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เที่ยวบินจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไปเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา  

ใช้เวลาสองชั่วโมง นานเกินพอท่ีจะเปล่ียนชีวิตคนผู้หน่ึงได้ ไม่มีใครรู้ว่า 

ท�าไมนายโจเซฟ ชาร์คีย์ ถึงลุกขึ้นยืนและหันมาล็อกคอผู้โดยสารใน 

ที่นั่งชั้นประหยัดข้างหลังเขา ผู้โดยสารคนน้ันอาจคุยเสียงดังเกินไป  

หรืออาจไปเตะกระทุง้พนกัพงิของโจเซฟ แต่พยานผูเ้หน็เหตกุารณ์บอกว่า 

เขาไม่ได้ท�าอะไรที่เป็นการย่ัวยุเลย เหตุทะเลาะวิวาทท�าให้พนักงาน 

ต้อนรับประจ�าเที่ยวบินตะลีตะลานเข้ามาระงับเหตุ ทว่านายโจเซฟ 

ไม่ยอมลดละ เขาตีเข่าผ่าหมากพนักงานต้อนรับชายไปคนหนึ่ง จากน้ัน 

เดินไปยังประตูทางออกฉุกเฉินและพยายามเปิดประตูท้ังที่เคร่ืองบิน 

อยูก่ลางอากาศ สดุท้ายพนกังานต้อนรับและผูโ้ดยสารก็ช่วยกันควบคมุตวั 

นายโจเซฟแล้วจับเขาใส่กุญแจมือพลาสติกจนได้ เม่ือเคร่ืองลงจอด  

นายโจเซฟถูกจับและถูกลงโทษจ�าคุกไม่เกิน 20 ปี

พฤติกรรมเส่ือมเสียในห้องโดยสารชั้นหนึ่งมีรสชาติอีกแบบ  

ปี 2009 อวิานา ทรมัป์ (Ivana Trump) ขึน้เคร่ืองบินจากพาล์มบีชไปนวิยอร์ก  
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เด็กที่น่ังอยู่ใกล้ๆ เร่ิมส่งเสียงดัง อิวานาจึงใส่หูฟังเพื่อกลบเสียงอึกทึก  

แต่แล้วเมื่อเด็กทารกร้องไห้ เธอก็หมดความอดทน อิวานาอาละวาดและ 

ด่าเด็กๆ ว่า “ไอ้พวกเด็กเปรต” ขณะต�ารวจพาตัวเธอลงจากเครื่อง

เคร่ืองบินเป็นเสมือนแบบจ�าลองย่อส่วนของโลกและความ 

วิตกกังวลทั้งหลายที่เราพบเจออยู่ทุกเม่ือเชื่อวัน เราถูกจับให้อยู่ร่วมกับ 

คนแปลกหน้านับร้อยอย่างใกล้ชิด ในระดับท่ีปกติแล้วสงวนไว้ส�าหรับ 

คนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานเท่านั้น เราถูกอัดเข้าไปในท่อโลหะแคบๆ ซึ่ง 

กระตุ้นอาการกลัวท่ีแคบตามวิวัฒนาการมนุษย์ แต่เม่ือเคร่ืองขึ้นแล้ว 

ก็ไม่มีทางหนีอีกต่อไป และเวลาก็เหมือนจะยืดยาวไร้ที่สิ้นสุด เราอยู่ 

เหนือพื้นดินหลายพันฟุต ซึ่งกระตุ้นอาการกลัวความสูงตามวิวัฒนาการ 

เช่นกัน เคร่ืองบินส่งเสยีงดังกระหึม่และส่ันสะเทอืนพอให้เราไม่อาจลมืได้ว่า 

ตนเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศ และเท่าที่มองเห็นก็ไม่มีอะไรพยุงเราไว ้

เลยด้วย เราได้แต่นั่งเฉยๆ โดยไม่อาจเลือกได้เลยว่าจะออกเดินทาง 

เม่ือไรและไปถึงจุดหมายปลายทางเม่ือไร ทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าจะใช้อุปกรณ ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตให้น�าขึ้นเครื่องมาด้วยได้เมื่อไร เรารอคอย  

