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คำานำาผู้แปล

กำรอยู่ร่วมกันบนโลกหรือในสังคมซึ่งประกอบไปด้วยผู้คน

ต่ำงชำติพันธุ์ ต่ำงศำสนำ ต่ำงภำษำ หรือกำรอยู่ร่วมกันในสังคมของ

คนชำติพันธุ์เดียวกันท่ีมีควำมคิดแตกต่ำงในแง่ของหลักควำมเชื่อและ

จริยธรรมนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ำย เรำจึงเผชิญกับปัญหำควำมขัดแย้งมำกมำย 

น่ันก็เพรำะว่ำเรำไม่สำมำรถตกลงกันได้ว่ำอะไรถูกหรือผิด ค�ำถำมท่ีเกิดข้ึน 

ก็คือเรำมีปัญหำเก่ียวกับควำมคิดเชิงจริยธรรมใช่หรือไม่ เรำควรยุติ

ควำมรู้สึกแบ่งพรรคแบ่งพวกเอำไว้ก่อนไหมและท�ำอะไรก็ตำมที่จะท�ำให้

เกิดผลประโยชน์โดยรวมอย่ำงดีที่สุด แต่ค�ำว่ำ “ดีที่สุด” หมำยถึงอะไร

งำนเขียนของ โจชัว กรีน เล่มนี้พยำยำมอธิบำยถึงปัญหำเชิง

จริยธรรมและเสนอแนวคิดทีส่ำมำรถน�ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำท่ีเกดิขึน้โดย

ใชค้วำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ จติวิทยำและปรัชญำเพือ่อธบิำยใหผู้อ้ำ่นเข้ำใจ 

เขำมีวิธีกำรเขียนท่ีสอดแทรกอำรมณ์ขันและในขณะเดียวกันก็ให้ควำมรู้

ทัง้เชงิทฤษฎีและเชิงปฏิบัต ิโดยใชก้ำรเปรียบเทยีบและแสดงตวัอยำ่งจำก

ผลงำนวิจัยมำกมำยเพื่อให้ผู้อ่ำนเห็นภำพท่ีชัดเจน ในฐำนะผู้แปล ดิฉัน

เชือ่วำ่หลังจำกอำ่นหนงัสอืเล่มนีแ้ล้วผูอ้ำ่นคงจะมีควำมเขำ้ใจทีช่ดัเจนขึน้

เก่ียวกับกำรท�ำงำนของกลไกทำงจริยธรรมและปัญหำจริยธรรมในสังคม 

อีกท้ังได้แง่คิดและมุมมองที่น่ำสนใจและน�ำไปสู่กำรอภิปรำยต่อไปเพื่อ

ช่วยกันพัฒนำสร้ำงสังคมที่มีควำมสุขในกำรอยู่ร่วมกัน 

ในโอกำสนี้ ดิฉันขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์ Salt คุณพรกวินทร์  

แสงสินชัย บรรณำธิกำรเล่มและทีมงำนทุกท่ำน อีกทั้งขอขอบคุณ 

คุณ พรเพ็ญ ศิริชัยเอกวัฒน์และคุณวัชรำ เอกจีน ผู้ให้ควำมช่วยเหลือ

ยำมต้องกำรเสมอมำ หำกมีข้อผิดพลำดในกำรแปลประกำรใด ขออภัย

อย่ำงสูงมำ ณ ที่นี้

วิลาสินี ฤกษ์ปฏิมา เดอเบส



แด่แอนเดรีย
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คนเล้ียงสัตว์เผ่ำหน่ึงเ ล้ียงแกะอยู่บนทุ่ งหญ้ำสำธำรณะทำง 

ทิศตะวันออกของป่ำคร้ึม กฎเกณฑ์ที่นี่เรียบง่ำย แต่ละครอบครัว

มีแกะจ�ำนวนเท่ำกัน พวกเขำส่งตัวแทนไปอยู่ในสภำอำวุโสซึ่งท�ำหน้ำที่

ปกครองดูแลทุง่หญำ้แหง่นี ้ตลอดเวลำทีผ่ำ่นมำ สภำได้ตดัสนิเร่ืองยำกๆ 

หลำยอยำ่ง เชน่ ครอบครัวหนึง่หนัไปเล้ียงแกะพนัธุใ์หญ ่ดังนัน้จงึใชพ้ืน้ที่

บนทุ่งหญ้ำมำกขึ้น หลังจำกถกเถียงกันคร�่ำเครียดพักใหญ่ สภำอำวุโส

ก็สั่งห้ำมท�ำเช่นนั้น อีกครอบครัวหนึ่งถูกจับได้ว่ำวำงยำฆ่ำแกะของ

เพื่อนบ้ำน พวกเขำถูกลงโทษอย่ำงหนัก บำงคนบอกว่ำหนักเกินไป 

บำงคนบอกว่ำยังไม่หนักพอ แม้จะมีปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้ เผ่ำทำง

