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	 “ความยุติธรรม”	เป็นค�าที่ได้ยินบ่อยอยู่เป็นประจ�า	โดยเฉพาะการร้องหาถึงความยุติธรรม	ซึ่งหมายความ

ได้ว่า	 ที่ไหนมีการเรียกร้องความยุติธรรม	 แสดงความท่ีนั่นไม่มีความยุติธรรม	 กล่าวในทางหนึ่ง	 ความยุติธรรมเป็น

สามัญส�านึกของการอยู่รวมกันอย่างเสมอภาคในการด�าเนินชีวิตของปัจเจกชนร่วมกันในสังคม	หากแต่ค�าที่ได้ยิน

บ่อยนั้น	 มีความหมายในความเข้าใจของแต่ละคนอย่างไร	 แล้วจะน�าไปปฏิบัติเยี่ยงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 อย่างไรก็ดี	

เราควรท�าความเข้าใจมโนทัศน์นี้ให้กระจ่างในระดับหนึ่งก่อน	เพื่อที่จะไม่เสียเปล่ากับสิ่งที่เรียกร้องทั้งที่ไม่รู้ว่ามันคือ

อะไร

	 แซนเดลได้ตั้งค�าถามง่าย	ๆ	ด้วยมโนทัศน์	สวัสดิการ	เสรีภาพ	และคุณธรรม	ว่าไม่ได้เป็นเพียงค�าถามระดับ

ปัจเจกชน	 แต่เกี่ยวเนื่องไปถึงกฎหมายที่ควรเป็น	 และสังคมควรจะได้รับการจัดการอย่างไร	 ซึ่งท้ังหมดเป็นค�าถาม

เกี่ยวกับความยุติธรรม	 เพื่อท่ีจะตอบค�าถาม	 แซนเดลแนะน�าว่าเราต้องส�ารวจความหมายของความยุติธรรมก่อน	

เพราะในแต่ละแนวความคิดล้วนมีวิธีการที่แตกต่างกันในการพิจารณาถึงความยุติธรรม	 อาทิ	 สวัสดิการขั้นสูงสุด	

การเคารพเสรีภาพ	และการสนับสนุนคุณธรรม	เป็นต้น	แซนเดลพิจารณาถึงความยุติธรรมโดยส�ารวจจุดอ่อนและจุด

แข็งของเหล่ามโนทัศน์ข้างต้น	 บนฐานปรัชญาศีลธรรมอย่าง	 อรรถประโยชน์นิยม	 (Utilitarianism)	 อิสรเสรีนิยม	

(Libertarianism)

	 ในขณะเดียวกัน	 ดีเล็มม่าของประเด็นค�าถามทางปรัชญาการเมืองในเร่ืองคุณธรรมของพลเมืองแบบอาริส

โตเติล	 ได้น�ามาสู่การแบ่งยุคทางความคิดทางการเมืองแบบโบราณกับสมัยใหม่	 อาริสโตเติลกล่าวไว้ว่า	 ความ

ยุติธรรมหมายถึงการให้ในสิ่งที่ประชาชนสมควรได้	 สิ่งที่สมควรได้ก�าหนดโดยคุณธรรม	 ในทางตรงกันข้าม	 ค้านท์

และรอว์ลส์อ้างว่า	 หลักการของความยุติธรรม	 ซึ่งหมายถึงสิทธิของเราไม่ควรที่จะวางอยู่บนแนวคิดเฉพาะเจาะจง

เกี่ยวกับคุณธรรม	หรือทางที่ดีสู่ชีวิต	ทั้ง	ๆ	ที่สังคมที่ยุติธรรมให้การเคารพต่อเสรีภาพของแต่ละคนในการที่เขาและ

เธอเลือกมโนทัศน์ของชีวิตที่ดี	กล่าวคือ	แนวคิดโบราณมองความยุติธรรมเริ่มต้นที่คุณธรรม	ขณะที่	แนวคิดสมัยใหม่

เริ่มต้นด้วยเสรีภาพ	 อย่างไรก็ดี	 ข้อถกเถียงเก่ียวกับความยุติธรรมได้เข้ามาอยู่ท่ามกลางผู้คนสามัญในการเมืองร่วม

