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ารพิมพ์ครั้งที่ 2 ที่
านความรับผิดชอบ
ปมากซึ่ง การพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 		
1
ประเภทหนังสือ: ต�ำรา
จ�ำนวนหน้า		 480 หน้า

ราคา		

ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน

500 บาท

อาร์และการพัฒนา

และประเด็นทาง
าร์ในรูปแบบต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อ
ต่างประเทศ เช่น
รกิจ บรรษัทภิบาล
งระหว่างซีเอสอาร์

งกลยุทธ์และภาวะ

และกิจกรรมสังคม

ที่ผลลัพธ์ ตัวแบบ
หกิจเพื่อสังคม และ
มด 7 กิจกรรม
นซีเอสอาร์
การออกแบบ
การสร้างวัฒนธรรม

นซีเอสอาร์ในเรื่อง

		 เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งในปี 2559 ส�ำหรับวงการ
วิชาการด้านสังคมศาสตร์ ทีก่ ว่า 70 ปีของหนังสือ The Great
Transformation ที่ได้เขย่าสะท้านโลกมาแล้ว พึ่งได้รับ
การแปลมาเป็นภาษาไทยด้วยความอุตสาหะของนักแปล
คุณภาพ ย้อนกลับไป ครั้นเมื่อ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่
ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่นั้น การหาหนังสือเล่นนี้มาอ่าน
จ�ำเป็นต้องน�ำหนังสือมากางเพื่อถ่ายเอกสารแบบหน้าคู่
เรียงหน้าไปแล้วน�ำลวดเย็บมุมด้านซ้าย เพื่อเป็นการอ่าน
ส่วนตัวพร้อมกับแปลค�ำศัพท์และถอดความประโยคส�ำคัญๆ
ไว้ ทั้งนี้ การอ่านคาร์ล โปลานยี เป็นสิ่งที่นักเรียนรัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
*ที่ปรึกษา ศูนย์ผู้น�ำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ล้วนกล่าวขานถึง แต่ดว้ ยความหนาของเล่มฉบับภาษาอังกฤษ
จึงท�ำให้ต้องใช้เวลาแรมเดือนในการขบเคี้ยว ครุ่นคิด จน
กระทั่งมารู้สึกอีกที ก็ได้ความว่าเป็นการกวาดสายตาไป
ตามแต่ละบรรทัดเท่านั้น ไฉนจะข้อถกเถียงในแต่ละบทที่
โปลานยีวางไว้ปะทะกับสิ่งที่ผู้อ่านคิดได้ขณะอ่าน กล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่า อาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนักก็ว่าได้
		 โปลานยีใช้เวลา 3 ปี (ค.ศ. 1940-3) ในการเขียน
เมื่อโลกพลิกผัน เพื่อพาผู้อ่านเดินทางผ่านไปใน 400 ปีของ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่
ห้อมล้อมประวัตศิ าสตร์ โดยมีตวั ละครส�ำคัญทีส่ มั พันธ์กนั
ระหว่างกันคือ รัฐ ตลาด และสังคม กล่าวได้ว่า อิทธิพล

