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ความนำ�

มนุษย์เข้าใจโลกผ่านภาษา มนุษย์จงึ จ�ำเป็นต้องสร้าง “ค�ำ” ขึน้ มานิยามโลกรอบตัวเพือ่ ให้
สามารถอธิบายและรับรูต้ อ่ โลกรอบตัวเหล่านัน้ ได้ หากแต่โลกเองก็ไม่ได้หยุดนิง่ อีกทัง้ มนุษย์
เองก็ไม่ได้หยุดหาค�ำอธิบายในสิง่ ทีต่ นยังไม่รู้ มนุษย์จงึ ได้สร้างค�ำและความหมายใหม่ขนึ้ เพือ่
ใช้อธิบายความเป็นไปอยูเ่ สมอ ซึง่ บางครัง้ ก็เกิดจากการหยิบเอาค�ำทีม่ อี ยูข่ นึ้ มาสร้างค�ำอธิบาย
ใหม่ให้แก่คำ� ดังกล่าว ดังนัน้ “ค�ำ” จึงเป็นสิง่ ที่ “เกิดใหม่-หมุนเวียน-เงียบหาย” อยูเ่ สมอ
เมื่อค�ำเกิดจากความพยายามในการเข้าใจโลกรอบตัวผ่านการให้ความหมายของ
มนุษย์ การเกิดขึน้ และถูกให้ความสนใจของค�ำจึงขึน้ อยูก่ บั บริบททีเ่ กิดขึน้ ด้วย ในบริบททาง
สังคมปัจจุบนั มีปรากฏการณ์ใหม่จำ� นวนมากทีท่ ำ� ให้เห็นว่า การให้ความหมายของค�ำเดิมๆ
เริ่มไม่ครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้น เราจึงต้องการค�ำใหม่หรือการให้ความหมายใหม่แก่ค�ำเดิม
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในปัจจุบนั ซึง่ มีทงั้ การเปลีย่ นแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์อย่างเข้มข้น และผลกระทบเชิงลบของการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีตอ่ สภาพแวดล้อมรอบตัว อันน�ำไปสูก่ ารตัง้ ค�ำถามในการกระท�ำและการให้
คุณค่าของมนุษย์ทกี่ อ่ ให้เกิดผลเชิงลบดังกล่าว
จากบริบททางสังคมข้างต้นท�ำให้มคี ำ� จ�ำนวนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจและปรากฏมาก
ขึน้ หากแต่รจู้ กั เพียง “รูป” ก็ไม่อาจจะมองโลกจากมุมใหม่ได้ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งเข้าใจ “ความ
หมาย” ทีม่ ากับค�ำเหล่านัน้ ด้วย
เพื่อท�ำความเข้าใจต่อความหมายและเปิดมุมมองใหม่ที่คำ� เหล่านั้นมีต่อโลก ศูนย์
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ The Reading Room จึงจัดให้มชี ดุ งานเสวนา “ความจ�ำกัดค�ำ | ค�ำ
จ�ำกัดความ” ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงครึง่ หลังของปี พ.ศ. 2558 บทความนีเ้ ป็นการสรุปชุด
งานเสวนาดังกล่าว อันประกอบไปด้วย 5 ค�ำส�ำคัญคือ ontological turn, postcapitalism, grey collar, post-humanism และ event
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Ontological Turn: หัวเลี้ยวครั้งใหม่
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

“ontological turn” เป็นหัวเลีย้ วทางแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ ในแวดวงมานุษยวิทยาปัจจุบนั โดย
เสนอให้มองโลกและปรากฏการณ์อย่างไม่จ�ำกัดอยู่ที่แค่ตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางอย่างเดียว
แต่ตอ้ งหันไปท�ำความเข้าใจในตัวแสดงต่างๆ ทีก่ า้ วพ้นมนุษย์ไปอีกด้วย
ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อธิบายถึงภววิทยา (ontology) ว่าเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยเพลโต
(Plato) ซึ่งสนใจ “การมีอยู่” (being) ทั้งด้านการพยายามตัดสินและการตั้งค�ำถามถึง
การมีอยูข่ องสรรพสิง่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีอายุมายาวนาน แต่ภววิทยากลับถูกท�ำให้เป็น
ส่วนหนึง่ ของอภิปรัชญาและญาณวิทยา โดยไม่มบี ทบาททีช่ ดั เจน จนกระทัง่ ศตวรรษที่ 20 ที่
ค�ำถามเรื่องการมีอยู่ในแบบภววิทยาได้ถูกหันให้ความส�ำคัญอีกครั้ง โดยยกตัวอย่างงาน
Being and Time (1927) ของมาร์ตนิ ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger) ว่าเป็นงานที่
หันกลับมาตัง้ ค�ำถามเรือ่ ง “การมีอยู”่ และการอธิบายการมีอยูอ่ กี ครัง้ หนึง่ ซึง่ ได้สร้างให้เกิด
การเคลื่อนไหวส�ำคัญที่ต่อมามีผลกับทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือการสลายการ
แบ่งแยกของ subject และ object อันเป็นมรดกส�ำคัญในการหันมาตัง้ ค�ำถามต่อสถานะ
ของความรู้ หากแต่ในสายตาของฌาคส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida) ไฮเดกเกอร์มี
จุดอ่อนที่ “การมีอยู”่ เกิดจากการอธิบายตนเองเท่านัน้ จึงมองไม่เห็นคนอืน่ เนือ่ งจากส�ำหรับ
แดร์รดิ า “การมีอยู”่ เกิดขึน้ จากการสร้างความแตกต่างกับสิง่ อืน่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว ซึง่ แนวคิดของ
แดร์รดิ าได้เข้ามามีอทิ ธิพลในการมาตัง้ ค�ำถามกับความเป็นอืน่
ท้ายที่สุดเกษมได้กล่าวถึงแนวคิดที่ถือว่าเป็นจุดเลี้ยวส�ำคัญของสังคมศาสตร์ในช่วง
ไม่กี่ปีท่ีผ่านมา คือความคิดเรื่องการพยายามอธิบายโจทย์ในเชิงภววิทยาบนพื้นฐานของ
ผัสสะ (sense) ทัง้ ฐานะทีเ่ ป็นประสบการณ์เชิงผัสสะและฐานะทีเ่ ป็นความหมาย โดยน�ำ
“ผัสสะ” มาท�ำความเข้าใจการมีอยู-่ คงอยูข่ องสรรพสิง่ ทีเ่ ราสามารถเข้าถึงได้ดว้ ยผัสสะของ
เรา และเข้าใจการเข้าถึงสิง่ นัน้ ได้โดยผ่านความหมายและการมีอยูข่ องสิง่ นัน้ ซึง่ เข้ามาช่วย
ให้สงั คมศาสตร์มองเห็นถึงมิตใิ หม่ทสี่ ามารถรับรูก้ ารมีอยูค่ งอยูข่ องสรรพสิง่ ได้
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ขณะที่ ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายเสริมเรือ่ งการแบ่งแยก subject และ object
ว่าเป็นความคิดที่มาจากความเป็นสมัยใหม่ที่พยายามจะจัดสิ่งต่างๆ แบ่งแยกลงกล่องที่
ชัดเจน ก่อให้เกิดความคิดแบบทวินยิ ม (dualism) ทีแ่ บ่งแยกสิง่ ต่างๆ ออกจากกัน เช่น
วัฒนธรรมและธรรมชาติ หรือความจริงและภาพแทน ซึ่งจักรกริชกล่าวว่าเป็นหลุมพรางที่
ท�ำให้เราไม่เข้าใจโลกและสรรพสิ่ง เนื่องจากถูกจ�ำกัดโดยกรอบความคิดที่มนุษย์เป็นผู้ให้
นิยามและการจัดสิง่ ต่างๆ ลงกล่อง ทัง้ ทีใ่ นโลกนีไ้ ม่มสี งิ่ ไหนอยูใ่ นกล่องอย่างตายตัว เขา
ยกตัวอย่างความคิดของฟิลปิ ป์ เดสโกลา (Philippe Descola) ทีเ่ สนอให้มองพ้นไปจาก
กรอบการแยกวัฒนธรรมและธรรมชาติ สูก่ ารท�ำความเข้าใจว่าโลกถูกประกอบสร้างขึน้ จาก
สิง่ ต่างๆ อย่างไรโดยไม่ได้เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการมองอีก แต่ให้มองสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่
