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มักมีความเขาใจกันทั่วไปวาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมนั้นไมเกี่ยวของกัน ประจักษพยานที่ชัดเจนคือ
หลักสูตรการศึกษา แวดวงการการศึกษา และมหาวิทยาลัยทั่วไปของไทยนั้น ความรูเรื่องวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมักไดรับ
การพัฒนาและถกเถียงแลกเปล่ียนโดยแยกไปในวงการหนึ่ง และในอีกวงการหนึ่งก็พัฒนาความรูวาดวยเรื่องเกี่ยวกับ
สังคมกันไป ไมมีความเกี่ยวของกัน  อยางไรก็ตาม หากเรามองไปที่ความเปนจริงพลวัตความเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
ประเด็นปญหารวมสมัยแลว จะเห็นไดวาที่ผานๆมาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยูเปน
อยางมาก  งานชิ้นนี้เปนความพยายามแสวงหากรอบแนวคิด (conceptual framework) ในการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว และทดลองพลังการอธิบายของกรอบแนวคิดดังกลาว กับกรณีจีเอ็มโอในประเทศไทย 

ถัดจากนี้ไป ในสวนแรกและสวนที่สองของบทความ เปนการปูพื้นความเขาใจแนวทางในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสังคม 2 แนวคิด เพื่อใชวิเคราะหตรรกะ ฐานคิด และวิธีการใหเหตุใหผลตอสังคม 
ที่ปรากฏในนโยบายดานเทคโนโลยีของไทยทั้งภายในประเทศและตอตางประเทศ  โดยสวนแรก เปนการวาดภาพ
แนวความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยีโดยสัมพันธกับระบบสังคมและการเมือง ผานแนวคิดเทคนิคสแบบ
อํานาจนิยมและเทคนิคสแบบประชาธิปไตย  และสวนที่สองเปนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเลาของความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 3 แบบ ซึ่งเห็นไดชัดเจนในกระบวนการกําหนดนโยบายทั้งที่เปนนโยบายสาธารณะและสวนที่เปน
นโยบายตอตางประเทศ ไดแก แนวคิดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ, แนวคิดการรังสรรคทางสังคม, และแนวคิดความ
เหมาะสมทางวัฒนธรรม  สวนที่สาม เปนการสังเคราะหกรอบแนวคิดที่ไดจาก 2 สวนแรก ในสวนที่สี่ เปนบททดลอง
วิเคราะหสภาพความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสังคมของไทย ทั้งในแงนโยบายภายในประเทศและที่เกี่ยวเนื่องกับ
นโยบายตอตางประเทศ โดยทดลองวิเคราะหผานนโยบายดานจีเอ็มโอของประเทศไทย สวนสุดทาย เปนการสรุป
บทความและเสนอขอคิดตอการขามสาขาวิชาระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กับสังคม 

 

1. ลักษณะ 2 แบบในความสัมพันธของมนุษยผานเทคโนโลย ี
1.1. เทคนิคสแบบอํานาจนิยม และเทคนิคสแบบประชาธิปไตย 

ในงานของ Christopher May (2000) เรื่อง “The information Society as Mega-Machine” ไดอางถึงขอเสนอ
ในงานเขียนความหนา 700 หนาของ Lewis Mumford (1934) เรื่อง “Technics and Civilization”  แทนที่ Mumford จะ
พูดเรื่องเทคโนโลยีโดดๆ เขาเสนอใหเราพูดเรื่อง “เทคนิคส” ซึ่งเปนเรื่องความสัมพันธของมนุษยในอารยธรรม 
(civilization) หนึ่งๆผานมิติความสัมพันธเทคโนโลยี อารยธรรมในที่นี้ครอบคลุมหมดถึงเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม ฯลฯ เขาแบงเทคนิคสเปน 2 แบบใหญ ๆ ไดแก 

1) เทคนิคสแบบอํานาจนิยม (Authoritarian Technics) เปนเทคนิคสที่เนนการคงอยูของระบบ (system-
centered) กลาวคือ ทําส่ิงตางๆเพ่ือเอื้อใหระบบยังคงอยูได ตัวอยางที่ Mumford เห็นวาเปนเทคนิคสแบบอํานาจนิยมที่
เกาแกที่สุด คือ ประมิดอียิปต ซึ่งที่ผนวกรวมเอาความรูทางเศรษฐกิจ แรงงานมนุษยทั้งชาย หญิง เด็ก คนแก ที่ถูกกดขี่
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อยางเลือดเย็น การใชประโยชนจากทักษะการสื่อสาร/การเขียน การควบคุมโดยคณิตศาสตรและระบบบริหารองคกร
ราชการและการเมืองแบบรวมศูนย เพ่ือออกแบบโครงสรางเทคนิคสที่ใหกําเนิดกําลังขนาดหลายพันแรงที่สามารถชัก
ลากหินขนาดยักษขึ้นไปวางเรียงกันบนประมิด (May : 249-50) นี้อาจกลาวไดวา ส่ิงที่สูญเสียไปจากการได 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกมา คือ คาใชจายทางจิตใจและทางกายภาพของมนุษยจํานวนมหาศาล 

อยางไรก็ตาม หากมองเทคนิคสและอารยธรรมในเชิงพลวัตแลว เทคนิคสแบบอํานาจนิยม เชนในอดีตคือ
อาณาจักรโรมันนั้น เมื่อรวมศูนยและแผอํานาจขยายออกไปมากๆเพื่อดึงดูดทรัพยากรเขามาที่ศูนยกลางเรื่อยๆ จนไม
สามารถควบคุมอํานาจตางๆของอาณาจักร/ระบบไวได การสื่อสารของศูนยกลางกับสวนตางๆลมเหลวลง ความชอบธรรม
ของอํานาจสวนกลางก็เส่ือมสลายไป เครื่องจักรขนาดมหึมาก็จะพังทลายลงดวยเชนกัน และอาณาจักร/ระบบอันใหญโต
โอฬารก็ตองลมสลายไป และจะถึงเวลาที่เทคนิคสแบบประชาธิปไตยจะกลับขึ้นมาเปนระบบความสัมพันธของมนุษยผาน
เทคโนโลยีในชวงถัดไปแทน (May : 250) 

อยางไรก็ดี ในยุคโลกาภิวัตนเสรีนิยม รวมทั้งการเกิดขึ้นของสังคมสารสนเทศปจจุบันนั้น Mumford ยังคง
ยืนยันวาอํานาจหนาที่ของเทคนิคสแบบอํานาจนิยมนี้ถูกนิยามจากตรรกะของตัวมันเอง นั่นคือ การสงเสริม
ประสิทธิภาพ ดวยขออางเรื่องการประหยัดแรงงาน และเปาหมายสูงสุดของเทคนิคสประเภทนี้คือการแทนที่มนุษย 
เทคนิคสกลับกลายเปนส่ิงมีชีวิตที่สามารถควบคุมและจัดการมนุษยขึ้นมาได  (May : 251) 

2) เทคนิคสแบบประชาธิปไตย (Democratic Technics) เปนเทคนิคสที่เนนเทคโนโลยีขนาดเล็กที่
ตอบสนองตอความจําเปนและความตองการของมนุษย (need) เนนการคงอยูของมนุษย (human-centered) หรือเรียกวา
เปนเทคโนโลยีในระดับมนุษย (human scale of technology) เทคโนโลยีของเทคนิคสแบบนี้ไมตองการพลังงาน (energy) 
มากมายถึงขั้นตองมีการจัดการพลังงานไฟฟาระดับชาติ (เชน ของไทย คือ การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) เปนตน) แต
พลังงานในการขับเคล่ือนเทคโนโลยีของเทคนิคสเหลานี้สามารถหาไดในทองถ่ิน โดยใชทักษะและความรู (skill & 
knowledge) ภายในทองถ่ิน และไมจําเปนตองใชโครงสรางหรือองคกร (structure & organization) ที่ซับซอนมาควบคุม
เทคโนโลยี เพ่ือใหสังคมดํารงอยูได ที่สําคัญ ประโยชนของเทคโนโลยีเหลานี้ก็ตอบสนองกับความตองการของทองถ่ิน 
และอยูภายใตเง่ือนไขความเปนไปไดของทองถ่ิน  เทคนิคสแบบนี้จะรักษาความเปนอิสระ (autonomy) และ
ความสามารถในความคิดสรางสรรคของทองถ่ินได  เทคนิคสแบบประชาธิปไตยนี้ไมไดเสนอใหมนุษยยกเลิกการทํางาน
ทุกชนิด แตสงเสริมงานที่ไมจํากัดปดกั้นการใชพลังกลามเนื้อที่รวมไปกับหัวใจ (mind)  

ในยุคสังคมสารสนเทศ May ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมตางๆ (social movements) เชน การประทวง 
เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นดวยการประสานงานผานหองแชทและกลุมขาวสารในอินเทอรเน็ตนั้น ยืนยันความคิดเรื่องเทคนิคส
แบบประชาธิปไตยของ Mumford ไดอยางดี (2000 : 253) กลาวอีกนัยหนึ่ง ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมผาน
เทคโนโลยีเหลานี้ เปนอยูบนฐานเทคนิคสแบบกระจายศูนย เนนความเปนเครือขายประสานสัมพันธกันของหนวยที่มี
ขนาดไมใหญนัก แตกระจายไปทั่วทุกแหงในสังคม 

อยางไรก็ตาม Mumford เห็นวา ในประวัติศาสตรที่ผานมา ทั้งเทคนิคสแบบอํานาจนิยมและแบบประชาธิปไตย
มักอยูคูกันเสมอ สลับกันขึ้นและลง แตไมไดทําลายหรือแทนที่อีกเทคนิคสหนึ่งใหสูญหายไปได  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ แม
ในภาวะที่เทคนิคสหนึ่งเปนที่นิยมในสังคม เทคนิคสอีกแบบหนึ่งก็มิไดหายไปไหน เพียงแคออนกําลังลงไปเทานั้น  นี้
ยอมแสดงใหเห็นวาเทคนิคสทั้งสองแบบมีการผลัดกันรุกรับชวงชิงตําแหนงแหงที่การยอมรับในสังคมอยูตลอดเวลา
เชนกัน ดังแสดงเปนลูกศูรโคงขึ้น-ลง 2 คูที่เปนการปฏิสัมพันธกันระหวางเทคนิคสทั้งสองแบบในแผนภาพที่ 1  

 

1.2. แนวโนมของสังคมสารสนเทศ : ปดกั้น และเปดเผย 
จากแนวคิดเรื่องเทคนิคสแบบประชาธิปไตยและแบบอํานาจนิยม ซึ่ง Mumford เสนอคําอธิบายในยุคกอนการ

ปฏิวัติสารสนเทศนั้น Christopher May เอามาประยุกตใชกับแนวคิดสังคมสารสนเทศ (Information society) ในปจจุบัน 
วาก็มีแนวโนมแบบเทคนิคสประชาธิปไตยและแบบอํานาจนิยมเชนกัน เขาชี้วาปจจุบัน การพัฒนาสังคมสารสนเทศมี 2  
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แนวโนม คือ แนวโนมแบบปดกั้น (Enclosing Tendencies) และแนวโนมแบบเปดเผย (Disclosing 
Tendencies)  (May : 258-61) 

แนวโนมแบบแรก คือ แนวโนมแบบปดกั้น ซึ่งเปนแนวโนมพัฒนาเทคโนโลยีแบบไมเปดโอกาสใหใครทํา
อะไรแหวกออกไปจากระบบเดิม สาระสําคัญของแนวโนมนี้ คือ การปฏิวัติสารสนเทศเกี่ยวพันไปกับการเพิ่มความ
เขมขนขึ้นของความสัมพันธเชิงทรัพยสิน  ความรูและขอมูลขาวสาร สินคาและบริการตางๆ ถูกทําใหเปนทรัพยสิน
ทางปญญา (Intellectual Property Rights : IPR) เกิดการขยายตัวของสิทธิของเอกชนในทรัพยสินดังกลาว การทาํให
ของสาธารณะเขาสูระบบตลาด (marketization) และแสวงหาสินคาและบริการใหมๆอยูเสมอ เหลานี้เปนการขยายตัว
ของทุนนิยมสมัยใหม ไมใชถูกแทนที่นั่นเอง  ลักษณะของทุนนิยมที่เปนความสัมพันธระหวางผูครอบครองทรัพยสิน
กับผูที ่มีเพียงแรงงานที่จะนําเขาสูตลาดเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง สังคมสารสนเทศในแนวโนมแบบปดกั้นนี้ เนน
ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอยางรวมทั้งความสรางสรรคของมนุษย เขามารวมศูนยเพื่อความคงอยูของระบบ หรือก็คือ เปน
เทคนิคสแบบอํานาจนิยมนั่นเอง  

แนวโนมแบบที่สอง แนวโนมแบบเปดเผย คนในกลุมนี้เห็นวาสังคมสารสนเทศจะนํามาซึ่งเสรีภาพใน
การสื่อสารและจะไมมีใครสามารถควบคุมสังคมไดอยางเบ็ดเสร็จเหมือนเมื่อกอน สังคมสารสนเทศจะกอตัวขึ้น
จากความสัมพันธระหวางบุคคล มากกวาจะเปนความสัมพันธระหวางทรัพยสิน ประชาธิปไตยในสังคมสารสนเทศ
ทําใหเกิดปจเจกแบบใหม ขอมูลไมสามารถถูกควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญได มนุษยสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
ทุกชนิดที่ตองการโดยไมตองมีคนกลาง การไหลเวียนของขอมูลขาวสารจะทําใหโครงสรางลําดับชั้นเปนเรื่องยาก
ขึ้น แมกระทั่งในประชาธิปไตยแบบทางการ  สิ่งเหลานี้ ถาพูดในสํานวนของ Mumford ก็คือเทคนิคสแบบ
ประชาธิปไตย (ที่เอื้อใหเกิด “การปกครองตนเองรวมกัน, มีเสรีภาพในการสื่อสารกันอยางเทเทียม และปราศจาก
อุปสรรคในการเขาถึงคลังความรูสาธารณะ”) กําลังเกิดขึ้นดวยศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในขณะที่ไมสามารถทําไดในสังคมอุตสาหกรรม ในสํานวนเรื่องเทคนิคสระดับมนุษย (human scale technics) 
ของ Mumford สังคมสารสนเทศจะเอื้อใหอํานาจบนฐานของความรู ไหลลงสูชุมชนและปจเจก มากกวาที่จะถูก
รวมศูนยไวที่รัฐบาล  ซึ่งจะอยูในลักษณะเดียวกับแนวคิดเทคนิคสแบบประชาธิปไตย (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1) 

 

1.3. เทคนิคส 2 แบบกับคุณลักษณะดานขนาด (scale) ของสังคม 
แนวคิดเทคนิคสแบบประชาธิปไตยหรือแบบอํานาจนิยมของ Mumford รวมถึงแนวโนมแบบปดกั้นและการ

เปดเผยที่ May เสนอนั้น ประเด็นแกนแกนอยูที่เรื่อง “ขนาด” (scale) ของหนวยความสัมพันธทางสังคมของมนุษย ซึ่งมี
ฐานมาจากประเด็นที่ Mumford พัฒนาขึ้นดวยอิทธิพลจากงานของตนดานการวางผังเมืองและแผนการอยูอาศัยในระดับ
ภูมิภาคของอเมริกา  หนวยความสัมพันธของมนุษยในทัศนะของ Mumford จึงดูจะอยูที่เรื่อง “เมือง” โดยเขาเห็นวา
ประวัติศาสตรเมืองนั้น เปนการขยายขนาดขึ้นมาจากการเปนหมูบาน (village) กลายเปนเมือง (polis) แลวขยายเปนเมือง
ใหญ (metropolis) กระทั่งขั้นสุดทายของการพัฒนาเมืองคือเมืองขนาดยักษ (megalopolis) ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายไปเปน
เมืองที่บริหารแบบเผด็จการทรราช (tyranopolis) กอนที่จะลมสลายกลายเปนเมืองราง (necropolis)  May เห็นวา 
megalopolis เปรียบไดกับสังคมสารสนเทศในปจจุบัน ที่ฉีกตัวเองออกจากแหลงทรัพยากรรายรอบ แลวขยายขอบเขต
อํานาจเหนือเสนแบงเขตแดนไปเรื่อยๆ โดยใชเครือขายการสื่อสาร และกลายเปน “เมืองระดับโลก” (global city)   

อยางไรก็ตาม หนวยความสัมพันธของมนุษยที่มีขนาดใหญอยาง megalopolis นั้น สามารถดําเนินไปไดทั้ง
ดวยเทคนิคสแบบประชาธิปไตยและแบบอํานาจนิยม แตสวนใหญจะมีแนวโนมเปนเทคนิคสแบบอํานาจนิยมเสียมาก  
ภายใตเทคนิคสแบบอํานาจนิยมนั้น การแบงงานกันทํากลับกลายเปนการลดทอนทักษะตางๆและทําลายภูมิปญญาของ
มนุษยใหหมดสิ้นไป  นอกจากนี้ megalopolis ยังสามารถทําใหกิจกรรมการผลิตใน metropolis เขมขนขึ้นไปอีก ดวย
การกระจายหนาที่แบบที่ศูนยกลางออกไปในพื้นที่หางไกล แตยังคงถูกควบคุมโดยอํานาจศูนยกลางใน metropolis ได
อยู โดยใชเครื่องมือทางการสื่อสารอันทรงพลัง ซึ่งทําใหสามารถควบคุมพ้ืนที่หางไกลไดทั้งในเรื่องกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกดวย กลายเปนการดูดซับทรัพยากรจากพื้นที่ตางๆเขาสูศูนยกลางไดอยาง
เขมขนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทําลายความหลากหลายตางๆที่รายรอบใหหมดไปอีกดวย   

ใน megalopolis ทุกอยางเปนไปเพ่ือตลาดทั้งส้ิน รวมทั้งขาวสาร, ความรู และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยาง
การศึกษาและศิลปะ รวมท้ังทรัพยากรทางปญญา ซึ่งเทากับวาเปนการทําใหทุนนิยมเขมขนมากขึ้น และ May เห็นวาส่ิง
เหลานี้เปนองคประกอบหลักของสังคมสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของการใชอินเทอรเน็ตแบบกระจายไปทั่ว 
ในการติดตอส่ือสารกันเพ่ือประสานขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น จัดไดวาเปนหนทางที่นาสนใจอยางยิ่งในการทํา
ให megalopis ที่ดาํเนินไปดวยเทคนิคสแบบอํานาจนิยม ไดรับการสมดุลไวดวยเทคนิคสแบบประชาธิปไตยมากขึ้น 

 
2. เร่ืองเลาความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 3 แบบ :  

นวัตกรรม, การรังสรรค, และความเหมาะสม  

ในวงการการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี กับสังคม ซึ่งศึกษากระบวนการทางสังคมของวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีนั้น อาจกลาวไดวาปจจุบันมีอยูแนวทางใหญๆ หรือที่ Jamison & Hård (2003) ในงานเรื่อง “The Story-
lines of Technological Change: Innovation, Construction and Appropriation” เรียกวา “เคาโครงเรื่อง” (story-line) 3 
เคาโครงใหญๆ ไดแก แนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ (economic innovation), แนวรังสรรคทางสังคม (social 
construction) และแนวความเหมาะสมทางวัฒนธรรม (cultural appropriation) 

เรื่องเลาแบบแรก นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ (economic innovation) นั้นเปนทั้งแนวการศึกษาและแนว
ทางการขับเคล่ือนการพัฒนาเทคโนโลยีดวย  สาระสําคัญของเคาเรื่องแบบนี้ คือ เทคโนโลยีถูกมองเปนสินคาตลาดและ
ผลิตภัณฑ  ฐานคิดแบบนี้กอใหเกิดสาขาเชี่ยวชาญใหมๆ เชน การจัดการเทคโนโลยี, การจัดองคการอุตสาหกรรม เปน
ตน และเกิดแนวคิดทฤษฎีใหมๆ เชน เศรษฐศาสตรวิวัฒนาการ (evolution economics), ระบบนวัตกรรม (innovation 
systems), พลวัตทางเทคโนโลยี (technological dynamics), และเศรษฐกิจการเรียนรู (learning economy) เปนตน  
คําถามหลักของแนวคิดกลุมนี้ไมไดอยูที่วา “วิทยาศาสตรเทคโนโลยีจะตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษยได
หรือไม?” หรือ “วิทยาศาสตรเทคโนโลยีจะชวยแกไขปญหาเรงดวนทางสังคม ส่ิงแวดลอม ของมนุษยหรือไม?”  แต
คําถามหลักของแนวคิดกลุมนี้ คือ “จะมีตลาดรองรับนวัตกรรมใหมๆหรือไม?” ถามี “จะทําอยางไรใหไดสวนแบงตลาด
มากขึ้น เพ่ือความเจริญรุงเรืองและขยายกิจการของบริษัทได?”  ฐานคิดหลักของแนวนี้ อยูที่เรื่องการแขงขันกันทาง
เศรษฐกิจและประสิทธิภาพของธุรกิจ   

