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Salisa Yuktanan
2 minutes ago · 
นับว่าเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงและข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

เลยขออนุญาติหยิบยกประเด็นนี้มาพูดถึงในเชิงวิชาการ หากเรามองจากมุมมอง
ของ 'สังคมวิทยาร่างกาย' (Sociology of Body) แล้ว การที่เธอคนนี้ใช้หน้าอก
และเรือนร่างของเธอเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดงานศิลป์นั้น เรียกได้ว่าเป็น
"ศิลป"์ (Art) ขึ้นสุดยอด แม้ว่าหลายคนจะวิพากษ์วิจารณ์มันว่าเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็
สามารถทําได้ หรืออาศัยแค่ความใจกล้าหน้าด้านเท่านั้น แต่ในที่นี้เราขอเสนอว่า
มันเป็น "ศิลปะแห่งการต่อต้าน" (Art of Resistance) ที่ยิ่งใหญ่มาก

สังคมวิทยาร่างกาย (Sociology of Body) เป็นสาขาหนึ่งทางสังคมวิทยาที่เพิ่ง
ได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงสังคมวิทยาโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดย
ข้อเสนอสําคัญของสังคมวิทยาร่างกาย คือ "ร่างกาย" ของตัวมนุษย์เองนี่แหละที่
เป็นสิ่งที่ถูกละเลยโดยนักสังคมวิทยามากที่สุด นักสังคมวิทยาร่างกาย เช่น
Chris Shilling, Bryan Turner และ Simon Williams กล่าวว่าในขณะที่

สังคมวิทยามุ่งเน้นการศึกษาอํานาจการครอบงํา (Domination) และอํานาจใน
มิติต่างๆ ทว่า "ร่างกาย" ของมนุษย์ในฐานะเป็น "ร่างกายที่มีชีวิตชีวา" (Fresh
Body) นั้นได้ถูกมองข้ามไป ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว เราจะเห็นได้ว่า "ร่างกาย" ของ
มนุษย์นี่แหละที่ถูกกระทําโดยสังคมเสมอมา

สังคมวิทยาร่างกายได้เสนอแนวทางในการกลับไปอ่าน (re-reading) งานทาง
สังคมวิทยาหลายชิ้น เช่น งานของ Durkheim, Foucault, Elias, Merleau-
Ponty และ Bourdieu เพื่อแสดงให้เห็นว่า "ร่างกาย" ของมนุษย์ถูกกระทํา
อย่างไรโดยสังคม งานที่เสนอเรื่องนี้ได้ชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นงานของ Foucault
เรื่อง Docile Body (มีคนแปลว่าร่างกายใต้บงการ แต่โดยส่วนตัวเราแล้วยังไม่
ชอบคํานี้เท่าไร) คือ แม้แต่ร่างกาย อากัปกิริยา การเคลื่อนไหวต่างๆ ของมนุษย์
นั้น ถูกกํากับโดยไม่รู้ตัวจากโครงสร้างสังคมที่ดํารงอยู ่และงานของ Elias ซึ่ง
เสนอว่า "ร่างกาย" ของมนุษย์ได้ถูกทําให้กลายเป็นร่างกายของสังคม ผ่าน
กระบวนการสร้างความเป็นอารยะ (Civilizing Process) ที่คอยควบคุม ทําให้
มนุษย์ขาดอํานาจและเสรีภาพในการควบคุมร่างกายของเขา กลไกดังกล่าวได้ถูก
สะท้อนผ่านสิ่งที่เรียกว่า "มารยาทสังคม" เช่น การใช้ช้อนส้อมในการรับประทาน
อาหาร การไม่สั่งขี้มูกหรือตดบนโต๊ะอาหารเป็นต้น

งานเขียนคลาสสิกของ Durkheim ก็ได้กล่าวเช่นกันว่า "ร่างกาย" ของมนุษย์ ได้
ถูกทําให้กลายเป็น "ร่างกายของสังคม" ผ่านพิธีกรรมต่างๆ เช่น การสัก การทุบตี
และจารีตต่างๆ ที่เน้นการกระทําเหนือร่างกายของบุคคล เพื่อหลอมรวม
ปัจเจกบุคคลเหล่านั้นเข้ากับสังคม และในขณะเดียวกันก็ควบคุมร่างกายและ

ความประพฤติของพวกเขา

ดังนั้นแล้ว นักสังคมวิทยาร่างกายจึงสรุปว่า แท้ที่จริงแล้วร่างกายของมนุษย์นี่
แหละ ที่เป็นอาณาบริเวณที่สําคัญที่สุด ซึ่งโครงสร้างสังคมได้พยายามประทับตรา
ของตนลงไป ร่างกายของมนุษย์แท้ที่จริงแล้วนั้นมันไม่ใช่ของมนุษย์ แต่เป็น
ร่างกายของสังคม มนุษย์ปราศจากเสรีภาพและสิทธิเหนือเนื้อหนังของตนเอง

นักสังคมวิทยาร่างกายยังได้เสนอว่า อย่างไรก็ตาม การต่อต้านโครงสร้างสังคม
การต่อต้านบรรทัดฐานและค่านิยมหลักของสังคมนั้น บางครั้งได้ถูกกระทําโดย
ปัจเจกบุคคลที่ต้องการแสดงพลังเหนือร่างกายของคน ต้องการแสดงให้เห็นว่า
ตนมีเสรีภาพเหนือร่างกายของตน และร่างกายของเขานั้นเป็นของเขาเอง มิใช่
ของสังคม การกระทําเหล่านั้น ได้แก่ การสักตามร่างกาย การเปลือยประท้วง
การเจาะหู การตัดผมทรงสกินเฮด (ดู Hall 1994) การกระทําเหล่านั้นจึงเปรียบ
ได้กับ "ศิลปะแห่งการต่อต้าน" นั่นเอง

ในกรณีของคุณดวงใจ (เข้าใจว่าชื่อนี)้ ที่ถอดเสื้อ เปลือยอกวาดรูปกลางรายการ
นั้น มันแสดงให้เห็นว่า นอกจากเธอจะแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ร่างกายของเธอ
เป็นของเธอเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นการต่อต้านจารีตแบบไทยๆ หรือโครงสร้างสังคม
แบบไทยๆ (ขอเน้นว่าเป็นแบบไทยๆ สมัยร. 6-ปัจจุบันเท่านั้น) ที่มากดทับ และ
กํากับควบคุมร่างกายของเธอ หรือแม้แต่กรณีของหนุ่มที่มาระบําแก้ผ้าบนเวทีของ

Thailand Got Talent เมื่อปีที่แล้วนั้น ก็ได้สะท้อนถึงสิ่งเดียวกันเช่นกัน ดังนั้น
แล้ว ในฐานะนักสังคมวิทยา เราจึงมองว่าการถอดเสื้อวาดรูปและการระบําแก้ผ้า
นี้ เป็น Art of Resistance ที่ท้าทายต่อระเบียบสังคม (Social Order) อย่าง
แท้จริง

Like · Comment · Share · June 18, 2012 at 10:48pm · 

แคนแดนอีสาน รักสถาบันเอลิด้าปารีด and 137 others like this.

38 shares

Nichanan Tanthanawit อาทิตย์ก่อนเพิ่งอ่าน เผยร่าง พรางกายไป เข้า
กับสถานการณ์นี้ดีค่ะ 
June 18, 2012 at 11:19pm · Like · 2

ศาสวัต บุญศรี อ่านแล้วฟิน
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Amara Pangnamkam ไม่แย้งข้อมูลด้านบนด้วยประการใดๆ แต่นิทาน
เรื่องนี้ทําให้ต้องมาถามท่านพี่ว่าแม้ศิลปะจะไม่มีคําจํากัดความ แต่ท่านพอจะ
ตอบอย่างกว้างๆได้ไหมว่าผลงานศิลปะควรจะมีคุณค่า ความงาม ความละเอียด
อ่อนในกระบวนคิดและวิธีการนําเสนอที่มีความหมายหรือไม่ หรือเป็นอะไรก็ได้
เกิดหรือถูกสร้างขึ้นมาแล้วมนุษย์คิดว่าเป็นศิลปะ?
June 19, 2012 at 12:24am · Like · 9

Amara Pangnamkam ประเด็นต่อมาเกี่ยวโยงกับประเด็นแรก เพราะสิ่งที่
ทําให้ฉุนฉงนกับ"ศิลปะ"ชั้นยอดชิ้นนี้หาใช่วิธีการ แต่เป็นคุณภาพของงาน ถ้า
งานคุณสวยล้ําเลิศ จะแก้ผ้าตีลังกาแหกขาเอาอะไรต่อมิอะไรวาด ท่าทีลีลาสร้าง
สรรและผลงานมีทิศทางมากกว่านี้หน่อยยังพอให้อภัย แต่นี่อะไร ดูถูกคนดูทีวียัง
พอว่าเพราะนั่นมันคือสื่อและกระแส แต่มันไม่ดูถูกคนทํางานศิลปะด้วยหัวใจจริงๆ
หรือ

