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หนังสือ Development as Freedom (การพัฒนาคือการสร้างเสรีภาพ)
เขียนโดย อมาตยา เซน Amartya Sen ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999 โดยสำ�นักพิมพ์
สำ�นักพิมพ์ 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
ดังกล่าวนี้ ในหมูน่ กั วิชาการ แต่ในวงการนโยบาย ดูเหมือนจะมีขอ้ ตกลง หรือมีความเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับหนึง่ ว่า อะไรคือสังคมทีด่ ที เี่ ราปรารถนา ดังนัน้ เป้าหมายปลายทาง
ของการพัฒนาจึงไม่คอ่ ยมีประเด็นถกเถียงในหมูน่ กั นโยบาย ข้อถกเถียงส่วนมากจะเป็น
ประเด็นทางเทคนิค อย่างเช่นจะวัดการพัฒนาอย่างไร จะพัฒนาชนบทอย่างไร อะไรคือ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี เป็นต้น ในหนังสือเรือ่ ง การพัฒนาคือการสร้างเสรีภาพ (Development
as Freedom) ที่เรากำ�ลังจะแนะนำ�และจะวิจารณ์ในที่นี้ ก้าวออกมาจากข้อถกเถียงใน
ทางเทคนิค โดยมองว่าการพัฒนาเป็นเรื่องจริยธรรมและอุดมการณ์ ซึ่งมีรากฐานมา
จากปรัชญาทางการเมือง หนังสือเล่มนี้ ได้รับการกล่าวถึงและการอ้างอิงที่กว้างขวาง
พอสมควร ดังนัน้ ในยุคทีค่ วามรูท้ างวิชาการถูกครอบงำ�โดยความคิดในทางเทคนิคแบบนีเ้ อง
หนังสือเล่มนี้จึงมีความสำ�คัญที่ผู้อ่านควรจะให้ความสนใจ
อมาตยา เซน ผู้ แ ต่ ง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เกิ ด ปี ค.ศ. 1933 ในรั ฐ เบงกอล
ตะวันตกของอินเดีย ในสมัยที่เขาเกิดประเทศอินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของ
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จักรวรรดิ์นิยมอังกฤษ เขาเริ่มการศึกษาในกรุงดัคคา เมื่อประเทศบังคลาเทศได้รับ
อิสรภาพจากอาณานิคมอังกฤษ ครอบครัวเขาจึงย้ายเข้าไปอยูใ่ นอินเดีย การได้ผา่ นชีวติ
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
อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้เกิดการพัฒนา ที่สำ�คัญคือ ประเด็นทางเทคนิค อาจจะ
นำ�เราไปในทิศทางที่ผิด และเสี่ยงที่จะเดินเข้าไปสู่วิกฤติหรือภาวะที่เราไม่ได้ปรารถนา
ในหนังสือเล่มนี้ อมาตยา เซน ได้ผสมผสานเอาข้อถกเถียงในทางปรัชญา กับประเด็น
ทางเทคนิคหรือการปฏิบัติ เพื่อที่จะให้เราเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนา และการเลือก
วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยพื้นฐานแล้ว อมาตยา เซน เป็นนักเศรษฐศาสตร์ และมี
ความสนในทางปรัชญา แต่ในหนังสือที่เขาเขียนเล่มนี้ ไม่มีสมการทางเศรษฐศาสตร์ที่
เรามักจะคุน้ เคย สิง่ ทีเ่ ขานำ�เสนอ มิใช่เรือ่ งรายได้และความมัง่ คัง่ หรือมิใช่ความพึงพอใจ
ตามทัศนะของนักอรรถประโยชน์นยิ ม แต่มใี จกลางอยูท่ สี่ งิ่ ทีเ่ ขาเรียกว่า “ความสามารถ”
(capabilities) หรือแก่นสาระของเสรีภาพของมนุษย์ (substantive freedom) เขาเสนอ
ว่าการพัฒนาจะต้องช่วยให้เกิดการขยายตัวของเสรีภาพของมนุษย์ ซึง่ รวมถึงเสรีภาพใน
เชิงกระบวนการ ได้แก่เสรีภาพที่จะเข้าไปใช้โอกาสที่มีอยู่ในสังคม และเสรีภาพในฐานะ
ที่เป็นเป้าหมายปลายทาง

เสรีภาพคืออะไร

ในสองบทแรกของหนังสือ อมาตยา เซน พยายามที่จะนิยามขอบเขตของ
เสรีภาพ และอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในบทนำ� และ
ในประโยคแรกของบทนำ�ของหนังสือ อมาตยา เซน กล่าวว่า “การพัฒนาเป็นกระบวน
การของการขยายเสรีภาพของประชาชน” การมองความหมายของการพัฒนาเช่นนี้
แตกต่างจากทัศนะการมองการพัฒนาทั่วๆ ไป ซึ่งมองว่า การพัฒนาเป็นความเติบโต
