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ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายแบบทุนนิยมโดย
การบริหารจัดการจากรัฐ ที่มีความคาดหวังวาจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโต ใหเปนแบบ “American Dream” ยิ่งประชาชนทํางาน ประชาชน
ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตในความเปนจริง กลับกลายเปนวานโยบายจากรัฐเกิด
ชองทางสนับสนุนใหกลุมนายทุนหรือคนรวย รวยยิ่งขึ้นไป ในขณะที่จุดมุงหมาย
ที่จะชวยเหลือคนชนชั้นกลางและชั้นลางกลับไมสามารถชวยเหลือได สังคมเกิด
การแบงแยกและเกิดชองวางของคน แบงใหเห็นออกเปนชนชั้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เขาไดพยายามดึงความสําคัญของการเจริญเติบโตของประเทศควบคูไปกับความ
เปนธรรมในสังคม เพื่อนําไปสูสังคมที่เทาเทียมตอไป
หนังสือเลมนี้ ประกอบไปดวย 11 บท (รวมบทนําและบทโหมโรง)
บทนํามีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมาของผูเขียนที่หันมาสนใจประเด็นเหลื่อมล้ํา
ในสังคมอเมริกัน จากการมองเห็นคนอเมริกันเพียง 1% ที่ชีวิตรายลอมความ
ร่ํารวยมั่งคั่ง ครอบครองทรัพยสินประมาณครึ่งหนึ่งของโลก มีเครื่องบินสวนตัว
แตพยายามมองหาวิธีการเลี่ยงภาษีเงินได ในขณะที่คนสวนใหญของประเทศยัง
มุงโหยหาสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษา การรักษาพยาบาล สาธารณสุข
สาธารณูปโภค หรือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ เปนตน บทนี้ชี้ประเด็นปญหา
ความเหลื่อมล้ําเกิดจากนโยบายและการเมืองของประเทศ (โดยอภิปรายการ
ดําเนินงานตั้งแตสมัย Reagan) ซึ่งกระทบตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในภายภาคหนา ทั้งนี้ ความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะเปน
ตน แบบด า นเศรษฐกิ จ โลกก็ ไ ม ส ามารถนํ า มาประยุ กต ใ ช ไ ด เพราะยั ง ไม
ครอบคลุมและรองรับกับประชากรสวนใหญของประเทศ หนังสือเลมนี้ไดนํา
แนวคิดเศรษฐศาสตรสมัยใหมมาพิจารณาการเปลี่ยนผานระบบตลาดแบบเสรี
นับตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ ยังพูดถึงที่มาของหนังสือจากการ
รวบรวมบทความจากหลากหลายแหลง ที่ส นใจประเด็น ความเหลื่ อมล้ํา ทาง
เศรษฐศาสตร ซึ่งเชื่อมโยงกับหนังสือเลมกอน “The Price of Inequality”
ที่มองความเชื่อมโยงสัมพันธในทิศทางบวกระหวางการเมืองกับเศรษฐศาสตร
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โดยมองวาหากยิ่งมีความเหลื่อมล้ําทางการเมืองสูง ยอมกอใหเกิดความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจสูงเชนกัน โดยไดกลาวถึงความเหลื่อมล้ําที่มาจาก 4 ประเด็น
หลัก ไดแก การบริหารดานเศรษฐกิจที่ผิดพลาด ความผิดพลาดที่เกิดจาก
กระแสโลกาภิวัตน ความผิดพลาดในบทบาทของรัฐ รวมไปถึงบทบาทและกลไก
ตลาดที่ผิดพลาด
บทโหมโรง มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาและการแกไขปญหาจากภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ (The Great Recession) ที่เกิดขึ้นเมื่อป 2001 ซึ่งได
กลาวอางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําขึ้น และมีการ
กลาวถึงการแกไขปญหาในชวงเวลาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการลด
ภาษี (tax cuts) และชี้ใหเห็นถึงกลุมคน 1% ในสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลตอการ
ออกนโยบายที่เอื้อประโยชนใหกับกลุมนายทุนหรือพวกพองของตน ในขณะที่
สงผลตอความไมมั่นคงใหประชาชนที่เหลืออีก 99% ของประเทศ เชน
