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ความแปลกแยกของมนุษย์ ในสังคมสมัยใหม่
Human Alienation in Modern Society

บทคัดย่อ

	 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอเกีย่วกบัความหมายและประเภทของความแปลกแยกของมนษุย์ในบรบิทสงัคมสมยั
ใหม่	ด้วยวิธีวิเคราะห์เอกสาร	 โดยพบว่า	ความแปลกแยก	หมายถึง	ภาวะที่มนุษย์แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของสิ่ง	
ทั้งปวงทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัชวีติมนษุย์	โดยความแปลกแยกนีแ้บ่งออกเป็น	4	ประเภท	คอื	ความแปลกแยกจากตวัเอง	ความแปลก-
แยกจากการงาน	ความแปลกแยกจากสงัคมวฒันธรรม	และความแปลกแยกจากธรรมชาตแิวดล้อม	และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า	“มลูค่า
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�า

	 หากการด�าเนนิชวีติของมนษุย์ในสงัคมปัจจบุนัเป็นไปด้วยความสงบ	เรยีบร้อย	ไร้ความทกุข์	หรอืปัญหาใดๆ	สงัคมมนษุย์
คงจะเป่ียมไปด้วยความสขุ	สนัต	ิแต่ในความเป็นจรงิแล้วการด�าเนนิชวีติของมนษุย์ไม่เป็นเช่นนัน้	มคีวามทกุข์หรอืปัญหามากมาย
ที่รายรอบชีวิตมนุษย์นับตั้งแต่ถือก�าเนิดจนกระทั่งตาย	
	 ความทกุข์หรอืปัญหาทีม่นษุย์ประสบนัน้หากมองในแง่ดี	คอื	บทเรยีนส�าคญัทีช่่วยให้มนษุย์ได้เรยีนรูเ้พือ่พฒันาตวัเองและ
สังคมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ก็มีความทุกข์หรือปัญหาบางอย่างที่อาจฉุดรั้งมนุษย์มิให้สามารถด�าเนินชีวิตไปตาม
ธรรมชาติที่ควรจะเป็น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาว่าด้วยความแปลกแยก	(Alienation)	
	 ความแปลกแยกเป็นปรากฏการณ์ที่มีมาช้านานในประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์	 นักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเมืองเห็นว่า
ต้นก�าเนิดของปรากฏการณ์ดังกล่าวมาจากความแปลกแยกของแรงงานซึ่งเป็นลักษณะส�าคัญของระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลทุกระบบสังคม	นับตั้งแต่สังคมทาส	สังคมศักดินา	มาจนถึงสังคมทุนนิยม	(ทวีป	วรดิลก,	2545)	หรือสังคมสมัยใหม่
ในปัจจุบัน
	 ในบทความนี้	ผูเ้ขยีนน�าเสนอแนวคดิว่าด้วยความแปลกแยกของมนษุย์ในสงัคมสมยัใหม่	โดยเริม่ต้นด้วยบรบิททัว่ไปของ
สังคมสมัยใหม่เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงภาพรวมของสังคมสมัยใหม่	อันเป็นผลของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ต่อด้วยการอธิบายถึงความหมาย	 และประเภทของความแปลกแยกในสังคมสมัยใหม่	
โดยจะชีใ้ห้เหน็ว่า	ความแปลกแยกเป็นภาวะทีม่นษุย์ในสงัคมสมยัใหม่ต้องประสบในทกุปรมิณฑลของชวีติ	นบัตัง้แต่ตวัมนษุย์เอง	
การท�างาน	สังคม	และธรรมชาติแวดล้อม	ซึ่งมักจะมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาเกี่ยวข้องเสมอ
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บริบททั่วไปของสังคมสมัยใหม่

	 วิทยากร	เชียงกูล	(2553)	ได้อธิบายถึงสังคมสมัยใหม่
หรือโลกยุคใหม่ว ่า	 เป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากระบบ
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมพึ่งตนเอง	 ผสมกับระบบศักดินา
เป็นระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิตและวิธีการจัดองค์กรของมนุษย์เป็นการจ้างแรงงานและ
การผลติสนิค้าเพือ่ขาย	ทีต้่องเน้นความร่วมมอืและการแข่งขนั
กันในเชิงประสิทธิภาพมากขึ้น	 เป็นโลกที่ซับซ้อน	 พึ่งพากัน
และกัน	มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	และมีความไม่แน่นอนสูง	
(บางคนเรยีกยคุปัจจบุนัว่าโลกยคุหลงัอตุสาหกรรม	เนือ่งจาก
มีการพัฒนาภาคบริการและสินค้าที่ต้องใช้ความรู ้ข้อมูล
ข่าวสารมากกว่าการผลติสนิคา้ในโรงงานแบบเก่า)	ตามความ
หมายนี้อาจกล่าวได้ว่า	 โดยพื้นฐานแล้วสังคมสมัยใหม่เป็น
สังคมที่เปลี่ยนแปลงมาจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
อุตสาหกรรม
	 Toffler	(1980,	อ้างถึงใน	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	
2550)	ได้วิเคราะห์สถานการณ์ในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	
ไว้ในหนังสือ	 The	 Third	 Wave	 โดยเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของอารยธรรมโลกเหมือนคลื่น	3	ลูก	คือ	คลื่น
ลูกที่	1	ยุคเกษตรกรรม	(Agricultural	Era)	คลื่นลูกที่	2	ยุค
อตุสาหกรรม	(Industrial	Era)	และคลืน่ลกูที่	3	ยคุเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 (Information	Era)	 โดยสังคมที่นับว่าเป็นสังคม
สมยัใหม่นัน้	เมือ่พจิารณาความหมายในแง่ของการเปลีย่นจาก
สงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมอตุสาหกรรมกจ็ะพบว่าจดุเปลีย่น
จากยุคคลื่นลูกที่	1	ไปยังคลื่นลูกที่	2	ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและ
รปูแบบส�าคญัของสงัคมสมยัใหม่	หรอืหากกล่าวอกีนยัหนึง่ให้
เข้าใจง่ายขึน้กค็อืนบัตัง้แต่คลืน่ลกูที	่2	ซึง่เป็นยคุอตุสาหกรรม
เป็นต้นมานั้นถือว่าเป็นสังคมสมัยใหม่
	 Toffler	(1980,	อ้างถึงใน	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	
2550)	ได้ให้รายละเอยีดต่อไปว่า	สงัคมทีอ่ยูใ่นคลืน่ลกูที	่1	ยคุ
เกษตรกรรม	(Agricultural	Era)		เริ่มเมื่อประมาณ	8,000	ปี
ก่อนครสิต์ศตวรรษเป็นผลจากปฏวิตัเิกษตรกรรม	โดยมเีครือ่ง
ชี้ความยิ่งใหญ่	 คือ	 ความเจริญก้าวหน้าของสังคมจากการมี
อาณาเขตใหญ่โต	 กว้างขวาง	 มีพื้นที่ส�าหรับเพาะปลูก	 เลี้ยง
สัตว์	 และท�าการเกษตรจ�านวนมาก	 จากนั้นได้พัฒนาการสู่
สังคมที่อยู่ในคลื่นลูกที่	 2	ยุคอุตสาหกรรม	 (Industrial	Era)	
เริม่ประมาณศตวรรษที่	1650-1750	เป็นผลมาจากการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรม	มีการใช้เครื่องจักรกล	มีโรงงานขนาดใหญ่ผลิต
สินค้าจ�านวนมากเพื่อมวลชน	ใช้เวลาประมาณ	300	ปี	ในการ
ก่อตัว	 โดยมีเครื่องวัดความยิ่งใหญ่และมั่งคั่งของประเทศคือ	
ความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต	ิระบบอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่	 รวมทั้งจ�านวนแหล่งแร่ธาตุและวัตถุดิบที่มีอยู่	

