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วีต้า: ชีวิตในอาณาบริเวณแห่งการทอดทิ้งทางสังคม (Vita: Life in a Zone of 

Social Abandonment) เป็นงานชาติพันธุ ์นิพนธ์คล้ายนวนิยายสืบสวนสอบสวนที่

ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาที่ศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศ

บราซิลของ โจอาว บีห์ล (João Biehl) โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง 

บห์ีล นกัมานุษยวทิยา และทอร์เบน เอสเคอรอด (Torben Eskerod) ช่างภาพชาวเดนมาร์ก

สังคมอุตสาหกรรมกับความเจ็บป่วยทางจิต

“วีต้า” (Vita) เป็นสถานสงเคราะห์ต้ังอยู่ในปอร์โต อัลเลเกร (Porto Alegre) เมือง

ที่มีประชากรกว่า 2 ล้านคน วีต้าก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 โดย เซ (Zé) ผู้เคยเป็นเด็กข้าง

ถนนและพ่อค้ายาเสพตดิ หลงัจากทีเ่ปลีย่นความเชือ่มานับถอืครสิต์ศาสนาสายเพนเทคอสต์ 

(Pentecostal) เขาก็เกิดแรงบันดาลใจสร้างสถานที่ที่ท�าให้คนรู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่และ

เข้าถึงพระเจ้า เซกับเพื่อนจับจองพื้นท่ีเชิงเขาใกล้กับตัวเมืองทางตอนใต้ของบราซิลเปิดเป็น

ศูนย์ช่ัวคราวส�าหรับบ�าบัดผู้ติดยาและแอลกอฮอล์ ต่อมาคนที่เข้ามาอยู่จ�านวนมากเริ่มเป็น

คนป่วยท่ีถูกครอบครัวทิ้ง คนตกงาน และคนไร้บ้านที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม

บีห์ลอธิบายว่าวีต้าคือเส้นทางสุดท้ายของคนจน พวกเขาถูกกันออกจากครอบครัว

และระบบการแพทย์ กว่า 200 ชีวิตที่อาศัยอยู่ในวีต้าไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ คน

ทีท่�างานในวต้ีาต้องมสีภาวะจติใจท่ีดีเพราะต้องพบเจอกบัผูป่้วยทีเ่ข้ามาใหม่ในแต่ละวนั ทีน่ี่

ไม่มีงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์ “วีต้าเป็นงานท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรัก 

… ไม่มีใครต้องการคนเหล่านี้ แต่เป็นพันธกิจของพวกเราท่ีจะให้การดูแล” (Biehl 2005, 

35) ภายในวีต้าเต็มไปด้วยผู้คนและเต็นท์ปลูกอยู่หลายหลัง อาคารถาวรประกอบด้วยห้อง

สวดมนต์ที่สร้างขึ้นจากไม้และครัวท่ีสร้างข้ึนชั่วคราว แต่ละคนเดินไร้จุดมุ่งหมาย บางคน

นอนกองลงที่พื้น ผู้หญิงนอนงอตัวอยู่ในเปล ก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่นี่เธอถูกญาติน�าไปขังไว้

ในห้องมืดหลายปี หญิงชราคนหนึ่งที่ติดเชื้อเอชไอวีบอกว่าก่อนหน้าน้ีเธอเคยคิดจะฆ่า 

ตัวตาย แต่ท่ีวีต้าเธอได้พบกับพระเจ้าและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ห้องสวดมนต์เต็มไปด้วย

ผู้คนท่ีมาฟังพระสวด พวกเขาต้องเข้าสวดทุกวันเพื่อจะได้รับอาหารโดยต้องท่องจ�าบทหนึ่ง
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ในคัมภีร์ไบเบิลตามท่ีก�าหนด อย่างไรก็ดี แม้วีต้าจะได้รับการน�าเสนอในฐานะที่เป็นสถาน

ฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแต่กลบัพบการระบาดของยาเสพตดิในบรเิวณวต้ีาและหมูบ้่านข้างเคียง

จนเป็นท่ีรับรู้ในหมู่แพทย์และคนภายนอกว่าวีต้าไม่อาจฟื้นฟูผู้ป่วยได้จริง และมีข่าวลือว่า

เซยักยอกเงินบริจาครวมไปถึงใช้สถานท่ีแห่งนี้เป็นแหล่งซ้ือขายยาเสพติด

บีห์ลให้ภาพท่ีทุกขเวทนาของชีวิตผู้คนในวีต้า ในวีต้าไม่มีอะไรต้องซื้อขาย หลายคน

ถือของไว้ในมือหลายอย่าง ทั้งถุงพลาสติก ขวดเปล่า นิตยสารเก่า ตุ๊กตา วิทยุที่พัง ผ้าห่ม 

มชีายคนหนึง่หิว้ถงุพลาสตกิเดินไปเดนิมาท้ังวนั ในถงุเตม็ไปด้วยอาหารบดูเน่าและอจุจาระ 

ข้าวของในวีต้าล้วนแต่ไม่มีความยึดโยงกับโลกภายนอกนอก บีห์ลเล่าว่าเขาเห็นผู้หญิงคน

หนึง่ก�าลงันัง่ปัสสาวะในทีโ่ล่งแจ้ง อวยัวะเพศเป้ือนไปด้วยฝุน่ผง บนศีรษะกเ็ป็นแผลมีหนอน

ชอนไช จนเอสเคอรอดช่างภาพไม่อาจทนดูและถ่ายภาพต่อได้ ต�ารวจพบเธอบนถนนและพา

ไปส่งโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลปฏิเสธที่จะรักษา หลังจากนั้นเธอจึงถูกส่งตัวมาที่วีต้า 

โรงพยาบาลมองผู้ป่วยในวีต้าเป็นเหมือนสัตว์และปฏิเสธการรักษา วีต้าเคยส่งผู้ป่วยที่เป็น

ชายชราไปผ่าตัด หมอท�าการผ่าตัดและยัดวัตถุบางอย่างเข้าไปในแผล ต่อมาชายชราคน

ดังกล่าวมีอาการติดเชื้อและเสียชีวิตในท่ีสุด หากไม่มีเงิน พวกเขาก็เป็นเพียงแค่สัตว์ที ่

ไม่สมควรได้รับการรักษา และที่แห่งเดียวที่พวกเขาจะอยู่ได้คือวีต้า บีห์ลกล่าวว่า “หาก 

โรงพยาบาลรบัผูค้นเหล่านีเ้อาไว้ หมายความว่าพวกเขาต้องเป็นคนบ้า หากอยูต่ามท้องถนน

พวกเขากเ็ป็นได้แค่ขอทานหรือซอมบ้ี สังคมปล่อยให้พวกเขาเสือ่มสลายเพราะพวกเขาไม่ได้

ให้อะไรกับสังคมอีกต่อไป เฉพาะที่วีต้าท่ีพวกเขาจะเป็นคน” (Biehl 2001, 135) หรืออีก

นยัหนึง่กค็อืหากพวกเขาไม่ให้อะไรกับตลาดหรอืมีประสทิธภิาพทางการผลิต (productivity) 

พวกเขาก็ไม่ใช่คน

วีต้าในฐานะที่เป็น “อาณาบริเวณแห่งการทอดทิ้งทางสังคม” (zone of social 

abandonment) จงึมลีกัษณะคล้ายคลงึกับ “ค่ายกกักนั” (the camp) ในความหมายของ

จอร์โจ อากัมเบน (Giorgio Agamben [1999]) ในแง่ที่เป็นอาณาบริเวณที่สภาวะยกเว้น

ได้กลายเป็นระเบียบ/กฎเกณฑ์ส�าหรับการจัดการชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างถาวร ผู้คนที่

เข้ามาอยู่ในวีต้าถูกพราก “ความเป็นพลเมือง” (citizenship) รวมถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ใน

