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“ความยุติธรรม” เป็นค�ำที่ได้ยินบ่อยอยู่เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะการร้องหาถึงความยุติธรรม ซึ่งหมายความ
ได้ว่า ที่ไหนมีการเรียกร้องความยุติธรรม แสดงความที่นั่นไม่มีความยุติธรรม กล่าวในทางหนึ่ง ความยุติธรรมเป็น
สามัญส�ำนึกของการอยู่รวมกันอย่างเสมอภาคในการด�ำเนินชีวิตของปัจเจกชนร่วมกันในสังคม หากแต่ค�ำที่ได้ยิน
บ่อยนั้น มีความหมายในความเข้าใจของแต่ละคนอย่างไร แล้วจะน�ำไปปฏิบัติเยี่ยงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ดี
เราควรท�ำความเข้าใจมโนทัศน์นี้ให้กระจ่างในระดับหนึ่งก่อน เพื่อที่จะไม่เสียเปล่ากับสิ่งที่เรียกร้องทั้งที่ไม่รู้ว่ามันคือ
อะไร
แซนเดลได้ตั้งค�ำถามง่าย ๆ ด้วยมโนทัศน์ สวัสดิการ เสรีภาพ และคุณธรรม ว่าไม่ได้เป็นเพียงค�ำถามระดับ
ปัจเจกชน แต่เกี่ยวเนื่องไปถึงกฎหมายที่ควรเป็น และสังคมควรจะได้รับการจัดการอย่างไร ซึ่งทั้งหมดเป็นค�ำถาม
เกี่ยวกับความยุติธรรม เพื่อที่จะตอบค�ำถาม แซนเดลแนะน�ำว่าเราต้องส�ำรวจความหมายของความยุติธรรมก่อน
เพราะในแต่ละแนวความคิดล้วนมีวิธีการที่แตกต่างกันในการพิจารณาถึงความยุติธรรม อาทิ สวัสดิการขั้นสูงสุด
การเคารพเสรีภาพ และการสนับสนุนคุณธรรม เป็นต้น แซนเดลพิจารณาถึงความยุติธรรมโดยส�ำรวจจุดอ่อนและจุด
แข็งของเหล่ามโนทัศน์ข้างต้น บนฐานปรัชญาศีลธรรมอย่าง อรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) อิสรเสรีนิยม
(Libertarianism)
ในขณะเดียวกัน ดีเล็มม่าของประเด็นค�ำถามทางปรัชญาการเมืองในเรื่องคุณธรรมของพลเมืองแบบอาริส
โตเติล ได้น�ำมาสู่การแบ่งยุคทางความคิดทางการเมืองแบบโบราณกับสมัยใหม่ อาริสโตเติลกล่าวไว้ว่า ความ
ยุติธรรมหมายถึงการให้ในสิ่งที่ประชาชนสมควรได้ สิ่งที่สมควรได้ก�ำหนดโดยคุณธรรม ในทางตรงกันข้าม ค้านท์
และรอว์ลส์อ้างว่า หลักการของความยุติธรรม ซึ่งหมายถึงสิทธิของเราไม่ควรที่จะวางอยู่บนแนวคิดเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับคุณธรรม หรือทางที่ดีสู่ชีวิต ทั้ง ๆ ที่สังคมที่ยุติธรรมให้การเคารพต่อเสรีภาพของแต่ละคนในการที่เขาและ
เธอเลือกมโนทัศน์ของชีวิตที่ดี กล่าวคือ แนวคิดโบราณมองความยุติธรรมเริ่มต้นที่คุณธรรม ขณะที่ แนวคิดสมัยใหม่
เริ่มต้นด้วยเสรีภาพ อย่างไรก็ดี ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความยุติธรรมได้เข้ามาอยู่ท่ามกลางผู้คนสามัญในการเมืองร่วม
สมัย เราต้องการความรุ่งโรจน์และเสรีภาพ หากแต่ความต้องการล้วนมีสิ่งที่ขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเอง การโยนข้อ
ถกเถียงดังกล่าวไปยังสังคมที่มีการศึกษาที่ดีในระดับหนึ่ง น่าจะเป็นทางออกของประเทศที่มีความขัดแย้งและเรียก
