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งานเขยีนเรื�อง ทุนุและอุุดมการณ์ ์ของ โทมัสิ พิเิก็ติตีิ 
ชั้ิ�นนี� เป็นงานขนาดอนุสิาวิรียเ์ลิยทีเดียวิ  ในหน�า
กระดาษที�รายเรยีงกันหนาปึกเหล่ิานี� นัก
เศึรษฐ์ศึาสิติรผ์ู้้�โดดเด่นที�สิดุคนหนึ�งของวัินนี� ได�ใชั้�
ทักษะการวิิเคราะห์อันนา่เกรงขามแลิะฐ์านข�อมล้ิอัน
มั�งคั�งระดับัโลิกด�วิยควิามเพีิยรเพิื�อที�จัะบัรรลุิ
วัิติถปุระสิงค์ต่ิอไปนี�

เพิื�อทำาการสิำารวิจัทางสิถิติิแลิะทางทฤษฎีีต่ิอไปถึง
มติิิต่ิางๆของควิามไมเ่ท่าเทียมในสัิงคมติะวัินติก จัาก
ที�ได�เริ�มไวิ�ในหนังสิอื ทุนุในศตวรรษทุ่� 21 

เพิื�อวิิเคราะห์เชั้งิเปรียบัเทียบัแลิะเชิั้งประวัิติิศึาสิติร ์
“ระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียม (inequality regimes)” ที�
เลืิอกสิรรมา มิใชั้จ่ัากประเทศึติะวัินติกเท่านั�น แต่ิ
รวิมทั�งยุโรปติะวัินออกแลิะรัสิเซียี แลิะจัากสัิงคมใน
ซีกีโลิกใติ�ด�วิย เชั้น่ อินเดีย จีัน เฮติิ อัลิจีัเรยี แลิะ
อิหรา่น

เพิื�อติรวิจัสิอบัวิิถีทางที�อุดมการณ์จั์ัดวิางเหตุิผู้ลิ
สินบััสินุนควิามไมเ่ท่าเทียม หรือท�าทายมัน ผู้นวิกกับั 
“จุัดเปลีิ�ยน (switch points)” เพิื�อสิร�างเงื�อนไขให�
เกิดการแปลิงเปลีิ�ยนระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียม แลิะ

เพิื�อเสินอแนะองค์ประกอบัพิื�นฐ์านสิำาหรับัการจััดทำา
โครงการ “สิงัคมนยิมแบับัมสีิว่ินรว่ิม (participatory 
socialism)” เป็นทางเลืิอกแทนระบัอบั “อภิิทนุนยิม 
(hypercapitalism)” หรือ “กรรมสิทิธิิ์�นยิมใหม ่
(neoproprietarianism)” ในปจััจุับันั

 การอ่าน ทุนุและอุุดมการณ์ ์จันจับัทำาให�ร้�สิกึลึิกๆ
เหมอืนได�รางวัิลิ แต่ิจัะติ�องทำาติามคำาเตืิอนของผู้้�

เขยีนเท่านั�น คือห�ามเปดิผู้า่นไปถึง 965 หน�าแลิ�วิ
อ่านบัทท�ายๆของหนังสืิอ  สิำาหรบััผู้้�อ่านที�มองหา
ส้ิติรยอ่ที�สิรุปใจัควิามได�ทั�งหมด เชั้น่ r > g (อัติราผู้ลิ
ติอบัแทนต่ิอทุนส้ิงกว่ิาอัติราการเติิบัโติของเศึรษฐ์กิจั
รายป)ี ในหนงัสืิอเล่ิมก่อนหน�าของเขาที�ชั้ื�อ ทุนุใน
ศตวรรษทุ่� 21 ก็ติ�องขอเตืิอนไวิ�ก่อนเลิยว่ิา ไมม่อีย้่
ในหนงัสืิอเล่ิมนี�

แต่ิทว่ิา  ทุนุและอุุดมการณ์ ์ก็ไมใ่ชั้ง่านเขียนจัาก
จิันตินาการแบับันวินิยาย สงครามและสนัติภาพ หรอื 
อัุนนา คาเรนนิา ของติอลิสิติอยที�ชั้วินให�ติิดติามจัน
วิางไมล่ิง  เคยมคีนบัอกว่ิาหนงัสืิอเล่ิมก่อนหน�าของ 
พิิเก็ติตีิมคีวิามโดดเด่นติรงที�เป็น “หนงัสืิอขายดีที�สิดุ
ที�ไมม่ใีครอ่าน”  แนน่อนเป็นการพ้ิดแบับัติลิกแต่ิก็มี
ควิามจัริงปนอย้ ่เพิราะว่ิาแม� ทุนุในศตวรรษทุ่� 21 
อาจัจัะเขียนได�อยา่งแจ่ัมแจั�งแต่ิข�อควิามแทบัจัะทกุ
หน�าของ 577 หน�าลิ�วินหนกัแลิะแนน่  พิอมาถึง ทุนุ
และอุุดมการณ์ ์การจัะอ่านไปทีลิะหน�าจันครบั 
1041 หน�าที�แหลิมคมแต่ิอุ�ยอ�าย เปน็สิิ�งที�คนกลิุ่ม
น�อยนดิเท่านั�นจัะกลิ�าทำา ซีึ�งสิว่ินใหญก็่คือนกั
วิิชั้าการที�เชั้ี�ยวิชั้าญเฉพิาะทางด�านควิามเหลืิ�อมลิำา
ทางเศึรษฐ์กิจัสัิงคม  ก็เพืิ�อผู้้�คนสิว่ินใหญจ่ัำานวินมาก
ที�จัำาเปน็จัะติ�องอ่านพิิเก็ติตีิแต่ิไมม่เีวิลิาหรอืพิลัิงงาน
เพิยีงพิอที�จัะค่อยๆลุิยไปทีลิะหน�านี�แหลิะ ที�ทำาให�ผู้ม
จััดทำาสิรุปควิามฉบับัันี�ขึ�น ทั�งที�ร้�ดีว่ิาไมไ่ด�ให�ควิาม
เปน็ธิ์รรมกับัข�อมล้ิแลิะการวิิเคราะห์อันมั�งคั�งที� 
พิิเก็ติตีิรวิบัรวิมขึ�นมาสัิกเท่าไร

ดังนั�น ผู้มจึังขอประกาศึดังๆแลิะชั้ดัๆไวิ�ตัิ�งแต่ิแรก
เลิยว่ิา ไมม่อีะไรจัะมาทดแทนการอ่าน ทุนุและ

เกร่�นนำา
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อุุดมการณ์ ์โดยติรงอยา่งเต็ิมร้ป แลิะผู้มจัะถือเปน็
ควิามสิำาเรจ็ัของสิรุปยอ่นี�หากมนัได�กระตุิกผู้้�อ่าน
จัำานวินมากพิอให�ไปฝ่า่ฟันอ่านพิเิก็ติตีิเองโดยติรง1  
เพิื�อชั้ว่ิยให�ผู้้�อ่านไปอ่านแลิะติรวิจัพิสิิจ้ัน์ด�วิยตัิวิเอง
ต่ิอไปได� ทกุครั�งที�มกีารคัดข�อควิามจัากหนงัสิอืมา 
ผู้มจัะใสิเ่ลิขหน�ากำากับัไวิ� ซีึ�งเปน็เลิขหน�าที�ปรากฎีใน
หนังสิอืฉบับััที�แปลิเป็นภิาษาอังกฤษอยา่งยอดเยี�ยม
โดยอารเ์ธิ์อร ์โกลิด์แฮมเมอร ์แลิะตีิพิมิพิโ์ดยสิำานกั
พิมิพิม์หาวิิทยาลัิยฮาร์วิาร์ด 

อีกประการหนึ�งที�ติ�องเน�นก่อนที�จัะเริ�มอ่านกัน  สิว่ิน
ที� 1 ของสิรุปควิามนี�เป็นการยอ่ควิามอยา่งติรงไป
ติรงมา มีการเสินอข�อวิิพิากย์น�อยมาก แลิะถ�ามก็ี
เพิยีงเพิื�อระบุัสิิ�งที�พิเิก็ติตีิไมไ่ด�กล่ิาวิถึง หรือเพิื�อ
เสิรมินำาหนกัของข�อสิงัเกติหรอืข�อถกแถลิงของเขา  
นา่เสิยีดายที�หลิายคนร้�จัักพิเิก็ติตีิผู้า่นการอ่านบัท 
วิิพิากยที์�คนอื�นเขยีนถึงเขา จึังอาจัมองภิาพิเขาผู้า่น
การตีิติวิามของคนอื�น  แลิะก็นา่เสีิยดายอีกด�วิยที�การ
ติอบัสินองเชิั้งวิิพิากย์อยา่งมากอย้ที่�การตัิ�งคำาถามว่ิา 
พิเิก็ติตีิเปน็มารก์ซีสิิต์ิใชั้ห่รอืไม ่ ควิามจัรงิก็คือ ไมว่่ิา
เขาจัะเป็นผู้้�เลืิ�อมใสิลัิทธิิ์มารก์ซีห์รอืไมก็่ติาม เขามี
ควิามหยั�งร้�ที�ดีหลิายประการเกี�ยวิกับัระบับัควิามไม่
เท่าเทียมทางสิงัคมต่ิางๆในอดีติแลิะในปัจัจุับันั ซีึ�ง
เปน็ควิามคิดที�ผู้้�คนอาจัเข�าไมถึ่งหากไมไ่ด�อ่านเขา
โดยติรงแต่ิได�รบััอิทธิิ์พิลิจัากบัทวิิพิากย์งานของ 
พิเิก็ติตีิที�เขยีนโดยผู้้�เชั้ี�ยวิชั้าญงานของมาร์กซี ์ สิว่ินที� 
2 ของ อุ่านพเิกตต่ จัะอุทิศึให�แก่บัทวิิพิากยข์องเรา
เองต่ิองานของพิเิก็ติตีิ แต่ิเพิื�อหลีิกเลีิ�ยงที�จัะก่อ
อันติรายจัากการสิร�าง “ควิามคุ�นเคย” กับัพิเิก็ติตีิ
แบับัมอืสิอง สิว่ินที� 2 จัะออกมาสิามสิี�สิปัดาห์หลัิง
จัากสิว่ินที� 1 นี�

สิดุท�ายคือ หมายเหติวุ่ิาด�วิยวิิธิ์วิีิทยาของพิเิก็ติตีิ  เขา
ไมใ่ชั้ค่นแรกที�ระบุัชั้ี�ถึงปรากฏิการณ์ห์รือพิฒันาการ
หลิายต่ิอหลิายอยา่งที�เกี�ยวิข�องกับัประเด็นที�กำาลัิง
พิจิัารณ์า แลิะเขาก็ระมดัระวัิงที�จัะอ�างอิงถึงงาน
เขียนที�มอิีทธิ์พิิลิต่ิอควิามคิดเขา  สิิ�งที�เขาทำาได�ไม่
เหมอืนใครคือ การที�เขาเสิริมควิามแขง็แกรง่ของข�อ

สิงัเกติที�คนอื�นตัิ�งไวิ�ด�วิยข�อมล้ิทางสิถิติิเมื�อใดก็ติามที�
มอีย้พ่ิร�อมใชั้� แลิ�วิก็จัะสิำารวิจัเชั้งิทฤษฎีีต่ิอไปใน
ทิศึทางที�ข�อมล้ิชั้ี�แนะ

การขาดข�อมล้ิเชิั้งปริมาณ์ไมไ่ด�ทำาให�พิิเก็ติตีิท�อถอย
จัากการสิำารวิจัควิามสัิมพัินธ์ิ์ทางสัิงคม โดยเฉพิาะ
อยา่งยิ�งเมื�อเปน็เรื�องของระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียมใน
อดีติ หรอืบัางด�านของระบัอบัรว่ิมสิมยัที�ไมม่สีิถิติิ
รองรบัั หรอืมีอย้แ่ต่ิเชั้ื�อถือไมไ่ด�  สิิ�งที�นำาทางให�เขาใน
พืิ�นที�ที�ยงัไมม่กีารทำาแผู้นที�ไวิ� หรอืทำาไวิ�ไมดี่ คือข�อ
สิงัเกติของนกัประพัินธ์ิ์นวินยิายเกี�ยวิกับัสัิงคม อยา่ง
เชั้น่ เจัน ออสิเติน, ออนอเร เดอ บัลัิซีคั แลิะ เอมลิิ 
โซีลิา แลิะนกัเขยีนรุน่ใกลิ�เคียงปจััจุับันัที�ได�รับัการ
ยกยอ่ง เชั้น่  ปราโมทยา อนนัติา ต้ิร,์ คารโ์ลิสิ  
ฟ้เวินเติสิ, ชั้มิะนานดา อึงโกซี ีอดีชั้เิอ แลิะ ย้ ่ฮวิา

โดยเฉพิาะเมื�อกล่ิาวิถึงเจัน ออสิเติน แลิะบัลัิซีคั  
พิิเก็ติตีิตัิ�งข�อสัิงเกติว่ิา เวิลิาที�จัะนำาเสินอสิิ�งที�ตินหยั�ง
ร้�ได�ถึง “โครงสิร�างของควิามไมเ่ท่าเทียมว่ิา มกีารให�
เหติผุู้ลิสินบััสินนุอยา่งไร เกี�ยวิข�องกับัชั้วิีิติแต่ิลิะคน
อยา่งไร” นกัประพัินธ์ิ์ผู้้�ยิ�งใหญเ่หล่ิานี�ได�ทำาไป “ด�วิย
พิลัิงกระตุิ�นให�ผู้้�อ่านระลึิกขึ�นได�เองอยา่งที�ไมม่ี
สินุทรพิจันท์างการเมอืงหรือศึาสิติรนพิินธ์ิ์ทางสัิงคม
ใดจัะส้ิ�ได�” (15)  นอกจัากนี� ในขณ์ะที�นกัประพัินธิ์์
ดังกล่ิาวิมี “ควิามร้�อยา่งใกลิ�ชิั้ดกับัลิำาดับัศัึกดิ�ของ
ควิามมั�งคั�งแลิะวิิถีชั้วิีิติในยุคสิมยัของติน” แลิะ  
“เชั้ี�ยวิชั้าญอยา่งดีกับัร้ปแบับัควิามเป็นเจั�าของแลิะ
ควิามสัิมพัินธ์ิ์เชั้งิอำานาจัแลิะการครอบังำา” แต่ิที�
สิำาคัญคือ ม ี“ควิามสิามารถที�จัะไมท่ำาให�ตัิวิลิะคร
ของตินเปน็วีิรชั้น โดยไมป่ระณ์ามหรือเชั้ดิช้ั้ตัิวิลิะคร
ใด [ซีึ�ง]ทำาให�ตัิวิลิะครสิามารถแสิดงออกทั�งบุัคลิิกที�
ซีบััซี�อนแลิะควิามเป็นมนษุยพ์ิร�อมกันไป” (171)  
กล่ิาวิอีกนยัหนึ�งคือ ในควิามคิดของพิิเก็ติตีิ ศึลิิปะ
ของนกัประพัินธ์ิ์เหล่ิานั�นเชั้ื�อถือได�แลิะก�องกังวิาน 
สิว่ินหนึ�งเพิราะพิวิกเขาพิยายามรักษาทัศึนะการ
สิงัเกติโดยไมตั่ิดสิินไวิ� คลิ�ายกับัที�นกัสัิงคมศึาสิติร์
ปฏิิบััติิ
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สิำาหรับัพิิเก็ติตีิ ควิามหยั�งร้�เรื�องของระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียมในอดีติแลิะในปัจัจุับัันสิามารถหาพิบัได�จัากวิรรณ์กรรมของนักประพิันธิ์์ผู้้�ได�รับัการยกยอ่ง อยา่ง
เชั้น่ เจัน ออสิเติน (Jane Austen) ออนอเร เดอ บััลิซีัค (Honoré de Balzac) ปราโมทยา อนันติา ติ้ร์ (Pramoedya Ananta Toer) แลิะ ชั้ิมะนานดา อึงโกซีี  
อดีชั้ิเอ (Chimamanda Ngozi Adichie)
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ใน ทุนุและอุุดมการณ์ ์พิเิก็ติตีิจัะกล่ิาวิซีำาถึงข�อค�น
พิบัที�สิำาคัญบัางอยา่งจัากงานเขียนก่อนหน�า พิร�อม
กับัเพิิ�มเติิมรายลิะเอียด  ข�อค�นพิบัอยา่งหนึ�งคือ
ควิามไมเ่ท่าเทียมที�พิุง่สิง้ในยุโรปแลิะสิหรัฐ์อเมรกิา
ในชั้ว่ิงตัิ�งแต่ิป ี1980 เป็นติ�นมา โดยสิหรัฐ์ฯเปน็ผู้้�นำา
ลิิ�วิในกรณ์นีี�  เขากล่ิาวิว่ิา

[ผู้ม] ติ�องการจัะเน�นว่ิา คำาว่ิา “ล่ิมสิลิาย 
(collapse)” [ในกรณี์ของสิหรฐั์ฯ] ไมไ่ด�เกิน
เลิยควิามจัริง  ระหว่ิางป ี1960-1980 
กลิุ่มคนครึ�งล่ิางร�อยลิะ 50 ได�รายได�รวิม

การแปลงเปล่�ยนระบัอบั
ความไม่เท่่าเท่่ยม
ในสังคมตะวันตก

แลิ�วิเท่ากับัร�อยลิะ 20 ของรายได�
ประชั้าชั้าติิ แต่ิสิว่ินแบัง่นี�ลิดลิงเกือบัครึ�ง
หนึ�งในชั้ว่ิงป ี2010-2015 เหลืิอเพิยีงร�อย
ลิะ 12  สิว่ินกลุ่ิมคนบันสุิดร�อยลิะ 1 ได�
เคลืิ�อนตัิวิไปในทิศึทางติรงกันข�าม คือจัากที�
เคยครอบัครองสิว่ินแบัง่รายได�ไมถึ่งร�อยลิะ 
11 กลิายเปน็มากกว่ิาร�อยลิะ 20  (523)

หากปรบััค่าเงินดอลิลิารเ์ปน็อัติราคงที� สัิดสิว่ินรายได�
เฉลีิ�ยของกลุ่ิมบันสุิดร�อยลิะ 1 ต่ิอกลุ่ิมล่ิางสุิดร�อย 
50 จัะเปน็ 400,000 ดอลิลิาร ์ต่ิอ 15,000 

คนรวิยถ้กเรียกเก็บัภิาษีในอัติราที�สิ้งกว่ิาชั้นชั้ั�นกลิางหรือคนจันอยา่งมากในสิมัยที�การเก็บัภิาษีอัติราก�าวิหน�ากำาลัิงรุง่เรืองในทศึวิรรษแรกๆหลัิงสิงครามโลิก
ครั�งที�สิอง (กราฟของหนังสิือพิิมพิ์นิวิยอร์กไทมสิ์  https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/06/opinion/income-tax-rate-wealthy.html)
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ดอลิลิารต่์ิอปใีนป ี1980 แลิะกลิายเป็น 1.3 ลิ�าน
ดอลิลิาร ์ต่ิอ 15,000 ดอลิลิาร์ต่ิอปใีนป ี2015 คือ
จัากที�เคยต่ิางกัน 25 เท่า กลิายเป็นต่ิางกัน 80 เท่า  
อันที�จัรงิ รายได�เฉลีิ�ยก่อนภิาษีแลิะเงินโอนของคน
กลิุ่มล่ิางสิดุร�อยลิะ 50 นั�นอย้ร่ะดับัค่อนข�างคงที�มา
ติลิอดตัิ�งแต่ิทศึวิรรษ 1960 เป็นติ�นมา

ว่กฤตระบัอบัความไมเ่ท่่าเท่ย่มใน
ตะวันตกช่ว่งต้นศตวรรษท่่� 20

แก่นเรื�องของหนังสิอืเล่ิมก่อนหน�าที�พิเิก็ติตีิจัะนำามา
สิานต่ิอคือ ทำาไมจึังมกีารกระจัายควิามมั�งคั�งแลิะราย
ได�ใหมอ่ยา่งมนียัสิำาคัญในชั้ว่ิงระหว่ิางป ี1914-
1980  ในขณ์ะที�ในหนังสิอื ทุนุในศตวรรษทุ่� 21  
พิเิก็ติตีิได�วิิเคราะหส์ิาเหตุิทางด�านของสิงครามแลิะ
การปฏิิวัิติิ แต่ิใน ทุนุและอุุดมการณ์ ์เขาเน�นที�กลิไกที�
เปน็ตัิวิเหนี�ยวินำาการกระจัายรายได�ใหมใ่นประเทศึ
ผู้้�นำาค่ายทนุนิยม  กลิไกเหล่ิานี�ได�แก่ ภิาษีรายได�
อัติราก�าวิหน�า ภิาษีมรดกอัติราก�าวิหน�า แลิะนโยบัาย
การศึกึษาแบับัก�าวิหน�า  ระบัอบัที�ทำาการปฏิิร้ป
ตินเองนี� พิเิก็ติตีิเรยีกว่ิา “สัิงคมที�เป็นประชั้าธิิ์ปไติย
ทางสิงัคม (social democratic societies)” ซีึ�งนำา
โดย “รฐั์สิงัคมทางการคลัิง (fiscal social states)”  
การปฏิิร้ปการคลัิงต่ิางกันไปในแง่ควิามก�าวิหน�าใน
หม้ส่ิงัคมติะวัินติก แต่ิทว่ิาติรงกันข�ามกับัควิามเชั้ื�อ
ทั�วิไปว่ิาสิหรฐั์ฯลิ�าหลัิงกว่ิารัฐ์ประชั้าธิิ์ปไติยทาง
สิงัคมในยุโรปสิว่ินใหญใ่นชั้ว่ิงป ี1932-1980 
อัติราควิามก�าวิหน�าของภิาษีรายได�แลิะภิาษีมรดก
ของสิหรัฐ์ฯกลัิบัสิง้กว่ิาของยุโรป (ยกเวิ�นสิหราชั้-
อาณ์าจัักร) โดยอัติราภิาษีหนว่ิยสุิดท�ายสิำาหรับัระดับั
รายได�สิง้สิดุอย้ที่�ร�อยลิะ 81 แลิะสิำาหรับัมรดกมล้ิค่า
สิง้สิดุ อัติราภิาษีหนว่ิยสุิดท�ายคือร�อยลิะ 75  การ
ผู้สิมผู้สิานอัติราภิาษีเงินได�แลิะภิาษีมรดกที�ก�าวิหน�า
สิง้ชั้นักับัโครงการทางสัิงคมที�ก�าวิหน�าน�อยกว่ิา (เมื�อ
เทียบักับัยุโรปติะวัินติก) เชั้น่ การที�ทกุคนติ�องจ่ัาย
เงินทำาประกันสิขุภิาพิเอง ทำาให�พิเิก็ติตีิเรยีกระบัอบั 
“ข�อติกลิงใหม ่(New Deal)” ที�ปกครองสิหรัฐ์ฯตัิ�งแต่ิ
ทศึวิรรษ 1930 ถึงปลิายทศึวิรรษ 1960 ว่ิา  
“ประชั้าธิ์ปิไติยทางสัิงคมแบับัลิดราคาให�ถก้ที�สิดุ 
(bargain-basement social democracy)”

การแปรร้ปทรัพิย์สิินเอกชั้นเป็นของรัฐ์
 (nationalization) ซีึ่งติามปกติิถือกันว่ิาเป็น
เครื่องหมายการค�าของระบัอบัประชั้าธิ์ิปไติยทาง
สิังคม ไมไ่ด�เป็นกลิไกท่ีสิำาคัญในการกระจัายควิาม
มั่งค่ังในยุโรปในชั้ว่ิงดังกล่ิาวิ ซีึ่งแนน่อนว่ิาเป็นสิิง่
ติ�องห�ามในสิหรัฐ์ฯ  อยา่งไรก็ติาม “การกำาหนดรว่ิม
 (co-determination)” หรือการท่ีคนงานมีสิว่ินรว่ิม
ในการบัริหารจััดการ ซีึ่งประกอบัด�วิยการมีท่ีนั่งหนึ่ง
ในสิามจันถึงครึ่งหนึ่งในคณ์ะกรรมการบัริหารของ
บัริษัทขนาดใหญท่ี่สิุดในเยอรมนี สิวีิเดน เดนมาร์ก
 แลิะนอรเวิย์ ประสิบัควิามสิำาเร็จัในวิงจัำากัดในการ
สิร�าง “มาติรฐ์านการดำารงชั้ีวิิติระดับัสิ้ง ผู้ลิิติภิาพิ
ระดับัสิ้ง แลิะควิามเท่าเทียมระดับัปานกลิาง” (501)  
พิิเก็ติตีินำาเสินอเหติุผู้ลิจัำานวินหนึ่งท่ีทำาให�ระบัอบั
ประชั้าธิ์ิปไติยทางสิังคม (social democracy)ในประ
เทศึอ่ืนๆในยุโรปไมไ่ด�น�อมรับัร้ปแบับัการบัริหาร
จััดการรว่ิมนี�ทั�งท่ีมีอย้ใ่กลิ�ตัิวิ แต่ิเขาร้�สิึกว่ิาเหติุผู้ลิ
หลัิกอย้ท่ี่การยึดมั่นถือมั่นอย้กั่บัการแปรร้ปทรัพิย์สิิน
เป็นของรัฐ์ นั่นก็คือ “ทั�งนักสิังคมนิยมฝ่รั่งเศึสิแลิะ
สิมาชั้ิกพิรรคแรงงานของบัริเติน ต่ิางเชั้ื่อกันมายาวิ
 นานว่ิา การแปรร้ปทรัพิย์สิินเป็นของรัฐ์แลิะการท่ี
รัฐ์เป็นเจั�าของกิจัการขนาดใหญน่ั�น เป็นวิิธิ์ีเดียวิท่ีจัะ
ปรับัเปล่ีิยนดุลิอำานาจัได�อยา่งแท�จัริงแลิะเคล่ืิอนพิ�น
ไปจัากทุนนิยมได�” (504)

การเพิง่ดพ้ิลิวัิติที�ได�นำาไปส้ิวิ่ิกฤติของสิิ�งที�พิิเก็ติตีิ
เรยีกว่ิา “สัิงคมควิามป็นเจั�าของ (ownership 
societies)” แลิะกำาเนดิของสัิงคมประชั้าธิิ์ปไติยทาง
สิงัคมที�ก่อผู้ลิในการกระจัายรายได�แลิะควิามมั�งคั�ง
เสิยีใหมใ่นชั้ว่ิงป ี1932 ถึง 1980 ลิ�วินมคีวิาม
สิำาคัญสิำาหรบััพิิเก็ติตีิ เพิราะว่ิามันอาจัชั้ว่ิยชั้ี�ให�เห็น
กญุแจัตัิวิที�ไขนำาทางไปส้ิพ่ิลิวัิติหรอืการมาบัรรจับั
รวิมของปจััจััยต่ิางๆที�ทำาให�เกิดการกลัิบัมาใหมข่อง
สิงัคมควิามเป็นเจั�าของที�ม ี“ควิามมั�งคั�งกระจุักตัิวิสิง้
เกิน” อันคำาจุันโดยอุดมการณ์เ์สิรนียิมใหม ่หรอื  
“อุดมการณ์ก์รรมสิิทธิิ์�นยิมใหม ่(neoproprietarian 
ideology) หลัิงป ี1980 เปน็ติ�นมา  แลิะการค�นพิบั
กญุแจันี�อาจัจัะชั้ี�ให�เห็นควิามเป็นไปได�ที�ปจััจััยที�ผู้สิม
กันบัางอยา่งจัะชั้ว่ิยนำาพิาให�สิงัคมหลุิดพิ�นจัาก
อุดมการณ์ดั์งกล่ิาวิได�
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ในกรณ์ขีองการเปลีิ�ยนผู้า่นจัากระบัอบัควิามเป็น
เจั�าของในศึติวิรรษที� 19 สิ้สั่ิงคมที�เป็นประชั้าธิิ์ปไติย
ทางสิงัคมในศึติวิรรษที� 20 นั�น ปัจัจััยวิิกฤติคือ 
สิงครามแลิะการต่ิอสิ้�เพิื�อการปฏิิวัิติิ  เหตุิการณ์ทั์�ง
สิองนี�โดยพิื�นฐ์านเกิดขึ�นจัากการประท�วิงของ
ประชั้าชั้นที�ต่ิอติ�านระบัอบัควิามเป็นเจั�าของที�ไมเ่ท่า
เทียมสิดุขั�วิ  แต่ิปจััจััยที�สิำาคัญยิ�งยวิดอีกอยา่งหนึ�งคือ 
บัทบัาทของอุดมการณ์ ์หรือ “ชุั้ดควิามคิดแลิะวิาทะ-
กรรมเกี�ยวิกับัโครงสิร�างสัิงคมที�ควิรเป็น ซีึ�งก่อนมี
ประสิบัการณ์ม์องว่ิานา่จัะเป็นไปได�” (3)  ติรงนี�  
พิเิก็ติตีิอ�างอิงถึงอุดมการณ์สั์ิงคมนยิม คอมมวิินสิิต์ิ 
แลิะการถอดถอนอาณ์านคิม (decolonization) ที�
สิร�างควิามท�าทายอันนา่เกรงขามต่ิอระเบีัยบั
กรรมสิทิธิิ์�นยิมหรอืทนุนยิมที�เปน็อย้ตั่ิ�งแต่ิปลิาย
ศึติวิรรษที� 19 เป็นติ�นมา  ในการบัรรจับักันของ

