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บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอเกีย่ วกับความหมายและประเภทของความแปลกแยกของมนุษย์ในบริบทสังคมสมัย
ใหม่ ด้วยวิธีวิเคราะห์เอกสาร โดยพบว่า ความแปลกแยก หมายถึง ภาวะที่มนุษย์แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของสิ่ง
ทั้งปวงทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ชีวติ มนุษย์ โดยความแปลกแยกนีแ้ บ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความแปลกแยกจากตัวเอง ความแปลกแยกจากการงาน ความแปลกแยกจากสังคมวัฒนธรรม และความแปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อม และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า “มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ” ของระบบทุนนิยมปัจจุบันอาจมีส่วนให้เกิดความแปลกแยกของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ได้มากขึ้น
Abstract

This paper’s objective is to propose definitions and types of human alienation in modern society by
using documentary analysis as its methodology. The study found that alienation is a condition in which
humans separate themselves from the nature of all things related to human life. Alienation can be categorized
into four types which are: alienation from one’s self, alienation from one’s work, alienation from society
and culture, and alienation from natural environment. Interestingly, “the economic value” of the capitalist
system nowadays might be a part of the human alienation in modern society.
บทน�ำ

หากการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั เป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย ไร้ความทุกข์ หรือปัญหาใดๆ สังคมมนุษย์
คงจะเปีย่ มไปด้วยความสุข สันติ แต่ในความเป็นจริงแล้วการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ไม่เป็นเช่นนัน้ มีความทุกข์หรือปัญหามากมาย
ที่รายรอบชีวิตมนุษย์นับตั้งแต่ถือก�ำเนิดจนกระทั่งตาย
ความทุกข์หรือปัญหาทีม่ นุษย์ประสบนัน้ หากมองในแง่ดี คือ บทเรียนส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้มนุษย์ได้เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตัวเองและ
สังคมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็มีความทุกข์หรือปัญหาบางอย่างที่อาจฉุดรั้งมนุษย์มิให้สามารถด�ำเนินชีวิตไปตาม
ธรรมชาติที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาว่าด้วยความแปลกแยก (Alienation)
ความแปลกแยกเป็นปรากฏการณ์ที่มีมาช้านานในประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์ นักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเมืองเห็นว่า
ต้นก�ำเนิดของปรากฏการณ์ดังกล่าวมาจากความแปลกแยกของแรงงานซึ่งเป็นลักษณะส�ำคัญของระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลทุกระบบสังคม นับตั้งแต่สังคมทาส สังคมศักดินา มาจนถึงสังคมทุนนิยม (ทวีป วรดิลก, 2545) หรือสังคมสมัยใหม่
ในปัจจุบัน
ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนน�ำเสนอแนวคิดว่าด้วยความแปลกแยกของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ โดยเริม่ ต้นด้วยบริบททัว่ ไปของ
สังคมสมัยใหม่เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงภาพรวมของสังคมสมัยใหม่ อันเป็นผลของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อด้วยการอธิบายถึงความหมาย และประเภทของความแปลกแยกในสังคมสมัยใหม่
โดยจะชีใ้ ห้เห็นว่า ความแปลกแยกเป็นภาวะทีม่ นุษย์ในสังคมสมัยใหม่ตอ้ งประสบในทุกปริมณฑลของชีวติ นับตัง้ แต่ตวั มนุษย์เอง
การท�ำงาน สังคม และธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งมักจะมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาเกี่ยวข้องเสมอ
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บริบททั่วไปของสังคมสมัยใหม่
วิทยากร เชียงกูล (2553) ได้อธิบายถึงสังคมสมัยใหม่
หรื อ โลกยุ ค ใหม่ ว ่ า เป็ น สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากระบบ
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมพึ่งตนเอง ผสมกับระบบศักดินา
เป็นระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิตและวิธีการจัดองค์กรของมนุษย์เป็นการจ้างแรงงานและ
การผลิตสินค้าเพือ่ ขาย ทีต่ อ้ งเน้นความร่วมมือและการแข่งขัน
กันในเชิงประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นโลกที่ซับซ้อน พึ่งพากัน
และกัน มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีความไม่แน่นอนสูง
(บางคนเรียกยุคปัจจุบนั ว่าโลกยุคหลังอุตสาหกรรม เนือ่ งจาก
มี ก ารพั ฒ นาภาคบริ ก ารและสิ น ค้ า ที่ ต ้ อ งใช้ ค วามรู ้ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารมากกว่าการผลิตสินค้าในโรงงานแบบเก่า) ตามความ
หมายนี้อาจกล่าวได้ว่า โดยพื้นฐานแล้วสังคมสมัยใหม่เป็น
สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงมาจากสั ง คมเกษตรกรรมเป็ น สั ง คม
อุตสาหกรรม
Toffler (1980, อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2550) ได้วิเคราะห์สถานการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ไว้ ใ นหนั ง สื อ The Third Wave โดยเปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงของอารยธรรมโลกเหมือนคลื่น 3 ลูก คือ คลื่น
ลูกที่ 1 ยุคเกษตรกรรม (Agricultural Era) คลื่นลูกที่ 2 ยุค
อุตสาหกรรม (Industrial Era) และคลืน่ ลูกที่ 3 ยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Era) โดยสังคมที่นับว่าเป็นสังคม
สมัยใหม่นนั้ เมือ่ พิจารณาความหมายในแง่ของการเปลีย่ นจาก
สังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็จะพบว่าจุดเปลีย่ น
จากยุคคลื่นลูกที่ 1 ไปยังคลื่นลูกที่ 2 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและ
รูปแบบส�ำคัญของสังคมสมัยใหม่ หรือหากกล่าวอีกนัยหนึง่ ให้
เข้าใจง่ายขึน้ ก็คอื นับตัง้ แต่คลืน่ ลูกที่ 2 ซึง่ เป็นยุคอุตสาหกรรม
เป็นต้นมานั้นถือว่าเป็นสังคมสมัยใหม่
Toffler (1980, อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2550) ได้ให้รายละเอียดต่อไปว่า สังคมทีอ่ ยูใ่ นคลืน่ ลูกที่ 1 ยุค
เกษตรกรรม (Agricultural Era)  เริ่มเมื่อประมาณ 8,000 ปี
ก่อนคริสต์ศตวรรษเป็นผลจากปฏิวตั เิ กษตรกรรม โดยมีเครือ่ ง
ชี้ความยิ่งใหญ่ คือ ความเจริญก้าวหน้าของสังคมจากการมี
อาณาเขตใหญ่โต กว้างขวาง มีพื้นที่ส�ำหรับเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว์ และท�ำการเกษตรจ�ำนวนมาก จากนั้นได้พัฒนาการสู่
สังคมที่อยู่ในคลื่นลูกที่ 2 ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Era)
เริม่ ประมาณศตวรรษที่ 1650-1750 เป็นผลมาจากการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม มีการใช้เครื่องจักรกล มีโรงงานขนาดใหญ่ผลิต
สินค้าจ�ำนวนมากเพื่อมวลชน ใช้เวลาประมาณ 300 ปี ในการ
ก่อตัว โดยมีเครื่องวัดความยิ่งใหญ่และมั่งคั่งของประเทศคือ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ รวมทั้งจ�ำนวนแหล่งแร่ธาตุและวัตถุดิบที่มีอยู่

เครือ่ งชีว้ ดั คือ“ทุน”จ�ำนวนมาก จากคลืน่ ลูกที่ 2 ก็พฒ
ั นาการ
สู่คลื่นลูกที่ 3 (Information Era) ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มราวศตวรรษที่ 1955 จนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนตัวเข้ามา
ของคลื่นลูกนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วสู่สังคมต่างๆ ทั่วโลก ยุคนี้
เป็นยุคที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ
การต่อยอดทางความรูอ้ ย่างสูง มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์
ด้ า นเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารและการคมนาคม ท� ำ ให้ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผู้คน สินค้า
บริการ เงินตรา สามารถถ่ายเทกันได้ในเวลาสั้น ระบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และส่งอิทธิพลต่อกันและกัน
แทบทัง้ สิน้ ในยุคนี้ ตัวชีว้ ดั ความยิง่ ใหญ่และมัง่ คัง่ ของประเทศ
คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอ�ำนาจในการเข้า
ถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า ในโลกสั ง คมสมั ย ใหม่ ที่ เ รามี
ประสบการณ์ร่วมอยู่นี้ มีทั้งการใช้เครื่องจักรกลในระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพือ่ ผลิตสินค้าจ�ำนวนมากเพือ่
ขาย ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ ด้าน
เครือข่ายการสื่อสารและการคมนาคมที่ท�ำให้ข้อมูลข่าวสาร
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น อาจไม่เกินเลยไปนักที่จะ
กล่าวว่า ในสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันเป็นการผสมผสาน
ระหว่างความเป็นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
ด้วยกัน ถึงแม้วา่ การผสมผสานดังกล่าวอาจท�ำให้ลกั ษณะบาง
ประการของสภาพสังคมแตกต่างกันบ้างในแง่ของลักษณะ
เฉพาะของเทคโนโลยี โดยยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทใี่ ช้เป็น
แบบเครื่องจักรกล ส่วนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ทีใ่ ช้เป็นแบบเครือข่ายการสือ่ สารและการคมนาคม แต่ทงั้ สอง
ยุคสมัยมีส่วนคล้ายคลึงกันในแง่ของการอยู่ภายใต้หลักการ
ของระบบทุนนิยม ที่ให้ความส�ำคัญกับกรรมสิทธิ์และการ
ควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น ทุน เครือ่ งจักร เทคโนโลยี แรงงาน
เป็นของเอกชน มุ่งด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อก�ำไร
อาศัยระบบตลาดเป็นกลไกก�ำกับดูแล แบ่งสรรผลก�ำไรในหมู่
เจ้าของทุน และผูใ้ ช้แรงงานเป็นผูม้ อี สิ ระในแง่ของการเลือกที่
จะขายหรือไม่ขายพลังแรงงานของตนได้ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2549) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์กับระบบทุนนิยมมากทีเดียว
อาจสรุปได้วา่ บริบททัว่ ไปของสังคมสมัยใหม่มที งั้ ความ
เป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศผสม
ผสานกันและที่ส�ำคัญมีความสัมพันธ์กับระบบทุนนิยม ซึ่งมี
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ คื อ ปั จ จั ย การผลิ ต ทั้ ง หลายเป็ น ของ
นายทุนหรือเอกชนจ�ำนวนน้อย ส่วนประชาชนจ�ำนวนมากมิได้
มีสทิ ธิเป็นเจ้าของหรือครอบครองปัจจัยการผลิตใดๆ พวกเขา
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3
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มีฐานะเป็นมนุษย์แรงงานทีต่ อ้ งท�ำงานแลกกับค่าจ้าง นอกจาก
จะมีฐานะเป็นแรงงานซึง่ จัดเป็นผูผ้ ลิตแล้ว แรงงานกลุม่ นีย้ งั มี
ฐานะเป็นผู้บริโภคหลักของสังคมสมัยใหม่อีกด้วย  เมื่อมนุษย์
ในสังคมสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่า
จะเป็นเครือ่ งจักรกล คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมทัง้ มีความ
สัมพันธ์กับเศรษฐกิจทุนนิยม ความแปลกแยกของมนุษย์ใน
สังคมสมัยใหม่จึงไม่อาจหลีกพ้นจากปัจจัยเหล่านี้ไปได้
ความหมายของความแปลกแยก
ความแปลกแยกมาจากศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษค� ำ ว่ า
Alienation หมายถึง การทีส่ งิ่ หนึง่ เป็นอันติมะหนึง่ เดียว (จิต)
ได้แสดงตัวออกมาในลักษณะทีต่ อ้ ยต�ำ่ ลงปรากฏเป็นธรรมชาติ
และวัตถุสาร ค�ำว่า Alienation คือ การเสียสภาพที่ด�ำรงอยู่
หรือการ “ตก” ลงมาจากสภาพดีเลิศ (Lichtheim, 1968,
อ้างถึงใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2551) ในภาษาไทยมีการแปล
