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lishers, self-publishers, and artists working 
with publishing — those of you with a practical 
as well as a critical orientation to books and 
publishing.
 To answer your question, yes, the con-
cept of the anti-book functions as a “focalizer”, 
intended not to delimit and contain a distinct 
set of anti-books but to orient our critical and 
sensory faculties toward the open field of exper-
imental political publishing. Derived from this 
field, the concept is an abstraction, but one that 
stays close to the field it surveys — so close that 
it often gets swallowed up by that field, lost to 
other concepts that publishing itself generates 
or that I coined from my encounters. Yet the 
concept of the anti-book also makes a critical 
intervention of its own, I hope, tentatively add-
ing a little direction, teasing out problems, and 
opening up some routes in publishing theory 
and practice.

 With that said, the concept of the anti-
book has three aspects. They interrelate, and in 
any one anti-book project they have different 
degrees of prominence, any one of them cat-
alysing the others, but they can be delineated 
as follows.
 First, an anti-book is a work of publishing 
that critically and practically interrogates its own 
materiality. By materiality, I mean the open-
ended mesh of publishing forms, processes, 
and relations — writing, editing, design, distri-
bution, media objects and platforms, meanings, 
readings, sensations — all of which bear the 
economies of production and consumption 
that govern the publishing field.
 Second, I understand the anti-book to 
be a communist concept, where anti-books 
emerge from projects that seek to challenge 
and overcome capitalist society — whether 
they are published from within social move-
ments, or world-historical or local events, or 
at any point, however marginal or personal, 
across the publishing field. As such, anti-book 
publishing operates on hostile terrain, tra-
versed by crisis. But I make this point not as a 
lament, for crisis is its necessary condition of 
existence. Let me outline why this is so. Com-
munist publishing emerges from the fraught 
social conditions of class, racialization, gender, 
and manifold other oppressions, and succeeds 
only insofar as it interrogates and undermines 
these conditions — hence it can have no happy 
accommodation with capitalist society. This 
is true not only of its relation to the external 
world, but also to itself as a part of this world 

— the disruptive orientation of communist 
publishing is necessarily self-reflexive. And 
this is what inclines it toward the anti-book 
condition, as self-reflexive critique is carried 
into its own material forms, processes, and 
relations. All this leaves anti-book publishing 
as unstable, uneven, ephemeral, jagged, and 
awkward, but these qualities are intrinsic to 
its singular quality and allure.

Moses Receiving the Ten Commandments, source unknown



Conrad Bakker, Untitled Project: Commodity [Capital], 2007
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 Third, in foregrounding the formal and 
sensory qualities of textual media, anti-books 
are an art of political publishing. Indeed, anti-
books occasionally take leave of the textual 
aspects of publishing altogether, allowing the 

“mute redundancies”, as Félix Guattari calls 
them — the visual, tactile, temporal, affective, 
and technological qualities of publishing — to 
come into expression against the linguistic 

“overcoding” of the text that they mediate. In 
this respect, the concept of the anti-book is 
strongly influenced by the history and sen-
sibility of artists’ publishing. If you will, Anti-
Book explores and amplifies the bookwork of 
communism, though where both terms in 
the conjunction interfere with and open out 
of each other.
 You mention William Blake’s “infernal” 
method of illuminated printing. It’s true that I 
like to think of the anti-book as having accom-
panied modern publishing since its inception, 
of which Blake is the most astonishing, vision-
ary example. But strictly speaking, I histori-
cize the concept more directly to our present 
moment, even though flecks, features, and 
precursors of our time are scattered through 
earlier periods of publishing. I do this in rela-
tion to two developments, my sense of which 
has perhaps come to more clarity since I fin-
ished writing Anti-Book.
 The first means of historicization is 
media-specific, where the anti-book is indexed 
to the mutation, proliferation, and hybrid-
ization of publishing platforms that comes 
with the diffusion of digital technology. As 
print and the traditional forms of the codex, 
the print magazine, and the print newspaper 
have been transformed by digital technology 
and displaced from the cultural centrality they 
once held, there’s been a step-change in peo-
ple’s understanding and attention toward the 
forms, processes, and relations of publishing, 
broadly conceived. This change is evident when 
we experience and discuss the algorithmic 

seduction and misinformation in Facebook, or 
expound on the differences in the aesthetics 
and functionality of e-readers and printed 
books, for example. Much, if not most, of the 
publishing works and projects I discuss in 
Anti-Book are pre-digital, but the book’s critical 
sensibility, and the routes it takes through 
these pre-digital projects, is very much a prod-
uct of the heightened sensitivity to publishing 
materiality that comes from our “post-digital” 
moment.
 Second, foregrounding now the com-
munist aspect of the concept, I historicize the 
anti-book to our time after the collapse of the 
historical workers’ movement, since the 1970s, 
as deindustrialization finished off both the col-
lective power of labour and the propulsive-myth 
of the productive labouring subject, which 
tended, as it imagined, from a foothold in the 
factory, through social democratic represen-
tation, to the taking over of industrial society. 
That is the source of the crisis that I indicated 
above, the loss of a broadly coherent collective 
identity of industrial workers and their relatively 
self-sustaining field of publishing. However,      
I see this collapse as an opportunity, as a gen-
erative condition of our times. For it forces a 
more profound critique of capitalism than the 
workers’ movement achieved (oriented as that 
movement was toward the management rather 
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than abolition of capitalist society, as Moishe 
Postone encapsulates its affirmative subject 
of labour).
 Today, it’s no longer possible to imag-
ine emancipatory politics empowered by the 
course of capitalist progress — more and more 
of us are forced to confront concatenating cri-
ses as the condition of our being, including the 
capital-produced ecological and climate crisis 
that threatens the very existence of the human 
species. However, for all those who were more 
or less excluded from the collective identity of 
the workers’ movement, due to racialization, 
gender, sexuality, health, physical ability, global 

location, or who were politically opposed to 
its affirmation of the labouring subject, crisis 
was always their condition of being — and of 
their publishing. As their fraught conditions 
are now more generalized, the crisis-ridden, 
experimental, and critical engagement with 
the book and publishing that characterized 
publishing by minorities and marginalized 
groups might also become more generalized 

— or that is the wager of my book. Here the anti-
book is not a workers’ version of the capitalist 
book, essentially unchanged in its material 
forms, but a crisis-ridden rupture within and 
against the capitalist forms of publishing.

In the current moment we’re enveloped in crisis and awash in consum-
erism. There’s a desire among many to retreat into simpler or more 
traditional media forms. The book, however, is by no means separate 
from the commercialism we disdain. In fact, you write, the book has 
been instrumental in the development and furtherance of capitalism. 
Can you tell me about this role that so often slips below the level of 
consciousness when we perceive this most revered object?

RH:

NT:

I too enjoy the physical and sensory qualities of 
printed matter, and these play a significant part 
in the expanded and experimental materiality 
of the anti-book, as I sketched earlier. But, yes, 
it’s a problem when the book form, and a lim-
ited range of its physical features, are imagined 
uncritically to be in themselves a retreat from, 
and even a bulwark against, the onslaughts 
of consumer capitalism and social media. This 
is because books are coursing with capitalist 
social relations, and not as a secondary feature. 
In fact, printed books were the first modern 
commodities, mechanically produced, uniform 
across their iterations, and repeatable on mass. 
They were integral to the emergence of the 
industrial division of labour and the production 
line, and to the separation of intellectual and 

manual labour, which develops first through 
the 18th-century separation of the roles of 
printer-as-artisan and author-as-intellectual. 
Hence, when in the 1830s Charles Babbage 
sought to illustrate his theories of industrial 
production, machinery, and the division of 
labour (which strongly influenced Marx), it 
was the copperplate engraving of the printing 
trade, and not, say, the textile mill, to which 
he turned.
 And today, books remain fully enmeshed 
in the latest industrial and technological devel-
opments, such as the warehouse-based online 
retail of Amazon, digital rights management, 
and online advertising routed through the 
massive data caches of commercial and pirated 
e-books. The medium of the book has also 



This is illuminating. Let’s talk a little more about “identity” and 
lead into one of your examples of an “anti-book”. The produc-
tion or assignment of the subject, the reader of the publica-
tion, seems key. For once a subject position is assigned, the 

field and potential movements within it are 
already limited. It becomes a kind of pick-a-
path puzzle of mediated reality in stratified, 
strictly delineated space. In the form of the 
magazine it’s obvious how this mechanism 
operates. We have the ‘cover star’, or a hier-
archy of text, which is the principal point of 
identification. This could just as easily be 
the star of a movie or the protagonist of a 
novel, or the pop singer who performs a 
codified representation of ‘love’. Our idea 
of emancipation appears to have been to 
shore up previously maligned identities 
into acquiring participatory health. But we 
insist upon the isolated contained subject 
that is separate from others and the exter-
nal world. So this leads me to Guy Debord 
and Asger Jorn’s 1959 work Mémoires, a pub-
lication that meets its reader with a cover 
of sandpaper. Typically a memoir is one of 

the most celebrated forms to relay a sanctioned and important 
subjectivity. But Mémoires is a fragmented affair. Can you tell 
me about this publication and how it exemplifies some of the 
philosophical principles of an anti-book?

RH:

Inside page from Guy-Ernest Debord, Mémoires (Copenhagen: Internationale situationniste, 1959), “supporting structures” by Asger Jorn
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been a significant lynchpin of modern capi-
talist subjectivity, from the “author” as indivis-
ible fount of creativity and proprietary rights, 
to the classical novel’s consolidation of the 
gendered division between the domains of 
the private and the public. We could talk too 
about the function of the printed book in the 
development of modern consumerism, and 
even in the racialized intellectual cosmologies 
of modern European thought and practices of 
colonial violence and domination.
 I found researching all these capitalist 
features of this esteemed artefact of culture 
quite compelling, in a perverse way perhaps, 

and genuinely surprising. But I don’t want to 
suggest that books are sullied, exactly, by all 
this. There are no artefacts of culture, or of 
everyday social reproduction, that aren’t tra-
versed and conditioned by capitalist relations. 
And it goes without saying that publishing is 
a terrain of extraordinary critical and imagina-
tive power. My point, rather, is to encourage 
an understanding of how books bear and per-
petuate capitalist relations through their com-
plex material forms, and how these material 
forms can be experimentally reconstructed 
at the limits of, or against, their capitalist 
conditions.



Guy-Ernest Debord, Mémoires (Copenhagen: Internationale situationniste, 1959), “supporting structures” by Asger Jorn
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NT:

Mémoires is an astonishing communist book-
work, which Debord himself called an “anti-
book”. Produced using offset lithography and 
published by the Situationist International in 
the group’s early years, its pages are comprised 
entirely of scattered snippets of appropriated 
and uncredited textual and visual materials, all 
loosely structured by scratches, splashes, and 
planes of vibrant colour supplied by Debord’s 
artist comrade, Jorn. The book conveys for-
mative moments and concepts in Debord’s 
experience with the earlier Lettriste movement, 
but in a performative fashion, enacting the 
Situationist practices of détournement (the 
production of meaning from ensembles of 
appropriated elements) and dérive (non-lin-
ear and anti-instrumental drifting) within and 
against the many materialities of publishing.

Regarding your point about the mediated 
production of identity, Mémoires takes aim 
in particular at the linguistic, sensory, and 
cognitive means by which books impart cap-
italist structures of subjectivity and the com-
modity form. For example, the book’s use of 
détournement, negates the bourgeois model 
of the author and the artist as founts of indi-
vidual creativity and proprietorial rights. More 
significantly, détournement intervenes here 
also in the terrain of communication, where it 
introduces redundancy and ambiguity into the 
communicative channel between speaker and 
reader, a channel whose cleansing is integral 
to “informationist” capitalism, as the Situation-
ists understood it. In Debord and Jorn’s book, 
meanings proliferate and scatter, familiar bits 
of information appear strange and jarring in 
the new ensemble, and thus the book unsettles 
the identity-forming flow of clean and familiar 
communication, a strike against the identity 

of the reader, who is otherwise “immobilized 
in the falsified centre of the movement of its 
world”, as Debord puts it elsewhere.
 But Mémoires is just as much an inter-
vention against the publishing repertoires of 
the orthodox Left, albeit that this aspect is 
more obscure and less often remarked upon 
in commentary. Mémoires is a work by a revo-
lutionary group, the Situationist International, 
but it refuses the eager self-representation 
typical of such groups (with their public-facing 
statements of “what we stand for”) and their 
delineation of a subject of revolution (“what is 
to be done”). Such mechanisms bear the same 
identity-forming structure of communication’s 
speaker/auditor, only now it’s the group and 
its politicised readership — its class, people, 
etc. — whose identities are thus cleansed, con-
solidated, and hence accommodated with the 
status quo. Refusing group self-marketing and 
points for readers’ identification, Mémoires’ 
intervention in revolutionary politics is not 
identity-consolidating but identity-negating. 
And in this way it models the proletariat, the 
class that encounters itself only through the 
domination of labour (and the domination 
that comes from the absence of labour), thus 
realizing itself only in its self-abolition — this 

“class”, as Marx puts it, “with radical chains, a 
class of civil society which is not a class of civil 
society, an estate which is the dissolution of 
all estates”.
 As the book’s sandpaper dust-jacket con-
veys, through all of these features, Mémoires 
is jagged, awkward, disruptive, but I hope it’s 
clear from what I’ve said that it has an extraor-
dinary sensory intensity. Marx understood 
the communist emancipation of the senses 
to entail humanity suffering the object, being 
decentred and unsettled by sensory shock and 
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RH:
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Each of the anti-books I engage with draws 
its publishing materiality together into a par-
ticular form or one could say shape or pattern. 
These forms sometimes have names and 
concepts, which help us isolate, understand, 
and develop them — concepts generated or 
adopted by the publishing projects themselves, 

or that I have developed through my engage-
ment with them. For instance, I explore the Wu 
Ming collective’s literary mythopoesis through 
their concept of the “unidentified narrative 
object”, and I approach the material forms of 
small-press pamphlets through what I call the 

“communist object”. Another concept I coin is 

NT:

intensity. In this vision of communism, the 
subject/object binary breaks down in a world 
of “social organs” in transformative exchange 
with “social objects”. This is the opposite of the 
object-as-commodity, whose production and 
exchange constitutes social activity as labour, 
the determination of people in individuated 
isolation, in isolation from each other and from 
the material complexity of objects (a point I 

develop with the concept of the “communist 
object”). It’s significant, then, that Mémoires 
is an anti-commodity not only in the features 
I’ve described, but also in its circulation. It was 
central to Debord’s fashioning and mythologi-
zation of this book (if not always its reality) that 
it was not sold as a commodity but given away 
as an extravagant gift, a “potlatch”, inviting the 
receiver to be more extravagant in return.

 A more contemporary example you draw upon in Anti-Book is 
Mute magazine, which started in 1994 but is still running today, 
though it has moved through several different instantiations 
and forms, some existing simultaneously. I have to admit I find 
this longevity appealing and somewhat reassuring. Gwen Allen, 
in her book Artists’ Magazines, celebrates the often fleeting 
nature of these publications, and there is a fascination in this 
sense of temporality and the often kamikaze nature of publi-
cations that affect a rupture before their dissipation. Nonethe-
less, the appeal to me of the concept of ‘rhizome’ was always 
connected to the idea of being able to continually morph into 
new shapes and forms to take advantage of opportunities as 
they present themselves, continuously swarm into new open 
fields, and self-perpetuate into the future. In regards to Mute, 
you talk about a “diagrammatic” model of publishing that oper-
ates through its parameters of “attraction” and “invitation”. It 
has the enveloping reach of Antonio Negri’s octopus — the met-
aphor he used to describe a good journal — without being tied 
to a fixed centre in the organism. This structure appears key to 
Mute’s longevity and to me longevity is critical if there is to be a 
serious challenge to the status quo. Can you tell me about how 
Mute has evolved and adapted? How does it generate content? 
What is the relationship in Mute between content and form?



Wu Ming’s portrait, 2001-2008
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the “diagrammatic publishing” that you men-
tion, a means of plotting the complex material 
form of Mute magazine.
 Mute was established at London’s 
Slade School of Art by two artists, Pauline van 
Mourik Broekman and Simon Worthington 
in 1994. The publication took a self-reflexive 
orientation from the start, turning its criti-
cal content back upon itself to interrogate its 
magazine form, which, accordingly, has been 
mutable over time. From the start, Mute also 
carried an acute sense that the media forms 
of publishing have expressive and political 
qualities of their own, loosened from determi-
nation by content. Hence one finds expressive 
and political qualities in Mute’s visual design 
and print formats, but also in its editorial par-
adigms, mechanisms of content generation, 

and economic models. It needs underscoring 
that this is a tremendously rare and dynamic 
approach, where the magazine’s critical aims 
and content and its magazine forms exist in 
parallel with each other, interrelating in var-
ious and mutable ways, without one deter-
mining the other.
 In Mute’s early years, this form/content 
relation was centred on a print magazine 
(which itself took three very different for-
mats over time: broadsheet, saddle-stitched 
magazine, and coffee-table format). But as 
the magazine entered the age of user-gen-
erated digital media, it decentred itself into 
a diverse and changing array of different 
platforms, where the “magazine” was no 
longer identified with one platform, such as 
a print magazine or a website, but with the 



The Mute Print on Demand booklet. Cover of 2, no. 0 (top right), 2005, features Maternita, a Chainworkers poster by Angela Rindone. Cover of 2, 
no. 4 (bottom left), 2007, is by Pauline van Mourik Broekman

A
 C

R
ISIS O

F
 P

O
L

IT
IC

S A
N

D
 A

 C
R

ISIS O
F

 M
E

D
IA

 F
O

R
M

—
—

—
  11   —

—
—

A
N

 IN
T

E
R

V
IE

W
 W

IT
H

 N
IC

H
O

L
A

S T
H

O
B

U
R

N

whole ensemble of its distributed parts. Each 
part drew its content and form into relation 
in different ways, and each drove the maga-
zine forward according to its own particular, 
techno-social imperatives — sometimes in 
competing directions.
 These features of Mute’s magazine form 
(its flexible relation between content and form, 
and its decentred, distributed existence) are 
the component features of what Deleuze and 
Guattari call a “diagram” or “abstract machine”. 
A diagram is an abstract agent that governs a 
set of concrete combinations of content and 
form, and is simultaneously transformed by 
the workings of these various concrete parts. 
Hence the concept “diagrammatic publishing”. 
It helps us to conceive of Mute in this way that 
the magazine published in its pages a visual 
diagram of this processual form, in two itera-
tions, as it was being worked out. It’s a diagram 
of the magazine becoming a diagram.

