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  ภาวะผู้น�าเชิงปฏิบัติการกล่าวถึงภาวะผู้น�าระดับ
กลางในองค์การซึ่งประกอบด้วยภาวะผู้น�า 3 ระดับ คือ 
ภาวะผู้น�าทีม (Team Leadership) ภาวะผู้น�าเชิงปฏิบัติ
การ (Operational Leadership) และภาวะผู้น�าเชิงกล-
ยุทธ์ หรือภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ (Strategic Leader-
ship) 
  หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายภาวะผู ้น�าเชิงปฏิบัติการ
ด้วย LIFE Model  (Leader, Influence, Follower, and 
Environment) โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ซึ่งเริ่มต้นด้วย 
บทน�า: ธรรมชาติของภาวะผู้น�า ที่กล่าวถึงความแตกต่าง
ระหว่างผู้น�ากับผู้จัดการ วิวัฒนาการของภาวะผู้น�าเป็นต้น
  ภาค 1 ผู้น�า (Leader) มีด้วยกัน 6 บท ประกอบ
ด้วย ทฤษฎีภาวะผู้น�าแบบดั้งเดิม ทฤษฎีภาวะผู้น�าพฤติกรรม 
ทฤษฎีภาวะผู้น�าสภาวการณ์ และทฤษฎีภาวะผู้น�าร่วมสมัย 
1, 2 และ 3
  ในภาค 1 นี้ ผู้เขียนได้รวบรวมทฤษฎีภาวะผู้น�าได้
อย่างหลากหลายนับแต่มุมมองคลาสสิค เช่น อริสโตเติล 
ซุนวู กัสตีกลีโอเน มาคิอาเวลลี โซโฟเคิลล์ เพลโต เป็นต้น 
  ในส่วนของทฤษฎีภาวะผู้น�าพฤติกรรม และสภาวะ
การณ์ ก็ได้มีการรวบรวมอย่างครบถ้วน เช่น การศึกษา
ภาวะผู้น�าของมหาวิทยาลัยไอโอวา โอไฮโอ และมิชิแกน 
ตาข่ายภาวะผู้น�า ตัวแบบสภาวการณ์ของฟิดเลอร์ ผู้น�า
ตามสถานการณ์ ทฤษฎีการทดแทนภาวะผู้น�า เป็นต้น
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การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ: การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ฉบับปฐมบท เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ที่
ห่างจากการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2553 ถึง 6 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในแนวคิด แนวปฏิบัติทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility) หรือซีเอสอาร์ และงานวิจัยต่างๆทางด้านนี้มีพัฒนาการไปมากซึ่ง การพิมพ์
ครั้งที่ 2 นี้จะมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมตามที่ผู้เขียนให้ข้อมูลไว้
หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาคคือ ภาค 1 ว่าด้วยแนวคิดซีเอสอาร์ และภาค 2 เป็นเรื่องการจัดการซีเอสอาร์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน
คือการวางแผนด้านซีเอสอาร์ การจัดองค์การด้านซีเอสอาร์ การน�าซีเอสอาร์ และการประเมินผลซีเอสอาร์
ภาค 1 แนวคิดซีเอสอาร์ ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ บทน�า การแบ่งประเภทซีเอสอาร์ แนวปฏิบัติของซีเอสอาร์ ซีเอสอาร์และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้วยซีเอสอาร์
เนื้อหาในภาคนี้จะกล่าวถึงซีเอสอาร์ในด้านความส�าคัญ ความเป็นมา ความหมาย คุณลักษณะ ประโยชน์ มายาคติ และประเด็นทาง
สังคม หนังสือเล่มนี้ได้จัดแบ่งประเภทของซีเอสอาร์ออกเป็น 7 ประเภทและในแต่ละประเภทก็ได้แบ่งย่อยเป็นซีเอสอาร์ในรูปแบบต่างๆ 
