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ค�าน�าผู้แปล 
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!

ผู้เขียนเขียนกลอนแปดข้ำงต้น ณ ต้นเดือนสิงหำคม 2563 ยุคท่ี

ผู้มีอ�ำนำจและกระบวนกำรยุติธรรมท้ังระบบถูกตั้งค�ำถำมอย่ำงไม่เคย

ปรำกฏมำก่อน ควำมขัดแย้งแบ่งสีในสังคมไทยซึ่งปะทุข้ึนตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2548 บำนปลำยสืบเนื่องนำนหลำยปียังไม่มีวี่แววว่ำจะสร่ำงซำ 

ประเทศไทยเดินดุจเรือไร้หำงเสือผ่ำนรัฐประหำร รัฐบำลนอมินี รัฐบำล

อ�ำมำตย์ พลิกขัว้กลับไปมำหลำยคร้ัง จนเกิดรัฐประหำรคร้ังทีส่องในรอบ



สิบปีเม่ือปี พ.ศ. 2557 ก่อเกิดรัฐบำลทหำรและระบอบ “ประชำธิปไตย

จ�ำแลง” ภำยใต้รัฐธรรมนูญ 2560 

ควำมยุติธรรมในสังคมยังดูเป็นอุดมคติอันไกลโพ้นที่ดูจะอยู่

ห่ำงไกลข้ึนเร่ือยๆ ขณะที่ควำมอยุติธรรมชัดแจ้ง ฝำกรอยแผลทั้งทำง

ร่ำงกำยและในใจคนอยำ่งทว่มทน้ขึน้เร่ือยๆ จนค�ำกล่ำวท่ีวำ่ “คกุไทยมีไว้

ขังคนจน” ดูเป็นสัจธรรมอันยำกสั่นคลอน และทุกวันน้ีถ้ำเพิ่มค�ำว่ำ “คน

คิดต่ำง(จำกผู้มีอ�ำนำจ)” เข้ำไป ก็ดูไม่ห่ำงจำกควำมจริงมำกนัก

แต่ไม่ว่ำเรำจะถกเร่ืองควำมยุติธรรมกันมำกเพียงใด ส่ิงที่ยัง

พบเห็นได้นอ้ยมำกในทศันะของผูแ้ปลคือ กำรถกเถยีงท่ีรอบด้ำน เคำรพ

ซึ่งกันและกัน และพยำยำมให้ควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย อันล้วนเป็น

ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อกำรเดินสู่ “ควำมยุติธรรม” ที่แท้จริง

กำรถกเถยีงเร่ืองควำมยตุธิรรม ตัง้แตเ่ร่ืองระดับชำตจินถงึเร่ืองใน

ครอบครัว ยังดูจะมุ่งไปทีก่ำรชกัโวหำรเหตผุลจำกแม่น้�ำทัง้หำ้มำสำธยำย

ว่ำท�ำไม “ฉันถูก แกผิด” และ “ควำมยุติธรรม” ก็มักถูกใช้ในควำมหมำย

ว่ำ อะไรก็ตำมท่ีท�ำให้ฉันหรือพวกของฉันได้ประโยชน์ โดยไม่สนใจว่ำ

คนอื่นได้รับผลกระทบอย่ำงไร กระทั่งไม่อยำกฟังเพรำะปักใจเชื่อไปแล้ว

ว่ำคนอื่นไม่ควรค่ำแก่กำรรับฟัง เพรำะเป็นสล่ิม / เป็นควำยแดง / เป็น

ชนชั้นกลำงดัดจริต / เป็นพวกล้มเจ้ำ ฯลฯ

ควำมยุติธรรมจะบังเกิดได้อย่ำงไร ในเมื่อเรำยังไม่เข้ำใจกัน

เรำจะเข้ำใจกันได้อย่ำงไร ในเม่ือเรำยังไม่ให้ควำมยุติธรรมแม้

กับถอ้ยค�ำ ล่ำมโซต่กีรอบควำมหมำยของมันอยำ่งคบัแคบด้วยวำทกรรม



ท่ีใช้ฟำดฟันทำงกำรเมือง แบ่งโลกออกเป็นขำว-ด�ำ ทั้งท่ีโลกจริง

หลำกหลำยกว่ำนั้น ซับซ้อนกว่ำนั้น และอำจมีควำมหวังมำกกว่ำนั้น

ในห้วงยำมทีส่งัคมเป็นเชน่นี ้ผูแ้ปลคดิวำ่หนงัสอื “ควำมยตุธิรรม” 

