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การทบทวนเบ้ืองต�นของแนวคิด 

สังคม รวมทั้งยังถูกนํามาใช�ประเมินผลกระทบจากภัยอันตราย เช�น โรคระบาด อีกด�วย
ประเ มินภัย อันตรายมากข้ึนก็ ทํา ให�มนุษย�มองเห็นสา เห ตุ  ป5จจัย  และขอบเขตผลกระทบของ
ภัยอันตรายชัดเจนข้ึน จนสามารถทํานายการเกิดภัยอันตรายและผลกระทบในอนาคตได� ส�งผลให�นิยาม 
“ความเสี่ยง” เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีเป8นสิ่งซ่ึงไม�สามารถควบคุมได� มาเป8นสิ่งท่ีแม�จะอันตราย แต�มนุษย�
ก็สามารถประเมินและควบคุมได�  
 เม่ือเข�าสู�ศตวรรษท่ี 20 ความหมายของความเสี่ยงได�
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ในยุคนี้ความเสี่ยงกลายเป8นคําท่ีผู�คนใช�
โดยท่ัวไปและไม�ได�จํากัดความหมายเฉพาะภัยอันตรายทาง
ธรรมชาติท่ีส�งผลกระทบในวงกว�าง อย�างน้ําท�วม พายุ หรือโรค
ระบาด เท�านั้น แต�มีความหมายเก่ียวข�องสัมพันธ�กับความเสี่ยงใน
ชีวิตประจําวันด�วย เช�น ข�ามถนนจะโดนรถชนหรือไม�
มามีคุณภาพแค�ไหน สอบแข�งขันเข�ามหาวิทยาลัย 
คณะท่ีคาดหวังหรือเปล�า เป8นต�น                

                                                          

∗ ห�ามอ�างอิง เอกสารอยู�ระหว�างการปรับปรุงข�อมูลเพื่อตีพิมพ�เผยแพร�
ใช�เฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองค�ความรู�มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเส่ียงสุขภาพฯ ปA 

การทบทวนเบ้ืองต�นของแนวคิด “มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเส่ียง
 

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ความหมายของ “ความเส่ียง”   

 ในศตวรรษท่ี 17-18 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายข้ึน
ในยุโรป เช�น เกิดระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม เกิดการบริหาร
จัดการองค�กรแบบกลไก (Scientific Management
สังคมต�างๆ อาทิ รัฐบาล โรงพยาบาล โรงเรียน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร�างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เหล�านี้ว�า “ความเป%นสมัยใหม�” (Modernity)  
 ความเป8นสมัยใหม�นี้ มีอุดมคติท่ีเป8นพลังขับเคลื่อนสําคัญ คือ 
อุดมคติท่ีมองว�า ชีวิตมนุษย�จะก�าวหน�าได�ต�องอาศัยความรู�จาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร� เพราะความรู�จากวิทยาศาสตร�จะช�วย
มนุษย�ค�นพบกฎที่ควบคุมธรรมชาติและสังคม การรู�กฎก็เท�ากับ
จะควบคุมธรรมชาติและสังคมอย�างไร และเม่ือมนุษย�สามารถควบคุม
จัดการท้ังโลกธรรมชาติและโลกทางสังคมได� ก็จะทําให�ชีวิตมนุษย�
ก�าวหน�าไปเรื่อยๆ  
 ความรู�ทางวิทยาศาสตร�แขนงหนึ่งท่ีเกิดในยุคดังกล�าวคือ 
สถิติถูกใช�ในการสร�าง “มาตรฐาน” และ “สิ่งเบ่ียงเบน

สังคม รวมทั้งยังถูกนํามาใช�ประเมินผลกระทบจากภัยอันตราย เช�น โรคระบาด อีกด�วย
ประเ มินภัย อันตรายมากข้ึนก็ ทํา ให�มนุษย�มองเห็นสา เห ตุ  ป5จจัย  และขอบเขตผลกระทบของ

ถทํานายการเกิดภัยอันตรายและผลกระทบในอนาคตได� ส�งผลให�นิยาม 
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีเป8นสิ่งซ่ึงไม�สามารถควบคุมได� มาเป8นสิ่งท่ีแม�จะอันตราย แต�มนุษย�

ความหมายของความเสี่ยงได�
ครั้ง ในยุคนี้ความเสี่ยงกลายเป8นคําท่ีผู�คนใช�

โดยท่ัวไปและไม�ได�จํากัดความหมายเฉพาะภัยอันตรายทาง
ธรรมชาติท่ีส�งผลกระทบในวงกว�าง อย�างน้ําท�วม พายุ หรือโรค
ระบาด เท�านั้น แต�มีความหมายเก่ียวข�องสัมพันธ�กับความเสี่ยงใน

เช�น ข�ามถนนจะโดนรถชนหรือไม� ของใช�ท่ีซ้ือ
มามีคุณภาพแค�ไหน สอบแข�งขันเข�ามหาวิทยาลัย จะได�เรียน

                

                   

ห�ามอ�างอิง เอกสารอยู�ระหว�างการปรับปรุงข�อมูลเพื่อตีพิมพ�เผยแพร� 
ใช�เฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองค�ความรู�มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเส่ียงสุขภาพฯ ปA 2560 เท�าน้ัน
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เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายข้ึน
เกิดระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม เกิดการบริหาร

Scientific Management) เกิดสถาบันทาง
โรงพยาบาล โรงเรียน ซ่ึงนักวิชาการเรียก

ระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร�างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 

ความเป8นสมัยใหม�นี้ มีอุดมคติท่ีเป8นพลังขับเคลื่อนสําคัญ คือ 
อุดมคติท่ีมองว�า ชีวิตมนุษย�จะก�าวหน�าได�ต�องอาศัยความรู�จาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร� เพราะความรู�จากวิทยาศาสตร�จะช�วยให�
มนุษย�ค�นพบกฎที่ควบคุมธรรมชาติและสังคม การรู�กฎก็เท�ากับรู�ว�า 
ะควบคุมธรรมชาติและสังคมอย�างไร และเม่ือมนุษย�สามารถควบคุม

จัดการท้ังโลกธรรมชาติและโลกทางสังคมได� ก็จะทําให�ชีวิตมนุษย�

ความรู�ทางวิทยาศาสตร�แขนงหนึ่งท่ีเกิดในยุคดังกล�าวคือ “สถิติ” 
สิ่งเบ่ียงเบน” หลายอย�างใน

