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เราล้วนเป็น “คนอื่น”

“ชายชอบชาย” เป็นคนอื่นในมุมมองของคนรักเพศตรงข้าม บรู เป็นชาติพันธุ์อื่นเมื่อเรา

นิยามชาติพันธุ์ไทย ชาวมุสลิม เป็นอื่นในมุมมองของชาวพุทธ คนใต้ เป็นอื่นจากสายตา

ของคนกรุงเทพฯ และ แรงงานพม่า เป็นอื่นเมื่อเรามองแรงงานไทย แต่ถ้าเราสลับไขว้ 

คู่ของ “คนอื่น” เหล่านี้ เราก็จะพบว่า ทุกคนเป็นอื่นจากทุกคน หรือถ้าท�าอีกอย่างคือ มอง

เข้าไปในคนอื่นเหล่าน้ีเราจะเห็นความเป็นอื่นท่ีอยู่ภายใน เหมือนที่ ฌาคส์ แดร์ริดา 

(Jacques Derrida) กล่าวว่า “เราทั้งหมดล้วนเป็นคนอื่น” (“every other is every 

other” / “altogether other is every other”) (Derrida 1996, 77) คนอื่นทุกคนคือ

คนอื่นของคนอื่น.... และเราทั้งหมดก็ล้วนเป็นคนอื่น เรา (ในนามของกลุ่มหรือปัจเจก) ต้อง

นิยามคนอื่นเพื่อเราจะสามารถนิยามตัวเอง

“คนอื่น” ก็แค่.... “คนแปลกต่าง” (the odds)

ย้อนไปท่ีแนวคิดของนักคิดในสายส�านักชิคาโก อย่าง เกออร์ก ซิมเมล (Georg Simmel) 

โรเบิร์ต พาร์ค (Robert Park) จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) และ 

โฮเวิร์ด เบคเคอร์ (Howard Becker) ซิมเมล ใช้ค�าว่า “คนแปลกหน้า” (stranger) หรือ 

“คนแปลกต่าง” (the odds) อธิบายว่าคนแปลกหน้าคือคนที่มีระยะห่างจากคนอื่นๆ แบบ

ไม่ห่างมาก แบบวันน้ีมาแล้วพรุ่งน้ีหายหน้าไป แต่ก็ไม่ใกล้มาก คนแบบนี้อยู่ในอาณา

บริเวณเฉพาะของพวกเขา มีต�าแหน่งแห่งหนอยู่ในอาณาบริเวณนั้น อย่างพ่อค้าวาณิชย์ 

พวกนี้มีระยะห่างจากสังคม เขาไม่เชื่อมโยงกับใคร ไม่มีพันธะสัญญาใดกับใคร (Simmel 

1971 [1908]) โรเบิร์ต พาร์ค ใช้ค�าว่า “คนชายขอบ” (marginal man) อธิบายคนย้าย

เข้ามาอยูใ่นเมอืงซึง่ต่างวฒันธรรม คนมาใหม่เป็นชายขอบของทัง้วัฒนธรรมใหม่ทีเ่ขาเข้าไป

อยู่ และของวัฒนธรรมเดิมที่เขาจากมา (Park 1928) จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด เสนอว่าเม่ือมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น มนุษย์มีความสามารถในการตีความว่าคนอื่นมองตัวเราอย่างไร และ

เราเองมองตัวเองอย่างไร จากนั้นจึงสร้างอัตตะของเราขึ้น อัตตะที่เราสร้างขึ้นผ่านการ

ยอมรับ ย้อนแย้ง ต่อรอง ปกป้อง กับ/จาก คนอื่น  ม้ีดอภิปรายถึงการก่อร่างสร้างรูปของ
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อตัตะจากการจ�าแนกสิง่อืน่ๆ ออกไป และในขณะเดยีวกันกน็บัรวมบางอย่างเข้ามาเป็นพวก 

อัตตะของตัวเรา/กลุ่มเราจะสร้างได้ก็เมื่อเราสร้างอัตตะของคนอื่น และในบางกรณีเราก็ 

ตีตราคนอื่นที่แตกต่างจากเรา (Mead 1934) โฮเวิร์ด เบคเคอร์ เรียกคนที่ถูกตีตราเพราะ