 Implicit in what I’ve said already, a dia-
gram functions flush with the social field, and 
it’s key to understanding Mute that it sought 
to operate in the same way. Of course, it was 
strongly influenced by its editors’ location in 
London, but it wasn’t centred on one political 
subject. Rather, it sought to be immersed in 
the multiplicity of global knots of biopolitical 
and necropolitical power, diverse mechanism 
of racialisation and gender, different patterns 
of value production, emergent cultural and 
technological formations, and so forth. Again, 
this is a critical orientation of its content and a 
feature of its magazine form, seen for example 
in its approach to content generation. During 
the ascendency of mailing lists like Nettime 
around the turn of the millenium, Mute edi-
tors tracked these lists for critical voices and 
emergent research agendas, commissioning 
writing and artworks from this open field, while 
at the same time seeking out social fissures and 



The Mute broadsheet, no. 2, 1995, featuring artwork from BANK’s “Zombie Golf ” exhibition combined with stock golf landscape
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ruptural events, where the event itself, more 
than the magazine or the career trajectory of 
a contributor, is what solicits critical content.
 You ask about longevity. Any particular 
publishing form includes temporal dimensions, 
which inflect the form in particular and various 
ways. It’s not only a question of whether a pub-
lication is deliberately short-lived, consumed in 
a ruptural event, or endures as a ground for 
critical and political association over time, but 
also how these different durations are inflected 
in, or condition, other qualities of the publica-
tion. There’s a beautiful comment I often return 
to about the famous May 1968 screen-print 
flyposters, produced by the Atelier Populaire 
workshop in Paris (which I use in Anti-Book to 
conceptualize the temporality of the pamphlet 
form). As Atelier Populaire understood it, these 
posters were so indexed to that uprising, to its 

temporal rupture, that to preserve them, even 
as a historical record, is a betrayal of their form. 
And yet that comment helps us experience 
those posters as bearing that rupture through 
time — their ruptural ephemerality is a quality, 
paradoxically, that endures.
 In the case of Mute, its decentred and 
immersive form has enabled it to stay fresh, 
maintain a critical edge, and hence continue 
publishing, over a relatively long period of 
time. But its form is also inflected by time, 
its various platforms working with differ-
ent speeds and slownesses — it fashioned 
the “memory” of its vast digital archive, for 
example, into a breach with the conservative 
temporality of the “now”.
 To make a last point about Mute’s lon-
gevity, it’s important to see this as character-
ized by fits and starts, by points of rupture 



RH: Finally, I want to talk about another publication that isn’t 
part of Anti-Book but is a feature of your research. I’m talking 
about The 2015 Baltimore Uprising: A Teen Epistolary. The anon-
ymously published zine comprises 650 screengrabs of tweets 
posted by young Black inhabitants of Baltimore during the riots 
that ensued following the police murder of the 25-year old Fred-

die Gray. You’ve spoken previously of how 
the riots and their associated racial tension 
erupt in the zine which fends off any sense 
of closure. This is not a conventional polit-
ical book. There’s a number of aspects of 
this publication that relate to the idea of the 
anti-book. Firstly, the publication was pub-
lished anonymously and — not only that — 
the Black faces that appear in the zine all 
have their eyes redacted to protect their 
identities. The author function is denied 
and you also argue that the publication, 
through this technique, foregrounds the 
structural bar to Black subjectivity. In addi-
tion to this there is an interesting cultural 
interplay at work. If we think of capitalism 
as an apparatus of capture, as Deleuze and 

Guatarri conceived of it, then social media may be the most 
effective tool this system has ever developed. But in Baltimore 
Uprising some of this captured material is reclaimed and put to 
other use. The zine also challenges the commodity form and 
its instrumentation through its production and circulation. But 
later it was republished as a more conventional book which you 
say, ironically, makes the original look like a pirate copy of the 
reprint. In concluding our discussion for BKKABF CO-OP, can you 
tease out some of the issues raised by Baltimore Uprising that 
relate to your notion of the anti-book? 
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and crisis of its own. Again, it’s a feature of its 
diagrammatic form, for diagrams, as Deleuze 
and Guattari have it, work by breaking down. 
They are always confronting, and being buf-
feted by, the exterior world — this is at once 
their crisis and their vitality. For an exper-
imental and critical publishing project like 
Mute, a central object of this confrontation 

and destabilization is of course money, the 
magazine’s “most intimate and most indis-
pensable enemy”, to borrow from Deleuze’s 
diagnosis of cinema. Huge funding cuts to the 
UK digital-arts scene in 2011 necessitated that 
Mute draw back into a lean publishing model 

— publishing, as it does today, a website and 
occasional books.



Baltimore Uprising forces readers’ attention on 
the unbearable social crisis that is anti-Black 
racism and police murder with impunity, and 
on the 2015 riots or uprising against those 
conditions. It does so from the perspective 
not of activists or journalists looking in from 
outside, as is conventional in books about 
uprisings, but from the young protagonists of 
the uprising themselves, in all their expressive 
range and complexity. It hits you like a bomb. 
I’ve never encountered a publication remotely 
like it. From an anti-book perspective, what’s 
significant is that its impact comes from the 
fact that racism and uprising are the content 
and the form of the book — it’s a book that 
is wrecked by its social conditions. Baltimore 
Uprising is a riot book, extending the uprising 
through the materiality of publishing.

 One can view it as a response to Mau-
rice Blanchot, the French literary critic, who 
observed, with regard to the uprisings of May 
‘68, that “the book is a refined form of oppres-
sion”. “No more books, never again a book, 
so long as we maintain our relation with the 
upheaval of the rupture”. Instead of books, 
Blanchot here favours the self-published 
and ephemeral media produced within such 
events — tracts, bulletins, graffiti — which 
resist the closure of meaning by the fact of 
their fragmentary form and immersion in 
social rupture.
 But Baltimore Uprising makes consid-
erable advances on Blanchot’s formulation, 
in three senses. First, its riotous irruption in 
and against the book form pertains not to 
uprising in general but to the specific racial-

NT:
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ized and class conditions of the United States 
and of our time (the bar to Black subjectivity 
that is constitutive of anti-Blackness, follow-
ing the arguments of Saidiya Hartman and 
Frank B. Wilderson III, and the expansion of 
populations rendered superfluous to capital 
by deindustrialization, as developed today 
by Marxist research on “surplus population”). 
Second, this book is also specific to our con-
temporary media environment, where print 
and digital media have become enmeshed with 
each other in complex and mutable ways, and 
where, as you say, corporate social media has 
rendered us ever more communicative, a com-
munication ever more productive of capitalist 
socio-economic relations. And third, because 
of these specificities, this book’s irruptions in 
book form are not simply ruptures in mean-
ing, but are various interrogations of specific 
features of racialization, class, uprising, and 
publishing.
 In my article about Baltimore Uprising, I 
detail seven of these specific irruptions in the 
material form of the political book, but I can 
mention some of these here, as they relate to 
its expression of, and challenge to, anti-Black 
racism. This book repels all the means by which 
conventional political books marshal uprisings 
into political subjectivity. In a highly unusual 
move, it contains nothing but screen-grabbed 
tweets: It has no editor, preface, or afterword 
that would explain the emergence of a polit-
ical subject or advise on “what is to be done”. 
Instead, the book holds readers in the terror of 
anti-Blackness and the wrenching conditions 
of uprising, in crisis without resolution, with-
out offering routes to redress. As Wilderson 
shows, textual and political routes to redress 

— which even the most critical of books find 
themselves compelled to provide — might look 
revolutionary but they actually serve to consol-
idate rather than negate this world, for they 
are routes necessarily comprehensible and 
achievable within its constituting conditions. 

This book’s redaction of protagonists’ eyes that 
you mention, unnerving and painful as it is, is 
one of these procedures for holding readers in 
the crisis. Another is the book’s refusal to offer 
easy points of empathetic identification, where 
empathy is what translates anti-Blackness into 
a means of consoling, and hence bolstering, 
white subjectivity.
 The 2015 uprising in Baltimore is carried 
also into this book’s visual and physical form: in 
staple-bound and tape-covered spine devoid of 
text; in its absence of ISBN or any other means 
of identification or marketing, except for the 
title; and in the degraded, Xerox quality of its 
ripped and remixed screen-grabs from Twitter. 
Rather than validating or aestheticizing the 
young people’s tweets by turning them into a 
sleek, commercial book, these features drag 
Twitter and the book form into the anti-com-
mercial, collective, and impersonal terrain of 
the “poor image”, to use Hito Steyerl’s phrase 

— the low-resolution, digital copies of copies 
that might ground a new politics and aura of 
the image, the “wretched of the screen”, as she 
riffs on Frantz Fanon. And last, the degraded, 
do-it-yourself quality of the book conveys that 
it is only the temporary arrangement of an 
open-ended and vertiginous communicative 
and political scene — not a summation of the 
riots but a fragment among fragments from 
an imperfect rupture with this world.



นิิโคลััส ธอเบิิร์์นิ (Nicholas Thoburn) เขีียนิไว้้ในิ Anti-Book: 
On the Art and Politics of Radical Publishing (2559) 
หนิังสืออันิทะเยอทะยานิเลั่มหนิ่�งขีองเขีาว้่า การ์ตีีพิิมพิ์อย่างอิสร์ะได้้
จััด้ลัำาด้ับิคว้ามสำาคัญให้ผลักร์ะทบิในิร์ูปแบิบิขีองไอเด้ียแลัะแนิว้คิด้ 
มาเหนิือสิ�งอื�นิใด้ โด้ยแทบิจัะไม่ได้้คำานิ่งถึ่งสื�อที�เป็นิตีัว้กลัาง ซึ่่�งบิ่อย
คร์ั�งคือหนิังสือเลัยแม้แต่ีนิ้อย เนิื�อหาแลัะคว้ามหมายเขี้ามามี 
คว้ามสำาคัญแทนิร์ูปฟอร์์มขีองสื�อแลัะคว้าม-สัมพัินิธ์ทางสังคมที�ตีัว้
บิทนิั�นิๆ ถึูกผลัิตี หมุนิเว้ียนิ แลัะบิร์ิโภค อย่างไร์ก็ด้ี การ์มองขี้ามเช่่นิ
นิ้�นิั�นิเป็นิปัญหา แลัะไม่คว้ร์มองขีาด้ออกจัากคว้ามลั้มเหลัว้ทาง 
การ์เมืองแบิบิสุด้โต่ีงแลัะคว้ามเคลืั�อนิไหว้ขีองกร์ร์มาช่นิในิการ์ก้าว้ข้ีาม
ร์ะบิบิทุนินิิยมที�กำาลัังกลัืนิกินิเร์าทุกคนิอยู่ ศิิลัปินิคอนิร์าด้ เบิคเกอร์์ 
(Conrad Bakker) ได้้เน้ินิยำ�าถ่ึงปร์ะเด็้นิน้ิ�ในิงานิศิิลัปะขีองเขีา ที�มี 
ชื่�อว่้า “UNTITLED PROJECT: COMMODITY [CAPITAL]” 
(2550) ชิ่�นิงานิดั้งกลัา่ว้เป็นิการ์จัำาลัองใบิสั�งซืึ่�อหนัิงสอืว่่าด้้ว่ยทุุน ขีอง
คาร์์ลั มาร์์กซ์ึ่ ด้้ว้ยการ์เพินิท์สีด้้ว้ยมือลังบินิแผ่นิไม้ สิ�งที�ถูึกเน้ินิยำ�า 
ณ ที�น้ิ� คือสถึานิะขีองการ์วิ้พิากษ์์วิ้จัาร์ณ์อันิก้าว้หน้ิาในิเรื์�องทุนินิิยม
ในิขีณะเด้ียว้กันิก็นิับิเป็นิโภคภัณฑ์์อย่างหนิ่�ง ซ่ึ่�งนิั�นิยิ�งว้ิพิากษ์์ร์ะบิบิ
ที�ตีัว้มันิเองกำาลัังว้ิพิากษ์์ว้ิจัาร์ณ์ยิ�งขี่�นิไปอีก

A Crisis of Politics and a Crisis of Media Form —
  Reasserting the Polyvocality of Material in Nicholas Thoburn’s “Anti-Book”      

วิกิฤตของการเมืืองและวิกิฤต 
ของรูปแบบสืื่�อ– การยืืนยัืนการอ่าน 

และการตีควิามืหลากหลายืเสีื่ยืงในเนื�อหา 
ใน “แอนทายื-บ๊�ก” ของนิโคลัสื่ ธอเบิรน์

https://conradbakker.tumblr.com/post/150805863696/commoditycapital


ตีามขีนิบิแลั้ว้ หนิังสือถึูกมองเป็นิว้ัตีถึุที�พิ้นิไปจัากผู้สร์้าง ที�ยกร์ะด้ับิ
ถึ้อยแถึลังขีองผู้สร์้างหนิังสือนิั�นิๆ คว้ามเป็นิร์ูปธร์ร์มขีองหนิังสือจั่ง
ถึูกผลัักไปไว้้หลัังหนิ้าปกแลัะกลัายเป็นิเร์ื�องร์องที�ถึูกผลัักออกไปไว้้
ขีา้งๆ อย่างที�ธอเบิิร์น์ิได้ก้ลัา่ว้ไว้ว้้า่ มาร์ต์ีนิิ ลัเูธอร์ ์(Martin Luther) 
ถึ่งกับิอ้าง 

“[หาก]ทว่้า อาดั้มยังคงไร้์เดี้ยงสา… เร์าคงไม่ต้ีองการ์กร์ะด้าษ์
 นิำ�าหม่ก ปากกา แลัะหนัิงสือมากมายอย่างที�เร์าต้ีองการ์” 

ณ ที�นิ้� คว้ามเป็นิร์ูปธร์ร์มเป็นิทั�งส่ว้นิหน่ิ�งขีองแลัะหุ้มห่อเงื�อนิไขี 
อันิตี้อยตีำ�าขีองมนิุษ์ยช่าตีิ เมื�อสิ�งที�สำาคัญที�สุด้แลัะสิ�งที�หนิังสือ
สญัญาไว้้ว้า่จัะนิำาเสนิอ คอืว้จัันิะขีองพิร์ะผูเ้ปน็ิเจัา้อนัิบิร์สิทุธิ�ปร์าศิจัาก
การ์กลัั�นิกร์องใด้ๆ

ด้ังที�ชื่�อหนิังสือขีองเขีานิำาเสนิอไว้้ ธอเบิิร์์นิไม่มีคว้ามเลัื�อมใสในิ 
ร์ูปฟอร์์มอันิเป็นิที�ร์ักยิ�งนิ้�เลัย เขีามองหนัิงสือในิเชิ่งวิ้พิากษ์์ ผ่านิ
สายตีาที�จัับิจั้องไปยังบิทบิาทอันิสำาคัญยิ�งที�หนิังสือมีตี่อพิัฒนิาการ์
ขีองทุนินิิยม แลัะการ์ผลัิตีอัตีว้ิสัยแบิบิทุนินิิยม ในิการ์จััด้แบิ่งชั่�นิ
ว้ร์ร์ณะไปตีามเส้นิแบิ่งขีองเช่ื�อช่าตีิ ช่นิช่ั�นิ แลัะเพิศิ ในิทางกลัับิกันิ 
ธอเบิิร์์นิสนัิบิสนุินิ “แอนิทาย-บิุ�ก” (anti-book) คำาศิัพิท์ที�เขีาใช้่ 
ชี่�ให้เห็นิถึ่งสาขีาหนิ่�งขีองสิ�งพิิมพิ์ที�มุ่งสอบิหาคว้ามเป็นิร์ูปธร์ร์มในิ 
ตีัว้ขีองมันิเองแลัะเป็นิขีบิถึตี่อขีนิบิธร์ร์มเนิ้ยมขีองหนิังสือ เพิื�อสร์้าง 
“คอมมิว้นิิสตี์ในิเช่ิงว้ร์ร์ณกร์ร์ม” (literary communism) ด้ังที�
ธอเบิิร์์นิอธิบิายไว้้ ว้่าคือ “สถึานิะในิแนิว้ด้ิ�งขีองชุ่มช่นิที�ตี่อตี้านิแลัะ
ไปไกลัเกินิกว้่าปัจัเจักแลัะหมู่คณะ” ในิขีณะที�หนิังสือตีามขีนิบิการ์-
ผลิัตีอัตีว้ิสัยแบิบิทุนินิิยม แอนิทาย-บุิ�กกลัับิสร์้างให้เกิด้สถึานิะขีอง  
“การ์ไม่ทำางานิ” “การ์ขัีด้จัังหว้ะ การ์แตีกเป็นิเศิษ์เสี�ยว้ การ์แขีว้นิลัอย” 
ขีองอัตีลัักษ์ณ์ ด้ังที�ฌอง-ลัุค นิ็องซึ่ี (Jean-Luc Nancy) เขีียนิไว้้
ในิ The Inoperative Community

เนิื�องในิโอกาสการ์เปิด้ตัีว้แพิลัตีฟอร์์มออนิไลัน์ิใหม่ขีอง BKKABF 
CO-OP ร์อนิ แฮนิสันิ (Ron Hanson) บิร์ร์ณาธิการ์ขีองนิิตียสาร์
White Fungus ได้้สัมภาษ์ณ์ธอเบิิร์์นิถ่ึงแนิว้คิด้หลัักๆ ในิหนิังสือ 
Anti-Book เลั่มนิ้�



นิิโคลาส ธอเบิิร์์นิ

ผมดี้ใจัที�เห็นิคุณมีปร์ะสบิการ์ณ์ที�ดี้กับิชื่�อหนัิงสือเล่ัมน้ิ� ในิแง่ 
ที�ว่้ามันิมีผลักร์ะทบิกับิคุณในิทันิที เพิร์าะสิ�งที�ผมตีามหาจัาก
หนัิงสือเล่ัมน้ิ� คือการ์ออกจัากศูินิย์กลัางขีองคุณลัักษ์ณะที�เป็นิ
สัญญะขีองหนัิงสือ เพืิ�อสนัิบิสนุินิคว้ามเป็นิรู์ปธร์ร์มขีองการ์- 
ตีีพิิมพ์ิ ร์ว้มถ่ึงคุณสมบัิติีเชิ่งคว้ามรู้์ส่กขีองการ์ตีีพิิมพ์ิ แน่ินิอนิ
ว่้า ปฏิิกิริ์ยาแบิบิน้ิ�ได้้มาไม่ยาก เว้ลัาที�ใส่ “แอนิทาย” (ต่ีอต้ีานิ) 
นิำาหน้ิาคำาที�เป็นิตัีว้แทนิคว้ามเป็นิสมัยใหม่ที�โด้ด้เด่้นิแลัะเป็นิ
ตัีว้บ่ิงชี่�สิ�งดี้งามแลัะจัริ์งแท้เมื�อไหร่์ก็ตีาม มันิมักจัะกร์ะตุ้ีนิ
ปฏิิกิริ์ยาอะไร์บิางอย่างที�อยู่ล่ักๆ ข้ีางในิให้ออกมาเสมอ คว้าม- 
ตัี�งใจัในิแนิว้คิด้ขีองผมค่อนิข้ีางจัะร้์ายนิิด้หน่ิอย แต่ีก็อย่างที�
คุณพูิด้น่ิะนิะ มันิมีจุัด้ปร์ะสงค์เชิ่งการ์เมือง หนัิงสือเล่ัมน้ิ�วิ้พิากษ์์
แลัะสำาร์ว้จัตีร์ว้จัสอบิ “หนัิงสือ” ในิทางที�จัะเอาช่นิะมันิ น้ิ�เป็นิ
เพิร์าะหนัิงสือ แลัะการ์ตีีพิิมพ์ิในิคว้ามหมายที�กว้้างออกไป เป็นิ
ส่ว้นิหน่ิ�งขีองทุนินิิยมสมัยใหม่แบิบิสมบูิร์ณ์ ในิฐานิะผลิัตีภัณฑ์์
แลัะการ์อ้างอิงถ่ึงโหมด้สุนิทรี์ยะ เทคโนิโลัยี แลัะเศิร์ษ์ฐกิจัขีอง
คุณค่าแลัะสังคมแบิบิทุนินิิยมที�มีอยู่นัิบิไม่ถ้ึว้นิ

ผมยังดี้ใจัด้้ว้ยที�คุณอ่านิหนัิงสือเล่ัมน้ิ�ในิฐานิะผู้ตีีพิิมพ์ิ แน่ินิอนิ
ว่้ามันิเป็นิไปเองตีามธร์ร์มช่าติีสำาหรั์บิคุณ แต่ีสำาหรั์บิผมแล้ัว้ 

a

1  ในิปี 2331 วิ้ลัเลีั�ยม เบิลัก คิด้ค้นิการ์พิิมพ์ิด้้ว้ยแม่พิิมพ์ิ 
โลัหะกัด้กร์ด้พิื�นินิูนิ (relief etching) กร์ะบิว้นิการ์พิิมพิ์นิ้�
ทำาให้เบิลักสามาร์ถึพิิมพิ์บิทกว้ีแลัะภาพิว้าด้ขีองเขีาในิแม่
พิิมพิ์เพิลัททองแด้งแผ่นิเด้ียว้กันิได้้ในิเคร์ื�องพิิมพิ์แบิบิลัูกกลัิ�ง
ขีองช่่างแกะเพิลัท เขีาเร์ียกการ์พิิมพิ์นิ้�ว้่า Illuminated 
Printing

ร์อนิ แฮนิสันิ

ผมเพิิ�งอ่านิ Anti-Book จับิเมื�อไม่กี�อาทิตีย์ที�ผ่านิมา แลัะในิฐานิะผู้ตีีพิิมพิ์แลั้ว้ หนิังสือเลั่มนิ้�มี
อะไร์ที�ตี้องค่อยๆ ย่อยเยอะเหมือนิกันิ ตีอนิที�ผมได้้ยินิเร์ื�องหนิังสือเลั่มนิ้�คร์ั�งแร์ก ช่ื�อขีองหนิังสือ
กร์ะโจันิเข้ีาใส่ผมในิทันิที เป็นิช่ื�อที�ช่ัด้เจันิแลัะถ่ึายทอด้ถ่ึงจัุด้มุ่งหมายอย่างมีพิลััง อย่างไร์ก็ตีาม 
คุณเขีียนิไว้้ชั่ด้เจันิเลัยว่้า คำาว่้า “แอนิทาย-บุิ�ก” ที�คุณใช้่ในิเล่ัม ถืึอเป็นิ “มุมมอง” ไม่ใช่่การ์จััด้กลุ่ัม
หร์ือแนิว้คิด้แบิบิร์ว้มยอด้เบ็ิด้เสร็์จั มีอันิตีร์ายบิางอย่างเสมอในิการ์เข้ีาร์หัสสนิามที�ยัง 
เปิด้กว้้างให้กลัายเป็นิภาษ์าที�ตีายตีัว้ คุณช่่ว้ยเลั่าให้ฟังหนิ่อยได้้ไหมว้่า “แอนิทาย-บิุ�ก” มีคว้าม-
หมายอย่างไร์สำาหรั์บิคุณ คุณได้้ย้อนิคว้ามคิด้น้ิ�กลัับิไปได้้ไกลัถ่ึงสมัย “การ์พิิมพ์ิจัากเบืิ�องล่ัาง” 
(printing in the infernal method) ขีองว้ิลัเลัี�ยม เบิลัก1 (William Blake)



ผมหวั้งไว้้เสมอว่้าหนัิงสือเล่ัมน้ิ�จัะมีที�ทางขีองมันิเองท่ามกลัาง
เหลั่าผู้ตีีพิิมพิ์ ผู้ตีีพิิมพิ์ด้้ว้ยตีนิเอง แลัะศิิลัปินิที�ทำางานิกับิ 
การ์ตีีพิิมพ์ิ พิว้กคุณที�เน้ินิไปทางการ์ปฏิิบััติิ เช่่นิเดี้ยว้กับิทิศิทาง
เชิ่งวิ้พิากษ์์ต่ีอหนัิงสือแลัะการ์ตีีพิิมพ์ิ

เพืิ�อตีอบิคำาถึามขีองคุณ ใช่่ แนิว้คิด้ขีองแอนิทาย-บุิ�กคือ 
ทำาหน้ิาที�เป็นิ “มุมมอง” ที�ไม่ได้้ตัี�งใจัจัะกางกั�นิหรื์อจัำากัด้ชุ่ด้
จัำาเพิาะเจัาะจังขีองแอนิทาย-บุิ�ก แต่ีเพืิ�อนิำาทางคว้ามเข้ีาใจัในิ
เชิ่งวิ้พิากษ์์แลัะคว้ามรู้์ส่กไปยังสนิามที�เปิด้กว้้างกว่้าขีอง 
การ์ตีีพิิมพ์ิสิ�งพิิมพ์ิทด้ลัองเชิ่งการ์เมือง แนิว้คิด้ขีองหนัิงสือเล่ัมน้ิ�
ผันิมาจัากสนิามดั้งกล่ัาว้น้ิ� มันิมีคว้ามเป็นินิามธร์ร์มก็จัริ์ง แต่ี
ก็ใกล้ัชิ่ด้กับิสนิามที�มันิได้้ทำาการ์สำาร์ว้จั ใกล้ัเสียจันิบ่ิอยครั์�งมันิ
ถึูกกลัืนิกินิโด้ยสนิามนิั�นิเสียเอง แพิ้พิ่ายให้กับิแนิว้คิด้อื�นิๆ ที�
การ์ตีีพิิมพ์ิได้้ผลิัตีข่ี�นิในิตัีว้ขีองมันิเอง หรื์อแนิว้คิด้ที�ผม 
ได้้บัิญญัติีข่ี�นิมาจัากสิ�งที�ผมพิบิเจัอ อย่างไร์ก็ดี้ แนิว้คิด้ขีอง 
แอนิทาย-บุิ�กยังทำาหน้ิาที�เป็นิเหมือนิการ์จััด้การ์เชิ่งวิ้พิากษ์์ในิ
ตัีว้ขีองมันิเอง หรื์อผมหวั้งไว้้อย่างนัิ�นิ ผ่านิการ์หยอด้ทิศิทาง
ที�ยังไม่แน่ินิอนิน้ิ�ลังไปนิิด้ ยั�ว้ล้ัอให้เห็นิปัญหาอีกหน่ิอย แลัะเปิด้
เส้นิทางบิางเส้นิทางไปสู่ทฤษ์ฏีิแลัะปฏิิบัิติีการ์ในิการ์ตีีพิิมพ์ิ

พิอพูิด้อย่างน้ิ�แล้ัว้ แนิว้คิด้ขีองแอนิทาย-บุิ�กจ่ังมีสามคุณลัักษ์ณะ
แนิว้คิด้ทั�งสามนิ้�เช่ื�อมโยงถึ่งกันิ แลัะไม่ว้่าจัะเป็นิโปร์เจักตี์ 
แอนิทาย-บุิ�กโปร์เจักต์ีไหนิก็ตีาม จัะมีคุณลัักษ์ณะทั�งสามน้ิ� 
โด้ด้เด่้นิข่ี�นิมา มากหรื์อน้ิอยต่ีางกันิไป โด้ยที�คุณลัักษ์ณะหน่ิ�ง
จัะเป็นิตัีว้เร่์งปฏิิกิริ์ยาให้แก่คุณลัักษ์ณะอื�นิๆ แต่ีสามาร์ถึแจักแจัง
ออกมาได้้ ดั้งน้ิ� 

อย่างแร์ก  แอนิทาย-บุิ�ก คืองานิตีีพิิมพ์ิที�สำำารว่จคว่ามเป็น
รูปธรรมของมันเองทั�งในิเชิ่งว้พิิากษ์์แลัะในิเชิ่งปฏิบัิิตีกิาร์ เมื�อ
เอ่ยถ่ึงคว้ามเป็นิรู์ปธร์ร์ม ผมหมายถ่ึงเครื์อข่ีายปลัายเปิด้ขีอง
รู์ปแบิบิการ์ตีีพิิมพ์ิ กร์ะบิว้นิการ์ แลัะคว้ามสัมพัินิธ์ต่ีางๆ ทั�ง
การ์เขีียนิ การ์ตีร์ว้จัแก้ การ์ออกแบิบิ การ์จััด้จัำาหน่ิาย วั้ตีถุึ-
ทางสื�อแลัะแพิลัตีฟอร์์ม คว้ามหมาย การ์อ่านิ คว้ามรู้์ส่ก 
ทั�งหมด้ที�รั์บิผิด้ช่อบิเศิร์ษ์ฐศิาสตีร์์ขีองการ์ผลัติีแลัะการ์บิริ์โภค
ที�คร์อบิคร์องสนิามการ์พิิมพ์ิน้ิ�เอาไว้้

อย่างที�สอง  ผมมองว่้าแอนิทาย-บุิ�กเป็นิแนิว้คิด้ที�มีคว้ามเป็นิ
คอมมิว้นิิสต์ี หนัิงสือที�เป็นิแอนิทาย-บุิ�กจัะเกิด้ข่ี�นิมาจัาก 
โปร์เจักต์ีที�เสาะหาการ์ท้าทายแลัะการ์ก้าว้ข้ีามสังคมทุนินิิยม 



ไม่ว่้าหนัิงสือเล่ัมนัิ�นิๆ จัะถูึกตีีพิิมพ์ิข่ี�นิมาภายใต้ีคว้ามเคลืั�อนิไหว้
ทางสังคม หรื์อปร์ะวั้ติีศิาสตีร์์โลัก หรื์อเหตุีการ์ณ์ในิท้องถิึ�นิ หรื์อ
ณ จุัด้ใด้จุัด้หน่ิ�งขีองสนิามการ์ตีีพิิมพ์ิไม่ว่้าจัะเป็นิช่ายขีอบิหรื์อ
เป็นิส่ว้นิตัีว้แค่ไหนิก็ตีาม เช่่นิน้ิ�เอง การ์ตีีพิิมพ์ิหนัิงสือแอนิทาย- 
บุิ�ก จ่ังด้ำาเนิินิการ์อยู่บินิภูมิปร์ะเทศิที�กล่ัาว้ได้้ว่้าไม่เป็นิมิตีร์ 
เรี์ยกได้้ว่้าสำาร์ว้จัข้ีามไปมา ด้ำาร์งอยู่ได้้ด้้ว้ยวิ้กฤตี แต่ีที�ผมชี่� 
ให้เห็นิถ่ึงปร์ะเด็้นิน้ิ� ก็ไม่ได้้จัะคร์ำ�าคร์ว้ญอะไร์ เพิร์าะวิ้กฤตีคือ
เงื�อนิไขีจัำาเป็นิในิการ์ด้ำาร์งอยู่ขีองมันิ ผมขีอสรุ์ปให้ฟังว่้าทำาไม
จ่ังเป็นิเช่่นินัิ�นิ การ์ตีีพิิมพ์ิเชิ่งคอมมิว้นิิสต์ีปร์ากฏิข่ี�นิจัาก
เงื�อนิไขีทางสังคมอันิเป็นิผลัพิว้งจัากช่นิชั่�นิ การ์แบ่ิงเชื่�อช่าติี 
เพิศิ แลัะการ์กด้ขีี�ต่ีางๆ แลัะจัะปร์ะสบิคว้ามสำาเร็์จัได้้ต่ีอเมื�อ
ตีร์าบิเท่าที�ตัีว้มันิเองสำาร์ว้จัแลัะบ่ิอนิทำาลัายเงื�อนิไขีต่ีางๆ เหล่ัาน้ิ�
ลังได้้ ดั้งนัิ�นิ มันิจ่ังไม่มีที�ทางที�เป็นิสุขีได้้เลัยในิสังคมทุนินิิยม 
คว้ามเป็นิจัริ์งน้ิ� ไม่เพีิยงเป็นิจัริ์งแค่ในิเชิ่งคว้ามสัมพัินิธ์ขีองมันิ
กับิโลักภายนิอกเท่านัิ�นิ แต่ียังร์ว้มถ่ึงตัีว้มันิเอง ในิฐานิะส่ว้นิ
หน่ิ�งขีองโลักน้ิ�ด้้ว้ย ทิศิทางที�จัะสร้์างคว้ามเปลีั�ยนิแปลังหรื์อ
คว้ามพิลิักผันิขีองการ์ตีีพิิมพ์ิเชิ่งคอมมิว้นิิสต์ีนัิ�นิ คือมันิจัำาเป็นิ
จัะต้ีองเป็นิการ์สะท้อนิคิด้ถ่ึงตัีว้มันิเอง แลัะน้ิ�เองที�ทำาให้มันิ 
โอนิเอียงมาทางเงื�อนิไขีขีองการ์เป็นิแอนิทาย-บุิ�ก เมื�อการ์-
วิ้พิากษ์์เชิ่งสะท้อนิคิด้ถ่ึงตัีว้ตีนิอยู่ในิรู์ปแบิบิขีองเนืิ�อหา อยู่ในิ
กร์ะบิว้นิการ์ แลัะอยู่ในิสิ�งที�มันิเกี�ยว้ข้ีอง ทั�งหมด้น้ิ� ทำาให้การ์- 
ตีีพิิมพ์ิแอนิทาย-บุิ�กอยู่ในิสภาว้ะที�ไม่มั�นิคง ไม่เท่าเทียม ไม่ถึาว้ร์
ไม่ร์าบิรื์�นิ แลัะน่ิาอ่ด้อัด้ แต่ีคุณสมบัิติีทั�งหมด้น้ิ� ก็กลัับิกลัายเป็นิ
เนืิ�อแท้ในิคุณสมบัิติีเฉพิาะตัีว้แลัะก็เป็นิเสน่ิห์อย่างหน่ิ�งขีองมันิ

อย่างที�สาม  ในิการ์แสด้งให้เห็นิถ่ึงคุณสมบัิติีเชิ่งรู์ปนัิยแลัะ
เชิ่งปร์ะสาทสัมผัสขีองสื�อต้ีนิฉบัิบิ แอนิทาย-บุิ�กเป็นิศิิลปะขีอง
การ์ตีีพิิมพ์ิเชิ่งการ์เมือง ที�จัริ์งแล้ัว้ บิางครั์�งแอนิทายบุิ�กก็ 
ทิ�งคุณลัักษ์ณะต้ีนิฉบัิบิขีองการ์ตีีพิิมพ์ิไปจันิหมด้ โด้ยอนุิญาตี
ให้เกิด้สิ�งที�เรี์ยกว่้า “คว้ามซึ่ำ�าซ้ึ่อนิอันิไร้์เสียง” (mute  
redundancies) ดั้งที�เฟลิักซ์ึ่ กัตีตีารี์ (Félix Guattari) ว่้าไว้้
กล่ัาว้คือ คุณสมบัิติีเชิ่งภาพิ ผัสสะ คว้ามเฉพิาะกาลั อาร์มณ์
คว้ามรู้์ส่ก แลัะเทคโนิโลัยีในิการ์ตีีพิิมพ์ิ เพืิ�อเป็นิการ์แสด้งออก
ต่ีอการ์ “เข้ีาร์หัสจันิเกินิไป” ในิเชิ่งภาษ์าศิาสตีร์์ขีองตัีว้บิทที�
คุณสมบัิติีต่ีางๆ ที�กล่ัาว้มาเหล่ัาน้ิ�เป็นิสื�อกลัางอยู่ ในิแง่น้ิ� 
แนิว้คิด้ขีองแอนิทาย-บุิ�ก จ่ังได้้รั์บิอิทธิพิลัจัากปร์ะวั้ติีศิาสตีร์์
แลัะคว้ามรู้์ส่กขีองสิ�งพิิมพ์ิขีองศิิลัปินิอย่างมาก คุณจัะพูิด้ก็ได้้
ว่้า หนัิงสือ Anti-Book สำาร์ว้จัแลัะอธิบิายผลังานิหนัิงสือขีอง
คอมมิว้นิิสต์ี แม้ว่้าทั�งแอนิทาย-บุิ�กแลัะผลงานหนังสืำอน้ิ�จัะ 



ร่์ว้มกันิแทร์กแซึ่งแลัะเปิด้โปงซ่ึ่�งกันิแลัะกันิก็ตีามที

คุณอ้างถ่ึงการ์พิิมพ์ิจัาก “เบืิ�องล่ัาง” ขีองวิ้ลัเลีั�ยม เบิลัก ในิ
การ์พิิมพ์ิแบิบิ Illuminated Printing จัริ์งอยู่ที�ผมช่อบิคิด้ถ่ึง
แอนิทาย-บุิ�กว่้าอยู่เคียงข้ีางการ์ตีีพิิมพ์ิแบิบิสมัยใหม่มาตัี�งแต่ี
เมื�อครั์�งที�มันิอุบัิติีข่ี�นิ ซ่ึ่�งงงานิพิิมพ์ิขีองเบิลักเป็นิตัีว้อย่างที�น่ิา
ตืี�นิเต้ีนิแลัะแสด้งให้เห็นิวิ้สัยทัศิน์ิได้้ดี้ที�สุด้ แต่ีถ้ึาจัะพูิด้กันิแล้ัว้
ผมว้างแนิว้คิด้การ์ทำาให้เป็นิปร์ะวั้ติีศิาสตีร์์น้ิ�บินิช่่ว้งว้ลัาปัจัจุับัินิ
มากกว่้า แม้ว่้า จุัด้เด่้นิ ลัักษ์ณะเฉพิาะ แลัะผู้บุิกเบิิกการ์พิิมพ์ิ
ในิช่่ว้งเว้ลัาขีองเร์าจัะกร์ะจัายตัีว้อยู่ในิช่่ว้งแร์กๆ ขีองการ์ตีีพิิมพ์ิ
ก็ตีาม ผมทำาเช่่นิน้ิ�บินิคว้ามสัมพัินิธ์ต่ีอพัิฒนิาการ์สองอย่าง 
เป็นิคว้ามรู้์ส่กที�บิางทีผมเองก็เพิิ�งเห็นิมันิชั่ด้เจันิข่ี�นิในิภายหลััง
ที�ผมเขีียนิหนัิงสือ Anti-Book เสร็์จั

