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บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎี

กลาวโดยภาพรวมแลว งานวิจัยชิ้นนี้เปนการทํางานรวมกับเยาวชนระดับมหาวิทยาลัย ทามกลางบริบททาง
สังคมและความเสี่ยงรูปแบบใหม ๆ ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงถึงกันชนิดขามพรมแดน โดยสนใจประเด็น
วาดวยมิติความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมและโยงกับประเด็นสุขภาวะของคนในยุคนี้  ในการ
พิจารณาชุดประเด็นปญหาดังกลาว งานวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดทฤษฎีทั้งหมด 8 แนวคิด ซึ่งอาจแบงไดเปน 4 กลุม ดังนี้  
กลุมแรก แนวคิดทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับสภาวการณโลกยุคปจจุบัน อันไดแก (1) บริบทโลกาภิวัตน (Global Context)  
(2) สังคมความเสี่ยง (Risk Society)   กลุมท่ีสอง แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ไดแก (3) 
ทัศนะสุขภาวะ  (4) ความเขาใจของสาธารณะตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Public Understanding of Science)   
กลุมท่ีสาม แนวคิดทฤษฎีวาดวยเยาวชน ไดแก (5) วิถีชีวิตของเยาวชนในโลกที่กําลังเปล่ียนแปลง (Youth Lifestyle in 
a Changing World)  (6) การเรียนรูของเยาวชนกับมหาวิทยาลัย   กลุมสุดทาย แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม ไดแก 
(7) การมีสวนรวมจากเยาวชน (8) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)    ทั้งส่ีกลุม
แนวคิดทฤษฎีนี้ถูกถักทอรวมกันเปนกรอบแนวความคิด (conceptual framework) ซึ่งจะอธิบายในสวนทายบท

1. แนวคิดเกี่ยวกับสภาวการณโลกยุคปจจุบัน

1.1. บริบทโลกาภิวัตน (Global Context)

1) แนวความคิดเรื่องโลกาภิวัตน
แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน ถูกนําเสนอโดยกลาวอางวา เราทุกคนอาศัยอยูในโลกใบเดียวกัน (one world) 

ดังนั้นความเปนบุคคล หรือ กลุม และความเปนชาติกลายเปนส่ิงที่ตองพ่ึงพากันมากขึ้น  (interdependence) มิติของ
โลกาภิวัตนที่เรารูจัก ยังเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ การคาการลงทุน ของบรรษัทขามชาติ แตอยางไรก็ตาม แมวา
ระบบเศรษฐกิจยังคงมีความสําคัญตอการสรางกระบวนการโลกาภิวัตน แตกยั็งมีอีกหลายปจจัย ไมวาจะเปนปจจัยทาง
ดานการเมือง  สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งชวยกันขับเคล่ือนโลกาภิวัตน โดยการพัฒนาขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีการ
ส่ือสารทั้งเขมขนและรวดเร็ว ขามขอบเขตพรมแดนของประเทศตาง ๆ เพ่ือเชื่อมผูคนในโลกเขาไวดวยกัน

นอกจากนี้ กระบวนการโลกาภิวัตนที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงของสินคาและบริการ
ขนานใหญ ซึ่งหากคุณมีโอกาสเขาซุปเปอรมารเกตที่ไหนสกัแหง คุณจะเห็นผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนชาจากประเทศจีน 
ชาเขียวจากญี่ปุน นมเปรี้ยวจากเดนมารก เนยแข็งจากเยอรมัน ไสกรอกจากอิตาลี แมแตขนม ประเภทขบเคี้ยวก็มีมา
จากหมูบานที่ผลิตสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้มีผลตอการดําเนินชีวิตและสงผลกระทบตอความเคย
ชิน ที่แทรกซึมเขาไปยังพ้ืนที่แตละสวน ไมวาจะเปนชุมชนทองถ่ิน หรือแมแตพ้ืนที่สวนภายในจิตใจ เทากับเปนการ
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการบริโภค และวิถีชีวิต ที่เคยอิงแตกับบริบทของตัวเองเทานั้น เนื่องจากกระบวนการโลกาภิวัตน 
ไดเชื่อมความเปนมหภาค เขาสูในระดับจุลภาค อันเกิดจากปจจัยตาง ๆ หลายทิศทาง การคาการลงทุน แรงงานยายถิ่น 
หรือ ส่ือประเภทตาง ๆ เชน อินเตอรเนท, ภาพยนตร เปนตน รวมท้ังยังเชื่อมปจเจกบุคคลแตละคน วัฒนธรรมแตละ
แหงแตละทองที่ระหวางซีกโลกตาง ๆ เขาดวยกัน ดังนั้น โลกาภิวัตนจึงเปนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงประสบการณ
ของเราในทุก ๆ ดานและเกิดการนิยามอะไรใหม ๆ  ไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

ในบริบทของโลกาภิวัตนนี้เอง ทําใหรูปแบบพัฒนาการการสรางตัวตนของเรา เผชิญหนากับการสราง
ลัทธิปจเจกบุคคลแบบใหม (new individualism) ในลักษณะที่ชุมชนทองถ่ินมปีฏิสัมพันธกับการจัดระเบียบโลกใหม 
(new world order) ซึ่งเดิมทีอัตลักษณจะหลอหลอมตัวเราภายใตบริบทในสิ่งแวดลอมที่เราถือกําเนิดขึ้นเทานั้น แตเมื่อ
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กรอบประเพณีเริ่มสูญเสียความเขมขน โลกาภิวัตนก็ทําใหเรามีทางเลือกตอการดําเนินชีวิตไดหลายรูปแบบ และผลัก
ดันใหเราตอบสนองหนทางชีวิต การดําเนินกิจกรรม ในลักษณะที่ตองการปรับตัวตอส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป แม
กระทั่งการตัดสินใจเรื่องเล็กนอย เชน เมื่อเราคิดถึงใครคนใดคนหนึ่ง เราอยากจะโทรหาเขา การเลือกซื้อโทรศัพทเพ่ือ
ใชในชีวิตประจําวัน การเลือกคายสัญญาณชัดเสียงใส โปรโมชั่นรูปแบบใด แมแตการอุปโภค/บริโภค ชา ยังเฉพาะ
เจาะจงชาเขียวที่มาจากญี่ปุน รวมไปถึงการดูแลผิวขาวสวยลวนเปนกระบวนการที่สรางและผลิตซ้ําดวยตัวของเราเอง

2) การเกิดข้ึนของลัทธิปจเจกบุคคล (the rise of individualism)

ในชวงอายุของเรา ความเปนปจเจกบุคคลของแตละคนถูกสรางจากรูปแบบที่ผานเหตุการณตาง ๆ ใน
ชวงเวลาที่ตางกัน แตยังมีประเพณีและวัฒนธรรมมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตและเชื่อมแตละปจเจกบุคคลเขา
ดวยกันดวยปจจัยตางๆ เชน ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพ ศาสนา เปนสวนที่หลอหลอมความเปนปจเจกบุคคลของแตละ
คน ตัวอยางเชน การนิยามตัวเองของผูหญิงในอดีต จะเกี่ยวของสัมพันธกับตัวเธอกับสามีและผูเปนพอ และพ้ืนที่ทาง
สังคมอยางบาน เปนตน ดังนั้นในอดีตอัตลักษณของปจเจกบุคคลจึงถูกสรางจากบริบทของชุมชนที่เธอ/เขาถือกําเนิดขึ้น

แตภายใตสภาวะโลกาภิวัตนพวกเราไดเผชิญหนากับการเคลื่อนไปสูปจเจกบุคคลแบบใหม (new 
individualism) ผูคนไดสรางอัตลักษณของเขา/เธอ ในลักษณะที่ชุมชนทองถ่ินมีการปฏิสัมพันธกับการจัดระเบียบโลก
แบบใหม (new global order) ซึ่งเดิมทีผูคนมีทิศทางของการเลือกทางเดินชีวิตและกิจกรรมที่มีความหมายอยางหลวม 
ๆ แตเมื่อกรอบประเพณีสูญเสียความเขมขนและมีอัตลักษณแบบใหม ๆ ไดผุดบังเกิดขึ้น โลกาภิวัตนในปจจุบันไดผลัก
ดันใหผูคนอยูอยางเปดเผยและสะทอนหนทางของตัวเอง ปรากฏการณเหลานี้สะทอนความหมายของการตอบสนอง
ของการปรับตัวตอส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงรอบ ๆ ตัวเราอยางตอเนื่อง ปจเจกบุคคลวิวัฒนภายใตบริบทขนาดใหญ ที่
แมแตเรื่องเล็ก ๆ ที่เราเปนอยูทุกวันนี้ ไมวาจะเปน การเลือกเส้ือผาวาจะใสชุดอะไร เราจะใชเวลาวางอยางไร ทําอยาง
ไรเราจะรักษาสุขภาพและรางกายของเราได ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนสวนของกระบวนการที่สราง และผลิตซ้ําตัวเราเอง

3) วัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัตน

โลกาภิวัตน ยังเปนทั้งการบูรณาการและการผลักไส มีการการจําแนกความแตกตาง(differentiation) ของ
ประเพณีวัฒนธรรมและรูปแบบ ที่มากกวาความเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneity) นั้นหมายถึงมีผูกลาวอางวาสังคมโลก
ในปจจุบันมีลักษณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรมผสมปนเปอยางมากมายมหาศาลปรากฏอยูเคียงขางกันและกัน 
ประเพณีทองถ่ินถูกเชื่อมดวยรูปแบบวัฒนธรรมที่แตงเติมจากภายนอก โดยนําเสนอรูปแบบทางวัฒนธรรมที่นาใหเลือก
อยางมากมายมหาศาล โดยทางเลือกนั้นก็เปนส่ิงที่เกี่ยวของกับรายละเอียดในชีวิตประจําวันแมแตเรื่องปลีกยอย 
โรเบิรต โฮลตั้น1 ไดพิจารณาขอโตแยงและจุดยืนเนื่องจากผลสืบเนื่องจากกระแสโลกภิวัตนออกเปนหมวดหมู และ
จําแนกออกเปน 3 ทฤษฎี คือ

(1) ทฤษฎกีารกลายเปนเน้ือเดยีวกนัหมด (homogenization) กระบวนการโลกาภวัิตนทําใหเกดิความ
เหมอืนและความคลายคลงึกนัทางดานวฒันธรรม จนถือไดวาสังคมตาง ๆ จะมกีารโคจรบรรจบกนัทาง
วัฒนธรรม เชน แนวการวเิคราะห Coca-colonization, McDonalization (G.Ritzer), Mc-University2, 
Karaokeization เปนตน

(2) ทฤษฎีการแยกขั้ว (polarization) ซึ่งชี้วา ตอไปจะเกิดความขัดแยงและสงครามทางวัฒนธรรม 
เชน ระหวางตะวันตกกับฝายปฏิปกษ ดังตัวอยางแนวคิดเรื่องการปะทะทางอารยธรรม (clash of 

                                               
1 Robert Holton, “Globalization’s Culture Consequences,” ANNALS, The Annals of the American Academy (AAPSS) 570, 

July 2000, pp. 140-152. อางถึงใน สุริชัย หวันแกว, โลกกวาง-จิตแคบ, กรุงเทพ: มูลนิธิเด็ก โครงการสรรพสาสน สํานักพิมพมูลนิธิเด็ก, 
2545 หนา 35

2 รังสรรค ธนะพรพันธุ, Mc University ในผูจัดการรายวัน, 6 มิถุนายน 2543. บทความนี้วิพากษกระแสการศึกษามหาวิทยาลัยที่
กลายเปนธุรกิจผลิตปริญญาชน อางถึงใน สุริชัย หวันแกว, โลกกวาง-จิตแคบ, หนา 35
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civilization – S. Huntigton) ซึ่งหมายถึงการปะทะระหวางวิถีแบบอเมริกันกับสงครามศักดิ์สิทธิ์แหง
อิสลาม (Mc World VS. Jihad – B.Barber)

(3) ทฤษฎีการผสมผเส (hybridization) เห็นวาการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมนั้น มักจะเปน
ผลมาจากการแลกเปลี่ยนและหยิบยืมองคประกอบทางวัฒนธรรมที่มีที่มาจากแหลงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย พัฒนาการของวัฒนธรรมในสังคมอดีตก็เปนกระแสวัฒนธรรม ขาวสาร ผูคน ฯลฯ ขาม
พรมแดน

โลกในปจจุบันจึงมีคุณลักษณะที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากมายมหาศาลปรากฏอยูเคียงขาง
กันและกัน ตัวอยางงาย ๆ ลองนึกภาพซุปเปอรมารเก็ตที่มีสินคาจากหลายมุมทั่วโลกวาเคียงขางกันและกัน เรียกวา 
‘อัตลักษณลูกผสม’ (hybrid identity) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบจากแหลงที่มาตาง ๆ ทางวัฒนธรรมที่ขัดกัน (S. Hall 
1992)  ลองนึกถึง เบอรเกอรกระเพราไก หรือ KFC ยําแซบ จนถึงสมตําเชค และอาจกลาวไดวาปจจุบันนี้เรากําลังเปน
สักขีพยานในยุคที่รูปแบบทางวัฒนธรรมเริ่มปริแยกออกจากกัน (fragmentation) (Baudrillard 1988)

4) วัฒนธรรมประชา (Popular Culture)

ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่ไดรับความสนใจมากในปจจุบันไมวาจะเปนการแสดงออกของภาพลักษณและ
วิธีคิดผาน สินคาในรูปแบบตาง ๆ ปจจุบันไดแพรกระจายไปทั่วโลกอยางรวดเร็วในลักษณะที่ไมเคยมีมากอน อีกทั้งการ
คาการลงทุน, เทคโนโลยีขอมูลขาวสารใหม ๆ ส่ือระหวางประเทศ แมแตการอพยพยายถิ่นก็ยังไดรับการชวยเหลือ
เสมือนหนึ่งวาเปนของฟรี เพ่ือเผยแพรขามพรมแดนของประเทศ

ปรากฏการณโลกาภิวัตนสงผลกระทบของตอการดํารงชีวิตแทรกซึมเขาสูปจเจกบุคคล และทําใหเกิด
ปจเจกบุคคลแบบใหม (New Individualism) มีภาวะความซับซอนระหวางกลุมบุคคลและกลุมทางสังคม บริบทชุมชน 
บาน และทองถ่ินไมใชพ้ืนที่สวนตัวอีกตอไป เปนรากฐานในการเปลี่ยนแปลงประสบการณเราในทุก ๆ ดาน  ตัวอยาง
เชน ภาพยนตเรื่องไททานิค และภาพยนตรประเภทเดียวกัน ไดนําพาเอา วัฒนธรรมโลก (Global Culture) ซึ่งสะทอน
การใหคุณคาที่แตกตางไปจากทองถ่ิน ซึ่งบางคนวิตกกังวลวา โลกาภิวัตนจะมีรูปแบบ ‘อาณานิคมทางวัฒนธรรม’ 
(cultural imperialism) เขาครอบคลุมวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ แตในประเด็นนี้ บางคนอาจกลาววา การแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมมีมาชานานแลว เชน การเดินเรือสงสินคาในอดีต จากเมืองจนีสูประเทศไทย  หรือ เสนทางสายไหม ซึ่งผู
คนจะมีโอกาสเรียนรู เลือกรับและปรับใช ทั้งนี้มีประเด็นความแตกตางกันอยูที่ ปจจุบันบรรษัทขามชาติ  ไดพัฒนาความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร การคาและการใหบริการ ที่หดตัวกาวกระโดดเขาแทรกซึมในแตละปจเจกบุคคล โดย
กรอบประเพณีวัฒนธรรมที่เคยควบคุมไวถูกลดความสําคัญลง เชน ทุกวันนี้ แตละคนสามารถเลือกรับขอมูล การสั่งซื้อ
สินคา และการบริการผานทางเทคโนโลยีการส่ือสารตาง ๆ ทั้งยังนําเอารูปแบบสากลนิยม (cosmopolitan style) และรส
นิยมการแตงกาย การใชเวลาวาง งานอดิเรก ที่ถูกทําใหเปนรูปแบบโลกาภิวัตนมาใชอีกดวย

5) โลกาภิวัตน และความเสี่ยง (Globalization and Risk)

นอกจากนี้ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นไมสามารถคํานวณ (uncalculated)และคาดการณ 
(unpredicted)ได เนื่องจาก ผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีเกิดข้ึนไปไกลกวาท่ีเคยคาดการณถึงผลกระทบที่ได
คํานวณไว ทั้งนี้โลกาภิวัตนเปนทั้งระบบเปดและระบบปด ระบบเปดหมายถึง การสื่อสารผานเทคโนโลยี ICT ไดกาว
ขามฝานพรมแดนของความเปนรัฐชาติ เปดประตูจากโลกหนึ่งสูอีกโลกหนึ่ง นําพาเอาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของที่
หนึ่งสูอีกที่ สวนระบบปดหมายถึง ผูที่ไมสามารถเขาถึง ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยี ICT จะไมสามารถเชื่อมตนเองสู
โลกภายนอกได แตก็จะไดรับผลกระทบในมิติของโลกาภิวัตนที่นําพาความเสี่ยงในฐานะที่ทองถ่ินเชื่อมโยงกับโลกอัน
เปนกระบวนการภายในที่ขัดแยงกัน โดยโลกาภิวัตนยังไดผลิตความเสี่ยง (risk) ท่ีทําใหยากจะทํานายและควบคุม
ตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากพลวัตรของกระบวนการโลกาภิวัตน อันเกิดจากกิจกรรมที่ซับซอน และการเขาแทรกแซง
ธรรมชาติ อาจหมายถึงกิจกรรมของมนุษยเอง ที่ผลิตความเสี่ยงและปรากฏออกมาในรูปแบบใหม ๆ จึงทําใหเราตอง
เผชิญหนากับความเสี่ยงใหม ๆ จํานวนมากที่แตกตางกันจากในอดตีอันมีคุณลักษณะที่แตกตางจากสิ่งที่เคยมีมากอน
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(1) ความเสี่ยงสิ่งแวดลอม (Environment risk)

ภาพหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนจากการผลิตสรางความเสี่ยง สามารถพบไดจากการคุกคามสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติที่แพรหลาย ผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาภายหลังของการเรงใหเกิดอุสาหกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ขยาย
ตัวอยางตอเนื่องของมนุษยที่เขาแทรกแซงธรรมชาติ ตัวอยางเชน การทําลายชั้นบรรยากาศ จนเกิดเปน รูโหว ซึ่งมีนัก
วิทยาศาสตรบางกลุมกลาววา เกิดจากความรูของเราที่เขาแทรกแซงธรรมชาติและผลกระทบตอนเิวศนส่ิงแวดลอม เชน 
การที่มนุษยผลิตใชสาร CFC ในชีวิตประจําวัน การระเบิดโรงงานนิวเคลียรเชอเนอบิล (new clear power plant) ที่แพร
กระจายไปทั่วโลก