Alienation เป็นค�ำต่างๆ เช่น การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์
ความแปลกแยก ภาวะแปลกแยก ภาวะความห่างเหิน ภาวะ
ความออกห่าง เป็นต้น
ความแปลกแยกเป็นเรื่องที่ได้รับการถกเถียงมากใน
สังคมร่วมสมัย โดยมีแนวความคิดหลากหลายที่อธิบายและ
เกีย่ วข้องกับความแปลกแยก โดยกลุม่ หนึง่ มองว่าความแปลก
แยกเป็นปรากฏการณ์ของสังคมเมืองอุตสาหกรรม และบาง
กลุม่ มองว่าความแปลกแยกเป็นปรากฏการณ์ของสังคมมนุษย์
ทีค่ รอบจักรวาล ไม่เปลีย่ นแปรตามกาลเวลา และมีอกี บางกลุม่
ที่ให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดของแนวคิดความแปลกแยก
ในแง่ทเี่ กีย่ วพันกับเทววิทยาทางการเมือง หรือบางกลุม่ ก็มอง
ความแปลกแยกเป็นอุปกรณ์ที่หยิบใช้สอยง่ายเมื่อต้องการ
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการเข้ า ใจมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมของมนุ ษ ย์
(Twining, 1980) ความแปลกแยกเกิดจากโครงสร้างทางสังคม
ที่ปิดกั้นหรือปฏิเสธธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ โดยได้แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นจริงที่ว่าสิ่งที่มือและมันสมองของมนุษย์
แรงงานได้สร้างขึ้นมานั้น กลับมาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่สร้างมัน
ขึ้นมา มิหน�ำซ�้ำยังมามีอิทธิพลครอบง�ำผู้สร้างมันเสียด้วย      
ดังนั้น แทนที่เสรีภาพจะขยายกว้างออกไป พลังอ�ำนาจอันไม่
อาจควบคุมได้เหล่านี้กลับมาเพิ่มความเป็นทาสให้กับมนุษย์
และได้จำ� กัดความสามารถของมนุษย์ให้เหมือนสัตว์ไปเสียด้วย
(Lichtheim, 1974,  อ้างถึงใน ทวีป  วรดิรก, 2545)
Corlett (1988) ได้กล่าวถึง ความแปลกแยก โดยอ้าง
ถึงแนวคิดของ Marx ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมซึ่งมี
ลั ก ษณะส� ำ คั ญ คื อ “การแบ่ ง กลุ ่ ม แบ่ ง ก้ อ นอย่ า งไม่ เ ป็ น
ธรรมชาติ” โดยเฉพาะการเกิดขึน้ ระหว่างตัวบุคคลกับสิง่ ทีเ่ ขา
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ผลิต ยกตัวอย่างเช่น สิ่งที่บุคคลผลิตมีอ�ำนาจเหนือ/ครอบง�ำ
ผู ้ ที่ ผ ลิ ต มั น ขึ้ น มา “การแบ่ ง กลุ ่ ม แบ่ ง ก้ อ นอย่ า งไม่ เ ป็ น
ธรรมชาติ” มีอย่างน้อย 3 วิถีที่บุคคลจะเอาใจออกห่างหรือ
รู้สึกแปลกแยก คือ 1) เมื่อบุคคลถูกกีดกันออกจากสิ่งที่เขา
สร้างขึ้นหรือผลิตขึ้นด้วยแรงงานของเขา นั่นหมายถึงสิ่งที่
บุคคลผลิตกลายเป็นสิ่งแปลกแยกส�ำหรับเขาหรือไม่เป็นมิตร
กับเขา 2) บุคคลถูกท�ำให้แปลกแยกจากตัวเองในระหว่างการ
ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ลิต สิง่ นีเ้ กิดขึน้ ตามมาหลังจากวิถแี รกได้ดำ� เนิน
ไปแล้ว กล่าวคือ เป็นเพราะบุคคลถูกกีดกันออกจากสิ่งที่เขา
สร้าง เขาจึงถูกกีดกันออกจากส่วนหนึ่งที่ใช้อธิบายความเป็น
ตัวเองด้วย นั่นคือ บุคคลถูกท�ำให้แปลกแยกจากตัวตนของ
ตนเองในกระบวนการใช้แรงงาน และ 3) บุคคลถูกท�ำให้แปลก
แยกจากผู้อื่นในกระบวนการผลิต ทั้ง 3 วิถีนี้ชี้ให้เห็นว่า ไม่ใช่
เพียงบุคคลถูกแยกออกจากสิง่ ทีเ่ ขาผลิต หรือจากตัวเองเพราะ
เขาถูกท�ำให้แปลกแยกจากสิ่งที่เขาผลิตเท่านั้น ความแปลก
แยกยังหมายถึงการเอาใจออกห่างจากผู้อื่นด้วย (Corlett,
1988)
ความแปลกแยกในทัศนะของ Sartre (1980) คือ
สภาวะของมนุษย์ที่ไม่ได้เป็น ไม่ได้รู้สึก หรือไม่ได้คิดอย่างที่
สมควรจะเป็นในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งฐานะมนุษย์ใน
ความคิดของ Sartre คือ ผู้ที่ต้องลงมือกระท�ำการตามจุดมุ่ง
หมายของตนอย่างมีเสรีภาพ ตามที่ Sartre ประกาศออกมา
ว่า “มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ” เสรีภาพของ Sartre คือ
ความสามารถในการตัดสินใจเลือก ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบ การใช้เสรีภาพนัน้ คือ การใช้ชวี ติ อย่างทีเ่ ป็น
ชีวิตจริงๆ โดยเป็นคนเลือกและตัดสินใจเองไม่ใช่สถานการณ์
บังคับหรือไหลไปตามระบบทั้งๆ ที่ไม่เห็นด้วย การเลือกนี้คือ
การกลับมาหาตนเองและเลิ ก สภาพของความแปลกแยก
(ศิริวรรณ  เกษมศานต์กิดาการ, 2537)
นอกจากนี้ ค วามแปลกแยก ยั ง มี ผ ลต่ อ การสร้ า ง         
อัตลักษณ์ของบุคคล กล่าวคือ บุคคลที่แปลกแยกไม่สามารถ
ประสบความส�ำเร็จในการค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้ ซึง่ ในการ
ค้นหาอัตลักษณ์นั้น บุคคลสมควรจะต้องอุทิศตนให้กับสิ่งที่
เขาปรารถนาจะบรรลุหรือแสวงหา สิ่งนี้จะท�ำให้เกิดการ
ตระหนักรู้ ซึ่งความตระหนักรู้นี้เองเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สร้าง  
อัตลักษณ์ของบุคคล (Pestonjee, Singh, & Singh, 1982)
อาจกล่าวได้ว่าความแปลกแยกเป็นอุปสรรคต่อการนิยาม
ความเป็นตัวเองหรือการสร้างอัตลักษณ์ของมนุษย์
ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ได้อธิบาย Alienation ใน
ความหมายกว้างโดยหมายถึง การเปลี่ยนจากการรู้สึกผูกพัน
ไปเป็นการรูส้ กึ ไม่เป็นมิตร เป็นปรปักษ์ หรือไม่ยนิ ดียนิ ร้ายต่อ

ผู้อื่น ต่อกลุ่ม ต่อสังคม หรือแม้แต่ต่อตนเอง เป็นต้น
วิทยากร เชียงกูล (2547) แปล Alienation ว่า ความ
เป็นอื่น ภาวะออกห่าง สภาพที่คนท�ำงานถูกแยกออกจาก
ความเป็นมนุษย์ในสังคมอย่างแท้จริง (“True” Social Being)
ถูกแยกออกจากครอบครัวและเพือ่ นของเขาอันเป็นผลมาจาก
การท�ำงานที่ไร้ความหมาย และไม่เป็นธรรมชาติ ในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม ภาวะเช่นนี้เป็นผลของการท�ำงานเฉพาะ
อย่างที่ซ�้ำซาก การแบ่งงานที่ตายตัวและการที่ปัจจัยในการ
ผลิตเป็นกรรมสิทธิข์ องเอกชนเพียงบางคน คนงานไม่ได้เป็นผู้
ควบคุมกระบวนการท�ำงาน ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมผลผลิตของ
แรงงานของเขา และกลายเป็นสิง่ ของอย่างหนึง่ เท่านัน้ คนงาน
หมดความสนใจในชิ้นส่วนที่เขาผลิตขึ้น เพราะว่าเขาไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับการผลิตสิ่งของทั้งชิ้นด้วยตัว
