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บทที่ 1

บทนาํ

1. ความเปนมาของปญหาในการวิจัย

ในการทําความเขาใจเรือ่งสุขภาพเล่ียงไมพนทีจ่ะตองทําความเขาใจนยิามคําวาสุขภาพ องคการอนามยัโลก ได
นยิามไวในวรรคแรกของกฎบตัร (charter) วา “สุขภาพคอืสภาพเปนอยูดทีัง้ทางรางกาย จติใจและสังคมอยางพรอมมลู ทัง้
มใิชหมายแตเพียงการปราศจากโรค ปราศจากทพุพลภาพเทานัน้”1 นยิามนีใ้หความหมายกบัการมองสขุภาพอยางเปน
องครวม มองวารางกาย จติใจ และ สังคม ประสานสอดคลองกนัยากจะแยกออกจากกนัได

อาการปวยทางสังคมไดแก โรคพิษสุราเรื้อรัง อาชญากรรมรุนแรง อุบัติเหตุ และ อัตวินิบาตกรรม เปนตน 
อาการปวยทางสังคมสงผลกระทบมาสูอาการปวยทั้งทางจิตใจและรางกายอยางเลี่ยงไมได แตวิธีวินิจฉัยทางการแพทย
มักจะถูกใชสําหรับปดบังปญหาสังคม เรามักบอกวาเราไดรับความทุกขทรมานจากความเครียดสูงมากเกินกวาที่จะมา
ใสใจตรวจสอบความทุกขที่เกิดจากโลกธุรกิจที่เต็มไปดวยการแกงแยงแขงขัน เรายอมรับอัตราการเปนโรคมะเร็งที่สูงขึ้น
แทนที่จะมาตรวจสอบวาอุตสาหกรรมเคมีไดทําใหอาหารเราเปนพิษอยางไรบาง

ในสังคมยุคใหมนี้ สังคมกับวิทยาศาสตร มิไดแบงเขตแดนกันแบบตางคนตางอยู ตรงกันขาม มีขอบเขตที่
เลือนลางและผสมผสานเขาหากันมากขึ้น ทั้งสังคมและวิทยาศาสตรมีวิวัฒนาการรวมกันภายใตแรงผลักดันรวม ซึ่งอาจ
จะจําแนกเปน 5 ประเภทไดแก การเพิ่มขึ้นของความไมแนนอน การเพิ่มขึ้นของการอางเหตุผลแบบใหมของเศรษฐ-
ศาสตร การแปลงสภาพกาละใหเปน “ปจจุบันที่ยืดตัว” ความยืดหยุนของพ้ืนที่ไมวาจะทั้งทางกายภาพหรือทางสังคม 
และสุดทาย การเพิ่มขยายความสามารถสําหรับการจัดการตัวเองของทั้งวิทยาศาสตรและสังคม2

จากการวิวัฒนรวมของวิทยาศาตรและสังคมดังกลาวจึงมีผูวิเคราะหแนวโนมที่นาวิตกไวหลายประการคือ การ
ขยายอํานาจของชนชั้นนําทางเทคนิควิธี การรวมมือกันของชนชั้นนําทางการเมืองและชนชั้นนําทางเทคนิควิธี ปฏิฐาน
นิยมที่มองขามความรูทองถ่ินและมองผานการใหคุณคาเชิงอัตวิสัย  ลักษณะดังกลาวขางตนทําใหอํานาจในการตัดสินใจ
เรื่องทางวิทยาศาสตรในสังคมตกอยูภายใตผูที่ขนานนามตนเองวา “ผูเชี่ยวชาญ” เทานั้น ซึ่งอาจนําไปสู “สังคมเสี่ยงภัย”
3 (Risk society) ใน “สังคมเสี่ยงภัย” นี้ประชาชนสวนหนึ่งจะไดรับภัยที่ตนเองไมไดกอซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของ “ผู
เชี่ยวชาญ” บางกลุมเทานั้น ภัยที่ไดรับนี้อาจจะแสดงออกมาในรูปอาการปวยทั้งทางสังคม รางกาย และจิตใจ แตอยางไร
ก็ดี “สังคมเสี่ยงภัย” เชนนี้นับวาเปนอาการปวยทางสังคมชนิดหนึ่งอยางชัดแจงในตัวมันเองอยูแลว

ดังนั้นภารกิจจําเปนเพ่ือรับมากับ “สังคมเสี่ยงภัย” คือ การสํารวจรื้อความรูสังคมและวิทยาศาสตรเพ้ือใหไป
ลวงผานแวนการมองดวยความคิดเชิงปฏิฐานนิยมที่กรองออกความรูทองถ่ินและมองผานการใหคุณคาเชิงอัตวิสัย แต
การสํารวจนี้ไมใชการทําแตเพียงผูเดียวหรือการนั่งสํารวจอยูบนหอคอยงาชางเทานั้น แตตองการการมองแบบเปนองค
รวมและเปนพหุอัตลักษณโดยสอดคลองกับอาการปวยจริงในสังคม สําหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมใน “สังคมเสี่ยงภัย” 
นั้น Ulrich Beck4 กลาววา คือการเคลื่อนไหวภายใตการตระหนักถึง “ความเสี่ยง” รวมกัน ดวยการตระหนักถึงความ
เส่ียงรวมกันนี้ อาจใชเปนจุดรวมเพ่ือสรางเครือขายของการเรียนรู  เครือขายของการเรียนรูนี้จะเสริมพลังในการสราง

                                         
1 พระประชา ปสันนธัมโม และคณะ, จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ เลมท่ี 2, แปลจาก Fritjof Capra, The Turning Point, กรุงเทพฯ

: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, พิมพคร้ังที่ 3, 2539.
2 Helga Nowotny, et al, Re-Thinking Science, Polity Press, 2001. p 30-49.
3 Beck, U., et al, Risikogesellschaft : Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp. in 

Frank Fischer, Citizens, Experts, and the Environment : The Politics of Local Knowledge, Duke UniversityPress Durham 
and London, 2000

4 Beck, U., ibid.
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ความรูใหกับประชาชนในวงกวางเพ่ือใหเขามีความสามารถในการตรวจสอบและมีสวนรวมในการตัดสินใจเพ่ือเล่ียงพน
สภาวะ “สังคมเสี่ยงภัย”

ในโครงการวิจัยนี้จะมุงเนนการเสริมพลังในหมูเยาวชนเปนสําคัญ เนื่องจากเยาวชนคือ พลังที่จะสรางสรรค
สังคมใหม เปนพลังขับเคล่ือนในสังคมที่สําคัญ มีความสามารถในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ สามารถนิยามและใหความหมาย
ใหมกับส่ิงตาง ๆ ไดตามการเรียนรูหรือชุดประสบการณของแตละคน5 และมีสวนหนึ่งที่มีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยซึ่ง
เปนแหลงผลิตความรูทางสังคมและวิทยาศาสตรหลักในสังคมไทยแหลงหนึ่ง

ทั้งนี้เนื่องดวยตระหนักถึงสังคมหลังอุตสาหกรรมในปจจุบันที่เคล่ือนไปสูสังคมเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร สวน
หนึ่งของโครงการวิจัยจึงมุงเนนที่จะทําความเขาใจเทคโนโลยีเหลานี้ที่สงผลกระทบตอสุขภาพโดยกรอบแวนแบบองค
รวม ในอีกแงหนึ่งวิทยาศาสตรเพ่ือจัดการสุขภาพเขามามีบทบาทในการจัดการชีวิตเรามากขึ้นทุกทีโดยไมจํากัดอยูแค
สถานพยาบาลเทานั้นหากยังแผขยายอํานาจการจัดการมายังการกินอยูการใชชีวิตอีกดวย ในแงนี้การเขาใจวิทยา
ศาสตรสุขภาพกับสังคมจึงเล่ียงไมไดดวยเชนกัน

ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนํามาสูขอสรุปวา การสรางสุขภาวะทางสังคม คือการทําความเขาใจและรับมือความ
เส่ียงรูปแบบใหม ๆ ในสังคมอันเกิดจากวิทยาศาสตร ทําใหต้ังโจทยไดวา เราจะเสริมสรางพลังใหกับเยาวชนเพื่อเขา
ใจวิทยาศาสตรและสังคมเพื่อสรางสุขภาพของสังคมไดอยางไร ปญหานี้ตองไดรับการศึกษาวิจัยและรวมกันพินิจ
แกไขกันในระดับวงกวางและอยางตอเนื่องตอไป

2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1) เสริมสรางสหเครือขายที่ทํางานดานการริเริ่มของเยาวชนหรือทํางานดานวิทยาศาสตรเพ่ือการสงเสริมสุข-

ภาวะสังคม
2) เสริมสรางสหเครือขายที่เปนสหวิชาการ (interdisciplinary)
3) สํารวจขอปญหาที่เกิดจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพ่ือเปดประเด็นเรื่องความตระหนักรวมกันถึงยุคแหง

สังคมเสี่ยงภัย (risk society) และรวมคิดรวมทําในการหาแนวทางแกไข
4) เสริมสรางใหเยาวชนผูมีสวนรวมกับโครงการวิจัย เกิดศักยภาพในการพินิจพิเคราะหถึงความเสี่ยงตอ

สังคมที่มาพรอมกับวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และเกิดอัตลักษณรวม (collective identity) ในการรับมือกับ
โลกาภิวัตน

3. ระเบียบวิธีวิจัย/ แผนการวิจัย

โครงการวจิยันี ้ใชวิธกีารทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ และ การปฏบัิติการอยางมสีวนรวม (Participatory Action 
Research) การสนทนากลุม การสมัมนา  การสมัภาษณแบบตาง ๆ โดยงานวจิยันีเ้ปนโครงการสบืเนือ่งและขยายผลจาก
โครงการวิจยั “จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยกบัสังคม : พลวตัในการปรบัตวัเชงิสถาบนัและทางเลอืกในอนาคต”6 และโครงการ
วิจยั “ยุวชนจฬุากบัโลกาภวัิตน : ความเคลือ่นไหวทางวฒันธรรมเพ่ือสรางสงัคมแหงการเรยีนรู”7 นอกจากนี ้ ยังนาํผลสบื
เนือ่งจากโครงการสมัมนา “รากหญา-โลกาภวัิตน : ความมัน่คงของมนษุยในประสบการณของหนุมสาวจากประเทศไทย”8 ใน

                                         
5 วิภารัตน พันธุฤทธิ์ดํา, อิทธิพลของวัฒนธรรมตางประเทศที่มีตออัตลักษณของวัยรุนไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรี

ญี่ปุน, วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544
6 ในการสัมมนาซึ่งจัดข้ึนในโครงการวิจัยดังกลาวไดมีบางหัวขอที่เกี่ยวของกับประเด็นทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่เชื่อมโยง

กับสังคม เชน หัวขอ “ทางเลือกของจุฬาฯในฐานะสถาบันจัดการความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี” เปนตน
7 โครงการวิจัยโดยการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ปงบประมาณ 2544
8 โครงการสมัมนา จัดข้ึนเม่ือวนัที ่23-24 พฤศจิกายน 2545 ณ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั เพือ่ประมวลความคดิเหน็เสนอตอคณะกรรมา

ธ-ิการวาดวยความมัน่คงของมนษุย ทีมี่นักเศรษฐศาสตรรางวลัโนเบลและอดตีขาหลวงใหญสํานกังานผูลีภ้ยัแหงสหประชาชาตเิปนประธานรวม
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แงขยายขอบเขตกลุมเยาวชนและประเดน็ปญหาไปถงึในระดบัพ้ืนที ่ (site) สวนตาง ๆ ของประเทศไทยทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากวทิยาศาสตรเทคโนโลยทีีม่าพรอมกบัการพฒันาอกีดวย

เนื้อหาหลักของงานวิจัยนี้ เนนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร โดยเลือกเนน
พิจารณาเนื้อหาวิทยาศาสตร 2 ดาน ไดแก วิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Science) และเทคโนโลยีการส่ือสารและสาร
สนเทศ (ICT)

กลุมเปาหมายของโครงการวจิยันี ้ เนนการเฟนหาเยาวชนทัง้ทีเ่ปนกลุมความสนใจและดาํเนนิกจิกรรมของตนเอง
อยูแลว และเยาวชนทีเ่ปนปจเจกซึง่มคีวามสนใจเฉพาะของตนเองใหมสีวนรวมกนัในการสรางสรรคความรู โดยอาศยัเนือ้หา
เริม่จากจดุเล็ก ๆ ของความสนใจของแตละคนเปนหลัก แลวทาํการถกเถยีงแลกเปล่ียนเพ่ือเชือ่มโยงนาํสูประเดน็หลักของ
งานวจิยั

ในการดาํเนนิงานตาง ๆ ของโครงการวจิยันี ้ เปนการเรยีนรูนอกหองเรยีน เนนใหเยาวชนเปนผูรเิริม่ผลิตความรู
และเปดพ้ืนทีค่วามคดิตอสาธารณะ ทัง้นีโ้ดยอาศยัภูมหิลังและประสบการณอันหลากหลายจากตวัของเยาวชนเอง  กลาวอกี
นยัหนึง่ งานวจิยันีพ้ยายามกลบับทบาทใหเยาวชนเปน “ผูพูด” เปนหลัก และผูใหญทีป่รารถนาดเีปน “ผูฟง” มากขึน้ ซึง่คาด
หวังวาจะสามารถทําใหเกดิความเขาใจและเหน็คณุคาการเตบิโตทางปญญาของเยาวชนบนพืน้ฐานความเปนตวัของตวัเอง
ของเยาวชนมากขึน้ และสามารถเกดิการทํางานรวมกนัระหวางเยาวชนกบัผูใหญทีป่รารถนาดไีดตอไป ซึง่กระบวนการ
ดาํเนนิการวจิยัเหลานี ้สามารถกลาวไดวา หาไดยากยิง่แมในระบบการศกึษาทีอ่างวาเนนนกัศกึษาเปนศูนยกลางในปจจบัุน

โครงการวจิยันีม้กีารดาํเนนิกจิกรรมดงันี้
1. จัดประชุมคณะนักวิจัย เยาวชน และผูใหญมีความสนใจ  ที่ไดรูจักและเปนเครือขายสืบเนื่องจากการ

เขารวมกิจกรรมในโครงการวิจัยและสัมมนาขางตน และนิสิตอื่นๆ เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับเคาโครงการวิจัย เชน แรง
บันดาลใจที่ทําใหเกิดงานวิจัย แนวคิดเบ้ืองตน วิธีการวิจัยที่มีการมีสวนรวมของผูรวมโครงการและเปนการปฏิบัติการ
ไปในตัว ความสนุกสนานที่ไมไรสาระของการรวมกันทําวิจัย เปนตน เพ่ือกระตุนใหเกิดกลุมกิจกรรมใหม ๆ

2. การปฏิบัติการวิจัยในพื้นท่ี การสรางความสัมพันธในกลุมนิสิตแกนนํา ทั้งที่จะเกิดเปนกลุมกิจกรรม
ใหมๆ และกลุมกิจกรรมที่มีอยูแลว โดยการสนทนากลุมยอย รับประทานอาหารรวมกัน นัดพบปะสังสรรคทั้งที่เปนทาง
การและไมเปนทางการ

3. การทบทวนวรรณกรรม สํารวจเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อสรางฐานความรูของผูวิจัยเนื่องจากเรื่องนี้เปน
ประเด็นใหมที่ตองการทําความเขาใจ และท้ังนี้เพ่ือเปนพ้ืนความคิดสําหรับวิธีการวิจัยอื่นตอไป

4. การสัมมนา เปนเวทีที่ไมเนนเฉพาะแตนิสิตหรือเยาวชน แตจะเชิญผูเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคม และสุขภาพ ไมวาจะเปน อาจารย นักวิชาการ องคกรอิสระ หรือผูบริหารจัดการนโยบาย มารวม
แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค  จัดทํา 2 ครั้งตลอดชวงโครงการวิจัย กรอบหัวเรื่องคราว ๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กับชีวิตมนุษยและสังคม
ครั้งที่ 2 เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ กับชีวิตมนุษยและสังคม

5. การสนทนากลุมยอย เปนการสนทนากลุมของผูที่สนใจวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสุขภาวะทางสังคม
โดยจะเปนการวิจารณบทความ ภาพยนตร การตูน และหนังสือในเนื้อหาที่เกี่ยวของ และจับประเด็นสถานการณขาว
สารบานเมืองที่เปนปจจัยบงชี้หรือปจจัยนําไปสูภาวะสังคมเสี่ยงภัยมาถกเถียงอภิปราย ทั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อปูพ้ืน
ความรูความเขาใจผูเขารวมใหมีมุมมองไมสุดขั้วไปขางใดขางหนึง่กบัโลกาภิวัตน และเปดประเดน็การทําความเขาใจสุข
ภาพในความหมายที่มากกวาเพียง มิติชีวะกลไก เขาใจความหมายและหลักการของวิทยาศาสตร การประยุกตใช
เทคโนโลย ีและเพ่ือหาจดุเชือ่มโยงสอดคลองใหวิทยาศาสตรเทคโนโลยสีงเสรมิสุขภาวะของสงัคม ผลสืบเนือ่งจากสนทนา
กลุมยอยจะเปนการเตรยีมประเดน็ไปสูการสมัมนาในแตละครัง้

6. สนทนาผานอินเตอรเนตและตัง้กระทูในเวบ็บอรด ผูวิจยัจะพยายามใชอินเตอรเนตเพือ่สัมผสัการเปลีย่น
แปลงวฒันธรรมภายใน “สังคมเสมอืน” และเพ่ือเปนเครือ่งมอืขบัเคล่ือนงานวจิยัผานการกระทูในเวบ็บอรดและเมลกรุปเพ่ือ
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สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกอใหเกิดการมีสวนรวมในวงกวางที่ไมจํากัดอยูแคพ้ืนที่ทางกายภาพ โดยจะใชเว็บ
บอรดและ yahoogroups mail ของเครอืขายสยามเดก็เลน9เปนหลัก  เพ่ือใหเกิดแลกเปลี่ยนกันอยางกวางขวางมากขึ้น 
โดยไมติดกับขอจํากัดดานเวลาและสถานที่

7. การลงพื้นท่ี เพ่ือใหเยาวชนผูรวมโครงการวิจัยไดสัมผัสถึงบรรยากาศจริงที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับสุข
ภาวะทางสังคม ในงานวิจัยนี้จึงจัดใหมีการลงพ้ืนที่ในหัวเรื่อง เกีย่วกบั “วิทยาศาสตรสุขภาพกบัสังคม”  เลือกลงพืน้ทีท่ี่
เกีย่วกบักรณปีญหาผลกระทบตอสุขภาพทีเ่กดิจากการใชวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี หรอืพ้ืนทีท่ีม่กีารดแูลสุขภาพอยางเปน
องครวม (เลือกพ้ืนทีภ่ายหลัง เนนพ้ืนทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล)  ทําการศกึษาและถกเถยีงแลกเปล่ียนในหวัขอ อาทเิชน 
ความรูทางดานวทิยาศาสตรทําใหเกดิความเสีย่งอยางไรบาง ความเสีย่งเหลานีน้ําสูการเจบ็ปวยทัง้ทางกายภาพและทาง
สังคมอยางไรบาง เชน กรณสีารพษิตะกัว่ในหวยคลิต้ี จ.กาญจนบุร ี หรอืกมัมนัตภาพรงัสีจากโคบอลต-60 เปนตน

8. การจัดทําสื่อวารสาร เพ่ือสรุปเนื้อหาและเผยแพรผลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การสนทนากลุม
ยอย การสัมมนา รวมท้ังอาจใหเยาวชนผูเขารวมการวิจัยทําการเขียนบทความลงวารสารดวย โดยจะเผยแพรเปนราย
ไตรมาส ทั้งนี้รูปแบบอาจจะเปนทั้งส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดผลงานการวจิยัทีเ่กีย่วของกบัเยาวชนและวทิยาศาสตรกบัสุขภาพทางสงัคมทามกลางกระแสโลกาภวัิตน
2) เกดิส่ิงพิมพและเวบ็บอรดเผยแพรและแลกเปลีย่นความคดิทางดานวทิยาศาสตรทีเ่กีย่วของกบัสุขภาพทางสงัคม
3) เกิดกลุม/เครือขายผูตระหนักถึงการสรางเสริมสุขภาพทางสังคม
4) เกิดการสนทนากลุมผูสนใจวิทยาศาสตรกับสุขภาพทางสังคมอยางตอเนื่อง
5) เยาวชนใหนยิามและคณุคากบัการมองวทิยาศาสตรเทคโนโลยรีวมถึงจรยิธรรมดวยตวัเขาเองใหสอดคลองกบัยุคสมยั
6) หนวยงานรฐั องคกรพัฒนาเอกชน ทีท่ํางานดานการศกึษา ดานวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี และดานเยาวชน เชน 

กระทรวงศกึษาธกิาร, กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย, สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง
ชาต ิ(สวช.), สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.), มลูนธิเิดก็, มลูนธิโิกมลคมี

ทอง เปนตน ไดพบเหน็ความรูและมมุมองใหม ๆ ทีเ่กดิจากเยาวชนเปนผูผลิตเอง 

                                         
9 เครือขายสยามเด็กเลน เปนกลุมเยาวชนที่กอเกิดจากการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษากลุมหน่ึงเพื่อสรางสรรคกิจกรรมสะทอน

ความรูสึกนึกคิดของตนเอง โดยสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม และขยายเครือขายเปดกวางสําหรับนิสิตนักศึกษา เยาวชน 
และหนุมสาวนอกรั้วมหาวิทยาลัย เยาวชนกลุมน้ีจะเปนกลุมเปาหมายหลักของงานวิจัยชิ้นน้ี
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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
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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
19

  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
20

(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 



32

บทที่ 3

กระบวนการดาํเนินการวิจัย

1. กอนเกิดเปนโครงการ

ยอนกลับไปทีป่ลายป 2545  ชาญชยั ชยัสขุโกศล ศิษยเกาสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร จากจฬุาฯ ซึง่เบ่ือ
หนายกบัความรูสึกแหงแลงของเนือ้หาในสาขาวชิาทีต่นเรยีนมาถงึ 6 ป ต้ังแตปรญิญาตรจีนจบปรญิญาโท อลสิา หะสา
เมาะ มหาบัณฑติสาขาสงัคมวทิยา จฬุาฯ ซึง่ตัง้คําถามกบัสาขาวชิาของตนเองถงึพลังในการอธบิายปรากฏการณจรงิใน
สังคมรวมสมยั  และปกรณ เลศิเสถยีรชยั บัณฑติสาขาวศิวกรรมไฟฟา จฬุาฯ ซึง่มพ้ืีนฐานการคดิในเชงินามธรรมและ
ซบัซอน และสนใจสงัคม ไดรวมกนัถกเถยีงแลกเปล่ียนความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งความสมัพันธระหวางวทิยาศาสตรกบั
สังคม  ปกรณและชาญชยัตางเหน็ทํานองเดยีวกนัวาความรูวิทยาศาสตรเทคโนโลยทีีพ่วกเราร่ําเรยีนกนัมานัน้ คอนขาง
แขง็ทือ่และปราศจากมติิทางอารมณและสังคม ในขณะทีอ่ลิสาเหน็วาวทิยาศาสตรเทคโนโลยนีัน้ มบีทบาทและผลกระทบ 
(ซึง่หลายครัง้เปนผลกระทบทางลบ) ในสังคมรวมสมยัอยางยิง่ และตองการทําความเขาใจวานกัวทิยาศาสตรมองสังคม
อยางไร  ทัง้สามจะนดัพบปะกนัหลายครัง้เพ่ือถกเถยีงในประเดน็ตาง ๆ รอบ ๆ เรือ่งวทิยาศาสตรกบัสังคม

ในชวงเวลาดังกลาว ทั้งสามไดเห็นรวมกันวาอยากทําโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับสังคม โดยชักชวน
นิสิตนักศึกษาเยาวชนในจุฬาฯจํานวนหนึ่งมานั่งพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เพ่ือกอใหเกิดความงอกงามทาง
ปญญาและพินิจพิเคราะหแตกหนอตอประเด็นวาดวยความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับสังคมใหมากขึ้นไปอีก พรอม
กับเปนการเปดประเด็นทํานองนี้สูสังคมสาธารณะเพื่อหาแนวรวมการนึกคิดใหมากขึ้นดวย ภายในการนําของรศ.สุริชัย 
หวันแกว ทั้งสามจึงรวมกันเขียนโครงการวิจัยขอทุนเพ่ือดําเนินการตามความตั้งใจดังกลาว  ตลอดชวงเวลา 1 ป 9 
เดือน (ไมนับตามเวลาที่ไดรับการอนุมัติโครงการ) ไดเกิดกิจกรรมจํานวนไมนอย โดยหลักจะเปนการสนทนากลุมยอย 
มีการจัดสัมมนาทางการขึ้นบางเล็กนอย รวมทั้งการลงพื้นที่ภาคสนาม นอกจากนี้ ยังมีการรวมกันจัดทําวารสารและ
เว็บไซตเพ่ือเผยแพรและหลอเล้ียงความรูสึกนึกคิดและปญญาของเยาวชนผูเขารวมกิจกรรมใหคงอยู ไมเหือดหายไปกับ
ระบบการศึกษาและสังคมที่มีที่ทางสําหรับเยาวชนนอยลงทุกวัน ๆ และไดรับการพัฒนาจากการรวมแลกเปล่ียนปฏิ
สังสรรคกับผูอ่ืนตอไป

2. กิจกรรมการสนทนากลุมยอยและการสัมมนา

2.1. การสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 1 เรื่อง “การระดมสมองวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมวัฒนธรรม”

วันศุกรที่ 24 มกราคม 2546 เวลา 19.00 – 20.30 น. ณ หองประชุมศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

โดยไมรอใหแหลงทนุตอบกลับมาวาอนมุติัหรอืไมอนมุติัตัวโครงการทีเ่สนอไป ชาญชยั อลิสา และปกรณไดรเิริม่
ชกัชวนเพ่ือนพองทีรู่กจกักนัและสนใจในประเดน็ทํานองเดยีวกนันี ้ มารวมกนัถกเถยีงแลกเปลีย่นกนัเลยในเยน็วนัศุกรที ่
24 มกราคม 2546  การสนทนากลุมกนัครัง้นีเ้ปนไปภายใตหวัขอกวาง ๆ วา “วิทยาศาสตรกบัสังคม” เปนการระดมความ
คดิเหน็และทดลองอภปิรายขอปญหาตาง ๆ จากหลาย ๆ มมุมองและหลายฐานประสบการณ  ผูเขารวมสนทนารูจกัหนา
คาตากนัอยูกอนบางแลว จากการทํากจิกรรมในจฬุาฯมาดวยกนั แตยังไมเคยรูจกัความคดิของแตละคนมากนกั
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1. วิทยาศาสตร : นิยามและขอแยง

ณ จุดเริ่มตนพิจารณานั้น นิยามของวิทยาศาสตรมักเปนเหมือนที่ธงชัย กูบโคกกรวด หนุมโคราชผูฝนอยาก
เปนนักวิทยาศาสตรมาตั้งแตเด็ก ตอบในเชิงกรณีทั่วไปวา “วิทยาศาสตรคือเคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ีใชในการพัฒนา 
เปนเร่ืองของการใชหลักฐาน การอางอิง สามารถวัดได พิสูจนได เห็นจริง ไมวาจะเปนเร่ืองวัตถุ เร่ืองสมการ
ทางฟสิกส ทางคณิตศาสตร ซึ่งก็ข้ึนอยูกับวาประเทศไหน หรือใครจะเอามาใช” ธงชัยคอนขางแมนในเรื่องเก่ียว
กับวิทยาศาสตรกวาใคร ๆ ในหมูพวกเรา เขาจบปริญญาตรีสาขาเคมีปฏิบัติ จุฬาฯ และปจจุบัน (ขณะนั้น) กําลังเรียน
ปริญญาโทอยูที่ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ

นิยามดังกลาวถูกตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะในประวัติศาสตรที่ผานมา ขอเสนอของนักวิทยาศาสตร
บางคนก็ไมสามารถวัดไดพิสูจนได แตกลับไดรับการยอมรับและกลายเปนพื้นฐาน ปกรณยกตัวอยางทีเดียวสอง
เรื่อง ตัวอยางแรกคือนักฟสิกสชื่อ Boltzmann ซึ่งเสนอวากาซมีโมเลกุลวิ่งไปมาปะทะกันอยู ความดันกาซเกิดจากการ
ว่ิงชนผนังของโมเลกุล ขณะนั้นไมมีใครพิสูจนไดจริงวามีโมเลกุลอยูในโลก แตทฤษฎีก็ต้ังขึ้นมาได  ตัวอยางหน่ึงที่สอง
คือ ในทางฟสิกสมีการเสนอ string theory หรือทฤษฎี 11 มิติ วาโลกมี 11 มิติ ซึ่งไมมีใครมองเห็นแนนอนวา 11 มิติ
เปนอยางไร แตสุดทายผลลัพธจากทฤษฎีที่ตรงกับโลกความเปนจริงก็ทําใหไดรับการยอมรับ

นอกจากตองมีหลักฐาน พิสูจนได วัดไดแลว ปกรณยังเพ่ิมเติมอีกวาชวงหลัง วงการฟสิกสเร่ิมพิจารณา 
‘ความสวยงาม’  กลาวคือหากสมการยุงยากสลับซับซอนยาว 1-2 บรรทัด ก็จะไมเชื่อวาใชไดจริง แมจะพิสูจนกันแทบ
ตาย แตหากสมการไหนดูงาย มีสมมาตร เรียงกันเปน cyclic อยางสวยงาม ถึงแมจะพิสูจนแบบไมรอบคอบถี่ถวน ก็ยัง
อยากเชื่อวาสามารถใชไดจริง เพราะนักวิจัยเชื่อกัน (อยางหนาตาเฉย) วาธรรมชาติตองสวยงาม ปกรณยกอีกหนึ่งตัว
อยางวาครั้งหนึ่งที่ดาวยูเรนัสเคล่ือนที่ไมตรงกับทฤษฎีของนิวตัน โดยหลักการวิทยาศาสตรแลวควรรื้อทฤษฎีของนิวตัน
ทิ้งไป แตส่ิงที่เกิดขึ้นคือทฤษฎีของนิวตันยังคงใชกันเหมือนเดิม โดยอางวาดาวยูเรนัสเคล่ือนที่เพ้ียนเพราะขางหลังดาว
ยูเรนัสมีดาวเนปจูนอยู นี้แสดงใหเห็นวาบางครั้งวิทยาศาสตรก็ไมไดเปนเรื่องของหลักการเหตุผลเสมอไป แตเปนเรื่อง
ความเชื่อวาทฤษฎีนิวตันสวย ไมควรเปล่ียน

ธงชัยเห็นดวยกับขอแยงดังกลาวที่เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติของวงการวิทยาศาสตร เขาเสริมวาหลายครั้งนัก
วิทยาศาสตรมีสมมติฐานของตัวเอง แลวทําการทดลองเพื่อตอบสมมติฐานน้ัน เชน มสีมมติฐานวาโฟมลอยนํ้า
ไมได ก็ทําการทดลองวาโฟมลอยน้ําไดจริงหรือไม  โดยใชกระบวนการนานาประการเพื่อพิสูจนวาโฟมลอยนํ้าไมได ถา
ลอยไดก็จะผิดกับสมมุติฐาน (หรือ bias) ที่ต้ังไว “อาจทําใหจมนิดหนึ่งก็ยังดี” เพ่ือจะพิสูจนวาโฟมลอยไมได

ประเด็นการพิสูจนวัดไดยังคงถูกแยงในเร่ืองการวัดท่ีเกี่ยวกับความรูสึกและจิตใจ  อลิสาซึ่งมีทุนเดิมที่
ไมเห็นดวยกับสาขาสังคมวิทยาของตนเอง ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับคน แตประยุกตวิธีการจากวิทยาศาตรมาใชแลวไมเขาใจ
คน เธอเห็นวาวิทยาศาสตรไมสามารถวัดความรูสึก ความอิ่มเอิบ ความตองการของคนได

2. การสนทนาขามสาขาวิชา : วิทยาศาสตรเทคโนโลยี, วิทยาศาสตรบริสุทธิ์, สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร

ดูเหมือนวาศาสตรทั้งหลายมักพัฒนามาจากวิทยาศาสตรเสมอ ประเด็นที่นาสนใจไมไดอยูที่เปนจริงตามนั้น
หรือไม แตอยูที่ประยุกตวิทยาศาสตรมาใชแลว สาขานั้นมีพลังในการเขาใจปรากฏการณในโลกมากนอยเพียง
ใด? อลิสาชี้ถึงการที่สังคมวิทยาหยิบยืมแนวคิดวิทยาศาสตรวา Emile Durkheim บิดาของนักสังคมวิทยา เอาทฤษฎี
ของ Charles Darwin มาใชประยุกตเปนทฤษฎีการแบงงานกันทํา โดยมองวาสังคมมีการพึ่งพาอาศัยกันเหมือนเปน
ระบบนิเวศน แตเนื่องจากทฤษฎีของ Darwin มีหลักการวา “ผูที่เขมแข็งคือผูที่อยูรอด” ทําใหเมื่อใชกับทางสังคมแลว
กลายเปนวาผูคนเกิดความรูสึกเหมือน “เหยียบกันขึ้นไป” เพราะมีการแบงงานกันทํา แลวพยายามไตเตาไปในตําแหนง
งานที่สูงกวา กรณีนี้ตรงกับส่ิงที่ปกรณมองวาวิทยาศาสตรทําใหเรามองสังคมเปนกลไก มีกระบวนการปรับเปล่ียน
ไปตามขั้นตอนแบบกลไกหรือเชิงเสน ทําใหเราไมเขาใจระบบความสลับซับซอนของสังคม

มีการปะทะแลกเปลี่ยนกันระหวางสาขาเล็กนอย อลิสากลาวถึงปญหาทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เรียกวา “ทฤษฎี
โครงสรางนิยม” ที่เนนศึกษาเฉพาะโครงสรางหรือสถาบันทางสังคม (เชน สถาบันครอบครัว ซึ่งประกอบดวยผูชายและผู
หญิง) ทําใหไมสามารถเขาใจเรื่องอื่นนอกเหนือโครงสรางไป (เชน เกย กะเทย ซึ่งไมสามารถสรางสถาบันครอบครัวได) 
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เรื่องเหลานี้จะถูกเรียกวาเปน “ความเบี่ยงเบน” ธงชัยมองความเบี่ยงเบนนี้ผานทฤษฎีวิวัฒนาการวาพฤติกรรมทาง
สังคมเกา ๆ (เกย กะเทย) ก็จะหายไป แตอลิสาอธิบายวาเหลานี้เปนพฤติกรรมที่ถูกกดทับ ไมใชไมมีอยู  ธงชัยยังคง
แลกเปล่ียนบนฐานทฤษฎีของดารวินวาหรือความเบี่ยงเบนนี้จะเปนเรื่องการกลายพันธุ? เพราะสิ่งมีชีวิตในภาวะ
ความเครียดสูงจะมีการเปล่ียนแปลง ปรับตัว กลายพันธุ เพ่ือใหตัวเองอยูรอด แตอลิสาชี้วา “ปญหาของในทางสังคม คือ 
เราไมรูวาอันนั้นมันกลายพันธุหรือมันมีอยูแลว?”  ธงชัยจึงเขาใจ และเสริมวาคลายกับส่ิงมีชีวิตที่ถูกคนพบใหม ซึ่งอาจ
ไมไดแปลวา “มันเพ่ิงจะมี” แตแปลวา “เราเพิ่งเห็น”

หากมองประเดน็ความเบีย่งเบนจากมมุมองเศรษฐศาสตร ศศวิฒุฑ วงมณฑา นสิิตปรญิญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร จฬุาฯ เหน็วาเพราะผลประโยชนเปนแรงจงูใจ กลาวคอืเรือ่งเกยไมไดมผีลประโยชนอะไรใหเปนแรงจงูใจจน
ตองศึกษา แตถาเปนเรือ่งเทคโนโลยนีัน้ ศึกษากนัมากเพราะทัง้คนคดิและคนลงทนุลวนไดประโยชน ดงันัน้เกยจงึเปน
ความเบีย่งเบน ศศวุิฒฑขยายตอวาวทิยาศาสตรทําใหชวิีตงายขึน้ ซึง่เปนผลประโยชนมหาศาลทีท่นุนยิมตองการ ดงันัน้ 
แมวิทยาศาสตรอาจใชประยกุตเพ่ืออธบิายปรากฏการณทางสงัคมได แตไมมใีครพยายาม ชาญชยัเสรมิวาทีผ่านมา เรามี
การศึกษาสังคม แตศึกษาเฉพาะสวนที่มีประโยชน และไมศึกษาสวนที่ไมมีประโยชน โดยถือวาเปนความเบี่ยงเบน 
ประเดน็เร่ืองผลประโยชนจากมมุมองเศรษฐศาสตรไดยอนมาสูกาํเนิดของสงัคมวทิยา อลิสาเลาผลประโยชนเบ้ือง
หลังการเกดิขึน้ของสาขาตนเองนัน้มาจาก สมยัยคุลาอาณานคิม  ตัวอยางเชน ตะวนัตกพยายามเขาไปปกครองชนเผา
หนึง่ พยายามจะใหคนไปปกครองเทาไหรกป็กครองไมสําเรจ็เสียท ี จนกระทัง่ตัง้นกัสังคมวิทยาเขาไปศกึษา พบวามนัมี
เกาอีอ้ยูตัวหนึง่ซึง่ถาใครไดนัง่กจ็ะถือวาเปนหวัหนาเผา  ซึง่เรือ่งนีก้เ็กีย่วกบัผลประโยชนอยางเหน็ไดชดั”

จากทฤษฎีโครงสรางนิยม, ความเบี่ยงเบน, และผลประโยชน ชาญชัยเห็นวาท้ังสังคมวิทยาและวิทยา
ศาสตรมีพฤติกรรมรวมคือมีผลประโยชนอยูเบื้องหลัง และอธิบาย/รับรองบางเรื่องอยางตายตัว โดยสวนที่
เหลือจากการรับรองหรืออยูนอกขอบเขตการอธิบาย จะถูกถือวาเปนความผิดความดอย  เขาแบงวิทยาศาสตร
ออกเปน 2 ยุค ยุคแรกคือวิทยาศาสตรคลาสสิก (แถว ๆ อริสโตเติล) ซึ่งยังไมไดมีเรื่องผลประโยชน และยุคหลังคือ
วิทยาศาสตรสมัยใหม เกิดชวงปฏิวัติวิทยาศาสตร ปฏิวัติอุตสาหกรรมแลว ซึ่งก็เริ่มมีผลประโยชนเกิดขึ้น  ประเด็นนี้นัก
คณิตศาสตรอยางปกรณแยงวาเปนการงายเกินไปที่จะพูดวาวิทยาศาสตรสนับสนุนผลประโยชน เพราะวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์ที่คิดเรื่องเชิงคณิตศาสตรหรือฟสิกสนั้น ตอบไมไดวาเปนเรื่องผลประโยชนหรือไม เชน ไอนสไตนที่คิดสมการ E 
= mc2 ก็ตอบไมไดวาเปนผลประโยชนใคร เพราะวาคนทําถือวาเปนเรื่องวิทยาศาสตรบริสุทธิ์

3. วิทยาศาสตรกับสังคม

3.1. วิทยาศาสตรกับอาํนาจในสังคม
ปจจุบัน จะเห็นไดวาวิทยาศาสตรแทบจะไมแยกออกจากอํานาจเลย ดังนั้นในวงสนทนาจึงมีขอถกเถียงกันวา

วิทยาศาสตรสัมพันธกับอํานาจอยางไร? บางตอบวาวิทยาศาสตรคือความรู บางก็วาวิทยาศาสตรสรางความเขาใจ 
บางก็วาวิทยาศาสตรสรางศรัทธาวาส่ิงนั้นด ี ส่ิงนั้นไมดี บางก็วาอํานาจมีมากอนวิทยาศาสตรแลว  คําตอบที่ชัดเจน
ละเอียดที่สุดในวงสนทนาตอคําถามนี้ นาจะมาจากปกรณที่วา “วิทยาศาสตรสรางความชอบธรรมใหกับความรูบางตัว 
และทําใหความรูนั้นกลายเปนความจริง จากนั้นทําใหคนในสังคมแหไปเชื่อตาม” คําอธิบายของปกรณนี้หากพูดใหชัด
เจนขึ้น ตองบอกวาวิทยา-ศาสตรสรางความชอบธรรมใหความรูชนิดหนึ่งขึ้นมามีอํานาจเหนือความรูอีกชนิดหนึ่ง  สวน
จะเขาใจ “ความจริง” ที่ปกรณพูดถึง นาจะตองมีการแยกแยะระหวาง “ความจริงทางวิทยาศาสตร” กับ “ความจริงทาง
สังคม” เพราะแมการที่คนแหไปเชื่ออะไรบางอยางนั้น แมจะไมเปนความจริงในทางวิทยาศาสตร แตอาจเกิดการลงโทษ
บางคนที่ไมเชื่อตามคนอื่น ซึ่งทําใหเกิดความจริงทางสังคมขึ้น วาคน ๆ นั้นถูกลงโทษไปแลว  ปกรณยกตัวอยางวา
วิทยาศาสตรสรางความชอบธรรมให “การพัฒนากระแสหลัก” เปนจริงคือไปสรางเขื่อน และทําให “นเิวศวิทยาและชุม
ชน” เลือนลางไปจากความจริง



35

3.2. วทิยาศาสตรกับกรณปีญหาสงัคมไทย : การเมอืง เศรษฐกจิ นเิวศวทิยา และวถีิชวีติชมุชน

ในสังคมไทย มีหลายกรณีท่ีนักวิทยาศาสตรกับนักสังคมศาสตรเขาเกี่ยวของกับกรณีความขัดแยง
และมีวิวาทะกัน อลิสาซึ่งไดมีประสบการณรวมทํางานในกรณีการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล ไดยกกรณีเขื่อนปากมูนวา 
ท้ังสองสาขาพูดกันคนละเรื่อง นักวิทยาศาสตรยึดคา GDP ของประเทศและความเห็นเชิงสถิติของชาวบาน ในขณะที่
นักสังคมศาสตรยึดหลักวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศนอยางแยกขาดจากกันไมได และวาหากไมเปดเขื่อน แม GDP 
จะสูงขึ้น แตชาวบานตองอพยพเปนแรงงานยายถิ่น ครอบครัวแตกกระจายไปตามแหลงงาน องคความรูเดิมของชาว
บานหายไป (นี่คือตัวอยางที่วาความรูวิทยาศาสตรวาดวยการนําน้ํามาสรางไฟฟาโดยใชเขื่อนนั้น มีอํานาจมากกวา
ความรูของชาวบานวาดวยการจับปลาและนิเวศวิทยาพันธุปลา) นอกจากสื่อสารกันในเนื้อหาประเด็นเดียวกันไมไดแลว 
ท้ังสองสาขายังไมสามารถสื่อสารกันผานรูปแบบการนําเสนอไดอีกดวย นักสังคมศาสตรนําเสนองานวิจัยใน
ลักษณะความเรียง แตนักวิทยาศาสตรตองการดูตารางตัวเลขยืนยัน  จากประสบการณที่ไดสัมผัสกับความเมินเฉยตอ
มิติทางสังคมของปญหาของนักวิทยาศาสตร ตัวอลิสาเองรูสึกเศราใจจนกระทั่งตองตั้งคําถามวาจริยธรรมของวิทยา
ศาสตรอยูท่ีไหน?

อยางไรกต็าม มคีนเหน็วาหากปราศจากซึง่อคตแิละอาํนาจครอบงาํแลว วทิยาศาสตรและเศรษฐศาสตร
กส็ามารถสะทอนปญหาจริงได ธงชยัตัง้คําถามวาหากวทิยาศาสตรศึกษาหาสมการคา correlation พิสูจนวาหลังสราง
เขือ่นแลวเกดิวกิฤตคิวามสขุและความสมัพันธในครอบครวั ตัวเลขอยางนีจ้ะเปนทีย่อมรบักนัหรอืไม  ศศวุิฒฑเหน็วาตอง
มกีารยอมรบัคณุคาของชมุชน ไมใชเนนแต GDP ของประเทศอยางเดยีว พรอมทัง้เหน็วาหากศกึษาความคุมทนุของ
เขือ่น โดยนํารายไดของชาวบานจากการจบัปลาและการทองเทีย่วตามเกาะแกง รวมทัง้ตวัเลขหลักประกนัความมัน่คงทาง
อาหารของชาวบาน มาเปรยีบเทยีบกบัคากอสรางและเงนิทีต่องกู อาจทําใหเหน็ความไมคุมทนุของเขือ่น

3.3. บทบาทของวทิยาศาสตรตอชมุชนและสงัคม
ทําอยางไรใหชมุชนสามารถสรางองคความรูข้ึนมาใชตอรองกบัอาํนาจได? คําถามนีส้ถิตยอยูในจติใจของ

นกัวทิยาศาสตรทีผ่านความลําบากจากการชวยพอแมทํานามาตอนเลก็ ๆ อยางธงชยัมานานแลว เขาจงึเปดประเดน็ขึน้
มาแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน ๆ ในวงสนทนาวนันัน้ดวย เขายกตวัอยางงานวจิยัไทบานซึง่ถือเปนการนําความรูวิทยาศาสตรมา
ใชในลักษณะดงักลาว  แตชาญชยัแยงวากรณนีี ้ ความรูของชาวบานไมไดถูกสรางโดยวทิยาศาสตร แตถูกแปลใหอยูใน
ภาษาทีค่นทัว่ไปยอมรบั  เมือ่ธงชยัถามตอวาเปนไปไดไหมทีเ่ราจะนําวทิยาศาสตรลงไปชวยดงึศกัยภาพของชมุ
ชน? เชน โครงการวทิยาศาสตรในโรงเรยีนชนบทของ BIOTEC ซึง่เปนการถายทอดกระบวนการคดิแกปญหาแบบวทิยา
ศาสตรใหเยาวชน ประเดน็นี ้ ในวงสนทนาตคีวามกนัไปหลายแงมมุ ทัง้หมายถงึการเอาวทิยาศาสตรไปใชกบัชมุชนหรอื? 
หรอืหมายถึงการทําใหชมุชนมคีวามรูทางดานวทิยาศาสตรมากขึน้?

ชาญชัยสําทับตอวาควรจะหมายถึงนําวิทยาศาสตรไปรับใชชุมชน พรอมทั้งยกตัวอยางโครงการวิทยา
ศาสตรทองถ่ิน และสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่พยายามสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแตละ
ทองถ่ิน อยางไรก็ตาม “วิทยาศาสตรรับใชชุมชน” ยังมีขอขบคิดถึงวิธีการรับใช เพราะวิทยาศาสตรอาจทําตัวเปนผูหวังดี
และชี้นําชุมชนอยางไมเขาใจก็ได เชน จะใหชาวบานเอาพลังงานแสงอาทิตยจากโซลารเซลลมาใชหุงขาว แทนท่ีจะใช
เตาถาน เปนตน ชาญชัยจึงกํากับการรับใชชุมชนของวิทยาศาสตรวาตองเปนไปดวย “ความถอมตัว” ไมใชดวย “ความ
อหังการ”

นอกจากนี้ ปกรณต้ังขอสังเกตเชิงคําถามวาหากนําวิทยาศาสตรไปอธิบายความรูเดิม แลวทําใหคุณคา
ของความรูน้ันลดลง จะแกไขมันอยางไร? เชน การฝงเข็มของแพทยแผนจีน วิทยาศาสตรอธิบายวาเปนการกระตุน
ฮอรโมนตัวนั้นตัวนี้ วิธีการอธิบายแบบนี้ ทําใหลดคุณคาความเปนปรัชญาของการฝงเข็มลง เหลือเพียงเรื่อง “กลไก” 
ประเด็นนี้ชาญชัยเสริมวาตรงกับที่พระธรรมปฎกเคยพูดถึงการอาง “พุทธศาสนาก็เปนวิทยาศาสตรนะ!” วา เปนการลด
ทอนพุทธศาสนาใหเปนแควิทยาศาสตร

นอกจากนี้ ชาญชัยยังเสนอขอพึงระวังอีกวาหากมองในระยะยาวขึ้น มีหลายกรณีท่ีความรูวิทยาศาสตร
ในแตละชวงเวลาขัดแยงกันเอง เชน เรื่องการทําไรเล่ือนลอย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยบอกวาทําใหดินเส่ือมโทรม แตตอนหลัง
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บอกวาการทําไรเล่ือนลอยทําใหเกิดการหมุนเวียน ดินไดฟนฟูสภาพ  กรณีนี้ไมวาความรูชิ้นใดจะถูก แตความรูชิ้นแรก
ของวิทยาศาสตรไดทําใหชาวเขากลายเปนผูผิดบาปไปแลว

สรุป

การสนทนาประเดิมในครั้งแรกที่ริเริ่มโดยเยาวชนแกนหลัก 3 คน คือชาญชัย อลิสา และปกรณนั้น เปนไป
อยางคึกคักและออกรสออกชาติ เยาวชนผูเขารวมแตละคนแยงกันพูด คลายกับวาแตละคนพกพาประเด็นขอสงสัย ขอ
สังเกต และขอเสนอมาอยางเต็มที่ เพราะไมคอยมีที่ทางใหไดถกเถียงแลกเปล่ียนทางปญญาในเร่ืองทํานองนี้สักเทาใด
นักไมวาจะเปนทั้งในมหาวิทยาลัยและในสังคม  ขอความคิดที่เกิดขึ้นในวงสนทนานี้มาจากประสบการณและภูมิหลังใน
ชีวิตของแตละคน ต้ังแตในการเรียนของสาขาวิชาตนเอง การอานหนังสือ การขบคิดถึงความสัมพันธระหวางวิทยา
ศาสตรกับสังคมที่มีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเขื่อนปากมูล ซึ่งเปนประเด็นที่รอนแรงท่ี
สุดในขณะนั้น

การสนทนามีทั้งการเสนอ การโตแยง การปะทะความคิด และคล่ีคลายเรียนรูรวมกันและหาทางออก ประเด็น
ขอสนทนาเริ่มตนดวยนิยามของวิทยาศาสตรและขอโตแยงในประเด็นตาง ๆ  จากนั้นก็นําสูการสนทนาจากมุมของแต
ละสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร  เมื่อถกเถียงกันไดที่แลว 
วงจึงเริ่มขยายประเด็นจากเฉพาะตัววิชาออกมาสูบริบททางสังคมในเรื่องอํานาจ และปญหาที่เปนจริงในสังคม และลง
ทายดวยการพยายามหาบทบาทในเชิงสรางสรรคของวิทยาศาสตรตอสังคม ซึ่งดูเหมือนจะไมใชเรื่องงายในการหาทาง
ออกที่ชัดเจน แตนับเปนการดีที่ไดสํารวจตรวจสอบและเสนอเปนขอพึงพิจารณาในการนําวิทยาศาสตรไปใชในสังคม

อาจกลาวไดวากิจกรรมนี้เริ่มตนกอนตัวกิจกรรมดวยการคิดของแตละคน ดําเนินกิจกรรมดวยการคิดและ
แลกเปล่ียนเรียนรู และจบลงดวยการคิดถึงประเด็นคําถามใหไดขบคิดสืบเนื่อง รวมทั้งผูเขารวมแตละคนมีความคึกคัก

และอยากสนทนาแลกเปลี่ยนกันเชนนี้อีก 

2.2. การสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 2 เรื่อง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเยาวชน”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2546 เวลา 19.00 – 20.30 น. ณ หองประชุมศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

หลังจากความสนุกสนานคึกคักในการสนทนากลุมยอยครั้งแรกแลว  พวกเราดูมีไฟกันมาก อยากคุยกันตออีก
โดยเร็ว  ดังนั้น ถัดไปอีก 5 วัน ชัยจึงไดชวนเพ่ือน ๆ มารวมกันสนทนากลุมอีก  คราวนี้ชัยไดชวนวิภารัตน พันธฤทธิ์
ดํา หรือชื่อเลนวา “สาว” มาเปนคนนําประเด็นวาดวยเร่ือง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเยาวชน”  สาวทําวิทยา-
นิพนธปริญญาโทสาขาสังคมวิทยา เร่ือง “อิทธิพลของวัฒนธรรมตางประเทศที่มีตออัตลักษณของวัยรุน : ศึกษา
เฉพาะกรณีดนตรีญ่ีปุน” จบไปเมื่อป 2544  และขณะนั้นก็ทํางานอยูที่ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร 
จุฬาฯ อันเปรียบเหมือนเปนศูนยบัญชาการของกลุมพวกเราดวย  ในระหวางที่สาวทําวิทยานิพนธเรื่องอัตลักษณวัยรุน
กับดนตรีญี่ปุนนั้น สาวไดลงพ้ืนที่เก็บขอมูลวิจัยภาคสนามที่สยามสแควรและไดพูดคุยกับวัยรุนที่นั่นเปนเวลาไมตํ่ากวา 
6 เดือน อีกทั้งสยามสแควรก็เปนแหลงบริโภคสินคาตาง ๆ (โดยเฉพาะสินคาทางเทคโนโลยี) ของเหลาวัยรุนแหลงใหญ
แหงหนึ่งของสังคมไทย ดังนั้นจึงนาจะมีแงมุมอะไรที่นาสนใจมาเปนผูนําประเด็นใหพวกเราไดคิดไดถกเถียงแลกเปลี่ยน
กันไดอยางดี เพราะพวกเรานั้นแมจะศึกษาอยูในจุฬาฯซึ่งเปนแหลงที่ใกลกับสยามสแควรมาก แตก็ไมอาจกลาวไดวา
พวกเราจะเขาใจวัยรุนที่สยามสแควรไดดีนัก

1. วัยรุนกับยุคเทคโนโลยี

สังคมโลกาภิวัตนปจจุบันนั้น พ้ืนที่และเวลาถูกทําใหลดลงโดยเทคโนโลยีเปนตัวหลัก  วัยรุนในยุคนี้อยูภายใต
ระบบทุนนิยมที่ผลิตสินคาโดยใชเทคโนโลยีที่กาวหนา ทําใหเกิดความคุมคาที่สุด สินคาแตละอยางก็มีกระบวนการผลิต
ที่เร็ว ไมแพกระบวนการบริโภคที่ก็เร็วและหมดไปอยางรวดเร็วเชนกัน คลาย ๆ เปนพฤติกรรม “แดกดวน” สาวเริ่มนํา
ประเด็นตามโพยที่สรุปและดึงประเดน็มาจากวิทยานิพนธ หลังจากที่พวกเราเริ่มมากันพรอมแลว
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กลาวในเชิงสังคมแลว สาวบอกวาดวยเหตุที่วัยรุนไมถูกนับวาเปนทั้งผูใหญหรือเด็ก ทําใหกลายเปนกลุมยอย
ทางสังคมกลุมหนึ่ง แลวเกิดมีวัฒนธรรมยอย (sub-culture) ที่ไมเหมือนกับกลุมอื่นเพ่ือแสดงความเปนตัวตน/อัตลักษณ
ของเขา ตัวบงชี้ของการแบงวัฒนธรรมยอยมี 3 ประการไดแก 1) ลักษณะที่ปรากฏภายนอก เชน เครื่องแตงกาย 
เปนตน 2) พฤติกรรม เชน กิริยา ทาทาง การแสดงออก  3) ภาษา เชน ภาษาแสลง   นอกจากนี้ หากมองในเชิงวัฒน-
ธรรมยอยในแงวิถีการดําเนินชีวิตแลว วัยรุนก็จะแบงไดเปน 2 อยาง คือ  1) วัฒนธรรมการเรียน เชน เด็กบางคนใช
มหาวิทยาลัยเปนที่พบปะสังสรรค, บางคนมองการเรียนอยางจริงจังวาเปนการเพิ่มพูนปญญา, สวนกลุมที่ทํางานไปดวย
เรียนไปดวย จะมีวัฒนธรรมยอยไปอีกแบบหนึ่ง  2) วัฒนธรรมการใชเวลาวาง  เนนการใชเวลาวางในยคุทุนนิยม 
และยุคเทคโนโลยี

หากมองโดยภาพกวางแลว สาวเลาใหฟงตอวา พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุน มี 2 แบบ คือ 1) กระบวน
การเลียนแบบ การแสดงพฤติกรรมเหมือนเพ่ือน หรือเหมือนดารา 2) กระบวนการแสวงหาความโดดเดน  เด็กจะ
เลียนแบบพฤติกรรมของตางชาติเพ่ือใหโดดเดนกวาเพ่ือนกลุมอื่น  เพ่ือหาความเปนตัวตนของตนเอง  นอกจากนี้ สาว
ยังเห็นวาส่ือมวลชนก็ยังมีผลกับวัฒนธรรมของวัยรุน กลาวคือมีการสรางภาพลักษณ (image) หรือสัญญะ (sign) ของ
สินคาวาถาใชสินคาชนิดนี้จะกลายเปนคนอีกกลุมหนึ่งหรืออีกลักษณะหนึ่งที่วัยรุนใฝหา โดยที่ความเปนจริงแลวการ
เปล่ียนแปลงสัญญะเร็วทําใหเกิดการบริโภคเร็วและกําไรจะมากขึ้น

สาวไดสรุปการนําประเด็นของตัวเองในประเด็นที่เปนปญหาตลอดกาลของวัยรุน คือการที่ผูใหญมองเด็กวัยรุน
วาตองมีวัฒนธรรมไทยหรือมีวัฒนธรรมแบบสมัยเมื่อครั้งที่ตนเองเปนวัยรุนนั้น ไมสามารถทําใหเขาใจความรูสึกนึกคิด
ของวัยรุนในยุคปจจุบันได เนื่องจากวัยรุนยุคนี้มีการติดตอส่ือสารผานเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมท้ัง
อินเตอรเน็ต ซึ่งมีการนําเสนอตัวแบบ (model) อยางมากมาย ไมใชเพียงตัวแบบของผูใหญอยางเดียว  ผูใหญจะตอง
เปนผูหนึ่งที่มีสวนในการสงเสริมใหวัยรุนเทาทันเทคโนโลย ี ภารกิจนี้ตองอาศัยการทําความเขาใจวัยรุนอยางจริงจังและ
จริงใจ โดยจะมองเพียงผานตัวแบบใด ๆ ที่ตนเคยรูจักไมได

2. สื่อกับการเรียนรูทางวัฒนธรรมของวัยรุน

ทันทีที่สาวหยุดการนําประเด็น ธงชัยหรือชื่อเลนวา “ธง” ก็เสริมขึ้นในประเด็นเรื่องวัยรุนกับส่ือ โดยใชประสบ-
การณที่ตัวเองมักกลับโคราชเพื่อแนวแนะเด็กมัธยม วาปจจุบันวัฒนธรรมหลายอยางก็เขาถึงชนบทผานสื่อตาง ๆ โดย
เฉพาะโทรทัศน  ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมอยางรวดเร็วในหมูเด็กวัยรุนในชนบท ถึงขนาดที่เดินทางจาก
โคราชมากรุงเทพฯโดยอางวาจะมาซื้อของทําโครงการวิทยาศาสตร แตความเปนจริงคือเอาสายเดี่ยวที่เตรียมมาไวนั้น
มาเปล่ียนและใสเดินที่สยามสแควร  ธงบอกวารูสึกอึ้งเหมือนกัน แตอยางไรก็ตาม เด็กที่มาคนนี้ก็ไดเรียนรูอะไรตาง ๆ 
ไมนอย ธงเห็นวาเมื่อถึงเวลาหนึ่ง เด็กก็จะโตขึ้นและรับผิดชอบเรื่องในชีวิตอื่น ๆ ของตวัเองตอไป  อยางไรก็ตาม นอก
จากโทรทัศนแลว ธงเห็นวาเยาวชนยุคปจจุบันไมตองมาเจอหนากัน เพียงแคเปด internet พรอมกันทั่วโลก ก็สามารถ
คุยกันไดเกิด cross-culture กันไดแลวเชนกัน  ธงประยุกตใชแนวคิดที่สาวนําประเด็นไวมาอธิบายวาพอเด็กไดรับรูวัฒน
ธรรมตางชาติจากเด็กคนอื่น ทําใหรูสึกพิเศษกวาเด็กทั่วไปในพ้ืนที่เดียวกัน เกิดความรูสึกโดดเดนและเรงเราทําให
อยากรูมากขึ้น  ในแงเรื่องส่ือนี้ จร หนุมสถาปตยที่รวมกวนกับพวกเรามาตั้งแตสมัยทํากิจกรรมเสวนาคาเฟ เห็นวาเด็ก
สมัยนี้มีชองทางการรับรูมากกวาคนรุนกอนมากมายนัก ทั้งหนังสือ ชองทางส่ือตาง ๆ  ไมใชเพียงแคอานกาพยเหเรือ
อยางสมัยกอน  นับไดวาการรับรูของวัยรุนในสมัยนี้มีพลังมากกวาเมื่อกอนมาก

นอกจากการไหลเวียนของกระแสวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ ผานทางสื่อแลว ธงยังพูดถึงการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมของวัยรุนผานการพบปะกันดวย จากการไดมีโอกาสเปน staff ในงานประชุมลูกเสือโลกที่เพ่ิงเสร็จส้ินไป
ในชวงนั้นดวย  ธงเลาใหฟงวา งานนี้เปนที่รวมของลูกเสือ (ซึ่งก็คือวัยรุน) นานาชาติ ซึ่งมีการ cross-culture กันอยาง
รวดเร็วในเวลาอันส้ัน  เด็กตางชาติรับรูวัฒนธรรมการไหว การรํา การเตน ภาษาไทย และศิลปะมวยไทยอยางรวดเร็ว  
ในทางตรงขาม เด็กไทยก็รับวัฒนธรรมตางชาติอยางรวดเร็วเชนกัน เชน เรื่องพฤติกรรมทางเพศแบบที่ลงขาวกันอยาง
อ้ืออึง (“แตจริง ๆ เปนอยางไรอาจเปนอีกเรื่องก็ได” ธงทิ้งทายในเร่ืองนี้) เปนตน
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นอกจากนี้ในวัฒนธรรมไทยที่ผูใหญมองนั้น เปนวัฒนธรรมแบบหยุดนิ่ง แตวัฒนธรรมที่เด็กสมัยนี้พบเจอนั้นมี
ความเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ดังนั้นเด็กไทยจะหางจากวัฒนธรรมไทยขึ้นเรื่อย ๆ อยางแนนอน  ธงเสนอวาจริง ๆ แลว 
โลกปจจุบันเรียกไดวาเปนโลกของการสื่อสาร ดังนั้นถาอยากใหเด็กไทยมีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามแลว นาจะลองเอาวัฒน
ธรรมไทยมาเผยแพรผานส่ือมวลชน เพ่ือรณรงคเอกลักษณไทย แทนที่จะพรํ่าบนเพียงวาเด็กยุคนี้ไมมีความคิดไมมี
วัฒนธรรมไทย

ดวยประการทั้งปวงดังกลาวขางตน ธงเห็นวาในขณะที่เด็กชนบทมีความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ครูชนบทกลับ
ไมติดตามกระแสที่เปล่ียนแปลงไปนี้ ทําใหไมเขาใจเทาทันเด็ก และนิยามเด็กที่ไมเปนไปตามกรอบของตัวเองที่ต้ังไววา
เปนเด็กไมดี  ซึ่งการกระทํานี้กลับกลายเปนทําใหเด็กไปในทิศทางที่ผิดไดโดยงาย  ดังนั้น ธงจึงเห็นวาเปนเรื่องนาทา
ทายผูใหญหลายคนที่ไมเขาใจเด็กวา ประเด็นเรื่องปญหาการเรียนรูทางวัฒนธรรมของวัยรุนนั้น นาจะเปนปญหาของผู
ใหญที่ไมเทาทันโลกาภิวัตน มากกวาที่จะเปนปญหาของเด็ก

3. “เทคโนโลยีกระทาํเยาวชน” หรือ “เยาวชนกระทาํเทคโนโลยี”

ประเด็นหนึ่งในสังคมที่พูดกันมากคือ “เด็กตกเปนเหย่ือของส่ือและการบริโภค” ประเด็นนี้เปนที่อึดอัดใจของ
ชัยมานานแลว เพราะแมจะเห็นวาเปนจริงดังกลาว แตก็ไมนาจะใชความจริงทั้งหมดทุกกรณีไป  ชัยยกตัวอยางกรณีท่ี
วุฒิสมาชิกลอลวงเด็กอายุ 13 ปเขาโรงแรมผกาอินนโดยนัดหมายผานเคร่ืองเพจเจอรของเด็ก ซึ่งก็มักมีขอถก
เถียงกันมากมายวาเด็กถูกหลอก เด็กควรไดรับการคุมครองอยางนั้นอยางนี้ แตชัยกลับเห็นวาหรือจริง ๆ แลวเด็ก
สามารถเปนผูกระทําได ไมใชเปนเหย่ืออยางเดียว ชัยเห็นวาสิ่งท่ีนาจะพิจารณากันก็คือเด็กมองตัวเองวามี
ตําแหนงแหงท่ีสัมพันธกับสังคม/โลกอยางไร เพราะจะเปนตัวบงบอกถึงอัตลักษณ เปนผูกระทําหรือผูถูกกระทํา จะ
วายทวนน้ําหรือตามน้ํา  จะเสพอยางเดียวหรือจะเสพแลวสรางสรรคดวย  อยางไรก็ตาม มีอีกหนึ่งมุมมองที่นาสนใจและ
ทาทายอยูไมนอย จาก อ.สุริชัย หวันแกว ซึ่งเคยชี้เอาไววาปรากฏการณทํานองดังกลาวนั้น ไปๆมาๆมักกลายเปน 
“อาชญากรรมที่ดูเหมือนปราศจากเหยื่อ” (victimless crime) เพราะทั้งเด็กและผูใหญก็เต็มใจกันทั้งคู และเด็กก็ไมคิดวา
ตนเองเปนเหย่ือเสียดวย

นอกจากนี้ ชัยไดเห็นความพยายามตอบโตขอคิดเห็นดังกลาวจากรายงานวิจัยเรื่อง “จุฬาฯกับสังคม” ในสวนที่
วาดวยวิถีการใชชีวิต (lifestyle) ของนิสิตนั้น บาส1เขียนไววาวัยรุนที่สยามสแควรไดฉกฉวยสินคาและเทคโนโลยีในการ
นํามาใชสราง/อธิบายอัตลักษณของตนเองมากกวาตกเปนเหย่ือของบริโภคนิยมเพียงอยางเดียว2  แตดูชัยจะยังไมคอย
พอใจกับขอโตแยงดังกลาว เพราะเห็นวายังออนไป จึงเปดประเด็นในวงสนทนาวาวัยรุนในกระแสการบริโภคมีการ
สรางสรรคกิจกรรมหรือการกระทําใดๆหรือไม ท่ีบงบอกวาตนเองเปนผูกระทํากับเทคโนโลยี ไมใชถูก
เทคโนโลยีกระทํา

สาวพยายามตอบคําถามของชัยวาหากพิจารณาในทางดนตรีวิทยาแลว ความสุนทรียจากดนตรีทําใหคนเรา
คิดฝนและจินตนาการลอยหลุดออกไปจากโลกในชีวิตประจําวันที่ไมพึงปรารถนา ทําใหเยาวชนไดผอนคลาย และ
เทคโนโลยีก็สามารถตอบสนองความตองการทางดานจิตใจนี้ของวัยรุนเมื่อใดก็ได จึงกลาวใหชัดไดยากวาเทคโนโลยี
กระทํากับเยาวชน หรือเยาวชนกระทํากับเทคโนโลยี

สวนปกรณก็ยกตัวอยางที่มีเด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือเรื่อง “The White Road” ซึ่งเปนนิยาย sci-fi fantasy ต้ัง
แตอายุ 15 ขวบ เขียนโดยเปนเวลา 3 ป ความหนาเกือบ 800 หนา เผยแพรใน internet แลวรวบรวมมาตีพิมพเปนเลม 
และแมจะมีคนวิจารณวาหนังสือเรื่องนี้เลียนแบบเกมส Final Fantasy  แตก็นาจะนับไดวานี่เปนตัวอยางหนึ่งของความ
เคล่ือนไหวดานศิลปวัฒนธรรมที่สรางสรรคตามกระแสโลกาภิวัตน เพราะเขียนนิยายอิงกับเกมส Final Fantasy ซึ่งเปน
เกมสของญี่ปุน  และการที่เผยแพรใน internet ก็เปนการสรางสรรคของเด็กคนหนึ่งซึ่งผูใหญไมมีทางทําไดอยางนี้แน

                                           
1 ศิษยเกานิเทศศาสตร ผูซ่ึงถูกเรียกกันในหมูนอง ๆ วาเปน “นายหาง” เพราะเรียกไดวาเปนผูกอตั้งสยามเด็กเลนมากับมือ
2 สุริชัย หวันแกว และคณะ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับสังคม พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือกในอนาคต, 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, เสนอตอสํานักบริหารวิชาการ จุฬาฯ, 2545 : 81-92
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นอน  จากตัวอยางนี้ ปกรณนํามาเปรียบเทียบกับเด็กอีกกลุมหนึ่งที่เลนเกมส Ragnarok เพียงอยางเดียวจนไมยอมกิน
ขาว  ปกรณต้ังคําถามวาปรากฏการณท่ีเด็กคนหนึ่งเลนเกมสแลวเอามาสรางสรรคเปนผลงาน ในขณะที่เด็กอีก
คนหนึ่งติดเกมสจนไมยอมกินขาวนี้มันมีความหมายวาเกิดอะไรข้ึน ผูใหญจะเขาใจมันอยางไร เด็กท่ีเสพสิน
คาและเทคโนโลยีแลวนํามาสรางสรรคงานนั้นถือวาเทาทันหรือไม  เหตุการณอยางนี้จะเรียกวา “เทคโนโลยี
กระทําเยาวชน”, “เยาวชนเปนเหย่ือของเทคโนโลยี” หรือ “เยาวชนกระทําเทคโนโลยี”  “เยาวชนชวงใชเทคโนโลยี”  คํา
ถามของปกรณนี้  อาจตอบไดโดยแนวคิดของพระธรรมปฎกวา3 “สําหรับคนพวกหนึ่ง เทคโนโลยีมาชวยใหไมตองทํา 
แตสําหรับคนอีกพวกหนึ่ง เทคโนโลยีมาชวยในการทํา…” ทานพระธรรมปฎกพูดถึง “วัฒนธรรมวิทยาศาสตร” และ 
“วัฒนธรรมอุตสาหกรรม” ของฝรั่งวาเปนวัฒนธรรมแหงความใฝรูและสูส่ิงยาก (อุตสาหะ) กลาวคือเปน “นักผลิต”  ใน
ขณะที่คนไทยมักมี 1) คานิยมใฝเสพบริโภค และ 2) ลัทธิรอผลดลบันดาล หรือเรียกอีกอยางวาเปน “นักบรโิภค”

ชัยสรุปคําถามตัวเองที่เปดไวตอนแรกวา ประเด็นเรื่องวัยรุนเปนประเด็นที่เขาใจยากที่สุดในบรรดาประเด็นคน
ชายขอบทั้งหลาย เพราะกลุมชายขอบกลุมอื่น เชน ชาวบานเขื่อนปากมูน มีอัตลักษณที่ชัดเจน ชัยเห็นวาเขาสามารถ
ระบุความตองการที่แทจริงของเขาไดอยางหนักแนนและสืบเนื่อง ในขณะที่วัยรุนไมสามารถระบุความตองการไดอยาง
ชัดเจน อัตลักษณมีความเลื่อนไหลคอนขางสูง  อยางไรก็ตาม ชัยเห็นวากรณีชาวบานเขื่อนปากมูนที่ทํางานวิจัยไทบาน
โดยการใหชาวบานอธิบายความรูเรื่องปลาและอธิบายความทุกขยากของตนเองที่เกิดจากเขื่อนนั้น เปนตัวอยางที่ดีมาก
ที่นาจะนํามาประยุกตใชกับวัยรุน ใหวัยรุนอธิบายความรูสึกนึกคิด/ตัวตนของตนเองออกมาใหสังคมไดรับรูและเขาใจ 
โดยมีนักวิชาการเปนเพียงผูชวยเทานั้น

4. ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในอินเทอรเน็ต

จากประเด็นที่ชัยทิ้งคางไวในหัวขอที่แลว ปกรณไดแสดงทัศนะเพ่ิมเติมวาการวิจัยครั้งที่ผานมาของพวกเรา 
เรื่อง “ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน” ที่ใหวัยรุนสรางสรรคกิจกรรมเพื่ออธิบายความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของตัวเอง
ไดนั้น ตองอาศัยการมีกลุมกิจกรรมของวัยรุนดวย และนักวิจัยจะตองทําการวิจยัแบบที่เรียกวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม” (Participatory Action Research) โดยไปพบหนาคาตาของผูถูกวิจัย ปกรณเสนอวาอาจใชวิธีการศึกษา
อยางอื่นก็ได โดยใชเทคโนโลยีชวยแทน เชน เปดเว็บไซตข้ึนมาเพื่อรวบรวม forward mail ทั่วประเทศ ซึ่งปจจุบัน 
forward mail นี้สามารถสะทอนไดถึงความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมวัยรุนสําหรับยุคสมัยปจจุบันไดเปนอยางดี เชน 
forward mail นิยามความรัก 30 แบบ, forward mail การตัดตอภาพชุดนิสิตจุฬาฯ, forward mail เตือนใหเพ่ือนๆใน 
internet ขับรถอยางระมัดระวังในชวงปใหม, หรือลาสุดคือ forward mail ลารายชื่อไมเห็นดวยกับสงครามสหรัฐ-อิรัก 
เพ่ือสงเขาสหประชาชาติ เปนตน หรือแมกระทั่งเรื่องใตดิน เชน forward mail วานักศึกษาคนนี้คณะนั้นขายตัวราคาเทา
นี้บาท, อาจารยมหาวิทยาลัยนั้นลวนลามนักศึกษาสาว เปนตน นอกจากนี้ ยังมีกระแสการโตตอบของ forward mail 
ดวยวา mail นั้นจริง mail นี้ไมจริง  ดวยวิธีการวจิัยแบบนี้ ปกรณเห็นวาจะเปนการเปลี่ยนความหมายของพื้นท่ีวิจัย
สูพ้ืนที่วิจัยลักษณะใหม ๆ ทั้งยังเปนการวิจัยความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในอินเทอรเน็ตอีกดวย

วัฒนธรรมในอินเทอรเน็ตอาจมองในแงจิตวิทยาไดดวย ธงเห็นวาในอินเทอรเน็ตนั้น ทุกคนสามารถสวมบท
บาทเปนอะไรก็ได เพราะไมมีใครรูวาจริงหรือไมจริง ซึ่งการกระทํานี้ เปนการสะทอนตัวตนที่ตนเองอยากเปนแต
เปนไมไดในโลกจริง ตัวอยางที่เห็นกันมากคือการ chat กัน และปลอมตัวเปนใครก็ได   แมเกมสคอมพิวเตอรลาสุดชื่อ 
Ragnarok ซึ่งผูเลนสามารถพัฒนาพลังความสามารถขึ้นไดเรื่อยๆ และท่ีสําคัญคือเปนเกมสที่สามารถเลนผาน internet 
ได ตัวละครในเกมสแตละคนสามารถคุยกันได นัดหมายในถ้ําจําลองเพื่อรวมกลุมกันไปสูกับสัตวประหลาด  ตัวละคร
สามารถเลือกบุคลิกของตัวเองได ทั้งรูปราง ทรง/สีผม ซื้อเครื่องแตงกายอะไรก็ได ซึ่งเมื่อกอนก็มีเฉพาะ server ของ
เกาหลี แตปจจุบันมี server ของประเทศไทย สําหรับรวมคนไทยโดยเฉพาะแลว

                                           
3 พระธรรมปฎก, “คนไทยกับเทคโนโลยี” ใน ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก : หมวดวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542 : 115-7
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อินเทอรเน็ตยังทําใหแตละคนสามารถมีกลุมไดหลากหลายขึ้น เกิดอัตลักษณซับซอนในแตละกลุมที่หลาก
หลายเพิ่มขึ้น ปกรณเลาใหฟงวาไมมีอะไรทําเปดอินเทอรเน็ตก็สามารถเจอกันได สามารถ chat กันได ผูรวมสนทนา
หลายคน จะไม chat กับคนทั่วไปที่ไมรูจัก  จะ chat เฉพาะกับคนที่รูจักเทานั้น หรือคนที่รูจักกันทางอนิเทอรเน็ตดวย
ความสนใจเรื่องเดียวกันเทานั้น จะคุยกันเรื่องที่สนใจโดยไมลงเรื่องสวนตัว  ในเรื่องวัฒนธรรมการ chat กันในแวดวง
พนักงานบริษัทนั้น จรเลาใหฟงวามีกระแสความคิดเรื่อง chat อยู 2 กระแส คือ 1) ไมให chat เพราะทําใหเสียงาน  2) 
ให chat เพราะไมเปลืองคาโทรศัพท แตขอใหงานเสร็จก็พอ  อยางไรก็ตาม แมวาจะสนุกสนานและคลายเหงามากมาย
เพียงใดกับการ chat กันบนอินเทอรเน็ต แตเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่แตละคนตองแยกกันไป ผูเลนอินเทอรเน็ตก็จะรูสึกวาตอง
กลับมาเหงาอยูเพียงคนเดียวอีก

อินเทอรเน็ตยังอาจกอใหเกิดความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกดวย ชัยเห็นวาอาจนําไปสูกระบวนการ
ประชาสังคมไดอีกดวย เพราะเทคโนโลยีแบบอ่ืนๆมักมีทิศทางเดียวคือเปนการยัดเยียดเทคโนโลยีใหกับผูคน ในขณะ
ที่อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีแบบสองทาง ซึ่งเอื้อตอกระบวนการประชาสังคมจากรากหญา เกิดเปนกระบวนการ 
glocalization (globalization + localization)  เปนไปไดไหมท่ีจะใชอินเทอรเน็ตนี้ในการทําใหผูใหญเขาใจอัตลักษณของ
วัยรุนมากขึ้น โดยเขามาพบเห็นวัฒนธรรมของวัยรุนในอินเทอรเน็ต  กรณีนี้ ชัยเห็นวาอาจเปนไปได 2 ลักษณะ คือ 1) 
หากผูใหญที่ยังมีกรอบคิดแบบเดิมอยูแลว ไมวาจะคุยกันผานสื่อแบบใด ก็ไมทําใหผูใหญเขาใจวัยรุนขึ้น  2) ผูใหญที่ได
รับรูพฤติกรรมที่แสดงออกผานกิจกรรมของวัยรุนผานอินเทอรเน็ตแลวบังเอิญเกิดความเขาใจขึ้นมาไดเองโดยฉับพลัน  
ซึ่งกรณีหลังนั้น นับไดวาไมมีความแตกตางกันระหวางการทําความเขาใจของผูใหญตอวัยรุนโดยโลกจริงหรือโดยผาน
อินเทอรเน็ต แตความตางอาจอยูที่อินเทอรเน็ตเปนชองทางอีกชองทางหนึ่งที่จะเอื้อโอกาสใหผูใหญไดเขาใจวัยรุนมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม ไมวาผูใหญจะเขาใจวัยรุนหรือไม แตประโยชนของอินเทอรเน็ตคือ ทําใหวัยรุนมีพ้ืนที่ในการรวมกลุม
โดยไมติดกับขอจํากัดทั้งเรื่องสถานที่และเวลา

5. เทคโนโลยีเพื่อการสงเคราะห  vs  เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประโยชนกับมนุษยชาติ ธงผูซึ่งมีความรักและศรัทธาในวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมกัมีเห็นวาดังกลาว ธงยกตัวอยางใหพวกเราฟง เชน การวิจัยผลิตยา/เทคโนโลยีการแพทยทําใหคนมากมาย
รอดตายจากโรคที่เมื่อกอนไมมีทางรักษา หรือการผลิตขาว/สินคาที่หามาไดดวยความยากลําบาก ทําใหคนเปนอยู
สะดวกสบายขึ้น เปนตน อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากเทคโนโลยีลักษณะนี้ ชัยเห็นรวมกันวาเปนการใชประโยชน
โดยตรง เกดิประโยชนเฉพาะหนา แตในระยะยาวอาจสงผลบางอยางทั้งในเชิงวัฒนธรรม เชิงสังคม และเชิงนิเวศ เชน 
คนก็คิดวาไมจําเปนตองใสใจสุขภาพมากนัก เพราะมีเทคโนโลยีการแพทยคอยรักษา, กินอาหารมากก็ไมตองกลัวอวน
เพราะเอาไขมันออกได, สินคาและอาหารมีมากมายสามารถบริโภคอยางฟุมเฟอยได ซึ่งชัยเรียกเทคโนโลยีลักษณะดัง
กลาววา “เทคโนโลยีเพื่อการสงเคราะห” ชัยมองสืบเนื่องตอไปวาผูสรางเทคโนโลยีใหสังคมใชนั้น มักเปนผูหวังดี แต
ไมเขาใจบริบทสังคมวัฒนธรรม ทําใหกอความเสียหายหลายอยางตามมาภายหลัง ประเด็นนี้ธงไมเห็นดวย ธงเชื่อวา
เทคโนโลยีโดยตัวมันเองไมอคติ เทคโนโลยีโดยตัวของมันเองไมมีดี/ชั่ว ปลอดจากระบบคุณคา ขึ้นอยูกับคนใช ที่เกิด
ผลไมดีกับสังคมเพราะการเมืองเขาแทรก  ทั้งเรื่อง GMOs, พลังงานนิวเคลียร

เพ่ือแกปญหาขอถกเถียงระหวางชัยกับธงดังกลาว ชัยพยายามหาทางออกดวยการต้ังคําถามวา มนุษยจะ
สามารถมีเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนไดหรือไม4 ชัยใหนิยามเบื้องตนของเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
วา เปนเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสังคมดวยความถอมตัว สุขุมรอบคอบ มองถึงผลกระทบของตัวเองในระยะยาว ทั้งนี้ตอง
มีการเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับบริบทรอบขางของสังคม ซึ่งตองพิจารณาวาสังคมมีความสามารถที่จะเลือก
ใช/ควบคุมเทคโนโลยีชนิดนั้นๆไดเพียงพอหรือไม เปนเทคโนโลยีที่ทําความเขาใจชุมชนแลวปรับเทคโนโลยีใหเขากับ
คน ไมใชปรับคนใหเขากับเทคโนโลยี

                                           
4 แมผูเสนอคําน้ีจะยังไมพอใจกับการใชคําๆนี้ เพราะการพัฒนาอยางยั่งยืนยังเปนที่ถกเถียงถึงความหมายกันอยูมากมาย แต

เน่ืองจากไมสามารถหาคําที่ส่ือความหมายตรงใจไดมากกวานี้ จึงตองใชคํานี้ไปกอน
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ปกรณ ไมตอบคําถามของชัยโดยตรง แตหยิบยกตัวอยางโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑขึ้นมาตอบแทน 
ปกรณบอกวาโครงการนี้ก็มีการนําเทคโนโลยีเขาไปชวยเหลือการผลิตของชุมชนมาก ซึ่งอาจทําใหคนในชุมชนสามารถ
เปนหนวยผลิตไดเอง ครอบครัวสามารถอยูดวยกันได ไมตองมาใชแรงงานในเมือง อยางไรก็ตาม ตองพิจารณาวาหมู
บานมีสิทธิเลือกที่จะปฏิเสธการยัดเยียดเทคโนโลยีไดหรือไม เชน ปกติชาวบานสานตะกรายามวาง ทําใหกลับกลายเปน
สานตะกราโดยอาชีพหรือไม  ซึ่งเปนอยางนี้ก็เทากับวาเปนการเปลี่ยนหมูบานใหเปนโรงงาน และชาวบานเปนคนงาน
ของหัวหนาหมูบานนั่นเอง เปนการเปลี่ยนจาก “การสานตะกราเพ่ือสานสัมพันธ” ไปเปน “การสานตะกราเพ่ือถักทอ
พันธบัตร”  นอกจากนี้หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอาจไมทําใหเกิดความยั่งยืนก็ได เชน ถาผลิตภัณฑออกมาเหมือน ๆ 
กันมาก และลนตลาด หรือผลิตภัณฑชุมชนไดรับความนิยมลดลง ซึ่งทําใหคนทั้งตําบลซึ่งพ่ึงพากับผลิตภัณฑชนิดนี้
เพียงอยางเดียวก็จะอยูรอดไมได  แบบเดียวกับปฏิวัติเขียวที่สงเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยวแลวทําใหชุมชนลมสลาย ซึ่งก็
เปนเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาไปเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนจนนําไปสูความลมสลายเพราะเมื่อเกิดความพลิกผันขึ้น 
ชาวบานไมสามารถยอนกลับมาใชวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ ที่เปนอยูอยางพอเพียงไดอีกแลว

ดูเหมือนตัวอยางของปกรณจะตอบคําถามของชัยวา เราพิจารณาตัวเทคโนโลยีอยางเดียวไมได แตตอง
พิจารณาไปถึงเรื่องการบริหารเทคโนโลยีดวย อยางไรก็ตาม เราคงไมสามารถแยกการบริหารเทคโนโลยี ออกจาก
ลักษณะของเทคโนโลยีได กลาวอีกนัยหนึ่งคือ นาจะเปนการดีกวา หากเรามองกระบวนระบบของการสรางและการใช
เทคโนโลยี มากกวาการมองเพียงตัวเทคโนโลยีลวน ๆ เทานั้น

6. การเรียนการสอนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับเยาวชน

ดวยความที่เรียนสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมาโดยตลอดตั้งแตมัธยมตนจนถึงปริญญาโท ชัยตั้งขอสังเกตวา
เมืองไทยมีคานิยมการเรียนสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมาก ดูไดจากคณะวิศวกรรมศาสตรที่จะมีอยูทุกมหาวิทยาลัย 
หรือโรงเรียนชางเทคนิคทั้งหลาย  ซึ่งเกิดกระแสการพัฒนาประเทศโดยเนนพัฒนาวัตถุ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานต้ังแต
สมัย 2504  ชยัเห็นวาความคิดแบบวิทยาศาสตรอยูในเมืองไทยนานมาก และดึงเยาวชนขึ้นสูภพภูมิแหงจินตนาการวา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสามารถทําใหเกิดส่ิงตาง ๆ มากมายตามความตองการของมนุษย  ภพภูมิแหงจินตนาการที่
เมืองไทยสรางกันนั้นเปนจินตนาการที่ปลอดพนไปจากฐานสังคมไทยที่เยาวชนเหยียบยางอยู  ชัยใหขอสังเกตเพ่ิมเติม
จากการไดคุยกับนองสาวของเพื่อนซึ่งเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตรและกําลังจะเอ็นทรานซวา เด็กมัธยมหลายคน
มักอยากเรียนวิทยาศาสตรในตางประเทศ เพราะการเรียน/การวิจัย/การทํางานวทิยาศาสตรเมืองไทยไมรุงเรือง  นอก
จากนี้การสอนกระบวนการเชิงปญญาของวิทยาศาสตรใหกับเด็กในทองถ่ิน อาจทําใหเด็กมีอคติบางอยางแบบวิทยา-
ศาสตร ซึ่งเปนวิทยาศาสตรนําเขาจากตางประเทศ โดยไมไดคิดขึ้นจากตนเอง อาจทําใหเด็กหลุดลอยจากทองถ่ินนั่น
เอง  ดังนั้น จะเปนไปหรือไมท่ีจะมีการสอนวิทยาศาสตรอยางสมานสอดคลองและไมลดคุณคาภูมิปญญาทอง
ถิ่นของตนเอง

ธงเลาขอเท็จจริงใหวงสนทนาฟงวาปญหาอันเปนที่มาของคําถามของชัยนั้น เกิดจากการที่โรงเรียนชุมชนทั้ง
หลายมักสอนเฉพาะเนื้อหาแตไมสอนวิธีคิด เชน สอนเฉพาะกฎของนิวตัน แตไมสงสัยคิดตั้งคําถามวานิวตันคิดถูกหรือ
ไม  ซึ่งทําใหเด็กไมรูวาความรูวิทยาศาสตร/ฟสิกสนั้นเกี่ยวอะไรกับตนเองและสังคมรอบขางตนเอง นอกจากนี้ ครูชั้น
ประถมศึกษาก็ขาดครูสาขาวิทยาศาสตรมาก ซึ่งทําใหเด็ก ๆ ขาดโอกาสการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางแทจริง  นอกจาก
นี้ ปกรณยังนําประสบการณในชั้นเรียนตอนมัธยมปลายมาเสริมวา กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น ยังขึ้นอยู
กับครูผูสอนดวย เชน อาจารยใหแขงแกปญหาโจทยแบบวิธีแปลก ๆ และส้ันที่สุด เปนตน ปกรณเห็นวา เมืองไทยไม
ควรใหมีผูสอนแบบ classical ที่บังคับวิธีการแกโจทยเพียงอยางเดียว  แตตองการผูสอนที่เปนแบบ critical ที่ใจกวาง
ยอมรับความคิดไดหลายทางมากๆ

นอกจากนี้ ธงยังไดยกประสบการณการเปนผูฝกอบรมโครงการฝกอบวิทยาศาสตรในชนบทมาตอบวา การ
สอนวิทยาศาสตรใหเยาวชนในชุมชนนั้น ควรจะสอนกระบวนการ/วิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร กลาวคือ ใหเด็กตัดขอคิดเห็น
ที่เปนขอจํากัดทําใหปญหานั้นแกไมไดออกไป  แลวใหเด็กพรั่งพรูความคิดตางๆนานาออกมา  จากนั้นใหเด็กจัดหมวด
หมูและคิดวิเคราะหความคิดที่ระดมออกมา  และดําเนินการตามวิธีวิทยาของวิทยาศาสตร ในการตั้งโจทย ต้ังสมมติฐาน 
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ทดสอบ สรุปผล ซึ่งอาจไมเปนกระบวนการไปขางหนาอยางเปนขั้นเปนตอน อาจมีการยอนขั้นตอนได เมื่อเกิดความ
สงสัยขึ้น เชน การสงสัยวาตองใชสมุนไพรชนิดนี้ปริมาณเทาใดในการหามเลือดจึงจะดี จะหาขอมูลนี้ไดอยางไร ตอง
ถามใคร เปนตน หรือ อีกตัวอยางเชน จะตองใชสวนผสมเครื่องเทศแตละชนิดเทาไหรเพ่ือใหลูกคาชื่นชอบ ก็จะมีการ
ทดลองทําน้ําพริกหลาย ๆ แบบ ใหคนชมิหลาย ๆ คน จากนั้นก็เก็บสถิติวาน้ําพริกชนิดไหนมีคนชอบเทาไหร ไมชอบ
เพราะอะไร เปนตน ธงกลาววาโดยสรุปคือการสอนเฉพาะวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร แตไมสอนรูปแบบเนื้อหาซึ่งเปนเรื่อง
ของทางตะวันตก (เชน ผลงานของนิวตันคืออะไร ผลงานของกาลิเลโอคืออะไร) ดวยกระบวนการดังกลาว ธงเห็นวานา
จะทําใหวิทยาศาสตรเกิดจากภูมิปญญาชุมชนของเยาวชนเอง

7. สรุป

ประเด็นการสนทนาในครั้งที่ 2 นี้ นับวาเคลื่อนจากครั้งแรกที่พูดเรื่องวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมในระดับ
กวาง ๆ มาสูประเด็นเรื่องวัยรุนและเยาวชนเปนแกนกลางในบริบทความสัมพันธกับเทคโนโลยี ทั้งในแงส่ือและในแงสิน
คาบริโภคเพื่อเสริมสรางอัตลักษณของวัยรุน และบริบทความสัมพันธกับวิทยาศาสตรในแงการเรียนการสอน  สาวไดนํา
ความรูจากวิทยานิพนธของตนเองมารางภาพกรอบแนวคิดเรื่องอัตลักษณและวัฒนธรรมวัยรุนทามกลางบริบทดังกลาว
ใหพวกเราฟง จากนั้นก็เปนการแตกประเด็นจากคําถามทิ้งทายเรื่องปญหาวัยรุนในสายตาผูใหญ ออกมาเปนเรื่องส่ือกับ
การเรียนรูทางวัฒนธรรมของวัยรุน, เรื่องทิศทางความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับเยาวชน, ความเคลื่อนไหวทางวัฒน
ธรรมแบบแปลก ๆ ใหม ๆ ในอินเทอรเน็ตวัยรุน  จากนั้นจึงวกเขาสูการพิจารณาลักษณะของเทคโนโลยีวาเปนไปเพ่ือ
การใดระหวางการสงเคราะหและการพัฒนาท่ีย่ังยืน และจบลงดวยประเด็นที่มาจากประสบการณการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีของทั้งชัย ธง และปกรณ อาจกลาวไดวาการสนทนาครั้งนี้ มีประเด็นเริ่มตนจากที่วิพากษ
วิจารณกันในสังคมคอนขางมาก และมีประเด็นขอคําถามใหนําไปคิดตอเพ่ือหาทางสรางสรรคความเคลื่อนไหวใหม ๆ 
เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี และเยาวชนในความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมโลกาภิ
วัตนและสังคมการสื่อสารไดมากดวยเชนกัน  

2.3. การสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 3 “ประวัติศาสตรความรู”

วันอังคารที่ 18 ก.พ. 2546 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ หองประชุมศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

แมความคิดทางปรัชญาของความรูจะดูหางไกลจากโลกของความเปนจริง และก็ดูเหมือนวาไมนาจะเปนไปได
ที่จะถูกหยิบยกมาเปนประเด็นในการสนทนากลุมยอยที่สนุกสนาน แตเมื่อชุดของการสนทนากลุมยอยไดถูกเสนอใหมี
ครั้งหนึ่งที่ตองกลาวเรื่องวาดวยความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นความเปนไปของความรูนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
วงสนทนาก็ดําเนินไปดวยความสนุกสนานได การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนั้นเปนไปอยางเผ็ดรอน ประเด็นดัง
กลาวที่ดูเหมือนหางไกลจากโลกของคนทั่วไปเสนอโดยปกรณผูมีความสนใจเปนพิเศษในเรื่องของปรัชญาถึงแมจะเรียน
มาทางวิศวกรรมศาสตรก็ตาม   เมื่อประกอบกับกระแสของความคิดแยงปฏิฐานนิยมและกระแสของหลังสมัยใหมที่ถาม
โถมเขามา ทั้งสองกระแสก็ทําใหการสนทนาในวันนั้นวิพากษและตั้งคําถามกับความรูเชิงวิทยาศาสตรเปนสําคัญ

1. ยอนรอยความรู: จากรากฐานสูรากเหงา

เปดวงสนทนาโดยปกรณเริ่มตนดวยการเลาความเปนมาเปนไปของความรูทางวิทยาศาสตร ความคิดของเขา
สวนหนึ่งมาจากความสนใจอานหนังสือภาษาไทยเชน งานวิพากษโทมัส คูนหของ สิริเพ็ญ พิริยะจิตรกรกิจ และงานหลัง
สมัยใหมของ ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ดวย อิทธิพลของงานเหลานี้มีสวนอยางมากในประเด็นที่เขานําเสนอในวันนั้น 
ขณะเดียวกันอิทธิพลอีกดานหนึ่งคือการที่เขาสนใจฟสิกสทฤษฎีมานานแลว แมกระทั่งการตีความกลศาสตรควอนตัม 
(Quantum mechanics) โดย Fritjof Capra (ฟริตจอฟ คาปรา)

