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Capitalism in the Web of Life: บทสมัภาษณ ์เจสนั ดบัเบลิยู. มวัร[์1] 

 สมัภาษณโ์ดย คามลิ อะหซ์นั 

 

เจสนั ดบัเบลิยู มวัร ์(Jason W. Moore) เป็นผูช้ว่ยศาสตราจารยด์า้นสงัคมวทิยา 

ประจ ามหาวทิยาลยับงิแฮมตนั (Binghamton University) หนังสอืเล่มล่าสุดของเขาเร ือ่ง Capitalism in the 
Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital (Verso, 2015) 

เสนอบทวเิคราะหท์ุนนิยมในฐานะระบบนิเวศวทิยารูปแบบหน่ึงทีส่่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสมัพนัธ ์

ระหว่างมนุษยก์บัสิง่ต่างๆ ในธรรมชาต ิ

คามลิ อะหซ์นั (Kamil Ahsan) เป็นนักเขยีนอสิระและนักศกึษาปรญิญาเอกดา้นชวีวทิยาพฒันาการ 

มหาวทิยาลยัชคิาโก 

คามลิ: อะไรคอืแรงกระตุน้ทีท่ าใหคุ้ณเขยีนหนงัสอืเร ือ่ง Capitalism in the Web of Life: 
Ecology and the Accumulation of Capital 

เจสนั: ผมอยากเสนอกรอบแนวคดิทีช่ว่ยใหเ้ราท าความเขา้ใจประวตัศิาสตรต์ลอด 5 

ทศวรรษทีผ่า่นมาใหม้ากเพยีงพอส าหรบัวกิฤตทีเ่ราก าลงัเผชญิอยู่ในตอนนี ้ตลอด 4 ทศวรรษหลงั 

เราท าความเขา้ใจวกิฤตผ่าน “เลขคณิตแบบนักอนุรกัษ”์ (Green Arithmetic) พอเราเผชญิวกิฤตเศรษฐกจิ 
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สงัคม หรอืวกิฤตชนิดอืน่ๆ เราก็จบัมนัไปรวมกนัทีห่น่ึง แลว้ก็เอาวกิฤตทางนิเวศวทิยา ทัง้น ้า พลงังาน 

และสภาพภูมอิากาศ แยกไปไวอ้กีทีห่น่ึง 

ฉะน้ันตลอดเกอืบ 4 ทศวรรษทีผ่่านมา นักสิง่แวดลอ้มและนักเคลือ่นไหวแบบถงึรากคนอืน่ๆ 

จงึเอาแต่ส่งสญัญาณเตอืนถงึวกิฤตเหล่านี ้แต่กลบัไม่เคยคดิออกเลยจรงิๆ ว่า 

จะมองวกิฤตเหล่านีใ้หเ้ช ือ่มโยงกนัไดอ้ย่างไร นักคดิดา้นสิง่แวดลอ้มชอบพูดอย่างท าอย่าง 

พวกเขาอา้งวา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต ิและบอกว่าทุกๆ 

อย่างในโลกสมยัใหม่ลว้นเกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธข์องเรากบัชวีาลยั (biosphere) 

แต่พอถงึเวลาตอ้งจดัการหรอืวเิคราะหอ์ะไรสกัอย่าง พวกเขากลบัลดทอนทุกสิง่ใหเ้หลอืเพยีง 

“สงัคมบวกกบัธรรมชาต”ิ 

และท าราวกบัวา่ความสมัพนัธร์ะหว่างทัง้สองสิง่ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งเชือ่มโยงกนัอย่างใกลช้ดิ 

คามลิ: ขอ้เสนอของหนงัสอืเล่มนีค้อืเราจ าเป็นตอ้งปฏเิสธแนวคดิทีแ่บ่งแยก ธรรมชาตกิบัสงัคม 

ออกจากกนั ซึง่เป็นแนวคดิทีม่อีทิธพิลอย่างยิง่ในเวลานี ้แนวคดินี้มทีีม่าอย่างไร 

และท าไมมนัจงึเป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้งโดยสิน้เชงิ 

เจสนั: แนวคดิทีม่องว่ามนุษยอ์ยู่ภายนอกธรรมชาตมิปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน 

มนัเป็นผลผลติของโลกสมยัใหม่ หลายอารยธรรมกอ่นยุคทุนนิยมรบัรูว้่ามนุษยน้ั์นแตกต่าง แต่ในศตวรรษที ่

16 17 และ 18 แนวคดิทีท่รงพลงัเชน่นีป้รากฏขึน้ แนวคดิทีฝั่งรากอยู่ในความรุนแรงแบบจกัรวรรดนิิยม 

การรบิทีด่นิจากชาวนา และกระบวนการจดัองคป์ระกอบของการเป็นมนุษยท์ัง้หมดทัง้มวล โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การจ าแนกเชือ้ชาตแิละเพศสภาพ แนวคดิทีม่องว่ามอีะไรบางอย่างที ่อลนั สมธิ เรยีกว่า “สงัคมอารยะ” 