ฐานะพลเมอืงไปเสียส้ิน และต้องเผชญิหน้ากบั “อ�านาจเหนอืชวีติ” (sovereignty) โดยตรง 
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ชะตากรรมของคนเหล่านีข้ึน้อยูก่บัคนทีเ่ข้ามาจดัการ/บรหิารวีต้า ในด้านหนึง่วีต้าเป็นพ้ืนที่

ส�าหรับการฟอกเงินและค้ายาเสพติด และคนท่ีถูกมองว่าเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

จะถูกน�ามาท้ิงไว้ท่ีนี่

เมื่อพิจารณาจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของบราซิลในคริสต์ทศวรรษ 1990 

คนท่ีท�างานในระบบสาธารณสุขต่อสู้เพ่ือออกกฎหมายยุติบทบาทของสถาบันจิตเวชและให ้

เครือข่ายท้องถ่ิน/ชุมชนและครอบครัวเข้ามาท�าหน้าที่แทน การสลายความเป็นสถาบัน 

(deinstitutionalization) ของระบบสุขภาพภายใต้นโยบายเสรีนิยมใหม่ได้ก�าจัดสถาบัน

ทีไ่ร้ประสทิธภิาพและเตม็ไปด้วยผูป่้วยออกไป จงึสามารถพบเหน็ผูป่้วยทางจิตได้ทัว่ไปตาม

ท้องถนนของบราซิล ระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1980 ถึง1990 ในบราซิลมีผู้อพยพและ 

คนว่างงานในอัตราสูง มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรงในย่านคนจน ต�ารวจถูก

กดดันให้ต้องเร่งจัดการปัญหาเหล่าน้ี หมอสอนศาสนาเริ่มเข้ามามีบทบาทดูแลผู้ป่วย 

ผู้เชี่ยวชาญในระบบสาธารณสุขที่ก�าลังตกงานเริ่มหันมาเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยเหมือนวีต้าเพื่อ

ให้บริการผู้ป่วยที่มีสวัสดิการ ในปี ค.ศ. 1976 มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพอร์โต อัลเลเกร กว่า 

25 แห่ง ก่อนจะเพิ่มเป็น 200 กว่าแห่งใน ค.ศ. 2001 กว่าร้อยละ 70 ด�าเนินการในลักษณะ

ธุรกิจโดยเน้นผู้ป่วยทางจิต คนแก่ และผู้ที่อยู่ในสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

บีห์ลเสนอข้อถกเถียงหลักว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้

ผู้คนมาอยู่ที่วีต้า บราซิลเป็นรัฐเสรีนิยมใหม่ท่ีเศรษฐกิจของประเทศก�าลังประสบปัญหา 

ระบบสาธารณะสุขเป็นสถาบันที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพ

ซึง่มาจากข้อเรยีกร้องขององค์กรพฒันาเอกชนทีเ่สนอให้ครอบครวัและชมุชนเป็นผูด้แูลผูป้่วย

แทนรัฐ การผลักภาระการดูแลผู้ป่วยให้ครอบครัวท�าให้เกิดปัญหาเนื่องจากผู้ป่วยเหล่านั้น

ไม่สามารถท�างานหรือมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจ พวกเขากลายเป็นภาระและไม่เป็นที่

ต้องการของครอบครับอีกต่อไป หลังปฏิรูประบบสาธารณสุขจึงมีคนจ�านวนมากถูกทอดทิ้ง

และอยู่ตามท้องถนน

บีห์ลชี้ว่าปัจจุบันมีสถานท่ีคล้ายกับวีต้าเกิดขึ้นหลายแห่งในบราซิล แม้คนที่จนที่สุด

จะเข้าถึงการแพทย์ระดับท้องถ่ินได้ แต่คนจนเหล่านี้ต่างพัวพันกับปัญหาหลายอย่างในชีวิต 

