
131

บทที่ 4

วิเคราะหผลการวิจัย

1. ความหมายใหมของสุขภาพ (อันเปนพลวัตทางปญญา)

ไมใชเรื่องงายที่จะกลาวถึงนิยามของ “สุขภาพ” อยางแมนยํา เรื่องที่อาจจะนาสนใจกวาคือกระบวนการอะไร
เลาที่ทําใหเกิดการนิยามคําวา “สุขภาพ” โดยผูกระทําการ

สาระสําคัญคือ ความสัมพันธระหวางความหมายที่มนุษยใหตอโลกและวิธีการปฏิบัติของมนุษยผูนั้นเปนไป
อยางปฏิสัมพันธแนบแนนสอดคลองและอาจจะขัดแยง นอกจากนี้การใหความหมายตอโลกยังเปนไปในเชิงพลวัตโดย
กอเกิดจากเครือขายของผูกระทําการ ในกรณีนี้การใหความหมายของสุขภาพก็เปนเชนเดียวกัน

หากเริม่พิจารณาจากการแพทยในโลกตะวนัตกเมือ่เริม่ตนในชวงครสิตศตวรรษที ่ 17 จะเหน็ไดวา การใหนยิาม
ของสุขภาพนัน้ตัง้อยูบนฐานของการแบงแบบทวลัิกษณนยิม กลาวคอื แยกรางกายกบัจติใจออกจากกนั รางกายนัน้กลาย
เปนเครือ่งกลแบบหนึง่ทีเ่ปนแหลงทีเ่ปนไปไดแหลงเดยีวทีค่วามเปน “อสุขภาพ” จะประทับลงไปได นอกจากกายภาพจะ
เปนจดุของการพจิารณาแลว สังคมยังถูกกนัออกไปจากการวเิคราะห หนวยหลักในการพจิารณาคอื ตัวของปจเจกบุคคล

ปญหาที่กลาวมานั้น คือ เปนการเริ่มตนถามวา “ส่ิงใดบางที่ควรจะถูกรวมไวในระบบสุขภาพบาง?” และคํา
ถามนี้ก็กลายเปนคําถามที่แฝงเรนอยูในการเดินเรื่องของการวิจัยเสมอมา

ในบทที่สอง คณะผูวิจัยไดกลาววา การใหความหมายใหมของสุขภาพผลักดันให ระบบสุขภาพ รวมเอาสังคม
และรวมท้ังความคิดความเชื่อเขาไปดวย ย่ิงไปกวานั้นใน วิธีสุขภาวะสาธารณะแนวใหม (New Public Health 
Approach) นั้นเสนอให “ความเสี่ยง” เปนอีกองคประกอบหนึ่งในระบบสุขภาพดวยซ้ํา ส่ิงนี้ไดถูกเนนย้ําจากกรณีสาร
พิษที่แพรกระจายในฮาบิน (Harbin) ประเทศจีนเมื่อปลายปที่แลวที่สงผลกระทบทางดานสุขภาพตอประชาชนในทั้งจีน
และรัสเซียสะทอนประเด็นนี้ไดชัด

ในกรณีของการแพรกระจายของสารพิษนี้ หากเรานิยามสุขภาพแคเรื่องรางกายหรือปจเจกบุคคล ก็ยอมเห็น
ไดชัดวานําไปสูการแกปญหาที่ปลายเหตุ นั่นคือแคที่การรักษาและฟนฟูเทานั้น แตส่ิงที่ถูกละเลยออกไปจากระบบสุข
ภาพคือตนเหตุของปญหาที่แทจริงคือ “การพัฒนาอยางเรงรัด” ซึ่งขาดกระบวนการมีสวนรวมและการตรวจสอบ 
ประเด็นนี้เปนทั้งเรื่องของการเมืองและเรื่องของ “วิธีคิด” ในการพิจารณาของโครงการนี้เรื่องของการเมืองจัดวาอยูนอก
เหนือความสนใจและจะไมกลาวถึง

การพูดถึง “วิธีคิด” นี้ยอมนําไปสู การพัวพันกัน (interwoven) อยางใกลชิดของ สังคมและความรูที่วิวัฒนไปคู
กันอยางเล่ียงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระแสที่มีการกลาวถึงอยางมากในเรื่อง “สังคมฐานความรู” โดยตั้งความหวงั
อยางมากวาความรูจะเปนตัวสรางเศรษฐกิจใหม การพุงเปาของความรูไปที่เศรษฐกิจนั้นทําใหเกิดความคิดแพรหลายใน
เรื่องการเชื่อมโยงองคความรูจากสถาบันการศึกษาและวิจัยกับอุตสาหกรรมโดยหวังวาผลที่ตามมา คือ นวัตกรรมอันจะ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันซึ่งทําใหสังคมดีขึ้นตามไปดวย นั่นคือความรูมีเพ่ือการใชงานทางอุตสาหกรรม1

กระนั้นก็เปนความเปนจริงที่ไมอาจปฏิเสธไดวา เศรษฐกิจ กับ ความกินดีอยูดี (well being) มีความแตกตางกัน 
เศรษฐกิจที่ดี ไมไดหมายความถึงความสุขที่จะมีเพ่ิมขึ้น แตอาจจะหมายถึง ชีวิตที่นาเบ่ือหนายหรือการทํางานที่หักโหม
เสียดวยซ้ําไป ดังนั้น หากพิจารณาความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมแลว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
แปลงทางวิถีการผลิตจากเทคโนโลยี ก็ยอมตองมีการวิพากษวิจารณจากฝงวัฒนธรรม (cultural critique) เสมอ2

                                               
1 Caracostas, P. & Mulder, U. (2000), ‘Society, the Endless Frontier: Ten Kay Ideas’, in Kuklinski, A. (ed.), The Knowledge-Based
Economy – The European Challenges of the 21st Century, Warszawa: State Committee for Scientific Research, pp. 13-33.
2 Jamison, A.(2005), Hubris and Hybrids, London: Routledge.
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เพ่ือไปสูการกินดีอยูดี (ที่ไมไดหมายถึงแคเรื่องกายภาพของการกินนอน) ความรูจึงไมอาจจะเกี่ยวของเพียง
แคการนําไปใช แตตองหมายถึงการวิพากษวิจารณ เนื่องจากสภาพที่ดีขึ้นนั้น ยอมไดมาจากการใชปญญาพิจารณา
สภาวะปจจุบันและพยายามผลักดันไปสูสภาวะที่ดีขึ้น ความไมพอใจตอการใชชีวิตในโลกรอบขางที่ไมมีสภาวะกินดีอยูดี
ในปจจุบันของเยาวชนนั้น ไดถูกแสดงออกมาอยางเดนชัดในงานวิจัยนี้ ทั้งในระดับเรื่องของความเจ็บปวยของตนเอง 
เรื่องของความเจ็บปวยของเพ่ือนมนุษยชาวบานคลิต้ีลาง และตลอดไปจนถึงเหตุการณสงครามอิรักที่ยังใหเกิดความ
เดือดเนื้อรอนใจในหมูเยาวชนผูรักสันติภาพ

การกินดีอยูดีซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพจึงจําตองดึงกระบวนการทางปญญาเขาไปในระบบสุขภาพดวย 
ในงานวิจัยนี้ มีประเด็นที่ผูกรอยอยูตลอดวา ในแตละกิจกรรมนั้น เยาวชนไดใหความหมายใหมของสุขภาพอยางไร และ
ท่ีสําคัญความหมายใหมนี้ถูกสรางดวยกระบวนการทางปญญา

ในทัศนะของผูวิจัยแลว งานวิจัยนี้เปนกิจกรรมเกี่ยวกับ “สุขภาวะทางปญญา”3 ดังที่มีผูเขารวมกิจกรรมเรียก
กิจกรรมแบบของโครงการวิจัยนี้วา “กิจกรรมทางปญญา” สุขภาวะทางปญญาของนิสิตและเยาวชนมีความสําคัญมาก 
เพราะจากประสบการณปญหาการเรียนรูแบบทางการในหองเรียนของมหาวิทยาลัยทามกลางสภาพการณและความ
คาดหวังในบริบทโลกาภิวัตนแลว งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหเห็นอยางชดเจนและสอดคลองกับงานชิ้นกอนหนา (“จุฬาฯกับ
สังคม” และ “ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน”) วาจําเปนตองมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อกอใหเกิดการ “รับ
คม” ความคิด ผานการพูดคุยถกเถียงทั้งเรื่องแงคิดชีวิตและประเด็นปญหาสาธารณะ ไปจนถึงประเด็นสุนทรียะตางๆ
แลว ทั้งนี้เพ่ือบํารุงหลอเล้ียงพลังแหงชีวิต, ความกระตือรือรน, ฉันทะและความใฝรูตางๆของเยาวชน มิใหเหือดหายไป
กับความแหงแลงและแออัดยัดเยียดของการศึกษาในระบบและกิจกรรมนอกหลักสูตร บรรยากาศการเคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมนี้จะเปนตัวจุดประกายใหเกิดปญญาหรือความรูแบบใหมๆขึ้นได อันจะเปนการสงเสริมบรรยากาศของสังคม
แหงกาเรียนรูไดมากกวาเปนเพียงคําพูดโกๆลอยๆเทานั้น

นอกจากนี้ หากกลาวในภาษาจิตแพทยแลว วิธีการจัดการทํานุบํารุง “สุขภาวะทางปญญา” ของโครงการวิจัยนี้ 
โนต นิสิตปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา ผูมีฐานความคิดทางจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห ซึ่งเขารวมโครงการในชวง
หลัง เคยนิยามไวไดอยางคมคายวาเปน “กระบวนการกลุมบําบัด” (group therapy) โดยเทียบกับประสบการณที่ตนเอง
เคยทํางานบําบัดทางจิตใหกับคนไขในโรงพยาบาลศรีธัญญา  “กระบวนการกลุมบําบัด” นี้ โนตกลาววาเปนกระบวนการ
ชวยเหลือกันเองระหวางเพ่ือนหรือคนในสภาวะเดียวกัน ที่สําคัญคือไมใชเพียงเปนการรักษาคนไขทางจิตใหอาการดีขึ้น 
เทานั้น แตยังเปนการพัฒนาคนไขเหลานี้ใหมี I.Q. และ E.Q. มากขึ้นดวยเชนกัน  ดังที่โนตเขียนอธิบายไววา 4

“การใช group therapy ในการรักษาทางจิต…เปนการใชเพ่ือการบําบัดใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคน
ไข ซึ่งจะพัฒนาการทางจิตในการรับรู ยอมรับ ปรับตัว และแกไขปญหา ฯลฯ ใหบรรลุจุดหมาย พ้ืนฐาน คือ ใหมี
ความสามารถในการควบคุมทางอารมณของคนไขแตละคน

…ที่โนตนํามาเรียกกลุมนี้ เพราะโนตเห็นวา “กลุมวงสยามเด็กเลนที่มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะ
ตางๆนานา มันทําใหเกิดพัฒนาการเเหงการเรียนรูรวมกนั มันมีประกายความคิดหรือเรื่องอื่นๆเกิดข้ึน มันมี
พลวัต ในตัวแตละคนที่คิดวาไดรับการสั่งสมอยูจากการไดทํากิจกรรมทางปญญา  หากเรามองวาเปนเเคกลุมที่
มาสําเร็จความใครทางความคิดกันเเลวก็จากไป มันจะเหมือนเปนเเคการรักษาอาการทางสติ แต…กิจกรรมเเบบ
นี้มันมีการเรียนรู เสมือนเปนการปองกัน หรือเสริมภูมิตานทานทางปญญาไปดวย  นอกจากที่ไดเกิดพลวัตอะไร
ในตัวเองอีกดวย"

                                               
3 อน่ึง หากพยายามจับ “สุขภาวะทางปญญา” ยัดใสกลอง 4 มิติสุขภาพขององคการอนามัยโลกแลว นาจะเกี่ยวกับทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะ
ทางกาย, สุขภาวะทางจิตใจ, สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  แตหากกลาวเฉพาะงานวิจัยน้ี กิจกรรมคอนขางเนนหนักไป
ทางสุขภาวะใน 3 มิติทายมากกวา
4 โนตเขียน e-mail ดวยหัวเร่ืองวา “ลองทํา Group Therapy Online” เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2549 หลังจากที่เสนอใหมีการสงเสริม “วัฒน
ธรรมอาน/เขียน” ผานอินเทอรเน็ต แทน “วัฒนธรรมการคุย” กันในกลุมสยามเด็กเลน ซ่ึงเปนเยาวชนกลุมหลักที่เขารวมกิจกรรมของโครง
การวิจัย เพราะไมสามารถพบหนากันไดบอยคร้ังเหมือนเม่ือกอนแลว
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หากนําคําอธิบายดังกลาวมาใชกับกระบวนการของงานวิจัยนี้ อาจกลาวไดวา “กระบวนการกลุมบําบัดทาง
ปญญา” (intellectual group therapy) นั้น เปนทั้งวิธีการทะนุบํารุงไวซึ่งฉันทะและพลังความใฝดีอันมหาศาลของคนรุน
ใหมทั้งตอเรื่องราวของตนเองและส่ิงรายรอบ ตลอดจนเรื่องราวของสาธารณะ  และท้ังเปนการพัฒนาสติปญญาของคน
เหลานี้ใหงอกงาม สมบูรณ มีสุขภาวะ กระทั่งกอใหเกิดปญญาความรูอยางใหมๆ ตอขอปญหาตางๆในสังคมดวยเชนกัน

2. จุดเริ่มของความคิดริเริ่ม
ดังที่กลาวไปแลววา “กระบวนการทางปญญา” นั้นไมแตกตางจากกระบวน “การกลุมบําบัด” งานวิจัยนี้สะทอน

ใหเห็นมิติตางๆดังนี้
1) ความคิดริเร่ิมเปนเร่ืองของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยตอมนุษย (human-human interaction)

กลาวไดอยางชัดเจนวา ไมมีแมแตสักครั้งที่ความคิดใดจะไดรับการ “นั่งเทียน” คิดขึ้นมาจากผูเขารวมโครงการและนัก
วิจัย หรือถูกเสนอมาลอยๆโดยไมมีการอภิปรายติดตามมา ทั้งเผ็ดรอนบางและเอื้ออาทรกันบาง กรณีตัวอยางคือ การ
สนทนากลุม#4 “วิทยาศาสตรสุขภาพกับสังคม” ที่เริ่มจากการนําเสนอความคิดเห็นของ หมอเก วา การแพทยปจจุบัน
เปนเรื่องของกายกับจิตที่แยกขาดออกจากกัน ตอมาวงคุยจึงเสนอตอจากประสบการณของตนเองวา ในอุดมคติเราควร
ใหสนใจความสัมพันธระหวางกายกับจิตดวย ตอจากนั้นก็ตามมาดวยการวิพากษวาระบบการแพทยปจจุบันนั้น ทําให
แพทยมีอํานาจเหนือผูปวยมากเกินไป ส่ิงที่ควรจะเปนคือ ชองทางที่ผูปวยสามารถปอนกลับ (feedback) ความกังวล
ของตนเองตอแพทยไดในทางตางๆ เชน สิทธิผูปวย เปนตน จนสุดทาย วงคุยไดขยายประเด็นไปจนรวมเรื่องของมิติ
สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชชีวิตเขาไปในการแพทยดวย  กลาวโดยรวมแลว ปฏิสัมพันธมนุษยตอมนุษยดัง
กลาวนี้ แบงไดเปนดานตางๆ ไดแก

1.1) ความรูสึกผูกพันธฉันทมิตร การนําเสนอความรูความคิดใหมยอมเกิดขึ้นไดจากการไวเนื้อเชื่อใจกัน 
(trust) และยินดีรับฟงอยางเปดใจ (openness) เชนในกรณีที่วิชญาไดเขามารูจักโครงการนี้ผานเปาโล และไดมาพุดคุย
กันอยางออกรส จนเกิดการนําเสนอความคิดใหมๆในประเด็นนิยายวิทยาศาสตรในการสนทนากลุม#10 “นิยายวิทยา
ศาสตรและวัฒนธรรมวิทยาศาสตรในสังคมไทย” ซึ่งไดรับการตอบสนองอยางดีจากธงชัยซึ่งเริ่มรูจักกับวิชญาและริเริ่ม
สรางมิตรภาพไดไมนาน และในทางกลับกนั การนําเสนอสิ่งใหมยอมเปนการเปดเผยตัวตนตอผูอ่ืนมากขึ้น นี่ก็ยอมสง
ผลในดานที่ทําใหเกิดการไวเนื้อเชื่อใจมากขึ้น และเปนทุนที่ทําใหเกิดการยินดีรับฟงอยางเปดใจตอไป กลาวโดยสรุปคือ 
กระบวนการของความรูกับมิตรภาพเปนเรื่องที่พัฒนาควบคูกัน

กระนั้นในทางตรงกันขาม ความผูกพันธฉันทมิตรนั้นก็อาจจะเปนตัวอุปสรรคขัดขวางความคิดริเริ่ม
ดวย ทั้งนี้เพราะกลุมเพ่ือนที่เกาะกลุมสนิทกันเกินไปยอมกีดกันการเขามามีปฏิสัมพันธของผูสนใจไดโดยไมรูตัว ในงาน
วิจัยนี้ กลุมเยาวชนจากจุฬาฯและธรรมศาสตรตางก็ยังเปนกลุมเพ่ือนที่แยกกันยังไมกลมเกลียวกันเปนเนื้อเดียวถึงแม
วาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดในวงสนทนาตางๆดวยกันเสมอ

ความผูกพันธฉันมิตรจึงมีสองดานดวยกัน ในดานแรกคือ ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในขอบเขตของกลุมเพ่ือนมากขึ้น ในอีกดานก็ลดการเปดตอความเห็นจากภายนอก

