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รองศ�สตร�จ�รย์ย�ร์เร็ตต์  ซีกอน  (Jarrett  Zigon)  แห่งมห�วิทย�ลัยอัมสเตอร์ดัม 

ประเทศเนเธอร์แลนด์  ได้ชื่อว่�เป็นหนึ่งในนักม�นุษยวิทย�ร่วมสมัยที่ทำ�ให้  “ม�นุษยวิทย�

ว่�ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม”  (Anthropology  of  morality)  กลับม�มีชีวิตชีว�อีกครั้ง1 

หนังสือ  “HIV  is  God’s  Blessing”:  rehabilitating  morality  in  neoliberal  Russia  

(2011)  เป็นผลง�นช�ติพันธุ์วรรณ�ชิ้นล่�สุดของซีกอน  และนับเป็นส่วนหนึ่งของคว�ม

พย�ย�มของนักม�นุษยวิทย�ร่วมสมัยในก�รพัฒน�กรอบแนวคิดที่มีบทบ�ทช่วยส่งเสริม

ก�รสถ�ปน�แนวก�รศึกษ�ที่เรียกว่�  “ม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม”  เพื่อ

ทำ�คว�มเข้�ใจสังคมร่วมสมัยภ�ยใต้บริบทอิทธิพลของระบอบเสรีนิยมใหม่และโลก�ภิวัตน์

นักม�นุษยวิทย�ร่วมสมัยที่สนใจประเด็น  “ศีลธรรม”  และ  “จริยธรรม”  มีประเด็น 

โต้แย้งเชิงแนวคิดร่วมกัน  ได้แก่  ก�รปฏิเสธกรอบคำ�อธิบ�ยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมในแต่ละ

ท้องถิ่นผ่�นแนวคิดม�นุษยวิทย�แบบจ�รีตโดยเฉพ�ะอิทธิพลแนวคิด  “สัมพัทธ์นิยมท�ง

วัฒนธรรม”  (cultural  relativism)  ของฟร�นซ์  โบแอส  (Franz  Boas)  และอิทธิพลของ 

อีมีล เดอร์ไคม์ (Émile Durkheim) ผู้ได้ชื่อว่�เป็นบิด�ของส�ข�สังคมวิทย� ซึ่งมีมุมมองต่อ

คุณค่�เชิงศีลธรรมในฐ�นะกฎเกณฑ์ที่ควบคุมพฤติกรรมสม�ชิกในสังคม  รวมทั้งก�รปฏิเสธ

จ�รีตก�รศึกษ�คุณค่�เชิงศีลธรรมเพื่อตอบคำ�ถ�มระหว่�ง ดี/เลว หรือ ถูก/ผิด ม�สู่ก�รตรวจ

สอบระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมในแง่มุมของชีวิตท�งสังคม

มานุษยวิทยาว่าด้วยระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม

ใน “HIV  is God’s Blessing”:  rehabilitating morality  in neoliberal Russia 

ซีกอนศึกษ�ชีวิตผู้ติดย�เสพติดซึ่งส่วนม�กเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วย  โดยทำ�ก�รวิจัยเชิง 

1 ผู้สนใจแนวคิดมานุษยวิทยาว่าด้วยระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมในสังคมร่วมสมัย อาจเริ่มต้นด้วย

หนังสือของซีกอนอีกเล่มชื่อ Morality: an anthropological perspective (Zigon 2008); A Companion to 

Moral Anthropology (Fassin [ed.] 2012) หนังสือรวมบทความจากนักมานุษยวิทยาร่วมสมัยที่สนใจประเด็น

ศีลธรรมและจริยธรรม และ The Anthropology of Morality (Heintz [ed.] 2009) สองเล่มหลังมีบทความ

ของซีกอนที่ว่าด้วยการใช้เรื่องเล่า (narrative) และประวัติชีวิต (life history) ตรวจสอบการปะทะขัดแย้งกัน

ระหว่างศีลธรรมและกระบวนการจริยธรรมของปัจเจกบุคคลภายใต้เงื่อนไขชีวิตทางสังคม.
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ช�ติพันธุ์วรรณ�ที่สถ�นบำ�บัดฟื้นฟูซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของคริสตจักรรัสเซีย 

ออร์โธดอกซ์2 (Russian Orthodox Church) ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย วลีต้น

ของชื่อหนังสือ “HIV is God’s Blessing” หรือ “เชื้อเอชไอวีเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้�” 

นั้น  ซีกอนหยิบยืมม�จ�กคำ�ให้สัมภ�ษณ์ของแพทย์หญิงน�ต�เลีย  อเล็กซ�นดรอฟน�  

(Natalia  Aleksandrovna)  หัวหน้�สถ�นบำ�บัดฟื้นฟูและโครงก�รป้องกันและดูแลผู้ติด

เชื้อเอชไอวีในเขตสังฆมณฑลเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ซึ่งอธิบ�ยถึงแนวท�งของคริสตจักรฯ ในก�ร 

ต่อสู้กับก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อผ่�นก�รใช้เข็มฉีดย�เสพติดร่วมกัน 

โดยกล่�วถึงวลี  “HIV  is  God’s  Blessing”  ว่�อ�จจะฟังดูเป็นคำ�พูดที่ไม่ใส่ใจหรืออ�จถึง

ขั้นทำ�ร้�ยคว�มรู้สึกของผู้ฟัง  อย่�งไรก็ดี  ประเด็นที่อเล็กซ�นดรอฟน�ต้องก�รเน้นก็คือ  ใน

ประเทศที่ร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มีส�เหตุจ�กก�รใช้เข็มฉีดย�ร่วมกันของผู้ติดย�

เสพติด  ในมุมมองของคริสตจักรฯ ก�รตรวจพบเชื้อเอชไอวีหรือคว�มหว�ดกลัวว่�จะติดเชื้อ 

ดังกล่�ว  จึงส�ม�รถเป็นแรงจูงใจสำ�คัญให้ผู้เสพพย�ย�มเอ�ชนะก�รติดย�เสพติดได้  ซึ่ง

สำ�หรับคริสตจักรฯ แล้ว  ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถือเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดของก�ร

รณรงค์ป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของย�เสพติด (Zigon 2011, 4-5)

เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่�  ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่ทำ�ก�รศึกษ�โครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติด 

ย�เสพติดทั่วโลกมักมองโครงก�รเหล่�นี้เป็นกระบวนก�รเปลี่ยนแปลงตัวตน  (self-

transformation)  แต่ซีกอนพบว่�  ที่ผ่�นม�มีก�รศึกษ�เชิงช�ติพันธุ์วรรณ�จ�กมุมมองของ

ผู้ที่ต่อสู้เพื่อจะผ่�นห้วงเวล�ของก�รบำ�บัดฟื้นฟูอยู่น้อยม�ก  เข�ระบุชัดเจนว่�เป้�หม�ยหลัก

ของหนังสือเล่มนี้คือก�รวิเคร�ะห์เพื่อเปิดเผยให้เห็นกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�จ�ก 

มุมมองของผู้ติดย�เสพติดและประสบก�รณ์ของพวกเข�ในกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟู  ในฐ�นะ

ที่เป็นกระบวนก�รเชิงจริยธรรมในก�รสร้�งคว�มเป็นบุคคลเชิงศีลธรรมขึ้นม�ใหม่  (Zigon 

2011, 5)

ซีกอนมั่นใจว่�ม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมจะเป็นเครื่องมือช่วย

วิเคร�ะห์ว�ทกรรม  ปฏิบัติก�ร  และกระบวนก�รอันหล�กหล�ยภ�ยใต้บริบทเฉพ�ะ  ซึ่งได้

2 หรือ “คริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์” ตามการสะกดใน สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน (2550).
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สร้�งระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมและจริยธรรมในชีวิตท�งสังคมขึ้นม�  ทั้งวิธีก�รศึกษ�เชิง 

ช�ติพันธุ์วรรณ�และแนวคิดหรือทฤษฎีของม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมได้