การไรบ้า้นและไม่มงีานท�าพวัพนักับความรุนแรงและอาชญากรรม เช่น โจเซ่ ดูอาร์ตี (José 
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Duarte) กับภรรยาและลูกน้อยอีก 4 คน อาศัยอยู่ในกระท่อมที่ท�าจากถุงพลาสติก บีห์ล

พบเขาก�าลงัทานอาหารมือ้เช้าท่ีจดัโดยอาสาสมคัรชาวคาธอลคิเพือ่คนไร้บ้าน โจเซ่กล่าวว่า 

“รัฐไล่พวกเราออกมา เงินชดเชยที่ให้ก็น้อยเกินกว่าจะซื้อที่ดินเล็กๆ ไว้อยู่ ผมขายไอศกรีม

อยู่ในตัวเมือง ต้องใช้เวลาเดินทางมายังตัวเมืองถึง 2 ช่ัวโมง ช่วงฤดูหนาวล�าบากมาก ผม

ยงัไม่รูจ้ะหาเงนิจากท่ีไหน ไม่รูว่้าเด็กๆ จะกนิอะไร” (Biehl 2005, 50) เขาเริม่ร้องไห้ออกมา 

“เด็กๆ ป่วยเพราะน�้าฝนมักซึมผ่านถุงพลาสติก ใครจะมีสุขภาพดีกันล่ะ? ไม่มีใครมีสุขภาพ

ดีหรอก ทุกๆ วันพวกเราต้องป่วย เด็กๆ เป็นโรค เลวร้ายมาก ไม่มีการช่วยเหลือทางการ

แพทย์ คนท่ีพอมเีงนิจงึยอมน่ังรถเมล์เพือ่ไปต่อแถวในตอนเช้าและเข้ารบัการรกัษาในตอนค�า่ 

ท่ีบ้านพวกเราก็แสนสกปรก ดูเด็กๆ สิ พวกเขาหิว ไม่มีเสื้อผ้า แม้แต่รองเท้าจะใส่ก็ไม่มี” 

(Biehl 2005, 50) 

กรณีของ “โจเซ่” คือตัวอย่างของชีวิตท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ในวีต้าและต้องดิ้นรนต่อสู้กับ

ความจนและความยากแค้น ช่วงปลายครสิต์ทศวรรษ 1990 คนไร้บ้านหลายคนบกุรุกเข้าไป

อยู่ในพื้นท่ีสวนสัตว์ที่ถูกทิ้งร้าง บีห์ลชี้ว่าคนเหล่านี้แม้ว่ายังไม่ตายในทางชีวภาพแต่ถือว่า

ตายไปแล้วทางสงัคม การตายทางสงัคมคอืการถกูกดีกันจากสถาบนัการเมืองและการแพทย์ 

คนเหล่าน้ีไม่ได้มสีถานะทางกฎหมาย จงึไม่ถอืว่าเป็นพลเมอืง พวกเขาถกูตตีราว่าเป็นคนบ้า 

พวกติดยา ขโมย และโสเภณี ครอบครัวและผู้คนทั่วไปจัดวางคนเหล่านี้ให้อยู่ในที่ที่ไม่มี

ใครพบ

ส่วน “ลยุส์” (Luis) หน่ึงในสมาชกิของวต้ีาเคยเป็นผู้ตดิยาเสพตดิ เขามาทีว่ต้ีาครัง้แรก

เมื่ออายุได้ 18 ปี เขามีอาการประสาทและทั่วร่างกายมีรอยแผลจากการถูกแทง ลุยส์หนี

ออกจากวต้ีาหลายครัง้ แต่ไม่นานกก็ลับมา ครอบครวัของเขาอยูใ่นเมอืงทีต่ดิกนั เขาหนอีอก

จากบ้านต้ังแต่อายุ 11 ปี ไม่เคยรู้สึกนับถือแม่ของตัวเองและเคยกลับไปปล้นบ้านตัวเอง