คนลมละลาย เกิดคนไรบาน เปนตน ซึ่งถือเปนความลมเหลวของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสหรัฐอเมริกา กลายเปนปญหาทางเศรษฐกิจระดับมหภาค
(macroeconomic) นอกจากนี้ เขายังไดชี้ใหเห็นถึงความพยายามแกไขปญหา
ของรัฐบาลที่เชื่อมโยงความรวมมือจากตางประเทศ แตสุดทายกลับกลายเปน
การทํารายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเสียเอง ซึ่ง Stiglitz ก็ได
เสนอแนะทางแกไขปญหาเหลานี้ดวย
บทที่ 1 มีชื่อวา Big Think หรือแปลสั้นๆ วา การหวนกลับมาทบทวน
เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําทางรายไดที่เกิดขึ้นระหวางคน 1% และที่เหลืออีก
99% ซึ่งเกิดจาก “ทุนนิยมจําแลง” หรือ “ทุนนิยมเทียม” (ersatz capitalism)
จากความเหลื่อมล้ําทางโอกาสในการครอบครองทรัพยสินหรือที่ดิน เชื่อมโยงไป
ถึงนัยความเหลื่อมล้ําทางการเมืองลงมาสูนโยบาย ที่สงผลตอความเหลื่อมล้ํา
ทางรายได โอกาสทางการศึกษา การเขาถึงหลักประกันสุขภาพและระบบ
สาธารณสุข เปนตน นอกจากนี้ ยังสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไป
ของรายได (income) ที่ไมใชเพียงการหาเงินจากการทํางานหรือเงินเดือนเปน
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รายไดหลักเทานั้น แตหันมาหาหรือแปลงรายไดในรูปของการเชา (rent) ผาน
การครอบครองสินทรัพย (assets) ซึ่งกอใหเกิดอํานาจผูกขาด (monopoly
power) ของกลุมนายทุนเพียง 1% เหลานั้น
บทที่ 2 Personal Reflection หรือ ภาพสองสะทอนตัวตนได
บรรยายถึ ง ที่ม าของผูเขี ยนที่ ทํา ใหส นใจในประเด็น ความเหลื่ อมล้ํ าจากการ
มองเห็นการเลือกปฏิบัติ การวางงานหรือไมมีงานทําของคนอเมริกา การตอสู
ของชนชั้นแรงงานในชวงที่เปนยุคทองของทุนนิยม นอกจากนี้ ยังไดมีการ
วิพากษ Trickle-down economics ที่มองวาการพัฒนาจากขางบน (หรือจาก
คนรวย) จะกอใหเกิดการพัฒนาในระดับลาง (คนชนชั้นกลางและลาง) ตามมา
บทที่ 3 Dimensions of Inequality หรือองคประกอบของความเหลื่อม
ล้ํา ซึ่ง Stiglitz ไดรวบรวมและใหความหมายรวมถึงการเขาถึงการศึกษา โดย
นําเสนอตัวอยางการจัดการศึกษาในประเทศตางๆ เชน ออสเตรเลีย สกอตแลนด
เปนตน ความไมมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจและอาหาร ความเหลื่อมล้ําทางเพศ
สภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (political voice) ความยากจนหรือ
ขาดแคลนในเด็ ก (childhood deprivations) ความเหลื่อมล้ํ าทางโอกาส
การกระจายรายได การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ที่อยูอาศัย เด็กยากจน ปญหา
การเขาถึงสาธารณสุข ซึ่งเขาไดตั้งคําถามถึงสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เปนประเทศที่
ขึ้นชื่อวามีความเขมแข็งในหลักนิติธรรม (Rule of law) ที่ควรปกปองคนที่ออนแอ
หรือไมมั่นคง ทวาในความเปนจริงกลับลมเหลวในการบริหารจัดการ และยังละเลย
ใหอาศัยอยูในพื้นที่หรือสภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้ บทนี้ยังกลาวถึง
การเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) ในสหรัฐอเมริกาวาเปนไปไดยากที่คน
จนจะขึ้นไปเปนคนรวยได และเด็กจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดยอมตองขึ้นกับสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมดวย ถึงจะทําใหบุตรหลานไดมีการศึกษาสูง มีรายได
และงานที่ดี ซึ่งในความเปนจริงก็ยังมีการเลือกปฏิบัติกันอยูในสังคมอเมริกัน
ทั้งระหวางคนผิวขาว-ผิวดํา ชาย-หญิง และใบปริญญา เปนตน นําไปสูความ
เหลื่อมล้ําทางโภชนาการและสุขภาพ (nutrition and healthcare) ดวย