เครือ่งชีว้ดัคอื“ทนุ”จ�านวนมาก	จากคลืน่ลกูที่	2	กพ็ฒันาการ
สู่คลื่นลูกที่	 3	 (Information	Era)	ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ	
เริ่มราวศตวรรษที่	1955	จนถึงปัจจุบัน	การเคลื่อนตัวเข้ามา
ของคลื่นลูกนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วสู่สังคมต่างๆ	 ทั่วโลก	 ยุคนี้
เป็นยุคที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ
การต่อยอดทางความรูอ้ย่างสงู	มกีารพฒันาด้านคอมพวิเตอร์	
ด้านเครือข่ายการสื่อสารและการคมนาคม	 ท�าให้ข้อมูล
ข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว	 รวมทั้งผู ้คน	 สินค้า	
บริการ	เงินตรา	สามารถถ่ายเทกันได้ในเวลาสั้น	ระบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	สิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	
มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย	และส่งอิทธิพลต่อกันและกัน
แทบทัง้สิน้	ในยคุนี	้ตวัชีว้ดัความยิง่ใหญ่และมัง่คัง่ของประเทศ	
คือ	ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	และอ�านาจในการเข้า
ถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
	 เป ็นที่น ่าสังเกตว ่าในโลกสังคมสมัยใหม ่ที่ เรามี
ประสบการณ์ร่วมอยู่นี้	 มีทั้งการใช้เครื่องจักรกลในระบบ
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่เพือ่ผลติสนิค้าจ�านวนมากเพือ่
ขาย	 ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์	 ด้าน	
เครือข่ายการสื่อสารและการคมนาคมที่ท�าให้ข้อมูลข่าวสาร
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว	ดังนั้น	อาจไม่เกินเลยไปนักที่จะ
กล่าวว่า	 ในสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันเป็นการผสมผสาน
ระหว่างความเป็นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
ด้วยกนั	ถงึแม้ว่าการผสมผสานดงักล่าวอาจท�าให้ลกัษณะบาง
ประการของสภาพสังคมแตกต่างกันบ้างในแง่ของลักษณะ
เฉพาะของเทคโนโลยี	โดยยคุอตุสาหกรรมเทคโนโลยทีีใ่ช้เป็น
แบบเครื่องจักรกล	ส่วนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยี
ทีใ่ช้เป็นแบบเครอืข่ายการสือ่สารและการคมนาคม	แต่ทัง้สอง
ยุคสมัยมีส่วนคล้ายคลึงกันในแง่ของการอยู่ภายใต้หลักการ
ของระบบทุนนิยม	 ที่ให้ความส�าคัญกับกรรมสิทธิ์และการ
ควบคมุปัจจยัการผลติ	เช่น	ทนุ	เครือ่งจกัร	เทคโนโลย	ีแรงงาน	
เป็นของเอกชน	 มุ่งด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อก�าไร	
อาศัยระบบตลาดเป็นกลไกก�ากับดูแล	แบ่งสรรผลก�าไรในหมู่
เจ้าของทนุ	และผูใ้ช้แรงงานเป็นผูม้อีสิระในแง่ของการเลอืกที่
จะขายหรอืไม่ขายพลงัแรงงานของตนได้	(ราชบณัฑติยสถาน,	
2549)	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์กับระบบทุนนิยมมากทีเดียว	
	 อาจสรปุได้ว่าบรบิททัว่ไปของสงัคมสมยัใหม่มทีัง้ความ
เป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศผสม
ผสานกันและที่ส�าคัญมีความสัมพันธ์กับระบบทุนนิยม	 ซึ่งมี
องค์ประกอบส�าคัญคือ	 ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเป็นของ
นายทนุหรอืเอกชนจ�านวนน้อย	ส่วนประชาชนจ�านวนมากมไิด้
มสีทิธเิป็นเจ้าของหรอืครอบครองปัจจยัการผลติใดๆ	พวกเขา
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มฐีานะเป็นมนษุย์แรงงานทีต้่องท�างานแลกกบัค่าจ้าง	นอกจาก
จะมฐีานะเป็นแรงงานซึง่จดัเป็นผูผ้ลติแล้ว	แรงงานกลุม่นีย้งัมี
ฐานะเป็นผู้บริโภคหลักของสังคมสมัยใหม่อีกด้วย		เมื่อมนุษย์
ในสังคมสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่า
จะเป็นเครือ่งจกัรกล	คอมพวิเตอร์	อนิเทอร์เนต็	รวมทัง้มคีวาม
สัมพันธ์กับเศรษฐกิจทุนนิยม	 ความแปลกแยกของมนุษย์ใน
สังคมสมัยใหม่จึงไม่อาจหลีกพ้นจากปัจจัยเหล่านี้ไปได้

ความหมายของความแปลกแยก

	 ความแปลกแยกมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษค�าว ่า	
Alienation	หมายถงึ	การทีส่ิง่หนึง่เป็นอนัตมิะหนึง่เดยีว	(จติ)	
ได้แสดงตวัออกมาในลกัษณะทีต้่อยต�า่ลงปรากฏเป็นธรรมชาติ
และวัตถุสาร	ค�าว่า	Alienation	คือ	การเสียสภาพที่ด�ารงอยู่	
หรือการ	 “ตก”	 ลงมาจากสภาพดีเลิศ	 (Lichtheim,	 1968,	
อ้างถึงใน	ฉัตรทิพย์	นาถสุภา,	2551)	ในภาษาไทยมีการแปล	
Alienation	เป็นค�าต่างๆ	เช่น	การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์	
ความแปลกแยก	ภาวะแปลกแยก	ภาวะความห่างเหิน	ภาวะ
ความออกห่าง	เป็นต้น
	 ความแปลกแยกเป็นเรื่องที่ได้รับการถกเถียงมากใน
สังคมร่วมสมัย	 โดยมีแนวความคิดหลากหลายที่อธิบายและ
เกีย่วข้องกบัความแปลกแยก	โดยกลุม่หนึง่มองว่าความแปลก
แยกเป็นปรากฏการณ์ของสังคมเมืองอุตสาหกรรม	 และบาง
กลุม่มองว่าความแปลกแยกเป็นปรากฏการณ์ของสงัคมมนษุย์
ทีค่รอบจกัรวาล	ไม่เปลีย่นแปรตามกาลเวลา	และมอีกีบางกลุม่
ที่ให้ความส�าคัญกับรายละเอียดของแนวคิดความแปลกแยก	
ในแง่ทีเ่กีย่วพนักบัเทววทิยาทางการเมอืง	หรอืบางกลุม่กม็อง
ความแปลกแยกเป็นอุปกรณ์ที่หยิบใช้สอยง่ายเมื่อต้องการ
เครื่องมือช่วยในการเข้าใจมนุษย์และสังคมของมนุษย์	
(Twining,	1980)	ความแปลกแยกเกดิจากโครงสร้างทางสงัคม
ที่ปิดกั้นหรือปฏิเสธธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์	โดยได้แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นจริงที่ว่าสิ่งที่มือและมันสมองของมนุษย์
แรงงานได้สร้างขึ้นมานั้น	 กลับมาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่สร้างมัน
ขึ้นมา	 มิหน�าซ�้ายังมามีอิทธิพลครอบง�าผู้สร้างมันเสียด้วย						
ดังนั้น	แทนที่เสรีภาพจะขยายกว้างออกไป	พลังอ�านาจอันไม่
อาจควบคุมได้เหล่านี้กลับมาเพิ่มความเป็นทาสให้กับมนุษย์	
และได้จ�ากดัความสามารถของมนษุย์ให้เหมอืนสตัว์ไปเสยีด้วย	
(Lichtheim,	1974,		อ้างถึงใน	ทวีป		วรดิรก,	2545)	
	 	Corlett	(1988)	ได้กล่าวถึง	ความแปลกแยก	โดยอ้าง
ถึงแนวคิดของ	Marx	ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมซึ่งมี
ลักษณะส�าคัญคือ	 “การแบ่งกลุ ่มแบ่งก้อนอย่างไม่เป็น
ธรรมชาต”ิ	โดยเฉพาะการเกดิขึน้ระหว่างตวับคุคลกบัสิง่ทีเ่ขา

