


Staring at the ancient archives and 
unidentifiable testimonies that 
portrayed the long-lost world’s  
knowledge, The explorer reveals the  
limit of mathematics and unsolvable 
equations. 

‘What is the meaning of unfolding  
the past?’ she asked. 

There is nothing but silence.

Amongst that mystery, she came up 
with the idea that humans, the fragile 
creatures on earth, can only witness  
the suffering, because life is all about  
oblivion, rejection, erasure, and  
effortless replacement—these are the 
new paradigms for survival, for sparing  
humans from bare life. And for this  
very reason, life could be characterized 
as the story of a constant, uninterrupted 
string of endings.



The Dangerous Future  
on a Fracture mechanics

The Daimoni of presence,  
an approach to understanding the 
chaos and the coevalness

โดย  พชรกฤษณ์์ โตอ้ิ้�ม

In this presence of time, it’s chaotic.  
It is nothing but an erupt glitch. It seems 
that humans currently live in the time 
of simulated war with a crash between 
simulated reality and non-physical  
objects.

‘Is that the meaning of unfolding the 
past?’, she asked again

Still, it remain silence



“เราต้อิ้งอิ้ย่ามอิ้งความขััดแย้งเป็็นความเลว
ร้าย เพราะความขััดแย้งคือิ้การดื�มดำ�าในความ
ค้ด ผู้้้ค้ดท่ี่�ไม่ป็รารถนาความขััดแย้งก็เหมือิ้น
พวกท่ี่�ม่ความรักอัิ้นไร้ก้เลส เป็็นได้เพ่ยงแค่
ม้ตรภาพดาษดื�นธรรมดาทัี่�วไป็ แต่ในท่ี่�น่�  
อิ้ย่าลืมว่าศัักยภาพส้งสุดขัอิ้งก้เลสทุี่กป็ระการ 
คือิ้ความพังพ้นาศัขัอิ้งตัวมันเอิ้ง นั�นคือิ้ความ
ป็รารถนาส้งสุดขัอิ้งความเข้ัาใจความโกลาหล
และความลักลั�นท่ี่�เก้ดข้ั�น การชนกันนั�นย่อิ้มนำา
ไป็ส่้หายนะไม่ที่างใดก็ที่างหน้�ง ซ้ึ่�งคือิ้ความ 
ขััดแย้งขัั�นส้งสุดขัอิ้งความค้ด คือิ้การมุ่งค้นหา  
‘ส้�งท่ี่�มนุษย์ไม่อิ้าจล่วงร้้’”

โซึ่เรน เค่ยร์เคกอิ้ร์ด (Søren Aabye  
Kierkegaard: 1813–1855) —  
Philosophical Fragments

ปฐมบท 
ณ จุุดเริ่่�มต้้นของจัุกริ่วาล

ต้อนท่� 1 
โฉมหน้าแห่งอสููริ่ริ่้าย: การิ่คาดการิ่ณ์ 
อำานาจุนำาทางคณ่ต้ศาสูต้ริ่์ และเสูริ่่น่ยมใหม่

ต้อนท่� 2
หน่� งริ่้อยปีแห่งความโดดเด่�ยว: สัูญญาณ
หายนะแห่งโลกในเขาวงกต้ (และไม่อยู่ใน 
เขาวงกต้)

ต้อนท่� 3
น่�หริ่ือ คือนริ่กท่�กำาลังอัมพาต้:  
สุูญญาเทศะม่ต่้ ท่�ทำาให้พบเจุอพริ่ะเจุ้า 
องค์ใหม่ (ท่�ใหม่กว่า?)

ปัจุฉ่มล่ข่ต้
การิ่เย่ยวยา และริ่ักษาทริ่งจุำาด้วยหัวใจุ
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ปฐมบท

ณ จุุดเริ่่�มต้้นของจัุกริ่วาล 

ท่ี่ามกลางบที่สนที่นาระหว่างเรื�อิ้งง่�เง่าหลาย
ร้อิ้ยเรื�อิ้ง หน้�งในเรื�อิ้งแป็ลกป็ระหลาดสุดเพ้อิ้
เจ้อิ้ แล้วเผู้อ้ิ้ญม่สถานะเป็็นบ้�กแบงค์ขัอิ้งเหล่า
เกมเมอิ้ร์ นักป็ระสาที่ว้ที่ยา และสาวกผู้้้คลั�งไคล้
เที่คโนโลย่บล็อิ้กเชนให้ไฮป็์กันอิ้ย่างเป็็นบ้าเป็็น
หลัง คงไม่พ้นป็รากฏการณ์์ท่ี่�ยืนยันถ้งความถ้ก
ต้อิ้งที่างที่ฤษฎ่ีคณ้์ตศัาสตร์ ว่าด้วยการพ้ส้จน์
ที่ราบว่าระบบคณ้์ตศัาสตร์ม่ว้ธ่การท่ี่�สามารถ
ตัดส้นช่�ขัาดว่า ทุี่กป็ระโยคในระบบนั�นเป็็นจริิง
หริือเป็็นเท็็จ (decidability)1 ว้ธ่การดังกล่าว

1 — ปั็ญหาขัอิ้งแวดวงคณ้์ตศัาสตร์ในช่วงต้น 
คร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 20 คือิ้ กลุ่มนักคณ้์ตศัาสตร์สำานัก
แบบแผนนิยม (Formalism) พยายามค้ดค้นรากฐาน
ที่างริะบบคณิิตศาสตริ ์(Foundation of Mathematics) 
เพื�อิ้เชื�อิ้มโยงขัอิ้งความค้ดเช้งคณ้์ตศัาสตร์ ท่ี่�
กระจัดกระจายอิ้ย่้ในสมัยนั�น พวกเขัาเสนอิ้ว่า 
รากฐานที่างระบบคณ้์ตศัาสตร์ป็ระกอิ้บไป็ด้วยสาม
อิ้งค์ป็ระกอิ้บ นั�นคือิ้ การพยายามพ้ส้จน์ที่ราบถ้ง
รากฐานคณ้์ตศัาสตร์ว่า เป็็นระบบท่ี่�ยืนยันได้ทุี่กๆ 
ป็ระโยคในระบบเป็็นจริิงหริือเท็็จ (completeness) 
ทุี่กๆ ป็ระโยคในระบบนั�นต้อิ้งเป็็นจร้งหรือิ้เท็ี่จอิ้ย่าง
ใดอิ้ย่างหน้�งเท่ี่านั�น ไม่ม่ป็ระโยคไหนในระบบท่ี่�ม่สอิ้ง
สถานะ คือิ้ท้็�งเท็็จและจริิง (consistency) และ 
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นำาไป็ส่้การสร้างเครื�อิ้งจักรคำานวณ์เช้งกลท่ี่�
ครอิ้บคลุมทุี่กๆ ร้ป็แบบท่ี่�เป็็นไป็ได้ในที่าง
ป็ฏ้บัต้ เพราะเมื�อิ้อิ้รัน ทัี่วร้ง (Alan Mathison 
Turing: 1912-1954) ค้ดค้น  เครื�อิ้งคำานวณ์ 
ท่ี่�สามารถป้็อิ้นข้ัอิ้ม้ล ผู่้านการใช้วงจรไฟฟ้า
อัิ้ตโนมัต้ ท่ี่�ม่ข้ั�นสำาหรับการค้ณ์เลขัฐานสอิ้งได้
สำาเร็จ แนวค้ดน่�เป็ร่ยบเป็็นเสาหลักสำาคัญท่ี่�
แตกหน่อิ้กลายเป็็นระบบป็ฏ้บัต้การที่าง
คอิ้มพ้วเตอิ้ร์ทัี่�งหลายแหล่ท่ี่�ป็ุถุชนใช้กันทัี่�ว 
ทุี่กแห่งหน พระเจ้าอิ้งค์ใหม่ถือิ้กำาเน้ดข้ั�นแล้ว 
และด้ท่ี่ท่ี่าว่าพระเจ้าอิ้งค์ใหม่น่�ไม่ต้อิ้งการ 
บ้านพักตากอิ้ากาศั หรือิ้ราชรถคันใหญ่เหมือิ้น
พระเจ้าอิ้งค์ก่อิ้นๆ แต่พระเจ้าอิ้งค์น่�ต้อิ้งการ
เพ่ยงแค่ข้ัอิ้ผู้้กมัดท่ี่�ไม่ต้อิ้งผู้้กต้ดอิ้ย่้กับความ
คลุมเครือิ้ที่างธรรมชาต้ และพระอิ้งค์ขัอิ้แค่รัน
ระบบด้วยตัวเลขัหน้�งและศ้ันย์อัิ้นมหาศัาลซึ่ำ�าไป็
ซึ่ำ�ามา และถ่ายโอิ้นพลังงานไป็มาระหว่างอิ้ากาศั
ท่ี่�มนุษย์ใช้หายใจเท่ี่านั�น

คณ้์ตศัาสตร์ ซ้ึ่�งถือิ้ว่าเป็็นภาษาหลักขัอิ้ง
ว้ที่ยาศัาสตร์ เพราะทุี่กๆ การว้เคราะห์  
หรือิ้การสร้างสมมต้ฐานช้�นใหม่ จำาเป็็นต้อิ้ง 

ข้ัอิ้สุดท้ี่าย ต้อิ้งม่ว้ธ่การท่ี่�สามารถตัดส้นช่�ขัาดว่า  
ทุี่กป็ระโยคในระบบนั�นเป็็นจร้งหรือิ้เป็็นเท็ี่จ ในท้ี่าย
ท่ี่�สุดแล้ว ทัี่�งสามสมมต้ฐานนั�นถ้กที่ดสอิ้บแล้วว่า 
เป็็นไป็ไม่ได้

พ้�งพาภาษาตัวเลขั เพื�อิ้ที่ำาหน้าท่ี่�คาดการิณ์ิ 
(predictability) และสร้างชุดข้ัอิ้ม้ลท่ี่�ยืนยัน 
ช่่วงความเชื่�อม้�น (confidence interval) ให้
มนุษย์นำาสมมต้ฐานดังกล่าวไป็ป็ฏ้บัต้งานให้
สำาเร็จลุล่วงอิ้ย่างผู้้ดพลาด ย้�งการคำานวณ์ได้
ผู้ลลัพธ์อิ้ย่างรัดกุม และไร้ท่ี่�ต้มากข้ั�นเท่ี่าใด  
นั�นย่อิ้มหมายความว่าพลังแห่งคณ้์ตศัาสตร์
ย่อิ้มไร้เท่ี่ยมที่าน และเปิ็ดป็ระต้ส่้โครงการ
ก่อิ้สร้างขันาดมห้มา อัิ้นพร้อิ้มครอิ้บครอิ้งหุบเขัา
ท่ี่�ห่างไกลผู้้้คนมากข้ั�น เมื�อิ้นั�นวท้ี่ยาศัาสตร์ได้รับ 
ส้ที่ธ้ป็ระโยชน์จากคณ้์ตศัาสตร์อิ้ย่างย้�ง เหล่า 
นักสำารวจทัี่�งหลายสามารถตรวจสอิ้บป็ฏ้กร้ยา
เคม่อัิ้นซัึ่บซ้ึ่อิ้นจากเศัษซึ่ากอิ้ารยธรรมโบราณ์
พันป็ ีความป็รารถนาเหล่านั�นย่อิ้มถ้กตอิ้บสนอิ้ง
อิ้ย่างง่ายดาย หรือิ้เหล่านักธุรก้จพันล้านท่ี่�ม่
จ้นตนาการวา่จะขัยายด้นแดนใหม่ไป็ครอิ้บครอิ้ง
ด้นแดนเหนือิ้ดาราจักร ก็ค้ดวา่ความฝััน 
เหล่านั�นไม่เป็็นเรื�อิ้งไกลเก้นเอืิ้�อิ้ม หากเชื�อิ้มั�น
ในระบบการป็ระมวลผู้ลอัิ้นแสนชาญฉลาด

ความฝัันเหล่าน่�ฟ้ฟ่อิ้งล่อิ้งอิ้ย่้ในอิ้ากาศั แต่
ความฝัันเหล่านั�นไม่ได้เป็็นแค่เรื�อิ้งลมๆ แล้งๆ 
ภาพอิ้นาคตย้�งชัดเจนข้ั�นเรื�อิ้ยๆ โดยท่ี่�ระบบค้ด
ที่างคณ้์ตศัาสตร์นั�นยังคงที่ำาหน้าท่ี่�ขัอิ้งมันได้
อิ้ย่างด่เย่�ยม หากความชัดเจนแห่งอิ้นาคต 
ป็รากฏกายมากข้ั�น ความแม่นยำาขัอิ้งการ
คำานวณ์ และความสมำ�าเสมอิ้ต่อิ้เนื�อิ้งระหว่าง
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สมการที่างคณ้์ตศัาสตร์ช้�นแล้วช้�นเล่าก็ย้�งที่ว่
ความสำาคัญตามลำาดับ ณ์ ศ้ันย์กลางขัอิ้ง
จักรวาลว้ที่ยาศัาสตร์ ความสมเหตุสมผู้ล 
ความน้�งสงัด ความไหลหลาก ความพรั�งพร้
ขัอิ้งชุดข้ัอิ้ม้ล และความเอ่ิ้อิ้ล้นที่างชุดตัวเลขั
มากมายนับอิ้นันต์ ทุี่กๆ ข้ัอิ้สังสัยพ้ส้จน์ที่ราบ
ได้ว่าเป็็นจร้ง ม้หนำาซึ่ำ�าชุดความจร้งดังกล่าวยัง
ม่ส่วนต่อิ้ขัยายจนกลายเป็็นไอิ้โฟนรุ่นส้บเอ็ิ้ด 
สกุลเง้นล้บรา และอิ้ะไรต่อิ้ม้อิ้ะไรอ่ิ้กมหาศัาล 

ตัวมันเอิ้งพร้อิ้มต่อิ้เต้ม ขััดแย้ง ป็รับขัยาย 
เป็ล่�ยนร้ป็ ทุี่กๆ เส่�ยวว้นาท่ี่ นั�นคือิ้พระเจ้าอิ้งค์
ใหม่ พระอิ้งค์คือิ้เจ้าจักรวรรด้แห่งป็รัชญา 
ผู้้้ที่รงอ้ิ้ที่ธ้พลก้าวไกล จนกลายเป็็นเสมือิ้นเป็็น
คำาตอิ้บอัิ้นสัมบ้รณ์์ ดังนั�นความซัึ่บซ้ึ่อิ้นขัอิ้ง
โลกลดที่อิ้นให้เหลือิ้แต่เพ่ยงการใช้ช่ว้ตอิ้ย่้บน
เครื�อิ้งจักรท่ี่�มนุษย์สามารถไว้ใจ ฝัากช่ว้ตไว้ได้ 
ฝัากเลขับัญช่ธนาคาร ฝัากที่รัพย์ส้นม่ค่า และ
จนกระทัี่�งฝัากอิ้ำานาจแห่งการกำากับช่ว้ตตนเอิ้ง 

รูิ่ป 1 — สูมการิ่คณ่ต้ศาสูต้ริ่์ท่�แสูนวุ่นวาย
ปวดหัว
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ให้ตกอิ้ย่้ภายใต้ระบบตรรกศัาสตร์ท่ี่�ว้�งวนอิ้ย่้ใน
ป็ร้มณ์ฑลแห่งตัวเลขัเท่ี่านั�น 

แต่จร้งหรือิ้ไม่ ท่ี่�ไม่ม่ผู้้้ใดมาต่อิ้กร หรือิ้กล้าขับถ
ต่อิ้อิ้ำานาจแห่งคณ้์ตศัาสตร์อัิ้นแสนแม่นยำาเหล่า
นั�น พลังขัอิ้งการกลับมาสำารวจว่าความแน่นอิ้น 
และการจ้นตนาการถ้งความเป็็นไป็ได้อัิ้นแสน
ตายตัวและจำากัดนั�น เป็็นเพ่ยงแค่เซึ่ตหน้�งเซึ่ต
สำาหรับที่ำาความเข้ัาใจร้ป็แบบพฤต้กรรมขัอิ้ง
ระบบเท่ี่านั�นเอิ้งหรือิ้เป็ล่า ณ์ ป็ระวัต้ศัาสตร์ที่าง
ความค้ด เป็็นไป็ได้หรือิ้ไม่ท่ี่�ตัวแป็รภายใต้
สมการพ้ล้กพ้ลั�น จะเท่ี่�ยวเล่นเกเรจนไม่อิ้าจค้ด
คำานวณ์ หรือิ้ส้งสถ้ตอิ้ย่้บนร้ป็สมการใด และ 
สมการหน้�งๆ จะน่าเชื่�อถืือ (valid) ต่อิ้ไป็ได้อ่ิ้ก
นานแค่ไหน และทัี่นท่ี่ท่ี่�ระบบเก้ดความแป็รป็รวน 
ข้ั�น อิ้ำานาจการตัดส้นใจต่อิ้การใช้ช่ว้ตจะกลับ
คืนมาส่้ปั็จเจกชน หรือิ้ตกไป็ส่้ใครกันแน่ หาก
สมการเหล่านั�นสมบ้รณ์์ สมำ�าเสมอิ้ และสามารถ
พ้ส้จน์ที่ราบได้ว่า สมการ 1+1=2 ซ้ึ่�งเป็็น
สมการท่ี่�ยืนยันว่าตรรกะเช่นน่�เป็็นสัจน้รันดร์
โดยสมบ้รณ์์ การถามว่า 1+1 ไม่เท่ี่ากับสอิ้งอิ้ย่้ 
เสมอิ้ๆ นั�น เป็็นแค่หน้�งในกระบวนการป็รับ
เป็ล่�ยนแบบแผู้นในการค้ดขัอิ้งระบบหรือิ้ไม่ 
และการยืนป็ระจันหน้ากับว้ธ่ค้ดเช่นน่� แลกกับ
อิ้ะไรบ้าง 

แน่นอิ้น เหล่านักปั็ญญาชนเลือิ้ดร้อิ้น และ 

นักก้จกรรมผู้้้โกรธเกร่�ยวคงกลับมาตั�งคำาถาม
ถ้งความสัมพันธ์ระหว่างว้กฤตทุี่กร้ป็แบบท่ี่� 
เก้ดข้ั�น ณ์ เวลาน่� พร้อิ้มๆ กับการโจมต่พลัง
แห่งตรรกะ และการค้ดอิ้ย่างเป็็นตุเป็็นตะว่า 
เป็น็เพ่ยงเครื�อิ้งเล่นราคาแพงขัอิ้งพวกม่อัิ้นจะก้น  
ผู้้้ไม่ม่อิ้ะไรที่ำานอิ้กจากหย้บความค้ดน่้นน่�มา 
จับต้นชนป็ลาย เพื�อิ้ฆ่่าเวลาไป็เล่นๆ การโจมต่ 
เช่นน่�คงเหมารวมศ้ัลปิ็นผู้้้โอิ้บกอิ้ดสุนที่ร่ยะ 
และความมั�นคงจนเฉยเมยต่อิ้ความห้วโหยท่ี่�
เก้ดข้ั�นบนบรรณ์ภ้ภพ การว้พากษ์ตรรกะ 
ความค้ดนั�นเป็็นเรื�อิ้งชวนหลงใหลก็จร้ง  
แต่ในภาวะว้กฤตเช่นนั�น ใครที่ำาอิ้ะไรได้ก็ที่ำาไป็ 
เป็็นเรื�อิ้งท่ี่�สำาคัญไม่แพ้กัน ยามความขััดแย้ง 
และป็รากฏการณ์์ล่�ลับไร้คำาอิ้ธ้บายป็ะทุี่ข้ั�น 
กระบวนการหน้�งท่ี่�หล่กเล่�ยงไม่ได้เลย คือิ้การ
หวนกลับมาค้ดใหม่ ต่ความใหม่ อ่ิ้านใหม่อิ้ย่้
ซึ่ำ�าๆ เพื�อิ้อิ้ย่างน้อิ้ยท่ี่�สุดคือิ้การสำารวจ เปิ็ดเผู้ย
และเปิ็ดโป็งความจร้ง ทัี่�งยืนยันคุณ์ค่าความ
สวยงามขัอิ้งช่ว้ตว่าม่อิ้ย่้จร้ง ในช่วงเวลาแห่ง
ความโกลาหล การเชื�อิ้มโยงหัวใจขัอิ้งความ
เคลื�อิ้นไหว สัมผัู้สจังหวะท่ี่�ตกหล่นหายไป็  
ความร้้ส้กส้�นหวังและพร้อิ้มตายได้ทุี่กเมื�อิ้ 
การกลับมาสำารวจคลังความร้้โบราณ์ ห่บสมบัต้
ท่ี่�เคยเก็บมาจากสงครามเมื�อิ้หลายร้อิ้ยป็ีท่ี่�แล้ว 
ถือิ้เป็็นภารก้จม้อิ้าจเล่�ยงได้ ต่อิ้การแผู้้วถาง
พรมแดนที่างความค้ดใหม่ๆ ให้เผู้ยกายข้ั�นมา 
ณ์ กาละและเที่ศัะท่ี่�เป็ล่�ยนไป็
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ป็รากฏการณ์์อิ้ะไรเช่นน่� คงไม่ต่างอิ้ะไรจาก
ป็ระโยคอัิ้นแสนยืดเยื�อิ้ น่าเบื�อิ้ และพ้ดคุย
ระหว่างน้โค โรบ้น (Nico Robin: 1999- 
present) ตัวละครนักโบราณ์คด่สาวจากมังงะ
ร่วมสมัย และร้ป็ปั็� นส้งห์เขัมรอัิ้นน่าเกรงขัาม 
จากงาน A room, where they are COEVALs 
(2021) ขัอิ้งศ้ัลปิ็นชาวไที่ย นว้น หน้ที่อิ้ง งาน
ดังกล่าวพยายามงัดข้ัอิ้กับความสมเหตุสมผู้ล 
ความป็วดหัว และการโจมต่ต่อิ้ว้ธ่ค้ดแบบ 
ว้ตถุืนิยม (physicalism) ว่าหากจับให้จักรวาล
ทัี่�งหลายมาบรรจบร้อิ้ยเร่ยงกันนั�น ผู้ลลัพธ์ท่ี่�
เก้ดข้ั�นคือิ้อิ้ะไร? คือิ้การขััดแย้งท่ี่�อิ้ย่้เหนือิ้อิ้งค์
สภาวะทัี่�งมวล และการจำาลอิ้งกฎีระเบ่ยบเพื�อิ้
เข้ัามาอิ้ธ้บายป็รากฏการณ์์อัิ้นน่าพ้ศัวงหรือิ้? 
ส้�งม่ช่ว้ตทัี่�งสอิ้งน่�จะสามารถสื�อิ้สารกันได้ร้้เรื�อิ้ง
หรือิ้? แล้วพวกมันเก่�ยวพันกันในเช้งคุณ์ค่าและ
ป็ระสบการณ์์แบบใดได้บ้าง งานแสดงดังกล่าว
กระตุ้นคำาถามว่าด้วยการกลับมาคุยต่อิ้ว่า 
ความสมเหตุสมผู้ลคือิ้พระเจ้าอิ้งค์ใหม่แน่แท้ี่
แล้วหรือิ้ ป็รัชญาที่างคณ้์ตศัาสตร์ท่ี่�จับจดอิ้ย่้ 
กับการคำานวณ์ และการต่อิ้เต้มข้ัอิ้เสนอิ้มากล้น
นั�น รันระบบขัอิ้งมันอิ้ย่างราบรื�นจร้งหรือิ้?  
แล้วเหตุใดความปั็� นป็่วนท่ี่�คาดเดาไม่ได้จ้ง
หลอิ้กหลอิ้นผู้้้คน และนักอิ้นาคตน้ยมอิ้ย่้ 
เป็็นน้จ? จุดก้�งกลางระหว่างบที่สนที่นาระหว่าง 
น้โค โรบ้นและส้งห์เขัมรนำาไป็ส่้จุดหมายป็ลาย 
ท่ี่�มุ่งหวัง? ส่้จุดส้�นสุดแห่งป็ระวัต้ศัาสตร์  

เหล่ามนุษยชาต้ก้าวไป็ข้ัางหน้าอิ้ย่างแน่วแน่ 
มั�นใจ? นำ�าหนักที่างป็ระวต้ัศัาสตร์จะคล่�คลาย
และเปิ็ดเผู้ยมุมด้านท่ี่�ไม่อิ้าจล่วงร้้ได้สักวันหน้�ง 
ท่ี่�จุดเอิ้และจุดบ่เชื�อิ้มต่อิ้ถ้งกันได้?