อย่างแร์ก วิ้ธีการ์ทำาให้เป็นิปร์ะวั้ติีศิาสตีร์์เป็นิเฉพิาะสื�อ เมื�อ 
แอนิทาย-บุิ�ก ถูึกจััด้หมว้ด้หมู่ไว้้กับิการ์กลัายพัินิธ์ุ การ์เพิิ�ม-
จัำานิว้นิ แลัะการ์ผสมผสานิขีองแพิลัตีฟอร์์มการ์ตีีพิิมพ์ิที�มา
พิร้์อมกับิการ์แพิร่์กร์ะจัายขีองเทคโนิโลัยีดิ้จิัทัลั เมื�อการ์พิิมพ์ิ
แลัะรู์ปแบิบิตีามขีนิบิขีองหนัิงสือโบิร์าณเขีียนิด้้ว้ยมือ (codex) 
นิิตียสาร์สิ�งพิิมพ์ิ แลัะหนัิงสือพิิมพ์ิ เปลีั�ยนิแปลังไปด้้ว้ย
เทคโนิโลัยีดิ้จิัทัลั แลัะถูึกแทนิที�ในิคว้ามเป็นิศูินิย์กลัางเชิ่ง-
วั้ฒนิธร์ร์มอย่างที�มันิเคยเป็นิ จ่ังเกิด้คว้ามเปลีั�ยนิแปลังอย่าง
ก้าว้กร์ะโด้ด้ในิมุมมองเชิ่งกว้้างต่ีอคว้ามเข้ีาใจัแลัะคว้ามสนิใจั
ที�ผู้คนิมีต่ีอรู์ปแบิบิ กร์ะบิว้นิการ์ แลัะคว้ามสัมพัินิธ์ขีองการ์ตีีพิิมพ์ิ
คว้ามเปลีั�ยนิแปลังน้ิ� เห็นิได้้ชั่ด้เมื�อเร์าปร์ะสบิ หรื์อได้้พูิด้คุย
เกี�ยว้กับิการ์ชี่�นิำาขีองอัลักอร่์ธ่�มแลัะข้ีอมูลัที�ไม่ถูึกต้ีองบินิในิ 
เฟซึ่บุิ�ก หรื์อแจักแจังกันิถ่ึงคว้ามแตีกต่ีางทั�งในิเชิ่งสุนิทรี์ยะแลัะ
การ์ใช้่งานิร์ะหว่้างอี-รี์ด้เด้อร์์แลัะสิ�งพิิมพ์ิหนัิงสือเป็นิต้ีนิ ส่ว้นิมาก
ถ้ึาไม่ใช่่เกือบิทั�งหมด้ขีองงานิตีีพิิมพ์ิแลัะโปร์เจักต์ีที�ผมเขีียนิถ่ึง
ในิหนัิงสือ Anti-Book เกิด้ข่ี�นิในิยุคก่อนิดิ้จิัทัลั แต่ีคว้ามรู้์ส่ก
ในิเชิ่งวิ้พิากษ์์ขีองหนัิงสือเล่ัมน้ิ� แลัะเส้นิทางที�เลืัอกอธิบิายผ่านิ
โปร์เจักต์ีในิยุคก่อนิดิ้จิัทัลัพิว้กน้ิ� เป็นิผลัผลิัตีขีองคว้ามอ่อนิไหว้
อย่างยิ�งต่ีอเนืิ�อหาสาร์ะขีองการ์ตีีพิิมพ์ิที�มาจัากช่่ว้งเว้ลัา “หลััง
ดิ้จิัทัลั” ในิปัจัจุับัินิขีองเร์า

อย่างที�สองคือ เมื�อชี่�แนิะถ่ึงคุณลัักษ์ณะที�เป็นิคอมมิว้นิิสต์ีขีอง
แนิว้คิด้น้ิ� ผมว้างช่่ว้งเว้ลัาขีองแอนิทาย-บุิ�กไว้้ในิช่่ว้งเว้ลัาขีอง
เร์า ในิยุคหลัังการ์ล่ัมสลัายขีองคว้ามเคลืั�อนิไหว้ขีองกร์ร์มาช่นิ
ในิปร์ะว้ัตีิศิาสตีร์์ หร์ือตีั�งแตี่ทศิว้ร์ร์ษ์ที� 1970 เป็นิตี้นิมา

b



เมื�อเกิด้การ์ถึด้ถึอยขีองภาคอุตีสาหกร์ร์ม (deindustrial- 
ization) ทำาให้พิลัังกลุ่ัมขีองแร์งงานิ แลัะมายาคติีที�ขัีบิเคลืั�อนิ
แร์งงานิการ์ผลิัตีอย่างมีปร์ะสิทธิผลัสิ�นิสุด้ลัง ซ่ึ่�งก็อย่างที� 
คาด้ไว้้ว่้ามีแนิว้โน้ิมมาจัากโร์งงานิผ่านิการ์เป็นิตัีว้แทนิเชิ่ง
สังคมปร์ะช่าธิปไตีย กร์ะทั�งเข้ีาแทนิที�สังคมอุตีสาหกร์ร์มได้้ 
ในิที�สุด้ นัิ�นิคือที�มาขีองวิ้กฤตีที�ผมพูิด้ถ่ึงก่อนิหน้ิาน้ิ� หรื์อก็คือ
การ์สูญเสียคว้ามรู้์ส่กร่์ว้มเชิ่งอัตีลัักษ์ณ์อย่างเป็นิอันิหน่ิ�ง- 
อันิเดี้ยว้กันิขีองแร์งงานิภาคอุตีสาหกร์ร์ม แลัะสนิามขีองการ์- 
ตีีพิิมพ์ิที�ค่อนิข้ีางต้ีองอยู่ให้ได้้ด้้ว้ยตัีว้ขีองมันิเอง อย่างไร์ก็ตีาม
ผมเห็นิการ์ล่ัมสลัายน้ิ�เป็นิโอกาส ในิฐานิะเงื�อนิไขีการ์ก่อกำาเนิิด้
ขีองช่่ว้งเว้ลัาขีองพิว้กเร์า เมื�อมันิผลัักดั้นิให้เกิด้การ์วิ้พิากษ์์
วิ้จัาร์ณ์อย่างล่ักซ่ึ่�งต่ีอทุนินิิยมมากกว่้าที�คว้ามเคลืั�อนิไหว้ขีอง
กร์ร์มาช่นิเคยทำาไว้้ได้้ (แต่ีไปในิทิศิทางขีองการจัด้การ มากกว่้า
การล้มล้าง สังคมทุนินิิยม ดั้งที�มอยช์่ โพิสโตีนิ (Moishe 
Postone) เคยได้้ยืนิยันิไว้้ในิเรื์�องขีองแร์งงานิ)

ทุกวั้นิน้ิ� เป็นิไปไม่ได้้อีกต่ีอไปที�จัะจิันิตีนิาการ์ถ่ึงเรื์�องการ์เมือง
ขีองการ์ปลัด้ปล่ัอย (emancipatory politics) ที�มีอำานิาจัมา
จัากพัิฒนิาการ์ทางทุนินิิยม พิว้กเร์าจัำานิว้นิมากข่ี�นิเรื์�อยๆ ถูึก
บัิงคับิให้ต้ีองเผชิ่ญหน้ิากับิวิ้กฤตีอันิต่ีอเนืิ�องในิฐานิะเงื�อนิไขี
ขีองการ์มีอยู่ขีองเร์า ซ่ึ่�งร์ว้มถ่ึงวิ้กฤตีทางสิ�งแว้ด้ล้ัอมแลัะสภาพิ- 
อากาศิที�เป็นิผลัผลิัตีจัากทุนินิิยม ที�คุกคามการ์ด้ำาร์งอยู่ขีอง 
สายพัินิธ์ุมนุิษ์ย์อย่างที�สุด้ อย่างไร์ก็ตีาม สำาหรั์บิใคร์ก็ตีามที�
ถูึกกันิออกจัากอัตีลัักษ์ณ์ร่์ว้มขีองคว้ามเคลืั�อนิไหว้ขีองกร์ร์มาช่นิ
ไม่มากก็นิ้อย ไม่ว้่าจัะด้้ว้ยการ์แบิ่งแยกทางเช่ื�อช่าตีิ เพิศิ  
เพิศิสภาว้ะ สุขีภาพิ สมร์ร์ถึภาพิร่์างกาย ถิึ�นิที�อยู่ในิโลัก หรื์อ
ใคร์ก็ตีามที�อยู่ขัี�ว้ตีร์งข้ีามทางการ์เมืองจัากแร์งงานิ วิ้กฤตีเคย
เป็นิเงื�อนิไขีในิการ์ด้ำาร์งอยู่ขีองพิว้กเขีาแลัะในิการ์ตีีพิิมพ์ิขีอง
พิว้กเขีาเสำมอมา หากปัจัจุับัินิเมื�อเงื�อนิไขีต่ีางๆ ขีองพิว้กเขีา
กลัายเป็นิเรื์�องปกติีทั�ว้ไปมากข่ี�นิ การ์เข้ีาไปมีส่ว้นิร่์ว้มในิ 
เชิ่งวิ้กฤตีการ์ณ์ การ์ทด้ลัอง หรื์อในิเชิ่งการ์วิ้พิากษ์์ด้้ว้ยหนัิงสือ
แลัะการ์ตีีพิิมพ์ิที�แสด้งคุณลัักษ์ณะขีองการ์ตีีพิิมพ์ิผ่านิช่นิกลุ่ัมน้ิอย 
หรื์อกลุ่ัมช่ายขีอบิก็น่ิาจัะกลัายเป็นิเรื์�องปกติีธร์ร์มด้ามากข่ี�นิ 
หรื์ออย่างน้ิอยนัิ�นิคือสิ�งที�ผมเดิ้มพัินิไว้้ในิหนัิงสือขีองผมเล่ัมน้ิ� 
ในิที�น้ิ� แอนิทาย-บุิ�กไม่ใช่่หนัิงสือทุนินิิยมเว้อร์์ชั่�นิขีองกร์ร์มาช่นิ
ที�โด้ยพืิ�นิฐานิแล้ัว้ไม่มีการ์เปลีั�ยนิแปลังในิรู์ปแบิบิขีองเนืิ�อหา 
แต่ีเป็นิการ์แตีกแยกบินิวิ้กฤตีการ์ณ์ทั�งในิแลัะต่ีอรู์ปแบิบิอันิเป็นิ
ทุนินิิยมขีองการ์ตีีพิิมพ์ิ



นิธ

ผมเองก็เพิลิัด้เพิลิันิไปกับิคุณสมบัิติีเชิ่งกายภาพิแลัะคว้ามรู้์ส่ก
ขีองสิ�งตีีพิิมพ์ิเหมือนิกันิ แลัะพิว้กมันิมีบิทบิาทสำาคัญในิ 
คว้ามเป็นิรู์ปธร์ร์มขีองแอนิทาย-บุิ�กที�กว้้างขีว้างแลัะเป็นิเชิ่ง
ทด้ลัองอย่างที�ผมได้้กล่ัาว้ไปก่อนิหน้ิาน้ิ� แต่ีใช่่ มันิเป็นิปัญหา
เมื�อรู์ปแบิบิขีองหนัิงสือ แลัะขีอบิเขีตีที�จัำากัด้ในิคุณลัักษ์ณะที�
เป็นิรู์ปธร์ร์มขีองมันิ ถูึกคิด้ถ่ึงแบิบิไม่ให้คว้ามสำาคัญ โด้ยให้ตัีว้
ขีองมันิเองเป็นิเพีิยงการ์หลีักหน้ิ หรื์อกร์ะทั�งเป็นิการ์ตัี�งป้อม
ต่ีอต้ีานิจัากการ์โจัมตีีขีองการ์บิร์ิโภคในิลััทธิทุนินิิยมแลัะ 
สื�อโซึ่เชี่ยลั น้ิ�เป็นิเพิร์าะว่้าหนัิงสือกำาลัังไล่ัล่ัาหาคว้ามสัมพัินิธ์
เชิ่งสังคมแบิบิทุนินิิยม ที�ไม่ได้้มองเป็นิคุณลัักษ์ณะร์องเสียด้้ว้ย
อันิที�จัริ์งหนัิงสือตีีพิิมพ์ิเคยเป็นิโภคภัณฑ์์สมัยใหม่อย่างแร์กๆ 
ที�ถูึกผลิัตีข่ี�นิด้้ว้ยเครื์�องจัักร์ มีหน้ิาตีาเป็นิแบิบิเดี้ยว้กันิหมด้ 
ผ่านิการ์ทำาซึ่ำ�า แลัะตีพีิมิพิข์ี่�นิใหม่ในิจัำานิว้นิมากๆ ได้ ้หนิงัสอื
เคยเป็นิส่ว้นิหน่ิ�งขีองการ์อุบัิติีข่ี�นิขีองการ์แบ่ิงงานิกันิผลิัตีขีอง
แร์งงานิภาคอุตีสาหกร์ร์มแลัะสายพิานิการ์ผลิัตี แลัะการ์แยกขีาด้
ออกจัากกันิร์ะหว่้างปัญญาช่นิแลัะผู้ใช้่แร์งงานิ ซ่ึ่�งเริ์�มมี
พัิฒนิาการ์ผ่านิการ์แยกออกจัากกันิในิคริ์สตีศิตีว้ร์ร์ษ์ที� 18 
ร์ะหว่้างบิทบิาทขีองช่่างพิิมพ์ิในิฐานิะช่่างฝีีมือ (printer- 
as-artisan) แลัะผู้ปร์ะพัินิธ์ในิฐานิะปัญญาช่นิ (author-as- 
intellectual) เช่่นิน้ิ�เอง เมื�อในิทศิว้ร์ร์ษ์ 1830 ช่าลัส์ แบิ�บิเบิจั
(Charles Babbage) เสาะหาภาพิที�จัะช่่ว้ยนิำาเสนิอทฤษ์ฎีีขีอง
เขีาเกี�ยว้กับิการ์ผลิัตีเชิ่งอุตีสาหกร์ร์ม เครื์�องจัักร์กลั แลัะการ์-
แบ่ิงงานิกันิผลิัตีขีองแร์งงานิ (ซ่ึ่�งมีอิทธิผลัอย่างยิ�งต่ีอมาร์์กซ์ึ่) 
ภาพิที�เขีาเลืัอกใช้่จ่ังเป็นิภาพิขีองเพิลัททองแด้งที�เกี�ยว้กับิการ์ค้า
ขีองการตีิพิิมพ์ิ ไม่ใช่่ภาพิขีองโร์งทอผ้า ถ้ึาจัะให้ยกตัีว้อย่าง

แลัะทุกวั้นิน้ิ� หนัิงสือก็ยังพัิว้พัินิอยู่ในิโคร์งข่ีายขีองพัิฒนิาการ์
ล่ัาสุด้ในิอุตีสาหกร์ร์มแลัะเทคโนิโลัยีอย่างเต็ีมรู์ปแบิบิ ไม่ว่้าจัะเป็นิ
โกดั้งร้์านิค้าปลีักออนิไลัน์ิขีองแอมะซึ่อนิ การ์จััด้การ์สิทธิ�ดิ้จิัทัลั

ร์ฮ

ในิช่่ว้งเว้ลัาปัจัจุับัินิที�เร์าถูึกห้อมล้ัอมด้้ว้ยวิ้กฤตี จัมจ่ัอมอยู่ในิลััทธิบิริ์โภคนิิยม หลัายคนิมีคว้ามปร์าร์ถึนิา
ที�จัะหน้ิไปหารู์ปแบิบิสื�อที�เรี์ยบิง่ายหรื์อตีามขีนิบิมากกว่้า อย่างไร์ก็ตีาม หนัิงสือเล่ัมน้ิ�ไม่มีทางจัะ
แยกออกจัากลััทธิบิร์ิโภคนิิยมที�เร์าร์ังเกียจัได้้ อันิที�จัร์ิง คุณเขีียนิว้่าหนิังสือเลั่มนิ้�เป็นิเคร์ื�องมือ
ในิการ์พัิฒนิาแลัะการ์ส่งเสริ์มขีองลััทธิบิริ์โภคนิิยม คุณช่่ว้ยเล่ัาเกี�ยว้กับิบิทบิาทน้ิ�ที�บ่ิอยครั์�งมัก 
ลืั�นิไหลัหลุัด้ลังไปใต้ีจิัตีสำาน่ิกเมื�อเร์ามองวั้ตีถุึอันิเป็นิที�เลืั�อมใสที�สุด้น้ิ�



แลัะการ์โฆษ์ณาออนิไลัน์ิที�เติีบิโตีอยู่บินิด้าต้ีาแคช่มหาศิาลัขีอง
อีบุิ�กทั�งแบิบิถูึกลัิขีสิทธิ�แลัะแบิบิเถึื�อนิ สื�อหนิังสือยังเป็นิ 
หมุด้หมายอันิสำาคัญในิอัตีวิ้สัยทุนินิิยมสมัยใหม่ ตัี�งแต่ี  
“ผู้ปร์ะพัินิธ์” ในิฐานิะแหล่ังที�แยกจัากกันิไม่ได้้ขีองคว้ามคิด้
สร้์างสร์ร์ค์แลัะกร์ร์มสิทธิ� ไปจันิถ่ึงการ์ร์ว้บิยอด้นิว้นิิยายคลัาสสิก
ในิการ์แบ่ิงเพิศิร์ะหว่้างโด้เมนิส่ว้นิตัีว้แลัะโด้เมนิสาธาร์ณะ เร์า
อาจัพูิด้ถ่ึงหน้ิาที�ขีองหนัิงสือตีีพิิมพ์ิในิพัิฒนิาการ์ขีองลััทธิ
บิริ์โภคนิิยมสมัยใหม่ก็ได้้เหมือนิกันิ กร์ะทั�งพูิด้ถ่ึงจัักร์ว้าลัทาง
ปัญญาช่นิที�แบ่ิงแยกเชื่�อช่าติีขีองแนิว้คว้ามคิด้แบิบิยุโร์ป 
สมัยใหม่แลัะปฏิิบัิติีการ์คร์อบิงำาแลัะใช้่คว้ามรุ์นิแร์งในิ
อาณานิิคมก็ยังได้้

