
รรณาธิการแถลงบ

กลา่วกนัวา่การมชีวีติในสงัคมสมยัใหมเ่ปน็การดิน้รนที่

จะมีชีวิตท่ามกลางกระแสที่ขัดแย้งและย้อนแย้ง ในด้านหนึ่ง 

สังคมสมัยใหม่เป็นยุคของความรู้ที่ยิ่งใหญ ่ ซึ่งความรู้เหล่านี้

จำนวนมากถูกแปรเป็นรูปธรรมทั้งในรูปของสถาบัน และ

องค์กรอันเป็นระบบระเบียบที่ผ่านการวางแผนและการครุ่นคิด

มาแบบเบ็ดเสร็จโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าทรงประสิทธิภาพในการ

รังสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับมนุษย ์ แต่ในอีกด้านหนึ่งโครงสร้างที่ทรง

ประสิทธิภาพเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งครอบงำที่ผู้คนต้องการดิ้นรน

ขัดขืนเพื่อจะทำโลกนี้ให้เป็นโลกของพวกเขา อารมณ์ของยุค

สมัยจึงติดอยู่ในความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไปกันไม่ได้ เลือกไม่

ถูก ด้านหนึ่ง มนุษย์สมัยใหม่ก็ปรารถนาความมั่นคงปลอดภัย 

ความสะดวกสบายที่องค์กรทรงประสิทธิภาพมอบให้ แต่อีก

ด้านหนึ่งก็อยากสงวนเสรีภาพที่จะสร้างชีวิตของตัวเองไว้กับ

ตนเอง จนอาจพูดได้ว่า เนื้อแท้ของการเป็นคนในโลกสมัยใหม่

ก็คือการต้องต่อต้านกระบวนการกลายเป็นสมัยใหม่ และด้วย

เหตุผลเดียวกันนี้ มหาสตรแีละมหาบรุษุผูย้ิง่ใหญผู่ค้ดิโครงการ

แหง่ความกา้วหนา้จนสำเร็จเสร็จสิ้น และลงมือสร้างผลงานทาง

ความคิดจนออกมาเป็นรูปร่างจับต้องได้ในยุคต้นของโลกสมัย

ใหม่ จึงได้กลับกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์สมัยใหม่

เสียเอง ประสบการณ์ในโลกเช่นนี้เองที่ มาร์แชล เบอร์แมน 

(Marshall Berman [1982]) กล่าวว่าได้หล่อหลอมให้ผู้คนใน

โลกสมัยใหม่ทั้งปรารถนาและหวาดกลัวการบรรลุเป้าหมายไป

พร้อมๆ กัน 
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บทความใน วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับ “คนในโลกสมัยใหม่” ที่ท่าน

ถืออยู่นี้เป็นการรวมข้อเขียนที่กล่าวถึงการดิ้นรนในโลกสมัยใหม่ของผู้คนในหลายๆ แง่มุม ทั้งที่

จะสร้างความงาม ความหมาย ความรู้ ความสุขสม ความเป็นเอกลักษณ์ ความไม่จำนนต่อ

ความเปน็เหตผุล ฯลฯ ภายใตโ้ครงการทีค่รอบงำทัง้ในนามของการพฒันา ความกา้วหนา้ ความรู ้

ความเป็นมาตรฐาน อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ฯลฯ  

เริ่มด้วยบทความของ อาดาดล อิงคะวณิช ที่เริ่มด้วยการตั้งคำถามกับความเป็น

ภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันที่รูปแบบการผลิต เผยแพร่ และ “รับชม” ของผู้คนแตกต่างหลากหลาย

ขึ้นทุกที จนมีผู้เสนอว่าความเป็นภาพยนตร์นั้นลดรูปไม่ได้จากบริบทที่ภาพยนตร์นั้นถูกรับชม  

ผู้เขียนได้ย้อนกลับไปพิจารณา “หนังพากย์” ในฐานะตัวแทนสะท้อนความเป็นสยามสมัยใหม่

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อทบทวนความเฟื่องฟูของหนังพากย์ในสยามที่เกิดขึ้นอย่างสวน

