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ความนำา

มนษุย์เข้าใจโลกผ่านภาษา มนุษย์จงึจ�าเป็นต้องสร้าง “ค�า” ข้ึนมานยิามโลกรอบตวัเพ่ือให้

สามารถอธบิายและรบัรูต่้อโลกรอบตวัเหล่านัน้ได้ หากแต่โลกเองกไ็ม่ได้หยุดนิง่ อกีทัง้มนษุย์

เองกไ็ม่ได้หยดุหาค�าอธิบายในส่ิงท่ีตนยงัไม่รู ้มนษุย์จึงได้สร้างค�าและความหมายใหม่ขึน้เพ่ือ

ใช้อธบิายความเป็นไปอยูเ่สมอ ซึง่บางครัง้กเ็กดิจากการหยบิเอาค�าทีม่อียูข่ึน้มาสร้างค�าอธบิาย

ใหม่ให้แก่ค�าดังกล่าว ดังน้ัน “ค�า” จงึเป็นสิง่ที ่“เกดิใหม่-หมนุเวยีน-เงยีบหาย” อยูเ่สมอ

เมื่อค�าเกิดจากความพยายามในการเข้าใจโลกรอบตัวผ่านการให้ความหมายของ

มนษุย์ การเกดิข้ึนและถกูให้ความสนใจของค�าจงึขึน้อยูก่บับรบิททีเ่กดิขึน้ด้วย ในบรบิททาง 

สงัคมปัจจบัุนมปีรากฏการณ์ใหม่จ�านวนมากทีท่�าให้เหน็ว่า การให้ความหมายของค�าเดมิๆ 

เริ่มไม่ครอบคลุมส่ิงท่ีเกิดข้ึน เราจึงต้องการค�าใหม่หรือการให้ความหมายใหม่แก่ค�าเดิม 

เพือ่ท่ีจะสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในปัจจุบนั ซึง่มีทัง้การเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีเข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์อย่างเข้มข้น และผลกระทบเชิงลบของการพัฒนา

ทางเทคโนโลยต่ีอสภาพแวดล้อมรอบตวั อนัน�าไปสูก่ารตัง้ค�าถามในการกระท�าและการให้ 

คณุค่าของมนุษย์ท่ีก่อให้เกดิผลเชงิลบดังกล่าว

จากบรบิททางสังคมข้างต้นท�าให้มคี�าจ�านวนหนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจและปรากฏมาก

ขึน้ หากแต่รู้จกัเพยีง “รปู” กไ็ม่อาจจะมองโลกจากมมุใหม่ได้ จ�าเป็นทีต้่องเข้าใจ “ความ

หมาย” ท่ีมากบัค�าเหล่าน้ันด้วย

เพื่อท�าความเข้าใจต่อความหมายและเปิดมุมมองใหม่ที่ค�าเหล่านั้นมีต่อโลก ศูนย์

ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ร่วมกบั The Reading Room จงึจดัให้มชีดุงานเสวนา “ความจ�ากดัค�า | ค�า

จ�ากดัความ” ข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงครึง่หลงัของปี พ.ศ. 2558 บทความนีเ้ป็นการสรปุชดุ 

งานเสวนาดังกล่าว อันประกอบไปด้วย 5 ค�าส�าคัญคือ ontological turn, post-

capitalism, grey collar, post-humanism และ event 
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Ontological Turn: หัวเลี้ยวครั้งใหม่

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

“ontological turn” เป็นหวัเลีย้วทางแนวคดิทีเ่กดิขึน้ในแวดวงมานุษยวทิยาปัจจบุนั โดย

เสนอให้มองโลกและปรากฏการณ์อย่างไม่จ�ากัดอยู่ที่แค่ตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางอย่างเดียว 

แต่ต้องหนัไปท�าความเข้าใจในตวัแสดงต่างๆ ทีก้่าวพ้นมนษุย์ไปอกีด้วย

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อธิบายถึงภววิทยา (ontology) ว่าเป็นศาสตร์ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยเพลโต 

(Plato) ซึ่งสนใจ “การมีอยู่” (being) ทั้งด้านการพยายามตัดสินและการตั้งค�าถามถึง 

การมอียูข่องสรรพส่ิง อย่างไรกต็าม แม้จะมอีายมุายาวนาน แต่ภววทิยากลบัถกูท�าให้เป็น