ส่วนในเรื่องแนวปฏิบัติซีเอสอาร์ก็ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติซีเอสอาร์ในประเทศเช่น เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ แนวปฏิบัติซีเอสอาร์ของต่างประเทศ เช่น 
ISO26000, OECD, UN Global Compact และ SA8000 หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่าง จริยธรรมธุรกิจ บรรษัทภิบาล 
การประกอบการสังคมหรือ Social Enterprise และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบทสุดท้ายของภาค 1 คือการเชื่อมโยงระหว่างซีเอสอาร์
กับการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ภาค 2 การจัดการซีเอสอาร์ เริ่มด้วยบทน�าของภาคนี้คือบทบาทของภาวะผู้น�ากับซีเอสอาร์ที่กล่าวถึงภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์และภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนที่ 1 การวางแผนด้านซีเอสอาร์ ประกอบด้วย 3 บท ได้แก่ การวางแผนส�าหรับซีเอสอาร์ ซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์ และกิจกรรมสังคม
ขององค์การ
การวางแผนด้านซีเอสอาร์ หนังสือเล่มนี้ได้แนะน�าเครื่องมือส�าคัญส�าหรับใช้ในการวางแผนด้านซีเอสอาร์คือ แผนที่ผลลัพธ์ ตัวแบบ
ตรรกะ และ PDCA  เรื่องซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์ก็ได้แนะน�าการก�าหนดกลยุทธ์ซีเอสอาร์ การสร้างคุณค่าร่วม และวิสาหกิจเพื่อสังคม และ
สุดท้ายคือกิจกรรมสังคมขององค์การ หรือ Corporate Social Initiatives ที่ได้สรุปงานของ Kotler & Lee มาทั้งหมด 7 กิจกรรม
ส่วนที่ 2 การจัดองค์การด้านซีเอสอาร์ มี 2 บทคือสถาปัตยกรรมองค์การส�าหรับซีเอสอาร์ และวัฒนธรรมองค์การด้านซีเอสอาร์
ในเรื่องสถาปัตยกรรมองค์การส�าหรับซีเอสอาร์ได้กล่าวถึงหลักการและแนวทางในการออกแบบโครงสร้างองค์การ การออกแบบ
โครงสร้างองค์การด้านซีเอสอาร์ ส่วนเรื่องวัฒนธรรมองค์การด้านซีเอสอาร์ ได้กล่าวถึงลักษณะ ประเภท และการสร้างวัฒนธรรม
องค์การ
ส่วนที่ 3 การน�าซีเอสอาร์ มี 2 บทคือ การน�าส�าหรับซีเอสอาร์ และการสื่อสารส�าหรับซีเอสอาร์
หนังสือได้กล่าวถึงการน�าซีเอสอาร์ด้วยการจูงใจ การสร้างทีม และอาสาสมัคร/จิตอาสา และกล่าวถึงการสื่อสารด้านซีเอสอาร์ในเรื่อง
ของแนวคิด วัตถุประสงค์ ประเภท กลยุทธ์ และแนวทางการสื่อสารซีเอสอาร์ 

  เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งในปี 2559 ส�าหรับวงการ
วชิาการด้านสงัคมศาสตร์ ทีก่ว่า 70 ปีของหนงัสือ The Great 
Transformation ท่ีได้เขย่าสะท้านโลกมาแล้ว พึ่งได้รับ
การแปลมาเป็นภาษาไทยด้วยความอุตสาหะของนักแปล
คุณภาพ ย้อนกลับไป ครั้นเมื่อ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่
ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่นั้น การหาหนังสือเล่นนี้มาอ่าน 
จ�าเป็นต้องน�าหนังสือมากางเพื่อถ่ายเอกสารแบบหน้าคู่
เรียงหน้าไปแล้วน�าลวดเย็บมุมด้านซ้าย เพื่อเป็นการอ่าน
