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ค�ำน�ำผู้แปล
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สี่

ตรวจบ่อน “มีโต๊ะตัวเดียวไม่เรียกบ่อน”
ตรวจเงินทอน “ส่วนต่างเยอะหยวนๆ น่า”
รีเจนซี่ “นี่มันแค่นํ้าปลา”
โคเคน “ยารักษาฟันโปรดมั่นใจ”
เฮโรอีน “ไม่เห็นหรือมันคือแป้ง”
เงินกู้พรรค “ต้องแสดงเป็นรายได้”
รถหรู (วิ่งทแยงมา?) “ถึงช้าไง”
นาฬิกา 'ยืมเพื่อนใส่' “คงรูปครับ”
พล.อ.ประยุทธ์ “ไม่ใช่เจ้าหน้าที่”
ล็อตเตอรี่ “ไม่มีเกินให้จับ”
หน้ากาก “สองบาทมี-ลองไปนับ”
พังพาบพับ-ยุติธรรมประเทศไทย!
ผู้เขียนเขียนกลอนแปดข้างต้น ณ ต้นเดือนสิงหาคม 2563 ยุคที่
ผู้มีอำ�นาจและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบถูกตั้งคำ�ถามอย่างไม่เคย
ปรากฏมาก่ อ น ความขั ด แย้ ง แบ่ ง สี ใ นสั ง คมไทยซึ่ ง ปะทุ ขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2548 บานปลายสืบเนื่องนานหลายปียังไม่มีวี่แววว่าจะสร่างซา
ประเทศไทยเดินดุจเรือไร้หางเสือผ่านรัฐประหาร รัฐบาลนอมินี รัฐบาล
อำ�มาตย์ พลิกขัว้ กลับไปมาหลายครัง้ จนเกิดรัฐประหารครัง้ ทีส่ องในรอบ

สิบปีเมื่อปี พ.ศ. 2557 ก่อเกิดรัฐบาลทหารและระบอบ “ประชาธิปไตย
จำ�แลง” ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ความยุ ติ ธ รรมในสั ง คมยั ง ดู เ ป็ น อุ ด มคติ อั น ไกลโพ้ น ที่ ดู จ ะอยู่
ห่างไกลขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ความอยุติธรรมชัดแจ้ง ฝากรอยแผลทั้งทาง
ร่างกายและในใจคนอย่างท่วมท้นขึน้ เรือ่ ยๆ จนคำ�กล่าวทีว่ า่ “คุกไทยมีไว้
ขังคนจน” ดูเป็นสัจธรรมอันยากสั่นคลอน และทุกวันนี้ถ้าเพิ่มคำ�ว่า “คน
คิดต่าง(จากผู้มีอำ�นาจ)” เข้าไป ก็ดูไม่ห่างจากความจริงมากนัก
แต่ ไ ม่ ว่ า เราจะถกเรื่ อ งความยุ ติ ธ รรมกั น มากเพี ย งใด สิ่ ง ที่ ยั ง
พบเห็นได้นอ้ ยมากในทัศนะของผูแ้ ปลคือ การถกเถียงทีร่ อบด้าน เคารพ
ซึ่งกันและกัน และพยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อันล้วนเป็น
ปัจจัยที่จำ�เป็นต่อการเดินสู่ “ความยุติธรรม” ที่แท้จริง
การถกเถียงเรือ่ งความยุตธิ รรม ตัง้ แต่เรือ่ งระดับชาติจนถึงเรือ่ งใน
ครอบครัว ยังดูจะมุง่ ไปทีก่ ารชักโวหารเหตุผลจากแม่นำ�้ ทัง้ ห้ามาสาธยาย
ว่าทำ�ไม “ฉันถูก แกผิด” และ “ความยุติธรรม” ก็มักถูกใช้ในความหมาย
ว่า อะไรก็ตามที่ทำ�ให้ฉันหรือพวกของฉันได้ประโยชน์ โดยไม่สนใจว่า
คนอื่นได้รับผลกระทบอย่างไร กระทั่งไม่อยากฟังเพราะปักใจเชื่อไปแล้ว
ว่าคนอื่นไม่ควรค่าแก่การรับฟัง เพราะเป็นสลิ่ม / เป็นควายแดง / เป็น
ชนชั้นกลางดัดจริต / เป็นพวกล้มเจ้า ฯลฯ
ความยุติธรรมจะบังเกิดได้อย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน
เราจะเข้าใจกันได้อย่างไร ในเมื่อเรายังไม่ให้ความยุติธรรมแม้
กับถ้อยคำ� ล่ามโซ่ตกี รอบความหมายของมันอย่างคับแคบด้วยวาทกรรม

