
 บัวพันธ์ พรหมพักพิง1

 

 หนังสือ Development as Freedom  (การพัฒนาคือการสร้างเสรีภาพ) 

เขียนโดย อมาตยา เซน Amartya Sen ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999 โดยสำานักพิมพ์ 

สำานักพิมพ์ Oxford  University  Press 

 โดยทั่วไปแล้ว เรามักจะเข้าใจว่า การพัฒนาเป็นการมุ่งไปสู่สังคมที่ดีกว่า 

และเป็นธรรมมากกว่า อย่างเช่นที่ Robert Chambers ชี้ไว้ว่า การพัฒนา หมายถึง

การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี หรือ good changes อย่างไรก็ตาม การพัฒนาก็ยังคงเป็น

ประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดว่า หมายถึงอะไรกันแน่ โดยเฉพาะการตัดสินว่า อะไรดี  

หรืออะไรไม่ดี อะไรเป็นความก้าวหน้า อะไรเป็นความล้าหลังนั้น ไม่อาจจะหลีกให้

พ้นไปจากการตัดสินเชิงคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมได้ แม้ว่าจะมีข้อถกเถียง 

ดงักลา่วนี ้ในหมูน่กัวชิาการ แตใ่นวงการนโยบาย ดเูหมอืนจะมขีอ้ตกลง หรอืมคีวามเหน็ที่

สอดคลอ้งกนัในระดบัหนึง่วา่ อะไรคอืสงัคมทีด่ทีีเ่ราปรารถนา ดงันัน้ เปา้หมายปลายทาง 

ของการพฒันาจงึไมค่อ่ยมปีระเดน็ถกเถยีงในหมูน่กันโยบาย ขอ้ถกเถยีงสว่นมากจะเปน็

ประเด็นทางเทคนิค อย่างเช่นจะวัดการพัฒนาอย่างไร จะพัฒนาชนบทอย่างไร อะไรคือ

คณุภาพชวีติทีด่ ีเปน็ตน้ ในหนงัสอืเรือ่ง การพฒันาคอืการสรา้งเสรภีาพ (Development 

as Freedom) ที่เรากำาลังจะแนะนำาและจะวิจารณ์ในที่นี้ ก้าวออกมาจากข้อถกเถียงใน 

ทางเทคนิค โดยมองว่าการพัฒนาเป็นเรื่องจริยธรรมและอุดมการณ์ ซึ่งมีรากฐานมา

จากปรัชญาทางการเมือง หนังสือเล่มนี้ ได้รับการกล่าวถึงและการอ้างอิงที่กว้างขวาง 

พอสมควร ดงันัน้ ในยคุทีค่วามรูท้างวชิาการถกูครอบงำาโดยความคดิในทางเทคนคิแบบนีเ้อง 

หนังสือเล่มนี้จึงมีความสำาคัญที่ผู้อ่านควรจะให้ความสนใจ

 อมาตยา เซน ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ เกิดปี ค.ศ. 1933 ในรัฐเบงกอล   

ตะวันตกของอินเดีย ในสมัยที่เขาเกิดประเทศอินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของ 
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จักรวรรดิ์นิยมอังกฤษ เขาเริ่มการศึกษาในกรุงดัคคา เมื่อประเทศบังคลาเทศได้รับ

อสิรภาพจากอาณานคิมองักฤษ ครอบครวัเขาจงึยา้ยเขา้ไปอยูใ่นอนิเดยี การไดผ้า่นชวีติ 

และเห็นความทุกข์ยากของผู้คนในแถบเอเซียใต้ ได้เป็นแรงดลใจในงานเขียนของเขา

หลายเรื่อง เขาได้รับรางวัลโนเบล สาขา Economic Sciences เมื่อปี 1998 หนังสือที่

อมาตยา เซน  เขียน บางเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา และเผย

แพร่ไปทั่วโลกในปี 2010 นิตยสารไทม์ ได้ยกย่องเขาให้เป็นหนึ่งใน 100 ผู้ทรงอิทธิพล

ของโลก

 ตามความคิดของ อมาตยา เซน ความคิดทางวิชาการที่เน้นไปในทางเทคนิค 

หรือการปฏิบัติของการพัฒนาเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจเป้าหมายปลายทางนั้น  

อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำาให้เกิดการพัฒนา ที่สำาคัญคือ ประเด็นทางเทคนิค อาจจะ

นำาเราไปในทิศทางที่ผิด และเสี่ยงที่จะเดินเข้าไปสู่วิกฤติหรือภาวะที่เราไม่ได้ปรารถนา  

ในหนังสือเล่มนี้ อมาตยา เซน ได้ผสมผสานเอาข้อถกเถียงในทางปรัชญา กับประเด็น

ทางเทคนิคหรือการปฏิบัติ เพื่อที่จะให้เราเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนา และการเลือก

วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยพื้นฐานแล้ว อมาตยา เซน เป็นนักเศรษฐศาสตร์ และมี

ความสนในทางปรัชญา แต่ในหนังสือที่เขาเขียนเล่มนี้ ไม่มีสมการทางเศรษฐศาสตร์ที่

เรามกัจะคุน้เคย สิง่ทีเ่ขานำาเสนอ มใิชเ่รือ่งรายไดแ้ละความมัง่คัง่ หรอืมใิชค่วามพงึพอใจ