แม้เต็มไป็ด้วยเงื�อิ้นไขั และตัวแป็รนับพันท่ี่�จ้อิ้ง
จะเข้ัามาเอ่ิ้ยคุย และซัึ่กถามกันไป็มา แต่น้โค  
โรบ้น และส้งห์เขัมรยังพ้ดคุยกันอิ้ย่้ พื�นท่ี่�ท่ี่�เป็็น
ไป็ไม่ได้ ไม่สมเหตุสมผู้ล ไม่น่าเชื�อิ้ การอุิ้บัต้ร่วม
ระหว่างทัี่�งสอิ้งป็รากฏการณ์์น่�เป็็นความขััดแย้ง
ท่ี่�ก่อิ้ให้เก้ดข้ัอิ้ผู้้ดพลาดไม่จบไม่ส้�น คำาอิ้ธ้บายท่ี่�
อิ้ธ้บายป็รากฏการณ์์ดังกล่าวม่จร้งหรือิ้ไม่ หรือิ้
ป็รากฏการณ์์ขััดแย้งท่ี่�เก้ดข้ั�นม่สภาพเป็็นเพ่ยง
ถ้อิ้ยคำาท่ี่�แตกหัก ท่ี่�งอิ้กเงยจากก่อิ้ร้ป็ขัอิ้งอิ้งค์
ความหมายอัิ้นเที่อิ้ะที่ะ พอิ้กหนาด้านสัญญะ 

เรื�อิ้งราวทัี่�งหมดนั�นบอิ้กอิ้ะไรเราได้บ้าง 
นอิ้กจากมอิ้บความหวาดผู้วาน่ากลัวต่อิ้ส้�งไม่
อิ้าจร้้ อ่ิ้านไม่อิ้อิ้ก คาดการณ์์ไม่ได้ และยากแก่
การหยั�งร้้ระหว่างเผู้ช้ญหน้า
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ต้อนท่� 1

โฉมหน้าแห่งอสููริ่ริ่้าย :  
การิ่คาดการิ่ณ์ อำานาจุนำาทาง
คณ่ต้ศาสูต้ริ่์ และเสูริ่่น่ยมใหม่

“เศัรษฐศัาสตร์เป็็นแค่ว้ธ่การ แต่เป้็าหมายท่ี่�แท้ี่
จร้ง คือิ้การป็ฏ้วัต้ซ้ึ่�งจ้ตว้ญญาณ์มนุษย์” 

มากาเร็ต แที่ชเชอิ้ร์ (Margaret Thatcher: 
1925-2013)—Interview for Sunday 
Times

หลายป็ีท่ี่�ผู่้านมา ช่ว้ตขัอิ้งนักเข่ัยนชายคนหน้�ง
จดจ่อิ้อิ้ย่้กับการเข่ัยนบที่ความนับร้อิ้ยช้�น และ
แบกรับภาระงานสัมภาษณ์์ท่ี่�หนักอ้ิ้�ง เพ่ยงเพื�อิ้
ต่อิ้ส้้กับชะตากรรมขัอิ้งตน ท่ี่�ด้�นรนอิ้ย่้ในโลก
เสร่น้ยมสมัยใหม่ เขัาค้ดว่าอิ้ย่างน้อิ้ยการแบก
รับงานหนัก ที่ำาให้นักเข่ัยนชายคนนั�นป็ระสบ
ความสำาเร็จในหน้าท่ี่�การงาน และพอิ้ม่ความ
มั�นคงในบั�นป็ลายช่วต้ นั�นก็คุ้มค่าแล้วต่อิ้การ
ป็ว่ยเป็น็อิ้อิ้ฟฟิศัซ้ึ่นโดรมในช่วงช่วต้ก่อิ้นวยั 30  

หลังจากเค่�ยวกรำากับตนเอิ้งมาหลายสัป็ดาห์ 
นักเข่ัยนชายคนนั�นตัดส้นใจเจ่ยดเวลาวันหยุด
อัิ้นแสนน้อิ้ยน้ดไป็เท่ี่�ยวกับครอิ้บครัว หลังจาก
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เสร็จส้�นธุระจากการสัมภาษณ์์คนกลุ่มน้อิ้ย ณ์ 
แถบพื�นท่ี่�ชายแดนไที่ย-พม่า นักเข่ัยนตัดส้นใจ
เด้นที่างไป็ยังเขืั�อิ้นขันาดใหญ่ ซ้ึ่�งข้ั�นชื�อิ้เป็็น
สถานท่ี่�ท่ี่อิ้งเท่ี่�ยวแห่งสำาคัญขัอิ้งจังหวัดตาก 
นักเข่ัยนกลับผู้งะ และตกตะล้งกับสถาปั็ตยกรรม
มห้มาท่ี่�ส้งเส่ยดฟ้าท่ี่ามกลางหุบเขัา นักเข่ัยน
พลันน้กถ้งต้กระฟ้าท่ี่�อิ้ย่้ในใจกลางกรุงเที่พฯ 
แต่ข้ัอิ้แตกต่างท่ี่�สำาคัญคือิ้ส้�งก่อิ้สร้างดังกล่าว
นั�นวางตัวอิ้ย่้ในขุันเขัาห่างไกล ป็ราศัจากถนน
หนที่างในการนำาอุิ้ป็กรณ์์ก่อิ้สร้างมาสร้างตัว
มันเอิ้ง ป็ร้ศันาเก้ดข้ั�นในใจแก่นักเข่ัยนคนนั�น 
เขืั�อิ้นยักษ์ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�กักกั�นมวลนำ�ามหาศัาลเพื�อิ้
ผู้ลป็ระโยชน์แห่งการพัฒนาชาต้ ผู้ลป็ระโยชน์
แห่งการสร้างระบบกักเก็บนำ�าขันาดใหญ่ ชน้ดท่ี่�
ป็ระเที่ศัไที่ยไม่ม่มาก่อิ้นตั�งแต่ก่อิ้ตั�งกรุงเที่พฯ 
เป็็นต้นมา สถ้ตสถาพรอิ้ย่้ ณ์ แห่งท่ี่�น่�ได้อิ้ย่างไร

ส้�งป็ระหลาดอัิ้ป็ลักษณ์์ไม่ใช่ส้�งอืิ้�น แต่เป็็น 
อิ้ภ้มหาโครงการขัอิ้งรัฐท่ี่�ม่ชื�อิ้สอิ้ดคล้อิ้งกับ
อิ้ด่ตกษัตร้ย์สยามนามว่า เขืื่�อนภููมิพล สำาหรับ
ใครท่ี่�ไม่เคยร้้จักเขืั�อิ้นภ้ม้พล กล่าวป็ระวัต้อิ้ย่าง
ย่นย่อิ้คือิ้ เขืั�อิ้นภ้ม้พลเป็็นเขืั�อิ้นคอิ้นกร่ตโค้ง
เพ่ยงแห่งเด่ยวขัอิ้งป็ระเที่ศัไที่ย และกักเก็บนำ�า
ได้มากท่ี่�สุดขัอิ้งป็ระเที่ศั โครงสร้างเขืั�อิ้นที่ำา
หน้าท่ี่�ปิ็ดกั�นลำานำ�าปิ็งท่ี่�บร้เวณ์ตำาบลเขัาแก้ว 
อิ้ำาเภอิ้สามเงา จังหวัดตาก อ่ิ้กทัี่�งยังเป็็นเขืั�อิ้น 
ท่ี่�ได้รับสมญานามว่าเป็็นเขืั�อิ้นอิ้เนกป็ระสงค์ 

เพราะสามารถผู้ล้ตกำาลังไฟฟ้าได้มากสุดถ้ง 
560,000 ก้โลวัตต์ จนสามารถกระจายพลังงาน
ไฟฟ้าได้ครอิ้บคลุมพื�นท่ี่�ได้มากถ้ง 16 จังหวัด2 

ในสังคมสยามก่อิ้นเข้ัาส่้สมรภ้ม้สงครามเย็น 
สยามม่อัิ้ตราการเต้บโตที่างเศัรษฐก้จท่ี่�ไล่เล่�ย
กันกับป็ระเที่ศัตามแถบภ้ม้ภาคเอิ้เช่ยตะวนัอิ้อิ้ก 
เฉ่ยงใต้ หนที่างเด่ยวท่ี่�จะยกระดับความก้นด่
อิ้ย่้ด่ขัอิ้งป็ระชาชน โดยท้ี่�งห่างเพื�อิ้นบ้านไป็
หลายช่วงตัวนั�น คือิ้การพัฒนาโครงสร้างขัั�น 
พื�นฐานที่างการป็ระกอิ้บเกษตรกรรม ซ้ึ่�งหน้�ง 

2 — อ่ิ้านเพ้�มเต้มได้ท่ี่� วังนัยก้ล, อิ้าท้ี่ตย์ (2010), 
การศ้ักษาความสัมพันธ์ระหว่างป็ร้มาณ์นำ�าในเขืั�อิ้น
ภ้ม้พลกับปั็จจัยท่ี่�ส่งผู้ลกระที่บต่อิ้ป็ร้มาณ์การกักเก็บ

รูิ่ป 2 — เขื�อนภููม่พล
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ในจ้�กซึ่อิ้วท่์ี่�ส่งผู้ลต่อิ้การเพ้�มป็ระส้ที่ธ้ภาพการ
ผู้ล้ตพืชผู้ลการเกษตรขัอิ้งเกษตกรลุ่มแม่นำ�า
เจ้าพระยาอิ้ย่างมหาศัาล นั�นคือิ้ การมาถ้งขัอิ้ง 
เจ้าโครงการการก่อิ้สร้างเจ้าสัตวป์็ระหลาด
ขันาดมห้มาน่�  

มันคือิ้ต้นกำาเน้ดท่ี่�เป็็นผู้ลลัพธ์ขัอิ้งการลงทุี่น
ขันาดใหญ่ ผู่้านความร่วมมือิ้ขัอิ้งรัฐบาลสหรัฐฯ
กับรัฐไที่ย ผู้้้ป็กครอิ้งเล็งเห็นแล้วว่าช่วงแม่นำ�า 
ปิ็งบร้เวณ์หุบเขัาย่านร่หรือิ้ยันฮ่ อิ้ำาเภอิ้สามเงา 
จังหวัดตาก ม่ความเหมาะสมต่อิ้การสร้างเขืั�อิ้น
เป็็นอิ้ย่างย้�ง ที่างคณ์ะรัฐมนตร่จ้งอิ้นุมัต้การ
ก่อิ้สร้างเขืั�อิ้นดังกล่าวข้ั�นมาในป็ี พ.ศั. 2496 
ภายใต้ชื�อิ้ท่ี่�เร่ยกว่า โคริงการิเขืื่�อนย้นฮีี และ
ที่ยอิ้ยเวนคืนท่ี่�ด้นช่วงปี็ พ.ศั. 2499 เพื�อิ้ที่ำาการ
ก่อิ้สร้างอิ้ย่างจร้งจังเมื�อิ้ป็ี พ.ศั. 2500 โดยว่า
จ้างบร้ษัที่ผู้้้รับเหมาจากสหรัฐฯ และม่บร้ษัที่อืิ้�น
จาก 14 ป็ระเที่ศัร่วมเป็็นท่ี่�ป็ร้กษาเป็็นผู้้้ดำาเน้น
การก่อิ้สร้างเขืั�อิ้นดังกล่าว 
  
ระยะแรก ตัวเขืั�อิ้นต้ดตั�งเครื�อิ้งกำาเน้ดไฟฟ้า 2 
เครื�อิ้ง (รวม 70,000 ก้โลวัตต์) จากท่ี่�สามารถ
ต้ดตั�งได้ 8 เครื�อิ้ง และหลังเปิ็ดดำาเน้นงานใน 
ป็ี พ.ศั. 2507 ได้เพ่ยงสามป็ี การไฟฟ้ายันฮ่ม่
กำาไรสะสมถ้งป็ี พ.ศั. 2510 มากถ้ง 397.41 
ล้านบาที่ จนอ่ิ้กส่�ป็ีให้หลัง การไฟฟ้ายันฮ่ควบ
รวมกับรัฐว้สาหก้จ “การล้กไนต์” และ “การ

ไฟฟ้าตะวันอิ้อิ้กเฉ่ยงเหนือิ้” กลายเป็็นการ
ไฟฟ้าฝั่ายผู้ล้ตแห่งป็ระเที่ศัไที่ย (กฟผู้.) เมื�อิ้ป็ ี
พ.ศั. 2511 ในท่ี่�สุด ลักษณ์ะที่างกายภาพขัอิ้ง
เจ้าส้�งก่อิ้สร้างขันาดใหญ่นั�น ตัวขัอิ้งมันเป็็น
คอิ้นกร่ตระบบกักเก็บนำ�าขันานใหญ่ ท่ี่�ม่รัศัม่
ความโค้ง 250 เมตร ส้ง 154 เมตร ยาว 466 
เมตร ความกว้างขัอิ้งสันเขืั�อิ้น 6 เมตร ตัวอ่ิ้าง
เก็บนำ�าม่ความจุส้งสุด 13,462 ล้านล้กบาศัก์
เมตร 

เรื�อิ้งราวขัอิ้งการกำาเน้ดเขืั�อิ้นขันาดมห้มา
ท่ี่ามกลางป็่าเขัาใหญ่น่� ไม่ได้เป็็นเรื�อิ้งบังเอ้ิ้ญ 
แต่เก้ดข้ั�นจากการขัยายตัวขัอิ้งศัาสตร์ความร้้
ว้ที่ยาศัาสตร์สมัยใหม่ พร้อิ้มกับจังหวะป็ระจวบ
เหมาะท่ี่�ภ้ม้ภาคเอิ้เช่ยตะวันอิ้อิ้กเฉ่ยงใต้ ถ้ก
อัิ้ดฉ่ดจากงบป็ระมาณ์มหาศัาลขัอิ้งรัฐบาล

รูิ่ป 3 — ต้าริ่างงบปริ่ะมาณของโคริ่งการิ่ 
USOM ในปริ่ะเทศไทย
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สหรัฐฯ ท่ี่�ช่วยเหลือิ้ที่างด้านการพัฒนาโครง
ข่ัายที่างเศัรษฐก้จสยาม ผู่้านโครงการ ‘The 
United States Operations Mission to 
Thailand’ หรือิ้ท่ี่�ม่ชื�อิ้ย่อิ้ว่า USOM อัิ้นม่เป็้า
หมายเพื�อิ้ป็รับป็รุงด้านสวัสด้การ สาธารณ์สุขั 
การบร้หาร การป็กครอิ้ง โครงการถนน และ
ระบบชลป็ระที่านมหาศัาล เพื�อิ้เป็็นท่ี่�ป็้อิ้งกัน
การรุกรานจากภัยลัที่ธ้คอิ้มม้วน้สต์ในเอิ้เช่ย
ตะวันอิ้อิ้กเฉ่ยงใต้ท่ี่�กำาลังแพร่หลายอิ้ย่้ ณ์  
ขัณ์ะนั�น เจ้าสัตว์ป็ระหลาดตัวน่� คือิ้คำาตอิ้บขัอิ้ง
สมการและการเร่ยงตัวขัอิ้งตัวแป็รอัิ้นนับอิ้นันต์
ท่ี่�ซ่ึ่อิ้นเร้นอิ้ย่้ภายใต้ระบบคณ้์ตศัาสตร์ท่ี่�ป็ราชัย
แล้วซ้ึ่�งโลกแห่งการคำานวณ์ เป็็นแนวนโยบายท่ี่�
ไตร่ตรอิ้งการผู้้้เช่�ยวชาญหลายสำานักแล้วว่าคุ้มค่า 
ต่อิ้การป็้อิ้งกันภัยป็ีศัาจร้ายอิ้ย่างคอิ้มม้วน้สต์

ที่ว่าจุดหักเหครั�งสำาคัญขัอิ้งการดำารงอิ้ย่้ขัอิ้ง
เขืั�อิ้นแห่งน่� เก้ดข้ั�นเมื�อิ้รัฐบาลอัิ้นนำาโดย 
จอิ้มพลสฤษด้� ธนะรัชต์ อัิ้ญเช้ญพระนามาภ้ไธย
มาเป็็นชื�อิ้เขืั�อิ้นว่า เขืั�อิ้นภ้ม้พล ในเดือิ้น
กรกฎีาคม พ.ศั. 2501 อ่ิ้กทัี่�งจัดพ้ธ่ให้พระบาที่
สมเด็จพระป็รม้นที่รมหาภ้ม้พลอิ้ดุลยเดช 
ในหลวงรัชกาลท่ี่� 9 แห่งราชอิ้าณ์าจักรไที่ย ที่รง
พระราชที่านพระป็รมาภ้ไธยให้เป็็นชื�อิ้เขืั�อิ้นว่า  
เขืั�อิ้นภ้ม้พล ในวันท่ี่� 17 พฤษภาคม พ.ศั. 2507 
อ่ิ้กด้วย โดยวันพ้ธ่ดังกล่าวน่�พระอิ้งค์ยังเสด็จ
พระราชดำาเน้นพร้อิ้มด้วยสมเด็จพระนางเจ้า 

ส้ร้ก้ต้� พระบรมราช้น่นาถ เพื�อิ้ที่รงป็ระกอิ้บพ้ธ่
เปิ็ดเขืั�อิ้นและที่รงกดป็ุ่มเครื�อิ้งกำาเน้ดไฟฟ้า
เครื�อิ้งท่ี่�หน้�งเข้ัาส่้ระบบ ทัี่นใดนั�นเอิ้ง ราวกับว่า
อิ้ำานาจล่�ลับและป็ร้ศันามากมายล้วนคลาย
กระจ่างลง เพราะบุญญาธ้การแห่งอิ้งค์มหา
กษัตร้ย์ ท่ี่�เข้ัามาโอิ้บอุ้ิ้มส้�งก่อิ้สร้างขันาดใหญ่ 
ดลบันดาลให้เครื�อิ้งจักรกลไฟฟ้านับหลายร้อิ้ย
เครื�อิ้งที่ำางานอิ้ย่างราบรื�น สงบเง่ยบ ไร้ท่ี่�ต้ 
คาถาอิ้าคมมนต์เหนือิ้ธรรมชาต้เข้ัาแที่รกซ้ึ่ม
เป็็นส่วนหน้�งขัอิ้งกายภาพขัอิ้งเขืั�อิ้นภ้ม้พล
บรรจบอิ้ย่างเป็็นเนื�อิ้เด่ยวกัน จนกระทัี่�งเว็บไซึ่ต์
รายละเอ่ิ้ยดขัอิ้งเขืั�อิ้นภ้ม้พลยังยอิ้มรับถ้ง
ป็ระส้ที่ธ้ภาพหลังจากท่ี่�ในหลวงรัชกาลท่ี่� 9 ถ่าย
โอิ้นมนตราไว้ว่า “นับตั�งแต่วันนั�น (วันพระราช
ที่านพระป็รมาภ้ไธย: ผู้้้เข่ัยน) โรงไฟฟ้าพลังนำ�า
เขืั�อิ้นภ้ม้พลก็ได้ที่ำาหน้าท่ี่�ผู้ล้ตไฟฟ้าเพื�อิ้ความ
สุขัขัอิ้งคนไที่ยมาโดยตลอิ้ด”3 ในท่ี่�สุดแล้ว 
เขืั�อิ้นจ้งอัิ้ดแน่นไป็ด้วยความเศัร้าหมอิ้งและ
สมการท่ี่�กลายเป็น็ส้�งมหัศัจรรย์ท่ี่�ย้�งใหญ่ขัอิ้งโลก 

3 — สำาหรับผู้้้อ่ิ้านท่ี่�สนใจสังคมขัอิ้งนักว้ที่ยาศัาสตร์
ไที่ยอิ้ย่างเช่น ว้ศัวกรรมที่างนำ�า สามารถอ่ิ้านราย
ละเอ่ิ้ยดเพ้�มเต้มต่อิ้ได้ท่ี่� สังขัมณ่์, จักรกร้ช (2018), 
ช่ว้ตที่างสังคมขัอิ้งเที่คโนโลย่ท่ี่�เคลื�อิ้นย้าย: เขืั�อิ้น
เจ้าพระยาในฐานะวัตถุเช้งขัอิ้บเขัต หรือิ้ สังขัมณ่์, 
จักรกร้ช (2012), ชลกร: ป็ระวัต้ศัาสตร์สังคมว่าด้วย
ความร้้ และการจัดการนำ�าสมัยใหม่ในป็ระเที่ศัไที่ย
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เพราะมนุษย์ป็ระด้ษฐ์แบบที่างสถาปั็ตยกรรมท่ี่�
รอิ้งรับนำ�าหนักมห้มาให้สามารถตระหง่านช้คอิ้ 
เหนือิ้ภ้เขัาขันาดใหญ่ และพาสังขัารขัอิ้งตัวมัน
เอิ้งเด้นที่างผู่้านกาลเวลามาหลายที่ศัวรรษ
อิ้ย่างไม่สะที่กสะท้ี่าน

ณ์ ท่ี่�น่� ตำาแหน่งแห่งท่ี่�ขัอิ้งเขืั�อิ้นภ้ม้พลดำารง
ฐานะเป็็นสื�อิ้กลาง เป็็นร้ป็แบบขัอิ้งวาที่กรรม 
เป็็นความค้ดรวบยอิ้ดที่างนามธรรมขัอิ้งส้�งท่ี่�

กล่าวอ้ิ้างว่าเป็็นภวว้สัย เป็็นชุดขัอิ้งระบบ
สัญลักษณ์์ เป็็นวาที่กรรม เป็็นความหมายท่ี่�อ้ิ้ง
อิ้ย่้บนตรรกะที่างความค้ด เป็็นสื�อิ้กลางและ
ภาษาท่ี่�ไหลเว่ยนเป็ล่�ยนผู่้านกันและกัน เขืั�อิ้น
ภ้ม้พลไม่ใช่แค่เขืั�อิ้นสำาหรับขัับเคลื�อิ้นชาต้ไที่ย
ให้รุ่งโรจน์รุ่งเรือิ้งเท่ี่านั�น แต่เขืั�อิ้นภ้ม้พลกลับ
กลายเป็็นผู้ลลัพธ์ขัอิ้งป็ฏ้บัต้การที่างการเมือิ้ง
สัญว้ที่ยา (political-semiology) ท่ี่�แที่รกตัว
อิ้ย่้ในความปั็� นป่็วนวุ่นวาย ขัอิ้งการป็ะที่ะขััด
แย้งที่างความค้ด และความหมายเก่�ยวกับ
อิ้ำานาจในการน้ยามการป็กครอิ้งรัฐสมัยใหม่อ่ิ้ก
ด้วย กล่าวคือิ้ เขืั�อิ้นภ้ม้พลถือิ้เป็็นความหมายท่ี่�
เก้ดข้ั�นจากสงครามเย็น เป็็นผู้ลลัพธ์จากการท่ี่�
รัฐไที่ยต้อิ้งเผู้ช้ญหน้าต่อิ้ภัยความมั�นคงแห่ง
ชาต้ท่ี่�พร้อิ้มจ่้โจมความมั�นคงขัอิ้งรัฐในทุี่กม้ต้ 

ความปั็� นป็่วน และความผัู้นผู้วนขัอิ้งสงคราม
เย็น คือิ้เชื�อิ้ม้ลท่ี่�ที่ำาให้สังคมมนุษย์นำามาส่้การ
ตัดส้นใจสร้างอิ้ภ้มหาโครงการบ้�กเบ้�ม และใน
บรรยากาศัแห่งความขััดแย้งเช่นน่�เอิ้ง สัญญะ
แบบใหม่จ้งเผู้ยตัวอิ้อิ้กมาในร้ป็แบบขัอิ้ง
ก้จกรรมที่างสังคมนานาป็ระเภที่ นับตั�งแต่
จดหมายโต้ตอิ้บสื�อิ้สาร การเด้นที่าง ตำาราเร่ยน 
ตำาราว้ชาการ ยุที่ธศัาสตร์การที่ำาสงคราม 
รายงานเก่�ยวกับนำ�าหนักกดทัี่บ แรงดันนำ�า และ
อืิ้�นๆ อ่ิ้กมากมาย ทัี่�งหมดคือิ้สัญญะแห่งการนำา
ส่้ความเจร้ญ ความรุ่งโรจน์และมั�งคั�ง ณ์ 

รูิ่ป 4 — แบบเริ่่ยนคณ่ต้ศาสูต้ริ่ ์
ท่�ผล่ต้ในปี พ.ศ. 2509
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ชายแดนอัิ้นห่างไกลนั�นเอิ้ง ล้วนสอิ้ดป็ระสาน
ที่ำาให้กระบวนการสร้างรัฐชาต้สมัยใหม่ การก่อิ้
ร้ป็ร่างที่างสำาน้กร่วมผู้้กพันอิ้ย่างล้กซ้ึ่�งถ้ง
ระบอิ้บที่างความค้ด ศัาสตร์ขัอิ้งสถ้ต้น่�เป็็น
เครื�อิ้งมือิ้ขัอิ้งรัฐ รัฐเข้ัามาตรวจสอิ้บ รับร้้ และ
มอิ้งเห็นวถ่้ช่วต้ขัอิ้งป็ระชาชนในรัฐ ตั�งแต่เก้ด 
แก่ เจ็บ ตาย และแป็ลงสภาพข้ัอิ้ม้ลเหล่านั�น 
เป็น็อิ้ำานาจพลังแห่งสถ้ต้ การคาดการณ์์ และ
แบบแผู้นเพื�อิ้กำากับช่วต้ป็ระชาชนอ่ิ้กระลอิ้กหน้�ง