ผลิต	ยกตัวอย่างเช่น	สิ่งที่บุคคลผลิตมีอ�านาจเหนือ/ครอบง�า
ผู ้ที่ผลิตมันขึ้นมา	 “การแบ่งกลุ ่มแบ่งก้อนอย่างไม่เป็น
ธรรมชาติ”	 มีอย่างน้อย	 3	 วิถีที่บุคคลจะเอาใจออกห่างหรือ
รู้สึกแปลกแยก	 คือ	 1)	 เมื่อบุคคลถูกกีดกันออกจากสิ่งที่เขา
สร้างขึ้นหรือผลิตขึ้นด้วยแรงงานของเขา	 นั่นหมายถึงสิ่งที่
บุคคลผลิตกลายเป็นสิ่งแปลกแยกส�าหรับเขาหรือไม่เป็นมิตร
กบัเขา	2)	บคุคลถกูท�าให้แปลกแยกจากตวัเองในระหว่างการ
ปฏบิตัหิน้าทีผ่ลติ	สิง่นีเ้กดิขึน้ตามมาหลงัจากวถิแีรกได้ด�าเนนิ
ไปแล้ว	กล่าวคือ	 เป็นเพราะบุคคลถูกกีดกันออกจากสิ่งที่เขา
สร้าง	 เขาจึงถูกกีดกันออกจากส่วนหนึ่งที่ใช้อธิบายความเป็น
ตัวเองด้วย	 นั่นคือ	 บุคคลถูกท�าให้แปลกแยกจากตัวตนของ
ตนเองในกระบวนการใช้แรงงาน	และ	3)	บคุคลถกูท�าให้แปลก
แยกจากผู้อื่นในกระบวนการผลิต	ทั้ง	3	วิถีนี้ชี้ให้เห็นว่า	ไม่ใช่
เพยีงบคุคลถกูแยกออกจากสิง่ทีเ่ขาผลติ	หรอืจากตวัเองเพราะ
เขาถูกท�าให้แปลกแยกจากสิ่งที่เขาผลิตเท่านั้น	 ความแปลก
แยกยังหมายถึงการเอาใจออกห่างจากผู้อื่นด้วย	 (Corlett,	
1988)
	 ความแปลกแยกในทัศนะของ	 Sartre	 (1980)	 คือ	
สภาวะของมนุษย์ที่ไม่ได้เป็น	 ไม่ได้รู้สึก	 หรือไม่ได้คิดอย่างที่
สมควรจะเป็นในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์	 ซึ่งฐานะมนุษย์ใน
ความคิดของ	Sartre	คือ	ผู้ที่ต้องลงมือกระท�าการตามจุดมุ่ง
หมายของตนอย่างมีเสรีภาพ	ตามที่	Sartre	ประกาศออกมา
ว่า	 “มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ”	 เสรีภาพของ	 Sartre	 คือ	
ความสามารถในการตัดสินใจเลือก	 ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับ
ความรบัผดิชอบ	การใช้เสรภีาพนัน้	คอื	การใช้ชวีติอย่างทีเ่ป็น
ชีวิตจริงๆ	โดยเป็นคนเลือกและตัดสินใจเองไม่ใช่สถานการณ์
บังคับหรือไหลไปตามระบบทั้งๆ	ที่ไม่เห็นด้วย	การเลือกนี้คือ
การกลับมาหาตนเองและเลิกสภาพของความแปลกแยก	
(ศิริวรรณ		เกษมศานต์กิดาการ,	2537)
	 นอกจากนี้ความแปลกแยก	 ยังมีผลต่อการสร้าง									
อัตลักษณ์ของบุคคล	กล่าวคือ	บุคคลที่แปลกแยกไม่สามารถ
ประสบความส�าเรจ็ในการค้นหาอตัลกัษณ์ของตนได้	ซึง่ในการ
ค้นหาอัตลักษณ์นั้น	 บุคคลสมควรจะต้องอุทิศตนให้กับสิ่งที่
เขาปรารถนาจะบรรลุหรือแสวงหา	 สิ่งนี้จะท�าให้เกิดการ
ตระหนักรู้	 ซึ่งความตระหนักรู้นี้เองเป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้าง		
อัตลักษณ์ของบุคคล	(Pestonjee,	Singh,	&	Singh,	1982)	
อาจกล่าวได้ว่าความแปลกแยกเป็นอุปสรรคต่อการนิยาม
ความเป็นตัวเองหรือการสร้างอัตลักษณ์ของมนุษย์
	 ราชบัณฑิตยสถาน	(2549)	ได้อธิบาย	Alienation	ใน
ความหมายกว้างโดยหมายถึง	การเปลี่ยนจากการรู้สึกผูกพัน
ไปเป็นการรูส้กึไม่เป็นมติร	เป็นปรปักษ์	หรอืไม่ยนิดยีนิร้ายต่อ
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ผู้อื่น	ต่อกลุ่ม	ต่อสังคม	หรือแม้แต่ต่อตนเอง	เป็นต้น
	 วิทยากร	เชียงกูล	(2547)	แปล	Alienation	ว่า	ความ
เป็นอื่น	 ภาวะออกห่าง	 สภาพที่คนท�างานถูกแยกออกจาก
ความเป็นมนษุย์ในสงัคมอย่างแท้จรงิ	(“True”	Social	Being)	
ถกูแยกออกจากครอบครวัและเพือ่นของเขาอนัเป็นผลมาจาก
การท�างานที่ไร้ความหมาย	 และไม่เป็นธรรมชาติ	 ในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม	 ภาวะเช่นนี้เป็นผลของการท�างานเฉพาะ
อย่างที่ซ�้าซาก	 การแบ่งงานที่ตายตัวและการที่ปัจจัยในการ
ผลติเป็นกรรมสทิธิข์องเอกชนเพยีงบางคน	คนงานไม่ได้เป็นผู้
ควบคุมกระบวนการท�างาน	 ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมผลผลิตของ
แรงงานของเขา	และกลายเป็นสิง่ของอย่างหนึง่เท่านัน้	คนงาน
หมดความสนใจในชิ้นส่วนที่เขาผลิตขึ้น	 เพราะว่าเขาไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับการผลิตสิ่งของทั้งชิ้นด้วยตัว
เองอีกต่อไป	 ความสัมพันธ์นี้ส่งผลต่อรูปจิตส�านึกของคนงาน	
ทัง้สนิค้าทีเ่ขาผลติขึน้และนายจ้างทีเ่ป็นนายทนุกลายเป็น	“สิง่
แปลกหน้า”	ส�าหรับคนงาน	ซึ่งถูกท�าให้หมดความเป็นมนุษย์	
(Dehumanized)	ไปทุกที
	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (2554)	 ได้อธิบายเกี่ยวกับ
ธรรมชาตขิองมนษุย์และความแปลกแยกไว้ว่า	ชวีติของมนษุย์
เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม	ต้อง
อยู่กับเพื่อนมนุษย์	 ต้องมีความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์	ตั้งแต่ในครอบครัว	บุตรหลาน	พ่อแม่	เป็นต้นไป	ชีวิต
มนษุย์ต้องอยูก่บักจิกรรมทีท่�าตลอดเวลา	เราต้องไม่แปลกแยก
จากกิจกรรมแห่งชีวิตของเรา	 กิจกรรมของเราต้องสอดคล้อง
กบัความมุง่หมายของชวีติของเรา	หรอืปรบัความต้องการของ
เราให้ตรงกบัผลทีแ่ท้จรงิตามธรรมชาตขิองการงานทีท่�า	ความ
สุขของมนุษย์นั้นเดิมทีเดียว	 มีฐานมาจาก	 3	 อย่าง	 เป็น
ธรรมชาติ	3	ด้าน	แต่มนุษย์ปัจจุบันเป็นพวกที่แปลกแยกจาก
ธรรมชาตดิงักล่าว	อย่างแรก	แปลกแยกจากธรรมชาตแิวดล้อม	
เหน็ได้จากคนทกุวนันีท้�างานจนลมืความชืน่ชมธรรมชาตริอบ
ตัว	 ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม	 อย่างที่	 2	 แปลกแยกกับ
เพื่อนมนุษย์	เพราะความที่ต้องแข่งขัน	แก่งแย่งกัน	อย่างที่	3	
แปลกแยกออกไปจากกจิกรรมของตวัเอง	ซึง่ความแปลกแยก
ดังกล่าว	ท�าให้มนุษย์แสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่ๆ	ซึ่งไม่มีสิ่งใด
ให้สุขได้อย่างจีรัง
	 กล่าวโดยสรปุ	ความแปลกแยก	หมายถงึ	ภาวะทีม่นษุย์
แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงที่มีความ
สมัพนัธ์กบัชวีติมนษุย์	ซึง่มผีลให้มนษุย์ถกูลดคณุค่าความเป็น
มนุษย์ลง	โดยสิ่งทั้งปวงนี้ประกอบด้วยตัวมนุษย์เอง	การงาน	
สังคมวัฒนธรรม	และธรรมชาติแวดล้อม