ตามทศันะของนกัอรรถประโยชนน์ยิม แตม่ใีจกลางอยูท่ีส่ิง่ทีเ่ขาเรยีกวา่ “ความสามารถ” 

(capabilities) หรอืแกน่สาระของเสรภีาพของมนษุย ์(substantive freedom) เขาเสนอ

วา่การพฒันาจะตอ้งชว่ยใหเ้กดิการขยายตวัของเสรภีาพของมนษุย ์ซึง่รวมถงึเสรภีาพใน

เชิงกระบวนการ ได้แก่เสรีภาพที่จะเข้าไปใช้โอกาสที่มีอยู่ในสังคม และเสรีภาพในฐานะ

ที่เป็นเป้าหมายปลายทาง 

เสรีภาพคืออะไร
 ในสองบทแรกของหนังสือ อมาตยา เซน พยายามที่จะนิยามขอบเขตของ

เสรีภาพ และอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในบทนำา และ

ในประโยคแรกของบทนำาของหนังสือ อมาตยา เซน กล่าวว่า “การพัฒนาเป็นกระบวน

การของการขยายเสรีภาพของประชาชน” การมองความหมายของการพัฒนาเช่นนี้ 

แตกต่างจากทัศนะการมองการพัฒนาทั่วๆ ไป ซึ่งมองว่า การพัฒนาเป็นความเติบโต
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ของผลผลิตรวมของชาติ เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบุคคล (ประชากร) เป็นการ

พฒันาอตุสาหกรรม  เปน็ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีหรอืเปน็ความทนัสมยัของสงัคม  

แน่นอนที่สุดว่าการพัฒนาในความหมายต่างๆ เหล่านั้น ก็จะมีส่วนช่วยขยายเสรีภาพ

ของบุคคล แต่เสรีภาพก็ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ อีกมาก เสรีภาพเป็นเสมือนปัจจัยพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจ เป็นโอกาสทางสังคม สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส และความมั่นคง องค์

ประกอบเหล่านี้ มีความแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีความเชื่อมโยง และไม่สามารถแยก

จากกันได้

 เสรีภาพมีความสำาคัญในกระบวนการพัฒนาใน 2 ด้าน ด้านแรก เป็นเหตุผล

ทางด้านการประเมิน กล่าวคือ การประเมินความก้าวหน้าหรือการพัฒนาจำาเป็นต้อง

มองในแงท่ีว่า่ เสรภีาพของประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งใหแ้ขง็แกรง่แคไ่หน  ดา้นทีส่อง   

เป็นเหตุผลในด้านประสิทธิผล กล่าวคือ การบรรลุหรือประสบผลของ “การพัฒนา” 

ทั้งปวง  ย่อมขึ้นอยู่กับประชาชนในฐานะที่เป็น  “ผู้กระทำาการเสรี” (free  agency)  

 บทที่ ๓ ของหนังสือเล่มนี้ เริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นทฤษฎีมากขึ้น และอมาตยา 

เซน เองก็เสนอว่า สำาหรับผู้อ่านบางคนที่ไม่สนใจประเด็นทางทฤษฎี อาจจะข้ามบทนี้

ไปได้ ซึ่งในการวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ จะขยายการอภิปรายถกเถียงในบทนี้ภายหลัง ใน

บทต่อ ๆ มา อมาตยา เซน ได้ประยุกต์แนวคิดที่ได้เสนอไว้ในบทที่ ๓ ในการวิเคราะห์

ประเด็นต่าง ๆ เขาเสนอว่า แนวคิดเรื่องการขัดสนความสามารถ (capability depri-

vation) เป็นแนวคิดที่นำาไปใช้สำาหรับทำาความเข้าใจความยากจน ได้ดีกว่าแนวคิดเรื่อง 

รายได ้เนือ่งจากวา่ แนวคดินี ้สามารถทีจ่ะเผยใหเ้หน็ถงึมติขิองความยากจน ทีไ่มอ่าจจะเผย 

ให้เห็นด้วยการวัดทางด้านรายได้ ตัวอย่างที่นำามาแสดงให้เห็นได้แก่การเปรียบเทียบ

ให้เห็นความแตกต่างระหว่างอเมริกาและยุโรป ในเรื่องการระบบสุขภาพและอัตรา 

การตาย การเปรยีบเทยีบระหวา่งอนิเดยีและประเทศใน โซน sub-Saharan ทวปีแอฟรกิา  

ในเรื่องอัตราการอ่านออกเขียนได้และการตายของทารก และความไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่างหญิงและชาย ในบทต่อมาคือบทที่ ๕ เซน พยายามที่จะยกประเด็นที่มีข้อ 

ถกเถียงกันและนักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันมากขึ้นมาพิจารณา ได้แก่เรื่อง