ในกระบวนการโลกาภิวัตน เราเผชิญกับความเสี่ยงนิเวศนส่ิงแวดลอมหลายรูปแบบ ในวงการวิทยา
ศาสตรเองก็ไดแสดงความเปนหวงเรื่องโลกรอนในชวงปที่ผานมา ซึ่งปจจุบันความเปนหวงนี้เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
วาอุณหภูมิโลกไดเพ่ิมสูงขึ้นเกิดจากการทํารายของแกสในชั้นบรรยากาศ ส่ิงที่ตามมาภายหลังจากที่โลกรอนมีความ
สําคัญ คือ การทําลายลาง เชน ถาน้ําแข็งแถบขั้วโลกเหนือยังคงละลายอยางตอเนื่องดังเชนที่เปนอยู จะทําใหระดับน้ํา
ทะเลเพ่ิมสูงขึ้น และอาจทวมผืนดินที่มีระดับต่ํากวาน้ําทะเล และพ้ืนที่มนุษยอยูอาศัย การเปล่ียนแปลงรูปแบบอากาศ
ตามฤดูตาง ๆ อาจเปนไปไดวาเปนเหตุสวนหนึ่งที่กอใหเกิดอุทกภัยในประเทศจีนเมื่อป 1988 และ โมซามบิค ป 2000

เพราะวาความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอมไดกระจายจากตนตอที่ยังไมสามารถระบุไดแนชัดวามาจากที่ไหน 
หรือใครจะกลาออกมารับผิดชอบและดําเนินการแกไข ตัวอยางหนึ่งคือ นักวิทยาศาสตรพยายามคนหาเหตุของปญหา
และคนพบวามลภาวะจากสารเคมีอยูในระดับที่ทําลายสิ่งแวดลอมและสงผลตอเพนกวินในแอนตารกติก แตมันก็เปนไป
ไมไดที่จะระบุบชัดไปเลยวาแหลงของมลภาวะนั้นมาจากไหน หรือ มลภาวะที่เกิดขึ้นจะมีผลในภายหลังตอเพนกวินใน
อนาคต อยางไรก็ตามมีกรณีตัวอยางหลายรอยกรณีที่คลายคลึงกันนี้ที่ระบุวา ความเส่ียงถูกประเมินวามาจากแหลงทั้ง
สอง แตนักสังคมวิทยาที่ดีก็ไมควรสรุปอยางสุดโตงวาเกิดจากสาเหตุอันใด เพียงแตยกตัวอยางใหเห็นวา ส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้ แทบเปนไปไมไดเลยในการที่จะระบุตนตอ หรือ สาเหตุของปญหาวามาจากแหลงไหน ซึ่ง Beack (1995) กลาว
วาความเสี่ยงถูกประเมินวามาจากแหลงทั้งสอง และผลของมันคือไมมีใครรูที่มาและที่ไป

(2) ความเสี่ยงสุขภาพ (Health risk)

ในชวง 10 ปที่ผานมมา เกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยจากการผลิตสรางความเสี่ยงซึ่งไดดึงดูด
ความสนใจขนาดใหญ จนกระทั่งส่ือและสาธารณสุขตองออกมารณรงคเชน การถูกทํารายจากรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย และรณรงคใหใชโลชั่นกันแดดเพื่อปองกันการเผาไหม ระยะเวลาการถูกแสงจากดวงอาทิตยเชื่อมโยงกับ
ความเสี่ยงตอผิวหนังอยางสูงในหลายสวนของโลก ความคิดนี้สัมพันธกับการสูญเสียชั้นโอโซน – ชั้นผิวโลกระดับ 
atmosphere โดยปกติแลวจะเปนฉนวนปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต เนื่องจากปริมาตรของเคมีระดับสูงที่ปลอยออกมา
เปนผลผลิตจากกิจกรรมของมนุษย และอุตสาหกรรม อัดเขาสูชั้นโอโซน ทําใหชั้น atmosphere ลดลง และบางกรณีกอ
ใหเกิด ‘รู’ (holes) ขึ้น

มีตัวอยางมากมายจากการผลิตสรางความเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกับเทคนิคการผลิตอาหาร และการทํา
ฟารมสมัยใหมซึ่งไดรับอิทธิพลจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางมาก ตัวอยางเชน สารเคมีจากยาฆา
แมลง และยากําจัดวัชพืชไดถูกใชอยางแพรหลายสําหรับการทําเกษตรกรรมที่ใชเคมี และสัตว (เชน ไกและหมู) ที่
มนุษยใชฮอรโมนและยาปฏิชีวนะประกอบกิจกรรมดังกลาว บางคนใหความเห็นวา เทคนิคการทําฟารมดังเชน การทํา
อาหารปลอดภัยและ มีผลกระทบในทางตรงขามตอมนุษย แมแตความเสี่ยงจาก เชื้อ Bovine Spongiform 
Encephalopathy (BSE) อันเปนที่มาของเชื้อวัวบา ซึ่งยังสรุปไมไดวา ไดเกิดความเสี่ยงขึ้นแลวตอคนที่บริโภคเนื้อไป
เปนจํานวนเทาไหรกอนการคนพบโรควัวบา ดังในชวงไมกี่ปที่ผานมา เมื่อเดือนธันวาคม 1999 คณะกรรมการวิทยา
ศาสตรของสหภาพยุโรป ประกาศวา ‘เปนการติดเชื้อตอมนุษยซึ่งเรายอมรับวาไมรู’ ตัวอยางการพยายามคํานวณความ
เส่ียงตอมนุษยที่มาจาก BSE เปนส่ิงหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาการประเมินความเสี่ยงมีความสลับซับซอนในโลกยุคปจจุบัน
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6) โลก ‘สังคมความเสี่ยง’ (The Global ‘Risk Society’)

อาการของวิกฤตเรื่อง โลกรอน โรควัวบา โรคไขหวัดนก รวมถึงการผลิตความเสี่ยงอื่น ๆ จึงถูกนําเสนอ
มากขึ้น และทาทายตอการดํารงชีวิตประจําวันของเรา ส่ิงเหลานี้ลวนเปนความเสี่ยงชนิดใหม ตอทั้งระดับปจเจกบุคคล, 
ระดับชุมชน และระดับประเทศ กอใหเกิดความยุงยากลําบากใจอยางยิ่ง แมกระท่ังการตัดสินใจแมแตเรื่องเล็กนอย ตัว
อยางเชน การเลือกบริโภคอาหารไมวาจะเปนเนื้อวัว หรือเนื้อไก แมแตภาชนะบรรจุที่เปนโฟม ก็กลัวทั้งการติดโรคและ
เส่ียงตอการทําลายสภาพแวดลอม นั้นหมายถึงการตัดสินใจใชชีวิตประจําวันของเรายากขึ้น และไมมีคําตอบเกี่ยวกับ
สาเหตุที่เกิดขึ้น เทากับการตัดสินใจงาย ๆ เหลานี้ จะกินอยูใชชีวิตอยางไรภายใตบริบทขอมูลที่ขัดแยงอยางเหมาะสม
เพราะเรากําลังเผชิญอยูกับ ‘โลกสังคมความเสี่ยง’ ที่มีทั้งความไมมั่นคงและไมไดจํากัดอยูที่ขอบเขตของส่ิงแวดลอมหรือ
สุขภาพอีกตอไป

นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันชื่อ Ulrich Beck เขาเปนนักเขียนที่รูจักกันอยางกวางขวางที่เขียนเกี่ยวกับ
เรื่อง ความเสี่ยง (risk) และ โลกาภิวัตน (globalization)  เขามองวา ความเสี่ยงถูกสรางจาก ‘โลกสังคมความเสี่ยง’ 
(1992) ดังเชนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในรูปแบบความเสี่ยงใหม ๆ อยางรวดเร็วนี้เปนรูปแบบใหมของ
ความเสี่ยง สังคมความเสี่ยงที่ Beck อธิบายไว ไมไดกําหนอขอบเขตแตส่ิงแวดลอม และสุขภาพอยางโดด ๆ – ส่ิงนี้รวม
ถึงการเปลี่ยนแปลงชุดความสัมพันธทั้งหมด ภายใตชีวิตสังคมโลกชั่วคราวนี้ไมวาจะเปนรูปแบบการจางงาน, ความไม
มั่นคงในการทํางานเพิ่มสูงขึ้น, ความเสื่อมถอยของอัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมของตน,  การสึกกรอนของรูปแบบ
ประเพณีแบบครอบครัว, เพราะบุคคลอนาคตจะถูกจํากัด (fixed) นอยลงกวาสังคมในอดีตที่ผานมา การตัดสินใจทุกรูป
แบบสะทอนความเส่ียงที่มาจากแตละปจเจกบุคคล ตัวอยางเชน การแตงงาน ปจจุบันยิ่งตองเผชิญกับความเสี่ยงมาก
กวาในอดีตที่มีสถาบันอยู การตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของการศึกษายังรูสึกวามีความเสี่ยงอยู ทั้งหมดนี้ยากที่
จะทํานายวาทักษะท่ีมีอยูของเรานี้จะมีคุณคาในทางเศรษฐกิจ ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

ดังที่ Beck กลาวไว วา ส่ิงที่คาดไวเกี่ยวกับสังคมความเสี่ยงคือ ชีวิตที่ไมสามารถกําหนดความแนนอนได 
(1995) เพราะผลของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไมวาจะเปนในระดับประเทศหรือระดับโลกลวนเปนโลกใบเดียวกัน 
สวนรูปแบบของการผลิตความเสี่ยง เชน ประเด็นดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ที่ขามพรมแดนของประเทศชาติ ดังที่การ
ระเบิดของโรงงานนิวเคลียรเชอเนอบิล (Chernobyl nuclear power plant) ในรัฐยูเครน ป 1986 ทําใหคนที่อยูรอบ ๆ 
โรงงานเชอเนอบิล ไมวาจะเปนอายุ, ชั้นวรรณะ, เพศ, ใดก็ตามลวนแตไดรับผลอันตรายจากรังสี ในเวลาเดียวกันมันก็ยัง
ไดแพรกระจายไปทั่วยุโรปและสงผลกระทบเปนระยะเวลานาน

1.2. สังคมความเสี่ยง (Risk Society)

ในขณะที่สังคมไทยกําลังกาวไปสูความทันสมัย ภาวะความอันตรายก็เพ่ิมปริมาณและรูปแบบใหมๆมากขึ้นทุก
ขณะ ขณะเดียวกันความรูสึกหวาดระแวงก็แผขยายเพ่ิมไปในหลายๆอาณาบริเวณของสังคม และแมวาจะผูเชี่ยวชาญ
จากวงวิชาการมาใหความมั่นใจวาปลอดภัยจากภยันตรายเทาไรก็ตามความรูสึกไมไวเนื้อเชื่อใจก็ยังดํารงอยู ส่ิงเหลานี้
เกิดขึ้นไมใชเพราะสังคมรูสึกหวาดระแวงอยางเกินควรแตเพียงฝายเดียวไม แตสังคมไทยกําลังกลายเปนสังคมความ
เส่ียงโดยไมตระหนักรูกัน ยอมเปนเรื่องที่เล่ียงไมไดหากประชาชนทั่วไปจะรูสึกตระหนกตอความเสี่ยงอันนํามาสูความ
ทุกขรอน ตัวอยางรูปธรรมของเรื่องเหลานี้มีมากมายนัก ดังที่จะยกมาดังตอไปนี้

1) กรณีตัวอยางของความเสี่ยง

กรณีการปนเปอนของสารแคดเมียมในบริเวณลุมน้ําหวยแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เนื่องจาก
การทําเหมืองแคดเมียมในบริเวณนั้น การตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษพบวาบริเวณแปลงนาท่ีอยูใกลกับจุดรับน้ํา
จากระบบชลประทานมีระดับการปนเปอนของสารแคดเมียมตกคางสูงอยูในชวงประมาณ 61 ถึง 207 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ทั้งนี้เกณฑมาตรฐานการปนเปอนของสารแคดเมียมที่ยอมใหมีในดินของประชาคมยุโรปเทากับ 3 มิลลิกรัมตอ
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กิโลกรัมเทานั้น เมื่อกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบการตกคางของสารแคดเมียมในขาวที่สุมจากยุงฉางของชาวบานก็พบ
วามีคาเฉล่ียเทากับ 1.33 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งเกินเกณฑมาตรฐานการบริโภคของ Codex Committee on Food 
Additives and Contaminants ที่ตองไมเกิน 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับดานความเสี่ยงของประชากรในพื้นที่ซึ่งมี
อยูประมาณ 1,000 คนโดยยังไมรวมประชากรแฝงชาวพมานั้น พบวาประชาชนที่มีปริมาณสารแคดเมียมสะสมในราง
กายสูงมีจํานวนถึง  80 คน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุดตอการเกิดภาวะพิษเรื้อรัง อีก 140 คนพบวามีปริมาณสารแคดเมียม
ปานกลาง การสะสมของแคดเมียมนี้เปนสาเหตุใหเกิดโรค “อิไตอิไต” แปลไดวา “โอยโอย” ซึ่งพบครั้งแรกในประเทศ
ญี่ปุนในป 2498 โรคอิไตอิไตนี้จะไปทําลายไตและกอความผุกรอนในกระดูกของผูปวย3 ขณะนี้กรณีสารแคดเมียมในแม
ตาวกําลังไดรับการศึกษาและเคลื่อนไหวเพ่ือไดรับการแกไขอยู ที่สําคัญคือกรณีนี้เปนเพียงหนึ่งในหลายๆกรณีที่เกิด
จากผลกระทบของการทําเหมืองแรอยางขาดการดูแลสภาพแวดลอมและชุมชนรอบขางอยางเปนระบบและจริงจัง

กรณไีขหวดันก กรณนีีเ้ปนตวัอยางทีส่ะทอนความสมัพันธระหวางมนษุยกบัธรรมชาตแิละความเสีย่งไดดย่ิีง 
กรณกีารระบาดของโรคไขหวัดนกเมือ่ตนป พ.ศ. 2547 เปนเรือ่งรายแรงและสงผลกระทบอยางกวางขวาง ไขหวัดนกมไิด
เกดิขึน้มาอยางไมมตีนสายปลายเหตแุตอยางใด แตมนัมากบัโลกาภวัิตน นกและเชือ้ไวรสักม็ชีวิีตในโลกไรพรมแดนไมนอย
กวาเครดติการดและตลาดหุนเหมอืนกนั ไขหวัดนกลามมาถงึไกและถึงคนยิง่เปนเครือ่งเตือนใจวา ความไมรูตัวและการที่
สังคมไมสงเสริมความรูตัวและความรูความเขาใจเปนตนเหตุของเรื่องรายแรงไดอยางไร ไหนเด็กไมรูอิโหนอิเหนจะตาย  
ไหนธรุกจิเล้ียงไกจะพัง  ไหนเกยีรตภูิมคิวามนาเชือ่ถือของประเทศอกีเลา สําหรบัศาสนกิและคนไทยผูรกัสัตวแลว การเรง
รดัดาํเนนิการเขนฆาสัตวปกนบั 30 ลานตวัเปนความโหดรายทารณุจากเหตผุลของการเมอืงทีเ่ขาใจไมได ฯลฯ  ผูเขยีนเหน็
วาโรคระบาดทีเ่กดิขึน้มาในระยะหลงันี ้จาํเปนตองมองใหเชือ่มโยงกบับรบิทโลกและสภาพนเิวศวทิยาทีเ่ปล่ียนแปลงไป

2) สังคมความเสี่ยง
จากกรณีปญหาตางๆสังคมทันสมัยปจจุบัน นักสังคมวิทยาอยาง Giddens เห็นวาความเสี่ยงเปนขอถก

เถียงหลักไปแลว โดยเฉพาะในกระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหเกิดความเสี่ยงรูปแบบใหมๆและเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เขา
แบงความเสี่ยงออกเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงภายนอก (external risk) และ ความเสี่ยงที่ผลิตสราง (manufactured 
risk)4 ความแตกตางของความเสี่ยงสองประเภทนี้คือ ความเสี่ยงภายนอกนั้นเปนความเสี่ยงที่เกิดจากธรรมชาติ สวน
ความเสี่ยงสรางเกิดจากผลของการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กอนหนาที่กระแสโลกาภิวัตนจะเปนกระแสหลักใน
สังคมโลกเมื่อ 30-40 ปที่ผานมานั้นความเสี่ยงหลักในสังคมยังเปนความเสี่ยงภายนอก สังคมยังมีความกลัวตอความ
เส่ียงของภัยธรรมชาติเชน แผนดินไหว น้ําทวม โรคระบาด  แตในยุคสมัยปจจุบันการประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีตอธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมากมาย จนอาจกลาวไดวาธรรมชาติและวิทยาศาสตรไมอาจแยกออกจากกันไดอีก
ตอไป มนุษยจัดการกับธรรมชาติไดมากขึ้นซึ่งกระบวนการที่มนุษยจัดการธรรมชาติไปแลวนี้ไมสามารถยอนกลับได  
น้ําทวมอาจจะเกิดจากปรากฏการณโลกรอนซึ่งก็เปนผลสืบเนื่องจากเนื่องจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลของมนุษย  ความ
เส่ียงผลิตสรางที่เกิดขึ้นเหลานี้ชี้ใหเห็นวาความรูที่เพ่ิมขึ้นของมนุษยนี้กลับกลายมาเปนตัวการที่จะทําลายมนุษยเอง

คําวา “สังคมความเสี่ยง” ผูใชคนแรกคือ Ulrich Beck ในหนังสือ Risk society : Towards a New 
Modernity5 จุดประสงคหลักของหนังสือเลมนี้คือ วิพากษสังคมอุตสาหกรรม (industrial society) ซึ่งสามารถมองไดวา
เปนสังคมทันสมัยในปจจุบัน เพ่ือชี้ใหเห็นแนวทางที่เปนไปไดของการเกิดขึ้นมาของความทันสมัยแบบใหม (new 
modernity)  ในหนังสือเลมนี้ Beck ชี้ใหเห็นวา สังคมอุตสาหกรรม สรางความเสี่ยงขึ้นมาซึ่งคือดานมืดที่จะยอนกลับมา
ทําลายตัวมันเอง  ขณะเดียวกันความเสี่ยงนี่เองแหละท่ีจะกรุยทางไปสูความทันสมัยแบบใหมหรือในอีกชื่อหนึ่งคือสังคม
ความเสี่ยง   โดยประวัติของหนังสือเลมนี้ มันไดรับตีพิมพเลมภาษาเยอรมันเมื่อป ค.ศ. 1986 และในเวลาอีก 6 ปตอมา

                                               
3 หนวยเฉพาะกิจครวจสอบและแกไขปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมในพื้นที่ลุมนํ้าหวยแมตาว, รายงานผลการตรวจสอบ

และประเมินการปนเปอนของสารแคดเมียมในบริเวณลุมน้ําหวยแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก, เมษายน 2547
4 Anthony Giddens, The Director ‘s Lectures : Runaway World : The Reith Lectures revisited, www.polity.co.uk/giddens, 1999.
5 Ulrich Beck, Risk Society: Towards a new Modernity. London: Sage. 1992.
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คือ ค.ศ. 1992 หนังสือเลมนี้ปรากฏตัวไดปรากฏตัวในรูปแบบภาษาอังกฤษ ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางแพร
หลายในสังคมตะวันตก ซึ่งในขณะเดียวกันก็ทําใหคําวาความเสี่ยงติดลมบนในการวิพากษสังคมตะวันตกเชนกัน

Beck ชี้วา ในสังคมตะวันตกนั้น ประกอบดวยสามารถอธิบายดวยชุดลักษณะสองชุดควบคูกันไป ชุดแรก
คือ สังคมอุตสาหกรรม  Beck เห็นตาม Marx วาในสังคมอุตสาหกรรมคือสังคมชนชั้น (class society) ความไมเปน
ธรรมคือตําแหนงทางชนชั้นของสังคม  ซึ่งสวนใหญเกิดจากการครอบครองปจจัยทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกัน หรือที่ 
Beck ใชคําวา “goods”  อันเปนผลตอเนื่องทําใหเกิดความอดอยากและความหิว ในขณะเดียวกันส่ิงเหลานี้ก็ทําใหเกิด
สํานึกชนชั้นทางสังคม (class consciousness) ชัดเจนขึ้น  ส่ิงที่สังคมตองกําจัดออกไปคือความอดอยากและความยาก
จน ดวยความพยายามจัดการการกระจายปจจัยใหเทาเทียมกัน  ซึ่งส่ิงเหลานี้สะทอนชัดใหเห็นในรัฐบาลปจจุบันดวย
การประกาศสงครามกับความยากจน

