวัง และความผิดหวังส่วนตัวของคนเหล่านัน้ การเขียน
ของพวกเขามีพลังที่เชื้อชวนให้เชื่อและคล้อยตาม ชนิดที่ไม่มีสถิติหรือการวิเคราะห์เชิง
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ทฤษฎีใดจะเทียบได้
ทีจ่ ริงแล้ว การกระจายความมัง่ คัง่ ก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญเกินกว่าจะโยนให้นกั เศรษฐศาสตร์
นักสังคมวิทยา นักประวัติศาสตร์ ตลอดจนนักปรัชญาพิจารณาเท่านั้น นี่คือเรื่องที่ทุกคน
ควรสนใจ...ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดี ความจริงอันปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้ของความ
เหลื่อมล�้ำนั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และย่อมบันดาลให้เกิดการพิพากษาตัดสิน
โดยมีนัยการเมืองแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแหลมคมรุนแรงทว่ากลับขัดแย้งกันเองโดยธรรมชาติ
ไพร่กับอ�ำมาตย์ คนงานกับเจ้าของโรงงาน บริกรกับนายธนาคาร แต่ละคนต่างมีมุมมอง
เฉพาะของตัวเอง และมีวิธีจ�ำเพาะในการมองว่าหลักๆ แล้วคนกลุ่มอื่นมีวิถีชีวิตอย่างไร
ตลอดจนว่าอ�ำนาจมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการที่กลุ่มสังคมต่างๆ ครอบง�ำกันและกัน
ข้อสังเกตเหล่านี้เองที่เป็นตัวปรับแต่งการตัดสินของแต่ละคนว่าอะไรที่เป็นธรรมและไม่เป็น
ธรรม และด้วยเหตุนี้ ความเหลื่อมล�้ำจึงมีมิติของความเห็นส่วนตัวและเรื่องจิตวิทยาเป็นพื้น
อยู่เสมอ ซึ่งย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง อันไม่มีการวิเคราะห์ที่
อวดอ้างว่าเป็นวิทยาศาสตร์ใดๆ จะสามารถบรรเทาได้ แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญเต็มประเทศ ก็
ไม่ได้แปลว่าจะเข้าแทนประชาธิปไตยจริงๆ ได้ และนั่นก็ถือเป็นเรื่องดีมากเช่นกัน
ถึงกระนั้นก็ตาม ปัญหาเรื่องการกระจาย (ความมั่งคั่งและรายได้) ก็ยังควรได้รับการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพราะหากปราศจากแหล่งข้อมูล แบบแผน และ
แนวคิดที่ชัดเจนแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าเราจะเห็นทุกอย่างคลุมเครือไปหมด บางคนเชื่อว่าความ
เหลื่อมล�้ำจะเพิ่มขึ้นเสมอ และโลกโดยแท้จริงนั้นย่อมไร้ความยุติธรรมยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วน
บางคนก็เชื่อว่าความเหลื่อมล�้ำก�ำลังลดลงเองตามธรรมชาติ หรือไม่ความกลมกลืน (ทาง
ชนชั้น) ก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ จึงไม่ควรเสี่ยงไปท�ำอะไรที่อาจก่อกวนดุลยภาพอัน
สงบสุขนี้ ในสภาวะทีต่ า่ งฝ่ายต่างไม่ฟงั กัน ประเภททีแ่ ต่ละค่ายต่างก็สนับสนุนความเกียจคร้าน
ทางปัญญาของตัวเองด้วยการชี้นิ้วต�ำหนิความเกียจคร้านของอีกฝ่าย การวิจัยจึงเข้ามามี
บทบาทในจุดนี้ได้ แม้จะไม่เป็นไปตามหลักการวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ อย่างน้อยก็ยังมี
ความเป็นระบบและแบบแผนอยู่บ้าง แน่ละ การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญจะไม่มีทางยุติ
ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง ซึ่งเป็นผลอันเลี่ยงไม่ได้ของความเหลื่อมล�้ำ และงานวิจัย
สายสังคมศาสตร์ก็ย่อมมีความไม่สมบูรณ์ไม่แน่นอนอยู่เป็นธรรมดา มันไม่ได้อวดอ้างว่าจะ
เปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และประวัติศาสตร์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ไปได้ อย่างไร
ก็ตาม ถ้าเราท�ำวิจัยด้วยการแสวงความจริงและมองหาแบบแผน (ของสิ่งที่เกิดขึ้น) อย่าง
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อดทน ตลอดจนการวิเคราะห์อย่างสุขุมเพื่อให้เข้าใจกลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
การเมืองซึ่งอาจเป็นค�ำอธิบายของสิ่งที่เกิดขึ้น การวิจัยก็ย่อมสามารถให้ข้อมูลซึ่งจะน�ำไปสู่
การถกกันอย่างเป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้งช่วยให้ผู้คนพุ่งความสนใจไปยังค�ำถามที่ถูกต้อง
มันจะช่วยให้นิยามใหม่แก่การอภิปราย ช่วยเปิดเผยว่ามีความเชื่อหรือความคิดใดบ้างที่
เคลือบแฝงอคติหรือที่ฉ้อฉล พร้อมทั้งคอยพิจารณาทุกๆ ฝ่ายในเชิงวิพากษ์อย่างเสมอหน้า
ตามความเห็นของผม นีค่ อื บทบาทซึง่ นักวิชาการ รวมทัง้ นักสังคมศาสตร์ควรเข้ามามีสว่ นร่วม
ในฐานะที่เป็นพลเมืองเหมือนคนอื่นๆ แต่ด้วยข้อได้เปรียบตรงที่มีเวลามากกว่าในการทุ่มเท
ศึกษา (รวมถึงอาจจะได้ค่าตอบแทนด้วย อันนับเป็นสิทธิพิเศษเอาเรื่อง)
อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจหลบหนีข้อเท็จจริงที่ว่า ตลอดมาอย่างยาวนานนี้ การวิจัย
เชิงสังคมศาสตร์ว่าด้วยการกระจายความมั่งคั่งนั้นล้วนท�ำกันแบบมีข้อเท็จจริงอันพิสูจน์
แล้วแต่นอ้ ย ทว่ากลับมีความเห็นเชิงทฤษฎีลว้ นๆ ทีย่ งั ไม่ได้พสิ จู น์อยูม่ าก อนึง่ ก่อนจะลงลึก
ในเรื่องรายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ผมพยายามรวบรวมมาเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ ผม
อยากจะให้ภาพรวมคร่าวๆ ว่าแนวคิดเรื่องการกระจายความมั่งคั่งนั้นมีพัฒนาการเป็นมา
อย่างไรเสียก่อน
มาลธัส, ยัง และการปฏิวัติฝรั่งเศส
เมื่อเศรษฐศาสตร์การเมืองสายคลาสสิกถือก�ำเนิดขึ้นในอังกฤษและฝรั่งเศสเมื่อช่วง
ปลายศตวรรษที่ 18 ต่อต้นศตวรรษที่ 19 นั้น ประเด็นเรื่องการกระจายความมั่งคั่งก็
เป็นหนึง่ ในค�ำถามทีส่ ำ� คัญแล้ว ทุกคนต่างรูแ้ น่ชดั ว่าการเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงก�ำลังจะมาเยือน
ความเปลีย่ นแปลงนีถ้ กู เร่งขึน้ โดยปริมาณประชากรทีเ่ พิม่ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นปรากฏการณ์
ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อน บวกรวมกับการที่คนชนบทต่างอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่กันเป็น
จ�ำนวนมหาศาล และการปะทุขึ้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความโกลาหลเหล่านี้ส่งผลต่อ
การกระจายความมัง่ คัง่ โครงสร้างสังคม และดุลยภาพทางการเมืองของสังคมยุโรปอย่างไรบ้าง
ส�ำหรับโธมัส มาลธัส (Thomas Malthus) ซึ่งตีพิมพ์ บทความว่าด้วยหลักแห่ง
ประชากร (Essay on the Principle of Population) เมื่อปี ค.ศ. 1798 นั้น ไม่ต้องสงสัย
เลยว่าเรื่องน่าวิตกอันดับหนึ่งคือจ�ำนวนประชากรที่ล้นเกิน1 แม้แหล่งข้อมูลอ้างอิงของเขา
จะเบาบางเต็มที เขาก็พยายามใช้มันมาอธิบายความคิดเห็นของตนอย่างดีที่สุด สิ่งที่มี
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อิทธิพลส�ำคัญเป็นพิเศษต่องานเขียนเล่มนี้ประการหนึ่ง คือบันทึกการเดินทางที่เขียนโดย
อาร์เธอร์ ยัง (Arthur Young) นักปฐพีวิทยาชาวอังกฤษผู้ท่องเที่ยวไปทั่วฝรั่งเศสในระหว่าง
ปี 1787-1788 ไม่นานก่อนจะเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส เขาเดินทางตั้งแต่คาเลส์ถึงพิเรนีส และ
ตั้งแต่เบรอตาญจนถึงฟรองซ์-กงเต คนนี้ยังได้เขียนถึงความยากจนในเขตชนบทของฝรั่งเศส
เอาไว้ในบันทึกของเขาด้วย
บทความที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาของเขานั้นก็ใช่จะผิดไปเสียทีเดียว ในเวลาดังกล่าว
ฝรัง่ เศสเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ ในยุโรป ดังนัน้ มันจึงเป็นแหล่งทีน่ า่ ศึกษาทีส่ ดุ ด้วย
ฝรั่งเศสเมื่อปี 1700 น่าจะมีประชากรมากถึง 20 ล้านคนแล้ว เทียบกับสหราชอาณาจักรที่มี
เพียง 8 ล้านคน (และ 5 ล้านคนเฉพาะในอังกฤษ) จ�ำนวนประชากรของฝรั่งเศสยังเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ 18 ตั้งแต่ปลายรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 จนถึงเมื่อ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 สิน้ พระชนม์ ครัน้ ถึงปี 1780 จ�ำนวนประชากรก็พงุ่ ขึน้ ไปถึง 30 ล้านคน
ข้อเท็จจริงทุกอย่างล้วนชี้ว่า การที่ประชากรเพิ่มพรวดพราดแบบไม่เคยมีมาก่อนนี้เอง คือ
สาเหตุทที่ ำ� ให้อตั ราค่าแรงในภาคเกษตรชะงักงัน และขณะเดียวกันก็ทำ� ให้คา่ เช่าทีด่ นิ พุง่ สูงขึน้
ตลอดหลายทศวรรษก่อนการปฏิวัติใหญ่ในปี 1789 ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรนี้
จะไม่ใช่สาเหตุเดียวของการปฏิวัติฝรั่งเศส แต่ก็ชัดเจนว่ามันมีส่วนไปทวีความไม่พอใจต่อ
ชนชั้นน�ำ ตลอดจนระบอบการเมืองที่มีอยู่ในขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม บันทึกของยัง ซึ่งเผยแพร่ในปี 1792 ก็ปรากฏเค้าของอคติแบบ
ชาตินิยมและมีการเปรียบเทียบที่ชวนให้เข้าใจผิดด้วยเช่นกัน นักปฐพีวิทยาผู้เด่นดังคนนี้
พบว่าโรงแรมที่เขาพักนั้นไม่น่าพึงใจเสียเลย ทั้งยังไม่ปลื้มกิริยามารยาทของหญิงที่มาคอย
ให้บริการเขาอีกด้วย ถึงแม้ข้อสังเกตของเขาหลายข้อจะค่อนข้างพื้นๆ และเป็นเพียงเกร็ดที่
ได้ฟังมา เขากลับเชื่อว่าจะสามารถน�ำมันไปสรุปเป็นผลอันสากลได้ โดยหลักๆ แล้ว เขา
กั ง วลว่ า ความยากจนของปวงชนมหาศาลที่ ไ ด้ พ บเห็ น นั้ น จะน� ำ ไปสู ่ ค วามไม่ ส งบทาง
การเมืองครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันยังท�ำให้เขาเชื่อมั่นว่า มีแต่ระบบการเมืองแบบ
อังกฤษ ซึ่งมีสภาผู้แทนราษฎรแยกออกมาเป็นสภาสูง (ชนชั้นสูง) และสภาล่าง (สามัญชน)
รวมทั้งมีการให้อ�ำนาจยับยั้งแก่ชนชั้นสูงเท่านั้น จึงจะท�ำให้เกิดการพัฒนาที่กลมเกลียวและ
สุขสงบโดยการน�ำของประชาชนผู้มีความรับผิดชอบได้ เขาเชื่ออย่างมากว่าฝรั่งเศสก�ำลัง
เดินลงเหว เมื่อได้ตัดสินใจอนุญาตให้ทั้งสมาชิกสภาล่างและสมาชิกสภาสูงนั่งรวมกันใน
รัฐสภาเดียวในปี 1789-1790 คงไม่เกินจริงไปถ้าจะบอกว่าความคิดทัง้ หมดของยังนัน้ เกิดขึน้
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 23

จากความกลัวการปฏิวัติในฝรั่งเศสจนขึ้นสมอง เมื่อใดก็ตามที่มีคนพูดถึงการกระจายความ
มั่งคั่ง การเมืองก็มักจะตามมาติดๆ และเป็นเรื่องยากที่ผู้คนจะหนีพ้นจากอคติ ตลอดจน
ผลประโยชน์ทางชนชั้นในยุคสมัยของตนได้
เมื่อสาธุคุณมาลธัสตีพิมพ์บทความอันโด่งดังของเขาในปี 1798 นั้น เขาได้ให้ข้อสรุป
ที่สุดขั้วเสียยิ่งกว่ายัง มาลธัสเองก็ไม่ต่างจากยังผู้เป็นเพื่อนร่วมชาติ คือหวาดกลัวแนวคิด
ทางการเมืองแบบใหม่ที่แพร่มาจากฝรั่งเศสเป็นอันมาก และเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจว่า
อังกฤษจะไม่เกิดความไม่สงบแบบเดียวกัน เขาจึงเสนอข้ออภิปรายว่า สวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือ
คนยากจนจะต้องถูกระงับทันที และจะต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจังเรื่อง (ควบคุม) การมี
ลูกหลานของคนยากจนด้วย ทัง้ นีเ้ พราะเขาเกรงว่าหากโลกตกอยูใ่ นสภาพประชากรล้นเกิน
เสียแล้ว ก็จะน�ำไปสู่ความโกลาหลและทุกข์เข็ญ ถ้าเราไม่ตระหนักว่าชนชั้นสูงยุโรปจ�ำนวน
มากในยุคทศวรรษ 1790 นั้นหวาดกลัวกันขนาดไหน เราจะไม่มีทางเข้าใจค�ำท�ำนายอัน
หดหู่เกินจริงของมาลธัสได้เลย
ริคาร์โด : หลักแห่งความขาดแคลน
เมื่อนึกย้อนกลับไป ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมองค�ำท�ำนายอันหดหู่เหล่านั้นว่าน่าขัน
อย่างไรก็ตาม เราจ�ำเป็นต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 18 ต่อต้นศตวรรษที่ 19 นั้น หากมองตามจริงแล้วก็ค่อนข้างน่าตกใจส�ำหรับผู้ที่
ได้พบพาน ทั้งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะชวนอกสั่นขวัญแขวนสักเพียงใด ที่จริง ไม่ใช่แต่เพียง
มาลธั ส และยั งเท่านั้น แม้ผู้สัง เกตการณ์ร่วมสมัยของเขาส่ว นใหญ่ต่างก็มีทัศ นะร่ว ม
อันมืดมนและกระทั่งเป็นเชิงหายนะต่อความเป็นไปในระยะยาวของการกระจายความ
มั่งคั่งและโครงสร้างชนชั้นของสังคม เรื่องนี้เป็นจริงโดยเฉพาะกับเดวิด ริคาร์โด (David
