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คำานำาผู้แปล

เม่ือครั้งที่ผู้แปลยังเป็นนักศึกษำ หนึ่งในประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

ที่ฝังใจไม่รู้ลืมคือกำรได้นั่งเรียนในวิชำของอำจำรย์อำวุโสผู้อ่อนโยน นำม 

อมำตยำ เซน 

อำจำรย์เซนเป็นอำจำรย์ไม่ก่ีท่ำนที่เปิดโลกและเปิดใจอย่ำง

มหำศำล ในฐำนะนักเศรษฐศำสตร์ อำจำรย์ชอบกระตุกให้คิด วิเครำะห์ 

อภปิรำยถงึสำเหตขุองปัญหำต่ำงๆ ในโลก และในฐำนะนกัปรัชญำ อำจำรย์

ก็ชอบตัง้ค�ำถำมยำกๆ ต่อควำมคดิควำมเชือ่ของนกัศึกษำ กระตกุให้มอง

เหน็ควำมเชือ่ทีซ่่อนอยูลึ่กเสียจนเรำไม่เคยรู้ว่ำเรำเชือ่แบบนัน้อยู่ หรือว่ำ

รู้แต่ไม่เคยตั้งค�ำถำมว่ำควำมจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่

อำจำรย์เล่ำว่ำตวัเองสนใจปัญหำควำมยำกจน ควำมเหล่ือมล�ำ้ และ

ปัญหำอื่นๆ ในโลกก�ำลังพัฒนำ ก็เพรำะในปี 1943 ขณะที่มีอำยุเพียงเก้ำ

ขวบ อำจำรย์ต้องเผชญิหน้ำกับภำวะทุพภกิขภยัรุนแรง เหตกุำรณ์ครัง้นัน้

คร่ำชีวิตชำวแคว้นเบงกอลในอินเดียไปกว่ำสำมล้ำนคน

อำจำรย์เซนอุทิศทั้งชีวิตให้กับกำรศึกษำวิเครำะห์สำเหตุและ

หนทำงแก้ไขปัญหำแบบน้ี ทั้งในฐำนะนักเศรษฐศำสตร์ผู้บุกเบิกสำขำ 

‘เศรษฐศำสตร์สวสัดิกำร’ (welfare economics) ซึง่เน้นเร่ืองผลกระทบของ
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นโยบำยสำธำรณะต่อสวัสดิภำพของมนุษย์ และในฐำนะนักปรัชญำแนว

เสรนิียมผูก่้อตัง้ส�ำนกัคิด ‘วถิสีมรรถภำพมนษุย์’ (capabilities approach) 

งำนวิจัยพลิกโลกช้ินแรกๆ ของอำจำรย์ช้ีให้เห็นว่ำ ภำวะทุพภิกขภัย 

ร้ำยแรงในเบงกอลสมยัที่อำจำรย์เป็นเดก็นั้นไม่ได้เกดิจำกอุปทำนอำหำร 

ขำดแคลน แต่เป็นเพรำะผู้มีรำยได้น้อยอย่ำงเช่นแรงงำนไร้ท่ีดินในภำค

กำรเกษตรไม่มีเงินพอซื้ออำหำรหลังจำกรำคำพุ่งสูงขึ้นหลำยเท่ำ ซึ่ง 

เป็นผลพวงจำกกำรพฒันำเมืองและสงครำมในภมิูภำค อำจำรย์ชีว่้ำ ถงึแม้ 

ผูเ้ดือดร้อนจะยงัมี ‘เสรีภำพเชงิลบ’ (negative freedom) พร้อมสรรพ นัน่คือ  

ไม่มีใครมำห้ำมไม่ให้พวกเขำซื้ออำหำร แต่ก็ขำด ‘เสรีภำพเชิงบวก’  

(positive freedom) เพรำะไม่มีรำยได้พอซื้ออำหำรมำประทังชีวิต 

ด้วยเหตุนี้ กำรช่วยเหลือที่ ย่ังยืนจะมองแต่กำรบรรเทำทุกข ์

เฉพำะหน้ำอย่ำงกำรบรจิำคอำหำรไม่ได้ แต่จะต้องแก้ปัญหำเชงิโครงสร้ำง

อย่ำงเช่นกำรหำวิธีเพิ่มรำยได้ และพยุงรำคำอำหำรไม่ให้ผันผวนจน

เกินไปด้วย

อำจำรย์ขยับขยำยต่อยอดงำนวิจัยเร่ืองนี้ออกไปอย่ำงลึกซึ้ง

กว้ำงขวำง ขยำยพรมแดนกำรรับรู้ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิทธิเสรีภำพ 

