การทบทวนเบื้องตนของแนวคิด “มิมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง∗
สิทธิโชค ชาวไรเงิน
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ความหมายของ “ความเสี่ยง”
ในศตวรรษที่ 17-18 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายขึ้น
ในยุ โ รป เชน เกิ ด ระบบการผลิ ต แบบอุ ต สาหกรรม เกิ ด การบริ ห าร
จัดการองคกรแบบกลไก (Scientific
Scientific Management)
Management เกิดสถาบันทาง
สั งคมตางๆ อาทิ รั ฐ บาล โรงพยาบาล โรงเรี ย น ซึ่ งนั กวิ ช าการเรี ย ก
กระบวนการเปลี
ระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เหลานี้วา “ความเป%นสมัยใหม” (Modernity)
ความเป8นสมัยใหมนี้ มีอุดมคติที่เป8นพลังขับเคลื่อนสําคัญ คือ
อุ ด มคติ ที่ ม องวา ชี วิ ต มนุ ษ ยจะกาวหนาไดตองอาศั ย ความรู จาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพราะความรูจากวิทยาศาสตรจะชวยให
ยาศาสตรจะชวย
มนุษ ยคนพบกฎที่ควบคุมธรรมชาติและสัง คม การรู กฎก็เ ทากับ รูวา
จะควบคุ
ะควบคุมธรรมชาติและสังคมอยางไร และเมื่อมนุษยสามารถควบคุม
จั ด การทั้ ง โลกธรรมชาติ แ ละโลกทางสั ง คมได ก็ จ ะทํ า ใหชี วิ ต มนุ ษ ย
กาวหนาไปเรื่อยๆ
ความรูทางวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่เกิดในยุคดังกลาวคือ “สถิติ”
สถิติถูกใชในการสราง “มาตรฐาน” และ “สิสิ่งเบี่ยงเบน”
งเบน หลายอยางใน
สัง คม รวมทั้ง ยัง ถูก นํา มาใชประเมิน ผลกระทบจากภัย อัน ตราย เชน โรคระบาด อีก ดวย เมื่อนํามาใช
ประเมิ น ภั ย อั น ตรายมากขึ้ น ก็ ทํ า ใหมนุ ษ ยมองเห็ น สาเหตุ ป5 จ จั ย และขอบเขตผลกระทบของ
ภัยอั นตรายชั ดเจนขึ้ น จนสามารถทํ
ถทํานายการเกิด ภัยอั นตรายและผลกระทบในอนาคตได สงผลใหนิ ยาม
“ความเสี่ยง” เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เป8นสิ่งซึ่งไมสามารถควบคุมได มาเป8นสิ่งที่แมจะอันตราย แตมนุษย
ก็สามารถประเมินและควบคุมได
เมื่อเขาสูศตวรรษที่ 20 ความหมายของความเสี่ยงได
เปลี่ ยนแปลงอี กครั้ ง ในยุ คนี้ ความเสี่ ยงกลายเป8 นคํ าที่ ผู คนใช
โดยทั่ ว ไปและไมไดจํ ากั ดความหมายเฉพาะภั ยอั นตรายทาง
ธรรมชาติที่สงผลกระทบในวงกวาง อยางน้ําทวม พายุ หรือโรค
ระบาด เทานั้น แตมีความหมายเกี่ยวของสัมพันธกับความเสี่ยงใน
ชีวิตประจําวันดวย เชน ขามถนนจะโดนรถชนหรือไม ของใชที่ซื้อ
มามี คุณภาพแคไหน สอบแขงขั นเขามหาวิ ทยาลั ย จะไดเรี ย น
คณะที่คาดหวังหรือเปลา เป8นตน
“Risk” หรือ “ความเสี่ยง”
มีรากศัพทมาจากภาษาละติ น
วา “Riscum” ซึ่งถูกใช
ครั้ ง แรกในยุ โ รป เมื่ อ ราว
ศตวรรษที่ 15 โดยมีความหมาย
วา “ภัย ที่อ าจเกิด ขึ้น ขณะ
เดิน เรือ ซึ ่ง อยู นอกเหนือ
การควบคุม ของมนุษ ย"”
ความหมาย ดังกลาวดํารงอยู
จนกระทั่ง ในศตวรรษที่ 17
ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

∗

หามอางอิง เอกสารอยูระหวางการปรับปรุงขอมูลเพื่อตีพิมพเผยแพร
ใชเฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองคความรูมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพฯ ปA 2560 เทานัน้

นักสังคมวิทยา เดบอราห ลุปตัน (Deborah Lupton) กลาววา ตั้งแตทศวรรษ 1970 เป8นตนมา
ผู คนพู ด ถึ ง ความเสี่ ย งกั น อยางแพรหลาย สั ง เกตไดจากรายงานขาวที่ ว าดวยความเสี่ ย งตางๆ ในหนา