ส่วนหนึง่ของอภิปรชัญาและญาณวิทยา โดยไม่มบีทบาททีช่ดัเจน จนกระทัง่ศตวรรษที ่20 ที่

ค�าถามเรื่องการมีอยู่ในแบบภววิทยาได้ถูกหันให้ความส�าคัญอีกครั้ง โดยยกตัวอย่างงาน 

Being and Time (1927) ของมาร์ตนิ ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger) ว่าเป็นงานที่

หนักลบัมาตัง้ค�าถามเรือ่ง “การมอียู”่ และการอธบิายการมอียูอ่กีครัง้หนึง่ ซึง่ได้สร้างให้เกดิ

การเคลื่อนไหวส�าคัญที่ต่อมามีผลกับทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือการสลายการ

แบ่งแยกของ subject และ object อนัเป็นมรดกส�าคญัในการหนัมาตัง้ค�าถามต่อสถานะ

ของความรู้ หากแต่ในสายตาของฌาคส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida) ไฮเดกเกอร์มี 

จดุอ่อนที ่“การมอียู”่ เกิดจากการอธิบายตนเองเท่านัน้จงึมองไม่เหน็คนอืน่ เนือ่งจากส�าหรบั

แดร์รดิา “การมอียู”่ เกิดข้ึนจากการสร้างความแตกต่างกบัสิง่อืน่ทีอ่ยูร่อบตวั ซึง่แนวคดิของ

แดร์รดิาได้เข้ามามอีทิธิพลในการมาตัง้ค�าถามกบัความเป็นอืน่ 

ท้ายท่ีสุดเกษมได้กล่าวถึงแนวคิดท่ีถือว่าเป็นจุดเลี้ยวส�าคัญของสังคมศาสตร์ในช่วง

ไม่กี่ปีท่ีผ่านมา คือความคิดเรื่องการพยายามอธิบายโจทย์ในเชิงภววิทยาบนพ้ืนฐานของ

ผสัสะ (sense) ทัง้ฐานะทีเ่ป็นประสบการณ์เชงิผสัสะและฐานะทีเ่ป็นความหมาย โดยน�า 

“ผสัสะ” มาท�าความเข้าใจการมอียู-่คงอยูข่องสรรพสิง่ทีเ่ราสามารถเข้าถงึได้ด้วยผสัสะของ

เรา และเข้าใจการเข้าถึงส่ิงน้ันได้โดยผ่านความหมายและการมอียูข่องสิง่นัน้ ซึง่เข้ามาช่วย

ให้สงัคมศาสตร์มองเห็นถึงมติใิหม่ท่ีสามารถรบัรูก้ารมอียูค่งอยูข่องสรรพสิง่ได้
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ขณะท่ี ผศ.ดร.จกัรกรชิ สังขมณ ี จากภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะ

รฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้อธบิายเสรมิเรือ่งการแบ่งแยก subject และ object 

ว่าเป็นความคิดที่มาจากความเป็นสมัยใหม่ที่พยายามจะจัดสิ่งต่างๆ แบ่งแยกลงกล่องที่

ชดัเจน ก่อให้เกดิความคิดแบบทวินิยม (dualism) ทีแ่บ่งแยกสิง่ต่างๆ ออกจากกนั เช่น 

วัฒนธรรมและธรรมชาติ หรือความจริงและภาพแทน ซึ่งจักรกริชกล่าวว่าเป็นหลุมพรางที่

ท�าให้เราไม่เข้าใจโลกและสรรพส่ิง เนื่องจากถูกจ�ากัดโดยกรอบความคิดที่มนุษย์เป็นผู้ให้

นยิามและการจดัส่ิงต่างๆ ลงกล่อง ท้ังทีใ่นโลกนีไ้ม่มสีิง่ไหนอยูใ่นกล่องอย่างตายตวั เขา

ยกตวัอย่างความคิดของฟิลปิป์ เดสโกลา (Philippe Descola) ทีเ่สนอให้มองพ้นไปจาก

กรอบการแยกวัฒนธรรมและธรรมชาติ สูก่ารท�าความเข้าใจว่าโลกถกูประกอบสร้างขึน้จาก

สิง่ต่างๆ อย่างไรโดยไม่ได้เอามนุษย์เป็นศนูย์กลางของการมองอกี แต่ให้มองสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่