เสียด้วยซ�้า เขาบอกว่าในช่วงที่เซเป็นผู้บริหารที่น่ีให้เสรีภาพมาก ใครจะท�าอะไรก็ได้ ไม่มี

การควบคุมอย่างเข้มงวดเหมือนตอนนี้ แต่ช่วงที่เซเป็นผู้บริหารไม่มีคนบริจาคเงินให้วีต้า

เพราะไม่ไว้ใจ เต็นท์ที่อยู่อาศัยก็มักพังและมีหนูอยู่ นอกวีต้าลุยส์เป็นโจร วันหนึ่งเขา 

ตดัสนิใจไปตรวจเชือ้เอชไอวีเพราะเพือ่นรอบตัวเสยีชวีติด้วยโรคเอดส์ ผลตรวจเลือดเป็นบวก 

เขาได้พบกับแนร์ (Nair) ซึ่งขณะนั้นอายุได้ 15 ปี ท้ังสองคบหากัน หลังจากน้ันก็มีลูกด้วย
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กัน 2 คน และทุกคนเป็นเอดส์ ลุยส์กล่าวว่าผู้คนในวีต้าต่างติดเช้ือเอดส์กันเป็นเรื่องปกติ 

ไม่มีใครสนใจ การอยู่ที่วีต้าท�าให้เขารู้สึกปลอดภัยและเหมือนมีบ้านเป็นของตัวเอง 

ค�าว่า “vita” ในภาษาละตินหมายถึง “ชีวิต” (life) แม้จะเป็นอาณาบริเวณของผู้ที่

ตายไปแล้วทางสังคม แต่วีต้าก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่สร้างความหวังให้กับหลายชีวิต ท่ีวีต้า 

บีห์ลได้พบกับคาทารินา (Catarina) ซึ่งท�าให้เขาตระหนักว่าในพ้ืนที่ที่ดูเหมือนจะเลวร้าย

ที่สุด กลับพบความหวังของหญิงสาวคนหน่ึงที่อยากหวนกลับไปหาครอบครัว 

“พจนานุกรม”�ของคาทารินา

“ท่ีน่ันเป็นกองขยะมนุษย์ คุณต้องไปที่นั่น แล้วคุณจะเห็นในสิ่งท่ีคนท�ากับคน ซ่ึงเป็น

ความหมายของมนษุย์ในทุกวันน้ี” (Biehl 2005, 2) บห์ีลเร่ิมท�างานในฐานะอาสาสมคัรที่ 

วีต้าครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1997 ก่อนหน้านั้นเขาเดินทางไปท่ัวบราซิลเพื่อรวบรวม

ข้อมูลเก่ียวกับคนชายขอบ/คนยากจนท่ีติดเชื้อเอดส์ หลังจากบีห์ลพบคาทารินา เขาสงสัย

ว่าท�าไมอาสาสมัครในวีต้าถึงไม่รู้จักคาทารินา ไม่รู้จักชีวิตของเธอก่อนเข้ามาอยู่ที่วีต้า ไม่รู้

อะไรเกีย่วกบัเธอเลย พวกเขาบอกว่าไม่สามารถเข้าใจค�าพดูของคาทารนิาได้เพราะเธอ “บ้า” 

แมพ้ฤติกรรมคาทารินาจะดไูม่ปะตดิปะต่อ แต่บีห์ลพบว่าคาทารนิาไม่ได้สญูเสยีความจ�าและ

การรับรู้ ตรงกันข้าม แม้เธอจะนั่งรถเข็น เธอพยายามพัฒนาตัวเองด้วยการยืนด้วยเท้า เธอ

ยืนยันว่าการมาอยู่ที่วีต้าเป็นผลลัพธ์ท่ีเธอเองก็ไม่อาจควบคุมได้ คาทารินาถูกอดีตสามี 

หวัหน้างาน หมอ พีช่าย และน้องสาวทิ้ง สิ่งที่บีห์ลสนใจคือวิธีการที่อาณาบริเวณเหล่านี้มา