June 19, 2012 at 12:30am · Like · 7

Amara Pangnamkam ประเด็นสุดท้าย ด้วยเป็นคนที่หลงไหลใน
วัฒนธรรมความแตกต่างระหว่างแต่ละถิ่นที่ และมั่นใจเป็นที่สุดว่า
"กาลเทศะ"คือเสน่ห์อันยิ่งใหญ่และน่าประทับใจของชาวเอเชีย เมื่อครั้งอยู่ยุโรป
เคยไปเที่ยวหาด naturalist เห็นทั้งคู่เกย์เปลือยกายอาบแดด คู่ลุงป้ากางขาอ้า
ซ่าให้ลมตีอวัยวะที่หย่อนยานกลางทะเล เห็นพ่อแม่และลูกตัวน้อยๆ แก้ผ้า
ล่อนจ้อนกินปิกนิกบนหาดแล้วอดยิ้มไม่ได้ ประทับใจด้วยอารมณ์บรรยากาศ

สถานที่มันเอื้อ แต่ในมุมกลับกันหันมามองบ้านตัวเองมาทําอะไรแบบนี้ในวัน
อาทิตย์ออกทีวีเวลาบ่าย มันเพลียใจนะคุณ จริงๆ
June 19, 2012 at 12:37am · Like · 7

Amara Pangnamkam ปล.หนูไม่ได้เข้าข้างป้าเบียบนะแต่ไม่เข้าข้างนาง
คนนี้ด้วย เดี๋ยวจัดแมทช์ให้เจอกันระหว่างนักวิจารณ์ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ

สะดุ้งและคลื่นลูกใหม่แห่งวงการศิลปะร่วมสมัยผู้สร้างความภาคภูมิใจให้กับ

ศิลปินรุ่นพี ่คราวนี้มีสะเทือนไปสามภพ จบดีกว่า สาธุ
June 19, 2012 at 12:44am · Like · 4

Thanavi Chotpradit Art of resistance? ไม่ให้ค่าเกินเลย ผิดฝาผิดตัว
ไปหน่อยหรือคะ? หรือว่ามันก็เป็นเพียงแค่แผนการตลาดที่สร้างกระแสหวือ
หวาด้วยการเล่นอยู่กับ norm เดิมนั่นแหละ ไม่ได ้"แหวก" หรือ "ต้าน" อะไร
June 19, 2012 at 1:56am · Like · 23

Thanavi Chotpradit body ในที่นี้ไม่ได ้"บ่อนเซาะ" existing social
order ตรงกันข้าม มันอาศัย social order ที่ว่านี้แหละสร้างความฮือฮาให้
แก่ตนเอง/รายการในฐานะการตลาดอย่างหนึ่ง 

ใครกํากับควบคุมร่างกาย?
June 19, 2012 at 2:03am · Like · 22

Graiwoot Chulphongsathorn ผมไม่ค่อยซื้อคําอธิบายของ อ Salisa
สักเท่าไร ผมว่าต้องอ่านเพิ่มซ้อนเข้าไปด้วยครับว่า มันไม่ใช่แค่บอดี้เฉยๆ แต่
นี่มันเป็นบอดี้ ที่ถูกนําเสนอผ่านมีเดี้ยม (มาร์แชล แมคลูฮาน) จุดสําคัญที่พูดกัน

เรื่องนี้แต่ไม่ยอมพูดคือ อธิบายกันราวกับว่ามันไม่ได้นําเสนอผ่านมีเดี ้ยม แล้วมี
เดี้ยมของรายการนี้เป็นรายการที่มีความสลับซับซ้อนเชิงอํานาจสูง อํานาจต่างๆ
ในรายการนี้มีระบบยังไง For example : แก๊งบอดี้ ชอบฮิตเรื่องบอดี้กับเพศใช่
ไหม (ex "ร่างกายเป็นของเธอเอง") สมมติจะลากไปต่อ บอกว่าเรื่องบอดี้เปน
เรื่องการต่อต้านแบบเฟมินิสต์ แต่เอ๊ะ ถ้าไอ้รายการที่มันชักใย เซตให้ผู้หญิงสอง

คนตบกันกลาง(อีกคนอยู่ล่าง)เวทีแบบนี ้ตกลงมันจะบ่อนเซาะจริงไหม ใครถูก
บ่อนเซาะ ร่างกายเป็นของเธอเอง ยังจริงอยู่ไหม
รวมทั้งถ้าบอกว่า นมดวงใจ นี่มัน resistance ก็ต้องคิดกับนมคําผกา ที่ตั้งใจกับ
การ resistance มันมีพลัง มีการบ่อนเซาะแบบเดียวกันหรือไม่
June 19, 2012 at 2:36am · Like · 12

Tone Tipayanon สําเนาเรียน อ.Salisa Yuktananมาถกเถียงตามกลาล
อันสมควร

June 19, 2012 at 3:05am · Like · 3

Sahaschai Pinmanee เอิ่มมม...ผมมีความคิดว่านักวิชาการก็เขียน
แสดงออกกันไปว่าด้วยทฤษฎีต่างๆ แต่สิ่งที่ผมว่าเราควรตระหนักอย่างนึงคือ
หากว่าใครได้ดูวิดีโอของรายการเจ้าปัญหาตอนนั้นแล้วคงเข้าใจได้ดีว่าคุณสุภาพ

สตรีท่านนั้นได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดแล้วด้วยภาษากาย ลักษณะอาการ จริต
ของเค้าในขณะนั้นว่า "กูก็มาลุ้นๆ ลองทําอะไรแรงๆ เผื่อฟลุคด"ู 

ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันจะดูเป็นศิลปะศิลแปะอะไร คนที่วาดรูปเป็น (ที่เรียน
วาดรูปจากระบบ Academic) ดูแล้วก็จะเห็นว่าจังหวะการวาดตวัดแปรงนั้นแม่
งมั่วไปเรื่อย ระหว่างเต้นประกอบเพลงแม่งก็มีท่ามาตรฐานของโคโยตี้ที่ว่าด้วย
การเหวี่ยงคอเล็กน้อย งอแขนยกขึ้นเพื่อปัดผมตรงต้นคอ ที่สําคัญการวาด การ
เต้นของหล่อนก็ไม่ได้เข้ากับจังหวะเพลงห่าอะไรเลยสักอย่าง

จะมาเถียงกันทําไมว่ามันศิลปหรือไม่ศิลป? ในเมื่อภาพในวิดีโอมันก็ฟ้องอยู่แล้ว
ว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่น่าจะใช่หรือไม่? คือผมก็เข้าในน่ะนะครับว่านักวิชาการ
ต่างๆ ก็ต้องหาช่องทํามาหากินขายความรู้ โชว์ภูมิกันช่วงที่มีสังคมวิพากษ์กัน
ช่วงนี้แหละ แต่ขอร้องละครับ...ดูสถานการณ์ ห.ต. บ้าง นี่เห็นสํานักโน้นนี้นั้น
ไหลกันไปไกลมากแล้ว

June 19, 2012 at 3:14am · Like · 12

Thanavi Chotpradit @Sahaschai Pinmanee ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็น
อะไรมากไปกว่าสิ่งที่คุณบอกไงคะ ถึงต้องมา "ขัด" กันบ้าง
June 19, 2012 at 3:32am · Like · 8

Panu Boonpiputtanapong เป็นการแสดงที่ชวนหลับอีกอันนึง...
June 19, 2012 at 9:11am · Like · 1

Panu Boonpiputtanapong เคยทํางานเบื้องหลังบริษัทนี้มา คนดูใน
รายการจะหัวเราะจะตบมือยังมีคนคอยกํากับ นับประสาอะไรกับกรรมการและ
คนแสดง...
June 19, 2012 at 9:18am · Like · 1

Fne Disruptionism เห็นด้วยกับ อ. ธนาวิ ครับ
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Fne Disruptionism ถ้าถามผม ในฐานะคนที่เล่นเรื่องนี้มานาน ผมว่า
ตอนนี้เวลาพูดถึง Resistance มันต้องม ีParticularity มากๆ ตอนนี้เวลา
พูดถึง Resistance แบบลอยๆ มัน Absurd แล้วในหลายสาขานะ ตอนแรก
Cultural Studies ก็พูดกันจนเปื่อยตั้งแต่ช่วง 1980's และก็มาเลิกๆ พูดเอา
ช่วง 1990's ทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมมันก็มารับช่วงบ้า Resistance ต่อ
ช่วงจ้นๆ 1990's และก็น่าจะเลิกๆ พูดกันไปตอนช่วงๆ ต้นๆ กลางปี 2000's

Cultural Resistance เป็นคอนเซ็ปต์ที่เฟ้อมา 30 ปีแล้ว และที่มันถูก
Discredit มากๆ เพราะสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่า Resistance มันทําลายอํานาจ
ไม่ได ้

จริงๆ อยากให้สังเกตุว่าคําว่า Resistance ในทางวิชาการค้านสังคมศาสตร์
ก่อนทศวรรษที่ 1980 นี่มันหมายถึงกองกําลังต่อต้าน (คือมันโหดกว่าคําว่า
Protest ที่แค่ประท้วงอีก) แต่พอ Cultural Turn ช่วง 1980's คําๆ นี้มันกลาย
เป็นคําย่อของ Cultural Resistance และมันก็กินความคลุมไปทั่วแทบทุก
กิจกรรม กินความไปถึงกิจกรรมที่ไม่มี Intention แน่ๆ และดูจะ Harmless
อย่างเดินห้าง ดูละครน้ําเน่า ฯลฯ Locus ของการ Resist มันไม่ใช่ Physical
Encounter อีกแล้ว แต่เป็น Interpretation ของกิจกรรมที่คนทํา ที่ถูก
Interpret โดยนักวิชาการอีกที