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บทที่ 4 Causes of America’s Growing Inequality หรือสาเหตุ
ของความเหลื่อมล้ํา ชี้ใหเห็นคําถามและคําตอบวาทําไมจึงเกิดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมอเมริกันและทําไมจึงแพรขยายเปนวงกวางอยางมากในระยะ 35 ปที่
ผานมา คนมีรายไดลดลงเมื่อเทียบกับ 35 ปที่ผานมาและสงผลใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง โดยกลาวถึงการปรับโครงสรางตามแนวคิดเสรี
นิยมใหมจากโลกาภิวัตน และการพัฒนาดานการเงิน โดยแปลงทุกอยางเปน
การเงิน (financialization) ที่เปนตัวการหนึ่งทําใหเกิดความไมมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และชี้ใหเห็นถึงความผิดพลาดและชองวางของการจัดการระบบภาษี
ซึ่งคนอเมริกันที่มีฐานะร่ํารวยจะจายภาษีไมเต็มอัตรา โดยจะเลี่ยงภาษีผานการ
ลงทุนในสินทรัพย (asset) ในขณะเดียวกัน คนชนชั้นกลางและลางกลายเปนผู
แบกรับภาระการเสียภาษี แทนที่จะไดรับการชวยเหลืออยางเต็มที่ จนเกิดเปน
ระบอบเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา ‘Socialism with American Characteristic’
และเกิดเปนวงจรที่เรียกวา ‘a government of the 1 percent, for the 1
percent, and by the 1 percent’
บทที่ 5 แสดงถึง Consequences of Inequality หรือผลที่ตามมา
จากความเหลื่อมล้ําในสหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจออนแอ ทําลาย
ประชาธิปไตยและการแบงแยกทางสังคม ความไมเทาเทียมกันทางโอกาส
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยบทนี้ชี้ใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองและคนจน
เมื อง โดยยกตั ว อย า งการล ม สลายของเมื องดี ท รอยต ที่ เคยรุ ง เรื องในยุ ค
อุตสาหกรรม แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง เกิดรูปแบบของกิจการใหมๆ กิจการ
แบบเดิมอยูไมได เกิดภาวะหนี้สิน คนรวยไหลออกไปตั้งถิ่นฐานยังเมืองตางๆ
แทน ในขณะที่คนจนยังตองเผชิญชีวิตอยูที่เดิมทั้งๆ ที่ไรซึ่งทรัพยากรและการมี
งานทํา ระบบตางๆ ที่เอื้อตอการดํารงชีวิตย่ําแยลง ทําใหเกิดการสะทอนมุมมอง
การแบงแยกคนเปน Have กับ Have-not หรือคนที่มั่งคั่ง ร่ํารวย เปนผู
ครอบครองทรัพยสินกับคนยากจน ไรโอกาส ถือเปนตัวอยางบทเรียนที่ย้ําเตือน
ถึงความเหลื่อมล้ําหรือการแบงชนชั้นในสหรัฐอเมริกา จากการไมทําหนาที่ของ
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สวนตางๆ ในสังคม ใหหันมาใสใจกับกลุมคนชนชั้นกลางและลางมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้จ ากเหตุ การณที่เกิด ขึ้นยั งสะทอนให เห็ นความไมไ วเนื้ อเชื่อใจกั น
จากความเหลื่ อ มล้ํ า ทางอุ ด มคติ ใ นแง ข องระบบการเงิ น และกระบวนการ
ยุติธรรมอีกดวย
บทที่ 6 นโยบายที่เกิดขึ้น (หรือ Policy) รวบรวมหลากหลายบทความ
ที่กลาวถึงผลกระทบของการเกิดความเหลื่อมล้ําตามนโยบายของรัฐในยุคสมัย
เชน “How Policy has Contributed to the Great Economic Divide”
ชี้ใหเห็นเศรษฐกิจระดับมหภาคที่ทําใหเกิดการแบงชนชั้นหรือความเหลื่อมล้ํา
ขยายวงกวางขึ้น “Why Janet Yallen, Not Larry Summers, Should Lead
the Fed?” นโยบายทางการเงินกับความเหลื่อมล้ํา ซึ่ง Fed มุงรักษาธนาคาร
ใหญๆ ใน Wall Street มากกวาธนาคารในระดับทองถิ่นหรือภูมิภาคที่ชวยเหลือ
กลุม SMEs รวมถึง การกีดกันที่มองไมเห็น (Glass Ceiling) ที่สะทอนถึงความ
แตกตางทางรายไดและโอกาสระหวางเพศสภาพ ปญหาการวางงานและการ
เจริญเติบโตของตลาดแรงงาน แตความพยายามแกปญหาโดยกระตุนการใช