เบี่ยงเบนจากการมีพฤติกรรมนอกบรรทัดฐานว่า “คนนอก” (outsider) (ฺBecker 1963) 

ไม่ใช่แค่ต่าง แต่.... ถูกท�าให้ต�่าต้อย:  
การเมืองของความเป็นอื่นจากนักคิดสายหลังอาณานิคม

การบอกว่าคนบางกลุ่มเป็นคนท่ีต่างจากเราอย่างไร หรือจะเรียกเขา/เธอว่าอย่างไร ก็คง 

ไม่ได้เป็นปัญหามากนัก แต่การใช้อ�านาจในการกระท�าให้คนบางกลุ่มที่แตกต่างจากเรา

กลายเป็นคนที่ต�่าต้อย ด้อยค่า น้ันเป็นเร่ืองการเมือง การนิยาม “คนอื่น” ของนักคิดส�านัก

ชิคาโกที่กล่าวถึงในตอนต้น ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการเอามิติทางการเมืองออกไปจากการมอง 

“ความเป็นอื่น” และ “คนอื่น” อันโตนิโอ กรัมช่ี (Antonio Gramsci) เรียกผู้ที่ถูกผลัก

ออกไปนอกโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ การเมือง และสังคมของกลุ่มอ�านาจน�า และถูกท�าให้

ด้อยว่า “ผู้ถูกกดทับ” (subaltern) (Gramsci 1971) ในขณะที่ นักคิดในสายหลัง

อาณานิคม (Postcolonialism) อย่าง เอ็ดเวิร์ด ซาอิด (Edward Said) ใช้ค�าว่า 

“คนอื่น” (The Other) เสนอว่าการสร้างความเป็นอื่นท�าโดยผู้มีอ�านาจ เพื่อให้เขาสามารถ

นิยามตัวเองและสถาปนาความชอบธรรมในการใช้อ�านาจของกลุ่มพวกตน (Said 1978) 

กายาตรี สปิวัค (Gayatri Chakravorty Spivak) เช่ือว่า นอกจากการสร้างเงื่อนไขโดย

การเปิดพื้นท่ีให้คนท่ีตกเป็นเบ้ียล่างจะไม่สามารถ “ปรากฏตัว” และไม่สามารถ “พูด” ได้ 

(Spivak 1988) แต่โฮมิ บาบา (Homi K. Bhabha) กลับมองว่า คนที่ถูกท�าให้เป็นอื่น 

“ปรากฏตัว” และ “พูด” อยู่ตลอด แต่เป็นการปรากฏตัวและพูดจากภายในการกระท�าของ

คนท่ีตกเป็นเบี้ยล่างเหล่านั้น ท�าให้อ�านาจในการครอบง�าพร่าเลือน ไม่สมบูรณ์ และไม่

ประสบความส�าร็จ (Bhabha 1994) 
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การสร้างโซนประชิด (contact zone)

ในขณะที่บาบาเรียกพื้นที่ท่ีถูกท�าให้การครอบง�าพร่าเลือน และสามารถแสดงลักษณะ 

ผสมผสานของวัฒนธรรม/อัตลักษณ์ที่ซ้อนทับกันของผู้คนว่า “พื้นที่ที่สาม” (third space) 

แมรี หลุยส์ แพรทท์ (Mary Louise Pratt) เรียกพื้นท่ีของการ “ปรากฏตัว” และ “พูด” นี้

ว่า “โซนประชิด” (contact zone) เป็นพื้นที่ทางสังคมที่วัฒนธรมต่างๆ มาพบกัน ประสาน

กัน ปะทะกัน และปลุกปล�้าห�้าหั่นซ่ึงกันและกัน (Pratt 1991)

ซิกมันท์ บาวมนั (Zygmunt Bauman) มองพ้ืนทีข่องการสมัผสัสมัพันธ์ทีพ่ร่าเลอืนนี้

ว่ามันคือส่วนหนึ่งของสังคมสมัยใหม่ การสร้างความเป็นอ่ืน เป็นการกระท�าทางสังคมใน

การจ�าแนกแยกแยะ (identification) การท่ีเราบอกว่าพวกเขา/เธอ เป็นคนอืน่ หมายความ

ว่าเราแยกกลุ่มหรอืปัจเจกน้ีออก การกระท�านีเ้ป็นการท�าผ่านอ�านาจ ในยุคสมัยใหม่ตอนต้น