ในปรากฏการณ์อย่างเท่าเทียมผ่านภววิทยาของสิ่งเหล่านั้นเอง ด้วยการใช้มุมมองเปรียบ
เปรยกับมนุษย์ (เนือ่ งจากเราไม่อาจละทิง้ ความเป็นมนุษย์ไปได้)
ตัวอย่างต่อมา จักรกริชได้ยกตัวอย่างแนวคิดของบรูโน ลาตูร์ (Bruno Latour) ที่
มองความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ว่าไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เป็นผู้กระท�ำการ แต่ใน
ปรากฏการณ์หนึง่ ยังมีการกระท�ำจากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกันและไม่ใช่มนุษย์อกี มาก จึงควร
จะหาความเชือ่ มโยงของสิง่ เหล่านัน้ ด้วย ไม่ใช่เพียงแต่การเชือ่ มโยงกันของมนุษย์และละเลย
ผูก้ ระท�ำอืน่ ทีไ่ ม่ใช่มนุษย์
โดยสรุปแล้วภววิทยาได้เข้ามามีบทบาทต่อมานุษยวิทยาในการช่วยให้เกิดการตั้ง
ค�ำถามกับสรรพสิง่ ด้วย “การมีอยู”่ ของสิง่ นัน้ ๆ เอง จึงท�ำให้การมองปรากฏการณ์ได้ขยาย
ออกไปจากการที่มีแต่เพียงมนุษย์เป็นผู้แสดงและศูนย์กลางของการอธิบาย ไปเป็นการ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของสรรพสิ่งและโลกที่สรรพสิ่งเหล่านั้นประกอบสร้าง
ขึน้ มา

JSA 35.1-FINAL-1.indb 215

7/13/2560 BE 10:38 AM

216

พีรวัฒน์ คำ�พวง

Post-Capitalism: เมื่อประวัติศาสตร์อาจยังไม่สิ้นสุด
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ทุนนิยมได้เผชิญวิกฤติทรี่ นุ แรงราวกับว่าจะเป็นจุดสิน้ สุดของทุนนิยมมาหลายครัง้ แต่ในทุก
ครัง้ ก็มกี ารสร้างเครือ่ งมือมาช่วยแก้ปญ
ั หาและท�ำให้ทนุ นิยมเดินหน้าต่อไปได้ตลอด จนถึง
จุดทีท่ ำ� ให้ยากจะจินตนาการถึง “หลังทุนนิยม” (post-capitalism) ทีจ่ ะมีระบบเศรษฐกิจ
ใหม่เข้ามาแทนทีท่ นุ นิยมได้อกี แต่จากการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เริม่ ท�ำให้
มีผเู้ ห็นว่านีค่ อื สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้โลกก้าวไปสูย่ คุ หลังทุนนิยมได้
แบ๊งค์ งามอรุณโชติ และอธิป จิตตฤกษ์ ได้นำ� เสนอถึงภาพของโลกหลังจากทุนนิยม
ผ่านมุมมอง “หลังทุนนิยม” โดยเล่าถึงเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) ทีแ่ ม้ดา้ น
หนึ่งจะเป็นค�ำอธิบายประเภทของบริการเพื่อเอาไว้ดึงดูดนักลงทุน แต่ในขณะเดียวกันก็
เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่เอาปัจจัยส่วนบุคคลมาแบ่งปันกันใช้กับคนอื่น ซึ่งไม่เพียงแต่ด้านที่
เป็นวัตถุและก�ำลังแรงงานเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงด้านทีเ่ ป็นความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู
แปลงเป็นดิจิทัลอีกด้วย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกน�ำไปใช้ในการผลิตเล็กๆ ร่วม
กันได้โดยไม่จำ� เป็นต้องพึง่ โรงงานขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งมีการจ้างแรงงานจ�ำนวนมาก เช่น ผ่าน
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) เป็นต้น ซึง่ รูปแบบเศรษฐกิจแบบนีเ้ ป็นไปได้กเ็ ป็น
ผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกล่าวถึงประเด็นแนวโน้มการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีที่เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ต�ำแหน่งแรงงานจ�ำนวนมากโดยเฉพาะแรงงาน
ระดับล่างอีกด้วย
แบ๊งค์ได้สรุปความคิดของ พอล เมสัน (Paul Mason) ว่าการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีและรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันคือสิ่งที่จะก้าวเข้ามากลืนกินและแทนที่ทุนนิยม
เพราะเป็นสิง่ ไปกระแทกรากฐานของทุนนิยมสามด้าน คือความสัมพันธ์ของตลาดและราคา
ความสัมพันธ์ของค่าจ้างกับแรงงาน และสถาบันทรัพย์สินส่วนบุคคล เพื่อที่จะเร่งให้เกิด
โลกหลังทุนนิยม เมสันได้เสนอว่ารัฐจะมีมาตรการสนับสนุนทัง้ ทางด้านการเงิน ภาษี การ
ป้องกันการผูกขาดทัง้ ทางธุรกิจและความรู้ รวมไปถึงการให้ทกุ คนมีรายได้ขนั้ ต�ำ่ เพือ่ ตัดแยก
งานกับค่าจ้างออกจากกันและใช้เครือ่ งจักรมาท�ำงานแทน
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แบ๊งค์และอธิปวิจารณ์ข้อเสนอของเมสันว่าพูดถึงโลกที่เป็นได้ส�ำหรับคนชั้นกลาง
มากกว่าคนชั้นล่าง รวมถึงยังวิจารณ์ว่าพึ่งความหวังของรัฐมากไปโดยไม่พิจารณาเรื่อง
ผู้แพ้ทางเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยน ทั้งยังเชื่อมั่นในการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีมากเกินไป ทัง้ ทีย่ งั มีไม่มอี ะไรเป็นหลักประกันว่าเทคโนโลยีจะได้รบั การพัฒนา
และน�ำมาใช้ตามแนวโน้มที่เห็นในปัจจุบัน แม้แบ๊งค์จะมองว่าข้อเสนอของเมสันยังไม่
เข้มแข็งเพียงพอ แต่เขาเห็นด้วยกับวิธกี ารมองทีไ่ ม่ได้มองการล่มสลายของทุนนิยมเป็นตัว
ตัง้ แต่มาเริม่ ต้นมองหาการเข้ามาของระบบใหม่แทน
Grey Collar: แรงงาน ทุน และสินค้าอวัตถุ
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในยุคหลังการผลิตแบบฟอร์ด การจัดแบ่งประเภทแรงงานลงกล่องสองกล่อง คือ กลุม่ แรงงาน
ใช้ความคิด ทีเ่ รียกว่า “แรงงานคอปกขาว” (white collar) และกลุม่ แรงงานใช้รา่ งกาย ที่
เรียกว่า “แรงงานคอปกน�ำ้ เงิน” (blue collar) ไม่สามารถท�ำโดยง่ายอีกต่อไป เนือ่ งจากเกิด
ต�ำแหน่งงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างกลางของสองสิง่ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทได้ ทัง้ ยังมีงานทีไ่ ม่ได้ถกู
มองว่าเป็นงาน แต่ได้ถกู จัดการโดยทุนเพือ่ เอาผลผลิตจากการท�ำกิจกรรมเหล่านัน้ ท่ามกลาง
ความสับสนนีไ้ ด้เกิดค�ำว่า “แรงงานคอปกเทา” (grey collar) ขึน้ มาเพือ่ อธิบายความสับสน
ดังกล่าว
ผศ.ดร.อภิ วั ฒ น์ รั ต นวราหะ จากภาควิ ช าการวางแผนภาคและเมื อ ง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายว่าความรูก้ �ำลังถูกท�ำให้กลาย
เป็นสินค้าและมีมูลค่าผ่านตลาด ผ่านการท�ำให้ความรู้ที่เป็นความรู้แฝงหรือความรู้ที่อยู่
ติดตัวในสมองกลายมาเป็นความรู้เปิดเผย เพื่อให้ง่ายในการดึงความรู้ออกมาสร้างมูลค่า
ในตลาดแรงงาน แต่ดว้ ยการทีค่ วามรูค้ อ่ ยๆ ถูกท�ำให้เป็นความรูเ้ ปิดเผยมากขึน้ ยิง่ ท�ำให้
เกิดแรงงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างกลางและไม่สามารถจัดแบ่งได้มากขึน้ ไปด้วย นอกจากนี้ อภิวฒ
ั น์
ยังเสริมอีกว่าอันที่จริงแล้วแรงงานคอปกเทาเองก็เป็นกล่องหนึ่งของรัฐที่ต้องการจัดแยก
ประเภทคนให้ชดั เจน โดยยกตัวอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกา

JSA 35.1-FINAL-1.indb 217

7/13/2560 BE 10:38 AM

218

พีรวัฒน์ คำ�พวง

ดร.เก่งกิจ กิตเิ รียงลาภ จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อธิบายถึง “แรงงานอวัตถุ” (immaterial labour) อันเป็นแรงงาน
ทีไ่ ม่ได้ถกู ใช้งานผลิต “วัตถุ” แต่เพือ่ ผลิตสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้เช่น ความรู้ สัญญะ หรือกระทัง่
ชีวติ และความสัมพันธ์ เนือ่ งจากสิง่ เหล่านีถ้ กู ทุนท�ำ (บังคับ) ให้กลายเป็นสินค้า อีกทัง้ การ
ผลิตสินค้าเหล่านีก้ ไ็ ม่จ�ำเป็นทีต่ อ้ งน�ำมาร่วมผลิตในโรงงานดังเช่นวัตถุ จึงได้เกิดงานนอก
ที่ทำ� งาน และงานที่ไม่ได้ถูกคิดว่าเป็นงาน แต่คนถูกใช้งานเพื่อสร้างปัจจัยการผลิตที่เป็น
อวัตถุ เช่น การโพสต์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ทีช่ วี ติ และการสร้างตัวตนของคนถูกท�ำให้
กลายเป็นสินค้าและปัจจัยการผลิต การผลิตสินค้าในแบบอวัตถุจึงเข้าไปในทุกที่ของชีวิต
อย่างแบ่งแยกไม่ได้ ซึง่ เก่งกิจมองว่าอวัตถุเหล่านีไ้ ม่ควรทีจ่ ะกลายเป็นสินค้า ถูกถือครอง
และท�ำให้กลายเป็นส่วนตัวได้โดยทุน เนื่องจากความรู้และสัญญะเกิดจากการสร้างร่วม
กันผ่านการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
โดยสรุปแล้วในสังคมปัจจุบันได้เกิดการดึงเอาอวัตถุที่สร้างโดยมนุษย์มาถูกท�ำให้
เปิดเผยและตีมลู ค่าให้กลายเป็นสินค้าโดยทุนผ่านระบบตลาด จึงได้เกิดแรงงานผลิตอวัตถุ
ที่ไม่อาจจัดใส่ลงกล่องได้ในรูปแบบแรงงานเดิม สุดท้ายนี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจของผู้ร่วม
เสวนาคือ มนุษย์ไม่อาจตีความอวัตถุได้โดยไม่ผา่ นการท�ำให้กลายเป็นวัตถุ ดังนัน้ แล้วมันก็
ยังคงเป็นการผลิตวัตถุในอีกรูปแบบหนึง่
Post-Humanism: มนุษย์ใหม่-พ้นมนุษย์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความเปลีย่ นแปลงของบริบททางประวัตศิ าสตร์ การเมือง และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของ
มนุษย์ทำ� ให้มคี ำ� ใหม่หลายค�ำเกิดขึน้ เช่น ontology turn ซึง่ เป็นหัวข้อของกิจกรรมครัง้ แรก
ของชุดเสวนานี้ ซึ่งยังสัมพันธ์กับค�ำใหญ่อีกค�ำหนึ่งคือค�ำว่า “หลังมนุษยนิยม” (posthumanism) แต่ในค�ำนีเ้ องก็ไม่ได้มเี พียงแค่แง่มมุ และประเด็นเดียว
ไกรวุฒิ จุลพงศธร นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาภาพยนตร์ศกึ ษา Queen Mary,
University of London ได้เสนอภาพของหลังมนุษยนิยมในสองกระแสหลัก กระแสแรก
มาจากฟากของเทคโนโลยีทยี่ งั คงการให้คณ
ุ ค่าแก่มนุษย์แบบมนุษย์นยิ มอยูเ่ ช่นเดิม แต่ทจี่ ะ
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ไปต่อคือเทคโนโลยีขนั้ สูงทีจ่ ะเข้ามาเสริมตัวมนุษย์ ทัง้ นาโนเทคโนโลยี ชีววิทยา เทคโนโลยี