ไม่แน่ใจว่ามีใครข้ึนเครื่องมากับเราบ้าง ไม่แน่ใจว่าเที่ยวบินจะเรียบร้อย 

ดีไหม หรือท่ีวางแขนนี่ควรจะเป็นสิทธิ์ของใคร ตลอดเวลานี้เราถูก 

ย�้าเตือนว่าอาจตายได้ทุกเม่ือ จะมีประสบการณ์ใดท่ีตั้งค�าถามต่อการ 

ด�ารงอยู่ของคนเราได้มากกว่านี้อีกเล่า

นอกจากจะสร้างความวิตกกังวลแล้ว คุณสมบัติอีกข้อที่ท�าให ้

เคร่ืองบินเป็นเสมือนแบบจ�าลองย่อส่วนของชีวิตคือ การแสดงล�าดับชั้น 

ของสถานะทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เคร่ืองบินเป็นบันไดทางสังคม 

ท่ีประกอบจากอะลูมิเนียมและเบาะนั่ง ซึ่งแถวท่ีนั่ง ล�าดับการขึ้นเคร่ือง  

และชั้นที่นั่งล้วนสะท้อนถึงขั้นบันไดทางสังคม

หากมองแผนผงัท่ีนัง่บนเครือ่งบินในแง่นี ้เราจะเข้าใจได้ว่าท�าไม 

ถึงมีคนท�าร้ายคนแปลกหน้าและสบถใส่เด็กๆ เม่ือถูกขังอยู่บนฟ้ากว้าง 

อนังดงาม งานวจิยัเม่ือไม่นานมาน้ีโดยนกัจิตวิทยานามแคเธอรีน เดอเซลส์  
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(Katherine DeCelles) และไมเคิล นอร์ตัน (Michael Norton) เผยว่า  

ล�าดับชั้นของสถานะทางสังคมเม่ือเดินทางทางอากาศส่งอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมของคนเราระหว่างเท่ียวบินได้อย่างรุนแรง แม้ว่าอิทธิพลนั้น 

อาจซ่อนเร้นอยู่ก็ตาม นักวิจัยทั้งสองได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเท่ียวบิน 

นับล้านเท่ียวเพื่อพิจารณาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้เกิดเหตุผู้โดยสาร 

อาละวาด ในขั้นแรก ทั้งสองเปรียบเทียบเที่ยวบินที่มีกับไม่มีห้องโดยสาร 

ชั้นหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่า หากสถานะทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันของ 

ผู้โดยสารคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมเสื่อมเสีย เราก็น่าจะพบเหตุ 

ผู้โดยสารอาละวาดในเท่ียวบินท่ีมีห้องโดยสารชั้นหนึ่งมากกว่าเที่ยวบิน 

ที่ไม่มี ผลท่ีพบก็คือ เคร่ืองบินที่มีห้องโดยสารช้ันหนึ่งมีโอกาสเกิดเหตุ 

ผู้โดยสารอาละวาดในชั้นประหยัดมากกว่าเคร่ืองบินที่ไม่มีห้องโดยสาร 

ชั้นหนึ่งถึงสี่เท่า แม้จะพบปัจจัยอ่ืนอย่างเที่ยวบินล่าช้าด้วย แต่การที ่

เคร่ืองบินมีห้องโดยสารชั้นหนึ่งเพิ่มโอกาสเกิดเหตุกระทบกระท่ังได้มาก 

เท่ากับเที่ยวบินล่าช้าไปเก้าชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียว

นักวิจัยทั้งสองตัดสินใจทดสอบแนวคิดน้ีอีกวิธี โดยพิจารณาว่า 

ข้ันตอนการขึ้นเครื่องเน้นย�้าความแตกต่างของสถานะทางสังคมได ้

อย่างไรบ้าง เคร่ืองบินที่มีห้องโดยสารช้ันหนึ่งส่วนมากจะให้ข้ึนเคร่ือง 

ตอนหน้า ซ่ึงท�าให้ผู้โดยสารช้ันประหยัดต้องเดินลากกระเป๋าไปตาม 

ทางเดิน ผ่านบรรดาคนรวยที่นั่งปักหลักสบายเรียบร้อยแล้ว กระนั้นก็ 

มีเท่ียวบินประมาณร้อยละ 15 ที่ผู ้โดยสารขึ้นเคร่ืองทางตอนกลาง 

หรือทางตอนท้ายเคร่ือง ท�าให้ผู้โดยสารชั้นประหยัดไม่ต้องทนภาวะ 

กระอักกระอ่วนเช่นนี ้ผลการวเิคราะห์เป็นดังคาดคือ เท่ียวบินทีผู่โ้ดยสาร 

ขึ้นเครื่องตอนหน้ามีโอกาสเกิดเหตุผู้โดยสารอาละวาดมากกว่าเที่ยวบิน 

ที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องตรงส่วนอื่นของล�าเป็นสองเท่า หรือเพิ่มความเส่ียง 

ในการเกิดเหตุมากเท่ากับเที่ยวบินล่าช้าไปหกชั่วโมง

งานวจิยัผูโ้ดยสารอาละวาดนีเ้ผยข้อมูลมากมาย ผลการวจิยัชีว่้า 

ความเหล่ือมล�า้ขยายช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน นอกจากนัน้เร่ืองท่ี 
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ผมคิดว่าน่าท่ึงก็คือ เหตุอาละวาดเกิดขึ้นในเที่ยวบินท่ีไม่มีคนยากจน 

จริงๆ ด้วยซ�้า ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัดหนึ่งใบมีราคาเฉล่ียหลายร้อย 

ดอลลาร์ จึงมีคนยากจนจริงๆ เพียงไม่ก่ีคนท่ีมีเงินพอจะเดินทางด้วย 

เคร่ืองบินพาณิชย์ทันสมัยได้ กระนั้นความแตกต่างโดยเปรียบเทียบ 

ในหมู่ชนชั้นกลางท่ีบินช้ันประหยัดก็ยังท�าให้เกิดความขัดแย้งและ 

โกลาหลได้ อันที่จริงแล้วความโกลาหลนี้ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ในชั้นประหยัด 

เท่าน้ัน งานวิจัยน้ีพบว่าผู้โดยสารชั้นหนึ่งก็มีโอกาสอาละวาดเพิ่มขึ้น 

หลายเท่าเช่นกันเม่ือต้องอยู่ใกล้ชิดกับเหล่าสามัญชนบนเคร่ืองบินที่ 

ผู้โดยสารขึ้นเครื่องตอนหน้า เมื่อระดับของความเหลื่อมล�้าชัดเจนเสียจน 

ไม่อาจเพิกเฉยได้ ทุกคนก็จะเร่ิมท�าตัวแปลกๆ ดังเช่นพฤติกรรมของ 

อิวานา ทรัมป์ เป็นต้น

ทว่าพฤติกรรมแปลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเหล่ือมล�้า 

ส่งผลต่อการกระท�าและความรู้สึกของเราอย่างเป็นระบบและคาดเดาได ้

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า มันท�าให้เรามองโลกแคบและกล้าเสี่ยง พร้อมสละชีวิต 