1.2) การยอมรับความแตกตาง ความคิดริเริ่มสามารถเกิดขึ้นไดดวยการเปรียบเทียบส่ิงที่แตกตางออกไป
จากสิ่งที่คิดมากอน ทั้งในแงสาขาวิชาที่แตกตางออกไป ประสบการณที่แตกตางออกไป รสนิยมที่แตกตางออกไป 
มิติแรก ในแงสาขาวิชาที่แตกตางกันออกไปตัวอยางคือ เมาะ นักวิจัยซึ่งเปนนักสังคมวิทยา เมื่อไดมาสนทนากับนัก
วิทยาศาสตรก็ทําใหเขาใจวิธีคิดและความรูสึกนึกคิดของพวกเขา จนสามารถวิพากษวิจารณผลกระทบของวิทยาศาสตร
ไดอยางเชื้อชวนจากใจถึงใจ เพ่ือใหการริเริ่มสรางสรรคของนักวิทยาศาสตรได เชนในกรณีคลิต้ี  เปนตน มิติที่สอง ในแง
ของประสบการณที่แตกตางกันออกไปนั้น ความเปนนักศึกษาแพทยของหมอเกและกาเหวา นิสิตซึ่งเคยเปนผูปวย
สาหัสไดกอใหเกิดการครุนคิดถึงการแพทยที่เกี่ยวของกับเรื่องของการใชชีวิตและความตาย   มิติสุดทายในแงของรส
นิยมที่ตางกันออกไป ปกรณซึ่งมาจากวัฒนธรรมวิชาการและมักจะนําเสนอความคิดยากๆอยูเสมอ เมื่อไดมาเจอกับ
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หนุยซึ่งมาจากวัฒนธรรมปอปก็ตองปรับตัวและพยายามสรางคําอธิบายแบบเปรียบเทียบงายๆใหชาวบานเขาใจ ผลคือ
ความงอกเงยทางปญญาอันตามมา

กระนั้น ในอีกดานหนึ่ง ความแตกตางที่อาจจะมากก็ทําใหตองใชความพยายามมากสําหรับเยาวชน
ที่จะตองปรับตัวเขาหากันเพ่ือรวมเรียนรู ความแตกตางมากเกินไปนั้นสะทอนใหเห็นจากการใชศัพทเฉพาะของจาก
ความเฉพาะทางตางๆบางไมวาจะทั้งสาขาสังคมวิทยา (เชน โครงสราง, วาทกรรม) สาขามนุษยศาสตร (เชน 
อภิปรัชญา) สาขาวิทยาศาสตร (เชน เรื่องทางเทคนิคตางๆ) ในวงสนทนาหลายครั้งเมื่อตอนเริ่มตนจึงมีชองวางของการ
พูดคุย ที่อาจจะผลักบางคนที่ไมไดคุนชินกับความเฉพาะทางดานนั้นใหเบ่ือหนายไปกับการมีสวนรวม งานวิจัยนี้สะทอน
ใหเห็นวาบทบาทหนึ่งในหลายๆบทบาทที่สําคัญของผูวิจัยคือ ตองสามารถเปนผูเชื่อมความหลากหลายตางๆใหดีที่สุด
เทาที่จะทําได

2) ความคิดริเร่ิมเปนเร่ืองของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับความรู (human-knowledge interaction)
ความคิดริเริ่มเปนเรื่องของการอิงเสนทางความรูเกา (path-dependence) หรืออาจจะเรียกไดวา “ตอยอด” นั่นคือไมมี
ความคิดริเริ่มใดที่เกิดขึ้นลอยๆ แตยอมเกิดจากสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว ไมวาจะวิพากษวิจารณของเดิมหรือวาตอเติมเพ่ิม
เขาไป   หัวขอการสนทนาและความคิดริเริ่มกิจกรรมแตละครั้ง มักเกิดขึ้นในลักษณะผูวิจัย “โยนประเด็น” กลาวคือ ยุ
แหยชักชวนบนฐานของความรูจักนิสัยใจคอทางความคิดของเยาวชนแตละคนอยูบาง มบีางบางครั้งที่หลังรวมกิจกรรม
หนึ่งแลว เยาวชนผูเขารวมเกิดความกระตือรือรนและเสนอวาหัวขอกิจกรรมครั้งถัดไปควรเปนอะไรบาง เชน นองจิต
เสนอใหวิจารณภาพยนตรเรื่อง Akira และ GATTACA รวมท้ังควรจัดวงคุยเรื่อง Paradigm Shift ตออีก หลังจากไดรวม
วิจารณภาพยนตรเรื่อง The Matrix แลว  ถัดจากนั้น เมื่อต้ังประเด็นหัวขอสนทนาแลว ทั้งทีมวิจัยและเยาวชนก็จะชัก
ชวนชวยกันคิดรวมวาจะภายใตประเด็นนั้นๆ จะสนทนากันเรื่องอะไรบาง จะตองหา material อะไรมาประกอบเสริมหรือ
ไม เชน บทความ, ภาพยนตร ฯลฯ หรือจะชักชวนเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณโดยตรง ความรู หรือความสนใจในหัว
ขอที่ต้ังขึ้นเขารวมเพ่ือเพ่ิมอรรถรสและความเขมขนของเนื้อหาที่ถกเถียงแลกเปล่ียนไดบาง

ในอีกดานหนึ่ง ความคิดริเริ่มก็เปนเรื่องของการลืมความรูเกา (learning by forgetting) นั่นคือ การลืม
ความถูกตอง ความคุนเคย และความชอบธรรมของสาขาวิชาของตนเองนั้น นําไปสูความคิดริเริ่มแบบ “แหกครู” หรือ 
วิพากษวิจารณสาขาวิชาที่ตนเองถนัด ส่ิงนี้เปนส่ิงที่สําคัญสําหรับผูที่ถูกฝกฝนมาในสายความสามารถเฉพาะทางตอง
ประสบเมื่อมาอยูในกลุมกิจกรรมนี้ เชน ปกรณผูฝกฝนมาในทางคณิตศาสตรอันมีความรัดกุมทางนิยามความคิดสูงตอง
ลืมวิธีคิดแบบคณิตศาสตรเพ่ือเปดทางใหกับความเปนไปไดของการตีความที่หลากหลาย จะเห็นไดวาในแนวทางนี้ 
ความคิดรเิริ่มเปนการสรางเสนทางความรูใหมนั่นเอง

3) ความคิดริเร่ิมเปนเร่ืองของการที่มนุษยฝงตัวลงไปในเครือขาย (network embeddedness) ความ
คิดริเริ่มนั้นเกิดขึ้นไดเมื่อมีการขยายเครือขายกันออกไป ในกระบวนการริเริ่มหัวขอกิจกรรมนี้ มีความนาสนใจตรงที่
โครงการวิจัยใชวิธีการดึงทรัพยากร (resource) ในมิติตางๆภายใตวิถีการใชชีวิตของเยาวชน (youth lifestyle) แตละคน
ใหเปนปจจัยเสริมในการดําเนินกิจกรรมได อาทิเชน (1) สนทนากลุม#2 เรื่อง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเยาวชน” 
ไดอาศัยทรัพยากรความรูที่ไดจากวิทยานิพนธของวิภารัตนมาเปนตัวจุดประเด็นการถกเถียง; (2) สนทนากลุม#4 ได
ชวนหมอเก หรือเจริญ นิสิตแพทย มาเปนคนเปดประเด็นดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ทั้งหนุยยังชักชวนกาเหวามาเขา
รวมวงคุย เพราะรูวาเคยผานประสบการณเกือบถึงชีวิตและตองเขาออกโรงพยาบาลอยูหลายรอบ; (3) สนทนากลุม#8 
วิจารณภาพยนตร GATTACA ก็ชักชวนธงชัย นิสิตเภสัชฯผูชื่นชอบและมีความรูดานชีวเคมีและดีเอ็นดีมาเปนผูนํา
ประเด็นการวิจารณ; (4) สนทนากลุม#9 เรื่อง “นิยายวิทยาศาสตรฯ” ก็ไดปวยซัง หรือวิชญา ซึ่งกําลังทําวิทยานิพนธ
เรื่องนิยายวิทยาศาสตรมาเปนทั้งผูใหแงมุมและเสริมประเด็นใหวงสนทนา ทั้งตัวเธอเองยังสามารถเก็บเกี่ยวผลไดจาก
วงคุยไปใชในการพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธอีกดวย;  (5) กิจกรรมตอเนื่องวาดวย “คลิต้ี” ก็ไดอาศัยนิ่น หรือจีระวรรณ ซึ่ง
ทําวิทยานิพนธเรื่องปญหาส่ิงแวดลอมและสุขภาพของชาวกะเหรี่ยง หมูบานคลิต้ีลาง ชวยเสริมขอเท็จจริงและแงมุม
ตางๆใหเนื้อหากิจกรรมมีความเขมขน ตลอดจนการลงภื้นที่ภาคสนามลุลวงไปได;  (6) กิจกรรมตอเนื่องวาดวย “การจัด
ทําส่ือ” ก็ไดหนุย, เอ, โบว, นิ๊ง นิสิตนิเทศศาสตร ที่มีหัวทางการทําหนังสือพิมพและส่ิงพิมพตางๆมารวมเปน
บรรณาธิการและใหคําปรึกษาในการจัดทํา เปนตน
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ในดานตรงขาม ความเปนเครือขายก็จํากัดใหความเปนไปไดของความรูดวย ในงานวิจัยนี้เห็นไดชัดวา
เครือขายที่เชื่อมโยงนั้นขาดการเชื่อมโยงกับนักศึกษาดานสายธุรกิจและการบริหารจัดการ ดังนั้นแนวทางการวิพากษ
วิจารณวิทยาศาสตรและสุขภาพตางๆดังที่ไดเห็นจึงเปนไปไดยากที่จะเจือไปดวยความเห็นของเยาวชนสายธุรกิจและ
การบริหารจัดการ ทั้งที่สายนี้เปนสวนสําคัญในการผลักดันเทคโนโลยีโดยการนําไปใชในเชิงพาณิชย อันมีผลกระทบตอ
สังคมโดยตรง

3. กระบวนการกลุม: คนสรางความรู ความรูสรางคน

ความรูไมใชส่ิงทีอ่ยูภายนอกรอมนษุยไปคนพบ ทัง้นีใ้นวรรณกรรมชวงหลังทีเ่กีย่วของกบัการศกึษากระบวน
การกอเกดิความรูทางวทิยาศาสตรหรอืเทคโนโลยนีัน้มแีนวโนมสนบัสนนุแนวความคดินีโ้ดยใชการศกึษาแบบมุงผูกระทํา
เปนหลัก (Actor-oriented approach) ตัวอยางหนึง่ทีช่ดัเจนคอื การศึกษาการเปลีย่นแปลงของจกัรยานวามสีวนสัมพันธ
กบัสังคมเชนไร เรยีกเปนทฤษฎไีดวา Social Construction of Technology โดย Bijker5 ทัง้นีก้ารศกึษาแบบนีแ้สดงให
เหน็วา ความรูนัน้ถูกสรางโดยกลุมทางสงัคมสําคญัอันเกีย่วของ (relevant social groups)

ในงานวิจยันี ้ เพ่ือกอใหเกดิความคดิรเิริม่ทีข่ามสาขาวชิา ผูวิจยัจงึไดดงึเอาเยาวชนทีม่าจากสาขาวชิาทีแ่ตกตาง
หลากหลายกนัออกไปตามเทาทีเ่ครอืขายจะแผไปถึง มาแลกเปล่ียนความคดิเหน็และรวมทํารวมออกแบบกจิกรรมดวยกนั
ความแตกตางหลากหลายของแตละบุคคลถาหากพจิารณาในแงสาขาวชิาแลวสามารถแบงไดคราวๆดงัภาพที ่1

ภาพที ่1 : แสดงความหลากหลายของสาขาวชิา (ตามสังกดัและตามความสนใจ) ของเยาวชนผูเขารวมโครงการ

                                               
5 Bijker, W. (1995), Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Towards a Theory of Sociotechnical Change, Cambridge, MA.: MIT Press.
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รปูนีน้อกจากจะแสดงใหเหน็ความหลากหลายของคนแลว ยังแสดงอยางคราวๆถงึกลุมคนทีเ่ขารวมกจิกรรมดวย
คอื คนทีอ่ยูในเสนวงกจิกรรมนัน้ ส่ิงทีส่ะทอนใหเหน็คอื กจิกรรมตางๆและผูเขารวมนัน้ตางเปนภาพสะทอนของกนัและกนั
กลาวอกีนยัหนึง่คอื ปฎสัิมพันธของผูเขารวมทีน่ําสาขาวชิาทีเ่กีย่วของมาดวย (แตไมไดนําแบบตายตวัหรอืนํามาแตสาขา
วิชาเพยีงอยางเดยีว) นัน้ไดกอโครงและสานงานของกจิกรรมแตละกจิกรรมขึน้มาได ในดานตรงกนัขามกจิกรรมน้ันก
กําหนดกรอบความเปนไปไดของปฏสัิมพันธในกระบวนการทางปญญาดวยการกําหนดประเดน็ ประเดน็ทีน่าอภิปรายทํา
ใหปฏสัิมพันธระหวางผูเขารวมมคีวามหมาย นัน่คอืนาแลกเปลีย่น นาสนใจทีจ่ะถกเถียงดวย หรอืรวมลงมอืทําดวย โดย
สรปุคอื ความรูในกจิกรรมกเ็ปนตวักําหนดกรอบใหผูเขารวม ในดานตรงกนัขามผูเขารวมกส็รางความรูขึน้มาจากกจิกรรม
ทีโ่ยงใยกลุมเอาไว

ทัง้นีต้องกลาวไวเพ่ิมเตมิวา กจิกรรมทําใหเกดิการเชือ่มโยงของเครอืขายไวได เนือ่งจากการมกีจิกรรมทําใหเกดิ
การรวมตวัของกลุมตางๆเปนระยะ ไมเแพาะแตในชวงทีท่ํากจิกรรมเทานัน้ แตยังหมายรวมถงึชวงเตรยีมการดวยซ้ํา ที่
มกัจะใชเวลานานมาก ตลอดจนในชวงหลังจากกจิกรรมทีม่กัจะเกีย่วของกบัการสรปุและประเมนิผลทีผู่วิจยัพยายามดงึ
กลุมทีเ่กีย่วของใหเขามามสีวรวมเทาทีโ่อกาสจะอํานวย

นอกจากนี ้รปูนีส้ะทอนความเปนจรงิอกีวาไมมกีจิกรรมใดทีส่ามารถตอบสนองคนทกุกลุมได และในอีกดานหนึง่
กไ็มมผีูใดทีส่ามารถทีจ่ะอยูวงในของทกุกจิกรรมได (ขอยกเวนผูวิจยัหลัก) ส่ิงนีส้ะทอนใหเหน็ในแตละกจิกรรมทีจ่ะเนนไป
ในทางศาสตรบางศาสตร แตกม็ใิชจะเปนศาสตรนัน้บรสุิทธิเ์สียทเีดยีว (พิจารณาตามพืน้ทีใ่นวง)

ทัง้นี ้ยังสะทอนใหเหน็ไดวา กจิกรรมตางๆนัน้มคีวามผสมผสานของสาขาวชิาตางๆ (ทัง้นีร้ายละเอยีดจะกลาวใน
หวัขอ “ทศันะตอวิทยาสาสตรและเทคโนโลยขีองเยาวชน”) งานวจิยันีแ้สดงใหเหน็ทางเลอืกของการสรางสหสาขาวชิาอกี
ทางหนึง่นอกจากการสงัเคราะหความรูแบบสหสาขาวชิา ทัง้นีเ้พราะวาความเปนสหสาขาวชิานัน้ขึน้อยูกบัประเดน็และการ
ดงึคนทีเ่กีย่วของใหเขามารวมประเดน็ ในทางปฏบัิติสหสาขาวชิาจงึไมใชการสงัเคราะหความรูแตเพียงอยางเดยีว แตยัง
รวมถึงการกอใหเกดิการรวมคนทีเ่กีย่วของทีแ่ตกตางกนัเขาหากนั ทําใหเกดิปฏสัิมพันธระหวางกนั

ปฏสัิมพันธในการกอสรางสหสาขาวชิานัน้หาไดราบรืน่ไม ส่ิงทีต่องพิจารณาคอื เยาวชนนัน้มทีัง้สวนทีร่วมกนั
และสวนทีต่างกนั สวนทีร่วมกนัคอื ความรูสึกทีเ่ชือ่มโยงดวยการสือ่สารจากใจกนัได ส่ิงนีแ้ยงกบัความเชือ่ทีว่าเยาวชน
สมยันีอ้ยูในความเปนปจเจกนยิมอยางรนุแรง แตวาการพดูประเดน็จากใจหรอืความทกุขยากของมนษุยดวยกนักยั็ง
สามารถเปนส่ือเชือ่มโยงประสบการณทีแ่ตกตางกนัได ใหเกดิเปนความรูสึกรวมกนั สําหรบัสวนทีแ่ตกตางกนันัน้คอืสวนที่
เปนการฝกฝนมาตามความเชีย่วชาญเฉพาะทาง หรอืความสนใจสวนตวั ดงันัน้ปฏสัิมพันธของกลุมจงึมทีัง้แรงประสาน
และแรงปะทะ แรงประสานคอืส่ือทียึ่ดเหนีย่วใหกจิกรรมตางๆดําเนนิไปไดต้ังแตวางแผนไปจนถงึฝง อันไดแกความรูสึก
ทกุขรอนรวมกนั ความหวังตอสังคมรวมกนั แรงปะทะคอืแรงทีท่ําใหเกดิการอภปิราย การถกเถยีง อันไดแกการอธบิาย
โลกท่ีตางไป หรอืสาขาวชิาทีต่างกนัออกไป เปนตน