เศรษฐกิจ เขาได้พิจารณาบทบาทของตลาด ประสิทธิภาพของตลาด และความสามารถ

ของตลาดในการในการทำาใหเ้กดิ “สนิคา้สาธารณะ” (public goods) ตลอดจนถงึความ

สัมพันธ์ระหว่างตลาดและรัฐ เขาได้ชี้ให้เห็นว่า การนำาเอาแนวคิดในเรื่องความสามารถ 
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มาใช้สำาหรับเป็นเกณฑ์ในการสร้างสวัสดิการ ซึ่งในปัจจุบันเราใช้เกณฑ์ที่มาตรฐานที่

กำาหนดโดยรัฐ (เรียกว่า mean-testing) น่าจะเป็นการหลีกเลี่ยง การบิดเบือนกลไก

ราคา ที่เกิดจากระบอบสวัสดิการของรัฐได้ดียิ่งขึ้น

 โดยทั่วไปแล้วในวงการการพัฒนา นักวิชาการมักจะให้ความสำาคัญกับความ

จำาเป็นในทางเศรษฐกิจ มากกว่าเสรีภาพในทางการเมือง อย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มนี้  

เซน ได้โต้แย้งว่า ความจำาเป็นในทางเศรษฐกิจนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่นำาเราไปในทางที่

ผดิ เขามองวา่ ประชาธปิไตย ซึง่เปน็ทัง้เปา้หมายและวธิกีารในตวัของมนัเอง เปน็เครือ่ง

มือที่ทำาให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง (voice) ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยนี้ จะเป็นปัจจัยที่หล่อหลอมให้เกิดคุณค่าและวิถีปฏิบัติ อันจะเกื้อหนุน

ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์

 “สทิธทิางการเมอืง รวมถงึเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการถกแถลง

ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เป็นกุญแจสำาคัญที่จะนำาไปสู่การตอบสนองต่อความจำาเป็นในทาง

เศรษฐกิจ (การตอบสนองความจำาเป็นในทางเศรษฐกิจ ต้องอาศัยหรือมีรากฐานมาจาก

สทิธทิางดา้นการเมอืง – ผูแ้ปล) แตส่ทิธทิางการเมอืงเอง ยงัเปน็หวัใจสำาคญัของแนวคดิ

ความจำาเปน็ทางเศรษฐกจิ (คอืมสีว่นในการกำาหนดวา่ อะไรคอืความจำาเปน็ทางเศรษฐกจิ 

อะไรที่ไม่จำาเป็น) ด้วย”

 ด้วยความคิดอันนี้ ทำาให้อมาตยา เซน ยืนยันว่า ประชาธิปไตย มีความสำาคัญ

ตอ่การพฒันา และมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ำาตอ้งทำาใหป้ระชาธปิไตย ทำาหนา้ทีไ่ดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ กฎหมายหรอืระเบยีบตา่ง ๆ  การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้ หรอืการ

มีการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ไม่อาจเพียงพอที่จะเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มี

ประสิทธิภาพ หรือหากจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประชาธิปไตย จะต้องพิจารณาทั้งใน

ฐานะที่เป็นกระบวนการที่จะนำาไปสู่เป้าหมาย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยตัว

ของมันเองก็เป็นเป้าหมาย คือเป็นสิ่งที่ดีที่พึงปรารถนาของมนุษย์ทุกคนนั่นเอง 

 ในบทที่ ๗ เซน ได้สรุปงานที่เขาเคยนำาเสนอ และได้รับการเผยแพร่และมี 

การอา้งองิถงึอยา่งกวา้งขวาง ไดแ้กก่ารศกึษาในเรือ่งความอดอยาก ทีเ่กดิขึน้ในทีต่า่ง ๆ  

ทั่วโลก ในเรื่องนี้เขาเสนอว่า ความอดอยากครั้งใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็น 

ที่ประเทศบังคลาเทศ (ในสมัยที่ยังรวมอยู่กับอินเดีย) ประเทศจีน หรือในทวีปแอฟริกา 

ไม่ได้มาจากการขาดแคลนอาหารโดยตรง แต่มาจากการขาด “การทรงสิทธิในการแลก

เปลีย่น” (exchange entitlement) ความอดอยากทีเ่ขาไดศ้กึษา เกดิขึน้แมใ้นพืน้ทีท่ีม่ี
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การสง่ออกอาหาร ซึง่ในพืน้ทีเ่ชน่นี ้เปน็เรือ่งทีไ่มย่ากทีจ่ะหลกีเลีย่งความอดอยากเชน่นี ้ 

ด้วยการโปรแกรมการจ้างงานของรัฐ ซึ่งเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมา ในการสร้างการทรง 

สทิธใินการแลกเปลีย่นของประชาชน เขาชีใ้หเ้หน็วา่ ความอดอยากขนานใหญไ่มเ่คยเกดิขึน้ 

ในพืน้ทีท่ีม่ปีระชาธปิไตย สว่นมากแลว้จะเกดิขึน้ในพืน้ทีข่องอำานาจนยิม (authoritarian) 

ซึ่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและขาดความโปร่งใส ถ้าหากจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็

คือ อมาตยา เซน มองว่า การไหลเวียนของข้อมูลข้อสาร โดยปราศจากอุปสรรค จะ

เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการทรงสิทธิในการแลกเปลี่ยนของประชาชน ทัศนะ