ทิศตะวันออกก็ยังอยู่รอดมำได้และครอบครัวต่ำงๆ เจริญรุ่งเรือง 

บำงครอบครัวมั่งคั่งกว่ำครอบครัวอื่น

ด้ำนทิศตะวันตกของป่ำมีเผ่ำอีกเผ่ำอำศัยอยู่ และคนเล้ียงสัตว์

ก็ใชป้ระโยชน์จำกทุง่หญำ้อกีทุง่ร่วมกัน อยำ่งไรก็ตำม จ�ำนวนฝูงสตัวข์อง

แต่ละบ้ำนในเผ่ำนี้ขึ้นอยู่กับขนำดครอบครัว เผ่ำนี้ก็มีสภำอำวุโสท่ีท�ำ

โศกนาฏกรรมแหง่สามญัส�านึก 
ทางจรยิธรรม

บทน�ำ
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หน้ำที่ตัดสินเร่ืองยำกๆ เช่นกัน ครอบครัวหนึ่งมีลูกมำกถึง 12 คน ซึ่ง

นับว่ำมำกกว่ำครอบครัวอื่นทั้งหมด บำงคนร้องเรียนว่ำครอบครัวนี้

ใช้พื้นที่ทุ่งหญ้ำมำกเกินไป อีกครอบครัวหนึ่งล้มป่วย ลูกของพวกเขำ

เสียชีวิตไป 5 คนจำกท้ังหมด 6 คนภำยในปีเดียว บำงคนคิดว่ำไม่ยุติธรรม

ท่ีตอกย�้ำควำมโชคร้ำยของพวกเขำด้วยกำรลดสินทรัพย์ลงมำกกว่ำ

ครึ่งหนึ่ง แม้จะมีปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้ เผ่ำทำงทิศตะวันตกก็อยู่รอดมำได้

และครอบครัวต่ำงๆ เจริญรุ่งเรือง บำงครอบครัวมั่งคั่งกว่ำครอบครัวอื่น

ด้ำนทิศเหนือของป่ำเป็นท่ีอยู่ของอีกเผ่ำหน่ึง ที่นี่ไม่มีทุ่งหญ้ำที่

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ละครอบครัวมีที่ดินล้อมร้ัวเป็นของตัวเอง ที่ดิน

เหล่ำนีมี้ขนำดและควำมอุดมสมบูรณ์แตกตำ่งกันไป สำเหตสุว่นหนึง่ทีเ่ป็น

เชน่นีก็้เพรำะคนเล้ียงสัตวท์ำงเหนอืบำงคนฉลำดและขยันมำกกวำ่คนอืน่ 

หลำยคนขยำยอำณำเขตที่ดินโดยใช้เงินที่ออมไว้ซื้อที่ดินจำกเพื่อนบ้ำน

ที่มีฐำนะด้อยกว่ำ คนเลี้ยงสัตว์ทำงเหนือบำงคนมีฐำนะด้อยกว่ำคนอื่น

เพรำะพวกเขำโชคร้ำย ทั้งที่พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถแต่ก็ยัง

สูญเสียสัตว์ที่เล้ียงไว้หรือเสียลูกเนื่องจำกโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระนั้นก็มี