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ของผลผลิตรวมของชาติ เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบุคคล (ประชากร) เป็นการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือเป็นความทันสมัยของสังคม
แน่นอนที่สุดว่าการพัฒนาในความหมายต่างๆ เหล่านั้น ก็จะมีส่วนช่วยขยายเสรีภาพ
ของบุคคล แต่เสรีภาพก็ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ อีกมาก เสรีภาพเป็นเสมือนปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ เป็นโอกาสทางสังคม สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส และความมั่นคง องค์
ประกอบเหล่านี้ มีความแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีความเชื่อมโยง และไม่สามารถแยก
จากกันได้
เสรีภาพมีความสำ�คัญในกระบวนการพัฒนาใน 2 ด้าน ด้านแรก เป็นเหตุผล
ทางด้านการประเมิน กล่าวคือ การประเมินความก้าวหน้าหรือการพัฒนาจำ�เป็นต้อง
มองในแง่ทวี่ า่ เสรีภาพของประชาชนได้รบั การเสริมสร้างให้แข็งแกร่งแค่ไหน ด้านทีส่ อง
เป็นเหตุผลในด้านประสิทธิผล กล่าวคือ การบรรลุหรือประสบผลของ “การพัฒนา”
ทั้งปวง ย่อมขึ้นอยู่กับประชาชนในฐานะที่เป็น “ผู้กระทำ�การเสรี” (free agency)
บทที่ ๓ ของหนังสือเล่มนี้ เริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นทฤษฎีมากขึ้น และอมาตยา
เซน เองก็เสนอว่า สำ�หรับผู้อ่านบางคนที่ไม่สนใจประเด็นทางทฤษฎี อาจจะข้ามบทนี้
ไปได้ ซึ่งในการวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ จะขยายการอภิปรายถกเถียงในบทนี้ภายหลัง ใน
บทต่อ ๆ มา อมาตยา เซน ได้ประยุกต์แนวคิดที่ได้เสนอไว้ในบทที่ ๓ ในการวิเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ เขาเสนอว่า แนวคิดเรื่องการขัดสนความสามารถ (capability deprivation) เป็นแนวคิดที่นำ�ไปใช้สำ�หรับทำ�ความเข้าใจความยากจน ได้ดีกว่าแนวคิดเรื่อง
รายได้ เนือ่ งจากว่า แนวคิดนี้ สามารถทีจ่ ะเผยให้เห็นถึงมิตขิ องความยากจน ทีไ่ ม่อาจจะเผย
ให้เห็นด้วยการวัดทางด้านรายได้ ตัวอย่างที่น�ำ มาแสดงให้เห็นได้แก่การเปรียบเทียบ
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างอเมริกาและยุโรป ในเรื่องการระบบสุขภาพและอัตรา
การตาย การเปรียบเทียบระหว่างอินเดียและประเทศใน โซน sub-Saharan ทวีปแอฟริกา
ในเรื่องอัตราการอ่านออกเขียนได้และการตายของทารก และความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย ในบทต่อมาคือบทที่ ๕ เซน พยายามที่จะยกประเด็นที่มีข้อ
ถกเถียงกันและนักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันมากขึ้นมาพิจารณา ได้แก่เรื่อง
เศรษฐกิจ เขาได้พิจารณาบทบาทของตลาด ประสิทธิภาพของตลาด และความสามารถ
ของตลาดในการในการทำ�ให้เกิด “สินค้าสาธารณะ” (public goods) ตลอดจนถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างตลาดและรัฐ เขาได้ชี้ให้เห็นว่า การนำ�เอาแนวคิดในเรื่องความสามารถ
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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มาใช้สำ�หรับเป็นเกณฑ์ในการสร้างสวัสดิการ ซึ่งในปัจจุบันเราใช้เกณฑ์ที่มาตรฐานที่
กำ�หนดโดยรัฐ (เรียกว่า mean-testing) น่าจะเป็นการหลีกเลี่ยง การบิดเบือนกลไก
ราคา ที่เกิดจากระบอบสวัสดิการของรัฐได้ดียิ่งขึ้น
โดยทั่วไปแล้วในวงการการพัฒนา นักวิชาการมักจะให้ความสำ�คัญกับความ
จำ�เป็นในทางเศรษฐกิจ มากกว่าเสรีภาพในทางการเมือง อย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มนี้
เซน ได้โต้แย้งว่า ความจำ�เป็นในทางเศรษฐกิจนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่นำ�เราไปในทางที่