ในปรากฏการณ์อย่างเท่าเทียมผ่านภววิทยาของสิ่งเหล่านั้นเอง ด้วยการใช้มุมมองเปรียบ

เปรยกบัมนุษย์ (เน่ืองจากเราไม่อาจละทิง้ความเป็นมนษุย์ไปได้) 

ตัวอย่างต่อมา จักรกริชได้ยกตัวอย่างแนวคิดของบรูโน ลาตูร์ (Bruno Latour) ที่

มองความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ว่าไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เป็นผู้กระท�าการ แต่ใน

ปรากฏการณ์หน่ึงยงัมกีารกระท�าจากส่ิงต่างๆ ท่ีเชือ่มโยงกนัและไม่ใช่มนษุย์อกีมาก จงึควร

จะหาความเชือ่มโยงของส่ิงเหล่าน้ันด้วย ไม่ใช่เพยีงแต่การเชือ่มโยงกนัของมนษุย์และละเลย

ผูก้ระท�าอืน่ท่ีไม่ใช่มนุษย์ 

โดยสรุปแล้วภววิทยาได้เข้ามามีบทบาทต่อมานุษยวิทยาในการช่วยให้เกิดการตั้ง

ค�าถามกบัสรรพส่ิงด้วย “การมอียู”่ ของสิง่นัน้ๆ เอง จงึท�าให้การมองปรากฏการณ์ได้ขยาย

ออกไปจากการท่ีมีแต่เพียงมนุษย์เป็นผู้แสดงและศูนย์กลางของการอธิบาย ไปเป็นการ

อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของสรรพสิ่งและโลกที่สรรพสิ่งเหล่านั้นประกอบสร้าง 

ขึน้มา
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Post-Capitalism: เมื่อประวัติศาสตร์อาจยังไม่สิ้นสุด

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ทนุนยิมได้เผชญิวิกฤตท่ีิรุนแรงราวกบัว่าจะเป็นจดุสิน้สดุของทนุนยิมมาหลายครัง้ แต่ในทกุ

คร้ังกม็กีารสร้างเคร่ืองมอืมาช่วยแก้ปัญหาและท�าให้ทนุนยิมเดนิหน้าต่อไปได้ตลอด จนถงึ

จดุท่ีท�าให้ยากจะจนิตนาการถงึ “หลงัทนุนยิม” (post-capitalism) ทีจ่ะมีระบบเศรษฐกจิ

ใหม่เข้ามาแทนทีท่นุนยิมได้อกี แต่จากการพฒันาของเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด เริม่ท�าให้

มผีูเ้หน็ว่าน่ีคือส่ิงท่ีจะท�าให้โลกก้าวไปสู่ยคุหลงัทนุนยิมได้ 

แบ๊งค์ งามอรณุโชติ และอธิป จติตฤกษ์ ได้น�าเสนอถงึภาพของโลกหลงัจากทนุนยิม

ผ่านมมุมอง “หลงัทุนนิยม” โดยเล่าถึงเศรษฐกจิแบ่งปัน (sharing economy) ทีแ่ม้ด้าน

หนึ่งจะเป็นค�าอธิบายประเภทของบริการเพื่อเอาไว้ดึงดูดนักลงทุน แต่ในขณะเดียวกันก็

เป็นรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเอาปัจจัยส่วนบุคคลมาแบ่งปันกันใช้กับคนอื่น ซึ่งไม่เพียงแต่ด้านที่

เป็นวตัถแุละก�าลังแรงงานเท่าน้ัน แต่ยงัรวมไปถงึด้านทีเ่ป็นความรูแ้ละข้อมลูข่าวสารทีถ่กู

แปลงเป็นดิจิทัลอีกด้วย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกน�าไปใช้ในการผลิตเล็กๆ ร่วม

กนัได้โดยไม่จ�าเป็นต้องพึง่โรงงานขนาดใหญ่ทีต้่องมกีารจ้างแรงงานจ�านวนมาก เช่น ผ่าน

เทคโนโลยกีารพมิพ์ 3 มติิ (3D printing) เป็นต้น ซึง่รปูแบบเศรษฐกจิแบบนีเ้ป็นไปได้กเ็ป็น

ผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกล่าวถึงประเด็นแนวโน้มการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีที่เคร่ืองจักรเข้ามาแทนท่ีต�าแหน่งแรงงานจ�านวนมากโดยเฉพาะแรงงาน