คนเล้ียงสตัวบ์ำงคนท่ีโชคดีเป็นพเิศษ พวกเขำเป็นเจำ้ของท่ีดินขนำดใหญ่

ท่ีอุดมสมบูรณ์ ไม่ใช่เพรำะฉลำดเหนือชั้นหรือขยันมำก แต่เป็นเพรำะ

พวกเขำได้รับมรดกมำ สภำอำวโุสทำงเหนอืไม่ตอ้งท�ำอะไรมำก เพยีงแค่

ดูแลให้คนเล้ียงสัตว์ท�ำตำมสัญญำที่ให้ไว้และเคำรพสินทรัพย์ของผู้อื่น 

ควำมแตกต่ำงทำงฐำนะอันมหำศำลของครอบครัวทำงเหนือก่อให้เกิด

ข้อขัดแย้งไม่น้อย แต่ละปีมีผู้คนทำงเหนือล้มตำยเพรำะควำมหนำวเย็น

และขำดแคลนอำหำรช่วงฤดูหนำว อย่ำงไรก็ดี แม้จะมีปัญหำต่ำงๆ เหล่ำน้ี 

เผ่ำทำงเหนือก็อยู่รอดมำได้ ครอบครัวส่วนใหญ่เจริญรุ่งเรือง บำงครอบครัว

มั่งคั่งกว่ำครอบครัวอื่น

เผ่ำที่ส่ีอำศัยอยู่ทำงทิศใต้ของป่ำ พวกเขำใช้ทุ่งหญ้ำร่วมกันและ

ใช้ประโยชน์จำกสัตว์ร่วมกันด้วย สภำอำวุโสของพวกเขำท�ำงำนหนัก 
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ผูอ้ำวุโสจดักำรดูแลฝงูสตัวข์องเผำ่ มอบหมำยงำนใหค้นท�ำและตรวจตรำ

กำรท�ำงำนของคนเหล่ำนั้น ผลผลิตจำกแรงงำนถูกแบ่งปันให้สมำชิก

ในเผ่ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน น่ีเป็นต้นเหตุของข้อขัดแย้งอย่ำงมำก เพรำะ

สมำชิกในเผ่ำบำงคนเฉลียวฉลำดและขยันมำกกว่ำคนอื่นๆ สภำอำวุโส

ได้ยินค�ำร้องเรียนไม่น้อยเร่ืองคนงำนเกียจคร้ำน อย่ำงไรก็ดี สมำชิก

ส่วนใหญ่ขยันขันแข็ง บำงคนมำท�ำงำนเพรำะเห็นแก่ส่วนรวม บำงคน

ท�ำเพรำะเกรงค�ำครหำของเพื่อนบ้ำน แม้จะมีปัญหำต่ำงๆ เผ่ำทำงใต้ก็

อยู่รอดมำได้ โดยเฉล่ียแล้วครอบครัวของเผ่ำน้ีไม่ได้ร�ำ่รวยเท่ำเผ่ำทำงเหนือ 

แตพ่วกเขำมีควำมเป็นอยูดี่ในระดับหนึง่ และทำงใตไ้ม่มีใครล้มตำยเพรำะ

ควำมหนำวเย็นหรือขำดแคลนอำหำรช่วงฤดูหนำว

ช่วงฤดูร้อนปีหนึ่ง เกิดไฟไหม้ใหญ่ทั่วป่ำจนเหลือแต่เถ้ำถ่ำน 

จำกนั้นมีฝนตกหนัก และในเวลำไม่นำน ผืนดินที่เคยมีต้นไม้แน่นขนัด

ก็กลับกลำยเป็นเนินเขำท่ีเต็มไปด้วยต้นหญ้ำ เหมำะส�ำหรับให้สัตว์แทะเล็ม 

เผำ่ตำ่งๆ ทีอ่ยูแ่ถบนัน้ตำ่งรีบมำจบัจองเป็นเจำ้ของทีดิ่น นัน่เป็นตน้เหตุ

ของข้อขัดแย้งมำกมำย เผ่ำทำงใต้ป่ำวประกำศว่ำทุ่งหญ้ำแห่งใหม่นี้

เป็นของทุกคนและต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน พวกเขำก่อตั้งสภำปกครอง