ผิด เขามองว่า ประชาธิปไตย ซึง่ เป็นทัง้ เป้าหมายและวิธกี ารในตัวของมันเอง เป็นเครือ่ ง
มือที่ทำ�ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง (voice) ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยนี้ จะเป็นปัจจัยที่หล่อหลอมให้เกิดคุณค่าและวิถีปฏิบัติ อันจะเกื้อหนุน
ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์
“สิทธิทางการเมือง รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการถกแถลง
ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เป็นกุญแจสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่การตอบสนองต่อความจำ�เป็นในทาง
เศรษฐกิจ (การตอบสนองความจำ�เป็นในทางเศรษฐกิจ ต้องอาศัยหรือมีรากฐานมาจาก
สิทธิทางด้านการเมือง – ผูแ้ ปล) แต่สทิ ธิทางการเมืองเอง ยังเป็นหัวใจสำ�คัญของแนวคิด
ความจำ�เป็นทางเศรษฐกิจ (คือมีสว่ นในการกำ�หนดว่า อะไรคือความจำ�เป็นทางเศรษฐกิจ
อะไรที่ไม่จำ�เป็น) ด้วย”
ด้วยความคิดอันนี้ ทำ�ให้อมาตยา เซน ยืนยันว่า ประชาธิปไตย มีความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนา และมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ำ�ต้องทำ�ให้ประชาธิปไตย ทำ�หน้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น หรือการ
มีการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ไม่อาจเพียงพอที่จะเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มี
ประสิทธิภาพ หรือหากจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประชาธิปไตย จะต้องพิจารณาทั้งใน
ฐานะที่เป็นกระบวนการที่จะนำ�ไปสู่เป้าหมาย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยตัว
ของมันเองก็เป็นเป้าหมาย คือเป็นสิ่งที่ดีที่พึงปรารถนาของมนุษย์ทุกคนนั่นเอง
ในบทที่ ๗ เซน ได้สรุปงานที่เขาเคยนำ�เสนอ และได้รับการเผยแพร่และมี
การอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวาง ได้แก่การศึกษาในเรือ่ งความอดอยาก ทีเ่ กิดขึน้ ในทีต่ า่ ง ๆ
ทั่วโลก ในเรื่องนี้เขาเสนอว่า ความอดอยากครั้งใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็น
ที่ประเทศบังคลาเทศ (ในสมัยที่ยังรวมอยู่กับอินเดีย) ประเทศจีน หรือในทวีปแอฟริกา
ไม่ได้มาจากการขาดแคลนอาหารโดยตรง แต่มาจากการขาด “การทรงสิทธิในการแลก
เปลีย่ น” (exchange entitlement) ความอดอยากทีเ่ ขาได้ศกึ ษา เกิดขึน้ แม้ในพืน้ ทีท่ มี่ ี
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การส่งออกอาหาร ซึง่ ในพืน้ ทีเ่ ช่นนี้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความอดอยากเช่นนี้
ด้วยการโปรแกรมการจ้างงานของรัฐ ซึ่งเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมา ในการสร้างการทรง
สิทธิในการแลกเปลีย่ นของประชาชน เขาชีใ้ ห้เห็นว่า ความอดอยากขนานใหญ่ไม่เคยเกิดขึน้
ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชาธิปไตย ส่วนมากแล้วจะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องอำ�นาจนิยม (authoritarian)
ซึ่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและขาดความโปร่งใส ถ้าหากจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็
คือ อมาตยา เซน มองว่า การไหลเวียนของข้อมูลข้อสาร โดยปราศจากอุปสรรค จะ
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการทรงสิทธิในการแลกเปลี่ยนของประชาชน ทัศนะ
ของอมาตยา เซน แบบนี้ ก็สอดคล้องกับความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป ที่มองว่า
ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยให้ตลาดทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน
ประเทศโลกที่สาม การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร มีปัญหาอุปสรรคมาก จนทำ�ให้เกิด
สภาพที่เรียกว่า ตลาดที่ไม่สมบูรณ์ การได้รับข้อมูลข่าวสารก็มีต้นทุนสูง จนทำ�ให้การ
โอนย้ายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หรือการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้ยาก
อีกประเด็นหนึ่งที่เซน ได้หยิบยกขึ้นมาในหนังสือเล่มนี้ และมีอยู่ในงานอื่น ๆ
ของเขาด้วยคือ บทบาทของผู้หญิงในการพัฒนา เขามองว่า การปรับปรุงความอยู่ดีมี
สุขของผู้หญิง มีความสำ�คัญเท่า ๆ กับการเสริมสร้างความเป็น agency ของพวกเขา
หลักฐานที่เซน นำ�มาสนับสนุนข้ออ้างอันนี้ก็คือ อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิง ตัวแปร
ที่ทำ�นายอัตราความอยู่รอดของเด็กและการลดอัตราการเจริญพันธุ์ได้ดีที่สุด ก่อนที่
อมาตยา เซน จะเขียนหนังสือเล่มนี้ เขาได้เผยแพร่บทความ เกีย่ วกับเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่าง
หญิงชาย ซึ่งรู้จักเป็นที่แพร่หลายคือ Cooperative and conflict model ซึ่งภายใต้
แนวคิดนี้ อมาตยา เซน เสนอว่า ในครัวเรือนนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย จะ
มีสองสภาวะ คือสภาวะหนึง่ ทัง้ หญิง และชายจะต้องร่วมมือกัน แต่อกี สภาวะหนึง่ หญิง
และชายจะมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอ แต่ในครัวเรือน ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ ไม่อาจจะ
เปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจน เนือ่ งจากตกอยูภ่ ายใต้โครงครอบของวัฒนธรรมอันเดียวกัน
ในหนังสือเล่มนี้ แม้ว่า อมาตยา เซน จะให้ความสำ�คัญกับประเด็นความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย แต่ก็ไม่ได้วิเคราะห์ หรือนำ�เอาประเด็นในเรื่องของ “เสรีภาพ”
เข้าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายอย่างแจ้งชัด อย่างเช่นประเด็นการ
วัดการพัฒนาโดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติ แต่ว่างานของผู้หญิง อย่างเช่นงานบ้าน
(domestic work) ก็ไม่ได้รวมเอาไว้ใน GDP ประเด็นดังกล่าวนี้ จะมีความหมายอย่างไร
ถ้าหากเรามองจากแง่มุมของเสรีภาพ ซึ่ง อมาตยา เซน ไม่ได้สาธยายไว้
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ส่วนในเรื่องการเพิ่มประชากร เป็นประเด็นที่มีการถกเถียง และมีการทำ�นาย
ในทางทีเ่ ลวร้ายมาก่อน ในเรือ่ งนี้ เซนค่อนข้างทีจ่ ะอยูก่ บั ฝัง่ ความคิดทีว่ า่ หากประชากร
เพิ่มอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราก็จะประสบปัญหาในการพัฒนา เขายกตัวอย่างความ
สำ�เร็จของการควบคุมจำ�นวนประชากรที่เกิดขึ้นในรัฐ Kerala และชี้ให้เห็นว่า จีนก็อาจ
จะประสบผลสำ�เร็จเช่นนัน้ โดยหลีกเลีย่ งการลดจำ�นวนประชากรโดยการบังคับ (นโยบาย
การมีบุตรคนเดียวของรัฐ)
ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น เซนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องความชอบธรรมและ
ความสอดคล้องต้องกัน (legitimacy and coherence) ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้ให้ความ
สำ�คัญกับข้อถกเถียงในเรือ่ ง “คุณค่าของเอเชีย” (Asian Values) และวิพากษ์วจิ ารณ์ทาง
ด้านวัฒนธรรม เขามองว่า ประเพณีหรือการมองสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก ไม่ได้เป็น
แหล่งเดียวเท่านั้น ที่จะจัดเตรียมพวกเราในการเข้าไปสู่เสรีภาพ และความเข้าใจต่าง ๆ