เกี่ยวพันกับครอบครัว รัฐ การแพทย์ และเศรษฐกิจ เขาไม่ได้มองคาทารินาในฐานะผู้ป่วย

ทางจติ รวมถงึการท�างานชิน้นีไ้ม่ได้ตัง้ต้นจะศกึษาตวัคาทารนิาเพยีงบุคคลเดยีว แต่หลงัจาก

พบกับคาทารินาก็ท�าให้เขาต้องกลับมาทบทวนใหม่ คาทารินาบอกว่าเธอมีความสุขที่ได้คุย 

กับบีห์ล ชอบให้เขาถามค�าถามต่างๆ และรอคอยว่าเม่ือไหร่บีห์ลจะกลับมา

คาทารินาเริ่มเขียนส่ิงท่ีเธอเรียกว่า “พจนานุกรม” (dictionary) เธอให้เหตุผลว่า

เธอต้องการรื้อฟื้นค�าศัพท์ เธอเขียนค�าศัพท์ลงในสมุดแถวละ 1 ค�า เป็นค�าศัพท์เกี่ยวกับ

บุคคล สถานท่ี สถาบัน โรค และสิ่งของ บีห์ลพบว่าค�าแต่ละค�าเชื่อมโยงกับชีวิตของเธอก่อน
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เข้ามาอยู่ที่วีต้า ตั้งแต่เมื่อครั้งท่ีเธอเกิดและใช้ชีวิตในชนบท สมัยเป็นนักเรียนที่ต้องออก

จากโรงเรยีนกลางคนัและอพยพไปท�างานในโรงงานรองเท้า และตอนทีเ่ข้าไปรกัษา แม้เรือ่ง

จะดูไม่ปะติดปะต่อและแยกเป็นส่วนๆ ก็ตาม “ในหนังสือเรื่องราวถูกเขียนไว้อยู่แล้ว แต่ใน

พจนานกุรม ฉนัต้องเขียนขึน้มา ฉันเป็นคนสร้างเรือ่งราวนัน้ขึน้มา คณุเข้าใจใช่ไหม?” (Biehl 

2001, 212) “พจนานุกรม” เป็นกุญแจส�าคัญท่ีบีห์ลใช้เป็นหลักฐานสืบเสาะหาเครือข่าย

ของผูท้ีม่าสมัพนัธ์กับคาทารินา ตัง้แต่ความสัมพนัธ์ในระดบัครอบครวั การแพทย์ รฐั รวมไป

ถึงเศรษฐกิจ

บห์ีลขอข้อมลูการรักษาคาทารนิาในโรงพยาบาล ประวตักิารรกัษาบนัทึกว่าทีผ่่านมา

คาทารินามีอาการเครียด จิตหลอน ซึมเศร้า มีความผิดปกติของจิต อารมณ์แปรปรวน และ

อาการทางจิตที่ยังระบุไม่ได้ รายงานการรักษามีความเช่ือมโยงกับค�าในพจนานุกรมท่ี 

คาทารินาเขียนข้ึน บีห์ลชี้ว่าการปฏิเสธการรักษาของคาทารินาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่

จะกระท�าการ (agency) ของเธอ ในรายงานการรักษาบันทึกข้อมูลความพยายามหลบหนี

ของคาทารินาจนภายหลังเธอต้องถูกมัดให้อยู่ที่เตียง คาทารินาเขียนค�าว่า “Reality” และ 

“Operation” ในพจนานุกรม ค�าในพจนานุกรมมีนยัเชือ่มโยงกบัอาการบกพร่องของร่างกาย

เธอ เช่น การไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ บาดแผลที่แขนขา ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ ค�าว่า 

“Rheumatism” มักปรากฏขึ้นบ่อยในพจนานุกรม หลายครั้งที่คาทารินาเขียนค�าศัพท์ที่

สะท้อนถึงวิธีการท่ีคนรอบตัวจัดการกับร่างกายเธอ รวมถึงจิตเวชศาสตร์ท่ีเข้ามาจัดการบน