Ricardo) และคาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่ง
ศตวรรษที่ 19 และต่างเชื่อว่ากลุ่มสังคมขนาดเล็ก เช่น เจ้าของที่ดินส�ำหรับริคาร์โด และ
นายทุนอุตสาหกรรมส�ำหรับมาร์กซ์ ย่อมจะได้ส่วนแบ่งผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
อย่างต่อเนื่องและเลี่ยงไม่ได้2
ส�ำหรับริคาร์โด เจ้าของผลงานหนังสือ หลักแห่งเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
เก็บภาษี (Principles of Political Economy and Taxation) ตีพมิ พ์เมือ่ ปี 1817 ข้อกังวลหลัก
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ของเขาอยู่ที่พัฒนาการระยะยาวของราคาที่ดินและค่าเช่าที่ เช่นเดียวกับมาลธัส ริคาร์โด
เองก็ไม่มีสถิติที่ถูกต้องมารับรองแนวคิดอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เขาได้สัมผัสคุ้นเคยและ
มีความรูเ้ รือ่ งทุนนิยมในยุคสมัยของตนเป็นอย่างดี ริคาร์โดเกิดในครอบครัวนักการเงินชาวยิว
เชื้อสายโปรตุเกส ซึ่งท�ำให้เขาดูจะมีอคติด้านการเมืองน้อยกว่ามาลธัส ยัง หรือสมิธ (อดัม
สมิธ Adam Smith) เขาได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดของมาลธัส แต่ได้ขยายการอภิปรายออกไป
มากกว่า สิ่งที่ริคาร์โดให้ความสนใจเหนืออื่นใดคือตรรกะที่ย้อนแย้งต่อไปนี้ : เมื่อใดที่ทั้ง
จ�ำนวนประชากรและผลผลิตเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ดินก็มีแนวโน้มว่าจะหายากขึ้น
ทุกที (โดยเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆ) และก็จะเป็นไปตามกฎอุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ
ราคาที่ดินย่อมจะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่าเช่าที่ดินอันเจ้าของที่พึงจะได้รับด้วย เพราะ
ฉะนัน้ เจ้าของทีด่ นิ ย่อมจะได้สว่ นแบ่งเพิม่ ขึน้ ในรายได้ประชาชาติ ในขณะทีป่ ระชากรทีเ่ หลือ
ได้รับส่วนแบ่งน้อยลง และดังนี้จึงไปก่อกวนความสมดุลในสังคม ส�ำหรับริคาร์โด ทางออกที่
ยอมรับได้ในเชิงตรรกะและการเมือง (ของปัญหาดังกล่าว) คือการบังคับเก็บภาษีผู้ให้เช่า
ที่ดินในอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ค�ำท�ำนายที่มืดมนนี้ปรากฏแล้วว่าผิด กล่าวคือ ค่าเช่าที่ดินยังคงสูงอยู่ต่อมาอีก
ยาวนานก็จริง แต่ท้ายที่สุดมูลค่าของที่ดินการเกษตรกลับลดลงอย่างไม่หยุดหย่อน เมื่อ
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รปู แบบอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสัดส่วนของภาคเกษตรในรายได้ประชาชาติ
นั้นลดลง ในเมื่อริคาร์โดเขียนหนังสือเล่มนี้ในช่วงทศวรรษ 1800 เขาจึงไม่มีทางคาดได้ว่า
อีกหลายปีต่อมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนการขยายตัวทางอุตสาหกรรมนั้น
จะมีความส�ำคัญขึ้นมาอย่างไร เช่นเดียวกับมาลธัสและยัง เขาไม่อาจจินตนาการได้เลยว่า
วันหนึ่งมนุษยชาติจะสามารถเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจากความจ�ำเป็นที่ต้องผลิตอาหาร
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับราคาที่ดินก็ยังคงน่าสนใจไม่น้อย “หลัก
แห่งความขาดแคลน (scarcity principle)” ที่เขายึดถือนั้นมีใจความว่า เมื่อผ่านไปหลาย
ทศวรรษ สินค้าบางอย่างก็อาจมีราคาที่พุ่งขึ้นไปจนสูงมากได้ และเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวก็
อาจมากพอจะสั่นคลอนสังคมทั้งสังคมได้แล้ว เพราะระบบราคานั้นมีบทบาทส�ำคัญในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมของคนนับล้าน และที่จริงส�ำหรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ในทุกวันนี้ อาจต้อง
นับถึงเป็นพันล้าน ปัญหาอยู่ที่ว่า ระบบราคาย่อมไม่รู้จักทั้งข้อจ�ำกัดและศีลธรรม
ถ้าอยากจะเข้าใจการกระจายความมั่งคั่งของยุคศตวรรษที่ 21 เราก็ไม่ควรละเลย
ความส�ำคัญของหลักแห่งความขาดแคลน เราสามารถยืนยันความจริงนี้ได้ เพียงด้วยการ
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 25

เอาราคาอสังหาริมทรัพย์ย่านกลางกรุงในเมืองหลวงหลักๆ ของโลก มาใส่แทนราคาที่ดิน
การเกษตรในแนวคิดของริคาร์โด หรือไม่อาจจะแทนด้วยราคาน�้ำมันก็ได้ ในทั้งสองกรณี ถ้า
อสังหาริมทรัพย์กลางกรุงหรือน�้ำมันยังคงมีแนวโน้มอัตราราคาเหมือนๆ ในช่วงปี 19702010 ต่อไปจนถึงปี 2010-2050 หรือปี 2010-2100 แล้วละก็ ผลลัพธ์ย่อมหนีไม่พ้นการ
เสียสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระดับมโหฬาร ไม่เพียงเฉพาะระหว่างประเทศ
เท่านั้น หากแต่ยังภายในแต่ละประเทศอีกด้วย ซึ่งนั่นจะเป็นการเสียสมดุลระดับที่ชวนให้
นึกถึงค�ำพยากรณ์อันน่าสะพรึงของริคาร์โดทีเดียว
แน่ละ โดยหลักการแล้ว ก็ยังมีกลไกทางเศรษฐกิจง่ายๆ อย่างหนึ่งซึ่งน่าจะช่วยฟื้นฟู
ดุลยภาพให้กลับคืนสู่กระบวนการได้ นั่นคือกลไกของอุปสงค์และอุปทาน ถ้าสินค้าใดมี
อุปทานไม่เพียงพอ และมีราคาสูงเกินไป อุปสงค์ของสินค้านั้นย่อมลดลง ซึ่งน่าจะไปท�ำให้
ราคาของสินค้านั้นลดลงด้วย อีกนัยหนึ่ง หากราคาอสังหาริมทรัพย์และน�้ำมันพุ่งขึ้น ผู้คนก็
น่าจะย้ายไปอยู่ในชนบท หรือเดินทางด้วยรถจักรยาน (หรือทั้งสองอย่าง) ปัญหาคืออย่าว่า
แต่การปรับตัวเหล่านี้อาจไม่น่ารื่นรมย์หรือยุ่งยากซับซ้อนเลย มันยังอาจกินเวลาหลายสิบปี
อีกด้วย โดยที่ระหว่างนั้นเหล่าเจ้าของที่ดินและเจ้าของบ่อน�้ำมันก็อาจพากันสะสมความ
มั่งคั่งและรายได้จนมีสัดส่วนเหนือประชากรที่เหลือไปมาก...มากเสียจนพวกเขายึดครอง
ทุกอย่างที่เปิดให้อ้างกรรมสิทธิ์ได้ไปแล้วอย่างง่ายดายและเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งก็รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ในชนบทและจักรยานด้วย3 อย่างไรก็ตาม เรือ่ งก็อาจเป็นดังทีม่ นั เป็นมาตลอด
คือเรื่องเลวร้ายที่สุดนั้นมักไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นจริงๆ จึงยังเร็วเกินไปที่ผมจะเตือนผู้อ่านว่า
ในปี 2050 ทุกคนอาจต้องจ่ายเงินค่าเช่าให้เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ (ซึ่งมีน�้ำมัน) ผมจะพูดถึง
เรื่องนี้ในเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง และค�ำตอบของผมจะต่างจากนั้นบ้าง แม้มันจะช่วยให้
ผู้อ่านใจชื้นขึ้นได้เพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่ส�ำหรับตอนนี้ เราจ�ำเป็นต้องเข้าใจว่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานนั้นไม่อาจลบล้างความน่าจะเป็นดังกล่าวนี้ กล่าวคือ เมื่อราคา
สินค้าบางชนิดเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง ช่องว่างของการกระจายความมั่งคั่งก็อาจถ่างออกได้
กว้างมาก และสภาพดังกล่าวก็อาจคงอยู่อย่างถาวร นี่คือนัยส�ำคัญของหลักแห่งความ
ขาดแคลนของริคาร์โด แต่ก็ไม่มีอะไรที่ท�ำให้เราต้องเสี่ยงเชื่อไปตามนั้นเต็มตัวจริงๆ
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มาร์กซ์ : หลักแห่งการสะสมไม่สิ้นสุด
ตอนทีม่ าร์กซ์ตพี มิ พ์หนังสือชือ่ ทุน (Capital) เล่มแรกเมือ่ ปี 1867 ซึง่ เป็นเวลา 150 ปี
พอดีหลังการตีพิมพ์หนังสือว่าด้วยหลักแห่งความขาดแคลนของริคาร์โดนั้น ความจริงทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถึงรากถึงโคนแล้ว กล่าวคือ ปัญหาไม่ใช่ว่า
เกษตรกรจะเลี้ยงดูประชากรซึ่งเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ หรือราคาที่ดินจะพุ่งกระฉูดไหมอีกต่อไป
แต่เป็นเรือ่ งทีว่ า่ เราจะเข้าใจพลวัตของทุนนิยมอุตสาหกรรมทีก่ ำ� ลังเบ่งบานเต็มทีก่ นั อย่างไร
ข้อเท็จจริงทีช่ วนตืน่ ตะลึงทีส่ ดุ ในยุคนัน้ คือสภาพความทุกข์เข็ญของชนชัน้ กรรมาชีพ
ในระบบอุตสาหกรรม ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจขยายตัว เหล่าคนงานกลับต้องพากันมาแออัดอยู่ใน
สลัมเมือง ต้องพบกับชั่วโมงท�ำงานอันแสนยาวนาน ทว่าค่าแรงต�่ำเหลือทน หรือไม่บางทีคง
เพราะเศรษฐกิจขยายตัวนั่นเอง ผสานกับจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและความสามารถที่จะ
เพิ่มผลผลิตทางเกษตรให้มากขึ้น จึงส่งผลให้คนชนบทต้องแห่กันอพยพเข้าเมืองจนเกิด
สถานการณ์เช่นนั้น และด้วยประการฉะนี้ ความทุกข์ยากแบบใหม่ของชุมชนเมืองก็ได้ถือ
ก�ำเนิดขึ้น เห็นได้ชัดขึ้น น่าตกตะลึงยิ่งขึ้น อีกทั้งในบางแง่มุมก็สุดโต่งเสียยิ่งกว่าทุกข์เข็ญ
ของคนชนบทในวรรณกรรมยุคระบอบเก่าเสียอีก* นวนิยายอย่างเรื่อง Germinal, Oliver
Twist และ Les Misérable ไม่ได้ผุดขึ้นจากจินตนาการของผู้ประพันธ์แต่เพียงล�ำพัง หาก
แต่มีเค้าความจริงมากพอๆ กับกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต�่ำกว่า
8 ปีในโรงงาน (ในฝรั่งเศส เมื่อปี 1841) หรือต�่ำกว่า 10 ขวบในเหมืองแร่ (ในสหราช
อาณาจักร เมือ่ ปี 1842) หนังสือชือ่ Tableau de l’état physique et moral des ouvriers
employés dans les manufactures ของ ดร.วิลเลรฺเม่ (Dr. Villermé) ซึ่งตีพิมพ์ใน
ฝรั่งเศสเมื่อปี 1840 (และน�ำไปสู่การผ่านกฎหมายแรงงานเด็กฉบับใหม่ ปี 1841 ซึ่งบัญญัติ
ออกมาแบบกล้าๆ กลัวๆ) บรรยายความจริงอันเลวร้ายอย่างเดียวกันกับที่ปรากฏในหนังสือ
ชื่อ สภาพของชนชั้นกรรมกรในอังกฤษ (The Condition of the Working Class in
England) ที่ฟรีดิช เองเกลส์ (Friedrich Engels) ตีพิมพ์ในปี 18454
ทีจ่ ริง ข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ทงั้ หมดทีเ่ รามีในทุกวันนีล้ ว้ นชีว้ า่ จวบจนกระทัง่ ครึง่ หลัง
หรือไม่กส็ ามสิบกว่าปีหลังของศตวรรษที่ 19 นัน่ เอง ทีช่ นชัน้ แรงงานค่อยมีอำ� นาจซือ้ เพิม่ ขึน้
* Old Regime หรือ Ancient Régime คือยุคราชาธิปไตยหรืออภิชนาธิปไตยในฝรั่งเศส
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15-18 – ผู้แปล

ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 27

บ้างอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนในระหว่างทศวรรษแรกจนถึงทศวรรษที่หกของศตวรรษที่ 19 นั้น
ค่าแรงของคนงานชะงักอยู่ในอัตราต�่ำมาก ซึ่งใกล้เคียงหรืออาจจะน้อยเสียยิ่งกว่าค่าแรงใน
ช่วงศตวรรษที่ 18 และศตวรรษก่อนหน้านั้นเสียอีก ระยะเวลาอันยาวนานที่อัตราค่าแรง
ชะงักอยู่กับที่ ซึ่งเราพบในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสนี้ยิ่งเห็นได้เด่นชัดขึ้นจากความจริง
ที่ว่า เศรษฐกิจในช่วงนั้นก�ำลังขยายตัวอย่างพุ่งพรวด โดยเท่าที่พอประเมินได้จากแหล่ง
ข้อมูลที่เรามี ซึ่งยังไม่สมบูรณ์นัก จะเห็นได้ว่าในรายได้ประชาชาติทั้งหมดนั้น สัดส่วนที่เป็น
รายได้จากทุน เช่น ผลก�ำไรในอุตสาหกรรม ค่าเช่าทีด่ นิ และค่าเช่าอาคาร เป็นต้น ได้เพิม่ ขึน้
อย่างมากในทั้งสองประเทศในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 195 และค่อยๆ ลดลงในช่วง
ทศวรรษท้ายๆ ของศตวรรษ เมื่ออัตราค่าแรงบางส่วนค่อยขยับขึ้นตามการขยายตัว แต่
ถึงกระนั้น ข้อมูลที่เรารวบรวมมาก็ไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่า ความเหลื่อมล�้ำเชิงโครงสร้างจะ
ลดลงแต่ประการใดในช่วงก่อนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1 เท่าที่เราเห็นในช่วงปี 1870-1914
นั้น อย่างดีสภาพความเหลื่อมล�้ำอันรุนแรงก็เพียงคงตัวอยู่ในระดับเดิมๆ ซึ่งสูงมาก และใน
บางแง่ก็จะเป็นวงจรที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดของความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษ
จากการทีค่ วามมัง่ คัง่ กระจุกตัวแน่นขึน้ เรือ่ ยๆ ถ้าไม่มแี รงสะเทือนทางเศรษฐกิจและการเมือง
จากสงครามโลกแล้วละก็ เราคงบอกไม่ถกู เลยว่าความเหลือ่ มล�ำ้ ดังกล่าวจะน�ำไปสูอ่ ะไรบ้าง