ของอมาตยา เซน แบบนี้ ก็สอดคล้องกับความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป ที่มองว่า 

ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ตลาดทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน

ประเทศโลกที่สาม การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร มีปัญหาอุปสรรคมาก จนทำาให้เกิด

สภาพที่เรียกว่า ตลาดที่ไม่สมบูรณ์ การได้รับข้อมูลข่าวสารก็มีต้นทุนสูง จนทำาให้การ

โอนย้ายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หรือการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้ยาก 

 อีกประเด็นหนึ่งที่เซน ได้หยิบยกขึ้นมาในหนังสือเล่มนี้ และมีอยู่ในงานอื่น ๆ  

ของเขาด้วยคือ บทบาทของผู้หญิงในการพัฒนา เขามองว่า การปรับปรุงความอยู่ดีมี

สุขของผู้หญิง มีความสำาคัญเท่า ๆ กับการเสริมสร้างความเป็น agency ของพวกเขา 

หลักฐานที่เซน นำามาสนับสนุนข้ออ้างอันนี้ก็คือ อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิง ตัวแปร

ที่ทำานายอัตราความอยู่รอดของเด็กและการลดอัตราการเจริญพันธุ์ได้ดีที่สุด ก่อนที่ 

อมาตยา เซน จะเขยีนหนงัสอืเลม่นี ้เขาไดเ้ผยแพรบ่ทความ เกีย่วกบัเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

หญิงชาย ซึ่งรู้จักเป็นที่แพร่หลายคือ Cooperative and conflict model ซึ่งภายใต้

แนวคิดนี้ อมาตยา เซน เสนอว่า ในครัวเรือนนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย จะ

มสีองสภาวะ คอืสภาวะหนึง่ ทัง้หญงิ และชายจะตอ้งรว่มมอืกนั แตอ่กีสภาวะหนึง่ หญงิ

และชายจะมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอ แต่ในครัวเรือน ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ ไม่อาจจะ

เปดิเผยใหเ้หน็อยา่งชดัเจน เนือ่งจากตกอยูภ่ายใตโ้ครงครอบของวฒันธรรมอนัเดยีวกนั 

ในหนังสือเล่มนี้ แม้ว่า อมาตยา เซน จะให้ความสำาคัญกับประเด็นความไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่างหญิงและชาย แต่ก็ไม่ได้วิเคราะห์ หรือนำาเอาประเด็นในเรื่องของ “เสรีภาพ” 

เข้าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายอย่างแจ้งชัด อย่างเช่นประเด็นการ

วัดการพัฒนาโดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติ แต่ว่างานของผู้หญิง อย่างเช่นงานบ้าน 

(domestic work) กไ็มไ่ดร้วมเอาไวใ้น GDP ประเดน็ดงักลา่วนี ้จะมคีวามหมายอยา่งไร

ถ้าหากเรามองจากแง่มุมของเสรีภาพ ซึ่ง อมาตยา เซน ไม่ได้สาธยายไว้ 
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 ส่วนในเรื่องการเพิ่มประชากร เป็นประเด็นที่มีการถกเถียง และมีการทำานาย

ในทางทีเ่ลวรา้ยมากอ่น ในเรือ่งนี ้เซนคอ่นขา้งทีจ่ะอยูก่บัฝัง่ความคดิทีว่า่ หากประชากร

เพิ่มอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราก็จะประสบปัญหาในการพัฒนา เขายกตัวอย่างความ

สำาเร็จของการควบคุมจำานวนประชากรที่เกิดขึ้นในรัฐ Kerala และชี้ให้เห็นว่า จีนก็อาจ

จะประสบผลสำาเรจ็เชน่นัน้ โดยหลกีเลีย่งการลดจำานวนประชากรโดยการบงัคบั (นโยบาย

การมีบุตรคนเดียวของรัฐ) 

 ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น เซนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องความชอบธรรมและ

ความสอดคล้องต้องกัน (legitimacy and coherence) ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้ให้ความ

สำาคญักบัขอ้ถกเถยีงในเรือ่ง “คณุคา่ของเอเชยี” (Asian Values) และวพิากษว์จิารณท์าง

ด้านวัฒนธรรม เขามองว่า ประเพณีหรือการมองสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก ไม่ได้เป็น

แหล่งเดียวเท่านั้น ที่จะจัดเตรียมพวกเราในการเข้าไปสู่เสรีภาพ และความเข้าใจต่าง ๆ 

ในทางสังคม ในที่นี้ เราจะต้องคำานึงถึงความหลากหลาย และความหลากหลายที่ว่านี้ 

ก็จะเป็นแหล่งที่เอื้ออำานวยให้เกิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีข้อยกเว้น การที่อมาตยา เซน 

ยกเอา คุณค่าของเอเชีย ขึ้นมาเป็นประเด็นพิจารณาในที่นี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่แหลมคม