ร้องถึงความยุติธรรมที่มีหลักการ มิใช่หลักกู หรือหลักพวกกู แต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ แซนเดลแนะไว้ว่า “การคิดเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมดูเหมือนจะเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมีส่วนร่วมในการคิดเกี่ยวกับวิธีการที่ดีของการด�ำรงชีวิต”
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ด้วยอรรถประโยชน์นิยมตามแนวคิดของเบนแธม “หลักการสูงสุดของศีลธรรมคือ เพื่อความสุขสุดขีด ที่
ดุลความส�ำราญอยู่เหนือความเจ็บปวดทั้งหมด” ตามความเห็นนี้ “สิ่งที่ถูกต้องควรท�ำก็คืออะไรก็ตามที่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุด” ประโยชน์ก็คืออะไรก็ตามที่สร้างความส�ำราญและความสุข ป้องกันความเจ็บปวดและทุกข์ระทม
ไม่เฉพาะแต่ในปัจเจกชน แต่รวมไปถึงกฎหมายและนโยบาย รัฐบาลควรท�ำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสุดขีดของ
ชุมชนทั้งหมด เมื่อชุมชนเป็นร่างสมมติที่รวมคนจ�ำนวนมากเข้ามาร่วมกัน ต่อมา มิลล์ ได้กล่าวถึง สิทธิปัจเจกชนที่ไม่
ยืดหยุ่นนั้น ต้องการสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าประโยชน์กับการอ้างเหตุผลที่ชอบ ซึ่งก็คือหลักเสรีภาพที่ต้องการพื้นฐานทาง
ศีลธรรมที่หนักแน่นเสียยิ่งกว่าประโยชน์ เพราะ ประโยชน์ของคนหมู่มากอาจเบียดเบียนคนหมู่น้อยให้เกิดควาทุกข์
และคับข้องใจได้
มาพิจารณากันที่อิสรเสรีนิยมดูบ้าง จะเห็นว่า ความเป็นเจ้าของตัวตนของตนเองเป็นหนทางของเสรีภาพ
รัฐบาลไม่ควรระงับการคุมก�ำเนิดหรือการท�ำแท้ง เพราะว่าผู้หญิงควรมีเสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไร
กับร่างกายของเหล่าพวกเธอ กฎหมายไม่ควรลงโทษการคบชู้ โสเภณี และรักร่วมเพศ เพราะว่าการสมยอมของ
ผู้ใหญ่ควรมีอิสระในการเลือกคู่ส�ำหรับตนเอง หรือการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างไตนั้น ก็เป็นเรื่องของร่างกายของปัจเจก
ชน สามารถขายอวัยวะร่างกายได้อย่างอิสระ ยิ่งไปกว่านั้น สามารถเลือกที่จะตายตามประสงค์เพราะว่าเป็นร่างกาย
ของเราเอง ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวได้สร้างข้อถกเถียงมากมายส�ำหรับประเด็นเสรีภาพในการเลือก ในเมื่อเราเป็น
เจ้าของร่างกาย เจ้าของชีวิต เราจึงควรมีอิสระเสรีที่จะท�ำอะไรก็ตามที่ต้องการตราบใดที่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้อื่น
ผู้เขียนขอใช้ประโยชน์จากแนวคิดข้างต้นมาชวนอภิปรายในบริบทสังคมเราบ้าง ถ้าเรามองถึงประโยชน์
เป็นหลัก กรณีของการเปิดบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่อย่างถูกต้องในประเทศจะเป็นเช่นไร หรือการขยายคุณวุฒิทางการ