ส่วนตวัพร้อมกบัแปลค�าศพัท์และถอดความประโยคส�าคัญๆ 
ไว้ ทั้งนี้ การอ่านคาร์ล โปลานยี เป็นสิ่งที่นักเรียนรัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ล้วนกล่าวขานถงึ แต่ด้วยความหนาของเล่มฉบบัภาษาอังกฤษ 
จึงท�าให้ต้องใช้เวลาแรมเดือนในการขบเคี้ยว ครุ่นคิด จน
กระทั่งมารู้สึกอีกที ก็ได้ความว่าเป็นการกวาดสายตาไป
ตามแต่ละบรรทัดเท่านั้น ไฉนจะข้อถกเถียงในแต่ละบทที่
โปลานยีวางไว้ปะทะกับสิ่งที่ผู้อ่านคิดได้ขณะอ่าน กล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่า อาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนักก็ว่าได้ 
  โปลานยีใช้เวลา 3 ปี (ค.ศ. 1940-3) ในการเขยีน 
เมื่อโลกพลิกผัน เพื่อพาผู้อ่านเดินทางผ่านไปใน 400 ปีของ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่
ห้อมล้อมประวตัศิาสตร์ โดยมตีวัละครส�าคัญทีส่มัพนัธ์กนั
ระหว่างกันคือ รัฐ ตลาด และสังคม กล่าวได้ว่า อิทธิพล

*ที่ปรึกษา ศูนย์ผู้น�าธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.3 September - December 2016222

ของวัฒนธรรมในสังคมนั้นมีต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของมนุษย์ การเกิดขึ้นของสังคมตลาด (Market Society) 
กับรัฐสมัยใหม่ (Modern State) จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสงัคมเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ในศตวรรษที ่19 ทีท่�าการ
สร้างมนษุย์เศรษฐกจิ (Homo Economicus) ขึน้มา มนษุย์
ทีรู่จ้กัเหตผุลในการแสวงหาอรรถประโยชน์พงึได้ของปัจเจก 
ขณะท่ีข้อถกเถียงส�าคัญอันหนึ่งของหนังสือที่โปลานยี
แสดงให้เห็นก็คือ ตลาดเสรีได้น�าความไม่เท่าเทียม สงคราม 
การต่อต้าน และการบ่อนท�าลายมนุษยชาติมาในที่สุด 
  หนังสือได้แบ่งสัดส่วนเนื้อหาเป็น 3 ภาค 21 บท 
ภาคที่ 1 ระบบระหว่างประเทศ บทที่ 1 “สันติภาพหนึ่ง
ร้อยปี” มองว่าอารยธรรมของศตวรรษที่ 19 วางอยู่บน 4 
สถาบัน ได้แก่ ระบบดุลอ�านาจระหว่างมหาอ�านาจต่างๆ ที่
ท�าให้เกิดสันติภาพ มาตรฐานทองค�าสากล ตลาดที่ก�ากับ
ดแูลตนเอง และรัฐเสรนียิม คอืปัจจยัก�าหนดเค้าโครงทีเ่ป็น
ลกัษณะเฉพาะของประวตัศิาสตร์อารยธรรม บทที ่ 2 “1920 
ทศวรรษอนุรักษ์นิยม 1930 ทศวรรษปฏิบัติ” แสดงให้เห็น
ถึงการท่ีไม่มีใครตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของระบบ
ระหว่างประเทศทีร่องรับการด�าเนนิชวีติ โดยเฉพาะบทบาท
หน้าที่ทางการเมืองของระบบการเงินระหว่างประเทศ และ
ความเข้าใจของระบบหลังสงครามกับการก่อต้ังระเบียบ
ระหว่างประเทศที่มีองค์กรอ�านาจเหนือกว่ารัฎฐาธิปัตย์
ระดบัชาต ิ กล่าวได้ว่า ภาคที ่ 1 ได้ท�าการอธบิายถงึปัจจยั
ก�าหนดประวตัศิาสตร์อารยธรรมศตวรรษที ่ 19 มาสูช่่วงต้น
ศตวรรษที ่20 ทีท่ัง้สงครามและภาวะหลังสงครามสร้างความ
ปั่นป่วนและการแสวงหาระเบียบทางสังคมกับเศรษฐกิจใน
การพยุงภาคพื้นทวีป 
  ภาคที ่2 ความรุง่เรอืงและตกต�า่ของระบบเศรษฐกจิ
ตลาด บทที่ 3 “การมีที่ซุกหัวนอนปะทะความก้าวหน้า” 