อนัหมายรวมถงึผูค้นจ านวนหน่ึง 

แต่มนุษยส์่วนใหญ่ยงัคงถูกจดัประเภทใหอ้ยู่ใน “ธรรมชาต”ิ 

ซึง่ถูกมองว่าเป็นสิง่ทีต่อ้งถูกควบคุมก ากบัและถูกน ามาใชง้าน รวมทัง้ถูกท าใหเ้ป็นอารยะ 

น่ีดูเป็นเร ือ่งนามธรรม แต่โลกสมยัใหม่มรีากฐานอยู่บนความคดิทีว่่ากลุ่มของมนุษยบ์างกลุ่มถูกเรยีกว่า 

“สงัคม” ขณะทีม่นุษยส์่วนใหญ่อยู่ในอกีทีห่น่ึงทีเ่รยีกว่า “ธรรมชาต”ิ น่ันเป็นความคดิทีท่รงพลงัมาก 

มนัไม่ไดเ้กดิขึน้มาเพยีงเพราะนักวทิยาศาสตร ์นักวาดแผนที ่หรอืเจา้อาณานิคมลงความเห็นว่ามนัเป็นสิง่ทีด่ ี

แต่เกดิขึน้เพราะกระบวนการอนักวา้งไกลทีห่ลอมรวมตลาดกบัอุตสาหกรรม 

จกัรวรรดกิบัวธิกีารมองโลกแบบใหม่ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัคอนเซปตก์วา้งๆ 

ของการปฏวิตัวิทิยาศาสตรเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั 

การมองธรรมชาตกิบัสงัคมในลกัษณะนีห้ยั่งรากลงในคู่ตรงขา้มอืน่ๆ ในโลกสมยัใหม่ 

ไม่ว่าจะเป็นนายทุนกบัแรงงาน ตะวนัตกกบัส่วนทีเ่หลอื ผูช้ายกบัผูห้ญงิ คนขาวกบัคนด า 

อารยธรรมกบัความป่าเถือ่น คู่ตรงขา้มอืน่ๆ 

เหล่านีล้ว้นมรีากฐานมาจากคู่ตรงขา้มระหว่างธรรมชาตกิบัสงัคมทัง้น้ัน 

คามลิ: การปฏเิสธคู่ตรงขา้มทีว่่านีม้คีวามส าคญัอย่างไร 

โดยเฉพาะต่อการท าความเขา้ใจทุนนิยมใหม่ในฐานะสิง่ทีถู่ก “ผลติรว่มกนั” 

โดยมนุษยก์บัธรรมชาตทิีอ่ยู่นอกเหนือจากมนุษยอ์ย่างทีคุ่ณว่าไว ้

เจสนั: การเขา้ใจว่าทุนนิยมถูกผลติขึน้รว่มกนัโดยมนุษยแ์ละธรรมชาตเิป็นเร ือ่งส าคญั 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อการท าความเขา้ใจวกิฤตทีก่ าลงัเกดิขึน้ในขณะนี ้

วธิคีดิทั่วไปเกีย่วกบัปัญหาในโลกของเราทุกวนันีค้อืการจบัเอาวกิฤตทางสงัคม เศรษฐกจิ 

และวฒันธรรมไปไวร้วมกนัในหมวด “วกิฤตทางสงัคม” แลว้แยกวกิฤตทางระบบนิเวศ 

ซึง่ก็คอืสภาพภูมอิากาศและอืน่ๆ ไวอ้กีฝ่ังหน่ึง ทุกวนันี ้เราต่างก าลงัตระหนักมากขึน้เร ือ่ยๆ 

ว่าเราไม่สามารถกล่าวถงึวกิฤตอนัใดอนัหน่ึงไดโ้ดดๆ แต่น่ันคอืความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้มาโดยตลอดอยู่แลว้ 
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เราจ าเป็นตอ้งกา้วขา้มคู่ตรงขา้มนีเ้พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวกิฤตในปัจจบุนั 

วกิฤตเพยีงหน่ึงเดยีวทีป่รากฏกายในหลายลกัษณะ บางคร ัง้ก็ดูเหมอืนเป็นเร ือ่งทางสงัคมลว้นๆ 

เชน่วกิฤตทุนนิยมการเงนิ และบางคราวก็ดูเป็นเร ือ่งทางนิเวศวทิยาลว้นๆ 

เชน่ความเป็นไปไดว้่าจะเกดิการสูญพนัธุค์ร ัง้ที ่6 ขึน้บนโลกใบนี ้แต่จรงิๆ แลว้ 

ทัง้สองเร ือ่งเช ือ่มโยงกนัอย่างใกลช้ดิในทุกทศิทางทีค่่อนขา้งน่าสนใจทเีดยีว 

เมือ่เราเขา้ใจแลว้ว่าความสมัพนัธด์งักล่าวส าคญัอย่างไร เราจะเร ิม่มองเห็นวา่ท าไมวอลล ์สตรที 

จงึเป็นวธิกีารหน่ึงในการจดัระเบยีบธรรมชาต ิเราจะมองปัญหาทีก่ าลงัเกดิขึน้ในทุกวนันี ้เชน่ 

ความวุ่นวายในตลาดหุน้จนีและสหรฐัฯ เมือ่เรว็ๆ นี ้

ว่าเกีย่วโยงกบัปัญหาทีใ่หญ่กว่าเกีย่วกบักบัสภาพภูมอิากาศและชวีติบนดาวเคราะหด์วงนีใ้นทศิทางทีแ่มแ้ต่นั