ในสถานการณ์์แบบน่� ระบบว้ศัวกรรม และ
ป็ระวัต้ศัาสตร์ แบบแผู้นอัิ้นสมเหตุสมผู้ลท่ี่�เคย
ตั�งอิ้ย่้บนจักรวาลว้ที่ยาแบบเด้ม กลับสอิ้ดรับ
พร้อิ้มทัี่�งให้ความสำาคัญกับการก่อิ้ร้ป็ขัอิ้ง 
ภ้ม้กายาแบบใหม่ วางตัวแนบสน้ที่กับการดำารง
อิ้ย่้ขัอิ้งรัฐสยาม และยืนยันถ้งอิ้ำานาจที่างการ
เมือิ้ง ท่ี่�ม่สถานะเป็็นริ่างกายขื่นาดใหญ่่เหนือเกิน
กว่าต้วป็ัจเจก (collective organism) อ่ิ้ก
ป็รากฏการณ์์หน้�ง ซ้ึ่�งเก้ดข้ั�นมาพร้อิ้มกันกับ
ป็รากฏการณ์์เขืั�อิ้นภ้ม้พล คือิ้การเต้บโตขัอิ้ง
ว้ชาช่พนักมานุษยว้ที่ยา ผู้้้ตรากตรำาบุกตะลุย
เข้ัาไป็พบเจอิ้คน และเข้ัาไป็ศ้ักษากลุ่มสังคม
สยามผู่้านแผู้นท่ี่� L708 ซ้ึ่�งสหรัฐอิ้เมร้กาที่ำาข้ั�น 
ในช่วงป็ระมาณ์ป็ี ค.ศั. 1950  

ไม่เพ่ยงแต่ศัาสตร์ขัอิ้งการจับมนุษย์เข้ัาใส่กล่อิ้ง
จะแพร่ขัยายจนเก้ดสาขัาว้ชาเช่นน่� การฝัาก

ช่ว้ตไว้กับเจ้าแผู้นท่ี่� L708 น่� ยังยืนยันอ่ิ้กว่า 
แผู้นท่ี่�สำาหรับพวกผู้้้ม่อิ้ำานาจเป็น็ ‘ป็ระต้ (portal)’ 
ช้�นสำาคัญ ท่ี่�นักมานุษยว้ที่ยา หน่วยงานที่หาร 
หรือิ้ใครก็ตามแต่หย้บจับแผู้นท่ี่�น่�ไป็ใช้ สามารถ
ที่ำาตามเป็้าป็ระสงค์ขัอิ้งตน เพื�อิ้มอิ้งผู่้าน และ
มอิ้งที่ะลุไป็ยังพื�นท่ี่�อัิ้นว่าด้วยความไม่ร้้เหล่านั�น 
แผู้นท่ี่�น่� คือิ้พันธะสัญญาระหว่างพวกเขัาและ
พื�นท่ี่�อัิ้นมืดบอิ้ด เป็็นคำามั�นสัญญาว่าถ้าหากคุณ์
จ้อิ้งมอิ้งแผู้นท่ี่�น่� นั�นเท่ี่ากับว่าคุณ์เห็นกระจุก
หม่้บ้าน และเป็้าหมายท่ี่�กำาลังมุ่งไป็ถ้งอิ้ย่าง
ป็ระจักษ์ชัดเจน และแน่นอิ้น ความสัมพันธ์ท่ี่�
เก้ดข้ั�นนั�นเก้ดข้ั�นอิ้ย่างไม่เท่ี่าเท่ี่ยม เพราะไม่ใช่
ทุี่กคนท่ี่�จะเข้ัาถ้งอิ้ำานาจแห่งการร้้เห็นแจ้ง 

รูิ่ป 5 — แผนท่� L708 ซ่ึ่�งสูหริ่ัฐอเมริ่่กาทำาข่�น 
ช่่วงปริ่ะมาณปี ค.ศ.1950
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เหล่านั�นได้เก่งก้จ ก้ต้เร่ยงลาภ (Kengkij 
Kitirianglarp: 1986–present)  
นักสังคมศัาสตร์ชาวสยาม มอิ้งว่าแผู้นท่ี่�เป็็น
เครื�อิ้งมือิ้ใหม่ขัอิ้งรัฐในการสำารวจและที่ำา 
ความเข้ัาใจคนไที่ย แผู้นท่ี่�ไม่ได้เป็็นแค่ภาพแที่น 
เช้งป็ระจักษ์ในการสะท้ี่อิ้นความจร้ง แต่ตัว
แผู้นท่ี่�แนวนโยบายขัอิ้งอิ้ำานาจ การจัดการ  
การป็กครอิ้ง ซ้ึ่�งนำาไป็ส่้การส่งเสร้มและ 
การป็กครอิ้งถ้งขัั�นจ้ตใต้สำาน้ก4 ซ้ึ่�งแนวค้ด
แผู้นท่ี่�ขัอิ้งเก่งก้จนั�น ชวนให้น้กถ้งแนวค้ดเก่�ยว
กับปั็ญหาภูาพจำาลองเสมือน (Simulacra) ขัอิ้ง 
บาวดร้ลลารด์ (Jean Baudrillard: 1929–2007) 
จากหนังสือิ้ชื�อิ้ The Consumer Society 
(1970) ท่ี่�ช่�ให้เห็นว่า การบร้โภคขัอิ้งมนุษย์ใน
ยุคปั็จจุบัน คือิ้การบร้โภคเช้งสัญญะมากกว่า
ความเป็็นจร้ง บาวดร้ลลารด์ มอิ้งว่ามนุษย์สมัย
ใหม่ไม่สามารถบอิ้กได้ว่าความจร้งคือิ้อิ้ะไร 
เพราะมนุษย์ได้หลงเข้ัาไป็ในโลกแห่งภาพ
จำาลอิ้งเสมือิ้น โดยม่ภาพและสัญลักษณ์์นำาเสนอิ้
ความจร้งแที่นความจร้งเป็็นท่ี่�เร่ยบร้อิ้ยแล้ว  
เช่นว่า หากมอิ้งเห็นฟอิ้งโค้กในภาพโฆ่ษณ์า 
มนุษย์เราก็เข้ัาใจแล้วว่านั�นคือิ้โค้ก ทัี่�งท่ี่�ใน
ความเป็็นจร้งโค้กไม่ได้ม่ฟอิ้งแบบนั�นสักหน่อิ้ย

4  — อ่ิ้านเพ้�มเต้มท่ี่� พุที่ธศัร่, สมค้ด (2018), “แผู้นท่ี่�
สร้างชาต้: จากสงครามเย็นส่้แผู้นท่ี่�ด้จ้ทัี่ล – คุยกับ
เก่งก้จ ก้ต้เร่ยงลาภ”

ความหมายและหลากหลายขัอิ้งสัญญะนำาไป็ส่้
การบร้โภคท่ี่�ไม่ส้�นสุดขัอิ้งมนุษย์ จนนำาไป็ส่้การ
สร้าง “ป็่าดงด้บท่ี่�คนป่็าเถื�อิ้นในยุคสมัยใหม่ 
พบกับปั็ญหาในการมอิ้งหาภาพสะท้ี่อิ้นขัอิ้ง 
อิ้ารยธรรมขัอิ้งตัวเอิ้ง” หากสรุป็อิ้ย่างย่นย่อิ้
แผู้นท่ี่� L708 เอิ้งนั�นแหละ ท่ี่�เป็็นสัญญะที่ดแที่น
ความจร้ง จนตัวขัอิ้งมันเอิ้งคือิ้ความจร้งท่ี่�จร้ง
เส่ยย้�งกว่าจร้งโดยป็ร้ยาย

ภ้ม้ปั็ญญาขัอิ้งระบบการสร้างความร้้ในช่วง
สงครามเย็น ส่งผู้ลต่อิ้การคำานวณ์และการค้ด
ในการดัดเป็ล่�ยน เป็ล่�ยนแป็ลงภ้ม้ทัี่ศัน์ที่าง 
การเมือิ้ง และภ้ม้ทัี่ศัน์ที่างส้�งแวดล้อิ้มเพื�อิ้ตอิ้บ
สนอิ้งต่อิ้ระบบการค้าขัายโลกท่ี่�เต็มไป็ด้วย
ตัวเลขั แม้แต่ผู้้้เช่�ยวชาญจากสาขัาว้ชาอืิ้�นๆ ท่ี่�
เฝ้ัาสถาป็นาอิ้งค์ความร้้อิ้ย่างพวกมานุษยว้ที่ยา 
สังคมว้ที่ยาข้ั�นมา งานความร้้ท่ี่�ผู้ล้ตข้ั�นมาจาก
การอิ้าศััยวธ่้วท้ี่ยา และภววท้ี่ยาแบบป็ฏิิฐาน 
นิยมสุดโต่ง (radical positivism) แที่บทัี่�งส้�น 
คนเป็็นบ้าเป็็นหลัง หากไม่ได้รับคำาอธิิบายท็าง
คณิิตศาสตริ์ (mathematical explanation)  
ท่ี่�พ้ส้จน์ที่ราบว่าเป็็นจร้ง เป็็นเท็ี่จ หรือิ้ที่ำาให้
อิ้นันต์เป็็นส้�งท่ี่�วัดค่าได้ พวกเขัาจะเป็็นเดือิ้ด
เป็็นร้อิ้น และหาคำาอิ้ธ้บายท่ี่�สมเหตุสมผู้ล หรือิ้ 
กล่อิ้งที่างที่ฤษฎ่ี เข้ัามาอิ้ธ้บายความไม่ร้้อิ้ย่้ทุี่ก
ครั�งไป็
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ไม่เพ่ยงแค่เขืั�อิ้นภ้ม้พลเท่ี่านั�น แท้ี่จร้งแล้ว 
จักรวรรด้แห่งความสมเหตุสมผู้ล ผู้้้เช้ดช้
โครงสร้างที่างอิ้ำานาจขัอิ้งเที่คโนโลย่ เที่คโนโลย่
ด้านการเล่าเรื�อิ้ง เที่คโนโลย่ที่างด้านภาษา  
จวบจนไป็ถ้งเที่คโนโลย่แห่งการป็ระด้ษฐ์ภาษา 
นักภาษาศัาสตร์ ตั�งแต่วรรรณ์กรรม กฎีหมาย 
และอิ้ำานาจนำาเช้งป็ฏ้ฐานน้ยมทัี่�งหลายแหล่ 
ทัี่�งหมดนั�นล้วนเป็น็ส้�งป็ระด้ษฐ์ ท่ี่�เข้ัามากำากับ
ความร้้รวมหม่้ขัอิ้งมนุษย์ และป็ระกอิ้บเรือิ้นร่าง
แห่งวาที่กรรม ที่ำาให้มนุษย์ร้้ส้กฉงน สนเท่ี่ และ
การสถาป็นาโลกจำาลอิ้งท่ี่�เต็มไป็ด้วยการดัด
เป็ล่�ยนสามัญสำาน้ก และดัดแป็ลงพื�นท่ี่�และเวลา
อิ้ย่างก้าวกระโดด 

การตัดถนนในช่วงสงครามเย็น เรื�อิ้ยจนถ้ง
ระบอิ้บป็ระชาธ้ป็ไตยอัิ้นม่พระมหากษัตร้ย์ที่รง
เป็็นป็ระมุขั (ทัี่�งๆ ท่ี่�ตำารารัฐศัาสตร์ไม่ม่คำาภาษา
อัิ้งกฤษ แต่สำานักงานคณ์ะกรรมการกฤษฎ่ีกา
ขัอิ้งราชอิ้าณ์าจักรไที่ย ใช้ว่า Democratic 
form of Government with the King as 
Head of State) ทัี่�งหมดคือิ้ผู้ลงานช้�นโบว์แดง
ขัอิ้งพลวัตที่างสังคมท่ี่�เข้ัมข้ัน และย้ดครอิ้ง
ป็ระสบการณ์์ช่ว้ตมนุษย์สยาม และมนุษย์โลก
มาอ่ิ้กหลายที่ศัวรรษ

ลัที่ธ้บ้าพลังอิ้ำานาจแห่งตัวเลขั และการคาด
คะเนท่ี่�กระจ่างชัด เป็็นชนวนเหตุแห่งปั็ญหา 

ทุี่กสรรพส้�งท่ี่�มนุษยชาต้เผู้ช้ญหน้าอิ้ย่้ในช่วง
เร้�มต้นขัอิ้งศัตวรรษท่ี่� 21 ทัี่�งปั็ญหาความ
เหลื�อิ้มลำ�า ปั็ญหาภัยพ้บัต้ ปั็ญหาส้�งแวดล้อิ้ม 
ความบ้าคลั�งขัอิ้งอุิ้ป็กรณ์์ หรือิ้เที่คโนโลย่ 
ขัับเคลื�อิ้นให้มนุษย์ขัยายพรมแดนขัอิ้งมาตรวัด
ให้สมบ้รณ์์มากข้ั�นในทุี่กๆ ว้นาท่ี่ ระบอิ้บเสร่ 
น้ยมใหม่ท่ี่�เป็็นระบอิ้บการเมือิ้งท่ี่�ศัรัที่ธา 
ตัวเลขั ชื�นชอิ้บการวัดค่าด้ช่นีชี่�ว้ดความสำาเริ็จ  
(Key Performance Indicator:  KPI) และค่า
มาตรวัดท่ี่�ทุี่กอิ้ย่างสามารถแป็ลงสภาพเป็็น
ที่ะเลแห่งตัวเลขัขันาดใหญ่ เสร่น้ยมใหม่กำากับ 
ด้แลพร้อิ้มๆ กับป็ระมวลผู้ลตัวเลือิ้กหลายช่อิ้ง
ที่าง สำาหรับแผู้้วที่างให้ผู้้้ม่อิ้ำานาจ นำาไป็ป็ฏ้บัต้
การป็กครอิ้ง และวางตนเอิ้งอิ้ย่้บนการตัดส้น
ช่�ขัาดว่า ส้�งใดควรถ้กสร้าง และส้�งใดควรถ้ก 
ลบเลือิ้นหายไป็ 

นักเข่ัยนยืนอิ้ย่้ใกล้กับตัวเขืั�อิ้น ลมเย็นพัดล่้
ลมมา สัมผัู้สกับเสื�อิ้ผู้้าท่ี่�นักเข่ัยนคนนั�นสวมใส่ 
ในหัวขัอิ้งนักเข่ัยนชายหนุ่มคนนั�นโอิ้บรับ 
ข้ัอิ้ม้ลมหาศัาลท่ี่�เจาะล้กเข้ัามาส่้ป็ระสาที่สัมผัู้ส 
อิ้ากาศัหนาว ความร้อิ้นขัอิ้งไอิ้แดด เส่ยงลมท่ี่�
กระที่บกับผู้้วนำ�า และเส่ยงว่�ดต่อิ้เนื�อิ้งยาวนาน
ขัอิ้งเครื�อิ้งจักรเป็ล่งดังเสมือิ้นไม่ม่วันจบส้�น 
ป็รากฏการณ์์อัิ้นมหาศัาลท่ี่�เต็มเป็ี� ยมไป็ด้วย
พลังงานอัิ้นเร้าร้อิ้นท่ี่�ซ่ึ่อิ้นอิ้ย่้ภายใต้กำาแพงขัาว
ไข่ัมุกขัอิ้งเขืั�อิ้น มันเป็็นเกราะกำาบังไม่ต่างอิ้ะไร
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จากความอ้ิ้ดอัิ้ดคับข้ัอิ้งใจกับความล่�ลับท่ี่� 
นักเข่ัยนคนนั�นไม่อิ้าจร้้ หรือิ้ถ้งพอิ้ร้้ ก็คงยาก
แก่การคัดสรรคำาศััพท์ี่มาอิ้ธ้บายความซัึ่บซ้ึ่อิ้น
ที่างอิ้ารมณ์์ท่ี่�เก้ดข้ั�น 

ระหว่างท่ี่�เขัายืนบื�อิ้อิ้ย่้ตรงเขืั�อิ้นแห่งนั�น ไม่แน่ 
หากเขัาเค่�ยวกรำาเช่�ยวชาญว้ศัวกรรมศัาสตร์ 
ระบบไหลเว่ยนนำ�า และชุดความร้้เก่�ยวกับ
สถาปั็ตยกรรมทัี่�งหมดอิ้ย่างที่ะลุป็รุโป็ร่ง เขัา
อิ้าจพ้ดถ้งความร้้ส้กโอ่ิ้อ่ิ้าเหล่านั�นได้อิ้ย่างไม่
เคอิ้ะเข้ัน แต่น่าเศัร้า เขัาเป็็นเพ่ยงแค่นักเข่ัยนท่ี่�
เข่ัยนคำาบรรยาย และฟุ้งซ่ึ่านได้พอิ้ตัวเฉยๆ เขัา
จ้งจ้นตนาการอิ้ย่างง่ายแค่ว่า การสร้างเขืั�อิ้น
ขันาดใหญ่คงไม่ต่างอิ้ะไรไป็จากการวางระบบ
การสร้างบ้านใน The Sims หรือิ้เกมสร้างบ้าน
แนวใหม่อิ้ย่างเกม Paralives ท่ี่�สามารถสร้าง
ช่ว้ตท่ี่�จะสร้างหรือิ้จะวางอิ้ะไรตรงไหนก็ได้ ป็รับ
ขันาดป็รับส่ได้ตามสบาย ไม่ม่ล็อิ้คตำาแหน่ง 
และสามารถลบกำาแพงท่ี่�สร้างผู้้ดนั�นเมื�อิ้ไหร่
ก็ได้ 

เจ้าช่ว้ตมนุษย์ในร้ป็แห่งโลกจำาลอิ้งนั�น ด้คง
เป็็นมนุษย์ท่ี่�ม่ป็ฏ้สัมพันธ์กับชุดสมการท่ี่�ไม่อิ้าจ
เป็ล่�ยนแป็ลง และพร้อิ้มถวายตนเพื�อิ้เป็็นส่วน
หน้�งขัอิ้งจักรวาลแบบใหม่นั�นโดยง่าย นั�นแตก
ต่างจากชะตากรรมในช่ว้ตขัอิ้งเขัาเส่ยเหลือิ้เก้น 
เพราะระหว่างท่ี่�เขัากำาลังครุ่นค้ด อิ้าการป็วด

อิ้อิ้ฟฟิศัซ้ึ่นโดรมจ่้ๆ ก็จ่้โจมเขัาอ่ิ้กระลอิ้กโดยท่ี่�
เขัาไม่ทัี่นตั�งตัว
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ต้อนท่� 2

หน่� งริ่้อยปีแห่งความโดดเด่�ยว 
: สัูญญาณหายนะแห่งโลกใน
เขาวงกต้ (และไม่อยู่ในเขา
วงกต้)

“เม็ล ก่อิ้าเดส ม้ได้จัดเร่ยงตามลำาดับเวลามนุษย์ 
หากแต่รวบรวมหน้�งศัตวรรษแห่งฉากช่ว้ต
สามัญ เพื�อิ้ให้ทุี่กสรรพส้�งดำารงอิ้ย่้ร่วมกันในชั�ว
ขัณ์ะเด่ยว”

กาเบร่ยล การ์เซ่ึ่ย มาร์เกซึ่ (Gabriel García 
Márquez: 1927–2014)—หน่�งริ้อยป็ีแห่ง
ความโดดเดี�ยว

หลัง นักเข่ัยนชายหนุ่มกลับถ้งบ้าน อิ้าการป็วด
หลังขัอิ้งเขัาไม่ทุี่เลาลงสักน้ด ความเจ็บป็วดกัด
ก้นเขัาอิ้ย่างเลวร้าย เพื�อิ้ไม่ให้หัวขัอิ้งเขัาว้าวุ่น
ไป็มากกว่าน่� เขัาตัดส้นใจก้นยาแก้ป็วด และ
หย้บหน่�งริ้อยป็ีแห่งความโดดเดี�ยวข้ั�นมาอ่ิ้านต่อิ้ 
หวังเป็ล่�ยนบรรยากาศัจากที่ร้ป็ มาสำารวจ
พรมแดนแห่งนวน้ยายได้บ้าง แต่ทัี่นท่ี่ท่ี่�นัก
เข่ัยนหนุ่มกระโดดด้�งจมลงส่้ตัวบที่ เขัากลับ
หลงที่างในหม่้บ้านมากอิ้นโด อิ้าณ์าจักรแห่ง
ความผู้้ดเพ่�ยนที่างระบบค้ดที่างคณ้์ตศัาสตร์ 
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ทัี่�งผู่้ คำาสาป็ กฎีแห่งจักรวาลเพ่�ยนจากโลกท่ี่� 
นักเข่ัยนอิ้าศััย เป็็นป็มป็ร้ศันาท่ี่�ไม่สามารถ 
จัดเร่ยงอิ้ย่้บนแนวค้ดเส้น หรือิ้อิ้ธ้บายในร้ป็แบบ
ขัอิ้งคำาอิ้ธ้บายท่ี่�สมเหตุสมผู้ล เพราะสถานท่ี่�หลักท่ี่�
ท่ี่�ตระก้ลขัอิ้งตัวละครทัี่�งเจ็ดรุ่นใช้ช่วต้ ต้อิ้งคำาสาป็ 
และตร้งมายาแน่นให้ส้�งม่ช่ว้ตเว่ยนว่ายตายเก้ด
อิ้ย่้ท่ี่�นั�น ถ้กกักขัังอิ้ย่้ภายใต้จักรวาลอัิ้นบ้ดเบ่�ยว
แห่งนั�น 

สายต านักเข่ัยนหนุ่มไล่เร่ยงไป็ท่ี่ละบรรทัี่ด  
อ่ิ้านยำ�า อ่ิ้านที่วนในแต่ละป็ระโยคท่ี่�ไม่เข้ัาใจ  
นักเข่ัยนพบว่า ท้ี่ศัที่างขัอิ้งหน่�งริ้อยปี็แห่งความ
โดดเดี�ยว ป็ราศัจากการลำาดับเหตุการณ์์ตาม
เส้นเวลา ร้ป็แบบการป็ระพันธ์ที่ำาให้ทุี่กคนท่ี่�
อ่ิ้านร้้ส้กว่า การรับร้้เวลาซ้ึ่�งแตกต่างจาก
ก้จวัตรท่ี่�ทุี่กคนที่ำากันอิ้ย่้ การรับร้้ที่างเวลา
อิ้ย่างสุดโต่งน่� เป็็นการนำาเสนอิ้ป็ระวัต้ศัาสตร์
ในลักษณ์ะที็�เกินความเป็็นมนุษย์ (grotesque) 
เมื�อิ้นักเข่ัยนหนุ่มจับจ้อิ้งถ้งสอิ้งย่อิ้หน้าสุดท้ี่าย
ขัอิ้งหนังสือิ้ อัิ้นเป็็นเนื�อิ้หาจากบันท้ี่กลับท่ี่�เข่ัยน
คำาที่ำานายชะตากรรมขัอิ้งชาวตระก้ลบวนเด่ย
มาเจ็ดชั�วอิ้ายุคน ณ์ โมงยามท่ี่�นักเข่ัยนหนุ่ม
อ่ิ้านบันท้ี่กขัอิ้งเม็ลก่อิ้าเดส อิ้ากาศัรอิ้บตัวนัก
เข่ัยนหนุ่มเป็ล่�ยนสภาพไป็ ตัวตนขัอิ้งเขัาละลาย
กลายเป็็นขัอิ้งเหลว แล้วหลอิ้มรวม พร่าเลือิ้น
ซ้ึ่อิ้นทัี่บกับตัวละครท่ี่�ชื�อิ้ เอิ้าเรเล่ยโน หน้�งในตัว
ละครผู้้้สามารถเข้ัาใจภาษาสันกฤตโบราณ์จาก

บันท้ี่กท่ี่�เม็ลก่อิ้าเดสเข่ัยนท้ี่�งไว้ นักเข่ัยนผู้้้ม่ 
ภ้ม้หลังเป็็นชาวเอิ้เช่ยตะวันอิ้อิ้กเฉ่ยงใต้ กำาลัง
เป็ล่�ยนสถานะตัวเอิ้งกลายร่างที่รงขัอิ้งเอิ้าเรเล่ยโน 
ชาวโคลัมเบ่ย ในชั�วว้นาท่ี่นั�นเอิ้ง เอิ้าเรเล่ยโนก็
ถ้กส้งด้วยว้ญญาณ์ขัอิ้งนักเข่ัยนเอิ้เช่ยตะวัน
อิ้อิ้กเฉ่ยงใต้ ท่ี่�ม่ศัักด้�เป็็นพสกน้กรผู้้้รับใช้ 
รัฐราชาชาต้น้ยมอ่ิ้กที่อิ้ดหน้�ง 