สมัย	 เราต้องการความรุ่งโรจน์และเสรีภาพ	 หากแต่ความต้องการล้วนมีส่ิงที่ขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเอง	 การโยนข้อ

ถกเถียงดังกล่าวไปยังสังคมท่ีมีการศึกษาท่ีดีในระดับหนึ่ง	 น่าจะเป็นทางออกของประเทศที่มีความขัดแย้งและเรียก

ร้องถึงความยุติธรรมที่มีหลักการ	มิใช่หลักกู	หรือหลักพวกกู	แต่ฝ่ายเดียว	ทั้งนี้	แซนเดลแนะไว้ว่า	“การคิดเกี่ยวกับ

ความยุติธรรมดูเหมือนจะเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมีส่วนร่วมในการคิดเกี่ยวกับวิธีการที่ดีของการด�ารงชีวิต”	

	 Michael	 J.	 Sandel.	 Justice:	 what	

the	 right	 thing	 to	 do?	 New	 York:	 Farrar,	

Straus	 and	 Giroux,	 2010.	 ISBN	 978-0-374-

18065-2

	 ไมเคิล	 เจ	 แซนเดล.	 เงินไม่ใช่พระเจ้า	 :	

ขีดจ�ากัดทางศีลธรรมของตลาด	 (What	Money	

Can't	 Buy	 :	 The	Moral	 Limits	 of	Markets)	

openworlds,	2013.	ISBN	978-6-169-15970-4

แนะน�ำหนังสือ: “ควำมยุติธรรมและเงินไม่ใช่พระเจ้ำ” 

ดุษฎี วรธรรมดุษฎี 

ศูนย์ผู้น�ำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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	 ด้วยอรรถประโยชน์นิยมตามแนวคิดของเบนแธม	 “หลักการสูงสุดของศีลธรรมคือ	 เพื่อความสุขสุดขีด	 ที่

ดุลความส�าราญอยู่เหนือความเจ็บปวดทั้งหมด”	 ตามความเห็นน้ี	 “สิ่งที่ถูกต้องควรท�าก็คืออะไรก็ตามที่จะเป็น

ประโยชน์สูงสุด”	 ประโยชน์ก็คืออะไรก็ตามท่ีสร้างความส�าราญและความสุข	 ป้องกันความเจ็บปวดและทุกข์ระทม	

ไม่เฉพาะแต่ในปัจเจกชน	 แต่รวมไปถึงกฎหมายและนโยบาย	 รัฐบาลควรท�าในส่ิงที่ก่อให้เกิดความสุขสุดขีดของ

ชุมชนทั้งหมด	เมื่อชุมชนเป็นร่างสมมติที่รวมคนจ�านวนมากเข้ามาร่วมกัน	ต่อมา	มิลล์	ได้กล่าวถึง	สิทธิปัจเจกชนที่ไม่

ยืดหยุ่นนั้น	ต้องการสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าประโยชน์กับการอ้างเหตุผลที่ชอบ	ซึ่งก็คือหลักเสรีภาพที่ต้องการพื้นฐานทาง

ศีลธรรมที่หนักแน่นเสียยิ่งกว่าประโยชน์	 เพราะ	ประโยชน์ของคนหมู่มากอาจเบียดเบียนคนหมู่น้อยให้เกิดควาทุกข์

และคับข้องใจได้	

	 มาพิจารณากันที่อิสรเสรีนิยมดูบ้าง	 จะเห็นว่า	 ความเป็นเจ้าของตัวตนของตนเองเป็นหนทางของเสรีภาพ	

รัฐบาลไม่ควรระงับการคุมก�าเนิดหรือการท�าแท้ง	 เพราะว่าผู้หญิงควรมีเสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไร

กับร่างกายของเหล่าพวกเธอ	 กฎหมายไม่ควรลงโทษการคบชู้	 โสเภณี	 และรักร่วมเพศ	 เพราะว่าการสมยอมของ