การปะทะไมไดเปนส่ิงทีเ่ลวราย โดยเฉพาะในงานวจิยันีท้ีม่กัจะเปนการปะทะทางความคดิ ผลพวงของการปะทะ
อาจจะเปนการเปลีย่นแปลงวธิคีดิใหม หรอืมติรภาพใหมๆ   ทัง้นีก้ารปะทะนัน้เปนส่ิงยากจะหลกีเล่ียงในปฏสัิมพันธทีร่วม
ความหลากหลายเขาไวดวยกนั บางครัง้ไมเวนแมแตในกลุมผูวิจยัดวยกนัเอง การบรหิารแรงปะทะนัน้จงึเปนเรือ่งทีท่าทาย
มากในกระบวนการกลุม นัน่คอืทําเชนไรใหแรงปะทะมแีตพองาม ใหเปนแรงสรางสรรคส่ิงใหมแตไมใชเปนแรงผลกัใหหาง
เหนิกนัออกไป ในระดบังายนัน้ผูกอแรงปะทะตางรอมชอมทางความคดิลงได นัน่คอืลดกําแพงทางความคดิของตนเองลง
ในระดบัทีย่ากขึน้ผูวิจยัจะตองหาทางประสานตามแตสถานการณไป แตทัง้นีวิ้ธทีีย่ั่งยนืทีสุ่ดคอื การใหคูปะทะนัน้ไดคดิ
สะทอนตนเอง การชีถู้กผดิหรอืการตําหนเิปนส่ิงทีห่ลีกเล่ียงเสมอเพราะไมชีน้ําไปสูปญญา ทัง้นีน้าสังเกตวาการปะทะนัน้
มกัจะเกดิจากคนในกลุมทีม่คีวามเฉพาะทางสงูคอนขางมาก

โดยสรปุแลว บทเรยีนทีช่ดัเจนคอื การจดัการใหเกดิองคความรูสหสาขาวชิานัน้มรีปูแบบขึน้กบัประเด็นเปน
สําคญั และทัง้ความรูทีเ่กีย่วของกบัประเดน็และคนทีร่วมกจิกรรมของประเดน็นัน้ตางกเ็ปนภาพสะทอนของกนัและกนั
การจดัการใหเกดิความรูใหมจงึเปนเรือ่งของการจดัการเครอืขายของคนดวยอยางหลีกเล่ียงไมได
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4. บทบาทใหมระหวางเยาวชนกับผูวิจัย: ความคิดพื้นฐาน บริบท และปจจัย

4.1. กาวพนจากการพูดแทนเยาวชนดวยการมีสวนรวม
ดวยการพิจารณาบทบาทระหวางผูวิจัยและผูถูกวิจัยในมุมมอง “หลังประจักษนิยม” (Post-empiricist)6 ทําให

ความเชื่อเรื่องวิธีวิทยาที่ดีจะสามารถนําเสนอภาพผูที่ถูกศึกษาไดอยางตรงไปตรงมาไดถูกลมลางลงไป และดวยความ
คิดแบบรังสรรคนิยม (constructivism) บทบาทของผูวิจัยและผูถูกวิจัยไดเปล่ียนแปลงไป

การวจิยัตามขนบแบบเดมิมกัเชือ่วาเปนการวจิยัเพ่ือเขาถึงความจรงิ บทบาททีผู่วิจยัไดรบัคอืเฝาดกูระบวนการ 
หากจะนําแนวขนบมาประยกุตกบังานวจิยันี ้กค็อื งานวจิยันีจ้ะตองไปเฝาดกูจิกรรมเยาวชนทีม่อียู เพ่ือถายทอดความเปน
จรงิของเยาวชนออกมา นัน่คอืมมีมุมองแบบวตัถุนยิม (Objectivity) ทีป่ราศจากความเหน็ของผูวิจยัเขาไปเจอืปน

แตในทางความเปนจริง นี่ไมไดสรางภาพความเปน “จริง” ของเยาวชน จากมุมมองของนักสังคมวิทยาในยุค
หลังเห็นวาไมมีการสังเกตใดที่เปนอิสระไปจากเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม7 นั่นคือเง่ือนไขเหลานี้จะชี้นําวาส่ิงที่ควร
จะเห็นจากตัวเยาวชนควรจะมีอะไรบาง และควรจะตรวจวัดแบบใด ดังนั้นอัตลักษณของเยาวชนจึงเปนส่ิงการวิจัยกด
ทับไว การวิจัยจึงไมไดเปนการเสนอภาพตัวแทน  แตเปนการสรางภาพตัวแทน ส่ิงที่พึงวิตก คือ การวิจัยมิใชการเขาใจ 
แต “สรางภาพวาเขาใจ”

ในทางตรงกันขาม ความคิดแนวรังสรรคนิยมเชื่อวา เครือขายผูกระทําการ (actor-network) คือตัวสรางความรู 
เครือขายผูกระทําการนี้คือสายใยในสังคมวัฒนธรรม ดังนั้น การวิจัยจึงไมใชเรื่องของมุมมองวัตถุนิยม แตโดยเนื้อแลว
เปนความสัมพันธภายใตปฏิสัมพันธของตัวผูกระทําการ (พิจารณาเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ใน
บทที่สอง ประกอบ)

ผลก็คือ การจัดการความสัมพันธของผูวิจัยและ “ผูที่เกี่ยวของ” คือการจัดการผลที่ออกมาจากงานวิจัยไปดวย 
นั่นคือการสรางภาพตัวแทนของผูที่เรียกแบบเดิมวา “ผูถูกศึกษา” เสียใหม ทั้งนี้เพ่ือใหภาพตัวแทนของเยาวชนเปนไป
โดยความชอบธรรมที่มาจากเยาวชน การจัดการความสัมพันธใหเปนแบบระนาบเดียวกันระหวางผูศึกษากับเยาวชนจึง
เปนเรื่องสําคัญ  ในกรณีงานวิจัยนี้ ดวยทุนเดิม ที่นักวิจัยและเยาวชนมีอายุไมตางกันมากนัก บวกกับผูวิจัยไดพยายาม
สรางความสัมพันธใหม โดยไมวางตัวเปนผู “รูดี” ไปกวาเยาวชน ทําใหเสนแบงระหวางความเปนนักวิจัยกับความเปน
เยาวชนผูถูกวิจัยนั้นคอนขางเลือนลาง หากกลาวในภาษาทางมานุษยวิทยาแลว ในงานวิจัยชิ้นนี้ นักวิจัยจึงเปนทั้งคน
นอก (etic) และคนใน (emic) ไปพรอมๆกัน  และผูวิจัยไดกลายเปน “ผูใหการสนับสนุนและผูรวมเรียนรู” (facilitator & 
learner) กลาวคือ ไมไดเปนเพียงผูสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมแลวตนเองเปนผูดูอยูภายนอกอยางแยกขาดจากเยาวชน 
แตเปนผูรวมกิจกรรม รวมเรียนรูไปพรอมๆกันกับเยาวชนดวยเชนกัน  สวนเยาวชนไดกลายเปน “ผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่
เกี่ยวของกับเยาวชนเอง” (specialized youth) ที่ผูวิจัยตองรับฟง การมีสวนรวมจากเยาวชนในงานวิจัยนี้ พยายามผลัก
ดันใหไปถึงขั้นเยาวชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งคือขั้นสูงสุดและไปถึงไดยากที่สุดดังที่หัวขอ “การมีสวน
รวมของเยาวชน” ไดกลาวเอาไว  (ดูแผนภาพที่ 2.1 หนา 29 บทที่สอง ประกอบ)

ลักษณะกระบวนการมีสวนรวมตัดสินใจในการสรางกิจกรรมแตละครั้งในงานวิจัยนี้ แมหลายครั้งจะเริ่มดวย
การ “โยนประเด็น” จากผูวิจัย แตเปนไปในฐานะหนึ่งเสียงที่มีน้ําหนักไมตางไปจากเยาวชน  นอกจากนี้ ประเด็นที่โยน
ขึ้นมานั้นก็พยายามสรางกระบวนการปรึกษาหารือ (deliberation) วาเยาวชนที่ใกลชิดกับประเด็นนั้นๆเห็นดีเห็นงาม
หรือควรปรับเสริมจุดใดหรือไม ประเด็นและเนื้อหา, แนวทาง, รูปแบบ, ลักษณะผูเขารวม ฯลฯ ของการทํากิจกรรมควร
เปนอยางไร  ตัวอยางเชน วงสนทนาวิจารณภาพยนตรเรื่อง GATTACA เมื่อผูวิจัยโยนประเด็นวานาจะนํามาเปนวัตถุ
ดิบในการถกเถียงกันเรื่องเทคโนโลยีพันธุศาสตรกับสังคมแลว ก็พยายามขอคําปรึกษาและความรูจากธงชัย ซึ่งสนใจ
ใกลชิดกับเรื่องนี้อยูแลว ใหชวยอธิบายความเปนมาเปนไป และเรื่องราวตางๆในวงการ ปรึกษาหารือวาพอจะสามารถ

                                               
6 Fischer, F. (1999), ‘Technological deliberation in a democratic society: the case for participatory inquiry’, Science and Public
Policy, 26, pp. 294—302.
7 Wynne, B. (1996), ‘May the sheep safely graze?’ in Lash, S., Szerszynski, B and Wynne, B. (eds.), Risk, Environment and
Modernity: Towards a New Ecology, Sage Publication



138

มานําประเด็นการสนทนาเรื่องนี้หรือไม และควรจะมีประเด็นยอยเร่ืองอะไรบาง รวมท้ังปรึกษาคนอื่นๆวาควรชวนใครมา
รวมคุยกันไดบาง

นอกจากนี้ ในกรณีการทําวารสารและเว็บไซต ผูวิจัยโยนประเด็นวานาจะมี โดยวารสารนาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคม  สวนกระบวนการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกันในกิจกรรมนี้ เกิดขึ้นตั้งแตการตั้ง
ชื่อ, ชวยกันกําหนดคอลัมน ผานกระบวนการจัดปรับ/เปล่ียนชื่อ/เพ่ิมเติม/ตัดออกบางคอลัมนตามแตวงคยุเตรียมงาน
เห็นรวมกัน, ออกแบบหนาตา, แนวคิด, กล่ินอาย ฯลฯ  บางกิจกรรม เยาวชนและผูวิจัยใชเวลานัดกันประชุมคุยงานอยู
หลายครั้ง มีบางชวงนั้นคุยกันทุกวันจันทรเลยทีเดียว เพ่ือถกเถียงกันในรายละเอียดตางๆและรับฟงกันและกัน กระทั่ง
เปนที่พอใจรวมกัน จึงไดผลออกมาเปนการขับเคล่ือนกิจกรรมรวมกัน   เอ นิสิตคณะนิเทศศาสตร ใหขอสังเกตไวชัด
เจนอยางนาสนใจวา

“วงคุยตางๆเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการมีสวนรวม แตไมใชการมีสวนรวมโดยตัวมันเอง 
เพราะกระบวนการมีสวนรวมจริงๆ อยูระหวางกระบวนการเตรียมวงคุยมากกวา” ดังนั้น“ชวงเตรียมงานมี
กระบวนการมีสวนรวม มากกวาชวงทํากิจกรรมหรือถกเถียงกันในวงคุยเสียอีก”

(สัมภาษณ เอ, 24 ม.ค.2549)

นอกจากนี้ แมในวงสนทนากลุมยอย ผูวิจัยและเยาวชนก็มักรวมกันถกเถียงแลกเปล่ียนกัน และผลัดกันเปด
ประเด็นใหมๆใหโตแยงกันอยางชนิดที่บางครั้งก็ถึงพริกถึงขิง บางครั้งก็สอดคลองสมดุลย  อยางไรก็ตาม ส่ิงหนึ่งที่ยังไม
อาจขามพนไดในงานวิจัยนี้ คือหลายครั้ง ตัวประเด็นที่ผูวิจัยโยนเขาไปในวงกิจกรรมเตรียมงานก็กลับกลายเปนตัวกรอง
ใหมีเพียงเยาวชนบางคนเทานั้น (และบางครั้งก็เหลือเพียงไมกี่คน) ที่สนใจมีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรม

ผลที่ไดจากความสัมพันธแบบใหมนี้คือ แบบจําลองตามความคดิความเขาใจของสาธารณะตอวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Public Understanding of Science) ที่แตเดิมมองวา เยาวชนนั้นไมสามารถวิพากษวิจารณวิทยาศาสตรได
อยางถี่ถวนรอบคอบนั้น กลายเปนแบบจําลองที่ไมตรงกับความจริง  ในทางตรงขาม แทจริงแลว การใหบทบาทของ
เยาวชนที่เชี่ยวชาญแตกตางกันออกไปไดแสดงความเห็นและความเชี่ยวชาญอยางถูกจังหวะ ตลอดจนการ
ประคับประคองกันไปแบบรวมเรียนรูของผูวิจัยทําใหเสียงของเยาวชนนั้นเปนเสียงวิพากษวิจารณที่หนักแนน และนอก
จากนี้แลว การผสมผสานความคิดเห็นจากหลากหลายสาขาวิชากัน แทนที่จะเปนไปอยางความเชื่อที่วาจะทําใหไมรู
อะไรจริงสักอยาง กลับกลายเปนวา ทําใหสามารถวิพากษวิจารณวิทยาศาสตรไดอยางลงไปถึงที่รากฐานมากขึ้น ตัวองค
ความรูที่ถอดออกมาจากความรูสึกนึกคิดของเยาวชนจะกลาวตอไปในหัวขอ “ทัศนะตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
เยาวชน”

4.2. สูการมีสวนรวมแบบกระตือรือรน
นอกจากนี้ งานวิจัยนี้เสนอวา ส่ิงที่ถูกสมมติไวกอนสําหรับกระบวนการมีสวนรวม วาประชาชนจะตองมีความ

กระตือรือรน (active to participate) นั้น ก็เปนเรื่องที่งายเกินไป เพราะความกระตือรือรนนั้นเปนส่ิงที่เกิดขึ้นอยางอิง
บริบท มิใชเปนดังสมบัติสวนลึกหรือนิสัยที่จะสรางใหติดตัวสําหรับทุกคนได หรือนึกอยากใหเกิดมี ก็สามารถเกิดลอย
ขึ้นมาไดในสุญญากาศ ดังกรณีการสอนแบบ “Child-centered” ของการปฏิรูปการศกึษา กลายเปน “ควาย-centered”  
นี่ยอมหมายรวมถึงความพยายามจะสราง “จิตสํานึกของพลเมือง” ดวย วาเปนแบบจําลองที่ต้ืนเขินเกินไป เพราะเปน
แบบจําลองเชิงเสนที่มองวาการรณรงคสามารถสรางผลลัพธเปนความรูสึกผิดชอบชั่วดีติดตัวเยาวชนไป เรียกอีกนัย
หนึ่งวาการ “ปลูกจิตสํานึก”  งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นในทางตรงกันขามวา ความกระตอืรือรนนั้นจะถูกกระตุนออกมาเมื่อ
มีประเด็นการอภิปรายที่พาดพิงเกี่ยวของหรือตรงกับความสนใจ  ความกระตือรือรนนั้นมีความสัมพันธอยางแนบชิดกับ
บริบทที่มันดํารงอยู และในทางความเปนจริง ก็ไมมีเยาวชนหรือประชาชนคนใดจะสามารถมีสวนรวมไปไดทุกเรื่อง งาน
วิจัยจึงชี้ใหเห็นดวยวาการมีสวนรวมนั้น ไมใชแคการกระตุนที่ตัวผูกระทําการใหอยากมีสวนรวมเทานั้น แตหมายรวมถึง
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พ้ืนที่และโอกาสที่ตองเปดเอื้อใหผูกระทําการที่เกี่ยวของดวย ในกรณีนี้พ้ืนที่ของเยาวชนท่ีถูกสานขึ้นมาจากความเชื่อใจ
และการเปดกวางกลายเปนการจุดความกระตือรือรนในตนเอง แทนท่ีจะเปนการปลูกฝงแบบที่เชื่อถือกัน

ในขณะที่องคประกอบของการมีสวนรวมจากเยาวชนไดกลาวไวอยางเปนหลักการคราวๆในหัวขอ “การมีสวน
รวมจากเยาวชน” ในบทที่สอง ตัวงานวิจัยนี้ไดถอดบทเรียนรูปธรรมวาการกอรางสรางรูปแบบความกระตือรือรนเกิด
จาก 2 กลุมปจจัย ไดแก 1) บริบทอันจําเพาะ  และ 2) ปจจัยภายในตัวเยาวชนเอง  โดยปจจัยเกี่ยวกับบริบทอัน
จําเพาะนั้น

4.3. บริบทอันจําเพาะ
1. การนําเสนอโอกาส นั่นคือการเผยแพรกิจกรรมที่กวางขวางพอ ไมวาจะผานการนําเสนอแบบปากตอปาก 

ผานวารสารของกลุม ผานทางอินเตอรเน็ต รวมท้ังการมีทาทีเปดกวาง ต้ังแตแนะนําตนเองใหเยาวชนทั่วไปรูจัก เวลาที่
เสียไปสวนมากของการจัดทําวารสารของกลุม คือการอภิปรายวาทําเชนไรจึงจะส่ือสารไดกับเยาวชนท่ัวไปเพ่ือวาจะได
ดึงมาเปนเครือขายได

2. ความสนุก การเรียกรองการมีสวนรวมจากเยาวชนนั้น ตองเขาใจวาพวกเขาผานการเรียนที่เปนสาระอาจ
จะมากไปมาแลว ซึ่งไมสามารถรับรองความสนุกสนานได ความสนุกสนานคือเครื่องปรุงที่กระตุนใหเกิดการใฝรูดวยใจ
รัก ในงานวิจัยนี้เห็นไดชัดวา วงสนทนากลุมยอยที่นําภาพยนตร Matrix มาเปนเชื้อไฟอันสนุกสนานแหงการแลก
เปล่ียนความคิดเห็นนั้นสามารถดึงเยาวชนมาไดจากหลากหลายสาขาและกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตก
แขนงออกไปไดอยางกวางขวาง

อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยนี้ ทําใหเห็นถึง “ความสนุก” ของเยาวชนแตละคนวาไมเหมือนกันเสียทีเดียว 
แตอยูบนฐานวัฒนธรรมของแตละคน  ตัวอยางที่ชัดเจนแตกตางกันอยางคอนขางตรงขาม คือ “ความสนุก” แบบปกรณ 
จะมีแนวโนมสนุกบนแบบถกเถียงทางวิชาการ อันเปนฐานทางวัฒนธรรมของปกรณ ในขณะที่ “ความสนุก” แบบหนุย 
ซึ่งมีฐานทางวัฒนธรรมเปนแบบปอบนั้น จะคอนไปทางความสนุกบนฐานของการเสพงานศิลปในกลุมปอบและอินดี้เปน
หลักมากกวา  จึงกลาวไดวาแนวคิดหลายอยางที่เสนอใหสอดแทรกความสนุกรวมไปกับการเรียนรู เชน Play&Learn = 
Plearn เปนตน นั้น นาจะจําเปนตองพิจารณาเรื่องลักษณะความสนุกสนานของแตละวัฒนธรรมดวยเชนกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในปจจุบันที่วัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เร็วมากขึ้นเรื่อยๆ

3. เวลา การจัดการเวลาก็เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะการเรียนในระบบการศึกษานั้นเรียกรองเวลาไปมาก การ
จัดกิจกรรมตางๆของการวิจัยนี้ใหเอื้อตอการเขามามีสวนรวมของนิสิต จึงกลายเปนการวางตารางใหลงในตอนเย็น สวน
กิจกรรมนั้นก็ไมสามารถเลิกดึกจนเกินไปเพราะเยาวชนผูหญิงจําเปนตองรีบกลับบานเพ่ือความปลอดภัย ทั้งๆที่เวลาดึก
คือเวลาที่ความคิดที่แลกเปล่ียนกันเริ่มเปนรูปเปนราง การรักษาเวลาใหเหมาะสมจึงเปนเรื่องสําคัญ เง่ือนไขเวลาเปน
ปจจัยที่กอรางการมีสวนรวมได

4. เพ่ือน ความรูสึกเปนมิตรภาพนั้นกอใหเกิดความกระตือรือรนในสองดาน ดานแรก คือทําใหความกลาคิด
กลาทํามีที่มีทาง แมจะผิดพลาด หรือ “เปน” กระทั่ง “หวย” ก็ตาม  เพราะเพื่อนจะคอยใหความเห็นแบบไมทํารายจิตใจ 
(วิจารณเชิงสรางสรรค) และดานตอมาคือ ทําใหอัตลักษณนั้นไดเสนอออกมาอยางจริงใจ ไมเสแสรงเหมือนกับตั้งใจตอบ
ขอสอบใหถูกใจอาจารยเพ่ือใหไดคะแนนมากๆทั้งๆที่คําตอบนั้นอาจจะไมตรงใจตนเอง ผลคือความคิดริเริ่มจึงไมใช
ความคิดริเริ่มนามธรรมที่หลุดลอยออกมาอยางขาดความรูสึกของตนเอง แตเปนความคดิริเริ่มที่หลอหลอมรวมกัน

5. เหตการณภายนอก สะทอนใหเห็นวา “สถานการณสรางวีรบุรุษ วีรสตรี” นั่นคือเปนสนามใหความ
กระตือรือรนไดมีที่มีทางอันเชื่อมโยงกับโลกรอบขาง ตัวอยางเชน การเกิดสงครามในอิรัก ความรูสึกอดรนทนไมไดใน
หมูเยาวชนที่รวมรูสึกทุกขรอนกับผูประสบเคราะหไปดวย นั้นประกอบกับการไดมาแลกเปลี่ยนกับเยาวชนท่ีรูสึกเชน
เดียวกันไดเปล่ียนบทบาทของเยาวชนจากผูดูเหตการณผานหนาจอโทรทัศน อันเปน “สังคมอุดมผูชม” มาสูความรูสึก
อยากเปลี่ยนแปลงเหตุการณ เพ่ือรวมกันแบงปนความรูสึกไปพรอมกับการแบงปนปญญา อันนาจะเปนทางนําไปสู 
“สังคมอุดมปญญา” ที่มีปญญาไปพรอมกับไมแปลกแยกตนเองออกจากสังคม (alienation)
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4.4. ปจจัยภายในตัวเยาวชนเอง
นอกจากมิติเชิงบริบทดังกลาวแลว ปจจัยที่สอง คือ ปจจัยภายในตัวเยาวชนเอง ที่มีสวนชวยใหเกิดการ

กระตือรือรน ประกอบดวยประเด็นตางๆดังนี้
1. ความรูสึกไมอาจนิ่งเฉยตอความไมถูกตอง สอดคลองกับประเด็นเรื่องสงครามอิรัก เมื่อสถานการณภาย

นอกมากระทบกับใจท่ีสะเทือนไดงาย ก็ทําใหเกิดความรูสึกอดรนทนไมไดดังที่เพ่ิงไดกลาวไป หากกลาวในสํานวนของ 
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ ก็คือ “สันดานออนไหว ตอความไมเปนธรรม” นั่นเอง  นอกจากนี้ อีกตัวอยางหนึ่ง เมื่อเยาวชนได
รับฟงเรื่องปญหาชาวบานคลิต้ีลางไดรับผิดสารตะกั่ว ก็ตางมีความรูสึกรวมไปดวยกับชาวบานและอยากจะทํากิจกรรม
เพ่ือเปนการชวยเหลือชาวบาน หรืออยางนอยคือการพาใจไปสัมผัสกับความทุกขของมนุษยดวยกัน  กลาวในมุมมองที่
อิงความเปนมนุษยไดวา การกระตือรือรนในการเรียนรูเกิดจากความเห็นใจในเพ่ือนมนุษยรวมกัน

2. ความรูพ้ืนฐาน ไมวาจะมาจากทั้งการเรียนในหองหรือจากการใฝรูดวยตนเอง แนนอนวาไมมีใครรูไปทุก
เรื่องจนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมอยางกระตือรือรนไปไดเสียทั้งหมด  ความกระตือรือรนตอความรูพ้ืนฐานแสดง
ออกมาในสองแงคือ แงแรก เพ่ือตอยอดความรูเดิม เชนงานกิจกรรมสนทนา “Paradigm Shift” ที่ทําใหนองจิตและ
ปกรณที่สนใจในเร่ืองนี้อยูแลวมีพ้ืนที่คนควาไดเพ่ิมเติม ในอีกแงหนึ่ง คือ เพ่ือรื้อความรูเดิม เชน สนทนา “วิทยาศาสตร
สุขภาพกับสังคม” ที่หมอเกกระตือรือรนในการตั้งคําถามกับวิชาชีพตนเอง

3. ความใฝรู เปนปจจัยที่ทั้งเสริมกับความรูพ้ืนฐาน ดังความใฝรูในทางสังคมของนองนิโคล แมเธอจะคิดวา
ความรูพ้ืนฐานยังไมแกกลา ก็ทําใหเธอเขารวมการสนทนาบอยคร้ังกับรุนพ่ีอยางเมาะที่จบปริญญาโททางสังคมวิทยา
เพ่ือใหความรูแกกลาขึ้น  อีกตัวอยางหนึ่ง หนุยผูที่แมวาจะดูเปนศิลปน แตก็ดวยความที่ใฝรูอยากรับรูถึงความรูสึกของ
มนุษยผูทุกขยากที่ตางออกไปจากสังคมเมืองที่ตนเองดํารงอยู ก็กอเกิดความกระตือรือรนสูงยิ่งที่จะไปคลิต้ีและอยาก
ถายทอดความรูสึกเปนตัวหนังสือ ณ ที่นั่นเขาไดศึกษาการทําไรหมุนเวียนของชาวบานและนํามันมากลั่นเปนความรู
เพ่ือนําเสนอในหองเรียนอีกดวย

4. ประสบการณ ก็เปนปจจัยที่กอใหเกิดการกระตือรือรน ดังในกรณีของเมาะที่ไมคอยเชี่ยวชาญในการถก
เถียงทางปรัชญาวิทยาศาสตรเทาไรนัก แตในการสนทนา “Paradigm Shift” ที่มีการเแสดงความคิดวากระบวนทัศนนั้น
เปนตัวกําหนดการตัดสินใจไมวาจะดูเปนการตัดสินใจแบบวิทยาศาสตรหรือแบบสวนตัว เมาะมีประสบการณจากการตัด
สินใจของการเคหะแหงชาติที่จัดการพื้นที่สวนกลางในละแวกบานของเธออยางไมเปนธรรม  เธอจึงคิดวานั่นเกิดจาก
การตัดสินใจในกระบวนทัศนบางอยาง และแลกเปล่ียนอยางมีรสชาติ ประสบการณนี่เองที่ชักนําใหเกิดการสรางสรรค
และทาทายความรูไดอยางออกรส

5. ทัศนะตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชน
5.1. วิธีคิดที่เฉพาะตัวของเยาวชน

แบบจําลองของ “ความเขาใจสาธารณะในเรื่องวิทยาศาสตร” ที่กลาวไปแลวในบทที่ 2 นั้นตั้งอยูบนฐานคิดที่วา 
ผูเชี่ยวชาญนั้นมีวิธีคิดที่มีเหตุมีผล แตอีกฝายคือสาธารณะนั้นไมมีความเปนเหตุเปนผล และจําตองไดรับการปรับปรุง
ความอานออกเขียนไดทางวิทยาศาสตรใหดีขึ้น (scientific literacy) แตในงานวิจัยนี้ผลที่ไดแตกตางออกไปคือแสดงให
เห็นวาเยาวชนมีความสามารถอานออกเขียนไดทางวิทยาศาสตรสูงในระดับหนึ่ง แตอยูใน “วิธีคิด” (mode) ที่ตางไปจาก 
“วิธีคิด” ที่ผูเชี่ยวชาญตองการใหสาธารณะเขาใจตามนั้น

กอนอื่นตองขอกลาววา เยาวชนในงานวิจัยนี้โดยมากเปนเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ประการหนึ่งคือ มีความก้ํากึ่งระหวางความเปนสาธารณะและเปนผูเชี่ยวชาญ กลาวในอีกนัยหนึ่งคือ เปน “เด็กฝกหัด” 
ที่จะกาวไปเปนผูเชี่ยวชาญ ในสาขาตางๆ ไมวาจะทั้งสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ใน
กรณีนี้ความเคน (tension) คือการที่ตองสวมหมวกทั้งสองใบคือการมบีทบาทเปนพลเมือง (citizen) ในสาธารณะและ
เปนผูเชี่ยวชาญระดับตน บทบาทพลเมืองนั้นทําใหเขาสามารถตั้งคําถามไดจากความรูสึกหรือความวิตกของตนเองและ
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มีวิธีคิดเพ่ือคนหาความรูในแบบหนึ่ง ในขณะท่ีความเปนผูเชี่ยวชาญนั้นเกิดจากการถูกฝก (disciplined) ใหต้ังขอสงสัย
ไดในกรอบของวิชา (organized skepticism) อันนับเปนตัววางกรอบโครง (framework) ให “วิธีคิด” ของศาสตรตางๆ

ประเด็นของเรื่องนี้ไมไดอยูที่การรับหรือไมรับวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เชน ไมไดอยูที่การเลือกขางของ
สาธารณะวาจะรับหรือไมรับ GMOs เปนตน  สาธารณะไมไดมีความคิดที่จะเลือกขางมาตั้งแตตน ทั้งนี้เพราะวาทั้งขางที่
รับและขางที่ไมรับนั้นตางยืนอยูบน “วิธีคิด” วาการแจกแจงผลดีและผลราย ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงของ
เทคโนโลยีนี้ โดยผูเชี่ยวชาญ จะนําไปสูการตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกอยางมีเหตุมีผลได นั่นคือ ไมวาจะเลือกหรือไม
เลือกก็ลวนถูกวางกรอบไวกอนอยูแลว (organized) ใหคิดในเชิงเทคนิค  ในขณะที่อีกดานหนึ่งนั้น สาธารณะมีวิธีคิดที่
ตางออกไปจากเหลาผูเชี่ยวชาญ คือ สงสัยในตัวสถาบัน (ในความหมายกวางซึ่งหมายรวมทั้ง องคกร กฎระเบียบ ลําดับ
สูงต่ํา ขอบังคับ) ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีนั้น  ผลที่ตามมาคือ ทั้งฝายที่เลือกและไมเลือก ตางก็คิดวาตนเองมีความรูที่
เหนือกวาสาธารณะและแขงขันกันถายทอดความรูแบบเทคนิคนั้น โดย “ฟง” แต “ไมไดยิน” เสียงจากสาธารณะวาจริงๆ
แลวคิดอยางไร8

ทั้งนี้ เยาวชนก็ไดรับการคาดหวังไวเชนเดียวกัน วาเยาวชนที่มีความอานออกเขียนไดทางวิทยาศาสตรจะ
สามารถใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได โดยทั่วไปแลว กระแสในสังคมมักจะมองวาเยาวชนเปนตัวจักรสําคัญในการ
ขับเคล่ือนความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ นั่นคือ เยาวชนตกอยูในกับดักของการถกเถียงทาง
เทคนิค ที่มองวาเยาวชนที่มีความสามารถทางเทคนิคจะนําความรูนั้นมาประยุกตใชอยางเปนนวัตกรรมได  ตัวอยางที่
เห็นไดชัดคือ การสงเสริมการแขงขันหุนยนตประดิษฐโดยเยาวชนหรือขาวเยาวชนโอลิมปกออกรายการสนทนาในโทร
ทัศนตอนค่ํา เปนตน มุมมองเชนนี้เนนใหเยาวชนรับวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในฐานะเปนเทคนิคเปนเรื่องสําคัญ ความ
สามารถในการเขาถึงวิทยาศาสตรของเยาวชนมีคาเทากับความสามารถในการรับรูทางเทคนิค การคิดที่ปราศจาก
เทคนิคแมจะเปนเหตุเปนผลก็ถูกตีตกกรอบไป ทั้งนี้ดวยกรอบแวนที่ใชเทคนิคเปนตัวตัดสินผูรูและผูไมรู “วิธีคิด” ที่ตาง
ออกไปของเยาวชนตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถูกมองขามไปเสีย การกลาววา “จินตนาการสําคัญกวาความรู” จึง
เลือกแตจินตนาการที่นําไปสูความรูทางเทคนิควาเปนจินตนาการที่สําคัญ สวนจินตนาการที่เกิดจากความวิตกกังวลตอ
อนาคตของโลกที่เต็มไปดวยเทคนิคนั้นเปนจินตนาการที่เพอเจอ ทั้งๆที่ “วิธีคิด” ที่ตางออกไปนี้สะทอนทั้งความกังวล
อยางปรารถนาดีตอสังคมและแรงบันดาลใจอันเปนพลังแหงการเรียนรูตอไป

นับตั้งแตการสนทนากลุมครั้งแรกในหัวขอวา “การระดมสมองวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมวัฒนธรรม” นั้น 
ไมใชเพียงแค “สมอง” เทานั้นที่ระดมกันมา แต “ตัวตน” ก็ถูกระดมออกมาดวย โดยการใสประสบการณจากตนเองลงไป
ในวงสนทนา เชน ปกรณ ซึ่งตอนนั้น กําลังหมกมุนกับงานคณิตศาสตรของภาควิชาไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรได
สะทอนถึง “ความงาม” ของวิทยาศาสตรโดยไมไดใสใจถึงประโยชนใชงานเทาใดนักทั้งที่เรียนมาทางสายวิศวกรรม  ใน
อีกดานหนึ่ง เมาะก็ต้ังขอสงสัยกับความเปนวิทยาศาสตร ในประเด็นเดียวกับที่ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ทางสังคม
(structural-funcationalism) ถูกวิจารณ วาทําใหเกิดการกีดกันคนบางสวนออกไปวาเปนความเบี่ยงเบนของสังคม ศศิ
วุฒ ฑซึ่งเปนนิสิตสายเศรษฐศาสตร ก็ต้ังคําถามกับความรูของวิทยาศาสตรวาเปนไปเพ่ือผลประโยชนหรือไม จากนั้น
การคํานวณคา GDP หรือการใชสถิติเพ่ืออางความชอบธรรมโดยวิทยาศาสตรก็ถูกหยิบยกมาเปนประเด็นสนทนา ธงชัย
ผูมีเชื้อไฟนักวิทยาศาสตรตลอดเวลา เห็นวาวิทยาศาสตรเปนส่ิงกลางๆ (neutral) ไมไดมีดี มีเสียโดยตัวมันเอง แตขึ้น
อยูกับคนที่นําไปใช และสําทับดวยเมาะซึ่งมักเห็นอกเห็นใจชาวบานอยูเสมอเรียกรองใหวิทยาศาสตรมีจริยธรรม

นีส่ะทอนใหเหน็วา “วิธคีดิ” ของเยาวชนทีพั่วพันกบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยนีัน้ ไมไดอิงกบัเรือ่งเนือ้หาทาง
เทคนคิของวทิยาศาสตรเทคโนโลยเีปนหลัก แตเกดิจากการวางตวัตนอยูนอกขอบเขตทางเทคนคิอนัยุงเหยิงของความรู
เหลานัน้ แลวพินจิพิเคราะหโดยอาศยัความรูสึก ความงาม ความกงัขา ความเหน็อกเหน็ใจลงไปประกอบ กอนทีจ่ะกลาย
มาเปนขอวิพากษวิจารณ แทนทีจ่ะเปนบทประยกุตของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมท้ังเยาวชนมคีวามใสใจทีจ่ะพินจิ
ลงลึกถึงระดับของฐานคดิและมติิเชงิสถาบนั มากกวาจะเปนทีก่ารรบีรอนประยกุตใชเนือ้หาของความรูทางวทิยาศาสตร

                                               
8 Marris, C. (2001), ‘Public view on GMOs: deconstructing the myths’, EMBO Reports, vol.2, no.7, pp, 545—8.
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และเทคโนโลย ี(วิทยาศาสตรเทคโนโลยใีนฐานะเปนเครือ่งมอื)  ขอสังเกตทีสํ่าคญัคอื การพินจิพิเคราะหเหลานีม้ไิดเปนผล
มาจากการเรยีนในหองเรยีน แตมาจาก “ทนุความรู” ทีส่ะสมไวจากการคนควาและเรยีนรูดวยความกระตอืรอืรนของตนเอง