แรงงานทดแทนเทคโนโลยีก็ไมตอบสนองไดในยุคปจจุบันเชนกัน บทความเรื่อง
“The Insanity of Our Food Policy” ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบทางอาหารตอคน
จน จากแนวคิดเกษตรธุรกิจ (agro-business) เชนเดียวกันกับการทําขอตกลง
ทางการคา (trade agreement) ที่เอื้อใหกลุมนายทุนและทําลายการมีงานทํา
ของคนในทองถิ่น บทความ “On the Wrong Side of Globalization” และ
“The Free-Trade Charade” พูดถึงการสนับสนุนขอตกลงทางการคาใหมใน
แปซิฟกและแอตแลนติกที่เปนเงื่อนไขใหเกิดความเหลื่อมล้ําแกแรงงาน จาก
นโยบายการเคลื่อนยายทุนและแรงงานโดยเสรีระหวางประเทศคูการคา ในขณะ
ที่ ผู ที่ ไ ด รั บ ผลประโยชน ต กไปอยู ที่ ก ลุ ม นายทุ น และเจ า ของธุ ร กิ จ เท า นั้ น
นอกจากนี้ การริเริ่มจัดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (intellectual property: IP)
ใน “How Intellectual Property Reinforces Inequality” ก็ทําใหเกิดการ
แบงแยกอยางชัดเจน เชน กรณีของการรักษาพยาบาล หรือการคิดคนและทดลอง
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ใชยาใหมๆ ในการตอสูกับโรคอุบัติใหม ทําใหบริษัทที่ผลิตยาสามารถกําหนดราคา
ยาไดเอง เกิดเปน monopoly power ซึ่งหากมองกรณีศึกษาในประเทศอินเดีย
จะพบวา มีการชวยเหลือและคุมครองผูปวยหรือผลประโยชนสาธารณะมากกวา
บริษัทยา โดยอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ในการขับเคลื่อน บทความ
“Eliminating Extreme Inequality” พูดถึงแนวทางลดความเหลื่อมล้ําที่บรรจุ
เปนเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สืบเนื่องตอจากการพัฒนาจาก
MDGs ที่กลาวถึงความเหลื่อมล้ําทางโอกาส ใหความสําคัญกับชนกลุมนอยที่
อาจนําไปสูการเกิดขัดแยงทางชาติพันธุ (civil conflict) บทความ “The Postcrisis Crises” มุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจโลกที่ผานมา การเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญทั่วโลก (Great Depression) และผลที่ตามมา ความทา
ทายกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และทายสุดในบทนี้ เปนบทความ
“Inequality Is Not Evitable” ผลจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจจากการเมือง
ที่คนรวยไดรับการดูแลหรือบริการพิเศษจากภาครัฐ
บทที่ 7 Regional Perspectives หรือมุมมองจากทองถิ่น ยกตัวอยาง
ประเทศที่ประสบความสําเร็จหรืออาจยังไมประสบความสําเร็จ แตมีแนวโนม
หรือทิศทางที่ดีในการลดความเหลื่อมล้ํา เนื่องจากมีนโยบายที่เอื้อประโยชนกับ
คนสวนใหญในประเทศ เปนบทเรียนใหสหรัฐอเมริกาไดทบทวนการดําเนินงาน
ที่ผานมาในอดีต และเพื่อพัฒนากาวตอไปในอนาคต เชน Mauritius ในประเทศ
แอฟริกา ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีน และเมือง Medellin ประเทศโคลัมเบีย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน
ซึ่งเมืองเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการดําเนินนโยบายของประเทศในความ
พยายามลดความเหลื่อมล้ําในสังคมทีป่ ระสบความสําเร็จ ผานการจัดสรรบริการ
หรือสวัสดิการตางๆ ที่จําเปนสําหรับประชาชน เพิ่มการศึกษาใหกับผูหญิง
พัฒนาระบบสาธารณสุข เปนตน
บทที่ 8 Putting America Back To Work หรือการตั้งตําถามวาจะ
ทําอย างไรใหสหรัฐอเมริกากลับมามีประสิทธิ ภาพอี กครั้ง กลับ มามองภาวะ
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ถดถอย (recession) กับความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไมทําหนาที่
ธนาคารขนาดเล็กปดตัวลง ความพยายามเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรสงผลให
รายไดภาคเกษตรลดลง เนื่องจากการผลิตเกินความตองการและความสามารถ
ในการบริโภค นําไปสูการบริโภคที่ไมยั่งยืน การปฏิวัติเขียว มุงเนนเกษตรกรรม
แบบเดิมเปนเกษตรอุตสาหกรรม และมุงเนนทํางานในระบบอุตสาหกรรมเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหดึงคนภาคเกษตรมาทํางานในภาคอุตสาหกรรม ทวาเมื่อเกิดภาวะ
ถดถอย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เกิดการเลิกจางงานทําใหคนเหลานี้
ถูกผลักออกไปอยูในภาคเกษตรกรรม โดยรายไดสวนใหญยังอยูในเขตเมือง
คาใชจายของรัฐการชวยเหลือเกษตรกรมากเกินความจําเปน แทนที่การใชจาย
เพื่อสาธารณูปโภค เทคโนโลยี และการศึกษาในประเทศ การใชนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําไมไดกอใหเกิ ดการสรางรายไดหรือเพิ่ มผลิตภาพทางการผลิตแต
กลายเปนเพิ่มความเสี่ยง เพราะผลิตเกินความตองการของตลาด นอกจากนี้ ยัง
ยอนมองไปถึงชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก (Great Depression) ที่คน
อเมริกันถึง 25 ลานคนไรอาชีพที่เปนงานประจํา แมจะมีนโยบายที่พยายาม
แกไขปญหาการวางงาน แตก็ติดที่นโยบายทางการเงิน (Monetary Policy)
เพราะขาดการวางแผนที่ดี นอกจากนี้ ในบทนี้ยังไดเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาความเหลื่อมล้ําในสหรัฐอเมริกา ผานการลงทุนสาธารณะในระยะยาว
เชน การลงทุนทางสาธารณูปโภค เทคโนโลยี และการศึกษา (รวมถึง job training) แทนที่การลงทุนอยางมหาศาลในกองทัพ และใหอัตราดอกเบี้ยต่ําในระยะ
ยาว การใชนโยบายเก็บภาษีแบบ Fair Share และลดภาษีคนจน ก็จะสงผล
ใหกับผลผลิตและการจางงานตอไป การเก็บภาษีที่ใหโทษของสังคมโดยรวม
เชน ภาษีมลพิษ (tax pollution) ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่เพิ่มการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศได ยิ่งไปกวานั้น ในบทความนี้ยังไดกลาวถึงนวัตกรรม
ใหมๆ ทางเทคโนโลยี เชน เว็บไซต หรือการขายสินคาออนไลน ที่เปนการ
กระตุนเศรษฐกิจใจยุคปจจุบัน อีกทั้งยังมีการนําเสนอแนวทางการบริหารงาน
จากบริษัทตางๆ ที่เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นถึงความพยายามลดความเหลื่อมล้ํา
โดยการแบงรายไดใหกับพนักงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูถือหุนของบริษัท
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ซึ่งถือวาสวนทางกับกลุมคนร่ํารวยในประเทศที่กอบโกยความมั่งคั่ง ซึ่งถือเปน
ความหวังและความเชื่อในยุคสมัยปจจุบันที่คาดวาจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บทสงทาย เปนการสัมภาษณโดย Cullen Murphy เกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ Trickle-down และการเกิดขึ้นของความเหลื่อมล้ํา ซึ่งไดหยิบยก
การบริหารประเทศตั้งแตในชวงสมัยประธานาธิบดี Reagan มาอภิปราย
หนังสือเลมนี้แมจะมีความคลายคลึงที่กลาวถึงประเด็นความเหลื่อมล้ํา
แตก็มีสวนที่แตกตางจากหนังสือเลมอื่นๆ เพราะเปนการรวบรวมจากบทความ
ในหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ หนังสือพิมพจากผูเขียนที่หลากหลายในมิติและ
ประเด็นที่แตกตางกัน เชื่อมโยงใหเห็นถึงปรากฏการณความเหลื่อมล้ําในสังคม
อเมริกันในหลากหลายมุมมอง แมทุนนิยมจะมีขอดี แตในหนังสือเลมนี้ก็แสดง
ถึงการมองยอนแยงระบบทุนนิยม (capitalism) ที่ขับเคลื่อนโลกในศตวรรษที่
21 การมองประเทศตนแบบของประชาธิปไตยในแงมุมใหมที่สะทอนใหเห็นภาพ
ของประชาธิปไตยลวง จากการสนับสนุนจากกลุมนายทุนในการดําเนินนโยบาย
