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บัทบัรรณาธิิการ:��
เม่�อนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยารุ�นใหม�
สนทนาข้ามศาสตร์
ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

ท่ามกลางข้อถกเถียงทางวิชาการมากมายท่ีสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานษุยวทิยากำาลงัเผชญิหนา้ในปจัจบุนั พลวตัขององคค์วามรูแ้ละ
พรมแดนของสาขาวิชาได้กลายมาเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง
และได้รับความสนใจจากนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยามากมาย 
ทีผ่า่นมานักสังคมวทิยาและนักมานษุยวทิยามุง่ตอกย้ำาความสำาคญัของ
สาขาวิชาของตนผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยพ้ืนท่ีที่เรียกว่า “สังคม” 
หรือสร้างคำาอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ 
โดยใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน (academic professionalization) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง
ต้นและกลางศตวรรษท่ี 20 เม่ือสังคมวิทยามีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด
ในสหรัฐอเมริกา อันเป็นผลมาจากความพยายามของซี. ไรต์ มิลส์ 
(C. Wright Mills) และทัลคอตต์ พาร์สันส์ (Talcott Parsons) ทำาให้
นักสังคมวิทยาที่สมาทาน “จินตนาการทางสังคมวิทยา” (sociological 
imagination)1 จำาต้องผูกมัดตนเองเข้ากับภารกิจในการผลิตความรู้ที่มี

1 จินตนาการทางสังคมวิทยา หมายถึง “ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงมุมมองหนึ่ง
เป็นอีกมุมมองหนึ่งและเป็นกระบวนการสร้างมุมมองที่เพียงพอต่อการมองเห็นสังคมทั้ง
สังคมและองค์ประกอบของสังคม” (Mills, 1959, p. 211) กล่าวคือ นักสังคมวิทยามีหน้าท่ี
บ่งชี้ เชื่อมโยง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมที่ดำารงอยู่เบ้ืองหลัง
ประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคมร่วมสมัย (Belhassen, 2007, p. 1078)
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ความหมายและเกี่ยวกับสังคมอยู่เสมอ2

อยา่งไรกต็าม เน่ืองด้วยอิทธพิลของปรากฏการณร์ะดบัโลกในหลาก
หลายมิต ิอาทิ โลกาภวิตัน ์การเตบิโตของทนุนยิมโลก ความกา้วหนา้
ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้กับสภาพ
แวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันสลับซับซ้อนมากเกิน
กว่าท่ีนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาจะใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาตน
เพียงลำาพังในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้โดยสมบูรณ์ บทบาท
ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีทางการเมืองและเศรษฐกิจเปล่ียน 
แปลงไปพร้อมๆ กับความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์ความรู้ในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความรู้และตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของความรู้ รวมถึงบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่มิได้
จำากัดอยู่เฉพาะในพ้ืนทีท่างวิชาการอีกต่อไป (Nowotny, 1999 as cited 
in Rohracher, 2005, pp. 6–7) 

ด้วยอิทธิพลของแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมท่ีแพร่หลายในสังคม-
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 1960 นักสังคมวิทยาและนัก
มานุษยวิทยาล้วนถูกผลักไสออกจากศูนย์กลาง (decentered) ในการ
เป็นองค์ประธาน (subject) แห่งการอธิบายสังคม (Bauman, 1988) 
กล่าวคือ การผูกขาดคำาอธบิายว่าดว้ยสงัคมแบบโครงสร้าง-หน้าทีน่ยิม 
(structural-functionalism) ที่อธิบายว่าสังคมมีแบบแผนอันเป็นสากล
และอ่านออกได้ (legible) ราวกับว่ามีไวยากรณ์หรือโครงสร้างบางประการ

2 ท้ังน้ี ดาลีบอร์ มีชีนา (Dalibor Mišina, 2015) เรียกขานการผูกติดองค์ความรู้ทางสังคม-
วิทยาเข้ากับภารกิจในการรับใช้สังคมว่า “ความวิตกกังวลถาวร” (permanent anxiety) 
กล่าวคือ นักสังคมวิทยาถูกกดดันจากสาขาวิชาของตนให้ต้องทบทวนตนเองอยู่เสมอว่า
องค์ความรู้ที่ตนผลิตขึ้นมาจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอยู่ตลอดเวลา
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กำากับอยู่เบื้องหลังอย่างตายตัว ถูกท้าทายเป็นอย่างมากจากแนวคิด
หลังโครงสร้างนิยมที่ปฏิเสธการอธิบายทางสังคมวิทยาว่าด้วยการจัด
ระเบียบทางสังคมบนพื้นฐานของความสอดคล้องต้องกัน (coherence) 
และความเป็นสากล (universality) ด้วยเหตุนี้ นักสังคมวิทยาและนัก
มานุษยวิทยาจึงหันมาพิจารณาว่ากรอบแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาดั้งเดิมที่ปราศจากปฏิสัมพันธ์ทางความคิดกับสาขา 
วิชาอ่ืนๆ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการรับมือกับคำาถามสำาคัญที่ตาม
หลอกหลอนนักสังคมวิทยาในปัจจุบันท่ีว่า “สังคมวิทยาตายแล้วหรือยัง?” 
ซึ่งเป็นคำาถามที่สะท้อนให้เห็นสิ่งที่อุลริช เบ็ค (Ulrich Beck, 2007) 
เรียกว่า “สถานภาพซอมบี้” (zombie status) ของนักสังคมวิทยา3 

เพื่อรับมือกับสิ่งที่เบ็คเรียกขานว่าสถานภาพซอมบี้ของสาขาวิชา 
นกัสงัคมวทิยาและนักมานุษยวิทยาจำานวนหน่ึงจึงพยายามวพิากษ์ความ
โดดเด่น (distinctiveness) ของสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใน
ฐานะวิทยาการที่เป็นเอกเทศ (disciplinarity) ซึ่งเป็นตัวการสำาคัญที่
ทำาให้นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาที่ผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงได้รับ
การถ่ายทอดมรดกความรู้แบบดั้งเดิมเกิดข้อจำากัดในการมอง การรับรู้ 
และการพิจารณาคุณลักษณะของสังคมมนุษย์อย่างตายตัว อีกท้ังนัก
สงัคมวทิยาและนกัมานษุยวทิยาจำานวนหนึง่ยงัพยายามพจิารณาความ

3 นกัสงัคมวทิยาลว้นตระหนักว่าองคค์วามรูท้างสงัคมวิทยาเชน่ในอดตีไมเ่พยีงพอตอ่การ
อธิบาย วิเคราะห์ และทำาความเข้าใจสังคมมนุษย์ในปัจจุบันท่ีมีความสลับซับซ้อนอย่าง
มากได้อีกต่อไป หากนักสังคมวิทยายังคงยืนกรานที่จะยึดติดกับองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ของตนโดยปราศจากการสร้างบทสนทนาข้ามศาสตร์หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้วยท่าทีท่ีเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกรอบความรู้ชุดเดิมและมุมมองเชิงวิพากษ์ท่ีมุ่งส่ันคลอนความ “อเนก ประสงค์” 
ของสังคมวิทยาในฐานะสาขาวิชาท่ีมี “เคร่ืองมือสำาเร็จรูป” สาขาวิชาสังคมวิทยาก็จะไม่
สามารถก้าวข้ามคำาถามดังกล่าวที่ยังคงตามหลอกหลอนนักสังคมวิทยาได้
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เป็นไปได้ในการนำาพาสาขาวิชาไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์หลากหลายลักษณะ
กบัสาขาวชิาอืน่ๆ [อาท ิสหวิทยาการ (interdisciplinary) พหุวทิยาการ 
(multidisciplinary) และขา้มพ้นวิทยาการ (transdisciplinary)] อกีดว้ย 
ซึ่งความพยายามข้างต้นได้นำาไปสู่การเผชิญหน้ากับอุปสรรคสำาคัญ
ประการหน่ึงคือ การทบทวนปฏิสัมพันธ์เชิงความรู้ที่สาขาวิชาสังคม-
วิทยาและมานุษยวิทยามีต่อสาขาวิชาอ่ืนๆ และสำารวจว่าปฏิสัมพันธ์
ข้างต้นเป็นไปในลักษณะใด รวมถึงพิจารณาว่าความสลับซับซ้อนของ
ปฏิสัมพันธ์ข้างต้นกำาลังเปลี่ยนแปลงฐานคติและกรอบความรู้ของสาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเองด้วยหรือไม่ และเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางใด และในทา้ยทีส่ดุ ปฏสิมัพนัธเ์ชิงความรู้ขา้งตน้นำาไปสูก่ารนำา
พาสาขาวชิาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาไปสูจ่ดุสิน้สดุของการเป็นหนึง่
ในสาขาวิชาที่มีความจำาเป็นต่อสังคมมนุษย์หรือไม่

ความเป็็นศาสตร์/์วิทยาการ์ของสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา

นับต้ังแต่กำาเนิดของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดูเหมือน
วา่มคีวามพยายามในการจดัแจงใหส้าขาวิชาดังกลา่วกลายเปน็สาขาวชิา
ที่ดำารงอยู่อย่างเป็นเอกเทศให้ได้ กล่าวคือ ในขณะท่ีสังคมวิทยาถูกนำา
เสนอวา่เปน็ชดุความรูท้ีมุ่ง่ทำาความเขา้ใจปฏสิมัพนัธท์างสงัคมของผูค้น 
รวมถึงการทำางานของกลไกทางสังคมที่มีส่วนสำาคัญในการก่อร่างสร้าง
สังคมข้ึนและธำารงรกัษาระเบยีบของสงัคมไว้นัน้ มานษุยวทิยาไดถ้กูนำา
เสนอว่าเป็นชุดความรู้ที่มุ่งทำาความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ การกำาหนด
ความหมายของมนุษย์ต่อสรรพสิ่ง รวมถึงแบบแผนทางวัฒนธรรมที่มี
ส่วนสำาคัญในการกำาหนดความหมายของการเป็นมนุษย์ 

ท้ังน้ี องค์ความรูข้องสาขาวิชาทัง้สองเริม่ตน้จากความพยายามของ
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นักวิชาการในช่วงศตวรรษที่ 19 ในการสถาปนาสิ่งที่เรียกว่า “ความ
เปน็(วทิยา)ศาสตร”์ หรอื “วิถแีห่งวทิยาการ” (mode of science) ขึน้
มาเพ่ือสะท้อนศักยภาพของมนุษย์ยุครู้แจ้งที่สามารถค้นพบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ดำารงอยู่ตามธรรมชาติในโลกทางกายภาพ (ซึ่งหมายถึงโลกที่
เต็มไปด้วยดิน น้ำา อากาศ ฯลฯ) และโลกทางสังคม (ซ่ึงหมายถึงโลก
ทีเ่ตม็ไปด้วยมนุษยท์ีม่ปีฏสิมัพนัธก์นัจนเกดิเปน็เครือขา่ยความสมัพนัธ์
ทางสังคม) อาจกลา่วได้ว่าสาขาวิชาสังคมวิทยามีความเป็นวทิยาศาสตร์
สงัคมนบัตัง้แตเ่ร่ิมตน้อนัเปน็มรดกตกทอดของ โกลด อองร ี เดอ แซง-
ซมีง (Claude Henri de Saint-Simon) ผูบ้กุเบกิสาขาวชิาดังกลา่วดว้ย
วธิกีารแบบปฏฐิานนิยมและวิทยาศาสตรนิ์ยมว่าดว้ยวศิวกรรมทางสงัคม 
(positive-scientific means of social engineering) ในนามของ “วทิยา-
การ/ศาสตร์แห่งมนุษย์” (science of man) กล่าวคือ สังคมวิทยาเป็น
องค์ความรู้ท่ีมีหน้าที่รับใช้สังคมและทำาให้สังคมมีอนาคตที่ดียิ่งข้ึน 
(Saint-Simon, 1974) 

ในขณะเดียวกนั ความเปน็วิทยาศาสตรข์องมานษุยวทิยาเร่ิมตน้ขึน้
ในชว่งศตวรรษที ่17–19 เมือ่ขอ้เขยีนเชงิพรรณนาของนกัธรรมชาตินยิม
ถูกใช้เป็นฐานในการสร้างคำาอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการตามธรรมชาติ
ของส่ิงมีชีวิต อิทธิพลทางความคิดของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) 
และเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 
19 จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 20 ได้ทำาให้สาขาวิชามานุษยวิทยาเริ่มต้น
จากการทำาความเข้าใจพัฒนาการความเป็นมนุษย์จากมุมมองและองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวพันกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและ
ทฤษฎเีชือ้ชาตเิชิงชีววิทยา (biological race theory) ในชว่งเวลาเดยีว
กับที่สาขาวิชากำาเนิดและเติบโตด้วยเรื่องเล่าจากการเดินทางของนัก
สำารวจดินแดนท่ีขา้มพ้นยโุรปและภารกจิพชิิตดนิแดนของเจา้อาณานคิม
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ชาวตะวันตกเหนือดินแดนอื่นๆ ทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย และ
อเมรกิาใต ้ (Asad, 1973; Stocking, 1987) สาขาวชิามานษุยวทิยาทีม่กั
ถกูจำาแนกออกเปน็ 4 สาขาวิชายอ่ย (อนัประกอบไปดว้ยมานษุยวทิยา
วฒันธรรม มานุษยวิทยากายภาพ มานษุยวิทยาภาษา และโบราณคด)ี 
นบัตัง้แตช่ว่งทศวรรษ 1980 เปน็ตน้มา กำาลังสะทอ้นใหเ้หน็วา่รากฐาน
ของวิทยาศาสตร์ไม่เคยจางหายไปจากสาขาวิชาดังกล่าว4 

ส่ิงท่ีเรียกว่าความเป็น(วิทยา)ศาสตร์หรือวิถีแห่งวิทยาการข้างต้น
กำาลังตอกย้ำาแนวทางในการสร้างความรู้สองแนวทางสำาคัญ ได้แก่ 
ประการแรก การสร้างองค์ความรู้จากการกำาหนดกรอบการศึกษาและ
คำาถามการวิจัยจากภายในอาณาบริเวณของสาขาวิชาของตนเป็นหลัก 
กล่าวคือ การสร้างความรู้ของสาขาวิชาหนึ่งๆ ย่อมเกิดจากการต่อยอด
ทรัพยากรทางปญัญาท่ีบรรจไุว้ในคลงัความรูข้องสาขาวชิานัน้ ตวัอยา่ง
เชน่ การนำาเสนอข้อค้นพบใหม่ๆ  เก่ียวกับคุณลกัษณะของร่างกายมนษุย์
บนพ้ืนฐานของความรู้ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับเครือข่ายความสัมพันธ์ของมนุษย์บนโลกออนไลน์บนพื้นฐาน
ของความรู้ในสาขาสังคมวิทยา เป็นต้น และประการที่สอง การสร้าง
องค์ความรู้จากการกำาหนดกรอบการศึกษาและคำาถามการวิจัยจากการ
เผชญิหน้ากับประเดน็ปญัหาทีม่อิาจแกไ้ขไดด้ว้ยองคค์วามรูท้างวทิยา-
ศาสตร์เพียงลำาพัง (Rohracher, 2005, p. 7)

4 อยา่งไรก็ตาม คำาอธบิายข้างต้นมิได้มีเจตนาท่ีจะสือ่สารว่าสาขาวชิามานษุยวทิยาปราศ-
จากความกังวลหรือความท้าทายใดๆ ในยามท่ีสาขาวิชาต้องปฏิสัมพันธ์ข้ามศาสตร์กับ
สาขาวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนด้านมานุษยวิทยากายภาพและ
โบราณคดีในมหาวทิยาลัยต่างๆ ท่ัวโลก สาขาวิชายอ่ยท้ังสองของมานษุยวทิยามกัปรากฏ
ในภาควิชาหรือคณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน อีกทั้งผู้เรียนมักถูกคาดหวังให้ต้อง
มคีวามรูพ้ืน้ฐานท่ีขา้มพน้พรมแดนขององคค์วามรูท้างสังคมศาสตร์หรอืมนษุยศาสตรเ์พยีง
ลำาพังเสมอ 
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จากข้างต้น แนวทางการสร้างความรู้ประการที่สอง หรือที่เรียกว่า 
“วทิยาการหมวดที ่2” (mode 2 science) กำาลงัตอกย้ำาวา่ การยนืหยดั
อยูใ่นพืน้ทีข่องสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่อาจไมเ่พยีงพอตอ่การทำาความ
เข้าใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัยอีกต่อไป หากแต่ต้อง
อาศัยองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาประกอบการศึกษา 
ดังนั้นคุณลักษณะที่สำาคัญของแนวทางการสร้างความรู้ประการที่สอง
จึงประกอบด้วย ประการแรก ทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย
ซึ่งไม่จำากัดอยู่เพียงแค่ในพื้นที่ทางวิชาการอีกต่อไป ประการที่สอง 
การผลิตความรู้ซึ่งสัมพันธ์กับการนำาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ และ
ประการสุดท้าย ภาวะข้ามพ้นวิทยาการ (Gibbons et al., 1994 as 
cited in Rohracher, 2005, p. 7) 

ในขณะทีนั่กสังคมวิทยาจำานวนหน่ึงกำาลงัรูสึ้กกงัวลตอ่การแตกแขนง
ขององค์ความรูท้างสงัคมวิทยา เช่น แรนดลัล ์คอลลนิส ์ (Randall Col-

lins, 1990, p. 311) ทีม่องว่านกัสงัคมวิทยาในปจัจบุนักำาลงัมุง่สร้างองค์
ความรูใ้นทศิทางของตนจนไกลออกจากกันมากขึน้ อนัเปน็ผลทำาใหแ้กน่
แกนของสาขาวิชาถูกสั่นคลอน ฮันส์ โจแอส (Hans Joas, 2004) กลับ
เสนอวา่ แทนทีจ่ะแสวงหาแกน่แกนหรอืสารตัถะทีต่ายตวัของสาขาวชิา
สังคมวิทยาในฐานะวิทยาศาสตร์ทางสังคมที่มีแนวคิด ทฤษฎี และ
วธิวีทิยาอนัตายตวั เพือ่ตอกย้ำาความจำาเปน็ของสาขาวชิาในบริบทของ
สงัคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป การเปลีย่นแปลงกระบวนทศันเ์กีย่วกับสาขา
วิชาเสียใหม่ให้เป็นองค์ความรู้ในการทำาความเข้าใจสังคมด้วยแนวคิด 
ทฤษฎ ีและวธิวีทิยาทีห่ลากหลายและมพีลวัตจงึสามารถตอบโจทยไ์ดด้ี
ยิง่กวา่ อีกทัง้การเปลีย่นแปลงกระบวนทศันข์า้งตน้ยงัสง่เสริม “โอกาส
ในการสร้างบทสนทนาทางปัญญาที่มีคุณค่า” อีกด้วย (Joas, 2004, 
p. 308) ดังน้ันการยอมรับว่าสังคมวิทยามิอาจหลีกเลี่ยงกระแสการ
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เปล่ียนแปลงธรรมชาติของความรู้ในรูปแบบของพหุวิทยาการ สห-
วทิยาการ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ขา้มพน้วทิยาการ รวมถงึการเปล่ียน 
แปลงกระบวนทศัน์ว่าด้วยธรรมชาตขิองสังคมวิทยาทีม่ลีกัษณะเปดิกวา้ง
และยอมรบัความแตกตา่งหลากหลายจงึเปน็สิง่ทีโ่จแอสเรยีกวา่ “กระแส
บทสนทนาข้ามศาสตร์” (dialogical turn) ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำาว่าสาขา
วชิาตา่งๆ ทางสงัคมศาสตร ์(โดยเฉพาะอยา่งยิง่สังคมวทิยาและมานษุย-
วิทยา) จะยังไม่ตายจากไปไหน และจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทำาความ
เข้าใจความสลับซับซ้อนของประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมมนุษย์ 

เมื่อพิจารณาข้อเสนอข้างต้นของโจแอส จะพบว่าการตั้งคำาถามต่อ
ความเปน็สาขาวชิาเอกเทศและลกัษณะไรป้ฏสิมัพนัธ์ขา้มสาขาวชิาของ
ท้ังสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้กลายมาเป็นข้อถกเถียงที่สำาคัญ
ประการหนึ่งของสาขาวิชาในปัจจุบัน และกำาลังนำาพาสาขาวิชาทั้งสอง
ไปสู่ความพยายามสร้างบทสนทนาข้ามศาสตร์กับสาขาวิชาต่างๆ ใน
หลากหลายลกัษณะ อาท ิปฏสิมัพนัธแ์บบสหวทิยาการ (interdiscipli-

narity) ปฏิสัมพันธ์แบบพหุวิทยาการ (multidisciplinarity) และปฏิ-
สัมพันธ์แบบข้ามพ้นวิทยาการ (transdisciplinarity) ซ่ึงพื้นฐานสำาคัญ
ของทั้งสามกระแสนี้คือการเริ่มต้นวิพากษ์การมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่า 
“วิทยาการ” หรือ “discipline” ในภาษาอังกฤษ (ที่มีรากศัพท์มาจาก
คำาว่า disciplina ในภาษาละติน) ซึ่งหากพิจารณาความหมายของ
คำาศัพท์ดังกล่าวในภาษาไทยจะพบว่ามีความหมายที่หลากหลาย เช่น 
วิทยาการ ระเบียบวินัย และการฝึกฝน เป็นต้น ทั้งนี้ ความหมายท้ัง
สามขา้งตน้ของ “discipline” ในภาษาไทย (ไดแ้ก ่วทิยาการ ระเบยีบ
วินัย และการฝึกฝน) ล้วนเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติของ
ความรู้และการแสวงหาความรู ้รวมถงึการแบ่งสาขาวชิาในมหาวทิยาลยั
ดว้ย เมือ่พจิารณาเชิงเปรยีบเทยีบจะพบว่า ความหมายของคำาวา่ “dis-
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cipline” ในแวดวงวิชาการตะวันตกสามารถจำาแนกออกเป็นสองความ
หมายหลัก (ซึ่งทั้งสองความหมายล้วนเกี่ยวพันกับวิทยาการ ระเบียบ
วินัย และการฝึกฝน) ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก คำาว่า “discipline” หมายถงึ “การทำาใหต้กอยู่ภายใต้
ชุดบรรทัดฐานเชิงปฏบิตักิารทีม่อีำานาจเบด็เสรจ็ซึง่นำาเอาระเบยีบเขา้ไป
ไว้ภายในจิตใจและบนเนื้อตัวร่างกาย” (Osbourne, 2015, p. 6) เมื่อ
พิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าความหมายข้างต้นสะท้อนปรัชญาการ
แสวงหาความรู้แบบคลาสสิกนิยม (classicism) ดังเช่นในยุคกรีกและ
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ที่มองว่าความรู้ในยุคกรีกคือ
ความรู้ที่สมบูรณ์และเที่ยงแท้ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ 
(Schabert, 1986, pp. 9–10) การแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องคือการที่
ผู้เรียนได้ฝึกฝนวิธีคิดและการปฏิบัติให้มีระเบียบวินัยและเป็นไปตาม
ครรลองซึ่งผู้รู้หรือครูบาอาจารย์ผู้เป็นต้นแบบของความรู้ได้สั่งสอนไว้ 
ฉะน้ัน “discipline” ในความหมายนีจ้งึหมายถงึการลอกเลียนแบบหรือ
ผลิตซ้ำาสิ่งเดิมที่ดำารงอยู่ก่อนหน้าให้สมบูรณ์มากที่สุด 

ประการทีส่อง แมค้ำาวา่ “discipline” จะยงัคงสะทอ้นความใกลช้ดิ
กับธรรมชาติของความรู้และการแบ่งสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ชัดเจน แต่ความหมายที่สองนี้กลับแตกต่างจากความหมายแรกอย่าง
ชัดเจน โดยคำาศัพท์ดังกล่าวหมายถึง การจำาแนกความรู้ออกเป็นสาขา
วิชาที่มีแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยา และสนามอันเฉพาะเจาะจงเป็นของ
ตัวเอง การสร้างองค์ความรู้ชุดใหม่บนฐานการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ชดุเกา่และตอ่ยอดไปสูก่ารสรา้งนวัตกรรมทีแ่ตกต่างไปจากสิง่ทีมี่อยูเ่ดมิ
จงึเปน็ทัง้เป้าหมายและวิธกีารในการสรา้งความรูท้ีถู่กตอ้งตามแบบฉบบั
ปรชัญาการแสวงหาความรูแ้บบสมยัใหมน่ยิม (modernism) กลา่วโดย
สรปุ การฝกึฝนใหผู้เ้รยีนมวีธิคีดิและการปฏบิตัอิยา่งเปน็ระบบระเบยีบ
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จะนำามาซ่ึงการสร้างองค์ความรู้ชุดใหม่และนวัตกรรมทางปัญญา และ
นำาไปสู่การขยับขยายพ้ืนที่ของสาขาวิชาหรือวิทยาการให้เติบโตและ
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เม่ือพิจารณาความหมายทีส่องของคำาว่า “discipline” เพิม่เติม จะ
เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยในสังคมร่วมสมัยล้วนจัดระเบียบองค์การด้วย
การจำาแนกแยกแยะหนว่ยขององคค์วามรูอ้อกเปน็คณะ ภาควชิา สาขา
วิชา ฯลฯ บนพ้ืนฐานของการจัดหมวดหมู่นักวิชาการหรือ “ผู้รู้” ที่มี
ประเดน็ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎี วธิวีทิยา และสนามการวิจยัเดยีวกนัไว้
ในองคาพยพเดียวกัน และทำาให้องคาพยพนั้นๆ มีเส้นแบ่งพรมแดนท่ี
ชัดเจนและแตกต่างไปจากองคาพยพอื่นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วย
กระบวนการที่เรียกว่า “การสร้างวินัยให้วิทยาการ” (disciplining the 
discipline) หรือ “การทำาให้วิทยาการเป็นวิชาชีพ” (professionalizing 
the discipline) ทั้งน้ี ในทัศนะของมิแช็ล ฟูโกต์ (Michel Foucault) 
การขีดเส้นแบง่พรมแดนความรูอ้อกเปน็สาขาวิชาตา่งๆ ถอืเปน็ผลลพัธ์
ของการจำาแนกแยกแยะ (disciplining) คณุสมบตับิางประการออกจาก
คณุสมบตัอ่ืินๆ5 (อานันท ์กาญจนพันธ์ุ, 2552) การขีดเสน้แบง่พรม แดน
ความรู้ข้างต้นคือสิ่งท่ีเรียกว่า “การก่อรูปวาทกรรม” (discursive for-

mation) ซึง่เปน็สิง่ทีส่มัพันธกั์นอยา่งใกลชิ้ดกับวาทกรรมและปฏบิติัการ
เชงิวาทกรรม (discursive practice) กลา่วคือ ความรูเ้กดิจากปฏบิตักิาร
เชิงวาทกรรมโดยการมุ่งเน้นทำาความเข้าใจว่าความรู้บางอย่างทำางาน

5 ตัวอย่างเช่น การทำาให้ “คนบ้า” เป็นคนผิดปกติทางจิต บนพื้นฐานของการจำาแนก 
“คนบา้” (หรอื “ผู้มคีวามผิดปกติทางจิต”) กบั “คนไม่บา้” (“คนปกติ” หรอื “ผูไ้รภ้าวะ
ผิดปกติทางจิต”) ในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยการสร้างสถาบันสำาหรับผู้ป่วยทางจิตควบคู่
ไปกับการสร้างองค์ความรู้ในการอธิบายการสถาปนา “คนบ้า” ขึ้นมาในสังคม เป็นต้น 
(Foucault, 2001)



  xv

อยา่งไร (Bacchi & Bonham, 2014, p. 174) เมือ่ความจรงิชดุหนึง่ๆ ถกู
สถาปนาขึ้นมาในนามของความรู้ ความจริงชุดนั้นย่อมมีอำานาจในการ
ผูกขาดการสร้างคำาอธิบาย การนิยาม และการกำาหนดความหมายของ
สรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในระบอบความจริงชุดน้ันเสมอ การพูดและการคิด
บนพ้ืนฐานของความรูชุ้ดหนึง่ๆ จงึเปน็ปฏบิตักิารเชงิวาทกรรมทีต่อกย้ำา
ให้ความจริงชุดนั้นๆ ทรงอำานาจและผูกขาดการอธิบายความเป็นไปได้
ของโลกภายนอกตำาราตอ่ไป ฉะนัน้ฟโูกตจ์งึมองวา่ปฏบิตักิารเชงิวาท-
กรรมมิอาจดำารงอยู่ได้โดยปราศจากความรู้ เพราะปฏิบัติการเชิงวาท-
กรรมยอ่มถกูนยิามโดยชุดความรูท้ีป่ฏบิตักิารนัน้กอ่ร่างสร้างข้ึนมาเสมอ 
(Foucault, 1972, p. 183)

เมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการขององค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในช่วง
ศตวรรษที่ 19 และ 20 จะพบความแตกต่างที่สำาคัญ กล่าวคือ ขณะที่
ศตวรรษที ่19 ถอืเปน็ช่วงเวลาแหง่การสรา้งความเปน็สาขาวชิา/ศาสตร ์
(disciplinarization of knowledge) และการทำาใหอ้งคค์วามรู้กลายเปน็
วิชาชีพ (professionalization of knowledge) ดังจะเห็นได้จากการก่อตัว
ขององค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มากมายในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงการ
สร้างโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อให้สอดรับกับการจัดระเบียบองค์ความรู้
ในฐานะสาขาวิชาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ถือ
เปน็ชว่งเวลาแหง่การแตกแขนงองค์ความรูท้างสงัคมศาสตร์ไปสู่การเป็น
สาขาวิชาเฉพาะที่มีความสนใจการทำางานของกลไกและโครงสร้างบาง
ประการในสังคมโดยเฉพาะเจาะจง เช่น รฐัศาสตรท์ีมุ่ง่ศกึษาระบบการ-
เมืองและสถาบันทางการเมือง เศรษฐศาสตร์ที่มุ่งให้ความสำาคัญกับ
สถาบนัเศรษฐกจิ เปน็ตน้ อีกทัง้ในช่วงเวลาดังกลา่วยงัเปน็ชว่งเวลาแหง่
การจำาแนกแยกแยะสงัคมศาสตรอ์อกจากวิทยาศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์
ด้วย (Wallerstein et al., 1996, p. 32)
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ความเป็็นสหวิทยาการ์ พหวิุทยาการ์ และข้ามพ้นวิทยาการ์
ในสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา

กระแสสหวิทยาการ (interdisciplinary) พหุวิทยาการ (multidis-

ciplinary) และข้ามพ้นวิทยาการ (transdisciplinary) ได้ถือกำาเนิดข้ึน
มาท้าทายองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 เมื่อสหวิทยาการปรากฏตัวในช่วงระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกคร้ังที่สอง (Sills, 1986, pp. 17–18 as cited 
in Orborne, 2015, p. 5) พหุวิทยาการปรากฏตัวในช่วงหลังสงคราม 
โลกครัง้ท่ีสอง (Orborne, 2015, p. 5) และขา้มพน้วิทยาการถูกนำาเสนอ
ในแวดวงวชิาการในช่วงทศวรรษ 1970 เพือ่ท้าทายวาทกรรมความเป็น
สาขาวชิาท่ีตายตวัของสาขาวิชาตา่งๆ ในมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมซึ่ง
มีฟูโกต์เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่เข้าไปท้าทายสารัตถะของ
สาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวางและเติบโตอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1990 

สหวิทยาการถือเป็นกระแสที่เริ่มต้นถือกำาเนิดจากภายในแวดวง
วทิยาศาสตรท์ีม่องวา่องคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรส์าขาวชิาใดสาขาวชิา
หน่ึงเพียงลำาพัง มิอาจทำาความเข้าใจสภาวะความจริงทั้งหมดของโลก
ทางธรรมชาตหิรอืแกไ้ขปญัหาบางอยา่งดว้ยองค์ความรูเ้พยีงชดุเดยีวได้
โดยสมบูรณ์ หากแต่จำาเป็นต้อง “หยิบยืม” องค์ความรู้ในสาขาวิชา
อื่นๆ ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เข้ามาประกอบการทำาความ
เข้าใจและแก้ไขประเด็นปัญหาบางประการ กล่าวโดยย่อ “สหวิทยาการ” 
คอืความพยายามในการบง่ช้ี “ช่องว่าง” (gap) ขององคค์วามรูร้ะหวา่ง
พื้นที่ของวิทยาศาสตร์กับพ้ืนที่ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดู
เหมือนว่าจะแยกขาดจากกันอย่างชัดเจนมาโดยตลอด หรืออาจหมายถึง
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การเพิ่มพูนวิธีการศึกษาของนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชานั่นเอง 
(Osborne, 2011, p. 16) นักวิชาการในกระแสสหวิทยาการจึงพยายาม
เชือ่มประสานโลกสองใบท่ีแยกขาดจากกนันีใ้ห้เขา้มาปฏสัิมพนัธก์นัมาก
ยิง่ขึน้ ผา่นการหยบิยกแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิวีทิยาของตนมาสง่เสรมิ
สนับสนุนและ “อุดช่องโหว่” ซึ่งกันและกันภายใต้หัวข้อหรือประเด็น
ศกึษาเดยีวกนั กระแสสหวิทยาการจงึมกันำาไปสูก่ารแสวงหาจดุร่วมหรอื 
“บรูณาการ” มมุมองเชิงลกึของแตล่ะสาขาวิชาทีเ่กีย่วข้องกนัภายใตก้าร
ศึกษาวิจัยในประเด็นหนึ่งๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และนำาเอา
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวิธวิีทยาของแตล่ะสาขาวิชามาพฒันาเครือ่งมือการ
วิจัยใหม่ๆ ร่วมกัน (Newell, 2001, p. 2) 

ในขณะท่ีสหวิทยาการมุ่งเน้นไปที่การบ่งชี้ช่องว่างขององค์ความรู้
และบูรณาการทรัพยากรเชิงความรู้ร่วมกัน พหุวิทยาการกลับเป็นกระแส
ที่มุ่งเน้นความร่วมมือของสองสาขาวิชาขึ้นไปในการใช้แนวคิด ทฤษฎี 
และวธิวีทิยาของสาขาวิชาตา่งๆ รว่มกนัภายใตก้ารศกึษาวจิยัในประเดน็
หนึ่งๆ (Youngblood, 2007) ทั้งนี้ ความแตกต่างที่สำาคัญระหว่างสห-
วทิยาการกบัพหวุทิยาการคือ ประการแรก พหวิุทยาการไมบ่ง่ชีช้อ่งวา่ง
ขององค์ความรู้แต่เช่ือว่าในแต่ละสาขาวิชา แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยา
ที่แตกต่างกันย่อมให้คำาตอบที่มีคุณค่าแตกต่างกันไป ประการที่สอง 
พหุวทิยาการเชือ่ว่าความเช่ียวชาญและเครือ่งไมเ้คร่ืองมือของสาขาวชิา
ต่างๆ สามารถนำาไปใช้ “ข้ามศาสตร์” ได้และจะให้คำาตอบที่แตกต่าง
ไปจากเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืของสาขาวิชาเดมิทีผ่กูขาดการอธบิายปรากฏ-
การณ์นั้นๆ อย่างชัดเจน ดังนั้นหากเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงการวิจัยแบบสหวิทยาการกับโครงการวิจัยแบบพหุวิทยาการ จะ
พบว่าโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการมักเป็นโครงการวิจัยท่ีต้ังต้นด้วย
ประเด็นศึกษาหนึ่งๆ เช่น ภัยพิบัติ พ้ืนที่เมือง เป็นต้น โดยโครงการ
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วจัิยจะทำาหน้าทีเ่ปน็ “พืน้ทีส่่วนกลาง” หรอื “หอ้งประชมุสัมมนา” ซึง่
นักวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ จะถกเถียงและอภิปรายประเด็นปัญหา
ดังกล่าวร่วมกันด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องไม้
เครือ่งมอืในการศกึษารปูแบบใหมข่ึน้มารว่มกัน ในขณะเดียวกนั โครง-
การวิจัยแบบพหุวิทยาการมักเป็นโครงการวิจัยที่ปักหลักในพื้นที่ของ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง เช่น คติชนวิทยา เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
โดยใชแ้นวคดิ ทฤษฎี และวิธีวิทยาของสาขาวิชาอืน่ เชน่ มานษุยวทิยา 
สังคมวทิยา รฐัศาสตร ์ เปน็ตน้ ซึง่แตกตา่งไปจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและ
วธีิวทิยาเดมิๆ ทีส่าขาวิชานัน้เคยใช้ ดงันัน้โครงการวจิยัจะทำาหนา้ทีเ่ปน็ 
“พ้ืนทีส่ว่นกลาง” หรอื “หอ้งประชุมสมัมนา” ซึง่นกัวชิาการจากสาขา
วชิาตา่งๆ จะนำาเสนอและแลกเปลีย่นผลลพัธข์องการศกึษาปรากฏการณ์
เดียวกันนั้นด้วยเครื่องมือชุดเดิมในแต่ละสาขาวิชา 

อย่างไรก็ตาม แมทเทย์ โดแกน (Mattei Dogan, 1996) เสนอ
ว่าองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่วิวัฒนาการมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 
ล้วนข้ามผ่านกระบวนการสำาคัญสองประการ ได้แก่ ประการแรก การ
แยกส่วนสาขาวิชา (fragmentation of disciplines) และประการที่สอง 
การควบรวมความถนัดเฉพาะซ้ำา (recombination of the specialties) 
ซึ่งเป็นผลมาจากการแยกส่วน ทั้งนี้ กระบวนการทั้งสองมิใช่การนำา
เสนอแนวทางสหวิทยาการและพหุวิทยาการแต่อย่างใด หากแต่เป็น 
ต้นกำาเนิดของสิ่งที่เรียกว่า “การผสมผสานช้ินส่วนขององค์ความรู้” 
(hybridization of fragments of sciences) (Dogan, 1996, p. 298) 
กล่าวคือ องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมศาสตร์
มักแตกแขนงประเด็นเฉพาะจากภายใน (internal differentiation) จน
เกดิเปน็ความเชีย่วชาญเฉพาะ (specialization) ซึง่สง่ผลทำาใหส้าขาวชิา
ย่อยต่างๆ (sub-disciplines) ถือกำาเนิดขึ้นมา และด้วยเหตุนี้ความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความผสมผสาน (hybrid specialties) จึงเกิดขึ้น
ข้ามพ้นเส้นเขตแดนขององค์ความรู้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งไป
ในที่สุด

ในทัศนะของโดแกน การระบุช่องว่างระหว่างองค์ความรู้ในสาขา
วิชาต่างๆ น้ันเป็นส่ิงที่มิอาจทำาได้และไม่มีอยู่จริง กล่าวคือ โดแกน
ปฏเิสธกระแสสหวทิยาการอยา่งชัดเจนโดยใหเ้หตุผลวา่ การอนมุานวา่
ช่องว่างระหว่างองค์ความรู้มีอยู่จริงเท่ากับเป็นการอธิบายว่าองค์ความรู้
ตา่งๆ เปน็องคาพยพทีแ่ยกขาดจากกัน มสีารตัถะในตวัเอง เป็นเอกเทศ 
และไร้ปฏสิมัพันธ ์ฉะนัน้โดแกนจงึวพิากษก์ารทีน่กัวทิยาศาสตร์ธรรม-
ชาติ (natural scientists) และนักสังคมศาสตร์ (social scientists) 
พยายามส่งเสริมสนับสนุนกระแสสหวิทยาการในฐานะทาง ออกของ
ประเดน็ปัญหาตา่งๆ ในโลกทางธรรมชาติ (natural world) และโลกทาง
สังคม (social world) 

นอกจากนี้ โดแกนยังปฏิเสธกระแส “พหุวิทยาการ” (multidisci-

plinarity) ด้วยเช่นกัน โดยมองว่าโครงการวิจัยใดๆ ที่ใช้แนวทางพหุ-
วิทยาการก็เป็นเพียงแค่ความพยายามนำาเอาส่วนเสี้ยวเพียงบางส่วน
ขององค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มานำาเสนอพร้อมๆ กันโดยปราศจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา โครงการวิจัยพหุวิทยาการจึงมักปรากฏ
รูปแบบการนำาเสนอซึ่งมีลักษณะคู่ขนานที่มิอาจมาบรรจบกันระหว่าง
สาขาวิชา กล่าวคือ นักวิชาการแต่ละสาขาวิชามัก “ขายของ” หรือ
นำาเสนอองค์ความรู้ โลกทัศน์ และเครื่องไม้เครื่องมือในสาขาวิชาตน
เพียงลำาพังภายใต้โครงการวิจัยชุดเดียวกัน โดยมิได้พยายามมากพอ 
ที่จะแสวงหาช่องทางในการหยิบยืมแนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาของ
กันและกัน หรือแม้กระท่ังวิพากษ์พรมแดนขององค์ความรู้ในสาขาวิชา
ของตนตั้งแต่ต้น (Dogan, 1996, p. 298)
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จากข้อคิดเห็นเชิงวิพากษ์ของโดแกนข้างต้นนำาไปสู่คำาถามที่ว่า 
ถ้าเช่นน้ันนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารุ่นใหม่ที่กำาลังเผชิญหน้า
กับความท้าทายในการอยู่รอดของสาขาวิชาจะนำาพาสาขาวิชาไปใน
ทิศทางใด หากการสร้างบทสนทนาข้ามศาสตร์แบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการลว้นเตม็ไปดว้ยปญัหาและจดุบกพรอ่งดงัทีโ่ดแกนกลา่วไว ้
บทสนทนาข้ามศาสตรท์ีอ่าจเปน็คำาตอบทีดี่กว่าจะมลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
ด้วยเหตุน้ีกระแสข้ามพ้นวิทยาการจึงปรากฏเด่นชัดมากข้ึนเร่ือยๆ ใน
การศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในปัจจุบัน 

คุณลักษณะท่ีสำาคัญของ “ข้ามพ้นวิทยาการ” คือมุ่งให้ความสนใจ
ในส่ิงท่ีไม่เคยได้รับการมองเห็นหรือได้รับความสนใจมาก่อน (Rohracher, 
2005, p. 9) กล่าวคอื ขา้มพน้วิทยาการถอืกำาเนดิขึน้จากความพยายาม
สร้างองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของกระบวนการแก้ไขปัญหาบางประการ 
(problem-solving research) (Osborne, 2011, p. 16) ทั้งนี้ ข้ามพ้น
วทิยาการไม่ใชค่วามพยายามละทิง้สิง่ทีเ่รยีกวา่ “วทิยาการ” (discipli-

narity) หรือองค์ความรู้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง เพราะข้ามพ้น
วิทยาการถือเป็นมรดกตกทอดจากการวิพากษ์ตัวเองของปรัชญาตะวันตก
ท่ีได้รับอิทธิพลจากความคิดในฝรั่งเศสช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การ
วิพากษ์ตัวเองของปรัชญาจึงมิใช่การ “ละทิ้ง” วิทยาการ แต่เป็นการ 
“รื้อสร้าง” องคาพยพของความรู้ในฐานะ “โครงสร้าง” (structure) ที่
ตายตัวและถูกแบ่งออกเป็นทวิลักษณ์ ซึ่งหมายถึงความรู้เกี่ยวกับโลก
ทางธรรมชาติ (ที่เป็นเสมือนโครงสร้างกำากับความคิด ความเช่ือ และ
การรับรู้ของมนุษย์ว่าด้วยโลกทางกายภาพท่ีประกอบด้วยดิน น้ำา อากาศ 
แรงโน้มถ่วง ฯลฯ) และความรู้เก่ียวกับโลกทางสังคม (ที่เป็นเสมือน
โครงสร้างกำากับความคิด ความเช่ือ และการรับรู้ของมนุษย์ว่าด้วยโลกท่ี
เต็มไปด้วยมนุษย์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน) สู่การอธิบายองคาพยพของความรู้
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แบบใหม่ในฐานะ “ไรโซม” (rhizome)6 (Osborne, 2011, p. 16) เพือ่ชี้
ใหเ้หน็ปฏกิริยิาขององค์ความรูใ้นปจัจบุนัท่ีพยายามกา้วตามใหท้นัความ
สลับซับซ้อนของประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมมนุษย์ (Rohracher, 
2005, p. 10) ดังนั้นโจทย์สำาคัญที่นักสังคมวิทยาต้องเผชิญในกระแส
ข้ามพ้นวิทยาการคือ นักสังคมวิทยาจะผลิตองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา
ได้อย่างไรให้สอดรับกับความสลับซับซ้อนของประเด็นปัญหาร่วมสมัย
ในสังคมโดยไม่ละทิ้งแก่นแกนเชิงทฤษฎีและวิธีวิทยาของสาขาวิชา
สงัคมวทิยา กลา่วคือ ในการรบัมอืกับธรรมชาติขององคค์วามรู้ทีเ่ปลีย่น 
แปลงไปสู่กระแสข้ามพ้นวิทยาการ (ซึ่งสั่นคลอนความคิดว่าด้วยการ 
เป็นสาขาวิชา/ศาสตร์อย่างตายตัว) นักสังคมวิทยาจะยังคงธำารงรักษา
จุดเด่นของสาขาวิชาและตอกย้ำาความจำาเป็นของสาขาวิชาได้อย่างไร
โดยไม่ตกหลุมพรางของสารัตถนิยมว่าด้วยความเป็นสาขาวิชา/ศาสตร์
ที่ตายตัว (Rohracher, 2005, p. 10) 

หากพิจารณาจากธรรมชาติขององค์ความรู้ในกระแสข้ามพ้น
วทิยาการขา้งตน้ จะพบว่าองค์ความรูใ้นสาขาวิชาตา่งๆ ล้วนมีพลวตัและ
แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ภาวะดังกล่าวในธรรมชาติขององค์ความรู้ใน

6 เกง่กจิ กติเิรยีงลาภ ไดน้ำาเสนอความคดิวา่ดว้ยไรโซมในทศันะของฌลีส์ เดอเลซิ (Gilles 
Deleuze) และเฟลิกซ์ กัตตารี (Félix Guattari) (1987) เพื่อต่อต้านวิธีคิดแบบรัฐที่มัก
อา้งองิแหลง่กำาเนดิเพยีงหน่ึงเดยีว (origin) ความเป็นเอกภาพ (unity) และการนำาเสนอ
ภาพแทนส่วนอื่นๆ ได้ท้ังหมด (representation) โดยเปรียบเสมือนรากใหญ่ของต้นไม้ 
(principal root) ที่เป็นแก่นกลางหรือสารัตถะของสรรพสิ่ง โดยระบุว่าอันที่จริงแล้วราก
ของต้นไม้ล้วนเก่ียวพันและเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่จนยากที่จะระบุว่ารากใด
คือรากหลักของต้นไม้ ภาวะการเกี่ยวพันกันของรากท่ีมีลักษณะกระจายตัวและสลับซับ
ซอ้นเชน่นีก้ำาลงัตอกย้ำาการเชือ่มต่อ (connections) ความแตกตา่ง (heterogeneity) ความ
หลากหลาย (multiplicity) และการแตกหกั (rupture) ของสรรพสิง่ ฉะนัน้กลา่วโดยสรปุ 
ไรโซมหมายถงึกลไกในการสรา้งความหมายทีม่คีวามหลากหลายและไมห่ยดุนิง่ (เก่งกิจ, 
2558, น. 21–24)
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กระแสข้ามพ้นวิทยาการกำาลังตอกย้ำาข้อเสนอของบรูโน ลาตูร์ (Bruno 
Latour) ต่อสังคมวิทยาในผลงานที่มีชื่อว่า Reassembling the Social: 
An Introduction to Actor-Network Theory (2005) ในงานชิ้นนี้ลาตูร์
มองว่าการใช้คำาคุณศัพท์ “สังคม” (the social) อย่างสำาเร็จรูปใน
สังคมวิทยาย่อมเป็นสิ่งที่มีปัญหาอย่างมาก การทึกทักว่าปรากฏการณ์
ต่างๆ ย่อมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับสังคมและสังคมเองก็เป็น
ตัวการที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นั้นๆ เป็นความคิดที่ลาตูร์ปฏิเสธเป็น
อย่างมาก เพราะความคิดเช่นนี้มาจากกรอบความคิดที่ว่าทั้งผู้กระทำา
การและโครงสรา้งในสนามท่ีเรยีกว่า “สงัคม” ลว้นมีมนษุย์เป็นตวัแสดง
เท่าน้ัน แต่สำาหรับลาตูร์ สังคมกลับเต็มไปด้วยตัวแสดงที่หลากหลาย
ซึ่งดำารงอยู่ร่วมกันหรือรวมตัวกันได้ในเครือข่ายความสัมพันธ์อันสลับ
ซับซ้อนโดยไม่ได้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่เป็นตัวแสดงหลักในเครือ ข่าย
ความสัมพันธ์ชุดต่างๆ7 

นอกจากนี้ ข้อเสนออีกประการที่น่าสนใจเกี่ยวกับลาตูร์คือการ
วพิากษส์ิง่ทีล่าตรูเ์รยีกว่า “ธรรมนญูสมยัใหม”่ (modern constitution)8 
ซึง่หมายถงึการจัดจำาแนกโลกทางธรรมชาตกิบัโลกทางสงัคมทีแ่ยกขาด

7 ความคิดดังกล่าวของลาตูร์เกี่ยวกับเครือข่าย (network) เป็นพื้นฐานสำาคัญของทฤษฎี
เครือข่าย-ผู้กระทำา (actor-network theory) ซ่ึงลาตูร์มองว่าสรรพสิ่งต่างๆ มิอาจดำารง
อยู่ได้เพียงลำาพังโดยปราศจากการเชือ่มโยงและเครอืขา่ยความสมัพนัธ์กบัสิง่อืน่ๆ ซึง่การ
เชื่อมโยงและเครือข่ายเหล่านั้นมีพลวัตและแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา (จักรกริช สังขมณี, 
2559, น. 146)
8 สอดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่รียกวา่ “องคค์วามรูส้มัยใหม่” (modern knowledge) ทีน่ำาเสนอโดย
ซานเจย์ เซธ (Sanjay Seth, 2016) ผู้วิพากษ์การมียุโรปเป็นศูนย์กลางหรืออุดมการณ์ 
“ศนูยน์ยิมแหง่ยุโรป” (eurocentrism) ในสาขาสงัคมวทิยา โดยนยิามวา่หมายถงึการแบง่
แยกองค์ประธาน (subject) กับวัตถุ (object) การแบ่งแยกผู้ศึกษา (the knower) กับ
สิ่งที่ถูกศึกษา (the known) และการแบ่งแยกระหว่างธรรมชาติ (the nature) กับสังคม 
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จากกันอย่างชัดเจน และการจัดจำาแนกนี้ได้ส่งผลทำาให้การศึกษาหรือ
การเข้าถงึความรูใ้นโลกทางธรรมชาตแิละโลกทางสงัคมแยกขาดจากกนั 
จนทำาให้นักวิชาการมักจำาแนกว่าอะไรคือความรู้และปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และอะไรคือความรู้และปฏิบัติการทางสังคม ลาตูร์มองว่า
สิ่งน้ีมีปัญหาอย่างมากเพราะเป็นการขีดเส้นแบ่งพรมแดนของสิ่งที่นัก
สงัคมวทิยาและนกัมานษุยวิทยาควรจะศกึษาและควรจะมองขา้มไปโดย
ปริยาย ลาตูร์จึงเสนอว่าการปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความรู้ (โดย
เฉพาะในสาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา) ในฐานะแนวทางการ
วิเคราะห์ที่มีความสมมาตรโดยท่ัวไป (generalized symmetry) ที่ไม่
เลือกจัดจำาแนกว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นสังคม และอะไรเป็นหรือไม่เป็น
วทิยาศาสตร ์จะทำาใหน้กัสงัคมวิทยาและนกัมานษุยวทิยาเขา้ใจปรากฏ-
การณ์ต่างๆ และมองเห็นเครือข่ายความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนที่อยู่
เบือ้งหลงัปรากฏการณ์ตา่งๆ ได้ชัดเจนมากยิง่ขึน้ (ด ูLatour, 2007 อา้ง
ถึงใน จักรกริช, 2559, น. 163–164) 

จากขา้งตน้ เมือ่มองยอ้นกลบัมายังขอ้คิดเหน็เชงิวพิากษข์องโดแกน
ตอ่ท้ังสหวทิยาการและพหวิุทยาการและการสำารวจธรรมชาติของกระแส
ข้ามพ้นวิทยาการข้างต้น จะพบว่าอันที่จริงแล้ว ข้อเสนอของโดแกน
มีจุดอ่อนสำาคัญหลายประการ ประการแรก การปฏิเสธกระแสสห-
วิทยาการของโดแกนดว้ยเหตผุลทีว่่าช่องว่างระหว่างองคค์วามรู้ไมม่อียู่
จรงินัน้ถอืเปน็การกำาหนดธรรมชาตขิองความรูอ้ยา่งตายตวัเชน่กนั อกี
ทั้งการไม่เชื่อในเรื่องช่องว่างขององค์ความรู้กำาลังตอกย้ำาว่าโดแกนอาจ

(society) ทั้งนี้ เซธมองว่าการแบ่งคู่ตรงข้ามท้ังสามชุดในองค์ความรู้สมัยใหม่คือหัวใจ
สำาคัญในการตอกย้ำาว่าความทันสมัยแบบยุโรปเหนือกว่าและสูงส่งกว่าความ(ไม่)ทันสมัย
ในดนิแดนอืน่ๆ นอกยโุรปท่ีมีลกัษณะตายตัว เป็นรอง และรอคอยทีจ่ะถกูคน้พบและศกึษา
โดยยุโรป
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ทึกทักว่าพ้ืนที่ขององค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มีความสมบูรณ์ในตัว
เองและกินพื้นที่มากพอที่จะครอบคลุมทุกประเด็น ประการที่สอง การ
ปฏิเสธกระแสพหุวิทยาการเฉกเช่นที่โดแกนเสนออาจนำาไปสู่การปิด
โอกาสในการเริ่มต้นสร้างองค์ความรู้ชุดใหม่ๆ ที่เปิดรับนักวิชาการ ผู้รู้ 
และนักปฏิบัติจากหลากหลายสาขาวิชาในการรับมือ ทำาความเข้าใจ 
และแก้ไขปัญหาบางประการร่วมกันตั้งแต่ต้น จนอาจทำาให้สถาบันหรือ
หน่วยงานนั้นมิอาจก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาใน
สังคมรว่มสมยัทีเ่รยีกร้องความรูแ้ละความเช่ียวชาญในหลากหลายแหลง่
และหลากหลายระดับได้อย่างแท้จริง

และประการสุดท้าย จุดอ่อนที่สำาคัญของความคิดเชิงวิพากษ์ของ
โดแกนคือ การมองข้ามความสำาคัญของบทสนทนาข้ามศาสตร์แบบไม่
จำาเป็นต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่ง กล่าวคือ ทั้งบทสนทนาข้ามศาสตร์
แบบสหวิทยาการ พหุวิทยาการ และข้ามพ้นวิทยาการล้วนมีคุณูปการ
ในแบบของตวัเองและกระแสทัง้สามสามารถเกดิขึน้ในชว่งเวลาเดียวกนั
ได้ เพื่อตอกย้ำาศักยภาพ (potentialities) และความเป็นไปได้ที่หลาก
หลาย (possibilities)

ในการมอบชีวิตให้แก่สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อ
ก้าวข้ามสถานภาพซอมบี้ของสาขาวิชาโดยไม่จำากัดอยู่ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง การธำารงรักษาบทสนทนาหลากหลายรูปแบบเช่นนี้ย่อม
ส่งผลทำาให้สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหันกลับมาพิจารณา
กระบวนการผลิตความรู ้ (knowledge production process) และหนว่ย
ผลิตความรู้ (units of knowledge production) เสียใหม่ไปพร้อมกับ
การลดทอนการผูกขาดอำานาจในการผลิตความรู้ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาแบบเดิมๆ ที่มีลักษณะจากบนลงล่าง (top-down) และมี
ลักษณะผูกขาด (monopolistic) จากผู้เช่ียวชาญท่ีสมาทานชุดองค์ความรู้
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กระแสหลกัทีม่ยีโุรปเปน็ศูนย์กลางทางความคิด ความเชือ่ ค่านยิม และ
อุดมการณ์ โดยเปิดโอกาสให้วาทกรรมรองหรือวาทกรรมท่ีเคยถูกกดทับ
เปน็จำานวนมากได้ถกูนำาเสนอและเขา้ช่วงชิงพ้ืนทีแ่ละความหมายภายใน
สาขาวิชามากยิ่งขึ้น

อีกทัง้ในทางปฏบิตั ิการทีส่ถาบนัการศกึษาและมหาวทิยาลัยตา่งๆ 
ทั่วโลกกำาลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากกระแสพหุวิทยาการ สห-
วิทยาการ และข้ามพ้นวิทยาการ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับประเด็นปัญหา
ร่วมสมัยในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนเรียกร้องความ
จำาเปน็ในการ “คดิขา้มศาสตร”์ หรอืการออกแบบโจทย์การวจิยัหลงัจาก
นีจ้ะไมจ่ำากดัอยูเ่พยีงสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่อกีตอ่ไปมากยิง่ขึน้ ลว้น
เปน็สิง่ท่ีตอกย้ำาว่าการยดึมัน่ในพรมแดนของสาขาวชิาอยา่งตายตัวและ
มโนทัศน์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่มีความดั้งเดิมและเฉพาะ
เจาะจงโดยปราศจากปฏสิมัพนัธ ์การแลกเปลีย่น การหยบิยมืความคดิ
และองค์ความรู้ย่อมนำาไปสู่การปล่อยให้สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานษุยวทิยาตายไปตามกาลเวลา ดังน้ันการพ่ึงพาอาศยัแนวคดิ ทฤษฎ ี
วิธีวิทยา และกระบวนทัศน์ใหม่ๆ จากสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อที่จะเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สลับซับซ้อนได้อย่างลึกซึ้งจึงล้วนเป็นสิ่งที่นัก
สังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาล้วนจำาเป็นจะต้องเรียนรู้และปรับตัว
อยู่เสมอ มหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการเปิดรับ
กระแสการเปล่ียนแปลงธรรมชาตขิององค์ความรูไ้ปพร้อมๆ กบัการธำารง
รักษาแก่นแกนของสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งทำาหน้าที่เปิดเวทีหรือสร้างพื้นที่
ทางวชิาการให้สาขาวิชาต่างๆ สามารถมปีฏสิมัพนัธก์นัได ้รวมถึงขยาย
ขอบเขตทางวชิาการทัง้ในแงโ่ครงการวจิยัและการจา้งบคุลากรในระดบั
คณะ ภาควิชา และสาขาวิชาให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึนโดยไม่จำากัดอยู่
เพียงแค่สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่เทา่นัน้ หากแตน่ำาประเด็นศกึษาหรือ
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ประเดน็ปญัหาเฉพาะกจิเปน็ธงในการปฏริปูโครงสร้างภายในองคก์รไป
พร้อมๆ กับการปฏิรูปขอบเขตของความรู้ (Rohracher, 2005, p. 12) 

ดว้ยเหตนุี ้ความพยายามสรา้งบทสนทนาขา้มศาสตร์ของนกัสังคม-
วิทยาและนักมานุษยวิทยาจึงเป็นมากกว่าแค่การดิ้นรนหาที่ทางในช่วง
เวลาที่สังคมเรียกร้องมองหา “ผู้เชี่ยวชาญรอบด้าน” หรือองค์ความรู้
แบบพหุวิทยาการ สหวิทยาการ และข้ามพ้นวิทยาการ หากแต่การสร้าง
บทสนทนาขา้มศาสตรไ์ดก้ลายมาเปน็หวัใจสำาคัญของสาขาวชิาทีเ่ปลีย่น 
แปลงไปในปัจจุบันด้วย ฉะนั้นโครงการวิจัยนี้ที่มุ่งสร้างบทสนทนาข้าม
ศาสตร์กับหลากหลายสาขาวิชา จึงถือได้ว่าเป็นความพยายามของนัก
สังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยารุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างน้อย 10 
ชีวิตที่มุ่งตอกย้ำาความ(ยังคง)สำาคัญของสาขาวิชาให้สังคมไทยได้รับรู้
ไปพร้อมๆ กับการนำาเสนอการปรับตัวของสาขาวิชาเพื่อความอยู่รอด
ท่ามกลางบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่แปร
เปลี่ยนไป ผ่านประเด็นศึกษาวิจัยที่มีความแตกต่างหลากหลายบน
พื้นฐานการสร้างองค์ความรู้จากปฏิสัมพันธ์ข้ามศาสตร์กับสาขาวิชา
ต่างๆ อันประกอบไปด้วยคติชนวิทยา ศึกษาศาสตร์ พฤฒาวิทยา การ
ยา้ยถิน่ศกึษา ภูมศิาสตร ์ เมอืงศกึษา ภยัพบิตัศิกึษา วทิยาศาสตรก์าร
แพทย์ ประสาทศาสตร์ เพศวิทยา และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

บทความในหนังสือ 

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามข้างต้นในการ
สะท้อนความเข้าใจและการรับรู้ของนักวิชาการรุ่นใหม่ในสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รวมตัวกันสะท้อนความคิดที่มีต่อสาขา
วชิาดังกล่าวเพ่ือมุง่ตอบคำาถามรว่มกนัว่าสงัคมมนษุยซ์ึง่กอ่กำาเนดิสาขา
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วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายังคงต้องการท้ังสองสาขาอยู่อีกหรือไม่ 
สงัคมวทิยาและมานษุยวิทยาดำารงอยูอ่ยา่งไรทา่มกลางบรบิทของสงัคม
และวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนไป ปฏิสัมพันธ์ท่ีสังคมวิทยาและมานุษย-
วทิยามตีอ่สาขาวิชาอืน่ๆ เปน็ไปในลกัษณะใด ปฏสิมัพันธเ์หลา่นัน้กำาลัง
เปลี่ยนแปลงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปอย่างไร ผ่านบทความทั้ง 
10 ช้ิน ซึ่งนำาเสนอประเด็นอันหลากหลายบนพื้นฐานความสนใจทาง
วชิาการทีแ่ตกต่างกันของนกัวิชาการรุน่ใหมใ่นสาขาวชิาสงัคมวทิยาและ
มานุษยวิทยาทั้ง 10 คน หากแต่เชื่อมร้อยเข้าไว้ด้วยกันผ่านการสร้าง
บทสนทนาแบบสหวิทยาการ พหุวิทยาการ และข้ามพ้นวิทยาการใน
ประเดน็ทีห่ลากหลาย โดยหนงัสอืเลม่น้ีแบง่ออกเปน็ 3 สว่นหลกั ไดแ้ก ่
ส่วนแรก สนทนาประสาพหุวิทยาการ ส่วนที่สอง สนทนาประสาสห-
วิทยาการ และส่วนสุดท้าย สนทนาประสาข้ามพ้นวิทยาการ

การสร้างบทสนทนาแบบพหุวิทยาการในส่วนแรกเร่ิมต้นจากบทความ
ของนฤมลท่ีศกึษาเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์การยา้ยถิน่จากมมุมองทาง
มานุษยวิทยาที่เน้นย้ำามิติทางวัฒนธรรมกับมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ที่
เน้นย้ำามิติทางเศรษฐกิจของปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นศึกษา
เปรียบเทียบในประเด็น “เงินส่งกลับบ้าน” หรือทรัพย์สินที่ผู้โยกย้าย
ถิน่ฐานสง่กลบัไปยงัประเทศตน้ทางดว้ยมมุมองของสาขาวชิาทัง้สอง ใน
ขณะท่ีบทความของวาทินีย์นำาเสนอการสนทนาข้ามศาสตร์ระหว่างศึกษา-
ศาสตร์ที่พัฒนามาเป็นการวิจัยทางการศึกษาในประเด็น “การศึกษา
แบบสองภาษา” กับสังคมวิทยาท่ีพยายามช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกับโครงสร้างทางสังคม รวมถึงความแตกต่างของบริบททาง
สงัคมวฒันธรรม และอทิธพิลของโลกาภิวัตนท์ีแ่ฝงฝงัเบือ้งหลงัปรากฏ-
การณ์การศึกษาแบบสองภาษา และบทความของวีรญาที่นำาเสนอการ
สนทนาขา้มศาสตรร์ะหว่างคตชินวิทยาทีน่ำาเสนอความนา่กลัวของผชีนิด
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ต่างๆ ในสังคมเกาหลีใต้ร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผีสาวโสด” ที่
ปรากฏตามส่ือต่างๆ กับสังคมวิทยาที่พยายามทำาความเข้าใจความ
สมัพันธ์ทางสังคมเบือ้งหลงัปรากฏการณ์ดงักลา่วพร้อมกบัตัง้คำาถามกบั
บทบาทของคนทรงเจา้ทีเ่ขา้มาสง่เสรมิ “ผีสาวโสด” ในฐานะกลไกการ
ควบคุมทางสังคม

การสร้างบทสนทนาแบบสหวิทยาการในส่วนที่สอง เริ่มต้นด้วย
บทความของวิภาวีทีน่ำาเสนอพฒันาการของการศึกษาทางมานุษยวทิยา
ในประเด็นผู้สูงอายุท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีสาขาวิชาพฤฒาวิทยาถือกำาเนิด
และเติบโตบนฐานของชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยาเพื่อทำาความ
เข้าใจความชราภาพ จนนำาไปสูก่ารเผชิญหนา้กบัอทิธพิลของการศกึษา
แบบมานษุยวทิยาวัฒนธรรมและแนวคิดหลงัโครงสรา้งนยิมทีท่ำาใหค้วาม
หมายของความชราภาพเปล่ียนแปลงไปจากพลวัตเชิงชีววิทยาสู่พลวัต
ทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาบทความของชนัญญาสะท้อนให้เห็น
สรรพกำาลงัของสาขาวิชาตา่งๆ อาท ิภูมศิาสตร ์เมอืงศกึษา และสงัคม-
วิทยาท่ีซ้อนทับกันและหยิบยืมองค์ความรู้ของกันและกันเพื่อทำาความ
เข้าใจปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปพร้อมกับการ
เชื่อมต่อมโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคระบาดกับการวิเคราะห์เชิง
พืน้ทีแ่ละความสมัพนัธท์างสังคม และในบทความชิน้สดุทา้ยของสว่นนี ้
อัครนัยนำาเสนอวิธีการลดทอนช่องว่างอันกว้างขวางที่ยากจะบรรจบ
ระหว่างสังคมวิทยากับภัยพิบัติศึกษาด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายทาง
สังคมในช่วงก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ โดยการวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคมจะเป็นการตอกย้ำาว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งสังคมวิทยาและภัยพิบัติ
ศึกษาต่างก็เป็นสาขาวิชาที่ซ้อนทับกันยากที่จะแยกขาดได้โดยง่าย 

ในส่วนสุดท้าย การสร้างบทสนทนาแบบข้ามพ้นวิทยาการเริ่มต้น
ดว้ยบทความของสทิธโิชคทีน่ำาเสนอการสำารวจปญัหาเกีย่วกบัการดือ้ยา
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ตา้นจลุชพีพรอ้มกับตัง้คำาถามเก่ียวกับพรมแดนความรูท้ี(่มอิาจ)แยกขาด
จากกันได้ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ในการทำาความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ทางสงัคมสองชุดอนัไดแ้ก ่ความสัมพนัธท์ีม่นษุยม์ตีอ่สตัว์
และจุลชีพ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าว
ขา้มข้อจำากัดของแนวคดิ ชีวการเมอืง และการดแูล ไปพร้อมๆ กบัการ
ปรับเปล่ียนมุมมองในการทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
ของมนษุยแ์ละสตัว์ และการทำาความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งโลกทาง
ธรรมชาติและโลกทางสังคมที่มิอาจแยกขาดจากกันได้อย่างชัดเจนอีก
ต่อไป ถัดมาบทความของสรัญญาได้สะท้อนให้เห็นภาวะการข้ามพ้น
เส้นพรมแดนขององค์ความรู้ระหว่างสังคมวิทยาและประสาทศาสตร์ใน
ลกัษณะของการสรา้งเครอืขา่ยของความรูเ้พือ่ทำาความเขา้ใจพฤตกิรรม
ของมนุษย์ท้ังในระดับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไปถึงระดับผัสสะ 
และการทำางานของสมองที่มิได้เป็นคู่ตรงข้ามที่แยกขาดจากกันได้โดย
สิน้เชงิอีกตอ่ไปในนามของ “ประสาทสงัคมวิทยา” ผา่นกรณศีกึษาชวิีต
ของคนตาบอด ตามมาดว้ยบทความของตณิณภพจน์ำาเสนอปฏิสมัพนัธ์
ขององคค์วามรูด้า้นเพศวิทยาท่ีมอง “เพศ” บนพืน้ฐานของชวีวทิยากบั
องค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาที่มอง “เพศ” ในฐานะประดิษฐกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีเรียกว่า “เพศภาวะ” และ “เพศวิถี” 
อย่างไรก็ตาม ในขณะทีส่งัคมวิทยาพยายามทา้ทายวาทกรรมธรรมชาต ิ
วาทกรรมทางการแพทย์ และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเพศวิทยา 
สังคมวิทยากลับถูกท้าทายจากอิทธิพลของทฤษฎีเควียร์จนนำาไปสู่การ
แตกแขนงความรู้ที่ข้ามพ้นเส้นแบ่งคู่ตรงข้ามระหว่างวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในนามของ “สังคมวิทยาสายเควียร์” และในบทความสุดท้าย 
อาจินต์นำาเสนอกรณีศึกษา “นักว่ิงไร้ขา” ของออสการ์ พิสทอเรียส ผู้ใช้
ขาเทยีมเข้ารว่มการแขง่ขนักฬีาโอลมิปกิ โดยชีใ้หเ้หน็ความจำาเปน็ของ
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นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่สนใจศึกษาประเด็นกีฬาและร่างกาย
ในการสร้างบทสนทนาข้ามศาสตร์แบบข้ามพ้นวิทยาการเพื่อก้าวข้าม
ข้อจำากัดในการทำาความเข้าใจร่างกายของมนุษย์ที่ถูกแบ่งออกเป็นสอง
ขั้วระหว่างร่างกายทางกายภาพและร่างกายทางวัฒนธรรม

แม้บรรณาธิการจะมีความมุ่งหมายแรกเริ่มในการนำาเสนอหนังสือ
เล่มน้ีให้เปน็ “ภาคต่อ” ของหนงัสือช่ือดงัแหง่สาขาวชิาสงัคมวทิยาและ
มานุษยวิทยาในประเทศไทยอย่าง ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก 
ออกไปข้างใน (2559) ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมบทความวิชาการในวาระ
ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหา-
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร. จันทนี เจริญศรี เป็นหัวเร่ียวหัวแรง
หลักและบรรณาธิการของหนังสือเล่มดังกล่าว แต่บรรณาธิการก็ตระหนัก
ดีว่าเนื่องด้วยประสบการณ์ทางวิชาการ คลังปัญญาที่ยังคงขาดพร่อง
และรอคอยการเติมเต็มตามกาลเวลา หนังสือเล่มนี้คงไม่สามารถนำา
เสนอได้อย่างเต็มปากเต็มคำาว่าเป็น “ภาคต่อ” ที่สมบูรณ์หรือมีความ
เข้มข้นทางวิชาการมากกว่าหรือเทียบเท่ากับหนังสือเล่มดังกล่าวได้ 
ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมิได้มีเจตนาที่จะประชันขันแข่งหรือโอ้อวดความ
ก้าวหน้ากว่าในนาม “คนแคระบนบ่ายักษ์” แต่อย่างใด 

ตรงกันข้าม วัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้คือการเชิญชวน
ใหผู้เ้ริม่ตน้ศกึษาในสาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาทกุรุน่ทกุวยั
รวมถึงผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาดังกล่าวมาเป็นอย่างดี
สามารถเหน็ไดว่้าขอ้ถกเถยีงหลกัในสาขาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
ท่ีเคยปรากฏในหนังสือเล่มดังกล่าวยังคงดำารงอยู่อย่างเข้มข้น นอกจากน้ี 
ผู้อ่านทุกท่านยังสามารถมองเห็นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาผ่าน
สายตานักวิชาการรุ่นใหม่ซึ่งมีความสนใจทางวิชาการหลากหลายที่มา
พร้อมกับประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและแตกต่างกัน
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อยา่งชดัเจน แตย่งัคงรอ้ยเรยีงเข้าไว้ด้วยกันได้ด้วยวัตถุประสงคเ์ดยีวกนั
นั่นคือการตอบคำาถามว่า เมื่อสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายังไม่ตาย
จากไปไหน สาขาวิชาดังกล่าวกำาลังมีชีวิตอยู่ต่อไปในลักษณะใด และ
การมีชีวิตอยู่ต่อไปน้ัน สาขาวิชาดังกล่าวต้องพ่ึงพาอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์
กับสาขาวิชาอื่นอย่างไรและในลักษณะใดบ้าง

และในท้ายที่สุด คำาตอบของคำาถามดังกล่าวที่ปรากฏทั้งในและ
ระหว่างแต่ละบทความของหนังสือเล่มนี้อาจทำาให้ผู้อ่านได้เข้าใจ(หรือ
อนัทีจ่รงิ อาจเกดิคำาถามเพ่ิมเตมิ)ได้ว่าท่ีสดุแลว้ “ความเปน็สงัคมวทิยา
และมานุษยวิทยา” คืออะไร และสาขาวิชาท้ังสองจะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไป
ได้อย่างไร 
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การย้ายถิิ่�นระหว�าง
ประเทศและเงินส�งกลับับั้าน�
จากมุมมองเศรษฐศาสตร์
และมานุษยวิทยา
นฤมล กล้าทุกุวััน

ยคุสมัยแหง่การ์ยา้ยถิิ่�นและความจำำาเป็็นของพหวิุทยาการ์

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นปรากฏการณ์สำาคัญในยุคปัจจุบัน
ไม่วา่จะพิจารณาในเชงิปรมิาณหรอืคณุภาพ กระทัง่มกีารเรียกขานชว่ง
เวลาน้ีวา่เปน็ “ยคุสมยัแหง่การยา้ยถิน่” (Castles, de Haas, & Miller, 
2014) รายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน 
(International Organization for Migration: IOM) ระบวุา่จำานวนผูย้า้ย
ถิ่นระหว่างประเทศมีราว 272 ล้านคนทั่วโลก โดยเกือบสองในสามคือ
แรงงานย้ายถิ่น1 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

1 บทความนี้เน้นกล่าวถึงผู้ย้ายถิ่นเพ่ือไปเป็นแรงงานในประเทศอื่น ไม่รวมถึงกลุ่มคน
พลัดถิ่น กลุ่มผู้ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น หรือกลุ่มผู้ลี้ภัย ซึ่งมีลักษณะของคำาอธิบายต่อการ
ย้ายถิ่นที่แตกต่างออกไป
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เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้มาก (IOM, 2019, p. 2) 
ขณะเดยีวกนั ปรมิาณเงนิสง่กลบับา้นระหว่างประเทศทัว่โลกกเ็พิม่อยา่ง
มนียัสำาคญัเชน่กัน โดยเพิม่จาก 126 ลา้นดอลลารส์หรัฐเมือ่ 20 ปกีอ่น
เปน็ 689 ลา้นดอลลารส์หรฐั (IOM, 2019, p. 10) และป ีค.ศ. 2019 ยงั
นับเป็นปีแรกที่ภาพรวมของเงินส่งกลับบ้านที่ไหลเข้ายังกลุ่มประเทศ
รายได้ต่ำาและรายได้ปานกลางมีจำานวนมากกว่าเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตา่งประเทศ ซ่ึงเคยเปน็แหลง่ทีม่าใหญท่ีส่ดุของเงนิจากภายนอกทีไ่หล
เขา้สู่กลุ่มประเทศเหลา่นี ้ เงนิสง่กลบับา้นจะยงัคงเปน็แหลง่ทีม่าของเงนิ
จากตา่งประเทศทีส่ำาคัญของกลุม่ประเทศรายได้ต่ำาและรายไดป้านกลาง
ต่อไป (World Bank, 2020, pp. 7–8)