ซึง่ได้รบักำรตพีมิพม์ำแล้วไม่นอ้ยกว่ำ 2 คร้ัง ยงัจะเป็นหนงัสอื “ร่วมสมัย” 

ในสังคมไทยไปอีกนำน เพรำะผู้เขียนคืออำจำรย์ ไมเคิล แซนเดล เป็น

นกัปรัชญำกำรเมืองร่วมสมัยทีไ่ด้รับกำรยอมรบัอยำ่งสงูในโลกวชิำกำร แต่

ที่ส�ำคัญกว่ำนั้นคือ อำจำรย์เป็นปัญญำชนสำธำรณะที่มีควำมสุขกับกำร

ใช้ปรัชญำทำงกำรเมืองหลำกส�ำนักตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเป็นแว่นขยำย 

สอ่งประเด็นสำธำรณะตำ่งๆ ทีอ่ยู่ในควำมสนใจของผูค้น ไม่วำ่จะเป็นเร่ือง

กำรแต่งงำนของคนรักเพศเดียวกัน กำรเกณฑ์ทหำร กำรโก่งรำคำใน

ภำวะฉุกเฉิน กำรอุ้มบุญ กำรุณยฆำต สิทธิส่วนบุคคลกับประโยชน์

สำธำรณะ ฯลฯ

อำจำรยไ์ด้ถำ่ยทอดบทสนทนำและกำรโตว้ำทใีนชัน้เรียนยอดนยิม

แหง่มหำวทิยำลัยฮำร์วำร์ด ระหว่ำงนกัศึกษำด้วยกัน และระหวำ่งอำจำรย์

กับนักศึกษำ อย่ำงมีชีวิตชีวำลงในหนังสือที่อยู่ในมือของท่ำน รำวกับ

ยกวิชำทั้งวิชำมำอยู่บนหน้ำกระดำษ ท�ำให้ผู้อ่ำนนอกจำกจะได้ควำมรู้

เก่ียวกับประวัติศำสตร์ควำมคิดและปรัชญำกำรเมืองในโลกตะวันตกแล้ว 

ยังจะได้ตระหนักว่ำ ควำมยุติธรรมนั้นถึงที่สุดแล้วเป็นเรื่องของกำร “ให้

คุณค่ำ” กับสิ่งต่ำงๆ และด้วยเหตุนี้  ท้ัง “เหตุผล” และ “ศีลธรรม” จึง

จ�ำเป็น ดังค�ำเตือนของอำจำรย์ในหนังสือเล่มนี้ว่ำ —

“การขอให้พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทิ้งความเชื่อทาง

ศลีธรรมและศาสนาไว้เบ้ืองหลังเม่ือพวกเขาเดินเข้าสู่วงอภิปรายสาธารณะ

น้ัน อาจดูเป็นวิธีสร้างหลักประกันว่าคนจะอดทนอดกล้ันและเคารพซ่ึงกัน



และกัน แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่เกิดข้ึนอาจตรงกันข้าม การตัดสิน

คําถามสําคัญๆ ในประเด็นสาธารณะขณะแสร้งทําตัวเป็นกลาง ทั้งที่

เป็นกลางจริงๆ ไม่ได้นั้น คือสูตรสร้างปฏิกิริยาโต้กลับและความ

ไม่พอใจ การเมืองกลวงเปล่าอันส้ินไร้การโต้เถียงทางศีลธรรมอย่าง

หนักแนน่ทาํให้ชวีติพลเมืองของเราแร้นแค้น นอกจากนีมั้นยงัเชือ้เชญิ

ลัทธิคล่ังศีลธรรมอันคับแคบและไม่อดทนอดกล้ัน นักรากฐานนิยม

วิ่งเข้าสู่พื้นที่ซึ่งนักเสรีนิยมไม่กล้าย่างเท้าเข้าไป”