ซึ่งนี่สุ่มเสี่ยงมาก เพราะมันนับอะไรก็ได้เป็น Resistance (ในบางแน่ก็ไม่ได้ต่าง
จากปัญหาว่า "อะไรเป็นศิลปะก็ได้" เท่าไรหรือเปล่า? อันนี้ไม่ทราบ เพราะไม่เคย
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาการ)

สุดท้าย Resistance พวกนี้มันก็คลุ่มเครือมากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ System
หรือเปล่า และนี่ก็เป็น Debate ที่เก่าขนาด Frankfurt School VS CCCS และ
มันก็สืบทอดต่อมาซึ่งจะเห็นได้ในปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของ Agency กับ
Global Capitalism ในงานที่ได้อิทธิพลจาก Jameson VS อิทธิพลจาก
Appadurai
June 19, 2012 at 9:45am · Like · 11

Thanom Chapakdee ดูเหมือนจะตีความเกินเลยในสิ่งที่แสดงอยู่หรือ
เปล่า. เห็นด้วยกับBoR.แต่คงจะต้องดูอีกว่าในความเป็นศิลปะนั้นคงจะต้อง
พูดถึงAutnomyมันด้วยกระมัง. ยิ่งในประเทศนี้ด้วยแล้วดันเอาเรื่องของศีลธรรม
มาผนึกไว้ด้วยก็เลยไม่ทราบว่ากําลังงมกันอยู่ในประเด็นไหน. ไม่แปลกเลยที่
ศิลปะในประเทศนี้เป็นได้แค่ศิลปะแบบต้นศิลป์และโรแมนติคภายใต้ความร่มเย็น

June 19, 2012 at 9:54am · Like · 1

Fne Disruptionism ความเห็นส่วนตัว ถ้าผมเป็นกรรมการ ผมจะไม่ให้ผู้
หญิงนมทาสีผ่าน เพราะมันไม่ใช้ Special Skill ห่าไรเลย แม่ง Obvious
มากว่านี่แม่งเป็นอะไรที่ใครๆ ก็ทําได้ ไม่ได้ต่างจากการไปเล่นเพลง Punk Rock
ตอนประกวดดนตรีเลย เข้ารอบก็แปลกแล้ว

ในทางกลับกัน ผมกลับมองว่าทักษะแบบในคลิปนี้
(http://youtu.be/6Boa_EhH4_8) ควรเข้ารอบกว่า

เสียงที่ผู้หญิงในคลิปเป่ามา มันไม่น่าจะมีความเป็นศิลปะไปกว่ารูปที่นมทาสีวาด

แต่สิ่งที่มันยากคือ มันคงมีอวัยวะเพศหญิงของคนไม่เท่าไรที่จะเอามาเป่าเป็น

ท่วงทํานองได้

ประเด็นที่ควรให้เข้ารอบหรือไม่น่าจะอยู่ที่ว่าคนที่มา มาทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่น่า
จะได้แน่ๆ อย่างชัดเจนหรือไม่ ไม่ใช่คุณค่าทางศิลปะ เพราะนี่คือ Talent Show
ไม่ใช่ประกวดศิลปะ (คือ Context มันคือการประกวดปาหี่อยู่แล้ว ผม Doubt
ด้วยซํ้าว่า Condition แบบนี้ Art มัน Possible มั้ย)

ผมว่าประเด็นที่คน Miss The Point ไปเยอะคือตรงนี้นะ คือความเป็น Talent
Show เองมันไม่ใช่พื้นที่ของศิลปะ ดังนั้นการบอกว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นศิลปะจึง
ไม่เีกี่ยวเลยกับว่าผู้หญิงคนนี้ควรจะผ่านหรือไม่ผ่าน

อ้อ ผมว่าถ้ามีคนเอาโชว์จิ๋มเป่าลูกดอกไปแข่งพวก Britain's Got Talent ผมก็
ว่าน่าจะผ่านฉลุยนะ แต่ถ้าคนไปแข่งเป็นหญิงไทยแถวนี้คงบ่นระงม

ป.ล. โดยส่วนตัวผมไม่สนับสนุนการประกวดดนตรีทุกชนิด ผมว่าระนาบการวัด
คุณค่ามันในความเข้าใจผม มันเป็นเชิงคุณภาพมากๆ ไม่สามารถแปรเป็นเชิง
ปริมาณให้เกิดการตัดสินในการแข่งขันกันแบบนี้ได้

หี่ จอมพลัง สาวสวย เอาheeเป่าปี ่โชว์

ไม่เชื่ออย่า ลบหลู่ ดูไว้เป็น บุญตา อย่าคิดมาก
เอา ฮา555 

June 19, 2012 at 10:21am · Like · 13

Fne Disruptionism ขอโทษเล็กน้อย ที่มีคําไม่สุภาพหลุดมาจากการ
Edit ครับ ไม่ได้ตั้งใจ มันหลุดการ Edit จริงๆ (เขียนไว้ใน Wall ตัวเอง ซึ่ง
ปกติการใช้ภาษาสุภาพเกินไปเป็นเรื่องผิดปกติ)
June 19, 2012 at 10:29am · Like · 2

Chanya Saelee ไม่แปลก ถ้าเราจะไม่สุภาพ กับการแสดงศิลปะที่ไร้ค่า
พรรณนั้น

June 19, 2012 at 10:49am · Like

Fne Disruptionism จริงๆ ผมใช้ภาษาแบบนี้ปกติไม่ว่าจะชมหรือด่าครับ
555 ถ้าโกรธจริงๆ จะสุภาพด้วยซ้ํา (ผมเฉยๆ มากนะ ผมไม่ได ้Identify ตัว
เองเป็น Artist ด้วยมั้ง การเล่นอะไรแบบนี้มันเลยไม่คุกคาม Identity ผม แต่ก็
เข้าใจคนที ่Identity ถูกคุกคาม)
June 19, 2012 at 10:52am · Like · 4

Kay Sintupongphan Even she can paint like Artemisia
Gentileschi with her breasts, I don't think she's going to win
the show. Because of Adam and Eve's first sin, nakedness is a
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concession of shame.
June 19, 2012 at 11:41am · Like · 1

Thanavi Chotpradit ข้อเขียนนี้มีปัญหามากๆ เพราะ 

1. อย่างที่ Graiwoot Chulphongsathorn อธิบาย คุณแยก (isolate) การ
เอานมเขียนรูปออกมาจากบริบทแวดล้อมซึ่งเป็น condition ของมัน ได้แก่ การ
เป็นรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ ไม่มีรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ไหนหรอกค่ะที่
เป็น "กบฏ" อย่างแท้จริง รายการบันเทิงล้วนเล่นอยู่กับความเชื่อที่มีอยู่แล้วใน
สังคมนั้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง (ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นสื่อ "mass" ได้อย่างไร) 

นี่คือหนึ่งใน condition ที่กํากับ body ที่ว่า ดังนั้น ในแง่นี้แล้วมันไม่ได้เป็นกบฏ
อะไรเลย เป็นป๊อปด้วยซ้ํา (เล่นกับกระแสโดยไม่แคร์ว่ากระแสนั้นจะเป็นลบหรือ
บวก) มันเป็นส่วนหนึ่งของ system (โดยไม่ได้บ่อนเซาะ system นั้นเลย) 

conservative vs progressive มันไม่ได้แบน ทื่อ แยกออกเป็นสองขั้วอย่าง
ชัดเจนขนาดนั้นและเสมอไป 

2. การยกย่องจนเลิศลอยขนาดนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะ

(specificity) ของสิ่งที่ถูกพูดถึง คุณไม่รู้จักศิลปะหรือแม้กระทั่ง performance
art เลย (จึงไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันไปถึงไหนแล้ว และสิ่งนี้ควรมี position
อย่างไร -- shit) 

สรุปแบบรวบรัดก็คือ ด้วยการ 1. ตัดออกจากบริบท 2. ไม่รู้จักสิ่งที่พูดถึงในขั้น
พื้นฐาน ทําให้สิ่งที่ข้อเขียนนี้ทําคือการพยายามยัดเยียดจับอะไรลงไปใส่ใน
"กล่องทฤษฎี" ลงไม่ได้ก็ยันจะให้ลง ผลก็คือการผิดฝาผิดตัว คือการ exploit 

เจอลักษณะแบบนี้มามากกว่าหนึ่งครั้งและมากกว่าหนึ่งคนจากนักสังคมศาสตร์ที่

พยายามจะมาพูดถึงศิลปะ (ไม่ได้เคลมว่าทุกคน แต่มากกว่าหนึ่ง และเจอหลาย
ครั้งแล้ว) คือไม่ทําความรู้จักกับสิ่งที่ตัวเองนํามาใช้เป็นวัตถุในการวิเคราะห์ ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้น เอาทฤษฎีมาเป็นตัวตั้งแล้วผลีผลามจับยัดใส่กรอบ
แบบลุ่นๆ ผลก็เป็นอย่างที่บอกมาข้างบน
June 19, 2012 at 5:18pm · Like · 11