เหติกุารณ์แ์ลิะควิามคิดครั�งนี� เขาให�ควิามสิำาดัญกับั
การรุกคืบัทางอุดมการณ์ข์องฝ่่ายซี�าย ดังนี�

 ทั�งในยุโรปแลิะในสิหรฐั์ฯ การที�ควิามไมเ่ท่า
เทียมถก้บีับัอัดลิงในชั้ว่ิงป ี1914-1970 
สิามารถอธิิ์บัายได�จัากการเปลีิ�ยนแปลิงทาง
กฎีหมาย ทางสัิงคมแลิะทางการคลัิงที�
สิงครามโลิกสิองครั�งได�เรง่รัดให�เกิดขึ�น จัาก
การปฏิิวัิติิของพิวิกบัอลิเชั้วิิคในปี 1917 
แลิะจัากภิาวิะเศึรษฐ์กิจัติกติำาครั�งใหญใ่นปี 
1929  อยา่งไรก็ติาม ถ�ามองควิามหมาย
ทางปญัญาแลิะทางการเมอืงแลิ�วิ การ
เปลีิ�ยนแปลิงเหล่ิานี�กำาลัิงเกิดขึ�นอย้แ่ลิ�วิเมื�อ
สิิ�นศึติวิรรษที� 19 แลิะก็สิมเหติสุิมผู้ลิที�จัะ
คิดว่ิามันคงจัะเกิดขึ�นในร้ปแบับัใดร้ปแบับั
หนึ�งถึงแม�ว่ิาวิิกฤติดังกล่ิาวิจัะไมไ่ด�ปะทขุึ�น  

รูปปั้ นขอุงเลนนิ และประติมากรรมอืุ�นๆจากยุคโซเว่ยตทุ่�นำามารวมไว้ในสวนสาธารณ์ะใกล้กรุงมอุสโก คือุเครื�อุงเตือุนความจำาถึงการล่ม
สลายขอุงอุุดมการณ์ส์งัคมนยิมทุ่�ม่รฐัเปน็ศูนย์กลางในชว่งทุศวรรษสุดทุ้ายขอุงศควรรษทุ่� 20 (Creative Commons)
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การเปลีิ�ยนแปลิงครั�งประวัิติิศึาสิติรเ์กิดขึ�น
เมื�อควิามคิดที�วิิวัิฒน์อย้ป่ระจัันหน�ากับั
ติรรกะของเหตุิการณ์ ์หากแต่ิลิะฝ่า่ยดำาเนิน
ไปติามลิำาพิงัจัะไมส่ิง่ผู้ลิมากเท่ากับัที�เปน็อย้ ่
(30)

ผู้ลิกระทบัจัากสิงครามโลิก วิิกฤติการณ์ภ์ิายใน
ประเทศึ แลิะการท�าทายหนักหนว่ิงทางอุดมการณ์ใ์น
ชั้ว่ิงป ี1914 ถึง 1970 ได�นำาพิาให�เกิดการ
เปลีิ�ยนแปลิงอยา่งมนียัสิำาคัญต่ิอการกระจัายรายได�
ในสิงัคมติะวัินติก  แต่ิทว่ิาพิเิก็ติตีิให�ข�อมล้ิประกอบัที�
สิำาคัญคือ ผู้้�ที�ได�รบััประโยชั้น์ได�แก่กลิุ่มที�อย้ต่ิรงกลิาง
ของระดับัชั้ั�นรายได�

 
 การแปลิงเปลีิ�ยนที�ลิำาลึิกนี�ไมไ่ด�ก่อประโยชั้น์แก่ 

“ชั้นชั้ั�นล่ิาง” (กลิุ่มคนร�อยลิะ 50 ล่ิางสุิด) ผู้้�ยงั
คงได�รบััสิว่ินแบัง่ค่อนข�างจัำากัดเหมือนเดิม  ผู้ลิ
ประโยชั้นเ์กือบัจัะทั�งหมดติกอย้กั่บั..”ชั้นชัั้�น
กลิางพิวิกที�มมีรดก (หรือเปน็เจั�าของทรัพิยส์ินิ)” 
ซีึ�งผู้มหมายถึงกลิุ่มที�อย้กึ่�งกลิางของการกระจัาย
ของรายได� คือระหว่ิางกลิุ่มคนจันที�สิดุร�อยลิะ 
50 กับักลิุ่มคนรวิยที�สิดุร�อยลิะ 10  กลิุ่มดัง

กล่ิาวินี�มสีิว่ินแบัง่ในควิามมั�งคั�งไมถึ่งร�อยลิะ 50 
ในศึติวิรรษที� 19 แลิะปจััจุับันัอย้ที่�ประมาณ์ร�อย
ลิะ 40  การผู้ดุขึ�นของ “ชั้นชั้ั�นกลิาง” ผู้้�เป็น
เจั�าของทรัพิยสิ์ินนี� แม�แต่ิลิะคนจัะไมไ่ด�รำารวิย
มากแต่ิรวิมกันแลิ�วิติลิอดชั้ว่ิงศึติวิรรษที� 20 กลิุ่ม
นี�ได�เพิิ�มควิามมั�งคั�งขึ�นจันมสีิว่ินแบัง่แซีงหน�า
กลุ่ิมเซีน็ไทล์ิ [ร�อยลิะ 1] ที�รวิยที�สิดุ...นบัั
เปน็การแปลิงเปลีิ�ยนทางสัิงคม เศึรษฐ์กิจัแลิะ
การเมอืงที�สิำาคัญในระดับัรากฐ์าน (129)

ว่กฤตของท่นุน่ยมท่่�ปฏ่ิรูปแล้วใน
ปลายศตวรรษท่่� 20 และต้นศตวรรษ
ท่่� 21

อะไรประกอบักันเปน็การหลิอมรวิมของวิิกฤติกับั
ควิามคิดต่ิางๆที�นำามาซีึ�งจุัดจับัของควิามนา่เชั้ื�อถือ
ของอุดมการณ์ส์ิมภิาคนิยม (egalitarianism) ใน
ปลิายศึติวิรรษที� 20 แลิะติ�นศึติวิรรษที� 21 

การล่ิมสิลิายของการทดลิองระบับัสัิงคมนิยมใน
สิหภิาพิโซีเวีิยติแลิะยุโรปติะวัินออก คือแก่นกลิาง
ของเรื�องราวิทั�งหมด  การหดตัิวิของขอบัฟ้าแหง่

วิกฤตขอุงทุุนนยิมแบบเคนสใ์นสหรฐัอุเมรกิาและยุโรปในทุศวรรษ 1970 นำาไปสูก่ารทุะยานขึ้นขอุงอุุดมการณ์เ์สรน่ยิมใหมทุ่่�สง่เสรมิการกระ
จายรายได้ใหมจ่ากชนชั้นกลางและคนจนไปสูค่นรวย (Dollars and Sense)
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จิันตินาการสิร�างสิรรค์เกี�ยวิกับัอนาคติทางเลืิอก ที�
เปน็ผู้ลิจัากการล่ิมสิลิายครั�งนี� เป็นปจััจััยที�จัะ
ประเมินค่าติำาเกินไปไมไ่ด�เลิย พิเิก็ติตีิบัอก  เขากล่ิาวิ
ว่ิา

 ลัิทธิ์คิอมมวิินสิิต์ิของโซีเวีิยติวิางอย้บ่ันฐ์าน
ของการขจััดกรรมสิทิธิิ์�สิว่ินบุัคคลิให�หมดไป 
แลิะทดแทนด�วิยการที�รฐั์เปน็เจั�าของอยา่ง
ครอบัคลุิมทกุประการ  ในทางปฎิีบัติัิ การ
ท�าทายอุดมการณ์ค์วิามเป็นเจั�าของ
ทรพัิยส์ินินี�กลัิบักลิายเป็นการติอกยำา
อุดมการณ์ดั์งกล่ิาวิในที�สิดุ  ควิามลิ�มเหลิวิ
อันโฉง่ฉา่งของการทดลิองของคอมมวิินสิิต์ิ
ในสิหภิาพิโซีเวีิยติ (1917-1991) คือ
ปจััจััยที�มอิีทธิ์พิิลิมากที�สิดุที�สิง่ผู้ลิให�โลิกหนั
กลัิบัไปหาเศึรษฐ์กิจัเสิรนียิมตัิ�งแต่ิป ี1980-
1990 เป็นติ�นมา แลิะกลัิบัไปพิฒันาร้ป
แบับัใหมข่องการยกยอ่งกรรมสิทิธิิ์�สิว่ิน
บุัคคลิเป็นสิิ�งศึกัดิ�สิทิธิิ์� (578)

ควิามลิ�มเหลิวิของโซีเวีิยติแลิะผู้ลิที�ติามมาภิายหลัิงที�
หายนะพิอกันในร้ปของทนุนยิมคณ์าธิิ์ปไติย 
(oligarchic capitalism) "บันัดาลิให�เกิดมคีวิามร้�สึิก
ผู้ดิหวัิงแนวิใหม ่คือเกิดควิามสิงสัิยแผู้ซ่ีา่นไปทั�วิว่ิา 
เศึรษฐ์กิจัที�เป็นธิ์รรมจัะยังมคีวิามเปน็ไปได�อย้ห่รอื 
ซีึ�งกระติุ�นให�ผู้้�คนเลิิกข�องเกี�ยวิกับัอุดมการณ์แ์ลิ�วิหัน
มารวิมกลิุ่มแบับัอัติลัิกษณ์นิ์ยม (identitarian) แทน" 
(578)

แม�ว่ิาสิว่ินใหญพ่ิเิก็ติตีิจัะมุง่เน�นที�หลัิกฐ์านของการ
สิญ้สิิ�นศึรทัธิ์าในอุดมการณ์แ์ลิะการพิลิิกกลัิบัทาง
นโยบัายอยา่งถอนรากถอนโคนในยุโรปติะวัินออก
แลิะในประเทศึติะวัินติก แต่ิการล่ิมสิลิายของ
สิงัคมนิยมก็สิง่ผู้ลิกระทบัต่ิอซีกีโลิกใติ�ด�วิย ในทางที�
บัั�นทอนเสินห่ข์องสิงัคมนยิมลิงอยา่งมากในฐ์านะ
วิิสิยัทัศึน์สิำาหรบััอนาคติ ทั�งในกลิุ่มอุดมการณ์ส์ิาย 
มารก์ซีสิิต์ิ-เลินินนสิิต์ิ แลิะกลิุ่มปฎิีร้ปสิาย
ประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคม  วิิกฤติอุดมการณ์ข์องฝ่า่ย
ซี�ายครั�งนี�ได�ทำาให�การต่ิอติ�านของประชั้าสัิงคมที�มี
ต่ิอแผู้นงานปรับัโครงสิร�างทางเศึรษฐ์กิจัที�กำาหนดลิง
มาโดยธิ์นาคารโลิกแลิะกองทุนการเงินระหว่ิาง
ประเทศึ (ไอเอ็มเอฟ) อ่อนแอลิงอยา่งมากหลัิงจัาก
ติ�นทศึวิรรษที� 1980 เป็นติ�นมา

การล่ิมสิลิายของระบัอบัคอมมิวินสิิต์ิในโซีเวีิยติมี
ควิามสิำาคัญในการอธิิ์บัายควิามแข็งแกรง่ของการรุก
คืบัของลัิทธิ์เิสิรนียิมใหม ่แต่ิทว่ิาจุัดเน�นของบัท 
วิิเคราะหข์องพิิเก็ติตีิอย้ที่�การถอยรน่ของอุดมการณ์์
ประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคม  ที�นา่แปลิกใจัคือ เขาไมไ่ด�
พ้ิดถึงสิาเหติพืุิ�นฐ์านของการถอยรน่นี� ซีึ�งได�แก่ 
วิิกฤติของเศึรษฐ์กิจัประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคมแบับั 
เคนสิ ์ที�ปรากฎีออกมาในร้ปภิาวิะเงินเฟอ้ที�ส้ิงขึ�น
พิร�อมกันไปกับัการเพิิ�มขึ�นของอัติราการว่ิางงานใน
ชั้ว่ิงทศึวิรรษ 1970 ซีึ�งติามหลัิกทฤษฎีีของเคนส์ิไม่
นา่จัะเกิดขึ�น  แม�ว่ิาพิิเก็ติตีิแทบัจัะไมไ่ด�กล่ิาวิถึงเรื�อง
นี� แต่ิมนัก็เปน็วิิกฤติจัริงแลิะเปน็วิิกฤติทาง
อุดมการณ์ด์�วิย แลิะเปน็ปจััจััยที�โค่นลิ�มการครอบังำา
ของลัิทธิ์เิคนส์ิที�ถือได�ว่ิาเปน็อุดมการณ์ที์�เป็นฐ์าน
ของประชั้าธิิ์ปไติยทางสิงัคมแทนลัิทธิ์มิาร์กซิีสิต์ิ  
ควิามลุ่ิมลึิกของวิิกฤตินี�ได�แสิดงออกมาในคำาพิด้ของ
นายกรัฐ์มนติรีสิหราชั้อาณ์าจัักร เจัมสิ ์คัลิลิาฮาน ใน
การประชุั้มพิรรคแรงงานป ี1976 ดังนี�

 เราเคยคิดว่ิาเราจัะสิามารถใชั้�จ่ัายงบั
ประมาณ์ไปเรื�อยๆได�เพืิ�อปลิดเปลืิ�องภิาวิะ
เศึรษฐ์กิจัถดถอย โดยการตัิดลิดภิาษีแลิะ
เพิิ�มการใชั้�จ่ัายของรัฐ์บัาลิ  ผู้มจัะบัอกอยา่ง
ติรงไปติรงมาว่ิา ทางเลืิอกนั�นไมม่อีีกต่ิอไป
แลิ�วิ แลิะเท่าที�เคยมีอย้ ่มนัก็ทำางานได�ใน
แต่ิลิะครั�งตัิ�งแต่ิสิิ�นสิงครามมา ด�วิยการ
อัดฉดีภิาวิะเงินเฟอ้เข�าไปในเศึรษฐ์กิจัใน
อัติราที�ส้ิงขึ�น ติามด�วิยระดับัการว่ิางงานที�สิง้
ขึ�นเปน็ขั�นต่ิอไปเท่านั�นเอง3

คำาพ้ิดของคัลิลิาฮานแสิดงถึงการถอยรน่อยา่งเจ็ับั
ปวิดของประชั้าธิิ์ปไติยทางสิงัคม เมื�อประจัันหน�ากับั
พิลัิงของเสิรนียิมใหม ่ซีึ�งบัางคนอาจับัอกว่ิาเปน็การ
ยอมจัำานนด�วิยซีำา เพิราะเสิรนียิมใหมไ่ด�รุกคืบัเข�ายดึ
กมุอำานาจัรัฐ์แลิะใชั้�มนัพิลิิกกลัิบันโยบัายกระจัาย
รายได�ต่ิางๆ  การปฏิิวัิติิซี�อนครั�งนี�เริ�มขึ�นอยา่ง
กระตืิอรือร�นในสิหรฐั์ฯแลิะสิหราชั้อาณ์าจัักรในชั้ว่ิง
ติ�นทศึวิรรษ 1980 โดยประธิ์านาธิ์บิัดีโรนลัิด์ เรแกน 
แลิะนายกรัฐ์มนติรีมาร์กาเร็ติ แธิ์ติเชั้อร ์ พิิเก็ติตีิตัิ�ง
ข�อสัิงเกติว่ิา ควิามเชั้ื�อของลัิทธิ์เิสิรนียิมใหมว่่ิาการ
กระจัายอยา่งเท่าเทียมเปน็อุปสิรรคต่ิอการเพิิ�มผู้ลิิติ
ภิาพิของเศึรษฐ์กิจันั�น ไมไ่ด�มีงานวิิจััยใดสินับัสินุน 
แต่ิเขาก็ยอมรับัว่ิา นี�เปน็ควิามติระหนกัที�เกิดขึ�น
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ทีหลัิงจัากการมองย�อนกลัิบัไปเท่านั�น  ในขณ์ะ
เดียวิกัน “รฐั์บัาลิของประธิ์านาธิิ์บัดีคลิินตัินแลิะ 
โอบัามาก็ได�ชั้ว่ิยพิสิิจ้ันค์วิามถก้ติ�องแลิะสืิบัสิาน
นโยบัายของเรแกนต่ิอไป...เพิราะประธิ์านาธิิ์บัดีจัาก
พิรรคเดโมแครติทั�งสิองคนนี�ไมไ่ด�มีข�อมล้ิที�เรามีใน
ปจััจุับันั จึังคลิ�อยติามบัรรยายควิามของเรแกน” 
(835)

ควิามลิ�มเหลิวิของ ประชั้าธิิ์ปไติยทางสัิงคมที�จัะ
พิฒันาบัรรยายควิามติอบัโติ�เสิรีนยิมใหม ่อีกทั�งยงั  
“น�อมรบััมนับัางสิว่ิน” คือปจััจััยสิำาคัญที�ทำาให�
อุดมการณ์น์ี�มอีำานาจัครอบังำาอยา่งมาก  แต่ินี�ก็ยงั
ไมใ่ชั้เ่รื�องราวิทั�งหมด  พิลัิงของบัทวิิเคราะห์ของ 
พิเิก็ติตีิอย้ที่�การเชั้ื�อมโยงการถอยรน่ทางอุดมการณ์์
ของฝ่า่ยซี�ายกระแสิหลัิก เข�ากับัการเปลีิ�ยนแปลิง
ของผู้ลิประโยชั้น์ของชั้นชั้ั�นที�เป็นฐ์านคะแนนเสีิยง
ของพิรรคประชั้าธิิ์ปไติยทางสัิงคม โดยเฉพิาะอยา่ง
ยิ�งพิรรคสัิงคมนิยมในฝ่รั�งเศึสิ พิรรคแรงงานใน
บัรเิติน แลิะพิรรคเดโมแครติในสิหรัฐ์อเมรกิา

การวิิเคราะห์สิหสิมัพินัธิ์ร์ะหว่ิางระดับัรายได�กับั
พิฤติิกรรมในการลิงคะแนนเสีิยงเลืิอกตัิ�ง เผู้ยให�เห็น
ว่ิามกีารแปลิงเปลีิ�ยนที�สิำาคัญเกิดขึ�นกับัฐ์านเสีิยงของ
พิรรคประชั้าธิ์ปิไติยทางสัิงคม คือ ในชั้ว่ิงหลัิง
สิงคราม ประชั้าชั้นที�ลิงคะแนนเสีิยงให�พิรรคฝ่า่ย
ซี�ายมกัจัะเปน็คนทำางานที�มกีารศึกึษาน�อยกว่ิา ได�รบัั
ค่าแรงแลิะเงินเดือนติำากว่ิา แต่ิพิอมาดช้ั้ว่ิงครึ�ง
ศึติวิรรษที�ผู้า่นมา ปรากฏิว่ิาสัิดสิว่ินของฐ์านเสีิยงที�
เปน็ผู้้�มกีารศึกึษาระดับัสิง้กว่ิา รวิมทั�งผู้้�ที�มตีิำาแหนง่
ระดับัผู้้�จััดการแลิะนักวิิชั้าชั้พีิปญัญาชั้น เพิิ�มสิง้ขึ�น
เรื�อยๆ  ในเชิั้งย�อนแย�งกัน การแปลิงเปลีิ�ยนนี�มี
สิาเหตุิสิว่ินหนึ�งมาจัากข�อเท็จัจัรงิที�ว่ิา หลิายคนใน
กลิุ่มนี�ได�รับัประโยชั้นจ์ัากโอกาสิที�เปิดให�พิวิกเขาได�
เข�ารบััการศึกึษาในมหาวิิทยาลัิยแลิะในระดับั
ปรญิญาโทแลิะเอก จึังร้�สิกึ “กตัิญญู้ร้�คณุ์พิรรคฝ่่าย
ซี�ายที�เน�นควิามสิำาคัญของการศึกึษาอย้เ่สิมอ ใน
ฐ์านะเปน็หนทางสิ้ก่ารปลิดปล่ิอยแลิะควิามก�าวิหน�า
ในสิงัคม” (755)

ทว่ิาผู้ลิลัิพิธิ์ที์�ไมไ่ด�คาดคิดก็คือ พิรรคฝ่า่ยซี�ายเหล่ิานี�
ถก้ผู้้�คนชัั้�นแรงงานที�ได�รับัการศึกึษาน�อยกว่ิามองว่ิา
ไมไ่ด�เปน็ตัิวิแทนผู้ลิประโยชั้น์ของพิวิกเขาอีกต่ิอไป
แลิ�วิ แต่ิเปน็ตัิวิแทนของชั้นชัั้�นกลิางนักวิิชั้าชั้พีิผู้้�ที�มี

การศึึกษาดีกว่ิา สิง่ผู้ลิให�พิวิกเขาร้�สึิกถก้ทอดทิ�งแลิะ
พิร�อมที�จัะถก้ชัั้กชั้วินให�เข�ารว่ิมกลุ่ิมพิลัิงอื�นๆ เชั้น่ 
กลุ่ิมที�มวีิาระ “อัติลัิกษณ์น์ยิม” ทางชั้าติิภิม้ ิ(nativist 
“identitarian” agenda) ในแต่ิลิะประเทศึ  ใน
สิหรฐั์ฯโดยเฉพิาะอยา่งยิ�ง พิรรคเดโมแครติได�กลิาย
เปน็พิรรคของผู้้�มีการศึึกษา ในขณ์ะที�ระบับั
มหาวิิทยาลัิยของประเทศึมกีารจััดแบัง่ลิำาดับัชัั้�นแลิะ
เปน็ระบับัที�ไมเ่ท่าเทียมอยา่งยิ�ง ทำาให�ล้ิกหลิานของ
กลุ่ิมที�ด�อยโอกาสิมีโอกาสิน�อยมากที�จัะได�เข�าศึกึษา
ในมหาวิิทยาลัิยชั้ั�นส้ิง

นอกจัากนี� ยังมพัีิฒนาการที�เป็นหมดุหมายสิำาคัญอีก
อยา่งหนึ�งคือ การยอมรับัวิาระทางการคลัิงแลิะทาง
สิงัคมของลัิทธิ์เิสิรนียิมใหมที่�เพิิ�มขึ�นเรื�อยๆในหม้ผู่้้�มี
การศึึกษาส้ิงที�มอิีทธิ์พิิลิในพิรรคเดโมแครติ “ผู้้�ที�อาจั
จัะค�นพิบัว่ิาการแปรเปลีิ�ยนนโยบัายโดยเน�นการ 
กระจัายรายได�ให�น�อยลิงทำาให�พิวิกเขาได�เปรยีบัใน
ทางสิว่ินตัิวิ” (835)  ผู้ลิก็คือ ในชั้ว่ิงป ี1990-
2010 พิรรคเดโมแครติได�กลิายเปน็ “วิรรณ์ะ
พิราหมณ์ฝ์่า่ยซี�าย” ที�ในที�สิดุแลิ�วิมผีู้ลิประโยชั้น์รว่ิม
กับั “วิรรณ์ะพิอ่ค�าฝ่่ายขวิา” ที�ปกครองสิหรัฐ์ฯภิาย
ใติ�รฐั์บัาลิประธิ์านาธิิ์บัดีเรแกนแลิะจัอรช์ั้ เอชั้  
ดับับัลิิวิ บุัชั้” (835)

ข�อสัินนษิฐ์านของพิิเก็ติตีิดเ้หมอืนจัะได�รับัการยนืยนั
ต่ิอมาในการเลืิอกตัิ�งทั�วิไปของสิหรฐั์ฯในป ี2020 ซีึ�ง
เกิดขึ�นหลัิงจัากหนงัสืิอของเขาเขียนจับัแลิ�วิ  การที�
ประธิ์านาธิ์บิัดีทรมัปก์ล่ิาวิโทษบัรรษัทยกัษ์ใหญท่าง
เทคโนโลิยแีลิะนายธิ์นาคารที�วิอลิล์ิสิติรตีิว่ิาทำาให�เขา
แพิ� แม�ว่ิาจัะเปน็ทฤษฎีีสิมคบัคิดที�เลิยเถิดแต่ิก็มี
ควิามจัริงปนอย้ด่�วิย เพิราะว่ิาโจั ไบัเดน ผู้้�ชั้นะเลืิอก
ตัิ�งแลิะพิรรคของเขาที�จัรงิแลิ�วิได�รับัการสินบััสินุน
อยา่งมีนยัสิำาคัญ ทั�งทางวัิติถแุลิะทางอุดมการณ์ ์จัาก
ชั้นชั้ั�นส้ิงที�มกีารศึึกษาส้ิงในซิีลิิคอน แวิลิลีิย ์แลิะใน
แถบัวิอลิล์ิสิติรตีิ รวิมทั�งชั้นชั้ั�นวิิชั้าชั้พีิโดยรวิม  นี�คือ
พิลัิงขบััเคลืิ�อนที�ทำาให�ไบัเดนชั้นะทรัมปอ์ยา่งเด็ดขาด
ในด�านของการหาทนุติลิอดชั้ว่ิงการรณ์รงค์หาเสิยีง4  
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การจัะทำาควิามเข�าใจักับัพิลิวัิติของระบัอบัควิามไม่
เท่าเทียมสิว่ินใหญใ่นปจััจุับันั พิเิก็ติตีิบัอกว่ิาจัำาเปน็
จัะติ�องเข�าใจัวิิวัิฒนาการในประวัิติิศึาสิติร์จัากแม่
แบับัที�มรีว่ิมกัน ซีึ�งเขาเรียกว่ิาสิงัคมแบับั “ternary  
(สิามฐ์าน)” หรอืสิงัคม “ที�แบัง่หน�าที�เป็นสิามกลิุ่ม 
(trifunctional)”  ติรรกะทางอุดมการณ์คื์อ “หน�าที�” 
ที�แต่ิลิะกลิุ่มสิงัคมทั�งสิามกลิุ่มปฏิิบัติัิจัะเอื�อให�ชุั้มชั้น
หนึ�งใดสิามารถอย้ร่อดได�แลิะผู้ลิิติซีำาตัิวิเองได�   
(พิเิก็ติตีิไมไ่ด�ใชั้�คำาว่ิา “pre-capitalist  
(ก่อนทนุนิยม)” เรยีกสิงัคมแบับัสิามฐ์านทั�งในติะวัิน
ติกแลิะที�อื�นๆ ดังนั�นผู้มก็จัะถือวิิสิาสิะใชั้�คำาว่ิา 
“traditional (ดั�งเดิม)” แทนในควิามหมายเดียวิกัน)

ยุโรปในศตวรรษท่่� 19 : จากสงัคม
สามฐานสูส่งัคมความเป็นเจ้าของ

ในชั้ว่ิง “ยุคกลิาง (middle ages)” ของยุโรป ระบัอบั
ควิามไมเ่ท่าเทียมแบับัสิามฐ์านประกอบัด�วิย ฝ่า่ย
นกับัวิชั้ (clergy) ที�ถือกันว่ิาทำาหน�าที�ผู้้�นำาทางจิัติ
วิิญญาณ์ ฝ่า่ยขุนนาง (nobility) ที�ถือกันว่ิาทำาหน�าที�
ดแ้ลิควิามมั�นคงปลิอดภัิย แลิะสิามัญชั้นหรือชั้าวิไร่
ชั้าวินาที�ลิงแรงทำางาน ซีึ�งผู้ลิผู้ลิิติที�ได�สิว่ินใหญจ่ัะถก้
รวิบัไปโดยสิองฐ์านแรก  การควิบัคมุทรพัิยส์ินิจัะ
ผู้ก้พินัเปน็เนื�อเดียวิกันกับัการควิบัคมุผู้้�คน 
(“regalian rights” หรอื อำานาจัสิทิธิิ์�ขาดทางด�าน
ควิามมั�นคง ควิามยุติิธิ์รรมแลิะการใชั้�กำาลัิง)

การแหกคอกครั�งใหญอ่อกจัากระบัอบันี�ในยุโรปคือ

 ว่วัฒนาการเช่่งเปร่ยบัเท่่ยบั
ของสังคมดัั้�งเด่ั้ม5

การปฏิิวัิติิฝ่รั�งเศึสิในป ี1789 ซีึ�งก่อให�เกิดการแยก
การควิบัคุมทรัพิยสิ์ินออกจัากการควิบัคุมผู้้�คน โดยที�
การควิบัคุมทรัพิยสิ์ินวิิวัิฒนม์าเปน็ทรัพิยสิ์ินสิว่ิน
บุัคคลิ (private property) ซีึ�งเปน็การผู้นกึรวิมสิทิธิ์ิ
ต่ิางๆในการควิบัคุมที�ดินที�แต่ิเดิมเปน็อำานาจัสิิทธิ์ิ�
ขาดของฝ่า่ยขุนนางแลิะฝ่่ายนกับัวิชั้  สิว่ินการ
ควิบัคุมผู้้�คนมีการถ่ายโอนอำานาจัไปให�รฐั์กลิางที�
แปลิงเปลีิ�ยนร้ปไป อันเปน็ผู้ลิผู้ลิิติของการปฏิิวัิติิ  
การเวินคืนที�ดินสิว่ินใหญข่องขุนนางแลิะนกับัวิชั้ไป
เปน็ของรัฐ์สิง่ผู้ลิให�ควิามไมเ่ท่าเทียมในการควิบัคมุ
ที�ดินลิดลิงทันทีหลัิงการปฏิิวัิติิเสิรจ็ัสิิ�นลิง ในขณ์ะที�
รฐั์กลิางถืออำานาจัสิิทธิิ์�ขาดในการใชั้�กำาลัิง ในการ
บังัคับัใชั้�กฎีหมายแลิะการอำานวิยควิามยุติิธิ์รรม แลิะ
ยงัดำาเนนิการจััดหาสิวัิสิดิการสิงัคมพืิ�นฐ์านรว่ิมกับั
ศึาสินจัักรด�วิย

