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ในทศวรรษ 1960 มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) นักเศรษฐ- 

ศำสตร์รำงวัลโนเบล ได้ไปเย่ียมเยือนรัฐบำลของประเทศท่ีก�ำลังพัฒนำ 

แห่งหนึ่งในเอเชีย และเยี่ยมชมโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ของภำครัฐ เขำ

ต้องประหลำดใจที่เห็นคนงำนจ�ำนวนมำกยังใช้พลั่วอยู่ ขณะที่มีรถดันดิน  

รถแทรกเตอร์ และเคร่ืองมือปรับผวิดินส�ำหรับงำนหนกัชนดิอืน่อกีเพยีงน้อย

นิด เมื่อเขำถำมเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลถึงเรื่องนี้ ก็ได้รับค�ำตอบว่ำโครงกำรนี้มีจุด

ประสงค์ทีจ่ะ “สร้ำงงำน” ค�ำพดูถำกถำงของฟรีดแมนในตอนนัน้เป็นท่ีพดูถงึ

มำกในเวลำต่อมำ เขำบอกกับเจ้ำหน้ำที่ว่ำ “ถ้ำอย่ำงนั้น ท�ำไมไม่ให้คนงำน

ใช้ช้อนแทนพลั่วเสียเลยล่ะครับ?”

ค�ำพูดของฟรีดแมนสะท้อนกำรที่นักเศรษฐศำสตร์มักมีข้อกังขำหรือ

กระทั่งดูถูกควำมหวำดกลัวว่ำเครื่องจักรจะแย่งงำนไปจำกมนุษย์และ 

สร้ำงภำวะว่ำงงำนระยะยำว ท่ีผ่ำนมำในประวัติศำสตร์ ข้อกังขำของนัก

เศรษฐศำสตร์ก็ดูจะมีเหตุมีผลดี ในสหรัฐอเมริกำโดยเฉพำะช่วงศตวรรษท่ี 

20 กำรพฒันำเทคโนโลยีมีแต่จะขบัเคล่ือนสงัคมให้เจรญิรุง่เรืองย่ิงขึน้เท่ำนัน้

แน่นอนว่ำกำรพัฒนำเช่นน้ีต้องมีจุดสะดุดหรือกำรพลิกโฉม (disrup-

tion) ครัง้ส�ำคญัอยู่บ้ำงตำมรำยทำง กำรใช้เครือ่งจกัรในกำรเกษตรท�ำให้งำน

นับล้ำนต�ำแหน่งหำยวับไปกับตำ ผลักไสให้เกษตรกรตกงำนต้องย้ำยเข้ำ

เมืองเพื่อหำงำนตำมโรงงำน หลังจำกนั้นเคร่ืองจักรอัตโนมัติและกระแส 

โลกำภวิตัน์ก็ผลักให้คนงำนออกจำกภำคหตัถอตุสำหกรรม (manufacturing 

sector) ไปสูภ่ำคบรกิำรอกี กำรว่ำงงำนระยะสัน้มักเป็นปัญหำในช่วงเปล่ียน

ผ่ำนแบบนี้ แต่มันก็ไม่เคยเป็นปัญหำถำวรหรือปัญหำเชิงระบบ ท้ำยท่ีสุด 

งำนใหม่ๆ จะเกิดขึ้น และคนตกงำนก็จะได้โอกำสใหม่ๆ เสมอ

ยิ่งไปกว่ำน้ัน งำนใหม่ๆ มักดีกว่ำงำนแบบเดิมด้วย ถึงแม้ต้องกำร

ทักษะใหม่เพิ่มเติมแต่ก็ให้ค่ำแรงสูงขึ้น เรื่องน้ีเห็นได้ชัดในช่วง 25 ปีหลัง

สงครำมโลกคร้ังท่ีสอง ซึง่มักเรียกกันว่ำเป็น “ยุคทอง” ของเศรษฐกิจอเมริกนั 

ลักษณะเด่นของยุคทองทีพ่ดูถงึกันคือกำรทีค่วำมรดุหน้ำทำงเทคโนโลยีและ

สวัสดิภำพของแรงงำนอเมริกันเก้ือหนุนกันอย่ำงสมบูรณ์แบบ เม่ือมีกำร
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ปรับปรุงเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกำรผลิต ผลิตภำพของคนงำนที่ใช้เครื่องจักร 