กเศรษฐศาสตรส์ายราดคิลัเองยงัไม่อยากจะยอมรบั สิง่นีส้่งผลกระทบต่อการเมอืงของเรา 

ปัจจบุนัเราก าลงัไดเ้ห็นขบวนการเคลือ่นไหว เชน่ ขบวนการเพือ่ความเป็นธรรมทางอาหาร 

ทีบ่อกว่าพวกเราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถงึความเปลีย่นแปลงในคร ัง้นี ้

และความเปลีย่นแปลงน้ันเกีย่วขอ้งกบัสทิธดิา้นอาหารในทางนิเวศวทิยา 

รวมถงึในทางวฒันธรรมและประชาธปิไตยดว้ย สิง่เหล่านีไ้ม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

ปัญหาของ “เลขคณิตแบบนักอนุรกัษ”์ ทีม่อง “สงัคมบวกกบัธรรมชาต”ิ อยู่ทีก่ารแบ่งแยกแบบประหลาดๆ 

ระหว่างความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มกบัความยุตธิรรมทางสงัคม 

ความยั่งยนืของสิง่แวดลอ้มกบัความยั่งยนืทางสงัคม จกัรวรรดนิิยมทางนิเวศวทิยากบัจกัรวรรดนิิยมทั่วๆ ไป 

ถงึแมใ้ครก็ตามทีรู่ป้ระวตัศิาสตรข์องจกัรวรรดย่ิอมรูด้วี่ามนัเป็นเร ือ่งการที ่“เราจะใหคุ้ณค่ากบัใคร” และ 

“เราจะใหค่้ากบัคนกลุ่มไหนของสงัคม” เสมอ เมือ่เราเลกิใชค้ าคุณศพัทโ์ดยไม่เลอืกแบบนี ้

เราจะเห็นเองวา่จกัรวรรดนิิยมเป็นเร ือ่งของวธิกีารต่างๆ ทีม่นุษยก์บัธรรมชาตสิมัพนัธก์นัเสมอ 

ดงัน้ัน 

ในทางปฏบิตั ิผมจงึคดิว่าเราสามารถเร ิม่สรา้งพนัธมติรใหม่ใหก้บัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในส่วนต่างๆ 

ของโลกซึง่ถูกตดัขาดจากกนัได ้เชน่ พนัธมิตรระหว่างขบวนการชาวนากบัขบวนการแรงงาน 

ขบวนการสตรนิียมกบัขบวนการเพือ่ความยุตธิรรมทางเชือ้ชาต ิทัง้หมดมรีากฐานรว่มกนั 

เหตุผลทีว่่าท าไมการรวบรวมสิง่ทีผ่มเรยีกว่า “การเผาผลาญเชงิเดีย่ว” (singular metabolism) 

ของมนุษยใ์นโยงใยแห่งชวีติจงึเป็นสิง่ส าคญัมาก 

ก็เพราะมนัเปิดโอกาสใหเ้ราเร ิม่เช ือ่มโยงมติทิางสงัคมกบัมติทิางสิง่แวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั 

[1] แปลจาก Kamil Ahsan, “Capitalism in the Web of Life: Interview with Jason W. Moore,” 
Viewpoint September 28, 2015 https://viewpointmag.com/2015/09/28/capitalism-in-the-web-of-
life-an-int... 
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Capitalism in the Web of Life: บทสมัภาษณ  ์เจสนั ดบัเบิลยู. มวัร [์1] 

สมัภาษณโ์ดย คามิล อะหซ์นั 

 

เจสนั ดบัเบลิยู มวัร ์(Jason W. Moore) เป็นผูช้ว่ยศาสตราจารยด์า้นสงัคมวทิยา 

ประจ ามหาวทิยาลยับงิแฮมตนั (Binghamton University) หนังสอืเล่มล่าสุดของเขาเร ือ่ง Capitalism in the 
Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital (Verso, 2015) 

เสนอบทวเิคราะหท์ุนนิยมในฐานะระบบนิเวศวทิยารูปแบบหน่ึงทีส่่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสมัพนัธ ์

ระหว่างมนุษยก์บัสิง่ต่างๆ ในธรรมชาต ิ

คามลิ อะหซ์นั (Kamil Ahsan) เป็นนักเขยีนอสิระและนักศกึษาปรญิญาเอกดา้นชวีวทิยาพฒันาการ 

มหาวทิยาลยัชคิาโก 

คามลิ: คุณตอบโตคู่้ตรงขา้มระหว่างธรรมชาตกิบัสงัคม ดว้ยการเสนอแนวคดิใหม่เร ือ่ง “oikos” 

แนวคดิทีว่่านีค้อือะไร และมนัชว่ยใหเ้ราวเิคราะหร์ะบบทุนนิยมอย่างลกึซึง้กว่าเดมิไดอ้ย่างไร 

เจสนั: 

พืน้ฐานส าคญัของความคดิแบบราดคิลัคอืการเพกิเฉยต่อการใหน้ ้าหนักกบัประวตัศิาสตรแ์ละความสมัพนัธร์