ทัง้นี ้ จะเหน็ไดชดัดงัทีก่ลาวมาแลววา การวพิากษวิจารณวิทยาศาสตรของเยาวชนนัน้มรีากฐานของความคดิ
ทางสงัคมศาสตร เชนสังคมวิทยา นอกจากนี ้ งานวจิยันีก้ส็ะทอนใหเหน็ดวยวาความคดิทางสงัคมศาสตรนัน้กถู็กใชโดย
เยาวชนทีเ่รยีนสายวทิยาศาสตรดวยเชนกนั แมวาจะไมเชีย่วชาญมากนกั แมวาในดานกลับกนันัน้เยาวชนทีร่่ําเรยีนมา
ทางสายสงัคมจะคอนขางเขาใจความคดิทางวทิยาศาสตรไดยาก แตนีก่แ็สดงใหเหน็วามกีารเรยีนรูในรปูแบบของตนเอง
ของเยาวชนทีม่คีวามไขวและผสมกลมกลนืกนัของอยางนอยความรูทัง้สองศาสตรทีเ่ชือ่กนัวาแยกออกจากกนั กลาวในอกี
นยัหนึง่ การเรยีนรูของเยาวชนคอนขางเปนการดนตอทํานองกนั (แจส, improvise) มากกวาจะเลนตามทํานองทีม่คีนมอบ
ใหแตแรกอยูแลว (คลาสสกิ)

ในวงสนทนาครั้งที่สอง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเยาวชน” นั้น ชัยไดต้ังคําถามหนึ่งที่นาสนใจวาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนไปไดหรือไมที่จะสอดคลองกับทองถิ่นของตนเอง?  ธงตอบวาเทาที่เห็นมามากนั้น โรง
เรียนตางๆไมคอยไดเนนไปที่ “วิธีคิด” แตเนนไปที่ “ตัวเนื้อหา” อยางเดียวเสียมากกวา  คําถามของชัยนี้สะทอนใหเห็น
ความตองการดึงความรูลงมาสูบริบท มากกวาที่จะเปนเนื้อหาลอยๆที่คอยใหหยิบฉวยใช (เชื่อมโยงฐานความรูกับ
สถาบัน)  ส่ิงนี้สนับสนุนโดยนองๆกลุม ex-science skill จากโรงเรียนสายปญญาที่ต้ังขอสงสัยวา ความรูนี้จะนําไปใช
กับชีวิตจริงไดอยางไร ในวงสัมมนา “สังคมวิทยคิดสะทอนฯ”  นอกจากนี้ อีกคนคือ โชติศักดิ์ ที่ต้ังคําถามวา เขาจะ
สามารถเชื่อมโยงประสบการณจากตอนเด็กที่เคยไถนา และจนกระท่ังปจจุบันที่เรียนวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรนั้น
ไดอยางไร?

ความคิดแบบ
วิทยาศาสตร

ความคิดแบบ
สังคมศาสตร

“วิธีคิด” อันเปนเฉพาะตัวของเยาวชน

ภาพที ่2 : แสดงการแบงแยก (divide) สองดาน ของ “วิธคีดิ” แกนตัง้คอื แบงระหวางเยาวชนกบัผูมคีวามสามารถเฉพาะ
ทาง แกนนอนคอืการแบงขอบเขตของการเรยีนรู

แตกระนั้นการที่เยาวชนมี “วิธีคิด” เฉพาะตัวก็ไมไดหมายความวา เยาวชนจะละเลยแงมุมจากความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง หากแตมีการผสมผสานเพื่อการใชใหเหมาะสมกับประสบการณและตัวตนดวย เชน รุงที่ชอบอานหนังสือ
หนักๆอยาง New Social Movement ของอาจารยชัยรัตน เจริญสินโอฬาร และอยากจะแกปญหาสังคม หรือจิตที่มีความ
เปนวิชาการคอนขางสูง

เพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน “ความเขาใจสาธารณะเรื่องวิทยาศาสตร” ของเยาวชนนั้น มีลักษณะสําคัญบาง
ประการดังนี้

1) เปน “วิธีคิด” ที่ “มีเหตุมีผล” ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ตางออกไปจากขอถกเถียงหลักในวงการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ที่มักเนนที่ตัวเนื้อหา (content) เพ่ือเปนเครื่องมือประยุกตใชหรือสืบหาความจริงของธรรมชาติ 
(instrumental role) ในทางตรงกนัขาม “วิธคีดิ” ของเยาวชนตัง้ขอสงสยักบัความเปนเครือ่งมอืเสียดวยซ้ํา

2) เปน “วิธีคิด” ที่เอาตัวเองลงไปพัวพันสูง (involvement) ซึ่งตางจากกระบวนการแบบวิทยาศาสตรที่เชื่อ
กันวาควรจะแยกตัวตนออกมา (detachment) เพ่ือใหดํารงไวซึ่งความเปนกลาง ปลอดจากคุณคาและอคติใดๆในการหา

ขอบเขตการเรยีนรู

ความสามารถเฉพาะทาง
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ความรู  ทําให “วิธีคิด” ของเยาวชนนั้น อาจจะถูกกลาวหาไดวาเปนแคความคิดเห็น ทั้งๆที่ในความเปนจริงแลวมีความ
เปนเหตุเปนผลสูงมาก แตเปนความมีเหตุมีผลในอีกแบบหนึ่ง (another rationality)  ทั้งนี้สังเกตไดจากตรรกะอันรัดกุม
ที่ใชควบคูกับจินตนาการในการสนทนาหลายตอหลายครั้ง  เพียงแต “วิธีคิด” เชนนี้ไมไดเกิดขึ้นในกรอบ (organized) 
ของสาขาวิชา (discipline) เทานั้นเอง

3) เปน “วิธีคิด” ที่พิจารณาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะเปนศาสตรหนึ่งในหลายๆศาสตร นัน่คอืเปน 
“วิธคีดิ” ทีไ่มใชสาขาวชิาเปนตวัตัง้ตน แตมองจากความเชือ่มโยงของฐานคดิทีเ่กีย่วของ (integration) และพิจารณาลงไป
ทีร่ะดบัสถาบนั (institutional level) ของวทิยาศาสตร  อันหมายความถงึ องคกร กฎระเบยีบ ตัวคน ทัง้นี ้“วิธคีดิ” นีค้อืการ
พยายามสรางความรูขึน้จากฐานของสิง่ทีสั่มผสัไดจรงิ (grounded knowledge)

4) ดวย “วิธีคิด” ที่แตกตางออกไปจาก “วิธีคิด” ของผูเชี่ยวชาญทั่วไปนั้น ทําใหกระบวนการสืบหาความรู 
(epistemology) ตางออกไปดวย คือ ใสตัวเองลงไปในการคนควาผานทางการลงพื้นที่ การคนควาหนังสือดวยตนเอง 
การรับรูผานส่ือ และที่สําคัญที่สุดคือการมองสะทอนตนเอง (reflexive thinking)  เหลานีล้วนเปนกระบวนการหาความรูที่
ผานปฏบัิติการทางสงัคมสูงกวาปฏบัิติการในหองทดลอง และเปนความพยายามหาทีท่างใหตนเองมากกวาจะเลือกทีท่าง
ทีม่อียูแลว  นี่ทําใหบทบาทของเยาวชนเปนแบบกระตือรือรน (active) ในกลุมเพ่ือนหรอืกระจายผานเครอืขาย  แตไมได
อยูในสนามหลักของขอถกเถียงเชน แนวหนาของการประทวง เวทีวิชาการ หรือเวทีนโยบาย ซึ่งเปนบริเวณประจําของ
ผูเชี่ยวชาญตางๆทีค่วามเปนเพ่ือนหรือเครอืขายเขาไมถึง

ความเฉพาะตวัแบบตางๆ ของเยาวชนตอวิธคีดิเรือ่งวทิยาศาสตรและเทคโนโลยนีี ้ อาจแบงไดคราวๆ เปน 1) 
การวพิากษระบบผูเชีย่วชาญ  2) การวพิากษวิธคีดิแบบวทิยาศาสตร (ความเปนกลาง, จรยิธรรม, พาราไดม)  3)  การดงึ
วิทยาศาสตรสูบรบิท  (สูชมุชน)  4)  วิทยาศาสตรกบัตวัตน (อัตลักษณ, ความสนกุและความงาม(นยิาย))

5.2. สถาบัน : การวิพากษระบบผูเช่ียวชาญ

ความเห็นของเยาวชนตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น ไมไดเนนไปที่เนื้อหาของวิชาดังที่กลาวไปแลว ใน
ดานหนึ่งเนนไปที่การสถาปนาตนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสถาบันของผูเชี่ยวชาญเปนสําคัญ ทั้งนี้ การเปน
สถาบัน (institution) ในที่นี้หมายถึง ทั้งองคกรเฉพาะ กฎมีระเบียบ หรือธรรมเนียมประเพณีปฎิบัติ ที่จํากัดการกระทํา
บางอยางและเอื้อใหเกิดการกระทําบางอยาง ตัวอยางของสถาบันไดแก มหาวิทยาลัยรวมทั้งกฎเกณฑภายในนั้น ทั้งที่
ตราขึ้นหรือรูกนัในใจ ในงานวิจัยนี้ เปาของการวิพากษวิจารณของเยาวชนในประเด็นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ
ระบบผูเชี่ยวชาญในฐานะที่เปนสถาบัน

ระบบผูเชี่ยวชาญ หมายถึงองคกรและขอกําหนด ระเบียบประเพณี ของกลุมคนที่มีความรูเฉพาะบางอยาง
เหนือกวาคนธรรมดาทั่วไป ยกตัวอยางเชน ระบบวิศวกรรมการบินที่เกี่ยวของกับผูมีความรูทางอากาศพลศาสตร และผู
ชํานาญดานการจัดการจราจรทางอากาศ ไปจนถึงองคกรและกฎระเบียบที่รองรับความสัมพันธระหวาง นักบิน หอ
บังคับการบิน ผูโดยสาร ในกรณีนี้ คนธรรมดาอยางผูโดยสารไมสามารถมากที่จะแหกกรอบความสัมพันธกับตัวกระทํา
อ่ืนๆนอกจากความไววางใจ (trust) ซึ่งอาจจะเปนความไววางใจที่สมัครใจ หรืออยางคลางแคลงใจลึกๆก็ตาม

ในงานวจิยันี ้ เยาวชนมคีวามพเิศษตรงทีเ่ยาวชนมบีทบาทสองดาน คอื เปนผูเชีย่วชาญและเปนคนธรรมดาไป
พรอมๆกนั การวพิากษสถาบันผูเชีย่วชาญของเยาวชนจงึเปนไปในรูปแบบของทัง้คนนอกและคนในไปในเวลาเดยีวกนั นอก
จากนี ้ การทีเ่ยาวชนมสีวนเกีย่วของกบัทัง้วทิยาสาสตรเทคโนโลยโีดยตรง และการเรยีนรูการฝกฝน กท็าํใหขอวิพากษของ
เยาวชนแผไปในสองดานตอสถาบนัระบบผูเชีย่วชาญ ดานแรกคอื สถาบันวทิยาศาสตร และดานทีส่องคอื สถาบันการศกึษา

ในดานการวิพากษสถาบันวิทยาศาสตร เยาวชนไดวิพากษในมิติแรกดาน การมีอํานาจที่เหนือกวาคนทั่วไป
ตัวอยางที่ชัดเจนคือ เยาวชนเห็นวาอํานาจของแพทยที่เหนือผูปวย ซึ่งทําไดแคเพียงไววางใจแพทยเทานั้น เยาวชนยัง
ไดสะทอนเรื่องของ สิทธิผูปวยที่นาจะจัดการใหความสัมพันธเชิงอํานาจเปนไปอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และยกตัว
อยางประกอบในเรื่องที่มีหญิงทองคนหนึ่งที่ปวยจากการทํางาน ไปรับการเอ็กซเรยหลายครั้ง แมหมอจะบอกวานั่นไมมี
ผลตอรางกาย แตสุดทายเธอก็พิการและเดินไมได ซ้ํารายลูกในทองยังแทงอีก แตก็ไมมีหมอคนใดออกมารับวานี่คือผล
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กระทบของการรับเอ็กซเรย เยาวชนแสดงความคิดเห็นวานี่คือตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นความไมไววางใจตอแพทยที่
เกิดขึ้น ก็เพราะความไมไววางใจวาในสถาบันผูเชี่ยวชาญอยางแพทย จะมีพ้ืนที่ใหกับคนธรรมดาหรือไม ทั้งนี้หมอเกที่ที่
เปนคนในก็สะทอนวา แมคนนอกจะเห็นเหมือนวาวงการแพทยนั้นปกปองกันเอง แตแพทยนั้นก็ควบคุมกันเองดวยเหตุ
ผลและดวยฝมือ ไมไดปกปองกันเอง แตในอีกดานหนึ่งใน ชาวบานก็ยังมองแพทยเปนผูวิเศษอยูดี ชาวบานก็ยังไมรูจัก
การตั้งคําถามกับเพทย หรือใชสิทธิผูปวยใหเปน

ในอีกมิติหนึ่งของการวิพากษสถาบันวิทยาศาสตรคือ เรื่องบทบาทของสถาบันวิทยาศาสตรตอการสรางความ
ชอบธรรมของความรู ตัวอยางคือ กรณีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่สรางความคลางแคลงใจตอ นิสิตวิทยา
ศาสตรทางทะเลคนหนึ่งที่ สงสัยวานี่เปนบทบาทของสถาบันวิทยาศาสตรที่เปนกลางจริงๆหรือเปนบทาทเพื่อสรางความ
ชอบธรรมแกโครงการรัฐเทานั้น

ในกรณีเหมืองคลิต้ีนั้น เยาวชนสะทอนตอปญหานี้ในมมุมองของสถาบันวิทยาศาสตรเหมือนกันแตในแงมุมที่
แตกตางกัน ในแงมุมของธงชัย เขามองวาเรื่องนี้เปนประเด็นปญหาเรื่องของการจัดการ ในขณะที่เมาะมองไปในอีกดาน
หนึ่งวานี่สะทอนใหเห็นวาสถาบันวิทยาศาสตรไมไดรวมเอาจริยธรรมเขาไปไวดวย แตคําถามที่มีในใจรวมกันคือ ความ
สงสัยตอกฎระเบียบและขอปฏิบัติตางๆเชน หลักการในการตั้งคาเกณฑมาตรฐานของสารตะกั่วขั้นต่ําที่มีในน้ําไดมาจาก
กระบวนการอะไร และเหมาะสมกับสภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยูหรือไม และ วิธีปฏิบัติของแพทยตอชาวคลิต้ีที่เจาะ
เลือดชาวคลิต้ีบอยครั้งแตก็ยังไมมีการแกไขปญหาใดๆได

ความเหนือกวาของสถาบันวิทยาศาสตรนอกจากจะสรางคําถามที่ยากจะหาคําตอบ และยงัความเคลอืบแคลง
สงสัยในใจเยาวชนแลว เยาวชนสวนหนึง่ยังหวัน่เกรงสถาบนัวทิยาศาสตรทีอ่าจจะกลายเปนสถาบนัเพ่ือการควบคมุครอบ
งําคนในสงัคม เยาวชนสวนหนึง่สะทอนเรือ่งนีผ้านความวติกกงัวลในเรือ่งเทคโนโลยชีวีภาพ ทีอ่าจจะทําใหเราทราบไดต้ัง
แตกอนทารกเกดิวาในอนาคตนัน้ เขาจะเปนคนเชนไร มขีอดขีอดอยและความเหมาะสมอยางไร บทบาทของมนษุยอาจจะ
ถูกควบคมุมาตัง้แตเกดิสําหรบัลูกหลานในอนาคต นัน่คอื สถาบนัวทิยาศาสตรไดรกุคบืเขามาถึงชวิีตเราจนหมดสิน้ ทัง้นี ้
เยาวชนพยายามหาทางออกตอเรื่องนี้ดวยการยกเรื่องจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนเพ่ือควบคุมบทบาทของสถาบนัวทิยา
ศาสตรบางและเพ่ือดํารงไวซึง่ทางเลอืกในขณะทีก่ารรกุคบืของสถาบันวทิยาศาสตรเริม่เขามากระทบถงึตวับุคคล

 นอกเหนือจากการวิพากษสถาบันวิทยาศาสตรแลว สถาบันการศึกษาก็ถูกเยาวชนวิพากษวิจารณดวย เยาว
ชนรูสึกไมพอใจกับการแบงแยกกําแพงสาขาวิชาชัดที่เปนตัวสกัดกั้นการเรียนรู ปวยซังซึ่งเรียนมาทางดานวิทยาศาสตร
และไปตอสายนิเทศศาสตร เห็นวาการที่เธอรูทั้งสองสายนั้นทําใหเธอเขาใจโลกมากขึ้น และมองวิทยาศาสตรเปนแค
ศาสตรศาสตรหนึ่งในการทําความเขาใจโลก

ในอีกดานหนึ่ง สายวิทยาศาสตรคือการเรียนกระแสหลักที่ดึงดูดเยาวชนระดับหัวกะทิเขาไปจํานวนมาก ทําให
คนในสายการเรียนอื่นรูสึกนอยใจวาสังคมเราใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรมากเกินไป  แตทั้งนี้คนในสายการเรียน
วิทยาศาสตรเองก็ยังกังวลกับการเรียนสายวิทยาศาสตรวา การเนนที่เนื้อหามากเกินไปแตไมไดเนนที่ระบบคิดลดความ
สําคัญของแรงบันดาลใจลงไปหรือไม นั่นคือ สถาบันการศึกษากลายเปนตัวทําลายความอยากเรียนรูเสียเอง