สมรรถภำพ และสวัสดิภำพของมนุษย์ งำนพลิกโลกของอำจำรย์ส่งผลให้

ได้รับรำงวัลโนเบลสำขำเศรษฐศำสตร์ในปี ค.ศ 1998 น�ำไปสู่กำรคิดค้น 

‘ดัชนีพัฒนำมนุษย์’ (Human Development Index) และส่งอิทธิพลให้ผู้

ด�ำเนินนโยบำยทั่วโลกมองเห็นว่ำกำรปฏิรูปสังคม โดยเฉพำะด้ำนกำร

ศึกษำ สำธำรณสุข และสิทธิเสรีภำพทำงกำรเมือง ส�ำคัญไม่แพ้และควร

จะมำก่อนกำรปฏิรูปเศรษฐกิจ อำจำรย์ช้ีว่ำเรำไม่ควรมองว่ำสิทธเิสรีภำพ

ต่ำงๆ เป็นเพียง ‘เป้ำหมำยปลำยทำง’ ของกำรพัฒนำเท่ำนั้น แต่ควรมอง

ว่ำสิทธิเสรีภำพเหล่ำนี้เป็น ‘เป้ำหมำย’ ในตัวมันเองด้วย

วันนี้อำจำรย์ได้รับกำรกล่ำวขำนในฐำนะนักเศรษฐศำสตร์

ผูท้รงอทิธพิลสงูสุดคนหนึง่ แต่โดยเนือ้แท้แล้วอำจำรย์ก็เป็นนกัปรัชญำท่ี 
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ชำญฉลำดและใจกว้ำงอย่ำงหำตวัจบัยำก ในชัน้เรยีนอำจำรย์มักจะพดูอยู่

เสมอว่ำ เศรษฐศำสตร์หำญกล้ำพยำกรณ์พฤติกรรมและก�ำหนดนโยบำย

พฒันำ แต่วถิเีศรษฐศำสตร์แบบทีป่ระพฤตปิฏิบัตกัินทกุวนันีเ้ข้ำใจมนษุย์

น้อยเกินไป และเรำต้องหม่ันตั้งค�ำถำมต่อควำมเชื่อหลำยประกำรท่ีหยั่ง

รำกลกึเสยีจนนกัเศรษฐศำสตร์จ�ำนวนมำกไม่ตัง้ค�ำถำมอกีต่อไป ท้ังท่ีมัน

อำจมักง่ำยทำงควำมคิดและไม่สะท้อนสภำพควำมจริงในโลก ควำมเช่ือ 

หยั่งลึกเหล่ำนี้ เช่น จริยศำสตร์หรือกำรถกเถียงเรื่องชุดคุณค่ำไม่ใช่เรื่อง

ของเศรษฐศำสตร์ กำรปฏิบัติในทำงท่ียึดประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งเป็น

พฤติกรรมแบบเดียวที่ ‘มีเหตุมีผล’ และกำรบรรลุประสิทธิภำพสูงสุดจะ

สร้ำงประโยชน์แก่สังคมสูงสุด

จริยเศรษฐศาสตร์ เล่มนี้รวบรวมแก่นควำมคิดของอำจำรย์ท่ีตั้ง

ค�ำถำมเชิงวิพำกษ์ต่อควำมเชื่อพื้นฐำนข้ำงต้น ซึ่งผ่ำนมำหลำยทศวรรษ

ก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึง นอกจำกน้ียังฉำยให้เห็นกำรใช้เหตุผลท่ีรัดกุม

รอบคอบเยี่ยงนักปรัชญำท่ีดี และผู ้แปลก็หวังว่ำ ผู ้อ่ำนจะได้สัมผัส 

ส่วนเสี้ยวควำมโอบอ้อมอำรีของอำจำรย์ผ่ำนตัวอักษรด้วยเช่นกัน

ท้ำยนี้ ผูแ้ปลขอขอบคณุ ธิติ ออ่นอินทร์ บรรณำธิกำรเล่ม ทีบ่รรจง

ตรวจทำนและแก้ต้นฉบับอย่ำงพิถีพิถัน อำจำรย์ธร ปีติดล จำกคณะ

เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผู้กรุณำอ่ำนและให้ข้อแนะน�ำ 