ดวยเหตุนี้ กลุมคนที่ยึดถือแนวคิดแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเนนพัฒนาเทคโนโลยีแบบ “ไฮเทค” เพราะ
เชื่อใน “ความใหม” วาจะทําใหบริษัทอยูรอดไดในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงเปน
สาระหลักของพฤตกิรรมทางธุรกิจ และดังนั้นจึงตองศึกษา “กระบวนการเรียนรู” และกลไกการคัดเลือกโดยตลาดที่ทําให
เกิดการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมท้ังการทําและโฆษณาการตลาดวาดวยนวัตกรรม  ดวยความเชื่อแบบนี้ ทํา
ใหเรื่องการวิจัยและพัฒนาจึงเปนเง่ือนไขหลักของบริษัท  ทั้งนี้ เปนแนวคิดในกลุมนี้ไดประยุกตเอากลไกการคัดเลือก
ทางธรรมชาติ (natural selection) ในทฤษฎีวิวัฒนาการ ของดารวินมาใชในการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะเขาสู “กลไก
การคัดเลือกโดยตลาด” (market selection mechanism) ที่วางอยูบนสมมติฐานที่วามีเพียงเทคโนโลยีที่อยูรอดและ
เติบโตไดในตลาดเทานั้นที่จะประสบความสําเร็จ  นัยของสมมติฐานนี้ คือ เทคโนโลยีดังกลาวจะตองเปนเทคโนโลยีเพ่ือ
การคา ดังนั้น เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะมีคุณคาก็ตอเมื่อเปนสินคาหรือกอใหเกิดการบริการที่ 
“ขายได” เทานั้น ปจจุบัน ภาคสวนตางๆของสังคมทั้งที่เปนสาธารณะ องคกรธุรกิจ และเหลาวงการนโยบาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กําลังถูกครอบงําดวยความเชื่อดังกลาวนี้ 

ตัวอยางของการพัฒนาเทคโนโลยีในแนวคิดกลุมนี้ ไดแก เทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, 
รวมท้ังเทคโนโลยีถายภาพและดนตรี ตลอดจนนิตยสารธุรกิจทั่วไป  และตัวอยางลาสุด คือ เทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยี   เทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
พันธุกรรม  เทคโนโลยี 2 ชนิดนี้มีลักษณะแตกตางจากเทคโนโลยียุคกอนหนา คือ เปนเทคโนโลยีที่มีความเปนทั่วไป 
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(generic in scope) กลาวคือ มีความสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวางในแทบทุกสาขาและอาณาบริเวณของโลก
แหงชีวิตเลยทีเดียว (กลาวอีกนัยหนึ่ง เกี่ยวกับทุกเรื่องของชีวิตมนุษย)  และดวยฐานคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ ทําใหเทคโนโลยีทั้ง 2 ชนิดนี้กลายเปน “คําตอบที่ตามหาโจทย (ใหพิชิต)” ไมใช “โจทยที่ตาม
หาคําตอบ” เทคโนโลยีเหลานี้ถูกพัฒนาขึ้นจาก “ความคิด” ไมใชจาก “ความจําเปน” ทั้งยังถูกขับเคล่ือนดวย “อุปทาน” 
(supply) ไมใชดวย “อุปสงค” (demand) 

กลาวอีกนัยหนึ่ง ดวยความเปนเทคโนโลยีที่ใชไดทั่วไปทุกสวนของชีวิตและฐานคิดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจนี้ 
ทําใหกระบวนการสรางนวัตกรรมกลายเปนขึ้นอยูกับ “เสนทาง” ที่ถูกกําหนดไวแลว โดยขึ้นอยูกับยุทธศาสตรของบริษัท
ที่ระบุไวแลวและขึ้นอยูกับขนาดของทุนที่สรรหามารองรับได (แทนที่จะขึ้นอยูกับความจําเปนและปญหาจริงของมนุษย) 
นอกจากนี้ จินตนาการ, แฟนตาซี, ความโรแมนติก รวมท้ังความตื่นเตนและความทาทายตางๆ ก็เกิดขึ้นเพ่ือเปนตัวชัก
นําการพัฒนาเทคโนโลยีในแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจนี้ดวยเชนกัน 

เรื่องเลาแบบที่สอง แนวรังสรรคทางสังคม (social construction) แนวคิดของกลุมนี้ อาจกลาวไดวาเกิด
จากส่ิงที่ Ulrich Beck นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน เสนอขึ้นวา ปจจุบัน สังคมเรากําลังอยูในยุคสังคมความเสี่ยง (risk 
society)2 ที่เต็มไปดวยโจทย/ปญหาส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ที่ไมสามารถหาคําตอบไดงายๆ  ดังนั้น สัจธรรมอันไดมา
จากนักวิทยาศาสตรและวิศวกร ที่แตเดิมเปนเรื่องไมตองสนใจเพราะเปนภววิสัย มีความเปนกลาง และเชื่อถือไดนั้น จึง
กลายเปนมีปญหาความไมนาเชื่อถือในมากขึ้นเรื่อยๆ และกลายเปน “สัจธรรมเพียงสวนเสี้ยว” และแขงขันไดวา “ใคร
จริงกวากัน”  นี้นับเปนความจุดเปล่ียนดานวิธีคิดที่สําคัญไมนอย เพราะความจริงที่เคยถูกผูกขาดใหมีความเปนหนึ่ง
เดียวดวยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น เริ่มสูญเสียความชอบธรรมลง และเปดทางใหผูคนมองเห็นความ
จริงไดหลากหลายแงมุมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น นักสังคมวิทยาและนักประวัติศาสตรจึงไดสนใจศึกษาขอถกเถียงในหมู
วิศวกรและนักวิทยาศาสตร เพ่ือเปดเผยถึงกระบวนการทางสังคม (social process) ที่ทําใหผูเชี่ยวชาญเหลานี้ไดขอ
คนพบและผลการวิจัยที่แตกตางกัน   

กลุมแนวคิดนี้ไดพัฒนาจากงานยุคบุกเบิกที่สําคัญๆ ไดแก งานของ Peter Berger & Thomas Luckmann 
(1962) เรื่อง “The Social Construction of Reality”; งานของ Thomas Kuhn (1962) เรื่อง “Structure of Scintific 
Revolution”; งานของ Herbert Marcuse (1964) เรื่อง “One-Dimensional Man”; ปจจุบันกลุมนี้ไดกลายเปนสาขาวิชา
ประเภทหนึ่ง ที่เรียกวา “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา” (Science and Technology Studies : STS) ซึ่งมีหลากหลาย
สํานักคิด แตโดยรวมแลว กลุมนี้สนใจศึกษาผูกระทําการ (Actors) และปฏิบัติการ (Actions) ของผูกระทําการโดยที่
สัมพันธกับการพัฒนาเทคโนโลยี   หลักการพื้นฐานรวมของกรอบแนวคิดของกลุมนี้ ไดแก (Högselius, 2005b) 

(1) ความเปลี่ยนแปลง/ความตอเนื่อง : สนใจวิเคราะหทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคและความตอเนื่อง/
เสถียรภาพเชิงเทคนิค 

(2) ความสมมาตร : สนใจเทคโนโลยีในฐานะ “ตัวถูกอธิบาย” (explanandum) มากกวาเปน “ตัวอธิบาย” 
(explanans) หนาที่การทํางานของเครื่องจักร เปนผลมาจากการพัฒนาเชิงเทคนิคและสังคม มากกวาเปน
สาเหตุ  กลาวคือ สนใจลักษณะของเทคโนโลยีในฐานะเปนผลมาจากกระบวนการทางสังคมและเทคนิค 
มากกวาจะสนใจเทคโนโลยีในฐานะเปนตัวเปล่ียนแปลงสังคมและเทคนิค 

(3) ผูกระทําการ/โครงสราง : ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเนนผูกระทําการเปนศูนยกลาง 
(actor-oriented) และเง่ือนไขเชิงโครงสรางและมิติความไมแนนอนเชิงเทคนิค  

(4) ความโยงใยที่ไรตะเข็บ : การวิเคราะหจะไมแยกระหวางขาดมิติทางสังคม, มิติทางเทคนิค, มิติทาง
วิทยาศาสตร และมิติทางการเมือง 

การเลาเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตามแนวแนวรังสรรคทางสังคมนี้ โดยหลักๆปจจุบันมีอยู 3 กลุม
แนวคิด ไดแก  

                                                
2 Ulrich Beck, Risk Society (London, Sage, 1992); Ulrich Beck, World Risk Society (Cambridge, Polity, 1999). 
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1) ทฤษฎีเครือขาย-ผูกระทําการ (Actor-Network Theory : ANT) นําโดยนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส 
Bruno Latour และ Michel Callon สาระสําคัญของกลุมนี้ คือ ผูกระทําการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีถูก
พิจารณาในฐานะเปน “ผูแปลความ” (translator) ระหวางโลกของมนุษย (human) กับโลกที่ไมใชมนุษย (non-human) 
และเปนผูแปลความระหวางภาคสวนตางๆของสังคม กลายเปนการผสมผเส (hybridization) ความตางของกลุมทาง
สังคมและมนุษยกับวัตถุ (ไมใชมนุษย) ทําใหเกิดเปนการรังสรรคความเปนจริงอยางใหมขึ้น  กลุมนี้เรียกวิธีการศึกษา
แบบนี้วา “สังคมวิทยาการแปลความ” (sociology of translation) ซึ่งนักวิทยาศาสตร วิศวกร ผูจัดการ นายทุน กระทํา
การขึ้นทะเบียนทรัพยากรตางๆทั้งมนุษยและไมใชมนุษย แลวนําบัญชีรายการทะเบียนเหลานี้มาประสานประกอบกันใน
เครือขายการผลิต กลายเปนความจริงทางสังคมอยางใหมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีหนึ่งๆขึ้น  คําถามหลักของกลุมนี้ คือ 
“ทําไมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีหนึ่งๆจึงลมเหลว (เชน รถยนตไฟฟาของฝรั่งเศส) ขณะที่เทคโนโลยีอีกชนิดไดเปล่ียน
รูปสังคมถึงระดับรากฐาน (เชน การคนพบเชื้อโรคและเครื่องไมเครื่องมือในการศึกษาจุลชีพของหลุยส ปาสเตอร3)?” 
แนวคําตอบหรือสมมติฐาน (hypothesis) ตอคําถามของกลุมนี้ คือ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจะตองพบกับแรง
เฉ่ือยในการเปลี่ยนแปลงสังคมวงกวาง ดังนั้น ถาจะประสบความสําเร็จ ผูกระทําการทางเทคโนโลยีทั้งหลายจะตองสราง
เครือขายความรวมมือทั้งกับส่ิงที่ไมใชมนุษย (non-human) ที่มีผลประโยชนรวมและมนุษยคนอื่น (human)  กลาวอีก
นัยหนึ่ง คือ เทคโนโลยีใหมที่สรางขึ้นนั้นตองสัมพันธ/ปะทะ/ปรับตัว/ตอรองกับเครือขายตัวกระทําการรายรอบของเดิม
ไดอยางถูกยุทธศาสตร 

2) แนวคิดการรังสรรคทางสังคมของเทคโนโลยี (Social Construction of Technology : SCOT) นํา
โดย Wiebe Bijker สาระสําคัญของแนวคิดนี้ (Högselius, 2005b) คือ  

(1) กลุมทางสังคมที่เกี่ยวของ (relavant social group) : ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถูก
พิจาณาในฐานะกระบวนการตอรอง (negotiation process) ของผูกระทําการทางสังคมกลุมตางๆที่เกี่ยวของ (relavant 
social group) 

(2) ความยืดหยุนในการตีความ (interpretative flexibility) : กลุมทางสังคมตางๆตีความเทคโนโลยี
ไปในลักษณะแตกตางกัน ดวยผลประโยชนในระดับจิตสํานึก ดวยการใหความสําคัญกับปญหา (problem) หนึ่งๆและ
ความเกี่ยวโยงกับแตละปญหาที่แตกตางกัน และมีแนวทางการแกไขปญหา (solution) ที่แตกตางกัน ทั้งนี้ไมไดแปลวา
ตองมี “แนวทางที่ถูกตอง” ในการตีความ เพ่ือกําหนดความหมายของเทคโนโลยี   

(3) การปดอภิปราย (closure) : ผลลัพทสุดทายของกระบวนการตอรองก็สามารถออกมาเปนไดทั้ง
ความขัดแยง (conflict) และการประนีประนอม (compromise) ทางออกของความขัดแยงทางเทคโนโลยีดังกลาว คือ 
กระบวนการ “สรางเสถียรภาพ” หรือ “ปดอภิปราย” ดวยความหมาย/การตีความจําเพาะหนึ่งๆของเทคโนโลยีไดถูก
สถาปนาขึ้นอยูเหนือความหมายแบบอื่นๆ   

แนวคิดนี้ถูกใชอธิบายกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีชนิดตางๆตั้งแตจักรยาน, หลอดไฟ, ไปจนกระทั่ง
อุตสาหกรรมพลาสติกแข็ง4  ชุดคําถามของแนวคิดนี้ ไดแก  

(1) เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาไดอยางไร?  
(2) อะไรคือปจจัยเชิงเทคนิคและปจจัยที่ไมใชเชิงเทคนิค ที่ทําใหเทคโนโลยีชนิดนั้นๆประสบ

ความสําเร็จ (หรือลมเหลว)?  
(3) กลุมสังคมกลุมใดบางที่มีสวนกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี?   

                                                
3 Bruno Latour, The pasteurization of France, (Cambridge MA : Harvard University Press, 1988). และ Michel Callon, 

‘Society in the Making: The Study of Technology as a Tool for Sociological Analysis’, in Wiebe Bijker, Thomas Hughes, and 
Trevor Pinch eds, The Social Construction of Technological Systems (Cambridge, Ma: The MIT Press, 1987). 

4 Wiebe Bijker, Of Bicycles, Baklite and Bulbs : Toward of Theory of Sociotechnical Change, (Cambridge MA : The 
MIT Press, 1995) อางใน Högselius (2005b) 
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(4) กลุมเหลานี้มีความยืดหยุนในการตีความ (interpretative flexibility) ปญหาอยางไร?   
(5) ปญหาอะไรบางที่แตละกลุมเห็นวาสําคัญ และตองหาทางออก?  
(6) การปดอภิปราย (ขอถกเถียงเกี่ยวกับทางออก ตอปญหา ของแตละกลุมทางสังคม ที่เกี่ยวของ

กับเทคโนโลยีนั้นๆ) เกิดขึ้นเมื่อใดและดวยวิธีการใด? 

3) แนวคิดระบบเทคนิคขนาดใหญ (Large Technical System : LTS) นําโดยนักประวัติศาสตรชื่อ 
Thomas Hughes แนวคิดนี้เนนสนใจผูกระทําการที่สรางระบบเทคนิคขนาดใหญ เชน ระบบผลิตและกระจายพลังงาน
ไฟฟา, ระบบคมนาคมขนสง, ระบบโทรคมนาคม เปนตน  คําถามหลัก (Högselius, 2005a) คือ “ผูสรางระบบ (system-
builder) ถูกกดดันใหปรับเปล่ียนทางออก (และเปาหมาย) ของระบบเทคโนโลยีอยางไร เมื่อเผชิญกับเง่ือนไขเชิงบริบทที่
แตกตางกัน?”  ตัวอยางเชน เปาหมายของระบบรถไฟ คือ ประสิทธิภาพในการขนสงของสินคา?, ของผูคน?, ของ
นักโทษ?, หรือของกําลังทหาร?; หรือ เปาหมายของระบบโทรทัศน คือ การใหขอมูล? ใหขาวสาร? สรางความบันเทิง? 
ทําใหผูคนตื่นรู? หรือส่ังสอนลัทธิหนึ่งๆใหผูคน? เปนตน 

ผูกระทําการเหลานี้ที่ Hughes ใหความสนใจ ไดแก ผูที่ทํางานบริเวณรอยตอระหวางเทคโนโลยีกับสังคม 
เชน วิศวกรวิชาการ, นักวิทยาศาสตรการจัดการ, องคกรใหทุนโครงการเทคโนโลยี, ผูบริหารของบริษัทที่สรางเครือขาย
กับสถาบันตางๆ เปนตน  ชุดคําถามของแนวคิดนี้ คลายกับแนวคิด SCOT อยูบาง แตแตกตางกันในบางขอ ไดแก  

(1) เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาไดอยางไร?  
(2) อะไรคือปจจัยเชิงเทคนิคและปจจัยที่ไมใชเชิงเทคนิค ที่ทําใหเทคโนโลยีชนิดนั้นๆประสบ

ความสําเร็จ (หรือลมเหลว)?  
(3) ในแตละขั้นตอนของการพัฒนา มีใครเปนผูสรางระบบบาง?  
(4) มีอะไรบาที่จะเปนจุดออนหรือขอจํากัดของระบบ หากไมมีการแกไข (reverse salient)?   
(5) ระบบที่สรางขึ้นไดรับประโยชนสูงสุดจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวมันเมื่อใด และ

อยางไร?   
(6) คุณมองเห็นสไตลของระบบเปนลักษณะใด? 

ดวยมุมมองของแนวการศึกษาแบบการรังสรรคทางสังคมดังกลาวมานี้ บรรดานักจัดการ, วิศวกร, 
นักวิทยาศาสตร กระทั่งคนทั่วไป จึงไมใชนวัตกร (innovator) แตกลายเปนผูประสานความแตกตาง (mediator) ของ
กลุมตางๆในสังคมผานเรื่องเทคโนโลยีเทานั้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีในแนวการวิเคราะหนี้ ก็มิไดถูกมองเปนเทคโนโลยี
โดดๆไมเกี่ยวกับสวนอื่นๆของสังคม แตกลับถูกมองในฐานะปฏิบัติการทางสังคม, บทบาททางสังคม และกระบวนการ
สรางอัตลักษณของตัวเทคโนโลยีเองดวย 

เรื่องเลาแบบที่สาม แนวความเหมาะสมทางวัฒนธรรม (cultural appropriation) เสนอโดยนักนโยบาย
วิทยาศาสตรศึกษาในจารีตวิชาการแถบสแกนดินีเวีย คือ Andrew Jamison และ Mikeal Hard แนวความคิดกลุมที่สาม
นี้ เกิดขึ้นลาสุดจากปรากฏการณของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ซึ่งกอใหเกิดขอถกเถียงและการตอตานรอนแรงในระดับ
โลกที่ไมสามารถเขาใจไดเพียงดวยกรอบวิเคราะหแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ และแนวการรังสรรคทางสังคม  ในแนว
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจนั้น พันธุวิศวกรรมไมควรถูกพัฒนา ถาไมมี “อุปสงค” ที่พอจะเห็นความเปนไปได  ในแนวการ
รังสรรคทางสังคมนั้น พันธุวิศวกรรมไมควรถูกถกเถียงกันไปไกลเกินกวากลุมสังคมที่มีสวนเกี่ยวของที่ไดรับประโยชน
จากมัน  แตการณกลับปรากฏวาในสหรัฐและญี่ปุนนั้น พันธุวิศวกรรมถูกมองวาคุกคามความเชื่อและวิถีชีวิตดั้งเดิม ใน
ทํานองเดียวกัน ที่อินเดียและเดนมารก พันธุวิศวกรรมถูกมองเปนตัวอันตรายสําหรับการดํารงชีวิตและการรับเขา
ทาํงาน (เพราะมีการตรวจยีนส) รวมท้ังอันตรายตอเกษตรกรรมและการปาไม ตลอดจนตอรางกายมนุษยดวย  Jamison 
& Hard เห็นวาปรากฏการณเหลานี้เปนเพราะเหนือส่ิงอื่นใด คือ ความรูสึกไรอํานาจของมนุษย เพราะไมสามารถ
กําหนดทิศทางความเปนไปของเทคโนโลยีได ทําใหเกิดความรูสึกถึงความไมแนนอนในยุคสังคมความเสี่ยงไดอยาง
ชัดเจนมากขึ้น  ดังนั้น คําถามตางๆที่ผูคนถกเถียงกัน จริงๆแลวมิใชอยูมันจะทํากําไรไดเทาไหร หรือกอใหเกิด
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ผลประโยชนกับคนกลุมใดในสังคมบาง  แตประเด็นอยูที่การตั้งคําถามเชิงคุณคาและเชิงจริยธรรม ถึงความไวเนื้อเชื่อใจ
และความโปรงใส วา เทคโนโลยี “เหมาะสม” หรือไม? 