ประเภทของความแปลกแยก

	 โดยทัว่ไปแล้ว	ชวีติของมนษุย์ในฐานะทีเ่ป็นสตัว์สงัคม
มักจะมีความสัมพันธ์ทั้งกับตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบตัว	
ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 และสภาพ
แวดล้อมทางสงัคม	โดยสภาพแวดล้อมทางสงัคมได้รวมถงึการ
งานไว้ด้วย	 ความแปลกแยกของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่อาจ
แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	คอื	ความแปลกแยกจากตวัเอง	ความ
แปลกแยกจากการงาน	ความแปลกแยกจากสังคมวัฒนธรรม	
และความแปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อม	ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
 1.	ความแปลกแยกจากตวัเอง	เป็นภาวะทีม่นษุย์แยก
ออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของตัวเอง	 หากแต่ต้อง
แสวงหาสิ่งอื่นๆ	 ที่อยู่นอกตัวมานิยามความเป็นตัวเอง	 โดย
พฤตกิรรมดงักล่าวจะแสดงออกในลกัษณะการแสวงหาความ
สขุให้กบัตวัเองจากสิง่ภายนอกอยูต่ลอดเวลา	ดงัทีพ่ระไพศาล	
วิสาโล	(2554)	กล่าวไว้ว่า	
	 “ในยามที่มนุษย์เราต้องอยู ่คนเดียวในห้องหรือ					
สถานทีใ่ดๆ	ทีไ่ม่มโีทรทศัน์	ไม่มผีูค้นพดูคยุ	ไม่มหีนงัสอืให้อ่าน	
มีแต่เราเพียงคนเดียว	 เราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสภาพ
เช่นนั้น	 แม้จะมีอาหาร	 มีปัจจัยสี่	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
มากมาย	หากเราต้องอยู่คนเดียว	ไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับ
ใครได้	 และไม่มีงานอะไรให้ท�าด้วย	 ส่วนใหญ่ก็คงรู้สึกอึดอัด	
กระสับกระส่าย	 หงุดหงิด	 บางคนอาจจะรู้สึกเบื่อ	 แม้เพียง
ชั่วโมงเดียวก็ตาม	เพราะแต่ก่อนเคยมีอะไรให้ท�า	เช่น	ดูหนัง	
ฟังเพลง	 อ่านหนังสือ	 ดูโทรทัศน์	 พูดคุยกับเพื่อน	 ไปเดิน							
ห้างสรรพสินค้า	หรือไม่ก็ท�าโน่นท�านี่ไปเรื่อย	แต่พอมาอยู่กับ
ตัวเองส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกอึดอัด	 หงุดหงิด	 กระสับกระส่าย			
นี่คือ	อาการที่เราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้	ซึ่งเป็นอาการที่คนเรา
แปลกแยกจากตัวเอง”	
	 เป็นทีน่่าสงัเกตโดยทัว่ไปว่าสิง่อืน่ๆ	นอกตวัทีม่นษุย์ใน
ปัจจุบันใช้นิยามความเป็นตัวเอง	 หรือสร้างความสุขให้กับ					
ตัวเองนั้นมักจะอยู่ในรูปของวัตถุ	 สินค้า	 หรือเทคโนโลยีที่					
ทันสมัยต่างๆ	รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น	เช่น	
การบริโภคสินค้า	การเล่นเฟซบุ๊ก	เป็นต้น	ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะ
มีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจทุนนิยมอยู่เนืองๆ
	 ความแปลกแยกจากตวัเองดงัทีก่ล่าวข้างต้นเป็นเพราะ
มนุษย์เข้าใจผิดว่าความเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง	มนุษย์จึง
พยายามแสวงหาตัวเองจากสิ่งต่างๆ	 ภายนอกหรือสภาพ
แวดล้อมเพือ่ประกอบสร้างความเป็นตวัเองให้มขีึน้	อาจกล่าว
ได้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ไปตามสถานการณ์หรือ							
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวเองจึงเป็นสิ่งที่
ไม่มีอยู่จริงเฉพาะตน	 แต่มีได้เพราะมีปัจจัยภายนอกเป็น					
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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
ประกอบทั้ง	 5	 อย่างนี้จะรวมเข้าเป็นชีวิตหรือตัวตนขึ้น						
(พระพรหมคุณาภรณ์,	2554)
 2.	ความแปลกแยกจากการงาน	 เป็นภาวะที่มนุษย์
แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาตใินการงาน	Marx	(1973,	
อ้างถึงใน	 ฉัตรทิพย์	 นาถสุดา,	 2551)	 เห็นว่าธรรมชาติที่แท้
จริงในการท�างานของมนุษย์นั้น	 คือ	 การท�ากิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ร่วมกับคนอื่นๆ	 ซึ่งจะน�าไปสู่พัฒนาการของโลก
และของตัวมนุษย์เอง	และมนุษย์รู้จักตนเองจากผลงานที่เขา
สร้างขึ้นมา	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2549)	 แต่ในกระบวนการ
ผลติในสงัคมทนุนยิม	ผลติผลแห่งการสร้างสรรค์ของผูผ้ลติไม่
ได้เป็นของเขาอีกต่อไปแต่กลายเป็นของกลุ่มนายทุนผู้เป็น
เจ้าของทนุหรอืปัจจยัการผลติ	มนษุย์มฐีานะเป็นเพยีงแรงงาน
ที่ท�างานแลกกับค่าจ้างเพื่อยังชีพไปวันๆ	 นอกจากนี้กิจกรรม
ในการผลิตยังได้แย่งชิงเวลาแห่งการด�าเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพของเขาไป	เพราะมนุษย์ต้องสูญเสียเวลาที่ตนมีตั้งแต่
ตืน่นอนแล้วเป็นส่วนใหญ่	โดยทีไ่ม่สามารถครอบครองเวลาดงั
กล่าวไว้ได้	เวลาทัง้หมดทีม่นษุย์ขายให้แก่นายจ้างไปนัน้ได้ตก
เป็นของนายจ้างไปอย่างสิน้เชงิ	(ทวปี	วรดลิก,	2545)	นายจ้าง
สามารถก�าหนดเงื่อนไขหรือกฎระเบียบต่างๆ	หรือแม้กระทั่ง
สั่งการให้มนุษย์ในฐานะลูกจ้างปฏิบัติตาม	 อาจกล่าวได้ว่า
มนษุย์ในสงัคมทนุนยิมมฐีานะเป็นแรงงานรบัจ้างทีม่ชีวีติค่อน
ข้างจ�ากัด	
	 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
มนษุย์เองได้สร้างสรรค์หรอืผลติขึน้มา	มนษุย์พบว่ายิง่ตนผลติ
สินค้าไปมากเท่าไรตัวเขาเองก็ยิ่งจนลง	 ผลผลิตเป็นของผู้อื่น	