เหนือส่ิงอื่นใด ขอขอบคุณศำสตรำจำรย์อมำตยำ เซน ส�ำหรับบทเรียน

และวิธีคิดอันประเมินค่ำมิได้ 

ผูแ้ปลขออุทศิหนงัสือเล่มนีเ้ป็น ‘ครุุอภวิำท’ หรืองำนบูชำครู หำกมี

ข้อผดิพลำดประกำรใด ย่อมเป็นควำมผดิพลำดของผูแ้ปลแต่เพยีงผูเ้ดียว 

ขออภัยมำ ณ ที่นี้

สฤณี อำชวำนันทกุล

กุมภำพันธ์ 2562
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ในค�ำกล่ำวหนึ่งซึ่งใช่ว่ำจะฟังไม่ขึ้นเสียทีเดียว เอ็ดมุนด์ เคลริฮิว 

เบนต์ลีย์ (Edmund Clerihew Bentley) พูดถึงผู้เชี่ยวชำญคนส�ำคัญใน

วชิำเศรษฐศำสตร์ หรือท่ีสมัยก่อนเรียกกันว่ำ เศรษฐศำสตร์กำรเมือง ไว้

ดังต่อไปน้ี

จอห์น สจวร์ต มิลล์ โดยเจตจ�านงอันแรงกล้า / ก้าวข้าม

ความร่าเริงแต่เกิดมา / จรดปากกาเขยีน ‘หลกัเศรษฐศาสตร์

การเมือง’

แน่นอนว่ำเรำควรแสดงควำมยินดีกับ จอห์น สจวร์ต มิลล์  

(John Stuart Mill) ท่ีกดทับควำมเป็นมิตรและมนุษยสัมพันธ์อันดีเลิศ

ของเขำเอำไว้ได้ส�ำเร็จ แต่มันก็ไม่ชัดเจนว่ำเรำควรแสดงควำมยินดีอะไร

กับเศรษฐศำสตร์กำรเมือง ศำสตร์ที่หลำยคนอ้ำงว่ำเรียกร้องให้ ‘พวกเจ้ำ
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ท่ีเข้ำมำจงละทิ้งควำมเป็นมิตรท้ังมวล!’ ถ้ำจะเลียนแบบ ดังเต้ <Dante 

กวีเอกชำวอิตำลี ผู้ประพันธ์นิยำยเอกเรื่อง Divine Comedy ประโยคนี้

ล้อข้อควำม ‘พวกเจ้ำที่เข้ำมำจงละทิ้งควำมหวังทั้งมวล’ บนป้ำยต้อนรับ

วิญญำณเข้ำสู่นรก - ผู้แปล> บำงทีเรำอำจยอมรับให้นักเศรษฐศำสตร์

มีควำมเป็นมิตรได้อยู่บ้ำง ตรำบเท่ำท่ียังรักษำแรงจูงใจของมนุษย์ใน

แบบจ�ำลองทำงเศรษฐศำสตร์ไว้ให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง เรียบง่ำย และ

ใช้ตรรกะอย่ำงเคร่งครัด หรือตรำบเท่ำทีเ่รือ่งอย่ำงเจตนำดี หรอืส�ำนกึทำง

ศีลธรรมไม่เข้ำไปท�ำให้แบบจ�ำลองอลวนยุ่งเหยิง 

มุมมองต่อเศรษฐศำสตร์ในลักษณะนี้แพร่หลำยอย่ำงมำก (ซึ่ง

ก็ใช่ว่ำจะไร้เหตุผลหำกเรำไล่ดูวิวัฒนำกำรของเศรษฐศำสตร์สมัยใหม่) 

อย่ำงไรกต็ำม กำรทีเ่ศรษฐศำสตร์ (ทีมี่ววัิฒนำกำรมำจนปัจจบัุน) อธบิำย

แรงจูงใจของมนุษย์อย่ำงคับแคบเช่นนี้เป็นสิ่งพิเศษและน่ำเหลือเชื่อ

อย่ำงย่ิง เหตุผลประกำรหน่ึงท่ีท�ำให้กำรเปล่ียนแปลงนี้น่ำทึ่งมำกก็คือ 

เศรษฐศำสตร์คือวิชำที่จะต้องพูดถึงคนตัวเป็นๆ จึงเป็นเร่ืองยำกที่ใคร

จะเชื่อว่ำคนตัวเป็นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบใดจำกกำรส�ำรวจตรวจตรำ 

ตัวเองซึ่งจุดประกำยจำกค�ำถำมของโสกรำติสที่ว่ำ ‘เรำควรใช้ชีวิต

อย่ำงไร?’ (อันเป็นค�ำถำมหลักของจริยศำสตร์เช่นกัน ดังท่ีเบอร์นำร์ด  

วิลเลียมส์ (Bernard Williams, 1985) ได้เสนอไว้) กลุ่มคนที่วิชำ

เศรษฐศำสตร์ท�ำกำรศกึษำจะไม่ได้รบัอทิธพิลใดๆ จำกค�ำถำมนีจ้ริงหรือ? 