พิิเก็ติตีิเสินอข�ออภิิปรายหลิากหลิายแง่มมุถึง
กระบัวินการเหล่ิานี�ในฝ่รั�งเศึสิ อังกฤษ ไอร์แลินด์ 
แลิะประเทศึต่ิางๆในแถบัสิแกนดิเนเวีิย แต่ิในทกุ
ประเทศึที�กล่ิาวิถึง ผู้ลิลัิพิธิ์สุ์ิดท�ายคือการผุู้ดขึ�นของ
สิงัคมควิามเป็นเจั�าของที� “ยกยอ่งกรรมสิทิธิิ์�สิว่ิน
บุัคคลิเปน็สิิ�งศึกัดิ�สิิทธิ์ิ�” แลิะสิร�างควิามชั้อบัธิ์รรม
รองรบััด�วิยอุดมการณ์ ์“กรรมสิิทธิิ์�นยิม 
(proprietarian ideology)”  อุดมการณ์น์ี�แสิวิงการ
จััดตัิ�งแลิะดำารงควิามชั้อบัธิ์รรมของสิิทธิิ์ของชั้นชัั้�น
ส้ิงใหมที่�เปน็เจั�าของทรัพิยสิ์ินที�หลิากหลิาย มิใชั้่
เพิยีงที�ดินแต่ิรวิมถึงทรพัิยสิ์ินใหม่ๆ ที�เคลืิ�อนย�ายได�
แลิะแลิกเปลีิ�ยนกันได� เชั้น่ เงินลิงทนุ หุ�น แลิะ
พินัธิ์บัตัิร  แม�ว่ิาควิามไมเ่ท่าเทียมจัะลิดลิงเล็ิกน�อย
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ในชั้ว่ิงแรกหลัิงการปฏิิวัิติิฝ่รั�งเศึสิ แต่ิกลัิบัเพิิ�มขึ�น
ติลิอดศึติวิรรษที� 19 แลิะสิง้ลิิ�วิในชั้ว่ิงที�เรียกกันว่ิา  
“ยุคสิวิยงาม (La Belle Époque)” (ปี 1880-
1914) ซีึ�งติรงกันข�ามกับัควิามเชั้ื�อโดยทั�วิไปว่ิา
สิงัคมหลัิงปฏิิวัิติิจัะมีลัิกษณ์ะเท่าเทียมกันมากขึ�น

ในชั้ว่ิงยุคสิวิยงามนี�เองที�ลัิทธิ์ทินุนยิมขึ�นมาครอบังำา
ระบับัเศึรษฐ์กิจั  จัากการมองที�วิิวัิฒนาการของ
ทรพัิยส์ินิสิว่ินบุัคคลิ แทนที�จัะมองที�ปจััจััยการผู้ลิิติที�
เปน็จุัดเน�นของมาร์กซี ์พิเิก็ติตีิเหน็ว่ิา ทุนนยิมเปน็  
“ขบัวินการทางประวัิติิศึาสิติร์ที�แสิวิงหาการขยายขีด
จัำากัดของทรัพิยส์ินิสิว่ินบุัคคลิ แลิะขยายการสิั�งสิม
ทรพัิยส์ินิอยา่งต่ิอเนื�อง นอกเหนือไปจัากร้ปแบับั
ดั�งเดิมของควิามเปน็เจั�าของแลิะนอกขอบัเขติที�มอีย้่
ของรฐั์” (154)

 โดยการเน�นบัทบัาทของอุดมการณ์ ์พิเิกติตีิบัอกว่ิา 
ลัิทธิ์ทินุนิยมอาจัจัะเรียกได�ว่ิาเป็นการแติกกิ�งก�าน

ออกมาจัากลัิทธิ์กิรรมสิิทธิ์ิ�นยิม ซีึ�งแรกเริ�มเดิมทีเปน็
ตัิวิสิร�างควิามชั้อบัธิ์รรมให�แก่การครอบัครอง
ทรพัิยสิ์ินแบับัดั�งเดิม ซีึ�งสิว่ินใหญคื่อการครอบัครอง
ที�ดิน  ทว่ิากรรมสิิทธิิ์�นยิมสิร�างติรรกะของสัิงคม
รองรบััการสิร�างแลิะสัิ�งสิมทรพัิยสิ์ิน “ร้ปแบับั” 
ใหม่ๆ  ทั�งที�เปน็วัิติถแุลิะไมใ่ชั้วั่ิติถ ุ กระบัวินการนี�ก่อ
ให�เกิดการพัิฒนาระบับักฎีหมายที�ลิะเอียดลิะออแลิะ
มลัีิกษณ์ะข�ามพิรมแดนมารองรับัทั�งทรพัิยสิ์ินร้ป
แบับัดั�งเดิมแลิะร้ปแบับัใหม ่“เพืิ�อที�จัะคุ�มครองการ
อ�างสิิทธิ์ิ�ควิามเปน็เจั�าของให�ยาวินานที�สิดุเท่าที�จัะ
เปน็ไปได� ในขณ์ะที�ปดิบังักิจักรรมเหล่ิานั�นจัากผู้้�คน
ที�อาจัติ�องการท�าทายคำากล่ิาวิอ�างดังกล่ิาวิ...รวิมทั�ง
จัากรัฐ์แลิะจัากศึาลิระดับัชั้าติิ” (154)

ติรงกันข�ามกับัควิามรับัร้�ของคนทั�วิไป ควิามไมเ่ท่าเทียมในชั้ว่ิงที�เรียกกันว่ิา “ยุคสิวิยงาม” ในยุโรปมีระดับัสิ้งมากกว่ิาชั้ว่ิงหลัิงการปฏิิวัิติิ
ฝ่รั�งเศึสิติอนแรกๆ (Wikimedia Commons)
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อ่นเดั้ย่ยุคก่อนอ่สรภาพ : 
สงัคม “ส่�ฐาน”

พิเิก็ติตีิได�วิิเคราะหส์ิงัคมดั�งเดิมที�อื�นๆอีกจัำานวินหนึ�ง 
โดยเฉพิาะอยา่งยิ�ง อินเดียยุคก่อนบัรเิตินแลิะในชั้ว่ิง
ที�บัรเิตินครอบัครอง จีันยุคก่อนศึติวิรรษที� 20 แลิะ
อิหรา่นในยุคชั้อีะห ์ เราจัะเน�นที�บัทวิิเคราะห์อินเดีย
แลิะจีัน  หากการปกครองโดยชั้นชั้ั�นสิง้ในยุโรปยุค
ก่อนกำาเนิดของสิงัคมควิามเปน็เจั�าของอย้ใ่นมอืของ
ขุนนางรว่ิมกับันกับัวิชั้แลิ�วิลิะก็ ในอินเดีย พิวิก
พิราหมณ์ผ์ู้้�ทำาหน�าที�เป็นชั้นชั้ั�นผู้้�นำาทางอุดมการณ์ ์
คือพิวิกที�เป็นใหญอ่ยา่งชั้ดัเจัน  พิวิกเขาอย้ช่ั้ั�นบันสิดุ
ของระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียมสิี�ฐ์าน (quarternary 
inequality regime) (ซีึ�งต่ิางจัากของยุโรปที�มสีิาม
ฐ์าน) วิรรณ์ะพิราหมณ์แ์ลิะอีกสิามวิรรณ์ะรองลิงมามี
ควิามสิมัพินัธิ์กั์นในแง่ของการแบัง่แยกหน�าที�กันติาม
บัทบัญัญัติิทางศึาสินาที�มมีาแต่ิโบัราณ์กาลิ คือ 
คัมภีิรม์นส้ิมฤติิ (Manusmriti) หรอืกฎีของมน้

 พิวิกพิราหมณ์ท์ำาหน�าที�เป็นนกับัวิชั้ นกั
วิิชั้าการแลิะผู้้�คงแก่เรยีน  พิวิกกษัติรยิเ์ปน็
นกัรบัรบััผู้ดิชั้อบัดแ้ลิควิามสิงบัเรียบัร�อย
แลิะรกัษาควิามมั�นคงปลิอดภัิยให�แก่ชุั้มชั้น  
พิวิกแพิศึยเ์ปน็เกษติรกร คนเลีิ�ยงปศุึสิตัิว์ิ 
ชั้า่งฝ่มีอืแลิะพิอ่ค�า  สิว่ินพิวิกศึท้รเปน็คน
ทำางานระดับัติำาที�สิดุ มหีน�าที�อยา่งเดียวิคือ
รบััใชั้�วิรรณ์ะอื�นทั�งสิามวิรรณ์ะ (312) 

 
ในทางปฏิิบัติัิ ยังม ี“ชั้าติิ (jati)” หรือกลิุ่มวัิฒนธิ์รรม
แลิะกลิุ่มอาชั้พีิอื�นอีกนบััพินัอาศึยัอย้ทั่�วิอินเดีย ซีึ�ง
ชั้นชั้ั�นพิราหมณ์ไ์ด�พิยายามที�จัะจััดเข�าอย้ใ่น
โครงสิร�างลิำาดับัชั้ั�นวิรรณ์ะด�วิยเพิื�อเสิถียรภิาพิในการ
ปกครอง  กระบัวินการนี�แม�จัะประสิบัควิามสิำาเรจ็ัอย้่
บั�าง แต่ิก็ไมใ่ชั้ทั่�งหมดแลิะไมไ่ด�ยืนยาวินัก  ในทาง
ปฏิิบัติัิ ระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียมนี�ได�วิิวัิฒน์ไปติลิอด
เวิลิาเมื�อดลุิอำานาจัเปลีิ�ยนแปลิงไประหว่ิางกลิุ่มทาง
สิงัคมต่ิางๆในบัรบิัทของพิฒันาการทางเศึรษฐ์กิจั 
ทางประชั้ากรแลิะขอบัเขติดินแดน ควิบัค้่กันไปกับั
การอุบัติัิขึ�นของชั้นชัั้�นสิง้ใหมที่�ครอบังำาภิาคการ
พิาณ์ชิั้ยแ์ลิะการเงิน

สิิ�งที�ทำาให�การจััดหมวิดหม้ท่างสัิงคมถก้ติรงึอย้กั่บัที�
คือ การสิำารวิจัสิำามะโนประชั้ากรที�ดำาเนินการโดย

บัริเตินเมื�อติอนเข�ามารวิบัอำานาจัครอบัครองอนุทวีิป
นี�จัากบัริษัทบัริติิชั้อีสิต์ิอินเดียในชั้ว่ิงกลิางศึติวิรรษที� 
19  การสิำารวิจันี�ดำาเนนิไปเพืิ�อรวิบัรวิมข�อมล้ิทาง
สิงัคมที�จัะชั้ว่ิยให�บัริเตินปกครองได�อยา่งมี
ประสิิทธิ์ผิู้ลิ โดยระบุัได�ว่ิากลุ่ิมใดมีศัึกยภิาพิที�เชั้ื�อถือ
ได�ในการเข�ารับัติำาแหนง่ต่ิางๆในฝ่า่ยปกครอง ในกอง
กำาลัิงทหาร แลิะจ่ัายภิาษีให�ได�  ชั้นนบััพัินชั้าติิพินัธุิ์์
ทั�วิอินเดียจึังถก้จัับัใสิเ่ข�าไปในสีิ�วิรรณ์ะที�มมีาแต่ิเดิม 
ถ�าคิดว่ิาชั้าติิใดใกลิ�เคียงกับัพิราหมณ์ก็์จััดเข�าในอย้่
ในชั้อ่ง “พิราหมณ์”์  ซีึ�งบัอ่ยครั�งมากชั้าติิที�ถก้
จัำาแนกไมไ่ด�มีลัิกษณ์ะอะไรใกลิ�เคียงกับัอัติลัิกษณ์์
ทางสิงัคมของวิรรณ์ะนั�นๆเลิย  “นโยบัายจััดสิรรอัติ
ลัิกษณ์ใ์ห�ผู้้�คนสิง่ผู้ลิสิะเทือนแก่โครงสิร�างทางสัิงคม
ที�มอีย้ ่ ในหลิายกรณ์ทีำาให�เสิ�นแบัง่ระหว่ิางแต่ิลิะ
กลุ่ิมแขง็ตัิวิทั�งที�เคยยืดหยุน่มาแต่ิก่อน แลิะดังนั�นจึัง
ก่อควิามเป็นปรปกัษ์แลิะควิามตึิงเครยีดระหว่ิางกัน” 
(341)

โดั้ยการเน้นบัท่บัาท่ ของ
อุดั้มการณ์์ พเ่กตตบ่ัอก
ว่า ลัท่ธ่ิท่นุน่ยมอาจจะ
เรย่กได้ั้ว่าเป็นการแตก
ก่�งก้านออกมาจากลัท่ธ่ิ
กรรมสท่่ธ่ิ�น่ยม ซึ่่�งแรก
เร่�มเด่ั้มท่เ่ป็นตัวสรา้ง
ความช่อบัธิรรมให้แ้ก่
การครอบัครองท่รพัยส์น่
แบับัดัั้�งเด่ั้ม ซึ่่�งสว่นให้ญ่
คือการครอบัครองท่่�ด่ั้น 



18 

อ่่านพิิเก็็ตตี 1

กระบัวินการนี�ดำาเนนิไปในสิองจัังหวิะ  การจััด
จัำาแนกกลิุ่มทางสัิงคมเพิื�อประโยชั้น์ในการปกครอง
อาณ์านคิมสิง่ผู้ลิกระทบัต่ิอควิามสิมัพินัธิ์ใ์นสิงัคมที�
เปน็อย้ ่เป็นการรื�อถอนทางร้ปธิ์รรมแลิ�วิประกอบัขึ�น
ใหม ่ แลิ�วิโครงสิร�างร้ปธิ์รรมที�ประกอบัขึ�นใหมก็่ได�
กลิายเปน็ฐ์านสิำาหรบััการศึกึษาค�นควิ�าเกี�ยวิกับัโลิก
ติะวัินออก (บ้ัรพิาคดีศึกึษา) ที�นำาไปใชั้�ในการนำา
เสินอบุัคลิิก “ก�าวิหน�า” ของการครอบัครอง
อาณ์านคิม  ติามแนวิของเอ็ดเวิิรด์ ซีาอิด6 พิเิก็ติตีิ
เขียนว่ิา คติินยิมบ้ัรพิาคดีศึกึษา (Orientalism) อย้่
บันฐ์านของการปฏิิเสิธิ์ที�จัะสินใจัประวัิติิศึาสิติรค์วิาม
เปน็มาของสิงัคม “ติะวัินออก” มแีต่ิยนืยันที�จัะ  
“ลิดทอนลิงเหลืิอแต่ิที�คิดว่ิาเป็นสิารัติถะ 
(essentializing)” แลิะพิรรณ์นามันในฐ์านะเป็นภิาพิ
ที�นิ�งคงที�มาติลิอดกาลิ บักพิรอ่งอย้ช่ั้ั�วินรินัดร์ แลิะ
โดยโครงสิร�างแลิ�วิไมส่ิามารถจัะปกครองตินเองได�  
บ้ัรพิาคดีศึกึษา “สิร�างผู้ลิผู้ลิิติทางวิิชั้าการแลิะควิาม
ร้� พิร�อมกันไปกับัวิิธิ์กีารจัำาเพิาะสิำาหรับัมองสิงัคมที�
อย้ไ่กลิโพิ�น แลิะร้ปแบับัจัำาเพิาะของควิามร้�ที�ใชั้�
สินองเป้าประสิงค์ทางการเมืองว่ิาด�วิยการครอบั
ครองอาณ์านคิมอยา่งชั้ดัเจันเป็นเวิลิายาวินาน...” 
(330)

โดยสิรุป เราสิามารถพิด้ได�ว่ิาบัทวิิเคราะห์ “ระบับั
วิรรณ์ะ” ในอินเดียที�ปะติิดปะต่ิอขึ�นจัากแหล่ิงข�อมล้ิ
จัำานวินหนึ�ง มคีณุ์ป้การหลัิกอย้ที่�การที�เขาใชั้�ควิาม
ระมดัระวัิงอยา่งถี�ถ�วินในการเผู้ยให�เห็นการเสิริมแรง
ซีึ�งกันแลิะกันระหว่ิางพิฒันาการที�เกิดขึ�นจัรงิกับั
ควิามคิดรวิบัยอดทางอุดมการณ์ใ์นการสิร�างแลิะ
แปลิงเปลีิ�ยนโครงสิร�างสัิงคม

จน่สมยัดัั้�งเด่ั้ม : การบัรรจบักับัตะวัน
ตกและการเบั่�ยงเบันจากตะวันตก

สิงัคมจีันดั�งเดิมแติกต่ิางจัากอินเดียชั้ดัเจัน แต่ิ
คลิ�ายคลึิงกับัสิงัคมติะวัินติก คือเปน็สิงัคมสิามฐ์าน 
แลิะยงัต่ิางจัากอินเดียยุคก่อนอาณ์านิคมด�วิย เพิราะ
ในขณ์ะที�วิรรณ์ะพิราหมณ์ที์�เป็นชั้นชั้ั�นสิง้ทาง
วิิชั้าการแลิะการปกครองจัะครอบังำาวิงการผู้้�
ปกครองของแควิ�นต่ิางๆเป็นสิว่ินใหญใ่นอินเดีย แต่ิ
ระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียมของจีัน “ขึ�นอย้กั่บัควิาม
สิมัพินัธิ์ที์�ซีบััซี�อนแลิะวิิวัิฒนไ์ปติามการ

ประนปีระนอมแลิะการแขง่ขันกันระหว่ิางชั้นชั้ั�นสิง้
ในวิงการวิรรณ์กรรมกับัวิงการนักรบั ไมไ่ด�มีฝ่่ายใด
เปน็ใหญก่ว่ิาอย้ต่ิลิอดเวิลิา” (392)  แต่ิเมื�อระบุัเชั้น่
นี� พิิเก็ติตีิก็เสิรมิด�วิยว่ิา กลุ่ิมผู้้�มคีวิามร้� หรือ
ข�าราชั้การพิลิเรอืนระดับัส้ิง (Mandarins) กลุ่ิมนกัรบั
ชั้ั�นส้ิง แลิะกลุ่ิมเจั�าของที�ดิน “มคีวิามทับัซี�อนกันอย้่
ระดับัหนึ�ง เพิราะชั้นชั้ั�นส้ิงในวิงการวิรรณ์กรรมแลิะ
การปกครองก็เปน็เจั�าของที�ดินด�วิย โดยเก็บัค่าเชั้า่
จัากประชั้ากรอื�นๆเชั้น่เดียวิกับักลุ่ิมนกัรบัชั้ั�นสิง้ แลิะ
สิองกลุ่ิมนี�มกีารสิร�างแนวิรว่ิมระหว่ิางกันหลิายแนวิ
รว่ิม” (396)

การอภิิปรายเรื�องของจีันสิมยัดั�งเดิมของพิิเก็ติตีิ สิว่ิน
ใหญเ่บัี�ยงเบันไปส้ิป่ระเด็นถกเถียงทางวิิชั้าการที�ครั�ง
หนึ�งเคยเปน็ประเด็นร�อน นั�นก็คือ ทำาไมแนวิวิิถีทาง
เศึรษฐ์กิจัของยุโรปกับัจีันจึังแยกกันไปคนลิะทาง
ตัิ�งแต่ิศึติวิรรษที� 15 เปน็ติ�นมา โดยที�ยุโรปเริ�มการ
ขยายขอบัเขติออกไปทางโพิ�นทะลิ ในขณ์ะที�จีัน
เลืิอกที�จัะไมท่ำาเชั้น่นั�นจันในที�สิดุถก้รุมลิ�อมโดย
มหาอำานาจัติะวัินติก  พิิเก็ติตีิเดินติามแนวิของ 
เคนเนธิ์ พิอเมอรานซี7์ ที�เสินอเหติผุู้ลิสิองประการ
สิำาหรบัั “การแยกทางกันครั�งใหญ”่ นี� ได�แก่ 1) การ
ทำาลิายปา่แลิะการค�นพิบัแหล่ิงถ่านหินในยุโรป ซีึ�ง
เอื�อให�สิามารถเปลีิ�ยนไปใชั้�พิลัิงงานจัากแหล่ิงใหมที่�
อำานวิยให�เกิดนวัิติกรรมทางเทคโนโลิย ีแลิะ 2) 
สิงครามระหว่ิางราชั้อาณ์าจัักรต่ิางๆในยุโรปได�ทำาให�
เกิดรฐั์รวิมศ้ึนยที์�ทรงอานุภิาพิ สิามารถเรียกเก็บัภิาษี
จัากประชั้ากรได�เต็ิมเมด็เต็ิมหนว่ิยเพืิ�อนำาเงินมา 
สินบััสินนุการพัิฒนานวัิติกรรมทั�งทางด�านการทหาร
แลิะการเงิน แลิะด�วิยเทคโนโลิยีดังกล่ิาวิ รฐั์เหล่ิานี�จึัง
มอีานุภิาพิบีับับังัคับัไร�เทียมทานจันสิามารถจััดตัิ�ง
การแบัง่งานกันทำาในระดับันานาชั้าติิได�ในศึติวิรรษ 
ที� 18 แลิะ 19  อานภุิาพิกำาลัิงทหารเอื�อให�สิามารถ
สิร�างเสิ�นทางการค�าที�เชั้ื�อมยุโรปกับัอัฟรกิาแลิะ
เอเซียี แลิะบุักทะลิวิงกำาแพิงจีันที�ปดิกั�นสิินค�าสิง่ออก
จัากยุโรปได�8

เนื�องจัากพิเิก็ติตีิหมกมุน่อย้กั่บัระดับัของการเก็บั
ภิาษีแลิะการแปลิงเปลีิ�ยนของระบัอบัควิามไมเ่ท่า
เทียม จึังไมน่า่แปลิกใจัที�คณุ์ป้การของพิิเก็ติตีิในเรื�อง
นี�คือ ข�อสัิงเกติของเขาถึงควิามสัิมพัินธ์ิ์ระหว่ิางควิาม
แขง็แกรง่ของรัฐ์กับัการเก็บัภิาษี  แม�อานภุิาพิของ
จัักรวิรรดิจีันจัะแผู้ก่วิ�างไกลิ แต่ิจีันก็ยงัคงเปน็รฐั์ที�
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อ่อนแอเมื�อเทียบัรฐั์ยุโรปที�มาเคาะประติบ้ั�าน  ใน
ศึติวิรรษที�18 รายได�จัากภิาษีของจีันอย้ที่�ร�อยลิะ 
1-2 ของรายได�ประชั้าชั้าติิ เทียบักับัร�อยลิะ 6-8 ใน
ยุโรปในชั้ว่ิงเดียวิกัน  แม�รายได�จัากภิาษีจัะสิง้ขนาด
นั�นก็ยงัไมเ่ปน็ที�พิอใจัของรฐั์ในยุโรป เพิราะรัฐ์ยงั
ทำาการก้�เงินจัากชั้นชั้ั�นสิง้ทางการเงินด�วิย เพิื�อทำา
สิงครามกับัค้่แขง่แลิะขยายการครอบัครองในต่ิาง
ทวีิป  พิเิก็ติตีิตัิ�งข�อสัิงเกติเชั้งิยั�วิเย�าว่ิา “รัฐ์จัักรวิรรดิ
จีันขาดเครื�องมอือยา่งสิิ�นเชั้งิในการที�จัะรวิบัอำานาจั

เผู้ด็จัการ” (390)  ด�วิยควิามที�เป็นรัฐ์รวิมศ้ึนยแ์บับั
หลิวิม จึังไมส่ิามารถที�จัะรักษาควิามสิงบัเรียบัร�อย
แลิะกำาหนดกรรมสิิทธิ์ิ�ในทรพัิยสิ์ินด�วิยตินเองได�ทั�วิ
ทั�งดินแดนที�อย้ใ่ติ�การควิบัคุมในทางทฤษฎีี แลิะติ�อง
พึิ�งพิาชั้นชั้ั�นเจั�าของที�ดินแลิะขุนศึึกในท�องถิ�นให�ทำา
หน�าที�แทน  อยา่งไรก็ติาม รฐั์จีันที�อ่อนแอแทบัจัะไม่
สิามารถรบััมือกับัการท�าทายรว่ิมกันระหว่ิาง
ขบัวินการกบัฏิภิายใน คือกบัฏิไทปิง กับัมหาอำานาจั
ยุโรปในชั้ว่ิงหลัิงของศึติวิรรษที� 19 ได�

อุานุภาพทุางการทุหารขอุงตะวันตกทุ่�เหนอืุกว่า ซึ�งหล่อุหลอุมขึ้นจากการสูร้บกันมามากระหว่างรฐัในยุโรป คือุปจัจัยสำาคัญทุ่�นำามาสูก่าร 
ล่มสลายขอุงราชวงศช์ิงในจ่น (Wikipedia)
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การขบััเคลืิ�อนของสิงัคมยุโรปสิ้ก่ารครอบังำาโลิกที�เริ�ม
ติ�นในศึติวิรรษที� 15 อย้บ่ันฐ์านของกำาไรอันมหาศึาลิ
ที�ได�จัากการสิร�างสิงัคมทาสิหรือเศึรษฐ์กิจัทาสิขึ�นใน
ทวีิปอเมรกิา (ทั�งเหนือแลิะใติ�) โดยใชั้�แรงงานทาสิที�
ขนมาจัากทวีิปอัฟรกิา  ติรงนี� พิเิก็ติตีิเน�นควิามแติก
ต่ิางระหว่ิาง “สิงัคมที�มทีาสิ” กับั “สัิงคมทาสิ” ติาม
แนวิของโมเสิสิ ฟินลีิย ์ ประเภิทแรกคือสิงัคมที�มทีาสิ 
แต่ิทาสิไมไ่ด�มบีัทบัาทมากในเศึรษฐ์กิจั ในขณ์ะที�
สิงัคมทาสิคือ สิงัคมที�ทาสิเป็นเสิากลิางที�คำายัน
โครงสิร�างการผู้ลิิติแลิะอำานาจัแลิะเป็นประชั้ากร
สิว่ินใหญ9่  เศึรษฐ์กิจัการทำาไรส่ิวินขนาดใหญใ่นทวีิป
อเมรกิาจัะเปน็ประเภิทที�สิองอยา่งชั้ดัเจัน

สงัคมท่าสในฐานะสงัคมท่่�ไมเ่ท่่า
เท่ย่มท่่�สดุั้ในประวัต่ศาสตร์

สิงัคมทาสิเชั้น่ แซีงต์ิ-โดแมงเกอะ (เฮติิ) ในทวีิป
อเมรกิา เปน็สิงัคมที�ไมเ่ท่าเทียมที�สิดุใน
ประวัิติิศึาสิติร ์โดยกลิุ่มบันสิดุร�อยลิะ 10 มีรายได�
เท่ากับัร�อยลิะ 70-80 ของรายได�รวิม แลิะเป็นกลุ่ิม
ที�ทำากำาไรได�มากที�สิดุ  พิเิก็ติตีิประมาณ์ว่ิา ในชั้ว่ิง
ทศึวิรรษ 1780 ร�อยลิะ 7 ของรายได�ประชั้าชั้าติิ
ของฝ่รั�งเศึสิมาจัากกำาไรของระบับัทาสิในทวีิป
อเมรกิา โดยร�อยลิะ 3 มาจัากเฮติิแหล่ิงดียวิ  ในกรณ์ี
ของสิหราชั้อาณ์าจัักร กำาไรจัากหม้เ่กาะทาสิของ
บัรเิตินแถบันี�คิดเปน็ร�อยลิะ 4-5 ของรายได�
ประชั้าชั้าติิ

เมื�อระบับัทาสิเริ�มกลิายเปน็สิิ�งนา่ชิั้งชั้งัในทางศึลีิ
ธิ์รรมมากขึ�นเรื�อยๆ แลิะถก้มองว่ิาเข�ามาแขง่ขันกับั
การจั�างแรงงาน “เสิร”ี ที�เกิดขึ�นพิร�อมกับัการขยาย
ตัิวิของทุนนยิมอุติสิาหกรรม การเลิิกทาสิจึังกลิาย
เปน็ประเด็นการเมอืงศ้ึนย์กลิางในฝ่รั�งเศึสิ สิหราชั้-
อาณ์าจัักร แลิะสิหรฐั์อเมริกา  เนื�องจัากทรัพิยส์ินิ
สิว่ินบุัคคลิได�กลิายเปน็สิิ�งศึกัดิ�สิิทธิ์ิ�ไปแลิ�วิ การ
ชั้ดเชั้ยให�แก่เจั�าของทาสิจึังเปน็ประเด็นที�ก่อควิาม
กังวิลิมากที�สิดุ โดยที�แทบัไมม่ใีครคิดถึงการชั้ดเชั้ยให�
แก่ผู้้�ที�เป็นทาสิเลิย