ระดบัล่างอกีด้วย

แบ๊งค์ได้สรุปความคิดของ พอล เมสัน (Paul Mason) ว่าการพัฒนาทางด้าน 

เทคโนโลยีและรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันคือสิ่งที่จะก้าวเข้ามากลืนกินและแทนท่ีทุนนิยม 

เพราะเป็นส่ิงไปกระแทกรากฐานของทุนนิยมสามด้าน คอืความสมัพนัธ์ของตลาดและราคา  

ความสัมพันธ์ของค่าจ้างกับแรงงาน และสถาบันทรัพย์สินส่วนบุคคล เพื่อที่จะเร่งให้เกิด

โลกหลงัทนุนิยม เมสันได้เสนอว่ารัฐจะมมีาตรการสนบัสนนุทัง้ทางด้านการเงนิ ภาษ ี การ

ป้องกนัการผกูขาดท้ังทางธุรกิจและความรู ้รวมไปถงึการให้ทกุคนมรีายได้ขัน้ต�า่เพือ่ตดัแยก

งานกบัค่าจ้างออกจากกันและใช้เคร่ืองจกัรมาท�างานแทน
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แบ๊งค์และอธิปวิจารณ์ข้อเสนอของเมสันว่าพูดถึงโลกที่เป็นได้ส�าหรับคนชั้นกลาง

มากกว่าคนชั้นล่าง รวมถึงยังวิจารณ์ว่าพึ่งความหวังของรัฐมากไปโดยไม่พิจารณาเรื่อง 

ผู้แพ้ทางเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยน ทั้งยังเชื่อมั่นในการพัฒนาทาง

เทคโนโลยมีากเกนิไป ท้ังทีย่งัมไีม่มอีะไรเป็นหลกัประกนัว่าเทคโนโลยีจะได้รบัการพัฒนา

และน�ามาใช้ตามแนวโน้มท่ีเห็นในปัจจุบัน แม้แบ๊งค์จะมองว่าข้อเสนอของเมสันยังไม่ 

เข้มแขง็เพยีงพอ แต่เขาเห็นด้วยกบัวิธีการมองทีไ่ม่ได้มองการล่มสลายของทนุนยิมเป็นตวั

ตัง้แต่มาเริม่ต้นมองหาการเข้ามาของระบบใหม่แทน

Grey Collar: แรงงาน ทุน และสินค้าอวัตถุ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในยคุหลงัการผลติแบบฟอร์ด การจดัแบ่งประเภทแรงงานลงกล่องสองกล่อง คอื กลุม่แรงงาน

ใช้ความคิด ท่ีเรยีกว่า “แรงงานคอปกขาว” (white collar) และกลุม่แรงงานใช้ร่างกาย ที่

เรยีกว่า “แรงงานคอปกน�า้เงนิ” (blue collar) ไม่สามารถท�าโดยง่ายอกีต่อไป เนือ่งจากเกดิ

ต�าแหน่งงานทีอ่ยูร่ะหว่างกลางของสองส่ิงทีไ่ม่สามารถจัดประเภทได้ ทัง้ยังมีงานทีไ่ม่ได้ถกู

มองว่าเป็นงาน แต่ได้ถกูจดัการโดยทนุเพือ่เอาผลผลติจากการท�ากจิกรรมเหล่านัน้ ท่ามกลาง

ความสับสนนีไ้ด้เกดิค�าว่า “แรงงานคอปกเทา” (grey collar) ขึน้มาเพ่ืออธบิายความสบัสน

ดงักล่าว

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้อธบิายว่าความรูก้�าลงัถกูท�าให้กลาย

เป็นสินค้าและมีมูลค่าผ่านตลาด ผ่านการท�าให้ความรู้ที่เป็นความรู้แฝงหรือความรู้ที่อยู่

ติดตัวในสมองกลายมาเป็นความรู้เปิดเผย เพ่ือให้ง่ายในการดึงความรู้ออกมาสร้างมูลค่า

ในตลาดแรงงาน แต่ด้วยการท่ีความรู้ค่อยๆ ถกูท�าให้เป็นความรูเ้ปิดเผยมากขึน้ ยิง่ท�าให้

เกดิแรงงานท่ีอยูร่ะหว่างกลางและไม่สามารถจดัแบ่งได้มากขึน้ไปด้วย นอกจากนี ้ อภวิฒัน์