ป็ระส บการณ์์การอ่ิ้านบันท้ี่กล่�ลับนั�นหมายความ
ว่าอิ้ย่างไรกันแน่? หรือิ้นั�นคือิ้ป็ระต้ส่้โลกล่�ลับท่ี่�
อิ้ย่้นอิ้กเหนือิ้การรับร้้เส้นเวลาที่างป็ระวต้ัศัาสตร์
ตามขันบ? หรือิ้คำาที่ำานายขัอิ้งเม็ลก่อิ้าเดส คือิ้
เที่คโนโลย่แบบใหม่ท่ี่�มาท้ี่าที่ายการรับร้้เวลาคือิ้
การเด้นจากจุดเอิ้ไป็จุดบ่ อิ้ด่ตไป็อิ้นาคต และ
ที่ลายมโนทัี่ศัน์ท่ี่�ว่า ช่วงการรับร้้ช่ว้ตขัอิ้งมนุษย์
นั�น สามารถรับร้้ห้วงเวลาได้มากกว่าอิ้ายุขััย
ขัอิ้งตน? นักเข่ัยนหนุ่มมอิ้งว่าพลังแห่งเรื�อิ้งเล่า
เช่นน่�ช่างแสนอุิ้กอิ้าจย้�ง โดยเฉพาะการยืนยัน
สำาน่กท็างเวลาแบบว้ฏิจ้กริ (circular time) ท่ี่�
สามารถวางควบค่้กันไป็กับสำาน่กเวลาแบบเส้น
ตริง (arrow time) นั�น หลอิ้กหลอิ้นเขัาจนไม่
เป็็นอัิ้นก้นอัิ้นนอิ้น  

ความลักลั�นเช่นน่� ที่ำาให้นักเข่ัยนหนุ่มปิ็ด
หนังสือิ้หน่�งริ้อยป็ีแห่งความโดดเดี�ยว และ
พยายามไต่ตรอิ้งความค้ดขัอิ้งตัวเอิ้งลงบน
กระดาษเป็ล่า เพื�อิ้พยายามเร่ยงไล่ความค้ดอัิ้น
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รูิ่ป 6 — อัลดาเริ่่ยอาโน กำาลังอ่านโช่คช่ะต้า
ของต้ริ่ะกูลบวนเด่ย
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ขัยุกขัยักในสมอิ้ง ให้กลายเป็็นป็ระโยคยืดยาว
หลายบรรทัี่ด (เขัาถ้งต้อิ้งพักงานเข่ัยนท่ี่�ม่
เดดไลน์เร่งด่วน แล้วมาเข่ัยนงานช้�นน่�เพื�อิ้สงบ
สต้อิ้ารมณ์์ตัวเอิ้งด้วยซึ่ำ�า!) เขัาต้ดใจกับความ
ปั็� นป่็วนที่างระบบค้ดอัิ้นเป็็นเหตุเป็็นผู้ล 
พร้อิ้มๆ กับอิ้ยากเข้ัาใจความพ้ศัดารขัอิ้งบันท้ี่ก
ลับเม็ลก่อิ้าเดสท่ี่�ม่ต่อิ้การเข่ัยนป็ระวัต้ศัาสตร์ให้
คลายความสงสัยเส่ยท่ี่5 อิ้ากา รเจ็บหลังนั�นยัง 

5 — ปั็จจุบันม่การสร้างสรรค์ผู้ลงานศ้ัลป็ะ และ
บที่ความท่ี่�ต่ความเก่�ยวกับการรับร้้ที่างด้านเวลาแบบ
ใหม่ๆ ตลอิ้ดที่ศัวรรษท่ี่�ผู่้านมา การจ้นตนาการถ้ง
แนวค้ดเวลาที็�แสนล่กลำ�า (deep time) กำาลังเป็็นท่ี่�น้ยม
มากข้ั�น แนวค้ดดังกล่าวเชื�อิ้ว่า การจ้นตนาการถ้ง
สเกลการป็รับร้้ที่างป็ระวัต้ศัาสตร์ท่ี่�อ้ิ้งอิ้ย่้บน
เหตุการณ์์ที่างธรณ่์ว้ที่ยา จะที่ำาให้มนุษย์ก้าวพ้นจาก
จุดบอิ้ดขัอิ้งตนเอิ้งได้ กล่าวคือิ้ แนวค้ดดังกล่าวมอิ้ง
ว่าสเกลขัอิ้งเวลาไม่ควรผู้้กต้ดอิ้ย่้กับมนุษย์เป็็น
ศ้ันย์กลางขัอิ้งการรับร้้อ่ิ้กต่อิ้ไป็  แต่การรับร้้ที่างเวลา
นั�นควรใช้ธรณ่์ หรือิ้แผู่้นด้นเป็็นศ้ันย์กลางขัอิ้งการ
รับร้้ช่วงเวลาที่างป็ระวัต้ศัาสตร์ ดังนั�น การรับร้้ม้ต้
ที่างเวลาจะม่ขันาดใหญ่ และก้นเวลาหลายร้อิ้ยป็ีหาก
เท่ี่ยบเท่ี่ากับช่วงช่ว้ตขัอิ้งมนุษย์ การจ้นตนาการถ้ง
การรับร้้ที่างเวลาแบบใหม่น่�ยังเปิ็ดพื�นท่ี่�ความเป็็นไป็
ได้ใหม่ๆ ให้กับการที่ำาความเข้ัาใจปั็ญหาร่วมสมัยท่ี่�
เก้ดข้ั�น อ่ิ้านเพ้�มเต้มได้ท่ี่� Saltmarshe, Ella &  
Pembroke, Beatrice  (2019),  “How art and 
culture can help us rethink time” 

จ่้โจมเขัาอิ้ย่้ไม่คลาย แต่นั�นไม่สลักสำาคัญ 
เท่ี่าไหร่ หากเท่ี่ยบกับเรื�อิ้งท่ี่�นักเข่ัยนกำาลังจะ 
ค้นพบ เขัากำาลังใช้สมาธ้มอิ้งว่าร้อิ้ยป็ีแห่งความ
โดดเด่�ยวและเขืั�อิ้นภ้ม้พลกำาลังพ้ดถ้งเรื�อิ้ง
เด่ยวกัน เพ่ยงแต่ยืนอิ้ย่้กันคนละฝัากฝัั� งที่าง
ระบบวาที่กรรม เจ้าบันท้ี่กพ้ล้กขัอิ้งเม็ลก่อิ้าเดส 
นั�น อิ้าจหาญขันาดสั�นคลอิ้นอิ้ำานาจนำาแห่ง
ตัวเลขั และภ้ม้ทัี่ศัน์แห่งการกำากับเวลาสมัยใหม่
เข้ัาอิ้ย่างถ้งรากถ้งโคน เพราะถ้งแม้เขืั�อิ้นภ้ม้พล 
ม่ศัักด้�เป็น็ป็รากฏการณ์์เหนือิ้ธรรมชาต้ ท่ี่�อิ้วด
อ้ิ้างว่าตนเป็็นผู้้้ที่รงปั็ญญาแห่งยุคสมัยใหม่ 
และเป็ล่�ยนแป็ลงภ้เขัาเป็น็ล้กๆ ได้อิ้ย่างง่ายดาย 
แต่อิ้ำานาจนำาเช่นนั�น ก็ไม่อิ้าจป็กคลุมไป็ยังทุี่ก
ม้ต้ขัอิ้งภ้ม้ทัี่ศัน์ที่างปั็ญญา ผู่้ และเรือิ้นร่าง ท่ี่�
อิ้ย่้นอิ้กเหนือิ้ระบบค้ดต่างๆ sยังคงย้ดครอิ้งพื�น
ท่ี่�ที่างภ้ม้ปั็ญญาอิ้ย่้ไม่เสื�อิ้มคลาย หักล้างไม่ได้ 
หรือิ้ถ้งจะหักล้าง ก็ยังม่ผู้้้ดื�อิ้แพ่งหาท่ี่�ที่างให้มัน
ดำารงอิ้ย่้ที่างเวท่ี่ถกเถ่ยงได้อิ้ย่้ด่  

นักเ ข่ัยนหนุ่มมอิ้งว่าจักรวาลโคลัมเบ่ยและ
จักรวาลสยาม เผู้อ้ิ้ญเชื�อิ้มต่อิ้ถ้งกันผู่้าน 
พล้งจิต (psychic) และ ความท็ริงจำาริ่วมแห่งผืน
พิภูพ (Land’s memories) ย้�งไป็กว่านั�นความ
เชื�อิ้มโยง หรือิ้แม้แต่ความพยายามจะเชื�อิ้มโยง
กับฐานค้ดที่างคณ้์ตศัาสตร์อิ้ย่าง 1+1 เท่ี่ากับ 2 
นั�น ด้เข้ัาข่ัายไม่สมเหตุสมผู้ลเท่ี่าไหร่นัก หากนัก
เข่ัยนหนุ่มและเอิ้าเร่ยอิ้าโน กลายเป็็นหน้�ง

https://blog.longnow.org/02019/05/22/how-art-and-culture-can-help-us-rethink-time/
https://blog.longnow.org/02019/05/22/how-art-and-culture-can-help-us-rethink-time/
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เด่ยวกัน เป็็นเรือิ้นร่างท่ี่�ต่อิ้ต้ดถ้งกันได้  
ฐานค้ดที่างคณ้์ตศัาสตร์ท่ี่�เก้ดข้ั�นคงเป็็น 1+1 
เท่ี่ากับ 1 ซ้ึ่�งฝั่าฝืันค่าคงต้วท็างคณิิตศาสตริ ์ 
(Mathematical constant)6 ความค้ดน่�เป็็น
ความอัิ้นตรายต่อิ้ระบบคณ้์ตศัาสตร์ เนื�อิ้งจาก
ความไม่สมเหตุสมผู้ลขัอิ้งมัน ไม่ม่พื�นท่ี่�ใดใน
คณ้์ตศัาสตร์ท่ี่�ยอิ้มรับว่า 1+1 เท่ี่ากับ 1 เพราะ
ร้ป็สมการนั�นผู้้ดเพ่�ยนบ้ดเบ่�ยว นำาไป็คำานวณ์ไม่
ได้ ถ้าหากเสนอิ้ความค้ดเช่นน่�ไว้นานเก้นไป็ 
อิ้ำานาจนำาแห่งคณ้์ตศัาสตร์ต้อิ้งสั�งกดป็ราบ 
เหล่านักคณ้์ตศัาสตร์จะบอิ้ยคอิ้ต เพราะนอิ้ก
เหนือิ้จากพรมแดนขัอิ้งเลขั การน้ยามค่าคงท่ี่�
ขัอิ้งตัวเลขัท่ี่�เป็ล่�ยนไป็ที่ำาให้เก้ดแรงสั�นสะเทืี่อิ้น
ต่อิ้ระบบค้ดที่างคณ้์ตศัาสตร์ว่า ตัวเลขั สมการ 
และร้ป็เรขัาคณ้์ตท่ี่�อิ้าศััยอิ้ย่้ในอิ้าณ์าจักรอัิ้นนั�น 
บางท่ี่อิ้าณ์าจักรท่ี่�สร้างข้ั�นมา ก็หวนกลับมา
ผู้้กพันกับน้ยามชุดความหมาย ว่ามนุษย์
ต้อิ้งการอิ้อิ้กอิ้ะไรเป็็นตัวแป็ร มอิ้งอิ้ะไรเป็็น

6 — ค่าคงต้วท็างคณิิตศาสตริ์ (mathematical 
constants) คือิ้ป็ร้มาณ์ท่ี่�ม่อิ้ย่้โดยตรงในว้ชา
คณ้์ตศัาสตร์ ซ้ึ่�งมักจะเป็็นจำานวนจร้งหรือิ้ จำานวน 
เช้งซ้ึ่อิ้น และไม่ม่การเป็ล่�ยนแป็ลง ต่างจากค่าคงตัว
ที่างฟิส้กส์ ท่ี่�ค่าคงตัวที่างคณ้์ตศัาสตร์น้ยามเป็็น
เอิ้กเที่ศัจากการวัดเช้งกายภาพใดๆ อ่ิ้านเพ้�มเต้มได้ท่ี่� 
Math Vault. “Compendium of Mathematical 
Symbols: Constants” 

ตัวเลขักันแน่ ถ้ามน ุษย์อิ้ยากเด้นก้าวเท้ี่าอิ้อิ้กไป็
นอิ้กพรมแดนแบบสมเหตุสมผู้ลล่ะ ถ้าเขัาคน
นั�นสมาที่านรากค้ดที่างป็รัชญาแห่งความล่�ลับ
อิ้ย่างจร้งจัง และไม่ด้แคลนศัักด้�อิ้ำานาจท่ี่�อิ้ย่้
นอิ้กจากอิ้าณ์าจักรตัวเลขัล่ะ แน่นอิ้น ความ
หวาดกลัวต่อิ้หลุมอิ้ากาศัที่างเหตุและผู้ล คงไม่
เป็็นม้ตรแก่ผู้้้มาเย่�ยมเย่ยนเท่ี่าไหร่ ความกด
อิ้ากาศัคงผู้้ดห้ผู้้ดตา ผู้้ดป็กต้บ้าง แต่โป็รดอิ้ย่า
ลืมว่าคุณ์กำาลังเด้นที่างส่้หลุมดำาท่ี่�คณ้์ตศัาสตร์
ไม่ยอิ้มรับอิ้ย่้  

คุณ์หลุดอิ้อิ้กมาจากพื�นท่ี่�คุ้นช้น และกำาลังมุ่ง
ตรงไป็ยัง กาละเที่ศัะขัอิ้งมากอิ้นโด ท่ี่�ไม่ต่างอิ้ะไร
จากความว่างเป็ล่าท่ี่�ก้นเวลานานหน้�งศัตวรรษ  
เป็น็พื�นท่ี่�ท่ี่�ไร้จุดอ้ิ้างอ้ิ้ง ไร้จุดเชื�อิ้มโยง ทัี่�งยังฉาย
ภาพด้นแดนพ้ศัดาร คุณ์อิ้าจน้กสงสัยตัวเอิ้งว่า 
ค้ดผู้้ดหรือิ้ถ้กท่ี่�ตัดส้นใจกระโจนเข้ัามาในจักรภพ
อัิ้นแสนยุ่งเหย้งขันาดน่� เพราะท่ี่�น่�โลกแห่ง 
ความเป็น็จร้ง และโลกแห่งความมหัศัจรรย์ไม่ม่
เขัตแดนกั�นกลาง โลกทุี่กใบหล่อิ้หลอิ้มเป็น็ก้อิ้น
เด่ยว กฎีฟิส้กส์ท่ี่�น่�ไม่สมเหตุสมผู้ล ป็รัชญา
คณ้์ตศัาสตร์ม่สถานะเป็็นเวที่มนตร์ และ
เวที่มนตร์ม่สถานะเป็็นว้ที่ยาศัาสตร์ 

ป็ระสบ การณ์์การอ่ิ้านบันท้ี่กลับเม็ลก่อิ้าเดส  
คือิ้การร้้แจ้งว่า สรรพส้�งท่ี่�จาร้กอิ้ย่้ในหนังสือิ้
ล้วนบ้งเกิดข่ื่�น (occurs) และ ดำาริงอยู่ (exists) 

https://mathvault.ca/hub/higher-math/math-symbols/#Constants
https://mathvault.ca/hub/higher-math/math-symbols/#Constants


4746

พร้อิ้มๆ กัน สังคมและวัฒนธรรมโคลัมเบ่ย
ตลอิ้ดหน้�งศัตวรรษ ผุู้ดโผู้ล่ข้ั�นมาจากสภาพ
แห่งกาลท่ี่�เป็็นเขัาวงกต บ้ดงอิ้ แยกย้าย ฉ่ก
กระชาก หวนที่รงจำา ที่ะยานส่้อิ้นาคต กระโดด
ข้ัามเรื�อิ้งเล่า ลืมเรื�อิ้งท่ี่�ผู่้านมา ปั็� นแต่งมันข้ั�น
มาใหม่ และลืมอ่ิ้กครั�ง ไม่จ่รัง และจ่รัง ทุี่กอิ้ย่าง
ล้วนปั็� นป็่วน ยุ่งเหย้ง แต่เก้ดข้ั�นในชั�วขัณ์ะ
เด่ยวกัน

“โอ๊ิ้ย” นักเข่ัยนหนุ่มอุิ้ที่านข้ั�นมาอิ้ย่างไม่ม่ป็ี� ม่
ขัลุ่ย ความเจ็บป็วดขัอิ้งหลังเขัาที่ว่ความรุนแรง
ข้ั�นอ่ิ้กแล้ว เขัากัดฟันแน่น เส้นป็ระสาที่ในหลัง
ขัอิ้งเขัากำาลังที่รยศัต่อิ้ว้ชาช่พขัอิ้งเขัา “อ่ิ้กน้ด
เด่ยวเท่ี่านั�น” เขัาเป็รย เพราะในไม่ก่�อ้ิ้ดใจเขัา
อิ้าจเข้ัาใจธรรมชาต้ท่ี่�กำ�าก้�งระหวา่งจักรวาลนอิ้ก
ระบบคณ้์ตศัาสตร์ เขัาอิ้าจจะเป็น็เบสต์เซึ่ลเลอิ้ร์
จากการค้นพบความค้ดอัิ้นแสนมหัศัจรรย์  
ท่ี่�รอิ้อิ้ย่้ก็ได้ เจ้าจักรวาลนอิ้กระบบคณ้์ตศัาสตร์ 
บางท่ี่อัิ้ดแน่นด้วยหลุมบ่อิ้แห่งความฝััน เชื�อิ้มโยง
อิ้ย่างถ้งจ้ตว้ญญาณ์ ผู้้ดเพ่�ยน และไม่ยืนอิ้ย่้บน
ความสมเหตุสมผู้ล แต่ท่ี่�อัิ้นตรายท่ี่�สุด คือิ้โจที่ย์
ปั็ญหาท่ี่�เขัากำาลังหาคำาตอิ้บว่า วัตถุในภพภ้ม้น่� 
จับต้อิ้งไม่ได้ ไม่ได้มอิ้งเป็็นแค่หน่วยว้เคราะห์
อัิ้นตายตัว หรือิ้เป็็นตัวเลขั ท่ี่�วางอิ้ย่้ในระนาบ
ขัอิ้งการคำานวณ์  

นักเข่ัยนร้้ส้กว่าจักรวาลแห่งน่�ซ่ึ่อิ้งสุมกอิ้งกำาลัง

เพื�อิ้เตร่ยมไป็ส่้การป็ฏ้วัต้โค่นล้มระบบตัวเลขั
อิ้ย่างเป็็นลำ�าเป็็นสัน และนั�นคือิ้การป็ฏ้วัต้การ
รับร้้เก่�ยวกับคณ้์ตศัาสตร์ และฟิส้กส์ขัอิ้งเขัา
อิ้ย่างพล้กฟ้าควำ�าแผู่้นด้น ความน ่าสะพร้งกลัว
คือิ้ สภาวะขัอิ้งมนุษย์ท่ี่�รับร้้กันอิ้ย่้น่� คงเป็็น
เพ่ยงบ่วงรัดชะตากรรมขัอิ้งมนุษย์เท่ี่านั�น เป็็น
ข่ัดสุดขัอิ้งความสามารถมนุษย์ ความเป็็น
มนุษย์จอิ้งจำาให้เผู่้าพันธ์ุขัอิ้งตนอิ้าศััยอิ้ย่้ภายใต้
เขัาวงกตมห้มา อัิ้นป็ราศัจากแสงแห่งความหวัง 
การป็ลดป็ล่อิ้ย และการเป็ล่�ยนจ้นตนาการขัอิ้ง
ตนอิ้ย่างเป็็นอ้ิ้สระ เมื�อิ้ตั�งอิ้ย่้บนความค้ดอัิ้น
เป็็นเหตุเป็็นผู้ลอิ้ย่างย้�งยวด มนุษย์กำาลังจ้อิ้ง
หน้าระบบกาลเวลาท่ี่�มนุษย์สร้างข้ั�น รับร้้ และ
ดำารงอิ้ย่้ ผู่้านระบบการให้ว้ธ่ค้ดอัิ้นเป็็นเหตุ 
เป็็นผู้ล นักว้ที่ยาศัาสตร์อิ้ย่างโกเดล (Kurt 
Gödel: 1906–1978) ก็ช่�ให้เห็นแล้วว่า 
รากฐานที่างระบบคณ้์ตศัาสตร์ม่ร้โหว่อัิ้น
เบ้อิ้เร้�ม ท่ี่�ที่ำาให้ระบบขัอิ้งมันเอิ้ง ไม่ใช่ระบบ
อุิ้ดมคต้ ท่ี่�สามารถคำานวณ์ได้อิ้ย่างป็ราศัจาก 
ข้ัอิ้ผู้้ดพลาด7 

7 — ท็ฤษฎีีบท็ความไม่บริิบูริณ์ิขื่องเกอเดล (Gödel’s 
incompleteness theorems) เป็็นที่ฤษฎ่ีบที่ในคณ้์ต
ตรรกศัาสตร์ ซ้ึ่�ง เค้ร์ที่ เกอิ้เดล (Kurt Gödel) พ้ส้จน์
ได้ในป็ี ค.ศั. 1931 ผู่้านการต่พ้มพ์บที่ความท่ี่�ชื�อิ้ 
‘Über formal unentscheidbare Sätze der Prin-
cipia Mathematica und verwandter Systeme’ 
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รากฐานขัอิ้งตรรกะศัาสตร์ระบุค่าตัวเลขัข้ั�นมา
แต่ไม่อิ้าจหล่กเล่�ยงความลักลั�นมากมาย ท่ี่�
พร้อิ้มที่ลายอิ้าณ์าจักรอัิ้นสมบ้รณ์์แบบเหล่านั�น 
และคงจ้นตนาการต่อิ้ไป็ได้ว่า ไม่ช้าก็เร็ว  
การดำารงอิ้ย่้ขัอิ้งมนุษย์ และก้จกรรมทัี่�งหลาย

(ต้นฉบับภาษาเยอิ้รมัน ม่ชื�อิ้ในภาษาอัิ้งกฤษว่า ‘On 
Formally Undecidable Propositions in Principia 
Mathematica and Related Systems’ แป็ลไที่ยว่า 
ว่าด้วยป็ริะพจน์ที็�ต้ดสินไม่ได้อย่างเป็็นรูิป็น้ยในริากฐาน
ขื่องคณิิตศาสตริ์และริะบบอื�นที็�เกี�ยวข้ื่อง) เกอิ้เดลได้ 
เสนอิ้ว่า ริะบบรูิป็น้ยใดๆ ก็ตามที็�ซ้ับซ้ัอนถ่ืงข้ื่�นริากฐาน
ท็างริะบบคณิิตศาสตริ์ ถ้ืามีความต้องก้นแล้ว จะไม่มี
ความบริิบูริณ์ิ ริวมท้็�งริะบบรูิป็น้ยจะไม่สามาริถืพิสูจน์
ความต้องก้นด้วยต้วขื่องม้นเองได้ ระบบคณ้์ตศัาสตร์ 
ไม่ได้เป็็นระบบบร้สุที่ธ้� และสามาถพ้ส้จน์ที่ราบถ้ง
ความเป็็นจร้งได้ ข้ัอิ้เสนอิ้ดังกล่าวที่ำาให้วงการ
คณ้์ตศัาสตร์ตกตะล้ง เมื�อิ้ต้อิ้งรับร้้ว่าระบบ
คณ้์ตศัาสตร์ท่ี่�ได้พัฒนากันมาเน้�นนานนั�นม่ความไม่
บร้บ้รณ์์อิ้ย่้ในตัว ที่ฤษฎ่ีบที่ความไม่บร้บ้รณ์์ขัอิ้งเก
อิ้เดลจ้งถือิ้เป็็นที่ฤษฎ่ีบที่ท่ี่�ส่งผู้ลกระที่บท่ี่�รุนแรงล้ก
ถ้งรากฐานขัอิ้งคณ้์ตศัาสตร์และป็ฏ้วัต้วงการ ทัี่�งใน
ด้านตรรกศัาสตร์ ด้านคณ้์ตศัาสตร์ ด้านป็รัชญา และ
ด้านการแสวงหาความร้้ขัอิ้งมนุษยชาต้ รวมทัี่�งที่ำาให้
เก้ดบที่ว้เคราะห์ การต่ความ และคำาถามต่างๆ ตามมา 
อ่ิ้านเพ้�มเต้มได้ท่ี่� Raattkainen, P. (2005). “On the 
Philosophical Relevance of Godel’s Incom-
pleteness Theorems”. Revue internationale de 
philosophie, 234, 513-534.