Thanavi Chotpradit ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเวลาต่อกรกับฝั่งอนุรักษ์นิยม
หลายคนต้องใช้วิธีหันไปยกย่องสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างเลิศลอย ทําให้มัน
เป็นฮีโร่ ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้นหลายอย่างถูกผลิตออกมาอย่างเห่ยๆ และห่วยๆ หรือ
บางทีไม่ได้เป็นฝั่งตรงข้ามจริงๆ ด้วยซ้ํา 

นี่ไม่ได้มาถกเถียงเรื่องเป็นศิลปะหรือไม่เป็นเลยนะคะ ไม่แม้แต่นิดเดียว อย่าง
เดียวที่ต้องการบอกคือ Do not intellectualise shit.
June 19, 2012 at 5:23pm · Like · 8

Art Surakamchonrot แมวที่บ้านแฟนผมมันจะวิ่งหนีทุกครั้งที่ผม
พยายามเข้าไปใกล้ๆมัน และจะเป็นแบบนี้กับผู้ชายทุกคนยกเว้นพ่อของแฟน
ผม

ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการขัดขืนเชิงวัฒนธรรมของเดรัจฉาที่มีต่อ Norm ของ
มนุษย์ที่ว่าสัตว์พวกนี้แม่งเย็ดกันเละเทะ

June 19, 2012 at 7:15pm · Like · 6

Art Surakamchonrot กรณีของคํา ผกา นั้น ผมคิดว่าเป็นการขัดขืนและ
เตือนปรามการรณรงค์กรณีอากงให้ก้าวย่างอย่างระมัดระวังมากกว่าเป็นการ

สนับสนุน ด้วยท่าทีการเผยฝ่ามือซึ่งมีคําว่าอากงอยู่ภายในนั้นเป็นลักษณะ

เดียวกันกับ "ฝ่ามือยูไล" ของพระยูไลหรือยูไลฮุดโจ้ว ซึ่งใช้ในการปรามเห้งเจีย
ซึ่งกําลังคะนองในฤทธิ์เดชของตนเองและจับเห้งเจียขังไว้ในเขาห้านิ้วเพื่อรอการ

ปลดปล่อยของพระถังซัมจั๋ง และใช้ฤทธิ์ของตนอย่างถูกทางในการพาพระถังไป
ยังชมพูทวีปให้ได้

June 19, 2012 at 7:21pm · Like · 4

Fne Disruptionism ผมเห็นว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้มัน Politicize ได้
นะ แต่ผมว่ามันต้องโยงไอ้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้กับ Political Project ที่
ใหญ่กว่าให้ชัด

ปัญหาคือผมว่ามันเป็น Norm ไปแล้วต้องแต่ช่วงราวๆ 1990's ที่จะ Take For
Granted ไม่ทําการโยงการต่อต้านเล็กๆ กับ Political Project ใหญ่ๆ ซึ่งผม
ว่ามันสําคัญมาก เพราะการต่อต้านเล็กๆ พวกนี้มันจะงี่เง่าหรือไม่มันขึ้นอยู่กับ
Contribution ของมันใน Political Project ที่ใหญ่กว่า

ซึ่งตรงนี้ถึงโยงได้ มันก็ต้องเช็คอีกว่าไอ้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้มัน Significant
แค่ไหนกันมัน Project โดยรวม ไม ่Significant ก็ไม่ควรจะนับ

คือมันม ี2 เรื่องที่ต้อง Check ก่อนจะบอกว่ามันเป็น Resistance 1. มันโยงกับ
Political Project หรือไม่? 2. มัน Significant กับ Political Project โดย
รวมหรือไม่

อันนี้คือในกรณีที่ไม่มีหรือไม่ดู Intention ของตัวผู้กระทําแบบที่นิยมกันนะ ถ้าจะ
ดู Intention ผมว่าทั้ง Methodology และกรอบการวิเคราะห์มันต้องอีกแบบ
June 19, 2012 at 7:32pm · Like · 4

Art Surakamchonrot สัส ไม่สนใจพระถังกูหน่อยหราวะ
June 19, 2012 at 7:36pm · Like · 2

Fne Disruptionism คือ Case การทําให้สารพัดอย่างเป็น Resistance
ไอ้ที ่Extreme สุดที่เคยเห็นมา คือมันนับการโดนกระทืบ (ย้ํา "โดน" กระทืบ
นะครับ ไม่ใช่กระทืบ) ว่าเป็น Cultural Resistance แบบหนึ่ง

อันนี้งานงาน American Ethnologists มั้งราวๆ กลางๆ 1990's (ใครอยาก
ได้ชื่อบทความผมค้นให้ได้) มันบอกว่าการที่เด็กวัยรุ่นปาเลสไตน์โดนนําไป
กระทืบโดยทหารอิสราเอลเป็น Resistance แบบหนึ่ง แล้วมันอธิบายว่าวัยรุ่น
ปาเลสไตน์มัน Reinterpret การโดนกระทืบกว่าสร้างความแข็งแกร่งให้พวกเขา
และสร้าง Male Bonding ในหมู่คนโดนกระทืบ

ผมว่าการเคลมในระดับนี้มัน Absurd มาก แต่ถึงที่สุดถ้าเราไม่มี Principle ที่
ชัดเจน มันก็จะนําเราไปสู่การวิเคราะห์แบบนี้แหละ
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ซึ่งมัน Academically Valid แน่ๆ งานพวกนี้ได้ตีพิมพ์ตั้งไม่รู้กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้น แต่
ทั้งหมดมันก็ทําให้ Cultural Politics และตัว Concept เรื่อง Resistance
เป็นเรื่องงี่เง่าไปเลย

June 19, 2012 at 7:38pm · Like · 7

Tanaporn Krit มาอ่านข้อคิดของอาจารย์Salisa และท่านอื่นๆอยู่อย่าง
เคร่งเครียด แต่พอมาเจอคลิป หี่ เป่าปี่ได้ ้เล่นเอาไปต่อไม่เป็นเลย ทึ่ง
June 19, 2012 at 10:13pm · Like · 1

Salisa Yuktanan ขอบคุณสําหรับการแลกเปลี่ยนที่จุดประเด็นให้ดิฉันได้

ข้อคิดอีกมาก และขออภัยที่มาตอบช้าเนื่องจากว่าติดสอนทั้งวันและเพิ่งกลับ
ถึงบ้านค่ะ

เนื่องจากข้อวิพากษ์วิจารณ์ยาวมาก ดังนั้น ดิฉันจึงพยายามกรุ๊ปข้อวิพากษ์
วิจารณ ์และขออนุญาตกรุ๊ปออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. มันเป็นศิลปะ ‘art‘ หรือ
ไม ่2. มันเป็น ‘art of resistance‘ หรือไม่ 3. มันเป็น talent ที่สมควรมาออก
รายการ thailand got talent หรือไม่ 4. การตัดขาดจากบริบท

ประการแรก มันเป็น ‘art‘ หรือไม่? ดิฉันเสนอให้มองปรากฏการณ์ดังกล่าวโดย

การแบ่งแยกพิจารณาใน 2 ระดับ (ขออนุญาตอย่าเพิ่งเอาไปปนกับข้อ 2,3 และ
4) คือ ระดับแรก ‘action‘ และ ‘end‘ หรือตัวผลลัพธ์ของการใช้นมวาดรูป 

ขออนุญาตออกตัวว่าดิฉันไม่ได้เรียนมาทาง cultural study และมีความรู้เพียง
น้อยนิดในด้านดังกล่าว และขอน้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์แต่โดยดี การนิยามคํา
ว่า ‘art‘ ของดิฉัน วางอยู่บนฐานความหมายอย่างกว้างจากงานเขียนของ
Weber เรื่อง Science as a Vocation โดยในงานเขียนดังกล่าว Weber ได้
กล่าวถึง ‘art‘ ในแง่ของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ถ่ายทอด และเติมเต็มตัวตนและ
จิตวิญญาณของผู้สร้างสรรผลงาน สําหรับ Weber แล้ว ‘art‘ คือ ‘spirit‘ อัน
เป็นจิตวิญญาณที่สําคัญในการต่อสู้กับสภาวะกรงเหล็ก (Iron Cage) หรือ
สภาวะที่มนุษย์ถูกกดทับจากระบบเหตุผลนิยม ทําให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่
เย็นชาที่ได้แต่ปฏิบัติตามกรอบระเบียบสังคมเท่านั้น นักคิดในสํานัก Critical
Theory ได้ขยายแนวคิดเรื่องกรงเหล็กของ Weber ออกไปสู่มิติทางวัฒนธรรม

โดยกล่าวว่าการเกิดขึ้นของ Mass Media ทําให้วัฒนธรรมของเราถูกผูกขาด

ทําให้คนไม่มีทางเลือก และในขณะเดียวกันก็เป็นการผลิตสร้าง Social Body ที่
มี Platform เดียวกัน