เปิดโอก�สให้นักวิจัยตระหนักถึงบริบทและเงื่อนไขที่เฉพ�ะเจ�ะจงและเป็นพลวัต  รวมทั้งมี

ก�รปะทะประส�นกันระหว่�งเงื่อนไขและตัวแปรต่�งๆ  ม�กกว่�ที่จะมองคุณค่�เชิงศีลธรรม

แบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์  (totalizing  morality)  ซีกอนเน้นย้ำ�ว่�  ม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยระบบ

คุณค่�เชิงศีลธรรมมีจุดเน้นสำ�คัญที่ก�รตรวจสอบกระบวนก�รสร้�งหรือเปลี่ยนผ่�นคว�มเป็น 

อัตบุคคล  (subjectivity)  ของปัจเจก  แต่ไม่ใช่ในเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องต้องกันกับหลัก

เกณฑ์ม�ตรฐ�นของหลักก�รศีลธรรมและจริยธรรม ตรงข้�ม ม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยระบบคุณค่�

เชิงศีลธรรมควรเน้นที่ก�รศึกษ�ว่�ปัจเจกบุคคลในฐ�นะผู้กระทำ�ก�รตัดสินใจเลือกกระทำ�

ก�รบ�งอย่�งด้วยตัวเข�เองอย่�งอิสระเพื่อสร้�งหรือเปลี่ยนผ่�นสู่ก�รมีศีลธรรมอันดีและก�ร

มีชีวิตที่ปกติสุขในโลกชีวิตท�งสังคมอย่�งไร (Zigon 2010b)

ซีกอนเสนอว่�  เร�ส�ม�รถพิจ�รณ�ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม (morality)  ในส�มมิต ิ

(Zigon  2009,  257-260;  Zigon  2011,  6)  ได้แก่  1)  ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมในระดับ

สถ�บัน  (institutional  morality)  2)  ว�ทกรรมส�ธ�รณะว่�ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม 

(public discourse of morality) และ 3) คุณค่�เชิงศีลธรรมในรูปของระบบคุณค่�ที่แฝงฝัง

ในตัวตน  (morality  as  embodied  dispositions)  ซึ่งในแต่ละมิติล้วนประกอบไปด้วยรูป

แบบที่หล�กหล�ย  (pluralistic)  ภ�ยในขอบเขตคว�มเป็นไปได้  (range of  possibilities) 

ของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมในแต่ละพื้นที่  ทั้งส�มมิติของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมนี้มีคว�ม

แตกต่�งห�กสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน บ�งครั้งอ�จอิงอ�ศัยอำ�น�จของอีกฝ่�ยเพื่อสถ�ปน�อำ�น�จ

ของตัวเองและบ�งครั้งอ�จขัดแย้งกัน  (จะอธิบ�ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม  ทั้ง 

ส�มประเภทนี้ในหน้�  178-179)  ส่วนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรม  (ethics)  หม�ยถึง 

เทคนิค  วิธีก�ร  ปฏิบัติก�ร  ของปัจเจกบุคคลที่ใช้อย่�งตั้งใจและผ่�นก�รใคร่ครวญ  ในห้วง

เวล�ที่ถูกกระตุ้นให้มีก�รตัดสินเชิงจริยธรรมเพื่อให้ส�ม�รถยอมรับตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่�งสอดคล้องกับคุณค่�เชิงศีลธรรม  จริยธรรมจึงเป็นกระบวนก�รที่ปัจเจกจัดก�รกับตนเอง

เพื่อปรับหรือสร้�งตัวตนเชิงศีลธรรมของตนขึ้นใหม่ (Zigon 2011, 6) 

ซีกอนยืนยันว่�จำ�เป็นต้องแยกคว�มแตกต่�งระหว่�งระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมและ

จริยธรรม  ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติดในฐ�นะกระบวนก�ร
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สร้�งบุคคลเชิงศีลธรรมขึ้นม�ใหม่  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในผลง�นชิ้นนี้ที่เข�ต้องก�รเสนอว่� 

โครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติดที่เป็นกรณีศึกษ�นั้น  โดยพื้นฐ�นแล้วเป็นกระบวนก�ร 

บ่มเพ�ะคว�มเป็นบุคคลเชิงศีลธรรมที่สอดคล้องกับหลักคำ�สอนของศ�สน�คริสต์นิก�ย 

ออร์โธดอกซ์และอุดมก�รณ์เสรีนิยมใหม่ของสังคมรัสเซียร่วมสมัย

เสรีนิยมใหม่ ชีวิตที่เปลือยเปล่า (bare life)  
และการเมืองชีวญาณ (biopolitics) 

กระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติดต�มแนวท�งของคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ ์

มีคว�มแตกต่�งจ�กกระบวนก�รเปลี่ยนแปลงตัวตนผ่�นก�รบำ�บัดฟื้นฟูอื่นๆ  เป็นผลผลิต

จ�กท้ังอทิธพิลของว�ทกรรมทีห่ล�กหล�ยในยคุโลก�ภิวัตน์ ประวัตศิ�สตร์สงัคมก�รเมืองยุคหลงั 

โซเวยีต โดยเฉพ�ะหลกัคิดแบบครสิเตียนออร์โธดอกซ์และระบอบเสรนียิมใหม่  เพือ่สร้�งปัจเจก 

บุคคลหรือพลเมืองผู้มีศีลธรรม โครงก�รนี้มิได้เป็นเพียงกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติด

ท่ีผสมผส�นก�รบำ�บัดต�มแนวท�งศ�สน�และโลกฆร�ว�ส  แต่เป็นพ้ืนที่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

กระบวนก�รที่โลกศักดิ์สิทธิ์และโลกส�ม�นย์ต่�งมีบทบ�ทเสริมสร้�งซึ่งกันและกัน  ตัวอย่�ง

สำ�คัญคือก�รปรับใช้หลักศีลธรรมแบบคริสต์นิก�ยออร์โธดอกซ์ร่วมกับนิย�มด้�นสิทธิมนุษยชน

ทีค่รสิตจกัรรสัเซียออร์โธดอกซ์ประก�ศใช้อย่�งเป็นท�งก�รเมือ่ไม่น�นม�นี ้ เพือ่กำ�หนดกรอบ

แนวท�งในกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟู  ต�มหลักคำ�สอนของศ�สน�คริสต์นิก�ยออร์โธดอกซ์ที่ว่� 

“มนุษย์ถูกสร้�งข้ึนต�มพระฉ�ย�ของพระเจ้�  ต�มอย่�งพระองค์”  สะท้อนให้เห็นข้อจำ�กัดท่ี

ว่�มนุษย์อ�จได้รับพระฉ�ย�ของพระเจ้� แต่จะส�ม�รถ “เป็นเหมือนพระเจ้�” ได้ก็ต่อเม่ือต้อง

ทุ่มเทในก�รปฏิบัติเชิงจริยธรรม  สิทธิมนุษยชนมีคว�มสำ�คัญในแง่ที่จะช่วยกำ�หนดโครงสร้�ง

สงัคมซ่ึงช่วยสนบัสนนุให้บคุคลส�ม�รถเป็นผูท้ีมี่ศีลธรรมได้ง่�ยข้ึน  และดงันัน้จะส�ม�รถทุม่เท

เชิงจริยธรรมเพื่อเข้�ใกล้พระผู้เป็นเจ้�ม�กขึ้นได้  ในมุมมองของคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์

กระบวนก�รดังกล่�วไม่เพียงแต่มุ่งให้บรรลุก�รเป็นปัจเจกบุคคลผู้มีศีลธรรม  ห�กยังเพื่อก�ร

เป็นพลเมืองรัสเซียร่วมสมัยผู้มีคว�มรับผิดชอบด้วย  (Zigon 2011, 7-8)

ซีกอนมีมุมมองต่อว�ทกรรมสิทธิมนุษยชนของสถ�นบำ�บัดฟื้นฟูซึ่งได้รับอิทธิพลใน

เชิงอุดมก�รณ์และงบประม�ณสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รบำ�บัดฟื้นฟูบนพื้นฐ�นหลักก�ร

