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  เทคโนโลยีสื�อสารในปัจจบุนัสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้คนทั�วโลกได้อยา่งนา่อศัจรรย์      

ในโลกที�ซบัซ้อนและสบัสนในเรื�องคณุธรรมหลายคําถามที�อยูใ่นใจอาจได้รับคําตอบเพียงกดไมกี่�

ปุ่ มเทา่นั .นและโดยไมต้่องควกักระเป๋าจ่ายเงินด้วย 

  คําถามเช่นการทรมานเป็นหนทางที�ถูกต้องหรือไม่เพื�อให้ได้ความจริงจาก

ผู้ ก่อการร้าย          การขโมยยาเพื�อช่วยชีวิตลูกของเราถูกต้องหรือไม่        ถ้าจําเป็นต้องเสือก

ระหว่างฆ่าคนหนึ�งคนเพื�อช่วยชีวิตคนห้าคนกับไม่ทําอะไรเลยจะเลือกอย่างไร       ผู้ นําโกงแต่มี

ผลงานเราจะเลือกอย่างไร  (คําถามนี .ผู้ เขียนเติมเอง)    ฯลฯ       ซึ�งเป็นคําถามที�ยากมาก      

จําเป็นต้องมีหลักการและเหตุผลจึงจะตอบได้        ทั .งหมดสามารถรับฟังได้จากการบรรยาย           

ข้ามโลกของผู้ รู้จริงคนหนึ�งที�มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดซึ�งให้บริการฟรีผา่นอินเตอร์เน็ต 

  ผู้ บรรยายที�มีชื�อเสียงดังก้องโลกคนนี .คือศาสตราจารย์ Michael Sandel     

ผู้บรรยายวิชา Justice (ความยตุิธรรม) ที�มหาวิทยาลยัแห่งนี .มากว่า 20 ปี        วิชานี .ของอาจารย์ 

Sandel นักศึกษานิยมเข้าเรียนมากที�สุดวิชาหนึ�งในประวัติศาสตร์ 375 ปีของฮาร์วาร์ด                         

มีประมาณการว่าเขาได้สอนนักศึกษาวิชานี .ไปกว่า 15,000 คน       ในภาคแรกของปี 2007                 

มีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน 1,115 คน      ซึ�งเป็นชั .นเรียนที�ใหญ่ที�สดุที�เคยมีมาของฮาร์วาร์ด 

  มหาวิทยาลยัได้แบง่การบรรยายของวิชานี .ออกเป็น 12 ตอน       โดยบนัทึกจาก

การสอนจริงและนํามาตดัต่อเป็นบริการทางอินเตอร์เน็ตให้คนทั�วโลก       โดยมีชื�อว่า Justice : 

What’s the Right Thing to Do?        หนงัสือที�อาจใช้อ่านประกอบมี 2 เล่ม ๆ แรกมีชื�อเดียวกนั     

และอีกเลม่คือ Justice : A Reader 

  สถานีโทรทศัน์ BBC ขององักฤษได้นําการบรรยายมาออกอากาศ 8 ตอน ๆ ละ 

30 นาทีในเรื�องเดียวกันตั .งแต่ต้นปี 2011       รายการทั .งหมดประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ�ง       

อาจารย์และนกัศกึษาในหลายประเทศได้นําไปใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวาง 
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  ใครที�ได้ชมการบรรยายชุดนี .แล้วจะเข้าใจว่าเหตใุดนกัศึกษาจึงแย่งกันเข้าเรียน

เพื�อหาคําตอบให้คําถามที�อาจอยู่ในใจมานาน      และเหตใุดศาสตราจารย์ Sandel จึงมีชื�อเสียง

มากจากการสอนวิชานี . 

  Michael Sandel     ปัจจุบนัอายุ 58 ปี      เติบโตในครอบครัวอเมริกันยิว                        

จบปริญญาตรีจาก Brandeis University     และจบปริญญาเอกด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลยั 

Oxford        สอนหนงัสือที�มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดมาตลอด       เขามีผลงานเป็นหนงัสือหลายเล่ม

เกี�ยวกบัปรัชญา       ประชาธิปไตย        ผลประโยชน์สาธารณะ       ฯลฯ 

  ในปี 2009 เขาได้รับเกียรติอย่างสูง      จาก BBC ให้เป็นผู้บรรยายของ Reith 

Lectures ของสถานีวิทยุ BBC    เขาได้บรรยายในหัวข้อ A New Citizenship                          

โดยกลา่วถึงความเป็นไปได้ของการเมืองใหมที่�จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัสําหรับทกุคน 

  ผู้ เขียนได้ชมการบรรยายชุด 12 ตอนดังกล่าวจากเว็บไซต์ของศาสตราจารย์ 

Michael Sandel และชอบมาก        ความสามารถในการอธิบายสิ�งที�ยากในเชิงปรัชญาให้เป็น

เรื�องง่ายที�เป็นรูปธรรมของอาจารย์ Sandel นั .นเป็นเลิศ       การใช้อารมณ์ขนั      ตวัอย่าง     ผสม

กับการถกเถียงในชั .นเ รียนเพื�อหาคําตอบเป็นวิธีการที� ไ ด้ผลและเป็นไปอย่างมีชี วิตชีวา                    

มีแง่มุมให้ขบคิดตลอดเวลา         ผมมั�นใจว่าอาจารย์ในบ้านเราผู้สอนวิชาต่าง ๆ ที�เกี�ยวพนักับ

ประเดน็เรื�องความยตุธิรรม        ความถกูต้อง        การมีศีลธรรม       จะชื�นชอบเป็นพิเศษ 

