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หลักความยุตธิ รรมจาก Michael Sandel
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เทคโนโลยีสือสารในปั จจุบนั สร้ างการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ คู นทัว โลกได้ อย่างน่าอัศจรรย์
ในโลกทีซบั ซ้ อนและสับสนในเรื องคุณธรรมหลายคําถามทีอยูใ่ นใจอาจได้ รับคําตอบเพียงกดไม่กี
ปุ่ มเท่านันและโดยไม่
.
ต้องควักกระเป๋ าจ่ายเงินด้ วย
คํ า ถามเช่ น การทรมานเป็ นหนทางที ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ พื อ ให้ ไ ด้ ค วามจริ ง จาก
ผู้ก่อการร้ าย

การขโมยยาเพื อช่วยชี วิตลูกของเราถูกต้ องหรื อไม่

ถ้ าจําเป็ นต้ องเสือก

ระหว่างฆ่าคนหนึงคนเพือช่วยชีวิตคนห้ าคนกับไม่ทําอะไรเลยจะเลือกอย่างไร
ผลงานเราจะเลื อ กอย่ า งไร (คํ า ถามนี ผ. ้ ูเ ขี ย นเติม เอง) ฯลฯ
จํ าเป็ นต้ องมี หลักการและเหตุผ ลจึงจะตอบได้

ผู้นําโกงแต่มี

ซึ ง เป็ นคํ า ถามที ย ากมาก

ทัง. หมดสามารถรั บฟั งได้ จากการบรรยาย

ข้ ามโลกของผู้ร้ ูจริ งคนหนึง ทีมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดซึง ให้ บริ การฟรี ผา่ นอินเตอร์ เน็ต
ผู้บ รรยายที มี ชื อ เสี ย งดัง ก้ องโลกคนนี ค. ื อ ศาสตราจารย์ Michael
ผู้บรรยายวิชา Justice (ความยุติธรรม) ทีมหาวิทยาลัยแห่งนี .มากว่า 20 ปี

Sandel

วิชานี .ของอาจารย์

Sandel นักศึกษานิยมเข้ าเรี ยนมากที สุดวิ ช าหนึง ในประวัติศาสตร์ 375 ปี ของฮาร์ วาร์ ด
มี ประมาณการว่า เขาได้ ส อนนักศึกษาวิ ช านี ไ. ปกว่ า 15,000 คน
มีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน 1,115 คน

ในภาคแรกของปี 2007

ซึง เป็ นชันเรี
. ยนทีใหญ่ทีสดุ ทีเคยมีมาของฮาร์ วาร์ ด

มหาวิทยาลัยได้ แบ่งการบรรยายของวิชานี .ออกเป็ น 12 ตอน
การสอนจริ งและนํามาตัดต่อเป็ นบริ การทางอินเตอร์ เน็ตให้ คนทัว โลก
What’s the Right Thing to Do?

โดยบันทึกจาก

โดยมีชือว่า Justice :

หนังสือทีอาจใช้ อ่านประกอบมี 2 เล่ม ๆ แรกมีชือเดียวกัน

และอีกเล่มคือ Justice : A Reader
สถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษได้ นําการบรรยายมาออกอากาศ 8 ตอน ๆ ละ
30 นาที ในเรื องเดียวกันตังแต่
. ต้นปี 2011

รายการทัง. หมดประสบความสํ าเร็ จเป็ นอย่างยิ ง

อาจารย์และนักศึกษาในหลายประเทศได้ นําไปใช้ ประโยชน์อย่างกว้ างขวาง

-2ใครทีได้ ชมการบรรยายชุดนี .แล้ วจะเข้ าใจว่าเหตุใดนักศึกษาจึงแย่งกันเข้ าเรี ยน
เพือหาคําตอบให้ คําถามทีอาจอยู่ในใจมานาน