แนวการศึกษาแบบความเหมาะสมทางวัฒนธรรมนี้ มีเกิดขึ้นชวงทศวรรษ 1970s ในงานเขียนเรื่อง “Small is 
Beautiful” ของ E. F. Schumacher นักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ซึ่งสงเสริมเทคโนโลยีระดับกลาง 
(intermediate technology) หรือบางครั้งเขาก็เรียกวา “เทคโนโลยีที่เหมาะสม” (appropriated technology) โดยเนน
เทคโนโลยีที่เรียบงายและระดับต่ํา มีเปาหมายอยูที่การสรางเครื่องมือเครื่องจักรที่ประยุกตใชและบํารุงรักษาไดโดยผูใช
ไมตองอาศัยผูเชี่ยวชาญตลอดเวลา กลาวคือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนเทคโนโลยีที่ปรับใหเขากับความจําเปนของผู
ใชไดอยางดี  อยางไรก็ตาม Jamison & Hard ใชคําวา “ความเหมาะสมทางวัฒนธรรมของเทคโนโลยี” มิใชใน
ความหมายโลวเทค แตทั้งสองเห็นวาเทคโนโลยีทุกชนิดควรถูกปรับใหเขากับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมอยาง
เหมาะสม  กลาวคือ ระบบชลประทานควบคุมดวยคอมพิวเตอรคงไมเหมาะสมกับชาวนายากจน และบัตรดัชนีหนังสือก็
ไมคงเหมาะสมกับหองสมุดในสภาคองเกรสดวยเชนกัน (Jamison & Hard : 87) 

Jamison & Hard เห็นวาที่ผานมา ฐานคิดในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีมีดวยกัน 3 ฐาน คือ 1) 
กระบวนการบนฐานจากวิทยาศาสตร (science-based processes) เชน การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร หรือพันธุ
วิศวกรรม ที่ “คําตอบวิ่งหาโจทย” วาไมอะไรใหวิทยาศาสตรเทคโนโลยีพิชิตอีกไดบาง  2) กระบวนการบนฐานจาก
ความจําเปน (needs-based process) ซึ่งปญหาตางๆทั้งปญหาส่ิงแวดลอม, ปญหาทางสุขภาพ, ปญหาสังคม และ
ปญหาทางเทคนิค กอใหเกิดความพยายามคนหาคําตอบที่ดี  3) กระบวนการบนฐานกิจกรรม (activitiy-based 
process) ซึ่งขับเคล่ือนโดยกิจกรรมดานตางๆของสังคม เชน การคมนาคมขนสง, การสื่อสาร, การสุขาภิบาล, การ
ปองกันประเทศ เปนตน  (Jamison & Hard : 89) 

ดวยเหตุนี้ เทคโนโลยีควรถูกพัฒนาขึ้นใหเหมาะสมกับกิจกรรมหรือการใชงานในสังคม Jamison & Hard 
เสนอวา “การทําใหเหมาะสม” (Appropriation) คือ กระบวนการคัดเลือกไอเดียและส่ิงประดิษฐ และเกี่ยวของกับ
นวัตกรรมทางสังคมตางๆ ที่ซึ่งการปรับปรุงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพ้ืนฐานจํานวนมากได (Jamison & 
Hard : 89) กลาวอีกนัยหนึ่ง การทําใหเหมาะสมมิใชการอนุรักษของเกาหรือแสวงหาแตของใหมแตอยางเดียว แตเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงคัดสรรหลายสิ่งหลายอยาง เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขขณะน้ัน  ดังนั้น ทั้งสองจึงเสนอ
กรอบการวิเคราะหแนวความเหมาะสมทางวัฒธรรมนี้ 3 ระดับ ไดแก ระดับวาทกรรม, ระดับสถาบัน, ระดับปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวัน ที่ใชวิเคราะหปรากฏการณ 3 ระดับ ไดแก ปรากฏการณเชิงโครงสราง, ปรากฏการณเชิงระบบ และ
ปรากฏการณของสิ่งประดิษฐ (Jamison & Hard : 88-9)5 โดยทั้งสองมิไดตองการเสนอแนวคิดใหมเรื่องความเหมาะสม
ทางวัฒนธรรมเพ่ือใชแทนแนวคิดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือแนวคิดการรังสรรคทางสังคม แตตองการเสริมขยาย
กรอบแนวคิดของทั้ง 2 แนวคิดแรกไปสูมิติทางวัฒนธรรมมากกวา (Jamison & Hard : 89) 

จุดที่นาสนใจมาก คือ Jamison & Hard เสนอวา ความเหมาะสมของเทคโนโลยีนั้น ไมสามารถเกิดขึ้นไดใน
ระดับโลกหรือระดับปรากฏการณทั่วไป แตสวนใหญจะเหมาะสมในระดับธรรมเนียมและภาษาของชาติ รวมทั้ง
วัฒนธรรมองคกรหรือเชิงสถาบันที่แตกตางกันไปในแตละภูมิภาคและทองถ่ิน กลาวอีกนัยหนึ่ง ความเหมาะสมไมใช
เรื่องเชิงทั่วไปหรือเปนสากล แตเปนเรื่องเฉพาะถ่ินที่ เฉพาะบริบท เฉพาะวัฒนธรรม นั่นเอง ดังนั้น กระบวนการทําให
เหมาะสม คือ หนทางทําใหเกิดคุณลักษณะแบบ “พหุวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี” นั่นเอง (Jamison 
& Hard : 89-90) กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมิควรครอบงําใหวัฒนธรรมอันหลากหลาย เหลือเพียง
วัฒนธรรมเดี่ยวหน่ึงๆเทานั้น  

 

                                                
5 ดูเพิ่มเติม ตารางเมทริกซการวิเคราะหของ 2 กรอบนี้ ซ่ึงไดออกมาเปน 9 หนวยวิเคราะหใน Andrew Jamison, ‘Western 

Science in Perspective and the Search for Alternatives’, in Jean-Jacques Salomon, Francisco Sagasti & Celine Sachs-Jeantet 
(Eds), The Uncertain Quest : Science, Technology and Development (Tokyo, UN University Press, 1994). 



 8

3. การสังเคราะหกรอบแนวคิด (Conceptual Framework Synthesis) 

หากนําแนวคิดเคาโครงเรื่อง 3 แบบวาดวยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ Jamison & Hard มาผนวกกับ
แนวคิดเทคนิคสแบบอํานาจนิยมกับแบบประชาธิปไตยของ Mumford และแนวคิดประชาสังคมผูในฐานะภาคสวนที่สาม 
(the third sector) นอกเหนือจากภาครัฐและภาคตลาดแลว (ดูแผนภาพที่ 1 ประกอบ) อาจกลาวไดวาแนวคิดการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจนั้น คอนขางมีแนวโนมนําพาใหสังคมดําเนินไปภายใตทาง
เทคนิคสแบบอํานาจนิยมและแนวโนมการพัฒนาแบบปดกั้น ทั้งนี้ เพ่ือการดํารงอยูของเศรษฐกิจแบบรวมศูนย ที่กระจุก
อยูที่เมืองหลวงและเมืองใหญตามภูมิภาค ซึ่งขยายเปน megalopolis ขึ้นเรื่อยๆ และดูดกลืนทรัพยากรจากภาคชนบท 
พรอมกับทิ้งของเสียกลับไปใหมากขึ้นเรื่อยๆเชนกัน ที่สําคัญ สภาวะนี้ไปกันไดดีกับบทบาทของภาครัฐ (state) และ
ตลาด (market)   

ในทางตรงขาม การพัฒนาเทคโนโลยีในแนวคิดการรังสรรคทางสังคม (social construction) และแนวคิดแบบ
ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม (cultural appropriation) ดูคอนขางจะเปดพ้ืนที่ใหมีการถกเถียงกันของกลุมทางสังคมและ
มีมิติวัฒนธรรมของมนุษยมากกวา ซึ่งมีแนวโนมเอื้อใหสังคมดําเนินไปดวยเทคนิคสแบบประชาธิปไตยและแนวโนมการ
พัฒนาแบบเปดเผยมากกวา (แมวาหลายครั้งบางกลุมและบางวัฒนธรรมจะถูกกีดกันออกไปจากการถกเถียง การสราง
ความรู และการตัดสินใจตางๆ และหลายครั้งเทคนิคสแบบอํานาจนิยมดูจะเปนความคิดกระแสหลักอันทรงพลังมากกวา
ก็ตาม) ไมมีศูนยอํานาจใหญอยูแหงใดเปนการเฉพาะ แตเต็มไปดวยศูนยเล็กๆกระจายไปในสถานที่ตางๆทั่วประเทศ 
เชน ศูนยการเรียนรูในชนบท เปนตน และประสานกันเปนเครือขายดานตางๆผานการสื่อสารในยุคสังคมสารสนเทศ
ปจจุบัน  
 

 
แผนภาพที่ 1 : กรอบวิเคราะหตรรกะและตัวกระทําการ 

ในความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสังคม 
 

Social 
Construction

Cultural 
Appropriation 

Economic 
Innovation 

Market 

Civil Society

State 

Authoritarian Technics/ Enclosing Tendencies
National level : Developmental State, Domestic Corporate 
Global level : WB, IMF, WTO, FTA, TNCs 

Democratic Technics/Disclosing Tendencies
e.g.Communitarianism, Domestic & Global civil society 
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3.1. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ, รัฐและตลาด, เทคนิคสแบบอํานาจนิยม 

กรอบแนวคิดดังกลาว สามารถอธิบายกับประเทศไทยไดวา ชวงนับแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองมา การ
พัฒนาสังคมและเทคโนโลยีจะอยูในมือของรัฐ (state) มาโดยตลอด ในชวงน้ีสังคมดําเนินไปภายใตเทคนิคสแบบ
อํานาจนิยมอยางชัดเจน เพราะการพัฒนาทางเทคโนโลยีทั้งดานการเกษตร, ชลประทาน, รถไฟ, รถหลวง, สนามบิน, 
โทรคมนาคม, การทาเรือ, การคา, การศึกษาและการสาธารณสุขนั้น เปนไปเพ่ือการสรางชาติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือการ
สรางระบบพื้นฐานขนาดยักษของประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมศูนยของประเทศ เพ่ือการเติบโตของ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศนั่นเอง และรัฐเปนผูแสดงบทบาทนํา  แมวาชวงนี้ แนวคิดทางเศรษฐกิจจะ
ยังไมไปขั้นการคิดเรื่องนวัตกรรม เพราะเนนเรื่องเศรษฐกิจขนาดใหญเปนหลัก  แตทิศทางการพัฒนาก็ยังคงถูกชี้นํา
ดวยมิติทางเศรษฐกิจอยู  คําถามหลักของการพัฒนาในชวงนี้ “ทําอยางไรจึงจะกระตุนการบริโภคของประชาชนเพื่อให
เกิดการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ?” ถึงขั้นที่มีอยูการขอใหพระสงฆไมเทศนส่ังสอนเรื่องการอยูอยางพอเพียงและมัธยัส   

ตอมา ทศวรรษที่ 1990s ประเทศไทยใชนโยบาย “เปล่ียนสนามรบเปนสนามการคา” ในยุครัฐบาลชาติชาย 
การพัฒนาเทคโนโลยีก็ถูกเปล่ียนบทบาทมาอยูในมือของตลาด (market) โดยผานเครือขายไตรภาคี (มหาวิทยาลัย, 
หนวยราชการ, และภาคเอกชน) มากขึ้น เกิดศูนยแหงชาติ 3 ศูนย ไดแก BioTech, M-Tech, แและ NECTEC  ในชวง
นี้ หากใชแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ (economic innovation) จะทําใหเราเห็นไดชัดเจน
วา แนวทางการพัฒนาแบบมีตลาดเปนผูมีบทบาทนํา ภาครัฐและมหาวิทยาลัยเปนตัวเสริมนี้ มีฐานคิดที่เนนใช “ความ
ใหม” ของสินคา ผลิตภัณฑ และการบริการตางๆ เพ่ือเพ่ิมตัวเลข GDP และพัฒนาประเทศไปสูยุคตางๆภายใตคําขวัญ
สวยหรูจํานวนมาก ทั้งการพัฒนาใหประเทศไทยเปน “เสือตัวที่หาแหงเอเชีย” ในยุค NICs หรือไปสู “สังคมสารสนเทศ”, 
“เศรษฐกิจฐานความรู”, หรือกระทั่ง “เศรษฐกิจฐานโมเลกุล” 6 ก็ตามแต   นอกจากไดรับการรองรับดวยฐานคิดเรื่องการ
กระตุนการบริโภคเพื่อการไหลเวียนทางเศรษฐกิจดังชวงแรกแลว คําถามหลักของการพัฒนาที่มีตลาดและภาคเอกชน
เปนตัวนําตั้งแตทศวรรษที่ 1990s มากระทั่งปจจุบัน ยังสําทับเพ่ิมเติมตอไปดวยวา “จะมีตลาดรองรับนวัตกรรมใหมๆ
หรอืไม?” ถามี “จะทําอยางไรใหไดสวนแบงตลาดมากขึ้น เพ่ือความเจริญรุงเรืองและขยายกิจการของบริษัทได?”  

นอกจากนี้ หากวิเคราะหการพัฒนาในระดับชาติแลว ลักษณะเทคนิคสแบบอํานาจนิยมนี้ ไปกันดวยดีกับ
แนวคิดรัฐมุงพัฒนา (developmental state) อันเปนลักษณะการปกครองในกลุมประเทศโลกที่สาม และโดยเฉพาะ
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเชน เกาหลีใต, ไตหวัน, สิงคโปร รวมท้ังประเทศไทยดวย เพราะลักษณะการ
ปกครองที่มุงการพัฒนาแบบนี้ ประชาธิปไตยไมสําคัญเทากับการพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญดวยอัตราที่สูงในเวลาอันส้ัน 
และสามารถแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศได ทําใหรัฐไดรับความชอบธรรมทางการเมืองเหนือประชาสังคม จน
เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนานับยอนไดต้ังแตระยะการสรางชาติ จัดระบบระเบียบสังคมเพื่อเอื้อตอการพัฒนา 
กําหนดและชี้ขาดเปาหมายและทิศทางการพัฒนา มีระบบราชการที่มีอํานาจและคลองตัวสามารถในการนํานโยบายหรือ
เปาหมายการพัฒนาไปปฏิบัติไดจนสําเร็จ7   

ในขณะท่ีในระดับนานาชาตินั้น เทคนิคสแบบอํานาจนิยม ไดขับเคล่ือนการทํางานดวยองคกรโลกบาลในนาม
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ เชน ธนาคารโลก (World Bank), กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF), องคการการคาโลก 
(WTO) เปนตน และพัฒนาการลาสุด คือ การเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคี (FTA)  องคกรโลกบาลเหลานี้ คอยจัด
ระเบียบโลกหรือระบบเศรษฐกิจของโลกใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม โดยทั้งสงเสริมและขูบังคับให

                                                
6 คําขวัญรณรงคของนโยบายไอที2010 (2544-53) “Thailand Vision Towards a Knowledge-based Economy”; และหัวขอการ

ประชุมประจําป 2548 ซ่ึงจัดโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) คือ “Science & Technology in Thailand : 
Towards the Molecular Economy” (เศรษฐกิจยุคโมเลกุล); 

7 Leftwich, Adrian (1994) “State of underdevelopment : The Third World State in Theoretical Perspective”, Journal of 
Theoretical Politics 6/1 (January) pp.84-100. และ Leftwich, Adrian (1994) “Governance, the State and the Politics of 
Development” Development and Chane 25/2. pp.363-386 อางในไชยรัตน (2545 : 95-97) 
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ประเทศตางๆตองเปดเสรี ทั้งหมดนี้มีสหรัฐอเมริการและบรรษัทขามชาติ (TNCs) ตางๆเปนองคกรผลักดันที่อยูเบ้ืองตน
ระบบโลกในกวาทศวรรษที่ผานมา  ประเทศไทยก็เปนหนึ่งในประเทศชายขอบภายใตระบบโลกอันมีสหรัฐเปนประเทศ
ศูนยกลาง และมีการแทรกแซงประเทศตางๆนานา รวมทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การแผอํานาจของสหรัฐ
มาถึงจุดเปล่ียนในเหตุการณตึกเวิรลดเทรดถลม ตามติดดวยการทําสงครามตอตานการกอการราย และกลายเปนความ
ยุงเหยิงทางการเมืองยอนคืนใหสหรัฐ จนกระทั่งพอล เคนเนดีเรียกภาวะที่สหรัฐกําลังประสบวา “การแผอํานาจเกิดตัว
ของจักรวรรดิ” (imperial overstretch)8 ภาวะนี้ทําใหเราเห็นภาพอนาคตการลมสลายของอาณาจักรที่แผอํานาจมาก
เกินไป จากบทเรียนในอดีตอยางจักรวรรดิโรมัน ซึ่งก็ดําเนินไปภายใตเทคนิคสแบบอํานาจนิยมเชนกัน 

อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมแลว บริบทการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยคอนขางใชนโยบายการรับเทคโนโลยีและ
อิงอยูกับความสัมพันธระหวางประเทศตลอดจนองคกรโลกบาลตางๆดังกลาวดวย  นี้ยอมแตกตางจากตนแหลงของ
แนวคิดเรื่องนวัตกรรมทางเศรษฐกิจของ Jamison & Hard อันมีบริบทของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา ซึ่งพัฒนา
เทคโนโลยีดวยตัวเอง เปนฐานการสรางทฤษฎี  ดังนั้น คําถามหลักของแนวคิดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจอาจปรับใหเขา
กับบริบทของไทยไดวา “ตลาดสงออกในตางประเทศจะยอมรับสินคาจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (ที่นําเขามาจาก
ตางประเทศ) หรือไม?” และ “จะทําอยางไรใหไดสวนแบงโควตาในตลาดตางประเทศมากขึ้น เพ่ือความเจริญทาง
เศรษฐกิจและตัวเลข GDP ของประเทศอยางไร?” 

 จากอดีตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผานยุคริเริ่มการพัฒนาในชวงกึ่งพุทธกาล กระทั่งปจจุบัน แมวาบทบาท
นํามาอยูในมือของตลาดเอกชนมากขึ้น และแมจะเปล่ียนเนื้อหาสาระของคําถามไปบาง เชน เปล่ียนพุงเปาตลาด
ตางประเทศในสหรัฐ, สหภาพยุโรป ฯลฯ  แตคําถามลักษณะนี้ยังคงสถิตยอยูในดวงใจของฝายนโยบายการพัฒนา
ประเทศของไทยมาโดยตลอด   แตคําถามที่วา “วิทยาศาสตรเทคโนโลยีจะตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานของสังคมได
หรือไม?” หรือ “วิทยาศาสตรเทคโนโลยีจะชวยแกไขปญหาเรงดวนทางสังคม ส่ิงแวดลอม ของประเทศไทยไดหรือไม? 
อยางไร” นั้น ยังไมเคยเปนคําถามนําในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยมากนัก 

 

3.2. การรังสรรคทางสังคมและความเหมาะสมทางวัฒนธรรม,  
ประชาสังคม, เทคนิคสแบบประชาธิปไตย   
คําถามชุดหลังนี้เริ่มมีการถามมากขึ้นจากเหตุการณทางสังคมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี เชนเหตุการณระดับ

โลก กรณโีรงไฟฟาปรมาณูที่เชอรโนบิลระเบิด ทามกลางความหวังของคนทั่วโลกที่จะไดพลังงานนิวเคลียรมาใชอยางไม
มีวันหมด  หรือกรณีเมืองไทย เชน เขื่อนปากมูล, โรงไฟฟาบอนอก-หินกรูด, เหมืองแรตะกั่วคลิต้ี, กรณีจีเอ็มโอ เปนตน 
ซึ่งตัวกระทําการทางสังคมหลักนั้น ไมใชเพียงรัฐและตลาดแลว แตกลายเปนเรื่องของประชาสังคม  คําขวัญและความรู
วาดวยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เริ่มถูกตั้งคําถามโดยกลุมทางสังคม (social group) และมิติทางวัฒนธรรม 
(cultural dimension) มากขึ้น เชน กรณีเขื่อนปากมูล ชาวบานก็ต้ังคําถามวาการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหมีเขื่อนปากมูล
เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชปนไฟฟาจะกอใหเกิดความเจริญแกชาวบานไดจริงๆหรือ? เพราะมันทําใหวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมของ
เขาหายไป แลวแทนที่ดวยความเสี่ยงทางสุขภาพและส่ิงแวดลอม เพราะเกิดโรคใหมๆจากภาวะน้ํามูนที่เคยไหล กลับ
กลายเปนหยุดนิ่ง และทําใหสภาพนิเวศนริมมูลหายไป เปนตน  

ดวยเหตุดังกลาว พัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเริ่มถูกตั้งคําถามวา “มันเปดพ้ืนที่ใหกับกลุมสังคม
และใหมีมิติวัฒนธรรมแบบอื่นๆเขามารวมกําหนดนโยบายการพัฒนามากนอยแคไหน?” ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ในชวงนี้ จึงอธิบายไดดวยแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบการรังสรรคทางสังคม (social construction) วาการพัฒนา
กลายเปนเรื่องการตอสูกันทางความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ไปกระทั่งสังคมศาสตร และวัฒนธรรม
ศึกษา ที่กลายเปนเวทีที่ทําใหกลุมตางๆทางสังคมพยายามชี้ใหเห็นความจริงทางสังคมที่มีหลากหลายดานมากกวา
ความจริงหนึ่งเดียวที่วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเคยชี้นําไว และคําถามตามแนวการพัฒนาเทคโนโลยีแบบความเหมาะสม

                                                
8 Paul Kennedy (1989) The Rise and Fall of the Great Powers, New York: Vintage Books. อางใน วอลเดน (2545 : 23-27) 
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ทางวัฒนธรรม (cultural appropriation) เริ่มถูกตั้งมากขึ้นวาการพัฒนาในทิศทางที่ผานๆมานั้น “เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม” ในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยี หรือไม?    

จากคําถามเหลานี้ อาจกลาวไดวา จากเดิมสังคมอยูภายใตเทคนิคสแบบอํานาจนิยมมาโดยตลอด แตในชวง
เวลาดังกลาว และโดยใชเรื่องเลาแนวการรังสรรคทางสังคม ซึ่งเอื้อใหเกิดการรวมนิยามหลายฝาย รวมทั้งจากภาค
ประชาสังคม ซึ่งไดพยายามผลักดันใหอํานาจนิยามความหมายซึ่งแตเดิมอยูในมือของรัฐและตลาด ภายใตตรรกะ
เทคนิคสแบบอํานาจนิยมนั้น คล่ีคลายขยายวงมาสูมือสังคมสวนอื่นๆ ภายใตตรรกะเทคนิคสแบบประชาธิปไตยที่
แสวงหาทางเลือกทางเทคโนโลยีในระดับมนุษย เชน เทคโนโลยีการจับปลาหลากหลายชนิด ดวยเครื่องมือประมง
หลากหลายประเภทตามชนิดของปลา เปนตน เกิดเปนกระแสการสงเสริมภูมิปญญา ความรูและทักษะของทองถ่ิน นี้จึง
เทากับวาสังคมในทองถ่ินตางๆของไทยเริ่มเรียกรองถึงคุณลักษณะแบบ “พหุวัฒนธรรมของการพัฒนาเทคโนโลยี” 
เพ่ือใหการจัดการและการใชเทคโนโลยี (ไมวาจะเปนไฮเทคและโลวเทคก็ตาม) มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินตางๆใหมากขึ้น  

นอกจากนี้ หากวิเคราะหการพัฒนาในระดับชาติแลว ตัวอยางของเทคนิคสแบบประชาธิปไตยนี้ ไดแก แนวคิด
ชุมชนนิยม (communitarianism) ที่พยายามลดการติดตอกับโลกภายนอก และดํารงอยูอยางสมถะในทองถ่ิน ดังเชน 
สันติอโศก, เบ้ียกุดชุมและโรงสีขาวกุดชุม, กระแสเกษตรอินทรียที่ยโสธร เปนตน แตรวมตัวกันเปนเครือขายประชา
สังคมและประสานรวมองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศ เชน เครือขายศูนยการเรียนรูดานตางๆ เปนตน ในขณะท่ีใน
ระดับสังคมโลกนั้น เทคนิคสแบบประชาธิปไตยก็ขับเคล่ือนการทํางานดวยประชาสังคมระหวางประเทศ หรือองคกร
พัฒนาเอกชนระหวางเทศ ที่มีหนวยงานสาขาในแตละประเทศ แลวประสานงานกันผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อเคล่ือนไหวดานตางๆ เชน GreenPeace, OxFam, องคกรนิรโทษกรรมสากล, และลาสุดใน 3-4 ปมานี้ คือ 
สมัชชาสังคมโลก (World Social Forum) 

 

3.3. ความสัมพันธระหวาง 2 กระแส : นวัตกรรม/รัฐและตลาด/เทคนิคสแบบอํานาจนิยม  
vs การรังสรรค&ความเหมาะสม/ประชาสังคม/เทคนิคสแบบประชาธิปไตย 
กลาวโดยภาพรวมแลว กระแสการพัฒนาสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากสิ่งที่บทความของ 

Jamison & Hard และบทความของ May เสนอนั้น อาจแบงไดเปน 2 กระแสใหญๆ คือ กระแสแรก อยูบนฐานคิดการ
พัฒนาแบบเนนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใตเทคนิคสแบบอํานาจนิยม โดยรัฐและตลาดมีบทบาทนํา  กระแสที่สอง 
อยูบนฐานคิดการพัฒนาแบบเนนกระบวนการทางสังคมที่ความจริงมีหลากหลายดาน ผานฐานคิดการรังสรรคทางสังคม
และความเหมาะสมทางวัฒนธรรม ภายใตเทคนิคสแบบประชาธิปไตย โดยภาคประชาสังคมมีบทบาทนํา มากกวา
ภาครัฐและตลาด   

หากมองกระบวนความสัมพันธกันของ 2 กระแสดังกลาว จะเห็นไดวา ที่ผานมาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจคอนขางมีอํานาจครอบงําฝายนโยบายและสาธารณชนไดเหนือกวาและไปกดทับแนวคิด
แบบการรังสรรคทางสังคมและแนวคิดความเหมาะสมทางวัฒนธรรมเสมอ9 ซึ่งเปนทิศทางเดียวกับที่รัฐกับตลาดมี
บทบาทและอํานาจมากกวา และพุงเขามาชวงชิงความหมายและพื้นที่การแสดงบทบาทอยางเปนตัวของตัวเองของ
ภาคประชาสังคมเสมอมา (Howel, 2001) ในขณะเดียวกัน รัฐกับตลาดก็ประสานสัมพันธกันอยางเปนพลวัต กลาวคือ 
                                                

9 ในกรณีการรุกคืบของเร่ืองเลาแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ เขาสูเร่ืองเลาแบบความเหมาะสมทางวัฒนธรรมนั้น เห็นไดชัดใน
เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ เชน โฆษณามือถือยี่หอหน่ึงซ่ึงมีนิโคลเปนพรีเซ็นเตอรที่วา “พรุงน้ีเราจะมีเวลาใหกับคนที่เรารักมากขึ้น เราจะ
ทํางานนอยลง เทคโนโลยีจะทําใหงานลนมือหายไปในพริบตา จะไปทุกที่ที่อยากไป จากซีกโลกสูอีกซีกโลกไดอยางรวดเร็ว ไดพบ
ประสบการณใหม ไดเห็นโลกกวาง และจากทุกมุมโลก เทคโนโลยีจะพาเรากลับบาน ไดพูดคุย หัวเราะ มีความสุขกับคนที่เรารักไดายๆ โลก
วันพรุงน้ี จะเปลี่ยนชีวิตเราไปอยางไร ระบบส่ือสารที่ม่ันใจ จะยังทําใหเราใกลกันทุกวัน” (จากนิตยสาร Formen เลม May 2000 ปที่ 3 เลมที่ 
2 หนา 53) และดูการตอบโตกลับโดยใชแนวคิดของ Manuel Castell ของพิชญ พงษสวัสดิ์ ซ่ึงจัดไดวาอยูในแนวเลาเรื่องแบบรังสรรคทาง
สังคม อางในพิชญ พงษสวัสดิ์, “โลกาภิวัตน ลัล ลา ลัล ลา : จากโทรศัทพมือถือในมือนิโคล ถึงกรุงเทพมหานครในฐานะ ‘สังคมทางดวน’ ”, 
GM plus+, มกราคม 2544 
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ชวงแรกรัฐคอนขางนําตลาด ชวงหลังรัฐกับตลาดคอนขางรวมมือกัน ตอมา ยุครัฐบาลทักษิณนั้น รัฐและตลาด 
(ผูกขาด) ก็ยิ่งใกลชิดจนแทบจะเปนเนื้อเดียวกันเลย (ดังทิศทางลูกศรที่ Economic Innovation พุงเขาหา Social 
Construction & Cultural Appropriation; และลูกศรที่พุงออกจาก State & Market วิ่งเขาหา Civil Society ใน
แผนภาพที่ 1) 

อยางไรก็ตาม แม Mumford จะเห็นวาในประวัติศาสตรที่ผานมา เทคนิคสแบบอํานาจนิยมและเทคนิคสแบบเผด็จ
การจะผลัดกันรุงเรือง (ดังลูกศรเกลียวคู 2 คูในแผนภาพที่ 1) แตในความเปนจริงในยุคใกลนี้ จะเห็นไดวาแนวโนมสังคมจะ
ดําเนินไปภายใตเทคนิคสแบบอํานาจนิยมเปนหลัก (ดังลูกศรที่ว่ิงออกจากอาณาบริเวณของเทคนิคสแบบอํานาจนิยม 
จะเขมกวา ลูกศรจากเทคนิคสแบบประชาธิปไตยในแผนภาพที่ 1) รวมท้ังพัฒนาการลาสุดของเทคนิคสแบบอํานาจนิยม
เฟองฟูอยางแนบเนียนอยางยิ่ง จนกลาวไดวาเกิดเปนหนึ่งในนวัตกรรมทางการเมืองที่นายกรัฐมนตรีคนนี้ฝากไวใหกับ
สังคมไทยและสาขารัฐศาสตร คือ “ประชาธิปไตยอํานาจนิยม” (Authoritarian Democracy) ที่เทคนิคสแบบอํานาจนิยมรุก
คืบเขามาในนามประชาธิปไตย (ชัยวัฒน, 2548) เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารภายใตการครอบงําของรัฐ ถูกใชเพ่ือ
ระดมความเกลียดชังและอคติ จนสังคมยินยอมใหรัฐใชมาตรการที่รุนแรงยิ่ง (ผานเทคโนโลยีการทหาร) ในการจัดการความ
ขัดแยงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

 

4. การทดลองวเิคราะหเทคโนโลยีกับสงัคม : กรณีจีเอ็มโอในประเทศไทย 

หลังจากไดพยายามสังเคราะหแนวคิด 2 กลุมใหกลายเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีแลว  ในสวนนี้ จะเปนการทดสอบพลังการอธิบายของกรอบแนวคิดดังกลาว โดยทดลองวิเคราะห
ปรากฏการณจริงในสังคมไทย โดยยกกรณีจีเอ็มโอในประเทศไทยมาวิเคราะหใน 2 มิติ คือ ในแงนโยบาย
ภายในประเทศ และนโยบายตอตางประเทศ   กรณีจีเอ็มโอนี้มาความนาสนใจ เนื่องจากเปนกรณีที่มีพลวัตความ
เปล่ียนแปลงสูง และเปนปรากฏการณที่ไมไดถูกครอบงํานิยามโดยฝายใดฝายหน่ึง ผานแนวเลาเรื่องแบบใดแบบหนึ่ง
อยางคงทนถาวร   

4.1. มิตินโยบายภายในประเทศ 
4.1.1. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ, รัฐและตลาด, เทคนิคสแบบอํานาจนิยม 

ตัวอยางของการพัฒนาเทคโนโลยีดวยเรื่องเลาแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจนั้น สามารถพิจารณาไดจาก
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ.2547-2552) ที่พัฒนาโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
ดังตอไปนี้ 

เปาหมายระดับชาติ 6 ประการ 
ในกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2552) 10 

1) มุงสรางธุรกิจชีวภาพสมัยใหม ใหเกิดการลงทุนทําวิจัยพัฒนาและการตั้งบริษัทเทคโนโลยชีีวภาพ
ใหม โดยกําหนดเปาที่สําคัญ คือ มีบริษัทธุรกิจชีวภาพสมัยใหมเกิดข้ึนไมนอยกวา 100 บริษัท มีการลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพจากภาคเอกชนเปนมูลคาไมนอยกวา 5,000 ลานบาทตอป ซึ่งมีกล
ยุทธหนึ่งที่สําคัญคือ ผลักดันใหมีนโยบายหรือการจัดการที่ชัดเจนในประเด็นที่มีความขัดแยงสูง เชน กฎหมาย
คุมครองทรัพยากรชีวภาพ นโยบายการพัฒนาจีเอ็มโอที่ปลอดภัย 

                                                
10 “กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2552)” ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ (BioTech) เสนอตอ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมอบหมายให สวทช.
เปนเลขานุการ  
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2) ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหไทยเปนครัวของโลก มุงรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพ่ือขยายมูลคาการสงออกใหเพ่ิมข้ึนเปน 1.2 ลานลานบาท และเพ่ิมการ
สงออกสินคาเกษตรแปรรูปใหมากขึ้นจากอันดับที่ 12 ใหเปน 1 ใน 5 ของโลกในป 2554 โดยหนึ่งในมาตรการที่
ควรดําเนินทันที คือพัฒนานโยบายดานพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) ของประเทศใหเกิดความชัดเจน 

3) ชวยใหประเทศไทยมีสังคมทีมีสุขภาพดีและเปนศูนยกลางสุขภาพแหงเอเชีย โดยใช
เทคโนโลยีชีวภาพเปนเทคโนโลยีหลักเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนไทย และใหประเทศ
ไทยเปน “ศูนยกลางธุรกิจสุขภาพแหงเอเชีย” และพันธุวิศวกรรมถือเปนเทคโนโลยีสําคัญหนึ่งที่มีศักยภาพ
ในการการพัฒนาผลิตภัณฑดานการแพทย 

4) ใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม และเพ่ิมความมั่นคงดานพลังงาน โดยผลิต
พลังงานจากวัสดุการเกษตร มูลสัตว ของเหลือทิ้งและน้ําเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร/เกษตรและขยะมูลฝอย 
ปรับปรุงสภาพดิน ใชเครื่องวัดทางชีวภาพในการตรวจเฝาระวังและติดตามสารที่กอใหเกิดมลภาวะเพื่อประโยชน
ดานการจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน บําบัด ฟนฟู และหมุนเวียนวัสดุเพ่ือสิ่งแวดลอม 

5) ใชเทคโนโลยีชีวภาพเปนปจจัยสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังเปาหมายเพื่อการอนุรักษและใช
ทรัพยากรชีวภาพที่มีความเดนหรือจําเพาะในแตละพื้นที่ โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑและมูลคาของทรัพยากรทองถิ่น รวมทั้งเรงรัดการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน 

6) พัฒนาระบบการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ มุงเนนที่ 3 ระดับคือ สรางบุคลากรวิจัยอาชีพดาน
เทคโนโลยีชีวภาพทั้งในภาครัฐและธุรกิจรวมกันไมตํ่ากวา 5,000 คน สรางบุคลากรดานบริหารจัดการ
เทคโนโลยีชีวภาพไมตํ่ากวา 500 คน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-โท-เอกในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพไมนอยกวา 10,000 คน 

(เนนโดยผูเขียน) 

เปาหมาย 6 ประการในกรอบนโยบายฯนั้น กลาวไดวานอกจากเปาหมายขอที่ 4 แลว (ในที่นี้จะไม
วิเคราะห เพราะจําเปนตองลงรายละเอียด) อีก 5 ขอที่เหลือ นับเปนเรื่องเลาขนาดใหญระดับชาติ 5 ตอนวาดวยเสนทางสู
อนาคตและการพัฒนาประเทศไทย ดวยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยูบนฐานของนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ กลาวคือ 
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมถูกมองเปนสินคาตลาดและผลิตภัณฑทางอาหาร, ยา, เกษตรแปรรูป, การแพทย ที่
จะตองมีการสงเสริมใหเกิดเปนธุรกิจชีวภาพสมัยใหม พัฒนาใหไทยเปนครัวของโลก อภิมหาเรื่องเลาระดับชาติ 5-6 
ตอนนี้ สามารถเลาแบบกระชับๆได ดังนี้ 

1) input : ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในฐานะเปนประเทศในปาเขตรอน คือ 
“ความไดเปรียบดานทรัพยากรชีวภาพ”11 ที่จะตองมีการอนุรักษทรัพยากรเหลานี้ไวใหดีในนาม “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่
ถูกนํามาขึ้นปาย จากนั้นก็นําคุณลักษณะเดนทางทรัพยากรชีวภาพของแตละพ้ืนที่ทองถ่ิน มาเรงรัดพัฒนาคุณภาพเปน
ผลิตภัณฑชุมชน “ใหมๆ”  (ตรรกะเดียวกับนโยบาย OTOP) ประเทศไทย “มีขีดความสามารถดานเทคโนโลยีชีวภาพใน
ระดับหนึ่ง” อยูระดับหนึ่งแลว12 จึงตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีเหลานี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาใหทรัพยากรชีวภาพดังกลาวกลายเปน 
“สินคาที่ขายได” หรือเพ่ือกอใหเกิดเปาหมายทางการคานั่นเอง 

2) process : ในขณะเดียวกันก็เรงสรางกําลังคนเรือนรอย เรือนพัน และเรือนหมื่น เพ่ือปอนเขา “ระบบ
ขนาดใหญวาดวยการบริหารจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ” รวมทั้งใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพตางๆ
นานา  

3) output : เพ่ือสราง “ธุรกิจชีวภาพสมัยใหม” ชนิดตางๆเกิดขึ้นมานับ 100 บริษัท และในเบ้ืองตน
มุงเนนใหเกิดส่ิงที่นโยบายนี้เรียกวา “ครัวของโลก”, “ศูนยกลางธุรกิจสุขภาพแหงเอเชีย” ซึ่งนาจะมีตลาดรองรับ

                                                
11 กรอบนโยบายฯ หนา 1 
12 กรอบนโยบายฯ หนา 1 
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นวัตกรรมใหมๆเหลานี้ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคไดอยางดี และไมซ้ําแบบใคร เพราะทองถ่ินไทยมี “ความใหม” 
ดานทรัพยากรชีวภาพที่แตกตางจากประเทศอื่นๆ 

4) outcome : ทั้งหมดทั้งมวล กลาวไดวากระบวนการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพนี้จึงเล่ียง
ไมพนการเดินไปบน “เสนทาง” ที่ถูกกําหนดไวแลว วาเพ่ือผลลัพทธสุดทาย คือ การรักษาขีดความสามารถในการ
แขงขันไดของประเทศ และทําใหประเทศอยูรอดไดในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน   

กลาวโดยสรุป ทัศนะตอเทคโนโลยีชีวภาพที่สะทอนออกมาในกรอบนโยบายฯนี้ คือ โจทยใหญไดถูก
กําหนดไวแลววา “ทําอยางไรใหเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศได?” นอกจากนี้ คําตอบเบ็ดเสร็จก็มีเตรียม
ไวใหแลวดวย ซึ่งก็คือ เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม  ส่ิงที่เหลือใหหามีเพียง คําตอบยอยวาเสนทางที่จะวิ่งไปจะ
เปนทางใดเทานั้น มีการแวะพัก ณ จุดใดบาง เปนเปาหมายระยะสั้น  สวนเปาหมายทั้ง 5 ประการ (ยกเวนขอ 4) ใน
กรอบนโยบายฯนี้คือแผนภาพเสนทางที่ประเทศไทยควรวิ่งไปนั่นเอง 