สิทธิมนุษยชนจ�กองค์กรน�น�ช�ติ  เช่น  โครงก�รเอดส์แห่งสหประช�ช�ติ  (Joint  United 
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Nations Programme on HIV and AIDS: UNAIDS) ในฐ�นะปฏิบัติก�รของอำ�น�จองค์

อธิปัตย์  (sovereign power) ที่เข้�ม�แทรกแซง ควบคุม  สอดส่องเรือนร่�งของผู้ติดย�เสพ

ติดและผู้ป่วยเอดส์ในน�มหลักก�รอันเป็นส�กลของสิทธิมนุษยชน  ชีวิตของผู้ติดย�เสพติด

และผู้ป่วยเอดส์ในสถ�นบำ�บัดฟื้นฟูภ�ยใต้ระเบียบก�รเมืองในโลกเสรีนิยมใหม่จึงเป็น  “ชีวิต

ที่เปลือยเปล่�”  และถูกอำ�น�จองค์อธิปัตย์จ�กต่�งแดนขององค์กรน�น�ช�ติเข้�ม�แทรกแซง 

ก�รดำ�เนินก�รบำ�บัดฟื้นฟูจึงเป็นก�รเมืองชีวญ�ณภ�ยใต้ระเบียบก�รเมืองโลก�ภิวัตน์  ซึ่งมี

อำ�น�จองค์อธิปัตย์อยู่เหนือเรือนร่�งของพลเมือง และใช้เรือนร่�งของพลเมืองเป็นพื้นที่ปฏิบัติ

ก�รของอำ�น�จชีวญ�ณ (biopower) 

ซีกอนได้หยิบยืมมโนทัศน์  “ชีวิตที่เปลือยเปล่�”  ของจอร์โจ  อ�กัมเบน  (Giorgio 

Agamben  [1998])  ม�อธิบ�ยเพื่อชี้ให้เห็นว่�ในสถ�นบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติด  ปฏิบัติ-

ก�รของอำ�น�จในลักษณะดึงเข้�ม�เพื่อเบียดขับออกไปมีคว�มเหลื่อมซ้อนกันอยู่สองลักษณะ  

(a double movement of inclusion-exclusion) ได้แก่ อำ�น�จที่มีเป้�หม�ยเพื่อฝึกฝน

วินัยก�รเป็นพลเมืองที่ดี  และพร้อมกันนั้นเป็นไปเพื่อก�รสถ�ปน�อำ�น�จแห่งองค์อธิปัตย์ให้

เข้มแข็ง    

ภ�ยใต้อุดมก�รณ์เสรีนิยมใหม่ “พลเมืองผู้ย�กต่อก�รฝึกฝน” (“untrainable” 

subject)  เช่น  ผู้ติดย�เสพติด  คนไร้บ้�น  ผู้ลี้ภัย  คนย�กจน  อ�ชญ�กร  ผู้ป่วยจิตเวช  และผู้

พิก�ร  กล�ยเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่�  บุคคลเหล่�นี้จะถูกผลักให้เข้�ไปอยู่ในพื้นที่ที่อำ�น�จ

ปฏิบัติก�รในลักษณะที่ดึงเข้�ม�เพื่อเบียดขับออกไป  เช่น ศูนย์พักพิง สถ�นบำ�บัดฟื้นฟู ค่�ย

ผู้อพยพ  และสถ�นพย�บ�ล  ภ�ยในสถ�บันเหล่�นี้  “พลเมืองผู้ย�กต่อก�รฝึกฝน”  ทั้งหล�ย

จะได้รับโอก�สอีกครั้งหนึ่งในก�รทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ก�รเป็นพลเมืองที่ได้รับ

ก�รยอมรับ  ห�กพวกเข�ล้มเหลวในโอก�สครั้งสุดท้�ยนี้  พวกเข�ก็จะกล�ยเป็นชีวิตที่ถูกรัฐ

หรือสถ�บันเอกชนทอดทิ้งอย่�งเบ็ดเสร็จ  ในโลกเสรีนิยมใหม่  อำ�น�จเหนือชีวิตที่เปลือย-

เปล่�  มิได้จำ�กัดอยู่เพียงในมือขององค์อธิปัตย์  แต่ได้เคลื่อนไปสู่กลไกในระบบร�ชก�รและผู้

เชี่ยวช�ญนักปฏิบัติทั้งหล�ย ก�รประก�ศใช้กฎหม�ย ก�รค้นพบคว�มผิดปกติใหม่ๆ หรือก�ร

วินิจฉัยโรคในคลินิค  ส�ม�รถส่งผลให้บุคคลถูกสังห�รหรือถูกทอดทิ้งให้เสียชีวิตได้  เช่นเดียว

กับที่ซีกอนพย�ย�มชี้ให้เห็นว่�คว�มล้มเหลวที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองต�มกระบวนก�รบำ�บัด

ฟื้นฟูของคริสตจักรฯ ส�ม�รถนำ�ไปสู่ผลร้�ยแรงถึงชีวิตได้ (Zigon 2011, 13) 
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ในสถ�นบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติดของคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์  ว�ทกรรมสิทธิ-

มนุษยชนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของหลักคำ�สอนของศ�สน�คริสต์นิก�ยออร์โธดอกซ์มีปฏิบัติก�ร

ท�งอำ�น�จเหนือชีวิตที่เปลือยเปล่�ของผู้รับก�รบำ�บัดก�รติดย�เสพติด เพื่อเปลี่ยนแปลงพวก

เข�สู่ก�รเป็นพลเมืองที่ดี มีคว�มรับผิดชอบ และเป็นปัจเจกบุคคลผู้มี “ชีวิตที่ปกติ” (normal 

life  หรือ  normal’naya  zhizn’  ในภ�ษ�รัสเซีย)  ซึ่งก็คือกระบวนก�รเปลี่ยนแปลงตัวตน

เชิงศีลธรรมเพื่อให้กล�ยม�เป็นพลเมืองผู้มีคว�มรับผิดชอบภ�ยใต้อุดมก�รณ์เสรีนิยมใหม่

ของสังคมรัสเซียร่วมสมัยนั่นเอง  หลักก�รที่ว่�นี้ไม่ใช่สิ่งใหม่และไม่เพียงแต่เป็นหัวใจหลัก

ของกลไกก�รเมืองชีวญ�ณของระบอบสังคมนิยมโซเวียต  แต่ยังส่งอิทธิพลม�สู่สังคมรัสเซีย

ร่วมสมัย กล่�วได้ว่� แนวคิดก�รมีชีวิตที่ปกติภ�ยใต้อุดมก�รณ์เสรีนิยมใหม่ของสังคมรัสเซีย

ร่วมสมัยได้ผสมกลมกลืนกับหลักคำ�สอนของคริสตจักรฯ  ซึ่งมีเป้�หม�ยหลักเพื่อเปลี่ยนผู้ติด 

ย�เสพติดให้กลับไปเป็นพลเมืองปกติภ�ยใต้อุดมก�รณ์เสรีนิยมใหม่

ซีกอนต้องก�รแสดงให้เห็นว่�  แนวท�งก�รบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติดของคริสตจักร 

รัสเซียออร์โธดอกซ์  แท้จริงแล้วเป็นกระบวนก�รสร้�งบุคคลเชิงศีลธรรมขึ้นใหม่  ผ่�นก�ร

จัดก�รกับตัวตนในกระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรม  ทั้งนี้  ซีกอนเห็นว่�มีคว�มจำ�เป็นที่

จะต้องแยกคว�มแตกต่�งระหว่�งคำ�ว่� “ตัวตน” และ “บุคคล” ให้ชัดเจน โดยเข�เสนอว่�ควร 

จะมอง “ตัวตน” (self)  ในฐ�นะที่เป็นศักยภ�พที่แฝงฝังอยู่ในตัวบุคคลที่จะมีปฏิสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงกับโลกท�งสังคม  ในขณะที่  “บุคคล”  (person)  เป็นผลลัพธ์ของก�รมีปฏิสัมพันธ์