ในอีกชดุลักษณะหนึ่ง  Beck  ใหชื่อวาสังคมความเสี่ยง  เขาเห็นวา เนื่องดวย ในปจจุบันการกระจาย
ปจจัยเริ่มจะมีความเทาเทียมกันมากขึ้น (ไมไดหมายความวาความไมเทาเทียมจะหมดไป แตความไมเทาเทียมก็ยังมีอยู 
โดยเฉพาะระหวางคนทั่วไปกับกลุมทุนขนาดใหญ)  โดยชนชั้นกลางมีจํานวนมากขึ้นอยางเห็นไดชัด   ทําใหเสนแบงชน
ชั้นในลักษณะทางกายภาพมีความพราเลือนมากขึ้น  แตที่สําคัญกวาคือ สํานึกชนชั้นทางสังคม คอยๆเลือนหายลงไป  
เขาลองมองในมุมกลับใหแตกตางจากสังคมชนชั้นวา ในสังคมความเสี่ยงนั้น  การกระจายความเสี่ยง (risk distribution) 
ไดกลายเปนประเด็นสําคัญในสังคม  Beck กลาวอุปมาวา ขณะที่เรามักจะนิยมพูดถึงการกระจายผลพวงจากความเจริญ 
(distribution of goods) แตแทที่จริง ไดเกิดการกระจายผลดานเสียแกสังคมไปมากกวา (distribution of bads)   สําหรับ
การกระจายความเสี่ยงนั้นสะทอนชัดดวยคํากลาวของเขาวา “ความยากจนเปนเรื่องทางลําดับชั้น สวนหมอกไอเสียเปน
เรื่องประชาธิปไตย” (poverty is heirarchaic, smog is democratic)6  ในสังคมความเสี่ยงนี้ ประชาชนจะมีสํานึกรวมกัน
ไดในประเด็นความเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบรวมกัน ซึ่งสามารถเรียกไดวา สํานึกความเสี่ยง (risk consciousness)  ดังนั้น
เปาหมายหลักในทางอุดมคติของสังคมความเสี่ยงคือ กําจัดความเสี่ยงใหหมดไปนั่นเอง

ส่ิงสําคัญที่ Beck กลาวคือ ในขณะท่ีเราทําใหสังคมทันสมัย     ทําใหสังคมมีความเปนสังคมอุตสาหกรร
มมากขึ้น  การณกลับเปนไปในดานตรงขาม  นั่นคือสังคมอยูบนเสนทางสังคมความเสี่ยงมากขึ้นทกุที  หรือ กลาวอีกนัย
หนึ่ง  ย่ิงเก็งผล (end) จากความสมเหตุสมผลมากเทาไร ผลก็กลับไมเปนไปตามนั้น

สังคมชนชั้น สังคมความเสี่ยง

หลักการเบื้องตนของการจัดตั้งองคกร
ทางสังคม

การทําใหรวมกัน (collectivization) 
(เปนครอบครัว ชนชั้น กลุมสถานะ 
และอ่ืนๆ) และ ประเพณี

การทําใหเปนปจเจก
(individualization)
และการเจริญสติ (reflexivity)

รูปแบบของความไมเทาเทียม ตําแหนงของชนชั้นทางสังคม ตําแหนงของความเสี่ยงทางสังคม
ประเด็นแกนสาระรวม/คําถามเรื่องความ
ยุติธรรมชี้ชัดกับ…

การแจกจายส่ิงขาดแคลน (scarce 
goods) (ความมั่งคั่ง)

การแจกจาย “bads” (ความเสี่ยง)

มีประสบการณสวนตัวในรูปแบบของ… ความหิวโหย ความกลัว
มีประสบการณรวมเพ่ือแสดงพลังแบบ… สํานึกทางชนชั้น สํานึกทางความเสี่ยง
โครงการสังคมอุดมคติ (Utopia) มุงเปา
หมายไปที่…

การกําจัดความขาดแคลน การกําจัดความเสี่ยง

ตารางที่ 2.1 : แสดง  สังคมชนชั้นและสังคมความเสี่ยง7

                                               
6 Beck อางแลว หนา 36
7 Alan Scott, Risk Society or Angst Society? Two views of Risk Consciousness and Community ใน Barbara Adam, Ulrich 

Beck, Joost van Loon (ed.), The Risk Society and Beyond : Critical Issue for Social Theory. London: Sage . 2000.  p. 35



12

อยางไรก็ดี ก็มิไดหมายความวาสังคมชนชั้นกับสังคมความเสี่ยงจะแยกขาดจากกันเสียทีเดียว   ส่ิงที่ผู
เขียนกลาวตอไปนี้คือจุดที่เชื่อมโยงกัน  นั่นคือ แมวาความเสี่ยงจะมีลักษณะเสมอหนากันหรือเปนประชาธิปไตย แตก็
ไมไดหมายความวาคนทุกคนจะตองไดรับเทากันหมด    ในกรณีของหมอกไอเสีย ประชาชนตาดําๆก็ตองทนอยูกับ
สภาพเปนพิษของมันตอไป แตกับผูที่มีความมั่งคั่งมากกวายอมจะสามารถหาที่อยูที่ปลอดหมอกไอเสียหรือจัดหาเครื่อง
ฟอกอากาศไดสะดวกกวาผูที่มีฐานะต่ํากวาอยางแนนอน

นอกจากวาสังคมชนชั้นและสังคมความเสี่ยงจะไมแยกขาดจากกัน  Beck เห็นวาเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมชนชั้นไปยังความเปนสังคมความเสี่ยง เขาใหความเห็นวาสามารถมองไดเปนสองลําดับดวยกัน  ในลําดับแรก 
ความเสี่ยงยังคงเปนส่ิงแฝงเรน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทําใหทันสมัย แตความเส่ียงก็ยังคงไมเปนประเด็นรอนที่
ตองถกเถียงกันในสังคม  ในลําดับที่สอง  สังคมเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงกันแลว   สังคมตระหนักถึงอันตรายท่ีทําให
ตองมาตั้งคําถามกับโครงสรางทางสังคมอีกครั้ง8

การพัฒนาทางอุตสาหกรรมแมโดยความคิดอยางสมเหตุสมผล (rational) แลวจะเพ่ิม “สินคา” และลด
ความขาดแคลน ได  แตในทางกลับกัน กลับนํามาซึ่งขยะ สารพิษ  รวมถึง อุบัติเหตุที่ไมสามารถควบคุมได   สอดคลอง
กับความเห็นของ Beck รวมประกอบกับความคิด ความสมเหตุสมผลของ Ritzer9 ซึ่งแบงความสมเหตุสมผลออกเปนส่ี
ดานคือ ประสิทธิภาพ การคาดเดาได การใหความสําคัญกับปริมาณมากกวาคุณภาพ และการใชเทคโนโลยีไมใชมนุษย
มาแทนมนุษย  เราจะพบวา บนเสนทางของความทันสมัย แมวาความสมเหตุสมผล (rationality) จะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม  
แตผลที่ตามมากลับกลายเปน คายสังหารชาวยิวที่ Auschwitz ของนาซีซึ่งสังหารอยางมีประสิทธิภาพ และไดปริมาณ
มาก และ การระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียรที่ Chernobyl  ซึ่งออกแบบมาอยางดีมีประสิทธิภาพและคิดวาคาดการณได
โดยไมผิดพลาด  แตส่ิงเหลานี้นํามาสูปญหาขัดแยงในตัวของความสมเหตุสมผลเอง หรือ ที่ Ritzer เรียกวา ความไมสม
เหตุสมผลของความสมเหตุสมผลนั่นเอง

3) สังคมความเสี่ยงกับความรู
ผลทีไ่มแนนอนจากความรูเชงิชํานาญการ (expert knowledge) นีเ้องทําใหเกดิ ความรูสึกไมนาไววางใจใน

หมูผูคนปกตทิัว่ไปมากนกั ดงันัน้ผูคนทัว่ไปจงึเริม่ตัง้ขอสงสยักบัความรูไมวาจะเขาถึงเขาใจหรอืไมกต็าม นอกจากนีแ้ลว
ความเหน็ทีไ่มลงรอยกนัระหวางผูเชีย่วชาญสาขาตางๆกล็ดทอนความเชือ่มัน่ของประชาชนตอผูเชีย่วชาญลงไปอีกดวยซ้ํา

ในอกีดานหนึง่ ความเชีย่วชาญตามสาขาวชิาทีแ่บงแยกไวกไ็มสามารถทําใหเขาโลกตามความเปนจรงิทีซ่บั
ซอนและไมมอีาณาเขตทางสาขาวชิา ส่ิงทีพึ่งตระหนกัคอือาณาเขตทางสาขาวชิาเปนเพียงส่ิงสรางเทานัน้ อาณาเขตทาง
วิชาการยอมพังทลายลงหากความสมเหตสุมผล (rationality) ภายในนัน้ไมสามารถดํารงตนอยางเชือ่มโยงกบัภายนอกได 
กรณีตัวอยางเชนปญหาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาในปจจุบันครอบคุลมไปในหลายมิติดวยกัน ไมวาจะเปนเศรษฐ
ศาสตร วิศวกรรมศาสตร และสังคมวทิยา ไมมปีญหาในความเปนจรงิใดทีเ่ปนสมบติัของวชิาใดวชิาหน่ึงอกีตอไปแลว

จากขางตนที่กลาวมานี้เองแสดงใหเห็นวา ความเปราะบางของความรูในโลกของความเสี่ยงนี้นํามาซึ่ง
ความทาทายอยูสองประการดวยกัน ประการแรก การเรียนรูโดยถือวามีองคความรูแบบตายตัวแนนอนนั้นเปนไปไมได
อีกแลว องคความรูที่สังคมตองการคือองคความรูที่พรอมเปล่ียนแปลงตนเองตลอดเวลา สํารวจตรวจสอบ (reflex) กับ
โลกความเปนจริง โดยใหเสียงจากความทุกขทรมานของผูคนไดมีที่มีทาง ใหเสียงของคนรุนตอๆไปไดรวมจัดวางองค
ความรูเพ่ือตัวเขาเองไมใชในอนาคตแตจากปจจุบัน

ประการที่สอง เสนแบงสาขาวิชาที่ชัดเจนทําใหเราขาดความสามารถในการอธิบายโลกที่เปนจริง ทั้งนี้หา
ใชการปฏิเสธความสามารถในการเขาถึงปญหาของสาขาวิชาไม แตความสามารถในการอธิบายยอมเพ่ิมขึ้นหากมีการ
รวมมือระหวางสาขาวิชา ส่ิงนี้ยอมเปนการเสริมพลังของสาขาวิชาตางๆซ่ึงกันและกัน ส่ิงที่สําคัญคือตองมีการยึดเหนี่ยว
สาขาวิชาตางๆกันดวยการพิจารณาปญหารวมกัน  เรียกวา “สหสาขาวิชาที่มีเปาปญหารวมกัน” (problem-oriented 
inter-disciplinary)

                                               
8 Lupton อางแลว  หนา 66-67.
9 George Ritzer, Sociological Theory, 5th ed. McGraw-Hill.2000 p.567
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2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

2.1. ทัศนะสุขภาวะ10

เกิด แก เจ็บ ตาย แมจะเปนเรื่องทางธรรมชาติ แตก็เปนที่ตระหนักกันดีวาไมใชเรื่องของธรรมชาติในเชิงที่ตอง
ละวางหรือไมอาจจะควบคุมได สภาพกินดีอยูดีคือความปรารถนาของมนุษยมาทุกยุคทุกสมัยจวบจนปจจุบันนี้ สุขภาวะ
ที่มนุษยแสวงหากันนี้ไมใชส่ิงที่หยุดนิ่งตายตัวแตมีการเปลี่ยนแปลงความหมายกันไปตามยุคสมัย องคความรูและ
สถาบันทางสังคมที่เกี่ยวของก็เปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน    ทั้งนี้ในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงใหมๆตลอด
เวลา ความรูเรื่องสุขภาวะยอมเปนความคิดที่ไดรับการทาทายอยูตลอดเชนเดียวกัน

1) วิธีทางการแพทย
วิธีสูสุขภาวะทางการแพทยถือกําเนิดขึ้นในโลกตะวันตกเมื่อ คริสตศตวรรษที่ 17  เมื่อนักปรัชญานามวา 

Descartes เสนอใหแยกสงตางๆในโลกออกเปนสองประเภท อยางแรกคือจิตใจ อยางที่สองคือรางกาย ทัศนะเชนนี้
เรียกวาทัศนะแบบ ทวิลักษณนิยม (dualism) ทัศนะนี้ตางจากความเชื่อกอนหนานั้นวาจิตใจและรางกายมีความเชื่อม
โยงสอดคลองกัน นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับจักรวาลดวย แตมิใชเชื่อมโยงในฐานะที่เปนระบบคิดทางวิทยาศาสตร แต
เชื่อมโยงดวยระบบคิดกอนทันสมัย (pre-modern)

วิธีทางการแพทยนี้เนนจัดการที่ความเจ็บปวยเปนหลัก ถือวาสุขภาวะคือสภาพปลอดจากโรค ความเจ็บ
ปวยนั้นนิยามเชื่อมโยงกับรางกาย ในที่นี้รางกายถือเปนแหลงแหงความเจ็บปวยเพียงแหลงเดียวเทานั้น จิตใจหาได
เกี่ยวของไม และก็เชนเดียวกันกับสังคมที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับสุขภาวะ สาเหตุของความเจ็บปวยคือปจจัยทางชีววิทยา
และรางกายก็เปนระบบกลไก (mechanic)

สถาบนัทางสังคมที่เกี่ยวของดวยคือ โรงพยาบาล และตัวกระทําที่เกี่ยวของดวยคือ แพทยหรือผูเชี่ยว
ชาญ รางกายที่เปนระบบกลไกนี้หากเจ็บไขใดปวยขึ้นมาก็จะถือวาบกพรองตอหนาที่และตองสงไปซอมที่โรงพยาบาล 
ทัศนะเชนนี้ตัวการมีสวนรวมของคนธรรมดาที่จะดูแลสุขภาวะของตนเองออกไปและยกหนาที่เหลานี้ใหกับแพทยและผู
เชี่ยวชาญเปนตัวสําคัญ

2) วิธีทางสังคม
ตางจากวิธีทางการแพทย วิธีทางสังคมนี้เนนไปที่สังคมวาเปนตนเหตุของความเจ็บปวย การศึกษาทาง

สังคมเชนการศึกษาเชิงสถิติความสัมพันธระหวาง ชนชั้นกับความเจ็บปวย เปนหลักฐานอางอิงแกวิธีทางสังคม แสดงให
เห็นวาสภาพสังคมสงผลตอความเจ็บปวยได อยางไรก็ดี ทั้งนี้ไมไดหมายความวาสุขภาวะและความเจ็บปวยเปนเรื่อง
ของสังคมหรือเรื่องของชีววิทยาแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แทจริงแลวปฏิสัมพันธกันระหวางสังคมและปจจัยทางชีว
วิทยาสรางผลทางสุขภาวะรวมกัน

วิธีทางสังคมเชนนี้นําไปสูการจัดการสุขภาวะที่ใหความสําคัญกับการจัดการโครงสรางสังคมและการ
กระจายปจจัยทางเศรษฐกิจดวย ส่ิงนี้ไปไกลกวาการมองวาเรื่องของความเจ็บปวยเปนเรื่องของรางกายเพียงอยางเดียว
เทานั้น

อยางไรก็ดี วิธีทางสังคมนี้ก็ไมไดทาทายศูนยกลางการจัดการความเจ็บปวยซึ่งแตเดิมอยูแคที่โรงพยาบาล
อยางไรเลย ผูคนธรรมดายังไมสามารถเปนตัวกระทําในทางสุขภาวะได

                                               
10 Steve Hinchcliffe and Kath Woodward (eds.), The Natural and the Social: Uncertainty, Risk, Change. London. 

Routledge. 2000.
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3) วิธีรวมเสริม
ถึงแมวาวิธีทางการแพทยจะเปนวิธีกระแสหลักในสังคม อยางไรก็ดีขอวิพากษวิจารณที่มีตอวิธีทางการ

แพทยก็มีอยูจํานวนหนึ่งและนารับฟงยิ่ง เชน วิธีทางการแพทยโดยทั่วไปแลวไมสามารถเขาถึงรากปญหาที่แทจริงของ
โรคได ละเลยบทบาทของผูปวยและสังคม สรางนิสัยติดการใชยารักษาโรคและไมคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา

การแบงรางกายกับจิตใจออกจากกันก็เปนอีกจุดออนหนึ่งของวิธีทางการแพทยที่ไดรับการวิพากษวิจารณ
อยางมาก เสียงความเจ็บปวยของคนไขที่เปนเสียงของความรูสึกไมถูกจัดวาเปนขอวินิจฉัยทางการแพทยได ผูคนรูสึก
วาตนเองเปนวัตถุแหงโรคมากกวาจะมีสิทธิมีเสียงในฐานะตัวกระทํากับรางกายและจิตใจของตนเอง

ขางตนแสดงใหเห็นวาส่ิงที่เปนปญหาอยูที่ระบบคิดตอสุขภาพเปนเบ้ืองตน การมองแบบทวิลักษณไมนา
จะเอื้อใหเกิดความเขาใจสุขภาวะตามความเปนจริงได วิธีรวมเสริมมองวามิใชทั้งธรรมชาติและจิตใจแตเพียงอยางเดียว
ที่เปนสาเหตุขั้นปฐมความเจ็บปวย แตการมองสุขภาวะในเชิงองครวม (holistic) ตางหากเลาที่จะนํามาสูสุขภาวะที่แท
จริงได รางกายและจิตใจกลายเปนส่ิงที่ตองมีการปฏิสัมพันธกันอยางสอดคลองสมดุล อิทธิพลของความคิดปรัชญา
ตะวันออกสงผลอยางมากตอวิธีรวมเสริม สัญลักษณหยินหยางของเตาเปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นทัศนะวารางกาย
ยอมเจ็บปวยเมื่ออยูหางจากสภาพสมดุล

ความคิดใหมเชนนี้นํามาสูการปฏิบัติอันไดแก การยายศูนยกลางสุขภาวะจากโรงพยาบาลมาสูการบําบัด
ตามสถานบําบัดตางๆและบานของผูปวย จุดเนนเปล่ียนจากการรักษามาอยูที่การบําบัดและการจัดการตนเองใหสอด
คลองกับธรรมชาติ เชนนี้ธรรมชาติมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยธรรมชาติคือการประสานกันระหวางรางกายและจิตใจ

อยางไรก็ดี การปฏิบัติก็ยังเนนไปที่ตัวกระทําเชิงบุคคล การบําบัดก็เนนการเสริมพลังสวนบุคคลที่จะรับ
มือกับการเปลี่ยนแปลงได สมดุลก็เปนเรื่องของสวนบุคคลเทานั้นถึงแมวาสภาพสังคมจะมีสวนสําคัญมากก็ตาม

4) วิธีสุขภาวะสาธารณะแนวใหม
ในขณะที่ วิธีที่ผานมากอนหนานี้ลดทอนสุขภาวะไปสูไมกี่เรื่องและไมกี่ปจจัย  “วิธีสุขภาวะสาธารณะแนว