สังคม รวมทั้งยังถูกนํามาใช�ประเมินผลกระทบจากภัยอันตราย เช�น โรคระบาด อีกด�วย เม่ือนํามาใช�
ประเ มินภัย อันตรายมากข้ึนก็ ทํา ให�มนุษย�มองเห็นสา เห ตุ  ป5จจัย  และขอบเขตผลกระทบของ 

ถทํานายการเกิดภัยอันตรายและผลกระทบในอนาคตได� ส�งผลให�นิยาม 
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีเป8นสิ่งซ่ึงไม�สามารถควบคุมได� มาเป8นสิ่งท่ีแม�จะอันตราย แต�มนุษย� 

เท�าน้ัน 



 

           นักสังคมวิทยา เดบอราห� ลุปตัน (Deborah Lupton) กล�าวว�า ต้ังแต�ทศวรรษ 1970 เป8นต�นมา 
ผู�คนพูดถึงความเสี่ยงกันอย�างแพร�หลาย สังเกตได�จากรายงานข�าวท่ีว�าด�วยความเสี่ยงต�างๆ ในหน�า
หนังสือพิมพ�และอินเทอร�เน็ต ลุปตันยังพบอีกว�า “พ้ืนท่ีส่ือ” ได�กลายเป8น “พ้ืนท่ีแข�งขันตรวจสอบเรื่อง
ความเส่ียง” ระหว�างสถาบันและผู�เชี่ยวชาญ กับ ผู�คนท่ัวไป กล�าวคือ ในด�านหนึ่ง สถาบันและผู�เชี่ยวชาญได�
ใช�พ้ืนท่ีสื่อเพ่ือเผยแพร�หลักเกณฑ�ในการนิยามว�าอะไรคือความเสี่ยงและควรจัดการอย�างไร เช�น โฆษณา
รณรงค�การมีเพศสัมพันธ�อย�างปลอดภัย โปสเตอร�การดื่มแอลกอฮอล�แต�พอประมาณ โครงการรณรงค� 
ให�ผู�คนออกกําลังกาย ฯลฯ ในขณะท่ีอีกด�านหนึ่ง ผู�คนท่ัวไปก็ใช�ช�องทางเดียวกันในการตรวจสอบข�อมูลและ
หลักเกณฑ�ของผู�เชี่ยวชาญ รวมท้ังนําเสนอหลักเกณฑ�ท่ีแตกต�างออกมา ท�าทายหลักเกณฑ�ของสถาบันและ
ผู�เชี่ยวชาญอีกด�วย ในบริบทสังคมป5จจุบันเกิดปรากฏการณ�การตรวจสอบข�อมูลท่ีรัฐเผยแพร�โดยผู�คนท่ัวไป
อย�างชัดเจนจากสื่อสังคมออนไลน�ต�างๆ เช�น เฟสบุcค ทวิตเตอร� ฯลฯ 

กล�าวได�ว�า ในช�วงเปลี่ยนผ�านศตวรรษ ความหมายของความเสี่ยง ได�กลายเป8นประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งของ
สังคมตะวันตก เกิดพลวัตความหมายของความเส่ียงมากมาย จากการต�อสู�เพ่ือช�วงชิงนิยามความหมายของ
ตัวละครหลายตัว ไม�ว�าจะเป8นการต�อสู�ระหว�างสถาบันกับผู�เชี่ยวชาญ ระหว�างผู�เชี่ยวชาญในสาขาความรู�
เดียวกัน ระหว�างผู�เชี่ยวชาญท่ีต�างสาขาความรู� ระหว�างผู�เชี่ยวชาญกับคนท่ัวไป และระหว�างคนท่ัวไปกันเอง 
ผ�านพ้ืนท่ีสื่อหลากหลายช�องทาง จนส�งผลให�เรื่อง “ความเสี่ยง” นั้นซับซ�อนกว�ายุคสมัยก�อนหน�าอย�างยิ่ง  

แนวคิดในการศึกษา “ความเส่ียง” 
     ลุปตันแบ�งแนวคิดในการศึกษาความเสี่ยงเป8น 2 กลุ�ม 
คือ แนวคิดเทคนิคของผู� เชี่ยวชาญ และ แนวคิดการ
ประกอบสร�างทางสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. แนวคิดเทคนิคของผู�เช่ียวชาญ (Technico-Scientific perspectives) 

 แนวคิดนี้มุ�งเน�นการศึกษาหรือคํานวณความเป8นไปได�ของการเกิดภัยอันตรายและผลกระทบต�างๆ  
ท่ีตามมา โดยศึกษาท้ังภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย� ตัวอย�างหัวข�อการศึกษาความเสี่ยง
ของผู�ท่ีนิยมใช�แนวทางนี้ เช�น จะระบุ (identify) ความเสี่ยงด�วยวิธีใด วิธีนั้นมีความเป8น “วิทยาศาสตร�” หรือไม� 
อย�างไร ตัวแบบการอธิบายความเสี่ยงครอบคลุมประชากรมากน�อยแค�ไหน เป8นต�น  
 แนวคิดเทคนิคของผู�เชี่ยวชาญนั้น เชื่อม่ันในหลักการท่ีเป8นวิทยาศาสตร� มีกรอบคิดพ้ืนฐานท่ีเชื่อว�า 
ภัยอันตรายใดๆ ก็ตาม ท่ีผ�านการวิเคราะห�ประเมินจากกระบวนการท่ีเป8นวิทยาศาสตร�อันประกอบด�วย
เทคโนโลยีท่ีก�าวหน�าและสถิติท่ีเท่ียงตรงว�ามีความเป8นไปได�ท่ีจะเกิดข้ึนและส�งผลกระทบแล�ว สิ่งนั้นเป8น  
ความเส่ียงท่ีแท9จริง (Truth) และเป8นกลาง มีลักษณะเป8นภววิสัย (Objective) ต�างไปจากความเห็นหรือ
ความคิดของป5จเจกซ่ึงเป8นอัตวิสัย (Subjective) ดังเห็นได�จากตัวอย�างงานศึกษาชิ้นหนึ่งของแนวทางนี้คือ 
“การศึกษาการรับรู�ความเส่ียงของป>จเจก” โดยนักจิตวิทยาเชิงรู�คิด (Cognitive psychology) มีคําถามการ
วิจัยว�า ป5จจัยอะไรท่ีทําให�คนประเมินความเสี่ยงแตกต�างกัน ข�อค�นพบจากการศึกษา มีดังนี้ (1) ความใกล�ไกล
ของเรื่อง คนจะมองภัยท่ีใกล�ตัวว�าเป8นความเสี่ยงมากกว�าภัยท่ีอยู�ไกลตัว (2) ปริมาณขDาวท่ีออกส่ือ คนจะมอง
ภัยท่ีออกสื่อบ�อยว�าเป8นความเสี่ยงมากกว�าภัยที่ออกสื่อน�อย และ (3) การสร�างภาพติดตา คนจะมองภัยท่ี
สร�างภาพติดตาให�แก�ตัวเองว�าเป8นความเสี่ยงมากกว�าภัยท่ีไม�ได�สร�างภาพติดตาให� จากผลการศึกษาจึงทําให�
กล�าวได�ว�าการเข�าใจความเสี่ยงของมนุษย�มีอคติและสามารถผิดพลาดได� 