เองอีกต่อไป ความสัมพันธ์นี้ส่งผลต่อรูปจิตส�ำนึกของคนงาน
ทัง้ สินค้าทีเ่ ขาผลิตขึน้ และนายจ้างทีเ่ ป็นนายทุนกลายเป็น “สิง่
แปลกหน้า” ส�ำหรับคนงาน ซึ่งถูกท�ำให้หมดความเป็นมนุษย์
(Dehumanized) ไปทุกที
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (2554) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติของมนุษย์และความแปลกแยกไว้วา่ ชีวติ ของมนุษย์
เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม ต้อง
อยู่กับเพื่อนมนุษย์ ต้องมีความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์ ตั้งแต่ในครอบครัว บุตรหลาน พ่อแม่ เป็นต้นไป ชีวิต
มนุษย์ตอ้ งอยูก่ บั กิจกรรมทีท่ ำ� ตลอดเวลา เราต้องไม่แปลกแยก
จากกิจกรรมแห่งชีวิตของเรา กิจกรรมของเราต้องสอดคล้อง
กับความมุง่ หมายของชีวติ ของเรา หรือปรับความต้องการของ
เราให้ตรงกับผลทีแ่ ท้จริงตามธรรมชาติของการงานทีท่ ำ 
� ความ
สุขของมนุษย์นั้นเดิมทีเดียว มีฐานมาจาก 3 อย่าง เป็น
ธรรมชาติ 3 ด้าน แต่มนุษย์ปัจจุบันเป็นพวกที่แปลกแยกจาก
ธรรมชาติดงั กล่าว อย่างแรก แปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อม
เห็นได้จากคนทุกวันนีท้ �ำงานจนลืมความชืน่ ชมธรรมชาติรอบ
ตัว ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม อย่างที่ 2 แปลกแยกกับ
เพื่อนมนุษย์ เพราะความที่ต้องแข่งขัน แก่งแย่งกัน อย่างที่ 3
แปลกแยกออกไปจากกิจกรรมของตัวเอง ซึง่ ความแปลกแยก
ดังกล่าว ท�ำให้มนุษย์แสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่ๆ ซึ่งไม่มีสิ่งใด
ให้สุขได้อย่างจีรัง
กล่าวโดยสรุป ความแปลกแยก หมายถึง ภาวะทีม่ นุษย์
แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงที่มีความ
สัมพันธ์กบั ชีวติ มนุษย์ ซึง่ มีผลให้มนุษย์ถกู ลดคุณค่าความเป็น
มนุษย์ลง โดยสิ่งทั้งปวงนี้ประกอบด้วยตัวมนุษย์เอง การงาน
สังคมวัฒนธรรม และธรรมชาติแวดล้อม

ประเภทของความแปลกแยก
โดยทัว่ ไปแล้ว ชีวติ ของมนุษย์ในฐานะทีเ่ ป็นสัตว์สงั คม
มักจะมีความสัมพันธ์ทั้งกับตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบตัว
ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพ
แวดล้อมทางสังคม โดยสภาพแวดล้อมทางสังคมได้รวมถึงการ
งานไว้ด้วย ความแปลกแยกของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่อาจ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความแปลกแยกจากตัวเอง ความ
แปลกแยกจากการงาน ความแปลกแยกจากสังคมวัฒนธรรม
และความแปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ความแปลกแยกจากตัวเอง เป็นภาวะทีม่ นุษย์แยก
ออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของตัวเอง หากแต่ต้อง
แสวงหาสิ่งอื่นๆ ที่อยู่นอกตัวมานิยามความเป็นตัวเอง โดย
พฤติกรรมดังกล่าวจะแสดงออกในลักษณะการแสวงหาความ
สุขให้กบั ตัวเองจากสิง่ ภายนอกอยูต่ ลอดเวลา ดังทีพ่ ระไพศาล
วิสาโล (2554) กล่าวไว้ว่า
“ในยามที่ ม นุ ษ ย์ เราต้ อ งอยู ่ ค นเดี ย วในห้ อ งหรื อ     
สถานทีใ่ ดๆ ทีไ่ ม่มโี ทรทัศน์ ไม่มผี คู้ นพูดคุย ไม่มหี นังสือให้อา่ น
มีแต่เราเพียงคนเดียว เราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสภาพ
เช่นนั้น แม้จะมีอาหาร มีปัจจัยสี่ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
มากมาย หากเราต้องอยู่คนเดียว ไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับ
ใครได้ และไม่มีงานอะไรให้ทำ� ด้วย ส่วนใหญ่ก็คงรู้สึกอึดอัด
กระสับกระส่าย หงุดหงิด บางคนอาจจะรู้สึกเบื่อ แม้เพียง
ชั่วโมงเดียวก็ตาม เพราะแต่ก่อนเคยมีอะไรให้ท�ำ  เช่น ดูหนัง
ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ พูดคุยกับเพื่อน ไปเดิน       
ห้างสรรพสินค้า หรือไม่ก็ท�ำโน่นท�ำนี่ไปเรื่อย แต่พอมาอยู่กับ
ตัวเองส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกอึดอัด หงุดหงิด กระสับกระส่าย   
นี่คือ อาการที่เราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ ซึ่งเป็นอาการที่คนเรา
แปลกแยกจากตัวเอง”
เป็นทีน่ า่ สังเกตโดยทัว่ ไปว่าสิง่ อืน่ ๆ นอกตัวทีม่ นุษย์ใน
ปัจจุบันใช้นิยามความเป็นตัวเอง หรือสร้างความสุขให้กับ     
ตัวเองนั้นมักจะอยู่ในรูปของวัตถุ สินค้า หรือเทคโนโลยีที่     
ทันสมัยต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น เช่น
การบริโภคสินค้า การเล่นเฟซบุ๊ก เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะ
มีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจทุนนิยมอยู่เนืองๆ
ความแปลกแยกจากตัวเองดังทีก่ ล่าวข้างต้นเป็นเพราะ
มนุษย์เข้าใจผิดว่าความเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง มนุษย์จึง
พยายามแสวงหาตัวเองจากสิ่งต่างๆ ภายนอกหรือสภาพ
แวดล้อมเพือ่ ประกอบสร้างความเป็นตัวเองให้มขี นึ้ อาจกล่าว
ได้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ไปตามสถานการณ์ ห รื อ       
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวเองจึงเป็นสิ่งที่
ไม่มีอยู่จริงเฉพาะตน แต่มีได้เพราะมีปัจจัยภายนอกเป็น     
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน 2556
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องค์ประกอบ และแม้กระทั่งภายในกายและใจของมนุษย์นั้น
มนุษย์ก็ยังเข้าใจผิดว่ามีความเป็นตัวเองอยู่ เพราะความเป็น
ตัวเองนี้ได้ปรากฏอยู่ในรูปของ ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ ซึ่ง
หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด (รูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ) ที่ประชุมกันเข้าเป็นหน่วยรวม
ซึ่งบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นต้น ส่วน
ประกอบทั้ ง 5 อย่ า งนี้ จ ะรวมเข้ า เป็ น ชี วิ ต หรื อ ตั ว ตนขึ้ น      
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2554)