หนังสือพิมพและอินเทอรเน็ต ลุปตันยังพบอีกวา “พื้ นที่สื่อ” ไดกลายเป8น “พื้นที่แขงขันตรวจสอบเรื่อง
ความเสี่ยง” ระหวางสถาบันและผูเชี่ยวชาญ กับ ผูคนทั่วไป กลาวคือ ในดานหนึ่ง สถาบันและผูเชี่ยวชาญได
ใชพื้นที่ สื่อเพื่อเผยแพรหลักเกณฑในการนิยามวาอะไรคือความเสี่ย งและควรจัด การอยางไร เชน โฆษณา
รณรงคการมีเ พศสัม พัน ธอยางปลอดภัย โปสเตอรการดื่มแอลกอฮอลแตพอประมาณ โครงการรณรงค
ใหผูคนออกกําลังกาย ฯลฯ ในขณะที่อีกดานหนึ่ง ผูคนทั่วไปก็ใชชองทางเดียวกันในการตรวจสอบขอมูลและ
หลักเกณฑของผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งนําเสนอหลักเกณฑที่แตกตางออกมา ทาทายหลักเกณฑของสถาบันและ
ผูเชี่ยวชาญอีกดวย ในบริบทสังคมป5จจุบันเกิดปรากฏการณการตรวจสอบขอมูลที่รัฐเผยแพรโดยผูคนทั่วไป
อยางชัดเจนจากสื่อสังคมออนไลนตางๆ เชน เฟสบุcค ทวิตเตอร ฯลฯ
กลาวไดวา ในชวงเปลี่ยนผานศตวรรษ ความหมายของความเสี่ยง ไดกลายเป8นประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งของ
สังคมตะวันตก เกิดพลวัตความหมายของความเสี่ยงมากมาย จากการตอสูเพื่อชวงชิงนิยามความหมายของ
ตัวละครหลายตัว ไมวาจะเป8นการตอสูระหวางสถาบันกับผูเชี่ยวชาญ ระหวางผูเชี่ยวชาญในสาขาความรู
เดียวกัน ระหวางผูเชี่ยวชาญที่ตางสาขาความรู ระหวางผูเชี่ยวชาญกับคนทั่วไป และระหวางคนทั่วไปกันเอง
ผานพื้นที่สื่อหลากหลายชองทาง จนสงผลใหเรื่อง “ความเสี่ยง” นั้นซับซอนกวายุคสมัยกอนหนาอยางยิ่ง
Normal

Abnormal

Standard

Deviant

แนวคิดในการศึกษา “ความเสี่ยง”
ลุปตันแบงแนวคิดในการศึกษาความเสี่ยงเป8น 2 กลุม
คื อ แนวคิ ด เทคนิ ค ของผู เชี่ ย วชาญ และ แนวคิ ด การ
ประกอบสรางทางสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แนวคิดเทคนิคของผูเชี่ยวชาญ (Technico-Scientific perspectives)
แนวคิดนี้มุงเนนการศึกษาหรือคํานวณความเป8นไปไดของการเกิดภัยอันตรายและผลกระทบตางๆ
ที่ตามมา โดยศึกษาทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย ตัวอยางหัวขอการศึกษาความเสี่ยง
ของผูที่นิยมใชแนวทางนี้ เชน จะระบุ (identify) ความเสี่ยงดวยวิธีใด วิธีนั้นมีความเป8น “วิทยาศาสตร” หรือไม
อยางไร ตัวแบบการอธิบายความเสี่ยงครอบคลุมประชากรมากนอยแคไหน เป8นตน
แนวคิดเทคนิคของผูเชี่ยวชาญนั้น เชื่อมั่นในหลักการที่เป8นวิทยาศาสตร มีกรอบคิดพื้นฐานที่เชื่อวา
ภั ยอั นตรายใดๆ ก็ ต าม ที่ ผ านการวิ เคราะหประเมิ นจากกระบวนการที่ เป8 นวิ ทยาศาสตรอั นประกอบดวย
เทคโนโลยีที่กาวหนาและสถิติที่เที่ยงตรงวามีความเป8นไปไดที่จะเกิดขึ้นและสงผลกระทบแลว สิ่งนั้น เป8น
ความเสี่ยงที่แท9จริง (Truth) และเป8นกลาง มีลักษณะเป8นภววิสัย (Objective) ตางไปจากความเห็นหรือ
ความคิด ของป5จเจกซึ่งเป8นอั ตวิสั ย (Subjective) ดังเห็นไดจากตัวอยางงานศึ กษาชิ้นหนึ่งของแนวทางนี้คือ
“การศึกษาการรับรูความเสี่ยงของป>จเจก” โดยนักจิตวิทยาเชิงรูคิด (Cognitive psychology) มีคําถามการ
วิจัยวา ป5จจัยอะไรที่ทําใหคนประเมินความเสี่ยงแตกตางกัน ขอคนพบจากการศึกษา มีดังนี้ (1) ความใกลไกล
ของเรื่อง คนจะมองภัยที่ใกลตัววาเป8นความเสี่ยงมากกวาภัยที่อยูไกลตัว (2) ปริมาณขDาวที่ออกสื่อ คนจะมอง
ภัยที่ออกสื่อบอยวาเป8นความเสี่ยงมากกวาภัยที่ออกสื่อนอย และ (3) การสรางภาพติดตา คนจะมองภัยที่