ท่ีม่ันคงเพื่อความสุขเฉพาะหน้า ท�าให้เราตัดสินใจแบบท่ีส่งผลเสียต่อ 

ตัวเอง เชื่อเร่ืองแปลกๆ และยึดติดงมงายกับโลกที่เราวาดหวังแทนท่ีจะ 

ยอมรับโลกตามที่เป็นจริง ความเหล่ือมล�้าท�าให้เราแตกแยกเป็นฝักฝ่าย  

ไม่เฉพาะด้านรายได้ แต่รวมถึงความเชื่อและเชื้อชาติด้วย อีกทั้งยังท�าให ้

เราไว้ใจกันน้อยลง สุขภาพแย่ลง และมีความสุขน้อยลงด้วย

ลองนึกภาพละแวกบ้านสักแห่งที่เต็มไปด้วยผู้คนแบบท่ีผมเพิ่ง 

กล่าวถึงนี้ พวกเขาไม่รอบคอบ ไม่รับผิดชอบ ตัดสินใจผิดพลาด ไม่ไว้ใจ 

คนอื่นเพราะแบ่งแยกเชื้อชาติและแนวคิด งมงายจนไม่ยอมฟังเหตุผล  

พวกเขามีพฤติกรรมบ่ันทอนตนเองเม่ือต้องรับมือความเครียดและความ 

วติกกังวลต่างๆ ในชวีติ เรามักใช้ค�าเหล่านีเ้ม่ือกล่าวถึงความยากจน และ 

บรรยายผู้คนในสลัมกลางเมืองหรือในหมู่บ้านรถพ่วงตามชนบทที่มีชีวิต 

อันยากล�าบาก ทว่าเนื้อหาในบทต่อๆ ไปของหนังสือเล่มนี้จะเผยว่า  

ความเหลื่อมล�้าท�าให้ชนชั้นกลางหรือเศรษฐีเผชิญภาวะเหล่านี้ได้เช่นกัน
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ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องจากงานวิจัยผู้โดยสารอาละวาดคือ  

ผลวิจัยชี้ว่าความเหล่ือมล�้าต่างจากความยากจน แต่กลับท�าให้รู ้สึก 

คล้ายกันมาก ปรากฏการณ์นี้เองคือเน้ือหาหลักของหนังสือเล่มนี้  

ความเหลื่อมล�้าท�าให้คน รู้สึก ยากจน และ ท�ำตัว ยากจน แม้ว่าที่จริงแล้ว 

ตนจะไม่ได้ยากจนก็ตาม ความเหลื่อมล�้าคล้ายคลึงกับความยากจนในใจ 

คนเรามากเสียจนประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งร�่ารวยและ 

เหลื่อมล�้าที่สุด กลับมีลักษณะหลายอย่างคล้ายประเทศก�าลังพัฒนา 

มีรายงานบ่อยครั้งว่า ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้และความมั่งคั่ง 

ในปัจจบัุนสูงกว่าท่ีเคยเป็นมาหลายชัว่คน ทกุวนันีค้นรวยทีส่ดุในโลก 85 คน 

มีทรัพย์สินมากกว่าประชากรบนดาวดวงเดียวกันนี้ 3,500 ล้านคน 

รวมกันเสียอีก ส่วนในอเมริกา คนรวยที่สุดร้อยละ 1 มีรายได้รวมกันแล้ว 

มากกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ท้ังหมดในประเทศร�่ารวยที่สุดเท่าที่เคย 

มีมาแห่งนี้

เราเข้าใจสัดส่วนความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจในอเมริกาได้ยาก  

เพราะมันอยู่นอกเหนือขอบเขตจินตนาการของเรา ราวกับการนึกภาพ 

ระยะปีแสง ความย่ิงใหญ่อลังการของเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์  

หรือการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทหลายล้านล้านจุด ตัวเลขเหล่านั้น 

มากมายเกินกว่ามนุษย์จะนึกภาพได้ ดังนั้นขอให้เราเร่ิมพิจารณาจาก 

กรอบคิดทางเศรษฐกิจที่พอจะนึกภาพออกก่อน และลองถามตัวเองว่า 

เราอยู่ต�าแหน่งไหนในกรอบดังกล่าว

ลักษณะหลายอย่างของมนุษย์ เช่น ความสูง มีการกระจายตัว 

แบบกราฟระฆังคว�่าซึ่งตรงกลางค่อนข้างหนาแน่น เพราะคนส่วนมาก 

กระจกุตวัท่ีค่าเฉล่ียนี ้ส่วนปลายเส้นโค้งทัง้สองข้างแสดงค่าการกระจกุตวั 

ต�่าลงเร่ือยๆ จนเข้าสู่เลขศูนย์ หลายสิ่งกระจายตัวในลักษณะนี้ เช่น  

จ�านวนร่องหยักของลายนิ้วมือ คุณสมบัติทางเคมีของส่วนผสมเบียร์ 

กินเนสส์ หรือขนาดรอบอกของทหารชาวสกอต กระท่ังเม่ือก่อนถึงกับ 

เชือ่กันว่า กราฟระฆังคว�า่เป็นกฎสากลของธรรมชาต ิแม้จะปรากฏว่าเป็น 
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ความเชือ่ท่ีผดิ แต่การกระจายตวัเช่นนีก็้พบได้บ่อยเสยีจนเราพอจะเข้าใจ 