การจ่ัายค่าชั้ดเชั้ยให�แก่เจั�าของทาสิก่อผู้ลิพิวิงที�พิลิิก
ผู้นัชั้ะติากรรมของเฮติิ ซีึ�งกำาลัิงอย้ใ่นภิาวิะเสิี�ยงที�จัะ
ถก้ยดึกลัิบัคืนหลัิงจัากได�รับัอิสิรภิาพิในชั้ว่ิงการ
ปฏิิวัิติิในฝ่รั�งเศึสิ แลิะได�ติกลิงที�จัะจ่ัายเงิน 150 ลิ�าน
เหรียญฟรังก์ทองให�แก่เจั�าของทาสิเป็นค่าชั้ดเชั้ยการ
ส้ิญเสิยีทรัพิยสิ์ินที�เป็นทาสิไปในป ี1825  เงิน
จัำานวินนี�ในติอนนั�นมมีล้ิค่าเท่ากับัร�อยลิะ 300 ของ
รายได�ประชั้าชั้าติิของเฮติิ หรือเท่ากับัผู้ลิผู้ลิิติสิามปี
รวิมกัน  เจั�าหนี�ชั้าวิฝ่รั�งเศึสิสิามารถเรยีกเก็บัหนี�ไป
ได�เฉลีิ�ยร�อยลิะ 5 ระหว่ิางป ี1849 ถึง 1915 แลิะ
กว่ิาเฮติิจัะชั้ำาระหนี�ได�ครบัแลิะปดิบัญัชั้อียา่งเป็น
ทางการได�ก็ติ�นทศึวิรรษ 1950 โนน่  พิิเก็ติตีิเน�นยำา
ถึงโศึกนาฏิกรรมที�เป็นผู้ลิจัากข�อติกลิงการเลิิกทาสินี�
ว่ิา “ในชั้ว่ิงเวิลิากว่ิาหนึ�งศึติวิรรษ จัากป ี1825 ถึง 
1950 ราคาที�ฝ่รั�งเศึสิยนืยนัให�เฮติิติ�องจ่ัายเปน็ค่า
อิสิรภิาพินั�น มผีู้ลิลัิพิธิ์ห์ลัิกประการเดียวิ นั�นคือ การ
พิฒันาเศึรษฐ์กิจัแลิะการเมอืงของเกาะเฮติิติกอย้ใ่ติ�
บัญัชั้าของการจ่ัายค่าสิินไหมทดแทน…” (219)

 ท่าสกับัสังคมอาณ์าน่คม
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สิว่ินในสิหรัฐ์ฯนั�น ทั�งฝ่า่ยใติ�แลิะฝ่า่ยเหนือต่ิางร้�ว่ิา
ข�อเสินอของประธิ์านาธิิ์บัดีลิินคอล์ินก่อน
สิงครามกลิางเมอืง ที�จัะเริ�มปลิดปล่ิอยทาสิอยา่งชั้�าๆ
โดยมกีารชั้ดเชั้ยให�นั�น ไมส่ิามารถใชั้�การได�จัริง
เพิราะจัะทำาให�ประเทศึลิ�มลิะลิายถ�าคิดมล้ิค่าของ
ทาสิติามราคาติลิาดในปี 1860 ซีึ�งคำานวิณ์แลิ�วิ
เท่ากับัร�อยลิะ 100 ของรายได�ประชั้าชั้าติิ หรือสิาม
ถึงสิี�เท่าของค่าใชั้�จ่ัายในการทำาสิงครามกลิางเมืองที�
ปะทขุึ�นในที�สิดุ  รฐั์บัาลิหลีิกเลีิ�ยงการจ่ัายสินิไหม
ทดแทนให�แก่เจั�าของทาสิไปได�เพิราะฝ่า่ยใติ�พิา่ยแพิ�
สิงคราม  แต่ินา่แปลิกใจัว่ิาพิเิก็ติตีิไมไ่ด�กล่ิาวิถึงข�อ
เท็จัจัรงิที�ว่ิา ฝ่า่ยใติ�ได�รับัอนญุาติให�รื�อฟ้� นระบับักึ�ง
ทาสิขึ�นมาทดแทนในร้ปของระบับั “ ให�เชั้า่นกัโทษ 
(convict leasing)” ที�หนุนเสิริมระบับัการเชั้า่ที�ดิน
โดยแบัง่ผู้ลิผู้ลิิติ (share tenancy) แลิะการบังัคับัใชั้�

แรงงานแทนการชั้ำาระหนี� (debt peonage) ซีึ�งกลิาย
เปน็วิิถีการผู้ลิิติหลัิกของเศึรษฐ์กิจัในภิาคใติ�ของ
สิหรฐั์ฯหลัิงการฟ้� นฟ้หลัิงสิงคราม  การให�เชั้า่นักโทษ
คือระบับัการดักจัับัคนผิู้วิดำาเพืิ�อนำาสิง่ฟ้องศึาลิใน
ฐ์านะผู้้�ติ�องหาในคดีอาญา เพิื�อที�ทกุรัฐ์ในภิาคใติ�จัะ
ได�นำาตัิวิออกให�เชั้า่แรงงานในฐ์านะแรงงานทาสิที�ไม่
ได�รบััค่าจั�าง  นี�เปน็วิิธิ์ปีฏิิบัติัิที�กฎีหมายเลิิกทาสิที�มา
จัากการแก�ไขรฐั์ธิ์รรมนญ้เปิดชั้อ่งให�ทำาได�  เพืิ�อเติิม
เต็ิมชั้อ่งว่ิางในบัทวิิเคราะห์ของพิิเก็ติตีิ จัะขออ�างอิง
คำากล่ิาวิของเอียน เฮน ีโลิเปซี ต่ิอไปนี�

การให�เชั้า่นักโทษคือการสิร�างสิำาเนาของ
ระบับัทาสิขึ�นมาโดยติรงเลิย โดยที�แรงงาน
นกัโทษจัะถก้คุมตัิวิแลิะใชั้�ประโยชั้นภ์ิายใติ�
ควิามหวิาดกลัิวิการถก้เฆีี่�ยนตีิในท�องไร ่ใน

พิิเก็ติตีิสินับัสินุนการชั้ดใชั้�ค่าเสิียหายให�แก่ทายาทของทาสิในเฮติิ ผู้้�ที�ทำาการโค่นลิ�มระบับัทาสิในขณ์ะที�การปฏิิวัิติิกำาลัิงดำาเนินไปอยา่งดุ
เดือดในฝ่รั�งเศึสิ (Wikimedia Commons)
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โรงงานแลิะในเหมืองแร ่ แต่ิมนัยังสิร�างการ
จััดแบัง่ลิำาดับัชั้ั�นทางเชั้ื�อชั้าติิแบับัก่อน
สิงครามขึ�นมาใหมด่�วิยการเป็นฐ์านรองรบัั
สินับัสินุนการเพิิ�มขึ�นของแรงงานขัดหนี�แลิะ
การเชั้า่ที�ดินโดยแบัง่ผู้ลิผู้ลิิติในชั้นบัทภิาค
ใติ�  ระบับัที�พิบัทั�วิไปแลิะเป็นไปติามอำาเภิอ
ใจันี� ทำาให�ไมม่คีนผู้วิิดำาคนใดจัะวิางใจัใน
ควิามปลิอดภัิยของตินหากไมไ่ด�อย้ภ่ิายใติ�
การคุ�มครองของคนผู้วิิขาวิที�เป็นเจั�าของ
ที�ดินหรอืนายจั�าง  ถ�าติ�องการให�แนใ่จัว่ิา
ออกจัากเมอืงแลิ�วิกลัิบัไปถึงบั�านได� โดยไม่
ถก้ฉกตัิวิไปคมุขงัด�วิยข�อหาปลิอม แลิ�วิถก้
ขายไปเข�าระบับัให�เชั้า่นกัโทษ คณุ์ก็จัะติ�อง
ได�รบััการคำาประกันจัากชั้ายผู้วิิขาวิที�มี
อำานาจั  คนผู้วิิดำาจึังเข�ารว่ิมในระบับัควิาม
สิมัพินัธิ์แ์บับัเปน็ผู้้�เชั้า่ที�ดินทำากินโดยแบัง่
ผู้ลิผู้ลิิติ (sharecropping) ซีึ�งไมต่่ิางจัาก
ระบับัทาสิสัิกเท่าใด สิว่ินหนึ�งเพิราะจัำาเปน็
ติ�องมเีจั�านายผิู้วิขาวิชั้ว่ิยคุ�มครองตินจัาก
ระบับัแรงงานนักโทษที�อันติรายต่ิอชั้วิีิติ  
ภิยนัติรายจัากระบับัให�เชั้า่นกัโทษแลิะ
แรงงานล่ิามโซีท่ำาให�คนผู้วิิดำาโงหัวิไมข่ึ�นจัาก
ระบับัแรงงานขัดหนี�ในภิาคเกษติรอยา่งน�อย
ที�สิดุก็จัวิบัจันกลิางทศึวิรรษ 194010

สิว่ินการชั้ดใชั้�ให�แก่ผู้้�ที�ติกเปน็ทาสิแต่ิเดิมนั�น พิเิก็ติตีิ
ตัิ�งข�อสิงัเกติว่ิา ในขณ์ะที� “[ที�ดิน] 40 เอเคอร์กับัลิา
หนึ�งตัิวิ” อันเลืิ�องลืิอที�ผู้้�ปกครองที�มอีำานาจัจัากฝ่า่ย
เหนือหยบิัยื�นให�แก่คนผู้วิิดำา ได�บันัดาลิควิามหวัิงให�
แก่พิวิกเขา แต่ิมนักลัิบัมลิายหายไปหมดเมื�อคนผู้วิิ
ขาวิฝ่า่ยใติ�ขึ�นมาควิบัคมุมลิรฐั์แลิะรัฐ์บัาลิท�องถิ�นทั�วิ
ทั�งภิาคใติ�เมื�อกองทหารของรัฐ์บัาลิกลิางถอนกำาลัิง
ออกไปจัากพิื�นที�หลัิงการฟ้� นฟส้ิภิาพิหลัิงสิงคราม 
ปล่ิอยให�คนขาวิจััดการกิจัการของตินเอง แลิะทิ�งคน
อเมรกัินเชั้ื�อสิายอัฟรกัินให�รอรับัควิามเมติติาจัาก
พิวิกเขา

ทว่ิาพิเิก็ติตีิมองโลิกในแง่ดีเสิมอ นี�เป็นคณุ์สิมบัติัิที�
ทำาให�ผู้้�อ่านหมดทางเถียง  พิเิก็ติตีิยงัคงเชั้ื�อว่ิามคีวิาม
เปน็ไปได�เหลืิออย้ที่�คนอเมรกัินเชั้ื�อสิายอัฟรกัินจัะได�
รบััการชั้ดใชั้�ในที�สิดุ  “หากตัิดสินิจัากค่าสินิไหม
ทดแทนที�คนอเมริกันเชั้ื�อสิายญี�ปุน่ได�รับัหลัิงจัาก

ผู้้�นำาอเมริกาได�ทัดทานไวิ�หลิายทศึวิรรษ หรอืที�ชั้าวิ
ยวิิในผู้รั�งเศึสิที�ถก้ยดึทรัพิยสิ์ินไปในชั้ว่ิงสิงครามได�
รบัั...ก็ค่อนข�างเป็นไปได�ที�การเคลืิ�อนไหวิเกี�ยวิกับั...
ประเด็นที�ยงัติกค�างอย้เ่รื�องควิามเป็นทาสิจัะประสิบั
ควิามสิำาเรจ็ัไมวั่ินใดก็วัินหนึ�ง แลิะนำาไปส้ิก่ารชั้ดใชั้�ที�
วัินนี�ดเ้หมอืนจัะไมม่ทีางเปน็ไปได�” (228)

ขอ้มลูของพเ่ก็ตตท่่ำาให้้
เห้น็ได้ั้ช่ดัั้ว่า ขอ้อ้างท่่�
ห้กัเห้ของพวกท่่�แก้ต่าง
ให้แ้ก่จักรวรรด่ั้ ท่่�บัอกว่า
ลัท่ธ่ิอาณ์าน่คมสรา้ง
ภาระให้แ้ก่เจ้าอาณ์าน่คม
มากกว่าเห้ล่าผูู้ถู้กูยด่ั้
ครองนั�น มค่วามจรง่อยู่
น้อยมาก  มนัเป็นข้อ
ว่น่จฉััยไรส้าระท่่�ท่่กทั่ก
เอาว่าคำาพดูั้เล่นๆของ 
เซึ่อรจ์อห้น์ โรเบัร่ต์ ซึ่ล่ล ่
เป็นเรื�องจรง่  เขาพดูั้ว่า 
ช่าวบัรเ่ตน “ดั้เูห้มอืนว่า 
ตอนท่่�ออกไปพช่่ต่ด่ั้น
แดั้นและสง่ผูู้ค้นออกไป
อยูค่ร่�งโลกนั�น มอ่าการ
เสย่สต่”
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ลัท่ธ่ิอาณ์าน่คมในฐานะว่สาห้ก่จ
กำาไรดั้่

พิเิก็ติตีิปฏิิบัติัิติามมาติรฐ์านการแบัง่ประวัิติิศึาสิติร์
การครอบัครองอาณ์านิคมออกเปน็สิองยุค ยุคแรก
คือจัากป ี1500 ถึง 1850 ยุคที�สิองเริ�มติ�นใน
ระหว่ิางป ี1800 ถึง 1850 แลิะจับัลิงด�วิยการ
ถอดถอนอาณ์านคิม (decolonization) ในทศึวิรรษ 
1960  เขาแติะเรื�องของลัิกษณ์ะที�แติกต่ิางกันของ
การปกครองอาณ์านิคมแบับัที�ไมม่กีารเข�ามาตัิ�ง
ถิ�นฐ์าน เชั้น่ แซีมเบีัย อินโดจีัน แลิะหม้เ่กาะอีสิต์ิ 
อินดีสิของชั้าวิดัทชั้ ์กับัแบับัที�มกีารเข�ามาตัิ�งถิ�นฐ์าน 
เชั้น่ อเมรกิา ออสิเติรเลีิย นิวิซีแีลินด์แลิะอัฟรกิาใติ�
ของบัรเิติน  เขาไมไ่ด�มอีะไรเสิริมเติิมให�แก่การ
วิิเคราะห์สิงัคมเหล่ิานี�แบับัก�าวิหน�า เวิ�นแต่ิให�ตัิวิเลิข
ประมาณ์การที�ยนืยันว่ิาการครอบัครองอาณ์านิคม
ทำากำาไรได�ยอดเยี�ยมทั�งสิองยุค  ลัิทธิิ์อาณ์านิคมเชั้งิ
สิกัดของยุคแรก ซีึ�งสิว่ินใหญข่ึ�นอย้กั่บัการค�าทาสิ ได�
สิร�างควิามมั�งคั�งได�คิดเป็นร�อยลิะ 4 ถึงร�อยลิะ 5 
ของรายได�ประชั้าชั้าติิ ในขณ์ะที�ลัิทธิิ์อาณ์านิคมที�ขึ�น
อย้กั่บัผู้ลิติอบัแทนต่ิอการลิงทุนในอาณ์านิคมจัะได�
รบััผู้ลิติอบัแทนในอัติราร�อยลิะ 5 ถึงร�อยลิะ 8

อะไรหรอืทำาให�ลัิทธิ์อิาณ์านิคมทำากำาไรได�สิง้ขึ�นในยุค
ที�สิอง  พิเิก็ติตีิติอบัว่ิา ในขณ์ะที�การสิกัดทรัพิยากร
นั�นโหดร�ายในยุคแรก แต่ิขนาดของการสิั�งสิมทนุผู้า่น
กำาไร ซีึ�งเป็นวิิธิ์กีารที�ดเ้หมอืนจัะยอมรับัได�มากกว่ิา
นั�น แผู้ไ่พิศึาลิกว่ิาวิิธิ์กีารแรกยิ�งนกั  นอกจัากนี� 
ผู้ลิลัิพิธิ์จ์ัากการสิั�งสิมทนุในยุคที�สิองได�ชั้ว่ิยให�
ฝ่รั�งเศึสิแลิะบัริเตินสิามารถดำาเนินเศึรฐ์กิจัที�ขาดดลุิ
ทางการค�าอย้ไ่ด�ต่ิอเนื�องยาวินาน ในขณ์ะที�สิั�งสิม
สิทิธิ์คิวิามเป็นเจั�าหนี�ที�สิามารถเรียกเก็บัหนี�ได�จัาก
ทั�วิโลิกในอัติราที�เพิิ�มขึ�นอยา่งรวิดเร็วิ  โดยสิรุปคือ

 ทั�วิโลิกออกแรงทำางานเพืิ�อเพิิ�มปริมาณ์การ
บัริโภิคแลิะมาติรฐ์านการดำารงชั้วิีิติของ
มหาอำานาจัเจั�าอาณ์านิคม แม�ว่ิายิ�งทำาไปก็
ยิ�งเปน็หนี�มหาอำานาจัเพิิ�มขึ�น  สิถานการณ์นี์�
เปรยีบัได�กับัคนงานที�ติ�องแบัง่เงินเดือนสิว่ิน
ใหญไ่ปจ่ัายค่าเชั้า่ให�เจั�าของห�องเชั้า่ โดย
เจั�าของห�องก็เอาเงินนั�นไปซีื�อห�องที�เหลืิอทั�ง
ตึิกแลิะใชั้�ชีั้วิิติอยา่งหร้หราฟุ่มเฟ้อยเมื�อ
เทียบักับัครอบัครัวิของคนงานที�มแีต่ิค่าแรง
เลีิ�ยงชั้พีิไปวัินๆหนึ�ง  การเปรยีบัเทียบัเชั้น่นี�
อาจัทำาให�ผู้้�อ่านบัางคนติะลึิงงัน (ซีึ�งผู้มว่ิานา่
จัะเปน็ปฏิิกิรยิาที�ดี) แต่ิเราติ�องติระหนกัว่ิา
เปา้ประสิงค์ของทรัพิยสิ์ินก็คือ เพืิ�อเพิิ�ม
ควิามสิามารถในการบัริโภิคแลิะการสัิ�งสิมใน
อนาคติของเจั�าของ  ในทำานองเดียวิกัน 
เปา้ประสิงค์ของการสิั�งสิมทรพัิยสิ์ินต่ิางชั้าติิ 
ไมว่่ิาจัะในร้ปของการเกินดลุิทางการค�าหรอื
การยดึครองอาณ์านิคม ก็คือเพืิ�อให�ต่ิอมา
สิามารถขาดดุลิทางการค�าไปเรื�อยๆได�  นี�คือ
หลัิกการของการสัิ�งสิมควิามมั�งคั�ง ไมว่่ิาจัะ
ภิายในประเทศึหรอืระหว่ิางประเทศึก็ติาม 
(284-285))

ข�อมล้ิของพิิเก็ติตีิทำาให�เหน็ได�ชั้ดัว่ิา ข�ออ�างที�หกัเห
ของพิวิกที�แก�ต่ิางให�แก่จัักรวิรรดิ ที�บัอกว่ิาลัิทธิ์ิ
อาณ์านิคมสิร�างภิาระให�แก่เจั�าอาณ์านิคมมากกว่ิา
เหล่ิาผู้้�ถก้ยึดครองนั�น มคีวิามจัริงอย้น่�อยมาก  มัน
เปน็ข�อวิินจิัฉยัไร�สิาระที�ทึกทักเอาว่ิาคำาพ้ิดเล่ินๆของ
เซีอร์จัอห์น โรเบัร์ิติ ซีลีิลีิ เปน็เรื�องจัริง  เขาพิด้ว่ิา 
ชั้าวิบัริเติน “ดเ้หมอืนว่ิา ติอนที�ออกไปพิิชิั้ติดินแดน
แลิะสิง่ผู้้�คนออกไปอย้ค่รึ�งโลิกนั�น มอีาการเสีิยสิติิ” 
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พิเิก็ติตีิศึกึษาวิิวัิฒนาการของระบัอบัคอมมิวินสิิต์ิใน
รสัิเซียี จีัน แลิะยุโรปติะวัินออก แต่ิเขากล่ิาวิซีำาข�อถก
แถลิงเดียวิกันกับัคนอื�นๆเกี�ยวิกับัสิาเหตุิที�ประเทศึ
เหล่ิานี�เข�าสิ้ภ่ิาวิะวิิกฤติที�รุนแรง แลิะในบัางกรณี์
กลิายเปน็จุัดจับัของระบัอบัคอมมวิินสิิต์ิในชั้ว่ิงปลิาย
ศึติวิรรษที� 20  ทว่ิาเขามคีวิามหยั�งร้�ของตินเองอย้่
เรื�องหนึ�ง ซีึ�งเกี�ยวิข�องกับัจิัติวิิทยาของอุดมการณ์ที์�
กมุอำานาจัปกครอง นั�นคือ “ควิามกลัิวิควิามว่ิางเปล่ิา
” ซีึ�งทำาให�ไมร้่�ว่ิา “เมื�อไรควิรจัะหยุด” แลิะ ทำาให�  
“เชั้ดิช้ั้ร้ปแบับัควิามเปน็เจั�าของที�ตินสินับัสินนุเปน็
สิิ�งศึกัดิ�สิทิธิิ์�”  นักเสิรนียิมใหมไ่ด�สิร�างระดับัควิามไม่
เท่าเทียมที�สิั�นคลิอนเสิถียรภิาพิ เนื�องจัากมอีาการ
ชั้งิชั้งัทางอุดมการณ์ม์าแต่ิกำาเนิดต่ิอควิามเปน็
เจั�าของโดยรฐั์ฉนัใด ระบัอบัคอมมวิินสิิต์ิก็มอีาการ
เกรงกลัิวิทรพัิยส์ินิสิว่ินบุัคคลิ หรอืการรื�อฟ้� นทนุนยิม
ขึ�นมาใหมฉ่นันั�น  ติรงนี�ควิรค่าที�จัะยกคำาพิด้ของ 
พิเิก็ติตีิเองมาแสิดงอยา่งเต็ิมที� ดังนี�

 การกำาหนดให�รถเข็นแลิะคนขายอาหารมี
ควิามผิู้ดทางอาญาถึงขั�นจัำาคกุอาจัดไ้ร�
เหติผุู้ลิ แต่ินโยบัายนี�มตีิรรกะรองรับั ที�
สิำาคัญที�สิดุคือ ควิามกลัิวิว่ิาไมร้่�จัะหยุดที�ติรง
ไหน  ถ�าหากเริ�มอนญุาติให�เอกชั้นเป็น
เจั�าของธุิ์รกิจัขนาดเล็ิกได� แลิ�วิจัะกำาหนด
ขอบัเขติได�หรอืไม ่ ถ�าไมไ่ด� มนัมขิยายตัิวิ
ออกไปทีลิะขั�นทีลิะติอนจันกลิายเป็นการ
ฟ้� นคืนชั้พีิของทุนนยิมลิะหรือ  อุดมการณ์์
กรรมสิทิธิิ์�นยิมจัะปฏิิเสิธิ์ควิามพิยายามใดๆ
ที�จัะท�าทายสิทิธิิ์เหนอืทรพัิยที์�มอีย้ ่เพิราะ

กลัิวิว่ิาจัะกลิายเป็นการเปดิกล่ิองแพินดอรา
ฉนัใด อุดมการณ์โ์ซีเวีิยติก็จัะปฏิิเสิธิ์ไม่
อนญุาติให�ใครอื�นที�มใิชั้ร่ฐั์เปน็เจั�าของ
ทรพัิยสิ์ินฉนันั�น เพิราะควิามกลัิวิว่ิา
ทรพัิยสิ์ินสิว่ินบุัคคลิจัะคืบัคลิานไปติามชั้อ่ง
เล็ิกชั้อ่งน�อยจันกระทั�งติิดเชั้ื�อกันไปทั�งระบับั  
ในที�สิดุแลิ�วิ ทกุอุดมการณ์ต์ิกเปน็เหยื�อของ
การยดึถือสิิ�งหนึ�งสิิ�งใดเปน็สิิ�งศึกัดิ�สิิทธิ์ิ� ซีึ�งใน
กรณ์แีรกคือทรัพิยสิ์ินสิว่ินบุัคคลิ สิว่ินกรณ์ี
หลัิงคือทรัพิยสิ์ินของรัฐ์ แลิะควิามเกรงกลัิวิ
ควิามว่ิางเปล่ิาจัะครอบังำาเป็นเงาทะมึนอย้่
ติลิอดเวิลิา (591-592)

โศกนาฏิกรรมโซึ่เวย่ต

เมื�อเพิง่ดที้�โซีเวีิยติรสัิเซียี พิเิก็ติตีิคาดเดาว่ิาควิาม
กลัิวิควิามว่ิางเปล่ิาดังกล่ิาวิทำาให�ไมม่กีารพิิจัารณ์า
หาระบับัควิามเป็นเจั�าของทรัพิยสิ์ินที�ใชั้�การได� ซีึ�งจัะ
สิามารถติอบัสินองต่ิอควิามกังวิลิเรื�องควิามไมเ่ท่า
เทียมได� ในขณ์ะที�ปดัเปา่ควิามกลัิวิการส้ิญเสิยีผู้ลิิติ
ภิาพิแลิะประสิิทธิ์ภิิาพิออกไปด�วิย  พิิเก็ติตีิคิดอย้ใ่น
ใจัถึงควิามเปน็ไปได�ว่ิา หากพิวิกเขาได�เปดิรับั
ประสิบัการณ์อื์�นมากขึ�นแลิะกระทำาการในชั้ว่ิงเวิลิาที�
เหมาะพิอดี หรอืที�เรียกว่ิา “จุัดเปลีิ�ยน (switch 
point)” ชั้าวิโซีเวีิยติก็จัะสิามารถหลีิกเลีิ�ยงระบัอบั
สิงัคมนิยมแบับัเผู้ด็จัการได� แลิะเรยีนร้�เรื�องการเก็บั
ภิาษีเงินได�แบับัก�าวิหน�า แลิะติ�นแบับัการบัริหาร

จากคอมม่วน่สต์ 
สู่ยุคห้ลังคอมม่วน่สต์
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กิจัการโดยการกำาหนดรว่ิม หรอืบัรหิารจััดการรว่ิม
ของกลิุ่มประเทศึนอร์ดิคแลิะเยอรมนีที�ดำาเนินอย้ใ่น
ชั้ว่ิงกลิางทศึวิรรษที� 20  แต่ิเขาก็ยอมรบััว่ิาควิาม
เปน็ไปได�เหล่ิานี�ได�มาจัากการมองย�อนกลัิบัไปหลัิง
จัากเหติกุารณ์เ์กิดขึ�นแลิ�วิ  ทว่ิายังมอุีปสิรรคที�ใหญ่
กว่ิาอีก แลิะมนัอย้ใ่นระดับัที�ไมใ่ชั้ก่ลิไกทางปฏิิบัติัิ
เพิื�อสิร�างสิมดุลิระหว่ิางควิามเท่าเทียมแลิะผู้ลิิติภิาพิ 
แต่ิเปน็เรื�องของอุดมการณ์ ์ เราไมส่ิามารถลิดทอน
ควิามติ�องการของมนษุย์ให�เหลืิอเพิยีงสิิ�งจัำาเป็นพืิ�น
ฐ์านไมกี่�อยา่งที�รฐั์สัิงคมนยิมรวิมศึน้ยส์ิามารถจััด
สินองให�ได�  ปจััเจักบุัคคลิมคีวิามแติกต่ิางกันโดยชั้อบั
ธิ์รรมที�ระบัอบัโซีเวีิยติไมย่อมรบัั แลิะ “วิิถีทางเดียวิ
ที�จัะให�ควิามแติกต่ิางเหล่ิานี�ได�แสิดงออกแลิะปะทะ
สิงัสิรรค์กันเอง  คือการกระจัายอำานาจัการจััดองค์กร  

รฐั์รวิมศ้ึนยไ์มส่ิามารถทำางานนี�ได� ไมใ่ชั้เ่พีิยงเพิราะ
ไมม่รัีฐ์ใดจัะสิามารถรวิบัรวิมข�อมล้ิที�เกี�ยวิข�องได�พิอ
เพิยีงเกี�ยวิกับัปจััเจักบุัคคลิแต่ิลิะคนเท่านั�น แต่ิเพิราะ
ว่ิาแค่จัะพิยายามทำาเชั้น่นั�นก็จัะก่อผู้ลิด�านลิบัต่ิอ
กระบัวินการทางสัิงคม ซีึ�งเปน็กระบัวินการที�จัะเอื�อ
ให�ปจััเจักบุัคคลิได�ร้�จัักตินเอง” (593-594)

เรื�องราวิของการล่ิมสิลิายของลัิทธิ์คิอมมิวินสิิต์ิ ติาม
ด�วิย “การบัำาบัดัด�วิยการทำาให�ชั้อ็ค (shock therapy) 
ที�ไอเอ็มเอฟกำาหนดให�ทำา แลิะการขายทรัพิยส์ินิ
โซีเวีิยติแบับั “เทขายของที�ไฟไหม� (fire sale)” ที�
ปจััเจักบุัคคลินกัประกอบัการกลุ่ิมหนึ�งที�ต่ิอมาร้�จััก
กันในนาม “ผู้้�ปกครองในระบัอบัคณ์าธิิ์ปไติย 
(oligarchs)” จััดการยกัย�ายให�มาอย้ใ่นมอืของตินเอง

ประธานาธบิด่รสัเซย่ วลาดิเม่ยร ์ปูติน กับผูป้กครอุงบางคนในระบอุบคณ์าธปิไตย (oligarchs) ขอุงรสัเซย่ทุ่�ในทุ่�สุดเปน็ผูค้วบคุมเศรษฐกิจ
รสัเซย่สว่นใหญใ่นยุคหลังโซเว่ยต (Creative Commons)
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นั�น ก็เปน็ที�ร้�กันดีด�วิย  คณุ์ป้การของพิเิก็ติตีิที�มต่ีิอ
เรื�องนา่เศึร�าของการแปรร้ปเปน็ของเอกชั้นอยา่ง
ถอนรากถอนโคนนี� คือการที�เขานำาเสินอประมาณ์
การที�ดีที�สิดุเกี�ยวิกับัระดับัควิามไมเ่ท่าเทียมในรัสิเซียี
ทกุวัินนี�  งานวิิจััยของเขาแลิะเพิื�อนรว่ิมงานแสิดงให�
เห็นว่ิากลิุ่มสิง้สุิดร�อยลิะ 10 ของระดับัรายได�ได�เพิิ�ม
สิว่ินแบัง่ของตินจัากรายได�โดยรวิมขึ�นจัากร�อยลิะ 
25 ในปี 1990 เมื�อระบัอบัคอมมวิินสิิต์ิล่ิมสิลิาย 
เปน็ร�อยลิะ 45-50 ในปี 2000  แลิะที�โลิดโผู้นยิ�ง
กว่ิาคือ การเพิิ�มขึ�นของสิว่ินแบัง่ของคนกลิุ่มบันสิดุ
ร�อยลิะ 1 คือจัากที�เคยได�สิว่ินแบัง่แทบัไมถึ่งร�อยลิะ 
5 กลิายเปน็ร�อยลิะ 25 ในปี 2000  แม�ว่ิาหลัิงจัาก
นั�นสิว่ินแบัง่รายได�ของคนรวิยที�สิดุร�อยลิะ 1 แลิะ
ร�อยลิะ 10 คงจัะลิดลิงบั�าง แต่ิก็นา่จัะยังสิง้มากอย้ดี่  
พิเิก็ติตีิจึังให�ข�อคิดเหน็ว่ิา การเปลีิ�ยนผู้า่นของรสัิเซียี
จัากการมคีวิามไมเ่ท่าเทียมระดับัติำาเมื�อเทียบักับัที�
อื�นในสิมยัโซีเวีิยติกลิายเป็นระดับัสิง้สุิดโต่ิงคือ “การ
เปลีิ�ยนผู้า่นที�ไมเ่คยมมีาก่อนในที�ใดในโลิก” (597)

คณุ์ป้การอีกประการหนึ�งของพิเิก็ติตีิที�มต่ีิอควิาม
เข�าใจัควิามเป็นจัรงิหลัิงยุคโซีเวีิยติก็คือ การที�เขา
เผู้ยให�เห็นว่ิาระบับัการเก็บัภิาษีแลิะการควิบัคมุทนุ
อ่อนแออยา่งมาก  ไมม่กีารเก็บัภิาษีมรดก แลิะถึงแม�
จัะเก็บัภิาษีเงินได� แต่ิก็เปน็การเก็บัติามสัิดสิว่ินคงที� 
ไมม่อัีติราก�าวิหน�าแต่ิอยา่งใด คือทกุคนจ่ัายภิาษีเงิน
ได�ร�อยลิะ 13 ไมว่่ิาจัะมรีายได�หนึ�งพินัหรอืหนึ�ง 
แสินร้เบัลิิ  สิว่ินการควิบัคมุทนุนั�น ระบับัปฏิิบัติัิ
คลิมุเครือ  อยา่งไรก็ติาม พิเิก็ติตีิได�ใชั้�ข�อมล้ิที�มอีย้่
ด�านการค�ากับัต่ิางชั้าติิแลิะด�านเงินติราสิำารองที�เป็น
ทางการมาทำาการประมาณ์การได�ว่ิา จัำานวิน
ทรพัิยส์ินิรสัิเซียีที�ซีอ่นไวิ�ในแหล่ิงหลิบัภิาษีนอก
ประเทศึมีอย้ป่ระมาณ์ระหว่ิางร�อยลิะ 70 ถึงร�อยลิะ 
110 ของรายได�ประชั้าชั้าติิในปี 2015 โดยที�มล้ิค่า
โดยเฉลีิ�ยอย้ที่�ร�อยลิะ 90 !