ซึ่งหากกลับสู่ประเด็นเรื่อง ‘action‘ แล้ว ดิฉันมองว่ากิจกรรมการวาดภาพด้วย
นมมันเป็น ‘art‘ ในแง่ที่มันเติมเต็มตัวของตัวมันเอง เป็นกิจกรรมที่ผู้กระทํารู้สึก
ว่ามันมีคุณค่าและเติมเต็มตัวตนของเขาเอง (ต้องขออภัยด้วยหาก
Romanticize คุณดวงใจเกินไป)

ส่วนในแง่ของ end ดิฉันมองว่าผลลัพท์หรือภาพที่เกิดจากการวาดด้วยนมนั้นมัน
เป็นสิ่งที่ตายแล้ว กล่าวคือ โดยตัวของมันเองนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยตัดขาด

จาก ‘action‘ ของผู้สร้าง และการตกเป็นเป้าวิจารณ์ว่ามันเป็นศิลปะ หรือมันเป็น
ความอุบาทนั้น ย่อมขึ้นกับระบบคุณค่าของสังคม ขึ้นอยู่กับ Narrative ซึ่งผู้
วิจารณ์ใช้มอง ซึ่งมีลักษณะเป็น Subjective มาก (ซึ่งเปิดกว้างต่อการวิพากษ์
วิจารณ์ของทุกท่าน) ซึ่งในบทความของดิฉันมิได้พูดถึงตัว end ตัวนี้ แต่ดิฉัน
กล่าวว่าสิ่งที่เป็น ‘art‘ คือตัว ‘action‘ เอง
June 20, 2012 at 12:00am · Like · 5

Salisa Yuktanan ประการที่สอง มันเป็น ‘art of resistance’ หรือไม่?
อันนี้ เป็นสิ่งที่เปิดต่อการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าอะไรคือ ‘art of
resistance’ และมันจะกลายเป็น paradigm หรือ narrative ใหม่หรือเปล่า?
และมันเปิดโอกาสให้อะไรก็ได้กลายเป็น ‘art of resistance หรือไม่?

ดิฉันมองว่าสิ่งที่เรียกว่า ‘art of resistance’ คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดการตั้งคําถาม
และการวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงสร้างและระเบียบสังคมที่มันเป็นอยู่ ซึ่งหากมอง
ในแง่นี้แล้วดิฉันคิดว่าตัวกิจกรรมการวาดรูปด้วยนมนั้น ประสบความสําเร็จในตัว
มันเอง ดังที่มันได้ดึงดูดให้คนตั้งคําถามกับกิจกรรมนั้นๆ พยายามวิพากษ์วิจารณ์

ทําความเข้าใจ ทั้งในเชิงวิชาการและไม่ใช่ ดังที่ท่านทั้งหลายได้พยายามถกเถียง
อยู่ในขณะนี้ หากปราศจากซึ่ง ‘action’ ดังกล่าวแล้ว การถกเถียงอย่างที่เรา
กําลังทํากันอยู่อาจไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้ ดังนั้น ต่อคําถามที่ว่ามันก่อให้เกิด
paradigm ใหม่หรือไม่ ดิฉันมองว่า ตราบใดที่การกระทําดังกล่าวยังก่อให้เกิด
การตั้งคําถามต่อโครงสร้างสังคม และมิดได้กลายเป็นบรรทัดฐานเสียเอง การก
ระทําดังกล่าวย่อมเรียกได้ว่า resistance ต่อหากเมื่อมันกลายเป็น paradigm
ไปเมื่ิอใด เช่น การวาดรูปด้วยนมกลายเป็นแฟชั่น อันไม่ก่อให้เกิดการตั้งคําถาม
คุณค่าของมันในฐานะ ‘art of resistance’ ย่อมหมดไปด้วย

และต่อคําถามว่ามันก่อให้เกิดคําถามว่าอะไรก็ได้กลายเป็น ‘art of
resistance’ หรือไม่ อันนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบว่าใช่ มาถึงตรงนี้ หลายคน
ที่ใช้แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวงกว้างอาจไม่พอใจ เนื่องจากมัน
ไม่ได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในระดับมหภาค แต่ตรงนี้ดิฉันขอเสนอว่า ในด้าน
หนึ่งมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ตัวแสดง (actor) อันหลากหลายในสังคม ได้ต่อต้าน
อํานาจซ่ึงมาในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป หรือพูดง่ายๆ ว่า
มันเป็นการ empower ตัวแสดงในชีวิตประจําวัน 

มาถึงตรงนี้อาจเกิดคําถามต่อว่ามัน empower อย่างไรในเมื่อมันก็ไม่ได้ในไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอะไร? ดิฉันเสนอว่า อย่างน้อย มันได้ทําหน้าที่ของมันในการจุด
ประกายให้สังคมเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ เกิดการตั้งคําถามกับระเบียบหรือ
โครงสร้างที่ดํารงอยู ่การจุดประกายให้สังคมได้ใช้เหตุผล ด้านหนึ่ง คือ เป็นการ
ฝึกฝนให้สังคม หันมาคิดในเชิงวิพากษ์ด้วย ซึ่งหากมองในระยะยาวแล้ว การ
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจําวันนับได้ว่าเป็นสนามบ่มเพาะที่ดี
ต่อการสร้างวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์ที่นําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์สังคมในวง

กว้าง (ขออภัยหาก Romanticise คุณดวงใจเกินไป แต่จุดมุ่งหมายของการ
เขียน คือ การกระตุ้นให้เกิดข้อแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่อๆ ไป)
June 20, 2012 at 12:00am · Like · 7

Salisa Yuktanan ประการที่สาม มันเป็น talent ที่ควรออกรายการ
thailand got talent หรือไม่ (ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อที่ 4) ดิฉันอยากเสนอว่า
ในคอมเมนต์ที่ดิฉันเขียน ดิฉันไม่ได้มองปรากฏการณ์ทางสังคมว่ามันเป็นสิ่งที่

ควรเรียกได้ว่า talent หรือไม่ เพราะการตัดสินดังกล่าวมีความเป็น subjective
สูง มันเป็นการตัดสินจากระบบคุณค่า วาทกรรม และ Narrative ต่างๆ ที่สังคม
ได้กําหนดขึ้นเพื่อบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เนื่องจากอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไป
ว่าตัว action มันเป็น art กล่าวคือ มันก่อให้เกิดการเติมเต็มตัวผู้กระทําการ
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และก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ดังนั้น action โดยตัวของมันเอง ไม่ว่าจะ
ถ่ายทอดได้ดีหรือไม่ได้ดี มันได้บรรลุเป้าหมายของมันเรียบร้อยแล้ว (ย้ําอีกครั้ง
ว่าดิฉันไม่ได้ถกเถียงเรื่อง end)
June 20, 2012 at 12:01am · Like · 4

Salisa Yuktanan ประการที่สี่ การตัดขาดจากบริบท ซึึ่งดิฉันยอมรับว่า
ดิฉันได้วิพากษ์วิจาณ์อย่างตัดขาดจากบริบทจริง (และเนื่องจากการอ้างอิงสิ่ง
ที่ดิฉันเขียนก็ตัดขาดจากบริบทที่ดิฉันเขียนเช่นกัน) จุดมุ่งหมายของดิฉันในการ
เขียนบทความดังกล่าว คือ การมุ่งหวังให้เราหันมาถกเถียงปรากฏการณ์นี้ โดย
ใช้มุมมองที่มากกว่าการมองว่ามันผิดจารีตหรือไม่ ภาพมันสวยหรือไม่ โดยดิฉัน
ได้พยายามเสนอให้เราหันมามองที่ตัว ‘action’ ของผู้กระทําการมากกว่า end
และในขณะเดียวกันดิฉันก็ต้องการเสนอมุมมองของสังคมวิทยาร่างกายว่า หาก
เราจะมองจากมุมมองดังกล่าวเราจะสามารถมองปรากฏการณ์ได้อย่างไรบ้าง ซึ่ง
กล่าวได้ว่า จุดมุ่งหมายของบทความดิฉัน คือ ต้องการเสนอ “เครื่องมือ” ชิ้นหนึ่ง
ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเท่านั้น ซึ่งในที่นี ้หลายคนอาจมองว่าดิฉัน
มองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าคุณดวงใจอาจถูกจ้างมา หรือเป็นคนที่อยากดัง ไม่มี
ความเป็นศิลปิน ตรงนี้ดิฉันยอมรับแต่โดยดีว่าดิฉันวิจารณ์อย่างตัดขาดจาก

บริบทเหล่านั้น เพราะดิฉันมองว่า action โดยตัวของมันเองแล้ว ได้ประสบความ
สําเร็จในการเรียกร้องให้สังคมหันมาตั้งคําถามกับโครงสร้างบางอย่างที่ดํารงอยู่

เรียบร้อยแล้ว (ไม่ว่าคนจะวิจารณ์ในแง่บวกหรือแง่ลบ อย่างน้อยก็ดีกว่าการที่ไม่
วิพากษ์วิจารณ์กันเลย)
June 20, 2012 at 12:01am · Like · 5

Salisa Yuktanan สุดท้ายนี้ ขออภัยที่เขียนมายาวมาก และอาจไม่
สามารถตอบคําถามได้หมดทุกคําถาม เนื่องจากข้อเสนอของดิฉันวางอยู่บน
ฐานที่มีลักษณะเป็นทฤษฎี และต้องการเสนอเครื่องมือในการมองสังคมชิ้นหนึ่ง
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับปรากฏการณ์อื่นๆ ได ้ปรากฏการณ์ที่ดิฉันเลือกมาอาจ