ในทางสังคม ในที่นี้ เราจะต้องคำ�นึงถึงความหลากหลาย และความหลากหลายที่ว่านี้
ก็จะเป็นแหล่งที่เอื้ออำ�นวยให้เกิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีข้อยกเว้น การที่อมาตยา เซน
ยกเอา คุณค่าของเอเชีย ขึ้นมาเป็นประเด็นพิจารณาในที่นี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่แหลมคม
เป็นอย่างยิ่ง ความจริงแล้ว หลักการสิทธิมนุษยชน ถือว่าเป็น “คุณค่าร่วม” (universal
values) ของมนุษยชาติ แต่วา่ การนำ�เอาหลักการดังกล่าวนีไ้ ปใช้ อาจจะส่งผลในทางลบ
ตัวอย่างอันหนึง่ ทีเ่ ราเห็นได้ จากการนำ�เอาหลักการอันนีม้ าใช้และอาจจะส่งผลในทางลบ
ก็คอื การบอยคอตสินค้า ทีม่ ตี น้ ทางมาจากประเทศกำ�ลังพัฒนาทีม่ กี ารใช้แรงงานเด็กใน
กระบวนการผลิต ผลก็คอื การบอยคอตนี้ อาจจะทำ�ให้เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจ และ
ส่งผลให้เกิดความขาดแคลน หรือความอดอยาก และแน่นอนที่สุดว่าเด็กก็จะต้องได้รับ
ผลกระทบอันนัน้ ด้วย แต่ถา้ หากว่าเราปล่อยให้มกี ารผลิตทีม่ กี ารใช้แรงงานทีไ่ ม่เหมาะสม
ก็อาจจะมีการขยายการขูดรีด การเอารัดเอาเปรียบออกไปอย่างกว้างขวาง
ในตอนต่อมาของหนังสือเล่มนี้ เป็นประเด็นทีเ่ น้นไปในทางทฤษฎี คือเรือ่ งทาง
เลือกทีม่ ใี นสังคมและพฤติกรรมของปัจเจก ข้อถกเถียงในเรือ่ งนีก้ ข็ ยายออกมาจากเรือ่ ง
ตลาด ทีโ่ ดยพืน้ ฐานแล้วจะต้องให้ผซู้ อื้ และผูข้ ายมีเสรีทจี่ ะเลือก หรือตัดสินใจ ประเด็นที่
เป็นข้อถกเถียงก็คอื ภายใต้ “ทางเลือกทีม่ ใี นสังคม” (social choices) การตัดสินใจของ
ปัจเจกมักจะยึดหลักของความเห็นแก่ตัว เซนมองว่า ด้วยเหตุนี้ ทุนนิยมจึงจำ�เป็นต้องมี
ระบบคุณค่า หรือสถาบันอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยในการวางกรอบการตัดสินใจของปัจเจก ประเด็น
ดังกล่าวนี้ เข้าไปอยู่ในข้อถกเถียงในเรื่องของจริยธรรมในการทำ�ธุรกิจ หรือคอรัปชัน
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ในบทสุดท้าย อมาตยาเซน พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นธรรม เสรีภาพ
และความรับผิดชอบ ซึ่งในบทนี้ เขาได้เน้นยํ้าอีกครั้ง ให้เห็นถึงความสำ�คัญของแนวคิด
เรื่องความสามารถ (capabilities) ที่มีเหนือกว่าแนวคิดเรื่องการพัฒนามนุษย์ ถึงแม้ว่า
แนวคิดเรื่องการพัฒนามนุษย์ จะก้าวออกมาจากกรอบแคบ ๆ ของการวัดการพัฒนา
ที่เน้นในเรื่องความเติบโต แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากว่า การวัดการพัฒนามนุษย์
ก็ยังโยงยึดอยู่กับผลของ (การพัฒนา) มนุษย์ต่อการผลิต แนวคิดเรื่องการพัฒนามนุษย์
ยังไม้ได้ก้าวไปแตะในเรื่องผลของความสามารถของมนุษย์ ต่อความอยู่ดีมีสุขและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
กล่าวโดยสรุป แม้วา่ หนังสือเล่มนีอ้ าจจัดอยูใ่ นวิชา Development Economics
แต่ก็มีเนื้อหาเชื่อมโยงไปถึงทางด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และอื่นๆ เนื้อหาหลักๆ
12 บทในหนังสือการพัฒนาคือการสร้างเสรีภาพนี้ แต่ละบทล้วนแต่มีความสำ�คัญ และ
เป็นการสังเคราะห์งานที่อมาตยา เซน ทำ�มาตั้งแต่ยุคต้นๆ โดยเฉพาะงานศึกษาที่เกี่ยว
กับความอดอยาก (famine) และ Choice Theory ในตอนท้ายนี้ ผู้วิจารณ์ใคร่ขอ
หยิบยกเอาประเด็นเรื่องตลาด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักอันหนึ่งที่อมาตยา เซน นำ�มาเป็น
หลักในการวิเคราะห์ในเรื่องเสรีภาพ

ตลาด เสรีภาพ และการพัฒนา

ในหนังสือเล่มนี้ อมาตยา เซน ยกข้อถกเถียงในสองเรื่องเกี่ยวกับตลาดขึ้น
มาแสดง ประการแรก ตลาดโดยพื้นฐานแล้วก็คือ กลไกที่สนับสนุนให้มนุษย์มี “เสรี”