ของประเทศ ชี้ใหเห็นถึงแนวคิดที่ผิดพลาดของการดําเนินเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ในยุคปจจุบัน และผลกระทบจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สุดทายแลวเอื้อ
ประโยชนใหกับคนเพียงกลุมเดียว ซึ่งคนที่รับภาระหนักก็คือคนชนชั้นกลางและ
ลาง เกิดการแบงแยกชนชั้นอยางชัดเจนจากคนที่มีหรือมั่งคั่ง (the have) และ
คนจน (the have-not) ที่ไมสามารถเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตนได แตก็ไมใชการอภิปรายประเด็นเหลื่อมล้ําทางชนชั้นที่มาจากรายไดแบบ
Marxism เพียงอยางเดียว หากแตเปนการวิพากษความเหลื่อมล้ําตามแนวคิด
Postmodernism ที่มีมุมมองความเหลื่อมล้ําหลากหลายมิติที่ทับซอน ฝงราก
ไปถึงความเหลื่อมล้ําจากอุดมคติหรืออุดมการณเขามาชวยอธิบายในงานครั้งนี้
รวมถึงมุมมองการถูกกดทับดวยโครงสราง กลไกจากภาครัฐ ที่เปรียบเสมือน
เปนสวนหนึ่งของวงจรหรือวัฏจักรของชีวิต ซึ่งการนําเสนอมุมมองตางๆ ใน
สถานการณของสหรัฐอเมริกาไมใชเพียงแตนําเสนอในมุมมองสถานการณที่
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เกิดขึ้นจริงเพียงอยางเดียว แตยังเชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาเชิงลึกที่นําเสนอที่มาที่ไป
ของความคิดและความพยายามของผูนําประเทศในขณะนั้น การกระทําการและ
ผลกระทบตอประเทศตางๆ ทั่วโลก เชน สงครามอิรักกับราคาน้ํามัน เปนตน
นอกจากนี้ บทเรียนที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดประเด็นมอง
ยอนกลับไปยังสังคมไทยในปจจุบันในฐานะประเทศกําลังพัฒนา ที่พยายามจะ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศให เ ป น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ตามแบบ
สหรัฐอเมริกา ทั้งการเปดตลาดการคาเสรี การทําขอตกลงทางการคา เกิด
คําถามวาลวนกอใหเกิดประโยชนกับแรงงานในประเทศจริงหรือ? หรือแมแต
นโยบายจากภาครัฐมุงประโยชนใหกับชนชั้นกลางจริงหรือ? ความพยายามแกไข
ปญหาความเหลื่อมล้ําโดยการสรางนโยบายทางการเงิน เชน การลดอัตรา
ดอกเบี้ยสินเชื่อ การลดภาษี กอใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้นจริงหรือ? หรือ
แทจริงแลว กลับตอกย้ําใหประชาชนอยูในวังวนของการกดขี่จากกลุมคนชนชั้น
นําบางกลุม นโยบายการตลาดหรือการคาที่ไรการควบคุม สุดทายแลวจะ
กอใหเกิดความไมมั่นคงทั้งทางรายได โอกาส ความไมมั่นคงทางอาหาร และ
เกษตรกรเองก็จะพึ่งพาตนเองไมได กลายเปนสังคมของคน 1% ที่ร่ํารวยที่สุด
ของประเทศในทายที่สุด ประเด็นเหลานี้ควรขบคิดอยางยิ่ง
อย างไรก็ ตาม อาจสรุ ปได วาหนั งสือเล มนี้เปนประโยชน อยางมาก
สําหรั บผู ที่ สนใจประเด็ นความเหลื่อมล้ํ าเพราะเป นหนังสือที่ อานเขาใจไดง าย
เปนการรอยเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหวงเวลาตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
มองเห็นของขอดีของการขับเคลื่อนประเทศดวยระบบทุนนิยม ในขณะเดียวกัน
ก็เห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารของรัฐจากการประยุกตใชแนวคิดทุน
นิยมเสียเองที่มีปจจัยภายนอกเปนเงื่อนไขสําคัญในการขับเคลื่อนดวย เหตุการณ
เหลานี้ลวนมุงใหประเทศไทยกลับมาทบทวนแนวคิดในการพัฒนาประเทศ เพราะ
หนั งสื อเล มนี้ ไม ได เพี ยงวิ พากษ การพั ฒนาประเทศของสหรั ฐ อเมริ กาเท า นั้ น
แต ยั งนํ า เสนอการพั ฒ นาประเทศหลากหลายประเทศและกลุ ม คนทั่ วโลกที่
ประสบความสํ า เร็ จ ในการลดความเหลื่ อ มล้ํ า และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
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