สรางภาพติดตาใหแกตัวเองวาเป8นความเสี่ยงมากกวาภัยที่ไมไดสรางภาพติดตาให จากผลการศึกษาจึงทําให
กลาวไดวาการเขาใจความเสี่ยงของมนุษยมีอคติและสามารถผิดพลาดได

อยางไรก็ดี แนวทางนี้ถูกโจมตีจากนักสังคมศาสตรหลายประการ โดยประเด็นสําคัญที่ถูกวิจารณ
ก็คือ การลดทอนความซับซอนของมนุษยและสังคมใหเหลือเพียงมิติ กายภาพเทานั้น แมรี่ ดักลาส (Mary
Douglas) วิพากษวา แนวคิดนี้ลดทอนความซับซอนของมนุษยทั้งเชิงกายภาพชีวภาพ เชิงสังคมวัฒนธรรม
และมิติอื่นจนหมด ทําใหมนุษยภายใตแนวคิดเทคนิคของผูเชี่ยวชาญ เป8นเพียง “คนโง” (Fools) ที่แมจะไม
อยากเผชิ ญความเสี่ ยง แตก็ ไมสามารถคาดคะเนมั น ได และตองเผชิญ ความเสี่ย งนั้ นอยางหลี กเลี่ ย งไมได
ดักลาสอธิบายวา แมแนวทางนี้จะบอกวาตัวเองนั้นสนใจ “การใชเหตุผล” (rational actions) ของมนุษย แต
ก็ล ะเลยมิติต างๆ ที ่ม นุษ ยอาศัย เพื่อ ประเมิน สถานการณ อาทิ สัง คมวัฒ นธรรม การเมือ ง เศรษฐกิจ
จนกลายเป8นวาแนวทางนี้สนใจเพียง “พยาธิสภาพของการรับรู” (Pathology of perception) ของป5จเจก
เทานั้น นอกจากนี้ ก็ ยังเสนอภาพราวกับ มนุษยตางคนตางแยกออกไปประมวลสถานการณความเสี่ย งอยู
ตัวคนเดียวและประเมินความเสี่ยงเพื่อประโยชนตัวเองเทานั้น
ลุปตั นวิจ ารณแนวคิดเทคนิคของผู เชี่ย วชาญวา ลดทอนมนุ ษยเป8นเพียง “หนวยประมวลขอมูล ”
(information-processing unit) เทานั้น บางคนวิจ ารณวา การที่แนวคิด เทคนิคของผู เชี่ย วชาญศึกษา
ความเสี ่ย งโดยมุ งความสนใจเฉพาะคุณ ลัก ษณะที่ว ัด ไดของป5จ เจกเทานั ้น โดยเฉพาะ “พฤติก รรม”
เพียงอยางเดียวโดยละเลยป5จจัยอื่นที่วัดไมไดออกไปจากการศึกษา ทําใหแนวทางนี้สรางขอสรุปที่เหมารวม
และไมชัดเจน โดยมักสรุปวาพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเป8นสาเหตุของความเสี่ยง หรือในทางกลับกันคือความ
เสี่ยงนําไปสูพฤติกรรมนั้น ขอสรุปเชนนี้ยังนําไปสูการจําแนกกลุมออกเป8นแค 2 กลุม คือ “ขาว-ดํา” โดยดูจาก
พฤติกรรมเสี่ยง ไดแก 1. “คนที่มักแกวงเทาหาเสี้ยน” (Sensational seeker) หรือพวกที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และ
2. คนที่นิยมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือพวกมีพฤติกรรมสุขภาพ
2. แนวคิดการประกอบสรางทางสังคม (Social-Construction perspectives)
ลุปตัน กลาววา การศึกษา “ความเสี่ยง” ในมิติสังคมวัฒนธรรม เริ่มตน
ราวทศวรรษ 1980-1990 โดยประเด็นรวมที่นักวิชาการกลุมนี้มีรวมกันก็คือ
การทําความเขาใจบริบทแวดลอมทางสังคมที่สงผล (และไดรับผล) ตอความ
เขาใจและการจั ด การ “ความเสี่ ย ง” ของมนุ ษ ย ไมวาจะเป8 น บริ บ ททาง
สิ่งแวดลอมอยางระบบนิเวศ ภูมิศาสตร หรือบริบททางสังคม เชน วัฒนธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจ มีนักวิชาการจากหลากหลายสาขาที่สนใจศึกษาความ
เสี่ยงตามแนวทางนี้ เชน ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม
เชิงวิพากษ (Critical social psychology) วัฒนธรรมและสื่อศึกษา (Culture
and Media studies) ภูมิศาสตรเชิงวัฒ นธรรม (Cultural geography)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Studies) เป8นตน