ร่างกาย เช่น “Mental disturbance” “Illness goes to the brain” “Takes over the 

head” เธอรับรู้ความจริงเกี่ยวกับร่างกายว่าเป็นผลมาจากปฏิบัติการหลายอย่างที่กระท�า

บนร่างกายของเธอ รายงานของแพทย์ทุกฉบับบันทึกว่าอาการทางประสาทเกิดข้ึนหลังจาก

เธอให้ก�าเนิดบุตรสาวคนที่สาม แพทย์บางคนวินิจฉัยว่าเธอมีอาการซึมเศร้าหลังให้ก�าเนิด

บุตร เธอถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล และแพทย์ก็ให้เธอทานยาระงับประสาทตลอดเวลา 

หลังจากออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้าน เธอจับได้ว่าอดีตสามีนอกใจ เขาจึงส่งเธอ

กลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลโดยให้เหตุผลกับแพทย์ว่าอาการของคาทารินาก�าเริบ การรักษา

คาทารินาต้องใช้เงิน และเมื่อครอบครัวกับโรงพยาบาลไม่ต้องการรับผิดชอบ เธอจึงต้องมา

อยู่ที่วีต้า บีห์ลอธิบายถึงข้อมูลการรักษาของจิตแพทย์ มีบันทึกเหตุการณ์ที่คาทารินาถูก
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หลอกให้มาท่ีโรงพยาบาลเพราะเชือ่ว่าจะได้พบกบัลกูสาว ตลอดเวลาทีเ่ธออยูท่ีโ่รงพยาบาล 

ครอบครัวคาทารินาปฏิเสธที่จะติดต่อกับเธอหรือแม้แต่กับหมอ พวกเขาให้เบอร์โทรศัพท์

และท่ีอยู่ปลอมกับโรงพยาบาล หมอตีความว่าการที่คาทารินาบอกว่าเธอปวดเท้าและรู้สึก

ว่าเท้าของเธอก�าลงัถกูเผาน้ันเป็นอาการประสาทหลอน ทัง้ทีค่วามจรงิอาจมาจากอาการอื่น

หรอืเป็นผลจากการได้รบัยามากเกนิไป ภายใต้วทิยาศาสตร์การแพทย์ (medical science) 

เสียงของคาทารินาในฐานะผู ้ป ่วยทางจิตถูกกลบลง บีห ์ลชี้ว ่าอาการ “บ้า” ของ 

คาทารินาถูกตีความผ่านศาสตร์การแพทย์ ค�าพูดของเธอได้ถูกท�าให้เป็นโมฆะด้วย 

 ค�าวินิจฉัยของแพทย์

บห์ีลเสนอว่าชวีติของคาทารินาและผูค้นในวต้ีาเป็นเสมือน “ชีวติทีเ่ปลอืยเปล่า” หรือ 

“bare life” (Agamben 1998) ซ่ึงหมายถึงคนที่ถูกตัดสินว่าท�าความผิด และไม่จ�าเป็น

ต้องเคารพบุคคลนั้นในฐานะมนุษย์อีกต่อไป พวกเขาเป็นผู้ที่ใครก็สามารถฆ่าได้โดยไม่มี

ความผดิ กฎหมายท�าหน้าท่ีรับรองให้ฆ่าได้โดยคนทีฆ่่าจะไม่ถกูลงโทษ (unpunishability) 

แตกต่างกบัพลเมอืง (citizen) ท่ีได้รบัการรับรองและปกป้องโดยอ�านาจทางการเมอืงของรฐั 

ถ้าหากใครละเมิดชีวิตของพลเมืองก็เท่ากับว่าละเมิดกฎหมาย และจะต้องถูกลงโทษจาก

กฎหมายในข้อหาฆ่าคนตาย แต่ที่วีต้าเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดจากกฎหมาย พวกเขาไม่ถูกนับรวม