เหล่ำนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตำม ท�ำให้พวกเขำมีค่ำมำกขึ้นและขอค่ำแรงเพิ่มได้ 

ตลอดช่วงหลังสงครำม กำรพัฒนำเทคโนโลยีท�ำให้คนงำนทั่วไปมีเงินใน

กระเป๋ำมำกขึ้นจำกกำรที่ค่ำจ้ำงสูงขึ้นตำมผลิตภำพท่ีพุ่งทะยำน ผลลัพธ ์

ต่อมำคือคนงำนเหล่ำนั้นออกไปจับจ่ำยใช้สอยตำมรำยได้ท่ีเพิ่มขึ้น ควำม

ต้องกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรที่พวกเขำผลิตจึงมำกขึ้นตำม

ขณะท่ีวัฏจักรอันเป็นคุณนี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอเมริกันให้รุดหน้ำ 

วงกำรเศรษฐศำสตร์ก็เริงรื่นไปกับยุคทองเช่นกัน เป็นช่วงนี้เองท่ีนัก

เศรษฐศำสตร์ชั้นครูอย่ำง พอล แซมูเอลสัน (Paul Samuelson) พยำยำม

เปล่ียนเศรษฐศำสตร์ให้กลำยเป็นวิทยำศำสตร์ท่ีมีรำกฐำนทำงคณิตศำสตร์

หนักแน่น เศรษฐศำสตร์ค่อยๆ กลำยเป็นหลักวิชำที่เต็มไปด้วยเทคนิคทำง

คณิตศำสตร์และสถิติอันสลับซับซ้อน และนักเศรษฐศำสตร์เองก็เร่ิมสร้ำง

โมเดลคณิตศำสตร์ช้ันสูงท่ียังคงเป็นรำกฐำนของศำสตร์ด้ำนนี้ ในยุคหลัง

สงครำม คงไม่แปลกท่ีนกัเศรษฐศำสตร์ท่ีท�ำงำนในช่วงนัน้จะมองไปยงัระบบ

เศรษฐกิจอันเรืองรองรอบๆ ตัว และทึกทักเอำเองว่ำนี่เป็นเรื่องปกติ  พวก

เขำคงคิดว่ำนี่เป็นทำงที่เศรษฐกิจควรด�ำเนินไป และมันจะเป็นเช่นนี้เสมอ

ในหนังสือ Collapse: How Societies Choose to Succeed or Fail 

(ล่มสลาย: สังคมเลือกความส�าเร็จหรือความล้มเหลวเช่นไร) ท่ีตีพิมพ์ในปี 

2005 จำเรด ไดมอนด์  (Jared Diamond) เล่ำเรือ่งกำรเกษตรในออสเตรเลยี 

ในศตวรรษที่ 19 เม่ือ ชำวยุโรปได้ออสเตรเลียมำเป็นอำณำนิคมเป็นคร้ัง 

แรก พวกเขำเห็นว่ำออส เตรเลียมีภูมิทัศน์อันเขียวชอุ่ม เช่นเดียวกับนัก

เศรษฐศำสตร์อเมริกันในทศวรรษ 1950 ผู้ตั้งรกรำกในออสเตรเลียคงคิดว่ำ

สิง่ทีพ่วกเขำเหน็นัน้เป็นเรือ่งปกต ิและนกึเอำเองว่ำสภำพแวดล้อมดังกล่ำว

จะเป็นเช่นนี้ตลอดไป พวกเขำจึงลงทุนลงแรงมหำศำลไปกับกำรพัฒนำไร ่

นำและปศุสัตว์ในดินแดนอันดูอุดมนี้

แต่แล้วภำยในหนึง่หรื อสองทศวรรษ ควำมจรงิก็ปรำกฏ เกษตรกรพบว่ำ 

จริงๆ แล้ว ภูมิอำกำศ โดยรวมนั้นแห้งแล้งกว่ำท่ีพวกเขำเชื่อในครำวแรก 



15

มำกนกั พวกเขำเพียงโช คดี (หรือจริงๆ แล้ว อำจเป็นโชคร้ำย) ที่มำถึง