		 ภาว
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ของวัฒนธรรมในสังคมนั้นมีต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของมนุษย์ การเกิดขึ้นของสังคมตลาด (Market Society)
กับรัฐสมัยใหม่ (Modern State) จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสังคมเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ในศตวรรษที่ 19 ทีท่ ำ� การ
สร้างมนุษย์เศรษฐกิจ (Homo Economicus) ขึน้ มา มนุษย์
ทีร่ จู้ กั เหตุผลในการแสวงหาอรรถประโยชน์พงึ ได้ของปัจเจก
ขณะที่ ข ้ อ ถกเถี ย งส� ำ คั ญ อั น หนึ่ ง ของหนั ง สื อ ที่ โ ปลานยี
แสดงให้เห็นก็คือ ตลาดเสรีได้น�ำความไม่เท่าเทียม สงคราม
การต่อต้าน และการบ่อนท�ำลายมนุษยชาติมาในที่สุด
		 หนังสือได้แบ่งสัดส่วนเนื้อหาเป็น 3 ภาค 21 บท
ภาคที่ 1 ระบบระหว่างประเทศ บทที่ 1 “สันติภาพหนึ่ง
ร้อยปี” มองว่าอารยธรรมของศตวรรษที่ 19 วางอยู่บน 4
สถาบัน ได้แก่ ระบบดุลอ�ำนาจระหว่างมหาอ�ำนาจต่างๆ ที่
ท�ำให้เกิดสันติภาพ มาตรฐานทองค�ำสากล ตลาดที่ก�ำกับ
ดูแลตนเอง และรัฐเสรีนยิ ม คือปัจจัยก�ำหนดเค้าโครงทีเ่ ป็น
ลักษณะเฉพาะของประวัตศิ าสตร์อารยธรรม บทที่ 2 “1920
ทศวรรษอนุรักษ์นิยม 1930 ทศวรรษปฏิบัติ” แสดงให้เห็น
ถึงการที่ไม่มีใครตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของระบบ
ระหว่างประเทศทีร่ องรับการด�ำเนินชีวติ โดยเฉพาะบทบาท
หน้าที่ทางการเมืองของระบบการเงินระหว่างประเทศ และ
ความเข้าใจของระบบหลังสงครามกับการก่อตั้งระเบี ย บ
ระหว่างประเทศที่มีองค์กรอ�ำนาจเหนือกว่ารัฎฐาธิปัตย์
ระดับชาติ กล่าวได้วา่ ภาคที่ 1 ได้ทำ� การอธิบายถึงปัจจัย
ก�ำหนดประวัตศิ าสตร์อารยธรรมศตวรรษที่ 19 มาสูช่ ว่ งต้น
ศตวรรษที่ 20 ทีท่ งั้ สงครามและภาวะหลังสงครามสร้างความ
ปั่นป่วนและการแสวงหาระเบียบทางสังคมกับเศรษฐกิจใน
การพยุงภาคพื้นทวีป
		 ภาคที่ 2 ความรุง่ เรืองและตกต�ำ่ ของระบบเศรษฐกิจ
ตลาด บทที่ 3 “การมีที่ซุกหัวนอนปะทะความก้าวหน้า”
ได้ย้อนกลับไปที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18
โดยอธิบายความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดินเพาะปลูกและ
ปศุสัตว์ไปสู่อุตสาหกรรมโดยมีระบบเศรษฐกิจตลาดก�ำกับ
ความก้าวหน้าและการแสวงหาก�ำไรส่วนตัว การผลิตด้วย
เครื่องจักรในสังคมการค้าจึงหมายถึงการเปลี่ยนธรรมชาติ
และมนุษย์ที่เป็นแกนกลางของสังคมให้กลายเป็นสินค้า
บทที่ 4 “สังคมและระบบเศรษฐกิจ” ระบบเศรษฐกิจตลาด
หมายถึงระบบตลาดทีม่ กี ารก�ำกับดูแลตัวเอง ชีน้ ำ� ด้วยราคา
ตลาดเท่านัน้ ไม่ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือและการแทรกแซง
จากภายนอก เป็นระบบทีป่ รากฏขึน้ และได้ทำ� ให้มนุษย์เป็น