ะหว่างมนุษยก์บัโยงใยของชวีติ  สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืความคดิแบบนีม้องธรรมชาตวิ่าอยู่ภายนอกความสมัพนัธข์อง

มนุษยม์าตัง้แต่ตน้ มองธรรมชาตวิ่าเป็นสิง่ทีไ่ม่มปีระวตัศิาสตร ์

อนัน าไปสู่ความคดิทีว่่าธรรมชาตอิยู่ตรงน้ันและเราตอ้งอนุรกัษธ์รรมชาตเิพราะไม่อย่างน้ันจะเกดิหายนะ 

การคดิเชน่นีถู้กตอ้งส่วนหน่ึง แต่ในทางกลบักนัก็เป็นการท าในสิง่ทีพ่วกราดคิลัถนัด 

น่ันคอืการกล่าวถงึระบบอย่างผดิๆ 

พวกราดคิลัพูดถงึปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัธรรมชาตสิ่วนอืน่ๆ 

แต่กลบัไม่พูดถงึความสมัพนัธข์องการสรา้งชวีติทีผ่ลติทัง้สภาพแวดลอ้มและสิง่มชีวีติสายพนัธุต่์างๆ ขึน้มา 

เผ่าพนัธุม์นุษยว์วิฒันาการขึน้ผ่านกจิกรรมของการสรา้งสภาพแวดลอ้มนานัปการ 

ซึง่มไิดเ้ปลีย่นแปลงเพยีงภูมทิศันท์ีพ่วกเขาอาศยัอยู่ แต่ยงัเปลีย่นชวีวทิยาของมนุษยเ์องดว้ย ตวัอย่างเชน่ 

การควบคุมไฟชว่ยใหบ้รรพบุรุษของมนุษยพ์ฒันาระบบการย่อยอาหารทีเ่ล็กลงและใชไ้ฟประหน่ึงกระเพาะอา

หารภายนอกรา่งกาย 

แนวคดิหลกัเร ือ่งหน่ึงของหนังสอืเล่มนีค้อื โดยทั่วไปแลว้ มธีรรมชาตหิลายรูปแบบทีค่่อนขา้งเปลีย่นแปลงนอ้ย 

เชน่ การทีโ่ลกหมุนโคจรรอบดวงอาทติย ์แต่ธรรมชาตเิป็นสิง่ทีม่ปีระวตัศิาสตรด์ว้ยเชน่กนั 

เราก าลงัพูดถงึความสมัพนัธข์องการสรา้งชวีติ และเรยีกความสมัพนัธท์ีใ่หก้ าเนิดระบบนิเวศทีห่ลากหลาย 

รวมถงึตวัมนุษยเ์องดว้ยว่า oikos มนุษยส์รา้งสภาพแวดลอ้มทีต่นเองอาศยัอยู่ 

สรา้งสายสมัพนัธร์ะหวา่งกนัและสายสมัพนัธร์ว่มกบัชวีวทิยาของตนเองอยู่ตลอดเวลา โครงสรา้งของอ านาจ 

การผลติ และทีส่ าคญัมากๆ คอืโครงสรา้งของการเจรญิพนัธุ ์

เป็นส่วนหน่ึงของเร ือ่งราวเกีย่วกบัการทีม่นุษยส์รา้งภูมทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้ม 

รวมถงึการทีส่ภาพแวดลอ้มเหล่าน้ันก าลงัสรา้งมนุษย ์แต่คลงัศพัทแ์ละชดุความคดิต่างๆ 

ภายใตว้ธิคีดิแบบคู่ตรงขา้มระหว่างธรรมชาตกิบัสงัคมน้ันยากจะเปลีย่นแปลง 

เราจงึจ าเป็นตอ้งท าลายคู่ตรงขา้มระหว่างธรรมชาตกิบัสงัคมและเสนอชดุความคดิใหม่ๆ 

บางอย่างขึน้มาทดแทน 
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คามลิ: ในชว่งตน้ของหนงัสอื คุณอา้งถงึขอ้สงัเกตของคารล์ มารก์ซ ์

ทีว่่ากระบวนการท าใหเ้ป็นอุตสาหกรรมไดเ้ปลีย่น “เลอืดใหก้ลายเป็นทุน” 

คุณพูดถงึการเปลีย่นแปลงอนัน่าสะพรงึกลวันีต่้อไปเมือ่กล่าวถงึการเปลีย่นแปลงงานของธรรม

ชาตทิุกรูปแบบใหก้ลายเป็นสิง่ทีม่มูีลค่า ตามประวตัศิาสตรแ์ลว้ 

มธีรรมชาตรูิปแบบใดบา้งทีทุ่นนิยมน าไปใชป้ระโยชน ์

และอะไรคอืแนวโน้มของทุนนิยมทีม่ต่ีอธรรมชาตใินส่วนทีก่่อนหน้านีย้งัไม่ถูกใชป้ระโยชน ์

เจสนั: ทุนนิยมเป็นระบบทีแ่ปลกประหลาด 

เพราะมนัไม่ใชร่ะบบทีม่มีนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางอย่างทีพ่วกนักอนุรกัษช์อบพูดกนั 

ทุนนิยมมมีนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางในทศิทางทีจ่ ากดั 