ศึกษาที่ไม่ต้องการความรู้ตามอย่างที่คนส่วนใหญ่ต้องการจะเป็นเช่นไร หรือการค้าขายเกี่ยวกับมนุษย์ ทารก ทาส
คนใช้ อวัยวะ จะเป็นเช่นไร ตัวข้อดีของการสูบบุหรี่ก็คือ ภาษีที่ได้ ตายก่อนวัย ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ดีต่อสังคมก็เป็นไป
ได้ ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการตอกย�้ำถึงความยุติธรรมของแต่ละคนตามแต่ละประโยชน์ที่ตนจะได้อย่างสุดขีด แนวคิด
อรรถประโยชน์นิยมไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีข้อถกเถียงมากว่าศตวรรษ หากแต่การที่แซนเดลน�ำมาสร้างข้อถกเถียง
เกี่ยวกับความยุติธรรม จึงเป็นสิ่งควรค่าที่เราน่าจะน�ำมาอภิปรายกันในประเด็นเชิงลึกต่อไป
กล่าวได้ว่า หนังสือของแซนเดล ที่รวบรวมมาจากการบรรยายรายวิชาประวัติปรัชญาการเมืองนั้น เต็มไป
ด้วยตัวอย่างและข้อถกเถียงมากมายที่ผู้อ่านไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในสายวิชาการเท่านั้น ผู้สนใจทั่วไปในการการตั้ง
ค�ำถามถึงการด�ำเนินชีวิตที่ดีและความยุติธรรมในสังคม ได้มาซึ่งการตระหนักถึงประเด็นศีลธรรมจริงๆ ในชีวิต
ประจ�ำวัน
• โดยพื้นฐานแล้วควรอ่าน บทที่ 1 Doing the right thing และบทที่ 4 Markets and morals
• ส�ำหรับผู้สนใจในฐานคติทางปรัชญาสามารถศึกษาภาพรวมโดยง่ายจากบทที่ 2 Utilitarianism และบท
ที่ 3 Libertarianism
• ส่วนที่หนังสือให้ความส�ำคัญกับนักปรัชญาชื่อดัง ซึ่งแซนเดลอธิบายได้ง่าย กระจ่างชัด และทิ้งข้อขบคิด
ในบทที่ 5 Immanuel Kant บทที่ 6 John Rawls และบทที่ 8 Aristotle
• ทั้งนี้บทที่สร้างความประทับใจ มีตัวอย่างมากมายที่ชัดเจน (ในบริบทตะวันตก) บทที่ 9 Dilemmas of
loyalty เพื่อย้อนกลับมาบทที่ 7 Arguing affirmative active และบทสุดท้ายที่เสมือนบทเริ่มต้น Justice and the
common good
• ท้ายที่สุด เราคงต้องกลับมาสู่ชื่อรองของหนังสือเล่มนี้ ก็คือ “อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องควรท�ำ” ในวิธีการที่ดี
ของการด�ำเนินชีวิตของปัจเจกชนของสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน
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อย่างไรก็ดี ขอถกเถียงของแซนเดลประการหนึ่งที่นา สนใจใน “เงินไม่ใช่พระเจ้า” ก็คือ ความกลวงเปลา
ทางศีลธรรมของการเมืองรวมสมัยมีบอเกิดหนึ่งคือ ความพยายามที่จะลบลางแนวคิดเรื่อง "ชีวิตที่ดี" ออกจากวาท
กรรมสาธารณะ โดยมักยืนกรานใหคนละทิ้งความเชื่อสวนตัวทางศีลธรรมและจิตวิญญาณเวลาเขาสูพื้นที่สาธารณะ
ถึงแมความลังเลที่จะยอมรับข้อถกเถียงวาดวยชีวิตที่ดีเขาสูวงการเมืองจะมีเจตนาดี แตมันก็เปดทางใหลัทธิตลาด
เหนือทุกสิ่งและการใชเหตุผลแบบตลาดครอบงําความคิดคนตอไป กลาวไดวา การใชเหตุผลแบบตลาดยังทําใหชีวิต