จุดประสงคของการเลาความเปนมาเปนไปของความรูทางวิทยาศาสตรของเขานั้นคือเพ่ือแยงกับความคิดปฏิ
ฐานนิยมที่เชื่อวามนุษยเราสามารถเขาถึงความจริงได โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อของนักฟสิกสทฤษฎีกลุมหนึ่งอันได



43

แก Stephen Hawking (สตีเฟน ฮอวกิง) อยางนอยหนึ่งคนที่เชื่อวามีความจริงอยู “ขางนอกนั่น” และวิทยาศาสตรเขา
ใกลความจริงนั้นมากขึ้นทุกทีๆ กลาวอีกนัยหนึ่งคือความรูทางวิทยาศาสตรมีการสะสมความกาวหนา แตกับอีกดาน
หนึ่งที่ปกรณถือหางอยูนั้น มีความคิดตรงกันขามกันโดยสิ้นเชิงคอืหาไดมีการสะสมพอกพูนของความรูไม มีแตเพียง
การเปล่ียนแปลงรูปแบบของ “คําอธิบาย” เทานั้น ดานที่ปกรณถือหางนี้มีนักปรัชญาอยาง Thomas Kuhn (โทมัส คูนห) 
เปนนักคิดสําคัญ

ปกรณเลาวา ในอดีตกาลนั้น มนุษยมีความเชื่อวาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล และใชความคิดนี้เปนรากฐาน
ในการสรางแบบจําลองของจักรวาลขึ้น อยางงายคือแบงใหจักรวาลเปนทรงกลมซอนทับกันไป อยางไรก็ดีเมื่อมนุษย
ศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนฟากฟามากขึ้นก็กลับพบวามีความยุงยากซับซอนที่จะอธิบายการเคลื่อนที่ของดวง
ดาวตางๆดวยความคิดโลกเปนศูนยกลางมากขึ้นทุกทีไป เพ่ือใหแนวการเคลื่อนที่ของดวงดาวในแบบจําลองตรงกับแนว
การเคลื่อนที่ในความเปนจริงมากขึ้นก็ตองใชแบบจําลองที่มีความซับซอนมากขึ้น คือจากเดิมที่ใชวงกลมไมกี่วงอยาง
งายในการอธิบายการเคลื่อนที่ ก็ตองใชวงกลมหลายวงซอนทับกันเพ่ืออธิบายแนวการเคลื่อนที่ของดวงดาวจนการ
คํานวณนั้นวุนวายเปนอยางมาก

ในเวลาตอมา เพ่ือลดความยุงยากซับซอนลง Nicolus Copernicus (โคเปอรนิคัส) เสนอใหใชโลกเปนจุดศูนย
กลางของวงกลมในแบบจําลอง ส่ิงนี้ทําใหความยุงยากในการคํานวณลดลง และหลังจากนั้นแบบจําลองของโคเปอรนิคัส
ก็ใชกันทั่วไป ประเด็นสําคัญคือ เราไมสามารถตัดสินไดวา แบบจําลองจักรวาลเดิมหรอืแบบจําลองจักรวาลของโคเปอร
นิคัสที่ใกลเคียงความจริงมากกวากัน ส่ิงที่เห็นไดคือการยุงยากซับซอนลดลงเทานั้น

อีกเรื่องหน่ึงที่ปกรณเลาใหฟงนั้นยายจากระดับจักรวาลลงมาสูระดับสังคมและบุคคล และยายมาสูประเด็น
อํานาจที่คนในทางสายสังคมสนใจและสามารถเขามารวมถกเถียงได “ความเบี่ยงเบนไปจากปกติ” คือเรื่องที่เขายกมา
เปนเรื่องตัวอยาง “ความเบี่ยงเบนไปจากปกติ” ที่เขายกตัวอยางนี้ไดแกเรื่องของ คนเปนจิตเภท และ เกยกับเลสเบี้ยน

ขอถกเถียงที่ปกรณยกขึ้นมากลาวกับเรื่อง “ความเบี่ยงเบนไปจากปกติ” คือขอถกเถียงของ Michel Foucault 
(มิเชล ฟูโกต) นักปรัชญา-ประวัติศาสตร ชาวฝรั่งเศส  Foucault นั้นเห็นวาความรูกับอํานาจเปนส่ิงที่อยูควบคูกันมา
ตลอด ในหลายกรณีที่ความรูคือการจัดการความปกติของสังคม ความรูทางจิตเวชนําไปสูการจัดการคนบาอยางชอบ
ธรรม ความรูในทางจิตเวชการแบงเสนอยางชัดเจนระหวางความปกติกับความบา  ที่สําคัญคือกอนหนานั้นคนบาไมได
ถูกมองวาเปนบุคคลที่ตองถูกจัดการสงเขาโรงพยาบาลหรือตองไดรับการบําบัด มุมมองตอคนบาที่ตางกันนําไปสูการ
ปฏิบัติที่ตางกันออกไป และนําไปสูความสัมพันธเชิงอํานาจที่คนบาตองถูกจัดการ

อีกตัวอยางหนึ่งที่ปกรณเลา ความรูเรื่องเพศแสดงใหเห็นวา ชาย/หญิง คือความเปนปกติ  เกยและเลสเบ้ียน
ถูกมองวาเปนลักษณะที่เบ่ียงเบนออกจากปกติไป  เชนเดียวกันในสมัยโบราณกาลเชนกรีกนั้นเกยหาไดเปนส่ิงแปลกไม 
ทวาเมื่อไมถึงรอยปมานี้ความตองการจัดการกับส่ิงที่ถูกบัญญัติวาเปนความผิดปกติทางเพศก็มีความรุนแรงมากขึ้น ใน
บางประเทศความผิดปกตินี้ถูกนิยามวาผิดกฎหมายเสียดวยซ้ํา ตัวอยางความรุนแรงที่เกิดขึ้นคือนักคณิตศาสตรคนหนึ่ง
ที่เปนบิดาของคอมพิวเตอรชื่อ Alan Turing ตองฆาตัวตายเพราะความกดดันที่ตนเองเปนเกย นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณครึ่งศตวรรษที่ผานมา อยางไรก็ดี ปจจุบันพ้ืนที่ทางสังคมของเกยและเลสเบี้ยนเริ่มมีมากขึ้น  และสังคมเริ่ม
ยอมรับมากขึ้นถึงแมวาจะยังไมยอมรับวาเปนเรื่องปกติทีเดียวนักก็ตาม

จากที่กลาวไปแลว ขอสําคัญมีสองประการคือ ประการแรก ในวิถีแหงกาลเวลาที่ผานมาความรูนั้นหาไดเปนส่ิง
ที่หยุดนิ่งตายตัวแตอยางใด และประการถัดมา ความรูหาไดมีแตเพียงชุดเดียวไม กับประการหลังนี้ ขอขยายความสกั
เล็กนอย นั่นคือ การที่ความรูชุดใดจะขึ้นมาเปนความรูหลักนั้นขึ้นอยูกับผูมีอํานาจดวย เมาะยกตัวอยางความรูเรื่องดิน
และพันธุขาวของชาวปกากะญอ พวกเขามีวิธีการจัดแบงประเภทของดินและพันธุขาวแตกตางจากความรูที่เรารูจักจาก
วิทยาศาสตรอยู และความรูเรื่องดินและพันธุขาวของเขานั้นเชื่อมโยงกับคุณคาที่ใหกับธรรมชาติ กระนั้น ความรูเรื่องดิน
และพันธุขาวของชาวปกากะญอก็ไมสามารถเปนความรูหลักในสังคมได ความรูเรื่องดินและพันธุขาวทางวิทยาศาสตรที่
ภาครัฐใชจัดการพันธุพืชก็เปนความรูหลักในสังคมปจจุบันเสมอมา
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• ความไมรู, อํานาจ และความไมไววางใจตอความรู
อุปมาอุปมัยหนึ่งที่มักใชเพ่ือรับประกันความแนนอนของความรูคือ มีความรูรออยู “ขางนอกนั่น” อยูแลว คอย

เวลาเพียงแคใหนักวิทยาศาสตรไปคนพบเทานั้น อุปมาอุปมัยนี้มีนัยอยูสองประการ ประการแรก คือเราสามารถแยกตัว
ส่ิงที่ถูกรูกับตัวผูรูออกจากกันไดชัด และประการที่สอง ความรูนั้นเขาถึงความจริงอยางแนนอน ไมใชการคาดเดาหรือ
เปนแคเรื่องของกระบวนการทางสังคมเทานั้น

แมวาอุปมาอุปมัยนี้จะไดรับการเชื่อถือกันโดยมาก แตการเกิดขึ้นของกลศาสตรควอนตัมก็สรางขอขัดแยงกับ
นัยแรกไวชัด ในวงสนทนา เมื่อถูกถามถึงเรื่องกลศาสตรควอนตัม ปกรณตอบใหฟงวา กลศาสตรควอนตัมนั้นตัวผูรูกับ
ส่ิงที่ถูกรูไมสามารถแยกออกจากกันได ยกตัวอยางเชน หากเราใชอุปกรณตรวจวัดคลื่น (เชนสลิทคู) เราก็สามารถวัด
สมบัติคล่ืนของอิเลกตรอนได (เชนความยาวคลื่น) แตหากเราใชอุปกรณตรวจวัดอนุภาค (เชนวัดการกระเจิงของ
อนุภาค) เราก็สามารถวัดสมบัติอนุภาคของอิเลกตรอนได (เชนโมเมนตัม) อีกตัวอยางหนึ่ง การวัดของเรานั้นหายอมไป
รบกวนระบบเสมอ ระบบกอนและหลังจากการตรวจวัดยอมไมเหมือนกันเพราะการมีอยูของเรา

สําหรับนัยประการที่สองที่กลาววาความรูนั้นเปนการเขาถึงความจริงหาใชการคาดเดานั้น ประสบการณใน
หองทดลองของธงชัยแจงวา ขณะที่ทําวิทยานิพนธอยูนั้น เขาไมทราบอยางแนชัดวายาฆาเชื้อมาลาเรียไปทําปฏิกิริยา
อยางไรกับเชื้อมาลาเรีย (หรืออาจจะพูดวาเปนกลไกในกลองดํา) แตไมไดหมายความวาไมรูอะไรทั้งส้ิน เพียงแตวา ส่ิงที่
รูอาจจะเปนแคผลเขาและผลออกเทานั้น กระบวนการภายในอยางละเอียดอาจจะไมรู ทวาทั้งนี้ก็เพียงพอที่จะนําความรู
ไปใชได

กระนั้น ขอขัดแยงตอนัยสองประการขางตนก็หาไดทําใหอํานาจที่มากับความรูนั้นลดลงไม จากประสบการณ
การลงพ้ืนที่คลิต้ีของนิ่น ทําใหเธอแสดงความเห็นวาความรูทางการแพทยนั้นยังคงเอื้อใหแพทยมีอํานาจที่เหนือกวาชาว
บานที่ไดรับความทุกขทนอยูดี เธอนําใบแจงอาการโรคของแพทยมาใหเพ่ือนๆดูแลวบนตัดพอตอการระบุความเจ็บปวย
ของของชาวบานใหเปนเพียงแคปริมาณของสารเคมีในรางกาย ชาวบานเปนเพียงแคชิ้นตัวอยางของการสุมตรวจเลือด
เทานั้นแตความทุกขทรมานที่พวกเขาไดรับนั้นหาไดสะทอนใหเห็นในความรูทางการแพทยไม หากพูดในภาษาที่แรงขึ้น
คอืชาวบานเปนเพียงแควัตถุของการศึกษาเทานั้น

ชัยอางหนังสือของ ดร. วีระ สมบูรณ เสริมความคิดตนเองวาความรูกระแสหลักในปจจุบันนั้นคับแคบ ไมได
เปดพ้ืนที่ใหกับความรูพ้ืนถ่ิน (local knowledge) ความรูกระแสหลักตั้งตนวารูดีที่สุด จริงที่สุด ธงชัยเสนอตอเนื่องวา 
เราไมสามารถจะปลอยใหความรูพ้ืนถ่ินนั้นถูกลดคาลงไปจนสูญได ยอมเปนความจําเปนยิ่งที่ตองสนับสนุนใหมีกลุมคน
ที่สามารถถายโอนความรูระหวางกันระหวางความรูกระแสหลักและความรูพ้ืนถ่ินได ตัวอยางเชน คุณประโยชนของ
สมุนไพรตองมีผูถายทอดใหเปนความรูวิทยาศาสตรและมอบคุณคาใหกับความรูพ้ืนถ่ินไดในเวลาเดียวกัน

จากที่กลาวมาแลววาความรูนั้นไมใชการเขาถึงความจริง แตเปนการสรางความจริง ปกรณจึงเสนอวา การเชื่อ
วาความจริงถูกสรางนั้นเอื้อใหเราเห็นชองทางในการสรางความจริงใหสอดคลองกับบริบทในสังคมได นั่นคือลดความ
ชอบธรรมในการสรางความรูที่มีแตเแพาะของผูชํานาญการลง แตทําใหใครๆในสังคมก็สามารถสรางความรูไดใหเหมาะ
สมกับตัวของเขา เปนความรุที่เขาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง ไมใชเปนความรูแบบเดิมที่ตองพ่ึงพิงแตเพียงผูเชี่ยว
ชาญเทานั้น

2. พลวัตของความรู

ดังที่กลาวไปแลววาความรูนั้นถูกสรางขึ้น และตองปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย นั่นคือ ความรูไมใชส่ิงที่หยุดนิ่ง
ตายตัว แตตองการการเปลี่ยนแปลง ในวงคุยเสนอการเปลี่ยนแปลงของความรูมา 3 แนวทางคือ

• วิภาษวิธี (dialectic)
เมาะเสนอแนวคิดนี้ เมาะเลาวาแนวคิดนี้เริ่มตนจาก Hegel และนํามาใชตอโดยมีปรับปรุงโดย Marx มีสาระ

สําคัญคือ  มีความรูความเขาใจในปจจุบันเรียกวา Thesis แตก็เกิดการปฏิเสธความรูความเขาใจนั้นเรียกวา Anti-thesis   
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ทั้ง Thesis และ Anti-thesis จะตอสูขับเคี่ยวกันจนเกิดเปนความรูความเขาใจแบบใหมเรียกวา Synthesis ทําใหความรู
ความเขาใจเปล่ียนรูปแบบไปไมมีเคาของ Thesis และ Anti-thesis อยู  และตัว Synthesis นี้ก็จะกลายเปน Thesis ใหม  
กระบวนการเชนนี้จะเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา โดยการเปลี่ยนความรูความเขาใจตามกระบวนการนี้ทําใหเราเขาถึงความจริง
แทมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคือจุดสุดทายของวิภาษวิธี

• การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
โดยความคิดของ Kuhn แลวการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดวิกฤติขึ้นในกระบวนทัศนเดิม 

วิกฤติคือกระบวนทัศนเดิมไมสามารถทําความเขาใจโลกไดและไมสามารถชี้นําการสรางทฤษฎี การตั้งคําถาม การตอบ
คําถาม ตลอดจนวิถีปฏิบัติรวมกันของสังคมความรูไดอีกตอไป ในปจจุบันมีนักคิดรวมสมัยเชน Fritjof Capra ที่เห็นวา
กระบวนทัศนเดิมๆกําลังอยูในสภาวะวิกฤติและโลกกําลังรอคอยการเปลี่ยนกระบวนทัศนอยางเล่ียงไมไดในอีกไมนาน 
รูปแบบลางๆของกระบวนทัศนใหมคือ การมองโลกแบบองครวม เลิกการมองแบบขั้วตรงขามเชนกายกับจิตออกจากกัน 
ใหความสําคัญกับความไมแนนอนมากกวาโลกทัศนแบบกลไก เปนตน การเกิดขึ้นของกลศาสตรควอนตัมมีอิทธิพลตอ
แนวคิดนี้อยางมาก ในสังคมไทยหมอประเวศเปนบุคคลสําคัญที่ชี้ใหเห็นวาสังคมไทยอยูในสภาวะวิกฤติ และตองการ
การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนโดยเร็ว

• การหาจุดคานงัด
แนวคิดนี้ถูกอธิบายโดยธงชัยและปกรณใหวงสนทนาฟง แนวคิดนี้มาจากทฤษฎีความโกลาหล (chaos theory) 

และ ความซับซอนของระบบ (complexity) ซึ่งเปนมโนทัศนที่มีตนกําเนิดมาจากคณิตศาสตร สําหรับผูที่มองโลกตาม
แนวทางเหลานี้จะเห็นโลกเปนส่ิงที่เชื่อมโยงกันหมดและไมสามารถแบงแยกยอยลดทอนเพื่อทําความเขาใจได นอกจาก
นี้โลกก็ยังไมใชส่ิงที่ทํานายไดงายและก็ไมใชความเปนเชิงเสนแบบคณิตศาสตรแตเปนความไมเปนเชิงเสนแบบ
คณิตศาสตรที่แฝงอยูภายใตปรากฏการณธรรมชาติและปรากฏการณทางสังคม ตัวอยางเจาประจําคือ Butterfly Effect
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกระแสลมเพียงเล็กนอยจากปกผีเส้ือที่แปซิฟกก็อาจจะกอใหเกิดพายุที่นิวยอรคได  ตัวอยางนี้ชี้ให
เห็นประเด็นสําคัญวาการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญใดๆก็ตามสามารถเกิดขึ้นไดโดยงายหากเราสามารถหาจุดที่การ
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยสามารถสงผลกระเทือนอยางตอเนื่องจนเปนการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญได จุดดังกลาวนี้
เรียกวาจุดคานงัด  ดังนั้นหากเราหาจุดคานงัดไดและมีกลุมคนแมเพียงเล็กนอยปฏิบัติการที่จุดคานงัดนั้นภาพรวมทั้ง
หมดก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดทันใด

3. ความสงทาย

แมประเด็นในวงสนทนาสะทอนใหเห็นถึงประเด็นทางความคิด แตแรงบันดาลใจเบื้องหลังก็หาใชส่ิงที่ถูกเรนไว
หรือไมสามารถเขาใจได ทวาเผยรางใหเห็นในรูปแบบของการวิพากษวิจารณ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวบทที่เห็นคือขอถก
เถียงกันในเรื่องของความรู แตแรงบันดาลใจเบื้องหลังนั้นคือความไมไววางใจที่จะมอบอํานาจสิทธิขาดใหกับนักเทคนิค
หรือผูชํานาญการในการจัดการความรู ทั้งนี้เยาวชนไดผสมผสานคละเคลาความรูสึกนึกคิดรวมทั้งประสบการณใหเขา
กับส่ิงที่ไดพบไดอานมาจากหนังสือ ผลที่ไดคือการเปดประเด็นดวยการสืบรากเหงาของความรูไดนําไปสูประเด็นการ
ตองการเปล่ียนแปลงความรู ที่สําคัญพรมแดนของสาขาวิชาไมสามารถกีดกั้นความเขาใจหรือความรูสึกของคนจากตาง
สาขาวิชากันได พรมแดนของมหาวิทยาลัยก็ไมสามารถปดกั้นการเรียนรูได วงสนทนานี้มิไดเปนเพียงแคการระดม

ความคิดความเห็นเทานั้น แตเปนการจุดไฟแหงการเรียนรูตอไป  
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2.4. การสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 4 “วิทยาศาสตรสุขภาพกับสังคม”

วันอังคารที่ 4 มี.ค. 2546 เวลา 17.30 – 20.00 น. ณ หองประชุมศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

หลังจากทีไ่ดจดัการสนทนากลุมยอยไปแลวสามครัง้ ควนัหลงแหงความสนกุสนานของการแลกเปลีย่นความคดิ
ความเหน็กยั็งคงอยู และดงัทีไ่ดคดิไวตอนตนของชดุสนทนาทัง้ส่ีครัง้วาประเดน็เรือ่งสุขภาพควรเปนประเดน็หนึง่ของการ
สนทนาดวย ทางกลุมสนทนาจงึเหน็วาควรจะเชญิ นาย เจรญิ แซต้ัง นสิิตคณะแพทยศาสตร (หรอืทีเ่รยีกกนัในวงสนทนา
อยางเปนกันเองวา “หมอเก”) มาเปนวิทยากรใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ 
ประสบการณและเรือ่งราวในวงการแพทยทีห่ลายๆคนอาจจะไมรูและแมรูแลวอาจจะไมเขาใจ ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบ
การณกบัคนทัว่ไปทีเ่ล่ียงไมไดทีต่องเกีย่วของกบัการแพทย ดงันัน้เมือ่ถึงเยน็วนัองัคารที ่4 มนีาคม 2546 ทกุคนกต้ั็งหนา
ต้ังตารอการสนทนากลุม ณ หองประชุมศูนยศึกษาการพฒันาสังคม ดวยความระทกึในใจพลนั

1. วิทยาศาสตรสุขภาพกับสังคม : เสนทางสูความเชี่ยวชาญหรือความเสื่อมถอยของศรัทธา?

แมหมอเกจะออกปากไวกอนแลววาไมไดเตรยีมตวัมาอยางด ี แตเนือ้หาเริม่ตนกเ็ขาประเดน็ทนัใด หมอเกต้ังคํา
ถามและชวนคนในวงสนทนาใหชวยกนัหาคําตอบ หมอเกถามวา “วิทยาศาสตรสุขภาพเกีย่วกบัสังคมอยางไร?” หมอเก
ตอบเปนสองแนวทาง แนวทางแรก บรบิททางสงัคมหรอืเหตุการณในตอนนัน้มอิีทธพิลตอวิทยาศาสตรสุขภาพเชนไร และ
แนวทางทีส่อง ตัววชิาสาธารณสขุและวทิยาศาสตรสุขภาพมอิีทธพิลตอสังคมอยางไร

สําหรับแนวทางแรก หมอเกเลาใหฟงถึงประวัติศาสตร เริ่มจากยุคหมอผี ตอนนั้นนอกจากหมอจะเปนผูรักษา
ทางรางกายแลว เขายังเปนผูรักษาทางจิตวิญญาณดวย บางทียังเปนผูนําชุมชนเสียดวยซ้ํา ตอมาในทางตะวันตก หลัง
จากนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่อ Descartes เปนตนมา ความคิดเรื่องกายกับจิตแยกจากกันเริ่มกลายเปนที่แพรหลาย 
วิทยาศาสตรสุขภาพจึงมาเนนที่รางกาย กระนั้น ในระยะเริ่มแรกของโลกตะวันออกเชนเมืองไทยของเรา ในชวง ร.5 –
ร.7 นั้น โรงเรียนแพทยไทยยังคงสอนทั้ง แพทยแผนตะวันตกและแพทยแผนไทยอยู แพทยแผนตะวันตกนั้นเขามาอยู
ในหลักสูตรเพราะเจานายชั้นสูงอยากใหไทยทันสมัยเหมือนตะวันตก สวนแพทยแผนไทยนั้นเกี่ยวของกับเรื่องของสุข
ภาพที่มากกวาเรื่องของรางกาย ตอมาจึงคอยเปนวา แพทยแผนไทยโดนถอนออกจากหลักสูตรดวยสาเหตุที่หมอเกก็ไม
ทราบได แตหมอเกก็กลาววาปจจุบันมีแนวโนมใหมที่แพทยแผนไทยเปนกระแสที่วนกลับมาอีกครั้ง

สําหรับแนวทางที่สอง ผลที่วิทยาศาสตรสุขภาพสรางใหกับสังคมคือ การใหสิทธิพิเศษกับหมอ หมอเกยกตัว
อยางรูปธรรมวาคนที่เรียนแพทยสามารถเรียนกับรางกายมนุษยได สามารถตรวจรางกายมนุษยได ซึ่งลวนเปนส่ิงที่
อาชีพอ่ืนไมสามารถกระทําได กรณีนี้ปกรณเสริมวาวิศวกรรมศาสตรก็เปนเชนนี้เหมือนกัน เพียงแตแพทยมีสิทธิที่จะจัด
การเรื่องในรางกาย สวนวิศวกรนั้นมีสิทธิที่จะจัดการเรื่องนอกรางกาย

เมื่อเปดประเด็นเรื่องความขัดแยงระหวางสิทธิของหมอกับคนไขขึ้นมานั้น วงสนทนาก็เริ่มรอนขึ้นมาทันที 
หมอเกเลาใหฟงวาสําหรับคนทั่วไปแลว ก็จะยอมตามหมอทุกอยาง ไมวาหมอจะสั่งอะไรก็ตาม และในความคิดของคน
ไขแลว หมอเปนราวกับผูวิเศษ เหตุหนึ่งที่คนทั่วไปยอมรับเชนนั้นคือ การแพทยสมัยใหมนั้นสามารถรักษาโรคตางๆที่
สมัยกอนไมสามารถรักษาใหหายขาดได อยางไรก็ดี สิทธิที่แพทยสามารถจัดการกับคนไขไดก็หาไดทําใหหมอเขาใจคน
ไขมากขึ้นไม หมอเกพูดใหคิดวา “เราไมไดไปรูสึกถึงความทรมานของคนไขจริงๆ”

แมวาสิทธิของแพทยจะมีมากแตอยางไรก็ดียังมีสิทธิผูปวย กระนั้นก็ตามทีหมอเกก็บอกวาคนทั่วไปยังติดอยู
กับทัศนคติเดิมๆ คือคิดวาหมอยังมีอํานาจเหนือคนไขอยู ถึงแมวาจะรูวาตนเองมีสิทธิแลว ก็ยังไมกลาถามหมออยูดี 
นอกจากนี้ ยังมีอีกคนในวงสนทนาเสริมขึ้นมาอีกวา “สําหรับเรื่องความเปนความตายแลว หมอจะพูดขู คนไขก็กลัวไม
กลาตัดสินใจอะไรทั้งส้ิน” ทั้งนี้สิทธิผูปวยยังทําใหหมอสามารถถูกคนไขฟองไดซึ่งนี่เองทําใหหมอตองระมัดระวังมากขึ้น 
มีคนเลาวา แมแตจะผาตัดหมอก็ยังตองใหคนไขเซ็นยินยอมใหหมอมีสิทธิในการผาตัด แตถาตายแลวจะไมอยูในความ
รับผิดชอบของหมอ จะเห็นไดวาสิทธิผูปวยยังเปนสิทธิที่ไมคอยไดถูกใช และอาจจะมีอุปสรรคของการปฏิบัติจริง

ดังนั้น เมื่อคนไขไมมีสิทธิที่มีประสิทธิผลจริง จึงไมใชเรื่องแปลกเลยที่คนภายนอกวงการแพทยจะระแวงวา
แพทยชวยเหลือกันเองในกรณีที่แพทยอาจจะกระทําผิด ความหวาดระแวงนี้พุงเปาไปที่แพทยสภาดวย มีคนในวงเลา
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อีกวา มีกรณีหนึ่ง ผูหญิงโรงงานทอผาทองสามเดือนที่ปวยจากการทํางาน ตองไปถูกเอ็กซเรยหลายครั้ง หมอบอกวา
การเอ็กซเรยที่ไขสันหลังจะไมสงผลใหเธฮพิการ แตผลออกมา เธอก็ขาพิการเดินไมได ซ้ํารายลูกในทองยังแทงอีก 
ฉะนั้นเธอจึงไปฟองศาลวาหมอทําใหเธอพิการ แตสุดทายก็ไมมีหมอคนไหนรับรองไดวาความพิการเกิดจากรังสี 
ระหวางการดําเนินคดีเธอก็ไมไดรับการชวยเหลือจากใครเลยอยางจริงจัง เชนนี้เองจึงไมแปลกเลยท่ีจะมีคนคิดวา หมอ
เขาขางกันเอง หมอไมตรวจสอบความผิดกันเอง กรณีนี้แสดงใหเห็นวา ศรัทธาตอวงการแพทยเกิดความเสื่อมถอยขึ้น
แลว

แตหมอเกที่เปนคนวงในกลาวใหเห็นภาพของวิชาชีพเขาเองวา “คนนอกจะเห็นเราปกปองกันเอง แตสําหรับ
ในวงวิชาชีพแพทยแลวเราจะถือวาทุกคนมศัีกดิ์และมีสิทธิเทากัน นับถือความสามารถเปนอันดับหนึ่ง และไมทําใหหมด
ความเชื่อมั่นหรือหมดศักดิ์ศรีของคนในวิชาชีพเดียวกันโดยไมมีมูลเหตุ ดังนั้นเราจะไมกลาวหากันลอยๆวาหมอคนนั้น
ไมไดเรื่องหามไปรักษากับเขา”

ดังนี้เอง เห็นไดวาแมวาการแพทยในปจจุบันจะมีความสามารถในการรักษามากขึ้น และมีความชํานาญเฉพาะ
ทางจนเปนวิชาชีพที่แตกตางจากสังคมทั่วไป มีสิทธิเหนือตัวคนไขมากขึ้น แตในทางกลับกัน ความระแวงที่มีตอการ
แพทยก็มีมากขึ้น ซึ่งหาใชระแวงอยางไรเหตุผลไม แตเกิดจากความทุกขทรมานของคนไขที่หมอไมเขาใจนั่นเอง

2. นิยามความเจ็บปวย, สุขภาพ : ความคิดที่แตกตางระหวางหมอกับคนไข

เมื่อพูดกันถึงเรื่องความเจ็บปวย แมจะเปนคํางายๆ แตก็ใชวาจะเขาใจตรงกันเสมอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
การแพทยอิงกับวิทยาศาสตรขณะที่ความเขาใจของชาวบานนั้นอิงพุทธศาสนาและการใชชีวิต คําอธิบายของแพทยกับ
คนทั่วไปก็แตกตางกันไปดวย

เพ่ือการอธิบายความแตกตางใหชัดเจนนี้ หมอเกยกตัวอยางของโรคติดเชื้อขึ้นมาใหเพ่ือนๆในวงพิจารณา 
สําหรับมุมมองของแพทยหรือคนท่ีเรียนมาทางดานสาธารณสุขแลว อาจจะแบงอยางงายไดเปน หนึ่งโรคที่คนไข
สามารถหายเองไดโดยไมตองไปหาหมอเชนหวัด, โรคที่อาจจะตองไปหาหมอและหายได และโรคที่ไมทราบสาเหตุ 
นอกจากนี้ก็มีอีกกลุมหนึ่งที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ไดแตประคองอาการเอาไวเทานั้น  ในทางตรงกันขาม 
สําหรับคนทั่วไปแลว มักจะเชื่อวาโรคหายขาดไดทั้งหมด บางครั้งแมแพทยอธิบายใหคนไขฟงอยางไร แตเขาก็ไมยอม
เปล่ียนทัศนคติ เชื่อวาตองมีทางหายแนนอน นั่นคือ อโรคยา ปรมาลาภา ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ

นอกจากนี้ แมกระทั่งเรื่องการหายจากโรคก็ถูกนิยามแตกตางกันออกไป ทางแพทยการหายจากโรคนั้นจะ
พิจารณาจากเชื้อโรค หากตรวจไมพบเชื้อโรคแลวนั่นยอมหมายความวาหายปวย แตกับชาวบานแลวกลับตางออกไป
โดยสิ้นเชิง นั่นคือไมไดพิจารณาจากเชื้อโรคที่ไมอาจมองเห็นไดดวยตาเปลา แตพิจารณาจากชีวิตประจําวัน ในทองถ่ิน 
หากเขาสามารถใชชีวิตประจําวันได หัวเราะได ทํางานได นั่นก็ถือวาหายจากโรคแลว

นอกจากเรื่องนิยามความเจ็บปวยแลว นิยามของสุขภาพก็แตกตางกันดวยและมีความหลากหลายมากกวา
นิยามความเจ็บปวย ในวงสนทนา ชัย เปดประเด็นนิยามสุขภาพโดยยกประสบการณการปวดทองอยางรุนแรงของตน
เองที่นานๆทีเปนครั้ง ทั้งๆที่รางกายตนเองก็ปกติดี วาทําใหเขาไดหยุดคิดพินิจนึกวา ความตายที่เราคิดวาไกล แทจริงก็
อาจจะใกลกวาที่คิด การปวยนาจะทําใหเราละทิ้งความคิดวารางกายเปนเหมือนเครื่องจักรและโรงหมอสามารถซอมได 
และทําใหเราฉกุคิดไดวาเรานาจะมาใสใจกับสุขภาพมากขึ้น

ปกรณเสริมตอในประเด็นนี้โดยตั้งขอควรพิจารณาวาการปวยนั้นเปนเรื่องดีไดหรือไม ซึ่งหมอเกเห็นวา หาก
ยกตัวอยางอาการปวด อาการนี้เปนการเตือนเราวาตอนนี้รางกายถูกใชงานจนเสียสมดุลแลว ควรจะหยุดพักไดแลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกนักกีฬานี่เตือนใหระวังวาไมควรใชรางกายตนเองเหมือนรถยนตคันหนึ่งเทานั้น

หมอเกกลาวตอถึงนิยามสุขภาพขององคกรอนามัยโลกวานิยามสุขภาพวาคือ สุขภาวะของรางกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ นี่เปนนิยามที่ไมใชแคแพทยแตเพียงผูเดียวแลวเทานั้นที่มีหนาที่ดูแลสุขภาพ แตหมายถึงหลาย
ภาคสวนของสังคม รวมถึงตัวผูคนทั่วไปเองดวย
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ดวยความแตกตางหลากหลายทางความคิดเชนนี้เอง ชาวบานจึงมีทางเลือกที่หลากหลายดวยตนเอง เชน บาง
คนอาจจะเชื่อหมอ หมอจะบอกวาหายหรือไมหายก็วาตามหมอเรื่อยไป แตกับบางกลุมก็หันหาทางเลือกไมวาจะการรํา
ผีฟา อโรมาเทอราป หรือแมกระทั่งกินปสสาวะก็ตาม

กระนั้น การกลาววาชาวบานงมงายนั้นคงไมถูกตองนัก ซึ่งในวงสนทนาก็มิไดมีใครกลาวเชนนั้น แตที่ในวง
สนทนาสนใจกันคือ ทางการแพทยนั้นเนนพิจารณาแตปจจัยกายภาพมากเกินไปหรือไม แตกลับไมไดใสใจปจจัยทางจิต
ใจมากเทาที่ควร บางคนในวงกลาววาจริงๆแลวใจเปนใหญ ใจมีผลกระทบตอรางกายมาก และเราตองพิจารณาสุขภาพ
ใจดวย ตัวอยางเชน มีบางกรณีที่คนไขคิดไปเองวาตนเองปวย แลวใหแพทยเขียนใบส่ังยาอะไรมาก็ได หรือบางกรณี
บางคนไปหาแพทยแผนปจจุบันแลวไมหาย แตเมื่อไปรําผีฟาแลวเชื่อวาหายแน ก็อาการดีขึ้นจริงๆ แงมุมเหลานี้ยังเปน
แงมุมที่การแพทยยังไมสามารถอธิบายไดชัดเจนนัก

อยางไรก็ดี แมวาจะการแพทยจะไมสามารถอธิบายไดชัดเจน แตนั่นก็มิไดหมายความวาการแพทยไดละเลย
มิติทางจิตใจไปเสียทั้งหมด ในดานจริยธรรมของแพทยแลว ความใสใจตอจิตใจและความรูสึกของคนไขนั้นนับเปนเรื่อง
สําคัญ ดังจะกลาวในประเด็นถัดไป

3. จรรยาบรรณแพทยคือการเอาใจใสจิตใจผูปวย

ไมใชเรื่องแปลกเทาใดนักที่แพทยสวนหนึ่งจะถูกกลาวหาวาปฏิบัติวิชาชีพเหมือนการคา ในวงสนทนามีคน
หนึ่งเลาประสบการณของตนเองที่ไดไปพบแพทยของโรงพยาบาลเอกชนและแพทยจากโรงพยาบาลรัฐที่พึงกลาวชื่อ
อยางนายกยองวาคือแพทยศิริราช เขาเลาวาเมื่อครั้งที่ประสบอุบัติเหตุแลวตองเขาโรงพยาบาลนั้น คราแรกเมื่อพบ
แพทยในโรงพยาบาลเอกชนนั้นพวกเขาปฏิบัติราวกับเปนเรื่องของการคาโดยไมใครจะคํานึงถึงจิตใจคนไขสักเทาไรนัก 
ในความรูสึกคือ“เปนหมอที่ไรจรรยาบรรณ” แตเมื่อมาพบแพทยศิริราชแลวพบวาตางออกไปมากทีเดียว “คือเปนหมอที่
มีคุณธรรมมาก มีจรรยาบรรณมาก หมอไมพูดเรื่องอะไรเลยท่ีกระทบกระเทือนจิตใจของคนไข ครั้นเมื่อถามหมอวาเปน
อะไรเขาก็ไมตอบ แตมิใชวาไมบอก หมอเขาจะบอกพอแมไป ซึ่งก็จะมารูเอาตอนหลัง แตแตกตางจากโรงพยาบาลรัฐ
อีกแหงหนึ่งที่ไมขอเอยนามที่หมอบอกวา “จะไหวเหรอเนี่ย”

หมอเกกลาวตอวา เขาคงไมตองการแกตัวใหแพทย แตจากประสบการณแลว อาจารยหมอในโรงเรียนแพทย
เปนตัวอยางที่ดีมากๆในเรื่องการปฏิบัติที่เอาใจใสและน่ิมนวลตอคนไข ทวาหมอเกก็ยอมรับวาไมไดสัมผัสกับสถาน
พยาบาลที่อ่ืนๆมากพอจนกลาวไดวาเปนเชนไรบาง แตเขาก็ยอมรับวา มิติเชิงพาณิชยไดเปนขอกลาวหาตอหมอในยุค
ปจจบัุนมาก ซึ่งจริงๆแลวก็มิไดมีการยอมรับ เพราะสวนหนึ่งมิไดถูกตองตามหลักวิชาแมแตนอยเลย

ดังนั้น นอกจากจะตัดมิติเชิงพาณิชยออกไปใหมาก หากเราเชื่อวาจิตใจเปนสวนสําคัญของการหายจากความ
เจ็บปวย การเอาใจใสตอคนไขเพ่ือใหคนไขมีจิตใจเขมแข็งขึ้นก็ยอมหลีกเล่ียงมิไดเลย ดังที่ไดกลาวไปแลวกอนหนาใน
นิยามสุขภาพขององคการอนามัยโลก มิติรางกายและจิตใจไมใชเรื่องที่แยกขาดจากกัน

4. องครวมไมใชแครางกายและจิตใจเทานั้น แตหมายถึงสังคมและสิ่งแวดลอมดวย

ตอเนื่องจากที่หมอเกไดกลาวถึงนิยามสุขภาพขององคการอนามัยโลก ชัยเสนอตอวาบางครั้งแมวารักษาทั้ง
รางกายและจิตใจผูปวยได แตพอเขากลับไปอยูในสังคมและส่ิงแวดลอมเดิมก็กลับมาปวยอีกครั้ง ซึ่งในความเปนจริง
หลายกรณีก็เปนเชนนี้ดวย ความสําคัญของสังคมและส่ิงแวดลอมตอสุขภาพจึงเปนเรื่องที่สอดคลองกันอยางแนบชิดดัง
จะกลาวตอไป

ในทางสังคมที่ทําใหปวย หมอเกยกตัวอยางที่อาจารยหมอเลาใหฟงวา มีสุภาพสตรีทานหนึ่งมาหาคุณหมอ 
เนื่องจากไมสบายใจและปวดหลังมาก หมอคนนี้เปนหมอที่ดี เขามองมากกวาเรื่องของกายภาพเพียงอยางเดียวเทานั้น 
เขาคิดวาลึกๆแลวอาจจะเกี่ยวของกับจิตใจของสุภาพสตรีทานนี้ แตเมื่อตรวจสอบก็พบวาไมมีอะไรผิดปกติ แตสุดทายก็
พบวาปญหาอยูที่สามีของเธอที่มักหาความเดือดรอนเขามาในบาน หมอจึงนําทั้งคูมาคุยกันใหรูเรื่อง หลังจากนั้นสักพัก
เธอก็หายปวดหัว ที่กลาวมานี้เปนวิธีการรักษาแบบใหมๆคือการรักษาแบบครอบครัวบําบัด ซึ่งยังไมคอยแพรหลายนัก
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หมอเกยกอีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นหนาที่ของหมอดานปฏิบัติการกับสังคม ตัวอยางนี้ไดยินมาจากการ
สัมมนาของ สสส ที่ขอนแกน คุณหมอที่ขอนแกนบรรยายใหฟงวา ลูกบานในหมูบานเจ็บปวยเปนโรคสารพัดที่รักษาเทา
ไรก็ไมหายสักที เมื่อหมอลงไปสํารวจพื้นที่ก็พบวาชาวบานมีปญหาหนี้สินเรื้อรัง จนทําใหไมสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ได จากนั้นหมอจึงไปหาพอเฒาเพ่ือหาทางแกไขปญหาหนี้สิน แตก็ทราบวาไมสามารถแกไขไดงายๆ จึงไปศึกษาตัว
อยางจากจังหวัดขางๆท่ีมีกลุมสัจจะออมทรัพย และสนับสนุนใหชาวบานตั้งขึ้นมาเองบางจนสําเร็จ  และสารพัดโรคก็
เริ่มจางคลายไป

ในดานของส่ิงแวดลอม หมอเกเลาวามีขอจํากัดบางที่หมอไมสามารถเขียนวินิจฉัยวาผูปวย “ปวยเพราะสภาพ
แวดลอม” อยางมากหมอก็สามารถเขียนวินิจฉัยไดวาปวยเปนอะไร เพราะมีสารอะไรในรางกาย เปนตน อยางไรก็ดี 
ความเจ็บปวยจากสิ่งแวดลอมก็เปนที่ตระหนักกันทั้งแพทยและคนท่ัวไป เชน ในสังคมเมือง คนมีความเสี่ยงที่จะไดรับ
สารพิษตางๆมากขึ้น จึงทําใหพบวาปจจุบันนี้ผูปวยภูมิแพมีจํานวนมาก เปนกันทั่วไป แตสําหรับคนตางจังหวัดที่อยูกับ
อากาศบริสุทธิ์แลว โอกาสที่จะเปนโรคภูมิแพนั้นแทบไมมีเลย

จากประสบการณใกลตัวเชนนี้เองที่สะทอนใหเห็นความจริงวาทั้งสังคมและส่ิงแวดลอมนั้นมีสวนสําคัญย่ิงตอ
การเจ็บปวย นี้เองจึงไมใชแคการมองแคเรื่องของรางกายและจิตใจอยางเดียวเทานั้น แตตองมองออกไปนอกปจเจกดวย 
และตองอาศัยการรวมมือกันของหลายภาคสวนในสังคม

5. สุขภาพกับองครวม

เมื่อมองสุขภาพจากหลากหลายปจจัยและมุมมอง คําศัพทยอดนิยมที่เกี่ยวของไดแก บูรณาการ และ องครวม 
จึงถูกเอยขึ้นมาในวงสนทนาอยางเล่ียงไมได

เริ่มจากคําวาบูรณาการ มีคนเลาวากอนหนานี้ทบวงมหาวิทยาลัยเคยมีโครงการใหนักศึกษาไปทํางานที่ชนบท 
แลวเนนความคิดเรื่องบูรณาการมาก แตก็ไมบอกใหแนชัดวาคืออะไร อยางไรก็ดี เทาที่เห็นคือ ใหคนที่มีความรูดาน
ตางๆมาอยูดวยกัน แลวแบงหนาที่ทํางาน จากนั้นก็มารวมกันเปนหนึ่งเดียว เขากลาวปดทายวานี่คือโครงการที่ดีแต
กลับไมบอกใหแนชัดวาบูรณาการคืออะไร

เชนเดยีวกนั คําวา “องครวม” กด็จูะยากทีจ่ะชีช้ดัเชนเดยีวกนั คอืมทีัง้องครวมอยางแคบและอยางกวาง หมอเก
อธบิายวา อยางแคบคอืการมองคนโดยรวมทัง้รางกาย ซึง่คอืดานโตตอบการมองมนษุยแบบแยกรางกายเปนอวยัวะสวนๆ 
อยางไรกด็นีีค่อืการมองรวมเฉพาะทางกายภาพเทานัน้ ในทางตรงกนัขาม อยางกวางคอื มองไปท้ังส่ีดานดงัคํานยิามสุข
ภาพขององคการอนามยัโลกไดวาไว ซึง่ตองใชความรูมากกวาทางการแพทย (บูรณาการ) และทําไดคอนขางยาก

แมกระนั้น คําคมที่นาจะพูดถึงองครวมไดดีที่สุดคือ คํากลาวของแมชี ศันสนีย เสถียรสุต วา “หนึ่งบวกหนึ่ง
ตองมากกวาสอง และหนึ่งลบหนึ่งนั้นแยกวาศูนย”

6. นิยามใหมของความตาย

คนทั่วไปอาจจะคิดวาสุขภาพที่ดีคือดานตรงขามกับความตาย แตในวงสนทนาวันนั้น ขอเสนอกลับตางออกไป 
สุขภาพกับความตายกลับมาอยูใกลกัน

ในหนังสือชื่อ “แกวไดอะรี่” ผูเขียนเลาชีวิตของผูปวยโรคเอดสซึ่งตกอยูภายใตกรอบคิดของสังคมที่ต้ังขอรัง
เกียจรังงอนตอพวกเขาและมอบความละหอยละเหี่ยใจดวยอคติที่วา “เอดสคือตาย” ดังนั้นในชวงแรกที่ผูติดเชื้อรูวาตน
เปนเอดส เขาจะรูสึกหอเหี่ยวมาก เสียจริตไมเปนอันทําอะไร แตบางคนก็ฟนตัวได แลวพยายามทําตนใหเปนประโยชน
ตอผูอ่ืนมากขึ้นมากกวาการใชชีวิตรอความตายไปวันๆ ชัยเลาวา นี่ทําใหเขารูสึกถึงคุณคาของการมีชีวิตอยู มองความ
ตายกับการใชชีวิตอยางผูกพันกัน

หมอเกฟงแลวเห็นดวย และยังเสริมอีกวาเราไมควรมองสุขภาพและความตายตรงกันขามกัน สําหรับมุมมอง
ของคนทั่วไปแลว หากมีสุขภาพย่ําแย จุดจบคือตองตาย ความตายคือความสิ้นสุดที่ไมพึงปรารถนา แตในแงศาสนาแลว 
ความตายคือการกาวขาม ความตายเปนการไปสูอีกสภาวะหนึ่ง
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เมื่อฟงเรื่องจากคนอื่นแลวหันมามองยอนตนเอง กาเหวา นิสิตนิเทศศาสตร จึงเลาตอทันทีวา จากประสบ
การณตรงของเธอเองแลว การรอดจากความตายอยางฉิวเฉียดทําใหทัศนคติตอชีวิตเปล่ียนไป (เธอเคยประสบอุบัติเหตุ
ทางรถยนต) กอนหนานี้เธอคิดวาการประสบความสําเร็จในชีวิตคือทําตามความตองการทั่วไปในสังคม แตพอรอดจาก
ความตาย ก็กลับคิดวานอกจากความสําเร็จในสังคมแลว เรายังตองมีความสุขในจิตใจดวย ดังนั้นคนเราควรจะตองรัก
ตนเอง ดูแลตนเอง หาความสุขใหตนเองโดยที่ไมเบียดเบียนใคร  แตในทางกายภาพแลว หมอเกเลาใหฟงวา ความ
ตายขึ้นอยูกับสามระบบหลักในรางกาย คือ หัวใจ การหายใจ และสมอง ถาอยางหนึ่งอยางใดลมเหลวก็จะสงผลกระทบ
ไปถึงอีกสองอยางดวย แลวถาสงผลจนเสียไปทั้งสามอยาง ก็ถือวาตาย

ในประเด็นนี้ ขอปดทายดวยเรื่องที่หมอเกเลาใหฟงอยางชวนคิดไววา “ผมจะพูดเลนๆวา หมอพระกับหมอ
อยางผมก็ไมถูกกัน อยางเรื่องมะเร็งเขาก็ดีแตใหยาแตไมมีการรักษา ใหเงินทําบุญวัดก็เปนหลักการเหมือนกัน หากถาม
วา ถารักษาไมหายละ หลวงพอก็วา รักษาไมหายก็ตายสิวะ พวกเราก็ฮา พระไมมองวาความตายเปนเรื่องนากลัว 
ฉะนั้นรักษาไมหายก็ตายไปในชาตินี้ ตามความเชื่อพุทธ ซึ่งเปนลักษณะที่ไมไดอยูในฐานคิดของวิทยาศาสตร”

7. หลากหลายฐานคิดคือชีวิตสุขภาพ?

แมวาแพทยแผนปจจุบันจะมีประสิทธิภาพในการรักษา แตในทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการรักษาที่ดีที่สุด แพทย
แผนโบราณและแพทยแผนปจจุบันไดถูกนํามาใชรวมกัน

กลับมาที่ประเด็นเรื่องเอดสอีกครั้ง ซึ่งชัยชอบยกประเด็นนี้มาก เขากลาววา ในบางที่การรักษาเอดสนั้นไดรวม
วิธีทั้งจากแผนปจจุบันและแผนโบราณเอาไวดวยกัน คือมีทั้งการกินยาและรําผีฟาประกอบไปดวย ซึ่งผลคือคนปวยมีสุข
ภาพดีขึ้น (หรืออาจจะตามนิยามสุขภาพเชิงกายภาพคือมีเชื้อลดลง แมวาจะไมหายไปทั้งหมด) ชัยกลาวสรุปวา โจทย
เรื่องเอดสเปนพ้ืนที่ทําใหแพทยแผนโบราณกับแผนปจจุบันมารวมกันได มาชวยเหลือกัน มารวมกันแกปญหาจริง

หมอเกกลาวเสริมเพ่ิมเติมวา นอกจากนี้แลว โจทยเรื่องนี้ยังเปดประเด็นดานกระบวนการสังคมอื่นๆดวย นั่น
คือ การระบาดของโรคเอดสนั้นเล่ียงไมไดเลยท่ีจะตองถูกวิเคราะหจากนักสังคมวิทยาดวยเชนกัน อยางนอยส่ิงที่พึงตอง
วิเคราะหไดแก แนวโนมของความเชื่อมโยงของโรคเอดสกับเรื่องการหาประโยชนทางเพศจากสตรี และยาเสพติด หาก
จะกลาวคือบูรณาการความรูอ่ืนๆที่นอกเหนือจากการแพทยดวยนั่นเอง  ซึ่งเมื่อรวมบริบททางสังคมแลว ก็ทําใหการ
รักษาดวยแพทยทั้งแผนโบราณและแผนปจจุบันที่เกื้อหนุนกันตองสรางบทบาทที่เหมาะสมใหแกตนเองตามบริบทดวย 
ยกตัวอยางเชน ในสังคมเมืองแลว การรักษาตองเปนไปตามแผนปจจุบัน เพราะหากเอาหมอพื้นบานมารักษาแลวแนะ
นําใหนับถือผ ี ขอขมาตนไม ชาวเมืองจะทําหรือ? การรักษาแบบโบราณนั้นจะไดผลเมื่อหมอพ้ืนบานอยูในชุมชน ใช
ความเชื่อในชุมชนมาประกอบการรักษา ใชสมุนไพรในชุมชนมาทําเปนยาหมอ

ที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาความหลากหลายในการรักษานั้นเปนเรื่องที่จําเปน โดยตองเปล่ียนไปตาม
ลักษณะของปจเจกบุคคลหรือบริบททางสังคม แตขอปญหาสําคัญที่ตามมาคือ ความหลากหลายเหลานี้จะมีไดมากเทา
ไรเลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกที่การทําใหเปนสินคา (commoditization) แพรซึมไปในหลายอาณาบริเวณ การแพทยก็
ไมรอดพนไปดวย ปจจุบันไมวาจะเปนการรักษาแผนปจจุบันหรือแผนโบราณก็เริ่มถูกทําใหเปนสินคาไปแลวในบางกรณี 
คารักษาที่แพงขึ้นหรือการโฆษณาโดยเฉพาะของการรักษาทางเลือกตางๆยอมสะทอนประเด็นนี้ไดชัด ซ้ําราย การโหม
โฆษณาในทุกส่ือของเครื่องดื่มชูกําลังดูจะทําใหเรื่องของสุขภาพกลายเปนสมัยนิยมไปเสีย หากความหลากหลายถูกโยง
เขากับธุรกิจนี่คือส่ิงที่พึงปรารถนาหรือ? นี่เองเปนอีกประเด็นที่วงสนทนาในวันนั้นไดเสนอไว

นอกจากนี้แลว ในการเกิดขึ้นของความหลากหลายนั้น ยอมทําใหการควบคุมและการตรวจสอบนั้นเปนไปได
ยากมากขึ้น แนนอนวาการพูดถึงเรื่องจิตใจหรือบริบททางสังคมมากขึ้นนั่นยอมหมายถึงการลดความสําคัญของศูนย
กลางลงไปดวย ดังนั้นการเทียบมาตรฐานกับศูนยกลางจึงเปนไปไดยาก (มาตรฐานนี้อาจหมายถึงเกณฑการตรวจวัดผล
เชิงประจักษที่ไดมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร) และในขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของ “หมอ…” ตางๆนานาก็ยอมเพ่ิม
มากขึ้น กระนั้นเรื่องสุขภาพก็เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตและความเปนความตาย เชนนี้แลวขอสงสัยของวงสนทนาคือ 
การเพิ่มขึ้นของความหลากหลายนี้นอกจากจะนําไปสูการเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณของสุขภาพแลว มันจะนําไปสูการเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพของสุขภาพไดอยางไร?



51

แมจะมีคนเสนอวาใหมีการตรวจสอบการรักษาตางๆที่หลากหลายไมวาจะดวยวิธีทางวิทยาศาสตร หรือดวย
การตรวจสอบทางสังคม (คือใหสังคมพิจารณาเองวาการรักษาใดไดผลหรือไมไดผล) แตนั่นเปนทางที่สามารถแกปญหา
ไดหรือ ประการแรก การตรวจสอบดวยวิธีวิทยาศาสตรยอมเปนการลดทอนการรักษาที่ซับซอนและกวางกวาเชิงกาย
ภาพลงใหเหลือเปนแคการตรวจสอบเชิงประจักษของไมกี่ปจจัยเทานั้น ประการที่สอง หากใหสังคมตรวจสอบแลวละก็ 
ถาการรักษานั้นไมดีจริง เราจะตองรอนานสักเทาไรเลากวาสังคมจะตื่นตัวและตั้งสติเพ่ือตรวจสอบได ระหวางที่รอนั้นจะ
ตองมีเหย่ือผูรับเคราะหสักเทาไร โดยสรุปนี่จึงนําไปสูปญหาที่ขบไมตกวา หากเราไมปลอยใหเกิดความหลากหลายเลย 
การรักษาแผนปจจุบันที่เปนหลักอยูก็ไมสามารถเปนหลักใหกับทุกคน ในทางตรงกันขามหากเราปลอยใหเกิดความ
หลากหลายแลว เราจะตองเส่ียงกับการเกิดขึ้นของหมอผูเอาเปรียบและเหย่ืออีกเทาไร? แมนี่จะเปนความคิดที่คอนขาง
มองไปในอนาคตและเชิงนามธรรม แตก็เปนประเด็นที่ปกรณ ชัย และ หมอเก ตลอดจนคนอื่นๆในวงไดสนทนาแลก
เปล่ียนกันอยางสนุกสนานในชวงทาย

8. บทสรุป

แพทยเกีย่วพันกบัสังคมอยางไรเลา? นีเ่ปนโจทยเริม่ตนของการสนทนา เมือ่ตอนตนของการสนทนาเริม่ตนดวย
หมอเกเลาความเปนไปเปนมาของแพทยในไทย แมจะหางไกลจากประสบการณสวนบุคคลของแตละทาน แตจากประวติั
ศาสตรกท็ําใหเหน็ตนเอง ซึง่สะทอนวาการแพทยมบีทบาทกบัสังคมสูงมากตัง้แตอดตีกาลเมือ่หมอตองเปนทัง้ผูรกัษาและ
ผูนําชมุชนไปพรอมกนั อยางไรกด็ ี เมือ่การแพทยตะวนัตกเกดิจากการสรางวทิยาศาสตรใหเปนสาขาวชิาทีเ่ขมแขง็โดย
ปลอดการเมอืงและปลอดเรือ่งจติใจ (ตามอดุมคตทิีค่ดิกนั) บทบาทของหมอกด็เูหมอืนวาจะตดัขาดจากบทบาททางสงัคม 
กระนัน้ ความเปนแพทยทีด่ํารงตนเปนความเปนผูเชีย่วชาญกส็รางสทิธพิิเศษของตนเองในการจดัการรางกายคนอืน่อยูดี

การจัดการรางกายคนอื่นนี้มีรากฐานอยูบนการที่สังคมยอมรับความออนดอยทางความรูของตนเองและยอมรับ
ความเหนือกวาของแพทย ซึ่งนี่ก็เปนความสัมพันธทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ทวาเนื่องจากความเปนจริงแลว รูปแบบความ
สัมพันธเชนนี้แมวาจะเพ่ิมความสามารถของการแพทยมากขึ้นก็ตามแตก็ยังสรางปญหาที่คับของใจกับคนไขคือ ความรู
สึกนึกคิดของเขา และบริบทแวดลอมตัวเขาไมไดถูกนับรวมเขาไปดวย ในทางสังคมกระบวนการตานกลับจึงเกิดขึ้น 
การรักษาทางเลือกที่เอาใจใสคนไข การรักษาทางเลือกที่เอาใจใสสังคมและสิ่งแวดลอมจึงไดรับความสนใจมากขึ้น โดย
เฉพาะจากคนทั่วไป และจากหมอสวนหนึ่งดวย ส่ิงนี้สะทอนใหเห็นส่ิงสําคัญสองประการ ประการแรกคือ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพที่แยกตัวจากสาขาอื่นๆและตัดขาดจากปญหาจริงที่ซับซอนตองเผชิญการสั่นคลอนจากตัวของมัน
เอง และประการที่สอง ความสั่นคลอนน้ีไดรับการเสริมแรงจากการเสื่อมถอยของศรัทธาที่เคยไดรับจากผูคนทั่วไป ที่
นอกจากจะนําไปสูการไมไวใจในความรูแพทย แตยังนําไปสูการเรียกรองจริยธรรมจากหมอเสียดวยซ้ํา

นีเ่องจงึทําใหเกดิความหลากหลายของมมุมองทางการแพทย ตัวอยางเชนนยิามสุขภาพ ความตาย และองครวม 
ส่ิงนีส้ะทอนใหเหน็ทางเลอืกทีม่มีากขึน้และการกลบัลงไปสูปญหาจรงิ ทีสํ่าคญัคอื อยางเชือ่มโยงกบัสังคม มหีมอบางคนที่
เหน็วาการรกัษาทีเ่นนแตกายภาพเชนเดมิไมไดผลอกีแลว การลงมอืปฏบัิติการกบัครอบครวัคนไขและชมุชนของหมอรุน
ใหมๆ นบัเปนความพยายามทีน่ายกยอง นอกจากนีโ้รคบางโรคไมพึงมองทีก่ารรกัษาอยางเดยีวแตตองพ่ึงศาสตรแขนงอืน่
เชนสังคมวิทยาเพือ่การปองกนัอกีดวย การปองกนันียั้งโยงไปถงึในระดบัปจเจกคอืการดแูลสุขภาพตนเองและคนรอบขาง 
ทัง้ประสบการณเฉียดตาย ประสบการณโรคเอดสทีก่ลาวไปในวงสนทนานีแ้ลวยอมสะทอนส่ิงนีไ้ดดนีกั

อยางไรก็ดี ความทาทายขางหนาคือ ความหลากหลายไมไดหมายถึงผลสุดทายในตัวมันเอง นั่นคือความ
หลากหลายไมใชสุขภาพที่ดีขึ้น ความหลากหลายที่ปรารถนาคือ ไมใชเพ่ือธุรกิจ ไมใชเพ่ือหาประโยชนสวนตัวโดยสราง
เหย่ือ อยางงายคือ เปนการนําวิธีดูแลสุขภาพจากมุมมองตางๆกันมาผสมผสานกันอยาสอดคลองกับบุคคลและบริบท
เพ่ือใหไดผลทางปฏิบัติแทจริง

แมวาสาระที่ไดจากการสนทนาครั้งนี้จะเปนเชิงเนื้อหาวิชาการโดยมาก แตการสนทนาก็เปนไปอยางล่ืนไหล 
ทั้งนี้เปนเพราะสุขภาพนั้นไมใชเรื่องที่ไกลตวั แตเปนเรื่องที่อยูกับเราตลอดเวลา เปนเรื่องของประสบการณ ต้ังแตเกิด 
จนถึง (การพินิจถึงความ) ตาย การสนทนาจบลงในเวลาประมาณสองทุม พรอมกับพ้ืนที่ในสมองใหมๆ ความเขาใจใหม
ตอชีวิต ตอสุขภาพใหม สุขภาพที่คํานึงถึงคนรอบขาง ส่ิงแวดลอมและสังคม  
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2.5. การสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 5 “เทคโนโลยีเพื่อสันติภาวะของสังคม : การริเริ่มจากเยาวชน”
1

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ หองประชุม 13 ตึกเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

กิจกรรมเสวนาเทคโนโลยีกับสันติภาพ เกิดขึ้นในบริบทของสังคมโลกที่กําลังมีสงครามระหวางสหรัฐกับอิรัก  
โดยความคิดที่ริเริ่มในการจัดสัมมนาครั้งนี้พวกเราเห็นวา “เปนเรื่องเรงดวนซึ่งทําใหเกิดสภาพสังคมที่ไมสงบสุข ที่เรา
ไมปรารถนา”

หัวขอของของงานกําหนดขึ้นจากความตระหนักวา’วิทยาศาสตรกับสังคมเปนเรื่องใกลเคียงกัน’ ไมวาจะเกี่ยว
กับสงครามหรือโลกที่กําลังเปล่ียนแปลงไปก็ตาม วิทยาศาสตรกับสังคมก็พัฒนาไปดวยกันและตางก็ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในแตละดาน

การดําเนินการเสวนา ไดเชิญวิทยากรหลัก 3 คน ไดแก ธนวิทย เลิศเรืองปญญา ตัวแทนเยาวชนภาควิชา
วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ป 2 (ในขณะนั้น), อาจารยสรวิศ ชัยนาม (ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐ
ศาสตร จุฬาฯ), คุณนิติ  ฮาซัน (เลขาธิการศูนยอิสลามแหงประเทศไทย) โดยมีปกรณ เลิศสเถียรชัย (วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต) เปนผูดําเนินรายการ

ผูเขารวมคือ, ชาญชัย ชัยสุโกศล (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต), จีระวรรณ  บรรเทาทุกข (มานุษยวิทยา ป.โท ป 
2), อลิสา  หะสาเมาะ (สังคมวิทยามหาบัณฑิต), ปนวดี  ศรีสุพรรณ (สังคมวิทยา ป.โท ป 2), วสันต สิทธิเขต ศิลปน
เพ่ือสังคม, ภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย (นิเทศศาสตร ป.ตรี ป 4), นวรัตน กุลมามาก (กลุมศิลปนเพ่ือสันติภาพ), วนคีตา 
จินดาวงษ (กลุมศิลปนเพ่ือสันติภาพ), วิภารัตน พันธุฤทธิ์ดํา (สังคมวิทยามหาบัณฑิต), อรรถกฤต เล็กศิวิไล (เศรษฐ
ศาสตร จุฬาฯ), เพ่ิมศักดิ์ โตสวัสดิ์ (หนังสือพิมพ์ิสยามรัฐสัปดาหวิจารณ), สุรสิทธิ์ ลี, สุพจน ชุณหโชติอนันต

ประเด็นที่รวมแลกเปล่ียนกันมีหลายหลาย ในที่นี้แบงได 4 ประเด็นใหญๆ คือ ประเด็นแรก ส่ือกับเทคโนโลยี
ของสงคราม ประเด็นที่สอง เทคโนโลยีกับอํานาจที่ลดคาความเปนมนุษย ประเด็นที่สาม เทคโลยีเพ่ือส่ือสันติภาพ
ประเด็นที่สุดทายคือ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับวัตถุแหงสงคราม

สําหรับประเด็นคําถามที่นําเสนอในทายการสัมมนาเพื่อนําไปสูการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันตอ คือ      1. 
เทคโนโลยีสามารถนํามาใชสงเสริมประชาธิปไตยที่ไมใชระบบตัวแทนไดหรือไม 2.เทคโนโลยีทําใหเราเกิดความสํานึก
ในเรื่องสันติวิธีไดหรือไม 3. เทคโนโลยีอาจจะชวยเกื้อหนุนในระดับรากหญาและชวยเชื่อมโยงความเขาใจของคนระดับ
โลกใหตระหนักถึงปญหาของความไมเปนธรรมและสงครามดวยกันหรือไม 4.เทคโนโลยีทําใหประชาชนชาวโลก
สามารถมีพลังตอตานกับการรุกลํ้าของเทคโนโลยีที่มากับทุนหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญไดหรือไม 5.ประชาชนควรใช
เทคโนโลยีในรูปแบบใดเพ่ือเปนการโตตอบกลับไปไดบางหรือไม

1. สื่อกับเทคโนโลยีของสงคราม

อะไรคือความสัมพันธของส่ือตอการรับรูของคนในสังคม หากส่ือในปจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพจิตใจ ศีลธรรม จริยธรรมของมนุษยอยางไรบาง แลวถาสารนั้น เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สงครามเลา การรับรูของคนในสังคมจะเปนอยางไร

ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นโดย อ.สรวิศ ชัยนาม โดนอาจารยกลาวถึงประเด็นนี้วา ‘ส่ือหยิบประเด็นเรื่อง
เทคโนโลยีมากเกินไป’ เชน การนําเสนอชนิดการใชระเบิดในแตละวัน จํานวนที่ใช ประเภทของเครื่องบิน ยกตัวอยาง 
เชน ในหนังสือพิมพบางกอกโพสตไดนําเสนอระเบิด Cluster Bomb อันเปนอาวุธสงครามประเภทหนึ่งมีคุณสมบัติใช

                                                
1 การสนทนาครั้งน้ี มีบทความประกอบการสัมมนา 3 ชิ้น ซ่ึงประกอบในงานสัมมนา ‘การรุกรานประเทศอิรัก : นัยยะสําหรับกลุม

ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศไทย’ เม่ือวันพฤหัสที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 503 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตรจุฬาฯ ซ่ึงจัดรวมโดยคณะอักษรศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร ธรรม
สถาน สถาบันเอเชียศึกษาและเครือขายวิชาการ กรุณาดูใน กนกพรรณ อยูชา. ‘การรุกรานประเทศอิรัก : นัยยะสําหรับกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศไทย’. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา, 2547.
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กําจัดเครื่องบินและรถถัง ซึ่งเมื่อยิงจากทองฟาแลวจะกระจายแตกตัวออกไป หากแตในอดีตระเบิดชนิดนี้ถูกนํามาใชต้ัง
แตสงครามเวียดนาม ในบริเวณพื้นที่ ๆ มีประชากรหนาแนน หรือระเบิด Smart Bomb ที่ใชในการทําลายสถานีโทร
ทัศนในประเทศอิรัก นั้นอาจารยสรวิศมองวา เปนอาชญากรรมสงครามเพราะการทําสงครามโดยทําลายทรัพยสินของ
พลเรือนถือเปนความผิดตอกฎหมายระหวางประเทศ

ในทัศนะของคุณนิติ ฮาสัน ตอประเด็นนี้เชื่อวา ‘เพราะความกาวหนาสูงสุดของเทคโนโลยีมันไดถูกผูกขาด
ไปโดยกลุมคนที่มีอํานาจ’  โดยที่ผูคิดคนอยางนักวิทยาศาสตรไมทราบวาส่ิงที่คิดดังกลาวถูกนําไปใชเพ่ืออะไรและ ‘นี่
คือปญหาทางจริยธรรม’

1.1. สื่อกับการเบี่ยงเบนความอยุติธรรม
เราเห็นอะไรจากขาวที่นําเสนอเรื่องราวของสงคราม? จริงหรือที่สงครามไมไดระเบิดอยูในบานของคุณหรือหัว

ใจของคุณ? 
อ.สรวิศ กลาววา การนําเสนอของสื่อในลักษณะเบี่ยงเบนประเด็นดังกลาว เปนการบายเบี่ยงไมใหเราสนใจวา

สงครามครั้งนี้มันยุติธรรมหรือไม หรือนําไปสูการถกเถียงกันเรื่องความถูกตองตามกฎหมายหรือเปลา ไมมีใครรูวา
สงครามครั้งนี้ไดฆาคนตายไปเทาไหร ชื่ออะไร นอกจากนี้ยังละเลยเรื่อง จริยธรรมอีกดวย เพราะมุงสนใจแตเรื่องแผน
การรบ “เปนเรื่องที่เหมือนกับวาเราจะตองเชียร เราตองภาคภูมิใจ ยินดี และรูสึกทึ่งกับเทคโนโลยีอันทันสมัยเหลานี้ที่ได
ใชกัน”

อาวุธทันสมัยเหลานี้เปนส่ิงที่นาภาคภูมิใจหรือไม? หากพิจารณาจากสื่อที่นําเสนอเรื่องของสงคราม ไมวาจะ
เปนในประเทศ หรือตางประเทศ เชน CNN หรือ NBC ประเด็นของขาวมักนําเสนออาวุธในมิติของการทําลายลางทุกรูป
แบบ คุณนิติ ฮาสัน กลาวถึงในประเด็นนี้เชนเดียวกันวา ส่ือจะนําเสนอวา ระเบิดนั้นไดทําลายชีวิตคนไปจํานวนเทาไหร
จากประสบการณของคุณนิติ ที่เคยเขาไปเยี่ยมชมอารยธรรมของอิรักระหวางการถูกแซงชั่นชวง 12 ปต้ังแตป 1991 นั้น
พบวา ประเทศอิรักยังมีความอุดมสมบูรณของลุมแมนําไทกรีซ ยูเฟรติส ชาวบานยังมีการปลูกขาวริมแมน้ําดังกลาว ซึ่ง
ไดสรางความประทับย่ิง แตหลังจากกลับมาเพียง 4-5 วัน ประเทศอิรักไดถูกถลม เมื่อเห็นภาพจากส่ือดังกลาว คุณนิติ
กลาววา ‘เราก็รูสึกใจหาย ก็นอนฝนรายอยู 2-3 คืน เพราะเด็กๆ ที่ผมไปถายรูปดวยบนถนนอาจจะถูกระเบิดไปดวย ทํา
ใหผมคิดวาแลวพวกเขาจะยังมีชีวิตอยูไหม เขาจะอยูอยางไร แลวสงครามครั้งนี้มันไมใชสงครามสําหรับผม’ จากประสบ
การณผนวกกับความรูสึกดังกลาวทําใหเกิดความสงสัยวา ส่ือนั้นมีอิทธิพลในการครอบงําความคิดและบายเบ่ียงประเด็น
ที่เกิดขึ้นอยางมาก ทั้ง ๆ ที่ไมเคยมีการสัมภาษณและสํารวจจากประชาชนในพื้นที่จริง ๆ ซึ่งส่ือเองมีอํานาจในการนํา
เสนอหากแตภาพที่นําเสนอนั้นเปนเชนไร

“ตลอด 8-9 ปที่ผานมา ประชาชนอิรักเชื่อวาที่เขายากจนเพราะเขาถูก Sanction ในขณะที่โทร
ทัศนก็ฉายภาพของคนที่อดอยากตามชายแดน บอกวาเขายากจนเพราะซัดดัมเปนทรราช
สําหรับผม ถาทรราชทุกตัวไปกดหัวประชาชนก็ไมมีวันอยูไดแน ที่นาสนใจก็คือ มีประชาชนติด
อาวุธในอิรักถึง 7 ลานคน ทั้งที่เปนพลเมือง ถาพลเมืองติดอาวุธขนาดนั้น แตมีทหารแคสามแสน
คน ทําไมเขาถึงจะลุกฮือข้ึนมาสูกับซดัดัมไมได”

นิติ ฮาสัน, เลขาธิการศูนยอิสลามแหงประเทศไทย

2. เทคโนโลยีกับอาํนาจท่ีลดคาความเปนมนุษย

อ. สรวิศ กลาววา ส่ือมักจะเสนอเพียงภาพความแมนยําของระเบิด แตระเบิดที่ไมแมนยํากลับไมมีใครกลาวถึง 
เชน ในสงครามอาวเปอรเซีย จรวดที่แมนยําจริง ๆ มีเพียง 7% เทานั้น แตส่ือกลับไมนําเสนอขาวสารนั้น หรือแมกระทั่ง
ความรายแรงของระเบิด เชน หัวระเบิดมี Depleted Uranium คือยูเรเนียม 238 เจอืจาง ทําใหมีอานุภาพในการทําลาย
ลางสูงถึงแมไมไดฆาคนในทันทีแตผลในปจจุบันนี้ทําใหประชากรในอิรักเปนมะเร็งเพ่ิมขึ้นมากมาย คาดวาจะเปนผล
กระทบจากยูเรเนียม
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3. เทคโลยีเพื่อสื่อสันติภาพ

ในประเด็นนี้ คุณวสันตกลาววา เราสามารถที่จะใชศิลปะเพ่ือสันติภาพได ‘เพราะศิลปะก็คลายกับภาษา ใน
ปจจุบันนี้ ผมเชื่อวาความเคลื่อนไหวตอตานสงครามทั่วโลกที่เราเชื่อมตอกันดวยอีเมล อินเตอรเน็ต ซึ่งเราถือวาเปนการ
ส่ือสารที่เร็วที่สุดที่จะเชื่อมตอวิธีคิดกันได’ แตในทางกลับกัน ปญหาของเทคโนโลยีดังกลาวสามารถสงเสริมใหจิตใจ
ของมนุษยตํ่าลงได เพราะเทคโนโลยีไมมีอํานาจในการทําใหเราสามารถเขาใจตัวเอง สําหรับการใชส่ือดังกลาว คุณ
วสันตเคยทําแฟชั่นตอตานสงคราม ชื่อ Fashion against War สามารถทําให CNN เผยแพรเรื่องราวเหลานี้ไปทั่วโลก

ส่ือสามารถสรางภาพใหดูนาสะพรึงกลัวไดหลายอยาง เพ่ือทําลายภาพลักษณ เชน ในยุคสมัยหนึ่ง สามารถ
สรางภาพคอมมิวนิสต เชน โซเวียตหรือจีน ใหดูเลวรายนากลัว ทําใหประเทศโซเวียตลมสลายลงไปในที่สุด ‘กลับกลาย
เปนวา(โลกเสรี)ใชเคร่ืองมือสื่อสารทําลาย และสรางภาพลักษณท่ีเลวรายมากกวา’ เชน กรณี 14 ตุลา เปนตน ที่
ทําใหภาพลักษณของคนหนุมสาวกลายเปนคอมมิวนิสต ตองถูกผลักดันใหเขาปาไป ปจจุบัน กลุมคนดังกลาวสามารถ
กลับมาพิสูจนตนเองจนกลายเปนผูนํา กลายเปนนักการเมืองที่มีชื่อเสียงไดหลายคน

หากพิจารณาตามลําดับเหตุการณดังกลาว เมื่อประเทศอเมริกาสามารถทําลายสังคมคอมมิวนิสตจนลมเหลว
ไปไดดวยวิธีที่ คุณนิติภูมิ นวรัตน เรียกวา ‘สงอารยธรรม วัฒนธรรมที่เขาไปทําลายวัฒนธรรมโครงสรางดั้งเดิม
ของจีน และใชอบายมุขเขาไปทําลายความเขมแข็งของสังคมในโซเวียตก็ดี’ ตัวอยางเชน การแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมผานหนังฮอลีวูด เปนตน ซึ่งมักจะสรางภาพประเทศตัวเองใหกลายเปนผูรักษาผลประโยชน คอยพิทักษมวล
หมูมนุษยชาติ เปนผูพิทักษโลก ในขณะเดียวกันก็จะทําลายภาพลักษณของประเทศอื่นๆใหกลายเปนผูราย เชน จีน โซ
เวียต เกาหลีเหนือ เยอรมัน ‘นั่นคือการใชส่ือในการทําลายคนอื่น และสรางตัวเองเปนผูพิทักษโลก’

ประเด็นของส่ือกับการสรางภาพลักษณนี้ หลายครั้งมักจะขัดกับหลักการทางศาสนา จารีต ประเพณี วัฒน
ธรรม ของบางประเทศ ทําใหถูกมองวา ประเทศหรือกลุมเหลานี้กลายเปนผูตอตานความเจริญของตะวันออก และทําให
ประเทศมุสลิมบางประเทศกลายเปนกลุมที่คอนขางรุนแรง

4. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับวัตถุแหงสงคราม

“วัตถุยอมเปนวัตถุ มันไมไดดีหรือเลวที่ตัวของมัน แลวแตวาคนจะใชมันไปทางที่ดีหรือเลว” 
เพราะฉะนั้น คนที่จะใชวัตถุจะตองเปนคนดี จะตองสรางความเจริญได ถาคนไมมีคุณธรรม 
เทคโนโลยีหรือวัตถุก็จะกลายเปนสรางความวิบัติไป’

ธนวิทย เลิศเรืองปญญา, วิศกรรมศาสตร ป 2 จุฬาฯ

ธนวิทย เปดประเด็นดวยประโยคดังกลาวขางตน และกลาววา หากยอนกลับไปดูประวัติศาสตรการใช
เทคโนโลยีในสังคมมนุษย เทคโนโลยีเปนของที่ควบคูอยูกับประวัติศาสตรมนุษยมานานแลว แตวิธีการใชเทคโนโลยีนั้น 
มนุษยที่มีความเจริญกวาจะใชเพ่ือเอาเปรียบคนอื่น เชน ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ชาติที่เจริญกวาจะใชเทคโนโลยี
นั้นเอาเปรียบ ‘แมแตชาติเอเชียที่มีความเจริญนําหนาชาติอ่ืนไปกอน ก็จะใชความไดเปรียบนี้ไปชวงชิงเอาผลประโยชน
ของคนอื่น’ เชน ประเทศญี่ปุนเมื่อตนเองมีเทคโนโลยีสูงกวา ก็เคยรุกรานชาติอ่ืน ๆ นําไปสูคําถามที่วา ทําไมสหรัฐถึง
ไปรุกรานชาติตาง ๆ เปนไปไดหรือไมวา เพราะสหรัฐมีเทคโนโลยีที่สูงกวานั้นเอง นอกจากนี้หากพิจารณาในมิติตาง ๆ 
ทั้งกวางและลึก ธนวิทยมีคําถามวา ‘ทําไมอเมริกาถึงเกลียดชาติอาหรับ’ อาจเปนไปไดวา เพราะสหรัฐอเมริกามีผล
ประโยชนอยูเบ้ืองหลังหรือไม อีกทั้งสงครามที่เกิดขึ้นอาจเปนผลพวงมาจากการปลดปลอยดินแดนอาณานิคม และ
กลายเปนปญหาเรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้

สรุปตอประเด็นนี้ ธนวิทยไดแสดงใหเห็นวา สงครามมีมานานแลวตั้งแตในอดีต เพียงแตสมัยกอนยังไมมีความ
กาวหนาทางเทคโนโลยกีารส่ือสารที่กาวหนาอยางในปจจุบัน การสื่อขาวสารแตละอยางจะตองใชเวลานาน ซึ่งตางจาก
ในปจจุบันที่ ‘เราสามารถรับรูขาวสารที่เกิดขึ้นไดอยางนาทีตอนาที’
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4.1. ผลของเทคโนโลยี: เครื่องมือเพื่อสรางความสมานฉันท หรือเครื่องสรางใหกลายเปนอมนุษย
ถึงแมวาความกาวหนาของการสื่อสารที่มนุษยมี ไมวาจะเปนอินเตอรเนตและดาวเทียม จะชวยใหเราไดเห็น

ภาพตาง ๆ ไดดีกวาในอดีต ในทางกลับกัน ธนวิทย เห็นวา เทคโนโลยีที่ทันสมัยกลับกลาย ‘เปนเครื่องมือโฆษณาชวน
เชื่อไดดีกวาเดิม’ เชน การแพรภาพ อาวุธ ความพินาศ เลือด และความตาย เทคโนโลยีกลายเปนเครื่องมือสนับสนุน
กระบวนการทําใหชาติอาหรับกลายเปนปศาจ สวนผูรับส่ือดังกลาว หากไมไดรับขอมูลรอบดาน หรือขาดวิจารณญาณ 
เทคโนโลยีการส่ือสารเรื่องขาวสงครามนั้นจะกลอมเกลาทําใหผูคนเชื่อถือ ‘สามารถฆาคนไดมากขึ้นและแนบเนียนขน’

ธนวิทย นอกจากจะเปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรแลว ยังเปนนิสิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงดวย โดยเลือก
เรียน คณะนิติศาสตร หลังจากเรียนวิชากฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีเมือง แลวทําใหเขาอดสงสัยไมไดวา 
‘กฎหมายทุกวันนี้มันหามสงครามรุกราน’ ไมใชหรือ? ทําไมสหรัฐจึงไมสนใจกฎหมายดังกลาว แลวสังคมโลก ประเทศ
ตาง ๆ จะอยูกันอยางไร ประเด็นของสหรัฐที่อางเหตุผลตาง ๆ นานา โดยเฉพาะเหตุผลเพื่อการปลดลอยประเทศอิรัก
นั้น ธนวิทยมองวา ‘สงครามที่รุกรานเพียงแคเขามีอาวุธ(หรือเปลาก็ไมรู) ก็เปนเหตุผลอันชอบธรรมที่จะบุกตะลุยเขา 
และอางวาจะไปปลดปลอย ผมคิดวาเปนเรื่องที่ไมสามารถรับฟงได’ นอกจากประเด็นสงครามทางกายภาพดังกลาวแลว 
ธนวิทย กลาววา ยังมีสงครามเศรษฐกิจ สงครามวัฒนธรรม ซึ่งเปนสงครามที่เห็นไมชัดเจนแตก็เปนส่ิงที่พวกเรากําลัง
เผชิญอยูและเกิดขึ้นทุกวัน ‘สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรนั้นเกเรมาก เราใชคําที่นารัก แตเปนเด็กเกเรที่ตัวใหญ
มาก คือจะเอาใหได คนอื่นจะวายังไงก็ชาง แลวก็ใชพลังอํานาจที่ตัวเองมีทําส่ิงที่ตัวเองอยากไดใหเปนจริง’

ปกรณ ต้ังขอสังเกตตอการพูดถึงสหรัฐกับการทําสงครามวา เอาเขาจริง คนในประเทศเองยังมีสวนที่ไมอยาก
ใหเกิดสงครามอยู ไมใชประชาชนทั้งหมด ‘สงครามนี้ ความรุนแรงแตละครั้งมันไมไดเกิดจากประชาชนเปนผูตองการ 
แตเปนเพราะผูมีอํานาจในรัฐ กลุมทุน หรือกลุมเทคโนโลยีตางๆ ตองการท่ีจะดึงทรพัยากรมาใชเพ่ือสรางความมั่งคั่งแก
ตัวเองมากกวาหรือเปลา…ประชาชนเห็นดวยหรือไม หรือการตัดสินใจทั้งหมดมันมาจากผูนําประเทศ’

ธนวิทย ตอบประเด็นนี้วา เดิมที่สหรัฐมักจะทําสงครามเพื่อเศรษฐกิจของตนเอง นั้นคือ สามารถขายอาวุธ ขาย
ของไดยามสงคราม หรือทําสงครามเพื่อขยายเศรษฐกิจ  แตผูที่อยากใหเกิดสงคราม คือ ผูนํา ชนชั้นปกครองที่เปนผู
ออกนโยบาย

อยางไรก็ตาม ปกรณ ยังตั้งขอสังเกตวา ประเทศที่เรยีกวา สหรัฐ โลกอาหรับนั้น มีตัวตนอยูจริงหรือไม หรือ
ทั้งหมดนี้เปนการสรางขึ้นมา หรือจริง ๆ แลวทุกคนเปนพ่ีนองกันที่สามารถทําความเขาใจรวมกันได

4.2. ตัวของผมกับการรับรูเรื่องสงคราม

“ผมก็ตองยอมรับวาผมไมคอยติดตามขาวสงครามครั้งนี้เพราะผมเห็นวาความสูญเสียก็คือ
ความสูญเสีย จะมากหรือนอยก็คือความสูญเสีย”

ธนวิทย เลิศเรืองปญญา

เทคโนโลยี ความฉลาด ความเจริญ หากมันถูกใชเพ่ือการทําสงครามแลวมีผูเสียชีวิต เราไมสามารถเรียกรอง
ชีวิตเหลานั้นใหหวนกลับคือมาได ตอใหมีกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม ประเด็นนี้ ธนวิทยมีมุมมองตอประเทศสหรัฐ
อเมริกา วา ประเทศนี้ทําสงครามทางดานเศรษฐกิจมาตลอด ไมเคยมีความสูญเสียในประเทศ แตหลังจากเหตุการณ 
9/11 แลว ก็บังคับประเทศอื่น ๆใหเลือกขาง โดยไมไดพิจารณาวา ประเทศของตนทําความสูญเสียใหกับประเทศอื่นเทา
ไหร มากนอยเพียงไร ธนวิทย ไมไดตองการใหทุกคนลุกขึ้นมาแกแคนแตอยางใด แตกําลังจะเสนอวา หากสหรัฐ
อเมริกายังทําอยางนี้ตอไป ไมเพียงแตชาวอาหรับเทานั้น แคประเทศอื่น ๆ ก็จะรูสึกดวย ซึ่งหากสหรัฐจะกลัวการกอ
การราย กลัวภัยคุกคามจากตางประเทศ กลัวอาวุธจากประเทศอื่น ๆ ธนวิทยบอกวา ‘ไมตองไปตรวจใคร ถาตรวจบาน
ตัวเองก็เจอเยอะที่สุดแหละครับ’



56

5. สรุปประเด็นการสนทนา

1. เทคโนโลยีไมไดดีหรือเลวในตัวเอง แตปญหาคือ บริบทที่มันถูกนําเสนอในขาวตางๆ ถูกเสนอเสมือนเปน
ทางออกของสงคราม ทําใหสังคมที่เปนแตเพียงผูชมไมไดใสใจวาความถูกตองและความยุติธรรมอยูตรงไหน

2. เทคโนโลยีและความรูทั้งหมดของมนุษยควรเปนไปเพ่ือสังคมหรือสวนรวม
3. เทคโนโลยีไมไดเกี่ยวแคอาวุธสงคราม แตตองมองภาพเทคโนโลยีใหกวางกวาเดิม อยางเชน กลุมอุตสาห

กรรมผลิตอาวุธก็เปนเทคโนโลยีดวยหรือไม
4. เทคโนโลยีการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญที่คอยครอบงําความคิดหรือคอยเปล่ียนแปลงทัศนคติของชาวโลก

บางทีส่ือและเทคโนโลยีการสื่อการก็เหมือนกับจะทําใหสงครามคราวนี้เปนคลายการดูมหรสพหรือการดูกีฬา
5. เทคโนโลยีทําใหคุณคามนุษยลดลงและเห็นแตเพียงภาพของตึกก็ถลม แตกลับไมเห็นคนที่เสียชีวิต ไมเห็น

ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กวาเปนอยางไร
6. ในทางกลับกันเทคโนโลยีจะถูกใชเพ่ือสรางความเขาใจกันในหมูมวลมนุษยชาติไดหรือไม
7. บางประเทศมีอํานาจในการเขาถึงส่ือไดมากกวา สามารถสรางภาพใหตนเองมีความชอบธรรมและมีอํานาจ

ในการครอบงําทางวัฒนธรรมโดยการผลิต Mass Culture
8.อํานาจของสื่อดังกลาว จึงขัดกับวัฒนธรรม ของบางประเทศ เชน ประเทศที่นับถือมุสลิม จึงถูกเหมารวมวา 

มุสลิมกลายเปนผูกอการราย โดยเฉพาะเหตุการณหลัง 11 กันยา ซึ่งทายที่สุดกลายเปนภาพเหมารวม โดยท่ีอีกฝายไม
สามารถสรางความเขาใจตอสังคมโลกได

2.6. การสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 6 “The Matrix Revisited: นิยาย (หรือ) วิทยาศาสตร ?”

พุธที่ 26 พ.ย. 2546 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ หองประชุม 12 ตึกเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

ในตอนหัวค่ําของวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 หลังจากภาพการตอสูแบบกําลังภายในของ นีโอ กับ เอ
เจนต สมิท จบลงดวยความงุนงงวาเปนหนังฝรั่งหรือการตูนดรากอนบอลลกันแน  เหลาผูตองการประความคิดกัน
ประมาณ 25 ทานตางก็อุนสมองมาพรอมแลวสําหรับการประมวลขอมูลอันทะลักไหลจากภาพยนตรไตรภาคชุดนี้

หวัขอในการพดูคยุกนัในหวัค่ําวนันัน้ (เกไกสักเล็กนอย) คอื The Matrix Revisited: นยิาย (หรอื) วิทยาศาสตร?   
โดยเจาบานคอืกลุม สยามเดก็เลน ภายใตโครงการ วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสงัคม : การรเิริม่จากเยาวชน    ขอขบ
คดิรวมของการพดูคยุกนัในวนันัน้ (ตรงนีฟ้งดงูงๆนดิหนอย) คอื ดวยความเปนนยิายของภาพยนตร  ความจรงิไดถูกซอน
แฝงไวอยางไรบาง?  และ ดวยขอมลูทางวทิยาศาสตรทีแ่ฝงมากบัภาพยนตร  วิทยาศาสตรไดมอบภาพฝนของสงัคมเอา
ไวอยางไร?