ข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้นยังสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงในเชิง
คณุภาพ การเคลือ่นยา้ยของผูค้นไมเ่พยีงสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงดา้น
ประชากร แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการส่งผ่านอุดมการณ์และอัตลักษณ์ 
ปฏิบัติการทางการเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
และไมเ่พยีงมผีลต่อตวัผูย้า้ยถิน่ แตย่งัรวมถงึครอบครัวและชมุชนท่ีพวก
เขาจากมา ตลอดจนผู้คนในสังคมปลายทางที่พวกเขาไปทำางานและใช้
ชีวิตอยู่อีกด้วย (Gold & Nawyn, 2019, pp. xxiv-xxv) การย้ายถิ่นจึง
มนียัสำาคญัหลากหลายมติ ิไมว่่าในแง่วิถชีีวิต ความสมัพนัธใ์นครอบครวั
และความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบคุณค่า ไปจนถึงภาวะความเป็น
พลเมือง ความขัดแย้งในสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจมหภาค

การย้ายถ่ินมักถกูหยบิยกขึน้มากลา่วถงึในทางสาธารณะโดยเฉพาะ
ในประเทศปลายทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งเป็นกลุ่มสำาคัญในการรับแรงงานเหล่านี้เผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ 
มมุมองตอ่ผูย้้ายถ่ินในแงล่บมกัเกดิขึน้เสมอๆ อยา่งไรกต็าม ดว้ยความ
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ซับซ้อนของปรากฏการณ์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ การพิจารณา
เพียงจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งคงไม่เพียงพอ

สีท่ศวรรษทีผ่่านมา การศกึษาการยา้ยถิน่ถกูทำาใหเ้ปน็สถาบนัมาก
ขึน้ดว้ยการเปน็สาขาการวิจยัหนึง่ ทัง้ในแงโ่ครงสร้างและวฒันธรรมของ
การผลิตความรู้ กล่าวคือ มีการอ้างอิงผลงานซึ่งกันและกันมากข้ึน มี
ความเป็นนานาชาตมิากขึน้ (ในแง่ความรว่มมอืของนกัวจิยัขา้มประเทศ
และภูมิภาค) และเกิดการขยายตัวของเครือข่ายชุมชนวิชาการที่ศึกษา
การย้ายถิ่น (Levy, Pisarevskaya, & Scholten, 2020) อย่างไรก็ตาม 
การสร้างกรอบคิดเชิงทฤษฎีต่อการศึกษาการย้ายถิ่นในลักษณะที่เป็น
แบบฉบับยอมรับกันโดยทั่วไปยังไม่ปรากฏชัดนัก มีข้อคิดเห็นว่าการ
สรา้งทฤษฎท่ัีวไปว่าดว้ยการยา้ยถิน่เปน็เรือ่งแทบเป็นไปไมไ่ด ้หรืออาจ
ไม่ใช่สิ่งจำาเป็น (Castles, 2010, pp. 1565–1566)

กระนั้น การส่งเสริมให้มีบทสนทนาข้ามศาสตร์ยังเป็นเรื่องที่ควร
กระทำาเพือ่หลกีเลีย่งการตัง้คำาถามแคบๆ ในกรอบของแตล่ะศาสตร ์การ
ทำาความเข้าใจต่อการย้ายถิ่นเป็นประเด็นที่เรียกร้องมุมมองการศึกษา
ทีข่า้มศาสตรข์า้มสาขา อยา่งไรก็ตาม แมน้กัสงัคมศาสตร์จะหนัมาสนใจ
ประเด็นการย้ายถิน่กนัมากขึน้ แตบ่ทสนทนาขา้มสาขาวชิาเกีย่วกับมมุ
มองเชงิทฤษฎแีละแนวคดิเชิงวเิคราะหท์ีม่รีว่มกนัยังจำากดั เชน่เดยีวกับ
การสนทนาเกีย่วกับสมมตฐิานหลักของแตล่ะศาสตรท์ีจ่ะจำาแนกแยกแยะ
มุมมองของแต่ละศาสตร์ก็มีน้อยเช่นกัน (Brettell & Hollifield, 2015, 
p. 2)

บทความนีจ้งึตอ้งการทบทวนการศกึษาการยา้ยถิน่จากสองศาสตร์
ทีดู่เหมือนอยู่คนละฟากฝัง่กนัในการศกึษา อนัไดแ้ก ่ เศรษฐศาสตรแ์ละ
มานษุยวทิยา โดยทัว่ไปเราอาจเขา้ใจว่ามานุษยวทิยาอาจใหค้วามสำาคญั
กับมิติทางวัฒนธรรม ขณะที่เศรษฐศาสตร์ให้ความสำาคัญกับมิติทาง
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เศรษฐกจิ ซ่ึงถอืเปน็สองมติทิีเ่ปน็ไม้เบือ่ไมเ้มาในการใชอ้ธบิายเกีย่วกบั
การย้ายถิ่นของผู้คน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ามานุษยวิทยา
จะไม่ได้ศึกษาเรื่องทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์จะไม่สนใจมิติทาง
วฒันธรรม อีกท้ังเศรษฐศาสตรแ์ละมานษุยวิทยายงัมคีวามสนใจร่วมกนั
บางประการ อย่างน้อยที่สุดคือมีความพยายามทำาความเข้าใจการ 
กระทำา/พฤตกิรรมของคนเช่นเดยีวกนั แต่ทำาดว้ยกรอบคดิ วธิกีาร และ
ภาษาที่แตกต่างกันไป 

วิธีการศึกษาของบทความน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร โดยสำารวจ
ภูมิทัศน์ทางปัญญาขององค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์
ท่ีศึกษาการย้ายถิ่น นอกจากงานศึกษาการย้ายถ่ินในภาพรวมแล้ว
ผูเ้ขยีนไดห้ยบิยกประเด็นเร่ืองเงนิสง่กลับบา้นซึง่มคีวามคาบเกีย่วในการ
ศกึษาจากทัง้สองศาสตรม์าพจิารณาเพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบระหวา่ง
สองศาสตร์ได้ชดัเจนขึน้ เอกสารทีใ่ช้ ได้แก่ หนงัสอื บทความวจัิย และ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุมทางวิชาการ โดย
ส่วนใหญ่เน้นที่งานศึกษานับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา อันเป็น
ช่วงเวลาที่งานศึกษา “การย้ายถิ่นระหว่างประเทศยุคใหม่”2 สถาปนา
ตวัเองอย่างม่ันคงในทัง้สองศาสตรแ์ละเริม่ปรากฏมมุมองในการศกึษาที่
ซบัซ้อนหลากหลายขึน้ รวมถงึมกีารถกเถยีง ทบทวน ทา้ทายขนบการ
ศึกษาในยุคก่อนหน้านั้นในหลายมิติ

2 “การย้ายถิ่นระหว่างประเทศยุคใหม่” ใช้นิยามถึงการย้ายถิ่นระหว่างประเทศช่วงราว
ทศวรรษ 1960 เปน็ตน้มา อันเป็นผลพวงสำาคัญจากพลวัตของระบบทนุนยิมแบบขา้มชาติ
และสัมพันธ์อย่างแนบแน่นไปกับบริบทในยุคโลกาภิวัตน์มากกว่าการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศยุคเก่าซึ่งเกิดขึ้นราวทศวรรษ 1890 ถึงทศวรรษ 1910 ที่เป็นที่รู้จักกันในนาม 
“การย้ายถิ่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครั้งใหญ่” (Great Transatlantic Migration) (ดู 
Horevitz, 2009 และ Zolberg, 1989)
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การ์ยา้ยถิิ่�นร์ะหว่างป็ร์ะเทศในมุมมองเศร์ษฐศาสตร์์
และมานษุยวิทยา

แม้ปัจจุบันการย้ายถิ่นและประเด็นที่เกี่ยวข้องจะมีที่ทางเด่นชัดใน
การศึกษาทางมานุษยวิทยา ทั้งจากบทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนการประชุมทางวิชาการต่างๆ จนเรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองของ
มานษุยวทิยาวา่ดว้ยการยา้ยถิน่ (Vertovec, 2007, pp. 961–962; Lewel-

len, 2002, p. 131) แตเ่มือ่ยอ้นมองจะพบว่านักมานษุยวทิยาเริม่มาสนใจ
การย้ายถิ่นอย่างจริงจังช้ากว่าสาขาวิชาอื่น แคโรไลน์ บี. เบรตเทลล์ 
(Caroline B. Brettell, 2015) ตั้งคำาถามถึงงานภาคสนามในนิวกินีของ 
มารก์าเรต ม้ีด (Margaret Mead, 1930) ว่า ทัง้ๆ ทีม่ีด้พบขอ้มลูวา่เดก็
หนุ่มในชุมชนมักมีช่วงท่ีต้องจากหมู่บ้านไปทำางานให้คนขาว แต่งานของ
เธอกลับฉายภาพวัฒนธรรมของสังคมท่ีแยกส่วนออกไป ดูไร้มิติทางเวลา
และราวกับไมถ่กูกระทบจากโลกภายนอก ลกัษณะเช่นนีส้ะทอ้นกระบวน-
ทศันแ์บบหนา้ทีนิ่ยมซ่ึงมอิีทธิพลตอ่การวิเคราะหท์างมานษุยวทิยาจนถงึ
ราวปี ค.ศ. 1960 และยังสะท้อนแนวคิดที่ลำาเอียงเข้าข้างการอยู่กับที่ 
(sedentarist bias) รวมถึงการนิยามวัฒนธรรมแบบที่มีขอบเขตชัดเจน 
(Brettell, 2015, p. 148) สายตาของนักมานุษยวิทยาในช่วงเวลาน้ันท่ีมัก
มองหาแบบแผนทีชั่ดเจนของระเบยีบทางสงัคมและวฒันธรรม มากกวา่
จะสนใจกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดน่ิง ทำาให้พวกเขาไม่ได้ให้
ความสำาคัญกับการศกึษาการยา้ยถิน่มากนกั3 (Vertovec, 2007, p. 962) 

3 ยกเว้น แมกซ์ กลัคแมน (Max Gluckman) เจ. ไคลด์ มิตเชลล์ (J. Clyde Mitchell) 
และนกัมานษุยวทิยาอ่ืนๆ ในสำานักแมนเชสเตอร ์ (Manchester School) ซึง่สนใจประเดน็
ที่สัมพันธ์กับการย้ายถิ่นและมุ่งทำาความเข้าใจสังคมที่กำาลังเปล่ียนผ่านในแอฟริกากลาง
และแอฟริกาใต้ช่วงทศวรรษ 1940 และ 1950 (ดู Vertovec, 2007)
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หากเทียบกับสาขาวิชาข้างเคียงอย่างสังคมวิทยา การย้ายถ่ินก็ยัง
สถาปนาตนเองในมานษุยวทิยาได้ชา้กวา่มาก ขณะทีส่งัคมวทิยามกีาร
ศกึษาการย้ายถ่ินอยา่งจรงิจงัเขม้ขน้แลว้ การยา้ยถ่ินและกลุม่ผูย้้ายถ่ิน
เปน็ประเดน็สำาคญัในการศกึษาเมอืง (urban studies) ของสงัคมวทิยา
สำานักชคิาโก4 การศกึษาเมอืงของสำานกัชิคาโกยคุตน้ (the first Chica-

go School) มาจากความสนใจทีม่ตีอ่ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมทีเ่กดิ
ขึ้นในบริบทของเมืองชิคาโกเอง โดยเฉพาะกระแสการย้ายถิ่นจำานวน
มหาศาลในตน้ศตวรรษที ่20 เช่นในทศวรรษ 1920 ราวหนึง่ในสามของ
ประชากรในเมืองแห่งนี้เป็นประชากรที่เกิดในประเทศอื่น นักวิชาการ
กลุ่มนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เกิดขึ้นท่ามกลางความ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว และมลีกัษณะการมองผูย้า้ยถิน่วา่เป็นส่ิงเบีย่งเบน
และมีแนวโน้มจะเป็นภัยคุกคามต่อความเชื่อมแน่นทางสังคม (social 
cohesion) ในประเทศปลายทาง ทัง้ยงัเหน็ว่าพวกเขาควรทิง้วถีิเดมิและ
ปรบักลนืตนเองใหเ้ขา้กบัสงัคมทีต่นเองเขา้มาอาศยัอยู ่ (Castles, 2007, 
p. 356)

ดังน้ันแม้ว่านักวิชาการสำานักชิคาโกจะเป็นที่ยกย่องในแง่การใช้
เครือ่งมอืศกึษาทีห่ลากหลาย มกีารทำางานภาคสนามอย่างเขม้ขน้ และ

4 ในระยะแรก เสน้แบง่สงัคมวทิยาเมืองและมานษุยวิทยาเมืองของสำานกัชิคาโกอาจไมช่ดั
นกั เนือ่งจากรับอทิธพิลจากนกัทฤษฎีคนสำาคญัๆ รว่มกนั ใชว้ธีิการศกึษาดว้ยการทำางาน
ภาคสนามและเขยีนงานชาติพนัธุว์รรณนาเชน่เดยีวกนั และสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
ในมหาวทิยาลยัชิคาโกกย็งัสังกดัในแผนกเดยีวกนัจนถึงปี 1929 อยา่งไรกต็าม มขีอ้สังเกต
ว่านักมานุษยวิทยาที่ศึกษาเมืองในยุคเร่ิมแรกมีมุมมองและการศึกษาในแบบจำาเพาะ
เจาะจงมากกวา่ทีจ่ะศกึษากระบวนการของเมอืงหรอืมองแบบองคร์วมในแบบทีน่กัสงัคม-
วทิยาศกึษา แม้ไมอ่าจกล่าวได้ว่าไม่มีนักมานุษยวิทยาศึกษาเมอืงในชว่งเวลาดังกลา่ว แต่
การศึกษาเมืองของสำานักชิคาโกก็มักเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ “สังคมวิทยาเมือง” มากกว่า 
(Jones & Rodgers, 2016)
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แสดงให้เห็นข้อมูลเกีย่วกบัสายสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง ศาสนา 
และครอบครัวที่ดำารงอยู่ข้ามประเทศระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับบ้านเกิด (ที่
อาจใชภ้าษาในปจัจบุนัวา่เปน็ภาวะขา้มชาต)ิ แตด่ว้ยฐานคดิแบบชาต-ิ
นิยมในทางวิธีวิทยา (methodological nationalism) และความเชื่อมั่น
ในทฤษฎีผสมกลมกลืนกลับทำาให้พวกเขาพิจารณาข้อเท็จจริงของสาย
สมัพนัธเ์หลา่นีว้า่เปน็เพียงส่ิงทีเ่กิดเพียงช่ัวขณะและจะสลายไปเม่ือเหล่า
ผูย้า้ยถิน่ผสมกลมกลนืกับสังคมของประเทศปลายทางในทีส่ดุ (Wimmer 
& Schiller, 2003, pp. 589–592) ความคิดเช่นนี้ถูกท้าทายมากขึ้นใน
ทศวรรษ 1960 และ 1970 เม่ือเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือ
สทิธพิลเมอืงอยา่งกว้างขวาง และเกิดทฤษฎทีางสังคมวทิยาเชงิวพิากษ์
ตอ่ประเด็นเชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์ เพศสภาวะ ชนช้ัน และการวจิยัการยา้ย
ถ่ินในเชงิเปรยีบเทยีบกเ็ปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการนี ้ (Castles, 2007, 
p. 356)

ลักษณะชาตินิยมทางวิธีวิทยาที่ถูกส่ันคลอนเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
กับการที่กระบวนทัศน์แบบหน้าที่นิยมและแนวคิดที่ลำาเอียงเข้าข้างการ
อยู่กับท่ีเร่ิมถูกต้ังคำาถามเช่นกัน มุมมองต่อวัฒนธรรมในลักษณะที่มี
ขอบเขตชัดเจนและเป็นเนื้อเดียวกันเริ่มลดอิทธิพลลงในงานศึกษาทาง
มานุษยวิทยานับต้ังแต่ปลายทศวรรษ 1950 การเปล่ียนแปลงของทิศทาง
การศึกษาเหล่านี้จึงสัมพันธ์กับกระแสความเป็นไปในสังคมอย่างแนบ
แน่น อย่างไรก็ตาม ขณะที่การศึกษาการย้ายถิ่นสถาปนาตนเองอย่าง
มัน่คงในสังคมวทิยามาตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่20 เมือ่สงัคมเมอืงในประเทศ
พฒันาแล้วอันเปน็พืน้ทีศ่กึษาของนกัสงัคมวทิยาเกดิความเปลีย่นแปลง
จากการอพยพเข้าโดยผู้คนจากประเทศอื่น แต่สำาหรับมานุษยวิทยา
ความสนใจการย้ายถิ่นอย่างจริงจังจนถือเป็นทิศทางที่เด่นชัดเกิดขึ้นช้า
กว่า ส่วนหน่ึงเนื่องจากพื้นที่ทำางานของทั้งสองศาสตร์นี้แตกต่างกัน 
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นักมานุษยวิทยาเริ่มมาสนใจประเด็นการย้ายถิ่นอย่างจริงจังจากการ
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในภูมิภาคที่พวกเขาทำางานภาค
สนามแตแ่รกเร่ิม ดว้ยเหตทุีผู่ค้นในประเทศกำาลงัพฒันาเหล่านัน้เร่ิมยา้ย
ถิน่จากชนบทสูเ่มืองกนัขนานใหญ ่ความสนใจนีเ้กดิขึน้พร้อมๆ กบัการ
เติบโตขึ้นของงานศึกษาชาวนาและงานด้านมานุษยวิทยาเมืองที่สนใจ
กลุม่คนเหล่านี ้ (Brettell, 2015, pp. 148–149; Lewellen, 2002, p. 131) 

นับแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา การศึกษาการย้ายถ่ินในแวดวง
มานุษยวิทยาก็ขยายตัวอย่างสำาคัญทั้งในแง่ประเด็นคำาถามและการ
ศึกษาข้ามวัฒนธรรม เบรตเทลล์ช้ีว่าจุดเปลี่ยนสำาคัญคือการตีพิมพ์
เอกสารทีม่าจากการประชุมของสมาคมชาตพัินธุวิ์ทยาอเมรกินั (Ameri-
can Ethnological Society) อันมีประเด็นหลักว่าด้วยการย้ายถิ่นและ
มานุษยวิทยา โดยมีโรเบิร์ต เอฟ. สเปนเซอร์ (Robert F. Spencer) 
เป็นบรรณาธิการ หลังจากนั้นในปี 1975 จากการประชุมมานุษยวิทยา
โลก (World Anthropology Congress) ยังมีการตีพิมพ์ผลงานใน
ประเด็นท่ีเชื่อมโยงการย้ายถิ่นกับกระบวนการกลายเป็นเมืองและการ
พฒันา ซึง่ขยายการศึกษาไปยงัผูค้นครอบคลุมหลายพืน้ทีท่ั่วโลกทัง้การ
ย้ายถ่ินระหว่างประเทศและภายในประเทศ นอกจากน้ีแล้ว ยังมีงานเขียน
เชงิชาตพินัธุว์รรณนาเก่ียวกับการยา้ยถิน่อกีมาก รวมไปถึงงานประเภท
บทความทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถ่ินในแง่มุมต่างๆ 
(Brettell, 2015, p. 149) กล่าวได้ว่านับแต่ต้นทศวรรษ 1980 ประเด็น
การย้ายถิน่ระหวา่งประเทศไดส้ถาปนาทีท่างของตนอยา่งเดน่ชดัในการ
ศึกษาทางมานุษยวิทยา (Lewellen, 2002, p. 131)

เบรตเทลล์เสนอว่าหากพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างชมุชนต้นทาง
และชุมชนปลายทางของการย้ายถิ่น การศึกษาการย้ายถิ่นโดยนัก
มานุษยวิทยาอาจแบ่งได้ 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองที่ได้รับอิทธิพลจาก
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ทฤษฎีการทำาให้ทันสมัย (modernization theory) มุมมองที่มีพื้นฐาน
มาจากแนวคิดโครงสร้างนิยมเชิงประวัติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์การเมือง 
(historical-structuralist/political economy) ท่ีให้ความสำาคัญกับผล 
กระทบจากระบบทุนนิยมโลก มุมมองที่เกิดจากแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรม
การย้ายถิ่น (culture of migration) และมุมมองท่ีได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิดภาวะข้ามชาติและการพลัดถ่ิน (transnationalism and diaspora) 
(Brettell, 2015, p. 153)

ในระยะเริ่มแรก นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาการย้ายถิ่นได้รับอิทธิพล
อยา่งสงูจากทฤษฎกีารทำาใหท้นัสมยัและกรอบคิดทีม่องพืน้ทีต่น้ทางและ
ปลายทางในการย้ายถิน่แยกขาดจากกัน รวมทัง้ใหค้วามสำาคญักับปัจจยั
ผลักดันและปัจจยัดงึดดู (push-pull factors) ในการยา้ยถ่ิน ซึง่แนวคดิ
เช่นนี้จะเชื่อเร่ืองการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลของผู้ย้ายถ่ินซ่ึงมอง
วา่สถานทีเ่ปา้หมายทีจ่ะยา้ยถิน่ไปนัน้จะสามารถตอบสนองผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจได้มากกว่าการทำามาหากินในบ้านเกิด และในท้ายท่ีสุด
การยา้ยถิน่จะนำาไปสูด่ลุยภาพระหว่างตน้ทางและปลายทางทีจ่ะเกดิการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งคู่ เพราะแรงงานที่ล้นเกินได้เคลื่อนย้ายไปสู่ที่
ทีข่าดแคลนแรงงานแตมี่ทนุเหลอื ช่วยสร้างสมดลุระหวา่งทรัพยากรกบั
แรงกดดันด้านประชากร อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจากการย้ายถ่ิน
ในความเป็นจริงก็ปรากฏออกมาแตกต่างกันไป งานทางมานุษยวิทยา
อกีส่วนหน่ึงพบวา่การสง่เงนิกลบับา้นกลบันำาไปสูก่ารบริโภคมากกว่าจะ
นำาไปลงทุน และไม่ง่ายนักที่ผู้ย้ายถิ่นจะนำาทักษะที่ได้จากการไปเป็น
แรงงานในต่างแดนกลับมาใช้ที่บ้านเกิด ดังนั้นแทนที่จะนำาไปสู่การ
พัฒนา การย้ายถิ่นกลับสร้างภาวะที่ชุมชนต้องคอยพึ่งพาการย้ายถ่ิน
เสียมากกว่า 

ข้อสังเกตข้างต้นจึงทำาให้งานทางมานุษยวิทยาเร่ิมหันสู่การใช้มุมมอง
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แบบโครงสรา้งนิยมเชิงประวัติศาสตรม์ากขึน้ อนัมฐีานคดิมาจากทฤษฎี
ของกลุม่มารก์ซสิต ์โดยเฉพาะทฤษฎีการพ่ึงพิงและทฤษฎรีะบบโลก ซึง่
เป็นการขยับมามองปัจจัยเชิงโครงสร้างมากขึ้น โดยมองการย้ายถิ่นใน
บริบทของระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งแบ่งเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางกับชายขอบ
ท่ีมอีำานาจไมเ่ทา่กัน และเสนอว่าการยา้ยถิน่ไมไ่ด้นำาไปสูก่ารพฒันา แต่
การพัฒนาต่างหากที่นำามาซึ่งความเหลื่อมล้ำาและทำาให้คนต้องย้ายถ่ิน 
อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวก็ถูกวิจารณ์ว่าเห็นผู้ย้ายถ่ินเป็นเพียง
ปัจเจกที่ถูกกำากับบงการโดยระบบทุนนิยมโลกเท่านั้น ด้วยเหตุน้ีจึงนำา
มาสู่การสร้างคำาอธิบายต่อการย้ายถิ่นในแบบอื่นๆ เช่น แนวคิดเร่ือง
วัฒนธรรมการย้ายถิ่น และแนวคิดภาวะข้ามชาติ

แนวคดิวา่ดว้ยวัฒนธรรมการยา้ยถิน่ ใหค้วามสนใจต่อมติทิางสงัคม
วฒันธรรมและประวัตศิาสตรข์องชุมชนต้นทางของผูย้้ายถ่ิน โดยมองวา่ 
ในพื้นที่ดังกล่าวการย้ายถิ่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจำาวันของ
ผู้คน ความคิดเก่ียวกับการย้ายถ่ินแพร่หลายอยู่ท่ัวไปและดำารงอยู่มานาน
ในสงัคมลกัษณะนี ้จนกลายเปน็คณุคา่บรรทดัฐานของทอ้งถิน่ มมุมอง
ดงักลา่วชว่ยใหเ้ราเหน็ความหมายของการยา้ยถิน่ทีฝ่งัรากอยูใ่นคณุคา่
ของทอ้งถิน่ และเหน็ถงึผลกระทบจากการยา้ยถิน่ทีม่ต่ีอผูค้นและชมุชน
ที่อยู่ข้างหลัง

ขณะที่แนวคิดภาวะข้ามชาติให้ความสำาคัญกับกระบวนการทาง
สงัคมท่ีผูย้้ายถิน่กระทำาอยูใ่นสนามทางสงัคมทีข่า้มผา่นพรมแดนรัฐชาต ิ
แนวคิดนีเ้หมาะแก่การศึกษาการย้ายถิน่ในบรบิทปจัจบุนัซึง่การเดนิทาง
ของผู้คนและการไหลเวียนของความคิดค่านิยมต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากผลของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสาร-
สนเทศ ทำาให้ประเทศต้นทางและปลายทางเชื่อมต่อกันได้ง่ายและย่น
ระยะห่างทางสังคมจากทั้งสองแห่งได้มากขึ้น เมื่อผู้ย้ายถิ่นยังคงธำารง
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รักษาสายสัมพันธ์กบับา้นเกดิไดอ้ยา่งแนบแนน่จนถักทอพืน้ท่ีทีห่า่งไกล
กันทางกายภาพให้เป็นสนามทางสังคมที่เชื่อมร้อยเข้าด้วยกัน ในแง่นี้
การศกึษาการย้ายถิน่จากกรอบคดิแบบขา้มชาตจิงึไมไ่ดม้องพืน้ทีป่ลาย
ทางกับพ้ืนท่ีตน้ทางอยา่งแยกขาดจากกนั และชว่ยใหง้านทางมานษุย-
วิทยาข้ามพ้นไปจากการมองหน่วยการศึกษาแบบที่มีขอบเขตชัดเจน
ตายตัว วิธีคิดเช่นน้ีจึงเช่ือมโยงอย่างมากกับความสนใจของกลุ่มงาน
ด้านหลังสมัยใหม่และทฤษฎีสตรีนิยมในระยะหลังท่ีมองพ้ืนท่ีและสถานท่ี
ด้วยหนทางใหม่ๆ และนำาไปสู่การศึกษาชุมชนผู้พลัดถิ่นในระยะต่อมา
ที่เชื่อมโยงกับงานทางทฤษฎีของกลุ่มวัฒนธรรมศึกษาและพยายาม
ทำาความเข้าใจความหมายของ “บา้น” ของคนเหลา่นี ้ (Brettell, 2015, 
pp. 153–158)

เช่นเดียวกับมานุษยวิทยา การศึกษาวิจัยในประเด็นการย้ายถ่ิน
ระหวา่งประเทศโดยฝัง่นกัเศรษฐศาสตรแ์มจ้ะดำาเนนิมาตัง้แตร่ะยะกอ่น
หน้า แต่ก็เพิ่งเด่นชัดและขยายตัวมากขึ้นนับแต่ปลายทศวรรษ 1970 
เป็นต้นมา โดยครอบคลุมหลากประเด็นตั้งแต่การปรับตัวของผู้ย้ายถ่ิน 
ผลต่อตลาดแรงงาน การลงทุนของผู้ย้ายถิ่นในทักษะต่างๆ โดยเฉพาะ
การศึกษาและภาษา ผลต่อประเด็นด้านประชากรศาสตร์ การบังคับใช้
กฎหมาย ระบบเศรษฐกจิมหภาค ฯลฯ (Chriswick, 2015, pp. xiii–xv)

ปีเตอร์ คาร์เพสทัม และเฟรดริก แอนเดิร์สสัน (Peter Karpestam 
& Fredrik Andersson, 2019) ได้จำาแนกใหเ้หน็พัฒนาการและข้อโตแ้ยง้
ภายในหมูน่กัเศรษฐศาสตรท์ีศึ่กษาการยา้ยถิน่ทีแ่ยกยอ่ยออกเปน็หลาย
แนวคิด โดยจำาแนกประเภททฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาการย้าย
ถ่ินออกเปน็สองกลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ทฤษฎีทีมุ่ง่สนใจสาเหตตุัง้ตน้ของการ
ยา้ยถิน่ และกลุม่ทฤษฎีทีส่นใจกลไกทีท่ำาซ้ำาตัวเองอยา่งไมส่ิน้สดุ (self- 
perpetuating) ในการย้ายถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ทฤษฎทีีเ่กิดขึน้กอ่นในกลุม่แรก คอื ทฤษฎนีโีอคลาสสกิ (neoclas-

sical theory) ซึง่ยดึถอืความเปน็เหตเุปน็ผลของปัจเจก เชือ่วา่ผูย้า้ยถ่ิน
มีความเป็นกลางต่อความเสี่ยง (risk-neutral) และมักแสวงหาอรรถ-
ประโยชน์สงูสุด ดงันัน้จงึอธบิายว่าคนจะยา้ยถิน่เมือ่พจิารณาความตา่ง
ของค่าจ้างแล้วคุ้มค่ากับต้นทุนที่จะเสียไป ส่วนในระดับมหภาคก็มอง
ว่า การย้ายถิ่นช่วยถ่ายโอนแรงงานส่วนเกินจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาค
อุตสาห กรรมและเป็นปัจจัยสำาคัญที่นำาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ทา้ยทีสุ่ด อย่างไรกต็าม คำาอธบิายนีไ้มส่ามารถอธบิายปรากฏการณไ์ด้
ครอบคลมุอกีตอ่ไป เหน็ไดจ้ากปญัหามากมายในเมอืงใหญอ่นัสบืเนือ่ง
มาจากการย้ายถิ่น รวมถงึปัญหาการวา่งงานในเมอืงทีดู่สวนทางกบัคำา
อธิบายดังกล่าว

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิ่นของแรงงาน (the 
new economics of labor migration theory) ถอืกำาเนดิขึน้เพือ่ตอบโต้
กบัแนวคิดข้างตน้ และได้รบัความนยิมในทศวรรษ 1980 แมเ้ร่ิมแรกจะ
ใช้อธิบายการย้ายถิ่นภายในประเทศกำาลังพัฒนา แต่ในเวลาต่อมาก็
กลายเป็นท่ีนิยมในการอธิบายการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ นักคิดของ
กลุ่มน้ีจะต่างจากกลุ่มนีโอคลาสสิกเพราะเช่ือว่าการตัดสินใจย้ายถิ่น
มักเกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ไม่ใช่ปัจเจก โดยมีสมมติฐานว่าครัวเรือน
เปน็หนว่ยตดัสนิใจผลกัดันใหส้มาชิกยา้ยถิน่ออกไปเพือ่สรา้งความหลาก
หลายของแหลง่ทีม่าของรายไดแ้ละเพือ่เป็นทางออกใหก้บัขอ้จำากดัของ
ตลาดสนิเช่ือทีม่อียู่ รวมทัง้เกิดจากความรูสึ้กทีว่่าตนเองจนกว่าครัวเรือน
อื่นจึงสนับสนุนการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือนเพ่ือลดปัญหาการขาด 
แคลนของตนเองเมื่อเทียบกับครัวเรือนอื่น

อีกทฤษฎหีนึง่ในกลุม่แรกนีค้อื ทฤษฎีตลาดแรงงานแบบทวลิกัษณ ์
(dual/segmented labor market theory) ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่ออธิบาย
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ปัญหาสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการอพยพของแรงงาน มุ่งเน้นความสนใจ
ไปท่ีลักษณะสำาคญัทางโครงสรา้งของเศรษฐกจิมหภาคในประเทศปลาย
ทาง ที่แบ่งตลาดแรงงานเป็นภาคหลักและภาครอง โดยตลาดแรงงาน
รองนัน้จะมกีารจา้งงานดว้ยราคาต่ำา แรงงานไมม่ทีกัษะ ความมัน่คงใน
การจ้างงานอยู่ในระดับต่ำา เมื่องานลักษณะดังกล่าวไม่สามารถดึงดูด
แรงงานในประเทศได้ จึงต้องใช้แรงงานจากต่างประเทศแทน

ส่วนกลุ่มทฤษฎีกลุ่มท่ีสองจะอธิบายว่าการย้ายถิ่นในปัจจุบันมัก
สร้างผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรต่อไปในอนาคต ได้แก่ ทฤษฎี
เครือข่าย (network theory) ซ่ึงเสนอว่าผู้ย้ายถิ่นระดับปัจเจกยังคง
รักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัว และเครือข่ายผู้ย้ายถ่ินปลายทางมี
บทบาทในการใหข้้อมลู ใหค้วามช่วยเหลอืและลดความเสีย่งทีผู่ย้า้ยถิน่
จะเผชิญ ทำาให้นำาไปสู่การย้ายถิ่นต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีต้นทุนและอุปสรรคสูงกว่าและต้อง
พึ่งพาเครือข่ายเหล่านี้มากกว่า ในทำานองเดียวกันกับทฤษฎีกลไก
สาเหตุเชิงสะสม (cumulative causation theory) ซึ่งอธิบายถึงภาวะที่
การย้ายถิน่ถกูหนนุเสรมิจากการยา้ยถิน่ทีเ่กดิขึน้กอ่นหนา้ แตเ่นน้ไปที่
ปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือไปจากเครือข่ายผู้ย้ายถิ่น และสุดท้าย ทฤษฎี
สถาบนัทีใ่หค้วามสำาคัญกับกฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน และธรรมเนยีมปฏบิตัิ
ที่มีร่วมกันของกลุ่มหรือชุมชน สถาบันในที่น้ีอาจเป็นไปได้ทั้งองค์กร
ทางการ ธุรกิจเอกชน หรือกลุ่มชาติพันธ์ุ การศึกษาการย้ายถิ่นของ
ทฤษฎีกลุ่มนี้จึงสนใจกับอิทธิพลของสถาบันต่างๆ ที่ส่งเสริมหรือเป็น
อปุสรรคตอ่กระบวนการการยา้ยถิน่ (Karpestam & Andersson, 2019, 
pp. 3–11)

จะเห็นได้ว่าในแต่ละสาขาวิชามีพัฒนาการทางความคิดแบ่งเป็น
มุมมองย่อยๆ ที่อาจเหลื่อมซ้อนหรือขัดแย้งกันอยู่ โดยอิทธิพลของ



18 การย้ายถ่ินระหว่ัางประเทุศและเงนิส่งกลับบ้าน

กระบวนทศันท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลังน้ันมสีว่นสำาคัญตอ่การกำาหนดมมุมองในการ
ศกึษาการยา้ยถิน่ในบรบิทช่วงเวลาตา่งๆ หากรับอทิธพิลเดยีวกนั แมว้า่
ศาสตร์ที่ดูต่างกันอย่างมานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์ก็กลับมีข้อเสนอ
ออกมาคล้ายกันเมือ่เทยีบกบัมมุมองอืน่ในศาสตร์ของตนทีไ่ดรั้บอทิธพิล
จากกระบวนทัศน์ที่ต่างไป อย่างเช่นในระยะแรกที่ทฤษฎีการทำาให้
ทันสมัยยังมีอิทธิพลสูงในโลกวิชาการ การศึกษาการย้ายถิ่นจากฝั่ง
มานุษยวิทยาท่ีรับเอากระบวนทัศน์น้ีก็มีลักษณะคำาอธิบายร่วมกันอยู่มาก
กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก โดยเชื่อว่าการพัฒนามีลักษณะ
เป็นเส้นตรงและมีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่สังคมอุตสาหกรรมที่พัฒนา
แล้ว เม่ือพิจารณาถึงการตัดสินใจย้ายถิ่นก็อธิบายว่ามาจากการเลือก
อยา่งเปน็เหตุเปน็ผลของปจัเจกผูย้า้ยถิน่ แนวคดิเชน่นีย้งัคาดการณ์ใน
เชงิบวกวา่การยา้ยถิน่ในทา้ยท่ีสดุจะนำาไปสูก่ารพฒันาอยา่งถ้วนหนา้กัน
ทัง้ในชมุชนตน้ทางและปลายทางเพราะมกีารถา่ยโอนทรัพยากรระหวา่ง
สองพื้นที่จนเกิดดุลยภาพ จนกระทั่งมุมมองดังกล่าวถูกสั่นคลอนเมื่อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายประการไม่สอดคล้องกับคำาอธิบายและ
นำาไปสู่การพัฒนาคำาอธิบายอ่ืนในระยะต่อมา เช่น การเกิดข้ึนของทฤษฎี
โครงสร้างนิยมเชิงประวัติศาสตร์ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่า
ด้วยการย้ายถิ่นของแรงงาน เป็นต้น

แม้กระทั่งการพัฒนามุมมองที่ขยับมาไกลจากทฤษฎีการทำาให้
ทันสมัย เช่น แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมการย้ายถิ่นในฝ่ังมานุษยวิทยากับ
แนวคิดเรือ่งกลุม่ทฤษฎีทีส่นใจกลไกทีท่ำาซ้ำาตวัเองอยา่งไมส่ิน้สดุในการ
ย้ายถิ่นของฝั่งเศรษฐศาสตร์ ที่แม้ว่ามีจุดเน้นต่างกัน แต่ต่างก็ให้ความ
สำาคัญกับเครือข่ายของผู้ย้ายถิ่นและกระบวนการที่ธำารงให้การย้ายถิ่น
ยังคงอยู่ต่อไปในชุมชนต้นทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมา
กล่าวได้ว่า มานุษยวิทยาได้แสวงหาแนวทางในการอธิบายความซับซ้อน
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ของปรากฏการณ์การยา้ยถิน่โดยถอยหา่งจากมมุมองเร่ิมแรกไดไ้กลและ
ซับซ้อนกว่าท่ีนักเศรษฐศาสตร์ทำา ดังปรากฏให้เห็นในการนำาเสนอ
แนวคิดเรื่องภาวะแบบข้ามชาติ

ความแตกต่างในการ์ตั�งคำาถิ่าม หน่วยการ์ศึกษา และวิธีวิีทยา

ความแตกต่างหลกัระหว่างทัง้มานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการ
ศึกษาการย้ายถิน่อาจพจิารณาเทยีบกนัในสามมติิ ไดแ้ก ่การต้ังคำาถาม 
ระดบัและหนว่ยในการศึกษาวิเคราะห ์รวมถงึขอ้มลูและวธิวิีทยาทีใ่ช ้ ใน
สว่นการตัง้คำาถาม นกัมานษุยวทิยาใหค้วามสำาคญักบับรบิทอนัมาจาก
การทำางานในเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การสร้างทฤษฎีก็มักอิงกับบริบท 
ขณะเดยีวกนักม็เีปา้หมายในการศึกษาเปรยีบเทยีบขา้มวฒันธรรมทีอ่าจ
จะสร้างกฎทั่วไปข้ามพ้ืนที่และเวลาได้เช่นกัน โดยพยายามทำาความ
เข้าใจประสบการณ์ของผู้ย้ายถิ่นและความหมายของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวฒันธรรมทีเ่กดิจากการยา้ยจากบรบิทหนึง่ไปสูอ่กีบรบิทหนึง่ 
อันเป็นความหมายสำาหรับผู้ย้ายถิ่นเอง รวมถึงสนใจผลที่มีต่อความ
สมัพันธ์ทางสังคม ไมว่่าระหว่างหญงิและชาย เครอืญาต ิหรอืผูค้นทีม่า
จากพื้นฐานวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เดียวกัน คำาถามในการศึกษาจึงมา
จากสมมตฐิานทีว่่าผลของการยา้ยถิน่ทีม่ตีอ่ผูย้า้ยถิน่นัน้ถกูกำาหนดโดย
ตำาแหน่งแห่งท่ีทางสังคม วัฒนธรรม เพศภาวะของผู้ย้ายถิ่น ในขณะ
เดียวกัน ก็ให้ความสำาคญัในฐานะทีพ่วกเขาเปน็ตวักระทำาในการตคีวาม 
สรา้งและประกอบสรา้งความเปน็จรงิทางสังคมขึน้มาใหมภ่ายใตข้อ้จำากดั
เชิงโครงสร้างที่เผชิญอยู่ (Brettell & Hollifield, 2015, p. 5)

นักมานุษยวิทยาสนใจสถานท่ีและมีมุมมองในเชิงเปรียบเทียบโดย
ให้ความสำาคญักับการประสานสมัพนัธร์ะหว่างสถานทีท่ีผู่ย้า้ยถิน่จากมา
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กับสถานท่ีปลายทาง มากกว่าจะสนใจขอบเขตประชากรในภาพกว้าง
ของกระแสการย้ายถิ่น เช่น การศึกษาว่าผู้คนในท้องถิ่นตอบสนองต่อ
กระบวนการระดับโลกอย่างไร ทั้งนี้ มิติทางวัฒนธรรมเป็นแง่มุมที่งาน
ทางมานษุยวทิยาใหค้วามสำาคัญมาก โดยมักเน้นเร่ืองความเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมและรปูแบบขององคก์รทางสงัคมทีเ่ปน็ลกัษณะของกระ-
บวนการย้ายถิ่นและชุมชนผู้ย้ายถิ่น รวมทั้งยังให้ความสนใจกับความ
หมายและประสบการณใ์นการใช้ชวีติอนัสง่ผลใหเ้กดิการศกึษาเกีย่วกบั
ภาวะอัตวิสัยและอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่น (Brettell, 2015, p. 149)

เมื่อมานุษยวิทยาเริ่มต้นจากการเป็นศาสตร์แห่งการเปรียบเทียบ
ข้ามวัฒนธรรม จึงมักวางอยู่บนฐานคิดเร่ืองการจัดกลุ่ม เป็นการสร้าง
ทฤษฎีข้ึนมาจากความเหมือนและความต่าง โดยจำาแนกผู้ย้ายถ่ินเป็น
ประเภทต่างๆ และยังศึกษาการจัดจำาแนกเหล่านั้นที่มีผลต่อมิติอ่ืนๆ 
โดยใช้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการย้ายถิ่น ความเชื่อมโยงระหว่าง
สังคมตน้ทางและปลายทาง ความสมัพันธร์ะหว่างผูย้้ายถิน่กบัโครงสรา้ง
ครอบครัวและยุทธศาสตร์ของครัวเรือน ตลอดจนสนใจว่าการย้ายถ่ิน
สอดรับหรือถูกให้ความหมายในบริบทของวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างไร 
(Brettell, 2015, p. 150)

สาขาวิชาอย่างเศรษฐศาสตร์อาจดูต่างไปจากสาขาวิชาอื่นในทาง
สังคมศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วเศรษฐศาสตร์ก็มีจุดร่วมกับสังคมศาสตร์
อื่นๆ อย่างมานุษยวิทยาหรือสังคมวิทยา ตรงที่ต่างก็สนใจผู้คนเช่น
เดยีวกัน อย่างไรกต็าม สิง่ทีน่กัเศรษฐศาสตร์เช่ือกค็อื ปัจเจกมกัสำารวจ
ทางเลือกที่เป็นไปได้และเลือกว่าตนจะใช้ชีวิตและทำางานที่ใด คำาถาม
ที่มาจากนักเศรษฐศาสตร์มีขอบเขตกว้างตั้งแต่เหตุใดผู้คนจึงย้ายถิ่น 
ผลกระทบจากการยา้ยถิน่เขา้ทีมี่ต่อคา่จา้งและโอกาสในการจา้งงานของ
คนท้องถิ่น และผลที่เกิดจากการย้ายถิ่นออกที่มีต่อคนท่ีอยู่ข้างหลัง 
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เป็นต้น (Martin, 2015, p. 90)
ในระดับมหภาค นักเศรษฐศาสตร์จะศึกษาว่าผู้ย้ายถ่ินส่งผลอย่างไร

กับประเทศปลายทาง และสิ่งที่สูญเสียรวมถึงสิ่งที่ส่งกลับมายังประเทศ
ต้นทาง ในระดับจุลภาค จะสนใจปัญหาเกี่ยวกับความขาดแคลนและ
ทางเลอืก โดยมองว่าผู้ยา้ยถิน่คือผูแ้สวงหาอรรถประโยชนส์งูสดุซึง่เลอืก
ที่จะกระทำาจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน สนใจ
ว่าเหตุใดปัจเจกบางคนหรือบางครอบครัวจึงเลือกที่จะย้ายถ่ิน ขณะที่
คนอื่นหรือครอบครัวอื่นไม่เลือกช่องทางนี้ ดังนั้นจึงนำาไปสู่คำาถามและ
ขอ้ถกเถยีงในระบบเศรษฐกิจทีจ่ะมผู้ีแพ้ผูช้นะในตลาดแรงงานทีพ่วกเขา
ย้ายถิ่นเข้าไป รวมไปถึงผลกระทบต่อระบบการคลังสาธารณะ ความ
เป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ตลอดจนการขยับสถานะทางสังคม 
การพจิารณาในกรอบตน้ทนุและผลประโยชน์น้ีเปน็กรอบสำาคญัทีก่ำาหนด
ทิศทางในการถกเถียงทางทฤษฎีในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ ขณะที่นัก
มานุษยวทิยาไม่สนใจท่ีจะสรา้งคำาถามจากกรอบดงักลา่ว และมกัแยง้วา่
ปจัจยัทางเศรษฐกิจไมส่ามารถอธบิายการเคลือ่นยา้ยของผูค้นได้ทัง้หมด
หากไม่พิจารณาถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งยังปฏิเสธทฤษฎี
ความเปน็เหตเุปน็ผลแบบเปน็สากลและเชือ่ในมมุมองแบบประกอบสร้าง-
นยิม (constructivism) มากกว่า (Brettell & Hollifield, 2015, pp. 7–8; 
Hollifield, 2020, pp. 2–3; Martin, 2015, p. 90)

การตัง้คำาถามและสรา้งทฤษฎียงัสมัพนัธก์บัหนว่ยหรอืระดบัในการ
วิเคราะห์ ซึ่งแบ่งอย่างหยาบๆ ได้เปน็หน่วยการวิเคราะห์ระดับมหภาค
ทีส่นใจเงือ่นไขเชงิโครงสรา้งทีก่ำาหนดการเคลือ่นยา้ยของผูค้น และระดบั
จลุภาคทีส่นใจวา่แรงผลกัขนาดใหญเ่หล่านีก้ำาหนดการตดัสนิใจและการ 
กระทำาของปัจเจก ครัวเรือน หรือส่งผลต่อชุมชนอย่างไร ครัวเรือนถือ
เปน็หน่วยสำาคัญในการวิเคราะหข์องท้ังนักมานษุยวทิยาและนกัเศรษฐ-
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ศาสตรแ์นวใหม่ท่ีเช่ือว่าการตดัสนิใจยา้ยถิน่ไมไ่ดม้าจากเพยีงตวัปจัเจก
ผู้ย้ายถิ่นเท่าน้ัน ดังที่กล่าวไปแล้วว่านักเศรษฐศาสตร์แนวใหม่มองว่า 
การตัดสินใจส่งสมาชิกให้ย้ายถ่ินไปทำางานที่อื่นนั้นไม่ใช่เพราะต้องการ
เพิ่มรายได้ครัวเรือนของตนในเชิงสัมบูรณ์ หากยังต้องการเพิ่มรายได้
ครวัเรอืนในเชิงสัมพทัธเ์มือ่เทยีบกบัครัวเรอืนอืน่ๆ อกีดว้ย นกัมานษุย-
วิทยาก็เช่นกัน พวกเขาช้ีให้เห็นว่าครัวเรือนเป็นหน่วยการตัดสินใจสำาคัญ
วา่ผูย้า้ยถิน่ควรยา้ยเมือ่ไรและไปยงัทีใ่ด ขณะเดยีวกนักลุม่ผูย้า้ยถิน่ยงั
มพีนัธะหนา้ทีใ่นการหารายได้และส่งเงินกลบับา้นเพ่ือธำารงเศรษฐกจิครัว
เรือน บ่อยครั้งที่นักมานุษยวิทยายังให้ความสำาคัญหน่วยการวิเคราะห์
ในระดับกลาง (meso level) โดยสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างและ
ธำารงรกัษาสายสัมพนัธ์ทางเครอืญาต ิชาตพินัธุ ์ความเป็นชมุชนในหมู่
ผู้ย้ายถิ่น (Brettell & Hollifield, 2015, pp. 11–13)

ความแตกตา่งทีเ่หน็ไดชั้ดระหวา่งนกัเศรษฐศาสตรแ์ละนกัมานษุย-
วิทยาอาจเป็นความต่างในแง่ข้อมูลและวิธีวิทยา นักเศรษฐศาสตร์โดย
เฉพาะที่ถูกฝึกฝนแบบประชากรศาสตร์มักใช้ข้อมูลสำมะโนประชากร
พื้นฐาน รวมถึงแบบสำรวจ วิธีการเชิงสถิติจึงสำคัญในการจัดการกับ
ขอ้มลู ขณะทีนั่กมานุษยวิทยามักสร้างข้อมลูในระดับครัวเรอืนหรือระดับ
ปัจเจก ผ่านการทำงานภาคสนามและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
ในระยะเวลายาวนานพอสมควร บางส่วนใช้การศึกษาประวัติชีวิต เพื่อ
ใหไ้ด้ข้อมูลประสบการณชี์วิตของการเปน็ผูย้า้ยถิน่และบรบิททางวฒัน-
ธรรมที่มีส่วนต่อตัดสินใจของพวกเขา (Brettell & Hollifield, 2015, 
pp. 14–15) แมเ้ศรษฐศาสตร์จะหยิบยมืหรอืทำงานร่วมกบัศาสตร์อืน่บา้ง 
อย่างประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา หรือประวัติศาสตร์ แต่ยังคงรักษา
ความสนใจหลักของตนเองเอาไว้อย่างการใช้วิธีวิทยาของการศึกษาเชิง
ปริมาณ และการสร้างแบบจำลองที่เป็นทางการ โดยเฉพาะการยึดถือ
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ทฤษฎีทางเลือกที่เป็นเหตุเป็นผล (rational choice) ผู้สนับสนุนทฤษฎี
นี้มักบอกว่ามันคือตัวบ่งช้ีว่าแบบจำลองนั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์
เพยีงใดเม่ือเทยีบกับสงัคมศาสตร์อืน่ๆ (Hollifield, 2020, p. 6) ลกัษณะ
การทำงานที่แตกต่างกันนี้นำไปสู่ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในปัญหา
วิธีวิทยาสำหรับศาสตร์ทั้งสอง กล่าวคือ หากข้อมูลเชิงสำรวจแบบที่
เศรษฐศาสตร์หรอืประชากรศาสตร์ใชจ้ะทำให้พลาดความหมายเชงิอตั-
วิสัยระหว่างกัน (ซึ่งการเก็บข้อมูลในลักษณะสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
รว่มสามารถใหไ้ด)้ การวจิยัลงลึกในแบบทีม่กีรณศีกึษาค่อนขา้งจำกดัที่
มักจะเกิดในการศึกษาแบบมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ก็มีข้อด้อย
ในการสร้างกฎเกณฑ์ทั่วไปเช่นกัน (Brettell & Hollifield, 2015, p. 16)

ขณะที่หน่วยการวิเคราะห์ทั้งของมานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์ดู
จะมพีฒันาการรว่มกันบา้ง เช่น หนัมาใหค้วามสำาคญักบัหนว่ยครัวเรือน
มากขึน้ ไมม่องการตดัสนิใจยา้ยถิน่ว่ามาจากปจัเจกเพยีงฝา่ยเดยีว รวม
ไปถึงนำาเอาเครือข่ายผู้ย้ายถิ่นเข้ามาพิจารณา แต่ยังปรากฏความแตก
ตา่งอย่างเห็นได้ชัดในกรอบความสนใจของทัง้สองศาสตรท์ีน่ำามาซึง่การ
สร้างคำาถามที่แตกต่างกัน โดยขั้นตอนดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับลักษณะ
วิธีการศึกษาที่ต่างกันด้วย ขณะที่มานุษยวิทยาพัฒนาความสนใจของ
ตนเองจนเรยีกได้วา่พ้นจากการครอบงำาของมมุมองทีเ่หน็มนษุยเ์ปน็สตัว์
เศรษฐกิจและตัดสินใจบนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล แต่สำาหรับงาน
ศึกษาการย้ายถ่ินในทางเศรษฐศาสตร์ยังคงวนเวียนอยู่ในกรอบของ
ต้นทุนและผลประโยชน์อยู่ดี แม้พัฒนาการในระยะหลังจะพบความ
พยายามสร้างกรอบคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการนิยามต้นทุนและผล
ประโยชน์แล้วก็ตาม ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาของการสร้างบทสนทนาระหว่าง
ทั้งสองศาสตร์
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บทสนทนาที�เชื่ื�อมต่อและขาดไป็ร์ะหว่างนักเศร์ษฐศาสตร์์
และนักมานษุยวิทยา

แม้เป็นท่ียอมรับว่า นักเศรษฐศาสตร์และมานุษยวิทยามีจุดเน้น
ในการศึกษาที่ต่างกันเป็นส่วนใหญ่ทั้งในแง่การตั้งคำาถาม หน่วยการ
วิเคราะห์ และวิธีวิทยา อย่างไรก็ตาม เมติน คอสเกิล (Metin Cosgel, 
2005) ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ทั้งสองศาสตร์ข้ามมาสนทนากันน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับการข้ามไปสนทนากับศาสตร์อ่ืนนั้น ไม่ใช่เพียงเพราะเหตุ
ว่าทั้งสองสมาทานสมมติฐานที่ต่างกัน มีวิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดจำาแนกความรู้ที่ต่างกัน หรือตั้งคำาถามที่ต่างกัน แต่ยังเกิดจาก
วฒันธรรมเชงิวาทศิลป ์(rhetoric culture) ทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย พร้อมกบั
เสนอการศกึษาความต่างนีผ้า่น “บทสนทนา” ของหน่วยการวเิคราะห์
ตา่งๆ และพบวา่สามารถแบง่บทสนทนา (โดยวางอยูบ่นฐานของปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข) ออกเป็นสองประเภท ประเภทแรก เป็นบทสนทนาที่
มเีปา้หมายทีจ่ะแก้ไขปญัหาเก่ียวกับผลประโยชนว์า่จะจดัการอยา่งไรกบั
แรงจูงใจของกลุ่มคนทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เปน็บทสนทนาทีม่กัอยูใ่นปริมณฑล
ทางเศรษฐกิจที่มีนักเศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มหลักที่สนใจคำาถามเหล่านี้ 
และประเภทที่สอง มีเป้าหมายในการจัดการปัญหาเรื่องความรู้ว่าจะ
จัดการกับข้อมูลความรู้ที่กระจัดกระจายอย่างไร ซึ่งบทสนทนาจะวน
เวียนอยู่ในปริมณฑลทางวัฒนธรรมที่นักมานุษยวิทยาเป็นกลุ่มหลักใน
การศึกษาค้นคว้า (Cosgel, 2005)

แม้มีจุดเน้นที่แตกต่าง แต่ไม่ได้หมายความว่านักมานุษยวิทยา
ไม่สนใจประด้านเศรษฐกิจ หรือนักเศรษฐศาสตร์ไม่สนใจมิติทางวัฒน-
ธรรม ในฝ่ังมานุษยวิทยานับแต่งานยุคคลาสสิกอย่างของโบรนิสลาฟ 
มาลินอฟสกี (Bronislaw Malinowski, 1922) ก็ช้ีให้เห็นนัยทางเศรษฐกิจ
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และวัฒนธรรมทีซ่บัซอ้นยิง่ในการแลกเปลีย่นของกำานลัระหวา่งผูค้นตาม
หมู่เกาะต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับชายฝ่ังตะวันออกของนิวกินี วอซี ไฮน์ริช 
อมาวิลาห์ (Voxi Heinrich Amavilah, 2010) ได้ทบทวนให้เห็นถึงการ
ใหค้วามสำาคญักบัประเด็นทางเศรษฐกิจของนกัมานษุยวทิยาอยา่งมาล-ิ
นอฟสกี และเมลวิลล์ เจ. เฮิร์สโควิตส์ (Melville J. Herskovits) และ
การตระหนกัถงึมติเิชิงคณุคา่และวัฒนธรรมในการกระทำาของมนษุยแ์ละ
การจัดองค์กรทางเศรษฐกิจโดยนักเศรษฐศาสตร์อย่าง ดับเบิลยู. อาเธอร์ 
ลูว์อิส (W. Arthur Lewis) จอห์น โรบินสัน (John Robinson) แฟรงก์ 
ไนต ์ (Frank Knight) และยาโนส กอรไ์น (János Kornai) ทัง้ยงัมกีาร
อา้งองิผลงานกันในกลุม่นกัวิชาการเหลา่นี ้ (ดู Amavilah, 2010) แตเ่มือ่
นักเศรษฐศาสตร์ยุคปัจจุบันพยายามพัฒนาศาสตร์ของตนให้ก้าว หน้า
ขึน้โดยหยบิยืมเคร่ืองไมเ้คร่ืองมอืมาจากคณิตศาสตร์และฟสิิกสเ์พือ่สร้าง
แบบจำาลองทางเศรษฐกจิทีซ่บัซอ้น กลบัยิง่ทำาให้เศรษฐศาสตรถ์อยหา่ง
จากโลกแห่งความเป็นจริงยิ่งขึ้น และล้มเหลวที่จะคาดการณ์หรือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำานวนมากเกิดจาก
แรงผลักท่ีไม่ใช่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากเศรษฐศาสตร์จะสร้าง
นโยบายทางเศรษฐกิจกจ็ำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งมคีวามเขา้ใจฐานทางสงัคม 
(Amavilah, 2010)

เมือ่พจิารณาในบริบทของการศึกษาการยา้ยถิน่ ความพยายามหนึง่
ของทางฝั่งเศรษฐศาสตร์ที่นำาเอาวัฒนธรรมมาเป็นประเด็นใจกลางใน
การศึกษาการย้ายถิ่นปรากฏผ่านหนังสือรวมบทความ Migration and 
Culture (Epstein & Gang, 2010) ที่มุ่งสนใจว่าวัฒนธรรมปรากฏตัว 
อย่างไรในคนสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ย้ายถิ่น กลุ่มผู้คนที่บ้านเกิด และ
กลุม่ผูค้นทีอ่ยูใ่นประเทศปลายทางการยา้ยถิน่ โดยมองวา่แมค้นทีอ่ยูใ่น
กลุ่มเดียวกันจะแสดงออกแตกต่างกันไป แต่ยังคงมีความเชื่อ ขนบ 
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ธรรมเนียม คุณค่า ทัศนคติบางประการร่วมกันอยู่ซึ่งล้วนมีนัยสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจ และเรียกรวมสิ่งเหล่านี้ว่าวัฒนธรรม (Epstein & Gang, 
2010) แม้บทความดา้นเศรษฐศาสตรท์ีถ่กูรวบรวมไวใ้นหนงัสือเลม่นีจ้ะ
เร่ิมนำาประเด็นทางวัฒนธรรมเข้ามาศึกษาการย้ายถ่ินอย่างชัดเจนมากข้ึน 
อย่างเช่นการกล่าวถึงบทบาทของครอบครัว เครือข่ายผู้ย้ายถิ่น การ
ผสมกลมกลืน อัตลักษณ์ ฯลฯ แต่ยังคงมองสิ่งเหล่านี้ในฐานะตัวแปร
หนึง่ในสมการ (แมอ้าจซับซอ้นกว่าทฤษฎนีโีอคลาสสกิดัง้เดมิ) และการ
พิจารณาวัฒนธรรมก็ยังมีลักษณะของการมองอย่างหยุดนิ่งตายตัวและ
ขาดพลวัต 

อาจด้วยเหตนุีท้ีท่ำาใหเ้ศรษฐศาสตรไ์มอ่าจเช่ือมตอ่เขา้เปน็สว่นหนึง่
ของขอ้ถกเถยีงในการศึกษาการย้ายถิน่ทีข่ยบัมาสู่ประเดน็ทีซ่บัซอ้นมาก
ขึน้ได้ ตวัอย่างเชน่ ใน วารสารชาตพัินธุแ์ละการยา้ยถ่ินศกึษา (Journal 
of Ethnic and Migration Studies) ฉบับพิเศษที่ว่าด้วยหัวข้อ “แรง
บันดาลใจ แรงปรารถนา และแรงขับเคลื่อนของการย้ายถ่ิน” (Aspira-

tion, Desire and Drivers of Migration) ซ่ึงตพิีมพใ์นปี 2017 ประกอบ
ด้วยผู้เขียนจากหลายสาขาวิชาทั้งนักมานุษยวิทยา สังคมวิทยา ภูมิ-
ศาสตร์มนุษย์ การศกึษาการพฒันา แตก่ลบัไมป่รากฏนกัเศรษฐศาสตร์
ร่วมเขียนในฉบับดังกล่าว ในบทนำาของวารสาร ยอร์เกน คาร์ลิง (Jør-

gen Carling) และฟรานซิส คอลลินส์ (Francis Collins) บรรณาธิการ 
ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอีกขั้นในแวดวงการศึกษาการย้ายถิ่นด้วย
การเสนอให้ขบคิดกับแนวคิดว่าด้วยแรงบันดาลใจ แรงปรารถนา และ
แรงขับเคลื่อนของการย้ายถิ่นอย่างจริงจัง

บทนำาดังกล่าวได้วิจารณ์ว่าการมองคนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการ
ตั้งต้นด้วยแนวคิดเร่ืองทางเลือกที่เป็นเหตุเป็นผล (ซึ่งเป็นลักษณะเด่น
ของเศรษฐศาสตร์) ยังมีอิทธิพลครอบงำาคำาอธิบายต่อการย้ายถิ่น โดย
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เฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มงานศึกษาท่ีส่งผลเชิงนโยบาย ท้ังๆ ท่ีปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงนั้นซับซ้อนมากจนคำาอธิบายดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะสร้าง
ความเข้าใจได้แล้ว บทความต่างๆ ในวารสารฉบับน้ีจึงพิจารณาถึงหนทาง
ทีก่ารย้ายถิน่ดำารงอยูใ่นภมูศิาสตรใ์นจนิตนาการ (imaginative geogra-

phies) อารมณ์ความรู้สึก พันธะและความสัมพันธ์ทางสังคม การเมือง
และความสัมพันธเ์ชิงอำานาจ เงือ่นไขทางเศรษฐกจิ รวมไปถงึความเปน็
จรงิท่ีโหดรา้ยของการพลัดถิน่ ผ่านความสนใจในแนวคดิเร่ืองภาวะขา้ม
ชาติ ขอ้วพิากษจ์ากทฤษฎีสตรนียิม แนวคิดเรือ่งอารมณก์บัการยา้ยถิน่ 
มิติด้านเวลาของการย้ายถิ่น ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุน
กระบวนการย้ายถิ่น (Carling & Collins, 2018, pp. 2–4)

คารลิ์งและคอลลนิสเ์สนอว่า แนวคดิว่าดว้ยแรงบนัดาลใจ แรงปรา-
รถนา และแรงขบัเคลือ่นในการย้ายถิน่ มคีวามเชือ่มโยงกนัและสมัพนัธ์
กับวิธีการที่การย้ายถิ่นถูกทำาให้เกิดขึ้น ดำาเนินไป และแสดงออกมา 
แรงบนัดาลใจและแรงปรารถนาที่ดเูหมือนเป็นเรือ่งของบุคคลแต่แทจ้รงิ
แล้วเป็นจุดเช่ือมต่อท้ังมิติส่วนบุคคล ส่วนรวม และบรรทัดฐานของสังคม 
เป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมและดำารงอยู่ในบริบททางสังคม ซึ่งอาจ
เทียบได้กับแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการย้ายถิ่นที่แสดงให้เห็นว่าความ
สำาเร็จของผู้ย้ายถิ่นกระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่นของคนอื่นๆ ตามมา การ
หยบิยกเรือ่งแรงบนัดาลใจและแรงปรารถนามาอภปิราย ทำาใหก้ารศกึษา
การย้ายถิ่นในลักษณะนี้ช่วยเผยให้เห็นมิติเชิงอัตวิสัยและอัตลักษณ์ที่
อยู่ระหว่างการก่อตัว มากกว่าจะถูกกำาหนดไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจากชุมชน
ต้นทางหรือปลายทาง ขณะเดียวกันก็ทำาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็น
เพียงเรื่องส่วนบุคคล แต่ฝังอยู่ในคุณค่าของสังคม และไม่ใช่เพียงการ
ตอบโต้ของปัจเจกท่ีมีต่อโครงสร้างอย่างท่ือๆ เท่าน้ัน (Carling & Collins, 
2018, pp. 3–8)
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ขณะทีแ่นวคดิภาวะขา้มชาตซิึง่ได้รบัความสนใจในชว่งสามทศวรรษ
ท่ีผ่านมาโดยนักมานุษยวิทยามีบทบาทสำาคัญในการใช้แนวคิดนี้มาทำา 
ความเข้าใจปรากฏการณ์ย้ายถิ่นในปัจจุบัน ถือเป็นความพยายามหน่ึง
ทีช่ว่ยเชือ่มตอ่บทสนทนาว่าด้วยการยา้ยถ่ินในระลอกใหม่นีไ้ด ้ เนือ่งจาก
แนวคิดดงักลา่วพจิารณาผูย้า้ยถิน่โดยมองพน้ไปจากการเปน็เพยีงสว่น
หนึง่ของรฐัตน้ทางหรอืปลายทางในลกัษณะทีเ่ปน็รปูธรรมทางภมูศิาสตร ์
และไม่ได้มองการย้ายถิ่นในลักษณะเป็นเส้นตรงจากต้นกำาเนิดไปยัง
ปลายทาง แต่ตระหนักถึงหนทางอันหลากหลายที่เกิดข้ึนในสนามทาง
สังคมแบบข้ามชาติที่ทำาให้เกิดการย้ายถิ่นและส่งผลทั้งต่อกระบวนการ
และผลลัพธ์ของการย้ายถิ่น (Carling & Collins, 2018, p. 4) ลักษณะ
ของการศึกษาเช่นน้ีจึงเอ้ือต่อการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์การย้ายถ่ิน
อนัซับซอ้นเชน่ในปจัจบุนั แตด่า้นนกัเศรษฐศาสตรน์ัน้ดเูหมอืนวา่ยงัไม่
สามารถเช่ือมตนเองเข้ากับการสนทนาเช่นน้ีได้ บทความน้ีขอยกตัวอย่าง
ประเด็นการศึกษาเรื่องเงินส่งกลับบ้านที่น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีเด่นชัดถึง
ความแตกต่างระหว่างทั้งสองศาสตร์

พหวิุทยาการ์ของการ์ศึกษาเงนิส่งกลับบ้าน

เงนิสง่กลบับา้นเปน็องคป์ระกอบสำาคญัประการหนึง่ในกระบวนการ
ยา้ยถิน่ทีเ่ช่ือมโยงสงัคมปลายทางและตน้ทางของการยา้ยถ่ินเข้าดว้ยกนั 
แม้ประจกัษช์ดัวา่เงนิมบีทบาททางเศรษฐกจิ แตก่ยั็งมนียัอืน่ๆ ทีส่ำาคญั
ไม่แพ้กัน ประเด็นเรื่องเงินส่งกลับบ้านจึงเหมาะแก่การนำามาสำารวจ
พจิารณาในกรอบของทัง้สองสาขาวชิาเพือ่ใหเ้หน็แง่มมุทีท่ัง้สองศาสตร์
ทำาการศึกษาการย้ายถิ่นชัดเจนขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์มักพิจารณาเงินส่งกลับบ้านในฐานะการสนับสนุน



นฤมล กล้าทุกุวััน 29

ทางเศรษฐกิจจากผู้ย้ายถิ่นไปสู่บ้านเกิด กลุ่มงานด้านเศรษฐศาสตร์
ถือว่ามีคุณูปการในการช้ีให้เห็นว่าเงินส่งกลับบ้านของผู้ย้ายถ่ินจาก
ประเทศกำาลงัพฒันานบัวนัยิง่ทวคีวามสำาคญัมากขึน้ โดยเปน็แหลง่เงนิ
ไหลเขา้จากภายนอกทีส่ำาคัญมากสำาหรบัประเทศกำาลังพฒันา แมจ้ะเป็น
ทีย่อมรบัโดยท่ัวไปว่าเงนิสง่กลบับา้นสามารถช่วยปรบัปรงุคณุภาพชวีติ
ของผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่แตกต่างกันไป
ของผูย้้ายถิน่ สถานการณท์างเศรษฐกจิทีพ่วกเขาตอ้งเผชญิ รวมทัง้วธิี
ในการใช้จ่ายเงินออมของแต่ละคน เป็นสิ่งที่มีความหลากหลายมาก 
ทำาให้ยากท่ีจะจัดการต่อตัวแปรท่ีหลากหลายนี้เพื่อผลในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต้นทางของผู้ย้ายถิ่นในภาพรวม (OECD, 2005) 
ความซับซ้อนและหลากหลายเช่นน้ีนำามาสู่ข้อจำากัดในการสร้างคำาอธิบาย
ที่มีลักษณะทั่วไปด้วยเช่นกัน

ประเด็นทีนั่กเศรษฐศาสตรม์กัทำาการศกึษาเกีย่วกบัเงนิสง่กลบับา้น 
ได้แก่ ผลที่เกิดจากเงินส่งกลับบ้านในมิติต่างๆ ทั้งในระบบเศรษฐกิจ
มหภาค ชุมชน และครัวเรือนของผู้ย้ายถิ่นเอง ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงใน
หมู่นกัเศรษฐศาสตรเ์องวา่ เงนิสง่กลบับา้นกอ่ใหเ้กดิผลเชงิบวกหรอืลบ
กันแน่ ในแง่บวก มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่า หลายกรณีเงินส่ง
กลับบ้านช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภค การออม และ
การลงทุน ลดภาวะความยากจนและเกดิการกระจายรายได ้สร้างความ
เปน็อยูท่ีด่ตีอ่ครวัเรอืนผูย้า้ยถิน่ ตลอดจนลดผลกระทบทีค่รัวเรือนเผชญิ
ในภาวะวกิฤต ฯลฯ สว่นในแงล่บ การสง่เงนิกลบับา้นถกูมองวา่ไมเ่ปน็
ผลดีตอ่การเติบโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว มกันำาไปสูก่ารบริโภคท่ีไม่
กอ่ให้เกิดการลงทนุหรอืการออม สง่ผลเสยีทางออ้มตอ่อัตราแลกเปลีย่น
เงินตราของประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ฯลฯ (ดู Straubhaar & Vădean, 
2005; Meyer & Shera, 2017; Yang, 2008; Bollard et al., 2011)
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นอกจากผลทีเ่กดิจากเงนิสง่กลบับา้นแลว้ อกีประเดน็ทีน่กัเศรษฐ-
ศาสตร์นิยมศึกษาก็คือ ปัจจัยกำาหนดเงินส่งกลับบ้าน มีข้อเสนอว่า
ปริมาณเงินส่งกลับบ้านนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ย้ายถิ่นว่า
สามารถหารายไดแ้ละเกบ็ออมไดม้ากนอ้ยเพยีงใด รวมทัง้แรงจูงใจของ
ผู้ย้ายถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับระยะเวลาที่อยู่ในต่างประเทศว่าตั้งใจจะอยู่นาน
เพียงใด สถานะของผู้ย้ายถิ่นเองว่ายังโสด สมรส หรือมีบุตรหรือไม่ 
รวมท้ังผลจากเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งว่ายา้ยไปเพยีงลำาพงัหรือไปพร้อมกบั
สมาชิกครอบครัวหรือยังต้องรักษาสายสัมพันธ์กับคนที่บ้านเกิดหรือไม่ 
(Straubhaar & Vădean, 2005) 

จากกรณีศึกษาในประเทศบอตสวานา โรเบิร์ต อี.บี. ลูคัส และ
โอเดด สตาร์ก (Robert E. B. Lucas & Oded Stark, 1985) จำาแนก
ให้เห็นคำาอธิบายว่าด้วยแรงจูงใจของแรงงานย้ายถิ่นที่ส่งเงินกลับบ้าน 
(ซึ่งเป็นงานชิ้นสำาคัญที่มักถูกนำามาทบทวนถกเถียงจากงานศึกษาใน
ระยะต่อมา) ว่ามี 3 ทฤษฎี ดังนี้ 1) เกิดจากการให้โดยไม่หวังผล
ตอบแทน (pure altruism) อนัเกดิจากความเปน็หว่งเปน็ใยทีผู่ย้า้ยถ่ิน
มีต่อครอบครัว ความพึงพอใจของผู้ย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นจากการที่ความเป็น
อยู่ของคนที่บ้านดีขึ้น 2) การให้โดยหวังผลประโยชน์กับตนเองล้วนๆ 
(pure self-interest) เช่น การหวังในมรดกที่จะได้รับในอนาคต การ
ลงทนุเพือ่สนิทรพัยท์ีบ่า้นเกดิโดยใหส้มาชิกในครวัเรอืนดแูลให ้และการ
ต้ังใจจะกลับบ้านจึงลงทุนในทุนคงท่ี (fixed capital) ต่างๆ รวมถึงลงทุน
ในสินทรัพย์สาธารณะ (public assets) เพื่อเกียรติยศหรืออิทธิพลทาง 
การเมือง หรือสินทรัพย์ทางสังคม (social assets) ที่หมายถึงความ
สัมพันธ์กับเครือญาติและเพื่อนฝูง และ 3) เป็นทฤษฎีที่โต้แย้งสอง
ทฤษฎีแรก และเป็นข้อเสนอของงานดังกล่าวที่เรียกว่า “tempered 
altruism” หรือ “enlightened self-interest” โดยมองวา่การสง่เงนิกลบั
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บ้านเป็นข้อตกลงร่วมกันโดยนัยแบบข้ามเวลา อันเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัว ซึ่งเกิดจากฐานคิดที่ว่าหน่วยใน
การตดัสนิใจต่อการย้ายถิน่ของแรงงานคือครวัเรอืน ไม่ใชเ่พยีงตวัปัจเจก
ผู้ย้ายถิ่น การตัดสินใจนี้มาจากองค์ประกอบเร่ืองการลงทุนและการ 
กระจายความเสีย่งของครวัเรอืน กล่าวคือ ครัวเรอืนมีสว่นแบกรับตน้ทนุ
การศึกษาของผู้ย้ายถิ่นและต้นทุนการย้ายถิ่น และการส่งเงินกลับบ้าน
คือการเพิ่มรายได้จากทุนที่ลงไป รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยง
ด้านรายได้ของครัวเรือน (Lucas & Stark, 1985)