ที่ ใ ช้ ฟ าดฟั น ทางการเมื อ ง แบ่ ง โลกออกเป็ น ขาว-ดำ� ทั้ ง ที่ โ ลกจริ ง
หลากหลายกว่านั้น ซับซ้อนกว่านั้น และอาจมีความหวังมากกว่านั้น
ในห้วงยามทีส่ งั คมเป็นเช่นนี้ ผูแ้ ปลคิดว่าหนังสือ “ความยุตธิ รรม”
ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ครัง้ ยังจะเป็นหนังสือ “ร่วมสมัย”
ในสังคมไทยไปอีกนาน เพราะผู้เขียนคืออาจารย์ ไมเคิล แซนเดล เป็น
นักปรัชญาการเมืองร่วมสมัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างสูงในโลกวิชาการ แต่
ที่สำ�คัญกว่านั้นคือ อาจารย์เป็นปัญญาชนสาธารณะที่มีความสุขกับการ
ใช้ปรัชญาทางการเมืองหลากสำ�นักตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเป็นแว่นขยาย
ส่องประเด็นสาธารณะต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของผูค้ น ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน การเกณฑ์ทหาร การโก่งราคาใน
ภาวะฉุ ก เฉิ น การอุ้ ม บุ ญ การุ ณ ยฆาต สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลกั บ ประโยชน์
สาธารณะ ฯลฯ
อาจารย์ได้ถา่ ยทอดบทสนทนาและการโต้วาทีในชัน้ เรียนยอดนิยม
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษา อย่างมีชีวิตชีวาลงในหนังสือที่อยู่ในมือของท่าน ราวกับ
ยกวิชาทั้งวิชามาอยู่บนหน้ากระดาษ ทำ�ให้ผู้อ่านนอกจากจะได้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความคิดและปรัชญาการเมืองในโลกตะวันตกแล้ว
ยังจะได้ตระหนักว่า ความยุติธรรมนั้นถึงที่สุดแล้วเป็นเรื่องของการ “ให้
คุณค่า” กับสิ่งต่างๆ และด้วยเหตุนี้ ทั้ง “เหตุผล” และ “ศีลธรรม” จึง
จำ�เป็น ดังคำ�เตือนของอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้ว่า —
“การขอให้ พ ลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยทิ้ ง ความเชื่ อ ทาง
ศีลธรรมและศาสนาไว้เบือ้ งหลังเมือ่ พวกเขาเดินเข้าสูว่ งอภิปรายสาธารณะ
นัน้ อาจดูเป็นวิธสี ร้างหลักประกันว่าคนจะอดทนอดกลั้นและเคารพซึ่งกัน