ยังเสริมอีกว่าอันที่จริงแล้วแรงงานคอปกเทาเองก็เป็นกล่องหนึ่งของรัฐที่ต้องการจัดแยก

ประเภทคนให้ชดัเจน โดยยกตัวอย่างกรณขีองสหรฐัอเมรกิา
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ดร.เก่งกิจ กิติเรยีงลาภ จากภาควิชาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้อธิบายถึง “แรงงานอวตัถ”ุ (immaterial labour) อนัเป็นแรงงาน

ทีไ่ม่ได้ถกูใช้งานผลติ “วัตถุ” แต่เพือ่ผลติสิง่ท่ีจบัต้องไม่ได้เช่น ความรู ้สญัญะ หรอืกระทัง่

ชวีติและความสัมพนัธ์ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีถูกทนุท�า (บงัคบั) ให้กลายเป็นสนิค้า อกีทัง้การ

ผลติสนิค้าเหล่านีก้ไ็ม่จ�าเป็นท่ีต้องน�ามาร่วมผลติในโรงงานดงัเช่นวตัถ ุ จึงได้เกดิงานนอก

ที่ท�างาน และงานที่ไม่ได้ถูกคิดว่าเป็นงาน แต่คนถูกใช้งานเพื่อสร้างปัจจัยการผลิตที่เป็น

อวตัถ ุ เช่น การโพสต์บนเว็บไซต์เครอืข่ายสงัคม ท่ีชวิีตและการสร้างตวัตนของคนถกูท�าให้

กลายเป็นสินค้าและปัจจัยการผลิต การผลิตสินค้าในแบบอวัตถุจึงเข้าไปในทุกที่ของชีวิต

อย่างแบ่งแยกไม่ได้ ซึง่เก่งกจิมองว่าอวัตถเุหล่านีไ้ม่ควรทีจ่ะกลายเป็นสนิค้า ถกูถอืครอง 

และท�าให้กลายเป็นส่วนตัวได้โดยทุน เนื่องจากความรู้และสัญญะเกิดจากการสร้างร่วม

กนัผ่านการใช้ชวิีตร่วมกัน

โดยสรุปแล้วในสังคมปัจจุบันได้เกิดการดึงเอาอวัตถุที่สร้างโดยมนุษย์มาถูกท�าให้

เปิดเผยและตมีลูค่าให้กลายเป็นสินค้าโดยทุนผ่านระบบตลาด จงึได้เกดิแรงงานผลติอวตัถุ

ที่ไม่อาจจัดใส่ลงกล่องได้ในรูปแบบแรงงานเดิม สุดท้ายนี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจของผู้ร่วม

เสวนาคอื มนุษย์ไม่อาจตคีวามอวัตถุได้โดยไม่ผ่านการท�าให้กลายเป็นวตัถ ุดงันัน้แล้วมนัก็

ยงัคงเป็นการผลติวัตถุในอกีรปูแบบหน่ึง

Post-Humanism: มนุษย์ใหม่-พ้นมนุษย์

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความเปลีย่นแปลงของบริบททางประวัตศิาสตร์ การเมอืง และการพฒันาทางเทคโนโลยขีอง

มนษุย์ท�าให้มคี�าใหม่หลายค�าเกิดข้ึน เช่น ontology turn ซึง่เป็นหวัข้อของกจิกรรมครัง้แรก

ของชุดเสวนานี้ ซึ่งยังสัมพันธ์กับค�าใหญ่อีกค�าหนึ่งคือค�าว่า “หลังมนุษยนิยม” (post-

humanism) แต่ในค�าน้ีเองกไ็ม่ได้มเีพยีงแค่แง่มมุและประเดน็เดยีว

ไกรวฒุ ิจลุพงศธร นักศกึษาปรญิญาเอก ภาควชิาภาพยนตร์ศกึษา Queen Mary, 

University of London ได้เสนอภาพของหลงัมนษุยนยิมในสองกระแสหลกั กระแสแรก 

มาจากฟากของเทคโนโลยท่ีียงัคงการให้คุณค่าแก่มนษุย์แบบมนุษย์นยิมอยูเ่ช่นเดมิ แต่ทีจ่ะ
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ไปต่อคือเทคโนโลยข้ัีนสูงท่ีจะเข้ามาเสรมิตวัมนษุย์ ทัง้นาโนเทคโนโลย ีชวีวทิยา เทคโนโลยี