 
คำาอธิ์บิัายที�ทำาให�เหน็ภิาพิคมชั้ดัที�สิดุติอนหนี�งของ 
พิเิก็ติตีิ เป็นเรื�องของวิิธิ์ปีฏิิบัติัิของกิจักรรมฉ�อโกงที�
แปลิงกายเป็นระบับัการเงิน เขาเขยีนว่ิา

 
อันที�จัรงิ สิิ�งที�ทำาให�รัสิเชั้ยีโดดเด่นขึ�นมาใน
ชั้ว่ิงปี 2000-2020 คือการที�ควิามมั�งคั�ง

ของประเทศึสิว่ินใหญอ่ย้ใ่นมอืของ
ปจััเจักบุัคคลิกลุ่ิมเล็ิกๆที�รวิยที�สิดุกลุ่ิมหนึ�ง 
ผู้้�ที�หากไมไ่ด�อาศัึยอย้ใ่นรสัิเซียีติลิอดเวิลิาก็
จัะแบัง่เวิลิาไปอย้ที่�ลิอนดอน มอนาโค ปารสีิ 
หรอืสิวิิติเซีอรแ์ลินด์ด�วิย  ควิามมั�งคั�งของ
บุัคคลิเหล่ิานี�สิว่ินใหญเ่ก็บัซีอ่นไวิ�ในบัรรษัท
หน�าฉาก กองทุนทรัสิต์ิ หรอือะไรทำานองนั�น 
ที�ได�จััดตัิ�งขึ�นในแหล่ิงหลิบัภิาษีต่ิางๆ เพิื�อที�
จัะหลีิกหนกีารเปลีิ�ยนแปลิงที�อาจัเกิดขึ�นกับั
ระบับักฎีหมายหรือระบับัภิาษีของรัสิเซียีใน
อนาคติ (598)

แต่ิกระนั�น สิถานการณ์น์ี�ก็ไมใ่ชั้เ่ปน็ผู้ลิผู้ลิิติของ
ควิามไร�ประสิิทธิ์ภิิาพิหรือการทุจัริติของฝ่่ายรัสิเซียี
ทั�งหมดฝ่่ายเดียวิ  การกำากับัดแ้ลิแบับั “บัางเบัา 
(light touch)” ที�สิง่เสิรมิโดยอุดมการณ์เ์สิรนียิมใหม ่
ได�ครอบังำาไปทั�วิระบับัการเงินทั�งในประเทศึแลิะ
ระหว่ิางประเทศึ  ข�อติกลิงแลิะสินธิ์สัิิญญาระหว่ิาง
ประเทศึต่ิางๆได�เปดิให�ทนุไหลิได�อยา่งเสิร ีโดยไร�ซีึ�ง
กลิไกหรอืกฏิระบีัยบักำากับัการแลิกเปลีิ�ยนข�อม้ลิกันที�
จัะชั้ว่ิยจััดการกับัวิิธิ์ปีฏิิบัติัิที�ผู้ดิกฎีหมายแลิะการหา
ประโยชั้นใ์นทางที�ผู้ดิต่ิางๆ  อยา่งไรก็ติาม แม�ว่ิา
ปญัหานี�จัะเกิดขึ�นทั�วิไปแลิะเป็นควิามรับัผิู้ดชั้อบัรว่ิม
กันของทกุประเทศึ แต่ิทว่ิา “การแสิวิงประโยชั้นจ์ัาก
ระบับัในทางที�ผู้ดิในรัสิเซียีได�บัรรลิสัุิดสิว่ินที�ไมเ่คย
ปรากฏิที�ใดเลิย” (599)

จากการปฏ่ิวัต่วัฒนธิรรมสู ่“ท่นุน่ยม
บุัคล่กจน่” 

ประสิบัการณ์ก์ารเปลีิ�ยนผู่้านยุคหลัิงคอมมวิินสิิต์ิของ
จีันแติกต่ิางจัากรัสิเซียีในหลิายด�านที�สิำาคัญ  ด�าน
หนึ�งคือมกีารแปรร้ปทรพัิยสิ์ินของรัฐ์เปน็ของเอกชั้น
เพิยีงร�อยลิะ 70 ของยอดรวิม อีกร�อยลิะ 30 ยงัคง
เปน็ของรัฐ์  ร�อยลิะ 30 นี�พิอเพิยีงสิำาหรบััรัฐ์ใชั้�ขับั
เคลืิ�อนทิศึทางของเศึรษฐ์กิจัไปในทางที�ติ�องการ โดย
เฉพิาะอยา่งยิ�งในเมื�อรัฐ์ยงัคงเปน็เจั�าของร�อยลิะ 
55-60 ของสิต็ิอกทนุโดยรวิมในบัริษัทต่ิางๆหรอืใน
ภิาคที�ไมใ่ชั้ที่�อย้อ่าศัึย
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อยา่งไรก็ติาม เมื�อพิจิัารณ์าด�านควิามไมเ่ท่าเทียม
ปรากฎีว่ิาเพิิ�มขึ�นอยา่งมากในจีัน  จัากประมาณ์การ
ที�มอีย้ ่ควิามไมเ่ท่าเทียมในจีันได�เพิิ�มสิง้กว่ิายุโรป แต่ิ
ยงัติำากว่ิาสิหรฐั์ฯ โดยกลิุ่มสิง้สิดุร�อยลิะ 10 เป็น
เจั�าของควิามมั�งคั�งร�อยลิะ 40 ของยอดรวิมในป ี
2020 เมื�อเทียบักับัเกือบัร�อยลิะ 50 ในสิหรัฐ์ฯ แลิะ
ไมถึ่งร�อยลิะ 35 ในกรณี์ของยุโรป  เมื�อมาดที้�สิว่ิน
แบัง่ในควิามมั�งคั�งของเอกชั้นโดยรวิม (แทนที�จัะเปน็
รายได�โดยรวิม) สิถานการณ์ด์จ้ัะเลิวิร�ายลิงเมื�อกลุ่ิม
บันสิดุร�อยลิะ 10 ได�สิว่ินแบัง่ควิามมั�งคั�งเพิิ�มขึ�นจัาก
ร�อยลิะ 40 ถึงร�อยลิะ 50 ในขว่ิงติ�นทศึวิรรษ 1990 
เปน็เกือบัร�อยลิะ 70 ในทศึวิรรษ 2010 ซีึ�งเปน็
ระดับัที�เกือบัจัะเท่ากับัสิหรัฐ์ฯ

เนื�องจัากจัมก้แบับัสุินขัล่ิาเนื�อของเขาก็ยงัไมส่ิามารถ
แกะรอยข�อมล้ิภิาษีมาได� พิเิก็ติตีิจึังบัน่ว่ิา “ข�อมล้ิ
ขา่วิสิารสิาธิ์ารณ์ะเกี�ยวิกับัการทำางานของระบับัภิาษี
ในจีันยิ�งหาได�ยากยิ�งกว่ิาในรัสิเซียีเสีิยอีก ซีึ�งแสิดงถึง
ควิามค่อนข�างติำาติ�อยของมาติรฐ์าน” (621)  
สิถานการณ์ย์ิ�งแยล่ิงเมื�อถึงเรื�องของข�อมล้ิเกี�ยวิกับั
ควิามมั�งคั�งเพิราะในจีันไมม่ภีิาษีมรดก  เขากล่ิาวิถึง
นยัยะของสิิ�งที�เขาถือว่ิาเป็นควิามผู้ดิปกติิใหญโ่ติ
ดังนี�

มนัเปน็ควิามย�อนแย�งกันจัรงิๆเลิยที�ประเทศึ
ที�นำาโดยพิรรคคอมมวิินสิิต์ิ...ยังเลืิอกที�จัะทำา
แบับันี�  แต่ิในเมื�อสิองในสิามของทุนจีันอย้่
ในมอืของเอกชั้น มนัก็นา่แปลิกใจัที�ผู้้�คนที�ได�
ประโยชั้นม์ากที�สิดุจัากการแปรร้ปเปน็ของ
เอกชั้นแลิะการเปิดเสิรีทางเศึรษฐ์กิจั ยงัได�
รบััอนญุาติให�สิง่ต่ิอควิามมั�งคั�งติกทอดไปให�
ลิก้หลิานโดยไมต่ิ�องเสีิยภิาษีเลิยแม�แต่ิน�อย 
(621)

เมื�อสิถานการณ์เ์ปน็เชั้น่นี� พิเิก็ติตีิจึังเสินอแนะอยา่ง
ถากถางว่ิา พิวิกเศึรษฐ์พัีินลิ�านชั้าวิเอเซียีที�อยากจัะ
ให�ควิามมั�งคั�งติกทอดถึงทายาทอยา่งเต็ิมเมด็เต็ิม
หนว่ิยควิรจัะย�ายไปอย้เ่มอืงจีันเสิยี แต่ิบัอกด�วิยว่ิาที�
จัริงเขาพ้ิดเล่ินแค่ครึ�งเดียวิ เพิราะข�อเท็จัจัริงคือ มี
พิวิกนกัธุิ์รกิจัไติ�หวัินที�อยากจัะเห็นการรวิมประเทศึ
ระหว่ิางสิาธิ์ารณ์รฐั์จีันกับัสิาธิ์ารณ์รฐั์ประชั้าชั้นจีัน
เพิยีงเพิราะติ�องการหลีิกเลีิ�ยงภิาษีมรดก

พิิเก็ติตีิตัิ�งคำาถามว่ิา อะไรคือ “ขดีจัำากัดของควิาม
อดทนของจีันต่ิอควิามไมเ่ท่าเทียม”  เขาเสินอว่ิา 
ปจััจุับันัยงัไมม่คีวิามขุน่เคืองใจัมากนักเนื�องจัากเป็น
ไปได�ว่ิาประชั้าชั้นจีัน รวิมทั�งผู้้�นำาในปจััจุับันัหลิายคน 
ยงัคงมีปฏิิกิรยิาต่ิอติ�านประสิบัการณ์ที์�ชั้อกชั้ำาของ
การปฏิิวัิติิวัิฒนธิ์รรมในชั้ว่ิงปลิายทศึวิรรษ 1960 
ซีึ�งเปน็ควิามพิยายามที�มกัจัะรุนแรงที�จัะขจััดการ
สิบืัทอดควิามมั�งคั�งระหว่ิางรุน่ของคน

บัางทีคำาอธิิ์บัายที�ดีกว่ิาคือคำาอธิิ์บัายที�พิิเก็ติตีิไมไ่ด�
คลิ�อยติาม แต่ิผู้้�เชั้ี�ยวิชั้าญจีันหลิายคนเหน็ด�วิย นั�นก็
คือ ในขณ์ะที�ควิามไมเ่ท่าเทียมเพิิ�มพ้ินขึ�น รายได�ก็
เพิิ�มขึ�นในอัติราที�เรว็ิกว่ิา  ระหว่ิางป ี1988 ถึงป ี
2008 รายได�ต่ิอหัวิในจีันเพิิ�มขึ�นร�อยลิะ 229 หรอื
สิิบัเท่าของค่าเฉลีิ�ยทั�วิโลิก ซีึ�งได�แก่ร�อยลิะ 24 แลิะ
ลิำาหน�าไปไกลิกว่ิาอัติราของอินเดียแลิะประเทศึกำาลัิง
พิฒันาอื�นๆในเอเซียียิ�งนกั11   นกัวิิเคราะห์ผู้้�หนึ�ง
กล่ิาวิว่ิา “สิว่ินใหญใ่นสิามทศึวิรรษที�ผู้า่นมา เรอืทกุ
ลิำาลิอยขึ�นเรื�อยๆ แลิะผู้้�คนสิว่ินใหญเ่พิง่ควิามสินใจั
ไปที�เรือของตัิวิเองมากกว่ิาที�จัะไปสินใจัเรอืลิำาอื�นที�
ลิอยขึ�นส้ิงกว่ิา... กล่ิาวิสัิ�นๆคือ พิวิกเขาอาจัน�อมรบัั
คติิพิจันข์องเติิ�ง เสีิ�ยวิผู้งิ ตัิ�งแต่ิแรกเริ�มยุคปฏิิร้ปที�ว่ิา 
‘บัางคนแลิะบัางภิมิ้ภิาคควิรจัะได�รับัอนุญาติให� 
ฟ้เฟ้� องก่อนคนอื�นๆ’”12
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“ ชั้าติิภิม้นิยิมทางสิงัคม (social nativism)” คือ
ขบัวินการที�เสินอนโยบัายกระจัายรายได�ใหมไ่ปให�
แก่ชั้นชั้ั�นกลิางแลิะชั้นชั้ั�นล่ิาง แต่ิให�เฉพิาะผู้้�คนที�ม ี
สิผีู้วิิ ชั้าติิพินัธุิ์ ์หรอืวัิฒนธิ์รรมที� “ถก้ติ�อง” เท่านั�น

ช่าต่ภมูน่่ยมท่างสงัคมในยุโรปและ
สห้รฐัอเมรก่า

ในยุโรปมขีบัวินการชั้าติิภิม้นิยิมทางสัิงคมจัำานวิน
มาก แต่ิยงัไมม่ทีี�ใดที�ขบัวินการนี�ประสิบัควิามสิำาเรจ็ั
ชั้นะเลืิอกตัิ�งขึ�นสิ้อ่ำานาจัเพิื�อดำาเนินนโยบัายดังกล่ิาวิ
ได�เหมอืนกับัวิิคติอร์ ออรบ์ัาน แลิะพิรรคอนุรกัษ์นยิม
ชั้าติินยิมฟเีดสิซ์ีของเขาในฮังการี  ออร์บัานได�ผู้สิม
รวิมการโฆี่ษณ์าชั้วินเชั้ื�อที�ต่ิอติ�านผู้้�ลีิ�ภัิย ต่ิอติ�านชั้าวิ
มสุิลิิม ต่ิอติ�านชั้าวิยวิิแลิะต่ิอติ�านสิหภิาพิยุโรป เข�า
กับัการเพิิ�มสิทิธิิ์ประโยชั้น์ให�แก่ครอบัครวัิ อุดหนนุ
การมงีานทำาเพิื�อให�คนที�ว่ิางงานกลัิบัเข�าทำางานใหม ่
เสินอสิญัญาว่ิาจั�างงานของรัฐ์ให�แก่ผู้้�ประกอบัการ
แลิะบัรษัิทต่ิางๆเพิื�อแลิกกับัควิามภัิกดีทางการเมือง 
แลิะเยาะเย�ยกฎีของสิหภิาพิยุโรปที�จัำากัดการใชั้�จ่ัาย
งบัประมาณ์ของรฐั์

พิเิก็ติตีิไมเ่ชั้ื�อว่ิาควิามแติกต่ิางทางสีิผู้วิิหรือชั้าติิพินัธุิ์์
เปน็สิาเหตุิหลัิกของการเพิิ�มควิามนยิมนกัการเมอืง
ชั้าติิภิม้นิยิมอยา่งออรบ์ัาน หรือมารนี เลิอ แปนใน
ฝ่รั�งเศึสิ แลิะโดนัลิด์ ทรัมป ์ เขาเสินอว่ิาปจััจััยขบัั
เคลืิ�อนศึน้ยก์ลิางคือ “การแปลิงเปลีิ�ยนเป็นพิวิก
พิราหมณ์”์ ของพิรรคการเมืองฝ่า่ยซี�าย ซีึ�งได�แก่ 

ข�อเท็จัจัริงที�พิรรคเหล่ิานี�ได�กลิายเปน็พิรรคของ
ชั้นชั้ั�นที�มกีารศึึกษาแลิะนกัวิิชั้าชั้พีิที�มฐี์านะดีกว่ิา 
ทำาให�ผู้้�คนเลิิกเหน็ว่ิาเปน็พิรรคที�เปน็ตัิวิแทนผู้ลิ
ประโยชั้นข์องของชั้นชัั้�นแรงงานเดิมที�เคยเป็นฐ์าน
เสิยีงที�มั�นคงของพิรรคประชั้าธิิ์ปไติยทางสิงัคมใน
ยุโรปแลิะพิรรคเดโมแครติในสิหรฐั์ฯ  นี�คือวิิกฤติใน
การเปน็ตัิวิแทนของฝ่า่ยซี�ายในติะวัินติกที�เราได�อ�าง
ถึงก่อนหน�าในสิรุปยอ่การอภิิปรายของพิิเก็ติตีิว่ิาด�วิย
ประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคมในยุโรปแลิะพิรรคเดโมแค
รติในสิหรฐั์ฯ  ติรงนี�จัะเปน็ประโยชั้นห์ากกลัิบัมาด้
รายลิะเอียดเพิิ�มขึ�นในเรื�องนี� เพืิ�อให�เหน็บัริบัท
สิำาหรบััการวิิเคราะห์ของพิิเก็ติตีิในเรื�องของการ 
แผู้ข่ยายของอุดมการณ์ช์ั้าติิภิม้นิยิมทางสัิงคม 

ในชั้ว่ิง 50 ปทีี�ผู้า่นมามีควิามท�าทายเกิดขึ�นสิอง
ประการที�พิรรคฝ่่ายซี�ายลิ�มเหลิวิที�จัะปรับัตัิวิติาม 
ได�แก่ การขยายตัิวิของการศึกึษาแลิะการแผู้ข่ยาย
ของเศึรษฐ์กิจัระดับัโลิก  ฝ่า่ยซี�ายไมส่ิามารถสิงัเกติ
เหน็ผู้ลิกระทบัของพัิฒนาการทั�งสิองอยา่งที�มต่ีิอ
โครงสิร�างทางสิงัคมแลิะทางการเมือง รวิมทั�งการ
แปลิงเปลีิ�ยนในหม้ฐ่์านเสีิยงของตินเอง

 ด�วิยการเติิบัโติของการอุดมศึึกษาอยา่งไม่
เคยมมีาก่อน พิรรคการเมอืงฝ่่ายซี�ายได�
กลิายเปน็พิรรคของประชั้ากรผู้้�มกีารศึึกษา
ส้ิง (“ซี�ายแบับัพิราหมณ์”์) ในขณ์ะที�พิรรค
ฝ่่ายขวิายงัคงเปน็พิรรคของพิวิกคนรวิยราย
ได�ส้ิง (“ขวิาแบับัพิอ่ค�า”) แม�อาจัจัะลิดลิง
บั�างเมื�อเวิลิาผู้า่นไป  ผู้ลิลัิพิธิ์คื์อ นโยบัาย

 ช่าต่ภูม่น่ยมท่างสังคมและ
อนาคตของการเมือง
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ทางสิงัคมแลิะทางการคลัิงของทั�งสิองฝ่า่ย
ได�เคลืิ�อนมาบัรรจับักัน  นอกจัากนี� เมื�อการ
แลิกเปลีิ�ยนทางการค�า การเงินแลิะทาง
วัิฒนธิ์รรมเริ�มจัะแผู้ซ่ีา่นครอบัคลิมุทั�วิโลิก 
หลิายประเทศึต่ิางประสิบัแรงกดดันจัากการ
แขง่ขนัทางสิงัคมแลิะทางการคลัิงที�เพิิ�มมาก
ขึ�น ซีึ�งฝ่า่ยที�ได�เปรียบัคือผู้้�ที�มทีนุทางการ
ศึกึษามากที�สิดุ หรือไมก็่มทีนุทางการเงิน
มากที�สิดุ  แต่ิกระนั�น พิรรคประชั้าธิิ์ปไติย
ทางสิงัคมต่ิางๆ (ในควิามหมายกวิ�างที�สิดุ) ก็
ไมเ่คยทบัทวินควิามคิดของตินเสีิยใหมใ่น
เรื�องการกระจัายรายได�เพิื�อที�จัะข�ามผู้า่น 
ขดีจัำากัดของรฐั์ชั้าติิสิ้ก่ารรับัมอืกับัควิาม
ท�าทายจัากเศึรษฐ์กิจัระดับัโลิก...ติรงกันข�าม 
ในชั้ว่ิงทศึวิรรษ 1980 แลิะ 1990 พิรรค
เหล่ิานี�กลัิบัเกื�อหนนุให�มกีารเปิดเสิรีให�ทุน
ไหลิข�ามพิรมแดนไปได�ทุกแหง่หนโดยไร�การ
กำากับัดแ้ลิ ไมม่กีารบังัคับัให�เปิดเผู้ยข�อมล้ิ 
แลิะไมม่นีโยบัายรว่ิมด�านการคลัิง (แม�แต่ิใน
ระดับัยุโรป)  (869-870)

บัางทีติรงนี�พิเิก็ติตีิอาจัจัะประเมินบัทบัาทของพิรรค
ประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคมในการมาบัรรจับักันทาง
นโยบัายติำาเกินไป เนื�องจัากพิรรคนี�ในยุโรปแลิะ
พิรรคเดโมแครติในสิหรัฐ์ฯไมไ่ด�เพิยีงแต่ิ “เกื�อหนนุ” 
เท่านั�น แต่ิได�เปน็ผู้้�นำากระบัวินการเปิดเสิรีเลิยทีเดียวิ  
ตัิวิอยา่งเชั้น่ ในสิหราชั้อาณ์าจัักร พิรรคแรงงาน 
ของกอรด์อน บัราวิน์นำาเสินอแนวิทาง “กำากับัแบับั
เบัาบัาง” ในควิามพิยายามที�จัะดันให�ลิอนดอนแซีง
หน�านิวิยอรก์ในฐ์านะศึน้ย์กลิางการเงินของโลิก  ใน
เยอรมนี พิรรคโซีเชีั้ยลิ เดโมคราดิค (SPD) บัรรลิสิุิ�งที�
พิรรคคริสิเตีิยน เดโมแครติ (CDU) ไมเ่คยทำาได� นั�น
คือการทำาให�ระบัอบักำากับัดแ้ลิด�านแรงงานอ่อนแอ
ลิง  ในสิหรัฐ์ฯ รฐั์บัาลิเดโมแครติภิายใติ�
ประธิ์านาธิ์บิัดีคลิินตัินได�ผู้ลัิกดันการเปิดเขติการค�า
เสิรอีเมรกิาเหนอื (NAFTA) แลิะเป็นกำาลัิงหลัิกในการ
จััดตัิ�งองค์การการค�าโลิก (WTO) 

ผู้ลิจัากการมาบัรรจับักันทางผู้ลิประโยชั้น์ของ
พิราหมณ์ฝ์่า่ยซี�ายกับัพิอ่ค�าฝ่า่ยขวิา ปรากฎีให�เหน็
ระหว่ิางการเลืิอกตัิ�งทั�วิไปในสิหรัฐ์ฯอเมรกิาในป ี
2016 เมื�อวิอลิล์ิสิติรตีิเปน็ฐ์านเสีิยงที�สิำาคัญยิ�งยวิด
ของฮิลิาร ีคลิินตัิน  แต่ิอาจัจัะเหน็ได�ชัั้ดเจันยิ�งกว่ิาใน
การแขง่ขนัชั้งิติำาแหนง่ระหว่ิางโดนัลิด์ ทรัมป ์กับัโจั 
ไบัเดนในปี 2020  ดังที�ได�ตัิ�งข�อสิงัเกติไวิ�ก่อนหน�า

ว่ิา การที�ทรัมปก์ล่ิาวิอ�างหลัิงการเลืิอกตัิ�งว่ิาบัิ�กเทค 
(Big Tech) แลิะวิอลิล์ิสิติรตีิเปน็ตัิวิการที�ทำาให�เขาแพิ� 
อาจัจัะดเ้ป็นทฤษฎีีสิมคบัคิดที�เลิอะเทอะ แต่ิก็มี
ควิามจัริงปนอย้ด่�วิย ทั�งนี�เพิราะไบัเดนแลิะพิรรคของ
เขาได�รบััการสินบััสินนุอยา่งมีนยัสิำาคัญ ทั�งทางวัิติถุ
แลิะทางอุดมการณ์ ์จัากชั้นชัั้�นส้ิงที�เปี� ยมลิ�นด�วิยการ
ศึึกษาที�ทำางานอย้ใ่นซีลิิิคอน แวิลิลีิยแ์ลิะที� 
วิอลิล์ิสิติรตีิ รวิมทั�งชั้นชั้ั�นนกัวิิชั้าชั้พีิแลิะนกัวิิชั้าการ
ต่ิางๆทั�งปวิง  กลิุ่มเหล่ิานี�ชั้ว่ิยให�ไบัเดนสิามารถระดม
ทนุได�จัำานวินมากกว่ิาโดนลัิด์ ทรมัป์

พิิเก็ติตีิถกแถลิงว่ิา เมื�อพิรรคฝ่่ายซี�ายกลิายเปน็
พิรรคของผู้้�มีการศึึกษาแลิะมีฐ์านะดี จึังเกิด
สิญุญากาศึขึ�น เปดิให�กลิุ่มเหยยีดเชั้ื�อชั้าติิแลิะต่ิอ
ติ�านผู้้�อพิยพิเข�ามาใชั้�พืิ�นที�กระตุิ�นเติิมไฟให�แก่รอย
แยกทางอัติลัิกษณ์ ์เพิื�อให�ชั้นชั้ั�นแรงงานที�ร้�สึิกถก้
ทอดทิ�งหนัมาคลิ�อยติาม  นี�ไมใ่ชั้ก่รณี์ที�ควิามแติกต่ิาง
ทางอัติลัิกษณ์มี์เสินห่ดึ์งดด้ชั้นชั้ั�นแรงงานโดย
ธิ์รรมชั้าติิ