อย่างไรก็ตาม จากคำาอธิบายทั้งสามลักษณะข้างต้น ยังค่อนข้างที่
จะใหค้วามสำาคญักับแรงจงูใจระดบัปจัเจกในการส่งเงนิกลบับา้นมากกวา่
ตัวแปรระดับมหภาค โธมัส สเตราบ์ฮาร์ และฟลอริน เป. เวอดาน 
(Thomas Straubhaar & Florin P. Vădean, 2005) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัย
ทางเศรษฐกิจมหภาคทั้งในประเทศต้นทางและปลายทางมีบทบาทต่อ
การไหลเวียนของเงินส่งกลับบ้านไม่น้อย จึงนำามาสู่คำาอธิบายเรื่องทาง
เลอืกในการบรหิารจดัการการลงทนุ เพราะเงนิออมบางสว่นทีไ่มต้่องใช้
เพ่ือการบริโภคท้ังของแรงงานและสมาชิกครัวเรือนมักถูกส่งกลับบ้าน
เพือ่เปา้หมายในการสรา้งผลกำาไร เงนิส่งกลบับา้นลักษณะนีจ้ะข้ึนอยูก่บั
ปัจจัยทางเศรษฐกจิมหภาคโดยเปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศตน้ทางและ
ปลายทาง เชน่ อตัราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ 
ภาวะเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และในบาง
ประเทศยังข้ึนกับเสถียรภาพทางการเมืองท่ีสร้างบรรยากาศความเช่ือม่ัน
ในการออมด้วย ทัง้นี ้มขีอ้เสนอว่าทฤษฎเีหลา่นีอ้าจเหมาะทีจ่ะนำามาใช้
ประกอบกันมากกว่าทดแทนกนั และความสมเหตสุมผลในการนำามาใช้
อธิบายปรากฏการณ์นั้นยังขึ้นกับบริบทเชิงเวลาและสถานที่อีกด้วย 
(Straubhaar & Vădean, 2005, p. 19) 
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ด้วยการให้ความสำาคัญกับการพิจารณาถึงแรงจูงใจในการส่งเงิน
กลับบ้าน ไม่ว่าจากแรงจูงใจของผู้ย้ายถ่ินที่สัมพันธ์กับครัวเรือนหรือ
ตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาค จงึทำาให้นักเศรษฐศาสตร์มักมีข้อเสนอแนะ
เชงินโยบายถึงการลดตน้ทนุและอำานวยความสะดวกเกีย่วกบัชอ่งทางใน
การส่งเงินกลับบ้าน การสร้างนโยบายในประเทศต้นทางที่เกื้อหนุน
ตอ่การลงทนุของครวัเรอืนผูย้า้ยถิน่ การปรบันโยบายการรบัแรงงานยา้ย
ถิ่นของประเทศต้นทาง เป็นต้น (Yang, 2008; OECD, 2005)

ในทำานองเดียวกับการศกึษาการยา้ยถิน่ การศกึษาเร่ืองเงนิสง่กลบั
บ้านก็ไม่มีทฤษฎีทั่วไปที่ว่าด้วยเงินส่งกลับบ้านเช่นกัน เน่ืองจากเป็น
ประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อน การวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆ แม้จะเป็น
ประโยชน์ แต่ยังสามารถอธิบายได้เพียงบางเสี้ยวส่วน เพราะยังขึ้นกับ
ข้อจำากัดและลักษณะเฉพาะเชิงเวลา พื้นที่ และสังคมวัฒนธรรมที่ต่าง
กนัไปในแตล่ะกรณ ี(Stark, 1991 as cited in Straubhaar & Vădean, 
2005) ในแงน่ีเ้ราจะเหน็ไดว่้างานทางเศรษฐศาสตรเ์องยงัคำานงึถงึความ
แตกต่างเชิงบริบทที่ทำาให้ผลการวิเคราะห์คาดการณ์เกี่ยวกับตัวแปร
ต่างๆ มักพบกับข้อจำากัดหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานตั้งต้น หรือมีข้อ
ยกเว้นในบางกรณีอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม โดยเปรียบเทียบแล้วยังพอจะเห็นได้ว่ากรอบการ
ทำาความเข้าใจเงินส่งกลับบ้านทางเศรษฐศาสตร์อาจจัดจำาแนกประเภท
ใหส้อดคลอ้งกนัไดง้า่ย และมกัมกีารทดสอบทฤษฎตีา่งๆ ผา่นการศึกษา
เชิงประจักษ์เพื่อนำาไปสู่การพัฒนากรอบคิดทฤษฎี ในทางตรงกันข้าม 
การสรา้งทฤษฎวีา่ดว้ยเงนิสง่กลับบา้นจากงานชาตพินัธุว์รรณนายงัคอ่น
ขา้งจำากัด ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากเงนิสง่กลบับา้นเปน็เพยีงประเดน็รองใน
การศึกษาการย้ายถิ่นข้ามชาติ และทำาให้การศึกษาประเด็นนี้ในทาง
มานุษยวิทยายังกระจัดกระจาย กระนั้น ข้อจำากัดเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลลบ
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เสยีทเีดียว เพราะอีกดา้นหนึง่การศึกษาเงนิสง่กลบับ้านในฐานะประเดน็
รองๆ ทีอ่ยู่ในประเดน็ใหญว่า่ดว้ยกระบวนการยา้ยถิน่ กช็ว่ยใหเ้หน็ราย
ละเอียดที่การโอนเงินนี้ถูกดำาเนินการในบริบทเชิงองค์รวม ทำาให้
สามารถพจิารณาความเช่ือมโยงและกระบวนการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดถ้้วน
ทัว่ ซึง่อาจเปน็ประเดน็ทีง่านทีเ่นน้ศึกษาเงนิสง่กลบับา้นเปน็หลกัละเลย
ไป (Carling, 2014, pp. S223-S224)

คารล์งิ (Carling, 2014) ไดช้ี้ใหเ้หน็ความพยายามทีจ่ะสร้างทฤษฎี
ว่าด้วยการเงินส่งกลับบ้านจากงานชาติพันธ์ุวรรณนาซึ่งมักนำาเอา
แนวคิดท่ีมีอยู่ในสาขาวิชามานุษยวิทยาเศรษฐกิจหรือสังคมวิทยา
เศรษฐกิจมาใช้วิเคราะห์โดยหยิบยกตัวอย่างจากงานหลายชิ้น ได้แก่ 
แนวคิดเร่ืองการแลกเปลี่ยนของกำานัล (gift exchange) ที่นำามาใช้เพื่อ
อธิบายว่าการส่งเงินกลับบ้านได้สร้างภาพแทน และสนับสนุนให้ความ
สัมพันธ์ทางสังคมเข้มแข็งยิ่งขึ้น (เช่น Cligget, 2003, 2005; Monsutti, 
2004; Åkesson, 2011; Erdal, 2014) แนวคดิเรือ่งความหมายทางสงัคม
ของเงิน (social meanings of money) ที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆ ต่อ
คุณลักษณะที่สามารถแลกเปลี่ยน/ทดแทนกันได้ของเงิน โดยช้ีให้เห็น
วา่เงนิสง่กลบับา้นมนัียท่ีแตกตา่งจากเงนิประเภทอ่ืนๆ และมีความหมาย
ทางสงัคมดว้ย (เช่น Zelizer, 1997) แนวคดิเรือ่งทนุทางสงัคม (social 
capital) หรือผลประโยชน์ที่สร้างขึ้นผ่านเครือข่ายท่ีถูกกำากับโดย
บรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน ซึ่งงานบางชิ้นทำาให้เห็นว่า
เงนิสง่กลับบา้นมบีทบาทในการสรา้งทนุทางสงัคมทีม่ฐีานอยูบ่นครอบ-
ครัวแบบข้ามชาติ (เช่น Eckstein, 2006, 2010) ตลอดจนแนวคิดเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ทางเพศภาวะ (gender relations) ที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ปฏิบัติของการส่งเงินกลับบ้าน ความสัมพันธ์ และความเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมทีเ่กดิข้ึน (เช่น Gailey, 1992; Abrego, 2006; Pribilsky, 2007) 
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รวมทั้งแนวคิดเรื่องส่ิงที่ส่งกลับบ้านเชิงสังคม (social remittance) ที่
หมายถึงการกระจายของคุณค่าและบรรทัดฐานที่เกิดจากการย้ายถิ่น 
รวมถึงความคิด พฤติกรรม อัตลักษณ์ ทุนทางสังคมที่ส่งผ่านประเทศ
ปลายทางมายังชุมชนประเทศต้นทาง5 (เช่น Levitt, 1998) (Carling, 
2014, pp. S224-S226)

นักมานษุยวทิยามกัสนใจบทบาทและความหมายทางสงัคมของเงนิ
ตราไม่น้อยไปกว่าประโยชน์ในทางปฏิบัติของมัน (ดูการทบทวนงาน
มานุษยวทิยาวา่ด้วยเงนิตราและระบบการเงนิจาก Maurer, 2006; Hart 
& Ortiz, 2014) เช่นเดียวกับการศึกษาเงินส่งกลับบ้านที่แม้ว่างานทาง
มานษุยวทิยาจะไมไ่ด้ปฏเิสธความสำาคัญของบทบาทของเงนิสง่กลบับา้น
ในเชิงปรมิาณ แตก่ารทบทวนงานศกึษาดา้นมานษุยวทิยาโดยเจฟฟรยี ์
เอช. โคเฮน (Jeffrey H. Cohen, 2011) ช้ีให้เห็นว่าสิ่งที่นักมานุษย-
วิทยาสนใจมากกว่าคือแง่มุมทางสังคมวัฒนธรรม โดยมองเงินส่งกลับ
บ้านในฐานะส่ิงท่ีไหลเวียนข้ามชาติอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงผู้ย้ายถิ่นกับ
คนที่บ้านและชุมชนปลายทางกับต้นทางเข้าไว้ด้วยกันผ่านสายสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อน ในกระบวนการเหล่านี้จึงเกิดพื้นที่
แบบข้ามชาติที่ผลิตซ้ำาธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและโลกทางสังคม

แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นโดยนักเศรษฐศาสตร์ยังคงเพิ่ม
ขึ้นมาก แต่งานศึกษาเงินส่งกลับบ้านกลับเพิ่มไม่มากนัก ต่างจากงาน
ชาติพันธุว์รรณนาทีม่แีนวโนม้หนัมาสนใจศกึษาเงนิสง่กลบับา้นกันมาก
ขึ้น (แม้ไม่ใช่ประเด็นใจกลางของการศึกษา) ผ่านการพบปะพูดคุยกัน
โดยตรงกบัท้ังผูส่้งและผูร้บัเงนิ และทำาใหง้านประเภทหลงัสามารถสรา้ง

5 อยา่งไรกต็าม แนวคิดนีถ้กูวจิารณว์า่จะทำาให้ความหมายของ remittance หลดุลอยจาก
ความหมายเดิมมากเกินไป (ดู Carling, 2014, p. S226)
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ความเข้าใจเชิงลึกกับประเด็นได้มากกว่าการใช้แบบสำารวจทั่วไปเชิง
ปริมาณ ด้วยวิธีการเช่นน้ีก่อให้เกิดข้อสังเกตสำาคัญสองประการ ประการ
แรก เงนิสง่กลบับา้นเปน็ธรุกรรมทีร่วมเอาทัง้เรือ่งเชงิวัตถุ อารมณ ์และ
ความสัมพันธเ์ข้าไว้ดว้ยกนั ดงัน้ันหากจะทำาความเข้าใจเงนิสง่กลบับา้น
ก็จำาเป็นต้องเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมด ประการที่สอง มีความ
หลากหลายทั้งในธรรมชาติและตรรกะของธุรกรรมลักษณะนี้ ท้ังที่เกิด
จากบริบทที่ต่างกันและความแตกต่างที่เกิดการส่งเงินกลับบ้านในพื้นที่
เดียวกันเอง (Carling, 2014, p. S219)

งานชาตพัินธุว์รรณนาแสดงใหเ้หน็ว่าเงนิสง่กลบับา้นเปน็สิง่ทีท่ำาให้
ความคาดหวัง ความหมาย และหน้าที่นั้นปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมา 
คาร์ลิงเลือกมองการส่งเงินกลับบ้านในฐานะ “บท” (scripts) ในความ
หมายทีว่า่เปน็โครงสร้างของความคาดหวังในสถานการณ์ต่างๆ ทีส่่งผล
ตอ่ปฏสัิมพนัธท์างสังคมของผูค้น เช่น การกำาหนดความสมัพันธร์ะหว่าง
ผู้ให้และผู้รับ ความรู้สึกที่ไหลเวียนรอบๆ กระบวนการนี้ ความหมาย
โดยนัยของการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม ความคาดหวังต่อพฤติกรรม 
เป็นต้น บทว่าด้วยการส่งเงินกลับบ้านจึงเป็นความรู้คร่าวๆ โดยนัยที่
เก่ียวกับกระบวนการส่งเงินกลับบ้านที่กลุ่มทางสังคมตระหนักร่วมกัน 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีกำาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังน้ี บทไม่ใช่การ
ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ แม้จะส่งผลต่อการกำาหนดแง่มุมทางพฤติกรรม
หลายๆ เร่ืองอย่างเป็นกิจวัตร แต่ไม่ได้หมายความว่าการต่อรอง ช่วงชิง 
หรือปรับไปตามสถานการณ์จะไม่เกิดขึ้นเลย ตรงกันข้าม งานทาง
สังคมศาสตร์จำานวนมากชี้ให้เห็นว่าความสามารถที่จะดัดแปลงได้และ
ภาวะการเปน็ผู้กระทำาการมคีวามสำาคัญในกระบวนการเหลา่นี ้ (Carling, 
2014, pp. S220–S223) นกัมานุษยวิทยายงัช้ีใหเ้หน็ถึงความหลากหลาย
ของผู้ย้ายถิ่นทั้งในแง่อายุ เพศภาวะ ประสบการณ์ และความสามารถ 
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ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้พวกเขาต้องเผชิญข้อท้าทายที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผล
ต่อลักษณะการส่งเงินกลับบ้านที่แตกต่างกันไปด้วย (Cohen, 2011, 
pp. 104–105)

มุมมองแบบเศรษฐศาสตรแ์ละมานษุยวิทยาทีม่ตีอ่เงินสง่กลบับา้นมี
ส่วนทีเ่หลือ่มซอ้นกนัอยูห่ลายประการ แมจ้ะด้วยศพัทแ์สงทีแ่ตกตา่งกนั 
ท้ังคู่ต่างเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับเงิน อย่างเช่นแนวคิด
เรื่องการแลกเปล่ียนโดยไม่ได้คิดคำานวณเชิงมูลค่าหรือมุ่งหวังผล
ตอบแทนแบบทันทีทันใด (generalized reciprocity) ในทางมานุษย-
วิทยา กับแนวคิดเรื่องการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน (tempered 
altruism) ในคำาอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ หรือแนวคิดเร่ืองบทว่าด้วย
การส่งเงินกลับบ้าน (remittance scripts) ดังที่กล่าวไปข้างต้น กับ
แนวคดิเรือ่งแรงจูงใจของการสง่เงนิกลบับา้น (remittance motives) ใน
งานของนักเศรษฐศาสตร์ ต่างก็สะท้อนชุดของเงื่อนไขท่ีหลากหลายใน
การส่งเงินกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองศาสตร์ยังมีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสำาคัญ เช่น แนวคดิเรือ่งบทวา่ดว้ยเงนิสง่กลบับา้นนัน้มาจาก
ความรบัรูข้องผูท่ี้มสีว่นในการสง่เงนิกลบับา้นนี ้ โดยวเิคราะหก์ารสง่เงนิ
กลับโดยสัมพันธ์ไปกับบทที่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน แต่ไม่ได้อ้างถึงคำา
อธบิายเชงิเปา้หมายของพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ในแบบการอธบิายในกรอบ
แรงจูงใจของนักเศรษฐศาสตร์ รวมท้ังยังมีความพยายามจะเข้าใจธุรกรรม
นีใ้นมติทิีห่ลากหลายทัง้ในเชิงวัตถ ุอารมณ์ความรูสึ้ก และความสมัพนัธ ์
ด้วยความซับซ้อนเช่นน้ีแนวคิดเรื่องบทจึงไม่สามารถนำามาจัดวางใน
ลักษณะเป็นเส้นตรงจากการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนไปสู่การให้โดย
หวังผลประโยชน์ส่วนตนแบบที่นักเศรษฐศาสตร์ทำาได้ และประการ
สุดทา้ยแนวคดิเรือ่งบทกไ็มไ่ดย้กใหต้วัผูส้ง่เงนิกลบับา้นมภีาวะกระทำา-
การอยู่เหนือผู้รับ (Carling, 2014, pp. S224-S226)
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สำาหรับหน่วยการวิเคราะห์เรื่องการส่งเงินกลับบ้าน แม้ว่างาน
ด้านเศรษฐศาสตร์จะพยายามปรับปรุงคำาอธิบายจากเศรษฐศาสตร์นีโอ
คลาสสิกที่เน้นเรื่องการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของปัจเจก อย่างเช่น
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแ์นวใหมว่่าด้วยการยา้ยถิน่ของแรงงานท่ีเชือ่วา่การ
ตดัสนิใจยา้ยถ่ินมกัเกิดขึน้ในระดับครวัเรอืน (Karpestam & Andersson, 
2019, pp. 6–7) อนัเป็นความคิดจากฝัง่เศรษฐศาสตร์ท่ีคอ่นข้างใกล้เคยีง
กบัคำาอธิบายกบังานด้านมานุษยวิทยา อยา่งไรกต็าม งานมานษุยวิทยา
หลายชิ้นได้ชี้ให้เห็นว่ายังมีกลุ่มก้อนอื่นๆ ที่มากไปกว่าหน่วยครัวเรือน 
อย่างเช่น การส่งเงินกับพ่ีน้อง ญาติฝ่ายภรรยาหรือสามี ญาติห่างๆ 
และคนที่ไม่ใช่ญาติอีกด้วย (Carling, 2014, p. S227)

จะเห็นไดว้า่การพิจารณาทัง้ในระดบัมหภาคและจลุภาค ข้อถกเถียง
ของนักเศรษฐศาสตร์อยู่บนฐานของผลในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงมุ่งหา
ตัวแปรและแรงจูงใจที่มีนัยสำาคัญต่อการกำาหนดทิศทางของเงินส่งกลับ
บ้าน การชีใ้หเ้หน็ความสำาคญัของเงนิสง่กลบับา้นของนกัเศรษฐศาสตร์
เป็นการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการรองรับ ทั้งเชิงสัมบูรณ์ในแง่ปริมาณ
เงินท้ังหมดและเชิงสัมพัทธ์ในแง่ท่ีเทียบตัวเลขน้ีกับแหล่งท่ีมาของรายได้
จากต่างประเทศอ่ืนๆ ที่เข้ามาในประเทศ หรือเทียบสัดส่วนในตัวแปร 
สำาคัญๆ ในระบบเศรษฐกิจมหภาค ตัวเลขเชิงปริมาณนี้ถูกหยิบยืมไป
เพือ่เนน้ใหเ้หน็ความสำาคัญของเงนิประเภทดังกล่าวโดยนกัมานุษยวิทยา
เช่นกัน แต่กลุ่มหลังจะพยายามทำาความเข้าใจมันในมิติทางวัฒนธรรม
มากกว่า และให้ความสำาคัญกับวัตถุอย่างเงินส่งกลับบ้านโดยพิจารณา
ร่วมกับมิติเชิงอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้วย
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บทสรุ์ป็

การทำาความเข้าใจเงินส่งกลับบ้านจากงานศึกษาทางมานุษยวิทยา
และเศรษฐศาสตร์ทำาให้เห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองศาสตร์ชัดเจน
ยิง่ข้ึน จุดเน้นของเศรษฐศาสตรย์งัคงเปน็ประเด็นทางเศรษฐกจิ และจดุ
เน้นของมานุษยวิทยายังคงเป็นมิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
อารมณค์วามรู้สกึนกึคิด แม้ว่ามคีวามพยายามจากทัง้สองฝัง่ในการขา้ม
มาพิจารณามิติที่เป็นฐานที่มั่นของอีกฝั่ง แต่ด้วยความสนใจ การตั้ง
คำาถาม วธีิการศกึษาและการจดัการขอ้มลู รวมไปถึงภาษาทีใ่ช ้กย็งัคง
ทำาให้ยากทีแ่ตล่ะศาสตรจ์ะทดแทนกนัและอาจไมจ่ำาเป็นตอ้งทดแทนกัน 

แนน่อนวา่เมือ่มานุษยวิทยามุง่ความสนใจทีวั่ฒนธรรมเปน็หลกั การ
ขบคดิและพัฒนาแนวคดิท่ีวา่ด้วยวฒันธรรมยอ่มซบัซอ้นและระมดัระวงั
มากกว่า เช่น การตระหนักถึงความไม่เป็นกลุ่มก้อน ความแตกต่าง 
กระทัง่ความขัดแยง้ทางความคดิความเช่ือในกลุม่เดยีวกนั ความไมเ่ชือ่
ในแก่นแกนแบบสารัตถนิยมนี้ ทำาให้วิธีคิดในเชิงวัฒนธรรมของนัก
มานุษยวิทยาระยะหลังพัฒนาไปไกลขึ้น ทั้งยังมีข้อเสนอใหม่ๆ ต่อการ
ศึกษาอย่างการหยิบยกประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาว่า
เป็นจุดเชื่อมต่อลักษณะทางอัตวิสัยกับบริบททางสังคมที่แรงบันดาลใจ
และแรงปรารถนานั้นก่อตัวและดำารงอยู่ ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมรวม
ถงึความเขา้ใจตอ่ผูย้า้ยถิน่ในลกัษณะเช่นนีย้อ่มยากทีจ่ะลดทอนใหก้ลาย
เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งในแบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์ต่อให้พยายาม
ทำาให้ครอบคลุมปัจจัยอันซับซ้อนเพียงใดก็ตาม

ขณะที่กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจทางวัฒนธรรมด้วยนั้นยังค่อน
ขา้งจะมองวฒันธรรมตา่งๆ แบบตายตวั หรอืมองหนว่ยการศกึษาอยา่ง
ผูย้า้ยถิน่หรอืครัวเรอืนของผู้ยา้ยถิน่ดว้ยมติทิีแ่บนราบ ซึง่เอือ้ตอ่การนำา
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ไปเป็นตัวแปรในแบบจำาลองที่ทำาให้สามารถพยากรณ์หรือประเมินค่า
ออกมาได้ง่าย ในความตายตัวและขาดมิติที่ซับซ้อนเช่นน้ีส่งผลดีในแง่
ที่ว่าเมื่อนำาไปข้อมูลไปพิจารณาประกอบการออกแบบนโยบายระดับ
มหภาคท่ีเกีย่วขอ้งจะทำาได้งา่ยกว่า การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์อาจเป็น
ประโยชนใ์นแงก่ารนำาเอาผลการศกึษาทีไ่ดร้บัไปพจิารณาออกนโยบาย
ต่อผู้ย้ายถิ่นง่ายกว่า แต่ก็เสี่ยงที่จะนำาไปสู่คำาอธิบายแบบเหมารวม 
ขณะทีง่านทางมานษุยวิทยาแมม้คีวามลุม่ลกึตอ่ขอ้มลูทีศ่กึษา ใหค้วาม
สำาคัญกับความหมายที่ให้โดยผู้คนที่ถูกศึกษา แต่อีกทางหน่ึงก็เป็นข้อ
จำากัดตอ่การพัฒนาทฤษฎีหรอืสรา้งคำาอธบิายทัว่ไป และสง่ผลตอ่ความ
ยากที่จะรองรับการผลิตนโยบายในภาพรวม

แตอ่ย่างไรกต็าม เม่ือความรูจ้ากศาสตรต์า่งๆ มไิดป้ลอดจากความ
เป็นการเมือง ย่ิงในกรณีประเทศปลายทางผู้รับแรงงานย้ายถ่ินมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายต่อผู้อพยพ อันเป็นผลมาจากฝ่ายการเมือง 
การรบัใชข้องศาสตรท์ีม่ตีอ่รฐัยอ่มมผีลตอ่กระบวนการการยา้ยถิน่ การ
ทบทวนต่อการผลิตความรู้จึงยิ่งจำาเป็น งานทางมานุษยวิทยาที่ศึกษา
กลุ่มคนในขนาดที่จำากัดอาจสร้างนัยเชิงนโยบายในทางปริมาณได้ยาก 
แต่ความซับซ้อนและลุ่มลึกของข้อมูลท่ีได้นั้นทำาให้ข้อเสนอมีความ
รอบคอบและระมดัระวังมากขึน้ การสนทนาขา้มศาสตรอ์าจเปน็ทางออก
ประการหนึ่งที่อาจสร้างคุณูปการได้มากยิ่งขึ้นในเชิงรูปธรรม ขณะ
เดียวกันก็ช่วยโอบรับความเข้าใจที่มีต่อผู้คน หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ
การทบทวนตนเองว่ายังมีช่องว่างใดที่เกิดขึ้นจากการศึกษาจากศาสตร์
สาขาของตน แทนการใช้ศาสตรห์นึง่ศาสตร์ใดทดแทนกนั การพิจารณา
ข้ามศาสตร์โดยหนุนเสริมซึ่งกันและกันอาจเป็นประโยชน์ต่อประเด็นที่
ซับซ้อนมากกว่า
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มุมมองทางสังคมวิทยา
ต�อการศึกษาแบับั
สองภาษา�
วัาทิุนยี์ วิัชััยยา

บทนำา 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก 
โดยเป็นส่ือกลางการส่ือสารในชีวิตประจำาวันของผู้คน รัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ เช่น รัฐบาลของประเทศในทวีปเอเชียให้ความสำาคัญกับความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประชากร สังเกตจากการกำาหนด
นโยบายต่างๆ ของรฐั (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2562) และ
การบรรจุการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรของการศึกษาในระบบ 
(formal education) ในกรณีประเทศไทย นอกจากภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศจะถูกกำาหนดให้นักเรียนเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยยังมีการจัดการศึกษาแบบสอง
ภาษา (bilingual education) ในฐานะทางเลือกของการจัดการศึกษา โดย
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ทั้งนี้ แม้ว่า
จะมีการจัดการศึกษาแบบสองภาษาในหลายประเทศ แต่รายละเอียด
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ของหลักสตูรอาจมเีปา้หมายและวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนัได ้ (Baker, 2001) 
การศกึษาแบบสองภาษามีจดุมุง่หมายทีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่1) เพือ่

กลืนกลายบคุคลหรอืกลุม่คนเข้าสูส่งัคมกระแสหลกั 2) เพ่ือใหส้งัคมทีม่ี
ความหลากหลายของภาษา เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ เป็นหน่ึงเดียวและมีความ
สามัคคี 3) เพื่อให้ผูค้นสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได ้4) เพื่อให้มี
ทกัษะภาษาซ่ึงเปน็ท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 5) เพือ่รักษาอตัลักษณ์
ทางชาติพันธุ์และศาสนา 6) เพื่อสร้างความปรองดองและเป็นสื่อกลาง
ระหวา่งชมุชนทีม่คีวามแตกตา่งทางภาษาและการเมือง 7) เพือ่เผยแพร่
การใช้ภาษาอาณานิคมและคงไว้ซ่ึงอาณานิคม 8) เพ่ือเสริมสร้างให้
ชนชั้นนำาแข็งแกร่งและรักษาสถานะภาพของตน 9) เพื่อให้ภาษามี
สถานะเทา่เทยีมกนัทางกฎหมาย และ 10) เพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ใจภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างลึกซ้ึง (Ferguson, Houghton, & Wells, 1977 as cited 
in Baker, 2001) ตวัอยา่งเช่น ในประเทศสิงคโปรแ์ละมาเลเซยี ให้ความ
สำาคัญกับจุดมุ่งหมายประการที ่2) และ 6) เพือ่สง่เสริมเอกภาพ ความ
สมานฉนัท ์และความกลมกลนืระหว่างชาตพัินธ์ุ ในสังคมทีมี่ความหลาก
หลายทางเชือ้ชาต ิ (Lin & Man, 2009) ในขณะทีป่ระเทศไทยใหค้วาม
สำาคัญกับจดุมุ่งหมายประการที ่3) และ 4) เพือ่ให้ผูค้นสามารถสือ่สาร
และมีทักษะภาษาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ในสงัคมตา่งๆ ทีม่กีารจดัการศึกษาแบบสองภาษา มีความแตกตา่ง
ทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึงความเช่ือ ทัศนคติ 
และวาทกรรมของสังคมต่างๆ เหล่าน้ีสามารถสะท้อนให้เห็นผ่านการ
วางแผนการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวางแผนการจดัการเรยีนการ
สอนด้านภาษาในโรงเรียนที่อาจแตกต่างกัน เช่น แนวทางการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาประจำาชาต ิและภาษาของกลุม่ชาติพนัธุ ์หรือ การ
เรียนรูภ้าษา ธำารงรกัษาภาษา และสง่เสรมิภาษาตา่งๆ (Cenoz, 2013) 
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ปรากฏการณดั์งกลา่วช้ีใหเ้หน็ว่าประเดน็ทางการศกึษาและประเดน็ทาง
สงัคมวฒันธรรมเกีย่วขอ้งกนั จงึไมน่า่แปลกใจทีน่กัวชิาการด้านสงัคม-
ศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา 
จะให้ความสำาคัญต่อการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับการศึกษาแบบสองภาษา 

จากข้างต้น บทความน้ีมุ่งนำาเสนอบทบาทของสังคมวิทยาในประเด็น
การศึกษาแบบสองภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคมไทย 
เพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างสาขาวิชาสังคมวิทยาและศึกษาศาสตร์/
ครุศาสตร์1 โดยอาศัยการสำารวจเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย บทความวิชาการทั้งไทยและต่าง
ประเทศ ในระหวา่งป ีค.ศ. 1968 ถงึ ค.ศ. 2020 อนัเปน็ชว่งทีม่กีารเกดิ
และเตบิโตของการจดัการศกึษาแบบสองภาษา การวจิยัการศกึษาแบบ
สองภาษา รวมทั้งการวิจัยทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับการศึกษาแบบสอง
ภาษาในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษอย่างชัดเจน ขณะที่การเติบโตของ
การจัดการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทย เด่นชัดตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2001 ซึ่งเป็นปีที่ริเริ่มจัดการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ ดังนั้นงานวิจัยการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทยจึง
เติบโตอย่างเห็นได้ชัดนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

1 ศึกษาศาสตร์ (education) ทำาความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ร่างกาย สังคม อารมณ์ หรือศีลธรรมของบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบการศึกษาแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ (Collins & O’Brien, 
2003) ในขณะทีค่รศุาสตร์ (pedagogy) ทำาความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งการสอนและ
การเรียนรู้ในองคก์ารการศึกษาต่างๆ เขน่ ความรูเ้กีย่วกบัเนือ้หาการสอน การศกึษาของ
คร ู (Loughran, 2013) การอบรมคร ู วิธกีารและรูปแบบการสอนของคร ูครศุาสตรจ์งึเปน็
ทั้งศิลปะและวิชาชีพการสอนในเวลาเดียวกัน (Collins & O’Brien, 2003)
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บทความนีแ้บง่การนำาเสนอโดยเริม่จากหวัขอ้ “การศกึษาแบบสอง
ภาษาในประเทศไทย” หัวข้อต่อมาคือ “การวิจัยพหุวิทยาการว่าด้วย
การศกึษาแบบสองภาษา” ตามมาดว้ย “บทบาทของสงัคมวทิยาในงาน
วจัิยเก่ียวกับการศกึษาแบบสองภาษา” และสว่นสดุทา้ย “ขอ้เสนอแนะ
ต่อประเด็นการวิจัยในประเทศไทย”

การ์ศึกษาแบบสองภาษาในป็ร์ะเทศไทย: 
สถิ่านการ์ณ์์ป็ัจำจำบุันและงานวิจัำย

สถานการณ์ก์ารศึกษาแบบสอ้งภาษาในประเทุศไทุย
การจดัการศกึษาภาษาองักฤษปรากฏในนโยบายการเรยีนการสอน

ภาษาของประเทศไทยมายาวนานและมีบทบาทเพิ่มสูงขึ้น สังเกตจาก
การเปลี่ยนแปลงสถานะของภาษาอังกฤษ เช่น ข้อกำาหนด แนวทาง
ต่างๆ ในนโยบายการเรียนการสอนภาษา ซึ่งมีผลต่อการกำาหนดคุณ-
สมบัติของผู้เรียนและผู้สอน ช่วงช้ันหรือช่วงอายุของผู้เรียน รูปแบบ
ชั้นเรียน รูปแบบโรงเรียน วัตถุประสงค์การเรียน และจำานวนชั่วโมง
เรยีน (ภมีพสิษฐ์ เตชะราชันย,์ 2561) ซ่ึงบง่ช้ีว่าการเรยีนการสอนภาษา
อังกฤษมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงการการศึกษาไทย

ทั้งนี้ หลายเหตุการณ์สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานะของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย จากการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยมิได้บังคับในสมัยรัชกาลที่ 3–4 ซึ่งมีผู้เรียนจำากัดอยู่ในวงเจ้านาย
และขุนนางชัน้สูงเทา่นัน้ ไปสูก่ารบรรจภุาษาองักฤษเขา้ไปในฐานะหนึง่
ในวิชาบังคับของหลักสูตรการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 และกำาหนด
ให้จัดสอบตามพระราชบัญญัติการสอบ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2538 
กระทรวงศกึษาธิการประกาศใหภ้าษาอังกฤษมสีถานะเป็นวชิาภาษาตา่ง
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ประเทศที่ 1 (English as the first foreign language) แยกจากภาษา
ต่างประเทศอ่ืนๆ โดยกำาหนดให้นักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
เรยีนภาษาอังกฤษ จากนัน้กำาหนดใหเ้ปน็ภาษาตา่งประเทศท่ีต้องเรียน
ในทุกระดับชั้น (ภีมพสิษฐ์, 2561) นอกจากนี้ ภายใต้หลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2544 ภาษาต่างประเทศถูกกำาหนดให้เป็น
หน่ึงในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็น
มนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิดและการทำางานอย่างสร้างสรรค์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

ในปี พ.ศ. 2544 ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำาคัญในเรื่องการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ คอื การรเิริม่จดัการศกึษาแบบสองภาษาในประเทศไทย 
(อมรรัตน์ วัฒนาธร, 2563) อันเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พุทธศักราช 2542 และคำาสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง2 ซึ่งรูปแบบการ
ศึกษาแบบสองภาษาน้ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นส่ือ
กลางในการสอนในรายวชิาตา่งๆ โดยอาศยัความรว่มมอืระหวา่งสถาน
ศึกษาและผู้ปกครอง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เก่ียวกับการระดมทรัพยากรท้องถ่ิน

2 คำาสัง่กระทรวงศกึษาธกิาร ที ่วก 1065/2544 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2544) เรือ่ง ใหใ้ช้
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ มีผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถม
ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษไม่เกินร้อยละ 50 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรม ขณะที่ในระดับประถม
ศกึษา สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ คณติ-
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และในระดับมัธยมศึกษา สามารถจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา (ส่วนที่เก่ียวกับ
ความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย) ซึ่งถือเป็นการจัดการศึกษา
แบบสองภาษาอย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบ
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เพื่อการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (education for all) (สำานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2548) ทำาให้รูปแบบการศึกษาแบบสอง
ภาษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ อิงลิชโปรแกรม (English 
program: EP) และมนิอิงิลชิโปรแกรม (mini English program: MEP) 
(เสาวภา จันทร์สงค์, 2547; อมรรัตน์, 2563) 

ปจัจบุนัมีการปรบัเปล่ียนรายละเอยีดบางสว่นทีเ่กีย่วกบัหลกัเกณฑ์
และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ท้ังอิงลิชโปรแกรมและมินิอิงลิชโปรแกรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรายละเอียดวิชาและเวลา ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนภาษา
องักฤษในระดบักอ่นประถมศึกษาจะตอ้งไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของเวลา
ท่ีจัดกิจกรรม ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา ทางโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณารายวิชาท่ีควรสอนเป็นภาษา
องักฤษโดยคำานึงถงึความรูค้วามเขา้ใจตอ่เนือ้หารายวชิานัน้ๆ ควบคูก่บั
ทักษะภาษาองักฤษของผูส้อนและผูเ้รยีน โดยกำาหนดใหอ้งิลชิโปรแกรม
ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในขณะที่มินิอิงลิชโปรแกรม
ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขใกล้เคียงกับ
ระดับมัธยมศึกษาที่อิงลิชโปรแกรมต้องเรียนไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ ในขณะที่มินิอิงลิชโปรแกรมต้องเรียนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/
สัปดาห์ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) 

งานวิัจััยการศึกษาแบบสอ้งภาษาในประเทุศไทุย
เม่ือพิจารณางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาแบบสองภาษา (ไทย- 

อังกฤษ) ในไทย สามารถแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปัญหา
และข้อจำากัดของการศึกษาแบบสองภาษา 2) หลักสูตรการศึกษาและ
ระบบบรหิารการศึกษา 3) ครูผูส้อน และ 4) มมุมองของผู้ปกครองและ
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ชุมชน ทั้งน้ี วงการศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์มีบทบาทสูงมากในการ
วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการทำากิจกรรมในประเด็นดังกล่าว ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มประเดน็แรก ปญัหาและขอ้จำากดัของการศกึษาแบบสองภาษา: 
งานวิจัยมุ่งค้นหาสภาพปัญหาของการศึกษาแบบสองภาษาและเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง แบ่งข้อจำากัดเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อจำากัด
ดา้นนกัเรยีน (เช่น การปรับตวัของนกัเรยีน ความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน 
ความพร้อมในการเรียนสองภาษา) 2) ข้อจำากัดด้านครูผู้สอนชาวต่าง
ประเทศ (เช่น ความสามารถในการสอน การขาดครูที่สอนต่อเนื่อง 
ความแตกต่างของสิทธิประโยชน์) 3) ข้อจำากัดด้านงบประมาณ (เช่น 
รัฐจำากัดงบประมาณในการจา้งครู ครูชาวตา่งชาตไิดรั้บคา่จา้งต่ำา) และ 
4) ข้อจำากัดด้านหลักสูตรการสอน (ชัยพร สกุลพนารักษ์, 2552)

กลุ่มประเด็นที่สอง หลักสูตรการศึกษาและระบบบริหารการศึกษา: 
งานวิจัยมุ่งสนใจหลักสูตร (ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหา) 
และระบบบริหารการศึกษา [ได้แก่ การบริหารงานในองค์กร การ
ประกันคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการสอน กลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติงาน บทบาทของภาครัฐท่ีเอื้อต่อการสอนสองภาษา (ไทย-
อังกฤษ)] (ชัยพร, 2552; ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ, 2552; องอาจ 
ผู้จำาเริญ, 2559) 

กลุ่มประเด็นที่สาม ครูผู้สอน: งานวิจัยมุ่งสนใจคุณสมบัติของครู
ผูส้อนและการพัฒนาครสูำาหรบัการสอนแบบสองภาษา ไดแ้ก ่1) คณุ-
สมบตัขิองคร:ู ความสามารถภาษาองักฤษของครูไทยและครูตา่งชาติใน
หลกัสตูรแบบสองภาษาเปน็ไปตามทีก่ำาหนดไว้ในคำาสัง่ต่างๆ (อมรรตัน,์ 
2563) แตพ่บขอ้จำากัดของครผููส้อน เช่น ครชูาวตา่งชาตขิาดแคลน การ
ผลัดเปลี่ยนครูต่างชาติ การจ่ายค่าตอบแทนของครู การปลอมแปลง



52 มุมมอ้งทุางสังคมวิัทุยาต่อ้การศึกษาแบบสอ้งภาษา 

เอกสาร (ชญานนท์ พิริยสัตยา, 2561; ธีรชัย, 2552) ในขณะที่ครูไทย
ทักษะภาษาไม่เพียงพอ (Sakulpanarak, 2009, อ้างถึงใน อมรรัตน์, 
2563) และ 2) การพัฒนาครูสำาหรับการสอนแบบสองภาษา: ในกรณี
การพฒันาครทูีป่ฏบิติังานอยู่ก่อนแลว้ ควรพฒันาทกัษะการจดัการเรียน
การสอน การใช้สื่อและอุปกรณ์ การออกแบบเคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครูไทยและครูต่างชาติ 
(ภานุพงศ์ ใจเยือกเย็น และจุไรรัตน์ สุดรุ่ง, 2563) ในขณะที่กรณีการ
พัฒนาคร ู มีสถาบนัการศกึษาจำานวนนอ้ยทีส่ามารถผลติบณัฑติวชิาชพี
ครูสำาหรับสอนหลักสูตรสองภาษา เช่น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหา-
วิทยาลัยรังสิต และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งออกแบบหลักสูตรที่สนับ-
สนุนความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษและฝึกปฏิบัติจริง 
อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาในกำากับของรัฐไม่ได้แสดงให้เห็นการ 
เตรียมความพร้อมให้กับครูให้สามารถรองรับการสอนสองภาษา ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและในระดับรายวิชา (อมรรัตน์, 2563)

กลุม่ประเดน็ทีส่ี ่มมุมองของผูป้กครองและชุมชน: งานวิจยัมุง่สนใจ
ปจัจัยท่ีมีผลตอ่ผูป้กครองในการตัดสนิใจสง่บตุรเขา้เรียน เชน่ หลกัสตูร 
การจัดการเรยีนการสอน สือ่การสอน ครูผูส้อน สภาพแวดลอ้ม และคา่
เลา่เรียน (ณชิามน คงเสอื, 2558) ในขณะทีโ่รงเรยีนและชมุชนคาดหวงั
ว่าการเรียนการสอนแบบสองภาษาจะทำาให้นักเรียนได้รับความรู้ด้าน
ภาษาควบคู่ไปกับทักษะอื่นๆ (เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะ
ชีวิต) (ศักด์ิชาย เรืองวัชรศักด์ิ และคณะ, 2551; สุพัตรา หนูเอียด, 2559)
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การ์วิจัำยพหวิุทยาการ์ว่าด้วยการ์ศึกษาแบบสองภาษา

การวจัิยทางการศกึษา (educational research) เป็นความพยายาม
ในการทำาความเขา้ใจกระบวนการทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้
เข้าใจ อธิบาย ทำานายและควบคุมพฤติกรรมของผู้คนที่เกี่ยวข้อง โดย
นำาวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยปัญหา
ต่างๆ ทางการศึกษา ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
และเชื่อถือได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทาง 
การศกึษาทีน่กัการศกึษากงัวล อนัจะช่วยสง่เสรมิปรับปรุงกระบวนการ
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Lokesh, 2019) 

จดุเดน่ของการวจิยัทางการศกึษา คอื การประยุกตใ์ชแ้นวทางและ
เครื่องมือท่ีหยิบยืมจากสาขาวิชาต่างๆ แทนที่จะใช้จากสาขาวิชาเดียว 
เช่น ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา (Anderson & Arsenault, 
2005; McCulloch, 2002) ดังที่ ริชาร์ด ปีเตอร์ส (Richard Peters) 
ศาสตราจารยด์า้นปรชัญาการศึกษาของสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลัย
ลอนดอน (The Institute of Education, University of London) ได้
กล่าวไว้ว่า “การศึกษาไม่ใช่สาขาวิชาที่มีอิสระในตนเอง แต่เป็นสาขา
วิชา เชน่ การเมอืง ทีม่กีารประยกุต์ใช้สาขาวิชาประวตัศิาสตร ์ปรชัญา 
จิตวิทยา และสังคมวิทยา” (Peters, 1963/1980 as cited in McCull-

och, 2002) จากขา้งตน้ การวจิยัทางการศกึษาจงึมรีากฐานมาจากการ
หยบิยมืองคค์วามรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ โดยสาขาวิชาเหลา่นีมั้กเนน้ศกึษา
ค้นคว้าเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา จิต-
วิทยา และสังคมวิทยา ตอ่การศกึษาเรยีนรูอ้ยา่งเขม้ขน้ ซึง่มสีว่นทำาให้
ทฤษฎตีา่งๆ ทางการศกึษาไดร้บัการพฒันามากยิง่ขึน้ (Lokesh, 2019)

ทั้งนี้ การวิจัยทางการศึกษา (ไม่ว่าจะในมิติศึกษาศาสตร์หรือ
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ครุศาสตร์) มุ่งค้นหานิยามความหมาย การจัดหมวดหมู่ รูปแบบการ
ศึกษาแบบสองภาษา เป้าหมายของการศึกษา การออกแบบหลักสูตร 
การสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ภาษาแรกและภาษาที่สอง รวมทั้ง
ประสิทธิภาพของการสอนรูปแบบต่างๆ ในกลุ่มนักเรียนสองภาษา 
(Baker, 2001; Lin & Man, 2009; May, 2017) ซึ่งแม้ว่าจะมีงานวิจัย
ในประเด็นดังกล่าวจำานวนมาก แต่ผลการศึกษาที่หลากหลายเหล่านั้น
กลับไม่สอดคล้องกัน นอกจากน้ี ผลการศึกษาวิจัยและความเข้าใจที่
แตกต่างกันเกี่ยวกับการศึกษาแบบสองภาษาล้วนมีผลต่อนโยบายและ
ปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาแบบสองภาษาด้วย (May, 2017) 

การศึกษาแบบสองภาษามีความเป็นพหุวิทยาการอย่างชัดเจนมา
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 โดยเป็นหัวข้อวิจัยที่มีลักษณะข้ามสาขาวิชา 
(cross-disciplinary foundation) และอาศัยมุมมองที่หลากหลาย เช่น 
ภาษาศาสตร์สังคม การเมือง จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม ภูมิศาสตร์การ
ศกึษา สงัคมวทิยา เปน็ต้น ทัง้น้ี มมุมองจากสาขาวชิาเดยีวไมเ่พยีงพอ
ต่อการอธิบายการศึกษาแบบสองภาษาที่มีความซับซ้อน ดังเช่นใน
หนังสือเรื่อง Foundations of Bilingual Education and Bilingualism 
ของคอลิน เบเกอร์ (Colin Baker, 2001) ท่ีนำาเสนอว่าประเด็นการเรียนรู้
ภาษาท่ีสองของผูเ้รยีนถอืเปน็ประเด็นทางวิชาการทีเ่รียกร้องความรู้และ
ความเข้าใจด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา และภาษาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน 
การขาดแคลนองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ไปยอ่มทำาใหก้าร
ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวขาดความลุ่มลึกและไม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน 

งานวจิยัจำานวนมากแสดงความเปน็พหวิุทยาการของงานวจิยัวา่ด้วย
การศึกษาแบบสองภาษา โดยนักวิจัยด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์
นำาวธีิการศกึษาและทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและมานษุยวทิยาไปประยกุต์
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ใช ้ เชน่ งานวจิยัเรือ่ง “A Sociological Case Study of Bilingual Edu-

cation and lts Effects on the Schools and the Community” ของ
เวอร์จิเนีย ปาร์คเกอร์ คอลลิเออร์ (Virginia Parker Collier, 1981) 
ซึ่งในขณะนั้นดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการศึกษาและรอง
ผู้อำานวยการฝา่ยการศึกษาพหวัุฒนธรรมสองภาษาทีม่หาวทิยาลยัจอร์จ
เมสัน (George Mason University) คอลลิเออร์ได้ทำาการวิจัยเชิงชาติ-
พันธุ์วรรณนาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาแบบสองภาษา
และองค์การทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชายขอบทางภาษา 
ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ เพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบของหลักสูตร
สองภาษาต่อโรงเรียนและชุมชน รวมถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชุมชน
ฮสิแปนกิท่ีมีตอ่โรงเรยีนดว้ย อกีทัง้คอลลเิออรช้ี์ใหเ้ห็นวา่การศกึษาสอง
ภาษาเปน็สิง่ทีม่าควบคูก่บัวถิชีีวิตในชุมชนสองวฒันธรรมหรอืทีเ่รยีกวา่ 
“การศึกษาแบบสองภาษาสองวัฒนธรรม” (bilingual bicultural edu-

cation) 
ในขณะที่สังคมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ มีบทบาทต่อการวิจัยการศึกษา

แบบสองภาษาเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นว่างานวิจัยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 
ขยายการวเิคราะหจ์ากระดบัปจัเจก โรงเรยีน ไปสู่ระดบัมหภาคมากขึน้ 
เช่น จักรวรรดินิยมทางภาษา อัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรม 
ชนชั้นนำากับการใช้สองภาษา นโยบายการศึกษาแบบสองภาษา การ
ถกเถยีงเก่ียวกับการเมอืงสองภาษา เปน็ตน้ อนัสะทอ้นใหเ้หน็แนวโนม้
การวิจัยท่ีมุ่งเน้นว่าการใช้สองภาษามิใช่เรื่องปัจเจกบุคคล แต่มีผลต่อ
ระบบความคิด ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ความสัมพันธ์
ในโครงสรา้งอำานาจ สถานภาพ และระบบการเมอืง ทัง้นี ้นกัวจัิยจะไม่
สามารถเข้าใจการศึกษาแบบสองภาษาได้หากไม่พิจารณาปรัชญาพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการเมืองในสังคม (Baker, 2001) 
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บทบาทของสังคมวิทยาในงานวิจัำยเกี�ยวกับ
การ์ศึกษาแบบสองภาษา

ความเปน็พหุวทิยาการของงานวิจยัว่าดว้ยการศกึษาแบบสองภาษา 
ชีใ้หเ้หน็วา่การวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาแบบสองภาษามกัเกีย่วขอ้งกบัองค์
ความรู้จากหลากหลายสาขา รวมถึงสังคมวิทยาด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง “สังคมวิทยาภาษาและการศึกษา” (sociology of language and 
education) และ “สังคมวิทยาการศึกษา” (sociology of education) 
กล่าวคือ สังคมวิทยาภาษาและการศึกษามุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและสงัคมภายใตบ้รบิทของการศึกษาเลา่เรยีน และหนว่ยงานดา้น
การศกึษาต่างๆ ทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค เชน่ การวจิยัในประเดน็
บทบาทของภาษาในสังคมหลังอาณานิคม (Jakar, 2017) ในขณะท่ี 
สงัคมวทิยาการศกึษาใหค้วามสำาคญักบัการทำาความเขา้ใจกระบวนการ
ทางการศึกษา สถาบันการศึกษา องค์การการศึกษา และประเด็นทาง
สังคมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย 
โดยอาศัยแนวทางเชิงทฤษฎีและวิธีการศึกษาต่างๆ ที่นักสังคมวิทยาใช้ 
ไม่วา่จะเปน็การวจิยัเชิงคณุภาพ การวิจยัเชิงปรมิาณ และการวจิยัแบบ
ผสม (mixed method) เช่น การสำารวจ แผนทีเ่ชงิสังคม (sociometric 
maps) การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น (Dworkin et al., 2013) 
ประเด็นวิจัยร่วมสมัยในสังคมวิทยาการศึกษา เช่น การศึกษาเปรียบ
เทยีบ การแบง่ชว่งชัน้ทางสงัคม มาตรฐานและการทดสอบ การเขา้ถงึ
การศึกษาในโลกที่สาม อุปสงค์และอุปทานของครูในประเทศกำาลัง
พัฒนา เป็นต้น (Antikainen et al., 2011) 

การศึกษาแบบสองภาษาล้วนมีประเด็นทางสังคมวิทยาข้างต้นราย
ล้อมอยู่ เช่น โอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การ
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ศึกษาแบบสองภาษาในประเทศหลังอาณานิคมหรือประเทศโลกที่สาม 
คุณสมบัติและความต้องการครูสอนสองภาษา เป็นต้น ซ่ึงในที่นี้จะขอ
กลา่วถงึบทบาทของสงัคมวทิยาทีเ่ขา้ไปพวัพนักบัการวจิยัในหวัขอ้การ
ไดม้าซึง่ภาษา (language acquisition) และหวัขอ้การจดัการศกึษาแบบ
สองภาษา ดังนี้ 

สงัคมวทิยามบีทบาทสำาคญัในการทำาความเขา้ใจการไดม้าซึง่ภาษา 
(language acquisition) และมองว่าเป็นประเด็นวิจัยที่สำาคัญเพราะ
ผู้เรยีนแตล่ะคนและในแตล่ะสงัคมอาจเผชิญกบัเงือ่นไขของการไดม้าซึง่
ภาษาที่แตกต่างกัน โดยการสอนภาษาอังกฤษในหลายประเทศ (รวม
ถึงประเทศไทย) มกัมองภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ (Eng-

lish as a foreign language: EFL) จึงเน้นการสอนในชั้นเรียนและ
มีโอกาสน้อยที่จะใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน สังคมวิทยามีบทบาท
ตอ่การวจัิยการไดม้าซึง่ภาษา โดยองคค์วามรูท้างสงัคมวทิยาจะชว่ยให้
นักศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์สามารถทำาความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้
ภาษาใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

ประการแรก การมุง่อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษาในระบบการ
ศกึษาและสังคม โดยสนใจการตดิตอ่ทางภาษา (ไดแ้ก ่การแพร่กระจาย 
การเปลีย่นแปลง การสูญสลาย และการฟืน้ฟขูองภาษา) ความขดัแยง้
ทางภาษา ทศันคตติอ่ภาษา การวางแผนดา้นภาษา (Cooper, 1989 as 
cited in Jakar, 2017) รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอำานาจ 
(ได้แก่ การใชอ้ำานาจผา่นภาษา การใช้ภาษาแสดงใหเ้หน็ความสัมพนัธ์
เชงิอำานาจ และการใช้ภาษาในการเปลีย่นแปลงความสัมพนัธเ์ชิงอำานาจ) 
(Corson, 2001; Jakar, 2017) ซึ่งงานวิจัยในมิตินี้มักเกี่ยวเนื่องกับ
สังคมวิทยาภาษาและการศึกษา 

ประการทีส่อง แนวคิดทีผ่ลติโดยนักสังคมวิทยามีอิทธพิลตอ่การเกดิ
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แนวคดิทางศกึษาศาสตรแ์ละครศุาสตร ์ เช่น แนวคดิเร่ืองการลงทุน (the 
concept of investment) ของบอนนี นอร์ตัน เพียร์ซ (Bonny Norton 
Peirce, 1995) ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากนกัสงัคมวิทยาอยา่ง ปแิอร ์บรูด์เิยอ 
และฌอง-โคลด้ ปาซเซอรง (Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passe-

ron, 1977) โดยเฉพาะแนวคิดทุนทางวัฒนธรรม กล่าวคือ โครงสร้าง
สงัคมถกูสรา้ง ผลติซ้ำา และเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัการทีผู่ค้นอาศยั
ทุน (ไม่ว่าจะทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม) ใน
การต่อสู้ต่อรอง เมื่อพิจารณาว่าการเรียนภาษาที่สองเป็นการเพิ่มทุน
ทางวฒันธรรมแก่บคุคล และสามารถนำาทนุนีไ้ปแปรรปูเปน็ทนุประเภท
อื่นได้ การเรียนภาษาอังกฤษจึงถือเป็นการลงทุนที่ผู้เรียนคาดหวังผล
ตอบแทนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการได้รับทรัพยากรที่หลากหลาย เข้าถึง
ทรัพยากรที่ไม่สามารถหาได้ เพิ่มมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรม ซ่ึง
แนวคิดการลงทุนนี้เปิดมุมมองใหม่ในการอธิบายการเรียนและผู้เรียน
ภาษาที่สอง (Muramatsu, 2013)  

สำาหรบับทบาทของสังคมวิทยาตอ่การวิจัยการจดัการศกึษาแบบสอง
ภาษา การจัดการศกึษาแบบสองภาษาเปน็อีกหวัขอ้หน่ึงทีไ่มอ่าจละเลย
ได้ เนื่องจากการเรียนการสอนในลักษณะน้ีเป็นวิธีการที่ทำาให้ผู้เรียน
ได้มาซึ่งภาษาใหม่ โดยการศึกษาแบบสองภาษาเริ่มเติบโตในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาราวทศวรรษ 1970 และภายหลงัมผีลงานวชิาการและงาน
วิจัยเก่ียวกับการศึกษาแบบสองภาษาเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด กล่าวคือ 
โจชัว เอ. ฟิชแมน (Joshua A. Fishman) นักสังคมวิทยาอเมริกัน ได้
นำามุมมองและวิธีการทางสังคมวิทยาเข้าไปวิเคราะห์ปรากฏการณ์การ
จัดการศึกษาแบบสองภาษา เช่น หนังสือเรื่อง Bilingual Education: 
An International Sociological Perspective (1976) และ Bilingual Edu-
cation: Current Perspectives (1977) นอกจากน้ี ยังมีบทความเร่ือง 
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“Sociolinguistic Foundations of Bilingual Education” (1982) และ 
“Bilingual Education for Hispanic Students in the United States” 
(Fishman & Keller, 1982) ด้วย 

ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีงานสังคมวิทยาอื่นๆ ที่พยายามมองการ
ศึกษาแบบสองภาษาในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเช่ือมโยงกับ
การวเิคราะหใ์นระดบัมหภาค ไมว่า่จะระดบัชมุชน สงัคม หรอืประเทศ 
เช่น บทความเร่ือง “The Sociology of Bilingual Education in the 
United States” (Llanes, 1981) ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาแบบสองภาษามี
ประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคล (ผู้เรียน) และชุมชน โดยเชื่อมโยงถึงความ
เทา่เทยีมทางการศกึษา ไดแ้ก ่กอ่ใหเ้กดิความเท่าเทยีมในกลุม่เดก็ชาย-
ขอบทางภาษา ซึ่งภาษาของชนกลุ่มน้อยถูกมองว่ามีอำานาจน้อยกว่า 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษ ช่วยให้บรรลุความ
สำาเรจ็ในการสอนภาษาใหแ้กเ่ดก็ทกุคนเพือ่ทำาใหพ้วกเขาสามารถเขา้ถึง
ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียม 

การเตบิโตของงานศึกษาทางสังคมวิทยาในชว่งเวลาดงักลา่วสะทอ้น
ว่า ประการแรก การเรยีนการสอนแบบสองภาษาเป็นสิง่ทีรั่บรู้ วดั และ
อธิบายได้ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชาติ ประการที่สอง 
ภาษาและวฒันธรรมเปน็สิง่ทีส่มัพนัธก์นั ประการท่ีสาม นกัสงัคมวทิยา
มองว่าความยากจน การขาดความภาคภูมิใจ และการไม่เห็นคุณค่า 
สง่ผลตอ่การสือ่สารสองภาษา (Fishman, 1969) ประการทีส่ี่ นกัสงัคม-
วทิยาศกึษาและนำาเสนอผลการศึกษาทีเ่ก่ียวกับการศึกษาแบบสองภาษา
ต่อนักวิชาการและนักปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบสองภาษา 
หรอืแม้กระทัง่ชมุชน คร ูผูบ้รหิาร ประชาชนทีส่นใจ (Fishman, 1976) 
ประการทีห่า้ รปูแบบและลกัษณะของการศึกษาแบบสองภาษาถูกบันทกึ
และรวบรวมไวใ้นอนกุรมวธิานการศกึษาแบบสองภาษา (taxonomy of 
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bilingual education) (Fishman & Lovas, 1970 as cited in Monte-

negro, 2012; Moreno, 2009)
ความเปน็พหุวทิยาการของงานวิจยัว่าดว้ยการศกึษาแบบสองภาษา

ได้ขยายตวัมากข้ึนอนัเปน็ผลมาจากอทิธพิลของนกัวจิยัจากหลากหลาย
สาขาวิชาที่สนใจการเรียนรู้ภาษาที่มีจำานวนเพ่ิมมากข้ึน โดยนักวิจัย
เหล่านี้พยายามนำาแนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาจากสาขาของตนใน
การทำาความเข้าใจการศกึษาแบบสองภาษา (The Douglas Fir Group, 
2016) ในขณะเดียวกัน นักสังคมวิทยา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสังคม-
วิทยาภาษาและการศึกษา รวมถึงนักสังคมวิทยาการศึกษา) มุ่งสนใจ
ปรากฏการณ์การศึกษาโดยอาศัยแนวทฤษฎีและวิธีการศึกษาท่ีหลาก
หลาย ซ่ึงเป็นผลจากความซับซ้อนของประเด็นวิจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
ทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ (Antikainen et al., 2011) 

อาจกล่าวได้ว่า โดยทั่วไปสังคมวิทยามีบทบาทในการประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยามาใช้ทำาความเข้าใจ
ปรากฏ การณก์ารศกึษาแบบสองภาษา ซึง่ช่วยเพิม่พนูองคค์วามรูเ้กีย่ว
กับการศึกษาแบบสองภาษา ในสามประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรก 
สงัคมวทิยาชว่ยชีใ้หเ้หน็ผลกระทบของการจดัการศกึษาแบบสองภาษา
ต่อปัจเจกบุคคลและสังคม รวมถึงปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อการ
จัดการศึกษาแบบสองภาษา ประเด็นที่สอง สังคมวิทยาช่วยชี้ให้เห็น
ความแตกต่างของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ 
ทัศนคต ิและวาทกรรม ทีส่ง่ผลตอ่การวางแผนการศกึษาโดยเฉพาะการ
วางแผนภาษาของโรงเรียน (Cenoz, 2013) รวมถึงจุดมุ่งหมายและ
ประเภทของการศึกษาแบบสองภาษาที่แตกต่างหลากหลาย (Lin & 
Man, 2009) เช่น ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศกำาลังพัฒนา 
อาจมีอิทธิพลต่อหนทางของการได้มาซึ่งภาษาที่สอง (He, 2011) และ
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ประเด็นสุดท้าย สังคมวิทยาช่วยช้ีให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ รวมท้ังสิทธิพิเศษ
หรือการขาดโอกาสของกลุ่มคนและชาติต่างๆ จะยังคงดำาเนินต่อไป 

ข้อเสนอแนะต่อป็ร์ะเด็นการ์วิจัำยในป็ร์ะเทศไทย: 
การ์จัำดชื่่วงชื่ั�นทางสังคมกับการ์ศึกษาแบบสองภาษา

นอกเหนือจากประเด็นผลลัพธ์ของการศึกษาแบบสองภาษาแล้ว 
นักวิชาการที่สนใจด้านการศึกษายังให้ความสำาคัญกับประเด็นความไม่
เท่าเทียมและการจัดช่วงชั้นทางสังคมที่แทรกซึมในสถานศึกษาอีกด้วย 
โดยพิจารณาทั้งในแง่นโยบาย หลักสูตร กิจกรรมในห้องเรียน รวมถึง
ความสัมพันธ์ในห้องเรียนและโรงเรียน เป็นต้น บทความนี้จึงมุ่งเสนอ
วา่ เพือ่พฒันาประเด็นการศึกษาแบบสองภาษาใหเ้ป็นประเดน็ทางสงัคม
มากยิ่งขึ้น การวิจัยพหุวิทยาการว่าด้วยการศึกษาแบบสองภาษาใน
ประเทศไทยจึงควรเพิ่มเติมประเด็นการจัดช่วงชั้นทางสังคมโดยอาศัย
มุมมองทางสังคมวิทยาร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและความสำาเร็จทางการศึกษา
ถูกผกูโยงเข้ากับชนช้ันทางสงัคมของผูเ้รยีน โดยเฉพาะจากผูเ้รยีนทีม่า
จากครอบครัวชนชั้นแรงงาน (Sullivan et al., 2014; Sullivan, 2000) 
ประเดน็การคน้หากลไกเบือ้งหลงัความแตกตา่งของชนชัน้ทางสงัคมและ
เพศภาวะในสถาบนัการศกึษา รวมถงึประเดน็การสรา้งทฤษฎทีีอ่ธบิาย
ถึงความแตกต่างทางการศึกษา (Sullivan, 2000) ล้วนเรียกร้องความ
จำาเปน็ขององค์ความรูท้างสังคมวิทยาในการวิเคราะหช์นชัน้ในมติติา่งๆ 
อาทิ ความได้เปรยีบทางชนช้ัน กลยทุธท์างชนชัน้ และการผลิตซ้ำาทาง
สังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของสถาบันการศึกษา กล่าวคือ ในกรณีข้อ
ได้เปรียบทางชนชั้น แนวคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ มีคุณูปการอย่างมาก
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ตอ่การวจิยัการศกึษาแบบสองภาษา โดยช้ีใหเ้หน็วา่ การไดม้าซึง่ทกัษะ
ภาษาอังกฤษทีแ่ตกตา่งกนัสมัพนัธก์บัทนุของครอบครัวและ “อาบติสุ” 
(habitus)3 ดังที่ นิค ครอสลีย์ (Nick Crossley, 2003 as cited in Lin 
& Man, 2009) อธิบายว่าความได้เปรียบทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจาก
ชนชั้นถูกส่งผ่านจากผู้ปกครองไปยังบุตรหลานผ่านอาบิตุส แต่การ
ได้มาซ่ึงอาบิตุสนั้นมักถูกระบบโรงเรียนเข้าใจผิดว่าเป็นพรสวรรค์ตาม
ธรรมชาติและเป็นส่ิงที่ควรได้รับรางวัลตอบแทน ในกรณีกลยุทธ์ทาง
ชนชัน้ การศกึษามวลชนสง่ผลอยา่งมากตอ่ผูค้น โดยเฉพาะชนชัน้กลาง
ท่ีมกัมองว่าความเปน็นานาชาตทิางการศกึษาของเดก็ (internationali-

zation of children’s education) เป็นทั้งกลยุทธ์และการลงทุนที่แพร่
หลายในทกุระดบัชัน้ (Darchy-Koechlin, 2008 as cited in Nogueira, 
2010) ในขณะท่ีกรณีการผลิตซ้ำาทางสังคมวัฒนธรรมในสถาบันการ
ศึกษา การศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซ้ำาทางสังคมวัฒนธรรม
ซึง่เชือ่มโยงกับทนุทางวฒันธรรมและความแตกตา่งทางสงัคม (Antika-

inen et al., 2011) การจัดช่วงชั้นทางสังคมและความไม่เท่าเทียมใน
สังคมต่างๆ รวมทั้งในประเทศกำาลังพัฒนาจึงถือเป็นประเด็นศึกษาที่
สำาคัญที่ไม่อาจละเลยได้ (Dworkin et al., 2013) 

จากข้างต้น ประเด็นการจัดช่วงช้ันทางสังคมและประเด็นชนชั้น
ทางสงัคมทีแ่ฝงฝงัอยูเ่บือ้งหลังการเรียนรูท้างภาษาสามารถชีใ้หเ้หน็วา่
แผนการเรียนภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบในประเทศไทยสามารถ

3 “อาบติสุ” เปน็ระบบของความโนม้เอยีงทางอปุนสิยั (disposition) ทีค่งทน แต่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ โดยเป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นจากส่ิงแวดล้อมเฉพาะ เป็นต้นว่าชนชั้น  
ขณะเดียวกันโครงสร้างเหล่านี้มีการหน้าที่ กล่าวคือ อาบิตุสเป็นทั้งแหล่งที่มาและโครง-
สรา้งการปฏบิตักิารและภาพแทนต่างๆ ซ่ึงสามารถถกูกำาหนดกฎเกณฑ์หรอืเปน็ตวักำาหนด 
โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือยอมจำานนต่อกฎเกณฑ์ใดๆ (Bourdieu, 1977) 
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สะท้อนปฏิบัติการท่ีมีลำาดับชั้น (hierarchical practice) ได้ด้วยเช่นกัน 
(Perez-Amurao, 2019) ในขณะทีส่ถานศึกษาในระดบัขัน้พืน้ฐานทัง้ภาค
รัฐและเอกชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมอิงลิชโปรแกรมและมินิอิงลิช
โปรแกรมเป็นจำานวนมาก (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 
กลับพบว่าโรงเรียนที่มีหลักสูตรสองภาษามักมีแนวโน้มที่จะได้รับความ
นยิมสูงข้ึนในกลุ่มผูป้กครองทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิระดบัปานกลางถงึสงู 
(ณิชามน, 2558; อมรรัตน์, 2563) อย่างไรก็ตาม การวิจัยในประเด็น
ดงักลา่วยงัคงมอียูอ่ยา่งจำากดัในแวดวงวิชาการไทย บทความชิน้นีจึ้งมุง่
หวังที่จะกระตุ้นให้การวิจัยแบบพหุวิทยาการในประเด็นการศึกษาแบบ
สองภาษาหันมาพิจารณาการศึกษาแบบสองภาษาในฐานะประเด็นทาง
สงัคมทีเ่ก่ียวกับการจดัช่วงชัน้ทางสงัคมใหม้ากยิง่ขึน้ โดยมอีงค์ความรู้
ทางสังคมวิทยาเป็นฐานในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ  

บทสรุ์ป็ 

บทความน้ีต้องการนำาเสนอบทบาทของสังคมวิทยาที่มีต่อการ
ทำาความเข้าใจการศึกษาแบบสองภาษาและประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการ
ศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทยที่ควรเพิ่มเติม โดยสังคมวิทยามี
บทบาทตอ่การวจิยัว่าด้วยการศึกษาแบบสองภาษามาตัง้แตร่าวทศวรรษ 
1970 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์
จำานวนไม่น้อยแสดงทัศนะว่าการวิจัยการศึกษาแบบสองภาษาจำาเป็น
ต้องใช้องค์ความรู้จากหลากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และสังคมวิทยา การศึกษาแบบสองภาษาจึงถือเป็น
หัวข้อและสนามการวิจัยที่มีความเป็นพหุวิทยาการที่นักสังคมวิทยา
สามารถเขา้ไปมบีทบาทไดใ้นหลากหลายมิต ิไมว่า่จะเป็นการนำาแนวคดิ
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ทฤษฎีและวิธีวิทยาไปศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์การศึกษาแบบ
สองภาษา รวมถึงการขยายความเข้าใจไปสู่ประเด็นการศึกษาที่หลาก
หลาย อีกท้ังยังชว่ยเนน้ย้ำาใหเ้หน็ประเด็นสำาคญัทางสงัคมทีม่ผีลกระทบ
เชิงนโยบาย (Antikainen et al., 2011) เช่น ประเด็นชนชั้น ช่วงชั้น
ทางสังคม เพศภาวะ ฯลฯ ทั้งนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากนักมานุษย-
วิทยา นักสังคมวิทยา นักภาษาศาสตร์ และนักจิตวิทยา มีส่วนเป็น
ผูก้ำาหนดนโยบาย อาจทำาใหก้ารวางแผนนโยบายดา้นภาษาเปน็ไปอยา่ง
เข้มข้น (Montenegro, 2012)

ในกรณีประเทศไทย การจัดการศึกษาแบบสองภาษาเป็นไปตาม
หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารทัง้ในโรงเรยีนรฐัและเอกชน นอกจาก
นี้ งานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นผลงานของนักวิชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ซ่ึงมุ่งค้นหาข้อจำากัดของการจัดการเรียนการ
สอนแบบสองภาษาและการประเมินผล ในขณะที่นักสังคมวิทยามี
บทบาทคอ่นขา้งน้อย ดังนัน้นักสังคมวิทยาจึงควรเข้าไปมีบทบาทในการ
วิจัยด้านการศึกษาและการศึกษาแบบสองภาษาให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้น
ให้เห็นความไม่เท่าเทียมผ่านประเด็นชนชั้นและโอกาสทางการศึกษา 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายการศึกษาที่คำานึงถึงความ
ซับซ้อนทั้งในมิติการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

การจัดช่วงช้ันทางสังคมจึงเป็นประเด็นการวิจัยท่ีสำาคัญ ซ่ึงบทความ
นี้เสนอให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล 
กระทบจากโลกาภวิตันแ์ละความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบของคนกลุม่ตา่งๆ 
ในระบบการศกึษา ซึง่ทฤษฎีทางสงัคมวิทยาเปน็เสมอืนกลอ่งเครือ่งมอื
ที่ใช้ในการวิเคราะห์และตีความประเด็นชนชั้นทางสังคม (Ball, 2003) 
โดยชีใ้ห้เห็นวา่การศกึษาแบบสองภาษา ชนช้ันทางสงัคม และความไม่
เทา่เทียมทางสังคมมกัปรากฏรว่มกนั อกีทัง้ยงัควรเนน้ความสำาคญัของ
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สามเหลี่ยมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐสังคม การศึกษา 
และเปา้หมายในวัยผูใ้หญ ่(the OED Triangle) ดว้ยเพือ่นำาไปสูค่ำาถาม
วิจัยใหม่ๆ อาทิ เหตุใดจึงเกิดช่องว่างทางชนชั้นในการศึกษา ทุนทาง
วัฒนธรรมมีบทบาทอยา่งไรในการอธบิายช่องว่างเหลา่นัน้ ประเภทของ
โรงเรียนมีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไร พ่อแม่ถ่ายทอดทักษะทางภาษา
ให้ลูกอย่างไร ปจัจยัใดสง่ผลใหผู้ป้กครองตดัสินใจสง่บตุรหลานเขา้เรียน
ในโปรแกรมภาษาไทยหรือโปรแกรมสองภาษา ปัจจัยใดส่งผลให้ผู้
ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนอิงลิชโปรแกรมหรือมินิอิงลิช
โปรแกรม เป็นต้น



66 มุมมอ้งทุางสังคมวิัทุยาต่อ้การศึกษาแบบสอ้งภาษา 

รายการอ้้างอิ้ง

กระทรวงศกึษาธกิาร. (2544, 9 ตลุาคม). คำาสัง่กระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง ใหใ้ช้นโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ, วก 1065/2544.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (พิมพ์
ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

ชญานนท ์พิรยิสตัยา. (2561). การนำานโยบายส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาองักฤษไป
ปฏิบัติในโรงเรียน. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 9(2), 187–208.

ชัยพร สกุลพนารักษ์. (2552). รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสำาหรับประเทศไทย 
(วทิยานพินธป์ริญญาดุษฎีบณัฑติ). มหาวทิยาลยัศิลปากร, บณัฑิตวทิยาลยั, สาขา
การบริหารการศึกษา.

ณิชามน คงเสือ. (2558). เหตุผลของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โครงการหลักสูตรสองภาษาของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จังหวดัปราจนีบุร ี (วทิยานพินธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาการบริหาร
การศึกษา.

ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ. (2552). การวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English program). 
บทคดัยอ่สบืค้นจาก http://www.thaiedresearch.org/index.php/home/paperview/ 
127/? 

ภานุพงศ์ ใจเยือกเย็น และจุไรรัตน์ สุดรุ่ง. (2563). แนวทางการพัฒนาครูไทยที่สอนใน
โครงการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาองักฤษใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานคร. อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา, 15(2), 1–14.

ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์. (2561). พัฒนาการบทบาทของภาษาอังกฤษ ในนโยบายการ
เรียนการสอนภาษาของไทย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี, 10(3), 121–139. 

ศักด์ิชาย เรืองวัชรศักดิ์, จตุพร ศรีแก้ว, รัชนี ค่ายสงคราม, เสาวลักษณ์ กมลศิลป์, 
ดารุณี การะเกตุ, และภัทรภร จันทรางกูร. (2551). ความคาดหวังของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาเทศบาลตำาบลแก่งคอย. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา, 3(1), 51–58.



วัาทิุนยี์ วิัชััยยา 67

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2563, 24 มกราคม). คำาสัง่สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียน
การสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini 
English Program), 134/2563. 

สำานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา. (2562). รายงานการติดตามและประเมนิผลนโยบาย
การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ Thailand 4.0. กรุงเทพฯ: 
ผู้แต่ง.

สำานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา. (2548). แนวทางการดำาเนนิงานโครงการจดัการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

สุพัตรา หนูเอียด. (2559). ความต้องการของชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิารเปน็ภาษาองักฤษในโรงเรยีนสงักดัเมืองพทัยา (วทิยา-
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาการ
บริหารการศึกษา.

เสาวภา จนัทรส์งค.์ (2547). การดำาเนนิงานการจัดหลกัสูตร English Program ในโรงเรยีน
สองภาษา ระดบัประถมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน. 
(วทิยานพินธป์รญิญามหาบณัฑติ). จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, คณะครศุาสตร์, สาขา
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร.

องอาจ ผูจ้ำาเรญิ. (2559). บทบาทของภาครฐัในการสง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ กรณศีกึษาโรงเรยีนสารคามพทิยาคม. มนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(1), 296–305.

อมรรัตน ์วฒันาธร. (2563). การเตรยีมครสูำาหรบัการสอนในโรงเรยีนหลักสูตรสองภาษา: 
กรณีมหาวิทยาลัยพะเยา. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 22(4), 251–264.