ผู้ใหญ่ควรมีอิสระในการเลือกคู่ส�าหรับตนเอง	หรือการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างไตนั้น	ก็เป็นเรื่องของร่างกายของปัจเจก

ชน	สามารถขายอวัยวะร่างกายได้อย่างอิสระ	ยิ่งไปกว่านั้น	สามารถเลือกที่จะตายตามประสงค์เพราะว่าเป็นร่างกาย

ของเราเอง	 ทั้งนี้	 แนวคิดดังกล่าวได้สร้างข้อถกเถียงมากมายส�าหรับประเด็นเสรีภาพในการเลือก	 ในเม่ือเราเป็น

เจ้าของร่างกาย	เจ้าของชีวิต	เราจึงควรมีอิสระเสรีที่จะท�าอะไรก็ตามที่ต้องการตราบใดที่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้อื่น	

	 ผู้เขียนขอใช้ประโยชน์จากแนวคิดข้างต้นมาชวนอภิปรายในบริบทสังคมเราบ้าง	 ถ้าเรามองถึงประโยชน์

เป็นหลัก	กรณีของการเปิดบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่อย่างถูกต้องในประเทศจะเป็นเช่นไร	หรือการขยายคุณวุฒิทางการ

ศึกษาท่ีไม่ต้องการความรู้ตามอย่างที่คนส่วนใหญ่ต้องการจะเป็นเช่นไร	 หรือการค้าขายเกี่ยวกับมนุษย์	 ทารก	 ทาส	

คนใช้	อวัยวะ	จะเป็นเช่นไร	ตัวข้อดีของการสูบบุหรี่ก็คือ	ภาษีที่ได้	ตายก่อนวัย	ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ดีต่อสังคมก็เป็นไป

ได้	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เป็นการตอกย�้าถึงความยุติธรรมของแต่ละคนตามแต่ละประโยชน์ที่ตนจะได้อย่างสุดขีด	แนวคิด

อรรถประโยชน์นิยมไม่ใช่เรื่องใหม่	 และมีข้อถกเถียงมากว่าศตวรรษ	 หากแต่การที่แซนเดลน�ามาสร้างข้อถกเถียง

เกี่ยวกับความยุติธรรม	จึงเป็นสิ่งควรค่าที่เราน่าจะน�ามาอภิปรายกันในประเด็นเชิงลึกต่อไป	

	 กล่าวได้ว่า	หนังสือของแซนเดล	ที่รวบรวมมาจากการบรรยายรายวิชาประวัติปรัชญาการเมืองนั้น	เต็มไป

ด้วยตัวอย่างและข้อถกเถียงมากมายที่ผู้อ่านไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในสายวิชาการเท่านั้น	 ผู้สนใจทั่วไปในการการตั้ง

ค�าถามถึงการด�าเนินชีวิตที่ดีและความยุติธรรมในสังคม	 ได้มาซึ่งการตระหนักถึงประเด็นศีลธรรมจริงๆ	 ในชีวิต

ประจ�าวัน	

	 •	โดยพื้นฐานแล้วควรอ่าน	บทที่	1	Doing	the	right	thing	และบทที่	4	Markets	and	morals	

	 •	ส�าหรับผู้สนใจในฐานคติทางปรัชญาสามารถศึกษาภาพรวมโดยง่ายจากบทที่	2	Utilitarianism	และบท

ที่	3	Libertarianism

	 •	ส่วนที่หนังสือให้ความส�าคัญกับนักปรัชญาชื่อดัง	ซึ่งแซนเดลอธิบายได้ง่าย	กระจ่างชัด	และทิ้งข้อขบคิด	

ในบทที่	5	Immanuel	Kant	บทที่	6	John	Rawls	และบทที่	8	Aristotle

	 •	ทั้งนี้บทที่สร้างความประทับใจ	มีตัวอย่างมากมายที่ชัดเจน	(ในบริบทตะวันตก)	บทที่	9	Dilemmas	of	

loyalty	เพื่อย้อนกลับมาบทที่	7	Arguing	affirmative	active	และบทสุดท้ายที่เสมือนบทเริ่มต้น	Justice	and	the	

common	good	

	 •	ท้ายที่สุด	เราคงต้องกลับมาสู่ชื่อรองของหนังสือเล่มนี้	ก็คือ	“อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องควรท�า”	ในวิธีการที่ดี