ได้ย้อนกลับไปที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 
โดยอธิบายความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดินเพาะปลูกและ
ปศุสัตว์ไปสู่อุตสาหกรรมโดยมีระบบเศรษฐกิจตลาดก�ากับ
ความก้าวหน้าและการแสวงหาก�าไรส่วนตัว การผลิตด้วย
เครื่องจักรในสังคมการค้าจึงหมายถึงการเปล่ียนธรรมชาติ
และมนุษย์ท่ีเป็นแกนกลางของสังคมให้กลายเป็นสินค้า 
บทที ่4 “สงัคมและระบบเศรษฐกจิ” ระบบเศรษฐกจิตลาด
หมายถึงระบบตลาดทีม่กีารก�ากบัดูแลตวัเอง ชีน้�าด้วยราคา
ตลาดเท่านัน้ ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลอืและการแทรกแซง
จากภายนอก เป็นระบบทีป่รากฏขึน้และได้ท�าให้มนษุย์เป็น

สตัว์เศรษฐกจิ จากแต่เดมิท่ีระบบเศรษฐกจิของมนษุย์มกัฝัง
อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมในการครอบครองวัตถุ 
มนุษย์ไม่ได้กระท�าความเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ส่วน
บุคคล แต่กระท�าเพื่อคุ้มครองสถานะทางสังคม สิทธิทาง
สังคม และหลักทรัพย์ทางสังคมของตน กระบวนการผลิต
และจัดสรรปันส่วนไม่ได้เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิท่ีเฉพาะต่อการครอบครองวตัถ ุ ขัน้ตอนในกระบวน 
การถูกปรับให้เข้ากับผลประโยชน์ทางสังคมอนัหลากหลาย 
บทที ่5 “วิวฒันาการของแบบแผนตลาด” ในเม่ือตลาดเป็น
สถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย 
การต่อรอง ค้าขาย และแลกเปล่ียนเป็นพฤติกรรมทาง
เศรษฐกจิท่ีเป็นแบบแผน แบบแผนดงักล่าวจึงได้สร้างสถาบนั
การแลกเปลี่ยนที่เป็น “ตลาด” ขึ้นมา ดังนั้น การควบคุม
ระบบเศรษฐกิจด้วยตลาดส่งผลกระทบที่ส�าคัญต่อการจัด
ระบบสังคม ความสัมพนัธ์ทางสังคมจงึฝังอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ 
โดยที่ตลาดสามารถออกกฎเกณฑ์เป็นตลาดท่ีก�ากับดูแล
ตนเองได้ 
  บทที ่6 “ตลาดทีก่�ากบัดแูลตนเองกบัสนิค้าอปุโลกน์” 
ระบบเศรษฐกิจตลาดคือระบบเศรษฐกิจที่ควบคุม ก�ากับ
ดแูล และชีน้�าด้วยราคาตลาด ระเบยีบแบบแผนในการผลติ
และการกระจายสินค้าฝากอยู่กับกลไกในการก�ากับดูแล 
ตวัเองนี ้ ระบบเศรษฐกจิรปูแบบนีเ้กดิมาจากความคาดหวัง
ว่า มนษุย์ย่อมประพฤตปิฏบิติัเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลทางการเงนิ
สูงสุด โดยตัง้อปุทานของสินค้าและบรกิารเทยีบเท่ากบัอปุสงค์
ในราคานัน้ ทุกอย่างถกูค�านวณเป็นราคา กล่าวได้ว่า แรงงาน 
ที่ดิน และเงินเป็นองค์ประกอบส�าคัญของอุตสาหกรรมจะ
ต้องได้รับการจัดการในตลาด ในทางตรงกันข้าม แรงงาน 
ที่ดิน และเงิน ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อขาย หากแต่เป็นสิ่งที่
ถูกอุปโลกน์ขึ้นมาซื้อขายกันจริงๆ ในตลาด สังคมมนุษย์จึง
กลายเป็นเพยีงส่วนย่อยของระบบเศรษฐกจิ บทที ่ 7 “สปีน
แฮมแลนด์ 1795” หรือระบบเงินสงเคราะห์ในประเทศ
อังกฤษ อ้างว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการใช้กฎหมายคนจน
อย่างมเีมตตา ซึง่ผลพวงจากข้อถกเถียงฝ่ายคุม้ครองแรงงาน
จากระบบตลาด ต่อให้คนมงีานท�า เขากย็งัได้รบัเงนิสงเคราะห์ 