(นายทุน)	 ไม่ได้เป็นของเขา	 และเป็นอิสระจากเขา	 มิหน�าซ�้า
ยังมาเป็นศัตรูบังคับเขาด้วย	แรงงานผลิตทุน	(capital)	แต่ไม่
เคยได้เป็นนายของทุนเลย	แต่กลับตกเป็นทาสของทุน	ทุนซึ่ง
คอืผลผลติของแรงงานกลบัมาบงัคบัแรงงาน	นีค่อืการทีม่นษุย์
ถกูลดคณุค่าความเป็นมนษุย์โดยผลผลติของตนเอง	ถกูผลผลติ
ของตวัเองบงัคบัเอาตวัเองลงเป็นทาส	เช่น	คนงานเป็นผูส้ร้าง
อาคารสวยหรูสูงเสียดฟ้า	แต่คนงานไม่มีสิทธิ์ครอบครองและ
อยูอ่าศยัอาคารนัน้	แต่จ�าเป็นต้องท�างานตามเงือ่นไขแห่งการ
จ้างงานของนายจ้างผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทุน	 (ทุนที่นายจ้างเป็น
เจ้าของแต่เป็นสิง่ทีถ่กูสร้างและเพิม่พนูขึน้โดยคนงาน)	เป็นต้น
 มนุษย์ถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยกิจกรรมการ
ผลิต	 หมายถึง	 กิจกรรมการผลิตได้ลดทอนคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์	 เพราะเมื่อผลผลิตของมนุษย์กลายเป็นสิ่งลดคุณค่า
ความเป็นมนุษย์	 ก็ย่อมหมายความว่าในขณะผลิตมนุษย์ก็
ก�าลังท�าสิ่งซึ่งลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาเอง	 เพราะ
ผลผลิตคือผลรวมของการออกแรงท�างานของมนุษย์	 เมื่อ
ผลผลติคอืสิง่ทีล่ดคณุค่าความเป็นมนษุย์	แรงงานทีอ่อกไปใน
การท�าผลผลิตก็ย่อมเป็นสิ่งลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วย	
กิจกรรมการผลิตของมนุษย์จึงกลายเป็นสิ่งที่ลดคุณค่าความ
เป็นมนุษย์เสียเอง	 การที่แรงงานของมนุษย์กลายเป็นสิ่งลด
คุณค่าความเป็นมนุษย์	ก็หมายความว่า	มนุษย์ท�าตัวเอง	ลด
คุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยตัวของตัวเอง	 (self-alienation)	
นั่นเอง	 แสดงว่ามนุษย์ไม่ได้ท�างานให้กับตัวเอง	 กลับเป็น
ท�างานให้นายทุน	ในการท�างานมนุษย์ไม่ได้ท�าให้ตัวเองพอใจ	
แต่กลับปฏิเสธตัวเอง	 งานกลายเป็นการถูกบังคับให้ท�า	 เมื่อ
เป็นเช่นนี้จึงมีแนวโน้มว่ามนุษย์จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย	
และไม่มคีวามสขุเท่าไรนกัในขณะทีพ่วกเขาปฏบิตังิาน	ซึง่อาจ
สะท้อนให้เหน็ผ่านการมาปฏบิตังิานสาย	การขาดงานโดยไม่มี
สาเหตุ	การท�ากิจกรรมอย่างอื่นในเวลางาน	เป็นต้น
 มนษุย์ถกูลดคณุค่าความเป็นมนษุย์โดยแรงงานด้วยกนั 
หมายถึง	 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานด้วยกันได้ถูกท�าให้
กลายเป็นเพยีงความสมัพนัธ์บนพืน้ฐานของผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีแบบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในองค์การ
สมัยใหม่	 ซึ่งแรงงานสัมพันธ์กันตามต�าแหน่งหน้าที่มากกว่า
ความเป็นเครือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มีความจริงใจต่อกัน	
สภาพการท�างานมีการแบ่งงานกันท�าเป็นแผนกหรือแบ่งงาน
กันท�าตามความช�านาญเฉพาะด้าน	 (วิทยา	 ศักยาภินันท์,	
ม.ป.ป.)	ท�าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงงานด้วยกนัมน้ีอย	พวก
เขาถูกโดดเดี่ยวจากกันและกันโดยลักษณะของงานที่ส่งเสริม
การเห็นแก่ตัวด้วยการที่นายจ้างได้ใช้วิธีการให้ลูกจ้างต้อง
แข่งขันกันโดยใช้ค่าตอบแทน	รางวัล	หรือต�าแหน่งเป็นตัวล่อ	