การสือ่สาร และการรู้คิด ส่วนอกีกระแสมาจากการตัง้ค�าถามกบัการให้คณุค่าของมนษุย์ใน

แบบทีม่นุษยนิยมเป็น เช่นในด้านเสรีภาพ การเป็นผูก้ระท�าแต่เพยีงมนษุย์ หรอืตัง้ค�าถามไป

ถงึการอธิบายแบบมนุษย์เป็นศนูย์กลาง (anthropocentric) และเริม่หันไปให้ความส�าคญั

ต่อสิง่ท่ีอยูร่อบตัวมนุษย์ เช่น ประเด็นการเข้าสู ่“ยคุแอนโทรโปซนี” (anthropocene) โดย

เปรยีบเทียบแล้วมนุษยนิยมกระแสแรกมลีกัษณะเป็น “posthuman (ism)” โดยหมายถงึ

การนยิมมนุษย์ในยคุสมยัต่อไป ในขณะทีก่ระแสหลงัมลีกัษณะเป็น “(post) humanism” 

คอืการพยายามพ้นไปจากมนุษยนิยม

ขณะท่ี รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา จากคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เล่า

ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทั้งในแง่มุมเชิงความเชื่อทางศาสนาและ

สังคม ท่ีมีท้ังในแง่มุมการแบ่งแยกและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสัตว์ ทั้งการท�าสัตว์ให้

เป็นสิง่ศกัด์ิสิทธ์ิในความเชือ่แบบ animism ซึง่เชือ่มโยงสตัว์เข้ากบัมนษุย์ จนถงึการเข้ามา

จดัล�าดบัของสตัว์ให้ต�า่กว่าคนตามความเช่ือทางศาสนาคริสต์เพ่ืออธบิายว่าท�าไมถึงไม่ควร

ไปไหว้ต้นไม้หรือสัตว์ เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของคนไปสู่การแบ่งแยกมนุษย์กับสัตว์ จนมา

ถึงการท�าให้สัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงท่ีแม้จะมาจากการมองว่าสัตว์ต�่ากว่าจึงน�ามาใช้งาน แต่ใน

กระบวนการเช่นน้ันกท็�าให้คนเห็นถงึความเป็นผูก้ระท�าของสตัว์ และเกดิความสมัพนัธ์ทีเ่ริม่

เอาความเป็นมนุษย์ไปใช้กบัสัตว์ ท�าให้เกดิรโูหว่ในแนวคดิทีม่องว่าสัตว์ต�า่กว่ามนษุย์ จงึมี

การหนักลบัมาคิดทบทวนการแบ่งแยกนีอ้กีครัง้ 

ความคิดหลังมนุษยนิยมจึงมีนัยเชิงการเมืองที่สังคมอยากหลุดจากโครงสร้างการ

แบ่งแยกระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม และยังรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ที่เริ่มเปลี่ยน

กระบวนทัศน์จากฟิสิกส์ไปสู่ชวีวิทยาและเคม ี ท�าให้เหน็ความเป็นไปได้ในการพัฒนามนษุย์ 

และระบบคิดของทุนนิยมท่ีอยากให้ทุกคนเชื่อมต่อถึงกัน งานกลุ่มหลังมนุษยนิยมจึงเป็น

สิ่งที่เกิดข้ึนและได้รับความสนใจในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและสิ่งแวดล้อมทาง

สงัคม 

โดยสรปุ การเกดิขึน้ของหลงัมนษุยนยิมทัง้ด้านทีม่องว่ามนษุย์จะพฒันาไปสู่ยคุใหม่ 

และด้านที่หันกลับไปทบทวนค่านิยมที่เน้นความส�าคัญของมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่าง

ลอยๆ แต่ตัง้อยูใ่นบรบิททางการเมอืงและการพฒันาทางเทคโนโลยี
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Event: การมองโลกของสองขั้ว

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“event” เป็นค�าท่ีถกูปัดฝุน่อกีคร้ังโดยนักปรชัญาตะวนัตกร่วมสมยั ถกูน�ามาใช้ในการตัง้

ค�าถามกบัสังคมและความคิดท่ีมมีาก่อน โดยในงานเสวนาครัง้นีจ้ะมองความคดิเรือ่ง event 