อยา่งไรก็ติาม การที�อุดมการณ์ป์ระชั้าธิิ์ปไติยทาง
สิงัคมลิะทิ�งชั้นชั้ั�นกลิางแลิะชั้นชั้ั�นแรงงาน ในขณ์ะที�
อุดมการณ์ก์ารเมืองว่ิาด�วิยอัติลัิกษณ์ท์างเชั้ื�อชั้าติิ
แลิะชั้าติิพินัธุิ์ไ์ด�รับัควิามนิยมเพิิ�มขึ�น ได�สัิ�นคลิอน
ภิาวิะต่ิอเนื�องของอุดมการณ์ฝ่์่ายซี�ายแลิะฝ่่ายขวิาที�
เคยมเีสิถียรภิาพิมาก่อนหน�า  ปจััจุับันัฝ่่ายซี�าย
แติกแยกเปน็สิองพิวิก คือพิวิกพิราหมณ์ที์�มฐี์านะ
แลิะพินัธิ์มติิรที�รำารวิยทั�งหลิาย กับัผู้้�คนที�ติ�องการ
เหน็การกระจัายควิามมั�งคั�งที�ถอนรากถอนโคนกว่ิานี�  
สิว่ินฝ่่ายขวิาแติกแยกออกเป็นพิวิกชั้นชั้ั�นส้ิงทาง
เศึรษฐ์กิจัที�เป็นฐ์านเสิยีงดั�งเดิม กับัพิวิกชั้าติิภิมิ้นิยม
ทางสิงัคมที�ได�รับัการปลุิกเร�าควิามร้�สึิกต่ิอติ�าน มใิชั้่
เพิยีงต่ิอติ�านชั้นกลุ่ิมน�อยเท่านั�น แต่ิต่ิอติ�านคนรวิย
ด�วิย  บัางครั�งพิลัิงเหล่ิานี�อาจัถก้ระดมขับัเคลืิ�อนให�
สินบััสินนุพิรรคการเมอืงใหมแ่ยกต่ิางหาก แต่ิก็อาจั
จัะยงัคงผู้สิมผู้เสิอยา่งไมล่ิงรอยกันอย้ใ่นพิรรคเดิม 
ดังเชั้น่ในกรณี์ของสิหรัฐ์ฯที�พิวิกชั้าติิภิม้นิยิมทาง
สิงัคมยังคงอย้กั่บัฝ่่ายบัรรษัทในพิรรครพัีิบัลิิกัน  การ
เข�ารว่ิมพิรรคการเมอืงมีควิามผัู้นแปรเพิิ�มขึ�นมาก ดัง
เชั้น่กรณี์ของฝ่รั�งเศึสิที� “คนที�รำารวิยกว่ิาในพิรรคฝ่า่ย
ซี�ายเดิมแลิะฝ่่ายขวิาเดิม ได�รวิมตัิวิกันเปน็แนวิรว่ิม
ใหมข่องชั้นชัั้�นผู้้�มกีารศีึกษาแลิะมีรายได�ส้ิง” เพิื�อที�
จัะทัดทานพิรรคชั้าติิภิม้นิยิมของมารีน เลิอ แปน 
แลิะได�เลืิอกตัิ�งแอมานุแอลิ มาครง ขึ�นเปน็
ประธิ์านาธิ์บิัดี (848)
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แม�ว่ิาโวิหารชั้าติิภิม้นิยิมทางสัิงคมจัะเรยีกร�องให�มี
การกระจัายรายได� แต่ิพิเิก็ติตีิยงักังขาว่ิาจัะบัรรลิุ
คำามั�นสิญัญานี�ได�หรอืไม ่สิว่ินหนึ�งมาจัากสิาเหติุ
เดียวิกันกับัการที�ประชิั้ปไติยทางสัิงคมลิ�มเหลิวิ อีก
สิว่ินหนึ�งเป็นเพิราะอุดมการณ์ช์ั้าติินยิมของพิวิกเขา  
พิเิก็ติตีิได�วิิเคราะหก์รณ์พีิรรคแนวิรว่ิมแหง่ชั้าติิ 
( Rassemblement National) ของมารีน เลิอ แปน 
แลิะยนืยนัว่ิา

 หากพิรรคนี�ได�ขึ�นสิ้อ่ำานาจั ผู้ลิลัิพิธิ์ที์�นา่จัะ
เปน็ไปได�มากที�สิดุคือ พิวิกเขาจัะพิบัว่ิาตัิวิ
เองติิดอย้ใ่นกลิไกการแขง่ขนักันด�านการ
คลัิงกับัการแขง่ขนัทางสัิงคม แลิะดังนั�นจัะ
ถก้บังัคับัให�ติ�องทำาทุกอยา่งเพิื�อสิง่เสิริม
เศึรษฐ์กิจัชั้าติิ  พิรรคแนวิรว่ิมแหง่ชั้าติิเพิยีง
แค่ฉวิยโอกาสิคัดค�านการยกเลิิกภิาษีควิาม
มั�งคั�งเพิื�อทำาคะแนนในชั้ว่ิงวิิกฤติการ
ประท�วิงของขบัวินการเสิื�อกั�กเหลืิองเท่านั�น
เอง (887-888)

หากการขึ�นสิ้อ่ำานาจัของพิรรคของมารนี เลิอ แปน 
เกิดเปน็จัรงิขึ�นมา พิเิก็ติตีิกล่ิาวิอ�างว่ิา

 พิรรคคงจัะตัิดลิดภิาษีที�เก็บัจัากคนรวิยเพิื�อ
ดึงดด้การลิงทนุใหม่ๆ  มใิชั้เ่พิยีงเพิราะการ
ทำาเชั้น่นี�เป็นไปติามแนวิทางที�สิอดคลิ�องกับั
สิญัชั้าติญาณ์ต่ิอติ�านภิาษีแลิะอุดมการณ์ที์�
นยิมการแขง่ขนักันระหว่ิางชั้าติิที�มมีาแต่ิ
เดิมเท่านั�น แต่ิยงัเปน็เพิราะควิามเป็น
ปรปักษ์ต่ิอควิามรว่ิมมอืระหว่ิางประเทศึ
แลิะสิหพัินธิ์ยุ์โรปจัะทำาให�ติ�องดำาเนิน
มาติรการการคลัิงด�วิยการลิดภิาษีแบับัทุ่ม
ติลิาด (fiscal dumping)  โดยรวิมแลิ�วิ การ
แติกสิลิายของสิหภิาพิยุโรป (หรือเพิยีงแค่
การติอกยำาอำานาจัรัฐ์แลิะอุดมการณ์ต่์ิอติ�าน
ผู้้�อพิยพิภิายในสิหภิาพิยุโรป) ซีึ�งอาจัจัะเปน็
ผู้ลิลัิพิธิ์จ์ัากการขึ�นสิ้อ่ำานาจัของพิรรค
ชั้าติินยิมต่ิางๆ จัะทำาให�การแขง่ขนัเข�มข�น
ยิ�งขึ�นทางด�านการคลัิงกับัทางชั้นชัั้�นใน
สิงัคม ทำาให�ควิามไมเ่ท่าเทียมเพิิ�มขึ�น แลิะ
จัะกระติุ�นให�ชั้าติิต่ิางๆถอยหลัิงไปสิ้่
อุดมการณ์อั์ติลัิกษณ์นิ์ยม (887-888) 

ช่าต่ภมูน่่ยมท่างสงัคมในอ่นเดั้ย่ 

อุดมการณ์ช์ั้าติิภิม้นิยิมทางสัิงคมกำาลัิงรุง่ในอินเดีย
ด�วิยเชั้น่กัน  จุัดเน�นของพิิเก็ติตีิที�นี�คือ วิิธิ์กีารที�
การเมอืงชั้าติินยิมฮินดข้องพิรรคบีัเจัพีิ (BJP) ที�นำา
โดยนายกรัฐ์มนติรีนเรนทรา โมดี กำาลัิงปรบััร้ประบับั
สิงัคมแลิะการเมืองใหม ่ ในทำานองเดียวิกับั
สิถานการณ์ใ์นยุโรปแลิะสิหรฐั์อเมริกา พิิเก็ติตีิเชั้ื�อว่ิา
ควิามไมเ่ท่าเทียมที�กำาลัิงเติิบัใหญอั่นเปน็ผู้ลิจัาก
ยุทธิ์ศึาสิติรส์ิง่เสิรมิติลิาด สิง่เสิรมิธุิ์รกิจั เปน็ปจััจััยที�
นำาพิาให�พิรรคบัเีจัพีิเรง่ควิามดังของโวิหารอัติลัิกษณ์์
นยิม ในร้ปของชั้าติินยิมฮินดที้�มองอิสิลิามเปน็มาร
ร�าย  อยา่งไรก็ติาม นกัวิิเคราะห์คนอื�นได�ชั้ี�ให�เหน็ว่ิา
สิถานการณ์ใ์นอินเดียมคีวิามซัีบัซี�อนกว่ิานั�น  
นโยบัายทางธุิ์รกิจัที�สิง่เสิรมิการแขง่ขันในติลิาดยอ่ม
ก่อให�เกิดผู้้�แพิ�กับัผู้้�ชั้นะ แลิะในหม้ผู้่้�ชั้นะมใิชั้ม่เีพิยีง
ชั้นชั้ั�นกลิางระดับัส้ิงเท่านั�น แต่ิยงัม ี“ชั้นชั้ั�นที�ไฝ่ฝ่่นั
จัะเปน็ชั้นชั้ั�นกลิาง” ที�มองว่ิาตินเปน็ผู้้�ที�จัะได�รบัั
ประโยชั้นจ์ัากนโยบัายเสิรีนยิมใหมข่องโมดี13  
นโยบัายของโมดีจัับัใจัผู้้�คนในชั้นชัั้�นที�กำาลัิงขยาย
ใหญข่ึ�นนี� เพิราะว่ิามันติอบัสินองผู้ลิประโยชั้นท์าง
เศึรษฐ์กิจัของพิวิกเขา แต่ินี�ก็ไมไ่ด�ปฏิิเสิธิ์ว่ิาพิวิกเขา
อาจัชั้ื�นชั้มอุดมการณ์ช์ั้าติินยิมฮินดอ้ย้ด่�วิย

การทะยานขึ�นส้ิอ่ำานาจัครอบังำาของพิรรคบีัเจัพินัี�น 
พิิเก็ติตีิบัอกว่ิาเกิดขึ�นพิร�อมกับัแนวิโน�มระยะยาวิ
ของการที�สิงัคมอินเดียเปลีิ�ยนผู้า่นจัากการจััดแนวิ
รว่ิมทางการเมอืงบันฐ์านของ “วิรรณ์ะนิยม” ไปสิ้ ่ 
“ชั้นชั้ั�นนยิม” โดยที�พิรรคบัเีจัพีิได�รับัสิว่ินแบัง่
คะแนนเสิยีงจัากคนวิรรณ์ะส้ิงอยา่งมากเกินสิดัสิว่ิน 
ในขณ์ะที�พิรรคคองเกรสิที�เคยครอบังำาอินเดียแลิะ
พิรรคฝ่่ายซี�ายอื�นๆได�คะแนนเสิยีงจัากสิว่ินใหญข่อง
คนวิรรณ์ะติำาแลิะคนมสุิลิิม  เขาตัิ�งข�อสัิงเกติว่ิา ใน
ชั้ว่ิงไมกี่�ปทีี�ผู้า่นมา พิรรคบีัเจัพีิภิายใติ�การนำาของโม
ดีได�ทำาการหาเสิยีงอยา่งหนกักับัพิวิกดาลิิติ (Dalit 
หรอื “Untouchables”) แลิะพิวิกวิรรณ์ะติำาอื�นๆ 
แลิะ “ประสิบัควิามสิำาเรจ็ัในการแบัง่แยกคะแนน
เสิยีงของชั้าวิฮินดว้ิรรณ์ะติำาออกจัากของชั้าวิมุสิลิิม” 
(944)

แลิะแลิ�วิในการเลืิอกตัิ�งสิภิาล่ิางของรัฐ์สิภิาอินเดีย 
หรอืโลิกสิภิา (Lok Sabha) ในป ี2019 พิรรค
คองเกรสิก็ถก้ลิดที�นั�งลิงเหลืิอไมถึ่งร�อยลิะ 10 พิรรค
ฝ่่ายซี�ายถก้ขจััดออกไปแทบัทั�งหมด แลิะพิรรคบัเีจัพิี
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ได�คะแนนเสีิยงท่วิมท�นเบัด็เสิร็จั มากกว่ิาที�เคยได�
ในป ี2014  แต่ิสิำาหรับัพิเิก็ติตีิ พิฒันาการดังกล่ิาวิ
เปน็เพิยีงองค์ประกอบัหลัิกที�จัะนำาพิาการเมือง
อินเดียไปสิ้ก่ารเมอืงบันฐ์านของชั้นชัั้�น ซีึ�งเปน็

“นักชั้าติิภิ้มินิยมทางสิังคม (social nativists)” นเรนทรา โมดี แลิะ โดนัลิด์ ทรัมป์ ในเวิทีชุั้มนุม “Howdy Modi” ติ�อนรับัการมาเยือนของ 
โมดีที�เมืองฮุสิตัิน รัฐ์เท็กซีัสิ เดือนกันยายน 2019 (ภิาพิถ่ายทางการของทำาเนียบัขาวิ โดย Shealah Craighead)

พิฒันาการในทางติรงกันข�ามกับัยุโรปแลิะสิหรฐั์ฯที�
กำาลัิงเคลืิ�อนหนไีปจัากการเมืองของชั้นชัั้�น
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ติอนเริ�มติ�นบัทควิามนี� เราได�ประกาศึไปแลิ�วิว่ิา 
หนังสิอืเล่ิมนี�ไมม่สีิต้ิรที�สิรุปใจัควิามได�อยา่งกะทัดรดั
เหมอืนกับั  r>g (อัติราผู้ลิติอบัแทนต่ิอทนุต่ิอปี
มากกว่ิาอัติราการเติิบัโติของเศึรษฐ์กิจั) ที�มชีั้ื�อเสิยีง
ในหนงัสิอื “ทุนุในศตวรรษทุ่� 21”  กระบัวินคิดของ
พิเิก็ติตีิในเรื�องของ ทุนุและอุุดมการณ์ ์เคลืิ�อนไปใน
หลิายทิศึหลิายทาง แลิะหลิายครั�งดเ้หมือนเปน็การ
คิดนอกเรื�อง บัางครั�งก็เปน็การกล่ิาวิยำาเพิิ�มเติิมใน
ประเด็นที�พิด้ไปแลิ�วิ บัางครั�งเปน็การเจัาะจังพิด้ให�
นกัวิิชั้าการผู้้�ชั้ำานาญการต่ิางๆพิอใจั แต่ิทั�งหมดเปน็
เรื�องที�นา่สินใจั  ทว่ิามสีิองยอ่หน�าที�อาจัจัะไมค่มชั้ดั
เหมอืนสิต้ิร r>g แต่ิประกอบักันแลิ�วิก็ใกลิ�เคียงอย้ ่
ได�แก่ข�อควิามที�กลัิ�นเอาข�อสิรุปที�สิำาคัญออกมาจัาก
การสิำารวิจัข�อมล้ิสิถิติิเชั้งิเปรียบัเทียบัแลิะเชิั้ง
ประวัิติิศึาสิติร ์ทั�งในชั้ว่ิงเวิลิาเดียวิกันแลิะติลิอดเวิลิา
ที�ผู้า่นไปในอดีติ

ข�อควิามแรกเกี�ยวิกับัควิามแติกต่ิางระหว่ิางรายได�
กับัควิามมั�งคั�งเมื�อพิด้ถึงสิว่ินแบัง่ของกลิุ่มร�อยลิะ 
10 (เดไซีล์ิ) ที�ติำาสิดุแลิะสิง้สุิดของระดับัรายได� คือ

 ในทางปฏิิบัติัิ สิว่ินแบัง่ของรายได�รวิมที�เปน็
ของคนจันที�สิดุร�อยลิะ 50 ของประชั้ากร 
อยา่งน�อยที�สิดุจัะอย้ร่ะหว่ิางร�อยลิะ 5-10  
(โดยทั�วิไปอย้ที่�ร�อยลิะ 10-20) ในขณ์ะที�
สิว่ินแบัง่ของทรพัิยส์ินิรวิมที�คนจันที�สิดุร�อย
ลิะ 50 เป็นเจั�าของอาจัจัะใกลิ�กับัศึน้ย์ (มกั
จัะอย้แ่ค่ร�อยลิะ 1-2 หรืออาจัจัะติิดลิบัด�วิย

ซีำา)  ในทำานองเดียวิกัน สิว่ินแบัง่ของรายได�
รวิมที�คนรวิยที�สิดุร�อยลิะ 10 ได�รบััโดย
ทั�วิไปจัะไมเ่กินร�อยลิะ 50-60 แม�แต่ิใน
สิงัคมที�ไมเ่ท่าเทียมที�สิดุก็ติาม (ยกเวิ�นสิงัคม
ทาสิแลิะอาณ์านคิมไมกี่�แหง่ในศึติวิรรษที�สิบิั
แปด สิิบัเก�าแลิะยี�สิิบัที�สิว่ินแบัง่นี�ส้ิงถึงร�อย
ลิะ 70-80) ในขณ์ะที�สิว่ินแบัง่ของ
ทรพัิยสิ์ินโดยรวิมที�คนรวิยที�สิดุร�อยลิะ 10 
เปน็เจั�าของโดยปกติิมกัจัะอย้ใ่นระดับัที�ไม่
ติำาร�อยลิะ 70-80 โดยเฉพิาะอยา่งยิ�งใน
สิงัคมกรรมสิิทธิิ์�นยิมของศึติวิรรษที�สิิบัเก�า
แลิะติ�นศึติวิรรษที�ยี�สิิบั แลิะสิามารถจัะกลัิบั
ขึ�นไปถึงระดับันั�นได�อีกในสัิงคมกรรมสิิทธิิ์�
นยิมใหมป่จััจุับันัที�เบัง่บัานเต็ิมที� (266)

ข�อควิามที�สิองเน�นยำาว่ิา ขณ์ะที�สิถิติิด�านสิว่ินแบัง่
รายได�แลิะรายได�ของสัิงคมปัจัจุับันัแลิะใน
ประวัิติิศึาสิติรอ์าจัจัะดเ้ป็นเรื�องปกติิ พิิเก็ติตีิยนืยนั
ว่ิามันไมไ่ด�เปน็ไปติามธิ์รรมชั้าติิแต่ิอยา่งใด แต่ิเปน็
เรื�องของลิำาดับัควิามสิำาคัญทางด�านอุดมการณ์์ ดังนี�

 ควิามไมเ่ท่าเทียมสิว่ินใหญถ่ก้กำาหนดโดย
ปจััจััยทางอุดมการณ์แ์ลิะการเมือง ไมใ่ชั้โ่ดย
ข�อจัำากัดทางเศึรษฐ์กิจัหรอืเทคโนโลิย ี ทำาไม
สิงัคมทาสิแลิะสัิงคมอาณ์านิคมจึังได�บัรรลิุ
ควิามไมเ่ท่าเทียมในระดับัส้ิงถึงเพิยีงนั�น  ก็
เพิราะว่ิาสัิงคมเหล่ิานั�นสิร�างขึ�นจัาก

ท่ฤษฎี่ของพ่เก็ตต่ว่าด้ั้วย
ส่วนแบั่งของ

ความมั�งคั�งและรายได้ั้  
“โดั้ยแก่นสาร”
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โครงการทางการเมืองแลิะทางอุดมการณ์ ์
แลิะพิึ�งพิาควิามสิมัพินัธิ์เ์ชั้งิอำานาจัแลิะ
ระบับักฎีหมายแลิะสิถาบันัที�เฉพิาะเจัาะจัง  
นี�เป็นควิามจัรงิสิำาหรับัสิงัคมควิามเปน็
เจั�าของ (ownership society) สัิงคมสิาม
หน�าที� (trifunctional society) แลิะสัิงคม
คอมมวิินิสิต์ิ แลิะแนน่อนสิำาหรับัสิงัคม
มนุษยโ์ดยทั�วิไปด�วิย (268-269)

 ทั�งสิองยอ่หน�านี�สิรุปใจัควิาม “โดยแก่นสิาร” ของข�อ
ถกแถลิงหลัิกที�พิเิก็ติตีินำาเสินอติลิอด 1041 หน�า
ของ ทุนุและอุุดมการณ์ ์ นั�นก็คือ มคีวิามสิมำาเสิมอ
ทางสิถิติิปรากฎีอย้ใ่นการกระจัายของรายได�ทั�วิทั�ง
สิงัคมรว่ิมสิมัยแลิะสิงัคมในประวัิติิศึาสิติร์ ทว่ิานี�
ไมใ่ชั้ป่รากฏิการณ์ที์�เกิดติามธิ์รรมชั้าติิ แต่ิเปน็สิิ�งที�
สิร�างขึ�นทางสิงัคมแลิะธิ์ำารงไวิ�ทางอุดมการณ์โ์ดย
ชั้นชั้ั�นสิง้ที�มอีำานาจัครอบังำา

ทั่�งสองยอ่ห้น้าน่�สรุป
ใจความ “โดั้ยแก่นสาร” 
ของขอ้ถูกแถูลงห้ลักท่่� 
พเ่ก็ตตน่ำาเสนอตลอดั้ 
1041 ห้น้าของ ท่นุและ
อุดั้มการณ์์  นั�นก็คือ ม่
ความสมำาเสมอท่างสถู่ต่
ปรากฏิอยูใ่นการกระจาย
ของรายได้ั้ทั่�วทั่�งสงัคม
รว่มสมยัและสงัคมใน
ประวัต่ศาสตร ์ท่ว่าน่�
ไมใ่ช่ป่รากฏิการณ์์ท่่�เก่ดั้
ตามธิรรมช่าต่ แต่เป็นส่�ง
ท่่�สรา้งข่�นท่างสงัคมและ
ธิำารงไว้ท่างอุดั้มการณ์์
โดั้ยช่นช่ั�นสงูท่่�มอ่ำานาจ
ครอบังำา
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ก่อนที�เราจัะไปดข้�อเสินอเพิื�อการเปลีิ�ยนแปลิงของ 
พิเิก็ติตีิ ซีึ�งได�แก่ระบับั “สัิงคมนยิมแบับัมสีิว่ินรว่ิม” 
คิดว่ิาจัะเปน็ประโยชั้น์หากได�อภิิปรายว่ิาเขามองเหน็
ว่ิาการเปลีิ�ยนแปลิงอยา่งมนียัสิำาคัญจัะเกิดขึ�นได�
อยา่งไรในระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียม  ติรงนี�มเีงื�อนไข
สิองประการที�มคีวิามสิำาดัญ ได�แก่ ควิามคิดที�ท�าทาย
ระบับั หรอืสิง่เสิรมิการเปลีิ�ยนแปลิงเชิั้งนวัิติกรรม
แลิะ “จุัดเปลีิ�ยน (switch points)”  จุัดเปลีิ�ยนคือ
ห�วิงเวิลิาในวิิกฤติของระบับัใดระบับัหนึ�งที�ทำาให�เกิด
การหักเหเปลีิ�ยนทิศึไปทางอื�น ซีึ�งจัะขึ�นอย้กั่บัการมี
ควิามคิดหรอือุดมการณ์ที์�ท�าทายระบับัแลิะผู้ลัิกดัน 
สิ้ก่ารปฏิิร้ป หรอืไมก็่สิ้ก่ารเปลีิ�ยนแปลิงในระดับั
ฐ์านรากเลิยทีเดียวิ  แม�ว่ิาพิเิก็ติตีิจัะไมไ่ด�ใชั้�คำาศึพัิท์
เดียวิกัน แต่ิการบัรรจับักันของควิามคิดท�าทายแลิะ
จุัดเปลีิ�ยนดค้ลิ�ายคลึิงกับัแนวิคิดของอัลิทส้ิแซีร์ที�
เรียกว่ิา “ควิามขดัแย�งที�มตัีิวิกำาหนดลิ�นเกิน 
(overdetermined contradiction)”14

การบัรรจบักันของว่กฤตและ
อุดั้มการณ์์ในยุโรปและสห้รฐัฯห้ลังปี 
1914

ควิามคิดต่ิางๆเปน็ตัิวิกำาหนดที�มคีวิามสิำาคัญกว่ิา
อุดมการณ์ ์ พิเิกติตีิระบุัไวิ�ชัั้ดเจันในเรื�องนี�เมื�อเขา
อภิิปรายถึงการเปลีิ�ยนผู้า่นจัากลัิทธิ์ทินุนยิมแบับั
คลิาสิสิคิมาสิ้ป่ระชั้าธิิ์ปไติยทางสัิงคมที�เกิดขึ�นใน
ยุโรปติะวัินติกจัากป ี1914 ถึงชั้ว่ิงหลัิงสิงครามโลิก
ครั�งที�สิอง ดังนี�

 ที�แนใ่จัได�ก็คือ การตัิดสิินใจัหลิายอยา่งของ
รฐั์ทางด�านการเงิน กฎีหมาย สิงัคมแลิะการ
คลัิงระหว่ิางป ี1914 ถึง 1950 มสีิาเหติมุา
จัากเหติกุารณ์เ์ฉพิาะที�เกิดขึ�นต่ิอๆกันในชั้ว่ิง
นั�น  การตัิดสิินใจัดังกล่ิาวิแสิดงถึงภิาวิะ
การเมอืงที�ค่อนข�างปั� นปว่ินแลิะพิส้ิิจัน์ให�
เหน็ว่ิา กลุ่ิมผู้้�มอีำานาจัในชั้ว่ิงนั�นได�พิยายาม
ที�จัะรับัมือกับัสิถานการณ์ที์�ไมเ่คยพิบัมา
ก่อนโดยที�พิวิกตินมกัจัะไมม่คีวิามพิร�อม  แต่ิ
ปจััจััยที�สิำาคัญยิ�งกว่ิาก็คือ การตัิดสิินใจัเหล่ิา
นั�นต่ิอยอดมาจัากการเปลีิ�ยนแปลิงที�ลึิกซีึ�ง
แลิะมผีู้ลิระยะยาวิในการรับัร้�เกี�ยวิกับัระบับั
ทรพัิยสิ์ินสิว่ินบุัคคลิ แลิะควิามชั้อบัธิ์รรม
แลิะควิามสิามารถของมันที�จัะสิร�างควิาม
รุง่เรอืงแลิะเปน็เกราะกำาบังัให�ในภิาวิะวิิกฤติ
แลิะสิงคราม  ควิามท�าทายต่ิอทุนนยิมนี�ได�
ก่อตัิวิมาตัิ�งแต่ิกลิางศึติวิรรษที�สิิบัเก�า ก่อนที�
จัะติกผู้ลึิกออกมาเป็นควิามคิดเหน็หลัิกหลัิง
จัากเกิดสิงครามโลิกสิองครั�ง เกิดการปฏิิวัิติิ
ของพิวิกบัอลิเชั้วิิคแลิะภิาวิะเศึรษฐ์กิจัติกติำา
ครั�งใหญข่องทศึวิรรษ 1930  สิภิาวิะชั้อ็ค
จัากเหตุิการณ์ดั์งกล่ิาวิทำาให�เป็นไปไม่ได�ที�จัะ
หวินกลัิบัไปหาอุดมการณ์ที์�ครอบังำาอย้ก่่อน
ป ี1914 ซีึ�งพึิ�งพิาควิามกึ�งศึกัดิ�สิิทธิ์ิ�ของ
สิิทธิ์คิรอบัครองทรัพิยสิ์ินสิว่ินบุัคคลิแลิะ
ควิามเชั้ื�อมั�นโดยไมม่กีารตัิ�งคำาถามต่ิอการ
แขง่ขันโดยทั�วิไป ไมว่่ิาจัะระหว่ิาง
ปจััเจักบุัคคลิหรอืระหว่ิางรัฐ์ (417)

พลวัตของการเปล่�ยนแปลง
ในระบัอบัความไม่เท่่าเท่่ยม
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ควิามคิดที�ท�าทายเหล่ิานี�เกี�ยวิข�องกับัร้ปแบับัที�แติก
ต่ิางกันไปของอุดมการณ์สั์ิงคมนยิม โดยเฉพิาะอยา่ง
ยิ�งมารก์ซีสิิต์ิ เลินินนสิิต์ิหรอืคอมมวิินสิิต์ิ 
ประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคม (social democracy) แลิะ  
“ขอัติกลิงใหม ่(New Deal)” หรือที�พิเิก็ติตีิเรยีกว่ิา  
“ประชั้าธิ์ปิไติยทางสัิงคมแบับัลิดราคาถก้ที�สิดุ”

ว่กฤตการณ์์ อุดั้มการณ์์ และการ
แปลงเปล่�ยนอยา่งถูอนรากถูอนโคน
ในสวเ่ดั้นในต้นศตวรรษท่่� 20