ผูแ้ปลคิดวำ่หนงัสอืเล่มนีฉ้ำยภำพอย่ำงแจม่ชดัวำ่ เหตใุด “กำร

ใชเ้หตผุลทำงศลีธรรม” จงึไม่ใช่สิง่ท่ีเป็นไปไม่ได้หรอืไม่ควรท�ำ หำกแต่

เป็นส่ิงที่เรำท�ำอยู่แล้วในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่ำจะรู้ตัวหรือไม่ ผู้แปล

หวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนเล็กๆ ในกำรส่งเสริม ขยับขยำย และ

ยกระดับกำรถกเถียงประเด็นสำธำรณะในสังคมไทยให้พ้นไปจำก

มุมมองอันคับแคบ ไม่ว่ำจะเป็นแบบเข้ำข้ำงตัวเอง แบบยึดติดกับ

ตัวบทกฎหมำย หรือแบบ “ลัทธิคลั่งศีลธรรม” ก็ตำมที

ผู้เขียนขอขอบคุณ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ บรรณำธิกำรเล่ม

ฉบับพิมพ์คร้ังแรก ที่ได้กรุณำตรวจทำนและแก้ไขอย่ำงพิถีพิถัน 

หุน้สว่นส�ำนกัพมิพซ์อลท ์พบัลิชชิง ทกุทำ่น ผูส้นบัสนนุกำรน�ำหนงัสือ

เลม่นีม้ำจดัพมิพค์ร้ังใหม่ และสถำบันเพือ่กำรยุตธิรรมแหง่ประเทศไทย 

(องค์กำรมหำชน) ที่อนุเครำะห์กำรจัดพิมพ์บำงส่วนเพื่อใช้ประกอบ

กำรเรียนกำรสอน

เหนือสิ่งอ่ืนใด ขอขอบคุณอำจำรย์ ไมเคิล แซนเดล ผู้ฉำยไฟ

ให้เห็นควำมส�ำคัญของปรัชญำในชีวิตจริง ควำมสนุกสนำนของกำร



ถกประเด็นสำธำรณะ และควำมงดงำมของกำรครุ่นคิดถึง “ชีวิตท่ีดี” 

อย่ำงยำกจะลืมเลือน

ขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุขกับกำรอ่ำน

สฤณี อาชวานันทกุล

“คนชำยขอบ” |  http://www.fringer.co/  

สิงหำคม 2563
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การท�าสิ่งที่ถูกต้อง



ในฤดูร้อนปี ค.ศ. 2004 พำยเุฮอริเคนชำรลี์ย์ค�ำรำมก้องจำกอำ่วเม็กซโิก 

พัดผ่ำนรัฐฟลอริดำไปยังมหำสมุทรแอตแลนติก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 

22 รำย ก่อควำมเสียหำย 11,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ1 นอกจำกนี้ยังทิ้ง