ใหม” พยายามมองสุขภาวะตามความเปนจริงที่ซับซอน ความซับซอนสองประการที่สําคัญคือ หนึ่ง สุขภาวะเปนเรื่อง
ของสภาพแวดลอมและตัวบุคคล และสอง ควรใหการจัดการสุขภาวะเปนเรื่องของทุกภาคสวนในสังคม

สาระสําคัญของสุขภาวะสาธารณะสุขแนวใหมปรากฏชัดอยูใน Ottawa Charter for Health Promotion  
สุขภาวะในกฎบัตรนี้ครอบคลุมทั้งเรื่องสวนบุคคลไปจนถึงระดับสังคม เนนการมีสวนรวมทางสุขภาวะในทุกระดับของ
สังคม โดยแบงสังคมออกเปน 3 ระบบที่สําคัญดวยกันคือ ระบบสังคม ระบบวัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้แลวกฎบัตรนี้ยังเนนภาคปฏิบัติเชนการสรางนโยบายจากประชาชน สรางสภาวะแวดลอมที่เกื้อ
หนุนสุขภาวะ เสริมพลังการทํางานของชุมชน พัฒนาความสามารถของบุคคล ปรับทิศทางระบบสุขภาพ มุงไปสูอนาคต  
ทั้งหมดแสดงใหเห็นวากฎบัตรนี้เนนใหทั้งระบบสาธารณสุข และตัวบุคคลเองเปนตัวกระทําทางดานการสรางเสริมสุข
ภาวะ

และกับในระดับองคความรูแลว สุขภาวะพึงถูกมองเปนเรื่องของท้ังบุคคลและสภาพแวดลอมประกอบกัน 
วิธีสุขภาวะสาธารณะแนวใหมเสนอใหพิจารณาสภาพแวดลอมในฐานะที่สรางความเสี่ยงใหกับตัวบุคคล ในขณะเดียวกัน
สภาพแวดลอมก็ไมใชส่ิงที่อยูลอยๆภายนอกหากแตมีปฏิสัมพันธกับการกระทําของมนุษยและการกระทําอยางมีทาง
เลือกของตัวบุคคล สภาพแวดลอมในที่นี้จึงไมใชเรื่องของธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว แตเปนสวนผสมของสังคมและ
ธรรมชาติเขาไวดวยกัน

ดังนั้นการจัดการสุขภาวะจึงไมใชเรื่องของการจัดการสวนบุคคลหรือสรางความสมดุลสวนบุคคลแตเพียง
อยางเดียวอีกตอไป แตคือการคาดคะเนและลดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมใหนอยลงดวย ที่สําคัญคือสภาพแวด
ลอมที่รวมถึงมนุษย การกระทําของมนุษย และระบบคิดของมนุษยเขาไปดวย
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วิธีทางการแพทย
(Medical

Approach)

วิธีทางสังคม
(Social

Approach)

วิธีรวมเสริม
(Complementary

Approach)

วิธีสุขภาวะสาธารณะแนวใหม
(New Public Health Approach)

เนนท่ีธรรมชาติ
หรือสังคม

ธรรมชาติ สังคม เนนธรรมชาติมาก
ขึ้น คือ รางกาย
และจิตใจเปนองค
รวม

เนนทั้งสองอยาง
ความสัมพันธระหวางกันของธรรม
ชาติและสังคม

นิยามของสุข
ภาวะและความ
เจ็บปวย

เนนที่ความเจ็บ
ปวย คือ นิยามสุข
ภาวะเปนการไร
ความเจ็บปวย

เนนที่ความเจ็บ
ปวย

เนนที่สุขภาวะ เนนที่สุขภาวะ แตตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาความ
เจ็บปวย

เหตุของความ
เจ็บปวย

ปจจัยทางชีววิทยา ปจจัยทางสังคม อสมดุล
(Imbalance)

ธรรมชาติและสังคมที่นําพาความ
เส่ียง

การนําไปใช
ทางสุขภาวะ
บริการ

แพทย, โรง
พยาบาล, “ผูเชี่ยว
ชาญ”

การจัดการกระจาย
ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจใหม

นักบําบัดในฐานะผู
ชวยเหลือ
(Therapists as
facillitators)

ความรับผิดชอบทางสุขภาวะของ
ทุกภาคสวน ไดแก ความรับผิด
ชอบของภาครัฐและภาคเอกชนตอ
การจัดสรรสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
สุขภาวะ และ ความรับผิดชอบ
สวนบุคคลเพื่อสรางทางเลือกสูสุข
ภาวะ

แหลงท่ีมาของ
หลักฐาน

การทดลองทาง
วิทยาศาสตร

การสํารวจทางสถิติ สมรรถภาพสวน
บุคคล

การประเมินความเสี่ยง

บทบาทของ
โครงสรางสังคม
และตัวกระทํา
ปจเจก

เนนที่โครงสราง
ทางชีววิทยาและ
ตัวกระทําที่เปน
แพทย

เนนที่โครงสราง
สังคม

เนนที่ตัวกระทํา
เปนบุคคล

ผลรวมของโครงสรางทางสังคม
และชีววิทยาและตัวกระทําเชิง
ปจเจก เชน ลีลาชีวิต (lifestyle)
การประเมินความเสี่ยง

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบสุขภาวะแบบตาง ๆ
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2.2. ความเขาใจสาธารณะในเรื่องวิทยาศาสตร
(Public Understanding of Science)

ในสภาวะความทันสมัย (modernity) ที่มีทั้งลักษณะของโลกาภิวัตนและความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นระบบผูเชี่ยวชาญ 
(expert system) ที่แยกออกจากผูคนทั่วไป (lay people) ระบบผูเชี่ยวชาญหนึ่งคือวิทยาศาสตรทั้งในฐานะที่เปนองค
ความรู สถาบัน และตัวบุคคล ผลกระทบที่ตามมาทั้งจงใจและไมจงใจจากระบบผูเชี่ยวชาญนี้ยอมทําใหเกิดคําถามโดย
ทั่วไปกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อมั่นตอผูเชี่ยวชาญที่เปล่ียนแปลงไป คําถามที่เกิดขึ้นตามมาจากสาธารณะ
คือความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและสาธารณะที่เปนอยูและท่ีพึงจะเปนควรเปนเชนไรเลา?

ใน An Introduction to Science and Technology Studies ของ Sergio Sismondo ไดกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางวิทยาศาสตรกับสาธารณะไววา หากพิจารณาอยางงายวามีปริมณฑลสองประเภทคือ ชุมชนวิทยาศาสตรและ
สาธารณะแลว ความสัมพันธจะเปนไปในสองทางคือ ทางแรก วิทยาศาสตรมาสูสาธารณะ กลาวคือ มองวาวิทยา
ศาสตรนั้นสรางความเขาใจที่แทจริงตอโลก และความเขาใจนั้นก็ซับซอนเกินไปกวาที่คนทั่วไปนั้นจะสามารถเขาใจได 
ดงันั้นสาธารณะจึงมีบทบาทที่ตองเสริมสรางทักษะการอานออกเขียนไดทางวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตัวอยาง
ในสังคมไทยไดแก ความพยายามแบงเสนใหชัดระหวางวิทยาศาสตรและไสยศาสตร (หรือส่ิงเหนือธรรมชาติ) ใหส่ิงหนึ่ง
เปนการคิดอยางมีเหตุมีผล และอีกส่ิงหนึ่งเปนการคิดที่ไมสมเหตุสมผลซึ่งขาดหนาที่จําเปนในสังคม ซึ่งมีรากฐานบน
ความเชื่อที่วา สังคมจะดีขึ้นหากทุกคนคิดเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น วิธีคิดที่สนับสนุนวิทยาศาสตรเชนนี้ทําใหนักวิทยา
ศาสตรมีบทบาทครอบงําที่เหนือวา (dominate) ในฐานะผูเขาถึงทั้งภาษาและสถาบันทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้นัก
วิทยาศาสตรพึงเปนผูยอยความรูใหงายและถายทอดไปสูสาธารณะเทานั้น

ดังนั้นสําหรับสาธารณะแลว จึงมีบทบาทที่ดูจะขัดแยงกันในสองดาน ดานแรก สาธารณะคอนขางมีลักษณะ
เฉ่ือยชา (passive) ตอความรูวิทยาศาสตร เปนผูรับความรูวิทยาศาสตรในดานที่หวือหวาหรือเปนที่นิยม (popular) ตัว
อยางเชน ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความสวยความงามหรือการทําใหอายุยืนขึ้นหรือวิทยาศาสตรเพ่ือปลุกความ
หฤหรรษทางเพศที่มักไปปรากฏอยูในหนาหนังสือพิมพ หรือหนังสือเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาที่มาจากนักฟสิกส เปนตน 
ขอวิพากษบางประการจากนักวิทยาศาสตรที่ไมใชพวกทําวิทยาศาสตรใหเปนที่นิยมคือวิทยาศาสตรเชนนี้ตามกระแส
นิยมมากไป ความรูที่ไปสูสาธารณะนั้นถูกบิดเบือน (distort) และพวกเขาเห็นวาการทําเชนนี้เปนการทํารายวงการ
อาชีพนักวิทยาศาสตรดวยกันเอง

อยางไรก็ดี ในอีกดานหนึ่ง ในวิทยาศาสตรจํานวนหนึ่งก็เห็นความสําคัญของการทําใหวิทยาศาสตรเปนที่
นิยม เหตุผลคือ การทําใหการวิจัยใดๆเปนที่รับรูทั่วกันของสาธารณะนั้นยอมเปนการหาเสียงสนับสนุนการวิจัยนั้นๆ 
เนื่องจากการวิจัยจะไดมีความชอบธรรมที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรใหทุนอยางเลี่ยงไมได

ในอีกทางหน่ึงคือ สาธารณะสูวิทยาศาสตร ซึ่งไมใชแคเพียงการใหเสียงจากสาธารณะบอกกลาวถึงผล
กระทบจากวิทยาศาสตรหรือตอบตอความหวือหวาของประเด็นวิทยาศาสตรดังที่กลาวมาแลวเทานั้น แตมีความสําคัญ
คือ แมวาวิทยาศาสตรจะเปนการปฏิบัติการในหองทดลองหรือการสรางแบบจําลองทางความคิดแตอยางไรก็ดีสุดทาย
แลวยอมเล่ียงไมไดที่ผลจะเกิดในโลกความเปนจริง ในบางประเด็นรอนเชนพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) นั้นมีขอถก
เถียงกันวาหองทดลองนั้นปดกั้นไมใหเกิดการแพรกระจายของพืชดัดแปลงไปสูโลกภายนอกไดดีเพียงไร และผลกระทบ
ของมันเมื่อมีการเพาะปลูกกันโดยทั่วไปที่มีตอสภาวะนิเวศโดยรวมก็ยังเปนที่กังขา ซึ่งขอกังขานี้มิอาจทดสอบไดในหอง
ทดลอง และแมแตการสรางแบบจําลองก็ไมสามารถจะจําลองแทนสภาพแวดลอมอันแสนซับซอนได กรณีเชนนี้สามารถ
กลาวไดวาโลกคือหองทดลอง นั่นคือเสนแบงระหวางหองปฏิบัติการกับโลกภายนอกยอมไมชัดเจนอีกตอไป โดยสรุปคือ 
เกษตรกรยอมไมใชผูรอรับผลแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป (หรือเปนแคลูกไลของนักวิทยาศาสตร) แตเปนผูรวมทดลอง
สําคัญในหองทดลองที่เปนโลกนี้รวมกัน

ดังนี้เองจึงเล่ียงไมไดเลยที่จะเกิดคําถามเชน “เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร!?” (Trust in Science!?) ดังที่เกิดใน
เวทีเยาวชนของ World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology ที่จัดโดย UNESCO 
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เมื่อป 2002 คําตอบของคําถามนี้ปรากฏออกมาในสองแง แงแรก คือแงมุมทางจริยศาสตร (Ethics) คือเรียกรองใหชุม
ชนนักวิทยาศาสตรนั้นมีความรับผิดชอบและโปรงใสตรวจสอบได วิทยาศาสตรนั้นตองมีหนาที่ทําเพ่ือประโยชนของ
สังคมโดยรวม11 มิใชทําเพ่ือผลประโยชนของกลุมคนใดกลุมคนหนึ่งหรือเพ่ือผลประโยชนของประเทศร่ํารวยเทานั้น12

วิทยาศาสตรจึงมิใชแคเพียงองคความรูหรือสถาบันทางสังคมเพียงเทานั้น แตวิทยาศาสตรยอมตองผนวกเรื่องของจริย
ธรรมเขาไปดวย จริยธรรมของวิทยาศาสตรหนึ่งที่สําคัญคือความเปนประชาธิปไตย ผูที่ใหคําตอบวาการทดลองใดดี
หรือเลวคือสาธาณะผานกระบวนการประชาธิปไตยเทานั้น13 เชนนี้เอง ในอีกแงหน่ึง วิทยาศาสตรตองมีสวนรวมจาก
ทุกๆภาคสวนดวยกันอยางเล่ียงไมพน

ขอเรียกรองจากคนหนุมสาวเชนนี้เองสอดคลองกับการคิดใหมถึงวิทยาศาสตรและกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
ความรูทางวิทยาศาสตร สําหรับนักคิดอยาง Helga Nowotny แลวเขาก็ไดใหความสําคัญกับประเด็นนี้ทั้งในหนังสือ Re-
Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty และในบทความ The Potential of 
Transdisciplinary เขาอางวาเราไดปรากฏการเกิดขึ้นของ การผลิตความรูแบบใหมคือ Mode-2 แลว ซึ่งมีลักษณะ
สําคัญสามประการดวยกัน ประการแรก การสรางความรูนั้นเริ่มตนจากบทสนทนาของตัวกระทําจํานวนมากที่หลาก
หลายและแตกตางมุมมองกันไป ประการที่สอง ใน Mode-2 นี้จะมีโครงสรางขององคกรที่หลวม ลําดับขั้นในแนวราบ 
(flat hierarchies) และสายการสั่งการแบบปลายเปด (open-ended chains of command) เขาเห็นวามหาวิทยาลัยมี
โครงสรางขัดแยงกับองคกรใน Mode-2 ชัดเจนมาก ทั้งในเรื่องลําดับขั้นการสั่งการและการแบงแยกตามสาขาวิชา 
ประการที่สาม  คือความขามสาขาวิชา (transdisciplinarity) ซึ่งเกิดจากการที่ความรูตางละเมิดพรมแดนซึ่งกันและกัน
ในโลกที่เกิดการเสื่อมถอยของการแบงแยกตามลักษณะความทันสมัย (modernity)

เกณฑวัดการผลิตความรูแบบ Mode-2 ที่สําคัญสองอยางคือ ความโปรงใสตรวจสอบได กับ การควบคุมคุณ
ภาพ ในดานความโปรงใสตรวจสอบไดนี้จะตางออกไปจากการพิจารณาความรับผิดชอบเชิงปจเจกแตหมายถึงความรับ
ผิดชอบขององคกร องคกรตองสามารถเปดเผยกระบวนการสรางความรูไดและเปดโอกาสใหทุกคนที่แตกตางกันเขามา
ทําความเขาใจวาความรูถูกสรางขึ้นมาไดอยางไร สําหรับการควบคุมคุณภาพแลว นี่ไมใชแคเรื่องความเปนเลิศทางวิชา
การเทานั้น แตหมายถึงการผนวกรวมคุณคาเขามา (value-integrated) โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาทางสังคม ดวยการทํา
ใหวิทยาศาสตรอยูในบริบท (contextualization) ดังจะกลาวถัดไป

Nowotny กลาววาการทําใหวิทยาศาสตรอยูในบรบิทคอืการเปดพรมแดนของวทิยาศาสตรใหเกดิการสือ่สารดาน
กลับจากสงัคมไปสูสถาบันทางวทิยาศาสตรซึง่จะเกดิขึน้ไดกต็อเมือ่เสนแบงพรมแดนของวทิยาศาสตรนัน้ดพูราเลือน แม
วาความหมายจะแลดนูามธรรมแตเขากไ็ดสรปุอยางงายวา การทําใหวิทยาศาสตรอยูในบรบิทหมายถงึ การนําผูคนเขามา
ในกระบวนการสรางความรูโดยตัง้คําถามวา “ผูคนเหลาน้ันมท่ีีทางใดบางเลาในความรูของเรา?” คําถามนีค้วรถกู
ถามทัง้ศาสตรทีม่คีวามเกีย่วของกบัผูคนโดยตรงและแมกระทัง่ศาสตรทีอ่อกจะแลดหูางไกลจากผูคน เพราะยอมชกัจงูมาสู
ทางเลอืกของการสรางความรูและทําใหเราตระหนกัวาการทําใหวิทยาศาสตรอยูในบรบิทกําลังดําเนนิอยูตอไป14

ทัง้นี ้พึงตระหนักวาผลตอบของผูคนยอมมคีวามแตกตางกนั ดานหนึง่คอืผูคนยอมพูดสนบัสนนุวทิยาศาสตร อีก
ดานหน่ึงทีสุ่ดขัว้คอื ผูคนกลบัปฏเิสธวิทยาศาสตร แตทีสํ่าคญัทีสุ่ดคอืใหผูคนรูสึกวาตนเองมทีีท่างในกระบวนการสราง
ความรู และกระบวนการวจิยั ในดานนีผู้คนยอมมคีวามเชือ่มัน่อยางไมงมงายและตรวจสอบวทิยาศาสตรอยูตลอดเวลา

โดยสรุปแลว ถึงแมขอพิจารณาเริ่มตนคือ สาธารณะมีความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรอยางไร? แตการตอบคํา
ถามนี้อยางตรงไปตรงมากยอมไมนําไปสูทางเลือกของความสัมพันธใดๆ เพราะทางเลือกที่สําคัญคือการทําใหเสนแบง
ระหวางวิทยาศาสตรและสังคมพราเลือนที่สุดเทาที่ทําได เพ่ือเปดพ้ืนที่ใหผูคนทั่วไปไดมีที่ทางในกระบวนการความรู ผล
สุดทายคือความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นจากสาธารณะเอง

                                               
11 หนา 23.
12 หนา 24.
13 หนา 24.
14 Helga Nowotny เอกสารจาก internet
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3. แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน

3.1. วิถีการใชชีวิตของเยาวชนในโลกที่กาํลังเปลี่ยนแปลง
(Youth Lifestyles in a Changing World)

15

เปนเรื่องที่แทบจะเห็นรวมกันทั่วไปแลววา การใชชีวิตแบบบริโภคนิยมของเยาวชนในโลกปจจุบันเปนปญหา
สําคัญอยางหนึ่งของสังคม สาเหตุของปญหานี้มักถูกผูคนชี้นิ้วไปที่วัฒนธรรมตะวันตกและสื่อมวลชน แตการกระทํา
เพียงหยาบ ๆ ดังกลาวไดชวยใหเราเขาใจความรูสึกนึกคิดของเยาวชนในยุคนี้มากขึ้นแลวหรือ? คําตอบคือไม! ดังนั้น
คําถามตอมาคือแลวเราจะมีวิธีท่ีละเอียดขึ้นในการทําความเขาใจเยาวชนในยุคน้ีอยางไร?