สาธารณะของเราสิ้นไรการถกเถียงทางศีลธรรม เสนหสวนหนึ่งของตลาดจากการที่มันไมตัดสินวารสนิยมที่ตอบ
สนองนั้นดีหรือเลว ตลาดไมถามวาวิธีตีคาสินคาบางวิธีดีกวาหรือสูงสงกวาวิธีอื่นหรือไม  ตลาดไมตําหนิติเตียนหรือ
เตื อ นใคร ไม แ ยกแยะระหว่ า งรสนิ ย มสู ง ส ง กั บ รสนิ ย มสามานย  คนซื้ อ กั บ คนขายต า งตั ด สิ น ใจเองว า
จะใหมูลคาเทาไหรกับสิ่งที่กําลังเปลี่ยนมือ
แซนเดลไดอธิบายขอถกเถียงขางตนอยางกระจาง ไวในบทที่ชื่อ "ตลาดเบียดขับศีลธรรมอยางไร" กับคํา
ถามชวนขบคิดถึงสิ่งที่เงินซื้อได  และสิ่งที่เงินซื้อไมได  ถึงแมเงินจะเปนหนวยในการแลกเปลี่ยนที่เปนสากลและมี
ความสัมบูรณในตัวของมันเอง แตก็มีสิ่งที่เงินซื้อไมไดกับสิ่งที่เงินซื้อได  หากจะเปนเรื่องที่ควรหรือไมก็อีกประเด็น
หนึ่ ง เมื่ อ เงิ น เป  น สิ่ ง ที่ ทํ า ให  สิ่ ง ของนั้ น มี คุ ณ ค  า ไม  ใช  ว ่ า ในตั ว ของมั น เอง แต  เ ป  น คุ ณ ค  า จากการที่ เ งิ น เข  า
ไปใหมูลคาอยางไรก็ดี เงินที่สามารถซื้อสรรพสิ่งได  ก็ใชวาจะสามารถซื้อคุณคาที่แทจริงของสรรพสิ่งได  แซนเดลยก
ตัวอยางสิ่งที่เงินซื้อไมได อยางเชน การซื้อเพื่อนใหมาเปนเพื่อนและการซื้อรางวัลต่าง ๆ เปนการซื้อตัวเพื่อนและตัว
รางวัลแตไมไดความเปนเพื่อนและไดรับรางวัลจากความสามารถที่ไดรับการยอมรับจนไดรับรางวัล กับสิ่งที่เงินซื้อ
ได  แตเถียงกันไดวาควรหรือไมควร อยางเชน ไตหรือการเปลี่ยนถายอวัยวะและเด็กที่ซื้อมาเพื่อรับเลี้ยงเปนลูก ซึ่ง
เปนความตองการที่ผูซื้อยังคงใชไตและเด็กก็ยังความสภาพการทํางานในความเปนตัวของมันเองอยูได
แซนเดลไดเสนอขอคัดคานตลาดสองประการที่สั่นสะเทือนตอวิวาทะที่วาดวยเงินควรซื้ออะไรไดและ
อะไร0ไมได ดวยขอโตแย้งแตละขอที่อางอุดมคติทางศีลธรรมที่แตกตางกัน ก) ขอโตแยงเรื่องความเปนธรรมถามถึง
ความเหลี่ยมล�้ำซึ่งสะทอนจากการตัดสินของตลาดอางอุดมคติเรื่องการยินยอม เปนการยินยอมภายใตสถาน
การณเบื้องหลังที่เปนธรรม กับ ข) ขอโตแยงเรื่อง คอรรัปชั่นถามถึงทัศนคติและปทัสถานซึ่งความสัมพันธทางตลาด
อาจกอเกิดความเสียหายเปนอุดมคติทางศีลธรรมที่เรียกร้องใหเห็นความสําคัญทางศีลธรรมของสิ่งที่เปนเดิมพัน สิ่ง
ที่การตีคาและการแลกเปลี่ยนของตลาดกําลังทําใหเสื่อมลงและลดลอนปทัสถาน ซึ่งแซนเดลไดอธิบาย ดังนี้
"ขอโตแยงเรื่องความเปนธรรมกับขอโตแยงเรื่องคอรรัปชั่นแตกตางกันตรงนัยยะที่มันมีตอตลาด ข้อโต้แย้ง
เรื่องความเปนธรรมไมคัดคานการนําสินคาบางอยางไปขายดวยเหตุผลวามันมีคาหรือศักดิ์สิทธิ์หรือประเมินคามิได 
แตคัดคานบนภูมิหลังความเหลื่อมล้ําซึ่งรุนแรงถึงขนาดสรางเงื่อนไขการตอรองที่ไมเปน ธรรม … ในทางตรงกันขาม