แมวาจุดประสงคหลักคือการพูดคุยเชิงสาระ การขบขอคิดจากภาพยนตร ทวาในความดําริของตัวตั้งตัวตีใน
การจัดงานอยาง ปกรณ และ ชาญชัย แลว การจัดฉายภาพยนตรครั้งนี้ก็มีเพ่ือเปนกิจกรรมดึงดูดผูคนใหเริ่มเขามารูจัก
โครงการวิจัยดวย ทั้งสองคนหวังวาการใชความบันเทิงที่ชักจูงไปสูความคิดจะทําใหบรรยากาศของกิจกรรมเปนไปอยาง
สนุกสนานราบรื่นและในขณะเดียวกันก็ไมไปทําใหเสียสาระดวย2 สาระยังคงเปนส่ิงสําคัญของกิจกรรมนี้ ซึ่งไดมาโดย
การรวมกันขบคิดหลังจากจบภาพยนตร

กระนั้น ส่ิงที่ตองการจากการรวมขบคิดกันในวันนั้น หาใช ความถูกตองแนนอนและตายตัวของคําตอบ หาก
แตคือความหลากหลายของมุมมอง  ทั้งนี้ ภายใตคําเชื้อชวนเชิงตั้งคําถามของการเสวนาครั้งนี้วา “แมทริกซ  คือ  จริง 
ลวง กลวง แกน” สะทอนใหเห็นส่ิงที่วงคุยพูดถึงกันเปนอยางดีวา ไมมีคําอธบิายแนวใดตอภาพยนตรนี้ที่ยึดกุมความถูก
ตองไปทั้งหมด  และภายใตความสนุกสนานของภาพยนตรก็ใหสาระที่หลากหลายมุมมองและแงมุมดวยในเวลาเดียวกัน

                                                
2 ที่จริงความคิดที่จะจัดฉายภาพยนตรน้ีเปนความคิดมาตั้งแตเร่ิมตนทําโครงการวิจัยน้ี โดยทั้งชาญชัย ปกรณ และ เปาโล ก็ได

คิดหาภาพยนตรที่เหมาะสม คราแรกคิดวาจะนําภาพยนตรการตูนญ่ีปุนเชน Princess Mononoke เปนตนมาฉาย แตเม่ือกระแส The
Matrix กําลังมาแรง ก็เลยเปลี่ยนใจมาฉาย The Matrix แทน
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ดวยความหลากแกนหลากสาระเชนนี้ จึงมีผูเขารวมบาง
ทานจากธรรมศาสตรเห็นวานี่คือภาพยนตรในความเปนหลังสมัยใหม 
(postmodernity) ซึ่งสามารถตีความผานไดหลายแนวทางโดยไมจํา
เปนตองไปจํากัดการตีความอยูแคคนหาสารจากความจงใจของผู
สรางภาพยนตรเทานั้น3

ดังนี้แลว แกนแรกในการมองคือ แกนทางปรัชญา เชน ใน
ตอนจบของ The Matrix : Revolution สมิธตอสูกับนีโอจนชนะ แต
ชัยชนะของสมิทไดนําไปสูจุดจบของตัวมันเอง เหตุเพราะวาสาระ
สําคัญของการดํารงชีวิตอยูสมิทนั้นคือ การกําจัดนีโอใหหมดสิ้นไป  
ดังนั้นเมื่อนีโอสูญส้ินไปแลว สมิทจึงส้ินสาระสําคัญของการมีชวิีตอยู
จึงตองสูญส้ินไปดวย  กรณีนี้ไมแตกตางจาก หยิน-หยาง ในปรัชญา
เตา ที่ส่ิงหนึ่งยอมถูกนิยามดวยขั้วตรงขามของตัวมันเอง

ในแงมุมของปรัชญาพุทธ สะทอนใหเห็นออกมาอยางชัด
เจนเมื่อตัวละครชาวอินเดียมีชื่อวา สติ กมล เปนตน และสะทอน
ความคิดเรื่อง กรรม ผานฝปากของตัวละครเหลานี้   มีผูเสนอวา ความคิดเรื่อง เหตุปจจัย เปนแกนสําคัญหนึ่งของการ
ดําเนินเรื่อง ทุกส่ิงมีการตั้งอยูและดับไป  ทั้งนี้วิธีการแกปญหาคือการตั้งสติ มองปญหาจากภายนอกเขาไป และหาทาง
จัดการที่ตนตอของมัน

ในเรื่องนี้ คุณ ธนเศรษฐ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาเครื่องกล เห็นวา ส่ิงที่ออราเคิลกลาววา 
Everything has beginning, it also has the end. ตรงกับส่ิวที่เราไดรับการปลูกฝงมาแตเด็กวา ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเกิด
ขึ้น ต้ังอยู และดับไป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร กฎนี้คือกฎที่ครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดดังนั้นการแก
ปญหาจึงตองมองหาไปที่ตนตอ แยกตัวเองออกมาจากปญหา และมองออกมาอยางรอบดาน

ในแงมุมของปรัชญาตะวันตก ส่ิงที่ภาพยนตรสะทอนใหเห็นคือ ขอถกเถียงขามศตวรรษ ระหวางความคิด 
นิยัตินิยม (determinism)4 กับ ความคิดเจตจํานงเสรี (free will)5    ในภาพยนตร ตัวแทนของ นิยัตินิยม คือ ฝายเครื่อง
จักร สถาปนิกระบบ และสมิท  สวนตัวแทนของฝายเจตจํานงเสรี คือ นีโอและพลพรรค   กฎสากลก็คลายกับตัว
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีคําส่ังไวเสร็จสรรพวาละเอียดทุกขั้นตอน และแมแตการเลือกก็ขึ้นอยูกับสภาพขอมูล เพ่ือ
ความเขาใจจะขอยกตัวอยางเชน โปรแกรมตอไปนี้

1. รับคา a
2. ถาคา a มากกวา 10 ไปขอที่ 3. แตถานอยกวา 10 ไปที่ขอ 4.
3. แสดงคําวา “มากกวา 10”
4. แสดงคําวา “นอยกวา 10”

ดังตัวอยางโปรแกรมนี้ การรับคา a ก็เหมือนกับการเกิดมาของ นายแอนเดอรสัน6 ถาหาก a เปน 8 หรือ 2 
หรือ 11 โปรแกรมนี้ก็สามารถประมวลจนแสดงผลไดได  หากแตถาใหคา a เปน 10 โปรแกรมนี้จะไมสามารถประมวล
ผลได (เนื่องจากในขอ 2. ไมไดระบุเอาไววาถา a เปน 10 จะใหทําอยางไร) หากเปรียบเทียบกับภาพยนตร  ในความ

                                                
3 คําพูดที่แสดงลักษณะเชนน้ีไดดีคือ คําประกาศวา “ประพันธกรตายแลว” (“The Author is Dead”) ของนักคิดชาวฝรั่งเศสชื่อดัง

Roland Barthes
4 เชื่อวาจักรวาลมีกฎสากลแนนอนตายตัว ทุกชีวิตยอมตองดําเนินไปตามกฎนั้น แมเราเชื่อวาเราเองตัดสินใจอยางเสรีแลวก็ตาม

แตการตัดสินใจน้ันก็ยังเปนไปตามกฎอยูดี
5
 เชื่อวาคนเรามีเสรีภาพที่จะเลือกที่จะตัดสินใจ คนเราสามารถแสดงออกในสิ่งที่ขัดกับกฎสากลได

6
 ชื่อของ นีโอ กอนจะพบกับมอรเฟยส

ตัวอยางโปสเตอรเชิญชวนรวมวิจารณภาพยนตร
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ผิดพลาดของโปรแกรมนี้ (bug) คือจุดที่แอนเดอรสันกลายเปนนีโอ จุดหลุดพนจากกฎตายตัว  นําไปสูการตัดสินใจ
อยางเสรี

ในมุมมองดานฟสิกสและคณิตศาสตร ดังที่วงคุยสวนหนึ่งเห็นพองตองกันและคุณธนเศรษฐกลาวคือ โปรแกรม
ของจักรวาลคือ กลศาสตรนิวตัน (Newtonian mechanics) หรือในกรอบใหญคือระบบกําหนดได (deterministic 
system) สวนที่อิสระจากการควบคุมของโปรแกรมคือ กลศาสตรควอนตัม (quantum mechanics) หรือในกรอบที่ใหญ
กวาคือ ระบบกําหนดไมได (indeterministic system)

ในมุมมองดานสังคม ดวยมุมมองของผูที่ทํางานดานสังคมอยาง เล็ก จากกลุมประชาธิปไตยแรงงาน (กปร.)  
เธอแสดงทัศนะวาโปรแกรมนั้นเราอาจจะเปรียบเทียบกับ โครงสรางสังคม (structure) และสําหรับปจจุบันแลว โครง
สรางนี้ครอบคลุมเราไปเสียทุกอยาง เชนใน มหาวิทยาลัยเราก็ตองเรียนในหลักสูตรที่เขากําหนดเอาไวใหแลว หรือ
ระบบศีลธรรมก็ทําใหเราเชื่อวาเปนส่ิงที่ถูกตอง แตไมใชความคิดของเราจริงๆ นั่นคือ การดําเนินชีวิตของเรานั้นมีเปา
หมายแตไมใชเปาหมายโดยตัวเราเอง และส่ิงที่เราคิดก็ไมใชส่ิงที่มาจากเราอยางแทจริง แตเพราะเราถูกกลอมเกลามา
จนเชื่อสนิทใจ ดังนั้นถาเราคิดนอกกรอบไดนั่นยอมเปนเจตจํานงเสรี ในภาพยนตรนั้นนีโอและพรรคพวกที่ไมไดอยูใน
โลกที่คอมพิวเตอรครอบครองไปเสียทั้งหมดทุกอยางจึงอาจจะเปรียบไดกับตัวกระทําในสังคม (agency)

สําหรับอีกแกนหนึ่งคือแกนของความงาม มี ปวยซัง นิสิตปริญญาโทนิเทศศาสตรศิษยเกาวิทยาศาสตรให
ความเห็นเอาไววา เนื้อหาของไตรภาคนั้นไมมีความสม่ําเสมอ  โดยในภาคแรกใหความสําคัญกับนีโอมาก แตในภาค
สองและสามความสําคัญของนีโอจะลดลง   หรือ ในภาคแรก เนื้อหาเนนไปในแนวทางปรัชญา ทวาในสองภาคที่ตาม
มากลับเนนพูดเรื่องความเชื่อ  ทําใหแกนของหนังแกวง และทําใหผูชมงงวาภาพยนตรตองการจะส่ืออะไร

แตความเห็นอีกดานหนึ่ง เห็นวาภาพยนตรเรื่องนี้ใหความบันเทิงดี จุดเดนของภาพยนตรเรื่องนี้คือ ภาพฉาก
ที่สรางโดยคอมพิวเตอรกราฟฟก ซึ่งมีความละเอียดและในขณะเดียวกันสรางอารมณรวมไปไดกับสถานการณในภาพ
ยนตรนั้น

ในอีกแกนหนึ่ง คือแกนของโลกความเปนจริง กลาวไดวา ภาพยนตรเรื่องนี้ถึงแมจะเปนจินตนาการแตก็ไมใช
ภาพยนตรที่หลุดลอยออกมาจากบริบทรอบขางของโลกความเปนจริง   หากมองวาโลกในปจจุบันอยูในกระแสโลกาภิ
วัตน ภาพยนตรเรื่องนี้คือการตัดปะของความคิดทั้งจากตะวันตกและตะวันออกกันอยางผสมผสานปนเป นองจอย จาก
รัฐศาสตรปหนึ่ง เห็นวาแนวปรัชญาจะเปนแนวการผสมผสานกันระหวางปรัชญาตะวันตกและตะวันออก  สอดคลองกับ
โลกที่เปล่ียนขั้วจากตะวันตกมาตะวันออกเรื่อยๆ และหลายๆอยางที่ตะวันตกไมมีทางตะวันออกก็มีมานานแลวอยาง
เชน ความรูวาไมมีอะไรที่แนนอน และอริยสัจส่ี เปนตน นอกจากนี้ ตัวละครภายในเรื่องก็มีทั้งชาวตะวันตก อินเดีย จีน  
หรือตอนจบของภาพยนตรคือการผสมการตูนดรากอนบอลลกับความเปนความเปนภาพยนตรบูลางผลาญ   ประเด็นที่
ตองกลาวเพ่ิมเติมโดยผูสรุปคือ ภาพยนตรสะทอนใหเห็นวา โลกาภิวัตนไมใชกระบวนการครอบงําทั้งโลกดวยวิธีคิด
เพียงแบบเดียวแตเปนกระบวนการแสดงความแตกตางหลากหลายและการผสมปนเปตามทองถิ่นตางๆของโลก  ทั้งนี้มี
คนในวงคุยเชน ธงชัย คิดเห็นเพ่ิมเติมวาเพราะฝรั่งหัดผสมความคิดแบบเอเชียเขาไปในภาพยนตรนี่เอง จึงทําใหฉาย
ทําเงินไดทั่วโลก

และโดยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  ปกรณไดเสนอสองประเด็นขึ้นมา ประการแรก ภายใตบรรยากาศ
ความหวาดกลัวผูกอการรายและการเรียกรองสันติภาพโลก ตัวบทภาพยนตรพูดคําวาสันติภาพอยูบอยครั้ง    ประการ
ตอมา ภายใตความเทาเทียมและบทบาทที่มีเพ่ิมขึ้นของสตรี ผูหญิงในภาพยนตรก็มีบทสําคัญในการปองกันเมืองของ
มนุษย   และอีกประเด็นหนึ่งโดย ชาญชัย คือ ภายใตความเปนจริงที่วาการมีสวนรวมของประชาชนยังไมมีพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนในโลกการเมือง การปกครองในไซออนยังเปนแบบรัฐสภาตัวแทน และไมใชประชาธิปไตยแบบทางตรง

คุณ กสานต พรสีมา จากคณะสถาปตยกรรม เห็นเพ่ิมเติมอีกวา การที่ภาพยนตรเนนบทบาทของนีโอใหเห็น
เปนราวกับวาฮีโรเดี่ยว บุกเดี่ยว ตองแบกรับภาระคนเดียวนั้น สะทอนกันวาสังคมของเรานั้นขาดผูนําหรือไม โดย
เฉพาะผูนําที่ใหความศรัทธาและความเชื่อมั่น และท่ีสําคัญคือสังคมโลกตองการคนแบบนั้นจริงๆหรือไม?
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นอกจากนี้ ดวยบริบทของโลกไซเบอรที่คนและเครื่องจักรเริ่มผสมผสานจนเปนหนึ่งเดียวกันมากขึ้น   นีโอโลด
แลนอยางเปนคนอิสระเมื่อมีปล๊ักมาเสียบเขาที่หัว  การตอสูปองกันไซออนมีทางสําเร็จไดดวยการใชกลามเนื้อมนุษยยึด
ตอกับขอเหล็กของหุนจักรกลเพ่ือเพ่ิมกําลังความสามารถของคน   เราสามารถเห็นแนวโนมไดวาความเปนไซเบอรซึ่ง
คือลูกผสมของคนและหุนเขามายุงเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นทุกที   ดังนั้นหากพิจารณาความเปนนิยายวิทยาศาสตรของตัว
ภาพยนตรนี้  เราอาจจะจัดวางมันอยูในประเภทของไซเบอรพังค  ซึ่งเปนแนวนิยายวิทยาศาสตรที่ใหภาพโลกของคน
กับเคร่ืองจักรที่ไมสามารถแยกออกจากกัน หรืออยางในกรณีสุดโตงคือ ความจริงทางจิตกับสัญญาณอิเล็กทรอนิกสไม
สามารถแยกออกจากกันได      ในสภาวะเชนนี้ จึงเกิดขอวิตกกันวา ความเปนเครื่องจักรจะเขามาครอบงําจิตใจความ
เปนมนุษย   ดังนี้แนวทางของนิยายวิทยาศาสตรไซเบอรพังคจึงไดแก ต้ังคําถามกับความเปนมนุษยในสถานการณที่
เครื่องจักรมีอํานาจครอบงําสูง พยายามปลดปลอยความเปนมนุษยภายใตโลกไซเบอร โดยใชความสามารถผสมผสาน
ของคนและเครื่องจักรเพื่อปลดแอกจิตใจมนุษยจากการครอบงํานั้นนั่นเอง

ตัวอยางของโลกไซเบอรที่มีผลกระทบตอโลกจริงไดแก ขาววัยรุนกลุมหนึ่งมีเรื่องกันเนื่องจาก ถูกโกงเงิน
เสมือน ในโลกแรกนาร็อก  หรือ  การคิดวาตัวตนของคนอื่นในอินเตอรเนตเปนความจริงมากกวาตัวตนของเขาในโลก
ความเปนจริง    ดังนี้เมทริกซจึงไมใชอีกโลกหนึ่งที่เราตองเสียบปล๊ักเขาไปอีกแลว  เนื่องจากเราไดนําโลกเสมือนเขามา
ปะปนกับชีวิตจริงอยางแยกไมออกนั่นเอง

ในเรื่องความเกรงกลัวตอการถูกครอบงําโดยเครื่องจักรนั้น หาใชเรื่องที่เพ่ิงเปนที่วิตกกันไม แตเปนเรื่องที่
กังวลกันมานานแลว เชนที่ในกฎสามขอของหุนยนตเพ่ือปองกันไมใหหุนยนตมาทํารายมนุษยดังที่ไอแซค อสิมอฟ 
(Isaac Asimov) นักเขียนนิยายวิทยาศาสตรไดต้ังเอาไว ประเด็นเรื่องนี้ทั้ง เปาโล และ พ่ีอิษฎ หนุมนักฟสิกสได
อภิปรายกันเอาไว

สวนที่ดูจะคมคายมากคือประเด็นที่หนุยเสนอไวส้ันๆวา ที่โลกเปนแบบนี้นั้นเปนเพราะวาเราใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีโดยไมย้ังคิด ไมมองถึงผลกระทบที่ตามมาหรือเปลา แลวเราจะอยุเฉยๆรอจนมนุษยสูญพันธุไปหรือไม 
บางทีการที่เรามานั่งหาฮีโรอยางนีโออยางนี้ก็สะทอนความไมใสใจและความไมรับผิดชอบตอการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของเราเอง

เมือ่จบงานวงคยุขนาดยอยครัง้นี ้ เพียงประมาณสองวนัเทานัน้ผูจดัคอืชาญชยั กไ็ดรบัอเีมลมาจากผูเขารวมวง
คยุคนหนึง่คอื นองจติ ซึง่เปนนสิิตเศรษฐศาสตรปสาม อีเมลมเีนือ้ความวา อยากใหมกีารจดัวงคยุเชนนีอี้ก และอยากจะให
จดัในประเดน็ทีเ่จาะลึกมากขึน้ เชนอาจจะจดัเรือ่ง การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน (ซึง่ตอมากไ็ดจดัจรงิๆ) และอยากใหมี
การเปดฉายภาพยนตรวิทยาศาสตรเรื่องอื่นอีกเชน Akira Animation (ภาพยนตรการตูนวิทยาศาสตรจากญี่ปุน) 
GATTACA (ภาพยนตรวิทยาศาสตรทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งพันธกุรรมซึง่ตอมากไ็ดจดัจรงิๆ) ส่ิงนีส้ะทอนใหเหน็วาอยางนอย
ในดานของวตัถุประสงคทีต่องการเปดใหมกีารมสีวนรวมจากผูเขารวมมากขึน้กไ็ดรบัความสําเรจ็ในเบ้ืองตนบางแลว

สุดทาย เมื่อยอนกลับมายังหัวขอของวงคุย เราจะพบวา หนึ่ง The Matrix หาใชเปนเพียงเร่ืองเลาแนวนิยาย
เพียงอยางเดียว  หรือหาใชเปนความจริงทางวิทยาศาสตรอยางเดียวเทานั้น   แตภายใตความเปนนิยายวิทยาศาสตร
มันไดสะทอนทั้งความสนุกในฐานะเรื่องเลา และอีกดานหนึ่งก็นําเสนอขอมูลความจริงไปดวยในเวลาเดียวกัน  เมื่อยอน
กลับไปมองนิยายวิทยาศาสตรยุคบุกเบิกของ Jules Verne เรื่อง From the Earth to the Moon จะพบวาเรื่องที่คิดวา
เพอเจอกลับตรงกับความเปนจริงในปจจุบันไดอยางเหลือเชื่อ ทั้งในแงขอเท็จจริงของตําแหนงฐานยิงจรวด สภาพไรน้ํา
หนัก และ การกลับสูผืนโลก   เชนเดียวกัน The Matrix อาจจะเปนเรื่องเลาที่เก็งความจริงในอนาคต  อนาคตที่ความคิด
ทางปรัชญาจะผสมผสานกัน อนาคตที่สตรีจะมีบทบาทมากขึ้นในสังคม อนาคตที่โลกจะมีสันติภาพ อนาคตที่ผลที่คาด
ไมถึงของเครื่องจักรจะมากระทบกับเรา  และอนาคตที่เราจะพินิจพิเคราะหอยางอิสระเพ่ือลวงรูเทาทันและรับมือกับมัน 
สอง ในความหลากหลายของความคิด ความหลากหลายของแงมุมที่มาระดมกันมอง ก็ทําใหผูเขารวมไดเปดมุมมองของ
ตนเอง รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางออกไปและอาจจะไมเคยคาดคิดมากอน บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่เปนมิตร
เชนนี้ไดคงอยูเรื่อยไปตลอดงานวิจัยนี้  
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2.7. การสัมมนา คร้ังที่ 1 “สังคม-วิทยคิดสะทอน : ยอนความรู หวนดูองคชีวิต” 
1

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2546  16.00 – 19.30 น. ณ หองประชุมสมาคมนิสิตเกาคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

นาจะเปนขอสงสัยสําหรับผูที่ครุนคิดปญหาเกี่ยว
กับโลกรอบตัวอยูแลวหลายๆทานวา ทําไมจึงตองมีการ
มองแยกสาขาวิชา เปนประการแรก  และประการตอมา 
คนเหลานี้ที่ครุนคิดเรื่องเชนเดียวกันตางไปเรนตัวอยูที่ใด
เลา  ทั้งนี้เพ่ือใหความคิดเหน็ขามสาขาวิชาไดมีที่มีทาง 
และใหผูมีจริตสนใจในเรื่องเดียวกันไดมาพบพวกพองเพ่ือ
สมานมิตรตอไป   เวลาเย็นวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
ณ หองประชุมสมาคมนิสิตเกาคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 
“โครงการวิทยา-ศาสตรเพื่อสุขภาวะทางสังคม : การริ
เร่ิมจากเยาวชน” จึงไดจัดสัมมนา “สังคม-วิทยคิด
สะทอน : ยอนความรู หวนดูองคชีวิต” ขึ้นภายใตการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข
ภาพ (สสส.)  และเพ่ือใหความเห็นของเหลาผองเพ่ือนไดแลกเปล่ียนกันอยางออกรสและไดลับคมความคิดไปในเวลา
เดียวกัน  ทางผูจัดจึงไดเชิญวิทยากรผูใหความคิดเห็นรวมไดแก รศ.ดร.โสรัจจ หงสลดารมภ  อาจารยประจําภาควิชา
ปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ผูสนใจปรัชญาวิทยาศาสตร ความเปนไปในโลกไซเบอร รวมถึง
ทานยังเปนผูแตงหนังสือ “วิทยาศาสตรในสังคมวัฒนธรรมไทย”     ทานตอมาคือ อ.ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ทานเปน
อาจารยหนุมไฟแรงผูสนใจทั้งในระดับรากหญาวิทยาศาสตรชุมชน และในระดับภาพกวางคือการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน (paradigm shift) ปจจุบันทานเปนอาจารยอยูที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   สวนทานสุดทาย คือ ผศ.
สําลี ใจดี  อาจารยผูคลุกคลีอยูกับเรื่องเภสัชชุมชนเปนเวลานาน  แตที่สําคัญกวา ทานคือครูผูถายทอดประสบการณ 
ความคิด และกําลังใจ เพ่ือเปนพลังใหกับเยาวชนคนรุนใหมไดดีย่ิง

1. จุดประสงค และ กฎ กติกา มารยาท

ดังที่กลาวไปแลววา การสัมมนานี้ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะเจาะปญหาใดปญหาหนึ่งชัดเจนนัก แตเปนการใหผูมี
จริตรวมกันไดแสดงความคิดเห็นกวางๆ เพ่ือใหเกิดภาพรวมไดเชนเดียวกับหัวขอยอยการสัมมนาที่กลาววา “ยอน
ความรู หวนดูองคชีวิต” – “ยอนความรู” หมายความวา การสัมมนาในคราวนี้จะไมมีการยึดถือความรูของสาขาวิชาใดไม
วาจะมาจาก วิทย หรือ สังคม เปนความรูแกนของการเสวนา  ผูจัดขอใหทุกทานถือวาความรูแตละสาขาวิชาคือมุมมอง
หนึ่งในการมองโลกความเปนจริงเทานั้น หาใชทั้งหมดของชีวิตไม    สําหรับคําวา “หวนดูองคชีวิต” นั้น จุดมุงหมายคือ 
หลังจากลืมๆสาขาวิชาไปบางแลว ก็ใหมองเริ่มจากชีวิตของเรา  ดูส่ิงที่เขามาเกี่ยวของ กระตุน รบกวน ปรุงแตง ชีวิต
เรา  แลวสะทอนออกไปยังโลกภายนอกใหเห็นความสัมพันธของแตละส่ิงแตละอยาง อยางเปนภาพรวมที่มีการเปล่ียน
แปลงอยางสอดคลองสมดุลตลอดเวลา เรียกวาราวกับเปนองคชีวิตนั่นเอง

โดยสอดคลองกัน รศ.ดร.โสรัจจ ไดกลาวนําดวยความเห็นวา ทั้ง ปรัชญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ 
มนุษยศาสตร ตองรวมเขาดวยกันเพ่ือเขาใจโลกใหได  การคิดแบบเอาสาขาวิชาเปนตัวตั้งนั้นไมเหมาะสมกับความ
หลากหลายซับซอนของโลกอีกแลว ปญหาเชน อินเตอรเนต  ความจริงหรือความลวง? ทําใหเราตองคิดถึงทั้งเรื่อง
เทคนิค เรื่องทางสังคม รวมถึงเรื่องจิตใจ   อีกปญหาหนึ่งที่ทาทายเชน เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งทําใหธรรมชาติไมใชเรื่อง
ที่หางไกลจากสังคมมนุษย  สังคมมนุษยอยูบนทางแพรงที่ตองตัดสินใจวาจะเขาไปยุงเกี่ยวกับระดับเล็กสุดของสิ่งมีชีวิต

                                                                                
1 ในการสัมมนาครั้งนี้ วศินี คันฉอง เยาวชนผูเขารวมกับโครงการวิจัยฯ ไดเขียนบทความประกอบการสัมมนาขึ้นมา 1

ช้ิน จึงแนบมาในรายงานความกาวหนาครั้งนี้ดวย

บรรยากาศการสัมมนา
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ซึ่งคือ DNA อยางไร  แนนอนวาเรื่องเชนนี้เราไม
สามารถปลอยใหผูเชี่ยวชาญเพียงไมกี่คนไปจัดการ
กันเองได  แตเชนไรเลาจึงทําใหเกิดการมีสวนรวม
ของสังคมกับเรื่องราวเหลานี้  นี่คือความทาทายที่
อาจารยทานไดฝากไว

ดังนั้น อ.ดร.สรยุทธ จึงไดเสนอวิธีการ
ดําเนินการสัมมนาโดยสอดคลองกับจุดมุงหมายที่
กลาวไปแลวดังนี้คือ วิธี “สุนทรียสนทนา” ซึ่งแปลมา
จากภาษาอังกฤษวา “Dialogue” – คําวา Dia แปลวา 
ผานทะลุ Logue แปลวาความคิดภาษา ความรวมคือ 
กระบวนการคิดรวมกัน ฟงผูอ่ืนมากขึ้น ไมยึดติดอยู
กับหัวขอและตัววิทยากร  ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดปญญาทะลุ
จากกรอบความรูความเชื่อเดิมนั่นเอง  วิธีนี้ทานอาจารยยืมมาจาก นักคิด นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงมากในโลกตะวัน
ตกคนหนึ่งคือ David Bohm  สําหรับทางปฏิบัติแลว อ.ดร.สรยุทธ เสนอใหจัดวงคุยเปนวงกลมชั้นเดียว แลวตั้งกติกา
ของสุนทรียสนทนาดังนี้คือ

1. ไมมีวาระ พูดเรื่องที่เราสนใจ
2. พูดคุยกับกลุม อยาพูดกับคนใดคนหนึ่ง
3. ฝกฟงผูอ่ืน รวมทัง้ฟงเสียงจากขางในตนเอง เมือ่มคีวามเงยีบเกดิขึน้ในวง ใหชืน่ชมความเงยีบนัน้
4. ฟงอยางนอย 4 คนกอนพูด

ทั้งนี้ขอสําคัญคือใหแขวนความเชื่อหรือการตัดสินใจของตนเอาไวกอน ขอเสียของผูไมฟงจํานวนมากคือการ
ดวนตัดสินผูอ่ืนกอนที่เขาพูดจบ “สุนทรียสนทนา” เนนใหเกิดการวิพากษ ดานหนึ่งไมดวนตัดสิน  อีกดานหนึ่งคือไมให
ดวนเชื่อ  ใหใชสติปญญาฟงเสียงโดยรอบเพื่อไตรตรองนั่นเอง

ในการสัมมนาครัง้นีไ้ดใช “สุนทรยีสนทนา” โดยตลอด ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็พบวาไดความหลากหลาย
ของเสียงมาในระดบัทีน่าพอใจ ทําใหไดความคดิเหน็เกีย่วกบัวทิยาศาสตรและสังคมมาจํานวนหนึง่ดงัจะกลาวถดัไป

2. หลากสาขาคิดสะทอน : ยอนความรู หวนดูองคชีวิต

กอนการเริ่ม “สุนทรียะสนทนา”  ผูเขารวม
สัมมนาประมาณสี่สิบทานตางก็นั่งสงบนิ่ง  ทั้งหมดไมวา
จะมาจากสายวิทย สายสังคม รวมถึงผูอยูในสาขาวิชา
อ่ืนๆตางเริ่มเขาสูการหัดฟงคนอื่น หัดฟงตนเอง  หลัง
จากนั้นสักสามนาที “สุนทรียสนทนา” ก็เริ่มขึ้นดวย
บรรยากาศเปนมิตรและผอนคลาย เนื้อหาดําเนินไป
อยางล่ืนไหลและหลากหลาย

แตกอนที่จะไปถึงความคิดเห็นจากสุนทรีย
สนทนา ผูสรุปการสัมมนานี้ขอกลาวดวยความออนนอม
ตอผูอานยิ่งวาจําตองขอโทษมาลวงหนาดวยเหตุสอง

ประการ ประการแรก ผูสรุปอาจจะเก็บความไมหมดหรือ
เกิดความเขาใจไมถองแทกับความคิดเห็นตางๆนัก 

ภาพโปสเตอรเชิญชวนรวมสัมมนาครั้งงที่ 1

ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถกําลังนําพวกเราทําสุนทรียสนทนา
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ประการถัดมา แมวา “สุนทรียสนทนา” จะไมมีหัวขอ แตเพ่ือความงายแกการเขียนและอานตัวสรุปนี้ ผูสรุปจําตองจัดหัว
ขอซึ่งอาจเปนการเบ่ียงเบนจุดประสงคของ “สุนทรียสนทนา” อันทําใหเนื้อหาเกิดความแข็งทื่อซึ่งเล่ียงมิไดเลย   สําหรับ
เนื้อหานั้น สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

2.1. บริบทโลกปจจุบัน: จุดเริ่มตนของวิกฤติ จุดเริ่มตนของการพบเจอ

ไมมีความรูความเขาใจตอโลกใดทีห่ลุดลอยไป
จากความเปนจรงิทัง้ทางสงัคมและวตัถุรอบขาง ในวงคยุ
เหน็วาบรบิทปจจบัุนไดแก

- กําแพงสาขาวิชา  ส่ิงนี้เปนอุปสรรคสําคัญ
มากตอการทําความเขาใจขามสาขาวิชา อาจจะกลาว
วาประกอบดวยสองระดับคือ หนึ่ง ในระดับชุมชนวิชา
การ ยังไมมีการรวมตัวกันของนักคิด นักวิชาการ รวม
ทั้งผูสนใจจากตางสาขาวิชามากนัก     สอง ในระดับ
ความเขาใจ  การเรียนที่แยกสวนทําใหแมกระทั่งใน
คนๆเดียว ไมสามารถเห็นโลกอยางเปนองครวมได  

นองๆมัธยมปลายจากกลุม Ex-Sciences Skill ชี้
ประเด็นชัดลงไปวา การเรียนการสอนในปจจุบันนั้น 
เนนเนื้อหา  แตไมไดเนนปญหาจริงซึ่งตองอาศัยการ
คิดอยางไมติดกําแพงสาขาวิชาเปนสําคัญ

- สังคมความเสี่ยง (risk society)  เปนทฤษฎีสังคมเริ่มตนมาจาก นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน Ulrich Beck 
กลาวถึงสังคมที่ ความเสี่ยง ไดกลายเปนแกนของความตระหนักรวมรวมถึงการรวมตัวกันทางสังคม  และ ความเสี่ยง 
ยังเปนส่ิงสะทอนใหผลดานลบของเทคโนโลยีตอสังคม ที่สําคัญคือโลกที่เราอยูที่มีความเส่ียงนี้เปนส่ิงมนุษยไมสามารถ
ควบคุมได

ตัวอยางเชน มลพิษที่เราประสบกันในชีวิตประจําวันในสังคมเมืองนั้น สามารถเปนส่ิงแทนของความเสี่ยงไดดี
ดังที่ผูเขารวมชื่อ นองนุจรี วงศสมุท นิสิตชั้นปที่ 1 คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ไดปรารภเอาไว  ความเสี่ยงในอีกดานหนึ่งคือ
อาชญากรรมที่มีมากขึ้นในสังคมทันสมัยดังที่คุณ ศจินทร ประชาสันติ์ นักวิจัยรุนใหมจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ได
กลาวไว   ที่นากลัวในปจจุบันคือ ความเส่ียงนั้นยากที่จะประเมินมากขึ้นและยังกระจายไปแบบไรพรมแดนอีกดวย  คุณ 
นริศ โรจนวิศาลทรัพย หัวหนากลุม Ex-Sciences Skill ไดยกตัวอยางถึง Chernobyl ที่มีผลกระทบสะเทือนไปทั่วยุโรป 
แตโชคดีที่เมืองไทยของเราไมไดรับผลกระทบนั้น   ความเส่ียงนั้นหาไดหมดไปโดยการควบคุมทางเทคโนโลยีใหม หาก
แตเทคโนโลยีใหมๆก็สรางความเสี่ยงมากขึ้นเชนอินเตอรเน็ตกับไวรัสคอมพิวเตอร  นอกจากนี้เราอาจจะสรางความ
เส่ียงใหกับโลกโดยไมรูตัว อีกตัวอยางหนึ่งคือ การบริโภคเชื้อเพลิงอยางลางผลาญของมนุษยนั้นทําใหบรรยากาศโลก
ยํ่าแยและเสียสมดุลไปทุกทีดังที่คุณโชติศักดิ์ นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯ ไดกลาวไว  นอกจากนี้แลวเขายัง
กลาววา แมแตเดิมโลกจะรักษาสมดุลไวไดตลอด แตการกระทําของมนุษยนี่เองแหละที่จะทําลายสมดุลที่มีมานานนี้

ผูสรุปขอกลาวความเห็นสวนตัวเอาไววา ดังนี้แลวความเสี่ยงจึงเปนส่ิงที่จองทําลายสุขภาวะอยูนั่นเอง  แตใน
อีกดานหนึ่ง ความเสี่ยงก็ทําใหเราตระหนักวาปญหาจริงนั้นไมไดถูกจํากัดแคสาขาวิชา และโดยสอดคลองกับแรง
บันดาลใจที่นํามาสูการจัดงานนี้ เราอาจจะกลาวไดวาความเสี่ยงทําใหหลากหลายสาขาวิชาตองมีบทสนทนากัน

- ทัศนะมนุษยเปนศูนยกลาง (Anthropocentrism) คือความคิดวามนุษยเปนใหญ เปนศูนยกลางของสรรพ
ส่ิงไดกลายเปนอหังการของผูใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลุมหนึ่ง  รากฐานความคิดอยูบนความเชื่อวามนุษยมีความ
สามารถควบคุมธรรมชาติซึ่งไดขยายความสําคัญและความเขมขนจนกลายมาเปนเทคโนโลยีชีวภาพ การโคลนนิ่ง การ
หาแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย อ. สรยุทธ กลาววา หากเปรียบเทียบอายุของโลกหรือจักรวาลกับมนุษยนั้น ก็นับวา
มนุษยนั้นยังกะจอยรอยยิ่งนัก โลกมีอายุถึง 4,500 ลานป แตมนุษยมีเพ่ิงมีเวลาบนโลกนี้เพียงแสนปกวาๆเทานั้นเอง 

นองๆจากกลุม Ex-Sciences Skill รวมแลกเปลี่ยนความเห็น
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นอกจากนี้ความเขาใจของมนุษยที่มีตอส่ิงตางๆก็มีนอย
เหลือเกิน อยางไรก็ดีในวงคุยนี้ไมไดกลาวถึงเทคโนโลยี
ใหมๆในแงของปศาจราย เทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้นมา
นั้นสวนหนึ่งก็มาจากความปรารถนาดีของมนุษยตอ
มนุษยอคนอื่นๆ ประเด็นสําคัญดังที่หลายๆทานเห็นตอง
กันคือเราจะทําอยางไรให มนุษยเทาทันกับองคความรู
ใหมๆเหลานี้ โดยอยูอยางนอบนอมกับธรรมชาติ ลดอคติ
เรื่องมนุษยเปนศูนยกลางลง

- ขาดสังคมความรู   สังคมมีมุมมองอยาง
ฉาบฉวยตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาวคือ สังคม
เห็นวาเปนแคเครื่องมืออํานวยความสะดวกสบายเทานั้น 
ไมไดเขาใจถึงความเปนจริงหรือแกนแทของมัน หรือมอง
จากแงเดียว  ไมวาจะเปนแงดีหรือแงราย ตัวอยางจากนิสิตแพทยอยางคุณเจริญ แซต้ัง และ นิสิตสาขาสังคมวิทยา คุณ
จีระวรรณ บรรเทาทุกข ผูทําวิทยาเกี่ยวกับชาวบานคลิต้ีลางที่ไดรับความทุกขทรมานจากการเจือปนสารตะกั่วในแหลง
น้ําจากการทําเหมืองแร ในแงดี คุณเจริญกลาววา ความรูทางการแพทยทําใหความเจ็บปวยในรูปแบบตางๆสามารถ
รักษาไดหรือปองกันไดมากกวาในอดีตมากนัก ตัวอยางเชนการตรวจหามะเร็งแมจะเปนแคจุดเล็กๆและรักษาไดทัน
ทวงทีกอนที่จะเปนเนื้อรายลามไปทั่ว แตก็จําตองมองในแงขอเสียดวยดังที่คุณจีระวรรณ ไดเสนอเอาไวจากประสบ
การณของชาวบานคลิต้ีลางที่เะอไปคลุกคลีมาคือ  แพทยยังคงมีอํานาจมากกวาผูปวยมากเกินไป ไมวาทั้งวิธีปฏิบัติ 
ความรู หรือ ศัพทเทคนิค นอกจากนี้ทั้งประชาชนและแพทยสวนหนึ่งยังมีมุมมองตอรางกายวาไมตางจากเครื่องจักรและ
โรงพยาบาลเปนแคโรงซอมเทานั้น นอกจากนี้ เพ่ือนที่ไดไปลงพ้ืนที่คลิต้ีลางดวยอยาง ศิริมา หนูแสง ก็ไดกลาววา เรื่อง
วิทยาศาสตรการแพทยที่อธิบายตัวเลขทางเทคนิคของการเจ็บปวยไมสามารถทําใหชาวบานเขาใจการเจ็บปวยของตน
เองได และ คําอธิบายยังเปนเครื่องกีดกันอยางมาก ชาวบานประสบปญหามาเกือบ 40 ปแลวแตยังไมมีการรักษาจาก
หมออยางจริงจัง และการพูดของชาวบานยังไมเขาถึงหูหมอ ชาวบานบอกเองวาหมอลงแตทํารายงานแตไมเคยมีการ
รักษาสักที

กลาวโดยยอ การไปสูสังคมความรูตองกระทําในสองดานคือ ผูเชี่ยวชาญตองส่ือสารเพ่ือสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนมากขึ้น และประชาชนตองกระตือรือลนที่จะเรียนรู รับฟง และลดอคติตางๆตอระบบความรูดวยเชนกัน

2.2. จากวิทยาศาสตรเกาสูวิทยาศาสตรใหม: ประกายสูกระบวนทัศนใหม?

ในขณะที่เราหลงติดอยูวาวิทยาศาสตรคือความจริงนั้น หารูไมวาตัววิทยาศาสตรเองนั้นเพ่ิงถือกําเนิดมาเมื่อไม
เกิน 300 ปเทานั้น และในกรณีเดียวกันก็เปนจริงสําหรับสังคมศาสตรดวย   ซึ่งสังคมศาสตรนั้นกม็ีความพยายามใน
ระดับหนึ่งจากนักคิดบางกลุมที่จะทําใหมีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น   สําหรับการเปลี่ยนแปลงองคความรูทางวิทยา
ศาสตรนั้นหากมองตามวิถีประวัติศาสตรอาจจะแบงไดเปนวิทยาศาสตรเกาและวิทยาศาสตรใหมดังที่ อ.ดร.สรยุทธ ได
แบงไว

วิทยาศาสตรเกานั้น ถือกําเนิดในยุคที่โคเปอรนิคัส, เคปเลอร, และ กาลิเลโอ เริ่มใหมโนทัศนใหมเกี่ยวกับ
ระบบจักรวาลโดยขัดแยงกับระบบจักรวาลของศาสนจักรในยุคนั้น ตัวอยางของวิทยาศาสตรเกาไดแก การมองโลกแบบ
เดสการตส และกลศาสตรแบบนิวตัน  สวนวิทยาศาสตรใหมนั้นเพ่ิงจะถือกําเนิดมาเมื่อตนศตวรรษที่ 20 โดยการเปลี่ยน
แปลงมาจากแวดวงฟสิกส เชน การถือกําเนิดของกลศาสตรควอนตัม และ ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน

บุคลิกของวิทยาศาสตรเกามีดังนี้คือ

เจริญ หรือหมอแกกําลังรวมแลกเปลี่ยนแงมุมทางการแพทย
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1) ลดทอนและแยกสวน  วิทยาศาสตรเกาจะมีความคิดวาเราสามารถเขาใจโลกไดเมื่อเราแบงโลกของเราให
เปนองคประกอบแยกยอยตางๆ ทําการสํารวจตรวจสอบใหเขาใจสมบัติขององคประกอบแยกยอยเหลานั้น แลวจากนั้น
นําสมบัติขององคประกอบทั้งหมดมารวมกันเราก็จะไดความเขาใจตอโลกนั่นเอง

2) คาดเดาได  นั่นคือ หากสิ่งที่เราสังเกตมีสถานะ A แลว ภายใตเหตุการณการทดลอง B   ส่ิงที่เราสังเกตจะ
เปล่ียนแปลงไปเปนสถานะ C เสมอ ซึ่งจะเปนเชนนี้โดยสากล ไมวาจะทําที่ไหนเมื่อไร  โลกดําเนินไปดวยหลักการอัน
แนนอนตายตัว  หากเรารูสถานะของโลกในปจจุบันและเราสามารถคํานวณทุกอยางไดแลว เราสามารถทราบสถานะ
ของโลกไดอยางแนนอน

3) ถือวาสสารเปนแกนกลางของการวิเคราะห  มุงพิจารณาแบงแยกยอยสสาร  คิดวาสสารเปนส่ิงที่เปนจริง

ซึ่งมีความแตกตางจากวิทยาศาสตรใหม บุคลิกของวิทยาศาสตรใหมมีดังนี้คือ
1) พิจารณาความซับซอน และ มองโลกอยางเปนองครวม  ถือวาสวนรวมเปนมากกวาผลรวมของสวนยอย  

การลดทอนและแยกสวนไมสามารถทําใหเขาใจโลกได  แตละส่ิงอยูไดดวยความสัมพันธเชื่อมโยงกับส่ิงอื่นๆ  หากเกิด
การเปล่ียนแปลงที่สวนยอยสวนหนึ่งแลว  สวนรวมก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย  เขาทํานองคําพูดที่กลาววา เด็ดดอกไม
สะเทือนถึงดวงดาวนั่นเอง

2) หลักของความไมแนนอนและความนาจะเปน   กลศาสตรควอนตัมไดเปล่ียนทัศนคติตอการมองโลกของ
เราใหม จากที่เราคิดวาคาดเดาได แตโดยแทจริงแลวสรรพส่ิงตั้งอยูบนความไมแนนอน เราไมอาจจะรูส่ิงใดไดแนชัด 
นอกจากนี้เราไมสามารถบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นไดอยางแมนยําแตเราบอกไดแคโอกาสที่จะเกิดขึ้นไดเทานั้น

3) เนนเรื่องของพลังงานและความสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน  เกิดขึ้นสืบเนื่องจากสมการ  
E = mc2 ของไอนสไตน  ทําใหเห็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนขึ้น  สสารดับไปเปนพลังงานและพลังงานเกิด
ใหมเปนสสาร

งานทางความคิดของนักคิด นักฟสิกสเชน Fritjof Capra แสดงใหเห็นวาวิทยาศาสตรใหมสามารถจุดประกาย
ใหเกิดกระบวนทัศนใหม (new paradigm) ได  ซึ่งตองเปนกระบวนทัศนที่ยอมรับ ความซับซอน  มองโลกอยางเปนองค
รวม  มองอนาคตดวยความไมแนนอน  และรับรูพลวัตทั้งของโลกและการเปลี่ยนแปลงตนเองตลอดเวลา

กับประเด็นเรื่ององครวมนี้ ในวงสนทนาไดหยิบยกมาเปนประเด็นพิจารณาอยางเผ็ดรอน พรศิร ิ พัฒนานุวงศ 
จาก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นวาในการพิจารณาและแกไขปญหานั้น เราตอง
มองอยางเปนองครวม อยางไรก็ดีเธอก็พูดอยางตัดพอเล็กนอยวา คนตัวเล็กๆอยางพวกเรานั้นคงไมมีความสามารถและ
ความรูที่จะมองอยางองครวมเทาไรนัก ในทางดานปฏิบัติ วศินี คันฉอง นิสิตคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ ต้ังขอสงสัยวา 
ตัวอยางเชน ในทางการแพทยนั้น เราสามารถใชแนวทางองครวมไดจริงหรือ เธออธิบายตามแนวทาง วิถีการผลิต 
(mode of production) วา ปจจุบันการรักษาพยาบาลเปนแบบเนนมวล คือใหการรักษากับผูคนจํานวนมากใหรวดเร็ว 
การรักษาแบบองครวมท่ีดูทั้งภูมิหลังของคนไขดวยไมสามารถจะตอบสนองตอขอจํากัดจากวิถีการผลิตเชนนี้ได

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทปจจุบัน  การมองแบบองครวมทําใหเราตองฝาการมองในกรอบสาขาวิชา  
ความเสี่ยงคือความไมแนนอนของอนาคตที่มนุษยตองแบกรับไว  พลวัตทําใหเราตองมีความรูและเจริญสติปญญามาก
ขึ้น   ทั้งนี้ดวยวิกฤติตางๆท่ีรุมเรามนุษยชาติ เชนวิกฤติส่ิงแวดลอม หรือสุขภาพ เปนตน  กระบวนทัศนใหมที่มีวิทยา
ศาสตรใหมเปนเชื้อยอมเปนที่ตองการโดยฉับพลัน

2.3. วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมคือสองข้ัวเดียวกัน: จุดตัดคือ “พ้ืนที่สนทนา”

จากความเขาใจของคนโดยทั่วไปแลว วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ สังคมคือสองขั้วที่แยกขาดจากกันอยางชัด
เจน แตในวงคุยวันนั้นจากทัศนะของหลายๆทานทําใหเห็นไดวาทั้งสองขั้วมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง  จนทําใหความ
คิดเรื่องเสนแบงขั้วนั้นเริ่มจางลงทุกทีๆ
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เหตุใดจึงเกิดความคิดวา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี แยกตัวออกจากสังคมเลา? อาจจะตอบไดวา ประการแรก ผู
ผูกขาดวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในสังคมไทยไดแกผูเชี่ยวชาญจํานวนนอยในสังคมเทานั้น ซึ่งแยกองคความรูของตนเอง
ออกจากความเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนๆ ประการตอมา สังคมพิจารณาเทคโนโลยีโดยเฉพาะวาเปนเครื่องมือวิเศษที่จะ
พัฒนาชาติไปไดบนเสนทางของการพัฒนาแบบไลกวด (catch-up development) หรือกระบวนการทําใหทันสมัย 
(modernization) เทคโนโลยีในทัศนะนี้ไมตางจากคาถาปาฏิหารยเอาเสยีเลย

ทั้งสองประการนี้เกี่ยวของกันอยางชัดเจนในกรณีของการผลิตคนเพื่อรับใชเทคโนโลยี  ผูเขารวมหลายทาน
เห็นวาระบบการศึกษาของเราใหความสําคัญกับการศึกษาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเหนือกวาศาสตรอ่ืนๆทั้งหมด  เด็กที่
เรียนดีก็มักจะเลือกแกมโดนบังคับใหตองเรียนสายวิทย  ในขณะที่วิชาเรียนสายวิทยในไทยกลับสอนใหผูเรียนเปนเพียง
แคผูใชความรูหาใชผูสงสัยหรือผูสรางความรูไม  ดังนั้นวิทยาศาสตรจึงไมคอยมีความสําคัญเทาใดนักเมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยี  นอกจากนี้วิชาเรียนยังแยกตัวออกจากความเปนจริงและบริบทรอบขาง   ดังนี้แลวเราจึงอาจกลาวโดยสรุป
ไดวา  สังคมลืมวิทยาศาสตรไปแลวใชแตเทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือสรางความทันสมัย แลวสรางคนรุนใหมไปเปน
เพียงเครื่องมือประกอบอีกชิ้นหนึ่ง  แตละเลยการมองความสัมพันธของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับวิพากษสังคมอยาง
ไป   ดังแสดงในรูปที่ 1

สําหรับความสัมพันธกันของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมนั้น สังเคราะหจากความเห็นของ
หลายๆทานสามารถรางคราวๆไดเปนดังรูปที่ 2

ในดานที่วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสงผลไปยังสังคมนั้น มีผลทั้งดานบวกและดานลบ  ในดานบวกนั้นคือความ

กาวหนาเชน วิทยาการทางการแพทยที่ทําใหตรวจรักษารวมทั้งมีหนทางปองกันโรคภัยไขเจ็บไดมากขึ้น แตสําหรับใน
ดานลบ ความเสี่ยงยอมตามมาดวย เชนชาวบานที่ไดรบัความเดือดรอนจากการทําเหมืองแรตะกั่วที่ลําหวยคลิต้ี หรือแม
กระทั่งเรื่องใกลตัวเชนมลพิษในอากาศ ปญหาทาทายเชนองคชีวิตตัดตอพันธุกรรม (GMOs) นั้นทําใหเสนการเชื่อมโยง

สังคมไทย สังคมทันสมัย

ทําใหทันสมัยดวย
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

คนในฐานะเครื่องมือประกอบ
ของเทคโนโลยี

รูปที่ 1 : แสดงการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสูสังคมทันสมัยดวยเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

สังคม

+ ความกาวหนา, - ความเสี่ยง

+ มีสวนรวม, - ทุนกํากับ

รูปที่ 2 : ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคม
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นี้ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกวันๆ
อีกประเด็นที่เปนที่ถกเถียงคือเรื่อง การใชยาฆาแมลงในอุตสาหกรรมเกษตร คุณ วรเศรษฐ สุวรรณิท กลาววา  

ในขณะที่ประเทศไทยมีการใชยาฆาแมลงเพิ่มขึ้นส่ีเทา อัตราการเปนมะเร็งของคนไทยก็เพ่ิมขึ้นเปนส่ีเทาไปดวย ทาง
ดาน มลรวี จันโทกุล ที่ทํางานอยูบริษัท ปุยไทย จํากัด และกลุม Ex-Sciences Skill เสริมวา ถึงแมวาการใชปุยเคมีจะ
เพ่ิมผลผลิตได คือสามารถทํานาไดสามถึงส่ีครั้งก็ตาม แตอาจจะทําใหดินเสียได นักวิทยาศาสตรตองชี้แจงผลดีผลเสีย
ของการใชปุยเคมีใหเกษตรกรเขาใจจนสามารถตัดสินใจไดเอง

อีกทานหนึ่งคือ ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาฯ กลาวเพิ่มเติมใน
ประเด็นการมีสวนรวมจากประชาชน วา แทบทุกครั้งที่มีการประเมินผลกระทบทางสภาพแวดลอม (Environment 
Impact Assessment) กอนที่จะทําโครงการขนาดใหญ การตอตานของชาวบานยอมเกิดขึ้นทุกครั้งไปดวย เขาบอกวานี่
คือวิกฤตศรัทธาตอวิทยาศาสตร นอกจากนี้การพัฒนาท่ีย่ังยืน (sustainable development) ก็ไมมีทางเปนไปไดใน
สถานการณเชนนี้เนื่องจากไมมีการพัฒนาใหชุมชนสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง เมื่อ “นักวิชาการและภาครัฐปด
หูปดตาประชาชน ขอมูลบางสวนไมเปดเผยใหชาวบานรับรู เมื่อนักวิชาการกับภาครัฐมองวาชาวบานไมเขาใจในความ
สําคัญและความจําเปนของโครงการที่จะเกิดขึ้น ผลที่ตามมาคือเลยไมมีที่ทางใหทั้งสองฝายเจรจากนั”

ดังนั้นในดานที่สังคมมีผลตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนั้น ดานบวกควรสนับสนุนคือ การใหชุมชน ไมวาจะเปน
ชุมชนเมือง ชุมชนทองถ่ิน ชุมชนเสมือน ชุมชนวิชาการ รวมท้ังกลุมเคล่ือนไหวทางสังคมตางๆไดเขามามีสวนรวม มี
บทบาทในการดึงใหวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเกี่ยวของกับบริบทสังคมมากขึ้น สวนในดานลบที่ตองคอยสอดสองดูแลนั้น
คือ ตองระวังไมใหวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนั้นเปนเพียงการหาประโยชนของกลุมทุนบางกลุมเทานั้น วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตองไมใชคาถาเสกเงินแตควรจะเปนกิจกรรมที่นักวิทยาศาสตรทําดวยความใครรู และมีประโยชนตอสังคม
ดวยในเวลาเดียวกัน

ในประเด็นเหลานี้มีหลายทานเห็นวา การมีสวนรวมนั้นเปนส่ิงที่สําคัญนัก  การมีสวนรวมจะชวยกันใหการ
กํากับจากทุนลดบทบาทลง ทําใหวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมีผลทางบวกตอสังคมคือความกาวหนาและลดความเสี่ยงลง
ไป  ซึ่งสําหรับโครงการนี้แลว การมีสวนรวมจัดวาเปนบทสนทนารวมกันของ วิทยกับสังคม ที่จะมาสองสะทอนผลบวก
ผลลบซึ่งกันและกัน เปนแรงดึงใหสองขั้วนั้นเกิดพ้ืนที่ตรงกลางซึ่งซอนเหล่ือมกัน ซึ่งทําใหเกิดความเห็นที่หลากหลาย
และเขาใจกันมากที่สุดจากสองขั้ว ซึ่งเรียกไดวา “พ้ืนที่สนทนา” ของสองสาขานั่นเอง ซึ่งโดยความคาดหวังของโครงการ
นี้สมารถแสดงไดดังรูปที่ 3

สําหรับความเห็นโดยสวนตัวของผูสรุปแลว “พ้ืนที่สนทนา” นั้นตองไมจํากัดอยูแคการสนทนาระหวางผูมีความ
คิดในขั้ววิทยาศาสตรเทคโนโลยีและผูมีความคิดในขั้วสังคมเทานั้น ที่สําคัญคือเราตองเปดโอกาสให ความซับซอน 
ความสมดุลแบบหยินหยาง ส่ิงแวดลอมที่ไมแยกมนุษยออกมา ศิลปะ  และจิตใจ รวมถึงวัตถุและแนวคิดอื่นๆ ที่ไมอยูใน
สองขั้วนี้มีสวนรวมในการสนทนาดวยได   พ้ืนที่สนทนาควรลดความสําคัญของมนุษยลงและใหส่ิงที่ไมใชมนุษยไดเปนมี
ที่ทางในการสนทนาบางซึ่งนั่นคือ พูดโดยเอาโลกและสถานการณจริงที่มนุษยเปนเพียงสวนเส้ียวเล็กนอยของจักรวาลนี้
เปนตัวตั้ง  นอกจากนี้ ภาษาที่ใชใน “พ้ืนที่สนทนา” ไมควรเอนเอียงไปในทางลดทอนสูบางขั้ว ตัวอยางเชน ลดพฤติ

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

สังคมพ้ืนที่สนทนา

ความซับซอน, สมดุล ส่ิงแวดลอม จิตใจ

รูปที่ 3 :พ้ืนที่สนทนาขามกําแพงสาขาวิชา
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กรรมของมนุษยลงไปสูระดับ DNA ทั้งหมดโดยไมพิจารณาปจจัยดานสังคม  หรือ ลดคําอธิบายทางการแพทยลงเหลือ
เพียงแคเรื่องของ “อํานาจ” เทานั้นโดยไมคํานึงถึงปฏิกิริยาทางที่ซับซอนทางชีวเคมีเลย  ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่ไม
ยุงยาก หรือเฉพาะกลุมจนเกินไป แตตองทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความเขาใจในพื้นที่สนทนารวมกัน

2.4. เสนทางกระบวนทัศนใหม: ทุกอยางยอมมาจากจุดเริ่มตนเล็กๆ

จากความหมายของกระบวนทัศน (paradigm) ที่ Thomas Kuhn เริ่มใชเปนคนแรกนั้นแมจะมีผูชี้วามีความ
หมายที่แตกตางกันไปมากมาย แตใจความสําคัญของความหมายของกระบวนทัศนคือ ภาพความคิดพ้ืนฐานตอ
ศาสตรนั้นๆ เปนภาพที่ชี้ใหศาสตรนั้นเห็นวามีขอบเขตในการศึกษาอะไรบาง คําถามใดที่นาถามและขบคิด และ
ระเบียบวิธีเชนไรที่ควรใชในการหาคําตอบ การทดลองและการเก็บขอมูลควรทําเชนไร ทฤษฎีใดควรเก็บเอาไว  ทั้งนี้
กระบวนทัศนยอมเปนส่ิงสําคัญของชุมชนศาสตรนั้นๆ เพราะทําใหชุมชนของศาสตรนั้นสามารถสื่อสารเขาใจกันได
และมีฉันทามติรวมกัน

หากใชคําวา “กระบวนทัศน” สําหรับผูเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ มีความสอดคลองกับความ
หมายของ Kuhn บางไมมากก็นอย แตจุดสําคัญคือ ศาสตร ที่ผูรวมแลกเปลี่ยนสนใจนั้นไมใชแคบแคสาขาวิชาเดียว 
แต ศาสตร นั้นไดหมายถึงการทําความเขาใจโลก   อ.ดร. สรยุทธ ชี้วาเราตองเปล่ียนกระบวนทัศนใหมเสียแลว กอน
ที่ความลมสลายจะมาสูมนุษยเรา  คําคมที่สอดคลองกับความเห็นนี้มาจาก Albert Einstein วา “เราจําตองเปล่ียนวิธี
คิดใหม หากมนุษยชาติยังตองอยูรอดตอไป”

ในความเห็นของ Kuhn การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนนั้นยอมเกิดขึ้นเมื่อมีวิกฤติกับกระบวนทัศนเดิม ในวง
คุยมีผูชี้ปญหาวิกฤติหลายขอ เชน สภาพบรรยากาศโลกที่ยํ่าแยขึ้นทุกวัน การพัฒนาที่สงผลกระทบดานลบ การ
ประเมินผลกระทบสภาพแวดลอมที่มีปญหาไมไดรับการยอมรับจากชุมชน ความเห็นที่ไมสอดคลองกันของนักวิชา
การเกษตรกับเกษตรกร ความทาทายของเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน  วิกฤติเหลานี้เมื่อสะสมจะเปนตัวเรงการเปลี่ยน
แปลงกระบวนทัศน และในอีกดานหนึ่ง หากใชวิกฤติเหลานี้เปนโจทยต้ังตน ก็ยอมสามารถเกิดพ้ืนที่สนทนาขาม
กําแพงสาขาวิชาไดดวยเชนกัน

สวน “กระบวนทัศนใหม” นั้น คงไมใชหนาที่ของกลุมใดกลุมหนึ่งที่จะไปคิดในวิมานใหเกิดขึ้นมาได คงตอง
ใชคนจํานวนมากทีเดียวในการรวมสราง แตเคาลางรูปรางของกระบวนทัศนใหมที่พอจะเห็นไดแก การมองแบบองค
รวม ยอมรับความซับซอน ความไมแนนอน มองการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติ ลดอคติมนุษยเปนศูนยกลาง ยอมรับ
ความรูเฉพาะที่ (situated knowledge) และเรียนรูอยางสหสาขาวิชา

สําหรับตัวบุคคลนั้น ยอมตองเปล่ียนแปลงเขากับกระบวนทัศนใหมดวย คนไมพึงถกมองเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาแตเพียงอยางเดียว แตคนตองประกอบดวยมิติของการเรียนรู ดังที่ อ.ดร. สรยุทธกลาวไววาใหเรียนรูโดยรู
ตัวเองวา ชอบอะไร เกงอะไร และ เกิดประโยชนอยางไร เปนตัวตั้ง และขยายการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางสอด
คลองกับธรรมชาติและสังคม

สําหรับตัวกลุมแลว ธงชัย เห็นวา เรานาจะมีเครือขายที่ใหเยาวชนมาถกกันในประเด็นเชนในวันนี้อีกเรื่อย
ไป และอยากใหแนวทางที่เราเสนอกันวันนี้สามารถนําไปสูนโยบายได สําหรับ อ.ดร. สรยุทธ แลวเขาอางคํากลาว
ของ Margaret Mead วา การเปลี่ยนแปลงใหญๆในโลกนั้นลวนแลวแตเกิดจากกลุมคนเล็กๆเทานั้น ทานอาจารย
เสนอตอวา กลุมอยางเรานาจะไดเจอกันสม่ําเสมอ แลวพิจารณาเรื่องการจัดการวาทําอยางไรใหมาเจอกันไดบอยๆ
และสนุกสนาน บางครั้งอาจจะมีคนมาใหความรูบางเปนครั้งคราว
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จากภาพรวมของการสัมมนานี้ ผูสรุปขอเสนอภาพเสนทางสูกระบวนทัศนใหมดังนี้

จากภาพจะเห็นไดวา กระบวนทัศนใหมซึ่งนําสุขภาวะมาสูสังคมนั้น พึงเกิดจากชุมชนสหสาขา ที่รวมคิด 
รวมปฏิบัติ รวมตั้งคําถาม รวมหาคําตอบ  ในตอนเร่ิมตนชุมชนนี้ไมจําเปนตองมีขนาดใหญ  จากประวัติศาสตร
โลกท่ีผานมาการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญมักเกิดจากจุดเริ่มของกลุมคนจํานวนนอยๆ แมแตทฤษฎีสัมพัทธภาพที่
สะเทือนระบบคิดของโลกในปจจุบันยังมีผูเขาใจในระยะแรกเพียงแคสองสามคนเทานั้น  การเปล่ียนแปลงไมไดเริ่ม
ตนจากขนาดของชุมชน   แตเกิดจากความคมของความคิดและการเปดกวางรับฟงและเรียนรูเปนสําคัญ  อาจารย
ผูรวมใหความคิดเห็นทุกทานตางก็ใหกําลังใจกับการรวมตัวอยางขามกําแพงสาขาวิชานี้ดวยความเอ็นดูย่ิงและ
คาดหวังวาผูเขารวมทุกทานจะรวมคิดรวมทํากิจกรรมดีๆกันอีกเพ่ือหลอเล้ียงและตอเชื้อของความคิดใหกระจาย
เปนวงกวางตอไป

2.5. วิทยาศาสตร + สังคม = ชีวิต ?

นอกจากเรื่องของวิทยาศาสตรและสังคมจะเปนเรื่องของระบบวิธีคิด (กระบวนทัศน) หรือเรื่องของความ
สัมพันธในระดับภาพใหญแลว เรื่องนี้ยังเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับชีวิต เปนเรื่องที่เชื่อมโยงประสบการณของแตละ
คนใหเกิดความเขาใจและเห็นใจกันดวย

ดังนั้น นอกจากจะพูดกันในเรื่องวา ประชาชนคนทั่วไปเขาถึงความรูทางวิทยาศาสตรไดยากแลว คุณ โชติ
ศักดิ์ นิสิตหนุมวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอร ที่สนใจทั้งเรื่องคอมพิวเตอรและเรื่องสังคมไดกลาวโดยเอา
ประสบการณชีวิตตนเองเปนตัวตั้งวา เมื่อครั้งยังเด็กเขาเคยทําไรไถนา พ้ืนเพเดิมเปนคนจังหวัดนครนายก มา
ปจจุบันที่เขาเรียนคอมพิวเตอรแลวยอนกลับไปดูอดีตก็ทําใหคิดไดวา อยางไรก็ดีความรูในตอนนี้ของเขาก็ไม
สามารถชวยใหทําไรไถนาได การทําไรไถนานั้นเกิดจากประสบการณที่สะสมกันมาจนกลายเปนภูมิปญญา ซึ่งจะ
เรียกวาเปนวิทยาศาสตรไดหรือไมก็ไมแนใจนัก แตที่แนๆคือภูมิปญญานั้นมีความเขาใจในเรื่องระบบนิเวศสูงมาก 
เขาใจเรื่องสมดุลของธรรมชาติ เขาใจเรื่องการพึ่งพากัน แตวาที่กลาวเชนนี้ก็มิไดหมายความวาวิทยาศาสตรสมัยใหม
นั้นสูภูมิปญญาไมได แตที่สําคัญคือ ตองใหองคความรูทั้งสองอยางนี้ถายทอดมาสูเด็กรุนหลังดวยกัน ตองใหทั้งเด็ก
เมืองและเด็กชนบทสามารถเรียนรูรวมกันได

ในขณะที่ โชติศักดิ์ อยากจะเห็นสององคความรูเชื่อมกัน คุณ ศิริมา หนูแสง ตัดพอถึงส่ิงเกิดขึ้นในระบบการ
ศึกษาและความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาปจจุบันโดยนิยามตัวเองในวงสนทนาวาเปนผูถูกคัดออกจากวิทยาศาสตร 
ดวยเหตุผลสองประการคือ ประการแรก รูสึกวาวิทยาสาสตรไมสามารถจะนํามาใชไดจริงแมในเรื่องระดับพ้ืนๆ 
ประการที่สอง เกี่ยวของกับเรื่องวิทยาศาสตรสาธารณสุขโดยตรง คือ “จะมีคนจนสักกี่คนกันเลาที่สามารถจะเขาไป

รูปที่ 4 : เสนทางสูกระบวนทัศนใหม

สุนทรียสนทนา พื้นที่สนทนา
วิกฤติในฐานะตัวเรง

ชุมชนสหสาขา กระบวนทัศน

สุขภาวะ

คน



69

บริการสาธารณสุขและเอาชีวิตรอดกลับมาได” แมจะดูมืดหมนไปหนอยก็ตาม แตนี่ก็คือความรูสึกที่เธอซึบซับมาจาก
การมีสวนรวมกับการเคลื่อนไหวของชาวบานและกิจกรรมในมหาวิทยาลัยตลอดมา นอกจากนี้เธอยังกลาววา วิทยา
ศาสตรมีเพ่ือการทดลอง เปนเรื่องของผลกําไร เธอตัดพอตออีกวามีนักวิทยาศาสตรสักกี่คนกันที่หวงใยทําใหโลกนี้ดี
ขึ้น ที่เปนจริงคือ มีประชาชนที่เปนคนจนจํานวนมากที่ไมสามารถเขาถึงวิทยาศาสตรได นอกจากนี้วิทยาศาสตรยัง
ไปถูกเชื่อมโยงกับอํานาจทางการคา เชน องคการการคาโลกเอาเรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดลอมมาเปนเครื่องกีดกัน
ทางการคา

ในอีกดานหนึ่ง คุณ มลรวี จันโทกุล ที่เรียกตนเองวาเปนตัวแทนของนักวิทยาศาสตร และทํางานอยูใน
บริษัทเอกชน ดังที่ไดกลาวไปแลว เลาวา นักวิทยาศาสตรคิดในเรื่องของความรูดวยความอยากรู ความสนุก ความ
ชางคิด แตนายทุนนั่นเองที่นําเอาความชางคิดของนักวิทยาศาสตรมาหากําไร แปลงมาอยูในรูปของการคา กระนั้น
ปญหาสําคัญที่เธอเสนอมาอยางนาสนใจยิ่งคือ การศึกษาของเราไมไดสอนใหมองรอบดาน ไมเห็นการเชื่อมโยงของ
แตละวิชาเลย

ในประเด็นเรื่องการศึกษานี้ คุณ ประภารัตน ต้ังจิตเบียงพงศ จากโรงเรียนสายปญญาและกลุม Ex-Science 
Skill เสริมวาความรูที่เรียนอยูนี้ไมรูวาจะเอาไปใชกับชีวิตจริงไดอยางไร สวน พิมภัสสร ศิริทิพยสกุล จากกลุมเดียว
กัน ก็ชวยเสริมอีกคนวา ความรูที่ไดร่ําเรียนมาเหลานี้นาจะเอาไปใชเพ่ือสวนรวม มากกวาเพ่ือสวนตัว การศึกษา
ความจะปลูกฝงความคิดใหเสียสละดวยมากกวาที่จะรับเอาแตประโยชนสวนตัว

คนที่เสริมตอประเด็นนี้คือ วิชญา หอมวิเศษ นิสิตปริญญาโทนิเทศศาสตร ที่จบปริญญาตรีมาจาก คณะ
วิทยาศาสตร ภาคเทคโนโลยีส่ิงพิมพ เธอนิยามตนเองวาเปนเด็กผสม คือ ตอนมัธยมเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร 
และตอนนั้นก็รู สึกวาตนเองมีดีกวาคนอื่นๆ และตอนนั้นก็ไมสนใจวิชาอะไรอื่นเลยนอกจากวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร แตเมื่อมาเรียนในคณะวิทยาศาสตรจริงๆก็ต้ังคําถามวา เราเรียนวิทยาศาสตรเพ่ืออะไร? เพ่ือใคร? การ
คนคิดเทคโนโลยีใหมๆนี้ทําเพ่ือผลประโยชนของคนบางกลุมหรือของคนโดยรวม สําหรับเรื่องวิธรคิดแบบวิทยา
ศาสตรนั้น เธอกลาววามันเปนแคเพียงสวนหนึ่งของการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการอธิบายที่กระชับ
มากที่สุดแตก็ทําใหเราขาดแงมุมอื่นๆไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนนี้ที่มาเรียนในสาขานิเทศศาสตรก็ทําใหเห็นวิธีการ
อธิบายในแบบอื่นๆอีกมาก หากจะใหคะแนนการอธิบายแบบวิทยาศาสตรแลวเธอขอใหสามจากเต็มสิบคะแนน 
เพราะยังมีอีกหลายแงมุมมากที่การเรียนวิทยาศาสตรไมไดสอนใหเราอธิบายได

นอกจากนี้ เธอยังเลาประสบการณชีวิตตนเองวา ตอนยังอยูมัธยมปลายเธอไมไดคิดเอาเลยวาจะเขาไปเรียน
มหาวิทยาลัยในคณะอะไร ในความเปนจริงผูใหญจะวางแผนวาเด็กจะตองเรียนอยางไร จะตองทําอยางไร ซึ่งส่ิงนี้
สอดคลองกับที่ พรศิริ จากสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวเอาไววา โครงสรางสังคมเปนส่ิงที่ทําใหแตละ
คนคิดสรางสรรคส่ิงตางๆไดยาก เราโดนกฎระเบียบและวัฒนธรรมกําหนดเสนทางชีวิต หรือแมกระทั่งคําวา “คนดี” ก็
เปนขอกําหนดดวยเชนกัน เมื่อสังคมบีบบังคับและกําหนดเราเชนนี้แลวก็ยอมยากที่เราจะคิดไปแกไขปญหาสังคมได

จากที่หลายทานไดกลาวมานั้น โดยสรุปทําใหเห็นไดวา วิทยาศาสตรและสังคมคงมิใชเปนเรื่องนามธรรม
หรือสาขาวิชาที่แยกขาดออกจากชีวิตของประสบการณชีวิต แตเปนเรื่องที่เกี่ยวของแนบแนนกับชีวิตไมวาจะโดยรูตัว
หรือไมก็ตาม ผูสรุปเห็นวาการแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิตเชนนี้นาจะชวยใหเกิดความคิดใหมๆขึ้นได และเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกันไมมากก็นอยดังที่โชติศักดิ์ไดวาดหวังไวในตอนตน

3. บทสงทาย: จากศาสตรภายนอกสูศาสตรภายใน

ทายที่สุดตองลงทายดวยคมความคิดจากทานอาจารย สําลี ใจดี ผูมีแงคิดดีๆมาฝากใหกับศิษยรุนเยาวดวย
ความเอ็นดูย่ิงเสมอมา

ทานอาจารยต้ังขอสังเกตไวอยางนาสนใจวา ใจ, สังคม, วิทย อะไรกันแนที่สับสน? โดยมากเราจะมองขาม
ใจของตัวเราเองเสมอมา มุงจะจัดการแตเรื่องภายนอก แตทําอยางไรเราจึงมองใจตนเองอยางฉุกคิด ทามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของวิทยาการในปจจุบันนี้   ซึ่งส่ิงสําคัญคือคนเราจะตองรูจักทางสายกลาง รูจักหา
ความสุขอยางงายๆจากการใหและการรับ ไมตองไปด้ินรนหาความสุขตามเทคโนโลยีใหมๆ   ทั้งนี้หากดิจิตอลคือสอง
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หลักอันประกอบไปดวย 0 และ 1   หลักธรรมเชนอริยสัจจ
ส่ีก็นาจะ เปนส่ีหลักที่ทําใหเราเขาใจจิตใจตนเอง อัน
เปนตนน้ําของสิ่งทั้งปวง อันเปนส่ิงที่ประกอบกันเปนชีวิตที่
สมบูรณ คือสุขภาพที่ไมแยกกายกับจิตออกจากกัน  ดังนั้น
วิทยาศาสตรที่มุงตอบสนองแตส่ิงภายนอกคือกายจึงเปน
เรื่องที่ต้ืนเขิน  วิทยาศาสตรภายในใจ (inner science) นี่
จึงเปนเรื่องยากที่สุด  เพราะใจเราเองมักจะไมรูตัว มุงแต
เรื่องภายนอกเสมอมา

นอกจากนี้ทานอาจารยยังเนนยํ้าการเขาใจโลก

ภายนอกจากหลายมุมมอง เขาใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
และเขาใจธรรมชาติที่ซับซอน  เห็นความเยาวของ
มนุษยชาติเมื่อเทียบกับโลก และเห็นความเยาวของวิทยา
ศาสตรเมื่อเทียบกับศาสนาและวัฒนธรรม

และปดทายดวยกาลามสูตร อยาเชื่อโดยไมตรึกตรองดวยปญญา  บทสรุปจากการสัมมนาครั้งนี้ผูสรุปไมได
หวังใหทานนําไปใชเปนสูตรสําเร็จในการคิดคนควาแตประการใด  แตผูสรุปหวังวาจะเปนจุดเริ่มตนของการวิพากษ
ในใจหลายๆคน  ผูสรุปหวังเปนอยางยิ่งวาสําหรับกิจกรรมหนาคงมีโอกาสรวมคิดรวมทํากันอีก  และยินดีรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกทานเพื่อนําไปใชในโอกาสตอๆไป  

อาจารยสําลี ใจดี ผูมีแงคิดดีๆมาฝากใหกับศิษยรุนเยาว
ดวยความเอ็นดูย่ิงเสมอมา
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2.8. การสนทนากลุมเรื่อง คร้ังที่ 7 “Paradigm Shift กับการเปลี่ยนแปลงในสังคม”

วันศุกรที่ 16 ม.ค. 2547 เวลา 19.30 – 21.30 น. ณ หองประชุม 9 ชั้น 3 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

หลังจากจบงานฉายภาพยนตร The Matrix ไปแลว นองจิตที่ไดเขามาเปนผูเขารวมหนาใหมในงานน้ันไดสง
อีเมลมาหาผูจัดวามีความสนใจอยากจะใหมีการพูดคุยกันในการเปลี่ยนแปลงพาราไดม (กระบวนทัศน) และยังอยากจะ
ใหมีการจัดฉายภาพยนตรเรื่องอื่นๆอีกดวย ดังนั้นหลังจากการสัมมนาสังคม-วิทยคิดสะทอนฯที่เปนพ้ืนที่ใหความคิดที่
หลากหลายไดมาพบเจอกัน ทั้งชัย เมาะ ปกรณ นองจิต ธง ปวย และคนอื่นๆ จึงไดมาพบเจอกันบอยครั้ง ดวยหวังวา
จะจัดกิจกรรมกันตอไป ตราบเทาที่ไฟแหงความสนุกสนานและความใฝรูยังคงดํารงอยู นี่เองคือจุดเริ่มตนของวงคุยการ
เปล่ียนแปลงพาราไดม

ความคดิเรือ่งการเปล่ียนแปลงพาราไดมนัน้มไิดเปนแนวคดิทีง่ายตอการทาํความเขาใจ แตในทางตรงกนัขามกลับ
มคีวามนาสนใจอยูไมนอย เนือ่งจากเปนคาํทีต่ดิตลาดสาํหรบักระแสทางเลอืกหรือปญญาชนเสยีเหลือเกนิ ดงันัน้เมือ่นองจติ
เสนอเรือ่งการเปล่ียนแปลงพาราไดมมาเปนประเดน็คยุจงึนาํทัง้ความประหลาดใจและความเหนือ่ยใจมาสูคนอืน่ๆ ประหลาด
ใจในแงทีว่าแมการเปล่ียนแปลงพาราไดมจะเปนประเดน็ทีย่ากเสยีเหลือเกนิแตเยาวชนกยั็งสนใจประเดน็นีไ้ด สวนเหนือ่ยใจ
นัน้ในแงทีว่าประเดน็นามธรรมเชนนีก้ารทาํความเขาใจคงตองใชความอตุสาหะอยางสงู นอกจากนีแ้ลว ประเดน็ทีเ่ขมขนเชน
นีจ้ะดงึการมสีวนรวมจากคนอืน่ๆไดหรอืไมกเ็ปนทีวิ่ตกกงัวลกนั อยางไรกด็ ี เมือ่คดิจะลองทาํแลวความยากกห็าใชปจจยั
หลักเสียหรอก ดงันัน้เมือ่คดิโดยนาํความใฝรูเปนตวัตัง้ความคดิทีจ่ะจดัวงคยุขึน้มาจงึเปนตวัเปนตน

กระนั้น กอนหนาวันจริงของวงคุย บนโตะอาหารที่พรรคพวกเจอกันบอยๆก็ยกเรื่องนี้มาอุนเครื่องอยางออกรส
ออกชาติ มีครั้งหนึ่งที่โชติชวนคุยเรื่องพาราไดมของฟสิกสสมัยใหม (ความสนใจฟสิกสสมัยใหมของเขามีมานานแลว
กอนที่เขาจะเขามาเรียนวิศวฯ คอมพิวเตอรเสียอีก) แตเนื่องจากเปนประเด็นยาก จึงมีแคปกรณ นองจิต ที่เขามารวมคุย
ดวยเทานั้น สวนคนอื่นๆแลว กับประเด็นที่ยุงยาก การเตรียมตัวยอมเปนเรื่องสําคัญมาก ดังนั้นชัยจึงตองไปหาหนังสือ 
“โครงสรางของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร” Structure of Scientific Revolution โดย Thomas S. Kuhn มาอาน ปกรณก็
อานเชนกันแตก็ลุยอานผานๆกอนวนัจริงเพียงแคหนึ่งวันเทานั้น

ดวยความคึกคักของความคิดเชนนี้ การสนทนาเรื่องการเปล่ียนแปลงพาราไดมจึงจัดขึ้นเมื่อเย็นวันศุกรที่ 16 
มกราคม 2547  การพูดคุยโตีะกลมวันนั้นเริ่มตนดวยบรรยากาศเปนกันเองแมวาประเด็นนาจะชวนเครียดก็ตาม

1. ความหมายของพาราไดม

เย็นวนันัน้ ชยันัง่ทําหนาทีเ่ปนผูดําเนนิรายการกลายๆดงัทีถ่นดัและคนอืน่ชอบยกใหเปนเสมอมา ดวยเหน็แก
ความอตุสาหะของนองจติทีเ่ตรยีมเรือ่งนีม้าถงึสองสปัดาห ชยัยกใหนองจติพูดเรือ่งการเปลีย่นแปลงพาราไดมเปนคนแรก

จิตเริ่มตนดวยความหมายของพาราไดม (ในคําไทยคือ “กระบวนทัศน”) จิตบอกวา มันคือ “กรอบความคิด” – 
หลักการวิเคราะหที่ฝงอยูในหัวของมนุษยทุกคน กรอบนี้เปนเพียงความคิดหลัก (concept) ในหัว ซึ่งขึ้นกับวาจะนําไป
ประยุกตใชอยางไร กรอบนี้เองที่จะจัดการกับขอมูลที่เรารับเขามา ขอมูลที่สอดคลองกับความคิดหลักก็จะไดรับการ
ประมวล สวนที่ขัดแยงกับความคิดหลักก็จะไดรับการละเลยไป

สวนการเปลี่ยนแปลงพาราไดมนั้น จิตยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงพาราไดมมาหลายตัวอยาง ตัวอยางหนึ่งคือ
การเปล่ียนแปลงจากแนวคิดของการวิวัฒนาการแบบการคัดเลือกจากธรรมชาติมาสูแนวความคิดที่ใหความสําคัญกับ
มนุษยมากขึ้น กลาวคือ จากเดิมที่มองวา DNA เปนองคประกอบพื้นฐานท่ีกําหนดพฤติกรรมมนุษยและเปนธาตุมูลของ
วิวัฒนาการ ก็เริ่มเปล่ียนแปลงมาสูการมอง (โดยนักชีววิทยาสวนหนึ่ง) วา พฤติกรรมมนุษยหลายๆอยางไมสามารถ
ระบุลงไปที่ DNA ได และเจตจํานงของมนุษยก็มีสวนในการกําหนดวิวัฒนาการดวย

นอกจากนี้ จิตเลาตอวา Kuhn ทําใหขอมูลทางวิทยาศาสตรลดความนาเชื่อถือลง เพราะวิทยาศาสตรไมไดพูด
เรื่องความเปนจรงิทางสังคม ขอมูลทางวิทยาศาสตรไมเพียงพอที่จะใชตัดสินนโยบายทางสังคมได เชน ปาชุมชน ขอมูล
จากดาวเทียมที่เปนวิทยาศาสตรไมไดบอกวาปาอยูกับชุมชนไดอยางไร และมีวิถีชีวิตอยางไร (เพราะไมเขากับพารา
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ไดมวิทยาศาสตรที่คัดเอาความจริงทางสังคมออกไป) ดังนั้นจึงเปนเรื่องจําเปนที่การตัดสินใจตางๆทางนโยบายตองนํา
ขอมูลทางวัฒนธรรมาพิจารณาดวย

ตอเนื่องจากตัวอยางเรื่องปาชุมชน เมาะผูลุยงานทางสังคมมานานเลาถึงประสบการณของตนเองที่เขาไปมี
สวนรวมกับเรื่องเขื่อนปากมูล โดยมองความแตกตางกันของวาทกรรมทางวิศวกรรมและวาทกรรมทางสังคมวิทยา เธอ
กลาวจากความคิดเห็นวาวิศวกรเขาสรุปความไดวา ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทํานา ไมไดมีอาชีพหาปลา เพราะฉะนั้น 
การสรางเขื่อนที่กีดขวางทางน้ํานั้นสรางใหประชาชนสวนใหญ และเขาก็ไดจายคาชดเชยใหเรียบรอย นอกจากนี้ ทาง
ฝายวิศวกรก็ไดสรางบันไดปลาโจนขึ้นมา ไมไดปดกั้นเขื่อนทั้งหมดแตวาใหปลาสามารถจะผานเล็ดรอดออกไปได สวน
ที่ปลาเหลือนอยก็เพราะวาชาวบานไปจับปลาใตเขื่อนเอง แตในขณะเดียวกัน คําบอกเลาของชาวบาน คือ เขาไมไดทํา
นาอยางเดียว เขาทั้งทํานาและหาปลา ชวงไหนที่น้ํามันขึ้นเขาก็ทํานา แตเขาก็หาปลาไปดวย เขาถึงไดมีคําที่วา “มีนา
อยูมูน” หมายถึงวา ชาวบานหนึ่งคนสามารถเลี้ยงลูกเล้ียงหลานไดโดยจับปลาเพียงอยางเดียว นอกจากนี้แมวา เขื่อน
บันไดปลาโจนสามารถทําใหปลากระโดดขึ้นไปได แตปลาก็ไดรับความบอบช้ํา สวนพวกปลาบึกหรือปลากะโหที่เปน
ปลาขนาดใหญน้ําจืดมันมีขนาดประมาณ 10 กิโลก็ไมสามารถขึ้นไปได ซึ่งความสูญเสียทางทรพัยากรเปนอันมาก

เธอเลาตออีกวา พาราไดมทางวิทยาศาสตรนี้ ทําใหวิศวกรตระหนักวาเขาเรียนมาเพื่อสรางเทานั้น ทําทางดาน
เทคนิคใหดีขึ้น แตวามองขามปญหาวาสรางไปทําไมเพ่ือใครออกไป และคิดเอาเองวาเรื่องทางเทคนิคนั้นปลอดจากการ
เมือง แตในทางตรงกันขาม แทที่จริงแลววิทยาศาสตรมันอาศัยการคาดเดา ความเชื่อ จินตนาการ ความฝน และมันมี
สวนที่เกี่ยวของกับการเมืองเขาไปดวย อยางเชน กาลิเลโอที่ผลิตลูกตุม คนเขาก็ชื่นชมมหาศาลวาสามารถสรางหาวิธี
อันนั้นอันนี้ แตในขณะเดียวกัน หารูไมวา กาลิเลโอสรางทฤษฎีอันนี้มาเพ่ือที่จะใชสําหรับเรือรบ ในการคํานวณกระสุน
วิถีโคง ไปสูวาเราจะถลมอันไหนดี แมแตในปจจุบันเราก็ยังไมสามารถหลีกหนีพนจากสิ่งนี้ได เธอเนนย้ําวา ในขณะ
เดียวกัน ความคิดที่วาความรูทางวิทยาศาสตรไมมีอคติ ไมมีคานิยมนั้นก็ไรสาระสิ้นดี โดยเฉพาะสังคมวิทยาไปหยิบยก
เอาวิทยาศาสตรอันนี้มาใชที่บอกวาจะตองมีแบบสอบถาม คํานวณตัวเลขไดแตความพึงพอใจมันวัดไดหรือไม?นี่เปนคํา
ถามที่เธอฝากใหไปคิด เธอเพ่ิมเติมอีกวาไมไดปฏิเสธแบบสอบถามเชิงปริมาณนะ แตควรเปนตัวชี้วัดที่ทําจากคนใน
ทองถ่ินเอง นอกจากนี้วิธีทางวิทยาศาสตรที่ประยุกตใชทางสังคมเชนการทําโพลกลับย่ิงสนองตอบความรุนแรงในสังคม
มากยิ่งขึ้น อยางเชนในรายการทีวีที่ถามกรณีภาคใตวา คุณคิดวาใครผิด ตํารวจผิดหรือชาวบานผิด? ส่ิงนี้ไมไดสงเสริม
ใหคนเจริญสติในสังคม มันยิ่งสงเสริมความเลวรายและความรุนแรงมากขึ้นโดยที่เราไมรูตัว

ปกรณที่จบมาจากสายวิทยและมีจิตใจพิสมัยกับคณิตศาสตรและฟสิกสมานานกลาวในประเด็นที่เกี่ยวของกัน
วา ความคิดเรื่องพาราไดมไดไปลดความชอบธรรมของคํากลาวอางของวิทยาศาสตรวาเขาถึงความจริงไดเรื่อยๆ ทัศนะ
ที่เขาถึงความจริงไดเรื่อยๆนี้แสดงอยางชัดเจนใน “ประวัติยอของเวลา” A Brief History of Time โดย Stephen 
Hawking ที่เขาแสดงความเชื่ออยางสูงวาเราสามารถจะหา Grand Unified Theory (GUT) คือทฤษฎีที่รวบรวมความ
จริงทั้งหมดทางฟสิกสไวในทฤษฎีเดียว ส่ิงที่อยูตรงกันขามคือทัศนะของ Kuhn ซึ่งเขามองวาวิทยาศาสตรไมไดเปนการ
สะสมความจริง ชุมชนวิทยาศาสตรก็คือชุมชนความเชื่อหนึ่ง เขาเลาเพ่ิมเติมวาคุณูปการที่สําคัญของ Kuhn คือเขากรุย
ทางไปสูการศึกษาชุมชนวิทยาศาสตรดวยวิธีทางสังคมวิทยาหรือที่เรียกวา Sociology of Science นอกจากนี้ นักคิด 
(ซึ่งระบุสาขาวิชายาก) อยาง Bruno Latour หรือ Karin Knorr-Cetina ก็ไดนําความรูทางมานุษยวิทยาเขาไปศึกษา
มนุษยพันธุหองแล็บดวย ทําใหไดมุมมองตอวิทยาศาสตรที่ตางออกไปจากทัศนะที่มีตอวิทยาศาสตรแบบเดิมๆ

นอกจากนี้ปกรณที่เรงอาน “โครงสรางของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร” แมจะไมจบในหนึ่งคืนก็สรุปความคิด
จากการอานวา ความหมายของพาราไดมนั้นก็หลากหลายกันออกไปตามแตคนพูด และแมแตหนังสือเลมเดียวกันก็ตาง
กันออกไปดวย ปกรณยกตัวอยางใหฟงวา

หน่ึง พาราไดมคือ ชุดของทฤษฎี เชน ทางเศรษฐศาสตร กอนหนานี้มันจะมีพวกเศรษฐศาสตรคลาสสิก เชื่อวา 
ถาเกิดระบบเศรษฐกิจมีปญหา สักพักหนึ่งจะเชาสูจุดสมดุลดวยตัวมันเอง แตพอมองถึงชวงหน่ึงที่ประมาณ 1930s มี
วิกฤตเศรษฐกิจ (Great Depression) พอถึงตอนนั้น ทุกคนก็รอแลวรอเลา แลวก็พบวาระบบเศรษฐกิจมันไมคนืสูจุดสม
ดุล แตตอมานักเศรษฐศาสตรคนหนึ่งคือ John Meynard Keynes มาบอกวา การรอสมดุลมันเปนเรื่องไรสาระ ส่ิงที่ตอง
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ทําก็คือ รัฐบาลตองเขาไปยุงเกี่ยว คือฉีดเงินเขาไปกระตุน หากขาดการยุงเกี่ยวระบบเศรษฐกิจก็ยากที่จะสมดุลดวยตน
เองได นี่คือ การเปล่ียนแปลงพาราไดมในฐานะที่เรียกวา การเปล่ียนแปลงความหมายเชิงทฤษฎี

สอง พาราไดมคือส่ิงที่แยกชุมชนความคิดหนึ่งออกจากชุมชนความคิดหนึ่ง เชนกรณีของการพัฒนาประเทศ 
พวกวิศวกร พวกนักเศรษฐศาสตรก็จะมีพาราไดมอยูชุดหนึ่ง เชนเรื่องเขื่อนเปนตน สวนพวก NGOs หรือนักการพัฒนา
รุนใหมก็มีพาราไดมอีกชุดหนึ่ง

สาม  พาราไดมเปนตัวกําหนดวิธีการวิจัย วิธีการทดลอง ตัวอยางคือ เมื่อมีการยอมรับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่ว
ไปของไอนสไตน  แนวโนมของการทดลองทางวิทยาศาสตรก็กลายเปนวาดูขอมูลของจักรวาล วาแสงมันวิ่งโคงไดอยาง
ไร แลวก็มาดูการเปล่ียนแปลงวงโคจรของดาว ทั้งที่กอนหนาที่จะมีทฤษฎีสัมพัทธภาพ ส่ิงเหลานี้ไมเกิดขึ้น

สี่  พาราไดมเปนตัวกําหนดตัวอยางและตําราเรียนที่มีอยูในศาสตรสาขานั้นๆ เชน ถาเปนศาสตรทางสาย
วิศวะ ถาไปดูหนังสือก็จะมีวิธีเขียนตําราวิศวกรรมตองเริ่มตนจากบทนําแลวก็ชี้ปญหา พอชี้ปญหาเสร็จก็ยกสูตรเลย ยก
สูตรเสร็จก็มีตัวอยาง พอมีตัวอยางดานทายบทก็จะเปนแบบฝกหัด

หา พาราไดมคือ ระบบการสอนที่พยายามฝกฝนคนในสายนั้นใหพยายามคิดเหมือนๆ กัน เชน ฝกฝนคนใน
สายทางวิศวกรใหมองวัตถุเปนหลัก ความคิดทางวัฒนธรรมถูกกันออกไปกอน เพราะในหนังสือวิศวกรรมศาสตรไมเคย
พูดถึงเรื่องทางวัฒนธรรม พูดแตปญหาเครื่องจักร ปญหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Math Model)

หก พาราไดมคือ สัญลักษณรวมกันที่ใชในวงวิชาการเดียวกัน คนนอกสาขาวิชานั้นยากที่จะอานรูเรื่อง ตัว
อยางเชน ระบบควบคุมการปรับทิศทางเรือ ก็ตองเขียนใหอยูในรูปสมการที่ผานการแปลงเปน Laplace Transform แลว
ก็เอากลองที่สามารถเขียนแทนดวยสมการนั้นมาตอกัน บัณฑิตวิศวกรอยางปกรณกลาววาเรื่องเหลานี้คนตางสาขาวิชา
ยากที่จะดูเขาใจ

เจ็ด พาราไดมเปนตัวกําหนดวิธีคิดและระเบียบการแกปญหา ตัวอยางเชน ในการออกแบบระบบควบคุมทิศ
ทางเรือ เรือจะถูกลดทอนลงมาเปนแคแบบจําลองทางคณิตศาสตรเทานั้น ซึ่งทําใหการทํางานของวิศวกรงายขึ้น ถึงแม
วาแบบจําลองอาจจะไมตรงกับความเปนจริงไปเสียทั้งหมดก็ตาม

สําหรับปวยที่เรียนนิเทศศาสตรอยูนั้น และเพ่ิงเรียนเรื่องวาทกรรมมานั้น เธอใหความเห็นวา คําวาพาราไดม
นั้นเหมือนกับวาทกรรม (discourse) เนื่องจากทั้งคูตางก็เปนระบบคดิเชนเดียวกัน และก็ถูกผลิตซ้ําตลอดเวลาไมตาง
กัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอํานาจและพื้นที่ทางสังคมเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งรวมถึงคานิยม คุณคา เศรษฐกิจ การ
เมือง มาทั้งชุด

เมาะใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ความคลุมเครือของความหมายของพาราไดมนี้ก็เปดพ้ืนที่ใหจินตนาการเหมือน
กัน แตอยางไรก็ดีตองใสคุณคาลงไปในพาราไดมดวย เธอกลาวส่ิงนี้เพ่ือเรียกรองใหเกดิการเปลี่ยนแปลงความคิดของ
พาราไดมทางวิศวกรรมศาสตรที่มีแตเรื่องทางเทคนิค เชนการสรางเขื่อนที่วิตกแตปญหาวิธีสราง แตไมไดสนใจวาสราง
เพ่ืออะไร และผลกระทบทางสังคมมีอะไรบาง

2. อํานาจกับความรูทางมานุษยวิทยาและการลาอาณานิคม

เมื่อพูดถึงความเชื่อมโยงกันระหวางอํานาจกับความรู (วาทกรรม) ไปบาง ดังที่ปวยไดกลาวไปเมื่อสักครู นอง
จิตจึงไดต้ังคําถามกับ วิชามานุษยวิทยา

เมาะในฐานะที่มีประสบการณทางดานนี้บางจึงเลาวา มานุษยวิทยานี้เกิดขึ้นในชวงสมัยลาอาณานิคม โดย
เกี่ยวของกับการเมือง เปนวิชาที่เปนเครื่องมือผูปกครองอาณานิคมเมื่อไมสามารถจัดการกับคนกลุมนอยตามเกาะแกง
หรือตามที่ตางๆ ได ยกตัวอยางเชน เมื่อผูลาอาณานิคมพยายามเขาไปครอบครองดินแดนอื่น ก็จะสงนักมานุษยวิทยา
กลุมหนึ่งเขาไปและอาจจะคนพบวา ถาเกิดใครไดนั่งบนเกาอี้ใหญตัวหนึ่งซึ่งเปนเกาอี้เฉพาะของผูปกครองเทานั้นที่ชาว
เผาเอาไปซอนผูนั้นจะไดเปนหัวหนาเผา เปนตน ซึ่งเปนความรูที่ผูลาอาณานิคมนําไปใชประโยชนตอไป

สวนวิธีคิดเชนนี้เปนปญหาหรือไมนั้น? หากยอนกลับไปมองยังสมัยลาอาณานิคมก็จะพบวานักมานุษยวิทยา
คือหมอสอนศาสนา และพวกพอคา  นั่นคือนักมานุษยวิทยาชุดแรกที่ไมมีความเขาใจความแตกตางหลากหลายของ
วัฒนธรรม เมื่อเขาไปศึกษา กน็ําเอาอคติทางวัฒนธรรมไปบอกวาคนอื่นวาเปนมวลชนดอยศิวิไลซ เพราะฉะนั้นปญหา
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ของนักมานุษยวิทยาในปจจุบันคือแกไขอคติทางวัฒนธรรม วิธีคิดแบบนี้สามารถถือไดวาเปนพาราไดมแบบหนึ่ง ซึ่งผูก
ความรูไวกับรูปแบบของการปฏิบัติรวมท้ังยังเกี่ยวของกับเรื่องของอํานาจอีกดวย

อยางไรก็ดี เมื่อหันกลับมามองในสถานการณปจจุบัน ปวยใหความเห็นวาการลาอาณานิคม (หรือการครอบ
งํา) ก็ยังไมหมดไปเสีย เพียงแตเปล่ียนรูปแบบไปเทานั้น นั่นคือเปล่ียนจากการใชกําลังบังคับมาเปนการใชอํานาจทาง
เศรษฐกิจและใชอิทธิพลของส่ือที่ครอบคลุมไปทั่วโลกยุคโลกาภิวัตน

ปวยเนนใหเห็นวา ในการไปครอบงําคนอื่นนั้น ส่ิงที่ผูครอบงําตองทําคือตองแสดงใหเห็นวาตนเองนั้นเหนือ
กวาคนอื่นที่ถูกครองงํา กรณีนี้ก็เชนเดียวกับที่บางกระแสในอดีตที่ยกใหคนขาวเหนือกวาคนผิวสีอ่ืนๆการกระทําแบบ
ยกตนขมทานเชนนี้ถือวาไมเคารพความหลากหลาย ในปจจบัุนแมวาจะมีการยอมรับความหลากหลายมากขึ้น แตก็ไม
อาจจะกลาวไดวาเรารอดพนจากการถูกครอบงําได กรณีตัวอยางที่ทําใหเห็นวาเรายังถูกครบงําไดแกมาตรฐานทางการ
คาตางๆที่ชาติทางตะวันตกไดต้ังขึ้นมาเพื่อใหชาติอ่ืนปฏิบัติตามเปนตน