เรื่องเลาแบบกระชับดังกลาว หากพูดในสํานวนของ Mumford แลว กระบวนการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมภายใตทัศนะของกรอบนโยบายฯนี้ เปนไปเพื่อการคงอยูของระบบขนาดใหญ 
กลาวคือ ทําใหระบบเศรษฐกิจรวมศูนยของประเทศอยูไดในเศรษฐกิจโลกาภิวัตนนั่นเอง ความคิดสรางสรรคของมนุษย
ดานอื่นๆจะไมถูกสงเสริม หากไมสามารถแปลงความคิดนั้นใหกลายเปนสวนเสริมหรือสนับสนุนกระบวนการดานการคา 
การบริการ หรือผลิตภัณฑใหมๆได  นอกจากนี้ ทักษะและแรงงานความรูของมนุษย, ระบบการวิจัยและพัฒนาตางๆ, 
ทรัพยากรพื้นฐานและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ, ภูมิปญญาในแตละทองถ่ินเกี่ยวกับอาหาร ยา และ
การเกษตร, เมล็ดพันธุชนิดตางๆ, เกษตรกร, ระบบกฎหมายตางๆ ฯลฯ ถูกควบคุมและจัดการโดยภาครัฐ ที่มีลักษณะ
เปน “รัฐพัฒนา” (developmental state) จากนั้นก็ถูกจัดการ ผูกขาด และแปรรูปเขาสูระบบตลาด (marketization) ของ
โลกโดยเครื่องมือที่ชื่อ “สิทธิบัตร” และ “ทรัพยสินทางปญญา”   

กลาวในภาพกวาง กระบวนการทั้งหมดนี้ คือ การถูกดูดกลืนส่ิงตางๆดังกลาวเขามาอยูในระบบขนาด
ใหญคลายเปนส่ิงมีชีวิต ที่เรียกวา “เทคนิคสแบบอํานาจนิยม” (authoritarian technics) ที่มีความแยบยลจนยากจะ
จําแนกแยกแยะและตั้งสติพิจารณาถึงคุณคาที่แทจริงของมนุษยและการอยูรวมกันเปนสังคม เพราะเทคนิคสแบบอํานาจ
นิยมแบบใหมนี้ไดพัฒนาไปไกลกวาการสรางปรามิดอียิปตอันเปนเทคนิคสแบบอํานาจนิยมชนิดแรกของโลกอยาง
มากมายมหาศาล 

 
4.1.2. การรังสรรคทางสังคมและความเหมาะสมทางวัฒนธรรม, ประชาสังคม,  

และเทคนิคสแบบประชาธิปไตย   
ในการพัฒนาจีเอ็มโอของไทยนั้น เห็นไดชัดวา “ความจริง” ไมสามารถถูกผูกขาดไวไดดวย

นักวิทยาศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญ ดังที่นักเลาเรื่องแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจมีความถนัด  และทิศทางการพัฒนา
ไมไดตกอยูในกํามือของตัวแสดงหลักที่เปนรัฐและตลาดเทานั้น แตมีกลุมทางสังคมหลายภาคสวนเขาไปรวมกําหนด
ความหมาย, ประเด็นปญหา, ทางออก ตลอดจนทิศทางของการพัฒนา  นโยบายการพัฒนาจีเอ็มโอของประเทศไทย
โดยหลักๆแลว มี 2 เรื่องใหญ คือ 1) นโยบายการปลูกทดสอบพืชจีเอ็มโอ และ 2) นโยบายการติดฉลากจีเอ็มโอ13  ใน
เบ้ืองตน จะพิจารณานโยบายการปลูกทดสอบพืชจีเอ็มโอ โดยยกกรณีการนําเขาฝายบีทีมาปลูกทดสอบในประเทศไทย 
ในฐานะเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการทางสังคมของการสราง “ความจริง” วาดวยการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
มาใชในการทดลองวิเคราะหดวยกรอบความคิดที่ผูเขียนพัฒนาขึ้น14    

                                                
13 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “นโยบายเรื่องจีเอ็มโอไทย” 
14 เน่ืองจากเปนการทดลองนําขอมูลมาวิเคราะห ดังน้ัน ขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวการพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็มโอในประเทศไทยนี้จึงยัง

ไมสามารถกลาวไดวามีความสมบูรณถูกตองทั้งหมด ขอมูลหลายช้ินจําเปนตองขามไป รวมทั้งไมไดใสเขามา เพราะจะยืดยาวเกินไป 
อยางไรก็ตาม ขอมูลทั้งหมดที่นํามาใชลวนมีเอกสารอางอิงทั้งส้ิน มิใชการแตเร่ืองข้ึนมาเอง 
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1) การรังสรรคทางสังคม (Social Construction) 
แนวการเลาเรื่องแบบการรังสรรคทางสังคม มีอยางนอย 3 แนวคิดยอย (ANT, SCOT, LTS – 

โปรดดูสวนหัวขอที่ 1)  ในที่นี้จะใชแนวคิดยอยที่เรียกวา “การรังสรรคทางสังคมของเทคโนโลยี” (Social Construction 
of Technology : SCOT) วิธีการเลาเรื่องแนวนี้ จะใชการยอนเวลา (flash black) เหมือนการฉายภาพยนตร และจัดแบง
เรื่องราวเปน “องก” เพ่ือคอยๆเผยใหเห็นการคลี่คลายของ “ความจริง” วาถูกสรางขึ้น ปรับแตง เปล่ียนแปลงไปอยางไร 

 
องกที่หน่ึง : กําเนิดฝายบทีีในเมืองไทย 

ตามข้ันตอนของพรบ.กักพืช พ.ศ.2507 ที่เปนกําแพงหามนําเขาพืชตัดตอยีน 40 ชนิดเขาประเทศ 
ยกเวนไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยเทานั้น 

วันที่ 18 ตุลาคม 2538 บริษัทมอนซานโตจึงไดขออนุญาตกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ นํา
เมล็ดพันธุฝายบีทีจากสหรัฐเขามาทําการปลูกทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) ดานการเกษตร
ในประเทศไทย เมื่อพบวามีความปลอดภัยแลว ก็จะขอใหมีการเพิกถอนรายชื่อสิ่งตองหามนี้ในภายหลัง 

ป 2539 มีการตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการทดสอบพันธุฝายบีที” ข้ึน เพ่ือพิจารณาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพดานเกษตรของฝายบีที  

มีนาคม 2539 – กุมภาพันธ 2541 มีการทดลองปลูกในระดับไรนาในจังหวัดสระบุรี, เชียงใหม, 
กาฬสินธุ, ลพบุรี, เพชรบูรณ, ราชบุรี, และนครราชสีมา และมีการประชุมเกี่ยวกับผลการทดสอบการปลูกไป 3 
ครั้ง ครั้งสุดทาย ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายผลการปลูกฝายบีทีและเสนอคณะกรรมการเรงรัดการผลติเพ่ือทดแทน
การนําเขาตอไป15  

(เนนโดยผูเขียน) 

การพัฒนาจีเอ็มโอในประเทศไทยในองกแรกนี้ ดูจะเปนไปตามครรลองปกติ ไมมีอะไรนาพิศวง 
กลาวอีกนัยหนึ่ง นี้คือเรื่องเลาแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ ที่กําลังครอบงําเรื่องเลาแนวการรังสรรคทางสังคมอยู  
เพราะในชวงนี้ ตัวแสดงหลักจะมีเพียงภาครัฐและตลาด คือ บริษัทมอนซานโต และกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรฯ ที่มีความเห็นสอดคลองกัน ภายใตเทคนิคสแบบอํานาจนิยม เพ่ือเนนระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนยของประเทศ  
เพราะความหมายของฝายบีทีในชวงนี้อยูที่ (1) ความตองการใยฝายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2) เพ่ือการสงออก และ 
(3) นํารายไดเขาประเทศ16  สวนประเด็นปญหาของทั้งสองกลุม คือ การทดลองปลูกเพ่ือดูวาฝายบีทีมีความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosafety) ดานเกษตร หรือไม? 

องกทีส่อง : ตัวแสดงภาคประชาสังคมออกโรง 
วันที่ 29 ตุลาคม 2540 เครือขายสิทธิภูมิปญญาไทย, เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก และนักวิชาการ 

คัดคานความไมโปรงใสของคณะกรรมการชุดดังกลาว ไมยอมรับผลการทดลอง และเรียกรองใหมีการต้ัง
คณะกรรมการที่มีความชอบธรรมขึ้นใหม17  สื่อมวลชนไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะหนังสือพิมพผูจัดการรายวันก็
ประกาศตัวตอตานจีเอ็มโอรวมกับเกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชน และผูบริโภคในประเทศไทย จนเกิดกระแส
ตอตานอยางรอนแรง ทําใหกลุมนักวิทยาศาสตรออกมารวมสังฆกรรมทั้งสวนที่สนับสนุนและคัดคานดวย18   

(เนนโดยผูเขียน) 

ในองกที่สองนี้ ภาคประชาสังคม ทั้งที่เปนองคกรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน นักวิชาการ และ
สาธารณชน เริ่มเขามาเปนตัวแสดงรวมดวยแลว เรื่องเลาแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มไมสามารถครอบงําแนวการ

                                                
15 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “ยอนรอยจีเอ็มโอในเมืองไทย”;  
16 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “ยอนรอยจีเอ็มโอในเมืองไทย”;  
17 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “ยอนรอยจีเอ็มโอในเมืองไทย”;  
18 วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, “มายาคติ 10 ประการเกี่ยวกับเร่ืองจีเอ็มโอ” 
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รังสรรคทางสังคมไดดังเดิมแลว  ประเด็นปญหาเริ่มถูกดึงเขาอยูในอาณาบริเวณของเทคนิคสแบบประชาธิปไตยที่เนน
มนุษยเปนศูนยกลางมากขึ้น  ในองกที่สองนี้ ประเด็นปญหาของเทคโนโลยีพันธุวิศวรรมเกี่ยวกับฝายบีทียังคงอยูบน
ฐานเดียวกับชวงแรก คือ เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ แตแทนที่จะไดรับการอนุมัติใหขยายผลการปลูก โดย
กระบวนการการพิจารณาตามขั้นตอนปกติของคณะกรรมการฯ กลับถูกคัดคาน ดวยเหตุผลเรื่องความไมโปรงใสของ
คณะกรรมการบริหารโครงการทดสอบพันธุฝายบีทีและไมยอมรับผลการทดลอง  นี้เทากับเปนการเปดประเด็นปญหา
ใหมใหเคล่ือนลึกลงไป คือ เรื่อง (1) ผลการปลูกทดสอบ ที่ขาดความรอบคอบ ละเอียด และระมัดระวัง และ (2) 
กระบวนการพิจารณาผล ที่ขาดความโปรงใส 

องกทีส่าม (ฉากที่หน่ึง) : ตั้งคณะกรรมการพจิารณาใหม 19 
วันที่ 28 เมษายน 2542 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นใหมตามที่ถูกรองขอโดยใชช่ือวา 

“คณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลกระทบของการใชฝายตัดตอสารพันธุกรรม” เพ่ือพิจารณาผลการปลูกทดสอบใหม 
และเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาผลนี้กระทําโดยคณะกรรมการที่ชอบธรรมมากขึ้น   

…เวลาผานไปราวครึ่งป… 
วันที่ 9 สิงหาคม 2542 เครือขายสิทธิภูมิปญญาไทยจัด 2 กิจกรรม กิจกรรมแรก คือ แถลงขาว

เกี่ยวกับความไมโปรงใสของคณะกรรมการชุดใหมนี้ และกิจกรรมที่สอง คือ จัดประชุมวิชาการพิจารณาขอมูล
ผลกระทบฝายบีทีข้ึน  โดยเชิญนักวิชาการที่มีความเปนกลาง ผูแทนจากมูลนิธิสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนาและ
สถาบันปรับปรุงพันธุฯ ซึ่งเปน 2 ใน 23 กรรมการเขารวมประชุม  

การจัดกิจกรรมทั้งสองของเครือขายสิทธิภูมิปญญาไทยแสดงใหเห็นวา แมจะมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหมแลว แตประเด็นปญหาหลัก ก็ยังคงอยูที่เรื่องผลการปลูกทดสอบ และ กระบวนการพิจารณาท่ี
ไมโปรงใส เชนเดิม หากเราฉายภาพยอนอดีตใหละเอียดขึ้น จะเห็นไดวาประเด็นหลักเรื่องกระบวนการพิจารณาท่ีไม
โปรงใสนั้น สืบเนื่องมาจากเหตุการณดังนี้ 

องกทีส่าม (ฉากที่สอง) : วาดวยความโปรงใสของกระบวนการพิจารณาผลฯ 20 
ในการแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหมนี้ รายช่ือคณะกรรมการสวนที่เปนองคกรพัฒนาเอกชนและ

นักวิชาการที่เสนอโดยเครือขายสิทธิภูมิปญญาไทยไมไดรับการพิจารณาแตงต้ัง ยกเวนมูลนิธิสถาบันชุมชน
ทองถ่ินพัฒนาเทานั้น   

วันที่ 28 เมษายน 2542 การประชุมครั้งที่ 1 มีการเลื่อนเวลาเร็วข้ึน 1 ช่ัวโมงโดยไมแจงผูเขารวม ทํา
ใหมูลนิธิสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนาไปไมทันรวมลงมติ ครั้งนั้น ที่ประชุมมีมติวาผลการปลูกทดสอบมีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และใหเสนอตอกระทรวงเกษตรเพื่อเสนอตอสาธารณะตอไป   

วันที่ 21 กรกฎาคม 2542 การประชุมครั้งที่ 2 มีการเลื่อนเวลาเปนตอนเชา โดยไมแจงมูลนิธิสถาบัน
ชุมชนทองถ่ินพัฒนาและเครือขายสิทธิภูมิปญญาไทย มติการประชุมยังคงเปนเชนเดิมคือผลการปลูกทดสอบมี
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และใหเสนอตอกระทรวงเกษตรเพื่อเสนอตอสาธารณะตอไป  

วันที่ 2 สิงหาคม 2542 การประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งมูลนิธิสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนาและสถาบันปรับปรุง
พันธุและขยายพันธุพืชแหงประเทศไทยวิจารณผลการทดลองวาไมครอบคลุมและไมเหมาะสม และเสนอให
ทดลองเพิ่มเติม กรรมการคนอื่นพยายามใหเรื่องผานดานความปลอดภัยโดยเร็ว การประชุมเปนไปจนกระทั่งมี
การขัดแยงกันอยางตรงไปตรงมา  กรรมการจากมูลนิธิฯและสถาบันปรับปรุงพันธุฯถูกกลาวดวยวาจาไม
เหมาะสมและกลาวหาวามีสวนพัวพันกับฝายตอตานจีเอ็มโอ ปราศจากความเปนกลางและขาดจริยธรรมทาง
วิชาการ 

(เนนโดยผูเขียน) 

                                                
19 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “ยอนรอยจีเอ็มโอในเมืองไทย”;  
20 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “ยอนรอยจีเอ็มโอในเมืองไทย”;  
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ในกระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมนี้ เริ่มสอเคาความไมโปรงใสอยูบาง แตจากการประชุมทั้ง 
3 ครั้ง ก็ย่ิงเห็นไดอยางชัดเจนมากขึ้นวากรรมการชุดใหมนี้ ยังคงมีปญหาความไมโปรงใสในการพิจารณาผลการทดลอง 
หรือผลการปลูกทดสอบฝายบีทีอยูเชนเดิมนั่นเอง  นี้ทําใหเราตอบไดวาเหตุใดเครือขายสิทธิภูมิปญญาไทยจึงตองจัด
กิจกรรมแถลงขาวขึ้น  สวนกิจกรรมที่สอง คือการประชุมวิชาการนั้น ประเด็นหลัก คือ เรื่องผลการปลูกทดสอบ หาก
ยอนกลับไปอยูในชวงเวลาหลังการประชุม เราจะไดรับรูวาประเด็นปญหาวาดวยวิธีทําการทดลอง ดังนี้  

องกทีส่าม (ฉากที่สาม) : วิจารณวิธีการทดลองและผลการทดลอง 21 
ผลจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ไดขอสรุปวา การทดลองแมจะมีชวงระยะเวลามาตั้งแต ป 2539 - 

2541 แตเปนการทดลองคนละเรื่องกัน การทดลองมีระยะเวลาสั้น ดังนี้ 
1) ตัวอยางของแมลงที่นํามาทดสอบผลกระทบจากฝายบีทีนั้นไมถูกตอง หรือ “ผิดฝาผิดตัว” กลาวคือ 

ไมไดนําแมลงศัตรูพืชอื่นๆและแมลงศัตรูธรรมาติ พืชอาศัย และวัชพืชที่มีวงจรชีวิตสัมพันธกับระบบการปลูกฝาย  
นอกจากนี้ แปลงทดลองก็มีขนาดเล็กเกินไปดวย 

2) การทดสอบการผสมขามกับพืชพ้ืนเมือง พบวามีโอกาสถายทอดยีนบีทีถึง 1% ซึ่งถือวามีคาสูงเพียง
พอที่จะลุกลามถายทอดยีนบีทีไปยังพืชชนิดอื่น และสมควรศึกษาเพิ่มเติมวาการผสมขามระหวางฝายธรรมดากับ
ฝายบีทีแลว จะเกิดวัชพืชหรือไม แตการศึกษาเพิ่มเติมกลับกระทําเพียงดูการแตกกิ่งกานของตนฝายเทานั้น 

3) การพิจารณาผลกระทบอยูในขอบเขตแคบเกินไป มิไดพิจารณาผลกระทบตอมนุษย สิ่งแวดลอม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

เมื่อยอนกลับไปพิจารณาในองกที่หนึ่ง จะเห็นไดวาความหมายของการปลูกฝายบีทีถูกผูกโยงไวที่
เรื่อง 3 ประการ ไดแก (1) ความตองการใยฝายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2) เพ่ือการสงออก และ (3) นํารายไดเขา
ประเทศ   แตจากรายละเอียดของวิธีทําการทดลองดังกลาวในองกที่สาม ความหมายของการปลูกฝายบีทีไดถูกเปล่ียน
ที่ผูกมาเปนเรื่องผลกระทบดานการเกษตร, ส่ิงแวดลอม, มนุษย และความหลากหลายทางชีวภาพ  นี้เทากับทําใหกลุม
ทางสังคมท่ีเกี่ยวของถูกขยายวงไปถึงเกษตรกร, นักส่ิงแวดลอม ฯลฯ อีกดวย 

จากรายละเอียดของประเด็นหลัก 2 ประเด็นดังกลาว (คือเรื่องความไมโปรงใสของกระบวนการ
พิจารณาผลการปลูกทดสอบ และเรื่องความไมละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในวิธีการทดลองปลูก) ในองกที่สามซึ่ง
เดินเรื่องดวยแนวการรังสรรคทางสังคมของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ ขอเสนอหรือทางออก (ซึ่งจะประเด็น
ปญหาตอไป) ตอประเด็นหลักทั้งสองจึงจบลงที่ฉากสุดทายขององกที่สาม 

องกทีส่าม (ฉากสุดทาย) : ขอระงับการปลูก 22 

วันที่ 13 สิงหาคม 2542 เครือขายสิทธิภูมิปญญาไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ 
เพ่ือใหระงับการนําเขาฝายบีทีและพืชตัดตอพันธุกรรมเขามาปลูกในประเทศไทย  (เนนโดยผูเขียน) 

ณ ที่นี้ สรุปประเด็นของทั้งสามองกอีกครั้งหนึ่ง ไดวา องกที่หนึ่ง ประเด็นหลักเปนเรื่องความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและมีการปลูกทดสอบ ซึ่งดูเปนเรื่องธรรมดาๆ สามัญ และตองทําตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่
ถูกตองเหมาะสมอยูแลว  ตอมาในองกที่สองและองกที่สาม ประเด็นเคล่ือนไปสูเรื่องความไมโปรงใสของกระบวนการ
พิจารณาผล และผลการปลูกทดสอบที่ไมละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง กระทั่งประเด็นเคล่ือนมาสูการขอให
ระงับการนําเขาพืชจีเอ็มโอเพื่อปลูกในประเทศ ในฉากสุดทายขององกที่สาม  นี้ทําใหเราเห็นถึง “ความจริง” วาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพวาถูกสรางขึ้น และถูกตรวจสอบอยางไร 

                                                
21 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “ยอนรอยจีเอ็มโอในเมืองไทย”;  
22 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “ยอนรอยจีเอ็มโอในเมืองไทย”;  
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องกทีส่ี่ : มติครม.ใหระงับการปลูก 
ชวงปลายป 2542 เกิดเหตุการณฝายบีทีซึ่งอยูระหวางการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ ไดหลุด