น่ันคอืการทีม่นุษยท์ างานอยู่ภายในระบบของสนิคา้ซึง่วางรากฐานอยู่บนการขดูรดี เชน่ แรงงานท างาน 4 

ช ัว่โมงเพือ่ใหไ้ดค่้าแรงของตน และท างานอกี 4-10 ช ัว่โมงเพือ่นายทุน น่ันเป็นมติหิน่ึงทีม่ารก์ซส์นใจ 

แต่เขาเองตระหนักถงึมติทิีก่วา้งกวา่นี ้  

ทุนนิยมปฏบิตัต่ิอส่วนหน่ึงของเผ่าพนัธุม์นุษย ์

ซึง่เป็นส่วนทีอ่ยู่ภายในความสมัพนัธท์ีผู่กไวด้ว้ยเงนิตราและถูกผลติซ า้ภายในความสมัพนัธท์ีผู่กไวด้ว้ยเงนิต

รา ในฐานะทีเ่ป็นสงัคม แต่ในทางตรงกนัขา้ม 

ทุนนิยมยงัเป็นดนิแดนเอกเทศของการผลติและแลกเปลีย่นสนิคา้ภายในมหาสมุทรของการใชป้ระโยชนจ์ากง

าน/พลงังานไรค่้าจา้งอนักวา้งใหญ่กว่ามาก 

กระบวนการท างานทุกขัน้ตอนของคนงานโรงงานประกอบชิน้ส่วนรถยนตใ์นเสิน่เจิน้ ประเทศจนี 

หรอืในดทีรอยตเ์มือ่ 70 ปีทีแ่ลว้ พึง่พาการใชป้ระโยชนจากงาน/พลงังานไรค่้าจา้งจากธรรมชาตสิ่วนอืน่ๆ 

เหนือสิง่อืน่ใด ทุนนิยมเป็นระบบอนัเรอืงรองและเป็นอนัตรายของการ “ใชป้ระโยชนจ์ากผูห้ญงิ ธรรมชาต ิ

และดนิแดนอาณานิคม” ตามถอ้ยความทีย่อดเยีย่มของมาเรยี มสี 

ปัญหาของทุนนิยมในทุกวนันีค้อื โอกาสในการใชป้ระโยชนจ์ากงานอย่างฟรีๆ  ทัง้จากป่าไม ้มหาสมุทร 

สภาพภูมอิากาศ พืน้ดนิ และมนุษยก์ าลงัหดตวัลงอย่างรวดเรว็ ขณะเดยีวกนั 

กระแสของทุนทีล่่องลอยอยู่ทั่วโลกคอยมองหาอะไรก็ตามมาลงทุนก าลงัเตบิโตขึน้เร ือ่ยๆ 

มุมมองต่อทุนนิยมในหนังสอืเล่มนีบ้่งช ีถ้งึบางสิง่ทีม่พีลวตัเกีย่วกบัสถานการณปั์จจบุนัและจะกอ่ใหเ้กดิสถาน

การณท์ีไ่ม่มเีสถยีรภาพมากขึน้ในอกีหน่ึงหรอืสองทศวรรษขา้งหนา้ 

เรามทีุนมากมายทีต่อ้งการการลงทุนและโอกาสในการไดง้านอย่างฟรีๆ  

หดตวัอย่างมหาศาล  น่ีหมายความว่าทุนนิยมตอ้งเร ิม่จา่ยตน้ทุนธรุกจิของตน 

ซึง่ก็หมายความว่าโอกาสในการลงทุนก าลงัลดลง เงนิเหล่านีเ้องทีไ่ม่มใีครรูว้่าควรท าอย่างไรกบัมนั 

สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัค าวจิารณข์องพวกราดคิลัมอียู่สองเร ือ่งคู่ขนานกนั 

อย่างแรกคอืโลกก าลงัถงึจดุจบตามแนวคดิว่าดว้ยหายนะของดาวเคราะหด์วงนีข้องจอหน์ เบลลาม ีฟอสเตอร ์

และอกีอย่างหน่ึงคอืเห็นว่าทุนนิยมประสบปัญหาเร ือ่งการบรโิภคต ่าเกนิไปและปัญหาเร ือ่งความเหลือ่มล า้ 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้เสนอทัง้สองนีจ้ะไม่สมบูรณห์ากปราศจากกนัและกนั 

และมนัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณารว่มกนั 

เมือ่ใดก็ตามทีคุ่ณน าวกิฤตทางนิเวศวทิยามาพจิารณารว่มกบัทฤษฎวี่าดว้ยวกิฤตทางเศรษฐกจิหรอืการวเิคร

าะหค์วามเหลือ่มล า้ทางสงัคม ชดุค าทีใ่ชท้ าความเขา้ใจความรุง่เรอืงและรว่งโรย 

และความเหลือ่มล า้ทางเศรษฐกจิจะเร ิม่เปลีย่นไป เชน่เดยีวกบัในทางกลบักนั สิง่หน่ึงทีเ่ปลีย่นแปลงไปก็คอื 
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การทีป่ระเด็นหลกัของความเหลือ่มล า้ทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนัไปตามชนช ัน้ เช ือ้ชาต ิและเพศสภาพ 

เกีย่วขอ้งอย่างยิง่กบัวธิกีารท างานของทุนนิยมภายในโยงใยของชวีติ 

[1] แปลจาก Kamil Ahsan, “Capitalism in the Web of Life: Interview with Jason W. Moore,” 
Viewpoint September 28, 2015 https://viewpointmag.com/2015/09/28/capitalism-in-the-web-of-
life-an-int... 