เชื่อมโยงดังกล่�วในคว�มรับรู้ของสังคม (Zigon 2011, 63)

กล่�วโดยสังเขปได้ว่� ง�นชิ้นนี้ของซีกอนมีเป้�หม�ยสำ�คัญประก�รหนึ่งเพื่อเปิดเผยให้

เห็นอำ�น�จชีวญ�ณในสังคมร่วมสมัยภ�ยใต้อุดมก�รณ์เสรีนิยมใหม่ ที่ใช้ชีวิตเปลือยเปล่�ของ

พลเมืองเป็นฐ�นปฏิบัติก�รของอำ�น�จองค์อธิปัตย์ในลักษณะที่ดึงเข้�ม�เพื่อเบียดขับออกไป 

“ชีวิตที่ปกติ” จึงไม่เป็นแต่เพียงว�ทกรรมหลักเชิงศีลธรรมที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมรัสเซียร่วม

สมัย ห�กยังเป็นข้ออ้�งที่รัฐในแต่ละดินแดนจะใช้เพื่อแทรกแซง สอดส่อง ควบคุม กำ�กับเหนือ

ชีวิตพลเมืองผู้ย�กต่อก�รฝึกฝน ทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบสังคม สร้�งพลเมืองผู้สยบยอมต่ออำ�น�จ

รัฐ และเพื่อเพิ่มอำ�น�จองค์อธิปัตย์ของรัฐนั้นๆ ให้มั่นคงเข้มแข็ง ยิ่งไปกว่�นั้น ว�ทกรรม “ชีวิต

ที่ปกติ” ยังถูกใช้เป็นข้ออ้�งขององค์กรน�น�ช�ติเพื่อแทรกแซงก�รเมืองระหว่�งประเทศใน

น�มหลักก�รอันเป็นส�กลของสิทธิมนุษยชนด้วย
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ภาวะขัดข้องของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม  
และการตัดสินคุณค่าเชิงจริยธรรม

ซีกอนได้พัฒน�มโนทัศน์ว่�ด้วย “ภ�วะขัดข้องของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม” ผ่�น

บทคว�มวิช�ก�ร  (Zigon  2007;  2009a;  2009b)  ผลง�นช�ติพันธุ์วรรณ�ว่�ด้วยประสบ-

ก�รณ์เชิงศีลธรรมของบุคคลยุคหลังสังคมนิยมโซเวียต (Zigon  2010a)  และยังคงใช้เป็น 

กรอบคิดหลักในก�รวิเคร�ะห์ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมและเชิงจริยธรรมของผู้รับก�รบำ�บัด

ก�รติดย�เสพติดในผลง�นล่�สุด  “HIV  is  God’s  Blessing”:  rehabilitating  morality 

in  neoliberal  Russia  ซีกอนเริ่มต้นด้วยก�รอธิบ�ยคว�มแตกต่�งระหว่�งระบบคุณค่�เชิง

ศีลธรรมและก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรม  โดยในส่วนของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม  ได้กล่�ว

ในเบื้องต้นแล้วว่�  ซีกอนเสนอว่�ควรพิจ�รณ�โดยเน้นคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยของระบบ

คุณค่�เชิงศีลธรรมทั้งส�มมิติ  และก�รพิจ�รณ�มิติทั้งส�มอย่�งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  จะทำ�ให้

ส�ม�รถเข้�ใจระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมในฐ�นะที่เป็นชุดของคว�มเป็นไปได้เชิงศีลธรรมที่

ดำ�รงอยู่ภ�ยในขอบเขตของแต่ละสังคมวัฒนธรรม (Zigon 2009b, 257-260)  

1) ระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมในระดับสถาบัน  ในทุกสังคมจะมีสถ�บันท�งสังคมอันหล�ก-

หล�ยที่อ้�ง  สร้�ง  หรือกำ�หนดสิ่งที่เรียกว่�ศีลธรรม  สถ�บันท�งสังคมที่สร้�งศีลธรรม

ในเชิงสถ�บัน  เช่น  รัฐบ�ล  องค์กรศ�สน�  องค์กรน�น�ช�ติ  ดังนั้น  ในแต่ละสังคมจะ

มีระบบคุณค่�ศีลธรรมเชิงสถ�บันที่หล�กหล�ยซึ่งมีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล  อย่�งไร

ก็ต�ม  ไม่จำ�เป็นเสมอไปว่�สม�ชิกในสังคมนั้นๆ จะต้องยึดหรือปฏิบัติต�มคุณค่� 

ศีลธรรมเชิงสถ�บันอันใดอันหนึ่งอย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ด 

2) วาทกรรมสาธารณะว่าด้วยระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม  ครอบคลุมว�ทกรรมส�ธ�รณะ

เกี่ยวกับคว�มเชื่อ มโนทัศน์ และคว�มค�ดหวังเชิงศีลธรรม ที่นอกเหนือจ�กว�ทกรรม

ที่ถ่�ยทอดโดยตรงจ�กสถ�บันต่�งๆ  ในข้อ  1)  ตัวอย่�งเช่น  สื่อมวลชน  ก�รประท้วง 

ว�ทกรรมเชิงปรัชญ�  ก�รแสดงออกท�งคว�มเชื่อ  คว�มคิด  คว�มเห็นในระดับชีวิต

ประจำ�วัน  ก�รแสดงออกเชิงศีลธรรมผ่�นง�นศิลปะ  วรรณกรรม  เรื่องร�ว  และก�ร

อบรมเลี้ยงดูในครอบครัว เป็นต้น 
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อ�จกล่�วได้ว่�  ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมในสองมิติแรกมีคว�มสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

และส่งอิทธิพลระหว่�งกันอย่�งใกล้ชิด  รูปแบบของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมทั้งสองมิตินี้มี

ก�รก่อรูปและปร�กฏในระดับว�ทกรรม  (เป็น  “discursive morality”  [Zigon 2011])  ใน 

ขณะที่ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมในมิติที่ส�มเป็นระบบคุณค่�ที่หลอมรวมและแสดงออกผ่�น

ก�รปฏิบัติในระดับชีวิตประจำ�วันของปัจเจก

3) คุณค่าเชิงศีลธรรมในรูปของระบบคุณค่าที่แฝงฝังในตัวตน  คุณค่�เชิงศีลธรรมเป็นส่วน

หนึ่งของระบบคุณค่�ที่ปัจเจกบุคคลสั่งสมตลอดช่วงชีวิต  และแสดงออกผ่�นก�รปฏิบัติ

ในระดับชีวิตประจำ�วัน  เป็นส่วนหนึ่งของก�ร  “ดำ�รงอยู่ในโลก”  (“one’s  everyday 

way  of  being  in  the  world”  [Zigon  2009b,  260]3)  โดยไม่จำ�เป็นต้องผ่�น

กระบวนก�รใคร่ครวญหรือสะท้อนย้อนคิด  ในแง่นี้ ก�รตัดสินคุณค่�เชิงศีลธรรมของ

ปัจเจกจึงมีมิติที่แตกต่�งไปจ�กคว�มรับรู้โดยทั่วไปที่มองว่�  ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม

เป็นเรื่องของก�รตัดสินคุณค่�ต�มกฎเกณฑ์หรือผ่�นก�รไตร่ตรองใคร่ครวญเกี่ยวกับ

ปัญห�หรือข้อขัดแย้งเฉพ�ะกรณีเท่�นั้น  

แม้ว่�คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับ คุณค่�เชิงศีลธรรมในรูปของระบบคุณค่�ที่แฝงฝังในตัวตนของ 

ซีกอน อ�จดูไม่แตกต่�งม�กนักจ�กคำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับมโนทัศน์ฮ�บิทัส (habitus) ของ ปิแอร ์