Anderson, G., & Arsenault, N. (2005). Fundamentals of educational research (2nd ed.). 
Pennsylvania: Taylor and Francis e-Library.

Antikainen, A., Dworkin, A. G., Saha, L. J., Ballantine, J., Essack, S., Teodoro, A., & 
Konstantinovskiy, D. (2011). Contemporary themes in the sociology of education. 
International Journal of Contemporary Sociology, 48(1), 117–147.

Baker, C. (2001). Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevendon, 
England: Multilingual Matters.

Ball, S. J. (2003). The more things change...: Educational research, social class and 
“interlocking” inequalities. London: Institute of Education, University of London. 



68 มุมมอ้งทุางสังคมวิัทุยาต่อ้การศึกษาแบบสอ้งภาษา 

Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. New York: Cambridge University 
Press.

Bourdieu, P., & Passeron, J. (1977). Reproduction in education, society, and culture. 
Thousand Oaks, CA: SAGE.

Cenoz, J. (2013). Bilingual and multilingual education: Overview. In C. A. Chapelle 
(Ed.), The encyclopedia of applied linguistics (pp.1–8). Chichester, West Sussex, 
UK: Wiley-Blackwell. doi: 10.1002/9781405198431.wbeal0780.

Collier, V. P. (1981). A sociological case study of bilingual education and its effects on 
the schools and the community (Doctoral dissertation). University of Southern 
California. Retrieved from https://www.thomasandcollier.com/s/a-sociological- 
case-study.pdf.

Collins, J. W., & O’Brien, N. P. (2003). The greenwood dictionary of education. West-

port, CT: Greenwood Press.
Cooper, R. (1989). Language planning and social change. Cambridge: Cambridge 

University Press.
Corson, D. (2001). Language diversity and education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates.
Crossley, N. (2003). From reproduction to transformation: Social movement filed and 

the radical habitus. Theory, Culture and Society, 20(6), 43–68.
Darchy-Koechlin, B. (2008). Internationalisation des formations. In A. Van Zanten 

(Ed.), Dictionnaire de l’éducation (pp. 414–416). Paris: Presses universitaires de 
France.

Dworkin, A. G., Ballantine, J., Antikainen, A., Barbosa, L. M., Konstantinovskiy, 
D., Saha, L. J., Essack, S., Chang, J., Vryonides, M., & Teodoro, A. (2013). The 
sociology of education. Sociopedia.isa, 1–16. doi: 10.1177/2056846013122

Ferguson, C. A., Houghton, C., & Wells, M. H. (1977) Bilingual education: An inter-

national perspective. In B. Spolsky, & R. Cooper (Eds.), Frontiers of bilingual 
education (pp. 159–194). Rowley, MA: Newbury House.

Fishman, J. A. (1969). Bilingualism in the Barrio: Preface. The Modern Language 
Journal, 53(3), 151.

Fishman, J. A. (1976). Bilingual education: An international sociological perspective. 
Rowley, Mass: Newbury House.



วัาทิุนยี์ วิัชััยยา 69

Fishman, J.  A. (Ed.). (1977). Bilingual education: Current perspectives. Arlington, VA: 
Center for Applied Linguistics.

Fishman, J. A. (1982). Sociolinguistic foundations of bilingual education. Bilingual 
Review/La Revista Bilingüe, 9(1), 1–35.

Fishman, J. A., & Keller, G. D. (1982). Bilingual education for Hispanic students in the 
United States. New York: Teachers College Press.

Fishman, J. A., & Lovas, J. (1970) Bilingual education in sociolinguistic perspective. 
TESOL Quarterly, 4(3), 215–222.

He, A. E. (2011). Educational decentralization: A review of popular discourse on 
Chinese-English bilingual education. Asia Pacific Journal of Education, 31(1), 
91–105. doi: 10.1080/02188791.2011.544245.

Jakar, V. S. (2017). Sociology of language and education: Empirical and global 
perspectives. In K. A. King, Y-J Lai, & S. May (Eds.), Research methods in lan-
guage and education: Encyclopedia of language and education (3rd ed.). Cham, 
Switzerland: Springer.

Lin, A. M. Y., & Man, E. Y. F. (2009). Bilingual education: Southeast Asian perspectives. 
Hong Kong: Hong Kong University Press.

Llanes, J. (1981). The sociology of bilingual education in the United States. The Jour-
nal of Education, 163(1), 70–82.

Lokesh, K. (2019). Methodology of educational research (5th ed.). New Delhi: Vikas 
Publishing House.

Loughran, J. (2013). Pedagogy: Making sense of the complex relationship between 
teaching and learning. Curriculum Inquiry, 43(1), 118–141. doi: 10.1111/curi.12003.

May, S. (2017). Bilingual education: What the research tells us. In O. García, A. M. 
Y. Lin, & S. May (Eds.), Bilingual and multilingual education (encyclopedia of 
language and education) (pp. 81–100). Cham, Switzerland: Springer.

McCulloch, G. (2002). “Disciplines contributing to education”? Educational studies 
and the disciplines. British Journal of Educational Studies, 50(1), 100–119.

Montenegro, I. R. (2012). Insights on bilingualism and bilingual education: A socio-

linguistic perspective. Íkala, Revista De lenguaje Y Cultura, 17(3), 262–272.
Moreno, F. (2009). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona, 

Spain: Ariel Letras.



70 มุมมอ้งทุางสังคมวิัทุยาต่อ้การศึกษาแบบสอ้งภาษา 

Muramatsu, C. (2013). Portraits of second language learners: Agency, identities, and 
second language learning (Doctoral dissertation). University of Iowa. Retrieved 
from https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4926&context=etd.

Nogueira, M. A. (2010). A revisited theme – middle classes and the school. In M. W. 
Apple, S. J. Ball, & L. A. Gandin (Eds.), The Routledge international handbook of 
the sociology of education (pp. 253–263). New York: Routledge.

Norton Peirce, B. (1995). Social identity, investment, and language learning. TESOL 
Quarterly, 29(1), 9–31.

Perez-Amurao, A. L. (2019). Revisiting Thailand’s English language education land-

scape: A closer look at Thailand’s foreign teaching personnel demographics. 
International Journal of TESOL Studies, 1(1), 23–42.

Peters, R. (1963/1980). Education as initiation. In P. Gordon (Ed.), The study of ed-
ucation, vol. 1 (pp. 273–299). London: Woburn Press. 

Sakulpanarak, C. (2009). Bilingual administrative model in Thailand (Doctoral disser-

tation). Silpakorn University. 
Sullivan, A. (2000). Cultural capital, rational choice, and educational inequalities 

(Doctoral dissertation). Oxford University.
Sullivan, A., Parsons, S., Wiggins, R., Heath, A., & Green, F. (2014). Social origins, 

school type and higher education destinations. Oxford Review of Education, 40(6), 
739–763. doi: 10.1080/03054985.2014.979015.

The Douglas Fir Group. (2016). A transdisciplinary framework for SLA in a multilin-

gual world. The Modern Language Journal, 100(S1), 19–47. doi:10.1111/modl.12301.



ความเชื่่�อเร่�อง
ผีีสาวโสดเกาหลี:�
ว่่าด้้ว่ยการคว่บคุมสัังคมด้้ว่ยคว่าม

กลััว่กับคว่ามเข้้าใจผ่่านคติิชนว่ิทยา
1

วีัรญา กังวัานเจิัดสขุ

ความนำา 

ความเชื่อเรื่องผีในสังคมเกาหลีเป็นความเช่ือที่มีมาอย่างยาวนาน
และอยู่ร่วมกับความเชื่ออันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิญญาณนิยม (ani-

mism) ลทัธโิทเทม (totemism) ลทัธหิมอผี (shamanism) พทุธศาสนา 
(Buddhism) ลัทธิเต๋า (Taoism) ขงจื่อ (Confucianism) และคริสต์
ศาสนา (Christianity) นับตั้งแต่สมัยอาณาจักรโคโชซ็อน (Gojoseon) 
(ประมาณ 2,333 ปกีอ่นครสิตศ์กัราช) โดยอา้งองิตามบนัทกึซมักกุยซูา 

1 บทความวิจัยนี้ใช้ระบบถอดคำาตามราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 กำาหนด
หลกัเกณฑ ์การทบัศพัท์ภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และใชร้ะบบ Revised Romanization 
of Korean จากเว็บไซต์ http://roman.cs.pusan.ac.kr ของมหาวิทยาลัยปูซานที่ใช้หลัก
การถอดเสียงจาก ศ.ดร. อีซังอ็อก มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ใช้เป็นการถอดเสียงภาษา
เกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ 
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(Samgugyusa) ที่ระบุว่าเนื่องจากสังคมเกาหลีในขณะนั้นต้องพึ่งพา
ธรรมชาติในการทำาการเกษตร ทำาให้วิญญาณนิยมและลัทธิโทเทมมี
อิทธิพลในการอธิบายความเช่ือเกี่ยวกับผีและวิญญาณ โดยมีผู้นำาทาง
ความเชื่อหรือคนทรงเจ้าแสดงบทบาทสำาคัญในสังคมทำาหน้าที่เป็น
ผู้สื่อสารระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตาย 

ต่อมาในสมัยสามอาณาจักรจนถึงปลายสมัยอาณาจักรโครยอ 
ศาสนาพุทธและขงจ่ือถือเป็นชุดความคิดความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการ
ดำาเนินชีวิตและความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ ณ ขณะนั้น กล่าวคือ 
ศาสนาพุทธได้รับการอุปถัมภ์เป็นศาสนาประจำารัฐ โดยมีคำาสอนและ
หลักปฏิบัติตนแก่ผู้ศรัทธา อีกทั้งยังมีคำาอธิบายเกี่ยวกับการเวียนว่าย
ตายเกิด ในขณะที่ขงจ่ือกลับนำาเสนอมุมมองเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์
และความเป็นผีบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ดังที่ขงจื่อได้กล่าวไว้ใน 
หลุนอี่ว ์ที่สุวรรณา สถาอานันท์ (2561) ได้แปลไว้ว่า 

เล่มที่ 2 บทท่ี 24: 1 อาจารย์กล่าวว่า “การเซ่นไหว้ผีที่ไม่ใช่

บรรพชนของตนเป็นการประจบสอพลอ 

เล่มที่ 7 บทที่ 20 เรื่องที่อาจารย์ไม่พูดถึง ได้แก่ เรื่องประหลาด 

การใช้กำาลัง ความวุ่นวายและเรื่องภูตผี 

เล่มที ่11 บทที ่11 จีลู้ถ่ามถงึการบชูาภตูผเีทพเจา้ อาจารย์ตอบวา่ 

“ยังไม่รู้จักรับใช้มนุษย์จะรับใช้ผีได้อย่างไร” จี้ลู่ถามต่อว่า “แล้ว

เรื่องความตายเล่า” อาจารย์ตอบว่า “ยังไม่รู้จักชีวิต จะรู้จักความ

ตายได้อย่างไร” 
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อยา่งไรกต็าม ในสงัคมเกาหลปัีจจบุนัทีอ่ยูภ่ายใตช้ดุคำาอธบิายโลก
แบบวิทยาศาสตร์ที่ต้องการพิสูจน์ทุกสรรพสิ่งด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และความเป็นเหตุเป็นผล
มาสนบัสนนุ ไดน้ำามาซ่ึงการแบง่ขัว้ความคิดและความเชือ่เกีย่วกับผแีละ
วญิญาณออกเปน็ 2 กลุม่หลกั ไดแ้ก ่กลุม่คนทีป่ฏเิสธการดำารงอยูข่อง
ผีกับกลุ่มคนที่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงและปรากฏในหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้ 
ชดุความจรงิเกีย่วกับการดำารงอยูข่องผใีนสงัคมเกาหลีถูกสร้างข้ึนมาจาก
การมีอยู่ของคนทรงเจ้าและการประกอบพิธีกรรม  

นอกจากนี้ ในสังคมเกาหลีปัจจุบัน ความเช่ือเร่ืองผีและวิญญาณ
กำาลังแสดงบทบาททางสังคมท่ีสำาคัญ กล่าวคือ การดำารงอยู่ของผีสามารถ
สะทอ้นความกลัว ความคาดหวังทางสงัคม และคา่นยิมทางสงัคม ทา่ม 
กลางผทีีป่รากฏในหลากหลายรปูแบบ (ไมว่า่จะเปน็ผทีีม่รีปูรา่งเหมอืน
คน ผทีีม่รีปูรา่งเหมอืนสตัว์ หรอืผทีีเ่ปน็ส่ิงของ) ผท่ีีมาพร้อมกบัสถาน-
ภาพโสดหรือที่เรียกว่า “ผีสาวโสด” หรือ “ชอ-นยอ ควีชิน” (Cheo-

nyeogwisin) และ “ผหีนุม่โสด” หรอื “มงดัลคว”ี (Mongdalgwi) กลบั
มบีทบาททีน่า่สนใจเปน็อยา่งมาก โดยผท้ัีงสองหมายถึงบคุคลทีเ่สยีชวีติ
โดยไม่ผ่านการสมรส จงึตอ้งใช้ชีวิตในโลกหลงัความตายดว้ยความเศร้า
และขุ่นเคืองใจเน่ืองจากไม่ได้ใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานของชาวเกาหลี
นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ บทความวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาทำาความเข้าใจว่าเพราะ
เหตุใดการครองตนเป็นโสดหรือการไม่แต่งงานและมีบุตรตามครรลอง
ของสงัคมจงึสง่ผลตอ่ความเช่ือเก่ียวกับชีวิตหลงัความตายในเชงิลบ โดย
พิจารณาผีสาวโสดในฐานะกลไกในการควบคุมทางสังคมผ่านการสร้าง
บทสนทนาข้ามศาสตร์ระหว่างสังคมวิทยาและคติชนวิทยา (folklore)
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วิธีกีาร์ศึกษา

นอกจากความเช่ือเรื่องผีในเกาหลี บทความนี้ยังต้องการศึกษา
กระบวนการควบคุมทางสังคมด้วยความเชื่อเรื่องผีเกาหลี โดยนำาเสนอ
ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ใน
ประเด็นผสีาวโสดในสงัคมเกาหล ีดว้ยการมุง่สำารวจภมูทิศันท์างปัญญา 
(intellectual landscape) ขององค์ความรูด้้านสังคมวทิยากบัคตชินวทิยา 

ผูเ้ขียนได้เก็บขอ้มลูเกีย่วกบัผเีกาหลแีละคนทรงเจา้โดยจำาแนกกลุม่
ข้อมูลออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง หนังสือ ตำารา งานวิจัย
ทีม่กีารวเิคราะห์เร่ืองผแีละคนทรงเจา้ผ่านมมุมองทางสงัคมศาสตร์ สว่น
ที่สอง หนังสือ ตำานาน วรรณกรรมที่บอกเล่าเรื่องผีเกาหลี และส่วน
สุดทา้ย สือ่อิเลก็ทรอนกิส ์ ยูทบู (YouTube) ช่องของคนทรงเจา้เกาหลี
ที่อธิบายเกี่ยวกับผีสาวโสด โดยมีขอบเขตการศึกษาจากบันทึกโบราณ
หรือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับผีสาวโสดที่ค้นพบและแปลเป็นตัวอักษร
เกาหลีเท่านั้น รวมถึงการบอกเล่าของคนทรงเจ้าที่เผยแพร่ในยูทูบเพื่อ
ทำาความเข้าใจเรื่องราวของผีสาวโสดจากมุมมองของคนในปัจจุบัน 

ในฐานะนักสังคมวิทยา ผู้เขียนได้นำาเรื่องผีที่มักถูกเล่าผ่านมุมมอง
คติชนวิทยามาศึกษาอย่างเป็นสังคมวิทยา (sociologically) เพื่อทำา 
ความเข้าใจว่าเรื่องผีถูกใช้เป็นกลไกในการควบคุมทางสังคมได้อย่างไร 
โดยวิเคราะห์ผ่านมุมมองเชิงพหุวิทยาการที่เช่ือมต่อสังคมวิทยาและ
คติชนวิทยาเข้าไว้ด้วยกัน 
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แนวคิดทฤษฎีีที�เกี�ยวข้อง 

บทความวิจัยนี้มุ่งนำาเสนอผีสาวโสดฐานะกลไกในการควบคุมทาง
สังคมโดยใช้มุมมองทางสังคมวิทยาและคติชนวิทยาเป็นหลักในการ
วิเคราะห์และทำาความเขา้ใจความเช่ือเร่ืองผแีละวญิญาณในสงัคมเกาหล ี
โดยมีเป้าหมายหลักในการทลายขอบเขตหรือเส้นแบ่งของสาขาวิชา
ทั้งสอง การนำาเสนอผีสาวโสดในบทความวิจัยน้ีจะสะท้อนให้เห็นกลไก
การควบคุมทางสังคมที่ทำางานผ่านระบบความเช่ือและพิธีกรรมเพ่ือให้
สมาชกิสว่นใหญข่องสงัคมกระทำาในสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัความคาดหวังของ
สังคม ท้ังในลักษณะที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และในลักษณะความรู้สึก
ส่วนตัว ซึ่งมีผลต่อสมาชิกของสังคมใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจก 
ระดับกลุ่มหรือสถาบัน และระดับสังคม (สุวิทย์ รุ่งวิสัย, 2532) 

คติชนวิทยาเปน็สาขาวชิาที่มุง่ศกึษาประเพณีปฏิบตัิ เรือ่งเลา่ และ
วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับความเชื่อของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยก่ิงแก้ว 
อัตถากร (2552) ได้อธิบายว่าองค์ความรู้ด้านคติชนวิทยาสามารถ
จำาแนกออกเป็น 3 มิติ อันได้แก่ ประการแรก มิติแห่งปัจเจกบุคคล 
เน้นศึกษาอิทธิพลของพิธีกรรมที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
ของปัจเจกบุคคล ประการที่สอง มิติแห่งสังคม เน้นศึกษาอิทธิพลของ
ความคาดหวังทางสังคมผ่านพิธีกรรมที่ทำาให้ปัจเจกบุคคลเรียนรู้และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม และประการสุดท้าย มิติ
แห่งเทพปกรณัมหรือมิติเหนือโลก เน้นเช่ือมโยงปัจเจกบุคคลเข้ากับ
สังคม ธรรมชาติ และระบบจักรวาล ซ่ึงเร่ืองเล่า ตำานานปรัมปรา (myth) 
และตำานาน (legend) เป็นสิ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถดำารงอยู่ได้ใน
สังคมทุกยุคทุกสมัย มิใช่เรื่องราวที่ผูกพันกับอดีตหรือดำารงอยู่เพียงแค่
ในอดีตเท่านั้น ในสังคมสมัยใหม่ เรื่องเล่าและตำานานต่างๆ จึงมักถูก
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ผลิตซ้ำา ตีความใหม่ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ 
นติยสาร รปูภาพ วิทย ุฯลฯ ในหลากหลายรปูแบบโดยขึน้อยูก่บัแตล่ะ
สถานการณ์ (LaPiere, 1954, p. 263) 

ผีีสาวโสด 

ผสีาวโสดเปน็ผทีีป่รากฏในสือ่ของสงัคมเกาหลมีากทีส่ดุ โดยกซีอ็ง 
ชเว (Gisong Choe, 2016, p. 22) ได้บรรยายรูปลักษณ์และองค์ประกอบ
ของผีสาวโสดว่ามีเลือดเปรอะขอบปาก คางยาว ผมยาว ใส่ชุดฮันบก
ไว้ทุกข์สีขาว มีดวงตาอาฆาตและสะทอ้นแสงเหมอืนเลเซอร์ เป็นผีทีไ่ม่
แต่งตัว ไม่มีปิ่นปักผม 

ผลิตซ้ำำาวัาทุกรรมผีจัากวัรรณ์กรรม ตำานาน 
มุขปาฐะ พิิธีกีรรม ส่่ชั่อ้งย่ทุบ่

ชนิรบิซอ็ลฮวา (Sillipseolhwa) และ อารงัซอ็ลฮวา (Arangseolhwa) 
เปน็วรรณกรรมท่ีปรากฏเรือ่งราวเก่ียวกับผสีาวโสดว่าเป็นผทีีเ่ต็มไปดว้ย
ความแค้นและความโศกเศร้า โดยเรื่องแรกนำาเสนอเรื่องราวในสมัย
โชซ็อนช่วงอิมจินเวรัน (Imjin War) โดยกล่าวถึงนายทหารนามว่า 
“ชินริบ” ผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือหญิงสาวผู้หน่ึงจากผีร้าย ผู้หญิงคนนั้นจึง
ขอตดิตามชนิรบิแตถ่กูปฏเิสธ เธอจงึกระโดดน้ำาฆา่ตวัตาย และในเวลา
ต่อมาหญิงสาวผู้นี้กลับมาเข้าฝันและล่อลวงให้ชินริบตัดสินใจผิดพลาด
และเสยีชวีติในสงคราม ในขณะทีเ่รือ่งทีส่องกลา่วถงึการปรากฏตวัของ
ผีสาวโสดที่มาเข้าฝันเจ้าเมืองเพื่อทวงคืนความยุติธรรมและปลดปล่อย
ความแค้นของตน (Go, 2019, p. 256) 

นอกเหนือจากวรรณกรรมที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีวรรณกรรมเรื่อง 
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ชังฮวาฮงรย็อนจ็อน (Janghwahongnyeonjeon) ท่ีได้รับความนิยมและถูก
สรา้งเปน็ภาพยนตรห์ลายครัง้ ในป ีค.ศ. 1956 1972 และ 2003 วรรณ-
กรรมเรือ่งน้ีปรากฏในสมยัโชซอ็นแตไ่มป่รากฏช่ือผูแ้ตง่ เรือ่งราวเลา่ถงึ
ชวิีตครอบครวัของชายนามว่า “แพชวาซู” ซึง่มลีกูสาว 2 คนกบัภรรยา
คนแรก ได้แก่ ชังฮวาและฮงรย็อน ภายหลังจากท่ีภรรยาคนแรกเสียชีวิต 
ชวาซูไดแ้ตง่งานใหมกั่บภรรยาคนทีส่องและมบีตุรชาย 3 คนทีค่อยกล่ัน
แกล้งลูกสาวทั้งสองของภรรยาคนแรก เมื่อชังฮวากำาลังจะแต่งงาน แม่
เล้ียงกลับวางแผนฆา่ชังฮวาโดยการผลกัเธอตกบอ่น้ำาเพราะเสยีดายเงนิ
ที่ต้องใช้ในการจัดเตรียมพิธีสมรส หลักจากสูญเสียพี่สาว ฮงรย็อนจึง
ฆา่ตวัตายตาม ทำาใหเ้กดิเรือ่งเลา่เกีย่วกบัผสีาวโสดทัง้สองทีผู่ค้นมกัได้
ยินเสียงโหยหวนจนสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนทั้งในและนอกชุมชน 

รายการในชอ่งยทูบู โอมายทวีี มซูกอนิโด ซารัมอดีา (Oh my TV 
Musogin-do Saramida) ได้อธิบายว่าผีสาวโสดเป็นผีที่น่ากลัวที่สุด 
(Olmaiti TV, 2020) เพราะผู้หญิงมีความ “ฮัน”2 สูง เมื่อตายไปจึงมี
ความคั่งแค้นมากกว่าผีชายโสด หากต้องการปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ผีสาวโสด จะต้องมีการจัดพิธีแต่งงานของผีสาวโสดกับผีชายโสด โดย
ใชตุ้ก๊ตาเปน็สัญลกัษณ์แทนดวงวิญญาณทัง้สอง หากตอ้งการขบัไลด่วง
วญิญาณผสีาวโสดออกจากบา้น ตอ้งนำาปลดัขกิ (namgeun) มาซอ่นไว้
ในบ้าน (Woraksankkotdoryeong, 2020) ในขณะที่คนทรงเจ้าชื่อดังใน
เกาหลี นามว่า “มย็องจูชินดัง” (Naradaesingung Myeongjusindang, 

2 “ฮนั” มหีลายความหมาย อยา่งเชน่ ชาวฮันท่ีหมายถงึคนเกาหลี ความเศรา้โศก ความ
เย็น และเลขหน่ึง ซ่ึงแต่ละความหมายจะมีตัวอักษรจีนกำากับท่ีต่างกันไป ในบทความช้ินน้ี
พดูถงึ “ฮนั” ท่ีหมายถงึความโศกเศรา้ เพือ่ใชอ้ธบิายลกัษณะทางสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
ถึงมิติของความเศร้า สิ้นหวัง ไร้ที่พึ่งพา มีบาดแผล ถูกกดข่ี บีบบังคับ ความขุ่นเคือง 
ไมพ่อใจ โกรธแคน้ ความเหลือ่มล้ำาทางชนช้ันและความไม่เท่าเทยีมทางเพศ (Gim, 1996)
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2012) กลับแสดงทศันะว่า ในบรรดาผท้ัีงหมดในเกาหลี ผสีาวโสดถือวา่
เป็นผีที่ปราบยากมากที่สุด เนื่องจากผีสาวโสดมี “ฮัน” สูง อันมาจาก
ความไม่สมหวังในรัก จึงถือว่ายังไม่ได้ทำาในสิ่งที่ปรารถนาในขณะที่ยัง
มีชีวิต ย่ิงไปกว่านั้น “ซออึนฮีเอ กุดอียากี” (Seoeunhuiui Gusiyagi, 
2020) คนทรงเจ้าผู้เป็นเจ้าของช่องยูทูบ “The Shamanism” ได้แสดง
ทัศนะที่สอดคล้องกัน โดยระบุว่าผีสาวโสดเป็นผีที่มีความน่ากลัวและ
อันตรายเป็นอย่างมาก เพราะผีสาวโสดมีความแค้นมากกว่าผีชายโสด 
และผีสาวโสดมักจะเลือกปรากฏตัวต่อผู้ชายที่ตนถูกใจเท่านั้น 

จากคำาอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่าผีสาวโสดมีพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตรท่ี์ตอ่เนือ่งมานบัตัง้แตส่มัยโชซอ็นจนถึงปจัจบุนั โดยเร่ือง
เล่าของผีสาวโสดนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของยุคสมัยและ
ปรากฏผ่านสื่อต่างๆ มากมายทั้งในรูปแบบของวรรณกรรม เรื่องเล่า 
ภาพยนตร ์ไปจนถงึพธิกีรรมทีป่รากฏในโลกออนไลน ์ฉะนัน้ไมว่า่เวลา
จะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ผีสาวโสดและคำาอธิบายเกี่ยวกับความ
น่ากลัวของผีสาวโสดจะยังคงปรากฏในสังคมเกาหลีต่อไป 

สถานภาพิท่ีุแปรเปล่ียนไปขอ้งผีสาวัโสดในสังคมสมัยใหม่ 
ในปัจจุบัน การกล่าวถึงผีสาวโสดบนโลกออนไลน์ไม่ได้จำากัดอยู่

เพียงแค่การอธิบายโดยคนทรงเจ้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านผีและวิญญาณ
เท่าน้ันอีกต่อไป หากแต่ผู้คนทั่วไปในสังคมเกาหลีสามารถกล่าวถึง
ผสีาวโสดได้บนแพลต็ฟอรม์ทีห่ลากหลาย เชน่ เวบ็บล็อกสว่นตวั แพลต-
ฟอร์ม “Café”3 บทความในอินเทอร์เน็ต วรรณกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น 

3 Café เป็นแพลตฟอร์มหน่ึงบนโลกออนไลน์ท่ีมีการรวมกลุ่ม (community) เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสนใจหนึ่งๆ ของแต่ละกลุ่ม 
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ทัง้น้ี ภาพจำาอันนา่หวาดกลวัของผสีาวโสดกลบัถูกลดทอนจนกลายเป็น
เพียงเรื่องเล่าธรรมดาท่ีไม่ได้ผูกติดกับค่านิยมทางสังคมและไม่ได้ถูก
ใช้เป็นกลไกในการควบคุมทางสังคมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ข้อเขียน
ของชอร ี(Cheori, 2021) ทีก่ล่าวถงึวิธกีารรบัมอืผสีาวโสดโดยปราศจาก
พธิกีรรมทีส่ลับซบัซ้อน เช่น การแกลง้ตาย การแกลง้ทำาเปน็มองไมเ่หน็ 
การแกล้งหลับ การชวนผีกินเหล้า และการมีเพศสัมพันธ์กับผี เป็นต้น 
ดูเหมือนว่าข้อเขียนข้างต้นกำาลังสะท้อนการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของ
ตัวพิธีกรรมต่างๆ และสะท้อนให้เห็นความไม่กลัวผีสาวโสดของผู้เขียน
และมองวา่ผสีาวโสดเปน็เพยีงเร่ืองเลา่เรือ่งหนึง่เทา่นัน้ ดงันัน้ผสีาวโสด
จึงแปรเปลี่ยนจากกลไกการควบคุมทางสังคมสู่การเป็นเรื่องเล่าสะท้อน
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมเกาหลีปัจจุบัน 

ผีลการ์ศึกษา

สังคมเกาหลีกับควัามเชัื่อ้เรือ่้งผีสาวัโสด
วถิชีวีติของชาวเกาหลวีางอยูบ่นการผสมผสานหลากหลายความเชือ่ 

เช่น ศาสนาพุทธ ลัทธิขงจ่ือ เต๋า และลัทธิหมอผี ส่งผลต่อความคิดท่ีมีมา 
แต่โบราณว่าผีเป็นสิ่งท่ีดำารงอยู่จริง แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะได้กลาย
เปน็ผเีมือ่ตายไปแลว้ ขึน้อยูกั่บว่าบคุคลผูน้ั้นม ี“ฮัน” มากเพยีงใด และ
บุคคลผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมหรือดำารงอยู่ในครรลองคลองธรรมหรือ
ไม่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ฉะน้ันเรื่องราวของผีจึงสามารถสะท้อนสภาพ
แวดล้อมทางสังคมและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ห่อหุ้มบุคคลหนึ่งๆ อยู่ 

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผีสาวโสดเป็นผีที่ถูกขนานนามว่ามีความ
อาฆาตพยาบาทมากทีส่ดุ และมสีถานภาพทีเ่ปน็สามญั กลา่วคอื ผีสาว
โสดไม่ใช่ผีที่เจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉะนั้นใครๆ ก็สามารถเป็น
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ผีสาวโสดได้หากไม่ทำาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สังคมกำาหนดไว้ 
กลา่วคือ เม่ือครัง้ยงัมีชวีติอยู ่หากบคุคลผูน้ัน้ไมแ่ต่งงาน ไมส่มหวงัใน
ความรกั ไม่มีบตุรชาย และแบกรบัความทกุข ์ เมือ่เสยีชีวติไปกย็อ่มไม่
สามารถหลุดพ้นไปจากความรู้สึกผิดหวังหรือทุกข์ใจในชีวิตหลังความ
ตายไปได ้แมว่้าในอดีต ผสีาวโสดจะถกูกำาหนดให้เป็นตวัแทนของความ
กลัวและบทบาทความเป็นแม่ที่ให้กำาเนิดบุตรชาย แต่ในปัจจุบัน เมื่อ
สังคมเกาหลไีดเ้ปลีย่นผา่นจากสังคมจารตีมาสูส่งัคมอตุสาหกรรม ทำาให้
ความผูกพันในครอบครัวและชุมชนไม่แน่นแฟ้นเช่นอดีตอีกต่อไปและ
ถูกแทนที่ด้วยการกลายเป็นปัจเจกบุคคลโดยมีการกลายเป็นเมือง (ur-

banization) เป็นฉากหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ ความน่ากลัวของผี
สาวโสดที่เคยสำาแดงอำานาจได้อย่างเต็มที่ในสังคมขนาดเล็กที่มีความ
แน่นแฟ้นสูงจึงค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลาเช่นกัน

คนทุรงเจ้ัา ผ่้ส่ือ้สารระหว่ัางผีกับคน ทุำาให้ผี “เปน็จัรงิ”
คนทรงเจา้ หรอื “มดูงั” (mudang) มบีทบาทสำาคญัโดยเฉพาะการ

ประกอบพิธีกรรม หรือ “กุด” (Gut)4 และการทำาหน้าที่เป็นผู้สื่อสาร
ระหว่างคนกับผี กล่าวกันว่าคนทรงเจ้าปรากฏในสังคมเกาหลีมานับ
ตั้งแต่สมัยโคโชซ็อนดังที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมฝังศพที่
เต็มไปด้วยเครื่องประดับและอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อาทิ 

4 กุดขอฝน กุดทำานายอนาคต กุดรักษา กุดอวยพร ขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นใหม่ กุดมงคล 
(สขุภาพ โชคลาภ) กุดสง่วญิญาณ กดุบชูาเทพ กดุประจำาหมูบ่า้น มดีนตร ี (กลอง ฉาบ 
ฆอ้ง ขลุย่) ประกอบ มดูงัรา่ยรำา มีเครือ่งเซน่ไหว้ (ผลไม ้ ต๊อก ปลาแหง้ เหลา้ หม ูหรอื
วัวในบางพิธี) และอุปกรณ์สำาหรับประกอบพิธี เรียกว่า มูกู (Mugu) กระดิ่ง มีด ดาบ 
ทวน และพัด และการแต่งกายต่างกันไปในแต่ละสำานัก 
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กระจก ดาบ กระดิ่ง อีกทั้งยังเชื่อกันว่าคนทรงเจ้าในอดีตมีสถานภาพ
และบทบาททางสังคมท่ีสำาคัญด้วย กล่าวคือ คนทรงเจ้ามักดำารงตำาแหน่ง
ที่ปรึกษาของกษัตริย์และมีบทบาทสำาคัญทางการเมืองในสังคมโบราณ
จนถึงสมัยสามอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่สมัยโครยอ สถาน-
ภาพของคนทรงเจา้กลบัตกต่ำาลงเมือ่ศาสนาพทุธเฟือ่งฟสูงูสดุเนือ่งจาก
ศาสนาพุทธและขงจื่อคือความเชื่อรวมถึงหลักปฏิบัติที่เป็นกระแสหลัก
ในสังคม ณ ขณะนั้น คนทรงเจ้าจึงถูกลดบทบาทลงให้ทำาหน้าที่ในพิธี
ขอฝนเป็นหลักเท่าน้ัน [ตามท่ีปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์โครยอ ปีท่ี 
12 ของกษตัรยิฮ์ย็อนจง (Hyeonjong) และในปทีี ่16 ของกษตัรยิเ์ยจง 
(Yejong)] เม่ือเข้าสูส่มยัโชซอ็นทีย่ดึมัน่ในหลกัคำาสอนของขงจือ่ สถาน-
ภาพและบทบาทของคนทรงเจ้าก็ถึงจุดตกต่ำาอย่างถึงที่สุด เพราะนัก
ปราชญ์ที่นับถือขงจื่อล้วนมุ่งหวังที่จะทำาให้คนทรงเจ้าหายไปจากสังคม
เกาหล ีแตค่นทรงเจ้าก็พยายามตอบโตด้้วยการทำาพธิบีางอยา่งเพือ่ตอบ
สนองความต้องการของผู้คนในสังคมในแบบที่ขงจื่อมิอาจตอบสนองได้ 
เชน่ การประกอบพธีิกรรมขอฝนโดยคนทรงเจา้ทีย่งัคงปรากฏใหเ้หน็ใน
สมัยโชซ็อน [ตามที่ปรากฏในในบันทึกราชวงศ์โชซ็อน ปีที่ 25 สมัย
กษัตริย์อินโจ (Injo)]

แม้ว่าสังคมเกาหลีปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาห-
กรรมและปัจเจกนิยม แต่สถานภาพและบทบาททางสังคมของคนทรง
เจา้ก็มิได้หายไปจากสงัคมเกาหลโีดยสิน้เชิง โดยคนทรงเจา้ไดก้ลายมา
เป็นที่พึ่งพาทางใจสำาหรับคนเกาหลีที่ประสบปัญหาชีวิตและต้องการที่
ระบายหรือต้องการที่ปรึกษาเพื่อหาทางออกให้กับชีวิตด้วยวิธีการที่ไม่
จำาเป็นต้องเป็นไปตามคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของคนทรง
เจ้าในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนจิตแพทย์ในโลกตะวันตก (แดเนียล 
ทิวดอร์, 2560, น. 35; Kendall, 2009)
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ผีในฐานะกลไกในการควับคมุทุางสังคม
การควบคุมคนด้วยความกลัวในชีวิตหลังความตายนับเป็นกลไกหน่ึง

ที่ทำางานในความคิดของผู้คนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (เฉกเช่นคำาอธิบาย
ทีว่า่หากไมแ่ตง่งาน เมือ่ตายไปแลว้จะตอ้งกลายเปน็ผสีาวโสด) ฉะนัน้ 
ความเชือ่เรือ่งผจีงึถกูสรา้งขึน้เพือ่ใช้เปน็เครือ่งมอืควบคมุพฤตกิรรมของ
คนในสังคมให้สามารถอยูร่ว่มกนัได้ภายใตร้ะเบยีบของสงัคม ได้รบัการ
ถ่ายทอดจากสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบนัการศกึษา และสถาบนัการเมอืง เปน็ตน้ ท้ังนี ้ ในกรณขีองผสีาว
โสด จะเห็นได้ว่าสังคมเกาหลีได้ทำาให้เรื่องราวของผีสาวโสดกลายเป็น
กลไกควบคมุทางสงัคมทีถ่กูประกอบสรา้งจากปจัจัยทางสงัคมและวฒัน-
ธรรม ดังต่อไปนี้ 

ครอบครวันิิยม (Familism) ผลผลิตจากความเช่ื่�อขงจ่�อ

รากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมเกาหลีล้วนวางอยู่บนความคิดใน
นิกายขงจื่อ ซึ่งส่งผลต่อวิธีคิดและการอธิบายว่าด้วยผีและวิญญาณนับ
ตั้งแต่สมัยโชซ็อนเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนทรงเจ้าจะถูกลด
บทบาทลงด้วยอิทธิพลของขงจื่อ แต่ขงจื่อเองก็ไม่ได้ทำาลายความคิด
ของผูค้นในสงัคมวา่ดว้ยโลกหลงัความตายหรอืลดทอนความสำาคญัของ
พธีิกรรมทีเ่ก่ียวกบัการกราบไหวผ้บีรรพบรุษุแตอ่ยา่งใด ซึง่เปน็การให้
ความสำาคญักับสถาบนัครอบครวั และยดึโยงสมาชกิภาพของครอบครัว
เข้าไว้ด้วยกันแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม

นอกจากประเดน็สมาชกิภาพของครอบครวัแลว้ ขงจือ่ยงัเปน็ความ
คดิหลักเบือ้งหลังการสรา้งบรรทดัฐานทางสงัคมแกผู่ห้ญงิดว้ย กล่าวคอื 
ค่านิยมผู้หญิงที่ดีในสังคมเกาหลีเน้นย้ำาว่าผู้หญิงจะต้องมีผู้ดูแลเสมอ 
เช่น บิดาท่ีคอยดูแลผู้หญิงก่อนชีวิตแต่งงาน สามีที่คอยดูแลผู้หญิงใน
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ช่วงแตง่งาน และลกูชายทีค่อยดแูลผูห้ญงิหลงัจากสามเีสยีชวีติ เป็นตน้ 
ค่านิยมดังกล่าวได้นำาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ซัมจงจีโด” (Samjongji-do)5 
แต่เม่ือพิจารณาชีวิตของผีสาวโสดจะพบว่า ผีสาวโสดนั้นอาภัพเพราะ
ตอ้งตายไปโดยทีย่งัไมไ่ดม้ผีูด้แูล (ทัง้สามแีละลกูชาย) อกีทัง้ในหนงัสอื
สอนหญิงหรือ ชิลกอจีอัก (Chilgeojiak)6 ได้มีการพูดถึงข้อห้ามท้ังเจ็ด
ประการในการเปน็ภรรยาท่ีด ีซึง่กำากบัและควบคมุใหผู้ห้ญงิเป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคม ตัวอย่างเช่น หากผู้หญิงไม่มีลูกชายให้สามี 
สามีก็สามารถหย่าร้างได้ หากผู้หญิงเป็นโรคร้าย สามีสามารถท้ิงเธอได้ 
เป็นต้น จากวิถีประชาเหล่าน้ีทำาให้สังเกตได้ว่าสังคมเกาหลีซึ่งได้รับ
อทิธพิลจากแนวคดิขงจือ่ใหค้วามสำาคัญกับการผลติสมาชกิแกค่รอบครัว
เป็นอย่างมากและใช้กลไกดังกล่าวในการควบคุมผู้หญิงในสังคมเกาหลี
โดยจะต้องอุทิศตนเพื่อครอบครัวเป็นหลัก 

นอกจากน้ี สังคมเกาหลียังให้ความสำาคัญกับ “ฮโย” (Hyo) หรือ
ความกตัญญูด้วย โดยฮโยตามแบบฉบับคำาสอนของแนวคิดขงจื่อ 
ประกอบด้วย พ่อแม่จะต้องเมตตาบุตร บุตรต้องกตัญญูต่อบุพการี 
ผู้ปกครองต้องปกครองข้าราชบริพารด้วยธรรมาภิบาล การมีช่องว่าง
ระหว่างสามีกับภรรยาเพื่อให้ทำาหน้าที่ของตนเอง การท่ีผู้น้อยต้อง
เคารพผูอ้าวโุส และความไวว้างใจระหวา่งเพือ่น ทัง้นี ้ ในความสมัพนัธ์
ระหว่างบิดาและบุตร บุตรจะต้องกตัญญูและเชื่อฟังคำาสั่งสอนของบิดา 
โดยคำาสอนเหล่านี้ได้ถูกสืบทอดมายาวนาน และกลายเป็นคำาสอนหลัก

5 ซมัจงจีโอ มีความหมายวา่ ชวีติของผู้หญงิตอ้งมีการปฏบิัตสิามประการ ไดแ้ก ่ เมื่อยงั
เป็นเด็กผู้หญิงต้องเชื่อฟังพ่อ หลังจากแต่งงานต้องเชื่อฟังสามี และหลังจากสามีตาย จะ
ต้องเชื่อฟังลูกชาย
6 ข้อห้าม 7 ประการในการเปน็ภรรยาทีด่ ี ไดแ้ก ่1) ไม่สามารถดแูลพอ่แมส่ามไีด ้2) ไม่
สามารถมีลูกชายได้ 3) ประพฤติตนไม่ดี 4) อิจฉา 5) เป็นโรคร้าย 6) พูดมาก 7) ขโมยของ
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ของสถาบันครอบครัวในสังคมเกาหลีที่เชื่อว่าฮโยคือต้นกำาเนิดของ
คุณธรรมทั้งปวงในการเป็นคนดีตามแบบฉบับเกาหลี 

การป้้อนิแรงงานิมนิษุย์เข้าสู่่�ภาคการผลิตในิสัู่งคมเกษตรกรรม 

สังคมเกาหลียุคหินใหม่เริ่มทำาการเพาะปลูกจึงจำาเป็นต้องพ่ึงพาฝน
หลอ่เล้ียงให้ผลผลติงอกงามตามฤดกูาล เนือ่งจากผูห้ญงิถกูคาดหวงัให้
ตอ้งอทุศิตนเพือ่ครอบครวัดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ การครองตนเปน็โสดจงึ
เปน็สิง่ทีพ่บไดย้ากในสังคมเกาหลยีคุดังกลา่วเพราะขัดกบัความคาดหวัง
ของสังคมที่จะต้องให้กำาเนิดลูกชาย เนื่องจากแรงงานมีความสำาคัญใน
ดา้นเกษตรกรรม นอกจากจะตอ้งใหชี้วิตใหม่หรอืกำาเนดิบตุรแลว้ สงัคม
เกาหลยีงัใหค้วามสำาคญักบัการมชีวีติอยู ่ โดยสมัพนัธก์บักฎหมายแปด
ประการว่าด้วยการเมืองการปกครองนับต้ังแต่สมัยโคโชซ็อน (Paljobeop) 
ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ฮันซอจีรีจี (Han-

seojiriji) ท่ีปรากฏเนื้อหาของกฎหมายสามในแปดประการที่ระบุว่า 
หนึง่ คนทีฆ่า่ผูอ่ื้นจะต้องถกูฆา่ทนัที สอง ผูท่ี้ทำาร้ายผูอ้ืน่ใหบ้าดเจบ็จะ
ตอ้งชดเชยรบัผดิชอบโดยการนำาอาหารหรอืธญัพชืมาให ้สาม ผูท้ีข่โมย
ของคนอื่นจะถูกปรับชนชั้นให้กลายเป็นทาสทันที หากปฏิเสธการเป็น
ทาส จะต้องชดเชยด้วยเงินจำานวน 50,000 จ็อนแทน 

จากข้างตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าสงัคมเกาหลใีนสมยัโคโชซอ็นเนน้การ
ให้คุณค่าและมูลค่ากับชีวิตคน กล่าวคือ การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งสำาคัญ 
ภายหลังเม่ืออาณาจักรขยายตัวมากขึ้น ส่งผลทำาให้มีการตรากฎหมาย
เพิ่มขึ้นเป็น 60 ประการ โดยมีครอบครัวนิยมเป็นแนวคิดที่ยังคงความ
สำาคัญซ่ึงเน้นย้ำาบทบาทของผูห้ญิงในการใหก้ำาเนดิลกูชายเพือ่เป็นกำาลงั
แรงงาน (Choe, T. S., 2016) 

จากความคาดหวังทางสงัคมตอ่บทบาทของผูห้ญงิทำาใหก้ารแตง่งาน
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กลายเป็นพิธีเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การกลายเป็นผู้ใหญ่อย่างหนึ่ง โดยผีสาว
โสดถูกทำาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ล้มเหลวที่ไม่สามารถเข้าสู่โลก
ของผู้ใหญ่ได้ ความเศร้าของคนที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงแปร
เปล่ียนเป็นความน่ากลัวและคับข้องใจ “ฮัน” หรือความเศร้าโศกท่ีอัดแน่น
เป็นส่ิงที่ยากจะต้านทาน ความกลัวต่อผีสาวโสดจึงสะท้อนกลไกการ
ควบคุมทางสังคมผ่านการสร้างความวิตกให้แก่ผู้หญิงในสังคมเกาหลี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือสังคมเกาหลีในปัจจุบันเน้นการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลทำาให้คนเกาหลีดำาเนินชีวิตไปอย่างเคร่งเครียด ซึ่ง
สามารถสะทอ้นผ่านสถติกิารฆา่ตวัตายทีส่งูทีส่ดุในกลุม่ประเทศ OECD 
เป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน สภาวะความตึงเครียดเช่นนี้ส่งผลทำาให้คน
เกาหลียืดระยะเวลาในการแตง่งานออกไป รวมถึงตดัสอนใจไมมี่ลกู ผล
ทีต่ามมาคอื อตัราการเกดิในประเทศเกาหลีลดลง ทัง้นี ้วรีญา กงัวาน-
เจิดสุข (2561) อธิบายว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล
ตอ่การตัดสนิใจมชีีวิตคูร่วมถงึการมบีตุร ทำาใหค้วามคาดหวงัของสงัคม
เกาหลทีีมี่ตอ่การใหก้ำาเนดิบตุรของผูห้ญงิทีเ่คยมคีวามเขม้ขน้กลบัผอ่น
คลายลง แตเ่ม่ือผูห้ญงิตดัสนิใจท่ีจะมชีีวิตคู ่พวกเธอจำาเป็นตอ้งยอมรับ
ความคาดหวังต่อบทบาทในการเป็นภรรยาที่ดีและแม่ที่ดีต่อไป ดังนั้น 
ในสังคมเกาหลีปัจจุบันจึงกำาเนิดคำาว่า “ซัมโพเซแด” (Samposeedae) 
หรือค่านิยมการยอมแพ้สามสิ่ง ได้แก่ การออกเดต การแต่งงาน และ
การคลอดบตุร ซึง่ค่านยิมท้ังสามเปน็กลไกสำาคัญทีท่ำาใหผู้ห้ญงิยงัคงถกู
จัดระเบียบทางสังคมอย่างเข้มข้น เพื่อป้อนกำาลังแรงงานเข้าสู่สถาบัน
ทางเศรษฐกิจในสังคมเกาหลีที่เป็นสังคมอุตสาหกรรม ดังน้ันผีสาวโสด
ยังคงเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมผู้หญิง แม้จะไม่เข้มข้นเท่ากับอดีต 
แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ความสำาคัญใดๆ หรือไร้อำานาจทางสังคมต่อผู้หญิงโดย
สมบูรณ์ การปรากฏตัวของผีสาวโสดบนสื่อต่างๆ และการประกอบ



86 ควัามเชัื่อ้เรือ่้งผีสาวัโสดเกาหลี

พิธีกรรมของคนทรงเจ้าจึงเป็นการตอกย้ำาความคาดหวังของสังคมที่มี
ต่อการมีชีวิตคู่ของผู้หญิง 

บทส่งท้าย: พหวิุทยาการ์ของคติชื่นวิทยา
และสังคมวิทยาว่าด้วยผีีสาวโสด

การดำารงอยู่ของผีสาวโสดในสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีมีมา
ยาวนานตัง้แตใ่นยคุก่อนสมยัใหม่ (pre-modern) บทบาทของผสีาวโสด
ท่ีเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคมถูกผลิตซ้ำาอย่างต่อเนื่องจน
กระทั่งปัจจุบัน การศึกษาผีสาวโสดผ่านสำานวน สุภาษิต วรรณกรรม 
หรือเรื่องเล่าต่างๆ แสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีให้ความสำาคัญกับสถาบัน
ครอบครัว กล่าวคือ ต้องแต่งงานและมีบุตรชาย อีกท้ังสังคมคาดหวัง
ให้สมาชิกปฏิบัติตามโดยผ่านคำาสอน วรรณกรรม และพิธีกรรมต่างๆ 
หากแต่งงานไปและไม่สามารถมีลูกชายได้ สามีสามารถไล่ภรรยาออก
จากบ้านหรือหย่าได้ทันที เพราะเข้าข่ายหน่ึงใน “เจ็ดข้อห้ามของการ
เป็นภรรยาที่ดี” ซึ่งหากไม่สามารถเป็นดังความคาดหวังของสังคมได้ 
เม่ือตายไปก็จะกลายเป็นผีเหมือนได้รับบทลงโทษ แต่สภาพสังคมใน
ปัจจุบันมีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่คือการอยู่คนเดียวโดยไม่มีครอบครัว 
[single-person households หรือที่เรียกในภาษาเกาหลีว่า “ฮนจก” 
(honjok)] กระนั้นก็ยังมีคนที่ต้องการแต่งงานมีบุตรตามครรลองของ
วัฒนธรรมเดิม และการทำางานของผีสาวโสดในฐานะกลไกการควบคุม
ทางสังคมยังปรากฏในสื่อสมัยใหม่อยู่เสมอ

ในการศึกษาเรื่องผีในสังคมเกาหลีผ่านมุมมองทางคติชนวิทยาและ
สังคมวิทยานับว่าเป็นการทำาให้สาขาวิชาท่ีมีมุมมองท่ีแตกต่างกันสามารถ
เชือ่มตอ่กนัได ้อกีทัง้ยงัเปน็การก้าวขา้มการยดึหลกัการใดหลักการหนึง่
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ในการทำาความเข้าใจเร่ืองหน่ึงๆ ซ่ึงนับเป็นการสร้างชุมชนแห่งการปะทะ
สังสรรค์ทางวิชาการ 

ท้ังคตชินวทิยาและสงัคมวิทยาไดใ้ช้ขอ้มลูชดุเดยีวกนัในการตคีวาม
เรื่องผี ศึกษาผ่านวรรณกรรม การเล่าเรื่อง (oral literature) ว่ามีสอด
แทรกความหมายใดบ้าง สื่อความหมายได้อย่างไร และผีมีบทบาท
อย่างไรตอ่สมาชกิของกลุม่นัน้ๆ ทัง้นี ้วธิกีารแสวงหาคำาตอบของคตชิน-
วิทยาและสังคมวิทยาไม่ต่างกันแบบขั้วตรงข้าม หากแต่มุมมองทาง
สงัคมวทิยาไดข้ยายใหเ้หน็ความเช่ือมโยงของเรือ่งเลา่เกีย่วกบัผสีาวโสด
ซึง่เปน็ประเดน็ทางคตชินวทิยากบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทัง้ในระดบั
มหภาคและระดับจุลภาค เพื่อชี้ให้เห็นว่าผีสาวโสดมิใช่แค่เร่ืองเล่า แต่
เป็นกลไกการควบคุมทางสังคม 

การประยุกต์ใช้มุมมองของทั้งสองสาขาวิชาสามารถวิเคราะห์และ
สรา้งความเข้าใจในเรือ่งผีสาวโสดใหชั้ดเจนมากย่ิงขึน้ ในขณะทีค่ตชิน-
วิทยาส่งเสริมความเข้าใจเชิงสัญลักษณ์และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม 
สงัคมวทิยาไดส้รา้งพืน้ท่ีแหง่การตคีวามในเรือ่งความเชือ่เกีย่วกบัผแีละ
ทำาความเข้าใจรูปแบบการควบคุมทางสงัคมแบบหนึง่ ซึง่ถือไดว่้าทัง้สอง
สาขาวชิามคีณุปูการสำาคัญในการทำาใหก้ารเลา่หรอืพดูถงึผ ีมใิชแ่คเ่พยีง
การสร้างอรรถรสความน่ากลัวหรือเป็นเพียงแค่การบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียว
กบัวฒันธรรมทอ้งถิน่เทา่นัน้ หากแตย่งัเปน็การสะทอ้นความหวาดกลวั
ของสังคมท่ีสามารถให้ความหมายและตีความเก่ียวกับตัวตนของผู้คนใน
สงัคมน้ันๆ ได้อีกดว้ย ซึง่ช้ีใหเ้หน็การทำาให้เรือ่งผกีลายเป็นเร่ืองเลา่เชงิ
สังคมวิทยา (sociological narrative) ด้วยเหตุน้ี ท้ังสองสาขาวิชาจึงมิใช่
สาขาวิชาท่ีเป็นข้ัวตรงข้ามหรือไร้ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่อย่างใด 
หากแตบ่ทความวิจยัน้ีได้ช้ีใหเ้หน็ว่าสงัคมวิทยาและคตชิน วทิยาสามารถ
ดำารงอยู่ควบคู่กันได้เพื่อทำาความเข้าใจการทำางานของเรื่องเล่าในสังคม



88 ควัามเชัื่อ้เรือ่้งผีสาวัโสดเกาหลี

รายการอ้้างอิ้ง

กิง่แกว้ อตัถากร. (2552). พธิกีรรมคอืการเชือ่มโยง. วารสารมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลัย
นเรศวร, 6(1), 1–9. 

ทิวดอร์, แดเนียล. (2560). มหัศจรรย์เกาหลี: จากเถ้าถ่านสู่มหาอำานาจทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม (ฐิติพงศ์ เหลืองอรุณเลิศ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส
พับลิชชิ่งเฮาส์.

วีรญา กังวานเจิดสุข. (2562, 30 ตุลาคม). ผีสาวโสด ‘ชอ-นยอควีชิน’ ผีที่หลอกหลอน
ใหผู้้หญงิเกาหลวีิง่เขา้หาความรกั. The Momentum. สืบคน้จาก https://themomen 
tum.co/sho-nyok-kwi-shin-korean-ghost. 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (2550). ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการควบคุมทางสังคม มิติทาง
สังคมวิทยาในกระบวนการยุติธรรมชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24(1), 18–32.

สวุรรณา สถาอานนัท ์(แปลและเขยีนบทนำา). (2561). หลนุอีว่:์ ขงจือ่สนทนา. กรงุเทพฯ: 
openbooks.

สุวิทย์ รุ่งวิสัย. (2532). พันธะทางสังคม. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย-
วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อุทัย หิรัญโต. (2526). สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: โอเดียน
สโตร์.

Cheori. (2021, May 31). Cheonyeogwisin mannasseulttae daecheobeop [What to do 
when you meet a Cheonyeogwisin?]. Retrieved from https://cafe.naver.com/
ehon/2011847. 

Choe, G. S. (2016). Cheonyeogwisin-kiwodeu hangungmunhwa [Virgin ghost: Keyword 
of Korean culture 06]. Seoul: Munhak dongne.

Choe, T. S. (2016). Choetaeseong hanguksa neungnyeokgeomjeongsiheom [Taeseong 
Choe’s Korean history proficiency test]. Seoul: Megaseuteodi.

Costello, B. (2010). Encyclopedia of criminological theory. Thousand Oaks: SAGE.
Gim, Y. G. (1996). Han [Sadness]. Retrieved from https://encykorea.aks.ac.kr/Contents/

Item/E0060943. 
Go, S. B. (2019). Hanguk yogoe dogam [Korean monster encyclopedia]. Seoul: 

Wijeudeomhauseu.



วีัรญา กังวัานเจิัดสขุ 89

Jeong, W. S., & Park, S. W. (2020, August 26). “Chosun biz”. Retrieved from https://
biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/26/2020082601958.html.

Jeong, Y. M. (2019). Gyenyeoseo [Gyenioseo Chosun a manner of living virtues of 
lady]. Retrieved from https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3561075&cid 
=58728&categoryId=58728.

Kendall, L. (2009). Shamans, nostalgias, and the IMF: South Korean popular religion 
in motion. Honolulu: University of Hawai’i Press. 

Ko, Y. B. (2000). Social control. Retrieved from https://m.terms.naver.com/entry.
naver?docId=511033&cid=42126&categoryId=42126. 

LaPiere, R. T. (1954). A theory of social control. New York: McGraw-Hill.
Lee, K. K. (1984). The concept of ancestors and ancestor worship in Korea. Asian 

Folklore Studies, 43, 199–214.
Naradaesingung Myeongjusindang. (2012, November 22). Cheonyeogwisinui Haneul 

Pullyeomyeon Bananaga Piryohadaguyo Mudangdo Sangdaehagi Himdeun Gwisin 
Beseuteu [Bananas are needed to relieve the spirit of the virgin ghost. Even 
shamans can hardly deal with] [Video YouTube].  Retrieved from http://you.
tu.be/KMbV5E92_Xo.

Olmaiti TV. (2020, February 2). Gwimungwansarui Jeongui (Jeil Museoun Gwisineun 
Cheonyeogwisinida?) Dogyeongbosal. [Definition of devil’s crown: The most 
terrifying ghost is a virgin ghost]. [Video YouTube]. Retrieved from http://
youtu.be/dKlyFaUZ46.   

Seoeunhuiui Gusiyagi. (2020, June 15). Cheonyeogwisineun ohiryeo namjaui beoseun 
momeul museowo handa!? Cheonyeogwisinui Jinsil [The virgin ghost is rather 
scared of the naked body of a man!? The truth of the virgin ghost]. [Video 
YouTube]. Retrieved from http://youtu.be/yfaPIR1Cyk4.

Woraksankkotdoryeong. (2020, August 8). [Gongpoteukjip] Mudangi Malhaneun Hani 
Maneun Cheonyeogwisinui Museoumgwa Toechibangbeop [[Horror Special] 
Shamans talk about the fear of the maiden ghost and how to combat it]. [Vid-

eo YouTube]. Retrieved from https://youtu.be/-HtjGyTuF1.





สนทนาประสา
สหวิทยาการ





ผี้้ส้งอายุ:�
แนว่การศึึกษาร่ว่มระหว่่างพฤฒาว่ิทยา

แลัะมานุษยว่ิทยาวั่ฒนธรรม

วิัภาวีั พิงษ์ป่่ น

บทนำา

ทา่มกลางสถานการณส์งัคมสงูอายทุีก่ำาลงัขยายวงกวา้งขึน้ในระดบั
โลก1 ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ต่างก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ
เช่นกัน ท้ังสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย รวมถึงประเทศไทย ท่ีก้าวเข้าสู่
สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบรูณ์ในป ีพ.ศ. 2564 ดว้ยจำานวนประชากรอายุ 60 
ปข้ึีนไปมากข้ึนถึงรอ้ยละ 202 ทัง้นีเ้ปน็เพราะประชากรมอีายยุนืยาวขึน้ 

1 จากสถานการณ์การเพ่ิมข้ึนของสังคมสูงวัยท่ีกำาลังเกิดข้ึนทั่วโลก เป็นผลมาจากอัตรา
การเกดิทีล่ดลง ผูค้นมีอายยุนืยาวขึน้ ในปี ค.ศ. 2018 โลกมปีระชากรรวมทัง้หมด 7,633 
ล้านคน และมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 990 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรทั้งหมด (มูลินิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561)
2 ส่วนในปี พ.ศ. 2578 ไทยจะก้าวเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (super-aged 
society) ด้วยจำานวนประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 30 (สำานักวิชาการ สำานักงานเลขาธิการ
ผู้แทนราษฎร, 2561, น. 8)
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ขณะที่อัตราการเกิดน้อยลง3 
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนวัยของจำานวนประชากรน้ี นอกจากจะสร้าง

ข้อกังวลให้กับตลาดแรงงาน ท้าทายภาครัฐในการวางแผนนโยบาย
พฒันาและการจดัสวัสดิการสงัคมแลว้ ขณะเดียวกนักไ็ดส้รา้งโอกาสการ
เติบโตของอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การจัดการท่ีอยู่อาศัยและ
สถานที่พักพิงสำาหรับผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคร่ืองมือ
ทีใ่ชท้างการแพทย ์ธรุกจิอาหารเสรมิเพือ่สขุภาพ ธุรกจิความงามชะลอ
วัย (anti-aging) ฯลฯ (smethailandclub, 2557; สายนโยบายการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)

อยา่งไรกต็าม ขณะทีม่กีลุม่โยลด์ (yold)4 ทีไ่ม่ยอมเกษยีณมีสัดสว่น
สงูขึน้ เปน็กลุม่ท่ีมีกำาลงัทรพัย ์เปน็เปา้หมายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และการศึกษาเพิม่เตมิ (มสิแซฟไฟร,์ 2563; Siriphorn Ariya, 2563) ใน
ทางกลับกันก็มีคนจำานวนมากที่แก่ก่อนรวย อีกท้ังยังต้องเป็นเสาหลัก
หาเลี้ยงครอบครัวยากจน และจากแนวโน้มทางสถิติชี้ว่าเป็นสัดส่วน
ผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชาย (Penchan Charoensuthipan, 2019; ADMINK, 
2563) หรือมีผู้สูงอายุย้ายถิ่นที่ต้องทำางานหาเล้ียงครอบครัวในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (Giordano, 2020) ฯลฯ 

จากปรากฏการณ์ข้างต้น ช้ีชวนให้เห็นว่าสังคมสูงวัยจำาเป็นต้อง
พิจารณาทั้งระดับภาพกว้างและลึกไปพร้อมกัน เม่ือผู้สูงอายุไม่ได้เป็น 

3 ภาวะเจรญิพนัธุร์วมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2513, 2524, 2539, 2549 และ 2561 มี
แนวโน้มลดลงอยู่ที่ร้อยละ 6, 3.9, 2, 1.5 และ 1.5 ตามลำาดับ (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 
2524, 2539, 2549; สถิติชีพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สารประชากร 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559 อ้างถึงใน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2561, น. 36)
4 yold ย่อมาจาก young old หรือผู้สูงอายุวัย 65–75 ปี
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กลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมด หากมีความแตกต่างหลากหลายและสลับ
ซับซ้อนกันไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม ชนชั้น เพศสภาวะ 
เศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงจำาเป็นต่อการทำาความเข้าใจท้ังในแง่ของการอยู่ร่วมกัน 
ตลอดจนสำาคัญต่อการกำาหนดทิศทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

ด้วยการศึกษาผู้สูงอายุในบริบททางวัฒนธรรมนั้นเกี่ยวพันกับแนว
การศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural anthropology)5 
บทความชิน้น้ีจึงตอ้งการสำารวจประเดน็การศึกษาผู้สูงอายุจากมานษุย-
วทิยาวฒันธรรมและพฤฒาวิทยา ความแตกตา่งของพฤฒาวทิยาเดิมกบั
พฤฒาวิทยาวัฒนธรรม และแนวการศึกษาพฤฒาวิทยาวัฒนธรรมซึ่ง
เช่ือมโยงกับมานุษยวิทยาว่าด้วยผู้สูงวัยในประเด็นร่วมสมัยท้ังเชิงแนวคิด
ทฤษฎแีละวธิวีทิยา รวมถงึสำารวจประเดน็การศกึษาผูส้งูวยัทีเ่กดิขึน้ใน
ไทย เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยในสังคมไทย 

ผูเ้ขยีนเกบ็ข้อมลูผา่นเอกสารวิชาการ งานวิจยั วทิยานพินธใ์นสาขา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 ก่อนการศึกษาผู้สูงวัยจะ
พัฒนาขึ้นอย่างจริงจังนับแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ขณะที่พฤฒา-
วิทยาผู้เขียนจะเน้นพิจารณางานจากช่วงที่พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมเร่ิม
เฟ่ืองฟูในทศวรรษ 2000 เป็นต้นไปโดยสำารวจท้ังงานต่างประเทศและไทย

ลำาดับงานเขียนช้ินนี้ ผู้เขียนจะเริ่มต้นด้วยนิยามความหมายของ

5 อยา่งไรกต็าม การศกึษาผูส้งูวยัในบรบิทวฒันธรรม ไมไ่ดม้เีพยีงแคม่านษุยวิทยาวฒัน-
ธรรมเท่านั้น หากแต่ยังมีมานุษยวิทยาเชิงชีววิทยาว่าด้วยผู้สูงอายุ (biological anthro-

pology of aging) ซึง่สนใจศึกษาร่างกายของผูสู้งวัยโดยศึกษาเปรยีบเทยีบขา้มวฒันธรรม 
วเิคราะหจ์ากปฏสิมัพนัธท์างชวีวิทยา ส่ิงแวดล้อม และวิถกีารดำารงอยูท่ีส่ง่ผลตอ่ร่างกาย
และสุขภาพ โดยจิลเลียน ไอซ์ (Gillian Ice, 2003) ชี้ว่าแม้จะยังได้รับความสนใจ
คอ่นข้างนอ้ย แตม่านษุยวทิยาเชงิชวีวทิยาวา่ด้วยผูส้งูอายนุัน้มกีารศกึษามายาวนานแลว้ 
และสร้างคุณูปการต่อวงการพฤฒาวิทยาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เน้นกล่าวถึง
ขอบข่ายมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเท่านั้น
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ผูส้งูอายุ จุดเริม่ตน้การศึกษาผูสู้งอายจุากมานษุยวทิยาวฒันธรรม แนว
การศกึษาผู้สูงอายจุากพฤฒาวทิยาสู่พฤฒาวทิยาวฒันธรรม การศกึษา
ผู้สูงอายุในขอบข่ายมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและพฤฒาวิทยาในสังคม
ไทย ปดิทา้ยดว้ยบทสรปุและขอ้เสนอแนะตอ่การศกึษาวจิยัในสงัคมไทย 

นิยามผี้้สง้อายุ

การนยิาม “ผูส้งูอาย”ุ นัน้มคีวามแตกตา่งหลากหลายกนัออกไปทัง้
จากองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานในประเทศไทย และการนิยาม
ความสูงอายุจากสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติ
ยังไม่มีนิยามแน่นอนว่าอายุเท่าไรจึงเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ (older, elderly 
person) แตส่หประชาชาตใิช้อายุ 60 ปขีึน้ไปในการนำาเสนอสถติ ิขอ้มลู 
และตวัชีวั้ดทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผูส้งูอายุ6 สว่นประเทศพัฒนาแลว้สว่นใหญใ่ช้
อายุ 65 ปข้ึีนไปเป็นเกณฑใ์นการเรยีกผูส้งูอาย ุ (มลูนธิสิถาบนัวจิยัและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561, น. 10) 

ในประเทศไทย ตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 “ผู้สงูอาย”ุ 
หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 “วยัชรา” คอืวยัทีต่อ่
จากวัยกลางคน อายุเกิน 60 ปี ส่วนคำาว่า “เกษียณอายุ” หมายถึง
ครบกำาหนดอายุรับราชการ สิ้นกำาหนดเวลารับราชการหรือการทำางาน

นอกจากนั้น ภายใต้กรอบของสาขาพฤฒาวิทยาเดิมได้กำาหนด

6 ขอ้กำาหนดอาย ุ60 ปดัีงกล่าวเกดิข้ึนในท่ีประชมุเม่ือปี ค.ศ. 1982 องคก์ารสหประชาชาติ 
ได้จัดการประชุมสมชัชาโลกว่าดว้ยผูสู้งอาย ุ(World Assembly on Ageing) ท่ีกรงุเวยีนนา 
ประเทศออสเตรีย เป็นคร้ังแรก โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าประชุม 119 
ประเทศ รวมถึงไทย (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2559)
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสูงวัยไว้สี่ลักษณะ ดังนี้ ประการแรก 
พจิารณาความเป็นผูสู้งอายจุากลักษณะอายจุรงิท่ีปรากฏ (chronological 
aging) ความสูงอายุลักษณะนี้เป็นไปตามอายุขัยของมนุษย์ ซึ่งดูจาก
จำานวนปีหรืออายุขัยที่ปรากฏตามปีปฏิทิน โดยไม่นำาเอาเรื่องสุขภาพ 
ความสามารถ สติปัญญา บทบาททางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ประการ
ที่สอง พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
(physiological aging) ความสงูอายลุกัษณะนีด้ไูดจ้ากการเปลีย่นแปลง
ทางร่างกายที่เกิดขึ้น เช่น ผมหงอก ผิวหนังเห่ียวย่นตกกระ สายตา
ยาว หูตงึ ศรีษะเริม่ลา้น ฯลฯ ซึง่กระบวนการเปลีย่นแปลงทางรา่งกาย
นี้จะสังเกตได้ชัดเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ประการที่สาม พิจารณาความเป็น
ผูส้งูอายจุากลกัษณะการเปลีย่นแปลงดา้นจติใจ (psychological aging) 
ความเป็นผูสู้งอายลุกัษณะนีด้ไูดจ้ากกระบวนการเปลีย่นแปลงดา้นจติใจ
ที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ เช่น ซึมเศร้า จู้จี้ข้ีบ่น น้อยใจ กลัวการถูกทอด
ท้ิง หรือบางคนอาจสนุกสนาน ร่าเริง ใจเย็น มีความสุขมากข้ึน การรับรู้ 
และการเรียนรู้เริ่มลดถอยลง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการความ
เปน็ผูส้งูอายจุะแสดงออกใหเ้หน็ทางบคุลกิภาพและพฤตกิรรมของบคุคล
อย่างเห็นได้ชัด และประการสุดท้าย พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจาก
บทบาททางสังคม (social aging) ความเปน็ผูส้งูอายลุกัษณะนีด้ไูด้จาก
บทบาทหน้าท่ีทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อาจเพิ่มมากข้ึนหรือ
ลดน้อยลง การมีปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่นๆ รวมไปถึงด้านครอบครัว 
เพือ่น ตลอดจนความรบัผิดชอบในการทำางานและบทบาททางสงัคมด้าน
อืน่ๆ ด้วย นอกจากนี ้ยงัสามารถพจิารณาไดจ้ากสถานภาพทางครอบ-
ครัวและสังคม เช่น มีการเลื่อนสถานะจากการเป็นแม่สู่การเป็นย่าหรือ
ยายตามลำาดับ (จุฑามณี สมบูรณ์สิทธิ์, 2547)

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความสูงวัยโดยอาศัยหลักเกณฑ์การ
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เปล่ียนผ่านตามปีปฏิทิน ความเสื่อมถอยของร่างกายและจิตใจตาม
กรอบทางชีววิทยาน้ัน เป็นการนิยามในลักษณะที่เป็นภาพกว้างและ
ครอบคลุมคนชราอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งยังให้นัยของความเสื่อม
สภาพและความลดน้อยถอยลงของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ อย่างไร
ก็ตาม การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากบทบาททางสังคม มีความ
สอดคล้องกับการพิจารณาความสูงอายุในเชิงมานุษยวิทยา ซึ่งมองว่า
ความสูงอายุเป็นสิง่ประกอบสรา้งทางสงัคม จำาเปน็ตอ้งพจิารณาภายใต้
บริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างเลี่ยงไม่ได้ 

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (2545, น. 99–102) เสนอว่าการรับรู้
ของปัจเจกต่อสภาพสูงวัยของตนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้
ของสงัคมวฒันธรรมทีแ่วดลอ้มตนอยู ่ความชราภาพและความตายเปน็ 
กระบวนการทางชีววิทยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การให้ความหมายแก่
กระบวนการนี้และการประเมินคุณค่าของบุคคลที่เข้าสู่ภาวะชราทาง
กายภาพเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ 
คา่นยิมทีพ่บในแต่ละวัฒนธรรมรวมถงึช่วงเวลาทางประวตัศิาสตร ์ความ
ชราจงึเปน็สิง่ทีถ่กูนยิามดว้ยความแตกตา่งหลากหลายภายใตบ้ริบทของ
แต่ละสังคมวัฒนธรรม เช่น ในงานมานุษยวิทยา คนชราชาวเอสกิโม
ยังคงทำางานหนักและทำาหน้าที่อย่างต่อเนื่อง แต่หากชาวเอสกิโมคนใด
หยุดทำางาน เปน็คนแกท่ีก่ำาลงันอ้ยลง ในภาวะการขาดแคลนทรพัยากร
จะอุทิศตวัไม่รบัอาหารหรือแยกออกไปหาสถานทีต่าย ในขณะทีค่นชรา
บนเกาะซามัว เปน็ช่วงเวลาทีเ่ปน็อสิระ ไมต่อ้งทำางานหนกั ใชเ้วลาพกั
ผ่อนอยู่บ้าน ทำางานบ้านเล็กๆ น้อยๆ และผู้สูงอายุจะได้รับยกย่องให้เป็น
หวัหนา้ครอบครวั เปน็ตน้ ดงันัน้ “ความแก”่ จงึสมัพนัธก์บับรบิททาง
สังคมวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าหรือมีนิยามความแก่ที่แตกต่างกัน ตรงกัน
ขา้มกบัความแกท่ีค่นทัว่ไปเขา้ใจผา่นองค์ความรูท้างการแพทยส์มัยใหม่ 
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ความแกใ่นแบบหลงันีถ้กูทำาใหเ้ข้าใจว่าเปน็เรือ่งของธรรมชาต ิและสร้าง
ความแก่ให้มนุษย์ทุกคนเหมือนกันไปหมด (สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช, 
2558)

ในหัวข้อถัดไปผู้เขียนจะกล่าวถึงความสนใจแรกเร่ิมของมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมในการศึกษาผู้สูงอายุ ตลอดจนการทำางานของนักมานุษย-
วิทยาท่ีศึกษาประเด็นผู้สูงวัยกับร่วมกับสาขาอื่นในเชิงสหวิทยาการ 
(interdisciplinary) รวมถึงพฤฒาวิทยาวัฒนธรรม

จำดุเร์ิ�มต้นการ์ศึกษาผี้้สง้อายขุองมานษุยวิทยาวัฒนธีร์ร์ม

ในปี ค.ศ. 1945 นักมานุษยวิทยาเริ่มต้นสนใจในผู้สูงอายุด้วยการ
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพและบทบาทคนชราในสังคม
ดั้งเดิมทั้งเชิงกายภาพและสังคม ลีโอ ซิมมอนส์ (Leo Simmons) เขียน
งานเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเรื่อง The Role of the Aged in Primitive 
Society (1945) เขาใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมด้วย
การเก็บข้อมูลผู้สูงวัยจำนวน 71 คนที่มาจากหลากหลายสังคมดั้งเดิม 
ซมิมอนส์ตอ้งการศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้สูงวยัโดยพิจารณา
จากความแตกต่างทางสภาพแวดล้อม ระดับการพัฒนาเทคโนโลยี รวม
ถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยที่เป็นผู้นำในเทศกาลต่างๆ สิทธิใน
ทรัพย์สิน การแบ่งปันอาหาร การสนับสนุนจากชุมชน อำนาจความ
ชอบธรรม และการเป็นหัวหน้าในการเมืองการปกครอง (Lips, 1946; 
Holmes, 1976) 