ของการด�าเนินชีวิตของปัจเจกชนของสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน	
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	 อย่างไรก็ดี	 ข้อถกเถียงของแซนเดลประการหน่ึงท่ีนา่สนใจใน	 “เงินไม่ใช่พระเจ้า”	 ก็คือ	 ความกลวงเปล่า

ทางศีลธรรมของการเมืองร่วมสมัยมีบ่อเกิดหนึ่งคือ	 ความพยายามที่จะลบล้างแนวคิดเรื่อง	 "ชีวิตที่ดี"	 ออกจากวาท

กรรมสาธารณะ	 โดยมักยืนกรานให้คนละทิ้งความเชื่อส่วนตัวทางศีลธรรมและจิตวิญญาณเวลาเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ	

ถึงแม้ความลังเลท่ีจะยอมรับข้อถกเถียงว่าด้วยชีวิตท่ีดีเข้าสู่วงการเมืองจะมีเจตนาดี	 แต่มันก็เปิดทางให้ลัทธิตลาด

เหนือทุกสิ่งและการใช้เหตุผลแบบตลาดครอบง�าความคิดคนต่อไป	กล่าวได้ว่า	การใช้เหตุผลแบบตลาดยังท�าให้ชีวิต

สาธารณะของเราสิ้นไร้การถกเถียงทางศีลธรรม	 เสน่ห์ส่วนหนึ่งของตลาดจากการที่มันไม่ตัดสินว่ารสนิยมที่ตอบ

สนองนั้นดีหรือเลว	 ตลาดไม่ถามว่าวิธีตีค่าสินค้าบางวิธีดีกว่าหรือสูงส่งกว่าวิธีอื่นหรือไม่	 ตลาดไม่ต�าหนิติเตียนหรือ

เตือนใคร	 ไม ่แยกแยะระหว ่างรสนิยมสูงส ่งกับรสนิยมสามานย ์	 คนซ้ือกับคนขายต ่างตัดสินใจเองว ่า

จะให้มูลค่าเท่าไหร่กับสิ่งที่ก�าลังเปลี่ยนมือ	

	 แซนเดลได้อธิบายข้อถกเถียงข้างต้นอย่างกระจ่าง	 ไว้ในบทที่ช่ือ	 "ตลาดเบียดขับศีลธรรมอย่างไร"	 กับค�า

ถามชวนขบคิดถึงสิ่งท่ีเงินซ้ือได้	 และสิ่งท่ีเงินซ้ือไม่ได้	 ถึงแม้เงินจะเป็นหน่วยในการแลกเปล่ียนท่ีเป็นสากลและมี

ความสัมบูรณ์ในตัวของมันเอง	 แต่ก็มีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้กับส่ิงที่เงินซ้ือได้	 หากจะเป็นเรื่องที่ควรหรือไม่ก็อีกประเด็น

หนึ่ง	 เมื่อเงินเป็นส่ิงท่ีท�าให้สิ่งของน้ันมีคุณค่าไม่ใช ่ว ่าในตัวของมันเอง	 แต่เป็นคุณค่าจากการที่ เงินเข้า

ไปให้มูลค่าอย่างไรก็ดี	 เงินที่สามารถซื้อสรรพสิ่งได้	 ก็ใช่ว่าจะสามารถซื้อคุณค่าที่แท้จริงของสรรพสิ่งได้	 แซนเดลยก

ตัวอย่างสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้	อย่างเช่น	การซื้อเพื่อนให้มาเป็นเพื่อนและการซื้อรางวัลต่าง	ๆ	เป็นการซื้อตัวเพื่อนและตัว

รางวัลแต่ไม่ได้ความเป็นเพื่อนและได้รับรางวัลจากความสามารถที่ได้รับการยอมรับจนได้รับรางวัล	 กับส่ิงที่เงินซ้ือ