และกัน แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นอาจตรงกันข้าม การตัดสิน
คำ�ถามสำ�คัญๆ ในประเด็นสาธารณะขณะแสร้งทำ�ตัวเป็นกลาง ทั้งที่
เป็ น กลางจริ ง ๆ ไม่ ไ ด้ นั้ น คื อ สู ต รสร้ า งปฏิ กิ ริ ย าโต้ ก ลั บ และความ
ไม่พอใจ การเมืองกลวงเปล่าอันสิ้นไร้การโต้เถียงทางศีลธรรมอย่าง
หนักแน่นทำ�ให้ชวี ติ พลเมืองของเราแร้นแค้น นอกจากนีม้ นั ยังเชือ้ เชิญ
ลัทธิคลั่งศีลธรรมอันคับแคบและไม่อดทนอดกลั้น นักรากฐานนิยม
วิ่งเข้าสู่พื้นที่ซึ่งนักเสรีนิยมไม่กล้าย่างเท้าเข้าไป”
ผูแ้ ปลคิดว่าหนังสือเล่มนีฉ้ ายภาพอย่างแจ่มชัดว่า เหตุใด “การ
ใช้เหตุผลทางศีลธรรม” จึงไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้หรือไม่ควรทำ� หากแต่
เป็นสิ่งที่เราทำ�อยู่แล้วในชีวิตประจำ�วัน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ ผู้แปล
หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนเล็กๆ ในการส่งเสริม ขยับขยาย และ
ยกระดับการถกเถียงประเด็นสาธารณะในสังคมไทยให้พ้นไปจาก
มุมมองอันคับแคบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเข้าข้างตัวเอง แบบยึดติดกับ
ตัวบทกฎหมาย หรือแบบ “ลัทธิคลั่งศีลธรรม” ก็ตามที
ผู้เขียนขอขอบคุณ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ บรรณาธิการเล่ม
ฉบั บ พิ ม พ์ ค รั้ ง แรก ที่ ไ ด้ ก รุ ณ าตรวจทานและแก้ ไ ขอย่ า งพิ ถี พิ ถั น
หุน้ ส่วนสำ�นักพิมพ์ซอลท์ พับลิชชิง ทุกท่าน ผูส้ นับสนุนการนำ�หนังสือ
เล่มนีม้ าจัดพิมพ์ครัง้ ใหม่ และสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) ที่อนุเคราะห์การจัดพิมพ์บางส่วนเพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอน
เหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณอาจารย์ ไมเคิล แซนเดล ผู้ฉายไฟ
ให้เห็นความสำ�คัญของปรัชญาในชีวิตจริง ความสนุกสนานของการ

ถกประเด็นสาธารณะ และความงดงามของการครุ่นคิดถึง “ชีวิตที่ดี”
อย่างยากจะลืมเลือน
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่าน
สฤณี อาชวานันทกุล
“คนชายขอบ” | http://www.fringer.co/
สิงหาคม 2563
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1

การท�ำสิ่งที่ถูกต้อง

ในฤดูรอ้ นปี ค.ศ. 2004 พายุเฮอริเคนชาร์ลยี ค์ ำ�รามก้องจากอ่าวเม็กซิโก
พัดผ่านรัฐฟลอริดาไปยังมหาสมุทรแอตแลนติก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
22 ราย ก่อความเสียหาย 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ1 นอกจากนี้ยังทิ้ง
วิวาทะเรื่องการโก่งราคาไว้เบื้องหลัง
ปัม๊ นํา้ มันในเมืองออร์แลนโดขายนํา้ แข็งซึง่ ปกติราคาถุงละ 2 เหรียญ
ในราคา 10 เหรียญ หลายคนไม่มีทางเลือกจึงต้องจำ�ใจซื้อ เนื่องจาก
ขาดแคลนไฟฟ้าสำ�หรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ ในช่วงกลางเดือน
สิงหาคม ความต้องการเลื่อยไฟฟ้าและช่างซ่อมหลังคาเพื่อจัดการซาก
ต้นไม้ก็มากขึ้น ผู้รับเหมาเสนอว่าจะยกต้นไม้ 2 ต้นลงจากหลังคาบ้าน
ในราคา 23,000 เหรียญ ร้านค้าซึง่ ปกติขายเครือ่ งปัน่ ไฟในครัวเรือนราคา
250 เหรียญ ตอนนี้เรียก 2,000 เหรียญ หญิงชราอายุ 77 ปีที่หนีตาย
พร้อมสามีชราและลูกสาวพิการต้องจ่าย 160 เหรียญต่อคืนเพื่อค้างแรม
ในโรงแรมม่านรูด จากราคาปกติ 40 เหรียญ2
ชาวฟลอริ ด าหลายคนโกรธแค้ น ที่ โ ดนโก่ ง ราคา หนั ง สื อ พิ ม พ์