71
    ปีที่ 33 ฉบับที่ 3  

กรกฎาคม-กันยายน 2556

เพื่อให้ผลก�าไรอันเนื่องจากงานได้ตกแก่นายจ้างมากที่สุด	
บรรยากาศการท�างานจงึเตม็ไปด้วยการแข่งขนั	ขาดมติรภาพ
ที่แท้จริงระหว่างผู้ท�างานด้วยกัน	 มีการแก่งแย่ง	 ชิงดีชิงเด่น
กันจนบ่อยครั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างแรงงานด้วยกันเอง	
และระหว่างแรงงานกับนายจ้างขึ้น
 3.	ความแปลกแยกจากสงัคมวฒันธรรม	เป็นภาวะที่
มนุษย์แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของสังคมและ
วัฒนธรรม	เพราะโดยธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมแล้ว	
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 ร่วมกัน
สร้างสรรค์วฒันธรรมเพือ่เป็นแบบหรอืแนวทางในการด�าเนนิ
ชีวิตของสมาชิกสังคมอันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงจะ
ท�าให้มนุษย์สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้	 และเป็นสุข	 การที่
มนษุย์ด�ารงชวีติอยูร่่วมกนัในสงัคมนัน้	จะต้องรูส้กึอบอุน่และ
มีความผูกพันซึ่งกันและกัน	โดยมีความรู้สึกเหมือนครอบครัว
ใหญ่	 มีความไว้ใจซึ่งกันและกัน	 (ลิขิต	 ธีรเวคิน,	 2553)	 อาจ
กล่าวได้ว่า	 ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมนั้น	 มนุษย์ใน
ฐานะสมาชกิของสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กนัด้วย“คณุค่าแห่งชวีติ
ทางวัฒนธรรม”แต่ภาวะที่มนุษย์มีความรู้สึกแปลกแยกจาก
สงัคมและวฒันธรรมนัน้	เป็นภาวะทีม่นษุย์ในฐานะสมาชกิของ
สังคมมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีความ
สัมพันธ์ระหว่างกันด้วย“คุณค่าแห่งชีวิตทางวัฒนธรรม”เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย	“มูลค่าทางเศรษฐกิจ”
	 การที่มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กันด้วย	
“มูลค่าทางเศรษฐกิจ”	 ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในสังคมทุก
ระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในครอบครัว	 ซึ่ง
พิจารณาได้จากการที่สมาชิกในครอบครัวมีความต้องการ
บริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้สมาชิกให้ความส�าคัญ
กบัการท�างานหาเงนิ	จนละเลยความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั	
พ่อแม่ลูกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ	แทบจะไม่มีเวลาอยู่พร้อม
หน้ากัน	 เพราะพ่อแม่ต้องออกไปท�างานแต่เช้าและกลับบ้าน
เมื่อดึก	 พ่อแม่ถึงร้อยละ	 43	 ในกรุงเทพมหานครยอมรับว่า
แต่ละวนัมเีวลาท�ากจิกรรมร่วมกบัลกูเพยีง	1-3	ชัว่โมงเท่านัน้	
หลายครอบครวัทดแทนความเหนิห่างด้วยการใช้วตัถหุรอืเงนิ
เป็นเครื่องแสดงความรัก	แต่บ่อยครั้งกลับท�าให้ความสัมพันธ์
เลวร้ายลง	ยิ่งหันไปพึ่งเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง		(เช่น	เลี้ยงลูก
ทางโทรศพัท์มอืถอื	หรอื	I-pad	เป็นต้น	กลบัท�าให้เหนิห่างกนั
มากขึ้น	 การให้ความส�าคัญกับเงินและวัตถุ	 ท�าให้หลาย
ครอบครวัถงึกบัหย่าร้างกนั	ปัจจบุนัการหย่าร้างมสีงูถงึ	1	ใน	4	
ของผู้ที่จดทะเบียนแต่งงานกัน	และถึงแม้จะไม่ได้หย่าร้างกัน	
การแยกกันอยู่ก็มีมากขึ้น	 ปัญหาดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นในเมือง
เท่านั้น	 ในชนบท	 พบว่ามีเด็กถึงร้อยละ	 30	 ที่ไม่ได้อยู่กับ							