ได้	 แต่เถียงกันได้ว่าควรหรือไม่ควร	 อย่างเช่น	 ไตหรือการเปล่ียนถ่ายอวัยวะและเด็กที่ซื้อมาเพ่ือรับเล้ียงเป็นลูก	 ซึ่ง

เป็นความต้องการที่ผู้ซื้อยังคงใช้ไตและเด็กก็ยังความสภาพการท�างานในความเป็นตัวของมันเองอยู่ได้

	 แซนเดลได้เสนอข้อคัดค้านตลาดสองประการที่ส่ันสะเทือนต่อวิวาทะที่ว่าด้วยเงินควรซ้ืออะไรได้และ

อะไร0ไม่ได้	ด้วยข้อโต้แย้งแต่ละข้อที่อ้างอุดมคติทางศีลธรรมที่แตกต่างกัน	ก)	ข้อโต้แย้งเรื่องความเป็นธรรมถามถึง

ความเหลี่ยมล�้าซึ่งสะท้อนจากการตัดสินของตลาดอ้างอุดมคติเรื่องการยินยอม	 เป็นการยินยอมภายใต้สถาน

การณ์เบื้องหลังที่เป็นธรรม	กับ	ข)	ข้อโต้แย้งเรื่อง	คอร์รัปชั่นถามถึงทัศนคติและปทัสถานซึ่งความสัมพันธ์ทางตลาด

อาจก่อเกิดความเสียหายเป็นอุดมคติทางศีลธรรมท่ีเรียกร้องให้เห็นความส�าคัญทางศีลธรรมของส่ิงที่เป็นเดิมพัน	 ส่ิง

ที่การตีค่าและการแลกเปลี่ยนของตลาดก�าลังท�าให้เสื่อมลงและลดลอนปทัสถาน	ซึ่งแซนเดลได้อธิบาย	ดังนี้

	 "ข้อโต้แย้งเรื่องความเป็นธรรมกับข้อโต้แย้งเรื่องคอร์รัปชั่นแตกต่างกันตรงนัยยะที่มันมีต่อตลาด	ข้อโต้แย้ง

เรื่องความเป็นธรรมไม่คัดค้านการน�าสินค้าบางอย่างไปขายด้วยเหตุผลว่ามันมีค่าหรือศักดิ์สิทธิ์หรือประเมินค่ามิได้	

แต่คัดค้านบนภูมิหลังความเหลื่อมล้�าซึ่งรุนแรงถึงขนาดสร้างเงื่อนไขการต่อรองที่ไม่เป็น	ธรรม	…	ในทางตรงกันข้าม	

ข้อโต้แย้งเรื่องคอร์รัปชั่นเน้นไปที่ลักษณะของตัวสินค้าและปทัสถานที่ควรก�ากับมัน	ข้อโต้แย้งนี้ขจัดไม่ได้ด้วยการก�า

หนดเงื่อนไขของการต่อรองที่เป็นธรรม	กระทั่งในสังคมที่ไร้ซึ่งความแตกต่างอันอยุติธรรมของอ�านาจและความมั่งคั่ง	

ก็จะมีหลายสิ่งที่เงินไม่ควรซื้อได้	เพราะมันได้โอบอุ้มคุณค่าบางอย่างเอาไว้"	(หน้า	127	-	128)

	 ตัวอย่างของการพึ่งพาความตายในการสร้างรายได้อย่างนักลงทุนในประกันใกล้ตายและผู้ที่เล้ียงชีพด้วย

ความตายของคนอื่นอย่าง	 เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ	สัปเหร่อ	 และคนขุดหลุมฝังศพ	แซนเดลได้ยกตัวอย่างจาก	 เดอะนิ

วยอร์กไทมส์	เขียนถึง	ไมก์	โทมัส	ชาวเมืองดีทรอยต์วัยสามสิบสี่ป	ผู้ท�างานเป็น	“นักเก็บศพ”	ของสถานเก็บศพประ

จ�าเขต	 งานของเขาคือไปเก็บศพผู้ตายมาส่งสถานเก็บศพ	 ได้เงินค่าหัวจากการเก็บศพละ	 14	 เหรียญ	 ในเมื่อเมืองดี