เยาวชนยุคนี้เกิด เติบโต และใชชีวิตอยูทามกลางสังคมบริโภคนิยมที่คนรุนกอนหนาชวยกันปลุกปนขึ้นมา ดัง
นั้นจึงไมนาแปลกใจที่เยาวชนรุนนี้จะมีชีวิตแบบบริโภคนิยมไปดวย (แมผูคนในวัยอื่น ๆ ก็ใชชีวิตแบบบริโภคนิยมอยูไม
นอยเชนกัน) ดังนั้นหากจะทําความเขาใจเยาวชนยุคปจจุบันนั้น การจับจองอยูเพียงปรากฏการณยิบๆยอยๆของพฤติ
กรรมการใชชีวิตของพวกเขา (เชน กิ๊ก, ติดเซ็กซ, ติดเน็ต, ติดมือถือ, ติดหรู เปนตน) นั้นไมไดชวยอะไรขึ้นมามากนัก  
แตเราควรปะติดปะตอภาพการใชชีวิตเหลานี้ใหกลายเปน “วิถี” ขึ้นมา  คําถามที่นาสนใจในที่นี้คือ เยาวชนเหลาน้ีใช
ชีวิตแบบบริโภคนิยมดวยวิถีทางอยางไร? วิถีการใชชีวิตแบบนี้มีความหมายอยางไรกบัพวกเขา? และหากจะ
มองใหสรางสรรคขึ้น ก็ควรถามวาเยาวชนสราง/ออกแบบวิถีการใชชีวิตแบบนี้เพื่อประโยชนตออะไรตอตนเอง
บาง?

จะตอบชุดคําถามดังกลาวได เราอาจตองพิจารณาวานอกจาก “ความเปนบริโภคนิยม” ของโลกยุคนี้แลว โลก
ปจจุบันท่ีเยาวชนตองอาศัยใชชีวิตอยูน้ัน เปนโลกชนิดใดอีกบาง?  อาจกลาวไดวาโลกปจจุบันอยูในสภาวะ 2 
ชนดิพรอม ๆ กัน สภาวะแรกคือ ความเสี่ยงภัยชนิดใหม ๆ ทั้งในเชิงวัตถุและจิตใจที่มีมากขึ้นจนหลายคนเรียกยุคนี้วา 
“ยุคสังคมความเสี่ยง” (risk society) (ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ 2.2)  สภาวะที่สองคือสภาวะที่สวนตาง ๆ ของ
โลกไดเชื่อมโยงถึงกันอยางเขมขน ที่มักเรียกกันวา “โลกาภิวัตน” (globalization) ทําใหหลายสิ่งหลายอยางไหลบามา
ปะทะประสานกันจนยากจะหาวาอะไรเปนเกณฑ มาตรฐาน คุณคา และความหมายของชวิีตที่ควรยึดถือ (ดูคําอธิบาย
เพ่ิมเติมในหัวขอ2.1) ในที่นี้ ส่ิงที่เห็นไดชัดอยางหนึ่ง คือ โลกปจจุบันนั้นเต็มไปดวยสภาวะและเงื่อนไขทางสังคมวัฒน
ธรรมที่มีความไมมั่นคงแนนอนสูงมาก

ทามกลางสภาวะความไมมั่นคงทั้ง 2 ชนิดขางตนที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของพวกเขานั้น เยาว
ชนจําเปนตองหาลักษณะการดําเนินชีวิตที่เอ้ือใหตนเองรูสึกวาชีวิตของพวกเขามีความมั่นคงขึ้นมาบาง  กลาวอกีนัย
หนึ่ง คือ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอันสับสนวุนวายรวดเร็วและไมปะติดปะตอกันทั้งหลาย เยาวชนตองออกแบบหรือ
สรางวิถีการใชชีวิตที่ทําใหตนเองรูสึกวายังมีความตอเนื่องกันอยูบาง  ดังนั้น ประเด็นถัดไป คือ วิถีการชีวิตของเยาว
ชนนั้น ประกอบสรางข้ึนดวยอะไรบาง?

วิถีการใชชีวิตของเยาวชนนั้น ประการแรกสุดคงตองเริ่มตนที่ตัวเยาวชนผูเปนปจเจกบุคคลกอน แตก็ไมได

เปนเพียงเรื่องของเยาวชนที่เปนปจเจกบุคคลเพียงอยางเดียว หากพิจารณาในเชิงลึกขึ้นแลว วิถีการใชชีวิต นาจะหมาย

ถึง “แบบแผนเฉพาะของกิจกรรมประจําวันที่แสดงลักษณะของปจเจก ซึ่งไมเหมือนกันและไมซ้ําใคร แตในขณะเดียวกัน 

วิถีการใชชีวิตก็หันพวกเขาไปหาความมีรวมกัน (the common) และความเปนสังคม (the social)  ผูคนจะเลือกวิถีการใช

ชีวิตแบบตาง ๆ อยางอิงอาศัยสัมพันธกับคนอ่ืน”
16

 มองในแงนี้ วิถีการใชชีวิตจึงกลายเปนของกลุมปจเจกบุคคลดวย 

อยางไรก็ตาม วิถีการใชชีวิตของแตละกลุมปจเจกก็มีความแตกตางกันไปดวย วิถีการใชชีวิตยังหมายรวมถึง “ชุดแบบ

แผนเฉพาะเจาะจงของพฤติกรรมรูปธรรม ท่ีถูกบริหารจัดการทามกลางชุดความสนใจหรือเงื่อนไขทางสังคมที่สอดคลอง

                                               
15 องิอาศยัความคดิจาก Steven Miles, Youth Lifestyles in a Changing World, Buckingham-Philadelphia : Open University 

Press, 2000
16 Reimer,1995 : 124-5 อางใน Steven Miles, อางแลว
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กัน ชุดแบบแผนเหลานี้จะถูกอธิบายและถูกตัดสินโดยชุดของคุณคา, ทัศนคติ, เปาหมาย ซึ่งทําให (ภายใตเงื่อนไขคงที่

จํานวนหนึ่ง) ชุดแบบแผนนี้จึงกลายเปนสิ่งพ้ืนฐานที่ทําใหสมาชิกของชุดแบบแผนนั้น ๆ มีอัตลักษณทางสังคมเหมือน

หรือตางกัน”
17

 กลาวอีกนัยหนึ่ง “ขอบวงของวิถีการใชชีวิตหนึ่ง ๆ ถูกลากเสนขึ้นโดยผูคนที่แบงปน (share) ลักษณะบาง

อยางของชีวิตสวนตัวรวมกัน  สมาชิกของขอบวงดังกลาวจะอธิบายอัตลักษณของพวกเขาผานแบบแผนเก่ียวกับลักษณะทา

ทาง, การบริโภค, กิจกรรมยามวาง ท่ีไดมาแบงปนรวมกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้มักใชเพ่ือแยกแยะพวกเขาออกจากกลุมที่มีวิถีการ

ใชชีวิตแบบอื่นไดอยางชัดเจน” 
18

นอกจากวิถีการใชชีวิตจะมีมิติของความเปนปจเจกบุคคลและความเปนกลุมทางสังคมแลว เราไมสามารถปฏิเสธ

ไดวาในยุคบริโภคนิยมนี้ วิถีการใชชีวิตยังเกี่ยวของกับการอุปโภคบริโภค (consumption) อีกดวย ในแงหนึ่ง วิถีการใช

ชีวิตเปนการแสดงออกเชิงวัตถุ (material expression) ของอัตลักษณของปจเจก แมวาสินคาหรือวัตถุเหลานั้นจะไมไดเปน

ตัวแทนของอัตลักษณนั้นก็ตาม แตสินคาดังกลาวอาจเปนเครื่องมือในทําใหอัตลักษณถูกสรางขึ้นมาได  อยางไรก็ตาม วิถี

การใชชีวิตมิใชเพียงภาพสะทอนของนิสัยการบริโภค  แตอาจกลาวไดวา การบริโภคไดเอ้ืออํานวยภาษาหรือรหัสท่ีปจเจก

จะใชในการสรางวิถีการใชชีวิตของตนขึ้นมา

อีกประเด็นหนึ่งที่มักพิจารณาประกอบกันไป คือ อิทธิพลของโครงสรางท่ีมีตอวิถีการใชชีวิตของเยาวชน
ในชวงเวลา “การเปลี่ยนผาน” (transformation) จากวัยเยาวเขาสู “วัยผูใหญ” (adulthood) ซึ่งสําหรับนิสิตนัก
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแลว เง่ือนไขเชิงโครงสรางทามกลางการเปลี่ยนผานดังกลาว อาจไดแก ระบบการสอบแขงขัน
เขามหาวิทยาลัย, ระบบการรับนองและหองเชียร, ระบบการเรียนการสอน, โครงสรางระบบกิจกรรมนอกหลักสูตร, และ

เรื่องการมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว เปนตน
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  อยางไรก็ตาม เราจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหลีกเล่ียงวิธีการ
มองการเปลี่ยนผานของเยาวชนในลักษณะเปนเสนตรงไปสูจุดตาง ๆ ที่ระบุและคาดการณไดเปนขั้นเปนตอนและมี
ตรรกะชัดเจน ไปจนกระทั่งส้ินสุดที่จุดสุดทายคือ “ความเปนผูใหญ”  ประสบการณของเยาวชนนั้นมีความรุมรวยหลาก
หลายและแปรผันไปตามกระบวนการทางสังคม (เชน ความสัมพันธในครอบครัว ภูมิหลัง สถานภาพทางสังคม ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และโอกาสทางสังคม เปนตน) ที่แตละคนประสบมาอยางยิ่ง  วิธีการมองแบบเสนตรงนี้มีแตทําใหประสบ
การณเหลานี้กลับกลายเปนเพียงเรื่องเรียบ ๆ งาย ๆ เปนการเดินทางเปลี่ยนผานแบบซื่อ ๆ เซื่อง ๆ ไรชีวิตชีวามาก
เกินไป  ดังนั้น ประเด็นนี้ คําถามควรเปนวา วิถีการใชชีวิตของเยาวชนในชวงเวลาการเปลี่ยนผานน้ัน เอ้ือใหพวก
เขานําประสบการณอันหลากหลายของตนเองมาปฏิสัมพันธกับเงื่อนไขเชิงโครงสรางตาง ๆ อยางไร?

หากมองในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคม (ไมใชจิตวิทยาสังคม) ของการใชชีวิตแลว เยาวชนตอบสนองตอความ

กระตุนเราเชิงสัญลักษณอันมากมายในสังคมบริโภคนิยมรอบ ๆ ตัวดวยแนวทางที่เอ้ือใหพวกเขาพบความเปนไปไดใหม 

ๆ บนชุดระดับความเขมขนระหวางการเปนผูถูกกระทํา (passive) กับการเปนผูกระทํา (active)  โดยนัยนี้ สิ่งท่ีนาศึกษา

คือ วิถีการใชชีวิตที่เยาวชนสราง/ออกแบบขึ้นน้ัน เอื้อใหพวกเขา (ซึ่งตองอิงอาศัยใชชีวิตจริงอยูในสภาวะความไม

ม่ันคงแนนอนดังกลาวขางตน) มีความละเอียดลออและมีความยืดหยุนในการเลือกรับปรับใชสินคาและวัตถุบริโภค

เหลานั้นใหเหมาะสมกับบริบทเชิงโครงสรางสังคมและสภาวะการณในจิตใจของพวกเขาอยางไร?

หากมองเยาวชนในยุคนี้ใหมดวยแนวทางดังอรรถาธิบายขางตนแลว อาจกลาวไดวาเยาวชนไมไดใชชีวิตเพียง
เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงธรรมดา ๆ เทานั้น  แตมีความหมายในเชิงอุดมการณแฝงอยู กลาวคือวิถีการใชชีวิตแบบนี้
ทําใหพวกเขารูสึกเปนสวนหนึ่งของโลกที่หลายครั้งก็ไมไดนาพิศมัยและสวนทางกับความรูสึกนี้อยูมาก  เมื่อพิจารณา
โดยนัยนี้ จะเห็นไดวาวิถีการใชชีวิตของเยาวชนดังกลาว ไมใชเรื่องเหลวไหลไรสาระ แตเปนเรื่องที่มีเหตุมีผลมาก อีก
ทั้งยังเปนการทําใหชีวิตประจําวันของพวกเขามีความมั่นคงมากขึ้นอีกดวย  โดยวิธีนี้ เยาวชนไดใชวิถีการใชชีวิตของ

                                               
17 Stebbins 1997 : 350 อางใน Steven Miles, อางแลว
18 Bellah, et al, 1985 : 355 อางใน Steven Miles, อางแลว
19 ดูเพิ่มเติมในแนวคิดที่ 7 เร่ือง “เยาวชนกับมหาวิทยาลัย”
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พวกเขาจึงเปนเครื่องนําทางใหตนเองผานพนทางแพรงทางโครงสรางและวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตางๆ ได

กลาวโดยสรุป เยาวชนในยุคนี้มิไดเปนผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แตพวกเขาไดสรางวิถีการใช
ชีวิตของตัวเองขึ้นมาฏิสัมพันธรวมกับการเปลี่ยนแแปลงทางสังคม ดวยวิถีทางที่ซับซอน (complex) และยอนแยง 
(paradox) มีทั้งการเปนผูกระทําและการเปนผูถูกกระทํา มีทั้งการสรางสรรคและการยอมตาม ซึ่งเอื้อใหพวกเขา
สามารถจับทิศจับทางการดําเนินชีวิตทามกลางภาวะขึ้น ๆ ลง ๆ ของชีวิตประจําวันได   ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการทํา
ความเขาใจเยาวชนคือศึกษาความเปนตัวตนของเยาวชนเปนกรณีๆไป และควรหลีกเล่ียงการมองเยาวชนแบบเหมา
รวมอยางยิ่ง กลาวคือ ควรลด ละ เลิก การศึกษาเพื่อเฟนหาแบบแผนพฤติกรรมของเยาวชน (อันชวนใหนึกถึง
การทดลองทางจิตวิทยาพฤติกรรมเรื่องการส่ันกระดิ่งแลวสุนัขจะน้ําลายไหล) แตควรริเร่ิมและสงเสริมการศึกษาวา 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลกระทบในเชิงรุกตอชีวิตสวนบุคคลของเยาวชนอยางไร? วิธีการที่เยาวชนกอ
รางสรางวิถีการใชชีวิตของพวกเขาน้ันเปนอยางไร? วิถีการใชชีวิตท่ีสรางข้ึนน้ันมีความหมายอยางไรใน
สายตาของพวกเขาเอง? ทั้งนี้ เพราะเยาวชนไมไดมีความเยาวเพราะ “อายุ” ของพวกเขา แตเยาวเพราะสิ่งท่ี
พวกเขาปฏิบัติและเหตุผลในการปฏิบัติ  (หากผูใหญหลายคนปฏิบัติตัว “เหลวไหลไรสาระและไมมีเหตุผล” ดังที่เยาว
ชนหลายคนเคยถูกตีตราดวยคํา ๆ นี้แลว  ผูใหญเหลานั้นก็อยูในความเยาววัยดวยเชนกัน) ดังนั้น หากจะทําความเขา
ใจเยาวชนในยุคนี้จรงิ ๆ ก็จําเปนตองใหความสําคัญกับการกอรูปกอรางวิถีการใชชีวิตในระดับชีวิตประจําวัน
ทามกลางโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงของเยาวชน

3.2. การเรียนรูของเยาวชนกับมหาวิทยาลัย

ในโลกที่มุงหมายไปสูทิศทางแหงการใชสติปญญา มหาวิทยาลัยยอมเปนความคาดหวังของสังคมไทยที่สําคัญ
อยางเล่ียงไมพน แมวาจะทําใหสมมาดปรารถนาหรือนําความผิดหวังมาใหก็ตาม แตมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนแหลง
บมเพาะคนหนุมสาวก็ยอมมีพันธกิจจําเปนคือดานหนึ่ง ตองเติมเต็มศักยภาพของคนใหได และอีกดานคือมีความ
สัมพันธอยางเห็นอกเห็นใจรวมกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในบรรยากาศของโลกยุคทันสมัย (modernity) แลว การ
เปล่ียนแปลงของท้ังตัวองคกรและทางวิชาการอยางรวดเร็วและมีมาตรฐานยอมปะทะประสานกับพันธกิจทั้งสองดานนี้
อยางมิอาจเล่ียงได ปญหาทาทายคือในขอจํากัดและบีบคั้นตางๆการธํารงไวซึ่งพันธกิจนั้นจะเปนไปไดอยางไร โดย
เฉพาะอยางยิ่งจากตัวนสิิตนักศึกษาผูเปนชีวิตชีวาที่สําคัญของมหาวิทยาลัยโดยตรง

1) สภาพการณในมหาวิทยาลัย
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(1) ความคาดหวังในบริบทโลกาภิวัตน
ในบริบทโลกาภิวัตนนี้สังคมไทยตองเผชิญปญหาใหมๆ นั่นรวมถึงความทาทายและความเสี่ยง

อันตรายใหมๆดวย ปญหาใหมๆเชน ไขหวัดนก หรือ ผลกระทบของอินเตอรเน็ต ไมอาจจะเขาใจไดดวยสาขาวิชาเดียว
เทานั้น แตตองการความรูความเขาใจจากหลายๆสาขาวิชาดวยกัน นอกจากนี้ดวยความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
โลกก็ยอมทําใหการทําความเขาใจแบบแนนอนตายตัวนั้นเปนไปไมไดอีกตอไป ดวยบริบทเชนนี้สังคมตองไดรับผล
กระทบอันอาจจะไมไดกอหรือตองรับผลกระทบที่ไมไดจงใจจากสิ่งที่กอขึ้นมาเอง

อยางไรก็ดี แมวาผลกระทบจะมีจํานวนมากขึ้นและเดนชัดขึ้น แตเทาที่ผานมา มหาวิทยาลัยแมจะอยู
ในสังคมหรือดําเนินการวิจัยเรื่องสังคม แตก็มิไดผูกพันกับสังคม กลาวคือ ถือสังคมเปนเพียงตัววัตถุแหงการศึกษาหรือ
สังคมเปนเพียงสภาพแวดลอมของการจัดการศึกษาและวิจัยเทานั้น ที่สําคัญคือบางคราแมวามหาวิทยาลัยจะทําวิจัย
เรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดลอม แตยังขาดการมีสวนรวมจากชุมชนรอบขางอยูดี ประเด็นที่สําคัญคือมหาวิทยาลัยยังขาด
การแสดงความเอื้ออาทรตอปญหาความเดือดรอนของสังคม

                                               
20 จาก สุริชยั หวนัแกว และคณะ, จฬุาฯกบัสังคม: สรุปสังเคราะหและขอเสนอ, สํานกัพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 2545.
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ในอีกดานหนึ่ง กระแสตลาดในโลกาภิวัตนก็เปนปจจัยที่ทําใหภาควิชาและคณะ ตลอดจนสถาบันวิจัย
ตองปรับตัวเพ่ือตอบสนอง เชน ทบทวนหลักสูตร รับทุนวิจัยจากภายนอก หรือ เปดหลักสูตรนานาชาติ ขณะเดียวกัน
การปรับตัวที่ตองตอบสนองตอแนวตลาดนํานี้ทําใหเกิดกระแสวิพากษวา “สาธารณกิจการศึกษา” ถูกครอบงําโดย 
“ธุรกิจการศึกษา”  การปรับตัวเชนนี้มักถูกตั้งขอสังเกตวามหาวิทยาลัยกลับไปเพ่ิมชองถางระหวางผูมีโอกาสในสังคม
และผูดอยโอกาสในสังคม

