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บทนํา
การเปรียบเทียบโลกาภิวัตนวาเปนเสมือนเหรียญสองดานคงไมเพียงพอเพราะโลกาภิวัตน
มิใชการมองแบบคูตรงขามของสิ่งตางๆเชน ดี กับไมดี ขาวกับดํา ฯลฯ แตการมองโลกาภิวัตนเพื่อ
คนหาความจริง อาจเปนไปหลายรูปแบบ ตามแตมุมมองของแตละปจเจกที่จะมอง ทําใหเรื่อง
โลกาภิวัตนเปนเรื่องที่ตองขบคิด เนื่องจากโลกาภิวัตนยังไมเคย “วานอนสอนงาย” ตั้งแตอดีตจวบ
จนปจจุบัน
โลกาภิวัตนเปนสิ่งที่มนุษยหลีกเลี่ยงไมได ทั้งยามหลับและยามตื่น โลกาภิวัตนมันยังคง
ทํางานอยางไมหยุดยั้ง ไมวาขอมูลขาวสารที่ถูกสงมากับจดหมายอีเลคโทรนิคในชวงที่เราหลับ
หรือแมกระทั่งไขหวัดนก โรคเอดส ฯลฯนับเปนสิ่งที่กระทบตอสังคม วัฒนธรรมและปจเจกชน
ตลอดเวลาไมเคยมีวันหยุดพักผอน และการเคลื่อนที่ของโลกาภิวัตนนั้นมิใชเพียงสิ่งที่สัมผัสจับ
ตองได รูสึกไดดวยประสวาทสัมผัสเทานั้น โลกาภิวัตนยังเปนเรื่องจินตนาการ อุดมคติ อํานาจ
ฯลฯซึ่งลวนแลวแตจับตองไมไดแตรูสึกได ใหความหมายเปนคุณคาและมูลคาได เชนกระเปาจาก
ฝรั่งเศส รองเทาจากอเมริกา ทั้งที่การผลิตนั้นอาจมาจากสวนที่ยากจนและมีแรงงานถูกแสนถูกของ
อีกซีกโลก แตเมื่อติดตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายการคาเขาแลว ราคาของสินคาหนึ่งชิ้นอาจ
มากกวาเงินเดือนทั้งปของคนงานที่ผลิตสินคาอีก นอกจากนี้โลกาภิวัตนยังมีกระบวนการที่เล็กยิบ
ยอยจนถึงโลกาภิวัตนระดับปจเจกชนเชนคนคนหนึ่งอาจมีกระบวนการภายในตนเองเชน คนที่เปน
คนจีน เกิดที่เมืองไทย มีญาติที่ฮองกง ครอบครัวอยูอเมริกาแตทํางานที่แคนนาดา ทําใหคนคนนี้มี
กระบวนการโลกาภิวัตนที่ไมยึดติดกับภูมิศาสตร สังคม และวัฒนธรรมเดียวมีอัตลักษณแปรเปลี่ยน
ไปตามแตบริบทของตนที่จะแสดงออก
การทบทวนและสอบทานโลกาภิวัตนนั้นคงตองดําเนินอยูตลอดเวลาทั้งดวยตัวปจเจกชน
จนถึงองคกรระดับโลกวาโลกาภิวัตนนั้นมันแปรเปลี่ยนไปอยางไรซึ่งไมเคยมีใครทําใหเชื่องได
อยางแทจริง ตองจับตามองอยางพินิจพิเคราะห ในแงมุมตางๆ และการคนหาประโยชนของโลกาภิ
วัตนที่เปนประโยชนอยางยั่งยืนตอมนุษยในเชิงบวก
เพราะการที่โลกาภิวัตนถูกใหความหมายไปตางๆนาๆเหมือนตาบอดคลําชาง จนอาจกลาว
ไดวาโลกาภิวัตนเหมือนกับน้ําที่ไมมีรูปรางที่แนนอนมีหลายสถานะ ดังนั้นการใหนิยามโลกาภิวัตน
เพื่อทบทวนและสอบทานนั้น จะตองประกอบดวย “บริบท” เสมอเพื่อความเขาใจเมื่อเปลี่ยนบริบท

แลวความหมายของโลกาภิวัตน ก็แปรเปลี่ยนไป จนอาจกลาวไดวาไมมีใครเขาใจโลกาภิวัตนได
อยางแทจริงแมแตผูที่ไดรับประโยชนจากโลกาภิวัตน
สังคมวิทยามานุษยวิทยาเปนศาสตรที่มีความแตกตางกันในเรืองวิธีวิทยาและอาณาบริเวณ
ในการศึกษา แตกระนั้นก็มีการนําเขาคูกันจนแยกไมออกเนื่องดวยเหตุผลทางแนวคิดและทฤษฎีที่
ใชรวมกันแตการตีความก็แตกตางกันไปอีก และในปจจุบันนี้แทบแยกแยะกันไมออกระหวาง
ศาสตรทั้งสอง ที่โนมเอียงมาใกลกันอยางมากดวยเหตุแหงโลกาภิวัตนมีสวนเรงใหใกลชิดกัน
เนื่องจากการพราเลือนของพรมแดนทางวิชาการ วิธีวิทยา และแนวคิดทฤษฎีตางๆที่หยิบยืมมาจาก
ศาสตรอื่นๆเปนสวนใหญเชนภาษาศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ นํามาผนวกกับวิธีวิทยาการหาความรู
ของตนเอง จึงยังคงความเปนศาสตรไว แตการที่ศาสตรทั้งสองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกาภิวัตนที่ไรรูปไรรอย ไรกลิ่น ไรเสียง มีแตบริบทเทานั้นที่ยังรูสึกได เปนการผลักดันศาสตร
ทั้งสองใหกาวไปขางหนา ที่ตองการทบทวนและสอบทานตนเองในบริบทของโลกาภิวัตน พรอม
รับฟงคําวิพากษวิจารณอยางใจกวาง
การคนหาประโยชนของโลกาภิวัตน ที่ศาสตรทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะไดรับ
นั้นเปนวัตถุประสงคของบทความนี้ที่จะทบทวนสอบทานความรูแ ละความเคลื่อนไหวทางวิชาการ
ที่สะทอนจากปจจัยดานเวลา จากอดีตถึงปจจุบัน หรือการไรซึ่งเวลา การขามเวลา และปจจัยดาน
สถานที่ จากการศึกษายึดติดพื้นที่ทางภูมิศาสตร มาสูสถานภาพขามพรมแดนขามรัฐ-ชาติ การทับ
ซอน การเชื่อมตอ การแตกหักของพื้นที่ ทั้งความรูและอํานาจ โดยที่ทั้งสองปจจัยนี้เคลื่อนไหวบน
ความสัมพันธของผูคนที่แสดงบทบาทตางๆทั้งในคราบนักวิชาการ นักโลกาภิวัตน และคนตัวเล็ก
ตัวนอยที่สะทอนจากศาสตรทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่แปรผันกับโลกาภิวัตนวาศาสตรทั้ง
สองมีการเกิด “ลูกผสม” อยางไร และกระบวนการใดทําใหศาสตรทั้งสอง กลายพันธุเปน “การผา
เหลาทางวิชาการ” เพื่อการทําใหศาสตรอยูรอด และเปนสวนหนึ่งของวิวัฒนาการของมนุษยได
อยางไร
โดยบทความนี้ไดรวบรวมขอมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ ที่สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเขาไป
ถกแยงในเรื่องโลกาภิวัตน ตลอดจนการถกอภิปราย ตั้งคําถามและคนหาคําตอบรวมกันของสมาชิก
ที่สวนรวมในบทความนี้ โดยที่มาของปญหาในการถกเถียงนั้นมาจากประสบการณตรงของแตละ