ได้ว่าท�าไมนักคิดสมัยก่อนจึงได้ข้อสรุปเช่นนั้น

คนเรากม็กัจะคิดถึงชนชั้นทางสังคมเป็นรูปแบบกราฟระฆังคว�่า  

เช่นกัน เมื่อไม่นานมานี้ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) ส�ารวจว่า 

ชาวอเมริกันมองตนเองอยู่ในชนชั้นใด ค�าตอบที่ได้มีลักษณะเป็นกราฟ 

ระฆังคว�่าอย่างชัดเจน เพราะผู้ตอบแบบส�ารวจมากถึงร้อยละ 89 มองว่า 

ตนเองเป็นชนชั้นกลาง มีเพียงร้อยละ 7 ท่ีมองว่าตนเป็นชนชั้นล่าง  

และเพียงร้อยละ 2 ที่มองว่าตนเป็นชนชั้นสูง ในมุมมองของชาวอเมริกัน  

เราแทบทุกคนเป็นชนชั้นกลางทั้งสิ้น

ทีนี้ลองดูการกระจายตัวของรายได้ที่แท้จริงในภาพประกอบ 1  

เราจะเห็นข้อมูลที่ต่างไปมาก ผมจัดวางข้อมูลตามสัดส่วนมนุษย์ โดยที่ 

แกนแนวตั้งของกราฟแสดงรายได้ต่อปี ด้านบนของศีรษะชายสูงหกฟุต 

เป็นระดับรายได้เฉลีย่ต่อปีของคนรวยท่ีสดุร้อยละ 0.1 ส่วนแกนแนวนอน 

แสดงจ�านวนครัวเรือนที่แต่ละระดับรายได้ เร่ิมต้นจากฝั่งซ้ายของแกน  

ระยะทางหนึ่งนิ้วแรกคือรายได้ของชาวอเมริกันที่ยากจนที่สุดร้อยละ 20  

เม่ือไล่สูงข้ึนมาถึงขอบด้าบนของปลายรองเท้าหนังนายแบบในรูปภาพ 

ก็จะถึงจุดมัธยฐาน ซึ่งเป็นระดับรายได้ที่มากกว่าครัวเรือนอเมริกันคร่ึง 

ประเทศ และน้อยกว่าครัวเรือนอเมริกันอีกคร่ึงประเทศ เส้นแบ่งของ 

คนยากจนที่สุดร้อยละ 80 คือระดับรายได้ 100,000 ดอลลาร์ต่อปี  

หากครอบครัวเรามีรายได้เกินหกหลัก กแ็ปลว่าเราอยูใ่นกลุ่มคนรวยทีส่ดุ 

ร้อยละ 20 ของประเทศ โดยอยู่เหนือพื้นดินมาสี่นิ้ว

การที่ฝั่งซ้ายของกราฟมีค่าหนาแน่นแสดงว่าประชากรเกือบ 

ท้ังหมดเบียดเสียดกันอยู่ใกล้ก้นบ้ึงของสังคม เส้นแนวตั้งบางเฉียบที่ชี ้

สูงขึ้นแสดงว่ามีคนเพียงหยิบมือท่ีมีรายได้หลักล้าน กราฟไม่ได้เป็นรูป 

แบบระฆังคว�่าเลย ครัวเรือนอเมริกันร้อยละ 80 อยู่ใต้ตาตุ่มของนายแบบ 

ในภาพ

 แม้ว่าจดุสูงสดุของสัดส่วนรายได้ในกราฟจะอยูท่ี่ 1.5 ล้านดอลลาร์  

แต่บางคนก็มีรายได้สูงกว่านั้นมาก หากรวมพวกอภิมหาเศรษฐีเข้าไป 
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0.1% สูงสุด