วิวำทะเรื่องกำรโก่งรำคำไว้เบื้องหลัง 

ป๊ัมน�ำ้มันในเมืองออร์แลนโดขำยน�ำ้แข็งซ่ึงปกติรำคำถุงละ 2 เหรียญ 

ในรำคำ 10 เหรียญ หลำยคนไม่มีทำงเลือกจึงต้องจ�ำใจซื้อ เนื่องจำก

ขำดแคลนไฟฟ้ำส�ำหรับตู้เย็นและเคร่ืองปรับอำกำศ ในช่วงกลำงเดือน

สิงหำคม ควำมต้องกำรเล่ือยไฟฟ้ำและช่ำงซ่อมหลังคำเพื่อจัดกำรซำก

ต้นไม้ก็มำกข้ึน ผู้รับเหมำเสนอว่ำจะยกต้นไม้ 2 ต้นลงจำกหลังคำบ้ำน

ในรำคำ 23,000 เหรียญ ร้ำนค้ำซึง่ปกตขิำยเครือ่งป่ันไฟในครัวเรือนรำคำ 

250 เหรียญ ตอนน้ีเรียก 2,000 เหรียญ หญิงชรำอำยุ 77 ปีที่หนีตำย

พร้อมสำมีชรำและลูกสำวพิกำรต้องจ่ำย 160 เหรียญต่อคืนเพื่อค้ำงแรม

ในโรงแรมม่ำนรูด จำกรำคำปกติ 40 เหรียญ2

ชำวฟลอริดำหลำยคนโกรธแค้นที่โดนโก่งรำคำ หนังสือพิมพ์  
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USA Today พำดหัวว่ำ “แร้งลงหลังพำยุ” ชำวเมืองคนหน่ึงบอกว่ำเขำต้อง 

จ่ำย 10,500 เหรียญ เพ่ือจ้ำงคนมำยกต้นไม้ลงจำกหลังคำ เขำมองว่ำ 

ไม่ถูกต้องทีค่นจะ “ฉวยโอกำสจำกควำมเดือดรอ้นและควำมทุกขย์ำกของ

คนอืน่” ชำร์ล ีคริสต ์อยักำรรัฐฟลอรดิำเหน็ด้วย เขำกล่ำววำ่ “ผมตกตะลงึ

มำกกับระดับควำมโลภซ่ึงฝังลึกในวิญญำณของบำงคน จนสำมำรถแสวงหำ

ผลประโยชน์จำกผู้ตกทุกข์ได้ยำกจำกพำยุเฮอริเคน”3

ตอนนี้ฟลอริดำมีกฎหมำยใหม่เพื่อห้ำมกำรโก่งรำคำ หลังอุบัติภัย

คร้ังนัน้ ส�ำนกังำนอยักำรของรัฐได้รบัเร่ืองร้องเรียนมำกกวำ่ 2,000 เร่ือง 

บำงเร่ืองน�ำไปสู่กำรฟ้องร้องจนชนะคดี โรงแรมอะเดส์อินน์ในเมืองเวสต์

ปำล์มบีชต้องจ่ำยเงินค่ำปรับและค่ำเสียหำยจ�ำนวน 70,000 เหรียญ 

ในข้อหำค้ำก�ำไรเกินควร4

แต่ขณะท่ีชำร์ลี คริสต์ เร่ิมบังคับใช้กฎหมำยห้ำมกำรโก่งรำคำ 

นกัเศรษฐศำสตร์บำงคนก็แยง้วำ่ กฎหมำยฉบับนี ้รวมถงึควำมโกรธแค้น

ของประชำชนเป็นเร่ืองเข้ำใจผิด นักปรัชญำและนักเทววิทยำในยุคกลำง

เชื่อว่ำ กำรแลกเปล่ียนควรเกิดขึ้นใน “รำคำท่ีเป็นธรรม” ซึ่งก�ำหนดโดย

ประเพณีหรือมูลค่ำในตัวเองของข้ำวของ แต่ในสังคมตลำด นักเศรษฐศำสตร์

สังเกตว่ำ รำคำถูกก�ำหนดด้วยอุปสงค์และอุปทำน ฉะน้ัน “รำคำท่ีเป็นธรรม”  

