
คอลมัน  “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นติยสารผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนมีนาคม 2547

Sir Bill Gates

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

บิลล เกตส (Bill Gates) King of Computer Software ผูถือหุนใหญ Microsoft ไดรับ
โปรดเกลาฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ kinght Commander of the Most Excellent 
Order of the British Empire (KBE) จากสมเดจ็พระราชินีเอลิซาเบธ แหงสหราชอาณาจักร

หากบลิล เกตส เปนคนอังกฤษ เขาจะมีฐานันดรศักดิ์เปน Sir Bill Gates แตเปน
เพราะบลิล เกตส เปนพลเมืองแหงสหรัฐอเมริกา เขาจึงเปนไดเพียง Bill Gates, KBE บิลล เกตส  
รูสึกปราโมทยที่ไดรับเกียรตินี้

KBE เปนเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีมาแตป 2460 พระราชทานแกผูที่ใหความ 
ชวยเหลือสหราชอาณาจักรในดานการสงคราม  ตอมามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผูทรงคุณคา
แกการรับ KBE ใหครอบคลุมบรรดาผูทํ าสาธารณรัฐประโยชนแกสหราชอาณาจักรและพลเมือง 
แหงสหราชอาณาจักร

บิลล เกตส มใิชชาวอเมรกินัคนแรกทีไ่ดรับเครือ่งราชอสิริยาภรณจากสหราชอาณาจักร 
สตีเวน สปลเบิรก (Steven Spielberg) ผูอํ านวยการสรางและผูกํ ากับ ภาพยนตรนามอุโฆษ 
กดี็  อลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ประธานคณะผูวาการแหง The Federal Reserve ก็ดี 
และรูดิ จอัิลเยยีนี (Rudi Giuliani) ผูวาการมหานครนิวยอรกก็ดี  ลวนแลวแตมากอนบิลล เกตส 
ทัง้สิน้ (ดูภาค ผนวก)

บิลล เกตส มิใชนักธุรกิจอเมริกันคนแรกที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากสหราช
อาณาจักร  ลู เกริสตเนอร (Lou Gerstner) อดีตประธานบริษัท IBM เคยไดรับเกียรตินี้มากอน

แตเหตใุดบิลล เกตส จึงกลายเปน Bill Gates, KBE?

บิลล เกตส ไดรับยกยองเปนนักธุรกิจ ผูนํ าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่
ระบบเศรษฐกิจแหงสหราชอาณาจักรไดรับประโยชนจากผลพวงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ Microsoft ดวย  ในประการสํ าคัญ บิลล เกตส มีใจบุญสุนทาน  เขาและภรรยาไดกอต้ัง Bill 
and Melinda Gates Foundation ในป 2543  โดยบริจาคเงินจํ านวน 2,600 ลานดอลลารอเมริกัน 
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(หรือประมาณ 1,400 ลานปอนดสเตอรลิง) เพื่อใชประโยชนในดานสุขภาพอนามัยและการศึกษา 
เงินบริจาคจํ านวนมากใชไปในการวิจัยเพื่อตอสูกับโรคมาลาเรียและโรคเอดส อีกสวนหนึ่งใชไป
ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  บิลล เกตส เจาะจงใหเงินอุดหนุนในดานนี้แกมหาวิทยาลัย
เคมบริดจโดยเฉพาะ รวมทั้งการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เขามหาวิทยาลัยเคมบริดจ เพื่อ
ศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในดานหนึง่ บิลล เกตส แสดงตนเปนเศรษฐีใจบุญสุนทาน แตในอีกดานหนึ่งกลับเปน
นายทุนผูหิวกํ าไรชนิดไมรู จักพอ  Microsoft พยายามรวบอํ านาจผูกขาดในอุตสาหกรรม
คอมพวิเตอรซอฟตแวรดวยวิธีการนานัปการ  บิลล เกตส ถูกกลาวหาวาไมมีจิตวิญญาณแหง ‘การ
แขงขันที่เปนธรรม’  Microsoft ถกูรัฐบาลอเมริกันฟองในสหรัฐอเมริกาโทษฐานมีประพฤติกรรม
อันขัดตอ Anti-Trust Law   และถกูฟองดวยโทษฐานเดียวกันในสหภาพยุโรป  ขณะเดียวกัน 
ประชาชนผูบริโภคก็ดํ าเนินคดีกับ Microsoft ดวย  เพราะอ ํานาจผูกขาดของ Microsoft ทํ าให
ผูบริโภคตองซื้อ Windows PC Operating System ในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน

ประชาสังคมโลกพากันตั้งขอกังขาวา นายทุนผูหิวกํ าไรจะกลายเปนเศรษฐีใจบุญ
สุนทานไดอยางไร หากมิใชเปนเพราะเหตุผลในเรื่องการเสียภาษีอากร เพราะการบริจาคเงินเพื่อ
สาธารณกศุลจะไดรับยกเวนและลดหยอนภาษีจํ านวนมาก

บิลล เกตส ก ําหนดนโยบายมาเปนเวลาชานานที่จะมิให Microsoft จายเงินปนผล 
จนในป 2545 Microsoft มีดุลเงินสดสูงถึง 36,000 ลานดอลลารอเมริกัน นโยบายการไมจายเงิน
ปนผลท ําใหผูถือหุนรายยอยเสียประโยชน เพราะมิไดรับสวนแบงกํ าไร แตบิลล เกตส ไดประโยชน 
เพราะเมือ่ยงัมิไดรับเงินปนผล บิลล เกตส ก็ยังไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากเงินปนผล 
ทีย่งัมไิดรับตอเมื่อ Microsoft จายเงินปนผล บิลล เกตส ก็ตองจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจาก
เงินปนผลที่ไดรับ นโยบายการไมจายเงินปนผลทั้งๆที่ Microsoft มีกํ าไรจํ านวนมหาศาล 
กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณเปนอันมาก  โดยทีร่าลฟ เนเดอร (Ralph Nader) เปนผูนํ าการ
วพิากษ  จนในป 2546 Microsoft ตองเริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล

เงนิบริจาคที่บิลล เกตส ใหในดานสุขภาพอนามัย ทั้ง Global Fund for Children's 
Vaccines และการตอสูกับโรคมาลาเรียและโรคเอดส ก็ถูกวิพากษจาก NGOs วา ดํ าเนินการ
อยางไมเขาใจพื้นฐานของปญหา

บิลล เกตส ยังถูกวิพากษจาก Amnesty International ในฐานที่ไมมีจิตวิญญาณ
ประชาธปิไตย และไมสงเสริมสิทธิมนุษยชน สนใจเฉพาะแตผลประโยชนทางธุรกิจ กรณีคลาสสิก 
ไดแก การขายเทคโนโลยีแกสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนํ าไปใชเซ็นเซอรขอมูลขาวสารทาง
อินเทอรเน็ต  อันน ําไปสูการจับกุมผูเรียกรองสิทธิและเสรีภาพทางอินเทอรเน็ตในประเทศนั้น
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การเติบใหญและอํ านาจผูกขาดของ Microsoft ทํ าใหมีผู เห็นภัยอันเกิดจาก 
Microsoft  กระบวนการตอตาน Microsoft และบิลล เกตส ปรากฏอยางชัดเจน  บัดนี้มี Websites 
จ ํานวนไมนอยที่แสดงตนเปนปรปกษตอ Microsoft  และบิลล เกตส  อาทิ
* Bill Bashing

ดู www.cc.jyu.fi/ otto/bill-bashing/
*Gates of Hell?

ดู http://egomania.nu/gates. html
* The antiMicrosoft (UK) Website

ดู http://members.tripod.com/ antiMicrosoft/
Websites เหลานีล้วนตองการถลกหนังหัว Microsoft และบิลล เกตส จึงกอปรดวย

บทวิพากษที่ดุเด็ดเผ็ดมัน
บิลล เกตส เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2498 ณ นครซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา บิดาชื่อ 

William H. Gates, II  เปนอัยการนครซีแอตเติล  มารดาช่ือ Mary Gates เปนครูสอนหนังสือ
บิลล เกตส เร่ิมใชคอมพิวเตอรเมื่ออายุ 13 ขวบ คร้ันอายุ 17 ป สามารถผลิต

โปรแกรม Timetabling System ขายใหแกโรงเรียนไดราคา 4,200 ดอลลารอเมริกัน  ณ Lakeside 
School บิลล เกตส ไดพบพอล อัลเลน (Paul Allen) ซึ่งเปนรุนพี่ 2 ป  ทัง้สองคนสนใจคอมพิวเตอร
รวมกัน  และเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฮารวารด  ในป 2518 ทั้งสองคนรวมกันกอต้ังบริษัท 
Microsoft

บิลล เกตส ออกจากมหาวิทยาลัยเมื่อศึกษาอยูชั้นปที่ 2 (หลักสูตร 4 ป) เมื่อประจักษ
ชัดวา ธุรกิจคอมพิวเตอรกํ าลังเฟองฟู จุดเปลี่ยนผันสํ าคัญเกิดขึ้นในป 2523 เมื่อ Microsoft 
ประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาโปรแกรมระบบการทํ างานของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
(PC) ทีรู่จกักันในนาม MS-DOS  และท ําสัญญาขายใหแก IBM  โดยทีต่อมาทํ าสัญญาขายใหแก
บริษทัผูผลิต IBM-Compatible PCs อ่ืนๆ

ในป 2529 Microsoft จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยและสามารถระดมเงินทุนไดถึง 
64 ลานดอลลารอเมริกัน  หลงัจากนั้น Microsoft ก็เติบโตชนิดร้ังไมอยู  ในเวลาตอมา พอล อัลเลน 
ถอนหุนจาก Microsoft  คงเหลอืแต บิลล เกตส ในฐานะผูถือหุนใหญ

ในปจจบัุน บิลล เกตส มีทรัพยสินมูลคาประมาณ 64,000 ลานดอลลารอเมริกัน 
ทรัพยสินของเขามีมูลคามากกวา GDP ของประเทศเล็กๆรวมกัน 70 ประเทศ และมีเพียง 63 
ประเทศในมนษุยพิภพเทานั้นที่มี GDP มากกวามูลคาทรัพยสินของบิลล เกตส

ไมวาบิลล เกตส ร่ํ ารวยมหาศาลปานใด  หรือเปนเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือไม 
ไมสํ าคัญเทากับวา  บิลล เกตส เปนนักบุญหรือ ปศาจ
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ภาคผนวก

รายนามชาวตางชาติที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณอังกฤษ
Bob Geldof ผูจดังานสาธารณกุศล Live Aid
Lou Gerstner ประธานบริษัท IBM
Hamid Karzai ประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน
Billy Graham นกัเทศน
Spike Milligan ดาราตลก
James Watson นกัวทิยาศาสตรผูคนพบ DNA
Placid Domingo นกัรองโอเปรา
Steven Spielberg ผูกํ ากับภาพยนตร
Alan Greenspan ประธาน The Federal Reserve
Rudi Giuliani ผูวาการนครนิวยอรก

ที่มา   :    "Microsoft Creator to Be Knighted", BBC News (January 26, 2004).
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