ในการแข่งขัน โดยตลาดเป็นกฎ กติกาในการควบคุมการกระทำ�ของมนุษย์สามารถทำ�
(คือแลกเปลี่ยน) ในสิ่งที่เขาสามารถกระทำ�ได้ การควบคุมโดยการผูกขาด (ซึ่งพัฒนา
มาจากกระบวนการแข่งขัน) เป็นการปิดกั้นโอกาส ไม่ให้ปัจเจกสามารถกระทำ�โดยเสรี
ประการทีส่ อง ตลาดเป็นกลไกทีน่ ำ�ไปสูค่ วามมัง่ คัง่ และความเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
ปฏิเสธหรือการปิดกั้นกลไกตลาด (คือการแข่งขัน) จึงทำ�ให้มนุษย์ถูกจองจำ� กักขังอยู่
ในความยากจน ความไม่รู้ หรือการมีสุขภาพไม่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนเสรีภาพ
ในการกระทำ�ของมนุษย์
ผู้วิจารณ์มองว่า แนวคิดของอมาตยา เซน เกี่ยวกับเรื่องตลาด เป็นรากฐาน
ในการมองเสรีภาพ ในหนังสือเล่มนีม้ ใิ ช่ขอ้ อ้างของอมาตยา เซน โดยตรง แต่เนือ่ งจาก
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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”
กล่าวคือเป็นพลังอันสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความมั่งคั่ง ด้วยเหตุที่ตลาด เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน
ที่สำ�คัญ (ที่มีความจำ�เป็น) ที่จะนำ�ไปสู่ความมั่งคั่ง และทำ�ให้มนุษย์สามารถขจัดความ
ขาดแคลน ตลาดจึงอยูแ่ นวคิดทฤษฎีดา้ นการพัฒนามาตัง้ แต่ตน้ ประสบการณ์ทชี่ ดั เจนที่
ชีว้ า่ การปิดกัน้ หรือควบคุมไม่ให้ตลาดทำ�งานได้อย่างเสรี ได้สง่ ผลให้เกิดความขาดแคลน
ปรากฏอย่างชัดเจนในกรณีของประเทศโซเวียต หรือประเทศในกลุ่มสังคมนิยม ที่มีการ
วางแผนและควบคุมการแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาล ในที่สุดประเทศเหล่านั้น ต้องหันมา
ปฏิรปู โดยการให้ตลาดทำ�งานได้อย่างเสรี การพัฒนาในยุคปัจจุบนั อาจกล่าวได้วา่ เป็นยุค
ของแนวคิดเสรีนยิ มใหม่ ทีเ่ น้นการลดอุปสรรคการค้า การแลกเปลีย่ น และขจัดระเบียบ
สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
ประเด็นที่ผู้วิจารณ์อยากจะชี้ให้เห็นก็คือ มีข้อสงสัยและข้อวิพากษ์วิจารณ์
ต่อการทำ�งานของตลาด ในวงวิชาการทางด้านการพัฒนามากมายว่า จะทำ�ให้เกิดผล
ตามทฤษฎีได้จริงหรือ ในประวัติของการพัฒนาของยุโรปตะวันตก เราก็จะเห็นได้ชัดว่า
ตลาดมีสว่ นสำ�คัญทีท่ ำ�ให้ยโุ รปก้าวไปสูค่ วามมัง่ คัง่ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการ อย่างเช่น
Polanyi ทีพ่ ดู ถึงเรือ่ ง The Great Transformation ทีเ่ กิดขึน้ ในยุโรป ก็ได้ชใี้ ห้เห็นถึง
ผลลบ หรือหายนะ ที่อาจจะเกิดขึ้น ติดตามมาจากการทำ�งานของกลไกตลาด โปลันยี
เชื่อว่าการก้าวไปสู่ความมั่งคั่งของยุโรป (การปฏิวัติอุตสาหกรรม) เป็นกระบวนการที่
“ตลาด” ได้แยกตัวออกมาจาก “สังคม” ก่อนการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมนัน้ การแลกเปลีย่ น
ระหว่างมนุษย์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชน ญาติ พี่น้อง หรือ “สังคม”
ในลักษณะอื่นๆ เมื่อตลาดขยายตัวกลายเป็นกลไกขนาดใหญ่ ก็มีความพยายามที่จะ
เข้าไปควบคุมและกำ�กับสังคม ในทัศนะของโปลันยี พัฒนาการขั้นต่อไปของสังคม
มนุษย์ จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่าง “สังคม” และ “ตลาด”
แต่ในช่วงนี้เนื่องจากว่าตลาดเป็นที่มาของความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพของมนุษย์
สังคมจึงจำ�เป็นต้องปล่อยให้ตลาดทำ�งานต่อไปอย่างเสรี ความพยายามที่สังคม (คำ�ว่า
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สังคม ในความหมายของ โปลันยี รวมความหมายถึง “รัฐ” ด้วย) ที่จะกลับเข้าไป