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ลุปตันสรุปวาเราอาจจําแนกการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงออกเป8น 3 แนวคิด ดังตอไปนี้
(1) แนวคิดการตีความสัญลักษณMทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural/Symbolic approach)
แนวคิด นี้มีห ลัก การพื้น ฐานวา “ความเสี่ย ง” มีมิติสัง คมวัฒ นธรรมกํา กับ อยู เสมอ จะศึก ษาความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงในสังคมใดก็ตองศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของสังคมนั้นดวย เพราะการรับมือกับภัย
อันตรายเป8นเรื่องซับซอนและเป8นเรื่องที่เกี่ยวพันกับผูคนและสถาบันทางสังคมจํานวนมาก ดังนั้น หลักเกณฑ
ในการนิยามและประเมินความเสี่ยงจึงไมสามารถเป8นสิ่งที่ป5จเจกแตละคนกําหนดขึ้นเองได หากแตตองเป8นสิ่ง

ที่ทั้งสังคมรวมกันนิยามและรวมกันใช ดวยเหตุนี้ “ความเสี่ยง” จึงมีมิติสังคมวัฒนธรรมกํากับอยูเสมอ ไมไดเป8น
เรื่องของป5จเจกโดยสมบูรณ
นักวิชาการคนสําคัญในแนวทางนี้ คือ แมรี่ ดักลาส โดยเธอและเพื่อนรวมงาน อารอน วิลดอฟสกี้
(Aron Wildovsky) ไดพัฒนาตัวแบบการอธิบายความสัมพันธระหวางมุมมองเรื่องความเสี่ยงกับโลกทัศน
ทางสังคมของผูคนขึ้นมาชุดหนึ่ง ชื่อวา “Grid-Group Model”
“Grid” คือ โลกทัศนที่คนมีเกี่ยวกับเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่กําหนดแบบแผนความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในกลุม (เชน “เพศ” (เพศหญิงกับเพศชายอยูดวยกันสองตอสองไมได) “อายุ” (รุนนองตอง
เคารพรุนพี่เสมอ) สีผิว บานเกิด ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ) โดยสุดขั้วดานหนึ่งของโลกทัศนเชนนี้ คือ “High
grid” หรือการมีมุมมองวาสังคมเต็มไปดวยเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่กํากับชีวิตมากมาย ผูคนแทบไมมี
เสรีภาพในการเลือกทางเดินของตัวเอง และอีกสุดขั้วอีกดานหนึ่งก็คือ “Low grid” หรือการมองวาสังคมมี
เงื่อนไขเหลานั้นนอย
“Group” คือ โลกทัศนที่คนมีตอความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมตนกับคนกลุมอื่นในสังคม
วาเป8นอยางไร เชน อนุญาตหรือยอมรับใหคนนอกกลุมหรือความคิดของโลกภายนอกเขามาในสังคมหรือไม
อนุญาตใหเขามามากนอยแคไหน เป8นตน ซึ่งสุดขั้วดานหนึ่งของ
โลกทัศนเชนนี้ก็คือ “High group” หรือ การปxดตัวเองตอสังคม
ภายนอก เนนความเป8นหนึ่งเดียวของคนในกลุมสังคม และเนน
ความเป8นเอกลักษณซึ่งแตกตางไปจากกลุมทางสังคมอื่น สวนอีก
ขั้วหนึ่งของโลกทัศนเชนนี้ก็คือ “Low group” หรือการเปxดรับ
“ความเป8นอื่น” อยางไมรังเกียจ ไมมองความเป8นอื่นเป8นศัตรูคู
ตรงขาม ขณะเดี ยวกั นก็ เนนความเป8น ป5จ เจกชนของสมาชิ กใน
กลุ มแทนการมี เ อกลั ก ษณเป8 น หนึ่ ง เดี ย วกั น ของทุ ก คนในกลุ ม
สังคม
ดักลาสและวิ ลดอฟสกี้ นํ าโลกทัศนทั้ งสองลักษณะนี้มารวมกัน แลวสรางตัวแบบการอธิบาย
มุมมองและการจัดการความเสี่ยงที่สัมพันธกับโลกทัศนทางสังคม โดยจําแนกออกเป8น 4 แบบ ดังตอไปนี้
1. “High grid, high group” เป8น โลกทัศนที่มองวาสังคมมีความเขมงวดตอการให
สมาชิ ก เคารพกฎระเบี ย บ ไมยอมใหระเบี ย บที่ สื บ ทอดกั น มาถู ก ละเมิ ด หรื อ ทํา ลายอยางเด็ ด ขาด ไมวา
สถาบันทางสังคมที่เกาแกจะกําหนดนิยามและสรางมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงและกลุมเสี่ยงอยางไร