Normal  Abnormal 

Standard     Deviant 



 

Lupton, Prof. Deborah 

 อย�างไรก็ดี แนวทางนี้ถูกโจมตีจากนักสังคมศาสตร�หลายประการ โดยประเด็นสําคัญที่ถูกวิจารณ� 
ก็คือ การลดทอนความซับซ�อนของมนุษย�และสังคมให�เหลือเพียงมิติกายภาพเท�านั้น แมรี่ ดักลาส (Mary 
Douglas) วิพากษ�ว�า แนวคิดนี้ลดทอนความซับซ�อนของมนุษย�ท้ังเชิงกายภาพชีวภาพ เชิงสังคมวัฒนธรรม 
และมิติอ่ืนจนหมด ทําให�มนุษย�ภายใต�แนวคิดเทคนิคของผู�เชี่ยวชาญ เป8นเพียง “คนโง�” (Fools) ท่ีแม�จะไม�
อยากเผชิญความเสี่ยง แต�ก็ไม�สามารถคาดคะเนมันได� และต�องเผชิญความเสี่ยงนั้นอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� 
ดักลาสอธิบายว�า แม�แนวทางนี้จะบอกว�าตัวเองนั้นสนใจ “การใช�เหตุผล” (rational actions) ของมนุษย� แต�
ก็ละเลยมิติต�างๆ ที่มนุษย�อาศัยเพื่อประเมินสถานการณ� อาทิ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ  
จนกลายเป8นว�าแนวทางนี้สนใจเพียง “พยาธิสภาพของการรับรู�” (Pathology of perception) ของป5จเจก
เท�านั้น นอกจากนี้ ก็ยังเสนอภาพราวกับมนุษย�ต�างคนต�างแยกออกไปประมวลสถานการณ�ความเสี่ยงอยู� 
ตัวคนเดียวและประเมินความเสี่ยงเพ่ือประโยชน�ตัวเองเท�านั้น  
 ลุปตันวิจารณ�แนวคิดเทคนิคของผู�เชี่ยวชาญว�า ลดทอนมนุษย�เป8นเพียง “หน�วยประมวลข�อมูล” 
(information-processing unit) เท�านั้น บางคนวิจารณ�ว�า การที่แนวคิดเทคนิคของผู�เชี่ยวชาญศึกษา
ความเสี ่ยงโดยมุ�งความสนใจเฉพาะคุณลักษณะที่วัดได�ของป5จเจกเท�านั ้น โดยเฉพาะ “พฤติกรรม”  
เพียงอย�างเดียวโดยละเลยป5จจัยอ่ืนท่ีวัดไม�ได�ออกไปจากการศึกษา ทําให�แนวทางนี้สร�างข�อสรุปท่ีเหมารวม
และไม�ชัดเจน โดยมักสรุปว�าพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นเป8นสาเหตุของความเสี่ยง หรือในทางกลับกันคือความ
เสี่ยงนําไปสู�พฤติกรรมนั้น ข�อสรุปเช�นนี้ยังนําไปสู�การจําแนกกลุ�มออกเป8นแค� 2 กลุ�ม คือ “ขาว-ดํา” โดยดูจาก
พฤติกรรมเสี่ยง ได�แก� 1. “คนท่ีมักแกว�งเท�าหาเสี้ยน” (Sensational seeker) หรือพวกท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง และ 
2. คนท่ีนิยมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือพวกมีพฤติกรรมสุขภาพ  
 
2. แนวคิดการประกอบสร�างทางสังคม (Social-Construction perspectives) 

ลุปตัน กล�าวว�า การศึกษา “ความเสี่ยง” ในมิติสังคมวัฒนธรรม เริ่มต�น
ราวทศวรรษ 1980-1990 โดยประเด็นร�วมท่ีนักวิชาการกลุ�มนี้มีร�วมกันก็คือ 
การทําความเข�าใจบริบทแวดล�อมทางสังคมท่ีส�งผล (และได�รับผล) ต�อความ
เข�าใจและการจัดการ “ความเสี่ยง” ของมนุษย� ไม�ว�าจะเป8นบริบททาง
สิ่งแวดล�อมอย�างระบบนิเวศ ภูมิศาสตร� หรือบริบททางสังคม เช�น วัฒนธรรม 
การเมือง และเศรษฐกิจ มีนักวิชาการจากหลากหลายสาขาท่ีสนใจศึกษาความ
เสี่ยงตามแนวทางนี้ เช�น ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม 
เชิงวิพากษ� (Critical social psychology) วัฒนธรรมและสื่อศึกษา (Culture 
and Media studies) ภูมิศาสตร�เชิงวัฒนธรรม (Cultural geography) 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Studies) เป8นต�น  

ลุปตันสรุปว�าเราอาจจําแนกการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงออกเป8น 3 แนวคิด ดังต�อไปนี้ 
(1) แนวคิดการตีความสัญลักษณMทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural/Symbolic approach) 

แนวคิดนี้มีหลักการพื้นฐานว�า “ความเสี่ยง” มีมิติสังคมวัฒนธรรมกํากับอยู�เสมอ จะศึกษาความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงในสังคมใดก็ต�องศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของสังคมนั้นด�วย เพราะการรับมือกับภัย
อันตรายเป8นเรื่องซับซ�อนและเป8นเรื่องท่ีเก่ียวพันกับผู�คนและสถาบันทางสังคมจํานวนมาก ดังนั้น หลักเกณฑ�
ในการนิยามและประเมินความเสี่ยงจึงไม�สามารถเป8นสิ่งท่ีป5จเจกแต�ละคนกําหนดข้ึนเองได� หากแต�ต�องเป8นสิ่ง 



 

ท่ีท้ังสังคมร�วมกันนิยามและร�วมกันใช� ด�วยเหตุนี้ “ความเสี่ยง” จึงมีมิติสังคมวัฒนธรรมกํากับอยู�เสมอ ไม�ได�เป8น
เรื่องของป5จเจกโดยสมบูรณ� 