ของอแลง บาดิย ู(Alain Badiou) และฌยีส์ เดอเลอซ (Gilles Deleuze) ทีม่มีมุมองต่าง

กนั

รชฎ สาตราวุธ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี ได้อธิบายถงึ event ในมมุมองของบาดยิวู่า บาดยิไูด้เริม่จาก

การตัง้ข้อสงสัยต่อการอธิบายสรรพด้วยส่ิงเดยีวว่าตกลงแล้วควรจะยดึ “ส่ิงเดยีว” จากความ

คดิแบบไหน เราจะสามารถอธิบายโลกโดยไม่ผ่านสิง่เดยีวได้หรอืไม่ และเราจะอธบิายความ

เป็นไปได้อืน่อย่างไรถ้ายงัยนืยนัจะหาจากส่ิงเดยีว 

บาดิยไูด้ให้ค�าตอบของค�าถามเหล่านีผ่้านมโนทศัน์ event โดยอธบิายว่าเราทกุคน

อยูภ่ายใต้เงือ่นไขท่ีเรียกว่า “situation” เช่น ภาษาและวฒันธรรม เป็นต้น และสิง่อืน่ทีอ่ยู่

นอกเหนือไปจาก situation จะถูกบังคับให้เข้ามาอยู่ภายใต้การอธิบายของ situation แต่

ในขณะเดียวกัน event ซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเข้ามาท�าลาย situation เดิมเพ่ือเปิดช่อง

ให้สร้าง situation ใหม่ข้ึนมาได้ โดยสรปุกค็อืบาดยิตู้องการอธิบายในชวีติทีย่งัมทีางเลือก

ไม่ใช่การทีท่กุอย่างถกูก�าหนดโดยส่ิงเดียว

ขณะท่ีมมุมองของเดอเลอซตามการอธบิายของอรรณพ ชนิตะวนั จากคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศลิปากร นัน้มมีมุมองทีต่่างไปจากบาดิย ู คอืมอง

โลกในแบบท่ีมแีต่ความยุง่เหยงิและเปลีย่นแปลงไปตลอด น�ามาสูค่วามคดิเกีย่วกบั event 

ของเดอเลอซ ซ่ึงกคื็อเหตกุารณ์ท่ัวไปทุกอย่าง เพียงแต่ว่าความเข้าใจ (perception) ต่อโลก

ของมนุษย์เป็นส่ิงที่เข้ามาท�าให้ event ท�างานอย่างไม่ปกติเพราะความเข้าใจของมนุษย ์

พยายามท�าให้ปัจจบัุนมจีริงอยูเ่พยีงจดุเดียว และมผีลผลติคอืภาพอดตีกาลและอนาคตกาล

ทีล่อยอยู ่ไม่ได้มสีถานะเป็นอะไรท่ีแน่นอน และเปลีย่นแปลงตลอดเวลา
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โดยสรปุการมอง event ในแบบของบาดยิแูละเดอเลอซทีแ่ตกต่างกนันัน้สะท้อนให้

เหน็ถงึการตอบโต้กันของความคดิความเชือ่ในการมองโลก 2 แนว คอืแนวท่ีเชือ่ว่าโลกนี้

มรีะเบยีบบางอย่างก�ากบัอยู ่ ซึง่บาดยิผููเ้ช่ือในความมีอยู่ของระเบยีบโลกได้ตอบปัญหาการ

เปลีย่นแปลงของระเบียบโลกผ่าน event ส่วนอกีแนวคอืมองโลกนีว่้าเป็นโลกทีไ่ร้ระเบยีบ

และเลือ่นไหลตลอดเวลา ดงัในมมุของเดอเลอซทีม่อง event เป็นเพียงเหตกุารณ์ทัว่ไป 

แต่เปลีย่นแปลงเลือ่นไหลตลอดเวลาอนัเป็นผลจากความเข้าใจโลกของมนษุย์

บทสรุป: มุมมองต่อความหมาย

การรู้ความหมายของค�าใหม่นัน้ไม่เพยีงแต่ช่วยสร้างเครือ่งมอืในการสือ่สารเท่านัน้ หากแต่ว่า

ในความหมายน้ันได้มาพร้อมกบัมมุมองและความหมายใหม่ต่อโลกอยูด้่วย ความหมายเหล่า

นั้นได้เข้ามาท้าทายและตั้งค�าถามต่อมุมมองของโลกท่ีผู้เขียนมีมาอยู่ก่อน ว่ายังคงเป็น 