ดังนั้นเมื่อเปล่ียนแปลงไปสูความหลากหลายมากขึ้นเชนนี้แลว คําถามคือ พาราไดมไดเปล่ียนไปแลวหรือยัง? 
ในดานแรก เพราะจะยอมรับความหลากหลายมากขึ้น แตก็ยังคงอุดมคติของการครอบงําอยู ดังนั้นจึงไมมกีารเปล่ียน
แปลงพาราไดม ในดานที่สอง เพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงบริบทและมีการเปลี่ยนแปลงความคิด ดังนั้นผูครอบงําจึง
ตองปรับตัวทั้งความคิดและการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไปโดยยังคงอุดมคติแหงการครอบงําอยู ดัง
นั้นแลว ไมวาจะมองดานใดก็ตาม จะเห็นไดวา คําถามอาจจะไมใชวาพาราไดมเปล่ียนแปลงไปหรือยัง แตคือความ
ตองการครอบงํานั้นถูกตองหรือไมมากกวา

3. พาราไดมหรือหลายพาราไดม (Paradigm or Paradigms)

หากพาราไดมหมายถึงวิธีคิด คําถามสําคัญคือคนในโลกนี้มีวิธีคิดที่หลากหลายหรือไม หรือจริงๆแลวก็มีวิธีคิด
แบบเดียวกัน   ปกรณใหความเห็นวา ในโลกนี้มีวิธีคิดหลายแบบซึ่งแตกตางกันออกไป หากพิจารณาความหมายของ
พาราไดมวาเปนส่ิงที่ชุมชนวิทยาศาสตรยึดถือรวมกัน และชุมชนวิทยาศาสตรก็มีหลายชุมชน เชนชุมชนของนักฟสิกส 
นักเคมี นักธรณีวิทยา ดังนี้แลวความคิดวา หลายพาราไดมดํารงอยูจึงมิใชเรื่องแปลกอะไร ปกรณเสนอวาส่ิงที่นาสนใจ
คือระหวางแตละพาราไดมนั้นสนทนากันไดอยางไรมากกวา

จิตใหความเห็นตอวา ในความคิดของเธอนั้นไมนาจะมีหลายพาราไดมเนื่องจากความรูตางๆในโลกทันสมัยนั้น
ตางก็มีรากเหงามาจากความคิดแบบนิวตันเดกาตสเหมือนกัน ถึงแมวาหลังสงครามโลกครั้งที่สองความรูตางๆจะหลาก
หลายมากขึ้น แตอยางไรก็ดีความพยายามจะบูรณาการความรูก็มีอยูตลอด ดังนี้เองจึงอาจจะกลาวไดวาจริงๆแลวนั้นมี
พาราไดมเพียงพาราไดมเดียวเทานั้น

แตปกรณก็มีความเห็นวา แมแตในการบูรณาการก็ตาม เชนในสาขาที่ฟสิกสกับเคมีตองทํางานรวมกัน ความ
เขาใจคําศัพทพ้ืนฐานก็ยังตางกัน ทวาอยางไรก็ดีทั้งสองศาสตรก็ยังทํางานกันได ส่ิงนี้คงจะสะทอนใหเห็นวาความสนใจ
วาพาราไดมตางกันหรือไมอาจจะไมใชเรื่องสําคัญเทากับความคิดวาศาสตรที่หลากหลายนั้นสามารถทํางานดวยกันได
หรือไม ปกรณพูดอีกวานี่ทําใหการมองแบบองครวมเปนที่ตองการในทางปฏิบัติ

ส่ิงเหลานี้เอง ชัย สําทับขึ้นมาวาคือ ปฏิบัติการของ “การเปล่ียนแปลงพาราไดม” ปกรณยกตัวอยางมาวาแม
การสรางเขื่อนจะแบงเปนภาคสวนของการทํางานตามความถนัดทางอาชีพเชน ฝานนโยบายวางแผน ฝายเศรษฐ
ศาสตร ฝายวิศวกรรม แตการรวมงานกันยอมทําใหเกิดการเรียนรูอยางเล่ียงไมได (แมวาเราจะไมสามารถแนใจไดวา
เปนการเรียนรูที่มีคณุภาพหรือไมก็ตาม) คําศัพทเทคนิคทางวิศวกรรมเชน เสถียรภาพของระบบไฟฟานั้น ฝายอื่นก็ตอง
เขาใจดวย เพราะนี่เปนเรื่องสําคัญของโครงการไฟฟา แมวาความเขาใจเหลานั้นอาจจะไมเต็มที่นักก็ตาม

ดังนั้น หากเปรียบพาราไดมเหมือนกับหอคอยสูง บนสุดของหอคอยนั้นก็ยอมเปนศัพทเฉพาะทางวิชาการของ
พาราไดมนั้นๆ ซึ่งคนจากพาราไดมอ่ืนซึ่งมองจากอีกหอคอยหนึ่งคงไมเขาใจ ส่ิงที่ชวนคิดคือ อยางนอยเราจะสรางราก
ฐานของความเชื่อมโยง ใหแตละพาราไดมมีฐานคดิที่เกี่ยวของกันไดอยางไร ชัยสนใจในประเด็นนี้ และกลาวตอเนื่องวา
นี่เปนเรื่องสําคัญมาก และย่ิงนาสนใจมากขึ้นหากพิจารณาวากระบวนการพูดคุยเชนนี้จะเกิดขึ้นไดอยางไร โดยมีเง่ือน
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ไขสําคัญวาตองไมเกิดการครอบงําขึ้น แตมีการแลกเปลี่ยนความคิดจากตางพาราไดมอยางคงความหลากหลายเอาไว 
เพราะความหลากหลายนี้คือทุนเดิมที่ทําใหสวยงามได

ดวยความทาทายทางความคิดเชนนี้ปวยจึงเสนอโจทยใหใครก็ไดชวยยกตัวอยางความแตกตางกันของของ
พาราไดมมาเปนกรณีศึกษา เมื่อไดรับการเสนอมาเชนนี้เมาะจึงสนองไปโดยพลัน

4. การปะทะกันของพาราไดมและอาํนาจ

เมาะเลาประสบการณการตอสูที่ตนเองมีสวนรวมสําคัญเปนโจทยแกวงสนทนาวา
“ยกตัวอยางเลาเรื่องจริงๆ เลยก็คือ หมูบานการเคหะแหงชาติ ประชานิเวศน 3 ไดซื้อที่แหงนี้มาตั้งแตป 2525 

จนปจจุบันนี้ก็ประมาณ 21 ปแลว พ้ืนที่แหงนั้นก็จะเปนพ้ืนที่สวนกลางซึ่งตามแบบก็บอกวาในอนาคตจะมีการสรางโรง
เรียนอนุบาล ตอมาไมนานนัก ปรากฏวา มีรถแทรกเตอรและปนจั่นเขามาไถพ้ืนที่แลวก็มาตัดตนไม ชาวบานที่เปนแกน
นําก็ไปฟองเจาหนาที่ตํารวจใหมาหยุดยั้งการตัดตนไม จากนั้นก็มีการรวมตัวกันหาวามีอะไรเกิดขึ้นกับพ้ืนที่แหงนี้และ
ชุมชนที่เคยสงบสุขของเรา สุดทายพบวา พ้ืนที่แหงนี้ เจาของโครงการคือการเคหะแหงชาติที่บอกวารัฐบาลเปนประกัน
ก็ขายพื้นที่นี้ใหกับเทศบาลนนทบุรี เปนจํานวนเงิน 39 ลาน เปนพ้ืนที่ 7 ไร 2 งาน แลวเทศบาลนนทบุรีก็จะเอาพ้ืนที่
แหงนี้ไปสรางเปนอาคารทั้งหมด 5 หลัง คือสรางศูนยรับเล้ียงเด็ก ศูนยพักฟนคนชรา แลวก็มีลานจดรถ 50 คัน แตที่
สําคัญก็คือ ชาวบานจะไมสามารถใชพ้ืนที่แหงนี้ไดเหมือนเดิมอีกตอไป ไมสามารถใชสนามหญาเตะบอล พักผอน ออก
กําลังกาย เพราะวาเขาจะสรางรั้วติดกําแพงบานเลย ชาวบานก็ไมยอม ก็มีการไปหาหลักฐานตางๆ นานาเพื่อที่จะฟอง
ศาล ในที่สุดศาลก็มีคําส่ังใหระงับการกอสราง ตอนน้ีก็ยังเปนคดีความกันอยูวา แลวสรุปวาตอนนี้เราตองฟองวาที่ตรงนี้
มันเปนของชุมชนไมใชที่ของโครงการ ซึ่งมันเปนภาวะจํายอมวา ในกรณีของท่ีดินที่เปนที่เอกชน ถาเปนทางสัญจรใช 
10 ป มันก็ตองเปนพ้ืนที่ใหประชาชนและพื้นที่แหงนี้เราจะทําอยางไร ประเด็นก็คือจะมองกันอยางไร”

จิตขอตอบคนแรก จิตเสนอวาในทางปฏิบัติแลวควรจะมีการตอสูสองแบบควบคูกันไป คือดานแรกใหตอสูทาง
ขอกฎหมาย ในอีกดานหนึ่งใหตอสูทางจิตวิญญาณ คือใหเกิดการรวมกลุม กอรางสรางตัวใหเกิดเครือขายขึ้นมา

สอดคลองกบัทีจ่ติกลาว เมาะแสดงทศันะเหน็ดวยจากขอเทจ็จรงิวา “ชาวบานมกีารรวมกลุมกนั มกีารใชวิธทีาง
จติวทิยาตางๆ มกีารพบปะกนั แตเดมิพ่ีอยูมา 21 ป พ่ีรูจกัแคสามบานหาบานเทานัน้เอง ไมคอยไดคยุกนัดวย แตพอมี
เรือ่ง พ่ีรูจกับานตรงกนัขาม มกีารเดนิไปซือ้ของมากขึน้ แลวกม็กีารประชมุกนัวนัเวนวนัเลย แลวกม็กีารจดักจิกรรมกนั
เอง ทกุคนพอมขีอมลูอะไรกเ็อามาแชรกนัวา เมือ่กอนทีเ่หลานีม้นัเคยเปนของเรา มกีารเอาโฉนดทีด่นิมารวมกลุมกนัได
ทัง้หมด 14 คน รวมกลุมกนัเปนโจทกฟองการเคหะแหงชาติแลวกม็รีปูถายหลักฐาน มพียานบคุคล มอีะไรอยางอืน่อกี กบั
อีกทีห่นึง่ เขาบอกวาเขาใชแคพาราไดมเดยีวคอืตัวกฎหมาย เขาปลอยใหผูนําหมูบานเนนในเรือ่งของกฎหมายอยางเดยีว 
จะฟองอยางไรเมือ่ไหร มนักเ็ลยยงัไมมกีารพูดคยุกนัเทาทีค่วร เพราะฉะนัน้ พอเนนตวัใดตวัหนึง่มนักต็างจากกรณขีองพ่ี 
เพราะพีใ่ชวิธกีารสองอยางคอืใช พาราไดมทางกฎหมายดวยในการมอง และใชทางดานจติวญิญาณ เพราะฉะนัน้ของพ่ีจงึ
คอนขางมปีระสิทธภิาพ กค็อืมองวาใชตัวใดตวัหนึง่กค็งไมได ตองเปล่ียนวธิคีดิชมุชนวาเราตองเสียสละนะ เราตองมกีาร
รวมกลุมกนั จากเดมิทีเ่คยอยูแยกกนัเปนปจเจกชนไมสนใจใคร กร็กักนักลมเกลยีวกนัมากขึน้ มอีะไรกติ็ดตอไดทนั” คํา
กลาวเชนนีเ้องแสดงใหเหน็วาแมจะมวิีกฤต แตหวัจติหวัใจกน็ําไปสูการกระทํารวมกนัไดเชนกนั

ในแงของปฏิบัติการแลว เมาะเลาใหฟงตอวา ทางชาวบานไดเชื่อมโยงกับทางมูลนิธิคุมครองผูบริโภค กับ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และเชื่อมโยงกรณีศึกษาอีก 5 กรณีเชน กรณีของคุณ รัตนา สัจจเทพ ที่มีปญหากับทาง
พนักงานเขต เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ สรางเสริมพลัง และทําใหเรื่องนี้กลายเปนประเด็นสาธารณะ

สําหรับชัยแลว เขาเห็นวากรณีตัวอยางนี้เปนส่ิงที่ซ้ําๆกับเหตุการณความรุนแรงอื่นๆทั่วโลก ที่เกิดจากความ
ขดัแยงทางความคิด จนนําไปสูความรุนแรงที่ปรากฏออกมาตามสื่อตางๆในปจจุบัน

กระนั้น การรวมตัวของชาวบานก็มิไดตองการเปนขั้วตรงขามที่ตอตานรัฐบาลเพ่ือความขัดแยง ในขณะเดียว
กันการยอมจํานนของชาวบานหากไดรับคาตอบแทนที่มากพอก็หาใชคําตอบไม แตจากสวนลึกของความตองการแลว
ชาวบานอยากใหเกิดการประนีประนอม มีการแกไขปญหาอยางสันติ และชาวบานก็ไมใชพวกตอตานอํานาจรัฐไปเสีย
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ทั้งหมด นั่นคือชาวบานยอมรับการเขามาปรับปรุงเปล่ียนแปลงของรัฐได แตกระนั้นตองอยูภายใตเง่ือนไขสําคัญประการ
หนึ่งคือ การจัดการใดๆนั้นตองมีการมีสวนรวมของประชาชนอยูดวยเสมอ

ในการนี้ นุย สาวนอยจิตใจงดงามจากธรรมศาสตร เห็นวา การจะเกิดการสนทนาพาทีของทั้งสองฝายที่ขัดแยง
กันไดนั้นคงตองทําใหทั้งสองฝายมองเห็นผลประโยชนที่จะไดรับรวมกัน กรณีนี้ผลประโยชนของชาวบานคืออยากมีที่
ดินเหมือนเดิม แตผลประโยชนของรัฐคือการเอาที่ดินที่เปนของสาธารณะมาเพื่อใชประโยชน กระบวนทัศนก็จะแตกตาง
กันทําใหผลประโยชนตางกัน มุมมองก็ไมเหมือนกัน แตตรงกันขาม หากเกิดเหตุการณหนึ่งที่มันมีผลกระทบตอสภาพ
ความเปนอยู ชีวิตของคน ถาเราไมชวยกันแก กระบวนทัศนมันก็เขากันไมได มันตองมีสักเหตุการณหนึ่งที่มีผลกระทบ
ตอทั้งสองฝายเราจึงจะปรับเขาหากันได และตองมีความพยายามชักจูงวานี่เปนเรื่องของพวกเราทุกคน ถาไมมีสํานึก
รวมเชนนี้ทั้งปจเจกและรัฐก็อยูรอดไมได ทายสุดสําหรับกรณีศึกษานี้ ปวยคิดวา เราคงไมอาจเอื้อมขอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพาราไดม แตทําเชนไรเลาใหเกิดแคการเคลื่อนหาจุดตรงกลางระหวางความคิดของทั้งสองฝาย ใหทั้งสอง
ฝายคุยกันไดอยางสันติวิธี และเอาใจเขามาใสใจเรา

5. การเปลี่ยนแปลงพาราไดม

อยางไรกด็ ี แมวากรณศึีกษาทีย่กขึน้มาจะแลดไูมคอยจะเห็นทางออกทีเ่กีย่วของกบัการเปลีย่นแปลงพาราไดมสัก
เทาไรนกั แตในดานอืน่ๆเชนเรือ่งของสขุภาพกต็องการการเปลีย่นแปลงพาราไดม ดงัทีค่นในวงสนทนายกตวัอยางขึน้มา

จากเดิมที่เรื่องของการแพทยเปนเรื่องของแพทยและเรื่องที่เกี่ยวของกับกายภาพเทานั้น เมาะเลาวา คุณหมอ 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ไดพยายามเปลี่ยนแปลงพาราไดมเดิมนี้ใหมีมิติของจิตวิญญาณเขามาเกี่ยวของดวย นอกจาก
เรื่องของการแพทยแลว นักคิดในสังคมไทยหลายๆทานเชน นพ. ประเวศ วะสี หรือ อาจารย ดร. ชัยวัฒน ถิรพันธุ ก็นํา
ความคิดเรื่องการเปล่ียนแปลงพาราไดมเขามาใชในการทําการอธิบายการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยดวย

ปกรณเห็นวาการใชแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงพาราไดมเชนนี้ ไมตางจากการที่คําวา “หลังสมัยใหม” 
(postmodern) เขามาฮิตติดตลาดในสังคมไทย แตพอถามเอาความหมายจริงๆกลับมีมากมายนัก คําวาพาราไดมก็ดูจะ
ไมพนจากชะตากรรมนี้เชนกัน เมาะเสริมตอขึ้นมาวาส่ิงสําคัญที่เราคงตองศึกษาคือ มีสาเหตุใดเลาที่ทําใหแนวคิดเรื่อง
การเปล่ียนแปลงพาราไดมมีความสําคัญขึ้นมาในสังคมไทย และนอกจากนี้ แนวคิดนี้เมื่อนําเขามาใชในสังคมไทยแลวมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวคิดใหสอดคลองกับความคิดความเชื่อเดิมของสังคมไทยอยางไรบาง

แตไมใชเฉพาะในสงัคมไทยเทานัน้ทีค่าํวากระบวนทศันถูกนาํไปใชอยางกวางขวาง ในสังคมตะวนัตกกเ็ชนกนั ตัว
อยางไดแกหนงัสือยอดนยิมอยาง The Turning Point ของ Fritjof Capra ทีม่วัีตถุประสงคสําคญัเพ่ือถอดรือ้ความคดิ (พารา
ไดม) เชงิกลไก-แยกสวนแบบนวิตนัเดกาตส นอกจากนีย้งัมกีารนาํไปใชโดยเชือ่มโยงกบัแนวความคดิทฤษฎคีวามซบัซอน 
(complexity) และ ความโกลาหล (chaos) ทีเ่ปนแนวคดิในทางคณติศาสตรเพ่ืออธบิายการเปลีย่นแปลงกระบวนทศันใน
สังคม การผสมผสานเชนนีใ้หยุทธวธิขีองการเปลีย่นแปลงพาราไดมวาจะเปนไปไดงายหากเราสามารถหา “จดุคานงดั”1 ได

กระนั้น ประเด็นสําคัญที่ตองขบคิดกันคือ การใชคําวาพาราไดมนั้นทําใหการอธิบายสังคมตางๆเปนไปไดยาก
ขึ้นหรือไม นั่นคือ เพ่ิมคําอธิบายเชิงนามธรรมขึ้นมาโดยไมจําเปนหรือไม และยังจะทําใหเกิดความสับสนเพิ่มขึ้นดวย
หรือไม เนื่องจากการใชคําที่มีความหมายอันหลากหลายแตกตางกันไป

อยางไรก็ดี ความตองการการเปลี่ยนแปลงพาราไดม คงสะทอนบางอยางที่เราเห็นพองตองกันคือ สภาพสังคม
ซึ่งรวมถึงความคิดความเชื่อในปจจุบันนี้ไมไดเปนไปดังที่เราตองการ ความย่ําแยและความเสื่อมถอยของสังคมทําใหเรา
ตองมาคิดเปนตัวผูกระทําในการเปลี่ยนแปลงสังคม แมพาราไดมจะเปนแนวคิดเชิงนามธรรม แตก็ดูจะสอดคลองกับ
ความรูสึกเชิงรูปธรรมเหลานี้ไดดีย่ิงนัก 

                                               
1 จุดคานงัด คือ จุดที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพียงเล็กนอยที่จุดน้ันสามารถทําการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญตอระบบโดยรวมได
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2.9. การสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 8 “GATTACA และ Genethics: ชีวิต = บุญทํา หรือกรรมกําหนด?” 
วันศุกรที่ 23 ม.ค. 2547 เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ หองประชุม 12 ช้ัน 2อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 

 
ควันหลงความสนุกสนานจากการใชภาพยนตรประกอบในการเสวนาเมื่อครั้งวิจารณภาพยนตรเรื่อง “The 

Matrix” นั้น ทําใหเกิดการจัดวงสนทนาวิจารณภาพยนตรเรื่อง “GATTACA” อันเปนวัตถุดิบอยางดีในการสนทนาเรื่อง
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหมของวงการวิทยาศาสตรวาดวยเทคโนโลยีชีวภาพ ที่รุกลํ้าเขามาถึงการกําหนดความ
เปนไปของมนุษยทุกผูทุกนามในระดับปจเจกบุคคล ดังกลายเปนประเด็นทางชีวจริยธรรม (bio-ethics) ในวงการ
วิทยาศาสตรและสาธารณะ ดังการตั้งชื่อการสนทนานําคําวา “Genetics” มาสนธิกับคําวา “Ethics” กลายเปน 
“Genethics” หรืออาจแปลอยางไทยวา “ยีนจริยธรรม” ในงานครั้งนี้ นับวาไดอาศัยคุณูปการจากวิชาการและความสนใจ
หลักของธงชัย นิสิตเภสัชศาสตร ที่มีความรูเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพอยางดี มาเปนผูนําประเด็นการสนทนา   

หลังจากปดไฟมืดนั่งชมภาพยนตรพรอมเคี้ยวปอบคอรนกันอยางเอร็ดอรอยอยูเกือบ 2 ชั่วโมง  เวลาอีก 1 
ชั่วโมงที่เหลือแหงการสนทนาแลกเปลี่ยนกันอยางดุเด็ดเผ็ดรอนนั้น ธงชัยก็เริ่มตนดวยสไลด power point แสดง
ภาพตัดขวางสามมิติเกี่ยวกับเซลลมนุษย และภาพบันไดเกลียวคูของโครโมโซม มาเปนตัวนําการอธิบายความเปนมาของ
ความรูวาดวยพันธุกรรมมนุษย แลวจบดวยประเด็นทางจริยธรรมของเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. Genetics กับ Ethics บนทางสองแพรง วาดวยเรื่องการกําเนิดและการซอมชีวิต 
ประโยชนของเทคโนโลยีทางพันธุศาสตรมีมากมาย ที่ไดมักจะไดยินก็คือเรื่องการเลือกคุณลักษณะของบุตรและ

ชวยเหลือผูมีบุตรยากกับการปองกันบําบัดรักษาโรค อลิสาไดเตรียมขอมูลและคําถามมาในเรื่องของการเลือกลักษณะของ
บุตรที่จะเกิดกับการชวยเหลือผูมีบุตรยาก เธอเริ่มตนวาเรื่อง GATTACA เกี่ยวกับการเลือกยีนในการกําเนิดบุตรซึ่งถา
พอจะเทียบเคียงในปจจุบันแกะ Dolly ก็นาจะพอเปนตัวอยางได แกะ Dolly เกิดจากการโคลนขึ้นจากเซลลเตานม Dolly 
ตายตอนอายุ 6 ป ทั้งที่แกะทั่วไปมีอายุไดถึง 11 ป มันตองมีปจจัยอะไรสักอยางที่มีผลทําใหอายุส้ันลง ซึ่งโชติไดอธิบาย
วา เวลาเซลลตัวออนแบงตัวจะมีความทรงจําเกิดขึ้นเพ่ือจํากัดจํานวนครั้งในการแบงตัว ซึ่งตนแบบของ Dolly นั้นเปนแกะ
ที่โตแลว ยีนไดจํากัดการแบงตัวไปบางแลว เชน สมมติวาแบงไดทั้งหมด 20 ครั้ง เซลลตนแบบที่นํามาโคลนอาจจะ
แบงตัวไปแลว 10 ครั้ง ไมสามารถแบงได 20 ครั้งเหมือนเซลลใหม ในขณะนี้นักวิจัยกําลังหาทางทําใหขอจํากัดในการ
แบงตัวนี้หมดไป ซึ่งนั่นหมายความวาสามารถสรางเซลลที่ไมหยุดการแบงตัว ผลที่ไดอาจกลายเปนมะเร็ง หรืออาจนําไป
เปนภูมิตานทานการเกิดมะเร็งได ในกรณีนั้นคือสามารถควบคุมการแบงตัวได มนุษยจะอยูใกลความเปนอมตะเพราะ
ปจจุบันความแกชราเกิดจากเซลลของมนุษยถูกหยุดการแบงตัวนั่นเอง 

อลิสากลาววา นักวิจัยที่สราง Dolly ขึ้นตองใชเวลา 23 ป และใชไขทั้งหมด 277 ฟอง ในจํานวนนี้มีเพียง 29 
ฟองที่เติบโตขึ้นมาในระยะพลาสโตซิส คือเปนตัวออน แตมีเพียง Dolly เทานั้นที่อยูรอดจนกลายเปนแกะขึ้นมา เธอตั้ง
คําถามเชิงจริยธรรมวา ถาหากเปนการทดลองกับมนุษย แลวไข 276 ฟองที่ไมรอดนั้นจะไปอยูที่ไหน สําหรับกรณีนี้ โชติ
อธิบายวาในกรณีของมนุษยนั้นมีกฎหมายควบคุมอยู ลองเทียบกับภาพยนตรเรื่อง “Six Days” ที่มีกฎ Seven Days 
หลังจากที่ผสมไซโกตเสร็จแลวไดตัวออนหลังการปฏิสนธิจะตองทดลองตัวออนนี้ภายในเวลา 6 วันเทานั้น แตวาถาเปน
สัตวไมไดมีการบังคับวาตองทดลองภายในกี่วัน 

อลิสาตั้งคําถามตอไปวา ทําไมมาตรฐานสําหรับมนุษยกับสัตวถึงไดแตกตางกันเชนนี้ ปกรณจึงพูดถึงคุณคาของ
เซลลสัตวหรือไขของสัตว (รวมท้ังมนุษย) วามีคุณคาถึงระดับที่เรียกวาเปนชีวิตที่ตองหวงแหนไวหรือไม คําถามนี้ อาจหา
คําตอบได ในทางมานุษยวิทยาที่พบวาบางวัฒนธรรมนั้นมิติทางจริยธรรมมีน้ําหนักนอยกวาปจจัยทางกายภาพ กลาวคือ 
บางวัฒนธรรมถือวาเด็กทารกเกิดมายังไมครบ 7 วันถือวายังไมมีชีวิต เริ่มมีชีวิตเมื่อวันที่ 8 เปนตนไป และบางครั้งตอง
ยอมใหเด็กตายไปบาง เพราะมิฉะนั้นทรัพยากร เชน อาหาร จะไมเพียงพอ 

สําหรับเรื ่องการปลูกถายอวัยวะ ปจจุบันที ่ทํากันอยู ก็มีปญหาในการซื ้อขายอวัยวะ โดยเฉพาะนักโทษ 
เทคโนโลยีทางพันธุศาสตรจะทําใหปญหานี้รุนแรงขึ้นหรือไม เกี่ยวกับการซื้อขายเซลลหรืออวัยวะ ในประเด็นนี้โชติ
ไดอธิบายวา ปจจุบันสามารถโคลนอวัยวะเฉพาะสวนไดซึ่งเปนการตอยอดมาจากการปลูกเสนเลือดเทียม ตรงนี้นาจะ
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ชวยลดการซื ้อขายอวัยวะของคนได แตคาใชจายก็ยังสูงมาก ปญหาความเทาเทียมในการเขาถึงบริการทาง
การแพทยก็ยังคงอยู 

2. อะไรที่กําหนดชีวิต? : พันธุกรรม หรือ สิ่งแวดลอม  
ธงชัยเปรียบเทียบเรื่องการคัดเลือกมนุษยดวยวิธีการทางพันธุศาสตรในภาพยนตรกับในความเปนจริงวาปจจุบัน

มีมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่จะตรวจเลือดผูสมัครขอรับทุนในสวนของนักกีฬา ถาพบยีน strong ก็จะรับเขาศึกษาทันที ผูที่
มียีนนี้รางกายจะมีความแข็งแกรงมากกวาปกติ อดทนตอความเจ็บปวดไดมากกวา แข็งแรงทนความเมื่อยลาไดนานกวา 
ซึ่งในชวงแรกยังพิสูจนไดยาก แตมีนักวิจัยกลุมหนึ่งเก็บตัวอยางเลือดของนาวิกโยธินมาตรวจแลวพบวามียีนนี้หนาแนน
มากกวาคนปกติ ซึ่งนี่เปนขอเท็จจริงหนึ่งที่แสดงวายีนอิทธิพลตอคุณลักษณะของมนุษยและเร่ิมเขามามีสวนในการ
คัดเลือกคนเขาสูสถานภาพตาง ๆ 

ธงชัยยังไดอธิบายเรื่องทฤษฎีสมองพลาสติกวา สมองก็คลายกับพลาสติก สามารถปรับเปล่ียนไปตามการใชงาน 
ซึ่งก็เปนการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ถาใชความสามารถดานใดมาก สมองก็จะพัฒนาสวนที่ควบคุม
ความสามารถดานนั้น ยีนก็มีอิทธิพลในสวนนี้ดวย นอกจากนี้อารมณก็มีอิทธิพลตอสมอง แมวาในทางพุทธศาสนาจะมีคํา
กลาววา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” แตจิตในที่นี้ไมไดหมายถึงสมองเพียงอยางเดียว ยังรวมถึงอารมณดวย เพราะความ
สํานึกรูของเราไมไดมีอยูตลอดเวลา คนเรานั้นลึกลงไปแลวถูกควบคุมดวยแรงขับทางเพศ ความหิว ความอยาก ซึ่งเปน
ความตองการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ซึ่ง DNA ก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้อีกเชนกัน ในความคิดของธงชัยนั้น DNA 
ส่ิงแวดลอม อารมณความรูสึก ลวนเปนปจจัยในการกําหนดชีวิตของคนเราทั้งส้ิน 

เทคโนโลยีทางพันธุศาสตรยังมีผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย อลิสาใหความเห็นจากภาพยนตรวา
มนุษยที่ไมไดผานกระบวนการเลือกยีนจะถูกลดทอนศักดิ์ศรีลง ตองกลายเปนคนกวาดพื้น คนรับใช ตองอยูในแหลงเส่ือม
โทรม ไมมีสิทธิที่จะเปนเลิศใดๆได 

อยางไรก็ตาม นิสิตบางกลุมที่สนับสนุนเทคโนโลยีในการเลือกคุณลักษณะบุตรและชวยเหลือผูมีบุตรยากมี
ความเห็นวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนรับรองสิทธิที่ชายและหญิงจะสมรสและสรางครอบครัวโดยปราศจาก
ขอจํากัดใดๆทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือบุคคลยอมมีสิทธิในการสมรสและขาดจากการสมรส ฉะนั้น ถาเขาเลือกที่จะมีบุตร
โดยการโคลนมันก็เปนสิทธิเสรีภาพของเขาที่ผูอ่ืนไมอาจจะแทรกแซงได  นี้นับวาอยูบนฐานคิดสิทธิเสรีภาพแบบปจเจก
นิยม อันเปนขอถกเถียงใหญของแนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Right) ที่ยังไมมีขอสรุปในปจจุบัน แมในวงการ
สหประชาชาติก็ตาม 

สําหรับเรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดลอมกับการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมนั้นก็มีระดับที่แตกตางกัน
ออกไป บางอยางเชน ยีนโลหิตจางธาลัสซีเมีย ที่ทารกตายตั้งแตอยูในครรภมารดา จะเห็นวาไมไดมีอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอมภายนอกเลย คือตัวยีนเองมีบทบาทสูงมาก ในขณะที่ยีนที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งมาเพิ่มความเส่ียงในการเกิดโรค 
แตตองอาศัยปจจัยแวดลอมอื่น ๆ เชนอาหาร อากาศ การพักผอน มาประกอบดวย 

3. เทคโนโลยีทางพันธุศาสตรกับการควบคุมประชาชนโดยอํานาจรัฐ 
ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร ปกรณจึงเสนอวา อํานาจรัฐจะเขามาควบคุมประชาชนถึงใน

ระดับโมเลกุล รัฐจะวางแผนประชากรวาตองผลิตคนที่มีลักษณะอยางไรก็สามารถทําได คนที่ไมผานการคัดเลือก
คุณลักษณะดวยการเลือกยีนก็จะมีสถานะที่ตํ่ากวาผูที่ถูกเลือก ดังในภาพยนตรที่คนกลุมนี้จะตองทํางานเปนภารโรง  
อยางไรก็ตาม มีผูต้ังขอสังเกตวา กรณีเชนนี้ การตัดสินมนุษยไมไดอยูบนเรื่องชาติพันธุ เพราะในภาพยนตร ผูที่เตรียมจะ
เปนนักบินอวกาศก็มีทั้งคนจีน คนญี่ปุน แสดงวาถายีนดีพรอมก็ไมเปนปญหา  แตขอสังเกตนี้ เปนเพียงการเปล่ียนเกณฑ
สําหรับการเลือกปฏิบัติ (discrimination) หรือการเหยียดมนุษยอยูดี ยังคงไมสามารถทําใหปญหานี้หมดไปได  

นอกจากนี้ในภาพยนตรยังแสดงถึงความสามารถเทคโนโลยีทางพันธุศาสตรในการบันทึกขอมูลประวัติบุคคล คือ
ไมตองใชบัตรอัจฉริยะอะไรตาง ๆ แลว แคลายนิ้วมือเทานั้นก็สามารถทราบขอมูลทุกอยางในทุกที่  ประเด็นนี้ ดูจะเปน
ประเด็นเดียวกับ (แตรายแรงกวาหลายเทานัก) ขอถกเถียงเรื่องสิทธิในขอมูลสวนบุคคล (information privacy rights) ดัง
กรณีนโยบายการใชบัตร Smart Card แทนบัตรประชาชนของรัฐบาลไทยเชนกัน 
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4. คุณประโยชนของพันธุศาสตร : มุมมองทางการแพทย 
วงสนทนานี้ดูเหมือนจะตั้งคําถามถึงดานลบของเทคโนโลยีทางพันธุศาสตรเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามเพ่ือ

ชี้ใหเห็นถึงดานบวกของความกาวหนานี้ เจริญ ธราธรกิตติ นิสิตคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ป 5 ไดอรรถาธิบายถึง
คุณประโยชนของพันธุศาสตรในดานการแพทย  ตัวอยางที่เห็นไดชัดและมีการปฏิบัติมานานแลวคือเรื่องของโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ธาลัสซีเมียเปนปญหาสาธารณสุขของไทยที่สําคัญประการหนึ่ง 
เพราะคนไทยเปนพาหะของโรคนี้กันมาก  การเปนพาหะนี้ไมจําเปนตองแสดงอาการ แตถาหากคนที่เปนพาหะ (คือมียีน
ของโรคนี้ แตไมแสดงผลกับเจาตัว) มาแตงงานกัน  หากลูกที่เกิดขึ้นไดรับยีนดอยของทั้งพอและแมมารวมกันก็จะแสดง
อาการของโรคนี้ ในรายที่มีอาการรุนแรงก็ถึงขั้นเสียชีวิตในครรภมารดา วิธีการงาย ๆ ในการปองกันก็คือชายหญิงที่จะ
แตงงานกันควรปรึกษาแพทยกอน  แพทยก็จะตรวจเลือดทั้งฝายชายและฝายหญิงวามียีนของธาลัสซีเมียหรือไม ถาหาก
ทั้งชายและหญิงมียีนของธาลัสซีเมียก็ควรหลีกเล่ียงไมแตงงานกัน หรือมิฉะนั้นก็ไมควรมีบุตรดวยกัน ส่ิงนี้เปนตัวอยาง
หนึ่งของการใหคําปรึกษาทางดานพันธุกรรม (Genetic consulting) ซึ่งจะเห็นไดวาไมตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยลาสุด 
แตเปนการปฏิบัติที่มีมานานแลว 

ผูปวยธาลัสซีเมียนั้นตองไดรับการถายเลือดเปนประจํา ถาเปนเด็กก็จะเจริญเติบโตชา เสียคาใชจายในการรักษา
มาก อยางไรก็ตาม ในอนาคต การปองกันไมใหมีผูปวยธาลัสซีเมียเกิดขึ้นคงไมตองใชวิธีการใหผูที่เปนพาหะงดมีบุตร
ดวยกัน แตจะใชเทคโนโลยีทางพันธุศาสตรในการปองกันดวยการผสมเทียมและตัดเอายีนที่เปนพาหะของพอและแม
ออกไป เปนการรักษาทางยีน (Gene therapy) 

นอกจากนี้ การรักษาทางยีนอีกแบบหนึ่ง ไมไดทําดวยการตัดยีนออกไปเลย แตใชยาที่ออกฤทธิ์กับยีนที่มีปญหา 
เชน กรณีของการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดหนึ่งที่เรียกวา CML ซึ่งเปนความผิดปกติของโครโมโซมที่เรียกวา “ฟ
ลาเดเฟยโครโมโซม” 

อยางไรก็ตาม มิค นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ เห็นวาเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางพันธุศาสตรนี้ ก็ควรจะสงเสริม
ใหมีการศึกษามากยิ่งขึ้น เพ่ือจะไดมีความรูสําหรับนํามาเลือกใชใหเหมาะสมได ส่ิงที่ตองตระหนักคือเรามีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีนี้มากนอยเพียงใดและก็ตองเลือกใชใหเหมาะสมดวย 

5. คุณคาของชีวิตอยูที่การกําหนดตัวเอง หากกมหนายอมรับก็ไมตางกับใหโชคชะตาพาไป 
 

“ชีวิตคือการอยูโดยที่คุณไมตองรูอะไรเกี่ยวกับอนาคตมากนักหรอก แตวาคุณใชชีวิตของเรา
ไปตามสิ่งที่เราอยากจะทํา คิดอยากจะเปน และส่ิงที่เราทําได ผมวาแคนั้นก็พอ ผมไมได
สนใจยีน ผมไมสนใจวาผมจะเกิดวันไหน ผมสนแควาผมอยากทําอะไร แคน้ีมากกวา” 

ภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย, นิเทศศาสตร จุฬาฯ ป 4 (เนนโดยผูเขียน) 
 

ในขณะที่การสนทนาเกี่ยวกับบทบาทของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมกําลังดําเนินไปนั้น ภาณุวัฒน (หนุย) ไดให
มุมมองเกี่ยวกับชีวิตไวอยางนาสนใจวาการพิจารณาวาคนๆหนึ่งจาก DNA ก็ไมตางกับการพิจารณาจากวันเวลาเกิด 
เพียงแตวาใชศาสตรคนละแบบ เปนการพิพากษาลงไปโดยที่คนๆนั้นไมอาจกําหนดตัวเองได เปนส่ิงที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด 
ซึ่งส่ิงเหลานี้ก็ยังไมแนนอนวาจะเปนจริงหรือไม แตถาหากวาคนๆนั้นยอมรับส่ิงที่ผูอ่ืนพิพากษาแลวดําเนินชีวิตไปตามนั้น 
ชีวิตก็คงไมสนุก เจาของชีวิตตางหากที่ควรเปนคนกําหนดวาตองการมีชีวิตแบบไหน แลวดําเนินชีวิตไปตามทางนั้น ไม
ตองวิตกกังวลไปกับส่ิงที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดนั้น 

ในประเด็นของหนุยนี้ ธงชัย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ถาจะเปรียบเทียบกันแลว พันธุกรรมกับดวงชะตาก็ไมได
เหมือนกัน การทํานายดวงชะตาของคนจีนโบราณตามวันเกิดนั้น จริง ๆ แลวเปนการพิจารณาจากอาหารที่มีในฤดูกาลที่
เด็กเกิดในพื้นที่นั้น ๆ หากเกิดในฤดูรอนซึ่งเปนชวงที่มีอาหารสมบูรณ เด็กก็จะเจริญเติบโตไดดีและมีระดับสติปญญาดีดวย 

สวนปกรณ ไดชี้ประเด็นเสริมโดยอางจากในภาพยนตรนั้น วามีการสื่อถึงมุมมองของตัวละครตอชีวิตที่แตกตาง
กัน ในแงที่วาตนจะเปนผูกําหนด (active) หรือเปนผูถูกกําหนด (passive) คือ ในขณะที่ทั้งไอรีนและวินเซนตมีความไม
สมบูรณอยูในตัวเหมือนกัน สําหรับวินเซนต เขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตนปรารถนาดวยการฝนส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด 
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ในทางกลับกัน ไอรีนยอมรับความบกพรองในตัว เธอไมมีความกลาเหมือนวินเซนตทั้งที่เมื่อเทียบแลวเธออยูในสถานะที่
ดีกวาวินเซนตดวยซ้ํา 

นอกจากนี้ การที่เราถกเถียงกันวาคนเราถูกกําหนดโดย DNA หรือวาโดยสิ่งแวดลอมเทากับวาเราตั้งคําถามไว
แลววาคนเราถูกกําหนดโดยอะไร เทากับวาอยูบนฐานคิดเรื่องนิยัตินิยม (determinism) และลดทอนนิยม (reductionism) 
ซึ่งมีจุดออนอยูที่ไมสนใจปจจัยความเปนพลวัตและความสลับซับซอนของความเปนจริงในโลกและชีวิตมนุษย  ดังนั้น เรา
ควรตั้งคําถามกอนวา “แทจริงแลว คนเราถูกกําหนดหรือไม?”  ถาเราบอกวาคนเราถูกกําหนดโดย DNA เทากับวาเปน
การใชความคิดแบบลดทอน ทอนตัวเองลงใหเหลือเพียง DNA (genetic determinism) และหากคิดวาคนเราถูกกําหนด
โดยสิ่งแวดลอม ก็ลดทอนตัวเองขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอม (environmental determinism)  ในขณะที่นักปรัชญาใหญๆหลาย
คนกลับเชื่อในเรื่องวาคนเรานั้นลึก ๆ แลวมีเจตจํานงเสรีหรือความตั้งใจท่ีจะเปนอิสระ (free willing) สวนจะเปนอิสระได
จริงหรือไมก็เปนอีกเรื่อง  ประเด็นนี้นับเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังหาขอสรุปไมไดแมในทางปรัชญาที่แบงเปนสํานักใหญ 2 
สํานักเลยทีเดียว และยังคงจําเปนตองถกเถียงกันตอไป 

6. สรุป 
เหมือนดังทุกครั้งที่ไดปลดปลอยพลังแหงปญญาของมนุษยที่กําลังอยูในชวงเยาวชน การสนทนากลุมครั้งนี้ 

วัตถุดิบทางความคิดของแตละคน ผสมกับการจุดประเด็นจากเนื้อหาและอารมณในภาพยนตรเรื่อง GATTACA ยังคงทํา
ใหหองสนทนาเต็มไปดวยสีสันและความพลุงพลานแหงการถกเถียงแลกเปล่ียนกันในประเด็นรอนแรงทางพันธุกรรมกับ
คุณคาแหงความเปนมนุษย  สาระสําคัญหลักๆของขอถกเถียง ดูจะสรุปไดเปน 4 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1. ลักษณะทางพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และปจจัยอื่น ๆ ลวนมีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษยทั้งส้ิน เราไมสามารถ
ลดทอนชีวิตมนุษยลงไปเหลือเพียงปจจัยดานใดดานหนึ่งไดโดดๆเทานั้น 

2. ความกาวหนาทางพันธุศาสตรมีคุณประโยชน แตตองอยูภายใตการควบคุมของมนุษย ใหใชอยูในขอบเขต
ที่สรางความวิวัฒน หาไมแลวก็จะสรางความวิบัติ  แตประเด็นสําคัญ คือ มนุษยจะวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยี
อยางไรใหสามารถควบคุมเทคโนโลยีชนดินี้ไดจริง?   

3. รัฐสามารถเพิ่มระดับในการควบคุมประชาชนไดดวยความกาวหนาทางพันธุศาสตร  นี้นับวาจะเปนตองตั้ง
คําถามตอจากขอ 2 วามนุษยผูควบคุมเทคโนโลยีนั้น จะเปนไปเพ่ือประโยชนของมนุษยเพียงบางกลุม หรือ “มนุษยชาติ
ทั้งมวล” ดังที่มักเปนคําอาง (rhetoric) กันทั่วไป? โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อแนวโนมที่รัฐและการพาณิชยจะมีความสนิท
แนบแนนเชนหลายประเทศในโลกปจจุบัน  นอกจากนี้ หากจะต้ังคําถามกาวไปอีกขั้นหนึ่งคือ จะทําอยางไร ให
สาธารณชน โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย (stake-holder) และผูไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนและรากฐานในการควบคุมเทคโนโลยีได? 

4. มนุษยไมควรยอมใหทุกอยางในชีวิตถูกกําหนดโดยสิ่งที่มีมาแตกําเนิด การเลือกที่จะดําเนินชีวิตตามความ
ปรารถนาของตนเองจึงจะเติมชีวิตใหเต็มได และนี่คือพ้ืนฐานเรื่องศักยภาพในการกําหนดชีวิตตนเอง (self-
determination) 

ขอถกเถียงในการสนทนากลุมยอยครั้งนี้ หลายประเด็นยังไมสามารถหาขอสรุปได แตนิสิตผูเขารวม เชน โชติ 
เปนตน ยังคงนําติดตัวไปถกเถียงกันตอ (รวมท้ังถกเถียงกับผูวิจัย) วาสรุปแลว “พ่ีเชื่อเรื่อง free will ไหมครับ?”  แมจะไม
มีขอสรุปที่ชัดเจนรวมกันในหลายประเด็น แตดูเหมือนจะมีขอสรุปหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันกับประเด็นของอิฐ นักฟสิกส
แหงคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ กลาวคือ ความอหังการมาพรอมกับการที่มนุษยไมรูจักความโงเขลาของตน โงท่ีไม
ตระหนักตอขอจํากัดของความรู ขอจํากัดของเทคโนโลยี คิดวาตนสามารถควบคุมทุกอยางได ความอหังการ
และความไมรูจักพอนี้เองท่ีทําใหเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมนุษยคิดคนข้ึนกลายเปนสิ่งท่ีอันตราย หมิ่นเหมตอการผิด

ศีลธรรม   
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2.10. การสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 9 “นิยายวิทยาศาสตรกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตรในสังคมไทย”

ศุกรที่ 30 มกราคม 2547  เวลา 18.30 - 21.30 น. ณ หองประชุม 9 ชั้น 3 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

การสนทนากลุมยอยครั้งนี้ เริ่มตนจากในหมูพวกเราชอบอานนิยายวิทยาศาสตรมาตั้งแตเด็กจนโตแลว เวลา
พบกันก็จะคุยกันเรื่องนี้กันบางประปราย นอกจากนี้ การคุยกันครั้งนี้เปนประเด็นสืบเนื่องจากวงสนทนากลุมยอย ครั้งที่ 
7 เรื่อง “Matrix Revisited : นิยาย (หรือ) วทิยาศาสตร? จริง, ลวง, กลวง, แกน?” ทีไ่ดคยุวิจารณภาพยนตรเรื่อง
The Matrix กนัไปเมือ่วันพุธที ่26 พ.ย. 2546  และวงสนทนากลุมยอย ครั้งที่ 9 “GATTACA และ Genethics : ชวีติ = 
บญุทํา หรือกรรมกาํหนด?” ซึ่งเปนวงวิจารณภาพยนตรเรื่อง GATTACA กันในวันศุกรที ่23 มกราคม 2547 อีกดวย 
นอกจากนี้ พวกเราเห็นวาวิชญา หอมวิเศษ ทําวิทยานิพนธปริญญาโทในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตรใน
สังคมไทย จึงไดชักชวนใหวิชญามาเลาเรื่องราวการทําวิทยานิพนธใหฟง อยางไรก็ตาม เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความ
เห็นกันจากออกรส แมเปนการสนทนากลุมยอยครั้งที่ 10 แลว ทุกคนก็ยังแทบจะแยงกันพูดอยู  ทําใหสัดสวนการพูดนํา
ประเด็นของวิชญาลดลงไป กลายเปนทุกคนแสดงบทบาทรวมพูดคุยกันอยางเคียงบาเคียงไหล ไมมีใครนําใคร

วิชญาเขามารวมกิจกรรมกับพวกเราตั้งแตครั้งทํางานวิจัยเรื่อง “ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน” เมื่อกลางป 2546 
แลว  โดยการชักชวนของสานุ ตันกุล (จะกลาวถึงรายละเอียดของสานุตอไป)  วิชญาคลายกับพวกเราตรงที่มีความคิด
อานตางไปจากคนทั่วไป เมื่อไดคุยความคิดกัน จึงเกิดความถูกคอกันขึ้น  เธอจบปริญญาตรี ภาควิชาภาพถายและการ
พิมพ คณะวิทยาศาสตร  จุฬาฯ แตกลับขามสาขาไปเรียนตอปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร  ดวยความที่เรียนสาขาการ
ถายภาพ ทําใหตัวเธอเองเปนคน “เลนกลอง” และมีทักษะเรื่องภาพและแสง นอกจากนี้ เธอยังสนใจติดตามเรื่องราวท่ัว
ไปในสังคมจากสื่อชนิดตาง ๆ อยางเปนประจํา ทั้งหนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน และโดยเฉพาะภาพยนตรอีกดวย
ทําใหเธอมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องส่ือและการส่ือสารคอนขางมาก

หัวขอการสนทนาในครั้งนี้ เริ่มตนที่เรื่องขอบเขตนิยามของนิยายวิทยาศาสตร และตามมาดวยปญหาเดิม ๆ 
ต้ังแตการสนทนาครั้งที่หนึ่ง เมื่อ 1 ปกอน คือ “วิทยาศาสตรคืออะไร?” ประเด็นการสนทนาจะวนเวียนดําเนินอยูราย
รอบเรื่องนิยายวทิยาศาสตรกับสังคม, แรงบันดาลใจจากการเสพงาน, ความรูวิทยาศาสตรแบบแข็งๆ, ศิลปะการสื่อสาร, 
ศิลปวิจารณ ไปกระทั่งจบที่เรื่องความเขาใจวิทยาศาสตรของสาธารณะ ประเด็นที่พูดกันมากที่สุดคือนิยายวิทยาศาสตร
สัญชาติไทยวาเหตุใดจึงไมคอยนาสนใจมากนัก

1. อะไรคือนิยายวิทยาศาสตร? อะไรคือวิทยาศาสตร?

นับจากวงสนทนาครั้งที่ 1 แลว คําถามที่วา “วิทยาศาสตรคืออะไร?” ยังคงเปนที่ถกเถียงกันเสมอมา แต
สําหรับวงสนทนาครั้งนี้ คําถามนี้ถูกมองในมุมอีกแบบหนึ่ง เปนวาจะดูวาอะไรเปนวิทยาศาสตรน้ัน ดูอยางไร?  
ชาญชัยตั้งประเด็นวา “นิยาย” คือเรื่องเลา แลวจะดูวานิยายเรื่องใดเปนนิยายวิทยาศาสตรนั้น ก็ดูที่วาบริบทของเรื่องวา
เกี่ยวของกับเรื่องวิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด มีคียเวิรด ศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตรหรือไม  พรอมทั้งยกตัวอยาง
นิยายประเภทอ่ืน เชน นิยายการเมืองเชน ประชาธิปไตยบนเสนขนาน ของวินทร เลียววารินทร จะมีศัพทประเภท 
“2475”, “ประชาธิปไตย”, “ตุลา” เปนตน หรือถาเปนนิยายเศรษฐศาสตร เรื่อง วันสุดทาย ของนวพร เรืองสกุล ก็จะมี
ศัพทเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจการเงิน”, “ฟองสบูแตก”  นอกจากนี้ นิยายวิทยาศาสตรก็มีหลายแขนงเหมือนวิทยาศาสตร มี
ทั้งนิยายวิทยาศาสตรแบบ Bioscience หรือนิยายวิทยาศาสตรแบบไซบอรก (ซึ่งเปนการรวมกันของวิทยาการ
Bioscience กับ Computer)

ในแงนิยามวาหนังสืออะไรคืองานประเภทไหนนั้น ปกรณเสริมในแงหนังสือวิชาการวาบางเลมอานแลวเราจะรู
วาเปน Marxist ดวยคียเวิรดทํานองวา “การผลิต”, “ชนชั้น”, “พลังขับเคล่ือน” สวนถาเปนหนังสือแนวจิตวิเคราะหจะมี
คําวา “แรงขับดันทางเพศ”, “eros”, “thanatos”, “ego”  และถาเปน Postmodern ก็จะมี “ความไมแนนอน”, “ความพรา
มัว”, “ความลื่นไหล”, “ตัวตนที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา”, “ความไมสามารถระบุไดวามันคืออะไร”  ดังนั้นนิยายวิทยา
ศาสตร ก็จะมีคียเวิรด เชน “การประดิษฐ”, “หองแล็บ”, “กลไก” เปนตน  นอกจากการดูคียเวิรดแลว ปกรณยังนําประสบ
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การณการอานหนังสือมาเสริมวาจะดูวาหนังสืออะไรเปนประเภทใด อาจดูไดจากอยางอื่นดวย เชน ดูรูปแบบการจัด
artwork กลาวคือ ถาจัดเปนหัวขอ 1, 2, 3, 4 ก็จะรูวานี่คือตํารา  หรืออาจดูรูปประโยค เชน ถาเปนประโยคความเดียว 
จะเปนวรรณกรรมของเออรเนส เฮมมิ่งเวย เปนตน  จากนั้นก็เปดประเด็นตอวาไมเห็นดวยกับการจัดประเภทหนังสือ
เรื่อง สวนสัตว ของสุวรรณี สุคนธาวาเปนนยิายวิทยาศาสตร

เนื่องจากทําวิทยานิพนธเรื่องนิยายวิทยาศาสตรไทย และตองติดตามอานเรื่องทํานองนี้อยู วิชญาจึงใหขอมูล
เพ่ิมเติมวาการจัดประเภทหนังสือที่ปกรณพูดถึงเปนงานวิจัยของสกว.ที่ทําสืบเนื่องจาก “หนังสือดี 100 เลมที่คนไทย
ควรอาน” ของ อ.วิทยากร เชียงกูล  ซึ่งอ.ชัยวัฒน คุประตกุลเห็นวานาจะจัดแนะนําหนังสือวิทยาศาสตรที่คนไทยควร
อานบาง เพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยแบงหนังสือวิทยาศาสตรออกเปน 3 ประเภท คือ 1) บันเทิงคดี
ประเภทวิทยาศาสตร คือนวนินายและเรื่องส้ัน 2) ความรูทั่วไป เปนหนังสือวิทยาศาสตรที่ใหความรูทั่วไป 3) หนังสือ
วิทยาศาสตร ประเภทสารคดี  วิชญาตั้งคําถามกับเกณฑการคัดเลือกและจัดประเภทของโครงการนี้ เนื่องจากโครงการ
นี้ตองการใหคนทั่วไปมองวิทยาศาสตรเปนเรื่องงาย เปนเรื่องที่อยูรอบตัวเรา จึงนยิามวิทยาศาสตรไวกวางมาก วา 
วิทยาศาสตรคือธรรมชาติส่ิงแวดลอมรอบตัว  อะไรที่เปนเหตุเปนผลก็เปนวิทยาศาสตรไดหมด ดังนั้นจึงทําใหนิยาย
หลายเรื่องที่เปนนิยายประเภทอื่น (เชน “เมืองนิรมิต” ซึ่งเปนนิยายเชิงสังคม) ก็ถูกนับรวมดวย  ประเด็นนี้คลายกับ
อุปมาสาขาวิชาดวยโมเดล “ภูเขา” ที่ชาญชัยเสนอในวง วา “ชวงที่เปนยอดเขานั้น degree ความเปนสาขาของวิชานั้น
จะสูงสุด สวนชวงตีนเขาที่ตอตีนเขาอื่นกันอยูนั้น จะเปนชวง interdisciplinary” ดูเหมือน อ.ชัยวัฒนจะพูดถึงนิยายวิทยา
ศาสตรแบบที่เปนตรงยอดเขา ซึ่งมีวิทยาศาสตรอยูในระดับเขมขน แตไมไดพูดถึงภูเขาลูกอื่นๆ (ที่เปนสาขาวิชาอื่น) 
คลายกับพยายามทําใหภูเขาชื่อ “วิทยาศาสตร” ใหญขึ้นและควบรวบทุกอยางใหเปนวิทยาศาสตรใหหมด และจึงทําให 
“สวนสัตว” ซึ่งเปนแคนิยาย “เฉย ๆ” วาดวยเรื่องหมาแมวคุยกัน กลายเปนนิยายวิทยาศาสตรไปดวย

เมื่อมาถึงจุดนี้ ประเด็นนํามาสูเรื่อง “วิทยาศาสตรคืออะไร”  ชาญชัยเห็นวานิยามเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร
ของคนหนึ่งจะสะทอนถึงนิยามเกี่ยวกับวิทยาศาสตรของคนนั้น ถามีคียเวิรดเรื่องไฮเทคมาก แสดงวาคนนั้นมองวิทยา
ศาสตรในฐานะเทคโนโลยี ถามีเรื่องเชนดาวและความเรนลับของฟากฟา แสดงวาคนนั้นมองวิทยาศาสตรเปนเรื่อง
จินตนาการและแรงบันดาลใจ  อยางไรก็ตาม โครงการของอ.ชัยวัฒนนั้นมองวิทยาศาสตรเปนเรื่องดิน ฟา อากาศ สัตว 
น้ํา ทะเล แมน้ํา ซึ่งวิชญาเห็นวาเปนการมองวิทยาศาสตรแบบประจักษนิยม ที่ตองอธิบายไดดวยเหตุผลและสัมผัสได

ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  ประเด็นนี้ ธงชัย กูบโคกกรวด1ยกหนังสือของอ.โสรัจจเรื่อง วิทยาศาสตรในสังคมวัฒน

ธรรมไทย (หนังสือเลมนี้แทบจะเปนหนังสือบังคับอานสําหรับใครก็ตามที่เขามารวมกิจกรรมกับพวกเราไปแลว) มาใช
วา “สมมุติฐานมันเกิดจากความคิด จินตนาการ ความรูสึก มันไมไดเกิดขึ้นแบบเปนเหตุเปนผลเชิงเสน ชนิดตองจาก a 
แลวเปน b อะไรอยางอยางนี้แบบเดียว” และจากประสบการณในสาขาเภสัชศาสตรของธงชัย เขาเห็นวา “เวลามานั่งคิด
ถึงสมมุติฐาน มันจะตองเกิดจากจินตนาการ แลวเราก็คิดวามันนาจะเปนอยางนี้ ถามวามีเหตุผลไหม มันไมมี แตเราคิด
วามันนาจะเปนอยางนั้น เราจึงตองทดสอบมัน” ดังนั้น “...ที่จะนิยามวาวิทยาศาสตรตองเปนเหตุเปนผลนะ มันรูสึกจะติด
กรอบมากไป”

2. นิยายกับสังคมและแรงบันดาลใจ

นิยายวิทยาศาสตรมี impact ตอสังคมอยางไร? นี่คือคําถามของวศินี คันฉอง นิสิตคณะเศรษฐศาสตรผู
ชอบมองส่ิงตาง ๆ ในเชิง macro และมองหาความเปนสภาวะวิสัยไดต้ังขึ้นในวง ประเด็นนี้ชาญชัยกับปกรณสลับกันพูด
เปนลูกคูทีเดียว ชาญชัยเห็นวานิยายคือเรื่องเลา เอาไวถายทอดคุณคาบางอยาง นิยายวิทยาศาสตรคือการถายทอดคุณ
คาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรออกไป ซึ่งตองมาดูกันวาคุณคาวิทยาศาสตรที่ถายทอดไปนั้น เปนวิทยาศาสตรในมุมแบบไหน

อีก  ชาญชัยอางบทความของอ. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวนิชย เรื่อง ไซเบอรพังค
2
 (ซึ่งเปนเอกสารประกอบการสนทนากลุมครั้ง

                                               
1 นับจากวงสนทนาครั้งแรกที่ยังเรียนอยูปริญญาโท ตอนนี้ธงชัยเรียนตอระดับปริญญาเอก ที่ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร

จุฬาฯแลว
2 ชูศักดิ์ ภัทรกุลวนิชย, “ไซเบอรพังค : นวนิยายวิทยาศาสตรแนวโพสตโมเดิรน”, ใน อาน (ไม) เอาเร่ือง, โครงการจัดพิมพคบ

ไฟ. 2545 : 361- 386. บทความนี้แบงชวงนิยายวิทยาศาสตร 3 ชวง ไดแก Classic, New Wave, และ Cyberpunk
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ที่ 7 ตอนวิจารณภาพยนตรเรื่อง The Matrix กัน) บทความนี้จัดประเภทนิยายของ Isaac Asimov วาเปนนิยายวิทยา
ศาสตรแนวคลาสิกที่ถายทอดคุณคาวิทยาศาสตรแบบการนําพาไปสูความเจริญรุงเรือง ในขณะที่ภาพยนตรเรื่อง The 
Matrix ถายทอดคุณคาอีกแบบที่อยูในแนวไซเบอรพังค  สวนกวีสมัครเลนอยางปกรณเห็นวาวรรณกรรมจะสะทอนอุดม
การณอะไรบางอยาง เชน ยุคกอน “ตุลา” กลอนสดของเนาวรัตน พงษไพบูลยจะหวานๆ เปนอุดมการณแบบเพอฝน 
เห็นแตความรักและโลกที่สวยงาม (ปกรณเคยบอกวาอ.เนาวรัตนเคยยอมรับเองเลยวาตอนนั้นแตงกลอนแบบหาผัวหา
เมีย) แตเมื่อตองพบกับรัฐบาลเผด็จการและความทุกขของสังคมในยุคนั้นเขา วรรณกรรมตาง ๆ จึงกลายเปน (แบบท่ี
พวกเราเรียกกันวา) วรรณกรรมสมัย “ตุลา” ซึ่งสะทอนอุดมการณตอตานเผด็จการ เปนตน  นอกจากนี้ นิยายก็เปน
หนังสือทฤษฎี ชาญชัยเห็นวาเพราะนําเสนอใหเห็นวาทําแบบนั้นแลวจะเปนแบบนี้ “แลวมันก็ไมใชแคบอกวาเปนอยาง
ไรเฉยๆ มันใส entertain ใส emotion ที่คุณไดเห็นชัดเลยวา คุณจะไดผานประสบการณ ความรูสึก เอิบอาบ ซาบซาน 
ปลาบปล้ืม กับส่ิงที่ไดยินอยางไร” กลาวไดวานิยายเปนทฤษฎีที่อิงสถานการณและไมใหคําตอบตายตัว

วรรณกรรมชวยถายทอดวทิยาศาสตรใหทกุคนสามารถเขาถึงได ธงชยัเหน็วา “...ไมเหมอืนวทิยาศาสตรทีอ่ยูใน
text ซึ่งใครไมรูไปเปดอาน...แตพอมันถายทอดเปนวรรณกรรมหรือภาพยนตร...ตองยอยขอมูล...ตางๆ ใหคนทั่วไป
สามารถเขาใจไดในระดบัหนึง่”  ธงชยัเลาตอถึง impact ของภาพยนตรแนวนยิายวทิยาศาสตรโดยยอนกลับไปสมยัที่
เทคโนโลยชีวีภาพยงัไมเปนทีส่นใจในเมอืงไทยมากนกัวาหนงัเรือ่ง Jurassic Park และ The Lost World ทําใหคนเริม่รู
จกัเรือ่งการตดัตอยีนส โครโมโซม พันธวิุศวกรรม นอกจากนี ้ อีกเหตกุารณหนึง่ เมือ่ตอนใกลป 2000 ซึง่นอสตราดามสุ
ทํานายไววาวนัส้ินโลก ประจวบเหมาะกบัเหตกุารณ Y2K แถมดวยขาวเรือ่งดาวหาง, ดาวพฤหสั จะใกลเขามา ภาควชิา
ธรณีวิทยา คณะวทิยาศาสตร ซึง่เรยีนเรือ่งการสํารวจแร หาแร ขดุแร น้ํามนั ไดรบั impact จากหนงัเรือ่ง Armageddon
อยางชดัเจน เพราะทีผ่านมา นสิิตมกัเลือกภาควชิานีเ้ปนอนัดบัสุดทาย “แตกป็รากฏวาพอหนงัเรือ่งนีอ้อกปุป เปรีย้ง! 
เปรีย้งเดยีว คนทีค่ะแนนทอปๆ ของคณะวทิยาศาสตรมาเลือกภาคธรณวิีทยา ซึง่มนัเหลือเชือ่!! มนัเหมอืนการประชา
สัมพันธสาขาวชิาไปอกีแบบหนึง่เลยแหละ” นอกจากนี ้หนงัอกีเรือ่งหนึง่คอื A Beautiful Mind กท็ําใหเศรษฐศาสตรเปน
ทีน่ยิมในชวงทีอ่อกฉายเชนกนั  อีกหนึง่ตวัอยางเกีย่วกบั impact ของวรรณกรรมตอวงการพยาบาล คอืเรือ่ง เวโรนกิาขอ
ตาย ของเปาโล โคเอลโย ชาญชยัเลาวาเปนเรือ่งของเดก็คนหนึง่ทีป่วยเกีย่วกบัระบบประสาทไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล ตัว
งาน “เลาถงึความหวยแตกของโรงพยาบาลวาอยางนี้ๆ ๆ  พอเรือ่งนีตี้พิมพในบราซลิเทานัน้แหละ! โรงพยาบาลรกัษาโรค
ประสาทปฏริปูกนัหมดเลย เพราะทุกคนไดเหน็ความผดิพลาดทีว่รรณกรรมบรรยายใหฟง”

นอกจากนี้ วรรณกรรมยังทําใหเกิดแรงบันดาลใจไดดวย ปกรณ เลาถึงประสบการณที่วรรณกรรมเปนแรง
บันดาลใจใหตนเองมาทํางานเกีย่วกบัวทิยาศาสตรกบัสังคมวาเพราะ “เผลอไปอาน ‘เตาแหงฟสกิส’ ของฟรติจอ็ป คราปา 
เสรจ็แลวก ็‘มนัมอียางนีด้วยเหรอ! ทําไมกเูรยีนแตวิทยาศาสตรฟสิกส’ ” ปกรณเหน็วาหนงัสืออะไรกต็ามลวนมคีวามสําคญั
ตอการเปลีย่นแปลงความคดิของคนเรา ทําใหเราเหน็กระจางขึน้ นยิายวทิยาศาสตรใหแรงบนัดาลใจและไมใหคําตอบ ให
เราไปคดิตอเอาเอง

เมื่อประเด็นมาถึงเรื่องแรงบันดาลใจแลว ธงชัย ผูซึ่งพวกเราเรียกกันเลนวา “เจาพอแรงบันดาลใจ” (เพราะเปน
คนใหความสําคัญกับเรื่องแรงบันดาลใจมาก และมักชวนพวกเราคุยเรื่องนี้บอย ๆ) ก็ยกหนังสือประวัตโทมัส อัลวา เอดิ
สัน ของสํานักพิมพสยาม พิมพป 2528 ซึ่งเลาวาเอดิสันเปนคนชางสงสัยตลอดเวลา ทําใหครูวาเปนเด็กหัวชา จึงตอง
ออกจากโรงเรียนใหแมสอนเอง ตองขายน้ํา ขายขนมบนรถไฟ ทําใหเราไดเห็นวาชีวิตของนักวิทยาศาสตรที่ย่ิงใหญนั้น 
ครั้งหนึ่งเคยลําบากมากอน ซึ่ง “มันใหแรงบันดาลใจดานวิทยาศาสตรได แลวมันก็ impact ดวยสําหรับคนที่อานแลวอิน
กับมันมาก”  ธงชัยกําลังสนุกกับเรื่องแรงบันดาลใจ จึงเลาประสบการณอันนาประหลาดใจใหพวกเราฟงตออีกวาตอน
งานจุฬาฯวิชาการ ป 2545 ธงชัยทํานิทรรศการ theme วา “ชีวเคมีสูป 2000” และจะหาหนังเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฉาย จึง
ไดถามนิสิตสาขาชีวเคมีที่เรียนรุนเดียวกันดวยความบังเอิญ ปรากฏวาเปนแฟนพันธุแทเรื่อง นิทานชีวิต 3กันหมด ทุก

                                               
3 ธงชัย ทบทวนความทรงจําวัยเด็กของพวกเราใหฟงวา เร่ือง “นิทานชีวิต” จะมี professor คนหน่ึงที่เปน millionaire ผมยาวๆ

มีออกซิเจนบนหลัง แลวจะเห็นอะตอมออกซิเจนกลมๆ เดินเหมือนตูเย็นแบกของ แลวก็เดินทองเที่ยวไปในรางกาย เจอไวรัส แบคทีเรีย มี
เม็ดเลือดขาวเปน immune system



84

คนดูเรื่องนี้แลวอยากเปนนักชีวเคมี “ปรากฏวาก็...เฮย! คุยไปคุยมา ดูทั้งชั้นปเลย เปนอะไรที่เซอรไพรวา เฮย! การตูน
เรื่องนี้มีอิทธิพลทําใหคนอยากเรียนดานนี้มาก แลวตอนนี้บานเราก็ขาดดวย” จากทั้งหมดนี้ จะเห็นวา นิทานชีวิต, 
Armageddon, Jurassic park และ The Lost World ก็อีกหลายเรื่องที่ใหแรงบันดาลใจจนเด็กอยากเรียนสาขาที่พูดถึง
ในเรื่องนั้นห

3. การทาํอางอิงความคิดตนฉบับ : โลกความเปนจริงกับโลกภาษา

ประเด็นนิยายวิทยาศาสตรกับผลกระทบทางสังคมนั้น มักตองพูดควบคูไปกับหนังสือวิทยาศาสตรที่ไมใช
นิยาย  อีกทั้งเนื่องจากวิทยาศาสตรพัฒนาในโลกตะวันตก ดังนั้นจึงตองมีการพูดถึงเรื่องการอางความคิดตนฉบับจาก
ตางประเทศ (ซึ่งมักอางกันแบบผิด ๆ)  ประเด็นนี้วศินีต้ังใจจะชวนคุยตั้งแตตอนแรก แตเนื่องจากคําถามไมชัดเจน ทํา
ใหวงสนทนาสนุกสนานไปกับเรื่อง impact ทางสังคมและแรงบันดาลใจกันยกใหญ  เธอจึงตั้งประเด็นใหมใหชัดเจนขึ้น
วามีหนังสือของหมอคนหนึ่งที่พูดเรื่องจักรวาลวิทยา แตพูดเรื่อง Quantum ผิดจากที่ไฮเซนเบิรกพูด หมอคนนี้เขียน
หนังสือขยายความออกมาหลายเลม ทําใหวศินีหวงวา “แลวถาคนไปอานเขาเชื่อวามันเชื่อมโยงกับวิญญาณจริง ๆ จะ
เปนยังไง?” ปรากฏการณการเขาใจความคิดตนฉบับผิดพลาดแบบนี้ “...เปนอันตรายกับความรูทางวิทยา
ศาสตรหรือเปลา?”  ประเด็นนี้ นักคณิตศาสตรอยางปกรณชวยเสริมใหชัดเจนขึ้นวาคุณหมอคนนี้เอาหลักไฮเซนเบิรก
ไปโยงกับอนัตตา แตอธิบายหลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรกผิด “ไฮเซนเบิรกพูดถึงความไมแนนอนวาเราไม
สามารถจะรูความแนนอนของโมเมนตัมหรือตําแหนงของอะตอม เราไมสามารถรูสมบูรณแบบ exactly ได  แตหมอเขา
เขียนวา ‘ไมรูอะไรเลย’ กลายเปนไมมีอะไรแนนอนซักอยาง กลายเปนไฮเซนเบิรกในบริบทแบบไทยๆ กลายเปนไมมี
อะไรแนนอนเลยโยม!”  ปกรณต้ังประเด็นวาแบบนี้ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรก็กลายเปนนิยาย ถูกทําเปนสินคาเพื่อ
ขายหรือไม? เราควรยอมใหทฤษฎีของตางประเทศกลายเปนแบบไทยๆไดระดับไหน และควรคงความเปนตน
ฉบับไวระดับใด? กลาวอีกนัยหนึ่งคือ “เราควรจะปกปองเขาแคไหน ถาปกปองมากแลวเราจะกลายเปน westernist 
หรือเปลา ถาเราไมปกปอง เราจะไปบิดเบือนของเขาหรือเปลา เขาอุตสาหคิดมาแทบตายในที่สุดก็ขมขื่นใจตาย เหมือน 
Thomas Kuhn ที่ถูกคนอางถึงคําวา ‘Paradigm’ จนเสียความหมายไปหมด” ชาญชัยเสริมขึ้นโดยนําความรูที่ไดจากวง
สนทนาครั้งที่ 8 เรื่อง “Paradigm Shift” มาใช

ดวยความรูสึกหงุดหงิดกับวงการสังคมศาสตรชวงหลังที่กระแส Postmodern เปนที่นิยม และนักคิดคน
สําคัญๆ เชน Michel Foucault ถูกอางถึงอยางผิด ๆ ถูก ๆ จนเกรอ (ปกรณมักบอกเสมอวาเพราะอานกันแต “งานมือ
สอง” ไมเคยอานงานตนฉบับจริง) ทําใหปกรณคิดกับเรื่องนี้มาก เขาใหความเห็นวาเราตองรับผิดชอบระดับหนึ่ง ตอง
บอกไดวาอางความคิดตนฉบับมาจากเลมไหนหนาใด เพ่ือใหคนอานตรวจสอบได ไมใชไมใส “แลวตีความยังไงก็ได”
ปกรณเห็นวาตีความความคิดตนฉบับได แตเราตองมีมารยาท  ทั้งยังขยายตอวาหนังสือวิชาการเปน “วิชาการ” ได 
เพราะมีการอางอิงกับเหตุการณจริงหรือการทดลอง สวนหนังสือนิยาย (เชน Harry Potter) จะอางอิงกับโลกทางภาษา 
ไมไดอางโลกความจริง หนังสือวิชาการที่อางเขามาแลวยอมใหความหมายบิดเบือนเล่ือนไหลจะเปนแคการเลนกับ
ภาษาเทานั้น และจะกลายเปน “นิยายท่ีมีบรรณานุกรมเพียบ ก็คือตําราที่เขียนหวย ๆ” เทานั้น

ประโยคหลังสุดของปกรณทําใหเกิดการปะทะทางความคิดเล็กนอย ชาญชัยเห็นวาประโยคดังกลาวเทากับเปน
การจัดชั้นใหนิยายอยูเปนรองจากหนังสือวิชาการหรือไม  ปกรณและธงชัยจึงชวยกันขยายความ ธงชัยเห็นวาประเด็น
ไมใชใครเปนรองใคร เพราะแตละอยางมีรูปแบบของตัวเอง เชน นิทานชีวิต อางอิงผลงานวิจัยและอัตชีวประวัติจริง ใน
ขณะที่ โดราเอมอน ซึ่งมีเครื่องไมเครื่องมือมหัศจรรยมากมาย ก็เปนเรื่องของจนิตนาการ  สวนปกรณขยายความ
ประโยคที่ตัวเองพูดวาบุคลิกของนิยายคือการอางอิงกับภาษา สวนบุคลิกของวิชาการคือการอางอิงโลกความเปนจริง 
ซึ่ง “...ตองนิยามเปะ แตนิยายไมตองนิยามเปะ อางอิงกับความรูสึก คือเหมือนภาพยนตร ภาพยนตรอิงโลกความจริง อิง
สถานการณ อิงกับแสงสี การจัดฉาก แตก็มีอารมณเขาไป”

4. ศิลปวิจารณ

มุมหนึ่งของนิยายวิทยาศาสตรคือการเปนงานศิลปะและตองใชวรรณศิลป การวิจารณนิยายวิทยาศาสตรใน
ฐานะตัวชิ้นงานศิลปะจึงเปนเรื่องหน่ึงที่หยิบยกกันขึ้นมาสนทนาในวง วิชญาถามในวงสนทนาวาปกติอานนิยายวิทยา
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ศาสตรกันแบบใด  สวนใหญจะตอบวาอานแลว “อิน” ไปกับเนื้อหา บางคนเกิดการเอิบอาบ ซาบซาน อานแลวขนลุก 
บางก็น้ําตาเล็ด เปนตน  วิชญาบอกวานั่นก็เปนการอานชิ้นงานวรรณกรรมแบบหนึ่ง (อาจเรียกไดวา “อานเอาเรื่อง”) แต
มีวิธีการอานวรรณกรรมอีกแบบ คือการอานแบบสัมพันธบท (intertext) ซึ่งเปนวิธีการอยางหนึ่งของวงการหลังโครง
สรางนิยม (Poststructuralism)  ซึ่งเปนการวิเคราะหวิธีการสื่อตัวสารใหกับคนอานและดูวาแตละอยางในวรรณกรรมนั้น
ผูกโยงสัมพันธกันอยางไร มีวิธีการโนมนาวความรูสึกชนิดตาง ๆ ของผูอานอยางไร

วิธีการอานงานแบบหลังโครงสรางนิยมนี้ นักวิทยาศาสตรผูซึ่งไมเคยสัมผัสกับทฤษฎีทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรอยางธงชัยไดพยายามเรียนรูจากในวงสนทนา และแลกเปล่ียนจากประสบการณการอาน Harry Potter 
วาอานครั้งแรกแลวเกิดอาการ “อิน” เขาไปอยูในเรื่อง “...เขาไปอยูในซอยพรีเว็ต เราเขาไปในฮอกวอรต เราก็เขาไปเล
นควิชดิชกับแฮรรี่ มันก็เกิดจินตนาการของเรา” กระทั่งไดอานรอบสอง จึงไดประหลาดใจที่รอบแรกนั้น ตัวเอง “อิน” ได
ขนาดนั้น  การอานแบบหลังโครงสรางนิยมนี้ทําใหไดวิเคราะหวาเขียนอยางไรใหคน “อิน” และคนเขียนงานจะสื่อสารกับ
คนอานอยางไร ทําใหไดเห็นมุมอื่นที่ตางไปจากวิธีการอานแบบในรอบแรก  ธงชัยเริ่มคิดอยากลองเปนนักเขียนบาง  ณ 
เวลานั้น คงไมมีใครเห็นไปจริงเปนจังกับคําพูดนี้ของธงชัยวาเขาอยากเขียนงานวรรณกรรมขึ้นมาจริง ๆ และคิดมากอน
หนาวงสนทนานี้แลวดวย อยางไรก็ตาม ธงชัยพิสูจนความคิดนี้ของตัวเอง ดวยผลงานเรื่องส้ันของเขาเรื่อง 
Nanophone ที่เขียนใหกับวารสาร Warn Teen ฉบับที่ 2 ของพวกเรา (ดูหัวขอกิจกรรม “วารสาร ฉบับที่ 2”)

การอานงานแบบหลังโครงสรางนิยมนี้ ยังนํามาใชวิจารณงานศิลปะชนิดอื่นไดอีกดวย ชาญชัยยกตัวอยางการ

วิจารณเพลงของภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย
4
 ที่วิจารณเพลง “คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...” ของวงแท็กซี่ ลงในวารสาร

Noize ฉบับที่ 1 เขาวิจารณวาเพลงนี้เปนสูตรสําเร็จของ Pop Rock เมืองไทย “ซึ่งไดแก 1) ความยาวไมเกินหานาที 2) 
เครื่องดนตรีหลักๆมี กีตาร กีตารไฟฟา เบส กลอง หรือมีคียบอรดแคนั้นก็พอ 3) เพลงไมตองวิจิตรพิสดารมาก เอาแบบ
กีตารโปรงตัวเดียวเลนไดก็พอแลว คนจะไดเอาไปหดัเลนหัดรองกันตอได 4) มีโซโลบาดๆ ตอนทายเพลงแบบอัสนี 
วสันต 5) เนื้อเพลงที่โดน ๆ” สวนเนื้อเพลงที่โดน ๆ นั้น คือ “ก็คือใชภาษาไมสวิงสวายเกินไป ใชคํางายๆ ตรงใจผูชาย
สวนใหญที่ไมรูจะแสดงความรูสึกอยางไร หรือถึงจะแสดงไดก็จะแสดงแบบทื่อมะล่ือ ไมไดหวานโรแมนติกแบบผูหญิง
อยากใหเปน เพลงนี้ก็ตรงใจกับผูชายหลายคน รวมท้ังก็ตรงกับ look ของวงดนตรีที่มันไมเนนหลอมากนัก ถาเอาเพลงนี้
ไปให ABNORMAL รอง รับรองเจง”

จากตัวอยางการวิจารณเพลง ก็มาสูการวิจารณโฆษณาโทรทัศน วิชญายกตัวอยางที่อ.นพพร ประชากุลนํา
ทฤษฎี Poststructuralism มาใชวิจารณงานโฆษณาเหลายี่หอ Johnny Walker เวอรชั่นที่เปนแพทกับจอหน กําลังอยูที่
ชายหาดและถกเถียงกันเรื่องจะซื้อเกาะ แพทเปนนักอนุรักษ พยายามคัดคานการซื้อเกาะ และอยากใหปลอยใหอยูตาม
ธรรมชาติ สวนเพ่ือนของจอหนยุใหซื้อเพ่ือไปทําธุรกิจทองเที่ยว ในที่สุด จอหนตัวเอกก็เลือกที่จะ “ซื้อ...แตเก็บไวอยาง
นี้แหละ” บทบาทของตัวละครจากขางในนี้ออกมา ตัวละครหลายมุม เริ่มตนที่แพทเปนนักอนุรักษหัวชนฝาแตไมมีเงิน 
กับผายตรงขามกับแพทคือเพ่ือนของจอหนซึ่งเปนคนมีเงิน จะใหซื้อ ไมอนุรักษ และมีภาพตรงขามกัน บทบาทตัวละคร
สุดทายก็คือจอหน มีเงินและเปนทั้งคนอนุรักษ วิชญาเลาวาอ.นพพรมองในตัวบทวา “สรางอะไรขึ้นมา มันสรางสถาน
ภาพของสินคาขึ้นมา ในบทบาทของผูที่สรางสิ่งดีในสังคม ภาพของคนหัวกาวหนาเหมือนสัญลักษณที่จะเดินกาวตอไป
ของ Johnny Walker เพราะวามันจะมีเหลาวางอยูอันระหวางการสนทนา อันนี้คือวิธีการโนมนาวโดยไมรูตัวของตัวงาน
วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในงานเรื่องเลาที่เกิดขึ้น โดยวิธีการเรื่องเลาที่อยูในงานนั้น”

5. นิยายวิทยาศาสตรของไทย

ในวงสนทนาตั้งคําถามตอความไมนาสนใจและไมพัฒนาของนิยายวิทยาศาสตรไทยคอนขางมาก สาเหตุแรก
นั้นปกรณเห็นวาเปนเพราะนักเขียนนิยายวิทยาศาสตรไทยนั้น สวนหนึ่งไมใชนักวิทยาศาสตร ทําใหผูเขียนหลุดจาก
บริบทจริงหรือโครงสรางจริงของเร่ืองนั้น ๆ สังเกตจากบุคลิกของตัวละครในนิยายวิทยาศาสตรไทยมักใสแวนหนา ใส
เส้ือกราวน หรือหัวฟูแบบไอนสไตน ซึ่งอาจเปนการนําภาพลักษณของนักวิทยาศาสตรจากภาพยนตรตางประเทศมา

                                               
4 นิสิตนิเทศศาสตรผูรวมโครงการกับเรามาตั้งแตโครงการ “ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน” เชนกัน สนใจติดตามงานเพลงแนวอินดี้

เสมอมา ตัวเขาเองเคยเปนดีเจเปดเพลงที่สหกรณจุฬาฯดวย แตวันที่สนทนาเรื่องน้ีกันน้ัน เจาตัวไมไดมารวมดวย
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แตง  ประเด็นนี้ วิชญาเห็นดวย และเห็นวานี่อาจเปนเหตุผลที่ทําใหนิยายวิทยาศาสตรของไทยไมนาสนใจและไมมีการ
เขียนงานขึ้นมาอยางตอเนื่อง เพราะพัฒนาการของนิยายวิทยาศาสตรจะควบคูไปกับพัฒนาการดานอื่น ๆ ของสังคม 
เชน ชวงหน่ึงนิยายแนวสัจนิยม (realism) เปนที่นิยม เพราะชวงนั้นสภาพสังคมกําลังมีความเปลี่ยนแปลง เรื่องระบบชน
ชั้น เศรษฐกิจและปากทองของคนกําลังเปนที่สนใจ สําคัญและใกลตัวคนมากกวา นยิายแนวนี้จึงเปนคําตอบของบริบท
คนในยุคนั้น สวนชวงหลังนี้ บริบทในสังคมของคนสําคัญทางวิทยาศาสตรนั้นอยูในโลกตะวันตก จึงเปนธรรมดาที่นิยาย
วิทยาศาสตรในตะวันตกมีการพัฒนากาวไกล ในขณะที่งานของไทยยังไมถึงไหนเพราะมุมมองในการตั้งคําถามกับวิทยา
ศาสตรก็ยังไมคมเพียงพอ

การขาดสามารถเชิงวรรณศิลปของคนเขียนก็เปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําใหนิยายวิทยาศาสตรไทยไมนาสนใจ 
ธงชัยเห็นวาคนเขียนมีความสามารถดานวิทยาศาสตร แตถึงอยางไรก็เปนนักวิทยาศาสตร เพียงแตไมใชนักเขียน เขา
ยังไมมีความสามารถเพียงพอในเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตรใหคนทั่วไป “เขาถึงได”  การจะใหเขียนภาษาสละสลวย 
สรางอรรถรสในเชิงวรรณกรรมคงเปนไปไดยาก  (ธงชัยใชคําวา “เขาถึงได” มา 2 ครั้งแลว ต้ังแตตอนคุยกันเรื่องนิยาย
วิทยาศาสตรกับผลตอสังคมไทย และอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งนี้  คํา ๆ นี้เปนคําที่นานําขบคิดตอมาก เพราะมีนัยบงบอกถึง
ความสําคัญและสูงสงของวิทยาศาสตรที่คนทั่วไปสมควรที่จะ “เขาถึง”)

ชาญชัยไมเห็นดวยกับธงชัยในเรื่องวรรณศิลปของคนเขียน  เขาเห็นวานักเขียนนิยายวิทยาศาสตรที่ไมใชนัก
วิทยาศาสตรก็มี แตลักษณะงานที่ออกมาก็ไมตางไปจากนิยายของนักฟสิกสอยางอ.ชัยวัฒน คุปะตระกุลมากนัก ชาญ
ชัยเห็นวาเปนเพราะคุณคาที่ใหตอวิทยาศาสตรเปนแบบเดียวกัน  นอกจากนี้ นิยายวิทยาศาสตรที่เขยีนโดยนักเขียนที่
เปนนักเขียนจริง ๆ ภาษาสวย และมีแงมุมทางวิทยาศาสตรก็มีเชนกัน  วิชญายกตัวอยาง ว.วินิจฉัยกุล เขียนเรื่อง แดน
ดาว ซึ่งเปนเรื่องจักรวาลคูขนาน (เหมือนหนังเรื่อง Sliding Door) โดยตั้งสมมุติฐานบนพ้ืนฐานของประวัติศาสตรวาถา
ป 2310 ไทยไมเสียเอกราชครั้งที่สองใหพมา เมืองไทยจะยังเปนสยามประเทศ และมีเมืองหลวงที่กรุงศรีอยุธยา แลว
จากทฤษฎีของไอนสไตนเรื่องจักรวาลคูขนาน คือ มองวาถา ณ จังหวะนั้นคนในพ.ศ.หนึ่งไปอยูอีกชวงพ.ศ.หนึ่ง แตอยู
ในอีกโลกหนึ่งจะเปนอยางไร งานนี้เปนงานที่วิชญาเห็นวามีทั้งวิทยาศาสตรและวรรณศิลป แตในเมืองไทยกลับมีเปน
จํานวนนอย  ชาญชัยเห็นวาเปนเพราะคุณคาที่คนอานใหตอวิทยาศาสตร ไมไปไกลเกินกวาของคนเขียน จึงกลายเปน 
“ผลัดกันเขียน เวียนกันอาน วานกันชม”

นยิายวิทยาศาสตรไทยจมอยูกับเรื่องไสยศาสตรและผีคอนขางมาก ทําใหขาดวัตถุดิบทางความคิดที่จะเอามา
เขียนได วิชญาเห็นวานี่อาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนิยายวิทยาศาสตรไทยไมไปไหนเสียที แมชาญชัยทวงวานี่เปน
การพูดทํานองเดียวกับที่ไดยินกันอยูทั่วไปในสังคมไทยวา “วิทยาศาสตรไทยไมเจริญเพราะไสยศาสตร” วิชญาก็เห็นวา
เปนทํานองนั้น เนื่องจากสังเกตชั้นหนังสือตามหองสมุด (แมแตขนาดหอสมุดแหงชาติ) ก็ไมมีชั้นหนังสือวิทยาศาสตร 
ในขณะที่กลับมีหนังสือผีเยอะมาก วิชญาใหความเห็นเพ่ิมเติมวาเปนเพราะเราพยายามเอาวิทยาศาสตรมาอิงกับสังคม
ไทย แลวไปจับกับพุทธศาสนา พยายามอธิบายความเชื่อ อธิบายผีวาไมมีจริงเพราะวิทยาศาสตรอธิบายไมได แตก็นํา
ไปสูขอสงสัยตรงกันขามที่วาสสารไมหายไปไหน ทําใหมองวาวิญญาณเปนสสาร ซึ่งก็คือเปนรูปแบบของผี และมีการ
ขยายอธิบายตอกันไปเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ ในแงการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยก็ไมไดทําใหคนรูสึกอยากคิด
อยากทําอะไรขึ้นมาใหม วิชญาเห็นวาทั้งสองสาเหตุนี้ทําใหสังคมไทยขาดวัตถุดิบที่จะเอามาเขียนใหแตกตางไปจากที่มี
อยูเดิม จึงทําใหนิยายวิทยาศาสตรของไทยมีแตเรื่องซ้ํา ๆ เดิม ๆ   หากมองผานขอคิดที่วาวรรณกรรมสะทอนสังคม
แลว ชาญชัยเห็นวาปรากฏการณที่วิชญาพูดถึงนั้น ทําใหเห็นวาวิทยาศาสตรเมืองไทยเปนวิทยาศาสตรแบบใด ทั้งคน
อานและคนสรางงานคิดอยางไรกับวิทยาศาสตร

อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่นาสนใจที่อาจทําใหวรรณกรรมวิทยาศาสตรของไทยฉีก
ไปจากเดิมได  ชาญชัยพูดถึงกระแส (ที่เจาตัวเรียกเองวา) Hollywoodization มีนิยายวิทยาศาสตรแนวไซเบอรพังค (ซึ่ง
ไมใชแนวทางของนิยายวิทยาศาสตรไทยในปจจุบัน) อยาง The Matrix เขามาในเมืองไทย  เขาตั้งประเด็นวาเราจะมอง
“วิทยาศาสตร” ผานกระบวนการใหการศึกษาจากสิ่งเหลานี้อยางไร? คนจะมองวิทยาศาสตรตางจากเดิมหรือไม?