สัตว์เศรษฐกิจ จากแต่เดิมทีร่ ะบบเศรษฐกิจของมนุษย์มกั ฝัง
อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมในการครอบครองวัตถุ
มนุษย์ไม่ได้กระท�ำความเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ส่วน
บุคคล แต่กระท�ำเพื่อคุ้มครองสถานะทางสังคม สิทธิทาง
สังคม และหลักทรัพย์ทางสังคมของตน กระบวนการผลิต
และจั ด สรรปั น ส่ ว นไม่ ไ ด้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจทีเ่ ฉพาะต่อการครอบครองวัตถุ ขัน้ ตอนในกระบวน
การถูกปรับให้เข้ากับผลประโยชน์ทางสังคมอันหลากหลาย
บทที่ 5 “วิวฒ
ั นาการของแบบแผนตลาด” ในเมือ่ ตลาดเป็น
สถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย
การต่อรอง ค้าขาย และแลกเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจทีเ่ ป็นแบบแผน แบบแผนดังกล่าวจึงได้สร้างสถาบัน
การแลกเปลี่ยนที่เป็น “ตลาด” ขึ้นมา ดังนั้น การควบคุม
ระบบเศรษฐกิจด้วยตลาดส่งผลกระทบที่ส�ำคัญต่อการจัด
ระบบสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงฝังอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจ
โดยที่ตลาดสามารถออกกฎเกณฑ์เป็นตลาดที่ก�ำกับดูแล
ตนเองได้
		 บทที่ 6 “ตลาดทีก่ ำ� กับดูแลตนเองกับสินค้าอุปโลกน์”
ระบบเศรษฐกิจตลาดคือระบบเศรษฐกิจที่ควบคุม ก�ำกับ
ดูแล และชีน้ ำ� ด้วยราคาตลาด ระเบียบแบบแผนในการผลิต
และการกระจายสินค้าฝากอยู่กับกลไกในการก�ำกับดูแล
ตัวเองนี้ ระบบเศรษฐกิจรูปแบบนีเ้ กิดมาจากความคาดหวัง
ว่า มนุษย์ยอ่ มประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลทางการเงิน
สูงสุด โดยตัง้ อุปทานของสินค้าและบริการเทียบเท่ากับอุปสงค์
ในราคานัน้ ทุกอย่างถูกค�ำนวณเป็นราคา กล่าวได้วา่ แรงงาน
ที่ดิน และเงินเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของอุตสาหกรรมจะ
ต้องได้รับการจัดการในตลาด ในทางตรงกันข้าม แรงงาน
ที่ดิน และเงิน ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อขาย หากแต่เป็นสิ่งที่
ถูกอุปโลกน์ขึ้นมาซื้อขายกันจริงๆ ในตลาด สังคมมนุษย์จึง
กลายเป็นเพียงส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจ บทที่ 7 “สปีน
แฮมแลนด์ 1795” หรือระบบเงินสงเคราะห์ในประเทศ
อังกฤษ อ้างว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการใช้กฎหมายคนจน
อย่างมีเมตตา ซึง่ ผลพวงจากข้อถกเถียงฝ่ายคุม้ ครองแรงงาน
จากระบบตลาด ต่อให้คนมีงานท�ำ เขาก็ยงั ได้รบั เงินสงเคราะห์
ตราบเท่ า ที่ ค ่ า แรงของเขาน้ อ ยกว่ า รายได้ ค รอบครั ว ที่
กฎหมายก�ำหนดอัตราไว้ กับอีกฝ่ายต้องการจัดระเบียบ
องค์ประกอบของการผลิตภายใต้ระบบตลาดที่เห็นว่าการ
สงเคราะห์จะท�ำให้คนงานไม่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้
เพราะจะไม่พัฒนาฝีมือตนจนเป็นที่พอใจของนายจ้าง แล้ว
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วงจรของระบบอุตสาหกรรมก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปได้
และความยากจนก็ไม่ได้ถกู ขจัดไปแต่อย่างใด บทที่ 8 “เหตุ
ทีเ่ กิดก่อนและผลที่ตามมา” ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมได้
น�ำกลไกตลาดมาเปลี่ยนแรงงานให้เป็นสินค้า และแสดงให้
เห็นว่าสปีนแฮมแลนด์ที่เคยปกป้องชนบทและแรงงาน
ทัว่ ไปในอังกฤษได้ขยายความยากจนในรูปแบบการว่างงาน