กระแสกับยุคสมัยที่หนังเสียงเริ่มปรากฏตัวแพร่หลายในโลกแล้ว อาดาดลใช้ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์นักพากย์รุ่นที่ 3 ผู้ฝึกฝนด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้แบบครูพักลักจำ ก่อนจะเติบโตใน

วชิาชพีทีต่อ้งไปดิน้รนในโลกทีเ่ลอืกปฏบิตัทิางเพศในโลกของหนงัเร ่ ทีม่รีายไดจ้ากการเรข่ายสนิคา้ 

หรือจากการจัดฉายตามงานมหรสพเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญต่างๆ ในชีวิตของผู้คน  

ตรงข้ามกับภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโรงภาพยนตร์ นักพากย์ได้ทำให้ภาพยนตร์

ไม่ได้เป็นเพียงการฉายภาพจากฟิล์มซ้ำไปซ้ำมารอบแล้วรอบเล่าเท่านั้น แต่เป็นการแสดงสดของ

นกัพากย ์ และความสดทีค่วบคมุไมไ่ดน้ีเ้องทีต่อ่มากลายเปน็สิง่ทีถ่กูมองเปน็ภยัคกุคามจากสายตา

อำนาจรัฐที่พยายามกำกับควบคุม และแน่นอนว่าภาพยนตร์แบบที่มีลักษณะเป็นสื่อในรูปแบบที่

ถูกผลิตซ้ำได้ไม่จำกัดย่อมเป็นที่ถูกใจเงื้อมมือของอำนาจมากกว่า มองโดยนัยนี้ คนสามัญเช่น

นักพากย์หนังทั้งหลาย กลับกลายเป็นผู้ให้ชีวิตอันมีเอกลักษณ์แก่ภาพยนตร์สยามในช่วงเวลา

หนึ่งในอดีต อันเป็นชีวิตที่มีเอกลักษณ์และทำซ้ำไม่ได้ 

จากการท้าทายกับความเป็นมาตรฐานของสื่อผลิตซ้ำอย่างภาพยนตร์ ณภัค เสรีรักษ์ 

ชวนให้มาสนใจพื้นที่ที่กำกวมระหว่างพื้นที่ของความรู้และพื้นที่ของความสุขสม ผ่านการวิเคราะห์

คอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศ “เสพสม บ่มิสม” โดยนายแพทย์ผู้ใช้นามปากกาว่า “นพ.นพพร” 

โดยมุ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ผ่านการถามตอบที่ซ้อนทับกันไปมาระหว่างความเป็นวิชาการ

และความสุขสมทางเพศที่ไม่เชิงเป็นวิชาการ (ผ่านลีลาภาษาและโวหารที่ไม่เป็นทางการ และ

เนื้อหาที่เน้นย้ำถึงการพยายามบรรลุความสุขสมทางเพศรส) ทำให้การให้คำปรึกษาในคอลัมน์ดัง

กล่าวเป็นการสถาปนาพื้นที่ของความสุขสมทางเพศให้เป็นพื้นที่ของความรู้ว่าด้วยศาสตร์เรื่อง

เพศ ผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การนำเรื่องส่วนตัวมาแสดงในพื้นที่สาธารณะอย่าง
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คอลมันห์นงัสอืพมิพร์ายวนั รวมถงึการสรา้งระยะหา่งระหวา่งคูส่นทนาผา่นความเปน็นรินาม และ

ผ่านสถานะก้ำกึ่งระหว่างแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) และคอลัมนิสต์ (ผู้เป็นบุคคลสาธารณะที่ตอบ

คำถามเฉพาะตัวของผู้อ่านแต่ละคน เพื่อเป็นวิทยาทานแด่ผู้อ่านทุกคน) 

“แก่น” ของประสบการณ์สมัยใหม่ตามข้อเสนอของ มาร์แชล เบอร์แมน ที่เสนอการ

นิยามแบบกว้างที่สุดว่าด้วยการเป็นทั้งองค์ประธานและผู้รองรับผลของกระบวนการเข้าสู่ความเป็น

สมัยใหม่นั้น ถูกเสนอผ่านประสบการณ์อีกชุดหนึ่งโดย อาจินต์ ทองอยู่คง ผู้นำเสนอความเข้าใจ