วิิกฤติของระเบีัยบัแบับัแผู้นเดิมที�เกิดจัากการบัรรจับั
กันของภิาวิะที�เศึรษฐ์กิจัหลิอมลิะลิายแลิะอุดมการณ์์
ถก้ท�าทายนั�น หยั�งรากลึิกจันกระทั�งในบัางสัิงคม สิิ�ง
ที�ไมเ่คยคาดคิดมใิชั้เ่พิยีงเป็นไปได�แต่ิกลิายเป็นจัรงิ
ขึ�นมาในทางการเมอืง  ตัิวิอยา่งคือ สิวีิเดนที�เคยเป็น
ประเทศึที�ก�าวิหน�าน�อยที�สิดุใยยุโรปในปี 1900 โดย
มปีระชั้ากรชั้ายที�มคีณุ์สิมบัติัิถึงเกณ์ฑ์์ที�จัะมสีิทิธิ์ิ
เลืิอกตัิ�งเพิยีงร�อยลิะ 20 กว่ิาๆเท่านั�น  แต่ิกระนั�น 
ประเทศึที�ม ี“ระบับักรรมสิทิธิิ์�สิว่ินบุัคคลิที�ไมเ่ท่า
เทียมสิดุขั�วิ” นี� ก็ได�เดินหน�าอยา่งรวิดเร็วิจัากป ี
1911 สิ้ค่วิามเป็น “สัิงคมประชั้าธิิ์ปไติยทางสัิงคมที�
เปน็ตัิวิอยา่งของควิามเสิมอภิาคโดยเนื�อแท�”   
ปรากฎีว่ิามสีิองปจััจััยที�เป็นศึน้ย์กลิางในเรื�องนี�  
ปจััจััยแรกคืออุดมการณ์ ์ซีึ�งพิเิก็ติตีิคาดเดาว่ิาชั้าวิ
สิวีิเดน “ได�ประสิบักับัร้ปแบับัที�สิดุขั�วิของกรรมสิิทธิ์ิ�
นยิม จึังอาจัได�คิดว่ิาถึงเวิลิาแลิ�วิที�จัะขจััดอุดมการณ์์
ที�ตีิสิองหน�านี�ออกไปแลิะแสิวิงหาสิิ�งอื�นที�ดีกว่ิา ซีึ�งใน
กรณ์นีี�คือการหนัไปหาอุดมการณ์ที์�แติกต่ิางไปโดย
สิิ�นเชั้งิ” (189)  ปจััจััยที�สิองคือการมรีะบับัรัฐ์
ศึน้ยก์ลิางที�ได�พิฒันาขดีควิามสิามารถทางการคลัิง
หรอืในการสิกัดภิาษีมาเปน็อยา่งดี

ผู้ลิลัิพิธิ์คื์อ อำานาจัของรฐั์ศึน้ย์กลิางที�แต่ิเดิมเคยใชั้�
ในการสิกัดทรพัิยากรจัากชั้นชั้ั�นสิง้ผู้้�มทีี�ดินในครอบั
ครอง สิามารถนำามาใชั้�สินองวัิติถปุระสิงค์อื�นที�ต่ิางไป
ได� หากได�รับัการอัดฉีดด�วิยอุดมการณ์ที์�ต่ิางไป

 ขอบัคณุ์การแปลิงเปลีิ�ยนทางอุดมการณ์ ์
แลิะการควิบัคุมกลิไกของรฐั์ด�วิยอุดมกาณ์์
ประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคม ที�ทำาให�สิมรรถภิาพิ
ของรฐั์ที�มอีย้เ่ดิมสิามารถนำาไปใชั้�กับัระบับั

รฐั์สิวัิสิดิการสิมยัใหมไ่ด�  อยา่งไรก็ติาม การ
แปลิงเปลีิ�ยนอยา่งรวิดเร็วิที�เกิดขึ�นในสิวีิเดน
แสิดงให�เหน็ควิามสิำาคัญของการเคลืิ�อนไหวิ
ของประชั้าชั้น ของพิรรคการเมือง แลิะ
โครงการของนกัปฏิิร้ปในการแปลิงเปลีิ�ยน
ระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียม  เมื�อสิถานการณ์์
อำานวิยให� กระบัวินการเหล่ิานี�สิามารถสิร�าง
การแปลิงเปลีิ�ยนอยา่งถอนรากถอนโคนได�
โดยวิิธิ์กีารทางรัฐ์สิภิาที�ถก้ติ�องติามกฎีหมาย 
โดยไมต่ิ�องใชั้�ควิามรุนแรง (189)

ภาวะเศรษฐก่จช่ะงักงันและการ 
ล่มสลายของอุดั้มการณ์์ในสห้ภาพ
โซึ่เวย่ต 

สิำาหรบััวิิกฤติของลัิทธิ์คิอมมิวินสิิต์ิในสิหภิาพิโซีเวีิยติ
ในทศึวิรรษ 1970 ซีึ�งปรากฎีออกมาในร้ปของควิาม
ชั้ะงักงันทางเศึรษฐ์กิจั ปญัหาหลัิกในชั้ว่ิงของจุัด
เปลีิ�ยนคือ ชั้าวิโซีเวีิยติถึงทางตัินในแง่ของควิามคิด
แลิะมมุมอง  หากพิวิกเขาไมไ่ด�ติาบัอดทาง
อุดมการณ์อ์ยา่งที�เป็น แลิะหากได�เปดิรับัฟัง
ประสิบัการณ์ข์องคนอื�นบั�าง พิวิกเขาก็อาจัจัะได�
แนวิคิดการเก็บัภิาษีเงินได�แลิะควิามมั�งคั�งในอัติรา
ก�าวิหน�า แลิะร้ปแบับัการกำาหนดรว่ิมในการบัริหาร
จััดการ (management co-determination) ของ
เยอรมนแีลิะกลุ่ิมประเทศึนอรดิ์ค ซีึ�งเปน็ไปได�ที�จัะ
อำานวิยให�พิวิกเขาสิามารถสิร�างระบับัที�จัะสิง่เสิรมิ
ผู้ลิิติภิาพิได�ในขณ์ะที�ควิบัคุมควิามไมเ่ท่าเทียมไวิ�ใน
ระดับัติำาในเชั้งิเปรยีบัเทียบั

ว่กฤตเศรษฐก่จและความยากจนของ
อุดั้มการณ์์ประช่าธ่ิปไตยท่างสงัคม 

สิำาหรบััวิิกฤติของประชั้าธิิ์ปไติยทางสิงัคมในทศึวิรรษ 
1970 ซีึ�งเปน็จุัดเปลีิ�ยนใหญอี่กจุัดหนึ�งนั�น พิิเก็ติตีิ
กล่ิาวิว่ิา นี�เปน็กรณ์ขีองการมาถึงทางตัินทางควิาม
ดิด หรอืการมองเห็นแต่ิขดีจัำากัดของทางเลืิอกที�เป็น
ไปได�เชั้น่กัน  นกัประชั้าธิิ์ปไติยทางสิงัคมสิามารถจัะ
มคีวิามกลิ�าหาญมากกว่ิานี�ได� ในการคิดโครงการ
ใหม่ๆ ที�จัะสิง่เสิรมิทั�งการเติิบัโติแลิะควิามเท่าเทียม



36 

อ่่านพิิเก็็ตตี 1

ไปพิร�อมกัน แต่ิ “พิวิกเขากลัิบัยอมแพิ�เกือบัจัะ
ทั�งหมดที�จัะคิดหาทางเคลืิ�อนหา่งออกไปจัาก
ทรพัิยสิ์ินสิว่ินบุัคคลิ” (495)  ตัิวิอยา่งเชั้น่ พิวิก
ประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคมในบัริเตินแลิะฝ่รั�งเศึสิ
สิามารถจัะนำาระบับัการกำาหนดรว่ิมแบับันอร์ดิค/
เยอรมนัมาใชั้�ได� ซีึ�งเปน็ระบับัที�คนงานมีที�นั�งอย้ค่รึ�ง
หนึ�งของคณ์ะกรรมการบัริหารของบัริษัท แลิะ
สิามารถจัะผู้ลัิกดันต่ิอไปให�คนงานเปน็เจั�าของหุ�น
ด�วิยก็ได�  อยา่งไรก็ติาม พิรรคแรงงานในบัรเิตินแลิะ
พิรรคสิงัคมนิยมในฝ่รั�งเศึสิกลัิบัยงัคงยึดมั�นกับัการ
แปรร้ปกิจัการเปน็ของรัฐ์เสิยีจันไมม่ทีางเลืิอกอะไร
ไวิ�ทดแทนเมื�อไมส่ิามารถดำาเนนิการได�ติามที�คาด
หวัิง  บัางพิวิกจึังหนัไปสิมาทานอยา่งน�อยก็บัางสิว่ิน
ของบัรรยายควิามของเสิรีนยิมใหม ่

ดังที�กล่ิาวิแลิ�วิว่ิา นา่แปลิกที�พิิเก็ติตีิไมไ่ด�พ้ิดถีงวิิกฤติ
เศึรษฐ์กิจัซีบัเซีาควิบักับัเงินเฟอ้ (stagflation) ที�
ประเทศึติะวัินติกประสิบัอย้ใ่นชั้ว่ิงทศึวิรรษ 1970 
อีกทั�งไมไ่ด�วิิเคราะหวิ์ิกฤติของคติินยิมเศึรษฐ์ศึาสิติร์
แบับัเคนส์ิ (Keynesianism) ที�เป็นแนวิทางที�คำายนั
อุดมการณ์ป์ระชั้าธิิ์ปไติยทางสิงัคมของยุโรปแลิะ
ของพิรรคเดโมแครติในสิหรฐั์ฯ  หากนำามาพิิจัารณ์า
ประกอบักับัร้ปแบับัการเปลีิ�ยนแปลิงเชั้งิระบับัที� 
พิิเก็ติตีิเสินอ วิิกฤติสิองชัั้�นนี�เปน็ปจััจััยที�กรุยทางให�
แก่การเข�ามาของลัิทธิ์เิสิรนียิมใหมที่�รอหาจัังหวิะอย้่
แลิ�วิข�างเวิที  อุดมการณ์น์ี�บัม่เพิาะขึ�นโดยฟรดิีชั้ 
ฟอน ฮาเยค ในชั้ว่ิงที�แนวิคิดแบับัเคนส์ิเปน็
อุดมการณ์น์ำาอย้่

ทกุวัินนี� ระเบัยีบัแบับัแผู้นของกรรมสิิทธิิ์�นยิมที�เริ�ม
ขึ�นตัิ�งแต่ิทศึวิรรษ 1980 มใิชั้แ่ต่ิโดยพิรรคอนรุกัษ์
นยิมเท่านั�น แต่ิโดยพิรรคประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคมที�
สิมาทานแนวิทางเสิรนียิมใหมด่�วิยนั�น กำาลัิงติกอย้ใ่น
วิิกฤติที�ลิำาลึิก เพิราะถก้สัิ�นคลิอนด�วิยวิิกฤติการเงิน 
ภิาวิะเศึรษฐ์กิจัถดถอย ต่ิอเนื�องมาหลิายครั�ง รวิมทั�ง
ด�วิยภิาวิะควิามไมเ่ท่าเทียมสุิดขั�วิที�กำาลัิงเกิดขึ�น  
ลัิกษณ์ะสิำาคัญของวิิกฤติครั�งนี�คือ โลิกาภิิวัิตินท์ำาให�
ทางแก�ปญัหาที�มขีอบัเขติอย้ใ่นระดับัชั้าติิ อยา่งเชั้น่
การติอบัโติ�วิิกฤติสิงัคมควิามเป็นเจั�าของในชั้ว่ิงป ี
1914 ถึงปลิายทศึวิรรษ 1970 ด�วิยอุดมการณ์์
ประชั้าธิ์ปิไติยทางสิงัคมนั�น ไมพ่ิอเพิยีงอีกต่ิอไปแลิ�วิ   

 ปญัหาอย้ที่�ว่ิา เมื�อโลิกเริ�มเปดิให�สิินค�าแลิะ
ทนุไหลิเวีิยนได�อยา่งเสิรทัี�วิโลิกในทศึวิรรษ 
1980 ภิายใติ�อิทธิ์พิิลิของสิหรฐั์อเมริกา

น่�คือจุดั้เปล่�ยนในปัจจุบันั 
และห้ากฝ่า่ยก้าวห้น้าไม่
สามารถูเสนอความค่ดั้
ให้ม่ๆ ท่่�มเ่สน่ห้อ์อกมา 
เพื�อการแปลงเปล่�ยนท่าง
เศรษฐก่จในท่างท่่�ท่ำาให้้
ความไมเ่ท่่าเท่ย่มลดั้ลง
ทั่�งในระดัั้บัช่าต่และ
ระห้ว่างช่าต่ ในโลกท่่�
เศรษฐก่จห้ลอมรวมกัน
มากย่�งข่�นท่กุขณ์ะเช่น่น่� 
ห้ลายส่�งอาจพล่กผู้นัไป
ในท่่ศท่างตรงกันขา้ม 
ตัวอยา่งเช่น่ การข่�นสู่
อำานาจของรฐับัาลช่าต่
ภมูน่่ยมท่างสงัคม  น่�คือ
บัรบ่ัท่ท่่�ท่ำาให้พ้เ่ก็ตตน่ำา
เสนอความค่ดั้ของเขาท่่�
เรย่กว่า “สงัคมน่ยมแบับั
มส่ว่นรว่ม”
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แลิะยุโรปนั�น มนัเปน็การกระทำาที�ไมม่ี
วัิติถปุระสิงค์ทางการคลัิงหรือทางสัิงคม
รองรบััแต่ิอยา่งใด ราวิกับัว่ิาโลิกาภิิวัิตินไ์ม่
จัำาเปน็ติ�องพิี�งรายได�ทางการคลัิง การลิงทุน
ทางการศึกึษา หรือพิึ�งกฎีเกณ์ฑ์์ทางด�าน
สิงัคมแลิะสิิ�งแวิดลิ�อม  ดเ้หมอืนว่ิาข�อ
สินันิษฐ์านโดยปรยิายคือ แต่ิลิะรัฐ์ชั้าติิติ�อง
ไปจััดการดแ้ลิแก�ปญัหายอ่ยๆเหล่ิานี�กันเอา
เอง แลิะเป้าประสิงค์ของข�อติกลิงระหว่ิาง
ประเทศึต่ิางๆมอีย้ป่ระการเดียวิคือ จััดให�
เกิดการไหลิหมนุเวีิยนได�อยา่งเสิรีแลิะ
ปอ้งกันมใิห�รฐั์เข�าไปแทรกแซีง (553)

 นี�คือจุัดเปลีิ�ยนในปัจัจุับันั แลิะหากฝ่่ายก�าวิหน�าไม่
สิามารถเสินอควิามคิดใหม่ๆ ที�มเีสินห่อ์อกมา เพิื�อ
การแปลิงเปลีิ�ยนทางเศึรษฐ์กิจัในทางที�ทำาให�ควิามไม่
เท่าเทียมลิดลิงทั�งในระดับัชั้าติิแลิะระหว่ิางชั้าติิ ใน
โลิกที�เศึรษฐ์กิจัหลิอมรวิมกันมากยิ�งขึ�นทกุขณ์ะเชั้น่นี� 
หลิายสิิ�งอาจัพิลิิกผัู้นไปในทิศึทางติรงกันข�าม 
ตัิวิอยา่งเชั้น่ การขึ�นส้ิอ่ำานาจัของรัฐ์บัาลิชั้าติิภิม้นิิยม
ทางสิงัคม  นี�คือบัริบัทที�ทำาให�พิิเก็ติตีินำาเสินอควิาม
คิดของเขาที�เรียกว่ิา “สัิงคมนิยมแบับัมีสิว่ินรว่ิม 
(participatory socialism)”
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สิำาหรบััพิเิก็ติตีิ คำาว่ิา “สัิงคมนยิม (socialism)” อาจั
จัะมคีวิามหมายที�แปดเป้� อนด�วิยประสิบัการณ์ข์อง
โซีเวีิยติ แต่ิก็ยงัสิำาคัญที�จัะติ�องนำามาใชั้�เพิื�อเน�นถึง
ควิามสิำาคัญของ “การที�กรรมสิทิธิิ์�สิว่ินบุัคคลิอย้่
เหนือทกุสิิ�ง” ในอันที�จัะสิร�าง “สัิงคมที�เป็นธิ์รรม”  
สิงัคมที�เป็นธิ์รรมคือสิงัคมที� “เอื�อให�สิมาชิั้กทกุคน
เข�าถึงสินิค�าขั�นพิื�นฐ์านในขอบัเขติที�กวิ�างขวิางที�สิดุ
เท่าที�จัะเป็นได�” โดยการจััดตัิ�ง “ควิามสัิมพินัธิ์ท์าง
เศึรษฐ์กิจัสิงัคม แลิะการกระจัายรายได�แลิะควิาม
มั�งคั�งในทางที�เอื�อให�สิมาชั้กิที�ด�อยโอกาสิที�สิดุ
สิามารถมคีวิามเปน็อย้ใ่นระดับัสิง้ที�สิดุเท่าที�จัะเปน็
ได�” (967-968)  คำาขยาย “แบับัมีสิว่ินรว่ิม 
(participatory)” เน�นถึงควิามสิำาคัญของการ 
กระจัายอำานาจั แลิะ “การมีสิว่ินรว่ิมของคนงานแลิะ
ตัิวิแทนของพิวิกเขาในการปกครองบัรรษัท” แลิะ
เน�นถึงควิามแติกต่ิางของโครงการนี� “จัาก ‘
สิงัคมนิยมโดยรฐั์ที�รวิมศึน้ยส์ิดุขั�วิ’ อันเก่าแก่แลิะ
ไมม่ใีครเชั้ื�อถืออีกแลิ�วิ

การกำาห้นดั้รว่ม
ข�อเสินอแรกของพิเิก็ติตีิคือ การน�อมรับัร้ปแบับัการ
บัรหิารจััดการรว่ิม (co-management) หรือการ
กำาหนดรว่ิม (co-determination) แบับันอร์ดิค-
เยอรมัน ซีึ�งเขาอ�างว่ิาประสิบัควิามสิำาเร็จัอยา่งยิ�ง  
ดังที�กล่ิาวิไวิ�ก่อนหน�า สิำาหรับัพิเิก็ติตีิแลิ�วิ ควิามผู้ดิ
พิลิาดขนาดใหญอ่ยา่งหนึ�งที�ประชั้าธิิ์ปไติยทางสิงัคม

ได�ทำาไปในชั้ว่ิงวิิกฤติคือ การที�ไมไ่ด�กระจัายร้ปแบับันี�
ออกไปให�กวิ�างขวิางยิ�งขึ�น  ข�อควิามหนึ�งในหนงัสิอืที�
ดก้ระตืิอรือร�นที�สิดุ คือที�พิิเก็ติตีิเขยีนว่ิา การบัรหิาร
จััดการรว่ิม

ได�กระตุิ�นให�คนงานเข�ามาเกี�ยวิพัินกับัการ
วิางยุทธิ์ศึาสิติรร์ะยะยาวิของนายจั�าง แลิะ
ถ่วิงดลุิกับัจุัดเน�นระยะสัิ�นแลิะผู้ลิประโยชั้น์
ทางการเงินของผู้้�ถือหุ�น  มนัได�ชั้ว่ิยให�กลิุ่ม
ประเทศึนอรดิ์คแลิะเยอรมนันคิพัิฒนาร้ป
แบับัเศึรษฐ์กิจัแลิะสิงัคมที�มผีู้ลิิติภิาพิสิง้ขึ�น
แลิะลิดควิามไมเ่ท่าเทียมให�น�อยลิงได�
มากกว่ิาร้ปแบับัอื�นๆ  ดังนั�นประเทศึอื�นๆจึัง
สิมควิรดำาเนนิการติามร้ปแบับันี�อยา่งเต็ิมร้ป
ที�สิดุโดยไมช่ั้กัชั้�า แลิะแบัง่ที�นั�งครึ�งหนึ�งใน
คณ์ะกรรมการบัริหารของบัริษัทเอกชั้นทกุ
บัริษัททั�งใหญแ่ลิะเล็ิกให�แก่คนงาน (973)

ทว่ิาเขาเสินอข�อควิรปรับัปรุงสิำาหรบััร้ปแบับัดังกล่ิาวิ
สิองประการ  ประการแรกคือ คนงานแต่ิลิะคนควิรได�
รบััอนุญาติให�ซีื�อหุ�นในบัริษัทที�ตินทำางานอย้ไ่ด�  การ
ทำาเชั้น่นี�จัะชั้ว่ิยให�คนงานโดยรวิมมสิีิทธิ์ใินการลิง
คะแนนเสิยีงเพิิ�มขึ�นจัากที�มอีย้แ่ลิ�วิครึ�งหนึ�งในคณ์ะ
กรรมการบัริหาร  ข�อควิรปรบััปรุงอีกประการหนึ�งคือ 
การลิงทนุที�เกินกว่ิาร�อยลิะ 10 ของจัำานวินทนุรวิม
ของบัริษัท จัะแปลิงเปน็สิิทธิ์ใินการลิงคะแนนเสีิยง
ได�เพิยีงหนึ�งในสิามของจัำานวินทนุที�ลิงไป ซีึ�งจัะ
เปน็การจัำากัดอำานาจัของผู้้�ลิงทุนรายใหญ่

 สังคมน่ยมแบับัม่ส่วนร่วม
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การจัดั้ห้าท่นุสำาห้รบััรฐัสงัคม 

อยา่งไรก็ติาม การมสีิงัคมเปน็เจั�าของแลิะมีสิว่ินแบัง่
ในสิทิธิ์ลิิงคะแนนเสีิยง ยังไมเ่พิยีงพิอที�จัะจัำากัดแลิะ
ลิดควิามไมเ่ท่าเทียม จัำาเป็นติ�องดำาเนินมาติรการเก็บั
ภิาษีมรดกในอัติราก�าวิหน�า แลิะปรับัอัติราภิาษีสิว่ิน
เพิิ�ม (marginal tax rate) ให�สิง้สิำาหรับัผู้้�ที�มรีายได�
สิง้สิดุด�วิย  ยิ�งกว่ิานั�น จัำาเป็นติ�องเก็บัภิาษีควิามมั�งคั�ง
ด�วิย ซีึ�งเป็นข�อเสินอแนะที�พิเิก็ติตีิกล่ิาวิไวิ�เดิมใน
หนังสิอื ทุนุใน

ศตวรรษทุ่� 21  นี�คือภิาษีอัติราก�าวิหน�าที�เรียกเก็บั
จัากควิามมั�งคั�งทกุร้ปแบับั มใิชั้เ่พิยีงอสัิงหาริมทรพัิย์
เท่านั�น แต่ิรวิมถึงทรัพิยส์ินิที�จัับัติ�องไมไ่ด�แลิะ
สินิทรพัิยท์างการเงิน (financial assets) ด�วิย

เพิื�อที�จัะบัั�นทอนควิามศึกัดิ�สิทิธิิ์�ของทรพัิยส์ินิสิว่ิน
บุัคคลิ ซีึ�งเป็นศึน้ยก์ลิางของอุดมการณ์เ์สิรีนยิมใหม ่
พิเิก็ติตีิเสินอให�สิง่เสิริมแนวิคิด “ควิามเป็นเจั�าของ
ทางสิงัคมแลิะชั้ั�วิคราวิ (social and temporary 
ownership)”  แม�จัะฟงัดถ้อนรากถอนโคน แต่ิ 
พิเิก็ติตีิถกเถียงว่ิาไมเ่ลิย ในที�สิดุแลิ�วิ มันเปน็ 

เพิยีงการต่ิอยอดออกไปจัากร้ปแบับัการเปน็
เจั�าของชั้ั�วิคราวิโดยปรยิายของการเรียกเก็บั
ภิาษีมรดกแลิะภิาษีเงินได�ในอัติราก�าวิหน�าที�
ได�มกีารทดลิองทำาในศึติวิรรษที� 20  โดย
ทั�วิไป สิถาบันัทางการคลัิงเหล่ิานี�มอง
ทรพัิยสิ์ินเปน็ควิามสัิมพัินธ์ิ์ทางสัิงคม ซีึ�ง 
ดังนั�นจัะติ�องมกีารกำากับัดแ้ลิในลัิกษณ์ะ 
ดังกล่ิาวิ  ควิามคิดที�ว่ิาทรัพิยสิ์ินที�เป็นสิว่ิน
บุัคคลิโดยแท�มอีย้จ่ัริง แลิะคนบัางคนมีสิิทธิ์ิ
เหนอืทรัพิยที์�เป็นสิิทธิ์ติิามธิ์รรมชั้าติิแลิะ
ลิะเมดิมิได�นั�น ไมม่กีารวิิเคราะห์ใดจัะพิิสิจ้ัน์
ให�ได�  การสัิ�งสิมควิามมั�งคั�งเปน็ผู้ลิผู้ลิิติของ
กระบัวินการทางสัิงคมเสิมอไป ซีึ�งจัะขึ�นอย้่
กับัหลิายอยา่ง รวิมทั�งโครงสิร�างพืิ�นฐ์าน
สิาธิ์ารณ์ะ (เชั้น่ ระบับักฎีหมาย ระบับัการ
คลัิง แลิะระบับัการศึึกษา) การแบัง่งานกัน
ทำาทางสัิงคม แลิะควิามร้�ที�มนุษยชั้าติิสัิ�งสิม
มาเปน็หลิายต่ิอหลิายศึติวิรรษ  ภิายใติ�
เงื�อนไขดังกล่ิาวินี� จึังสิอดคลิ�องกับัหลัิก
ติรรกะที�ผู้้�คนที�สัิ�งสิมควิามมั�งคั�งเปน็ปริมาณ์
มากควิรจ่ัายเสีิ�ยวิหนึ�งคืนให�แก่ชุั้มชั้นทกุป ี 

การกำาหนดรว่ิม (Co-determination) ซีึ�งเปิดให�คนงานเข�ารว่ิมในการบัริหารจััดการกิจัการของบัริษัทในเยอรมนีแลิะกลิุ่มประเทศึนอร์ดิค 
เป็นสิิ�งที�พิิเก็ติตีิเห็นว่ิาเป็นติ�นแบับัของสิังคมนิยมแบับัมีสิว่ินรว่ิม (@Bruegel_org)
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ดังนั�น ควิามเปน็เจั�าของจึังมลัีิกษณ์ะ
ชั้ั�วิคราวิแทนที�จัะถาวิร (990)

เมื�อผู้นวิกกับัรายได�จัากการเก็บัภิาษีคารบ์ัอนใน
อัติราก�าวิหน�า (ควิรเก็บัจัากผู้้�บัรโิภิครายบุัคคลิติาม
ปรมิาณ์คารบ์ัอนที�ปล่ิอยออกจัากการบัรโิภิคสินิค�า
แลิะบัรกิารต่ิางๆ) แลิ�วิ พิเิก็ติตีิประมาณ์การว่ิา 
ปรมิาณ์เงินโอนที�รฐั์ได�รับัจัากภิาษีเงินได�อัติรา
ก�าวิหน�า ภิาษีมรดกอัติราก�าวิหน�า แลิะภิาษีควิาม
มั�งคั�งอัติราก�าวิหน�า จัะทำาให�รัฐ์มรีายได�เพิยีงพิอที�จัะ
สินบััสินุนสิทิธิิ์ประโยชั้น์ประเภิทต่ิางๆในระบับั
ประกันสิงัคมที� “รัฐ์สิงัคม (social state)” จััดให� รวิม
ถึงการจ่ัายรายได�ขั�นพิื�นฐ์าน (basic income) แลิะ  
“ การมอบัทนุทรพัิย์ถ�วินหน�า (universal capital 
endowment)” สิำาหรับัพิลิเมอืงทกุคน

พิเิก็ติตีิอภิิปรายไวิ�อยา่งนา่สินใจัเกี�ยวิกับัการประกัน
รายได�ขั�นพิื�นฐ์านหรอืขั�นติำา  ในขณ์ะที�เขาเตืิอนว่ิา
เราจัำาเปน็ติ�องพิจิัารณ์าสิภิาพิเงื�อนไขภิายในของ
แต่ิลิะสิงัคมในการประมาณ์การสัิดสิว่ิน  หากใชั้�
ตัิวิเลิขทั�วิไปของระดับัรายได�ในประเทศึทุนนยิมที�
ก�าวิหน�า เขาประมาณ์ได�ว่ิารายได�ขั�นพิื�นฐ์านควิรจัะ
เริ�มติ�นที�ร�อยลิะ 60 ของรายได�เฉลีิ�ยหลัิงหกัภิาษี โดย
จ่ัายให�บุัคคลิที�มทีรพัิยากรน�อยหรือไมม่เีลิย แลิะ
อัติรานี�จัะลิดลิงไปเรื�อยๆเมื�อบุัคคลินั�นมรีายได�อื�น
เพิิ�มชั้ึ�น  เขาเสินอวิิธิ์กีารคำานวิณ์ชุั้ดหนึ�งที�แสิดงให�
เห็นว่ิา การประกันรายได�ขั�นพิื�นฐ์านอาจัจัะ
ครอบัคลุิมได�ถึงร�อยลิะ 30 ของประชั้ากร ซีึ�งคงจัะ
หมายควิามถึงชั้นชั้ั�นแรงงานแลิะชั้นชัั้�นกลิางที�ติกอย้่
ในภิาวิะลิำาบัาก โดยรัฐ์ติ�องใชั้�จ่ัายเพิยีงร�อยลิะ 5 
ของรายได�ประชั้าชั้าติิเท่านั�น

สิำาหรบััรายจ่ัายเงินโอน (transfer payments) ของ
รฐั์สิำาหรบััสิทิธิ์ปิระโยชั้น์ต่ิางๆจัากการประกันสิงัคม
แลิะสิำาหรบััรายได�ขั�นพิื�นฐ์าน พิเิก็ติตีิประมาณ์การว่ิา
อาจัจัะถึงร�อยลิะ 45 ของรายได�ประชั้าชั้าติิ ซีึ�งเขา
มองว่ิาเปน็ตัิวิเลิขที�สิมเหติสุิมผู้ลิ

การมอบัท่นุท่รพัยถ้์ูวนห้น้า

นอกจัากข�อเสินอข�างติ�น พิเิก็ติตีิยงัเสินอควิามคิดที�
เปน็นวัิติกรรมถึงรากถึงโคน นั�นคือ “การมอบัทุน