สมาชิกในสังคมจะตองเห็นพองและปฏิบัติตามเทานั้น
2. “Low grid, high group” เป8นโลกทัศนที่มองวาสังคมเนนความเป8นกลุมกอน แตจะไม
มีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมมาซอนทับ กํากับมากนั ก อยางไรก็ดี สังคมก็ จะไมยอมรั บคานิยมของคนนอกกลุ ม
เด็ดขาด และมักกลาวโทษวาความเสี่ยงเกิดจากสิ่งหรือคนภายนอกกลุมมากกวาสมาชิกของกลุมตัวเอง
3. “Low grid, low group” เป8 น โลกทั ศ นที่ ใ หคุ ณ คากั บ การเป8 น ป5 จ เจกชนนิ ย ม
เนนเสรีภาพสวนบุคคล และจํากัดบทบาทของสถาบันทางสังคมที่จะกาวกายเสรีภาพดังกลาว บนโลกทัศน
เชนนี้จะมองวาการจัดการความเสี่ยงเป8นเรื่องสวนบุคคล สถาบันทางสังคมไมควรมากาวกาย และมองวาความ
เสี่ยงไมไดมีแตดานลบหรืออันตรายอยางเดียว แตยังมีดานบวกซึ่งอาจนําประโยชนมาใหผูมีพฤติกรรมเสี่ยงได
อีกดวย

4. “Low group”, “high grid” เป8นโลกทัศนที่เห็นวาคนในสังคมไมมีความเป8นหนึ่งเดียวกัน
ซ้ํายังรูสึกวากฎระเบียบทางวัฒนธรรมที่กํากับชีวิตสมาชิกในสังคมนั้นมีมากมาย จนสมาชิกแตละคนไรอํานาจ
ในการควบคุมชีวิตของตัวเอง บนโลกทัศนแบบนี้ ผูคนจะมองวาความเสี่ยงเป8นสิ่งที่เลี่ยงไมได และตัวสมาชิก
เองก็ป{องกันไมไดดวย รวมทั้งมองวาความเสี่ยงเป8นเรื่องของโชคชะตาของแตละคนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
อะไรได เพราะถูกกําหนดมาแลว
โดยสรุป การศึกษา “ความเสี่ยง” ภายใตแนวคิดการวิเคราะหสัญลักษณทางสังคมวัฒนธรรมนี้
มุงทําความเขาใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอโลกทัศนทางสังคมของสมาชิกในสังคม ซึ่งโลกทัศน
ทางสังคมดังกลาวนี้เป8นสิ่งที่สมาชิกในสังคมใชประเมินและจัดการความเสี่ยงเชนกัน ดังนั้น จะศึกษาความ
เสี่ยงในสังคมใดก็ตองเขาใจโลกทัศนทางสังคมของผูคนในสังคมนั้นดวย
(2) สังคมความเสี่ ยง (Risk Society)
แนวคิดนี้สนใจความสัมพันธระหวาง “ความเสี่ยง” กับ
“ความเป8นสมัยใหม” โดยเนนการศึกษาสังคมยุโรปที่กาวหนา
เป8นหลัก มีนักคิดคนสําคัญ 2 คน คือ อูริช เบ็คส (Ulrich Beck)
และ แอนโธนี กิดเดนส (Anthony Giddens)
เบ็คสและกิดเดนสอธิบายวา ลักษณะและมุมมอง
ที่คนในยุคป5จจุบันมีตอภัยอันตรายและความเสี่ยงนั้นแตกตาง
Ulrich Beck
Anthony Giddens
จากในอดีต กลาวคือ ในยุคโบราณกอนที่ความรูเหตุผลแบบวิทยาศาสตรและระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม
จะเกิ ดขึ้น ภัยอัน ตรายสําคั ญของมนุษยลวนแตเป8น ภัยธรรมชาติ ซึ่ งผูคนมองวามีส าเหตุ จากอํ านาจเหนื อ
ธรรมชาติ ไมวาจะเป8น พระเจา เทพเจา ปAศาจ ซึ่งมนุษยไมสามารถควบคุมจัดการอะไรได ตอมาราวศตวรรษ
ที่ 18 เมื่อวิทยาการความรู ทางวิท ยาศาสตรเจริญ รุ งเรือง ไดทํา ใหการควบคุมจัด การภัย จากธรรมชาติ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันตรายที่กลายเป8นความเสี่ยงหลักของมนุษยกลายเป8นพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของ
มนุษยเองแทน เชน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การเกิดอุบัติเหตุ เป8นตน ความเสี่ยงกลายเป8นสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเอง
ดังนั้น วิธีการจัดการความเสี่ยงก็คือการควบคุมไมใหมนุษยเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ นั่นเอง