ปัจจุบันนี้ การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และการเห็นภาพรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยช่วยให้เรา
เห็นแล้วว่า แรงสะเทือนจากสงครามนั้นคือพลังหนึ่งเดียว (นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม)
ที่ทรงอ�ำนาจมากพอจะลดความเหลื่อมล�้ำลงได้
ไม่ว่าอย่างไร ทุนก็รุ่งเรืองขึ้นในช่วงทศวรรษ 1840 และผลก�ำไรด้านอุตสาหกรรม
ก็งอกงาม ในขณะทีอ่ ตั รารายได้ของกรรมกรกลับหยุดนิง่ ทุกคนล้วนเห็นเรือ่ งนีก้ นั ได้อย่างชัดเจน
แม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลสถิติในระดับชาติก็ตาม ขบวนการคอมมิวนิสต์
และสังคมนิยมรุ่นแรกๆ ก็พัฒนาขึ้นในบริบทเช่นนี้เอง ข้ออภิปรายหลักของพวกเขานั้น
เรี ย บง่ า ย กล่ าวคือ การพัฒ นาอุตสาหกรรมจะดีได้อย่างไร นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
การทุ ่ ม เทแรงงาน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายประชากรจะดีได้อย่างไร ในเมื่อหลังจาก
อุตสาหกรรมขยายตัวได้ครึ่งศตวรรษแล้ว มวลชนกลับยังทุกข์ยากเหมือนเดิม และทั้งหมดที่
ผู้ออกกฎหมายท�ำได้ก็เพียงแค่ห้ามโรงงานใช้แรงงานเด็กอายุต�่ำกว่า 8 ปีเท่านั้น มีเค้าลาง
อย่างชัดเจนว่าระบบเศรษฐกิจและการเมืองดังที่เป็นอยู่นั้นก�ำลังใกล้จะล่มสลาย ด้วยเหตุนี้
ผู้คนจึงพากันสงสัยว่าในระยะยาวมันจะวิวัฒน์ไปสู่อะไร แล้วใครล่ะจะเป็นคนบอกได้
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นี่คือภารกิจที่มาร์กซ์ก�ำหนดให้กับตัวเอง ในปี 1848 ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ “ฤดู
ใบไม้ผลิของประชาชาติ” (Spring of Nations – การปฏิวัติที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปในฤดูใบไม้ผลิ
ปีนนั้ ) เขาได้ตพี มิ พ์หนังสือชือ่ ค�ำประกาศเจตนาคอมมิวนิสต์ (The Communist Manifesto)
ซึ่ ง เป็ น ต� ำ ราสั้ น ๆ ที่ มี เ นื้ อ หาแรงเต็ ม ที โดยมี บ ทแรกเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยค� ำ กล่ า วอั น เลื่ อ งชื่ อ
“วิญญาณตนหนึ่งก�ำลังหลอกหลอนยุโรป (มันคือ) วิญญาณแห่งคอมมิวนิสต์”6 และหนังสือ
ก็ปิดท้ายลงด้วยค�ำท�ำนายอันเลื่องชื่อพอๆ กันซึ่งว่าด้วยการปฏิวัติ “ดังนี้เอง การพัฒนา
ของอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงได้ท�ำลายรากฐานไปเสียจากใต้เท้าของมันเอง นั่นคือรากฐาน
ที่ชนชั้นกลางใช้ในการผลิตและจัดสรรผลผลิต และด้วยเหตุนั้น สิ่งที่ชนชั้นกลางผลิตขึ้นมา
จริงๆ ยิ่งกว่าอื่นใด จึงได้แก่หายนะของตัวเอง การล่มสลายของชนชั้นกลางและชัยชนะของ
ชนชั้นกรรมาชีพนั้น ล้วนคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พอๆ กัน”
ตลอดสองทศวรรษต่อมา มาร์กซ์ได้ทุ่มเทเขียนความเรียงอันยืดยาวเพื่อจะมาพิสูจน์
บทสรุปนี้ ตลอดจนเพื่อน�ำเสนอบทวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์บทแรกที่ว่าด้วยทุนนิยมและ
การล่มสลายของมัน งานนี้ยังคงท�ำไม่เสร็จ กล่าวคือ หนังสือเรื่อง ทุน เล่มแรกตีพิมพ์เมื่อ
ปี 1867 ทว่ามาร์กซ์เสียชีวิตลงในปี 1883 โดยยังเขียนหนังสืออีกสองเล่มในชุดไม่ส�ำเร็จ
เองเกลส์ผู้เป็นเพื่อนของเขาได้ตีพิมพ์หนังสือสองเล่มนั้นออกมาภายหลังการตายของ
มาร์กซ์ โดยรวบรวมปะติดปะต่อขึ้นจากชิ้นส่วนต่างๆ ของร่างต้นฉบับที่มาร์กซ์เหลือทิ้งไว้
ซึ่งบางชิ้นก็มีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน
เช่นเดียวกับริคาร์โด มาร์กซ์เขียนงานของเขาในรูปบทวิเคราะห์ว่าด้วยความขัดแย้ง
เชิงตรรกะซึง่ ปรากฏอยูใ่ นระบบทุนนิยม ด้วยเหตุนี้ เขาจึงพยายามหาวิธแี ยกตัวเองออกจาก
เหล่านักเศรษฐศาสตร์ชนชั้นกลาง (ผู้มองว่าตลาดคือระบบที่ควบคุมตัวเองได้ อันหมายถึง
ตลาดมีระบบที่จะท�ำให้ตัวเองบรรลุดุลยภาพได้เสมอ โดยคนนอกไม่ต้องเข้าไปช่วยปรับ
มากนัก แนวคิดนี้สอดคล้องกับภาพ “มือที่มองไม่เห็น [the invisible hand]” ของอดัม
สมิธ และ “กฎ [law]” ของฌอง-แบพติสต์ เซ [Jean-Baptise Say] ที่กล่าวว่าการผลิตจะ
สร้างอุปสงค์ของมันขึ้นมาเอง) นอกจากนั้น มาร์กซ์ยังพยายามแยกตัวจากนักสังคมนิยม
แบบอุดมคติ และพวกที่ยึดแนวคิดของปรูดง (Pierre Joseph Proudhon นักสังคมนิยม
ชาวฝรั่งเศส) ซึ่งมาร์กซ์มองว่าพวกเขาพอใจอยู่แต่กับการประณามเรื่องความทุกข์ยากของ
ชนชั้นกรรมกร โดยไม่เสนอบทวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์แท้ๆ เกี่ยวกับกระบวนการทาง
เศรษฐกิจที่เป็นต้นตอของมันเลย7 โดยสรุปแล้ว มาร์กซ์ได้น�ำแนวคิดเรื่องราคาของทุนและ
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หลักแห่งความขาดแคลนของริคาร์โดมาเป็นฐานเพื่อการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น ว่าด้วย
เรื่องพลวัตของทุนนิยมในโลกซึ่งทุนนั้นหลักๆ แล้วหมายถึงทุนอุตสาหกรรม (เครื่องจักร
โรงงาน ฯลฯ) มากกว่าจะหมายถึงทุนที่ดิน และเมื่อมันเป็นทุนอุตสาหกรรม ตามหลักแล้ว
(นายทุน) จึงสามารถสะสมมันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่จริง ข้อสรุปหลักของมาร์กซ์ก็คือสิ่งที่
เราอาจเรียกได้ว่า “หลักแห่งการสะสมไม่สิ้นสุด (principle of infinite accumulation)”
อันหมายถึง ทุนมีแนวโน้มอันยากหยุดยั้งได้ที่จะถูกสะสมและกระจุกตัวอยู่ในมือคนจ�ำนวน
น้อยลงเรื่อยๆ อีกทั้งการสะสมและการกระจุกดังกล่าวก็ไม่มีขีดจ�ำกัดตามธรรมชาติอีกด้วย
นี่คือพื้นฐานของค�ำท�ำนายที่มาร์กซ์ว่าไว้เกี่ยวกับฉากการล่มสลายของทุนนิยม กล่าวคือ ถ้า
ทุนถูกสะสมไปเรื่อยๆ อย่างนั้น ก็จะมีผลสุดท้ายได้สองอย่าง คือในที่สุดอัตราผลตอบแทน
ต่อทุนก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งจะท�ำลายกลไกการสะสม และท�ำให้เหล่านายทุนเกิด
ขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรง) หรือไม่สัดส่วนของทุนในรายได้ประชาชาติก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
ไร้ที่สิ้นสุด (ซึ่งไม่ช้าก็เร็วย่อมท�ำให้กรรมกรไม่พอใจจนรวมตัวกันปฏิวัติ) ไม่ว่าจะออกมา
หน้าใด สมดุลทางเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองก็ไม่มีทางจะตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้เลย
ค�ำท�ำนายอันมืดมนของมาร์กซ์นั้นไม่ได้เฉียดเข้าใกล้ความจริงพอๆ กับทฤษฎีของ
ริคาร์โดนั่นเอง ครั้นถึงช่วงสามสิบกว่าปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 19 อัตราค่าแรงก็เริ่มเพิ่มขึ้น
ในที่สุด ซึ่งท�ำให้อ�ำนาจซื้อของกรรมกรค่อยดีขึ้นในทุกหนแห่ง และนั่นก็เปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ไปอย่างสุดขั้วทีเดียว แม้จะยังมีความเหลื่อมล�้ำอยู่ และในบางแง่มันก็ยังเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งไปจนถึงช่วงก่อนเริม่ สงครามโลกครัง้ ที่ 1 ก็ตาม มีการปฏิวตั คิ อมมิวนิสต์เกิดขึน้
จริ ง ๆ ทว่ า ก็ เ กิ ด ในประเทศที่ ล ้ า หลั ง ที่ สุ ด ในยุ โ รป คื อ รั ส เซี ย อั น เป็ น ที่ ซึ่ ง การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมยังแทบไม่ทันได้เริ่มด้วยซ�้ำ ในขณะที่เหล่าประเทศที่ล�้ำหน้าที่สุดในยุโรปได้
เลือกจะส�ำรวจหาหนทางแห่งสังคมประชาธิปไตยแบบอื่นๆ ซึ่งนับเป็นโชคดีของประชาชน
ในประเทศเหล่านั้น มาร์กซ์ก็เหมือนนักเศรษฐศาสตร์คนก่อนๆ หน้าเขา คือแทบละเลย
ความเป็นไปได้ที่ว่า อาจจะเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบางอย่าง ซึ่งส่งผลในระยะยาว
และท�ำให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ มีความก้าวหน้าเช่นนัน้ เกิดขึน้ มันก็จะกลายเป็น
พลังที่สามารถถ่วงดุลกระบวนการสะสมและการกระจุกตัวของทุนเอกชนได้ในระดับหนึ่ง
อนึ่ง มาร์กซ์ยังน่าจะขาดข้อมูลเชิงสถิติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการ
ขัดเกลาให้ค�ำท�ำนายออกมาแม่นย�ำ นอกจากนั้น ยังเป็นไปได้ว่ามาร์กซ์ต้องรับเคราะห์จาก
การด่วนสรุปเอาไว้เสียตั้งแต่ปี 1848 ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มท�ำวิจัยมารองรับข้อสรุปดังกล่าว เห็น
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ได้ชัดว่ามาร์กซ์เขียนงานโดยมีอารมณ์ทางการเมืองอย่างรุนแรง ซึ่งหลายครั้งก็ท�ำให้เขา
ประกาศแนวคิดออกไปโดยไม่ทนั ได้ไตร่ตรอง และยากจะเลีย่ งผลทีต่ ามมาของการท�ำเช่นนัน้
นั่ น คื อ เหตุ ผ ลว่ า ท� ำ ไมทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ร ากฐานมาจากข้ อ มู ล เชิ ง
ประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในแง่นี้ มาร์กซ์เองก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากทุกความเป็นไปได้ที่เขาน่าจะหาได้อีกด้วย8 นอกจากนี้ เขายังให้เวลาเพียงน้อยนิดกับ
การใคร่ครวญถึงค�ำถามที่ว่า ในสังคมที่ทุนเอกชนถูกล้มล้างไปโดยสมบูรณ์นั้น เราควรจะ
จัดการการเมืองและเศรษฐกิจกันอย่างไร เรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นมาทันที
หากสังคมดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ดังที่เห็นได้จากการทดลองจัดการแบบเผด็จการในรัฐต่างๆ
ซึ่งมีการล้มล้างทุนเอกชน ซึ่งปรากฏว่ามีผลอันน่าเศร้าใจ
แม้จะเต็มไปด้วยข้อจ�ำกัดดังที่กล่าวมา การวิเคราะห์ของมาร์กซ์ก็ยังคงเข้าเค้าใน
หลายแง่มมุ ประการแรก เขาเริม่ ต้นด้วยการตัง้ ค�ำถามทีส่ ำ� คัญจริงๆ (เกีย่ วกับการกระจุกตัว
ของความมั่งคั่งอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรม) และ
พยายามจะตอบค�ำถามนั้นด้วยวิธีการต่างๆ เท่าที่เขามีให้ใช้ ตัวอย่างการท�ำงานของเขานั้น
นับเป็นแรงบันดาลใจอันดีส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือ หลักการ
สะสมไม่สิ้นสุดซึ่งมาร์กซ์เสนอได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ส�ำคัญมากขึ้นมาประการหนึ่ง ซึ่ง
ใช้ได้ทั้งกับศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 21 อีกทั้งในบางแง่ความเข้าใจนี้ยังชวนให้วิตก
มากกว่าหลักแห่งความขาดแคลนของริคาร์โดด้วย กล่าวคือ ถ้าอัตราการเติบโตทั้งของ
ประชากรและผลิตภาพต่างต�่ำลงตามกัน ความมั่งคั่งที่ถูกสะสมไว้ก็จะยิ่งทวีความส�ำคัญ
มากขึ้นเรื่อยๆ ตามธรรมชาติ และอาจขยายตัวไปมากมหาศาล จนกลายเป็นตัวการท�ำให้
สังคมสั่นคลอนได้ พูดอีกอย่างก็คือ ต่อให้การเติบโตต�่ำก็ยังไม่อาจถ่วงดุลหลักแห่งการสะสม
ไม่สิ้นสุดของมาร์กซ์ อย่างไรก็ตาม ดุลยภาพที่เกิดขึ้นจริงนั้นไม่ได้น่ากลัวเท่ากับที่มาร์กซ์
ท�ำนาย แต่ก็ยังคงน่ากังวลในระดับหนึ่ง เพราะที่จริงการสะสมจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงจุดหนึ่ง
แต่จุดนั้นอาจสูงมากพอสร้างความสั่นคลอนได้อยู่ดี หรือพูดให้ชัดขึ้นก็คือ ความมั่งคั่ง
เอกชนที่สูงมากในญี่ปุ่นและประเทศร�่ำรวยของยุโรปมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 และ
1990 (วัดจากผลประมวลรายได้ประชาชาติของแต่ละประเทศเป็นเวลาหลายปี) ก็คือสิ่งที่
สะท้อนตรรกะของมาร์กซ์โดยตรงทีเดียว
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จากมาร์กซ์ถึงคุซเน็ตส์ หรือจากเรื่องขวัญผวาสู่เทพนิยาย
เมื่อเราหันจากงานวิเคราะห์ในยุคศตวรรษที่ 19 ของริคาร์โดและมาร์กซ์ มาสู่งาน
วิเคราะห์ในยุคศตวรรษที่ 20 ของไซมอน คุซเน็ตส์ เราก็น่าจะพูดได้ว่าเหล่านักเศรษฐศาสตร์
พากันเลิกคลั่งไคล้ค�ำท�ำนายชวนขวัญผวา แล้วหันไปนิยมชมชอบเทพนิยายขึ้นมาในอัตรา
แรงพอๆ กัน หรืออย่างน้อยหากไม่ใช่เทพนิยาย ก็ยังต้องเป็นเรื่องประเภทที่จบลงด้วย
ความหฤหรรษ์ ตามทฤษฎีของคุซเน็ตส์ ไม่ว่าจะเลือกใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบไหน
หรือไม่วา่ แต่ละประเทศจะแตกต่างกันอย่างไร สุดท้ายความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้กจ็ ะลดลงเอง
เมื่อทุนนิยมพัฒนาไปถึงอีกขั้นหนึ่ง และท้ายที่สุดความเหลื่อมล�้ำนี้ก็จะเสถียรอยู่ในระดับที่
พอรับได้ ทฤษฎีทนี่ ำ� เสนอขึน้ ในปี 1955 นีน้ บั เป็นทฤษฎีแห่งช่วงปีวเิ ศษหลังสงครามโดยแท้
มันคือช่วงเวลาซึ่งในฝรั่งเศสเรียกขานกันว่า “Trente Glorieuses” หรือช่วง 30 ปีแห่ง
ความโรจน์รุ่ง ระหว่างปี 1945-19759 ส�ำหรับคุซเน็ตส์ แค่อดทนรอก็พอแล้ว ไม่ช้าความ
เจริญจะให้ประโยชน์แก่ทุกๆ คนเอง แนวคิดปรัชญาของช่วงนั้นสามารถสรุปออกมาเป็น
ประโยคเดียวได้ว่า “ความเจริญคือกระแสน�้ำขึ้น ซึ่งจะยกเรือทุกล�ำอย่างเสมอหน้ากัน”
ความคิดเชิงมองโลกในแง่ดคี ล้ายๆ กันนีย้ งั พบได้ในงานวิเคราะห์ของโรเบิรต์ โซโลว์ (Robert
Solow) ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 1956 ว่าด้วยเรื่องสภาวะอันจ�ำเป็นที่จะท�ำให้เศรษฐกิจสามารถ
บรรลุ “เส้นทางแห่งความเจริญที่สมดุล (balanced growth path)” เส้นทางดังกล่าว
หมายถึงวิถีแห่งความเจริญซึ่งตัวแปรต่างๆ เช่น ผลผลิต รายได้ ผลก�ำไร ค่าจ้าง เงินทุน
ราคาสินทรัพย์ ฯลฯ จะพัฒนาไปในอัตราเดียวกัน และด้วยเหตุนั้น ทุกกลุ่มสังคมก็จะได้รับ
ผลประโยชน์จากความเจริญในระดับเดียวกัน โดยไม่มีกลุ่มใดได้รับอะไรต่างออกไปจาก
มาตรฐานอย่างมีนัยส�ำคัญ10 ดังนี้ ความเชื่อของคุซเน็ตส์จึงย้อนแย้งโดยตรงกับทฤษฎีของ
ริคาร์โดและมาร์กซ์เรือ่ งวงจรความเหลือ่ มล�ำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างไม่สนิ้ สุด และสวนทางกับค�ำท�ำนาย
แนวขวัญผวาของยุคศตวรรษที่ 19 โดยแท้
เพื่อให้เห็นภาพว่าทฤษฎีของคุซเน็ตส์นั้นส่งผลมหาศาลเพียงใดต่อสังคมยุคทศวรรษ
1980 และ 1990 ตลอดจนยังส่งผลอยู่บ้างกระทั่งในปัจจุบัน เราจ�ำเป็นต้องเน้นย�้ำว่า นี่เป็น
ทฤษฎีแรกของแนวคิดท�ำนองเดียวกัน ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติอันทรงพลัง
หรือที่จริงก็คือ กว่าเราจะมีชุดสถิติทางประวัติศาสตร์ชุดแรกๆ ที่ว่าด้วยการกระจายรายได้
ให้ใช้ ก็คือเมื่อกลางศตวรรษที่ 20 นั่นเอง และสถิติดังกล่าวก็พิมพ์อยู่ในหนังสือระดับ
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ต�ำนานของคุซเน็ตส์ที่พิมพ์ออกมาเมื่อปี 1953 ซึ่งมีชื่อว่า สัดส่วนรายได้และเงินออมของ
กลุ่มคนรายได้สูง (Shares of Upper Income Groups in Income and Savings) ชุด
ข้อมูลของคุซเน็ตส์นี้รวบรวมมาจากประเทศเดียว (สหรัฐอเมริกา) ในช่วง 35 ปี (19131948) ถึงกระนั้นนั่นก็ต้องอาศัยความทุ่มเทไม่น้อยเลย คุซเน็ตส์ใช้ข้อมูลสองประเภทที่
นักเศรษฐศาสตร์สมัยศตวรรษที่ 19 หาไม่ได้ นั่นคือข้อมูลภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง
อเมริกา (ซึ่งย่อมไม่ปรากฏจนกระทั่งปี 1913 เพราะก่อนหน้านั้นยังไม่มีการเก็บภาษีเงินได้)
และข้อมูลการประเมินรายได้ประชาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่คุซเน็ตส์จัดท�ำเอง
โดยเขาเก็บรวบรวมอยูห่ ลายปีกอ่ นหน้านัน้ นับเป็นครัง้ แรกทีม่ คี นพยายามวัดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคมในระดับที่ใหญ่โตถึงเพียงนี11้
เราจ�ำเป็นต้องตระหนักด้วยว่า หากปราศจากชุดข้อมูลเสริมทีข่ าดไม่ได้ทงั้ สองชุดนีแ้ ล้ว
ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะวัดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ หรือประเมินวิวัฒนาการ
ของมันตามกาลเวลา แน่ละ ในอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นมีความพยายามที่จะประเมินรายได้
ประชาชาติกันมาแล้วตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 และต้นศตวรรษที่ 18 ตลอดจนน่าจะมี
ความพยายามท�ำนองเดียวกันนี้อีกหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 19 แต่นั่นก็เป็นเพียงการ
ประเมินแบบแยกส่วน จนกระทั่งศตวรรษที่ 20 ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นัน่ เอง จึงมีชดุ ข้อมูลชุดแรกๆ ของรายได้ประชาชาติรายปี ซึง่ พัฒนาขึน้ มาโดยนักเศรษฐศาสตร์
เช่น คุซเน็ตส์ และจอห์น ดับบลิว. เคนดริก (John W. Kendrick) ในอเมริกา อาเธอร์ โบว์ลยี ์
(Arthur Bowley) และโคลิน คลาร์ก (Colin Clark) ในสหราชอาณาจักร และแอล ดูเก เดอ
แบรฺนงวิล (L. Dugé de Bernonville) ในฝรั่งเศส ข้อมูลประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถ
ประเมินรายได้โดยรวมของประเทศ นอกจากนั้น ในการประเมินหาว่าผู้มีรายได้สูงมีรายได้
เป็นสัดส่วนเท่าไรในรายได้ประชาชาติโดยรวมนั้น เรายังจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลการแจ้งรายได้
ด้วย ข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นก็เมื่อประเทศต่างๆ ได้น�ำระบบการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้ามาใช้ใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 (ปี 1913 ในอเมริกา ปี 1914 ในฝรั่งเศส ปี 1909 ในสหราช
อาณาจักร ปี 1922 ในอินเดีย ปี 1932 ในอาร์เจนตินา)12
เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องที่ควรตระหนักคือ แม้ในสมัยที่ยังไม่มีภาษีเงินได้ ก็ยังคงมีข้อมูล
สถิ ติ ต ่ า งๆ ว่าด้วยสิ่ง ที่ผู้คนในยุคสมัยนั้นใช้เป็นฐานภาษี (เช่น ภาษีที่เก็บจากจ�ำนวน
หน้าต่างและประตู ทีจ่ ดั เก็บโดยส่วนจังหวัดในฝรัง่ เศสเมือ่ ศตวรรษที่ 19 ซึง่ น่าสนใจไม่นอ้ ย)
ทว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับรายได้เลย ยิ่งกว่านั้น ก่อนที่จะมีกฎหมาย
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บังคับให้ต้องเปิดเผยรายได้ต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้คนก็มักจะไม่รู้ว่าตัวเองมีรายได้เท่าไร
เรื่องเหล่านี้เป็นจริงเช่นกันในกรณีของภาษีนิติบุคคล (corporate tax) และภาษีความมั่งคั่ง
(wealth tax) การเก็บภาษีไม่เพียงเป็นข้อเรียกร้องให้ประชาชนอุทิศรายได้บางส่วน เพื่อ
น�ำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสาธารณะและจัดตั้งโครงการส�ำหรับส่วนรวม รวมทั้งเพื่อกระจาย
ภาระด้านภาษีให้ยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เท่านั้น หากแต่ยังเป็นประโยชน์ในการจ�ำแนก
กลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมความรู้และความโปร่งใสในเชิงประชาธิปไตยอีกด้วย
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่คุซเน็ตส์รวบรวมนั้นก็ช่วยให้เขาสามารถค�ำนวณได้ว่า
กลุ่มผู้มีรายได้แต่ละกลุ่มในสิบกลุ่ม (decile หมายถึงการแบ่งล�ำดับชั้นรายได้ออกเป็นสิบ
กลุ่ม จากกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดไปหากลุ่มที่มีรายได้มากที่สุด เช่น ถ้าพูดว่า กลุ่ม 10%
ด้านบน ก็หมายถึง กลุ่มคน 10% ของประชากรที่มีรายได้มากที่สุด ถ้าบอกว่ากลุ่ม 10%
ถัดลงมา ก็คือคนอีก 10% ถัดไปที่มีรายได้น้อยกว่ากลุ่ม 10% ด้านบน แต่ยังมีรายได้
มากกว่าอีก 80% ที่เหลือ ฯลฯ) และกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด 1% (upper centile หมายถึงคน
ที่มีรายได้สูงสุด 1% จากประชากรทั้งหมด) ของสหรัฐอเมริกานั้นมีสัดส่วนรายได้เป็นเท่าไร
บ้างในรายได้ประชาชาติ และสัดส่วนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างตามกาลเวลา สิ่งที่เขา
พบคือ เขาสังเกตเห็นการลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญของความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ในอเมริกา
ระหว่างช่วงปี 1913-1948 หรือที่เจาะจงยิ่งขึ้นคือในช่วงต้นๆ ของขวบปีดังกล่าว กลุ่ม
10% ด้านบนของการกระจายรายได้ (หรือก็คือกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด 10% แรกของอเมริกา)
มีรายได้รวมคิดเป็น 45-50% ของรายได้ประชาชาติประจ�ำปี ครั้นถึงช่วงปลายทศวรรษ
1940 สัดส่วนรายได้ของกลุ่มดังกล่าวได้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 30-35% ของรายได้
ประชาชาติประจ�ำปี การลดลงถึงเกือบ 10% นี้นับว่ามากโข เช่นถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว
10% ดังกล่าวก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของรายได้โดยรวมของกลุ่มผู้มีรายได้ต�่ำสุด 50% ของ
อเมริกาทีเดียว13 การลดลงนั้นชัดเจนและปราศจากข้อโต้แย้ง นี่คือข่าวที่นับว่าส�ำคัญยิ่ง
และมี ผ ลกระทบมหาศาลต่ อ การถกเถี ย งทางเศรษฐศาสตร์ ใ นยุ ค หลั ง สงครามทั้ ง ใน
รั้วมหาวิทยาลัยและในองค์กรนานาชาติ
มาลธัส ริคาร์โด มาร์กซ์ และอีกหลายคนได้กล่าวถึงเรื่องความเหลื่อมล�้ำกันมา
หลายสิบปีแล้ว โดยไม่มกี ารอ้างอิงแหล่งข้อมูลหรือระเบียบวิธใี ดๆ ทีจ่ ะน�ำมาใช้เปรียบเทียบ
ยุคหนึ่งกับอีกยุคหนึ่ง หรือเพื่ออ้างอิงยามต้องตัดสินใจเลือกระหว่างสมมุติฐานต่างๆ ที่
ขัดแย้งกัน ทว่าในตอนนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เรามีข้อมูลอันชัดเจนพร้อมใช้ แม้จะไม่สมบูรณ์
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ทว่ามันก็มีประโยชน์ไม่น้อย ยิ่งกว่านั้น ผลงานที่รวบรวมมาได้ก็มีหลักฐานอ้างอิงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างดี กล่าวคือ หนังสือเล่มหนาของคุซเน็ตส์ที่พิมพ์ในปี 1953 นั้นมีการให้
แหล่งข้อมูลและระเบียบวิธที เี่ ขาใช้ไว้อย่างละเอียดลออมาก ดังนัน้ ทุกการค�ำนวณจึงสามารถ
ท�ำซ�้ำได้อีก นอกจากนี้ คุซเน็ตส์ยังถือได้ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวดี นั่นคือความเหลื่อมล�้ำก�ำลัง
ลดลง
เส้นโค้งของคุซเน็ตส์ : ข่าวดีท่ามกลางสงครามเย็น
ที่จริง คุซเน็ตส์เองก็รู้ดีว่าการหดตัวของกลุ่มผู้มีรายได้สูงในอเมริการะหว่างปี 19131948 นั้นเป็นเรื่องบังเอิญเสียมาก ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้มันเกิดขึ้นก็คือแรงสะเทือนต่างๆ ซึ่งมี
ต้นเหตุมาจากช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่* และสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีส่วนน้อยเต็มที
ที่เป็นผลจากกระบวนการตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ในผลงานปี 1953 ของ
เขานั้น คุซเน็ตส์ได้วิเคราะห์ชุดข้อมูลของตนอย่างละเอียด พร้อมกับเตือนผู้อ่านไม่ให้ด่วน
สรุปว่าผลที่เห็นนี้จะเป็นผลที่เกิดได้อย่างสากลทั่วไป กระนั้น เมื่อถึงเดือนธันวาคมปี 1954
ในการประชุมที่ดีทรอยต์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกา ซึ่งมีคุซเน็ตส์เป็นประธาน เขา
กลับกล่าวปาฐกถาน�ำเสนอการตีความข้อมูลดังกล่าวให้เป็นเชิงบวกยิ่งกว่าที่เคยเสนอไว้ใน
ปี 1953 และแล้ว ปาฐกถาครั้งนี้ซึ่งได้ตีพิมพ์เป็นบทความในปี 1955 ภายใต้ช่ือ “การ
เติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ (Economic Growth and Income
Inequality)” นี่เอง ก็กลายเป็นที่มาของ “ทฤษฎีเส้นโค้งคุซเน็ตส์ (Kuznets curve)”
ตามทฤษฎีดังกล่าว เราสามารถคาดหมายได้ว่าความเหลื่อมล�้ำในที่ใดก็ตามล้วนจะ
ด�ำเนินไปในลักษณะเส้นโค้งรูประฆังคว�่ำ อีกนัยหนึ่งคือ เมื่อแรกมันจะเพิ่มขึ้นก่อน จากนั้น
จึงค่อยลดลงเมื่อผ่านช่วงต่างๆ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ คุซเน็ตส์เชื่อว่า
ระยะแรกทีค่ วามเหลือ่ มล�ำ้ เพิม่ ขึน้ ตามธรรมชาติ ซึง่ ตรงกับช่วงต้นของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
นั้น (ส�ำหรับสหรัฐอเมริกา หมายรวมกว้างๆ ถึงช่วงศตวรรษที่ 19) จะต้องตามมาด้วยระยะ
ต่ อมาที่ ความเหลื่อมล�้ำลดลงอย่างชัดเจน (ซึ่งในอเมริกาน่าจะเริ่มต้นในครึ่งแรกของ