พ่อแม่หรือพ่อแม่แยกทางกัน	(พระไพศาล	วิสาโล,	2555)
	 ไม่เฉพาะครอบครัวเท่านั้นที่เงินหรือวัตถุเข้ามามี
บทบาทในการก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของมนษุย์	แต่
ยังเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์อื่นๆ	 ด้วย	 เช่นกรณีความ
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่อยู ่ภายใต้เงื่อนไขของการมีผล
ประโยชน์ต่างๆ	ร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	เช่น	การเป็นหุ้น
ส่วนธุรกิจ	เป็นต้น	ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์แทนที่จะ
เป็นความสมัพนัธ์บนพืน้ฐานของความรกัและเมตตาต่อกนั	แต่
ปัจจบุนัในหลายกรณพีบว่าครมูฐีานะเป็นผูข้ายวชิาความรูแ้ละ
ศิษย์มีฐานะผู้ซื้อหรือผู้บริโภควิชาความรู้นั้น	 ท�าให้ความ
สัมพันธ์ที่มีต่อกันเป็นแบบผู้ผลิตและผู้บริโภคแทน	หรือแบบ
ผู้ขายกับผู้ซื้อที่มีความเมตตาต่อกันน้อยลง	 และยังรวมไปถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างหมอกบัคนไข้ทีจ่ะพบอยูบ่่อยครัง้ว่าหมอ
ไม่พยายามรักษาคนไข้ให้หายขาดหรือ	 “เลี้ยงไข้”	 เพราะ
ต้องการให้คนไข้มารกัษานานๆ	เพือ่จะได้เงนิค่ารกัษามากขึน้	
รปูแบบความสมัพนัธ์ทีอ่ยูบ่นเงือ่นไขของผลประโยชน์เหล่านี้	
แสดงให้เห็นว่าในสังคมปัจจุบัน	 การมีน�้าใจ	 ความรัก	 ความ
เมตตา	 และความปรารถนาดีต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วย
กันได้ลดเลือนไป	
	 การที่มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ให้ความส�าคัญกับ	
“มูลค่าทางเศรษฐกิจ”	 มากกว่า	 “คุณค่าแห่งชีวิตทาง
วัฒนธรรม”	 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทาง
สังคมดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	 ยังส่งผลต่อวัฒนธรรมอีกด้วย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกระแสการท�าวัฒนธรรมให้เป็น
สินค้า	 (Commercialization	of	Culture)	 เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าสังคมสมัยใหม่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยพลวัตแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และการค้าแบบทุนนิยม	 ซึ่งได้มีอิทธิพลต่อการก�าหนด
สถานการณ์ต่างๆ	ในสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่โลกาภวิตัน์ทาง
เศรษฐกจิทีม่เีทคโนโลย	ีและกลไกตลาดเป็นตวัก�าหนดหรอืตวั
ขับเคลื่อนส�าคัญ	 ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ท�าให้ปัจจุบันภาค
ธุรกิจ	 และระบบตลาดมีอภิสิทธิ์ที่จะนิยามวัฒนธรรมได้
มากกว่าภาคส่วนอื่นๆ	ในสังคม	ไม่ว่าจะเป็นประชาชน	หรือ
ภาคประชาสงัคม	จงึท�าให้เกดิกระแสการท�าให้วฒันธรรมเป็น
สินค้า	 อย่างกรณีที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	
การท่องเทีย่วเชงินเิวศ	เช่น	โฮมสเตย์	OTOP	เป็นต้น	ทีร่ฐับาล
เองมีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ให้กลายเป็นสินค้าทาง
วฒันธรรม	ในขณะเดยีวกนัตวัประชาชนเองกม็ุง่การผลติสนิค้า
ทางวฒันธรรมเพือ่ขายหวงัก�าไร	(สรุชิยั	หวนัแก้ว,	2552)	ท�าให้
วัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาสู่สายตาของนักท่องเที่ยวหรือ							
ผู ้เยี่ยมชมนั้นเป็นวัฒนธรรมส�าหรับการแสดงอย่างซ�้าๆ						
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หน้าฉาก	ทีข่าดรากเหง้าหรอืจติวญิญาณของผูส้รรสร้างอย่าง
แท้จริง
	 กระแสการท�าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้านี้ได้กระทบต่อ
หลายวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการบันเทิง	 ในปัจจุบัน	
ภาพยนตร์	 ละคร	 งานศิลปะ	 บันเทิง	 ถูกลดคุณค่าเพื่อการ
จรรโลงจิตใจ	 และถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นเพียงสินค้าที่ให้ผล
ตอบแทนทางมูลค่าต่อผู้ลงทุน	 การผลิตศิลปวัฒนธรรมมาสู่
ตลาด	 จึงมุ่งไปที่การค�านึงถึงผลก�าไร	 และความคุ้มทุนเป็น
ส�าคญั	(สรุชิยั	หวนัแก้ว,	2552)	เช่น	สร้างละครหรอืภาพยนตร์
ตามความชื่นชอบของคนดูโดยขาดการพิจารณาถึงสาระ
ประโยชน์ที่สังคมได้รับ	 ท�าให้ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
การน�าเสนอผ่านสือ่ขาดความหลากหลายและความสร้างสรรค์
ใหม่ๆ	มีแต่รูปแบบซ�้าๆ	ซึ่งได้รับการประกันทางการตลาดว่า
ขายได้
 4.	ความแปลกแยกจากธรรมชาตแิวดล้อม	เป็นภาวะ
ที่มนุษย์แยกออกห่างจากความเป็นธรรมชาติของธรรมชาติ
แวดล้อม	มนุษย์คิดว่าตนเองเป็นคนละส่วนกับธรรมชาติ	แต่
โดยเนือ้แท้แล้วความจรงิของธรรมชาตสิรรพสิง่	คอื	การเชือ่ม-
โยงเป็นหนึ่งเดียวกัน	 (The	Same	Oneness)	มนุษย์ทุกคน	
สัตว์ทุกตัว	ต้นไม้ทุกต้น	แร่ธาตุ	และสสารบรรดามี	และดาว
ทุกดวงในจักรวาล	มาจากสภาวะหนึ่งเดียวกัน	(ประเวศ	วะสี,	
2547)
	 	 แต่ด้วยเหตุที่มนุษย์มีการรู้เห็นที่จ�ากัด	 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�าไมเราจึงไม่
แสวงหาประโยชน์จากธรรมชาตใิห้มนษุย์อย่างเตม็ที	่ถ้าเช่นนัน้
มนษุย์จงึจ�าเป็นต้องบบีคัน้และตามล่าธรรมชาต	ิเอาธรรมชาติ
มารับใช้มนุษย์	 มนุษย์เองต้องเป็นนายธรรมชาติ	 มนุษย์อยู่
เหนอืธรรมชาต	ิ(Man	is	the	Master	of	Nature)	คอื	ควบคมุ
ธรรมชาติให้ได้	 โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เครื่ องมือในการเข ้ าควบคุมจัดการธรรมชาติ 	 และ
ทรัพยากรธรรมชาติมีฐานะเพียงปัจจัยการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจ

	 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ของมนุษย์ในการควบคุมธรรมชาติและอยู่เหนือธรรมชาตินี้
เองได้น�ามาสู ่ความห่างเหินและแยกมนุษย์ออกห่างจาก
ธรรมชาติ	ในยุคนี้มนุษย์มีความสามารถสูงมาก	มีวิทยาการที่
เจริญก้าวหน้าในการสร้างสิ่งใดก็ได้	 เพราะมีความเจริญทาง
วิทยาการด้านพนัธวุศิวกรรม	วถิชีวีติของมนษุย์ในสงัคมทกุวนันี้
จงึมกัผกูพนัใกล้ชดิกบัเทคโนโลยมีากกว่าธรรมชาติ	ยิง่ไปกว่า
นั้น	 มนุษย์ยังต ้องด�ารงชีวิตอยู ่อย ่างพึ่งพิงและเสพติด
เทคโนโลยี	 (Techno-Addict)	 อีกด้วย	ท�าให้มนุษย์ให้ความ
ส�าคญัต่อเทคโนโลยมีากไปกว่าธรรมชาต	ิมนษุย์เป็นส่วนหนึง่
ของเทคโนโลยมีากกว่าเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาต	ิจงึไม่แปลก
ใจที่มนุษย์จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้นเท่าใด	 ก็ดูเหมือนจะยิ่ง
เป็นการสะสมปัญหาหรือยิ่งเป็นการท�าลายธรรมชาติรุนแรง
มากขึ้นทุกที	(อนุชาติ		พวงส�าลี,	2547)	ความเชื่อที่ว่ามนุษย์
อยู่เหนือธรรมชาติ	 (Man	 is	 the	Master	 of	 Nature)	 ได้
ท�าลายหลักการที่คนโบราณถือว่าแผ่นดินนั้นเป็นเสมือน
มารดาที่อุ้มชูและหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งบนโลก	
	 ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้สะท้อนผ่านการพัฒนา
เศรษฐกจิและพฒันาอตุสาหกรรมของกลุม่ประเทศโลกทีส่าม
กว่า	 2-3	ทศวรรษที่ผ่านมา	ที่รัฐและนายทุนมีความสัมพันธ์
อ ย ่ า ง ใ กล ้ ชิ ด กั บคว ามพยายาม ใช ้ ป ระ โยชน ์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อส่งออก	 (ไม้	 แร่	 สัตว์น�้า
และพืชเศรษฐกิจ)	 เป็นสินค้าและวัตถุดิบให้กับประเทศที่
พฒันาแล้ว	(เพือ่น�าเงนิตราต่างประเทศไปใช้ซือ้เครือ่งจกัรและ
เทคโนโลยีและลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม)	ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต	 แบบแผนการผลิต	 การบริโภคของคนในสังคมซึ่ง
ล้วนแต่น�าไปสู่การบริโภคและการใช้ทรัพยากรหลากหลาย
และเข้มข้นขึน้	ขณะเดยีวกนักส่็งผลให้มกีารเปลีย่นแปลงและ
ท�าลายความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนและท้องถิ่นใน
การจัดการดูแลและควบคุมทรัพยากรในหลายประเทศ	 การ
ใช้ทรัพยากรที่เข้มข้นมากขึ้นนี้น�าไปสู่ความทรุดโทรมและ
วิกฤตด้านสภาพแวดล้อมในที่สุด	เช่น	สัตว์และพืชหลายชนิด
สูญพันธ์ุทรัพยากรชายฝั ่งเสื่อมโทรม	 ดินเพาะปลูกเสื่อม
คุณภาพ	 เกิดปัญหาการพังทลายหน้าดิน	 เป็นต้น	 ในชนบท		
ป่าไม้ซึ่งเปรียบเสมือนตลาดหรือ	 “ซูเปอร์มาร์เก็ต”	 แจกฟรี	
ถูกท�าลายไป	เกษตรกรแบบพอเพียงถูกดึงดูดเข้าสู่ระบบการ
ผลติอตุสาหกรรมทนุนยิมทีข่ึน้อยูก่บัทนุและการจ้างงาน	และ
การบรโิภคทีต้่องหาเงนิมาซือ้มากขึน้	ระบบการผลติแบบใหม่
เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู ่กับนายทุนและกลไกตลาดแบบผูกขาดที่
ประชาชนทั่วไปควบคุมไม่ได้	 และท�าให้พวกเขาเป็นฝ่าย						
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กรกฎาคม-กันยายน 2556