โดยรวมแลว เยาวชนวิพากษสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแงมุมที่เปนสถาบันที่อํานาจเหนือคน
ธรรมดาดวยความรูที่เขาเขาไมถึง และกังวลในเรื่องวาสถาบันเหลานี้จะรุกคืบเขามาครอบงํามิติของความสรางสรรค
หรือความเปนคนมากเกินไป

5.3. องคความรู : การวิพากษวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร (ความเปนกลาง, จริยธรรม, พาราไดม)

ในงานวจิยันีก้ารสนทนาของเยาวชนนัน้ไมไดหยุดอยูทีร่ะดบัผวิของวทิยาศาสตร แตกลับตัง้คาํถามลงไปถึงทีร่ะดบั
ของวธิคีดิแบบวทิยาศาสตรตางๆนบัตัง้แตการสนทนาครัง้แรกๆ วิทยาศาสตรในมมุมองของเยาวชนนัน้ไมใชวิธคีดิที่
สามารถอธบิายหรอืครอบคลมุศาสตรอ่ืนๆไดหมด แตเปนส่ิงทีต่องอยูรวมกบัศาสตรอ่ืนๆ แตกระนัน้การอยูรวมกนัของวทิยา
ศาสตรกบัศาสตรอ่ืนๆใชวาจะเปนไปไดอยางราบรืน่ ในมมุมองของเยาวชนนัน้ส่ิงทีต่อกย้าํอยูเรือ่ยๆ (theme) ในแตละกจิ
กรรมคอืการทีวิ่ทยาศาสตรแยกตวั (divide) ออกจากความคดิอืน่ๆทีเ่กีย่วของ ในขณะทีร่ปูแบบของการแยกตวัจะตางกนั
ออกไป (variations on theme) และในรปูแบบทีต่างกนัออกไปนี ้กม็ไิดมคีวามเปนเนือ้เดยีวกนั (homogeneity) ของความคดิ



145

การแยกตัวประการหนึ่งคือการที่วิทยาศาสตรแยกตัวออกจากจริยธรรมและความเปนมนุษย นี่คือมุมมองที่
เมาะจากสังคมวิทยาที่สัมผัสความทุกขยากของผูคนไดต้ังประเด็นขึ้นมา เรื่องนี้มีความเกี่ยวของกับการที่วิทยาศาสตร
ตัดความรูสึกของคนออกจากองคความรูเพ่ือทําใหเปนวัตถุวิสัย อันเกี่ยวของกับการทําใหโลกนี้เปนโลกที่สังเกตไดดวย
การวัด ตัวอยางที่เหมือนตัวแทนของเรื่องนี้คือ การสรางเขื่อนและการวัดความเจริญเติบโตดวย GDP ที่ไมเห็นหัวของผู
คน มุมมองนี้ทําใหเห็นวาวิทยาศาสตรนั้นมีความเหี่ยวแหงและขาดความเปนมนุษย ความเห็นในแนวทางนี้มักเกี่ยวของ
กับการดึงจริยธรรมเขามาสูวิทยาศาสตรดวยอยางเลี่ยงไมได ในประเด็นนี้มีทั้งผูรวมสนทนาที่เห็นดวยและเห็นแยง ทั้งนี้
เสียงแยงมักมาจากคนที่เรียนในสายวิทยาศาสตรซึ่งสะทอนจากประสบการณอีกเชนกันกลับไปวาเปนไปไดยากที่วิชาใน
สายวิทยาศาสตรจะดึงเอาความรูสึกคนเขามาสูภายในวิชาที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ กระนั้นการดึงเอาคนเขามาในวิทยา
ศาสตรก็ตองศึกษาอีกวาภาษาทางวิทยาศาสตรนั้นเอื้ออํานวยหรือไมอยางไร แตทั้งนี้การโตแยงในเรื่องจริยธรรมจาก
คนที่เรียนวิทยาศาสตรคือวิทยาศาสตรมีความเปนมนุษยอยูภายใน จริยธรรมแฝงอยูในตัวมันอยูแลว ขึ้นอยูกับวาจะ
เปนแบบใด และครอบคลุมผูใดกีดกันผูใดออกไปบาง

กระนัน้ การแยกตวัของวทิยาศาสตรออกจากความคดิเหน็ (opinion) คอืประเด็นทีค่อนขางไดรบัเสียงประสาน
กนัแมจะเลนตางทํานองออกไปบางกต็าม ความคดิหลักคอื วิทยาศาสตรนัน้แตเดมิเชือ่วามคีวามเปนกลาง (neutral) ไมมี
อคตหิรอืความลําเอยีงเหมอืนความคดิเหน็ แตสําหรบัเยาวชนแลวเสียงประสานกนัคอืความไมเชือ่ใจในความเปนกลาง
ของวทิยาศาสตร ในทวงทํานองแรก คอืการมองแบบสดุขัว้วา วิทยาศาสตรนัน้มอํีานาจอนัแฝงอยูภายใน (implicit) เนือ้หา
(content) ทีเ่อ้ือใหเกดิการปกครอง เกดิการควบคมุ ทํานองนีเ้ปลงออกมาจากปกรณทีเ่คยอานงานสายหลงัโครงสรางนยิม
(post-structuralism) ในทวงทํานองทีส่อง คอืการมองวาวทิยาศาสตรมแีนวโนมเปนเครือ่งมอืของอํานาจ (instrumental)
เชนการใชความรูวิทยาศาสตรในการอางความชอบธรรมของการพฒันาหรอืการหาอาณานคิม หรอืการใชเทคโนโลยอีาวธุ
เพ่ือเปนเครือ่งมอืประหตัประหาร มมุมองนีม้องวทิยาศาสตรเทคโนโลยอียางไมคอยไววางใจเทาใดนกั มมุมองนีม้กัจะเปน
มมุมองของเยาวชนทีเ่กีย่วของกบัสาขาวชิาทางสงัคม แตสําหรบัทวงทํานองทีส่าม คอนขางมองวทิยาศาสตรแบบไววาง
ใจ คอืมองวาวทิยาศาสตรนัน้เปนกลางๆ ขึน้อยูกบัวาคนใชนัน้จะนําไปทําดหีรอืเลว มมุมองนีค้นทีเ่ปนหลักคอืธงชยัที่
ทํางานอยูกบังานวจิยัทางวทิยาศาสตรทีก่อประโยชนไดกบัสังคม จะเหน็ไดวา ในเสียงประสานทีไ่ปในทางเดยีวกนันนัน้ ก็
มคีวามแตกตางกนัออกไปตามแตภูมหิลังของแตละคน

ภูมหิลังนีเ่อง โดยเฉพาะประสบการณ ทีท่ําใหเกดิการแลกเปล่ียนทศันะในเรือ่งวธิคีดิแบบวทิยาศาสตรไดอยาง
ออกรสมากขึน้ และทําใหการคดินัน้ลงไปท่ีรากฐานของชวิีตทีพ่บเจอ (grounded) การแยกตวัทางดานการแพทยระหวาง
กายกบัจติสะทอนตรงนีไ้ดชดั เยาวชนคอนขางเหน็ตรงกนัวาการแบงแยกกายกบัจตินัน้เปนพ้ืนฐานของการนยิามสุขภาวะ
ทีไ่มเหมาะสม ประสบการณทัง้จากเยาวชนทีเ่คยปวยและของหมอเกทีเ่หน็การรกัษาของอาจารยแพทยทีเ่หน็ใจผูปวย
สะทอนรวมกนัวาการดแูลจติใจคนไขนัน้เปนเรือ่งสําคญั นียั่งนําไปสูการวพิากษนยิามของความเจบ็ปวยและนิยามของ
ความตายดวยรากฐานของวฒันธรรม เชนความเจบ็ปวยคอืการทีร่างกายตองการการปรบัตวัใหคนืสูสมดลุอนัรวมไปถึงใน
การใชชวิีต ไมพึงยดึทศันคตโิรงพยาบาลเหมอืนศูนยซอมเฉพาะรางกายอนัเปรยีบไดกบักลไก หรอืความตายทีท่ําใหเรา
ตองหวนกลับมาคดิถึงการใชชวิีตอกีครัง้ การคนหาความรูจากการอานยงันําการผสมประเพณทีองถ่ินเขากบัการรกัษามา
เปนขอเสนอตอวิธคีดิใหมทางการแพทย รวมไปถึงการใหนกัสังคมเขารวมในกระบวนการสขุภาพของชมุชน ความ
พยายามทีสํ่าคญัของเยาวชนคอื การสนทนาทีพ่ยายามฝาขามการแบงแยก ในกรณนีีค้อืระหวางกายกบัจติ และยงัขยาย
พรมแดนของสุขภาพใหไปถึงทางสงัคมส่ิงแวดลอม โดยอาศยัประสบการณของตนเปนประกายความคดิ

ประสบการณไมไดไดมาจากเฉพาะจากการใชชวิีตเทานัน้ แมแตการชมภาพยนตรกยั็งเปนประสบการณสําหรบั
การวจิารณวิธคีดิแบบวทิยาศาสตรอีกดวย ภาพยนตรเรือ่ง Matrix ทีน่ํามาฉายนัน้ไดกระตุน “ตอมสงสยั” ของเยาวชนวา
มนษุยในโลกของเทคโนโลยนีัน้เปนอยางไร นีค่อืการแบงแยกกนัระหวางมนษุยกบัเทคโนโลย ี ภาพยนตรเรือ่งนีค้อนขาง
แหยใหเยาวชนคดิคอนขางมดืหมนตอโลกของเทคโนโลย ี นัน่คอืมองอยางไมไววางใจวาเทคโนโลยจีะมาครอบงํามนษุย
หรอืไม มนษุยจะมคีวามสามารถในการตดัสินใจอยางมอิีสระนอยลง และเทคโนโลยจีะมสีวนกําหนดชวิีตเรามากขึน้
มนษุยจงึตกเปนทัง้ผูทีส่รางและรบัใชเทคโนโลย ี นีร่วมไปถึงความกงัวลในเรือ่งของโทรศพัทมอืถือและเกมออนไลนดวย
หากขยายความหมายของเทคโนโลยใีหรวมไปถึงส่ิงตางๆทีส่รางดวยมนษุยอันรวมไปถงึสังคมนัน้ เยาวชนจากสายสงัคม
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ยังมองดวยซ้ําวาโครงสรางสงัคมเปนตวัทีค่วบคมุครอบงําเรา ความพยายามของเยาวชนทีจ่ะกาวขามความตกต่ําของ
มนษุยคอืการพยายามคดิใหคนกลบัมาควบคมุส่ิงทีส่รางขึน้อกีครัง้ กระนัน้การคดิอนัเปนทางออกกยั็งไมเดนชดันกั

ความไมไววางใจนีส้ะทอนตอเนือ่งไปยงัขอถกเถยีงอนัยากจะสิน้สุดระหวาง วิทยาศาสตรนําความกาวหนา
(progress) หรอื ความเสีย่ง (risk) มาใหสังคมกนัแน เยาวชนในสายวทิยาศาสตรนัน้มกัจะถือหางขางความกาวหนาอยู
เล็กนอย เชน เหน็วาความสามารถในการรกัษาโรคใหมๆ คอืความกาวหนาทีเ่หน็ไดชดั ในอกีดานหนึง่ เยาวชนทีเ่กีย่วของ
กบัสังคมกม็คีวามเหน็วาวทิยาศาสตรนํามาซึง่ความเสีย่งเชนกรณคีลิต้ี ซึง่เยาวชนสายวทิยาศาสตรมองวานีค่อืเรือ่งที่
เกีย่วของดวยกบัการจดัการทีด่ไีมใชแคเรือ่งการกลาวรายวทิยาศาสตรอยางเดยีว กระนัน้คําถามเรือ่งความกาวหนาหรอื
ความเสีย่งกไ็มใชคําถามทีเ่รยีกรองการเลอืกขางวาตองตอบแคอยางใดอยางหนึง่ ส่ิงทีเ่กดิขึน้ชดัเจนคอืกระบวนการ
สนทนาเพือ่ทําใหเหน็ทัง้สองดานทีค่อยๆสานขึน้ดวยความพยายามตลอดชวงเวลาของการวจิยั

การแบงแยกอกีอยางหนึง่ทีพ่อจะตกเปนเปาวจิารณบางคอืการแบงแยกระหวางมนษุยกบัส่ิงแวดลอม ขอวิจารณ
มกัจะมาจากเยาวชนทีเ่ขาใจ “วิธชีวิีตแบบธรรมชาติ” และเยาวชนทีเ่คยอานงานดานควอนตมัฟสิกส (quantum physics)
หรอืระบบซับซอน (complex system) ทีต่างสะทอนใหเหน็วามนษุยตางเปนแคสวนเล็กๆในจกัรวาลทีเ่ปนเหมอืนองคชวิีต
ทีใ่หญ และมนษุยกท็ํารายธรรมชาตอิยางไมรูตัวดวยความลางผลาญอนัเกดิจากความสามารถในการผลติทีเ่พ่ิมขึน้และยงั
ไมคํานงึถึงกระบวนการอนัสะอาด ความเหน็นีเ้นนวาวทิยาศาสตรสายหลกัดํารงอยูในดานมดืคอือหงัการดวยการถอื
มนษุยเปนศูนยกลาง ความพยายามในการฝาขามของเยาวชนคอืการเนนย้ําดวยหลักธรรม(ชาต)ิเพ่ือใหมนษุยออนนอม
ตอจกัรวาล กรณนีีจ้ะเหน็วาวธิคีดิของเยาวชนนัน้อาจจะเปนเหตเุปนผลทีเ่ริม่ตนจาก ขอวิพากษทางวทิยาศาสตรชัน้สูง
และสุดทายคลีค่ลายดวยบทบาทของธรรม(ชาต)ิ

นอกจากนี ้ เยาวชนบางคนยงัมองวาวทิยาศาสตรแยกตวัจากองคความรูอืน่ๆโดยอาศยัการวเิคราะหทางปรชัญา
วิทยาศาสตร แตดวยระดบัทีต่างกนัออกไป มมุมองนีเ้สนอวาวทิยาศาสตรเปน “กระบวนทศัน” (paradigm) แบบหนึง่ การ
วิเคราะหระดบัทีเ่ปนนามธรรมมากนัน้ เยาวชนทีเ่คยอานตําราทางดานปรชัญาวิทยาศาสตรแมจะไมไดเรยีนมาโดยตรงก็
สามารถวเิคราะหกระบวนทศันไดจากฐานคดิในดานนีโ้ดยทีค่อนขางองิกบันยิามของ “กระบวนทศัน” สวนเยาวชนทีไ่มได
ตามอานงานทางปรชัญาวทิยาศาสตรนัน้กจ็ะตคีวาม “กระบวนทศัน” โดยใชประสบการณของตนเอง กระนัน้จดุรวมกอ็ยูที่
เดยีวกนัวา การวเิคราะห “กระบวนทศัน” นัน้ เปนไปดวยความไมพอใจบทบาทเดมิของวทิยาศาสตร ทัง้นีด้วยความกวาง
(vague) ของคําวา “กระบวนทศัน” ลักษณะเดนๆของวทิยาศาสตรในสายตาของเยาวชนอนัไดแก ความเปนกลางทีไ่มเคย
มจีรงิ การเนนคาการวดั จงึถูกจบัยัดในกรอบเดยีวกบั “กระบวนทศัน” ไปในคราวเดยีว

ทัง้นีส่ิ้งทีก่ลาวมาแลวยังสามารถกลาวไดอีกนยัหนึง่วา ส่ิงทีเ่ยาวชนตระหนกัอยูคอื การอางความชอบธรรมของ
วิทยาศาสตร ซึง่มกัขดักบัความรูสึกและประสบการณเสมอๆ การไปดไูรหมนุเวยีนของชาวคลิต้ีนัน้สรางคําถามกบัเยาว
ชนวา ดวยวถีิวัฒนธรรมทีไ่มอางตวัเปนวทิยาศาสตร ชาวบานกส็ามารถปกปกรกัษาปาอยางอยูรวมกบัคนได แกนของ
การตัง้ขอสงสยัตอวิธคีดิแบบวทิยาศาสตรของเยาวชนจงึไมใชแคเกมทางปญญา แตกลาวไดวาเปนความพยายามทํา
ความเขาใจโลกทีท่นัสมยัอยางพินจิพิเคราะห

กลาวโดยยอ เยาวชนที่สามารถวิพากษวิจารณวิทยาศาสตรเห็นแนวโนมไปในทางเดียวกันวาวิทยาศาสตรนั้น
แยกตัวออกจากโลกอันแวดลอม แตวาจะตางกันออกไปวาจะเนนที่การแยกตัวออกจากสิ่งใด ซึ่งอาจจะเปน ความเปน
มนุษย ธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยอาศัยฐานการวิเคราะหจาก สาขาวิชาอื่นๆ ที่แมวาจะไมใชวิชาที่ร่ําเรียนมา 
ประสบการณ หรือศาสนาวัฒนธรรม ส่ิงเหลานี้แมวาอาจจะถูกวิจารณซอนวิจารณไดวาเปนการมองแบบทวิทัศน 
(dichotomy) ของเยาวชน แตกระนั้นก็แสดงใหเห็นความริเริ่มที่จะฝาขามกําแพงที่เยาวชนเห็นวาแบงโลกของการรับรู
ออกเปนสวนๆ ทั้งนี้ดวยวิธีการเรียนรูของตนเอง

5.4. การสรางองคความรู : การดึงวิทยาศาสตรสูบริบท  (สูชุมชน)