ดังนี้ ในบริบทโลกาภิวัตนความสัมพันธของมหาวิทยาลัยและสังคมจึงเปนไปอยางแนนแฟนขึ้นใน
สองดานดวยกัน ดานแรกคือคนและความรูของมหาวิทยาลัยมีผลกระทบโดยตรงกับสังคมมากขึ้น  และดานกลับกัน 
สังคมก็มีความคาดหวังตอมหาวิทยาลัยมากขึ้น ดังนั้นการปรับเปล่ียนของมหาวิทยาลัยในบริบทเชนนี้จึงจําเปนตองสอง
สํารวจตนเองและสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน

(2) ปญหาการเรียนรูและกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

กระนั้น โครงสรางของการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันยังขาดความยืดหยุน รวมท้ังวิธีปฏิบัติบ่ัน
ทอนแรงจูงใจทําใหนิสิตที่เขามาศึกษาในสภาพแวดลอมของแหลงวิทยาการหลากหลายวิชากลับตองจํากัดตนเองอยูใน
สาขาวิชาเดียว (ความรูเชิงเดี่ยว) ซึ่งไมเพียงพอจะใชงานในชีวิตจริง และขาดการสรางเง่ือนไขที่จะเอื้อใหนิสิตซึ่งเปน
คนรุนใหมไดเติบโตงอกงามไปตามครรลองแหงศักยภาพของปจเจกบุคคลและคนรุนใหมของอนาคต

นอกจากนี้ โครงสรางและกระบวนการจัดการศกึษาแกนสิิตเนนความรูในดานเนือ้หาสาระแตละเลย
มติิอารมณและดานจติวญิญาณ/แรงบันดาลใจ ขาดโอกาสการเรยีนรูเพ่ือรบัใชสังคมโดยสิน้เชงิ หรอืแมจะมดีานวฒันธรรม 
จรยิธรรม แตคอนขางเปนเนือ้หาอดุมคตสํิาเรจ็รปู โครงสรางการจดัการศกึษาทีเ่ปนการเรยีนจงึกลับกลายเปนอปุสรรคตอ
การเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตัวนิสิต ทําใหนสิิตขาดการกระตอืรอืรนในการแสวงหาความรูความเขาใจและในการ
กําหนดบทบาทของตนเอง นอกจากนียั้งทําใหอาจารยไมได “รวมเดินทาง” เรยีนรูกบันสิิต ผลสืบเนือ่งตอไปไดแกการไม
เอ้ืออํานวยตอการสรางและพฒันาคนรุนใหมทีม่วิีจารณญาณสามารถตอบสนองสงัคมท่ีเผชญิส่ิงทาทายในบรบิทใหมได

และบรรยากาศชีวิตมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนนั้น นิสิตหลายสวนเห็นวาไมคอย
มีชีวิตชีวาและกิจกรรมมีปญหาการมีสวนรวมของนิสิต ทั้งนี้เพราะในดานหนึ่งกิจกรรมนอกหลักสูตรมักมีการดําเนินที่
เนนรูปแบบคลายราชการ (bureaucratized) เครงประเพณีหรือไมก็จํากัดตัวอยูในการฝกนิสิตใหเปนพลเมืองแตใน
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนแทนที่จะเปนประชาธิปไตยโดยวิถีชีวิต

ดังนี้เอง ตรงกันขามกับบทบาทของมหาวิทยาลัยที่พึงเปนพ้ืนที่เพ่ือการสรางสรรคของนิสิต 
มหาวิทยาลัยก็เปนขอจํากัดของการเรียนรูโดยไมรูตัวไปพรอมๆกัน

(3) ทางเลือกของทางออก
กระนั้นในสภาพการณเชนนี้ ยังมีแนวทาง (มาตรการ) เพ่ือแกไขหรือบรรเทาสภาพปญหาบาง

ประการไดเชนกัน ไดแก

• พัฒนาหลักสูตรขามสาขาระดับปริญญาตรีและสงเสริมทางเลือกในการเรียนรูของนิสิต

• สงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิต และชีวิตแคมปส โดยลดเงื่อนไข “ความเปนราชการ” 
(debureaucratization) ลงและลดกิจกรรมที่เนนแตแบบแผนประเพณีโดยขาดเนื้อหาสาระ รวมท้ังเพ่ิมเง่ือนไขที่เอื้อตอ
กิจกรรมที่สนับสนุนใหนิสิตสรางกิจกรรมที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางวิพากษวิจารณของนิสิต ตลอดจน
สนับสนุนใหนิสิตไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูปญหาสาธารณะโดยการมีสวนรวมในการดําเนินงานตอปญหาจริง

• สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยใหมีสวนในการมีบทบาทเชื่อมโยง
การเรียนรูจากฐานรากและกระบวนการเสริมความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม มุงสรางภาคีแหงระบบปฏิ
สัมพันธแหงการเรียนรู (interactive learning systems)
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• สงเสริมและพัฒนาระบบสนับสนุนแกนิสิตในการเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม (service learning) ให
เปนสวนหนึ่งของกระบวนศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจรวมถึงการพิจารณาโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมที่เคยตั้งอยู
ในมหาวิทยาลัยในอดีตเพ่ือฟนฟูหรือปรับปรุงหรือแสวงหารูปแบบอื่นใดท่ีสอดคลองกับยุคสมัยมาดําเนินการ

2) การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

ในขณะที่มหาวิทยาลัยกําลังออกจากระบบราชการ ขอถกเถียงที่เปนอยูกลับจํากัดแความหาวิทยาลัยควร
จะออกหรือไมออกนอกระบบราชการเทานั้น แตขอพึงพิจารณาอีกประการหนึ่งที่จําเปนไดแก การปรับเปล่ียนโครงสราง
การบริหาร คณะและสาขาวิชา ตลอดจนประเด็นการเรียนรูในมหาวิทยาลัยยังไมไดรับความสนใจในวงกวางมากนัก

อยางไรก็ดี การพูดถึงมหาวิทยาลัยหลายครั้งก็เปนเพียงแคการกลาวถึงแตลักษณะดานหนึ่งที่เปนองคกร 
การพูดถึงมหาวิทยาลัยโดยตระหนักอยางแทจริงถึงคนในฐานะผูกระทํายังนอยนัก แมแตกับคําวานิสิตที่เปนสวนสําคัญ
ย่ิงในมหาวิทยาลัยและถูกพาดพิงถึงมากที่สุดก็ถูกมองเปนเพียงแคองคประกอบหนึ่งของโครงสรางและกลไกใน
มหาวิทยาลัยเทานั้น เสียงนิสิตที่ดังจากตัวนิสิตเองในฐานะที่เปนเสียงจากผูกระทํานั้น มักไมคอยปรากฏในเวทีอภิปราย
ตางๆในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้พ้ืนที่สําหรับนิสิตเองโดยตัวนิสิตเองก็หาไดมีไม

ดวยสภาพการณที่กลาวมาแลวขางตน ประกอบกับมีโครงการวิจัย “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับสังคม
: พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือก” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการบริหารบริหารวิชาการ 
โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนานโยบายดานวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยในโครงการฯไดเอื้อโอกาสใหเกิด
เสวนาอาศรมความคิดนิสิต “เสวนาคาเฟ” ดวยจุดประสงคเพ่ือกอใหเกิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเองระหวางนิสิต
และระหวางนิสิตกับมหาวิทยาลัย ใหนิสิตไดครุนคิดเรื่องความสัมพันธระหวางตนเองกบัมหาวิทยาลัยและสังคม การ
เสวนาทั้งส่ีครั้งมีดังนี้คือ

1. “จุฬา – ความคิด – นิสิต – สังคม : โตะกลมวาดวยความสัมพันธระหวางจุฬาฯกับสังคมใน
มุมมองของนิสิต”, วันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ณ หองประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ

2. “สนามความคิดกับชีวิตในหองเรียน : สภาวะที่เอ้ือใหการเรียนรูในมหาวิทยาลัยไมวิพากษ
ยังคงดํารงอยู และกระบวนการเรียนรูมี่จะเลิกรูอยางไมวิพากษ”, วันที่ 4 กันยายน 2544 ณ 
หองประชุม 209 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ

3. “มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบราชการ…แลวกิจกรรมนิสิตจะออกกับเคาดวยมั้ย???”, วัน
ที่ 20 พฤศจิกายน 2544 ณ หองประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ

4. “เผยราง – พรางกาย : เมื่อตัวตนที่แตกตางหลากหลายของนิสิตใหความหมายเรื่องการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัย”, วันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 ณ หองประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ

ผลที่เกิดขึ้นจากการเสวนาอาจแบงไดเปนสองดานอยางงาย ในดานแรก การสรางเครือขาย ไดเกิดกลุม
นิสิตที่สนใจประเด็นความสัมพันธระหวางตนเองกับมหาวิทยาลัยและสังคมรวมพบปะแลกเปล่ียนทัศนะดวยตนเองถึงแม
วางานเสวนายุติลงไปแลว นี่สะทอนใหเห็นวา แมในภาพที่มหาวิทยาลัยแลดูเงียบเหงาเซื่องซึม แตก็ยังมีนิสิตสวนหนึ่งที่
มีไฟและพลังความคิดวิพากษเปนทุนเดิมอยูแลว ส่ิงสําคัญคือเราจะหลอเล้ียงเชื้อไฟเหลานี้และเอื้อโอกาสใหพวกเขา
เติบโตดวยการเรียนรูดวยตนเองไดหรือไม อยางไร?

ในอีกดานหนึ่ง ดานเนื้อหา คําถามเชน เราจะเชื่อมโยงประสบการณภายนอกกับความรูในหองเรียนได
อยางไร? นิสิตจะสามารถเรียนขามสาขาวิชาไดหรือไม? ความรูในหองเรียนจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ
วัตนไดจริงหรือ? ตลอดจน กิจกรรมนิสิตในปจจุบันเปนทางเลือกหรือเปนขอจํากัดการเรียนรูหรือไม? ถูกยกขึ้นมาเปน
ขอถกเถียงสําคัญ ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการทางปญญาของนิสิตอันคึกครื้นตอไป
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โจทยหนึ่งที่หลายทานเห็นพองตองกันคือ มหาวิทยาลัย (หมายถึงทั้งฝายบริหาร อาจารย นิสิต รวมถึง
บุคลากร) พึงเปดโอกาสและเปดพ้ืนที่ในการเรียนรู โดยอยางนอยดวยการลดรูปแบบที่เปนทางการ (ระบบราชการ) ลง 
เนนใหเกิดการเรียนรูแบบไมเปนทางการมากขึ้น โดยไมจําเปนตองอยูในหองเรียน หรือเปนกิจกรรมชมรมแตอยางไร

ผลสําเร็จหนึ่งเชิงรูปธรรมที่สําคัญหลังจากเสวนาคาเฟคือ หนังสือรวมบทความ “นิสิต : ผูถูกจับจองแต
มองไมเห็น?” บรรณาธิการโดย ปราโมทย ต้ังเกียรติกําจาย จุดประสงคหลักคือเพ่ือสะทอนเสียงของนิสิตที่มีความ
หมายตอแงมุมตางๆในมหาวิทยาลัย โดยมีความหลากหลายตั้งแตการเริ่มใชชีวิตในปหนึ่ง การใชพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย 
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองของนิสิตคนหนึ่งที่กําลังจบ โดยต้ังบรรยายผานการพินิจพิเคราะหวากอนเขา
มหาวิทยาลัยนั้นเขามีความคิดความฝนมากกวาตอนกอนจะจบ และเลาวากระบวนการตางๆในมหาวิทยาลัยหลอหลอม
การเปล่ียนแปลงในตัวเขาใหรูสึกหอเหี่ยวลงจนดับความคิดฝนของเขาได ไมวาจะเปนการรับนอง การเรียนการสอน 
ประเพณีตางๆ อันเปนขอบีบรัดใหนิสิตกระดิกตัวเพ่ือการสรางสรรคยากเต็มที

กระนั้นแมวาจะจบกิจกรรมเสวนาไปแลวก็ตาม แตกลุมนิสิตและผูวิจัยที่ไดพบปะแลกเปล่ียนความรูสึกนึก
คิดกันเปนประจําก็ไมไดหมดพลังของการสรางสรรค ดังนั้นภายใตการสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ (สวช.) จึงไดเกิดการริเริ่มโครงการวิจัย “ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน : ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู” ในป 2545 จุดประสงคสําคัญคือใหนิสิตไดแสดงตนเองมากกวาจะเปนวัตถุของการ
ถูกจับจอง กลาวคือใหนิสิตใหคุณคาและความหมายกับตนเอง โดยผานคําถามวา นิสิตมองตนเองอยางสัมพันธกับ
สังคมอยางไร? และนิสิตอยากจะมีพลังขับเคล่ือนสังคมไปในทิศทางใด? ดวยการพิจารณาถึงตัวตนของเขาเองภายใต
บริบทโลกาภิวัตนเปนสําคัญ

ดังนี้เอง โครงการวิจัยดังกลาวจึงเล่ียงการเปนงานวิจัยที่เนนการสั่งสอนเชิงศีลธรรมหรือทําตัวเปนผูใหญรู
ดี แตเนนการเสริมสรางศักยภาพดวยตัวนิสิตเอง ผานกิจกรรมที่เขาริเริ่มเองเปนหลัก วิธีการวิจัยที่เหมาะสมคือ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ที่มุงใหกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรู กลาว
คือใหนิสิตไดต้ังคําถาม ระบุปญหา สรางกิจกรรม ตลอดจนมีสวนรวมแมแตในกระบวนการเขียนรายงานการวิจัย นี่ยอม
ตางจากการวิจัยแบบเดิมๆที่มุงศึกษาแตทัศนคติของผูถูกศึกษาแตอยางเดียวเทานั้น แตหาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวผูถูกศึกษาไม

ในตัวกระบวนการนั้น อาจแบงไดเปนส่ีชวงดวยกัน ในชวงแรก การระดมความคิดเห็น เพ่ือเชื่อม
ประสานความรูสึกนึกคิดและความสัมพันธของผูวิจัยและนิสิตกลุมเปาหมาย รวมท้ังในหมูนิสิตกลุมเปาหมายดวยกันเอง 
ใหเขาใจความปรารถนาของผูวิจัย และผูวิจัยไดเขาใจปญหาของนิสิต ปญหาเชน กิจกรรมในประเพณี หรือการเรียนใน
หองเรียน เปนตน

ในชวงที่สอง ลองทํากิจกรรมเองเลย คือใหกลุมที่รวบรวมไดในตอนตนนั้น มาระดมกันวาอยากทําอะไร
บาง จากนั้นผูวิจัยก็จะทําหนาที่เปนผูสนับสนุน (ไมใชผูจัด) ใหกิจกรรมนั้นเปนไปได สวนในชวงที่สามนั้น การกอรูป
เครือขาย “สยามเด็กเลน” สําหรับชื่อนี้มีความหมายคือ

“สยาม” เปนคําทีม่ ี 2 นยั นยัแรกคอืคําเรยีกประเทศไทยในสมยักอน และนยัทีส่องคอื “สยามสแควร” ซึง่
เปนแหลงแสดงเสรภีาพของวยัรุน, “เดก็” คอื กลุมนสิิตและเยาวชนคนรุนใหม, สวนคําวา “เลน” นัน้ ในความหมายขัน้ตน 
คอืการกระทําเพ่ือความสนกุ เราใจ แตในขณะเดยีวกนั คําวา “เลน” กม็คีวามหมายอืน่ เชน “เลน” ทีไ่มไดแปลวาเลน แต
หมายถงึอะไรทีท่ํากนัจรงิ ๆ เชน เลนการเมอืง, หรอืการทําอยางหมกมุน. กลาวโดยสรปุ “สยาม” คอืพ้ืนที,่ ม ี “เดก็” เปนผู
กระทํา, กรยิาคอื “เลน” ซึง่หมายความวา เดก็จะเปนผูกระทํา (แลวนะ) ไมใชผูใหญ (ซึง่มกัจะชอบวางกรอบใหเดก็ทําอยาง
นัน้อยางนี)้ โดยทีก่ารกระทํานีม้สียามเปนพ้ืนทีท่ีอิ่สระเสรใีห “เดก็” ไดแลกเปล่ียนกบัโลกภายนอกอยางเขมขน  ชือ่กลุมนี ้
มคีวามสําคญัไมนอย ในฐานะเปนการสรปุรวบยอดความคดิ (conceptualize) ของกลุมเยาวชนกลุมนีว้ามองตนเองสมัพันธ
กบัสังคมและคนกลุมอ่ืน/วัยอืน่อยางไร และตัง้ใจจะทําอะไร ดวยวธิกีารอยางไร

ในชวงสุดทายนัน้เปนชวงของการทํากจิกรรมของเครือขายทีจ่ดัขึน้เองทีเ่ผยตัวตอสาธารณะ เชน งาน
เปดตวัเครอืขาย “กาวกระโดด : จากกจิกรรมจาํเจ สูเสรีภาพทีส่รางสรรค” งานทีเ่กีย่วของกบัปญหาบานเมอืง (การ
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จดัระเบยีบสังคมของรฐัมนตร ี ปรุะชยั เปยมสมบรูณ) “เปดฟลอรลอหนงัสอื…ลงุป”ุ งานพูดคยุเรือ่งศิลปะกบัตัวตน 
“แลตนบนบรรทดั 5 เสน” เปนตน

จากกจิกรรมทีห่ลากหลายนัน้ ผลทีเ่กดิขึน้คอื ประการแรก เกดิเครอืขายในมหาวิทยาลัย โดยไมขึน้อยูกบั
ชมรมหรือคณะ แตเกดิจากการรวมตวักนัเองของนสิิตทีม่คีวามแตกตางหลากหลายทัง้ ภูมหิลัง และการศกึษา คอืมาจาก
แตกตางฐานะกนั จากคณะตางๆกนั ซึง่มคีรบทัง้จากสาขาวชิา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนษุยศาสตร

ประการทีส่อง เกดิการตระหนกัถึงคําถามทีสํ่าคญัวา “มาเรยีนมหาวิทยาลัยทําไม” คําถามนีเ้ปนเหมอืนจดุ
พลิกทีท่ําใหนสิิตหนัมามองความสมัพันธของตนเองกบัมหาวทิยาลยัและสังคมในฐานะผูกระทํา คอืตระหนักถึงศักยภาพที่
มขีองตนเองในการเรยีนรู และหาทางเรยีนรูใหสอดคลองกบัอตัลักษณผานกจิกรรมตางๆได นีค่อืทําใหการเรยีนรูเปนเรือ่ง
สนกุทีท่ําไดเอง ไมใชแคเรือ่งแคสักแตวาอยูในหองเรยีน ซึง่เปนการสรางสงัคมยอยๆของการเรยีนรูใหเกดิขึน้

ทัง้นีแ้มวาโครงการวจิยัฯ จะจบส้ินไปแลว แตเครอืขาย “สยามเดก็เลน” กยั็งคงมบีทบาทตอไป เชนเมือ่ครา
ทีส่หรฐัอเมรกิาบกุอริกั และเกดิการชมุนมุตอตานสงครามทัว่โลกโดยประเทศไทยจดัทีส่วนลุมพิน ีเมือ่วันที ่15 กมุภาพันธ 
2546 นัน้ “สยามเดก็เลน” กไ็ดไปรวมกจิกรรมดวย คอื อานแถลงการณเพ่ือสันตภิาพของทางกลุม และแสดงบทแรพ
ตอตานสงครามซึง่ออกมาจากความชืน่ชอบดนตรปีระเภทนีข้องยวุชน “สยามเดก็เลน” คนหนึง่เอง การแสดงนีแ้ตกตาง
มากจากการแสดงอืน่ๆบทเวททีีเ่นนแนวดนตรเีพ่ือชวิีตทีไ่มคอยจบัใจคนหนุมสาวในสมยันีเ้ทาใดนกั ดงันัน้การแสดงแรพ
นีจ้งึเปนทีฮ่อืฮาและกลาวขานในกลุมการเคลือ่นไหวเยาวชนมาจนบดันี้

จากที่กลาวมานั้นสามารถแสดงใหเห็นไดวา เยาวชน (นิสิต) นั้นไมไดเปนเพียงองคประกอบหนึง่ของ
มหาวทิยาลยัทีม่ขีอคบัของนานาประการเทานัน้ แตเยาวชนเองมพีลังความสามารถทีจ่ะสรางสงัคมแหงการเรยีนรูไดดวย
ตนเอง โดยเง่ือนไขหนึง่คอืการตระหนกัถึงตนเองในฐานะผูกระทําทีสั่มพันธกบัมหาวทิยาลัยและสังคม นอกจากนีใ้หเยาว
ชนไดใหความหมายของการเรยีนรูดวยตนเอง ส่ิงทาทายในปจจบัุนและอนาคตคอื มพ้ืีนทีแ่ละโอกาสสําหรบัพวกเขาหรอื
ไม? และเพียงพอหรือยัง?