20 ล้านคน   10 ล้านคน     0

1% สูงสุด

99% ล่าง

ภาพประกอบ 1  การกระจายตัวของรายได้ในสหรัฐอเมริกาเทียบกับสัดส่วนมนุษย์

ในกราฟด้วย หน้าหนังสือเล่มน้ีจะต้องยาวกว่านี้มากเพื่อให้วาดกราฟ 

ตามสัดส่วนได้ หรือมิฉะนั้นแล้วส่วนที่แสดงรายได้ของคนร้อยละ 99  
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ก็จะเล็กจนอ่านไม่ได้ ดังนั้นรูปภาพท่ีแสดงการกระจายตัวของรายได้  

รวมถึงภาพประกอบ 1 นี ้จงึมักไม่รวมนกักีฬาอาชีพส่วนใหญ่อย่างอเลก็ซ์  

รอดริเกซ (Alex Rodriguez) หรือคนดังผู้ร�่ารวยเป็นอันดับต้นๆ อย่าง 

โอปราห์ วนิฟรีย์ (Oprah Winfrey) หรือบรรดาผูจ้ดัการกองทนุเฮดจ์ฟันด์  

หากรูปภาพนี้รวมรายได้ต่อปีของจอห์น พอลสัน (John Paulson) ซึ่ง 

เป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ท่ีรายได้สูงสุดในปัจจุบัน จุดสูงสุดของ 

กราฟจะไม่ได้อยู่ท่ีศรีษะของคนสูงหกฟตุ แต่เป็นยอดตกึระฟ้าเลยทีเดียว

 การกระจายรายได้มีลักษณะไม่สมดุลเสมอ เนื่องจากเหตุผล 

สองประการ ข้อแรกคือ จุดต�่าสุดมีขอบเขตตามธรรมชาติ เราไม่สามารถ 

มีรายได้ต�่ากว่าศูนย์ได้ หรือถ้าได้ก็ไม่นานนัก ข้อสองคือ เราต้องใช้เงิน 

เพื่อหาเงินเพิ่ม คนเราสามารถน�าทรัพย์สินไปลงทุนจนทวีคูณขึ้นได้  

เงินจึงสร้างวงจรตามธรรมชาติที่ท�าให้คนรวยยิ่งรวยขึ้น ปลายกราฟจึง 

ยาวขึ้นเร่ือยๆ ส่วนคนที่ไม่มีอะไรลงทุนเลยย่อมไม่สามารถเข้าร่วมวงจร 

ดังกล่าว และยังคงกระจุกตัวอยู่ด้านล่างต่อไป

 แม้การกระจายรายได้จะมีความลักล่ันอยู่แล้ว แต่การกระจาย 

รายได้ของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันยิ่งเหลื่อมล�้ากว่าสมัยก่อนหลายเท่า  

ทั้งยังมากกว่าประเทศอื่นที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่างยิ่ง ภาพประกอบ 2  

แสดงความเปล่ียนแปลงของรายได้ประชากรในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา 

โดยแบ่งล�าดับรายได้เรียงกันเป็นห้ากลุ่ม ประกอบกับกลุ่มคนรวยท่ีสุด 

ร้อยละ 5 (ปรับจ�านวนเงินดอลลาร์เข้ากับอัตราเงินเฟ้อแล้ว) เราจะเห็น 

รายละเอียดของส่วนหางกราฟท่ียาวเหยยีดในภาพประกอบ 1 ซึง่แสดงว่า 

คนรวยต่างรวยข้ึน ส่วนคนจนก็ … น่าสนใจดี เพราะในคนอเมริกันห้ากลุ่มนี้  

คนกลุ่มยากจนที่สุดยืนหยัดแทบจะคงที่ตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

 คุณคงไม่คิดว่าคนจนจะติดอยู่กับที่แบบนี้ (หรือแม้กระทั่งชนชั้น 

กลางที่แทบไม่ขยับเลยเหมือนกัน) เพราะมีค�ากล่าวว่า คนรวยมีแต่จะ 

รวยขึ้น ในขณะที่คนจนมีแต่จะจนลง คนส่วนใหญ่ท่ีเห็นพาดหัวข่าว 
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รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ปี 1967-2015