ขัอิ้งมนุษย์กำาลังรับมือิ้กับความล้กล้�นท็าง
คณิิตศาสตริ์ (mathematical paradox)8 

8 — ความลักลั�น (paradox) คือิ้ สถานการณ์์/
ป็ระโยค/สัที่พจน์ (statement) ท่ี่�อิ้ย่้นอิ้กระบบที่าง
ความค้ดทัี่�วไป็ ซ้ึ่�งโดยทัี่�วไป็แล้ว ป็ระโยคเหล่านั�น 
แท้ี่จร้งอิ้าจไม่ได้นำาไป็ส่้สภาวะขััดแย้งแต่อิ้ย่างใด ทัี่�ง
ความขััดแย้งขัอิ้งป็ระโยคก็อิ้าจไม่ใช่ข้ัอิ้ขััดแย้งจร้ง ๆ 
อ่ิ้กด้วย เพ่ยงแต่การกำาหนดเงื�อิ้นไขัในตอิ้นต้นต่าง
หากท่ี่�ไม่สมบ้รณ์์ หรือิ้ไม่สามารถเป็น็จร้งพร้อิ้ม ๆ กัน 
ยกตัวอิ้ย่างเช่น ตัวอิ้ย่างความลักลั�นท่ี่�วา่  ‘ป็ริะโยคนี�
ไม่ใช่่ความจริงิ (This statement is false)’  สั�งเกตได้
วา่ จากป็ระโยคดังกล่าว ความหมายป็ระโยคระบุถ้ง
ความไม่สมเหตุสมผู้ลขัอิ้งป็ระโยค แต่ในขัณ์ะเด่ยวกัน 
ตัวร้ป็ป็ระโยคนั�นก็วางตัวอิ้ย่้ในข้ัอิ้เสนอิ้ท่ี่�ด้น่าเชื�อิ้ถือิ้ 
ภาวะอัิ้นอ้ิ้หลักอ้ิ้เหลื�อิ้ และการอ้ิ้างถ้งขัอิ้งตรรกะ
ภายในตัวเอิ้ง จ้งมักก่อิ้ให้เก้ดความปั็� นป็ว่นที่าง 
ตรรกะ ภาวะท่ี่�ไม่ลงรอิ้ยน่�หลอิ้กหลอิ้นนักป็รัชญา  

รูิ่ป 7 — วัฏจัุกริ่อันแสูนพ่ศดาริ่  
(Strange loops)
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อัิ้นเก้ดจากป็ระโยค หรือิ้กลุ่มขัอิ้งป็ระโยคท่ี่�เป็็น
จร้งอิ้ย่างชัดเจน แต่กลับนำาไป็ส่้ความข้ื่ดแย้งใน
ต้วเอง (self-contradictory) อิ้ย่้เสมอิ้ ศ้ัลปิ็ น
หลายคน อุิ้ป็มาภาวะอ้ิ้หลักอ้ิ้เหลื�อิ้เช่นน่� เป็็น 
ว้ฏิจ้กริอ้นแสนพิศดาริ (strange loops) ซ้ึ่�งเป็็น
หน้�งในแนวค้ดม้ต้ล่�ลับพ้ศัวงขัอิ้งความลักลั�น
ที่างคณ้์ตศัาสตร์ ท่ี่�ท่ี่�นักคณ้์ตศัาสตร์จำานวนมาก 
ป็วดหัว ไป็พร้อิ้มๆ กับชื�นชมกับความงามอัิ้น
เป็็นน้รันดร์ขัอิ้งมัน 

ในวัฏจักรอัิ้นแสนพ้ศัดารน่� แสดงให้เห็นถ้ง
แบบแผู้น และการบรรจบกันขัอิ้งวงรอิ้บ ใน
ระบบท่ี่�จุดเร้�มต้นและจุดจบคือิ้ส้�งเด่ยวกัน 
แม้ว่าจะม่ลำาดับขัั�นขัอิ้งโครงสร้างท่ี่�ซัึ่บซ้ึ่อิ้น แต่
การกังวาน และการยืนยันว่าจุดเร้�มต้นและ
จุดจบคือิ้ส้�งเด่ยวกัน เป็็นภาวะลักลั�นท่ี่�สร้างจุด
อัิ้มพาตที่างการใช้เหตุและผู้ลอิ้ย่างแหลมคม

ดักลา ส ฮอิ้ฟทัี่สเตอิ้ร์ (Douglas Hofstadter: 
1945–present) นักว้ชาการด้านฟิส้กส์และ
วรรณ์กรรมเป็ร่ยบเท่ี่ยบ เป็ร่ยบเท่ี่ยบวัฏจักร
อัิ้นแสนพ้ศัดารกับการลักลั�นที่างรับร้้ขัอิ้ง 

นักภาษาศัาสตร์ และนักค้ดอิ้ย่้หลายชั�วคืนเลยท่ี่เด่ยว 
อ่ิ้านเพ้�มเต้มได้ท่ี่� Math Vault. “The Definitive 
Glossary of Higher Mathematical Jargon—Par-
adox”.

มนุษย์ว่า ตัวตนที่างจ้ตใจเก้ดข้ั�นจาก 
ความล้กล้�นที็�คล้ายคล่งก้น (similar kind of 
paradox) มนุษย์ไม่ได้เก้ดมาพร้อิ้มกับ ต้วฉ้ัน 
(I) แต่ความเป็็นตัวตนขัอิ้งทุี่กคนป็รากฏข้ั�นท่ี่ละ
น้อิ้ย เมื�อิ้ป็ระสบการณ์์ขัอิ้งช่ว้ตหล่อิ้หลอิ้ม
ระบบสัญลักษณ์์ท่ี่�วางเร่ยงรายอิ้ย่้บนผัู้สสะท่ี่�
หนาแน่นขัอิ้งมนุษย์ ความเป็็นตัวตนคือิ้ส้�ง
ป็ระกอิ้บหน้�งขัอิ้งระบบการให้ความหมาย พอิ้
ช่ว้ตขัอิ้งมนุษย์กลายเป็็นส้�งที่อิ้ท่ี่�แน่นหนา และ
ซัึ่บซ้ึ่อิ้นพอิ้บ้ดงอิ้กลับมาท่ี่�ตัวเอิ้ง ตามมุมมอิ้ง
ลักษณ์ะน่� ความเป็็นต้วฉ้ัน (Me) ที่างจ้ตว้ที่ยา 
เป็็นน้ยายเช้งพรรณ์นา ท่ี่�สร้างข้ั�นจากการ
บร้โภคข้ัอิ้ม้ลเช้งสัญลักษณ์์ และความสามารถ
ในการสร้างเรื�อิ้งราวเก่�ยวกับตัวเอิ้งจากข้ัอิ้ม้ล
ต่างๆ เท่ี่านั�น หาใช่ตัวตนท่ี่�ตายตัว ฉ่กขัาดจาก
บร้บที่โดยปั็จเจกชน ไม่ใช่ปั็จเจกชนโดยแท้ี่ 
เพราะมโนทัี่ศัน์ มุมมอิ้ง และความค้ด อัิ้นเป็็น 
จุดสุดยอิ้ดขัอิ้งร้ป็แบบก้จกรรมเช้งสัญลักษณ์์ 
และเป็็นเอิ้กลักษณ์์ในระบบป็ระสาที่มนุษย์  
ถ้กต่ความหมายเหลือิ้แค่ร้ป็แบบขัอิ้งก้จกรรม
เช้งสัญลักษณ์์รวมหม่้ ท่ี่�สร้างตัวตนข้ั�นมา
เท่ี่านั�นนั�นเอิ้ง 

วัฏจัก รอัิ้นแสนพ้ศัดารเป็็นแบบแผู้น ท่ี่�ก่อิ้ร้ป็ 
ก่อิ้ร่างข้ั�นมาในจ้ตสำาน้กขัอิ้งมนุษย์ อัิ้นเนื�อิ้งมา
จากสภาวะท่ี่�สมอิ้งเผู้ช้ญหน้ากับความลักลั�น
ท่ี่ามกลางความล้กล้�นต่อการิอ้างอิงต้วเอง 

https://mathvault.ca/math-glossary/#paradox
https://mathvault.ca/math-glossary/#paradox
https://mathvault.ca/math-glossary/#paradox
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(self-reference paradox) สมอิ้งมนุษย์มัก 
รับร้้สัญญะอัิ้นซัึ่บซ้ึ่อิ้น พร้อิ้มๆ กับพยายาม 
ป็ะต้ดป็ะต่อิ้ความสมเหตุสมผู้ลอิ้ย่้ตลอิ้ดเวลา 
จนกระทัี่�งเมื�อิ้ข้ัอิ้ม้ล ภาวะอัิ้นไม่สมเหตุสมผู้ล 
หรือิ้ อตริริกศาสตริ์ (irrationale) เก้ดข้ั�นเป็็น
เรื�อิ้งราววุ่นวายใหญ่โต เพราะนั�นเท่ี่ยบเท่ี่ากับ
ว่ารากฐานการแสวงหาความร้้ที่างป็รัชญา 
กำาลังล่มสลายลง เรื�อิ้งน่�เป็็นเรื�อิ้งใหญ่ จนที่ำาให้ 
ช่วงป็ลายคร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 20 ทัี่�งเหล่า 
นักเศัรษฐศัาสตร์ นักคณ้์ตศัาสตร์ นักป็รัชญา 
นักว้ที่ยาศัาสตร์คอิ้มพ้วเตอิ้ร์ และใครต่อิ้ใครท่ี่�
เอิ้าจร้งเอิ้าจังกับระบบคณ้์ตศัาสตร์ พยายามนำา
เสนอิ้แนวค้ดท่ี่�อุิ้ดรอิ้ยรั�วขัอิ้งแวดวงคณ้์ตศัาสตร์ 
ไม่ให้เก้ดภาวะอัิ้ป็ป็าง 

ทุี่กคนต่างเฝั้ากังวลถ้งว้กฤตการณ์์ในอิ้นาคต 
หรือิ้ความลักลั�นขัอิ้งระบบท่ี่�อิ้าจเก้ดข้ั�นเมื�อิ้ใด
ก็ได้ ความหวาดกลัวก่อิ้ร่างสร้างตัวข้ั�นมา 
เพราะทุี่กคนไม่ม่ที่างร้้เลยว่า ในอิ้นาคตจะม่
เหตุการณ์์บางเหตุการณ์์ ท่ี่�ระบบคณ้์ตศัาสตร์
ไม่สามารถตอิ้บสนอิ้ง และแก้ไขัซ้ึ่�งว้กฤตการณ์์
ดังกล่าวหรือิ้ไม่

กระบว นทัี่ศัน์เช่นน่�ช่�หน้าด่ากฎีระเบ่ยบขัอิ้งโลก
เสร่น้ยมใหม่ อิ้ย่างไม่สนพระอ้ิ้นที่ร์พระพรหม 
มันกำาลังช่�หน้าด่าว่า ระบบมาตราวัดท่ี่�สมาที่าน
กันมาตั�งแต่ป็ฏ้วัต้ฝัรั�งเศัสแม่งใช้ไม่ได้โว้ย! แล้ว

ระบบท่ี่�เชื�อิ้ถือิ้นักหนา ท่ี่�พ้ส้จน์ที่ราบถ้งป็ร้มาณ์
ท่ี่�วัดได้อัิ้นเป็็นสากลนั�น ก็ไม่เป็็นความจร้ง 
ความสุขัไม่ได้สามารถวัดเป็็นป็ร้มาณ์เหมือิ้น
พวกอิ้รรถป็ระโยชน์น้ยมกล่าวอ้ิ้าง และหลัก
ป็รัชญาท่ี่�ใช้ ก็แค่เกาะต้ดอิ้ย่้กับมาตรวัดท่ี่�ม่
เงื�อิ้นไขัจำาเพาะเท่ี่านั�น ทุี่กอิ้ย่างบนโลกไม่ได้
สัมพัที่ธ์ต่อิ้นาฬ้ิกา มาตรวัดท่ี่�กำาหนดวัฏจักร
ช่ว้ต และความสัมพันธ์ขัอิ้งข้ัอิ้ม้ลต่างๆ ให้เชื�อิ้
ถ้งความโป็รดักท่ี่ฟ ท่ี่�ท่ี่�เหตุการณ์์ท่ี่�เก้ดข้ั�นต่าง 
ก็ตกอิ้ย่้ภายใต้กฎีขัอิ้งความสัมพันธ์เช้งสาเหตุ 
สภาวะท่ี่�เก้ดข้ั�นในปั็จจุบันนั�นถ้กกำาหนดโดย
สภาวะท่ี่�เก้ดข้ั�นก่อิ้นหน้า การเชื�อิ้มโยงเช่นน่�ไม่
ตอิ้บสนอิ้งต่อิ้จักรวาลแห่งมากอิ้นโด ข้ัอิ้สรุป็ท่ี่�
ว่าชะตากรรมมนุษย์กำาลังเคลื�อิ้นท่ี่�ไป็ข้ัางหน้า 
มุ่งส่้ความเจร้ญ ช่ว้ตมนุษย์ม่ระบบการที่ำางาน
ห้าวันพักสอิ้งวันต่อิ้สัป็ดาห์ล่มสลายลง เพราะ
ไม่สามารถพ้ส้จน์ที่ราบได้วา่ ฟิส้กส์ขัอิ้งจักรวาล
มากอิ้นโด ใช้มาตรวัดที่างเวลาแบบไหนกันแน่!

ความลั กลั�นท่ี่�เก้ดข้ั�น ระบบคณ้์ตศัาสตร์ย่อิ้ม
มอิ้งว่า คือิ้ความผู้้ดพลาด ความผู้้ดพลาดท่ี่�ไม่
สามารถคำานวณ์ได้อิ้ย่างเป็็นระบบ โดยเฉพาะ
อิ้ย่างย้�ง กรณ่์ท่ี่�หาข้ัอิ้สรุป็ไม่เจอิ้ ป็รัชญาที่าง
คณ้์ตศัาสตร์ท่ี่�สร้างเขืั�อิ้นภ้ม้พลอัิ้นใหญ่โต
โอิ้ฬาร คงไม่พ้งพอิ้ใจต่อิ้คำาอิ้ธ้บายท่ี่�ว่า เหตุใด
โฆ่เซึ่ อิ้าร์กาด้โอิ้เด้นเข้ัาไป็ในห้อิ้งที่ำางานขัอิ้ง
ตนเอิ้งแล้วอุิ้ที่านว่า “มอิ้งไป็บนท้ี่อิ้งฟ้า และฟัง
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เส่ยงห้�งขัอิ้งดวงอิ้าท้ี่ตย์ส้ เหมือิ้นกันกับเมื�อิ้วาน
และเมื�อิ้วานซืึ่นเลย วันน่�ก็เป็็นวันจันที่ร์อ่ิ้ก
เหมือิ้นเด้ม”9 ในที่างกลับกัน จอิ้ห์น เมคฟ ี
(John McPhee: 1931–present) นักเข่ัยน
ชาวอิ้เมร้กัน ผู้้้เข่ัยนหนังสือิ้ชื�อิ้ดังอิ้ย่าง Basin 
and Range (1981) กล่าวถ้งขัอิ้บเขัตขัอิ้งระบบ
คณ้์ตศัาสตร์อิ้ย่างต้ดตลกว่า ตัวเลขันั�นที่ำางาน
ได้ไม่ด่ท่ี่ามกลางการค้ดถ้งเวลาที็�แสนล่กลำ�า 
(deep time) เพราะหากพ้จารณ์าระบบสมการท่ี่�
ม่จำานวนตัวเลขัใดๆ ท่ี่�ก้นเวลามากกว่าสอิ้งพันป็ี
ห้าหมื�นห้าส้บล้านป็ข้ีั�นไป็แล้ว ป็รากฏการณ์์
ทัี่�งหมดท่ี่�เก้ดข้ั�นแที่บที่ำาให้จ้นตนาการเก่�ยวกับ
ป็ระวัต้ศัาสตร์ถ้งขัั�นเป็็นอัิ้มพาตเลยท่ี่เด่ยว10  

จากข้ัอิ้เสนอิ้ดังกล่าว พอิ้อิ้นุมานได้ว่า การเจ็บ
ป็่วยในที่ฤษฎ่ีที่างคณ้์ตศัาสตร์ และที่ฤษฎ่ีเก่�ยว
กับว้ที่ยาศัาสตร์ที่างคอิ้มพ้วเตอิ้ร์น่�ม่ความเป็็น
ไป็ได้ โดยหลักที่ฤษฎ่ีนั�น ยังคงม่โจที่ย์ปั็ญหาท่ี่�
นักว้ที่ยาศัาสตร์ยังคงรับมือิ้ไม่ได้อิ้ย่้ ซ้ึ่�งความ
เจ็บป็่วยนั�นอิ้าจนำาไป็ส่้ภูาวะอ้นไม่สามาริถื
ป็ริะมาณิการิณ์ิได้ (impredicativity) และเป็็น
หมุดหมายท่ี่�อิ้าจยืนยันว่า ระบบขัอิ้งความค้ด 

9 — มาร์เกซึ่, กาเบร่ยล. หน่�งริ้อยป็ีแห่งความโดด
เดี�ยว, สำานักพ้มพ์บที่จร หน้าท่ี่� 98

10 — McPhee, John (1981). “Basin and range”. 
Macmillan

และความร้้ที่างคณ้์ตศัาสตร์ม่ขื่อบเขื่ตที็�สิ�นสุด 
(limitations) อ่ิ้กด้วย

ศัักยภา พส้งสุดขัอิ้งมนุษย์ไม่สามารถให้คำาตอิ้บ
แน่ชัดว่า มนุษย์รับมือิ้กับภัยพ้บัต้ได้อิ้ย่างมั�นใจ
เต็มร้อิ้ยเป็อิ้ร์เซ็ึ่นต์หรือิ้ไม่ หรือิ้ม่คำาตอิ้บท่ี่�ช่�ชัด
ว่า บรรดานักว้ที่ยาศัาสตร์จะสามารถโอิ้บกอิ้ด
ที่ฤษฎ่ีความปั็� นป่็วน เพื�อิ้จำาลอิ้งระบบความ
วุ่นวาย ให้แก้ไขัสถานการณ์์เฉพาะหน้าได้อ่ิ้ก
นานแค่ไหน หนที่างท่ี่�ชะตากรรมมนุษย์มุ่งไป็ก็
ด้น่าพะวงอิ้ย่้ไม่น้อิ้ย เพราะหากทุี่กคนต่างเอิ้น
หลังพ้งกายอิ้ย่้กับยานพาหนะ และวางใจต่อิ้
นานาส้�งป็ระด้ษฐ์ขัอิ้งตน (ไม่ว่าจะเป็็นภาษา 
โครงสร้าง วัตถุ อุิ้ป็กรณ์์ และอ่ิ้กมากมาย) อิ้ย่าง
หมดจด ป็ล่อิ้ยให้ความที่ะเยอิ้ที่ะยานขัอิ้งมนุษย์
ที่ำาให้มนุษย์ตกอิ้ย่้ในหลุมพรางแห่งการเชื�อิ้มั�น
ตนเอิ้ง คล้ายกับโพรม้ธ้อุิ้ส ท่ี่�ควบคุมเที่คโนโลย่
แห่งไฟ หลงระเร้งค้ดว่าตนเอิ้งคือิ้พระผู้้้เป็็นเจ้า 
บรรยากาศัแบบน่�คงไม่เอืิ้�อิ้ให้เก้ดการหวนกลับ
มาที่บที่วนภ้ม้ปั็ญญาขัอิ้งตัวเอิ้งแน่ๆ 

ความไม ่ร้้ และความขัวนขัวายอิ้ยากเอิ้าชนะ
ธรรมชาต้ ที่ำาให้มนุษย์หลงลืมไป็ว่า ส้�งป็ระด้ษฐ์
มนุษย์นั�น ยังเต็มไป็ด้วยข้ัอิ้จำากัด ต้อิ้งอิ้าศััย 
ข้ัอิ้ต้ชม การป็รุงแต่ง การแก้ไขัอ่ิ้กจำานวนมาก  
ข้ัอิ้เท็ี่จจร้งข้ัอิ้น่�เหมือิ้นไม่ได้ม่ใครหย้บข้ั�นมา
อิ้ภ้ป็รายเท่ี่าไหร่นัก ขันาดเจฟ เบโซึ่ส์ (Jeffrey 
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Preston Bezos: 1964–present) เจ้าขัอิ้ง
จักรวรรด้อิ้ะเมซึ่อิ้นผู้้้ย้�งใหญ่ ก็ถ้งขัั�นสร้างยาน
อิ้วกาศัสำาหรับเตร่ยมความพร้อิ้มบุกตะลุย
อิ้วกาศัเป็็นท่ี่�เร่ยบร้อิ้ยแล้ว

ถ้าแท้ี่ จร้งแล้ว พวกมนุษย์แค่กำาลังยืนอิ้ย่้บน
ผู้้วนำ�าที่ะเลอัิ้นแสนมืดม้ดล่ะ? นาฬ้ิกาเป็็นแค่
ขัอิ้งเล่นเด็กท่ี่�ระบุข้ัอิ้ม้ลมาตราวัดเช้งเวลาไม่ได้
ว่า มนุษย์กำาลังกระโดดโลดเต้นอิ้ย่้ในห้วงกาลท่ี่�
ไม่ร้้ว่ากลางวันหรือิ้กลางคืน โลกท่ี่�คุณ์อิ้ย่้คือิ้
การสัมผัู้สพื�นผู้้วนำ�านั�น เส้นแบ่งอัิ้นชัดเจน
ระหว่างโลกเหนือิ้นำ�าและโลกใต้นำ�า คือิ้ผู้้วนำ�าท่ี่�
บางเฉ่ยบนั�น คุณ์คงค้ดว่าเท้ี่าท่ี่�สัมผัู้สกับผู้้วนำ�า
ช่างแสนเย็นยะเยือิ้กเหลือิ้เก้น พลางค้ดว่าโลกท่ี่�
คุณ์อิ้ย่้น่�เป็็นโลกท่ี่�ด้คุ้นช้น และแตกต่างจากข้ัาง
ใต้ผืู้นนำ�าท่ี่�ไม่ร้้ว่าม่อิ้ะไรรอิ้อิ้ย่้ ท่ี่�นั�นอิ้าจม่สัตว์
ร้าย และความสับสนอิ้ลม่านอิ้ย่างไร้ท่ี่�ส้�นสุดก็
เป็็นได้ คุณ์ไม่ร้้ จ้นตนาการขัอิ้งคุณ์ตั�งที่ฤษฎ่ีว่า
ด้วยป็ร้มณ์ฑลใต้นำ�า คงม่สภาพสงครามแห่ง 
อิ้ตรรกศัาสตร์ดำารงอิ้ย่้ ข้ัางใต้นำ�าเป็็นพื�นท่ี่�ท่ี่�
ฟิส้กส์จากโลกม้ต้ท่ี่� 3 ขัอิ้งมนุษย์ไม่สมเหตุ 
สมผู้ลอ่ิ้กต่อิ้ไป็ และถ้าสมมต้ต่อิ้ไป็อ่ิ้กล่ะ คุณ์ค้ด 
ถ้าหากจ่้ๆ ม่มนุษย์คนหน้�งเผู้ลอิ้พลาดจมด้�งลง
ไป็ส่้ใต้ก้นบ้�งขัอิ้งที่ะเลนั�นโดยไม่ได้ตั�งใจ เขัาจะ
ได้รับป็ระสบการณ์์แบบใดกัน ในพรมแดนท่ี่�
พลานุภาพขัอิ้งพระเจ้าคณ้์ตศัาสตร์เป็็นอัิ้มพาต 
ไม่ม่ส้�งใดช่วยเขัาคนนั�นได้ และเส่ยงภาวนา 

สวดมนต์เท่ี่านั�น ท่ี่�กลายเป็น็สุ้มเส่ยงท่ี่�ด้ม่เหตุ
ม่ผู้ลท่ี่�สุดในเวลานั�น คุณ์ค้ดว่า เขัาคนนั�นจะ
ดำาเน้นช่ว้ตอิ้ย่างไรต่อิ้ไป็?