นักวิชาการคนสําคัญในแนวทางนี้ คือ แมรี่ ดักลาส โดยเธอและเพ่ือนร�วมงาน อารอน วิลดอฟสก้ี 
(Aron Wildovsky) ได�พัฒนาตัวแบบการอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างมุมมองเรื่องความเสี่ยงกับโลกทัศน� 
ทางสังคมของผู�คนข้ึนมาชุดหนึ่ง ชื่อว�า “Grid-Group Model”  

“Grid” คือ โลกทัศน�ท่ีคนมีเก่ียวกับเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมท่ีกําหนดแบบแผนความสัมพันธ�
ระหว�างสมาชิกในกลุ�ม (เช�น “เพศ” (เพศหญิงกับเพศชายอยู�ด�วยกันสองต�อสองไม�ได�) “อายุ” (รุ�นน�องต�อง
เคารพรุ�นพ่ีเสมอ) สีผิว บ�านเกิด ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ) โดยสุดข้ัวด�านหนึ่งของโลกทัศน�เช�นนี้ คือ “High 
grid” หรือการมีมุมมองว�าสังคมเต็มไปด�วยเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่กํากับชีวิตมากมาย ผู�คนแทบไม�มี
เสรีภาพในการเลือกทางเดินของตัวเอง และอีกสุดข้ัวอีกด�านหนึ่งก็คือ “Low grid” หรือการมองว�าสังคมมี
เง่ือนไขเหล�านั้นน�อย  

“Group” คือ โลกทัศน�ท่ีคนมีต�อความสัมพันธ�ทางสังคมระหว�างกลุ�มตนกับคนกลุ�มอ่ืนในสังคม
ว�าเป8นอย�างไร เช�น อนุญาตหรือยอมรับให�คนนอกกลุ�มหรือความคิดของโลกภายนอกเข�ามาในสังคมหรือไม� 
อนุญาตให�เข�ามามากน�อยแค�ไหน เป8นต�น ซ่ึงสุดข้ัวด�านหนึ่งของ
โลกทัศน�เช�นนี้ก็คือ “High group” หรือ การปxดตัวเองต�อสังคม
ภายนอก เน�นความเป8นหนึ่งเดียวของคนในกลุ�มสังคม และเน�น
ความเป8นเอกลักษณ�ซ่ึงแตกต�างไปจากกลุ�มทางสังคมอ่ืน ส�วนอีก
ข้ัวหนึ่งของโลกทัศน�เช�นนี้ก็คือ “Low group” หรือการเปxดรับ 
“ความเป8นอ่ืน” อย�างไม�รังเกียจ ไม�มองความเป8นอ่ืนเป8นศัตรูคู�
ตรงข�าม ขณะเดียวกันก็เน�นความเป8นป5จเจกชนของสมาชิกใน
กลุ�มแทนการมีเอกลักษณ�เป8นหนึ่งเดียวกันของทุกคนในกลุ�ม
สังคม  

ดักลาสและวิลดอฟสก้ี นําโลกทัศน�ท้ังสองลักษณะนี้มารวมกัน แล�วสร�างตัวแบบการอธิบาย
มุมมองและการจัดการความเสี่ยงท่ีสัมพันธ�กับโลกทัศน�ทางสังคม โดยจําแนกออกเป8น 4 แบบ ดังต�อไปนี้ 

1. “High grid, high group” เป8นโลกทัศน�ที่มองว�าสังคมมีความเข�มงวดต�อการให�
สมาชิกเคารพกฎระเบียบ ไม�ยอมให�ระเบียบที่สืบทอดกันมาถูกละเมิดหรือทําลายอย�างเด็ดขาด ไม�ว�า
สถาบันทางสังคมท่ีเก�าแก�จะกําหนดนิยามและสร�างมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงและกลุ�มเสี่ยงอย�างไร 
สมาชิกในสังคมจะต�องเห็นพ�องและปฏิบัติตามเท�านั้น 

2. “Low grid, high group” เป8นโลกทัศน�ท่ีมองว�าสังคมเน�นความเป8นกลุ�มก�อน แต�จะไม�
มีเง่ือนไขทางวัฒนธรรมมาซ�อนทับกํากับมากนัก อย�างไรก็ดี สังคมก็จะไม�ยอมรับค�านิยมของคนนอกกลุ�ม
เด็ดขาด และมักกล�าวโทษว�าความเสี่ยงเกิดจากสิ่งหรือคนภายนอกกลุ�มมากกว�าสมาชิกของกลุ�มตัวเอง 

3. “Low grid, low group” เป8นโลกทัศน�ที่ให�คุณค�ากับการเป8นป5จเจกชนนิยม  
เน�นเสรีภาพส�วนบุคคล และจํากัดบทบาทของสถาบันทางสังคมท่ีจะก�าวก�ายเสรีภาพดังกล�าว บนโลกทัศน�
เช�นนี้จะมองว�าการจัดการความเสี่ยงเป8นเรื่องส�วนบุคคล สถาบันทางสังคมไม�ควรมาก�าวก�าย และมองว�าความ
เสี่ยงไม�ได�มีแต�ด�านลบหรืออันตรายอย�างเดียว แต�ยังมีด�านบวกซ่ึงอาจนําประโยชน�มาให�ผู�มีพฤติกรรมเสี่ยงได�
อีกด�วย 



 

4. “Low group”, “high grid” เป8นโลกทัศน�ท่ีเห็นว�าคนในสังคมไม�มีความเป8นหนึ่งเดียวกัน 
ซํ้ายังรู�สึกว�ากฎระเบียบทางวัฒนธรรมท่ีกํากับชีวิตสมาชิกในสังคมนั้นมีมากมาย จนสมาชิกแต�ละคนไร�อํานาจ
ในการควบคุมชีวิตของตัวเอง บนโลกทัศน�แบบนี้ ผู�คนจะมองว�าความเสี่ยงเป8นสิ่งท่ีเลี่ยงไม�ได� และตัวสมาชิก
เองก็ป{องกันไม�ได�ด�วย รวมท้ังมองว�าความเสี่ยงเป8นเรื่องของโชคชะตาของแต�ละคนท่ีไม�สามารถเปลี่ยนแปลง
อะไรได� เพราะถูกกําหนดมาแล�ว 

โดยสรุป การศึกษา “ความเสี่ยง” ภายใต�แนวคิดการวิเคราะห�สัญลักษณ�ทางสังคมวัฒนธรรมนี้  
มุ�งทําความเข�าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต�อโลกทัศน�ทางสังคมของสมาชิกในสังคม ซ่ึงโลกทัศน�
ทางสังคมดังกล�าวนี้เป8นสิ่งท่ีสมาชิกในสังคมใช�ประเมินและจัดการความเสี่ยงเช�นกัน ดังนั้น จะศึกษาความ
เสี่ยงในสังคมใดก็ต�องเข�าใจโลกทัศน�ทางสังคมของผู�คนในสังคมนั้นด�วย 