วพิากษ ์

Capitalism in the Web of Life: บทสมัภาษณ  ์เจสนั ดบัเบิลยู. มวัร  ์(ตอนที่ 3) 

พืน้ทีโ่ฆษณา 

 
4 November, 2016 - 02:24 -- Apolitical 

https://blogazine.pub/blogs/apolitical/post/5879 

Capitalism in the Web of Life: บทสมัภาษณ ์เจสนั ดบัเบิลยู. มัวร[์1] 

สมัภาษณ์โดย คามิล อะหซ์นั 

 

เจสนั ดบัเบิลยู  มวัร  ์(Jason W. Moore) เป็นผูช้่วยศาสตราจารยด์า้นสงัคมวทิยา 

ประจ ามหาวทิยาลยับิงแฮมตนั (Binghamton University) หนังสือเล่มล่าสุดของเขาเร ือ่ง 

Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital (Verso, 2015) 

เสนอบทวเิคราะหท์ุนนิยมในฐานะระบบนิเวศวิทยารูปแบบหนึ ง่ทีส่่งผลกระทบอย่างใหญ่ห

ลวงต่อความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่ต่างๆ ในธรรมชาติ  

คามิล อะหซ์นั (Kamil Ahsan) 

เป็นนักเขียนอสิระและนักศกึษาปรญิญาเอกดา้นชีววิทยาพฒันาการ  

มหาวิทยาลยัชคิาโก 

คาลลิ: 

พูดถงึเร ือ่งกระบวนการแรงงานซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการกดขีข่องทุนในทศันะแบบมารก์ซสิต ์

คลาสสกิ 

คุณแยง้ว่ามารก์ซไ์ม่เพยีงเห็นว่าส่วนส าคญัของทุนนิยมประกอบดว้ยแรงงานทีม่ค่ีาจา้ง 

แต่ยงัรวมไปถงึพลงังานและงานทีไ่ม่มค่ีาจา้งของมนุษย ์โดยเฉพาะผูห้ญงิ 

ตลอดจนธรรมชาตนิอกเหนือจากมนุษยเ์องดว้ย 

คุณยงัต ัง้ขอ้สงัเกตไวอ้กีว่าเราอาศยัอยู่ในโลกทีดู่เหมอืนเราเองจะค่อยๆ 

ท าใหค่้าแรงกบังานเป็นศตัรูกบัสภาพภูมอิากาศซึง่เป็นคู่ตรงขา้มทีไ่ม่ถูกตอ้งนกั 

เราจะกา้วขา้มคู่ตรงขา้มทีคุ่ณพยายามท าลายนีไ้ปไดอ้ย่างไร 

เจสนั: 

ผมกล่าวไปถงึหวัใจส าคญัของวธิคีดิแบบมารก์ซสิตเ์พือ่แยกแยะใหเ้ห็นถงึการตคีวามใหม่ซึง่สอดคลอ้งกบัคว

ามคดิของมารก์ซ ์

มูลค่าเป็นหน่ึงในเร ือ่งทีน่่าเบือ่ทีสุ่ดของพวกมารก์ซสิตท์ีเ่ล่นเอาผมแทบหลบัเวลามใีครพูดค าว่า 

https://viewpointmag.com/2015/09/28/capitalism-in-the-web-of-life-an-interview-with-jason-moore/
https://viewpointmag.com/2015/09/28/capitalism-in-the-web-of-life-an-interview-with-jason-moore/
https://blogazine.pub/category/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://blogazine.pub/users/apolitical
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“กฎของมูลค่า” ขึน้มา แต่ในทุกอารยธรรมต่างก็มวีธิใีนการใหมู้ลค่ากบัชวีติ ไม่ใชแ่ค่ทุนนิยมเท่าน้ัน 

สิง่ทีทุ่นนิยมท าคอืการบอกว่า เอาล่ะ สิง่ส าคญัคอืผลติภาพแรงงานภายในความสมัพนัธท์ีผู่กไวด้ว้ยเงนิตรา 

จากน้ันเราจะปรบัมูลค่างานของผูห้ญงิ ธรรมชาต ิและเมอืงอาณานิคมใหล้ดลง 

สิง่นีเ้ป็นคนละเร ือ่งกบัขอ้ถกเถยีงแบบมารก์ซสิตท์ั่วๆ ไป ในระบบทุนนิยมมกีฎของมูลค่าอยู่ประเภทหน่ึง 

คอืกฎของ “ธรรมชาตริาคาถูก” หรอืกฎของการลดทอนมูลค่าของงานของมนุษย ์

พรอ้มกบัธรรมชาตทิีเ่หลอืลงตามล าดบั 

ผมเตบิโตในฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของแปซฟิิกตอนทีก่ารเมอืงประเภทนีก้ าลงัเตบิโต ในดา้นหน่ึง 