ทรอยต์มีอัตราการฆาตกรรมสูงมาก	 โทมัสจึงมีรายได้	 14,000	 เหรียญต่อป	แต่พอความรุนแรงลดลง	หมายถึงมีคน

ตายน้อยลงจ�านวนศพต่อรายได้ของเขาก็ลดลงด้วย	 ดังนั้น	 การจ่ายค่าตอบแทนนักเก็บศพในรูปแบบค่าธรรมเนียม

ต่อศพอาจมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์	 แต่มันก็มีต้นทุนทางศีลธรรม	 การปล่อยให้คนงานมีเดิมพันทางการเงินใน
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ความตายของเพ่ือมนุษย์	 น่าจะบ่ันทอนให้ส�านึกทางศีลธรรมของเขาและเราเส่ือมลงกว่าเดิม	 จะเห็นได้ว่า	 การลด

ทอนความเป็นมนุษย์มาสู่จ�านวนศพหรือเป็นค่าหัว	ท�าให้เราเข้าใจถึง	ค่าตอบแทนที่เป็นลักษณะ	“ค่าหัว”	ที่เป็นรา

ยได้ต่อภาคธุรกิจ	 อาทิ	 นักล่าค่าหัวจากการหาคนเข้าบริษัทท�างานหรือการที่แพทย์ได้ค่าตอบแทนจากการตรวจ

เป็นรายหัว	 หรือทหารรับจ้างได้ค่าตอบแทนจากการสังหารฝ่ายตรงข้าม	 [ไม่ต่างไปจากต�ารวจได้ค่าหัวจากการจับ

ผู้ร้าย]	ฯลฯ	เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศีลธรรมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย	ข้ออ้างเพื่อการอยู่รอดได้หรือไม่	หรือเป็นสิ่งที่

เราคุ้นเคยและชาชินกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไปแล้ว

	 ตัวอย่างเรื่อง	“ขายเลือด”	แซนเดลได้ให้ข้อคิดผ่านงานวิจัยเรื่องการบริจาคเลือดของริชาร์ด	ทิตมัสส์	นัก

สังคมวิทยาชาวอังกฤษ	 ท่ีท�าการเปรียบเทียบระบบการรับบริจาคเลือดในสหราชอาณาจักรกับสหรัฐอเมริกา	 ซึ่ง

เลือดท้ังหมดที่ได้มาจาการบริจาคจากผู้อาสานิรนาม	 ไม่มีการซื้อขาย	 กับระบบที่บางส่วนมาจากการบริจาคและ

บางส่วนมาจากธนาคารเลือดเชิงพาณิชย์ซ้ือมาจากคนท่ียินดีขายเลือดแลกเงิน	 ซึ่งปรกติเป็นคนจนทิตมัสส์บอกว่า	

ถึงแม้คนจะชอบอ้างถึงประสิทธิภาพของตลาด	 แต่ระบบอเมริกันกลับน�าไปสู่ภาวะขาดแคลนเลือดเรื้อรัง	 เลือดสูญ

เปล่า	ต้นทุนแพงกว่า	และมีความเสี่ยงสูงที่เลือดจะติดเชื้อ	ในขณะเดียวกัน	ข้อเสนอทางศีลธรรมในการคัดค้านการ

แปลงเลือดเป็นสินค้า	 เม่ือตลาดเลือดฉวยโอกาสเอาเปรียบคนจน	 ธนาคารเลือดแสวงก�าไรจากนักโทษประหารที่

อยากได้เงิน	 การแปลงเลือดเป็นสินค้าส่งผลให้ได้เลือดมาจากคนจน	 คนไร้ฝมือ	 คนว่างงาน	 คนผิวด�า	 และผู้มีราย

ได้น้อยกลุ่มอื่นๆ	 มากกว่าเดิม	 จึงเป็นการกระจายเลือดจากคนจนไปยังคนรวย	การแปลงเลือดเป็นสินค้าเป็นการบ่ั