(2) สังคมความเส่ียง (Risk Society)  
 แนวคิดนี้สนใจความสัมพันธ�ระหว�าง “ความเสี่ยง” กับ 
“ความเป8นสมัยใหม�” โดยเน�นการศึกษาสังคมยุโรปท่ีก�าวหน�า
เป8นหลัก มีนักคิดคนสําคัญ 2 คน คือ อูริช เบ็คส� (Ulrich Beck) 
และ แอนโธนี กิดเดนส� (Anthony Giddens)  

เบ็คส�และกิดเดนส�อธิบายว�า ลักษณะและมุมมอง
ท่ีคนในยุคป5จจุบันมีต�อภัยอันตรายและความเสี่ยงนั้นแตกต�าง
จากในอดีต กล�าวคือ ในยุคโบราณก�อนท่ีความรู�เหตุผลแบบวิทยาศาสตร�และระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม
จะเกิดข้ึน ภัยอันตรายสําคัญของมนุษย�ล�วนแต�เป8นภัยธรรมชาติ ซ่ึงผู�คนมองว�ามีสาเหตุจากอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ไม�ว�าจะเป8น พระเจ�า เทพเจ�า ปAศาจ ซ่ึงมนุษย�ไม�สามารถควบคุมจัดการอะไรได� ต�อมาราวศตวรรษ
ที่ 18 เมื่อวิทยาการความรู�ทางวิทยาศาสตร�เจริญรุ�งเรือง ได�ทําให�การควบคุมจัดการภัยจากธรรมชาติ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน อันตรายท่ีกลายเป8นความเสี่ยงหลักของมนุษย�กลายเป8นพฤติกรรมเสี่ยงต�อสุขภาพของ
มนุษย�เองแทน เช�น การสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา การเกิดอุบัติเหตุ เป8นต�น ความเสี่ยงกลายเป8นสิ่งท่ีมนุษย�สร�างข้ึนเอง 
ดังนั้น วิธีการจัดการความเสี่ยงก็คือการควบคุมไม�ให�มนุษย�เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต�างๆ นั่นเอง  

ตั้งแต�ศตวรรษที่ 20 เป8นต�นมา สังคมตะวันตกได�เผชิญกับภัยอันตรายรูปแบบใหม�ที่ส�งผล
กระทบเสียหายต�อชีวิตผู�คนจํานวนมาก นั่นคือ ภัยท่ีเป8นผลจากการใช�เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เช�น น้ําเสีย 
อากาศเสียโลกร�อนจากสารเคมีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล�อยออกมา สารเคมีรั่วไหลจากโรงไฟฟ{าเหมืองแร�  
การระเบิดของโรงไฟฟ{านิวเคลียร� เป8นต�น ท้ังหมดถือเป8นภัยอันตรายจากน้ํามือมนุษย�และก�อผลกระทบในวง
กว�าง อย�างไรก็ดี ในขณะท่ีรัฐสามารถจัดการพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพได� แต�แทบไม�สามารถจัดการภัยรูปแบบ
ใหม�ดังกล�าวนี้ได� ซํ้าร�ายในบางกรณียังปxดบังพลเมืองหรือแม�แต�โกหกพลเมืองว�าสามารถจัดการต�อความเสี่ยง
นั้นได�  

จากการเผชิญกับภัยแบบใหม�ท่ียังไม�สามารถหาวิธีจัดการได�อย�างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน 
ก็ไม�สามารถพ่ึงพารัฐในการปกป{องได� ส�งผลให�ผู�คนในสังคมสมัยใหม�รู�สึกถึง “ความไม�ม่ันคง” หรือ “ความ
เสี่ยง” ในชีวิต และเริ่มท�าทายคําอธิบายและข�อแนะนําในการจัดการความเสี่ยงของผู�เชี่ยวชาญและเจ�าหน�าท่ี
รัฐ โดยเฉพาะผู�เชี่ยวชาญด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีและด�านสาธารณสุข โดยใช�ประสบการณ�ชีวิตของ
ตัวเองในการเผชิญและรับมือความเสี่ยงมาโต�แย�งกับความรู�จากการศึกษาทดลองของผู�เชี่ยวชาญและเจ�าหน�าท่ี
รัฐ รวมท้ังใช�การเมืองภาคประชาชนเคลื่อนไหวทางสังคมต�อสู�กับอํานาจคําอธิบายและวิธีการจัดการกับความ
เสี่ยงของรัฐ  

Anthony Giddens Ulrich Beck 



 

ไม�เพียงแค�ความรู�ทางวิทยาศาสตร�และการแพทย�เท�านั้นท่ีถูกท�าทายโต�แย�ง การเผชิญความเสี่ยง
แบบใหม�ยังพาให�ผู�คนในโลกตะวันตกท�าทายกับฐานคติความเชื่อท่ีต้ังอยู�บนมิติทางสังคมวัฒนธรรม 
ท่ีเก�าแก�กว�าวิทยาศาสตร�และการแพทย� อย�างเช�นเรื่อง “ความสัมพันธ�ชาย-หญิง” อีกด�วย เบ็คส�และกิดเดนส�
อธิบายว�า ในศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป8นยุคเริ่มต�นของสังคมอุตสาหกรรมในโลกตะวันตก การแบ�งงานกันทํา 
โดยดูจาก “เพศ” นั้นมีความชัดเจน ผู�ชายคือแรงงานหลักในระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ผู�หญิงเป8นได�แค�
ผู�ช�วยในฐานะเมียหรือแม�ท่ีทํางานบ�านให� การขีดเส�นแบ�งประเภทของงานบนฐานคติทางเพศเช�นนี้ถูกอธิบาย
และยอมรับกันว�าเป8น “ธรรมชาติ” จนเรียกได�ว�า ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและพัฒนาได�
โดยมีแนวคิดทางสังคมเรื่องธรรมชาติของหญิงชายเป8นตัวผลักดันสําคัญประการหนึ่ง 