USA Today พาดหัวว่า “แร้งลงหลังพายุ” ชาวเมืองคนหนึง่ บอกว่าเขาต้อง
จ่าย 10,500 เหรียญ เพื่อจ้างคนมายกต้นไม้ลงจากหลังคา เขามองว่า
ไม่ถกู ต้องทีค่ นจะ “ฉวยโอกาสจากความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของ
คนอืน่ ” ชาร์ลี คริสต์ อัยการรัฐฟลอริดาเห็นด้วย เขากล่าวว่า “ผมตกตะลึง
มากกับระดับความโลภซึง่ ฝังลึกในวิญญาณของบางคน จนสามารถแสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้ตกทุกข์ได้ยากจากพายุเฮอริเคน”3
ตอนนี้ฟลอริดามีกฎหมายใหม่เพื่อห้ามการโก่งราคา หลังอุบัติภัย
ครัง้ นัน้ สำ�นักงานอัยการของรัฐได้รบั เรือ่ งร้องเรียนมากกว่า 2,000 เรือ่ ง
บางเรื่องนำ�ไปสู่การฟ้องร้องจนชนะคดี โรงแรมอะเดส์อินน์ในเมืองเวสต์
ปาล์มบีชต้องจ่ายเงินค่าปรับและค่าเสียหายจำ�นวน 70,000 เหรียญ
ในข้อหาค้ากำ�ไรเกินควร4
แต่ขณะที่ชาร์ลี คริสต์ เริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามการโก่งราคา
นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็แย้งว่า กฎหมายฉบับนี้ รวมถึงความโกรธแค้น
ของประชาชนเป็นเรื่องเข้าใจผิด นักปรัชญาและนักเทววิทยาในยุคกลาง
เชื่อว่า การแลกเปลี่ยนควรเกิดขึ้นใน “ราคาที่เป็นธรรม” ซึ่งกำ�หนดโดย
ประเพณีหรือมูลค่าในตัวเองของข้าวของ แต่ในสังคมตลาด นักเศรษฐศาสตร์
สังเกตว่า ราคาถูกกำ�หนดด้วยอุปสงค์และอุปทาน ฉะนัน้ “ราคาทีเ่ ป็นธรรม”
จึงไม่มีอยู่จริง
ทอมัส โซเวลล์ นักเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรี เรียกการโก่งราคาว่า
“คำ�ที่เร้าอารมณ์แต่ไร้ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์
ไม่สนใจคำ�คำ�นี้ เพราะมันดูสับสนเกินกว่าจะเข้าไปยุ่ง” บทความของ
โซเวลล์ในหนังสือพิมพ์ Tampa Tribune อธิบายว่า “ ‘การโก่งราคา’ ช่วย
ชาวฟลอริดาอย่างไร” ข้อกล่าวหาว่าโก่งราคาเกิดขึน้ “เมือ่ ราคาพุง่ สูงกว่า
ระดับปกติที่คนคุ้นเคย” แต่ “ระดับราคาปกติที่คนคุ้นเคย” นั้นหาได้
มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ทางศีล ธรรมไม่ ราคาเหล่านี้ “ไม่มีความพิเศษหรือ
‘เป็นธรรม’ มากไปกว่าราคาอืน่ ” ทีส่ ภาพตลาด รวมถึงสภาพหลังหายนะ
16

ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม

จากเฮอริเคนบันดาลให้เกิด5
โซเวลล์อา้ งว่าการทีน่ าํ้ แข็ง นาํ้ ดืม่ ค่าจ้างซ่อมหลังคา เครือ่ งปัน่ ไฟ
และห้องพักในโรงแรมมีราคาแพงขึ้นนั้นมีประโยชน์ตรงช่วยจำ�กัดการใช้
สิ่งเหล่านั้นของผู้บริโภค และเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในบริเวณห่างไกล
นำ�ส่งสินค้าและบริการซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ หลังหายนะจากเฮอริเคน
ถ้าหากนํา้ แข็งมีราคาถุงละ 10 เหรียญในช่วงร้อนอบอ้าวของเดือนสิงหาคม
ทีช่ าวฟลอริดาเจอไฟดับเป็นครัง้ คราว ผูผ้ ลิตนํา้ แข็งก็รสู้ กึ คุม้ ค่าทีจ่ ะผลิต
และส่งนา้ํ แข็งมากกว่าเดิม โซเวลล์อธิบายว่าไม่มอี ะไรไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับ
ราคาเหล่านี้เลย มันแค่สะท้อนมูลค่าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมอบให้กับสิ่งที่
พวกเขาแลกเปลี่ยนกัน6
เจฟฟ์ จาโคบี นักวิจารณ์และกองเชียร์ตลาดแห่งหนังสือพิมพ์
Boston Globe ต่อต้านกฎหมายค้ากำ�ไรเกินควรด้วยเหตุผลทำ�นอง
เดียวกัน “การคิดราคาทีต่ ลาดรับได้ไม่ใช่การโก่งราคาเลย ไม่ใช่ความโลภ
หรือหน้าด้านด้วย มันเป็นวิธที สี่ งั คมเสรีจดั สรรสินค้าและบริการต่างหาก”
จาโคบียอมรับว่า “ราคาที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเรื่องน่าโมโห โดยเฉพาะสำ�หรับ
คนที่ชีวิตตกอยู่ในความยุ่งเหยิงสับสนจากพายุ” แต่ความโกรธแค้นของ
สาธารณชนไม่ได้ทำ�ให้การแทรกแซงตลาดเสรีเป็นสิง่ ชอบธรรมราคาแพง
หูฉี่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่คนต้องการมากขึ้น ดังนั้นมันจึง
“สร้างประโยชน์มากกว่าโทษหลายเท่า” เขาสรุปว่า “การประณามพ่อค้า
ว่าเป็นปีศาจร้ายจะไม่ชว่ ยฟืน้ ฟูฟลอริดา สิง่ ทีจ่ ะช่วยคือปล่อยให้พวกเขา
ทำ�ธุรกิจต่อไป”7
อั ย การคริ ส ต์ (สมาชิ ก พรรครี พั บ ลิ กั น ซึ่ ง ต่ อ มาได้ รั บ เลื อ กตั้ ง
เป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดา) ตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งใน
เมืองแทมปา โดยปกป้องกฎหมายห้ามค้ากำ�ไรเกินควรว่า “ในภาวะฉุกเฉิน
รัฐบาลไม่อาจยืนดูอยู่ขอบสนามเมื่อประชาชนต้องจ่ายราคาอันไร้ซ่ึง
มโนธรรม ขณะที่พวกเขาวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหรือเสาะหาปัจจัยพื้นฐาน
ก า ร ทํ า สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง

17

สำ�หรับครอบครัวหลังจากเฮอริเคน”8 คริสต์ปฏิเสธแนวคิดที่ว่า ราคา
“ไร้ซึ่งมโนธรรม” เหล่านี้สะท้อนการแลกเปลี่ยนที่เสรีจริง
นี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติในตลาดเสรี ซึ่งผู้ซื้อและ
ผู้ขายต่างสมัครใจซื้อขายกันในตลาดโดยตกลงราคากัน
บนพืน้ ฐานของอุปสงค์และอุปทาน ในภาวะฉุกเฉิน ผูซ้ อื้ อยู่
ภายใต้แรงกดดันและปราศจากอิสรภาพ พวกเขาถูกบังคับ
ให้ต้องซื้อปัจจัยพื้นฐานอย่างเช่นที่พักที่ปลอดภัย9
วิวาทะว่าด้วยการค้ากำ�ไรเกินควรที่เกิดขึ้นภายหลังอุบัติภัยจาก
เฮอริเคนชาร์ลีย์ ก่อให้เกิดคำ�ถามยากๆ ว่าด้วยศีลธรรมและกฎหมาย
ผิดหรือเปล่าที่ผู้ขายสินค้าและบริการจะฉวยโอกาสจากภัยธรรมชาติ
ตั้งราคาอย่างไรก็ได้เท่าที่ตลาดแบกรับไหว ถ้าผิด กฎหมายควรจัดการ
กับกรณีนี้อย่างไร รัฐควรห้ามค้ากำ�ไรเกินควรหรือไม่ ในเมื่อมันเป็นการ
แทรกแซงเสรีภาพของผู้ซื้อและผู้ขายในการตกลงทำ�ธุรกรรมกัน
สวัสดิการ เสรีภาพ และคุณธรรม