ตั้งแตศตวรรษที่ 20 เป8น ตนมา สังคมตะวัน ตกไดเผชิญ กับ ภัย อัน ตรายรูป แบบใหมที่ส งผล
กระทบเสียหายตอชีวิตผูคนจํานวนมาก นั่นคือ ภัยที่เป8นผลจากการใชเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เชน น้ําเสีย
อากาศเสียโลกรอนจากสารเคมีที่โรงงานอุตสาหกรรมปลอยออกมา สารเคมีรั่วไหลจากโรงไฟฟ{าเหมืองแร
การระเบิดของโรงไฟฟ{านิวเคลียร เป8นตน ทั้งหมดถือเป8นภัยอันตรายจากน้ํามือมนุษยและกอผลกระทบในวง
กวาง อยางไรก็ดี ในขณะที่รัฐสามารถจัดการพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพได แตแทบไมสามารถจัดการภัยรูปแบบ
ใหมดังกลาวนี้ได ซ้ํารายในบางกรณียังปxดบังพลเมืองหรือแมแตโกหกพลเมืองวาสามารถจัดการตอความเสี่ยง
นั้นได
จากการเผชิญกับภัยแบบใหมที่ยังไมสามารถหาวิธีจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
ก็ไมสามารถพึ่งพารัฐในการปกป{องได สงผลใหผูคนในสังคมสมัยใหมรูสึกถึง “ความไมมั่นคง” หรือ “ความ
เสี่ยง” ในชีวิต และเริ่มทาทายคําอธิบายและขอแนะนําในการจัดการความเสี่ยงของผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่
รัฐ โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดานสาธารณสุข โดยใชประสบการณชีวิตของ
ตัวเองในการเผชิญและรับมือความเสี่ยงมาโตแยงกับความรูจากการศึกษาทดลองของผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่
รัฐ รวมทั้งใชการเมืองภาคประชาชนเคลื่อนไหวทางสังคมตอสูกับอํานาจคําอธิบายและวิธีการจัดการกับความ
เสี่ยงของรัฐ

ไมเพียงแคความรูทางวิทยาศาสตรและการแพทยเทานั้นที่ถูกทาทายโตแยง การเผชิญความเสี่ยง
แบบใหมยั ง พาใหผู คนในโลกตะวั น ตกทาทายกั บ ฐานคติ ค วามเชื่ อ ที่ ตั้ ง อยู บนมิ ติ ท างสั ง คมวั ฒ นธรรม
ที่เกาแกกวาวิทยาศาสตรและการแพทย อยางเชนเรื่อง “ความสัมพันธชาย-หญิง” อีกดวย เบ็คสและกิดเดนส
อธิบ ายวา ในศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป8นยุคเริ่มตนของสังคมอุตสาหกรรมในโลกตะวันตก การแบงงานกันทํา
โดยดูจาก “เพศ” นั้นมีความชัดเจน ผูชายคือแรงงานหลักในระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ผูหญิงเป8นไดแค
ผูชวยในฐานะเมียหรือแมที่ทํางานบานให การขีดเสนแบงประเภทของงานบนฐานคติทางเพศเชนนี้ถูกอธิบาย
และยอมรับกันวาเป8น “ธรรมชาติ” จนเรียกไดวา ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและพัฒนาได
โดยมีแนวคิดทางสังคมเรื่องธรรมชาติของหญิงชายเป8นตัวผลักดันสําคัญประการหนึ่ง
อยางไรก็ดี ในยุคป5จจุบันเมื่ออุตสาหกรรมทุนนิยมโดนวิพากษและทาทาย อคติทางเพศที่ค้ําจุน
ระบบดังกลาวก็โดนหางเลขไปดวย เกิดการรณรงคมากมายเพื่อทําลายอคติดังกลาว เพื่อใหเกิดการยอมรับ
ความเทาเทียมระหวางเพศมากขึ้น โดยมีนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวสตรีนิยม (Feminism) เป8นกําลังสําคัญ
ผลคือผูหญิงไดรับความเทาเทียมทางสังคมมากขึ้น การกีดกันทางสังคมสูตลาดแรงงานลดลง การทบทวน
แนวคิดเรื่องความสัมพันธชายหญิงยังขยายไปในปริมณฑลอื่นอีกดวย เชน “ครอบครัว” และ “การแตงงาน”
ก็ถูกตั้งคําถามและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เชน การเป8นพอแมเลี้ยงเดี่ยว (Single
mom/dad) ไมไดเป8น เรื่องนาอับ อายอีกตอไป การแตงงานระหวางชายหญิงที่มีลูกติด ทั้งคู ก็พบมากขึ้น