อย�างไรก็ดี ในยุคป5จจุบันเม่ืออุตสาหกรรมทุนนิยมโดนวิพากษ�และท�าทาย อคติทางเพศท่ีคํ้าจุน
ระบบดังกล�าวก็โดนหางเลขไปด�วย เกิดการรณรงค�มากมายเพ่ือทําลายอคติดังกล�าว เพ่ือให�เกิดการยอมรับ
ความเท�าเทียมระหว�างเพศมากข้ึน โดยมีนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวสตรีนิยม (Feminism) เป8นกําลังสําคัญ 
ผลคือผู�หญิงได�รับความเท�าเทียมทางสังคมมากข้ึน การกีดกันทางสังคมสู�ตลาดแรงงานลดลง การทบทวน
แนวคิดเรื่องความสัมพันธ�ชายหญิงยังขยายไปในปริมณฑลอ่ืนอีกด�วย เช�น “ครอบครัว” และ “การแต�งงาน” 
ก็ถูกต้ังคําถามและนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมมากข้ึนเรื่อยๆ เช�น การเป8นพ�อแม�เลี้ยงเด่ียว (Single 
mom/dad) ไม�ได�เป8นเรื่องน�าอับอายอีกต�อไป การแต�งงานระหว�างชายหญิงที่มีลูกติดทั้งคู�ก็พบมากขึ้น  
การแต�งงานของเพศเดียวกันได�กลายเป8นสิทธิ์ท่ีรับรองโดยกฎหมายในหลายประเทศ เป8นต�น 

โดยสรุป ในสายตาของเบ็คส�และกิดเดนส�แล�ว ปรากฏการณ�ในสังคมตะวันตกป5จจุบันก็คือ การท่ี
สังคมตะวันตกอาศัย “ความเป8นสมัยใหม�” ต�างๆ เช�น ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ความรู�วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีเพ่ือสร�างความก�าวหน�าให�สังคม จนนําพาสังคมตัวเองเผชิญ “ความเสี่ยง” ลักษณะแบบใหม� 
จนทําให�ผู�คนเริ่มหันมาคิดทบทวนและต้ังคําถามกับความรู�และสถาบันทางสังคมท่ีเก่ียวข�องกับความเป8น
สมัยใหม�เหล�านี้ เพ่ือหาทางออกในการรับมือกับภัยอันตรายแบบใหม� สภาวะของการทบทวนต้ังคําถามกับ
ความเป8นสมัยใหม�ดังกล�าวเป8นสิ่งท่ีเบ็คส�และกิดเดนส�เรียกว�า “Reflexive Modernity” 

กล�าวโดยสรุป แนวทางการศึกษา “ความเสี่ยง” แบบ “สังคมเสี่ยงภัย” คือการทําความเข�าใจว�า 
“ความเสี่ยง” ในยุคสมัยป5จจุบันท่ีสังคมตะวันตกกําลังเผชิญ ได�ก�อผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของความเสี่ยง วิถีชีวิตผู�คนท่ีสัมพันธ�เก่ียวข�องกับความเสี่ยง และอํานาจรัฐในการเข�ามามีบทบาทบริหาร
จัดการความเสี่ยงในชีวิตประจําวันของผู�คนในสังคมตะวันตกอย�างไรบ�าง 

 (3) การปกครองชีวญาณ เป8นข�อเสนอเชิงทฤษฎีของ มิเชล ฟูโกต� (Michel Foucault) นักคิด
ชาวฝรั่งเศส ท่ีใช�อธิบายเทคนิควิธีการของรัฐสมัยใหม�ในการควบคุมพลเมืองในระดับจิตสํานึก ซ่ึงเป8นแนวทาง
การศึกษาท่ีนํามาใช�วิเคราะห�ความเสี่ยงในฐานะ “วาทกรรม” และเป8นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐสมัยใหม� 
ท่ีใช�บริหารปกครองประชากร 

การศึกษา “ความเสี่ยง” ของแนวคิดนี้ แตกต�างจาก 2 แนวคิดก�อนหน�าในระดับรากฐาน กล�าวคือ 
ในขณะท่ีแนวคิดแบบ “แนวคิดการตีความสัญลักษณ�ทางสังคมวัฒนธรรม” และ “สังคมความเสี่ยง” มองว�า 
“ภัยอันตราย” (Hazard, Danger) บางอย�างนั้นเป8น “ความจริงเชิงประจักษ�” (Fact) สัตว� สิ่งของ หรือ
เหตุการณ�บางอย�างสามารถสร�างความเสียหายแก�ทรัพย�สินและชีวิตของผู�คนได�จริงๆ โดยไม�เก่ียวข�องกับการ
ตีความของป5จเจกหรือกลุ�มคน แต�การประเมินว�าภัยอันตรายเป8น “ความเสี่ยง” หรือไม� และจะจัดการรับมือ
อย�างไรนั้น สัมพันธ�อยู�กับมิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกต�างหลากหลายของแต�ละสังคม อย�างไรก็ตาม แนวคิด
แบบการปกครองชีวญาณกลับมองว�า “ภัยอันตราย” และ “ความเสี่ยง” ไม�ใช�ปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ 
แต�เป8นสิ่งประกอบสร�างทางสังคมโดยสมบูรณ� การนิยามว�าอะไรคือความเสี่ยง อะไรคือภัยอันตราย ข้ึนอยู�กับ



เกณฑ�ทางสังคมวัฒนธรรมของแต�ละสังคม และประสบการณ�ของป5จเจกหรือกลุ�มทางสังคมนั้นเป8นหลัก ไม�มี
เกณฑ�ท่ีเป8นกลางและสากลท่ีสามารถชี้ชัดได�แน�นอนตายตัว นอกจากนี้ การนิยามและการจัดการความเสี่ยง
มักสัมพันธ�กับความสัมพันธ�เชิงอํานาจระหว�างผู�คนในสังคมอยู�เสมออีกด�วย
 แนวคิดการปกครองชีวญาณมองว�า 
เพ่ือควบคุมพลเมืองตนเอง นักคิดในสายนี้อธิบายว�า 
แบบท่ีเรารับรู�กันในป5จจุบันว�าเป8นประเทศ
มีองค�กรบริหารจัดการหลักคือรัฐบาล และมีพลเมืองของแต�ละรัฐ
อย�างชัดเจน ซ่ึงเกิดในราวศตวรรษ
ปกครองพลเมืองตัวเองมาโดยตลอด
รัฐชาติสมัยใหม�ได�นํากลไกทางการเมืองสําคัญ
ควบคุมวิถีชีวิตของพลเมือง คือ “วินัย