หลังจากน้ัน ประเด็นสถานภาพคนสูงวัยท่ามกลางความเปลี่ยน 
แปลงทางสงัคมทีก้่าวเขา้สูค่วามทนัสมยักไ็ดร้บัความสนใจอยา่งตอ่เนือ่ง 
เชน่ เออรว์นิ เพรสส ์และไมก์ แมคคูล (Irwin Press & Mike McKool, 
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1972) ศึกษาสถานะที่สูงต่ำาของผู้สูงอายุในสังคมอเมริกากลางพบว่า 
ผูสู้งอายุตกอยู่ในภาวะเสยีเปรยีบในสงัคมทีม่คีวามแตกตา่งหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจ และมีความสนใจทางเศรษฐกิจระหว่างพ่อกับลูกชายที่
ไม่ต่อเน่ือง ในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ความสำาคัญน้อยลงกับหลักเหตุผลของ
ผูสู้งอายุ ความเปน็อสิระเสรขีองครอบครวัเดีย่ว การโยกยา้ยทรพัยากร
ในครอบครวั และสงัคมสมยัใหมเ่นน้พึง่พาระบบราชการในงานพธิกีรรม 
การเมือง และกระบวนการยุติธรรม ล้วนส่งผลต่อสถานภาพของผู้สูง
อายเุพราะหนา้ทีด่งักลา่วผูส้งูอายเุคยมบีทบาทสำาคญั สอดคลอ้งกบังาน
ของโดนัลด์ คาวกลิล ์และโลเวลล ์โฮลม์ส ์ (Donald Cowgill & Lowell 
Holmes, 1972) ที่มองว่ากระบวนการทำาให้ทันสมัยซึ่งเทียบเท่ากับ
กระบวนการทำาใหก้ลายเปน็สงัคมอุตสาหกรรม กระบวนการทำาใหก้ลาย
เป็นเมือง และกระบวนการทำาให้กลายเป็นตะวันตก ล้วนเป็นปัจจัยที่
ส่งผลทางลบต่อสถานะของผู้สูงอายุใน 14 สังคมดั้งเดิมทั้งในยุโรป
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกา 

จากงานข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความสนใจของนักมานุษยวิทยานั้น
เร่ิมต้นด้วยสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมดั้งเดิม และ
ค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่สถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงของสภาวะสังคมสมัยใหม่ งานกลุ่มถัดไปเป็นงานที่เริ่ม
ศึกษานิยามความสูงวัยจากมุมมองของผู้สูงวัยเอง และมีกระบวนการ
ศกึษาวจิยัเชงิสหวิทยาการเก่ียวเน่ืองกับศาสตร์ทางจติวิทยาและพฤฒา-
วิทยา 

บุคคลสำาคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมารดาแห่งมานุษยวิทยา
ผู้สูงอายุคือ มาร์กาเรต คลาร์ก (Margaret Clark, 1967) ผู้เขียนเร่ือง 
“The Anthropology of Aging, a New Area for Studies of Culture 
and Personality” คลารก์ไดผ้กูโยงการศึกษาทางวฒันธรรมกบัความแก่
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เข้าไว้ด้วยกัน เธอศึกษาการปรับตัว การให้คุณค่าและสุขภาพจิตของ
ผู้สูงวัยในซานฟรานซิสโก โดยใช้มุมมองแบบปรากฏการณ์วิทยาเพื่อ
ถา่ยทอดการรบัรู ้ทศันคต ิความเช่ือ ปญัหา และยทุธศาสตรก์ารปฏบิตัิ
ตนในชีวิตประจำาวันของผู้สูงวัยด้วยคำาพูดของพวกเขาเอง คลาร์กขยับ
ขยายมุมมองเกี่ยวกับความชราซึ่งเดิมถูกมองเป็นความถดถอยลงของ
กระบวนการทางชีววิทยาและจติวิทยาแบบทัว่ไป ไปสูก่ารมองความชรา
ในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม คลาร์กมองว่าความสูงวัยเป็น 
กระบวนการที่ฝังแน่นอยู่ในสังคม มีการกระทำาซ้ำา และถูกเรียกร้องให้
ปรบัตวัเข้ากับบรบิทเฉพาะทางสงัคมวัฒนธรรม คลาร์กยงัเป็นคนนำาพา
มุมมองมานุษยวิทยาไปสู่สหวิทยาการ ในการผสมผสานวิธีวิทยาและ
ประยุกต์งานวจิยัผูส้งูวยักบังานจติวทิยาในสงัคมอเมริกนัร่วมสมยั โดย
เกบ็ข้อมูลจาก 79 คน ซึง่ตอ่มางานของคลารก์สง่อทิธิพลตอ่การศกึษา
แนววัฒนธรรมและบุคลิกภาพ มานุษยวิทยาร่วมสมัย มานุษยวิทยา
จิตวิทยา

อีกคนที่มีความสำาคัญ คือ ชารอน คอฟแมน (Sharon Kaufman) 
จากอดีตลูกศิษย์และเพ่ือนร่วมงานของคลาร์ก ต่อมาได้กลายมาเป็น
ผู้บุกเบิกสนามของตนเอง โดยคอฟแมนเสนอว่ากระบวนการต่างๆ ที่
เกดิขึน้ภายใตบ้ริบททางวัฒนธรรมไดส้ง่ผลตอ่อตัลกัษณแ์ละการปรบัตวั
ตลอดชว่งชวีติของผูส้งูอาย ุคอฟแมนทำาวิจยัเชิงชาตพินัธุว์รรณนาเร่ือง 
The Ageless Self: Sources of Meaning in Late Life (1986) และเขียน
บทความ “Cultural Components of Identity in Old Age: A Case 
Study” ลงในวารสาร Ethos ตัง้แตป่ ีค.ศ. 1981 เธอสมัภาษณ์เชงิลกึกบั
ผูสู้งอายุในรฐัแคลฟิอรเ์นยีรจ์ำานวน 60 คน พบว่าอตัลกัษณค์วามสงูวัย
แสดงออกให้เห็นผา่นการสรา้ง การทบทวนใหม ่และการเชือ่มโยงเร่ือง
เล่ากับบรรดาเหตุการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิต ที่สำาคัญคือการสร้าง
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ตัวตนความสูงวัยนั้นเป็นอิสระขาดจากการนับอายุตามปีปฏิทิน “คน
อเมริกันท่ีฉันศึกษา ไม่ได้รับรู้ความหมายของความแก่ในตัวเอง แต่รับรู้
ความหมายในการเป็นตัวเองในวัยชรา” (Kaufman 1986, pp. 6 as 
cited in Perkinson & Solimeo, 2013) ในภาพรวมคอฟแมนชีว้า่กระ-
บวนการที่สร้างขึ้นโดยบริบททางวัฒนธรรมส่งผลต่ออัตลักษณ์และการ
ปรับตัวข้ามช่วงชีวิต (life course) ของกลุ่มคนที่เธอศึกษา งานของ
คอฟแมนยังได้ไปเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพฤฒาวิทยาในการรวบรวม
ความเจ็บป่วยเรื้อรังและการเปลี่ยนผ่านทางสังคมในช่วงท้ายของชีวิต 
อีกทั้งจุดประกายให้กับการศึกษาแนวพฤฒาวิทยาร่วมสมัย 

มารก์าเรต เพอรกิ์นสนั และซาแมนธา โซลิมโีอ (Margaret Perkin-

son & Samantha Solimeo, 2013) เสนอว่าคลาร์กและคอฟแมน
จุดประกายการศกึษามานษุยวทิยาสงูอายใุนประเด็นตอ่ยอดตา่งๆ เชน่ 
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมในการปรับตัวทางอายุเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ
ความไม่ต่อเน่ืองทางวัฒนธรรม การสำารวจความหมายเกีย่วกบั “ตวัตน
ที่ไม่ยอมแก่” (the ageless self) ของผู้สูงวัย การศึกษาในประเด็น
ผู้สูงวัยที่ประสบความสำาเร็จ (successful aging) เป็นต้น

ต่อมายังมีงานมานุษยวิทยาท่ีศึกษาผู้สูงอายุในมิติอ่ืนๆ เช่น ประเด็น
การใหค้วามหมายตอ่รา่งกายและความปว่ยไข ้ ดังงานของเกย์ เบคเกอร์ 
และชารอน คอฟแมน (Gay Becker & Sharon Kaufman, 1995) ศึกษา
มมุมองของคนไข้และแพทยท์ีม่ตีอ่โรคหลอดเลอืดสมอง ทัง้สองคนสนใจ
การปรับตัวที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อนระหว่างองค์ความรู้กระบวนการ
ทางการแพทย์ เป้าหมายของการบำาบัดรักษาด้านชีวการแพทย์ และ
การทำาความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

นอกจากนั้น การให้ความสนใจกับเสียงของคนต่างวัฒนธรรม คน
กลุ่มน้อย เพศสภาวะ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนชั้น และช่วงวัย ยังเป็นงานที่
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นกัมานษุยวทิยาสนใจอยา่งตอ่เนือ่ง ตวัอยา่งเช่น การศกึษาความทกุข์
ทนทางสังคมของคนชราพื้นเมือง บ็อบบี ลูธรา สิงหา (Bobby Luthra 
Sinha, 2017) ศึกษาผู้สูงวัยที่พักอาศัยในบ้านพักคนชราแห่งหนึ่ง ณ 
เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ คนชราชาวอินเดียเหล่านั้นเป็นรุ่น
แรกทีอ่พยพมาด้วยเงือ่นไขทางประวัตศิาสตรก์ารเมอืงในฐานะทีเ่คยเปน็
ประเทศใต้อาณานิคม และผลพวงของนโยบายแบ่งแยกสีผิวทำาให้พวก
เขากลายเป็นคนชราที่ยากจน ขาดความช่วยเหลือจากครอบครัว และ
ขาดโอกาสเข้าถงึสวัสดกิารสงัคม ในขณะทีง่านของซเินเธมบา ซดิลอย 
(Sinethemba Sidloyi, 2016) ศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงสูงอายุที่
เป็นผู้นำาครอบครัวในเมืองเล็กๆ อย่างเมืองแกงเกลิซเว (Ngan gelizwe) 
ประเทศแอฟริกาใต้ เขาพบว่าอัตราการว่างงานที่สูงในกลุ่มหนุ่มสาว 
อัตราการตั้งครรภ์สูงในหมู่วัยรุ่น และการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS 
เป็นเหตุให้ผู้หญิงสูงอายุต้องลุกขึ้นมาสวมบทบาทผู้นำาครอบ ครัว หา
เลี้ยงปากท้องดูแลหลาน และดูแลลูกของตนเองยามเจ็บป่วยใกล้เผชิญ
ความตาย

งานศึกษาในประเด็นผู้สูงวัยได้เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลแนวคิด
ทฤษฎี โดยฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม หลังสมัยใหม่ 
สตรีนิยม และการศึกษาแนวประวัติศาสตร์สังคมซึ่งถูกให้ความสนใจ
มากขึ้นในระยะหลัง (เช่นเดียวกับทิศทางการศึกษาของพฤฒาวิทยา
วัฒนธรรม ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป) 

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในจุดเด่นทางวิธีวิทยาของนักมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมก็คือ กลวิธีการเขียนผ่านงานศึกษาเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาซ่ึงได้
จากการศกึษาภาคสนาม การสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม การสอบถาม
ถึงวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ เก็บเก่ียวส่ิงที่ได้ยิน มองเห็น ได้กล่ิน รส 
และสัมผสัมาใส่ในงานเพ่ือพยายามทำาความเขา้ใจเร่ืองราวชวีติของผูค้น
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ภายใตบ้รบิททางสงัคมวัฒนธรรมทีส่ลบัซบัซอ้น ศกึษาคนกลุม่เลก็ เพือ่
สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ใหญ่กว่า 

งานศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาของนักมานุษยวิทยาจึงยังคงมีมา
อย่างต่อเน่ืองและสร้างคุณูปการให้การศึกษาพฤฒาวิทยา โดยเฉพาะ
การเปิดให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของวิถีความชราในบริบท
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งสำาคัญต่อการทำาความเข้าใจในการอยู่
รว่มกัน และสำาคัญต่อการพจิารณาแนวทางการพฒันาสงัคมในภาพรวม 
(Climo, 1992)

อนึ่ง สำาหรับพื้นที่ในการลงภาคสนามนั้น นักมานุษยวิทยาบางคน
ยังมองว่าผู้สูงอายุคือนักให้ข้อมูลชั้นดี ดังที่คลาร์ก (Clark, 1967) เคย
เสนอไว้ว่าในพื้นที่สนามผู้สูงอายุไม่เคยเป็นคนแปลกหน้าสำาหรับนัก
มานุษยวิทยา เพราะเต็มไปด้วยความรู้และความทรงจำาอันหนาแน่น 
เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เยี่ยมยอดสำาหรับการลงภาคสนาม 

จำากพฤฒาวิทยา ส้่พฤฒาวิทยาวัฒนธีร์ร์ม

หัวข้อนี้ ผู้เขียนจะนำาเสนอความสนใจในผู้สูงอายุจากมุมมองของ
พฤฒาวิทยา ซึ่งภายหลังต่อยอดมาเป็นพฤฒาวิทยาวัฒนธรรม อันมี
ขนบการศึกษาที่เชื่อมร้อยกับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมว่าด้วยผู้สูงวัยทั้ง
ในเชงิทฤษฎีและวิธีวิทยา ทัง้นี ้ มิเรยีม เบอรน์ารด์, โม เรย,์ และแจ็คก ี
เรย์โนลด์ส (Miriam Bernard, Mo Ray, & Jackie Reynolds, 2020) 
เสนอไว้ว่าธรรมชาติของสนามพฤฒาวิทยานั้นเป็นทั้งพหุวิทยาการ 
(multidisciplinary) และสหวิทยาการ (interdisciplinary) ในตัวเอง 
หากนกัมานษุยวทิยาวัฒนธรรมเริม่ตน้สนใจคนสงูวยัจากประเดน็สถาน-
ภาพและบทบาทในสังคม จุดเริ่มต้นของนักพฤฒาวิทยาก็มาจากการ
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พยายามทำาความเข้าใจความเสื่อมถอยเปราะบางอันเนื่องมาจากความ
ชราภาพ

อีลี เมตช์นิคอฟฟ์ (Elie Metchnikoff, 1845–1916) นักสัตววิทยา
และนักภูมิคุม้กันวทิยารางวลัโนเบลชาวรสัเซยีไดใ้หน้ยิามสาขา “พฤฒา-
วิทยา” (gerontology) ขึ้นในปี ค.ศ. 1903 คำาดังกล่าวมีรากเดิมมาจาก
ภาษากรกี คำาวา่ “geron” หมายถงึ “คนชรา” และ “logia” หมายถงึ 
“ศาสตร์” เมตช์นิคอฟฟ์มองว่าความชรานั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของโรคภัย
และยารักษา (Bernard et al., 2020)

เมือ่ยา่งเขา้ศตวรรษที ่20 ประชากรสงูอายใุนประเทศตะวนัตกอยา่ง
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกายิ่งทวีจำานวนข้ึน หากเทียบกลับไป
ราว 100 ปีก่อนหน้าพบว่าอายุขัยเฉล่ียของคนในสหราชอาณาจักรได้
เพ่ิมข้ึนจาก 50 ปเีปน็ 80 ป ีสง่ผลใหส้วัสดกิารและระบบบริการสาธา-
รณสุขจากรัฐกลับกลายเป็นเรื่องสำาคัญมากขึ้น เกิดการปรับเปล่ียนทั้ง
นโยบายและภาคปฏบิตั ิทัง้ทีก่อ่นหนา้งานเกีย่วกบัผูส้งูอายถุกูเพกิเฉย
และเป็นเรื่องชายขอบของสังคม จนกระท่ังในสมัยหลังสงครามโลกคร้ัง
ที่สอง มาร์จอรีย์ วอร์เรน (Marjory Warren, 1897–1960) คือหนึ่งใน
ผู้บุกเบิกสาขาวิชา “เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” (geriatric medicine) แห่ง
สหราชอาณาจักร เพื่อมุ่งดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง ต้องพึ่งพา
การแพทย์ในระยะยาว  (Bernard et al., 2020)

กลางศตวรรษที ่20 พฤฒาวทิยาเริม่เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ แมเ้มตชน์-ิ
คอฟฟ์ได้ก่อตั้งพฤฒาวิทยาข้ึนมาแล้ว แต่พฤฒาวิทยายุคเร่ิมแรกเป็น 
การกอปรรวมกนัของสามสาขาวิชาหลกั ไดแ้ก่ ชวีวทิยา จติวทิยา และ
สังคมวิทยา ในช่วงแรก ความสนใจการศึกษาผู้สูงอายุในขอบข่ายของ
นกัชวีวทิยาเปน็เชิงชีวการแพทย ์(biomedical) และการวจิยัเชิงปริมาณ 
นักชีววิทยาดูวงจรการเกิด เติบโต ชรา และตายของมนุษย์เพื่อหา
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คำาอธิบายว่า ทำาไมคนเราถึงชราและชราอย่างไร ความชราเป็นสิ่งที่
ทำาให้สมรรถภาพทางรา่งกายถดถอยลง ความชราสมัพนัธก์บัการเสือ่ม
สภาพของเซลล ์และสง่ผลกระทบตอ่การทำางานของอวยัวะตา่งๆ ทำาให้
เกิดโรคเรื้อรังในบุคคล ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อหาว่าทำา
อยา่งไรคนจงึจะมีอายยุนืยาวขึน้ สว่นนกัจติวทิยามองวา่ความแกส่ง่ผล 
กระทบต่อระดับสติปัญญา ทักษะการเรียนรู้ ความทรงจำาของบุคคล 
(งานในชว่งปี 1950–1960) ซึง่ตอ่มาถกูวิพากษว่์าเนน้ศกึษาจากมมุของ
เพศชายเป็นหลัก และนักสังคมวิทยาสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ผลกระทบท่ีจำานวนประชากรผู้สูงอายุมีต่อสังคม รวมถึงผลกระทบท่ีสังคม
มตีอ่ผูส้งูอาย ุ (Bernard et al., 2020) ตอ่มา การพฒันาของศาสตรเ์กดิ
เปน็สาขาย่อยคอืพฤฒาวทิยาสงัคม (social gerontology) และพฤฒา-
วิทยาเชิงวิพากษ์ (critical gerontology) ซึ่งอยู่ภายใต้ขนบการศึกษา
ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ปลายศตวรรษที ่20 พฤฒาวิทยาวัฒนธรรม (cultural gerontology) 
ได้ถือกำาเนิดข้ึน ภายใต้อิทธิพลของกระแส “cultural turn” ที่แพร่
กระจายอยู่ในวงวิชาการสังคมศาสตร์และส่งผลรวมไปถึงพฤฒาวิทยา 
(Twigg, 2014; Gilleard & Higgs 2000) 

โดยจูเลีย ทวิกก์ (Julia Twigg, 2014) กล่าวถึงกระแส “cultural 
turn” ว่าประกอบไปด้วยสองส่วนที่เช่ือมโยงกัน ได้แก่ ประการแรก 
การเปลีย่นแปลงในระดบัญาณวทิยา (epistemological) ซึง่เปน็ผลจาก
การเกิดขึ้นของสำานักหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดสตรีนิยม และทฤษฎี
เควียร์ (Roseneil, 2012 as cited in Twigg, 2014) เน้นการวิเคราะห์
ตคีวามและถอดร้ือ และการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผลมาถึงการร้ือสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกบัความชรา บทบาทของชีววิทยา และการเรียงลำาดบั
เวลาแบบเสน้ตรง (chronology) และประการทีส่อง การหนักลบัมาสนใจ
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ประวัติศาสตร์สังคม (historico-social) โดยให้ความสำาคัญกับวิถีชีวิต
ของคนธรรมดา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา เรื่องราวของคนธรรมดาไม่ได้เป็น
องค์ความรู้ท่ีมีอิทธพิลมากนกัเม่ือเทยีบกบัประวัติศาสตร์การเมอืง หรือ
ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกิจ หากแต่ประวตัศิาสตรส์งัคมไดส้ง่อทิธพิลตอ่การ
ศกึษาคนสงูอาย ุโยกยา้ยความสำาคัญจากโครงสรา้งเปน็ตวักำาหนดสงัคม
หรอืเป็นเรือ่งเล่าหลกัของสงัคม (grand narratives) ตามแนวคดิมาร์ก-
ซสิต ์แลว้หมุนกลบัไปใหค้วามสำาคัญกับศักยภาพผูก้ระทำาการ (agency) 
ของปัจเจกแทน (Gidden, 1991 as cited in Twigg, 2014) ซึ่งกระแส 
cultural turn ทีม่าจากทัง้สองปจัจยัดงักลา่วนีส้ง่อทิธพิลตอ่ประเดน็การ
ศึกษาผู้สูงวัยในมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเช่นกัน

ด้วยอิทธพิลดังกลา่ว ทำาใหพ้ฤฒาวิทยาวัฒนธรรมมกีารสรา้งสนาม
การศึกษาที่แตกต่างออกไปจากพฤฒาวิทยาในอดีต กล่าวคือ พฤฒา-
วทิยาวฒันธรรมตอ้งการหนีไปจาก “ความชรา” ตามคำาอธบิายหลกัซึง่
เน้นย้ำาเกี่ยวกับปัญหาของผู้สูงอายุ เน้นย้ำาความเปราะบาง และการ
ตกอยู่ในฐานะภาระของสังคมที่เป็นผลมาจากความสูงวัย (Twigg & 
Martin, 2015) ในทางกลบักัน พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมหนักลบัมาอธบิาย
อตัวสิยั (subjectivity) ของผูส้งูวัย เน้นย้ำาความกวา้งและลกึของวถีิชวีติ
ผู้สูงวยัในทุกแง่มมุ โดยใช้การตคีวามและทำาให้เหน็แงม่มุเกีย่วกบัความ
ชราภาพที่เคยขาดหายไปจากรูปแบบการศึกษาเชิงสังคมวิทยาผู้สูงวัย
ในอดีต

จากเดิมท่ีพฤฒาวิทยาเคยให้ความสนใจสถิติจำานวนประชากร 
สวัสดิการสังคม และนโยบายสาธารณะ พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมได้หัน
มาสนใจ “การสร้างใหม่ของความสูงวัย” (reconstitution of aging) 
(Gilleard & Higgs, 2000 as cited in Twigg, 2014) สนามทางวฒัน-
ธรรมไดก้ลายมาเปน็พืน้ทีเ่จรจาตอ่รองอายทุา่มกลางบรบิทการขยายตวั
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ของวฒันธรรมบรโิภค การสรา้งพืน้ทีใ่หมใ่หก้ระบวนการสรา้งตวัตนเชงิ
อัตวิสัย และการเมืองเร่ืองของอัตลักษณ์ พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมนี้ให้
ความสำาคัญกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ อัตชีวประวัติเร่ืองเล่าของ
ปัจเจก ใช้เสียงและมุมมองของผู้สูงอายุเองเป็นศูนย์กลางมาก กว่า
มุมมองจากภายนอก เช่น จากการวางนโยบายของรัฐและการแพทย์ที่
มองผู้สูงอายุเหมือนกันทั้งหมด หรือกล่าวอีกทางหนึ่งคือ พฤฒา วิทยา
วัฒนธรรมน้ันเชื่อมโยงกับประเด็นการให้ความหมายและอัตวิสัย รวม
ถงึมลีกัษณะการถอดรือ้คำาจำากัดความและนิยามผูส้งูอายตุามกระแสหลัก
ที่มีอยู่เดิม ซ่ึงส่ิงเหล่านี้ล้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวการศึกษาของ
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมที่เน้นอธิบายความสูงวัยตามบริบทเฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม และให้ความสำาคัญกับเร่ืองเล่าจากมุม
มองของผู้สูงอายุเอง

นอกจากนัน้ พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมยงัสนใจการเมอืงของอตัลกัษณ์
ในผูส้งูอาย ุ ใหค้วามสำาคญักบัความแตกตา่งหลากหลาย ซึง่ครอบคลมุ
ถงึเรือ่งเชือ้ชาต ิชนชัน้ เพศสภาพ เพศวถิ ีความบกพรอ่งทางรา่งกาย 
กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงกลุ่มวัฒนธรรมย่อย การทำาความเข้าใจประเด็น
เร่ืองอัตลักษณ์ ยังเป็นการทำาความเข้าใจผู้สูงอายุในเชิงกระบวนการ
มากกวา่มองเปน็สถานะทีต่ายตวั เผยใหเ้หน็พหลุกัษณข์องความชราที่
ขึ้นอยู่กับสนามวัฒนธรรมและพื้นที่ของการบริโภค เช่น การท่องเที่ยว 
รสนิยมการแต่งกาย การสร้างใหม่ของภาพตัวแทนความสูงวัย ซึ่งสิ่ง
เหล่านีส้อดคล้องกบัการศกึษาผูส้งูอายใุนมานษุยวทิยาสงัคมวฒันธรรม
เช่นกัน (Twigg, 2014)

ยกตัวอย่างงานที่แตกต่างจากงานพฤฒาวิทยาเดิม เช่น ประเด็น
สนามท่ีเก่ียวข้องกับร่างกายและการบ่มเพาะ โดยได้รับอิทธิพลของมิแช็ล 
ฟูโกต ์ (Michel Foucault, 1988 as cited in Twigg, 2014) ในประเดน็
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เรอืนรา่งและเทคโนโลยขีองตวัตน (technologies of the self) รา่งกาย
ของคนชราถกูกำากบัดว้ยวินยั การออกกำาลงักาย การดแูลสขุภาพ การ
สงูวยัอย่างสขุภาพดีกลบักลายเปน็สิง่จำาเปน็ทางศลีธรรม งานของจอหน์ 
วินเซนต์ (John Vincent, 2006) ศึกษาร่างกายและศาสตร์แห่งการ
ชะลอวยั ซึง่กลายเปน็พืน้ทีส่รา้งอตัลกัษณแ์ละนยิามใหมข่องความชรา
ภายใต้บริบททางวัฒนธรรม ท้าทายวิธีคิดความชราทางชีววิทยาเดิม 
นอกจากนั้น ความชรายังเกี่ยวพันกับสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น เครื่อง
สำาอางและศัลยกรรม (ดู Marshall, 2015) ประเด็นสนามท่ีเน้นย้ำาอัตวิสัย
และอัตลกัษณ ์งานศกึษาการใช้ชวิีตของผูส้งูอาย ุ ในฐานะปจัเจกบคุคล
โดยสะท้อนผา่นวธิกีารศกึษาแบบอตัชีวประวัตแิละเร่ืองเลา่ เชน่ ผูห้ญงิ
ยุคเบบ้ีบูมเมอร์กับการเมืองของการนิยามความสูงอายุ (ดู Webster- 
Wright, 2019) งานศกึษาเกีย่วกบัคนขา้มเพศ-เกยเ์ลสเบีย้นสงูอาย ุ (ด ู
Suen, 2015) ฯลฯ ประเด็นสนามที่เน้นย้ำาการบริโภคในบริบททุนนิยม
และวิถชีวีติใหม่ของผูสู้งอาย ุเช่น งานศึกษาเก่ียวกับการบริโภคและการ
ใช้เวลาวา่ง การเลน่กฬีา (ด ูPhoenix & Griffin, 2015) การทอ่งเทีย่ว 
(ดู Hyde, 2015) ฯลฯ 

นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างงานศึกษาผู้สูงวัยในเชิงสหวิทยาการเป็น
งานพฤฒาวิทยาวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ที่ทำาประเด็นการศึกษาร่วมสมัย
และอ้างถงึขนบการศกึษาแบบมานษุยวทิยา ไดแ้ก ่งานของนคิ ฟอ็กซ ์
(Nick Fox, 2005) ท่ีวิพากษ์แนวคิดความสูงวัยที่ประสบความสำาเร็จ 
(successful aging) ว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่มีปัญหาและไม่สามารถใช้กับ
ผู้สูงวัยทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวยืนอยู่บน
ฐานของอุดมการณ์ปัจเจกนิยมแบบตะวันตก ฟ็อกซ์มองว่ามีความจำา
เป็นอื่นๆ ที่ตอ้งพิจารณาภายใต้เงื่อนไขทางวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งศาสนา
และความเชือ่ ทศันคตกิารพึง่พงิการดแูล รปูแบบขององคก์รทางสงัคม



110 ผ่้สง่อ้ายุ

ในการดูแล สถานะทางเศรษฐกจิ และรปูแบบของสขุภาพและความเจบ็
ป่วย ในงานนี้ฟ็อกซ์ต้องการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมเพื่อดูว่า 
ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของคนสูงวัยถูกสร้างผ่านประสบการณ์
อย่างไร เขาลงเก็บข้อมูลภาคสนามที่ออสเตรเลียและไทยเป็นเวลา 5 
เดือนในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เพื่อทำาการสัมภาษณ์และเขียนงาน
เชิงชาติพันธุ์วรรณนา พบว่าที่ออสเตรเลียมีความแตกต่างกับไทย คน
ออสเตรเลียจะอยู่อาศัยในบ้านพักพิงสำาหรับดูแลผู้สูงอายุ (residential 
care) ด้วยพื้นฐานของวัฒนธรรมคริสเตียนในโลกียสังคม (secular 
society) ผู้สูงวัยจะเลือกพักอาศัยอยู่ในโฮสเทลสำาหรับคนที่ไม่ต้องการ
รกัษาพยาบาล สำาหรบัคนทีต้่องการรกัษาพยาบาลเพือ่ดแูลประจำาวนัจะ
พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา ขณะที่ผู้สูงวัยในสังคมเกษตรในจังหวัด
เชียงใหม่ มักเลือกอยูอ่าศยักบัครอบครวัและชุมชนดว้ยวฒันธรรมพทุธ
ที่เข้มข้น 

ป็ร์ะเด็นการ์ศึกษาผี้้สง้อายใุนสังคมไทย

จากการสำารวจและค้นคว้าประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัยใน
สงัคมรว่มสมัยโดยอาศยัเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั และวทิยานพินธ์
ที่เกี่ยวกับการศึกษาผู้สูงอายุในขอบข่ายมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
ผู้เขียนพบประเด็นการศึกษาต่างๆ ดังนี้

ประเด็นแรก การสรา้งภาพตวัแทนความชรา งานกลุม่นีช้ีใ้หเ้หน็วา่
ความชรามักถูกทำาให้เป็นชายขอบท่ามกลางการพัฒนาของเมือง ทั้งนี้ 
การสร้างภาพตัวแทนดังกล่าวก็เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเข้ามา
จัดการของกลุ่มผู้มีอำานาจ เช่น งานของสโรชพันธ์ สุภาวรรณ์ และ
ชไมพร กาญจนกจิสกลุ (2557) ช้ีใหเ้หน็ว่าสถาบนัตา่งๆ ทางสงัคม ทัง้
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สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการแพทย์ สถาบันการศึกษา 
สถาบนัทางเศรษฐกจิ และสถาบนัการสือ่สารมวลชน ประกอบสรา้งภาพ-
ลักษณ์ของผู้สูงอายุให้เป็นไปในทางเส่ือมถอยในแบบเหมารวม และ
ลดทอนความสามารถเชิงปัจเจก คุณวุฒิ และวัยวุฒิของผู้สูงอายุ ทั้งนี้
กระบวนการเหล่าน้ันเป็นไปเพ่ือการเข้าควบคุม จัดการกับเน้ือตัวร่างกาย 
จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ งานของสมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (2545) 
ชี้ให้เห็นการถูกแบ่งแยกทางสังคมของความชราที่ถูกสร้างโดยรัฐ และ
การถูกมองในแง่ลบจากสังคมเมือง 

ประเดน็ทีส่อง การประกอบสรา้งอัตลกัษณ์ การใหค้วามหมาย และ
การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยผู้เขียนแบ่งงาน
กลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ให้ภาพความชราในเชิงลบและ
บวก กลุ่มแรก สำาหรับกลุ่มงานที่ให้ภาพคนสูงวัยในเชิงลบ คนชราถูก
สังคมลดความสำาคัญลงภายใต้บริบทของสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่ง
ให้ความสำาคัญกับวิถีการผลิตท่ีเร่งรีบ งานกลุ่มน้ีให้ภาพความยากลำาบาก
ของคนชราทีต่อ้งเผชิญปัญหาและตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานสงเคราะห ์
เช่น งานของนันทวัน ใจกล้า (2537) ศึกษาโลกทัศน์กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมี
รายได้น้อยพบว่าผู้สูงอายุประสบปัญหาหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
ครอบครวั สงัคมและวฒันธรรม สขุภาพอนามัย รวมถึงสขุภาพจติและ
อารมณ์ ทั้งผู้สูงอายุยังต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของ
สถานสงเคราะห์และต้องปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และงานของเรืองรอง 
ชาญวุฒิธรรม (2547) ศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ของคนชราในสถาน
สงเคราะห์มักถูกให้ความหมายว่าเป็นบุคคลท่ีต้องพึ่งพิง ไม่สามารถ
เล้ียงชีพด้วยตนเอง ยากไร้น่าสงสาร สิ่งเหล่านี้นำาไปสู่กระบวนการ
ปกปดิตวัตนของคนชราในสถานสงเคราะห ์และสรา้งความหมายใหก้บั
ตัวตนของพวกเขาเองในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับบุคคล
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ท่ีเขามปีฏสิมัพนัธด์ว้ย ผูส้งูอายตุ้องปรบัตวัเขา้กับกฎระเบยีบของสถาน
สงเคราะห์ แต่ก็พยายามต่อรองกับข้อจำากัดต่างๆ เพื่อรักษาตัวตนของ
ตนเองไว้ 

กลุ่มทีส่อง กลุม่งานทีใ่หภ้าพคนชราในเชิงบวก ศกึษาการใหค้วาม
หมาย และการประกอบสรา้งอัตลกัษณ์ความชราในบรบิททางวัฒนธรรม
เฉพาะ และชี้ให้เห็นถึงกระบวนการต่อสู้ต่อรองของผู้สูงอายุเพื่อรักษา
พ้ืนท่ีทางสังคมของตน เช่น งานของลกัษณพร กิจบญุช ู (2545) ศกึษา
เรือ่งความชรากับสถานภาพและบทบาทของผูส้งูอายใุนชุมชนโซง่พบวา่ 
“คนเฒ่า” หมายถึงผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่สำาคัญในการประกอบ
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ และเป็นบุคคลทรงคุณค่าในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ อกีทัง้ผู้สงูอายยุงัเปน็หวัหนา้ครัวเรือน เป็น
ท่ีปรึกษาและท่ีพ่ึงทางใจให้แก่บุตรหลาน มีอำานาจปกครอง และมีบทบาท
ในการตดัสนิใจในครอบครวั รวมถงึบทบาทดา้นการศกึษา ศาสนา และ
ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรม  

งานของนฐัวฒุ ิสงิห์กุล (2563ก; 2563ข) ศึกษาวิถีชวิีตของผูส้งูอายุ
ไทดำาพบว่า เพศสภาพของหญิงชายต่างมีหน้าท่ีตามบริบทเฉพาะทาง
วัฒนธรรมและแปรผันไปตามช่วงวัย ทั้งนี้ ความชราถูกให้ความหมาย
อย่างมีนัยสำาคัญต่อความเชื่อเร่ืองผีและวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งเป็น
จุดศูนย์กลางทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำา คนชราถือเป็น
ผู้รอบรู้และผู้มีประสบการณ์ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการใช้ชีวิต การ
ทำามาหากนิ ตลอดจนประเพณีพิธีกรรมตามความเชือ่ทอ้งถิน่ สอดคลอ้ง
กับงานของสุรเดช ลุนิทรานนท์ (2562) ศึกษาสถานภาพบทบาทของ
ผู้สูงอายุในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา พบว่าการดำาเนินกิจกรรมทาง
ประเพณีและศาสนา กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ได้แสดงความรู้ความสามารถและร้อยรัดช่วงวัยต่างๆ ของสังคมเข้าไว้
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ด้วยกัน ลดการผูกขาดภาพผู้สูงอายุจากภาระหรือผู้พึ่งพิงไปสู่การมี
คุณค่า 

สทุศิา ปลืม้ปติวิิรยิะเวช (2558) ศกึษาผูส้งูอายชุาวไทยเชือ้สายจนี
ในเมืองหาดใหญ่ พบว่าความแก่ไม่ได้ถูกนิยามจากความเสื่อมของ
ร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ถูกนิยามจากงานท่ีทำาและการสร้างความ
มั่นคงให้ครอบครัว โดยภาวะ “ปกติ” ของการใช้ชีวิตประจำาวันของ
ผู้สูงอายุหมายถึงความสามารถในการใช้ชีวิตอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 
หรอืพึง่พานอ้ยท่ีสุด ดังน้ันผูสู้งอายจึุงฝกึไทเ่ก๊ก เลอืกกนิอาหาร ทำางาน
เพื่อให้ใช้ชีวิตประจำาวันได้แบบเดิม โดยใช้พื้นท่ีในชีวิตประจำาวันของ
ผู้สูงอายุ บางพื้นที่ยังถูกใช้งานคงเดิมแต่บางพื้นที่การใช้งานเปลี่ยนไป 
งานนี้ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า “ความแก่” เป็นสรีรวิทยาวัฒนธรรมคือ
นอกจากจะเป็นภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้ว ยังถูก
กำาหนดด้วยความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และมิติทางประวัติ-
ศาสตรอี์กด้วย นอกจากนัน้ ยงัมงีานของสโรชพนัธ ์สภุาวรรณ ์(2559) 
ช้ีให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีการต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำานาจกับโครงสร้าง
สงัคม โดยมกีารปรับตวัผา่นทนุทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือปลดปล่อย
ตนเองจากภาพกดทับ 

ประเด็นท่ีสาม ประเด็นวัฒนธรรมบริโภคและการใช้เวลาว่าง อาจินต์ 
ทองอยู่คง (2560) ศึกษาภาวะหลังเกษยีณจากงานราชการหรือการเป็น
เจ้าของธุรกิจ ผู้สูงวัยจำานวนหน่ึงมักไปรวมตัวกันใช้เวลาว่างเพื่อร้อง
คาราโอเกะที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง การใช้บริการคาราโอเกะเป็นวิธีหนึ่ง
ในการจดัการกบัเวลาว่างทีม่อีย่างล้นเหลอืหลงัเกษยีณในสงัคมอตุสาห-
กรรม ทำาให้พวกเขาได้ทำากิจกรรมกับกลุ่มร่วมวัย เพลงลูกกรุงที่นิยม
ร้องในสถานบรกิารคาราโอเกะเหลา่นีไ้ด้ช่วยผกูโยงคนเมืองสงูวยัผูพ้ลดั
สมัยเข้ากับวันเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอดีตของพวกเขา งาน
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ดงักลา่วนีแ้ยง้กบัสมุาลย ์โทมสั (2533) ทีเ่คยนำาเสนอไวเ้กีย่วกบัปญัหา
ต่างๆ ของผู้สูงวัยว่า หนึ่งในนั้นคือการเผชิญกับปัญหาการจัดการเวลา
ว่างหลังชีวิตวัยเกษียณ

ประเด็นที่ส่ี กลุ่มงานที่ใช้กรอบแนวคิดพฤฒพลัง (active aging) 
ปณธีิ บราวน์ (2557) ศกึษาการรวมกลุม่กนัเพ่ือต่อรองอตัลกัษณค์วาม
เปน็ผูส้งูวยัท่ีไมใ่ช่ “วัยพ่ึงพิง” แตเ่ปน็ผูม้ศัีกด์ิศร ีมคีณุคา่ตอ่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เห็นว่าการขับเคลื่อนงานด้าน
ผู้สูงวัยในชุมชนนั้นไม่ใช่แค่ต้องอาศัยทุนทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังจำาเป็นต้องอาศัยต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมจำาเพาะในการ
สร้างอีกด้วย ลักษณะเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นการพยายามปรับตัวของ
ผูสู้งอายุและการสรา้งความหมายใหมต่อ่การเปน็ผูส้งูวยัทา่มกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กระทบต่อวิถีชีวิต
ของผู้สูงอายุในสังคมไทย รวมถึงงานของภัทรพรรณ ทำาดี (2560) ซึ่ง
เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อค้นหาเงื่อนไขการสูงวัยอย่าง
มีศักยภาพ พบว่าบริบททางสังคมวัฒนธรรมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอย่าง
สำาคัญยิ่งต่อการส่งเสริมศักยภาพทั้งสามมิติของผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้าน
สุขภาพ ความมั่นคง และรากฐานวัฒนธรรมที่นำาไปสู่การมีชีวิตแบบ
พึ่งพาตนเอง

ประเด็นที่ห้า กลุ่มงานที่ศึกษาความสุขของผู้สูงวัย และเตรียม
พร้อมสำาหรบัการรองรบัสงัคมสงูวัย กลุม่งานศกึษาความสขุของผูสู้งวยั 
รักชนก ชำานาญมาก และคณะ (2561) มุ่งศึกษาองค์ประกอบความสุข
ของผู้สงูอายใุนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือภายใต้พลวตัความเปล่ียนแปลง
ในสงัคมโลกาภิวตัน ์ ใชวิ้ธวีจิยัเชิงคณุภาพ พบองคป์ระกอบความสขุ 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ประการแรก ด้านครอบครัวดีมลูีกหลานดแูลถามไถ่ 
ประการทีส่อง ดา้นสุขภาพแขง็แรง สามารถช่วยเหลืองานบา้นในครอบ-
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ครัวและสามารถเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ประการ
ทีส่าม ด้านเศรษฐกจิดี มรีายไดจ้ากการประกอบอาชพี การสง่เงนิกลบั
ของลูก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และประการสุดท้าย ด้านสังคมดี รู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกิจกรรมร่วมในระดับสังคมได้เข้าวัด
ทำาบุญ ส่วนพีระศักดิ์ ศรีฤๅชา (2544) ศึกษาความสุขของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้สูงอายุยังมีบทบาททาง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอยู่ องค์ประกอบที่มีความสุขคือการมี
สขุภาพดี ไม่มีโรคเรือ้รงั พออยูพ่อกนิ ไดท้ำาบญุ ปฏบิตัธิรรมตามหลกั
พทุธศาสนา อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขยีนมองว่าการศึกษาความสขุของผูส้งูวัย
ในลักษณะดังกล่าวยังขาดการพิจารณาความเหล่ือมล้ำาทางเศรษฐกิจ
สังคมที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของผู้สูงอายุ 

ส่วนงานที่ศึกษาความเตรียมพร้อมสำาหรับสังคมสูงวัยผ่านสถาบัน
ศาสนา เช่น เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ (2557) ศึกษาวิจัยเชิง
ปรมิาณ เก็บข้อมลูจากวดัทัว่ประเทศไทย พบวา่วดัในพทุธศาสนาเปน็
ทนุทางสังคมท่ีมีความพรอ้มรองรบัสงัคมสูงอาย ุมจีดุแขง็หลายประการ 
เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เนื่องจากวัดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชน 
(ยกเวน้วดัธรรมยตุกินกิาย) ความพรอ้มทำางานร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนทัง้
ในและนอกชุมชน การให้ธรรมะซึ่งเป็นอาหารใจสำาหรับผู้สูงวัย ความ
พร้อมของบุคลากร และมีทรัพยากรซึ่งสามารถระดมได้จากญาติธรรม 
ขณะที่บุญอำาไพ กมลศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ (2558) ศึกษาการเห็นคุณค่า
ในตนเองและความสุขของผู้สูงวัยผ่านประสบการณ์การเข้าร่วมปฏิบัติ
ศาสนกิจของผู้สูงวัยชาวคริสเตียน โดยมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเมื่อ
เกิดปญัหาทัง้ทางรา่งกายและจติใจ นอกจากนัน้ยงัมงีานศกึษาเกีย่วกบั
ชมรมผูส้งูวยัโดยจรนีชุ จนิารตัน ์ (2546) ศกึษาความอยูร่อดของชมรม
ผู้สูงอายุที่ตั้งตามนโยบายของรัฐเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยว่าต้อง
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อาศัยองค์ประกอบความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และผู้นำาที่ทำางาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้

สว่นงานศกึษาความเตรียมพรอ้มสงัคมสงูวยัทีมุ่ง่เนน้สรา้งขอ้เสนอ
แนะเชงินโยบาย เช่น งานของพรชัย ตระกูลวรานนท ์และคณะ (2554) 
ศึกษาวิจัยกระบวนการทางสังคมเพื่อกำาหนดมาตรการสร้างเสริมสุข-
ภาวะประชากรสูงวัย ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลใน 8 
จังหวดัจาก 4 ภมูภิาค ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก ปัญหาปัจจบุนั
ทีผู่ส้งูวยักำาลงัเผชญิ เชน่ ปญัหาดา้นสขุภาพรา่งกาย ปญัหาดา้นจติใจ
อารมณค์วามรูสึ้ก ปญัหาดา้นสงัคม ปญัหาการปรบัตัว ปัญหาการขาด
พ้ืนท่ีและโอกาสใหผู้ส้งูอายไุดแ้สดงศกัยภาพความรูแ้ละภมูปิญัญา โดย
ความรบัรูท่ี้สังคมสมยัใหมม่ตีอ่ “ความชรา” เป็นไปในแงท่ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ
ผลผลิต เป็นภาระ ต้องพึ่งพิง ซึ่งการรับรู้เหล่านี้ส่งผลต่อจิตวิญญาณ
หรือตัวตนของผู้สูงวัย ส่วนปัญหาในอนาคต ผู้สูงวัยอาจต้องเผชิญกับ
ปญัหาการถกูทอดทิง้ ความเครยีด ช่องว่างทางเทคโนโลย ีและมมุมอง
เชิงลบต่อผู้สูงวัย รวมถึงรัฐไม่สามารถจัดบริการและสวัสดิการดูแล
สนับสนุนผู้สูงวัยได้อย่างเพียงพอ 

ประการที่สอง การเปรียบเทียบการรองรับสังคมสูงวัยในต่าง
ประเทศกับไทย พบว่าภายใต้ข้อจำากัดและสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่
เพียงพอนั้น ชุมชนและท้องถิ่นกลับมีบทบาทเติมเต็มสำาคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยอาศัยฐาน
ของ “ทุน” ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ ทุนสัญลักษณ์ และทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการทางสังคมท่ีวางอยู่บนฐานทุนท่ีชุมชนมี 
นำาไปสูก่ารนยิามตัวตนใหมข่องผูส้งูวัยวา่เปน็ผูท้ำาประโยชนใ์หส้ว่นรว่ม 
เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมพฤฒพลัง
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ประการที่สาม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของ
ไทย เสนอวา่ควรเปน็ไปในแบบ “mix welfare” ซึง่เปน็การผสมผสาน
ระหว่างสวัสดิการแบบตะวันตก (western welfare form) เช่น สถาน
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ และสวัสดิการบนฐาน “ทุน” ที่ชุมชนมี (tradi-

tional welfare form) และรฐัควรเปดิโอกาสใหภ้าคสว่นอืน่ๆ นอกจาก
รฐัมบีทบาทหลกัตอ่นโยบายผู้สงูวัยดว้ยโดย รฐัทำาหนา้ทีส่รา้งมาตรฐาน
บางอย่าง ควบคมุดแูลเทา่ทีจ่ำาเป็นเทา่นัน้ ท้ังนี ้การขบัเคลือ่นงานควร
มีทั้งระดับกฎหมาย ระดับชุมชน-ท้องถิ่น และระดับครอบครัว 

ประเด็นทีห่ก ประเดน็ผูส้งูอายุกบัโซเชียลมเีดีย ผูส้งูอายใุชเ้ฟซบุก๊
และไลน์เพ่ือการสือ่สาร เพือ่ความบนัเทิง และพยายามตามใหท้นัความ
เปล่ียนแปลงของโลก (เบญจรตัน ์ สัจกลุ, 2559) และงานของประชาธปิ 
กะทา (2563) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่าสื่อที่ผู้สูงอายุ
ใชม้ากทีส่ดุคอืไลน ์รองลงมาคือเฟซบุก๊ และยูทบู โดยผูส้งูวยัไม่ไดรู้ส้กึ
แปลกแยกกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนขยายกิจกรรมทางสังคมให้
ผู้สูงอายุ

ประเด็นที่เจ็ด งานที่เช่ือมโยงกับสุขภาพ การแพทย์ และสาธา-
รณสุข เช่น ประสบการณ์ของความเจ็บป่วยการอยู่กับผู้ป่วย ฐานิตร 
ใจการ (2545) เก็บข้อมูล 12 ครอบครัว พบว่ากรณีมีผู้ป่วยเอดส์ใน
ครอบครวัส่งผลใหผู้สู้งอายมุบีทบาทดา้นการดแูลผูป่้วย หารายได ้และ
เป็นที่ปรึกษาพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันบทบาทการทำางานใน
ครวัเรอืนและชว่ยดแูลเดก็เลก็นัน้ลดลง แตห่ากผู้ป่วยเอดส์ในครอบครัว
เสียชีวิตลงจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุให้ต้องทั้งทำางานในครัวเรือน หา
รายได ้และชว่ยดแูลเดก็เลก็ทีพ่อ่หรอืแมเ่สยีชีวิต นอกจากนัน้ ยงัมงีาน
ที่ศึกษาความรุนแรงต่อคนชรา เช่น สุธิดา โนรี (2553) ศึกษาความ
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รุนแรงกับผู้สูงอายุหญิงในชุมชน โดยวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงอำานาจ การนิยามความชราจากมุมมองของผู้สูงอายุเอง และความ
สัมพันธ์ระหว่างความชราที่มีผลต่อการถูกกระทำาความรุนแรง 

จากตวัอยา่งงานศกึษาผูส้งูวยัในขอบขา่ยมานษุยวทิยาสงัคมวทิยา
ไทยข้างต้น เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับพฤฒาวิทยานั้น ตามที่
ประเสริฐ อัสสันตชัย (2559) นิยาม “พฤฒาวิทยา” ไว้ว่าหมายถึง
ศาสตร์ทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับความชรา ยกเว้นศาสตร์ด้านการแพทย์
ท่ีมคีำาเฉพาะตวัของตวัเองอยูแ่ลว้ว่า “เวชศาสตรผ์ูส้งูอาย”ุ (geriatrics)7 
ซ่ึงหากพิจารณาอ้างอิงจากคำานิยามดังกล่าว มานุษยวิทยาว่าด้วยผู้สูงวัย
จึงเกี่ยวเน่ืองกับพฤฒาวิทยาโดยประเด็นการศึกษาในตัวเองเพราะเป็น 
การศึกษาปรากฏการณ์ความสูงวัยในมิติทางวัฒนธรรม 

แม้ในบรบิทประเทศไทย หากพจิารณาขอบขา่ยเนือ้หาวารสารจาก
สมาคมพฤฒาวทิยาและเวชศาสตรผ์ูส้งูอายไุทย8 จะพบวา่งานสว่นใหญ่
ยังอยู่ในกรอบอายุรศาสตร์ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุขชุมชน งาน
นโยบาย และสังคมสงเคราะหเ์ป็นหลกั ยกตวัอยา่งเชน่ กลุม่งานแพทย ์

7 ส่วนช่ือศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชรากมี็การเติมคำานำาหนา้ gerontology ดว้ยคำา
ที่เป็นความหมายของศาสตร์ด้านนั้นๆ เช่น พยาบาลศาสตร์ท่ีเน้นด้านการพยาบาลผู้สูง
อายุและผู้ป่วยสูงอายุ (nursing gerontology) จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (psychogeron-

tology) ชวีวทิยาเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ(biogerontology) สงัคมวทิยาเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ(social 
gerontology) เป็นต้น (ประเสริฐ, 2559)
8 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (Thai Society of Gerontology and 
Geriatric Medicine: TGGM) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแหล่งรวมนักวิชาการไทยที่สนใจหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของการ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุในทุกแขนง ซ่ึงกลายเป็นสมาคมทางวิชาการในลักษณะ
สหสาขาวชิาชพี (สมาคมพฤฒาวทิยาและเวชศาสตรผ์ูสู้งอายไุทย, 2558) โดยได้เข้ารว่ม
เปน็สมาชิกของ International Association of Gerontology & Geriatrics (IAGG) ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2543 (ประเสริฐ, 2559) 



วิัภาวีั พิงษ์ป่่ น 119

เช่น กรณีศึกษาอาการปวดหลังที่มีสัญญาณเตือนในผู้สูงอายุ ใน
บทความแสดงตวัอยา่งการวนิจิฉยัและรักษาผูป้ว่ยทีม่าดว้ยอาการปวด
หลงัร่วมกับมีสญัญาณเตอืนโดยใชก้ารประเมนิทางเวชศาสตร์สงูวยัเพือ่
ระบปุญัหาและวางแผนการรกัษา (เอกภพ หมอกพรม และคณะ, 2562) 
สภาวะการใส่ฟันเทียมและการเข้ารับบริการฟันเทียมในผู้สูงอายุชนบท
ในภาคเหนือของประเทศไทย ใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ (สุวัฒน์ ตันยะ และคณะ, 2563) กลุ่มงานพยาบาล เช่น งานที่
ตอ้งการสะทอ้นปญัหาของผูป้ว่ยสมองเสือ่มและแผนการพยาบาลอยา่ง
ครอบคลุม โดยศึกษาการดูแลแบบองค์รวม นำาครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วย ศึกษาโดยเก็บข้อมูลประวัติครอบครัว ตรวจ
รา่งกาย และใหผู้ป้ว่ยทำาแบบทดสอบความสามารถ (ปติพิร สริทิพิากร, 
2563) งานศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูง
อายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถามผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (เพ็ญนภา มะหะหมัด, 2561) 
การเหยียดทางอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2559) กลุ่มงานสาธารณสุข
ชุมชน เช่น งานศึกษาเชิงปริมาณในหัวข้อปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข
ของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหน่ึง จังหวัดนครราชสีมา (มะลิ โพธิพิมพ์ 
และคณะ, 2563) งานเภสัชกรรม เช่น การศึกษาการใช้บันทึกช่วยจำา
เรื่องยาเพ่ือช่วยดูแลผู้สูงอายุเร่ืองการใช้ยาที่ห้องยาศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย อาศัยการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือ
บันทึก (จิดาภา ภูวกรกุลวุฒิ, 2561) งานศึกษาการเปลี่ยนผ่านเชิง
นโยบายเก่ียวกับผู้สูงวัย (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, 2559, 2560) ฯลฯ
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บทสรุ์ป็และข้อเสนอแนะป็ร์ะเด็นการ์ศึกษาผี้้สง้วัยในไทย

บทความชิน้นีต้อ้งการสำารวจประเดน็การศกึษาผูส้งูอายใุนขอบขา่ย
สาขามานุษยวิทยาและพฤฒาวิทยา โดยใช้วิธีสำารวจเอกสารวิชาการ 
หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ในสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม
ตัง้แตป่ ีค.ศ. 1945 กอ่นการศึกษาผูส้งูวัยจะพฒันาขึน้อยา่งจรงิจงันบัแต่
ทศวรรษ 1960 ขณะท่ีสาขาพฤฒาวิทยาผู้เขียนจะเร่ิมต้นจากช่วงทศวรรษ 
2000 เป็นต้นไปโดยสำารวจทั้งงานต่างประเทศและไทย

ผลการศกึษาพบว่านักมานุษยวิทยาเริม่ตน้ความสนใจจากการศกึษา
สถานภาพบทบาทของผูสู้งอายุในบรบิทเฉพาะทางสังคม ขณะทีพ่ฤฒา-
วิทยามีจุดเริ่มต้นความสนใจด้วยการกอปรรวมกันของสามสาขา ได้แก่ 
ชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา โดยศึกษาความชราภาพอันนำาไป
สู่ผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อมาเม่ือปลายศตวรรษท่ี 20 กระแส cultural 
turn ส่งอิทธิพลให้พฤฒาวิทยาวัฒนธรรมถือกำาเนิดขึ้น และมีทิศทาง
การศึกษาที่สัมพันธ์กับมานุษยวิทยาว่าด้วยผู้สูงวัยทั้งเชิงทฤษฎีและ
วิธี วิทยาในประเด็นการศึกษาร่วมสมัย ซึ่งหากพิจารณาความเช่ือมโยง
ในประเด็นการศกึษาของไทยกบัตา่งประเทศจะพบวา่ ทัง้มานษุยวทิยา
และพฤฒาวิทยาต่างมีความตื่นตัวต่อปรากฏการณ์ที่สัดส่วนประชากร
สงูวยัในโลกกำาลังทวีจำานวนขึน้ แตล่ะสาขาวิชาจงึมคีวามพยายามเชือ่ม
โยงองค์ความรู้เพื่อทำาความเข้าใจและวางแผนรับมือกับปรากฏการณ์
ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำาหรบัขอ้เสนอแนะตอ่ประเดน็การศกึษาวจิยัในไทย
นั้น เมื่อพิจารณาถึงแนวนโยบายผู้สูงวัย พบว่าเริ่มต้นด้วยรัฐบาลสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แสดงเจตนารมณ์เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยด้วย
การจัดต้ังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ 
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ภายใต้กระทรวงมหาดไทยขึ้นในปี พ.ศ. 24969 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 
กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำา “แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1” 
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2525–2544) มีนโยบายและมาตรการ
สำาหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535–2544) และในช่วงถัดมาจึงเกิด 
“แผนผู้สูงอายุแหง่ชาต ิฉบบัที ่2” (พ.ศ. 2545–2564) จนกระทัง่รัฐบาล
ไทยตอบสนองความก้าวหน้าตอ่แผนปฏบิตักิารระหวา่งประเทศมาดริด10 
นโยบายด้านผู้สูงอายุของรัฐบาลจึงชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยการ
ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546”11 (ศิริวรรณ, 2559)

อย่างไรก็ตาม การกำาหนดนโยบายผู้สูงอายทุัง้หมดของไทยนัน้แบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ การกำาหนดนโยบายระดับคณะรัฐมนตรี และ

9 ปัจจุบันบ้านบางแคคือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค สังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศิริวรรณ 
อรุณทิพย์ไพฑูรย์, 2559) 
10 การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ณ 
กรุงมาดริด ประเทศสเปน เม่ือ พ.ศ. 2545 ได้ก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ
มาดรดิวา่ด้วยผูส้งูอาย ุ(the Madrid International Plan of Action on Ageing: MIPAA) 
ทีเ่ปน็ความเหน็ชอบรว่มกนัระหว่างประเทศสมาชกิองคก์ารสหประชาชาต ิโดยจะรว่มกนั
ขบัเคลือ่นดำาเนนิงานผูส้งูอายใุหเ้ปน็ไปในทศิทางหลกั 3 ประเดน็คือ 1) ผูสู้งอายกัุบการ
พัฒนา 2) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และ 3) การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อ
หนุนและเหมาสม (ศิริวรรณ์, 2560)
11 ไทยมตีวัอยา่งการตอบสนองความกา้วหนา้ของประเทศไทยต่อแผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศมาดริด มสีาระสำาคญั เชน่ 1) ประเดน็ผูส้งูอายกุบัการพฒันา ไทยมกีารบงัคับใช้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะในการส่งเสริมสวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เริ่มมีการประกันชราภาพ (old age insurance) ภายใต้ระบบ
ประกันสังคม (สำาหรับแรงงานในระบบและประกอบอาชีพอิสระ) กองทุนสำารองเล้ียงชีพ 
(provident fund) รวมถงึกองทนุการออมแหง่ชาต ิ(national savings fund) มเีบ้ียยงัชีพ
สำาหรับผู้สูงอายุ (old age allowance) จ่ายให้กับผู้สูงอายุทุกคนยกเว้นผู้ได้รับบำานาญ 
มีนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม โดยรัฐลดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงวัยเพื่อลด
ปัญหาการขาดแรงงาน ยืดเวลาการเป็นพฤฒพลัง (active aging) เพื่อยกระดับคุณค่า



122 ผ่้สง่อ้ายุ

การกำาหนดนโยบายระดับนิติบัญญัติ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางประวัติ-
ศาสตรก์ารเมืองแตล่ะสมยั ทัง้สองประเภทเปน็การกำาหนดนโยบายจาก
บนลงล่าง โดยนโยบายผู้สูงอายุไม่ว่าเป็นแผนหรือร่างพระราชบัญญัติ
เกดิไดจ้ากความพยายามและการผลกัดนัของขา้ราชการทางการแพทย์
และสังคมสงเคราะห์เป็นกำาลังหลัก (ปิยากร หวังมหาพร, 2546) หาก
แต่การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยนั้นจำาเป็นต้อง
อาศยัการรวบรวมองคค์วามรูจ้ากศาสตรต์า่งๆ เขา้มาชว่ยเสรมิกนั เชน่ 
ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข จิตวิทยา สังคมวิทยา 
สาขาเหล่าน้ีสัมพันธ์กับสนามพฤฒาวิทยาสังคม ขณะที่มานุษยวิทยา 
ประวตัศิาสตร ์และรฐัศาสตรน์ัน้อาจช่วยสรา้งความเขา้ใจท่ีกวา้งขึน้และ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเช่นกัน (Kendig, 
McDonald, & Piggot, 2016) 

ในมุมมองของผู้เขียน ภายใต้ภาพ “ความชรา” ที่แลดูเหมือนกัน
ตามกรอบชีววิทยา หากแต่มานุษยวิทยาวัฒนธรรมอาจช่วยคลี่ให้เห็น
ภาพความแตกตา่งหลากหลายของผูส้งูวัยแมอ้ยูภ่ายในบริบทวฒันธรรม
เดยีวกัน หรอืตา่งวฒันธรรม (Climo, 1992) และภายใตแ้นวนโยบายที่
มองผู้สูงวัยในลักษณะภาพกว้าง ท้ังท่ีความเป็นจริง ผู้สูงวัยต่างกลุ่มอาจ
เผชิญปัญหาท่ีรอให้ได้รับการตอบสนองจากรัฐแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางชนชั้น เพศสภาพ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มชาติพันธ์ุ สภาวะความเจ็บป่วย ความพิการ ฯลฯ ปัญหาของผู้สูง
วยักลางเมืองใหญจ่งึอาจแตกตา่งกบัผูส้งูวัยกลุม่ชาตพินัธุใ์นชนบท เฉก

และสร้างความภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ 2) ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะให้กับ
ผู้สูงอายุ มีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health care scheme) และ 
3) ประเดน็การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสำาหรบัผูส้งูอายทุัง้ในอาคารและ
พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น (ศิริวรรณ, 2560)
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เช่นเดียวกับท่ีผู้สูงวัยยากจนอาจมีความต้องการที่ต่างไปจากผู้สูงอายุ
ที่มีอันจะกิน มานุษยวิทยาอาจศึกษาประสบการณ์ชีวิตคนชรายากจน
ในเมืองเพ่ือสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ
และสงัคมไทยภายใตบ้รบิทประวตัศิาสตร์การเมอืงทีพ่วกเขาเผชญิผา่น
มาในช่วงชีวิต ดังน้ันสังคมสูงวัยจึงยังต้องการการศึกษาวิจัยต่อยอด
ร่วมกันในแต่ละกลุ่มสนามทางสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือนำาไปสู่ข้อเสนอแนะ
เชงินโยบายการพฒันาทีจ่ะสามารถตอบสนองคุณภาพชวีติของคนสงูวยั
แต่ละกลุ่มได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ความยุ�งเหยิงของปัญหา
กบััการข้ามไปมาของศาสตร์�
(สังคมวิทยา�เม่องศึกษา�
และภ้มิศาสตร์):�
กรณีีศึึกษาโคว่ิด้-19

ชันญัญา ประสาทุไทุย 

บทนำา

ชาร์ลส์ แอลวู้ด (Charles A. Ellwood, 1927) ได้ชี้ให้เห็นถึง
พัฒนาการในช่วงต้นของศาสตร์สังคมวิทยาว่ามีลักษณะสำาคัญหลักๆ 
สองประการน่ันคือ ประการท่ีหน่ึง สังคมวิทยาพัฒนาตัวเองในเชิงแนวคิด 
ทฤษฎี และระเบียบวิธีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์มากข้ึน 
โดยเฉพาะกลไกทีเ่ปน็ตวัขบัเคลือ่นกระบวนการทางสงัคม และประการ
ที่สอง สังคมวิทยาพัฒนาไปในทิศทางที่มีการใช้วิธีวิเคราะห์ข้ามสาขา
วิชาเพื่อให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดข้ึน (Porter & 
Howell, 2012, p. 2) ปรากฏการณ์ระดับศาสตร์ที่เกิดขึ้นนำามาสู่คำาถาม
ทีว่า่ ปญัหาเหล่าน้ันมคีวามยุง่เหยงิและซับซอ้นจนคำาอธบิายหรอืวธีิการ
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แสวงหาความรู้ความจริงแบบเดิมไม่สามารถเข้าถึงคำาอธิบายปรากฏการณ์
ได้แล้วหรือ ความสงสัยข้างต้นจึงเป็นที่มาของบทความนี้ที่พยายาม
ชี้ให้เห็นถึงความยุ่งเหยิงของปรากฏการณ์หรือปัญหาผ่านกรณีศึกษา
โควิด-19 อันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบมากมายใน
หลายระดับ

ฝ่ายการพัฒนาสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง (Division for Inclusive 
Social Development) ภายใต้สำานักกิจการเศรษฐกิจและกิจการสังคม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and 
Social Affairs: UN DESA) กลา่วถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการระบาด
ของโควิด-19 ว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบทางสังคมจาก
โควดิ-19 โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่เปราะบาง ได้แก ่คนยากจน ผูส้งูอาย ุ
ผู้พิการ เยาวชน และคนพื้นเมือง ดังนั้นการรับมือกับปัญหาระดับโลก
ครั้งนี้จำาเป็นต้องมองอย่างครอบคลุม (comprehensive) เพื่อที่จะแก้ไข
ปญัหาอย่างเปน็ระบบ (UN, 2021) การทำาความเขา้ใจปรากฏการณ์ทีมี่
ความสมัพนัธก์นัหลายมติิจงึจำาเปน็ต้องขยายภูมิทศันท์างปัญญา (intel-

lectual landscape) ขององค์ความรูน้ัน้ขา้มพรมแดนของสาขาวชิา และ
สนามศึกษาอื่นๆ เพื่อหลอมรวม หรือแลกเปลี่ยนหยิบยืมเคร่ืองมือจาก
สาขาวิชานั้นๆ มาสร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่ยุ่งเหยิงเหล่านี้ 

โควิด-19 เมือง และชื่ีวิตผี้้คน

โรคระบาดมักเกิดควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองและสังคม 
(แซนดรา เฮมเพล, 2563) เนือ่งจากผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาแสวงหาโอกาส 
และคาดหวงัทีจ่ะมคีณุภาพชวีติทีด่ ี เขา้ถงึบรกิารและโครงสร้างพืน้ฐาน
ทีร่ฐัจดัสรรไวใ้นเขตเมอืง สง่ผลให้จำานวนประชากรในเมอืงเพิม่มากขึน้ 
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ความต้องการลงหลักปักฐานในเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนทำาให้เมืองขยายตัวตามไป
ด้วย พื้นที่ไร่นาแปรสภาพเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ พื้นท่ีพักอาศัย และ
ถนนหนทาง อย่างไรก็ดี ด้วยเง่ือนไขเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ
หรอืสงัคมทำาให้ความสมัพนัธข์องผูค้นในเมอืงมหีลากหลายรปูแบบ วถิี
ชีวติของผูค้นในเมืองแตกตา่งกนัออกไป ซึง่ปรากฏการณเ์หลา่นีเ้กดิขึน้
ในพ้ืนท่ีเชิงกายภาพเดียวกัน โดยเราอาจไม่เคยตระหนักถึงความสัมพันธ์
และความแตกตา่งหลากหลายของผูค้นในเมอืงจนกระทัง่เกดิโรคระบาด
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดท่ีติดต่อผ่านทางเดินหายใจ และการ
สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อซึ่งติดจากคนสู่คนได้เพียงแค่อยู่ใกล้ชิดในบริเวณ
เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่เมืองที่มีการพบปะ ทำากิจกรรม และ
ไหลเวียนของผู้คนหลายกลุ่มหลายบทบาท หลายอาชีพ การส่งผ่าน
เชื้อโรคจึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง

เม่ือต้นปี ค.ศ. 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์
เกี่ยวกับโรคปริศนาซึ่งมีเชื้อโรคในวงศ์เดียวกับโคโรนาไวรัส (Corona-
virus) แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ โดยเป็นสาเหตุสำาคัญของการติดเช้ือปอด
อักเสบ (pneumonia) ที่พบในคนไข้เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ประเทศจีน
ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2019 ไวรัสตัวนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า โควิด-19 
(COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก (Coronavirus Disease 2019) โดยปัจจุบัน 
โรคนีแ้พรก่ระจายเปน็วงกว้างครอบคลมุหลายพืน้ทีท่ัว่โลก และมตีวัเลข
ผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกมากกว่าหนึ่งร้อยล้านคน (WHO, 2021)

ผลกระทบสำาคัญที่ตามมาของโควิด-19 เกิดขึ้นในหลายระดับ เช่น
ในระดับใหญ ่(macro) มกีารปรบัเปลีย่นเชิงนโยบายเพือ่รบัมอืตอ่โรค-
ระบาดในหลายกลยุทธ์ หนึ่งในนั้นคือมาตรการจำากัดการเดินทาง และ
ปดิบางสถานท่ีทีอ่าจก่อใหเ้กิดการแพรก่ระจายของโรค เชน่ หา้งสรรพ-
สินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร สถานที่ออกกำาลังกาย สถานศึกษา 
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รวมถึงร้านค้าและสถานบริการที่ต้องให้บริการอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า 
ดังนั้นจึงส่งผลกระทบตามมาในระดับกลาง (meso) องค์กร ภาคธุรกิจ 
และเอกชนที่ดำาเนินธุรกิจในหลายขอบเขตการบริการต้องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การดำาเนินงาน บ้างก็ต้องทำางานที่บ้าน ลดการเดินทาง ลด
จำานวนวันทำางาน และสถานประกอบการบางแห่งถึงกับต้องปลดลด
พนักงาน ผลกระทบจากระดับกลางจึงส่งผลต่อระดับเล็ก (micro) น่ันคือ
ผูค้นในสงัคมตอ้งปรบัเปลีย่นวิถกีารดำาเนนิชีวติใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริบทสถานการณ์โรคระบาด

ปรากฏการณ์ทางสังคมหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่โควิด-19 ระบาดคือ 
“ผูค้นไม่กล้าออกจากบา้น” หลักฐานเชิงประจกัษท่ี์ยนืยนัปรากฏการณ์
เหล่านี้คือสภาพเมืองที่ร้างและตลาดที่ไร้ผู้คน ร้านค้าต่างทยอยปิดตัว
เนื่องจากไม่มีผู้มาใช้บริการ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชี้ให้เห็นว่าผู้คน
ไมอ่าจแยกตวัเองออกจากความสัมพนัธเ์ชงิพืน้ทีไ่ด ้ผูค้นเร่ิมตระหนกัรู้
วา่มีบางสถานทีค่วรหลกีเลีย่ง เนือ่งจากอาจเปน็สถานทีเ่สีย่ง โดยพ้ืนที่
เสี่ยงเหล่านั้นรับรู้ได้จาก “การเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19” 
ซึ่งเป็นการเปิดเผยสถานที่และกิจกรรมที่บุคคลนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
โดยพบวา่การตดิเช้ือมกัเกดิขึน้ในสถานทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยกลุม่คนและมกีาร
ทำากิจกรรมท่ีตอ้งปฏสิมัพนัธใ์กลชิ้ดกนั เช่น ตลาด อาบอบนวด สถาน
บันเทิง ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ชุมชนแออัด โรงงาน และแคมป์
คนงาน พืน้ทีเ่หลา่นีม้คีวามสำาคัญตอ่เมอืงในแงเ่ศรษฐกจิและการพฒันา
เมือง เป็นแหล่งอาชีพ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่ผู้คนเข้าไปมี
ประสบการณ์รปูแบบตา่งๆ แตก่ลบักลายเปน็พืน้ทีเ่สีย่งอนัตราย พืน้ที่
ตอ้งห้าม พ้ืนท่ีท่ีไรชี้วิตชีวาในช่วงทีม่โีรคระบาด ดงัจะเห็นไดว้า่มมุมอง
เชิงพ้ืนท่ีได้กำากับวิธีคิดและการกระทำาของผู้คนที่อาศัยและเข้าไปใช้
สถานที่เหล่านั้น
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย,  
โดยผู้เขียน1

สำาหรบัประเทศไทยเผชิญกับระบาดของโควิด-19 ถึง 3 ระลอกโดย
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564 เป็นต้นมา ดังภาพท่ี 1 ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนแต่ละคร้ังทำาให้รัฐ
มมีาตรการควบคมุ และสัง่ปดิพ้ืนทีอ่ยา่งต่อเนือ่งเพือ่ควบคมุการระบาด
ของโรค โดย ณ วันที่เขียนบทความนี้ประเทศไทยมีการต่อพระราช-
กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 มาแล้ว 12 คร้ัง ซึ่งครั้งท่ี 12 นี้มีผลบังคับใช้ถึง 
31 กรกฎาคม 2564 ภายใตก้ารบรหิารงานของศนูยบ์รหิารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.)