ผมพิบิว่้าการ์ค้นิคว้้าศ่ิกษ์าเกี�ยว้กับิคุณลัักษ์ณะที�เป็นิทุนินิิยม
ขีองสิ�งปร์ะดิ้ษ์ฐ์ทางวั้ฒนิธร์ร์มที�เป็นิที�นิิยมช่นิิด้น้ิ�ค่อนิข้ีางน่ิา
สนิใจั บิางทีอาจัจัะในิแบิบิที�ขีว้างโลักหน่ิอย แลัะมักมีเรื์�องให้
ได้้ปร์ะหลัาด้ใจัอย่างแท้จัริ์ง แต่ีผมไม่อยากชี่�แนิะไปในิทำานิอง
ว่้าทั�งหมด้ทั�งมว้ลัน้ิ�ทำาให้หนัิงสือนัิ�นิด่้างพิร้์อย ไม่มีสิ�งปร์ะดิ้ษ์ฐ์
ทางวั้ฒนิธร์ร์มหรื์อทางการ์ผลิัตีซึ่ำ�าเชิ่งสังคมทั�ว้ไปอันิไหนิเลัย
ที� ไ ม่ได้้ก้าว้ข้ีามหรื์อข่ี�นิกับิเ งื�อนิไขีขีองคว้ามสัมพัินิธ์ 
เชิ่งทุนินิิยม แลัะมันิเป็นิไปโด้ยไม่ได้้เอ่ยอ้างว่้าการ์ตีีพิิมพ์ิเป็นิ
พืิ�นิที�ขีองการ์วิ้พิากษ์์ที� พิิเศิษ์หรื์อขีองพิลัังอำานิาจัแห่ง
จิันิตีนิาการ์ ปร์ะเด็้นิขีองผม น่ิาจัะเพืิ�อกร์ะตุ้ีนิให้เกิด้คว้ามเข้ีาใจั
ว่้าหนัิงสือช่่ว้ยพิยุงแลัะช่่ว้ยทำาให้คว้ามสัมพัินิธ์แบิบิทุนินิิยม 
เกิด้ขี่�นิเป็นิไปอย่างถึาว้ร์ได้้อย่างไร์ ผ่านิรู์ปแบิบิเนืิ�อหาที�มี 
คว้ามซัึ่บิซ้ึ่อนิแลัะรู์ปแบิบิขีองเนืิ�อหาเหล่ัาน้ิ�สามาร์ถึทด้ลัอง 
นิำามาปร์ะกอบิสร้์างใหม่บินิข้ีอจัำากัด้หรื์อเพืิ�อต่ีอต้ีานิเงื�อนิไขี 
ขีองทุนินิิยมได้้อย่างไร์

cร์ฮ

อธิบิายได้้กร์ะจ่ัางมาก ผมอยากช่ว้นิคุยอีกนิิด้เรื์�อง “อัตีลัักษ์ณ์” 
เพืิ�อไปยังตัีว้อย่างขีอง “แอนิทาย-บุิ�ก” เล่ัมหน่ิ�งที�คุณเลืัอกมา
ในิหนัิงสือเล่ัมน้ิ� ในิการ์ผลิัตีหรื์อการ์กำาหนิด้หัว้เรื์�อง ผู้อ่านิ 
สิ�งพิิมพ์ิดู้จัะเป็นิหัว้ใจัหลััก เพิร์าะเมื�อไหร่์ที�หัว้เรื์�องถูึกกำาหนิด้
สนิามแลัะคว้ามเคลืั�อนิไหว้ที�น่ิาจัะเป็นิไปได้้ภายในิหัว้เรื์�องนัิ�นิๆ
ก็ถูึกจัำากัด้ กลัายเป็นิปริ์ศินิาแบิบิเลืัอกทางใด้ทางหน่ิ�งที�อยู่
ร์ะหว่้างคว้ามเป็นิจัริ์งที�แบ่ิงเป็นิชั่�นิๆ กับิเค้าโคร์งพืิ�นิที�ที�สร้์างข่ี�นิ
อย่างเข้ีมงว้ด้ ถ้ึาพูิด้กันิถ่ึงรู์ปแบิบิขีองนิิตียสาร์ จัะเห็นิได้้ชั่ด้ 
ว่้ากลัไกน้ิ�ทำางานิอย่างไร์ เร์ามี “ด้าร์าหน้ิาปก” หรื์อมีลัำาดั้บิชั่�นิ



นิธ

Mémoires เป็นิงานิหนัิงสือคอมมิว้นิิสต์ีที�น่ิาตืี�นิเต้ีนิมากเล่ัม
หน่ิ�ง ซ่ึ่�งตัีว้เด้อบิอร์์ด้เองก็เรี์ยกงานิชิ่�นิน้ิ�ว่้าเป็นิ “แอนิทาย-บุิ�ก” 
มันิถูึกผลิัตีข่ี�นิด้้ว้ยการ์พิิมพ์ิหินิออฟเซ็ึ่ตีโด้ยกลุ่ัมซิึ่ตูีเอชั่�นินิิสต์ี
อินิเตีอร์์เนิชั่�นิแนิลั (Situationist International) ในิช่่ว้ง 
ปีแร์กๆ ขีองการ์ก่อตัี�งกลุ่ัม แต่ีลัะหน้ิาขีองสิ�งพิิมพ์ิเล่ัมน้ิ� 
ปร์ะกอบิข่ี�นิจัากชิ่�นิส่ว้นิชิ่�นิเล็ักชิ่�นิน้ิอยจััด้ว้างกร์ะจััด้กร์ะจัาย 
มาจัากวั้ตีถุึดิ้บิตัีว้บิทหรื์อภาพิที�หยิบิยืมมาโด้ยไม่ได้้มีการ์ให้
เคร์ดิ้ตีใด้ๆ ว้างโคร์งสร้์างหลัว้มๆ ผ่านิร์อยขีีด้เขีียนิ ร์อยสาด้สี 
หรื์อป้�นิพืิ�นิสีสด้ใสที�จัอร์์นิ สหายศิิลัปินิขีองเด้อบิอร์์ด้เป็นิคนิ
จััด้หามา หนัิงสือเล่ัมน้ิ�แสด้งถ่ึงช่่ว้งเว้ลัาขีองรู์ปแบิบิแลัะแนิว้คิด้
จัากปร์ะสบิการ์ณ์ขีองเด้อบิอร์์ด้ ในิช่่ว้งแร์กๆ ในิการ์เคลืั�อนิไหว้
ขีองกลุ่ัมเลัททริ์สต์ี (Lettriste Movement) แต่ีในิรู์ปแบิบิ
ขีองการ์แสด้งมากกว่้า ที�ยังได้้บัิญญัติีคำาว่้า เด้ตูิร์เนอมองด์้ 
(Détournement) หรื์อปฏิิบัิติีการ์แบิบิซิึ่ตูีเอชั่�นินิิสต์ี (การ์ผลิัตี
คว้ามหมายข่ี�นิจัากกลุ่ัมองค์ปร์ะกอบิที�มีการ์หยิบิยืมมาต่ีางๆ) 
แลัะ เด้รีฟ (dérive) (การ์ไม่ตีามเส้นิแลัะเป็นิไปโด้ยต่ีอต้ีานิ
การ์เป็นิเครื์�องมือ) ที�ทั�งเอามาใช้่สร้์างแลัะเอามาต่ีอต้ีานิ 
คว้ามเป็นิรู์ปธร์ร์มต่ีางๆ ขีองการ์ตีีพิิมพ์ิ 

ในิปร์ะเด็้นิขีองคุณเกี�ยว้กับิการ์ผลิัตีอัตีลัักษ์ณ์ที�อยู่ร์ะหว่้างกลัาง 
Mémoires มีจุัด้ปร์ะสงค์เฉพิาะอย่างยิ�งในิวิ้ถีึเชิ่งภาษ์าศิาสตีร์์ 
ปร์ะสาทสัมผัส แลัะการ์รั์บิรู้์ ซ่ึ่�งหนัิงสือได้้บ่ิงบิอกถ่ึงโคร์งสร้์าง
เชิ่งทุนินิิยมขีองอัตีวิ้สัยแลัะรู์ปแบิบิขีองโภคภัณฑ์์ ตัีว้อย่างเช่่นิ

d

ขีองตัีว้บิท ซ่ึ่�งเป็นิปร์ะเด็้นิหลัักขีองการ์สร้์างอัตีลัักษ์ณ์ ถ้ึาง่ายๆ หน่ิอย ก็อาจัจัะเป็นิด้าร์าภาพิยนิตีร์์
หร์ือตีัว้เอกจัากนิว้นิิยาย หร์ือนิักร์้องเพิลังป๊อปที�แสด้งด้นิตีรี์ที�เขี้าร์หัสในิเร์ื�องขีอง “คว้ามร์ัก” 
คว้ามคิด้ในิการ์ปลัด้ปล่ัอยขีองเร์าเหมือนิว่้าจัะเป็นิการ์ให้ร้์ายต่ีออัตีลัักษ์ณ์ก่อนิหน้ิา ในิการ์เรี์ยกร้์อง
ให้มีส่ว้นิร์่ว้มอย่างมีแขี็งขีันิ แตี่เร์ายืนิยันิในิเร์ื�องที�มีอยู่อย่างโด้ด้เด้ี�ยว้ซึ่่�งแยกจัากคนิอื�นิแลัะ 
โลักภายนิอก น้ิ�นิำาผมไปสู่งานิ Mémoires2 ขีองกีย์ เด้อบิอร์์ด้ (Guy Debord) แลัะแอสเกอร์์ 
จัอร์์นิ (Asger Jorn) ในิปี 2502 สิ�งพิิมพ์ิที�พิาผู้อ่านิไปเจัอกับิหน้ิาปกที�ทำาจัากกร์ะด้าษ์ทร์าย  
ปกติีแล้ัว้ บิันิท่กปร์ะว้ัตีิ (memoir) เป็นิหนิ่�งในิร์ูปแบิบิที�ได้้ร์ับิคว้ามนิิยมที�สุด้ในิการ์ถึ่ายทอด้ 
อัตีวิ้สัยหนิ่�งๆ ที�เป็นิที�ยอมรั์บิแลัะสำาคัญ แตี่งานิ Mémoires กลัับิเป็นิเร์ื�องที�แตีกเป็นิชิ่�นิส่ว้นิ  
ช่่ว้ยเลัา่เรื์�องสิ�งพิมิพิเ์ลัม่นิ้�ใหฟ้งัหนิอ่ยได้ไ้หม แลัะมันิแสด้งใหเ้หน็ิหลักัการ์เชิ่งปร์ชั่ญาขีองการ์เปน็ิ
แอนิทาย-บุิ�กอย่างไร์บ้ิาง

2 ช่มภาพิบิางส่ว้นิเพิิ�มเตีิมได้้จัาก  
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/727492

http://https://www.metmuseum.org/art/collection/search/727492


การ์ใช้่ เด้ตูิร์เนอมองด์้ ในิหนัิงสือได้้ล้ัมล้ัางโมเด้ลัคว้ามเป็นิ
ช่นิชั่�นิกลัางขีองผู้ปร์ะพัินิธ์แลัะศิิลัปินิในิฐานิะแหล่ังกำาเนิิด้ 
คว้ามคิด้สร้์างสร์ร์ค์เชิ่งปัจัเจักแลัะกร์ร์มสิทธิ� ที�สำาคัญไปกว่้านัิ�นิ
เด้ตูิร์เนอมองด์้ ในิที�น้ิ�ยังได้้สอด้แทร์กเข้ีาไปในิพืิ�นิที�ขีอง 
การ์สื�อสาร์ ที�มันิได้้นิำาเสนิอคว้ามซึ่ำ�าซ้ึ่อนิแลัะคว้ามกำากว้มให้
เป็นิช่่องทางในิการ์สื�อสาร์ร์ะหว่้างผู้พูิด้กับิผู้อ่านิ ช่่องทางที� 
การ์ช่ำาร์ะล้ัางหลัอมร์ว้มเข้ีากับิ ลััทธิทุนินิิยม “สาร์สนิเทศิ” 
อย่างที�กลุ่ัมซิึ่ตูีเอชั่�นินิิสต์ีเข้ีาใจั ในิหนัิงสือขีองเด้อบิอร์์ด้แลัะ
จัอร์์นิเล่ัมน้ิ� คว้ามหมายได้้เพิิ�มจัำานิว้นิแลัะกร์ะจััด้กร์ะจัาย ชิ่�นิส่ว้นิ
ขีองข้ีอมูลัที�ดู้คุ้นิเคยกลัับิปร์ากฏิแปลักออกไป ร์ว้มกันิเป็นิ 
กลุ่ัมก้อนิใหม่ แลัะเช่่นิน้ิ�เอง หนัิงสือได้้สร้์างคว้ามรู้์ส่กไม่มั�นิคง
ในิคว้ามเลืั�อนิไหลัขีองการ์สร้์างอัตีลัักษ์ณ์ขีองการ์สื�อสาร์ที�
สบิายตีาแลัะคุ้นิเคย เป็นิการ์เข้ีาจู่ัโจัมอัตีลัักษ์ณ์ขีองผู้อ่านิ ผู้ซ่ึ่�ง
ถ้ึาไม่อย่างนัิ�นิ จัะ “ถูึกตีร่์งไว้้ในิศูินิย์กลัางปลัอมขีองคว้าม-
เคลืั�อนิไหว้ในิโลักขีองมันิ” อย่างที�เด้อบิอร์์ด้เคยพูิด้ไว้้

แต่ี Mémoires ก็เป็นิเพีิยงการ์แทร์กแซึ่งต่ีอต้ีานิชุ่ด้การ์ตีีพิิมพ์ิ
ขีองฝ่ีายซ้ึ่ายดั้�งเดิ้ม แม้ว่้าในิแง่มุมน้ิ�จัะดู้คลุัมเครื์อมากกว่้าแลัะ
ไม่ค่อยมีใคร์อ้างอิงให้คว้ามเห็นิก็ตีาม แม้ Mémoires จัะเป็นิ
ผลังานิขีองกลุ่ัมปฏิิวั้ติีกลุ่ัมซิึ่ตูีเอชั่�นินิิสต์ีอินิเตีอร์์เนิชั่�นิแนิลั แต่ี
มันิปฏิิเสธการ์แสด้งตีนิอย่างกร์ะตืีอรื์อร้์นิตีามแบิบิฉบัิบิขีอง
กลุ่ัมดั้งกล่ัาว้ (ด้้ว้ยคำาแถึลังที�เปิด้เผยต่ีอสาธาร์ณะว่้า “เร์ายืนิ
หยัด้เพืิ�อสิ�งใด้”) แลัะปฏิิเสธการ์วิ้เคร์าะห์ในิหัว้ข้ีอการ์ปฏิิวั้ติี  
(“สิ�งที�ต้ีองทำาให้สำาเร็์จั”) กลัไกเช่่นิน้ิ�ขีองสิ�งพิิมพ์ิรั์บิผิด้ช่อบิ
โคร์งสร้์างการ์ปร์ะกอบิสร้์างอัตีลัักษ์ณ์ในิการ์สื�อสาร์แบิบิ-
เดี้ยว้กันิขีองผู้พูิด้/ผู้ตีร์ว้จัสอบิ แค่ว่้าตีอนิน้ิ�เป็นิกลุ่ัม แลัะกลุ่ัม
ผู้อ่านิทางการ์เมืองขีองมันิ ช่นิชั่�นิขีองมันิ ผู้คนิขีองมันิ ฯลัฯ 
ซ่ึ่�งอัตีลัักษ์ณ์ขีองตีนิได้้รั์บิการ์ช่ำาร์ะล้ัางร์ว้มเข้ีาด้้ว้ยกันิ ด้้ว้ย 
เหตุีน้ิ�เอง จ่ังร์องรั์บิกับิสภาว้ะที�เป็นิอยู่ ด้้ว้ยการ์ปฏิิเสธการ์ทำา
ตีลัาด้ด้้ว้ยตีนิเองขีองกลุ่ัมแลัะจัุด้อ้างอิงอัตีลัักษ์ณ์ขีองผู้อ่านิ 
การ์แทร์กแซึ่งขีอง Mémoires ในิการ์เมืองแบิบิปฏิิวั้ติีจ่ังไม่ใช่่
การ์ร์ว้มตัีว้กันิทางอัตีลัักษ์ณ์ หากเป็นิการ์ลับิล้ัางอัตีลัักษ์ณ์  
แลัะด้้ว้ยวิ้ธีทางเช่่นิน้ิ�เอง มันิสร้์างโมเด้ลัขีองช่นิชั่�นิกร์ร์มาชี่พิ 
(the proletariat) ช่นิชั่�นิที�เผชิ่ญหน้ิากับิตัีว้เองได้้เพีิยงผ่านิ 
การ์คร์อบิงำาขีองแร์งงานิเท่านัิ�นิ (แลัะการ์คร์อบิงำาที�มาจัาก 
การ์ขีาด้หายไปขีองแร์งงานิ) แลัะตีร์ะหนัิกรู้์ถ่ึงตีนิเองได้้จัาก 
การ์ทำาลัายตัีว้เองเท่านัิ�นิ “ช่นิชั่�นิ” น้ิ� อย่างที�มาร์์กซ์ึ่กล่ัาว้ไว้้ 



“ด้ว้้ยเคร์อืขีา่ยสดุ้โต่ีง ซ่ึ่�งเปน็ิช่นิชั่�นิหนิ่�งขีองปร์ะช่าสังคม แต่่ี
ก็ไม่ได้้เป็นิช่นิชั่�นิหนิ่�งขีองปร์ะช่าสังคม เป็นิฐานิันิด้ร์ซ่ึ่�ง
เป็นิการ์สลัายฐานิันิด้ร์ทั�งหมด้”