4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม

4.1. การมีสวนรวมจากเยาวชน21

1) เปาหมายของการมีสวนรวมจากเยาวชน
จากหนังสือที่ตีพิมพโดย UNESCO ที่นําเสนอแนวทางการมีสวนรวมจากเยาวชนผานตัวอยางงาย ๆ และ

เปนรูปธรรมเรื่องโครงการทําใหเมืองดีขึ้นนั้น เราสามารถนําหลักการที่กลาวไวมาประยุกตใชกับโครงการความริเริ่มจาก
เยาวชนในประเด็นที่ซับซอนขึ้นได  หนังสือเลมนี้กลาวถึงยุทธศาสตรในการสรางเมืองที่ดีกวา คือใชกระบวนการมี
สวนรวม (actual process of participation) โดยมีประเด็นสําคัญคือการพัฒนามนุษย (human development) ผาน
ตัวชี้วัดตาง ๆ ไดแก  1) ชวยเยาวชนใหรับฟงผูอ่ืน (listen to one another), เคารพความคิดเห็นที่แตกตาง 
(difference of opinion), คนหาพ้ืนฐานรวมกัน (common ground)  2) พัฒนาความสามารถของเยาวชนในการคิด
วิพากษ (critical thinking), การประเมิน (evaluation), การไตรตรอง (reflection)  3) สนับสนุนกระบวนการคนพบ 
(discover), การสรางความตื่นตัว (awareness), การแกปญหารวมกัน (collective problem-solving)  4) ชวยเยาวชนให
พัฒนาความรู (knowledge), ทักษะ (skill) ในการสรางความแตกตาง (difference) ขึ้นในโลกของพวกเขา  5) ทําให
เยาวชนรวมในการวิเคราะห (analyzing) และลําดับความสําคัญ (prioritizing) ความจําเปน (needs) ของพวกเขา และ
ดําเนินการในแนวทางที่เหมาะสม

โดยความหมายทัว่ไป การมสีวนรวม (participation) คอืชมุชนทองถ่ินไดเขาไปของเกีย่วกบัการตดัสินใจ
ในส่ิงทีม่ผีลกระทบตอพวกเขากระฉบักระเฉง  การมสีวนรวมตองอยูบนฐานความเชือ่วา 1) การพฒันา (development) 

                                               
21 David Driskell, Creating Better Cities with Children and Youth : A Manual for Participation, UK : UNESCO 

publishing and Earthscan Publications Ltd., 2002
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ตองพัฒนาในส่ิงทีค่นในทองถ่ินรวมทัง้เยาวชนใหความสนใจ  2) ผูคนทีอ่ยูในพ้ืนทีท่ีก่ําลังถูกพัฒนา มคีวามรูละเอยีดทีสุ่ด
เกี่ยวกับพ้ืนทีน่ัน้และประเดน็ปญหาของพืน้ทีน่ัน้ (และเยาวชนมคีวามรูและมมุมองทีแ่ตกตางไปจากผูใหญในพ้ืนทีเ่ดยีว
กนั)  3) ผูคนทีจ่ะถูกกระทบจากการตดัสินใจมากทีสุ่ด จะมคีวามเสีย่งทีสุ่ด และดงันัน้จงึมสิีทธิใ์นการเขารวมการตดัสินใจ

2) องคประกอบของการมีสวนรวมจากเยาวชน
หนงัสือเลมนี้ไดแจกแจงองคประกอบของการมีสวนรวมทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงเปาหมายปลายทาง

ไว 12 ประการ ดังนี้
(1) มีความเปนทองถิ่น (local): ในขณะที่การพัฒนาแบบมีสวนรวมอาจไดรับการสนับสนุนในระดับภูมิ

ภาค, ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  แตเนื้อแทแลว การดําเนินการเกิดขึ้นในระดับทองถ่ิน  และทายที่สุดแลว ตองมา
ลงที่ความจําเปนและประเด็นของชุมชนทองถ่ิน  “คนนอก” อาจมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ผูกระตุน หรือผู
เชี่ยวชาญทางเทคนิค แตพวกเขาตองฟงและใหการสนับสนุนชุมชนทองถ่ิน ไมใชครอบงําแนวทางแกไขหรือนึกภาพผล
ลัพธเอาเองจากอคติสวนตัว

(2) มคีวามชดัเจน (transparent) : วัตถุประสงคของโครงการการมสีวนรวมตองชดัเจนสําหรบัผูเขารวม
ทกุคน  ผูเชีย่วชาญภายนอกทีข่องเกีย่วกบัโครงการ (เจาหนาทีป่กครองสวนทองถ่ิน, องคกรใหทนุ, นกัพัฒนา, องคกร
สนบัสนนุ, ฯลฯ) ตองชดัเจนวาเขาคอืใคร, เขามาทาํอะไรทีน่ั่น, ความคาดหวงัของเขาควรเปนอะไร ไมเปนอะไร

(3) ไมมีการกีดกัน (inclusive) : สมาชิกทุกคนในชุมชนควรสามารถเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมได 
ไมมีการละเวนเรื่องวัย, เพศสภาพ, สีผิวหรือชาติพันธุ, ศาสนา, พิการ, หรือฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  คําถาม
สําคัญไมไดอยูที่ใครควรจะมีสวนรวม แตเปนใครท่ีไมไดมีสวนรวม และทําไม?

(4) มกีารปฏสิมัพนัธ (interactive) : คนในทองถ่ินไดมโีอกาสพดูความคดิตวัเองและฟงความคดิของคนอืน่
ในชุมชน (รวมท้ังความคิดของเยาวชน)  การพัฒนาแบบมีสวนรวมคือการมีสุนทรียสนทนาอยางกวางขวางในชุมชน 
(community-wide dialogue) ทัง้ผูใหญและเยาวชนทาํงานรวมกนั

(5) มกีารสนองตอบความจาํเปน (Responsive) : เนือ่งจากตวักระบวนการเปนเรือ่งการตอบสนองตอ
ความจําเปนและเงือ่นไขของทองถ่ิน  ดงันัน้ทกุกระบวนการจงึแตกตางออกไป  ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ควรยดื
หยุนตอความจําเปนและเง่ือนไขทีเ่ปล่ียนแปลงไป  ควรอาศยัการตดัสินใจทีด่ทีีสุ่ด มากกวาชดุกฎเกณฑตายตวั ในการ
พิจารณาแนวทางปฏบัิติทีด่ทีีสุ่ดในแตละคร้ัง ควรใหเวลากบัคนเขารวมเทาทีเ่ขาตองการและควรรูวาจะเรงรอนไมได  ควร
มเีวลาใหทกุคนไดแสดงความคดิเหน็, ฟงคนอืน่, สํารวจและวเิคราะหประเดน็ปญหาและทางเลอืก, และวางแผนการปฏบัิติ

(6) มีความสอดคลอง (Relevant) : การมีสวนรวมสรางขึ้นจากความรูทองถ่ิน (ขอมูลและความเขาใจ
อยางลึกซึ้งที่คนในทองถ่ินมีเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่เขาอาศัยอยูและประเด็นที่จะกระทบชีวิตพวกเขา)  ควรยอมรับและเห็นคุณ
คาความคิดเห็นและความรับรูของเยาวชน ซึ่งมักแตกตางอยางมากจากพวกผูใหญ  การมีสวนรวมยังนําขอมูลและ
ทักษะเฉพาะอยางจากภายนอกชุมชนเพื่อทําใหกระบวนการทางขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ขอมูลเชิงเทคนิคและ
แนวคิดเชิงนามธรรมควรนําเสนอใหลักษณะที่คนในทองถ่ิน (รวมท้ังเยาวชน) เขาใจไดงาย

(7) มีการเรียนรู (Educational) : การพัฒนาอยางมีสวนรวมคือกระบวนการเรียนรูของทุกคน ไมวาจะ
เปนองคกรใหทุน, เจาหนาที่ทองถ่ิน, คนทํางานของโครงการ และคนในทองถ่ินทุกวัย  ทุกคนตองตั้งใจที่จะเรียนรู 
เปล่ียนทัศนคติ และบุกบ่ันคนหาหนทางใหม ๆ ในการทําความเขาใจ  กลาวสําหรับเยาวชนแลว การมีสวนรวมคือ
พาหนะสําหรับสรางความสามารถของพวกเขาในการประเมินเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม, การแกปญหาเปนกลุม, และการตัด
สินใจแบบประชาธิปไตย

(8) มกีารไตรตรอง  (Reflective) : การพัฒนาอยางมสีวนรวมใหความสําคญักบัการไตรตรองในฐานะ
เปนโอกาสการเรยีนรูของปจเจกบุคคลหรอืกลุม  ดวยการไตรตรอง ผูเขารวมจะระบุวาอะไรทําไดด ี (ทัง้ในเชงิของ
กระบวนการและผลลพัธ) และอะไรสามารถปรบัปรุงไดอีก  กระบวนการนีม้กัทําใหกลุมระบปุญหาทีใ่หญขึน้ทีอ่าจ
กระทบกบัทองถ่ินหรอืกระบวนการกลุมของพวกเขา ซึง่เปนการยกระดบัความตืน่ตวัและนําไปสูลูทางใหม ๆ ของปฏบัิติ
การของกลุม
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(9) มีการเปลี่ยนแปลง (Transformative) : เปาหมายสุดทายของการพัฒนาอยางมีสวนรวมคือการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนทองถ่ิน  ซึ่งไมจํากัดอยูที่เรื่องการเปล่ียนแปลงเชิงกายภาพและเศรษฐกิจ แตรวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางชุมชนทองถ่ินกับสังคมวงกวาง  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางผูเขารวมดวย
กันเอง  และท่ีสําคัญที่สุดคือ  การเปลี่ยนแปลงคุณคาสวนบุคคลและการรับรูของทุกคนท่ีเขารวม  สําหรับเยาว
ชน กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลอยางลึกซึ้งในการชวยใหเกิดระบบคุณคาสวนบุคคลและพัฒนาพวกเขาใหรอบรู, 
กระฉับกระเฉง, และมีความรับผิดชอบ

(10) มีความยั่งยืน (sustainable) : ถาคนในทองถ่ินสนับสนุนและรูสึกวาโครงการตอบสนองตอความจํา
เปนของพวกเขา พวกเขาจะเขารวมกับการดําเนินงานและการจัดการที่จะมีตอไปมากขึ้น และทําใหโครงการมีความ
ย่ังยืน  ในนัยที่กวางขึ้น การพัฒนาที่ย่ังยืนจะสําเร็จไดก็ดวยการมีสวนรวมเทานั้น เพราะมันสนับสนุนทักษะและความ
สามารถของทองถ่ิน รวมท้ังความรับผิดชอบและขอผูกมัดสวนบุคคลตอการกระทํา  ดวยการมีสวนรวม ชุมชนทองถ่ิน
รวมท้ังเด็กและเยาวชนจะนิยามและพัฒนาความเปนคนจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน และเขาใจวาการกระทําอะไรหรือ
ไมทําอะไรของพวกเขาจะมีผลกับคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะยาวอยางไร

(11) มีความเปนระดับบุคคล (personal) : การมีสวนรวมคือกระบวนการปฏิสัมพันธกันของมนุษย  
ความสําเร็จของมันจะถูกกําหนดจากทัศนคติ, คุณคา และทักษะของปจเจก องคกร และชุมชนที่เขารวม  ผูใหญที่
ทํางานรวมกับเยาวชนตองเลิกควบคุมเยาวชน  มองเห็นและละเอียดออนตอความจําเปนของพวกเขา มีจิตใจเปดกวาง 
ต้ังใจฟงและเรียนรู และโปรงใส  และท่ีสําคัญที่สุด ผูใหญตองใหความสนใจอยางจริงจังกับความสนใจของเยาวชน และ
จริงจังในการทํางานกับเยาวชนเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของพวกเขา

(12) มีจิตใจอาสา (voluntary) : การมีสวนรวมไมเคยเปนขอบังคับ  ผูคนเขารวมในกระบวนการการมี
สวนรวมเพราะพวกเขาเห็นความสําคัญของประเด็นที่ทํา เขาใจหนทางที่พวกเขาจะเขารวม และเชื่อวาการมีสวนรวม
ของพวกเขาจะกอใหเกิดความแตกตาง

3) รูปแบบและระดับของการมีสวนรวมจากเยาวชน
หากกลาวในเชิงกระบวนการภาคปฏิบัติแลว รูปแบบและระดับการมีสวนรวมมีหลากหลาย ขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสมของเงื่อนไขแวดลอมและกระบวนการ หากไมมีการทบทวนอยูเสมอจะทําใหการมีสวนรวมจากเยาวชน
ลดระดับลงและกลายเปนการไมมีสวนรวมได  ผูสงเสริมการมีสวนรวมจากเยาวชนควรตระหนักวารูปแบบใดเปนการมี
สวนรวม รูปแบบใดไมถือวาเปนการมีสวนรวม โดยพิจารณาผานประเด็นการมีอํานาจในการตัดสินใจ (power to make 
decision) และการกอผลการเปลี่ยนแปลง (affect change) รวมท้ังระดับการปฏิสัมพันธกัน (interaction) และการ
ทํางานรวมกัน (collaboration) กับคนอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งเปนมิติที่สําคัญที่สุดในการมีสวนรวม (ดังแผนภาพที่ 2.1)
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แผนภาพที่ 2.1 : แสดงรูปแบบและระดับการมี (หรือไมมี) สวนรวมของเยาวชน

• รูปแบบการไมมีสวนรวมของเยาวชน

1) ถูกจัดการและโปปด (Manipulation and deception) : เกิดขึ้นเมื่อผูใหญใชเด็กเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ของผูใหญเองโดยไมไดบอกเด็ก ๆ วากําลังทําอะไรกันอยูและทําไมตองทํา  ในแงการถูกจัดการ (manipulation) นั้น 
เด็ก ๆ ผานกระบวนการมีสวนรวมที่ดูเหมือนวาจะมีการปฏิสัมพันธและทํางานรวมกันในระดับสูง แตความเปนจริงแลว 
พวกเขามีอํานาจในการตัดสินใจ (หรือแมแตโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในแบบที่มีความหมาย) นอยมากหรือไมมี
เลย  การโปปด (deception) คือการที่ผูใหญอางวามีการมีสวนรวมจากเด็ก ๆ ในขณะที่ความเปนจริงมีการมีสวนรวม
จริง ๆ นอยมากหรือไมมีเลย

2) เปนไมประดับ (Decoration) : คือการที่เด็ก ๆ ถูกใชเพ่ือสนับสนุนเปาหมายบางอยาง แมวาพวกเขา
อาจไมมีไอเดียเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขากําลังทําอยูและทําไมตองทําเลยก็ตาม  มีการรวมมือกันเล็กนอยและเสมือนวาไมมี
อํานาจในการรวมตัดสินใจ  ตัวอยางของการมีสวนรวมแบบเปนเครื่องประดับนี้ คือ เมื่อเด็กๆ ถูกนําขึ้นไปบนเวทีและ
ยืนอยูหลังวิทยากรเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือในส่ิงที่วิทยากรกําลังพูด แมวาเด็ก ๆ จะไมไดตระหนักรูเลยวากําลังพูด
เรื่องอะไรกันอยูและทําไมพวกเขาจึงไปอยูบนนั้น

3) การเปนตัวแทนปลอมๆ (Tokenism) : เมื่อดูเหมือนวาเด็ก ๆ จะไดมีสวนรวม แตในความเปนจริง 
พวกเขามีสวนนอยมาในการเลือกหัวขอหรือกระบวนการมีสวนรวมของพวกเขา  อาจมีการปฏิสัมพันธกันในระดับสูง 
และเห็นไดวามีอํานาจรวมในการตัดสินใจ แตในความเปนจริง มันไมมีความหมายอะไรเลย เพราะสุดทาย ผูใหญก็เปน
คนตัดสิน ตัวอยางไดแก เมื่อนักเรียนถูกเลือกจากผูใหญใหไปนั่งบนเวทีและทําใหบรรยากาศดูเหมือนพวกเขาเปนตัว
แทน “เสียงจากเยาวชน” ทั้ง ๆ ที่พวกเขาไมไดถูกเลือกโดยเพื่อน ๆ ของพวกเขาหรือแมแตปรึกษาหารือกันกอน

การไมมีสวนรวม

การมีสวนรวม

เปนไม
ประดับ

เปนตัวแทน
ปลอมๆ

การขอ
ความคิดเห็น

เด็กๆรับผิด
ชอบเอง

ถูกจัดการ
และโปปด

การรวม
ตัดสินใจ

การระดมพลัง
ทางสังคม

อํา
นา

จก
าร
ตัด

สิน
ใจ
แล

ะก
าร
กอ

ผล
กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ที่เ
พิ่ม

การปฏิสัมพันธกันและการทํางานรวมกันกับชุมชนที่เพ่ิมมากขึ้น
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• รูปแบบการมีสวนรวมของเยาวชน
สวนรูปแบบที่ถือไดวาเปนการมีสวนรวมของเยาวชน อาจแยกแยะไดเปน 4 แบบ ในสองแบบแรกเปนรูปแบบ

ที่ถาไมระวังในเชิงกระบวนการแลว อาจกลายเปนการไมมีสวนรวมไปได ในสองแบบหลังนั้น ถือไดวาเปนการมีสวน
รวมคอนขางมาก  ดังนี้

1) การขอความคิดเห็น (Consultation) : เมื่อคนตัดสินใจที่เปนผูใหญถามเยาวชนเกี่ยวกับความคิดความ
รับรูของพวกเขา และใหความสําคัญกับการนําความคิดเห็นของเยาวชนเขามาเปนตัวแปรรวมในการตัดสินใจ  เปนรูป
แบบการมีสวนรวมที่พอใชได แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับวากระบวนการเปนอยางไร เพราะบอยครั้งที่กระบวนการกลายเปนการ
ไมมีสวนรวม เมื่อความเห็นที่เยาวชนพูดมานั้น ไมมีน้ําหนักตอการเปนตัวแปรรวมในการตัดสินใจ  บอยครั้งที่การขอ
ความคิดเห็นไมไดมีการปฏิสัมพันธหรือทํางานรวมกันมากนัก และเยาวชนก็ไมไดมีบทบาทในการตัดสินใจโดยตรง  
กระนั้นก็ตาม ในระดบันี้ เยาวชนก็รูวาทําไมพวกเขาจึงถูกชักชวนใหมีสวนรวม, มีตัวเลือกในการจะมีเขารวม และไดรับ
รูเกี่ยวกับผลของมัน  ตัวอยางของการมีสวนรวมแบบขอความคิดเห็น คือเมื่อเยาวชนถูกถามความเห็นเกี่ยวกับเมือง
ของเขา เมื่อมีการสํารวจความคิดเห็น