การสือ่ สาร และการรูค้ ดิ ส่วนอีกกระแสมาจากการตัง้ ค�ำถามกับการให้คณ
ุ ค่าของมนุษย์ใน
แบบทีม่ นุษยนิยมเป็น เช่นในด้านเสรีภาพ การเป็นผูก้ ระท�ำแต่เพียงมนุษย์ หรือตัง้ ค�ำถามไป
ถึงการอธิบายแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (anthropocentric) และเริม่ หันไปให้ความส�ำคัญ
ต่อสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวมนุษย์ เช่น ประเด็นการเข้าสู่ “ยุคแอนโทรโปซีน” (anthropocene) โดย
เปรียบเทียบแล้วมนุษยนิยมกระแสแรกมีลกั ษณะเป็น “posthuman (ism)” โดยหมายถึง
การนิยมมนุษย์ในยุคสมัยต่อไป ในขณะทีก่ ระแสหลังมีลกั ษณะเป็น “(post) humanism”
คือการพยายามพ้นไปจากมนุษยนิยม
ขณะที่ รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่า
ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทั้งในแง่มุมเชิงความเชื่อทางศาสนาและ
สังคม ที่มีทั้งในแง่มุมการแบ่งแยกและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสัตว์ ทั้งการท�ำสัตว์ให้
เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นความเชือ่ แบบ animism ซึง่ เชือ่ มโยงสัตว์เข้ากับมนุษย์ จนถึงการเข้ามา
จัดล�ำดับของสัตว์ให้ตำ�่ กว่าคนตามความเชือ่ ทางศาสนาคริสต์เพือ่ อธิบายว่าท�ำไมถึงไม่ควร
ไปไหว้ต้นไม้หรือสัตว์ เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของคนไปสู่การแบ่งแยกมนุษย์กับสัตว์ จนมา
ถึงการท�ำให้สัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงที่แม้จะมาจากการมองว่าสัตว์ต�่ำกว่าจึงน�ำมาใช้งาน แต่ใน
กระบวนการเช่นนัน้ ก็ทำ� ให้คนเห็นถึงความเป็นผูก้ ระท�ำของสัตว์ และเกิดความสัมพันธ์ทเี่ ริม่
เอาความเป็นมนุษย์ไปใช้กบั สัตว์ ท�ำให้เกิดรูโหว่ในแนวคิดทีม่ องว่าสัตว์ตำ�่ กว่ามนุษย์ จึงมี
การหันกลับมาคิดทบทวนการแบ่งแยกนีอ้ กี ครัง้
ความคิดหลังมนุษยนิยมจึงมีนัยเชิงการเมืองที่สังคมอยากหลุดจากโครงสร้างการ
แบ่งแยกระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม และยังรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ที่เริ่มเปลี่ยน
กระบวนทัศน์จากฟิสกิ ส์ไปสูช่ วี วิทยาและเคมี ท�ำให้เห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนามนุษย์
และระบบคิดของทุนนิยมที่อยากให้ทุกคนเชื่อมต่อถึงกัน งานกลุ่มหลังมนุษยนิยมจึงเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นและได้รับความสนใจในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม
โดยสรุป การเกิดขึน้ ของหลังมนุษยนิยมทัง้ ด้านทีม่ องว่ามนุษย์จะพัฒนาไปสูย่ คุ ใหม่
และด้านที่หันกลับไปทบทวนค่านิยมที่เน้นความส�ำคัญของมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่าง
ลอยๆ แต่ตงั้ อยูใ่ นบริบททางการเมืองและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
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Event: การมองโลกของสองขั้ว
