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โลกของ - ization  (1)

                                                   รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เมื่อตนเดือนกันยายน 2538 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Post Modernism: ความหวังใหมในสังคมศาสตร?"  
ซึ่งมีการนํ าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางนาสนใจยิ่ง การอภิปรายรายการหนึ่ง ผูจัดตั้ง
ชื่อวา "Meritization and Demeritization of Post Modernism" ซึ่งผมไมแนใจวา ตัวผมจะเขาใจ
ความหมายของภาษาอังกฤษดังกลาวนี้ไดถูกตอง แตอยางนอยที่สุดก็สะทอนใหเห็นวา การ 
พัฒนาแนวความคิดและกระบวนทัศนในการวิเคราะหในโลกตะวันตกไดรุดหนาเกินกวาที่ภาษา
ไทยจะรองรับได ผูจัดการสัมมนาดังกลาวจึงตองตั้งชื่อรายการเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเปน 
เพราะมิอาจสรรหาภาษาไทยมาใชไดนั่นเอง
           ผมไดทดลองเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับมาตรฐานดังเชน Oxford 
English Dictionary ก็คนไมพบคํ าวา Meritization และ Demeritization ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
การสรางศัพทในวงวิชาการรุดหนาเกินกวาที่พจนานุกรมจะบรรจุคํ าไดทัน
           ผมมีความรูสึกโดยสวนตัว ชนิดไมมีประจักษพยานขอเท็จจริงยืนยันวา ในรอบ
ทศวรรษที่ผานมานี้ มีศัพทภาษาอังกฤษที่ลงที่ลงทายดวย -ization  ผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก  ยิ่งใน
ชวง 5 ปสุดทายนี้ดวยแลว ผูคนในวงวิชาการนิยมสรางคํ าดวยการเติม -ization เปนจํ านวนมาก
อยางยิ่ง
           ผมเพิ่งสนใจคํ าที่ลงทายดวย -ization เมื่อไมนานมานี้เอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อมีการใชคํ าวา Globalization อยางแพรหลาย ผมเร่ิมสังเกตพบวา หนังสือวิชาการที่ผมอาน 
แตละเลม เกือบจะไมมีหนาใดเลยที่ไมมีคํ าที่ลงทายดวย -ization บางทีแลวอาจะเปนเพราะวา  
ผมมีสัญชาตญาณพิเศษสํ าหรับ -ization ก็ได หนทางที่จะหลีกหนี -ization ก็แตโดยหันไปอาน 
กวีนิพนธ เร่ืองสั้น  นวนิยาย หรือบทละคร ซึ่งมีโอกาสที่จะไมพบ -ization คอนขางมาก แมแต 
การอานหนังสือพิมพและนิตยสาร ก็ยังมิอาจหลีกหนี - ization ไปได เพียงแตความถี่ไมมากเทา
การอานหนังสือในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยเทานั้น
           คํ าที่ลงทายดวย -ization มิไดเพิ่งกอใหเกิดในยุคสังคมสารสนเทศ (Information 
Society) แมผมจะมีความเชื่อสวนตัววา คลื่นลูกที่สาม (The Third Wave) มีสวนทํ าใหคํ าที่ 
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ลงทายดวย -ization ขยายตัว แตคํ าประเภทนี้บางคํ ามีมากอนคลื่นลูกที่หนึ่งดวยซํ้ าไป ผมนึกถึง 
คํ าพื้นๆ ดังเชน Organization ซึ่งถือกํ าเนิดในปลายยุคกลางของภาษาอังกฤษ (Late Middle 
English, ค.ศ. 1350-1469) คํ าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมในศาสนาคริสตดังเชน Baptization ก็ถือ 
กํ าเนิดในชวงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ Francization เปนคํ าในคริสตศตวรรษที่ 17  
Christianization ถือกํ าเนิดในคริสตศตวรรษที่ 18 Europeanization เปนคํ าในคริสตศตวรรษที่ 19 
และ  Computerization ในคริสตศตวรรษที่ 20
           ในฐานะนักวิชาการผูมีหนาที่เสนออรรถาธิบายเกี่ยวกับปญหา ปรากฏการณ  
และพฤติกรรมในสังคม ผมมีหนาที่หยิบยกประเด็นปญหาเพื่อใหสังคมขบคิด Problematization 
จึงเปนขั้นตอนสํ าคัญของความกาวหนาทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาวิชาการเพื่อ 