รอดออกไปปลูกนอกพื้นที่ทดลอง มีการระบาดหลายหมื่นไร   
วันที่ 3 เมษายน 2544 คณะรัฐมนตรีพิจารณาขอเรียกรองของสมัชชาคนจนและกลุมเครือขาย

เกษตรกรรมทางเลือก มีมติเห็นชอบใหเลิกปลูกทดสอบพืชจีเอ็มโอในระดับไรนาเปนการชั่วคราว และใหมีการ
แตงต้ัง “คณะอนุกรรมการเพื่อรางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยชีวภาพ”23 

หลังจากนั้น กระทรวงเกษตรฯ และหนวยงานของรัฐที่สงเสริมเรื่องจีเอ็มโอ เคลื่อนไหวใหมีการทบทวน
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรฯ นายนที ขลิบทอง ซึ่งดูแลกรมวิชาการเกษตร 
ออกมาแถลงวายังมีความจําเปนที่จะตองทดลองพืชจีเอ็มโอตอไป   

ในทํานองเดียวกัน ปลัดกระทรวงเกษตรฯ  นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา และเปนประธาน
คณะอนุกรรมการนโยบายสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ (ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ) ก็กลาว
วาวา “การทดสอบความปลอดภัยพืชจีเอ็มโอในระดับไรนาเปนเรื่องที่มีความจําเปน มิเชนนั้นประเทศไทยจะไมมี
ทางพัฒนาเรื่องนี้ หากมีการยอมรับสินคาจีเอ็มโอในระดับโลกขึ้นมา ไทยซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพมากจะ
ลาหลังทันที"24 (เนนโดยผูเขียน) 

มติคณะรัฐมนตรีใหระงับการปลูกทดสอบพืชจีเอ็มโอในระดับไรนาชั ่วคราว และใหจัดการราง
กฎหมายความปลอดภัยชีวภาพนี้ แสดงใหเห็นถึงการมีน้ําหนักของประเด็นปญหาและความหมายตางๆของภาค
ประชาสังคม, เกษตรกร, นักส่ิงแวดลอม ฯลฯ ในการรวมกําหนดทิศทางระบบการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมวา
ดวยจีเอ็มโอดังกลาว 

อยางไรก็ตาม เราจะเห็นไดวามีกระบวนการแยงชิงความหมายและความสําคัญของการพัฒนาจีเอ็มโอ
ปรากฏในองกที่ ส่ีนี้ดวย ดังการกระทําของรัฐมนตรีชวยฯและปลัดกระทรวงเกษตร  ความหมายของการพัฒนา
เทคโนโลยีจีเอ็มโอปรากฏอยางชัดเจนจากปากคําที่หลุดออกมาจากภาครัฐ วามิไดตีความหมายของจีเอ็มโอบนฐานเรื่อง
ความปลอดภัยทางชีวภาพเปนสําคัญ แตกลับตีความจีเอ็มโอในฐานะเปนสินคา กลาวคือ จําเปนตองมีการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูมากในประเทศไทย ใหกลายมาเปนสินคา เพ่ือเตรียมตัว “เผื่อวาจะมี” การยอมรับสินคา
จีเอ็มโอในระดับโลก อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง   

การตีความหมายลักษณะนี้ ประเด็นหลกัที่ภาครัฐใหความสนใจแบบนี้ และทางออกสําหรับประเด็น
ปญหาดังกลาวนี้ จึงเปนที่ชัดเจนวายังคงยืนพ้ืนอยูบนการเลาเรื่องแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจอยูเหมือนเดิมไมมี
ผิดเพ้ียน และเปนสวนหน่ึงภายใตเทคนิคสแบบอํานาจนิยมโดยจะรูตัวหรือไมก็ตาม  นอกจากนี้ ยังเปนคนละเรื่องกับ
ความหมาย, ประเด็น, และทางออก ของกลุมภาคประชาสังคมที่เปนวาระหลักในองกที่สามและสี่ที่ผานไปนี้  อยางไรก็
ตาม ในองกที่หาถัด ประเด็นปญหาเหลานี้ไดถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง 

องกที่หา : Biosafety System 25   
กลางป 2547 เกิดเหตุการณมะละกอจีเอ็มโอพันธุแขกดําทาพระ ที่อยูระหวางการทดสอบในระดับ

แปลงภาคสนาม ไดหลุดรอดแพรกระจายออกไปสูสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานที่รับผิดชอบไมสามารถควบคุมได 
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2548  นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหสัมภาษณวา ใน

เดือนธันวาคม จะรวบรวมความคืบหนาการวิจัย และมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยชีวภาพ นําเสนอตอ
ครม.เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหทดลองพืชจีเอ็มโอในระดับไรนา เนื่องจากนักวิจัยสรุปแลววามะละกอจีเอ็มโอไม
กระทบตอสิ่งแวดลอม และมีความปลอดภัยทางอาหาร   

                                                
23 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “นโยบายเรื่องจีเอ็มโอไทย” 
24 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “นโยบายเรื่องจีเอ็มโอไทย” 
25 เบรกรัฐ อยาไฟเขียว “จีเอ็มโอ” ในไรนา, หนังสือพิมพประชาไท; และแถลงการณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงาติ กรณี

ปญหาการแพรกระจายมะละกอตัดแตงพันธุกรรมในสิ่งแวดลอมและนโยบายของไทยเรื่อง GMOs, วันที่ 15 ธันวาคม 2548 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติออกแถลงการณไมเห็นดวยกับการผลักดันใหมีการเปลี่ยนมติ
คณะรัฐมนตรีใหมีการวิจัยมะละกอจีเอ็มโอในระดับไรนา เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย เพราะจาก
กรณีฝายบีทีหลุดรอดแพรกระจายในป 2542 และมะละกอจีเอ็มโอหลุดรอดจากแปลงเมื่อกลางป 2547 สะทอนให
เห็นถึงความบกพรองของระบบและกลไกในการกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety 
System) ของประเทศไทย และปญหาความไมมีประสิทธิภาพของหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบตาม
กฎหมาย  ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนมติคณะรัฐมนตรีจริง จะกอใหเกิดปญหาผลกระทบอยางกวางขวางตอ
เกษตรกร ผูบริโภค ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขัน
สินคาเกษตรของไทยในตลาดโลก (เนนโดยผูเขียน) 

ในองกที่หานี้ เนื่องจากผานเหตุการณการหลุดรอดของพืชจีเอ็มโอมาแลว 2 ครั้ง ทําใหการพัฒนา
เทคโนโลยีจีเอ็มโอถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรอิสระในกํากับของรัฐ ยกระดับประเด็นพิจารณา
ไปสูเรื่องความบกพรองระบบและกลไกในการกํากับดูแลเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety System) 
ของประเทศเลยทีเดียว นี้ทําใหประเด็นขยายไปสูเรื่องระดับประเทศ เรื่องกฎหมายฉบับตางๆ เชน พรบ.กักพืช 
2507, พรบ.คุมครองสิ่งแวดลอม วายังใชไดครอบคลุมหรือไม เปนตน และระบบการรางและผานกฎหมาย ที่
คณะกรรมการสิทธิ์ฯระบุในแถลงการณวา “ทําใหเรื่องผิดกฎหมาย กลับกลายเปนเรื่องความถูกตอง ดวยการ
เปล่ียนแปลงนโยบายและกฎระเบียบของรัฐ”26   

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังไดดึงประเด็นเรื่องระหวางประเทศมาประกอบการ
พิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็มโออีกดวย กลาวคือ สหภาพยุโรป ซึ่งเปนประเทศสงออกที่สําคัญของ
ไทย ไดประกาศนโยบายใหติดฉลากสินคาจีเอ็มโอตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2541 ทําใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจการ
สงออกสินคาเกษตรแปรรูปของไทย และดวยเรื่องนี้ ทําใหประเด็นเรื่องความสามารถในการแขงขันไดทางเศรษฐกิจ อัน
เปนวาระหลักของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ตามเรื่องเลาแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจนั้น ถูกฉกฉวยใชยอนศร
สํานวนวา “จะสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของไทยในตลาดโลก” เชนกัน  

หากกลาวตามทฤษฎีการรังสรรคทางสังคมของเทคโนโลยี (SCOT) แลว การพัฒนาจีเอ็มโอในปจจุบัน
ขยายวงความเกี่ยวของกับกลุมทางสังคมหลายกลุมมากขึ้นเรื่อยๆ ความหมายของเทคโนโลยีชนิดนี้ตอคนแตละกลุม 
รวมทั้งประเด็นการถกเถียงทั้งที่เปนโจทยและทางออกก็คอยๆขยายวงบานปลายมากขึ้นเชนกัน  จนดูทาวาจะไม
สามารถหาทาง “ปดอภิปราย” (closure) การพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ไดงายๆ  หากถามวาทําไมจึงเปนเชนนั้น? คําตอบ
มีได 2 ประการ  หนึ่ง คือ เพราะประเด็นขยายวงเขาไปสัมผัสกับปญหาเชิงโครงสรางในระดับประเทศที่เกี่ยวของกับคน
ในสังคมทั้งหมด  สอง คือ เพราะประเด็นไดขยายจากมิติทางสังคม เขาสูมิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเมื่อมีการนําเขา
เมล็ดพันธุขาวโพดและมะละกอจีเอ็มโอเพ่ือปลูกทดสอบ และนโยบายการติดฉลากจีเอ็มโอ ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ
อาหารและสุขภาพ  ในคําตอบที่สองนี้ หากตองทําความเขาใจพลวัตการพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็มโอในสังคมไทย ก็นาจะ
จําเปนตองเปล่ียนแนวการเลาเรื่องมาเปนแนวความเหมาะสมทางวัฒนธรรม (Cultural Appropriation)  

 
2) ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม (Cultural Appropriation) 

ในมิติเชิงวัฒนธรรมนั้น กลาวไดวา เทคโนโลยีจีเอ็มโอถูกพัฒนาขึ้นในสภาพสังคมที่ Ulrich Beck 
เรียกวา “สังคมเส่ียงภัย” (risk society) โดยที่จีเอ็มโอถูกมองวาอาจไมใชสินคา (goods) ที่จําเปนจริงๆสําหรับมนุษยก็
เปนได ดังที่นักเลาเรื่องแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจมักอางอิง  แตเปนส่ิงเลวราย (bads) ที่จะกอใหเกิดอันตรายที่ไม
สามารถควบคุมไดและความไมแนนอนชนิดตางๆมาสูมนุษย  นอกจากนี้ ความไมโปรงใสของกระบวนการพิจารณาผล
การปลูกทดสอบฝายบีที, วิธีการทดลองศึกษาความปลอดภัยทางชีวภาพของฝายบีที, การหลุดรอดของฝายบีทีในป 
2542 ตลอดจนกรณีมะละกอจีเอ็มโอในกลางป 2547 ไดคอยๆสะสมทําใหประเด็นการพิจารณาการพัฒนาเทคโนโลยี
                                                

26 เบรกรัฐ อยาไฟเขียว “จีเอ็มโอ” ในไรนา, หนังสือพิมพประชาไท; และแถลงการณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงาติ กรณี
ปญหาการแพรกระจายมะละกอตัดแตงพันธุกรรมในสิ่งแวดลอมและนโยบายของไทยเรื่อง GMOs, วันที่ 15 ธันวาคม 2548 
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จีเอ็มโอและการนําเทคโนโลยีชนิดนี้เขามาสูสังคมไทย ไดถูกยกระดับจากเรื่องความจริงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
ไปสูเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจ (trust), ความโปรงใสตรวจสอบได, และเรื่องจริยธรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี   กรอบ
วิเคราะหปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการนําเทคโนโลยีเขาสูสังคมนั้น มี 3 ระดับ ไดแก 1) ระบบวาทกรรม 
(discursive level)  2) ระดับสถาบนั และ 3) ระดับชีวิตประจําวัน และสามารถวิเคราะหไดโดยยอดังนี้ 

ในระดับวาทกรรม มีการถกเถียงกันชวงชิงความหมายกันเรื่องของคําและภาษา ตัวอยางเชน 
เรื่องการหลุดรอดของละอองเกสรฝายบีทีและมะละกอจีเอ็มโอ ทําใหเกิดการ “ปนเปอน” หรือ “ปะปน” ละอองเกสร
จีเอ็มโอเขาสูสิ่งแวดลอม  คําแรกแสดงนัยความไมนาปรารถนาของจีเอ็มโอ  สวนคําหลังแสดงนัยเพียง “ความไม
นาจะเสียหายมากนัก” ของจีเอ็มโอ  นอกจากนี้ ในเชิงภาษาแลว การถกเถียงเรื่องจีเอ็มโอนี้ ยังเกิดคําใหมๆที่
เกี่ยวของอีกไมนอย เชน นิเวศวิทยายีน (gene ecology), มลภาวะทางยีน (gene pollution), ความมั่นคงทางอาหาร 
(food security), อธิปไตยทางอาหาร (food sovereignty), ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety), กระทั่งชีวจริย
ธรรม (bioethics) เปนตน   

ในระดับสถาบัน ไดมีการจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety guidelines) 
โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และจัดใหมีการรางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ   

ในระดับชีวิตประจําวัน ผูคนเริ่มตั้งคําถามกับเทคโนโลยีชนิดนี้ที่แทรกเขามาอยูในระดับ
ชีวิตประจําวันของแตละคนโดยเฉพาะเรื่องอาหาร เชน “วันนี้กินน้ําเตาหู ไมรูจะทํามาจากถั่วเหลืองจีเอ็มโอหรือไม?” 
หรือ “อาหารมื้อเย็นนี้ จะมี GMOs หรือไม?”27 เปนตน 

นอกจากนี้ การถกเถียงดําเนินไปถึงเรื่อง “ความมีเหตุมีผลของความกลัว” ซึ่งเทากับเปนการ
ยกระดับประเด็นปญหาไปสูเรื่อง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” กลาวคือ เปนเรื่องวัฒนธรรมหรือการรับรูของมนุษย
เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยและความปลอดภัย  วาอยูบนฐานของการใหความสําคัญกับคุณคาชนิดใด ดังเชน ฐานคุณคา
แบบวิทยาศาสตรที่ศักรินทร ภูมิรัตน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คนปจจุบันที่มีทัศนะตอ
ความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใชจีเอ็มโอเปนอาหารวา “มนุษยมีความรูความเขาใจวาสารประเภทใดอาจทําให
เกิดอาการแพ จึงสามารถหลีกเล่ียงไมใหเกิดขึ้นได และเมื่อมีเหตุใหสงสัย ก็สามารถทดสอบใหเกิดความมั่นใจได  ดวย
เหตุผลนี้ ความนาเปนหวงบนเหตุและผลยอมอยูในขอบเขตที่ทําใหเกิดการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยกอน
นําไปใชประโยชน สวนที่ยากตอการจัดการ คือ ความกลัวท่ีไมไดวางอยูบนเหตุและผล” (ศักรินทร, 2543 : 77, 
เนนโดยผูเขียน)  

ในขณะที่ขอโตแยงจากฝายขอมูล ไบโอไทย ในประเด็นนี้ โดยอิงกรณีการเรียกรองใหติดฉลาก
ผลิตภัณฑจีเอ็มโอ คือ ความกังวลของประชาชนมิไดปนความกังวลที่ไมมีเหตุผลรองรับ เพราะ  1)  ประชาคม
วิทยาศาสตรยังไมสามารถสรุปแนชัดถึงผลกระทบระยะยาวของจีเอ็มโอได   2) มาตรฐานของอาหารจีเอ็มโอในแต
ละประเทศแตกตางกัน เชน นอรเวยหามนําเขาผลิตภัณฑอาหารที่มียีนตานทานยาปฏิชีวนะประกอบอยู ในขณะท่ี
ไทย แมเพียงการติดฉลากผลิตภัณฑจีเอ็มโอก็ยังไมเปนที่ลงตัวเลย   3) อาหารที่นําเขามาบริโภคในประเทศ แมจะผาน
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหารแลว แตเกณฑความปลอดภัยดานอาหารก็ยังไมเปนท่ีประจักษวา
ใชไดหรือไม และตองพิจารณาการยกเครื่องเสียใหมอีกดวย28 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องเกณฑสัดสวน (threshold) และประเภทของพืชจีเอ็มโอวาในสัดสวน
เทาใด และพืชชนิดใดจึงควรติดฉลากอีกดวย กลาวคือ กฎกระทรวงเรื่องการติดฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรม (จีเอ็ม
โอ) ของกระทรวงสาธารณสุขที่บังคับใชในวันที่ 11 พฤษภาคม 2546 กําหนดให 1) ตองติดฉลากอาหารเมื่อเปอรเซ็นต
การปนเปอนไวสูงถึง 5% นั่นหมายความวาถามีจีเอ็มโอต่ํากวานั้นก็ไมตองติดฉลาก  และ 2) ติดฉลากตอเมื่อมีถ่ัว
เหลืองหรือขาวโพดจีเอ็มโอเปนสวนประกอบในสามอันดับแรกเทานั้น ซึ่งหมายความวา หากมีถ่ัวเหลืองหรือขาวโพด
จีเอ็มโออยูในอันดับที่ 4 ลงไป ก็ไมตองติดฉลาก นอกจากนี้ หากมีวัตถุดิบอื่นที่ไมใชถ่ัวเหลืองหรือขาวโพด แตเปน

                                                
27 สมเกียรติ ตั้งนโม (แปล), “GMOs สําหรับอาหารมื้อเย็นน้ี”, จากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org 
28 ฝายขอมูล ไบโอไทย, “นโยบายเรื่องจีเอ็มโอไทย” 
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วัตถุดิบจีเอ็มโอ เชน มะละกอจีเอ็มโอ หรือขาวสาลีจีเอ็มโอ ก็ไมจําเปนตองติดฉลากดวยเชนกัน29  เมื่อประเด็นขยายวง
มาถึงระดับนี้ ยอมเปนที่แนนอนวา ความจริงทางวิทยาศาสตรวาดวยการพัฒนาจีเอ็มโอนั้น ก็เล่ียงไมพนการเมืองของ
ความรูวาดวยมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพวาความอันตรายในระดับใดที่เปนที่ยอมรับไดอีกดวย 

ประเด็นตางๆดังกลาวนี้ เมื่อขยายวงสูเรื่องอาหารและสุขภาพที่เกี่ยวของกับคนจํานวนมหาศาล ยอม
เล่ียงไมไดที่คําถามเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรม” เชน วัฒนธรรมความปลอดภัย, วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร, 
วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ เปนตน จะมีสวนในการกําหนดรูปแบบและทิศทางการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีจีเอ็ม
โอทั้งส้ิน  ส่ิงที่นาสนใจ คือ ในกรณีอาหารจีเอ็มโอนี้ การเลาเรื่องในแนวความเหมาะสมทางวัฒนธรรมนั้น จับใจคนทั่วไป 
และสามารถมีอิทธิพลเหนือเรื่องเลาแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจไดดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีเทคโนโลยีโทรศัทพมือ
ถือที่ถูกเรื่องเลาแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจรุกครอบงําอยางงายดาย30  นอกจากนี้ แนวเรื่องความเหมาะสมทาง
วัฒนธรรมของจีเอ็มโอนี้ ยังทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ ถูกดึงน้ําหนักมาสูอาณาบริเวณของเทคนิคสแบบ
ประชาธิปไตย ที่เนนลักษณะเปดเผยใหคนทั่วไปไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เนนคุณคาของมนุษยเปนสําคัญ  

 
4.2. มิตินโยบายตอตางประเทศ 

ในระดับระหวางประเทศนั้น ประเด็นปญหาหลักใหญใจความเรื่อง GMOs ปจจุบันมี 2 ประการ คือ 1) ความ
สับสนที่วา GMOs ปลอดภัยหรือไม?  และ 2) ความสับสนในการคาสินคา GMOs เพราะไมมีกติกาที่ชัดเจน ทําใหผูผลิต
ไมกลาผลิต เพราะกลัวไมมีผูบริโภค สวนผูบริโภคก็ไมกลาบริโภคเพราะหวงเรื่องความปลอดภัย (สิทธิพล, 2547 : ก)  
ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยกับประเทศอื่นๆทามกลางความสับสนเรื่อง GMOs ในประเด็นดังกลาวนั้น โดย
หลักแลว เกี่ยวของกับกรณีพิพาทกันระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึ่งมีทาทีและนโยบายตอเรื่องนี้แตกตางกัน  
สหรัฐพยายามทําทุกอยางเพื่อใหทั่วโลกเห็นวาสินคาตัดแตงพันธุกรรมมีความปลอดภัย สามารถผลิต วิจัย คาขาย
แลกเปล่ียนกันไดอยางเสรีเหมือนสินคาปกติ และคัดคานนโยบายการติดฉลากสินคาจีเอ็มโอ  ในขณะที่สหภาพยุโรปไม
แนใจในความปลอดภัยของ GMOs จึงมีทาทีใหยึดความปลอดภัยไวกอน และใหคุมเขมกระบวนการตรวจสอบ 
(Traceability) และใหมีการติดฉลาก (Labelling) สินคาตัดแตงพันธุกรรม   