การว่างงานแอบแฝง และแรงงานไม่เต็มเวลาให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น บทที่ 9 “ลัทธิยาจกกับยูโทเปีย” ด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ เมื่อคนจนได้รับการสงเคราะห์ คนจนจะไม่
ท�ำงานเพื่อค่าจ้าง หรือการบรรเทาความหิวโหยให้คนจน
เท่ากับสร้างอุปสรรคขวางการผลิต หรือความยากจนมา
จากการไม่ท�ำงาน ล้วนน�ำพาไปสู่การเป็นแรงงานให้กับ
สังคมตลาดเท่านั้นเพื่อความอยู่รอดทั้งองคาพยพ ซึ่งมา
บรรจบและเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ปรากฏในบทที่ 10
“เศรษฐกิจการเมืองและการค้นพบสังคม”
		 บทที่ 11 “มนุษย์ ธรรมชาติและระบบการผลิต”
ระบบตลาดพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การประดิษฐ์ธนบัตร
ท�ำให้ตลาดพลวัต ตลาดได้บรรลุถึงขีดสูงสุดในทุกส่วนของ
โลกใน ค.ศ. 1914 ซึ่งหมายถึงวิถีชีวิตแบบใหม่แผ่ขยายไป
จนเรียกได้ว่าเป็นสากลได้ เมื่อใดการผลิตคือปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ กระบวนการนี้อยู่ภายใต้การ
จัดการของกลไกก�ำกับดูแลตัวเองของการต่อรองและการ
แลกเปลี่ยน เมื่อนั้นมนุษย์กับธรรมชาติก็ต้องถูกดึงเข้าไป
ในวงจรของกลไกนั้นด้วย คือต้องตกอยู่ภายใต้กฎอุปสงค์
อุปทาน กล่าวคือกลายเป็นสินค้า ได้รบั การปฏิบตั ไิ ม่ตา่ งไป
จากสิ่งที่ผลิตขึ้นมาขาย บทที่ 12 และ 13 “ก�ำเนิดลัทธิ
เสรีนิยม” ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมคือหลักการจัดการระบบ
สังคมที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบตลาดขึ้นมา รัฐเป็น
ผู้ออกนโยบาย Laissez-faire กลางศตวรรษที่ 18 ที่
แรงงานต้องแสวงหาราคาในตลาด การก�ำหนดค่าเงินควร
อยู่ภายใต้กลไกที่ท�ำงานโดยอัตโนมัติ และสินค้าควรไหล
จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งอย่างเสรีปราศจาก
การกีดขวาง ซึ่งก็คือ ตลาดแรงงาน มาตรฐานทองค�ำ และ
การค้าเสรี ทั้ง 2 บทนี้มีเนื้อหาส�ำคัญอันเป็นวิวาทะของ
Laissez-faire กับ การแทรกแซงโดยรัฐ (Interventionism)
และระบบรวมหมู่ (Collectivism) บนความเคลือ่ นไหวของ
การปกปักษ์รักษาตัวเองไว้ของสังคม ไม่ใช่เศรษฐกิจ บทที่
14 “ตลาดกับมนุษย์” การสถาปนาตลาดแรงงานเห็นได้ชดั
จากการล่าอาณานิคม แรงงานต้องตกอยูภ่ ายใต้กฎของตลาด
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เป็ น การท� ำ ลายรู ป แบบการด� ำ รงอยู ่ ทั้ ง หมดแทนที่ ด ้ ว ย
รูปแบบการจัดการ ท�ำให้ตลาดแรงงานมนุษย์กลายมาเป็น
สินค้าอย่างหนึ่งที่อยู่ภายใต้อุปทานและอุปสงค์ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเราฝังตรึงเข้าไปกับการจัดการของสังคมตลาดจนกลาย
เป็นปกติวิสัยไปแล้ว บทที่ 15 “ตลาดกับธรรมชาติ” แต่
เดิมทีด่ นิ กับแรงงานไม่ได้แยกจากกัน ทีด่ นิ เป็นองค์ประกอบ
ของธรรมชาติ แรงงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดินจึงผูกพัน
กับสังคม การน�ำทีด่ นิ เข้ามาอยูใ่ นระบบการค้าเป็นอีกชือ่ ของ
การท�ำลายระบบฟิวดัล การพรากคนออกจากทีด่ นิ หมายถึง
การแยกสลายองค์รวมทางเศรษฐกิจออกเป็นองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เพื่อน�ำไปสู่การท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ดินกลาย
เป็นสินค้าที่ซื้อขายได้และท�ำให้การจ�ำนองเป็นสัญญาทาง
แพ่งของเอกชน บทที่ 16 “ตลาดกับหน่วยการผลิต” สืบ
เนื่องมาจากมนุษย์กับธรรมชาติ หรือแรงงานกับที่ดิน ในแง่
ของหน่วยการผลิต จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องคุ้มครองเงิน