ดังที่ไดปรากฏในกิจกรรมการเรียนรูของงานวิจัยนี้ ที่คอนขางเห็นรวมกันวา ในระยะหลายทศวรรษที่ผานมานี้ 
มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการในสังคมโลก ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆไดแกการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตนที่มีมาก
กวาเพียงโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคา แตเปนโลกาภิวัตนทางสังคม วัฒนธรรม และความเสี่ยงรูปแบบ
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ใหมๆอันเปนผลมาจากความไมรอบดานของความรูวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหม กระทั่งเกิดผลกระทบตอส่ิงแวด
ลอมและสุขภาวะของมนุษย โดยเฉพาะเกิดผลตอกลุมคนที่มีอํานาจนอยในสังคม ขอสรุปอยางหนึ่งที่ไดจากกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆคือ ปญหาหลายชนิดที่ผุดขึ้นมาในระยะหลังนี้ เนื่องมาจากท้ังๆท่ีความรูวิทยาศาสตรสมัยใหมเปน
ความรูท่ีมีอิทธิพลและเกี่ยวพันกับผูคนท้ังสังคมอยางใหญหลวง แตกลับเปนความรูท่ีปราศจากการพิจารณา
ถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมอยางยิ่ง

ความรูท่ีหลดุลอยจากบรบิท : ตัวอยาง
ตัวอยางของความรูทีห่ลุดลอยจากบรบิท อาทเิชน 1) ความรูทีอ่างเพียงความสะดวกสบายจากวทิยาการสมยั

ใหม (ทีม่กัอางกนัทํานองวาถาไมมวิีทยาศาสตรเทคโนโลย ี เราคงไมสามารถเดนิทางและสือ่สารกนัไดอยางรวดเรว็ปานนี ้
หรอืเราอาจไมสามารถทําส่ิงยากๆทีเ่มือ่กอนทําไมได เปนตน) โดยไมนกึถึงวาวทิยาการเหลานีต้อบสนองความจําเปน
ของมนษุยหรอืไม; 2) ความรูทียึ่ดตวัเลข GDP ทีจ่ะไดจากการสรางเขือ่นปากมลูและสถติิความคดิเหน็ของชาวบานตอ
กรณเีขือ่นปากมลู; 3) ความรูทางสขุภาพทียึ่ดตวัเลขทางเทคนคิของความเจบ็ปวยจากพิษตะกัว่ของชาวบานคลิต้ี

จากกรณปีญหาทัง้ 2 กรณทีีก่ลาวถงึในวงสนทนาและเปนประเดน็การเรยีนรูวาดวยวทิยาศาสตรเทคโนโลยทีีเ่ชือ่ม
โยงกบัสังคมนัน้ จะเหน็ไดวาความเปนจรงิทางสงัคมในทัง้ 2 กรณนีีม้คีวามสลบัซบัซอนมใิชนอย ความเปนจรงิทางสงัคม
เหลานี ้อาทเิชน วิถีชวิีต วิถีวัฒนธรรม ความรูทางนเิวศวทิยาของชาวบานในพืน้ทีป่าบุง ปาทาม ลักษณะความหลากหลาย
ทางนเิวศนในแมน้าํมนู และความหลากหลายของพนัธุปลา ตลอดจนลักษณะนสัิยของปลา รวมทัง้ความรูวาดวยการอยูรวม
กบัปาของชมุชนกะเหรีย่งคลิต้ี (อาจเรยีกเปนกระแสความรูในระยะ 10 ปหลังนีว้า “นเิวศวทิยาแนวลกึ” (deep ecology)9) 
ผลกระทบจากโครงการพฒันาทีท่าํใหชมุชนตองยายถิน่มาเปนแรงงานในเมอืง และทาํสายสาแหรกครอบครวัขาดสะบัน้ รวม
ทัง้ความเจบ็ปวยทัง้ทางกาย ทางใจ และทางสงัคมของชมุชนชาวคลิต้ี  เปนตน  นีจ้ะเหน็ไดวาความรูวิทยาศาสตรสมยัใหม
นัน้ เปนความรูทีห่ลุดลอยออกจากบรบิทชมุชนทองถ่ิน (decontextualized knowledge) แลวลดทอน (reduction) ความสลบั
ซบัซอนของความเปนจรงิทางสงัคมเหลานีใ้หเหลือเพียงตวัเลขทางเศรษฐกจิและตวัเลขทางเทคนคิเทานัน้

วทิยาศาสตรเทคโนโลยโีดยตวัมนัเองมอีคตหิรือไม?
ขอถกเถียงที่สําคัญประการหนึ่งที่ไดจากวงสนทนาและเปนวิวาทะใหญในวงการผูสนใจวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

ในบรบิททางสงัคมนัน้ คอื วทิยาศาสตรเทคโนโลยโีดยตัวมนัเองน้ันมอีคตหิรือมรีะบบคณุคาแฝงอยูหรือไม? ในที่
นีจ้ะขอกลาวเฉพาะเทคโนโลยเีปนตวัอยาง ธงชยัซึง่เปนตวัอยางของกลุมความคดิหนึง่ในสังคมเหน็วา เทคโนโลยไีมมี
อคต ิ ไมมดี/ีชัว่โดยตวัมนัเอง ข้ึนอยูกบัคนใช วาจะเอาไปใชอยางไร  สวนอกีกลุมความคดิหนึง่จะเหน็วา กระบวนการ
สรางวทิยาศาสตรเทคโนโลยโีดยตวัมนัเองกม็รีะบบคณุคาและอคตแิฝงอยูเรยีบรอยแลว เพราะมไิดสรางขึน้มาลอยๆบน
สูญญากาศ  เชน จอบและรถแทรก็เตอรลวนแฝงไวซึง่คณุคาความสมัพันธระหวางมนษุยกบัผนืดนิแตกตางกนั เปนตน 
อยางไรกต็าม ทางออกสําหรบัววิาทะนี ้ นาจะเปนวาถูกทัง้คู เพราะทัง้สองมองในขอบเขตการวเิคราะห (scope of 
analysis) ความหมายของเทคโนโลยทีีแ่ตกตางกนั  หากเรามองเทคโนโลยโีดยแยกโดดๆจากสงัคมนัน้ กด็จูะเปนเชนจดุ
ยืนของธงชยั แตหากเราพจิารณาวิวาทะนีใ้นขอบเขตความหมายเรือ่งเทคนคิส (technics) ตามความหมายของ Mumford 
คือกระบวนการปฏิสัมพันธกันของมนุษยและสังคมดวยเทคโนโลยี และจัดวางเทคโนโลยีตางๆอยูในความสัมพันธทาง
สังคมและบรบิทของมนั แลวจงึศึกษาและประเมนิคณุคาทางสงัคมและผลกระทบทางสงัคมของมนั10 กด็นูาจะไดคําตอบ
ตอวิวาทะนี้วาแมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีโดยตัวมันเองจะปราศจากคุณคา แตวิทยาศาสตรเทคโนโลยทีามกลางการปฏิ
สัมพันธกันของมนุษยและสังคมนัน้ มรีะบบคณุคาทางสงัคมวฒันธรรมแฝงอยูทัง้ส้ิน และจําเปนตองมกีารเปดใหมกีาร
ศึกษาระบบคณุคาลักษณะตางๆและมติิเชงิบรบิทของสิง่เหลานี้

                                               
9 ดเูพิม่เตมิ วรีะ สมบูรณ, ความไมรูไรพรมแดน : บางบทสาํรวจในดินแดนความคดิทางสงัคม, กรุงเทพฯ : มูลนิธโีกมลคมีทอง, 2541
10 Lewis Mumford, Technics and Civilization. London : Routledge & Kegan Paul, 1955. อางใน Christopher May, “The
Information Society as Mage-Machine : The Continuing Relevance of Lewis Mumford,” in Information, Communication and
Society, 3 : 2. (2000) pp. 241-65
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สิง่พงึระวงัในการสรางองคความรูใหสอดคลองกบับรบิท
จากการพจิารณาประเดน็ปญหาวาดวยองคความรูและวธิคีดิทางวทิยาศาสตรในหวัขอทีแ่ลว และปญหาการขาด

บรบิทของวทิยาศาสตรสมยัใหมดงัทีก่ลาวมาขางตน   การสรางองคความรูชนดิใหมทีส่อดคลองกบับรบิทจงึมคีวามสําคญั
ในการตอบสนองตอสภาวการณปญหาของโลกนี ้  จากขอถกเถยีงของเยาวชนในวงสนทนาครัง้ตางๆนัน้ การสรางองค
ความรูทีส่อดคลองกบับรบิท จงึมขีอพึงระวังเบ้ืองตนดงันี้

1) การสรางองคความรูที่สอดคลองบริบท มิใชการทําใหความรูเดิมของชุมชนมีความเปนวิทยาศาสตรขึ้น 
(scientification of indigenous knowledge) มใิชเปนการนําวทิยาศาสตรไปดงึศักยภาพของชมุชนขึน้ คลายดงัวาความรู
เดมิของชมุชนเชือ่ถือไมได และตองถูกรบัรองดวยความรูวิทยาศาสตร

2) การนําวิทยาศาสตรสูบริบทชุมชน ตองระวังไมใหกลายเปนการทําใหความรูดั้งเดิมปราศจากคุณคาไป 
(devalue of indigenous knowledge) เชน การอธบิายความรูวาดวยการฝงเขม็ของแพทยแผนจนีดวยวทิยาศาสตร อาจทํา
ใหลดทอนคณุคาทางปรชัญาและจติวญิญาณของการฝงเขม็ลง เหลือเพียงกลไกหรอืปฏกิริยิาทางฮอรโมนสารเคมเีทานัน้

3) การนําวทิยาศาสตรเทคโนโลยสูีบรบิทชมุชนนัน้ ไมควรอยูบนหลักยดึของการสรางนวตักรรมเพือ่เพ่ิมประ
สิทธภิาพทางการผลติและความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกจิ ดงัทีป่กรณยกตวัอยางในวงสนทนาเรือ่งวทิยาศาสตร
เทคโนโลยีกับเยาวชน วาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไดนําเทคนิคสวิทยาการและการจัดการตางๆมาเปล่ียนหมู
บานและชาวบานใหกลายเปนโรงงานและคนงาน เปล่ียนการสานตะกราเพ่ือสานสมัพันธ กลายเปนเพ่ือถักทอพนัธบัตร 
เปนตน แตควรอยูบนคําถามที่วาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจะตอบสนองความจําเปนพื้นฐานของมนุษยไดหรือไม? 
หรอืวิทยาศาสตรเทคโนโลยจีะชวยแกไขปญหาเรงดวนทางสงัคม สิง่แวดลอม ของมนษุยหรอืไม?

หลกัการสรางองคความรูใหสอดคลองกบับรบิท
กระบวนการสรางองคความรูที่สอดคลองกับบริบทนั้น จําเปนตองมององคความรูในฐานะเปนวัฒนธรรมท่ีมี

มากกวาหนึ่งแบบ ดังที่ไดแสดงไปแลววาชุมชนวิทยาศาสตร ชุมชนสังคมศาสตร และชุมชนเยาวชนนั้น ลวนมีวัฒน-
ธรรมวิธีคิดตอความรูที่แตกตางกันไป  นี้สามารถกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา องคความรูแตละชนิดยอมถูกสรางขึ้นในบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมของตนเอง ความรูวิทยาศาสตรสมัยใหมนั้นก็ใชวาจะปราศจากบริบท เพราะอิงอยูในบริบทชุมชน
วิทยาศาสตรดวยเชนกัน   แตความรูดังกลาว เมื่อนํามาใชในสังคมหนึ่งๆที่มีบริบทอีกชนิดหนึ่งนั้น ทําใหกลายเปน
ความรูที่ไมสอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ความรูชนิดนั้นทํางานอยูนั่นเอง  ดังนั้น การสรางองคความรูโดย
อิงกับบริบทจึงมิไดปฏิเสธความรูวิทยาศาสตรสมัยใหมทิ้งทั้งกระบิ แตนาจะอยูบนหลักพิจารณาดังนี้

1) ควรเปนการเรยีนรูรวมกันดวยความถอมตัว (มิใชอหงัการวาใครดกีวาใคร) ใหความเคารพซึง่กนัและกนั 
และเปนสรางพ้ืนทีก่ารสนทนากนัอยางเปดอก (open-dialogue) ระหวางวฒันธรรมความรูชนดิตางๆเพ่ือรวมกนัสรางองค
ความรูใหมทีใ่ชการไดกบัสถานการณและบรบิทใหมๆ

2) ควรมีขันติธรรม (tolerance) อยางยิ่งตอความแตกตางทางวัฒนธรรมของความรู เพ่ือคนหาท้ังจุดแข็งจุด
ออน หรือศักยภาพ (potential) และขอจํากัด (limitation) ของความรูแตละชนิด และเพ่ือสามารถพิจารณาจัดวางเงื่อนไข
จังหวะและลักษณะการใชศักยภาพ รวมทั้งการกาวพนขอจํากัดนั้นรวมกันได ทั้งนี้อาจดวยวิธีการหลอมรวมกัน หรือ
การเสริมแรงกัน ฯลฯ

3) ควรใหน้ําหนกัความสําคญัตอผูไดรบัผลกระทบจากความรูนัน้ๆ ไดรวมเสนอขอความรูดวย ทัง้นีม้คีวามจํา
เปนตองพิจารณาใหเหน็ถึงความแตกตางระหวางความรูของผูไดรบัผลกระทบ กบัการทําสํารวจความเหน็จากผูไดรบัผล
กระทบ เพราะความเหน็ (opinion) มใิชขอวินจิฉัย (judgment) ทีผ่านการไตรตรอง ทบทวน กล่ันกรอง พินจิพิจารณา
ประเดน็ปญหาตางๆบนฐานของความรูอันหนกัแนน  ในขณะเดยีวกนั ผูไดรบัผลกระทบกจ็ําเปนตองศึกษาและเรยีนรูเพ่ือ
ใหเหน็ศักยภาพและขอจํากดัของความรูชนดิอืน่ๆดวยเชนกนั

4) ควรเปดตอการตัง้คําถามถงึความเหมาะสม (appropriateness) และความใชการได (workability) จากผูมี
สวนไดสวนเสียหลายฝาย (multi-stakeholder)  แมคําถามดงักลาวจะเปนเรือ่งอตัวสัิยและเกีย่วของกบัมติิเชงิคณุคา แต
องคความรูใหมเกีย่วกบัวทิยาศาสตรเทคโนโลยทีีจ่ะเหมาะสมและใชการไดในบรบิทสังคมวฒันธรรมนัน้ ไมอาจปฏเิสธการ
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ถกเถยีง แลกเปลีย่น และเรียนรูรวมกนัในมติิดงักลาวได เพราะองคความรูชนดินีเ้ปนเรือ่งเกีย่วกบัมนษุย  ดงันัน้ ประเดน็
สําคญัจงึอยูทีว่าจะมวิีธกีารเรยีนรูรวมกนัอยางสรางสรรคไดอยางไรมากกวา

5) วิธกีารเรยีนรูรวมกนัอยางสรางสรรคนี ้ ตองอาศยัการยกระดบัการพจิารณาประเดน็ปญหาใหมคีวามกวาง
ไกล รอบดาน ความเปนสาธารณะ พิจารณาถงึมติิระยะยาวและความยัง่ยืนของความเปลีย่นแปลงทีอ่งคความรูนัน้ๆทําให
เกดิขึน้  เพ่ือใหการสรางองคความรูสามารถโอบรบับรบิททางสงัคมวัฒนธรรมของประเดน็ปญหาทีม่คีวามสลบัซบัซอน
และมีลักษณะแตกตางหลากหลายได มากกวาเพียงการสถาปนาองคความรูในบรบิทหน่ึงๆใหมคีวามเปนสากล และนําไป
ใชในบรบิทสถานการณอ่ืนๆทีแ่ตกตางไป  ดงัทีอ่.ชยัวฒัน สถาอานนัทเคยกลาววา ถาจะอางสิง่หนึง่วาเปนสากล ส่ิงนัน้ก็
ควรมแีหลงทีม่าอนัเปนสากลดวยเชนนกนั กลาวคอื มาจากหลากหลายแหลงสังคมวฒันธรรมนัน่เอง

5.5. ตัวตน : วิทยาศาสตร กับ ความสนุกและอัตลักษณ

ความสนกุในมมุมองตอวทิยาศาสตรเทคโนโลยี
งานวจิยันีแ้มจะเปนงานวจิยัทีก่ลาวไดวามสีาระมาก แตเยาวชนกส็นกุไปกบัมนัได แตกระนัน้ความสนกุบนสาระ

กไ็มใชส่ิงทีไ่ดมาโดยงาย ฉันทะในรปูแบบความสนกุนีป้รากฏตวัอยางคอนขางชดัใน “วิธคีดิ” อันเปนเฉพาะตวัของเยาว
ชน แตฉันทะแบบนีก้ใ็ชวาจะไดมาโดยงาย

โดยพ้ืนฐาน ความสนุกกับวิทยาศาสตรในความรูสึกของเยาวชนมีความสัมพันธกับพ้ืนฐานการศึกษาในชวง
มธัยมปลายบางแตไมทัง้หมด กลาวคอื เยาวชนทีศึ่กษามาทางสายสงัคมศาสตรในชวงมธัยมปลาย มกัรูสึกวาขอมลูทาง
วิทยาศาสตรเปนเรื่องเขาใจยากและเต็มไปดวยศัพทเทคนิค ในวงสนทนาที่มีการพูดถึงวิทยาศาสตรที่เต็มไปดวยศัพท
เทคนคิมากๆ ยอมทําใหเขาไมอยากทําความเขาใจและไมอยากแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ในขณะท่ีเยาวชนทีเ่คยศึกษา
สายวทิยาศาสตรในชวงมธัยมปลาย แมจะหนัเหชวิีตมาศึกษาตอสายสงัคมศาสตรในขัน้อดุมศกึษา แตการทีพ่อมพ้ืีนความ
รูทางวิทยาศาสตรมาบางก็ทําใหไมรูสึกแปลกแยกกับวิทยาศาสตรมากนักและสามารถแลกเปล่ียนพูดคุยในเรื่องวิทยา
ศาสตรไดระดบัหนึง่ แตสําหรบัการพดูคยุประเดน็ทางสงัคมศาสตรแลว ดเูหมอืนวาทกุคนจะสามารถมสีวนรวมไดคอนขาง
มากกวา แตกระนัน้ในกรณีทีเ่ปนประเดน็สังคมศาสตรเชงิทฤษฎหีรอืปรชัญาในงานวจิยันีก้ส็ามารถจํากดัคนไดเชนเดยีว
กัน ดังนั้นนอกเหนอืจากวา อะไรคอืกําแพงทีก่ัน้การสนทนาจากฟากวทิยาศาสตร? คําถามทีด่เูหมอืนจะใหญกวาและ
ครอบคลุมกวาคอื อะไรคอืกาํแพงกัน้คนจากศาสตรตางๆ? นีเ่ปนประเดน็หนึง่ทีน่าพิจารณา