2. ความแปลกแยกจากการงาน เป็นภาวะที่มนุษย์
แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติในการงาน Marx (1973,
อ้างถึงใน ฉัตรทิพย์ นาถสุดา, 2551) เห็นว่าธรรมชาติที่แท้
จริ ง ในการท�ำ งานของมนุษย์นั้น คือ การท� ำกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ร่วมกับคนอื่นๆ ซึ่งจะน�ำไปสู่พัฒนาการของโลก
และของตัวมนุษย์เอง และมนุษย์รู้จักตนเองจากผลงานที่เขา
สร้างขึ้นมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549) แต่ในกระบวนการ
ผลิตในสังคมทุนนิยม ผลิตผลแห่งการสร้างสรรค์ของผูผ้ ลิตไม่
ได้เป็นของเขาอีกต่อไปแต่กลายเป็นของกลุ่มนายทุนผู้เป็น
เจ้าของทุนหรือปัจจัยการผลิต มนุษย์มฐี านะเป็นเพียงแรงงาน
ที่ท�ำงานแลกกับค่าจ้างเพื่อยังชีพไปวันๆ นอกจากนี้กิจกรรม
ในการผลิ ต ยั ง ได้ แ ย่ ง ชิ ง เวลาแห่ ง การด�ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี
คุณภาพของเขาไป เพราะมนุษย์ต้องสูญเสียเวลาที่ตนมีตั้งแต่
ตืน่ นอนแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยทีไ่ ม่สามารถครอบครองเวลาดัง
กล่าวไว้ได้ เวลาทัง้ หมดทีม่ นุษย์ขายให้แก่นายจ้างไปนัน้ ได้ตก
เป็นของนายจ้างไปอย่างสิน้ เชิง (ทวีป วรดิลก, 2545) นายจ้าง
สามารถก�ำหนดเงื่อนไขหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือแม้กระทั่ง
สั่งการให้มนุษย์ในฐานะลูกจ้างปฏิบัติตาม อาจกล่าวได้ว่า
มนุษย์ในสังคมทุนนิยมมีฐานะเป็นแรงงานรับจ้างทีม่ ชี วี ติ ค่อน
ข้างจ�ำกัด
ในสังคมทุนนิยมมนุษย์ได้สร้างความสัมพันธ์ในการ
ผลิตขึ้นมา สร้างระบบกรรมสิทธิ์ส่วนตัวในปัจจัยการผลิตขึ้น
มาแล้วก็กลับตกเป็นทาสของความสัมพันธ์ในการผลิตนั้นเอง
แรงงานมนุษย์กลายเป็นแรงงานทาส Marx (1973, อ้างถึงใน
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2551) อธิบายว่าภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์
ส่วนตัวที่คนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต มนุษย์ทั่วไป
จะถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ
ผลิตผลของตน กิจกรรมการผลิตของตนเอง และระหว่าง
แรงงานด้วยกัน
มนุษย์ถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยผลผลิตของ
ตนเอง หมายถึง มนุษย์ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของในผลผลิตทั้งๆ ที่
มนุษย์เองได้สร้างสรรค์หรือผลิตขึน้ มา มนุษย์พบว่ายิง่ ตนผลิต
สินค้าไปมากเท่าไรตัวเขาเองก็ยิ่งจนลง ผลผลิตเป็นของผู้อื่น
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(นายทุน) ไม่ได้เป็นของเขา และเป็นอิสระจากเขา มิหน�ำซ�้ำ
ยังมาเป็นศัตรูบังคับเขาด้วย แรงงานผลิตทุน (capital) แต่ไม่
เคยได้เป็นนายของทุนเลย แต่กลับตกเป็นทาสของทุน ทุนซึ่ง
คือผลผลิตของแรงงานกลับมาบังคับแรงงาน นีค่ อื การทีม่ นุษย์
ถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยผลผลิตของตนเอง ถูกผลผลิต
ของตัวเองบังคับเอาตัวเองลงเป็นทาส เช่น คนงานเป็นผูส้ ร้าง
อาคารสวยหรูสูงเสียดฟ้า แต่คนงานไม่มีสิทธิ์ครอบครองและ
อยูอ่ าศัยอาคารนัน้ แต่จำ� เป็นต้องท�ำงานตามเงือ่ นไขแห่งการ
จ้างงานของนายจ้างผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทุน (ทุนที่นายจ้างเป็น
เจ้าของแต่เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างและเพิม่ พูนขึน้ โดยคนงาน) เป็นต้น
มนุษย์ถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยกิจกรรมการ
ผลิต หมายถึง กิจกรรมการผลิตได้ลดทอนคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ เพราะเมื่อผลผลิตของมนุษย์กลายเป็นสิ่งลดคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ ก็ย่อมหมายความว่าในขณะผลิตมนุษย์ก็
ก�ำลังท�ำสิ่งซึ่งลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาเอง เพราะ
ผลผลิตคือผลรวมของการออกแรงท�ำงานของมนุษย์ เมื่อ
ผลผลิตคือสิง่ ทีล่ ดคุณค่าความเป็นมนุษย์ แรงงานทีอ่ อกไปใน
การท�ำผลผลิตก็ย่อมเป็นสิ่งลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วย
กิจกรรมการผลิตของมนุษย์จึงกลายเป็นสิ่งที่ลดคุณค่าความ
เป็นมนุษย์เสียเอง การที่แรงงานของมนุษย์กลายเป็นสิ่งลด
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ก็หมายความว่า มนุษย์ท�ำตัวเอง ลด
คุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยตัวของตัวเอง (self-alienation)
นั่นเอง แสดงว่ามนุษย์ไม่ได้ท�ำงานให้กับตัวเอง กลับเป็น
ท�ำงานให้นายทุน ในการท�ำงานมนุษย์ไม่ได้ท�ำให้ตัวเองพอใจ
แต่กลับปฏิเสธตัวเอง งานกลายเป็นการถูกบังคับให้ท�ำ  เมื่อ
เป็นเช่นนี้จึงมีแนวโน้มว่ามนุษย์จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย
และไม่มคี วามสุขเท่าไรนักในขณะทีพ่ วกเขาปฏิบตั งิ าน ซึง่ อาจ
สะท้อนให้เห็นผ่านการมาปฏิบตั งิ านสาย การขาดงานโดยไม่มี
สาเหตุ การท�ำกิจกรรมอย่างอื่นในเวลางาน เป็นต้น
มนุษย์ถกู ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยแรงงานด้วยกัน
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานด้วยกันได้ถูกท�ำให้
กลายเป็นเพียงความสัมพันธ์บนพืน้ ฐานของผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีแบบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในองค์การ
สมัยใหม่ ซึ่งแรงงานสัมพันธ์กันตามต�ำแหน่งหน้าที่มากกว่า
ความเป็นเครือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มีความจริงใจต่อกัน
สภาพการท�ำงานมีการแบ่งงานกันท�ำเป็นแผนกหรือแบ่งงาน
กันท�ำตามความช�ำนาญเฉพาะด้าน (วิทยา ศักยาภินันท์,
ม.ป.ป.) ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานด้วยกันมีนอ้ ย พวก
เขาถูกโดดเดี่ยวจากกันและกันโดยลักษณะของงานที่ส่งเสริม
การเห็นแก่ตัวด้วยการที่นายจ้างได้ใช้วิธีการให้ลูกจ้างต้อง
แข่งขันกันโดยใช้ค่าตอบแทน รางวัล หรือต�ำแหน่งเป็นตัวล่อ