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“event” เป็นค�ำทีถ่ กู ปัดฝุน่ อีกครัง้ โดยนักปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ถูกน�ำมาใช้ในการตัง้
ค�ำถามกับสังคมและความคิดทีม่ มี าก่อน โดยในงานเสวนาครัง้ นีจ้ ะมองความคิดเรือ่ ง event
ของอแลง บาดิยู (Alain Badiou) และฌียส์ เดอเลอซ (Gilles Deleuze) ทีม่ มี มุ มองต่าง
กัน
รชฎ สาตราวุธ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้อธิบายถึง event ในมุมมองของบาดิยวู า่ บาดิยไู ด้เริม่ จาก
การตัง้ ข้อสงสัยต่อการอธิบายสรรพด้วยสิง่ เดียวว่าตกลงแล้วควรจะยึด “สิง่ เดียว” จากความ
คิดแบบไหน เราจะสามารถอธิบายโลกโดยไม่ผา่ นสิง่ เดียวได้หรือไม่ และเราจะอธิบายความ
เป็นไปได้อนื่ อย่างไรถ้ายังยืนยันจะหาจากสิง่ เดียว
บาดิยไู ด้ให้คำ� ตอบของค�ำถามเหล่านีผ้ า่ นมโนทัศน์ event โดยอธิบายว่าเราทุกคน
อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีเ่ รียกว่า “situation” เช่น ภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น และสิง่ อืน่ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือไปจาก situation จะถูกบังคับให้เข้ามาอยู่ภายใต้การอธิบายของ situation แต่
ในขณะเดียวกัน event ซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเข้ามาท�ำลาย situation เดิมเพื่อเปิดช่อง
ให้สร้าง situation ใหม่ขนึ้ มาได้ โดยสรุปก็คอื บาดิยตู อ้ งการอธิบายในชีวติ ทีย่ งั มีทางเลือก
ไม่ใช่การทีท่ กุ อย่างถูกก�ำหนดโดยสิง่ เดียว
ขณะทีม่ มุ มองของเดอเลอซตามการอธิบายของอรรณพ ชินตะวัน จากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นัน้ มีมมุ มองทีต่ า่ งไปจากบาดิยู คือมอง
โลกในแบบทีม่ แี ต่ความยุง่ เหยิงและเปลีย่ นแปลงไปตลอด น�ำมาสูค่ วามคิดเกีย่ วกับ event
ของเดอเลอซ ซึง่ ก็คอื เหตุการณ์ทวั่ ไปทุกอย่าง เพียงแต่วา่ ความเข้าใจ (perception) ต่อโลก
ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เข้ามาท�ำให้ event ท�ำงานอย่างไม่ปกติเพราะความเข้าใจของมนุษย์
พยายามท�ำให้ปจั จุบนั มีจริงอยูเ่ พียงจุดเดียว และมีผลผลิตคือภาพอดีตกาลและอนาคตกาล
ทีล่ อยอยู่ ไม่ได้มสี ถานะเป็นอะไรทีแ่ น่นอน และเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
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โดยสรุปการมอง event ในแบบของบาดิยแู ละเดอเลอซทีแ่ ตกต่างกันนัน้ สะท้อนให้
เห็นถึงการตอบโต้กนั ของความคิดความเชือ่ ในการมองโลก 2 แนว คือแนวทีเ่ ชือ่ ว่าโลกนี้
มีระเบียบบางอย่างก�ำกับอยู่ ซึง่ บาดิยผู เู้ ชือ่ ในความมีอยูข่ องระเบียบโลกได้ตอบปัญหาการ
เปลีย่ นแปลงของระเบียบโลกผ่าน event ส่วนอีกแนวคือมองโลกนีว้ า่ เป็นโลกทีไ่ ร้ระเบียบ
และเลือ่ นไหลตลอดเวลา ดังในมุมของเดอเลอซทีม่ อง event เป็นเพียงเหตุการณ์ทวั่ ไป
แต่เปลีย่ นแปลงเลือ่ นไหลตลอดเวลาอันเป็นผลจากความเข้าใจโลกของมนุษย์
บทสรุป: มุมมองต่อความหมาย

การรูค้ วามหมายของค�ำใหม่นน้ั ไม่เพียงแต่ชว่ ยสร้างเครือ่ งมือในการสือ่ สารเท่านัน้ หากแต่วา่