ทรพัิยถ์�วินหน�า (universal capital endowment)”  
ซีึ�งจัะมอบัให�แก่หนุม่สิาวิทกุคนเมื�อมอีายุถึงระดับั
หนึ�ง เชั้น่ 25 ป ี แง่คิดในการนี�คือ หนุม่สิาวิเหล่ิานี�
จัะได�มีทนุทรัพิยเ์ปน็กอบัเป็นกำาตัิ�งแต่ิแรกเพืิ�อที�จัะ
สิามารถ “เข�ารว่ิมได�อยา่งเต็ิมภิาคภิมิ้ในชั้วิีิติทาง
เศึรษฐ์กิจัแลิะทางสัิงคม” (981)  จัากข�อมล้ิ
ประมาณ์การรายได�แลิะทรพัิยสิ์ินของบุัคคลิทั�วิไปใน
ประเทศึรำารวิย พิิเก็ติตีิเสินอว่ิา ในสัิงคมทุนนยิมแนวิ
หน�า ปรมิาณ์ของทุนทรัพิยที์�จัะมอบัให�นี�ควิรจัะ
เท่ากับัร�อยลิะ 60 ของควิามมั�งคั�งโดยเฉลีิ�ยของ
ประชั้ากรผู้้�ใหญ ่ เขาอธิิ์บัายว่ิา

 ในประเทศึรำารวิย (ยุโรปติะวัินติก 
สิหรฐั์อเมริกา ญี�ปุน) ควิามมั�งคั�งสิว่ินบุัคคลิ
โดยเฉลีิ�ยในชั้ว่ิงปลิายทศึวิรรษ 2010 อย้ที่� 
200,000 ย้โรต่ิอผู้้�ใหญห่นึ�งคน  ดังนั�น ทนุ
ทรพัิยที์�จัะมอบัให�แต่ิลิะคนคือ 120,000 
ย้โร  โดยสิารตัิถะแลิ�วิ ระบับันี�จัะจััดหาทุน
ทรพัิยเ์ริ�มติ�นให�แก่ปจััเจักแต่ิลิะคนเทียบั
เท่ากับัการได�รับัมรดก  ทกุวัินนี� เนื�องจัากมี
การกระจุักตัิวิของควิามมั�งคั�งส้ิงสิดุขั�วิ กลุ่ิม
คนจันที�สิดุร�อยลิะ 50 ของประชั้ากรแทบัจัะ
ไมไ่ด�รับัมรดกเลิย (ติำากว่ิาร�อยลิะ 5-10 
ของควิามมั�งคั�งโดยเฉลีิ�ย)  สิว่ินกลุ่ิมคนหนุม่
สิาวิที�รวิยที�สิดุร�อยลิะ 10 ได�รบััมรดกกัน
คนลิะหลิายแสินย้โร บัางคนได�รบััเปน็ลิ�านๆ 
หรอืสิิบัๆลิ�าน  ระบับัที�เสินอนี�จัะชั้ว่ิยให�หนุม่
สิาวิแต่ิลิะคนสิามารถเริ�มติ�นชั้วิีิติสิว่ินตัิวิแลิะ
ชั้วิีิติการงานอาชั้พีิด�วิยการมีทนุทรัพิยใ์น
ระดับัเท่ากับัร�อยลิะ 60 ของมล้ิค่าเฉลีิ�ยของ
ควิามมั�งคั�งระดับัชั้าติิ ซีึ�งจัะเปดิทางให�แก่
ควิามเปน็ไปได�ใหม่ๆ  เชั้น่การซีื�อบั�านแลิะ
การเริ�มธุิ์รกิจัของตินเอง (983) 

พิิเก็ติตีิประมาณ์ว่ิาการเก็บัภิาษีทรัพิยสิ์ินหรอืภิาษี
ควิามมั�งคั�งจัะทำาให�ได�เงินจัำานวินเท่ากับัร�อยลิะ 5 
ของรายได�ประชั้าชั้าติิ ซีึ�งเปน็จัำานวินที�สิามารถนำามา
ใชั้�ในโครงการมอบัทุนทรัพิยใ์ห�แก่หนุม่สิาวิเมื�ออายุ
ครบั 25 ปไีด�ทั�งหมด ในระดับัเทียบัเท่ากับัร�อยลิะ 
60 ของมล้ิค่าเฉลีิ�ยของทรัพิยสิ์ินต่ิอหัวิประชั้ากร

อยา่งไรก็ติาม ข�อเสินอที�อาจัหาญนี�จัะใชั้�การได�ก็ต่ิอ
เมื�อมกีารปรับัปรุงระบับัการเก็บัภิาษีทรัพิยสิ์ินครั�ง
ใหญ ่เพืิ�อให�ครอบัคลุิมควิามมั�งคั�งทกุร้ปแบับั ไมใ่ชั้่
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เฉพิาะที�ดินแลิะสิิ�งปลิก้สิร�าง แลิะไมใ่ชั้จ่ัำากัดอย้ที่�
ภิาษีมรดกเท่านั�น แลิะติ�องเปน็อัติราก�าวิหน�าจัรงิจััง 
ไมใ่ชั้ใ่ชั้�สิดัสิว่ินเดียวิกันสิำาหรับัทกุระดับัของควิาม
มั�งคั�ง  พิเิก็ติตีิยกตัิวิอยา่งที�ใชั้�ประมาณ์การทั�วิไป
สิำาหรบััประเทศึรำารวิยเชั้น่เดียวิกัน แลิะสิาธิิ์ติให�เหน็
การคำานวิณ์โดยใชั้�ตัิวิเลิขอัติราภิาษีจัากร�อยลิะ 0.1 
ของควิามมั�งคั�งที�ติำากว่ิามล้ิค่าเฉลีิ�ยของชั้าติิ แลิะเพิิ�ม
ขึ�นทีลิะน�อยจันถึงอัติราร�อยลิะ 1 สิำาหรับัระดับัควิาม
มั�งคั�งที�สิง้กว่ิามล้ิค่าเฉลีิ�ยของชั้าติิสิองเท่า อัติราร�อย
ลิะ 10 สิำาหรบััระดับัควิามมั�งคั�งที�สิง้กว่ิามล้ิค่าเฉลีิ�ย
ของชั้าติิ 100 เท่า อัติราร�อยลิะ 60 สิำาหรับัควิาม
มั�งคั�งที�สิง้กว่ิามล้ิค่าเฉลีิ�ยของชั้าติิ 1000 เท่า (หรอื 
200 ลิ�านย้โร หากมล้ิค่าเฉลีิ�ยของชั้าติิคือ 
200,000 ย้โร) แลิะอัติราสุิดท�ายคือร�อยลิะ 90 
สิำาหรบััควิามมั�งคั�งที�สิง้กว่ิามล้ิค่าเฉลีิ�ยของชั้าติิ 
10,000 เท่า (ซีึ�งจัะเท่ากับั 2 พินัลิ�านย้โร)  ในทาง
ร้ปธิ์รรม ติารางอัติราภิาษีเชั้น่นี�

 จัะมผีู้ลิในทางที�ลิดภิาษีลิงอยา่งมากสิำาหรับั
กลิุ่มผู้้�ที�มั�งคั�งน�อยที�สิดุร�อยลิะ 80-90 ของ
ประชั้ากร แลิะดังนั�นจัะทำาให�พิวิกเขาซีื�อ
ทรพัิยส์ินิได�ง่ายขึ�น  ในทางติรงกันข�าม กลิุ่ม
ผู้้�ที�มั�งคั�งที�สิดุจัะติ�องจ่ัายภิาษีอยา่งหนักเพิิ�ม
ขึ�น  อัติราภิาษีร�อยลิะ 90 สิำาหรับั 
มหาเศึรษฐ์พีินัลิ�านจัะลิดควิามมั�งคั�งของ
พิวิกเขาลิงทันทีจันเหลืิอเพิยีงหนึ�งในสิบิัของ
ที�เคยม ีแลิะลิดสิว่ินแบัง่ในควิามมั�งคั�งของ
ชั้าติิโดยรวิมของมหาเศึรษฐ์เีหล่ิานี�ลิงติำากว่ิา
ระดับัที�เคยเป็นในชั้ว่ิงทศึวิรรษ 1950-
1980 (987)

การเมืองที�เกี�ยวิข�องจัะเป็นเรื�องของการปะทะกัน
ระหว่ิางกลิุ่มคนสิว่ินใหญ ่90 เปอร์เซีน็ต์ิกับักลิุ่มบัน
สิดุ 10 เปอร์เซีน็ต์ิอยา่งไมต่ิ�องสิงสัิย ซีึ�งคงจัะ
เปน็การต่ิอสิ้�ที�หนกัหนว่ิง เพิราะว่ิาข�อเท็จัจัรงิคือ 
พิวิก 10 เปอรเ์ซีน็ต์ิจัะติ�องเผู้ชั้ญิอัติราภิาษีสิว่ินเพิิ�ม
ที�สิง้มากสิำาหรบััทั�งทรัพิยส์ินิแลิะรายได� ขณ์ะที�เดิม
ในชั้ว่ิงรฐั์บัาลิประชั้าธิ์ปิไติยทางสัิงคมแลิะภิายใติ�ข�อ
ติกลิงใหม ่(New Deal) พิวิกเขาสิว่ินใหญต่ิ�องจ่ัาย
อัติราภิาษีสิว่ินเพิิ�มสิง้เชั้น่นี�สิำาหรับัเฉพิาะรายได�
เท่านั�น  ดังนั�น อุดมการณ์จึ์ังมบีัทบัาทสิำาคัญยิ�งยวิด
ในการติอบัโติ�ข�อกล่ิาวิหาของพิวิกคนรวิยมากๆที�
คงจัะประณ์ามอัติราภิาษีเชั้น่นี�ว่ิา เป็นการยึดทรพัิยที์�

นอกจากขอ้เสนอข้างต้น 
พเ่ก็ตตย่งัเสนอความค่ดั้
ท่่�เป็นนวัตกรรมถู่งรากถู่ง
โคน นั�นคือ “การมอบัท่นุ
ท่รพัยใ์ห้ถู้้วนห้น้า”  ซึ่่�ง
จะมอบัให้แ้ก่ห้นุ่มสาวท่กุ
คนเมื�อมอ่ายุถู่งระดัั้บั
ห้น่�ง เช่น่ 25 ปี  แง่ค่ดั้ใน
การน่�คือ ห้นุ่มสาวเห้ล่าน่�
จะได้ั้มท่่นุท่รพัยเ์ป็นกอบั
เป็นกำาตั�งแต่แรกเพื�อท่่�จะ
สามารถู “เขา้รว่มได้ั้
อยา่งเต็มภาคภมูใ่นช่ว่่ต
ท่างเศรษฐก่จและท่าง
สงัคม”
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ติน “สิมควิรได�” เพิราะหามาด�วิยหยาดเหงื�อแลิะ
ทักษะของติน  อาวุิธิ์ยุทธิ์ภัิณ์ฑ์์เชิั้งอุดมการณ์ข์อง
พิวิก 90 เปอร์เซีน็ต์ิที�จัะใชั้�โติ�ติอบัการโจัมตีิเชั้น่นี� ใน
ควิามเห็นของพิเิก็ติตีิก็คงจัะเปน็แนวิคิด “ควิามเปน็
เจั�าของชั้ั�วิคราวิ (temporary ownership)” ที�เรา
กล่ิาวิถึงก่อนหน�านั�นแหลิะ ซีึ�งได�แก่ เนื�องจัากการ
สิั�งสิมควิามมั�งคั�งโดยเนื�อแท�เปน็กระบัวินการทาง
สิงัคม  “จึังสิอดคลิ�องกับัหลัิกติรรกะที�ผู้้�คนที�สิั�งสิม
ควิามมั�งคั�งเป็นปรมิาณ์มากควิรจ่ัายเสิี�ยวิหนึ�งคืนให�
แก่ชุั้มชั้นทกุป ี ดังนั�นควิามเปน็เจั�าของจึังมลัีิกษณ์ะ
ชั้ั�วิคราวิแทนที�จัะถาวิร” (990)  ฟังแลิ�วิเราคงได�แต่ิ
พิด้ว่ิา ใชั้ ่มนัชั้อบัด�วิยเหตุิผู้ลิทกุประการ แต่ิขอให�
โชั้คดีแลิ�วิกันนะ

ความเป็นธิรรมท่างการศก่ษา
เนื�องจัากการเข�าถึงการศึกึษาแลิะคุณ์ภิาพิของการ
ศึกึษากำาลัิงกลิายเปน็แกนหลัิกของควิามไมเ่ท่าเทียม 

พิิเก็ติตีิจึังให�ควิามสิำาคัญแก่การแก�ปัญหาเรื�องนี� ถึง
แม�ว่ิาข�อเสินอแนะของเขาในเรื�องนี�จัะยงัพัิฒนาขึ�น
ไมเ่ต็ิมที�เท่าไร  ข�อเสินอหนึ�งคือ เด็กทกุคนควิรมีสิทิธิ์ิ
ได�รบััทุนการศึึกษาที�สิามารถใชั้�สิำาหรบััการเรียนใน
โรงเรยีนหรอืการฝึ่กอบัรมอื�นๆก็ได� เชั้น่การฝึ่กอาชั้พีิ  
ดังนั�น ผู้้�ที�ออกจัากโรงเรียนเมื�ออายุ 16 หรอื 18 ปี 
เท่ากับัได�ใชั้�เงินที�รฐั์ลิงทนุไปในการศึึกษาเพีิยง 
70,000 ย้โรจัาก 100,000 ย้โรที�ผู้้�ที�เรียนจันจับั
มหาวิิทยาลัิยใชั้�  กองทนุการศึึกษาถ�วินหน�าจัะชั้ว่ิย
ให�บุัคคลิกลุ่ิมดังกล่ิาวิ ซีึ�งพิิเก็ติตีิประมาณ์ว่ิามี
จัำานวินร�อยลิะ 40 ของแต่ิลิะกลุ่ิมอายุ ได�มเีงินทนุ
ทางการศึกึษาเพิิ�มอีก 100,000 ถึง 150,000 ย้โร 
เพืิ�อให�รวิมแลิ�วิเท่ากับัคนที�ได�รับัประโยชั้นเ์ต็ิมที�ที�สิดุ
ร�อยลิะ 10 ของแต่ิลิะกลุ่ิมอายุ  ด�วิยทนุนี� ผู้้�ได�รับั
ประโยชั้น ์“จัะสิามารถได�รับัการฝึ่กอบัรมเพิิ�มเติิม
เมื�ออายุ 25 ป ีหรอืชั้ว่ิงอื�นใดก็ติามในชั้วิีิติของเขา” 
(1012)

พเิก็ตต่เสนอุใหจั้ดโควต้าใหน้กัเรย่นรายได้ต่ำาจำานวนมากขึ้นได้เข้าศกึษาในมหาวิทุยาลัยชั้นสูงอุยา่งเชน่มหาวิทุยาลัยพรนิซตั์น (Creative 
Commons)
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อีกข�อเสินอหนึ�งคือ การแก�ปัญหาขดีจัำากัดในการเข�า
ถึงสิถาบันัการศึกึษาของชั้นชั้ั�นสิง้ โดยเฉพิาะอยา่งยิ�ง
ในสิหรฐั์อเมรกิา  พิเิก็ติตีิกล่ิาวิถึงอยา่งเห็นดีด�วิยกับั
ข�อเสินอที�ให�นักเรยีนที�ได�คะแนนสิง้กว่ิาระดับัหนึ�ง
จัับัฉลิากเพิื�อเข�าเรียนในสิถาบันัดังกล่ิาวิ เพิราะ
เท่ากับัเป็นการจััดสิรรโควิติ�าทางสัิงคม

 การสิุม่เลืิอกดังกล่ิาวิมขี�อได�เปรียบัคือ การ
ปอ้งปรามไมใ่ห�พิอ่แมล่ิงทุนมากเกินทางการ
เงินแลิะทางอารมณ์ค์วิามร้�สิกึในการหาทาง
ให�ลิก้ทำาคะแนนสิอบัให�สิง้ยิ�งขึ�นไปเรื�อยๆ 
เชั้น่ การจั�างคร้มาสิอนพิเิศึษให�เด็กที�อายุ
น�อยลิงน�อยลิงทุกที...การออมชั้อมที�ดีอาจั
จัะเป็นการนำาคะแนนมาพิจิัารณ์าใน
ขอบัเขติที�จัำากัด (เชั้น่ กำาหนดคะแนนขั�นติำา) 
ในขณ์ะที�เป้าหมายลิำาดับัแรกคือการผู้สิมกัน
ทางสิงัคมในระดับัสิง้ (1015)

คปูองความเท่่าเท่ย่มท่าง
ประช่าธ่ิปไตย

ปญัหาเรื�องการหาทนุเพิื�อการรณ์รงค์หาเสีิยงของ
นกัการเมอืงเปน็ปญัหาที�ค�างคาใจัคน โดยเฉพิาะ
อยา่งยิ�งในสิหรัฐ์อเมรกิา เนื�องจัากคำาพิพิิากษาของ
ศึาลิสิง้สุิด อยา่งเชั้น่ในคดีองค์กรซีติิิเซีน็ ย้ไนเต็ิด 
ฟอ้งคณ์ะกรรมการการเลืิอกตัิ�งสิหรัฐ์ ได�ขจััด
อุปสิรรคแทบัทั�งปวิงแลิะอนุญาติให�ทุนอันมหาศึาลิ
ของบัรรษัทไหลิได�อยา่งเสิรีไปสินับัสินนุผู้้�สิมคัรรบัั
เลืิอกตัิ�งที�ติ�องการให�ชั้นะ  พิเิก็ติตีิคิดว่ิาทางออกหนึ�ง
ที�นา่จัะเปน็ไปได�คือ การให�พิลิเมืองทกุคนได�รับัแจัก 
“คป้องประชั้าธิ์ปิไติย (democracy vouchers)” ซีึ�ง
เปน็ข�อเสินอของฌู้เลีิย คาเฌู ภิรรยาของเขา  โดย
สิรุปคือ

 ควิามคิดนี�คือการแจักคป้องประจัำาปทีี�มี
มล้ิค่าเปน็เงิน เชั้น่ 5 ย้โร ให�แก่พิลิเมอืงทกุ
คน ซีึ�งแต่ิลิะคนจัะเลืิอกเองว่ิาจัะให�คป้องนี�
แก่พิรรคหรอืขบัวินการการเมอืงใด โดยใชั้�
วิิธิ์เีลืิอกออนไลิน์ เชั้น่ ติอนที�ติรวิจัสิอบัแบับั
แสิดงรายได�หรอืทรพัิยส์ินิของติน  
ขบัวินการหรอืพิรรคที�ได�รับัคป้องถึงระดับั

ขั�นติำาที�กำาหนด (ซีึ�งอาจัจัะเป็นร�อยลิะ 1 
ของประชั้ากร) เท่านั�นจึังจัะมสิีิทธิ์ลิิงสิมคัร
รบััเลืิอกตัิ�ง  หากบุัคคลิใดไมต่ิ�องการ
สินบััสินนุพิรรคใด (หรอืหากพิรรคที�
สินบััสินนุได�รับัคป้องติำากว่ิาเกณ์ฑ์์ที�กำาหนด) 
มล้ิค่าของคป้องของบุัคคลินั�นจัะถก้จััดสิรร
ไปให�พิรรคที�ผู้า่นเกณ์ฑ์์ติามสิดัสิว่ินของ
คป้องที�ได�รับัจัากพิลิเมืองคนอื�นๆ (1018-
1019)

แล้วซึ่ก่โลกใต้ล่ะ

ผู้้�อ่านคงจัะเห็นได�ชั้ดัแลิ�วิว่ิา ข�อเสินอข�างติ�นทั�งหมด 
จัากสิิทธิิ์ประโยชั้นที์�รฐั์สัิงคม (social states) จััดให� 
การมอบัทุนทรัพิยใ์ห�อยา่งถ�วินหน�า จันถึงการแจัก
คป้องควิามเท่าเทียมทางประชั้าธิิ์ปไติย ลิ�วินเป็น
ทางออกที�ประเทศึรายได�สิง้เท่านั�นจึังจัะดำาเนนิการ
ได� เนื�องจัากเกี�ยวิข�องกับัระดับัการพัิฒนาที�แติกต่ิาง
กันแลิะควิามสิามารถที�แติกต่ิางกันในการเก็บัภิาษี
อยา่งเปน็กอบัเป็นกำาเพืิ�อให�รฐั์มรีายได�พิอเพีิยงที�จัะ
สินบััสินนุมาติรการเหล่ิานี�  อันที�จัรงิ พิิเก็ติตีิเองก็ได�
ระบุัไวิ�ชั้ดัเจันว่ิา “มาติรการบัางอยา่ง...จัำาเปน็ติ�องมี
รฐั์ที�มสีิมรรถภิาพิส้ิงอยา่งมีนยัสิำาคัญทางด�านการ
บัริหารแลิะการคลัิง จึังจัะดำาเนนิการได� แลิะโดยนยันี� 
ข�อเสินอเหล่ิานี�จัะสิอดคลิ�องกับัสัิงคมติะวัินติก
โดยติรง แลิะกับัสัิงคมอื�นนอกติะวัินติกที�มรีะดับัการ
พิฒันาส้ิงพิอกัน”  อยา่งไรก็ติาม “ผู้มก็ได�พิยายาม
คิดถึงมาติรการเหล่ิานี�ในมุมมองที�เป็นสิากลิ แลิะมนั
อาจัจัะนำาไปใชั้�อยา่งค่อยเปน็ค่อยไปกับัประเทศึที�
กำาลัิงเติิบัโติได�ด�วิยเชั้น่กัน” (969)

ดังนั�น จึังเหมาะสิมอยา่งยิ�งที�พิิเก็ติตีิจัะจับัหนังสิอื
ของเขาด�วิยควิามคิดแรกเริ�มบัางประการเกี�ยวิกับั
ควิามจัำาเปน็ที�จัะติ�องม ี“ควิามเปน็ธิ์รรมข�ามชั้าติิ 
(transnational justice)” ซีึ�งเปน็หลัิกการหนึ�งที�หลีิก
เลีิ�ยงมไิด�ของสัิงคมนิยมในศึติวิรรษที� 21 โดยเฉพิาะ
อยา่งยิ�งในเมื�อโลิกาภิิวัิตินไ์ด�สิร�างควิามไมเ่ท่าเทียม
ขึ�นหลิายประการ ผู้า่นการไหลิเวีิยนอยา่งเสิรขีองทนุ
ของบัรรษัทข�ามชั้าติิแลิะทุนการเงินดังได�กล่ิาวิมา
แลิ�วิ โดยที�ควิามพิยายามที�ผู้า่นมาไมเ่พีิยงพิอที�จัะ
แก�ไขสิถานการณ์น์ี�ได�เลิยเพิราะเปน็มาติรการใน
ระดับัชั้าติิเท่านั�น  ข�อเสินอหนึ�งของพิิเก็ติตีิที�เขา
ยอมรับัว่ิายงัเปน็การยกรา่งอย้คื่อ การจััดตัิ�ง “
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สิมชัั้ชั้าย้โร-อัฟรกัิน (Euro-African Assembly)” ขึ�น 
โดยอาจัมีหน�าที�รบััผิู้ดชั้อบัตัิดสิินใจัเกี�ยวิกับัการเรยีก
เก็บัภิาษีจัากบัรรษัทข�ามชั้าติิของยุโรปที�มาลิงทุนใน
อัฟรกิา การต่ิอส้ิ�กับัภิาวิะโลิกร�อนด�วิยมาติรการ
ชั้ดเชั้ยต่ิางๆ แลิะการสิง่เสิรมิมาติรการที�จัะนำาไปสิ้่
การไหลิเวีิยนอยา่งเสิรีของประชั้าชั้น

 ติอนจับัของบัทที�ว่ิาด�วิยองค์ประกอบัของสัิงคมนิยม
แบับัมีสิว่ินรว่ิม เปน็การเชั้ื�อมประสิานควิามเชั้ื�อมั�น
อันแนว่ิแนข่องเขาถึงควิามจัำาเปน็ที�จัะติ�องมมีมุมอง
แบับันานาชั้าติินยิมสัิงคมนิยม (socialist 
internationalist perspective) แลิะควิามมั�นใจัของ
เขาว่ิา จิันตินาการทางทฤษฎีีที�ไมถ่ก้คกุคามด�วิย
ควิามกังวิลิกับัสิิ�งที�มอีย้ที่�นี�แลิะเดี�ยวินี� คือวิิถีทางสิ้่
อนาคติของสัิงคมนิยมนานาชั้าติิ

 ขณ์ะที�เรามองเห็นว่ิาการล่ิมสิลิายของ
อุดมการณ์ทั์�งเสิรนียิมแลิะชั้าติินยิมกำาลัิงจัะ
เกิดขึ�น วิิถีทางเดียวิที�จัะข�ามผู้า่น...ควิาม 
ขดัแย�งที�เป็นอย้ไ่ปได� คือการเคลืิ�อนไปส้ิ่
อุดมการณ์สั์ิงคมนิยมแบับัมีสิว่ินรว่ิมอยา่ง
แท�จัริง ที�อย้บ่ันฐ์านของโครงสิร�างทางการ
เมอืงระบัอบัสิหพัินธ์ิ์สัิงคม (social 
federalist political structure) แลิะการจััด
องค์กรของเศึรษฐ์กิจัโลิกใหมใ่นทางที�
เปน็การรว่ิมมอืกัน  เนื�องจัากควิามท�าทายนี�
ใหญห่ลิวิงนกั ผู้มจึังได�พิยายามที�จัะเสินอ
เค�าโครงของทางออกที�อาจัจัะชั้ว่ิยให�เกิด
ควิามก�าวิหน�าอยา่งค่อยเปน็ค่อยไปส้ิเ่ปา้
หมายดังกล่ิาวิได�  ข�อเสินอเหล่ิานี�มไิด�ตัิ�งใจั
ให�ติอบัคำาถามทุกคำาถาม  เปา้ประสิงค์ของ
มนัคือการแสิดงให�เหน็ว่ิา สิงัคมมนุษยย์งัคง
มสีิมรรถภิาพิที�จัะจิันตินาการทางออกใหม่
เชั้งิอุดมการณ์แ์ลิะเชั้งิสิถาบันั  ดังที�
ประวัิติิศึาสิติรข์องระบัอบัควิามไมเ่ท่าเทียม
ต่ิางๆ...ได�แสิดงให�เหน็แลิ�วิ คลัิงแหง่แนวิคิด
ทางการเมอืงแลิะอุดมการณ์น์ั�นกวิ�างไพิศึาลิ  
การเปลีิ�ยนแปลิงจัะเกิดขึ�นเมื�อติรรกะระยะ
สัิ�นของเหติกุารณ์ม์าบัรรจับักับัวิิวัิฒนาการ
ของควิามคิดแลิะจิันตินาการระยะยาวิ  ทกุ
อุดมการณ์มี์จุัดอ่อนของมันเอง แต่ิทว่ิาไมม่ี
สิงัคมมนุษยใ์ดจัะสิามารถใชั้�ชีั้วิิติไปอยา่ง 

ตอนจบัของบัท่ท่่�ว่าด้ั้วย
องค์ประกอบัของ
สงัคมน่ยมแบับัมส่ว่นรว่ม 
เป็นการเช่ื�อมประสาน
ความเช่ื�อมั�นอันแน่วแน่
ของเขาถู่งความจำาเป็นท่่�
จะต้องมม่มุมองแบับั
นานาช่าต่น่ยมสงัคมน่ยม 
และความมั�นใจของเขา
ว่า จ่นตนาการท่างท่ฤษฎี่
ท่่�ไมถู่กูคกุคามด้ั้วยความ
กังวลกับัส่�งท่่�มอ่ยูท่่่�น่�และ
เดั้่�ยวน่� คือว่ถูท่่างสู่
อนาคตของสงัคมน่ยม
นานาช่าต่
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วอลเดน เบลโล เปน็นักวิเครุาะห์อ์าวุโสปรุะจำำาโครุงการุศึกึษาและปฏิิบติัิการุงานพัฒันา
(FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH) และศึาสติรุาจำารุย่วุ์ฒคิณุ์สาขาสงัคมวิทุย่า

ณ์ มห์าวิทุย่าลัย่รุฐันิวย่อรุก์ทุ่�บงิแฮมตัิน  เขาเป็นผู้้�เขย่่นห์นังสือ 25 เล่ม ห์นังสือเล่มล่าสดุคือ 
COUNTERREVOLUTION: THE GLOBAL RISE OF THE FAR RIGHT (NOVA SCOTIA: FERNWOOD PRESS, 

2019) และ PAPER DRAGONS: CHINA AND THE NEXT CRASH (LONDON: BLOOMSBURY/ZED, 2019)

โปสิเติอร์โฆี่ษณ์าเวิทีอภิิปรายที�มีพิิเก็ติตีิเป็นองค์ปาฐ์ก ณ์ มหาวิิทยาลัิย
แหง่มิชั้ิแกน (Center for Inequality Dynamics, University of Michigan)

ไร�อุดมการณ์ที์�จัะทำาควิามเข�าใจักับั
ควิามไมเ่ท่าเทียมที�มอีย้ไ่ด�  อนาคติก็
จัะไมต่่ิางกัน แต่ิจัากนี�ไป ขอบัขา่ย
ของอุดมการณ์จ์ัะเป็นระดับัข�ามชั้าติิ 
(1034)     
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