ใหม่ต่อวัฒนธรรมแฟนสโมสรฟุตบอลในโทย ที่มองโดยผิวเผินอาจเป็นเพียงผู้บริโภคที่ไร้อำนาจ

ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอันทรงอำนาจที่ครอบงำมวลชน อาจินต์นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษา

ภาคสนามที่แสดงให้เห็นว่า แฟนฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคหรือผู้ชมฟุตบอลเท่านั้น แต่ใน

การบริโภคและชมการแข่งขัน พวกเขาได้ร่วมกันสร้าง “ชุมชนแฟน” ขึ้น และอาจินต์ได้แสดงให้

เห็นว่าภายใต้เงื่อนไขของการมีชุมชนแฟนนี้เอง ที่กลุ่มแฟนฟุตบอลไทยได้พลิกบทบาทมาเป็น  

ผู้ผลิตที่ผลิตทั้งวัตถุสิ่งของ สื่อ กิจกรรม ทั้งในและนอกสนาม ตลอดจนถึงสุนทรียะใหม่ของการ

เชียร์ที่ “ไม่จำเป็นต้องดูบอล” หรือ “ไม่จำเป็นแม้แต่ต้องเข้าสนาม” 

ใน “กว่าจะมาเป็นศิลปินล้านนา” กษมาพร แสงสุระธรรม ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาท

ของชุมชนแบบต่างๆ ทั้งชุมชนเชิงสถาบันและชุมชนที่ผูกโยงกันโดยถิ่นฐานบ้านเกิดในการกล่อม

เกลากระบวนการกอ่ตวัและการธำรงอตัลกัษณข์อง “กลุม่ศลิปนิลา้นนา” จากความผกูพนักนัผา่น

การมถีิน่ฐานเดยีวกนั ชมุชนเชงิสถาบนัของการฝกึอบรมทอ้งถิน่อยา่ง “เทคโนเจด็ยอด” ตอ่เนือ่ง

ด้วยการเข้าสู่สถาบันที่ทำหน้าที่ประดุจพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านของผู้จะเป็นผู้ผลิตงานศิลปะในสังคม

ไทยสมัยใหม่อย่างคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการรับประกันผลงานด้วยรางวัล

จากเวทีประกวดหลักๆ ภายใต้โครงสร้างเชิงชุมชนและเครือข่ายความสัมพันธ์เช่นนี้ ศิลปินกลุ่ม

หนึ่งได้ก่อร่างสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปินที่เรียกร้องความมีเอกลักษณ์เฉพาะในผลงาน 

ทว่ากษมาพรได้แสดงให้เห็นว่าเอกลักษณ์ดังกล่าวจำต้องอิงอาศัย ตอบรับ และตอบโต้กับชุมชน-

สถาบันอย่างยากจะแยกขาดจากกัน 

เรื่องราวการมีชีวิตอยู่ภายใต้โครงสร้างที่ขัดแย้งยังถูกนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งในบทความ

ของ กิติมา ขุนทอง เรื่อง “ถ่านหิน” บนทางสองแพร่ง การช่วงชิงความรู้ว่าด้วย “ความเสี่ยง”ผู้

เขียนนำเสนอรายงานการวิจัยจากการศึกษาความขัดแย้งอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการ “เหมือง

ถ่านหินเวียงแหง” ที่กลายเป็นสนามของการปะทะกันระหว่าง 2 ชุดความรู้ และนำไปสู่มุมมอง

ต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่าง “ความเสี่ยงด้านพลังงาน” ในด้านหนึ่ง และความเสี่ยงต่อ

ความมั่นคงในการดำรงชีพในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งคู่ขัดแย้งที่ว่านี้กำลังจะกลายเป็นประเด็นแหลมคม 
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ไปพร้อมกับเป็นประเด็นเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยใหม่ที่มีพลวัต การมองพลังงานในฐานะ

ทรพัยากรสำคญัของการพฒันาเริม่ถกูทา้ทายมากขึน้เรือ่ยๆ ในสมยัหลงั โดยเฉพาะเมือ่พืน้ทีท่ำกนิ

จำนวนมากถูกทำให้กลายเป็นพื้นที่ “ปลูก” พลังงานอย่างในหลายๆ พื้นที่ในโลกจนเกิดกระแส

คุกคามความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านการดำรงชีพได้

ด้วยเช่นกัน 

บทความสุดท้ายของ ชนุตร นาคทรานันท์ เสนอข้อถกเถียงว่าธรรมชาติของพื้นที่

การเมืองนั้นไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยเหตุผล แต่ถูกขับเคลื่อนโดยแรงปรารถนา ฉะนั้นการใช้

เหตุผลจึงไม่อาจเป็นตัวตัดสินความขัดแย้งในพื้นที่การเมืองได้ และถึงที่สุดแล้วเรื่องทางการเมือง

ที่ต้องการการตัดสินจะต้องไปอิงกับอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นบริบท หรือระบบคุณค่าที่หลากหลาย  

คอลัมน์ เลียบเลาะห้องเรียน ฉบับนี้เป็นข้อเขียนของ ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช ผู้เสนอว่า 

“โรงงานสมานฉันท์” เติบโตขึ้น ณ จุดตัดระหว่างการปกครองชีวญาณกับเสรีนิยมใหม่ จึงอยู่

รอดได้ด้วยการปกครองตนเอง และเป็น “สายตา” ที่จับจ้องคนอื่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน ใน

ขณะเดียวกัน “โรงงานสมานฉันท์” ก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเสรีนิยมใหม่ผ่านการ

รับซับคอนแทร็ค (sub-contract) ตัดเย็บเสื้อผ้าแบรนด์ดัง โรงงานสมานฉันท์จึงตอบสนองทั้ง

คุณภาพชีวิต “อิสระ” ของคนงาน แต่ในขณะเดียวกันก็เกื้อหนุนในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ได้

เติบโตตามไปด้วย 

ส่งท้ายด้วย ข้อเขียนโดย ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร ที่มาแนะนำหนังสือ How Modernity 

Forgets โดย พอล คอนเนอร์ตัน (Paul Connerton) หนังสือที่อรรถาธิบายการลืมอย่างเป็น

ระบบของสังคมสมัยใหม่ ที่ไม่ได้ลืมเฉพาะอดีตอันผ่านพ้นไปเนิ่นนานแล้วเท่านั้น แต่ลืมปัจจุบัน

ด้วย ศิริพรอธิบายว่า คอนเนอร์ตันกล่าวถึงเงื่อนไขของการลืมว่าเกิดจากโครงสร้าง 2 ลักษณะที่

เปน็เอกลกัษณข์องโลกสมยัใหม ่คอื เงือ่นไขของหว้งเวลา และเงือ่นไขเชงิภมูกิายภาพ เธอทิง้ทา้ย

ด้วยการตั้งข้อสังเกตว่า แม้คอนเนอร์ตันจะให้ภาพไว้ในทางที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าโครงสร้างสังคม

สมัยใหม่ทำให้เราลืมทั้งอดีตและปัจจุบันอย่างไร แต่ผู้คนก็ยังคงดิ้นรนที่จะจำอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่ง

เป็นอีกส่วนหนึ่งของมหากาพย์เรื่องยาวที่ยังจะไม่จบง่ายๆ  

ทา้ยทีส่ดุ การปะทะในหลายแกนทีถ่กูรวบรวมมานำเสนอไวใ้นวารสารฉบบันี ้ ทัง้ระหวา่ง

ผู้ผลิตกับผู้บริโภค ศาสตร์กับความสุขสม ความรู้ต่างชุด สถาบันกับเอกลักษณ์ สื่อผลิตซ้ำกับ

การแสดงสด แรงปรารถนากับเหตุผล หรือรวมกระทั่งถึงการดิ้นรนที่จะจำภายใต้โครงสร้างที่จะ

ต้องอาศัยการลืมเพื่อจำ หรือดิ้นรนที่จะลืมอย่างอื่น เพื่อจำอีกอย่างหนึ่ง ก็ล้วนแต่ย้อนไป

หาความย้อนแย้งของโครงสร้างและการดิ้นรนของผู้คนที่สะท้อนภาวะการมีชีวิตอยู่ในโลกสมัย

ใหม่ทั้งสิ้น 
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