เพื่อให้ผลก�ำไรอันเนื่องจากงานได้ตกแก่นายจ้างมากที่สุด
บรรยากาศการท�ำงานจึงเต็มไปด้วยการแข่งขัน ขาดมิตรภาพ
ที่แท้จริงระหว่างผู้ทำ� งานด้วยกัน มีการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น
กันจนบ่อยครั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างแรงงานด้วยกันเอง
และระหว่างแรงงานกับนายจ้างขึ้น
3. ความแปลกแยกจากสังคมวัฒนธรรม เป็นภาวะที่
มนุษย์แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของสังคมและ
วัฒนธรรม เพราะโดยธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมแล้ว
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกัน
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมเพือ่ เป็นแบบหรือแนวทางในการด�ำเนิน
ชีวิตของสมาชิกสังคมอันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงจะ
ท�ำให้มนุษย์สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ และเป็นสุข การที่
มนุษย์ด�ำรงชีวติ อยูร่ ว่ มกันในสังคมนัน้ จะต้องรูส้ กึ อบอุน่ และ
มีความผูกพันซึ่งกันและกัน โดยมีความรู้สึกเหมือนครอบครัว
ใหญ่ มีความไว้ใจซึ่งกันและกัน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553) อาจ
กล่าวได้ว่า ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมนั้น มนุษย์ใน
ฐานะสมาชิกของสังคมมีความสัมพันธ์กนั ด้วย“คุณค่าแห่งชีวติ
ทางวัฒนธรรม”แต่ภาวะที่มนุษย์มีความรู้สึกแปลกแยกจาก
สังคมและวัฒนธรรมนัน้ เป็นภาวะทีม่ นุษย์ในฐานะสมาชิกของ
สังคมมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีความ
สัมพันธ์ระหว่างกันด้วย“คุณค่าแห่งชีวิตทางวัฒนธรรม”เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย “มูลค่าทางเศรษฐกิจ”
การที่มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กันด้วย
“มูลค่าทางเศรษฐกิจ” ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในสังคมทุก
ระดั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ซึ่ ง
พิจารณาได้จากการที่สมาชิกในครอบครัวมีความต้องการ
บริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สมาชิกให้ความส�ำคัญ
กับการท�ำงานหาเงิน จนละเลยความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
พ่อแม่ลูกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ แทบจะไม่มีเวลาอยู่พร้อม
หน้ากัน เพราะพ่อแม่ต้องออกไปท�ำงานแต่เช้าและกลับบ้าน
เมื่อดึก พ่อแม่ถึงร้อยละ 43 ในกรุงเทพมหานครยอมรับว่า
แต่ละวันมีเวลาท�ำกิจกรรมร่วมกับลูกเพียง 1-3 ชัว่ โมงเท่านัน้
หลายครอบครัวทดแทนความเหินห่างด้วยการใช้วตั ถุหรือเงิน
เป็นเครื่องแสดงความรัก แต่บ่อยครั้งกลับท�ำให้ความสัมพันธ์
เลวร้ายลง ยิ่งหันไปพึ่งเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง  (เช่น เลี้ยงลูก
ทางโทรศัพท์มอื ถือ หรือ I-pad เป็นต้น กลับท�ำให้เหินห่างกัน
มากขึ้ น การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เงิ น และวั ต ถุ ท� ำ ให้ ห ลาย
ครอบครัวถึงกับหย่าร้างกัน ปัจจุบนั การหย่าร้างมีสงู ถึง 1 ใน 4
ของผู้ที่จดทะเบียนแต่งงานกัน และถึงแม้จะไม่ได้หย่าร้างกัน
การแยกกันอยู่ก็มีมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นในเมือง
เท่านั้น ในชนบท พบว่ามีเด็กถึงร้อยละ 30 ที่ไม่ได้อยู่กับ       

พ่อแม่หรือพ่อแม่แยกทางกัน (พระไพศาล วิสาโล, 2555)
ไม่ เ ฉพาะครอบครั ว เท่ า นั้ น ที่ เ งิ น หรื อ วั ต ถุ เข้ า มามี
บทบาทในการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ แต่
ยังเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์อื่นๆ ด้วย เช่นกรณีความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขของการมี ผ ล
ประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การเป็นหุ้น
ส่วนธุรกิจ เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์แทนที่จะ
เป็นความสัมพันธ์บนพืน้ ฐานของความรักและเมตตาต่อกัน แต่
ปัจจุบนั ในหลายกรณีพบว่าครูมฐี านะเป็นผูข้ ายวิชาความรูแ้ ละ
ศิษย์มีฐานะผู้ซื้อหรือผู้บริโภควิชาความรู้นั้น ท�ำให้ความ
สัมพันธ์ที่มีต่อกันเป็นแบบผู้ผลิตและผู้บริโภคแทน หรือแบบ
ผู้ขายกับผู้ซื้อที่มีความเมตตาต่อกันน้อยลง และยังรวมไปถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ทจี่ ะพบอยูบ่ อ่ ยครัง้ ว่าหมอ
ไม่พยายามรักษาคนไข้ให้หายขาดหรือ “เลี้ยงไข้” เพราะ
ต้องการให้คนไข้มารักษานานๆ เพือ่ จะได้เงินค่ารักษามากขึน้
รูปแบบความสัมพันธ์ทอี่ ยูบ่ นเงือ่ นไขของผลประโยชน์เหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าในสังคมปัจจุบัน การมีน�้ำใจ ความรัก ความ
เมตตา และความปรารถนาดีต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วย
กันได้ลดเลือนไป
การที่ ม นุ ษ ย์ ใ นสั ง คมสมั ย ใหม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
“มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ” มากกว่ า “คุ ณ ค่ า แห่ ง ชี วิ ต ทาง
วัฒนธรรม” นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทาง
สังคมดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังส่งผลต่อวัฒนธรรมอีกด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกระแสการท�ำวัฒนธรรมให้เป็น
สินค้า (Commercialization of Culture) เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าสังคมสมัยใหม่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยพลวัตแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และการค้ า แบบทุ น นิ ย ม ซึ่ ง ได้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก� ำ หนด
สถานการณ์ตา่ งๆ ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ โลกาภิวตั น์ทาง
เศรษฐกิจทีม่ เี ทคโนโลยี และกลไกตลาดเป็นตัวก�ำหนดหรือตัว