คุณเจอกบัพวกอนุรกัษท์ีต่อ้งการปกป้องป่าไมโ้บราณเอาไวซ้ ึง่ก็ถูกตอ้งแลว้ อกีดา้นหน่ึง 

พวกกระฎุมพรีวมถงึสหภาพแรงงานก็บอกว่าพวกเราตอ้งการงานท า 

สิง่นีก้ าลงัเปลีย่นแปลงไป แมแ้ต่ธรุกจิขนาดใหญ่หลายแห่งเองก็เห็นชดัขึน้เร ือ่ยๆ 

ว่าการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศก าลงัเปลีย่นเงือ่นไขของการแสวงหาก าไรไปอย่างถงึทีสุ่ด 

เราเห็นสิง่นีไ้ดจ้ากเร ือ่งของอาหาร 

โลกสมยัใหม่เตบิโตขึน้ไดจ้ากอาหารราคาถูกซึง่หามาไดถ้า้เรามสีภาพภูมอิากาศทีเ่ป็นปกต ิ

มพีืน้ดนิมากมาย และแรงงานราคาถูก ทัง้หมดนีท้ าใหคุ้ณผลติพลงังานไดใ้นราคาทีค่่อนขา้งถูก 

แต่เราเห็นการกอ่ตวัของการเคลือ่นไหวเพือ่อธปิไตยทางอาหารทีบ่อกว่าไม่มงีานอะไรใหท้ าและไม่มทีางทีเ่รา

จะใชง้านธรรมชาตแิบบฟรีๆ  ไปมากกว่านีแ้ลว้ 

เพราะว่าในตอนนีเ้ราก าลงัเห็นว่าธรรมชาตกิ าลงัเอาคนืจากการทีเ่ราท าใหช้ ัน้บรรยากาศของโลกกลายเป็นแ

หล่งระบายมลพษิ 

ผมขอยกตวัอย่าง 

เรายงัไดเ้ห็นสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในแคลฟิอรเ์นียซึง่ประสบกบัความแหง้แลง้ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดในรอบ 1,200 ปี 

มคีนบอกเราว่าศูนยก์ลางของการปลูกพชืเศรษฐกจิในอเมรกิาเหนืออาจสาบสูญไปภายในเวลาไม่กีท่ศวรรษ 

เพราะฉะน้ัน มองจากหลายๆ มุมแลว้ 

การเปลีย่นแปลงทางประวตัศิาสตรท์ีเ่กดิขึน้รวดเรว็ยิง่ขึน้ก าลงัท าใหว้าทกรรมเร ือ่ง “งาน vs. สิง่แวดลอ้ม” 

เป็นสิง่ลา้สมยั 

คาลลิ: 

คุณใหค้วามส าคญัมากกบัวธิปีฏบิตักิารของทุนนิยม ซึง่คอืการใชป้ระโยชนจ์ากงานทีไ่รค่้าจา้ง

ซึง่จ าเป็นในทางสงัคม ขณะทีท่ ัง้ฝ่ายนกัอนุรกัษแ์ละฝ่ายซา้ยเองมกัจะมองขา้มประเด็นนี ้

คุณพอจะยกตวัอย่างไดไ้หม 

เจสนั: สิง่แรกทีคุ่ณตอ้งตระหนักก็คอื 

มายาคตทิีท่รงพลงัทีสุ่ดทีท่ างานอยู่ในความคดิของนักอนุรกัษแ์ละนักเคลือ่นไหวดา้นสิง่แวดลอ้มในชว่ง 40 

ปีทีผ่่านมาก็คอืการปฏวิตัอิตุสาหกรรม มายาคตทิีว่่าคอืขอ้เสนอของแนวคดิเกีย่วกบั “ยุคสมยัของมนุษย”์ 
(Anthropocene) 

ในทกุวนันีซ้ ึง่บอกว่าสิง่เลวรา้ยทุกอย่างเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มมีจดุเร ิม่ตน้จากการใชเ้คร ือ่

งจกัรไอน ้าและถ่านหนิในองักฤษเมือ่ราวปี 1800 ซึง่ไม่จรงิเลย 

แต่ความคดินีถู้กปลูกผงัเวลาทีเ่ราเรยีนรูเ้กีย่วกบัโลกสมยัใหม่ 

โดยเฉพาะเวลาทีเ่ราคดิเกีย่วกบัวกิฤตสิิง่แวดลอ้ม   
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จรงิๆ แลว้ เราสามารถเห็นความรุง่เรอืงของทุนนิยมไดช้ดัเจนทีสุ่ดในศตวรรษที ่15 16 และ 17 

จากการทีภู่มปิระเทศต่างๆ รวมถงึผูค้นบนภูมปิระเทศเหลา่น้ันแปรเปลีย่นไป ระหว่างปี 1450 ถงึ 1750 

ไดเ้กดิการปฏวิตัดิา้นการสรา้งสิง่แวดลอ้ม (environment-making) ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มากอ่นเลยทัง้ในแง่ขนาด 

ความรวดเรว็ และขอบเขต 

ตวัอย่างทีน่่าทึง่ทีสุ่ดคอืการพชิติอเมรกิา ซึง่เป็นมากกวา่แค่การบุกยดึทางทหารหรอืการฆ่าลา้งเผา่พนัธุ ์