กล�าวโดยย�อ “วินัย” 
ไม�สะเปะสะปะหลากหลายเหมือนยุคก�อนหน�าซึ่งทําให�รัฐบาลควบคุมได�ลําบาก เทคนิคสําคัญของวินัย
คือ การสร�าง “ตาราง” ลงบนมิติเวลาและพ้ืนท่ีของสังคม การวางตารางลงบนมิติเวลาเป8นการสร�างตาราง
กิจกรรมประจําวันให�กับสมาชิกในสังคมว�าควรทําอะไรตอนไหนและเวลาใดไม�ควรทําอะไร ส�ว
ลงบนมิติพ้ืนท่ีเป8นการกําหนดว�าพ้ืนท่ีไหนใช�ทําอะไรบ�าง อาทิ พลเมืองกลุ�มไหนใช�พ้ืนท่ีใดได�บ�าง กลุ�มไหนใช�
พ้ืนท่ีใดไม�ได�บ�าง พ้ืนท่ีใดพลเมืองบางกลุ�มเข�าได� พลเมืองบางกลุ�มห�ามเข�า เป8นต�น การสร�างตารางลงบนพ้ืนท่ี
และเวลายังกินความถึง “ร�างกายของพลเมือง
ว�า “ร�างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ�แข็งแรง
ท่ีไม�สมบูรณ�แข็งแรงเป8นอย�างไร ทําอย�างไรจึงจะป{องกันไม�ให�พลเมืองมีร�างกายและจิตใจท่ีเจ็บป�วยเ
เป8นต�น 

 นอกจากรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีรัฐเองจะทําหน�าท่ีผลักดันให�กลไกการควบคุมพลเมืองด�วยวินัยดําเนิน
ไปอย�างราบรื่น รัฐยังทําให�พลเมืองช�วยเหลือรัฐในเรื ่องนี้อีกด�วย โดยการสร�างกระบวนการขัดเกลา
ท่ีแนบเนียนให�พลเมืองคอยควบคุมสอดส�องตัวเองและคนอ่ืนอยู�เสมอว�า
ท้ังกฎระเบียบทางกฎหมายและกฎเกณ
“เบ่ียงเบน” จากเกณฑ�มาตรฐานไปแล�วและรัฐต�องรีบจัดการโดยเร็ว

กล�าวโดยย�อ การศึกษา 
กระบวนการทางสังคมการเมืองท่ีรัฐใช�วาทกรรมและความรู�เก่ียวกับความเสี่ยงของผู�เชี่ยวชาญเป8นเทคนิค
กลไกทางการเมืองและรองรับความชอบธรรมของเหตุผลทางการเมืองเพ่ือการบริหารปกครองพลเมืองยุค
ร�วมสมัย นอกจากนี้ การศึกษา “ความเสี่ยง
กระบวนการสร�าง “ความเสี่ยง” 
เก่ียวข�องบ�าง มันได�ก�อผลกระทบต�อชีวิตประจําวันผู�คนอย�างไรบ�าง และพลเมืองเองต�อต�านต�อรองขัดขืนต�อ
เทคนิควิธีการปกครองของรัฐรูปแบบนี้อย�างไร

การทบทวนแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมของป5จจัยเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการบรรยาย
ครั้งนี้ เป8นเพียงการทบทวนเบ้ืองต�นเท�านั้น ในแวดวงวิชาการการศึกษาความเสี่ยงร�วมสมัย
ของแนวคิดและแนวทางการศึกษาความเสี่ยงอีกมาก รวมท้ังในบริบทสังคมไทยเ
ดังกล�าวมาศึกษาอยู�น�อย ดังนั้นจึงจําเป8นจะต�องมีการศึกษาค�นคว�าแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง
เพ่ิมเติม พร�อมไปกับการสร�างงานศึกษาวิจัยประเด็นนี้ในประเทศไทยให�มากยิ่งข้ึน

เกณฑ�ทางสังคมวัฒนธรรมของแต�ละสังคม และประสบการณ�ของป5จเจกหรือกลุ�มทางสังคมนั้นเป8นหลัก ไม�มี
สากลท่ีสามารถชี้ชัดได�แน�นอนตายตัว นอกจากนี้ การนิยามและการจัดการความเสี่ยง

มักสัมพันธ�กับความสัมพันธ�เชิงอํานาจระหว�างผู�คนในสังคมอยู�เสมออีกด�วย 
แนวคิดการปกครองชีวญาณมองว�า “ความเสี่ยง” เป8นส�วนหนึ่งของกลไกทางการเมืองท่ีรัฐสร�างข้ึน
คุมพลเมืองตนเอง นักคิดในสายนี้อธิบายว�า “รัฐชาติ” 

แบบท่ีเรารับรู�กันในป5จจุบันว�าเป8นประเทศท่ีมีเส�นเขตแดนชัดเจน 
มีองค�กรบริหารจัดการหลักคือรัฐบาล และมีพลเมืองของแต�ละรัฐ
อย�างชัดเจน ซ่ึงเกิดในราวศตวรรษท่ี 16 นั้น ได�พัฒนากลไกการ

ตัวเองมาโดยตลอด โดยในศตวรรษที่ 17-18 
สมัยใหม�ได�นํากลไกทางการเมืองสําคัญอย�างหนึ่งมาใช�

วินัย” (Disciplines)  
” คือ การทําให�วิถีชีวิตของผู�คนมีความชัดเจนแน�นอนในสายตาของรัฐ

ไม�สะเปะสะปะหลากหลายเหมือนยุคก�อนหน�าซึ่งทําให�รัฐบาลควบคุมได�ลําบาก เทคนิคสําคัญของวินัย
ลงบนมิติเวลาและพ้ืนท่ีของสังคม การวางตารางลงบนมิติเวลาเป8นการสร�างตาราง

กิจกรรมประจําวันให�กับสมาชิกในสังคมว�าควรทําอะไรตอนไหนและเวลาใดไม�ควรทําอะไร ส�ว
ลงบนมิติพ้ืนท่ีเป8นการกําหนดว�าพ้ืนท่ีไหนใช�ทําอะไรบ�าง อาทิ พลเมืองกลุ�มไหนใช�พ้ืนท่ีใดได�บ�าง กลุ�มไหนใช�

พลเมืองบางกลุ�มเข�าได� พลเมืองบางกลุ�มห�ามเข�า เป8นต�น การสร�างตารางลงบนพ้ืนท่ี
ของพลเมือง” เพราะอํานาจแบบระเบียบวินัยยังได�เข�าไปกํากับควบคุมด�วย

ร�างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ�แข็งแรง” ควรมีลักษณะอย�างไร จะสร�างข้ึนมาได�อย�างไร ร�างกายและจิตใจ
ท่ีไม�สมบูรณ�แข็งแรงเป8นอย�างไร ทําอย�างไรจึงจะป{องกันไม�ให�พลเมืองมีร�างกายและจิตใจท่ีเจ็บป�วยเ

นอกจากรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีรัฐเองจะทําหน�าท่ีผลักดันให�กลไกการควบคุมพลเมืองด�วยวินัยดําเนิน
ไปอย�างราบรื่น รัฐยังทําให�พลเมืองช�วยเหลือรัฐในเรื ่องนี้อีกด�วย โดยการสร�างกระบวนการขัดเกลา
ท่ีแนบเนียนให�พลเมืองคอยควบคุมสอดส�องตัวเองและคนอ่ืนอยู�เสมอว�าใครมี “ความเสี่ยง
ท้ังกฎระเบียบทางกฎหมายและกฎเกณฑ�ทางสังคม ใครคือ “กลุ�มเสี่ยง” ท่ีรัฐควรระแวดระวัง หรือใครได� 

จากเกณฑ�มาตรฐานไปแล�วและรัฐต�องรีบจัดการโดยเร็ว 
กล�าวโดยย�อ การศึกษา “ความเสี่ยง” ตามแนวคิดการปกครองชีวญาณ 

กระบวนการทางสังคมการเมืองท่ีรัฐใช�วาทกรรมและความรู�เก่ียวกับความเสี่ยงของผู�เชี่ยวชาญเป8นเทคนิค
กลไกทางการเมืองและรองรับความชอบธรรมของเหตุผลทางการเมืองเพ่ือการบริหารปกครองพลเมืองยุค

ความเสี่ยง” ตามแนวคิดการปกครองชีวญาณ ยังพยายามเปxดเผยให�เห็นว�า
” ให�กลายเป8น “ความจริง” ของรัฐเป8นอย�างไร มีเง่ือนไขป5จจัยใดเข�ามา

เก่ียวข�องบ�าง มันได�ก�อผลกระทบต�อชีวิตประจําวันผู�คนอย�างไรบ�าง และพลเมืองเองต�อต�านต�อรองขัดขืนต�อ
แบบนี้อย�างไร 

การทบทวนแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมของป5จจัยเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการบรรยาย
เป8นเพียงการทบทวนเบ้ืองต�นเท�านั้น ในแวดวงวิชาการการศึกษาความเสี่ยงร�วมสมัย

ของแนวคิดและแนวทางการศึกษาความเสี่ยงอีกมาก รวมท้ังในบริบทสังคมไทยเองก็ยังมีการนําแนวคิด
ดังกล�าวมาศึกษาอยู�น�อย ดังนั้นจึงจําเป8นจะต�องมีการศึกษาค�นคว�าแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง
เพ่ิมเติม พร�อมไปกับการสร�างงานศึกษาวิจัยประเด็นนี้ในประเทศไทยให�มากยิ่งข้ึน 

 

pixabay.com 

เกณฑ�ทางสังคมวัฒนธรรมของแต�ละสังคม และประสบการณ�ของป5จเจกหรือกลุ�มทางสังคมนั้นเป8นหลัก ไม�มี
สากลท่ีสามารถชี้ชัดได�แน�นอนตายตัว นอกจากนี้ การนิยามและการจัดการความเสี่ยง 

เป8นส�วนหนึ่งของกลไกทางการเมืองท่ีรัฐสร�างข้ึน 

คือ การทําให�วิถีชีวิตของผู�คนมีความชัดเจนแน�นอนในสายตาของรัฐ  
ไม�สะเปะสะปะหลากหลายเหมือนยุคก�อนหน�าซึ่งทําให�รัฐบาลควบคุมได�ลําบาก เทคนิคสําคัญของวินัย  

ลงบนมิติเวลาและพ้ืนท่ีของสังคม การวางตารางลงบนมิติเวลาเป8นการสร�างตาราง
กิจกรรมประจําวันให�กับสมาชิกในสังคมว�าควรทําอะไรตอนไหนและเวลาใดไม�ควรทําอะไร ส�วนการวางตาราง
ลงบนมิติพ้ืนท่ีเป8นการกําหนดว�าพ้ืนท่ีไหนใช�ทําอะไรบ�าง อาทิ พลเมืองกลุ�มไหนใช�พ้ืนท่ีใดได�บ�าง กลุ�มไหนใช�

พลเมืองบางกลุ�มเข�าได� พลเมืองบางกลุ�มห�ามเข�า เป8นต�น การสร�างตารางลงบนพ้ืนท่ี
เพราะอํานาจแบบระเบียบวินัยยังได�เข�าไปกํากับควบคุมด�วย

ควรมีลักษณะอย�างไร จะสร�างข้ึนมาได�อย�างไร ร�างกายและจิตใจ 
ท่ีไม�สมบูรณ�แข็งแรงเป8นอย�างไร ทําอย�างไรจึงจะป{องกันไม�ให�พลเมืองมีร�างกายและจิตใจท่ีเจ็บป�วยเป8นโรค 

นอกจากรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีรัฐเองจะทําหน�าท่ีผลักดันให�กลไกการควบคุมพลเมืองด�วยวินัยดําเนิน
ไปอย�างราบรื่น รัฐยังทําให�พลเมืองช�วยเหลือรัฐในเรื ่องนี้อีกด�วย โดยการสร�างกระบวนการขัดเกลา  

ความเสี่ยง” ที่จะละเมิด 
ท่ีรัฐควรระแวดระวัง หรือใครได� 

ตามแนวคิดการปกครองชีวญาณ จะเน�นท่ีการวิพากษ�
กระบวนการทางสังคมการเมืองท่ีรัฐใช�วาทกรรมและความรู�เก่ียวกับความเสี่ยงของผู�เชี่ยวชาญเป8นเทคนิค
กลไกทางการเมืองและรองรับความชอบธรรมของเหตุผลทางการเมืองเพ่ือการบริหารปกครองพลเมืองยุค 

องชีวญาณ ยังพยายามเปxดเผยให�เห็นว�า 
ของรัฐเป8นอย�างไร มีเง่ือนไขป5จจัยใดเข�ามา

เก่ียวข�องบ�าง มันได�ก�อผลกระทบต�อชีวิตประจําวันผู�คนอย�างไรบ�าง และพลเมืองเองต�อต�านต�อรองขัดขืนต�อ

การทบทวนแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมของป5จจัยเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการบรรยาย
เป8นเพียงการทบทวนเบ้ืองต�นเท�านั้น ในแวดวงวิชาการการศึกษาความเสี่ยงร�วมสมัยยังมีรายละเอียด

องก็ยังมีการนําแนวคิด
ดังกล�าวมาศึกษาอยู�น�อย ดังนั้นจึงจําเป8นจะต�องมีการศึกษาค�นคว�าแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง
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