คงไม่ม ่ใครค้ดว่าสำาน้กขัอิ้งมนุษย์ คือิ้โครงข่ัาย
ขันาดใหญ่ท่ี่�ร้อิ้ยรัดตัวบที่นานาพันเข้ัาหากัน 
ทุี่กสรรพส้�ง คือิ้การป็ะต้ดป็ะต่อิ้ระหว่างตัวบที่ 
เป็็นร้ป็วล่ เป็็นสายสัมพันธ์ที่างไวยกรณ์์ ท่ี่�สร้าง
ความหมายข้ั�นมาทัี่บซ้ึ่อิ้นจนป็ระกอิ้บเรือิ้นร่าง
กลายเป็็นความจร้ง และเป็็นเหมือิ้นโลกความ
จร้ง สำาน้กร้้ที่างเวลาเป็็นเพ่ยงแค่ห้วงที่ะเลแห่ง
ระบบที่างไวยกรณ์์ ท่ี่�ท่ี่�ต้ดย้ดอิ้ย่้กับตรรกะแห่ง
ความค้ด ชุดป็ระโยคและกลุ่มคำา กาละเที่ศัะท่ี่�
ป็รากฏข้ั�นเพ่ยงสามัญสำาน้กมนุษย์ จำาลอิ้งให้
มนุษย์ร้้ส้กว่าตนเอิ้งเว่ยนวนอิ้ย่้ในสมการ
ตัวเลขัท่ี่�ด้พุ่งข้ั�น ตลาดหุ้นม่ข้ั�นม่ลง ม่วันหยุด 
ม่วันที่ำางาน ม่อิ้ด่ต ม่ปั็จจุบัน ม่อิ้นาคต  
นักว้ที่ยาศัาสตร์ป็ลายคร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 17 
สถาป็นาอิ้ำานาจนำาที่างว้ที่ยาศัาสตร์ข้ั�นมา 
ระบบเกือิ้บทุี่กระบบขัอิ้งมนุษย์ป็ระด้ษฐ์จ้งล้วน
ผู้้กพันกับจักรวาลระบบคณ้์ตศัาสตร์ และที่ำาให้
การรับร้้ที่างเงื�อิ้นไขัเวลา การรับร้้กาลเวลาขัอิ้ง
มนุษย์เชื�อิ้ถือิ้ในแนวค้ดป็ัจจุบ้นขื่ณิะ (Now) ว่า
เป็็นปั็จจุบันขัณ์ะจร้งๆ (เชื�อิ้โดยป็ราศัจากข้ัอิ้
สงสัย และเป็ล่�ยนสายตาไป็มอิ้งท่ี่�อืิ้�นต่อิ้ ป็ล่อิ้ย
ให้นาฬ้ิกาที่ำาหน้าท่ี่�จับเวลาขัอิ้งมันต่อิ้ไป็) 
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และแล้ ว ราวสายฟ้าฟาดลงตรงกลางแผู่้นหลัง
นักเข่ัยนหนุ่ม เขัาพลันสบถข้ั�นมาอิ้ย่างไม่ตั�งใจ 
ป็ากกาในมือิ้เขัาหล่นไป็ไกลจากโต๊ะหลายส้บ
เมตร เขัากร่ดร้อิ้ง ความร้้ส้กที่รมานเลวร้ายย้�ง
กว่าเป็ลวไฟแผู้ดเผู้า ค่อิ้ยๆ กร่อิ้นที่ำาลายสำาน้ก
ร้้ขัอิ้งเขัาจนที่นไม่ไหว อิ้าการป็วดหลังรุนแรง
มาเยือิ้นเขัาแล้ว ความเจ็บแป็ล๊บนั�นเหนือิ้กว่า
คำาพ้ดใดๆ อุิ้ป็มาเหมือิ้น บัดน่� อิ้าการป็วดหลัง
ขัยายเต้บโตราวกับเป็็นอิ้ส้รกายยักษ์ ท่ี่�นักเข่ัยน
หนุ่มไม่อิ้าจหล่กหน่อ่ิ้กต่อิ้ไป็ ในเส่� ยวว้นาท่ี่นั�น
เอิ้ง ตัวตนเขัาหลอิ้มละลาย ดุจดั�งสายนำ�า และ
แป็รสภาพกลายเป็็นสิ�งอื�น (otherness)

หลังจากท่ี่�วงการป็รัชญาตระหนักว่า
ธรรมชาต้นั�นซัึ่บซ้ึ่อิ้นเก้นกว่าการค้ดแบบ
เช้งเส้นจะสามารถที่ำาความเข้ัาใจได้ แต่นับ
ตั�งแต่ป็ี ค.ศั. 1950 เป็็นต้นมา แนวค้ด
เก่�ยวกับการอิ้ธ้บายระบบแบบใหม่ก็เป็็นท่ี่�

รูิ่ป 8 — ทฤษฎ่ีความปั� นปว่น (Chaos  
theory), Fixed point (a), limit cycle 
(b), and chaotic (c) attractors.
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พ้ดถ้งมากข้ั�น นักว้ที่ยาศัาสตร์กลุ่มหน้�ง
เสนอิ้ที่ฤษฎ่ีท่ี่�ชื�อิ้ ท็ฤษฎีีความป็ั� นป่็วน 
(Chaos theory) อัิ้นเป็็นที่ฤษฎ่ีท่ี่�อิ้ธ้บายถ้ง
ลักษณ์ะพฤต้กรรมขัอิ้งระบบพลวัต (ระบบ
ท่ี่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลง เช่น เป็ล่�ยนแป็ลงตาม
เวลาท่ี่�เป็ล่�ยนไป็) โดยลักษณ์ะการ
เป็ล่�ยนแป็ลงขัอิ้งระบบน่� ลักษณ์ะท่ี่�ปั็� นป็่วน
จนด้คล้ายว่า การเป็ล่�ยนแป็ลงนั�นเป็็นริะบบ
แบบสุ่มหริือไริ้ริะเบียบ (random/stochas-
tic) แต่จร้งๆ แล้ว ระบบท่ี่�วุ่นวายเหล่านั�น
เป็็นริะบบแบบไม่สุ่มหริือริะบบที็�มีริะเบียบ 
(deterministic) 

ในที่างคณ้์ตศัาสตร์และฟิส้กส์ คำาจำากัด
ความขัอิ้งระบบปั็� นป็่วน คือิ้ริะบบไม่เชิ่งเส้น 
(nonlinear system) ป็ระเภที่หน้�ง ท่ี่�ม่
ความไวต่อิ้สภาวะเร้�มต้น กล่าวอ่ิ้กนัยหน้�ง
คือิ้ ถ้าระบบ 2 ระบบนั�นเร้�มต้นจากสภาวะ
ท่ี่�แตกต่างกันเพ่ยงเล็กน้อิ้ย คือิ้เกือิ้บจะ
เหมือิ้นกันทุี่กป็ระการ เมื�อิ้ระบบได้ม่การ
เป็ล่�ยนไป็สักระยะหน้�ง สภาวะขัอิ้งระบบทัี่�ง
สอิ้งท่ี่�สามารถสังเกตได้ เมื�อิ้เวลาผู่้านไป็จะ
แตกต่างกันอิ้ย่างสังเกตเห็นได้ชัด ในท่ี่�น่� ผู้้้
อ่ิ้านมักคุ้นช้นกับคำาพ้ดท่ี่�น้ยมพ้ดกันอิ้ย่าง
กว้างขัวางท่ี่�ว่า “เด็ดดอิ้กไม้สะเทืี่อิ้นถ้ง

ดวงดาว” หรือิ้ “ผู่้เสื�อิ้ขัยับปี็กท่ี่�ป็ระเที่ศั
บราซ้ึ่ล ที่ำาให้เก้ดพายุที่อิ้ร์นาโดท่ี่�มลรัฐ
เท็ี่กซัึ่ส” ซ้ึ่�งม่คนจำานวนไม่น้อิ้ยท่ี่�ต่ความคำา
พ้ดน่�ในลักษณ์ะขัอิ้งขันาดความรุนแรงขัอิ้ง
ผู้ลลัพธ์เท่ี่านั�น แต่ระบบปั็� นป่็วนไม่จำาเป็็น
จะต้อิ้งแตกต่างกันในแง่ขัอิ้งขื่นาด (scales) 
ขัอิ้งผู้ลลัพธ์เสมอิ้ไป็ แต่อิ้าจแตกต่างกันใน
แง่ขัอิ้ง พฤต้กรรม (behavior) ขัอิ้งการ
เป็ล่�ยนแป็ลงก็ได้
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ต้อนท่� 3

น่�หริ่ือ คือนริ่กท่�กำาลังอัมพาต้: 
สุูญญาเทศะม่ต่้ ท่�ทำาให้พบเจุอ
พริ่ะเจุ้าองค์ใหม่ (ท่�ใหม่กว่า?)

“ทุี่กๆ การตวงวัดคือิ้การโกหก ปั็ญหาคือิ้ พวก
เราจะเชื�อิ้อิ้ะไรจากการตวงวัดนั�นต่างหาก”

 อิ้าจารย์ว้ศัวะเคม่ เจ้าขัอิ้งโพสต์น้รนาม 
—เฟซึ่บุ๊ค

หายใจ เชื�อิ้งช้า เอืิ้�อิ้ยยาว นานนับอิ้นันต์  
ไม่แน่ใจ อ่ิ้อิ้นโยน สงบสุขั ความเจ็บป็วดคล่�
ขัยายใหญ่กลายเป็็นต้นไม้หน่อิ้ใหญ่ กระจุกอิ้ย่้ 
ณ์ ท้ี่อิ้งนาท่ี่�กว้างไกล ใบเข่ัยวผู้ล้ดอิ้กแตกใบ 
จนเป็็นส่วนหน้�งขัอิ้งป็่าเขัา ห้วยคลอิ้ง ป็ล้ว 
ล่อิ้งลอิ้ยส้งเหนือิ้ท่ี่�ราบลุ่ม ความเจ็บหน่วงจาก
แผู่้นหลังร่างกาย เสื�อิ้มสลายไป็กับแสงแดดท่ี่�
กระที่บกับกล้วยไม้ยามเช้า คล่�เข้ัา ขัยายอิ้อิ้ก 
ป็ระสานสอิ้ดรับ ดั�งหายใจเข้ัาจังหวะ ดั�งเส่ยง
นำ�าไหล ร้นหลั�งตามลำานำ�าดงป็่าอิ้ย่้ไกลโพ้นไร้ 
ผู้้้ค้นพบ

ป็รัชญาแห่งการดำารงอิ้ย่้ คือิ้ส้�งใด การรับร้้หลง
ต่อิ้กระบวนการน้ยามตัวเอิ้ง คือิ้ส้�งใด เป็็นหนุ่ม 
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เป็็นคนแก่ เป็็นเพศัหญ้ง เป็็นเพศัชาย หรือิ้ 
ไม่ใช่ทัี่�งหญ้งและชาย เป็็นส้�งม่ช่ว้ตจำาพวกใด  
ที่ำาส้�งใดอิ้ย่้ กำาลังนั�งพ้มพ์เข่ัยนบที่ความ หรือิ้
กำาลังรอิ้ไลน์แมนนำาอิ้าหารตามสั�งมาส่งท่ี่�ต้ก
ธนาคารแถวสาที่ร อัิ้ตตะป็ล้วว่อิ้น หลุดไกล 
ครั�นพ้จารณ์าถ้งตนคือิ้ส้�งใด คำาถามเช่นน่�ตอิ้บ
ยากเย็นเหลือิ้เก้น เพราะสถานะไม่ใช่เป็็นปั็จเจก 
หรือิ้ฉ่กขัาดอิ้อิ้กจากความร้้ส้กอัิ้นแสนซัึ่บซ้ึ่อิ้น 
และผัู้สสะท่ี่�รับร้้ถ้งความสวยงามขัอิ้งการม่ช่ว้ต
อิ้ย่้อ่ิ้กต่อิ้ไป็ 

คำาน้ยามท่ี่�พอิ้เร่ยกส้�งน่�ได้ คือิ้ สิ�งมีชี่วิต (Life)

ส้�งม่ช่ว้ต ไหลเว่ยน เป็ล่�ยนผู่้าน รับร้้และสื�อิ้สาร
ผู่้านพลังงานระหวา่งตัวมันเอิ้งและผู้้้อืิ้�น ป็ระกอิ้บ
ร่างเป็็นมวลชน เป็็นชนเผู่้า เป็็นเผู่้าพันธ์ุ  
เป็็นสป็ีช่ย์ เป็็นดาวเคราะห์ อิ้นุพันธ์เล็กน้อิ้ย
มหาศัาลพาไป็ส่้ภาพวาดท่ี่�ใหญ่โต และว้จ้ตร
สวยงาม ยากแก่ผัู้สสะมนุษย์ต่ความภาพวาด 
ดังกล่าว ท่ี่�นั�น ณ์ สถานท่ี่�ท่ี่�ป็ราศัจากจุดอ้ิ้างอ้ิ้ง 
วัฏจักรวงจรน้อิ้ยใหญ่ หมุนรอิ้บ กระซ้ึ่บผู่้าน
การดำารงอิ้ย่้ร่วมกัน ห้วงกาลอัิ้นเป็็นกระเป็าะ
เล็กคล้ายเด็กที่ารก ย้นยอิ้มให้เส้นกาลเวลาบ้ด
งอิ้ กระชับแน่น แตกสลาย และอิ้นุญาตให้วาง
ขันานอิ้ย่้ค่้กันกับเส่ยงกร่ดร้อิ้ง เส่ยงโหยหวน 
ทุี่กส้�งล้วนขัานรับจนป็ระกอิ้บเป็็นความที่รงจำา
แห่งโลก การป็ฏ้สัมพันธ์และสรรค์สร้างความ

ที่รงจำาในอิ้ด่ต และลบเลือิ้นพวกมันอิ้ย่างอิ้บอิ้วล 
ดำาเน้นไป็เช่นนั�น

ไม่ม่ข้ัอิ้สรุป็ท่ี่�ชัดเจนว่าอิ้ะไรคือิ้สาเหตุ หรือิ้อิ้ะไร
คือิ้ผู้ลลัพธ์ ทุี่กการกระที่ำาก่อิ้นหลังส่งผู้ลเสมอิ้
กัน และทุี่กการกระที่ำาก่อิ้นหลังก็ไม่ส่งผู้ลพร้อิ้มๆ 
กัน จุดอ้ิ้างอ้ิ้งเด่ยวท่ี่�อิ้ธ้บายกฎีฟิส้กส์ขัอิ้งสถานท่ี่�
แห่งน่� คือิ้ ฉากการณ์์ทัี่�งหมดล้วนเก้ดในระนาบ
สมมต้ อิ้ด่ต ปั็จจุบัน และอิ้นาคต คือิ้เนื�อิ้หนัง
เด่ยวกัน โมงยามท่ี่�เก้ดข้ั�น คือิ้ ณ์ ชั�วขัณ์ะน่� ณ์  
ชั�วขัณ์ะท่ี่�ถ้กต่ตราวา่เป็น็ภาพลวงตา11

11 — ในงานจัดแสดง A room where they are
COEVALs [Precise at a dig site door] ขัอิ้งนวน้  
หน้ที่อิ้ง ใน Art Basel’s Online Viewing Rooms, 
‘OVR: Portals’. ศ้ัลปิ็นพยายามใคร่ครวญเก่�ยวกับ
สำาน้กร้้ขัอิ้งกาลเวลาใน หน่�งริ้อยป็ีแห่งความโดดเดี�ยว 
ขัอิ้งมาร์เกซึ่ และ สำาน้กร้้ขัอิ้งเวลาจาก หน่�งริอ้ยป็แีห่ง
ความวา่งเป็ล่า ขัอิ้งนักเข่ัยนการ์ต้นเอิ้อ้ิ้จ้โร โอิ้ดะ จาก
เรื�อิ้งวนัพ่ซึ่ โดยท่ี่�ตัวละครนักโบราณ์คด่สาวอิ้ย่าง น้โค 
โรบ้น นั�น ถือิ้เป็น็เพ่ยงผู้้้รอิ้ดช่วต้จากการสังหารหม่้
อิ้ด่ต ทัี่�งเป็น็คนเด่ยวท่ี่�สามารถอ่ิ้านจาร้กโพเนกร่ฟ อัิ้น
เป็น็อัิ้กษรโบราณ์ ท่ี่�ถ้กเข่ัยนข้ั�นในช่วงเวลาหน้�งร้อิ้ยป็ี
แห่งความวา่งเป็ล่า หลังการข้ั�นมาม่อิ้ำานาจขัอิ้งรัฐบาล
โลก ศ้ัลปิ็นมอิ้งวา่ ความสัมพันธ์ระหวา่งการสร้าง
จักรวาลข้ั�นใหม่ หรือิ้การสร้างโลกเสมือิ้นข้ั�นมาใหม่นั�น 
ไม่วา่จะเป็น็เมือิ้งมากอิ้นโด หรือิ้จักรวาลขัอิ้งวนัพ่ซึ่ 
ล้วนต้อิ้งอิ้าศััยกลไกการเล่าเรื�อิ้งท่ี่�ล้อิ้กันไป็ระหวา่ง
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รูิ่ป 9 — แผนภูาพความลักลั�นของภูาวะ 
สููญญากาศ โดยท่�ผู้คนในชุ่มช่นนั�นต่้างสุูข
เกษมเปริ่มปริ่่ด่� ท่�ได้ปริ่ะกอบก่จุวัต้ริ่อันไม่ 
จุบสู่�น ท่ามกลางจัุกริ่วาลท่�วกวน 
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ฟิส้กส์จากเนื�อิ้กาลเวลาก็ไม่น้�งสงัด หากแต่เป็็น
พลวัตหมุนตามวัฏจักรวงกต ท่ี่�หมุนวนจน
ราวกับไม่ม่แบบแผู้น จากผืู้นเวลาอัิ้นมหาศัาล
ราวกับเป็็นเรื�อิ้งเพ้อิ้เจ้อิ้ ในเวลาเด่ยวกัน 
มาตราวัดเวลาลักลั�น เผู้ช้ญต่อิ้ว้กฤต้ และกำาลัง
พังที่ลายลงอิ้ย่างเชื�อิ้งช้า  

เจ้าส้�งม่ช่ว้ตเร่ยกโมงยามดังกล่าวว่า  
กาลเท็ศะขื่องกาลฟิิสิกส์ ที็�ตกอยู่ภูายใต้กงล้อแห่ง
สูญ่ญ่ากาศ (the spatio-time cycle of nihil-
istic entity) อัิ้นเป็น็ช่วงเวลาแสนพ้เศัษ 
ท่ี่�เผู้ยโฉมหน้าตนข้ั�นมาอ่ิ้กครั�งคล้ายสภาวะท่ี่� 
วอิ้ลเตอิ้ร์ เบนจาม้น (Walter Benjamin: 
1892–1940) นักป็รัชญาชาวเยอิ้รมันเชื�อิ้สาย
ย้ว เร่ยกวา่ ห้วงกาลภูวง้ค์ อ้นสถืาป็นาสำาน่กริวม
หมู่ (homogeneous, empty time) อัิ้นม่ความ
หมายท่ี่�ว่า กาลเวลาม่ภาวะเป็็นเนื�อิ้เด่ยวกัน 
หรือิ้เป็็นหน้�งเด่ยวกันในพื�นท่ี่�ว่างเป็ล่า เวลา
ไม่ม่ และม่ความหมายในตัวมันเอิ้ง วันทุี่กวันท่ี่�
ผู่้านพ้นไป็ล้วนม่ค่า และไม่ม่ค่าเหมือิ้นกันหมด 
เวลาในตัวขัอิ้งมันเอิ้งป็ราศัจากความหมายใดๆ 

ที่างท่ี่� ต้วละคริเอก (protagonist) เพื�อิ้ช่วยให้ผู้้้อ่ิ้าน
สำารวจสภาวะการดำารงอิ้ย่้ขัอิ้งตัวละครไป็พร้อิ้มๆ กับ
ตามต้ดทุี่กๆ ฝัก้ีาวขัอิ้งช่วต้ ท่ี่�คอิ้ยส่งเส่ยงกังวาน
สะท้ี่อิ้นกลับไป็กลับมาระหว่างอิ้ด่ต และอิ้นาคตอิ้ย่้
เสมอิ้ - ผู้้้เข่ัยน

เวลาตามเข็ัมนาฬ้ิกา ความหมายใดๆ ท่ี่�ม่เก้ดข้ั�น 
คือิ้ท่ี่�มนุษย์กระที่ำาข้ั�นมาระหว่างวันหน้�งวัน  
หาใช่เป็็นการยอิ้มรับชะตากรรมดังท่ี่�เข็ัม
นาฬ้ิกากำาหนดไว้อ่ิ้กต่อิ้ไป็

ห ลังเครื�อิ้งจักรคำารามครั�งแรก ในยุคป็ฏ้วัต้
อุิ้ตสาหกรรม ณ์ คร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 18 
สามัญสำาน้กมนุษย์เผู่้าพันธุ์น้ยมทุี่นก็แตกตัว 
พลางลุกโหมกระพือิ้ไกล ย้�งกว่าไฟลามทุ่ี่ม  
จ้ตว้ญญาณ์มนุษย์พร้อิ้มกับการขัยายตัวขัอิ้ง
รัฐสมัยใหม่เกาะเก่�ยวกันไป็อิ้ย่างค้กคะนอิ้ง 
ความน่าเศัร้าต่อิ้การแตกสลายบังเก้ดข้ั�น สำาน้ก
ต่อิ้กาลเวลาท่ี่�ม่ความหมายสอิ้ดรับกับช่ว้ต ถ้ก
ช่วงช้งไป็ใช้สนับสนุนขับวนการล่าอิ้าณ์าน้คม 
ฟ้มฟักขับวนการชาต้น้ยม จนกลายร่างเป็็น
ขับวนการเคลื�อิ้นแห่งอิ้ำานาจล้นพ้น ท่ี่�สวมใส่
ทัี่ศันคต้อัิ้นแสนคับแคบต่อิ้ความเป็็นอืิ้�นจน
หมดส้�น ห้วงกาลภวังค์ อัิ้นสถาป็นาสำาน้ก 
รวมหม่้ กลายเป็็นวัตถุด้บชั�นด่สำาหรับการสร้าง
สำาน้กร่วมกันขัอิ้งคนต่างถ้�นต่างแดน เป็็น
เครื�อิ้งมือิ้ท่ี่�ป็ลุกเร้าชาต้น้ยม ป็ลุกระดมการฆ่่า
ล้างเผู่้าพันธ์ุ ความคลั�งไคล้ขัอิ้งความเชื�อิ้ท่ี่�ว่า 
มนุษย์เป็็นศ้ันย์กลางจักรวาล ที่ำางานอิ้ย่างไร้
แรงทัี่ดที่านใดมาเป็ร่ยบเหมือิ้น12  

12 — อ่ิ้านต่อิ้ได้ท่ี่� Kelly, John  (1998). “Time and
the global: against the homogeneous, empty 
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ช าต้น้ยมอุิ้บัต้ข้ั�นแล้ว ความสุดโต่งแห่งโลก
ว้ที่ยาศัาสตร์สถาป็นาตนเอิ้งข้ั�นแล้ว ระบบแห่ง
คณ้์ตศัาสตร์สากลยืนยันถ้งห้วงเวลาอัิ้นเอิ้กเที่ศั 
ซ้ึ่�งหมายความว่า ระบบท่ี่�ที่รงพลังนั�นจะไม่ต้อิ้ง
สุงส้งอิ้ย่้กับอิ้ภ้ป็รัชญาแบบอืิ้�นๆ ก็ได้ นับแต่
บัดนั�น ระบบตรรกศัาสตร์ท่ี่�มนุษย์ป็ระด้ษฐ์ข้ั�น
มา กลายเป็็นที่าสด้จ้ทัี่ลท่ี่�ซืึ่�อิ้สัตย์ และไม่ต้อิ้ง
กังวลว่าพวกมันจะก่อิ้การป็ฏ้วัต้โค่นล้มผู้้้ใช้งาน
ในอิ้นาคต เจ้าเครือิ้ข่ัายระบบตรรกศัาสตร์ขัอิ้ง
มนุษย์คล่�ขัยายใหญ่โตกลายเป็็นเรื�อิ้งง่�เง่าท่ี่� 
ไร้จุดส้�นสุด ขัานรับกับฐานภ้ม้ปั็ญญาท่ี่�เก้ดข้ั�น 
ในคร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 20 กลายร่างไป็ส่้การผู้สม
ผู้สาน การอิ้อิ้กแบบเที่คโนโลย่ และปั็ญญา
ป็ระด้ษฐ์ท่ี่�สามารถคำานวณ์ผู้ลลัพธ์ท่ี่�แม่นยำา13

communities in contemporary social theory.” 
Development and Change 29, no. 4: 839-871

13 — ในช่วงต้นคร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 20 แวดว
คณ้์ตศัาสตร์เก้ดป็ระเด็นถกเถ่ยงเก่�ยวกับชุดปั็ญหา
คณ้์ตศัาสตร์ ท่ี่�ยังไม่ม่ใครแก้ได้ในเวลานั�น ทัี่�ง 23 ข้ัอิ้ 
ท่ี่�นำาเสนอิ้โดยดาว้ที่ ฮ้ลเบ้ร์ที่ (David Hilbert: 
1892–1943) นักคณ้์ตศัาสตร์ชาวเยอิ้รมัน ผู้้้นำา
เสนอิ้ปั็ญหาที่างคณ้์ตศัาสตร์อัิ้นแสนน่าป็วดหัว ต่อิ้ท่ี่�
ป็ระชุมสภานักคณ้์ตศัาสตร์นานาชาต้ (International 
Congress of Mathematicians) ณ์ กรุงป็าร่ส เมื�อิ้ป็ ี
ค.ศั. 1900 จนกระทัี่�งภายหลัง คำาถามทัี่�งหมดขัอิ้ง
ฮ้ลเบ้ร์ที่ได้วางรากฐานสำาคัญภ้ม้ปั็ญญาขัอิ้งวงการ
คณ้์ตศัาสตร์ในคร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 20 อิ้ย่างใหญ่หลวง 

การแพร่ขัยายขัอิ้งวัฒนธรรมทุี่นน้ยม และการ
สร้างสามัญสำาน้กรวมหม่้ เอืิ้�อิ้แก่การขัับเคลื�อิ้น
มวลชนขันาดใหญ่ ซ้ึ่�งแม้แต่นักเข่ัยนหนังสือิ้
เบสต์เซึ่ลเลอิ้ร์ขัอิ้งน้วยอิ้ร์กไที่ม์ส ยังเข่ัยน
พรรณ์นาอิ้ย่างภ้ม้ใจด้วยซึ่ำ�าว่า น่�คือิ้จุดส้�นสุด
ขัอิ้งป็ระวัต้ศัาสตร์14

ใ นชั�วขัณ์ะนั�นเอิ้ง ส้�งม่ช่ว้ตตระหนักรับร้้อิ้ย่าง
กระจ่างชัด ว่ามันดำารงสถานะเป็็นป็ระจักษ์
พยานต่อิ้อิ้งคาพยพท่ี่�เคลื�อิ้นไป็ เห็นว่ามนุษย์
กำาลังสร้างคำาอิ้ธ้บายท่ี่�โลกทุี่กใบเชื�อิ้มโยงถ้งกัน 
ระบอิ้บทุี่นน้ยมที่ำางานต่อิ้มนุษย์ทุี่กคนเท่ี่ากัน  
ม่ความพยายามเชื�อิ้มป็ร้มลฑลให้ไร้พรมแดน 
ยุคสมัยก้าวเข้ัาส่้โลกาภ้วัตน์ ภายใต้มายาคต้ 
อัิ้นลวงโลกว่า ทุี่นและการแข่ังขัันเสร่เป็็นเกม
กระดานขันาดใหญ่ ท่ี่�ที่ำาให้ผู้้้เล่นผู้้้มั�งคั�ง
สามารถลงสนาม และเล่นกันได้อิ้ย่างเสมอิ้ภาค
เท่ี่าเท่ี่ยม ม่เที่คโนโลย่บ้ที่คอิ้ยน์ ท่ี่�อ้ิ้างว่าลด 
การผู้้กขัาดจากตัวกลาง และเจ้าเว็บสอิ้งจุดศ้ันย์ 
ท่ี่�เผู้ยแพร่คุ้กก่�ให้เก้ดที่ะเลอัิ้นไหลหลากขัอิ้ง
ข้ัอิ้ม้ล จนไม่ม่อิ้ะไรมาขัวางกั�น

อ่ิ้านต่อิ้ได้ท่ี่�  Zach, Richard (31 July 2003). “Hil-
bert’s Program”. Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. 