และเหตุใดศาสตราจารย์ Sandel จึงมีชือเสียง

มากจากการสอนวิชานี .
Michael Sandel

ปั จจุบนั อายุ 58 ปี

จบปริ ญญาตรี จาก Brandeis University
Oxford

และจบปริ ญญาเอกด้ านปรัชญาจากมหาวิทยาลัย

สอนหนังสือทีมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดมาตลอด

เกียวกับปรัชญา

ประชาธิปไตย

เติบโตในครอบครั วอเมริ กันยิ ว
เขามีผลงานเป็ นหนังสือหลายเล่ม

ผลประโยชน์สาธารณะ

ในปี 2009 เขาได้ รับเกี ยรติอย่างสูง
Lectures ของสถานี วิ ท ยุ BBC

ฯลฯ

จาก BBC ให้ เป็ นผู้บรรยายของ Reith

เขาได้ บ รรยายในหั ว ข้ อ A

New

Citizenship

โดยกล่าวถึงความเป็ นไปได้ ของการเมืองใหม่ทีจะก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันสําหรับทุกคน
ผู้เ ขี ยนได้ ช มการบรรยายชุด 12 ตอนดัง กล่า วจากเว็ บไซต์ ข องศาสตราจารย์
Michael Sandel และชอบมาก

ความสามารถในการอธิบายสิงทียากในเชิงปรัชญาให้ เป็ น

เรื องง่ายทีเป็ นรูปธรรมของอาจารย์ Sandel นันเป็
. นเลิศ

การใช้ อารมณ์ขนั

ตัวอย่าง ผสม

กั บ การถกเถี ย งในชั น. เรี ย นเพื อ หาคํ า ตอบเป็ นวิ ธี ก ารที ไ ด้ ผลและเป็ นไปอย่ า งมี ชี วิ ต ชี ว า
มีแง่มุมให้ ขบคิดตลอดเวลา
ประเด็นเรื องความยุตธิ รรม

ผมมัน ใจว่าอาจารย์ในบ้ านเราผู้สอนวิชาต่าง ๆ ทีเกี ยวพันกับ
ความถูกต้ อง

การมีศีลธรรม

จะชืนชอบเป็ นพิเศษ

หนัง สื อ ของเขาในชื อ เดี ย วกัน กับ การบรรยาย 12 ตอนนี ก. ็ น่ า อ่ า นเพราะตรง
ประเด็น ท้ าทาย แต่ขาดการโต้ เถียงให้ เกิดปั ญญาตามสไตล์ของโสกราติสดังทีสือทีวีได้ เปรี ยบ
อย่างไรก็ดีชว่ ยประหยัดเวลาได้ มาก
Sandel มี ชือเสียงจากการโต้ แย้ ง “ยักษ์ ใหญ่ ” ในด้ านวิชาการเกี ยวกับความ
ยุตธิ รรมคือ John Rawls ผู้เขียนหนังสือเล่มสําคัญ “A Theory of Justice” (1971)
Rawls เสนอว่าหลักความยุติธรรมเกิดขึ .นได้ จากการอยูเ่ บื .องหลังสิงทีจงใจสร้ าง
ขึ .นมาทีเรี ยกว่า “Veil of Ignorance “ (“ม่านแห่งความไม่ร้ ู ”)
ตัดสินใจตามืดมิดกับความจริ งเกี ยวกับตัวเขาเอง

ซึง “ม่าน” นี .จะทําให้ ผ้ ทู ีต้อง

ซึงจะช่วยหลีกเลียงความอยุติธรรมทีอาจ

เกิดขึ .นได้
ตัวอย่างเช่นเมือนายกรัฐมนตรี ต้องตัดสินใจเรื องการชดเชยค่านํ .าท่วม
“สร้ างม่าน” นี ข. ึน. มาเพื อให้ การตัด สิ น ใจเป็ นไปอย่า งเหมาะสม
คะแนนเสียง