  หนังสือของเขาในชื�อเดียวกันกับการบรรยาย 12 ตอนนี .ก็น่าอ่านเพราะตรง

ประเดน็     ท้าทาย    แตข่าดการโต้เถียงให้เกิดปัญญาตามสไตล์ของโสกราติสดงัที�สื�อทีวีได้เปรียบ     

อยา่งไรก็ดีชว่ยประหยดัเวลาได้มาก 

  Sandel  มีชื�อเสียงจากการโต้แย้ง  “ยักษ์ใหญ่”  ในด้านวิชาการเกี�ยวกับความ

ยตุธิรรมคือ John  Rawls  ผู้ เขียนหนงัสือเลม่สําคญั  “A  Theory of Justice” (1971)  

  Rawls  เสนอว่าหลกัความยตุิธรรมเกิดขึ .นได้จากการอยูเ่บื .องหลงัสิ�งที�จงใจสร้าง

ขึ .นมาที�เรียกว่า “Veil of Ignorance “ (“ม่านแห่งความไม่รู้”)        ซึ�ง “ม่าน” นี .จะทําให้ผู้ ที�ต้อง

ตดัสินใจตามืดมิดกับความจริงเกี�ยวกับตวัเขาเอง       ซึ�งจะช่วยหลีกเลี�ยงความอยตุิธรรมที�อาจ

เกิดขึ .นได้  

  ตวัอยา่งเชน่เมื�อนายกรัฐมนตรีต้องตดัสินใจเรื�องการชดเชยคา่นํ .าท่วม      จะต้อง 

“สร้างม่าน” นี .ขึ .นมาเพื�อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างเหมาะสม     โดยไม่เอาเรื�องพรรคพวก        

คะแนนเสียง        ผลประโยชน์สว่นตวัและของกลุม่เข้ามาปะปนจนหลกัความยตุธิรรมรวนเร 
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  อย่างไรก็ดี Sandel โต้แย้งว่า  “ม่านแห่งความไม่ รู้” นี .ยากที�จะเป็นไปได้       

เพราะธรรมชาติอาจเป็นอุปสรรคสําคญัที�ทําให้ม่านนี .เกิดขึ .นได้ยากจนทําให้หลกัความยุติธรรมที�

เที�ยงตรงเป็นไปไมไ่ด้        ตวัอยา่งเชน่สายใยของครอบครัวไมอ่าจตดัออกไปได้        ดงันั .น “ม่าน”  

นี .จะเกิดขึ .นได้ก็ต่อเมื�อมีการตดัสินใจโดยไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ รับผลแห่งการตดัสินใจนั .นและใน

ลกัษณะอยา่งไร        ซึ�งทั .งหมดนี .เป็นสิ�งเป็นไปไมไ่ด้ 

  เพื�อกระตุ้นความอยากฟังการบรรยายของอาจารย์ Sandel        ผู้ เขียนขอยก

บางคําถามสําคญัที�แต่ละการบรรยายในแต่ละตอนตั .งขึ .นเป็นหวัข้อดงัต่อไปนี .      (1)  การเก็บ

ภาษีจากคนรวยมาให้คนจนคือการบงัคับให้คนรวยต้องทํางาน (forced labor) ใช่หรือไม ่                             

(2)  ปัจจุบนัการจ้างให้คนอื�นไปรบแทนดงัเช่นตอนสงครามกลางเมือง      เป็นเรื�องน่ารังเกียจ       

ดงันั .นการสมคัรเข้าเป็นทหารโดยสมคัรใจ (volunteer army)  ดงัเช่นปัจจบุนัของสหรัฐอเมริกาอยู่

ในขา่ยนา่รังเกียจเดียวกนัหรือไม ่

  (3)  ถ้าเพื�อนแอบอยู่ในบ้านของท่าน       และมีคนที�ตั .งใจมาฆ่า       เพื�อนมา

เคาะประตตูามหาเพื�อน         การโกหกว่าไม่อยู่เป็นสิ�งผิดหรือไม่        (4)  การตีค่าชีวิตมนุษย์

ถกูต้องเพียงใด       (5)  ในระบบการทํางานที�ยึดหลกัการให้ความดีความชอบตามความสามารถ

ของคนทําให้ “สนามแขง่ขนั” ไมเ่ป็นธรรมอยู่ดีหรือไม่        เพราะคนมีความสามารถก็ยงัไปได้ไกล

กว่าเสมอ       (6)  เราเป็นผู้ รับความเป็นตัวตนจากครอบครัว     ชุมชน     และประเทศ                       

เราจะทําอยา่งไรถ้าเกิดมีข้อขดัแย้งในเรื�องผลประโยชน์ระหวา่งสิ�งเหลา่นี .กบัมนษุยชาต ิ

  การบรรยายของอาจารย์ Sandel ใช้หลกัการและเหตผุลสําหรับการตอบคําถาม

ยาก ๆ เหลา่นี .         หลายคําถามไมมี่คําตอบตายตวั         แตก่ารฟังข้อโต้แย้งของประเด็นเหล่านี .

จะทําให้เกิดแง่คดิในการนําหลกัการและเหตผุลเหล่านี .มาประยกุต์กบัสถานการณ์ของแตล่ะคนซึ�ง

ไมเ่หมือนกนั 

   ในบ้านเราผู้ ใดและกลุ่ม ใดสมควรซึมซับ เ นื .อหาการบรรยายในเ รื� อง                       

“ความยตุธิรรม” ของอาจารย์ Sandel ครับ 

-------------------------------------------- 