ขึ้นใหม่เพื่อบริหำรจัดกำรทุ่งหญ้ำและเชิญชวนให้เผ่ำอื่นๆ ส่งตัวแทนมำ 

เผ่ำทำงเหนือเยำะหยันข้อเสนอดังกล่ำว ขณะที่เผ่ำทำงใต้ก�ำลังคิด

แผนกำรใหญ ่เผำ่ทำงเหนอืก็ลงมือสร้ำงบ้ำนและก�ำแพงหนิ รวมทัง้ปลอ่ย

สัตว์ออกมำเล็มหญ้ำ เผ่ำทำงตะวันออกและตะวันตกก็ท�ำเช่นเดียวกัน

แต่ไม่ฮึกเหิมเท่ำเผ่ำทำงเหนือ บำงครอบครัวก็ส่งตัวแทนมำยังสภำใหม่

เผ่ำทั้งส่ีต่อสู้กันดุเดือดจนสูญเสียชีวิตไปมำกมำยทั้งคนและสัตว์ 

เหตทุะเลำะเบำะแวง้เล็กนอ้ยกลำยเป็นขอ้ววิำทรนุแรงและน�ำไปสูก่ำรรบ

อันนองเลือด แกะตัวหนึ่งของเผ่ำทำงใต้เล็ดลอดไปอยู่ในทุ่งหญ้ำของเผ่ำ

ทำงเหนือ พวกเขำน�ำแกะมำคืน ต่อมำแกะอีกตัวของเผ่ำทำงใต้เล็ดลอด

ไปอีก เผ่ำทำงเหนือเรียกร้องเงินเพื่อแลกกับกำรส่งคืนแกะ เผ่ำทำงใต้
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ไม่ยอมจ่ำย เผ่ำทำงเหนือจึงฆ่ำแกะตัวนั้น เผ่ำทำงใต้จับแกะของเผ่ำ

ทำงเหนือไป 3 ตัวและฆ่ำมัน เผ่ำทำงเหนือจึงจับแกะของเผ่ำทำงใต้ไป 

10 ตัวและฆ่ำมัน เผ่ำทำงใต้เผำไร่ของชำวเหนือและท�ำให้เด็กคนหนึ่ง

เสียชีวิต ชำวเหนือ 10 ครอบครัวบุกไปยังท่ีประชุมของชำวใต้และเผำ

ท่ีน่ัน ท�ำให้มีชำวใต้เสียชีวิตหลำยสิบคนรวมทั้งเด็กจ�ำนวนมำก พวกเขำ

ใช้ควำมรุนแรงและกำรล้ำงแค้นต่อสู้กันไปมำ ท�ำให้เนินเขำสีเขียวนอง

ไปด้วยเลือด

ที่แย่ไปกว่ำนั้นคือ เผ่ำจำกดินแดนไกลโพ้นเดินทำงมำจับจอง

ทุง่หญำ้แหง่ใหม่ เผำ่หนึง่อำ้งว่ำทุง่หญำ้แหง่ใหม่นีเ้ป็นของขวญัทีพ่ระเจำ้

มอบให้พวกเขำ โดยบอกว่ำมีค�ำท�ำนำยเร่ืองไฟไหม้ป่ำและเร่ืองภูเขำ

สีเขียวไวใ้นพระคัมภร์ีของพวกเขำ สว่นอกีเผำ่อำ้งว่ำทุง่หญำ้แหง่ใหม่เป็น

บ้ำนเกิดบรรพบุรุษของตน ซึ่งถูกขับไล่ออกไปเม่ือหลำยยุคสมัย

ก่อนหน้ำท่ีจะมีผืนป่ำ เผ่ำต่ำงๆ ท่ีเดินทำงมำท่ีน่ีมีกฎเกณฑ์และธรรมเนียม

ปฏิบัติซึ่งคนนอกเผ่ำมองว่ำแปลกหรือน่ำขบขัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่ให้

แกะด�ำนอนในคอกเดียวกับแกะขำว ผู้หญิงต้องปิดติ่งหูเม่ืออยู่ในที่

สำธำรณะ วันพุธห้ำมร้องเพลงเด็ดขำด ชำยคนหนึ่งร้องเรียนว่ำหญิง

เพื่อนบ้ำนเผยติ่งหูเปลือยเปล่ำตอนเล้ียงแกะ เป็นกำรล่อตำล่อใจบรรดำ

บุตรชำยของเขำ หญิงคนนั้นไม่ยอมปิดบังติ่งหูของเธอ นั่นจึงท�ำให้

เพื่อนบ้ำนผู้เคร่งศำสนำเดือดดำลมำก เด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งบอก