คำ�ถามเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าปัจเจกควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร
เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับคำ�ถามที่ว่ากฎหมายควรมีหน้าตาอย่างไร และ
เราควรจัดระเบียบสังคมอย่างไร เหล่านีค้ อื คำ�ถามเกีย่ วกับความยุตธิ รรม
ก่อนที่เราจะตอบคำ�ถามเหล่านี้ได้ เราต้องสำ�รวจความหมายของความ
ยุติธรรมเสียก่อน ที่จริงเราได้เริ่มสำ�รวจไปแล้ว ถ้าหากคุณพิจารณา
วิวาทะเรื่องการค้ากำ�ไรเกินควรอย่างละเอียด คุณจะสังเกตเห็นว่าข้อ
ถกเถียงทีส่ นับสนุนหรือคัดค้านกฎหมายห้ามค้ากำ�ไรเกินควรนัน้ วนเวียน
อยูร่ อบๆ ความคิด 3 เรือ่ งด้วยกัน นัน่ คือ การสร้างสวัสดิการสูงสุด ความ
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เคารพในเสรีภาพ และการส่งเสริมคุณธรรม แต่ละความคิดชีใ้ ห้เห็นวิธคี ดิ
เกี่ยวกับความยุติธรรมที่แตกต่างกัน
เหตุผลมาตรฐานที่สนับสนุนตลาดเสรีไร้การแทรกแซงตั้งอยู่บน
ข้ อ เรี ย กร้ อ ง 2 ข้ อ ข้ อ แรกว่ า ด้ ว ยสวั ส ดิ ก าร ข้ อ สองว่ า ด้ ว ยเสรี ภ าพ
ก่อนอื่น ตลาดส่งเสริมสวัสดิการของสังคมโดยรวมด้วยการมอบแรงจูงใจ
ให้คนทำ�งานหนักเพื่อส่งมอบสินค้าที่คนอื่นต้องการ (ในภาษาชาวบ้าน
เรามักจะมองว่าสวัสดิการเป็นเรื่องเดียวกันกับความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ แต่ในความเป็นจริงสวัสดิการเป็นแนวคิดทีก่ ว้างกว่า ซึง่ รวมมิติ
อืน่ ของความอยูด่ มี สี ขุ นอกเหนือจากมิตทิ างเศรษฐกิจด้วย) ข้อสอง ตลาด
เคารพในเสรีภาพส่วนบุคคล แทนที่จะกำ�หนดมูลค่าตายตัวให้สินค้าและ
บริการต่างๆ ตลาดปล่อยให้ผู้คนเลือกเอาเองว่าสิ่งที่พวกเขาแลกเปลี่ยน
กันนั้นจะมีมูลค่าเท่าไร
ไม่น่าแปลกใจที่ผู้คัดค้านกฎหมายห้ามค้ากำ�ไรเกินควรจะหยิบยก
ข้อเรียกร้อง 2 ข้อนี้ขึ้นมา ผู้สนับสนุนกฎหมายห้ามค้ากำ�ไรเกินควร
โต้ตอบอย่างไร ก่อนอื่น พวกเขาเถียงว่าสวัสดิการของสังคมโดยรวม
ไม่ได้ดีขึ้นเลยจากราคาแพงหูฉี่ยามลำ�บาก ถึงแม้ว่าราคาแพงลิบลิ่วจะ
กระตุ้นให้คนผลิตสินค้ามากขึ้น แต่เราก็ต้องชั่งนํ้าหนักผลประโยชน์นี้
กับภาระทีต่ กอยูก่ บั คนทีม่ กี ำ�ลังซือ้ สินค้านัน้ น้อยทีส่ ดุ สำ�หรับคนรวย การ
จ่ายค่านาํ้ มันหรือค่าห้องพักในโรงแรมม่านรูดช่วงพายุในราคาหฤโหดอาจ
แค่ก่อความรำ�คาญแต่สำ�หรับผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อย ราคานั้นทำ�ให้
พวกเขาเดือดร้อนแสนสาหัส อาจทำ�ให้พวกเขาตกอยูใ่ นอันตรายมากกว่า
เดิมแทนที่จะได้หนีไปอย่างปลอดภัย ผู้สนับสนุนกฎหมายห้ามค้ากำ�ไร