ศตวรรษที่ 20)
* Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำอย่างหนักและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลก
อุตสาหกรรมตะวันตก [1929-1939] – ผู้แปล
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บทความของคุซเน็ตส์เมื่อปี 1955 (ฉบับที่มาจากปาฐกถา) นั้นจุดประกายให้ผู้คน
อย่างยิ่ง โดยหลังจากเตือนผู้อ่านถึงเหตุผลต่างๆ ที่พวกเขาควรระมัดระวังเรื่องการตีความ
ข้อมูลให้มาก รวมทั้งเน้นความส�ำคัญอันชัดเจนของปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นตัวสร้างแรง
สะเทือนจนความเหลื่อมล�้ำลดลงในอเมริกาสมัยนั้น คุซเน็ตส์ก็เสริมขึ้นมาอย่างแทบจะ
ไร้เดียงสาว่า (การทีค่ วามเหลือ่ มล�ำ้ ลดลงนี)้ นอกจากเกิดขึน้ เพราะการแทรกแซงเชิงนโยบาย
หรือแรงสะเทือนจากปัจจัยภายนอกแล้ว ตัวตรรกะภายในของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเอง
ก็อาจให้ผลแบบเดียวกันได้ แนวคิดของเขาคือ เหตุที่ความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้นในระยะแรก
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น เป็นเพราะมีคนเพียงส่วนน้อยที่มีความพร้อมพอจะได้รับ
ประโยชน์จากความมั่งคั่งใหม่ที่มากับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้นในเวลาต่อมา หรือใน
ระยะถัดมาของการพัฒนา ความเหลื่อมล�้ำก็จะลดลงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพราะมีประชากร
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ที่เริ่มพร้อมขึ้นมาเช่นกัน) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในผลของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ14
“ระยะถัดมา” ของการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น น่าจะเริ่มในช่วงปลายศตวรรษที่ 19
หรือต้นศตวรรษที่ 20 ในประเทศอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ การลดลงของความเหลื่อมล�้ำที่
สังเกตพบในอเมริการะหว่างปี 1913-1948 จึงน่าจะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งของปรากฏการณ์
เดียวกันในระดับสากล ซึ่งถ้าว่ากันตามทฤษฎี ก็น่าจะเกิดขึ้นเหมือนๆ กันโดยอัตโนมัติใน
ทุกๆ ที่ รวมทัง้ ในประเทศด้อยพัฒนาซึง่ ตอนนัน้ ยังติดหล่มความยากจนแห่งยุคหลังอาณานิคม
และแล้ว ข้อมูลที่คุซเน็ตส์เสนอในหนังสือเล่มหนาที่พิมพ์เมื่อปี 1953 ของเขาก็กลายเป็น
อาวุธทางการเมืองที่ทรงพลังขึ้นมาทันที15 ตัวคุซเน็ตส์เองนั้น เขาตระหนักดีว่าตนเองตั้ง
ทฤษฎีขึ้นบนการคาดการณ์ที่ไม่สมบูรณ์16 แต่ถึงกระนั้น เขาก็รู้เช่นกันว่าตนย่อมสามารถ
สร้างอิทธิพลได้อย่างมหาศาล ถ้าหากน�ำเสนอทฤษฎีที่มองโลกในแง่ดีนี้ออกไปในฐานะ
“ปาฐกถาของประธาน” ต่อหน้าเหล่าสมาชิกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งอเมริกา อันเป็น
สมาคมหลักของวิชาชีพนักเศรษฐศาสตร์ในประเทศ และเป็นกลุม่ ผูฟ้ งั ทีม่ แี นวโน้มจะเชือ่ ถือ
ตลอดจนเผยแพร่ข่าวดีที่ผู้น�ำผู้ทรงเกียรติของตนน�ำมาให้ และดังนี้เอง “เส้นโค้งคุซเน็ตส์”
จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะเข้าใจว่ามีอะไรเป็นเดิมพันอยู่บ้าง
คุซเน็ตส์จึงระมัดระวังที่จะย�้ำเตือนผู้ฟังด้วยว่า ที่เขาท�ำนายเป็นเชิงบวกเช่นนี้มีเจตนารมณ์
เพียงเพือ่ จะรักษาประเทศด้อยพัฒนาไว้ “ภายในวงโคจรของโลกเสรี”17 ดังนัน้ โดยส่วนใหญ่
แล้ว ทฤษฎีเส้นโค้งคุซเน็ตส์ก็คือผลผลิตของสงครามเย็นนั่นเอง
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เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ผมขออนุญาตบอกว่างานของคุซเน็ตส์ในการจัดท�ำและ
รวบรวมชุดข้อมูลบัญชีประชาชาติชุดแรกของอเมริกา ตลอดจนท�ำชุดตัวชี้วัดชุดแรกส�ำหรับ
วัดความเหลื่อมล�้ำตามล�ำดับเวลาในประวัติศาสตร์นั้น มีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดทีเดียว
และเมื่อได้อ่านหนังสือของเขาก็จะเห็นชัดมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับบทความจากปาฐกถา
ของเขา) ว่าเขาให้ค่ากับการท�ำงานตามหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง นอกจากนี้
ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมดก็มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จริงๆ ซึ่ง
นับเป็นปรากฏการณ์ที่ส�ำคัญมาก เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่ยิ่งส�ำคัญกว่าคือ ทุกกลุ่มสังคม
ล้วนได้รับส่วนแบ่งจากผลของการเติบโตนั้น ด้วยเหตุเหล่านี้ ย่อมน่าจะเข้าใจได้ว่าท�ำไม
Trente Glorieuses หรือสามสิบปีที่โรจน์รุ่งจึงได้บ่มเพาะความคิดแบบมองโลกในแง่ดีขึ้น
มาในระดับหนึ่ง และท�ำไมค�ำท�ำนายเชิงหายนะของศตวรรษที่ 19 ว่าด้วยการกระจายความ
มั่งคั่งจึงได้สูญเสียความนิยมไปบางส่วน
อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว ทฤษฎีเส้นโค้งแสนวิเศษของคุซเน็ตส์ก็ถูกสร้างขึ้น
ด้วยเหตุผลที่ผิดๆ และพื้นฐานที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของมันก็เปราะบางเต็มที การที่จู่ๆ
ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ในประเทศร�่ำรวยก็ลดลงระหว่างปี 1914-1945 นั้น เป็นผลจาก
สงครามต่างๆ ในโลกมากกว่าอื่นใด ตลอดจนเกิดขึ้นเพราะสงครามสร้างแรงสะเทือนต่อ
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างหนัก (ซึ่งส่งผลมากเป็นพิเศษกับผู้ที่มีสินทรัพย์มาก) อนึ่ง การ
ลดลงนั้นแทบไม่เกี่ยวข้องใดๆ เลยกับกระบวนการที่เป็นไปโดยสงบอย่างการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพไปมาระหว่างกลุ่มสังคม ตามที่คุซเน็ตส์ได้บรรยายไว้
น�ำปัญหาเรื่องการกระจายกลับมาเป็นหัวใจของการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
ปัญหานี้มีความส�ำคัญมาก และไม่ได้ส�ำคัญแต่เฉพาะในแง่ประวัติศาสตร์ด้วย ตั้งแต่
ยุคทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญใน
ประเทศร�่ำรวย โดยเฉพาะอเมริกา ที่ซึ่งสภาพการกระจุกตัวของรายได้ในปี 2000-2009 ได้
ย้อนกลับมาอยูร่ ะดับเดียวกับทีม่ นั เคยเป็นในช่วงปี 1910-1919 และทีจ่ ริงยังมากกว่าเล็กน้อย
เสียอีก ดังนั้นจึงส�ำคัญมากที่ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ท�ำไมความเหลื่อมล�้ำจึงลดลงในช่วง
ระหว่างกลางนั้น และมันเกิดขึ้นได้อย่างไร จริงอยู่ การเติบโตอย่างพุ่งพรวดของประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน อาจพอเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าการ
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เติบโตเป็นพลังที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล�้ำในระดับโลก เช่นเดียวกับที่การเติบโตของ
ประเทศร�่ำรวยในช่วงปี 1945-1975 เคยท�ำได้มาก่อน ทว่ากระบวนการเติบโตนี้กลับก่อให้
เกิดความกังวลอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เอง และยิ่งประเทศมั่งคั่งแล้วยิ่งพากัน
กังวลเข้าไปใหญ่ เพราะการเสียสมดุลอย่างรุนแรงซึ่งพบเห็นได้ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้
ทั้งในตลาดการเงิน น�้ำมัน และอสังหาริมทรัพย์ ย่อมกระตุ้นให้เกิดข้อกังขาว่า “เส้นทางการ
เติบโตที่สมดุล” (ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจทุกอย่างจะพัฒนาไปพร้อมๆ กัน) ตามที่โซโลว์และ
คุซเน็ตส์ว่าไว้นั้นจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ จริงๆ น่ะหรือ โลกในปี 2050 หรือ 2100 จะ
ตกเป็นของพ่อค้า ผู้บริหารระดับสูง และพวกอภิมหาเศรษฐี หรือจะเป็นของบรรดาประเทศ
ผู้ผลิตน�้ำมัน หรือธนาคารจีน หรือบางทีโลกอาจจะกลายเป็นสมบัติของแหล่งหนีภาษีที่กลุ่ม
ดังกล่าวมาข้างต้นไปใช้บริการ* คงจะเป็นเรือ่ งเขลาหากเราไม่ตงั้ ค�ำถามว่าใครควรเป็นเจ้าของ
อะไร แล้วทึกทักเอาเฉยๆ แต่แรกว่าสุดท้ายการเติบโตก็จะ “สมดุล” ไปเองในระยะยาว
ในแง่ หนึ่ง พวกเราผู้อยู่ใ นจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 นี้ ก็มีส ภาพเดียวกับที่
บรรพบุรุษของเราเคยเป็นเมื่อช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 นั่นเอง กล่าวคือ เราก�ำลังพบเห็น
การเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจทั่วโลก และเป็นเรื่องยากมากที่เราจะรู้ได้ว่า
นับจากนี้อีกหลายทศวรรษ มันจะขยายขอบเขตออกไปมากแค่ไหน หรือการกระจายความ
มัง่ คัง่ ของโลกจะเป็นอย่างไรทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ดังนัน้ นักเศรษฐศาสตร์
ยุคศตวรรษที่ 19 จึงสมควรจะได้รับความดีความชอบอย่างมากส�ำหรับการน�ำปัญหาเรื่อง
การกระจายมาเป็นหัวใจส�ำคัญในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และส�ำหรับการพยายาม
หาวิธีการศึกษาแนวโน้มระยะยาว ค�ำตอบของพวกเขาไม่ได้น่าพอใจเสมอไป แต่อย่างน้อย
พวกเขาก็ตั้งค�ำถามที่ถูกต้อง ไม่มีเหตุผลพื้นฐานข้อใดๆ ที่ท�ำให้เราเชื่อได้ว่าการเติบโตจะ
สมดุลได้เองโดยอัตโนมัติ เราน่าจะน�ำปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้ำนี้กลับมาเป็นหัวใจของ
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ และควรจะเริ่มถามค�ำถามจากยุคศตวรรษที่ 19 เหล่านี้
กันใหม่เสียตั้งนานแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ได้ละเลยเรื่องการกระจายความมั่งคั่งกันมานาน
เกินไป บางส่วนนั้นเป็นเพราะข้อสรุปแบบมองโลกในแง่ดีของคุซเน็ตส์ และบางส่วนก็เป็น
* คนร�ำ่ รวยจะเอาเงินไปซุกในแหล่งหนีภาษี เช่น ในธนาคารของประเทศทีม่ อี ตั ราภาษีตำ�่ จากนัน้
ธนาคารจะน�ำไปลงทุน เช่น ซื้อพันธบัตรหรือหุ้น ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ ถ้าซื้อสินทรัพย์ไปมากๆ
ก็พอจะพูดว่าเป็น “เจ้าของโลก” ได้ ผู้เขียนจึงเขียนไว้เช่นนี้ – บรรณาธิการ
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เพราะบรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างกระตือรือร้นเกินพอดีที่จะใช้แต่โมเดลคณิตศาสตร์แบบ
ทีล่ ดทอนอะไรๆ ลงไปมากเพือ่ ให้เข้าใจง่ายๆ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของสิง่ ทีเ่ รียกกันว่าตัวแทนค่า
(representative agents)18 หากจะให้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้ำกลับมาเป็นหัวใจส�ำคัญ
อีกครัง้ เราจะต้องเริม่ ด้วยการรวบรวมชุดข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์ให้กว้างขวางและครอบคลุม
มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อจะได้ใช้มันมาท�ำความเข้าใจแนวโน้มในอดีตและปัจจุบัน มีแต่
การประมวลข้อเท็จจริงเพื่อค้นหาแบบแผนของมันออกมาอย่างอดทน และจากนั้นจึงน�ำผล
ที่ได้ของประเทศต่างๆ มาเปรียบเทียบกันเท่านั้น เราจึงพอจะคาดหวังได้ว่าคงสามารถระบุ
กลไกที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ และสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้อิงแหล่งข้อมูลอยู่สองประเภทด้วยกัน ซึ่งเมื่อน�ำมาใช้ร่วมกันแล้วก็
ท� ำ ให้ เ ราสามารถศึ ก ษาว่ า การกระจายความมั่ ง คั่ ง นั้ น เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไรบ้ า งใน
ประวัติศาสตร์ โดยแหล่งแรกเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้และ
การกระจายรายได้ ส่วนแหล่งที่สองเกี่ยวกับการกระจายความมั่งคั่ง รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างความมั่งคั่งกับรายได้
ขอเริ่มจากข้อมูลด้านรายได้ ส่วนใหญ่งานของผมเป็นเพียงการท�ำต่อจากที่คุซเน็ตส์
เคยบุกเบิกสร้างสรรค์ไว้ คือประมวลวิวัฒนาการของความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ในสหรัฐ