จึงไม่มีอยู่จริง

ทอมัส โซเวลล์ นักเศรษฐศำสตร์ตลำดเสรี เรียกกำรโก่งรำคำว่ำ  

“ค�ำที่เร้ำอำรมณ์แต่ไร้ควำมหมำยทำงเศรษฐศำสตร์ นักเศรษฐศำสตร์

ไม่สนใจค�ำค�ำน้ี เพรำะมันดูสับสนเกินกว่ำจะเข้ำไปยุ่ง” บทควำมของ 

โซเวลล์ในหนงัสอืพมิพ ์Tampa Tribune อธบิำยวำ่ “ ‘กำรโก่งรำคำ’ ชว่ย 

ชำวฟลอรดิำอย่ำงไร” ขอ้กล่ำวหำวำ่โก่งรำคำเกิดขึน้ “เม่ือรำคำพุง่สูงกว่ำ 

ระดับปกติที่คนคุ้นเคย” แต่ “ระดับรำคำปกติที่คนคุ้นเคย” นั้นหำได้

มีควำมศักด์ิสิทธิ์ทำงศีลธรรมไม่ รำคำเหล่ำนี้  “ไม่มีควำมพิเศษหรือ  

‘เป็นธรรม’ มำกไปกว่ำรำคำอืน่” ทีส่ภำพตลำด รวมถึงสภำพหลังหำยนะ
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จำกเฮอริเคนบันดำลให้เกิด5

โซเวลล์อำ้งว่ำกำรท่ีน�ำ้แขง็ น�ำ้ด่ืม ค่ำจำ้งซอ่มหลงัคำ เคร่ืองป่ันไฟ

และห้องพักในโรงแรมมีรำคำแพงขึ้นนั้นมีประโยชน์ตรงช่วยจ�ำกัดกำรใช้

สิ่งเหล่ำนั้นของผู้บริโภค และเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในบริเวณห่ำงไกล

น�ำสง่สนิค้ำและบริกำรซึง่เป็นท่ีตอ้งกำรมำกท่ีสุดหลังหำยนะจำกเฮอริเคน 

ถ้ำหำกน�ำ้แข็งมีรำคำถุงละ 10 เหรียญในช่วงร้อนอบอ้ำวของเดือนสิงหำคม

ทีช่ำวฟลอรดิำเจอไฟดับเป็นคร้ังครำว ผูผ้ลิตน�ำ้แขง็ก็รู้สกึคุม้ค่ำทีจ่ะผลติ

และส่งน�ำ้แข็งมำกกว่ำเดิม โซเวลล์อธิบำยว่ำไม่มีอะไรไม่เป็นธรรมเก่ียวกับ

รำคำเหล่ำนี้เลย มันแค่สะท้อนมูลค่ำท่ีผู้ซื้อและผู้ขำยมอบให้กับสิ่งที่

พวกเขำแลกเปลี่ยนกัน6

เจฟฟ์ จำโคบี นักวิจำรณ์และกองเชียร์ตลำดแห่งหนังสือพิมพ์ 

Boston Globe ต่อต้ำนกฎหมำยค้ำก�ำไรเกินควรด้วยเหตุผลท�ำนอง 

เดียวกัน “กำรคดิรำคำทีต่ลำดรับได้ไม่ใช่กำรโก่งรำคำเลย ไม่ใชค่วำมโลภ

หรอืหน้ำด้ำนด้วย มันเป็นวิธทีีส่งัคมเสรีจดัสรรสนิค้ำและบริกำรตำ่งหำก” 

จำโคบียอมรับว่ำ “รำคำที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเร่ืองน่ำโมโห โดยเฉพำะส�ำหรับ

คนที่ชีวิตตกอยู่ในควำมยุ่งเหยิงสับสนจำกพำยุ” แต่ควำมโกรธแค้นของ

สำธำรณชนไม่ได้ท�ำใหก้ำรแทรกแซงตลำดเสรีเป็นสิง่ชอบธรรมรำคำแพง

หูฉี่สร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ผลิตผลิตสินค้ำที่คนต้องกำรมำกขึ้น ดังนั้นมันจึง  

“สร้ำงประโยชน์มำกกว่ำโทษหลำยเท่ำ” เขำสรุปว่ำ “กำรประณำมพ่อค้ำ

วำ่เป็นปีศำจร้ำยจะไม่ช่วยฟืน้ฟฟูลอริดำ สิง่ท่ีจะชว่ยคือปล่อยใหพ้วกเขำ

ท�ำธุรกิจต่อไป”7

อัยกำรคริสต์ (สมำชิกพรรครีพับลิกัน ซึ่งต่อมำได้รับเลือกตั้ง

เป็นผู้ว่ำกำรรัฐฟลอริดำ) ตีพิมพ์บทควำมในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งใน 