ตราบเท่าที่ค ่าแรงของเขาน้อยกว่ารายได้ครอบครัวที่
กฎหมายก�าหนดอัตราไว้ กับอีกฝ่ายต้องการจัดระเบียบ
องค์ประกอบของการผลิตภายใต้ระบบตลาดที่เห็นว่าการ
สงเคราะห์จะท�าให้คนงานไม่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ 
เพราะจะไม่พัฒนาฝีมือตนจนเป็นที่พอใจของนายจ้าง แล้ว
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วงจรของระบบอุตสาหกรรมก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปได้
และความยากจนก็ไม่ได้ถูกขจดัไปแต่อย่างใด บทที ่ 8 “เหตุ
ทีเ่กดิก่อนและผลที่ตามมา” ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมได้
น�ากลไกตลาดมาเปลี่ยนแรงงานให้เป็นสินค้า และแสดงให้
เห็นว่าสปีนแฮมแลนด์ที่เคยปกป้องชนบทและแรงงาน
ทัว่ไปในองักฤษได้ขยายความยากจนในรปูแบบการว่างงาน 
การว่างงานแอบแฝง และแรงงานไม่เต็มเวลาให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น บทที่ 9 “ลัทธิยาจกกับยูโทเปีย” ด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ เมื่อคนจนได้รับการสงเคราะห์ คนจนจะไม่
ท�างานเพื่อค่าจ้าง หรือการบรรเทาความหิวโหยให้คนจน
เท่ากับสร้างอุปสรรคขวางการผลิต หรือความยากจนมา
จากการไม่ท�างาน ล้วนน�าพาไปสู่การเป็นแรงงานให้กับ
สังคมตลาดเท่านั้นเพื่อความอยู่รอดทั้งองคาพยพ ซ่ึงมา
บรรจบและเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ปรากฏในบทที่ 10 
“เศรษฐกิจการเมืองและการค้นพบสังคม”  
  บทที่ 11 “มนุษย์ ธรรมชาติและระบบการผลิต” 
ระบบตลาดพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การประดิษฐ์ธนบัตร
ท�าให้ตลาดพลวัต ตลาดได้บรรลุถึงขีดสูงสุดในทุกส่วนของ
โลกใน ค.ศ. 1914 ซึ่งหมายถึงวิถีชีวิตแบบใหม่แผ่ขยายไป
จนเรียกได้ว่าเป็นสากลได้ เมื่อใดการผลิตคือปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ กระบวนการนี้อยู่ภายใต้การ
จัดการของกลไกก�ากับดูแลตัวเองของการต่อรองและการ
แลกเปลี่ยน เมื่อนั้นมนุษย์กับธรรมชาติก็ต้องถูกดึงเข้าไป
ในวงจรของกลไกนั้นด้วย คือต้องตกอยู่ภายใต้กฎอุปสงค์
อปุทาน กล่าวคอืกลายเป็นสินค้า ได้รับการปฏิบตัไิม่ต่างไป
จากสิ่งที่ผลิตขึ้นมาขาย บทที่ 12 และ 13 “ก�าเนิดลัทธิ
เสรีนิยม” ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมคือหลักการจัดการระบบ
สังคมที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบตลาดขึ้นมา รัฐเป็น        
ผู้ออกนโยบาย Laissez-faire กลางศตวรรษที่ 18 ที่
แรงงานต้องแสวงหาราคาในตลาด การก�าหนดค่าเงินควร
อยู่ภายใต้กลไกท่ีท�างานโดยอัตโนมัติ และสินค้าควรไหล
จากประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหนึ่งอย่างเสรีปราศจาก
การกีดขวาง ซึ่งก็คือ ตลาดแรงงาน มาตรฐานทองค�า และ
การค้าเสรี ทั้ง 2 บทนี้มีเนื้อหาส�าคัญอันเป็นวิวาทะของ 
Laissez-faire กบั การแทรกแซงโดยรฐั (Interventionism) 
และระบบรวมหมู่ (Collectivism) บนความเคลือ่นไหวของ
การปกปักษ์รักษาตัวเองไว้ของสังคม ไม่ใช่เศรษฐกิจ บทที่ 