คน เพื่อใหภาพทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชัดเจนภายใตบริบทของการไดประโยชนจากโลกา
ภิวัตน จะทําใหศาสตรทั้งสองแปรเปลี่ยนไป “ผาเหลา” ในรูปแบบใดในขอเสนอชวงทายของ
บทความ
สอบทานประโยชนของโลกภิวัตน
โลกาภิวัตนเปรียบเสมือนน้ําหลอเลี้ยงแนวคิดรวมสมัยตางๆเปนคําที่เริ่มใชในวงการธุรกิจ
ในชวงทศวรรษที่ 1960 และกลายเปนวาทกรรมสาธารณะและประเด็นวิวาทะในราวทศวรรษที่
1990 การกลายเปนประเด็นวิวาทะอาจมีความหมายหลายนัย แตหนึ่งในนั้นคือ โลกาภิวัตนยังไม

สามารถหาความหมายที่ลงตัว(ฐิรวุฒ,2549,4) ซึ่งทําใหคําโลกาภิวัตนลื่นไหลไปตามบริบทของการ
ใหความหมายตางๆ เปรียบไดดังกับโลกาภิวัตนคือน้ํา และบริบทคือภาชนะ เราจะเห็นโลกาภิวัตน
ชัดเจนก็ตอเมื่อมันอยูในบริบทตางๆนั้นเอง
ฐิรวุฒ เสนาคํา ไดสรุปการจําแนกโลกาภิวัตนไวสองแนวทางคือ แนวคิดโลกาภิวัตนใน
ฐานะกระบวนการลดทอนความสําคัญของพื้นที่และแนวคิดโลกาภิวัตนที่เปนการขยายขอบเขต
ความสัมพันธของสังคมในมิติทางภูมิศาสตร(ฐิรวุฒ, 2549, 4) ซึ่งในประเด็นของ ฐิรวุฒ คือการให
ความหมายในบริบทของการขามพรมแดนนั้นเอง โดยเขายังไดขยายความออกไปอีกวาโลกาภิวัตน
ไมเปนเพียงสองประเด็นขางตนเทานั้น และก็มีความหมายมากกวากระบวนการลื่นไหลของวัตถุ
(ผูคน เงินตรา/ทุน อุดมการณ เทคโนโลยีและสื่อ)ที่ขามพรมแดนรัฐดวยความรวดเร็ว ความถี่
ความเขมขน มีจุดกําเนิดและเปาหมายที่แตกตางกันและไมเทาเทียมกันเทานั้น แตรวมถึงการเกิด
“จิ น ตนาการ” (Imagination) ใหมของผูค นเปน จินตนาการที่ข ยายใหญข า มและเชื่ อ มพรมแดน
ทองถิ่นรัฐ-ชาติ และขามทวีป และกลายเปน “จินตนาการ ในฐานะที่เปนปฏิบัติการทางสังคม”
จินตนาการในแงนี้ทําหนาที่คลายทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คือมิไดสะทอนความจริง
ที่ อ ยู น อกจิ น ตนาการ แต มี ผ ลกระทบต อ ความจริ ง การสร า งความจริ ง และเป น ปฏิ บั ติ ก ารใน
ชีวิตประจําวัน ของนักทฤษฎีและผูคน (ฐิรวุฒ, 2549, 5)
ในอีกแนวคิดที่กลาวมานั้นยังคงอยูในแนวทางที่นักคิดและนักวิชาการโลกาภิวัตนไดให
ความหมายไวอยูแลวโดยสรุปคือโลกาภิวัตนไดมีกระบวนการ ระบบเปด และกับดักขึ้นในสังคม
ดวยรูปแบบวิธีการเชิงอํานาจตางๆ ที่พยายามทําใหโลกนี้มีระบบเดียวใหได โลกาภิวัตนจึงมีกับดัก
และระบบเปดเปนเครื่องมือ สงผลกระทบวิถีชีวิตของมนุษยทั้งทางดีและไมดีแลวแตบริบทของ
โลกาภิวัตน ระบบเปดทําใหเกิดการลื่นไหลของผูคน อุดมการณ ทุน ความคิด เทคโนโลยีและสื่อ
ซึ่งเปนปจจัยของโลกาภิวัตนที่มนุษยไดสรางระบบเปดขึ้นมาหลายรูปแบบ
กลุมแตละกลุมจะไดประโยชนจากระบบเปดและกับดักไมเทาเทียมกันและไมเสรีตามคํา
โฆษณาชวนเชื่ อ ในป จ เจกชนอาจได ป ระโยชน จ ากโลกาภิ วั ต น แ ละในทางลั บ กั น ก็ ต อ งเสี ย
ประโยชนไปบางอยางเชนกันเปนความสมดุลทางระบบ
โลกาภิวัตนจึงเห็นความสําคัญของปจเจกชนดังนั้นสื่อที่เปนกระบอกเสียงของโลกาภิวัตน
คือนิตยสารTIMEจึ งได ยกยองให “คุณ” คือบุคคลแหงป2006 ของนิตยสารเนื่องจากปจเจกได
พยายามใชชองทางของระบบเปดตางๆเพื่อที่จะสื่อความหมายของตัวตน นําเสนอขอมูลขาวสารใน
มุมมองของตนไปสูสาธารณะตลอดเวลา(มิใชดวยเครื่องมือทางอิเลคโทรนิคเทานั้น อุคสาหกรรม
วัฒนธรรมตางๆก็มีสวนไมนอยเชนกัน)ปจเจกชนจึงมีผลประโยชนจากโลกาภิวัตนอยางมากที่จะมี
พื้นที่ของตนในโลกอันคับแคบแหงนี้ที่อยูเหนือกาลเวลาและสถานที่ นอกเหนือการควบคุมจากรัฐชาติ เกิดสภาวะไรพรมแดน

มนุษยคงตองรูจักการใชโลกาภิวัตนใหเปนประโยชนแตมิใชเพื่อครอบครองที่เกินความ
ตองการ ดวยการสรางพื้นที่ตัวตนไดอยางหลากหลายรูปแบบสําหรับปจเจกชนดนคนพบวามีพื้นที่
กวางใหญไพศาลจํานวนมากที่ยังวางอยูและพรอมใหแสดงตัวตนเพื่อชวงชิงความหมายของอัต
ลักษณ ในรูปแบบตางและสิ่งสําคัญคือระบบเปดทําใหเกิดชองทางที่จะทบทวนสอบทานของการ
สรางกับดักทางสังคมซึ่งสรางโดยรัฐ-ชาติ ทุนขามชาติหรือองคกรโลก ถึงแมวากําแพงดานภาษาจะ
เปนอุปสรรคก็ตาม แตการสรางภาษาใหมๆและการลมสลายของภาษาเกาก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ถึงแมวาภาษาอังกฤษจะเปนภาษาหลักในการสื่อความหมายของโลกาภิวัตนแตก็มีขอจํากัดในการ
เขาถึงปญญาของกลุมคนที่ใชภาษาอื่นๆดังนั้นการเรียนรูหลายๆภาษาจึงเปนขอไดเปรียบของปจเจก
ชนในการเขาถึงขอมูลตางๆ
วิกฤตของศาสตรตางๆที่เปนผลมาจากโลกาภิวัตน
ศาสตรตางๆกําลังเผชิญหนากับความรุนแรงทางวิชาการที่พรอมจะทําใหศาสตรลมสลาย
หรือล าสมัยไปไดเปรีย บได กับการเผชิญหน าคลื่ น สึน ามิทางวิชาการ ที่รุนแรง รวดเร็ว และ
กวางขวางสงผลกระทบในวงกวางยาวนานโดยเรียกสิ่งนั้นวาโลกาภิวัตน ที่ไมสามารถควบคุมได
ทันทวงทีกวาจะรูตัวก็ใกลตัวมากแลวนักคิดและนักวิชาการที่ยึดมั่นในกระแสหลักดวยแนวคิด
ประจําสํานักวิชาที่ใชอธิบายปรากฏการณทางสังคมตางๆมาถึงขณะนี้ ความสามารถในการอธิบาย
ที่เปนจริงในทุกกรณีเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เนื่องจากมิติทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรนั้นมี
ความซับซอนมาขึ้นกวา แนวคิดคูตรงขาม ทําใหความจริงมีหลายรูปแบบแมกระทั่งความจริงใน
จินตนาการ
ศาสตร ห รื ค วามรู ที่ ผ า นมานั้ น เกิ ด จากการสะสมและการจั ด ระเบี ย บทางป ญ ญาเป น
ระยะเวลายาวนานต อ เนื่ อ งจึ ง เกิ ด กลุ ม วิ ช าการต า งๆ ได แ ก วิ ท ยาศาสตร สั ง คมศาสตร และ
มนุษยศาสตร เปนผลจากกิจกรรมทางปญญาดวยวิธีคนควาทดลอง วิจัย ตามวิธีวิทยาของศาสตร
นั้นๆแตตนกําเนิดของศาสตรทั้งหลายนั้นเกิดจากสภาพสังคมวัฒนธรรมที่หอหุมมนุษยที่เปนักคิด
ใหขบคิด จินตนาการขึ้นมา ในชวงแรกนั้นศาสตรตางๆเกิดจาธรรมชาติ จากนั้นเปนเรื่อง ผี เทวดา
จนพัฒนาเปนศาสนา จากนั้นก็แยกตัวออกาศาสนามารับใชประชาชนแยกแขนงออกไปมากมาย
และขณะนี้ศาสตรตางๆเหลานี้กําลังเผชิญหนากับโลกาภิวัตนที่กอใหเกิดวิกฤตของศาสตรตางๆโดย
แบงประเด็นและอธิบายในมุมกวางไดดังนี้
1.ศาสตรเกี่ยวกับรัฐ-ชาติ กําลังเผชิญหนาโลกาภิวัตนที่พยายามทําใหรัฐชาติไมสามารถ
ควบคุมประชาชนของตนเองไดเนื่องจากอํานาจและพรมแดนของรัฐ-ชาติไดพราเลือนไป อํานาจ
ของรัฐชาติไมมีความหมายอีกตอไป เนื่องจากปจเจกสามารถไปไดไกลกวาพรมแดนทางภูมิศาสตร
เหนือเวลาและสถานที่เชนรัฐมีปญหาในการจัดเก็บภาษีจากระบบอิเลคโทรนิคที่มีการจายเงินใน
ระบบผูชื้อและผูขายอยูในอํานาจรัฐที่แตกตางกันจะปรากฏอยูในระบบใด ทําใหอํานาจรัฐเขาไป
จัดการไมไดรัฐจึ งตองปรับตัวโดยมีผูเสนอแนวคิดเรื่อง ชีวอํานาจ (biopower)และชีวการเมือง

(biopolitics) ที่เปนแนวคิดในการทําใหประชากรวานอนสอนงายดวยการควบคุมผานอํานาจทาง
รางกายและ อัตลักษณแทนพื้นที่ทางภูมิศาสตร (ไชยรัตน,2549,155) ทั้งนี้รัฐชาติก็กําลังเผชิญกับ
การตอตานในรูปแบบตางๆเชนศาสนา ชาติพันธุและทุนขามชาติในขณะนี้เชนกัน
2.การเกิดขึ้นของการเคลื่อนยายทุน คน อุดมการณและการศึกษา กอเกิดวัฒนธรรมใหมๆ
เพื่อตอบสนองปจเจกชนที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดกลุมคนใหมๆขึ้นเชน แฟนคลับหรือการนิยามเวลา
วางของปจเจกที่ตองมีกิจกรรมตางๆมารองรับเวลาวางเปนการเขามาของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่
เนน pop culture หรือการทําใหประเพณีพิธีกรรมความเชื่อและศรัทธากลายเปนสินคาของกลุมคนที่
แตกตางกันและสามารถหาซื้อไดงายเชนแสตมปทําบุญที่ราน 7-11เปนตน
3.วิกฤตสุขภาพและภัยพิบัติ ความหวงใยในชีวิติและสุขภาพของผูคนกอเกิดการใหบริการ
สุขภาพแบบองครวม การบริการสุขภาพทางเลือก การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การรื้อฟนภูมิปญญา
ดานสุขภาพตลอดจนการชวงชิงสิทธิบัตรทางปญญาของทองถิ่นจากบริษัทขามชาติ การปฏิเสธการ
รักษาในกระแสหลัก รวมถึงการตอรองทางการแพทยไดมากขึ้นเนื่องจากขอมูลขาวสารสามารถที่
ปจเจกชนทําได
แตถึงกระนั้นก็มีปญหาทางการแพทยในโลกาภิวัตน ที่เราเห็นอํานาจและความรูทางการ
แพทยที่มีบทบาทในการนิยามและจัดการ “ความเปนอื่น” ในบริบทของทุนนิยม คือการที่การแพทย
สมัยใหมเขามามีบทบาททางดานพันธุกรรมซึ่งตองเกี่ยวของกับชาติพันธุ เชื้อชาติและประชากร
อยางหลีกเลี่ยงไมได มีการลักลอบนําชิ้นสวนอวัยวะของมนุษยไปใชเพื่อปลูกถายอวัยวะมีเครือขาย
การคาขึ้นสวนมนุษยที่ครอบคลุมประเทศตางๆมีบริษัทจัดหาอวัยวะและนายหนาคาอวัยวะ(organ
broker)เพื่อชีวิตที่กาวขามเวลาชะลอความตายที่มนุษยในอดีตหลีเลี่ยงไมได หรือเรื่อง “ยีนลิขิต”
โดยที่ยีนเปนกุญแจนําไปสูการมีชีวิตที่สมบรูณแบบ มีการไลลายีน(gene hunt) โดยนักวิจัยทาง
พันธุกรรมออกเดินทางไปยังสวนตางๆของโลกแสวงหากลุมประชากรที่มีลักษณะแปลกๆทาง
กายภาพ(phenotype)เพื่อเก็บตัวอยางสารพันธุกรรม(โดยที่คนเหลานั้นรูตัวหรือไมรูตัว)นํามาวิจัย
แยกแยะและจดสิ ท ธิ บั ต ร ที่ จ ะกลายเป น สมบั ติ ข องบริ ษั ท ที่ จ ะครอบครองความเป น ใหญ ใ น
เศรษฐกิจฐานความรู นอกจากนั้นแลว เทคโนโลยีดานพันธุกรรมกําลังคัดกรองและกีดกันคนที่
พันธุกรรมมีปญหาไมใหเขาถึงโอกาสทางสังคมดวยมีโรครายประจําตัวทําใหการแพทยเปนผูคุม
ประตูดวยเกณฑทางการแพทย ในสวนของประชากรการเลือกเพศของเด็กในสังคมที่ตองการ
เด็กชายทําใหมีการคัดกรองเพศกอนการคลอดจนกลายเปนสวนหนึ่งของกระบวนการฆาตัดตอน
ทางพันธุกรรม และพั นธุกรรมที่ไ มพึงประสงคออกไปที่เ รียกวา “การคัดลางพัน ธุเชิงพาณิชย
(commercial eugenics) ยังมีแนวคิดเรื่องยีนลิขิตที่มีรากฐานทางความคิดที่ใกลชิดกับแนวคิด neodarwinism ที่มีประเด็นเรื่องพันธุดี-พันธุดอยกับการอยูรอด แตปญหามากกวานั้นคือการถือวา
พันธุกรรมเปนผลลัพธของวิวัฒนาการและเหมาวา คนผิวขาวมีพัฒนาการสูงสุดภายใตวิธีคิดนี้(ชาติ
พันธุกับการแพทย,2547)

โลกาภิ วัต นทํ าใหเ รื่ อ งสุ ข ภาพและพั น ธุ ก รรมเพื่ อสุข ภาพมี ผ ลกระทบอย า งรุ น แรงใน
อนาคตการมองมายังประเด็นดานสังคมศาสตรโดยเฉพาะดานประวัติศาสตรและมานุษยวิทยาเปน