เป็นอย่างยิ่ง ความจริงแล้ว หลักการสิทธิมนุษยชน ถือว่าเป็น “คุณค่าร่วม” (universal 

values) ของมนษุยชาต ิแตว่า่การนำาเอาหลกัการดงักลา่วนีไ้ปใช ้อาจจะสง่ผลในทางลบ 

ตวัอยา่งอนัหนึง่ทีเ่ราเหน็ได ้จากการนำาเอาหลกัการอนันีม้าใชแ้ละอาจจะสง่ผลในทางลบ

กค็อื การบอยคอตสนิคา้ ทีม่ตีน้ทางมาจากประเทศกำาลงัพฒันาทีม่กีารใชแ้รงงานเดก็ใน

กระบวนการผลติ ผลกค็อื การบอยคอตนี ้อาจจะทำาใหเ้กดิการหดตวัทางเศรษฐกจิ และ

ส่งผลให้เกิดความขาดแคลน หรือความอดอยาก และแน่นอนที่สุดว่าเด็กก็จะต้องได้รับ

ผลกระทบอนันัน้ดว้ย แตถ่า้หากวา่เราปลอ่ยใหม้กีารผลติทีม่กีารใชแ้รงงานทีไ่มเ่หมาะสม  

ก็อาจจะมีการขยายการขูดรีด การเอารัดเอาเปรียบออกไปอย่างกว้างขวาง 

 ในตอนตอ่มาของหนงัสอืเลม่นี ้เปน็ประเดน็ทีเ่นน้ไปในทางทฤษฎ ีคอืเรือ่งทาง

เลอืกทีม่ใีนสงัคมและพฤตกิรรมของปจัเจก ขอ้ถกเถยีงในเรือ่งนีก้ข็ยายออกมาจากเรือ่ง

ตลาด ทีโ่ดยพืน้ฐานแลว้จะตอ้งใหผู้ซ้ือ้และผูข้ายมเีสรทีีจ่ะเลอืก หรอืตดัสนิใจ ประเดน็ที่

เปน็ขอ้ถกเถยีงกค็อื ภายใต ้“ทางเลอืกทีม่ใีนสงัคม” (social choices) การตดัสนิใจของ

ปัจเจกมักจะยึดหลักของความเห็นแก่ตัว เซนมองว่า ด้วยเหตุนี้ ทุนนิยมจึงจำาเป็นต้องมี

ระบบคณุคา่ หรอืสถาบนัอืน่ ๆ  เพือ่ชว่ยในการวางกรอบการตดัสนิใจของปจัเจก ประเดน็

ดังกล่าวนี้ เข้าไปอยู่ในข้อถกเถียงในเรื่องของจริยธรรมในการทำาธุรกิจ หรือคอรัปชัน 
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 ในบทสดุทา้ย อมาตยาเซน พดูถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งความเปน็ธรรม เสรภีาพ 

และความรับผิดชอบ ซึ่งในบทนี้ เขาได้เน้นยำ้าอีกครั้ง ให้เห็นถึงความสำาคัญของแนวคิด

เรื่องความสามารถ (capabilities) ที่มีเหนือกว่าแนวคิดเรื่องการพัฒนามนุษย์ ถึงแม้ว่า

แนวคิดเรื่องการพัฒนามนุษย์ จะก้าวออกมาจากกรอบแคบ ๆ ของการวัดการพัฒนา 

ที่เน้นในเรื่องความเติบโต แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากว่า การวัดการพัฒนามนุษย์  

ก็ยังโยงยึดอยู่กับผลของ (การพัฒนา) มนุษย์ต่อการผลิต แนวคิดเรื่องการพัฒนามนุษย์ 

ยังไม้ได้ก้าวไปแตะในเรื่องผลของความสามารถของมนุษย์ ต่อความอยู่ดีมีสุขและการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

 กลา่วโดยสรปุ แมว้า่หนงัสอืเลม่นีอ้าจจดัอยูใ่นวชิา Development Economics 

แต่ก็มีเนื้อหาเชื่อมโยงไปถึงทางด้านรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  และอื่นๆ เนื้อหาหลักๆ  

12 บทในหนังสือการพัฒนาคือการสร้างเสรีภาพนี้  แต่ละบทล้วนแต่มีความสำาคัญ และ

เป็นการสังเคราะห์งานที่อมาตยา  เซน ทำามาตั้งแต่ยุคต้นๆ โดยเฉพาะงานศึกษาที่เกี่ยว

กับความอดอยาก  (famine)  และ Choice Theory  ในตอนท้ายนี้ ผู้วิจารณ์ใคร่ขอ

หยิบยกเอาประเด็นเรื่องตลาด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักอันหนึ่งที่อมาตยา เซน นำามาเป็น

หลักในการวิเคราะห์ในเรื่องเสรีภาพ 

ตลาด เสรีภาพ และการพัฒนา
 ในหนังสือเล่มนี้  อมาตยา  เซน  ยกข้อถกเถียงในสองเรื่องเกี่ยวกับตลาดขึ้น

มาแสดง  ประการแรก  ตลาดโดยพื้นฐานแล้วก็คือ  กลไกที่สนับสนุนให้มนุษย์มี  “เสรี”  