“นิยายวิทยาศาสตรไทยไมเคยมีคนเขียน” ปกรณผูซึ่งมักมองอะไรสวนทางและฉีกออกจากคนอื่นอยูเสมอขอ
ต้ังประเด็นแบบกวน ๆ ขึ้น  เขาเห็นวานิยายวิทยาศาสตรไทยนั้นมีอยูจริง แตมันไมเคยถูกเขียน เพราะขาดความสราง
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สรรคและจินตนาการใหม ๆ คลายดั่งเวลาเขียนนิยายวิทยาศาสตร จะมี pattern ลอยอยูในอากาศ คอยควบคุมรูปแบบ
การเขียนวาใหมีไดอะล็อกมาก ประโยคเปนแบบความเดียว ยอหนาไมยาว มุมมองการเลาเรื่องมาจากบุรุษที่หนึ่ง หรือ
มุมมองจากขางนอกแบบพระเจา ก็ตองใหเหมือนกันตลอดทั้งเรื่อง ไมมีการใชเทคนิคพิสดารทางวรรณกรรม ไมมีการ
เลนคํา ไมมีรูปแบบการเขียนแบบคําสัมผัสหรือคําที่เขียนแลวคลายเสียงดนตรี  โดยสรุปนิยายวิทยาศาสตรไทยจึงไม
เคยถูกคนเขียน แตมี “รางทรง” คลายผีที่เปนคนเขียน  ประเด็นนี้หากนักเขียนนิยายวิทยาศาสตรไทยมาพบเขา นับวา
คอนขางแรงอยู แตหากมองอีกดาน คือเปนการทาทายที่ตองการใหงานเขียนของไทยไปสูความสรางสรรคมากขึ้น

วิธีการวางปริศนาไวใหคนสงสัยอานตามตอไปในแตละบทโดยไมอยากหยุดพักนั้น ไมคอยพบในงานของไทย  
ธงชัยยกตัวอยางเรื่อง Walk to the Moon และ Harry Potter วาบทแรกๆจะอธิบายวาอะไรคืออะไร มีการนําเรื่องแลว
ทิ้งใหเกิดความสงสัย โดยที่บทตอมาก็ยังไมไดตอบ ทําใหเราตองเริ่มจินตนาการเอง ธงชัยเห็นวาความสงสัยจําเปนมาก
ในการทําใหคนอานเรื่องแลวสนุก และจะตองสะกิด “ตอมเอะ!” ของคนอานใหได  เรื่อง Harry Potter  ใหความรูสึกวา
แตละฉากมีความสําคัญมาก “...ทําใหเราเกิดความสงสัยวาทําไมอยูๆ บทแรกจึงมีซอยพรีเว็ต มันมีไอพวกใสชุด
ประหลาดๆ...มีแมวมามอง ซึ่งในปกติมันไมมี เหตุการณแบบนี้ทําใหเกิดความประหลาดใจในบทแรก ทําใหเราอยากรูวา
บทตอไปเปนอะไร” สวนงานของ Jules Verne นั้น ก็นําเรื่องขึ้นมาวายุคสงครามเสร็จส้ินลงแลว คนทําปนตกงานแลว 
จะทําอะไรดีใหสถานการณดีขึ้น “แลวก็มีคนตั้งสมาคมปนเพ่ือทําส่ิงยิ่งใหญ มันก็ทําใหรูสึกวา ‘เฮย.. มันทําส่ิงที่ย่ิงใหญ
อะไรวะ?!’ ก็อยากอานตอ”

วิธีการดําเนินเรื่องแบบ flash back เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหงานเขียนนาสนใจได  วิชญายกเรื่อง Telestar 
Project ขึ้นมาเปนตัวอยาง เรื่องนี้เปนเรื่องของนักวิทยาศาสตรที่คิดวิธีการ warp ไดสําเร็จ ทําใหคนเคลื่อนที่ไดในพริบ
ตา แลวเกิดขอถกเถียงกัน แตก็ไมมีการนําเสนอ เนื้อเรื่องเปดดวยตอนจบวา นักวิทยาศาสตรคนหนึ่งนั่งมองคนกําลัง
เดินทางไปมาแลวก็ยอนนึกถึงอดีต มีบทสนทนาที่พยายามจะบอกถึงส่ิงที่คิดวาจะเปนอยางไรหากวิธีการ warp ไดเอา
มาใช พรอมกับดําเนินเรื่องตามเหตุการณตาง ๆ วิธีการนี้เปนการนําวิทยาศาสตรบางอยางมาสรางจินตนาการผูกกับ
สังคม เพราะสุดทายแลวโปรเจ็คนี้ไมมีการนํามาใช เนื่องจากจะกระทบตอระบบขนสง ทําใหคนตกงานจํานวนมาก และ
เกิดวิกฤตตางๆ ตามมา

“ตําราฝรั่งบอกวาหนาที่ของศิลปะมี 4 อยาง” ไดแก 1) ใหขอมูลความรู  2) ตองมีความตื่นตาใหกับผูเสพ ไมวา
ดวยส่ือไหนหรือทางใด  3)  ส่ือถึงอารมณคือทําใหเราอินไปไดกับความเศรา ความโศก 4) จะตองสรางความวาบปง
แบบ intellectual กลาวคือ ตองใหอะไรบางอยางกับคนที่เสพศิลปะชิ้นนั้น  วิชญาจบประเด็นนี้ดวยเรื่องนี้ และวิจารณวา
งานเขียนของไทยมีไมครบ 4 ขอนี้ทําใหไมนาสนใจมากนัก

6. ความเขาใจวิทยาศาสตรของสาธารณะ

“ฐานะทางสังคมของวิทยาศาสตรมันอยูสูงเกินกวาคนธรรมดาจะแตะตอง กระทั่งคนเขียนก็ยังไมกลาจะอาจ
เอ้ือมไปเขียน” วิชญาเลาใหฟงถึงงานเสวนาหนึ่งที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนวา คุณว.วินิจฉัยกุล ผู
เขียนเรื่อง แดนดาว เองก็ยังไมอางวาเรื่องนี้เปนนิยายวิทยาศาสตร เพราะเขาบอกวาไมมีความรูเรื่องจักรวาลคู
ขนานอยางจริงจัง เขาเพียงหยิบจับทฤษฎีบางอยางมาใชเทานั้น  สวนคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ซึ่งรวมวงเสวนานั้นดวย ก็
เสริมวาไมขอเรียกเรื่องนี้เปนนิยายวิทยาศาสตร เพราะเปนเรื่องส้ันหรืองานเขียนแนวทดลองมากกวา  ธงชัยเสริม
ประเด็นของวิชญาวาเคยทําคายวิทยาศาสตร แลวใหเด็กเขียนความรูสึกตอวิทยาศาสตร เด็กเขียนกันวารูสึกวาวิทยา
ศาสตรอยูสูงเกินที่เขาจะไปถึง “…คือมันดูเลิศหรู อยูบนหิ้ง” ธงชัยเห็นวาเปนการสะทอนใหรูวาเด็กไทยคิดอยางไร
กับวิทยาศาสตร ในขณะที่ตัวธงชัยเองไมเห็นดวยกับเด็ก เพราะเขาเห็นวา “…ในความเปนจริงวิทยาศาสตรมันอยู
รอบตัวอยูแลว” วิชญาเห็นดวยกับธงชัย และวาการที่คนรุนของเธอรูสึกวาวิทยาศาสตรอยูรอบตัว เพราะส่ือหนังสือ
และการตูนทํานองเรื่องจําพวก นิทานชีวิต, เมียม หรือหนังสือชุดวิทยาศาสตร 9 เลมของสํานักพิมพซีเอ็ด แตยุคนี้
ไมมีส่ือประเภทนี้ใหเสพแลว

วิทยาศาสตรไทยมักเนนเรื่องความตื่นตาตื่นใจ และเปนความตื่นตาตื่นใจแบบ “เรียบๆเพลนๆ” ที่ดูวิทยา
ศาสตรอยูสูง แตไมมีการดึงลงมาอยูในโลกมนุษยที่มีความสลับซับซอนสูง  แมธงชัยและวิชญาจะเห็นวาส่ือสมัยกอน
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ทําใหทั้งสองคนรูสึกวิทยาศาสตรวาวิทยาศาสตรอยูรอบตัวนั้น ชาญชัยก็เห็นวาเปนการดึงวิทยาศาสตรลงมาสูโลก
มนุษยแลว แตไมใชโลกมนุษยแบบที่สลับซับซอน เพราะยังอธิบายโลกแบบ “เรียบๆเพลนๆ” อยูดี  พูดถึงโลกวิทยา
ศาสตรทํานองแค “มันอยูรอบๆตัวเรา มันคือตนไม...รถมันเคล่ือนไป สะพานมีโครงสรางแบบนั้น รับน้ําหนักไดเทา
นี้...” แตไมมีการพูดถึงความเกี่ยวโยงระหวางวิทยาศาสตรกับปรากฏการณโรคไขหวัดนก หรือโยงกับเรื่องการจับซัด
ดัมไดแลวตองพิสูจน DNA เพ่ือใหแนใจวาเปนตัวจริง

ประเด็นนี้ ความเห็นแตกกันไปหลายอยาง  วิชญาเห็นวาคนที่มีหนาที่ใหความรูนั้นดูถูกผูรับความรู  แต
ชาญชัยเห็นวาคนนั้นแสดงออกมาตามคุณคาที่ตนเองใหกับวิทยาศาสตรมากกวา  ในขณะที่ธงชัยมองเปนเรื่องการ
ปกปองวิชาชีพของตนเอง “ถามวาไขหวัดนกเปนยังไง การระบาดเปนยังไง  ทําไมซัดดัมเลือกอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ 
อาวุธนิวเคลียร ตางๆ หรือวาการโคลนนิ่งคน การทํา stem cell เอย เรื่องแบบนี้เปนปรากฏการณของวิทยาศาสตร 
การที่มนุษยจะมาพูดเรื่องพวกนี้ มันอาจจะไมเหมาะกับวิชาชีพตัวเอง เพราะทําลายฐานที่มั่นแผนดินที่จะทํามาหา
กิน” ธงชัยเห็นวาถาพูดไปแลว อาจเหมือนหมอพรทิพย โรจนสุนันทที่กําลังออกมาตอวากลไกการเมืองที่ทําใหบท
บาทของวิทยาศาสตรดอยไป ดวยการใชวิทยาศาสตรมาสรางหลักฐานและพยานวัตถุขึ้น พอหมอพรทิพยพูดเชนนี้จึง
ทําใหคนเดือดรอนจํานวนมาก เพราะทําลายฐานที่มั่นอาชีพของคน  ธงชัยลองนึกเลน ๆ วานี่อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่
ทําใหอ.ชัยวัฒนไมพูดเรื่อง GMOs เรื่องจริยธรรมตาง ๆ

แมวาอ.ชัยวัฒน คุปะตระกุล ผูซึ่งเปนบุคคลสาธารณะในเรื่องวิทยาศาสตร จะถูกพวกเราวิจารณและแขวะ
ดวยความเคารพมากที่สุดมาตั้งแตตอนตนของวงสนทนาแลว แตเมื่อมีประเด็นวาตัวอาจารยเขานาจะ “หมดไฟแลว ขี้
เกียจทํางานใหมากกวานี้แลว แคนี้ก็ขายไดแลว ไมมีการพัฒนา ไมมี master piece” ไหลเขามาในวงสนทนานั้น 
(ดวยเหตุผลนานาประการ จึงขอสงวนนามของผูแสดงความคิดไว) พวกเราก็ชวยกันปกปองอาจารยชัยวัฒนกันยก
ใหญ  วิชญาเลาใหฟงถึงคําใหสัมภาษณของอ.ชัยวัฒนวา ตลอดชีวิตอาจารยเขาอยากเขียนนิยายวิทยาศาสตรใหครบ
ทุกประเภทเพื่อเปนแนวทางใหกับคนสรางงานรุนใหม ๆ ตอไป  วิชญาเห็นวา “อาจารยเปนเพียงคนเดียวที่สรางงาน
นิยายวิทยาศาสตรมาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอที่สุดในวงการวรรณกรรมไทย” ตัวอาจารยยังมีไฟในการทํางานอยู
มาก เพียงแตคุณคาและวิธีการที่ใหกับงานเขียนนั้น ตองการแสดงความหลากหลายของเนื้อหาทางวิทยาศาสตรมาก
กวา  สวนเรื่องความสามารถในเชิงวรรณศิลปเปนเรื่องที่ตองพัฒนากันเอง แมจะไมไปถึงไหนมากนักก็วากันไมได 
และหากมองแงความหลากหลายในการนําเสนอวิทยาศาสตรของอาจารย  วิชญาเห็นวาตองยอมรับวามีความ
พยายามจริง ๆ  แมกระทั่งงานคัดเลือกหนังสือวิทยาศาสตรที่คนไทยควรอาน ก็เปนเพราะตองการทําใหน้ําหนักมีคา
มากขึ้นในสังคมไทย (แมตัววิชญาเองจะยังกังขากับเกณฑการคัดเลือกก็ตาม)

สวนชาญชัยเห็นวาตัวอาจารยยังมีไฟอยูอีกมาก ทํางานออกมาจํานวนมาก แตเปนเพราะคุณคาที่อาจารย
ใหตอวิทยาศาสตรนั้นไมเคยเปล่ียนเปนแบบอื่นเลย ทําใหทํางานออกมาเปนสไตลเดิม ๆ ตลอด ซึ่งแมวาคุณภาพ
งานออกมาจะไมตรงใจพวกเรามากนัก แต “วงการนิยายวิทยาศาสตรเมืองไทย อาจารยชัยคุปตมาแรง ไมเคยเห็น
ใครทําเยอะเทาเขา ปที่แลวเห็นนิยายวิทยาศาสตรที่เขาแปล 2 เลม เรื่อง มนุษยสองรอยป (Bicentennial Man) 
กับอะไรอีกเรื่องจําไมไดแลว  ปนี้ไมใชนิยายวิทยาศาสตร แตเปน A Brief History of Time และ Universe in 
the Nutshell เขาทํางานตลอดเลย  คนเรามีความพยายามเปนส่ิงที่ดี แมวาจะสับเขาวายังไงก็ตาม แตตองยกยอง
เขาในแงความพยายาม” พรอมกับจบการแขวะตัวเองกลับวา “ไมเหมือนอยางพวกเรา วัน ๆ เอาแตวิจารณ ไมเคย
ทําอะไรเลย!”
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7. สรุป

การสนทนากลุมในครั้งนี้ นับไดวาเปนกิจกรรมทางปญญาชนิดโละกําแพงสาขาวิชาทิ้งไปไดเลย มุมมองจาก
สาขาวิทยาศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร และสังคมศาสตร ถูกหลอมรวมเขาในประเด็นสนทนาอยางสืบเนื่อง กลม
กลืน ทุกคนปลดปลอยจินตนาการของตัวเอง ยอนกลับไปสูเมื่อครั้งเยาววัยที่ไดรับแรงบันดาลใจจากนิยายวิทยาศาสตร
เรื่องตางๆ  ประสบการณการอานหนังสือ นิยาย และวรรณกรรม รวมท้ังฟงเพลง ดูโฆษณา โทรทัศน และภาพยนตร 
จํานวนมากของแตละคนจึงกลายเปนวัตถุดิบอยางดีย่ิงในการนํามาแลกเปลี่ยนวิจารณเพ่ือความงอกงามทางปญญาใน
วงสนทนาครั้งนี้

กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ทําใหเยาวชนในฐานะผูเสพงานศิลปะ ไดมาวิพากษวิจารณถกเถียงกันถึงวิทยา
ศาสตรในอีกชนิดหนึ่งที่เรียกกันวา “นิยายวิทยาศาสตร”  ประเด็นที่พูดคุยกันนั้นมีการเชื่อมโยงกับชิ้นงานความคิด ภาพ
ยนตร วรรณกรรมของตางประเทศตลอด มีการใชคําวา “Hollywoodization” อาจเรียกไดวาเรื่องเหลานี้เปนโลกาภิวัตน
ทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  กลาวไดวากิจกรรมครั้งนี้มีครบรสทั้งเรื่องการปฏิบัติ การคิด และความบันเทิง อยูใน
ชวงตาง ๆ ของกระบวนการทํากิจกรรมทีเดียว  กิจกรรมนี้ถูกอุนเครื่องในเชิงปฏิบัติไวต้ังแตตอนวงสนทนาวิจารณ The 
Matrix และ GATTCA แลว  แตละคนอานนิยายวิทยาศาสตรกันมาตั้งแตเด็ก มีการสังเตกและทํางานทางความคิดกับ
เรื่องนี้กันมามากทีเดียว  ทุกคนนั่งถกเถียงทางความคิดกันตลอดชวงการสนทนาประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจบกิจกรรม
แลว ทุกคนก็ยังคงคิดกับเรื่องนี้ตอไป รวมท้ังอานและวิจารณนิยายวิทยาศาสตรตอไปตามนิสัยชอบอานวรรณกรรมของ
แตละคน  สวนวิชญาก็เก็บเกี่ยวประเด็นและความสนุกที่ไดจากในวงสนทนากลับไปทําวิทยานิพนธและเตรียม defend 
proposal ของตัวเองตอไป  คนที่มีงานรูปธรรมที่สุดหลังกิจกรรมนี้คือธงชัยซึ่งเขียนเรื่องส้ันเรื่อง Nanophone ลงในวาร
สาร Warn Teen ฉบับที่สอง ของพวกเรากัน 
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2.11. การสัมมนา คร้ังที่ 2 “สังคม-วิทย คิดสะทอน#2 : ยอนมองไทย ICT ทาทีที่ไมอาจเลี่ยง หรือ

ความเสี่ยงที่ไมอาจรู” พุธที่ 4 กุมภาพันธ 2547, 16.30 – 19.30 ณ หองประชุมสมาคมนิสิตเกาคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

หลังจากที่ไดเคยถกเถียงกันเรื่อง “วิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับเยาวชน” ในการสนทนากลุมยอย ครั้งที่ 2 ต้ังแต
ตนป 2546 นั้น นับจนกระทั่งบัดนี้ก็ประมาณ 1 ปแลว ในตนเดือนกุมภาพันธ 2547 นี้ พวกเราไดหวนกลับมาพิจารณา
เรื่องเทคโลยีกับเยาวชนกันอีกครั้งหนึ่ง ทามกลางกระแสการวิพากษวิจารณกันในสังคมไทยถึงเรื่องผลกระทบตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับเยาวชนจากการเลนเกมสออนไลนมาตลอดกวาครึ่งปที่ผานมา และมีกระแสวิจารณโตกลับถึงมาตรการการจัด
ระเบียบเกมสออนไลนโดยรัฐเชนกัน  ในครั้งนี้ พวกเราจึงจัดสัมมนากันขึ้น โดยพยายามมองประเด็นเรื่องเกมสออนไลน 
ใหขยายกวางไปสูอีก 2 ประเด็น ไดแกเรื่อง ชองวางทางดิจิตอล (digital divide) กับเรื่องวัฒนธรรมปอบ (popular 
culture) รอบ ๆ ขาง โดยเชิญวิทยากรมารวมแลกเปล่ียน 3 คน ไดแก 1) อ. พิชญ พงษสวัสดิ์ อาจารยประจําภาควิชา
การปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ผูใหความสนใจกับกิจกรรมและความคิดของเยาวชนและนิสิตนักศึกษารุนปจจุบันมา
โดยตลอด  2) คุณวิริยะ สวางโชติ นักวิชาการอิสระที่จับประเด็นเรื่องวัยรุนและเรื่องวัฒนธรรมศึกษามาจากตอเนื่อง
เชนกัน และเปนบรรณาธิการเว็บไซตวัฒนศาลา ซึ่งเปนเว็บไซตเกี่ยวกับการศึกษาทางดานวัฒนธรรมรวมสมัย 3) คุณ
นที อนุกานนท  ซึ่งทํางานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสาธารณะสุขและสังคม และไดทําวิจัยชิ้นเล็ก ๆ 
เกี่ยวกับเกมสออนไลนมาบางเชนกัน  นอกจากนี้ เรายังไดมีโอกาสดีที่มีเยาวชนผูเลนเกมสออนไลนเองเลยมารวมถก
เถียงแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกลาวจากประสบการณของตนเองเลยทีเดียว  อยางไรก็ตาม เปนที่นาเสียดายที่เกิดความ
ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กนอย ทําใหการบันทึกเทปเสียงในชวงแรกขาดหายไปบาง แตก็ยังพอจะเก็บประเด็นความคิด 
โดยเฉพาะที่มาจากเยาวชนใหมารวมรับรูกันดังตอไปนี้

1. เยาวชนกับ Digital Divide

เนื่องจากเทปชวงแรกหายไป จึงทําใหเราตองเริ่มเรื่องกันในชวงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นวาดวยเรื่อง
digital divide กันเลย  โชติศักดิ์ นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร ผูซึ่งสนใจเรื่อง digital divide และไดมีสวนรวมในกิจ
กรรมการนําเครื่องคอมพิวเตอรไปใชในชนบทดวย ไดอธิบายใหพวกเราฟงวา globalization อาจมองไดเปนอาวุธชนิด
หนึ่งเหมือนกัน เพราะมันทําใหคนเราเชื่อมถึงกัน ทําใหสามารถรูขาวสารวาผูคนในสวนหนึ่งของโลกขาดแคลนอาหาร 
ในขณะเดียวกัน มันก็แบงแยกคนบางสวนออกจากระบบดวย  โชติศักดิ์ยกตัวอยางใหฟงวา “มีประเทศอยู 3 ประเทศ 
ประเทศหนึ่งส่ังซื้ออาหารจากอีกประเทศหนึ่ง แตวันหนึ่ง ประเทศหนึ่งเสนอวาคุณสามารถซื้อ แตกอนคุณเขียนจดหมาย
สงไป 3 วันนะแลวของจะสงมาได แตอีกประเทศหนึ่งบอกวา คุณ e-mail ไปเชานี้ เย็นได แนนอนวาคุณก็ตอง e-mail ดี
กวา มันก็เหมือนกับวา มันเปนประโยชนอยางหนึ่ง ซึ่งในอนาคต ประเทศไหนก็ตามหรือบริษัทไหนก็ตามที่ไมสามารถ
เขาถึงแหลงดิจิตอลได ก็เลยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกออกไป หรือจะเขาถึงไดลําบาก ก็เลยถูกเรียกวา digital divide”

โชติศักดิ์เสริมถึงกรณีเว็บ thairural.net ซึ่งเปนเว็บที่พยายามทําใหชาวชนบทไดเขาถึงขอมูลการตลาด จัดทํา
โดยคุณสินิตย โดยคอยชวยใหชาวบานรูราคาผักในแตละชวงวาเปนอยางไร ทําใหคนบนเขาสามารถตัดผักไดถูก หรือ
ใหขอมูลเชนวาเมื่อใดมีโรคแมลงชนิดไหนระบาดอยู เพ่ือใหชาวบานจะไดรูตัวลวงหนาได เปนตน ซึ่งนี้ก็นับไดวาเปน
การลดชองวางทางดิจิตอลอยางหนึ่งได

โชติศักดิ์ไดเนนย้ําความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโลยีซึ่งเปนอีกปรากฏการณหนึ่งของการเกิดชองวาง
ทางดิจิตอลวา “ปจจุบันนี้เราซื้อมือถือ เมื่อกอนยุค generation หนึ่ง เราซื้อมือถือ 2-3 ปเปล่ียนที ปจจุบันนี้ เราเปล่ียน
แทบจะทุก 6 เดือน บางคนเปล่ียนเปนรายเดือนก็มี” หรือเชน “การคอมพิวเตอร สมัยกอนคอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงซื้อใช
ไดเปน 5 ป 10 ป ปจจุบันนี้ ซื้อได 1 ปคุณก็ตองเปล่ียนรุนแลว มันตกรุนเร็ว” หรือแมจะเปน “อยางรถยนตเนี่ย เมื่อกอน
เราซื้อใชเปน 10 ป ปจจุบันก็เร็วขึ้น” ปรากฏการณเหลานี้ โชติศักดิ์เห็นวาเพราะปจจุบันนี้เหลานักเศรษฐศาสตรและ
บริษัทตางๆพยายามเรงการบริโภคของคนเราใหสูงขึ้น ซึ่งจะสังเกตไดวาวิธีการเรงการบริโภคที่ทํากนัคือการสรางความ
ตองการเสมือนขึ้น โดยเขาจะไมบอกวา “นี่มือถือคุณจริงๆนะ ถาคุณโทรใชตอนนี้ ซื้อมา 1 เครื่อง ใชไป 5 ปมันก็โทรได
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เหมือนเดิม แตเขาจะอางวา ตกรุนแลว รุนไมดีนี่ เขาพยายามสรางความตองการเสมือนขึ้นมาซึ่งมันไมใชความจําเปน
ตอชีวิตคุณ แตคุณก็อยาก อยางเชนบอกวารถคุณตกรุนแลว มันมีของใหมมา คุณก็ซื้อ” และ digital divide ที่ส่ือตาง ๆ 
เอาเขามากระจายขาวใหมากขึ้นนั้น ก็ทําใหคนเราวิตกกันไปวาเราควรตองเปล่ียนรุนแลว เราตกรุนแลว  โชติศักดิ์สรุป
ความเห็นไววาส่ิงที่นากลัวคือ “ทรัพยากรของโลกเรามันก็ไมใชเปนทรัพยากรที่ไมมีวันหมดดวย” ดังนั้นเขาจึงอยากใหผู
คนไดคิดไดเห็นกันในเรื่องการสรางความตองการเสมือนของคนเราและระมัดระวังในเรื่องเหลานี้เอาไวใหดี

ประเด็นนี้ หากมองในเชิงสังคมแลว เราอาจตั้งประเด็นโยงเรื่อง digital divide เขากับเรื่อง game online ไดวา 
ในขณะที่คนกลุมหนึ่งพยายามบอกวาชองวางทางดิจิตอลจะแคบลงไดดวยการทําใหทุกคนในชนบทไดใชอินเทอรเน็ตอ
ยางทั่วถึง แตคนอีกกลุมหนึ่งกลับนําเทคโนโลยีดิจิตอลที่ตนไดเขาถึงอยางเหลือเฟอมาใชเพ่ือการเลนเกมส  ประเด็นที่
นาสนใจตอปรากฏการณยอนแยงกนันี ้ มใิชอยูทีเ่ดก็ทีเ่ลนเกมสนัน้ตองไดรบัการจดัระเบียบ (เพราะเราไมเคยมองปรากฏ
การณการเลนเกมสของเดก็ยคุนีว้าสะทอนความผดิทศิผดิทางของแนวทางการพฒันาสงัคมอยางไร จนสะทอนอาการของ
ปญหาออกมาเปนปรากฏการณนี)้ แตมนัสะทอนไปสูวาคนในสงัคมนีม้วิีธคีดิและวธิกีารการจดัการกบัเทคโนโลยใีหมนีใ้ห
เหมาะสมกบัแนวทางการพฒันาสงัคมและเรือ่งความจําเปนในชวิีตของคนแตละกลุมไดอยางไรมากกวา

สัมมนาครั้งนี้ อาจารยสุริชัย หวันแกว ใหเกียรติมารวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นดวย อาจารยใหความเห็น
เสริมในเรื่องชองวางทางดิจิตอลนี้ผานเรื่องที่เหลานักยุทธศาสตรของประเทศมักจะพูดคือเรื่อง local link global reach
ในเชิงยุทธศาสตร อาจารยสุริชัยเลาใหฟงวากอนที่จะมียุทธศาสตรนี้ ก็มีชาวบานแถวบานแมกระจาน ชาวบานแถวบาง
ตะกุน เชน พระยาเม็งราย คุณจรัญ ปานกุลซึ่งไดไปเตนรําที่สวิสเซอรแลนดและหรือคนอื่น ๆ ที่ไปประกอบอาชีพที่
ถนัดหลายๆที่มาแลว รวมทั้งกรณีที่ชาวบานตามตางจังหวัดอพยพแรงงานไปทํางานที่ตงประเทศมาก็มีมากแลว เรื่องนี้
จึงไมใชเรื่องใหม  แตภาษาที่ใชคือภาษาโฆษณาที่ทําใหคนฟงฟงแลวรูสึกฟูฟาหรูหรา แทจริงแลวมันเปนภาพที่กลม
กลืนกับชีวิตจริงมาก แตพอเราไปใชคําพูดแบบนี้มันทําใหเราหลุดลอยออกไปจากชีวิตจริงหรือกายภาพที่เปนจริง ซึ่งทํา
ใหเราหลงอยูในวัฏจักรของการคุยกันตามภาษาที่หลุดลอยออกจากความเปนจริง อยูในวัฏจักรของการคยุกันแบบไมมี
พลัง แบบคุยกันตามประสาของเขา ทําใหเรามีพลังที่คับแคบ ไมมีพลังที่จะแกปญหาของเรามากขึ้น digital divide ทํา
ใหเกิดชองวางมากขึ้น แรงเหวี่ยงก็แรงมาก  อาจารยจึงตั้งคําถามทาทายใหคิดกันไววา “จะมีชองทางอยางไรที่จะทําให
ผูคนใชประโยชนจากมันไดบาง?” เพราะถาทําใหคนไดใชประโยชนจากมันไดมากก็จะดีมาก นอกจากนี้ อาจารยยังยก
ประเด็นเรื่องการถูกควบคุมส่ือขอมูลขาวสารอีกดวย ในกรณีขาวเร่ืองไขหวัดนกซึ่งมีเผยแพรในเว็บไซตหนึ่งจํานวนมาก 
แตพอขึ้นเดือนกุมภาพันธขาวคราวเรื่องไขหวัดนกเหลานี้กลับหายไป  อาจารยจึงใหความสนใจวาคนชายขอบกับส่ือ
ชนิดนี้ จะมีทางทําใหเกิดความเคลื่อนไหวรวมกันไดอยางไร?

อาจารยพิชญ พงษสวัสดิ์ เสริมประเด็นเรื่อง digital divide โดยอิงจากงานวิจัยที่เคยทําดูหลายๆเดือน โดยดู
วิธีการพูดของเด็ก แลวพบวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงทําใหเห็นวาไมใชเรื่องงายอยางที่นักวิชาการบางคนบอกวา
สังคมไทยไปแลว เกิดชุมชนทางการเมืองในอินเตอรเน็ทที่มีเสรีภาพ เพราะประเด็นสําคัญที่พบ 2 ประเด็นก็คือ 1) 
เทคโนโลยีมันทําใหคนสามารถตอติดและแยกออกจากความเปนจริงไดเร็วขึ้น “หมายความวาถาคุณตองการจะเกี่ยวพัน
กับคนอื่นคุณก็ใชเทคโนโลยี แตถาคุณไมอยากจะเกี่ยวพันกับใครคุณก็สามารถดึงตัวเองออกจากสิ่งนั้นไดงายขึ้น 
เหมือนรีโมทคอนโทรล ถาคุณจะเปลี่ยนภาพความทุกขยากเรื่องไขหวัดนกไปเปน MTV เพียงคุณกดแคปลายนิ้ว คุณก็
เปล่ียน เหมือนเทคโนโลยีมันทําใหคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อมตอไดงายขึ้น” อาจารยพิชญขยายความตอใหฟงวาถามอง
จากคนที่มีอํานาจอยูแลว (ไมไดมองจากคนชายขอบ) ความสามารถของคนเหลานี้ในการหนีออกจากปญหาก็เร็วขึ้น 
กลาวคือถาหากไมตองการรูก็เลือกที่จะไมรูไดเร็วขึ้น  “เมื่อคุณปดมือถือ คุณก็หายไป ใชไหมครับ ในขณะท่ีถาคุณอยูใน
ชุมชน คุณจะหายไปในไมไดหรอก เขาก็รูวาบานคุณอยูไหน ใชไหม เขาก็มาเคาะบานคุณได”

2) ประชาธิปไตยไทยในอินเตอรเน็ทไมไดทําใหเกิดสังคมที่มีการเรียนรูรวมกัน เพราะวา เทคโนโลยีก็แคทําให
คนตั้งกระทูใหม ทําใหคนสนใจวาจะ chat กับใคร และท่ีสําคัญก็คือมันแกปญหา self – centreship และปญหาเรื่อง
เผด็จการไมได  “เพราะ self centralship ที่อยูในหัวเราเองนี่แหละแลวมันก็ไมหาย ขนาดมันมีเทคโนโลยีแลว คุณก็ไม
กลาพูด”
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นอกจากนี้ อาจารยไดเนนย้ําอีกประเด็นหนึ่งวา “ไมมีอะไรฟรีในอินเตอรเน็ท” เพราะ “ถาคุณไดประโยชนใด
จากอินเตอรเน็ท นั้นแปลวามีบางคนจายใหคุณอยู นั้นหมายความวาถาคุณไมไดจายเงินเองในการสมัครสมาชิก คุณก็
แสดงตัวเองวาเปนสมาชิกของสถาบันซึ่งสถาบันก็จายเงิน ฉะนั้นของฟรีจึงไมมีถามันฟรีแปลวามันขายของ อยาง
หนังสือพิมพที่มันฟรีแปลวามันมีโฆษณา ไมมีหรอกที่เขาจะมาชวยเหลือคุณ มันขายของทั้งนั้น”

คุณนที อนุกานนท พูดถึงประเด็น digital divide ผสมกับเกมสออนไลน โดยเลารายละเอียดจากพื้นที่ใหฟง  
ปจจุบันอาจกลาวไดวาชองวางทางดิจิตอลลดลง เพราะเด็กเรรอนก็สามารถเขารานเกมสไดแลว จากที่คุณนทีทราบมา
นั้น ในตามตางจังหวัดราคาคาเลนเกมสนั้นถูกมาก จังหวัดอุบลราชธานี ที่ถนนสาลี มีรานเกมสใหเลนภายใตอัตราชั่ว
โมงละ 10 บาท สวนที่บริเวณรอบหอนาฬิกานั้น ชั่วโมงละ 5 บาท  อาจกลาวถึงปรากฏการณนี้ไดวาชองวางทางดิจิตอล
เริ่มลดลงแลว และสามารถทําใหแมกระทั่งเด็กเรรอน (อันเปนผลผลิตหนึ่งของแนวทางการพัฒนาสังคมยุคนี้) สามารถ
เขามาเลนเกมสไดอยางไมยากเลย

2. เยาวชนกับเกมสออนไลน

คุณนที เลาถึงการเลนเกมสออนไลนวาเด็กนักเรียนก็สามารถเลนไดอยางตอเนื่องขามวัน เพราะบางรานยังมี
เปน package ทีดียว กลาวคือ “คุณอยูศุกร เสาร อาทิตย บางที 50 บาทหรือ100 บาท คุณอยูไปเลย 3 วัน 3 คืน มีกาแฟ 
มีน้ําปน มีเส้ือผาให มีตูซักผาอยูหลังรานให เอาเส้ือผาใส เขาเย็นวันศุกรเปล่ียนเสื้อผา เชาวันอาทิตยเสร็จแลวไปเรียน
ตอ เขาก็สนุกของเขาไปคนเดียว” คุณนทีต้ังคําถามวาถามองในอีกแงหนึ่งของคนเมืองปรากฏการณนี้อาจดูวายังดีกวา
การไปขับรถมอเตอรไซดกวนเมืองแลวไปชนคนตาย  คุณนทีเห็นวาวานาสนใจท่ีจะมาพิจารณาคําพูดที่วา “ติดเกมสดี
กวาติดยา” ซึ่งดูเหมือนคุณนทีจะไมคอยเห็นดวย  เพราะจากประสบการณที่คุณนทีลองเลนเกมสออนไลน 2 เดือนแลว
ตองรีบถอนตัวและไมกลับไปแตะอีกเลย เพราะคิดวาชีวิตเรากําลังจะกลายเปนสวนหนึง่ของเกมส คลายกบัวาถกูดดูเขา
ไป เพราะเมือ่เลนไป level หรอืระดบัความสามารถกสู็งขึน้ “มนักส็นกุนะ มนัสุดยอดนะ อะไรทีเ่ราไมเคยทําไดในชวิีต พอ
เขาไปแลวเราทําได ลองนกึภาพจนิตนาการ สามารถพุงแสงได มอีานภุาพได”  นอกจากนี ้ ยังมีปรากฏการณที่ผูเลน
สามารถคุยเรื่องมือถือ (ผานระบบ chat ในเกมสออนไลน) ไดเปนชั่วโมงๆ  อีกทั้งมีคนเขียนหนังสือแนะนํายี่หอ
โทรศัพท NOKIA และมันสามารถพิมพขายไดเปนพันๆเลม แนะนําการใชโทรศัพทย่ีหอตางๆ กระทั่งปจจุบัน คุณนที
เลาใหฟงวามีเพ่ือนคนหนึ่งในเน็ตเขียนแนะนํากิลดของ RAGNAROK แนะนําวา แตละ Level สามารถทําอะไรไดบาง มี
อาวุธขนาดไหน อธิบายไดเปนเหมือนตําราเลยทีเดียว

ดูเหมือนในเรื่องเกมสออนไลนนั้น อาจารยพิชญจะไมคอยเห็นดวย เพราะที่คนสวนใหญมองวาเปนปญหานั้น 
เปนมุมมองของผูใหญ แตเด็กไมคิดวาเปนปญหา อาจารยพิชญไมเห็นดวยอยางยิ่งกับปรากฏการณที่ “ใชวิธีงายๆเลย 
หามเลนตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมง” เพราะเปนวิธีการแบบ “ใชหมดแบบเผด็จการ หามออกจากบานเวลาเทาไหร หรือวาทุกคน
ตองมี I.D. จะไดจับไดวาคือใคร จะตองมีบัตรประชาชน ตองลงทะเบียนเปนพลเมือง แลวฉันในฐานะเปนรัฐบาลจะปก
ปองเธอ” อาจารยแสดงความแปลกใจวาในสังคมที่กาวหนาขนาดนี้ แตดูเหมือนวิธีการดูแลคนอ่ืนจะยังไมกาวตาม

เมื่ออาจารยพิชญเปดประเด็นเรื่องมาตรการจัดระเบียบเกมสออนไลนของรัฐขึ้นมา ทาทางเวทีจะเริ่มรอนขึ้น
ทันใด  คุณนทีเลาสถานการณใหฟงวาตอนนี้นักวิชาการที่ทํางานวิจัยใหกับบริษัทเกมสออนไลนมากกวานักวิจัยที่
ทํางานฝายรัฐมากนัก  คุณนทีเลาใหฟงถึงวิธีการทําวิจัยของภาครัฐซึ่งออกมาเปนมาตรการสุดทายที่วาตองมีรหัสผูเลน
นั้น นักวิจัยเขาไปหาเด็กอายุ 15 ป แลวถามวา “คุณรูจักเกมสออนไลนหรือไม?”, “เกมสออนไลนที่คุณเลนเปนประจําได
แก 1 2 3 4 5” แตวาเปาประสงคหลักคือการมุงโจมตีเกมส RAGNAROK คําถามที่ถามก็เปนคําถามแบบแข็งๆ  คุณนที
เห็นวารัฐนําการวิจัยมาสรางความชอบธรรมในการออกมาตรการดังกลาวเทานั้น แตไมเคยรูมากอนวา กอนที่เกมส
ออนไลนจะออกมานั้น ภาคธุรกิจก็มีการทําวิจัยกันมากอน แตเปนการวิจัยเชิงสังคมวาอารมณ ความตองการของเด็ก รู
สึกวาอะไรหายไปในสังคม ซึ่งไดความวาความเขาใจหรือวาจินตนาการ ความรูสึกตางๆ ความเชื่อมันหายไป เสรีภาพ
ของการแสดงออกหายไป

ดูเหมือนคุณนทีก็ไมคอยเห็นกับมาตรการในการจัดการกับเกมสออนไลน เพราะสวนใหญผูปกครองมัก
ตองการสูตรสําเร็จที่จัดการเรื่องสถานการณเหลานั้นใหเสร็จไปกอน แลวหลังจากนี้จึงคอยไปวากัน อุปมาคลายดั่งน้ํารั่ว
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ตรงนี้ ก็จะขออุดรูรั่วตรงนี้กอน แตไมเคยดูวาน้ํารั่วนั้น เกิดจากการราวหรือมีรอยแตกของเขื่อนตรงไหนหรือไม ทั้งยัง
อุปมาตอไปวา “อะไรตางๆที่มันอั้นมากๆเขา มันก็จะทําใหเกิดแรงกระแทกได” คุณนทีเลาใหฟงวาเคยมีประกาศในอิน
เทอรเน็ต โดยผูเลนเกมส RAGNAROK นัดรวมตัวกันอยางดีวาจะรวมตัวกันที่center point เพ่ือจะเดินไปกระทรวง
เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศเพื่อจะไปประทวงเชนกัน  แตไมรูวาเกิดอะไรในเบื้องลึกเบ้ืองหลังชุลมุนวุนวายกัน
ขึ้นจนรวมตัวกันไมได จึงไดเลิกรากันไป แตผูเลนเหลานี้ก็ยังใชเทคโนโลยีโจมตี web แทน “กระทูคนหนึ่งดา ไมสะใจ 
ต้ังใหม เอาใหมันสะใจวาอะไรอยางนี้ ก็จะเปนกระทูที่ดากระทรวง ICT เทานั้นใชไหม”

พี่วิริยะ สวางโชติ แลกเปล่ียนความเห็นจากการสังเกตงานวิพากษวิจารณหรืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้วา 
“เวลาเราพูดถึงผลของเกมสตางๆวาอะไรดีตอเรา มันมีทฤษฎีวามันใหผลรายตอเรา” ซึ่งทฤษฎีนี้มาจากทฤษฏีสมัยเกา
มากแลวที่พูดถึงความรุนแรงของการตูนหรือวิดีโอทั้งหลายแหล พูดถึงตั้งแตชอง 9 การตูนมาฉายใหมๆ ซึ่งพ่ีวิริยะก็ไม
เห็นวาจะมีความรุนแรงอะไรมากมาย แตปจจุบันนี้ทฤษฎีนี้กลับยังมีการใชอยู  พ่ีวิริยะเห็นวายุคสมัยของการบริโภคมัน
เปล่ียนไป เราตองเขาใจเกมสออนไลนใหมากขึ้น การเลนเกมสออนไลน มันเปน public life ที่เกิดขึ้นอยางหนึ่ง

หลังจากถกเถียงกันอยางคึกคักไประดับหนึ่ง อลิสา หะสาเมาะ จึงพยายามกลับมาตั้งประเด็นใหมอีกทีหนึ่ง
โดยพยายามใหเปนความเห็นมาจากผูที่เลนเกมสออนไลนเอง  อลิสาตั้งคําถามวา คนเลนเกมสรูไดอยางไรวาเวลาไหน
เราจึงรูตัววาเราติดเกมสแลว? และเมื่อรูตัววาติดแลว มีกระบวนการทางความคิดอยางไรที่จะใหรูวาเมื่อไหรควรจะถอน
ตัวออกมา?

คําถามของอลิสาเปนการเปดพ้ืนที่จากการถกเถียงกันเองของวิทยากรทั้งสามทานมาสูเสียงของเยาวชนมาก
ขึ้น  จึงมีผูที่เราไมรูจักมากอน แตมารวมในงานครั้งนี้ดวย ไดเลาประสบการณตรงใหฟงวา ประสบการณของเขานั้นเปน
เกมสออนไลนยุคแรกที่ยังเลนไดฟรีอยู เขาใชเวลากับเกมสออนไลนมาก อาจจะเลนตั้งแตตอนเย็นถึงมืด บางทีก็เหมือน
กับการเลนฆาเวลาเพราะกลับบานไปก็รถติด  บางทีก็เลนตามเพื่อน แตวาเมื่อมาถึงจุดหนึ่งของแตละคน พอปรากฏวา
มีเกมสใหมตามเขามานี่ มันก็จะทิ้ง  ก็คือเขาชุมชนแลวออกอยางเร็วเหมือนดังที่อาจารยพิชญพูดเอาไว เพราะวาจะมี
เกมสออนไลนเทออกมาสูตลาดเรื่อยๆไมขาดสาย  แตเพ่ือนคนนี้ของเราบอกวาตัวเขาไมถือวาเรื่องนี้เปนปญหา เพราะ
อยูที่แลวแตวาแตละคนจะแบงเวลาของตัวเองอยางไร  “เพราะวามันชวงสอบนี่ มันก็ไมมีใครมานั่งบาเลนอยางนี้หรอก
ครับ” นอกจากนี้ ในชวงหลังๆ เกมสออนไลนออกมาแบบใหม ๆ จํานวนมาก ทําใหเขารูสึกวาจะตองตามมัน แบบเดียว
กับที่คนอื่นเขาตาม แตเมื่อถึงจุดหนึ่ง “มันก็เหมือนเราออกจากชุมชนนั้นไปเอง...มันอธิบายยากเหมือนกันนะครับ”

ภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย ผูซึ่งมีมุขตลกที่เพ่ือนๆมักไมขําอยูเสมอ ตอประเด็นวา “เมื่อไหรถึงรูตัววาติด แลวเมื่อ
ไหรจะถอนตัว” นั้นภาณุวัฒนตอบแบบยวนๆวา “เมื่อตังคชั่วโมง (อินเทอรเน็ต) หมดนั่นแหละครับจะรูตัววาติดพอดี 
แลวเราจะหยุดทันทีเพราะเราไมมีตังคตอชั่วโมง จนกวาจะมีตังคตอชั่วโมงใหมแลวก็จะกลับไปติดอีกเรื่อยๆ” จากนั้น
ภาณุวัฒนคอยพูดเปนงานเปนการขึ้น  เขาพูดถึงลักษณะอยางหนึ่งก็เกมสออนไลน คือทําใหเราไดมีปฏิสัมพันธกับคน
มากกวา 2 คนที่อยูหนาเครื่องคอนโซลเหมือนอยางเกมสแฟมิล่ี  อีกลักษณะหนึ่งคือเกมสออนไลนนั้น สนองความ
ตองการเปน somebody ของคนในสังคมหรือคนปกติทั่วไป “ไมวาคุณในโลก  offline จะเปนไอบาที่ไหนก็ตาม คุณจะ
เปนคนที่เปนพวกไมไดมีความเดน ไมไดมีอะไรที่เจงในสังคมปกติ แตเมื่อคุณเขาไปอยูใน RAGNAROK แลวบางทีคุณ
อาจจะกลายเปนนักดาบ คุณอาจจะกลายเปนจอมเวทย คุณอาจะกลายเปนพอคาที่มีชื่อเสียง หรือแมกระทั่ง ปจจุบัน
(เกมสออนไลนอีกอันหนึ่งคือ) เกมสมังกรหยก หนักกวาอีก คือสามารถเปนจอมยุทธอยางที่หลายๆคนจินตนาการวา
อยากจะเปนเวลาที่เราดูหนงักําลังภายใน” ภาณุวัฒนเลาใหฟงวาคนไปเลนเกมสออนไลนหรือเลนอินเทอรเน็ต บางคนก็
ต้ังใจจะใชชีวิตอยูกับโลกไซเบอรเลยก็มี เขาตั้งคําถามที่นาสนใจวา “เปนไปไดไหมวาเพราะวาโลก offline หรือโลกจริงๆ
ของคนๆนั้นเนี่ย เขาไมมีใคร เขาไมรูวาจะปฏิสัมพันธกับใคร เขาไมรูวาจะติดตอกับใคร  จริงๆแลว เพราะวาในโลกจริงๆ
เราไมรูจะไปติดตอกับใครหรือเปลา ขางบานเราก็ไมรูจัก มาเรียนเราก็มาอยู class เดียวกับใครก็ไมรูซึ่งบางทีเผลอๆ
เรียนจนจบ class แลวเรายังไมรูเลยวาเขาเรียนที่เดียวกับเรา...แตในโลกออนไลนเรามีตัวละคร มีเพ่ือนที่เราอาจจะรูจัก
กัน อาจจะพบปะพูดคุย เผลอๆเราอาจจะพูดกับเพ่ือนในอินเทอรเน็ตมากกวาเพ่ือนกวาพอแมตัวเองอีก”
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อาจารยพิชญแลกเปล่ียนประเด็นของภาณุวัฒนโดยใชมุมมองเชิงเศรษฐศาสตรวา ตนทุนในการสรางความ
เปนชุมชนในสังคมธรรมดานั้น อาจจะสูงกวาตนทุนที่ใชใน RAGNAROK กลาวคือ “ไมใชวาคนเราไมอยากมีปฏิสัมพันธ
กับคนนะ แตตนทุนมันสูง” ซึ่งเรื่องเงินอาจจะไมใชประเด็นหลัก แตอาจจะเปน non-economic cost ตางๆ เชน “ถาคุณ
จะตองพูดกับพอแมคุณ คุณจะตองมี rule ตางๆ คุณจะตองทําใชไหม คุณจะตองเปดเผยตัวเองอยางนั้นอยางนี้ แตวาไอ
การที่อยูในเน็ทเนี่ย ตนทุนมันนาจะต่ํากวานะ” ทั้งนี้แมเราอาจจะรูสึกวาตนทุนในอินเทอรเน็ตจะสูง แตอาจารยพิชญเห็น
วาหากตนทุนทั้งหมดเมื่อมารวมกันแลว ตนทุนของการสรางชุมชนแบบในอินเทอรเน็ตอาจจะต่ํากวานะ  อาจารยพิชญ
ยกตัวอยางอีกหนึ่งตัวอยางในเชิงภาพรวมเชนวา “กูไมอยากไปเดินบนสนามหลวงประทวงอะไร กูแคอยากเขาไปอาน
ในกระทูนี้ กูเห็นดวย กูก็เงียบไว กูไมเห็นดวย กูก็เงียบไว ก็แคนี้ ตนทุนของการออกไปสนามหลวงออกไปประทวงนั้น
อาจจะสูงกวา” หรืออีกตัวอยางวา “สมมติ ผมทํางานนั่งเขียน paper อยู ผมเบื่อ ผมก็เขามาอยูในอีกโลกหนึ่ง ผมก็เขามา
เลนสัก 5 นาที เสร็จแลว ผมก็ออกมา ผมก็มาทํางานของผมตอได ผมไมตองโทรศัพทโทร.หาแม โทร.หาเพ่ือน ติดไมติด
ไมรูเลย ผมอยูบนเน็ต ผมก็ทํางานไป ผมก็เลนหลุดโลก ผมก็กลับมาทํางานได”

หลังอาจารยพิชญพูดจบ เพ่ือนของอาจารยพิชญซึ่งอยูในวงการคอมพิวเตอรและมารวมสัมมนากับเราดวย ก็
แลกเปล่ียนความเห็นบางในเรื่องการท่ีอยูในเกมสออนไลนแลวทําใหเรารูสึกเปน somebody ขึ้นมา  จริง ๆ แลวคลาย
กับดาราหรือนักกีฬาซึ่งโดงดังระดับโลก เชน ไทเกอร วูด กอลฟไดเปนเรื่องเปนราว ก็ไดรับการยอมรับในเรื่องการตี
กอลฟ หรือไมเคิล จอรแดน เลนบาสเก็ตบอลเกงมาก เขาก็มีตัวตนจริงๆไดเพราะมันเลนบาส ซึ่งไดมาดวยการไปหัดไป
ซอมใชเวลา ไมเขาโรงเรียน อาจจะโดดเรียนไปเลนบาสก็ได แตสุดทายผลลัพธก็คือเขากลายเปนซุปเปอรฮีโรไปได  ดัง
นั้นถาเด็กๆมัวแตเลนเกมสออนไลนอยู แลวเขารูสึกวาเปนทางของเขาจริงๆ ก็ไมตางอะไรกับไมเคิล จอรแดนรูสึกวาเขา
เปนไมเคิล จอรแดน เราจึงไมนาจะมองวานี่เปนปญหา

สานุ ตันกุล นิสิตคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ เพ่ือนในกลุมสยามเด็กเลน ผูซึ่งมีประสบการณการเลนเกมส
ออนไลนชนิดที่เจาตัวบอกวา “เกมสออนไลนประเทศนี้ผมเลนทุกเกมส...ตอนนี้ก็คือ มี ID ทุกเกมส จะเลนหรือไมเลนคือ
อีกเรื่องหน่ึง”  เห็นวาสาเหตุที่ทําใหตนเองติดเกมสออนไลนอยางแรกคือความเปนพ้ืนที่ทางสังคมที่ใหเราไดมีเพ่ือน “มัน
มีอยางหนึ่งใหชีวิตตรงนี้ดําเนินตอไปได...วันนี้เราเลนเรามีปารต้ี มีพรรคพวก มีกลุมมีเหลาในโลกเสมือนนั้นๆ แลวก็มา
บอกวาวันนี้เราไปเลนกัน อาจจะไมเจอตัวดวย (คือเจอตัวหมายความวาเลนกันในรานเดียวกัน) หรือไมเจอตัวก็หมายถึง
เลนกันคนละที่เลย แตวามีปฏิสัมพันธกัน มเีปนกลุมเปนกอนกันในโลกเสมือนนั้นๆ...พอมันเกิดตรงนี้ขึ้นมา เราก็จะเริ่ม
ผูกพันแลว...เดี๋ยวพรุงนี้มาเลนไหม”  อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนติดคือความรูสึกเปน somebody ที่รูเรื่องนั้นเกงเรื่องนี้  
คลายดังวา คนอื่นเริ่มเกงแลว มีตัวมีตนขึ้นมาแลว แลวเราละ “ทีนี้ทําไงละ เราตองเร่ิมมีการพัฒนาตัวเอง คนอื่นเขาเลน 
3 ชั่วโมง เราเลนนอยกวา 3 ชั่วโมงนี่ แลวจะทันเขาไหม  ลมปราณฝก 30 ป...เขาฝกมาแลว 20 ป อาว ฉิบหาย กูเพ่ิงฝก
ทําไงดี ตองเรงฝกกันหนอยหรือเปลา”

สานุเห็นวาลักษณะดังกลาวไมใชเกิดแคกับเกมสออนไลน ความเปน somebody ในเว็บบอรดก็มีเชนกัน ตัว
อยางเชน “เขาไปดูเว็บบอรดบางเว็บ เฮยทําไมมันรูเยอะอยางนี้วะ ไมไดแลว กูตอง search บางแลว ตองไดมากกวาเขา 
ตองรูอะไรที่เขาไมรู แลวเพ่ืออวดเขาวาเรามีความสําคัญแลว คนอื่นเริ่มรูจักฉันแลวในฐานะหนึ่ง ฉันอาจจะ expert ใน
ดานหนึ่งก็ไดนี่...คนอื่นเขาอาจจะรูวากาแฟมีพันธุอะไร คั่วยังไง บดยังไง ฉันรูวากาแฟมีเครื่องทํากาแฟกี่ย่ีหอก็ได กี่
ย่ีหอนี่ ย่ีหอแตละยี่หอมันออกรุนอะไรมาบาง แตละรุนมีความสําคัญยังไง แปลกจากรุนอื่นยังไง คือขอให expert ไปดาน
ใดดานหนึ่งก็ได แลวคุณก็จะมีคนรูจัก”

ทีนี้ สําหรับเกมสออนไลนนั้น สานุเลาวายิ่งไปกันใหญ เพราะวามันกวางมาก นอกจากจะมีการแยกอาชีพเปน
นักดาบ พอคา นักเวทย ใหไดเลือกกันไดแลวนั้น ในแตละอาชีพหรือในแตละทางที่เขาเปนได เขายังเลือกไดอีกวาเขาจะ
เปนแบบไหน “เขาจะเปนนักดาบที่เอาถึกเขาวา ว่ิงเขาไปซัดกันกลางฝูง monster แลวก็ใหมันรุมทึ้งแลวฉันก็ไมตาย ยืน
เฉยๆใหเพ่ือนๆรุมตี” สานุเห็นวา “มันเปนมายาที่กวางมาก ถาเกิดใครไมเคยเขาไปก็คงจินตนาการไมได มันหลุดโลก”

สวนคําถามที่วาเราจะที่หยุดการเลนที่ตรงไหนนั้น สานุตอบจากประสบการณตนเองวาเขาเปนพวกเบื่องาย
หนายเร็ว จึงไมคอยติดกับเกมสมากนัก แตวาสานุเปนคนประเภทสนใจเกมสออนไลนเรื่อยๆ “มันอยูที่วาเราจะติดกับ
สังคมตรงนี้มากแคไหน ความเหนียวแนนของตัวผมเองกับกลุมกอนตรงนี้มันมีมากแคไหน อยางผมก็มีเพ่ือนอยูไมกี่คน 
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แลวก็จะอาศัยที่วา เพราะวาผมไมสามารถเลนไดยาวๆ มันอาจจะยาวไดแบบ อาทิตยนี้เลนยาวไดหนอย แตอีก 3 
อาทิตยตอไปผมก็เลนยาวไมไดแลว ฉะนั้นแลว มันก็เกิดการขาดหาย พอขาดหายปุบเนี่ย ก็หลุดเลย” นอกจากนี้ อาจ
เกิดเหตุการณที่ “เราเลนไมทันเพ่ือน” หรือ “เพ่ือนเลนไมทันเรา” ซึ่งหากเกิดเหตุการณอยางนี้ ก็จะทําใหหยุดเลนไดเชน
กัน  อีกสาเหตุหนึ่งคือเมื่อหมดชวง promotion บริษัทเกมสเริ่มเก็บเงินผูเลน ไมปลอยใหเลนไดฟรีแลว ก็จะมีสวนหนึ่งที่
เลิก แมวาเกมสนั้นจะสนุกดี แตก็ไมสนุกถึงขั้นที่ตองจายเงิน  ซึ่งสานุเห็นวาเปนเรื่องดีอยางหนึ่งที่เยาวชนที่เลนเกมส
เหลานี้ไมมีเงินมากนัก แตปญหาก็คือจะมีเกมสใหมที่ฟรีเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ และไมรูวาเมื่อไหรจะหมดเชนกัน

3. วัฒนธรรมปอบกับเยาวชนยุค ICT

นาเสียดายที่เทปสวนที่เปนประเด็นที่คุณวิริยะ สวางโชติพูดนําประเด็นนั้นเสียงหายไป แตจากเอกสารที่พ่ี
วิริยะเขียนมาเพื่อเตรียมใชพูดนั้น พอจะไดความสิ่งที่พ่ีวิริยะอยากเสนออยู  พ่ีวิริยะโยงประเด็นเรื่องเทคโนโลยีการส่ือ
สารและสารสนเทศเขากับเรื่องวัฒนธรรมปอบ โดยเริ่มที่บอกวาคําวา “Pop” (ใน popular culture) และคําวา “IT” (ใน
ICT) นั้น “ใหภาพของความนิยมและ/หรือส่ิงที่ทันสมัยกาวหนาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา”  พ่ีวิริยะเห็นวาวัยรุนยุคนี้
พยายาม “เลน” กับความพลิกผันผานรูปแบบตาง ๆ ต้ังแตเส้ือสายเดี่ยว, กางเกงขามา, สามสวนหรือทรงหลวม รองเทา
ผาใบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ “ดิ้น” ที่ไรซึ่งรูปแบบ  หัวใจของวัฒนธรรมวัยรุนอาจดูไดจากดนตรีแบบ Hardcore, แรป, 
hip-hop, และเทคโนแดนซ ซึ่งเปนดนตรีที่เกี่ยวพันกับส่ิงใหมและการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ดนตรีเหลานี้ใชเครื่อง
เลนแบบ digital มีทั้งการ Scratch แผนของดีเจสไตล hip-hop และการใชเทคนิคการ sampling ซึ่งทําใหเพลงที่ออกมา
เปนการผสมผสานเพลงหรือเสียงอันหลากหลายที่ผูกตอกันอยางทันทีทันใด โดยไมตองมีนักดนตรีอาชีพหรือนักแตง
เพลง (เหมือนยุคกอน) ทั้งยังสามารถเลนกันไดสด ๆ ขณะแสดง และผูฟงสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบกับผูเลนไดอีกดวย  
ลักษณะการใชชีวิตเหลานี้ ยังสะทอนความตองการสราง “พ้ืนที่ทางสังคม” (social space) ของวัยรุนที่แตกตางไปจาก
กฎระเบียบจากที่บานอีกดวย  เปนความ “ไมตอเนื่อง” และ “ไมธรรมดา” ที่ดูไปแลวอาจเขากันไดดีกับความเปล่ียน
แปลงอยางรวดเร็ว ไมตอเนื่อง และไมธรรมดาของโลกยุคแหงความพลิกผันยุคโลกาภิวัฒนในปจจุบัน  อยางไรก็ตาม พ่ี
วิริยะเห็นวา วัฒนธรรมปอบจะไมมีบทบาทสําคัญอะไรหากขาด “การรอบรูเชิงวพิากษ” (critical pedagogy) โดยเฉพาะ
ยุคขอมูลขาวสารที่การสื่อสารมีอัตราเรงสูง และมีขอมูลให “เลน” กันไดอยางเหลือเฟอ  พ่ีวิริยะเสนอวาเด็ก ๆ จะตอง
เปน “ผูบริโภค (ส่ือและขอมูล) เชิงรุก” (active consumer)

วิชญา หอมวิเศษ นิสิตปริญญโท คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ พยายามเชื่อมเรื่องวัฒนธรรมปอบกับเรื่องเกมส
ออนไลนวา hip-hop เปนส่ืออีกรูปแบบหนึ่งที่ทําใหคนเกิดอัตลักษณขึ้นมา เกมสออนไลนก็สรางอัตลักษณบางอยางของ
คนขึ้นมาในโลกเสมือน วิชญาต้ังคําถามวาอะไรที่ทําใหสองอยางนี้ไดรับการปฏิบัติจากสังคมตางกัน? hip-hop ไมไดมี
กระแสตอตานอยางมากมาย ไมไดถูกสังคมมองวามันเปนส่ิงเลวรายจนตองเขามาจัดการกับมันอยางมากมายเทากับ 
Ragnarok Online ทั้งๆที่ถามองในลักษณะดังกลาวแลว มันก็ทําใหคนเกดิอัตลักษณบางอยางขึ้นมาเหมือนๆกัน มันทํา
ใหคนที่อยากแสดงออกหรือเปนคนสวนนอยมีพ้ืนที่ในสังคมนั้นๆเหมือนๆกัน  ทําไมเกมสออนไลนจึงกลายเปนผูราย 
ทําไมเกมสออนไลนจึงตองถูกกําจัดหรือจัดการ แตวาทําไม hip-hop จึงสามารถขายไดโดยที่ไมมีใครเขาไปทําอะไรกับ 
hip-hop แลวยังถูกนํามาใชในการรณรงคหรือวาสรางการยอมรับในดานอื่นๆ

ตอคําถามของวิชญานี้ ภาณุวัฒน เห็นวา hip-hop แมอาจไมไดถูกตอตานอยางโจงแจง (ยกเวนกรณีดาจิม) 
แตวาในสายตาของคนในสังคมปกติแลวก็ไมไดรับการยอมรับอะไรมากนัก ภาณุวัฒนยกกรณีตัวอยางวัฒนธรรมปอบอีก
อยาง ไดแกกระแสที่พูดถึง “เด็กแนว” ซึ่งตองประกอบไปดวยส่ิงที่ภาณุวัฒนต้ังชื่อใหวา “หลักไตรอินดี้” ไดแก 1) อาน
นิตยสาร A Day 2) เที่ยวถนนขาวสาร 3) ฟงเพลงรายการ Fat Radio  ซึ่งภาณุวัฒนเห็นวาทั้งคนที่มีครบและไมครบ
หลักไตรอินดี้นี้ ในแงหนึ่ง เขาไมไดตอตานเพ่ือที่จะเปล่ียนแปลงโลก  แตเขาทําเพ่ือหาพ้ืนที่ของเขา ซึ่งแมวัฒนธรรม 
ปอบเรื่องนี้จะไมมีการตอตานอยางเดนชัด แตในสายตาคนหลายกลุมก็หมั่นไสมัน ภาณุวัฒนเลาวาลาสุด ผูบริหาร Fat 
Radio ชุดใหมไดออกมาประกาศวาเขาจะลด “ความเปนอินดี้” ของคล่ืนลงจาก 100% เหลือ 60% ภาณุวัฒนสรุปวาเรื่อง
แบบนี้ แมวาจะไมถูกตอตานอยางเดนชัด แตก็มีการตอตานแบบเงียบๆดวยกระบวนการทางสังคม
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แตวิชญาเห็นตางจากภาณุวัฒน เธอเห็นเหมือนอาจารยพิชญที่วา สาเหตุที่วัฒนธรรมปอบหรือ hip-hop ไมได
ถูกตอตานอยางมากจากรัฐ อาจเปนเพราะรัฐสามารถหามูลคาจากเรื่องนี้ได แตวา Ragnarok ถูกตอตาน เพราะรัฐไม
สามารถแปลงมันใหเปนผลประโยนชตอรัฐได “ไมสามารถเอากลุมเด็กเลนเกมส Ragnarok มารณรงคกินไกโชวได” ไม
เหมือนกับที่ “เขาสามารถเอานักรอง hip-hop หรือนักรองเพลงปอบมารณรงคกินไกได” ภาณุวัฒนจึงเสริมในประเด็นนี้
วาที่รัฐไมไดจัดการกับเรื่องดนตรีมากนัก เพราะวาดนตรีเสนอผานสื่อที่รัฐควบคุมไดอยูแลว “อยางสมมติคุณทําอัลบ้ัม
เพลงออมาซักอัลบ้ัมหนึ่ง ยังไง ถาคุณตองการใหงานของคุณผานสายตาคนเยอะๆ คุณก็ตองใหสถานีวิทยุเปด แลว
สถานีวิทยุตอนนี้รัฐก็ควบคุม” ในขณะที่เกมสออนไลนอยูในส่ือคอมพิวเตอรซึ่งคุมไดยากกวา

ภาณุวัฒนพูดถึงความสัมพันธระหวางโลกจริงกับโลกเสมือนวาโลกออนไลนทําใหมีพ้ืนที่ มันอาจจะเชื่อมโยง
กับโลกจริงก็ไดหรือวาโลกออนไลนไปสรางโลกจริงอีกทีก็ได เขายกตัวอยางวาตนเองบังเอิญไป meeting ของเว็บไซด
แฟนคลับของวงแกรนดเอ็กซในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในเว็บบอรดของวง เขาเห็นวาแมในยุคที่วงแกรนดเอ็กซดัง ซึ่ง
ประมาณ พ.ศ.2524 เปนยุคที่ยังไมมีอินเตอรเน็ตอยู แตตัวเว็บไซดก็เปนชองทางในการรวมคนที่ชื่นชอบวงนี้อยูแลว แต
ไมมีที่เลยหรือมีที่แตไมชัดเจนที่จะแสดงความรักความชอบออกมา เมื่อมีเว็บไซดลักษณะนี้ขึ้นมา คนจึงเขาไปกันมาก
จนถึงขนาดจัด meeting ได

ภาณวัุฒน กลาวถงึประเดน็เรือ่งการทีโ่ลกเสมอืนทําใหคนไดปลดปลอยจนิตนาการของตนเอง และยงัผลใหโลก
จรงิมรีะเบียบและสงบสขุได เขายกตวัอยางเวบ็ไซตทีค่อนขางไปทางโปอยูหนึง่เวบ็ คอื hawaiipicpost.com เว็บนีจ้ะมกีจิ
กรรมของเวบ็ดวย ภาณวัุฒนเลาใหเราฟงอยางสนกุสนาน ชือ่กจิกรรมของเวบ็นีค้อื “ปปช” ชือ่เตม็คอื “การประกวดรปูโป
แหงชาต”ิ ลักษณะกจิกรรมคอืใหสมาชกิในเวบ็บอรด post รปูทีตั่วเองคดิวา “เจงสุด” ไดคนละ 3 รปู แลวประชนักนั ใคร
ชนะไดรางวลัเปนบัตรเทีย่วสถานบนัเทงิโพเซดอน ไดบัตรดืม่เหลาฟร ี ภาณวัุฒนเหน็วาเรือ่งแบบนี ้ในสายตาบางคนอาจ
มองวามนัเปนปญหา แตหากมองอกีดานหนึง่ “เขากแ็คเปนในเวบ็บอรด เขาไมไดออกมาตัง้สมาคม Hawaii Pic Post แหง
ประเทศไทยขึน้มาในโลกจรงิ อยางนอยๆ เขากส็นกุในโลกไซเบอรของเขา แลวเขากไ็มไดไปเกะกะระรานใคร” ซึง่ภาณุ-
วัฒนเหน็วาหากมองมมุมนี ้กอ็าจกลาวไดวาปรากฏการณนีท้ําใหโลกจรงิมรีะเบยีบและความสงบสขุได

4. บทสรุป : สูการศึกษาวัฒนธรรมทางสังคมของเทคโนโลยี

ชาญชัย ซึ่งนั่งฟงมาโดยตลอด เมื่อมาถึงชวงสุดทาย จึงไดสรุปและพูดภาพรวมของทั้งเรื่องชองวางทาง
ดิจิตอล, เกมสออนไลน, และวัฒนธรรมปอบ ที่เปนประเด็นภาคขยายของเรื่อง ICT ในสังคมไทย วาในเมืองไทยนั้น 
ศึกษาเรื่องการใชเทคโนโลยีอยางเดียว เห็นไดจากมีแตหนังสือสอนการใช ICT สอนการใชโปรแกรมอยูมหาศาล แตไม
คอยศึกษาเรื่องวัฒนธรรมในบริบทที่สังคมมีเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้น เห็นไดจากไมคอยมีหนังสือที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒน-
ธรรมของสื่อและสิ่งอื่นๆในโลก ICT  ชาญชัยเลาวาเทาที่พอจะเห็นบางก็มีหนังสือเรื่อง “ผมคือไซเบอร” ชื่อภาษา
อังกฤษวา “Cyber Being” ต้ังชื่อลอคําวา “Human Being” ที่แปลวา “มนุษย” ซึ่งเลาถึงสภาพความรูสึกนึกคิดและมิติ
ทางสังคมการเมืองของคนที่เลนอินเทอรเน็ต อีกเลมหนึ่งที่ชาญชัยไปพบคือหนังสือชื่อ Life on the Screen : An 
Identity on the Age of Internet ซึ่งคนเขียนใชมุมมองแบบสังคมจิตวิทยา (psychosociology) ใชเวลาทํา 20 ป
สัมภาษณเด็กอเมริกันเกี่ยวกับวิธีคิดถึงเรื่องตาง ๆ ในทางสังคมที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  ชาญชัยลงทายวาอยากเห็นการศึกษามิติทํานองนี้ตอเรื่อง ICT นี้อีกใหมาก ๆ ขึ้น
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3. กิจกรรมตอเน่ืองวาดวย “คลิตี้”

แนวทางการวิเคราะหการสรางเครือขายกับเยาวชนกรณีกิจกรรมคลิต้ี จะใชวิธีแบบ Social network analysis
เพ่ือแสดงใหเห็นภาพการเคลื่อนไหวของเยาวชนภายในกลุมเครือขายวา มีวิธีการติดตอส่ือสารอยางไร รวมท้ังนําเสนอ
ความคิดเห็นของแตละบุคคลตอกิจกรรมคลิต้ีโดยอาศัยฐานจากกลุมสยามเด็กเลนเดิมและขยายตอไป

กิจกรรมคลิต้ีมีคุณลักษณะ 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือสรางเครือขายกับเยาวชนในระยะเริ่มแรก ประการ
ที่สอง  เพ่ือเรียนรูจากประสบการณจริง

1. การสรางเครือขายกับเยาวชนในระยะเริ่มแรก

เราจะพบเยาวชนเหลานี้ไดที่ไหนบาง? จะรูไดอยางไรวาพวกเขาสนใจอยากคนหาคําตอบรวมกันกับเรา? คน
รุนนี้เขาคิดอานเปนอยางไร? เราจะส่ือสารกับเขาไดไหม? ลวนเปนคําถามที่สรางความลําบากใจเปนอยางยิ่ง โดย
เฉพาะการอธิบายใหเยาวชนเครือขายเห็นภาพวา โครงการวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคมฯนั้นหมายความวาอยาง
ไร และจะมีกิจกรรมอะไร? แตอยางไรก็ตามคณะผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวา เยาวชนมีความหลากหลาย ไมไดเปนกอนเนื้อ
เดียวกัน อยางที่สังคมไทยไดพยายามประทับตราพวกเขาไว วา สายเดี่ยว เที่ยวกลางคืน บริโภคนิยม ฯลฯ เทานั้น 
พวกเราเชื่อวา ยังมีอีกหลายคนที่ตองการแสวงหาคําตอบเชนเดียวกับคณะผูวิจัยอยูที่ไหนซักแหง เพียงแตไมมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น หากเยาวชนเหลานี้เจอประเด็นที่กระแทกโดนใจ ก็จะเปดมิติใหม ๆ สรางสรรค ไมเหมือนใคร 
อยางนาสนใจเลยทีเดียว

1.1. ที่มาของการสรางเครือขายเริ่มแรก
พ้ืนฐานของการสรางเครือขายโครงการวิจัยวิทยาศาสตรฯ สนับสนุนโดย สสส.นี้ อาศัยคุณสมบัติของนักวิจัย

สาม 3 ประการคือ 1) เนื่องจากเคยเปนศิษยเกาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย1 2) มีฐานการวิจัยเกี่ยวของกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและนิสิตเปนหลัก  3) อีกทั้งยังเปนนักวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ซึ่งมี
ภาระทางสังคมที่ตองจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นทางสังคมหลายกรณี ซึ่งนักวิจัยทั้ง
สามใชคุณสมบัติดังกลาวนี้เปนสะพานเชื่อมกับนิสิตนักศึกษาและเยาวชนคนรุนใหมในระดับตาง ๆ ไดอยางนาสนใจ 

โครงการวิจัยวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะฯ จึงเปนงานวิจัยที่สืบเนื่องจากงานวิจัยกอนหนานั้น 2 โครงการ ใน
ชวง 2 ป ที่ผานมา งานวิจัยชิ้นแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับสังคม:พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทาง
เลือกในอนาคต2 (2545) โดย รศ.สุริชัย หวันแกว และคณะ ซึ่ง ชาญชัย ชัยสุขโกศล และอลิสา หะสาเมาะ3 เปนผูชวย
นักวิจัยของโครงการดังกลาว ไดรวมกันสรางเวทีเพ่ือเปดพ้ืนที่ใหกับนิสิตหนุมสาวเขารวมการอภิปราย แสดงความรูสึก

                                                
1 ชาญชัย ชัยสุขโกศล มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร เอกวิศวกรรมเครื่องกล วิทยานิพนธประดิษฐหุนยนตสองขา และมี

ความชํานาญเรื่องคอมพิวเตอรเปนอยางดี สนใจประเด็นปญหาสังคม ในมิติใหม ๆ  สวนปกรณ เลิศเสถียรชัย บัณฑิคณะวิศวกรรมศาสตร 
เอกวิศวกรรมไฟฟา ภาคนิพนธคํานวณสูตรไฟฟา มีพื้นฐานดานดนตรี อยากเปนกวีนิพนธสนใจงานวรรณกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะ
ดานปรัชญา และอลิสา หะสาเมาะ มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับเร่ืองชาติพันธุ
ชนกลุมนอยในภาคใต มีพื้นฐานดานศิลปะ

2 สุริชัย หวันแกว, (ราง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือกในอนาคต, สนับสนุนโดยกองทุน
เพื่อการบริหารวิชาการ โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนานโยบายดานวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 (เอกสารอัดสําเนา) และ สุริ
ชัยหวันแกว (เขียน) และคณะ, จุฬาฯกับสังคม: สรุปสังเคราะหและขอเสนอแนะ, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.

3 ในขณะน้ันมีผูชวยนักวิจัยหลายคนที่รวมกันกอรางสรางฐานคือ ชาญชัย ชัยสุขโกศล, กนกรัตน เลิศชูสกุล, ปราโมทย ตั้ง
เกียรติกําจาย และ อลิสา หะสาเมาะ.
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ตอมหาวิทยาลัย โดยจัดเปน “อาศรมความคิดนิสิต: เสวนาคาเฟ”4 หลายครั้งถือเปนกาวแรกของการทําความรูจักกับ
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและเปดมิติใหมของเยาวชนคนหนุมสาวในสังคมรวมสมัยไดรวมกันครุนคิดถึงตําแหนง
แหงท่ีของตัวเอง เชื่อมโยงประสบการณของตัวเองกับสังคมปจจุบันทามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลก
มหาวิทยาลัย และผลิตหนังสือชื่อ “นิสิตผูถูกจับจองแตมองไมเห็น”5 จากนั้นจึงพัฒนาประเด็นทางความคิด และดําเนิน
การตอเนื่องเพื่อสรางองคความรูจากเบื้องลางสูบน (bottom-up) เปนการมองโลกผานรูเข็ม เพ่ือเปดรับฟงมุมมองของ
เยาวชนในการพินิจพิเคราะหสังคม แตยังคงเปนพ้ืนที่ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําไปสูงานวิจัยชิ้นท่ีสอง เรื่อง “ยุว
ชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน” (2546)6 ซึ่งมีนักวิจัยเพ่ิมขึ้นหลายคนจากหลากหลายสาขา หลายภาควิชา คณะ และชั้นป ไม
วาจะเปน นิเทศศาสตร  สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร 7 นับวาเปนจุดเริ่มจากมิติการมอง
แบบสหสาขาวิชา แบบบูรณาการไดอยางนาสนใจ จากงานวิจัยครั้งนี้ ไดกําเนิดเปน “กลุมเครือขายสยามเด็กเลน”  
ขณะนั้นปกรณ เลิศสเถียรชัย เขารวมเครือขายตั้งแตเปนนิสิตวิศวกรรมศาสตรป 4 และยังคงมีความสนใจตอเนื่อง จึง
รวมเปนนักวิจัยภายใตโครงการ “วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคม: การริเริ่มจากเยาวชน” นี้

กลาวไดวา โครงการวิจัยวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคมฯ สืบเนื่องจากโครงการวิจัยกอนหนานั้น 2 โครง
การ ในชวง 2 ปที่ผานมา ไดสรางเครือขายนิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุนใหมในจุฬาฯ มากมาย ขึ้นอยูกับความสนใจ
ของแตละบุคคลคนเปนหลัก หลากหลาย และเครือขายมีความยืดหยุนสูง สอดคลองกับสภาพของเยาวชนรวมสมัยใน
กระแสโลกาภิวัตน โดยมีศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ เปนผูสนับสนุนกิจกรรม  โครงการวิทยา
ศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคมฯ นี้ จึงขยายพื้นที่ใหกวางเดิม ดวยโจทยวิจัยที่ตางจากเดิม จากกลุมเปาหมายนิสิตใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนิสิตจากตางมหาวิทยาลัยและเยาวชนที่สนใจประเด็นปญหาเชนเดียวกับคณะผูวิจัยเปน
แกน

1.2. การสรางเครือขายเยาวชนที่สนใจประเด็นคลิตี้
กิจกรรม ‘คลิต้ี’ เริ่มตั้งประเด็นจาก อลิสา หะสาเมาะ และจีระวรรณ บรรเทาทุกข นิสิตปริญญาโทมานุษย-

วิทยา ซึ่งในขณะนั้นกําลังอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธเรื่อง “การรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่
มีผลตอสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมูบานกะเหรี่ยงคลิต้ีลาง จังหวัดกาญจนบุรี” ทั้งสองสนใจผลกระทบที่เกิด
จากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเปนมิติที่ขาดหายไปและยากที่จะเขาใจหากใชกรอบแนวคิดทางดานสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะขอจํากัดของวิชาในการทําความเขาใจเรื่องวิทยาศาสตรซึ่งมีผลกระทบตอส่ิง
แวดลอมและผูที่เกี่ยวของ และวาทกรรมของผูเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งมักจะหยิบยกเอาศัพทแสงยาก ๆ และมีความเฉพาะ
เจาะจง กรณีคลิต้ีจึงเปนกรณีที่นาสนใจ 5 ประการ คือ 1) เปนกิจกรรมสรางความคุนเคยกับเยาวชนกลุมใหม 2) การได
สัมผัสกับประสบการณจริงนอกเหนือจากหองเรียน ซึ่งมักจะสอนแตทฤษฎี 3) ความรูสึกสะเทือนใจจะนําไปสูการตั้งคํา

                                                
4 ผูสนใจโปรดดู ชาญชัย ชัยสุขโกศล (บก.), บันทึกการเสวนานิสิต, กรุงเทพ: ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ, 

2545. (เอกสารอัดสําเนา) มีบันทึกการเสวนาทั้งหมด 5 คร้ัง ชื่อ จุฬาฯ-ความคิด-นิสิต สังคม: โตะกลมวาดวยความสัมพันธระหวางจุฬาฯ
กับสังคมในมุมมองของนิสิต, สนามความคิดกับชีวิตในหองเรียน: สภาวะที่เอื้อใหการเรียนในมหาวิทยาลัยอยางไมวิพากษยังดํารงอยูและ
กระบวนการเรียนรูที่จะเลิกรูอยางไมวิพากษ, มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบราชการ: แลวกิจกรรมนิสิตจะออกกับเคาดวยม้ัย??, แผยราง-
พรางกาย: เม่ือตัวตนที่แตกตางหลากหลายของนิสิตใหความหมายเรื่องการปฏิรูปมหาวิทยาลัย และกาวกระโดด: จากกิจกรรมที่จําเจ สูเสรี
ภาพที่สรางสรรค.

5 ปราโมทย ตั้งเกียรติกําจาย (บก.), นิสิตผูถูกจับจองแตมองไมเห็น, 2545 (เอกสารอัดสําเนา) ขณะน้ีอยูในระหวางการตีพิมพ
โดยสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6 อลิสา หะสาเมาะ และคณะ. “ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน” สนับสนุนโดยสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ, 2546. และยังมีบทความ
ของ ชาญชัย ชัยสุขโกศล,.........., เอกสารอัดสําเนา,254(7?) ซ่ึงนําเสนอผานการประชุมวิชาการ เร่ือง “พลังทางสังคมไทยในทศวรรษหนา:
ทางเลือกกับความเปนจริง” เม่ือวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ หองประชุมจุมภฏ-พันธุทิพย อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย

7 ทีมวิจัยคือ ปราโมทย ตั้งเกียรติกําจาย, จีระวรรณ บรรเทาทุกข, วิภารัตน พันธุฤทธิดํา และชาญชัย ชัยสุขโกศล
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ถามและทบทวนความรูเดิม 4) เปนกรณีที่นาทาทาย เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่ยากที่จะเขาถึง มีทั้งความทุรกันดาร ความซับ
ซอนของกรณีปญหา 5) เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานเดิมของพวกเขาที่สนใจประเด็นปญหาสังคมอยูแลวเปนตัวตั้ง

กลาวไดวาจุดเริ่มตนของการทําวิจัยรวมกับเยาวชน จําเปนตองสรางความคุนเคยและมีประสบการณรวมกับ
หนุมสาว เรียนรูและมีประสบการณไปพรอม ๆ กันโดยใชวิธีเรียนรูไปดวย เที่ยวไปดวย (edutainment) โดยใหขอมูล
เปนเอกสารชั้นตนเกี่ยวกับคลิต้ี และการดูสกูปขาวของไอทีวีกอนลงพ้ืนที่ พรอมทั้งวิพากษวิจารณกันถึงความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยผลที่จะไดรับ คือ

1) การเรียนรูจากประสบการณจริง โดยไมผานใคร โดยการลงพื้นที่ภาคสนาม ขามแหลงความรูที่เรียกวา
มหาวิทยาลัย จากอาจารยผูสอน ตํารา ส่ือการเรียนการสอน ต้ังคําถามกับ วิธีการเรียนการสอนในหองเรียน หลักสูตร
ตําราเรียนที่ลาสมัย ซึ่งไมเชื่อมโยงกับโลกแหงความเปนจริงส่ิงตาง ๆ เหลานี้

2) ลดชองวางกระบวนการเรียนรู ขยายฐานการเรียนรูจากเมืองสูชนบท เมื่อไดพบภาพสะเทือนใจที่เยาวชน
พบเห็นดวยตนเองนับเปนประสบการณที่หาไดยากยิ่งสําหรับเยาวชนที่คุนเคยอยูแตในเมือง หางไกลจากชนบท หรือ
การรับรูความเปนชนบทแตเพียงภาพอุดมคติ หากแตในความจริงพวกเขาจะพิจารณาจาก เชน ความเจ็บปวยของชาว
บาน ความพิการทั้งตาบอด ตัวบวมผิดปกติ อันขัดกับภาพความขัดแยงของธรรมชาติที่สวยงาม และความงดงามของ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถ่ิน

3) สรางเครือขายสหสาขาวิชา โดยมีผูเขารวมการสนทนาจากหลากหลายสาขาวิชา เชน สังคมวิทยา, 
มานุษยวิทยา, วิศวกรรมศาสตร, วิทยาศาสตร, นิเทศศาสตร เปนตน อีกทั้งยังนําไปสูประเด็นคําถามการพัฒนาของรัฐ 
และการมีสวนรวมจากเยาวชน

ในที่นี้ เยาวชนกลุมเปาหมายแตละคนจึงเริ่มจาก 1) การสนทนาถึงประเด็นที่สนใจรวมกัน 2) ทดลองชักชวน 
3) ลงพ้ืนที่ 4) แลกเปล่ียนความคิดเห็น 5) นําเสนอคําถาม 6) สะทอนความรูสึกของตนเองผานบทความ โดยการคนหา
เยาวชนแตละคนที่สนใจประเด็นปญหาสังคม อาศัยการฐานการทําโครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาสังคมเปนหลัก ซึ่ง
เกิดขึ้นตามลําดับเหตุการณดังตอไปนี้

1.2.1. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เหตุการณ 14 ตุลาคม: นยัยะความสาํคัญทางสากลเพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตยในปจจุบัน” วันที่ 6 สิงหาคม 2546 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุมคณะกรรมาธิ

การ 213-216 ช้ัน 2 อาคารรัฐสภา 2

ในกิจกรรมนี้ไดสานตอความสัมพันธกับนุชรี วงศสมุท และธิติมา สิงนวน นิสิตปริญญาตรีสังคม-
วิทยา ป 1 จากกิจกรรมดังกลาวไดลองชักชวนและตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับความนาสนใจของวิชาสังคมวิทยาใน
ปจจุบันทั้งนี้ กิจกรรมนี้ในชวงแรกมีนองป 1 เขารวมสนใจเปนอยางมาก ประมาณ 20 คน แตทวา กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย ต้ังแตเริ่มรับนอง การเขาหองเชียร การเลี้ยงนองหอ ใชเวลาจนเกือบส้ินเทอม 1 และตอเนื่องไปถึงการ
สอบในชวงมิดเทอมและปลายภาค ทําใหนอง ๆ ที่เหลือตองงวนอยูกับการสอบและกิจกรรมทั้งหลาย การที่ทั้งนุชจรี 
และธิติมา ยังมีความสนใจตอเนื่องนับวา เปนส่ิงที่นาสนใจยิ่งเนื่องจากพบวา เยาวชนที่สนใจประเด็นทางสังคมมักจะ
เปนผูที่ทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมากมายในประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคม และมีความสนใจหลาก
หลายประเด็นเชน ประเด็นสิทธิมนุษยชน, ชาวมอรแกน ฯลฯ จากการพูดคุยกันในครั้งแรกขาพเจาจําไดวา นุชจรี มี
ความฝนอยากเปนนักวิจัย และอยากใชวิชาของตัวเองเพื่อประโยชนตอสังคม       และนุชรี ก็ไดทําส่ิงที่ตนเองไดพูดไว 
เพราะหลังจากที่กลับมาจากคลต้ีิแลว ยังเขียนบทความเรื่องความเจ็บปวยของ ‘มะนูเมีย’ ลงในวารสารของกลุมที่จัดตั้ง
รวมกับเพ่ือน ๆ ในนาม DEMO SOCIETY ดวยตัวเธอเองอีกดวย และนุชรียังคงอยูรวมกันกับงานวิจัยตั้งแตแรกเริ่มจน
จบโครงการ เมื่อมีสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องคลิต้ีเธอจะติดตามไปดวยอยูเสมอ ดวยเหตุผลที่วา กิจกรรมและการสัมมนาตาง 
ๆ เหลานี้ ชวยทําใหเธอไดพบกับอะไรใหม ๆ ทําใหเปดความคิดใหม ๆ และยังทําใหเธอเขาใจทฤษฎีทางสังคมวิทยาได
อยางลึกซึ้ง ซึ่งถาหากเทียบกับเพ่ือน ๆ ที่ไมไดมีประสบการณตรงน้ี เธอก็คิดวา ยากที่จะทําความเขาใจทฤษฎีที่มีความ
ซับซอนและเปนนามธรรมสูง
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สวนหนิง นั้น ถูกชักชวนมาโดย นุชรี แตหลังจากการไปที่คลิต้ีแลวกลับขึ้นมาแทบไมไดเจอกับเธอ
เลย ปจจุบันนี้เธอเปนเลขาคายอาสา มีหนาที่รับผิดชอบตางๆ มากมาย และออกตางจังหวัดบอยๆ

1.2.2. การประชุมวิชาการ เวทีภาคกลาง เรื่อง “พลังทางสังคมไทยในทศวรรษหนา: ทางเลือกกับความ

เปนจริง” วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ หองประชุมจุมภฎ-พันธุทิพย อาคารประชาธปิก-ราํไพพรรณี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จากการเตรียมงานในครั้งนี้ ไดสานตอความสัมพันธกับ รุงนภา เทพภาพ นิสิตจากคณะสังคมวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป.โท ป 1 หลังจากพูดคุยถึงประเด็นเรื่องคลิต้ี และขอจํากัดของวิชาสังคมวิทยาและมานุษย
วิทยา รวมถึงการไปลงพื้นที่ดวยกัน รุงนภา จึงชวนเพ่ือน ๆ อีก 2 คน คือ สภาเทพ อวยสวัสดิ์ ขณะนั้นเปนนิสิตภาค
วิชา คณะและชั้นปเดียวกัน และปรียานุช โชคธนวณิชย นิสิตคณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ป.โท ป 1 
สภาเทพ เลาใหฟงวา “รุงชวนไปออกคาย บอกวาเปนชาวเขาที่มีปญหาเรื่องพิษตะกั่ว พอรุงมาชวนก็ไปเพราะ สนใจ
ประเด็นชอบขบวนการตอสูอยูแลว ชอบการตอสูของคนที่ตอสูดวยตนเอง ไมใชอะไรก็ยอม อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งชอบ
ประเด็นการลุกขึ้นสู ชอบอานหนังสือขบวนการตอสู New Social Movement ของชัยรัตน เจริญสินโอฬาร หรือ ยาเสพ
ติด สวนใหญรายงานก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ และชอบมารกซิส เพราะทฤษฎีมันแกปญหาไดหากทําไดจริง หากมี
สังคมยูโทเปยจริง เพราะเปนแนวคิดที่ดี ไมเกิดชองวางในสังคมอยูแลว”

1.2.3. สานตอกับเครือขาย “สยามเด็กเลน” และกลุมเพื่อน

เริ่มจากธงชัย กูบโคกกรวด เภสัชศาสตร เพ่ือน
รวมอุดมการณที่ทํากิจกรรมรวมกันมาตั้งแตยังเปนสยามเด็กเลน 
ธงชัย เปนผูหนึ่งที่สนใจกิจกรรมของเยาวชนเสมอมา ถึงไมชักชวนมา
จัดกิจกรรม ธงชัยก็จะจัดกิจกรรมดวยตนเองเกี่ยวกับประเด็นทางดาน
วิทยาศาสตร ธงชัยรูขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคลิต้ีจากเพื่อน ๆ โดยเฉพาะ
จากจีระวรรณ บรรเทาทุกข  ที่เขียนบทความและนําบทความนั้นมา
รวมแลกเปล่ียนกัน เมื่อไดอานจึงเกิดความสนใจ ธงชัย เลาใหฟงวา 
“ที่นาสนใจ เพราะกรณีคลิต้ี เปนปญหาท่ีเกิดจากวิทยาศาสตร เปน
ปญหาของการจัดการวิทยาศาสตรไมดี  โดยปกติ ทุกอยางจะตองมี
การจัดการ การจัดการที่ดีจะตองใหไดเกิดประโยชนสูงสุดและมีผล
กระทบนอยที่สุดอยางเต็มประสิทธิภาพ ชีวิตอยูในวิทยาศาสตรจะ
เผชิญกับขอบเขตของการจัดการ คลิต้ีจึงเปนเรื่องที่นาสนใจวาผล
กระทบที่เกิดจากกระบวนการทางสังคมอยางไร คนที่รับผลกระทบ
เปนใคร วิทยาศาสตรมี impact กับสังคมเยอะหากมีอะไรผิดพลาด
ปฏิกิริยานั้นไมไหลยอนกลับ เพราะมันมีผลกระทบที่รุนแรงในระบบ
นิเวศน มนุษยก็เปนสวนหนึ่งของระบบนี้ ไมไดอยูในอวกาศ ไม
สามารถ Isolate ตัวเองออกมาได เชน การทํางานในบริษัท หากจัด
การไมดีมีปญหาเราก็สามารถลาออกได แตวิทยาศาสตรหากมีการจัด
การไมดี มีการปลอยมลพิษลงไป มีผลกระทบตอระบบนิเวศก็จะ
กระทบตอคนเต็มไปหมด มันไมมีการปองกัน เหมือนเขาจะรู แตไมมี
คุณธรรม ศีลธรรม จึงเกิดเรื่องแบบน้ีออกมา จึงอยากเขาไปดู”

วงคุยปูพ้ืนเกี่ยวกับคลิต้ีกอนลงพ้ืนที่จริง

กอนออกเดินทางสูหมูบานคลิต้ี
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สวน หนุย มีสถานภาพเชนเดียวกับธงชัย คือ อยูในกลุมเครือขายสยามเด็กเลนมากอน หนุยรูเรื่องค
ลิต้ีมาบางจากพ่ี ๆ พูดคุยกันแตรูเพียงขอมูลวา คลิต้ีเปนหมูบานกะเหรี่ยงที่มีปญหาเรื่องตะกั่วปนเปอนในแหลงน้ําที่สง
ผลใหกับพวกเขา แตวาคงจะดีกวาถาเราเขาไปรูดวยดวยตนเอง

อาจกลาวไดวา สาเหตุของการใหความสนใจประเด็นคลิต้ีนั้นมีหลากหลายแตกตางกันไป อาจแบงได
เปน 3 กรณีใหญ ๆ คือ 1) การพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณในหมูบานคลิต้ี ผานคําบอกเลา, บทความ ที่เอาเผยแพรให
กับกลุม 2) การชักชวนเปนเครือขาย เพ่ือนตอเพ่ือน ปากตอปาก 3) การที่ตัวเยาวชนเองมีความสนใจในประเด็นเหลานี้
อยูแลว เพียงแตไมมีโอกาสไดเขาไปสัมผัสจริง เมื่อโครงการนี้เปดโอกาสใหเยาวชนไดมีสวนรวมเรียนรูแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นจึงเขารวมโครงการดังกลาว

2. ความเปนมาของหมูบานคลิตี้ลาง

หมูบานคลิต้ีเปนหมูบานที่ชาวบานไดรับผลกระทบจากพิษ
สารตะกั่ว ต้ังอยูที่ ต.ชะเลง อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง ณ 
ปจจุบันยังไมมีการตรวจสอบที่แนชัดวาความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นแบบผิด
ปกติของชาวบานนั้น เนื่องมาจากสาเหตุอะไร? แตสภาพแวดลอมใน
พ้ืนที่นั้น มีการทําเหมืองแรตะกั่ว และปลอยน้ําเสียลงหวยโดยไมมี
ระบบการจัดการที่ดี จากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ ใน
เดือนเมษายนป 2541 พบวา ความเขมขนของตะกั่วมีคาสูงถึง 0.4 – 
0.6 mg/dl ซึ่งสูงกวาคาตะกั่วมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินไมเกิน 0.05 
mg/dl ชาวบานเริ่มสังเกตความผิดปกติเนื่องจาก ‘ควาย’ ที่ชาวบาน
เล้ียงไวตายไปเปนจํานวนมาก ต้ังแตป 2537 ชาวบานเริ่มปวยดวย
อาการคลาย ๆ กัน คือ ปวดหัว ปวดตามขอ ทองรวง และหลายคนตายโดยไมรูสาเหตุ ในเดือนกุมภาพพันธ 2542 กรม
อนามัยเขามาตรวจหาสารตะกั่วในเลือดของชาวคลิต้ีพบวามีปริมาณสารตะกั่วในเลือดเฉล่ีย 23-26 mg/dl อยางไรก็ตาม 
กรณีชาวบานไดรับพิษสารตะกั่วปนเปอนนี้ ยังไมเคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนในที่แหงใดในโลก จึงถือไดวาประเทศ
ไทยเปนกรณีแรก และเปนกรณีตัวอยางอีกหนึ่งในหลาย ๆ กรณีที่การทําเหมืองแรไดสงผลกระทบตอชุมชนท่ีอยูรอบ
ขางโดยขาดการดูแลเอาใจใสอยางเปนระบบท่ีจริงจังและตอเนื่อง

การลงพื้นที่ภาคสนาม ณ หมูบานคลิตี้ลาง

หลังจากเปลี่ยนจากรถตูเปนรถกะบะโฟรววีลลเพ่ือเตรียมกับการปนเขาเขาไปใหหมูบานแลว ระหวางนั่งบนกะ
บะทายรถสูดกล่ินอายธรรมชาติทามกลางบรรยากาศเย็นฉํ่า พวกเราไดเห็นปายบริษัทแหงหนึ่งซึ่งเปนเจาของอุตสาห
กรรมการเกษตรยักษใหญของเมืองไทยรายเรียงอยูตลอดทางเขาหมูบาน ตลอดจนสภาพของผืนปาที่ถูกชาวบานถาง
เพ่ือเปล่ียนเปนแปลงเพาะปลูก ทําใหพวกเราบนกันเรื่องความทันสมัยไดแผขยายเขาไปจนแมกระทั่งอาณาบริเวณท่ีอยู
หางไกลจากจุดศูนยกลางดังเชนกาญจนบุรีนี้  ไมวาจะผานไปกี่ที่กี่ทางก็พบแตสภาพผืนปาโลนเล่ียนเตียนเปนแปลง
ปลูกเหมือนๆกันไปหมด หามีความแตกตางไม ถึงแมเหลาเราจะคาดหวังวาการมาตางจังหวัดครั้งนี้จะทําใหไดเห็น
สภาพภูมิประเทศทองถ่ินดั้งเดิม แตพวกเราก็คาดคิดไมถึงวาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไดมากขนาดนี้

ผูชวยผูใหญและชาวบานตอนรับแรกถึงคลิต้ี
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ณ สามแยกทางเขาหมูบาน อันเปนที่ต้ังของโรงเรียนทุงเสือโทน เปนจุดแรกที่ไดสัมผัสถึงปญหาจริง พวก
เราลงรถทัศนศึกษาที่สะพานไมอันเปนจุดที่หนวยงานรัฐมักจะมาเก็บขอมูลตัวอยาง (น้ําและตะกอนตะกั่วของจาก
หวยคลิต้ี  พ่ีบุญสง จากกลุมอนุรักษกาญจน พ่ีไก และพ่ีระ ชี้ใหพวกเราดูถึงความขุนของน้ําที่มีตะกอนตะกั่วปน
เปอน พรอมกับเลาถึงผลกระทบตอความจําของชาวบานใหฟงคราว ๆ พวกเราแตละคนยืนฟงอยางตั้งใจ บางหนา
เขม บางคิ้วขมวด  พ่ีระยังเลาแบบติดตลกใหพวกเราฟงวา “ตะกั่วทําใหความจําไมดี จําเมียตัวเองไมได” ทําเอาพวก
เราหัวเราะกันยกใหญ