บูร์ดิเยอ  (Pierre  Bourdieu  [Bourdieu  1990  อ้�งถึงใน  Zigon  2007,  135])  แต่ซีกอน

ยืนยันว่�  ข้อเสนอของเข�มีแง่มุมที่แตกต่�งอย่�งสำ�คัญจ�กก�รตีคว�มมโนทัศน์ฮ�บิทัสโดย

เฉพ�ะในแง่ที่พิจ�รณ� “ก�รดำ�รงอยู่ในโลก” บนพื้นฐ�นของระบบอุปนิสัย (dispositions) ที่

แฝงฝังในเรือนร่�ง (embodied) เพร�ะ “ก�รดำ�รงอยู่ในโลก” ไม่ได้จำ�กัดเพียงมิติที่ผูกโยง

กับร่�งก�ย  แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคล  และดังนั้น  “ก�รดำ�รงอยู่ใน

โลก” จึงเป็น “ก�รดำ�รงอยู่กับ” (being-with) คนอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เร�อยู่

ร่วมกันเสมอ  ไม่ว่�ผู้คนเหล่�นั้นจะปร�กฏก�ยหรือไม่  ทั้งหมดนี้แสดงออกในรูปของ “ก�ร 

3 ซีกอนพัฒนาคำาอธิบายในส่วนนี้จากมโนทัศน์ว่าด้วย “being-in-the-world” ของมาร์ติน ไฮเดกเกอร์  

(Martin Heidegger) โดยเน้นมิติที่เหลื่อมซ้อนกันระหว่างประสบการณ์ระดับบุคคลกับประสบการณ์ร่วม และ

ดังนั้น “การดำารงอยู่ในโลก” จึงไม่ใช่เพียงการดำารงอยู่ตามธรรมชาติ หากเป็นกระบวนการที่ความเป็นบุคคล

ก่อรูปขึ้นในระดับชีวิตประจำาวัน (Heidegger 1996 [1953] อ้างถึงใน Zigon 2007, 134-5).
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กระทำ�” (‘doings’) เช่น อ�รมณ์และคว�มรู้สึก และก�รกระทำ�ต่�งๆ ที่ไม่ได้ผ่�นกระบวน-

ก�รใคร่ครวญหรือสะท้อนย้อนคิด และ “ก�รพูด” (‘talking’) ได้แก่ภ�ษ� และเป็นพื้นฐ�นที่

ประกอบสร้�งและแฝงฝังในตัวตนของบุคคล “ก�รดำ�รงอยู่ในโลก” จึงเป็นรูปแบบก�รดำ�รงอยู่

ที่ไม่หยุดนิ่งและไม่ได้แฝงฝังอยู่กับเรือนร่�งเป็นก�รถ�วร  ห�กเปิดกว้�งต่อคว�มสัมพันธ์กับ

โลกที่แต่ละบุคคลดำ�รงอยู่ (Zigon 2007,135-6) 

ศ�สตร�จ�รย์เหยียนหยุนเซียง (Yunxiang Yan)  ได้สรุปประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับ 

มโนทัศน์ว่�ด้วย “ภ�วะขัดข้องของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม” ของซีกอน  ไว้ในบทปริทัศน์ 

“How  Far  Away  can  We  Move  From  Durkheim?  —  reflections  on  the  new 

anthropology  of  morality“  (Yan  2011)  ว่�  ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมทั้งส�มมิติมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  มีปฏิบัติก�รและสร้�งระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมที่หล�กหล�ยในโลกเชิง 

ศีลธรรมท้องถิ่น  (local  moral  world)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่�  ซีกอนโต้แย้งกับมุมมองทั่วไป

ที่มีต่อคุณค่�เชิงศีลธรรมในฐ�นะระบบหนึ่งเดียวของบรรทัดฐ�นและกฎของพฤติกรรมท�ง

สังคมของปัจเจกบุคคล ในท�งตรงข้�ม เข�ได้พิจ�รณ�ทั้งส�มมิติของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม 

ดังกล่�วถึงข้�งต้นผ่�นรูปแบบในชีวิตท�งสังคม  และชี้ให้เห็นว่�ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมไม่ใช ่

กฎหรือหลักก�รต�ยตัวที่ม�กำ�กับบุคคล  แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีก�รดำ�รงอยู่ในโลกของ 

ปัจเจกบุคคลที่ถูกสร้�งและปรับเปลี่ยนอยู่อย่�งต่อเนื่อง  ตลอดเวล�ที่ปัจเจกเปิดรับ

ประสบก�รณ์ท�งสังคมที่ใหม่และแตกต่�งไปจ�กเดิม  (Zigon  2008,  17  อ้�งถึงใน  Yan 

2011) 

ส่วน  “ก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรม”  เป็นรูปแบบหนึ่งของก�รแยกตัวออกจ�กระบบ

คุณค่�เชิงศีลธรรมที่แฝงฝังอยู่ในตัวตนของปัจเจก  ซึ่งนำ�ไปสู่กระบวนก�รที่บุคคลใคร่ครวญ

หรือตรึกตรองเชิงวิพ�กษ์เกี่ยวกับวิถีเชิงศีลธรรมในก�รดำ�รงอยู่ในโลก  เพื่อแสวงห�วิธีก�ร

ที่เหม�ะสมที่จะหวนคืนสู่ก�รดำ�เนินชีวิตบนพื้นฐ�นของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมที่แฝงฝังอยู่

ในตัวตน  กล่�วได้ว่�  กระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมสัมพันธ์กับเสรีภ�พและคว�ม

เป็นผู้กระทำ�ก�ร  และนำ�ไปสู่ก�รสร้�งตัวตนเชิงศีลธรรมของปัจเจกบุคคล  ซึ่งอ�จเป็นก�ร

เปลี่ยนแปลงอย่�งสำ�คัญหรือเพียงเล็กน้อยก็ได้  ขณะเดียวกัน  กระบวนก�รตัดสินคุณค่�

เชิงจริยธรรมในระดับปัจเจกก็มีส่วนปรับเปลี่ยนระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมระดับสถ�บันและ 

ว�ทกรรมส�ธ�รณะว่�ด้วยคุณค่�เชิงศีลธรรม
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นอกจ�กนั้น  ห้วงเวล�ของก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมจะเกิดขึ้นเฉพ�ะเมื่อชีวิต 

ประจำ�วันของบุคคลถูก บีบคั้น จ�กบุคคลหรือเหตุก�รณ์บ�งอย่�ง ให้ต้องมีก�รตัดสินคุณค่�

เชิงจริยธรรมที่เข�คิดว่�เหม�ะสมเพื่อตอบสนองออกไป  ซีกอนเรียกห้วงเวล�หรือสถ�นก�รณ์

ดังกล่�วว่� “ภ�วะขัดข้องของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม” กล่�วอีกนัยหนึ่ง “ภ�วะขัดข้องของ

ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม”  จะส่งผลให้เกิดกระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรม4  และกระตุ้น

ให้บุคคลไตร่ตรองสะท้อนย้อนคิดกับคุณค่�เชิงจริยธรรมและจัดก�รกับตัวตนเชิงศีลธรรมของ

ตนเอง  ขณะเดียวกัน  กระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมดังกล่�วนี้จะมีส่วนปรับเปลี่ยน

โลกเชิงศีลธรรมของบุคคลในทั้งส�มมิติ/ระดับ (Zigon 2007, 2008, 2009b อ้�งถึงใน Yan 

2011)

เหยียนชี้ให้เห็นนัยสำ�คัญของประเด็นที่ซีกอนพย�ย�มเน้นย้ำ�ว่�ไม่ควรตัดสินก�ร 

กระทำ�ท�งสังคมจ�กแง่มุม ดี/เลว หรือ ถูก/ผิด เพร�ะเป็นมุมมองเบ็ดเสร็จ ต�ยตัว ข้อมูลเชิง

ช�ติพันธุ์วรรณ�จ�กก�รศึกษ�ประวัติชีวิตในสังคมรัสเซียร่วมสมัยได้ช่วยให้ซีกอนยืนยันได้ว่� 