จะยังไม่ดีพอสําหรับบางท่าน แต่อย่างน้อยดิฉันก็เชื่อว่าบทความข้างต้น อย่าง
น้อยก็ประสบความสําเร็จในการกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเชิงวิชาการ โดยวาง
อยู่บนหลักเหตุผล (มิใช่จารีต) และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสําหรับการ

แลกเปลี่ยนค่ะ (และขออภัยที่ต้องใช้วิธี copy and paste) เพราะไม่สามารถจัด
วางคอมเมนต์ทั้งหมดไว้ได้ในอันเดียวค่ะ

June 20, 2012 at 12:01am · Like · 6

Naiyamon Naiyarak ทฤษฏี ศิลปะ หรืออะไรก็ช่างเหอะ. สําคัญคือ

เจตนารมณ.์ ที่แน่ๆรู้สึกว่าเราได้ตกเป็นเหยื่อของสื่ออีกแล้ว.
June 20, 2012 at 1:05am · Like · 1

Naiyamon Naiyarak ทั้งรักทั้งเกลียด. สื่อ.
June 20, 2012 at 1:06am · Like

Thanavi Chotpradit ไม่ได้มีปัญหากับการอานมเขียนรูปค่ะ แต่มีปัญหา

กับการ romanticize/dramatize/heroicize/intellectualize การเอา
นมเขียนรูปแบบผิดฝาผิดตัวจนทําให้ “แผนการตลาดของรายการบันเทิงทาง
โทรทัศน์ที่รู้ดีว่าจะเล่นกับสังคมที่เซนซิทีฟกับเรื่องเพศอย่างไร” กลายเป็น “ฮีโร่
ต่อต้านจารีต” (?!?)

ดังนั้นจะตอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับที่ตัวเองโพสต์นะคะ คือการวิเคราะห์ที่ตัดขาด
ออกจากบริบท จับของใส่กล่องทฤษฎี ซึ่งทําให้ข้อสรุปที่ว่าการเอานมเขียนรูปใน
ที่นี้เป็น art of resistance เป็นการ misleading 

จริงๆ ก็คือการอธิบายซ้ําในสิ่งที่อธิบายไปแล้ว : ข้อเขียนนี้มีปัญหาตรง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง the theoretical กับ the empirical อย่างแรกคุณใช้มัน

แบบ dogmatic อย่างหลังคุณไม่ engage กับมันจริงๆ 

เพราะว่าไม ่engage กับสิ่งที่พูดถึงจริงๆ ถึงได้ผิดฝาผิดตัว คือแทนที่จะพูดถึง
body ในรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ (นี่คือการ isolate จากบริบท ซึ่งจริงๆ
แล้วก็เป็นทั้งบริบทและส่วนหนึ่งของตัวบทด้วยซ้ํา) ดันไปพูดถึง body ใน
performance art (ที่ถึงที่สุดแล้ว ในกรณีของในรายการนี้ เรื่องเป็นศิลปะหรือ
เปล่ายัง debatable และนิยามศิลปะของ Weber ที่ยกมาไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
ค่ะ นี่เราจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2012 จาก “นิยามศิลปะกว้างๆ” ของคนที่ตาย
ปี 1920 แต่เอาเถอะค่ะ จะไม่ลุกลามไปเรื่องเป็นศิลปะหรือไม่ในที่นี้) มันผิด
ตั้งแต่ข้อตั้งต้นแล้วค่ะ

ที่คุณโต้ในประเด็นสุดท้ายว่า “(และเนื่องจากการอ้างอิงสิ่งที่ดิฉันเขียนก็ตัดขาด
จากบริบทที่ดิฉันเขียนเช่นกัน)” นี่ยังไงคะ? ดิฉันแจกแจงค่ะว่าการตัดขาดจาก
บริบทของคุณคืออะไร และส่งผลอย่างไร แต่คุณไม่ได้ทําเพื่อแสดงให้เห็นว่า

บริบทที่คุณเขียนคืออะไร และมันจะก่อให้เกิดความต่างออกไปอย่างไร 

และถ้าหาก “บริบทของการเขียน” ของคุณหมายถึงข้อความทั้งหมดข้างต้นที่ยก

มา (ใช้นิยามของใครบ้าง อ่านอะไรมาบ้าง ต้องการเขียนเพื่อเปิดมุมมอง ฯลฯ –
- อันนี้นับได้ว่าเป็นบริบทการเขียน? หรือ intention? background?) ก็ยิ่ง
ตอกย้ําให้เห็นว่าเป็นการใช้ทฤษฎีแบบ dogmatic คืออ่านทฤษฎีมาว่าใครมี
แนวคิดอะไร ว่าอย่างไร ใช้ตามแบบลุ่นๆ แล้วจับเอาอะไรมาใส่ลงกล่อง/กรอบ
นั้นแบบไม่สนใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร คือไม่ engage จริงๆ กับสิ่งที่ตัวเองพูดถึง นี่
คือการ exploit
June 20, 2012 at 10:55pm · Like · 10

Salisa Yuktanan ขอบคุณสําหรับการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ

สําหรับย่อหน้าแรก: กรุณาดูย่อหน้ารองสุดท้ายของประการแรก/ย่อหน้า
สุดท้ายของประการที่สอง/และสุดท้ายนี้นะคะ
สําหรับย่อหน้าที่สอง: กรุณาอ่านและสุดท้ายนี้นะคะ

ย่อหน้าที่สาม: อ่านประการที่สี่ และสุดท้ายนี้นะคะ
ย่อหน้าที่สี:่ ขออภัยที่ใช้นิยามศิลปะของ Weber ซึ่งคุณอาจจะมองว่าผิดฝาผิด

ตัวและล้าหลัง แต่หากใครได้อ่านงานเรื่อง science as a vocation ซึ่งนับได้ว่า
เป็นงานเขียนที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของเวเบอร์แล้ว สิ่งที่เวเบอร์ต้องการเสนอคือ
ทางออกจาก iron cage ซึ่งสังคมกลายเป็นสังคมที่มุ่งไปสู่ความเป็นเหตุผลนิยม
เชิงทางการ (formal rationality) โดยที่มิติด้านจิตวิญญาณถูกละเลยไป การ
ใช้คําว่า 'art' จึงหมายถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ที่สร้างสรรค์ที่ธํารงคุณค่าของ

มนุษย์ในสังคมที่เกิด "ความไร้เหตุผลของความมีเหตุผลขึ้น" (กรุณาอ่าน

Weber, Science as a Vocation) งานของ Weber มีคุณูปการใหญ่หลวงและ

เป็นงานชิ้นสําคัญที่อธิบายถึงระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) ของ
นาซีในยุค 1940-1950 และเป็นงานที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ Neo-Marxist
และ Critical Theory ในการวิเคราะห์วัฒนธรรม ดังนั้น หากมองทฤษฎีโดย
มิได้ศึกษาคุณูปการ พัฒนาการ และความเชื่อมโยงแล้ว ทฤษฎีคลาสสิคทั้งหลาย
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ต่างหมดคุณค่าด้วยคําว่ามัน "เก่า"
การมอง 'art' แบบเวเบอร์นี้ยังปรากฏในงานเขียนของ Foucault เรื่อง History
of Sexuality เล่ม 3 The Care of Oneself ซึ่งเป็นเล่มที่ว่าด้วย Ethic ของ
Foucault เลยก็ว่าได้ 'art' ของ Foucault คือการ Fulfill oneself ผ่าน
'speech' และ 'deed' หรือคําพูดและการกระทํา ซึ่งมีลักษณะเป็นปลายเปิด และ
คุณค่าของมันมิอาจถูกตัดสินได้ด้วย Narrative วาทกรรม หรือค่านิยม แต่ข้อดี
ของมันสิ้นสุดในตัวมันเอง

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 'art' ของเวเบอร์และฟูโกนี้ มีลักษณะสอดคล้องกับคําว่า

'art' ของปรัชญากรีกโบราณของนักคิดอย่างอริสโตเติล ที่เน้น agonistic
model ของ speech และ deed (แนวคิดดังกล่าวยังปรากฏในงานเขียนของ
Arendt เรื่อง On human condition และนักปรัชญาคนสําคัญอย่าง Paul
Ricouer เรื่อง Oneself as Another) 
ย้ํากลับสู่ประเด็นคือ ดิฉันไม่ได้มองว่าคํานิยามของคนที่ตาย มันเป็นคํานิยามที่
ตาย แต่มันเป็นคํานิยามที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดร่วมสมัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น
แม้ว่าทฤษฎีของ Weber จะอธิบายสังคมสมัยใหม่ไม่ได้ทั้งหมด แต่คุณูปการของ