14 — Fukuyama, Francis (2006). The end of 
history and the last man. Simon and Schuster

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97_%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Zach
http://plato.stanford.edu/entries/hilbert-program/
http://plato.stanford.edu/entries/hilbert-program/
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รูิ่ป 10 — ป้ายชื่�อเมืองหลวงสูยาม ม่ชื่�อเต็้ม
ว่า “กรุิ่งเทพมหานคริ่ อมริ่ริ่ัต้นโกสู่นทริ่ ์ 
มห่นทริ่ายุธยามหาด่ลก ภูพนพริ่ัต้น์ ริ่าช่ธาน่
บุริ่่ริ่มย์ อุดมริ่าช่น่เวศน์ มหาสูถาน อมริ่
พ่มาน อวต้าริ่สูถต้ สัูกกะทัต้ต่้ยะ ว่ษณุกริ่ริ่ม
ปริ่ะสู่ทธ่” (ป้ายดังกล่าว เป็นตั้วอย่างของรูิ่ป
แบบปริ่ะโยคบาล่และสัูนสูกฤต้อันแสูนยืดเยื�อ 
ยาวเหย่ยด สูะท้อนชั่ดเจุนถ่งอาริ่ยธริ่ริ่ม

ปริ่ะด่ษฐกริ่ริ่มทางภูาษา ท่�ตั้�งอยู่บนความ
สัูมพันธ์จัุกริ่วาลริ่ะหว่างเมืองเทวดา สูวริ่ริ่ค์
และอำานาจุเวทมนต้ริ่์เหนือธริ่ริ่มช่าต่้อย่างบ้า
พลัง ภาพความจริิงเสมือน (simulacra) น่� 
การิ่จุำาลองด่นแดนอันเต็้มไปด้วยมนต์้คาถา 
และเคริ่ื�องปริ่ะดับริ่ะย่บริ่ะยับต้า แต่้ไริ่้ซ่ึ่�ง
มนุษย์สูามัญช่นอาศัยอยู่ - ผู้เข่ยน)
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เ หมือิ้นกับวา่จักรวาลวท้ี่ยาทุี่กใบบนโลก เชื�อิ้ม
ถ้งกัน ผู่้านที่างการใช้ชุดรับร้้ที่างเวลาเด่ยว 
ร่วมกัน นั�นน่าเส่ยดายเหลือิ้เก้น เพราะศัักยภาพ
ขัอิ้งแนวค้ด กาลเที่ศัะขัอิ้งกาลฟิส้กส์ ท่ี่�ตกอิ้ย่้
ภายใต้กงล้อิ้แห่งส้ญญากาศั คือิ้การมุ่งพ้จารณ์า
เวลาอัิ้นวา่งเป็ล่าอิ้ย่างละเอ่ิ้ยดลอิ้อิ้ คือิ้การ
ยืนยันวา่ในการดำารงอิ้ย่้ขัอิ้งเวลาในตัวมันเอิ้ง  
ไม่ได้ก่อิ้ให้เก้ดอิ้ำานาจเพื�อิ้มากำากับอ้ิ้ที่ธ้พลกำากับ
ว้ถ่ช่วต้มนุษย์ เวลาเป็น็เพ่ยงม้ต้ ท่ี่�รอิ้งรับการม่
อิ้ย่้ขัอิ้งมนุษย์ ไม่ได้ช่วยที่ำาให้มนุษย์ม่ช่ว้ตท่ี่�ด่ข้ั�น
หรือิ้แย่ลง หากแต่อิ้ำานาจท่ี่�เข้ัามากำากับวธ่้ท่ี่�
มนุษย์รับร้้ฟิส้กส์กาลเวลาต่างหากท่ี่�เป็น็ปั็ญหา 
เพราะถ้าหากมนุษย์เป็น็ผู้้้สังเกตการณ์์เฉยๆ คง
ไม่เก้ดเรื�อิ้งยุ่งยากข้ั�น ปั็ญหาคือิ้มนุษย์พยายาม
อิ้ยากจะรับมือิ้กับเวลาท่ี่�ตัวเอิ้งม่อิ้ย่้ (และม่อิ้ย่้
อิ้ย่างจำากัด) ต่างหาก “เหตุใดจ้งพ้จารณ์าความ
ว่างเป็ล่าว่าเป็็นเครื�อิ้งมือิ้ขัอิ้งเจ้าจักรวรรด้ไป็
เส่ยหมดเล่า?” เจ้าส้�งม่ช่ว้ตน่�ไตร่ตรอิ้ง “เหตุใด
จ้งไม่พ้จารณ์าความว่างเป็ล่าอิ้ย่างใกล้ช้ด? ใน
เมื�อิ้หลักค้ดดังกล่าวเป็็นเสมือิ้นเครื�อิ้งมือิ้หน้�งท่ี่�
ช่วยสำารวจ และสร้างพลังช่ว้ตให้ผัู้นผู้วนอิ้ย่าง
ม่ความหมาย มนุษย์ไม่ควรหวาดกลัวว่ามันเป็็น
เครื�อิ้งมือิ้ขัอิ้งเจ้าจักรวรรด้แต่ควรลอิ้งป็ล่อิ้ยให้
มันวางแนบกับช่ว้ตผู้้้คนทุี่กระดับชั�น และ
ระหว่างนั�น มนุษย์ก็ควรเก็บรักษาสถานภาพ
ขัอิ้งกาลเที่ศัะดังกล่าวไว้ เพื�อิ้นำามาป็รับใช้กับ
ช่ว้ตธรรมดาสามัญในอิ้นาคตไม่ใช่หรือิ้?” ส้�งม่

ช่ว้ตมอิ้งว่า ระบบคณ้์ตศัาสตร์ท่ี่�มนุษย์สร้างข้ั�น 
เป็็นโลกจำาลอิ้งใบเล็กๆ ท่ี่�อิ้าศััยกฎีเฉพาะกาลข้ั�น
มาเพื�อิ้สร้างป็ระสบการณ์์แก่มนุษย์ใช้แก่กาล
ชั�วคราว กฎีระเบ่ยบน่�ครอิ้บครอิ้งอิ้ำานาจนำาแห่ง
การรับร้้เวลามายาวนานตั�งแต่ป็ลายคร้สต์
ศัตวรรษท่ี่� 17 ท่ี่�ท่ี่�นักว้ที่ยาศัาสตร์ และวศ้ัวกร
อิ้ธ้บายป็รากฏการณ์์ต่างๆ รอิ้บตัว ผู่้านการิ
จำาลองท็างคณิิตศาสตริ์ (Mathematical  
Modeling) พวกเขัาวางรากฐานสำาคัญจน
พัฒนากลายเป็็นฟิส้กส์ขัอิ้งระบบภาษา ระบบ
คณ้์ตศัาสตร์ และระบบสัญลักษณ์์ ระบบต่างๆ 
เข่ัยนนวน้ยายกำากับการเคลื�อิ้นผู่้านการก้าวไป็
ข้ัางหน้า จักรวาลในระบบคณ้์ตศัาสตร์ท่ี่�ที่ำาให้
แม้แต่มนุษย์ ยังสามารถจัดสรร ปั็� นแต่ง
อุิ้ดมการณ์์ขัอิ้งมนุษย์ด้วยกันเอิ้ง ลงบนกราฟ  
หรือิ้จัดเฉดส่ขัอิ้ง จุดยืนท็างการิเมืองขื่องมนุษย์ 
(political graph/political spectrum) อิ้ย่าง
ไม่เคอิ้ะเข้ัน พวกเขัาหลงลืมไป็ว่า กระบวนการ
เช่นนั�น ที่ำาให้ส้�งช่ว้ตเป็็นเพ่ยงตัวเลขั เป็็นเพ่ยง
สัที่พจน์ท่ี่�แห้งแล้ง ไร้ความหมาย และถ้กกำากับ
ผู่้านอิ้ำานาจแห่งไวยกรณ์์ท่ี่�ห้อิ้มล้อิ้มอ้ิ้สรภาพ
อัิ้นแท้ี่จร้งอิ้ย่้ไม่คลาย

ณ์  ช่วงเวลาท่ี่�แหลมคมน่� เส่ยงก่นร้อิ้งต่อิ้ 
ปั็ญหาระบอิ้บเสร่น้ยมที่ว่ความซัึ่บซ้ึ่อิ้นมากข้ั�น 
การกลับมาที่บที่วน โคริงเริื�อง (plot) และ องค์
ป็ริะกอบ (element) ขัอิ้งมนุษย์ เป็็นเรื�อิ้งจำาเป็็น
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และเร่งด่วน เจ้าส้�งม่ช่ว้ตเหนือิ้กาลเวลา
ไตร่ตรอิ้ง มันเป็็นพยานร้้เห็นว่า มรดกที่าง
ภ้ม้ปั็ญญาแบบตะวันตก แตกหน่อิ้เป็็นศัาสตร์
สมัยใหม่ และพัฒนาตนเอิ้งจนเป็็นต้นตอิ้ขัอิ้ง 
ความรุินแริงท็างญ่านวิท็ยา (epistemological 
violence) อัิ้นว่าด้วยความรุนแรงท่ี่�เก้ดข้ั�นจาก
ว้ที่ยาศัาสตร์สมัยใหม่ ตั�งอิ้ย่้บนหลักป็รัชญาท่ี่�
ย้ดมั�นในระบบตรรกศัาสตร์ขัอิ้งมนุษย์ จนกดข่ั�
จักรวาลว้ที่ยาแบบอืิ้�นๆ ไป็จนหมดส้�น “โครง
เรื�อิ้งเล่าก็ถือิ้เป็็นส้�งป็ระด้ษฐ์” เจ้าส้�งม่ช่ว้ตน้ก
สงสัย มันค้ดต่อิ้ไป็อ่ิ้กว่า โครงเรื�อิ้งหลักขัอิ้ง
มนุษย์ ท่ี่�ถ้กเผู้ยแพร่อิ้ย่างแพร่หลายคือิ้ มนุษย์
เป็็นตัวละครหลัก ผู้้้ม่ภารก้จคือิ้การป็ราบเที่พ
เจ้าซุึ่ส ผู้้้ที่รงพลานุภาพย้�งใหญ่เหนือิ้กว่าตน  
ส้�งม่ช่ว้ตมอิ้งว่า ป็มด้อิ้ยดังกล่าวที่ำาให้มนุษย์ไม่
อิ้าจละสายตาไป็จากระบบภาพเสมือิ้น หรือิ้ไว้
วางใจต่อิ้พลังอัิ้นล้นพ้นจากธรรมชาต้แม้สัก
ว้นาท่ี่เด่ยว มนุษย์เพ้อิ้พรำ�าถ้งภารก้จท่ี่�ตนเอิ้งจะ
เนรม้ตเที่คโนโลย่เพื�อิ้พัฒนาส่้โลกอิ้นาคตอิ้ย่าง
ไร้ข่ัดจำากัด ครอิ้บครอิ้งโลก บุกที่ะลวงความไม่ร้้ 
และจับทุี่กสรรพส้�งบนโลกมาอิ้ธ้บายตามความ
เข้ัาใจขัอิ้งตน ซ้ึ่�งพฤต้กรรมทัี่�งหมดขัอิ้งมนุษย์
นั�น เก้ดข้ั�นจากพล็อิ้ตสากล ท่ี่�ม่ตัวละครเอิ้กส้้
กับที่รราช และภ้ม้ปั็ญหาขัอิ้งมนุษย์หลาย
ศัตวรรษก็ตั�งอิ้ย่้บนภวว้ที่ยาเช่นนั�น พวกเขัาไม่
เคยมอิ้งตัวเอิ้งว่าเป็็นที่รราช พวกเขัาเชื�อิ้ว่า
ตนเอิ้งเป็็นตัวละครเอิ้ก ทัี่�งท่ี่�ในความเป็็นจร้ง

แล้ว พวกเขัาควบรวมหลายสถานะ และไม่ม่
ขัอิ้บเขัตแก่การกระที่ำาหน้�งๆ อิ้ย่างชัดเจนเด็ด
ขัาด มนุษย์เป็็นและไม่เป็็นผู้้้กระที่ำาและเป็็นผู้้้ถ้ก
กระที่ำา ม้หนำาซึ่ำ�า ที่รราชท่ี่�ถ้กกล่าวโจมต่ ยังคง
สถานะแค่บุคลาธ้ษฐาน เพื�อิ้ยืนยันความชอิ้บ
ธรรมแห่งการกระที่ำาขัอิ้งมนุษย์แค่นั�น

ในท่ี่�น่� กาลเที่ศัะขัอิ้งกาลฟิส้กส์ ท่ี่�ตกอิ้ย่้ภายใต้
กงล้อิ้แห่งส้ญญากาศั เป็็นป็ระต้ท่ี่�เปิ็ดความ 
เป็็นไป็ได้แก่ทุี่กๆ โอิ้กาส ฟ้มฟักหน่อิ้อ่ิ้อิ้นแห่ง
ช่ว้ต และเปิ็ดพื�นท่ี่�อัิ้นกว้างใหญ่ ให้แก่การเข้ัา
ถ้งข้ัอิ้ม้ล การอ่ิ้าน และการสำารวจร่อิ้งรอิ้ย 
ความค้ดอิ้ย่างป็ราศัจากเงื�อิ้นเขืั�อิ้นและอุิ้ป็สรรค 
กระบวนการการหาท่ี่าท่ี่แบบใหม่นั�นสัมพันธ์
อิ้ย่างย้�งต่อิ้การจัดสรรสถานะตนเอิ้งต่อิ้
ว้กฤตการณ์์ในปั็จจุบัน กระบวนการเช่นน่�คือิ้
เครื�อิ้งหมายยืนยันว่า ระบบความค้ดขัอิ้งมนุษย์
ลักลั�น และม่ปั็ญหาในตัวขัอิ้งตัวเอิ้ง แต่จุดเร้�ม
ต้นคงไม่ใช่การป็ฏ้วัต้ระบบค้ดอิ้ย่างรุนแรง และ
ถล่มที่ลายฐานภ้ม้ปั็ญญาทัี่�งหมดอิ้ย่างไม่เหลือิ้
ซึ่าก จุดเร้�มต้นคงเป็็นการหวนกลับมาช่วงช้ง
อิ้ำานาจต่ความขัอิ้งสำาน้กร้้แห่งเวลาอิ้ด่ตคืนมา
เส่ยก่อิ้น คงถ้งเวลาแล้วท่ี่�ต้อิ้งจ้นตนาการถ้ง
มายาภาพ ท่ี่�ไม่ได้เล่าโครงเรื�อิ้งท่ี่�ม่พระเอิ้กและ
ผู้้้ร้าย ม่การแพ้ หรือิ้ม่ชนะ ม่การสมหวัง หรือิ้ม่
การเจร้ญเต้บโตอ่ิ้กต่อิ้ไป็ แต่จ้นตนาการท่ี่�
หย้บยกมาเล่าใหม่น่� ควรเป็็นพล็อิ้ตเรื�อิ้งท่ี่�
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สำารวจตัวตน ความสัมพันธ์ขัอิ้งอิ้งค์ป็ระกอิ้บ
ร้อิ้ยพัน สะท้ี่อิ้นถ้งแรงกระตุ้นตรวจสอิ้บ  
หยุดน้�งเพื�อิ้สำารวจ และย้นยอิ้มรับการรับร้้เวลา
แบบอืิ้�นๆ ท่ี่�ไม่ได้เคลื�อิ้นไป็ข้ัางหน้าหรือิ้ย้อิ้น
กลับ เพื�อิ้ค้นหาความเป็็นไป็ได้แบบใหม่อิ้ย่าง
ไม่ม่ท่ี่�ส้�นสุด ให้ผุู้ดโผู้ล่ข้ั�นมาบนสำาน้กบนพื�น 
ผู้้วโลก

ส้�งม่ช่ว้ตนั�นพยายามเชื�อิ้มโยงว่า ทุี่กๆ 
ว้กฤตการณ์์ หรือิ้ทุี่กชะตากรรมท่ี่�เก้ดข้ั�น ล้วน
ก่อิ้กำาเน้ดพลวัตผัู้นผู้วนใหญ่ อัิ้นนำาไป็ส่้
กระบวนการน้ยามความหมายทัี่�งส้�น เช่นว่า 
มรดกเช้งความค้ดและป็ระสบการณ์์ หลัง
สงครามโลกครั�งท่ี่�สอิ้ง ท่ี่�ม่สหรัฐฯ เป็็นผู้้้นำา อัิ้น
เนื�อิ้งมาจากรัฐบาลสหรัฐฯ สามารถจัดระเบ่ยบ
และบร้หารเศัรษฐก้จโลกเสร่ ความไร้เสถ่ยรภาพ
ขัอิ้งระบบทุี่นน้ยมในช่วงที่ศัวรรษ 1930 ท่ี่�
ป็ระเที่ศัหรือิ้รัฐยังไม่ม่สถาบันที่างการเง้นท่ี่� 
เข้ัมแข็ัง สหรัฐฯ จ้งสามารถควบคุมกำากับด้แล
กลไกตลาดเสร่ เพื�อิ้ให้เศัรษฐก้จมวลรวมอิ้ย่้กับ
ร่อิ้งกับรอิ้ย ส้�งม่ช่ว้ตค้ดถ้งอิ้ำานาจนำาเช่นนั�น 
เพราะว่าช่วงเวลา ณ์ ปั็จจุบันน่� ม่แบบแผู้นท่ี่�
ใกล้เค่ยงกัน เพ่ยงแต่ม่รายละเอ่ิ้ยดร้อิ้ยพันท่ี่�ไม่
ซึ่ำ�ารอิ้ยเท่ี่านั�นเอิ้ง ส้�งม่ช่ว้ตพ้จารณ์าต่อิ้ว่า 
ท่ี่ามกลางความไม่เป็็นแบบแผู้น แท้ี่จร้งแล้ว
จักรวาลคงม่แบบแผู้นขัอิ้งมันอิ้ย่้ เพ่ยงแต่ก้าว
แรกขัอิ้งการสำารวจนั�น คือิ้การเผู้ช้ญหน้ากับ

การส้ญเส่ยสมดุล หรือิ้ส้ญเส่ยอิ้ำานาจการเข้ัาใจ
ในร้ป็แบบเด้ม อัิ้นสถานการณ์์ท่ี่�ฝัุน่ตลบอิ้บอิ้วล
น่�เอิ้ง ส้�งม่ช่วต้เร่ยกวา่เป็น็ สภูาวะบกพริอ่ง 
(glitch)15 ซ้ึ่�งนำาไป็ส่้การไม่สามารถคาดการณ์์
และภาวะท่ี่�ป็ราศัจากจุดตัดขัอิ้งม่านความร้้ทุี่ก
ร้ป็แบบ 

โจที่ย์ปั็ญหาร่วมสมัย กำาลังถ้กนำามาพ้ดถ้ง 
บนเวท่ี่เสวนาว้ชาการ และเหล่าบรรดาศ้ัลปิ็น  
นักค้ด นักเข่ัยน ป็รัชญา กำาลังอิ้อิ้กแรงไขัว่ขัว้า
หาเครื�อิ้งมือิ้ใหม่ๆ เพื�อิ้มานั�นยำ�าถ้งความวุ่นวาย
ที่างสังคมและการเมือิ้ง สาเหตุหน้�งท่ี่�นักค้ด  
นักเข่ัยนและศ้ัลปิ็นพยายามง่วนใช้เวลาอิ้ย่้กับ
การพยายามจ้นตนาการถ้งการรับร้้ห้วงเวลา

15 — สภาวะบกพร่อิ้งไม่ใช่เรื�อิ้งเลวร้าย เพราะสภาว
บกพร่อิ้งเปิ็ดความเป็็นไป็ได้ใหม่ให้แก่ผู้้้ใช้งานอ่ิ้กด้วย 
ยกตัวอิ้ย่างเช่น ชุมชนเกมเมอิ้ร์ สภาวะบกพร่อิ้งถ้กใช้
เป็็นเครื�อิ้งมือิ้ในเที่ศักาลการแข่ังเล่นเกมเร็ว 
(speedrunning) เพื�อิ้ที่ำาให้ตัวละครสามารถวุ่งไป็ส่้
เส้นที่างท่ี่�ต้อิ้งการได้เร็วย้�งข้ั�น สภาวะบกพร่อิ้งนั�นคือิ้
การล้อิ้เล่น และการอ้ิ้งแนบอิ้ย่้กับโค้ดคอิ้มพ้วเตอิ้ร์ท่ี่�
มั�วซัึ่�ว เพื�อิ้หาช่อิ้งการในการใช้ป็ระโยชน์จากระบบท่ี่�
บ้ดเบ่�ยว แต่ถ้งแม้กระนั�นก็ตาม สภาวะบกพร่อิ้งก็สุ่ม
เส่�ยงต่อิ้การที่ำาลายกรอิ้บจร้ยธรรม หรือิ้ข้ัอิ้ตกลงร่วม
ขัอิ้งชุมชน อัิ้นเนื�อิ้งมาจากสถานะที่างอิ้ำานาจอัิ้น 
มหาศัาล (over power) ขัอิ้งมัน คือิ้เครื�อิ้งหมายต่อิ้
การโกงเกมส์ชั�นด่ - ผู้้้เข่ัยน
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แบบใหม่นั�น ส่วนหน้�งก็คือิ้การพยายามแก้ไขั
ปั็ญหาท่ี่�พอิ้กเรื�อิ้รังมาตั�งแต่คร้ตส์ศัตวรรษ
ก่อิ้นหน้า พวกนักค้ดกำาลังเข่ัยนชื�อิ้ตัวเอิ้ง  
และพยายามจัดสรรตำาแหน่งแห่งท่ี่�ขัอิ้งตัวเอิ้ง 
เส่ยใหม่ ในเวลาน่� ม่เส่ยงเป็ล่งดังข้ั�นมาจาก 
ซึ่อิ้กหลืบทัี่�วโลก ส้�งม่ช่ว้ตป็ร้ศันาบางอิ้ย่าง
กำาลังสร้างเลือิ้ดเนื�อิ้เชื�อิ้ไขัข้ั�นมา สร้างข้ั�นมาใน
ฮ่อิ้งกง ในเม่ยนมาร์ ในโคลัมเบ่ย ในช้ล่ ในยุโรป็ 
ในสยาม และท่ี่�อืิ้�นๆ จากหลายส้บป็ระเที่ศัทัี่�วโลก16

เส่ยงนั�นกำาลังพ้ดชื�อิ้ขัอิ้งตัวเอิ้ง เป็็นส้�งม่ช่ว้ต
พันธ์ุใหม่ท่ี่�ไร้นาม ทุี่กอิ้ย่างสอิ้ดป็ระสานกลาย
เป็็นหน้�งเด่ยวกัน คือิ้พลังงานนับอิ้นันต์ท่ี่�กำาลัง
เก้ดข้ั�นอิ้ย่้อิ้ย่างพร้อิ้มเพร่ยง เป็็นส้�งม่ช่ว้ตรวม
หม่้ท่ี่�น่าเกรงขัาม ย้�งใหญ่ไม่แพ้ส้�งป็ล้กสร้าง
มหัศัจรรย์กลางหุบเขัาจังหวัดตากเลยสักน้ด  
น่�คือิ้ช่พจรขัอิ้งส้�งม่ช่ว้ตแบบใหม่หรือิ้? ความ
โกลาหลขันาดใหญ่ คือิ้สัญญาณ์ช่พจรบาง
อิ้ย่างท่ี่�ยากแก่การที่ำาความเข้ัาใจขัอิ้งมนุษญ์
ปั็จจุบันหรือิ้เป็ล่า? น่�การเก้ดใหม่ขัอิ้งริ่างกาย
ขื่นาดใหญ่่เหนือเกินกว่าต้วป็ัจเจก (collective 
organism) แห่งคร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 21 หรือิ้เป็ล่า? 
มนุษย์กำาลังรับร้้ถ้งขัอิ้บเงาขัอิ้งยักษ์ใหญ่น่�ร่วม
กันใช่หรือิ้ไม่? มันเป็็นอิ้ส้รกายท่ี่�เราคุ้นช้นกัน

16 — ผู้้้อ่ิ้านสามารถต้ดตามการลุกฮือิ้ขัอิ้งป็ระชาช
จากทัี่�วโลกได้ท่ี่� https://carnegieendowment.
org/publications/interactive/protest-tracker

หรือิ้เป็ล่า? ตัวมันอิ้าศััยอิ้ย่้ในโลกท่ี่�จักรวาล
หลายใบท่ี่�กำาลังอุิ้บัต้ข้ั�นพร้อิ้มกันใช่ไหม? และ
ช่วงกาลน่�คือิ้ห้วงเวลาแห่งการเป็ล่�ยนผู่้าน 
จ้นตนาการหลากร้อิ้ยพัน ท่ี่�กำาลังป็ะที่ะสังสรรค์
โดยม่มนุษย์เป็็นพยานร้้เห็นใช่หรือิ้ไม่? 