ค่าเงินดอลลาร์ปี 2015 แบ่งตามเปอร์เซ็นไทล์
สูงสุด 5%

สูงสุด 20%

ล�าดับสอง 20%
ล�าดับสาม 20%
ล�าดับสี่ 20%
ต�่าสุด 20%

ภาพประกอบ 2  รายได้ครัวเรือนเฉล่ีย (ค่าเงินดอลลาร์ปี 2015) ระหว่างปี 1967-2015  

แบ่งตามเปอร์เซ็นไทล์ ข้อมูลจากส�ามะโนครัวสหรัฐอเมริกา

เก่ียวกับความเหล่ือมล�้าในอเมริกาก็เข้าใจแบบนี้เช่นกัน เราได้ยินข่าว 

กันอยู่ทุกวันว่าเศรษฐกิจน่าเป็นห่วงมากขึ้นทุกที ผู้คนสิ้นหวังลงเร่ือยๆ  

และความหวังสู่อนาคตช่างริบหรี่ การส�ารวจเม่ือไม่นานมานี้ยังแสดงว่า  

คนอเมริกันอายุน้อยกว่า 30 ปีคร่ึงหน่ึงบอกว่าความฝันแบบอเมริกัน  

(American dream) ได้ตายไปเสียแล้ว ความวิตกกังวลเกิดขึ้นจริง  

และเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือการท�าความเข้าใจความวิตกกังวล 

ดังกล่าวอย่างถ่องแท้ อย่างไรก็ตาม คนยากจนท่ีสุดหนึ่งในห้ายังคงอยู่  

ณ จุดเดิมเช่นเดียวกับปี 1967 เม่ือพิจารณาจากรายได้หลังปรับค่าเงิน 

ด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว

 แม้ว่าคนจนจะไม่ได้จนลง แต่แง่มุมส�าคัญของความเหลื่อมล�้า 

ก็คือ ขณะยืนอยู่กับที่ เราก็อาจรู้สึกว่าตามคนอื่นไม่ทันได้ เพราะคน 

รอบตัวเราต่างก้าวไปข้างหน้ากันหมด เคยอยู่ในขบวนรถไฟท่ีหยุดนิ่ง 

ในขณะท่ีขบวนข้างๆ เริม่ออกว่ิงไหม เราจะรู้สึกเหมือนก�าลังขยับไปในทศิ 

ตรงกันข้ามทันที ดังนั้นเม่ือชนชั้นสูงรวยขึ้นเร่ือยๆ ทั้งชนช้ันกลางและ 
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คนยากจนจึงรู้สึกยากจนลงเร่ือยๆ ด้วย ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ภาพลวงตา  

เราจะได้เห็นในบทถัดๆ ไปว่ามันส่งผลกระทบร้ายแรงมาก

 หนงัสอืหลายเล่มพดูถงึสาเหตขุองความเหล่ือมล�า้ทางเศรษฐกิจ  

โดยเน้นเร่ืองแนวโน้มเชิงประวัติศาสตร์แบบกว้างๆ เช่น รูปแบบความ 

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการค้าแบบโลกาภวัิตน์ หรอืนโยบายการเมือง  

อย่างการเก็บภาษีหรือการจัดล�าดับความส�าคัญในการใช้งบประมาณ  

หนังสือเล่มนี้จะไม่วิเคราะห์เรื่องเหล่านั้น แต่จะส�ารวจว่าความเหลื่อมล�้า 

ส่งผลต่อเราอย่างไรในฐานะ ประชำชน โดยศึกษาว่าความมั่งคั่งของผู้อื่น  

ได้แก่ คนรวยที่สุดร้อยละ 5 ร้อยละ 1 หรือร้อยละ 0.1 ส่งผลต่อการรับรู ้

โลกภายนอกของเราอย่างไรบ้าง

 ท�าไมความม่ังค่ังของคนรวยจึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 

ของชนชั้นกลาง ท้ังๆ ท่ีคนสองกลุ่มนี้ไม่ได้เช่ือมโยงกันโดยตรงอย่าง 

สมเหตุสมผลเลย การที่รถไฟขบวนข้างๆ เคลื่อนท่ีกับความรู้สึกว่า 

ตัวเราก�าลังเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เช่ือมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล ทว่ามัน 