ออสเตรเลยีใน “ช่วงเหมำะเจำะ” (Goldilocks period) ซึง่เป็นระยะเวลำส้ันๆ 

ที่ทุกส่ิงเผอิญเหมำะ กับกำรเกษตรไปหมด ในออสเตรเลียทุกวันนี้ คุณยัง

เห็นบรรดำบ้ำนไร่ท่ีถูกท้ิงร้ำงกลำงทะเลทรำยได้ ถือเป็นหลักฐำนของกำร

ลงทุนอันล้มเหลวในระยะเริ่มต้น 

มีเหตผุลให้เรำเชือ่ว่ำช่วงเหมำะเจำะของเศรษฐกิจอเมรกัินได้ถงึจดุจบ

แล้ว ควำมสัมพันธ์แบบ เก้ือกูลกันระหว่ำงผลิตภำพที่เพิ่มขึ้นและค่ำแรงท่ี 

สูงขึ้น เริ่มจำงไปในทศวรรษ 1970 ในปี 2013 คนงำนในสำยพำนกำรผลิต

ที่ไม่ได้เป็นหัวหน้ำ ได้รับค่ำแรงลดลง 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 1973 

(หลังปรบัอตัรำเงนิเฟ้อแล้ว) ถงึแม้ว่ำผลติภำพจะเพิม่ข้ึนถงึ 107 เปอร์เซน็ต์

ก็ตำม นอกจำกน้ัน ค่ำ ใช้จ่ำยใหญ่ๆ อย่ำงกำรซื้อบ้ำน กำรศึกษำ หรือ 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณสุขยังพุ่งสูงอีกด้วย1

วันที่ 2 มกรำคม 2010 หนังสือพิมพ์ Washington Post รำยงำนว่ำ

ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ไม่ได้สร้ำงต�ำแหน่งงำนใหม่ๆ เลยสัก

ต�ำแหน่ง2 เหตุกำรณ์เช่นน้ีไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนในทศวรรษใดนับต้ังแต่

ยุคเศรษฐกิจตกต�่ำคร้ั งใหญ่ (Great Depression) อันท่ีจริงในช่วงหลัง

สงครำมนั้น ไม่มีทศวรรษ ใดเลยท่ีสร้ำงต�ำแหน่งงำนใหม่ต�่ำกว่ำ 20 

เปอร์เซ็นต์ กระท่ังในช่วงทศวรรษ 1970 ท่ีเกิดท้ังภำวะเศรษฐกิจฝืดเคือง

พ่วงเงินเฟ้อ (stagflat ion) และวิกฤตพลังงำน ก็ยังสร้ำงต�ำแหน่งงำนใหม ่

ได้มำกถงึ 27 เปอร์เซน็ต์3 ทศวรรษ 2000 ท่ีสญูหำยนีย้งัน่ำท่ึงขึน้ไปอกี เม่ือ

เรำพิจำรณำว่ำระบบเศรษ ฐกิจของสหรัฐอเมริกำจ�ำเป็นต้องสร้ำงต�ำแหน่ง

งำนประมำณ 1 ล้ำนต�ำแหน่งต่อปี เพียงเพื่อให้โตทันก�ำลังแรงงำนที่เพิ่ม

จ�ำนวนขึ้น พูดอีกอย่ำงก็คือ ในช่วงสิบปีแรกของศตวรรษที่ 21 ควรมีงำน

เกิดขึ้นประมำณ 10 ล้ำนต�ำแหน่ง แต่ต�ำแหน่งงำนเหล่ำนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจริง

นอกจำกน้ัน ควำมเหล่ือมล�้ำทำงรำยได้ยังพุ่งสูงข้ึนจนถึงระดับที่ไม ่

เคยเห็นมำก่อนตั้งแต่ปี 1929 และเรำก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ำผลิตภำพท่ี 