อเมริการะหว่างปี 1913-1948 โดยผมจะขยายสถานที่และช่วงเวลาออกไป ด้วยวิธีนี้ ท�ำให้
ผมสามารถน�ำสิ่งที่คุซเน็ตส์ค้นพบ (ซึ่งค่อนข้างเที่ยงตรง) เข้าไปสู่มุมมองที่กว้างขึ้นได้ และ
ดังนั้นจึงพลอยเป็นการท้าทายอย่างยิ่งต่อทัศนะแบบมองโลกในแง่ดีของเขาเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการกระจายความมั่งคั่ง ที่แปลกก็คือ ไม่เคยมี
ใครท�ำงานต่อจากคุซเน็ตส์อย่างเป็นระบบเลย ไม่ต้องสงสัยว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการศึกษา
บันทึกภาษีในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงสถิตินั้นตกเข้าไปอยู่ในเขตการศึกษาที่ไร้สังกัด
เนื่องจากเป็นเชิงประวัติศาสตร์มากไปส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์ และเป็นเชิงเศรษฐศาสตร์
มากไปส�ำหรับนักประวัติศาสตร์ นับเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะเราจะเข้าใจพลวัตของความ
ไม่เหลื่อมล�้ำด้านรายได้ได้ก็ด้วยการดูจากภาพรวมระยะยาวเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้ศึกษาใช้ประโยชน์จากบันทึกภาษี19
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ผมเริ่มด้วยการน�ำระเบียบวิธีของคุซเน็ตส์ไปขยายใช้ต่อกับข้อมูลของประเทศ
ฝรั่งเศส และได้ตีพิมพ์ผลลัพธ์ของการศึกษานั้นในหนังสือที่ออกเมื่อปี 200120 จากนั้นผมได้
ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานหลายคนซึ่งมีบุคคลหลักได้แก่ แอนโทนี แอตคินสัน (Anthony
Atkinson) และเอมมานูเอล ซาเอซ (Emmanuel Saez) และด้วยความช่วยเหลือของ
พวกเขา ท�ำให้ผมสามารถขยายการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมไปได้อีกหลายประเทศ แอนโทนี
แอตคินสันศึกษาส่วนของสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ผมกับเขา
ได้ร่วมกันเรียบเรียงหนังสือสองเล่มที่ออกมาในปี 2007 และ 2010 ซึ่งเรารายงานผลลัพธ์ที่
ได้จากประมาณ 20 ประเทศทั่วโลก21 ผมกับเอมมานูเอล ซาเอซยังได้ขยายชุดข้อมูลของ
ประเทศอเมริกาที่คุซเน็ตส์เคยท�ำไว้ โดยเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกครึ่งศตวรรษ22 ตัวซาเอซเองนั้น
ได้ศึกษาข้อมูลของประเทศส�ำคัญ เช่น แคนาดาและญี่ปุ่น นอกจากนั้น ยังมีผู้ตรวจสอบอีก
หลายคนที่ได้เข้ามามีส่วนในผลงานร่วมชิ้นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟาคันโด อัลวาเรโด
(Facundo Alvaredo) ศึกษาอาร์เจนตินา สเปน และโปรตุเกส ฟาเบียง เดล (Fabien
Dell) เจาะเรื่องเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ อภิจิต เบเนอร์จี (Abhijit Benerjeee) กับผม
ดูกรณีของอินเดีย และด้วยความช่วยเหลือของแนนซี เฉียน (Nancy Qian) ท�ำให้ผม
สามารถท�ำงานเกี่ยวกับประเทศจีนได้ นอกจากนี้ก็ยังมีคนอื่นๆ อีกด้วย23
ในแต่ละกรณี เราพยายามใช้ข้อมูลแบบเดียวกัน ระเบียบวิธีแบบเดียวกัน และ
แนวคิดแบบเดียวกัน เราได้ระบุกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด 10% และ 1% ของประชาชาติ ด้วยวิธี
ประเมินจากข้อมูลภาษี ซึ่งก็อ้างอิงตามรายได้ที่มีการแจ้งไว้อีกที (เราต้องปรับข้อมูลเหล่านี้
ในหลายๆ ทางเพื่อให้แน่ใจว่า จะได้ข้อมูลและแนวคิดที่สอดคล้องกันทั้งในแง่เวลาและ
ภูมิศาสตร์) รายได้ประชาชาติและรายได้เฉลี่ยนั้นได้มาจากบัญชีประชาชาติ ซึ่งในบางกรณี
จ�ำเป็นต้องมีการขยายหรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น พูดกว้างๆ แล้ว ชุดข้อมูลแต่ละ
ประเทศของเราจะเริ่ม ณ จุดที่ประเทศนั้นๆ มีการจัดเก็บภาษีเงินได้ (โดยทั่วไปตกราวปี
1910-1920 แต่ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและเยอรมนี ก็ย้อนไปได้ถึงช่วงต้นทศวรรษ
1880 และในบางประเทศก็หลังจากนัน้ เล็กน้อย) ชุดข้อมูลเหล่านีไ้ ด้รบั การอัพเดตเป็นประจ�ำ
และขณะที่เขียนนี้ได้ขยายไปจนถึงต้นทศวรรษ 2010 แล้ว
แหล่งข้อมูลอันดับสุดท้ายในหมวดนี้ คือฐานข้อมูลผู้มีรายได้สูงของโลก หรือ World
Top Incomes Database (WTID) ซึ่งเป็นผลงานร่วมของนักวิจัยราวสามสิบคนจากทั่วโลก
โดยเป็นฐานข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ เท่าทีป่ รากฏ ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการ
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ของความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ ฐานข้อมูลนี้เองคือแหล่งข้อมูลหลักของหนังสือเล่มนี24้
แหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญรองลงมาของหนังสือ ซึ่งที่จริงแล้วผมจะน�ำมาใช้ก่อนนั้น คือ
ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่งคั่ง อันได้แก่การกระจายความมั่งคั่ง และความสัมพันธ์ของมันกับ
รายได้ อนึง่ ความมัง่ คัง่ ยังเป็นตัวก่อให้เกิดรายได้ ดังนัน้ มันจึงส�ำคัญต่อการศึกษารายได้ดว้ ย
ที่จริงแล้ว รายได้นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสองประการ กล่าวคือ รายได้จากแรงงาน
(ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส รายได้จากแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในรูปค่าจ้าง และรายได้อื่นๆ ที่จัดว่า
เกี่ยวข้องกับแรงงาน) และรายได้จากทุน (ค่าเช่า เงินปันผล ดอกเบี้ย ผลก�ำไร ก�ำไรจากหุ้น
ค่าภาคหลวงหรือค่าลิขสิทธิ์ และรายได้จากการเป็นเจ้าของทุนในรูปที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
เครื่องมือทางการเงิน อุปกรณ์เชิงอุตสาหกรรม ฯลฯ ไม่ว่าจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดทาง
กฎหมาย) ฐานข้อมูล WTID ประกอบด้วยข้อมูลจ�ำนวนมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรายได้
ที่มาจากทุนตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องท�ำให้ข้อมูลนี้
สมบูรณ์ขึ้น โดยศึกษาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งโดยตรงด้วยเช่นกัน ผมท�ำเช่นนั้น
โดยพึ่งพาข้อมูลและระเบียบวิธีเชิงประวัติศาสตร์สามประเภทที่แตกต่างกัน โดยแต่ละ
ประเภทจะเสริมซึ่งกันและกัน25
ข้อมูลและระเบียบวิธีประเภทแรก มาจากแนวคิดที่ว่า หากภาษีเงินได้ช่วยให้เรา
สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้แล้ว ภาษีมรดก (estate tax)
ย่อมช่วยให้เราสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล�้ำด้านความมั่งคั่งด้วย26
ผู้ริเริ่มใช้วิธีการนี้คือ โรเบิร์ต แลมพ์แมน (Robert Lampman) เขาใช้มันในปี 1962 เพื่อ
ศึกษาว่าความเหลื่อมล�้ำในด้านความมั่งคั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในสหรัฐอเมริกา
ระหว่างปี 1922-1956 ต่อมาในปี 1978 แอนโทนี แอตคินสัน และอลัน แฮร์ริสัน (Alan
Harrison) ได้ใช้วิธีนี้มาศึกษากรณีของสหราชอาณาจักรระหว่างปี 1923-197227 เราเพิ่ง
อัพเดตผลของการวิจัยดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ และยังได้ขยายไปยังประเทศอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส
และสวีเดน น่าเสียดายที่เรามีข้อมูลจากน้อยประเทศกว่าตอนศึกษาเรื่องความเหลื่อมล�้ำ
ด้านรายได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ข้อมูลภาษีมรดกก็ย้อนกลับไปไกลกว่าข้อมูลรายได้
โดยมักจะย้อนไปได้ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ทั้งนี้เพราะมีการเก็บภาษีมรดกมาก่อนภาษี
เงินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมได้รวบรวมข้อมูลที่รัฐบาลฝรั่งเศสในยุคต่างๆ จัดเก็บไว้ และ
ท�ำงานร่วมกับฌิลลฺ ปอสเตล-วิเนย์ (Gilles Postel-Vinay) และฌอง-โลรองต์ โรซองตาล
(Jean-Laurent Rosenthal) ในการรวบรวมข้อมูลการยื่นขอคืนภาษีมรดกรายบุคคล
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จ�ำนวนมหาศาล ซึ่งเมื่อมีข้อมูลชุดนี้แล้ว เราก็สามารถสร้างชุดข้อมูลที่มีเอกภาพเกี่ยวกับ
การกระจุกตัวของความมัง่ คัง่ ในฝรัง่ เศสนับตัง้ แต่ยคุ ปฏิวตั 28ิ ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เรามองเห็น
ผลจากแรงสะเทือนของสงครามโลกครั้งที่ 1 ในบริบทที่กว้างขึ้นกว่าชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ (ซึ่งน่าเสียดายว่าย้อนกลับไปได้เพียงราวปี 1910 เท่านั้น) งาน
ของแจสเปอร์ รอยน์ (Jesper Roine) และแดเนียล วัลเดนสตรอม (Daniel Waldenström)
เรื่องแหล่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของสวีเดนก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน29
ข้อมูลเกีย่ วกับความมัง่ คัง่ และมรดกยังช่วยให้เราสามารถศึกษาได้วา่ เงินออม (savings)
กับความมั่งคั่งที่ได้รับสืบทอดมา (inherited wealth) นั้น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีส�ำคัญ
ต่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างไรบ้าง และความส�ำคัญดังกล่าววิวัฒน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
รวมทัง้ ช่วยให้สามารถศึกษาพลวัตของความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านความมัง่ คัง่ อีกด้วย งานนีค้ อ่ นข้าง
สมบูรณ์แล้วในกรณีของฝรั่งเศส ซึ่งมีข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ อนึ่ง
การมีข้อมูลมากมายเช่นนั้นยังช่วยให้เราเกิดมุมมองที่มีเอกลักษณ์แบบใหม่ ซึ่งสามารถใช้
ศึกษาว่าในระยะยาวแล้ว รูปแบบการสืบทอดมรดกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างได้ด้วย30
นอกจากนี้ เพื่อนร่วมงานกับผมก็ได้ขยายไปท�ำงานแบบเดียวกันนี้กับข้อมูลของประเทศ
อื่นๆ โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร เยอรมนี สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็แต่ละประเทศก็
ท�ำไปมากน้อยไม่เท่ากัน เนื้อหาเหล่านี้มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการศึกษานี้ เพราะความส�ำคัญ
ของความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านความมัง่ คัง่ นัน้ จะเปลีย่ นไปได้ทนั ที โดยขึน้ กับว่าความมัง่ คัง่ ดังกล่าว
ได้รับสืบทอดมา หรือมาจากการออมเงินเอง ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากตัวความเหลื่อมล�้ำ
แล้ว สิ่งที่ผมจะยิ่งเน้นมากกว่าก็คือโครงสร้างของความเหลื่อมล�้ำ กล่าวคือ ผมจะมุ่งไปยัง
ต้นตอที่ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำทั้งด้านรายได้และความมั่งคั่งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม
รวมถึงไปยังระบบการใช้เหตุผลแบบต่างๆ ไม่ว่าจะในแง่เศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม หรือ
การเมือง ที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องหรือประณามความชอบธรรมของความเหลื่อมล�้ำเหล่านี้
ความเหลือ่ มล�ำ้ โดยตัวมันเองไม่จำ� เป็นต้องเลวร้ายเสมอไป ปัญหาส�ำคัญอยูท่ กี่ ารตัดสินใจว่า
มันชอบธรรมหรือไม่ และมีเหตุผลมารองรับหรือเปล่า
สุดท้ายแต่ไม่ทา้ ยสุด เรายังใช้ขอ้ มูลทีช่ ว่ ยให้เราสามารถวัดปริมาณความมัง่ คัง่ โดยรวม
ของประชาชาติได้ในระยะยาว (ได้แก่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนทุนอุตสาหกรรม
และการเงิน [ที่ประชาชาตินั้นๆ มีสะสมอยู่]) เราวัดความมั่งคั่งดังกล่าวในแต่ละประเทศ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับรายได้ประชาชาติ กล่าวคือ เทียบว่าต้องใช้รายได้ประชาชาติ
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ประมาณสักกี่ปีจึงจะเท่ากับความมั่งคั่งโดยรวมดังกล่าว* อย่างไรก็ตาม การศึกษาอัตราส่วน
ทุน/รายได้ (capital/income ratio หรือก็คือ อัตราส่วนความมั่งคั่ง [ทุน] ประชาชาติต่อ