จุดตอมาที่แวะดู คือเหมืองแร แตตองมองจากระยะไกลเทานั้น เพราะไมไดขออนุญาตเหมืองเขาไปดู (และแม
วาจะขออนุญาต ก็ไมแนใจวาจะไดรับอนุญาตหรือไม) พ่ี ๆ คณะวิทยากรเลาใหฟงวาหมูบานคลิต้ีถูกแบงออกเปน 2 
สวน คือคลิต้ีบน กับคลิต้ีลาง  หมูบานคลิต้ีลางเปนหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากสารตะกั่ว สวนหมูบานคลิต้ีบนคอนขาง
ไดประโยชนเพราะเหมืองตอไฟฟาเขาไปใหชาวบาน ดังที่พ่ี ๆ กลาวถึงสายไฟฟาที่ว่ิงอยูเหนือหัวตามติดพวกเราไป
ตลอดทางเขาพ้ืนที่ที่เขาถึงยากมากนี้ แตชาวบานคลิต้ีลางกลับไมสามารถใชได ทั้งนี้ทําใหพวกเราไมแนใจวาการ
กระทําของเหมืองนั้นเปนเพราะเพ่ือทําใหชาวบานแยกเปนสองฝายหรือไม

รถไมสามารถสงพวกเราเขาไปถึงในหมูบานได เมื่อถึงหนาหมูบาน พวกเราตองลงและเดินขามสะพานไป 
เพราะสะพานไดรับความเสียหายจากฝนตกและน้ําทวม ทําใหเอียงกระเทเลหและไมสามารถรับน้ําหนักของรถได  
ตลอดทางนี้ฝนยังคงตกพรํา ๆ พวกเราแตละคนอยูในชุดเส้ือกันฝนสีสดใสกันเดินเรียงรายตัดสนามหนาหนวยพัฒนา
และสงเคราะหชาวเขาบานคลิต้ีลาง เขาไปที่ศาลาซึ่งตอนแรกพี่ ๆ เตรียมไวสําหรับใหพวกเราพักคางแรม  ณ ที่นี้เปนที่
แรกที่พวกเราไดฟงผูชวยผูใหญบาน คือ พ่ีเสริฐและพ่ีระ พ่ีภาพ และ
ชาวบานอีกจํานวนหนึ่งเลาใหฟงถึงประวัติความเปนมาของหมูบาน 
ไดรูวาชื่อหมูบานที่วา “คลิต้ี” นั้น จริง ๆ แลวมาจากภาษากะเหรี่ยงวา 
“คี่ถ่ี” แปลวาเสือโทน เนื่องจากเมื่อกอนมีคนเคยเห็นรอยเทาเสือใหญ
อยูตัวหนึ่ง

พ้ืนที่หมูบานที่อยูในหุบเขาลอมรอบดวยภูเขาทั้งส่ีดานนี้ 
พวกเราไดความรูใหมที่สําคัญอีกอยางหนึ่งวา ปญหาของชาวบานไม
ไดมีแคเรื่องตะกั่ว แตเปนปญหาเรื่องที่ดินทํากินเหมือนดังที่เกิดขึ้นทั่ว
ประเทศ พ่ี ๆ วิทยากรและชาวบานชี้ไปที่ภูเขาลูกตาง ๆ  และเลาให
พวกเราฟงวา ชาวบานเปนกะเหรี่ยงโปว ทําการเกษตรแบบไรหมุน
เวียน  แตกรมปาไมบังคับใหชาวบานทําการเกษตรแบบติดที่ เพราะ
เกรงการบุกรุกถางปาใหมของชาวบาน ปญหานี้เปนปญหาที่ชาวบาน
เห็นวาสําคัญกวามากกวาตะกั่วเสียอีก นาจะเปนเพราะผลกระทบจาก
สารตะกั่วตอสุขภาพนั้น ยังเห็นผลชากวาการไมมีกินของชาวบานเสีย
อีก  ทําใหพวกเราไดคิดวาปญหาของชาวบานที่นี่ ที่มองจากพวกเรา
คนภายนอกนั้น ตางไปจากที่ชาวบานมองจริง

หลังจากฟงชาวบานเลาภาพคราว ๆ ของหมูบานนี้ใหฟง
แลว พวกเราก็แยกยายกันไปพักผอนระยะหนึ่ง เพ่ือเตรียมเดินสํารวจ
ในหมูบานตอไป  ในตอนนี้ หนุยไดชี้ใหพวกเราเห็นถึงปายที่เขียนไว
วา “งด! บริโภคน้ําในหวยคลิต้ีชั่วคราว” ซึ่งพ่ีวิทยากรบอกวาสาธารณ
สุขเขามาทําปายนี้ไวเพ่ือเตือนถึงอันตรายของการบริโภคน้ําในหวยนี้ 
แตดูเหมือนจะใชไมไดในความเปนจริง พ่ีวิทยากรบอกวาเพราะ “ชาว
บานอานภาษาไทยไมออก”

เดินสํารวจหมูบานคลิต้ีลาง

แวะเยี่ยมบานชาวกะเหรี่ยงคลิต้ีลาง



103

ในระหวางการเดนิเยีย่มหมูบาน มปีรากฏการณนาสนใจหลายอยาง พวกเราไดเหน็จานดาวเทยีมตดิอยูขางๆ
บานของชาวบาน ทําใหเหน็วาโลกาภวัิตน (อีกแลว) ตามมาถงึทีแ่หงนีท้เีดยีว  เราไดไปเยีย่มบานของมะนเุมยี ซึง่มี
อาการตวับวมทัง้ตวัจากพษิสารตะกัว่ ซึง่พวกเราไดเหน็ภาพกนัมาต้ังแตอยูทีก่รงุเทพฯ  ถัดจากนัน้ เราไปทีบ่านของเดก็
ชายโจทิไผ ในสภาพถกูลามโซไวทีข่อเทาซาย โจทไิผมอีายยุาง 15 ป แตสารตะกัว่มผีลตอสมองจนทําใหมรีะดบัสติ
ปญญาต่ํากวาอาย ุแมจงึตองลามโซไวเพราะโจทไิผจะไปปนตนไมสูงแลวกระโดดลงมาแขงขาหกั   ณ ทีบ่านนี ้พ่ีไกเลาให
เราฟงถึงคําทํานายของคนเฒาคนแกเกี่ยวกับชะตากรรมของหมูบานนี้วา “อนาคตจะมงูีใหญสีดําเล้ือยเขามาในหมูบาน 
ตนไมใหญจะลมลง และเล้ือยเปนงู” ซึง่พ่ีไกตีความวางูใหญสีดําคอืถนนลาดยาง ตนไมใหญทีล่มลงและเล้ือยเปนงู เพราะ
ถูกโคนและถูกขนสงใสรถลําเล้ียงไปตามถนนลาดยางอนัคดเคีย้ว  ซึง่ทําใหพวกเราทึง่ในภูมปิญญาของคนเฒาคนแกใน
หมูบานนี้

ตกกลางคืน พวกเราเขาครัวของโรงเรียนทํากับขาว หรือถา
พูดใหถูกคือชาวบานคลิต้ีลางทํากับขาว แลวพวกเราเปนลูกมือชวย  
หลังจากอาหารพรอมสรรพ ทามกลางแสงเทียน พวกเรานั่งกินขาวกัน
ไปโดยที่ชาวบานนั่งรายลอมดูพวกเราอยางเอ็นดู  หลังกินขาวเสร็จ พ่ี
บุญสง พ่ีไก พ่ีระ และชาวบาน ไดลําดับเหตุการณการตอสูเรื่องเหมือง
แรตะกั่วและผลกระทบตอชาวบานใหพวกเราฟงอยางละเอียด ตลอด
จนการเขามาของเจาหนาปาไมและกลุมอิทธิพลตาง ๆ  ในแตละชวง 
พ่ี ๆ วิทยากรพยายามเรียกใหชาวบานซึ่งเปนคนในหมูบานเองเลาให
พวกเราฟงประกอบไปดวย แตชาวบานไมกลาพูด  พ่ีๆเลาใหฟงภาย
หลังวาชาวบานพูดในวงใหญไมเกง แตอยากมารวมพูดคุยกับพวกเรา
และหอบลูกจูงหลานตัวเล็กมาคอยพวกเราอยูจนดึกจนดื่นเพ่ือพาพวกเราไปนอนคางแรมที่บานของแตละคนตามที่จัด
กันเอาไว  ในระหวางนี้เราไดพบนองตุกตา ซึ่งมีอายุ 3 ขวบ แตผลจากสารตะกั่วทําใหผมยาวชามาก หัวโต ตัวเล็กกวา
นองที่เพ่ิงเกิดใหมซึ่งมีอายุได 2 ขวบแลว  รุงตั้งขอคําถามตอเรื่องนี้วาไดมีการวางแผนครอบครัวอยางไรบาง เพราะ
เห็นวาลูกสาวคนโต (นองตุกตา) ไดรับผลกระทบจากสารตะกั่ว แตทําไมพอแมจึงไมมีการวางแผนครอบครัว จนทําให
เกิดมีลูกคนที่สอง (นองของนองตุกตา) โชคยังดีที่นองคนที่สองนี้ไมมีอาการอะไร

ประมาณเที่ยงคืน หลังจากคร่ําเครียดกันกับชะตากรรมการ
ตอสูของชาวบาน ซึ่งดูจะไมมีผลการเปล่ียนแปลงอะไรมากนัก พวก
เราบางหลับบางตื่นก็แยกยายกันเดินตามชาวบาน ไปนอนพักตาม
บานชาวบานทามกลางอากาศที่เย็นฉํ่ายามกลางคืนทามกลางขุนเขา  
แตละคนเลาใหฟงภายหลังวา คืนนั้นไปถึงบาน บางบานก็เขานอนเลย  
บางบานชาวบานเอาอาหารมาใหกินตอ  บางบานก็คุยกันตอถึงเรื่อง
ราวตาง ๆ ในหมูบาน ชาวบานซึ่งเงียบมากในวงใหญแตขณะนั้นคุย
เกงมาก  ชาวบานเลาใหฟงวาเคยเขามาในกรุงเทพฯ และเคยแวะเขา
มาในจุฬาฯดวย ทั้งยังรูสึกถึงความเปนมหาวิทยาลัยที่ย่ิงใหญที่
สามารถเปนที่พ่ึงของชาวบานของจุฬาฯ  สวนบานที่ชาญชัยไปพัก
ดวยนั้น เขาเกิดความสะทกสะทอนใจเมื่อไดพบกับลูกชายคนแรกของ
บานนั้น เด็กชายคนนี้อายุประมาณ 6 ขวบ มีอาการทางประสาทอยางเห็นไดชัด แววตาเล่ือนลอย น้ําลายไหลตลอด
เวลา ทาทางการเดินจะตองโกงหลังเล็กนอย คลาย ๆ การเดินของลิง ในขณะที่ลูกชายคนที่สองของบานนี้ อายุประมาณ 
5 ขวบ กลับมีอาการเปนปกติดี  จากจุดนี้ ชาญชัยมีขอสังเกตวาคลายกับกรณีนองตุกตา ที่พ่ีคนโตมีอาการผิดปกติอยาง
เห็นไดชัด แตนองคนที่สองกลับดูปกติดี

ประชุมพูดคุยกับชาวบานจนดึกดื่น

นิ่น นิสิตที่ทําวิทยานิพนธเรื่องคลิต้ี และ
เปนคนพาพวกเราในการลงพื้นที่ครั้งนี้
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เชาวันรุงขึ้น แตละบานไดชิมฝมือน้ําพริกกะเหรี่ยงกันอยางเผ็ดรอนและเอร็ดอรอย จากนั้นพวกเราก็ไปทัศน
ศึกษาตามไรของบานที่นอนคางดวยเมื่อคืน  ปกรณไดรับความรูวาการทําไรเล่ือนลอยท่ีตนเรียนมาแตเด็กนั้นเปนการ
เขาใจชาวบานผิดไป เพราะจริง ๆ แลวเปนการทําไรหมุนเวียน ที่ดูเหมือนวาชาวบานจะใชพ้ืนที่กวางขวาง  แตในแตละ
ปนั้น ชาวบานไมไดใชพ้ืนที่ทีเดียวทั้งหมด แตใชไปเพียงราว 1 ใน 7 เทานั้น  สวนที่ไมไดใชนั้น จะถูกปลอยใหฟนตัว
เปนเวลา 7 ปจึงจะกลับมาใชใหม  วนกันไปลักษณะนี้ในทั้ง 7 แปลงของชาวบาน  นอกจากนี้ ชาวบานยังมีวิธีการเลือก
พ้ืนที่ในการหมุนเวียน…

สวนไรของบานที่ชาญชัยไปพักนั้น ชาวบานเลาใหฟงวาถูกเจาหนาที่กรมปาไมจํากัดใหไมสามารถหมุนเวียน
ไปที่อ่ืนได จึงตองใชวิธีแบงพ้ืนที่ออกเปน 3 สวน แลวทําการเกษตรแบบหมุนเวียนยายไปแปลงละ 1 ปภายในพื้นที่ 3 
พ้ืนที่นี้  กรณีนี้ ชาวบานเลาใหฟงวาดินจะได “พักฟน” เพียง 2 ปเทานั้น จากแตเดิมดินจะไดพักถึง 6 ป  แนวโนมของ
การถูกจํากัดในทําการเกษตรแบบติดที่นั้น ดูเหมือนจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และถูกจํากัดจนกระทั่งชาวบานไมสามารถหมุน
เวียนไดอีก ก็จะกลายเปนการทําเกษตรเชิงเดี่ยวทันที ซึ่งวิธีนี้ทําใหดินถูกใชตลอดเวลาทุกปๆ และทําใหดินเส่ือมสภาพ
เร็วมากอีกดวย  หลังจากกลับจากพื้นที่หมูบานคลิต้ีแลว ภาณุวัฒนของเราก็ไดแรงบันดาลใจเรื่องเกษตรหมุนเวียนจน
ไปทําเปนรายงานเรื่องไรหมุนเวียนในวิชาภูมิปญญาไทย

ราว 10 โมงเชา พวกเรากลบัมารวมตวักนัทีห่นวยพัฒนาและสงเคราะห
ชาวเขาอกีครัง้หนึง่ พ่ีวิทยากรบรรยายประกอบแผนทีใ่หพวกเราเหน็ถึงความเปน
มาของเขตอทุยานแหงชาตทิีท่บัพ้ืนทีอ่ยูอาศยัและทํากนิของชาวบาน ตลอดจนทํา
ใหพวกเราเหน็ถึงความอุดมสมบรูณของผนืปาทีล่อมรอบหมูบานนี ้ จากนัน้พวกเรา
ตางฝายตางขอบคณุซึง่กนัและกนัดวยบรรยากาศอนัอบอุน พวกเราแตละคนกพู็ด
ถึงความรูสึกของตวัเองกบัการทีไ่ดมาลงพืน้ทีใ่นคร้ังนี ้ สวนชาวบานกบ็อกวารูสึก
ยินดีมากที่พวกเรานักศึกษาจากในเมอืงยงัใหความสนใจกบัปญหาของชาวบานใน
ปาในเขาแหงนี ้และถามโีอกาสอยากใหกลับมาเยีย่มกนัอกี ซึง่รุงนภาและชาญชยัก็
รบัปากเปนมัน่เปนเหมาะวาจะกลบัไปแนนอน  แตจนกระทัง่บัดนี ้ เวลาผานปครึง่
แลว พวกเรายงัไมเคยกลบัไปอกีเลย นิน่ผูซึง่ลงพ้ืนทีเ่กบ็ขอมลูทําวทิยานพินธตอ
และตองเขาๆออกๆพืน้ที ่ ไดเลาใหพวกเราฟงกนัครัง้หนึง่วาเดก็ๆและชาวบานยงั
จําพวกเราไดอยู และถามวาเมือ่ไหรพวกเราจะมากนัอกี ทําใหพวกเรารูสึกละอาย
ใจกนัเล็กๆทเีดยีว  กอนจากกนั ชาวบานกเ็ดนิมาสงพวกเราถึงจดุสะพานเอยีง 
และรํ่าลาพวกเราอกีครัง้หนึง่ดวยความเอือ้อารีอยางยิง่

ระหวางทางกอนออกไปถึงตัวอําเภอ พ่ีวิทยากรพาพวกเรา
นั่งรถโฟวรวีลลแอบเขาไปดูที่เหมืองเล็กนอย  สภาพของเหมืองที่ถูก
ปดไปแลวนั้น ปราศจากผูคนและถูกทิ้งรางวางเปลา พ่ีๆยังไดพาพวก
เราไปดูบอบําบัดน้ําหางแร ตลอดจนบอน้ําทิ้งซึ่งสงสัยกันวามีการแอบ
ปลอยสารตะกั่วลงที่นี่ ธงชัยไดเก็บตัวอยางน้ําที่บอนี้ไปทดสอบที่หอง
แล็บคณะของเขาในจุฬาฯอีกดวย

จากนั้น พวกเรามุงตรงออกจากหมูบานสูตัวอําเภอผานเสน
ทางอันวิบากยิ่งกวาขาเขามา เนื่องฝนตกตลอดทาง ทําใหเสนทาง
เฉอะแฉะและล่ืนไถล  สวนพวกเราเองนัน้ ทกุคนหนาวสัน่พยายามซกุ
ตัวกนัเขาไปในพืน้ทีท่ีผ่าใบกางมาถงึ แมแตละคนจะสวมเสือ้กนัฝนทีไ่ว
อยางดีแตก็ตองเปยกปอนกันไปต้ังแตหัวจรดเทา ทั้งเส้ือและกางเกง
ลวนเปยกชุม

นิโคลกําลังตีสนิทลูกชาวบาน

ชณะเดินทางออกจากหมูบาน พรอมชุดกัน
ฝนเตรียมรับฝนกระหน่ําบนทายกะบะ
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กระทั่งเขาสูตัวอําเภอแลว พวกเราถึงไดลงจากกะบะรถโฟวรวีลลเพ่ือเปล่ียนเปนรถตู และหลีกล้ีไปจากฝนได  
แตตองใชเวลาผานไปอีกราว 15 นาที รถตูจึงไปถึงบอน้ํารอนแหงหนึ่ง จึงมีหองน้ําใหพวกเราเปลี่ยนเสื้อผาอันเปยกโชก
และกินอาหารกลางวันกันที่นั่น  ในระหวางนี้ พ่ีบุญสงไดเลาใหพวกเราฟงถึงกิจกรรมของกลุมเยาวชนอนุรักษกาญจน 
วาเคยเขาไปชวยผลักดันกรณีการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมในตัวเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีปญหาเรื่องของชาวคลิต้ีอยูใน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ดวย

พวกเราไดแวะพักเติมน้ํามันที่แหงหนึ่ง และที่แหงนี้ พ่ีบุญสงไดพาพวกเราไปชมการทํางานของชาวบานใน
การดําเนินรายการวิทยุชุมชน  โดยไมบอกกลาวลวงหนา พ่ีบุญสงชวนใหพวกเราออกรายการสดนี้ดวย ทุกคนเกี่ยงกัน
ใหญ ในที่สุดชาญชัยซึ่งอาวุโสสุดจึงตองไปพูดในรายการนี้โดยมีพ่ีบุญสงสัมภาษณถึงที่มาที่ไปของคณะนักศึกษาที่มา
ทัศนศึกษาหมูบานคลิต้ีในครั้งนี้ ตลอดจนความคิดความอานในเรื่องการทํากิจกรรมทางสังคมของพวกเราอีกดวย  สวน
คนอื่นที่มาดวยกันนั้น นั่งฟงเสียงชาญชัยผานวิทยุชุมชนอยูในปมนั้น

กระท่ังฟามดืลง จดุแวะพกัสุดทายกอนพวกเรากลบักรงุเทพฯกนั คอืสํานกังานของกลุมอนรุกัษกาญจน ซึง่เปน
บานของพีบุ่ญสงเอง เปนพ้ืนทีท่ีค่อนขางกวางขวางเกอืบ 10 ไร กลุมอนรุกัษกาญจนยังอนญุาตใหชาวบานทีไ่มมบีานของ
ตัวเองไดมาอาศยัในบรเิวณของสํานกังานนี ้ และคอยดแูลพ้ืนทีข่องสํานกังานนีอี้กดวย  จากนัน้รถตูของพวกเรามุงตรง
กลับสูกรงุเทพฯ  ดวยความเหนือ่ยออนจากการเดนิทางสมบกุสมบนั แตคนจงึหลับกนัแทบตลอดทางกลบัทเีดยีว

3. หนุมสาวกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากลงหมูบานคลิตี้ลาง

ในสวนนี้อธิบายใหภาพการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเยาวชน เชื่อมโยงประสบการณของตัวเองกับส่ิงที่ได
เห็นจากหมูบานคลิต้ี การทบทวนบทบาทของตัวเองและความเชื่อเดิมที่เคยเรียนรูมา

ดวยวิถีชีวิตที่ซับซอนของหนุมสาวในยุคปจจุบัน มิไดมีเพียงชีวิตในดานที่รื่นเริงเพียงดานเดียวเทานั้น หากแต
มีความหมายทางอุดมการณแฝงอยู และมีเหตุผลอันสลับซับซอนอยางมากมายภายใตปจเจกบุคคลแตละคน การที่หนุม
สาวยุคปจจุบันเติบโตทามกลางกระแสทุนนิยมและการบริโภคนิยม ก็มิไดหมายความวา หนุมสาวเหลานี้ จะตกเปนผูถูก
กระทําแตเพียงฝายเดียว เขายังเปนผูสรางและผูเลือกในสิ่งที่สอดคลองกับความตองการของพวกเขา ในสภาวะความไม
มั่นคงของโลกยุคปจจุบันเชนนี้ การแสวงหาความฝนและจินตนาการโดยการเรียนรูวิถีชีวิตที่แตกตางจากตนเอง โดยใช
ความเปนมนุษยสัมผัสมนุษยดวยกันนั้น นําไปสูการตั้งคําถามกับวิถีชีวิตของ หนุมสาวในยุคปจจุบันจากพื้นฐานทาง
โครงสรางทางสังคมที่เปนอยูในทุกวันนี้ ที่มีทั้งความสับสนวุนวายในยุคโลกาภิวัตนวา ‘ในสังคมที่ทันสมัยขึ้นทุกวันนี้ 
เราสุขสบายขึ้นจริงหรือ? โลกของเรานาอยูขึ้นจริงหรือ?’ หากลองสังเกตความสะดวกสบายและความทันสมัยที่วานั้น 
ชิ้นสวนภายในมีสวนประกอบของตะกั่วอยูเต็มไปหมด’

การศึกษาเรื่องหมูบานคลิต้ีโดยการสัมผัสกับสถานท่ีจริงและการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตัวเอง เปนการ
ปรับเปล่ียนความสัมพันธเชิงอํานาจของคนหนุมสาวที่เคยเปนผูรับผลกระทบจากการพัฒนาและกระบวนการโลกาภิ
วัตน ไดเปล่ียนจากผูถูกกระทํา มาเปนผูกระทํา มีการตั้งคําถามตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมและทบทวนความรูความ
เชื่อเดิม เพราะส่ิงที่หนุมสาวเหลานี้เห็นและสัมผัสดวยประสบการณตรงของตัวเอง แมจะเปนเพียงระยะเวลาอันส้ัน หาก
แตสามารถโดนใจเขา/เธอเหลานี้อยางมาก เมื่อมีโอกาสจึงกลับมาทําการศึกษาคนควาดวยตัวเอง รวมทั้งมีการเผยแพร
เรื่องราวเหลานี้ผานวารสารของกลุมที่ชื่อ ‘Warn Teen’ ฉบับที่ 1 ปที่ 1 ดวย ไวอยางนาสนใจ วา
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“ในฐานะคนหนุมสาว เราไมควรจะคิดพ่ึงพิงแตระบบแกปญหาเดิม ๆ ที่ตองสงเรื่องรอการตัดสินใจ
แลวจึงดําเนินการ ซึ่งตองเสียเวลาอยางมาก อยางที่เรารูและเห็นจากกรณีที่เกิดข้ึนแลวในประเทศ
ไทย พลังเรียกรองของคนรุนใหม ความชวยเหลือที่เกิดจากคนรุนใหมสามารถชวยเหลือพวกเขา
ได จะมากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับความสนใจและจิตสํานึกของแตละคนอยางนอยการที่คุณอานจบ
และไดรับรูถึงปญหาของชาวบานคลิต้ีลางแลว ก็แสดงใหเห็นวาคุณมีความสนใจตอชะตากรรมเพื่อ
รวมชาติและสิ่งแวดลอม หวังวาคุณจะใหความสนใจกับปญหาอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจากความไมเปน
ธรรมในสังคมตอไป”

สภาเทพ อวยสวัสดิ์ และปรียานุช โชคธนวณิชย, หนา 8

นอกจากนี้ การที่หนุมสาวไดพยายามนําประสบการณที่ไดรับ บอกเลาตอกับเพ่ือน ๆ วา ‘ครั้งหนึ่งฉันก็เคยไป
เยือนหมูบานคลิต้ีลาง และฉันก็มีโอกาสมาเลาเรื่องความทุกขของผูคนเหลานี้ใหเพ่ือน ๆ และเผยแพรใหคนอื่นไดยิน
บาง’ บางคนมีการทํารายงานเสนอเรื่องราวถึงผลกระทบจากตะกั่วที่เกิดขึ้นกับชาวคลิต้ี อยางนอยก็แสดงใหเห็นถึงการ
เปล่ียนทัศนคติ ตอการมองคนชายขอบในสังคมเปนการใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และมองเห็นชาว
บานคลิต้ีอยางเทาเทียมกัน ทัศนคติของหนุมสาวเหลานี้เปล่ียนไป เมื่อผานกระบวนการเรียนรูในชนบท และการทบ
ทวนดวยตัวของพวกเขา/เธอเอง มีต้ังคําถามตอการพัฒนาและความเจริญในยุคสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
กับฐานความรูเดิม หนุมสาวเหลานี้มีการถายทอดบอกเลาเรื่องราวท่ีไดพบเห็นกับเพ่ือน ๆ หรือบุคคลขางเคียง หลาย
คนกลับมาแลวพยายามบอกเลาใหเพ่ือน ๆ ฟง หากทวาเรื่องนี้ชางหางไกลเสียเหลือเกิน ปรียานุช นักศึกษาสาขาสังคม
สงเคราะหศาสตร ธรรมศาสตรกลาววา “พอกลับมาจากคลิต้ี แลวพยายามเลาเรื่องนี้ใหเพ่ือน ๆ ในหองฟง เพ่ือนมี
ประมาณ 30 คน มีเพียง 2 คนเทานั้นที่รูจัก นอกนั้นนึกวาเปนแมวเหมียวคิตตี้” บางคนตั้งขอสงสัยวาสถานการณในหมู
บานคลิต้ีลางนั้น ทําไมคนในสังคมจึงไมชวยกันดูแลหรือแสดงความเปนหวงเปนใย แตเมื่อลองทบทวนดแูลวก็จะพบวา 
แมแตหนุมสาวเหลานี้เองก็ตามยังพ่ึงรับทราบความทุกขของชาวบานคลิต้ีลาง แลวสังคมสาธารณะเลาจะรับรูเรื่องเหลา
นี้ไดอยางไร?

ภายใตสภาวะโลกาภิวัตนพวกเราไดเผชิญหนากับการเคลื่อนไปสูปจเจกบุคคลแบบใหม (new individualism)
หนุมสาวในปจจุบันก็เชนเดียวกัน ถึงแมวาจะอยูในมหาวิทยาลัยเดียวกัน คณะเดียวกันก็ไมไดหมายความวาจะตองรูจัก
กัน เพราะในโลกยุคนี้สภาวการณดังกลาว ไมจําเอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน แตละคนมีเสนทางที่เปนตัวของ
ตัวเอง มีกิจวัตรประจําวันซึ่งมีความหมายอยางหลวม ๆ ถึงแมกระบวนการโลกาภิวัตน จะผลักดันใหหนุมสาวแตละคน
เปดเผยและสะทอนหนทางของตัวเอง เพ่ือตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความจริงเรื่องของ
หมูบานคลิต้ีหนุมสาวเหลานี้ ไมจําเปนที่จะตองใหความสนใจเลยก็ได เพราะชีวิตในแบบปจจุบันที่ตางคนตางอยูและการ
เกิดขึ้นของลัทธิปจเจกบุคคลแบบใหม แตดวยการไปเที่ยวในครั้งนี้ ทําใหหนุมสาวเหลานี้ไดรูจักกับคนใหม ๆ ‘ไดเริ่ม
มองเห็นคนอื่นเชื่อมโยงตัวเราเองกับพวกเขา แมวาจะเปนเพียงจุดเล็ก ๆ แตก็เห็นไดวาในสังคม (ที่หนาตาเปนอยางไร
ก็ไมรู) เริ่มมีเสนบาง ๆ ลากตัวเราเชื่อมโยงกับคนบางคนเพิ่มขึ้นแลว’

ดังนั้นเสนทางการเดินทางของหนุมสาวเหลานี้ พวกเขาไมไดเดินดุม ๆ แตเพียงลําพัง แตยังพกพาเอาความ
หวังของคนรุนใหม อุดมการณที่แอบแฝงอยูภายในของแตละคน เฝารอวันเวลาและโอกาสที่จะเอื้อใหเขา สามารถตา
มหาจินตนาการและความฝน เชื่อมโยงประสบการณในโลกที่มีความไมมั่นคงและไมแนนอน รวมท้ังการเรียนรูและ
ประเมินความเสี่ยงใหม ๆ ดวยมิติใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไมต้ังใจ หนุมสาวเหลานี้ตองเรียนรูที่จะใชชีวิต
ทามกลางโลกที่วุนวายและซับซอนมากขึ้น ในโลกท่ีทันสมัยเชนนี้ บางทีมีความเสี่ยงอันคาดการณไมไดที่อาจเกิดขึ้น
และสาเหตุและผลของมันอาจอยูใกลกวาที่เคยรับรูเสียอีก
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4. สังคมความเสี่ยงกับความรู: ลดชองวางการเรียนรู ขยายฐานความรูจากเมืองสูชนบท

ในสวนนี้จะเขียนอธิบายใหเห็นการสะทอนความคิด ความรูสึกของเยาวชนที่ลงไปทัศนศึกษาที่คลิต้ี ซึ่งภาย
หลังไดมีการพูดคุยและเขียนความรูสึก ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยจะแบงเปน
ประเด็นยอยอีก 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก การตั้งขอสงสัยตอความไมรูและผลที่ไมแนนอนจากผูชํานาญการ และการ
อธิบายโลกดวยความรูแบบเปนสหสาขาวิชา

โจทยขอสงสัยวา โอกาสที่จะไดสัมผัสกับประเด็นปญหาจริงในสังคมมีมากนอยเทาไหร? โดยเฉพาะในปจจุบัน
ชองวางของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เชน การขาดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับประเด็นปญหาชีวิตจริง 
ไมมีชองทางเชื่อมการเรียนรูขามภูมิภาค หรือแมกระทั่งระหวางมหาวิทยาลัยในเมืองกับในชนบท นิโคล นิสิตป.ตรีป 2 
ไดต้ังขอสังเกตหลังจากที่ลงไปหมูบานคลิต้ีลางวา “เกี่ยวกับการเรียนการสอน พ่ึงอยูมาปครึ่ง หนูยังไมไดเรียนเรื่องพวก
นี้จากมหาวิทยาลัยแลวไมรูวาจะไดเรียนหรือเปลา  ในหองเรียนไมไดสอนเกี่ยวกับชีวิตคน และที่เกี่ยวของกับปญหา
เหลานี้ เหมือนกับสอนไมไดหรือไมไดพูดเรื่องทํานองแบบนี้ มันเปนความเจ็บปวยความไมยุติธรรม ที่ชาวบานไดรับ  ถา
ไมไดไปเองกับตา มหาวิทยาลัยนาจะมใีหสอนเรื่องเหลานี้” หนุมสาวเหลานี้อาจเรียกไดวาเกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน 
เมื่อส่ิงที่เรียนรูมาแตเดิมกับโลกที่พวกเขา/เธอไดประสบนั้นแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เมื่อกระบวนทัศนเกาไมสามารถให
คําตอบไดวา เกิดอะไรขึ้น ในสังคม หรือส่ิงที่พวกเขา/เธอไดเผชิญอยู แลวจะมีหนทางในการแกไขอยางไร?

โดยเฉพาะเมื่อผานกระบวนการเรียนรู และการปรับเปล่ียนทัศนคติเมื่อมองผานชนบทอยางหมูบานคลิต้ีลาง 
และการทบทวนดวยตัวของเขา/เธอเอง มีการตั้งคําถามตอความรูเดิมและการทบทวนการพัฒนาและความเจริญในยุค
สมัยใหม เชน เดิมทีมีอคติเกี่ยวกับการทําไรเล่ือนลอยของชาวบาน โดยมองวาเปนการตัดไมทําลายปา และชาวบาน
เหลานี้ไมมีความรูเพราะไมไดผานมหาวิทยาลัยหรือไดรับการศึกษาในระดับที่เรียกวาเปนมาตรฐาน ดังนั้นจะเปนไปได
หรือ ที่ชาวบานเหลานี้จะมีความรูในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ หากแตส่ิงที่หนุมสาวเหลานี้ประสบไดสะทอนมา
วา ‘พอลงไปแลวก็ไดรูอะไรมากขึ้น รูวาชาวบานมีปญหาท่ีดิน ตองโดนปาไมมาจับ ไปดูไรหมุนเวียนของชาวบานทําให
เขาใจถูกตองวา ชาวบานไมไดทําลายปาอยูแบบพึ่งพึงแบบไมทําลาย ไดรูจักที่จะเคารพในภูมิปญญาของชาวกะเหรี่ยง 
ที่เห็นเขาเชื่อเรื่องผีตอนแรกก็แอบคิดในใจวา ทําไมถึงเชื่อเรื่องพวกนี้ แตหนูคิดวาเปนกุศโลบายที่มีวาหามที่ตรงนี้ทําไร
หมุนเวียนไมได หามทํา แสดงวาตรงนี้เปนปาสมบูรณ หนูรูสึกผิด อีกอยางเมื่อไดยินชาวบานพูดวา ตอนที่พ่ีระผานไร
ขาวโพดชาวบานที่มาบุกรุก พ่ีระบอกวา ชาวบานพวกนี้มีที่เปนรอย ๆ ไรกลับเปนหนี้สินเยอะแยะ แตพ่ีมีที่ดินนอย แตก็
ไมมีหนี้สิน’ นิโคลกลาว

หนุมสาวเกิดการทบทวนความเชื่อและกระบวนทัศนการพัฒนาแบบเดิม ที่เนนเอาทรัพยากรจากชนบทมารับ
ใชเมือง โดยตั้งคําถามตอความรูในมหาวิทยาลัยที่ผลิตแตความรู แตกลับไมเชื่อมโยงกับโลกแหงความเปนจริง จันลอง 
กลาววา “ส่ิงที่ขาพเจาไดเรียนรูจากตําราเรียนมาตั้งแตเด็ก กับคําวาชาวเขาทําไรเล่ือนลอย ชาวเขาทําลายปาไม มันจึง
ดูจะขัดแยงกับส่ิงที่ขาพเจาไดไปสัมผัส”  ซึ่งสอดคลองกับนิโคลโดยรูสึกตกตะลึงทางวัฒนธรรม (Culture shock) เชน 
การตั้งคําถามกบัการทําไรหมุนเวียนของชาวบาน นิโคลกลาว วา ‘ความคิด จากเดิมที่มองชาวบานวา ไมคอยมีความรู 
ไมเห็นคุณคา วัดคนจากระดับการศึกษามาตรฐาน แตจริง ๆ หนูคิดวา เขาเรียนรูนอกหองเรียน เรียนรูจากที่บานมาก
กวา บางทีมากกวามหาวิทยาลัยอยางหนูก็ได’

สําหรับกระบวนการเรียนรูเรื่องหมูบานคลิต้ีลางนั้น ส่ิงหนึ่งที่ไดจากการลงพื้นที่จริง ทําใหหลายคนมองเห็น
ภาพมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองไดมากขึ้น ‘การลงพ้ืนที่จริงอยางนอยก็ทําใหไดเห็น ถาไมลง ไมไดคุยกับ
ชาวบาน ถึงแมเรียนในหองก็ไมซาบซึ้งเทากับเห็นกับตาของตนเอง’ โดยเฉพาะความสงสัยของหนุมสาวที่สนใจตอ วิถี
ชีวิตและอยากรวมเรียนรูแลกเปล่ียน โดยเฉพาะความสนใจกับผลกระทบตอชีวิตประจําวันของชาวคลิต้ีลาง เพราะหาก
ชาวบานไมสามารถอุปโภคบริโภคน้ําในลําหวยธรรมชาติได แลวชาวบานจะทําอยางไร? เชื่อมโยงกับตนเองและเริ่ม
ตระหนักในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นวา ‘เพราะทุกวันนี้ชีวิตเราเองก็ไมไดอยูกับส่ิงที่สะอาดบริสุทธิ์อะไรเลย’
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4.1. ตั้งขอสงสัยตอความไมรูและผลที่ไมแนนอนจากผูชาํนาญการ

ทามกลางความสับสนและความมึนงงในแตละวัน และบางครั้งก็ถึงขั้นสับสนไมรูวาจะดําเนินชีวิตตอไปอยางไร 
มิหนําซ้ําเรื่องราวความทุกขของชาวบานคลิต้ียังเศราสะเทือนใจขนาดรูสึกวาตนเอง ‘หดเล็กลงเทาธุลีดิน’ หลังจากที่
กลับออกมาจากหมูบานแลว บทเรียนที่มีคายิ่งตอหนุมสาว คือการเชื่อมโยงประสบการณตรงกับความรูเดิม จากการ
สนทนากันมีการตั้งประเด็นคําถามมากมาย ไมวาจะเปน การกําหนดมาตรฐานปริมาณตะกั่วในกระแสเลือดนั้นสามารถ
กําหนดไดเชนนั้นจริงหรือไม? เพราะคุณสมบัติของรางกายมนุษยมีคุณลักษณะไมเหมือนกัน แลวทางการแพทยจะเอา
เกณฑจากที่ใดมาวัดวา ปริมาณเทาไหรจึงจะเปนอันตรายหรือไมเปนอันตราย ขอสงสัยในการใชเกณฑมาตรฐานที่ทํา
ใหรางกายมนุษยเปนเหมือนกันหมด เชน ตะกั่วในผูใหญไมเกิน 40 mg/dl และตะกั่วในเด็กไมเกนิ 25 mg/dl ในประเด็น
นี้รางกายของมนุษยสามารถใชมาตรฐานเดียวกันไดหรือไม และเหตุใดชาวบานยังคงมีความเจ็บปวย เชน ปวดหัว ปวด
ตามขอ ดังนั้นจึงเปนไปไดหรือไมวาส่ิงที่ชาวบานคลิต้ีลางหันไปหาความเชื่อเรื่องผี เมื่อคําอธิบายทางการแพทยไม
สามารถใหคําตอบที่พวกเขาตองการ

ชาวบานหลายคนที่ตะกั่วไมเกินเกณฑมาตรฐาน แตพอไปทําไร กําพรากํามีดอยูแลวมีดตกจากมือ จนทําไรไม
ได สวนหมอไดใหคําอธิบายวา เพราะทํางานหนัก เลยปวดขอมากไป ทําใหต้ังขอสงสัยถึงการใหคุณคาของความเจ็บ
ปวยของมนุษยในสังคมวาเปนอยางไร? ในหนังสือเรื่อง ชาติพันธุกับการแพทย ของ โกมาตร จึงสเถียรทรัพย พบใน
กรณีที่คลายกันคือ ‘เรื่องโรคแขกเปอรเซีย’ เปนเรื่องทางการแพทยที่เกี่ยวโยงกับเรื่องกลุมชาติพันธุตางๆ โดยยกตัว
อยางวา ชาวอาหรับไปใหหมอชาวยิวรักษา หมอยิวก็บอกวาชาวอาหรับพวกนี้อธิบายอาการโรคของตัวเองเกินจริง 
หมอยิวจึงตั้งคําอธิบายวา พวกอาหรับเหลานี้เปนโรคแขกเปอรเซียอักเสบ หากสืบสาวดูตามประวัติศาสตรกลุมชาติ
พันธุสองกลุมนี้มีความขัดแยงกันมาอยางยาวนาน หมอยิวจึงสันนิษฐานวา ไมเปนอะไร แตคนปวยที่เปนชาวอาหรับมัก
พูดถึงความเจ็บปวยของตัวเองเกินจริง ในตอนหนึ่งที่ โกมาตรบอกวา แตละกลุมชาติพันธุมีความเส่ียงตอการเจ็บปวย
ไมเทากัน แตในกรณีคลิต้ีจะมีหรือไมที่อาจจะเปน “โรคกะเหรี่ยงคลิต้ีอักเสบ” เพราะอํานาจในการใหคําอธิบายความเจ็บ
ปวยของชาวบานคลิต้ีอยางเปนมาตราฐานนั้นลวนมาจาก ‘คนนอก’ ทั้งส้ิน

4.2. อธิบายโลกดวยความรูแบบเปนสหสาขาวิชา
การถกเถียงอภิปรายของเยาวชนเรื่อง ความเจ็บปวยของชาวบาน มีหลายประเด็นโดยเฉพาะอาการปวยที่ไม

สามารถอธิบายไดตามหลักการทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว ทั้งนี้จึงมีอาศัยความรูแบบสหสาขาวิชาวิเคราะหสถาน
การณที่เกิดขึ้น เชน การรับรูเรื่องพิษตะกั่วของชาวบาน วิถีชีวิตของชาวคลิต้ีลางกับการอธิบายความเจ็บปวยของชาว
บานโดยใชความเชื่อเรื่องผี การรักษาโดยใชสมุนไพร

การรับรูเรื่องพิษตะกั่วของชาวบานนั้น มีการถกเถียงกันวา ชาวบานรูไดอยางไรวาตนเองปวยเปนโรคพิษ
ตะกั่ว ในความเปนจริงแลวชาวคลิต้ีลางไมรูวาสาเหตุของอาการเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นจากอะไร ในสวนของชาวบานมองวา 
น้ําแตงแรกับตะกั่วตางกัน น้ําแตงแรคือสารเคมีที่ใชสกัดตะกั่ว ซึ่งชาวบานเชื่อวาน้ําแตงแรทําใหปวดหัว ในมุมมองของ
ชาวบานนั้นไมทราบมากอนวาตะกั่วมีอันตราย แตก็มีคําสอนของผูเฒาผูแกที่เคยเตือนไว8 สมัยกอนเคาก็เขาไปหา
ตะกั่วในปา ซึ่งเปนเหมืองเกาของคนละวาที่ทําไว แลวเอาไปชั่งกิโลขาย ชาวบานคลิต้ีลางไมเคยมีความรูเลยวาจะเปน
อันตรายหรือเปลา แตรูจากNGOsและนักขาวที่เขาไปในพื้นที่ ในประเด็นการรับรูเรื่องพิษตะกั่วของชาวบานนั้น มีการ
ต้ังคําถามถึงการตรวจหาสารน้ําแตงแรในรางกายของชาวบานดวย เนื่องจากการเจาะเลือดเพื่อไปตรวจในแตละครั้ง แน
ใจไดอยางไรวาจะตรวจหาสารอยางอื่นในเลือดดวย เพราะแตละครั้งตรวจแตสารตะกั่ว ดังนั้นรูไดอยางไรวาปวยเพราะ
ตะกั่วอยางเดียว ถึงแมวาปริมาณตะกั่วอาจจะไมถึงเกณฑ แตเมื่อมีสารอื่นอยูดวยจํานวนหนึ่ง ก็สามารถทําใหปวยได 
นั้นหมายถึง สารทุกชนิดเมื่อตรวจแลวอาจจะไมเกินเกณฑมาตรฐาน แตหากมีหลายชนิดรวมๆกันก็ทําใหตายไดหรือไม 
ดังนั้น การตรวจตะกั่วไมพอ ตองตรวจสารอื่นดวย

อยางไรก็ตามเมื่อถกเถียงกันมาในระยะหนึ่ง จึงมีคําถามเกิดขึ้นวาแลววิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบานเปน
อยางไร? ชาวบานคลิต้ีลางเมื่ออํานาจความรูทางแพทยกระแสหลักมีคําอธิบายเหนือความเจ็บปวยของชาวบาน จึงหัน

                                                
8 อานเพิ่มเติมไดใน จีระวรรณ บรรเทาทุกข, … , วิทยานิพนธมานุษยวิทยามหาบัณฑิต, 2547
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ไปหาหมอผี และความเชื่อเดิม เชน หมอทรงเจา  ตัวอยางในหมูบานที่เกิดขึ้นคือ ‘โจทิไผ’ ซึ่งมีอาการคลาย ๆ เด็ก ดาว
ซินโดรม ไอคิวต่ํากวาเด็กปกติ หมอผีอธิบายวา เชื่อวาชาติที่แลวเปนชาง โดนทุบตีจนตายไป แตชาตินี้ตองรับกรรมที่
ยังคางอยู สวนคนอื่นที่ทํารายทุบตีชางในชาติกอนตองชดใชกรรมกับโจทิไผ ซึ่งหมายถึงวา คนในหมูบานตองใหของกิน 
เมื่อมีการจัดงานก็ตองเรียกใหกิน แลวตอมากรรมของเขาจะหมดเรื่องของเขาจะหายไป ชาติหนาจึงจะมาเกิดใหมเปน
คนปกติ สวนในหมูบานเองจะมีพิธีสืบชะตาแมน้ํา โดยกลาววา ถึงแมวาชาวบานคลิต้ีลางจะไมไดเปนผูที่ทําน้ําเสีย แตก็
ตองขอโทษ พิธีสืบชะตาแมน้ําเปนการขอขมาตอแมน้ําซึ่งมีการทําทุกป

สวนความเชื่อเรื่องผีนั้น ไดมีการอธิบายวา บางทีคนที่เล้ียงผีอาจทําใหควายตาย หรือทําใหคนรักคนเกลียดได 
ในหมูบานก็มีคนที่เล้ียงผีแตเล้ียงเอาไวเพ่ือคุมครองตัวเองเทานั้น การที่ชาวบานพูดอยางนี้เปนการปรักปรํา อาจเปนไป
ไดวา ความเชื่อเรื่องผีนั้น นอกเหนือจากเปนการอธิบายเรื่องความเจ็บปวยของชาวบานแลว ยังเปนเหมือน Social 
control ของหมูบานในการใชขจัดคนที่ในหมูบานไมชอบก็เปนได ซึ่งผีที่ชาวบานเชื่อจะมีลักษณะเปนแสง หรือเปนเสียง
ของสัตว ชนิดของผีเองก็มีหลายประเภท มีทั้งผีบรรพบุรุษ ผีพอแม และยังเปนความเชื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในชุม
ชนถาใครทําผิดลูกผิดเมียชาวบานเสือจะมากัด สําหรับการรักษาดวยสมุนไพรนั้นชาวบานรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น ถา
ปวดขอก็กินยาสมุนไพร ถาผีเขาชาวบานจะใชวิธีจับเสน และจะรูวาผีเขาหรือปวยจากสารตะกั่ว ตอนหลังชาวบานพูด
เองวาสารตะกั่วรักษาดวยอะไรไมได แตหากมีอาการ เชน ปวดหัว ปวดขอจะรักษาดวยสมุนไพร

นอกจากนี้ในแงประเด็นของการรักษาพยาบาลชาวบานคลิต้ีลางนั้น มีมิติที่นาสนใจในวงสนทนาคือ มีการตั้ง
คําถามวา จริยธรรมของวิทยาศาสตรอยูที่ไหน? กลาวคือ วิธีคิดของนักวิทยาศาสตรที่ลงไปทํางานในกรณีนี้บางคนไม
ไดมองชาวคลิต้ีเปนมนุษย แตมองเปน ‘Sample’ หรือตัวอยางขอมูลทางการแพทย หรือเปนเพียงกรณีศึกษาเทานั้น 
เชน การที่เด็กในหมูบานเลาใหฟงวา ‘ถูกจ้ิม’ เลือดไปตรวจสอบ โดยไมทําเรื่องขอแพทยสภากอน นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นที่ตองพิจารณาอีกเชน เรื่อง อบต.ในพ้ืนที่ไมใชชาวบานคลิต้ี นาจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหไมใสใจชวยเหลือมาก
นัก อีกทั้งคนที่มีสวนรวมในการจัดการกับปญหานี้เปนคนท่ีไดรับผลประโยชนบางอยางจากกรณีนี้หรือไม

ในวงสนทนาไดแลกเปล่ียนกันวา ชาวบานที่นี้เปนคนกะเหรี่ยงซึ่งมักจะตกเปนคนชายขอบของสังคมที่มองไม
เห็นเสมอ จําเปนที่ตองบอกกลาวส่ือสารใหคนในสังคมไดรับรูรับทราบ ทําใหประเด็นนี้เปนประเด็นสาธารณะใหทุกคนรู
วาปญหาการถูกละเมิดสิทธิลักษณะนี้ไมไดเปนปญหาไกลตัว แตสามารถเกิดกับทุกคนเมื่อไหรก็ได รวมท้ังตองส่ือสาร
วา แมเหมืองจะถูกส่ังใหปดดําเนินการไปแลว แตมลพิษจากสารตะกั่วยังคงอยูบริเวณน้ัน และสงผลรายตอสุขภาพของ
ผูคนอยูตลอดเวลา รวมท้ังส่ือสารในประเด็นเรื่องที่คนเมืองมักคิดวาตนไมไดรับผลกระทบจากสารพษิตะกั่วคลิต้ี เมื่อ
มองวาหางไกล จึงไมสนใจวาความเสี่ยงจากสารพิษอื่น ๆ หรือแมกระทั่งตะกั่วก็สามารถเกิดกับคนเมืองไดเชนกัน เห็น
ไดจากการรณรงคเรื่องน้ํามันไรสารตะกั่วเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว หรือตัวอยางที่ผูรวมสนทนาพบคนขับเท็กซี่ที่รั่วออก
มาตลอดเวลา ทําใหคนขับรถมีอาการเออเล็กนอยเปนตน นอกจากนี้ยังมีผูเสนอวาควรจะศึกษาเปรียบเทียบกับกรณี
ปญหาอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เพ่ือทําการเชื่อมโยงเครือขายกัน แลวจากนั้นจึงทําการเคลื่อนไหวเพ่ือใหเกิดการ
แกปญหาไปพรอม ๆ กันทีเดียว

ในเชิงสังคมแลว มีผูต้ังขอสังเกตวา ขอมูลเกี่ยวกับกรณีปญหานี้ มีเฉพาะหลังป 2541-2545 อาจเปนเพราะวา
ชวงป 2541 นั้นขาว ITV ไดนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกสูสาธารณะ ทําใหทุกฝายตองเคล่ือนไหวกัน แตกอนหนาที 
2541 ไมมกีารเคลื่อนไหวจากหนวยงานใด ๆ ผูรวมวงสนทนาจึงตั้งคําถามถึงคุณคาของความเปนมนุษยของชาวกระเห
รี่ยงคลิต้ีลาง ซึ่งเมื่อกลายเปนประเด็นสังคมขึ้นมาก็มีการเคลื่อนไหว แตเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง ขาวคราวก็เงียบหาย
ไป แสดงใหเห็นถึงบางอยางที่แอบแฝงอยูในสังคมวา ‘ลืมงาย’ หรือไม ซึ่งกรณีนี้ในสายตาของสาธารณะเมื่อเหมืองปด 
จึงคิดวากรณีนี้จบส้ินแลว แกไขเรียบรอยแลว รวมท้ังผูที่เกี่ยวของบางคนก็ไดสรางความชอบธรรมใหกับตัวเองวาได
เคล่ือนไหวและมีการดําเนินการบางอยางแลว เพราะฉะนั้น หากเยาวชนจะทําอะไรที่นาจะเปนการสื่อสารกับสังคมเพื่อ
บอกใหรูวาปญหานี้ยังไมจบ

สําหรับผูที่มิไดมีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทั้งเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดลอมนั้น ก็จะชวยกันมองในมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมควบคูกันไป วาปญหาส่ิงแวดลอมนั้นไมไดอยูแคเรื่องกายภาพ หรือเรื่องภายนอกเพียงอยางเดียว 
แตเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธระหวางผูคนที่อยูในปญหาอีกดวย เชน คนในชุมชนตองออกมา
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ทํางานในเมือง ในกรุงเทพฯ รวมท้ังมีการมองในเชิงมานุษยวิทยาดวยวา ปญหาคลิต้ีนี้สวนใหญมักถูกมองโดย “คน
นอก”  แตไมไดถูกมองโดย “คนใน” ทําใหเวลาพิจารณาปญหาของชาวกระเหรี่ยงคลิต้ีลางนั้น มองแต “ปญหา” แตมอง
ไมเห็นมิติอ่ืน ๆ ของความเปน “คน” กะเหรี่ยงคลิต้ี ซึ่งการมองเชนนี้ อาจเปนปญหาสําหรับเยาวชนอยางเรา รวมท้ัง
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนคนนอกเชนเดียวกัน อาจสรางปญหาใหชาวบานคลิต้ีโดยไมเจตนา ซึ่งมีความจําเปนตอง
ระมัดระวังเรื่องนี้ดวย

อยางไรก็ตาม หลังจากการสนทนาและการลงไปสัมผัสพ้ืนที่จริง ถึงแมจะดวยระยะเวลาอันส้ันแตก็มีคําถาม
ตามมาอีกมากมาย เชน ชาวบานอยูรวมกับปญหาไดอยางไร? บางทีเรามองปญหาแยกจากคนหรือไม? เมื่อมองมักมอง
ปญหาสังคมอยาง “แยกสวนกับตัวเอง” หรือเปลา และดวยคุณธรรมในจิตใจตัวเองทําใหมองปญหาสังคมวาเปน 
“ปญหา” ที่เราตอง “เขาไป” แกไขใหมันหายไป หรือเปนการมองอยางฉาบฉวย เหมือนเราเปนคนดูหนัง วิจารณ แต
กลับไมสามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอยางเชื่อมโยงกับปญหาได เพราะไมคอยรูจักตัวเอง เราไมคอยไดนึกถึงวาเราไป
สัมพันธกับประเด็นปญหาในสังคมอยางไร และเมื่อสัมพันธแลว เกิดอะไรขึ้นกับเรา เราเรยีนรูอะไรกับมัน?

อยางไรก็ตาม ธงกลาววา เมื่อมองในมุมวิทยาศาสตรก็จะเห็นวา ขอจํากันในเรื่องการพัฒนาความรูทางดาน
วิทยาศาสตรนั้นมีอยูแตมีการนําไปเชื่อมตอกับการปฏิบัตินอยมาก หรือทายที่สุดแลวเปนปญหาของจริยธรรมหรือเปลา 
เชน การเก็บตัวอยางน้ําในลําหวยเพ่ือวัดปริมาณตะกั่ว อาจเก็บไดหลายชวง เชน หนาฝน หรือ หนาแลง ซึ่งจะได
ปรมิาณตะกั่วที่แตกตางกัน ถึงแมจะมีมาตรฐานในการวัดเหมือนกัน หรือการดูแลเรื่องการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกสู
ส่ิงแวดลอมอยางใกลชิดเปนระบบและตอเนื่อง? ณ ปจจุบันเมื่อมองดูปญหาอื่นนอกเหนือจากกรณีคลิต้ีแลว ความชัด
เจนในเรื่องวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับสุขภาวะของสังคมและความเสี่ยงอื่น ๆ ก็ยังเปนส่ิงที่ตองคนควาตอไป เชน กรณี 
GMO ‘ ปจจุบันประเด็นนี้ก็ยังไมเคลียร กอนจะออกสูตลาด แทนที่จะใหความรูกอนวามันคืออะไร ก็ไมไดให คิวามันเปน
การจัดการการคาระหวางประเทศหรือเปลา cost จะลดลงขนาดไหน หรือเปนเรื่อง Marketing ตลอดเวลา แตวาคนเรียน
วิทยาศาสตรไมเรียน Marketing’

5. ฉันเปนคนแบบไหนในโลกใบนี้

ในสวนนี้สรุปประเด็นทั้งหมดที่ไดจากการสะทอนของเยาวชน โดยหลังจากที่ทุกคนกลับมาจากการไปเยือนหมู
บานคลิต้ีลางแลวนั้น ทุกคนตางชวยกันเขียนความรูสึกของตัวเองสะทอนออกมาเปนบทความ และจัดทําเปนวารสาร 
Warn Teen ฉบับที่ 1 ป ที่ 1 และยังมีสนทนากลุมอยางไมเปนทางการหลายครั้ง หนุมสาวเหลานี้ไดสะทอนถึงความรู
สึกของตัวเองกับตําแหนงแหงที่ ซึ่งจะเห็นภาพความเปนตัวตนและความทรงจําที่สอดคลองกับอดีตของตัวเองรวมทั้ง
ความสนใจลึก ๆ อยูที่มีอยูแลวในตัวเปนทุนเดิม

บางคนไมเคยสนใจเรื่องราวของคนอ่ืนรอบ ๆ ตัว มากอน อาจจะเปนไปไดวา สังคมในยุคโลกาภิวัตนนี้ หลาย
ส่ิงหลายอยาง เชน การแบงแยกสาขาวิชา หรือ คณะแบบตายตัว รวมท้ังกระบวนการโลกาภิวัตนทําใหกลายเปนลัทธิ
ปจเจกชนนิยม โลกที่ถูกกลาวอางวาถูกทําใหเปนหนึ่งเดียวกันนั้น ดูเหมือนจะไมคอยเอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธกับคน
รอบขางเทาไรนัก ในความรูสึกของหนุมสาวในยุคนี้ ยุคที่พวกเขาเกิดมาทามกลางกระแสการบริโภคนิยม และลัทธิ
ปจเจกชนนิยม ก็ยังมีกลุมหนึ่งที่พยายามคนหาความเปนจริงในสังคมบางอยาง รวมท้ังวิเคราะหวิพากษตัวเองและ
สังคม หนุมสาวเหลานี้อาจจะไมตองสนใจชาวบานคลิต้ีลางเลยก็ได ตางคนตางอยูกันไป แตการมาในที่แหงนี้ทําใหไดรู
จักความแตกตางและความหลากหลาย และผลกระทบจากการกระทําของตนเองที่มีตอทองถ่ินอันหางไกล

ดังนั้นการไดศึกษาของจริงและสรางเครือขายการเรียนรูที่ตางกันออกไปนั้นคือ ขามคณะ สาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการเรียนรูแนวใหมคือ เนนการเรียนรูเปนหลัก (learning-base model) ซึ่งเนนที่ ประสบการณ
การเรียนรูของคน ใหคุณคากับการเรียนรูของมนุษย เชื่อมการใหคุณคามนุษยกับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ 
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4.  กิจกรรมตอเน่ืองวาดวย “การจัดทําสื่อ”

กิจกรรมการจัดทําวารสารและเว็บไซตนี้ เปนกิจกรรมที่ไมไดจบเปนครั้ง ๆ ไปเหมือนการสนทนากลุมหรือการ
สัมมนา แตตองอาศัยการ “คุยงาน” ซึ่งทําใหกินเวลานานหลายเดือน (กระทั่งขามป) รวมท้ังเปนกิจกรรมปลายทางที่
รวมผลลัพธจากกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือสงตอสารทางความคิดใหกับเยาวชนภายนอกกลุมพวกเรา  การเลาภาพกระบวน
การดําเนินกิจกรรมเหลานี้จึงเปนการใหภาพใหญของการวิจัยครั้งนี้โดยรวมไปดวยในระดับหนึ่ง ซึ่งมีทั้งผลลัพทที่เชื่อม
โยงมาจากกิจกรรมอื่น ๆ และเปนการเผยใหเห็นถึงวิถีการใชชีวิตของเยาวชน (Youth Lifestyles) แตละคน เง่ือนไขใน
ชีวิต สถานการณตาง ๆ ในสังคม และความสนใจที่ไมหยุดนิ่งของพวกเขา ตลอดจนกระบวนการ “คุยงาน” ที่ไปสิง
สถิตยกันที่รานอาหาร รานกาแฟ คุยกันตั้งแตตอนย่ําค่ํากระทั่งตกดึก  ตลอดชวงการผลิตชิ้นงานทั้งวารสารและเว็บไซต
นี้ มีเยาวชนจํานวนไมนอยผานเขามา ผานออกไป มีทั้งขาจรและขาประจําที่ยังคงอยูรวมทํากิจกรรมกันตลอดเวลา รวม
ทั้งที่เง่ือนไขในชีวิตไมเอ้ือใหรวมกิจกรรมไดสะดวกนัก แตก็พรอมที่จะเขารวมเมื่อมีโอกาสเสมอ

ความสนใจในการจัดทําส่ือเพ่ือเผยแพรความคิดความเห็นของกลุมเยาวชนเหลานี้มีมานานแลว ต้ังแตกอนที่
พวกเราจะรูจักกันดวยซ้ํา  ดวยความสนใจนี้ ทําใหชาญชัย อลิสา และปกรณ เห็นรวมกันวาภายใตโครงการวิจัยครั้งนี้ 
ควรมีการจัดทําส่ือเพ่ือเผยแพรและแลกเปล่ียนส่ือสารกับคนอื่นดวย  ส่ือที่พวกเราสามารถจะเปนผูผลิตไดนั้น ดูแลวมี 2 
ประเภท คือส่ือส่ิงพิมพชนิดวารสาร และอีกประเภทหนึ่งคือส่ืออิเล็กทรอนิคส หรือ “เว็บไซต” นั่นเอง  ความริเริ่มอยาก
ทําส่ือดังกลาว ไดถูกนํามาชักชวนกับกลุมเยาวชนที่รวมกิจกรรมกับพวกเรา ซึ่งก็เห็นดวยเชนกันวาตนเองอยากเผย
แพรความรูสึกนึกคิดออกไปใหคนอื่นไดรับรูและแลกเปล่ียนส่ือสารกัน  จึงเกดิเปนกิจกรรมการจัดทําส่ือวารสารและสื่อ
เว็บไซต ดังจะกลาวถึงตอไปนี้

คนแรกที่ถูกชักชวนใหเขามารวมกันจัดทําส่ือกับพวกเรา คือภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย นิสิตคณะนิเทศศาสตร 
จุฬาฯ1  ภาณุวัฒนเปนสมาชิกชมรมคายอาสาสมัครสโมรสรนิสิตจุฬาฯ (สจม.) รวมกับชาญชัย และรวมกิจกรรมกันมา
ต้ังแตครั้งเสวนาคาเฟ เมื่อป 2545 แลว  ภาณุวัฒนมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทําส่ือส่ิงพิมพที่นาสนใจเลาสูกันฟงเล็กนอย  
ตัวเขาเองฝนอยากทํางานดานการเขียนและการทําหนังสือมาตลอดตั้งแตกอนเอนทรานซเขามหาวิทยาลัยแลว กลาวได
วาเขาเปนคนในแวดวงสื่อจริง ๆ มีความสนใจและประสบการณในการทําส่ือวารสารมาแลวจํานวนหนึ่ง  เขาเปนผูริเริ่ม
ทําวารสารชื่อ “จุล-สาร”2 ซึ่งเปนวารสารเกี่ยวกับเรื่องราวกิจกรรมตาง ๆ ของนิสิตจุฬาฯ โดยการออกทุนตัวเองและขอ
ยืมทางบานบางเล็กนอย แลวหาเงินมาคืนทุนดวยการใหเพ่ือนพ่ีนองชวยกันอุดหนุนอีกทีหนึ่ง   อาจเพราะเห็นความ
สามารถในการทํา “จุล-สาร” ของภาณุวัฒน ทําใหระหวางทําวารสารนี้ เขาถูกชักชวนจากองคการบริหารกิจกรรมนิสิต
จุฬาฯ (อบจ.) ใหชวยเปนบรรณาธิการของวารสาร Voice ซึ่งตั้งใจใหเปนวารสารสะทอนเสียงนิสิตจุฬาฯในหมูชาวจุฬาฯ
ดวยกัน  ภาณุวัฒนมักใหความเห็นวาเสียงของนิสิตที่ออกมาจาก Voice นี้ มักเปนเสียงนิสิตกระแสหลัก จึงเปน
บรรณาธิการให Voice ไดเพียงวาระเดียว แลวก็หันกลับมาทํา “จุล-สาร” ตอไป   หลังจากไมมีทุนทํา “จุล-สาร” ไดตอไป
แลว ภาณุวัฒนจึงไดริเริ่มจัดทําวารสาร Noize3 ซึ่งเปนวารสารประเภทเสียงเล็ก ๆ “นอย ๆ” ของคนในจุฬาฯที่มักไมถูก
พูดถึง จนบางครั้งกลายเปนเสียงรบกวน (noise) ไป

                                               
1 ขณะเขารวมกิจกรรมนั้น ภาณุวัฒนอยูในชั้นปที่ 5 แลว โดยเขาเหลือเพียง 1-2 รายวิชาเทานั้นที่จําเปนตอการสําเร็จการศึกษา 

ปจจุบัน ภาณุวัฒนเปนนักขาวอยูสํานักขาวประชาไท ซ่ึงเปนหนังสือพิมพออนไลนที่เพิ่งตั้งข้ึนในปลายป 2547 โดยอ.จอน อึ๊งภากรณ
2 ชื่อของวารสารนี้ลอความหมาย 2 อยาง คือ 1) เปนวารสารขนาดเล็กที่เรียกวา “จุลสาร” และ 2) “จุล” ยังเปนชื่อของตึกกิจกรรม

นิสิตจุฬาฯที่มีชื่อเต็มวา “ตึกจุลจักรพงษ” อีกดวย ดังน้ัน “จุล-สาร” จึงหมายถึงสารที่ส่ือจากตึกจุลฯ
3 วารสารนี้ไดรับการสนับสนุนของรศ.สุริชัย หวันแกว และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เชนเดียวกับ

โครงการวิจัยน้ี
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5.1. การจัดทาํสื่อวารสาร Warn Teen ฉบับที่ 1

1. โหมโรง

ครั้งแรกของความคิดที่จะทําวารสารรวมกันเกิดขึ้นอยางที่พอเรียกไดวา “เปนทางการ” คือหลังกลับจากการลง
พ้ืนที่ภาคสนามที่หมูบานคลิต้ีลางในปลายเดือนสิงหาคม  เยาวชนที่ลงพ้ืนที่ครั้งนี้ไดรับการ “ขอใหเขียน” ความรูสึกนึก
คิดตาง ๆ จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ แลวนํามาแลกเปลี่ยนกันอานอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตาม พึงชี้แจงในท่ีนี้วาเยาวชนเหลา
นี้ไมไดถูกบังคับใหเขียนความรูสึกเหลานี้ออกมาโดยไมเต็มใจ โดยนิสัยสวนตัว (เทาที่รูจักและสัมผัส) ของพวกเขานั้น 
เปนคนชางคิดชางสงสัย (และบางคนถึงกับเขียนเรื่องตาง ๆ เก็บเอาไวอยูแลว) และมักแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดใน
เรื่องตาง ๆ อยูเปนธรรมดาแลว แตหากไมมีการบันทึกเอาไวแลว ส่ิงที่เยาวชนเหลานี้นํามาแลกเปลี่ยนกันก็จะสูญสลาย
ไปกับกาลเวลา ดังนั้น การ “ขอใหเขียน” ครั้งนี้จึงควรนับวาเปนการ “สรางเง่ือนไข” ใหเยาวชนเหลานี้สรางงานเขียน
ของตนเองออกมาและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากกวา

เย็นย่ําค่ําวันจันทรที่ 8 กันยายน 2547 ณ รานสิงหดําคาเฟ คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ในวงสนทนากลุมยอยครั้งที่ 
6 เรื่อง “ความรูสึกนึกคิดหลังทัศนศึกษาหมูบานคลิต้ีลาง” พวกเราไดนํางานเขียนของแตละคนมาแลกเปลี่ยนกันดู 
และสนทนากันถึงความรูสึกนึกคิดของแตละคนตอการไปลงพื้นที่ครั้งนี้  หลายคนเลาใหฟงวาไดพยายามนําเรื่องเกี่ยว
กับชะตากรรมชองชาวบานหมูบานนี้ไปเลาตอทั้งในและนอกชั้นเรียนใหเพ่ือน ๆ ฟง แตไมคอยมีใครรูจักมากนัก  ต้ังแต
ลงพ้ืนที่แลวที่หลายคนคิดอยากทําอะไรซักอยางเพ่ือชวยเหลือชาวบาน เรื่อยไปจนหลังกลับจากพื้นที่และเลาใหคนอื่น
ฟงตอ (ดูสวนกิจกรรม “คลิต้ี”) กระทั่งถึงในวงสนทนาครั้งนี้ หลายคนเริ่มคิดมากขึ้นวาอยากทําใหคนอื่น ๆ หันมาสนใจ
เรื่องคลิต้ีมากขึ้น รุงนภา เทพภาพ นักศึกษาสังคมวิทยาจากทาพระจันทรไดเลาเอาไวในวารสารฉบับที่หนึ่งนี้วา “พวก
เราใชเวลาเรียนรูเรื่องราวของคนคลิต้ีราว 24 ชั่วโมง ทุกถอยคําที่พรั่งพรู ทุกน้ําเสียงที่ไดยิน กระเทือนลึกในความรูสึก
กับ ‘ปญหาความเดือดรอนของพี่นองคลิต้ี’ ฉันและเพ่ือนๆเดินทางกลับจากคลิต้ีดวยสีหนาหมนเศรา สําหรับฉัน..มืดมน 
หาทางออกไมไดกับปญหาที่ไดรับรู รูสึกวาตัวเองหดเล็กเทาธุลีดินที่ไมสามารถคัดงางกับอํานาจที่เลวราย เห็นแกตัว
ของใครบางคนได… แตเมื่อหันไปเห็นใครหลายคนที่นั่งหนาวส่ันทามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดการเดินทางออก
จากคลิต้ี ฉันใจชื้น อบอุน และรูสึกราวกลับวาตัวเองเริ่มตัวโตขึ้นและพวกเราคงจะพอทําอะไรไดบางนา…”

พวกเราเห็นรวมกันวาทางหนึ่งที่สามารถทําไดคือโดยการทําวารสารนั่นเอง ดังที่ภายหลัง รุงนภากลาวถึงการ
ทําวารสารนี้ไววา “และนี่คือหนึ่งส่ิงที่ฉันและเพ่ือนเริ่มตนทํา ส่ิงเล็กๆ กับตัวหนังสือไมกี่รอย กี่พันตัว หนากระดาษไมกี่
หนา แตเต็มไปดวยความหวังที่จะใหการเดินทางและประสบการณที่ไดรับเมื่อครั้งที่ไปเยือนบานคลิต้ีลาง สามารถรวบ
รวมพลังจากคนอีกหลายคนที่แมนจะไมไปดวยกัน แตก็สามารถรับรูรวมกันได แมจะเพียงบางเศษเสี้ยวแหงความรูสึก
รวมกันก็ตาม”

อยางไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนั้น พวกเรายังไมไดคิดถึงรูปรางหนาตาของวารสารที่วานี้ วาจะออกมาเปน
อยางไร คิดเพียงแตวา “อยากใหมันมีขึ้น” หลังการประชุมกันครั้งนี้ พวกเราแตละคนแตละกลุมก็แยกยายกันไปทําภาร
กิจตามเงื่อนไขในชีวิตและตามความสนใจของแตละคน  เพ่ือน ๆ กลุมหนึ่งกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เหมือนที่เคยเปน  อีกกลุมหนึ่งก็ดําเนินชีวิตที่คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยในพมา (กรพ.) และที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอไป  ใครที่เคยทํางานธนาคารก็กลับไปทํางานเหมือนเดิม  สวนกลุมที่อยูจุฬาฯจํานวนหนึ่งก็
มีเหตุในตองใชเวลาไปกับการติดตามถามไถและเคลื่อนไหวกันเนื่องจากไมเห็นดวยกับนโยบายของฝายกิจกรรมนิสิตที่
จะใหมีการทุบกําแพงกั้นระหวางชมรมที่ตึกกิจกรรมนิสิต4  ในระหวางนี้ พวกเรายังมีนัดกันพูดคุยถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่
อยากทําสืบเนื่องจากการลงพื้นที่หมูบานคลิต้ีลางกันอยูเนือง ๆ ในหมูพวกเรานี้ ดูเหมือนกลุมทางธรรมศาสตรจะ fight 

                                               
4 “สยามเด็กเลน” ถือตนเองเปนกลุม “กิจกรรมนอกสังกัด” นับไดวาเกิดข้ึนจากความรูสึกอยากสรางสรรคกิจกรรม โดยไปพนจาก

รูปแบบและขอกําหนดตายตัวแบบเดิม ๆ สมาชิกสวนใหญซ่ึงอยูในจุฬาฯนั้นแตละคนจะใหความสนใจกับระบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
(“กิจกรรมในสังกัด”) ดวยเชนกัน
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กันมากที่สุดทั้งรุงนภา, สภาเทพ และปรียานุช  ทั้งสามคนนี้กลายเปนผูรับผิดชอบเขียนและเรียบเรียงเนื้อหาสวนที่
เกี่ยวกับคลิต้ีของวารสารฉบับแรกนี้ตอไป (ดูสวนกิจกรรม “คลิต้ี”)

2. ตั้งชื่อและวางเคาโครงวารสาร

ชวงปดเทอมเปนชวงเวลาที่พวกเรารูกันวาไมสามารถทํากิจกรรมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได เพราะสวน
ใหญจะกลับตางจังหวัดหรือไมก็ออกคายตางจังหวัดกันหมด สําหรับพวกที่ยังอยูกรุงเทพฯนั้น ก็มีการคุยกันนอกรอบอยู
บางประปราย   พวกเรากลับมารวมตัวกันจริง ๆ จัง ๆ อีกครั้งหนึ่งในค่ําวันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ที่รานดอยตุง 
รานกาแฟเจาประจํา ที่สวนลุมไนทบาซาร (ภายหลังเมื่อมีการมารื้อฟนความหลังเพ่ือเขียนรายงานฉบับนี้ สานุไดต้ังชื่อ
การประชุมครั้งนี้วา “ดอยตุงซัมมิท” ในลักษณะลอการประชุมครั้งสําคัญ ๆ ของโลกที่มักตั้งชื่อตามสถานที่จัดงาน)
เพ่ือสนทนาและสรุปเรียบเรียงกันอีกครั้งวาใครอยากเห็นอะไรในโครงการนี้กันบาง? กิจกรรมที่จะทํากันในเบ้ืองตนมี
อะไรบาง? ซึ่งมีทั้งการจัดสนทนากลุมยอยโดยใชการวิจารณภาพยนตรเรื่อง The Matrix เพ่ือเปนการ “ดึงคน” เขารวม
ในเทอมใหมนี้และไดผลอยางยิ่ง (ดูสวนการสนทนากลุม ครั้งที่ 7), การสนทนากลุมครั้งถัดไปหลังจากนั้น เพ่ือเตรียม
ระดมประเด็นสําหรับการสัมมนาครั้งที่หนึ่ง ซึ่งวางกันเอาไววาใหเปนการเปดตัวโครงการกับคนหมูมากขึ้น

ในครั้งนี้เองท่ีคําวา “Warn Teen” ไดกลายมาเปนชื่อเรียกวารสารของพวกเรากัน  ในฐานะที่เปนผูชํานาญดาน
การทําวารสาร ภาณุวัฒน ผูมักมีไอเดียบรรเจิดและคิดชื่อวารสารไวอยางมีสาระและขี้เลนไปในขณะเดียวกัน ดังเคยทํา
มาแลวใน “จุล-สาร” จึงไดรับมอบหมายจากการคุยกันนอกรอบใหไปคิดชื่อและ concept ของวารสารมา  เขาจึงไดนํา
เสนอในครั้งนี้  สําหรับชื่อวารสารนี้ ภาณุวัฒนไดเขียนเอาไวในบทบรรณาธิการของวารสารฉบบัที่สอง (เพราะลืมเขียน
ในฉบับที่หนึ่ง เนื่องจากใชเนื้อที่ไปกับการอธิบายตัวโครงการวิจัยแทน) อยางทีเลนทีจริงตามสไตล “สยามเด็กเลน” วา

ชื่อของเราเกิดจากการผสมกันของคําสองคําอยางไมถูกหลักภาษา น่ันคือคําวา Warn กับ Teen
Warn หมายถึง “การเตือน” ซ่ึงถาอานออกเสียงคําๆ น้ีเปนภาษาไทย มันก็แสดงถึงการวิงวอนตอคนทั่วไป
สวน Teen หมายถึง "วัยรุน" ครับ
เม่ือนําทั้งสองคํามาผสมกัน จึงแปลความหมายไดวา
"คําเตือน หรือคําวิงวอนจากวัยรุน" ตอคนกลุมตางๆ ในสังคม
แตสําหรับใครก็ตามที่อานชื่อหนังสือของเราออกเสียงวา "วอน..." (คําที่เวนไวคือคําที่แปลวา "เทา" ในภาษาที่ไม

ใครจะสุภาพนัก) เราก็คงตองเรียนใหทานทราบวาเปนความตั้งใจของพวกเรา ที่จะใหทานออกเสียงแบบนั้นอยูแลวเพื่อ
หลอกทานเลนๆ เทานั้น

สรุปงายๆ วา...คุณหลงกลเราเสียแลวแหละครับ :)

นอกจากชื่อและความหมายของวารสารแลว ภาณุวัฒนยังไดเสนอเคาโครงวารสารโดยแบงปน 3 ตอนใหญ ๆ 
ตามหลักไวยากรณในวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense คือ 1) เซ็คชัน Warned เปนการ warn เร่ืองราวในอดีต  2) 
เซ็คชัน Warning ซึ่ง warn เร่ืองราวในปจจุบัน และ 3) เซ็คชัน Will Warn คือการ warn เร่ืองราวในอนาคต    
คอลัมน Warned เปนคอลัมนที่พวกเราคิดและคุยกันชัดที่สุดในวันนั้น เปนสวนที่จะใสเนื้อหาเรื่อง “คลิต้ี” เขาไป เพราะ
เหน็กันวาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตแลว และเปนที่แนนอนวาเรื่อง “คลิต้ี” ตองเปน theme หลักของวาระแรกนี้ เพราะ
พวกเราอุตสาหไปลงพ้ืนที่ภาคสนามตากฝนหนาวสั่นกันมาและเรื่องนี้ก็รอนแรงที่สุดในหมูพวกเราขณะนั้น

3. เนื้อหาในตัวเลม

เนื้อหาเรื่อง “คลิต้ี” ที่จะลงในเซ็คชัน Warned นั้น แกงซธรรมศาสตรไดคุยกับพวกเราเอาไวต้ังแตครั้งที่คุย
งานกันกอนปดเทอมแลววาจะรับผิดชอบเนื้อหาสวนนี้เอง โดยเซ็คชัน Warned ครั้งนี้จะประกอบดวย 3 สวนยอย ดังนี้

สวนที่หน่ึง ไดแก บทความเรื่อง “มารูจักคลิต้ีกันเถอะ” เปนการใหขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับประเด็นปญหาคลิ
ต้ีนี้ รับผิดชอบโดยสภาเทพและปรียานุช  ในตอนทาย ทั้งสองสะทอนความคิดเชื่อมโยงระหวางตัวเองในฐานะคนหนุม
สาวกับประเด็นปญหาในสังคมผานงานวารสารวา “ในฐานะคนหนุมสาว เราไมควรจะคิดพ่ึงพิงแตระบบแกปญหาแบบ
เดิมๆ ที่ตองสงเรื่องรอการตัดสินใจ แลวจึงดําเนินการ ซึ่งตองเสียเวลาอยางมาก อยางที่เรารูและเห็นจากกรณีที่เกิดขึ้น
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แลวในประเทศไทย พลังเรียกรองของคนรุนใหม ความชวยเหลือที่เกิดจากคนรุนใหมสามารถชวยเหลือพวกเขาได จะ
มากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับความสนใจและจิตสํานึกของแตละคน อยางนอยการที่คุณอานจบและไดรับรูถึงปญหา
ของชาวบานคลิต้ีแลว ก็แสดงใหเห็นวาคุณมีความสนใจตอชะตากรรมของเพื่อนรวมชาติและสิ่งแวดลอม 
หวังวาคุณจะใหความสนใจกับปญหาอื่นๆท่ีเกิดข้ึนจากความไมเปนธรรมในสังคมตอไป” (เนนโดยผูเขียน)

สวนที่สอง คือ บทความ “เมื่อคร้ังไปเยือนบานคลิต้ีลาง” ชาญชัยไดบันทึกลักษณะของสวนนี้เอาไววาเปน
สวนที่ “…เกี่ยวกับความรูสึกของเยาวชนที่ไดไปลงพ้ืนที่ในชวงที่ผานมา โดยดึงคําพูดจาบ ๆ จากบทความที่แตละเขียน
กันมา…” สวนนี้รุงนภารับผิดชอบไปรวบรวมและเรียบเรียง “เสียงของคนตัวเล็กๆที่มีโอกาสไปเยือนคลิต้ี…” ที่เพ่ือน ๆ 
เขียนกันมาแลวเอามาถายทอด เธอไดสะทอนความออนโยนและแสดงความหวังความตั้งใจเกี่ยวกับงานครั้งนี้เอาไวใน
วารสารอยางนาชื่นชมวา “ฉันไดรับมอบหมายใหรวบรวมความรูสึกของเพ่ือนๆที่ไดรวมเดินทางไปหมูบานคลิต้ีลางดวย
กัน ความรูสึกที่ผานมาทางตัวหนังสือ แนนอนมันคงไมสามารถบอกเลาทั้งหมดที่หัวใจรูสึกได แตฉันวามันงดงามมาก
แลวสําหรับมนุษยตัวเล็กๆอยางพวกเรา อะไรจะดีไปกวาการหวงใยซึ่งกันและกัน แมจะไมคุนเคยกันเทาใดนักหละ….”

สวนสุดทาย คือ บทความ “วอนท้ิงทายคลิต้ี” สวนนี้เกิดจากการที่พวกเรามักใหความสนใจขยายภาพและ
เชื่อมโยงกรณีศึกษาและประเด็นปญหาตาง ๆ เขากับชีวิตประจําวันของพวกเรากันเองอยูแลว ทั้งนี้หากพูดตามแนวคิด
วิถีการใชชีวิตของเยาวชนแลว กลาวไดวา ส่ิงหนึ่งในสังคมที่ดูเหมือนอยูไกลถึงหมูบานลึกในปาเขา ไมมีความเกี่ยวของ
อะไรกับตัวเยาวชนเลยดังปญหาเรื่องคลิต้ีนี้ พวกเขาพยายามคิดพิจารณาหาความเชื่อมโยงเพ่ือมองใหเห็นความตอ
เนื่องและทําใหตนเองรูสึกมีความมั่นคงขึ้นมาบางวาตนเองยังมีความสัมพันธอยูกับสังคมและโลกใบนี้  ปกรณรับหนาที่
ไปเขียนสวนนี้มา   ในบทความนี้ เขาตั้งคําถามอยางตรงไปตรงมาถึงความเชื่อมโยงระหวางคนทั่วไปกับปญหาการปน
เปอนสารตะกั่วที่ชาวคลิต้ีตองประสบวา “…ในความสะดวกสบายที่คุณและผมมีเครื่องใชไฟฟาใชกันนะครับ ทราบหรือ
ไมวาสวนประกอบภายในที่สําคัญหลายสวนสรางจากตะกั่วทั้งนั้นแหละครับ” (เนนโดยผูเขียน) ปกรณนําประเด็นเขาสู
เรื่องวาปจจุบันเปนยุค “สังคมความเสี่ยง” ที่ไมไดไกลตัวใครเลย ผานเรื่องไกที่คนทั่วไปกินกันวาถูกเล้ียงมาอยางเครียด
และจะหล่ังสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เรื่องควันพิษในอากาศกรุงเทพฯ พืชผัก GMOs ตลอดจนเร่ืองส่ิงแวดลอม รู
โหวในชั้นโอโซน กระทั่งภาวะเรือนกระจก แลวหันมาตั้งคําถามกับคําปลอบโยนที่มักไดยินกันบอย ๆ วา “อาจจะตอบ
ตามภาษางายๆที่ใชกันบอยๆคือ ‘เริ่มที่ตัวเราเอง ขยายไปยังคนรอบขาง’ และวันนี้ผมก็มาครุนคิดวาผมจะทําตามภาษา
งายๆนั้นไดอยางไร?”

เซ็คชัน Warning และเซ็คชัน Will Warn นั้น พวกเรายังไมไดคิดกันในรายละเอียดจริงจังวาจะเขียนเรื่องอะไร
กัน แตกําหนดกันคราว ๆ เอาไววาเซ็คชัน Warning ซึ่งเปนเรื่องปจจุบันนั้น นาจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับบันเทิงคดี, 
ภาพยนตร, ดนตรี, วรรณกรรม หรือเปนเรื่องประเด็นในระดับชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจเปนขาวสารทํานองวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวันกับผลกระทบทางสังคม  สวนเซ็คชัน Will Warn ซึ่งเปนเรื่องในอนาคตนั้น จะเปนเรื่องทํานอง Human 
Genome Project และโครงการที่เกี่ยวของกับประเด็นความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับสังคมที่กําลังจะมีในอนาคต

ถัดจาก “ดอยตุงซัมมิท” วันนั้นไปแลว พวกเราไมไดมีการประชุมคุยงานกันอยางเปนทางการเกี่ยวกับเรื่องวาร
สารอีกเลย เพราะยุงกับภารกิจประจําของแตละคนและกิจกรรมอื่นกันตอไป แตมีการคุยกันนอกรอบเปนระยะ ใน
ระหวางนั้น พวกเราก็ไดจัดการสนทนาวิจารณภาพยนตรเรื่อง The Matrix ขึ้น (ดูสวนการสนทนากลุม ครั้งที่ 7) หลังจบ
การสนทนาครั้งนี้ไปอยางเปนที่พอใจของผูจัดอยางมากแลว  เนื่องดวยเห็นวาควรเผยแพรกิจกรรมที่จัดกันและเนื่อง
จากภาพยนตรเรื่อง Matrix Revolution อยูในกระแสสังคมขณะนั้นพอดี พวกเราจึงเห็นควรรวมกันใหสรุปประเด็นการ
สนทนาวิจารณภาพยนตรครั้งนี้ลงในเซ็คชัน Warning ของวารสารวาระนี้ดวย โดยมอบหมายใหนุชรี วงศสมุท ทํา
รวมกับปกรณ กลายมาเปนบทความเรื่อง “The Matrix Revisited: นิยาย (หรือ) วิทยาศาสตร ?”