ในการแข่งขัน  โดยตลาดเป็นกฎ  กติกาในการควบคุมการกระทำาของมนุษย์สามารถทำา  

(คือแลกเปลี่ยน)  ในสิ่งที่เขาสามารถกระทำาได้  การควบคุมโดยการผูกขาด  (ซึ่งพัฒนา

มาจากกระบวนการแข่งขัน)  เป็นการปิดกั้นโอกาส  ไม่ให้ปัจเจกสามารถกระทำาโดยเสรี  

ประการทีส่อง  ตลาดเปน็กลไกทีน่ำาไปสูค่วามมัง่คัง่  และความเตบิโตทางเศรษฐกจิ  การ

ปฏิเสธหรือการปิดกั้นกลไกตลาด  (คือการแข่งขัน)  จึงทำาให้มนุษย์ถูกจองจำา  กักขังอยู่

ในความยากจน  ความไม่รู้  หรือการมีสุขภาพไมด่ี  ซึ่งสิ่งเหลา่นี้ล้วนแต่บั่นทอนเสรีภาพ

ในการกระทำาของมนุษย์

 ผู้วิจารณ์มองว่า  แนวคิดของอมาตยา  เซน  เกี่ยวกับเรื่องตลาด  เป็นรากฐาน

ในการมองเสรภีาพ  ในหนงัสอืเลม่นีม้ใิชข่อ้อา้งของอมาตยา  เซน  โดยตรง  แตเ่นือ่งจาก
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ผู้วิจารณ์มองว่า “ตลาด”  คือแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพ  และเป็นข้อถกเถียง

ที่มีมาแต่ดั้งเดิม  กล่าวคือ  แนวคิดเสรีนิยม  ซึ่งเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจการเมือง  ก็มี 

อุดมการณ์หรือมีคุณค่าพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องตลาด  อดัม  สมิท  ซึ่งถือว่าเป็นบิดาของ 

นักเศรษฐศาสตร์  ในหนังสือที่เขาเขียนว่า  “The Wealth of Nation” ได้กล่าวถึง

เสรีภาพในการแลกเปลี่ยนระหว่างปัจเจก  หรือ  “ตลาด”  เป็น  “มือที่มองไม่เห็น”  

กล่าวคือเป็นพลังอันสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความมั่งคั่ง ด้วยเหตุที่ตลาด เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน

ที่สำาคัญ (ที่มีความจำาเป็น) ที่จะนำาไปสู่ความมั่งคั่ง และทำาให้มนุษย์สามารถขจัดความ

ขาดแคลน ตลาดจงึอยูแ่นวคดิทฤษฎดีา้นการพฒันามาตัง้แตต่น้ ประสบการณท์ีช่ดัเจนที่

ชีว้า่ การปดิกัน้ หรอืควบคมุไมใ่หต้ลาดทำางานไดอ้ยา่งเสร ีไดส้ง่ผลใหเ้กดิความขาดแคลน 

ปรากฏอย่างชัดเจนในกรณีของประเทศโซเวียต หรือประเทศในกลุ่มสังคมนิยม ที่มีการ

วางแผนและควบคุมการแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาล ในที่สุดประเทศเหล่านั้น ต้องหันมา

ปฏริปู โดยการใหต้ลาดทำางานไดอ้ยา่งเสร ีการพฒันาในยคุปจัจบุนัอาจกลา่วไดว้า่เปน็ยคุ

ของแนวคดิเสรนียิมใหม ่ทีเ่นน้การลดอปุสรรคการคา้ การแลกเปลีย่น และขจดัระเบยีบ 

สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า 

 ประเด็นที่ผู้วิจารณ์อยากจะชี้ให้เห็นก็คือ มีข้อสงสัยและข้อวิพากษ์วิจารณ์

ต่อการทำางานของตลาด ในวงวิชาการทางด้านการพัฒนามากมายว่า จะทำาให้เกิดผล

ตามทฤษฎีได้จริงหรือ ในประวัติของการพัฒนาของยุโรปตะวันตก  เราก็จะเห็นได้ชัดว่า 

ตลาดมสีว่นสำาคญัทีท่ำาใหย้โุรปกา้วไปสูค่วามมัง่คัง่  อยา่งไรกต็าม  นกัวชิาการ อยา่งเชน่ 

Polanyi  ทีพ่ดูถงึเรือ่ง  The Great  Transformation  ทีเ่กดิขึน้ในยโุรป กไ็ดช้ีใ้หเ้หน็ถงึ 

ผลลบ หรือหายนะ ที่อาจจะเกิดขึ้น ติดตามมาจากการทำางานของกลไกตลาด  โปลันยี  

เชื่อว่าการก้าวไปสู่ความมั่งคั่งของยุโรป  (การปฏิวัติอุตสาหกรรม)  เป็นกระบวนการที่  

“ตลาด”  ไดแ้ยกตวัออกมาจาก  “สงัคม”  กอ่นการปฏวิตัอิตุสาหกรรมนัน้  การแลกเปลีย่น 

ระหว่างมนุษย์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชน  ญาติ  พี่น้อง  หรือ  “สังคม”   

ในลักษณะอื่นๆ  เมื่อตลาดขยายตัวกลายเป็นกลไกขนาดใหญ่  ก็มีความพยายามที่จะ

เข้าไปควบคุมและกำากับสังคม  ในทัศนะของโปลันยี  พัฒนาการขั้นต่อไปของสังคม

มนุษย์  จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่าง  “สังคม”  และ  “ตลาด”  