การแตงงานของเพศเดียวกันไดกลายเป8นสิทธิ์ที่รับรองโดยกฎหมายในหลายประเทศ เป8นตน
โดยสรุป ในสายตาของเบ็คสและกิดเดนสแลว ปรากฏการณในสังคมตะวันตกป5จจุบันก็คือ การที่
สังคมตะวันตกอาศัย “ความเป8นสมัยใหม” ตางๆ เชน ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อสรางความกาวหนาใหสังคม จนนําพาสังคมตัวเองเผชิญ “ความเสี่ยง” ลักษณะแบบใหม
จนทําใหผู คนเริ่ มหัน มาคิ ดทบทวนและตั้งคําถามกั บความรูและสถาบัน ทางสังคมที่เกี่ ยวของกับ ความเป8 น
สมัยใหมเหลานี้ เพื่อหาทางออกในการรับมือกับภัยอันตรายแบบใหม สภาวะของการทบทวนตั้งคําถามกับ
ความเป8นสมัยใหมดังกลาวเป8นสิ่งที่เบ็คสและกิดเดนสเรียกวา “Reflexive Modernity”
กลาวโดยสรุป แนวทางการศึกษา “ความเสี่ยง” แบบ “สังคมเสี่ยงภัย” คือการทําความเขาใจวา
“ความเสี่ยง” ในยุคสมัยป5จจุบันที่สังคมตะวันตกกําลังเผชิญ ไดกอผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของความเสี่ยง วิถีชีวิตผูคนที่สัมพันธเกี่ยวของกับความเสี่ยง และอํานาจรัฐในการเขามามีบทบาทบริหาร
จัดการความเสี่ยงในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมตะวันตกอยางไรบาง
(3) การปกครองชีวญาณ เป8นขอเสนอเชิงทฤษฎีของ มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) นักคิด
ชาวฝรั่งเศส ที่ใชอธิบายเทคนิควิธีการของรัฐสมัยใหมในการควบคุมพลเมืองในระดับจิตสํานึก ซึ่งเป8นแนวทาง
การศึกษาที่นํามาใชวิเคราะหความเสี่ยงในฐานะ “วาทกรรม” และเป8นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐสมัยใหม
ที่ใชบริหารปกครองประชากร
การศึกษา “ความเสี่ยง” ของแนวคิดนี้ แตกตางจาก 2 แนวคิดกอนหนาในระดับรากฐาน กลาวคือ
ในขณะที่แนวคิดแบบ “แนวคิดการตีความสัญลักษณทางสังคมวัฒนธรรม” และ “สังคมความเสี่ยง” มองวา
“ภัยอันตราย” (Hazard, Danger) บางอยางนั้นเป8น “ความจริงเชิงประจักษ” (Fact) สัตว สิ่งของ หรือ
เหตุการณบางอยางสามารถสรางความเสียหายแกทรัพยสินและชีวิตของผูคนไดจริงๆ โดยไมเกี่ยวของกับการ
ตีความของป5จเจกหรือกลุมคน แตการประเมินวาภัยอันตรายเป8น “ความเสี่ยง” หรือไม และจะจัดการรับมือ
อยางไรนั้น สัมพันธอยูกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลายของแตละสังคม อยางไรก็ตาม แนวคิด
แบบการปกครองชีวญาณกลับมองวา “ภัยอันตราย” และ “ความเสี่ยง” ไมใชปรากฏการณทางธรรมชาติ
แตเป8นสิ่งประกอบสรางทางสังคมโดยสมบูรณ การนิยามวาอะไรคือความเสี่ยง อะไรคือภัยอันตราย ขึ้นอยูกับ

เกณฑทางสังคมวัฒนธรรมของแตละสังคม และประสบการณของป5จเจกหรือกลุมทางสังคมนั้นเป8นหลัก ไมมี
เกณฑที่เป8 นกลางและสากลที
สากลที่สามารถชี้ชั ดไดแนนอนตายตัว นอกจากนี้ การนิยามและการจัดการความเสี่ยง
มักสัมพันธกับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูคนในสังคมอยูเสมออีกดวย
แนวคิ ดการปกครองชีวญาณมองวา “ความเสี่ยง” เป8นสวนหนึ่ งของกลไกทางการเมื องที่รั ฐสรางขึ้ น
เพื่ อควบคุคุ มพลเมื องตนเอง นั กคิ ดในสายนี้ อธิ บายวา “รั ฐชาติ ”
แบบที่เรารับรูกันในป5จจุบันวาเป8นประเทศที
ประเทศ ่มีเสนเขตแดนชัดเจน
มีองคกรบริหารจัดการหลักคือรัฐบาล และมีพลเมืองของแตละรัฐ
อยางชัดเจน ซึ่งเกิดในราวศตวรรษที
ในราวศตวรรษ ่ 16 นั้น ไดพัฒนากลไกการ