อย่างที�ใบิหุ้มปกทำาจัากกร์ะด้าษ์ทร์ายขีองหนัิงสือสื�อให้เห็นิ  
เมื�อมองผ่านิองค์ปร์ะกอบิขีองหนัิงสือเหล่ัาน้ิ� Mémoires ทั�ง
ขีรุ์ขีร์ะ กร์ะอักกร์ะอ่ว้นิ แลัะหยุ่งเหยิง แต่ีผมหวั้งว่้ามันิจัะเห็นิ
ชั่ด้เจันิจัากที�ผมพูิด้ไว้้ก่อนิหน้ิาน้ิ� ว่้าสิ�งพิิมพ์ิเล่ัมน้ิ�มีคว้ามรู้์ส่ก
อย่างเข้ีมข้ีนิเป็นิพิิเศิษ์ มาร์์กซ์ึ่เขี้าใจัดี้ถึ่งการ์ปลัด้ปล่ัอย 
คว้ามรู้์ส่กแบิบิคอมมิว้นิิสต์ีที�ทำาให้มนุิษ์ยช่าติีต้ีองทุรมานกับิ
วั้ตีถุึ รู้์ส่กถูึกกันิออกสู่ว้งนิอกแลัะไม่มั�นิคงด้้ว้ยคว้ามรู้์ส่กช็่อก
แลัะรุ์นิแร์ง ในิวิ้สัยทัศิน์ิขีองคอมมิว้นิิสต์ีน้ิ� คว้ามเป็นิคู่ขีอง  
เรื์�อง/วั้ตีถุึพัิงทลัายในิโลักขีอง “อวั้ยว้ะทางสังคม” ในิการ์แลัก- 
เปลีั�ยนิเชิ่งเปลีั�ยนิแปลังด้้ว้ย “วั้ตีถุึทางสังคม” น้ิ�เป็นิขัี�ว้ตีร์งข้ีาม
กับิวั้ตีถุึในิฐานิะโภคภัณฑ์์ (object-as-commodity) ซ่ึ่�ง 
ในิการ์ผลิัตีแลัะการ์แลักเปลีั�ยนิสถึาปนิากิจักร์ร์มทางสังคมอย่าง
แร์งงานิ เกิด้การ์ตัี�งใจัขีองผู้คนิในิการ์จัะแยกตีัว้ออกมาอย่าง
ปัจัเจัก โด้ด้เดี้�ยว้จัากกันิแลัะกันิ แลัะจัากคว้ามซัึ่บิซ้ึ่อนิขีองวั้ตีถุึ
(เป็นิปร์ะเด็้นิที�ผมพัิฒนิาข่ี�นิในิแนิว้คิด้ขีอง “วั้ตีถุึคอมมิว้นิิสต์ี” 
ดั้งนัิ�นิ มันิจ่ังสำาคัญที� Mémoires เป็นิการ์ต่ีอต้ีานิโภคภัณฑ์์
ไม่ใช่่แค่เพีิยงเพิร์าะคุณสมบัิติีที�ผมได้้อธิบิายมาน้ิ� แต่ีในิ 
การ์หมุนิเวี้ยนิแลัะแจักจ่ัายมันิด้้ว้ย น้ิ�เป็นิหัว้ใจัที�เด้อร์์เบิอร์์ด้คิด้
ว้างวิ้ธีการ์แลัะการ์สร้์างหนัิงสือเล่ัมน้ิ� (หากไม่ใช่่คว้ามเป็นิจัริ์ง
อยู่แล้ัว้) ว่้าจัะไม่ขีายหนัิงสือในิฐานิะที�เป็นิโภคภัณฑ์์ แต่ีจัะมอบิ
ให้เป็นิขีองขีว้ัญที�หร์ูหร์า เป็นิ “พิอทแลัตีช่์3” (potlatch) ที�
เชื่�อเชิ่ญให้ผู้รั์บิต้ีองมอบิขีองที�หรู์หร์ายิ�งกว่้ามาตีอบิแทนิ

3 ร์ูปแบิบิแลัะร์ะบิบิการ์แลักเปลัี�ยนิขีองขีว้ัญที�เป็นิ 
การ์เฉลัิมฉลัองในิกลัุ่มช่นิพิื�นิเมืองทางฝีั�งตีะว้ันิตีกขีองบิร์ิตีิช่ 
โคลััมเบิีย มีจัุด้มุ่งหมายเพิื�อเป็นิการ์ร์ับิร์ู้การ์แลักเปลัี�ยนิ 
ทางสังคมแลัะนิัยยะทางอำานิาจั 

4  https://www.metamute.org/ 

ร์ฮ

ตัีว้อย่างที�ร่์ว้มสมัยกว่้าอีกชิ่�นิหน่ิ�งที�คุณใช้่ในิหนัิงสือ Anti-Book เล่ัมน้ิ�คือนิิตียสาร์ Mute4 ซ่ึ่�งเริ์�ม
ในิปี 2537 แลัะยังคงอยู่จันิถ่ึงทุกวั้นิน้ิ� แม้ว่้าจัะมีการ์โยกย้ายปรั์บิเปลีั�ยนิหน้ิาตีาเนืิ�อหาแลัะรู์ปแบิบิ
มาแล้ัว้หลัายครั์�ง ซ่ึ่�งบ้ิางก็ยังคงอยู่ไปด้้ว้ยกันิกับินิิตียสาร์ ผมต้ีองยอมรั์บิว่้าการ์ด้ำาร์งอยู่ได้้ยาว้นิานิ
ขีองนิิตียสาร์เล่ัมน้ิ�ทั�งน่ิาดี้ใจัแลัะอุ่นิใจั ในิหนัิงสือ Artists’ Magazine ขีอง เกว้นิ เอลัเลันิ (Gwen 
Allen) สดุ้ดี้ธร์ร์มช่าติีขีองการ์คงอยู่แบิบิชั่�ว้ขีณะขีองสิ�งพิิมพ์ิพิว้กน้ิ� แลัะมันิน่ิาตืี�นิตีาตืี�นิใจัในิแง่ 
ที�ว่้า คว้ามเป็นิชั่�ว้คร์าว้แลัะธร์ร์มช่าติีขีองสิ�งพิิมพ์ิที�พุ่ิงช่นิแตีกดั้บิไปแบิบิกามิกาเซ่ึ่พิว้กน้ิ� บ่ิอยครั์�ง

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/727492


นิธ

แอนิทาย-บุิ�ก แต่ีลัะเล่ัมที�ผมสนิใจัมีคว้ามเป็นิรู์ปธร์ร์มขีอง 
การ์ตีีพิิมพ์ิที�ไปกับิรูปฟอร์มบิางอย่าง หรื์อคนิอาจัจัะว่้า รูปทุรง
หรื์อรูปแบับัก็ได้้ ฟอร์์มเหล่ัาน้ิ�บิางทีมีชื่�อแลัะมีแนิว้คิด้ ที�ช่่ว้ย
ให้เร์าคัด้แยกมันิออกมาได้้ เข้ีาใจั แลัะพัิฒนิาพิว้กมันิได้้ เป็นิ
แนิว้คิด้ที�สร้์างข่ี�นิหรื์อรั์บิมาจัากตัีว้โปร์เจักต์ีการ์ตีีพิิมพ์ินัิ�นิๆ เอง
หรื์อพัิฒนิาข่ี�นิจัากการ์ที�ผมได้้คลุักคลีักับิพิว้กมันิ ตัีว้อย่างเช่่นิ
ผมสำาร์ว้จัการ์สร้์างปกร์ณัมเชิ่งว้ร์ร์ณกร์ร์มขีองกลุ่ัมอู่หมิง (Wu 
Ming collective) ผ่านิแนิว้คิด้ “วั้ตีถุึซ่ึ่�งไม่สามาร์ถึร์ะบุิเรื์�อง
เล่ัาได้้” (unidentified narrative object) ขีองพิว้กเขีา แลัะ
ผมมองรู์ปฟอร์์มขีองเนืิ�อหาจุัลัสาร์จัากสำานัิกพิิมพ์ิขีนิาด้เล็ัก 
ผ่านิสิ�งที�ผมเรี์ยกว่้าเป็นิ “วั้ตีถุึคอมมิว้นิิสต์ี” (communist 
object) อีกแนิว้คิด้หน่ิ�งที�ผมใช้่ในิหนัิงสือเล่ัมน้ิ�คือ “การ์ตีีพิิมพ์ิ
แบิบิแผนิภาพิ” (diagrammatic publishing) ที�คุณพูิด้ถ่ึงเป็นิ
วิ้ธีการ์ว้างรู์ปแบิบิคว้ามซัึ่บิซ้ึ่อนิในิเนืิ�อหาขีองนิิตียสาร์ Mute 

Mute เกิด้ข่ี�นิโด้ยศิิลัปินิสองคนิจัากโร์งเรี์ยนิศิิลัปะสเลัด้ (Slade 
School of Art) ในิกรุ์งลัอนิด้อนิ พิอลีันิ ฟานิ มูริ์ก โบิร์กมานิ
(Pauline Van Mourik Broekman) แลัะ ไซึ่มอนิ เวิ้ร์์ธทิงตัีนิ
(Simon Worthington) ในิปี 2537 ตัี�งแต่ีแร์กสิ�งพิิมพ์ิเล่ัมน้ิ�
ก็เป็นิการ์สำาร์ว้จัตัีว้มันิเองอยู่แล้ัว้ มองเนืิ�อหาในิเชิ่งวิ้พิากษ์์ 
ย้อนกลับัมาหาตัิว่มันเอง เพืิ�อสำาร์ว้จัแลัะตีร์ว้จัสอบิรู์ปฟอร์์ม
ขีองนิิตียสาร์ ซ่ึ่�งเปลีั�ยนิแปลังไปกับิกาลัเว้ลัา ตัี�งแต่ีต้ีนิ Mute 
ให้คว้ามรู้์ส่กในิทันิที ว่้ารู์ปฟอร์์มขีองสื�อสิ�งพิิมพ์ิมีคุณสมบัิติี 
ในิเชิ่งการ์แสด้งออกแลัะการ์เมืองในตัิว่ของมันเอง ที�คลัายออก

e

ส่งผลัต่ีอการ์แตีกแยกตัี�งแต่ีก่อนิการ์สลัายตัีว้ขีองพิว้กมันิเสียอีก ไม่ว่้าจัะอย่างไร์ สิ�งที�ด่้งดู้ด้ผมได้้
อยู่เสมอในิแนิว้คิด้ขีอง “ไร์โซึ่ม” (rhizome) เชื่�อมโยงกับิคว้ามคิด้คว้ามสามาร์ถึในิการ์หลัอมร์ว้ม
เป็นิรู์ปทร์งหรื์อรู์ปร่์างใหม่ได้้อยู่เสมออย่างต่ีอเนืิ�อง เพืิ�อฉกฉว้ยเอาปร์ะโยช่น์ิจัากโอกาสในิขีณะเดี้ยว้กันิ
กับิที�พิว้กมันินิำาเสนิอตัีว้เอง ยกโขียงกันิไปสนิามใหม่ๆ ที�เปิด้กว้้างได้้อย่างไม่ขีาด้ตีอนิ แลัะทำาให้
ตัีว้เองเป็นินิิจันิิรั์นิด์้สู่อนิาคตี เมื�ออ้างถ่ึง Mute คุณพูิด้ถ่ึง โมเด้ลั “แผนิภาพิ” (diagrammatic) 
ขีองการ์ตีีพิิมพิ์ที�ทำางานิอยู่บินิตีัว้แปร์ขีอง “คว้ามด้่งดู้ด้” (attraction) แลัะ “การ์เช่ื�อเช่ิญ”  
(invitation) มันิไปได้้ถ่ึงขัี�นิเป็นิปลัาหม่กยักษ์์ในิทร์ร์ศินิะขีอง อันิโตีนิิโอ เนิกริ์ (Antonio Negri) 
อุปมาอุปมัยที�เขีาใช้่เพืิ�ออธิบิายนิิตียสาร์ที�ดี้ ที�ยืด้ขียายแลัะดู้ด้ด่้งได้้โด้ยไม่ย่ด้โยงกับิร์ะบิบิที�มันิ 
ใช้่ชี่วิ้ตี โคร์งสร้์างน้ิ�ดู้เป็นิหัว้ใจัหลัักในิคว้ามยั�งยืนิขีอง Mute แลัะสำาหรั์บิผมแล้ัว้คว้ามยั�งยืนินัิ�นิ
วิ้พิากษ์์ได้้ถ้ึามีการ์ท้าทายต่ีอสถึานิะที�เป็นิอยู่ในิปัจัจุับัินิ คุณช่่ว้ยเล่ัาให้ผมฟังเกี�ยว้กับิ Mute ได้้ไหม
ว่้ามีพัิฒนิาการ์แลัะการ์ปรั์บิตัีว้อย่างไร์ มันิสร้์างเนืิ�อหาออกมาอย่างไร์ แลัะคว้ามสัมพัินิธ์ร์ะหว่้าง
เนืิ�อหาแลัะรู์ปแบิบิคืออะไร์



จัากการ์บิงการ์ขีองเนิื�อหา ด้ังนิั�นิ ไม่เพิียงคนิจัะพิบิว่้าในิ 
การ์ออกแบิบิภาพิแลัะรู์ปแบิบิการ์พิิมพ์ิขีอง Mute มีคุณสมบัิติี
ในิการ์แสด้งออกแลัะในิเชิ่งการ์เมืองอยู่ หากยังพิบิในิกร์ะบิว้นิทัศิน์ิ
การ์บิร์ร์ณาธิการ์นิิตียสาร์ ในิกลัไกขีองการ์ผลัิตีเนืิ�อหา แลัะ
โมเด้ลัทางเศิร์ษ์ฐศิาสตีร์์ ต้ีองเน้ินิยำ�าว่้า น้ิ�คือวิ้ธีการ์สร้์าง
นิิตียสาร์ที�ทั�งหายากแลัะมีพิลัวั้ตี เมื�อจุด้ประสำงค์แลัะเน้�อหา
สำาคัญขีองนิิตียสาร์แลัะรูปฟอร์มขีองนิิตียสาร์คงอยู่คู่ขีนิานิไป
ด้้ว้ยกันิ สัมพัินิธ์กันิในิวิ้ถีึทางต่ีางๆ ที�ผันิแปร์ไปโด้ยไม่บิงการ์
ซ่ึ่�งกันิแลัะกันิ 

ในิช่่ว้งแร์กๆ ขีอง Mute คว้ามสัมพัินิธ์ร์ะหว่้าง รู์ปแบิบิ/เนืิ�อหา
มีจุัด้ศูินิย์กลัางอยู่ที�การ์ตีีพิิมพ์ิ (ซ่ึ่�งมีทั�งหมด้ด้้ว้ยกันิ 3 แบิบิ
เปลีั�ยนิไปตีามกาลัเว้ลัา ได้้แก่ นิิตียสาร์แบิบิหนัิงสือพิิมพ์ิ 
(broadsheet) นิิตียสาร์เข้ีาเล่ัมแบิบิเย็บิมุมหลัังคา (saddle- 
stitched magazine) แลัะนิิตียสาร์โตี�ะกาแฟ (coffee-table 
format)) แต่ีเมื�อนิิตียสาร์เข้ีาสู่ยุคสื�อดิ้จิัทัลัที�ผู้ใช้่งานิเป็นิ 
ผู้สร้์างเนืิ�อหาเอง มันิก็ออกจากศูินย์กลางขีองมันิเองไปยัง
แพิลัตีฟอร์์มต่ีางๆ ที�หลัากหลัายแลัะเปลีั�ยนิหน้ิาตีาไปเรื์�อยๆ 
เมื�อ “นิิตียสาร์” ไม่ถูึกร์ะบุิตัีว้ตีนิอยู่กับิแพิลัตีฟอร์์มหน่�งๆ
อีกต่ีอไป เช่่นิ เป็นิสิ�งตีีพิิมพ์ิหรื์อเป็นิเว็้บิไซึ่ต์ี หากเป็นทัุ�ง 
องคาพิยพิทุุกส่ำว่นในการกระจายเน้�อหา ที�แต่ีลัะส่ว้นิมีเนืิ�อหา
แลัะรู์ปฟอร์์มที�สัมพัินิธ์กันิในิวิ้ถีึทางต่ีางๆ แลัะแต่ีลัะส่ว้นิช่่ว้ย
ผลัักดั้นิแมกกาซีึ่นิไปข้ีางหน้ิาตีามกฎีเกณฑ์์เชิ่งเทคโนิ-สังคม
ที�เฉพิาะขีองมันิเอง ที�บ่ิอยครั์�งไปในิทิศิทางที�แข่ีงขัีนิกันิ