เด็กชำยคนหน่ึงวำ่พระเจำ้ทีค่รอบครัวของเขำนบัถอืนัน้ไม่มีจริง เด็กชำย

คนนั้นตกใจและเล่ำเร่ืองนี้ให้พ่อฟัง พ่อจึงไปต�ำหนิพ่อของเด็กหญิง 

พ่อของเด็กหญิงปกป้องลูกสำวโดยชมเชยควำมเฉลียวฉลำดของลูกและ

ไม่ยอมขอโทษ เขำจงึถกูสังหำรเพรำะเป็นกฎของเผำ่ทีเ่ขำไปสบประมำท 

และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกำรวิวำทนองเลือดอีกรอบ
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แม้จะทะเลำะเบำะแว้งกันประจ�ำ แต่คนเลี้ยงสัตว์บนทุ่งหญ้ำแห่งใหม่นี้มี

ควำมคลำ้ยคลึงกันมำกอยูห่ลำยประกำร ทีเ่หน็ได้ชดัคอืพวกเขำตอ้งกำร

สิง่เดียวกัน ไม่วำ่จะเป็นครอบครัวทีมี่สขุภำพแขง็แรง อำหำรทีอ่ร่อยและ

มีประโยชน์ ที่อยู่อำศัยท่ีสะดวกสบำย เคร่ืองมือทุ่นแรง เวลำส�ำหรับ

พกัผอ่นสังสรรค์กับเพือ่นและสมำชิกในครอบครัว คนเลีย้งสัตวท์กุคนลว้น

ชอบฟังเพลงและเรื่องรำวเก่ียวกับพระเอกและผู้ร้ำย ยิ่งไปกว่ำนั้นคือ 

แม้พวกเขำจะสู้รบกันแต่สมองก็มีวิธีคิดเหมือนกัน สิ่งที่คนเหล่ำน้ีมองว่ำ

ไม่ยุติธรรมท�ำให้พวกเขำรู้สึกโกรธและเจ็บปวดใจ และท้ังควำมยุติธรรม

กับผลประโยชน์ส่วนตัวก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเขำต่อสู้ คนเล้ียงสัตว์

ไม่เพียงต่อสู้เพ่ือตนเองแต่ยังสู้เพ่ือครอบครัว มิตรสหำย และเพ่ือนร่วมเผ่ำ 

พวกเขำสู้เพื่อศักด์ิศรีและคงจะรู้สึกอับอำยถ้ำไม่ท�ำเช่นน้ัน พวกเขำ

รักษำเกียรติยิ่งชีพ ตัดสินคนอื่นๆ จำกกำรกระท�ำ และชอบแลกเปล่ียน

ควำมคิดเห็น

แม้จะมีควำมแตกต่ำง แต่เผ่ำท้ังหลำยในทุ่งหญ้ำแห่งใหม่ก็มี

ค่ำนิยมหลักเหมือนกัน ไม่มีเผ่ำใดยอมรับควำมเห็นแก่ตัวสุดข้ัวของ

สมำชกิ และไม่มีเผำ่ใดคำดหวังว่ำสมำชิกจะปรำศจำกควำมเหน็แก่ตวัโดย

ส้ินเชงิ แม้กระทัง่เผำ่ทำงใตซ้ึง่ใชป้ระโยชนจ์ำกสัตวร่์วมกัน คนงำนกยั็งมี

เวลำว่ำงยำมเย็นเพื่อท�ำกิจธุระของตน ไม่มีเผ่ำใดยอมให้สมำชิกทั่วไป

พูดปด ลักขโมย หรือท�ำร้ำยผู้อื่นได้ตำมใจชอบ (อย่ำงไรก็ตำม บำงเผ่ำ

ก็มีอภิสิทธิ์ชนบำงคนที่มีอิสระท�ำตำมอ�ำเภอใจได้)

เผ่ำท้ังหลำยในทุ่งหญ้ำแห่งใหม่วุ่นวำยอยู่กับควำมขัดแย้งรุนแรง

และบ่อยครั้งถึงขั้นนองเลือด ทั้งท่ีทุกคนต่ำงก็ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรมตำม

แบบของตัวเอง กำรต่อสู้ของพวกเขำไม่ได้มีพื้นฐำนจำกควำมเห็นแก่ตัว 

แต่ต่อสู้เพรำะมีควำมเห็นต่ำงเก่ียวกับจริยธรรมทำงสังคมว่ำมันควรเป็น

อย่ำงไร สิ่งเหล่ำนี้ไม่ใช่แค่ควำมเห็นต่ำงในกลุ่มปัญญำชนเท่ำนั้น แม้ว่ำ

เหล่ำปัญญำชนจะมีควำมเห็นต่ำงกันอยู่ด้วย แนวคิดของแต่ละเผ่ำ


