คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นิตยสารผูจัดการรายเดือน 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) จากสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ แหงสหราชอาณาจักร
หากบิลล เกตส เปนคนอังกฤษ เขาจะมีฐานันดรศักดิ์เปน Sir Bill Gates แตเปน
เพราะบิลล เกตส เปนพลเมืองแหงสหรัฐอเมริกา เขาจึงเปนไดเพียง Bill Gates, KBE บิลล เกตส
รูสึกปราโมทยที่ไดรับเกียรตินี้
KBE เปนเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีมาแตป 2460 พระราชทานแกผูที่ใหความ
ชวยเหลือสหราชอาณาจักรในดานการสงคราม ตอมามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผูทรงคุณคา
แกการรับ KBE ใหครอบคลุมบรรดาผูทําสาธารณรัฐประโยชนแกสหราชอาณาจักรและพลเมือง
แหงสหราชอาณาจักร
บิลล เกตส มิใชชาวอเมริกนั คนแรกทีไ่ ดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณจากสหราชอาณาจักร
สตีเวน สปลเบิรก (Steven Spielberg) ผูอํานวยการสรางและผูกํากับ ภาพยนตรนามอุโฆษ
ก็ดี อลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ประธานคณะผูวาการแหง The Federal Reserve ก็ดี
และรูดิ จิอลั เยียนี (Rudi Giuliani) ผูวาการมหานครนิวยอรกก็ดี ลวนแลวแตมากอนบิลล เกตส
ทัง้ สิน้ (ดูภาค ผนวก)
บิลล เกตส มิใชนักธุรกิจอเมริกันคนแรกที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากสหราช
อาณาจักร ลู เกิรสตเนอร (Lou Gerstner) อดีตประธานบริษัท IBM เคยไดรับเกียรตินี้มากอน
แตเหตุใดบิลล เกตส จึงกลายเปน Bill Gates, KBE?
บิลล เกตส ไดรับยกยองเปนนักธุรกิจ ผูนําการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่
ระบบเศรษฐกิจแหงสหราชอาณาจักรไดรับประโยชนจากผลพวงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ Microsoft ดวย ในประการสําคัญ บิลล เกตส มีใจบุญสุนทาน เขาและภรรยาไดกอตั้ง Bill
and Melinda Gates Foundation ในป 2543 โดยบริจาคเงินจํานวน 2,600 ลานดอลลารอเมริกัน
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(หรือประมาณ 1,400 ลานปอนดสเตอรลิง) เพื่อใชประโยชนในดานสุขภาพอนามัยและการศึกษา
เงินบริจาคจํานวนมากใชไปในการวิจัยเพื่อตอสูกับโรคมาลาเรียและโรคเอดส อีกสวนหนึ่งใชไป
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บิลล เกตส เจาะจงใหเงินอุดหนุนในดานนี้แกมหาวิทยาลัย
เคมบริดจโดยเฉพาะ รวมทั้งการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เขามหาวิทยาลัยเคมบริดจ เพื่อ
ศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในดานหนึง่ บิลล เกตส แสดงตนเปนเศรษฐีใจบุญสุนทาน แตในอีกดานหนึ่งกลับเปน
นายทุนผูหิวกํ าไรชนิดไมรูจักพอ Microsoft พยายามรวบอํ านาจผูกขาดในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรซอฟตแวรดวยวิธีการนานัปการ บิลล เกตส ถูกกลาวหาวาไมมีจิตวิญญาณแหง ‘การ
แขงขันที่เปนธรรม’ Microsoft ถูกรัฐบาลอเมริกันฟองในสหรัฐอเมริกาโทษฐานมีประพฤติกรรม
อันขัดตอ Anti-Trust Law และถูกฟองดวยโทษฐานเดียวกันในสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน
ประชาชนผูบริโภคก็ดําเนินคดีกับ Microsoft ดวย เพราะอํานาจผูกขาดของ Microsoft ทําให
ผูบ ริโภคตองซื้อ Windows PC Operating System ในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน
ประชาสังคมโลกพากันตั้งขอกังขาวา นายทุนผูหิวกําไรจะกลายเปนเศรษฐีใจบุญ
สุนทานไดอยางไร หากมิใชเปนเพราะเหตุผลในเรื่องการเสียภาษีอากร เพราะการบริจาคเงินเพื่อ
สาธารณกุศลจะไดรับยกเวนและลดหยอนภาษีจํานวนมาก
บิลล เกตส กําหนดนโยบายมาเปนเวลาชานานที่จะมิให Microsoft จายเงินปนผล
จนในป 2545 Microsoft มีดุลเงินสดสูงถึง 36,000 ลานดอลลารอเมริกัน นโยบายการไมจายเงิน
ปนผลทําใหผูถือหุนรายยอยเสียประโยชน เพราะมิไดรับสวนแบงกําไร แตบิลล เกตส ไดประโยชน
เพราะเมือ่ ยังมิไดรับเงินปนผล บิลล เกตส ก็ยังไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากเงินปนผล
ทีย่ งั มิไดรบั ตอเมื่อ Microsoft จายเงินปนผล บิลล เกตส ก็ตองจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจาก
เงินปนผลที่ไดรับ นโยบายการไมจายเงินปนผลทั้งๆที่ Microsoft มีกํ าไรจํ านวนมหาศาล
กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณเปนอันมาก โดยทีร่ าลฟ เนเดอร (Ralph Nader) เปนผูนําการ
วิพากษ จนในป 2546 Microsoft ตองเริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล
เงินบริจาคที่บิลล เกตส ใหในดานสุขภาพอนามัย ทั้ง Global Fund for Children's
Vaccines และการตอสูกับโรคมาลาเรียและโรคเอดส ก็ถูกวิพากษจาก NGOs วา ดําเนินการ
อยางไมเขาใจพื้นฐานของปญหา
บิลล เกตส ยังถูกวิพากษจาก Amnesty International ในฐานที่ไมมีจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตย และไมสงเสริมสิทธิมนุษยชน สนใจเฉพาะแตผลประโยชนทางธุรกิจ กรณีคลาสสิก
ไดแก การขายเทคโนโลยีแกสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนําไปใชเซ็นเซอรขอมูลขาวสารทาง
อินเทอรเน็ต อันนําไปสูก ารจับกุมผูเรียกรองสิทธิและเสรีภาพทางอินเทอรเน็ตในประเทศนั้น
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การเติ บ ใหญ แ ละอํ านาจผู ก ขาดของ Microsoft ทํ าให มี ผู  เ ห็ น ภั ย อั น เกิ ด จาก
Microsoft กระบวนการตอตาน Microsoft และบิลล เกตส ปรากฏอยางชัดเจน บัดนี้มี Websites
จํานวนไมนอยที่แสดงตนเปนปรปกษตอ 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 เหลานีล้ ว นตองการถลกหนังหัว Microsoft และบิลล เกตส จึงกอปรดวย
บทวิพากษที่ดุเด็ดเผ็ดมัน
บิลล เกตส เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2498 ณ นครซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา บิดาชื่อ
William H. Gates, II เปนอัยการนครซีแอตเติล มารดาชื่อ Mary Gates เปนครูสอนหนังสือ
บิลล เกตส เริ่มใชคอมพิวเตอรเมื่ออายุ 13 ขวบ ครั้นอายุ 17 ป สามารถผลิต
โปรแกรม Timetabling System ขายใหแกโรงเรียนไดราคา 4,200 ดอลลารอเมริกัน ณ Lakeside
School บิลล เกตส ไดพบพอล อัลเลน (Paul Allen) ซึ่งเปนรุนพี่ 2 ป ทัง้ สองคนสนใจคอมพิวเตอร
รวมกัน และเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฮารวารด ในป 2518 ทั้งสองคนรวมกันกอตั้งบริษัท
Microsoft
บิลล เกตส ออกจากมหาวิทยาลัยเมื่อศึกษาอยูชั้นปที่ 2 (หลักสูตร 4 ป) เมื่อประจักษ
ชัดวา ธุรกิจคอมพิวเตอรกําลังเฟองฟู จุดเปลี่ยนผันสําคัญเกิดขึ้นในป 2523 เมื่อ Microsoft
ประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาโปรแกรมระบบการทํ างานของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
(PC) ทีร่ จู กั กันในนาม MS-DOS และทําสัญญาขายใหแก IBM โดยทีต่ อมาทําสัญญาขายใหแก
บริษทั ผูผลิต IBM-Compatible PCs อื่นๆ
ในป 2529 Microsoft จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยและสามารถระดมเงินทุนไดถึง
64 ลานดอลลารอเมริกัน หลังจากนั้น Microsoft ก็เติบโตชนิดรั้งไมอยู ในเวลาตอมา พอล อัลเลน
ถอนหุนจาก Microsoft คงเหลือแต บิลล เกตส ในฐานะผูถือหุนใหญ
ในปจจุบนั บิลล เกตส มีทรัพยสินมูลคาประมาณ 64,000 ลานดอลลารอเมริกัน
ทรัพยสนิ ของเขามีมูลคามากกวา GDP ของประเทศเล็กๆรวมกัน 70 ประเทศ และมีเพียง 63
ประเทศในมนุษยพิภพเทานั้นที่มี GDP มากกวามูลคาทรัพยสินของบิลล เกตส
ไมวาบิลล เกตส รํ่ารวยมหาศาลปานใด หรือเปนเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือไม
ไมสําคัญเทากับวา บิลล เกตส เปนนักบุญหรือ ปศาจ
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รายนามชาวตางชาติที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณอังกฤษ
Bob Geldof
ผูจ ดั งานสาธารณกุศล Live Aid
Lou Gerstner
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Hamid Karzai
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นักเทศน
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Placid Domingo นักรองโอเปรา
Steven Spielberg ผูก ํากับภาพยนตร
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ผูว าการนครนิวยอรก
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