สิ่งที่สอบทานความคิดตางๆใหเหมาะสมแตเราจะทําอยางไรใหนักสังคมศาสตรหันมาสนใจใน
เรื่องสุขภาพและโลกาภิวัตนนี้ได
นอกจากนี้ยังมีภัยพิบัติตางที่ทาทายศาสตรตางๆอยูเชน โลกรอน อากาศแปรปรวน โรค
ระบาดขามพรมแดนและโรคที่กลายพันธุตางๆที่เปนผลกระทบทางวิชาการวาจะสามารถสราง
ความรูใหมๆจากโลกาภิวัตนเพื่อแกปญหาโลกาภิวัตนไดอยางไร
4.วิกฤตทางภาษาศาสตรและการสื่อความหมาย ศาสตรทางภาษาเปนศาสตรที่เคลื่อนไหว
ไปกับโลกาภิวัตนกอเกิดแนวคิดตางๆมากมากมายรวมถึงแนวคิดที่เกาะติดอยูกับโลกาภิวัตนนั่นคือ
แนวคิดหลังสมัยใหม (post-modernism)และสังคมศาสตรไดนํามาพัฒนาเปนแนวคิดที่สามารถ
อธิบายปรากฏการณไดหลากหลายมิติโดยเฉพาะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โลกาภิวัตนทําใหการใชภาษาของมนุษยเปลี่ยนไป คือภาษากระแสหลักที่นิยมใชในการ
สื่อสารคือภาษาอังกฤษอาจกลาวไดวาเปนภาษาโลกาภิวัตนและในอนาคตอาจกลายเปนภาษาที่ทุก
คนเปนเจาของไดทําใหความรูตางๆจากโลกของภาษาอังกฤษไมมีพรมแดนตอไปทําใหองคกรโลก
คือ WTO ระบุวาหามใชภาษาเปนเครื่องกีดกันทางการคา คือตองการใหมีภาษาเดียวทั่วโลกแตก็
เปนดาบสองคมของโลกภาษาอังกฤษคือไมสามารถเขาถึงความรูและปญญาตางๆที่มีคาโลกอื่น
อื่นๆที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเลย ทางโลกของภาษาอังกฤษจึงใชวาทกรรมเรื่องมาตรฐาน และความ
เปนสากลบังคับใหโลกที่ไมใชภาษาอังกฤษบันทึกหรือเผยแพรความรูตางๆเปนภาษาอังกฤษ(โดย
การครอบงําทางวิชาการในรูปแบบตางๆ) นับเปนขอดีของโลกาภิวัตนของภูมปญญาที่เปนคนเล็ก
คนนอยที่ยังคงความรูของตนไวไดตราบจนกวาจะแปลเปนภาษาอังกฤษและสามารถเรียนรูเรื่อง
อื่นๆที่เปนความรูในโลกของภาษาอังกฤษไดอีทางหนึ่งนับเปนวิกฤตของโลกที่มีภาษาอังกฤษเพียง
ภาษาเดียว (แตการที่ละทิ้งภาษาเดิมของตนและไปใชภาษาในวัฒนธรรมอื่นนั้นทําใหการเขาถึง
ปญญาดั้งเดิมไดยากจะเขาถึงปญญาในสังคมภาษาอังกฤษก็ลําบากเชนกันกลายเปนคนที่นาสงสาร)
ดังนั้นก็มีการแขงขันกันโดยเปนแรงตานโลกของภาษาอังกฤษเชนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไดสงออกผลิตภัณฑวัฒนธรรมที่ชื่อสถาบันขงจื่อ ออกมาไปจัดตั้งในหลายๆประเทศ
เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนใหกาวมาอยูแนวหนาของโลกอีภาษาหนึ่ง
โลกาภิวัตนทําใหเกิดกระแสการเรียนรูภาษาหลักแตก็เกิดภาษาที่เปนผลมาจากโลกาภิวัตน
มากมายเชนภาษาของกลุมแฟนคลับ นักรอง นักกีฬาฯลฯนับเปนภาษาที่เปนลูกผสมที่แตกออกไป
จากภาษากระแสหลักเกิดศัพทพิเศษมากมายที่รูและเขาใจเฉพาะกลุม
วิกฤตหรือโอกาสทางภาษาจากโลกาภิวัตนเปนไดมากกวาสองแนวทางแตภาษายังคงทําให
มนุษยมีพื้นที่การแสองออกมาขึ้นบนความหลากหลายทางภาษาโดยเฉพาะบริเวณที่เปนชายขอบ

หรือที่เปนจุดเชื่อมตอจะเห็นความการใชภาษาอยางหลากหลายความหมายมากรูปแบบแลวแต
บริบทของปจเจกที่จะเลือกใชเพื่อเขาถึงความรู ทุน และอัตลักษณ
5.วิกฤตทางภูมิปญญาและ อัตลักษณ ระบบโลกาภิวัตนที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนานศาสตร
ที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นเปนไปเพื่ออํานาจของโลกาภิวัตนเชนใน ยุคอาณานิคม ก็เกิดการศึกษาประเทศ
ในอาณานิคมในการนําเสนอภาพสังคมที่ลาหลัง ปาเถื่อน ทําใหภาพลักษณนั้นติดกับรัฐ-ชาติและ
คนจนถึงทุกวันนี้แมมิใชประเทศอาณานิคมก็ถูกลอเลียนอยางสนุกสนานเรื่อง The king and I
ในยุคแหงวาทกรรมความทันสมัย(Modernism)เรื่องภูมิปญญาและอัตลักษณก็ถูกนําเสนอ
ไปอีรูปแบบหนึ่งที่เปนผลมาจากการตีความเรื่องความทันสมัยและการพัฒนา ผลคือการกดทับภูมิ
ปญญาและอัตลักษณของผูคนโดยพยายามใหวัฒนธรรมอื่นๆหายไปและการเชิดชูวัฒนธรรมของ
ชนชั้นนําวาดีและควรเอาอยาง ทําใหคนไรรากทางวัฒนธรรมชุมชนลมสลายภูมิปญญาและอัต
ลักษณของชนชั้นลางกลายเปนวาไมเคย มีอยู รวมถึงกระบวนการที่ทําใหคนมีปมดอยตางๆดวยการ
ลอเลียน ทําใหรัฐควบคุมผูคนไดงายเนื่องจากการวานอนสอนงายของคนจะทําใหเขาไดรับโอกาส
ในการเขาถึงทรัพยากรที่รัฐหยิบยื่นให ทําใหคนในชวงนี้อยากเปนในสิ่งที่ตนเองไมเคยไดเปนมา
กอนและไมมีวันจะไดเปน เชนอยากผิวขาว อยากเปนฝรั่งฯลฯและผูคนยังถูกทําใหเปนในสิ่งที่
ตนเองไมอยากจะเปน เชนการกลืนกลาย(Assimilation)ชาติพันธุ การนับถือศาสนาฯลฯ
ในปจจุบันโลกาภิวัตนกลับเปนแรงผลักดันในเกิดการเคลื่อนไหวดานภูมิปญญา อัตลักษณ
และชาติพันธุ อยางหลากหลายมิติ ดวยระบบเปดปจเจกสามารถแสดงอัตลักษณและเลือกภูมิ
ปญญาในวิถีชีวิตตนเองได การเดินทาง การสื่อสาร การเคลื่อนยายผูคนทําใหเกิดการผสมผสาน
ชาติพันธุดวยการแตงงานขามชาติพันธุที่เพิ่มจํานวนขึ้นดวยอุดมคติเดิมแตก็มิใชการกลืนกลาย
(Assimilation) ดวยการสะสมของผูคนที่ขามพรมแดนจากยุคปฏิวัติอุสาหกรรม ยุคอาณานิคม
(ทาส แรงงานจากอาณานิคม) ที่ตกคางอยูในประเทศใหญ กลายเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลานของ
คนพลัดถิ่นอยูจํานวนมาก กอเกิดลูกผสมมากมายกลายเปน Hyphen Human (ไชยรัตน,2549,28 )
คือกลุมคนที่มีการเรียกตัวเองหรือคนอื่นเรียกดวยการมีขีดคั่นกลางเชน ไทย-จีน ไทยมาลายู ฮอเขิน ฯลฯ (เปนที่นาสังเกตวานักวิชาการดานการขามพรมแดนและอัตลักษณมักจะเปนคนเหลานี้
เชน Arjun Appadurai, Stuart Hall เปนตน ผูคนเหลานั้นมีการผลิตวัฒนธรรมของตนขึ้นมาใหม
เป น วั ฒ นธรรมที่ ไ ม เ คยมี อ ยู ใ นพื้ น ที่ เ ดิ ม ของตน มี พิ ธี ก รรมที่ เ น น การผลิ ต ตั ว ตนใหม ๆ และ
แสดงออกผ า นโลกาภิ วั ต น นั บ เป น ความซั บ ซ อ นทางสั ง คมที่ ยั ง รอคอยนั ก วิ ช าการด า น
สังคมศาสตร
6.วิ ก ฤตด า นอุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมและสื่ อ เป น วิ ก ฤตเชิ ง อุ ด มคติ แ ละจิ น ตนาการ
เนื่องจากวัฒนธรรมนั้นเปนสิ่งที่จับตองไมได แตเปนคุณคาที่คอยผลักดันใหวัตถุสิ่งของ เวลา
สถานที่ในสังคมมีราคาคางวดแตกตางกัน ดังนั้นจากการที่เคยแยงชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตรในอดีต

เพื่อการครอบครองทรัพยากรนั้นแตแลวการครอบงําทางวัฒนธรรมเปนไปไดยากอาจทําใหผูชนะ
สงครามตองพายแพวัฒนธรรมที่เขมแข็งกวาได
โลกาภิวัตนทําใหเห็นวาการทําสงครามแบบเกาเปนเรื่องที่มีการสูญเสียมากมายทรัพยสิน
เงินทองและความตายของผูคน การสงครามในปจจุบันหันมาทําสงครามทางวัฒนธรรมที่ชัยชนะ
นั้นไมมีการสูญเสียและเด็ดขาดไมเปนภาระและครอบงําไดอยางเบ็ดเสร็จ สงผลประโยชนมหาศาล
แกผูชนะ ดังนั้นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมจึงเปนอาวุธของโลกาภิวัตนที่ทรงอิทธิพลกวาเรือและ
ปนหลายเทา
ในหลายๆประเทศไดประกาศนโยบายอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชน เกาหลี ญี่ปุน แตทมี่ ี
มานานและทรงอิทธิพลอยูก็คือ Hollywood culture ที่ผลิตสินคาทางวัฒนธรรมตางๆและการ
ทองเที่ยว แตอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมจะสําเร็จไดในรัฐที่ใจกวางและเขาใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเปนอยางดีเทานั้น
ดวยโลกาภิวัตนและสื่อตางๆที่เปนระบบเปดทําใหกลุมคนเหลานี้มีเวทีในการแสดงออก
ของตนผานอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ผลิตผลิตภัณฑวัฒนธรรมออกชวงชิงความหมายตัวตนผาน
ออกจากกับดักตางๆที่คนอื่นสรางใหและที่ตนเองสรางไว โดยที่รัฐชาติไมสามารถควบคุมไดอยาง
เต็มที่
ดังนั้นสื่อตางๆทุกแขนงจึงเปนชองทางสําคัญของโลกาภิวัตนในการนําเสนออุดมการณ
และจินตนาการทางสังคมวัฒนธรรม เชนในสงครามอาวเปอรเชีย ผูคนยังไมเชื่อวาสงครามเริ่มขึ้น
แลวตราบเทาที่ CNNยังไมประกาศสงครามดังนั้นความจริงในโลกาภิวัตนจึงเปนความจริงที่มีความ
ออนตัวหลากหลายและที่สําคัญผูคนใหความสําคัญกับความจริงทางอุดมคติและจิตนาการมากกวา
ความจริงที่ตามองเห็นและความจริงทางวิทยาศาสตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการเผชิญหนาโลกาภิวตั น
ศาสตรทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานั้นดูเหมือนวาจะแตกตางกันแตความจริงแลวก็
เปนศาสตรที่เขาคูกันไดดีสอดคลองกันทางแนวคิดและทฤษฎี ในอดีตแรกเริ่มของศาสตรทั้งสอง
นั้นถูกทําใหเปนศาสตรคูขนานที่ไมมีทางมาบรรจบกันได เนื่องจากแบงแยกพื้นที่ในการศึกษาอยาง
ชัดเจนและอีกเหตุผลหนึ่ง(ที่ไมเขาทา)คือวิธีวิทยาในการหาความรู
สังคมวิทยาถูกใหความหมายวาเปนการศึกษาเรื่องสังคมเมือง รัฐ ที่มีความหมายวาเปน
การศึ ก ษาสั งคมวัฒนธรรมตนเองหรื อที่คลา ยกับตนเอง แตศาสตรทางมานุษ ยวิท ยานั้น ถูก ให
ความหมายวาเปนการศึกษาสังคมอื่น หางไกล วัฒนธรรมอื่นที่แปลกประหลาด ความเปนอื่นฯลฯ
จึงเปนการศึกษาเรื่องภายนอกตนเอง
ศาสตร ทางสังคมวิทยาและมานุษ ยวิทยานั้น ได รับการสถาปนาขึ้นเปนศาสตร ใ นเวลา
ใกลเคียงกันโดยทางสังคมวิทยานั้นเปนสาขาที่กอตั้งขึ้นกอนโดย ออกุส กองต ในปลายศตวรรษที่
18 หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมสังคมกําลังเขาสูยุดแหงความรูแจงทางวิทยาศาสตรโดยนิยามความ

หมาของสังคมวิทยาที่ ออกุส กองตใหไววา สังคมวิทยาคือสาขาที่ศึกษาปรากฏการณทางสังคม
อยางเปนวิทยาศาสตร(จันทนี,2544,87)
สังคมวิทยายุคแรกเริ่มนั้นมีเนื้อหาแทบจะทั้งหมดเปนการศึกษาสังคมสมัยใหมแตสังคม
กอนหนาในอดีตก็ถูกนํามาศึกษาดวยแตเปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับสังคมสมัยใหมเทานั้น
ในสวนของมานุษยวิทยานั้นเกิดขึ้นหลังสังคมวิทยาเพียงเล็กนอยคือในชองปลายศตวรรษ
ที่19 โดยแบงเปนสาขาใหญๆ สองสาขาคือ มานุษยวิทยากายภาพที่ศึกษาโครงสรางรางกาย
มนุ ษ ย ทั้ ง อดี ต และป จ จุ บั น อี ก สาขาย อ ยคื อ มานุ ษ ยวิ ท ยาวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป น สาขาใหญ เ น น
การศึกษาวัฒนธรรม ในสังคมอื่นในตอนแรกเริ่มของศาสตรนั้นไดรับแนวคิดจากทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ
ที่ไดรับแนวคิดจาก ชารลส ดารวิน
ทฤษฎี ด าร วิ น เป น ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการทางชี ว วิ ท ยา ซึ่ ง เป น ผลเกี่ ย วเนื่ อ งจาก
ทัศนคติแบบวิคตอเรีย และการปฏิวัติวิทยาศาสตร ของทฤษฎีของไอแซค นิวตันเคยอธิบายวาสิ่ง
ตางๆเคลื่อนที่ไปตามกฎจักรวาลแตจะไมมีการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามทฤษฎีวิวัฒนาการก็
เขามาแทนที่ทฤษฎีนิวตันชารลส ดารวินเติบโตในอังกฤษในยุคทองของสมัยวิคตอเรีย และเขา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ในป ค.ศ.1831 ดารวินไดออกเดินทางโดยเรือเพื่อไปสํารวจ
ดินแดนตางๆเปนเวลา 5 ป ในระหวางการเดินทางดารวินไดอานหนังสือของลีเอล เรื่อง Principles
of Geology และทําใหเขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะคนหากระบวนการทางชีววิทยาที่เปนแบบแผน
ดาร วิ น สั ง เกตเห็ น ความแตกต า งของภู มิ ป ระเทศพื ช พั น ธุ แ ละสั ต ว ช นิ ด ต า งๆซึ่ ง อาศั ย อยู ใ น
สภาพแวดลอมที่ตางกัน เมื่อดารวินมาถึงเกาะกาลาปากอส นอกชายฝงเอกัวดอร เขาก็สังเกตเห็น
นกฟนชและเตาหลายชนิดที่แตกตางจากแผนดินใหญ ทําใหเกิดคําถามวาทําไมนกและเตาบน
เกาะนี้จึงตางจากที่อื่นๆ
เมื่อดารวินกลับมาอังกฤษ เขาก็เริ่มเขียนทฤษฎีวิวัฒนาการ ดารวินอาจบทความของ
โธมัส โรเบิรต มัลธัส เรื่อง An Essay on the Principle of Population (1798) มัลธัสอธิบายวา
ประชากรมนุษยบนโลกเพิ่มจํานวนมากขึ้นแบบทวีคูณ แตทรัพยากรบนโลกเพิ่มแบบจํานวนนับ สิ่ง
ที่ตามมาก็คือจะมีคนบางคนไมสามารถมีชีวิตอยูได ดารวินนําความคิดนี้มาใช โดยอธิบายวา
สิ่ง มีชีวิตมีการตอสู เ พื่ อที่ จ ะมี ชีวิตรอด และผูที่ แขง แรงที่สุด จะมีชีวิตอยู ได ดารวิน และเพื่อน
คืออัลเฟร็ด รัสเซล วอลเลซ ไดเสนอบทความเกี่ยวกับวิวัฒนาการครั้งแรกที่การประชุมของสมาคม
ลินเนียนแหงลอนดอน และตอมาในป ค.ศ.1859 ดารวินก็พิมพหนังสือเรื่อง Origin of Species
หลังจากนั้นทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติของดารวินก็เปนที่รูจัก หรือมีชื่อ
เรียกวาทฤษฎีดารวิน (นฤพนธ,2549)
Edward B Tylor ศาสตราจารยทางมานุษยวิทยาคนแรกของโลกชาวอังกฤษ ที่ไดใหคํา
นิยามเอาไววา "วัฒนธรรม คือ สิ่งทั้งหมดที่มีลักษณะซับซอน ซึ่งรวมทั้งความรู ความเชื่อ ศิลปะ

จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอื่นๆ รวมทั้งอุปนิสัยตางๆ ที่มนุษยไดมา
โดยการเรียนรูจากการเปนสมาชิกของสังคม" จากนั้นนิยามและหมายของวัฒนธรรมก็ไดวิวัฒนไป
ตามเวลาและเปนศาสตรที่มีการปรับตัวไดดีในการเปลี่ยนแปลงตางๆถึงแมวาในชวงสงครามเย็น
จะมีขอกังขาถึงจริยธรรมของนักมานุษยวิทยาที่นําขอมูลจากการศึกษาไปใชในเชิงการเมืองแบบ
ผิดๆจึงมีการออกจรรยาวิชาชีพทางมานุษยวิทยาไวเปนแนวปฏิบัติ
ยุคตางๆของมานุษยวิทยามีดังนี้(ฐิรวุฒ,2549,111)
1.ยุคกอตัว ปลายศตวรรษที่19 เนนการศึกษาเรื่องวิวฒ
ั นาการในคนปาเถื่อน ลาหลัง
2.ยุคคลาสิค 1900-1950เนนเรื่องลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร โครงสรางหนาที่
สนใจคนบุพกาล ชนเผา
3.สมัยใหม 1945-1950 เนนการเปลี่ยนแปลงและสภาวะสมัยใหม ทฤษฎีพึ่งพา
ทฤษฎีระบบโลก สนใจชาวนารายยอย คนจนเมือง และการดอยพัฒนา
4.ชวงเปลี่ยนผาน 1980-1990 เนนการตีความ ทฤษฎีวพิ ากษ หลังสมัยใหม
หลังโครงสรางนิยม สนใจเรื่องตัวตนนักมานุษยวิทยา
5.โลกาภิวัตน 1990-ปจจุบัน เนนคําศัพท ขอสมมุตฐานของแนวคิดหลังสมัยใหม
สนใจ การขามพรมแดน คนพลัดถิน่ และชาติพนั ธุ
ทั้งสองศาสตรนี้ใชแนวคิดและทฤษฎีแทบจะเปนหนึ่งเดียวกันแตวิธีหาความรูแตกตางกัน
ในพื้นที่ที่แตกดางกันมาจวบจนโลกาภิวัตนในรูปแบบปจจุบันเขามาทําใหศาสตรทั้งสองหลีกหนี
ไมพนตองมีการปรับตัว แตทางมานุษยวิทยาดูเหมือนวาจะปรับตัวไดดีกวาเนื่องจากเปนศาสตรที่
ปรับตัวอยูกับประชาชนตลอดเวลาทําใหลวงล้ําเขาไปพื้นที่ทางสังคมวิทยาเนื่องจากผูคนที่นัก
มานุษยวิทยาสนใจศึกษานั้นไดกลายเปนของเหลวลื่นไหลไดดวยระบบเปดของโลกาภิวัตน เขาไป
อยูในทุกที่ทุกเวลา ที่นั่น ที่โนน ที่นี่ โดยคนคนเดียวกัน ขามพรมแดนรัฐชาติ ขามชาติพันธุ ขาม
กาลเวลาและทางสังคมวิทยาก็ลวงล้ําเขาไปยังศาสตรอื่นๆเชนศิลปะ หัตถกรรม ภาษา คติชน กลุม
คนเล็กคนนอยฯลฯ ที่เคยเปนประเด็นศึกษาของมานุษยวิทยาทําใหศาสตรทั้งสองผสม ผสมปนกัน
อย า งแยกไม อ อกและทั้ ง สองก็ ยั ง นํ า แนวคิ ด ทฤษฎี จ ากศาสตร อื่ น ๆมาผสมในการอธิ บ าย
ปรากฏการณทางสังคมที่ซับซอนจากโลกาภิวัตนใหมีความชัดเจนไดเปนอยางดี กอเกิดลูกผสม
มากมาย เชนสังคมศาสตรการแพทย มานุษวิทยาการแพทย เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ชีววิทยาชาติ
พันธุ นิเวศนวิทยาประวัติศาสตร ฯลฯ ซึ่งในศาสตรลูกผสมนี้ยังคงเปนชวงเปลี่ยนผานทางทฤษฎี
เทานั้น