รายได้ประชาชาติ) แบบนี้ก็มีข้อจ�ำกัด ที่น่าจะดีกว่าคือการวิเคราะห์ความเหลื่อมล�้ำด้าน
ความมั่งคั่งในระดับบุคคลด้วย รวมทั้งประเมินว่าความมั่งคั่งจากมรดกและจากเงินออมมี
ความส�ำคัญต่อการสะสมทุนอย่างไร อย่างไรก็แล้วแต่ การศึกษาทีใ่ ช้อตั ราส่วนทุน/รายได้นนั้
ก็สามารถให้ภาพรวมได้ด้วยว่า ทุนมีความส�ำคัญต่อสังคมโดยรวมอย่างไร และยิ่งกว่านั้น
ในบางกรณี (โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส) เราก็พอจะรวบรวมและเปรียบเทียบ
ค่าประเมินระหว่างยุคต่างๆ ได้ ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้เราสืบย้อนข้อมูลวิจัยกลับไปได้ถึงสมัย
ต้นศตวรรษที่ 18 ซึ่งท�ำให้เราสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมกับ
ประวัติศาสตร์ของทุน ส�ำหรับเรื่องนี้ ผมจะพึ่งพิงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ผมกับเกเบรียล
แซคแมน (Gabriel Zucman) ได้รวบรวมไว้เมื่อไม่นานมานี31้ กล่าวโดยกว้างๆ งานวิจัยนี้
เป็นเพียงการน�ำงานของเรย์มอนด์ โกลด์สมิธ (Raymond Goldsmith) เรื่องงบดุล
ประชาชาติที่ท�ำไว้เมื่อทศวรรษ 1970 มาขยายและตีความใหม่ให้เป็นสากลขึ้นนั่นเอง32
เมื่อเปรียบเทียบกับงานก่อนๆ เหตุผลข้อหนึ่งที่ท�ำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นขึ้นมาก็คือ
ผมได้ทุ่มเทเพื่อรวบรวมชุดข้อมูลประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ ทั้งนี้เพื่อจะศึกษาพลวัตของการกระจายรายได้และความมั่งคั่งในระยะยาว และเพื่อ
จุดหมายดังกล่าว ผมมีข้อได้เปรียบนักเศรษฐศาสตร์ในยุคก่อนๆ อยู่สองประการ ได้แก่
ประการแรก เป็นธรรมดาว่างานชิ้นนี้จะได้รับประโยชน์จากภาพรวมเชิงประวัติศาสตร์
มากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ยุคก่อนๆ มี (ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลระยะยาวบางประการนั้น
เราไม่อาจเห็นภาพชัดเจนได้เลยจนกระทั่งได้ข้อมูลของทศวรรษ 2000 มาดู ทั้งนี้สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า แรงสะเทือนบางประการจากสงครามโลกก็มีผลต่อเนื่อง
ยาวนานยิ่ง) ประการที่สอง ความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ท�ำให้การรวบรวมและจัดการ
กับข้อมูลประวัติศาสตร์ปริมาณมหาศาลเป็นไปโดยง่ายดายขึ้นอย่างมาก
ถึงแม้ผมจะไม่อยากกล่าวเกินเลยเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์ด้าน
ความคิด แต่เฉพาะประเด็นเรื่องเทคนิคเพียงข้อเดียวนั้นก็ควรค่าแก่การใคร่ครวญแล้ว ตาม
* เช่น ถ้ามีความมั่งคั่งเท่ากับรายได้ประชาชาติรวมกัน 7 ปี ก็จะพูดว่า มีความมั่งคั่งเท่ากับ
7 ปีของรายได้ประชาชาติ – บรรณาธิการ
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ความเป็นจริง การจัดการข้อมูลประวัตศิ าสตร์ปริมาณมหาศาลในยุคคุซเน็ตส์นนั้ ย่อมยากกว่า
ในทุกวันนี้มาก และเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นจริงอยู่แม้กระทั่งในช่วงทศวรรษ 1980 ที่เพิ่งผ่านไป
ไม่นาน ในสมัยทศวรรษ 1970 เมื่อครั้งที่อลิซ แฮนสัน โจนส์ (Alice Hanson Jones)
รวบรวมข้อมูลมรดกของอเมริกาตัง้ แต่ยคุ อาณานิคม และอเดลีน โดมาร์ (Adeline Daumard)
ศึกษาเรื่องบันทึกมรดกของฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 1933 โดยหลักๆ แล้ว พวกเธอ
ท�ำงานด้วยมือเปล่าโดยใช้บัตรรายการ เมื่อเราอ่านงานอันน่าทึ่งของพวกเธอในทุกวันนี้
หรือมองดูงานของฟรองซัว ซิมินา (François Siminad) เรื่องวิวัฒนาการของค่าแรงใน
ศตวรรษที่ 19 หรืองานของเออร์เนสต์ ลาบรูส (Ernest Labrousse) เรื่องประวัติศาสตร์
ราคาและรายได้ในศตวรรษที่ 18 หรือของฌอง บูวิเอร์ (Jean Bouvier) และฟรองซัว
ฟิวเรต์ (François Furet) เรื่องความผันผวนของผลก�ำไรในศตวรรษที่ 19 เราจะเห็นได้
ชัดเจนว่าเหล่านักวิชาการต่างต้องเอาชนะอุปสรรคอันใหญ่หลวงในด้านเครื่องมือเพื่อจะ
รวบรวมและจัดการกับข้อมูลของพวกเขาให้จงได้34 ในหลายกรณี ความยุ่งยากเชิงเทคนิค
ได้ดูดซับพลังงานของพวกเขาไปมากเสียยิ่งกว่าการวิเคราะห์และตีความ โดยเฉพาะเมื่อ
ปัญหาด้านเทคนิคได้จ�ำกัดความสามารถของพวกเขาลงอย่างยิ่งในการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างช่วงเวลาหรือระหว่างประเทศ การศึกษาประวัติศาสตร์การกระจายความมั่งคั่งใน
ทุกวันนีง้ า่ ยดายกว่าอดีตมากมายนัก หนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็นหนีอ้ ย่างใหญ่หลวงต่อความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีการวิจัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี35้
ผลลัพธ์หลักของงานวิจัย
ข้อสรุปหลักๆ ข้อใดบ้างหรือที่ผมได้จากแหล่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ใหม่ๆ เหล่านี้
ประการแรกสุดคือ เราควรระมัดระวังแนวคิดที่ว่า ความเหลื่อมล�้ำทั้งด้านรายได้และความ
มัง่ คัง่ นัน้ เป็นผลของตัวก�ำหนดเชิงเศรษฐกิจใดๆ* ประวัตศิ าสตร์ของการกระจายความมัง่ คัง่
มักสัมพันธ์กับการเมืองอย่างลึกซึ้งอยู่เสมอ และไม่อาจตัดทอนให้เหลือเพียงกลไกเชิง
เศรษฐศาสตร์ล้วนๆ ได้ พูดให้ชัดขึ้นก็คือ หลักๆ แล้วการที่ความเหลื่อมล�้ำในประเทศพัฒนา
แล้วลดลงในช่วง 1910-1950 นั้น เป็นเพราะสงคราม และเพราะนโยบายที่น�ำมาใช้เพื่อ
* economic determinism เช่นที่มาร์กซ์เชื่อว่าการผลิตเป็นตัวก�ำหนดปรากฏการณ์ทุกอย่างใน
สังคม – บรรณาธิการ
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แก้ไขผลสะเทือนจากสงคราม ในท�ำนองเดียวกัน การที่ความเหลื่อมล�้ำกลับพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง
ภายหลังปี 1980 ก็มสี าเหตุสว่ นใหญ่มาจากความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในช่วงหลายสิบปี
ก่อนหน้านั้น โดยเฉพาะด้านการเก็บภาษีและการเงิน ประวัติศาสตร์ของการกระจายความ
มั่งคั่งนั้นก่อรูปขึ้นจากการที่ว่าผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ยุคดังกล่าวมีเกณฑ์ด้านความยุติธรรมอย่างไร ตลอดจนเขาแต่ละคนมีพลังแค่ไหน และเมื่อ
พลังของพวกเขามารวมกันแล้ว มันน�ำไปสูท่ างเลือกร่วมในแบบใด ดังนัน้ มันจึงเป็นผลผลิตร่วม
จากแนวคิดของผู้ตัดสินใจคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง
ข้อสรุปทีส่ อง ซึง่ เป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ คือพลวัตของการกระจายความมัง่ คัง่ นัน้
ได้เผยให้เห็นว่า มันมีกลไกอันทรงพลัง ซึ่งสามารถผลักดันให้ (ความเหลื่อมล�้ำ) หดตัวลง
หรือยิ่งถ่างกว้างขึ้นก็ได้ ยิ่งกว่านั้น มันยังเผยให้เห็นด้วยว่าไม่มีกระบวนการตามธรรมชาติ
ใดๆ เลย ที่จะช่วยป้องกันอย่างถาวรไม่ให้ความเหลื่อมล�้ำ ตลอดจนความไร้เสถียรภาพ
กลายเป็นฝ่ายมีชัย
เราจะพิจารณากลไกทีท่ ำ� ให้ความเหลือ่ มล�ำ้ หดตัวลงกันก่อน นัน่ คือ กลไกทีข่ บั เคลือ่ น
ไปสู่การลดและหดตัวของความเหลื่อมล�้ำ พลังหลักที่ท�ำให้เกิดการหดตัวลงคือการกระจาย
ความรู้ ตลอดจนการลงทุนในการฝึกอบรมและทักษะ อนึ่ง กฎอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้ง
การเคลื่อนย้ายของทุนและแรงงานซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งของกฎนี้ ก็อาจมีแนวโน้มน�ำไปสู่การ
หดตัวลงได้เสมอเช่นกัน ทว่าอิทธิพลของกฎเศรษฐศาสตร์ขอ้ นีย้ งั มีพลังน้อยกว่าการกระจาย
ความรูแ้ ละทักษะ และมักจะคลุมเครือหรือขัดแย้งกันเองยามน�ำไปประยุกต์ใช้จริง การกระจาย
ความรู้และทักษะเป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเติบโตของผลิตภาพโดยรวม ตลอดจน
ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ ปัจจุบัน เราเห็นข้อเท็จจริงนี้ได้จาก
ความก้าวหน้าของประเทศที่เคยยากจนหลายประเทศ มีประเทศจีนเป็นอาทิ ขณะนี้เหล่า
เศรษฐกิจเกิดใหม่ดังกล่าวก�ำลังอยู่ในกระบวนการไล่ตามให้ทันเหล่าเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า
กว่า ประเทศก�ำลังพัฒนาจะเพิ่มการผลิตและรายได้ประชาชาติของตนได้อย่างก้าวกระโดด
ก็ดว้ ยการน�ำรูปแบบการผลิตของประเทศร�ำ่ รวยมาใช้ และการแสวงหาตลอดจนครอบครอง
ทักษะซึ่งมีระดับเท่าเทียมกับที่อื่นๆ กระบวนการที่แต่ละประเทศเริ่มมีเทคโนโลยีในระดับ
ใกล้เคียงกันหมดนี้ อาจได้รับแรงหนุนจากการเปิดพรมแดนการค้าก็จริง แต่โดยพื้นฐานแล้ว
มันก็คือกระบวนการกระจายและแบ่งปันความรู้ คือสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ เสียยิ่งกว่า
จะเป็นกลไกการตลาด
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 45

หากมองในแง่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะมีพลังอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยให้เกิดความเท่าเทียม
อยู่อีกเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจสรุปว่าเมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีการผลิตก็มี
แนวโน้มว่าต้องอาศัยคนงานผู้มีทักษะดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสัดส่วนรายได้จากแรงงานย่อมจะ
สูงขึ้น ขณะที่สัดส่วนจากทุนลดลง โดยเราอาจจะเรียกสภาพนี้ว่า “สมมุติฐานว่าด้วยทุน
มนุษย์ที่สูงขึ้น (rising human capital hypothesis ทุนมนุษย์คือคุณสมบัติที่มนุษย์แต่ละ
คนมี เช่น แรงงาน ทักษะ สติปัญญา ฯลฯ)” อีกนัยหนึ่งคือ ความก้าวหน้าของความรู้เชิง
เทคโนโลยี นั้ น น่ า จะน� ำ ไปสู ่ ชั ย ชนะโดยอั ต โนมั ติ ข องทุ น มนุ ษ ย์ เ หนื อ ทุ น การเงิ น และ
อสังหาริมทรัพย์ ผูบ้ ริหารทีเ่ ก่งกาจเหนือผูถ้ อื หุน้ อ้วนพี และทักษะเหนือการเล่นพรรคเล่นพวก
ด้วยเหตุนี้ ความเหลื่อมล�้ำจึงน่าจะเกิดจากความสามารถส่วนบุคคลมากขึ้น และมีความ
คงทีน่ อ้ ยลง (แม้อาจไม่จำ� เป็นต้องลดลง) ซึง่ หมายความว่า ในแง่หนึง่ เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์
ก็อาจช่วยท�ำให้เกิดเหตุผลเชิงประชาธิปไตยขึ้นโดยอัตโนมัติก็เป็นได้
ความเชื่อเชิงมองโลกในแง่ดีอีกแบบหนึ่งซึ่งก�ำลังมาแรงในขณะนี้ คือแนวคิดที่ว่า
“สงครามชนชัน้ ” จะหลีกทางให้กบั “สงครามระหว่างรุน่ ” โดยอัตโนมัติ (ซึง่ มีผลชีข้ าดน้อยกว่า
เพราะทุกคนย่อมเป็นหนุ่มมาก่อนจะแก่) ทั้งนี้เป็นเพราะอายุขัยของคนปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น
พูดอีกอย่างก็คือ ข้อเท็จจริงเชิงชีววิทยาที่ไม่อาจเลี่ยงได้ข้อนี้น่าจะสื่อนัยว่า การสะสมและ
การกระจายความมั่งคั่งนั้นจะไม่น�ำไปสู่การปะทะอันเลี่ยงไม่ได้ระหว่างชนชั้นผู้เลี้ยงชีพด้วย
เงินที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินที่มีอยู่ กับชนชั้นที่มีเพียงอ�ำนาจแรงงานเป็นทรัพย์อีก
ต่อไป เพราะคนเราน่าจะหันไปออมเงินตลอดชีวิตแทน โดยจะท�ำงานสะสมความมั่งคั่งเมื่อ
ยังหนุ่มยังสาวเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามชรา ดังนั้นจึงยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า ความก้าวหน้า
ทางการแพทย์บวกรวมกับสภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส�ำคัญของทุนไปทั้งหมด
หรือไม่
น่าเสียดาย ความเชื่อเชิงมองโลกในแง่ดีทั้งสองแบบนี้ (สมมุติฐานทุนมนุษย์กับความ
ขัดแย้งระหว่างรุน่ ทีเ่ ข้าแทนสงครามชนชัน้ ) ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งเพ้อฝัน แม้วา่ การเปลีย่ นแปลง
ประเภทนี้จะเป็นไปได้ในเชิงตรรกะ และในบางระดับก็อาจเกิดขึ้นได้จริง ทว่าอิทธิพล
ของมันนั้นอาจน้อยกว่าที่ใครๆ คาดคิด ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา มีหลักฐาน
น้ อ ยมากว่ า รายได้ จ ากแรงงานจะมี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ในรายได้ ร วมของ