เมืองแทมปำ โดยปกป้องกฎหมำยห้ำมค้ำก�ำไรเกินควรว่ำ “ในภำวะฉุกเฉิน 

รัฐบำลไม่อำจยืนดูอยู่ขอบสนำมเม่ือประชำชนต้องจ่ำยรำคำอันไร้ซึ่ง

มโนธรรม ขณะท่ีพวกเขำว่ิงหนีเอำชีวิตรอดหรือเสำะหำปัจจัยพื้นฐำน
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ส�ำหรับครอบครัวหลังจำกเฮอริเคน”8 คริสต์ปฏิเสธแนวคิดที่ว่ำ รำคำ  

“ไร้ซึ่งมโนธรรม” เหล่ำนี้สะท้อนกำรแลกเปลี่ยนที่เสรีจริง

นี่ไม่ใช่สถำนกำรณ์ปกติในตลำดเสรี ซึ่งผู้ซื้อและ

ผู้ขำยต่ำงสมัครใจซื้อขำยกันในตลำดโดยตกลงรำคำกัน

บนพืน้ฐำนของอปุสงค์และอปุทำน ในภำวะฉกุเฉนิ ผูซ้ือ้อยู่

ภำยใตแ้รงกดดันและปรำศจำกอสิรภำพ พวกเขำถกูบังคบั

ให้ต้องซื้อปัจจัยพื้นฐำนอย่ำงเช่นที่พักที่ปลอดภัย9

วิวำทะว่ำด้วยกำรค้ำก�ำไรเกินควรที่เกิดข้ึนภำยหลังอุบัติภัยจำก

เฮอริเคนชำร์ลีย์ ก่อให้เกิดค�ำถำมยำกๆ ว่ำด้วยศีลธรรมและกฎหมำย 

ผิดหรือเปล่ำที่ผู้ขำยสินค้ำและบริกำรจะฉวยโอกำสจำกภัยธรรมชำติ 

ตั้งรำคำอย่ำงไรก็ได้เท่ำที่ตลำดแบกรับไหว ถ้ำผิด กฎหมำยควรจัดกำร

กับกรณีนี้อย่ำงไร รัฐควรห้ำมค้ำก�ำไรเกินควรหรือไม่ ในเม่ือมันเป็นกำร

แทรกแซงเสรีภำพของผู้ซื้อและผู้ขำยในกำรตกลงท�ำธุรกรรมกัน

สวัสดิการ เสรีภาพ และคุณธรรม

ค�ำถำมเหล่ำนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่ำปัจเจกควรปฏิบัติต่อกันอย่ำงไร

เท่ำน้ัน แต่ยังเก่ียวกับค�ำถำมที่ว่ำกฎหมำยควรมีหน้ำตำอย่ำงไร และ

เรำควรจดัระเบียบสังคมอยำ่งไร เหล่ำนีค้อืค�ำถำมเก่ียวกบัควำมยุตธิรรม 

ก่อนที่เรำจะตอบค�ำถำมเหล่ำนี้ได้ เรำต้องส�ำรวจควำมหมำยของควำม

ยุติธรรมเสียก่อน ท่ีจริงเรำได้เร่ิมส�ำรวจไปแล้ว ถ้ำหำกคุณพิจำรณำ

วิวำทะเร่ืองกำรค้ำก�ำไรเกินควรอย่ำงละเอียด คุณจะสังเกตเห็นว่ำข้อ

ถกเถียงทีส่นบัสนนุหรือคัดค้ำนกฎหมำยหำ้มค้ำก�ำไรเกินควรนัน้ วนเวียน

อยูร่อบๆ ควำมคดิ 3 เรือ่งด้วยกัน นัน่คือ กำรสรำ้งสวสัดิกำรสงูสุด ควำม
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เคำรพในเสรีภำพ และกำรสง่เสริมคณุธรรม แตล่ะควำมคิดชีใ้หเ้หน็วธิคิีด