ว่าเป็นพลเมือง การจะท�าอะไรกับพวกเขาจึงไม่มีความผิด

บีห์ลพบว่าภาษาที่คาทารินาใช้พูดและเขียนใน “พจนานุกรม” เป็นภาษาที่ต่างไป

จากระบบสัญลักษณ์ท่ีคนทั่วไปเข้าใจ การที่คาทารินาถูกขับออกจากโลกของความเป็นจริง 

(reality) เข้าสู่ระเบียบที่แท้จริง (the real order) ไม่ท�าให้เธอตายไปจากระบบสัญลักษณ์ 

การเขียน “พจนานุกรม” เป็นสิ่งที่คาทารินาใช้ต่อต้านขัดขืนและยืนยันศักยภาพกระท�าการ

ว่าเธอไม่ได้เป็นบ้าอย่างท่ีแพทย์วินิจฉัย แม้เธอจะถูกพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิต 

แล้วก็ตาม ภายหลังคาทารินาเสียชีวิตด้วยโรคมาชาโด-โจเซฟ (Machado–Joseph dis-

ease: MJD) ซึง่เป็นโรคทางพนัธกุรรมทีท่�าลายระบบประสาทและท�าให้เธอเคลือ่นไหวไม่ได้ 

ไม่เคยมแีพทย์คนไหนวินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็นโรคน้ี บีห์ลอุทิศหนังสือเล่มนี้ให้กับคาทารินา

ในฐานะท่ีเป็นเพื่อนร่วมงาน เขาอยากให้เธอได้อ่านหนังสือเล่มน้ี
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บทส่งท้าย�

บีห์ลชี้ให้เห็นว่าความตายทางสังคมหรือ “อาณาบริเวณแห่งการทอดทิ้ง” เป็น

ปรากฏการณ์ที่ถูกผลิตขึ้นผ่านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ “ความบ้า” 

การเบยีดขบัให้ออกไปจากสงัคมทีเ่กดิขึน้กบัคาทารนิามาจากโครงสร้างเหล่านีท้ีป่ระกอบสร้าง

และเปลี่ยนให้คาทารินาเป็น “คนบ้า” อย่างไรก็ดี ชีวิตของคาทารินาท�าให้เห็นว่าภายใต้

สถานการณ์ท่ีดูเหมือนเลวร้ายที่สุด กลับพบกับการต่อต้านขัดขืนกับ “ความบ้า” ที่ความรู้

ทางการแพทย์ยัดเยียดให้กับเธอ

งานช้ินนี้น�าเสนออย่างลุ ่มลึกทั้งกลวิธีการน�าเสนอผ่านการเขียนและภาพถ่าย 

นอกจากหนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วยความเรื่องราวของผู้คนในวีต้าและชีวิตของคาทารินา

แล้ว บห์ีลยงัน�าเสนอข้อถกเถียงเชงิทฤษฎีในเชงิอรรถส�าหรบัผูท้ีส่นใจไม่เฉพาะในวงวชิาการ

ทางสงัคมศาสตร์เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึคนทัว่ไปทีไ่ด้ประโยชน์จากผลงานของนกัมานษุยวทิยา

ที่ได้สะท้อนชีวิตและประสบการณ์ของผู้คน อย่างไรก็ตาม งานชิ้นน้ีท�าให้เกิดค�าถามว่า 

นอกจากนักมานุษยวิทยาจะวางต�าแหน่งแห่งท่ีของตัวเองลงไปในต�าแหน่งแห่งที่ของคนอื่น

เพื่อจะได้เข้าถึงความรู้สึกและประสบการณ์ทั้งหลาย นักมานุษยวิทยาควรวางต�าแหน่งของ

ตัวเองเพื่อสัมพันธ์กับปัญหาท่ีอยู่ตรงหน้าอย่างไร โดยเฉพาะกับผู้คนที่พวกเขาเข้าไปมี
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