รับใชการแกปญหาสังคม Conceptualization เปนขั้นตอนที่มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวา 
Problematization บางครั้ง Conceptualization ตองมากอน Problematization เสียอีก อยางไร 
ก็ตาม หากปราศจาก Conceptualization เสียแลว Hypothesization และ Theorization ยอม 
มิอาจเกิดขึ้นได ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักมักจะกลาวถึง 
Optimization, Maximization และ Minimization โจทยที่นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักพยายาม 
หาคํ าตอบก็คือ ทํ าอยางไรสังคมจึงอยูในภาวะ Pareto Optimality ทํ าอยางไรหนวยผลิตจึงจะ 
มี Profit Maximization และทํ าอยางไรจึงจะเกิด Cost Minimization
           ในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตร ผมศึกษาการกอเกิดของสังคมมนุษย ติดตาม
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ Civilization มองเห็นการถายทอดและแลกเปลี่ยน Civilization 
ระหวางเผาพันธุและระหวางภูมิภาค ศึกษากระบวนการ Westernization ซึ่งผูคนจํ านวนไมนอย 
ตีตราวาเปน Modernization ในขณะที่สังคมในโลกที่สามตองเผชิญกับกระแส Westernization 
สังคมตะวันตกไมเคยตองเผชิญกับกระแส Easternization ที่รุนแรงโดยที่ในอนาคต อาจตองเผชิญ
กับกระแสเชนนี้
           ในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ผมไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลัง 
การผลิตและความสัมพันธการผลิตในประเทศตางๆ Commercialization เปลี่ยนแปลงทั้ง 
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ควบคูกับขบวนการ Commoditization และ Monetization สังคม
เศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต จากสังคมเกษตรไปสูสังคมอุตสาหกรรมและ
สังคมบริการ โดยที่ Industrialization ยังไมปรากฏในประเทศโลกที่ส่ีอีกหลายตอหลายประเทศ 
ภายหลังจากการลมสลายของอาณาจักรโซเวียตและการพังทลายของกํ าแพงเบอรลินนับแตป 
2532 เปนตนมา ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมปรับตัวเขาหาระบบเศรษฐกิจทุนนิยม Marketization 
เกิดขึ้นควบคูกับ Privatization
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           เพื่อนอาจารย ในสาขาสังคมนิยมวิทยาและมนุษยวิทยามักจะกล าวถึง  
Socialization  ผมกํ าลังเปนกังวลกับความขัดแยงระหวางศาสนา Christianization มีมาแตยุค 
สมัยของพระเยซูเจา ณ บัดนี้ชาวอินเดียบางคนเรียกรองใหมีกระบวนการ Hinduization of India 
ในขณะที่มุสลิมบางหมูเหลาตองการเห็น Re-Islamization of the Middle East นอกเหนือไปจาก
เร่ืองศาสนา การครอบงํ าทางวัฒนธรรม ทั้งดานภาษา แฟชั่นการแตงกาย ดนตรี แบบแผน 
การบริโภค และวิถีการดํ ารงชีวิต รวมตลอดจนกระบวนทัศนทางความคิด กํ าลังขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว แต Europeanization ไมรุนแรงเทา Americanization ซึ่งกระแสที่โดดเดนยิ่งกระแสหนึ่ง 
ก็คือ McDonaldization
           ในฐานะนักศึกษาการเมืองการปกครอง ผมเห็นการกอเกิดของรัฐประชาชาติ ซึ่ง
ยังผลใหเกิด Bureaucratization ในการบริหารการปกครอง แมในชั้นแรกจะเกิด Centralization  
แตในไมชาระบบราชการก็อุยอายเกินกวาที่จะรองรับสังคมการเมืองได ในที่สุด Decentralization 
ก็เขามาแทนที่ ในสังคมที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง Politicization เปนปรากฏการณ
ปกติ ในสังคมหลายตอหลายประเทศ ความตองการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
ผลักดันใหเกิด Democratization ในทํ านองเดียวกัน ความตองการเอกราชในอาณานิคมจํ านวน