2) การระดมพลังทางสังคม (Social Mobilization) : เมื่อเยาวชนเขารวมโครงการที่ถูกกําหนดขึ้นโดยผู
ใหญ  บอยครั้ง การระดมพลังทางสังคมกลายเปนการไมมีสวนรวม เพราะเยาวชนไมไดรับรูวาพวกเขากําลังทําอะไรและ
ทําไมตองทํา และมีโอกาสนอยมากในการกอใหเกิดผลในกระบวนการของโครงการหรือผลลัพธของมัน  โดยทั่วไป การ
ระดมพลังทางสังคมจะมีระดับการปฏิสัมพันธกันมากกวาการขอความคิดเห็น  แตอาจมีการเอื้อโอกาสในการกอผลเรื่อง
การตัดสินใจนอยกวา  อยางไรก็ตาม การระดมพลังทางสังคมนี้สามารถเปนการมีสวนรวมที่มีความหมายได เมื่อเยาว
ชนไดรับขอมูลเพียงพอ  การมีสวนรวมของพวกเขาเปนการอาสาสมัคร และไอเดียและความเห็นของพวกเขาไดรับการ
ไตรตรองในกระบวนการตัดสินใจและผลลัพธของโครงการ  ตัวอยางของการมีสวนรวมแบบการระดมพลังทางสังคมคือ 
เมื่อเยาวชนเขารวมในการรณรงคดานการศึกษาของชุมชน

3) เด็ก ๆ รับผิดชอบเอง (Children in Charge) : คือเมื่อเยาวชนริเริ่มกิจกรรมเอง, ตัดสินใจเอง, และ
กําหนดผลลัพธเอง  ระดับของการปฏิสัมพันธกับคนกลุมอื่นในชุมชนยังอยูในระดับต่ํา แตอํานาจในการตัดสินใจมีสูง 
(แมวาความสามารถในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจเปนไปไดอยางจํากัด หากไมไดรับการสนับสนุนหรือชวยเหลือ
จากผูใหญที่รูจักกันดี) นี่นับเปนประสบการณที่ดีมากสําหรับเยาวชนในแงของการตัดสินใจเชิงประชาธิปไตยและทํางาน
กับเพ่ือน ๆ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของพวกเขา  ตัวอยางของการมีสวนรวมแบบท่ีเด็ก ๆ รับผิดชอบ
กันเองนี้คือสโมสรที่เด็ก ๆ ทําขึ้นกันเอง

4) การรวมตัดสินใจ (Shared decision-making) : คือเมื่อสมาชิกทุกคนในชุมชน (ทุกชวงวัยและภูมิหลัง) 
มีโอกาสเขารวมในกระบวนการและไดพูดอยางเทาเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจ  ไมวาจะริเริ่มโดยเยาวชนหรือผู
ใหญ  คนที่ริเริ่มโครงการจะตระหนักในคุณคาของการรวมมือกันและจะแสวงหาการมีสวนรวมจากสมาชิกกลุมอื่น ๆ ใน
ชุมชนตลอดชวงการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจ  ผูใหญจะละเอียดออนตอบทบาทและตําแหนงแหงที่ของพวกเขา
ในกระบวนการ และต้ังใจฟงมุมมองและความเห็นของผูเขารวมที่เปนเด็กและเยาวชน และจะตองทําใหแนใจวาผูใหญไม
ไดครอบงําวงสนทนาถกเถียงหรือจัดการวงเพื่อใหไปสูเปาหมายปลายทางของพวกเขากันเอง

4.2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR)

เหตุใดการวิจัยที่ผานมา มักจะถูกตั้งคําถามอยูเสมอวา “พูดแทนผูคนที่อยูกับปญหา” แลวงานวิจัยแบบใดเลา 
ที่จะชวยใหเราเขาใจอยางลึกซึ้งเขาถึงระบบความคิด ระบบความเชื่อ และตรรกะของคนในสังคม โดยใหผูที่อยูกับ
ปญหาสะทอนความจริงจากมุมที่เขายืนอยู และมีอํานาจในการจัดการผลักดันการแกปญหาไขปญหาดวยตัวเองอยางถูก
จุดและยั่งยืน
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แตกอนจะไปถึง PAR จะตองตอบใหไดกอนวาการวิจัยคืออะไร? การวิจัย คือ การศึกษาคนควาหาขอมูล โดย
มีขั้นตอนของการกําหนดแนวคิดของเรื่องที่จะศึกษา มีการเก็บขอมูลในเรื่องนั้น ๆ และวิเคราะห ขอมูล22 เปนการคนหา
ขอเท็จจริงเพ่ือนํามาตอบปญหาที่ต้ังไวอยางเปนระบบระเบียบ23 เพ่ือตอบขอสงสัยนั้นก็คือปญหาในการวิจัย ซึ่งปญหา
วิจัยคือชองวางระหวางความคิดกับความเปนจริง หรือความอยากรูในส่ิงที่คิดกับส่ิงที่เปนจริงวาจะสอดคลองกันหรือไม
เพียงใด ซึ่งบางครั้งนักวิจัยอาจมีคําตอบที่คาดไวแลวนั้นคือ สมมติฐานในการวิจัย จะเห็นไดวา กระบวนการวิจัยคือ การ
เชื่อมโยงระบบความคิดกับระบบขอเท็จจริงเขาดวยกัน โดยอาศัยเทคนิควิธีการ  ตาง ๆ ของศาสตรเขาชวย24

ทําไมจึงเปน PAR? Mikkenlsen25กลาววา แนวคิดการมีสวนรวมเกิดมาจากการตั้งขอสงสัยตอความสัมพันธที่
ไมเทาเทียม (Unequal relation) ในการพัฒนา เชน ใครเปนผูมีสวนรวม ใครเปนผูกําหนดหรือตีความการมีสวนรวมวา
เกี่ยวของกับใครบาง ทําโดยใคร ทําเพ่ือใคร และทําทําไม ตลอดจนถึงการตั้งคําถามตอจริยธรรมพ้ืนฐานในการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาไปสูความเทาเทียมกัน เพราะหากยังติดกรอบเฉพาะผูที่มีความรูความสามารถในการควบคุมทรัพยากรไดก็
ยากที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางเทาเทียม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งในฐานะที่เนนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติแบบ
ใหม เนื่องจากความเปนจริงของสังคมที่วา คือ 1) ปรากฏการณทางสังคมมีความหมาย-ซึ่งแตกตางกันไปในแตละสังคม
วัฒนธรรม 2) มีความสลับซับซอน-มีทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกมาและไมแสดงออกมา 3) มีพลวัต-มีการเปลี่ยนแปลงได
อยางรวดเร็ว คาดคะเนยากหรือคาดคะเนไมได 4) มีความเกี่ยวพันระหวางกันและกัน-หรือปฏิสัมพันธของคนในสังคม26

ซึ่งเดิมทีกระบวนการแกปญหาจะอยูในลักษณะบนสูลาง (bottom-up) ไมสามารถตอบสนองตอปญหาที่มีความซับซอน
ได และงานวิชาการจํานวนหนึ่งเสนอแคตัวปญหา แตไมมีทางแก หรือพูดแทนผูที่อยูกับปญหาในแงมุมเดียว

PAR คืออะไร? เปนเทคนิคการวิจัยแบบหนึ่งในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประยุกตหา
ทางแกปญหาไปพรอม ๆ กัน เปนงานวิจัยเพ่ือพัฒนา โดยการเรียนรูรวมกันเก็บขอมูลระหวางนักวจิัยและผูที่อยูกับ
ปญหา เพ่ือนําผลของการวิจัยมาใชในการแกปญหาทันที โดยการเริ่มตนจากคนที่อยูกับปญหาเปนศูนยกลาง โดยเปน
การมองจากลางขึ้นบน (Down-top) รวมกันคนหาศึกษาปญหาระหวางผูวิจัยและผูคนจํานวนหนึ่งที่อยูกับปญหา เรียนรู
เก็บขอมูลรวมกันผานกระบวนการวิจัยตั้งแตตนจนกระทั่งเสร็จส้ินโครงการเสนอและอภิปรายผลการวิจัย  จึงเปน
กระบวนการที่ผูคนในองคกรหรือชุมชนไมใชผูถูกกระทํา แตเปนผูกระทําการที่มีสวนรวมกระตือรือรนและมีอํานาจรวม
กันในการวิจัย อีกทั้งเปนวิธีการที่เหมาะสมที่จะประยุกตใชกับการปญหาและสถานการณที่แตกตางกัน โดยนักวิจัย
กลายเปนเพียงผูใหคําปรึกษา กระตุน แนะนําใหเกิดความคิดใหม (Rethinking) และการปรับโครงสราง (Restructuring) 
ของความสัมพันธในชุมชน/องคกรดวย27

แตอยางไรก็ตาม PAR มิสามารถใชไดกับทุก ๆ ที่ บางกรณีมีปญหาเชิงวัฒนธรรม เชน ในกรณีของเนปาล 
ระบบวรรณะและวิถีชีวิตที่มีปรัชญาเบ้ืองตนวาเราทุกคนเกิดมาไมเทาเทียมกัน ผูนอยตองพ่ึงผูใหญ28 หรือในกรณีของ
ประเทศอินเดียเปนตน

                                               
22 อมรา พงศาพิชญ, “ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ”, หนา 1 ใน  อคิน รพีพัฒน และคณะ, คูมือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ

งานพัฒนา,ขอนแกน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2536.
23 สุภางค จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. หนา 2.
24 อางแลว, หนา 2.
25 Britha Mikkenlsen, Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners, London:SAGE 

Publications, pp.31-32 อางถึงใน สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: แนวคิดและการปฏิบัติ, กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546. หนา 22.

26 สุภางค จันทวนิช, เร่ืองเดิม, หนา 7-10.
27 William Foot Whyte, Participatory action Research, London: SAGE Publication, 1991: 7-12 อางถึงใน สิทธิณัฐ ประพุทธ

นิติสาร, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม:แนวคิดและแนวปฏิบัติ, 2546. หนา 18.
28 อมรา พงศาพิชญ, เร่ืองเดิม, หนา 11. ดูรายละเอียดไดใน Linda Stone, Cultural Crossroads of Community Participation in 

Development: A Case from Nepal. Human Organization, Vol. 48. 1989.
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5. กรอบแนวคิด (conceptual framework)

แนวคิดทฤษฎีทั้ง 4 กลุมดังแสดงในบทที่ 2 นี้ สามารถนํามาถักทอรวมกันเพ่ือใหโอบรับปรากฏการณอันสลับ
ซับซอนและเปนพลวัตของวิธีคิดของเยาวชนตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสุขภาวะทามกลางบริบทใหมของโลกอันได
แกกระแสโลกาภิวัตนและลักษณะสังคมเสี่ยงภัย ที่โครงสรางสถาบันความรูเดิมอันไดแกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการ
ปรับตัว โดยการปรับตัวเชิงสถาบนันี้มิอาจละเลยการมีสวนรวมจากเยาวชนในฐานะผูกระทําการหลักและเปนพลังสราง
สรรคสังคมใหม นี้ยอมรวมถึงวิธีการวิจัยที่จําเปนตองเปนวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอีกดวย (ดูแผนภาพ
ขางลางประกอบ)

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหของงานวิจัยชิ้นนี้

จากแผนภาพ วงรีเสนประซอนกัน 3 วง แสดงใหเห็นวา เยาวชนปจจุบันกําลังอยูในสภาวะการณรายลอมถึง 2 
ชั้น ชั้นแรก คือ บริบทใหมของโลกยคุปจจุบัน อันไดแก บริบทโลกาภิวัตน (globalization) ที่นําพาทั้งวัฒนธรรมที่
แตกตางหลากหลายมาปะทะและผสมผสานกัน กอเกิดลักษณะปจเจกบุคคลแบบใหม  นอกจากนี้ บริบทโลกยุคปจจุบัน 
ยังกลาวไดวาเกิดสภาวะที่เรียกวา “สังคมเสี่ยงภัย” (risk society) ที่เต็มไปดวยความไมแนนอนและไมอาจคาดการณ
ได ความเสี่ยงชนิดตางๆทั้งทางกายภาพ จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ สามารถเกิดขึ้นไดกับผูคนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน 
โดยที่หลายครั้งจุดกําเนิดของปญหาและอํานาจการตัดสินใจในการแกไขความเสี่ยงเหลานี้ไมไดเปดพ้ืนที่การมีสวนรวม
จากผูไดรับผลกระทบเทาใดนัก

ชั้นที่สอง คือ โครงสรางมหาวิทยาลัยอันเปนสถานที่แหงการเรียนรูของเยาวชนแบบทางการ (university 
and youth learning) อันเปนสถานที่ซึ่งมีความเปนสถาบันที่จํากัดการเรียนการสอนไวเพียงในลักษณะความรูเชิงเดี่ยว 
รวมท้ังกิจกรรมนอกหลักสูตรก็มีรูปแบบคลายราชการมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสองปจจัยนี้กลายเปนปญหาอยางหนึ่งที่เปน
อุปสรรคตอการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูรวมกันในเยาวชนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจําเปนตอง
ปรับตัวทั้งเพ่ือใหสอดรับกับความคาดหวังของสภาวะการณใหมๆอยางโลกาภิวัตนและสังคมเสี่ยงภัยในปจจุบัน และ
เพ่ือปรับตัวใหเอื้ออํานวยตอความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาใหสามารถจัดปรับความ
สัมพันธระหวางตัวตนของตนเอง, ความรูทั้งทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรที่ร่ําเรียนมา, และความเปนจริงทางสังคม
ที่มีความหลากหลายและมีพลวัตอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตนและสังคมเสี่ยงภัย

Youth Lifestyle
in a Changing World

Globalization&Risk Society

On Mode of Thougth

- Health Concept
- Public Understanding
of Science (PUS)

On Method of Research

- Youth&Participation
- Participatory Action

Research (PAR)
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ทามกลางสภาวะการณที่จําเปนตองมองใหเห็นการปฏิสัมพันธและการปรับตัวระหวางเยาวชนกับสภาพแวด
ลอมรายรอบตัวเขาอีก 2 ชั้นดังกลาวนี้  แนวคิดวิถีการใชชีวิตของเยาวชนในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง (youth 
lifestyle in a changing world) จะชวยเอื้อใหเราเห็นความสลับซับซอนในวิถีการใชชีวิตของเยาวชนในฐานะเปนพ้ืนที่
ที่เยาวชนพลิกบทบาทกลับขึ้นมาเปนผูกระทําการที่มีความตื่นตัว (active actors) ในการปะทะ ประสาน ทั้งตอสูและตอ
รอง ตลอดจนสมานหลอมรวมวฒันธรรมชนิดตางๆ เชน วัฒนธรรมการเรียนรู, วัฒนธรรมความรู, ชีวิตวัฒนธรรม 
เปนตน เขาดวยกัน เพ่ือใหสามารถจัดวางตําแหนงแหงที่ของตนเองและจัดการความสัมพันธระหวางตัวตน ความรู 
สถาบัน และสภาวะการณโลกยุคปจจุบันได

จากแผนภาพ เสนประของวงรีทั้ง 3 วง (วิถีการใชชีวิตเยาวชนฯ, มหาวิทยาลัย, และโลกาภิวัตน&สังคมเสี่ยง
ภัย) เปนเสมือนหนึ่งแสดงใหเราไดเห็นถึงการมีอยูของเยาวชน, มหาวิทยาลัย, และบริบทโลกปจจุบันตามลําดับ โดยแต
ละสวนมิไดเปนมาและเปนไปอยางแยกขาดจากกันชัดเจน  แตมีการปฏิสัมพันธกันไปมา (ผานรูรั่วตามรอยประของเสน) 
สวนลูกศรของแตละวงก็แสดงใหเราเห็นวาแตละสวนก็ลวนมีพลวัต ความเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวภายในตัวเอง
ดวยเชนกัน

ในทามกลางการปฏิสัมพันธกันของเยาวชนกับสถาบันมหาวิทยาลัยและบริบทสังคมโลกปจจุบันนั้น งานวิจัย
ชิ้นนี้ใหความสนใจกับลักษณะทางความคิด (ในส่ีเหล่ียมเสนประ “On Mode of Thought” ของแผนภาพ) 2 ชุดที่ดํารง
อยูในสังคม ไดแก ทัศนะเรื่องสุขภาวะ และทัศนะเรื่องวิทยาศาสตร  สําหรับทัศนะสุขภาวะนั้น จะชวยใหเราเห็นถึงวิธี
คิด วิถีความเขาใจของสาธารณะและเยาวชนตอการดูแลรักษาและบํารุงสุขภาวะ 4 แบบทามกลางพลวัตความเปลี่ยน
แปลงใหมๆดังกลาวขางตน  ในทัศนะที่สอง แนวคิดความเขาใจของสาธารณะตอวิทยาศาสตร (Public 
Understanding of Science) จะชวยทําใหเราเห็นถึงการปฏิสัมพันธกันผานการไหลเวียนของความรูระหวางสถาบัน
วิทยาศาสตรกับสาธารณะทั่วไป รวมท้ังความแตกตางของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะเปนวัฒนธรรมที่
ดํารงอยูในสถาบันผูเชี่ยวชาญกับวัฒนธรรมความรูวิทยาศาสตรในสายตาของสาธารณะ  ตลอดจนการวิเคราะหวาการ
ผลิตความรูวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนั้น กอรางสรางองคความรูขึ้นมาดวยความรูพ้ืนฐานชนิดใดบาง และควรมีความรู
ชนิดใดมีสวนรวมในการผลิตองคความรูบาง

ในการศึกษาความคดิความเขาใจของเยาวชนตอวิทยาศาสตรและสุขภาพในสงัคมทีม่คีวามเปลีย่นแปลงรวดเรว็
นี้ งานวจิยัชิน้นีม้ไิดมุงเนนการพดูแทนเยาวชน ซึง่เปนผูถูกศกึษา ดงัธรรมเนยีมการวจิยัแบบเดมิ แตงานวจิยัชิน้นี้
พยายามเอื้ออํานวยใหเยาวชนมีพ้ืนที่ที่สามารถพูดหรือสงเสียงและทวงทํานองทางความคิดของตนเองตอเรื่องดังกลาว 
ผานการมสีวนรวมของเยาวชน (youth participation) ในมติิและระดับตางๆ และดวยวธีิการวจัิยเชงิปฏบิติัการแบบ
มสีวนรวม (participatory action research) อันเปนวธิวิีจยัทีท่ัง้ทําใหเกดิความรูโดยการมสีวนรวมของผูถูกศกึษาและ
เปนการปฏบัิติการไปพรอมๆกบัการวจิยัดวยเชนกนั (ดส่ีูเหล่ียมเสนประ “On Method of Research” ของแผนภาพ)

เชนเดียววงรี  เสนประและลูกศรของสี่เหล่ียม “On Mode of Thought” และ “On Mehtod of Research” ก็เปน
การชี้ใหเราเห็นถึงการปฏิสัมพันธกันอยางเปนพลวัตของลักษณะทางความคิด, วิธีการวิจัยแบบมีสวนรวมทามลางการป
ฏิสัมพันธกันของวิถีการใชชีวิตของเยาวชน, มหาวิทยาลัย, และบริบทโลกาภิวัตนและสังคมเสี่ยงภัย 