แต่ในช่วงนี้เนื่องจากว่าตลาดเป็นที่มาของความมั่งคั่ง  ซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพของมนุษย์  

สังคมจึงจำาเป็นต้องปล่อยให้ตลาดทำางานต่อไปอย่างเสรี  ความพยายามที่สังคม  (คำาว่า  
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สังคม  ในความหมายของ  โปลันยี  รวมความหมายถึง  “รัฐ”  ด้วย)  ที่จะกลับเข้าไป

ควบคุมตลาด  ในปัจจุบันก็คือการสร้างรัฐสวัสดิการซึ่ง  Esping–Anderson  เรียกว่า  

de-commodification  คือการปกป้องมนุษย์  (ผู้อ่อนแอ)  จากผลร้ายที่เกิดจากการ

แข่งขันของตลาด การควบคุมสังคมที่จะนำาไปสู่หายนะก็คือการพัฒนาไปสู่การผูกขาด

ของตลาด ซึ่งผลร้ายดังกล่าวนี้ นักวิชาการก็ได้มีการกล่าวถึงและมีการวิพากษ์วิจารณ์

อย่างกว้างขวางอยู่แล้ว 

 สำาหรับนักวิชาการที่ยังคงมองว่า ตลาดในความหมายที่เป็นการแลกเปลี่ยน

สินค้าและบริการระหว่างมนุษย์ ยังมีความสำาคัญและมีความจำาเป็น ได้ให้คำาอธิบาย

โดยการแยกแยะให้เห็นชัดเจนระหว่างคำาว่าตลาด และทุนนิยม โดยการแลกเปลี่ยนใน

ระบบตลาด อาจจะมีได้หลายแบบ แต่ในระบบทุนนิยม เป็นระบบที่แสวงหากำาไรสูงสุด 

โดยอาศัยตลาดเป็นช่องทางหรือวิธีการที่สำาคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งกำาไรสูงสุด การผูกขาด  

ก็คือวิธีการที่จะทำาให้แน่ใจว่าจะได้กำาไรสูงสุด ทัศนะแบบนี้มองว่า ผลกระทบในทางลบ 

เป็นเรื่องของระบบทุนนิยม มิใช่เรื่องการแลกเปลี่ยนหรือเรื่องตลาด อย่างที่หลายฝ่าย 

เข้าใจผิด

 สำาหรบัผูว้จิารณแ์ลว้ นอกจากความสบัสนระหวา่งตลาดและทนุนยิม ทีไ่ดก้ลา่ว

โดยสรุปข้างต้นแล้ว ยังเป็นความสับสนในความหมายของคำาว่าการพัฒนาโดยตรง ใน

หนงัสอืเสรภีาพคอืการพฒันาทีเ่ขยีนโดยอามาตยา เซน แมว้า่เขาจะมองวา่ เสรภีาพเปน็

เปา้หมาย หรอืเปน็สิง่ทีม่คีณุคา่โดยตวัของมนัเอง ทีม่นษุยท์กุคนแสวงหา แตค่ณุคา่และ

เป้าหมายดังกล่าวนี้ ก็ยังคงมีลำาดับที่ตำ่ากว่า “การพัฒนา” อยู่นั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็

คอื อามาตยา เซน มองวา่ เสรภีาพเปน็ “วธิกีาร” ทีจ่ะทำาใหม้นษุยเ์ราบรรลเุปา้หมายทีส่งู

กวา่กค็อื “การพฒันา” คำาวา่การพฒันานี ้แมว้า่จะมคีวามหมายไปไดห้ลายอยา่ง แตเ่หน็

ได้ชัดเจนว่า คำานิยามที่มีอิทธิพล และได้รับการนำาไปปฏิบัติทั่วไป ก็คือนิยามการพัฒนา

ในกลุ่มกระแสหลัก (ที่มองว่า การพัฒนาคือความเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือความมั่งคั่ง) 

ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่า วาทกรรมการพัฒนาของกลุ่มกระแสหลัก ได้รับการสนับสนุน 

โดยการสร้างสถาบันต่าง ๆ ขึ้นมารองรับอย่างแข็งขัน (นับตั้งแต่ธนาคารโลก ไปจนถึง

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ) ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อนิยามการพัฒนาของกลุ่มกระแสหลัก  

ก็ปรากฏกว้างขวางอยู่แล้ว จึงจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ แม้อมาตยา เซน มองว่าการพัฒนาก็

คือการขยายเสรีภาพของมนุษย์ คำาว่า “การพัฒนา” ที่ถูกนิยามโดยกลุ่มกระแสหลักก็
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จะกลับไปตีความคำาว่า “เสรีภาพ” อีกตลบหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ ความ

เชื่อ ของกลุ่มกระแสหลัก 

 ผู้วิจารณ์เห็นด้วยกับข้อเสนอของอมาตยา เซ็น เกือบจะทุกเรื่อง และหนังสือ

เล่มนี้ ก็เป็นหนังสือที่ผู้วิจารณ์อยากแนะนำาให้ผู้สนใจได้อ่าน แต่ผู้วิจารณ์มองว่า  