ขอโตแยงเรื่องคอรรัปชั่นเนนไปที่ลักษณะของตัวสินคาและปทัสถานที่ควรกํากับมัน ขอโตแยงนี้ขจัดไมไดดวยการกํา
หนดเงื่อนไขของการตอรองที่เปนธรรม กระทั่งในสังคมที่ไรซึ่งความแตกตางอันอยุติธรรมของอํานาจและความมั่งคั่ง
ก็จะมีหลายสิ่งที่เงินไมควรซื้อได เพราะมันไดโอบอุ้มคุณคาบางอยางเอาไว" (หนา 127 - 128)
ตัวอยางของการพึ่งพาความตายในการสรางรายไดอยางนักลงทุนในประกันใกลตายและผูที่เลี้ยงชีพดวย
ความตายของคนอื่นอยาง เจาหนาที่ชันสูตรศพ สัปเหรอ และคนขุดหลุมฝงศพ แซนเดลไดยกตัวอยางจาก เดอะนิ
วยอรกไทมส เขียนถึง ไมก โทมัส ชาวเมืองดีทรอยตวัยสามสิบสี่ป ผูทํางานเปน “นักเก็บศพ” ของสถานเก็บศพประ
จําเขต งานของเขาคือไปเก็บศพผูตายมาสงสถานเก็บศพ ไดเงินคาหัวจากการเก็บศพละ 14 เหรียญ ในเมื่อเมืองดี
ทรอยตมีอัตราการฆาตกรรมสูงมาก โทมัสจึงมีรายได 14,000 เหรียญตอป แตพอความรุนแรงลดลง หมายถึงมีคน
ตายนอยลงจํานวนศพตอรายไดของเขาก็ลดลงดวย ดังนั้น การจ่ายคาตอบแทนนักเก็บศพในรูปแบบคาธรรมเนียม
ตอศพอาจมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร  แตมันก็มีตนทุนทางศีลธรรม การปล่อยใหคนงานมีเดิมพันทางการเงินใน
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ความตายของเพื่อมนุษย  นาจะบั่นทอนใหสํานึกทางศีลธรรมของเขาและเราเสื่อมลงกว่าเดิม จะเห็นไดวา การลด
ทอนความเปนมนุษยมาสูจํานวนศพหรือเปนคาหัว ทําใหเราเขาใจถึง คาตอบแทนที่เป็นลักษณะ “คาหัว” ที่เปนรา
ยไดตอภาคธุรกิจ อาทิ นักลาคาหัวจากการหาคนเขาบริษัททํางานหรือการที่แพทยไดคาตอบแทนจากการตรวจ
เปนรายหัว หรือทหารรับจางไดคาตอบแทนจากการสังหารฝายตรงขาม [ไมตางไปจากตํารวจไดคาหัวจากการจับ
ผูราย] ฯลฯ เปนการสะทอนใหเห็นถึงศีลธรรมกับรายไดที่เพิ่มขึ้นดวย ขออางเพื่อการอยูรอดไดหรือไม หรือเปนสิ่งที่
เราคุ้นเคยและชาชินกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไปแลว
ตัวอยางเรื่อง “ขายเลือด” แซนเดลไดใหขอคิดผานงานวิจัยเรื่องการบริจาคเลือดของริชารด ทิตมัสส นัก
สังคมวิทยาชาวอังกฤษ ที่ทําการเปรียบเทียบระบบการรับบริจาคเลือดในสหราชอาณาจักรกับสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เลือดทั้งหมดที่ไดมาจาการบริจาคจากผูอาสานิรนาม ไมมีการซื้อขาย กับระบบที่บางสวนมาจากการบริจาคและ
บางสวนมาจากธนาคารเลือดเชิงพาณิชยซื้อมาจากคนที่ยินดีขายเลือดแลกเงิน ซึ่งปรกติเปนคนจนทิตมัสสบอกวา
ถึงแมคนจะชอบอางถึงประสิทธิภาพของตลาด แตระบบอเมริกันกลับนําไปสูภาวะขาดแคลนเลือดเรื้อรัง เลือดสูญ
เปลา ตนทุนแพงกวา และมีความเสี่ยงสูงที่เลือดจะติดเชื้อ ในขณะเดียวกัน ขอเสนอทางศีลธรรมในการคัดคานการ
แปลงเลือดเปนสินคา เมื่อตลาดเลือดฉวยโอกาสเอาเปรียบคนจน ธนาคารเลือดแสวงกําไรจากนักโทษประหารที่