เพื่อพิจารณาประเด็นนี้ เรามิอาจปฏิเสธวาการที่เยาวชนที่มิไดผานการศึกษาสายวิทยาศาสตรจํานวน
หนึ่งมีอคติตอวิทยาศาสตรและมักจะพูดในทํานองวา “เราไมจําเปนตองเรียนฟสิกสเพื่อที่จะวัดขนาดมุมในการ
สับหมูหรือสรางราวตากผา” แตทั้งนี้ก็แนนอนอีกเชนกันวา “เด็กในสายวิทยาศาสตรก็ไมเคยใชความรูฟสิกสใน
การสับหมูหรือสรางราวตากผา” ขอพึงพินิจที่ไดจากสองขอความเสริมกันนี้ คือ ความรูแบบเชี่ยวชาญโดย
เฉพาะฟสิกสที่มีความนามธรรมสูง (abstraction) นั้นมีความหลุดลอยออกจากตัวตน นี่จึงทําใหการมีสวนรวม
กับองคความรูนั้นไมไดเปนไปอยางกลมกลืนกับชีวิตจริง ทั้งนี้งานวิจัยสะทอนใหเห็นวาการแปลกแยกจากตัวคน
นั้น (alienation) ขึ้นกับระดับการทําใหเปนทั่วไป (generalization) ของเนื้อหา (content) เสียมากกวารูปแบบ
เฉพาะวาเปนวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร

เยาวชนบางคนสะทอนวาเปนปญหาของ “วิธีคิด” ที่ถูกละเลยในการศึกษาวิทยาศาสตรของไทย เชน 
ธงชัย กูบโคกกรวด ไดกลาววา โรงเรียนทั้งหลายมักสอนเฉพาะเนื้อหา (content) แตไมสอนวิธีคิด ซึ่งในกรณีนี้
คือธงชัยมักจะเนนไปที่การหาความรูจากสิ่งรอบตัว ซึ่งมีนัยในเชิงญาณวิทยา (epistemology) เสียมากกวา เขา
บอกวา “วิทยาศาสตรนั้นถูกทําใหดูหรูบนหิ้ง ทั้งที่มันอยูรอบตัวเสียมากกวา” ในอีกกรณีหนึ่งปกรณนั้นกลับชอบ
คณิตศาสตรเพราะความงาม (aesthetic) ซึ่งอธิบายไมไดจากเนื้อหาของตัววิชา ทั้งนี้ตองกลาวไวดวยวาปกรณ
เปนคนที่ชอบงานศิลปะโดยเฉพาะบทกวีและดนตรีคลาสสิกเปนพิเศษ นอกจากนี้ สําหรับเยาวชนสายสังคม
วิทยาหลายคนนั้นชัดเจนวาสนุกกับการเรียนทางสังคมวิทยาเพราะรูสึกไดวา เขาสามารถหาความรูจากโลกรอบ
ขางได ซึ่งเดนชัดในกรณีของเยาวชนสายสังคมที่เดินทางไปยังคลิต้ีไดสะทอนมา เชน รุง
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อยางไรก็ตาม นี้ไมไดหมายความวาพวกเขาไมสามารถวิพากษวิจารณวิทยาศาสตรจากการไมอิงที่เนื้อ
หาเปนหลัก ผลกลับเปนวาหลายครั้งเยาวชนกลุมนี้สามารถวิพากษวิทยาศาสตรอยางเปนเหตุเปนผลโดยใชมุม
มองจากความเชี่ยวชาญของตนเองและยังสามารถวิพากษวิจารณจากประสบการณและบริบทแวดลอมตนเอง 
ทั้งนี้งานวิจัยนี้ยังสะทอนใหเห็นวาแมแตเยาวชนในสายวิทยาศาสตรเมื่อวิพากษวิจารณความรูสายวิทยาศาสตร
เองนั้นก็ยังใสประสบการณและตัวตนของตนเองลงไปดวย บอยครั้งที่คนจากสายวิศวกรรมศาสตรมองสะทอน
ความรูตนเองจากอดีตของตนเอง หรือจากอุดมการณ บางครั้งประสบการณก็ใชเพื่อวิพากษวิจารณขามสาขา
วิชาเชนกรณีที่กาเหวาใชประสบการณใกลตายของตนเองเพื่อวิพากษความรูแพทยสมัยใหม

กรณีตัวอยางของการสนทนา “นิยายวิทยาศาสตรกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตรในสังคมไทย” นั้นก็เปนอีก
กรณีหนึ่งของ “วิธีคิด” ที่มีความสนุกที่นาสนใจ ปวยซังนั้นเปนเยาวชนคนหนึ่งที่มีความเฉพาะตัวมากเนื่องจาก
จบมาทางสายวิทยาศาสตรและไปศึกษาตอในสายนิเทศศาสตร เธอจึงสามารถมองไดทั้งมุมมองของการสื่อสาร
ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในนิยาย ทั้งนี้ประเด็นหนึ่งของเธอที่นาสนใจคือ
วรรณศิลปที่ทําใหวิทยาศาสตรสนุก ประเด็นนี้สอดรับกับธงชัยที่เสนอทั้งเรื่องแรงบันดาลใจในการเรียนรูและการ
เดินเรื่องของนิยายวิทยาศาสตรที่ตองกระตุน “ตอมเอะ” หรือความสงสัยไปเรื่อยๆ นอกจากนี้จินตนาการก็มี
ความสําคัญในฐานะจุดเริ่มตนของความคิดดีๆ ดังนั้นการคิดแบบเปนเหตุเปนผลมากไปก็อาจจะไปยับยั้งสิ่ง
ใหมๆไดในความคิดของธงชัย

ความสนุกของการคิดเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไมไดอยูที่การถกเถียงที่เนื้อหาที่ดํารงอยู การ
สนทนากลุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนแสดงจุดนี้ไดชัด เมื่อตอนแรกเริ่มสนทนานั้น ปกรณและจิตนั้น
เปดการสนทนาดวยการแจงนิยามอันเปนนามธรรมของ “กระบวนทัศน” แตวาหลังจากนั้น เมาะและเพื่อนๆ
เยาวชนสังคมศาสตรก็ดึงประสบการณตนเองเขามาเผยแผในวงและพูดถึงกระบวนทัศนอยางมัวๆไมอิงกับ
นิยามเดิม บทเรียนที่ถอดไดคือ ความสนุกไมไดเกิดจากการเขาถึงเนื้อหา แตจากการใสตัวเองและสรางเนื้อหา
จากเรื่องรอบตัวเปนสําคัญ

ทวาเรื่องนี้ก็ยังเปนความกังวลในเรื่องความเที่ยงตรง  ดังที่ปกรณที่บางครั้งแสดงใหเห็นวาการดึงเอา
กลศาสตรควอนตัมไปประยุกตใชเพื่อประกอบการอธิบายสังคมหรือปรัชญานั้นเปนไปอยางไมเที่ยงตรงตอตน
ฉบับ แตกระนั้นก็อาจจะอภิปรายตอไดวานั่นคือความรูของสาธารณะมากกวาจะเปนของชุมชนวิทยาศาสตร

ดงันัน้ ความเทีย่งตรงจงึไมใชหลักอนัยดึไดมัน่ในกระบวนการกลุม ทีม่ตัีวตนจากหลากหลายสาขาวชิาเขามา
ปฏสัิมพันธกนั  เมือ่มกีารสนทนาเรือ่งวทิยาศาสตรในกลุมของคนจากหลากหลายสาขาวชิา ความสนกุจงึตองเริม่จาก 
“ปรบัความเขาใจ” เขาหากนัโดยไมมฝีายใดเอาความรูทีต่นเองมขีึน้มาพูดอยางทําใหเปนนามธรรม และคํานงึถึงฝายทีร่วม
สนทนาดวย ในงานวจิยันีห้ลายครัง้มคีวามพยายามทีค่นจากสาขาวชิาหนึง่ตองอธบิายความคดิขามไปใหคนจากอกีสาขา
วิชาหน่ึงเขาใจ โวหารทีใ่ชบอยๆคอืความเปรยีบกบัส่ิงรอบตวั เพราะเปนประสบการณทีง่ายแกคนตางสาขาวชิาจะมารวม 
นีค่อืกลวธิปีรบัความเขาใจเพ่ือใหเกดิความสนกุในการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง ผลทีไ่ดคอืมมุมองตอวิทยาศาสตรทีผ่สมผสาน
ตัวตนลงไปในมมุมองอยางกลมกลนื

กลาวไดวา “วิธคีดิ” ทีเ่ฉพาะตวัของเยาวชนนัน้ ดงึเอาตนเองเขาไปรวม โดยผานกระบวนการกลุมเปนตวัผสม
ผสาน และฉนัทะอนัเปนความสนกุนัน้คอืตวัขบัเคลือ่นเปนสําคญั

ความสมัพนัธระหวางเทคโนโลยกีบัอตัลกัษณของเยาวชน
คนสวนใหญมกัมองวาเยาวชนเปนกลุมทีถู่กเทคโนโลยกีระทาํ โดยเฉพาะจากเทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเทอร

เนต็ ซึง่อาจเปนเพราะในขณะทีเ่ยาวชนสามารถปรบัตวัเรยีนรูกบัเทคโนโลยใีหมนีไ้ดอยางรวดเรว็  แตเทคโนโลยปีระเภทนี้
กลับเปนเทคโนโลยใีหมทีผู่ใหญมโีอกาสไดใชนอยมาก ความเขาใจทีผู่ใหญจาํนวนมากมตีอเทคโนโลยใีหมนีจ้งึคอนขางนอย
ไปดวย ประกอบกบัการทีเ่ทคโนโลยนีีค้วบคมุไดยาก และยังถูกตอกย้าํใหมองเทคโนโลยนีีใ้นดานลบอยางสม่าํเสมอโดยสือ่
ซึง่มกัจะมกีารเสนอขาวดานลบของเทคโนโลยชีนดินีโ้ดยมเียาวชนเปนตวัละครหลกัรวมอยูบอยครัง้ เชนขาวเยาวชนถกูลอ
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ลวงจากการแชต็ เยาวชนเปดเวบ็โป เดก็ตดิเกมออนไลน เปนตน จงึอาจไมแปลกนกัทีผู่ใหญจะมอีคตติอเทคโนโลยนีีแ้ละ
มองไมเหน็ขอดขีองมนั แตหากลองมองอกีดานหนึง่แลว เทคโนโลยกีอ็าจมไิดกระทาํตอเยาวชนเพยีงฝายเดยีว แตเยาวชน
ยังสามารถเปนผูกระทาํและ “ฉวยใช” เทคโนโลยไีดดวย โดยมมีมุมองตอการนาํเทคโนโลยมีาใชในระดบัตางๆ ดงันี้

1) เทคโนโลยใีนฐานะเปนเคร่ืองประดบั กลาวคอื เทคโนโลยมีไีวสําหรบัแสดงออกถงึรสนยิม คานยิม และ
สถานะตางๆ ในสังคม เชน การม ี iPod อยูในครอบครอง กไ็มไดหมายความวาผูใชชอบฟงเพลงเทานัน้ แตยังบงบอกวา
คนๆ นัน้มฐีานะดพีอทีจ่ะซือ้หามาเปนของตวัเองได และอาจเปนคนชอบใชส่ิงของทีม่ดีไีซนสวยงามดวย

2) เทคโนโลยใีนฐานะครือ่งสือ่สารความเปนตัวตนของเยาวชน เชน การสรางเวบ็ล็อก (Weblog) หรอื
เรยีกส้ันๆ วาบล็อก (Blog) ซึง่มลัีกษณะคลายไดอารีอ่อนไลน แตเปนทีสํ่าหรบับันทกึส่ิงใดๆ กไ็ดทีผู่เขยีนสนใจ ปจจบัุนมี
เว็บบล็อกเหลานีม้เีนือ้หาทีห่ลากหลายมาก จนแมแต CNN ยังมกีารแนะนําบล็อกทีน่าสนใจทกุวนั ฟอรเวิรดเมลตางๆ ก็
เปนเครือ่งบงชีค้วามสนใจและแสดงความเปนตวัตนของเยาวชนทกุวนันีไ้ดเปนอยางดี

เยาวชนทีเ่ขารวมในงานวจิยันีก้ไ็ดใชเทคโนโลยเีพ่ือส่ือสารความเปนตวัตนเชนเดยีวกนั โดยการจดัทําวาร
สารทีม่ชีือ่วา “Warn Teen (วอนทนี)” และเวบ็ไซตอนบุาลเทีย่งคนื โดย Warn Teen นัน้ เปนวารสารทีต้ั่งใจส่ือเรือ่งราว
ความสมัพันธของวทิยาศาสตรกบัสังคม พิมพออกมาสองฉบบั ประเดน็หลักของฉบบัแรกวาดวยปญหาสารเคมทีีลํ่าหวยค
ลิต้ี ซึง่เยาวชนไดไปสัมผสักบัความเปนอยูและความทกุขทรมานของชาวบานทามกลางความสงบของขนุเขา และเปนแรง
บันดาลใจในการจดัทําวารสารฉบบัดงักลาว ฉบับทีส่องมปีระเดน็หลากหลายตัง้แตเรือ่งอนิเทอรเนต็ มสิยนูเิวิรสไปจนถงึ
เรื่องสถานการณสามจังหวัดชายแดนภาคใตกับลิเวอรพูลซึ่งเปนประเด็นรอนในชวงที่จัดทําวารสาร สวนตัวเว็บไซต
อนบุาลเทีย่งคนืนัน้เปนพ้ืนทีข่องการสือ่สารเรือ่งตางๆ ตามความสนใจของแตละคน ซึง่ส่ือทัง้หมดกไ็ดรบัการตอบรบัเปน
อยางดจีากกลุมเพ่ือนทีรู่จกั

อยางไรกต็าม หนุยซึง่เปนศิษยเกาคณะนเิทศศาสตร ผูผานทําวารสารและจลุสารมาไมนอย ไดต้ังคําถาม
อยางตรงไปตรงมาวา หากมองการจดัทําวารสารและเวบ็ไซตในฐานะของการทําส่ือแลว กลุมเปาหมายของสือ่นีค้อืใคร?
เพราะเนื้อหาบางอยางในสื่อนี้ก็ดูเหมือนจะทําขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการในหมูคนทํากันเองมากกวา การไมได
กําหนดกลุมเปาหมายใหชดัเจนยงัเส่ียงกบัการไมมกีลุมคนอานดวย อีกทัง้เนือ้หายังอยูในลักษณะของการรวมบทความที่
อานแลว “ไมกลมกลอม” นกั ซึง่ปญหานี ้เอ นสิิตนเิทศศาสตรอีกคนหนึง่มองวาเปนปญหาธรรมดาของคนทีไ่มไดศึกษามา
ทางดานสือ่ เพราะแมแตคนทําส่ือเองบางครัง้ยังลืมตัง้คําถามเหลานีก้บัตวัเองเชนเดยีวกนั แตหากคอยๆ ทํา ไปแลวกจ็ะ
สามารถพฒันาฝมอืกนัได

3) เทคโนโลยใีนฐานะเครือ่งมอืสรางความสมัพนัธกบัคนอืน่ๆ เชน การสรางเวบ็คอมมวินต้ีิสําหรบัพูดคยุ 
หรอืเกมออนไลน ซึง่ปจจบัุนวฒันธรรมการเลนไดเปล่ียนแปลงไปจากแตกอน จากทีเ่ยาวชนนยิมเลนเกมออนไลนคนเดยีว
ซึ่งสงผลใหถูกมองวาเปนการจมอยูในโลกสวนตวั ปจจบัุนกพั็ฒนากลายมาเปนการ “ปารต้ี” หรอืการรวมกนัเลนทลีะ
หลายๆ คนเพ่ือใหไดส่ิงของในเกมทลีะมากๆ ทําใหบางทอีาการทีเ่รยีกวา “ติดเกม” กม็ใิชแคติดเกม แตแฝงดวยอาการ 
“ติดเพ่ือน” ดวย การใชเทคโนโลยปีระเภทนีไ้ดสรางวฒันธรรมการรวมกลุมขึน้มาใหมคอื สามารถรวมกลุมไดโดยไมจํากดั
เวลาและสถานทีห่รอืแมกระทัง่จํานวนคน

4) เทคโนโลยีในฐานะเปนเปาตอความหวงใยสังคมของเยาวชน เนื่องดวยเทคโนโลยีสงผลกระทบตอ
สังคมโดยรวม เยาวชนกแ็สดงความรูสึกหวงใยสังคมผานประเดน็เทคโนโลยเีชนกนั ผูใชเทคโนโลยคีอมพิวเตอรอยางใกล
ชดิเชน โชตศัิกดิซ์ึง่ศึกษาทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร เปนเยาวชนคนหนึง่ทีก่ลาวเรือ่งการแบงแยกดวยดจิติอล (digital 
divide) ไดอยางพินจิพิเคราะห และยงัเชือ่มโยงไปถงึเรือ่งนวตักรรมเกนิจําเปนกบัการบรโิภคนยิมทีล่างผลาญไดอีกดวย 
ส่ิงนี้สะทอนใหเห็นวาเยาวชนไมใชผูใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางโลกสวนตัวหรือชุมชนที่แยกตัวออกมาตามแบบปจเจกนิยม 

(individualism) แตเยาวชนสามารถเปนผูใชเทคโนโลยอียางรูเทาทนัและมคีวามรูสึกรวม (collective) กบัผูอ่ืนไดดวย ν