14 “ตลาดกบัมนษุย์” การสถาปนาตลาดแรงงานเห็นได้ชดั
จากการล่าอาณานคิม แรงงานต้องตกอยูภ่ายใต้กฎของตลาด 

เป็นการท�าลายรูปแบบการด�ารงอยู ่ทั้งหมดแทนที่ด้วย     
รูปแบบการจัดการ ท�าให้ตลาดแรงงานมนุษย์กลายมาเป็น
สินค้าอย่างหนึ่งที่อยู่ภายใต้อุปทานและอุปสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเราฝังตรึงเข้าไปกับการจัดการของสังคมตลาดจนกลาย
เป็นปกติวิสัยไปแล้ว บทที่ 15 “ตลาดกับธรรมชาติ” แต่
เดมิท่ีดนิกบัแรงงานไม่ได้แยกจากกัน ทีด่นิเป็นองค์ประกอบ
ของธรรมชาติ แรงงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดินจึงผูกพัน
กบัสังคม การน�าทีด่นิเข้ามาอยูใ่นระบบการค้าเป็นอกีชือ่ของ
การท�าลายระบบฟิวดลั การพรากคนออกจากทีดิ่นหมายถงึ
การแยกสลายองค์รวมทางเศรษฐกิจออกเป็นองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ดินกลาย
เป็นสินค้าที่ซื้อขายได้และท�าให้การจ�านองเป็นสัญญาทาง
แพ่งของเอกชน บทที่ 16 “ตลาดกับหน่วยการผลิต” สืบ
เนื่องมาจากมนุษย์กับธรรมชาติ หรือแรงงานกับที่ดิน ในแง่
ของหน่วยการผลิต จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องคุ้มครองเงิน
ตราให้อยู่ภายใต้ระบบตลาดโดยจัดตั้งธนาคารกลางขึ้นมา 
การจัดการด้านการเงินซึ่งเป็นฐานของราคาย่อมส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการท�างานของระบบที่อาศัยก�าไรเป็นแรงจูงใจ 
บทที่ 17 “การก�ากับดูแลตัวเองบกพร่อง” ระบบตลาดที่
ก�ากบัตวัเองมนียัถงึ การตลาดของปัจจยัการผลติ คอื แรงงาน 
ทีด่นิ และเงนิ เน่ืองจากการท�างานของตลาดปัจจยัการผลิต
เหล่านี้สุ่มเสี่ยงต่อการท�าลายสังคม กลไกรักษาตนเองของ
ชุมชนจึงเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางการสถาปนาตัวเองของตลาด
เหล่านี้ หรือเข้าไปแทรกแซงการท�างานโดยเสรีของมันใน
กรณท่ีีตลาดสถาปนาตวัเองลงแล้ว บทที ่18 “แรงตงึเครียด
ทีข่าดผงึ” ความตงึเครยีดในระบบเศรษฐกจิมาจากการขาด
ดุลยภาพ เช่น การผลิต การจ้างงาน และรายได้ที่ตกต�่า 
เป็นปัญหาร้ายแรงของการว่างงานและน�าไปสู ่การขับ
เคลื่อนของกลุ่มพลังทางสังคม เป็นความตึงเครียดที่เกิดมา
จากตลาดที่เรามั่นใจเกินไปว่า อุปทาน-อุปสงค์-ราคา ย่อม
หาจุดสมดุลของมันได้ ไม่ว่าแรงจูงใจของปัจเจกบุคคลจะ
เป็นอะไรก็ตาม
  ภาคที ่3 ท่ามกลางความพลกิผนั บทที ่19 “รฐับาล
ประชาชนกับระบบเศรษฐกิจตลาด” ในทศวรรษที่ 1920 
ทั้งในอังกฤษและภาคพื้นทวีปมีการก่อตั้งตลาดแรงงานท่ีมี
การแข่งขนัและการก้าวไปสูป่ระชาธปิไตยของรฐัทางการเมอืง 
แรงงานปักหลักในรัฐสภาโดยอาศัยความได้เปรียบด้าน
จ�านวน อนัเป็นรฐับาลประชาชนทีเ่ศรษฐกจิกบัการเมอืงได้
กลายมาเป็นประเดน็เดยีวกัน นายทนุสร้างภาคอุตสาหกรรม
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ข้ึนมา ในขณะทีป่ระชาชนกับองค์กรในระบอบประชาธปิไตย
ก็ท�าสงครามต่อระบบอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งเล้ียงชีพคน
ทกุคน บรรยากาศดงักล่าวจงึได้น�าไปสู่ทางออกแบบฟาสซสิต์