เกี่ยวกับควำมยุติธรรมที่แตกต่ำงกัน

เหตุผลมำตรฐำนที่สนับสนุนตลำดเสรีไร้กำรแทรกแซงตั้งอยู่บน

ข้อเรียกร้อง 2 ข้อ ข้อแรกว่ำด้วยสวัสดิกำร ข้อสองว่ำด้วยเสรีภำพ 

ก่อนอื่น ตลำดส่งเสริมสวัสดิกำรของสังคมโดยรวมด้วยกำรมอบแรงจูงใจ

ให้คนท�ำงำนหนักเพื่อส่งมอบสินค้ำที่คนอื่นต้องกำร (ในภำษำชำวบ้ำน 

เรำมักจะมองว่ำสวัสดิกำรเป็นเร่ืองเดียวกันกับควำมเจริญรุ่งเรืองทำง

เศรษฐกิจ แตใ่นควำมเป็นจริงสวัสดิกำรเป็นแนวคดิท่ีกวำ้งกวำ่ ซึง่รวมมิติ

อืน่ของควำมอยู่ดีมีสุขนอกเหนอืจำกมิตทิำงเศรษฐกิจด้วย) ข้อสอง ตลำด

เคำรพในเสรีภำพส่วนบุคคล แทนที่จะก�ำหนดมูลค่ำตำยตัวให้สินค้ำและ

บริกำรต่ำงๆ ตลำดปล่อยให้ผู้คนเลือกเอำเองว่ำส่ิงที่พวกเขำแลกเปล่ียน

กันนั้นจะมีมูลค่ำเท่ำไร

ไม่น่ำแปลกใจที่ผู้คัดค้ำนกฎหมำยห้ำมค้ำก�ำไรเกินควรจะหยิบยก

ข้อเรียกร้อง 2 ข้อนี้ขึ้นมำ ผู้สนับสนุนกฎหมำยห้ำมค้ำก�ำไรเกินควร

โต้ตอบอย่ำงไร ก่อนอื่น พวกเขำเถียงว่ำสวัสดิกำรของสังคมโดยรวม

ไม่ได้ดีขึ้นเลยจำกรำคำแพงหูฉี่ยำมล�ำบำก ถึงแม้ว่ำรำคำแพงลิบลิ่วจะ

กระตุ้นให้คนผลิตสินค้ำมำกขึ้น แต่เรำก็ต้องชั่งน�้ำหนักผลประโยชน์นี้

กับภำระทีต่กอยูกั่บคนท่ีมีก�ำลังซือ้สนิค้ำนัน้น้อยทีส่ดุ ส�ำหรับคนรวย กำร

จำ่ยค่ำน�ำ้มันหรือค่ำหอ้งพกัในโรงแรมม่ำนรูดชว่งพำยุในรำคำหฤโหดอำจ

แค่ก่อควำมร�ำคำญแต่ส�ำหรับผู้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจด้อย รำคำนั้นท�ำให้

พวกเขำเดือดร้อนแสนสำหสั อำจท�ำใหพ้วกเขำตกอยูใ่นอนัตรำยมำกกวำ่

เดิมแทนที่จะได้หนีไปอย่ำงปลอดภัย ผู้สนับสนุนกฎหมำยห้ำมค้ำก�ำไร

เกินควรเสนอว่ำกำรประเมินสวัสดิกำรอะไรก็ตำมควรนับรวมควำมเจ็บปวด

และควำมทุกข์ยำกของคนที่ไม่มีก�ำลังซ้ือปัจจัยพื้นฐำนในภำวะฉุกเฉิน

เอำไว้ด้วย 

ข้อสอง ผูป้กป้องกฎหมำยหำ้มคำ้ก�ำไรเกนิควรเสนอวำ่ ตลำดเสรี
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ไม่ได้เสรีจริงในบำงสถำนกำรณ์ ดังที่คริสต์ชี้ว่ำ “ผู้ซื้อซึ่งอยู่ภำยใต้แรง