ตราให้อยู่ภายใต้ระบบตลาดโดยจัดตั้งธนาคารกลางขึ้นมา
การจัดการด้านการเงินซึ่งเป็นฐานของราคาย่อมส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการท�ำงานของระบบที่อาศัยก�ำไรเป็นแรงจูงใจ
บทที่ 17 “การก�ำกับดูแลตัวเองบกพร่อง” ระบบตลาดที่
ก�ำกับตัวเองมีนยั ถึง การตลาดของปัจจัยการผลิต คือ แรงงาน
ทีด่ นิ และเงิน เนือ่ งจากการท�ำงานของตลาดปัจจัยการผลิต
เหล่านี้สุ่มเสี่ยงต่อการท�ำลายสังคม กลไกรักษาตนเองของ
ชุมชนจึงเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางการสถาปนาตัวเองของตลาด
เหล่านี้ หรือเข้าไปแทรกแซงการท�ำงานโดยเสรีของมันใน
กรณีทตี่ ลาดสถาปนาตัวเองลงแล้ว บทที่ 18 “แรงตึงเครียด
ทีข่ าดผึง” ความตึงเครียดในระบบเศรษฐกิจมาจากการขาด
ดุลยภาพ เช่น การผลิต การจ้างงาน และรายได้ที่ตกต�่ำ
เป็ น ปั ญ หาร้ า ยแรงของการว่ า งงานและน� ำ ไปสู ่ ก ารขั บ
เคลื่อนของกลุ่มพลังทางสังคม เป็นความตึงเครียดที่เกิดมา
จากตลาดที่เรามั่นใจเกินไปว่า อุปทาน-อุปสงค์-ราคา ย่อม
หาจุดสมดุลของมันได้ ไม่ว่าแรงจูงใจของปัจเจกบุคคลจะ
เป็นอะไรก็ตาม
ภาคที่ 3 ท่ามกลางความพลิกผัน บทที่ 19 “รัฐบาล
ประชาชนกับระบบเศรษฐกิจตลาด” ในทศวรรษที่ 1920
ทั้งในอังกฤษและภาคพื้นทวีปมีการก่อตั้งตลาดแรงงานที่มี
การแข่งขันและการก้าวไปสูป่ ระชาธิปไตยของรัฐทางการเมือง
แรงงานปักหลักในรัฐสภาโดยอาศัยความได้เปรียบด้าน
จ�ำนวน อันเป็นรัฐบาลประชาชนทีเ่ ศรษฐกิจกับการเมืองได้
กลายมาเป็นประเด็นเดียวกัน นายทุนสร้างภาคอุตสาหกรรม
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ขึน้ มา ในขณะทีป่ ระชาชนกับองค์กรในระบอบประชาธิปไตย
ก็ท�ำสงครามต่อระบบอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งเลี้ยงชีพคน
ทุกคน บรรยากาศดังกล่าวจึงได้นำ� ไปสูท่ างออกแบบฟาสซิสต์
ที่อุบัติขึ้นในเวลาดังกล่าว บทที่ 20 “ประวัติศาสตร์ใน
ฟันเฟืองของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม” การใช้ลัทธิ
ฟาสซิ ต ส์ เ ป็ น ทางออกจากจุ ด ตกอั บ ที่ ลั ท ธิ ทุ น นิ ย มเสรี
น�ำพาไปถึง เป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจตลาดที่ส�ำเร็จได้
โดยแลกกับการท�ำลายสถาบันในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งหมดให้สิ้นซาก ทั้งในปริมณฑลทางอุตสาหกรรมและ
ทางการเมือง ฟาสซิสต์มีอิสระเต็มที่ในการใช้หรือไม่ใช้
ประเด็นปัญหาตามความพอใจ เป้าหมายของมันข้ามพ้น
กรอบทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพราะมีเป้าหมายทางสังคม
เป็นหลัก โดยใช้ศาสนาการเมืองมารับใช้กระบวนการ
เสือ่ มทราม ในขณะทีร่ สั เซียจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพึง่ พาตนเองทาง
เศรษฐกิจ ระบบสังคมนิยมในประเทศเดียวจึงเกิดขึน้ มาจาก
การที่ระบบเศรษฐกิจตลาดไม่สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างทุกประเทศขึน้ บทที่ 21 “เสรีภาพในสังคมซับซ้อน”
อารยธรรมศตวรรษที่ 19 แตกสลายลงด้วยมาตรการต่างๆ
ที่ สั ง คมน� ำ มาใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ต นเองถู ก ท� ำ ลายจาก
พฤติกรรมของตลาดทีก่ ำ� กับดูแลตนเอง ความขัดแย้งระหว่าง
ตลาดกั บ เงื่ อ นไขกั บ เงื่ อ นไขพื้ น ฐานของชี วิ ต สั ง คมที่ มี
ระเบี ย บแบบแผนเป็ น ทั้ ง พลั ง ขั บ เคลื่ อ นและก่ อ ให้ เ กิ ด
ความตึ ง เครี ย ดและความกดดั น ท� ำ ลายสั ง คมลงในที่ สุ ด