ความน่าสนใจของการบริหารจัดการสถานการณ์ของ ศบค. คือ
การนำาเอามมุมองเชิงพ้ืนทีม่าช่วยในการบรหิารจดัการสถานการณ ์ผา่น
การนำาเสนอด้วยแผนทีโ่ดยใช้การแบง่สตีามกลุม่จงัหวดัตา่งๆ เพือ่แสดง
ถึงความแตกตา่งของสถานการณค์วามรนุแรง และใหง้า่ยตอ่การบรหิาร

1 เรยีบเรยีงจาก BBC News Thai (2564) และขอ้มลูสถติจิากศนูย์บรหิารสถานการณแ์พร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ศบค.).
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จัดการ การนำาเสนอรูปแบบนี้ทำาให้ประชาชนพิจารณาได้ว่าพื้นที่ไหน
ควรหลีกเล่ียงการเดินทางไป หรือประชาชนชนในเขตพื้นที่ไหนจะต้อง
ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติเนือ่งจากมมีาตรการในการควบคมุพืน้ท่ีทีส่อดคลอ้ง
กับความรุนแรงในการระบาดของโรคที่แตกต่างกัน 

จากข้างต้นจะเห็นว่าโควิด-19 เมือง และชีวิตผู้คนมีความสัมพันธ์
กันอย่างแยกจากกันได้ยาก ปรากฏการณ์ที่คนไม่ออกจากบ้านเพราะ
กลวัตดิโควดิ-19 จนถงึการบรหิารจดัการควบคุมสถานการณก์ารระบาด 
ล้วนแต่มีมิติทั้งเชิงสังคมและพื้นที่กำากับอยู่ด้วยกัน เราอาจไม่สามารถ
กล่าวลอยๆ ว่าเราติดโควิด-19 โดยไม่เช่ือมโยงความคิดเชิงพื้นที่ถึง
สถานท่ีท่ีเราอาจเสีย่งเขา้ไปสมัผสั หรอืกลุม่คนทีเ่ราเขา้ไปมปีฏสัิงสรรค ์
และกิจกรรมท่ีทำาร่วมกันในพื้นที่เชิงกายภาพ ดังนั้นเมื่อลองพิจารณา
ในระดับปรากฏการณ์เราอาจเห็นการคาบเก่ียวกันของปัญหาอันเป็น
ผลกระทบจากโควิด-19 ในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาใน
ระดับศาสตร์ เราอาจพบว่าภูมิทัศน์องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีความ
ซ้อนทับกันในเชิงการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ซึ่งตอกย้ำาว่าการ
พยายามอธิบายปรากฏการณ์ด้วยกรอบการมองแบบใดแบบหนึ่งอาจ
ไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการทำาความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหา 

ดังนั้นบทความนี้จึงพยายามนำากรณีศึกษาโควิด-19 มาพิจารณา
ทบทวนให้เห็นถึงภูมิทัศน์ทางปัญญาขององค์ความรู้ด้านสังคมวิทยา 
สาขาวชิาเมืองศกึษา (urban studies) และภมูศิาสตรท์ีม่คีวามซอ้นทบั 
ข้องเกี่ยว และมีการหยิบยืมกรอบการมอง รวมถึงเครื่องมือในการ
วิเคราะห์เพื่อนำาไปสู่ความเข้าใจปัญหาอย่างครอบคลุม
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ร์ะเบียบวิธีวิีจัำย

งานศึกษาชิ้นน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสารโดยมุ่งสำารวจภูมิทัศน์ทาง
ปัญญาขององค์ความรู้ด้านสังคมวิทยา สาขาวิชาเมืองศึกษา และภูมิ-
ศาสตร์ ซึ่งได้ทำาการสำารวจเอกสารทั้งหนังสือ บทความวิชาการ และ
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ โดยเอกสารที่ใช้ศึกษาจะครอบคลุมช่วงเวลา
ที่เป็นจุดร่วมสำาคัญที่ทั้งสามสาขามาพบกันในช่วงราวทศวรรษ 1925–
1996 ซึ่งผลจากการพบกันของศาสตร์อาจอยู่ในลักษณะของการพัฒนา
แนวคิดทฤษฎ ีการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่ใช้ศึกษาปรากฏการณ์ ตลอดจน
การพัฒนาของสาขาวิชา (ดังภาพท่ี 2) โดยช่วงเวลาดังกล่าวได้เรียก
ร้องให้เกิดการศึกษาแบบสหวิทยาการ อีกทั้งยังเป็นช่วงท่ีการศึกษา
บทบาทของประสบการณ์เชิงพื้นที่ และสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา
ได้รบัความนยิมในทางสงัคมวทิยาควบคูไ่ปกบัการพฒันา และปรบัปรงุ
วิธกีารศึกษานิเวศวิทยามนุษย ์ (human ecological approach) เพื่อใช้
ศึกษาประชากร (Porter & Howell, 2012, p. 36)

นอกจากนี ้งานศึกษาช้ินน้ีได้หยบิยมืเคร่ืองมอืการวเิคราะห์เชงิพืน้ที ่
(spatial analysis)2 เพือ่ใช้กบักรณศีกึษาโควิด-19 โดยใชเ้ทคนคิวธิกีาร
วิเคราะห์จุดเส่ียง (hot spot analysis) ดว้ยขอ้มลูระบบสารสนเทศภมู-ิ
ศาสตร์ (geographic information system: GIS) ผ่านโปรแกรม QGIS 
เทคนิควธีิดังกล่าวจะคำานวณสถติ ิGetis-Ord Gi* ออกมาในแตล่ะคณุ-
ลกัษณะของชดุขอ้มลู โดยผลท่ีไดจ้ะมีคา่สถติ ิz-scores และ p-values 

2 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เป็นคำาที่ใช้เรียกการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) เพื่อ
สรา้งความเขา้ใจตอ่ปรากฏการณท์างภูมิศาสตรท่ี์ขอ้มูลชดุน้ันแสดงออกมา (Huisman & 
de By, 2009, p. 56)
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ภาพที่ 2 กรอบในการศึกษา, โดยผู้เขียน

ซึง่จะบง่ช้ีวา่คุณลักษณะของชุดขอ้มลูเช่นนัน้ในบรเิวณใดบ้างทีมี่คา่การ
รวมกลุม่เชงิพืน้ทีม่ากหรอืนอ้ยแตกตา่งกนัอยา่งไร เทคนคินีจ้ะใชว้ธิกีาร
พิจารณาคุณลักษณะของแต่ละชุดข้อมูลในบริบทที่ใกล้เคียงกับคุณ-
ลักษณะเดียวกัน

หากพบว่าคุณลักษณะของชุดข้อมูลมีค่าสูง และรายล้อมไปด้วยค่า
ของคุณลักษณะข้อมูลอ่ืนๆ ที่สูงเช่นเดียวกัน บริเวณนั้นจะกลายเป็น
บริเวณจุดเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจากนั้น ได้ใช้การถ่วง
น้ำาหนักแบบ Queen’s case contiguity3 เพื่อคำานวณการถ่วงน้ำาหนัก
โดยใช้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม (ESRI, 2021) เทคนิคการวิเคราะห์

3 Queen’s case contiguity เป็นเทคนคิวธีิในการถว่งน้ำาหนกัรปูแบบหนึง่เพือ่ถว่งน้ำาหนกั
ในการคำานวณหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่โดยพิจารณาจากความเช่ือมต่อกันในเชิงพื้นที่ 
(Anselin, 2020)
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จดุเสีย่งสามารถอธิบายด้วยแนวคิดความใกลชิ้ด (the concept of prox-

imity)4 ซ่ึงเป็นแนวคิดเชิงพื้นที่ (spatial concept)5 ที่กล่าวถึงคุณ-
ลกัษณะของเหตุการณ ์บคุคล หรอืกลุม่คนทีอ่ยูใ่กลก้นัจะมคีณุลกัษณะ
ที่ดำาเนินไปคล้ายคลึงกัน (Porter & Howell, 2012, p. 84)

โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
1. จัดเตรียมข้อมูลโดยนำาข้อมูลสถิติระดับพื้นท่ีจัดทำาให้อยู่ในรูป

แบบตารางเพื่อแสดงค่าคุณลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุด
2. นำาข้อมูลที่จัดเตรียมไว้รวมเข้ากับ shapefile6 ของประเทศไทย

ด้วยคำาสั่ง join table ในโปรแกรม QGIS จากนั้นจึงวิเคราะห์ด้วยชุด
คำาสั่ง hotspot analysis 

3. นำาเสนอผลที่ได้ผ่านการทำาแผนที่ (map visualization)

ผีลการ์ศึกษา: การ์ข้ามไป็มาของศาสตร์์

แม้จุดยืนของศาสตร์ต่างๆ จะแตกต่างกัน มีเครื่องมือ และแนวคิด
ในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายหลักที่
ศาสตร์เกือบทุกแขนงมีร่วมกันคือ การพยายามเข้าถึงความรู้ความจริง 

4 แนวคดิความใกลช้ดิ เป็นคำาอธบิายถงึคณุลกัษณะของเหตกุารณ ์บคุคล หรอืกลุม่คนที่
อยู่ใกล้กันจะมีคุณลักษณะที่ดำาเนินไปคล้ายคลึงกัน (Porter & Howell, 2012, p. 84)
5 แนวคิดเชิงพื้นที่ เป็นแนวคิดที่เกิดจากการ conceptualize รูปแบบความสัมพันธ์ของ
ผู้คนในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งใช้อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ที่พบในเชิงพ้ืนท่ี ตัวอย่างแนวคิด
เชงิพืน้ที ่ ได้แก ่ the concept of containment, the concept of proximity, the concept 
of adjacency และ the concept of intersection (Porter & Howell, 2012, p. 84)
6 shapefile เปน็ชนดิของไฟลท์ีเ่กบ็ขอ้มลูเชงิพืน้ทีป่ระเภทเวกเตอร ์ (vector) ซึง่ประกอบ
ดว้ยจดุ (point) เสน้ (line) และพืน้ทีร่ปูปดิ (polygon) โดยกำากบัดว้ยพกิดั (coordinate) 
ซึ่งเป็นตำาแหน่งอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์



140 ควัามยุ่งเหยิงขอ้งปัญหากับการข้ามไปมาขอ้งศาสตร ์

(National Council of Educational Research and Training, 2006) 
คณุลกัษณะเชงิพืน้ทีเ่ป็นความจรงิชดุหนึง่ซึง่ตอ้งอาศยัระเบยีบวิธ ีและ
เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเผยให้เห็นคุณลักษณะดังกล่าวโดย
แนวทางการศึกษานี้ได้รับอิทธิพลมาจากสาขาวิชาภูมิศาสตร์

หากพิจารณาถึงการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงาน
วชิาการ การศึกษาทางระบาดวิทยา (epidemiology) เป็นศาสตร์แรกๆ 
ท่ีบุกเบิกและหยิบยืมการทำาแผนที่มาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ ซึ่ง
งานศึกษาที่โด่งดังทางระบาดวิทยาที่ประยุกต์การทำาแผนที่มาใช้ใน
งานศึกษาคืองานของจอห์น สโนว์ (John Snow, 1949) โดยศึกษา
ปรากฏการณ์การระบาดของโรคท้องร่วง (อหิวาตกโรค) ในกรุงลอนดอน
ชว่งป ีค.ศ. 1850 งานนีถ้อืเปน็งานช้ินแรกๆ ทีผ่สานการทำาแผนทีเ่ขา้กบั
ปรากฏการณ์ทางสังคม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสำารวจในระดับ
บคุคล และจดัทำาเปน็แผนทีเ่พือ่แสดงตำาแหนง่ทีเ่กดิโรคระบาด (Porter 
& Howell, 2012, p. 68)

การทำาแผนที่เป็นระเบียบวิธี และเทคนิคหนึ่งทางภูมิศาสตร์ โดย
ภมูศิาสตรเ์ปน็ศาสตรแ์ขนงหนึง่ทีส่ำาคญัและมอีทิธพิลตอ่สาขาวชิาอืน่ๆ 
เนื่องจากแนวทางในการศึกษามีความเป็นองค์รวม และช่วยให้เข้าใจ
ความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นด้วยมุมมองเชิงพื้นที่ที่ให้ความสำาคัญกับปฏิ-
สัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยอธิบายถึงเงื่อนไขเชิงสาเหตุ
ท้ังในแง่การปรับตัวและดัดแปลงเพ่ือให้มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
อีกท้ังยังมองถึงปรากฏการณ์อย่างมีพลวัตไม่ได้หยุดนิ่งไร้การเปล่ียน 
แปลง (National Council of Educational Research and Training, 
2006, pp. 3–5)

ดงันัน้งานศกึษาชิน้น้ีจงึได้หยบิยมืเครือ่งมอืทางภมูศิาสตรเ์พือ่แสดง
ให้เห็นคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของปรากฏการณ์การระบาดโควิด-19 โดย
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ผลการศกึษาสามารถพจิารณาได้ในภาพที ่3 จากภาพแสดงใหเ้หน็กลุม่
ก้อน (cluster) ของพื้นที่ที่เป็นจุดเส่ียงต่อการระบาด และการติดเช้ือ
โควิด-19 ของประเทศไทยในระดับจังหวัด โดยพบว่าพื้นที่ซึ่งมีคุณ-
ลกัษณะเปน็จดุเสีย่งตอ่การระบาดอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดับความ
เชื่อมั่น 99% ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ส่วนสมุทร-
สงครามเปน็จดุเส่ียงตอ่การระบาดอยา่งมนัียสำาคัญทางสถิตท่ีิระดบัความ
เชื่อมั่น 90% (สามารถพิจารณาค่า p-value และค่า z-score ได้จาก
ตารางในภาพที่ 3)

นอกจากน้ี หากใช้มมุมองเชิงพืน้ทีอ่ธบิายรปูแบบความสัมพนัธ์ของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นทำาให้เข้าใจได้ว่า พื้นที่จุดเส่ียงเหล่าน้ันรายล้อม
ไปด้วยพื้นที่ที่มีจำานวนผู้ติดเชื้อสูงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้พื้นที่เหล่านั้น
กลายเปน็กลุ่มก้อนพืน้ทีเ่ส่ียงทีม่คุีณลกัษณะเชิงพืน้ทีค่ลา้ยคลงึกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่าน้ันอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโดยพิจารณาได้จากคุณ-
ลักษณะเชิงพื้นท่ี อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ยกมาเป็นกรณีศึกษานี้อาจไม่ได้
นำาเสนอให้เห็นคุณลักษณะเชิงพื้นที่อื่นๆ รวมถึงเงื่อนไขทางสังคมอัน
เป็นบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการกระทำา และการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ 
(milieu)7 สิง่นีไ้ดก้ลายมาเปน็ความทา้ทายในการพยายามเขา้ใจปรากฏ-
การณ์เชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้น

หลังจากที่เราเข้าถึงชุดความจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงพื้นซ่ึงส่ง
ผลตอ่การกลายเปน็จดุเสีย่งตอ่การระบาดของโควิด-19 แลว้ ดงันัน้กา้ว

7 คำาว่า milieu มีความหมายตามพจนานุกรมเคมบริดจ์แปลไว้ว่า “สภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่มีผลต่อการกระทำารวมถึงการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์” (“Milieu,” n.d.) 



ชันญัญา ประสาทุไทุย  143

ตอ่ไปคอืการพยายามเขา้ใจเง่ือนไขเชงิสังคมและสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีน่ัน้ๆ 
ทีส่มัพนัธก์บัการระบาดของโควิด-19 โดยขยายองคค์วามรู้ไปยงัศาสตร์
อื่นๆ เพื่อให้ได้กรอบในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

แนวคิดที่เช่ือในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพมีรากการพฒันาควบคูม่ากบั “เมอืงศกึษา” ในการพฒันาชว่ง
ต้นของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ตำาแหน่งที่ และสถานที่ รวมไปถึง
การศกึษาเมอืงในเชิงสณัฐาน รปูแบบ หรอืโครงสร้างของเมืองมีพฒันา-
การสำาคญัมาจากแบบจำาลองของโยฮนัน์ ไฮน์รชิ ฟอน ทอืเนน (Johann 
Heinrich von Thünen) ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1826 (โดยเอกสาร
ดงักลา่วแปลเปน็ภาษาองักฤษในป ีค.ศ. 1966) ทัง้นี ้ฟอน ทอืเนนเปน็
ชาวนาเยอรมันธรรมดาที่มีความคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ เขาพัฒนา
แบบจำาลองเพ่ือใช้เป็นแนวทางทำากำาไรให้ได้สูงท่ีสุด โดยคำานึงถึงตำาแหน่ง 
ทีต่ัง้ไร่นาวา่ควรอยู่ใกล้ตลาด เพ่ือลดตน้ทนุในการขนสง่สนิค้าจากแหลง่
ผลิตไปยังตลาดซึ่งจะทำาให้เกิดกำาไรมากขึ้นได้ แบบจำาลองของฟอน 
ทอืเนน มลีกัษณะแสดงการใช้ประโยชนท์ีดิ่น (land use) โดยมลีกัษณะ
ของวงทีซ่อ้นทบักนั 5 ช้ัน ไลเ่รยีงจากเมืองซึง่อยูว่งในทีส่ดุ ถดัมาเปน็
ตลาด ปา่ไม้ พ้ืนทีท่ำาการเกษตรเขม้ขน้ และพ้ืนทีเ่ลีย้งสตัว ์ซึง่ทัง้หมด
นี้วางอยู่บนสมมติฐานของการเป็นรัฐเดี่ยว (isolated state) ที่พึ่งพา
ตนเองได้ และพืน้ทีโ่ดยรอบของเมอืงนัน้ราบเรยีบไรท้างน้ำา (Von Thü-

nen, 1966) 
ตอ่มาฝัง่อเมรกิา ในช่วงราวทศวรรษ 1925 สำานกัชคิาโก (Chicago 

School) ได้มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาทฤษฎีเชิงพื้นที่และตำาแหน่ง 
ทีต่ัง้ในเมือง จดุนีม้อีทิธพิลตอ่มมุมองทางสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
ในการอธบิาย “เมอืง” ซึง่งานศึกษาทีม่อีทิธพิลมากในชว่งนีค้อืงานของ
นกัสงัคมวทิยา โรเบริต์ ปาร์ก และเออร์เนสต ์เบอร์เจสส ์(Robert Park 
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& Ernest Burgess, 1925) โดยรู้จักกันในช่ือ “Concentric Zonal Model 
of Urban Ecology” หรอืแบบจำาลองการแบง่พืน้ทีน่เิวศวิทยาเมอืงแบบ
วงแหวน งานข้างต้นมีสมมติฐานในการมองเมืองชิคาโกเป็นศูนย์กลาง
โดยมีวงแหวนกระจายออกไปโดยรอบ การทำาแบบจำาลองเช่นนี้อยู่บน
ความเช่ือทีว่า่ทรพัยากรทีส่ำาคัญทีสุ่ดในเมืองคือทีด่นิ ซึง่มีมูลคา่แตกต่าง
ไปตามสังคม และมูลค่าของเงิน ในภาพรวมแล้วแบบจำาลองของปาร์ก
และเบอรเ์จสสม์คีวามคลา้ยคลงึกบัของฟอน ทอืเนน โดยแบบจำาลองนี้
ประกอบดว้ยวงแหวนหา้ชัน้ซ้อนทบักัน ช้ันทีห่น่ึง คอืเขตศนูยก์ลางทาง
ธุรกิจ (central business district: CBD) ช้ันท่ีสอง คือเขตพื้นที่การ
ขนส่ง (transition zone) ชั้นท่ีสาม คือเขตผู้ใช้แรงงาน (workingman 
zone) ชั้นท่ีส่ี คือเขตที่พักอาศัย (residential zone) และช้ันที่ห้า คือ
เขตท่ีพักอาศัยย่านชานเมือง (commuter zone) (Park & Burgess, 
1925) (ดังภาพที่ 4)

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ศึกษาเมืองได้รับอิทธิพลทางความ
คดิจากแบบจำาลองดงักลา่วตอ่การทำาความเขา้ใจความสมัพนัธข์องผูค้น
ที่มีชีวิตในเมือง โดยการแบ่งเขตเช่นนี้สะท้อนวิธีคิดที่เปรียบเมืองเป็น
ระบบนเิวศขนาดใหญ ่มกีารแยง่ชิงทรพัยากรเพ่ือความอยูร่อด ผูท้ีมี่เงิน
สามารถเข้าถึงที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าและราคาแพง อยู่ในเขต
พื้นท่ีที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า ในขณะที่คนจนหรือกลุ่มแรงงานมีชีวิต
อยู่ในเขตที่เส่ือมโทรม ดังนั้นการแบ่งแยกเขตเมืองจึงเป็นการตอกย้ำา
การมีอยู่ของชนชั้นทางสังคมและช่องว่างของความเหลื่อมล้ำาทางสังคม 
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2562) 

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แบบจำาลองของวอลเตอร์ คริสตัลเลอร์ 
(Walter Christaller, 1933) มีช่ือเสียงจากการนำาเสนอทฤษฎีแหล่งกลาง 
(central place theory) เพื่อศึกษาตำาแหน่งท่ีตั้งของเมืองโดยได้รับ
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อิทธิพลจากฟอน ทือเนน แต่มีความแตกต่างกันที่การอธิบายลักษณะ
ของพืน้ทีโ่ดยรอบศูนยก์ลางเปน็ลำาดับศกัด์ิ เช่น town หรอื city ซึง่วาง
อยู่บนสมมติฐานสามประการ ได้แก่ หนึ่ง มีการพึ่งพากันเชิงพื้นที่
ระหวา่งศนูยก์ลางของแบบจำาลอง สอง มีหน้าท่ีของระบบทัง้หมดซึง่เกดิ
ขึ้นจากการแบ่งช้ันของขนาดสถานที่กับช่วงความสัมพันธ์ของเกณฑ์
อปุสงค์และอปุทานในสนิคา้ และสาม มพีืน้ทีก่กัเกบ็สินคา้และบรกิารที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ความต้องการของประชาชน (Christaller, 1933) 

อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1939 งานของออกุสต์ เลิช (August Lösch, 
1939) ได้แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นจากจดุสนใจจากขนาดการผลติทาง
เศรษฐกิจไปอยู่ทีก่ารเคลือ่นไหวของผูค้น โดยแนวทางศกึษาของเลิชให้
ความสำาคญักบับทบาทของประชากรในเศรษฐกจิวา่มบีทบาทสำาคญัตอ่
การพฒันาข้ึนของพ้ืนทีเ่มอืงใหม่ๆ  แบบจำาลองของเลชิไมไ่ดม้คีวามเปน็
ศูนย์กลางและลำาดับศักดิ์มากนัก ซึ่งแตกต่างจากแบบจำาลองของฟอน 
ทอืเนนและแบบจำาลองของครสิตลัเลอร ์อกีทัง้ยงัมคีณุปูการทางทฤษฎี
ที่ให้ความสำาคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อมที่พวก
เขาอยู่ เม่ือผูค้นมกีารเคลือ่นยา้ยมากขึน้ ประชากรเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 
ส่งผลให้เมืองมีการพัฒนาใหม่ๆ (Lösch, 1939)

การพัฒนาของแนวคิดและทฤษฎีเชิงพื้นที่ในช่วง ค.ศ. 1925–1950 
สะท้อนให้เห็นว่าเมืองศึกษาไม่อาจแยกออกจากมุมมองเชิงพื้นที่และ
ความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเมือง ซึ่งแนวความคิดใน
ชว่งนีไ้ด้รบัอทิธิพลจากสงัคมวิทยาอเมรกัินเป็นอย่างมาก กระทัง่ปี ค.ศ. 
1996 ทางฟากฝ่ังฝร่ังเศส มาร์ค บล็อค (Marc Bloch) นักประวัติศาสตร์
ชาวฝรั่งเศสได้ชี้ชวนให้พิจารณาแนวทางที่เป็นสหวิทยาการ (interdis-

ciplinary approach) เพื่อทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม โดย
ได้สนับสนุนให้เกิดท่ีทางการหลอมรวมกันของศาสตร์สังคมวิทยาและ
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ภาพที่ 4 แบบจำาลองการอธิบายตำาแหน่งที่ตั้งของเมืองในทฤษฎีต่างๆ 
เรียบเรียงโดยผู้เขียน

ภูมิศาสตร์ ซึ่งให้ความสนใจผลกระทบของสังคมวิทยาต่อแนวความคิด 
อย่างเช่นขอบเขตธรรมชาติ (natural boundaries) โดยใช้เทคนิคการ
วาดพรรณนาแผนที ่และพจิารณาว่าแผนทีน่ัน้ช่วยในการทำาความเขา้ใจ
ถงึความแตกตา่งอยา่งความโดดเดน่ของนเิวศวทิยาระบบสงัคมอย่างไร 
(Friedman, 1996)

จนถงึตอนนีเ้มอืงศกึษาไดอ้ธบิายใหเ้หน็ถงึตำาแหนง่แหง่ทีข่องเมอืง
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ซึง่มีความสมัพันธก์บัชีวิตผูค้น ในช่วงเวลาทีโ่ควดิ-19 ระบาด เมอืงยงั
คงเป็นสถานที่ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจและการค้า ผู้คนเดินทาง
เข้าไปในเมืองเพื่อทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งการค้าขายและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนในสังคม โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบแสดงให้เห็นว่าบริเวณ
ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการระบาดโควิด-19 เป็นพื้นที่ที่มีความสำาคัญทาง
เศรษฐกิจการค้า เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่ทำางาน เมื่อมีการเคลื่อนที่
ของคน การระบาดของโรคก็เกิดขึ้นได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีควบคุมเข้มงวดสูงสุด 
หรือพ้ืนท่ีสีแดงเข้มคือการใช้มาตรการห้ามทำากิจกรรมและเคลื่อนย้าย
ของกลุ่มคนในบางสถานที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดกระจายออกไป 
เราจึงได้เห็นปรากฏการณ์ท่ีคนไม่กล้าออกจากบ้านหากไม่จำาเป็น อีกท้ัง
ผู้คนยังหลีกเล่ียงท่ีจะเดินทางไปพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ สังคมวิทยาอาจ
ขยับขอบเขตของสาขาวิชาเข้ามาซ้อนทับกับภูมิศาสตร์และเมืองศึกษา
เพ่ือให้ยืมกรอบในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนด้วยการต้ังคำาถาม
ต่อปรากฏารณ์ โดยในที่นี้ผู้เขียนขอตั้งคำาถามต่อความกลัวในการออก
จากบ้านของผู้คนว่าได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมอย่างไร

เราไม่เคยกังวลใจในการเดินทางออกจากบ้านไปใช้ชีวิตประจำาวัน
จนกระทั่งเราทราบว่าปลายทางและระหว่างทางที่จะเดินทางไปล้วนมี
ความเส่ียงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อ ซึ่งความกลัวและวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งมาจากเงื่อนไขเชิงพื้นที่ และเงื่อนไขในเชิงสังคม โดยเงื่อนไข
เชิงพื้นที่สามารถอธิบายได้ด้วยการหยิบยืมเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มา
ใช้เพ่ือเข้าถึงชุดความจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงพื้นที่ที่ทำาให้บริเวณ
เมืองใหญ่และพื้นที่โดยรอบกลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

ส่วนเง่ือนไขเชิงสังคมอาจพิจารณาได้ว่าความกลัวเช้ือโรคชุดนี้ถูก
ผลิตสร้างข้ึนโดยรัฐที่สนับสนุนโดยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ
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แพทย์สมัยใหม่ ผ่านการสร้างการรับรู้เชิงพื้นท่ีต่อจุดเสี่ยงติดเชื้อต่างๆ 
และการใช้อำานาจสั่งปิดและควบคุมขอบเขตการเดินทางเข้าออกในบาง
พ้ืนท่ี ซ่ึงสะท้อนลกัษณะของการพยายามใช้อำานาจเพือ่ควบคมุพลเมอืง 
เชน่ การสอบสวนโรคจำาเปน็ตอ้งเปดิเผยไทมไ์ลน ์และการใชช้วิีตประจำา
วนั รวมถงึแนวปฏิบตัติอ่บคุคลทีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งทีจ่ำาเปน็ตอ้ง
แยกกักตัว และตรวจหาเชื้อก่อนเข้าพื้นที่ 

ดังนั้นคำาถามสำาคัญที่ตามมาคือ บริบทพ้ืนที่และสถานการณ์การ
ระบาดของโรคได้สร้างความชอบธรรมให้รัฐมีอำานาจเหนือร่างกายของ
พลเมืองได้จริงหรือ ซึ่งแนวการมองและตั้งคำาถามเช่นน้ีส่วนหน่ึงได้รับ
อทิธิพลจากนักคดิรว่มสมยัทีม่ช่ืีอเสยีงอยา่งมแิชล็ ฟโูกต ์ (Michel Fou-

cault) โดยแนวคิดชีวอำานาจ (biopower) ทีก่ลา่วถึงรูปแบบของอำานาจ
ท่ีส่งอิทธิพลต่อชีวิตโดยพยายามเข้าไปควบคุมจัดการประชากรด้วย
เทคนิคมากมายอยา่งมีประสทิธภิาพ เชน่ ผา่นกฎระเบยีบที่ครอบคลมุ 
ผ่านทางการแพทย์และสาธารณสุข การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอด
จนการปรับผังเมืองที่อยู่อาศัย (Foucault, 1978) ดังนั้นความกลัวที่จะ
ต้องออกจากบ้านของผู้คนในสังคมอาจเป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้
ควบคุมผู้คนให้อยู่ในระบบระเบียบที่ควรจะเป็น 

นอกจากนั้น ผลที่ไม่ตั้งใจของการสร้างความกลัวในการออกจาก
บ้านอาจทำาให้ประชาชนเกิดการต่อต้าน และตั้งคำาถามถึงความพร้อม
ของการวางแผนบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงการมีอยู่
ของรัฐ เนื่องจากอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวคือการรวม
กลุม่ทางสงัคมและการบรจิาคลน้หลามทัง้เงนิและอปุกรณท์างการแพทย์
เพื่อช่วยเหลือกันเองในหมู่ประชาชนและภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพและบทบาทของกลุม่ทางสังคมมาเปน็หนว่ยทีช่ว่ยขบัเคลือ่น
ใหสั้งคมดำาเนินตอ่ไปไดอ้าจสะทอ้นใหเ้หน็การทำาหนา้ทีอ่นับกพร่องของ
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รัฐบาล ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลสำาคัญต่อคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน

บทส่งท้าย

ความน่าสนใจประการหนึ่งจากการพยายามสังเคราะห์สังคมวิทยา 
ภูมิศาสตร์ และเมืองศึกษา คือเราได้มองเห็นชุดความคิดเกี่ยวกับ 
“ความเชื่อในระบบ” ที่มองส่วนย่อยต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กนัทัง้ในเชงิการทำาหนา้ทีแ่ละพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือใหร้ะบบสามารถดำาเนนิ
ต่อไปได้ 

สำาหรับกรณีศึกษาโควิด-19 เปรียบเสมือนตัวรบกวนระบบซึ่งเข้า
มาในฐานะปญัหาทีค่วบรวมมติทิางสงัคม และมติเิชงิกายภาพทีม่คีวาม
ยุ่งเหยิงในระดับปรากฏการณ์ที่ต้องการการทำาความเข้าใจอย่างเป็น
สหวิทยาการและสร้างการสนทนาข้ามศาสตร์ โดยทำาให้เราได้ทบทวน
และสำารวจพัฒนาการ รวมถึงการขยายพรมแดนความรู้ทางสงัคมวทิยา 
ผ่านการหยิบยืมเครื่องมือและมุมมองมาใช้ทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ 
ซึง่ทัง้สงัคมวทิยา เมอืงศกึษา และภมูศิาสตร ์ตา่งกม็คีวามเปน็ไปไดท้ี่
จะหาพื้นที่ร่วมกันเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ และชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ
ปรากฏการณ์ทางสังคมหรือความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางสังคม
ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ต้ังอยู่อย่างมีที่ทางเชิง
กายภาพบนพื้นผิวของโลกใบนี้ได้อย่างครอบคลุม
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การวิเคราะห์เคร่อข�าย
ทางสังคมของ
ผี้้ประสบัภัยพิบััติ:�
การเช่�อมประสัานพรมแด้นคว่ามร้้ทาง

สัังคมวิ่ทยาในงานภััยพิบัติิศึึกษา

อั้ครนยั ขวััญอ้ย่่

บทนำา

ในปี ค.ศ. 2011 หลายพ้ืนท่ีของประเทศญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ จากเหตุแผ่นดินไหวและคล่ืน
ยักษ์สึนามิถล่มเมืองชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซ่ึงเหตุ-
การณ์ดังกล่าวได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 16,000 ราย ซ้ำาร้ายยังส่งผลให้
โรงไฟฟา้นวิเคลียรฟุ์กุชิมะ ไดอิจิ ได้รบัความเสียหาย และเกดิกมัมันต-
รังสีรั่วไหลจากโรงไฟฟ้าไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้ประชาชนกว่า 
150,000 รายได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง
เซนได ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า และเป็นศูนย์กลางของภัยพิบัติครั้ง
สำาคัญน้ี (CNN Editorial Research, 2021) ท่ามกลางความช่วยเหลือ
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ของภาครัฐท่ีดำาเนินไปอย่างยากลำาบาก และมีอุปสรรคในการเข้าถึงพ้ืนท่ี
ประสบภยัอยา่งมาก จงึเป็นทีน่า่สนใจว่าในช่วงระหวา่งและหลงัจากเหตุ
ภัยพิบัติ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ “เอาตัวรอด” ในชีวิตประจำาวันอย่างไร 
ความสมัพนัธ์ของผูค้นในช่วงทีสั่งคมอยู่ในความโกลาหลและเสยีระเบยีบ
มีการขยับปรับเปล่ียนไปจากเดิมหรือไม่ และเครือข่ายทางสังคมสามารถ
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนในสังคมกลับมาสู่ดุลยภาพมากน้อย
เพียงใด

งานเขียนชิน้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ทำาความเขา้ใจพลวตัของเครือขา่ย
ความสมัพนัธท์างสังคม (social network) ของผูป้ระสบภยัพบิติัในเมือง
เซนได ประเทศญี่ปุ่น ก่อนและหลังการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง
และสึนามิในปี พ.ศ. 2554 ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 
(social network analysis: SNA) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการใช้งานอย่าง
กวา้งขวางในทางสงัคมศาสตร์หลายแขนง ทัง้สงัคมวทิยา มานษุยวทิยา 
การตลาด การเงิน และรัฐศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ (social media) เครือข่ายหนึ่งที่นิยมใช้ในประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นฐานในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะแบ่งออก
เป็นสองช่วงเวลา ท้ังกอ่นและหลงัการเกดิภยัพบัิต ิ เพือ่ฉายใหเ้หน็ภาพ
การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายที่ถูกคุกคามจากภัยภายนอก ว่ามีการ
ปรบัเปล่ียนไปอย่างไร นอกจากการนี ้ ในงานศึกษาชิน้นีย้งัมเีจตนาทีจ่ะ
สะท้อนให้เห็นคุณูปการอันสำาคัญของข้อมูลมหัต (big data) ที่เปล่ียน 
แปลงภูมิทัศน์ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญตลอดช่วง
สองทศวรรษที่ผ่านมา  



อั้ครนยั ขวััญอ้ย่ ่ 155

มองการ์จัำดการ์ภัยพิบัติใหม่ ผี่านสายตาสหวิทยาการ์

ในงานศกึษาเรือ่ง “Weberian Political Sociology and Sociological 
Disaster Studies” (Stallings, 2002) ได้อธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่าง
แนวทางการศึกษาเร่ืองภัยพิบัติ (disaster studies) ในแบบฉบับของ
สงัคมวทิยาการเมอืงในแนวแมก็ซ ์เวเบอร ์(Weberian) และสงัคมวิทยา
กระแสหลัก ซึ่งในงานดังกล่าวมองว่า สังคมวิทยากระแสหลักยังไม่ได้
เขา้ไปศกึษาในอาณาบรเิวณของภัยพิบตัศึิกษามากนกั และไมไ่ดมี้ความ
ก้าวหน้าที่โดดเด่นไปกว่างานศึกษาในช่วงแรกๆ ขณะที่สังคมวิทยา
การเมืองในแนวเวเบอร์ หรือสายรัฐศาสตร์จะให้ความสำาคัญกับความ
ไม่เทา่เทียมกันเชงิโครงสรา้งของชนช้ันสถานะและอำานาจในการอธบิาย
ปรากฏการณ์สืบเนื่องจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการศึกษาระดับมหภาค 
มากกว่าการวิเคราะห์ระดับจุลภาค หรือการวิเคราะห์ระดับบุคคล ใน
ขณะที่งานเขียนเรื่อง “Introduction: Disasters as Politics – Politics 
as Disasters” (Guggenheim, 2014) ช้ีให้เห็นว่า สังคมวิทยาได้ก้าว
เข้าไปในอาณาบริเวณของภัยพิบัติน้อยมาก เม่ือเทียบกับที่สาขารัฐ-
ศาสตร์ได้ทำา โดยตลอดช่วงที่ผ่านมานักสังคมวิทยาพยายามใช้ข้อมูล
ทางสถติใินขนบของประชากรศาสตรเ์พือ่ศกึษาจำานวนประชากรทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพบิติั เชน่ อตัราการตาย หรอือตัราการยา้ยถิน่ ฯลฯ 
ตลอดจนใชม้มุมองของสงัคมวทิยาเมอืง (urban sociology) อธบิายถงึ
ผลกระทบทีม่นุษยป์ระสบพบเจอกบัภยัพบิตัมิากขึน้ วา่มสีาเหตุมาจาก
การขยายถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมืองเข้าไปในพื้นที่เส่ียงต่อการ
เกิดภัยพิบัติมากขึ้น แต่จำานวนและความรุนแรงของภัยพิบัติไม่เคย
เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

ในขณะที่สังคมวิทยามีการศึกษาประเด็นเรื่องภัยพิบัติอย่างจำากัด 
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ทางรฐัศาสตรก์ลบัมีความก้าวหนา้ในเร่ืองภยัพบิตัศิกึษาขึน้มาก (Stall-

ings, 2002) โดยอาจแบง่ความเคลือ่นไหวทางวิชาการทีส่ำาคญัของสาขา
รฐัศาสตรไ์ดส้องแนวทาง แนวทางแรก นักรฐัศาสตร์ใชเ้ร่ืองภยัพบิตัเิป็น
จุดเร่ิมต้นของการอธิบายเรื่องการจัดระเบียบโลก และปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศ และแนวทางท่ีสอง เรือ่งภัยพบิตัไิดก้ลายมาเป็นข้ออา้ง
ในการใช้นโยบายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม หรือแนวคิด “ส่ิงแวดล้อม-
นิยม” (environmentalism) ซ่ึงนำามาสู่การเคล่ือนไหวทางการเมืองต่างๆ 
เช่น ขบวนการ Chipko Andolan หรือกลุ่ม Greenery ตามมา จากที่
กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในทางรัฐศาสตร์หรือทางสังคมวิทยา
กระแสหลักล้วนแล้วแต่มุ่งศึกษาภัยพิบัติในมุมมองเชิงมหภาคแทบทั้ง
สิน้ ซึง่ทำาใหภ้าพของผูค้นและชุมชนหายไปจากปรมิณฑลของการศกึษา

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีนักสังคมวิทยาจำานวนไม่น้อยที่เริ่ม
พยายามหยิบเอาประเด็นเรื่องชุมชนและเครือข่ายทางสังคมมาใช้กับ
ภยัพบิตัมิากข้ึน โดยอาศยัศกัยภาพด้านขอ้มลูสารสนเทศ และเครือ่ง-
มอืในการวเิคราะหวิ์จยัต่างๆ ทีม่กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยความหวงั
จะเติมเต็มจินตนาการของนักสังคมวิทยาเชิงปริมาณให้เป็นจริงขึ้นมา 

“เคร์อืข่ายทางสังคม” ในฐานะเคร์ื�องมือในการ์ต้านทาน
ผีลกร์ะทบจำากภัยพิบัติ 

ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งในการวิจัยเชิงประจักษ์ ด้วยเหตุที่ข้อมูล
ดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่
สำาคัญสามประการ ไดแ้ก ่ประการทีห่นึง่ ขอ้มลูขา้งตน้สามารถบอกได้
วา่ “ตัวแสดง” (actor) หรอืสมาชิกในเครอืขา่ยแตล่ะคนมคีวามสมัพนัธ์
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กับใครในเครือข่ายบ้าง ประการที่สอง ข้อมูลข้างต้นสามารถบอกถึง
ทศิทางของความสมัพันธ ์ เช่น “การถกูตดิตาม” (follower) หรือ “เป็น
ผู้ติดตาม” (following) ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของสมาชิก
แต่ละคนในเครือข่าย และประการสุดท้าย ข้อมูลข้างต้นสามารถบอก
ความเข้มข้นของความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่ดำาเนินอยู่บนเครือข่าย 
เช่น จำานวนครั้งของการพูดคุยในกล่องข้อความส่วนบุคคล ความถ่ี
และความห่างในการพูดคุย หรือช่วงเวลาท่ีมีการพูดคุย เป็นต้น ซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งสามประการน้ีมีส่วนเกื้อหนุนให้นักวิจัย
สามารถศกึษาความสมัพนัธท์างสงัคมของผูค้นไดอ้ยา่งทีไ่มเ่คยปรากฏ
มาก่อนในหนา้ประวตัศิาสตร์การวจิยัในโลกร่วมสมยั สำาหรับงานศกึษา
นี้ได้ใช้เกณฑ์ “การถูกติดตาม” และ “การเป็นผู้ติดตาม” เป็นภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย และใช้จำานวนคร้ังใน
การกด “Reply” ข้อความในการแสดงความเข้มข้นของความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในห้วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ  

มีงานศึกษาจำานวนไม่น้อยที่อาศัยการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
เพือ่เข้าใจผูค้นในช่วงภัยพิบตั ิหน่ึงในน้ันคืองานศกึษาเรือ่ง Applications 
of Social Network Analysis for Building Community Disaster Resil-
ience โดยซาแมนธา แม็กซีโน (Sammantha L. Magsino, 2009) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความสำาคัญของเครือข่ายทางสังคมของผู้คนในชุมชนใน
การตา้นทานผลกระทบทางลบจากเหตภุยัพบิตั ิ โดยงานศกึษาชิน้นีม้อง
ว่าเครือข่ายทางสังคมสะท้อนให้เห็นถึง “ขีดความสามารถของชุมชน” 
(community’s ability) ในการโอน-ย้าย-ถ่าย-เทข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ในชุมชน ทั้งในลักษณะที่เป็นข่าวสารทางการ เช่น ข่าวสารจากหน่วย
งานภาครัฐ หรือหน่วยบรรเทาสาธารณภัย และข้อมูลไม่เป็นทางการ 
เช่น ข่าวสารเก่ียวกับเพ่ือนบ้าน และความเป็นไปของผู้คนในชุมชน 
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ตลอดช่วงเวลาการเกิดภัยพิบัติ ช่วงหลังจากที่ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 
และช่วงการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ทั้งน้ี ยิ่งข่าวสารสามารถไหลเวียนใน
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าไร ยิ่งทำาให้ผลกระทบทางลบ
จากภัยพิบตัลิดลง และชุมชนสามารถฟืน้ตวัจากความเสยีหายไดเ้ร็วขึน้
ตามไปด้วย 

ประการตอ่มา เครอืข่ายทางสงัคมท่ีแขง็แกร่งทำาใหก้ารจดัสรรทรพั-
ยากรต่างๆ ในชุมชนทำาได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ 
เนือ่งจากในชว่งภัยพบิตัเิปน็ช่วงทีร่ะบบการจดัสรรทรัพยากร เชน่ การ
ซื้อขายผ่านระบบตลาด ร้านสะดวกซื้อ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ ไม่
สามารถดำาเนินการได้ตามปกติ อันเป็นผลมาจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในการขนสง่สนิคา้ และพ้ืนทีห่น้ารา้นได้รบัความเสียหาย หรอืขอ้ตอ่ของ
ห่วงโซ่อุปทานในตลาดถูกทำาลายไป จนทำาให้ผู้คนในชุมชนประสบ
ปัญหาในการเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานในการใช้ชีวิต และ
จำาเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือหน่วยงานภายนอก
ชุมชน ในรูปของถุงยังชีพ อุปกรณ์เครื่องใช้ ยารักษาโรค ฯลฯ และ
จำาเป็นต้องมีระบบการจัดสรรให้แก่ผู้ประสบภัยที่ดี และมีความทั่วถึง
เพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัไดร้บัความช่วยเหลอือยา่งเสมอหนา้และเทา่เทยีมกนั 

อย่างไรก็ตาม จากบทเรยีนของการช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณ-
ภัยที่ผ่านมากลับมิได้เป็นเช่นนั้น แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการทำา
สำามะโนประชากร หรือการสำารวจจำานวนแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ประกอบอาชีพในพื้นที่ว่ามีการลงหลักปักฐานอยู่ที่ใด เพ่ือให้การช่วย
เหลือยามวิกฤตสามารถทำาได้โดยง่าย แต่ครั้นเกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้น 
มกัตามมาด้วยการอพยพเคล่ือนยา้ยของผูค้นอยา่งฉับพลนั โดยเฉพาะ
ในพืน้ท่ีซึง่ไดร้บัความเสยีหายรนุแรงจนมอิาจอาศัยอยูไ่ดไ้ปยังพ้ืนทีอ่ื่นๆ 
ท่ีปลอดภัยมากกว่า เช่น พ้ืนท่ีสาธารณะ (ถนน อุโมงค์ สะพาน สถานท่ี
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ราชการ ฯลฯ) หรือที่ว่างตามลักษณะภูมิประเทศ (ที่สูง เชิงผา ฯลฯ) 
หรอืแม้แตย้่ายออกไปอาศยัในเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการชัว่คราว ทำาใหก้าร
จัดสรรทรัพยากรบรรเทาสาธารณภัยทำาได้โดยยาก และจำาเป็นต้อง
อาศัยเครือข่ายทางสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการในการช่วยค้นหาบุคคลที่แตกฉานซ่านเซ็นไปทุกทิศทาง ให้
สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำาเป็นในการใช้ชีวิตได้  

ท้ังน้ี การจัดสรรทรพัยากรในความหมายของงานศกึษาชิน้ดังกลา่ว 
มิได้จำากัดเพียงทรัพยากรที่ได้มาจากภายนอกชุมชน หรือความช่วย
เหลือจากภาครัฐเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ผู้คนใน
ชุมชนมีอยู่ เช่น การแบ่งปันอาหาร น้ำาสะอาด ยารักษาโรค กระแส
ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณโทรศัพท์ หรือ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ให้แก่เพื่อนบ้านที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนใน
การใช้งาน หรือนำาเอาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ มาใช้งานร่วมกันท่ีส่วนกลาง 
การสรา้งศนูย์พักพงิช่ัวคราวทีแ่ตล่ะครัวเรอืนมสีว่นร่วมในการออกทนุ-
ทรพัย์ หรอืกำาลังแรงกาย เปน็ตน้ ซึง่หากชุมชนไมไ่ดม้กีารสรา้งเครอื-
ขา่ยความสัมพันธใ์นลกัษณะดงักลา่วมาก่อนหนา้ การจดัสรรทรัพยากร
รูปแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ยาก หรือไม่เกิดขึ้นเลย (Magsino, 2009) 

ด้วยเหตุนี้ ในทัศนะของนักสังคมวิทยา “เครือข่ายทางสังคม” จึง
เปน็เสมอืน “ฟองน้ำา” ในการดูดซบัแรงกระแทกจากภายนอก (external 
shocks) ท่ีมีต่อสังคม หรือชุมชน และช่วยให้ผู้คนในเครือข่ายมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตึงเครียดต่างๆ เช่น ผลกระทบ
อนัเกิดจากภัยพิบัตทิางธรรมชาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ แตท่ัง้นี้
ก็ไม่ได้ปฏิเสธความสำาคัญของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องทำาหน้าที่บรรเทา
สาธารณภัยเป็นแกนหลัก และยังคงกล่าวโทษรัฐที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่ง
ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยได้ดีเพียงพอในยามวิกฤต และผลักภาระ
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การบรรเทาสาธารณภัยมาให้เป็นหน้าที่ของชุมชน (Jones & Faas, 
2017) ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิชาการรัฐศาสตร์ว่า
รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และชุมชน ควรอยู่ในตำาแหน่งแห่งที่ใดใน
การบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติ และควรจัดสรรหน้าที่กันอย่างไร

ในกรณีของประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
เปน็หนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีห่ลกัดา้นการจดัการภยัพบิตั ิมคีวามพยายาม
ผลักดันให้เกิดระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถ่ิน
เป็นศูนย์กลาง โดยหัวใจสำาคัญอยู่ที่เครือข่ายความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนซึ่งทำาหน้าที่เป็นกลไกหลักตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยช่วง
ระหวา่งเกิดภัยพิบตั ิทีมี่ลกัษณะเปน็การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ (emer-

gency response) และการจัดการหลังเกิดภัย (rehabilitation and 
reconstruction) โดยมีสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme: UNDP) เป็นองคก์รกลาง
ในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติให้
แก่ชมุชน อย่างไรกต็าม ครัน้เกดิเหตภุยัพบิตัขิึน้จรงิ กลไกตา่งๆ ทีว่าง
ไวก้ลบัไม่ได้ทำางานประสานสอดคลอ้งดงัเช่นทีว่าดหวงั ยกตวัอยา่งเชน่ 
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาในปี 2554 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นวา่คนในชุมชนต่างๆ ในพืน้ทีป่ระสบภยัมคีวามขดัแยง้กนั
เรือ่งเส้นทางการระบายน้ำา การจดัสรรของบรจิาค ตลอดจนการป้องกนั
ภยัพิบตัแิบบ “บา้นใครบา้นมนั” ตามทีป่รากฏในสือ่ เปน็ทีน่า่สนใจวา่
แนวทางการจัดการภยัพบิตัธิรรมชาตโิดยมชุีมชนทอ้งถ่ินเป็นศนูยก์ลาง
ท่ีดำาเนนิการมาโดยตลอดนัน้ ถงึเวลาทีต่อ้งมีการปรับเปลีย่นวธิคิีด หรือ
การดำาเนินการ เพื่อให้แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริงได้ในบริบทของ
ประเทศไทย
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การ์วิเคร์าะหเ์คร์อืข่ายทางสังคม: เคร์ื�องมือศึกษาพลวัต
ของเคร์อืข่ายในสถิ่านการ์ณ์์ภัยพิบัติ

“ทำาไมจึงต้องมีการศึกษาเครือข่ายทางสังคมแบบเป็นพลวัต” และ 
“การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมนำามาใช้เป็นเครื่องมือทำาความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของผูค้นในชุมชนช่วงประสบภยัพบิตัไิดอ้ยา่งไร” นบัเปน็
คำาถามสำาคัญอีกชุดหนึ่งในงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ โดยบทความวิชาการ
เรือ่ง “Social Network Methodology in the Study of Disasters” ซึง่
ตีพิมพ์ออกมาในปี ค.ศ. 2009 นั้นได้อธิบายและตอบคำาถามสำาคัญ
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและประเด็นสำาคัญดังต่อไปนี้ 

ประเด็นแรก การวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ประเด็นเรื่องภัยพิบัติ ควรถูกวิเคราะห์ในมุมมองแบบพลวัต เน่ืองจาก
บริบทแวดล้อมของผู้คนและสังคมในช่วงภัยพิบัติมีลักษณะไม่หยุดนิ่ง 
และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเงื่อนไขของสถานการณ์ โดย
ในงานดังกล่าวนี้แบ่งช่วงเวลาหลังเกิดภัยพิบัติออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
1) ช่วงหลังจากที่ภัยพิบัติเพิ่งผ่านพ้นไป (emergency rescue) ซึ่งเป็น
ช่วงที่ชุมชนอยู่ในความโกลาหล และผู้คนต้องการความช่วยเหลือแบบ
ฉุกเฉิน เช่น การรักษาพยาบาล การติดตามบุคคล และการกู้ภัย ฯลฯ 
ซึ่งผู้คนอาศัยเครือข่ายทางสังคมที่ตนมีอยู่เดิมในการติดตามข่าวสาร
ญาติพี่น้อง บุคคลในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ตลอดจนขอความ
ชว่ยเหลอืจากสมาชกิคนอืน่ๆ ในเครอืขา่ย รวมไปถงึหนว่ย งานบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ โดยในช่วงนี้เองที่ผู้ประสบภัยมีการสร้างเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมกับผูอ่ื้นเพิม่มากขึน้ เพ่ือแลก เปลีย่นขา่วสารและ
ทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกัน 2) ช่วงการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ (reha-

bilitation and reconstruction) เป็นช่วงที่การขยายเครือข่ายความ
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สัมพันธ์กับผู้อ่ืนเริ่มถึงจุดอิ่มตัว และการพึ่งพาส่วนใหญ่เกิดในรูปของ
การแลกเปลี่ยนข่าวสารมากกว่าการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เนื่องจาก
สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และตลาดเริ่มกลับมาทำาหน้าที่
จัดสรรทรัพยากรได้เช่นเดิม และ 3) ช่วงการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยพิบัติในอนาคต (prepared) ในช่วงนี้เครือข่ายจะทำาหน้าที่
อยา่งเตม็ประสทิธภิาพเพือ่ระดมความรว่มมอืในการหาแนวทางปอ้งกนั
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติในอนาคต โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวเราอาจเห็นการขยายตัวของเครือข่ายจนถึงจุดที่มีความสลับ
ซับซ้อนมากที่สุด (ผู้คนในชุมชนเชื่อมโยงเข้าหากันเป็นปึกแผ่น) และ
ขณะเดียวกันอาจเป็นจุดที่เครือข่ายเริ่มสลายความสัมพันธ์ลง จากการ
ท่ีหมดภาวะพึ่งพิงต่อกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความตื่นตัวของชุมชน ความ
เขม้แขง็ของผูน้ำาชมุชน และผลกระทบทีภั่ยพบิตัทิิง้ไวใ้หช้มุชน โดยการ
วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสะท้อนให้เห็นถึง “ความมีชีวิตของเครือ
ขา่ย” ทีมี่การหดและขยายตวัทา่มกลางบริบทแวดลอ้มในชมุชน ทัง้ยงั
สะท้อนถึงธรรมชาติความสัมพันธ์ของผู้คนที่ยึดโยงกันตามทฤษฎีแลก
เปลี่ยน (exchange theory) (Varda et al., 2009) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการศึกษาเครือข่ายทางสังคมแบบหยุด
นิ่งเช่นที่นักสังคมศาสตร์ทำามาในอดีต ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ดั้งเดิม ไม่น่าจะเข้าถึงความรู้และความจริงเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้คน
ในช่วงภัยพิบัติได้ อย่างไรก็ตาม นับเป็นความโชคดีที่ในปัจจุบัน
วิทยาการด้านข้อมูลได้ช่วยให้นักวิจัยทางสังคมศาสตร์สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลรูปแบบเครือข่ายทางสังคมของผู้คนในพื้นที่ออนไลน์ที่
แปรผันตามเวลา ซึ่งทางเทคนิคเรียกคุณสมบัติของข้อมูลดังกล่าวนี้ว่า
เป็นข้อมูลแบบ “ปัจจุบันทันด่วน” (velocity) เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือเครือข่ายทางสังคมบนโลก
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ออนไลน์มีการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว และเปล่ียนแปลงทุกชั่วขณะตาม
จังหวะของบริบททางสังคมท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง (อัครนัย 
ขวัญอยู่, 2563) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้การ
สำารวจโดยแบบสัมภาษณ์ และการลงภาคสนามเป็นหลักน้ันข้อมูลจะมี
ลกัษณะแบบหยุดน่ิง (static) ณ ชว่งเวลาทีท่ำาการเกบ็ขอ้มลู ซึง่สง่ผล
ทำาใหก้ารมองหรอืการวิเคราะหเ์ครือขา่ยในสถานการณภ์ยัพบิตัผิิดเพีย้น
และขาดมิติเรื่องเวลา 

ประเด็นต่อมา การวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
สามารถใช้เป็นเครื่องมือทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน
ช่วงประสบภัยพิบตัไิดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ เนือ่งจากเทคนคิดงักลา่วตัง้
อยูบ่นฐานของสหวิทยาการ (interdisciplinary) อนัประกอบไปดว้ยฐาน
ของจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา สถิติศาสตร์ และทฤษฎีกราฟ โดย
เกออร์ก ซีมเมิล (Georg Simmel, 1903) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน 
ได้เขียนงานวิชาการเร่ือง “The Metropolis and Mental Life” ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับพลวัตของความสัมพันธ์แบบไตรภาค (tripartite rela-

tionship) และข่ายโยงใยของการเขา้รว่มกลุ่ม ซึง่ตอ่มาจาคอ็บ โมเรโน 
(Jacob Moreno, 1934) ไดพ้ฒันาตอ่ยอดความคดิของซมีเมลิไปสู ่ “ผงั
สังคมมิติ” (sociogram)1 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อัน
เป็นฐานรากของเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม จะเห็นได้ว่า
พัฒนาการของเทคนิคดังกล่าว เกิดจากความพยายามในการอธิบาย
แบบแผนความสัมพันธ์ของมนุษย์ในเชิงพลวัต ภายใต้บริบททางสังคม

1 ผงัสงัคมมติ ิคอืเครือ่งมอืวดัความสมัพนัธท์างสังคมระหวา่งสมาชิกของกลุม่ทีส่นใจศึกษา 
โดยในการวดัจะระบถุงึรปูแบบ ความเขม้ขน้ และทศิทางความสมัพนัธ ์ของแตล่ะคู่ความ
สมัพนัธ ์โดยสามารถประเมนิออกมาในรปูของ “คา่” ทีเ่ปน็ตวัเลข ซึง่อาจแสดงในรปูของ
เมทริกซ์ หรือฟังก์ชั่นคู่อันดับ
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ที่แตกต่างกัน จึงทำาให้ศูนย์กลางของการวิเคราะห์มีความลื่นไหลตาม
เงือ่นไขของเวลา และสามารถวิเคราะหไ์ดใ้นหลายระดบัทัง้ระดบับคุคล
และระดับเครือข่าย 

หากกล่าวโดยสรุป เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือ
ในการศกึษาและทำาความเขา้ใจรปูแบบความสมัพนัธ์ของหนว่ยวเิคราะห์
ตา่งๆ (unit of analysis) ซึง่อาจเปน็ไดท้ัง้บคุคล ครวัเรอืน หรอืชมุชน 
ว่ามีปฏิสัมพันธ์กันผ่านกิจกรรมทางสังคมอย่างไร โดยเทคนิคดังกล่าว
จะช่วยให้เห็นภาพองค์รวมของเครือข่ายความสัมพันธ์ ในพื้นที่ซ่ึง
ทำาการศกึษาท้ังในเรือ่งการไหลเวียน หรอืการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร 
ทรัพยากรภายในเครือข่าย ว่ามีการสร้างความร่วมมือและประสาน
ประโยชน์ระหวา่งกันอยา่งไร และเนือ่งจากเทคนคิ SNA เป็นการศกึษา
การตดิตอ่สมัพันธร์ะหวา่งหนว่ยการวเิคราะหต์า่งๆ ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จงึมี
ขนาดใหญ่ตามจำานวนของหนว่ยวเิคราะหท์ีอ่ยูใ่นเครือข่าย และมคีวาม
ซบัซอ้นตามแตเ่ครือขา่ยทีห่นว่ยวิเคราะหส์รา้งขึน้ (Scott, 2017) ดงันัน้ 
ผู้วิจัยจึงจำาเป็นต้องอาศัยการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ (systematic 
empirical data) และอาศยัแบบจำาลองทางคณติศาสตร ์ (mathematical 
models) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยอาศัยทฤษฎีบทพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าความเป็นศูนย์กลาง (degree centrality) ค่าความเป็นศูนย์-
กลางประเภทความใกล้ชิด (closeness centrality) และค่าความเป็น
ศูนย์กลางประเภทคั่นกลาง (betweenness centrality) 

ค่าควัามเปน็ศน่ย์กลาง (degree centrality)
“คา่ความเปน็ศูนยก์ลาง” หรอื “degree centrality” นบัเป็นคา่ทาง

คณิตศาสตรข์ัน้พืน้ฐานของการวิเคราะหเ์ครือขา่ยดว้ยเทคนคิ SNA และ
นบัเปน็รปูแบบความสมัพนัธเ์บือ้งตน้ทีห่นว่ยการวเิคราะหห์น่ึงๆ เขา้ไป
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มีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยวิเคราะห์อ่ืนๆ ภายในเครือข่าย โดยจากภาพท่ี 1 
แสดงค่าความเปน็ศนูย์กลางของหนว่ยวเิคราะหท์ี ่ i กบัหนว่ยวเิคราะห์
อื่นๆ โดยกรอบสี่เหลี่ยม (  ) แทนหน่วยวิเคราะห์ในเครือข่าย และ
เส้นตรง (—) แทนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวิเคราะห์ที่ i กับหน่วย
วเิคราะหท์ี ่ j1, j2, …. jn โดยหน่วยวิเคราะหท์ีม่รีะดบัคา่ความเปน็ศนูย-์
กลางสูง สะท้อนถงึลกัษณะการเปน็ศูนยก์ลางของเครอืขา่ย และอำานาจ
ในการตอ่รองของหนว่ยวิเคราะหน์ัน้ๆ โดยตวัอยา่งเครอืขา่ยทางสงัคม
ด้านซ้ายมือเป็นรูปแบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (centralized network) 
ซึง่ผู้ท่ีอยู่ตรงก่ึงกลางเครอืขา่ยมีคา่ความเป็นศนูย์กลางสงูทีสุ่ด (เทา่กบั 
7) ในขณะทีห่นว่ยอืน่ๆ มคีา่ความเปน็ศนูยก์ลางในระดบัต่ำา ดงันัน้การ
ไหลเวียนของข่าวสารและทรัพยากรจะอยู่ภายใต้การกำากับควบคุมของ
หนว่ยทีอ่ยูต่รงกึง่กลาง โดยเครอืขา่ยลกัษณะดงักลา่วนบัเปน็เครอืขา่ย
ทีมี่ความเปราะบางสูง เนือ่งจากขอ้มลูขา่วสารและทรัพยากรถูกผกูขาด
โดยคนเพียงคนเดียว และอาจแตกสลายออกจากกันได้ง่ายหากขาด
หน่วยท่ีเป็นศนูย์กลางของเครอืขา่ยไป ในทางตรงกนัขา้ม ตวัอยา่งเครอื-
ข่ายทางสังคมด้านขวามือและด้านล่างแม้จะมีลักษณะเครือข่ายแบบ
ไร้ศูนย์กลาง (decentralized network) แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการ
แตกสลายได้งา่ย เพราะแตล่ะหนว่ยในเครอืขา่ยมคีวามสัมพนัธก์นัแบบ
เชิงเดี่ยว (รู้จักกันเป็นทอดๆ) (Scott & Carrington, 2011, 10-26) 

หากพิจารณาเปรียบเทยีบใหแ้ตล่ะหนว่ยการวเิคราะหเ์ปน็ผูป้ระสบ
ภัยในพื้นที่หนึ่งๆ จะพบว่าผู้ประสบภัยที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางอยู่ใน
เกณฑสู์งจะมคีวามสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและทรพัยากรตา่งๆ ได้
ง่ายกว่าผู้ประสบภัยรายอื่น โดยเราอาจเรียกผู้ประสบภัยในลักษณะนี้
ด้วยภาษาท่ัวๆ ไปว่า “เป็นผู้กว้างขวางในสังคม” โดยคนลักษณะเช่นน้ี
จะมีบทบาทสำาคัญในเครือข่าย และมีขีดความสามารถในการร้อยรวม
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ภาพที่ 1 ค่า Degree Centrality จำาแนกตามรูปแบบของเครือข่าย 
ที่มาของภาพประกอบ: (Giuffre, 2013)

เอาผู้คนในเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในช่วงเวลาประสบภัยพิบัติ คน
ลักษณะดังกล่าวจะสามารถรับทราบความเป็นไปของผู้คนในเครือข่าย
ได้มากที่สุด 

นอกจากนี้ หากพิจารณาในระดับเครือข่ายแล้ว ชุมชนหรือสังคมที่
มีลักษณะเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (centralized network) จะถูกจัดให้
อยู่ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
เนือ่งจากลักษณะเครอืขา่ยไม่มกีารกระจายความเสีย่งของความสมัพนัธ ์
หากผูท้ีเ่ปน็ศนูย์กลางของเครอืขา่ยเกดิสญูหาย หรอืเสยีชวีติในชว่งภยั
พิบตั ิผูค้นในเครอืขา่ยจะแตกสลายออกจากกนั ไมส่ามารถสง่ตอ่ขอ้มลู
ขา่วสาร และจดัสรรทรพัยากรตา่งๆ รว่มกันได ้หรืออาจตอ้งใชเ้วลานาน
ในการรวมเครือข่ายหลังจากภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 

สมการที่ 1
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ค่าควัามเปน็ศน่ย์กลางประเภทุควัามใกล้ชัิด 
(closeness centrality)

“ค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด” หรือ “closeness 
centrality” เป็นค่าท่ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าหน่วยการวิเคราะหอ์ยู่ในตำาแหนง่ 
(position) ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยการวิเคราะห์อื่นๆ ได้ง่ายหรือ
ยากเพียงใด โดยหน่วยวิเคราะห์ที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภท
ความใกล้ชิดอยู่ในระดับต่ำา แสดงให้เห็นว่าหน่วยการวิเคราะห์นั้นอยู่
บริเวณชายขอบของเครือข่าย ซึ่งทำาให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อเช่ือม
โยงกบัหนว่ยอืน่ๆ ภายในเครอืขา่ย และสนันษิฐานวา่เปน็หนว่ยทีจ่ะได้
รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ในเครือข่ายน้อยกว่าหน่วย
อื่นๆ ที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิดอยู่ในระดับสูงกว่า 

ในสมการท่ี 2 แสดงการคำานวณค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความ
ใกล้ชิดโดย d(ni, nj) คือ จำานวนเส้นความสัมพันธ์ที่สั้นที่สุดระหว่าง
หน่วยที่ i และหน่วยที่ j และสมการที่ 3 แสดงค่ามาตรฐานของความ
เปน็ศนูย์กลางประเภทความใกลชิ้ด (normalized closeness centrality) 
หรอืค่าความเปน็ศนูยก์ลางประเภทความใกลชิ้ดทีผ่า่นการปรับการกระ
จายตัวในรูปปกติแล้ว (Scott & Carrington, 2011, pp. 10-26) 

หากพิจารณาเปรยีบเทยีบใหห้นว่ยการวเิคราะหเ์ปน็ผูป้ระสบภยัใน

สมการที่ 2

สมการที่ 3
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พืน้ทีห่นึง่ๆ ผูป้ระสบภยัทีม่คีา่ความเปน็ศูนยก์ลางประเภทความใกลช้ดิ
อยู่ในเกณฑ์ต่ำาจะมีปัญหาในเรื่องการติดต่อกับสมาชิกคนอื่นๆ ในเครือ
ข่ายที่อยู่ห่างออกไป และมีโอกาสน้อยที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
จากเครือข่าย หรือมีความไวในการรับข้อมูลที่ต่ำากว่าสมาชิกคนอื่นๆ 
ยกตวัอยา่งเชน่ ในสถานการณท์ีภ่าครฐัแจกจา่ยถงุยงัชพี หรอือปุกรณ์
เคร่ืองใช้ท่ีจำาเป็นแก่ผู้ประสบภัย โดยให้ตัวแทนของชุมชนหรือผู้นำาชุมชน
ไปแจกจ่ายหรือกระจายต่อให้กับผู้ประสบภัยกลุ่มต่างๆ ผู้ประสบภัยที่
มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิดต่ำา หรือกล่าวโดยง่ายคือ
กลุม่ทีอ่ยู่ชายขอบของเครอืขา่ยจะมโีอกาสถกูมองขา้ม หรอืไดร้บัความ
ช่วยเหลือช้ากว่ากลุ่มผู้ประสบภัยท่ีมีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความ
ใกล้ชิดสูง หรืออยู่ใกล้ศูนย์กลางของเครือข่าย หรือในกรณีที่มีข่าวสาร
สำาคญัสำาหรับผู้ประสบภยั เชน่ การกำาหนดจุดใหบ้รกิารทางการแพทย ์
จุดกระจายอาหาร หรอืจดุใหบ้รกิารทีพ่กัพงิช่ัวคราว ผู้ทีอ่ยูบ่รเิวณรอบ
นอกของเครือข่ายจะต้องรอให้ข่าวสารดังกล่าวไหลผ่านออกมาจาก
ศูนย์กลางของเครือข่าย ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน

ค่าควัามเปน็ศน่ย์กลางประเภทุค่ันกลาง 
(betweenness centrality)

“ค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทคั่นกลาง” หรือ “betweenness 
centrality” เปน็คา่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของหนว่ยการวเิคราะห์
ท่ีมีต่อหน่วยอ่ืนๆ และเครือข่าย โดยหน่วยวิเคราะห์ที่มีค่าความเป็น
ศนูยก์ลางประเภทค่ันกลางอยูใ่นเกณฑสู์งแสดงใหเ้หน็วา่หนว่ยวเิคราะห์
ดังกล่าวเป็นจุดศูนย์รวมของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ทรัพยากร 
ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในเครือข่าย จำาเป็นจะต้อง
อาศัยหน่วยวิเคราะห์ดังกล่าวนี้เป็น “ทางผ่าน” เพราะหน่วยวิเคราะห์



อั้ครนยั ขวััญอ้ย่ ่ 169

อยู่ในตำาแหน่งที่คั่นกลางระหว่างหน่วยอื่นๆ ดังนั้นหน่วยการวิเคราะห์
ในลักษณะนี้จะมีสถานะเป็น “ผู้เฝ้าประตู” (gatekeeper) ที่ทำาหน้าที่
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตา่งๆ และมศีกัยภาพสงูในการสร้างความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยต่างๆ ในเครือข่าย โดยจากสมการที่ 4 เป็นการคำานวณ
หาสัดส่วนความแปรปรวนระหว่างจำานวนเส้นทางท่ีสมาชิก s, t สามารถ
เชื่อมโยงเข้าหากันโดยต้องอาศัยหน่วยวิเคราะห์ v เป็นตัวคั่นกลาง 
เทียบกับจำานวนเส้นทางท่ีสมาชิก s, t สามารถเช่ือมโยงเข้าหากันท้ังหมด 
(Scott & Carrington, 2011, pp. 10-26) 

หากพิจารณาเปรยีบเทยีบใหห้นว่ยการวเิคราะหเ์ปน็ผูป้ระสบภยัใน
พื้นที่หนึ่งๆ จะพบว่าผู้ประสบภัยที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทคั่น
กลางอยู่ในเกณฑ์สูงจะมีหน้าที่อันสำาคัญในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น อาจเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข่าวสาร
จากภาครัฐ เป็นตัวกลางในการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งของเคร่ืองใช้ที่
จำาเป็นให้แก่สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 

การ์วิเคร์าะหเ์คร์อืข่ายทางสังคมของผี้้ป็ร์ะสบภัย 

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนที่
ไดจ้ากฐานขอ้มลูเครือขา่ยสังคมออนไลน์เครอืขา่ยหนึง่ทีไ่ดรั้บความนยิม
ในการใช้งานในพื้นที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ 
Python Web Scraping ในการดึงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบัญชี

สมการที่ 4
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ผู้ใช้งานต่างๆ และใช้ซอฟต์แวร์ UCINet ประกอบกับ NetDraw เป็น
เครือ่งมอืหลกัในการจดัการขอ้มลูและวิเคราะหเ์ครอืขา่ย โดยไดค้ดัเลอืก
ผู้ใช้งานในพ้ืนที่เขตการปกครองพื้นที่หนึ่งของเมืองเป็นตัวแทนในการ
ศึกษา จำานวนรวม 203 ตัวอย่าง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะท่ีน่าสนใจ
หลายประการ ได้แก่ ประการแรก พื้นที่ดังกล่าวเช่ือมต่อกับโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์เซนได ซึ่งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 1 ถึง 5 
ของโรงไฟฟา้ได้รบัความเสยีหายอยา่งหนกัจากเหตภุยัพบิตั ิจนเกดิการ
รั่วไหลของสารกัมมันตรังสีที่รุนแรงท่ีสุดรองจากเหตุการณ์ท่ีเชอร์โนบิล 
ตามการจัดอันดับของมาตรวัดเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ 
(International Nuclear Event Scale) ประการที่สอง พ้ืนที่ดังกล่าวมี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแนน่กว่าบรเิวณอืน่ๆ ของเมอืง แต่มลีกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีแยกตัวจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยรอบอย่างชัดเจน และประการสุดท้าย 
พ้ืนท่ีดังกล่าวมีแรงงานตา่งถิน่เขา้มาในสดัสว่นทีส่งู จงึเป็นทีน่่าสนใจวา่
ผู้คนที่เป็นคนท้องถิ่นหรือชาวเซนไดโดยกำาเนิดจะสามารถบูรณาการ
เครือข่ายทางสังคมกับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้อย่างไร 

จากผลการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมตามภาพที่ 2 แสดงให้
เห็นถึงเครือข่ายสังคมของชุมชนดังกล่าวก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ 7 วัน 
(ประมาณหนึง่สปัดาห)์ ซึง่จะสงัเกตเหน็ไดชั้ดว่า ผู้คนในชมุชนดงักลา่ว
ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก (ขวามือ) สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่ม
คนในท้องถิ่น หรือชาวเซนไดโดยกำาเนิด มีจำานวนมากกว่ากลุ่มที่สอง 
(ซ้ายมือ) ซ่ึงสนันษิฐานวา่เปน็กลุ่มผูอ้พยพเขา้มาใหม ่โดยทัง้สองกลุม่ 
(between groups) มีโครงข่ายความสัมพันธ์กันอย่างเบาบาง โดยมี
เพยีงสมาชกิในชมุชนหมายเลข “150” “163” และ “167” ทีย่ดึโยงทัง้
สองกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน แต่กระนั้น ความสัมพันธ์ของผู้คนภายในกลุ่ม 
(within group) มลีกัษณะค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น หรอืกลา่วไดว้า่มคีวาม
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เป็นปึกแผ่นกันพอสมควร นอกจากน้ี สังเกตว่าสมาชิกในชุมชนหมายเลข
ที่ “18” “33” และ “60” ไม่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายกลุ่มใดเลย 
หรอืเรียกวา่เปน็ “isolated note” และในภาพที ่3 แสดงใหเ้หน็ถึงเครือ-
ข่ายสังคม ของชุมชนหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 7 วัน (ประมาณหน่ึงสัปดาห์) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนทั้งสองกลุ่ม และภายใน
กลุ่มมีการเชื่อมโยงกันสลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งสะท้อน
ใหเ้หน็วา่ผูค้นทีอ่ยูใ่นชุมชนมคีวามพยายามในการเชือ่มประสานเป็นเนือ้
เดียวกันมากขึ้น โดยจากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของเครือข่าย 
(network density) หรือ Nd ตามสมการท่ี 5 เป็นการหาสัดส่วนระหว่าง
จำานวนความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในเครือข่าย (actual connections) เม่ือ
เทียบกับจำานวนความสัมพันธ์ทีเ่ป็นไปได้ท้ังหมด (potential connections) 
ซ่ึงพบว่าค่าความหนาแน่นมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 0.34 เป็น 0.60 (จาก
ค่าคะแนนความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 1.00 และต่ำาสุดเท่ากับ 0.00)

จากนั้นได้ทำาการศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อสมาชิกใน
เครอื ข่าย เพือ่พจิารณาหาความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ความเปน็ศนูยก์ลาง 
(Cd) คา่ความเปน็ศูนยก์ลางประเภทความใกลชิ้ด (Cc) และคา่ความเป็น
ศูนย์กลางประเภทคั่นกลาง (Cb) กับผลกระทบที่สมาชิกได้รับจากภัย
พบิติั ซึง่พบวา่ผู้ประสบภัยทีม่ค่ีาความเปน็ศูนยก์ลาง (Cd) อยูใ่นเกณฑ์
ต่ำา หรือกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในชุมชนน้อย เป็น 
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
มากกว่ากลุ่มที่มีค่าความเป็นศูนย์กลาง (Cd) ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัย

สมการที่ 5
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ภาพที่ 2 แผนภาพเครือข่ายสังคมของชุมชนแห่งหนึ่ง 
ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงและสึนามิในปี พ.ศ. 2554 

ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น (ก่อนเกิดเหตุ 7 วัน) 
จัดทำาโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์

สำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สนันษิฐานไดว้า่กลุม่คนดงักลา่วอาจได้
รบัขา่วสารเกีย่วกบัการเฝา้ระวังภัยพบิติัช้ากว่ากลุม่คนกลุ่มอืน่ จงึทำาให้
เตรียมการในการเคล่ือนย้ายเข้าสู่พ้ืนท่ีปลอดภัยได้ช้ากว่า หรืออาจได้รับ
การเข้าช่วยเหลือ และการกู้ภัยเป็นกลุ่มหลังๆ จึงมีโอกาสเสียชีวิตมาก กว่า 
นอกจากน้ี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นศูนย์กลาง
ประเภทความใกลชิ้ด (Cc) ก็ใหผ้ลลพัธ์ออกมาในลกัษณะเดยีวกนั กล่าว
คือ ผู้ประสบภัยท่ีมีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด (Cc) 
อยู่ในเกณฑต์่ำา หรือเปน็กลุม่ทีอ่ยูบ่รเิวณชายขอบของเครือข่ายจะมีแนว
โนม้ในการไดร้บับาดเจบ็และเสยีชีวิตมากกว่ากลุม่ทีม่คีา่ความเปน็ศนูย์-
กลางประเภทความใกล้ชิด (Cc) สูง ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ได้กล่าว
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ภาพที่ 3 แผนภาพเครือข่ายสังคมของชุมชนแห่งหนึ่ง 
หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงและสึนามิในปี พ.ศ. 2554 

ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น (หลังเกิดเหตุ 7 วัน)
จัดทำาโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มาข้างต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พบว่าผู้ประสบภัยที่
มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิดอยู่ในเกณฑ์ต่ำาส่วนใหญ่
เป็นแรงงานต่างถิ่นและอยู่ในช่วงวัยสูงอายุ

ในภาพที ่4 แสดงแผนภาพเครอืขา่ยสงัคมจำาแนกตามผลกระทบที่
ได้รบัจากภัยพิบตั ิ โดยสัญลักษณส์ีเ่หลีย่มแทนกลุม่ผูป้ระสบภยัทีไ่มไ่ด้
รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ สัญลักษณ์วงกลมสีขาวแทนกลุ่ม
ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสัญลักษณ์
วงกลมสีดำาแทนกลุ่มผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่ง
จะสงัเกตเห็นวา่ ผู้ประสบภยัทีเ่สยีชีวิตจากเหตกุารณภ์ยัพบิติัสว่นใหญ่
เปน็กลุม่คนทีไ่มม่คีวามสมัพันธ์กับเครอืขา่ยกลุม่ใดเลย หรอืเรยีกวา่เปน็ 
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ภาพที่ 4 แผนภาพเครือข่ายสังคมของชุมชนแห่งหนึ่ง ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งรุนแรงและสึนามิในปี พ.ศ. 2554 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

(ก่อนเกิดเหตุ 7 วัน) จำาแนกตามผลกระทบจากภัยพิบัติ
จัดทำาโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

“isolated note” (2 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด)2 ส่วนผู้ประสบภัยที่
ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ภัยพิบัติส่วนมากเป็นกลุ่มคนที่อยู่บริเวณ
ชายขอบของกลุ่ม กับแรงงานที่เข้ามาอยู่อาศัยกลุ่มใหม่ ในขณะที่กลุ่ม

2 มผีูเ้สยีชวีติจากแผ่นดินไหวครัง้รนุแรงและสนึามริวมทัง้สิน้ประมาณ 18,500 คน แตไ่มมี่
รายงานการเสียชีวติทีเ่ชือ่มโยงกบัการสมัผสักบัรงัสจีากโรงไฟฟา้ อยา่งไรกต็าม จากการ
คำานวณในผูป้ว่ยโรคมะเรง็และการเสียชวิีตในอนาคตจากการสมัผสัรังสทีีส่ะสมในประชากร
ทีอ่ยูอ่าศยัใกลก้บัฟกุชุมิะ โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และกลุม่ผูส้นบัสนนุการตอ่ตา้น
นิวเคลียร์ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเสียชีวิต 130 รายและผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น 180 
ราย โดยส่วนใหญ่ของกรณีเหล่าน้ีเกิดข้ึนในประชากรในพ้ืนที่ที่ปนเปื้อนส่วนใหญ่ของ
ฟุกุชิมะและบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นการศึกษาผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ในงานศึกษาครั้งนี้จึงยังไม่รวมผู้เสียชีวิตแฝงตามที่ประมาณการไว้
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ภาพที่ 5 แผนภาพเครือข่ายสังคมของชุมชนแห่งหนึ่ง ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งรุนแรงและสึนามิในปี พ.ศ. 2554 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

(ก่อนเกิดเหตุ 7 วัน) จำาแนกตามช่วงวัยของสมาชิกในชุมชน

คนท่ีอยู่ใกล้ศูนย์กลางของเครือข่ายเป็นกลุ่มคนท่ีแทบจะไม่ได้รับผลกระทบ
ใดต่อร่างกาย ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายทางสังคม
สามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปกป้องชีวิตผู้คนในเหตุภัยพิบัติได้ 
ตามแนวคิดของแม็กซิโน (Magsino, 2009) 

ในการนี ้ งานศึกษาไดท้ำาการวเิคราะหป์จัจัยสว่นบคุคลของสมาชกิ
ในชมุชนทีมี่ต่อการเขา้ไปมสีว่นในเครอืขา่ยความสัมพนัธ ์โดยยอ้นเวลา
กลับไปศกึษาเครือขา่ยในช่วงกอ่นเกดิเหตภุยัพบิตั ิซึง่เปน็ชว่งทีย่งัไมม่ี
ปัจจัยภายนอกมากระทบหรอืสง่อทิธพิลใหเ้ครอืขา่ยตอ้งปรับตวั โดยใน
ภาพที ่5 แสดงแผนภาพเครอืขา่ยสงัคมจำาแนกตามชว่งอายขุองสมาชกิ
ในเครือข่ายชุมชน จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่
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กระจายอยู่ตามบริเวณชายขอบของเครือข่าย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ท่ีอาศัย
อยู่แต่เดิม หรือเป็นชาวเซนไดโดยกำาเนิด ซึ่งน่าสนใจว่าหากเกิดเหตุ
ภยัพบิตัแิละตอ้งมกีารเคลือ่นยา้ยออกจากพืน้ทีอ่ยา่งฉบัพลนั กลุ่มผูส้งู
อายุดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้รวดเร็วเพียงพอในการเตรียม
ตวัเคลือ่นยา้ยหรอืไม ่และด้วยลกัษณะทางกายภาพของผูส้งูอายทุีเ่ปน็
อุปสรรคอยู่เป็นทุนเดิม อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอัตราการได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นหรือไม่ 

ทั้งนี้ ในงานศึกษาได้มีการทดสอบระดับนัยสำาคัญทางสถิติระหว่าง
ช่วงวัย และการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็น 
กลุ่มที่มีสัดส่วนการได้รับบาดเจ็บมากกว่ากลุ่มช่วงวัยอื่นๆ อย่างมีนัย-
สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะที่เด็กและเยาวชนเป็นอีกกลุ่มที่มี
ค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด (Cc) อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สูงนัก 
ซึง่อาจประสบปญัหาในการเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารทีช่า้กว่ากลุม่วยัทำางาน
เช่นกัน

จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าเครือข่าย
ทางสังคมมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ตามสถานการณ์ 
บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบ และในท้ายที่สุดเครือ
ข่ายจะมีการปรับตัวภายในเพ่ือให้สามารถผ่านข้อจำากัดหรืออุปสรรค
ต่างๆ ไปได้ในที่สุด

บทสรุ์ป็ 

โดยธรรมชาติของ “ภัยพิบัติศึกษา” มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
หลายสาขาวิชานับต้ังแต่มิติด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ธรณีสัณฐานวิทยา 
อุทกวิทยา ฯลฯ มิติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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นิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และ มิติด้านสังคมศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ 
สังคมวิทยา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ อาณาบริเวณของภัยพิบัติศึกษาจึงนับว่า
มคีวามทา้ทายใหน้กัวชิาการจากหลายสาขามาทำางานร่วมกนัอยา่งเปน็
สหวิทยาการ

งานศึกษาชิ้นนี้เป็นจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ในการขยายพรมแดนความรู้ใน
สาขาวิชาสังคมวิทยาให้กลับเข้าสู่ปริมณฑลของภัยพิบัติศึกษาอีกคร้ัง 
โดยมีเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสะพาน
ในการเชื่อมต่อพื้นที่การศึกษาทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยเทคนิคดังกล่าว
นอกจากจะมุ่งเน้นศึกษาคนตัวเล็กตัวน้อย หรือสังคมในระดับจุลภาค
แล้ว ยังให้ความสำาคัญกับภาพในระดับที่ใหญ่กว่าคือ เครือข่ายความ
สัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในระดับมหภาคด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการนำาข้อมูลความสัมพันธ์
ของผู้คนในเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ศึกษาในประเด็นภัยพิบัติมาก
นกั ซ่ึงในอนาคตหากเทคโนโลย ีตลอดจนองคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
มคีวามพร้อมมากขึน้ เชือ่วา่นกัสงัคมวิทยาไทยจะสามารถใชข้อ้มลูและ
เทคนิควิธีดังกล่าวในการทำาความเข้าใจประเด็นภัยพิบัติในสังคมไทย
ผ่านเลนส์ของสังคมวิทยาได้มากขึ้นตามมา
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สังคมศาสตร์กั์บเชื่ื�อดื�อยาต้านจำลุชื่ีพ

ความกังวลต่อการด้ือยาต้านจุลชีพของเช้ือก่อโรคโดยเฉพาะแบคทีเรีย 
แทบปรากฏทันทีหลังการค้นพบยาปฏิชีวนะ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
คนหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือพิมพ์ นิวยอร์กไทมส์ (New York 
Times) ปี ค.ศ. 1945 ว่า การใช้ยาปฏิชีวนะที่ผิดจะส่งผลให้เกิดการคัด
เลือกพันธุ์แบคทีเรียที่สามารถต่อต้านฤทธิ์ยาได้ นักวิทยาศาสตร์คนนี้
ไม่ใช่ใครที่ไหน เขาคืออเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Alexander Fleming) 
ผูไ้ดช่ื้อว่าเป็นคนค้นพบยาเพนิซิลลนิน่ันเอง (Rosenblatt-Farrell, 2009)

อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับที่มองว่า
เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกเพ่ิงเกิดเมื่อราวสิบปีที่แล้วเท่าน้ัน ใน
รายงานชิ้นสำาคัญของจิม โอนีลล์ (Jim O’Neill) นักเศรษฐศาสตร์ชาว
องักฤษ ระบวุา่มีผูเ้สียชีวิตจากการตดิเช้ือด้ือยาท้ังโลกประมาณ 700,000 
คนตอ่ป ีและหากไมร่บีดำาเนนิการ ในป ีค.ศ. 2050 จะมผีูเ้สยีชวีติถงึ 10 
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ล้านคน (O’Neill, 2014) ในช่วงเวลาเดียวกับที่รายงานฉบับนี้ออกมา 
หลายประเทศเริ่มจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพ เช่น ฝร่ังเศส โปรตุเกส เวียดนาม สาธารณรัฐเช็ก รวมไปถึง 
องค์การอนามัยโลกที่ตีพิมพ์ Global Action Plan on Antimicrobial 
Resistance (WHO, 2015) ออกมาเป็นแนวทางให้ประเทศภาคีที่ยังไม่
ได้จัดทำาแผนของตวัเองไดมี้ตวัอย่างและเริม่ดำาเนนิการ สำาหรบัประเทศ 
ไทย ไดม้กีารจัดทำาแผนเช่นกันคือ แผนยทุธศาสตร์การจดัการการด้ือยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 โดยเป็นความร่วมมือกันของ
หลายหน่วยงาน นำาโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

การควบคุมป้องกันการด้ือยาต้านจุลชีพเรียกร้องการทำางานแบบ
ขา้มศาสตร ์ ท้ังในแงข่องการศกึษาวิจยัและกำาหนดนโยบาย กลา่วไดว้า่
มีความต้องการความรู้ทางสังคมศาสตร์ให้เข้ามาสนับสนุนและทำางาน
ร่วมกับความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เป็นอย่างย่ิง ตัวอย่าง
เช่น แหล่งทุนวิจัยสำาคัญของสหราชอาณาจักรอย่างคณะกรรมการวิจัย
เศรษฐกจิและสังคม (Economic and Social Research Council: ESRC) 
ได้นำาเสนอประเด็นวิจัยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพท่ีนักสังคมศาสตร์ ซ่ึง
หมายรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
ภมูศิาสตร ์ประวติัศาสตร ์ธรุกิจศึกษา และรฐัศาสตร์ควรทำา เพือ่ใหก้าร
ดำาเนนิการควบคมุปอ้งกันเรือ่งน้ีเปน็ไปได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่มีดว้ย
กนั 8 ประเดน็ ดงัน้ี (Economic and Social Research Council, 2014)

1. วัดประเมิน สรา้งแบบจำาลอง ทำาใหเ้หน็ภาพ และทำาความเขา้ใจ
เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพที่ทั่วโลกมีร่วมกัน

2. วัดประเมิน สรา้งแบบจำาลอง ทำาใหเ้หน็ภาพ และทำาความเขา้ใจ
เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะในแต่ละประเทศ
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3. วัดประเมินภาระสุขภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมจากการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ

4. ทำาความเขา้ใจและพฒันาตวัแบบธรุกจิเพือ่ผลกัดันยาต้านจลุชพี
ขนานใหม่หรือสารทางเลือก

5. ทำาความเข้าใจพลวัตและปฏิสัมพันธ์ของชุมชน
6. ทำาความเข้าใจความจริงหลายชุด (realities) ของการใช้ยาต้าน

จุลชีพในคนในชีวิตประจำาวัน
7. ทำาความเขา้ใจความจรงิหลายชดุของการใช้ยาตา้นจลุชีพในสตัว์

ในชีวิตประจำาวัน
8. พัฒนาและประเมินยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ภายใต้ความต้องการให้นักสังคมศาสตร์เข้ามาทำางานในเร่ืองการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ มีโครงการวิจัยซึ่งนำาโดยนักมานุษยวิทยาอย่างน้อย
สองโครงการที่ได้รับทุนจาก ESRC เพ่ือทำาวิจัยเร่ืองนี้ คือ โครงการ 
“UK-China AMR Partnership Initiative” (University of Bristol, 
2019) โดยเฮเลน แลมเบริต์ (Helen Lambert) จากมหาวทิยาลยับรสิ-
ตอล (University of Bristol) และโครงการ “Anti-Microbial In Society 
Hub” (AMIS) โดยแคลร์ แชนด์เลอร์ (Clare Chandler) จากมหา-
วิทยาลัยลอนดอนสคูลออฟไฮจีนแอนด์ทรอปิคอลเมดิซีน (London 
School of Hygiene and Tropical Medicine) ในที่น้ีขอกล่าวถึงโครง-
การที่สองเป็น การเฉพาะ

โครงการวิจัย AMIS มีชื่อไทยว่า “โครงการการใช้ยาต้านจุลชีพใน
สงัคม” เปน็โครงการวจิยัระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ยสหราชอาณา-
จักร ยูกันดา และไทย มีจุดประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) ทำาความเข้าใจ
บทบาทของยาปฏิชีวนะในชีวิตประจำาวันและในฐานะโครงสร้างสังคม 
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2) เพื่อประเมินผลกระทบต่อการดูแลจากมาตรการจำากัดการใช้ยา
ปฏชีิวนะ และ 3) เพือ่ค้นหาสิง่และการปฏบิตัทิีน่ำามาทดแทนการใชย้า
ปฏิชีวนะ ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นนักวิจัยในโครงการนี้ระหว่างปี พ.ศ. 
2561–2564 และพบว่าความเป็นสหวิทยาการและการทำางานแบบข้าม
ศาสตร์สาขาวิชาในโครงการนี้ มีคุณูปการไม่น้อยในการเรียกร้องและ
ทา้ทายนักสังคมวทิยาและนกัมานษุยวิทยาการแพทยใ์หก้ลบัมาทบทวน
แนวคดิท่ีใชใ้นการศกึษาปรากฏการณ์ทางสงัคมและสขุภาพ และเผยให้
เห็นพื้นที่และแง่มุมใหม่ในการศึกษาประเด็นดังกล่าว

ความเปน็สหวิทยาการของโครงการวิจัยการใชย้าต้านจลุชพีในสงัคม 
เร่ิมต้ังแต่ความหลากหลายทางภูมิหลังของสมาชิกนักวิจัยท่ีอยู่ในโครงการ 
กล่าวเฉพาะนักวิจัยไทยมีทั้งหมด 8 คน ทุกคนเป็นนักมานุษยวิทยา 
แต่มีภูมิหลังด้านการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ในจำานวนน้ีเป็นแพทย์ 2 คน 
เภสัชกร 1 คน นกัสาธารณสขุศาสตร ์1 คน นอกจากนีก้ม็ผีูส้ำาเร็จการ
ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 1 คน รัฐศาสตร์ 1 คน ครุศาสตร์ 1 คน และ
มเีพยีงผูเ้ขียนท่ีสำาเรจ็การศึกษาด้านมานุษยวิทยาเป็นหลักเพียงคนเดยีว 
ความเปน็สหวทิยาการยงัรวมถงึการทีน่กัวิจยัไดข้า้มไปสนทนาเพือ่แลก
เปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักสาธารณสุข และนักจุลชีววิทยาอกีด้วย อยา่งไร
ก็ตาม หากกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง ผู้เขียนมองว่านักวิทยาศาสตร์
และสาขาวิชาที่มีส่วนสำาคัญในการทำาให้กลับมาทบทวนข้อจำากัดและ
ความเป็นไปได้ใหม่ของการประยุกต์ใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ก็คือ 
จุลชีววิทยา 

ในทางหน่ึง การข้ามศาสตร์ไปสนทนากับจุลชีววิทยารวมท้ังความรู้
และนักวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนท่ีใกล้เคียงน้ันเป็นสภาพบังคับของการศึกษา
เรื่องจุลชีพด้ือยาของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา เพราะการ
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ศึกษาเรื่องนี้จำาเป็นต้องเข้าใจกลไกเชิงชีวเคมีพื้นฐานของจุลชีพ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ (mutation) ของ
แบคทีเรีย แต่ในอีกทางหนึ่ง การสนทนาข้ามศาสตร์ก็เกิดข้ึนแบบเป็น
ไปเอง จากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามในหลายบรบิท เชน่ การพดูคยุกบั
นักปรับ ปรุงพันธุ์สุกร ที่ต้องการให้พันธุ์สุกรของตนใช้ชีวิตร่วมกับเช้ือ
ก่อโรคประจำาถิ่นได้ การสนทนาและสังเกตการณ์การเลี้ยงสุกรแบบ 
“หมูหลุม” ของสัตวบาล ที่นำาน้ำาหมักจากเช้ือรามาให้สุกรกินเพ่ือให้
สขุภาพด ีการสมัภาษณน์กัวทิยาศาสตรด์า้นโรคพชืทีท่ดลองใชย้าตา้น
จลุชพีฉดีเขา้ตน้สม้เพือ่กำาจดัเชือ้แบคทเีรยีทีม่าจากเพลีย้ไกแ่จ ้ เป็นตน้ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนประเด็นความรู้และต่อยอด
แนวคิดจากการทำางานในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม 
ซึ่งมีลักษณะของการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการและเรียกร้องให้
นกัสงัคมวทิยาและนกัมานษุยวิทยาขา้มศาสตรไ์ปสนทนากบันกัวทิยา-
ศาสตร์การแพทย์ จากการศึกษาพบว่าโครงการวิจัยฯ ทำาให้นักสังคม-
วิทยาและนักมานุษยวิทยาได้ทบทวนประเด็นความรู้อย่างน้อยสอง
ประเด็น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ จุลชีพ และสัตว์ และความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงผลสืบเนื่องจากการทบทวนนี้
ทำาให้พบข้อจำากัดและการต่อยอดแนวคิดท่ีสำาคัญสองแนวคิด คือ ชีว-
การเมือง (biopolitics) และการดูแล (care) อันนำาไปสู่การทำาความ
เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ซึ่งจะเป็น
ประเด็นศึกษาแบบข้ามศาสตร์ที่สำาคัญเรื่องหนึ่งต่อไปในอนาคต

ข้อมูลที่ใช้เขียนบทความนี้มาจากการเก็บข้อมูลเชิงเอกสารร่วมกับ
ข้อมูลภาคสนาม เอกสารที่ใช้ ได้แก่ หนังสือ บทความวิจัย บทความ
วชิาการ รายงานวิจยั และแผนยทุธศาสตร ์ทีเ่ผยแพร่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2000 
เป็นต้นมา อันเป็นช่วงเวลาที่การดื้อยาต้านจุลชีพของเช้ือก่อโรคกลาย
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เป็นวาระระดับโลก และการศึกษาข้ามศาสตร์ข้ามสาขาระหว่างสังคม-
วิทยาและมานุษยวิทยากับจุลชีววิทยาและสาธารณสุขศาสตร์ปรากฏ
เด่นชัด หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีประเด็นเชื้อดื้อยาถูก 
“sociologization” และ “anthropologization” สว่นขอ้มลูภาคสนามมา
จากการลงพ้ืนที่วิจัยที่อยู่ในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม 
ได้แก่ งานประชุมวิชาการ งานเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฟาร์ม
สุกร และโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล ทีด่ำาเนนิการระหวา่งป ีพ.ศ. 
2562–2563 

โครงการวจัิยการใช้ยาตา้นจลุชีพในสงัคม (Version: 15012518) ได้
รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวจัิยในมนุษย์ สถาบนัพฒันาการคุ้มครองการวจิยัในมนษุย ์ (สคม.) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความสัมพันธีร์์ะหว่างมนษุย ์จำลุชื่ีพ และสัตว์

ในปรากฏการณ์การด้ือยาต้านจุลชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
จุลชีพถอืเป็นหัวใจสำาคญั ในดา้นหนึง่ ความสมัพนัธน์ีถู้กอธบิายภายใต้
แนวคิดวิวัฒนาการ โดยมีจุลชีพเป็นวัตถุแห่งการศึกษา ส่วนมนุษย์มี
บทบาทเป็น “ธรรมชาติ” ในการคัดสรรสายพันธ์ุจุลชีพที่สามารถอยู่
รอดและเผยแพรล่กูหลาน ซึง่พบได้ทัว่ไปทัง้ในแผนปฏบิตักิารการดือ้ยา
ตา้นจลุชีพขององคก์ารอนามยัโลก แผนยทุธศาสตร์การจัดการการดือ้ยา
ต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย รวมทั้งเอกสารรณรงค์ของหน่วยงานภาค
ประชาสังคมท่ีแจกจ่ายใน “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักการดื้อยา” ซึ่งเป็น
โครงการทีจ่ดัข้ึนช่วงตน้เดอืนพฤศจกิายนของทกุป ีทีม่กัระบคุำาอธิบาย
ไว้ว่าการดื้อยาต้านจุลชีพ คือ ปรากฏการณ์ที่เชื้อจุลชีพก่อโรค เช่น 
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ไวรสั แบคทเีรยี สามารถอยูร่อดไดโ้ดยไมถ่กูกำาจดัออกไปดงัทีเ่คยเปน็
มาก่อน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้มาจากการกลายพันธุ์ของเชื้อ ซึ่งเกิดจาก
มนุษย์ใชย้าต้านจลุชีพอยา่งไมส่มเหตุผล หรอืใช้ยาปฏชิวีนะทัง้ทีต่วัเอง
ไม่ได้ป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้ร่างกายของมนุษย์กลาย
เป็น “ธรรมชาติ” หรือเงื่อนไขที่ทำาหน้าที่คัดสายพันธ์ุจุลชีพที่สามารถ
อยู่รอดได้ ในขณะที่สายพันธุ์อื่นตายไป (Ministry of Public Health, 
2017; WHO, 2015)”

ในทางหน่ึง ความสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลชีพก็ถูกอธิบายใน
ลกัษณะ “สงครามระหว่างเผา่พนัธุ”์ โดยฝา่ยหนึง่เป็นเผา่พันธุท์ีเ่กา่แก่
และดำารงอยู่มาตัง้แต่โลกนีถ้อืกำาเนดิขึน้เมือ่หลายพนัล้านปีมาแลว้ สว่น
อกีฝา่ยเปน็ผูม้าใหม ่ เพิง่จะววิฒันข์ึน้มาราว 300,000 ปทีีแ่ลว้ และเพิง่
รวมตวักนักอ่สรา้งอารยธรรมและศลิปวฒันธรรมทีส่ะทอ้นถงึภมูปิญัญา
ท่ีแตกต่างไปจากสายพันธ์ุอ่ืนเม่ือราว 5,000 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงรวมถึงภูมิปัญญา
ด้านการแพทย์ด้วย สองเผ่าพันธุ์นี้ต่อสู้ขัดแย้งกันมาตั้งแต่ฝ่ายหลังถือ
กำาเนดิข้ึน โดยเป็นสาเหตขุองความปว่ยไขไ้มส่บายรวมทัง้การเสยีชวีติ 
แตเ่มือ่ประมาณ 300 ปท่ีีผา่นมา ทีฝ่า่ยหลังเพ่ิงประดษิฐก์ล้องจุลทรรศน ์
อันเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำาให้เห็นเผ่าพันธุ์แรกได้ จึงพบว่า “ฝ่ายเรา” 
กำาลังอยู่ในสงครามสู้รบกับอีกฝ่ายหน่ึง นำามาสู่การสร้างนวัตกรรมที่
เปรยีบด่ัง “อาวธุ” ฆา่ล้างเผา่พันธ์ุขนาดเลก็เหล่านัน้อยา่งยาตา้นจลุชพี
ขึน้เม่ือรอ้ยกวา่ปท่ีีแลว้ และสบืเนือ่งมาจนถงึยคุร่วมสมยั อยา่งไรก็ตาม 
เผ่าพันธุ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ยอมแพ้เผ่าพันธุ์ทรงภูมิอย่างเรา เพราะยัง
สามารถปรบัปรงุตวัเองใหต้า้นทานอาวุธยาตา้นจลุชพีไดเ้สมอ ไมว่า่เรา
จะผลิตยามาก่ีขนานก็ตาม กลายเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธ์ุท่ีไม่ส้ินสุด
และมแีนวโนม้วา่มนุษยจ์ะไมม่วัีนชนะ เพราะจลุชพีดือ้ยาจะทำาใหม้นษุย์
ต้องเผชญิกับการลม่สลายของการแพทยส์มยัใหม ่และถอยหลงัสู่ยคุมดื
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อีกครั้ง (Podolsky, 2015; ชัชพล เกียรติขจรธาดา, 2561) 
อกีดา้นหนึง่ จลุชีพก็ถกูพิจารณาว่าเปน็เสมอืน “บนัทึกทางประวตั-ิ

ศาสตร์” ที่มีชีวิต โดยองค์ประกอบและปรากฏการณ์ทางชีวเคมีของ
จุลชีพ อาทิ การเติบโต การแบ่งตัว การกลายพันธุ์ การแลกเปลี่ยน
รหสัพันธกุรรมระหว่างสปชีีส์ตา่งๆ ในจุลชีพกลายเป็นบนัทกึทางประวตั-ิ
ศาสตรท์ีส่ำาคัญในชว่งสมยัสงครามโลกคร้ังทีส่อง ซึง่โรคตดิเชือ้และการ
พยายามคดิคน้ยาตา้นจุลชีพจากการพัฒนาฤทธิท่ี์ไดจ้ากเหด็ราสายพนัธุ์
ตา่งๆ ทัว่โลกทีม่นษุยส์ามารถเรยีนรูไ้ดไ้มแ่พวั้ตถทุางวฒันธรรมทีม่นษุย์
ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของ “ตัวเอง” พร้อมทั้งตั้งคำาถามและ
ท้าทายว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์อาจไม่ใช่เพียงมนุษย์แต่ฝ่ายเดียวที่
เป็นคนเขียนขึ้นมา (Landecker, 2016) 

ความสมัพันธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสตัว์ แมอ้าจไมไ่ดเ้ปน็ใจกลางความ
สำาคัญของปรากฏการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพเทียบเท่ามนุษย์กับจุลชีพ 
แตก็่ถอืเปน็อีกชดุความสมัพนัธท์ีส่ำาคญัต่อปรากฏการณอ์ย่างยิง่ เพราะ
ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่ิงที่นักวิจัยและผู้กำาหนดนโยบายเร่ือง
การดือ้ยาตา้นจลุชพีเรยีกกันว่า “ตวัผลักดนั” (driver) (Holmes et al., 
2016) 

ในงานศึกษาและนโยบายควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพมักระบุไว้ว่า 
การเกิดและกระจายตัวของจุลชีพซึ่งมียีนดื้อยานั้นมีสาเหตุสำาคัญ
ประการหน่ึงมาจากการใช้ยาต้านจลุชีพในอตุสาหกรรมการเลีย้งปศสุตัว ์
ด้านหนึ่งเกิดจากเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์และธุรกิจอาหารสัตว์ใช้ยาต้าน
จุลชีพหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนผสมของยาต้านจุลชีพของมนุษย์
ผสมกับอาหารสัตว์เพื่อทำาให้สัตว์กินอาหารมากข้ึน เจริญเติบโตดีข้ึน 
รวมท้ังทนทานต่อโรคภัยไขเ้จบ็ไดด้ยีิง่ขึน้ มคีำาเรยีกการใชย้าตา้นจลุชพี
ลักษณะเช่นน้ีว่า “growth promoter” (Graham, Boland, & Sil-
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bergeld, 2007) และอีกประการคือ การใช้เพ่ือปอ้งกนัการเกดิโรคระบาด
ในหมู่สัตว์ กล่าวคือ เม่ือพบว่ามีสัตว์ตายเพียงหน่ึงหรือสองตัว เกษตรกร
ก็จะใช้ยาต้านจุลชีพผสมอาหารให้สัตว์ท้ังฝูงกิน เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงการเกิดการระบาดของโรค และไม่ให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจทีต่ามมาหากสตัวท์ัง้ฝงูตดิเชือ้หรอืเสยีชวีติ ลักษณะการใชย้า
ต้านจุลชีพเช่นนี้เรียกกันว่า “prophylaxis use” (Bousquet-Melou, 
Ferran, & Toutain, 2010) การใช้ยาต้านจุลชีพทั้งสองลักษณะปรากฏ
ทัง้ในสกุร ไก่ ปลา และกุง้ โดยงานวิจยักลุม่หนึง่ถอืกนัวา่ ทัง้ growth 
promoter และ prophylaxis use เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำาให้เกิดการดื้อยา
ต้านจุลชีพของเชื้อก่อโรคในมนุษย์ (Landers et al., 2012) 

ในประเทศไทยเองก็มีการคำานึงถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏ
ใน แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 
2560–2564 ที่กำาหนดให้การลดใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เป็นยุทธศาสตร์
หน่ึงในการขับเคลื่อน โดยเขียนไว้เป็น “ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกัน
และควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
เหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เล้ียง” พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมาย
ไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2564 การใช้ยาต้านจุลชีพในส่วนนี้จะต้องลดลง
ร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้ในปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงสาธารณสุข, 
2560) นอกจากนี ้ยงัมกีารออกกฎหมายควบคมุการใชย้าต้านจลุชพีใน
ปศุสัตว์เป็นการเฉพาะอีกด้วย เป็นประกาศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง “กำาหนดลักษณะและเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยา
ที่ห้ามผลิต นำาเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561” ซึ่งยาที่ถูกควบคุมตาม
กฎหมายนีแ้ทบทัง้หมดคือยาในกลุม่ยาตา้นจุลชีพ (สำานกังานกฤษฎกีา, 
2561)

ความสัมพันธ์อีกลักษณะที่ปรากฏทับซ้อนอยู่ในความสัมพันธ์ชุด
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ก่อนหน้า และเป็นอีกลักษณะที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้
กำาหนดนโยบายควบคมุการดือ้ยาตา้นจลุชีพ คอื ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนษุย์ จลุชีพ และสตัว์ แนน่อนวา่ภายใตเ้รือ่งเลา่และวาทกรรมกระแส
หลกัของการควบคมุการดือ้ยาตา้นจลุชพีนัน้ ความสมัพนัธช์ดุนีเ้ป็นไป
ในลักษณะที่มีสุขภาพมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ มนุษย์ใช้ยาต้าน
จลุชพีอย่างไม่สมเหตผุลทัง้ทีใ่ช้รกัษาตวัเองและใชเ้พือ่เรง่โตและปอ้งกนั
การเกิดโรคระบาดในปศสุตัว ์จนทำาใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเชือ้จลุชพี
ก่อโรคจนส่งผลย้อนกลับมาเป็นปัญหาสุขภาพของมนุษย์เอง แต่ใน
ขอ้มูลภาคสนามของโครงการการใชย้าตา้นจลุชพีในสงัคม ยงัพบความ
สัมพันธ์ในอีกลักษณะหนึ่งด้วย 

จากการเก็บข้อมูลกับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรและบริษัทที่ปรึกษาการ
ทำาฟาร์มกลุ่มหนึ่ง พบว่าเมื่อภาครัฐออกกฎระเบียบและรณรงค์ไม่ให้
ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์อย่างพร่ำาเพรื่อ คนกลุ่มนี้ลดการใช้ยาด้วยการ
ปรับปรงุและขยายพันธุส์กุรที่เข้ากบัจลุชีพทอ้งถิ่น เพราะมองวา่ปญัหา
เชื้อด้ือยาท่ีมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะปริมาณมากนั้นเกิดจาก “โฮสต์” 
(host) หรอืตวัสกุรท่ีอ่อนแอ ปว่ยงา่ยจนตอ้งใช้ยาบ่อย สตัวบาลในเครือ
ข่ายคนหน่ึงกล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้สัตว์อ่อนแอ เกิดจากการใช้วิธี 
“backcross” ในการเพาะพันธุ์ ซึ่งหมายถึงการนำาสัตว์รุ่นลูกกลับไป
ผสมพันธ์ุกับรุ่นพ่อแม่อีกครั้ง เพื่อหวังจะให้ลักษณะเด่นของรุ่นพ่อแม่
ขม่ลักษณะด้อยท่ีปรากฏในรุน่ลกู เพือ่ใหไ้ดรุ้น่หลานทีก่ลบัมามีลกัษณะ
เด่นของสัตว์อีกครั้ง น่าเสียดายที่วิธีการนี้ไม่ค่อยได้ผล เพราะลักษณะ
ดอ้ยก็ยังคงอยู่ในลักษณะทางกรรมพนัธุ ์ (genotype) ของรุ่นหลานอยูด่ ี
แม้ลกัษณะภายนอก (phenotype) จะเป็นลกัษณะเด่นกต็าม ดงันัน้เขา
และเครือข่ายจึงสร้างระบบการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเอง โดยการอาศัย
องคค์วามรูอ้ณพูนัธศุาสตร์ (molecular genetics) รว่มกบัชวีสารสนเทศ 



สิทุธีโิชัค ชัาวัไรเ่งนิ 191

(bioinformatics) หรือการสร้างโปรแกรมขึ้นมาบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่
เกีย่วกบัพนัธกุรรมสกุรทีเ่พาะ พรอ้มกับคำานวณสุขภาพและหาสายพนัธุ์
ท่ี “ดีท่ีสุด” ในความหมายท่ีว่า ตัวโฮสต์ “เข้ากันได้” กับสภาพแวดล้อม
ในฟาร์ม โดยเฉพาะจุลชีพเจ้าถ่ินท่ีอยู่ในดิน น้ำา อากาศ ท่ีสุกรใช้ชีวิตอยู่
ทุกวัน ความสัมพันธ์ของมนุษย์ จุลชีพ และสัตว์ในกรณีนี้จึงมีลักษณะ
แตกต่างออกไปจากท่ีปรากฏในวาทกรรมกระแสหลักของการควบคุมการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ 

ความสัมพันธีร์์ะหว่างมนษุยกั์บสิ�งแวดล้อม

ความสัมพันธ์อีกประการหน่ึงท่ีปรากฏอย่างเด่นชัดในกระแสการ
ตืน่ตวัเพือ่ควบคมุการดือ้ยาตา้นจลุชีพ คือ ความสัมพนัธร์ะหวา่งมนษุย์
กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำา ดิน และลม

ความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อน้ำาเป็นไปในลักษณะที่ฝ่ายแรกเป็น
ผู้กระทำาแต่ผู้เดียว ส่วนฝ่ายหลังเป็นฝ่ายถูกกระทำาอย่างไม่สามารถ
ตอบโต้ได้ ดังที่ปรากฏในประเด็นการปนเป้ือนของยาต้านจุลชีพใน
แม่น้ำา สถานการณ์การปนเปื้อนยาต้านจุลชีพในแหล่งน้ำาโดยเฉพาะที่
ผ่านมาทางท่อน้ำาเสียในชุมชนพบได้หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย
และปากีสถาน (Lundborg & Tamhankar, 2017) จีน (Hanna et al., 
2018) เวียดนาม (Harada, 2018) และประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น 
แอฟริกาใต้ เคนยา และไนจีเรีย (Faleye et al., 2018) นอกจากนี้ ใน
บางประเทศยังพบยาต้านจุลชีพปนเปื้อนในน้ำาประปาอีกด้วย ดังเช่นที่
อิรัก (Mahmood, Al-Haideri, & Hassan, 2019)

ในกรณขีองประเทศไทย ประเดน็นีถ้กูกลา่วถึงต้ังแตว่นัแรกทีม่กีาร
เปิดตัว แผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย 
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พ.ศ. 2560–2564 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 งานวันนั้นถือว่า
เป็นงานใหญ่ระดับประเทศ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายก-
รัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน มีตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานของรัฐ 
เชน่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงทรพั-
ยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้องคก์รระหว่างประเทศท่ีผลกัดนั
เรือ่งการควบคมุการดือ้ยาตา้นจลุชีพ เช่น องค์การอนามยัโลก องคก์าร
สหประชาชาต ิองคก์ารสขุภาพสตัวโ์ลก เขา้รว่มงาน ผูเ้ขยีนกม็โีอกาส
เข้าร่วมสังเกตการณ์พร้อมกับเพ่ือนนักวิจัยในโครงการการใช้ยาต้าน
จุลชีพในสังคมเช่นกัน 

ประเด็นหน่ึงที่ถูกกล่าวถึงบนเวที รวมทั้งถูกนำาเสนอในลักษณะ
ของปา้ยไวนิล ณ ตำาแหนง่สำาคญัอยา่งประตทูางเขา้หอ้งประชมุ นัน่คอื 
ผลการวจัิยการปนเปือ้นของสารเคมทีีม่าจากกลุม่ผลติภณัฑย์าในแมน่้ำา
สายสำาคัญของประเทศสายหน่ึงอย่างบางปะกง นักวิจัยหลักและเป็น
ผูน้ำาเสนอเรือ่งนีบ้นเวทดีว้ย คือ ดร.วาลกิา เศวตโยธนิ นกัวชิาการจาก
กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่-
แวดล้อม 

ดร.วาลิกากล่าวว่า จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำาใน 25 แหล่ง ซึ่ง
เชือ่มต่อกับแม่น้ำาบางปะกงบรเิวณทีไ่หลผา่นจงัหวดัฉะเชงิเทรา พบสาร
ปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด ได้แก่ กลุ่มยาไซโปรฟลอกซาซิน 
(ciprofloxacin) นอร์ฟลอกซาซิน (norfloxacin) และเททราซัยคลีน 
(tetracycline) โดยแหล่งน้ำาทั้ง 25 แหล่ง ทั้งหมดไหลมาจากน้ำาเสียใน
ชุมชน โรงพยาบาล และฟาร์มเลี้ยงหมู 

ดร.วาลิกายังกล่าวด้วยว่า แม้การค้นพบน้ีไม่ได้ระบุความเข้มข้น
ของสารปนเปือ้น แตก็่เปน็สัญญาณเตอืนถงึระบบการจดัการน้ำาทิง้ทีต่อ้ง
ปรับปรุง และผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในน้ำาและคนท่ีใช้น้ำา (Thitima, 2560) 
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สอดคล้องไปกับงานศึกษาที่พบการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในแหล่ง
น้ำาธรรมชาติและโรงงานผลิตน้ำาดื่มในหลายประเทศที่กล่าวไปก่อนหน้า
ว่าอาจส่งผลกระทบต่อคนและสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ในน้ำาได้

ความกงัวลต่อผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากการปนเป้ือนของยาตา้นจลุชพี
ในสิ่งแวดล้อม ยังรวมถึงการปนเปื้อนลงดินด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เกิดจากการใชย้าตา้นจลุชีพในการเกษตรกรรมและการเลีย้งปศสุตัว ์ซึง่
อาจส่งผลตอ่ความหลากหลายของจลุชีพท่ีอยูใ่นดนิบริเวณเพาะปลกูและ
เลี้ยงสัตว์ได้ รวมไปถึงอาจขยายไปสู่บริเวณเกษตรกรรมพื้นที่อื่นด้วย 
ผ่านการนำามูลสัตว์ผสมดินที่ปนเปื้อนยาต้านจุลชีพไปใช้เป็นปุ๋ยคอก 
(Christian et al., 2003; Cycoń, Mrozik, & Piotrowska-Seget, 2019) 
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลภาคสนามในโครงการการใช้ยาต้านจุลชีพใน
สังคมกลับพบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดินในอีกลักษณะหนึ่ง

หน่ึงในประเด็นที่โครงการการใช้ยาต้านจุลชีพในสังคมสนใจ คือ 
การปรับตัวของเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์จากมาตรการท่ีเข้มงวดข้ึนของรัฐใน 
การควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ ทำาให้ได้มีโอกาสเก็บข้อมูลจากเครือข่าย 
“คนเลี้ยงหมูหลุม” ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 คนทั่วประเทศ สำาหรับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม “ดิน” มีความสำาคัญมาก กล่าวคือ ในขณะที่
ฟาร์มหลายแหล่งสร้างคอกสุกรด้วยการปูพื้นซีเมนต์ แต่เกษตรกรใน
เครอืขา่ยนีจ้ะใชพ้ืน้ดนิแทน โดยขดุดินลงไปประมาณหนึง่เมตร จากนัน้
จงึใสแ่กลบ ขีเ้ถา้ และฟางลงไป บางคร้ังเกษตรกรบางคนกใ็ส่เผอืก มัน 
กลอย หรือกล้วยลงไปใต้ดินด้วย เหตุผลสำาคัญที่ต้องขุดหลุมและใส่
พืชพันธุ์เหล่านี้ลงไปก็เพ่ือทำาให้สุกร “ไม่เครียด” เกษตรกรคนหนึ่ง
กล่าวว่า การเล้ียงสัตว์ในพ้ืนซีเมนต์น้ันขัดกับ “นิสัยตามธรรมชาติ” ของ
พวกมนัซึง่ชอบขดุคุ้ยหาอาหารกินตามพืน้ การทีส่กุรไม่สามารถทำาตาม
สัญชาตญาณนี้ได้เพราะต้องอยู่ในคอกซีเมนต์ จะทำาให้เครียดและป่วย 
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นอกจากนี ้พืน้ซเีมนตใ์นฤดรูอ้นจะรอ้นมากจนอาจทำาใหก้บีเทา้ของ
สุกรเป็นแผลได้ ทั้งหมดน้ีล้วนเป็นสาเหตุให้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะทั้งสิ้น 
การเปลี่ยนมาเลี้ยงบนดินและขุดหลุม นอกจากจะเข้ากับนิสัยของสุกร
แลว้ ในแงห่น่ึงยังเปน็การทำาใหส้ตัว์มสีขุภาพดแีละลดโอกาสในการเจบ็
ป่วยและใช้ยาไปในตัวด้วย นอกจากเร่ืองพ้ืนหลุมแล้วพวกเขายังมีเคล็ดลับ
การเลีย้งสกุรอกีประการหน่ึงน่ันคือการใช้น้ำาหมักชวีภาพหรอื “น้ำา EM” 
ท่ีเกดิจากการเพาะเลีย้ง “เช้ือราขาว” ทีข่ึน้อยูต่ามธรรมชาตบิรเิวณโคน
ต้นไผ่ที่ปลูกไว้ในฟาร์ม มาราดบนตัวและเทผสมอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร 
เพื่อทำาให้ระบบขับถ่ายของสัตว์ดี ย่อยอาหารได้เป็นปกติ ซึ่งจะส่งผล
ให้มูลสัตว์ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพ่ือนบ้าน อันเป็นปัญหาใหญ่ที่คน
เลี้ยงสุกรจำานวนมากต้องประสบตลอดมา แถมยังได้ปุ๋ยคอกชั้นดีสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดินในกรณีเครือข่าย
ผู้เลี้ยงหมูหลุม สะท้อนลักษณะที่ต่างไปจากกรณีการปนเปื้อนของยา
ต้านจุลชีพในน้ำาอยู่เหมือนกัน นั่นคือมนุษย์ไม่ได้เป็นฝ่ายกระทำา ขณะ
เดียวกันส่ิงแวดล้อมก็ไม่ได้ถูกกระทำา แต่เป็นลักษณะที่มนุษย์อาศัย
ลักษณะบางประการของส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตอ่ืนมาเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ตัวเอง แต่ก็ไม่ได้ทำาให้สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบาดเจ็บหรือถูกทำาลาย

ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ “ลม” ในบริบทของการ
ดือ้ยาตา้นจลุชพี มีลกัษณะทีก้่ำาก่ึงระหว่างแบบทีพ่บในความสมัพนัธก์บั
น้ำา (มนษุยก์ระทำาธรรมชาตฝิา่ยเดยีว) และทีพ่บในความสมัพนัธก์บัดนิ 
(ธรรมชาตเิปน็ฝา่ยกระทำาการตอ่สขุภาพมนษุย)์ การศึกษาความเช่ือม
โยงของลมต่อการดื้อยาต้านจุลชีพนี้ไม่ได้มาจากข้อมูลภาคสนามของ
โครงการการใช้ยาต้านจุลชีพโดยตรง แต่มาจากงานศึกษาหนึ่งที่ถูกใช้
เป็นงานวรรณกรรมสำาหรับอ่านเพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัย
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ในโครงการ น่ันคืองานศึกษาของอเล็กซ์ แบลนเชตต์ (Alex Blanchette, 
2020) ที่มีชื่อว่า Porkopolis: American Animality, Standardized Life, 
and the Factory Farm เขาศึกษานิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันตกของอเมริกา (Midwest) ซึ่งทั้งเมืองทำาแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยว 
ข้องกับสุกร ตั้งแต่การเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ ทำาฟาร์มขุน โรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานแปรรปู ฯลฯ ประเดน็ทีเ่ขาศกึษาคอื ชวีวิทยาของหมแูละอตุสาห-
กรรมน้ีได้เปล่ียนภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเมืองและ
คนในเมอืงนีไ้ปอยา่งไร โดยขอ้คน้พบหนึง่ของเขากค็อื เมือ่ทัง้เมอืงถกู
ปรับให้หน้าดินเรียบหมดเพ่ือจะได้ตั้งโรงงานได้ ส่งผลให้กำาลังลมใน
บริเวณนั้นแรงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งกำาลังที่แรงขึ้นนี้ได้พัดเอาละอองอุจจาระ
หมูขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไปไกลหลายร้อยไมล์ และ
สิ่งหนึ่งที่อยู่ในอุจจาระหมูด้วยก็คือ ยีนหรือรหัสพันธุกรรมดื้อยาต้าน
จุลชีพที่คนสูดหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัว

“ชื่ีวการ์เมือง” และ “การ์ดแ้ล”

ภายใต้การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ นักมานุษย-
วิทยาและนักสังคมศาสตร์สาขาอื่นได้หยิบเอาแนวคิดทฤษฎีจำานวนไม่
น้อยที่ใช้อยู่ในสาขาวิชาของตนมาศึกษาและให้คำาอธิบายแง่มุมต่างๆ 
ของการควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ ตัวอย่างเช่น การใช้วาทกรรม
วิเคราะห์และวิธีการศึกษาด้านภาษาศาสตร์อื่นมาวิเคราะห์เน้ือหาสาระ
ที่อยู่ในนโยบาย การรณรงค์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสาธารณะอ่ืนที่มี
เน้ือหาเก่ียวกับการดือ้ยาตา้นจลุชีพ (Blanchette, 2020) การใชแ้นวคดิ
ชีวสังคม (biosocial) มาทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง
ระบบนิเวศในทะเล ระบบนิเวศในบ่อเลี้ยง และระบบเศรษฐกิจประเทศ
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ทีส่ง่ผลใหกุ้ง้เปน็โรคและทำาใหเ้กษตรกรตอ้งใช้ยาตา้นจลุชีพ (Hinchliffe, 
Butcher, & Rahman, 2018) และการใช้แนวคิด “อาบิตุส” (habitus) 
มาวิเคราะห์สาเหตุท่ีแพทย์จำานวนหนึ่งจ่ายยาปฏิชีวนะในปริมาณที่ต่ำา
กว่ามาตรฐาน (Broom, Broom, & Kirby, 2014) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ จุลชีพ 
สตัว ์และส่ิงแวดลอ้ม คอืพืน้ทีท่างวิชาการทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุในเรือ่งการดือ้ 
ยาต้านจุลชีพ ผู้เขียนคิดว่าตัวปรากฏการณ์เองยังช่วยให้นักมานุษยวิทยา
และนกัสงัคมศาสตรส์าขาอ่ืนได้ทบทวนและตอ่ยอดแนวคดิทางสงัคมบาง
ประการไปด้วย นอกเหนอืไปจากการนำาแนวคดิมาชว่ยอธบิายปรากฏ-
การณ์ โดยแนวคิดที่ได้รับการทบทวนต่อยอดภายใต้บริบทนี้มากที่สุด 
มีอย่างน้อยสองประการ คือ “ชีวการเมือง” และ “การดูแล”

ชัีวัการเมือ้ง
“ชีวการเมือง” เป็นแนวคิดท่ีเสนอโดยมิแช็ล ฟูโกต์ มีความหมาย

โดยคร่าวคือ อำานาจที่ถูกใช้ในการควบคุม “การมีชีวิต” (to live) 
ซึ่งเป็นลักษณะการใช้อำานาจที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจนในสังคมยุโรป
ศตวรรษที ่18 ทีแ่นวคิดและการกอ่ตวัของรฐัประชาชาต ิ เศรษฐกจิแบบ
ทุนนิยม และการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นบริบทสำาคัญแห่งช่วงเวลานั้น 

ชีวการเมืองเป็นอำานาจที่มุ่งสร้างและควบคุมมากกว่าทำาลาย โดย
เฉพาะการสรา้งหรือกำาหนดลกัษณะตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัรา่งกายของคน 
เช่น ท่านั่งที่ถูกต้องในการเรียนหนังสือคือแบบไหน ท่ายืนที่ถูกต้อง
ของการฝึกทหารมีลักษณะใด (ฟูโกต์, 2554) ในการสร้างและควบคุม
ร่างกายดังกล่าวนี้สิ่งหนึ่งที่ถูกพัฒนาควบคู่กันมากับลักษณะการใช้
อำานาจ คือ “ความรู้” ซึ่งคอยกำาหนดและจัดประเภทว่าสิ่งใดนับเป็น
สิ่งที่ต้องทำาความเข้าใจ ศึกษา และจัดการ เช่น ร่างกายแบบไหนคือ
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ร่างกายท่ีผิดปกติ เป็นโรค จำาเป็นต้องแทรกแซง ควบคุม ด้วยการ
รักษาเยียวยา หรอืนำาไปโรงพยาบาล จนอาจกลา่วไดว้า่ อำานาจ (แบบ
ชีวการเมือง) และความรู้เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน โดยเฉพาะ
ความรูด้า้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุดูจะถกูเพ่งเลง็เป็นพเิศษ (ทวศีกัดิ ์
เผือกสม, 2550) 

อย่างไรก็ตาม กลับไม่พบการนำาแนวคิดชีวการเมืองมาใช้วิเคราะห์
การด้ือยาต้านจุลชีพเท่าไรนัก เท่าท่ีผู้เขียนทราบ หน่ึงในน้ันคือบทความ 
“‘There Is Worse to Come’: The Biopolitics of Traumatism in 
Antimicrobial Resistance (AMR)” โดยนิก บราวน ์(Nik Brown) และ
ซาราห์ เนต็เตลิตัน (Sarah Nettleton) ทัง้คูน่ำาแนวคดินีม้าใชว้เิคราะห ์
“จินตนาการ” หรือ “ภาพคาดหวัง” เก่ียวกับชีวิตในอนาคตของพลเมือง
ที่อาจต้องอยู่ในสังคมที่ปราศจากยาต้านจุลชีพว่าสะท้อนฐานคิดวิธีมอง
ชวีติ สงัคม และอนาคตในลกัษณะอยา่งไร (Brown & Nettleton, 2017) 
อยา่งไรก็ตาม แมก้ารประยกุต์ใช้แนวคิดชีวการเมืองในบทความดงักล่าว
จะน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่กลับไม่ปรากฏความเชื่อมโยงมาสู่เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ จุลชีพ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมนัก

ในโครงการวจิยัการใช้ยาตา้นจุลชีพในสังคมมีการรวบรวมงานศกึษา
หรือวรรณกรรมที่นักวิจัยแต่ละคนพิจารณาว่าเกี่ยวข้องและให้คุณ
ประโยชนท์างใดทางหน่ึงแก่โครงการวิจัยในภาพรวมถงึแมไ้มไ่ดเ้ปน็งาน
ที่ศึกษาเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพโดยตรงก็ตาม โดยมีการรวมไว้ใน
เว็บไซต์ของโครงการซ่ึงในหลายโอกาสก็มีการหยิบงานบางช้ินมา สนทนา 
กันระหว่างนักวิจัย หรือเขียนแนะนำาในจดหมายข่าวของโครงการวิจัย
ซึ่งแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจรับเดือนละครั้ง ในบรรดางานศึกษาที่ถูก
รวบรวม ผู้เขียนพบว่ามีงานที่ประยุกต์ใช้แนวคิดชีวการเมืองได้อย่าง
แหลมคมและนา่สนใจทีจ่ะนำามาวิเคราะหเ์รือ่งการดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่ง
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ยิ่ง งานดังกล่าวชื่อว่า “Post-Pasteurian Cultures: The Microbiopol-

itics of Raw-Milk Cheese in the United States” เขียนโดยเฮเธอร์ 
แพกซัน (Heather Paxon, 2008)

แพกซนัศกึษาความขดัแยง้ระหว่างองค์การอาหารและยาแหง่สหรฐั-
อเมริกา (USFDA) กับกลุ่มเกษตรกร พ่อค้า พ่อค้าคนกลาง และ
สมาคมผูผ้ลติชสีดว้ยวธิแีบบดัง้เดมิ ในเรือ่งกรรมวธิกีารผลตินมสำาหรับ
ใช้ผลิตชีส โดยทางฝั่งองค์การอาหารและยากำาหนดว่า น้ำานมดิบที่จะ
นำามาผลิตชีสต้องพาสเจอไรซ์ (pasteurization) หรือต้มที่อุณหภูมิ 72 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที หรือ 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
30 นาทีก่อน จึงนำามาทำาชีสได้ เพราะถือว่าวิธีนี้เป็นหลักสากลทั่วโลก
ในการฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย ยีสต์ รา หากไม่ผ่าน
การพาสเจอไรซจ์ะทำาใหชี้สไมส่ะอาดและอาจมแีบคทเีรยีกอ่โรคบางชนดิ
ตกคา้งอยู ่ เชน่ อ.ีโคไล (E.coli) ซึง่เปน็สาเหตหุลกัของโรคอาหารเป็น
พิษ รวมทั้งอาจมีเช้ือโรคชนิดอ่ืนๆ ที่ก่ออันตรายร้ายแรงถึงขั้นทำาให้
ผู้หญิงแท้งลูกหรือทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ การนำาชีสที่ไม่ผ่านการ
พาสเจอไรซ์มาขายยังถือว่าผิดกฎหมายอีกด้วย 

นอกจากน้ี องค์การอาหารและยายังสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เช้ือต้ังต้น
ในการหมักนมเพ่ือทำาชีส (starter culture) ทีพ่ฒันาโดยหอ้งปฏบิตักิาร
ของรัฐบาลเท่าน้ัน เพราะถือว่าเป็นเชื้อท่ีผ่านกรรมวิธีที่ดี มีมาตรฐาน 
ในขณะทีฝ่ัง่เกษตรกรและเครอืข่ายกลบัไมเ่หน็ดว้ยกบักรรมวธิพีาสเจอ-
ไรซ ์แตน่ยิมทำาแบบ “ดัง้เดมิ” มากกวา่ นัน่คอื ใชค้วามรอ้นเพยีง 55 
องศาเซลเซียส และอุ่นแค่ 2 ถึง 16 วินาที เท่าน้ัน และไม่นิยมนำาเช้ือ
ตั้งต้นจากห้องปฏิบัติการของรัฐมาใช้ แต่นิยมใช้ “จุลชีพประจำาถิ่น” 
ที่พบได้ในชุมชนมากกว่า พวกเขาถือว่าการพาสเจอไรซ์และการใช้เชื้อ
ตั้งต้นจากห้องปฏิบัติการนั้นทำาลาย “ความพิเศษ” และ “ความหลาก
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หลาย” ของชีสแต่ละชนิดท่ีมีรูป รส กลิ่น สี แตกต่างกัน ให้เหลือ
เพียงแบบเดียวคือ แบบที่เป็นอุตสาหกรรม เน้นทำาง่าย ผลิตได้เยอะ 
นอกจากน้ี ยังโตแ้ย้งเรือ่งน้ำานมดบิทำาใหม้ผีลเสยีตอ่สขุภาพผูก้นิดว้ยว่า
ไม่ถกูตอ้ง แมเ้ป็นความจรงิวา่มคีนป่วยจากการกนิชสีของพวกเขา แต่
ก็เป็นสิ่งที่พบได้ในชีสพาสเจอไรซ์เช่นกัน แถมยังพบจำานวนมากกว่า
อีกด้วย ดังน้ันอาการท้องเสียจึงน่าจะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่าน้ำานม
ดิบ ส่วนกรณีการพบ E.coli ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าวอ้างก็เป็นความผิด
พลาดเชิงเทคนิค (หรืออาจจงใจ) ในงานทดลองท่ีเจ้าหน้าท่ีอ้างข้อมูลมา 
(Paxson, 2008)

ภายใตค้วามขดัแยง้ระหว่างสองฝัง่ดงัทีก่ลา่วมา แตล่ะฝา่ยตา่งหยบิ
เอาความรู้ การจัดประเภท มาตรฐาน มาตรการควบคุม เทคนิควิธี ฯลฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์และชีวิตของจุลชีพมาต่อสู้กันอย่าง
เข้มข้น แพกซันเรียกการต่อสู้แข่งขันดังกล่าวนี้ว่า “จุลชีวการเมือง” 
(microbiopolitics) หรือกระบวนการที่ให้กำาเนิด “จุลชีพหน่วย” และ
ความรู้ “จุลชีววิทยา” ทำานองเดียวกับที่ชีวการเมืองให้กำาเนิด “ชีว-
หน่วย” และ “ประชากรศาสตร์” เพื่อสร้าง รักษา และควบคุมจุลชีพ 
ให้เอ้ือต่อการสร้างมนุษย์ท่ี “สุขภาพดี” เพ่ือเป็นประชากรของรัฐเช่นกัน 
แตจ่ลุชวีการเมอืงน้ีก็ไมไ่ด้เปน็อำานาจทีผ่กูขาดโดยรฐัอยา่งชดัแจง้เทา่กบั
ชีวการเมือง และยังเป็นส่ิงท่ีท้าทายการมองจุลชีพในกรอบแบบปาสเตอร์-
เรยีน (Pasteurian) ซึง่เปน็ความรูก้ระแสหลกัทีรั่ฐใชค้วบคมุพลเมอืงบน
ฐานคิดทีม่องวา่การมสีขุภาพดขีองคนเทา่กบัการไมม่อียู่ของจลุชพี แต่
ในการเมอืงแบบจลุชีวการเมืองกลบัปรากฏมมุมองวา่การมอียูข่องจลุชพี
ไม่ได้เท่ากับการเจ็บป่วยเสมอไป และอาจมีผลในทางกลับกันคือช่วย
ทำาให้คนมีสุขภาพดีอีกด้วย (Paxson, 2008)

การพัฒนา “ชีวการเมือง” ให้กลายเป็น “จุลชีวการเมือง” ของ
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แพกซัน ในด้านหนึ่งมีประโยชน์ไม่น้อยต่อการทำาความเข้าใจเร่ืองการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ ภายใต้บริบทของการคำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนษุย์ จลุชพี สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม ประการสำาคญัคอื ชว่ยเปดิโอกาส
ให้ความรู้ การจัดประเภท และการควบคุมจัดการที่ต่างออกไปจาก
ความรูก้ระแสหลักทีใ่ชใ้นเรือ่งการดือ้ยาตา้นจลุชพี (เศรษฐศาสตรส์าธาร-
ณสุข เภสัชศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ระบาดวิทยา) ได้ปรากฏ
ตวัมากขึน้บนเวทกีารเมอืงในประเทศและระหวา่งประเทศ เชน่ ความรู้
ของพยาบาลในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลทีต่อ้งจา่ยยาปฏชีิวนะ
ใหกั้บแรงงานตา่งชาตผิดิกฎหมายทีเ่ปน็แผล ความรู้และความตอ้งการ
ของนักสาธารณสุขที่ต้องการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น 
หอ้งน้ำา น้ำาประปา มากกว่าการควบคุมการจา่ยยาปฏชิวีนะ ความรูข้อง
นักจุลชีววิทยาที่ศึกษาการถ่ายทอดยีนแนวราบ (horizontal gene 
transfer) ของจุลชีพ ซึ่งแทบไม่ถูกกล่าวถึงเลยในวาทกรรมการกลาย
พันธุ์ที่เน้นย้ำาการถ่ายทอดยีนแนวดิ่งของจุลชีพเป็นหลัก เป็นต้น และ
อีกด้านหน่ึง จุลชีวการเมืองได้เพิ่มมิติที่น่าสนใจไม่น้อยให้กับการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดชีวการเมือง ภายใต้กระแสการให้ความสำาคัญกับ 
“ผู้กระทำาการ” (actor) อื่นท่ีนอกเหนือจากมนุษย์ ภาษา และสถาบัน
สังคม จุลชีวการเมืองทำาให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่มีสมอง ไม่มี
กระดูกสันหลัง ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีการจัดระเบียบทางสังคม กลับมี
บทบาทสวนทางกับขนาดตัวของมันในการเขียนประวัติศาสตร์และการ
สร้างวัฒนธรรมของมนุษย์

การดแ่ล
ในโครงการการใช้ยาตา้นจลุชีพในสงัคม คณะผูว้จิยัโครงการการใช้

ยาต้านจุลชีพในสังคมพบว่าการจ่ายยาต้านจุลชีพของเจ้าหน้าที่การ



สิทุธีโิชัค ชัาวัไรเ่งนิ 201

แพทย์และการกินยาของผู้ป่วย โดยเฉพาะการจ่ายและการกินที่ถูก
พิจารณาว่า “ไม่สมเหตุผล” น้ันสอดแทรกแง่มุมของ “การดูแล” เอาไว้ 
(Chandler, Hutchinson, & Hutchison, 2016; Nichter, 2001; Whyte, 
Geest, & Hardon, 2002; Willis & Chandler, 2019) ดังตัวอย่างการ
ใช้ยาต้านจุลชีพของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่า “บัว” (นามสมมติ)

บัวอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดย่านชานเมืองของจังหวัดนครปฐมร่วม
กบัสามี ลกู และพอ่แมข่องเธอ หญงิสาวผูน้ีเ้ปน็หนึง่ในกลุม่ผูน้ำาชมุชน
ที่ต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของคนจนมายาวนาน 
โดยกิจกรรมหนึ่งที่เธอกับเพื่อนทำาทุกปีคือ การเดินขบวนเรียกร้อง
ประเด็นน้ีในวันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งเป็น “วันที่อยู่อาศัยโลก” ประจำาปี 
ปี 2563 น้ีก็เชน่เดยีวกนั อยา่งไรกต็าม เมือ่ใกล้ถงึวนันดัหมาย ปรากฏ
ว่าเธอไม่สบาย มีอาการปวดตามตัว เป็นไข้ และเจ็บคอ เมื่อพิจารณา
แลว้วา่เธออาจหายไมท่นัวนังาน จงึตดัสนิใจไปซือ้ “ยาชดุ” ทีร้่านขาย
ของชำาในชมุชน รบัประทานไปไดเ้พยีงหนึง่วันอาการกด็ขีึน้ และเมือ่ถงึ
วนัที ่4 เธอก็ออกไปทำากจิกรรมขบัเคลือ่นตามอดุมการณข์องตวัเองได้
ดงัทีต่อ้งการ แนน่อนวา่เธอไมรู่ว้า่ในซองยามยีาชนดิใดอยูบ่า้ง เมือ่นำา
มาให้นักวิจัยในโครงการการใช้ยาต้านจุลชีพดูจึงรู้ว่าหนึ่งในนั้นคือยา
ต้านจุลชีพ

กรณีนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง 
(self-care) อันเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีเรียกว่า “พหุลักษณ์ทางการแพทย์” 
ซึ่งประกอบด้วย ระบบการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญการแพทย์สมัย
ใหม่ (professional sector) ระบบการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญการแพทย์
ท้องถิ่น (folk sector) และระบบการดูแลโดยคนทั่วไปที่อาศัยความรู้
จากครอบครวัและชุมชนเปน็หลัก (popular sector) (Kleinman, 1978) 
การดแูลสขุภาพตวัเองน้ันปรากฏชัดเจนในระบบท่ีสาม ซึง่เป็นระบบการ
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ดูแลสุขภาพที่ผู้คนใช้เป็นหลักในการดูแลตัวเองและคนที่รัก 
ลักษณะของการจ่ายยาต้านจุลชีพที่ “ไม่สมเหตุผล” แต่สะท้อนแง่

มุม “การดูแล” ยังปรากฏในแบบอื่นด้วย เช่น พยาบาลที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีที่จ่ายยาต้านจุลชีพให้
ผูป้ว่ยแผลสด ทัง้ทีต่ามคำาแนะนำาทางการแพทยแ์ลว้แผลสดถอืวา่ไมใ่ช่
กรณเีจ็บปว่ยทีต่อ้งจา่ยยา แต่เพราะผู้ป่วยเปน็แรงงานชาวพมา่ผดิกฎ-
หมายทีไ่ม่สามารถมาทำาความสะอาดแผลทีโ่รงพยาบาลไดท้กุวนัเพราะ
กลัวจะโดนตำารวจจับ และเพราะเขาต้องทำางานอยู่ในคอกเล้ียงสุกรที่
สกปรกท้ังวัน พยาบาลจึงจ่ายยาต้านจุลชีพให้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย
ติดเชื้อ การจ่ายยาต้านจุลชีพในกรณีนี้ สะท้อนแนวคิด “การดูแลที่ดี” 
(good care) วา่จำาเปน็ตอ้งคำานงึถึงบรบิททางสงัคมและสิง่แวดลอ้มการ
ทำางานของผู้ป่วยด้วย นอกเหนือไปจากความถูกต้องทางการแพทย์ใน
เรื่องการจ่ายยาเท่านั้น 

อีกตัวอย่างคือกรณีศึกษาสลัมแห่งหนึ่งที่เมืองกัมปาลา ประเทศ
ยูกันดา หนึ่งในพื้นที่ศึกษาของโครงการการใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม 
สลมัแหง่นีต้ัง้อยูต่ดิกับคลองทีน้่ำาเน่าเสยีตลอดทัง้ปี เพราะเป็นแหล่งรวม
น้ำาทิง้ของเมือง ทีน่่าหดหูก่ค็อื บอ่ยครัง้เมือ่ฝนตกหนกั น้ำาสกปรกจาก
คลองจะเออ่ลน้มาทว่มบา้นเรอืนของสลมัแห่งน้ี สง่ผลใหช้าวบา้นจำานวน
ไม่น้อยต้องป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เมื่อเจ็บป่วย พวกเขา
จำานวนหนึง่จะซือ้ยาปฏชีิวนะมารบัประทานเอง ในชว่งท่ีผูเ้ขียนมีโอกาส
ไปที่นั่น พบว่าแผงยาปฏิชีวนะจำานวนไม่น้อยตกอยู่ตามพื้น รวมไปถึง
ยากลุ่มอ่ืนๆ เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้ปวด กรณีสลัมในยูกันดานี้สะท้อน
ส่ิงท่ีเรียกว่า “การแก้ปัญหาแบบด่วน” (quick fix) แต่เป็นการแก้ปัญหา
ทีเ่ข้าถงึได้มากท่ีสุดสำาหรบัผูค้นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ี่ขาดแคลนน้ำาสะอาด สว้ม
สาธารณะมีจำานวนน้อย และคลินิกรักษาโรคและบุคลากรการแพทย์มี
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จำากัด (Willis & Chandler, 2019)
อย่างไรก็ตาม การใช้แนวคิดการดูแลมาทำาความเข้าใจเร่ืองการด้ือยา

ตา้นจลุชพี ดูจะจำากดัอยูท่ีพ่ฤตกิรรมการใช้ยาตา้นจลุชพีทีไ่มส่มเหตผุล
ของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเป็นหลัก ไม่ได้ขยายมาสู่การทำาความเข้าใจ
เรื่องนี้ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ จุลชีพ สัตว์ และสิ่ง-
แวดล้อมเท่าไรนัก ท้ังท่ีแนวคิดน้ีเก่ียวข้องโดยตรงกับความสัมพันธ์ชุดน้ี

ในหนังสือเล่มสำาคัญอย่าง Care in Practice: On Tinkering in 
Clinics, Homes and Farms (Mol, Moser, & Pols, 2010) มีบทความ
กลุ่มหน่ึงท่ีศกึษาการดแูลสัตว์ โดยเฉพาะปศุสตัว์ เชน่ มา้ วัว และสกุร 
ในประเด็นที่แหลมคมอย่าง “care and kill” หรือการตั้งคำาถามว่า 
“การฆ่า” และ “การควบคุม” ถือเป็นการดูแลด้วยหรือไม่ ในบริบท
การเล้ียงปศสัุตว์ในศตวรรษที ่21 แนวคดิเรือ่งสทิธสิตัวท์ีม่องวา่สตัวท์กุ
ตวัตอ้งมสีทิธิ ์ (rights) ในชวีติของพวกมนัเอง และแนวคดิเรือ่งสวสัด-ิ
ภาพสัตว์ (animal welfare) ท่ีมองว่าสัตว์ทุกตัวต้องมี “อิสระ” (free-

dom) จากการเลีย้งและการฆา่ทีท่ารณุนัน้มอีทิธพิลอย่างยิง่ตอ่ชวีติของ
สัตว์ ผู้เล้ียง และผู้รักษาพยาบาล เช่น สัตวแพทย์ สัตวบาล คนงาน 
เจ้าของฟาร์ม 

ในงานศึกษาชีวิตและการทำางานของสัตวแพทย์ในประเทศอังกฤษ 
โดยจอหน์ ลอว ์ (John Law) กลา่ววา่ การดแูล หรอื “care”1 ทีส่ตัว-

1 care ในที่นี้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาปฏิบัติการ (practice) ที่คนมีต่อส่ิงที่ตนกังวล
หรือคำานึงถึง (matter of concern) ตัวแนวคิดให้ความสำาคัญกับปฏิบัติการทางร่างกาย
เปน็หลกั มากกวา่การอธบิายหรอืการใชเ้หตุผล (rational) รวมทัง้อารมณห์รอืความรูส้กึ 
(sentiment) เพราะมองว่า care นั้นถูกละเลยจากวงวิชาการตะวันตกมานาน เนื่องด้วย
อิทธิพลจากความคิดในยุครู้แจ้งท่ีให้ความสำาคัญกับปัญญา (mind) และการใช้เหตุผล
มากกว่าร่างกายและปฏิบัติการ และยังถูกมองว่าเป็นเร่ืองในปริมณฑลส่วนตัว (private) 
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แพทย์เหล่านี้ต้องคำานึงถึงและมีปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย “care for 
animal” หรือ care ต่อสัตว์ท่ีเขาเลี้ยงท้ังตอนมีชีวิตและตอนจะฆ่ามัน 
“care for farmer” หรือ care ต่อคนเลี้ยงหรือเจ้าของ ในกรณีของ
สัตวแพทย์ที่ต้องไปฆ่าสัตว์เหล่านี้เมื่อเกิดโรคระบาด ก็ต้องสนใจความ
รู้สึกของเจ้าของด้วยว่า จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจแค่ไหน จะทำา
อย่างไรให้เขาสูญเสยีรายไดแ้ละสตัว์นอ้ยทีส่ดุ “care for oneself” หรอื 
care ตวัเอง หรอืการสนใจอารมณค์วามรูส้กึของตวัเองทีต่อ้งไปฆา่สิง่มี
ชีวิตอื่น ที่ต้องจัดการกับความรู้สึกต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บ
ปวด ความรูส้กึผดิ และการไมท่ำาใหต้วัเองเปน็คนชาชนิกบัการฆ่าสิง่มี
ชีวิต และ “care for big picture” หรือ care ต่อภาพรวม คือ ต้อง
ตัดใจไม่จมอยู่กับความรู้สึกสงสารสัตว์และเจ้าของฟาร์มที่เกิดโรคอย่าง
เดียว แต่ต้องสนใจฟาร์มอื่นๆ หรือประเทศที่จะได้รับผลกระทบด้วยว่า
พวกเขาต้องเกิดความสูญเสียใดบ้างจากโรคระบาด โดย care ทั้งสี่มิติ
นี้เป็นเรื่องที่สัตวแพทย์รวมทั้งคนงานในโรงฆ่าสัตว์จำาเป็นต้องจัดการ
เสมอ (Law, 2008)

จากประเด็นการดูแลที่เสนอโดยลอว์ ผู้เขียนคิดว่าได้ขยายการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดน้ีไปสู่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ได้
อย่างน่าสนใจ ประการแรก ลอว์ทำาให้เห็นว่าการดูแลในฐานะความ
สมัพันธ์ระหวา่งส่ิงมชีีวิตไมจ่ำาเปน็ตอ้งเกดิขึน้บนความสมัพนัธแ์บบสตัว์
เลี้ยงในบ้าน (pet) เช่น สุนัข แมว ปลาสวยงาม นกสวยงาม เท่านั้น 

เพราะเปน็เร่ืองของความรูส้กึดทีีค่น (โดยเฉพาะเพศหญงิ) มใีหกั้บคนในครอบครวัตวัเอง 
มากกวา่จะเปน็เร่ืองสาธารณะ (public) ทีส่ามารถทำาความเขา้ใจไปจนถงึศกึษาอยา่งเปน็
ระบบได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอใช้ทับศัพท์ “care” แทนที่จะแปลเป็นภาษาไทย เนื่องจาก
คำาแปลไทยนั้นมักขับเน้นมิติความรู้สึกมากกว่ามิติทางร่างกาย ซึ่งไม่ตรงกับความหมาย
ของแนวคิด (สรุปจาก Mol, Moser, & Pols, 2010, pp. 7–15)
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แต่ปรากฏได้ในบริบทของการเลี้ยงแบบปศุสัตว์ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็น
เพียงความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ ทำาให้ต้องกลับมาให้ความสำาคัญกับ
มุมมองในแง่อารมณ์ ความรู้สึก ความผูกพัน ความรัก ความอาลัยที่
คนและสัตว์สร้างขึ้นระหว่างกันในบริบทปศุสัตว์เพิ่มขึ้น 

ประการต่อมา ลอว์ทำาให้เห็นว่าการดูแลมีหลายระดับ หลายแง่มุม 
อยู่ในความสัมพันธเ์ดยีวกนัได ้ไมจ่ำาเปน็ตอ้งมีลกัษณะแบบใดแบบหน่ึง
เพียงอย่างเดียว ชาวบา้นทีเ่ลีย้งปศสุตัวม์าสามารถรักผกูพนักบัสตัวไ์ด ้
ขณะเดยีวกนักส็ามารถฆา่หรอืกำาจดัมนัทิง้ได้ สตัวแพทยส์ามารถผกูพนั
กับสัตว์ที่รักษา เห็นใจชาวบ้านที่ต้องสูญเสียปศุสัตว์ของตัวเอง ขณะ
เดียวกันสามารถมองภาพใหญ่ของชุมชนอย่างเรื่องผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคได้เช่นกัน 