อีกบทความหนึง่ทีล่งในเซ็คชัน Warning นี ้คอืกลอนเปลาเรือ่ง “Photoshop” 5 ของภาณวัุฒน เปนเรือ่งเกีย่ว
กบัการถายรปูตดิบัตรทีร่านถายรปู 2 ครัง้สมยัเดก็ แลวใหรูสึกวารปูตวัเองออกมาอวนเกนิไป และครัง้สุดทายเมือ่รบั

                                               
5 หมายถึงโปรแกรม computer graphic ชื่อ Adobe Photoshop
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ปรญิญา ซึง่มกีารแตงรปูโดยใชคอมพิวเตอรดวยนัน้ ภาณวัุฒนเหน็วา “มนัไมใชรปูของฉนั มนัแคอะไรสักอยาง…ทีค่ลาย
ฉัน” ตอขอเขยีนชิน้นี ้ภาณวัุฒนเขยีนเพราะรูสึกวา “เทคโนโลยบิีดเบือนอะไรบางอยาง เชน รปูถาย ซึง่ใกลเคยีงตวัเราที่
สุด แต Photoshop กลับบิดเบือนตวัเรา”  ภาณวัุฒนเปนคนใหความสนใจเรือ่งคณุคา ความเปนตวัตน และความรูสึกนกึ
คิดของคนมาตลอด งานเขียนเกี่ยวกับตัวตนนี้ ยังปรากฏในวารสารฉบับที่สองและในเว็บไซตอีกเชนกัน นอกจากนี้ 
ลักษณะการเขยีนความคดิแบบกลอนเปลานัน้ นบัวานาสนใจทเีดยีว เนือ่งจากบทความอืน่ ๆ ของ Warn Teen ฉบับแรก
นีม้ลัีกษณะเปนความเรยีงทัง้หมด  (ซึง่ภายหลังทัง้ภาณุวัฒนและนสิิตคณะนเิทศศาสตร จฬุาฯ อ่ืน ๆ ทีม่ารวมกจิกรรมกบั
พวกเราไดสอนหลักการทําวารสารไววาควรใหมคีวามหลากรสหลายสไตลกวานี ้ ประเดน็นีจ้ะไดพูดถึงกนัตอไปขางหนา) 
รปูแบบงานเขยีนเปนกลอนเปลาจงึชวย “เพ่ิมรส” ใหกบัวารสารฉบบันีด้วย กลาวถงึตวัคนเขยีนนัน้นอกจากจะเรยีนนเิทศ
ศาสตรและมคีวามสามารถดานการทําวารสารดงักลาวขางตนแลว  วิถีการใชชวีติในสวนนีก้ม็คีวามนาสนใจเชนกนั  โดย
ปกตแิลว เขามกัเขยีนบันทกึขอคดิ ขอสังเกต และตัง้คําถามกบัส่ิงทีป่ระสบพบเจอในชวิีตประจําวนั ออกมาในรปูกลอน
เปลาอยูเปนประจํา  ทีผ่านมา เขารวบรวมบนัทกึเหลานีท้ําออกมาเปนหนงัสือทํามอืขายในงานหนงัสอืทํามอืตาง ๆ รวม
ทัง้นํามาใหเพ่ือนพ่ีนองชวยกนัอดุหนนุอยู 2-3 วาระแลว  สําหรบัสาเหตุของการเขยีนกลอนเปลาจรงิ ๆ ทีม่าจากปากตวัผู
เขยีนนัน้ คอืเพราะ “…ใหเขยีนเปนบทความ เขยีนไมได เลยเขยีนออกมาเปนแบบนี”้

สําหรับเซ็คชัน Will Warn นั้น ประกอบดวยบทความเกี่ยวกับอนาคต เรื่อง “จากจีโนมมนุษย สูสุขภาวะ
ทางสังคม?” ของธงชัย กูบโคกกรวด หนุมนักชีวเคมี ซึ่งถึงตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกแลว ตัวบทความพูดถึงที่มาและ
วัตถุประสงควงการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีพันธุกรรม ที่ตองการหาสาเหตุและแกไขทุกขภาวะของมนุษย รวมท้ังพูดถึง
ทางแพรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานนี้ จุดเกิดของบทความนี้เกิดขึ้นที่ที่โรงอาหารคณะ
อักษรศาสตร จุฬาฯ (เหมือนหลาย ๆ ครั้งที่เรามักคุยกันตามสถานที่กินและดื่มตาง ๆ) ราวปลายเดือนธันวาคม 2546 
ปกรณและชาญชัยนัดพูดคุยกับธงชัย เพ่ือหาประเด็นจัดวงสนทนาเรื่องเกี่ยวกับชีวเคมีซึ่งเปนประเด็นถนัดของธงชัย 
หลังจากใหธงชัยเลาภาพความเปนมาและขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง Genome, Genetic Engineering, 
Nanotechnology และคุยไอเดียกันไปคราว ๆ  ปกรณและชาญชัยเหน็วาธงชัยมีความรูเรื่องนี้ดี และนาจะลองเขียนเรื่อง
นี้ลงในเซ็คชัน Will Warn ดู จึงกลายมาเปนบทความชิ้นนี้  ผลของการคุยครั้งนี้ นอกจากไดเปนบทความชิ้นนี้แลว ยัง
กลายเปนวงสนทนาครั้งที่ 9 เรื่อง “GATTACA Genethics” ซึ่งธงชัยเสนอใหฉายภาพยนตรเรื่อง GATTACA (ภาพ
ยนตรเกี่ยวกับชีวิตอนาคตที่มีการใชเทคโนโลยี พันธุกรรมกันอยางมากมายและเปนภาพยนตรที่ธงชัยมักพูดถึงทุกครั้ง
ที่พวกเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ) แลวนํามาวิจารณกันอีกดวย (ดูสวนการสนทนากลุม ครั้งที่ 9)

อีกบทความหนึ่งในเซ็คชัน Will Warn นั้นเปนบทความแปลและเรียบเรียงของชาญชัย เรื่อง เพียงแคตัดการ
เชื่อมโยง ซึ่งจินตนาการถึงชีวิตในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศพัฒนาจนเขามาเปนสวนหนึ่งของ
มนุษยโดยไมจําเปนตองอยูหนาจอคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวแลว บทแปลส้ันๆนี้มีทั้งการ “ล้ิมรสชีวิต” สะดวกสบาย
ในป 2033 และความทุกขและเบ่ือหนายจากการที่ “คุณจะไมเดินคนเดียว” เพราะเทคโนโลยีชนิดนี้ทําใหขอมูลสวน
บุคคลถูกเขาถึงและตรวจสอบมากเกินไปและตลอดเวลา  บทความนี้เกิดจากกลางดึกคืนหนึ่งกลางเดือนธันวาคม 2546 
ชาญชัยรูสึกนอนไมหลับเพราะหัวยังหมุนติ้วกับการนึกคิดเรื่องความสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับสังคม จึงหยิบบท
ความนี้จากนิตยสาร The Economist ที่เคยเก็บไว ขึ้นมาแปลและอานเลนตามความเคยชิน โดยยังไมไดคิดวาจะเอาไป
เผยแพรที่ไหน แตในที่สุดก็ไดนํามาลงใน Warn Teen ฉบับแรก  ชาญชัยใหความสนใจกับประเด็นความเชื่อมโยงเรื่อง
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ซึ่งเปนสาขาที่ตนเองเรียนจบมา) และมิติอ่ืน ๆ ของชีวิตและสังคมมาตลอด  เขาตั้งเปาหมายไว
วาอยากเรียนตอปริญญาเอกดานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับสังคม6  ความสนใจนี้ยังคงปรากฏให
เห็นในบทความที่เขียนลงในวารสารฉบับที่สองและเว็บไซตเชนกัน

                                               
6 ตอนนั้นเจาตัวยังไมรูวาจะเรียกสาขานี้วาอะไร แตปจจุบัน (ตุลาคม 2547) หลังจากสํารวจและเสาะแสวงหาวามีใครทํางาน

ศึกษาดานนี้อยูบางจาก textbook และเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตางประเทศ เขาเริ่มไดความชัดเจนข้ึนวาเนื้อหาดังกลาวอยูในสาขาที่เรียก
กันวา “Science and Technology Studies” ซ่ึงมีมานานตั้งแตทศวรรษ 1980 แลวและมีเปนจํานวนมากในยุโรปและอเมริกา
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นอกจากเคาโครงเซ็คชั่น Warned, Warning, และ Will Warn ดังกลาวแลว  วารสารฉบับแรกนี้ยังมีบทความ
พิเศษเรื่อง “สภาพการณในประเทศไทยกับการสรางความมั่งคั่งดวยวิทยาการสมัยใหม” ของวศินี คันฉอง นิสิต
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ ผูมีความสนใจในหลากหลายสาขาจากมุมมองดานเศรษฐศาสตรการเมืองอีกดวย บทความนี้
พูดถึงความไมสอดรับกันระหวางสภาพการณตาง ๆ ทั้งดานการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ ทักษะแรงงาน และความเหลื่อม
ลํ้ากันของรายได กับการสรางความมั่งคั่งดวยวิทยาการสมัยใหม บทความนี้เกิดจากปจจัย 2 ประการ 1) ในการสัมมนา 
ครั้งที่ 1 เรื่อง “สังคมวิทย คิดสะทอนฯ” เมื่อพุธที่ 11 ธันวาคม 2546 นั้น ทีมผูจัดอยากใหมีเอกสารประกอบการสัมมนา
ดวย จึงไดชักชวนใหนิสิตผูเขารวมกิจกรรมเขียนบทความมาประกอบการสัมมนากัน แตปรากฏวามีวศินีเพียงคนเดียวที่
เขียนมา จึงงดเวนการนําบทความมาประกอบในการสัมมนา แลวนํามาไวในวารสารแทน เพราะในวารสารนี้ ก็มีการ
กําหนดกันเอาไวแตแรกวาอยากใหมีบทความที่สงเขามาจากผูเขารวมกิจกรรมคนอื่นดวย ทํานองเปน “บทความจากผู
อาน” ดวยเชนกัน

4. ทบทวนวารสารฉบับแรก เตรียมทาํฉบับสอง

เวลาผานพนฤดูกาลสอบกลางภาคในปลายเดือนธันวาคมป 2546  และเทศกาลปใหมแลว วารสารฉบับแรกอยู
ในขั้นตอนการจัดอารตเวิรค โดยสานุ ตันกุล ที่พวกเราเพิ่งชักชวนเขามารวมกิจกรรมกัน  สานุเปนนิสิตภาควิชาภาพ
ถายและการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ ผูมีฝมือในเรื่องภาพและอะไรที่เกี่ยวกับจักษุทัศน (visual) ทั้งที่เปนการถาย
ภาพ, การตกแตงภาพถาย, จัดวาง composition ของวัตถุ ตลอดจนคอมพิวเตอรกราฟฟคอื่น ๆ

หลังจากจัดทํารายงานความกาหนาในแหลงทุนเมื่อกลางเดือนมกราคม 2547 และจัดวงสนทนาไป 2 ครั้งคือ
เรื่อง “Paradigm Shift” และ “GATTACA และ Genethics” แลว  เย็นวันพุธที่ 28 มกราคม 2547 นับเปนการประชุม
สรุปงาน Warn Teen ฉบับแรก และปูทางเตรียมคิดเนื้อหาสําหรับฉบับที่สองของพวกเรากัน

ในการทํางานวารสาร Warn Teen ฉบับแรกของพวกเรานั้น หากมองในแงเปนนักหนังสือพิมพแลว กลาวได
วาพวกเราเปน “เด็กหัดใหม” โดยแท เพราะไมมีประสบการณการทํางานหนังสือพิมพหรือวารสารมากอน มีเพียง
ประสบการณการเขียนงานความคิดหรืองานวิชาการบางเล็กนอย พวกเราประชุมคุยงานจริงจังกันเพียงครั้งเดียว (เมื่อ
ครั้ง “ดอยตุงซัมมิท”)  หลังจากนั้นก็ตางคนตางกลับไปเขียนบทความสงใหบรรณาธิการ หรือโทรศัพทติดตามงานเขียน
เทานั้น  ตัวบรรณาธิการคือภาณุวัฒนไดกลาวในชวงใกลทําวารสารเสร็จวารูสึกอึดอัดมากพอสมควร เพราะไมคุนเคย
กับการทํางานในลักษณะนี้มากอน  ภาณุวัฒนเลาวาแตเดิมที่เคยทํางานวารสารอื่น ๆ มาจนถึงวารสาร Noize นั้น ไม
เคยคุยงานกันนอยขนาดนี้มากอนเลย  ดังนั้นงานนี้ออกมา จึงไมใช “วารสาร” แตเปน “รวมบทความ” มากกวา เพราะ
ขาดความเปนเอกภาพ หากกลาวภาษาของเจาตัวบรรณาธิการแลว ซึ่งมักเปรียบงานหนังสือและงานเขียนดวยอาหาร 
คือ “ไมกลมกลอม”, “ไมหลากรส”

นอกจากนี้ Warn Teen ฉบับแรกนี้ ยังถูกวิจารณวา “…คุยกันแตงเรื่องหนัก ๆ เปนวิชากาน วิชาการ สนุกอยู
แตในกลุมดวยกันเอง” และไมส่ือสารกับคนอาน (ทั่วไป) คนเขียนบทความแตละคนมี “ความมันสสวนตัว” แตไมไดมอง
ถึงวาคนอานจะ “มันส” ไปดวยหรือไม  โดยเฉพาะบทความเรื่อง “จากจีโนมมนุษยสูสุขภาวะทางสังคม?” และ “สภาพ
การณในประเทศไทยกับการสรางความมั่งคั่งดวยวิทยาการสมัยใหม” นั้น สานุใหความเห็นวาเปนบทความที่ “โหดและ
หนักที่สุด ชนิดไมสงสารคนอานเลย”  อยางไรก็ตาม ในบทความแรกนี้ ธงชัยเห็นแยงวาหากมองในวงการวารสารทาง
วิทยาศาสตรทั้งหลายน้ัน ตนเองเขียนใหอานงายแลว  ขอถกเถียงในประเด็นนี้ นําไปสูประเด็นคําถามของพวกเรากัน
อีก 2 คําถาม คือ 1) ใครคือกลุมเปาหมายหรือผูอานท่ีพวกเราคาดหวังเอาไวใหอาน Warn Teen น้ี? คําถามนี้นับ
เปนคําถามสําคัญมากสําหรับการทํางานหนังสือ ซึ่งเปนคําถามที่พวกเราสวนใหญ (นอกจากภาณุวัฒน) หลงลืม
ตระหนักกันไปเชนกัน โดยพวกเราใชเพียงคําวา “คนทั่วไป” ธรรมดา ๆ เปนคําตอบเทานั้น  2) ความสนุก ความมันส
ของแตละคนนั้น แตกตางกัน นิยามไมเหมือนกัน ดังนั้นควรหาทางทําใหความสนุก/มันสของคนทํางานกับคนอาน
มาอยูใกลเคียงกัน ไมวาจะเปนการปรบัตัวของคนเขียนใหส่ือสารและสนุกกับคนอานมากขึ้น หรือกําหนดกลุมผูอานให
ชัดเจนตรงกับบุคลิกของงานเขียนมากขึ้นก็ตาม
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อยางไรก็ตาม ปกรณและสานุ ใหความเห็นวาอีกสาเหตุหนึ่งคือ เนื่องจากงานนี้ตองอาศัยความรูเรื่องวิทยา
ศาสตรและนิเทศศาสตรประกอบกัน  ซึ่งแมที่ชาญชัย (บรรณาธิการเนื้อหาอีกคนหนึ่ง) จะมีพ้ืนความรูที่เรียนมาทางดาน
วิทยาศาสตร แตก็ไมมีความรูดานนิเทศศาสตรและไมไดพูดคุยกับภาณุวัฒนมากพอ ในขณะที่ตัวบรรณาธิการที่ไมถือ
ตัวเองวารูเรื่องวิทยาศาสตรอะไรมากมายนัก ดวยเหตุนี้จึงทําใหไมสามารถคุมเนื้อหาให “กลมกลอม” ได   สานุเสนอวา
ระหวางการให “เด็กที่รูนิเทศฯมาทําวารสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร กับใหเด็กที่รูวิทยฯมาเรียนรูเรื่องนิเทศฯ” นั้น ทาง
เลือกอยางหลังจะทําใหงานออกมามีความทะมัดทะแมงมากกวา

5.2. การจัดทาํสื่อวารสาร Warn Teen ฉบับที่ 2

ดวยขอวิจารณจากวารสารฉบับแรก ดังกลาวขางตน ทําใหวารสารฉบับที่สองมีความเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ ประการแรก คือ ปกรณและสานุขึ้นมาทําหนาที่เปนบรรณาธิการและรองบรรณาธิการแทน ทั้งสองคนมีฐาน
ความรูดานวิทยาศาสตรพอตัวทีเดียว กลาวเฉพาะสานุนั้น หลังจากรับหนาที่เปนผูจัดอารตเวิรคของวารสารฉบับแรก 
ซึ่งทําใหไดดูภาพรวมของเนื้อหาวารสารไปดวยในตัวแลว เขายังมีพ้ืนความรูดานการทํางานหนังสือพอควร เนื่องจาก
เคยฝกงานที่สํานักพิมพมติชนอีกดวย ทําใหมีความเหมาะสมในการขึ้นมาเปนคนคุมเนื้อหาใหวารสารออกมาเปน “วาร
สาร” มิใช “รวมบทความ” อีกดวย  ประการที่สอง สืบเนื่องจากความเห็นของภาณุวัฒนที่วาการทํางานในวารสารฉบับ
แรกนี้ คุยกันนอยมาก พวกเราจึงนัดกันคุยงานวารสารกันทุกสัปดาห ประการที่สาม เนื้อหามีความหลากหลายขึ้น ทั้ง
รอยแกว รอยกรอง กลอนเปลา การตูน เรื่องส้ัน เปนตน ประการที่ส่ี พวกเราเริ่มนึกคิดถึงบุคลิกและอัตลักษณของคน
เขียนแตละคน เพ่ือมองภาพรวมของสิ่งที่อาจเรียกไดตามศัพทของนิสิตคณะนิเทศศาสตรอยางภาณุวัฒนวา “บุคลิกของ
วารสาร”  ประการที่หา กระบวนการทําวารสารครั้งนี้ ทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาเยาวชนผูเขารวมกิจกรรมแตละคน มี
ความสนใจในประเด็นปญหาทางสังคมกันอยางมาก

1. กระบวนการคุยงาน : ชวงแรก

การคุยงานวารสารฉบับที่สองนี้ พวกเรานัดคุยงานกันทุกวันจันทร  อันที่จริงแลว เนื้อหาหลักที่เกี่ยวกับวาร
สารนั้น พวกเราใชเวลาคุยกันอยูประมาณ 4 สัปดาห สวนสัปดาหหลังจากนั้น พวกเรายังคงนัดคุยกันอยูเรื่อยไป แตเปน
ความคิดเห็นของแตละคนประเด็นสถานการณสังคมตาง ๆ ยํ่าค่ําวันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ 2547 อาจถือไดวาเปนการ
เริ่มงาน Warn Teen ฉบับที่สอง  หลังจากการนําเสนอความกาวหนาของโครงการวิจัยใหกับแหลงทุนแลว รานกาแฟซา
จุย ที่ยูเซ็นเตอรซึ่งเปนหอพักใหมของนิสิตจุฬาฯ เปนที่สิงสถิตยสําหรับการคุยงานของพวกเราไปหลายเดือนจนกระทั่ง
รูจักกับพนักงานเสริฟในรานไปดวย

การคุยงานวารสารเริ่มดวยการระดมความคิดเห็นวาอยากนําเสนอประเด็นอะไรเปน theme หลัก มีหลาย
ประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนั้น ทั้งปญหาเรื่องไขหวัดนกซึ่งเปนประเด็นที่สังคมใหความสนใจอยางยิ่งใน
ขณะนั้น  ประเด็นเรื่องเกมสออนไลนซึ่งยังคงมีขาวกระเส็นกระสายเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ ของวัยรุนที่เลนเกมส ซึ่ง
พวกเราไมคอยเห็นดวยกับขาวที่นําเสนอออกมา เพราะไมไดทําใหเขาใจอะไรเกี่ยวกับคนเลนมากขึ้นเลย ในขณะที่ใน
หมูพวกเรา มีสานุและภาณุวัฒนเปนขาประจําเกมสออนไลนอยูแลว โดยเฉพาะเกมสแร็คนาร็อค  หลังจากสนทนากัน
อยางออกรสอยูพักใหญ พวกเราก็ไดขอสรุปรวมกันวาฉบับที่สองที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับไซเบอรสเปซ

ถัดจากนั้นเปนการคุยเรื่องประเด็นยอย ๆ ที่จะเสนอกันใน Warn Teen ฉบับที่สองน้ี ภายใตรวมไซเบอรสเปซ  
เรื่องที่พูดถึงกันมากเปนเรื่องเกมสออนไลน โดยมีภาณุวัฒนและสานุทําหนาที่คลายวิทยากรหลัก และมีชาญชัยทําหนา
ที่คลายเปนผูสัมภาษณ  สืบเนื่องจากเกมสออนไลนที่เขามาในเมืองไทยนั้นมีหลายคายมาก ที่เดน ๆ ไดแก เกมสแร็ค
นาร็อคออนไลน  และเกมสมังกรหยกออนไลน  ดังนั้นประเด็นหนึ่งที่คุยกันมากในวันนั้นคือทั้งสองเกมสนี้มีลักษณะ
อยางไร ตางกันอยางไร และดวยความที่ทั้งสองเกมสเปนเกมสที่เรียกวา RPG (Role Playing Games) กลาวคือเปน
เกมสที่ใหผูเลนสวมบทบาทเปนตัวละครในเกมส อีกหนึ่งประเด็นที่คุยกันคือเกมสเหลานี้กอใหเกิดความรูสึกกับผูเลน
อยางไร (โดยไมไดต้ังแงวาจะตองเกิดผลเสียเสมอไป)
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แตเดิม ในชวงนี้ พวกเรากะเกณฑกันเอาไววาการทํา Warn Ten ฉบับที่สองเรื่องไซเบอรสเปซนี้ จะทําควบคู
ไปกับการลงพื้นที่ภาคสนามบนไซเบอรกันดวย โดยการเลนเกมสออนไลนรวมกันเปนเวลาหนึ่งเดือน ทั้งนี้เพราะกระแส
ความสนใจของสังคมตอเรื่องเกมสออนไลนดึงดูดใหพวกเราอยากรูอยากลองวาเลนแลวจะรูสึกอยางไร รวมท้ังภาณุ
วัฒนและสานุก็เลนเกมสออนไลนเปนประจําอยูแลวดวย จึงไมนาจะเปนการยากนักหากพวกเราจะลองหัดเลนกันดู อีก
ทั้งเมื่อเอยปากชวนเยาวชนคนอื่น ก็ปรากฏวามีหลายคนที่เลนอยูหรือมีนองเลนอยูเชนกัน

นอกจากนี้ พวกเรายังมีการระดมความคิดกันไวดวยวาใครสนใจประเด็นอะไรในเรื่องเกมสออนไลน  สานุสนใจ
ประเด็นเรื่องระบบเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนสินคาและเงินตรา โดยเปรียบเทียบระหวางในเกมสกับในโลกจริง (โดย
เฉพาะในตลาดหุน)  สําหรับชาญชัย ซึ่งชวงนั้นไดแรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่อง “Life on the Screen : Identity in the 
Age of the Internet” ของ Sherry Turkle แหงสถาบันเทคโนโลยีแหงแมสซาซูเสส สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนการศึกษาชีวิต
และตัวตนของผูที่ของเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต โดยใชมุมมองผสมผสานสังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, และจิตวิเคราะห  
ทําใหเขาสนใจประเด็นเรื่องความรูสึกตอตนเองและความสัมพันธระหวางบุคคลบนโลกไซเบอร

อยางไรก็ตาม ขอคนพบอยางหน่ึงจากการทําวิจัยในคร้ังน้ีคือ ธรรมชาติอยางหนึ่งของเยาวชนกลุมน้ี
คือถามีคนริเร่ิมดําเนินการและตนเองสนใจ ก็จะรวมกิจกรรมดวย แตถาไมมีใครริเร่ิมข้ึนแลว แตละคนก็จะ
ทํากิจกรรมตามความสนใจของแตละคนกันไป หลายครั้งไดมีการทาบทามเยาวชนแตละคนเอาไววาจะเขารวมกิจ
กรรมนั้นๆนี้ๆกัน เยาวชนหลายคนอยากเขารวม ทํานองวา “ถามีกิจกรรมข้ึน ก็เอาดวย ถาไมมี ก็ไมเปนไร” กลาว
สําหรับกิจกรรมการลงพื้นที่ไซเบอรเลนเกมสออนไลนกันนั้น เนื่องดวยเงื่อนไขและความสนใจของแตละคนที่ยังมีพลัง
ไมมากพอที่จะทําใหพวกเราริเริ่มจัดกลุมกันขึ้นมาเลนเกมสออนไลนแลวมาสนทนาแลกเปลี่ยนกันถึงประเด็นตาง ๆ 
เกี่ยวกับเกมสออนไลนอยางเปนกิจลักษณะได  อลิสาเคยกลาวแบบติดตลกเอาไววา “อยากเลนเกมสเชนกัน แตกลัววา
จะติดเกมส แลวเลิกยาก”  ในชั้นแรกพวกเราตั้งใจไววาจะเลนเกมสกันในเดือนกุมภาพันธ แตติดปญหาวาปลายเดือนนี้ 
จะเปนชวงการสอบปลายภาค  พวกเราจึงเล่ือนไปเปนเลนเกมสกันในเดือนมีนาคม ซึ่งเริ่มปดเทอมกันแลว แตก็ติด
ปญหาวาหลายคนติดฝกงานตางจังหวัด ทําใหไมสามารถมาสนทนากันได พวกเราจึงเล่ือนอีกครั้งเปนเดือนเมษายน แต
ก็ยังคงมีเง่ือนไขอื่นที่ไมเอ้ือเชนกัน จนในที่สุดความกระตือรือรนที่จะเลนเกมสจึงคอย ๆ มลายหายไป และไมมีการลง
พ้ืนที่ไซเบอรไปโดยปริยาย

การประชุมเพ่ือเตรียมทําวารสาร Warn Teen ฉบับที่สองน้ี นับไดวาจบลงที่ปลายเดือนกุมภาพันธ  2547 
พวกเราคุยกันจนไดตนรางที่สานุเรียกวา “Dummy” ของ Warn Teen ฉบับที่ 2 กันแลว ซึ่งยังไมมีเนื้อหา แตมีการวาง
น้ําหนักความเขมออนของหัวเรื่องแตละหัวเรื่องลงในแตละชวงของวารสาร เพ่ือใหเกิดความ “กลมกลอม” ขึ้นแลว  พวก
เราก็แยกยายกันไปนั่งคิดนั่งเขียนประเด็นที่ตนเองไดตกลงกันไว โดยตกลงกันไววาวารสารฉบับที่สองนี้นาจะเผยแพร
ชวงเปดภาคการศึกษาถัดไป ภาณุวัฒนอยากเขียนเรื่องปรากฏการณที่ภาพยนตรเรื่อง “โหมโรง" ซึ่งชวงสัปดาหแรก
ของการเขาฉายนั้น แทบไมมีคนไปดูเลย แตภายหลังสามารถฟนคืนชีพจากโพสทกระทูที่เว็บไซตพันธทิพยดอทคอม 
ซึ่งภาณุวัฒนถือวาเปนปรากฏการณที่ “เทคโนโลยีอุมศิลปวัฒนธรรม”  สวนปกรณ ซึ่งไดแรงบันดาลใจจากภาพยนตร
โฆษณาในชวงนั้นที่พูดเรื่อง “ความรูคืออํานาจ” และจบดวยภาพเด็ก ๆ มีจานดาวเทียมดวงเล็ก ๆ ติดอยูที่ขางศรีษะ  
ทําใหเขาอยากเขียนเรื่องการเรียนรูในโลกอินเทอรเน็ตมีจุดส้ินสุดหรือไม?

2. เนื้อหาในตัวเลม

ชวงเดือนมีนาคมกระทั่งมิถุนายน 2547 เปนชวงเวลาปดภาคการศึกษา ซึ่งพวกเราไมสามารถทํากิจกรรม
อะไรกันไดมากนัก  พวกเรายังคงนัดคุยงานกันบางประปราย และประเด็นทางสังคมที่ไดรับความสนใจในกระแสสังคม
ชวงนั้น ๆ ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาสนทนากันในวงทุกครั้ง นับตั้งแตปรากฏการณโหมโรง, เหตุการณขอสอบเอนทรานซรั่ว, 
การประกวดมิสยูนิเวอรส โดยเฉพาะเหตุการณความรุนแรงในภาคใตที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ซึ่งส่ัน
สะเทือนความรูสึกนึกคิดของพวกเราเปนอยางยิ่ง

วารสาร Warn Teen ฉบับทีส่องไดรบัการดําเนนิการตอในกลางเดอืนพฤษภาคม 2547 เนือ่งจากใกลเปดภาค
การศึกษาใหม ซึง่เปนกําหนดกนัไววาจะเผยแพร Warn Teen ฉบับทีส่องนี ้  อยางไรกต็าม เนือ่งดวยความสนใจทีแ่ตก
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กระจายและไมเคยอยูนิง่ของพวกเรา วันเวลารวม 3 เดอืนทีผ่านไปทําใหวารสารครัง้นีไ้มสามารถดําเนนิตามเคาโครง
ประเดน็ทีเ่คยคยุกนัเอาไวใน dummy วารสารเมือ่ครัง้ปลายเดอืนกมุภาพันธได  นอกจากนีก้ลุมบทความเกีย่วกบัไซ
เบอรสเปซซึง่เปน theme หลักนัน้ แตเดมิวางกนัไววาจะใหทมีบรรณาธกิาร “รวมกนั” เขยีน เพ่ือใหเกดิความ “กลมกลอม” 
ของวารสาร กก็ลับกลายเปนวาแตละคนตาง “แยกยาย” กนัไปเขียน แลวเอามารวมกนัเหมอืนในวารสารฉบบัแรกอยูดี

เคาโครงของวารสารถูกปรับเปล่ียนใหเขากับสถานการณสังคมและความสนใจของพวกเราในขณะนั้น โดยอาจ
แบงไดคราว ๆ เปน 3 สวน ไดแก 1) บทสัมภาษณ  2) บทความพิเศษโดยกองบรรณาธิการ 3) กลุมบทความเกี่ยวกับ
สถานการณสังคม  ในสวนที่หน่ึงนั้น เปนบทสัมภาษณเรื่อง “หงสแดง แคของเลนเศรษฐี เด็กมหา’ลัย ยังตีโจทย
แตก” ซึ่งหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจสัมภาษณภาณุวัฒน, ปกรณ, และชาญชัย สืบเนื่องจากทั้งสามไดแสดงความคิด
เห็นตอประเด็นการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลของรัฐบาล ในการประชุมเรื่อง “หวยหงสแดงกับทิศทางการพัฒนา
ของไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2547  บรรณาธิการเห็นวา
เนื้อความที่ใหสัมภาษณนั้นนาสนใจและเปนคําใหสัมภาษณของพวกเรากันดวย จึงนาจะนํามาลงในวารสารฉบับที่สองนี้ 
เพ่ือเผยแพรขยายใหนิสิตจุฬาฯไดทราบเพ่ิมเติมขึ้นอีก

สวนที่สอง บทความพิเศษโดยกองบรรณาธิการ ประกอบดวย 4 บทความยอย และ 1 กลอนเปลา ไดแก
1) บทความเรือ่ง  “เรียนรูเสมอืนจริง = รูจริงๆ หรือ รูเกอืบจรงิ?” โดยปกรณ สงสยัเรือ่งการเรยีนรูทีไ่ดจาก

อินเทอรเนต็ซึง่ไดแรงบนัดาลใจจากโฆษณาทีม่จีานดาวเทยีมตดิอยูทีศ่รษีะของเดก็ ๆ ดงักลาวขางตน จงึเขยีนบทความนี้
ขึน้ ดวยวธิกีารเกบ็ความจากหนงัสือเรือ่ง “On Internet” ของ Hubert L. Dreyfus แลวนํามาคดิวเิคราะหเพ่ือตอบคําถาม
และอรรถาธบิายส่ิงทีต่นเองตองการสือ่ออกไป  ปกรณเริม่จากการตัง้คําถามวา “จรงิหรอืกบัคําสัญญาวาหากมอิีนเตอร
เนตแลวการเรยีนรูของเดก็ไทยจะดขีึน้?” คําถามหลักคอื “อะไรคอืการรูจริงละ?” (เนนโดยผูเขยีน) ปกรณใหนยิามการรู
จรงิวา คอื “การนําความรูไปปฏบัิติได มคีวามสามารถคดิวเิคราะห รวมถงึสังเคราะหความรูได สามารถดดัแปลงใหเหมาะ
สมกบัตวัเอง” ซึง่แนนอน “แฟนพันธุแท” ไมใช แตตัวอยางของการรูจรงิสําหรบัปกรณคอืการทีห่มอกบัพยาบาลตองรบี
ชวยใหคนไขในหองฉุกเฉนิรอดชวิีต ซึง่เปนไปราวกบั “ไรตํารา” และ “ไรกระบวนทา” สวนในการเรยีนรูเพ่ือรูจรงินัน้ 
ปกรณเหน็วา “ขัน้ตน ผูเรยีน/ฝกจะเปนเหมอืนเณรฝกหดัทีรู่ขอมลูเบ้ืองตน สวนผูสอนนัน้จะใหขอมลูพ้ืนฐานเพยีงอยาง
เดยีว ตอมาเมือ่คลองแคลวมากขึน้กเ็ริม่รูจกัพลิกแพลงตํารา ผูสอนกจ็ะเริม่ใหแบบฝกหดั ในขัน้สุดยอดนัน้ ผูเรยีน/ฝกจะ
ตองหาทางของตนเองใหเจอ ผูสอนนัน้จะกลายเปนผูเรยีนรูไปดวยกนั”  ดงันัน้อนิเทอรเนต็จงึเปนเครือ่งมอืสูการรูจรงิใน “ขัน้
ตน” เทานัน้ ขัน้สูงขึน้ไปนัน้ “ผูเรยีนตองหดัใชความรูในสถานการณจรงิปรบัใหเขากบัตนเอง และปฏบัิติโดยไมยึดตดิตาํรา”

2) บทความแปล “ทักษะดั้งเดิม, เน้ือหาทองถิ่น และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ” ของชาญชัย 
ซึ่งพ้ืนเดิมสนใจเรื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกับประเด็นทางสังคมอยูแลว  ในชวงกอนไดเปนบทความแปลนี้  
ชาญชัยมักชอบ search ดูขอมูลในอินเทอรเน็ตวาในโลกนี้มีใครทําอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศใน
มิติทางสังคมอยูบาง กระทั่งไปพบบทความหนึ่งในเว็บไซตของยูเนสโกที่พูดถึงผูหญิงมุสลิมการศึกษาไมสูงรายไดนอย 
ในพ้ืนที่ที่ยากจนที่สุดของเมืองนิวเดลฮีในอินเดีย กระตือรือรนที่จะใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตผสมกับทักษะดั้งเดิม
ของทองถ่ิน ทําการออกแบบเนื้อผาและงานฝมือตาง ๆ   ชาญชัยตั้งประเด็นวาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีดานการส่ือสาร
และสารสนเทศที่เจริญกาวหนาไดทําใหประเทศไทยมี “ความร่ํารวยขอมูลขาวสาร” (information rich) แตไมสามารถจัด
การขอมูลเหลานี้ใหกลายเปนความรูได และไมรูจักตัวเองเทาใดนัก  “ความมั่งคั่งขอมูลขาวสารเหลานี้ ในบางครั้งก็ทําให
เราหลุดลอยจาก ‘ความเปนทองถิ่น’ ของเราและไปเชื่อมโยงแตกับ ‘โลก’ เพียงอยางเดียว”

ชาญชยัเหน็วาวธิเีบ้ืองตนอยางหนึง่ทีใ่ชจดัการปญหาดังกลาวนาจะไดแกการ “…มองออกไปภายนอกประเทศ 
มองไปยังพ้ืนที่ที่ดูเหมือนจะยังไมร่ํารวยขอมลูขาวสาร…ไปดวูามใีครเขาทําอะไรกนัในประเดน็นีอ้ยูบาง ไปรบัรูใหอารย
ธรรมในจติใจของเราไดเปดกวางมากขึน้ ใหทนักบัความกวางขวางของอารยธรรมวทิยาศาสตรเทคโนโลยใีนปจจบัุน 
และท่ีสําคญั เมือ่ไดมองดผููอ่ืนแลว กห็วนยอนกลบัมาไตรตรอง มองตนเองวาเรายนือยู ณ ทีแ่หงใดในโลกทางสงัคมใบนี”้ 
(เนนโดยผูเขยีน)  ในสังคมไทยมกัมคีวามคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีตกออกเปน 2 ฝาย ฝายหนึง่ยึดมัน่ในความเชือ่ทีว่า
เทคโนโลยจีะทําใหประเทศเจรญิกาวหนาและผูคนสะดวกสบายขึน้  อีกฝายหนึง่กยื็นอยูบนความคดิทีว่าเทคโนโลยทีําให
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เกดิคานยิมการบรโิภคและเปนตวัการในการทําลายชมุชน สวนหนึง่ของขอคดิสืบเนือ่งจากขอถกเถยีงดงักลาว ปรากฏใน
คําพูดของหญงิสาวคนหนึง่ในบทความนี ้ เธอพูดวา “ทําไมฉันจงึควรจํากดั ตัวเองอยูแคการวาดแบบบนกระดาษ ในเมือ่
ฉันสามารถทํามนัไดบนคอมพิวเตอรแลว? การสรางงานออกแบบของฉนัดวยคอมพวิเตอรเปนเร่ืองทาทาย แตกทํ็า
ใหฉันมไีอเดยีกวางข้ึน” (เนนโดยผูเขยีน) เธอเปนหญงิสาวผูยากไรในสังคมประเพณอียางอนิเดยี ผูอาจกลาวไดวาถูก
กดขี ่ 2-3 ชัน้ จากระบบเศรษฐกจิโลก, ระบบวรรณะ และระบบชายเปนใหญ เธอพูดส่ิงนีข้ึน้เมือ่มโีอกาสไดสัมผสักบั
เทคโนโลยขีองโลกสมยัใหมอยางคอมพวิเตอร คําพูดนีท้ําใหเรายอนนกึถึงกลาวของพระธรรมปฎก7ทีว่า “…สําหรบัคน
พวกหนึง่ เทคโนโลยมีาชวยใหไมตองทํา แตสําหรบัคนอกีพวกหนึง่ เทคโนโลยมีาชวยในการทาํ” และ “…เทคโนโลยทีี่
จรงิเปนเรือ่งของความรู มนัไมใชเปนแคเครือ่งมอื และไมใชแคความรูเฉย ๆ แตเปนความรูท่ีจะทาํ” (เนนโดยผูเขยีน)

3) บทความ “เร่ืองไรสาระ” ของสานุ เปรียบเทียบบทสนทนาในการประชุมของบริษัทหนึ่ง กับบทสนทนาใน
เกมสออนไลนเกมสหนึ่งดังนี้ (บทสนทนาในเกมสออนไลนมิไดพิมพผิด แตเปนคําที่ใชเชนนี้จริง ๆ)

...คุณนาจะคุนกับบทสนทนาอยางนี้
ในหองประชุม
ผูบริหาร ก. : ถึงตอนน้ีหุนของบริษัท B จะไมนาลงทุนนัก แตจากขาววงในที่เราไดมา ในส้ินปน้ี บริษัท A

จะควบรวมกิจการกับ บริษัท B ทําใหแนวโนมภาคธุรกิจจะมีการขยายตัวข้ีนอยาง แนนอน
อีกทั้งความตองการผลิตภัณฑในปน้ีและปหนายังไมมีทาทีจะออนตัวลง จึงคาดวามูลคาของ
หุน ของท้ังสองบริษัทยจะตองถีบตัวสูงข้ึน อยางไรก็ดี...

...แตถาเปนแบบน้ีละ
ในหอง chat room ในเกมส online
นาย ก. : เฮย มรึงรูยง patch หนามันจะปรับใหดรอป Elu กะ Ori งายข้ึนตหวะ
นาย ข. : จริงดิ มรึงรูไดไง
นาย ก. : ก็เพื่อนกรูที่มันเลนอยู server เกาหลีบอกมาวาตอนนี่ที่เกาหลีมันปรับแลว แมรง ดรอปงาย

จัดๆ ยิ่งไปตี sand man นะ ไมถึงชั่วโมง ไดกอนเล็กเปน 10 กอน
นาย ข. : อิบอายแลวเน้ีย กรูตุนไวเปนรอยเลยนะโวย ตองรีบปลอยแลว ไมงั้นขาดทุนยับแนมรึง เฮย

รานมรึงอยาพึ่งลดราคานะ ขอกรูปลอยไดซักครึ่งนึงกอน แลวคอยผลัดกันลด

สานุ ไดพิสูจนความเปน “สันขวาน” (ฉายาที่พวกเราตั้งให เนื่องจากมักพูดจาประชดประชันไดอยางเฉียบคม 
จนรูสึกเหมือนมีสันขวานมากระแทกที่ทายทอยเสมอ) อีกครั้งในบทความนี้ ดวยการเปรียบเทียบบทสนทนาในการ
ประชุมอันเครงเครียดเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติใหเปนประโยชนตอองคกรของตน (สานุลงทายไววา “โอว…มีสาระมาก ๆ”) 
กับบทสนทนาในเกมสออนไลนเกมสหนึ่งที่จะตองมีการเทขาย item ที่มีการปรับตวัอยางสูง โดยไมใหผูเลนคนอื่นไหว
ตัวทัน เพ่ือควบคุมราคาสินคา (สานุลงทายไวอีกเชนกันวา “ไรสาระซะจริง ๆ”)

4) บทความ “ความจริงในโลกสีเ่หลีย่ม” ของภาณุวัฒน หรอื “เดก็ใหมในเมอืง” นามแฝงทีม่กัปรากฏในโลก
อินเทอรเนต็วนัละไมตํ่ากวา 2-3 ชัว่โมง เขยีนขึน้เพราะอยากใหเกดิความเขาใจสังคมในอนิเทอรเนต็มากขึน้ โดยหวงัให
บทความนี้ “…ทําหนาที่เหมือนกับผาขนหนูที่ทําหนาที่เช็ดฝาไอน้ําที่เกาะรอบๆกระจกหนาตางแหงการรบัรูของคณุได
บาง”  ประการแรก ภาณวัุฒนเหน็วาความคดิทีว่า “คนทีอ่ยูภายในโลกอนิเตอรเนต็นัน้ไมมตัีวตน” นัน้ ไมเปนจรงิเสมอไป 
เพราะนามแฝง (หรอืนามจอ) ทีแ่ตละคนใชในโลกอนิเทอรเนต็นัน้แสดงตวัตนและความสนใจของแตละคนไดเปนอยางด ี
เชน “…คนทีส่นใจ เรือ่งดนตร ีชือ่กม็กัจะเปนนกัรอง นกัดนตร ีหรอืไมกเ็ปนชือ่เพลง  คนทีส่นใจกฬีา กต้ั็งชือ่ ตามนกักฬีา 
หรอืทมีกฬีาทีช่อบ กว็ากนัไป…” กระทัง่บางครัง้ดกีวาชือ่จรงิเสียอกี เพราะ “…กจ็ะมใีครสกักีค่นไดต้ังชือ่จรงิใหตัวเองบาง
ละครบั”  และประการทีส่อง ปรากฏการณ “โหมโรง” (ดงักลาวแลวในหวัขอทีแ่ลว) ทําใหความคดิทีว่า“ส่ิงทีเ่กดิขึน้บนหนา
จอคอมพิวเตอรจะเกดิผลแคในนัน้...” ไมเปนความจรงิเสมอไป   ภาณวัุฒนสรปุความเหน็ของตนเองวา “…ความเชือ่ตางๆ 

                                               
7 พระธรรมปฎก, ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก : หมวดวิทยาศตรและเทคโนโลยี, ธรรมสภา, 2542 : 117
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ทีม่องสังคม อินเตอรเนต็เปนเพียงสังคมในความวางเปลา คงมาจากความแปลกและแตกตางจากรปูแบบสังคมปกตทิีเ่รา
คุนเคย และผมกเ็ชือ่วาเรารูจกักบัอนิเตอรเนต็มานานพอทีจ่ะตองเริม่ตนทํา ความเขาใจกบัมนัเสียท”ี

5) กลอนเปลา ที่ไมมีชื่อเรื่องของภาณุวัฒน และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหวารสารฉบับนี้มีจุดหยอนใจทางสายตา 
ภาณุวัฒนสนใจประเด็นความสัมพันธระหวางโลกจริงกับโลกเสมือนคอนขางมาก คราวนี้เขาเขียนกลอนเปลา 8 บทขึ้น
โดยใชชีวิตประจําวันของตัวเองเปนฉากการเลาเรื่อง  และเขียนถึงกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของเขาที่ดําเนินไป “ใน
บาน” (โลกจริง) โดยเปรียบเทียบกับกิจกรรมทางสังคม “ในเน็ต” (โลกเสมือน)  ฉากตัดสลับกันไปมาระหวางการเลน
เกมสออนไลนอยูในบาน กับการที่เพ่ือนแนะนําใหเลนเกมสออนไลนลาสุดในเน็ต  ระหวางการลองเลนเกมสออนไลนลา
สุดอยูในบาน กับการรูสึกสนุกกับเกมสลาสุดในเน็ต แตถามตัวเองวา “แต…ฉันจะเปล่ียนเกมไปถึงเมื่อไหร” และลงทาย
คือ ระหวางการตออินเทอรเน็ตอยูในบาน แตไมไดเลนเกมสออนไลน กับการ chat ต้ังคําถามกับเพ่ือนวา “หลักแหลง
ของฉันอยูไหน?” ในเน็ต  ทั้งหมดนี้ ภาณุวัฒนตองการพิจารณาใหเห็นวาในความเปนจริงแลว “บาน” นั้นเองเปนหลัก
แหลงของฉันผูซึ่งเลนเน็ตอยูเปนประจํา แตไมเคยเห็นมัน

6) Online Toon การตูนเกี่ยวกับโลกออนไลน ซึ่งวาดโดยนริศรา สายสงวนสัตย นิสิตคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ 
เปนเกลอกับพวกเรามาปกวาไดแลวเชนกัน  เมื่อเธอถูกขอใหชวยวาดการตูนเกี่ยวกับโลกออนไลนเพ่ือใหเปนอีกสีสัน
หนึ่งของวารสาร ฉบับที่สองนี้  เธอจึงอาศัยทักษะทางศิลปะที่เธอมี ทํามันขึ้นมาใหพวกเรา ดังภาพตัวอยางขางลางนี้

สวนท่ีสาม เปนกลุมบทความเกี่ยวกับสถานการณสังคมที่พวกเราผูซึ่งใฝใจกับเรื่องราวในสังคมมาก (เสีย
เหลือเกิน) จนกระทั่งตองเปล่ียน theme เรื่องที่ต้ังไวแตเดิม กลายเปนเรื่องตางๆดังที่ปรากฏในวารสาร ไดแก

1) บทความทวิภาคีเรื่อง “Miss Universe in a Nutshell” โดยนายหนอนหนังสือ และผูเขียนอีกคนหนึ่ง ซึ่ง
ใชนามปากกาวา “อมย้ิมชิมนาง”  ซึ่งเปนการวิจารณงานชื่อที่เกี่ยวกับ Universe คลาย ๆ กันของคน 2 คนที่มีชื่อคลาย 
ๆ กัน ไดแก นายหนอนหนังสือวิจารณหนังสือเรื่อง Universe in a Nutshell ของ Stephen Hawking คูกับ “อมย้ิมชิม
นาง” ที่ใชวิธีวิจารณแบบคุณนิวัตร กองเพียรมาวิจารณ Miss Universe 2004 คนลาสุด คือ Jennifer Hawkins  บท
ความทวิภาคีนี้ บรรณาธิการเห็นวาเปนอีกหนึ่งพ้ืนหยอนใจกอนที่จะไปพบกับความเขมขนของบทความวาดวยสถาน
การณทางสังคมที่จะตามมาอีก 4 เรื่อง

2) บทความเรื่อง “จากกรุงเทพ สู สุไหง-โกลก ถึง ลิเวอรพูล”  ซึ่งอลิสา ผูมีความหวงใยในสถานการณ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวมุสลิมในภาคใตของประเทศไทยอยางยิ่ง ไดเขียนขึ้นจากความคับของใจตอสังคมไทยที่
สามารถกระทําความรุนแรงในเหตุการณ 28 เมษายน 2547 ไดยังไมทันไร ก็มัวเมาถกเถียงกันเรื่องหวยหงสลิเวอรพูล
กันอยางไมลืมหูลืมตา  อลิสา เห็นวาคนไทย โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯนั้น มีความใกลชิดสนิทสนมกับลิเวอรพูล หรืออีก
นัยหนึ่งคือนักฟุตบอลที่เมืองลิเวอรพูล ในประเทศอังกฤษ มากกวานราธิวาส หรือก็คือคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่
ตองดํารงชีวิตทามกลางสถานการณความรุนแรงตาง ๆ ทั้งจากรัฐและจากฝายกอการ  เธอขึ้นตนบทความไววา “ปูน…
ปูน…เสียงรถไฟกรุงเทพฯ-สุไหงโกลกดังขึ้น เปนสัญญาณเพื่อใหเตรียมทะยานมุงสูปลายทาง สุไหงโลก…” และลงทาย
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บทความไวอยางสะทกสะทอนวา “ปูน…ปูน…เสียงรถไฟดังไกลออกไป…เรื่อยๆ…ไกลออกไป…ไกลออกไป…และคงถึง
จุดหมายในไมชา  แตไมรูวาจุดหมายที่ไปถึงนั้นจะเปนลิเวอรพูล หรือนราธิวารบานเรา”

3) กลอนแปด เรื่อง “เจาหญิงนอย ตอน The Lord of the Univerฯ” ของปนวดี ศรีสุพรรณ นิสิตสาขาสังคม
วิทยา ปริญญาโท ผูซึ่งทํางานอยูที่ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ อยูกับพวกเรามา 2-3 ปแลว  ตัว
เธอเองเปนคนที่ชอบเขียนโครงเขียนกลอนอยูเปนประจําอยูแลว และในชวงนั้นเธอใหความสนใจติดตามขาวการเขา
มหาวิทยาลัยลูกสาวคนเล็กของนายกรัฐมนตรีอยางยิ่ง  เมื่อถูกทาบทามใหชวยเขียนกลอนอะไรซักอยางเพ่ือทําให
Warn Teen 2 นี้มีสีสันมากขึ้นอีกเล็กนอย  เธอจึงเลือกเขียนกลอนแปดวาดวยเรื่องดังกลาว เชื่อมโยงกับสถานการณ
สังคมปจจุบัน ทั้งเรื่องน้ํามันแพง ไขหวัดนก ประชานิยม ความตอนหนึ่งดังนี้

“ณ ประเทศสาระขันพันธเขต เกิดอาเภททุกขภิพทั่วระแหง
ไฟเผาผลาญน้ําทวมปาคนฆาแกง น้ํามันแพงไกตายวายทั่วกัน

พระราชานามขาผูใหญยิ่ง หวงประวิงหยิบเหรียญเขว้ียงลงขัน
เศษเงินขาแกไขไดไปแบงกัน สรางความฝนชีวิตดีมีช่ัวคืน

มีธิดานามเจาทานทิพยทอง อยากครอบครองรัฐ Univerฯ เพอระรื่น
รัฐใหญกวางฐานมั่นไมหว่ันครืน คนดาษดื่นฝนเยียบยางฝงพารา

พระมารดาสั่งการทหารเกง เจาจงเรงแข็งขันชวยลูกขา
คิดใหแนบดันใหเนียนเพียรเจรจา make sure วาไดแนไมแพใคร

ทหารเอกรับคํานําปฏิบัติ มิมีพลาดไมขยาดแมหนาไหน
หมั่นฝกสอนเจาหญิงนอยใหกาวไกล เปนกาวใหญกาวกระโดดโคตรเกงจริง”

4) เรื่องส้ันวิทยาศาสตรเรื่อง “Nanophone” เขียนโดยธงชัย ธงชัยเคยเปรยเอาไวกับพวกเราตั้งแตตอน
สนทนากลุมเรื่องนิยายวิทยาศาสตรแลววา เขาอยากเขียนเร่ืองส้ันวิทยาศาสตรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง  โดยมิไดนัดหมายกับ
ปนวดี  เรื่องที่ธงชัยเขียนนี้ยังคงเกี่ยวกับเรื่องขอสอบเอ็นทรานซรั่ว เนื้อเรื่องดําเนินไปภายใตฉากการทดลอง
เทคโนโลยีเครื่องสงสัญญาณเสียงขนาดจิ๋วที่ชื่อ “Nanophone” เพ่ือสืบสวนกรณีขอสอบเอ็นฯรั่ว และในที่สุดผูกระทําผิด
ก็ถูกจับไดอยางเกินความคาดหมาย  เรื่องส้ันนี้ของธงชัยถูกเพ่ือน ๆ ในกลุมพวกเราแซววาเปนเหมือน “เรื่องส้ันเชิงบท
ความ” เพราะแนวการเขียนในเชิงวรรณศิลปนั้นคอนขางมีนอย และเขียนในสวนที่เปนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและเครื่อง
ไมเครื่องมือเสียสวนมาก  ซึ่งก็ทําใหธงชัยหมดความมั่นใจในแรงบันดาลใจที่อยากจะเขียนนิยายวิทยาศาสตรไปเล็ก
นอย  อยางไรก็ตาม ธงชัยผูซึ่งมีความหวงใยในอนาคตทางการศึกษาของเด็กไทยเสมอมา ก็ไดแสดงความรูสึกนี้ของตัว
เองผานตัวละครในตอนทายของเรื่องที่แมจะดีใจกับการที่จับผูกระทําผิดได แตก็ยังคง “เสียดายที่เด็กหลาย ๆ คนกําลัง
จะมีอนาคต แตตองมาเจอเรื่องแบบน้ี ถูกคนทุจริตแยงที่นั่งในสถานบันเยาวชนไปท้ัง ๆ ที่พวกเขาไมมีความผิด มันไม
ยุติธรรมเลย” และ “และเสียใจที่แมวาเราจะจับ…คนทจุริตไดก็เทานั้น ผลสอบก็ประกาศไปแลว มันไมมีผลยอนหลังนะ
ครับ แลวเด็กๆ ที่ถูกแยงที่นั่งไปพวกเขาจะเปนยังไง ตอครับ อนาคตของพวกเขาจะดําเนินไปยังไงครับ…”

5) บทความชิ้นสุดทายเรื่อง “รูทันหนังสือทักษิณ : As the Future Catches You” ของปกรณ หรือนาย
หนอนหนังสือคนเดิมนั่นเอง ชวงที่ทําตนฉบับวารสารนั้น หลายคนสนใจเรื่องนายกรัฐมนตรีของไทยเรามาก ปกรณก็
เปนอีกคนหนึ่งดวยเชนกัน เขาจึงใชวิธกีารหนึ่งในหลายวิธีที่เขาถนัด คือการวิจารณหนังสือ และคร้ังนี้จึงวิจารณหนังสือ
เรื่อง As the Future Catches You ที่นายกรัฐมนตรีทักษิณแนะนําใหคนไทยอานกัน  โดยปกรณแยกวิจารณเปน 2 
ประเด็นใหญ คือ (1) ส่ิงที่ Enriquez (ผูเขียน As the Future Catches You) พูด ซึ่งไดแก ความเร็วและความเรงของ
การเปล่ียนแปลงในโลกที่เพ่ิมขึ้นทุกขณะ เรื่องการพลาดรถดวนสายวิทยาการ และพูดเรื่องความมั่งคั่งของชาติ ซึ่งจะนํา
มาไดก็ดวยเทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีพันธุกรรม และ (2) ส่ิงที่ Enriquez ไมไดพูด ไดแก ความรูที่แยกออกจาก
โลกความเปนจริงมากขึ้นทุกที ความเส่ียงใหม ๆ ที่เกิดขึ้นตอนิเวศวิทยา และท่ีสําคัญที่สุดคือชองวางที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
ระหวางคนรวยคนจน ระหวางผูมีความรูกับผูขาดความรู  ปกรณลงทายคําถามตอผูอานวา “คําถามที่ตองถามคือ ความ
มั่งคั่งไดไปกระจุกตัวอยูที่ใคร? แมชาติจะมีความรูเพ่ิมขึ้น แตประชาชนในชาติไดรับสวนแบงที่ยุติธรรมหรือไม? ที่บอก
วาคนจนจะหมดไปในหกปนี่เปนไปไดหรือเปลา หรือวาทุกคนจะจนลงเทากัน?” 
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5.3. การจัดทาํเว็บไซต “อนุบาลเที่ยงคืน” : www.midnightanuban.com

1. ความเปนมาเบื้องตน

การจัดทําเว็บไซตและส่ือสารความคิดผานทางระบบอินเทอรเน็ตนั้นมีอยูในความคิดของกลุมเยาวชนเหลานี้
มานานแลว  ต้ังแตเมื่อตนป 2545 ที่ทํางานวิจัยเรื่อง “จุฬาฯกับสังคม” และไดมีการจัดเสวนาคาเฟซึ่งเปนเสวนาระดับ
นิสิต ก็มีการพยายามใชเว็บบอรดในการสื่อสารกันอยู  แตไมเปนมรรคเปนผลมากนัก

ถัดจากนั้น เดือนตุลาคม 2545 กลุมเยาวชนสยามเด็กเลนไดรวมกับสภานิสิตจุฬาฯจัดการประชุมเรื่อง “ราก
หญา-โลกาภิวัตน : ความมั่นคงของมนุษยในประสบการณหนุมสาวจากประเทศไทย” ขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 
2545 เพ่ือประมวลความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมาธิการวาดวยความมั่นคงของมนุษย ในครั้งนั้นก็ไดมีความพยายาม
อีกครั้งหนึ่งในการจัดทําเว็บไซตขึ้น โดยถือเอาการประชาสัมพันธการประชุมที่จะจัดขึ้นเปนจุดเริ่มตนของการกอเกิด
เว็บไซต เว็บไซตนี้อยูที่ www.geocities.com/siamdeklen  อยางไรก็ตาม หลังการประชุมดังกลาว เว็บไซตนี้ก็ไมมีผู
สานงานตอ

ตนเดือนกุมภาพันธ 2546 ณ รานกาแฟดอยตุง  กลุมสยามเด็กเลนไดนัดคุยกันถึงการจัดทําเว็บไซตเพ่ือเผย
แพรความรูสึกนึกคิดที่ตนเองอยากคิดอยากเขียนขึ้น มีการคุยกันอยูบางวาใครอยากเขียนอะไร เว็บไซตนี้จะประกอบไป
ดวยเรื่องเกี่ยวกับอะไรบาง ในครั้งนี้ กลุมสยามเด็กเลนไดต้ังชื่อเว็บไซตนี้วา “อนุบาลเที่ยงคืน” เพ่ือเปนเว็บไซตคูขนาน
ไปกับเว็บ “มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน” ที่พวกเราชื่นชมกัน แตเปล่ียนชื่อใหเปน “อนุบาล” ตามดีกรีความสามารถและอายุ
ของพวกเรา  แตความพยายามในครั้งนี้ก็เงียบหายไปอีก เพราะไมมีหัวเรี่ยวหัวแรงคอยผลักดันใหเรื่องนี้เกิดขึ้น

เดือนกรกฎาคม 2547 เมื่อมีการทําวิจัยเรื่อง “วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคมฯ” ขึ้น  พวกเราก็ต้ังความ
หวังไวอีกเชนกันวาจะไดมีการจัดทําเว็บไซตและดําเนินความตั้งใจแตเดิมที่มีมานานใหเปนผลเสียที  อยางไรก็ตาม จาก
การยุงวุนวายกับกิจกรรมวงสนทนากลุมยอย การสัมมนา การลงพื้นที่ทัศนศึกษา และการทําวารสาร  ทําใหเว็บไซตไม
กาวหนามากนัก  เอเปนนิสิตป 3 คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ ซึ่งมีทักษะในทางการเขียนการตูนและวาดรูป แรกสุด พวก
เราจึงใหเอชวยออกแบบโลโกของเว็บให โลโกที่เอออกแบบมาใหนั้นคอนขาง “หวาน” และ “คิกข”ุ ตามสไตลของเอ (ดัง
รูป) ทําใหพวกเราแซววาสงสัยตองเปล่ียนจาก “อนุบาลเที่ยงคืน” เปน “อนุบาลบานฉ่ํา” เสียแลว  อยางไรก็ตาม เปาโล
ไดรับโลโกนั้น ไปออกแบบเปนรางเว็บไซตมาใหพวกเราในกลุมดูกัน ดังรูป พรอมกันนั้น เปาโลเริ่มเสนอใหพวกเราเชา
พ้ืนที่เว็บไซตเพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมจัดการเว็บไซตไดอยางคลองตัวมากขึ้น พวกเราเห็นดวยและตกลงใหเชน
พ้ืนที่ได พรอมกับที่อยูใหมของเว็บไซต คือ www.midnightanuban.com

โลโกเว็บไซต “อนุบาลเที่ยงคืน” ที่เอออกแบบให
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2. เว็บไซตเริ่มเปนตัวเปนตน

วุนวายของสมาชิกสยามเด็กเลนแตละคนซึ่งลวนเปน “เด็กกิจกรรม” กันทั้งนั้น ทําใหรางเว็บไซตครั้งแรกนี้ไมมี
ความคืบหนาอีก มีความพยายามจะทําใหเกิดเว็บไซตขึ้นบาง แตก็กลับกลายเปนทํานองวาทุกคนคิดแลวใหเปาโลทํา 
เพราะเปาโลสามารถเขียนโปรแกรมเว็บเพจได สวนคนอื่นเขียนไมได จะมีก็แตเพียงไอเดียเทานั้น  กระทั่งวันที่ 22 
กรกฎาคม 2548 พวกเราจึงนัดคุยกนัอยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง และพยายามทําใหเกิดเว็บขึ้นมาใหได  ตัวอยางเว็บไซต
ของเดิมถูกเห็นรวมกันวาไมคอยดึงดูดและดูยังไมมี “คอนเซ็ปท” มากนัก  เราจึงเริ่มตนมาคุยกันใหมหมดเลย โดยเริ่ม
ต้ังแตวา เปาประสงคที่แทจริงคืออะไร? บุคลิกของเว็บจะออกมาเปนอยางไร? และกระบวนการทําใหเว็บมีความเคลื่อน
ไหวจะทําอยางไร? ในที่สุด พวกเราก็ไดขอสรุปรวมกัน โดยชื่อนั้นคงไวเหมือนเดิมวาเปน “อนุบาลเที่ยงคืน” แตเรื่อง
อ่ืนๆ ก็เปนดังนี้

concept
1) "อนุบาล" & ยาม "เที่ยงคืน"
2) slogan : "สถานบันเทิงทางความคิด ไมปดตลอดคืน"
กลุมเปาหมาย : เยาวชน, นิสิตนักศึกษา ชวงมัธยมปลาย, เรียนมหาวิทยาลัย, จบ

มหาวิทยาลัยไดระยะหนึ่ง โดยรวมแลว อายุอยูในชวง 15 - 35 ป
จุดเนน/จุดขาย : ขายความเปนพื้นที่แสดงความคิดเห็น ใหไดถกเถียงแลกเปลี่ยนกัน ของ

เยาวชนคนรุนนี้ ที่คุยกันไดตลอดทุก ๆ เรื่อง
บุคลิกของ web : มีลักษณะเปน "เด็กขี้เลนที่มีหลักการ" และเปน "เด็กจริงจังที่ขี้เลน" มี

ความคิดเห็นเปนตัวของตัวเอง และพูด (แมง) ไดทุกเรื่อง

ภาพรางเว็บไซตอนุบาลเที่ยงคืน ครั้งแรก
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พวกเราคิดภาพลักษณะคราวๆ ของเว็บไซตออกมาดวย พรอมวาดภาพออกมา 2 แบบใหเลือกกันดู พรอม
แสดงความคิดเห็นกันวา “ควรแสดงใหเห็นเปน “โรงเรียนอนุบาล” ที่เห็น “พ้ืนที่ campus” ตาง ๆ, ใหมีการ “ใสไฟแสงสี” 
เขาไปเล็กนอย คลาย ๆ เปนงานปารต้ียามค่ําที่โรงเรียนอนุบาล และทํา “ทองฟาใหมีสีกลางคืน” เพ่ือใหเห็นความค่ําคืน
และท้ังหมดนี้ ใหลักษณะภาพเปน outline เพ่ือให web ไมหนักเกินไป จะได load ไมชานัก  สวนหัวเรื่องคอลัมนตาง ๆ 
อาจจัดวางกระจายอยูตามตําแหนงตาง ๆ ใน page ตามความเหมาะสมของสถานที่ในโรงเรียนอนุบาล กับชื่อคอลัมน”

นอกจากนี้ พวกเรายังคิดเนื้อหาที่ตองการส่ือในเว็บไซต โดยคิดออกมาเปนคอลัมนตาง ๆ ซึ่งแสดงใหเห็น
lifestyle ของแตละคนไดอยางดีย่ิง และสงผลใหบุคลิกรวมของเว็บไซตก็คอนขางตรงกับบุคลิกของกลุมสยามเด็กเลน
เสียดวย ดังนี้  1)  คอลัมน “ตะกุยขาว”  เปนการเอาเบื้องลึก/ขอมูลเพ่ิมเติมจากขาวในสังคมบางขาวมาเลาใหฟง 
คอลัมนนี้เกิดจากชวงนั้น ชัยติดตามขาวสารบานเมืองคอนขางมาก จึงอยากพูดถึงเหตุการณบานเมืองดูบาง ชัยบอก
ภายหลังวาคิดวาไดรับอิทธิพลมามากจากรายการ “คุยคุยขาว”

2) คอลัมน “หองเด็กเรียน”  ซึ่งตั้งไวใหเปน “หองสาระ” และมีหองยอย ๆ ไดแก (1) “เร่ืองรอนนอกร้ัว” 
คอลัมนนี้ขาดไปไมไดเด็ดขาด เพราะนิสัยพวกเราแตละคนนั้น ชอบคิดชอบวิจารณกันเปนประจําอยูแลว ดังนั้นคอลัมน
นี้จึงเปนการเขียนวิจารณประเด็นปญหารอน/เย็นในสังคมที่พวกเราชอบกันและเปนการเปดโอกาสใหแตละคนเขียนกัน
เต็มที่  (2) “สาระหมื่น” เปนไอเดียของปกรณ “ผูรอบรู” ซึ่งอยากใหมีคอลัมนเกี่ยวกับความรูเพ่ิมเติมทั่ว ๆ ไป คลาย ๆ 
สารานุกรม (ที่ปกรณและพวกเราหลายคนชอบอานตอนเด็กๆ) จริงๆแลวชื่อคอลัมนนี้ควรเปน “สาระพัน” มากกวา แต
พวกเราไมชอบชื่อธรรมดาๆจึงคิดใหแผลงกลายเปน “สาระหมื่น” ซึ่งตอนหลังก็ถูกวิจารณวาไมส่ือความหมายและ “ไม
เวิรก” (3)  แอบอานมากอน อันนี้ก็ตรงกับนิสัยของหลายๆ คนในกลุม เพราะแตละคนมีนิสัยรักการอานหนังสือกันอยู
แลว แตภายใต “หองเด็กเรียน” นั้น คอลัมนนี้จึงอุทิศใหกับการ review หนังสือวิชาการ ซึ่งจะตรงกับนิสัยของชัย ปกรณ 
เมาะ และบาสอานเสียมากกวา

3) คอลัมน “หองเด็กเลน”  ก็ต้ังไวคูขนานกับหองเด็กเรียนเชนกัน ใหมีความเปน “หองบันเทิง” ตามสไตล
สยามเด็กเลน ที่ชอบ “เรียนเลนเนนรู” และชอบหาสาระในความบันเทิง และหาความบันเทิงในสาระ  (1) คอลัมนแรกใน
หองเด็กเลนนี้ ไดแก “หนัง (มันส) หนา”  ซึ่งเรียกไดวาเปนของคูกันของเด็กรุนนี้ทีเดียว เพราะเด็กรุนนี้ชอบ “ดูหนัง” 

การออกหนาแรกของแบบเว็บไซตดวยมือบนโตะกาแฟ
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กันคอนขางมาก เรียกไดวาอยางนอยสัปดาหละหน่ึงเรื่อง ย่ิงปจจุบันมีวีซีดีใหเชาตามรานแมงปองดวยแลวย่ิงดูกันได
สะดวกขึ้นไปอีก  คอลัมนนี้เรียกงาย ๆ ก็เปนการวิจารณภาพยนตรนั่นเอง  (2) คอลัมน “อานเอามันส” ก็เปนนิสัยของ
เยาวชนกลุมนี้ดังที่กลาวไวเมื่ออธิบายคอลัมน “แอบอานมากอน” คอลัมนนี้ตางออกไปตรงที่เปนการวิจารณหนังสือ
วรรณกรรมเปนหลัก ไมเนนวิชาการ ซึ่งคอลัมนนี้มีผูเขียนบทความคอนขางมากทีเดียว เพราะแตละคนก็ชอบอาน
หนังสือแตกตางกันไปหลากหลายรส   (3) คอลัมน “แอบฟงมาแลว”  รับผิดชอบโดยหนุย หรือ “ดีเจหนุย” แหง CU-
Coop (ชื่อเต็มคือ CU Cooperative) เพราะหนุยเคยไปเปนดีเจเปดเพลงอยูที่สหกรณจุฬาฯดวย  หนุยเปนคนสนใจฟง
เพลงอยางยิ่ง สามารถเลาเรื่องราวของแตละเพลงไดเปนอยางดี เขาจึงเสนอคอลัมนการวิจารณเพลงนี้ขึ้น  (4) คอลัมน 
“ซุมซุมเขียน” เนื่องจากแตละคนในกลุมก็ชอบซุมแอบมีอารมณศิลปนขีดๆเขียนๆ กวี, เรื่องส้ัน, เรื่องยาว กันอยูเปน
ประจํา ถึงขั้นบางคนก็ทําออกเปนหนังสือทํามือมาขายเพ่ือน ๆ ดวยกันก็มีมาก ดังนั้นนี่จึงเปนอีกที่หนึ่งใหพวกเราได
เอาที่เขียน ๆ กันมาแสดงเสีย  (5) คอลัมน “นูดเดิรน”  ดวยความที่พวกเรา (สวนใหญที่สนับสนุนคอลัมนนี้เปนผูชาย) 
นิยมชมชอบการวิจารณภาพ “งาม ๆ” ของคุณนิวัติ กองเพียรในมติชนสุดสัปดาห ถึงขั้นมีคนหนึ่งในกลุมเสนออยากลอง
เขียนคอลัมนทํานองนี้ขึ้นบาง จึงไดเสนอขึ้นมา พรอมทั้งคิดวานาจะเปนจุดที่ทําใหเว็บนี้ “ขายดี” ขึ้นดวยเชนกัน

4) คอลัมน “เลาะวงเสวนา (หรือ “เลาะวงคุย”) เปนไอเดียของปวยซัง สาวนิเทศศาสตร รางจ้ําม้ําที่เสนอให
พวกเราถอดเทปการคุยกันของพวกเรา แลว edit เอามาขึ้นแสดงในลักษณะเปนการสนทนากัน (เหมือน msn คุยกัน) 
เพ่ือใหไดรสชาติการนําเสนอเนื้อหาและความรูสึกนึกคิดของคนรุนนี้ในแบบที่ตางไปจากคอลัมนอ่ืน ๆ ขางตน

5) กระดานสนทนา หรือก็คือเว็บบอรดนั่นเอง มีเอาไวสําหรับใหพวกเราและผูที่เขามาเยี่ยมชมไดแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันทั้งในเรื่องที่เขียนกันในแตละคอลัมนและเรื่องราวอื่น ๆ

6) กระดานกิจกรรม สําหรับแสดงขาวสารความ
เคล่ือนไหวในกิจกรรมที่นาสนใจ ทั้งของเราเอง และของที่อ่ืนที่
คิดวาควรใหไดรูกัน

7) คอลัมน “มมุจรจดั” ชือ่นีไ้มมอีะไรมาก เราตัง้ตาม
ชือ่คนเสนอคอื “จร” เดก็สถาปตย ผูมหีวัในการออกแบบอยางด ี 
จรเสนอวาอยากนําภาพทีค่นมกัพบเหน็บอย ๆ แตไมสังเกตถงึ
นยับางอยางของมนั เชน ภาพหมาสามขา เปนตน

ชื่อคอลัมนตาง ๆ นั้น พวกเราอุตสาหคิดกันเสีย 2 วัน 
ใชเวลาวันละ 3-4 ชั่วโมงนั่งคิดและนั่งถกเถียงกันถึงการสื่อ
ความหมายและความเกของคํา  ปรากฏวาเอและโบวแหงคณะ
นิเทศศาสตร ภาควิชาวารสารสนเทศ ผูซึ่งเรียนเรื่องวิชาการทํา
หนังสือพิมพและนิตยสาร วิจารณวาชื่อเหลานี้ “เลนคํา” มาก
เกินไป จนทําใหคนที่เขามาในเว็บไซตจะไมเขาใจวาในแตละ
คอลัมนมีอะไร หรืออยางคอลัมน “แอบอานมากอน” ก็มีนัยดูถูก
หนอนหนังสือคนอ่ืนวาไมไดอานมา เปนตน  พวกเราจึงตองใช
เวลาที่ 3-4 วัน นั่งคิดนั่งเถียงกันหาชื่อคอลัมนดี ๆ กันใหม โดย
คราวนี้พวกเราพยายามชวนเอและโบวเขารวมดวย จนในที่สุด
เราก็ไดชื่อคอลัมนที่เปนที่ยอมรับทั่วกันได ดังนี้เริ่มออกแบบเว็บเพจประจําคอลัมน
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ชื่อคอลัมนเดิม ชื่อคอลัมนใหม

1) ตะกุยขาว 1) เตาะแตะแคะขาว
2) หองเด็กเรียน 2) สนามเด็กเรียน

(1) เรื่องรอนนอกรั้ว (1) ล้ินชักความคิด
(2) สาระหมื่น (2) ความรูรอบโตะ
(3) แอบอานมากอน (3) หองสมุดสุดมันส

3) หองเด็กเลน 3) ระเบียงเด็กเลน
(1) หนัง (มันส) หนา (1) เดินตามหนามเตย
(2) อานเอามันส (2) คนความตามอักษร
(3) แอบฟงมาแลว (3) แกะกลองดนตรี
(4) ซุมซุมเขียน (4) ปลอยของประลองเขียน
(5) นูดเดิรน (5) อมย้ิมชิมนาง

4) เลาะวงเสวนา 4) เลาะวงคุย
5) กระดานสนทนา 5) กระดานสนทนา
6) กระดานกิจกรรม 6) กระดานกิจกรรม
7) มุมจรจัด 7) มุมจรจัด

พรอม ๆ ไปกับการออกแบบหนาแรกของเว็บไซต หลังจากไดชื่อและเนื้อหา รวมท้ังผูรับผิดชอบตามงานในแต
ละคอลัมนแลว พวกเราก็ลงมือออกแบบหนาตาเว็บเพจประจําแตละคอลัมนกัน ไดออกมาหลากหลายรูปแบบ หลายรอบ 
และหลายวัน เพราะคนหนึ่งไดแลว อีกคนหนึ่งไมถูกใจ วิจารณกันไปวิจารณกันมา ดังภาพ  กระทั่งครั้งหลังสุด พวกเรา
ก็เริ่มตกลงกันไดออกมาเปนวิธีการใช icon ประจําแตละคอลัมน

3. ลงมือเขียนคอลัมน

หลังจากถกเถียงกันเพ่ือวางเคาโครงเว็บไซต คอนเซ็ปท เนื้อหา และหนาตา ฯลฯ เรียบรอย พวกเราก็เริ่ม
ดําเนินการโดยใหแตละคนแบงกันไปเขียนคอลัมนมาลง  คอลัมนลิ้นชักความคิดประกอบดวย 2 บทความ บทความ
หนึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับสถานการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ชื่อ “ความเคยชินและนํ้าตา” ของจัน 
นิสิตปริญญาตรี ป 4 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องจากจันไดรวมทําวารสารชื่อ South-See กับเมาะ 
ซึ่งเปนวารสารเกี่ยวกับความรุนแรงในภาคใต จันจึงเปนอีกหนึ่งในเพ่ือนรวมเครือขายกับพวกเราผานทางเมาะนั่นเอง  
จันเขียนถึงความขัดแยงกันสองสิ่งของมนุษย ซึ่งไดแก ความเคยชินและน้ําตา จากประสบการณที่ไดลงพ้ืนที่จังหวัด
ยะลา 2 วัน จันเริ่มตนบทความดวยถอยคําแหงความเคยชินของชาวบานวา “ระเบิดนะเหรอ..ชินซะแลว มันเกิดขึ้นทุก
วันจนเปนเรื่องปกติ วันไหนไมมีนี่สิผิดปกติ” และ “ถามวากลัวมั้ย..มันชินมากกวา ถามัวแตกลัวก็ไมตองทําอะไรพอดี”
จันตั้งคําถามเบื้องตนวา “เสียงปน ระเบิด และการขมขูอันนํามาซึ่งความหวาดกลัว จนถึงความสูญเสีย เปนส่ิงที่ ‘พึง’
เคยชินหรือไม?”  จากนั้นจันก็พาผูอานไปสัมผัสกับความสูญเสียผูนําในครอบครัวของ 3 ครอบครัว ซึ่งใหความรูสึกชนิด
ที่อานแลวก็สะทกสะทอนไปดวย  และสุดทายจันสรุปสุดทายไดอยางคมคายวา “หากน้ําตาเปนตัวแทนแหงความเห็นอก
เห็นใจและเปนสายในเชื่อมโยงเรื่องราวทุกขเศราของปจเจกและผูคนในสังคมไว  ‘ความเคยชิน’ กับน้ําตายอเปนส่ิงที่ขัด
แยงกันอยางยิ่ง เนื่องเพราะหากผูคน ‘ชาชิน’ กับความสูญเสีย ยอมไมมีอารมณโศกสลดใด ๆ จนถึงขั้นตองหล่ังน้ําตา
รองไหออกมา…‘ความเคยชิน’ เปนฆาตกรชั้นดีที่ฆาความเห็นอกเห็นใจซึ่งมนุษยพึงมีใหกันอยางเลือดเย็น”
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บทความเรื่องที่สอง คือ “มองสังคมไทยผานเหรียญทองโอลิมปก” ของนิโคล นองคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ที่
มีไฟและหากิจกรรมทําอยูตลอดเวลา นิโคลรับอาสาเขียนบทความวิจารณนิสัยของสังคมไทยที่สะทอนออกมาจากเหตุ
การณในกีฬาโอลิมปก ซึ่งขณะนั้นฟเวอรมากจากความสําเร็จของนักยกน้ําหนักหญิงไทยที่ควาเหรียญมามากมาย  นิ
โคลเสนอ 5 ประเด็น ไดแก 1) นิสัยการมองเฉพาะภาพของความสําเร็จ แตไมมองถึงกระบวนไดการมาซึ่งความสําเร็จ
นั้น วานักกีฬาตองมีวินัย อดทนลําบากเหนื่อยยากขนาดไหนในตอนฝกฝนตนเอง  2) นิสัยการนิยม “ฮีโร” มองความ
สําเร็จเฉพาะปจเจกบุคคล ไมมองความเปนทีมเวิรก เพราะแมแตกีฬายกน้ําหนักที่ขึ้นไปแขงครั้งละ 1 คน แตก็ตอง
อาศัยการฝกซอมเปนทีมเพ่ือชวยเหลือและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  3) นิสัย “ขี้เหอ” ของสังคมไทย ที่พอกีฬาประเภท
ไหนประสบความสําเร็จ ก็บอกวาจะสนับสนุนและพัฒนากีฬาชนิดนั้นอยางตอเนื่อง แตพอกระแสหมดก็ไมเห็นความ
เปล่ียนแปลงใดๆ  4) นิสัยฉกฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชนทุกที่ทุกสถานการณ ขอนี้เปนขอที่กลาวไดวานิโคล
วิจารณหนักที่สุดและเปนขอหนึ่งกับที่สังคมไทยวิจารณกันมากที่สุดในชวงนั้น เพราะวิจารณถึงพฤติกรรมที่รองนายกรัฐ
มนตรีสุวัจน ลิปตพัลลภนําเหรียญทองของนองอรกลับมาประเทศไทยกอน เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีไดชื่นชม  5) นิสัยของ
สังคมไทย  (ชาติอ่ืนก็เปนอยู) ที่มักเกิดกระแสชาตินิยมอยางออนๆทุกครั้งในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

สําหรับคอลัมนความรูรอบโตะนั้น ชัยรับไปเรียบเรียงขาวสารสาระเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรของคนตา
บอดในทวีปแอฟริกาจากเว็บไซตของ UNESCO มาเติมอาหารสมองขึ้นเว็บใหเปนเรื่อง “ICT เพื่อผูพิการทางสายตา
ใน เอธิโอเปย”  เพ่ือสะทอนวา “โลกปจจุบัน” ที่พวกเราเห็นกันผานสายตาปกติและ ICT นั้นมักเปนอเมริกาเหนือ ยุ
โรป  เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งตะวันออกกลางอันรอนระอุในขณะนั้น แต “เรามักหลงลืม
อะไรไปทีเดียวสองอยางพรอมกัน คือหลงลืมผูพิการทางสายตาและทวีปแอฟริกาไปวาทั้งสองอยางนี้ก็เปนสวนหนึ่งของ 
‘โลกปจจุบัน' ดวยเชนกัน”

สวนคอลัมนหองสมุดสุดมันส เปนหนาที่ของปกรณไปรีวิวหนังสือเรื่อง “ปน เชื้อโรค และเหล็กกลา กับ
ชะตากรรมของมนุษยชาติ” ที่เนนไปที่แงมุมความเปนสหสาขาวิชาการที่พวกเราชื่นชอบของหนังสือเลมนี้ แมผูเขียน
คือ Jarade Diamond จะเปนนักโบราณคดี แตก็สามารถนําแงมุมทั้งเชิงมานุษยวิทยา นิเวศวิทยาพฤติกรรม ภาษา
ศาสตร ระบาดวิทยา โบราณคดี และนักเทคโนโลยี มาสังเคราะหเขาไวดวยกันไดเปนอยางดี

คอลัมนคนความตามอักษร  อุยเขียนวิจารณหนังสือเรื่อง “เทวากับซาตาน” ของ Dan Brown ซึ่งขณะนั้น
กําลังเปนที่นิยมไมเวนแมแตในหมูนิสิตดวยเชนกัน นิยายสืบสวนที่ไมไดมีแคหลักการเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรอยางเขอร
ล็อคโฮลม เพราะตัวเอกของเรื่องเปนอาจารยนักสัญวิทยา ทําใหนิยายเรื่องนี้ทั้งเปนเรื่องของการปะทะกันระหวางวิทยา
ศาสตรเทคโนโลยีกับคริสตศาสนา และยังแฝงดวยความรูเชิงประวัติศาสตร ศาสนา สัญวิทยา และวิทยาศาสตรไดอยาง
ลงตัว  รวมทั้งมีจุดเดนของปริศนาอักษรภาพ “แอมบิแกรม” (ambigrams) ที่สามารถอานไดความหมายเหมือนเดิมแม
จะกลับบนลงลางก็ตาม  อุยสอดแทรกประเด็นการเรียนรูไวเล็กนอยวาคุณูปการของหนังสือคือ “มันทําใหผูอานอยากรู
เรื่องราวความเปนจริงของเรื่องราวที่…เขียน และตองไปสืบคนดู ซึ่งทําใหการเรียนรูเปนส่ิงที่ไมนาเบ่ือเลย”

สําหรับคอลัมนแกะกลองดนตรี หนุยผูมีหัวใจเปนนักฟงดนตรีอยางยิ่ง (แมวาจะเลนดนตรีไมไดสักชิ้นเดียว 
มีเพียงเสียงรองที่ดีมาก ถึงขนาดรุนพ่ีที่พบและสนิทกันในอินเทอรเน็ตเชิญไปรองเพลงประกอบในงานแตงงาน) สะทอน
ทัศนะหนึ่งของคนรุนนี้ตอความหมายของเพลงเพื่อชีวิตไวไดอยางนาสนใจ ผานงานเขียนเรื่อง “เพลงเพื่อชีวิตใน
ทัศนะใหม : บทเริ่มตน” หนุยเขียนบทความนี้ขึ้นจากประสบการณเมื่อตอนเขาเปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครใหม ๆ ที่
ตนเองเคยถูกรุนพ่ีหามปรามไมใหเปดเพลงชนิดอื่น (เชน อินดี้) ในพ้ืนที่ชมรมนอกจากเพลงเพื่อชีวิต เพราะรุนพ่ีคนนั้น
เชื่อวา “…เพลงเพ่ือชีวิต…ทําใหเราเกิดความเขาใจในสภาพสังคมมากขึ้น อันจะกอใหเกิดสํานึกตอสังคมมากขึ้น” แต
หนุยเชื่อวา “ดนตรีทุกแบบ เพลงทุกเพลงมีอานุภาพในการบอกกลาวเรื่องราวของสังคมในหวงเวลาท่ีเพลงเหลานั้นถือ
กําเนิดขึ้น” มากกวา นอกจากนี้ “หากจะมองในเรื่องเนื้อหาสาระ ก็พบวามีเพลงอีกมากมายที่อยูนอกสารบบของ ‘เพลง
ชมรม’ ซึ่งก็มีเนื้อหาสะทอนสังคม ใหกําลังและปลุกปลอบจิตใจ รวมท้ังบางเพลงยังทําหนาที่เสมือนกระจกที่สองเขาไป
ภายในจิตใจของตัวเรา” ดวยเชนกัน และจริง ๆ แลว เพลงเพื่อชีวิตนั้น “ไมไดจํากัดอยูวามันจะเปนเพลงประเภทใด
หรอก เพราะจริง ๆ แลว มันซุกซอนอยูกับเพลงแทบทุกประเภทอยูแลว หากคุณฟงมันอยางพินิจพิเคราะห”
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คอลัมนปลอยของประลองเขยีน ปกรณเอางานทีเ่คยเขยีนไวเรือ่ง “แลบ็ผสีงิ” มา งานชิน้นีแ้สดงใหเหน็ถึงแง
มุมความคิดของนิสิตตอการสอบผานวิถีชีวิตยามดึกของนิสิตมหาวิทยาลัยที่ตองทํางานอยูในหองแล็บไดอยางนาสนใจที
เดยีว  คอลัมนอมยิม้ชมินาง คนเขยีน (ขอสงวนนาม) ออกฝไมลายมอืไปเขยีนวจิารณนกัเทนนสิสาวทีห่นุมๆทัว่โลกตดิ
ตามเฝาชม ซึง่กค็อื Maria Sharapova นัน่เอง เนือ่งจากเนือ้หาคอนขางลอแหลมตอการถกูประณาม ดงันัน้กอนนําขึน้เวบ็ 
พวกเราไดเอาบทความนีม้าวจิารณกนัเองในกลุมอยางออกรส ม ี4 คนทีค่อนขางมทีาทเีชงิตัง้คําถามกบันสัิยทํานองนีข้อง
ผูชาย ในขณะท่ีอีก 4 คน (มผีูหญงิรวมอยูในกลุมหลังนีด้วย) ทีเ่หน็วาเขยีนไดด ีซือ่สัตยตอจนิตนาการของตวัเอง

คอลัมนเลาะวงคุย ปลา, นุช และชัยรับไปบรรณาธิการการสนทนาครั้งที่ 10 เรื่อง “นิยายวิทยาศาสตรกับ
สังคมไทยฯ” มาแบงเปน 2 ตอน นําลงในครั้งนี้และครั้งถัดไป  คอลัมนมุมจรจัดนั้น เมาะไปถายรูปปนใหญหนา
กระทรวงกลาโหมที่ถูกจัดใหมใหไมอยูในตําแหนงที่หันไปหาพระบรมมหาราชวังหรือหันเขาหากระทรวงเอง กลายเปน

อีกสวนหนึ่งของการออกแบบหนาแรกของเว็บไซตและเว็บเพจประจําคอลัมน
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หันออกซายขวาแทน ซึ่งเปนภาพที่ดูแลวตลกแบบเสียดสีไดอยางดี  สวนคอลัมนเตาะแตะแคะขาวนั้นยุบไป เพราะชัย
บอกวาคงไมมีเวลาเพียงพอ

พวกเราคยุกนัเอาไววาโดยทัว่ไปจะอพัเดตเวบ็นีส้องสปัดาหตอครัง้ ดงันัน้เมือ่อัพเดตครัง้แรกผานไป แตละคน
จงึตองไปเตรยีมสําหรบับทความในอพัเดตครัง้ทีส่องกนั การเตรยีมบทความสําหรบัอพัเดตครัง้ตอๆไปนัน้ มทีัง้ทีแ่ตละคน
ไปเขยีนมาเอง บางคนชกัชวนเพ่ือนทีส่นใจทํานองเดยีวกนัใหเขยีนมาลง และเพ่ือนบางคนทีเ่รารูจกักนั เมือ่ไดรบัขาววา
เรามีเว็บไซตอนุบาลเที่ยงคืน ก็เสนอตวัอยากเขยีนบทความมาลงทีเ่ว็บไซตนีเ้ชนกนั ดงัเชนโนต นสิิตสาวปรญิญาโท 
คณะรฐัศาสตร จฬุาฯมารวมกบัพวกเราในคอลมันมมุจรจดั เปนบทความเรือ่ง “พกัเร่ืองนาชงั ณ เกาะสชีงั” ทีเ่ขยีน
บันทึกไวเมื่อเธอไดไปเทีย่วเกาะสชีงั โนตรบัอาสาไปเขยีนมาใหใสในคอลัมนนี ้ เพราะไมชอบเขยีนงานในเชงิแบบวชิา
การๆ เธอบอกมาในจดหมายอเิล็กทรอนกิสตอนสงงานมาใหเอาขึน้เวบ็วา “ไมอยากจะเขยีน มตัีวหนงัสือมากนะคะ เพราะ
คงขีเ้กยีจอานกนั เอาเเบบสบายสบายนะ”  แมจะไมอยากเขยีนงานใหเปนวชิาการ แตเธอกยั็งอตุสาหมแีงมมุดีๆ จาก
บรรยากาศของเกาะสชีงัมาฝากวา “เคยไหม !! อยากทีจ่ะหลบภาระหนาทีอั่นหนกัอึง้ หลบความสบัสนวุนวาย ทัง้กบัผูคน 
& ความรอนรุมในใจ โดยมโีขดหนิ พ้ืนดนิ แผนน้ํา แหงนี ้ เปนแหลงดดูซบัพลังชวิีต…” จากนัน้เธอกช็วนใหพิจารณาชวิีต
เรียบงายของชาวบานบนเกาะในสถานที่แหงนีท้ีร่อดพนจากอตุสาหกรรมการทองเทีย่วและรานคาอยูกนัอยางญาตพ่ีินอง 
และจบลงดวย “สีหนาและแววตาทีใ่สซือ่ บวกกบัลมชายหาดใตรมไมสรางบรรยากาศอนัรืน่รมยจนกลอมใหพริม้ตาลงอ
ยางเปนสุข  ‘เทานีร้เึปลานะ ทีม่นษุยตองการในวนัพักผอน’ ”  ในคอลัมนเดยีวกนันี ้ เอไดเขยีนบทความทํานองคลายกนั
เรือ่ง “หมูบานชาง” ซึง่เปนประสบการณทีไ่ดไปเท่ียวมาในปาลึก มาจอควิคอยไวสําหรบัการอพัเดตครัง้ทีส่ามเชนกนั

คอลัมนความรูรอบโตะนั้น เอเขียนเรื่อง S&M หรือ “Sadism and Masochism” มาให บทความนี้เปนบท
ความที่เอเขียนสงในวิชาเรียนเรื่องเพศ แลวเอามาใหพวกเราขึ้นเว็บดวยเชนกัน  เปนบทความที่บรรยายอีกแงมุมหนึ่ง
ของคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบที่คนทั่วไปเรียกวาซาดิสมและมาซูคิสม วาจริง ๆ แลวในระหวางที่ทั้งสองฝายประกอบ
กามกิจกันในลักษณะดังกลาวนั้น จุดสําคัญไมใชการเนนการใชความรุนแรง แตเปนการเอาใจใสในกันและกันอยางยิ่งใน
การใชความรุนแรงในระดับที่ไมทําใหอีกฝายเปนอันตราย แตยังคงทําใหมีความสุขทางเพศจากการกระทํานั้นได

ปกรณ ผูซึ่งใชวิญญาณนักคณิตศาสตรในตัวเอง ที่ไดผานการพิสูจนจากการแกสมการปญหาคณิตศาสตรของ
วิศวกรรมไฟฟาตอนทํา senior project มาแลว ไดเขียนเรื่อง “ผมและเขา ผูชายที่หลงรักตัวเลข” ซึ่งวิจารณหนังสือ
เรื่อง “ผูชายที่หลงรักตัวเลข” โดย Paul Hoffmann มาลงในคอลัมนคนความตามอักษร   สวนอุยในชวงนั้นกําลังสนุก
กับการตามงานวิจารณนายกฯทักษิณ จึงไดวิจารณหนังสือเรื่อง “รูทันทักษิณ 2” มาใหลงคอลัมนหองสมุดสุดมนัส
พรอมกับเขียนวิจารณ “พิษทักษิณ” มาเตรียมใหลงในการอัพเดตเว็บไซตครั้งถัดไปเลยดวย  สวนคนเขียนคอลัมนอม
ยิ้มชิมนางนั้น หลังจากเขียนไปไดครั้งหนึ่งและเกิดการวิวาทะกันในกลุมพวกเรากันอยางสนุกสนาน คนเขียนก็เริ่มคิด
ไดวาแมวาจะเปนงานเขียนที่ใชสุนทรียศิลปในการวิจารณความงามของเรือนกายผูหญิง แตก็ไมไดกอใหเกิดอะไรมาก
ไปกวาการเอาคําพูดไปลามไลบนเนื้อตัวของนางแบบเทานั้น เขาไมอยากเสียพลังไปกับการเขียนคอลัมน ดังนั้นจึง
ของดการเขียนคอลัมนนี้ไป

ปจจุบัน (ธ.ค. 2547) เว็บไซตอนุบาลเที่ยงหยุดดําเนินการไปชั่วคราว เนื่องจากปญหาเชิงเทคนิคทางผูให
บริการ พวกเราแตละคนยังคงคอยที่จะเขียนความคิดของตัวเองมาลงในเว็บไซตนี้เชนเดิม เพ่ือน ๆ หลายคนที่รูจัก
เว็บไซตนี้จากวิธีการแบบปากตอปากหรือเพ่ือนบางคนที่เคยไดแวะเวียนเขามาดู ก็ยังคงถามไถอยูเชนกันวา “หายไป
ไหน? ทําไมเขา (เว็บไซต) ไมได?”  แมเว็บไซตอนุบาลเที่ยงคืนจะดําเนินการไปเพียง 2 ครั้ง (2 อัพเดท) แตกลาวไดวา
เชื้อไฟแหงความเปน “คอเดียวกัน” ของเยาวชนกลุมนี้ที่มีความสนใจเรื่องราวความเปนไปในสังคมและเหตุการณ
สําคัญๆของบานเมือง รวมท้ังมีความกระตือรือรนในการนําเสนอแงมุมทางวัฒนธรรมในวิถีการใชชีวิตของตนเองผาน
มิติความบันเทิงอยางมีสาระ (เชน การวิจารณภาพยนตร, วิจารณเพลง, วิจารณวรรณกรรม เปนตน) ตลอดจนเร่ืองราว
ชีวิตความเปนไปในมหาวิทยาลัยไดเริ่มกอตัวขึ้นบนพ้ืนที่ไซเบอรแหงนี้แลว เห็นไดจากการที่หลายคนเตรียมบทความ
สําหรับลงในอัพเดทครั้งที่สามไวแลวเปนตน ดังนั้นจึงกลาวไดวาพ้ืนที่ในเว็บไซตอนุบาลเที่ยงคืนยังคงรอคอยเตรียม
สําหรับใหเยาวชนกลุมนี้และเพ่ือน ๆ คอเดียวกันไดนําความคิดขึ้นไปโลดแลนกันอีกครั้งหนึ่งตอไปในเร็ววันนี้
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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
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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
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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
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

1. ยอนพินิจ ณ จุดเริ่มตน

งานศึกษาชิ้นนี้ไดเริ่มตนจากการกลับไปทบทวนความรูวา วิทยาศาสตรที่มีมิติของสุขภาพ ในความหมายของ
เยาวชนซึ่งเปน “ผูกระทําการทางสังคม” ไดคิดริเริ่มและสรางสรรคในการทําความเขาใจโลกไดอยางไร โดยเฉพาะความ
รูทางดานวิทยาศาสตร ที่มักจะถูกกลาวถึงเสมอวาขาดการเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมแยก “กาย” กับ “จิตใจ” ออกจาก
กัน นั้นเปนดังที่วาหรือไม

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเริ่มขึ้นจากการปฏิสัมพันธของเยาวชนใหมีหลากหลายสาขามากที่สุดเทาที่จะทําได ถึงแมวา
จะขาดการถกเถียงจากนิสิตในบางสาขา เพ่ือนําเสนอภาพและมุมมองทางความคิดของเยาวชนในแตละศาสตรโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม นําไปสูการสรางองคความรูใหมโดยเชื่อมโยงวิทยาศาสตรลงสูชุมชน 
หรือ ทําใหวิทยาศาสตรมีความเปนมนุษยที่มี “หัวใจ” และ “จิตวิญญาณ” มากขึ้น และในขณะเดียวกันกท็ําใหสังคม
ศาสตรมีพ้ืนที่แลกเปล่ียนความรูที่เกี่ยวของกับ “สังคมความเสี่ยง” มากยิ่งขึ้น

ผูศึกษาไดเลือกระเบียบวิธีวิจัย การปฏิบัติการอยางมีสวนรวม การสนทนากลุม การสัมมนา และการสัมภาษณ
แบบตาง ๆ โดยมุงประเด็นปญหาในระดับพ้ืนที่ และสวนตาง ๆ ของประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีที่มาพรอมกับการพัฒนา ตลอดจนประเด็นขอปญหาที่ซอนอยูในระดับวิธีคิดของคนในสังคม โดยเนนเนื้อหา
วิทยาศาสตร 2 ดาน ไดแก วิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Science) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology) เพ่ือคนหาวาเราจะสามารถมีวิทยาศาสตรที่มีสุขภาวะ (Healthy 
Science) และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทําความเขาใจกันระหวางมนุษยกับส่ิงตางๆ (Human-Understanding 
Communication Technology) ไดหรือไม และดวยมรรควิธีแบบใด

ทั้งนี้ โครงการวิจัยนี้เลือกใชมรรควิธีสําหรับโจทยดังกลาว โดยมีเยาวชนทั้งในฐานะผูบริโภคและผูผลิต
ความรูใหมๆเปนตัวตั้ง และดําเนินกิจกรรมตางๆที่มีลักษณะเปนการศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน กลาวคือ การนําเอา
ประเด็นที่เยาวชนแตละคนสนใจ ซึ่งเปนนามธรรม มาแปลงเปนโจทยยอยของวิจัยผานกิจกรรมตาง ๆ อยางเปน
รูปธรรม ไดแก ระดมสมองวาดวยวิทยาศาสตรกับสังคมวัฒนธรรม; วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเยาวชน; ประวัติ
ศาสตรความรู; วิทยาศาสตรสุขภาพกับสังคม; เทคโนโลยีเพ่ือสันติภาวะของสังคม: การริเริ่มจากเยาวชน; Matrix 
Revisited : นิยาย (หรือ) วิทยาศาสตร? จริง, ลวง, กลวง, แกน?; สังคม-วิทย คิดสะทอน : ยอนความรู หวนดูองค
ชีวิต; Paradigm shift กับการเปลี่ยนแปลงในสังคม; Gattaga และ Genethic: ชีวิต = บุญทํา หรือกรรมกําหนด?; 
นิยายวิทยาศาสตรกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตรในสังคมไทย; สังคมวิทยคิดสะทอน#2: ยอนมองไทย ICT ทาทีที่ไมอาจ
เล่ียง ความเสี่ยงที่ไมอาจรู; กิจกรรมตอเนื่องวาดวยคลิต้ี; การจัดทําส่ือวารสาร Warn Teen ฉบับที่ 1, 2 และการจัด
ทําเว็บไซดอนุบาลเที่ยงคืน

นอกจากจะไดผลผลิตที่จับตองไดแลว ยังจะนําไปสูการทําความเขาใจวาเยาวชนในยุคสมัยปจจุบันกลุมนี้
มีประเด็นความสนใจโนมเอียงไปทางดานใด ไดแก การระดมปญญารวมกันผานงานสัมมนา ซึ่งมีความสนใจผาน
นิยาย การจุดประเด็นความสนใจรวมกันผานภาพยนตร, การลงพื้นที่ภาคสนามในกรณีคลิต้ี, ประเด็นปญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับ ICT รวมท้ังการพิจารณาเชื่อมโยงประเด็นดังกลาวในทามกลางสภาวะสังคมความเสี่ยงแหงยุคโลกา
ภิวัตนอีกดวย

การศึกษาวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับสังคมและสุขภาวะจึงไมใชเรื่องงาย ทั้งในแงกระบวน
การทํางาน และกระบวนการทางปญญา เพราะสําหรับสังคมไทยแลว ประเด็นนี้จัดไดวายังเปนประเด็นที่ใหมและ
ไมมีพ้ืนที่ทางสังคมมารวมกันถกเถียงกันมากนัก โดยวิทยาศาสตรกับสุขภาพวะทางสังคม มักจะถูกทําใหกลาย
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เปน “คนแปลกหนา” ตอกัน ดังจะเห็นไดจากการเริ่มสนทนาถึงแมวาจะเปนเพ่ือนกันและเคยรูจักมักคุนกันมากอน 
แตเมื่อเริ่มถกเถียงประเด็นดังกลาวกันอยางจริงจังเกี่ยวในบางครั้งถึงกับเบ่ือ หรือหนีหนาหางหายกันไปเลยก็มี

คณะผูวิจัยไดเลือกเอาประเด็นดังกลาวเนื่องจากเปนผูที่เรียนอยูในศาสตรสาขาที่เกี่ยวของ และเริ่มกระบวน
การวิจัยจากการเปนเพ่ือนกัน ผานงานยุวชนจุฬากับโลกาภิวัตนฯ ซึ่งไดรวมเอาเยาวชนที่มีความแตกตางหลาก
หลาย ไมวาจะเปน คณะ สาขาวิชา ชั้นป เพศหญิงและชาย ภูมิหลัง มาเปนตนทุนสําคัญในการทําวิจัยในโครงการนี้ 
ดังนั้นหากมองความเปนวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรจากแงมุมที่เปนรูปธรรมและจับตองไดจึงมาจากตัวตนของแต
ละคนเปนหลัก

2. ใครครวญวิธีคิดตอโลก : ศาสตรทางวิทยและศาสตรทางสังคม

อยางไรก็ตาม การแยกพรมแดนวา ประเด็นใดเปนวิทยาศาสตรและประเด็นใดเปนสังคมศาสตรในทาง
นามธรรมหรือในทางความคิด ก็ไมใชเรื่องงายที่จะนิยามความหมาย อันนําไปสูการถอดบทเรียนจากขอถกเถียงและตัว
ตนของเยาวชนไดพอสังเขปดังตอไปนี้

แนวความคิดเรื่องวิทยาศาสตรกับสุขภาวะทางสังคม มีความสําคัญในการทําความเขาใจความรูที่ถูกแยก
ออกจากกัน โดยใชมิติของ “สุขภาวะ” เปนตัวเชื่อมประสานบูรณาการความรูตาง ๆ เขาดวยกัน แตดวยความรู
และผลจาก “ความเสี่ยง” ของวิทยาศาสตร เอาเขาจริงก็เกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษยในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน
มิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ในชีวิตประจําวันของผูคนที่มีอยูอยางหลากหลาย และวิทยา
ศาสตรจําเปนที่จะตองเรียนรูและรับรูประเด็นความแตกตางนี้  จากการเรียนรูดังกลาวทําใหพอจะจําแนกแนว
ความคิดคราว ๆ ของเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีการมองโลกของวิทยาศาสตรท่ีมีตอสังคมออกไดเปน 3 กลุมดวย
กันคือ

1. กลุมที่ใหความสําคัญกับศาสตรของตนเองอยางมาก ไมวาจะเปนวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรทั้งสองสาขา
วิชานี้ลวนฝงรากลึกอยูในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผานระบบอุดมศึกษา และเชื่อวาส่ิงที่ตนเองเรียนรูมานั้นเปน
ความรูที่เปนจริง และตางก็จะพัฒนาความรูในสวนของตนเองใหกลายเปนความชํานาญเฉพาะและมีความพิเศษมากยิ่ง
ขึ้น ดังนั้นประเด็นปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม ความเปนมนุษย และชุมชน จึงไมยากที่จะจัดการ หากสรางส่ิงที่พิเศษโดย
การอธิบายโดยใชสูตรชนิดพิเศษและเทคนิคพิเศษในการเขาถึงความจริงดังกลาว แตความจริงในมิตินี้ก็เปนความจริง
เพียงสวนเสี้ยวหนึ่งของความจริงอื่น ๆ อีกหลาย ๆ มิติ

2. กลุมที่ต้ังคําถามตอศาสตรสาขาวิชา กลุมนี้เชื่อวาศาสตรที่ตนเองเรียนมานั้นยังมีความสําคัญอยู หากแตจะ
ตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมอยางเจริญสติ (reflexive) และรูจักวิพากษจุดดี จุดดอย จุดแข็งและจุดออนของตนเอง รวม
ทั้งพยายามบูรณาการและเชื่อมโยงความรูของตนเขากับศาสตรสาขาวิชาอื่น ๆ เพ่ือใหไดภาพรวมอันจะนําไปสูความ
เขาใจโลกและสังคมได โดยใชโจทยของชุมชนและความสนใจของแตละคนเปนตัวตั้ง โดยเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํา
ไปสูส่ิงที่ดีขึ้นไมไดจํากัดอยูเพียงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงดานเดียว แตยังมีมิติครอบคลุมไปในปริมณฑลของศาสตร
ความรูหลาย ๆ ดานที่ควรนํามาพิจารณารวมกัน กลุมนี้กําลังสลายพรมแดนของการใหความสําคัญกับศาสตรสาขาวิชา
ของตนเปนตัวตั้งเพียงอยางเดียว

3. กลุมที่ไมสนใจตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม รวมถึงการนําความรูจากศาสตรของตนไปใชอยาง
สรางสรรค กลุมนี้แทบจะหลุดหายไปเลยจากวงสนทนา เนื่องจากการไมสามารถหาจุดสนใจรวมกันได อันเนื่องมาจาก
พลังสวนหนึ่งของโลกาภิวัตนที่ทําใหโลกทุกวันนี้มีความสลับซับซอนและทําใหผูคนมีความหลากหลายและเปนปจเจก
บุคคลมากยิ่งขึ้น และนับวันยิ่งหางหายออกไปจากชุมชนและความรูสึกเปนทุกขเปนรอนของชุมชนที่จะเกิดขึ้นกับความ
รูจากศาสตรสาขาวิชาของตนไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
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3. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยผูกระทําการ กับ พลวัตความเปนจริงทางสังคม :

ฐานของการสรางองคความรูท่ีใชการได

ในแงหนึ่ง ถาจะถามวา อะไรคือวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรนั้น ต้ังแตในตอนเริ่มแรกก็ดูเหมือนวาจะจํากัด
ความสามารถของผูเขารวมงานวิจัยเสียตั้งแตตน แตหากจะเอาความสนใจในประเด็นตาง ๆ ของเยาวชนเปนตัวตั้งไม
วาจะมีพ้ืนฐานมาจากศาสตรสาขาไหนก็ตาม เพราะความเปนวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรนั้นลวนแลวแตเปนส่ิงที่ถูก
สรางขึ้น และสามารถพิจารณาไดจากภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของแตละคนวามาจากศาสตรสาขาประเภทใด

แนวทางการศกึษาของโครงการวจิยัวทิยาศาสตรกบัสุขภาวะทางสงัคมท่ีรเิริม่จากจดุสนใจเลก็ ๆ ในตวัของเยาวชน
แตละคนเปนหลักนัน้ มคีวามสาํคญัเปนอยางยิง่ตอทศิทางของโครงการวจิยันี ้ และทาํใหเรารบัทราบถงึพลวตั ความเคลือ่น
ไหวทางปญญาของเยาวชนแตละคน ซึง่หากจะอธบิายโดยใชแนวความคดิของ Bourdieu (1997) เกีย่วกบั ‘habitus’ ซึง่
หมายถงึ คลังความรูทีม่นษุยติดตวัไปตลอดเวลาในฐานะทีเ่ปนผลมาจากการมชีวิีตอยูในวฒันธรรมหรอือนวัุฒนธรรมเฉพาะ

ของแตละคนนัน้
1
  การทาํกจิกรรมในชดุโครงการวจิยัเชงิปฏบัิติการนี ้เนือ่งจากเยาวชนทีม่ทีีม่าจากภมูหิลังวทิยาศาสตรหรอื

สังคมศาสตรกจ็ะนาํเอา ‘อิทธพิล’ (influence) ของสภาพแวดลอมไปใชในการดาํเนนิพฤตกิรรมของตน ผานรปูแบบขององค
ความรู รปูแบบของการพดู รปูแบบของทศันคติทีม่ตีอประเดน็ตาง ๆ เปนประเดน็หลักในการสนทนา

อีกทั้ง ‘habitus’ ยังเปนชุดของ ‘ความรูสึกนึกคิด’ (dispositions) ที่แตละคนนําออกมาใชในการคาดหมายวา
ตนเองตองการอะไร และตนเองจะไดอะไรบางในการเขาไปมีความสัมพันธระหวางกัน ตัวอยางเชน เยาวชนที่มาจาก
สายสังคมศาสตรมักจะมีความอึดอัดใจเมื่อเยาวชนในสายวิทยาศาสตร อธิบายปรากฏการณทางสังคมดวยศัพทแสงเชิง
เทคนิคยาก ๆ เปนสูตรชนิดที่เยาวชนในสายสังคมศาสตรเขาไมถึง แตกลับไมเปนปญหาสําหรับเยาวชนท่ีมาจากสาย
วิทยาศาสตรดวยกัน เนื่องจากมีคานิยม ประสบการณชีวิตและภูมิหลังทางการศึกษารวมกัน แตจะกลายเปนประเด็น
ปญหาใหญเมื่อเยาวชนสายสังคมศาสตรไมมีความคุนเคยกับภาษาของเยาวชนที่มาจากสายวิทยาศาสตร ในทางตรง
ขาม การอธิบายดวยศาสตรสาขาทางสังคมศาสตรก็อาจจะเปนเรื่องยากตอการทําความเขาใจของเยาวชนที่มาจากสาย
วิทยาศาสตรในบางกรณีดวยก็ได เปนตน

แตอยางไรก็ตาม จากขอเท็จจริงที่วา ความรูสึกนึกคิด องคความรู ภาษาพูดที่ใชไมไดถูกพูดถึงอยางมีสํานึก 
แตถูกนําออกมาใชกับพฤติกรรมของแตละคนโดยที่เขาไมไดตระหนักรูอยางจริงจังถึงผลที่เกิดขึ้น อยางที่ Anthony
Giddens เรียกวา ‘ความรูที่ใชโตตอบกัน’ (mutual Knowledge) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความสามารถที่จะรูวา ‘จะตองทํา
อยางไรบาง’ ในการเผชิญหนากันในสถานการณหนึ่ง ๆ ดังนั้นในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสังคม งานวิจัยชิ้นนี้จึง
เนนหนักกับการใหความสําคัญกับเยาวชนในฐานะผูกระทําที่มีเสรีภาพและสรางสรรคมากกวาส่ิงอื่นใด

กรณีการศึกษาถึงวิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร โดยมีสุขภาวะของสังคม ตลอดจนสุขภาวะทางปญญาของ
มนุษย โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุมสาว เปนแกนกลางของการเชื่อมโยงระหวางความรูทั้งสองศาสตรนี้ แสดงใหเห็นถึง
จุดเริ่มตนของการสนทนา โดยปรากฏออกมาเปนกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม นาจะเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงให
เห็นถึงความจําเปนตอการสรางองคความรูเกี่ยวกับสังคมมากขึ้นโดยอาศัยความสนใจ และประกายความอยากเรียนรู
และการบูรณาการจากศาสตรตาง ๆ วาสามารถสรางองคความรูได โดยที่ไมเพียงแตเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งจะเขาใจ
มิติความซับซอนของสังคมที่มีมากขึ้น และยังจะเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจการปรับตัวของเยาวชนที่จะเติบโต
ขึ้นเปนผูใหญในอนาคตขางหนา องคความรูในลักษณะดังกลาวและแนวทางการสรางองคความรูจากมนุษยผูกระทําการ
ดังกลาวนี้ นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการนําไปปรับประยุกตใชกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร
ตางๆ โดยเนนประเด็นสําคัญอยูที่เรื่องการเรียนรูของเยาวชนท่ีมีอยูในทุกรูปแบบกิจกรรมของชีวิต ตลอดจนประยุกตใช
ในการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจของเยาวชนทามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนและ
สังคมเสี่ยงภัยในปจจุบัน

                                                
1
 เชษฐา  พวงหัตถ, โครงสราง-ผูกระทําการ, กรุงเทพ: คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ, หน 114-115
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ภาคผนวก ก.