ถึงแมศาสตรทั้งสองจะไดประโยชนในการปรับตัวหรือเรียกวาพัฒนาแนวทางใหมๆไดที่
ขามพื้นที่ ขามพรมแดน ขามรัฐ-ชาติ การศึกษาไมยึดติดกับกาลเวลาเกิดกลุมสังคม กลุมคนมากมาย
จากโลกาภิวัตนใหศึกษาคนความากมายเปนปจจัยหนึ่งของการปรับตัวเชนกัน

เมื่อกระบวนการโลกาภิวัตนที่กําลังดําเนินอยูอยางไมจบสิ้น จะสงผลถึงศาสตรทั้งสอง
อยางไรและศาสตรทั้งสองจะเผชิญกับโลกาภิวัตน ดวยการปรับตัวไปอยางไร
พรมแดนขององคความรูใหมจากลูกผสมถึงผาเหลา
การคนหาพรมแดนของความรูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอยูตรงไหน ถาในทาง
วิทยาศาสตรนั้นพรมแดนทางวิชาฟสิกสที่ไกลที่สุดตองพูดถึงจักรวาล แตถาเราเชื่อตามเรื่องทฤษฎี
สัมพันธภาพ ที่บอกวาจักรวาลเปนรูปโคง นั้นหมายความวาในภาพรวมจักวาลเปนรูปทรงกลม การ
เดินทางจากจุดเริ่มตนไปใหสุดพรมแดนนั้นคือจุดเริ่มตนนั่นเอง หรือจะคิดไดวาพรมแดนตางๆนั้น
มันไมเคยมีอยูจริงอีกมุมหนึ่งก็ได ดังนั้นพรมแดนของศาสตรตางๆนั้นคือจุดเริ่มตนของศาสตรนนั้ ๆ
หรือพรมแดนของศาสตรนั้นๆไมมีอยูเนื่องจากไมเคยพัฒนาไปจากจุดเริ่มตนเลย
ดังนั้นสุดพรมแดนของศาสตรทั้งสองนั้นคือจุดเริ่มตนที่แนวคิดวิวัฒนาการดวยการเขาไป
สอบทานความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการเดิม ในเรื่องการคัดสรรของธรรมชาติ การกลายพันธุ การผสม
ขามสายพันธุ จนถึงการผาเหลา
การผสมขามสายพันธุที่ใกลเคียงกันสามรถเกิดลูกผสมพันทางได แตลูกหลายก็ยังไม
แตกตางจากพอ แม เทาไรนัก แตการผสมขามสายพันพันธุ ที่หางไกลกันมักจะเกิดการหยุดนิ่งของ
พันทาง(เชนมากับลาเปนฬอ ที่เปนหมัน) ไมสามรถขยายพันธุตอไปไดดังนั้นในแนวคิดวิวัฒนาการ
จึงไดอธิบายถึงการผาเหลา(Mutation) ขึ้นหลังจากเกิดลูกผสม(Hybrid) โดยการใหความหมายของ
การผาเหลาเปนทางแหงวิวัฒนาการทําใหเกิดสายพันธุใหมๆที่สรางความหลากหลายทางสายพันธุ
ใหธรรมชาติ แตในทางอุสาหกรรมแลวการกลายพันธุเปนสิ่งที่ไมมีประโยชนเนื่องจากกลายเปน
สิ่งที่อุตสาหกรรมไมรูจักมักคุนและเสียเวลาในการทําให “เชื่อง” หรือ “วานอนสอนงาย” ในระบบ
สัตวเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมที่ตองการการผลิตเชิงเดี่ยวที่ใหผลตามวัตถุประสงคการประกอบการ
จนถึงการตัดตอพันธุกรรมใหมีเพศผูเพียงอยางเดียวเพื่อปองกันการนําไปขยายพันธุในการแขงขัน
ทางการคากอใหเกิดการ เรียวลีบ ทางพันธุกรรมในธรรมชาติ เพราะวาสายพันธุอื่นๆจะถูกละเลยไป
จนสูญพันธุในที่สุด
แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการก็เปนเชนเดียวกับ “บางสวน” ของโลกาภิวัตน ที่ถูกผลักดันดวย
องคกรโลก เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก องคกรการคาโลก ฯลฯ ที่พยายามให
โลกนี้มีความ “เรียวลีบทางวัฒนธรรม” ดวยวาทกรรม การคาเสรี (ที่ไมเคยเสรี) มาตรฐาน ความ
เปนสากล สิทธิมนุษยชน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ มรดกโลก ฯลฯ รังเกียดความ “ไมเชื่อง” หรือการ “ไม
ยอมวานอนสอนงาย” ของรัฐ-ชาติ กลุมคน รวมถึงศาสนาตางๆ
การผาเหลาทางวิชาการจึงเปนประดิษฐกรรมทางออกที่มีประโยชนจากระบบเปดของ
โลกาภิวั ตน ที่บ างส ว นของโลกได ใ ชป ระโยชนใ นการหาทางเลือ กหรื อ หาทางออกทางสั ง คม
วัฒนธรรมที่ถูกครอบงําโดยโลกาภิวัตน สงผลในการเกิดสาขาวิชาที่ผาเหลาทางวิชาการ ที่เปน
ผลผลิตจากโลกาภิวัตน หลากหลายสาขาวิชาและยังจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งพอยกตัวอยางไดดังนี้

1.สตรีศึกษา (Femini studies) หรือสตรีนิยม(Feminism) ระบบเปดของโลกาภิวัตนทําให
ผูคนออกมาจากชายขอบของกับดักทางสังคมเปดเผยตัวตนวามีความรู ความคิด และมีบทบาททาง
สังคม ดวยการหาพื้นที่ยืนในโลกใบนี้อยางเทาเทียมสตรีนิยมเกิดขึ้นในชวงแรกของศตวรรษที่20 มี
การสะสมองคความรูในลักษณะการวิพากษ และมีกระแสตอตานในการตั้งคําถามเกี่ยวกับโลก
ความรูและโลกวิชาการ สตรีนิยมผานการประมือกับศาสตรตางๆมาอยางโชกโชน ผานกลยุทธการ
ทํ า ลายล า งในแบบต า งๆ เช น ลั ท ธิ ย กเอาตั ว แทน/ข อ ยกเว น มาเป น ข อ อ า งข อ สรุ ป โดยทั่ ว ไป
(Tokenism) กลยุทธการเพิ่มผูหญิงลงไปในเรื่องตางๆ สักเล็กนอยแลวคนใหเขากัน ก็เปนอันวาแก
ความไมเสมอภาคทางเพศได แลวกลยุทธการนําเขาเปนพวก กลยุทธการทําใหผูหญิงเปนเรื่องเล็ก
โดยสตรีนิยมใหความสนใจในแนวคิดหลักคือ ความรู อํานาจ และการเมืองและคัดคาน
การแยกตั วของโลกวิ ชาการกับภาคปฏิบัติการสังคมโดยการศึกษาแบบสหสาขาวิช าและแนว
วิพากษโดยคิดวาบรรดาทฤษฎีทางสังคมที่กอตัวขึ้นมาลวนขจัดเอาประสบการณสวนตัวของผูหญิง
ออกไปแลวทั้งสิ้น โดยวิธีการทางสตรีนิยมนั้นจะเปนการเพิ่มมุมมองเพศภาวะ(Gender)เขาไปใน
ทุ ก สาขาวิ ช าเช น เพิ่ ม ประสบการณ ผู ห ญิ ง เข า ไปในทางทฤษฎี เพิ่ ม หั ว ข อ ที่ ห ล น หายไปจาก
นักวิชาการกระแสผูชาย(Malestream)(กาญจนา,2549,99-101)
2.วัฒนธรรมศึกษา(cultural studies) มีรากฐานมาจากการศึกษาวรรณกรรม โดย F.B.