ควบคุมตลาด ในปัจจุบันก็คือการสร้างรัฐสวัสดิการซึ่ง Esping–Anderson เรียกว่า
de-commodification คือการปกป้องมนุษย์ (ผู้อ่อนแอ) จากผลร้ายที่เกิดจากการ
แข่งขันของตลาด การควบคุมสังคมที่จะนำ�ไปสู่หายนะก็คือการพัฒนาไปสู่การผูกขาด
ของตลาด ซึ่งผลร้ายดังกล่าวนี้ นักวิชาการก็ได้มีการกล่าวถึงและมีการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวางอยู่แล้ว
สำ�หรับนักวิชาการที่ยังคงมองว่า ตลาดในความหมายที่เป็นการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการระหว่างมนุษย์ ยังมีความสำ�คัญและมีความจำ�เป็น ได้ให้คำ�อธิบาย
โดยการแยกแยะให้เห็นชัดเจนระหว่างคำ�ว่าตลาด และทุนนิยม โดยการแลกเปลี่ยนใน
ระบบตลาด อาจจะมีได้หลายแบบ แต่ในระบบทุนนิยม เป็นระบบที่แสวงหากำ�ไรสูงสุด
โดยอาศัยตลาดเป็นช่องทางหรือวิธีการที่สำ�คัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งกำ�ไรสูงสุด การผูกขาด
ก็คือวิธีการที่จะทำ�ให้แน่ใจว่าจะได้กำ�ไรสูงสุด ทัศนะแบบนี้มองว่า ผลกระทบในทางลบ
เป็นเรื่องของระบบทุนนิยม มิใช่เรื่องการแลกเปลี่ยนหรือเรื่องตลาด อย่างที่หลายฝ่าย
เข้าใจผิด
สำ�หรับผูว้ จิ ารณ์แล้ว นอกจากความสับสนระหว่างตลาดและทุนนิยม ทีไ่ ด้กล่าว
โดยสรุปข้างต้นแล้ว ยังเป็นความสับสนในความหมายของคำ�ว่าการพัฒนาโดยตรง ใน
หนังสือเสรีภาพคือการพัฒนาทีเ่ ขียนโดยอามาตยา เซน แม้วา่ เขาจะมองว่า เสรีภาพเป็น
เป้าหมาย หรือเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าโดยตัวของมันเอง ทีม่ นุษย์ทกุ คนแสวงหา แต่คณ
ุ ค่าและ
เป้าหมายดังกล่าวนี้ ก็ยังคงมีลำ�ดับที่ตํ่ากว่า “การพัฒนา” อยู่นั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ อามาตยา เซน มองว่า เสรีภาพเป็น “วิธกี าร” ทีจ่ ะทำ�ให้มนุษย์เราบรรลุเป้าหมายทีส่ งู
กว่าก็คอื “การพัฒนา” คำ�ว่าการพัฒนานี้ แม้วา่ จะมีความหมายไปได้หลายอย่าง แต่เห็น
ได้ชัดเจนว่า คำ�นิยามที่มีอิทธิพล และได้รับการนำ�ไปปฏิบัติทั่วไป ก็คือนิยามการพัฒนา
ในกลุ่มกระแสหลัก (ที่มองว่า การพัฒนาคือความเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือความมั่งคั่ง)
ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่า วาทกรรมการพัฒนาของกลุ่มกระแสหลัก ได้รับการสนับสนุน
โดยการสร้างสถาบันต่าง ๆ ขึ้นมารองรับอย่างแข็งขัน (นับตั้งแต่ธนาคารโลก ไปจนถึง
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ) ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อนิยามการพัฒนาของกลุ่มกระแสหลัก
ก็ปรากฏกว้างขวางอยู่แล้ว จึงจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ แม้อมาตยา เซน มองว่าการพัฒนาก็
คือการขยายเสรีภาพของมนุษย์ คำ�ว่า “การพัฒนา” ที่ถูกนิยามโดยกลุ่มกระแสหลักก็
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จะกลับไปตีความคำ�ว่า “เสรีภาพ” อีกตลบหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ ความ
เชื่อ ของกลุ่มกระแสหลัก
ผู้วิจารณ์เห็นด้วยกับข้อเสนอของอมาตยา เซ็น เกือบจะทุกเรื่อง และหนังสือ
เล่มนี้ ก็เป็นหนังสือที่ผู้วิจารณ์อยากแนะนำ�ให้ผู้สนใจได้อ่าน แต่ผู้วิจารณ์มองว่า
ข้อเสนอเหล่านี้ จะไม่กา้ วออกไปไกลกว่าข้อเสนออืน่ ๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ผูว้ จิ ารณ์อยากเสนอว่า
ถ้าหากมนุษย์จะบรรลุถงึ เสรีภาพได้จริง เราจะต้องปฏิเสธความคิดด้านการพัฒนา เพราะ
นั่นคือโซ่ตรวนอันใหม่ที่จะจองจำ�มนุษย์ ให้ตกอยู่ในกรงขังของความเติบโต และความ
มั่งคั่งนั่นเอง
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมข.
สาขามนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์
1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในรูปแบบของ
บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ
2. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ในกรณีทเี่ ป็นบทความ
ภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน
ส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
3. ต้องระบุชื่อบทความและชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิ
การศึกษา ตำ�แหน่งและสถานที่ทำ�งานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ต้นฉบับบทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร
Cordial 16 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มาที่ kkurj@kku.ac.th
5. บทความที่รับการตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมา
ก่อน
6. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
7. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการ
อนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
8. ต้องมีบทคัดย่อ (Abstract) และคำ�สำ�คัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 150 คำ� และบทคัดย่อภาษาไทย
ความยาวไม่เกิน 150 คำ�
9. หากมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิ ควรจัดลงในหน้ากระดาษแยก
ต่างหากแนบท้ายบทความ และผู้แต่งต้องระบุอย่างชัดเจนในบทความว่าจะให้แทรก
ตารางและแผนภูมิในตำ�แหน่งใดของบทความ
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
ชาติมเี ป้าหมายทีส่ �ำ คัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยวิจยั ที่
มีศกั ยภาพในระดับโลกจำ�นวน 7-10 แห่งทีส่ ามารถสนับสนุนเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ประการที่ 2
เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่สามารถนำ�ผลงานไป
ใช้ในภาคการผลิต ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชน และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ทั้งในด้าน
การส่งเสริมการส่งออกและทดแทนการนำ�เข้า จากเป้าหมายดังกล่าวได้มีการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยของไทยออกเป็น 4 กลุ่มและมีบทบาท ดังนี้ (Pitiyanuwatna, 2006)
หรือ
Pitiyanuwatna (2006) ได้กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติมเี ป้าหมายทีส่ ำ�คัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก
ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีศักยภาพในระดับโลกจำ�นวน 7-10 แห่งที่สามารถ
สนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการ
ผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพ ประการที่ 2 เพือ่ ให้เกิดกลุม่ วิจยั ทีผ่ ลิตผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับ
นานาชาติทสี่ ามารถนำ�ผลงานไปใช้ในภาคการผลิต ช่วยสร้างรายได้สชู่ มุ ชน และส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม ทัง้ ในด้านการส่งเสริมการส่งออกและทดแทนการนำ�เข้า จากเป้าหมาย
ดังกล่าวได้มีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทยออกเป็น 4 กลุ่มและมีบทบาท ดังนี้
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การอ้างอิงท้ายบทความ
ให้เขียนรายการเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ แล้วจัดเรียงลำ�ดับรายการ
เอกสารทีใ่ ช้อา้ งอิงไว้ทา้ ยบทความตามลำ�ดับอักษรชือ่ สกุลของผูแ้ ต่ง หรือชือ่ เรือ่ งในกรณี
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