ในหล�ยๆ โอก�ส  ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมเป็นวิธีก�รที่มนุษย์หรือสถ�บันท�งสังคมส�ม�รถ

ดำ�รงอยู่ในโลกท�งสังคมได้อย่�งปกติสุข  ก�รหวนคืนสู่ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมที่แฝงฝัง

ในตัวตนภ�ยหลังจ�กผ่�นกระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมอันสืบเนื่องม�จ�กภ�วะ

ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมขัดข้อง  เป็นหนท�งที่บุคคลจะส�ม�รถหวนกลับม�ดำ�รงอยู่ในโลก

ท�งสังคมอย่�งปกติสุขในเชิงศีลธรรมและเป็นเครื่องชี้วัดคว�มสำ�เร็จของกระบวนก�รตัดสิน

คุณค่�เชิงจริยธรรมของบุคคลซึ่งมีฐ�นปฏิบัติก�รอยู่ที่ตัวตน  (Zigon  2009:  271  อ้�งถึงใน 

Yan 2011)

ในบทปริทัศน์ชิ้นเดียวกัน  เหยียนยังได้ชี้ให้เห็นจุดเด่นสำ�คัญเพิ่มเติมของมโนทัศน์ 

“ภ�วะขัดข้องของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม” ของซีกอน  คือคว�มหล�กหล�ยของคุณค่�เชิง 

ศีลธรรมที่แสดงออกในระดับว�ทกรรม  ซึ่งบุคคลส�ม�รถใคร่ครวญเพื่อเลือกใช้อย่�งอิสระ

4 ซีกอนมีความเห็นสอดคล้องกับอแลง บาดิยู  (Alain Badiou) เกี่ยวกับเป้าหมายของกระบวนการ

ตัดสินคุณค่าเชิงจริยธรรมของแต่ละบุคคลว่า เป็นไปเพื่อนำาตนเองให้พ้นจากภาวะขัดข้องของระบบคุณค่าเชิง

ศีลธรรม มากกว่าจะเพื่อ “ทำาดี” หรือ “เป็นคนดี” ดังที่บาดิยูให้คำาจำากัดความหลักการของห้วงการตัดสินคุณค่า

เชิงจริยธรรม (ethical moment) ไว้ว่าเป็นการ “Keep Going!” (Badiou 2001, 52 อ้างถึงใน Zigon 2007, 

138-139) เพื่อแสวงหาหนทางที่จะหวนคืนสู่ระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมที่แฝงฝังในตัวตนในระดับชีวิตประจำาวัน. 
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ภ�ยใต้ภ�วะขัดข้องของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมหนึ่งๆ และช่วยให้ ก้�วข้�มภ�วะอิหลักอิเหลื่อ 

(dilemma)  ของก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรม  เพื่อจะหวนกลับสู่ชีวิตที่ดำ�รงอยู่อย่�งปกติสุข

บนพื้นฐ�นของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมที่แฝงฝังในตัวตน (Yan 2011) 

ข้อสรุปของเหยียนมีส่วนจริงอยู่ม�ก  เพร�ะในหนังสือเล่มนี้ซีกอนแสดงให้เห็นสภ�วะ

อิหลักอิเหลื่อของกระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมดังกล่�วนี้อยู่เป็นระยะ  ผ่�นเรื่องร�ว

ชีวิตประจำ�วันของผู้ติดย�เสพติดซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก  เรื่องร�วในหนังสือเผยให้เห็นก�ร

โป้ปดมดเท็จ  ก�รปิดบัง  ก�รอำ�พร�งสิ่งต่�งๆ  ฯลฯ  ในชีวิตท�งสังคมของผู้ติดย�  พวกเข�

ตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับตัวตนเชิงศีลธรรม  ก�รต่อรอง  คัดสรร  เลือกปฏิบัติก�รตัดสินคุณค่�เชิง

จริยธรรมภ�ยใต้ระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมที่แสดงออกในระดับว�ทกรรมที่มีอยู่อย่�งหล�ก

หล�ยในสังคม

จ�กข้อมูลก�รศึกษ�ภ�คสน�ม  ซีกอนจึงได้สรุปว่�  มันไม่มีกฎเกณฑ์ท�งศีลธรรมใดที่

ครอบงำ�บุคคลจนไม่ส�ม�รถขัดขืนต่อต้�นแล้วยอมทำ�ต�มอย่�งเบ็ดเสร็จ  แต่บุคคลส�ม�รถ

ตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมจ�กหล�กหล�ยท�งเลือกที่เป็นไปได้  ภ�ยในขอบเขตของระบบ

คุณค่�เชิงศีลธรรมทั้งส�มมิติ โลกท�งสังคมจึงเต็มไปด้วยปฏิบัติก�รท�งอำ�น�จรูปแบบย่อยๆ 

ที่ปัจเจกบุคคลปะทะ ประส�น ต่อรองในชีวิตประจำ�วัน

ความเป็นอัตบุคคล (subjectivity) และความย้อนแย้งของ “ชีวิตปกติ”

เนื้อห�ของหนังสือ  “HIV  is  God’s  Blessing”:  rehabilitating  morality  in 

neoliberal  Russia  หลังจ�กส่วนบทนำ�ซึ่งเป็นก�รนำ�เสนอข้อถกเถียงหลักและภ�พรวม 

ของหนังสือแล้ว ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นก�รปูพื้นฐ�นคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�ร

ประกอบสร้�งพื้นที่ของก�รดึงเข้�ม�เพื่อเบียดขับออกไปต�มแนวคิดของอ�กัมเบน  ประกอบ

ด้วยก�รอภิปร�ยสถ�นก�รณ์ระบ�ดของเอชไอวีและโรคติดต่อผ่�นก�รใช้เข็มฉีดย�เสพติด

ร่วมกันในสังคมรัสเซียร่วมสมัย  ก�รชี้ให้เห็นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งหลักศีลธรรมของศ�สน�

คริสต์นิก�ยออร์โธดอกซ์ในรัสเซียในระดับท้องถิ่นกับหลักก�รด้�นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับก�ร

ถ่�ยทอดจ�กองค์กรข้�มช�ติ  นอกจ�กนั้นยังมีก�รให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่วิจัย  และ

ทบทวนแนวคิดท�งม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมที่จะใช้เป็นกรอบก�รอภิปร�ย
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ในส่วนที่สองของหนังสือ  ซีกอนปิดท้�ยส่วนแรกของหนังสือด้วยก�รอภิปร�ยอย่�งย่นย่อเกี่ยว

กับบทบ�ทของแนวท�งบ่มเพ�ะคว�มเป็นบุคคลเชิงศีลธรรมในยุคโซเวียต ซึ่งยังคงมีนัยสำ�คัญ

ต่อกรอบคิดเกี่ยวกับคว�มเป็นบุคคลในยุคหลังโซเวียต  รวมทั้งคว�มเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง

ก�รเปลี่ยนแปลงตัวตนในแนวปฏิบัติด้�นก�รรักษ�ฟื้นฟูผู้ป่วย  ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญ

สำ�หรับก�รทำ�คว�มเข้�ใจบทบ�ทของกระบวนก�รเชิงจริยธรรมในโครงก�รที่ดำ�เนินง�นโดย 

คริสตจักรที่มีต่อตัวตนของบุคคล

ในบทแรกของหนังสือ  ซีกอนได้อภิปร�ยถึงบริบทเชิงประวัติศ�สตร์ของก�รแพร่

กระจ�ยของโรคเอดส์ตั้งแต่ยุคโซเวียต  ซึ่งถูกอุปลักษณ์  (metaphor)  ว่�เป็นอ�วุธของฝ่�ย

ประช�ธิปไตยและคว�มทันสมัยที่มุ่งทำ�ล�ยระบอบก�รเมืองและศีลธรรมของสังคมโซเวียต 

เนื้อห�ของหนังสือในส่วนนี้ให้ภ�พเกี่ยวกับอิทธิพลทั้งในเชิงอุดมก�รณ์และงบประม�ณของ