จะต้ อง

โดยไม่เ อาเรื อ งพรรคพวก

ผลประโยชน์สว่ นตัวและของกลุม่ เข้ ามาปะปนจนหลักความยุตธิ รรมรวนเร

-3อย่ า งไรก็ ดี Sandel โต้ แย้ งว่ า “ม่ า นแห่ ง ความไม่ ร้ ู ” นี ย. ากที จ ะเป็ นไปได้
เพราะธรรมชาติอาจเป็ นอุปสรรคสําคัญทีทําให้ ม่านนี .เกิดขึ .นได้ ยากจนทําให้ หลักความยุติธรรมที
เทียงตรงเป็ นไปไม่ได้

ตัวอย่างเช่นสายใยของครอบครัวไม่อาจตัดออกไปได้

ดังนัน. “ม่าน”

นี จ. ะเกิ ดขึน. ได้ ก็ต่อเมื อมี การตัดสินใจโดยไม่ร้ ู ว่าใครจะเป็ นผู้รับผลแห่งการตัดสินใจนัน. และใน
ลักษณะอย่างไร

ซึง ทังหมดนี
.
.เป็ นสิงเป็ นไปไม่ได้
เพือกระตุ้นความอยากฟั งการบรรยายของอาจารย์ Sandel

ผู้เขียนขอยก

บางคําถามสํ าคัญที แต่ละการบรรยายในแต่ละตอนตังขึ
. น. เป็ นหัวข้ อดังต่อไปนี .

(1) การเก็ บ

ภาษี จากคนรวยมาให้ คนจนคื อการบัง คับให้ คนรวยต้ องทํ างาน (forced labor) ใช่หรื อไม่
(2) ปั จจุบนั การจ้ างให้ คนอื นไปรบแทนดังเช่นตอนสงครามกลางเมื อง

เป็ นเรื องน่ารังเกี ยจ

ดังนันการสมั
.
ครเข้ าเป็ นทหารโดยสมัครใจ (volunteer army) ดังเช่นปั จจุบนั ของสหรัฐอเมริ กาอยู่
ในข่ายน่ารังเกียจเดียวกันหรื อไม่
(3) ถ้ าเพื อนแอบอยู่ในบ้ านของท่าน
เคาะประตูตามหาเพือน
ถูกต้ องเพียงใด

การโกหกว่าไม่อยู่เป็ นสิงผิดหรื อไม่

เพือนมา

(4) การตีค่าชีวิตมนุษย์

(5) ในระบบการทํางานทียึดหลักการให้ ความดีความชอบตามความสามารถ

ของคนทําให้ “สนามแข่งขัน” ไม่เป็ นธรรมอยู่ดีหรื อไม่
กว่ า เสมอ

และมี คนที ตงใจมาฆ่
ั.
า

เพราะคนมีความสามารถก็ยงั ไปได้ ไกล

(6) เราเป็ นผู้ รั บ ความเป็ นตัว ตนจากครอบครั ว

ชุ ม ชน

และประเทศ

เราจะทําอย่างไรถ้ าเกิดมีข้อขัดแย้ งในเรื องผลประโยชน์ระหว่างสิงเหล่านี .กับมนุษยชาติ
การบรรยายของอาจารย์ Sandel ใช้ หลักการและเหตุผลสําหรับการตอบคําถาม
ยาก ๆ เหล่านี .

หลายคําถามไม่มีคําตอบตายตัว

แต่การฟั งข้ อโต้ แย้ งของประเด็นเหล่านี .

จะทําให้ เกิดแง่คดิ ในการนําหลักการและเหตุผลเหล่านี .มาประยุกต์กบั สถานการณ์ของแต่ละคนซึง
ไม่เหมือนกัน
ในบ้ านเราผู้ ใดและกลุ่ ม ใดสมควรซึ ม ซั บ เนื อ. หาการบรรยายในเรื อง
“ความยุตธิ รรม” ของอาจารย์ Sandel ครับ
--------------------------------------------