ทามกลางกรณีพิพาทดังกลาวนี้ มีการนํามาตรการระหวางประเทศในเวทีพหุภาคีตางๆเขามาเปนหลักในการ
ถกเถียงหาทางออก โดยสหรัฐยึด (1) อนุสัญญาวาดวยการคุมครอบพันธุพืชใหม (International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants : UPOV)   รวมทั้งความตกลง 3 ฉบับขององคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) 
ไดแก (2) ขอตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการสุขภาพอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures 
Agreement : SPS), (3) ความตกลงวาดวยมาตรการกีดกันทางการคาทางเทคนิค (TBT) และ (4) ความตกลงวาดวยสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาา (TRIPs) ในประเด็นสิทธิบัตร   ในขณะที่สหภาพยุโรปและกลุมประเทศที่ไมเห็นดวย
กับจีเอ็มโอ ใชหลักการปลอดภัยไวกอน (Precuationary Principle) จากพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety Protocal) ภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological diversity : CBD)  

ทามกลางขอถกเถียงระหวางประเทศเรื่องจีเอ็มโอนี้ สวนที่เกี่ยวกับนโยบายตางประเทศของไทย โดยหลักแลว
มี 2 เรื่อง คือ 1) การนําเขา และ 2) การสงออก  แตทั้งสองประเด็นก็มีความสลับซับซอนและยังเกี่ยวของกับ
กระบวนการเคลื่อนไหวเรียกรองของภาคสวนตางๆในประเทศอยูอยางยิ่ง  ในภาพกวางแลว ประเทศไทยเขาไป
เกี่ยวของกับความสับสนนี้ เพราะสหรัฐเปนประเทศที่ไทยนําเขาวัตถุดิบและเมล็ดพันธุเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรแปรรูป  
สวนสหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกสินคาเกษตรแปรรูปใหญที่สุดของประเทศไทย  ดังนั้น กระบวนการกําหนดนโยบาย
และกฎหมายภายในที่เกี่ยวของกับจีเอ็มโอของไทยจึงตองคํานึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจตอมหาอํานาจทั้งสองขั้ว คือ
ตอสหรัฐอเมริกาและตอสหภาพยุโรป และทาทีของไทยในเวทีพหุภาคีและการเจรจาทวิภาคีจึงอยูในภาวะกระอัก
กระอวนอยูไมนอย (ดังแผนภาพที่ 2)   

                                                
29 กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต “ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับจีเอ็มโอ” 
30 ดูเชิงอรรถที่ 9 
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แผนภาพที่ 2 : แสดงความสัมพันธของประเด็นและหนวยงานตางๆ 
ในกระบวนการกําหนดนโบายจีเอ็มโอของไทยและ ทาทีตอตางประเทศ 

 
4.2.1. นโยบาย GMOs & Biosafety  

นโยบายและกระบวนการกําหนดนโยบายดานจีเอ็มโอในระดับชาตินั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับความรับรูและ
ทาทีของภาครัฐไทยตอเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธกับตางประเทศ และกระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชา
สังคม เพ่ือมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายอยางยิ่ง  ในที่นี้จะพิจารณานโยบายพันธุวิศวกรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (จะขอเรียกสั้นๆวา “นโยบาย GMOs & Biosafety”) เพราะเกี่ยวของกับกระบวนการนําเขาเมล็ด
พันธุมาเพาะปลูกและแปรรูปใหกลายเปนสินคาเกษตรเพื่อสงออก และกระบวนการดานกฎหมายทั้งกับตางประเทศและ
ภายในประเทศโดยตรง 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณากระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับจีเอ็มโอตั้งแตการนําเขาเมล็ดพันธุ, การปลูด
ทดสอบในระดับหองปฏิบัติการและโรงเรือนปด, การทดสอบระดับไรนา, การปลูกแบบทั่วไปในสิ่งแวดลอมปกติ กระทั่ง
การปลูกและผลิตเพ่ือการคา, การแปรรูปเปนอาหาร สูตลาดผูบริโภคทั้งภายในและกระบวนการสงออกสูตางประเทศ
แลว  ประเด็นขอถกเถียงดูจะเทไปอยูที่ตนสายธารของกระบวนมากกวา นั่นคือประเด็นการนําเขาและเกี่ยวของสัมพันธ
กับสหรัฐอเมริกามากกวา 

นโยบาย GMOs & Biosafety มีความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพราะทั่วโลกยังไมชัดเจน
ในความปลอดภัยของจีเอ็มโอ หากกลาวตามทฤษฎี Large Technical System (LTS) ในภาษาของ Thomas Hughes 
แลว กลาวไดวา GMOs มันเปนเทคโนโลยีที่มีระบบขนาดใหญและเปนโมเมนตัมผลพวงจากความรูที่งอกเงยของ
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ  ประเด็นสําคัญคือ ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปมาก 
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (2547-2552) ก็พรอมเตรียมโจนทะยานไปตามศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ไดจากเทคโนโลยีนี้เปนอยางยิ่ง  ทามกลางการเรงรีบว่ิงไปขางหนาเพ่ือไมใหตกขบวนรถไฟสายการพัฒนา
เทคโนโลยีของนายกฯคนกอนนั้น กลาวไดวาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพนั้น เปน reverse salient กลาวคือ 
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ในขณะกระบวนการใชเทคโนโลยีไปเร็วมาก แตวากระบวนการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยทั้งตอส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพกลับนอยมาก และหลายๆกรณีคือการที่องคกรดูแลเทคโนโลยีตามตัวเทคโนโลยีไมทัน   

ในทฤษฎี Large Technical System (LTS) นั้น หากระบบยังไมใหญมาก ก็ยังพอจะรับมือใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงได ขณะนี้ ระบบจีเอ็มโอสังคมไทยยังถือวาไมใหญเกินไป เพราะกําลังอยูในชวงการพัฒนาระบบ  หาก
ระบบพัฒนาไปถึงขั้นที่เปนระบบใหญไปแลว จะเกิดภาวะเอาผลประโยชนและคุณูปการตางๆเขาสูระบบเพื่อคงการ
ดํารงอยูของระบบเอาไว ในขณะที่ปลอยของเสีย ความเสี่ยง และผลกระทบ ไปใหสวนอื่นๆที่ไมไดอยูในระบบ เรียกวา
เปนการผลัก externalities ออกไป เชน มลพิษจากระบบเทคโนโลยีก็ไมมีการติดตามตรวจสอบมากนัก ผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของเกษตรกรและสุขภาพของผูบริโภคก็ไมสําคัญเทากับผลไดทางเศรษฐกิจ และทําใหเปนระบบที่แข็งตัว ทุกอยาง
ถูกลดทอนเหลือเพียงขอถกเถียงทางเทคนิคและการวิเคราะห cost-benefit เทานั้น 

 
4.2.2. Authoritarian Economic Innovation 

การพัฒนานโยบาย GMOs & Biosafety นี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนานโยบายพันธุ
วิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพกลาววามีหลักการสําคัญอยู “...บนพ้ืนฐานของความเปนไปไดจริงในการใช
ประโยชนจากจีเอ็มโอ โดยพิจารณาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏ (scientific evidence-base) และใหความสําคัญ
กับความปลอดภัยในระยะยาวและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เพ่ือใหประเทศไทยเกิดความสามารถในการพัฒนาและ
เลือกนําผลิตผลจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมาใชใหเกิดประโยชนสําหรับการแขงขันกับตางประเทศทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและการวิจัยและพัฒนาได”31  นี้เห็นตั้งแตจุดเริ่มตนแลววาตรรกะพื้นฐานความคิดที่รองรับการพัฒนานโยบาย
นั้น ดํารงอยูภายใตเทคนิคสแบบอํานาจนิยมทางเศรษฐกิจ และดําเนินไปดวยเรื่องเลาแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจที่
เปนไปเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (competitiveness) ใหแกระบบเศรษฐกิจรวมศูนยของไทยดําเนินไปไดใน
ระดบัโลก   

นโยบายนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเสนอเปนลักษณะ “ทางเลือกเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนจุดที่แสดงใหเห็นถึง
ตรรกะเรื่องเลาและพื้นฐานความคิด 2 แบบที่ปะทะประสานกัน โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับความรูจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย ทางเลือกที่เสนอมามี 3 ทางเลือก ดังนี้ 

1) นโยบายสงเสริม (promotion) ใหรัฐบาลเรงสงเสริมการใชประโยชน GMOs ทั้งนเรื่องการปลูก
พืช เล้ียงสัตว การประมง อุตสาหกรรม และการแพทย รวมกันไปกับวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม 

2) นโยบายอยูรวมกัน (Co-Exist) อนุญาตใหผูผลิตที่สมัครใจสามารถมีโอกาสเลือกใชประโยชน 
GMOs ได ทั้งในเรื่องการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง อุตสาหกรรมและการแพทย โดยมี
ระบบการบริหารจัดการเพื่อใหแยกออกจากการผลิตแบบดั้งเดิมเทาที่จําเปน  

3) นโยบายไมสงเสริม : ไมสงเสริมใหมีการใชประโยชนจาก GMOs มากไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
ซึ่งไดแก การใชจุลินทรีย GMOs เพ่ือการผลิตในระบบปด และการนําเขาสินคา GMOs บางอยาง
มาใชเปนวัตถุดิบในบางอุตสาหกรรม และเพ่ือการแพทย 

คณะอนุกรรมการเสนอทางเลือกที่ 2 โดยเรียกวาเปน “นโยบายใหสังคมมีทางเลือก” ดวยเหตุผลรองรับ 
คือ เห็นวา “ปจจุบันมีการใช GMOs ที่ผานการประเมินความปลอดภัยแลวอยางแพรหลายทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว
และประเทศที่กําลังพัฒนาหลายประเทศ ซึ่งไดรับการยอมรับตามหลักการประเมินทางวิทยาศาสตรแลววามี
ความปลอดภัยเทียบเทากับ non-GMOs  แตในขั้นตอนการผลิต ควรมีการแยกแยะเพื่อสนองตลาดที่มีความ
ตองการแตกตางกันทั้ง GMOs และ non-GMOs” 32  ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

                                                
31 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนานโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ, ขอเสนอทางเลือกนโยบายพันธุ

วิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย, หนา 10 
32 บันทึกการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ คร้ังที่ 1/2547  เม่ือ 20 ส.ค. 2547 หนา 11 (เนนโดยผูเขียน) 
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1/2547 เมื่อ 20 สิงหาคม 2547 นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับขอเสนอทางเลือกที่สองนี้  ประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งก็
คือนายกรัฐมนตรีคนกอน ใหความเห็นเพ่ิมวาทางเลือกนี้เปนคําตอบที่ดี โดยใหเหตุผลวา “เพราะใหใช GMOs ในสวนที่
มีการประเมินความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอมเทานั้น และมีการติดฉลากทําใหเราไมสูญเสียตลาดยุโรป” 33   

 
4.2.3. Democratic Social Construction 

มติทางเลือกนโยบายแบบที่สองดังกลาว ถูกคัดคานจากองคกรพัฒนาเอกชน, ประชาชนทั่วไป, 
ผูประกอบการเกษตรอินทรีย ดวยเหตุผลวากระบวนการรางทางเลือกนโยบายนั้น กีดกันมิใหเกษตรกรและองคกร
พัฒนาเอกชนเขารวมประชุม แตกลับเชิญตัวแทนจากบริษัทขามชาติและเกษตรกรในสังคมบรรษัทขามชาติ
รวมประชุมแทน  เหตุผลเรื่องสัดสวนตัวแทนในกระบวนการรางทางเลือกนโยบายนี้ นาจะมีฐานมาจากประเด็นเรื่อง
ความปลอดภัยทางชีวภาพเปนสําคัญ   

1) ประเด็นเร่ืองความปลอดภัยและระบบควบคุมความปลอดภัย 
นอกจากนี้ เหตุผลคัดคานนาจะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของ GMOs เทียบเทา non-

GMOs จริงหรือไม เพราะแมสหภาพยุโรปจะไดยุติมาตรการระงับการนําเขาผลิตภัณฑ จีเอ็มโอ แลวตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2547 แลว หลังจากไดรับการยืนยันอยางเปนทางการวาผลิตภัณฑจากพืชจีเอ็มโอปลอดภัยสําหรับการ
บริโภค แตก็ยังมีประเทศสมาชิกบางประเทศยังคงใชมาตรการควบคุมการนําเขาพืชจีเอ็มโอ เชน ออสเตรีย, ฝรั่งเศส, 
เยอรมนี, กรีซ, อิตาลี และลักเซมเบิรก และสหรัฐกําลังดําเนินการฟองตอคณะกรรมาธิการไกลเกล่ียกรณีพิพาททาง
การคาขององคการการคาโลก (WTO) วาเปนการกีดกันทางการคา34  ทั้งหมดนี้ ทําใหชวงเวลานั้น จึงกลาวไดวายังคงมี
ความไมแนชัดในดานความปลอดภัยทางชีวภาพของสินคา GMOs อยูเชนเดิม  

นอกจากนี้ หากตีความทางเลือกนโยบายที่สองแลว จะมีประเด็นปญหาดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่เกี่ยวกับการนําเขาเมล็ดพันธุจากตางประเทศอยูดี  โดยทางเลือกที่สองนี้ ระบุใหมีการดําเนินการดานตางๆ แต
หากกลาวเฉพาะการดําเนินการดานการคานั้น แมวาจะเขียนไววา “ไมสงเสริมการนําเขาสินคา GMOs เปนพิเศษ แต
สนับสนุนสินคา GMOs ที่ไทยจะสงออกได” 35 แตเมื่อนํามาพิจารณาควบคูกับมาตรการหนึ่งทางเลือกนโยบายนี้ คือ “ให
ยกเลิกกฎเกณฑเดิมที่ไมสอดคลองกับนโยบาย ไดแก การยุติการทดลองความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับไรนา”36 ซึ่ง
เทากับวาใหมีการปลูกทดสอบไดตอไป  นี้กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไมไดปฏิเสธวาจะหามการนําเขา หรือจํากัดการนําเขาอยู
เฉพาะเพ่ือการปลูกทดสอบในหองปฏิบัติการหรือโรงเรือนปด ดังนั้น ทางเลือกนโยบายนี้ เทากับใหมีการเปดตลาดรับ
เมล็ดพันธุ GMOs เขามาปลูกทดสอบในประเทศไทยได และเตรียมพัฒนาตอสูการผลิตพืช GMOs (อยางอยูรวมกับพืช
พันธุพ้ืนเมือง) และแมการดําเนินการดานการเกษตรที่ใหมีเขตแนวกันชนและมาตรการควบคุมการหลุดรอด ฯลฯ แลว แต
ก็ยังไมมีหลักประกันอะไรวาจะไมเกิดการผสมขามพันธุระหวางพืชจีเอ็มโอกับพืชพันธุพ้ืนเมือง  

ความไมชัดเจนเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับโลก ผนวกกับการอนุญาตใหมีการนําเขา
เมล็ดพันธุจีเอ็มโอดังกลาว เมื่อผนวกกับระบบการจัดการที่ไมสามารถควบคุมการหลุดรอดของ GMOs เขามา 
“ปนเปอน” ในสิ่งแวดลอม ดังเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 กอนหนามตินี้เพียง 1 เดือน ไดเกิดเหตุการณมะละกอจีเอ็มโอ
พันธุแขกดําทาพระ ที่อยูระหวางการทดสอบในระดับแปลงภาคสนาม ไดหลุดรอดแพรกระจายออกไปสูส่ิงแวดลอม โดย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบไมสามารถควบคุมได จนเกิดกระแสความสนใจจับตาและถกเถียงตอเหตุการณนี้อยางมาก   ก็ย่ิง
ทําใหเกิดกระแสการคัดคานทางเลือกนโยบายแบบ Co-Exist อยางหนักขึ้นไปอีก 

                                                
33 บันทึกการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ คร้ังที่ 1/2547  เม่ือ 20 ส.ค. 2547 หนา 11 
34 “‘การคาโลก’ตัดสินอียูผิด กีดกันพืช‘จีเอ็มโอ’มะกัน” โพสตทูเดย  9/02/2006 
35 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนานโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ, ขอเสนอทางเลือกนโยบายพันธุ

วิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย, ตารางที่ 1 ในบทสรุปสําหรับผูบริหาร 
36 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนานโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ, ขอเสนอทางเลือกนโยบายพันธุ

วิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย, ตารางที่ 1 ในบทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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2) ประเด็นเร่ืองความโปรงใสในกระบวนการพิจารณานโยบาย 
ดวยเหตุที่ถูกคัดคานอยางหนัก รัฐบาลจึงชะลอการตัดสินใจ โดยตั้งคณะกรรมการ  2 ชุด ไดแก 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนการปลูกทดสอบพืชจีเอ็มโอ และคณะกรรมการเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ37  อยางไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการนี้ ถูกวิจารณวาเปนการถวงเวลา เพราะเปนชวงกอน
เลือกตั้ง  ทั้งนี้เพราะวันที่ 1-2 ก.ย. 2547 นายกทักษิณฯและรองนายกฯ กร ทัพพะรังสี (ในขณะนั้น) ใหสัมภาษณวา
คณะกรรมการจะไมมีตัวแทนจากกลุมเกษตรกร, องคกรคุมครองผูบริโภค, กลุมผูประกอบการดานเกษตรกรรมอินทรีย, 
และองคกรพัฒนาเอกชน เขารวมเปนคณะกรรมการ (วิฑูรย, 2 ก.ย.2547) ทั้งเรื่องกระบวนการรางทางเลือกนโยบาย
และกระบวนการตั้งคณะกรรมการใหมอีก 2 ชุดนี้ หากมองผานทฤษฎีการรังสรรคนิยม (SCOT) แลว ก็เทากับเปนการ
ระบุชัดเลยวาในกระบวนการพิจารณาความหมายของความปลอดภัยทางชีวภาพนั้น กลุมทางสังคมใดบางที่มีสวนรวม
ในการนิยามความหมาย และกลุมทางสังคมใดบางถูกกีดกันออกไป 

ในจดหมายชี้แจงขอมูลกรณีปญหานโยบายพืชและส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่วิฑูรย เล่ียนจํารูญ 
(ไบโอไทย) ย่ืนตอคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วุฒิสภา ในวันที่ 2 กันยายน 2547  นั้น 
นอกจากมีขอวิจารณในประเด็นดังกลาวแลว ขอเท็จจริงที่สําคัญอีกอยางที่ถูกเปดเผย (disclose) ออกมา คือมีการตัด
ทางเลือกท่ี 4 คือ “การอนุญาตใหทดลองจีเอ็มโอไดในระดับหองปฏิบัติการและโรงเรือนปด รวมถึงอนุญาตใหนําเขามา
เปนวัตถุดิบเพ่ือใชประโยชนไดเปนกรณีๆ” ซึ่งวิฑูรย เล่ียนจํารูญ (ไบโอไทย) เชื่อวาเปนขอเสนอที่ประนีประนอม เปน
ทางสายกลาง และเชื่อวาเปนนโยบายที่ประชาชน 80% สนับสนุน (วิฑูรย, 2 ก.ย.2547)  ทั้งนี้วิฑูรยเพียงกลาววามีการ
ตัดออกไป แตไมไดกลาวถึงที่มาที่ไปของการตัดทางเลือกนี้ออก 

นอกจากนี้ วิฑูรยยังวิจารณวากรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึ่งเปนนโยบายภาพรวม
คลุมนโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพนี้อีกที วาเปนการพึ่งพาการลงทุนจากบรรษัทตางชาติให
เปนผูพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับประเทศ  นอกจากนี้ การผลักดันนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพและจีเอ็มโอ 
รวมทั้งการดูแลเรื่อง BioSafety  เปนการทับซอนผลประโยชน เพราะคนกําหนดนโยบาย คนวิจัยจีเอ็มโอ คนราง
กฎหมายและระเบียบเรื่อง BioSafety เปนคนกลุมเดียวกันทั้งหมด ขอวิจารณนี้ กลาวคือ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาตินั้น เปนทั้งผูเขียนนโยบาย เปนผูวิจัยเอง และยังเปน
ผูรางกฎหมายอีกดวยนั่นเอง   