เกินควรเสนอว่าการประเมินสวัสดิการอะไรก็ตามควรนับรวมความเจ็บปวด
และความทุกข์ยากของคนที่ไม่มีกำ�ลังซื้อปัจจัยพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน
เอาไว้ด้วย
ข้อสอง ผูป้ กป้องกฎหมายห้ามค้ากำ�ไรเกินควรเสนอว่า ตลาดเสรี
ก า ร ทํ า สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
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ไม่ได้เสรีจริงในบางสถานการณ์ ดังที่คริสต์ชี้ว่า “ผู้ซื้อซึ่งอยู่ภายใต้แรง
กดดันนั้นปราศจากอิสรภาพ พวกเขาถูกบังคับให้ซื้อปัจจัยพื้นฐานอย่าง
เช่นทีพ่ กั ทีป่ ลอดภัย” ถ้าคุณกำ�ลังหอบครอบครัวหนีตายจากพายุเฮอริเคน
ราคาแพงหูฉท่ี ค่ี ณ
ุ ต้องจ่ายเป็นค่านํา้ มันหรือค่าทีพ่ กั ก็ไม่ใช่การแลกเปลีย่ น
โดยสมัครใจ แต่คล้ายกับการถูกกรรโชกทรัพย์มากกว่า ดังนั้นก่อนจะ
ตัดสินว่ากฎหมายห้ามค้ากำ�ไรเกินควรเป็นธรรมหรือไม่ เราจะต้องประเมิน
ความขัดแย้งระหว่างสวัสดิการกับเสรีภาพเสียก่อน
เราต้องพิจารณาข้อเสนออีกข้อหนึง่ ด้วย เสียงประชาชนทีส่ นับสนุน
กฎหมายห้ามค้ากำ�ไรเกินควรมาจากสาเหตุอนื่ ทีเ่ ด่นชัดกว่าสวัสดิการหรือ
เสรีภาพ คนเรารูส้ กึ แค้นเคืองกับ “แร้งกา” ทีฉ่ วยโอกาสจากความเดือดร้อน
ของคนอืน่ พวกเขาอยากให้คนเหล่านีถ้ กู ลงโทษ ไม่ใช่ได้รางวัลเป็นกำ�ไร
มหาศาล เรามักจะปัดความรู้สึกทำ�นองนี้ว่าเป็นเพียงอารมณ์ล้าสมัยซึ่ง
ไม่ควรมีบทบาทในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะหรือการออกกฎหมาย
ดังที่จาโคบีเขียนว่า “การประณามพ่อค้าว่าเป็นปีศาจร้ายจะไม่ช่วยฟื้นฟู
ฟลอริดา”10
ความแค้นเคืองต่อพ่อค้านักฉวยโอกาสนัน้ เป็นมากกว่าความโกรธ
ที่ไร้จุดหมาย หากแต่มันชี้ไปยังข้อเสนอทางศีลธรรมที่เราควรพิจารณา
อย่างจริงจัง ความแค้นเคืองคือความโกรธชนิดพิเศษทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ เวลาทีค่ ณ
ุ
เชื่อว่าคนกำ�ลังได้ในสิ่งที่เขาไม่สมควรจะได้ ความแค้นเคืองทำ�นองนี้คือ
ความแค้นต่อความอยุติธรรม
คริสต์แตะต้นตอทางศีลธรรมของความแค้นเคืองที่ว่านี้ เมื่อเขา
อธิบายถึง “ความโลภซึง่ ฝังลึกในวิญญาณของบางคน จนสามารถแสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้ตกทุกข์ได้ยากจากพายุเฮอริเคน” เขาไม่ได้เชื่อมโยง
ข้อสังเกตนี้เข้ากับกฎหมายห้ามค้ากำ�ไรเกินควร แต่นัยในความเห็นของ
เขาคล้ายกับประโยคด้านล่างนี้ ซึง่ เราอาจเรียกว่า ข้อเสนอว่าด้วยคุณธรรม
ความโลภคือความชั่วร้าย เป็นกิเลสที่แย่ โดยเฉพาะเมื่อมันทำ�ให้
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