คุณสมบัิติีเหล่ัาน้ิ�ในิรู์ปแบิบิขีองนิิตียสาร์ Mute (คว้ามสัมพัินิธ์
ที�ยืด้หยุ่นิร์ะหว่้างเนืิ�อหาแลัะรู์ปแบิบิ การ์ออกจัากศูินิย์กลัาง 
แลัะการ์มีอยู่แบิบิการ์กร์ะจัาย) เป็นิส่ว้นิปร์ะกอบิคุณสมบัิติีในิ
สิ�งที�เด้อเลิัซึ่แลัะกัตีตีาริ์เรี์ยกว่้า “แผนิภาพิ” (diagram) หรื์อ
“เครื์�องจัักร์นิามธร์ร์ม” (abstract machine) แผนิภาพิเป็นิ
ตัีว้กลัางนิามธร์ร์มที�ปกคร์องเซ็ึ่ตีขีองชุ่ด้การ์ร์ว้มกันิอย่าง 
เป็นิรู์ปธร์ร์มขีองเนืิ�อหาแลัะรู์ปแบิบิ แลัะจัะเปลีั�ยนิไปในิ 
เว้ลัาเดี้ยว้กันิโด้ยข่ี�นิกับิการ์ทำางานิในิส่ว้นิที�เป็นิรู์ปธร์ร์มต่ีางๆ น้ิ� 
ดั้งนัิ�นิจ่ังเป็นิที�มาขีองแนิว้คิด้ “การ์ตีีพิิมพ์ิแบิบิแผนิภาพิ”  
มันิช่่ว้ยให้เร์ามอง Mute ในิแง่ที�ว่้าในิหน้ิาหนัิงสือขีองนิิตียสาร์
เล่ัมน้ิ�ตีีพิิมพ์ิแผนิภาพิขีองกร์ะบิว้นิการ์สร้์างรู์ปฟอร์์มให้กับิ
เนืิ�อหาแลัะตีีพิิมพ์ิเนืิ�อหา เป็นิการ์ทำาซึ่ำ�าสองครั์�งในิแบิบิที�มันิเอง
ถูึกคิด้ข่ี�นิมาเป็นิแผนิภาพิขีองนิิตียสาร์ที�กลัายเป็นิแผนิภาพิ 
ไปเสียเอง
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ที�ผมพูิด้บิอกเป็นินัิยไว้้อยู่แล้ัว้ว่้า แผนิภาพิทำาหน้ิาที�เติีมเต็ีมในิ
สนิามทางสังคม แลัะเป็นิหัว้ใจัหลัักในิการ์เข้ีาใจัว่้า Mute 
ทำางานิอยู่บินิแบิบิเดี้ยว้กันิ แน่ินิอนิ มันิได้้รั์บิอิทธิพิลัอย่างมาก
จัากการ์ที�บิร์ร์ณาธิการ์ทั�งสองคนิอยู่ในิกรุ์งลัอนิด้อนิ แต่ีมันิ 
ก็ไม่ได้้มีศูินิย์กลัางอยู่บินิเรื์�องเชิ่งการ์เมืองเรื์�องเดี้ยว้ ในิทาง-
ตีร์งกันิข้ีาม มันิพิยายามจัด้จ่ัอลังไปในิคว้ามหลัากหลัายขีอง
ปมปัญหาโลัก ไม่ว่้าจัะเรื์�องอำานิาจัชี่ว้การ์เมืองแลัะการ์สร้์าง
คว้ามช่อบิธร์ร์มทางการ์เมืองบินิคว้ามตีาย กลัไกหลัากหลัาย
ขีองการ์แบ่ิงแยกเชื่�อช่าติีแลัะเพิศิ รู์ปแบิบิต่ีางๆ ขีองการ์ผลิัตี- 
สร้์างคุณค่า การ์ก่อรู์ปแบิบิทางวั้ฒนิธร์ร์มแลัะเทคโนิโลัยีที�เพิิ�ง
ปร์ากฏิ แลัะอื�นิๆ อีกมากมาย อีกครั์�ง น้ิ�เป็นิแนิว้โน้ิมสำาคัญ
ขีองเนืิ�อหา และ เป็นิคุณสมบัิติีในิรู์ปฟอร์์มขีองนิิตียสาร์ ที�เห็นิ
เป็นิตัีว้อย่างในิวิ้ธีการ์สร้์างเนืิ�อหาขีองมันิ ท่ามกลัางการ์ผงาด้ข่ี�นิ
ขีองเมลัลิั�งลิัสต์ีอย่างเน็ิตีไทม์ (Nettime) ในิช่่ว้งเปลีั�ยนิผ่านิ
เข้ีาสู่สหัสว้ร์ร์ษ์ใหม่ บิร์ร์ณาธิการ์ทั�งสองคนิขีอง Mute ได้้ 
ติีด้ตีามลิัสต์ีเหล่ัาน้ิ�เพืิ�อหาเสียงสำาคัญๆ แลัะว้าร์ะทางการ์ศ่ิกษ์า
วิ้จััยใหม่ๆ ที�เพิิ�งอุบัิติีข่ี�นิ แลัะได้้จััด้จ้ัางงานิเขีียนิแลัะงานิศิิลัปะ
จัากสนิามใหม่ๆ ที�เปิด้กว้้าง เหลั่านิ้� โด้ยในิขีณะเด้ียว้กันิ 
ก็เสาะหาร์อยแยกทางสังคมแลัะเหตุีกาณ์การ์แตีกแยก ที�
เหตุีการ์ณ์นัิ�นิเองที�เรี์ยกร้์องให้มันิกลัายเป็นิเนืิ�อหาสาร์ะสำาคัญ 
มากกว้่าตีัว้นิิตียสาร์หร์ือมุมมองเช่ิงว้ิช่าช่ีพิขีองผู้มีส่ว้นิร์่ว้ม

คุณถึามถ่ึงคว้ามยั�งยืนิ รู์ปแบิบิขีองสิ�งพิิมพ์ิไหนิๆ ก็ตีามมีมิติี
คว้ามเฉพิาะกาลัอยู่ในิตัีว้อยู่แล้ัว้ ซ่ึ่�งผันิเปลีั�ยนิรู์ปฟอร์์มทั�งในิ
วิ้ถีึทางที�เฉพิาะเจัาะจังแลัะในิวิ้ถีึทางแบิบิต่ีางๆ น้ิ�ไม่ใช่่คำาถึาม
แค่ว่้า สิ�งพิิมพ์ิมีอายุขัียไม่ยืนิยาว้อย่างจังใจั ถูึกบิริ์โภคอยู่บินิ
การ์แตีกแยก หรื์อคงอยู่ยืนิยงในิฐานิะพืิ�นิที�เชื่�อมโยงคว้ามคิด้
ทางการ์วิ้พิากษ์์แลัะการ์เมืองผ่านิกาลัเว้ลัาหรื์อเปล่ัา แต่ียังเป็นิ
คำาถึามที�ว่้า ช่่ว้งเว้ลัาที�ยืนิยาว้ต่ีางกันิไปส่งผลัในิหรื์อส่งผลัต่ีอ
เงื�อนิไขี หรื์อต่ีอคุณสมบัิติีอื�นิ  ๆขีองสิ�งพิิมพ์ิอย่างไร์ มีข้ีอคิด้เห็นิ
ที�งด้งามมากข้ีอหน่ิ�งที�ผมมักจัะกลัับิไปหา จัากโปสเตีอร์์สกรี์นิ
ปริ์นิท์การ์ลุักฮือเดื้อนิพิฤษ์ภาคม 2511 (May 1968) ที�มีชื่�อ
เสียงโด่้งดั้งขีองเวิ้ร์์กช็่อปกลุ่ัมอัตีเตีลิัเย่ร์์ ป๊อปปูแลัร์์5 (Atelier 
Populaire) ในิกรุ์งปารี์ส (ซ่ึ่�งผมใช้่ในิหนัิงสือ Anti-Book 
เพืิ�อว้างแนิว้คิด้เรื์�องคว้ามเป็นิชั่�ว้คร์าว้ขีองรู์ปแบิบิจุัลัสาร์) 

5 ช่มตีัว้อย่างโปสเตีอร์์บิางส่ว้นิได้้ที� https://letterformarchive.org/news/ 
atelier-populaire-posters-of-may-1968
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อย่างที�อัตีเตีลิัเย่ร์์ ป๊อปปูแลัร์์เข้ีาใจั โปสเตีอร์์เหล่ัาน้ิ�ถูึกจััด้กลุ่ัม
เข้ีากับิการ์ลุักฮือที�ปะทุข่ี�นิในิช่่ว้งเว้ลัานัิ�นิ การ์เก็บิรั์กษ์าพิว้กมันิ
ไว้้ แม้ในิฐานิะหลัักฐานิทางปร์ะวั้ติีศิาสตีร์์ คือการ์หักหลัังรู์ป
ฟอร์์มขีองพิว้กมันิ แต่ีอย่างไร์ก็ดี้ ข้ีอคิด้เห็นิน้ิ�กลัับิช่่ว้ยให้เร์า
ได้้สัมผัสปร์ะสบิการ์ณ์ในิฐานิะการ์อ้างอิงถ่ึงการ์ปะทุครั์�งนัิ�นิๆ 
ผ่านิกาลัเว้ลัา การ์ปะทุในิคว้ามเฉพิาะกาลัน้ิ�เป็นิคุณสมบัิติีที�
ยืนิยงอย่างย้อนิแย้ง 

ในิกร์ณ้ขีอง Mute รู์ปแบิบิที�กร์ะจัายตัีว้ออกจัากศูินิย์กลัางแลัะ
จัด้จ่ัอยังเรื์�องต่ีางๆ ที�กว้้างออกไปทำาให้มันิยังคงสด้ใหม่ ยังคง
คว้ามแหลัมคม แลัะท้ายที�สุด้ยังคงตีีพิิมพ์ิอยู่ได้้ผ่านิช่่ว้งเว้ลัา
มายาว้นิานิ แตี่ร์ูปฟอร์์มขีองมันิก็ผันแปรไปตีามกาลัเว้ลัา  
กลัายเป็นิแพิลัตีฟอร์์มทำางานิบินิคว้ามร์ว้ด้เร็์ว้แลัะเนิิบิช้่าที� 
ตี่างกันิ มันิสร้์างแบิบิ “คว้ามทร์งจัำา” ขีองคลัังดิ้จิัทัลัที� 
กว้้างใหญ่มหาศิาลัเช่่นิ ลังในิร์อยแตีกด้้ว้ยคว้ามไม่ถึาว้ร์อันิ
อนิุร์ักษ์์นิิยมขีองคว้ามเป็นิ “ตีอนิน้ิ�”

เพืิ�อแสด้งปร์ะเด็้นิสุด้ท้ายเกี�ยว้กับิคว้ามยั�งยืนิขีอง Mute สำาคัญ
ที�ต้ีองมองว่้าคุณสมบัิติีขีองมันิอยู่บินิคว้ามไม่สมำ�าเสมอ บินิ 
จุัด้ขีองการ์แตีกแยกแลัะบินิวิ้กฤตีขีองมันิเอง อีกครั์�ง มันิมี
คุณสมบัิติีในิรู์ปแบิบิคว้ามเป็นิแผนิภาพิ เนืิ�องด้้ว้ยแผนิภาพิ 
อย่างที�เด้อเลิัซึ่แลัะกัตีตีาริ์ได้้ว่้าไว้้ ทำางานิบินิคว้ามล่ัมสลัาย 
พิว้กมันิเผชิ่ญหน้ิาอยู่เสมอ แลัะถูึกรุ์มโด้ยโลักภายนิอก เป็นิทั�ง
วิ้กฤตีแลัะเป็นิทั�งชี่วิ้ตีขีองพิว้กมันิในิเว้ลัาเดี้ยว้กันิ ในิโปร์เจักต์ี
สิ�งพิิมพ์ิเชิ่งทด้ลัองแลัะเชิ่งวิ้พิากษ์์อย่าง Mute น้ิ� จุัด้ศูินิย์กลัาง
ขีองการ์เผชิ่ญหน้ิาแลัะคว้ามไม่เสถีึยร์น้ิ�แน่ินิอนิว่้าคือเงินิ “ศัิติรู
ทีุ�ทัุ�งสำนิทุชิิด้เชืิ�อและขาด้เสีำยไม่ได้้” ขีองนิิตียสาร์ หากจัะหยิบิ
ยืมคว้ามคิด้จัากบิทวิ้เคร์าะห์ภาพิยนิตีร์์ขีองเด้อเลัซิึ่ การ์ตัีด้งบิ
ปร์ะมาณครั์�งใหญ่ในิแว้ด้ว้งศิิลัปะดิ้จิัทัลัขีองสหร์าช่อาณาจัักร์
ในิปี 2554 ทำาให้ Mute จัำาต้ีองหันิกลัับิไปพ่ิ�งโมเด้ลัการ์พิิมพ์ิ
แบิบิจัำากัด้อย่างเช่่นิทุกวั้นิน้ิ� ที�ตีีพิิมพ์ิเนืิ�อหาบินิเว็้บิไซึ่ต์ีแลัะ
พิิมพ์ิหนัิงสือเป็นิเล่ัมเป็นิครั์�งคร์าว้

ร์ฮ

สุด้ท้ายน้ิ� ผมอยากพูิด้ถ่ึงสิ�งพิิมพ์ิอีกเล่ัมหน่ิ�งที�ไม่ได้้อยู่ในิหนัิงสือ Anti-Book แต่ีถูึกอ้างถ่ึงในิ 
งานิวิ้จััยขีองคุณ ผมกำาลัังหมายถ่ึง The 2015 Baltimore Uprising: A Teen Epistolary ซีึ่นิ
นิิร์นิามที�ตีีพิิมพ์ิข่ี�นิจัากภาพิ 650 ภาพิ ที�เป็นิภาพิแคปหน้ิาจัอจัากข้ีอคว้ามจัากทวิ้ตีเตีอร์์ขีองหนุ่ิม
สาว้ผิว้ด้ำาในิบัิลัติีเมอร์์ช่่ว้งเหตุีจัลัาจัลัที�เกิด้ข่ี�นิภายหลัังการ์ฆาตีกร์ร์มเฟร์ด้ดี้� เกร์ย์ (Freddie Gray) 



นิธ

Baltimore Uprising บัิงคับิผู้อ่านิให้สนิใจักับิวิ้กฤตีทาง 
สังคมอันิเหลืัออด้ในิการ์ต่ีอต้ีานิแลัะการ์เหยียด้คนิด้ำาแลัะ 
การ์ฆาตีกร์ร์มฝีีมือตีำาร์ว้จัที�ได้้รั์บินิิร์โทษ์กร์ร์ม แลัะกับิการ์จัลัาจัลั
ในิปี 2558 หรื์อการ์ลุักฮือเพืิ�อต่ีอสู้กับิเงื�อนิไขีต่ีางๆ เหล่ัานัิ�นิ 
มันิผลิัตีข่ี�นิบินิมุมมองที�ไม่ได้้มาจัากนัิกเคลืั�อนิไหว้หรื์อจัาก 
มุมมองแบิบินัิกข่ีาว้ที�มองจัากว้งนิอก อย่างที�หนัิงสือตีามขีนิบิ
เกี�ยว้กับิการ์ลุักฮือมันิจัะเป็นิ แต่ีจัากมุมมองขีองหนุ่ิมสาว้ 
ตัีว้หลัักในิการ์ลุักฮือ ไม่ว่้าจัะแสด้งออกอย่างเกรี์�ยว้กร์าด้แลัะ
ซัึ่บิซ้ึ่อนิมากแค่ไหนิ มันิอัด้คุณเหมือนิปาร์ะเบิิด้ใส่เลัยล่ัะ  
ผมไม่เคยเจัอสิ�งพิิมพ์ิเล่ัมไหนิทำาได้้อย่างน้ิ�เลัย ถ้ึามองจัากมุม
ขีองคว้ามเป็นิแอนิทาย-บุิ�ก สิ�งที�สำาคัญคือผลักร์ะทบิที�มาจัาก
คว้ามจัริ์งที�ว่้า การ์เหยียด้เชื่�อช่าติีแลัะการ์ลุักฮือเป็นิเนืิ�อหา 
แลัะเป็นิรูปแบับัขีองสิ�งพิิมพ์ิเล่ัมน้ิ� มันิเป็นิหนัิงสือที�อับิปางลัง
ด้้ว้ยเงื�อนิไขีทางสังคมขีองมันิเอง Baltimore Uprising  
เป็นิหนัิงสือจลาจล ต่ีอขียายการ์ลุักฮือผ่านิคว้ามเป็นิรู์ปธร์ร์ม
ขีองการ์ตีีพิิมพ์ิ

คนิอาจัมองมันิว่้าเป็นิการ์ตีอบิกลัับิไปยังมัว้ร์ีซึ่ บิลัองโช่ตี์ 
(Maurice Blanchot) นัิกวิ้จัาร์ณ์ว้ร์ร์ณกร์ร์มช่าว้ฝีรั์�งเศิส 
ผู้สังเกตีเห็นิโด้ยอ้างอิงการ์ลุักฮือขีองเดื้อนิพิฤษ์ภาคม ‘11 ว่้า

วั้ย 25 ปีโด้ยตีำาร์ว้จั คุณพูิด้ก่อนิหน้ิาน้ิ�ว่้าการ์จัลัาจัลัแลัะคว้ามต่ีงเครี์ยด้เรื์�องการ์เหยียด้สีผิว้ที�ปะทุ
ออกในิซีึ่นิเล่ัมน้ิ�ได้้ปัด้ป้องการ์ปิด้กั�นิไม่ว่้าจัะได้้แง่ไหนิได้้อย่างไร์ น้ิ�ไม่ใช่่หนัิงสือเกี�ยว้กับิการ์เมือง
แบิบิตีามขีนิบิเลัย มีคุณลัักษ์ณะจัำานิว้นิหน่ิ�งในิสิ�งพิิมพ์ิเล่ัมน้ิ�ที�เชื่�อมโยงกับิแนิว้คิด้ขีอง 
แอนิทาย-บุิ�ก อย่างแร์กคือสิ�งพิิมพ์ิน้ิ�ถูึกตีีพิิมพ์ิข่ี�นิอย่างไม่มีตัีว้ตีนิ แลัะไม่เพีิยงแค่นัิ�นิ ใบิหน้ิาขีอง
คนิด้ำาทุกคนิที�ปร์ากฏิในิซีึ่นิเล่ัมน้ิ�จัะถูึกแก้ไขีส่ว้นิด้ว้งตีาเพืิ�อปกป้องตัีว้ตีนิขีองพิว้กเขีา หน้ิาที� 
คว้ามเป็นิผู้ปร์ะพัินิธ์ถูึกปฏิิเสธแลัะคุณยังอภิปร์ายว่้าสิ�งพิิมพ์ิเล่ัมน้ิ� เมื�อมองจัากเทคนิิคที�ใช้่ในิการ์ตีีพิิมพ์ิ
แล้ัว้ มันิชี่�แนิะถ่ึงโคร์งสร้์างเพิด้านิที�กด้เรื์�องคว้ามเป็นิคนิด้ำาไว้้ เพิิ�มเติีมจัากน้ิ� ก็ยังมีเรื์�องวั้ฒนิธร์ร์ม
ที�ทำางานิแบิบิส่งผลัซ่ึ่�งกันิแลัะกันิที�น่ิาสนิใจัมาก ถ้ึาเร์าคิด้ถ่ึงทุนินิิยมในิฐานิะกลัไกการ์ย่ด้จัับิ  
(apparatus of capture) อย่างที�เด้อเลิัซึ่แลัะกัตีตีาริ์มองไว้้ ถ้ึาเช่่นินัิ�นิสื�อโซึ่เชี่ยลัอาจัจัะเป็นิเครื์�อง
มือที�มีปร์ะสิทธิภาพิที�สุด้ที�ร์ะบิบิน้ิ�เคยพัิฒนิาข่ี�นิมาก็เป็นิได้้ แต่ีในิ Baltimore Uprising เนืิ�อหา
สาร์ะขีองการ์ย่ด้จัับินิ้�ถูึกย่ด้คืนิเอากลัับิมาใช้่ในิการ์อื�นิ ซีึ่นิเล่ัมน้ิ�ยังท้าทายรู์ปฟอร์์มขีองโภคภัณฑ์์
แลัะคว้ามเป็นิเครื์�องมือผ่านิการ์ผลิัตีแลัะการ์หมุนิเวี้ยนิ แต่ีภายหลัังมันิกลัับิถูึกตีีพิิมพ์ิซึ่ำ�าในิรู์ปแบิบิ
ขีองหนัิงสือแบิบิตีามขีนิบิ ซ่ึ่�งคุณพูิด้ว่้าเหมือนิเป็นิการ์แด้กดั้นิ ที�ทำาให้ซีึ่นิดั้�งเดิ้มดู้เหมือนิเล่ัมเถืึ�อนิ
ขีองฉบัิบิที�ตีีพิิมพ์ิใหม่ เพืิ�อสรุ์ปการ์พูิด้คุยกันิขีองเร์าสำาหรั์บิ BKKABF CO-OP คุณช่่ว้ยเล่ัา
บิางปร์ะเด้็นิจัาก Baltimore Uprising ที�เช่ื�อมโยงกับิแนิว้คิด้ขีองคุณเร์ื�องแอนิทาย-บิุ�กได้้ไหม

i



“หนัิงสือคือรู์ปแบิบิที�ปร์าณ้ตีข่ี�นิขีองการ์กด้ขีี�” 
“ไม่เอาแล้ัว้หนัิงสือ ไม่ต้ีองมีหนัิงสืออีกต่ีอไป ตีร์าบิใด้ที�เร์าคง
คว้ามสัมพัินิธ์ไว้้ได้้ด้้ว้ยกลีัยุคขีองการ์แตีกแยก” 