สงครามเป็ น ปั จ จั ย ภายนอกเป็ น แค่ ตั ว เร่ ง ความพิ น าศ
เท่านั้นเอง ความอ่อนแอแต่ก�ำเนิดของศตวรรษที่ 19 ไม่ใช่
เพราะมันเป็นสังคมอุตสาหกรรม แต่เพราะมันเป็นสังคม
ตลาดต่างหาก ทั้งนี้ อารยธรรมยุคอุตสาหกรรมจะยังคงอยู่
ต่อไป
		 ในท้ายทีส่ ดุ ความพยายามของโปลานยีกบั มโนทัศน์
ความฝังตรึงแสดงให้เห็นว่าสังคมมนุษย์ถูกท�ำให้อยู่ภายใต้
เหตุผลของตลาด แล้วได้กลายมาเป็นสินค้าอุปโลกน์ มนุษย์
กับธรรมชาติถกู ค�ำนวณและใช้โดยอ�ำนาจการซือ้ ซึง่ ผลลัทธ์
คือการท�ำลายสังคมเอง โปลานยีวพิ ากษ์ทนุ นิยมเสรีทเี่ ข้าไป
จั ด การทุ ก แง่ มุ ม ของวิ ถี ชี วิ ต สู ่ ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นของ
ตลาดที่มีลักษณะเป็นสากลเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อัน
เป็นกลไกมหึมาของการท�ำให้สังคมเปลี่ยนแปลงผิดไปจาก
สภาพเดิม ความห่างเหินของตนเองทีเ่ ป็นปัจเจกและลดทอน
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ อย่างไรก็ดี โปลานยีเชื่อว่า สังคม
ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดแต่คือความเป็นจริง ความสัมพันธ์
ของมนุษย์ที่มีจิตส�ำนึกท�ำให้สังคมอยู่ภายในมนุษย์ สังคม
ไม่ได้อยู่ระหว่างหรือเหนือมนุษย์ โดยสารัตถะแล้วสังคม
อยู่ในจิตส�ำนึกของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
เศรษฐกิ จ ที่ ป รากฏเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง เป็ น เป็ น การ
เปลีย่ นแปลงองคาพยพเกือบทัง้ หมดอย่างกระท่อนกระแท่น
กล่าวโดยนัย การเปลีย่ นผ่านครัง้ ยิง่ ใหญ่ทวี่ า่ นีก้ ค็ อื จุดเริม่ ต้น
ของยุคสมัยใหม่ของเรานั่นเอง
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