แผนง�นด้�นเอดส์จ�กองค์กรน�น�ช�ติที่ส่งอิทธิพลต่อองค์กรหรือสถ�บันท้องถิ่นที่ทำ�ง�น

ด้�นเอดส์  ไม่เว้นแม้แต่แผนง�นบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�ของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ที่ซีกอนศึกษ� 

ซีกอนอ้�งถึงข้อสังเกตของคุณพ่อแม็กซิม (Father Maxim) ผู้ทุ่มเททำ�ง�นกับผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวีในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  แต่ขณะเดียวกันบ�ทหลวงท่�นนี้ก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์กร 

ต่�งช�ติที่ทุ่มงบประม�ณให้กับหน่วยง�นฟื้นฟูและบำ�บัดผู้ติดเชื้อเอชไอวีในรัสเซียว่�  อ�จ

เป็นก�รสร้�งและยกระดับปัญห�ของโรคเอดส์เพื่อประโยชน์ของฝ่�ยตน  โดยหนึ่งในนั้นคือ

ก�รเผยแพร่แนวคิดเชิงก�รเมืองและศีลธรรมแบบตะวันตก  ข้อสงสัยของบ�ทหลวงท่�นนี้ไม่

เพียงสะท้อนถึงคว�มไม่ไว้ว�งใจต่อ  “ผู้อื่น”  ที่ทำ�ง�นด้�นเอชไอวี/เอดส์  แต่ยังสะท้อนถึงข้อ

เท็จจริงที่สำ�คัญที่ปฏิเสธไม่ได้ว่�  รัสเซียกำ�ลังเผชิญกับปัญห�จ�กอัตร�ผู้ป่วยด้วยโรคอื่นๆ ที่

ส่งผลกระทบในวงกว้�งม�กกว่�โรคเอดส์ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคพิษสุร�เรื้อรัง 

อย่�งไรก็ดี  คว�มไม่ไว้ว�งใจนี้ก็มิได้ส่งผลให้บ�ทหลวงแม็กซิมหยุดช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

และซีกอนเห็นว่�  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตร�ของผู้ป่วยด้วยโรคอื่น  ก็ไม่ควรนำ�ไปสู่ก�รปฏิเสธ

นัยสำ�คัญของก�รระบ�ดของเชื้อเอชไอวี  ยิ่งไปกว่�นั้น  ก�รปฏิรูปโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อต่อสู้

กับเอชไอวี ยังจะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รต่อสู้กับโรคอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย (Zigon 2011, 26-

27) 

ซีกอนได้อภิปร�ยในส่วนของแนววิธีวิจัยไว้ในบทที่สองของหนังสือ  ซึ่งได้บรรย�ยภ�พ

สถ�นบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�ในฐ�นะสน�มก�รศึกษ�และภ�พชีวิตของผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น อ�ส�
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สมัคร  แพทย์  บ�ทหลวง  และผู้ติดย�เสพติดที่เข้�รับก�รบำ�บัดฟื้นฟู  รวมทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยว

กับกระบวนก�รฝึกฝนตนเองของผู้รับก�รบำ�บัดก�รติดย�เสพติดภ�ยใต้โครงก�รบำ�บัดฟื้นฟู 

ซีกอนพย�ย�มทำ�ทุกอย่�งเหมือนที่ผู้รับก�รบำ�บัดทำ�เพื่อก�รฝึกฝนและควบคุมวินัยของ 

ตัวเอง  เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงตัวตนเชิงศีลธรรม  เช่น  นั่งสวดมนต์ภ�วน�น�นหล�ยชั่วโมงต่อ

หน้�พระพักตร์พระเยซูคริสต์ในโบสถ์ 

ส่วนที่สองของหนังสือเป็นก�รอภิปร�ยข้อมูลเชิงช�ติพันธุ์วรรณ�  ซีกอนวิเคร�ะห์

โครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูที่ดำ�เนินก�รโดยคริสตจักรฯ  ผ่�นแนวท�งตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมและ

แนวปฏิบัติในก�รควบคุมตน ในมิติต่�งๆ ของกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟู รวมทั้งวิเคร�ะห์ก�รก่อ

รูปของอัตบุคคลผู้รับผิดชอบ หรือ บุคคลที่ “ปกติ” ผ่�นกระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรม

ในก�รอธิษฐ�น ก�รส�รภ�พบ�ป ตลอดจนขั้นตอนต่�งๆ ของกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟู สำ�หรับ

ซีกอนแล้ว  ม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรมคือก�รศึกษ�ก�รประกอบสร้�ง 

อัตบุคคลของปัจเจกในโลกท�งสังคม  ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท�งศีลธรรม 

หรือจริยธรรมต�มบรรทัดฐ�นของสังคม  ห�กแต่เป็นก�รตั้งคำ�ถ�มในลักษณะที่ว่�ปัจเจก- 

บุคคลในฐ�นะผู้กระทำ� (agency) ได้เลือกกระทำ�ก�รต่�งๆ ภ�ยในขอบเขตของคว�มเป็นไป

ได้ที่มีอยู่อย่�งไร  และสร้�งกระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมของตัวเข�เองขึ้นม�อย่�งไร 

เพื่อให้ส�ม�รถมี “ชีวิตที่ปกติ” ในโลกท�งสังคม

ในส่วนที่สองนี้  ซีกอนแสดงให้เห็นถึงกระบวนก�รฝึกฝนตนเองของผู้ติดย�ภ�ยใต้

โครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูที่ค่อยๆ ก่อรูปอัตบุคคลเชิงจริยธรรม (ethical subjectivity) ให้กับ 

ตัวตนของผู้รับก�รบำ�บัด  และแสดงให้เห็นถึงก�รใคร่ครวญไตร่ตรองของปัจเจกบุคคลเมื่อ

ต้องเผชิญกับภ�วะขัดข้องของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม  ซีกอนอธิบ�ยว่�กระบวนก�รบำ�บัด 

ฟื้นฟูของคริสตจักรเริ่มต้นด้วยก�รพย�ย�มที่จะเปลี่ยนคว�มเชื่อท�งศ�สน�ให้กับผู้รับก�ร

บำ�บัด  ที่ด้�นหน้�อ�ค�รของสถ�นบำ�บัดฟื้นฟูจะมีถ้อยคำ�ที่ถูกเขียนบนแผ่นไม้ว่� “วิถี 

ออร์โธดอกซ์  หรือ  คว�มต�ย”  (Orthodoxy  or  Death)  ข้อคว�มที่ผู้รับก�รบำ�บัดจะมอง

เห็นทุกครั้งเมื่อม�ที่อ�ค�รสถ�นบำ�บัดฟื้นฟูนี้  สะท้อนคว�มเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่�ของผู้รับ

ก�รบำ�บัดในสถ�นที่ที่ถูกดึงเข้�ม�เพื่อเบียดขับออกไป  เพร�ะมันสะท้อนก�รตัดสินคุณค่�

เชิงจริยธรรมในก�รเลือกระหว่�งชีวิตที่มีศีลธรรมกับคว�มต�ย  ซึ่งก็คือเป้�หม�ยหลักของ

กระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟูนั่นเอง 
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ซีกอนอธิบ�ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รเลือกใช้คำ� “กระบวนก�ร” ว่�  ขั้นตอนก�รรักษ�

ทั้งหมดของสถ�นบำ�บัดฟื้นฟู อ�ทิ ก�รสวดมนต์ภ�วน�และก�รส�รภ�พบ�ปในชีวิตประจำ�วัน 

ของผู้รับก�รบำ�บัดเป็นไปเพื่อเปลี่ยนผ่�นพวกเข�ไปสู่สิ่งที่เรียกว่� “ปัจเจกบุคคลผู้มีศีลธรรม 

ท�งจิตวิญญ�ณ”  กล่�วได้ว่�กระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟูของคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ถูก