ผู้ที่ขึ้นมากุมอ�านาจมีความพยายามที่จะท�าให้ทุกอย่าง แข็ง นิ่ง ชัดเจน (solid modernity) 

เช่น ก�าหนดบรรทัดฐานทางสังคมและระเบียบทางสังคมที่ชัดเจน การก�าหนดขอบเขตที่

ชดัเจน โดยเฉพาะขอบเขตทางสงัคมวฒันธรรมไม่ให้มคีวามคลมุเครอืเช่นน้ี เพือ่ให้สามารถ

จัดระเบียบได้ สร้างความมั่นคงได้ ปกครองได้ บริหารจัดการได้ และท�านายได้ แต่มาใน

ยุคปัจจบุนัทุกอย่างกลายเป็นสิง่ทีอ่่อนเหลวไหลเลือ่น (liquid modernity) ความคลมุเครอื

กลายเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนที่ถูกท�าให้เป็นอื่น และทั้งกลุ่มผู้มีอ�านาจ ขอบเขต

ต่างๆ ท้ังขอบเขตทางกายภาพ เช่น ชายแดน และขอบเขตนามธรรมอย่าง อัตตะ และ 

วัฒนธรรม ถูกท�าให้พร่าเลือน ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน และสามารถก้าวข้ามไปมาได้ จาก

เดิมท่ีคนแปลกหน้า หรือ คนอื่น เป็นผู ้ที่ช ่วยตอกย�้าขอบเขตของ “ความเป็นเรา” 

(we-ness) ในปัจจุบัน คนแปลกหน้าและคนอื่นกลับเป็นผู้ตั้งค�าถามกับเส้นแบ่งเขตแดน

ทางสงัคมวฒันธรรม และวางตวัเองในต�าแหน่งท่ีอยูก่ึง่กลาง หรอือยู่ในต�าแหน่งทีค่ลมุเครอื 

(in-between/ambivalent position) เป็นกลุม่ทีใ่นแง่หนึง่นยิามไปทางใดทางหนึง่ไม่ได้ 

ในอีกแง่หนึ่งนิยามไปทางไหนก็ได้ (Bauman 1998)
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คนอื่นกับการพูดจากข้างในของขอบเขตที่คลุมเครือ

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับนี้จัดเรื่อง “ความเป็นอื่น” และการถูกท�าให้ “เป็น

อืน่” เป็นประเดน็น�าเข้า (ไม่ใช่ประเดน็วเิคราะห์โดยตรง) ไม่ใช่เพราะเราเห็นว่ากระบวนการ

ท�าให้เป็นอืน่ไม่ส�าคัญ แต่เป็นเพราะมนัได้มกีารวเิคราะห์อย่างพสิดารแล้วทัง้โดยนกัวชิาการ 

เอนจีโอ และเจ้าของเรื่องเอง วารสารฉบับน้ีใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นน�าเราเข้าไปเรียนรู ้ว่า 

กลุ่มคนต่างๆ อธิบายตัวเองอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร มีประสบการณ์ชีวิตอย่างไร มีอารมณ์

ความรู้สึกอย่างไร ภายใต้การด�ารงอยู่ในขอบเขตที่มีการซ้อนทับกันหลายมิติ ทั้งเรื่องความ

ทันสมัย ความเป็นท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นพลเมืองของรัฐที่ต้องเคารพ

กฎหมาย และความเป็นพลเมอืงไทยท่ีต้องรัก/เคารพในสถาบนัหลกั ตลอดจนความอยู่รอด

ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

บทความหลักทั้งห้าชิ้นในวารสารฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึงการสร้าง/ใช้ พื้นที่ประชิดของ

คนกลุ่มต่างๆ บรู ภายใต้ความพยายามของรัฐที่จะท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์นี้เป็นพลเมืองของ

รัฐไทย เรียกตัวเองว่า “ราชันย์แห่งสายน�้า” พร้อมๆ กับการผนวกรวม ความเป็นบรู ความ

เป็นไทย ความเป็นลาว และความทนัสมยั มสุลมิะห์ แห่งบ้านรมิน�า้บอกว่าพวกเธอคอื “บ่าว