เสียเปรียบมากขึ้น	(วัฒนา	สกุณศีล,	2548)	ด้วยอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้ท�าให้มนุษย์
ปัจจุบันมองธรรมชาติเปลี่ยนไปจากอดีตมาก	พวกเขามองไม่
เห็น	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นไม้	ป่าเขา	แม่น�้า	น�้าตก	ที่ต้อง
เคารพย�าเกรง	ความคิดแบบทุนนิยมในปัจจุบันท�าให้พวกเขา
มองธรรมชาติเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มี	
“มูลค่าและขายได้”	เช่น	มองต้นไม้เป็นไม้แปรรูป	มองป่าไม้	
น�้าตกเป็นบ้านพักตากอากาศเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	 มอง
แม่น�้าเพื่อสร้างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าส�าหรับใช้ในเมือง
อุตสาหกรรม	เป็นต้น	

บทสรุป

	 ความแปลกแยกจัดเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย	 ในบทความนี้ผู้เขียนเสนอว่า	 ความแปลกแยกของ
มนุษย์ในสังคมเป็นภาวะที่มนุษย์แยกออกห่างจากความเป็น
ธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์	 ซึ่งมี
ผลให้มนษุย์ถกูลดคณุค่าความเป็นมนษุย์ลง	ในสงัคมสมยัใหม่
มนษุย์ต้องเผชญิกบัความแปลกแยกในหลายด้าน	ไม่ว่าจะเป็น
ความแปลกแยกจากตวัเอง	ความแปลกแยกจากการงาน	ความ
แปลกแยกจากสังคมวัฒนธรรม	 และความแปลกแยกจาก
ธรรมชาติแวดล้อม	และเป็นที่น่าสังเกตว่าความแปลกแยกใน
ด้านต่างๆ	 นั้นมักจะมีเรื่องของ	 “มูลค่าทางเศรษฐกิจ”	 ใน
ระบบทุนนิยมมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ	กล่าวคือ	
	 กรณคีวามแปลกแยกจากตวัเอง	มนษุย์ได้ทิง้ความจรงิ
แท้ของความเป็นตัวเองที่มีความเป็นอนัตตาหรือความว่าง	สู่
การแสวงหาตัวเองจากปัจจัยภายนอก	 เช่น	การยึดทรัพย์สิน
เงนิทอง	เทคโนโลยี	การบริโภคสินค้า	เป็นเครื่องแสดงออกถึง
ความสุขและตัวตน	กรณีความแปลกแยกจากการงาน	มนุษย์
ได้ละเลยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของตวัเอง	ด้วยตวัเอง	

และเพื่อตัวเอง	 ไปผลิตหรือสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้อื่นหรือ
นายทนุ	จนตวัเองมฐีานะเป็นเพยีงมนษุย์แรงงานทีม่ชีวีติจ�ากดั	
ไร้ซึ่งเสรีภาพที่มนุษย์พึงมี	 กรณีความแปลกแยกจากสังคม
วฒันธรรม	มนษุย์ได้ละทิง้ความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นมนษุย์ที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักและเมตตาต่อกันด้วยใจจริง	
เปลี่ยนเป็นการมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเพียงเพราะผล-
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 และยังพยายามท�าให้วิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรมที่แต่เดิมเป็นสิ่งช่วยจรรโลงคุณค่าของสังคมมนุษย์
ให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถขายได้		
กรณีความแปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อม	 มนุษย์ในสังคม
สมัยใหม่นี้มิได้แค่เพียงแยกตัวเองแยกออกห่างจากธรรมชาติ
แวดล้อมเท่านั้น	 มนุษย์ยังกอบโกยและใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติอย่างเข้มข้น	 จนท�าให้ปัจจุบันนี้ธรรมชาติไม่ว่าจะ
เป็นป่าไม้	 แม่น�้า	 ทะเล	 อากาศ	 ถูกท�าลายจนสูญเสียความ
สมดุลทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก
	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า	 “มูลค่าทางเศรษฐกิจ”	 ใน
ระบบทุนนิยมปัจจุบันได้มีส่วนให้เกิดความแปลกแยกของ
มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ขึ้นไม่มากก็น้อย	 มูลเหตุส�าคัญของ
ปัญหาความแปลกแยกที่กล่าวมานี้เกิดจากการที่มนุษย์ใน
สงัคมสมยัใหม่ปราศจากความเข้าใจในความเป็นธรรมชาตขิอง
สิง่ทัง้ปวงทีส่มัพนัธ์กบัชวีติมนษุย์เองอย่างลกึซึง้และเชือ่มโยง	
ที่ส�าคัญพวกเขาส�าคัญผิดว่าตัวเองเป็นนายผู้มีอ�านาจเหนือ
กว่าสิ่งทั้งปวง	 มนุษย์เห็นว่า	 “มูลค่าทางเศรษฐกิจ”	 มีความ
ส�าคญักบัชวีติของมนษุย์มากกว่า	“คณุค่าชวีติและวฒันธรรม”	
แต่หารู้ไม่ว่าโดยธรรมชาติแห่งความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งปวงซึ่ง
รวมทั้งชีวิตมนุษย์ด้วยนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน	 แยกออกจากกัน				
ไม่ได้	และทีส่�าคญั	“คณุค่าชวีติและวฒันธรรม”	เปรยีบเสมอืน
น�้าที่คอยหล่อเลี้ยงสังคมมนุษย์ให้เป็นสังคมที่มีความเป็น
อารยะ	เป็นสงัคมทีเ่พือ่นมนษุย์มคีวามรกัและเมตตาต่อกนัโดย
มไิด้หวงัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิใดๆ	เป็นการตอบแทน
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