มันก็มิได้เลือนหายจากสังคม

June 20, 2012 at 11:35pm · Like · 3

Salisa Yuktanan สําหรับย่อหน้าที่ 5: กลับไปอ่านประการที่สี่ที่ดิฉันเขียน
อีกครั้งหรืออีกหลายๆ ครั้งนะคะ เพราะดิฉันได้กล่าวถึง "สาเหตุที่ดิฉันเขียน"
"บริบทที่ดิฉันเขียน" และ "เจตนาที่ดิฉันเขียน" เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
สําหรับย่อหน้าสุดท้าย: กลับไปอ่านข้อสี่และสุดท้ายนี้นะคะ
และหากคุณยังมองว่า ดิฉันไม่ได้ตอบคําถาม นั่นเนื่องมาจากว่า เรามีฐานความ
คิดที่ต่างกัน คือ คุณต้องการให้สิ่งที่ดิฉันเขียนเป็นการวิเคราะห์และ engage กับ
ปรากฏการณ์อย่างจริงจัง และมองโดยเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม ซึ่งนั่นเป็นสิ่ง
ที่ดี และเป็นสิ่งที่นักสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ควรช่วยกันขบคิด วิพากษ์
วิจารณ์และให้คําอธิบายกับตัวเหตุการ เพื่อให้มันก้าวข้าวต่อชุดความรู้เดิมๆ
หรือชุดความรู้ที่ยังขาดตกบกพร่อง // แต่การเขียนของดิฉัน เกิดขึ้นมาเพื่อ
ต้องการเสนอ "เครื่องมิือ" ในการวิเคราะห์สังคม และจุดประเด็นให้เกิดข้อถก
เถียง วิพากษ์วิจารณ์ที่มากไปกว่า "Drama" หรือการวิจารณ์บน Fact ล้วนๆ ซึ่ง
อย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วในข้อสุดท้ายว่า อย่างน้อย การเขียนของดิฉันก็
ประสบความสําเร็จในการจุดประเด็นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ

นักทฤษฎีอาจถูกมองว่าพยายาม Romanticize และมองจากหอคอยงาช้าง
ขาดการเชื่อมโยงจากบริบท แต่ก็อีกนั่นแหละ ข้อเสนอที่เป็นนามธรรมมากๆ
ตัดขาดบริบทอย่างงานของ Kant, Hegel, Spinoza กลับกลายเป็นงานที่ยัง
ทรงอิทธิพลต่อนักคิดในปัจจุบันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานของ Zizek,
Deleuze, Badiou งานพวกนี้ล้วนมีฐานมาจากปรัชญาทั้งสิ้น ทฤษฎีก็เช่น
เดียวกัน งานสมัยใหม่ล้วนวางอยู่บนฐานของงานชื้นเก่าๆ อย่าง Marx,
Durkheim, Weber ดังนั้น ขอโอกาสให้ข้อเสนอทางทฤษฎีได้มีที่ยืนในสังคม
บ้างเถอะค่ะ

June 20, 2012 at 11:35pm · Like · 3

Fne Disruptionism ผมเห็นด้วยกับการ Engage มากๆ เลยนะ และโดย
ส่วนตัวเป็นคน Engage มากด้วย (อาจจะมากไปด้วย หลังๆ การวิเคราะห์
ดนตรีในแบบ Materialist ผมมันเริ่มไปเรื่อย Physicality ของเคร่ืองดนตรีและ
Physicality ของเสียงแล้ว ซึ่งมันก็เป็นผลจากที่ผมปฏิเสธ Resistance Model
เมื่อหลายปีก่อน - ผมเริ่มชีวิตทางวิชาการผมจากการปฏิเสธการศึกษา
วัฒนธรรมดนตรีพังค์ภายใต้ Resistance Model แบบที่เป็นมาตลอด 30 ปี)

แต่ผมยังลังเลที่จะเห็นด้วยกับคําวิจารณ์ของ อ. ธนาวิทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วน
เรื่อง "ใส่กล่อง"

คนที่ทํางาน Empirical เยอะๆ ในช่วงหลังอย่างผมมีปัญหาในการจับ

ปรากฏการณ์ใส่กล่องทฤษฎีมาก เจอแบบนี้ก็โต้ตลอด

แต่ที่ผมสงสัยคือ การบอกว่าการใส่กล่อง as such เป็นเรื่องผิด นี่มัน Fair กับ
ตัว Discipline บาง Discipline ที่การใส่กล่องแบบนี้มัน Valid แค่ไหน

ผมว่า Discipline แบบ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ไปถึง Cultural
Studies (ถ้าจะนับมันเป็น Discipline) นี่มันต้อง "ใส่กล่อง" by training เลย
นะ คือไม่ใส่กล่องนี่ผิด Discipline เลยนะ

แน่นอนว่าคนที่พื้นฐาน Training เป็นแบบ Empirical มากๆ อย่างผม (ผมถูก
Train มาแบบมานุษยวิทยา) มาเจออะไรพวกนี้ ผมหงุดหงิดมาก เพราะไม่คุ้น
เคยเลย ไม่เห็นความจําเป็นด้วย (FYI คนที่เคย Comment บทความบทก็เคยมี
แบบนี้ แม้แต่กรรมการวิทยานิพนธ์ผมก็เป็นแบบนี้) แต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้อง

พยายามเจ้าใจคนใน Discipline พวกนี้ที่ไม่เหมือนผมด้วย แล้วผลการทําความ
เข้าใจมันก็อย่างที่ผมว่ามาแหละ

ผมไม่คิดว่าแต่ละ Discipline จะมองปรากฏการณ์ "นมทาสี" นี้เหมือนกัน คนที่
เทรนมาทาง Performance Studies หรือคนที่เทรนมาทางประวัติศาสตร์ศิลป์
น่าจะมีมุมมองที่ละเอียดที่สุดเมื่อต้องตัดสินปรากฏการณ์นี้ในระนาบศิลปะอยู่

แล้ว (ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการบอกว่ามันเป็นหรือไม่เป็นศิลปะ)

แต่คําถามผมคือ แล้วอะไรคือ ประเด็นที่ Discipline อื่นมี Claim ในการพูดถึง
ประเด็นนี้?

มันมองประเด็นนี้ในระนาบอื่นไม่ได้หรือ?

คือผมว่ามันมีหลายระนาบที่ถ้ามองแล้วมันจะน่าสนใจ ไม่่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมการจัดการกับนมหรือ Body ในวัฒนธรรมไทย (ซึ่งผมว่าไ่ม่จําเป็นต้อง
Engage กับศิลปะแม้แต่น้อย) ระนาบของการละเล่นไทยก็น่าสนใจ ระนาบของ
รายการ Reality ก็น่าสนใจ หรือกระทั่งระนาบของการต่อต้านทางศิลป
วัฒนธรรมเองก็น่าสนใจ

June 20, 2012 at 11:52pm · Like · 3

Fne Disruptionism อย่างไรก็ดีทั้งหมดผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับ
Treatment ในประเด็นนี้ของ อ. สลิสา คือ Background มันน้อยเกินไป
คือผมอ่านคําอธิบายทางทฤษฎีทั้งหมด ผมก็คิดว่าคําอธิบายชุดเดียวกันมันก็ใช้
อธิบายว่าการร่วมเพศทางทวารหนักเป็นการต่อต้าน Order ของ Body ได ้ซึ่ง
จริงๆ การทําอะไรแปลกๆ กับร่างกายที่ผิดมาตรฐานชนชั้นกลางมันก็อธิบายแบ
บนี้ไ้ด้หมด 

ปัญหาคือคําอธิบายแบบนี้มันเหวี่ยงแหไปมากๆ Order มัน Abstract และยิ่ง
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Burin Chawalitapar
15 mutual friends

ใหญ่มากมันคลุมไปหมดจนกระทั่งการทําอะไรที่ดูจะบิดเบี้ยวไปจาก Order นี้
อย่างการตดหรือแคะขี้มูกนี่ที่สาธารณะมันก็นดูเป็นการ Resist Order ได้

ผมว่ามันต้องมีความเฉพาะเจาะจงกว่านี้มากๆ

อย่างงาน Resistance Through Rituals ที่ อ. สลิสาอ้างมา งานมันมีประเด็น
ชัดเจนว่ามันกําลังพูดในเงื่อนไขของ Class Society ของอังกฤษช่วง Post-
War ทั้งการโกนหัวเป็น Skinhead การสัก การใช้ยา มันมีความหมายที่เฉพาะ
ใน Context นั้นๆ ผมอ่านนานแล้ว จําไม่ได้ละเอียด แต่แต่ละคนที่เขียนในเล่มนี้
มี Treatment ที่ต่างกันอยู่ แต่รวมๆ มันพูดถึงประมาณว่ามันเป็นหนทาง

Resolve ปัญหาของ Working Class Culture (หรือ Parent Culture) ของ
วัยรุ่นชนชั้นแรงงาน (ถ้าจําไม่ผิด)

ซึ่งคําอธิบายแบบนี้ภาพหลังมันโดนยําเละ เพราะสุดท้ายมันตอบคําถามไม่ได้ว่า
"Why Resistance Take A Particular Form?" มันบอกว่าอะไรเป็นการต่อ
ต้านไปหมด แต่มันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมการต่อต้านมันถึงออกมาในรูปนั้น ทําไม
ต้องโกนหัวแทนที่จะไว้ผมยาว? ทําไมต้องใช้ยาแทนจะเป็นมังสวิรัตน?์ ทําไมต้อง
แต่งตัวเรียบร้อยแทนที่จะแต่งตัวรุงรัง? ซึ่งถ้าคนคุ้นกับปรากฏการณ์ของกลุ่มคน