อยากไดเงิน การแปลงเลือดเปนสินคาสงผลใหไดเลือดมาจากคนจน คนไรฝมือ คนวางงาน คนผิวดํา และผูมีราย
ไดนอยกลุมอื่นๆ มากกวาเดิม จึงเปนการกระจายเลือดจากคนจนไปยังคนรวย การแปลงเลือดเปนสินคาเปนการบั่
นทอนจิตวิญญาณของการเห็นแกผูอื่นและบอนทําลาย “ความสัมพันธเชิงการให” อันเปน คุณลักษณะที่เขมแข็ง
ของชีวิตสังคม ทายที่สุด การแปลงเลือดและความสัมพันธกับผูบริจาคเปนสินคาไดไปกดทับการแสดงออกซึ่งความ
มีน้ําใจและบอนเซาะสํานึกในชุมชนเปนไปไดหรือไม  ที่ชัยชนะของตลาดทําใหตลาดอยูเหนือทุกสิ่งและเงินสามารถ
ซื้อสรรพสิ่งได  อีกทั้งตลาดคือกุญแจไปสูความรุงโรจนในการบรรลุประโยชนสาธารณะ กลาวอีกนัยหนึ่ง ตลาดและ
วิธีคิดของมันไดเขามากํากับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบัน ครอบคลุมในมิติตางๆ จนทุกอยางกลายเปน
ลักษณะเชิงพาณิชย  ที่สามารถใชเงินเปนมาตรวัดเทียบเคียง และสามารถนํามาซื้อขายไดอยางเปนเรื่องธรรมดา
อาทิ การจางเด็กอ่านหนังสือ การจางทหารรับจางใหออกรบ บริการอุมบุญของมารดาในประเทศกําลังพัฒนา การ
ยืนตอคิวแทน การซื้อสิทธิในการเขาเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ฯลฯ แซนเดลไดใชประเด็นตลาดกับศีลธรรมอธิ
บายใหเห็นแตละแงมุมอยางคูขนาน ดวยการตั้งคําถามยอนกลับไปถึงความตองการของเราที่ใหความสําคัญกับ
ตลาดจนลืมความตองการที่แทจริงไป
ชื่อเสียงของไมเคิล แซนเดล ไมไดจํากัดอยูแตในความเปนศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตรมหาวิทยา
ลัยฮารวารดเทานั้น หากแตหนังสือ Justice: What's the right thing to do และ What Money Can't Buy: The
moral limits of markets ลัทธิบูชาตลาดอันเปนที่นิยมสําหรับผูสนใจทั่วไป ไดรับการแปลเปนหลายภาษา ได้
ทําใหแซนเดลกลายมาเปนผูที่สาธารณชนใหการยอมรับและติดตามผลงานหนังสือ ตลอดทั้งการบรรยายที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตรของฮารวารดอีกดวย (โปรดดู http://www.justiceharvard.org/) ทั้งนี้ แซนเดล
ไดตั้งคําถามและเชิญชวนใหผูสนใจทั่วไป เขามาสูบรรยากาศของการถกเถียงประเด็นปรัชญาศีลธรรมกับการมีชีวิต
ที่ดีในบริบทสังคมทุนนิยมสมัยใหม  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในลัทธิทุนนิยมเสรีที่เนนบูชาตลาด กลาวอีกนัยหนึ่ง
หนังสือ What Money Can't Buy เปนภาคตอเนื่องจาก Justice ที่ทําการขยายความ พรอม ขอมูลที่เปนกรณีตาง
ๆ ผานการอธิบายที่สามารถเขาใจไดไมยาก สําหรับภาษาไทยไดรับการแปลจาก สฤณี อาชวานันทกุลนักวิชาการ
และนักแปลที่มีความรูดีทั้งในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญในภาษาที่ผูอานไววางใจในฝไมลายมือไดเป็นอยางดี อีกทั้ง
ผู้สนใจความคิดแซนเดลสามารถตามอ่าน ปรัชญาสาธารณะ: Public Philosophy ได้เพิ่มเติมอีกด้วย