ปั็ญหาร่วมสมัยท่ี่�ม่โครงข่ัายขัอิ้งตัวแป็รรุ่มร่าม 
จนป็ระกอิ้บเป็น็สมการยาวนับอิ้นันต์ ถ้กยกข้ั�น
มาพ้ดคุยข้ั�นมาอ่ิ้กครั�งท่ี่ามกลางวก้ฤต้อัิ้นโหด
ร้ายต่อิ้มนุษยชาต้ และการถ้งที่างตันขัอิ้งระบอิ้บ
ระเบ่ยบโลกเสร่น้ยมใหม่ ทัี่�งโรคระบาดท่ี่�เลว
ร้ายกว่าโคว้ด-19 การแย่งช้งที่รัพยากรอิ้ย่าง
หฤโหด การรังสรรค์ความสัมพันธ์ท่ี่�ไร้ความหมาย 
ณ์ เวลาน่�  ส้�งม่ช่วต้พันธ์ุใหม่ส่อิ้เค้าลางมาจาก
แหล่งท่ี่�มาท่ี่�เป็น็พื�นท่ี่�ส่ขัาววา่งเป็ล่า สงบเง่ยบ 
น้�งงัน ไร้กลางวนักลางคืน ม่เพ่ยงส่ #fffff ท่ี่�
ฉาบหน้า จนราวกับวา่ไร้ซ้ึ่�งการเชื�อิ้มโยงอิ้ย่าง
เป็น็อ้ิ้สระ ป็ราศัจากจากความวุน่วายทัี่�งหมด  
คงถ้งเวลาแล้ว ท่ี่�เหล่ามนุษย์จะกลับมาสำารวจ
ตำาแหน่งแห่งท่ี่�ขัอิ้งตัวเอิ้งอ่ิ้กครั�ง ดั�งท่ี่�เคยผู่้าน
พ้นเมื�อิ้ราวคร้สต์ศัตวรรษท่ี่� 19 และ 20 จาก
การป็รับเป็ล่�ยนสำาน้กร้้เก่�ยวกับจ้นตนาการขัอิ้ง
เรขัาคณ้์ต และพ่ชคณ้์ตครั�งสำาคัญ เพ่ยงแต่
วก้ฤตการณ์์ระลอิ้กน่� ด้สั�นคลอิ้นถ้งภววท้ี่ยาขัอิ้ง
ศัาสตร์ทุี่กศัาสตร์โดยตรง ท้ี่าที่ายน้สัยข่ั�จุ้นขัอิ้ง
มนุษย์ พร้อิ้มการบุบสลายพรมแดนขัอิ้ง 
ความจร้ง และความไม่จร้งอิ้ย่างไม่อิ้าจหวนกลับ 
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หลังความค้ดเด้นที่างถ้งจุดส้�นสุด เจ้าส้�งม่ช่ว้ต
หมดแรงลง การใช้พลังงานมากไป็ที่ำาให้มัน
เหนื�อิ้ยล้าพอิ้ควร มันตัดส้นใจเข้ัาส่้การหลับฝััน 
ท่ี่�ท่ี่�จ้ตใจขัอิ้งมันค่อิ้ยๆ จางหายไป็ในหมอิ้กเมฆ่
ขัอิ้งบที่กว่ การหลับใหลที่ำาให้มันกระจายตัว
อิ้อิ้กไป็ในท้ี่อิ้งฟ้ายามคำ�าคืน ตั�งหน้าตั�งตาเฝ้ัา
รอิ้แสงแห่งวันใหม่ จากหัวใจท่ี่�เป็ี� ยมด้วยความ
หวัง และความศัรัที่ธาต้อิ้งส้�งม่ช่ว้ตทุี่กส้�งบน
ผืู้นโลก
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ปัจุฉัมล่ข่ต้

การิ่เย่ยวยา และริ่ักษาทริ่งจุำา
ด้วยหัวใจุ

การเก็บรักษาโลกทัี่�งใบ ไม่ใช่ภาระหน้าท่ี่�อัิ้น
ใหญ่ขัอิ้งมนุษย์ การกล่าวอ้ิ้างว่าภารก้จขัอิ้ง
มนุษย์ คือิ้การกอิ้บก้้โลกทัี่�งใบนั�น ด้ม่ปั็ญหาใน
ตัวขัอิ้งมันเอิ้งไม่ต่างจากกระบวนทัี่ศัน์ และ
โครงเรื�อิ้งท่ี่�เคยเก้ดข้ั�นมาแล้วในอิ้ด่ต การสร้าง
ความชอิ้บธรรมว่ามนุษย์เป็็นพระเมสส้ยาห์ ไม่
ช่วยอิ้ะไรนอิ้กจากก่ดกั�นให้มนุษย์ (ผู้้้อืิ้�น) ท่ี่�เข้ัา
ไม่ถ้งอิ้ำานาจในการบร้หารที่รัพยากร ไม่ม่ส่วน
ร่วมต่อิ้การอิ้อิ้กเส่ยงว่า การบร้หารนั�นควร
ดำาเน้นไป็ในท้ี่ศัที่างใด คำาถามท่ี่�หลอิ้กหลอิ้น 
นักค้ดอิ้ย่้ทุี่กวันคืนคือิ้มนุษย์ไม่ใช่อิ้งค์ป็ระธาน
หน้�งเด่ยวท่ี่�รับบที่เป็็นตัวแสดงเอิ้กอ่ิ้กต่อิ้ไป็ 
ทุี่กๆ อิ้งค์ป็ระกอิ้บ ท่ี่�อุิ้บัต้ข้ั�น ณ์ ชั�วขัณ์ะหน้�งน่� 
สรรพส้�งล้วนเป็็นพลวัตขันาดใหญ่ ท่ี่�ท่ี่�มนุษย์
นั�น ก็นับเป็็นส่วนหน้�งขัอิ้งส้�งแวดล้อิ้มขันาด
มห้มานั�นเช่นกัน

ความหวังท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุดขัอิ้งการม่ช่ว้ตอิ้ย่้
ท่ี่ามกลางว้กฤต้ คือิ้การกลับมาที่วนคำาถาม
คลาสส้กท่ี่�ว่า “เราจะเชื�อิ้มโยงความร้้ส้กรวมหม่้
ร่วมกัน ไป็พร้อิ้มๆ กับการกระตุ้นเร้าหน่วยย่อิ้ย
ที่างเมือิ้งท่ี่�เล็กท่ี่�สุด โอิ้บกอิ้ดทุี่กความไม่ร้้ได้
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อิ้ย่างไร” เหล่านักค้ด และผู้้้ท่ี่�จมจ่อิ้มอิ้ย่้กับ
วงการวัฒนธรรมจำานวนมาก กำาลังหัวหมุน 
และมือิ้เป็็นระว้งไป็กับการสืบค้นที่รงจำาโบราณ์ 
บันท้ี่กโบราณ์ และสำารวจป็รากฏการณ์์ล่�ลับใน
อิ้ด่ต เพื�อิ้นำามาป็ล้กปั็� นไอิ้เด่ย และความค้ด
ใหม่ๆ ให้สอิ้ดคล้อิ้งกับอิ้งค์สภาวะการณ์์ ใน
ปั็จจุบัน  

จำาต้อิ้งขัอิ้บคุณ์นักเก็บความที่รงจำาจำานวนมาก 
ท่ี่�อุิ้ท้ี่ศัแรงกายแรงใจ กักเก็บความที่รงจำาขัอิ้ง
โลกมากมายขันาดน่� ท่ี่ามกลางความโกลาหล
ขัอิ้งยุคสมัยท่ี่�พวกเขัาป็ระสบ พวกเขัาต้อิ้ง
ศัรัที่ธา และเชื�อิ้มั�นต่อิ้ที่รงจำาขัอิ้งตัวเอิ้งเป็็น
อิ้ย่างมาก เพราะไม่ว่าห้วงเวลาจะเก้ดลัที่ธ้
แป็ลกพ้ศัดาร ทัี่�งลัที่ธ้เช้ดช้มนุษย์ ทัี่�งฟาสซ้ึ่สต์ 
ทัี่�งการเกล่ยดกลัวส้�งป็ระด้ษฐ์ ทัี่�งการสนับสนุน
การฆ่่าล้างคอิ้มม้วน้สต์อิ้ย่างป็่าเถื�อิ้นโหดร้าย 
การเก็บรักษาไว้ซ้ึ่�งความที่รงจำาจำานวนมาก คือิ้
การยืนยัน และการต่อิ้ส้้ถ้งความรุนแรงอิ้ย่าง
กล้าหาญ เป็็นการต่อิ้ส้้ท่ี่�ม่ศัรัที่ธาต่อิ้ผู้้้คนใน
อิ้นาคตอิ้ย่างแรงกล้าว่า คนในอิ้นาคตจะช่วย
ป็ระด้ษฐ์จ้ตว้ญญาณ์ร้ป็แบบใหม่ ท่ี่�ช่วยให้การ
เย่ยวยาบาดแผู้ลในอิ้ด่ต เก้ดข้ั�นได้อิ้ย่างเต็ม
กำาลัง

หลายคนมุมานะกักเก็บความที่รงจำาให้ได้มาก
ท่ี่�สุด ไป็พร้อิ้มๆ กับที่บที่วนที่ะเลขัอิ้งข้ัอิ้ม้ล เพื�อิ้

ที่ดลอิ้งเสนอิ้แบบแผู้นใหม่ๆ ท่ี่�ช่วยตอิ้บคำาถาม
ข้ัางต้นได้ชัดเจนข้ั�น นั�นถือิ้เป็็นเรื�อิ้งน่าสนใจย้�ง
ข้ั�น เพราะผู้้้ยืนหยัดต่อิ้ความค้ดพรรค์น่� (พวก
นักเก็บความที่รงจำาทัี่�งหลายแหล่) คงเล่�ยงไม่
ได้ท่ี่�จะต้อิ้งเผู้ช้ญหน้าต่อิ้คำาถามท่ี่�ว่า “โลกจะ
แตกอิ้ย่้แล้ว คุณ์จะมัวเก็บความที่รงจำาไป็ที่ำา
ซึ่ากอิ้ะไร” ทุี่กคนคงต้อิ้งเตร่ยมตอิ้บคำาถาม
เหล่านั�นไว้ในใจ เพื�อิ้ยืนยันส้�งท่ี่�ตัวเอิ้งที่ำาอิ้ย่้ 
อิ้ำานาจแห่งการเข้ัาถ้งความร้้ ที่รัพยากร และ
เวลาว่าง อิ้ย่างไรก็ย่อิ้มเป็็นส้ที่ธ้ป็ระโยชน์ท่ี่�
จำากัด การน้อิ้มรับว่าตัวเอิ้งม่พร้ว้เลจคือิ้ข้ัอิ้เท็ี่จ
จร้ง ไม่ใช่เรื�อิ้งน่าแป็ลกใจ หรือิ้เรื�อิ้งน่าอิ้ายอิ้ะไร 
เพ่ยงแต่การน้อิ้มรับข้ัอิ้ว้พากษ์ว้จารณ์์ก็คงด่
กว่าการด่าสวนกลับไป็อิ้ย่้แล้วจร้งไหม นั�นคง
ไม่ใช่เรื�อิ้งท่ี่�ด่ต่อิ้การว้เคราะห์ และการเปิ็ดบที่
สนที่นาใหม่ๆ ให้เก้ดข้ั�น 

ส้�งท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุด คือิ้การร้้ว่าบที่สนที่นาทัี่�งหมด 
ทัี่�งม่ความหมาย และไม่ม่ความหมายในเวลา
เด่ยวกัน และการท่ี่�มนุษย์สามารถมอิ้งความ
ที่รงจำาเป็็นวัตถุท่ี่�คำานวณ์ได้ หรือิ้เป็ล่�ยนกรอิ้บ
ค้ดอืิ้�นๆ เพื�อิ้พล้กหงายถ้งบที่สนที่นาอืิ้�นๆ อิ้ย่าง
ไม่ส้�นสุด ก็ล้วนเป็็นส้�งท่ี่�น่าตื�นเต้น และท้ี่าที่าย
เหล่านักเก็บความที่รงจำาที่ำาอิ้ย่้ คงไม่ได้เป็ล่า
ป็ระโยชน์ ไร้ค่า ไร้ความหมาย แต่เวลาพวกเขัา
เจอิ้คำาถามเหล่านั�น อิ้ย่างน้อิ้ยมันก็ที่ำาให้ร้้ส้ก
หวั�นไหวอิ้ย่้ด่ ดังนั�น นักเข่ัยน ศ้ัลปิ็น นักวช้าการ 
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แกลลอิ้ร่� รวมไป็จนถ้งสถาบันต่างๆ การถ้ก
ท้ี่าที่ายที่างจร้ยธรรมเป็็นเรื�อิ้งป็กต้ เพราะ
ธรรมชาต้ขัอิ้งเนื�อิ้งานทุี่กคน คือิ้การเชื�อิ้มโยง
ไป็ถ้งระดับเหนือิ้ข้ัอิ้จำากัดที่างเวลา และกระโจน
โลดโผู้นเหนือิ้สามัญสำาน้กชาวบ้านชาวช่อิ้งอิ้ย่้
แล้ว ช่ว้ตท่ี่�ไม่ได้วางตัวเอิ้งอิ้ย่้ในข้ัอิ้จำากัดแห่ง
อิ้ด่ต ปั็จจุบัน และอิ้นาคต และเป็็นอิ้งค์สภาวะ
ส้�งท่ี่�อุิ้บัต้ร่วมกันทัี่�งหมด ทุี่กส้�งท่ี่�พวกเขัาผู้ล้ต
ป็ราศัจากจุดอ้ิ้างอ้ิ้งการเวลา พร้อิ้มอ่ิ้านเมื�อิ้
ไหร่ก็อ่ิ้านได้ จะหย้บจับมาสำารวจอ่ิ้กครั�งเมื�อิ้ใด
ก็ได้ เพราะช่ว้ตพวกเขัาและผู้ลงานท่ี่�ป็รากฏร้ป็
ท้ี่�งรอิ้ยไว้ ล้วนแป็รสภาพ พร้อิ้มกับดับสลาย
เข้ัาส่้กาลเที่ศัะอัิ้นน้รันดร์ไม่ใช่หรือิ้ 

ข้ัอิ้เท็ี่จจร้งน่�ไม่ได้เก้ดข้ั�นอิ้ย่างเลื�อิ้นลอิ้ย  
เพราะแม้แต่ตัวคุณ์ ผู้้้กำาลังป็ล่อิ้ยให้ตัวอัิ้กษรใน
บที่ความน่�กำาลังดำาเน้นไป็บรรทัี่ดแล้วบรรทัี่ด
เล่า ก็ร้้อิ้ย่้ล้กๆ ว่า ความยากจนขัอิ้งผู้้้คนค่อิ้น
โลกก็ยังดำาเน้นไป็ ป็่าดงด้บและแร่ธาตุหลาย
แห่งทัี่�วโลกก็กำาลังถ้กขุัดเจาะ การที่ยอิ้ย 
ส้ญพันธ์ุขัอิ้งสัตว์บางป็ระเภที่ก็กำาลังดำาเน้นอิ้ย่้
อิ้ย่างรุนแรง คำาถามคือิ้ เมื�อิ้พวกคุณ์อิ้ย่้ใน
ก้�งกลางขัอิ้งที่างความร้้ส้กสับสน และไม่ร้้จะ
จัดการกับจร้ยธรรมในใจขัอิ้งตัวเอิ้ง คุณ์จะ
จัดการกับความปั็� นป็่วนท่ี่�เก้ดข้ั�นจากความร้้ส้ก
ขัอิ้งตัวเอิ้ง ไป็พร้อิ้มๆ กับรับมือิ้ว้กฤตการณ์์
มากมายอิ้ย่างไรกัน ถ้าบที่ความน่�กล่าวหาว่า 

คุณ์ไม่ร้้ส้กอิ้ะไรเลย และมัวแต่นั�งค้ดอิ้ย่้เฉยๆ 
นั�นคงไม่เป็็นธรรมแต่ตัวคุณ์เส่ยเท่ี่าไหร่นัก  

ส้�งท่ี่�บที่ความช้�นน่�ต้อิ้งการจะสื�อิ้คือิ้ พยายาม
ยืนยันว่า ไม่ม่แรงศัรัที่ธา หรือิ้พระเจ้าอิ้งค์ใดมา
ช่วยช่ว้ตคุณ์จากความวุ่นวายในเวลาน่�ได้หรอิ้ก 
คุณ์อิ้ย่าไว้ใจ และฝัากอิ้ำานาจขัอิ้งคุณ์ต่อิ้อิ้ะไรท่ี่�
ฟังด้เป็็นเหตุเป็็นผู้ลมากเก้นไป็ในช่ว้ต! ตอิ้นน่�
ความวุ่นวายอุิ้บัต้ข้ั�นทัี่�งใน และนอิ้กแกลลอิ้ร่� 
และทุี่กๆ ท่ี่�กำาลังเผู้ช้ญหน้าต่อิ้ภาวะไร้จุดอ้ิ้างอ้ิ้ง
เหมือิ้นๆ กัน เวลาน่� กระบวนทัี่ศัน์ และอิ้ำานาจ
อิ้ภ้ป็รัชญาแห่งการมอิ้งช่ว้ตเป็็นเพ่ยงตัวเลขัถ้ก
ท้ี่าที่าย บที่ความช้�นน่�แค่เอ่ิ้ยถามว่าตัวคุณ์ม่
ส่วนร้้เห็นเป็็นใจกับกระบวนทัี่ศัน์ดังกล่าวมาก
น้อิ้ยแค่ไหน ถ้าไม่ม่ก็แล้วไป็ แต่ถ้าม่คุณ์คงต้อิ้ง
มานั�งค้ดกันเส่ยหน่อิ้ยแล้ว ว่าคุณ์จะรับมือิ้กับ
การสนับสนุนระบอิ้บท่ี่�สร้างความรุนแรงเช้ง
ญาณ์ว้ที่ยาอิ้ย่างไร

ถ้าเก้ดกรณ่์ท่ี่�จ่้ๆ คุณ์ก็ร้้ส้กหวาดกลัว และร้้ส้ก
ไม่มั�นคงอิ้ย่างไร้สาเหตุล่ะ? 

ขัอิ้คุณ์อิ้ย่าว้ตกกังวล พ้งร้้เถ้ดว่า ความร้้ส้กท่ี่�
เก้ดข้ั�นข้ัางในตัวพวกเราย่อิ้มม่ป็ระวัต้ศัาสตร์
อิ้ย่้เสมอิ้ บรรดาก้อิ้นมวล และก้อิ้นอิ้ารมณ์์ท่ี่�
ไหลเว่ยนอิ้ย่้ในตัว ม่ฉนวนเหตุท่ี่�ก่อิ้เก้ดความ
ร้้ส้กอัิ้นไร้ภาษาบรรยายทัี่�งส้�น คุณ์ไม่สามารถ
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เม้นเฉยจากอิ้ารมณ์์เหล่านั�นได้ (บางคนแสร้งไม่
รับร้้กับก็ม่) แค่อิ้ารมณ์์เหล่านั�นแหละ คือิ้บ่อิ้เก้ด
ขัอิ้งพลังมากมายท่ี่�บางครั�งนักว้ที่ยาศัาสตร์ 
และผู้้้เชื�อิ้มั�นในเหตุและผู้ลมักด้เบาสถานะขัอิ้ง
มันอิ้ย่้ทุี่กครั�งไป็ ดังนั�น เมื�อิ้ใดท่ี่�คุณ์เก้ดความ
ร้้ส้ก ขัอิ้ให้คุณ์จงโอิ้บกอิ้ดความร้้ส้กพวกนั�น
อิ้ย่างเต็มอิ้ก แล้วลงมือิ้ที่ำาอิ้ะไรบางอิ้ย่าง เพื�อิ้
ช่วยเย่ยวยาบาดแผู้ลท่ี่�ฝัังรากอิ้ย่้ในใจคุณ์ และ
ในใจผู้้้อืิ้�นเส่ยท่ี่เถอิ้ะ!
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The Dangerous Future on a Fracture  
mechanics: the Daimoni of presence,  
an approach to understanding the chaos  
and the coevalness
โดย พชรกฤษณ์์ โตอ้ิ้�ม

คอิ้นเซึ่ป็ต์และอิ้อิ้กแบบร้ป็เล่ม
นว้น หน้ที่อิ้ง และ  
นภ้ษา ล่ละศุัภพงษ์ 

ภาพป็ก
ที่ฤษฎ่ีความปั็� นป็่วน (Chaos theory)  

พ้ส้จน์อัิ้กษร 
ปิ็ยพร อิ้รุณ์เกร่ยงไกร
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บางกอิ้ก ซ้ึ่ต่�ซ้ึ่ต่� แกลเลอิ้ร่�, กรุงเที่พฯ  

หนังสือิ้เล่มน่�จัดพ้มพ์ข้ั�นเนื�อิ้งในโอิ้กาสการจัดแสดง
น้ที่รรศัการ A room, where they are  
COEVALs [Precise at a dig site door]  
โดย นว้น หน้ที่อิ้ง
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