มมุมองท่ีเพยีงพอหรอืไม่และมมุมองของเรามองข้ามสิง่ใดไป

จากการเสวนาเร่ือง post-humanism และ ontological turn ได้ท�าให้ผูเ้ขยีนได้

หนัมาตัง้ค�าถามกบัมมุมองทีเ่อามนษุย์เป็นศูนย์กลางในการมองโลกและละเลยสิง่ทีอ่ยู่รอบ

ตวัออกไป เช่น คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ ซึง่เคยถกูผูเ้ขยีนมองว่าเป็นแค่อปุกรณ์ท่ีถกูใช้

และท�าตามค�าสั่งที่ต้องการเท่านั้น หากแต่เมื่อมองผ่านมุมมองข้างต้นว่าท้ังสองสิ่งเองก็มี

ความเป็นผู้กระท�าการอยู่ด้วย เช่น กระท�าการเชื่อมต่อผู้เขียนและงานเสวนาชุดนี้ที่อยู่ห่าง

กบัผูเ้ขยีนทัง้ในเชงิเวลาและพืน้ที ่ อย่างไรกต็าม จากมมุมองของผูเ้ขียนแม้ทัง้สองค�าจะน�า

มาสูก่ารขยายมมุมองต่อโลก หากแต่ผูม้องโลกกค็งเป็นมนษุย์ทีย่ากจะถอดตวัเองไปมองใน 

“มุมมองพระเจ้า” ท่ีเห็นความสัมพันธ์ของทุกสิ่ง หรือถอดความคิดของตนเข้าไปอยู่ในมุม

ของผูก้ระท�าการเพือ่อธิบายจากมมุของสิง่นัน้ได้

ขณะท่ีการเสวนาเร่ือง post-capitalism และ grey collar ชวนให้ผูเ้ขยีนซึง่สนใจ

เรื่องการพัฒนาทางเทคโนโลยีหันมามองโลกทั้งในด้านบวก ที่การพัฒนาทางเทคโนโลยี

จะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้พ้นไปจากการครอบครองตลาดและขูดรีดโดยทุนขนาด
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ใหญ่ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ได้ผ่านมุมมองของ post-capitalism ในขณะเดียวกัน

ก็ได้มองโลกจากมุมที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้เข้ามาช่วยปลดปล่อยจากการขูดรีดของทุน 

หากแต่การเข้ามาขูดรีดของทุนยิ่งเข้มข้นข้ึนผ่านการเข้ามาสร้างให้สัญญะและชีวิตมีมูลค่า

และกลายเป็นปัจจยัการผลติของทุนเหล่าน้ัน

ท้ายที่สุดงานเสวนาเรื่อง event แม้ผู้เขียนจะไม่รู้สึกว่าได้เข้ามาตั้งค�าถามกับมุม

มองของโลกท่ีมีอยู่เดิม แต่งานเสวนาคร้ังนี้ก็ช่วยให้เห็นถึงการปะทะกันของค�าอธิบายโลก

ปัจจบุนัทีด่เูหมอืนมแีต่ความเปลีย่นแปลง ค�าอธบิายแรกมาจากการมองโลกว่ามแีบบแผน

บางอย่างและอธิบายการเปลีย่นแปลงของแบบแผนผ่านสิง่ทีเ่ข้ามาปะทะกบัแบบแผนเดมิจน

เปลีย่นแปลงไปสู่แบบแผนใหม่ ขณะทีม่มุมองทีส่องได้อธบิายว่าโลกไม่ได้มแีบบแผนและมี

แต่ความเลือ่นไหลของมมุมองท่ีเกิดข้ึนจากมนษุย์

กล่าวโดยสรุป งานเสวนาชุดนี้ได้เสนอให้เห็นถึงมุมมองต่อโลกในแบบใหม่ที่ได้รับ

ความสนใจในปัจจบัุน ได้ชีใ้ห้เหน็ว่ามมุมองเดมิอาจจะใช้ในการอธบิายปรากฏการณ์ใหม่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้บนโลกไม่ได้แล้ว และยงัเสนอให้เหน็ถงึทางออกในการสร้างค�าอธบิายต่อโลกใหม่

อกีด้วย
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