ขับเคลื่อนส�ำคัญ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ท�ำให้ปัจจุบันภาค
ธุ ร กิ จ และระบบตลาดมี อ ภิ สิ ท ธิ์ ที่ จ ะนิ ย ามวั ฒ นธรรมได้
มากกว่าภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือ
ภาคประชาสังคม จึงท�ำให้เกิดกระแสการท�ำให้วฒ
ั นธรรมเป็น
สินค้า อย่างกรณีที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เช่น โฮมสเตย์ OTOP เป็นต้น ทีร่ ฐั บาล
เองมีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรม ในขณะเดียวกันตัวประชาชนเองก็มงุ่ การผลิตสินค้า
ทางวัฒนธรรมเพือ่ ขายหวังก�ำไร (สุรชิ ยั หวันแก้ว, 2552) ท�ำให้
วัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาสู่สายตาของนักท่องเที่ยวหรือ       
ผู ้ เ ยี่ ย มชมนั้ น เป็ น วั ฒ นธรรมส� ำ หรั บ การแสดงอย่ า งซ�้ ำ ๆ      
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน 2556
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หน้าฉาก ทีข่ าดรากเหง้าหรือจิตวิญญาณของผูส้ รรสร้างอย่าง
แท้จริง
กระแสการท�ำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้านี้ได้กระทบต่อ
หลายวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการบันเทิง ในปัจจุบัน
ภาพยนตร์ ละคร งานศิลปะ บันเทิง ถูกลดคุณค่าเพื่อการ
จรรโลงจิตใจ และถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นเพียงสินค้าที่ให้ผล
ตอบแทนทางมูลค่าต่อผู้ลงทุน การผลิตศิลปวัฒนธรรมมาสู่
ตลาด จึงมุ่งไปที่การค�ำนึงถึงผลก�ำไร และความคุ้มทุนเป็น
ส�ำคัญ (สุรชิ ยั หวันแก้ว, 2552) เช่น สร้างละครหรือภาพยนตร์
ตามความชื่นชอบของคนดูโดยขาดการพิจารณาถึงสาระ
ประโยชน์ที่สังคมได้รับ ท�ำให้ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
การน�ำเสนอผ่านสือ่ ขาดความหลากหลายและความสร้างสรรค์
ใหม่ๆ มีแต่รูปแบบซ�้ำๆ ซึ่งได้รับการประกันทางการตลาดว่า
ขายได้
4. ความแปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อม เป็นภาวะ
ที่มนุษย์แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของธรรมชาติ
แวดล้อม มนุษย์คิดว่าตนเองเป็นคนละส่วนกับธรรมชาติ แต่
โดยเนือ้ แท้แล้วความจริงของธรรมชาติสรรพสิง่ คือ การเชือ่ มโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน (The Same Oneness) มนุษย์ทุกคน
สัตว์ทุกตัว ต้นไม้ทุกต้น แร่ธาตุ และสสารบรรดามี และดาว
ทุกดวงในจักรวาล มาจากสภาวะหนึ่งเดียวกัน (ประเวศ วะสี,
2547)
แต่ด้วยเหตุที่มนุษย์มีการรู้เห็นที่จ�ำกัด เพราะความ
ยึดมั่นในตัวตน ยึดมั่นในเผ่าพันธ์ุ ยึดมั่นในความรู้เป็นเสี่ยงๆ
จึงเข้าไม่ถึงธรรมชาติของความเป็นหนึ่งเดียว ยึดเอาตนเป็น
ศูนย์กลางของสรรพสิ่ง มนุษย์จึงมองตัวเองแยกตัวออกจาก
ธรรมชาติ มนุษย์ถือว่าตัวเองเป็นนายธรรมชาติ แนวความคิด
นี้มีพื้นฐานมาจากความคิดของฟรานซีส เบคอน นักปรัชญา
ชาวอังกฤษ (มงคลเลิศ ด่านธานินทร์, 2551) โดยเขาเสนอว่า
ธรรมชาติ ก็คือ ธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นอย่างใดในอดีต ก็ยัง
คงเป็นอย่างนั้นในปัจจุบัน ดังนั้น จะมีประโยชน์อะไรกับการ
เฝ้าศึกษาธรรมชาติเพื่อให้รู้และเข้าใจเท่านั้น ท�ำไมเราจึงไม่
แสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติให้มนุษย์อย่างเต็มที่ ถ้าเช่นนัน้
มนุษย์จงึ จ�ำเป็นต้องบีบคัน้ และตามล่าธรรมชาติ เอาธรรมชาติ
มารับใช้มนุษย์ มนุษย์เองต้องเป็นนายธรรมชาติ มนุษย์อยู่
เหนือธรรมชาติ (Man is the Master of Nature) คือ ควบคุม
ธรรมชาติให้ได้ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการเข้ า ควบคุ ม จั ด การธรรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติมีฐานะเพียงปัจจัยการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจ
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การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ของมนุษย์ในการควบคุมธรรมชาติและอยู่เหนือธรรมชาตินี้
เองได้ น�ำ มาสู ่ ค วามห่ า งเหิ น และแยกมนุ ษ ย์ อ อกห่ า งจาก
ธรรมชาติ ในยุคนี้มนุษย์มีความสามารถสูงมาก มีวิทยาการที่
เจริญก้าวหน้าในการสร้างสิ่งใดก็ได้ เพราะมีความเจริญทาง
วิทยาการด้านพันธุวศิ วกรรม วิถชี วี ติ ของมนุษย์ในสังคมทุกวันนี้
จึงมักผูกพันใกล้ชดิ กับเทคโนโลยีมากกว่าธรรมชาติ ยิง่ ไปกว่า
นั้ น มนุ ษ ย์ ยั ง ต้ อ งด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ อ ย่ า งพึ่ ง พิ ง และเสพติ ด
เทคโนโลยี (Techno-Addict) อีกด้วย ท�ำให้มนุษย์ให้ความ
ส�ำคัญต่อเทคโนโลยีมากไปกว่าธรรมชาติ มนุษย์เป็นส่วนหนึง่
ของเทคโนโลยีมากกว่าเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ จึงไม่แปลก
ใจที่มนุษย์จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้นเท่าใด ก็ดูเหมือนจะยิ่ง
เป็นการสะสมปัญหาหรือยิ่งเป็นการท�ำลายธรรมชาติรุนแรง
มากขึ้นทุกที (อนุชาติ  พวงส�ำลี, 2547) ความเชื่อที่ว่ามนุษย์
อยู่เหนือธรรมชาติ (Man is the Master of Nature) ได้
ท�ำลายหลักการที่คนโบราณถือว่าแผ่นดินนั้นเป็นเสมื อ น
มารดาที่อุ้มชูและหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งบนโลก
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้สะท้อนผ่านการพัฒนา
เศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุม่ ประเทศโลกทีส่ าม
กว่า 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ที่รัฐและนายทุนมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิ ด กั บ ความพยายามใช้ ป ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อส่งออก (ไม้ แร่ สัตว์น�้ำ
และพืชเศรษฐกิจ) เป็นสินค้าและวัตถุดิบให้กับประเทศที่
พัฒนาแล้ว (เพือ่ น�ำเงินตราต่างประเทศไปใช้ซอื้ เครือ่ งจักรและ
เทคโนโลยีและลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม) ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต แบบแผนการผลิต การบริโภคของคนในสังคมซึ่ง