พวกเขำหัวทึมทื่ออย่ำงที่เศรษฐศำสตร์สมัยใหม่ตีตรำให้จริงแท้แน่หรือ? 

คุณลักษณะที่น่ำแปลกใจอีกประกำรก็คือควำมแตกต่ำงชนิด

ขัว้ตรงข้ำมระหว่ำง ลักษณะ ‘ไร้จริยศำสตร์’ ของเศรษฐศำสตร์สมัยใหม่ กับ

ววิฒันำกำรในประวตัศิำสตร์เศรษฐศำสตร์สมัยใหม่ซึง่ส่วนใหญ่แตกแขนง

ออกมำจำกจริยศำสตร์ อดัม สมิท (Adam Smith) ผูไ้ด้รับกำรขนำนนำมว่ำ  

‘บิดำแห่งเศรษฐศำสตร์สมัยใหม่’ ไม่เพยีงแต่เป็นศำสตรำจำรย์ด้ำนปรัชญำ

ศีลธรรม ณ มหำวิทยำลัยกลำสโกว์ (University of Glasgow ซึ่งก็เป็น
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เมืองที่ค่อนข้ำงเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก) แต่วิชำเศรษฐศำสตร์เองก็เคย

ถูกมองว่ำเป็นจริยศำสตร์แขนงหนึ่งมำช้ำนำน มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์

เคยเปิดสอนวิชำเศรษฐศำสตร์ในฐำนะส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญำตรี

เกียรตินิยม สำขำวิทยำศำสตร์ศีลธรรม (Moral Science Tripos) จนเมื่อ

ไม่นำนมำนีเ้อง ข้อเทจ็จรงินีส้ะท้อนว่ำท่ีผ่ำนมำคนมองธรรมชำตขิองวชิำ

เศรษฐศำสตร์อย่ำงไร และอันที่จริงในทศวรรษ 1930 ไลโอเนล รอบบินส์  

(Lionel Robbins) ผู้เขียนหนังสือทรงอิทธิพลชื่อ ความเรียงว่าด้วย

ธรรมชาติและความส�าคัญของเศรษฐศาสตร์วิทยา (An Essay on the 

Nature and Significance of Economic Science) เสนอว่ำ ‘ดูเป็นไป 

ไม่ได้เลยในทำงตรรกะท่ีจะเชื่อมโยงวิทยำกำรสองแขนง (เศรษฐศำสตร์

และจริยศำสตร์) เข้ำด้วยกัน ท�ำได้แต่เพียงวำงเทียบกันเท่ำนั้น’1 ในสมัย

นั้นจุดยืนนี้ไม่เป็นที่สนใจเลย แต่มำวันนี้กลับเป็นมุมมองที่ได้รับควำม

นิยมสูงยิ่ง

แหล่งก�าเนิดสองแห่ง

เรำมองได้ว่ำเศรษฐศำสตร์มีแหล่งก�ำเนิดสองแห่งที่แตกต่ำงกัน 

และท้ังสองเก่ียวข้องกับกำรเมือง แต่เก่ียวข้องกันคนละแบบ แห่งแรก

เก่ียวข้องกับ ‘จริยศำสตร์’ และอีกแห่งเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีอำจเรียกได้ว่ำ 

‘วิศวกรรมศำสตร์’ ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับจริยศำสตร์นั้นสืบสำวกลับ

ไปได้ไกลถึงอริสโตเติล (Aristotle) เป็นอย่ำงน้อย ในช่วงต้นของหนังสือ 

จริยศาสตร์นิโคมาเชียน (Nicomachean Ethics) อริสโตเติลเชื่อมโยง

วิชำเศรษฐศำสตร์เข้ำกับเป้ำประสงค์ของมนุษย์ โดยกล่ำวถึงควำมมั่งคั่ง

ที่มนุษย์ปรำรถนำ เขำมองว่ำกำรเมืองคือ ‘ศิลปะชั้นเอก’ ซึ่งจะต้องอำศัย

1 Robbins (1935, หน้ำ 148) แน่นอน รอบบินส์รู้ดีว่ำเขำก�ำลังเห็นต่ำงจำกมุมมอง

ยอดนิยม