ถงึแมว้่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบน้ัน 

โลกใหม่กลายเป็นสถานทีท่ดลองของทุนนิยมอุตสาหกรรมในทุกดา้น 

เราเห็นจดุเร ิม่ตน้ไดจ้ากอุตสาหกรรมไรอ่อ้ย (sugar plantation) 

ตามมาดว้ยเหมอืงแรเ่งนิในเมอืงโปโตซใีนโบลเิวยีในปัจจบุนั ในสเปน และในเม็กซโิกในทุกวนันี ้

มรีะบบการผลติขนาดมหมึา เคร ือ่งจกัรจ านวนมหาศาล เงนิทุนหมุนเวยีน 

มแีรงงานทีถู่กจดัระบบดว้ยเวลาและหนา้ที ่

ทัง้หมดคอืเงือ่นไขพืน้ฐานของการใชป้ระโยชนจ์ากงานของธรรมชาตฟิร ีๆ  หรอืดว้ยตน้ทุนทีต่ ่ามาก 

รวมถงึการแปลงงานใหก้ลายเป็นสิง่ทีซ่ ือ้ขายได ้

สิง่ทีเ่กดิขึน้ไดท้ าลายดนิและเขตเทอืกเขาต่างๆ เชน่ 

เทอืกเขาแอนดสีซึง่กลายเป็นเขาหวัโลน้ท าใหเ้กดิการสกึกรอ่นของดนิอย่างรุนแรง 

แต่ความเสยีหายนีย้งัครอบคลุมถงึมนุษยด์ว้ย เป็นตน้ว่าในเขตอุปราชแห่งเปรูในศตวรรษที ่16 และ 17 

ชาวคาสตลีและชาวสเปนมคี าเรยีกพเิศษส าหรบัคนพืน้เมอืงว่า “naturales” 

คนงานและคนพืน้เมอืงเหล่านีถู้กมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต ิ

บทสนทนาท านองเดยีวกนัยงัลามไปถงึประเด็นเร ือ่งทาสชาวแอฟรกินั 

การคา้ทาสแอฟรกินัเป็นความเป็นจรงิทีม่าพรอ้มกบัอุตสาหกรรมไรอ่อ้ย 

ซึง่บอกเราถงึเร ือ่งส าคญับางอย่างทีไ่ม่ใชแ่ค่ว่าพืน้ดนิของโลกใหม่ถูกน าไปใชป้ระโยชนแ์ละป่าไมถู้กตดัจนห

มดไป แต่ยงัรวมถงึเร ือ่งทีว่า่ทาสแอฟรกินัถูกปฏบิตัใินฐานะทีไ่ม่ใชม่นุษยห์รอืส่วนหน่ึงของสงัคม 

แต่เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต ิงานของชาวแอฟรกินัถูกใชป้ระโยชน ์งานจากดนิและป่าไมถู้กใชป้ระโยชน ์

ความสมัพนัธก์บัธรรมชาตใินรูปแบบใหม่เร ิม่ปรากฏใหเ้ห็นบนฐานของสิง่เหล่านี ้

และความสมัพนัธน้ั์นเกีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ 

ทุกคร ัง้ๆ ทีจ่กัรวรรดใิหม่ออกเดนิทาง ชาวโปรตุเกสทีเ่ดนิทางไปยงัโลกใหม่และมหาสมุทรอนิเดยี ชาวดชัต ์

ชาวสเปน สิง่แรกทีพ่วกเขาท าคอืการเร ิม่เก็บสะสมธรรมชาตทิุกอย่างทีห่าไดร้วมถงึมนุษย ์

และพยายามถอดรหสัและท าความเขา้ใจสิง่เหล่าน้ัน 

สุดทา้ยจะมกีระบวนการทีน่่าอศัจรรยใ์นการใชป้ระโยชนจ์ากงานทีไ่รค่้าแรงเพือ่การผลติและแลกเปลีย่นสนิค ้

า สิง่แรกทีน่ายทุนทุกคนหรอืเป็นสิง่ทีอ่ านาจอาณานิคมตอ้งการคอืการลงทุนใหน้อ้ย 

แต่ไดพ้ลงังานทีม่ปีระโยชนก์ลบัมามาก ไม่ว่าจะในรูปของเงนิ น ้าตาล ต่อมาก็เป็นยาสูบ 

แลว้ก็ฝ้ายในชว่งทีก่ารปฏวิตัอิุตสาหกรรมรุง่เรอืง 

กระบวนการนีเ้ป็นพืน้ฐานของการกา้วกระโดดทางเทคโนโลยทีุกๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเคร ือ่งจกัรไอน ้า 

หรอืกอ่นหนา้น้ันอย่างนวตักรรมการต่อเรอื คอืเป็นการหาหนทางใหม่ๆ ในการใชง้านธรรมชาตฟิร ีๆ  

หรอืดว้ยตน้ทุนทีน่อ้ยทีสุ่ดในปรมิาณทีม่ากทีสุ่ด น่ีคอืสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัน ้ามนัตลอดศตวรรษทีผ่่านมานีเ้ชน่กนั   
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