 
3) ประเด็นเร่ืองผลประโยชนทับซอน 

ในประเด็นการทับซอนผลประโยชนนี้ หากสืบยอนกลับไป 1 ปกอนหนานั้น ก็จะพบกรณีเคาลาง
เชนกัน กลาวคือมีเกิดการแยงอํานาจหนาท่ีในการควบคุมกํากับเร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งขณะนั้นมีนายประพัฒน ปญญาชาติรักษเปนรัฐมนตรีอยู (ในสมัยนั้น)  

ในชวงปลายเดือนตุลาคม 2546  นายพินิจ จารุสมบัติ ไดเรงรัดใหมีการลงนามรับรองและเขาเปน
ภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Protocal) โดยเสนอใหศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศูนยไบโอเทค) ซึ่งสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรเปนหนวยประสานงานกลางของ
พิธีสารฉบับดังกลาว 

เหตุการณนี้ อาจารยเจริญ คัมภีรภาพ จากคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เห็นวาเปน
การโยกเรื่องไปสูศูนยไบโอเทค เพ่ือชิงนําผูกขาดในการควบคุมกํากับเรื่องไบโอเทคและความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ออกมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อประกันและเปดทางใหการเปดตลาดจีเอ็มโอ การ
เขาถึงและสํารวจวิจัยในฐานทรัพยากรทางชีวภาพเพื่อธุรกิจการคาของบรรษัทขามชาติในไทยไดสะดวกและ
งายดายยิ่งข้ึน และเปนการหลีกหนีจากการบูรณาการทางนโยบายของประเทศ ที่ตองการเจาภาพที่ชัดเจน  นอกจากนี้ 
                                                

37 วิฑูรย & บัณฑูร, “ประเมินผลงานรัฐบาลทักษิณ”, ~ม.ค.2548 
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อ.เจริญ คัมภีรภาพ ยังถึงกับกลาววาอาจมีประเด็นเชิงการเมือง ที่จะ “ลุกลามเปนการกีดกัน รมต. ประพัฒน ปญญา
ชาติรักษ ใหหลุดออกจากการเปนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากร ท่ียืนอยูบนผลประโยชนของสังคมในกรณีน้ีมา
ตลอด” (BIOTHAI, 4 พ.ย.2546 เนนโดยผูเขียน) 

ในประเด็นเดียวกันนี้ ไบโอไทยเห็นวา การดูแลทรัพยากรชีวภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของทรัพยากร 
ธรรมชาติของประเทศนั้น ควรอยูภายใตการดูแลของกระทรวงทรัพยากรฯ  จะปลอยใหหนวยงานที่เปนผูวิจัยและ
สงเสริมเรื่องจีเอ็มโอเชนไบโอเทคมารับผิดชอบเปนการไมสมควร เพราะจะทําใหไมเกิดการตรวจสอบถวงดุลยกัน
และกัน (BIOTHAI, 4 พ.ย.2546 เนนโดยผูเขียน) 

นอกจากนี้ ไบโอไทยยังใหขอมูลที่สําคัญวาเบ้ืองหลังของการโยกเรื่องดังกลาว มาจากความ
พยายามผลักดันที่จะใหมีการจัดตั้ง “ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (Thailand’s Center of 
Excellence for Life Science)” ขึ้น จากขอเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษาจากสหรัฐ Hogan and Harison LLP 
(Washington D.C., USA) ภายใตการกํากับของคณะกรรมการรวมสหรัฐ-ไทย สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ ซึ่ง
ประกอบดวยบรรษัทยักษใหญดานเทคโนโลยีชีวภาพ 5 บริษัทไดแก มอนซานโต, อีไล ลิลล่ี, ไฟเซอร, จอหนสัน แอนด 
จอหนสัน และไอบีเอ็ม  โดยวัตถุประสงคเฉพาะขอแรกของศูนยนี้ที่ระบุวา “เพ่ือพัฒนากลไกและโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อ
การลงทุนในประเทศไทย พรอมทั้งสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหกับนักลงทุนไทยและตางชาติในการลงทุนในประเทศ
ไทย” ซึ่งถูกไบโอไทยตั้งคําถามวา อาจซอนเรนผลประโยชนของการผลักดันใหมีการสงเสริมเมล็ดพันธุจีเอ็มโอของ
บริษัทตางชาติ รวมถึงการเขามาวิจัยใชประโยชนจากขอมูลของคนไทยเพื่อผลประโยชนของบรรษัทยาขามชาติเปน
หลัก มากกวาจะคิดถึงการพัฒนาเทคโนโลยีจากพื้นฐานของประเทศอยางแทจริง?? (BIOTHAI, 4 พ.ย.2546) 

ประเด็นตางๆจากความไมไวเนื้อเชื่อใจในกระบวนการกําหนดนโยบายจีเอ็มโอและความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่มีผลตอทาทีของไทยตอตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศที่ไทยนําเขาเมล็ดพันธุจีเอ็มโออยาง
สหรัฐอเมริกานี้ นําไปสูประเด็นการถกเถียงกันระหวางกลุมทางสังคมภาครัฐและภาคธุรกิจการตลาดที่เนนความสําคัญ
อยูที่การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและผลไดจากนวัตกรรมทางเศรษฐกิจจากการแปลงทรัพยากรชีวภาพ ภายใตฐานคิด
เทคนิคสอํานาจนิยม กับกลุมทางสังคมภาคประชาสังคมที่มีจุดยืนใหความสําคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพของผูบริโภคภายใตฐานคิดเทคนิคสแบบประชาธิปไตยเปนหลักนั่นเอง 

ดวยเหตุที่ประเด็น ลุกลามไปสู เ รื่ องการเมืองภายในทั้ งระหวางในภาครัฐดวยกันเอง 
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) ระหวางภาครัฐ/ตลาดกับภาค
ประชาสังคม ในตอนทายของจดหมายชี้แจงวุฒิสมาชิกในวันที่ 2 กันยายน 2547 นั้น วิฑูรยจึงไดมีขอเสนอตอระบบ
นโยบายการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพดังนี้  1) ต้ังคณะกรรมการใหม โดยมีตัวแทนภาคประชาสังคมรวม
อยางนอย 50% เพ่ือทบทวนขอเสนอทางเลือกนโยบาย ใหมีมากกวา 3 ทางเลือก  2) เห็นดวยกับรมต.ตางประเทศ ใหมี
กระบวนการรางกฎหมายที่ครอบคลุมถึง BioSafety, การชดเชยความเสียหาย, มาตรการปองกันการผูกขาดและ
ควบคุมระบบการผลิตและอาหารของประเทศ โดยกรรมการรางกฎหมายควรมีภาคประชาสังคมอยางนอย 50% เชนกัน  
3) ใหคณะกรรมการสิทธิ์ฯตรวจสอบการปนเปอนพืชแปลงพันธุกรรมทั่วประเทศ 

 
4) ประเด็นเร่ือง Biosafety System 

ประเด็นความไมโปรงใสในนโยบายการพัฒนาจีเอ็มโอและนโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพนี้ เมื่อ
รวมกับเหตุการณการหลุดรอดของพืชจีเอ็มโอมาแลว 2 ครั้ง ทําใหนโยบายการควบคุมกํากับการพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็ม
โอถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรอิสระในกํากับของรัฐ ยกระดับประเด็นพิจารณาไปสูเรื่องความ
บกพรองระบบและกลไกในการกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety System) ของประเทศเลย
ทีเดียว นี้ทําใหประเด็นขยายไปสูเรื่องระดับประเทศ เรื่องกฎหมายฉบับตางๆ เชน พรบ.กักพืช 2507, พรบ.คุมครอง
ส่ิงแวดลอม วายังใชไดครอบคลุมหรือไม เปนตน และระบบการรางและผานกฎหมาย ที่คณะกรรมการสิทธิ์ฯระบุใน
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แถลงการณวาเปนการ “ทําใหเรื่องผิดกฎหมาย กลับกลายเปนเรื่องความถูกตอง ดวยการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
กฎระเบียบของรัฐ”38   

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังไดดึงประเด็นเรื่องระหวางประเทศมา
ประกอบการพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็มโออีกดวย บรรยากาศโลกที่ยังไมไววางใจตอความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของสินคาจีเอ็มโอ ทําใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปของไทย และดวย
เรื่องนี้ ทําใหประเด็นเร่ืองความสามารถในการแขงขันไดทางเศรษฐกิจ อันเปนวาระหลักของภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน ที่มักอางตามเรื่องเลาแนวนวัตกรรมทางเศรษฐกิจนั้น ถูกฉกฉวยใชยอนศรสํานวนวา “จะสงผลกระทบตอขีด
ความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของไทยในตลาดโลก” เชนกัน  

 

5. บทสรุป : จากกรณีจีเอ็มโอ สูกรอบแนวคิดขามสาขาวิชา 

จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดอยางชัดเจนวา การทําความเขาใจปรากฏการณจีเอ็มโอ ผานทั้งการเลาเรื่อง
แนวการรังสรรคทางสังคมและแนวความเหมาะสมทางวัฒนธรรมนี้ ทําใหการถกเถียงประเด็นตางๆวาดวยการพัฒนา
เทคโนโลยีจีเอ็มโอในสังคมไทย ไดถูกภาคประชาสังคมและสาธารณชน ดึงออกจากอาณาบริเวณของเทคนิคสแบบ
อํานาจนิยม ท่ีเนนใหเกิดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือความรุงเรืองของระบบเศรษฐกิจ โดยภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
มีบทบาทนํา  ใหมาอยูในอาณาบริเวณของเทคนิคสแบบประชาธิปไตย ที่เนนมนุษยเปนศูนยกลาง มีแนวโนมที่มีทาง
ใหกับความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูและทักษะ ตลอดจนหนวยการผลิตในระดับทองถ่ินเกี่ยวกับอาหาร การเกษตร 
และสุขภาพ เอื้อใหทองถ่ินดํารงอยูอยางเปนตัวของตัวเอง ผานประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทาง
อาหาร ความปลอดภัยทางอาหารและตอสุขภาพของผูบริโภค  ความรูและประสบการณในระดับชีวิตประจําวันไดถูกดึง
เขามาใชในการรวมกําหนดทิศทาง, ความหมายและคุณคาของการพัฒนาเทคโนโลยี  นอกจากนี้ ในบางเรื่องยังเปนการ
กําหนดทิศทางยอนกลับจากภาคประชาสังคมสูภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และจากแนวเรื่องความเหมาะสมทาง
วัฒนธรรม สูแนวเรื่องแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจอีกดวย โดยเฉพาะในประเด็นขีดความสามารถในการแขงขันไดของ
เกษตรกรไทย ดังในแถลงการณของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

หากกลาวตามทฤษฎีการรังสรรคทางสังคมของเทคโนโลยี (SCOT) แลว การพัฒนาจีเอ็มโอในปจจุบันขยายวง
ความเกี่ยวของกับกลุมทางสังคมหลายกลุมมากขึ้นเรื่อยๆ ความหมายของเทคโนโลยีชนิดนี้ตอคนแตละกลุม รวมท้ัง
ประเด็นการถกเถียงทั้งที่เปนโจทยและทางออกก็คอยๆขยายวงบานปลายมากขึ้นเชนกัน มิติตางประเทศของนโยบาย
เกี่ยวกับจีเอ็มโอนี้ก็อยูในกระบวนการนี้เชนกัน จนดูทาวาจะไมสามารถหาทาง “ปดอภิปราย” (closure) การพัฒนา
เทคโนโลยีชนิดนี้ไดงายๆ    หากถามวาทําไมจึงเปนเชนนั้น? คําตอบมีได 2 ประการ   

คําตอบที่หนึ่ง คือ เพราะประเด็นขยายวงเขาไปสัมผัสกับปญหาเชิงโครงสรางในระดับประเทศที่เกี่ยวของกับ
คนในสังคมทั้งหมด ทั้งยังโยงไปถึงหลักการในระหวางประเทศ 2 ชุดที่มีตรรกะตรงขามกันโดยสิ้นเชิง  ชุดแรก คือ 
กฎระเบียบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ อันไดแก TRIPs, SPS, TBT ของ WTO ที่ยึดหลัก “จีเอ็มโอปลอดภัยจนกวา
จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรวาอันตราย” และชุดที่สอง คือ พิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายใตอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่มีหลักปลอดภัยไวกอน (precautionary principle) หรือกลาวไดวายึดหลัก “จีเอ็มโอไมนา
ไววางใจ จนกวาจะมีหลักฐานยืนยันจริงวาปลอดภัย”  นอกจากนี้ในปจจุบัน เรื่อง GMOs นี้ก็ยังคงเปนประเด็นสําคัญอยู
ภายใตนโยบายใหมของรัฐ คือ การเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคี โดยเฉพาะระหวางไทยกับสหรัฐ ซึ่งสหรัฐตองการให
ไทยเขาเปนสมาชิก UPOV อันจะมีประเด็นเรื่องการผูกขาดสิทธิพันธุพืชใหอยูในมือบรรษัทนักปรับปรุงพันธุ แทนที่จะ
อยูในมือของเกษตรกรมากกวา 

                                                
38 เบรกรัฐ อยาไฟเขียว “จีเอ็มโอ” ในไรนา, หนังสือพิมพประชาไท; และแถลงการณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงาติ กรณี

ปญหาการแพรกระจายมะละกอตัดแตงพันธุกรรมในสิ่งแวดลอมและนโยบายของไทยเรื่อง GMOs, วันที่ 15 ธันวาคม 2548 
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คําตอบที่สอง คือ เพราะประเด็นไดขยายจากมิติทางสังคม เขาสูมิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเมื่อมีการนําเขา
เมล็ดพันธุขาวโพดและมะละกอจีเอ็มโอเพ่ือปลูกทดสอบ และนโยบายการติดฉลากจีเอ็มโอ ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ
อาหารและสุขภาพ  ในคําตอบที่สองนี้ หากตองทําความเขาใจพลวัตการพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็มโอในสังคมไทย ก็นาจะ
จําเปนตองลองอาศัยแนวการเลาเรื่องมาเปนแนวความเหมาะสมทางวัฒนธรรม (Cultural Appropriation) ซึ่งจะไมขอ
ทดลองอธิบายในที่นี้ เพราะจะทําใหเรื่องราวยิ่งบานปลายขยายวงออกไปไกลเกินขอบเขตที่ทําไดภายในบทความนี้ 

อยางไรก็ตาม พลวัตระหวางเทคนิคสแบบประชาธิปไตยและแบบอํานาจนิยม การตอสูชวงชิงพ้ืนที่ระหวาง
เรื่องเลาแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ กับการรังสรรคทางสังคมและความเหมาะสมทางวัฒนธรรม  และการเคลื่อนไหว
แสดงบทบาทนําระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ยังไมมีทีทาวาจะสิ้นสุดลงไดงายๆ และคงดําเนิน
ตอไป ดังจะเห็นไดในแถลงการณของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาปจจุบัน มีแนวโนมที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติ
ใหดําเนินการปลูกทดสอบพืชจีเอ็มโอในระดับไรนาได รวมทั้งการใชประโยชนจากจีเอ็มโอในเชิงพาณิชย และมีแนวโนม
ที่แมแตทองถ่ินและมนุษยเองก็จะถูกดูดกลืนเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจศูนยกลางของประเทศ ดังที่กําหนด
ไวในกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (2547-2552) อีกดวย   นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมยังอาจพลิกผันเปล่ียนแปลงไดอีก หากพิจารณาจากปจจัยระหวางประเทศ ทั้งที่เปนนโยบาย
ของสหรัฐอเมริกา, นโยบายของสหภาพยุโรป ตลอดจนองคการการคาโลก, ความเคลื่อนไหวเรื่องพิธีสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังบทบาทขององคการอนามัยโลกและ FAO อีกดวย  
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม รวมทั้งจีเอ็มโอในสังคมไทยจะเปนอยางไร ยังเปนเรื่องที่ทุกภาคสวน
จําเปนตองติดตามตอไป  

ความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทั้งระดับประเทศและระดับโลกในอดีตกระทั่งปจจุบันนั้น แมจะมี
อิทธิพลตอสังคมอยูเสมอมากบางนอยบาง  แตสําหรับสังคมไทยแลว หากพิจารณาผาน 3 มิติ คือ มิติเชิงนโยบาย, มิติ
เชิงองคความรู, และมิติเชิงปฏิบัติการนั้น การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีมักอยูภายใตการกําหนดนิยามและ
ทิศทางโดยคนเพียงไมกี่กลุม โดยใชความศักดิ์สิทธิ์ของ “ความเปนผูเชี่ยวชาญ” และ “ความเปนวิทยาศาสตร” 
โดยเฉพาะภายใตการนําจากสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสาขาสังคมศาสตรบางสาขาที่ไดรับอิทธิพลจาก
วิทยาศาสตร เชน เศรษฐศาสตร, บริหารศาสตร เปนตน  ในขณะที่สาขาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอีกแนวหนึ่ง 
ทําไดเพียงการศึกษาผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาว  แลวปอนผลยอนกลับ (feedback) ไปสู
ฝายขับเคล่ือนการพัฒนาเทานั้น 

อยางไรก็ตาม สําหรับสังคมไทยในรอบกวาทศวรรษที่ผานมา หากพิจารณาในเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย
แลว นับวามีความพยายามเคลื่อนไหวมิใหสังคมตกเปนเพียงเบ้ียลางที่ตองคอยรับผลกระทบ (ทั้งดานดีและดานเลว) 
จากความเปลี่ยนทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแตฝายเดียว แตไดมีความพยายามสรางน้ําหนักความสําคัญของมิติมนุษย
และสังคมในการการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากขึ้นอยางนาสนใจ โดยเฉพาะเห็นไดจากบรรดาโครงการพัฒนา
ภาครัฐตางๆ เชน กรณีปากมูน, บอนอก-หินกรูด, จีเอ็มโอ เปนตน  ส่ิงที่ยังพบไมมากนักในเรื่องความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีกับสังคมในประเทศไทย คือ การสรางองคความรู  กรณีเขื่อนปากมลูที่ชาวบานและประชาสังคมหลายฝายลุก
ขึ้นมาเปนผูวิจัยองคความรูจากมิติมนุษยและสังคมเองนั้น นับเปนปรากฏการณที่นาสนใจเปนอยางยิ่งและนับวาเปน
งานชิ้นบุกเบิกชิ้นหนึ่งของสังคมไทย39   

บทความชิ้นนี้เปนอีกหนึ่งพยายามแสวงหากรอบแนวคิดในการอธิบายความเปนจริงของสังคมและมนุษยที่อยู
ทามกลางอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรงในปจจุบัน ที่นับวันจะยิ่ง
พัฒนาเขาหาความเปนขนาดใหญ (หรือไมก็เล็กจิ๋วระดับโมเลกุล), เพ่ิมความสลับซับซอน และผลิตซ้ําระดับมวลชน  
ทั้งนี้บทความนี้มีเปาหมายในการพยายามตั้งสติและเตือนสติความพยายามในการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมือง

                                                
39 ดูเพ่ิมเติม สุริชัย (2545) 
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รวมศูนยขนาดใหญ ตลอดจนความเรงรีบดูดกลืนความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ เขาสูกระบวนการพัฒนา
ขนานใหญระดับประเทศและระหวางประเทศอยางไมลืมหูลืมตาดังที่ E. F. Schumacher เคยกลาวใหสติไววา40 

“ถาส่ิงตางๆจะสามารถทําไดแตเฉพาะในขนาดใหญๆในเมืองใหญๆ โดยกอใหเกิดระบบทาง
สังคมและทางภูมิสาสตรอันเฉพาะเจาะจงอยางหนึ่งขึ้นมา ทําใหบรรดาคนเล็กๆซึ่งเปนคนสวนใหญจํานน
วนมากถูกกีดกันออกไปแลว คุณจะเรียกกระบวนการนั้นวา ทุนนิยมหรือคอมมิวนิสต ประชาธิปไตยหรือ
เผด็จการ ก็ไมมอีะไรแตกตางกัน”  
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