ออกแบบไว้เป็นอย่�งดีเพื่อช่วยให้ผู้รับก�รบำ�บัดได้เรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ  และหลอมรวม

เอ�ก�รใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมว่�ด้วยคว�มรับผิดชอบ ก�รควบคุมตนเอง ตลอดจนวิถีท�งที่จะ 

นำ�ไปสู่ก�รมีชีวิตเชิงสังคมที่ปกติร่วมกับผู้คนในสังคมวงกว้�งยิ่งขึ้น  ซีกอนชี้ให้เห็นประเด็น

ข้�งต้นอันเป็นหัวใจหลักของง�นศึกษ�ชิ้นนี้อยู่เป็นระยะว่�  ในท้�ยที่สุด  กระบวนก�รทั้งหมด

และเป้�หม�ยของโครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูเป็นม�กกว่�ก�รสร้�งปัจเจกบุคคลที่มีสุขภ�พแข็งแรง 

และมีเรือนร่�งท�งสังคม  (social  body)  ที่สะท้อนคว�มเป็นออร์โธดอกซ์ขน�นแท้  ห�กแต่

มันคือก�รสร้�งจิตวิญญ�ณท�งสังคม (social soul) ของสังคมรัสเซียร่วมสมัยให้เข้มแข็ง 

เป้�หม�ยหลักอีกประก�รหนึ่งของโครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูอิงอยู่กับแนวคิด “ก�รมีชีวิตที่

ปกติ” ซึ่งเป็นอุดมคติร่วมกันของทั้งคนรัสเซียทั่วไปและผู้เข้�รับก�รบำ�บัด ซีกอนอธิบ�ยว่�นัย

คว�มหม�ยหลักของ  “ก�รมีชีวิตที่ปกติ”  ของผู้คนในสังคมรัสเซียร่วมสมัย  ตั้งอยู่บนพื้นฐ�น

ของอุดมก�รณ์บริโภคนิยมของชนชั้นกล�งตะวันตก  และปร�กฏให้เห็นอย่�งมีพลังผ่�นก�ร

ตีคว�มก�รปกครองตน คว�มรับผิดชอบ ประสิทธิภ�พ และคว�มสะดวกสบ�ยท�งวัตถุ ต�ม

แนวคิดเสรีนิยมใหม่ เช่น สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นในโครงก�รของศ�สนจักร  ชีวิตปกติในสังคม

รัสเซียร่วมสมัยก็คือก�รมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป เช่น มีง�นทำ�  มีอ�ห�รกินครบส�มมื้อ

ต่อวัน  มีเพื่อน  มีสังคม  เป็นต้น  ในท้�ยที่สุด  “HIV  is  God’s  Blessing”:  rehabilitating 

morality in neoliberal Russia จึงเผยให้เห็นลักษณะอันย้อนแย้งของโครงก�รบำ�บัดฟื้นฟู

ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์  ที่พย�ย�มปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัย

เพื่อโน้มน้�วผู้รับก�รบำ�บัดซึ่งเป็นคนรัสเซียร่วมสมัย  โดยได้นำ�อุดมก�รณ์ “ก�รมีชีวิตที่

ปกติ”  ในฐ�นะเป้�หม�ยชีวิตเชิงศีลธรรมของปัจเจกบุคคล  อันได้แก่  คุณค่�แบบบริโภคนิยม

และคว�มทันสมัยม�ใช้ ในแง่นี้ผลที่ต�มม�คือ โครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูกลับไปยืนยันอุดมก�รณ์

ที่หลักก�รคริสเตียนออร์โธดอกซ์พย�ย�มต่อสู้ล้มล้�ง  ในขณะที่สถ�นบำ�บัดฟื้นฟูเริ่มต้น

โครงก�รเพื่อสร้�งบุคคลเชิงศีลธรรมใหม่บนฐ�นคิดแบบศีลธรรมคริสเตียนออร์โธดอกซ์  แต่

ในขณะเดียวกันก็มีส่วนสร้�งอัตบุคคล (subject) หรือพลเมืองภ�ยใต้ระบอบเสรีนิยมใหม่ 

ของรัสเซียร่วมสมัยและตล�ดโลก�ภิวัตน์  จึงกล่�วได้ว่�โครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูเป็นก�ร 
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สนับสนุนก�รเมืองชีวญ�ณของระบอบเสรีนิยมใหม่  ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักก�รคริสเตียนออร์โธ- 

ดอกซ์พย�ย�มต่อสู้เอ�ชนะอยู่ด้วย  

 
มานุษยวิทยาว่าด้วยระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม  
กับมโนทัศน์ว่าด้วยตัวตนและความเป็นอัตบุคคล      

ก�รวิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูที่แทรกแซงชีวิตอันเปลือยเปล่�

ของพลเมืองผู้ย�กต่อก�รฝึกฝน  (ในกรณีนี้คือ  ผู้ติดย�เสพติดและผู้ติดเช้ือเอชไอวีในสถ�น

บำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดย�เสพติด  ภ�ยใต้บริบทระบอบก�รเมืองเสรีนิยมใหม่และโลก�ภิวัตน์)  ของ

ย�ร์เร็ตต์ ซีกอน ได้เปิดเผยให้เห็นก�รสล�ยเส้นแบ่งระหว่�งธรรมช�ติกับก�รเมืองของอำ�น�จ

ที่องค์อธิปัตย์ร่วมสมัยใช้แทรกแซง ควบคุม สอดส่องเรือนร่�งพลเมือง  ในรูปของอำ�น�จ 

ชีวญ�ณซ่ึงทำ�ให้สิ่งที่ดูเป็นไปต�มธรรมช�ติ  เช่น  สุขภ�พ  ก�รเจ็บป่วย  และคว�มต�ย  กล�ย

เป็นเรื่องก�รเมือง  แต่ในขณะเดียวกัน  มโนทัศน์  “ภ�วะขัดข้องของระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม” 

ซึ่งเน้นก�รวิเคร�ะห์ตัวตนและคว�มเป็นอัตบุคคลของปัจเจกในบริบทและเงื่อนไขเฉพ�ะของ

ชีวิตท�งสังคม  ที่ซีกอนเน้นยำ้�ว่�เป็นหัวใจสำ�คัญของประเด็นก�รศึกษ�ของม�นุษยวิทย�ว่�

ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม  ตลอดจนก�รพิจ�รณ�ขอบเขตคว�มเป็นไปได้ของก�รปฏิบัติใน

กระบวนก�รตัดสินคุณค่�เชิงจริยธรรมของปัจเจกบุคคลภ�ยใต้รูปแบบศีลธรรมที่หล�กหล�ย 

และเต็มไปด้วยปฏิบัติก�รท�งอำ�น�จรูปแบบย่อยๆ  ที่ปัจเจกบุคคลปะทะ  ขัดแย้ง  ต่อรองใน

ชีวิตประจำ�วัน ก็สะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่หันม�ให้คว�มสำ�คัญกับปัจเจกในฐ�นะอัตบุคคล ใน

ท่�มกล�งก�รถกเถียงว่�ด้วยโครงสร้�งกับผู้กระทำ�ในแวดวงสังคมศ�สตร์ที่ดำ�เนินต่อเนื่อง

ตลอดหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม�  “HIV  is  God’s  Blessing”:  Rehabilitating  Morality  in 

Neoliberal  Russia  จึงเป็นผลง�นท่ีน่�จะขย�ยพ้ืนที่และเปิดขอบฟ้�เชิงมโนทัศน์ให้แก่นัก

สังคมศ�สตร์ไทยร่วมสมัย  โดยเฉพ�ะนักวิช�ก�รที่สนใจก�รวิเคร�ะห์อัตบุคคลและ

กระบวนก�รประกอบสร้�งอัตบุคคลของปัจเจก  ภ�ยใต้บริบทโลกชีวิตท�งสังคมที่พวกเข�

ดำ�รงอยู่
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