เพี้ยนๆ แล้ว มันก็จะเห็นว่าพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากคนปกติมัน Take Many
Form มาก เช่น สกินเฮดโกนหัว พวกเมทัลผมยาว พวกนักดนตรีไซคีเดลิคใช้ยา
พวกสเตรทเอจปฏิเสธยาและเป็นมังสวิรัติ พวกเท็ดแต่งตัวเรียบร้อย พวกฮิปปี้
แต่งตัวรุงรัง ฯลฯ (นี่แค่ที่นึกออกเร็วๆ นะครับ)

คืองานพวกนี้พื้นฐานมันเป็นไปเพื่อ "อธิบายพฤติกรรม" น่ะครับ ถ้าคําอธิบายมัน
ใช้ไม่ได้มันก็ตกไป ซึ่งนี่เป็นคนละเรื่องกับ Trend งานช่วง 1990's ที่แทบจะตั้ง
ธงไว้ก่อนว่ายังไงก็มีการต่อต้าน แล้วค่อยหาทางอธิบายทีหลัง (ซึ่งมัน Absurd
แบบที่ผมได้กล่าวไปแล้ว)

ถ้าจะเอาคําถามนี้ มันก็ต้องกลับมาถามว่าถ้าจะพูดถึง Resistance มันก็ต้อง
อธิบายได้ว่า Why เปิดนม? Why ทาส?ี Why Thailand Got Talent? ซึ่งผม
ว่าคําอธิบาย อ. สลิสาไม่ชัดเจนประเด็นเหล่านี้ ผมเลยไม่เห็นด้วย
June 20, 2012 at 11:52pm · Like · 4

Salisa Yuktanan ขอบคุณคุณ Fne Post-Marxism เห็นด้วยเต็มที ่และ
ในประเด็นนี้เอง เราจึงต้องการนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา ที่จะไป
ศึกษาทําความเข้าใจคลุกคลีกับปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อที่จะก้าวข้ามความ
เข้าใจแบบเดิมๆ กรอบทางทฤษฎีเป็นเสมือนแผนที่นําทาง ซึ่งอาจจะนําไปแบบ
ถูกๆ ผิดๆ อาจจะบอกว่าโลกแบน ยุโรปเป็นศูนย์กลางของโลก อย่างไรก็ตาม เรา
ต้องการคนที่จะลองใช้แผนที่ แต่วิพากษ์แผนที่ ไปศึกษา หาความรู้ว่าแผนที่มันมี
ปัญหาอย่างไร หรือแผนที่มันผิดหมด เพื่อที่จะปรับปรุงหรือแก้แผนที่ใหม่ให้ดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแผนที่อันแรก อันทําให้เกิดการ explore
และ go beyond นี่มันก็มีคุณูปการในตัวของมันเอง ในฐานะจุดเริ่มต้น

สิ่งที่ดิฉันเสนอมา ดิฉันเห็นว่ามันมีข้อบกพร่อง เช่นการ romantizise การ
intellectualise ซึ่งดิฉันก็กล่าวตลอด และพยายามอธิบายว่าแผนที่ฉบับนี้มัน
มาจากฐานอะไร เขียนเพราะอะไร ซึ่งถึงแม้มันจะมีข้อจํากัดในตัวเองมาก แต่ดิฉัน
ก็ได้พยายามเสนอมันในฐานะเครื่องมือชิ้นหนึ่งหรือแผ่นที่ฉบับหนึ่งเพื่อทําความ

เข้าใจ ส่วนการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม เส้นทาง หรือข้อบกพร่องของแผนที่
นั้น ดิฉันมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะถกเถียงโดยการก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อศึกษา
ทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างลึกซึ้งและรอบด้านค่ะ

June 21, 2012 at 12:17am · Like · 4

Fne Disruptionism จริงๆ ผมม ีThesis อันหนึ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่มัน
เป็นเหตุผลที่ผมต่อต้านการ Celebrate Agency ทุกชนิดที่เป็นมาในแวดวง
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980

ผมไม่คิดว่า Rise of Neo-Liberalism กับ Cultural Turn ในช่วง 1980's
มันไม่เกี่ยวกัน

แต่มันส่งอิทธิพลกันไปมาอย่างลึกซึ้ง (ผมนึกคําเยอรมันของ Weber ไม่ออก ที่
เขาใช้เรียกความสัมพันธ์ระหว่าง Protestantism กับ Capitalism น่ะ คือมัน
ไม่ใช่ Cause-Effect )

ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แวดวงสังคมศาสตร์มนุษศาสตร์ช่วง 1980's และต่อ
จากนั้นมาพูดถึงการต่อสู้แบบ Softๆ แบบ Cultural Resistance แทนที่จะพูด
ถึง Structural Change ใหญ่ๆ (ในแง่นี้คนที่ยังพูดถึง Revolution แบบ
Zizek และ Badiou มันเลยถูกมองเป็นคนเพี้ยน - แต่แน่นอนว่ามันไม่
Realistic เท่าไร แบบที่ Laclau เคยชี้ว่า "สรุปคุณจะเอามนุษย์ต่างดาวมา

ปฏิวัติหรือ?")

มันเหมือน ระบบมันอนุญาตให้คุณต่อต้านได้เล็กๆ น้อยๆ ไม่ท้าทายระบบแบบ
จริงๆ จังๆ หรือระบบมัน Intergrate การต่อต้านให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ (ดู
ประเด็น Late Capitalism แบบ Jameson ประกอบ) 

ผมแปล Everyday Resistance ว่า "ต่อต้านไปวันๆ" ด้วยซ้ํา เพราะมันก็เป็นยัง
งั้นจริงๆ

กลับมามองวงวิชาการ ผมว่าไอ้กระแส "Resistance Studies" นี่แหละ Logic
of Late Capitalism

ผมคงไม่โยงมันหยาบๆ ว่าไอ้แนวคิดการศึกษา Resistance พวกนี้มันโยงกับ
พวกนักคิดจากโลกฝรั่งเศสที่โลกภาษาอังกฤษโยงว่ามันเป็น Postmodernism
(และมันไม่แฟร์กับงานจริงๆ ของคนอย่าง Foucault และ Bourdieu ด้วย)

แต่ลองพิจารณาในวงวิชาการเอง ผมเคยอ่านบันทึกของนักวิชาการอเมริกันว่ามัน
มีการกวาดล้างพวก Marxist (พวกที่เน้นวิเคราะห์ Structural Change) จริงๆ
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 และพวกซ้ายที่เหลือมันเป็น Left Weberian ที่มีส่วน
ผสมของ Gramsci (พวกที่ศึกษา Agency)

และการกวาดล้างนี้ทําผ่านการไม่ Grant ทุน ไม ่Recruit ไปเป็นอาจารย์ ไป
จนถึงการไม่ให้ตีพิมพ์งาน

ผลของการเปลี่ยนแปลงในมหาิวิทยาลัยก็คือ การแทบจะไม่เหลือคนที่พูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เลย การต่อสู้กับโครงสร้างใหญ่ถูกลดทอนไปให้เหลือเพียง
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การดิ้นรนของคนตัวเล็กๆ ในชีวิตประจําวัน ที่แรกๆ มันมีประเด็นบ้าง แต่หลังๆ
ผมว่ามัน Gone Wild หรือเข้ารกเข้าพงมาก

แน่นอนว่า Marxism มันตกกระแสไปแล้วช่วง 1980's แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่า
มันเป็น Coincidence อะไรๆ มันดูลงตัวกันเกินไป

ทั้งหมดผมไม่ได้มีปัญหากับการพูดถึงการต่อสู้เล็กๆ โดยตัวมันเอง แต่ปัญหาของ

ผมคือความเชื่อมโยงกับการต่อสู้ที่ใหญ่กว่า คือมันน่าจะม ีProve หน่อยว่าสู้ไป
แบบนี้มันจะได้อะไร Prove จะหยิบมาจากประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ได้

ไม่งั้นผมว่าเราก็ตกอยู่ใน Logic of Late Capitalism ที่มันอนุญาติให้เราสู้ได้

แต่ในระดับความคิดและการตีความปรากฏการณ์ และ Leave Materiality of
Capitalism Untouched
June 21, 2012 at 9:39am · Like · 2

Fne Disruptionism ขออีกนิดเหอะ

คือผมตามข่าวนี้แบบไม่ตั้งใจมาหลายวัน (ไม่เคยไปหาอะไร แค่อ่าน Feed ที่
เพื่อนโพสต)์

รัฐไทยมีปัญหากับ "นมทาสี" มากจริงๆ นะ 

คือไม่ว่า Intention ของผู้กระทํามันจะเป็นเรตติ้งหรืออะไรก็ตาม ถ้าสิ่งที่เรียกว่า
Unintentional Cultural Resistance มันเป็นไปได ้(โดยวัดจาก Effect ) มัน
คงเป็นสิ่งนี้แหละ

[ถ้าจะให้นิยาม Resistance ในแบบนี้ก็คือ การกระทําที่ Offend อํานาจโดยที่ผู้
กระทําไม่ต้องการจะ Offend กระมัง]
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