ในความหมายนัน้ ได้มาพร้อมกับมุมมองและความหมายใหม่ตอ่ โลกอยูด่ ว้ ย ความหมายเหล่า
นั้นได้เข้ามาท้าทายและตั้งค�ำถามต่อมุมมองของโลกที่ผู้เขียนมีมาอยู่ก่อน ว่ายังคงเป็น
มุมมองทีเ่ พียงพอหรือไม่และมุมมองของเรามองข้ามสิง่ ใดไป
จากการเสวนาเรือ่ ง post-humanism และ ontological turn ได้ทำ� ให้ผเู้ ขียนได้
หันมาตัง้ ค�ำถามกับมุมมองทีเ่ อามนุษย์เป็นศูนย์กลางในการมองโลกและละเลยสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบ
ตัวออกไป เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึง่ เคยถูกผูเ้ ขียนมองว่าเป็นแค่อปุ กรณ์ทถี่ กู ใช้
และท�ำตามค�ำสั่งที่ต้องการเท่านั้น หากแต่เมื่อมองผ่านมุมมองข้างต้นว่าทั้งสองสิ่งเองก็มี
ความเป็นผู้กระท�ำการอยู่ด้วย เช่น กระท�ำการเชื่อมต่อผู้เขียนและงานเสวนาชุดนี้ที่อยู่ห่าง
กับผูเ้ ขียนทัง้ ในเชิงเวลาและพืน้ ที่ อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของผูเ้ ขียนแม้ทงั้ สองค�ำจะน�ำ
มาสูก่ ารขยายมุมมองต่อโลก หากแต่ผมู้ องโลกก็คงเป็นมนุษย์ทยี่ ากจะถอดตัวเองไปมองใน
“มุมมองพระเจ้า” ที่เห็นความสัมพันธ์ของทุกสิ่ง หรือถอดความคิดของตนเข้าไปอยู่ในมุม
ของผูก้ ระท�ำการเพือ่ อธิบายจากมุมของสิง่ นัน้ ได้
ขณะทีก่ ารเสวนาเรือ่ ง post-capitalism และ grey collar ชวนให้ผเู้ ขียนซึง่ สนใจ
เรื่องการพัฒนาทางเทคโนโลยีหันมามองโลกทั้งในด้านบวก ที่การพัฒนาทางเทคโนโลยี
จะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้พ้นไปจากการครอบครองตลาดและขูดรีดโดยทุนขนาด
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ใหญ่ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ได้ผ่านมุมมองของ post-capitalism ในขณะเดียวกัน
ก็ได้มองโลกจากมุมที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้เข้ามาช่วยปลดปล่อยจากการขูดรีดของทุน
หากแต่การเข้ามาขูดรีดของทุนยิ่งเข้มข้นขึ้นผ่านการเข้ามาสร้างให้สัญญะและชีวิตมีมูลค่า
และกลายเป็นปัจจัยการผลิตของทุนเหล่านัน้
ท้ายที่สุดงานเสวนาเรื่อง event แม้ผู้เขียนจะไม่รู้สึกว่าได้เข้ามาตั้งค�ำถามกับมุม
มองของโลกที่มีอยู่เดิม แต่งานเสวนาครั้งนี้ก็ช่วยให้เห็นถึงการปะทะกันของค�ำอธิบายโลก
ปัจจุบนั ทีด่ เู หมือนมีแต่ความเปลีย่ นแปลง ค�ำอธิบายแรกมาจากการมองโลกว่ามีแบบแผน
บางอย่างและอธิบายการเปลีย่ นแปลงของแบบแผนผ่านสิง่ ทีเ่ ข้ามาปะทะกับแบบแผนเดิมจน
เปลีย่ นแปลงไปสูแ่ บบแผนใหม่ ขณะทีม่ มุ มองทีส่ องได้อธิบายว่าโลกไม่ได้มแี บบแผนและมี
แต่ความเลือ่ นไหลของมุมมองทีเ่ กิดขึน้ จากมนุษย์
กล่าวโดยสรุป งานเสวนาชุดนี้ได้เสนอให้เห็นถึงมุมมองต่อโลกในแบบใหม่ที่ได้รับ
ความสนใจในปัจจุบนั ได้ชใี้ ห้เห็นว่ามุมมองเดิมอาจจะใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ใหม่ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ บนโลกไม่ได้แล้ว และยังเสนอให้เห็นถึงทางออกในการสร้างค�ำอธิบายต่อโลกใหม่
อีกด้วย
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