ขอ้เสนอเหลา่นี ้จะไมก่า้วออกไปไกลกวา่ขอ้เสนออืน่ ๆ  ทีม่อียูแ่ลว้ ผูว้จิารณอ์ยากเสนอวา่  

ถา้หากมนษุยจ์ะบรรลถุงึเสรภีาพไดจ้รงิ เราจะตอ้งปฏเิสธความคดิดา้นการพฒันา เพราะ

นั่นคือโซ่ตรวนอันใหม่ที่จะจองจำามนุษย์ ให้ตกอยู่ในกรงขังของความเติบโต และความ

มั่งคั่งนั่นเอง 

 



หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมข. 
สาขามนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์

 1.  เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในรูปแบบของ

บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์  หรือบทวิจารณ์หนังสือ

 2.  เปน็บทความภาษาไทยหรอืบทความภาษาองักฤษ  ในกรณทีีเ่ปน็บทความ

ภาษาองักฤษตอ้งผา่นการตรวจสอบความถกูตอ้งจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษกอ่น

ส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

 3. ต้องระบุชื่อบทความและชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิ

การศึกษา ตำาแหน่งและสถานที่ทำางานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 4. ต้นฉบับบทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4   ขนาดอักษร 

Cordial 16 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

มาที่ kkurj@kku.ac.th

 5. บทความที่รับการตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมา

ก่อน  

 6. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่

เกี่ยวข้อง  และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

 7.  หากเปน็งานแปลหรอืเรยีบเรยีงจากภาษาตา่งประเทศ  ตอ้งมหีลกัฐานการ

อนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 8. ต้องมีบทคัดย่อ (Abstract) และคำาสำาคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  บทคดัยอ่ภาษาองักฤษความยาวไมเ่กนิ 150 คำา  และบทคดัยอ่ภาษาไทย

ความยาวไม่เกิน 150 คำา  

 9. หากมีภาพประกอบ ตาราง  หรือแผนภูมิ  ควรจัดลงในหน้ากระดาษแยก

ต่างหากแนบท้ายบทความ  และผู้แต่งต้องระบุอย่างชัดเจนในบทความว่าจะให้แทรก

ตารางและแผนภูมิในตำาแหน่งใดของบทความ

 10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์  กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ 

ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน
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รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร

 การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological 

Association) ดังนี้

 การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ

 ให้อ้างชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องในกรณีที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ โดยเขียน 

ชื่อสกุลของผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง และปี ค.ศ. ของการพิมพ์เอกสาร ทั้งกรณีที่เป็นเอกสาร

ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาบทความ

 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง

ชาตมิเีปา้หมายทีส่ำาคญั 2  ประการ ไดแ้ก ่ประการแรก ประเทศไทยมมีหาวทิยาลยัวจิยัที่

มศีกัยภาพในระดบัโลกจำานวน 7-10  แหง่ทีส่ามารถสนบัสนนุเพิม่ขดีความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศและช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ประการที่ 2  

เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่สามารถนำาผลงานไป

ใช้ในภาคการผลิต ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชน และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ทั้งในด้าน

การส่งเสริมการส่งออกและทดแทนการนำาเข้า จากเป้าหมายดังกล่าวได้มีการจัดกลุ่ม

มหาวิทยาลัยของไทยออกเป็น  4  กลุ่มและมีบทบาท ดังนี้ (Pitiyanuwatna, 2006)

 หรือ

 Pitiyanuwatna (2006) ไดก้ลา่วถงึโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอดุมศกึษาและ

การพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาตมิเีปา้หมายทีส่ำาคญั 2  ประการ ไดแ้ก ่ประการแรก   

ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีศักยภาพในระดับโลกจำานวน 7-10  แห่งที่สามารถ

สนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการ

ผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพ  ประการที ่2  เพือ่ใหเ้กดิกลุม่วจิยัทีผ่ลติผลงานวจิยัตพีมิพร์ะดบั

นานาชาตทิีส่ามารถนำาผลงานไปใชใ้นภาคการผลติ ชว่ยสรา้งรายไดสู้ช่มุชน และสง่เสรมิ

ภาคอตุสาหกรรม ทัง้ในดา้นการสง่เสรมิการสง่ออกและทดแทนการนำาเขา้ จากเปา้หมาย

ดังกล่าวได้มีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทยออกเป็น  4  กลุ่มและมีบทบาท ดังนี้



ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงท้ายบทความ
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 การอ้างอิงท้ายบทความ

 ให้เขียนรายการเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ แล้วจัดเรียงลำาดับรายการ

เอกสารทีใ่ชอ้า้งองิไวท้า้ยบทความตามลำาดบัอกัษรชือ่สกลุของผูแ้ตง่ หรอืชือ่เรือ่งในกรณี

ทีไ่มม่ชีือ่ผูแ้ตง่ หากเอกสารทีอ่า้งองิไมไ่ดเ้ขยีนดว้ยภาษาองักฤษ  ใหแ้ปลความหมายของ

ชือ่เรือ่งเปน็ภาษาองักฤษ และวงเลบ็ทา้ยชือ่เรือ่งของเอกสารนัน้วา่ตน้ฉบบัเปน็ภาษาใด 
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