เสียงสะทอนจากเยาวชน

ในสวนภาคผนวก ก. นี้ คณะผูวิจัยไดขอใหเยาวชนที่มีสวนรวมกับโครงการวิจัยอยางใกลชิด ไดรวมสะทอน
ความรูสึกนึกคิดและความเห็นตางๆ และ “ส่ิงที่อยากจะพูด” ดวยตัวเอง โดยไมตองผานการเรียบเรียงโดยนักวิจัยอีก
ครั้งหนึ่ง  เพ่ือเปนแนวทางใหเยาวชนผูเขารวมโครงการพอจะนึกออกวานาจะเขียนอะไรบาง ผูวิจัยเสนอหัวขอคราวๆ 4 
หัวขอ ไดแก 1) จุดเริ่มตนความสัมพันธที่เขามาของแวะกับโครงการวิจัยนี้  2) ส่ิงที่ไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการนี้  
3) จุดเดน-จุดดอยของโครงการ  4) พัฒนาการของตัวเองตั้งแตเขารวมจนถึงปจจุบัน  ทั้งนี้ หัวขอดังกลาวเปนเพียงแนว
ทางกวางๆ มิไดบังคับวาทุกคนตองสะทอนเฉพาะ 4 หัวขอนี้ หรือเขียนมาใหครบทุกหัวขอ

กลาวโดยเฉพาะสําหรับหัวขอที่ 2 และ 4 นั้น ต้ังขึ้นโดยมิไดตองการอางความดีความชอบวาพัฒนาการของตัว
เยาวชนแตละคนนั้น เปนผลมาจากการเขารวมโครงการวิจัยชิ้นนี้  คณะผูวิจัยตระหนักดีวาสําหรับการเรียนรูและ
พัฒนาการของมนุษยคนหนึ่ง ไมวาจะออนเยาวหรืออาวุโสนั้น ลวนเปนเรื่องยิ่งใหญมาก  โครงการวิจัยชิ้นนี้เปนเพียง
สวนเส้ียว ณ หวงเวลาหนึ่ง ที่พยายามสรางโอกาสหนึ่งที่ทั้งคณะผูวิจัยและเยาวชนหลายคนไดมาพบกัน ไดรวมเรียนรู
และพัฒนาเติบโตทางวุฒิภาวะดานตางๆไปดวยกัน  ทั้งในระหวางชวงดําเนินโครงการและหลังโครงการสิ้นสุดไป แตละ
คนก็ยังคงมีสวนอื่นๆและกิจกรรมอื่นๆในชีวิตใหไดเรียนรูและพัฒนาตัวเอง รวมทั้งรวมกิจกรรมและสรางสรรคกิจกรรม
อ่ืนๆดวยตัวเองตอไปเชนกัน

ภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย

บัณฑิต สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ

เรียนพ่ีชัยที่เคารพ
อันเนือ่งมาจากจดหมายทีพ่ี่ชยัสงมาถงึผม และเพ่ือนๆ รวมงานวจิยั ใหรวมกนัเขยีนภาคผนวกของงานวจิยัชิน้นี ้

ผมตองขออภัยพ่ีชยัเปนอยางยิง่ทีส่งงานชิน้นีช้าไปเสยีหนอย ดวยเหตผุลดานสขุภาพ ประกอบกบัอาชพีของตวัเองทีต่อง
ผกูพันกบังานขดีๆ เขยีนๆ เปนกจิวัตร ซึง่งานเหลานีไ้ดแยงเอาไอเดยีและจนิตนาการทีจ่ะเขยีนงานแบบอืน่ๆ ไปเสียฉิบ...

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็พยายามเข็นจดหมายฉบับนี้ออกมาจนได (พรอมๆ กับที่อยากจะฝากอุทาหรณมาวา
“ถาอยากมีความสุขกับการเขียน อยาทํามันเปนอาชีพเด็ดขาด”☺) โดยผมจะตอบคําถามพี่ชัยทีละขอ ดังนี้ครับ

1) เขารวม (พัวพัน) กับโครงการ "วิทย&สังคม" น้ีไดอยางไร?
เรื่องนี้คงตองเทาความกันตั้งแตจุดเริ่มตนของกลุม “สยามเด็กเลน” หลังจากนั้นก็ไดรวมสังฆกรรมกับทางกลุม

เรื่อยมา จนเมื่อพ่ีชัยและไอปกรณไดดําริวาจะมีงานวิจัยเรื่องวิทยาศาสตรกับสุขภาวะทางสังคม ประกอบกับการที่ผมจับ
พลัดจับผลูเรียนไมจบ ๔ ป เลยทําใหผมไดเขามามีสวนรวมในงานวิจยัชิ้นนี้โดยปริยาย

2) ไดเรียนรูอะไรบาง จากการเขารวมกับโครงการฯน้ี?
ส่ิงที่ไดจากโครงการวิจัยนี้ คงจะเปนการไดเรียนรูวาจริงๆ แลววิทยาศาสตรกับปญหาสังคมนั้นสามารถเชื่อม

โยงกันอยางเปนเหตุ-ผล (อยางเรื่องคลิต้ีนั่นไงเลา ที่การใชวิทยาการอยางไมควบคุมสามารถทําใหเกิดปญหากับสังคม
เล็กๆ ไดอยางยาวนาน)



156

3) คิดวาโครงการฯ มีจุดเดน&จุดออน อยางไรบาง?
ในความคิดของผม...โครงการนี้มีจุดเดนที่แตกตางกับงานวิจัยกอนๆ ที่ชาวคณะไดรวมกันทําตรงที่วางานวิจัย

ชิ้นนี้มีประเด็นชัดเจน แตกตางกับงานวิจัยชิ้นแรก ที่หัวขอคอนขางกวาง...การที่งานวิจัยชิ้นนี้มีประเด็นชัดเจน ทําให
สามารถมองประเด็นในเชิงลึกมากกวา

สําหรับจุดออนนั้นอยูที่งานวิจัยชิ้นนี้พรองส่ิงที่เคยเปนเสนหของงานวิจัยชิ้นที่แลวของชาว “สยามเด็กเลน” นั่น
คือ...การมีสวนรวมของเยาวชนในวงกวาง

ผมมองวาดวยความชัดเจนของหัวขอที่เปนขอดีนั้น กลายเปนขอเสียไป ตรงที่ทําใหเยาวชนที่ไมไดสนใจใน
ประเด็นดังกลาวไมสามารถเขารวมวงได บวกกับภาษาที่ใชในวงคุยตางๆ ที่ชวนใหเกิดอาการงุนงงอยางยิ่ง ย่ิงเปนตัวที่
จะนําคนที่ไมสนใจในเรื่องแบบน้ีออกจากวงไปเรื่อยๆ

ถาเราหาวิธีนําเสนอที่ประนีประนอมมากกวานี้ (เชนการนําเนื้อหาที่เราจะนําเสนอ มานําเสนอผานวิธีอ่ืนๆ
เหมือนกับที่ Action Aid ใชศิลปการแสดงเปนเครื่องมือในการสื่อเรื่อง FTA เปนตน)

4) พัฒนาการของตัวเอง ต้ังแตเขารวม จนถึงปจจุบัน?
หลังจากจบงานวิจัยชิ้นนี้ (จริงๆ แลวตองพูดวาผมเผนจากงานวิจัยเสียกลางคัน) ผมไดเขาไปทํางานในหนังสือ

พิมพออนไลน “ประชาไท” (http://www.prachatai.com) อยูชวงหน่ึง
แมวาเนื้อหาสาระในงานที่ทําจะไมไดมีประเด็นเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรอยางเต็มตัว แตงานเวบไซตขาว ก็ถือ

เปนการนําเทคโนโลยีมารับใชสังคมวิธีหนึ่ง ทําใหไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรกับสังคมมากขึ้น

ขอจบจดหมายแคนี้แหละครับ ถามีขอสงสัย หรือขอเพ่ิมเติมอยางไร ก็สามารถบอกตอกันมาไดฮะ
หนุย

นุชรี  วงศสมุทร

นิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

The significant problems we face cannot be solved
at the same level of thinking we were at when we created them.

Albert Einstein

We know the truth, not only by the reason, but by the heart.
Blaise Pascal, Pensées

“ขอสันติสุขจงมีแดทาน”
นิโคลสวัสดีคะ

กอนอื่นก็ขอยอนความกลาวถึงอดีตเมื่อประมาณ 2 ปที่แลวถึงจุดเริ่มตนของการเขารวมโครงการ “วิทยา
ศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคม : การริเริ่มจากเยาวชน”  ซึ่งนับไดวาเปนจุดเปล่ียนแนวคิดและวิธีการมองโลกครั้งยิ่งใหญ
ของตัวองครั้งหนึ่งในชีวิต อาจเรียกไดวา เปนการพลิกโฉมหนาประวัติศาสตรของชีวิตก็คงไมผิดนัก และยังคงใชวิธีการ
มองโลกแบบนี้มาจนถึงปจจุบัน  อาจเปนโชคชะตาฟาลิขิตหรือตัวเองจะเปนผูกําหนดก็ตามที่ทําใหไดมาเขารวมกับโครง
การฯแตมันเปนส่ิงดีๆส่ิงหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต และไดสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้น

เหตุการณที่ทําใหไดมาเขารวมกจิกรรมนัน้เริม่ตนมาจากเพือ่นคนหน่ึงมาชวนคนทีส่นใจคยุในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัเหตุ
การณ 14 ตลุา 16 ทําใหไดรูจกักบัสมาชกิของกลุมสยามเดก็เลน   ซึง่เปนผูรเิริม่โครงการ  จากจดุเริม่ตนของการคยุกนั
เกีย่วกบัเรือ่ง 14 ตุลา กถู็กชวนมาเขารวมในวงสนทนาแลกเปลีย่นของกลุม ในประเดน็ตางๆของโครงการวทิย-สังคม
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สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการนี้
จากการเขารวมกิจกรรมในโครงการก็ทําใหไดเรียนรูหลายๆอยาง เรียนรูคนอื่น เรียนรูส่ิงภายนอกตัว และหัน

มาตั้งคําถามกับส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น จากที่เคยมองเห็นแลวผานเลยไปก็เปล่ียนมาเปนวิเคราะหกับส่ิงที่ไดเห็น
มากขึ้น รูจักโลกนี้มากขึ้นแตทายที่สุดแลวมันทําใหไดรูจักตัวเองมากขึ้น รูวาตัวเองยังมีขอดอยตรงไหน รูวายังมีอคติใน
เรื่องใดก็มันเปนจุดออนที่ตองกําจัด

จากการเขารวมกิจกรรมหลายๆครั้ง ครั้งที่ประทับใจมากที่สุดคือการไดลงพ้ืนที่หมูบานกะเหรี่ยงคลิต้ี  ดังนั้น
ขอยกการลงพื้นที่ครั้งนี้เปนกรณีศึกษาถึงส่ิงที่ไดเรียนรูหลังจากที่ไดเขารวมโครงการฯ  การลงไปที่หมูบานคลิต้ีลางทํา
ใหไดเห็นความทุกขยาก ความเดือดรอนของคนกลุมเล็กๆกลุมหนึ่งในสังคมที่ตองทนทุกขกับพิษสารตะกั่วที่ไดรับจาก
การใชน้ําที่ลําหวยคลิต้ี และยังคงตองทนทุกขอยูจนถึงปจจุบัน  ส่ิงที่ไดเรียนรูคือ ทําใหไดเห็นคุณคาของคนทุกคนและ
เลิกมองวากลุมคนชาติพันธุกลุมนอยเปนพวกลาหลัง ไมพัฒนาท่ีสมควรตองเขาไปชวยเหลือ เพราะแทที่จริงแลวทุกคน
ตางมีคุณคาเทากัน นอกจากนั้นยังไดเรียนรูคุณคาของภูมิปญญาพ้ืนถ่ินในการที่จะอยูรวมกบัธรรมชาติอยางยั่งยืน ทํา
ใหไดมองเห็นวาตัวเองนั้นถูกความคิดแบบวิทยาศาสตรครอบงําอยู จนมองเห็นความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ เจาปา เจา
เขาของชาวกะเหรี่ยงเปนเรื่องไรสาระ งมงาย ซึ่งเปนแนวคิดอีกกระแสความคิดที่ถูกระบบคิดแบบวิทยาศาสตรกดทับ
เอาไว แตแทที่จริงความคิดเหลานี้ทําใหคนเคารพธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเปนส่ิงที่มีชีวิตเชนเดียวกับคน ทําใหมนุษย
นั้นนอบนอมตอธรรมชาติ ไมเบียดเบียนธรรมชาติและใชธรรมชาติเทาที่จําเปน

นอกจากนั้นแลวยังทําใหเกิดจิตสํานึกของการเคารพความเชื่อ คานิยม วิถีชิต ประเพณี ของคนอื่นที่ตางจาก
ตัวเอง คิดวาหลักการนี้คงเปนหลักการที่ใชสรางความเขาใจในคนอื่นที่ตางจากเราไดดี บอยครั้งที่เคยคิดวาความคิด 
ความเชื่อหรือวิถีชีวิตของคนที่ตางจากตัวองโดยเฉพาะของกลุมชาติพันธุกลุมนอย เชน กะเหรียง เปนส่ิงที่ดูดอยกวาคน
ไทยภาคกลาง (ก็รูสึกวาเปนความคิดที่ดูแคบมาก) แตจากการไดสัมผัสคนเหลานี้จากการลงพื้นที่ก็พบวาไมมีใครดอย
กวาใคร เราทุคนตางเทาเทียมกัน และก็ไมมีวัฒนธรรมของใครดีกวากัน มันเปนความงามในแบบเฉพาะของใครของมัน 
ทําใหเปดใจกวางมากขึ้น

นอกจากนั้นยังทําใหเคารพคนอื่นมากขึ้น ทําใหลดความรูสึกหยิ่งยโสที่คิดวาตัวเองดีกวาคนอื่น ก็รูสึกวาทําให
นอบนอมตอคนอื่นมากขึ้นและไมไดตัดสินคนแตเพียงส่ิงที่ปรากฏอยูภายนอก เชน เลิกคิดวาชาวกะเหรียงดอยพัฒนา 
ดอยความเจริญ งมงาย แตส่ิงที่ไดพบเห็นคือ ภูมิปญญาชาวบาน วัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง วัฒนธรรมแหงความนอบ
นอมตอธรรมชาติ ถาทุกคนมีจิตใจนอบนอมแบบน้ีบางคงไมมีใครทําลายสิ่งแวดลอม

นอกจากนั้นยังทําใหมองส่ิงตางๆเปนองครวมมากขึ้น โดยสังเกตจากปญหาที่ชาวกะเหรี่ยงตองพบมันมีมาก
กวาปญหาดานสุขภาพ แตมันยังมีปญหาระบบของการแพทยที่มองเห็นแตโรคแตไมไดใชหัวใจรักษาคนไข เพราะ
ชาวกะเหรี่ยงบางคนอาการอาการปวยจากพิษสารตะกั่วยังไมปรากฏเดนชัดแตเราก็รูวาเขาปวย จึงทําใหไมมีการรักษา
เกิดขึ้นในรายที่อาการปวยไมรุนแรง ก็เลยคิดวาไมคอยยุติธรรมเทาไร และคิดวาอาจเปนประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงความ
แหงแลง(น้ําใจ)ของวิทยาศาสตร คืออะไรที่ไมสามารถชั่ง ตวง วัด ได ก็คิดวามันไมมีอยูจริง

จุดเดน-จุดดอยของโครงการ
จุดเดนของโครงการคอืการทําใหคนทีเ่รยีนมาตางศาสตรกนั หรอืมคีวามสนใจแตกตางกนั หรอืมภูีมหิลังตางกนั

มารวมแลกเปล่ียนความคดิกนั คดิวาเหมอืนกบัเปนการเชือ่มสะพานของสาขาวชิา เพราะมนัทําใหเกดิการเรยีนรูรวมกนั 
และเรยีนรูซึง่กนัและกนัระหวางคนทีเ่รยีนตางศาสตร คงเหมอืนกบัทีพ่ี่ชยั (ชาญชยั) พูดวา คนเราแตละคนกม็แีวนของตวั
เอง แตละคนรบัรูโลกผานแวนของตวัเอง ถาแวนใครสเีหลืองกม็องเหน็โลกนีเ้ปนสีเหลือง ใครมแีวนสีแดงกม็องโลกนีเ้ปนสี
แดง ซึง่กม็าจากการปลกูฝงของศาสตรทีเ่รยีนมา หรอืการอบรมจากครอบครวั สภาพแวดลอม หรอือะไรกแ็ลวแต เพราะ
ฉะนัน้จงึทําใหแตละคนมองโลก รวมท้ังมวิีธคีดิทีต่างกนั ซึง่ทําใหเกดิความไมเขาใจกนัไดงาย นอกจากนัน้การทีค่นตาง
สาขาวชิาไดมาคยุกนั เชน สายวทิยาศาสตร สายสงัคมศาสตร สายมนษุยศาสตร อาจทําใหไดเหน็บางมติิของธรรมชาติ
ของศาสตรทีเ่รยีนมาวามจีดุบกพรองตรงไหน เชน ในบางครัง้ วิทยาศาสตรกแ็ลงน้ําใจ ไมมหีวัใจ เปนตน
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จุดดอยของโครงการก็คิดวาบางครั้งเนื้อหาอาจจะยากเกินไป กอนทํากิจกรรมจริงควรมีการ intro กันในดาน
ความรูสักเล็กนอยเพ่ือใหคนที่ไมมีพ้ืนฐานในเรื่องที่จะคุยไดติดตามเรื่องราวไดงายขึ้น

พัฒนาการของตัวเองต้ังแตเขารวมจนถึงปจจุบัน
การไดมารวมโครงการไดสรางผลึกความคิดบางอยางใหเกิดขึ้นมา ผลึกที่สําคัญนาจะเปนกรอบการมองโลกใน

มุมใหมๆและ เปนการจุดประกายความสนใจตอผูคนรอบขาง (โดยเฉพาะผูที่ดอยอํานาจ) ในประเด็นที่เกี่ยวกับคนชาติ
พันธุกลุมนอยในสังคม เพราะคนเหลานี้สวนใหญจะไมไดรับความเปนธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ จากความสน
ใจที่เกิดขึ้นก็ทําใหไดเขารวมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับประเด็นเหลานี้อีก เชน ไปคายอาสาเกี่ยวกับประเด็นของชาว
มอแกน ไปคายอาสาสอนศิลปะใหเด็กๆที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ก็ไดสอนเด็กกะเหรี่ยง เด็กพมา เปนตน

แตที่สําคัญคือการไดปลูกหนอออนของจิตใจที่คิดถึงคนอื่นมากขึ้น จากนั้นก็ทํากิจกรรมอีกหลายอยาง ตอนนี้ก็
เปนสมาชิกของกลุมเดโม(ประชาธิปไตยเพื่อสังคม) ก็มีการจัดคายปละครั้ง เปนคายประชาธิปไตยใกลตัวสูเยาวชน และ
ออกหนังสือ(ทํามือ)ชื่อ “เม็ดทราย” และก็เขารวมกิจกรรมกับกลุมเยาวชน South-See เปนกลุมเยาวชนที่มุงสนใจ
ประเด็นปญหาภาคใต เปนกลุมที่อยากเขาไปทําความเขาใจกับปญหาที่กําลังเกิดขึ้น ดวยความเชื่อมั่นวาพลังเล็กๆจะ
สามารถทําในสิ่งที่ย่ิงใหญได

ขอใหโลกนี้เต็มเปยมดวยรักและสันติภาพ
นิโคล

All we are saying is give peace a chance...

John Lennon

สานุ ตันกุล

บัณฑิต สาขาภาพถายและการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ

 ตรงนี้ควรเปนชื่อบทความ
…ซ่ึงผมคิดไมออกวาจะใหชื่ออะไร

กอนจะเขียนเรื่องราวใดใด ผมขอกลาวถึงที่มาของบทความนี้กอนเปนอันดับแรก บายวันหนี่งผมไดรับ e-mail 
มีเนื้อความ ชักชวน ขอรอง (แกมบังคับ) จากชาญชัย ชัยสุขโกศล หรือพ่ีชัยของพวกเรา ใหเราเลาถึงตัวเองและโครง
การที่เราไดรวมทํามา (แลดูไมใชเรื่องยากอะไร) เพ่ือยํ้าใหแนใจวาผมตองเขียนอะไร และแคไหน ผมจึงโทรศัพทไปถาม
กับเจาตัวโดยตรง คําตอบที่ผมไดรับ เปนไปตามที่ผมคาดไว แตส่ิงที่ทําใหผมลําบากใจ กลับเปนประโยคที่วา “ ...ไม
ตองเขียนมามากก็ไดคับ เอาแค 3-4 หนาก็พอ...” ผมอยากจะสวนกลับไปตอนนั้นเหลือเกิน “พ่ีครับ 2 หนาผมเต็มกลืน
แลวคับ” แตผมก็ไมไดพูดออกไป เอาเปนวาผมจะลองดูก็แลวกัน บทความนี้อาจจะมีการใชภาษาที่ผิด การสะกดคําที่
ผิด (ซึ่งผมรับรองไดวาตองมีซักที่ที่ผิด) หรือหากบทความนี้มีขอผิดพลาดประการใด ขอยกความรับผิดชอบทั้งหมดใหพ่ี
ชัยนะคับ

จุดเร่ิมตนท่ีมิใชจุดเร่ิมตน
หากทานไดอานรายงานโครงการฯ คงจะมีหลายครั้งที่จะไดพบเนื้อความที่กลาวถึงกลุม “สยามเด็กเลน”  จาก

ความสัมพันธที่เรียกไดวาแทบจะเปนเนื้อเดียวกันของทั้งกลุมนี้กับโครงการวิจัยฯ และดวยความที่เปนสมาชิกของกลุม
สยามเด็กเลนก็คงจะตอบคําถามที่วาเขารวมโครงการนี้ไดอยางไร แตก็ดูจะเปนการตอบที่กําปนทุบดินเกินไป เมื่อเปน
เชนนี้จึงขอกลาวยอนไปอีกซักหนอย ถึงกลุมเยาวชนที่เรียกตัวเองวา “สยามเด็กเลน” ซึ้งไดกอต้ังกันขึ้นมาเมื่อครั้งโครง
การ “จุฬาฯกับสังคม : พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือกในอนาคต” ดวยความที่รูกัน พูดคุยและไดแลก
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เปล่ียนความคิดในประเด็นตางๆที่เราสนใจรวมกัน นานวันเขาความเปนกลุมกอนก็ชัดเจนมากขึ้นเปนลําดับ และเมื่อ
ตางคนก็มีคนรูจัก เราจึงมีคนจากคนรูจักมากขึ้นเรื่อยๆ แลววันนึง เรากับคนที่เรารูจักและคนรูจักของคนรูจักจึงไดมา
รวมงานกัน

โครงการไดถูกเขียนขึ้นและดําเนินไปอยางไมเรงรีบ ผานประเด็นตางๆ ทั้งในความเปนจริงและในโลกเสมือน 
มีการประชุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ การจัดสัมมนาตางๆ การลงพ้ืนที่ที่ประสบปญหา คุยกันนอกรอบอีกนับครั้งไม
ถวน ยังไมตองรวมการประชุมเรื่องวารสารและ website อีกไมรูกี่ครั้งตอกี่ครั้ง การทํางานเปนไปอยางสนุกสนาน เมา
มัน สับสนวุนวาย ไดแนวคิดประหลาดๆจากคนประหลาดๆ ที่มารวมกันจนทําใหทุกคนดูไมประหลาด บอยครั้งที่แมแต
การพูดเรื่องเดียวกัน ในประเด็นเดียวกัน แตกลับสรางปญหาไดอยางประหลาด ดวยฐานความคิดที่ตางกัน การใชภาษา
ที่ไมเหมือนกัน (แมจะเปนภาษาไทยเหมือนกันก็เถอะ) ก็ทําใหเรื่องงายๆดูสับสนขึ้นมาไดอยางหนาทึ้ง บอยครั้งเกิดเหตุ
การณ “เถียงกันในสิ่งที่เห็นดวยอยูแลว” จนตองมานั่งคิดวาแลวจะเถียงกันทําไม (วะ)

เพ่ือเปาหมายหนึง่ๆ เราอาจจะไปกนัไดหลายทาง แตผมไดเรยีนรูวา แมแตทางเดยีวกนัเรากยั็งวิง่ไดหลายเลน

นี่เปนโครงการนึงที่มลัีกษณะ “ขามสายพันธุ” อยูอยางเห็นไดชัด ทั้งในระดับสวนยอย และในระดับสวนรวม 
กลาวคือ ทั้งในตัวผูรวมโครงการเอง และตัวประเด็นของโครงการ บางครั้งผูรวมโครงการที่มาจากสายสังคมก็ใหขอมูล
และทัศนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตรไดชนิดที่ทําใหฝงฝายวิทยาศาสตรตองทําหนาเบ และหลายครั้งที่ฝายวิทยาศาสตรก็ให
ทัศนะและขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสังคมชนิดที่แข็งยังกับวากําลังอธิบายถึงเครื่องจักรอะไรซักอยาง ความผิดที่ผิด
ทางอยางนี้เกิดขึ้นอยางเมามัน และดูเหมือนไมมีทีทาวาใครจะมาหยุดได แตความผิดที่ผิดทางอยางนี้กลับสรางทัศนะ
ใหมๆได ทัศนะที่ฝายสังคมไมรู และทัศนะที่ฝายวิทยาศาสตรไมเขาใจ การไดแลกเปล่ียนความไมรูซึ่งกันและกันกอให
เกิดความรู (แมวาจะดูทะลักทุเลบาง) ไดเกิดการผสมกลมกลืน ถึงแมจะเรียกไมไดวาเปนเนื้อเดียวกัน แตอยางนอยก็
เปนกอนเดียวกนั

ความไมรูไมใชจุดจบของการศึกษา แตเปนการเริ่มตน

มาถึงขณะนี้ กิจกรรมของโครงการก็ไดเสร็จส้ินไประยะหนึ่งแลว ผูรวมโครงการแตละคนก็ไดดําเนินชีวิตของ
ตัวเองตามแตวิถีทางของตน บางคนเปนนักวิจัย บางคนไปเปนอาจารย บางคนเปนนิสิตนักศึกษา บางคนก็เขาสูตลาด
งาน ผมก็เปนหนึ่งในนั้น การไดออกมาทํางานที่ (คิดวา) ตัวเองชอบอยางเต็มตัวใหความรูสึกผิดกับที่คิดไวอยางสิ้นเชิง 
การทํางานที่ดูเหมือนจะเปนศิลปะ กับตัวตนที่มีฐานความคิดอยางวิทยาศาสตรมาตลอดชีวิต ก็คิดวามั่วพอแลว หารูไม 
เมื่อตองคํานึงถึงตัวแปรสําคัญ คืองานที่ออกมาตอง “ขายได” ย่ิงสรางความลําบากใจอยางบอกไมถูก ไมใชแค “สวย
งาม” ไมใชแค “สมเหตุสมผล” แตมันตอง “ขายได” หรือตอให “ไมสวยงามและไรเหตุผล” แตถามัน “ขายได” ก็จบ!!! นี่
ไมใชส่ิงที่เกินความคาดหมาย ไมใชส่ิงที่ไมเคยรับรูมากกอน ไมใชส่ิงแปลกใหม แตเมื่อตองประสบกับตัวเองโดยตรง ก็
นึกไดถึงประโยคที่วา “ของอยางนี้ไมเจอกับตัวไมรูหรอก” หรือถาใหอธิบายใหละเอียดกวานี้ ผมก็คงตองบอกวา “ของ
อยางนี้ไมเจอกับตัวไมรูหรอก”

การสื่อสารที่คิดวามีปญหาเมื่อครั้งทําโครงการวิจัย ก็กลับกลายเปนเรื่องงายๆไปเลย เมื่อตองมา
ทํางานกับคนที่มีตําแหนงงานที่ตางกัน มีการศึกษาที่ตางกัน มีวัยที่ตางกัน บอยครั้งที่เราถามวา “เขาใจมั้ย?” จะไดยิน
คําตอบวา “ครับ ไดครับ” ทั้งที่จริงๆแลวผูตอบอาจจะไมไดเขาใจอยางที่ตอบ และก็บอยครั้งเมื่อเราโดนถามวา “เขาใจ
มั้ย” แลวตอบไปวา “อา... ตรงนี้... หรือ... แลว...” จะถูกสายตาจองแขมงใส  การเขาใจในสิ่งท่ีจะตองทํา กับการรับ
คําสั่งกลับถูกนํามาผสมกันอยางนากลัว การตอบใหถูกใจและการพูดใหเกิดความเขาใจจึงเปนเร่ืองท่ีจะตอง
นํามาผสมกันเชนกัน
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ธงชัย กูบโคกกรวด

นิสิตปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ

ตอนที่ 1 : เริ่มกอการ

เสียงจ็อกแจ็กจอแจของสยามสแควรมิเคยจางหายมาเกือบส่ีสิบป และยังคงเปนพ้ืนที่ของวัยรุนสรางแตงแสดง
ตัวตนอยูเนืองนิจ หากจะกาวลํ้าเขามาอีกนิด ดานหนึ่งของสยามฯ ก็จะพบรั้วปูนสูงเทียมศีรษะ กั้นระหวางสยามกับสวน
ปากระหยอมเล็กๆ ผานรั้วเหล็กทาสีเทามีสนิมขึ้นเปนหยอมๆ และตึกเกาสีขาวอายุกวาแปดสิบปของคณะเภสัชศาสตร 
จุฬาฯ ชางดูแตกตางกันกับสยามฯ เสียจริง

ชายหนุมเดินผานรั่วประตูเหล็กออกมาเหมือนหนึ่งกาวขามเสนแบงแหงกาลเวลาสูอีกอารยธรรม ความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาจากการทํางานในหองทดลองมาทั้งวันนั้น ทําใหเขาตองพาตัวเองมาผอนคลายและพักสายตาจากการ
งาน กับสีสันสดใสของสยามสแควร ความสวยงาม หนุมสาว (โดยเฉพาะนอง ๆ นักศึกษา !!!) ที่มาเดินพบปะกัน เลือก
ซื้อสินคา จับจายใชสอย และไดแสดงตัวตนบนพื้นที่แหงนี้ การเดินเรื่อยเปอยปลอยความคิด ไมคิดเรื่องงาน พักสายตา
มองโนนมองนี้กับน้ําหวานรานประจําในมือเทานี้ก็ทําใหชายคนหนึ่งคลายความเหนื่อยลาลงไปไดมาก กอนที่จะกลับไป
ปดเครื่องไมเครื่องมือ และตรวจสอบความเรียบรอยของหองทดลอง

เสียงประตูถูกเปดออก แสงสวางจาจากหลอดไฟนิออนหลายหลอดจากชั้นไมสีขาว ขวดใสขนาดเทาๆกับแกว
น้ําปดฝาสนิทอยางดีภายในเปนตนไมเล็กๆเติบโตอยูบนอาหารวุนที่เติมไปดวยองคประกอบสําคัญตางๆที่พืชตองการ 
ตนไมชูชอเล็กๆเขียวขจี รากสีขาวชอนไชเขาไปในวุนดูดกินสารอาหาร แสงไฟจาจากหลอดนิออนแทนแสงอาทิตยให
พืชสังเคราะหแสง หองขนาดประมาณสิบหกตารางเมตรมันดูไมใหญนักสําหรับหองทดลองทางวิทยาศาสตร แตก็พอมี
พ้ืนที่วางขาวของและอุปกรณทางวิทยาศาสตรตาง ๆ สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช

ชายหนุมบรรจงตัดตนไมเปนทอนเล็กดวยมีดผาตัดปลอดเชื้อ และเสียบลงไปในอาหารวุนดวยปากคีบเหล็ก
ยาวปลอดเชื้อเชนกัน ภายในตูปลอดเชื้อชนิดเปาลมออกสําหรับงานเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช ตนแลวตนเหลาที่วันนี้เขาได
เริ่มและจบลง เขาใชสเปรยแอลกอฮอลเจ็ดสิบเปอรเซนตสําหรับฆาเชื้อพนลงไปบนพื้นตูปลอดเชื้อและเช็ดดวยผาที่ชุม
ไปดวยแอลกอฮอลเชนกันเพ่ือใหแนใจวาจะไมมีเชื้อใดๆปนเปอนการทํางานของเขาได กอนที่จะปดตูและนําขวดไปวาง
ที่ชั้น ตนไมทอนเล็กๆเสียบบนอาหารวุนที่ดูไมนาจะโตเปนตนไดนั้น วิทยาศาสตรก็สามารถทําใหมันกลับมาเปนตนใหม
อีกครั้งได

“แกรก” เสียงสวิทชถูกปดลงหลังจากที่เขาจัดการทุกอยางเสร็จเรียบรอยแลว
“วันนี้พอแคนี้กอนแลวกัน” เขาพูดกับตัวเองกอนที่จะไปตรวจดูปล๊ักไฟตางๆวาไมลืมถอดแนแลว จึงปดเพดาน

และล็อกประตู เหลือเพียงแสงจากชั้นเล้ียงตนไมที่ยังเปดอยูและจะปดตามเวลาที่กําหนดดวยเครื่องตั้งเวลา เพ่ือใหตน
ไมพืชสมุนไพรภายในขวดเติมโตไดอยางเติมที่ เขาเดินออกไป ทิ้งหองทดลองไวเบ้ืองหลัง เดินผานประตูตึก ประตูรั้ว
ของคณะสูสยามสแควร

อยางไรก็ตาม ภายในใจของเขายังรูสึกวานี้มันยังเร็วไปที่จะกลับที่พัก จากที่เคยเปนเด็กกิจกรรมอยางหาตัว
จับยาก เขาจึงคิดวานาจะมีอะไรทําดีกวากลับไปดูละครน้ําเนาที่หองพัก

“วันนี้วางๆ แวะไปดูนองๆท่ีสภาฯจะเปนอยางไรบางนะ?” เขานึกถามตัวเองในใจ สภานิสิตและสโมสรนิสิต 
จุฬาฯเปนที่หนึ่งที่เขาไดทํากิจกรรมมาแตสมัยยังเรียนปริญญาตรี และเปนพ้ืนที่หนึ่งที่ไดแสดงความคิดเห็นตางๆกัน
อยางอิสระและสรางสรรค อยางแทบจะพูดไดวานอกจากในหองทดลองแลว เวลาที่เหลือของการอยูที่มหาวิทยาลัยก็คือ
หองสภานิสิตเลยทีเดียว เขาจึงตัดสินใจยายองศาการเดินทางจากสยามฯ สูตึกจุลจักรพงษ ชั้น 3 ที่ต้ังของสภานิสิต 
จุฬาฯ

หองสภานิสิตยังเปนหองเล็กๆที่กวางขวางไปดวยพ้ืนที่ในการแสดงความคิด และการพัฒานาตัวตนของนิสิต 
เพราะมีคนหลากหลาย ทุกคณะทุกชั้นปและทุกๆศาสตรสาขาความรูขึ้นมารวมกันอยูที่นี้ เสียงนองๆยังกลาวสวัสดี และ
ทักทายเขาดวยใบหนาที่ย้ิมแยมเหมือนเชนเคย วันนี้แมวาจะไมมีการประชุมสภาเพื่อการพิจารณาโครงการกิจกรรม
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ของสโมสรนิสิตจุฬาฯ แตก็มีนองๆหลายคนที่เขามาตามงานและเตรียมงานตางๆเพื่อการทํากิจกรรมตางๆที่ใกลเขา แต
ก็มีเวลามากพอที่จะพูดคุยไถถามความเปนอยูซึ่งกันและกันดวยไมตรีจิตและพูดคุยกันในประเด็นที่นาสนใจและมุมมอง
ตามศาสตรตางๆอยางสนุกสนาน เสียงโทรศัพทของหองสภานิสิตก็ดังขึ้น ชายหนุมซึ่งนั่งอยูใกลโทรศัพทที่สุดจึงลุกขึ้น
รับโทรศพัท และนี้ก็คือจุดเริ่มตนของการเรียนรูเรื่องทาทายครั้งใหมของเขา

“สวัสดีครับ สภานิสิตครับ” เสียงชายหนุมทักทายผูที่โทรเขามาอยางเปนกันเอง
“สวัสดีครับ” เสียงชายปลายสายตอบรับ “นั้นใครพูดครับ” เขาถามดวความสงสัย
“เราเอง ธง นั้น บาส หรือเปลา” ชายหนุมแนะนําตัวและทักทายเพื่อน
“เออ ธง เหรอ ใชเราเอง....ตอนนีเ้ราจดัเสวนาของ โครงการจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยักบัสังคม : พลวตัในการ

ปรบัตวัเชงิสถาบนัและทางเลอืก ทีห่องประชมุสารนเิทศ บนหอประชมุใหญ สนใจไหม ยังไงชวนนองๆมาดวยเยอะๆนะ”
ชายหนุมฟงแลวรูสึกสนใจอยางมากคงจะมีอะไรใหทําอีกเยอะเลย เขาวางสายแลวกลับมาปดประเด็นที่กําลัง

พูดคุยกอนหนา และชวนนองๆเขารวมเสวนาดวย แตเขาก็ตองไปโดยลําพังเพราะนองๆยังตองเตรียมงานตอ เขามุง
หนาสูหองประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ และนับตั้งแตวันนั้นเปนตนมาไมเพียงงานในหองทดลองของเขาเทานั้นที่
ตองรับผิดชอบ เขายังเขารวมเสวนากับโครงการนี้เกือบทุกครั้งเทาที่โอกาสจะอํานวย จนวงเสวนาไดรวมกอรางสรางตัว
ขึ้นมาเปน “สยามเด็กเลน” มีการทํากิจกรรมมากมายและแนนอนวาเวลาที่ไมไดอยูในหองทดลองก็คือเวลาที่ สยามเด็ก
เลน เริ่มกอการอะไรสักอยาง

เวลาผานไปนับเปนป เขายังคงสนุกสนานกับการทําการทดลองในหองทดลองเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองวา
มันคับแคบจําเจ แตมันก็ทําใหเขาพบความตื่นเตนไดเมื่อทดลองและไดผลการทดลองใหมๆออกมาทาทายความคิดของ
เขา (แมวาสวนใหญมันจะลมเหลวก็ตาม) และอีกสังคมหนึ่งคือการไดเรียนรูจากคนในหลายๆวิชาชีพ หลากหลาย
ประสบการณ หลากหลายความรูที่เขามารวมคลุกเคลาอยางออกรสออกชาด และเอร็ดอรอยเสียทุกครั้งที่ไดมารวมกอ
การ จวบจนความรูและความคิดของชาวสยามเดก็เลน กลมเกลียวตกผลึกความคิดเกิดเปนโครงการใหมๆเพ่ือกระตุก
ตอม “เอะ” ของคนในสังคม

เวลาผานไปชายหนุมมีเรื่องมากมายที่ตองรับผิดชอบและยังมีเรื่องราวของ สยามเด็กเลน ที่ยังคงมีการกอการ
อยางสรางสรรคอยูเนืองนิจ และโครงการใหมก็ไดเริ่มขึ้นมาอีกครั้ง

เสียงกริ่งโทรศัพทของหองแล็บดังมาอีกครั้ง สาวนอยเสียงใสเปนผูรับและเรียกชายหนุมที่กําลังทําการทดลอง
อยูไมไกล

“สวัสดีครับ” เสียงชายหนุมทักทายคนปลายสาย
“สวัสดี ธง” เสียงของชัยเพ่ือนซี้ในกลุมสยามเด็กเลน ที่รวมกอการกันมานับแตเริ่มกลุมสยามเด็กเลน และชัย

ไดเริ่มเลาเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นและส่ิงที่อยากทําขึ้นในโครงการนี้ในนาม โครงการวิจัย “วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวทาง
สังคม : การริเริ่มจากเยาวชน” ชัยคิดวาเรื่องนี้เพ่ือนอยางธง ที่ทํางานอยูในวงการวิทยาศาสตรนาจะมีประสบการณดาน
นี้บาง และนาจะนําประสบการณมาบอกเลาแตกหนอ ตอยอดความคิดเปนความรูและประสบการณใหมๆ ได แมวาธงจะ
ยุงกับการทดลองอยางมาก แตเขาก็ไมอยากพลาดโอกาสหาประสบการณใหมๆครั้งนี้ เขาจึงตัดสินใจเขารวมโครงการ 
และสยามเด็กเลน ก็ไดเริ่มกอการอีกครั้ง

ตอนที่ 2 : สิ่งที่ไดเรียนรู

เวลากาวรวงไปตามวิถีของมัน เรื่องราวตางๆของการดําเนินโครงการไมไดเปนเพียงการเดินเขามารวมแลว
จากไป หากแตมันเปนความทรงจําหนึ่งที่พวกเขาเหลาสยามเด็กเลน และผูที่มีสวนรวมโครงการนี้ในภาคสวนอื่น ได
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน

การดําเนินกิจกรรมตางๆทําใหผูคนมากมายหลากหลายดวยความรูและประสบการณ นับตั้งแตเด็กมัธยมไป
จนถึงระดับปริญญาเอก ชาวบานผูเรียนรูชีวิตจากวิถีธรรมชาติ จนถึงผูคนที่ใชชีวิตในเมืองใหญที่ตองพ่ึงพาเทคโนโลยี
ขั้นสูง คนที่ไมมีโอกาสเรียนหนังสือ จนถึงตําแหนงที่สังคมเรียกวาผูเชี่ยวชาญระดับศาสตราจารย จากหองสัมมนา
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หรูหราติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉํ่าใชเทคโนโลยีไฮเทค สูลานสัมมนาทามกลางแสงเทียนในบรรยากาศเย็นฉํ่าของแมก
ไมชายเขา จากเมืองใหญกลางสยามสแควร สูดินแหงผืนปา พวกเขาผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูในส่ิงมากมาย จากเรื่อง
ราวเล็กเหมือนดังเปลวไมขีดไฟไปสูประกายความคิดดังดวงตะวันฉาย จากเรื่องราวของดีเอนเอท่ีอยูในอณูของตัวเราสู
ทฤษฎีสุดขอบจักรวาล จากกฎเกณฑจารีตประเพณีของชุมชนเล็กๆ สูกฎระเบียบของสังคมบนฐานของอํานาจและเงิน
ตราในโลกยุคโลกภิวัตน

มันเปนเรื่องยากที่จะบอกวาเราไดเรียนรูอะไรบางจากโครงการนี้ หากจะลงเนื้อหาก็คงเห็นเปนเลมรายงานของ
โครงการ กลุมสยามเด็กเลน เกิดกระบวนการการเรียนรูมากมาย จากประสบการณที่แตกตางกัน และธงก็ไดเรียนรูมาก
มายเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของความรูสึก ส่ิงที่เขาใหความสําคัญมาก คือ การไดแลกเปล่ียนและเรียนรูถึง
ความรูสึก ซึ่งกันและกันผานโจทยทางดานสังคมที่วิทยาศาสตรสรางผลกระทบ ซึ่งธง ไมคอยจะมีเวลามาคิดเรื่องเหลานี้
สักเทาใดนัก แมวาเรื่องที่เขาทําวิจัยอยูนั้นจะมีผลกระทบเชิงสังคมเชนกัน และมันไมใชเรื่องงายนักที่พวกเขาจะไดเรียน
รูรวมกันจากหองเรียนรูปทรงสี่เหล่ียมกลางยานที่ทันสมัยที่สุดอยางสยามสแควร เรียนรูถึงชีวิตวัยรุนที่เซนเตอรพอยใน
โลกวิทยาศาสตรลํ้ายุค อารยธรรมโทรศัพทมือถือ โลกอินเตอรเน็ตออนไลท ภาพยนตรวิทยาศาสตรและไดแลกเปล่ียน
เรียนรูถึงความรูสึกของกลุมวัยรุนซึ่งทําใหเกิดเรื่องดีๆหรือไมดี (ตามมุมมองของกฎหมายและมุมมองทางสังคม) ผาน
ประสบการณและการวจิัยของนักมนุษยวิทยาและวัยรุน

และส่ิงที่ธงไมเคยคาดคิดวาจะมีโอกาสไดเจอจากโครงการนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวบานกระเหรี่ยงที่
อยูหางออกไปหลายรอยกิโลเมตรผานเสนแบงของกาลเวลาสูชุมชนหนึ่งกลางผืนปาแทบจะหาหลอดไฟตามบานไดยาก
กวาปลาในหวย หากแตธงไดเรียนรูถึงความแตกตางจากเมืองกรุงที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบสนองความ
ตองการที่ไมรูจักจบสิ้นในยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตนจนหลายๆคนมกัจะเปล่ียนเรียกวา โลกาวิบัติ ในดินแดนหางไกลนี้มัน
ตางออกไปชาวบานที่อยูกับวิถีแหงธรรมชาติพ่ึงพิงความเปนไปของธรรมชาติไมตองใชเงินอะไรมากมายนัก มีลําหวย
เปนแหลงน้ําหลอเล้ียงชีวิตทั้งยังเปนแหลงอาหาร มีผืนปาเปนเหมือนหนึ่งแปลงผักขนาดใหญไมมีวันหมด แตวันหนึ่งมี
นายทุนผูมั่งคั่งมาทําเหมืองตะกั่วดวยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารทําเหมือง หากแตไมไดใชมันอยางถูก
ตอง กลับหลังเพียงแตผลกําไรไรคุณธรรมปลอยสารตะกั่วลงสูลําหวยที่เปนแหลงน้ําและแหลงอาหารหลอเล้ียงชุมชน 
และแลววันหนึ่งก็ปายประกาศ “หามจับสัตวนําไปรับประทาน”

“แลวเราจะกินอะไรกัน!?!” ชาวบานในวงคุย ณ ศาลาเลี้ยงเด็กหมูบานคลิต้ียังอยูในหูของธง เขารูดีวาสารตะกั่ว
มันอันตรายอยางไร เพราะไดศึกษาทดลองมากับมือในหองทดลองทางชีวเคมี เหมืองตะกั่วปลอยตะกั่วลงแหลงน้ําลํา
หวยคลิต้ี เกิดมลพิษจากแรตะกั่ว ทําใหชาวบานหลายตอหลายคนลมปวย หลายคนหวาดกลัวและถึงขั้นคิดส้ัน พวกเขา
ถูกกลุมคนที่มีความรูและความโลภกระทํา แมวาจะมีความรูทางวิทยาศาสตรที่จะจัดการการทําเหมืองไมใหเกิดมลพิษ
ไดแตมันไมถูกหยิบยกขึ้นมาใช ธง เคยรูเรื่องนี้มานาน แตมันก็รูสึกถึงความนากลัวไดระดับหนึ่ง มันจะเลวไดขนาดไหน 
จวบจนวันที่กลุม สยามเด็กเลน ตัดสินใจเดินทางไปหมูบานคลีต้ี ซึ่งพิษสารตะกั่วอยางเดียวก็หนักพออยูแลว ทั้งยัง
ทราบมาอีกวาเพ่ือนที่ไปทําวิจัยดานมนุษยวิทยาของชุมชนคลิต้ีเปนโรคมาลาเรียในชวงที่ไปทําวิจัย มันทําใหหลายๆคน
กลัว ซึ่งรวมถึงธง ความกลัวมันเกิดขึ้นมาจากความรูทางดานวิทยาศาสตร ทั้งเรื่องของพิษตะกั่วที่มีตอรางกายและเรื่อง
ของโรคมาลาเรีย ซึ่งธง กําลังศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรตานโรคนี้อยู มันยิ่งทําใหเขากลัวมากขึ้นไปอีก แมเขาไดรับมอบ
หมายจากเพื่อนๆใหไปถามและซื้อยาตานเชื้อมาลาเรียมากินกอนเขาไปในพื้นที่ แตก็ไดรับคําตอบจากเภสัชกรวาไม
ควรทานกอน เพราะถาติดเชื้อดวยอาจทําใหเชื้อดื้อยาและรักษายากมากขึ้น โดยเฉพาะเชื้อมาลาเรียบริเวณตะเข็บชาย
แดนของไทยมีการดื้อยาของเชื้อนี้สูงมาก

แตเขาก็สามารถสะบัดความกลัวนั้นทิ้งไปเมื่อไดไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบานจริงๆดวยน้ําใจไมตรีของชาว
บาน ทุกคนที่ไปคลิต้ีไดไปพักแรมกับชาวบานและไดรวมทานอาหารเชากับชาวบาน ธงก็เชนกัน เขาไดไปพักอยูกับผู
ชวยผูใหญบานและทานมื้อเชารวมกันโดยมีปกรณ ที่พักกับชาวบานใกลๆมาสมทบ มันชางปนมื้อเชาอีกบรรยากาศหนึ่ง
ที่ธงไมอาจลืมได เขาคิดถึงวาอาหารแตละชอนจะมีตะกั่วกี่มิลลิกรัม  รางกายเขาจะขับมันออกมาทันกอนที่ตะกั่วจะไป
ทํารายเขาหรือเปลา และเขาก็คิดวามันไมนาจะมีปญหาเขาจึงลืมเรื่องนั้นไป และทานอาหารอยางเอร็ดอรอยในวงขาวผู
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ชวยผูใหญบาน ภรรยา ลูกชายจอมซน ลุงเพ่ือนบานและปกรณ ของบานไมยกพ้ืนสองชั้นทามกลางสายละอองฝนที่ตก
ลงมาสรางความชุมฉํ่าแตเชา

ตัวอยางชาวบานคลิต้ีเปนเรื่องราวหนึ่งที่อยากยกตัวอยาง และยังมีอีกหลายเรื่องที่ ธง ไดเรียนรูรวมกับเพ่ือนๆ
ในฐานะนักวิทยาศาสตร (ทั้งโดยลักษณะงานและตําแหนงปจจุบัน) ธงคิดเสมอวา วิทยาศาสตรเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งที่
จะนําไปสูคําตอบของโจทยตางๆของขอสงสัยที่รอความกระจาง วิทยาศาสตรไมไดดีหรือเลวไดดวยตัวมันเอง หากแตวา
ใครจะใชมันตอบโจทยแบบไหน หากนําไปใชในทางที่ดีมันก็จะเกิดแตส่ิงดีสรางสรรค หากนํามาใชเพ่ือตอบสนองความ
โลภ โทสะ โมหะ หรือดวยความไมบริสุทธิ์ คําตอบของโจทยที่ต้ังไวก็สามารถสรางความหายนะมาสูทุกผูทุกคนได แม
กระทั่งความปรารถนาดีที่จะนําวิทยาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนโดยไมคิดใหรอบคอบ ก็สามารถทําใหเกิดหายนะได
เชนกัน โดยเฉพาะยุคปจจุบันที่อาศัยความรูทางวิทยาศาสตรเปนพลังการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และการแขงขันของ
ระหวางประเทศ

นีค้งเปนส่ิงสําคญัที ่ธง ไดเรยีนรูจากโครงการนี ้มนัทําใหเขาตองคดิใหมากขึน้เมือ่ตองการจะใชความรูทางวทิยา
ศาสตรในเรือ่งตางๆและเขากห็วังวาทานผูใหญทีม่บีทบาทหนาทีใ่นการดแูลบานเมอืงไดมองเหน็และคํานงึถึงเสมอ 

วศินี คันฉอง

นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ

เปดประเด็นวงคุยปดทาย

ประเด็นที่ผูเขียนตองการแลกเปลี่ยนในวงคุยปดทาย คือ ผลึกความคิด-ประสบการณที่กอตัวขึ้นของแตละคน 
นับตั้งแตจุดเริ่มตนของการเขารวมโครงการวิจัย “วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคม: การริเริ่มจากเยาวชน” ซึ่งอยูใน
การดูแลของ อาจารยสุริชัย หวันแกว จนกระท่ังถึงวงคุยครั้งนี้

สําหรับผูเขียน เมื่อ 3 ปที่แลว (พ.ศ.2546) การนั่งอานหนังสือคนเดียว แลวพยายามจดจําวานักคิดแตละคน
เสนอทฤษฎีคําอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมอยางไร ไมเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจใครรูทางวิชาการ
ของผูเขียนอีกแลว ในบางครั้งผูเขียนอดไมไดที่จะมีขอสงสัยตอทฤษฎีเหลานั้น  หรืออดไมไดที่จะเลือกสรางคําอธิบาย
ของตนเองกอนที่จะติดตามคนหาวา มีใครเสนอทฤษฎีคําอธิบายประเด็นเหลานี้ไวอยางไร  นอกจากนั้น เนื้อหาการ
เรียนในหองเรียนก็ถูกกําหนดภายใตขอบเขตของหลักสูตรอยางเครงครัด  ถาตองการคิดหรือกระหายใครรูเรื่องราวนอก
เหนือจากนั้น ผูบรรยายในหองเรียนจะไมสามารถตอบสนองไดอยางอิสระ และมีขอจํากัดดานเวลาอยางยิ่ง  อีกทั้งการ
หาเพื่อนรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวางในประเด็นที่นอกเหนือขอบเขตของสาขาวิชาที่เรียนก็อยู
ในวงจํากัด

ในชวงเวลาดังกลาว ผูเขียนตองการพื้นที่สําหรับอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตรวจสอบความคิด/
ความเขาใจของตนเองอยางละเอียด  ตองการรูจักกับบุคคลที่สนใจอธิบายถึงพลังกลไกตางๆที่ผลักดันสังคมใหเปล่ียน
แปลงและใจกวางมากพอที่จะชี้แนะถกเถียงหรือโตแยงกับผูเขียนจนถึงที่สุด  พ่ีชายของผูเขียน ชาญกิจ คันฉอง ซึ่งเคย
เปนนักกิจกรรมของชมรมคายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แนะนําใหลองไปทํา
ความรูจักกับรุนนองนักกิจกรรมของเขาที่ทํางานกับอาจารยสุริชัย หวันแกว ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน ชาญชัย ชัยสุขโกศล  ปราโมทย ต้ังเกียรติกําจาย  เนื่องจากทราบวาอาจารย
สุริชัย มีกลุมวิจัยที่เปดรับ สนับสนุน การทํากิจกรรมของนิสิตที่ใหอิสระการทํางานอยางมาก

นี่จึงเปนจุดเริ่มตนของการเขารวมโครงการวิจัยนี้ ทั้งนี้ผูเขียนไดรับการชักชวนอยางเปนทางการจากภาณุ-
วัฒน อภิวัฒนชัย ซึ่งเปนหนึ่งใน staff โครงการ  เมื่อเขามาสัมผัสกับผูคนในโครงการ  ผูเขียนไดรับการตอบสนองดาน
การถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางดี ในแตละวงคุยที่จัดอยางเปนทางการซึ่งถูกบันทึกไวในรายงานการวิจัยของ
โครงการและวงคุยในการเตรียมงานอกีหลายๆครั้งซึ่งไมมีการบันทึกไว  แตละครั้งพูดคุยกันตอเนื่องไมตํ่ากวา 4 ชั่วโมง
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แตขณะเดียวกันผูเขียนไดสังเกตเห็นถึงส่ิงอื่นๆนอกเหนือจากความตั้งใจเขาถึงความจริงของปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในสังคมเพื่อสรางทฤษฎีอธิบายของแตละคน คือ การเสนอตัวและการยินยอมเขามาแบกรับภาระงานในหนาที่ผู
ชวยวิจัยในโครงการตางๆของอาจารยสุริชัย หรือไกลกวานั้นอีก คือ การกาวเขามารวมกลุมกันเสนอโครงการของตัวเอง
จัดกิจกรรมตางๆแลวผนวกเขาเปนสวนหนึ่งกับโครงการวิจัยของอาจารยสุริชัย  ซึ่งถือวาเปนภาระงานที่หนักเกินกวา
นิสิตธรรมดาคนหนึ่งจะยินยอมแบกรับ  ส่ิงที่ผูเขียนสัมผัสไดจากบุคคลเหลานี้ คือ ระหวางที่พวกเขากําลังทํางานอยู
เหมือนกับการเดินทางอยูในโลกของความฝนอะไรซักอยาง อาจเปนเพราะการมีความเชื่อมั่นถึงสังคมที่ดีขึ้น  โลกแหง
ความฝน เราจึงมีพลังกายพลังใจอยางมากมาย  การเปนผูชวยวิจัยของอาจารยสุริชัย ส่ิงที่ใหความสําคัญไมใชอยูเฉพาะ
กับภาระงานที่อาจารยมอบหมาย  แตเรามีโอกาสสรางสรรคความฝนของเราเองใหเขาเปนสวนหนึ่งกับการทํางานใน
ภาระงานเหลานั้น  บางครั้งเสมือนกับเรากําลังฝนไปพรอมๆกับอาจารย ฝนถึงสังคมที่สามารถดีขึ้นไดจริงๆ

ผลึกความคิด ผลึกประสบการณ ที่ภาคภูมิใจ ที่ประทับไวในความทรงจํา กลับไมใชมีเพียงความรูที่เราได 
ความคิดที่เราสราง จากกระบวนการแลกเปลี่ยนของวงคุยที่จัดขึ้นซึ่งมีบันทึกไวในรายงานวิจัยของโครงการ ทั้งยังไมใช
เปนเพียงความรูสึกทาทายขณะอยูในกระบวนการตรวจสอบความรูความคิดทามกลางการถกเถียงของพ่ีนองเพ่ือนมิตร 
ตลอดจนอาจารยหลายๆทานที่เขามารวมวงในงานเสวนาหรือสัมมนาที่จัดขึ้น  แตส่ิงที่สําคัญซึ่งเก็บเอาไวระลึกถึงเสมอ 
คือ ระบบการทํางานที่เสมือนอยูในโลกของความฝนของคนเหลานี้

ผูเขียนไดนําประเด็นนี้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ ชาญกิจ คันฉอง และ จอม ศรีสุวิทธานนท ซึ่งมีประสบการณ
สัมผัสการทํางานกับอาจารยสุริชัย เพ่ือลําดับและสืบสาวถึงตนธารการกอตัวขึ้นของระบบการทํางานระหวางอาจารยกับ
นิสิตลักษณะนี้ พอจะเลาไดดังตอไปนี้

ประมาณป พ.ศ. 2538 - 2539 กลุมกิจกรรมของนิสิตที่เริ่มเขามาทําความรูจักอาจารยสุริชัย คือ กลุมเสียง
นิสิต ที่ทําหนังสือพิมพ “เสียงนิสิต” สังกัดสภานิสิต สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการของ
สภานิสิตที่ต้ังขึ้นมาเพื่อเสริมบทบาทและหนาที่หลักของสภานิสิตจุฬาฯ คือ พิทักษสิทธิประโยชนของนิสิตจุฬาฯ ซึ่งเปน
บทบาทของสภานิสิตตามเจตนารมณดั้งเดิมของการรางระเบียบสโมสรนิสิตจุฬาฯ แตเปนบทบาทที่ดําเนินการไดยากที่
สุด  สภานิสิตมักขลุกอยูกับงานตรวจสอบงบประมาณ และการดําเนินงานของสโมสรนิสิต แตไมไดดําเนินงานในดานนี้
อยางแทจริง จึงเกิดมีวิสัยทัศนในการสรางกลุมกิจกรรมในกํากับสภานิสิตเพ่ือการดําเนินกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องแทน
สมาชิกสภานิสิตที่อาจผลัดเปล่ียนในแตละป  กลุมเสียงนิสิตดําเนินงานดวยการทําหนังสือพิมพเสียงนิสิต และเปนส่ือ
หรือเวทีที่เปดโอกาสใหนิสิตตั้งคําถาม เรียกรองความเปนธรรม แสดงความคิดเห็น ตลอดจนตรวจสอบผูบริหาร โดย
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับนิสิต และกิจกรรมในจุฬาฯ จึงมักเกิดความขัดแยงกับฝายบริหาร และนักกิจกรรมบางกลุม
อยูเนืองๆ กลุมเสียงนิสิตจึงมียุทธศาสตรการพัฒนาองคกรอยู 2 ประการหลักๆ คือ 1) การทํางานลักษณะนี้ตองมี 
“back up” จากคณาจารย; 2) การพัฒนาคนทํางานใหมีความเกงกลาสามารถ และสามารถสั่งสมและถายทอดประสบ
การณไดอยางตอเนื่อง  ยุทธศาสตรทั้งสองมีเพ่ือนําองคกรไปสูภาพเปาหมายที่ใหญกวา นั่นคือ ภาพที่นิสิต-คณาจารย-
บุคลากร-แมแตพอคาแมขาย ในจุฬาฯ ไดสามารถมีสวนรวมเคียงบาเคียงไหลกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลุมเสียงนิสิตที่มี จอม ศรีสุวิทธานนท รองประธานสภานิสิต มีบทบาทสําคัญ ก็ไดเริ่มตนดําเนินงานตามยุทธ
ศาสตรนี้ โดยการประสานใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณระหวางเครือขายนิสิตและคณาจารยในจุฬาฯ ที่
ทํากิจกรรมดานสังคมการเมืองกอน โดยแสวงหาแนวรวม 2 ดาน คือ

1) กลุมกิจกรรมที่ทํางานสังคมการเมืองในจุฬาฯ ซึ่งก็คือ ชมรมฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน สโมสร
นิสิตจุฬาฯ โดยมี “กลุมประสานฝายพัฒน” ที่ชาญกิจ คันฉอง เปนสมาชิกคนหนึ่งเปนคนเชื่อมตอระหวางกลุมเสียงนิสิต
กับกลุมประสานฝายพัฒน  กลุมประสานฝายพัฒนเปนกลุมที่พยายามพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมฝายพัฒนาสังคมและ
บําเพ็ญประโยชน ดวยการจัดสัมมนา แลกเปล่ียนประสบการณระหวางชมรมฝายพัฒนฯ, กลุมสิทธิมนุษยชน จุฬาฯ, 
และองคกรกิจกรรมนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย เชน สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.), องคกร
พัฒนาเอกชนตางๆ เชน มูลนิธิอาสาเพื่อพัฒนาสังคม (มอส.), ฯลฯ  และมีภาพเปาหมายอยูที่การรวมพลังของชมรม
ฝายพัฒน เพ่ือสรางเวทีใหนิสิตสามารถเขารวมกับกิจกรรมสังคมการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย (กลุมประสานฝาย
พัฒน มีการสืบทอดคนทํางานอยางตอเนื่อง แตไมไดเปนกลุมที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการรวมทีมกันหลายครั้ง ซึ่ง
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หลายครั้งจะจบที่การรวมทีมเพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการในองคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.) เพ่ือ
ปฏิรูปกิจกรรมในจุฬาฯ เชน อบจ.ป 2534, 2536, 2539 และสลายตัวไป แลวรอจังหวะเกิดขึ้นมาใหม) กลุมประสานฝาย
พัฒนมีความหวังแนวเดียวกับกลุมเสียงนิสิตวา จะพัฒนาองคกรกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใหสามารถกระทําการกับสังคม
ไดจรงิ และเปดเวทีใหเปนทางเลือกหนึ่งของนิสิตในการทํากิจกรรมสังคมการเมือง  สวนกลุมเสียงนิสิต มีแนวคิดวา ไม
จําเปนตองออกชนบท หรือชุมนุมประทวงหนาทําเนียบรัฐบาล อันเปนสถานที่ซึ่งหางไกลจากวิถีชิวิตปกติของชาวจุฬาฯ 
นิสิตนักศึกษาก็สามารถทํางานกับสังคมได

2) แสวงหาแนวรวมที่เปนคณาจารย โดยเฉพาะคณาจารยที่ทํางานเคลื่อนไหวทางสังคม-การเมือง เชน 
อาจารยสุริชัย หวันแกว  อาจารยสมพงศ จิตระดับ  อาจารยขวัญสรวง อติโพธิ์  อาจารยโคทม อารียา  อาจารยธีรนาถ 
กาญจนอักษร  อาจารยพิชญ พงศสวัสดิ์  ทําใหกลุมเสียงนิสิต และกลุมประสานฝายพัฒนไดมีโอกาสชักชวนเพื่อนนัก
กิจกรรมสังคมเขารวมสนทนากับอาจารยสุริชัย หวันแกว อยูเนืองๆ เพราะประทับใจกับการ encourage คน การมอง
โลกในแงดี และความหวังอยางไมรูจบส้ินของอาจารยสุริชัย  กลุมเสียงนิสิตจึงไดเชิญอาจารยสุริชัย หวันแกว เปนที่
ปรึกษาของกลุม

กลุมเสียงนิสิต ไดทํางานใหญชิ้นหนึ่ง คือ จัดเวทีสัมมนาใหญเรียกวา “เวทีเสียงนิสิต” เพ่ือใหเปนเวทีเทาเทียม
ที่ นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหาร ไดรวม debate กันอยางเต็มที่ในประเด็นตางๆ ในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารยเทียนฉาย กีระนันท อธิการบดีสมัยนั้นสนับสนุน ตรงกับความฝนของอาจารยอธิการบดีที่อยาก
จะเห็นบุคลากรทั่วทุกสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมกัน debate เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารยเทียนฉายได
ลงมารวมเวทีถกเถียงแลกเปล่ียนดวยตนเอง  เวทีนี้มีหลักการวา ตามปกติผูบริหาร และคณาจารย อยูในศักดิ์ฐานะที่
เหนือกวานิสิต การที่จะเริ่มตนจุดบรรยากาศการ debate ได ก็โดยการดึงคนที่มีฐานะสูงใหลงมาใหอยูในเวทีที่เทาเทียม 
(คําในบทความหนึ่งของ อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ) ก็คือ การสรางเวทีที่ดึงผูบริหาร คณาจารย มาพูดคุยแลกเปลี่ยนถก
เถียงกับนิสิตอยางเทาเทียมกัน เวทีนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางดี  และกลายเปนงานที่สภานิสิตพยายามจัดสืบทอด
ในหลายสมัยตอมา

กลุมเสียงนิสิตไดพยายามสรางรุนนองสืบทอดภารกิจของกลุมขึ้น ซึ่งบางคนตอมาไดเขามาทํางานเปนนักวิจัย
ของกลุมวิจัยของอาจารยสุริชัย

อาจารยสุริชัยไดแสดงจดุยืนอยางชัดเจนถึงความเชื่อมั่นและไววางใจในพลังของนิสิตนักศึกษา และกาวเขามา
ชวยเหลือเปน back up ใหทุกกรณี แมแตกรณีที่เกิดความขัดแยงกับคณาจารยและฝายบริหารบางสวน  ไดมีการพูดคุย
ปรึกษากันกับนักศึกษานักกิจกรรมสังคมในจุฬาฯ อยางตอเนื่อง ทําใหอาจารยสุริชัยเปนที่รูจักของนักกิจกรรมในสภา
นิสิต และชมรมฝายพัฒนฯ กลายเปนที่ปรึกษาดานกิจกรรมใหกับนักศึกษานักกิจกรรมสังคมในรุนตอมาจากกลุมเสียง
นิสิต และกลุมประสานฝายพัฒนในชวงป 2538-2540

อาจารยสุริชัย ไดพยายามตั้งเวทีที่เปดการถกเถียงแลกเปล่ียนระหวางคณาจารยจากตางสาขาวิชา ผูบริหาร 
และระหวางนักศึกษาจากตางสาขาวิชา ในจุฬาฯ เพ่ือสรางบรรยากาศทางวิชาการ และการศึกษาอยางมองรอบดานตาม
แนววิธีคิดแบบองครวม และพัฒนากลุมวิจัยเพ่ือศึกษาสังคมที่เปนการรวมมือกันของคณาจารยและนักศึกษา รวมท้ังจัด
กิจกรรมสังคมการเมืองหรือเปดเวทีแลกเปล่ียนระหวางนักศึกษาในจุฬาฯ ซึ่งมีนักศึกษารุนตอจากกลุมเสียงนิสิต, สภา
นิสิตจุฬาฯ, และชมรมฝายพัฒนฯ ที่ไดรูจักและพูดคุยกับอาจารยสุริชัยเขามาเปนเครือขายสมาชิก รวมกันจัดกิจกรรม
ตางๆ ขึ้น

จนกระทั่งในปพ.ศ. 2544 มีกลุมนิสิต ปราโมทย ต้ังเกียรติกําจาย มาจากสภานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
และชาญชัย ชัยสุขโกศล มาจากชมรมคายอาสาสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มาทํางานกับอาจารยสุริชัยภาย
ใตโครงการวิจยั “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับสังคม : พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือกในอนาคต”  โดยมี
บทบาทหลักในการเสนอโครงการจัดวงเสวนานิสิตชื่อ “เสวนาคาเฟ” ผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยชิ้นนี้  เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของนิสิตใหเปนเสียงหนึ่งที่เขาไปอยูในวงถกเถียงของประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย
เรื่องการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย  ผลจากเวทีเสวนาคาเฟ 4 ครั้งทําใหตอมาเกิดเปนเครือขายนิสิตกลุม “สยาม
เด็กเลน” ขึ้น  กลุมนิสิตที่เขามาอยูในเครือขายไมไดจํากัดอยูเฉพาะกลุมกิจกรรมที่มีสังกัด อาทิ ชมรมตางๆ หรือสภา
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นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แกนหลักในการประสานงานขับเคล่ือนกิจกรรมของกลุม อาทิ ปราโมทย ต้ังเกียรติ
กําจายมาจากสภานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อลิสา หะสาเมาะ มาจากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ชาญชัย ชัยสุขโกศล มาจากชมรมคายอาสาสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และปกรณ เลิศเสถียรชัยมาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในชวงเวลาดังกลาวกิจกรรมที่มีสังกัดเหลานั้นมีภาพยึดติดอยูกับแนวคิดการจัดกิจกรรมที่สืบทอดมาแตดั้งเดิม
อยางคอนขางแข็งเกร็ง จนกระทั่งระบบกิจกรรมนิสิตที่ควรมีชีวิตชีวา กลับกลายเปนแหงแลงไมตางจากระบบราชการ  
และการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมก็หลีกเล่ียงไมพนที่จะตองอยูภายใตกรอบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
บรรยากาศเหลานี้มีสวนใหนิสิตรุนใหมบางกลุมไมตองการเขาไปสรางพ้ืนที่ใหมภายใตกลุมกิจกรรมที่มีสังกัด เพ่ือ
พยายามจัดกิจกรรมตามกระแสความตองการของกลุมตนเอง  แตเลือกที่จะจัดตั้งกลุมอิสระของตนเองขึ้นมาใหมแลวจัด
หาเงินทุนแหลงอื่นๆที่เอ้ือกับแนวคิดของตัวเองมากกวาแทน  การเติบโตของเครือขาย “สยามเด็กเลน” อยูภายใตแรง
ผลักของบริบทแวดลอมขางตน

กลุม “สยามเด็กเลน” ต้ังขึ้นดวยแนวคิดในการทํากิจกรรมที่สนุกสนานผสานสาระ ดวยเห็นวาไมจําเปนตองส่ือ
สารเรื่องที่ดูมีสาระดวยทวงทาดังคนมีหลักการยิ่งใหญอะไร แตพูดกันดวยความเปนมนุษยผูมีความรูสึกนึกคิดและความ
สนุกสนาน ราเริง ความมันสในการไดแลกเปล่ียนเรียนรูในส่ิงที่อยากรูและสนใจ หรืออาจเรียกไดวาเปน Play & Learn 
เพลินสถานก็วาดวย กิจกรรมของกลุมนี้ อาทิเชน การเสวนา “แลตนบนบรรทัด 5 เสน” ซึ่งเปนการทดลองสรางการเรียน
รูเกี่ยวกับตัวตนของนิสิตแตละคนผานวัฒนธรรมการฟงเพลง 4 แนว ไดแก อินดี้ คลาสสิก เพ่ือชีวิตและลูกทุง  ในชวงที่
สหรัฐทําสงครามบุกอิรัก และทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีกิจกรรมการเดินขบวนตอตานสงคราม “สยามเด็กเลน” ก็ได
รวมแสดงรณรงคตอตานสงครามดวย โดยใชคอนเซ็ปตมีสาระแตไมตองดูขึงขัง และความเปนอินดี้ของสมาชิกบางคน
จัดการแสดงรอง “แร็พตอตานสงคราม” บนเวทีที่สวนลุมพินีอีกดวย

นอกจากนี้ “สยามเด็กเลน” ยังไดรวมกับสภานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมที่นาสนใจมากอีกชิ้น
หนึ่ง คือ งานสัมมนา “รากหญา-โลกาภิวัตน : ความมั่นคงของมนุษยจากมุมมองของเยาวชนในประเทศไทย”  ซึ่งมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นของเยาวชนที่มีภูมิหลังอันหลากหลาย โดยเฉพาะกลุมคนชายขอบตางๆในประเทศ เชน 
เยาวชนที่พิการในบางสวนของรางกาย, เยาวชนไรสัญชาติจากอําเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี, เยาวชนผูไดรับผลกระทบจาก
เขื่อนตางๆ, หนุมสาวที่เจ็บปวยจากการทํางาน, ตลอดจนบรรณาธิการนิตยสาร, นักบิน เปนตน เพ่ือรวมกันประมวล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดความมั่นคงของมนุษยจากปญหาความเปนจริงที่เยาวชนในแตละพ้ืนที่ตองประสบพบพาน
รวมกัน  โดยไมแบงวามาจากภูมิหลังแบบใด  ความคิดเห็นที่ประมวลไดนี้ ไดถูกนําเสนอตอคณะกรรมาธิการวาดวย
ความมั่นคงของมนุษย (Commission on Human Security) International  Public Symposium on Challenges to 
Human Security in a Borderless World ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ใจความขึ้นตนใน
คําประกาศสยามสแควร 2545 ซึ่งแถลงในงานสัมมนานั้น สะทอนไดอยางดีถึงความหลากหลายของเยาวชนที่มิอาจแบง
แยก แตเรียนรูรวมกันได แตมีความรูสึกนึกคิดรวมตอสังคมได ดังนี้

“เรา หนุมสาวผูมีภูมิหลังหลากหลาย ต้ังแตขอบฟาถึงรากหญา จากชายปาถึงสยามสแควร
ที่ไดเขารวมประชุมในหัวขอ “รากหญา-โลกาภิวัตน: ความมั่นคงของมนุษยในประสบการณหนุมสาวจาก
ประเทศไทย” ตระหนักวา สภาพสังคมในปจจุบันมีความไมมั่นคงและคลอนแคลนซึ่งสงผลตอเรา หนุ
มสาวตองตกอยูในสังคมที่ตนเองไมไดเปนผูสรรสราง เรา หนุมสาว ในฐานะที่เปนพลังสรางสรรค ไดเล็ง
เห็นปญหาและมีขอเสนอแนะดัง ตอไปนี้…”

นอกจากนัน้ นสิิตทีท่ัง้อยูในเครอืขาย “สยามเดก็เลน” ยังไดรวมกบันสิิตในเครอืขายอืน่ๆสรางสรรคกจิกรรมตาม
ประเดน็ทีส่นใจของตนอกีดวย เชน กลุมจลุสาร Noize (พ.ศ.2545) ซึง่ม ี concept การจดัทําเพ่ือนําเสนอความคดิเหน็ที่
เปนการตัง้คําถามตอแนวคดิหลักๆทีเ่กีย่วกบัเยาวชน  กลุมจลุสาร South-See (พ.ศ.2547) เกดิขึน้เนือ่งจากตระหนกัถึง
ปญหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ตองการจดัตัง้กลุมเรยีนรู  อภิปรายแลกเปล่ียนความเหน็
ความเขาใจถงึปญหานีใ้นกลุมเยาวชน  แรงบันดาลใจเพยีงแคเปน “กลุมเล็กๆ ทีท่ํากจิกรรมเลก็ๆ ดวยความหวงัใหญๆ ”
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ทามกลางสายธารสืบเนื่องของกิจกรรมนิสิตดังกลาว ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคมซึ่งอาจารยสุริชัยเปนหนึ่งใน
คณะกรรมการบริหาร เปนหนึ่งในศูนยกลางที่ชวยใหกลุมนิสิตรวมรุนหรือกลุมนิสิตรุนนองไดรูจักพบปะกับกลุมนิสิตรุน
พ่ี ที่สามารถแบงปนเรื่องราวและใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ  นอกจากนั้น อนงค กาญจนประภากุล เลขานุการศูนยฯที่
ตองรับผิดชอบความเรียบรอยตางๆภายในศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม  เปนแมแบบการทํางานดวยจิตวิญญาณอาสา
สมัครไมหลบเล่ียงหรือจํากัดภาระงาน ซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางบรรยากาศใหศูนยฯสามารถดํารงบทบาทการ
เปนพ้ืนที่ใหนิสิตเขามาใชทํากิจกรรมเพื่อตอเติมไฟความฝนซึ่งกันและกันได

กระบวนการจัดทํากิจกรรมของเครือขายนิสิตเหลานี้เปนลักษณะนิสิตดําเนินการเองทั้งหมด  การถายทอด
ความรูพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกึ่งๆเปนลักษณะ “พ่ีสอนนอง”  โดยบทบาทของอาจารยสุริชัยในเวลานี้  ถึงแมไมได
ใกลชิดลักษณะเขามากาวเดินพรอมๆกับนิสิตทุกจังหวะการยางกาวระหวางการจัดกิจกรรมเหมือนในอดีต เนื่องจาก
ภาระงานในความรับผิดชอบของอาจารยสุริชัยเพ่ิมขึ้นอยางมหาศาล  แตดวยการเห็นถึงความสําคัญของ “ฉันทะ” และ
พลังไฟแหงความตองการสรางสรรคกิจกรรมโดยการริเริ่มของนิสิต  ทําใหอาจารยยังคงเปดรับโครงการกิจกรรมตางๆ
ของนิสิตอยางอิสระ  แลวชวยจัดหาแหลงทุนในการจัดกิจกรรมพรอมกับใหคําแนะนําดานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบคิด
ของนิสิตที่เขามาทํากิจกรรม

นิสิตที่เขามาจัดกิจกรรมตางๆไมไดจํากัดงานที่ตองรับผิดชอบอยูเฉพาะกับภาระการเรียนหนังสือในหลักสูตร
ตามสาขาวิชาที่ตนเองสังกัดอยูและโครงการกิจกรรมที่กลุมตนเองกําลังทําเทานั้น  แตกลับอาสาเพิ่มภาระเขามาเปนผู
ชวยวิจัยของอาจารยสุริชัยในโครงการวิจัยตางๆที่ตนเองสนใจอีก เพ่ือตองการ “ระเบิดตนเอง” เปดโลกการเรียนรูอยาง
กวางขวางเพ่ือตอบสนองไฟฝนใหสวางเจิดจายิ่งขึ้น  ซึ่งอาจารยสุริชัยสงเสริมผลักดันนิสิตไปใหถึงที่สุดเทาที่พลังนิสิต
เหลานี้มีอยู

จากตนธารจนกระทั่งถึงสายธารที่ตอเนื่องเขามาจัดตั้งเปนระบบการทํางานดังที่ผูเขียนไดสัมผัสโดยตรงจาก
การเขารวมในโครงการวิจัย “วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคม : การริเริ่มจากเยาวชน”  ผูเขียนมีความเห็นวา ระบบ
การศึกษาของไทย โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะอยางยิ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันซึ่งมีหนา
ที่ประสิทธิ์ประสาทเยาวชน แนวทางของกิจกรรมที่กลาวมาขางตน นาจะไดรับการอภิปรายตอไปเพ่ือชวยปรับปรุงรูป
แบบการเรียนรูในระบบใหสามารถสรางใหนักเรียนรูสึกมีแรงบันดาลใจในการเรียน  มีความพยายามอยางกระตือรือรน
เหมือนกบักําลังทํากิจกรรมอยู  ไมใชเรียนรูอยางไมมีชีวิตชีวาเพียงเพ่ือตอบสนองตอตลาดแรงงานเทานั้น  หรือแมวา
เราจะตองยึดติดกับตลาดแรงงาน แตเราก็สามารถมีวิสัยทัศนไดวาเราสามารถเปนผูสรางตลาดแรงงานขึ้นมาได 
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ภาคผนวก ข.

รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม

1) คณะผูวิจัย
1. รศ.สุริชัย หวันแกว ผูวิจัย
2. ชาญชัย ชัยสุขโกศล ผูชวยวิจัย
3. อลิสา หะสาเมาะ ผูชวยวิจัย
4. ปกรณ เลิศเสถียรชัย ผูชวยวิจัย
5. ภาณุวัฒน  อภิวัฒนชัย ผูชวยวิจัย

2) เยาวชนผูเขารวมกิจกรรม (มีสวนรวมมาก)

6. สานุ  ตันกุล นิสิต ภาควิชาถายภาพและการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ
7. นุชจรี วงศสมุท นิสิตปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา จุฬาฯ
8. โชติศักดิ์  กฤตยกุลเจิรญ นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯ
9. วศินี  คันฉอง นิสิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ
10. วิชญา  หอมวิเศษ นิสิตปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
11. เจนสุดา  สมบัติ นักศึกษา สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12. ธงชัย กูบโคกกรวด นิสิตปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ
13. ปรียานุช  โชคธนวณิชย นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา มธ.
14. รุงนภา เทพภาพ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา มธ.
15. สภาเทพ  อวยสวัสดิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา มธ.
16. ปนแกว อุนแกว คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยในพมา

3) เยาวชนผูเขารวมกิจกรรม (มีสวนรวมปานกลาง)

17. เจริญ  ธราธรกิตติ นิสิต คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ
18. จีระวรรณ บรรเทาทุกข นิสิตปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
19. วิภารัตน พันธฤทธิ์ดํา นิสิตเกา สาขาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
20. ศจินทร ประชาสันติ์ นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
21. ศศิวุฒฑ วงมณฑา นิสิต ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ
22. ศิริมา  หนูแสง คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยในพมา
23. ศุภร  ไหมมาลา นิสิต คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
24. จร โสภณศิริ นิสิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
25. ณัฐวรรจน  วิรัชกุล นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จุฬาฯ
26. ธนวิทย  เรืองปญญา นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ
27. อรรถกฤต  เล็กศิวิไล นิสิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ
28. ธนเศรษฐ  ประสงคสุข นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาฯ
29. ธานิยา  โชคชนะชัยสฤดิ์ โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
30. นริศ  โรจนวิศาลทรัพย กรมวิทยาศาสตรบริการ และกลุม Ex-Sciences Skill
31. นิศาชล  ล่ิมวงศสุวรรณ โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
32. ประภารัตน  ต้ังจิตเบียงพงศ โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
33. มลรวี  จันโทกุล บริษัท ปุยไทย จํากัด และกลุม Ex-Sciences Skill
34. มาลิกา  เฉลิมวะพงศ โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
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35. วนาลี  คุณทน โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
36. สุมนา  ชาญชัยสัมฤทธ โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
37. จิรภัทร  วรวิจิตรกุล โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
38. ทัศนวรรณ  เลิศอภิสิทธิ โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
39. บุญพ่ึง  ศิลปรัตน นิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ
40. ประพนธ  บวรภราดร นิสิตเกา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯ
41. ปนวดี  ศรีสุพรรณ นิสิตปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
42. พรศิริ  ชีวาพัฒนานุวงศ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
43. นฤมล  ชมปรีดา นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
44. พัชณีย  คําหนัก นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
45. พิมภัสสร  ศิริทิพยสกุล โรงเรียนสายปญญา และกลุม Ex-Sciences Skill
46. อาธร  นวทิพยสกุล นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯ
47. อิษฎา  ทองกุล นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ

4) เยาวชนผูเขารวมกิจกรรม (มีสวนรวมนอย)

48. กรอุษา  มณีนิล นิสิต คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
49. กสานต  พรสีมา นิสิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
50. ไกรอัมพร  พงษขจร นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
51. คณัสนันท  เอกพิทยตันติ นิสิต จุฬาฯ
52. เจษฎา  แมนยํา นิสิต คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ
53. ทัศนีย  จันอินทร นิสิต คณะครุศาสตร จุฬาฯ
54. ธชณัฐ  ภัทรสถาพรกุล นิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาฯ
55. นวรัตน  กุลมามาก กลุมศิลปนเพ่ือสันติภาพ
56. รัตนาภรณ  อนทประโยชน นิสิต จุฬาฯ
57. วรเศรษฐ  สุวรรณิท นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯ
58. วรินทร  ศรีทะวงศ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ
59. สมเกียรติ  ใบคําเลิศ นิสิต คณะนิเทศศาสตร จฬุาฯ
60. สิรินทิพย ประวีณานุสรณ บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ
61. สุพจน  ชุณหโชติอนันต
62. สุภาวดี  ศรีโยหะ นิสิต คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
63. สุรสิทธิ์  ลี

5) อาจารยและผูใหญรายรอบ

64. อ. กนกรัตน  เลิศชูสกุล อาจารยประจําภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
65. รศ.ดร. โสรัจจ  หงศลดารมภ อาจารยประจําภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ
66. อ.ดร. สรยุทธ  รัตนพจนารถ อาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
67. ผศ. สําลี ใจดี ที่ปรึกษา รองอธิการบดีดานวิชาการ จุฬาฯ
68. อ. สรวิช  ชัยนาม อาจารยประจําภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
69. นิติ  ฮาซัน เลขาธิการศูนยอิสลามแหงประเทศไทย
70. เพ่ิมศักดิ์  โตสวัสดิ์ หนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาหวิจารณ
71. วนคีตา  จินดาวงษ กลุมศิลปนเพ่ือสันติภาพ
72. วสันต  สิทธิเขต ศิลปนอิสระ