เพิม่ขึน้ ซึง่เคยตกถงึมือคนงำนในช่วงทศวรรษ 1950 นัน้ บัดนีถ้กูกักเก็บไว้



16

ให้พวกนักลงทุนกับเจ้ำของธุรกิจแทบท้ังหมด ส่วนแบ่งรำยได้ประชำชำติ 

ที่ตกถึงแรงงำนต�่ำลงรำวกับไม่มีที่ส้ินสุด สวนทำงกับส่วนแบ่งของทุน  

ช่วงเหมำะเจำะของเรำได้จบลงแล้ว และในตอนนี้ ระบบเศรษฐกิจอเมริกัน

ก�ำลังเคลื่อนผ่ำนเข้ำสู่ยุคใหม่

นิยำมของยุคน้ีคือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงงำนและเคร่ืองจักรท่ี

เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง กำรเปลี่ยนแปลงนี้จะท้ำทำยควำมเชื่อพื้นฐำนของเรำ

ทีมี่ต่อเทคโนโลยท่ีีว่ำ เคร่ืองจกัรเป็นเพยีงเครือ่งมือ ทีช่่วยเพิม่ผลิตภำพของ

คนงำนเท่ำนั้น ตอนน้ีเคร่ืองจักรก�ำลังเปล่ียนสภำพมำเป็นแรงงำนเสียเอง 

และเส้นแบ่งระหว่ำงควำมสำมำรถของแรงงำนกับทุนก็จำงลงทุกที

ควำมรุดหน้ำเช่นน้ีจะเกิดขึ้นจำกอะไรไปเสียมิได้ นอกจำกกำรเร่งรัด

พัฒนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถึงแม้แทบทุกคนจะเคยได้ยินกฎของมัวร์ 

(Moore’s Law) ซึ่งเป็นหลักง่ำยๆ ท่ีบอกว่ำพลังกำรประมวลผลของ

คอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำทุกๆ 18-24 เดือน แต่คงไม่ใช่ทุกคนที่จะ

ตระหนักถึงนัยของกำรรุดหน้ำแบบยกก�ำลังอันอัศจรรย์นี้

ลองจินตนำกำรว่ำคุณเริ่มขับรถด้วยควำมเร็ว 5 ไมล์ต่อชั่วโมง พอขับ

ไปได้ 1 นำที ก็เร่งควำมเร็วเป็น 2 เท่ำที่ 10 ไมล์ต่อชั่วโมง ขับไปอีก 1 นำที 

ก็เร่งควำมเร็วเป็น 2 เท่ำอีกครั้ง แล้วท�ำเช่นน้ีไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีน่ำต่ืนตำ 

ตื่นใจไม่ใช่แค่กำรเพิ่มควำมเร็วเป็น 2 เท่ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ แต่คือระยะทำงที่

คุณท�ำได้หลังจำกขับไปสักพักแล้วต่ำงหำก ในนำทีแรก คุณจะขับได้รำว  

440 ฟุต ในนำทีที่ 3 ท่ีคุณขับด้วยควำมเร็ว 20 ไมล์ต่อชั่วโมง คุณจะท�ำ 

ระยะทำงได้ 1,760 ฟุต ในนำทีที่ 5 ด้วยควำมเร็ว 80 ไมล์ต่อชั่วโมง คุณ 

ก็ขับมำได้เกิน 1 ไมล์แล้ว และหำกต้องกำรจะพิชิตนำทีท่ี 6 ละก็ คุณคง 

ต้องใช้รถที่เร็วขึ้น รวมถึงสนำมแข่งรถด้วย

ทีนี้ลองค�ำนวณดูสิครับว่ำคุณจะขับรถด้วยควำมเร็วเท่ำไรและจะท�ำ

ระยะทำงได้เท่ำไรในนำทีสุดท้ำยหำกคุณเพิ่มควำมเร็วเป็น 2 เท่ำรวม

ทั้งหมด 27 คร้ัง โดย 27 คร้ังนี้เป็นตัวเลขเดียวกับจ�ำนวนคร้ังที่พลังกำร

ประมวลผลของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำนับตั้งแต่กำรประดิษฐ์ระบบ
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