ก็ยังส่งผลกระทบกันได้ ความรู้สึกว่าก�าลังเคล่ือนที่ไม่ได้เป็นผลจาก 

คุณลักษณะของรถไฟ หากแต่อยู่ในจิตใจมนุษย์ ซึ่งมีอ�านาจเปล่ียน 

การรับรู้ (โอ้ รถของเรำเคลื่อนที่แล้ว!) ให้กลายเป็นการกระท�า (จับรำวไว ้

แน่นๆ!)

 แล้วท�าไมความรู้สึกว่าตัวเองยากจนจึงท�าให้เราอายุสั้นลงได ้

เหมือนความยากจนจริงๆ ท�าไมขนาดของบ้านข้างๆ จงึส่งผลต่อฮอร์โมน 

ความเครียดของเรา ท�าไมความไม่ม่ันคงทางการเงินท�าให้เราตัดสินใจ 

ท�าพฤติกรรมบั่นทอนตนเอง ซึ่งย่ิงกระตุ้นความรู้สึกไม่ม่ันคงเข้าไปอีก  

ท�าไมความส�าเร็จทางการเงินท�าให้เรามองคนเห็นต่างว่าโง่เง่า แทนที่จะ 

เป็นเพียงคนที่คิดไม่เหมือนเรา

 การหาค�าตอบให้ค�าถามเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเปล่ียนแปลงปัญหา 

การกระจายรายได้แต่อย่างใด หนังสือ เม่ือบันไดหัก เล่มน้ีไม่มีข้อเสนอ 

เชิงนโยบายให้เปลี่ยนอัตราภาษีหรือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ 
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ประกันสังคม กระนั้นก็มีประเด็นท่ีส�าคัญทัดเทียมกัน นั่นคือค�าอธิบาย 

ความย้อนแย้งของการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่แสนไฮเทคในยคุโลกาภวิตัน์  

โลกท่ีโทรทัศน์จอแบนราคาย่อมเยา แต่ความม่ันคงทางการเงินกลับอยู ่

ไกลเกินเอ้ือม โลกที่บ้านท่ัวไปมีขนาด 2,600 ตารางฟุต แต่ครอบครัว 

ที่อาศัยอยู่กลับไม่มีเงิน 400 ดอลลาร์ไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน

 แม้ว ่าการประเมินสาเหตุระดับมหภาคและผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจของความเหล่ือมล�า้จะส�าคัญ แต่เป้าหมายของผมส�าหรับหนงัสอื 

เล่มนีเ้ป็นเรือ่งใกล้ตวักว่านัน้ นัน่คือการเชือ่มโยงความรูเ้ร่ืองการกระจาย 

รายได้และข้อมูลส�ามะโนครัวเข้ากับประสบการณ์ชีวิตจริงของปัจเจกชน  

ท่ีนี่และขณะนี้ ซ่ึงเราพร้อมท้ังครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมงาน 

ล้วนแต่มุ่งสู่อนาคตที่ทุกคนต่างนึกภาพไม่ออก หากเข้าใจว่าการกระจาย 

ความม่ังค่ังส่งผลต่อความนึกคิดของเราอย่างไร เราอาจใช้ชีวิตในสภาพ 

ท่ีเป็นอยู ่ น้ีได้ง ่ายขึ้น และหากมีคนมากพอยอมรับแนวคิดเหล่านี้  

เราก็อาจเร่ิมต้นลงมือท�าอะไรสักอย่างเพื่อลดความเหลื่อมล�้าได ้  

ในระหว่างนี้ เราจะเร่ิมจากประสบการณ์การขึ้นเคร่ืองบิน การนั่งอยู่ใน 

รถไฟที่หยุดนิ่ง และการมองดูบ้านหรูของคนอื่น ซึ่งล้วนแต่ท�าให้เรารู้สึก 

เหมือนก�าลังร่วงหล่น