ของอัลลอฮฺ” ท�าในสิ่งที่อนุมัติ นอบน้อม และเชื่อฟังในหลักปฏิบัติ และใช้ปฏิบัติการนั้น

สร้างตัวตนท่ีเข้าไปท�างานอาสาสมัครในพื้นที่สาธารณะ ทั้งโต้แย้ง ถกเถียง และให้ข้อมูล

เก่ียวกับศาสนาได้ และพร้อมเผชิญกับความทันสมัย ในเวทีการประกวดงานศิลปะ ศิลปิน

ใต้ นยิามตวัเองและงานศลิปะของตวัว่า เป็นศลิปินไทยท่ีอยูภ่าคใต้ การนยิามเช่นนีเ้ป็นการ

ผนึก ความเป็นคนใต้ ความเป็นคนไทย ความเป็นศิลปิน และความเป็นสมาชิกแห่งสถาบัน

ศิลปะเข้าด้วยกัน “ชายชอบชาย” ใช้พื้นท่ีบางแห่งในการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่หลบเร้น

จากบรรทัดฐานของสังคม แต่ในการกระท�านั้นก็สร้าง/รักษาบรรทัดฐานบางอย่างของ 

กลุ่มไว้ แรงงานย้ายถิ่นกลับพม่า ใช้เงินทุน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การท�างาน  

ตลอดจนการใช้ชีวิตในไทย สร้างตัวในฐานะผู้ประกอบการ ด้วยการเปิดของโครงสร้าง

ทางการเมืองและเศรษฐกิจในพม่า แต่น่ันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นจุดสุดท้ายของการ

อพยพ มันอาจอยู่ในกระบวนการเคลื่อนย้ายที่ยังไม่สิ้นสุดก็เป็นได้ 
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นอกจากบทความทั้งห้าแล้ว วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับนี้ยังคงคอลัมน์

ประจ�า อีก 3 คอลัมน์ ได้แก่ ปริทัศน์หนังสือ ฉบับนี้ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์ประจ�า

ภาควชิาสือ่ ศลิปะ และการออกแบบส่ือ คณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ อ่านหนังสอื

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก ซึ่งเป็นหนังสือที่มีผู้คนมากมายเขียนถึงความทรงจ�าที่

มีต่อคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 

50 ปีการก่อต้ังคณะฯ ศรยุทธกล่าวตอนหนึ่งว่า “....สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็ล้วนมี

พื้นฐานของการศึกษาคนอื่น” แต่ในหนังสือเล่มนี้ “....แทบไม่มีใครเขียนเรื่องราวของ 

คนอื่นเลย ทุกคนล้วนเขียนเร่ืองของตนเอง” ผู้ปริทัศน์หนังสือมองเห็นถึงวิธีการจัดการ 

คนอื่นในตัวเอง และการเผชิญหน้ากับตนเองในอดีต ศรยุทธเรียกงานเขียนในหนังสือเล่ม

ที่ปริทัศน์นี้ว่า “สถาปัตยกรรมแห่งความทรงจ�า” 

ในคอลัมน์ เลียบเลาะห้องเรียน กนกวรรณ รุ้งตาล นักศึกษาปริญญาตรี สาขา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เขียนเรื่อง “การสอนพิเศษ: ความจ�าเป็นท่ีถูกสร้างขึ้นจาก

โครงสร้างการศกึษา” ผูศ้กึษาเสนอถงึเงือ่นไขเชงิโครงสร้างทีท่�าให้การสอนพิเศษกลายเป็น

เสมือน “เงา” ของระบบการศกึษาอย่างเป็นทางการ คอลัมน์สดุท้าย เกบ็ตกจากงานสัมมนา 

ฉบับนี้ ฐาปนพงศ์ ยีขุน นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม สรุปความจาก

การสัมมนา “หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้” จัดโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ของคณะฯ บทความนี้สรุปถึง 

การศึกษาวิจัย วิธีการเข้าใจปัญหา การเปิดมุมมองสู่ทางออกของปัญหา สถานะความรู้จาก

งานวิจัย และทิศทางของการศึกษาต่อไป
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