ที่อุบัติขึ้นในเวลาดังกล่าว บทที่ 20 “ประวัติศาสตร์ใน 
ฟันเฟืองของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม” การใช้ลัทธิ
ฟาสซิตส์เป็นทางออกจากจุดตกอับที่ลัทธิทุนนิยมเสรี
น�าพาไปถึง เป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจตลาดที่ส�าเร็จได้
โดยแลกกับการท�าลายสถาบันในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งหมดให้สิ้นซาก ทั้งในปริมณฑลทางอุตสาหกรรมและ
ทางการเมือง ฟาสซิสต์มีอิสระเต็มที่ในการใช้หรือไม่ใช้
ประเด็นปัญหาตามความพอใจ เป้าหมายของมันข้ามพ้น
กรอบทางการเมืองและเศรษฐกจิ เพราะมีเป้าหมายทางสังคม 
เป็นหลัก โดยใช้ศาสนาการเมืองมารับใช้กระบวนการ
เสือ่มทราม ในขณะทีร่สัเซียจ�าเป็นท่ีจะต้องพึง่พาตนเองทาง
เศรษฐกจิ ระบบสงัคมนยิมในประเทศเดียวจงึเกิดขึน้มาจาก
การท่ีระบบเศรษฐกิจตลาดไม่สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างทุกประเทศขึน้ บทที ่21 “เสรภีาพในสังคมซับซ้อน”   
อารยธรรมศตวรรษที ่ 19 แตกสลายลงด้วยมาตรการต่างๆ 
ท่ีสังคมน�ามาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองถูกท�าลายจาก
พฤตกิรรมของตลาดทีก่�ากับดแูลตนเอง ความขดัแย้งระหว่าง
ตลาดกับเง่ือนไขกับเง่ือนไขพื้นฐานของชีวิตสังคมที่มี
ระเบียบแบบแผนเป็นทั้งพลังขับเคลื่อนและก่อให้เกิด
ความตึงเครียดและความกดดันท�าลายสังคมลงในท่ีสุด 

สงครามเป็นปัจจัยภายนอกเป็นแค่ตัวเร่งความพินาศ
เท่านั้นเอง ความอ่อนแอแต่ก�าเนิดของศตวรรษที่ 19 ไม่ใช่
เพราะมันเป็นสังคมอุตสาหกรรม แต่เพราะมันเป็นสังคม
ตลาดต่างหาก ทั้งนี้ อารยธรรมยุคอุตสาหกรรมจะยังคงอยู่
ต่อไป    
  ในท้ายทีส่ดุ ความพยายามของโปลานยกัีบมโนทศัน์
ความฝังตรึงแสดงให้เห็นว่าสังคมมนุษย์ถูกท�าให้อยู่ภายใต้
เหตุผลของตลาด แล้วได้กลายมาเป็นสนิค้าอปุโลกน์ มนษุย์
กบัธรรมชาตถิกูค�านวณและใช้โดยอ�านาจการซือ้ซึง่ผลลทัธ์
คอืการท�าลายสงัคมเอง โปลานยวีพิากษ์ทนุนยิมเสรทีีเ่ข้าไป
จัดการทุกแง่มุมของวิถีชีวิตสู่ความจ�าเป็นเร่งด่วนของ
ตลาดที่มีลักษณะเป็นสากลเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อัน
เป็นกลไกมหึมาของการท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลงผิดไปจาก
สภาพเดมิ ความห่างเหนิของตนเองทีเ่ป็นปัจเจกและลดทอน
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ อย่างไรก็ดี โปลานยีเชื่อว่า สังคม
ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดแต่คือความเป็นจริง ความสัมพันธ์
ของมนุษย์ที่มีจิตส�านึกท�าให้สังคมอยู่ภายในมนุษย์ สังคม
ไม่ได้อยู่ระหว่างหรือเหนือมนุษย์ โดยสารัตถะแล้วสังคม
อยู่ในจิตส�านึกของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
เศรษฐกิจที่ปรากฏเชิงประวัติศาสตร์จึงเป ็นเป็นการ
เปล่ียนแปลงองคาพยพเกอืบทัง้หมดอย่างกระท่อนกระแท่น 
กล่าวโดยนยั การเปลีย่นผ่านครัง้ยิง่ใหญ่ทีว่่านีก็้คอืจดุเริม่ต้น
ของยุคสมัยใหม่ของเรานั่นเอง    
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