แทนิที�จัะเป็นิหนัิงสือ บิลัองโช่ต์ีให้ค่าแก่การ์ตีีพิิมพ์ิด้้ว้ยตัีว้เอง
แลัะสื�อเฉพิาะกาลัที�ผลิัตีข่ี�นิท่ามกลัางเหตุีการ์ณ์นัิ�นิๆ อย่าง
หนัิงสือเล่ัมเล็ัก แถึลังการ์ณ์ งานิกร์าฟิตีี� ซ่ึ่�งต่ีอต้ีานิการ์ปิด้กั�นิ
ขีองคว้ามหมายจัากคว้ามจัริ์งที�ว่้า สิ�งพิิมพ์ิเหล่ัาน้ิ�มีคว้ามเป็นิเศิษ์
เป็นิเสี�ยว้ที�จัมจ่ัอมอยู่ในิการ์แตีกแยกเชิ่งสังคม

แต่ีนัิบิได้้ว่้า Baltimore Uprising มีคว้ามก้าว้หน้ิาในิ 
เชิ่งรู์ปแบิบิที�บิลัองโช่ต์ีชื่�นิช่มในิสามแง่มุม 

อย่างแร์ก  การ์ปะทุอย่างจัลัาจัลัทั�งในิแลัะต่ีอรู์ปแบิบิขีอง
หนัิงสือไม่ได้้เกี�ยว้กับิการ์ลุักฮือทั�ว้ไป แต่ีเกี�ยว้กับิเงื�อนิไขี 
เรื์�องช่นิชั่�นิแลัะสีผิว้อย่างเฉพิาะเจัาะจังในิสหรั์ฐอเมริ์กาแลัะ 
ในิช่่ว้งเว้ลัาขีองเร์า (เพิด้านิเรื์�องการ์เป็นิคนิด้ำาที�สถึาปนิาให้เกิด้
การ์ต่ีอต่ีานิคว้ามเป็นิคนิด้ำา ตีามมาด้ว้้ยขีอ้ถึกเถึยีงขีองไซึ่ด้ยิา
ฮาร์์ทแมนิ (Saidiya Hartman) แลัะแฟร์งก์ บีิ วิ้ลัเด้อร์์สันิ
ที�สาม (Frank B. Wilderson III) แลัะการ์ขียายตัีว้ขีอง
ปร์ะช่ากร์ส่ว้นิที�เกินิมาจัากทุนิในิการ์ถึด้ถึอยขีองภาค-
อุตีสาหกร์ร์ม ที�พัิฒนิามาจัากการ์ศ่ิกษ์าเชิ่งมาร์์กซิึ่สต์ีในิ 
หัว้ข้ีอ“ปร์ะช่ากร์ส่ว้นิเกินิ” (surplus population)
สอง  หนัิงสือเล่ัมน้ิ�พูิด้ถ่ึงอย่างจัำาเพิาะเจัาะจังถ่ึง 
สภาพิแว้ด้ล้ัอมสื�อร่์ว้มสมัยขีองเร์าในิปัจัจุับัินิ เมื�อสื�อสิ�งพิิมพ์ิ
แลัะสื�อดิ้จิัทัลัโยงใยเป็นิเครื์อข่ีายซ่ึ่�งกันิแลัะกันิในิวิ้ธีทางที� 
ซัึ่บิซ้ึ่อนิแลัะผันิแปร์ แลัะเป็นิที�ๆ  อย่างที�คุณว่้าไว้้ ว่้าสื�อโซึ่เชี่ยลั
ยักษ์์ใหญ่ต่ีางๆ ได้้ทำาให้เร์ายิ�งสื�อสาร์กันิมากข่ี�นิ ยิ�งให้ต้ีอง 
ก่อให้เกิด้ผลัผลิัตีจัากคว้ามสัมพัินิธ์เชิ่งสังคม-เศิร์ษ์ฐกิจัในิ 
ลััทธิทุนินิิยม 
แลัะสาม  จัากคว้ามเฉพิาะเจัาะจังเหลั่านิ้�เอง การ์ปะทุข่ี�นิ
ขีองหนัิงสือเล่ัมน้ิ�ในิรู์ปแบิบิขีองหนัิงสือ จ่ังไม่เพีิยงเป็นิร์อยแยกในิ
เชิ่งคว้ามหมาย แต่ีเป็นิการ์สำาร์ว้จัตีร์ว้จัสอบิคุณลัักษ์ณะอย่าง
จัำาเพิาะเจัาะจังบินิเรื์�องการ์แบ่ิงแยกเชื่�อช่าติี ช่นิชั่�นิ การ์ลุักฮือ
แลัะการ์ตีีพิิมพ์ิ

ในิบิทคว้ามขีองผมเกี�ยว้กับิ Baltimore Uprising ผมลัง 
ร์ายลัะเอียด้การ์ปะทุอันิเฉพิาะตัีว้น้ิ�ออกมาเจ็ัด้ปร์ะการ์ ที�ออกมา
ในิรู์ปแบิบิเนืิ�อหาขีองหนัิงสือ แต่ีจัะลังร์ายลัะเอียด้แค่บิาง
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ปร์ะการ์เท่านัิ�นิในิที�น้ิ� เอาแค่ที�สัมพัินิธ์กับิการ์แสด้งออกแลัะ 
การ์ท้าทายกับิการ์ต่ีอต้ีานิแลัะเหยียด้คนิด้ำา ในิทุกๆ วิ้ถีึทาง 
หนัิงสือเล่ัมน้ิ�ขัีบิไล่ัหนัิงสือเกี�ยว้กับิการ์เมืองแบิบิตีามขีนิบิที�
คว้บิคุมการ์ลุักฮือในิฐานิะอัตีวิ้สัยเชิ่งการ์เมือง นัิบิเป็นิการ์- 
เดิ้นิหมากที�แปลักอย่างมาก มันิไม่มีอะไร์เลัยนิอกจัากภาพิแคป
หน้ิาจัอทวิ้ตีเตีอร์์ ไม่มีบิร์ร์ณาธิการ์ ไม่มีบิทนิำา ไม่มีคำาแถึลังท้าย
เลั่ม ที�จัะอธิบิายการ์อุบัิติีข่ี�นิขีองอัตีวิ้สัยเชิ่งการ์เมือง หรื์อคำา
แนิะนิำาต่ีอ“อะไร์ที�ต้ีองทำาให้สำาเร็์จั” ตีร์งกันิข้ีาม หนัิงสือจัับิผู้
อ่านิเอาไว้้ในิคว้ามหว้าด้กลััว้ขีองการ์ต่ีอต้ีานิคนิด้ำาแลัะเงื�อนิไขี
อันิบีิบิคั�นิขีองการ์ลุักฮือ อยู่ ในิวิ้กฤตีโด้ยปร์าศิจัาก 
การ์แก้ปัญหา ปร์าศิจัากการ์เสนิอเส้นิทางสู่การ์ช่ด้ใช้่ อย่างที�
วิ้ลัเด้อร์์สันิแสด้งให้เห็นิ เส้นิทางทางการ์เมืองแลัะตัีว้บิทในิ 
การ์ช่ด้ใช้่ ที�แม้กร์ะทั�งในิส่ว้นิที�สำาคัญที�สุด้ที�หนัิงสือยังต้ีองหา
มาช่ด้เช่ยให้ได้้ อาจัมองดู้เป็นิการ์ปฏิิวั้ติี แลัะพิว้กมันิจัริ์งๆ 
แล้ัว้ทำาหน้ิาที�เพืิ�อร์ว้บิร์ว้มโลักน้ิ�ให้เป็นิอันิหน่ิ�งอันิเดี้ยว้กันิ
มากกว่้าที�จัะล้ัมล้ัางมันิ เนืิ�องจัากมันิเป็นิเส้นิทางที�จัำาเป็นิในิ 
การ์ทำาคว้ามเข้ีาใจัแลัะไปถ่ึงภายในิเงื�อนิไขีที�ปร์ะกอบิข่ี�นิ 
เป็นิตัีว้มันิเองการ์แก้ไขีปกปิด้ด้ว้งตีาขีองตัีว้เอกในิหนัิงสือ 
เล่ัมน้ิ�ที�คุณเอ่ยถ่ึง ต่ีอให้จัะไม่สบิายใจัแลัะเจ็ับิปว้ด้แค่ไหนิ 
ก็ยังเป็นิหน่ิ�งในิกร์ะบิว้นิการ์กุมผู้อ่านิให้อยู่ในิวิ้กฤตีอีกแง่หน่ิ�ง
คือ หนิังสือเลั่มนิ้�ปฏิิเสธที�นิำาเสนิอปร์ะเด้็นิง่ายๆ ขีอง 
การ์เห็นิอกเห็นิใจัผ่านิการ์ร์ะบุิอัตีลัักษ์ณ์ เมื�อคว้ามเห็นิอก-
เห็นิใจัคือการ์ต่ีอต้ีานิคนิด้ำาที�ถูึกแปลัไปเป็นิการ์ปลัอบิปร์ะโลัม
แลัะที�ตีามต่ีอมาคือการ์สนัิบิสนุินิอัตีวิ้สัยแบิบิคนิขีาว้ 

การ์ลุักฮือที�บัิลัติีเมอร์์ในิปี 2558 ยังอยู่ในิรู์ปแบิบิขีองภาพิแลัะ
รู์ปลัักษ์ณ์ขีองหนัิงสือเล่ัมน้ิ� ที�เย็บิแม็กแลัะแปะเทปกาว้ปิด้สันิ
โด้ยไม่มีตัีว้บิท การ์ไม่มีเลัขี ISBN หรื์อวิ้ธีอื�นิๆ ในิการ์เรี์ยก
หรื์อการ์ทำาตีลัาด้หนัิงสือเล่ัมน้ิ� ยกเว้้นิแต่ีชื่�อเรื์�อง การ์จัับิหรื์อ
ด่้งสำาเนิาภาพิคุณภาพิตีำ�าจัากทวิ้ตีเตีอร์์ขีองมาใช่ง้านิ แทนิที�จัะ
ใช้่ข้ีอคว้ามทวิ้ตีเตีอร์์ขีองคนิหนุ่ิมสาว้อย่างเป็นิกิจัจัะลัักษ์ณะ
หรื์อทำาให้มันิมีสุนิทรี์ยะผ่านิการ์เปลีั�ยนิมันิให้เป็นิหนัิงสือเชิ่ง
พิาณิช่ย์ปกมันิเงา องค์ปร์ะกอบิเหล่ัาน้ิ�กลัับิลัากทั�งทวิ้ตีเตีอร์์
แลัะรู์ปแบิบิคว้ามเป็นิหนัิงสือลังมาเป็นิการ์ต่ีอต้ีานิเชิ่งพิาณิช่ย์
เป็นิเพีิยงกลุ่ัมแลัะเป็นิภูมิปร์ะเทศิไร้์ตัีว้ตีนิขีอง “ภาพิกาก” 
(poor image) ตีามคำาพูิด้ขีองฮิโตีะ ช่ไตีเยิร์์ลั (Hito Steyerl) 
คว้ามลัะเอียด้ตีำ�าขีองสำาเนิาดิ้จิัทัลัที�อาจัเป็นิพืิ�นิที�ให้กับิการ์เมือง
ใหม่แลัะออร่์าขีองภาพิ เป็นิ “คร์าว้เคร์าะห์ขีองหน้ิาจัอ”  
(the wretched of the screen) อย่างตีอนิที�เธอดู้ด้ไฟล์ั 



งานิขีองฟร์านิทซ์ึ่ ฟานิอนิ (Frantz Fanon) แลัะสุด้ท้าย 
คุณสมบัิติีงานิทำามือแบิบิคุณภาพิตีำ�าขีองหนัิงสือเล่ัมน้ิ� ยังเสนิอ
ว่้ามันิแค่เป็นิการ์จััด้การ์ชั่�ว้คร์าว้ขีองแว้ด้ว้งการ์เมืองแลัะ 
การ์สื�อสาร์แบิบิปลัายเปิด้แลัะแบิบิแนิว้ดิ้�ง ไม่ได้้เป็นิการ์สรุ์ป
การ์จัลัาจัลั แต่ีเป็นิเศิษ์เสี�ยว้ท่ามกลัางชิ่�นิส่ว้นิจัากการ์แตีกหัก
อันิไม่สมบูิร์ณ์กับิโลักน้ิ�

คำาอธิบิายภาพิ
a โมเสสรั์บิบัิญญัติีสิบิปร์ะการ์, 
ภาพิไม่ทร์าบิที�มา
b คอนิร์าด้ เบิกเกอร์์, UNTITLED 
PROJECT: COMMODITY  
[CAPITAL], 2550
c ด้้านิในิหนัิงสือจัากกีย์-เอิร์์นิเนิสต์ี 
เด้อบิอร์์ด้ Mémoires (โคเปนิเฮเกนิ:  
ซิึ่ตูีเอชั่�นินิิสต์ีอินิเตีอร์์เนิชั่�นิแนิลั, 2502) 
“supporting structures” โด้ยแอสเกอร์์ 
จัอร์์นิ 
d กีย์-เอิร์์นิเนิสต์ี เด้อบิอร์์ด้, 
Mémoires (โคเปนิเฮเกนิ: ซิึ่ตูีเอชั่�นินิิสต์ี
อินิเตีอร์์เนิชั่�นิแนิลั, 2502) “supporting 
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White Fungus

White Fungus is a print magazine and publishing platform based in 
Taiwan. The publication began in 2004 as a protest zine and quasi 
political manifesto produced on a photocopier in Wellington, New 
Zealand. Now it is an international arts publication based in Taiwan 
that is distributed globally. Each cover of the magazine is derived from 
a scan of a can of “white fungus”, a commercially produced pulped 
beverage from Taichung City.
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Nunnaree is a gallery manager of Bangkok CityCity Gallery. Since 
2007, she has worked in many design and contemporary art projects, 
including exhibitions, festivals, events and publications.
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Nicholas Thoburn is Reader in Sociology at the University of  
Manchester. He writes on political publishing, critical theory, social 
movements, and architecture. He is author of Anti-Book: On the Art 
and Politics of Radical Publishing (2016) and Deleuze, Marx and  
Politics (2003).

A Crisis of Politics and a Crisis of Media Form —
  Reasserting the Polyvocality of Material in Nicholas Thoburn’s “Anti-Book”      



เขีียนิแลัะออกแบิบิบิทคว้ามภาษ์าอังกฤษ์โด้ย
White Fungus

White Fungus เป็นินิิตียสาร์แบิบิเล่ัม แลัะแพิลัตีฟอร์์มบิทคว้ามจัากไต้ีหวั้นิ นิิตียสาร์น้ิ�
เริ์�มต้ีนิในิปี 2547 ในิฐานิะที�เป็นิ zine เกี�ยว้กับิการ์ปร์ะท้ว้งแลัะใช้่แถึลังการ์ณ์เกี�ยว้กับิ 
การ์เมือง ผลิัตีข่ี�นิด้้ว้ยเครื์�องถ่ึายเอกสาร์ในิเมืองเว้ลัลิังตัีนิ นิิว้ซีึ่แลันิด์้ ปัจัจุับัินิเป็นิสิ�งพิิมพ์ิ
ศิิลัปะร์ะดั้บินิานิาช่าติีพิิมพ์ิข่ี�นิที�ไต้ีหวั้นิแลัะจััด้จัำาหน่ิายไปทั�ว้โลัก หน้ิาปกแต่ีลัะปกขีองนิิตียสาร์
ดั้ด้แปลังจัากภาพิสแกนิกร์ะป๋องขีอง “เห็ด้หูหนูิขีาว้” ซ่ึ่�งเป็นิสินิค้าปร์ะเภทเครื์�องดื้�มผสม
เยื�อเห็ด้หูหนูิขีาว้จัากเมืองไทจัง

แปลัโด้ย
นิันิท์นิร์ี พิานิิช่กุลั

นินัิทน์ิร์ทีำางานิเปน็ิผูจ้ัดั้การ์แกลัเลัอร์ี�ขีองบิางกอก ซึ่ติีี�ซึ่ติีี� แกลัเลัอร์ี� ตีั�งแตีป่ี 2550 เธอ
ทำาโปร์เจักตีเ์กี�ยว้กบัิงานิออกแบิบิแลัะศิลิัปะร่์ว้มสมยัมาแลัว้้หลัายร์ปูแบิบิ ทั�งนิทิร์ร์ศิการ์
เทศิกาลั กิจักร์ร์ม แลัะสิ�งพิิมพิ์

ออกแบิบิบิทคว้ามภาษ์าไทยโด้ย 
ศิีตีภา พิร์หมมลัมาศิ

ขีอขีอบิคุณ
นิิโคลััส ธอเบิิร์์นิ (Nicholas Thoburn)
นิิโคลััส ธอเบิิร์์นิ เขีาเขีียนิเกี�ยว้กับิการ์ตีีพิิมพ์ิเชิ่งการ์เมือง ทฤษ์ฎีีเชิ่งวิ้พิากย์ การ์เคลืั�อนิไหว้
ทางสังคม แลัะสถึาปัตียกร์ร์ม เขีายังเป็นิผู้เขีียนิหนิังสือ Anti-Book: On the Art 
and Politics of Radical Publishing (2559) แลัะ Deleuze, Marx and  
Politics (2546)
 



This written idea is a part of , a communal digital editorial 
project which advocates independent publishing as a means of knowledge production 
and circulation. The project resulted in original research-based downloadable PDFs 
in English, with Thai translations. Each text is designed in a unique layout within  
the shared A4 PDF file format. These open access texts were developed by the  
BKKABF CO-OP members within the expanded field of editorials, with support 
from the wider community of friends and collaborators. The project stems from  
ongoing conversations between the BKKABF team and contributors/members since 
the Contribution Period in April 2020.
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                   คืือโปรเจกต์์บทคืวามดิิจิทัลท่�ส่่งเส่ริมการต่์พิิมพ์ิแบบอิส่ระในฐานะสื่�อ 
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