ประชาชาติ ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้ว “ทุนที่ไม่ใช่มนุษย์” ก็เกือบจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
ศตวรรษที่ 21 พอๆ กับที่เคยเป็นในศตวรรษที่ 18 หรือ 19 ทั้งยังไม่มีเหตุผลด้วยว่าท�ำไมมัน
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จะไม่ยิ่งทวีความส�ำคัญขึ้นไปอีก ยิ่งกว่านั้น สภาพในปัจจุบันก็ยังคงเหมือนสภาพในอดีต
นัน่ เอง กล่าวคือ ความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านความมัง่ คัง่ นัน้ ปรากฏในหมูค่ นรุน่ อายุเดียวกันเป็นหลัก
และในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มรดกที่ได้รับสืบทอดมาก็แทบจะเป็นตัวชี้ขาดว่าแต่ละคนจะ
มั่งคั่งแค่ไหน เหมือนที่เคยเป็นในยุคนิยายเรื่อง พ่อกอริโยต์ (Père Goriot) ของบัลซัค
ดังนัน้ ในระยะยาว พลังหลักทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเท่าเทียมมากขึน้ ได้ ก็คอื การกระจายความรู้
และทักษะนั่นเอง
พลังที่ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำหดตัวลง พลังที่ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำถ่างกว้างขึ้น
ข้อเท็จจริงที่ส�ำคัญยิ่งคือ ไม่ว่าพลังของการกระจายความรู้และทักษะจะมีศักยภาพ
มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในด้านการท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำระหว่างประเทศลดลง ทว่ามัน
ก็ยังอาจถูกขัดขวางและท�ำลายโดยพลังขั้วตรงข้าม อันหมายถึงพลังที่ผลักดันให้ยิ่งเกิด
ความเหลื่อมล�้ำ เห็นได้ชัดว่าหากไม่ได้ลงทุนฝึกอบรมผู้คนอย่างพอเพียง ก็อาจส่งผลให้คน
ทั้งกลุ่มสังคมนั้น หรือหลายกลุ่มสังคม ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เลย การเติบโตอาจท�ำร้ายคนบางกลุ่ม ขณะที่ให้ประโยชน์แก่บางกลุ่ม (เห็นได้จากการที่
แรงงานจีนเข้าไปทดแทนแรงงานในประเทศเจริญกว่าเมือ่ เร็วๆ นี)้ กล่าวสัน้ ๆ ได้วา่ พลังหลัก
ที่ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำหดตัวลง หรือก็คือการกระจายความรู้นั้น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ได้เพียงบางส่วน นอกจากนี้แล้ว ส่วนใหญ่มันย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายด้านการศึกษา ความ
สามารถของคนที่จะเข้าถึงการฝึกอบรมและทักษะที่เหมาะสม ตลอดจนสถาบันที่เกี่ยวข้อง
อีกด้วย
ในการศึกษานี้ ผมจะใส่ใจเป็นพิเศษกับพลังบางประการที่ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำยิ่ง
ถ่างกว้างขึ้น ซึ่งเป็นพลังที่น่าเป็นห่วง และบางส่วนก็ยิ่งน่าเป็นห่วงหนักขึ้นไปอีกเพราะมัน
เกิดขึ้นได้แม้ในโลกที่มีการลงทุนด้านทักษะอย่างเพียงพอ ตลอดจนในที่ซึ่งดูเหมือนว่า
“ประสิทธิภาพของตลาด (market efficiency)” (ตามความหมายของนักเศรษฐศาสตร์)
จะอยู่ในสภาวะอันน่าพอใจ พลังที่ท�ำให้ถ่างกว้างเหล่านี้คืออะไร พลังประการแรก ก็คือ
พลังที่เกิดขึ้นเมื่อผู้มีรายได้สูงอันดับต้นๆ มีสินทรัพย์/รายได้ต่างจากคนอื่นๆ อย่างมาก
มหาศาล (ถึงแม้ในปัจจุบัน ปัญหานี้จะจ�ำกัดอยู่เพียงในบางภูมิภาค) และพลังประการที่สอง
ซึ่งยิ่งส�ำคัญกว่า ก็คือพลังที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสะสมและการกระจุกตัวของความมั่งคั่ง
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 v 47

ในยามที่มีการเติบโตต�่ำและผลตอบแทนต่อทุนสูง กระบวนการที่สองนี้มีเค้าว่าจะสร้างแรง
สั่นคลอนมากกว่าประการแรก และไม่ต้องสงสัยเลยว่าในระยะยาว มันจะเป็นตัวคุกคามที่
ส�ำคัญต่อการกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรม
เพื่อจะตัดลัดสู่หัวใจของเรื่อง ในแผนภาพที่ I.1 และ I.2 ผมแสดงรูปแบบพื้นฐานสอง
อย่างที่ผมจะพยายามอธิบายต่อไป แต่ละกราฟแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในกระบวนการที่จะเพิ่ม
ความเหลื่อมล�้ำนั้นมีความส�ำคัญอย่างไร ทั้งสองกราฟเป็นภาพ “เส้นโค้งรูปตัวยู” ซึ่งมี
ความหมายว่า ช่วงทีค่ วามเหลือ่ มล�ำ้ ลดลง จะตามมาด้วยช่วงทีค่ วามเหลือ่ มล�ำ้ เพิม่ ขึน้ บางคน
อาจสรุปว่ากราฟทัง้ สองนีแ้ สดงความจริงอย่างเดียวกัน ซึง่ ทีจ่ ริงไม่ใช่อย่างนัน้ เลย ปรากฏการณ์
เบือ้ งหลังเส้นโค้งทัง้ สองนีต้ า่ งกัน และมาจากกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม ตลอดจน
การเมื องที่ ต ่ างกัน คือ เส้นโค้ง ในแผนภาพ I.1 แสดงความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ใน
สหรัฐอเมริกา ขณะที่เส้นโค้งในแผนภาพ I.2 แสดงอัตราส่วนรายได้/ทุนในหลายประเทศใน
ยุโรป (ส่วนข้อมูลของญี่ปุ่นซึ่งไม่ปรากฏในกราฟก็มีสภาพที่ไม่ต่างกัน) มีความเป็นไปได้ว่า
ในศตวรรษที่ 21 พลังทั้งสองซึ่งมีอ�ำนาจทวีความเหลื่อมล�้ำนี้จะมาผสานรวมกัน ที่จริง
สถานการณ์การผสานรวมกันดังกล่าวก็เริม่ เกิดขึน้ บ้างแล้ว และทีส่ ดุ อาจกลายเป็นปรากฏการณ์
ระดับโลก ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในระดับสูงมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ตลอดจน
อาจน�ำไปสู่รูปแบบใหม่โดยสิ้นเชิงของความเหลื่อมล�้ำไปเลยก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม จวบจน
ถึงปัจจุบนั รูปแบบอันน่าทึง่ ทัง้ สองนีก้ ย็ งั คงสะท้อนปรากฏการณ์สองอย่างทีแ่ ยกขาดจากกัน
เส้นโค้งอเมริกาในแผนภาพ I.1 ซึ่งแสดงสัดส่วน (รายได้ของ) ผู้มีรายได้สูงสุด 10%
ในรายได้ประชาชาติ ตั้งแต่ปี 1910-2010 นั้น ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าส่วนต่อขยายจาก
ชุดข้อมูลปี 1913-1948 ที่คุซเน็ตส์จัดท�ำไว้ โดยกราฟแสดงให้เห็นว่า ในช่วงทศวรรษ
1910-1920 กลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด 10% มีรายได้คิดเป็น 45-50% ของรายได้ประชาชาติ
ก่อนที่จะลดลงมาเหลือ 30-35% ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 จากนั้นความเหลื่อมล�้ำก็คงที่
อยู่ในระดับดังกล่าวระหว่างปี 1950-1970 แล้วกลับพุ่งพรวดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 จน
เมื่อถึงปี 2000 เราก็กลับมาอยู่ที่ระดับ 45-50% อีกครั้ง ระดับความเปลี่ยนแปลงนั้นมาก
จนน่าทึ่งทีเดียว ซึ่งท�ำให้อดถามไม่ได้ว่าแนวโน้มนี้จะทอดยาวไปอีกนานสักเท่าไร
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สัดสวนในรายไดประชาชาติของกลุมผูมีรายไดสูงสุด 10%
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แผนภาพ I.1 ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ในสหรัฐอเมริกาช่วง 1910- 2010
สัดส่วนในรายได้ประชาชาติอเมริกาของกลุม่ ผูม้ รี ายได้สงู สุด 10% ลดลงจาก 45-50%
ในช่วงทศวรรษ 1910-1920 มาเหลือต�่ำกว่า 35% ในช่วงทศวรรษ 1950 (นี่คือการลดลงที่
คุซเน็ตส์เคยบันทึกไว้) จากนั้นก็เพิ่มขึ้นจากระดับต�่ำกว่า 35% ในทศวรรษ 1970 ไปถึง
ระดับ 45-50% ในทศวรรษ 2000-2010
แหล่งที่มาและชุดข้อมูล : ดู piketty.pse.ens.fr/capital21c.
ผมจะแสดงให้เห็นว่าความเหลือ่ มล�ำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างน่าตืน่ ตานี้ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ เพราะ
รายได้จากแรงงานมีการเพิ่มขึ้นอย่างพุ่งพรวดชนิดไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งนี่ก็คือความแตกต่าง
อย่างแท้จริงระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่กับประชากรอื่นๆ ที่เหลือนั่นเอง
ค�ำอธิบายหนึ่งที่พอจะเป็นไปได้ส�ำหรับเรื่องนี้คือ ทักษะและผลิตภาพของผู้บริหารระดับสูง
เหล่านี้จู่ๆ ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที เมื่อเทียบกับทักษะและผลิตภาพของแรงงาน
ที่เหลือ ส่วนค�ำอธิบายอีกแบบหนึ่ง ซึ่งส�ำหรับผมดูจะน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับหลักฐาน
มากกว่า คือผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมีอ�ำนาจจะก�ำหนดรายได้ของตัวเอง โดย
ในบางกรณีก็อาจท�ำได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด และในหลายๆ กรณี รายได้ที่ก�ำหนดนั้นยังไม่มี
ความสัมพันธ์ชดั เจนกับผลิตภาพของพวกเขา ซึง่ เป็นสิง่ ประเมินได้ยากเมือ่ อยูใ่ นองค์กรใหญ่
ปรากฏการณ์นโี้ ดยหลักแล้วพบในสหรัฐอเมริกา และยังพบในระดับเล็กกว่าในสหราชอาณาจักร
ด้วย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจอธิบายได้ด้วยประวัติความเป็นไปของบรรทัดฐานทางสังคม
และการเงินในสองประเทศนั้นตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มนี้มีให้เห็นน้อยกว่าใน
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ประเทศที่มั่งคั่งอื่นๆ (เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป) แต่ใน
ประเทศเหล่านั้นก็ยังคงปรากฏแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน การคาดการณ์ว่าในที่สุด
ประเทศอื่นๆ ก็จะเกิดสภาพนี้ในระดับเดียวกับอเมริกานั้นยังนับเป็นเรื่องเสี่ยง จนกว่าเรา
จะได้น�ำมันมาวิเคราะห์อย่างเต็มที่เสียก่อน ซึ่งน่าเสียดายที่ไม่ได้ง่ายดายเช่นนั้น เมื่อดูจาก
ข้อมูลอันจ�ำกัดที่เรามี
พลังพื้นฐานที่ท�ำให้เกิดการถ่างกว้าง : r > g
รูปแบบที่สอง ดังปรากฏในแผนภาพ I.2 สะท้อนกลไกการถ่างกว้างที่ในบางแง่ก็
เรียบง่ายและเห็นได้ชัดกว่า ทั้งยังมีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของการกระจายความมั่งคั่งใน
ระยะยาวมากกว่าแบบแรกอีกด้วย คือมันแสดงให้เห็นถึงมูลค่ารวมของความมั่งคั่งเอกชน
(ในรูปอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงิน และทุนวิชาชีพ หลังหักหนี้) ระหว่างปี 18702010 ในสหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส และเยอรมนี โดยคิดเทียบกับรายได้ประชาชาติ ก่อนอืน่
ให้สังเกตระดับความมั่งคั่งเอกชนที่สูงมากในยุโรปช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กล่าวคือ ความ
มั่งคั่งเอกชนโดยรวมนั้นคงตัวอยู่ในระดับเทียบเท่ากับรายได้ประชาชาติรวมกันถึง 6-7 ปี
ซึง่ นับว่ามหาศาลทีเดียว จากนัน้ จึงร่วงลงมาอย่างหนักจากแรงสัน่ สะเทือนในช่วง 1914-1945
โดยมีอัตราส่วนทุน/รายได้ลดลงเหลือเพียงเท่ากับ 2-3 ปีเท่านั้น ต่อมาเราสังเกตเห็นการ
พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นไป เป็นการพุ่งแบบพรวดพราดเสียจนความมั่งคั่ง
เอกชนในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 นั้น ดูเหมือนจะกลับไปเท่ากับ 5-6 ปีของรายได้ประชาชาติ
ทั้งในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส (ส่วนความมั่งคั่งเอกชนในเยอรมนีซึ่งเริ่มต้นในระดับที่
ต�่ำกว่า ก็ยังคงต�่ำกว่า ทว่ามีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนพอๆ กัน)
“เส้นโค้งรูปตัวยู” นี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญอันยิ่งยวด ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะ
อธิบายไว้ในการศึกษานี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผมจะแสดงให้เห็นว่าการทีอ่ ตั ราส่วนทุน/รายได้
กลับมาสูงอีกครัง้ ในช่วงไม่กสี่ บิ ปีนี้ หลักๆ แล้วสามารถอธิบายได้วา่ เป็นเพราะเราหวนกลับมา
สูย่ คุ ทีม่ กี ารเติบโตต�ำ่ อีกครัง้ ในสภาพเศรษฐกิจทีก่ ารเติบโตเป็นไปอย่างช้าๆ นัน้ ความมัง่ คัง่
ที่สืบทอดมาย่อมมีความส�ำคัญขึ้นกว่าความมั่งคั่งแบบอื่นๆ อย่างผิดสัดผิดส่วน เพราะอาศัย
กระแสเงินออมใหม่เพียงเล็กน้อย ก็สามารถเพิ่มความมั่งคั่งเดิมที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและ
มากมายแล้ว
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