ปกครองพลเมืองตัตัว เองมาโดยตลอด โดยในศตวรรษที่ 17-18
รัฐ ชาติสมั
ส มั ย ใหมไดนํ า กลไกทางการเมื องสํ า คั ญ อยางหนึ่ งมาใช
pixabay.com
ควบคุมวิถีชีวิตของพลเมือง คือ “วิวินัย” (Disciplines)
กลาวโดยยอ “วินัย ” คือ การทําใหวิถีชีวิต ของผู คนมีความชัด เจนแนนอนในสายตาของรัฐ
ไมสะเปะสะปะหลากหลายเหมือ นยุคกอนหนาซึ่งทําใหรัฐ บาลควบคุม ไดลํา บาก เทคนิคสํา คัญ ของวินัย
คือ การสราง “ตาราง” ลงบนมิติเวลาและพื้นที่ของสังคม การวางตารางลงบนมิติเวลาเป8นการสรางตาราง
กิจกรรมประจําวันใหกับสมาชิกในสังคมวาควรทําอะไรตอนไหนและเวลาใดไมควรทําอะไร สวนการวางตาราง
สว
ลงบนมิติพื้นที่เป8นการกําหนดวาพื้นที่ไหนใชทําอะไรบาง อาทิ พลเมืองกลุมไหนใชพื้นที่ใดไดบาง กลุมไหนใช
พื้นที่ใดไมไดบาง พื้นที่ใดพลเมื
พลเมืองบางกลุมเขาได พลเมืองบางกลุมหามเขา เป8นตน การสรางตารางลงบนพื้นที่
และเวลายังกินความถึง “รางกายของพลเมื
ของพลเมือง”
ง เพราะอํานาจแบบระเบียบวินัยยังไดเขาไปกํากับควบคุมดวย
วา “รางกายและจิ
รางกายและจิตใจที่สมบูรณแข็งแรง”
แรง ควรมีลักษณะอยางไร จะสรางขึ้นมาไดอยางไร รางกายและจิตใจ
ที่ไมสมบูรณแข็งแรงเป8นอยางไร ทําอยางไรจึงจะป{องกันไมใหพลเมืองมีรางกายและจิตใจที่เจ็บป„วยเป8
ยเ นโรค
เป8นตน
นอกจากรัฐหรือเจาหนาที่รัฐเองจะทําหนาที่ผลักดันใหกลไกการควบคุมพลเมืองดวยวินัยดําเนิน
ไปอยางราบรื่น รัฐ ยัง ทํา ใหพลเมือ งชวยเหลือ รัฐ ในเรื่อ งนี้อีก ดวย โดยการสรางกระบวนการขัด เกลา
ที่แนบเนียนใหพลเมืองคอยควบคุมสอดสองตัวเองและคนอื่นอยูเสมอวาใครมี
เสมอวา
“ความเสี
ความเสี่ย ง”
ง ที่จ ะละเมิด
ทั้งกฎระเบียบทางกฎหมายและกฎเกณฑทางสั
บทางกฎหมายและกฎเกณ
งคม ใครคือ “กลุมเสี่ยง” ที่รัฐควรระแวดระวัง หรือใครได
“เบี่ยงเบน” จากเกณฑมาตรฐานไปแลวและรัฐตองรีบจัดการโดยเร็ว
กลาวโดยยอ การศึกษา “ความเสี่ยง” ตามแนวคิดการปกครองชีวญาณ จะเนนที่การวิพากษ
กระบวนการทางสังคมการเมืองที่รัฐใชวาทกรรมและความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงของผูเชี่ยวชาญเป8นเทคนิค
กลไกทางการเมืองและรองรับความชอบธรรมของเหตุผลทางการเมืองเพื่อการบริหารปกครองพลเมืองยุค
รวมสมัย นอกจากนี้ การศึกษา “ความเสี
ความเสี่ยง”
ง ตามแนวคิดการปกครองชี
องชีวญาณ ยังพยายามเปxดเผยใหเห็นวา
กระบวนการสราง “ความเสี่ ยง”” ใหกลายเป8น “ความจริ ง” ของรัฐ เป8น อยางไร มี เงื่ อนไขป5จ จัย ใดเขามา
เกี่ยวของบาง มันไดกอผลกระทบตอชีวิตประจําวันผูคนอยางไรบาง และพลเมืองเองตอตานตอรองขัดขืนตอ
เทคนิควิธีการปกครองของรัฐรูปแบบนี้อยางไร
การทบทวนแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมของป5จจัยเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารประกอบการบรรยาย
ครั้งนี้ เป8นเพียงการทบทวนเบื้องตนเทานั้น ในแวดวงวิชาการการศึกษาความเสี่ยงรวมสมัยยังมีรายละเอียด
ของแนวคิ ด และแนวทางการศึ กษาความเสี่ ย งอี กมาก รวมทั้ งในบริ บ ทสั งคมไทยเองก็
คมไทยเ องก็ ยังมี การนํ า แนวคิ ด
ดังกลาวมาศึกษาอยูนอย ดังนั้นจึงจําเป8นจะตองมีการศึกษาคนควาแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง
เพิ่มเติม พรอมไปกับการสรางงานศึกษาวิจัยประเด็นนี้ในประเทศไทยใหมากยิ่งขึ้น
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