มากผลักดันใหเกิด Decolonization แทนที่ Colonization

          เทคโนโลยีในสังคมโลกกํ าลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความกาวหนาของ 
Microelectronics ไมเพียงแตกอใหเกิด Computerization เทานั้น หากยังกอใหเกิด Robotization 
อีกดวย ความกาวหนาของวัสดุศาสตรกอใหเกิด Dematerialization of Production กอนหนานี้ 
เมื่อมนุษยประสบความสํ าเร็จในการประดิษฐเครื่องยนตมาใชงาน โลกก็กาวสูยุค Motorization  
ในปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศชวยเรงความเร็วของ Globalization ในขณะ
เดียวกันก็กอใหเกิด Internationalization ในดานตางๆไมวาจะเปนดานการเงิน กีฬา และรายการ
โทรทัศน
           ผมทดลองนํ าคํ าที่ลงทายดวย -ization มาเรียงและผูกเปนเรื่องใหอาน คํ า 
เหลานี้บางคํ าปรากฏในพจนานุกรมมาตรฐาน ดังเชน Oxford English Dictionary  แตบางคํ า 
หามีไม คํ าที่ประดิษฐข้ึนในวงวิชาการตางๆมักจะปรากฏในพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชากอน 
ที่จะปรากฏในพจนานุกรมทั่วไป เสนทางเดินจากวงวิชาการไปสูพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชา  
และพจนานุกรมทั่วไปในทายที่สุดนั้นกินเวลา คํ าที่เอยถึงขางตนนี้บางคํ ายังไมปรากฏใน
พจนานุกรมใด อาทิเชน Easternization, Commoditization, Marketization, McDonaldization 
เปนตน แตคํ าที่ประดิษฐข้ึนใหมเหลานี้ใชวาจะสามารถเดินเขาสูพจนานุกรมไดทุกคํ าก็หาไม บาง
คํ าตกหลนระหวางทาง เนื่องจากไมติดตลาด ไมวาจะเปนตลาดนักวิชาการหรือตลาดชาวบาน
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           การประดิษฐคํ าขึ้นใหมดวยการเติม -ization นั้น บางครั้งเปนไปอยางปราศจาก
ความพิถีพิถันใดๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นความนิยมในการสรางคํ าชนิดนี้ ลองดูตัวอยางคํ าวา People-
ization ซึ่งมีผูใชในนิตยสาร The World and I (December 1992) บทความเรื่อง "The People-
ization of the Newsweeklies" ตองการสื่อสารวา นิตยสารรายสัปดาห ดังเชน Newsweek,  
Time  และ U.S.News and World Report  กํ าลังอยูในกระบวนการปรับเปลี่ยนใหเปนนิตยสาร  
`ชาวบาน' หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ปรับไปสนองตลาดระดับลาง ดวยการ `แตมสี' และ  
`ใสไข' ขาวที่รายงาน
           คํ าที่ประดิษฐข้ึนใหมนั้น บางคํ าก็เดาความหมายไดไมยาก ดังเชนคํ าวา 
Easternization ซึ่งผมพบครั้งแรกในหนังสือที่ Kwang-Luo Hwang เปนบรรณาธิการชื่อ  
Easternization : Socio - Cultural Impact on Productivity (Tokyo : Asian Productivity 
Organization, 1995) แตบางคํ าจะเขาใจความหมายได ก็ตอเมื่อมีความรูเฉพาะสาขาวิชา  
ในวงการแพทย มีคํ าวา Sterilization ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรก็มีคํ าวา Sterilization เชน 
เดียวกัน เมื่อผมตองเขียนตํ าราเมื่อสิบปที่แลว ผมจนปญญาที่จะแปลเปนภาษาไทย เลยเขียน 
แบบเถรตรงวา `การทํ าหมันนโยบายการเงิน' และ `การทํ าหมัน นโยบายการคลัง' ซึ่งสราง 
ความครื้นเครงแกเพื่อนรวมสํ านักเปนอันมาก เพราะชวนใหเขาใจวา นโยบายการเงินและนโยบาย
การคลังนั้นมีอวัยวะเพศ ซึ่งจนบัดนี้ผมยังไมทราบวาเปนเพศใด
           ผมเขียนอยางยืดยาวมาทั้งหมดนี้ เพียงเพื่อแสดงใหเห็นวา คํ าที่ลงทายดวย  
-izationนั้น มีมากมายเพียงใด  จนโลกทุกวันนี้กลายเปนโลกของ -ization

หมายเหตุ บทความเรื่อง "โลกของ -ization" ตอนตอๆไปจะนํ าเสนอในผูจัดการรายวัน ใน 
 เวลาอันสมควร
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