กดดันนั้นปรำศจำกอิสรภำพ พวกเขำถูกบังคับให้ซื้อปัจจัยพื้นฐำนอย่ำง

เช่นท่ีพักท่ีปลอดภัย” ถ้ำคุณก�ำลังหอบครอบครัวหนีตำยจำกพำยุเฮอริเคน 

รำคำแพงหูฉ่ีท่ีคุณต้องจ่ำยเป็นค่ำน�ำ้มันหรือค่ำท่ีพักก็ไม่ใช่กำรแลกเปล่ียน

โดยสมัครใจ แต่คล้ำยกับกำรถูกกรรโชกทรัพย์มำกกว่ำ ดังนั้นก่อนจะ

ตัดสินว่ำกฎหมำยห้ำมค้ำก�ำไรเกินควรเป็นธรรมหรือไม่ เรำจะต้องประเมิน

ควำมขัดแย้งระหว่ำงสวัสดิกำรกับเสรีภำพเสียก่อน

เรำต้องพิจำรณำข้อเสนออีกข้อหน่ึงด้วย เสียงประชำชนท่ีสนับสนุน

กฎหมำยหำ้มค้ำก�ำไรเกินควรมำจำกสำเหตอ่ืุนทีเ่ด่นชัดกวำ่สวสัดิกำรหรือ

เสรีภำพ คนเรำรู้สึกแค้นเคืองกับ “แร้งกำ” ท่ีฉวยโอกำสจำกควำมเดือดร้อน

ของคนอ่ืน พวกเขำอยำกใหค้นเหล่ำนีถ้กูลงโทษ ไม่ใชไ่ด้รำงวลัเป็นก�ำไร

มหำศำล เรำมักจะปัดควำมรู้สึกท�ำนองนี้ว่ำเป็นเพียงอำรมณ์ล้ำสมัยซึ่ง

ไม่ควรมีบทบำทในกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะหรือกำรออกกฎหมำย 

ดังที่จำโคบีเขียนว่ำ “กำรประณำมพ่อค้ำว่ำเป็นปีศำจร้ำยจะไม่ช่วยฟื้นฟู

ฟลอริดำ”10 

ควำมแค้นเคืองตอ่พอ่คำ้นกัฉวยโอกำสนัน้เป็นมำกกว่ำควำมโกรธ

ที่ไร้จุดหมำย หำกแต่มันชี้ไปยังข้อเสนอทำงศีลธรรมที่เรำควรพิจำรณำ

อย่ำงจรงิจงั ควำมแค้นเคอืงคือควำมโกรธชนดิพเิศษท่ีคุณรู้สึกเวลำทีค่ณุ

เชื่อว่ำคนก�ำลังได้ในสิ่งท่ีเขำไม่สมควรจะได้ ควำมแค้นเคืองท�ำนองนี้คือ

ควำมแค้นต่อควำมอยุติธรรม

คริสต์แตะต้นตอทำงศีลธรรมของควำมแค้นเคืองที่ว่ำนี้ เม่ือเขำ

อธิบำยถงึ “ควำมโลภซึง่ฝงัลึกในวิญญำณของบำงคน จนสำมำรถแสวงหำ

ผลประโยชน์จำกผู้ตกทุกข์ได้ยำกจำกพำยุเฮอริเคน” เขำไม่ได้เช่ือมโยง

ข้อสังเกตนี้เข้ำกับกฎหมำยห้ำมค้ำก�ำไรเกินควร แต่นัยในควำมเห็นของ

เขำคล้ำยกับประโยคด้ำนล่ำงน้ี ซ่ึงเรำอำจเรียกว่ำ ข้อเสนอว่ำด้วยคุณธรรม 

ควำมโลภคือควำมชั่วร้ำย เป็นกิเลสที่แย่ โดยเฉพำะเม่ือมันท�ำให้