นทอนจิตวิญญาณของการเห็นแก่ผู้อื่นและบ่อนท�าลาย	 “ความสัมพันธ์เชิงการให้”	 อันเป็น	 คุณลักษณะที่เข้มแข็ง

ของชีวิตสังคม	 ท้ายที่สุด	 การแปลงเลือดและความสัมพันธ์กับผู้บริจาคเป็นสินค้าได้ไปกดทับการแสดงออกซึ่งความ

มีน้�าใจและบอนเซาะส�านึกในชุมชนเป็นไปได้หรือไม่	 ท่ีชัยชนะของตลาดท�าให้ตลาดอยู่เหนือทุกส่ิงและเงินสามารถ

ซื้อสรรพสิ่งได้	 อีกทั้งตลาดคือกุญแจไปสู่ความรุ่งโรจน์ในการบรรลุประโยชน์สาธารณะ	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ตลาดและ	

วิธีคิดของมันได้เข้ามาก�ากับวิถีการด�าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน	 ครอบคลุมในมิติต่างๆ	 จนทุกอย่างกลายเป็น

ลักษณะเชิงพาณิชย์	 ที่สามารถใช้เงินเป็นมาตรวัดเทียบเคียง	 และสามารถน�ามาซ้ือขายได้อย่างเป็นเรื่องธรรมดา	

อาทิ	การจ้างเด็กอ่านหนังสือ	การจ้างทหารรับจ้างให้ออกรบ	บริการอุ้มบุญของมารดาในประเทศก�าลังพัฒนา	การ

ยืนต่อคิวแทน	 การซ้ือสิทธิในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง	 ฯลฯ	 แซนเดลได้ใช้ประเด็นตลาดกับศีลธรรมอธิ

บายให้เห็นแต่ละแง่มุมอย่างคู่ขนาน	 ด้วยการตั้งค�าถามย้อนกลับไปถึงความต้องการของเราที่ให้ความส�าคัญกับ

ตลาดจนลืมความต้องการที่แท้จริงไป	

	 ชื่อเสียงของไมเคิล	 แซนเดล	 ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ในความเป็นศาสตราจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยา

ลัยฮาร์วาร์ดเท่านั้น	หากแต่หนังสือ	Justice:	What's	the	right	thing	to	do	และ	What	Money	Can't	Buy:	The	

moral	 limits	 of	markets	 ลัทธิบูชาตลาดอันเป็นที่นิยมส�าหรับผู้สนใจทั่วไป	 ได้รับการแปลเป็นหลายภาษา	 ได้

ท�าให้แซนเดลกลายมาเป็นผู้ท่ีสาธารณชนให้การยอมรับและติดตามผลงานหนังสือ	 ตลอดทั้งการบรรยายที่ได้รับ

ความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดอีกด้วย	(โปรดดู	http://www.justiceharvard.org/)	ทั้งนี้	แซนเดล

ได้ตั้งค�าถามและเชิญชวนให้ผู้สนใจท่ัวไป	 เข้ามาสู่บรรยากาศของการถกเถียงประเด็นปรัชญาศีลธรรมกับการมีชีวิต

ที่ดีในบริบทสังคมทุนนิยมสมัยใหม่	 โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในลัทธิทุนนิยมเสรีที่เน้นบูชาตลาด	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง

หนังสือ	What	Money	Can't	Buy	เป็นภาคต่อเนื่องจาก	Justice	ที่ท�าการขยายความ	พร้อม	ข้อมูลที่เป็นกรณีต่าง	

ๆ	 ผ่านการอธิบายที่สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก	 ส�าหรับภาษาไทยได้รับการแปลจาก	 สฤณี	 อาชวานันทกุลนักวิชาการ

และนักแปลท่ีมีความรู้ดีท้ังในเน้ือหาและความเชี่ยวชาญในภาษาที่ผู้อ่านไว้วางใจในฝไม้ลายมือได้เป็นอย่างดี	 อีกทั้ง	

ผู้สนใจความคิดแซนเดลสามารถตามอ่าน	ปรัชญาสาธารณะ:	Public	Philosophy	ได้เพิ่มเติมอีกด้วย