Leavis ที่พิจารณาการแพรหลายของความรูดานวรรณกรรมวาเปนการบมเพาะ ปจเจกชน กิจกรรม
การอานวรรณกรรมไมใชกิจกรรมยามวาง แตเปนกิจกรรมที่ปจเจกชนพึงพอใจกับการคนหา
รูปแบบของชีวิตในงานวรรณกรรมและใหความหมายรูปแบบการดําเนินชีวิต เรียกวา “วัฒนธรรม”
และเปนประสบการณรวมในการเกิดวัฒนธรรมมวลชน
กําเนิดแนวทางวัฒนธรรมศึกษาในประเทศอังกฤษ ที่ The Centre for the Cultural Studies
ที่มหาวิทยาลัยเบอรมิ่งแฮม ในป ค.ศ.1964 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสนับสนุนงานวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนหลักซึ่งสํานักนี้มีอิทธิพลตอการนิยามความหมายทางวัฒนธรรม และยังมุงเนน
การขยายพรมแดนทางวัฒนธรรมที่แตเดิมจํากัดตัวอยูแควัฒนธรรมชั้นสูง ใหสามรถครอบคลุม
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ของทุคน ทุกชั้น และทุกอยางที่มีผลตอวิถีการดําเนินชีวิต และบาง
กลุมในอังกฤษยังใหความสําคัญกับ “วัฒนธรรมเชิงวัตถุ” ที่เปนรหัสความสัมพันธระหวางคนกับ
วัตถุและการถอดรหัสในการใหความหมาย
วัฒนธรรมศึกษายังใหความสนใจในการศึกษาแนว วัฒนธรรมประชานิยม ที่ศึกษาเรื่อง
การครอบงําทางสังคมวัฒนธรรม และการศึกษาผูที่ถูกกดขี่และไรอํานาจตอรอง ในสภาวะทาง
สังคมรวมสมัย การตอสูเพื่อเปดชองทางของความหลากหลาย แกความเปนอื่นใหมีตําแหนงแหงที่
ทางความคิด (เกษม,2549,28-30)
วัฒนธรรมศึกษาแตกตางจากมานุษยวิทยาที่ศึกษาวัฒนธรรมเชนกันแตมีความแตกตางกัน
อยู คื อ วั ฒ นธรรมศึ ก ษาไม ค อ ยให ค วามสํ า คั ญ กั บ มิ ติ เ ชิ ง สุ น ทรี ย ะ หรื อ มิ ติ ท างศี ล ธรรม ของ

วัฒนธรรม แตจะสนใจเรื่อง มิติเชิงการเมืองของวัฒนธรรม โดยพิจารณาวาในปริมณฑลของ
วั ฒ นธรรมเป น เวที ต อ สู ท างการเมื อ ง การช ว งชิ ง อํ า นาจ การช ว งชิ ง ความหมาย นอกจากนี้
วัฒนธรรมศึกษาไดยกเลิกแนวคิดดานมานุษยวิทยาบางสํานักที่วา วัฒนธรรมเปนประดุจกาวใจที่
หลอหลอมรวมผูคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตวัฒนธรรมศึกษาเห็นวา วัฒนธรรมเปนอาณาเขต
หรื อ ปฏิ บั ติก ารแห ง ความขั ด แย งที่ มี ก ารตอ สู เพื่ อ สร า งและสร า งซ้ํา ของกลุ ม ทางสั ง คมต า งๆ
(กาญจนา,2549,103)
นอกเหนือจากสองสาขาวิชาที่เปนการผาเหลาทางวิชาการแลวยังสรางความวิตกกังวล
ใหกับผูที่ศึกษาใน สังคมวิทยาและมานายวิทยาโดยยกตัวอยางบทสนทนาระหวางนักมานุษยวิทยา
2 คนกับนักวิชาการวัฒนธรรมศึกษาเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2549
นักมานุษยวิทยาคนที่1“ทําไมมหาวิทยาลัยถึงเปดสอนวิชาวัฒนธรรมศึกษามันมีคนเรียน
มากหรือ”
นักมานุษยวิทยาคนที่2 “อาจารย เขาจะแยงอาชีพเราแลว”
นักวิชาการวัฒนธรรม “ไมไดแยงครับ แตคนเรียนเขาอาจไมชอบออกภาคสนามนานๆ”
นักมานุษยวิทยาคนที่2 “เดี๋ยวนี้เขาก็ไมออกภาคสนามนานๆแลวเหมือนกัน”
ศาสตรผาเหลาทั้งหลายยังคงตองผานรอนผานหนาวอีกนานเพื่อที่จะยืนหยัดอยูในโลกาภิ
วัตนได ทั้งนี้ยังมีศาสตร ผาเหลาอีมากมายในวงวิชาการเชน ศิลปะจินตทัศน สื่อศึกษา ฯลฯ ทังนี้
ศาสตรผาเหลาจะมีลักษณะที่ สรางพื้นที่เปดใหกับประชาชนที่อยูชายขอบหรืออยูขางเวทีใหเขามามี
สวนในทรัพยากรตางๆของสังคมวัฒนธรรม มีสิทธิมีเสียงมีศักดิ์ศรีของมนุษยที่เทาเทียมกัน และที่
สําคัญคือศาสตรผาเหลาที่เกิดขึ้นนั้น “รวมเปนรวมตายกับผูคนและ ยืนอยูขางประชาชนเสมอ”
นับเปนประโยชนของโลกาภิวัตนที่ทําใหเกิดศาสตรเหลานี้ไดงายขึ้นเร็วขึ้น ในการผาเหลามาจาก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บทสรุป
โลกาภิวัตนนั้นมีทั้งระบบเปดและกับดักการครอบงํา ทําใหความหมายของโลกาภิวัตน
แปรเปลี่ยนไปตามบริ บท ไมแ นน อนเหมือนน้ําที่ต องอยูในภาชนะจึ งเห็น รูปราง จึงกลายเปน
จินตนาการและอุดมคติของมนุษยระบบเปดของโลกาภิวัตนสรางระบบครอบงําและการเอาเปรียบ
ตางดวยวาทกรรมเรื่อง ความเปนสากล มาตรฐาน การคาเสรี ฯลฯจากองคกรโลกตางๆเพื่อใหสิ่ง
ตางๆ “เชื่อง” หรือ “วานอนสอนงาย” แตระบบเปดนั้นก็ยังประโยชนใหกับปจเจกที่จะสรางตัวตน
ไดอยางหลากหลายมิติทางวัฒนธรรม
โลกาภิวัตนยังกอใหเกิดวิกฤตของศาสตรตางๆที่มนุษยสรางขึ้นวา ไรน้ํายาในการสอบทาง
ความกาวหนาทางสังคมที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและหลายมิติมีความซับซอนมาก มีรหัสที่ตอง
ถอดมากมาย รัฐ-ชาติไมสามรถความคุมการขาพรมแดนในรูปแบบตางๆได วิกฤตการเกิดขึ้นของ
คนกลุมใหมๆที่ตอตานรัฐ-ชาติและโลกาภิวัตนโดยเฉพาะเกิดความรุนแรงขึ้นจากกลุมเหลานี้ใน

บางกลุม การครอบงําทางภาษาและภูมิปญญากับการเกิดภาษาใหมๆและการยอนกลับไปหาภูมิ
ปญญาเดิมและการชว งชิงความเปนเจาของภูมิปญญา การใชอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเปน
เครื่องมือในการทําสงครามทางวัฒนธรรมที่ผูชนะและผูแพไมสูญเสียชีวิตแตสูญเสียอํานาจทางชีวะ
ในการควบคุมพลเมืองของตนได
ประดิษฐกรรมทางวิชาการที่เรียกวาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปนศาสตรที่ติดตาม
ใกลชิดกับโลกาภิวัตน มาโดยตลอด แตก็ตองมีการปรับตัวระหวางกันและกันที่พรมแดนของของ
ศาสตรทั้งสองที่พราเลือน ทับซอนเนื่องจากปจจัยจากโลกาภิวัตน
บทความนี้จึงหวนกลับไปสอบทานกลับไปยังแหลงกําเนิดแนวคิ ดของศาสตรทั้งสอง
ในชวงแรกเริ่ม ในปลายศตวรรษที่ 18 วาแนวคิดเรื่อง วิวัฒนาการนิยมนั้นคิดอะไรอยู และมองเห็น
วาศาสตรจะวิวัฒนไดดวยกระบวนการ ผสมขามศาสตร จากศาสตรแบบลูกผสม จนถึงศาสตรผา
เหลา กอเกิดประดิษฐกรรมทางวิชาการที่เปนสาขาวิชาใหมๆ จากระบบเปดของโลกาภิวัตน และ
การที่ปจเจกมีพื้นที่ทางการเมืองเรื่องสังคมวัฒนธรรม โดยที่ศาสตรผาเหลา จะยืนอยูขางปจเจกและ
รวมเปนรวมตายเสมอเปนลักษณะของศาสตรผาเหลาที่สําคัญ
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