ล้วนแต่น�ำไปสู่การบริโภคและการใช้ทรัพยากรหลากหลาย
และเข้มข้นขึน้ ขณะเดียวกันก็สง่ ผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงและ
ท�ำลายความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนและท้องถิ่นใน
การจัดการดูแลและควบคุมทรัพยากรในหลายประเทศ การ
ใช้ทรัพยากรที่เข้มข้นมากขึ้นนี้น�ำไปสู่ความทรุดโทรมและ
วิกฤตด้านสภาพแวดล้อมในที่สุด เช่น สัตว์และพืชหลายชนิด
สูญพันธ์ุทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม ดินเพาะปลูกเสื่อม
คุณภาพ เกิดปัญหาการพังทลายหน้าดิน เป็นต้น ในชนบท  
ป่าไม้ซึ่งเปรียบเสมือนตลาดหรือ “ซูเปอร์มาร์เก็ต” แจกฟรี
ถูกท�ำลายไป เกษตรกรแบบพอเพียงถูกดึงดูดเข้าสู่ระบบการ
ผลิตอุตสาหกรรมทุนนิยมทีข่ นึ้ อยูก่ บั ทุนและการจ้างงาน และ
การบริโภคทีต่ อ้ งหาเงินมาซือ้ มากขึน้ ระบบการผลิตแบบใหม่
เป็ น สิ่ ง ที่ ขึ้ น อยู ่ กั บ นายทุ น และกลไกตลาดแบบผู ก ขาดที่
ประชาชนทั่วไปควบคุมไม่ได้ และท�ำให้พวกเขาเป็นฝ่าย      

เสียเปรียบมากขึ้น (วัฒนา สกุณศีล, 2548) ด้วยอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิ วั ต น์ เ ศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มนี้ ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์
ปัจจุบันมองธรรมชาติเปลี่ยนไปจากอดีตมาก พวกเขามองไม่
เห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นไม้ ป่าเขา แม่น�้ำ น�้ำตก ที่ต้อง
เคารพย�ำเกรง ความคิดแบบทุนนิยมในปัจจุบันท�ำให้พวกเขา
มองธรรมชาติ เ หล่ า นี้ เ ป็ น ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ มี
“มูลค่าและขายได้” เช่น มองต้นไม้เป็นไม้แปรรูป มองป่าไม้
น�้ำตกเป็นบ้านพักตากอากาศเพื่อรองรับการท่องเที่ยว มอง
แม่น�้ำเพื่อสร้างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าส�ำหรับใช้ในเมือง
อุตสาหกรรม เป็นต้น
บทสรุป
ความแปลกแยกจัดเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ในการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ในบทความนี้ผู้เขียนเสนอว่า ความแปลกแยกของ
มนุษย์ในสังคมเป็นภาวะที่มนุษย์แยกออกห่างจากความเป็น
ธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ ซึ่งมี
ผลให้มนุษย์ถกู ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง ในสังคมสมัยใหม่
มนุษย์ตอ้ งเผชิญกับความแปลกแยกในหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็น
ความแปลกแยกจากตัวเอง ความแปลกแยกจากการงาน ความ
แปลกแยกจากสังคมวัฒนธรรม และความแปลกแยกจาก
ธรรมชาติแวดล้อม และเป็นที่น่าสังเกตว่าความแปลกแยกใน
ด้านต่างๆ นั้นมักจะมีเรื่องของ “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” ใน
ระบบทุนนิยมมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ กล่าวคือ
กรณีความแปลกแยกจากตัวเอง มนุษย์ได้ทงิ้ ความจริง
แท้ของความเป็นตัวเองที่มีความเป็นอนัตตาหรือความว่าง สู่
การแสวงหาตัวเองจากปัจจัยภายนอก เช่น การยึดทรัพย์สิน
เงินทอง เทคโนโลยี การบริโภคสินค้า เป็นเครื่องแสดงออกถึง
ความสุขและตัวตน กรณีความแปลกแยกจากการงาน มนุษย์
ได้ละเลยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง ด้วยตัวเอง

และเพื่อตัวเอง ไปผลิตหรือสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้อื่นหรือ
นายทุน จนตัวเองมีฐานะเป็นเพียงมนุษย์แรงงานทีม่ ชี วี ติ จ�ำกัด
ไร้ซึ่งเสรีภาพที่มนุษย์พึงมี กรณีความแปลกแยกจากสังคม
วัฒนธรรม มนุษย์ได้ละทิง้ ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นมนุษย์ที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักและเมตตาต่อกันด้วยใจจริง
เปลี่ยนเป็นการมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเพียงเพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และยังพยายามท�ำให้วิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรมที่แต่เดิมเป็นสิ่งช่วยจรรโลงคุณค่าของสังคมมนุษย์
ให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถขายได้  
กรณีความแปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อม มนุษย์ในสังคม
สมัยใหม่นี้มิได้แค่เพียงแยกตัวเองแยกออกห่างจากธรรมชาติ
แวดล้อมเท่านั้น มนุษย์ยังกอบโกยและใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติอย่างเข้มข้น จนท�ำให้ปัจจุบันนี้ธรรมชาติไม่ว่าจะ
เป็นป่าไม้ แม่น�้ำ  ทะเล อากาศ ถูกท�ำลายจนสูญเสียความ
สมดุลทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” ใน
ระบบทุนนิยมปัจจุบันได้มีส่วนให้เกิดความแปลกแยกของ
มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ขึ้นไม่มากก็น้อย มูลเหตุส�ำคัญของ
ปัญหาความแปลกแยกที่กล่าวมานี้เกิดจากการที่มนุษย์ใน
สังคมสมัยใหม่ปราศจากความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของ
สิง่ ทัง้ ปวงทีส่ มั พันธ์กบั ชีวติ มนุษย์เองอย่างลึกซึง้ และเชือ่ มโยง
ที่ส�ำคัญพวกเขาส�ำคัญผิดว่าตัวเองเป็นนายผู้มีอ�ำนาจเหนือ
กว่าสิ่งทั้งปวง มนุษย์เห็นว่า “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” มีความ
ส�ำคัญกับชีวติ ของมนุษย์มากกว่า “คุณค่าชีวติ และวัฒนธรรม”
แต่หารู้ไม่ว่าโดยธรรมชาติแห่งความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งปวงซึ่ง
รวมทั้งชีวิตมนุษย์ด้วยนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน แยกออกจากกัน    
ไม่ได้ และทีส่ ำ� คัญ “คุณค่าชีวติ และวัฒนธรรม” เปรียบเสมือน
น�้ำที่คอยหล่อเลี้ยงสังคมมนุษย์ให้เป็นสังคมที่มีความเป็น
อารยะ เป็นสังคมทีเ่ พือ่ นมนุษย์มคี วามรักและเมตตาต่อกันโดย
มิได้หวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ เป็นการตอบแทน
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