ประการทีส่าม ลอวท์ำาใหเ้หน็ว่าความตาย การทำาลายชวีติ การฆา่ 
ไม่เป็นเรื่องตรงข้ามกับการดูแลเสมอไป การฆ่าสัตว์ตายสะท้อนความ
ดูแลใส่ใจของสัตวแพทย์ที่มีต่อสวัสดิภาพของชุมชน พนักงานในโรง
ฆ่าสัตวก็์ไม่ได้เปน็พวกชินชาตอ่การฆา่สิง่มชีีวิตอืน่ แตรู่สึ้กผดิบาปและ
พยายามจดัการความผดิบาปนีอ้ยูเ่สมอ การขยายแนวคดิเรือ่งการดแูล
ของลอวแ์ละงานช้ินอืน่ๆ ในหนงัสอื Care in Practice: On Tinkering in 
Clinics, Homes and Farms (Mol, Moser, & Pols, 2010) ดูน่าจะมี
คณุประโยชนไ์มน้่อยตอ่การนำาเร่ืองการด้ือยาต้านจลุชพีกลับมาพจิารณา 
โดยเฉพาะในจุดที่ขาดไปอย่างการทำาความเข้าใจเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทั้งพืชที่ใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มหรือ
แปลงเกษตรของตนเอง 
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บทส่งท้าย: “สขุภาพ” ของมนษุย/์สัตว์ 
และการ์ศึกษาข้ามศาสตร์์

การทบทวนแนวคิดและบทเรียนจากการทำาวิจัยแบบสหวิทยาการ
ในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม ทำาให้เห็นทั้งข้อจำากัดและ
โอกาสในการสร้างองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดย
เฉพาะในประเด็น “สุขภาพ” 

การทบทวนแนวคิดชีวการเมืองและต่อยอดไปสู่แนวคิดจุลชีวการ-
เมือง เผยให้เห็นว่าไม่ใช่แค่รัฐหรือสถาบันทางสังคมเท่านั้นที่มีอำานาจ
ต่อร่างกายของผู้คน ทั้งในฐานะหน่วยทางชีวภาพและหน่วยทางสังคม
การเมือง แต่จุลชีพก็มีอำานาจในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน จุลชีพไม่ได้
เปน็เพียงเชือ้ก่อโรค แตย่งัเปน็ผูก้ระทำาการในประวตัศิาสตร์มนษุยชาติ 
เปน็ผูเ้ลน่ทางการเมอืงบนเวทตีอ่รองอำานาจและทรพัยากรของผูค้น และ
เป็นผู้มีอิทธิพลต่อพันธุกรรมของมนุษย์ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกำาหนดต่อ
รา่งกายและสุขภาพของผูค้น การทบทวนแนวคดิการดแูลกเ็ชน่กนั เผย
ใหเ้หน็วา่ความสมัพนัธเ์ชิงอารมณ์-สงัคม ไมไ่ดจ้ำากดัอยูใ่นขอบเขตของ
มนษุยด์ว้ยกนัและในขอบเขตของความโรแมนตกิและความผกูพนั (inti-

macy) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่น ซึ่งรวมถึงกลุ่มท่ี
เลีย้งไวเ้พือ่ฆา่อยา่งปศุสตัว์ดว้ย การขยายแนวคิดการดแูลไปสูส่ิง่มชีวีติ
อื่นน้ีก็ปรากฏอย่างชัดเจนในปริมณฑลเรื่องการดูแลสุขภาพและความ
เปน็อยู ่กลา่วไดว้า่ การทบทวนแนวคิดชีวการเมอืงและแนวคดิการดแูล
ตอกย้ำาให้เห็นว่าสุขภาพของมนุษย์ จุลชีพ และสัตว์นั้นแยกกันไม่ขาด 
และยังเผยให้เห็นถึงแง่มุมใหม่ในการศึกษาเรื่องสุขภาพอีกด้วย

การทำาความเข้าใจเรื่องสุขภาพภายใต้ความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน
ระหว่างมนุษย์ จุลชีพ และสัตว์ ได้ผลักดันให้เกิดการศึกษาแบบข้าม
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ศาสตรส์าขาวชิาขึน้ รวมทัง้มกีารนำาแนวคดิชวีการเมอืง การดแูล และ
แนวคิดอ่ืนๆ อาทิ นิเวศวิทยา มาร่วมพิจารณาด้วย (Brown & Nading, 
2019) เช่น การศึกษาโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (zoonotic disease) ซึ่ง
มักถูกขีดไว้ให้เป็นการศึกษาของอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและเวชศาสตร์
เขตร้อนเป็นหลัก ก็เริ่มมีนักสังคมศาสตร์มาศึกษา เช่น งานศึกษาของ
ริตชี นิมโม (Ritchie Nimmo) เสนอว่ากระบวนการควบคุมโรคติดเช้ือ
จากสตัวส์ูค่นในศตวรรษที ่19 เปน็สว่นสำาคัญของแนวคดิ “มนษุยชาต”ิ 
(humanity) หรือความเป็นสากลหน่ึงเดียวของมนุษย์ที่แตกต่างชัดเจน
จากสัตว์ในศตวรรษต่อมา (Nimmo, 2010) งานของเฟรเดอริก เคก 
(Frédéric Keck) ที่เสนอว่าโรคในสัตว์มีอิทธิพลไม่น้อยต่อการทำาความ
เขา้ใจ “สงัคม” ของบรรดานักสังคมวิทยาและนักมานษุยวทิยาคนสำาคญั 
เช่น เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์, เอมีล เดอร์ไคม์, และโคล้ด เลวี-สโตรส 
(Keck, 2019) ประเดน็ “care in laboratory” หรือความสมัพนัธท์ีใ่สใ่จ
และมีความรู้สึกร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง 
เช่น หนู ไก่ ลิง ซึ่งเป็นบริบทที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักหากพูดถึง
ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ (Brown & Nading, 2019) และ
ประเด็น “microbiome” หรือจโีนมของจลุชีพทีอ่ยูใ่นร่างกายของมนษุย์
ซึง่มมีากกวา่จโีนมของมนษุยเ์องอีกหลายเทา่ตัว การศกึษาเร่ืองไมโคร-
ไบโอมนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างมากต่อนักวิทยาศาสตร์และนักมานุษย-
วิทยาในประเด็นการสร้างคำาจำากัดความให้กับเผ่าพันธ์ุ สเตฟาน เฮล์มไรค์ 
(Stefan Helmreich, 2014) ตัง้คำาถามวา่ “เรา” ยงัสามารถเรยีกตวัเอง
ว่า homo sapiens ได้หรือไม่ หากความฉลาดและสมองของเราไม่ได้
เปน็ตวักำาหนดววิฒันาการและแยกเผา่พนัธุเ์ราออกจากเผา่พนัธุอ์ืน่ แต่
เป็นจีโนมของจุลชีพที่อยู่ในร่างกายของเราต่างหาก และถ้าเป็นเช่นนั้น 
เราสมควรเปลี่ยนชื่อเรียกเผ่าพันธุ์ไปเป็น homo microbis เพื่อให้สอด 
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คล้องกับความเป็นจริงทางชีววิทยาและวัฒนธรรมหรือไม่ (Helmreich, 
2014)

เม่ือพิจารณาถึงบริบทปัจจุบันท่ีชีวิตทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจของผู้คน ได้รับผลกระทบมหาศาลจากการระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ยิง่ตอกย้ำาใหเ้หน็ว่าการพิจารณาเร่ืองสขุภาพของ
มนษุยแ์ยกไม่ขาดจากการดำารงอยูข่องจลุชพีและสตัว ์การระบาดทีเ่กดิ
จากไวรสั SARS CoV-2 ทำาใหป้ระเดน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละ
สัตว์กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของคนทั่วโลก เร่ืองเล่าการระบาด
ท่ีเริ่มต้นจากการติดเชื้อของผู้ค้าและผู้บริโภคสัตว์ป่าในตลาดสดเมือง
อู่ฮั่นได้จุดประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์และสัตว์ตามมาอีกหลาย
ประการ ไม่วา่จะเปน็การขดุคุย้ความ “แปลก” ด้านรสนยิมการบรโิภค
สัตว์ป่าของชาวจีน การระบาดจากคนไปสู่สัตว์เล้ียงในบ้านอย่างแมวและ
สุนัขรวมถึงสัตว์ในสวนสัตว์อย่างเสือและกอริลลา การสืบค้นเส้นทาง 
การระบาดและการกลายพันธ์ุของไวรัสก่อโรคจากสัตว์ป่ามาสู่คน เช่น 
คา้งคาว ล่ินมลาย ูมงิค ์รวมไปถงึการออกมาตรการคำาสัง่ทางกฎหมาย
ในการควบคุมการซ้ือขายและบริโภคสัตว์ป่าที่เกิดข้ึนอย่างเฉียบขาด 
เป็นต้น 

ผู้เขียนเช่ือว่า การหันมาให้ความสนใจอย่างมากต่อความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่เกิดจากโรคระบาดในสองปีที่ผ่านมาจะดำารงอยู่
ตอ่ไปอีกนาน และจะกลายเป็นบรบิทสงัคมโลกทีส่ำาคญัตอ่การทำาความ
เข้าใจแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของผู้คน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้กับการศึกษา
แบบข้ามศาสตร์ในประเด็นสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน
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สังคมวิทยาและ
ประสาทศาสตร์:�
การเช่�อมติ่อศึาสัติร์ในการ

ทำาคว่ามเข้้าใจพฤติิกรรม

สรญัญา เตรตัน์

บทนำา

ศาสตร์ในการศึกษาเพ่ือทำาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์มีหลากหลาย 
แต่ละศาสตร์มีองค์ความรู้และการอธิบายเงื่อนไขที่นำามาสู่พฤติกรรม
มนุษย์แตกตา่งกนัออกไป รวมถงึมวีธิกีารศกึษาและการเขา้ถงึความรูท้ี่
แตกตา่งกัน สังคมวิทยาเปน็ศาสตรท์ีส่นใจศกึษาพฤตกิรรมมนษุย ์ เพือ่
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขทางสังคมและการแสดงการ 
กระทำาทางสังคมของมนุษย์ กล่าวคือ การแสดงออกทางพฤติกรรมมนุษย์ 
การรับรู้โลกทางสังคม และความจริงเกีย่วกับโลกทางสังคมน้ันถูกประกอบ
สรา้งขึน้ผา่นมติิทางสงัคมและวัฒนธรรม ซึง่เปน็การอธบิายความจรงิวา่
ด้วยพฤติกรรมผ่านมุมมองทางสังคม (Ballantine & Roberts, 2014) 

ในอีกด้านหนึ่ง ประสาทศาสตร์ (neuroscience) สนใจศึกษาและ
ทำาความเข้าใจพฤตกิรรมมนษุยผ์า่นมมุมองทางวทิยาศาสตร์ โดยศกึษา
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ผ่านกลไกระบบประสาทและสมอง ประสาทศาสตร์เชื่อว่าสมองเป็น
อวัยวะท่ีสำาคัญในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับรู้
ขอ้มูลจากโลกภายนอก คดัเลอืกเพือ่ประมวลผล และตดัสนิใจสัง่การให้
เกิดพฤติกรรมตอบสนอง ทำาให้มนุษย์สามารถดำาเนินชีวิตและสื่อสาร
กบัผูอ้ืน่ได ้ (Bear, Connors, & Paradiso, 2016; Squire et al., 2008) 

แม้ว่าทั้งสองศาสตร์มีจุดร่วมในการทำาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 
แตก็่มีจุดยืนวา่ด้วยความจรงิของแหลง่ทีม่าทางพฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนั 
นำามาสู่แนวทางการศึกษาและการอธบิายพฤตกิรรมมนษุยท์ีต่่างกนัดว้ย 
พรมแดนของศาสตร์ทำาให้สังคมวิทยาและประสาทศาสตร์ดูราวกับอยู่
คนละขั้วของฟากฝั่งไม่สามารถมาบรรจบกันได้ 

กระแสของการศึกษาแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) และ
ข้ามพ้นวิทยาการ (transdisciplinary) ในปัจจุบัน ทำาให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายของศาสตร์สาขาและการหยิบยืมองค์ความรู้รวมถึงเคร่ืองมือ
วิจัยระหว่างกันและกัน เพื่อศึกษา ค้นหา และทำาความเข้าใจปรากฏ-
การณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างรอบด้าน การศึกษาและทำาความเข้าใจ
พฤตกิรรมมนุษย์เปน็จดุเช่ือมตอ่ระหว่างสงัคมวิทยาและประสาทศาสตร ์
หรือประสาทสังคมวิทยา (neurosociology) ที่อาจทำาให้เกิดการหลอม
รวมศาสตรร์ะหวา่งสงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์และนำาไปสูก่ารอธบิาย
พฤติกรรมมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปะทะที่สอดคล้องกันระหว่างกลไก
ทางรา่งกาย/ชวีวทิยาและกลไกทางสงัคม กลา่วคอื การเชือ่มโยงกลไก
ทางสังคมท่ีประกอบสรา้งแนวทางการแสดงพฤตกิรรมและประสบการณ์
ทางสังคมที่ดำาเนินไปควบคู่กับกลไกทางร่างกาย การทำางานของสมอง 
และระบบประสาทในการนำาเข้าข้อมูลทางสังคม บันทึกข้อมูล และการ
ตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมและนำาเสนอตัวตนของผู้คน 

การนำาสองศาสตรเ์ขา้มารว่มกันอธบิายและทำาความเขา้ใจพฤตกิรรม
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มนษุยน์ัน้สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงทัง้ในระดบัภววทิยาและญาณวทิยา
เกี่ยวกับการมองความจริงและเข้าถึงความจริงว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ 
การนำาเอามมุมองทางประสาทศาสตรท์ีอ่ธบิายการรูค้ดิของมนษุย ์(cog-

nitive neuroscience) มาเชื่อมต่อกับมุมมองทางสังคมวิทยาวัฒนธรรม
และสังคมวิทยาผัสสะในการอธิบายพฤติกรรมหรือการกระทำาในทางสังคม
นั้นอาจนำาไปสู่การคลี่คลายหรือเติมเต็มการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์
ในประเด็นต่างๆ (Lizardo et al., 2020; Franks, 2010) ด้วยเหตุนี้ 
ประสาทสังคมวิทยาจึงเป็นความพยายามในการก้าวข้ามพรมแดนของ
การแบ่งโลกทางวิทยาศาสตร์และโลกทางสังคม และชี้ให้เห็นว่าวิทยา-
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำาเนินควบคู่กันไปและไม่สามารถแยกขาดกัน
ได้อย่างสมบูรณ์

เป้าหมายของบทความช้ินน้ีมุ่งช้ีให้เห็นถึงคุณูปการของการหลอมรวม
หรือเชื่อมต่อศาสตร์ระหว่างสังคมวิทยาผัสสะและประสาทศาสตร์ที่อาจ
ทำาใหเ้ราเข้าใจพฤตกิรรมมนษุยไ์ดค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเงือ่น-
ไขทางสังคมวฒันธรรม รา่งกาย กลไกการทำางานของสมอง และระบบ
ประสาทที่สัมพันธ์กับการแสดงการกระทำาและการดำาเนินชีวิตของผู้คน

การทำาความเข้าใจดังกล่าวอาจช่วยตอบข้อสงสัยว่า หากสังคมส่ง
ผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ความเป็นสังคมแทรกซึมเข้าไปในตัวตนของ
ปัจเจกบุคคลได้อย่างไร กระบวนการรู้คิด การทำางานของสมอง และ
ประสบการณ์ของมนษุยน์ำามาสูก่ารแสดงพฤตกิรรมอยา่งไร การอธิบาย
พฤติกรรมผ่านการเชื่อมต่อมุมมองทางสังคมวิทยาและประสาทศาสตร์
เป็นความสนใจและความท้าทายแก่ผู้เขียนในการก้าวออกไปศึกษา
มุมมองการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ด้วยองค์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์
และพยายามนำามาเชื่อมโยงกับการอธิบายในมิติทางสังคมวัฒนธรรม 

ทั้งน้ี เพื่อเอื้อมให้ถึงเป้าหมายของบทความชิ้นนี้ เนื้อหาของ
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บทความประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั ไดแ้ก ่การประกอบสรา้งพฤตกิรรม
ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม กลไกการทำางานของสมองและพฤติกรรม 
และประสาทสังคมวิทยาโดยใช้ประสบการณ์ชีวิตของคนตาบอด1 เป็น
กรณีศึกษา

บทความน้ีอาศัยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ขอบเขตของเอกสารทีน่ำามาใช้ในบทความนี ้คอื หนงัสอื งานวจิยั และ
บทความวิจัยทางด้านสังคมวิทยาและประสาทศาสตร์ที่อธิบายเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ การแสดงพฤติกรรม และการสร้างตัวตน และงานวิจัยที่
เกีย่วข้องกบัการใช้ชีวิตและพฤตกิรรมของคนตาบอด รวมถงึการทำางาน
ของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรม จากแหล่งข้อมูล
ทางวิชาการ (เช่น Google Scholar, PubMed, PsycArticles เป็นต้น) 
ทีเ่ผยแพรใ่นชว่งศตวรรษที ่20–21 เพ่ือเปน็กรอบในการกำาหนดขอบเขต
และคัดเลือกเอกสารสำาหรับการเขียนบทความชิ้นนี้

สังคมวิทยาวัฒนธีร์ร์ม: การ์ป็ร์ะกอบสร์า้งการ์กร์ะทำา
ทางร์า่งกายผี่านมิติทางสังคมวัฒนธีร์ร์ม

สงัคมวทิยาวฒันธรรมในช่วงศตวรรษที ่20 ภายใตก้ระแสการศึกษา
วัฒนธรรมในสาขาสังคมวิทยา (cultural turn) เป็นจุดสำาคัญที่ทำาให้
เกิดการหันกลับมาสนใจศึกษาร่างกายและการแสดงการกระทำาของ

1 ในบทความนีผู้เ้ขยีนใช้คำาว่า “คนตาบอด” แทนคำาว่าผูบ้กพรอ่งทางการเหน็ เนือ่งจาก 
“คนตาบอด” เปน็คำาศัพทท์ีผู้่บกพรอ่งทางการเหน็ทัว่ไปใชน้ยิามตนเอง และคำาศพัทน์ีไ้ม่
ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบสำาหรับคนตาบอด สำาหรับคนตาบอด คำาว่า “คนตาบอด” 
เป็นหนึ่งในคำาที่ใช้ในการจัดประเภทบุคคลในสังคม ทั้งนี้ การใช้คำาว่า “คนตาบอด” จะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อคนตาบอดนั้นขึ้นอยู่กับการใช้น้ำาเสียงของผู้พูด
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มนุษย์ทีถ่กูประกอบสรา้งในมิตทิางวฒันธรรม กลา่วคอื วฒันธรรมและ
การแสดงการกระทำาของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ 
เนื่องด้วยการกระทำาทางสังคมต้ังอยู่บนวัฒนธรรม บรรทัดฐาน และ
ค่านิยมท่ีถูกฝังอยู่ภายในการจัดประเภทและการให้ความหมายแก่สิ่ง
รอบตัวของมนุษย์ องค์ความรู้เก่ียวกับชุดความหมายทางสังคมและ
ประสบการณท์างสงัคมนัน้นำามาสูก่ารสรา้งตวัตนและวถิชีวีติของผูค้นที่
ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น การหันมาสนใจวัฒนธรรมผ่านการวิเคราะห์ทาง
สังคมวิทยาทำาให้เห็นถึงการกระทำาทางวัฒนธรรมในชีวิตประจำาวันที่
สมัพนัธก์บัสถาบนัและโครงสรา้งการจดัประเภททางสงัคม เชน่ ชนชัน้ 
เพศภาวะ เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ที่นำามาสู่การแสดงการกระทำาทาง
สังคมในชีวิตประจำาวันของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการจัดช่วงชั้นทางสังคม 
ความไม่เทา่เทยีม การกดีกันบนพืน้ฐานของสถานภาพทางเศรษฐสงัคม 
(Back et al., 2012; Hall, Grindstaff, & Lo, 2010)

สังคมวิัทุยารา่งกาย: การมอ้งรา่งกายในฐานะผลผลิต
และพิื้นท่ีุแสดงอ้อ้กทุางวััฒนธีรรม 

สังคมวิทยาร่างกาย (sociology of body) มองร่างกายเป็นองค์
ประธานและวตัถขุองความรูท้างสงัคมวิทยาซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึอทิธพิล
ทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการจัดการและ
ควบคุมร่างกายของปัจเจกบุคคล ในช่วงศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษ
ที่ 20 ความคิดทางสังคมวิทยาสมัยใหม่มองว่าร่างกายเป็นการกระทำา
เชิงสัญลักษณ์หรือสัญญะในการวิเคราะห์และวิพากษ์เชิงประวัติศาสตร์
สงัคม ทำาให้เราสามารถศกึษาร่างกายในรูปแบบทีแ่ตกตา่งออกไป เพือ่
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและสังคมวัฒนธรรม (Back 
et al., 2012; Turner, 2012)
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การเปลีย่นมุมมองการอธบิายรา่งกายในทางสงัคมวทิยาทำาใหเ้รือน
ร่างของมนุษย์มิใช่เพียงแค่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเซลล์และระบบต่างๆ ทาง
ชีววิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสร้างทางสังคม และการศึกษาร่างกาย
สามารถทำาให้เข้าใจสงัคมและความสมัพนัธท์างสังคมได ้หรืออาจกลา่ว
ได้วา่ รา่งกายเป็นพืน้ท่ีซึง่สามารถเผยใหเ้ห็นถงึการจดัการทางสังคมที่
แทรกซึมเข้ามาควบคุมการจัดการเรือนร่างของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น 
เรือนร่างยังทำาให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางสังคมในหลากหลายมิติ 
เช่น เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ รวมถึงลักษณะทางกายภาพ (Turner, 
2012; Synnott, 1993) 

ความบกพร่องทางร่างกายหรือความพิการมิใช่แค่การทำางานของ
อวัยวะบางส่วนบนร่างกายที่บกพร่องเท่านั้น แต่ยังผูกโยงกับการสร้าง
นยิามความพิการภายใตอ้งคค์วามรูท้างการแพทยซ์ึง่นำามาสูก่ารจดัการ
ทางสังคมท่ีทำาให้ผู้พิการประเภทต่างๆ ถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจน
กลายเป็นคนชายขอบ การถูกยัดเยียดจากสังคมให้กลายเป็นบุคคล
ไร้ความสามารถ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และต้องรอคอยความ
ชว่ยเหลอืจากผูค้นในสงัคมเทา่นัน้ การประกอบสรา้งความหมายวา่ดว้ย
ความพิการน้ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตและการเข้าถึงทรัพยากร
ของผู้พิการ ย่ิงไปกว่าน้ัน การสร้างภาพเหมารวมในเชิงลบน้ียังมีอิทธิพล
ต่อการนิยามตัวตนและนำาเสนอตัวตนของคนพิการอีกด้วย (Albrecht, 
Seelman, & Bury, 2001)

ร่างกายเป็นอีกพ้ืนท่ีในการสร้างและธำารงความไม่เท่าเทียมทางสังคม
ผา่นการขดัเกลาทางสังคม การสืบทอดความสมัพันธ์และองคค์วามรู้ทาง
สงัคมผา่นสถาบนัและพืน้ทีท่างสงัคม สำาหรบังานศกึษาเรือ่ง The Civi-
lising Process ของนอร์เบิร์ต อีเลียส (Norbert Elias, 1978) ช้ีให้เห็น
ว่าร่างกายเป็นสิ่งสำาคัญของกระบวนการทางสังคมซึ่งทำาให้กฎเกณฑ์
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และการควบคุมทางสังคมฝังเข้าไปในปัจเจกบุคคล นำาไปสู่การควบคุม
ตนเองในชุดความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมและเป็น
ไปตามความคาดหวังทางสงัคม การประกอบสร้างร่างกายทางสงัคมของ
มนษุยพ์ฒันาขึน้ผา่นพ้ืนทีท่างสงัคม เช่น ครอบครวั โรงเรยีน ทีท่ำางาน 
ชุมชน เป็นต้น (Elias, 1978) ด้วยเหตุนี้ ทำาให้ร่างกาย กระบวนการ
ทางสงัคม และการกระทำาทางสังคมเปน็สิง่ทีสั่มพนัธก์นัอยา่งไม่อาจแยก
ขาดจากกันได้

อ้าบิตสุ (habitus) และตัวัตน (self): การประกอ้บสรา้ง
พิฤติกรรมและการแสดงพิฤติกรรม

การเรยีนรูช้ดุความหมายและความคาดหวังทางสงัคมผา่นกระบวน-
การขัดเกลาทางสังคม นำามาสู่การประกอบสร้างประสบการณ์ที่ก่อให้
เกิดความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือ “อาบิตุส” (habitus) เกี่ยวกับการ
แสดงพฤติกรรมและมุมมองความจริงเก่ียวกับโลกทางสังคม อาจกล่าว
ได้วา่การศกึษารา่งกายของมนษุยส์ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึอำานาจ การ
จดัระเบยีบ และการควบคมุทางสังคม ซึง่เขา้มามบีทบาทตอ่ร่างกายใน
การแสดงพฤติกรรม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสังคม เพื่อให้
ปัจเจกบคุคลเกิดการควบคมุตนเอง ยิง่ไปกว่านัน้ การสะสมทุนรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านเรือนร่างของปัจเจกบุคคลยังเป็นการธำารงความไม่เท่าเทียม
ทางสังคมให้ยังปรากฏอยู่ในสังคม (Bourdieu, 2017; Jenkins, 2002)

สำาหรบั ปแิอร ์บรูด์เิยอ (Pierre Bourdieu) อาบติสุสัมพนัธก์บัการ
ถ่ายทอดทุนรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒน-
ธรรมท่ีก่อให้เกิดวิถีทางอุปนิสัยในการแสดงการกระทำาต่อส่ิงต่างๆ รอบตัว 
โดยบุคคลในชนชั้นเดียวกันมีแนวโน้มแสดงการกระทำาที่สะท้อนความ
เปน็ชนชัน้ของตนผา่นการดำาเนนิวิถชีีวิต (lifestyle) ร่างกายของมนษุย์
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ถกูกระทำาจากสงัคมผา่นการพร่ำาสอน ปลกูฝงั และประกอบสรา้งความ
จริงว่าด้วยการแสดงพฤติกรรมและการจัดการเรือนร่างในพื้นที่ของ
ครอบครัว โรงเรียน และสนามต่างๆ เพื่อถ่ายทอดและสืบทอดทุนทาง
วัฒนธรรมทางชนช้ันจากรุ่นสู่รุ่น เงื่อนไขเหล่านี้ทำาให้ปัจเจกบุคคลใน
แต่ละชนชั้นมีลักษณะร่างกาย กิริยาท่าทาง ลักษณะนิสัย และรสนิยม
ท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมฝร่ังเศส กิจกรรมยามว่างเก่ียวกับ
กีฬาของชนช้ันกลางและชนช้ันสูง คือ การปีนเขาและเล่นเทนนิส ซึ่ง
เป็นกีฬาทีผู่เ้ล่นจำาเปน็จะตอ้งมีร่างกายท่ียืดหยุน่ ผอมบาง และตวัออ่น 
ในขณะทีก่ฬีาของชนช้ันแรงงานมุง่เนน้การตอ่สู้ ความแข็งแรง และพละ
กำาลัง กิจกรรมในการดำาเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันน้ีนำามาสู่การสร้างลักษณะ
ร่างกาย ลักษณะนิสัย (habitus) และความชื่นชอบหรือรสนิยมที่แตก
ต่างกันภายใต้มิติทางชนชั้น ดังนั้นร่างกายจึงเป็นพื้นที่ของการถูก
กระทำาทางสงัคม ในขณะเดยีวกนัร่างกายกเ็ปน็พืน้ทีท่ีแ่สดงการ กระทำา
ที่สะท้อนสังคมวัฒนธรรมด้วย (Bourdieu, 2017; Jenkins, 2002)

ร่างกาย อาบิตุส และวิธีปฏิบัติ (practice) เป็นสิ่งที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน เนื่องจากวิธีที่ผู้คนปฏิบัติต่อร่างกาย เผยให้เห็นถึงอาบิตุส
ของพวกเขา หรอือาจกล่าวไดว่้ารา่งกายเป็นพ้ืนทีแ่สดงอาบตุิสของผูค้น
ในสนาม (filed) ตา่งๆ (Bourdieu, 2017; Jenkins, 2002) วธิปีฏบิตัแิละ
การแสดงออกทางร่างกายก่อให้เกิดการนำาเสนอตัวตนท่ีผูกติดกับอาบิตุส 
ดังนั้นร่างกายจึงเป็นพื้นท่ีซึ่งปัจเจกบุคคลใช้นำาเสนอตัวตนของผู้คนใน
การปฏิสังสรรค์ทางสังคม การมีอยู่ของร่างกาย (body being) เป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวตน (self) การรู้คิด (mind) และสังคม (society) 

นักคิดคนสำาคัญ เช่น จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด (George Herbert Mead) 
เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) และแฮโรลด์ การ์ฟินเคิล (Harold 
Garfinkel) นำาร่างกายเข้าสู่สังคมวิทยาในการวิเคราะห์ระดับจุลภาค ชี้
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ให้เห็นถึงการกระทำาและการแสดงที่สร้างรูปแบบทางสังคมและโครง-
สร้างของการปฏิสังสรรค์ สำาหรับกอฟฟ์แมนได้กล่าวถึงร่างกายอย่าง
ชัดเจนในฐานะพื้นท่ีแสดงอัตลักษณ์และตัวตนผ่านการปฏิสังสรรค์ 
(Back et al., 2012, pp. 91–100)

รา่งกายเป็นพ้ืนทีเ่ชิงปฏสัิงสรรค์ในการสร้างตัวตน (self-formation) 
กล่าวคือ ความเป็นมนุษย์ (human being) เป็นสิ่งประกอบสร้างทาง
สงัคม ปจัเจกบคุคลอาศัยการปฏสัิงสรรค์ทางสังคมและประสบการณท์าง
ร่างกายเพ่ือสร้างแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน (self-concept) กระบวนการ
สร้างตัวตนเร่ิมต้นตั้งแต่ในช่วงวัยทารกโดยอาศัยการเลียนแบบท่าทาง
และพฤตกิรรมจากผูค้นรอบขา้ง เมือ่ปจัเจกบคุคลเตบิโตขึน้ กระบวน-
การสร้างตัวตนผ่านภาพตัวแทน สัญญะ และสัญลักษณ์ท่ีฝังอยู่ในการ 
กระทำานั้นยังคงดำาเนินต่อไป เพื่อใช้ในการนิยามตนเองและบ่งบอกถึง
ตัวตน อัตลักษณ์กลุ่ม หรือการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

ท้ังน้ี การนำาเสนอตัวตนของปัจเจกบุคคลไม่ได้ตายตัวและแข็งท่ือ 
จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด กล่าวว่าผู้คนสามารถปรับเปล่ียนตัวตนได้โดย
การนำาทัศนคติของผู้อื่นเข้าสู่ความคิดของตนเอง และมองดูตนเองผ่าน
สายตาของคนอ่ืน เพือ่ใหเ้ราปรบั เผชิญหนา้ และประสบความสำาเร็จใน
การแสดงการกระทำาในโลกทางสังคมได้ (Back et al., 2012, pp. 91–100)

จากทีไ่ด้กล่าวมาขา้งตน้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งรา่งกาย สงัคม และ
พฤติกรรมชี้ให้เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสำาคัญในการ
ประกอบสร้างความจริงเกี่ยวกับแนวทางการแสดงพฤติกรรมมนุษย์ให้
เปน็ไปตามความคาดหวังทางสงัคม บรรทดัฐาน และคา่นยิมท่ีอาจแตก
ต่างกันไปในแต่ละสังคมวัฒนธรรม โดยจุดเชื่อมต่อระหว่างสังคมและ
พฤติกรรม คือ ร่างกาย เน่ืองด้วยองค์ความรู้ทางสังคมถูกฝังเข้าไป
ในร่างกายและความคิดของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ควบคุมและแสดงการ 
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กระทำาผ่านร่างกายภายใต้ความคาดหวังของสังคม 
อย่างไรก็ตาม คำาถามสำาคัญต่อมา คือ กระบวนการเรียนรู้น้ันเกิดข้ึน

ไดอ้ย่างไร วฒันธรรมเขา้ไปอยูใ่นสมองและกระบวนการรูค้ดิของมนษุย์
ได้อย่างไร จนนำาไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมทางสงัคมในชวีติประจำาวนั มี
จุดเชื่อมต่อระหว่างสังคม ร่างกาย และการแสดงพฤติกรรมอีกหรือไม่ 
การเรยีนรูเ้กิดข้ึนจากการลอกเลียนแบบพฤติกรรมผา่นการมองเหน็จริง
หรอืไม ่หากการมองเหน็เป็นผสัสะท่ีสำาคัญตอ่การเรียนรู้และแสดงพฤต-ิ
กรรม กระบวนการเรียนรู้การแสดงพฤติกรรมของคนตาบอดเกิดขึ้นได้
อย่างไร

สังคมวิทยาผีัสสะ: ป็ร์ะสาทสัมผีัสและผีัสสะ 
สื�อกลางร์ะหว่างโลกภายนอกและภายในของมนษุย์

ประสาทสัมผัสหรืออวัยวะรับสัมผัสท้ังห้า ได้แก่ ตา จมูก หู ล้ิน 
และผิวหนัง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างโลกภายนอกและโลก
ภายในร่างกายเนื้อตัวของมนุษย์ กล่าวคือ ประสาทสัมผัสทั้งห้าน้ีเป็น
ส่ือกลางในการรับข้อมูลจากโลกภายนอกหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว
มนุษย์ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น ประสาทสัมผัสเหล่านี้จะทำาหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการรับและนำาข้อมูลเข้าสู่ร่างกาย เพื่อตีความและทำาความ
เขา้ใจสิง่ทีร่บัรูส้มัผัสแลว้นำาไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมตอ่สิง่นัน้ กระบวน-
การรับรู้และเรียนรู้น้ีก่อให้เกิดประสบการณ์ทางผัสสะในการทำาความ
เข้าใจ การจัดประเภทแยกแยะ และการจัดการสภาพแวดล้อมในชีวิต
ประจำาวนัของปจัเจกบคุคล สงัคมวิทยาผสัสะพยายามเชือ่มโยงรา่งกาย 
การรู้คิด และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยเสนอว่ากระบวนการทางผัสสะ 
เกดิขึน้จากการรบัรูผ้า่นประสาทสมัผัสและใหค้วามหมายตอ่สิง่ท่ีรับรู้ ซึง่
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กระบวนการตีความน้ันถูกประกอบสร้างทางสังคมผ่านการให้ความหมาย
และคุณค่าทางวัฒนธรรม (Vannini, Waskul, & Gottschalk, 2012)

การประกอ้บสรา้งผัสสะในมิติทุางสังคมวััฒนธีรรม: 
การเรยีนร่ท่ีุ้นำามาส่่การแสดงพิฤติกรรม

การศึกษาผัสสะทางสังคมวิทยาเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้น
ท่ีถูกจัดระเบียบและควบคุมทางสังคม ผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะ 
ตา่งถกูสรา้งขึน้จากสงัคมผา่นการใหค้วามหมายภายใตบ้ริบททางวฒัน-
ธรรม และการทำาความเข้าใจการรับรู้ผ่านผัสสะนั้นสัมพันธ์กับภาษา 
กลา่วคอื ผสัสะและประสบการณท์างผสัสะเปน็สิง่ทีส่ามารถรบัรูไ้ดผ้า่น
การแปรรหสัสิง่ทีรั่บรูใ้หก้ลายเปน็สญัลกัษณ์ทีม่นียัสำาคญัเชงิความหมาย 
ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดประเภทแยกแยะหมวดหมู่สภาพแวดล้อม
ทางสังคมภายใต้แนวคิดทางวัฒนธรรมบางประการ เช่น ส่ิงท่ีรับประทาน
ได้และรับประทานไม่ได้ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สะอาดและสกปรก 
เป็นต้น การจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ นั้นมิได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่
ถูกประกอบสร้างภายในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้มนุษย์สามารถ
จดัการและปฏบิตัติอ่ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของตนเองได ้ดว้ยเหตนุี ้ จงึทำา
ใหผั้สสะเปน็ทัง้สือ่กลางในการนำาเขา้และแสดงออกทางวฒันธรรม (Van-

nini, Waskul, & Gottschalk, 2012; Zerubavel, 1991)
การประกอบสร้างผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะเกิดข้ึนจากใช้

ผัสสะต่างๆ ร่วมกันในการรับรู้สภาพแวดล้อม การให้ความหมายทาง
สงัคม และการจดัเก็บขอ้มลูเหลา่นัน้อยูใ่นรปูแบบของประสบการณท์ีถ่กู
บันทึกเอาไว้ในพื้นที่สมอง ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้เปรียบ
เสมือนคลังความรู้ที่ปัจเจกบุคคลเรียกมาใช้เมื่อเผชิญหน้ากับสถาน-
การณต์า่งๆ อกีทัง้ผสัสะยงัถกูนำาไปใชน้ำาเสนอตวัตนและสรา้งอตัลกัษณ์
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เฉพาะของปัจเจกบุคคล 
การนำาเสนอตัวตนผ่านการทำางานของผัสสะนั้นสัมพันธ์กับลักษณะ

นิสัยและความทรงจำาเก่ียวกับประสบการณ์ทางผัสสะที่ปัจเจกบุคคล
สะสมมาตลอดระยะเวลาของการมีชีวิต ทำาให้การกระทำาทางผัสสะมี
ลักษณะคล้ายกับการแสดง (performance) เช่น ผัสสะถูกนำามาใช้เพื่อ
นำาเสนอตวัตนผ่านกลิน่เฉพาะ เสียงทีเ่ปน็เอกลักษณ ์ลกัษณะการสัมผสั
ที่เต็มไปด้วยความหมาย เป็นต้น (Bourdieu, 2017; Goffman, 1959)

ผัสสะเป็นองค์ประธานในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการ
อบรมสัง่สอนระหว่างปจัเจกบคุคล อกีทัง้ยงัมบีทบาทอยา่งมากในกระ-
บวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม เนื่องจากผัสสะเป็นสื่อกลางในการรับรู้
อารมณ์ความรู้สึกและท่าทางของผู้ร่วมการปฏิสังสรรค์ เพื่อให้ผู้แสดง
การกระทำาสามารถรับรู้ ทำาความเข้าใจ และประเมินสถานการณ์และ
คู่สนทนาได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สัมพันธ์กับประสบการณ์ทางผัสสะ
ท่ีปัจเจกบุคคลสั่งสมมา อีกทั้งประสบการณ์เหล่านี้นำาไปสู่การคัดสรร
การแสดงออกในกระบวนการนำาเสนอตัวตน (Feld & Basso, 1996; 
Goffman, 1959) 

ผัสสะที่ถูกทำาให้มีอำานาจในการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์ในสังคม
สมัยใหม่ คือ การมองเห็น นอกจากการมองเห็นจะถูกใช้ในการสื่อสาร
และตคีวามทา่ทขีองผูร้ว่มปฏสิงัสรรคท์างสงัคมแลว้ การมองเหน็ยงัถูก
ให้ความสำาคัญในฐานะสื่อกลางการเรียนรู้โลกและสภาพแวดล้อมทาง
สงัคมทีน่ำามาสูก่ารแสดงการกระทำาและการจดัการกบัสถาพแวดล้อม อีก
ทั้งการทำากิจกรรมต่างๆ ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันในสังคมสมัยใหม่
อาศัยการมองเห็นเป็นหลักในการเข้าถึงข้อมูล จนกระทั่งนำาไปสู่ความ
เช่ือว่า การมองเห็นเป็นผัสสะที่นำาไปสู่การเข้าถึงความรู้และความจริง 
(Banes & Lepecki, 2007; Synnott, 1993) หากการมองเหน็ถกูจดัเปน็
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ผัสสะที่มีความสำาคัญในการทำากิจกรรมทางสังคมของผู้คนแล้ว คน
ตาบอดซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมต้องเรียนรู้ ปรับตัว และเผชิญ
หนา้กบัอุปสรรคและขอ้จำากัดในการดำาเนนิชีวิตทางสงัคมท่ีตัง้อยูบ่นฐาน
ของการมองเห็นอย่างไร

การเรยีนร่แ้ละผัสสะในโลกขอ้งคนตาบอ้ด
การใช้ชีวิตของคนตาบอดภายใต้สังคมที่อาศัยการมองเห็นเป็น

สำาคัญส่งผลกระทบตอ่การใช้ชีวิตของคนตาบอดในหลากหลายดา้น คน
ตาดีอาจเคยตั้งคำาถามกับการใช้ชีวิตของคนตาบอดว่า พวกเขาทำา
กจิกรรมในชวีติประจำาวันได้อย่างไร และต้ังคำาถามตอ่ไปวา่ หากวนัหนึง่
ตัวเรากลายเป็นคนตาบอดจะใช้ชีวิตได้หรือไม่ 

ความพยายามทำาความเขา้ใจชีวิตของคนตาบอดโดยใชก้ารมองเหน็
เปน็ศนูยก์ลาง รว่มกบัภาพเหมารวมในเชงิลบทีส่งัคมประกอบสรา้งขึน้
ให้แก่คนพิการ ทำาให้คนตาดีบางส่วนอาจทึกทักเอาว่า ชีวิตของคน
ตาบอดเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
การทำากจิวตัรประจำาวัน นา่สงสาร และรอคอยความชว่ยเหลือจากคนใน
สังคมและภาครัฐ ยิ่งไปกว่าน้ัน การดำาเนินชีวิตได้อย่างอิสระของคน
ตาบอด ถกูทำาใหก้ลายเปน็เรือ่งมหศัจรรยใ์นมุมมองของคนตาดบีางกลุ่ม

หากมองโลกในมุมมองของคนตาบอด แม้ว่าดวงตาของพวกเขาไม่
อาจทำางานได้อย่างเต็มท่ี สายตาเลือนราง (low vision) หรือดวงตาของ
พวกเขาไม่อาจใช้รับรู้ผ่านการมองเห็นได้ แต่พวกเขาไม่ได้เป็นบุคคล
ไร้ความสามารถหรือรอคอยความช่วยเหลือจากสังคมอยู่ตลอดเวลา 
คนตาบอดบางกลุม่โดยเฉพาะกลุม่ทีผู่เ้ขยีนใกลช้ดิมโีอกาสเขา้ถงึระบบ
การศึกษาเฉพาะทางหรือโรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียน ครอบครัว 
และกลุ่มเพ่ือนนั้นเป็นสนามซึ่งบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการมองตัวตน
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ของคนตาบอดที่แตกต่างไปจากภาพเหมารวมในเชิงลบ โดยพยายาม
ปลูกฝังให้คนตาบอดมองว่าตนเองสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และทำากิจกรรม
ในชีวิตประจำาวันได้ด้วยตนเอง 

ครอบครวัและโรงเรยีนสอนคนตาบอดทำาให้คนตาบอดฝึกฝนการใช้
ผัสสะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือตนเองโดย
เฉพาะกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน พวกเขาได้พัฒนาและฝึกฝนทั้งทักษะ
การดำาเนินชีวิตและทักษะทางวิชาการ รวมถึงฝึกฝนการใช้ผัสสะอย่าง
เข้มข้น จนกระท่ังนำาไปสู่ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จำานวนมาก
ในการดำาเนินชีวิตที่ทำาให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ 

แม้ว่าคนตาบอดจะขาดผัสสะด้านการมองเห็น แต่พวกเขายังคงมี
ผัสสะอ่ืนๆ ท่ีทำางานร่วมกันในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ทางผัสสะ 
นำาไปสู่การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับคนตาดี 
เนื่องจากคนตาบอดและคนตาดีอาศัยอยู่ภายในสังคมและวัฒนธรรม
เดียวกัน ทำาให้การขัดเกลาทางสังคมและการสร้างลักษณะนิสัยอยู่
ภายใต้กรอบบรรทัดฐาน ค่านิยม และความคาดหวังทางสังคมของ
วัฒนธรรมนั้นๆ 

การศกึษาชวีติของคนตาบอดผา่นงานวิจยัหรอืบทความหลากหลาย
ชิน้อาจทำาให้คนตาดเีริม่เขา้ใจคนตาบอดผา่นมมุมองของคนตาบอดมาก
ยิ่งขึ้นในลักษณะท่ีหลุดออกจากภาพเหมารวมเชิงลบที่สังคมสร้างขึ้น 
ผู้คนเริ่มตระหนักว่าคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป 
อย่างไรก็ตาม การใช้ชีวิตในสังคมที่ตั้งอยู่บนฐานของการมองเห็นย่อม
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำาเนินชีวิตแก่คนตาบอดไม่น้อยทั้งในด้าน
โครงสรา้งทางสงัคม สิง่อำานวยความสะดวก การเขา้ถงึโอกาสและสทิธ ิ
และทัศนคติของผู้คน

ในปัจจุบันมีการถ่ายทอดชีวิตของคนตาบอดผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ 
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มากยิ่งขึ้น รวมถึงสื่อออนไลน์เป็นพื้นที่ซึ่งคนตาบอดสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวของตนเองเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของ
คนตาบอด 

อย่างไรก็ตาม คำาถามที่ตามมาจากการศึกษาชีวิตของคนตาบอด 
คอื เมือ่พวกเขามองไมเ่หน็ ตน้แบบของการแสดงพฤตกิรรมเกดิขึน้ได้
อย่างไร เนือ่งดว้ยความเช่ือทีว่่าการเลยีนแบบพฤตกิรรมเกิดข้ึนจากการ
มองเห็นและนำาไปสูก่ารซมึซบัพฤตกิรรม รวมถงึคำาถามทีว่า่เมือ่มองไม่
เห็นแลว้ สมองและความทรงจำาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมองเหน็ยงัคงทำางาน
อยู่หรือไม่ 

การตอบคำาถามเหล่านี้คงไม่อาจอธิบายได้ด้วยมุมมองทางสังคม-
วิทยา และจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆ เช่น ประสาท
ศาสตร ์เขา้มาอธิบายเพ่ือเช่ือมโยงสมอง พฤตกิรรม และสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

ป็ร์ะสาทศาสตร์:์ กลไกการ์ทำางานของสมองและพฤติกร์ร์ม

ประสาทศาสตร์เชิงพฤติกรรม (behavioral neuroscience) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและร่างกายผ่านการทำางานของสมอง 
โดยอธบิายวา่พฤติกรรมมใิชเ่พยีงแคก่ารแสดงออกเทา่นัน้ แตย่งัหมาย
รวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น การเรียนรู้ การคิด 
และอารมณ์ที่นำาไปสู่การตัดสินใจแสดงพฤติกรรม 

นักประสาทศาสตร์เชิงพฤติกรรมมุ่งตอบคำาถามเกี่ยวกับกลไกการ
เกดิพฤตกิรรมมนุษย ์เช่น ในขณะท่ีผูค้นเรยีนรู้เกดิการเปล่ียนแปลงของ
สมองอยา่งไร ทำาไมคนหนึง่สามารถพฒันาความเศรา้เสยีใจไดม้ากกวา่
อีกคน ผู้คนจดจำาใบหน้าของคนรอบข้างได้อย่างไร การทำางานของสมอง
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นำาไปสู่การเกิดขึ้นของจิตสำานึกได้อย่างไร 
นักประสาทศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมพยายามอธบิายบทบาทของสมอง

ในการแสดงพฤติกรรมโดยการศึกษาพฤติกรรมในทางประสาทศาสตร์ 
เริ่มตั้งคำาถามกับจิต (mind) และสมอง (brain) ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรและเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ 

ในทางประสาทศาสตร์ให้คำาอธิบายว่าจิตเป็นเพียงแนวคิด เปรียบ
เสมือนกับอากาศ และจติเปน็กระบวนการของสมองเชน่เดยีวกบัการคดิ 
การวางแผน การรับรู ้และความรูส้กึ แตเ่มือ่เราคดิ รับรู้ วางแผน และ
รู้สึกน้ัน จิตจะเข้าควบคุมอยู่เบื้องหลังกระบวนการดังกล่าวเพื่อชี้นำา
แนวทางการแสดงพฤติกรรมว่าควรทำาอะไร ดังนั้นในทางประสาท-
ศาสตร์ จิตจึงไม่ได้เป็นมากไปกว่าการตระหนักรู้ของสมอง (Decety & 
Keenan, 2006; Garrett & Hough, 2018)

ประเด็นท่ีสำาคัญอยา่งมากในการทำาความเขา้ใจพืน้ฐานทางชวีวิทยา
ของพฤติกรรม คือ ธรรมชาติและการเลี้ยงดู หรือสภาพแวดล้อมมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร เพ่ือทำาความเข้าใจพฤติกรรมของผู้คน 
ประสาทศาสตร์เชิงสังคม (social neuroscience: SN) ถือกำาเนิดขึ้นใน
ฐานะสาขาวิชาสหวิทยาการซึ่งมุ่งเน้นการศึกษากลไกทางชีววิทยา 
โครงสร้างทางสังคม และพฤติกรรม โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงความ
จำาเป็นในการรวมบริบททางสังคมเข้ามาเป็นส่วนสำาคัญในการทำาความ
เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เนื่องจากการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
สังคมไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประสาทศาสตร์หรือ
จิตวิทยาสังคมเพียงลำาพัง 

ประสาทศาสตรเ์ชิงสงัคมเปน็การทำาความเขา้ใจโครงสรา้งทางสงัคม
และชวีวทิยา เพ่ือช้ีใหเ้หน็ว่าเงือ่นไขทางสงัคมและชีววทิยามอีทิธพิลซึง่
กันและกันในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ 



สรญัญา เตรตัน ์ 229

ยงัสนใจศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างการวิเคราะหใ์นระดบัสงัคม การรูค้ดิ 
และระบบประสาท เพื่อทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ (social cognitive 
neuroscience) อาจกล่าวได้ว่า ประสาทศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมเป็นศาสตร์
สาขาที่ศึกษาประสาทศาสตร์ของพฤติกรรมและการรู้คิดทางสังคมเพื่อ
ทำาความเข้าใจความซับซ้อนและความสัมพันธ์ท่ีมีพลวัตระหว่างสมองและ
การปฏสัิงสรรคท์างสงัคม (Decety & Keenan, 2006; Schlinger, 2015)

การเรยีนร่แ้ละการแสดงพิฤติกรรมขอ้งคนตาบอ้ด
ผ่านมุมมอ้งทุางประสาทุศาสตร์

เดก็เรยีนรูโ้ลกใบน้ีผา่นประสาทสัมผสั เช่น การสมัผัส ดมกลิน่ มอง
เห็น และได้ยิน แตพ่วกเขารับรูโ้ลกใบนีใ้นลักษณะของวตัถุ เหตกุารณ์ 
ผู้กระทำา ความคิด และจิตใจ รวมถึงการเรียนรู้และการสังเกตการกระทำา
และพฤติกรรมจากคนอืน่เปน็กลไกสำาคญัในการเอาตวัรอดและการปฏ-ิ
สงัสรรคท์างสังคม การกระทำาและพฤตกิรรมมนษุยน์ัน้สมัพนัธก์บัระบบ
เซลล์สมองกระจกเงา (mirror neuron system) กล่าวคือ พฤติกรรม
มนุษย์ก่อตัวขึ้นจากการอ้างอิงพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยอาศัยกลไก
ประสาทสรีรวิทยา (neurophysiological mechanism) หรือกลไกเซลล์
สมองกระจกเงา (the mirror-neuron mechanism) เป็นพืน้ฐานในการ
ทำาความเข้าใจการกระทำาและการเลียนแบบพฤติกรรม 

ท้ังน้ี เซลล์สมองกระจกเงาจะถูกกระตุ้นหรือตื่นตัวเพื่อใส่รหัสการ 
กระทำาของปัจเจกบุคคลอื่นที่ปัจเจกบุคคลสังเกตแล้วแปลงข้อมูลจาก
การมองเห็นนัน้ไปสูชุ่ดความรูใ้นการเลยีนแบบการกระทำาของบคุคลอืน่ 
ด้วยเหตุน้ี การทำางานของระบบเซลล์สมองกระจกเงาจึงมีบทบาทในฐานะ
สื่อกลางการเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบที่ทำางานสัมพันธ์กับการมองเห็น
เพ่ือทำาความเข้าใจการกระทำาและนำาไปสู่การแสดงการกระทำา (Rizzolatti 
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& Craighero, 2004; Oztop, Kawato, & Arbib, 2012; Buccino, Solod-

kin, & Small, 2006)
ระบบเซลล์สมองกระจกเงาในมนุษย์ถูกนิยามว่ามีบทบาทสำาคัญ

ไม่เพียงแค่ในการเรียนรู้ผ่านความต้ังใจสังเกตเท่าน้ัน แต่ยังมีบทบาทใน
การเรยีนรูผ้า่นการเลยีนแบบและการพฒันาภาษาดว้ย โดยมสีมมตฐิาน
ว่าระบบการทำางานนี้ขึ้นอยู่กับการมองเห็น ทั้งนี้ มีข้อมูลและหลักฐาน
จากงานวิจัยช้ีให้เห็นว่า สำาหรับผู้ที่ตาบอดแต่กำาเนิดยังคงรักษาความ
สามารถในการเรียนรู้การกระทำาและพฤติกรรมของผู้อื่นได้ (Ricciardi 
et al., 2009) ตัวอย่างเช่น การจัดการและควบคุมแสดงอารมณ์ผ่าน
สีหน้า ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คำาถาม
ทีเ่กิดข้ึนคือ เมือ่สูญเสียการมองเห็นไป คนตาบอดสามารถแสดงสหีนา้
เพื่อสื่ออารมณ์ได้หรือไม่ และจะรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนาได้อย่างไร

การแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าเป็นสิ่งสำาคัญในการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม เม่ือปัจเจกบุคคลเติบโตขึ้นจำาเป็นต้องเรียนรู้การแสร้งหรือการ
จัดการควบคุมการแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งการแสดงอารมณ์ที่มีความซับซ้อนผ่านสีหน้านั้นถูก
นับเป็นทักษะที่อาศัยการอ้างอิงจากการกระทำาของคนรอบข้างในการ
สร้างความรูเ้ก่ียวกบัการแสดงและการซอ่นอารมณใ์นแตล่ะสถานการณ ์
(Serrat et al., 2020; Conte et al., 2019) 

มีความเชื่อว่าพัฒนาการของการแสดงออกทางสีหน้าเป็นกระบวน
การท่ีสัมพันธ์กับการเลียนแบบพฤติกรรมผ่านการมองเห็น อย่างไร
กต็าม ผลจากการวจิยัจำานวนหนึง่ชีใ้หเ้หน็วา่ การแสดงออกทางสหีนา้
นั้นไม่ได้พึ่งพาการเรียนรู้ผ่านการสังเกต เนื่องจากคนตาบอดสามารถ
แสดงอารมณท์างสหีนา้ไดเ้ช่นเดยีวกบัคนตาดใีนการแสดงออกทีเ่กดิข้ึน
เองตามธรรมชาติ (spontaneous expression) และตีความอารมณ์ของ
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คูส่นทนาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยเฉพาะอารมณ์สนุกสนาน โกรธ เศร้า และ
ตกใจที่จัดเป็นอารมณ์พื้นฐาน (Galati, Miceli, & Sini, 2001; Kunz, 
Faltermeier, & Lautenbacher, 2012; Matsumoto & Willingham, 2009)

การเรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าของคนตาบอดอาศัยประสาท
สัมผัสที่เหลือในการเรียนรู้และรับรู้ถึงการแสดงออกทางอารมณ์รวมถึง
อากัปกิริยาของตนเองและผู้อ่ืน เช่น การเรียนรู้รูปแบบการแสดงออกผ่าน
การสัมผัสใบหน้าของผู้คนและการเรียนรู้ผ่านภาษาท่ีคนตาดีใช้อธิบาย
การแสดงออกเพ่ือควบคุมการแสดงออกของตนเอง เป็นต้น (Galati, 
Miceli, & Sini, 2001; Kunz, Faltermeier, & Lautenbacher, 2012) 
สำาหรับการรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนา คนตาบอดพิจารณาลักษณะทาง
อารมณ์ของคู่สนทนาโดยอาศัยเสียง เช่น โทนเสียง การใช้คำาพูด รวม
ถึงพิจารณาจากการสัมผัสทางกาย (Valente, Theurel, & Gentaz, 2017)

ดงันัน้จากทีไ่ด้กลา่วมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า การขาดประสบการณ์
ทางการมองเห็นอาจไม่ได้มีผลกระทบต่อการพัฒนาพฤติกรรมทาง
อารมณ์มากนัก หรืออาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ได้สัมพันธ์กับการ
เรยีนรูผ้า่นการมองเหน็ หากการแสดงพฤตกิรรมของคนตาบอดสามารถ
เกิดข้ึนได้ผา่นกลไกการทำางานของประสาทสมัผสัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจาก
การมองเห็นในการนำาเข้าข้อมูลแล้ว กลไกเหล่านี้ส่งผลต่อการทำางาน
ของสมองอย่างไร 

การทุำางานขอ้งสมอ้งและพิฤติกรรมขอ้งคนตาบอ้ด
การศึกษาภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (functional magnetic reso-

nance imaging: fMRI) เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมทางสมองในคน
ตาบอดแต่กำาเนิดและคนตาดี พบว่าคนตาบอดแต่กำาเนิดกระตุ้นเครือ
ข่ายเปลือกสมองเช่ือมตอ่ระหว่างสมองดา้นหนา้ไปสูส่มองส่วนกลบีขมบั
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และส่วนกลีบข้าง (premotor-temporoparietal cortical network) ใน
การตอบรับของการกระทำาผ่านเสียง ซ่ึงซ้อนทับกับระบบเซลล์สมอง
กระจกเงา ซ่ึงพบในคนตาดีทีท่ำาหนา้ทีต่อบรบัการกระตุน้ดว้ยเสียงและ
การมองเห็น 

ผลจากการศกึษาช้ีใหเ้หน็ว่า ระบบเซลลส์มองกระจกเงาของมนษุย์
สามารถพฒันาไดแ้มข้าดการมองเหน็ และเสยีงของการกระทำาสมัพนัธ์
กบัระบบเซลล์สมองกระจกเงาในการเรยีนรูร้ปูแบบการแสดงการกระทำา 
ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า ระบบเซลล์สมองกระจกเงาขึ้นอยู่กับการ 
กระทำาเชิงประสาทสัมผัสที่นอกเหนือจากการมองเห็น ยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้คนที่ไม่มีประสบการณ์ทางการมองเห็นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ricciardi et al., 2009; Huber et al, 2019)

นอกจากนี้ การศึกษาภาพทางประสาทวิทยายังช้ีให้เห็นว่า สมอง
ของคนตาบอดมกีารจดัระเบยีบระบบการมองเหน็ (visual system) ใหม่
อย่างลึกซ้ึง การพฒันาระบบการรูค้ดิของคนตาบอดสามารถทำาใหว้งจร
การมองเห็นเข้ามามีส่วนร่วมในการรู้คิด (cognitive functions) ระดับ
สูง รวมถึงกระบวนการทางภาษาได้ 

ดังนั้นสำาหรับคนตาบอดมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของการ 
นำาเสนอทางผัสสะ แต่แนวคิดของการนำาเสนอไม่เปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี
เกดิขึน้จากประสทิธิภาพของสมองทีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดอ้ยูต่ลอดเวลา 
(neuroplasticity) น่ันหมายความว่า วงจรระบบประสาทมคีวามสามารถ
ในการเปลี่ยนหน้าที่ในการเผชิญหน้ากับข้อมูลนำาเข้าที่แตกต่างกัน 

ระบบการมองเห็นของคนตาบอดอาจทำาให้เห็นว่า แม้ว่าจะสูญเสีย
การมองเหน็ไปแลว้ แตส่มองส่วนการมองเหน็ซึง่โดยปกตจิะตอบสนอง
ตอ่การมองเห็นเทา่นัน้ สามารถเปล่ียนไปรบัหนา้ทีอ่ืน่ๆ ได ้มคีวามเชือ่
วา่การปรบัหรอืสง่ผา่นหนา้ทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบผสัสะหนึง่ไปสูอ่กีผสัสะ
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หน่ึง (crossmodal plasticity) ด้วยเหตุน้ี ทำาให้สมองส่วนดังกล่าวสามารถ
ทำาหน้าท่ีตอบสนองต่อเสียงและการสัมผัสในคนตาบอดได้ (Bedny & 
Saxe, 2012; Burton, 2003) 

ข้อเสนอน้ีไดร้บัการสนบัสนนุจากการศกึษาภาพของสมองมนษุยใ์น
ปัจจุบันท่ีช้ีให้เห็นว่า สมองส่วนท้ายทอยของคนตาบอดตอบสนองต่อการ 
สัมผัสและเสียง เช่น สมองส่วนท้ายทอยนี้จะถูกกระตุ้นเมื่อคนตาบอด
อ่านอักษรเบรลล์ ยิ่งไปกว่านั้น ความผิดปกติชั่วคราวของสมองส่วน
ท้ายทอยเมื่อกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (transcranial magnetic 
stimulation: TMS) ทำาใหค้วามสามารถของคนตาบอดในการอา่นอกัษร
เบรลล์ผ่านการสัมผัสลดลง เป็นต้น 

การศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า สมองส่วนการมองเห็นทำางานสัมพันธ์กับ
การรับรู้ผ่านการสัมผัส และแม้ว่าคนตาบอดจะการสูญเสียการมองเห็น
แตย่งัสามารถเรยีนรูส้ิง่รอบตัวไดเ้ช่นเดยีวกับคนตาดผีา่นประสาทสมัผสั
ทีพ่วกเขามีอยู่ ผัสสะด้านเสยีงและการสัมผสัของคนตาบอดถกูนำามาใช้
พฒันาแนวคดิเกีย่วกับสิง่รอบตวั การเรยีนรู้การกระทำาและอารมณ ์การ
เรียนรู้ภาษา และการสร้างความจำาท่ีนำาไปสู่การแสดงพฤติกรรม (Bedny 
& Saxe, 2012; Burton, 2003; Hamilton et al., 2000; Arditi, Holtz-

man, & Kosslyn, 1988) ส่งผลให้คนตาบอดแม้ว่าจะไม่สามารถใช้การ
มองเห็นได้ แต่ยังสามารถใช้ประสาทผัสสะอ่ืนๆ ในการรับข้อมูลและ
จัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างอิสระ

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า วิธีวิทยาของประสาทศาสตร์นำามาซึ่ง
องค์ความรู้และชุดคำาอธิบายที่ช่วยตอบข้อสงสัยและเชื่อมต่อชุดการ
อธบิายตา่งๆ ทีว่ธิวีทิยาทางสงัคมวทิยาอาจไมส่ามารถเขา้ถงึคำาอธบิาย
ได้ เพ่ือนำาไปสู่การทำาความเข้าใจกระบวนการรู้คิดและพฤติกรรมของ
ผู้คนได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น และชี้ให้เห็นถึงกระบวนการทางสังคมและ
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โครงสร้างของระบบประสาทที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการรู้คิดและพฤติ-
กรรมทางสังคม 

ด้วยเหตุนี้ การเชื่อมต่อระหว่างศาสตร์สังคมวิทยาและประสาท
ศาสตรจ์งึจำาเปน็ตอ่การสรา้งชุดคำาอธบิายทีเ่ช่ือมโยงระหวา่งสมอง การ
รูค้ดิ ผสัสะ รา่งกาย และสังคมวัฒนธรรมทีส่ง่ผลต่อการแสดงพฤตกิรรม
มนุษย์

ป็ร์ะสาทสังคมวิทยา: บทสรุ์ป็การ์เชื่ื�อมต่อ
ร์ะหว่างสังคมวิทยาและป็ร์ะสาทศาสตร์์

ประสาทสังคมวิทยา คือ ความพยายามในการสนทนาข้ามศาสตร์ 
ศาสตร์ด้านสังคมวิทยาโดยเฉพาะสังคมวิทยาวัฒนธรรมนี้มุ่งเน้นการ
ทำาความเขา้ใจอิทธพิลทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม
ท่ีมีต่อการรู้คิดและพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ใน
ระดับโครงสร้างทางสังคมและระดับปัจเจกบุคคล ในขณะที่ประสาท
ศาสตร์มุ่งทำาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยมุ่งเน้นที่การทำางานของ
สมองและระบบประสาท อกีทัง้ประสาทศาสตรย์งัมคีวามสนใจแบบขา้ม
ศาสตร์ในการทำาความเข้าใจการรู้คิดและพฤติกรรมมนุษย์โดยไม่ได้
ยดึโยงกบัองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พียงอยา่งเดยีว แตน่ำาเอามติิทาง
สังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายปรากฏการณ์ ทำาให้ประสาท-
ศาสตร์เกิดสาขาย่อย เช่น ประสาทศาสตร์การรู้คิด (cognitive neuro-

science) ประสาทศาสตร์เชิงสังคม เป็นต้น เพื่อนำาเอาปัจจัยทางสังคม
และสภาพแวดลอ้มเขา้ไปผนวกรวมในการศึกษาการทำางานของสมองที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆ 

การเชือ่มต่อระหวา่งสองศาสตรด์งักล่าว หรอืการนำาเอาองคค์วามรู้



สรญัญา เตรตัน ์ 235

และวิธีวิทยาทางประสาทศาสตร์เข้ามาร่วมกับสังคมวิทยาผัสสะอาจ
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความจริงว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ในทาง
สังคมศาสตร์ ที่ว่าพฤติกรรมมิใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ทางสังคม
ภายนอก แต่เกิดขึ้นจากการทำางานควบคู่กันกับกระบวนการภายใน
ร่างกาย การทำางานของสมอง และระบบประสาทสัมผัส ที่นำาไปสู่การ
ตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมทางสงัคม อีกทัง้ประสาทศาสตรท์ำาใหเ้กดิการ
ตระหนักถึงการวิเคราะห์ระดับเล็กที่สุดอย่างระบบภายในร่างกายของ
มนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแสดงการกระทำาทางสังคมและอารมณ์ 
(Lizardo et al., 2020) รวมถงึสง่ผลต่อการส่ือสาร การสร้างอตัลกัษณ์
และตวัตน และการทำาความเขา้ใจโลกทางสงัคมของมนษุย ์ ในทางกลบั
กนั การศกึษาทางสังคมวิทยาอาจทำาใหเ้หน็ถึงอทิธพิลของวฒันธรรมที่
สง่ผลตอ่ความสามารถของสมองมนษุยท์ีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวฒันธรรม 
เน่ืองจากการทำากิจกรรมผ่านผัสสะและความต้องการทางวัฒนธรรมที่
แตกตา่งกัน ทำาใหเ้กดิการกระตุน้การทำางานของสมองแตล่ะสว่นทีแ่ตก
ต่างกัน (Franks, 2010, p. 28) 

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาข้ามศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการหยิบยืม
ทฤษฎแีละเครือ่งมอืในการศกึษาและวเิคราะหป์รากฏการณเ์ทา่นัน้ แต่
เป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่สิ่งที่ศึกษาร่วมกันเพื่อขยายขอบเขต
การอธิบายและทำาความเข้าใจพฤติกรรมแบบองค์รวมโดยที่พรมแดน
ของศาสตร์นั้นไม่เป็นอุปสรรค 

การเช่ือมต่อระหว่างสังคมวิทยาและประสาทศาสตร์นำามาสู่การศึกษา
และวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์โดยเชื่อมโยงเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีถูกขัดเกลาและนำาเข้าสู่ภายในร่างกายผ่าน 
“ผัสสะ” ก่อให้เกิดการฝังความเป็นสังคมเข้าไปในเรือนร่างและสมอง 
เงื่อนไขของร่างกายและสมองที่รับข้อมูลเข้ามาและประมวลนำามาสู่การ
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รู้คิด ตัดสินใจ และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ในทา้ยทีส่ดุ การเช่ือมโยงระหว่างสองศาสตร์นีเ้ป็นการวเิคราะหแ์ละ

อธบิายปรากฏการณท์างสงัคมซึง่สะทอ้นอทิธพิลของบริบททางสงัคมที่
ดำาเนนิควบคู่ไปกบักลไกการทำางานทางรา่งกายและระบบประสาททีน่ำา
ไปสู่การแสดงการกระทำาของปัจเจกบุคคลที่เต็มไปด้วยความหมาย
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สนทนาประสาสังคมวิทยา
กับัเพศวิทยา:�
จากเพศึสัรีระสั้่เพศึภัาว่ะ จากสัารัติถะ

ทางเพศึสั้่คว่ามเป็นเคว่ียร์

ติณ์ณ์ภพิจ์ั สินสมบ่รณ์ท์ุอ้ง

บทนำา: จำากชื่ีวิตของแคสเตอร์ ์เซเมนยา่ 
ส้่ข้อถิ่กเถีิ่ยงว่าด้วยเพศสร์รี์ะ

ความคลุมเครือด้านสรีระของแคสเตอร์ เซเมนย่า (Caster Semenya) 
นกัวิง่ชาวแอฟรกิาใต ้ผูไ้ดร้บัชัยชนะในการแขง่ขนักรฑีาชงิชนะเลศิแหง่
แอฟริกา (2009 African Youth Athletic Championship) ประเภท
เยาวชน ณ ประเทศมอรเิชียส และในการแขง่ขนักรฑีาชงิชนะเลศิระดับ
โลก (2009 IAAF World Championships in Athletics) ณ ประเทศ
เยอรมนี ในปี ค.ศ. 2009 (Ouma, 2009) เป็นประเด็นที่สื่อจำานวนมาก
เพ่งเล็งและพิจารณาว่าไม่ตรงตามมาตรฐานร่างกายของนักกรีฑาหญิง
ทัว่ไป จนนำาไปสูก่ารทดสอบเพศของเซเมนยา่โดยสหพนัธส์มาคมกรฑีา
นานาชาติ (International Association of Athletics Federations: IAAF) 
ซึง่อา้งวา่จำาเปน็ตอ้งทดสอบการใชส้ารกระตุน้กอ่นอนญุาตใหล้งแขง่ขนั
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ได้ดังเดิมในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 (Hart, 2010) 
ระหว่างที่ผลการทดสอบเพศยังไม่ถูกเปิดเผย เซเมนย่าต้องเผชิญ

กับอุปสรรคในการเข้าร่วมการแข่งขันหลายครั้ง จนในท้ายที่สุดผลการ
ทดสอบเพศได้ยืนยนัว่าเซเมนยา่เปน็ “อนิเตอรเ์ซก็ส”์ (intersex) หรือ
ผู้มีเพศกำากวม1 ซ่ึงถูกระบุว่าเป็นหญิงต้ังแต่กำาเนิด (Padawer, 2016) ซ่ึง
เปน็เวลาเดยีวกนักับที ่ IAAF ได้เผยแพรแ่นวทางปฏบิติัเร่ืองการทดสอบ
เพศ (sex testing) เพือ่กำากบัและควบคมุรา่งกายของผูเ้ขา้แขง่ขนัหญงิ
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันที่รับรองด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ในชว่งเวลาดังกลา่ว IAAF พยายามนำาเสนอแนวทางปฏบิตัติอ่ผูเ้ข้า
แข่งขันหญิงที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายเพิ่มสูงขึ้น (hyperandrogenism) 
หรือระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) ท่ีสูงตามธรรมชาติ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 แม้ว่าในปี ค.ศ. 2015 ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา 
(Court of Arbitration for Sport: CAS) จะยังไม่สนับสนุนแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าวในตอนต้น แต่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2019 CAS ได้
สนบัสนุนระเบยีบของ IAAF ว่าดว้ย “ความแตกตา่งระหวา่งพฒันาการ
ทางเพศ” (Differences of Sex Development) โดยระบุว่า บุคคลผู้มี
ความผิดปกติทางพัฒนาการของระบบอวัยวะเพศ (disorders of sex 
development: DSD) หรอืผู้มรีะดับฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรน 5 นาโนโมล
ตอ่ลติรหรอืมากกวา่ รวมถงึกลุม่อาการตอ่ตา้นแอนโดรเจน (androgen 
insensitivity syndrome: AIS) ตอ้งรบัประทานฮอร์โมนลดระดบัเทสโทส-
เตอโรน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 เป็นต้น
มา (Bloom, 2018) ส่งผลทำาให้เธอพลาดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ

1 ผู้เขียนมีเจตนาเขียนทับศัพท์คำาว่า “อินเตอร์เซ็กส์” แทนการใช้คำาว่า “เพศกำากวม” 
เพื่อก้าวข้ามนัยแบบทวิลักษณ์ (dualism) 



ติณ์ณ์ภพิจ์ั สินสมบ่รณ์ท์ุอ้ง 243

ระดับโลก (2019 IAAF World Athletics Championships) ณ ประเทศ
กาตาร์ ในปี ค.ศ. 2019 ไปโดยปริยาย 

ความพยายามขา้งตน้ของ IAAF กำาลงัช้ีใหเ้หน็ความไม่เชือ่มโยงกนั
ตามธรรมชาตริะหวา่งอวยัวะเพศ ฮอรโ์มน และโครโมโซม และนำาไปสู่
การส่ันคลอนมายาคตว่ิาดว้ยการจำาแนกเพศในสังคมมนษุย ์อกีทัง้กรณี
ศกึษาของเซเมนยา่กำาลงับง่ช้ีใหน้กัสงัคมวิทยาหนักลบัมาทบทวนความ
หมายของ “เพศ” และต้ังคำาถามถึงการดำารงอยู่ของความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศสรรีะ เพศภาวะ และเพศวิถขีองมนษุยอ์กีคร้ัง นำาไปสูข่อ้เสนอหลกั
ของบทความวิจัยน้ีท่ีมุ่งทำาความเข้าใจสารัตถนิยมทางเพศ (sexual es-

sentialism) ซึง่กำาหนดใหเ้พศสรรีะเปน็แหลง่อา้งองิความหมายของเพศ-
ภาวะและเพศวถิใีนสังคมวิทยาในมมุมองเชิงวิพากษ ์โดยเร่ิมตน้จากการ
ทบทวนพัฒนาการของการศึกษา “เพศ” ในเพศวิทยา (sexology) ไป
พรอ้มๆ กบัการนำาเสนอประเดน็เพศในพรมแดนความรูท้างสงัคมวทิยา 
และในท้ายท่ีสุด บทความนี้มุ่งนำาเสนอการเปลี่ยนแปลงคำาอธิบายเชิง
สงัคมวทิยาวา่ดว้ยเพศภาวะและเพศวิถหีลงัจากไดร้บัอทิธพิลจากทฤษฎี
เควยีรซ์ึง่เขา้มาทา้ทายสาขาวิชาดงักลา่วทัง้องคาพยพและกระตุน้ใหเ้กดิ
การสร้างบทสนทนาข้ามศาสตร์แบบข้ามพ้นวิทยาการ (transdiscipli-

narity)

วิธีกีาร์และแนวทางการ์ศึกษา

บทความนีมุ่้งศึกษาวิจยัด้วยระเบยีบวิธวิีจัยเชงิคณุภาพผ่านการวจิยั
เชิงเอกสาร (documentary research) โดยมีเป้าหมายในการสำารวจ 
“ภูมิทัศน์ทางวิชาการ” (intellectual landscape) ของพัฒนาการของ
คำาศัพท์ว่าด้วยเพศสรีระ เพศภาวะ และเพศวิถีในเพศวิทยา รวมถึง
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สังคมวิทยาเพศภาวะและเพศวิถี โดยเริ่มจากการศึกษาพัฒนาการของ
เพศสรีระในวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านประเด็นเพศสรีระสู่
ประเด็นเพศภาวะและเพศวิถใีนสงัคมศาสตร ์ซึง่เอกสารทางวชิาการใน
การศึกษา ได้แก่ หนังสือ บทความวิจัย และบทความวิชาการในช่วง
ทศวรรษ 1980–2000 เนือ่งจากเปน็ช่วงเวลาทีก่ารศกึษาประเดน็เพศใน
ฐานะเพศวิทยาที่เป็นวิทยาศาสตร์เติบโตมากขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่มี
การทา้ทายเพศวิทยาแบบวิทยาศาสตร์โดย “เพศภาวะ” และ “เพศวถิ”ี 
จากสังคมศาสตร์ 

ทั้งนี้ แนวทางการศึกษาหลักของบทความนี้คือ การทำาให้อวัยวะ
เพศท่ีเป็นปัจจัยกำาหนดเพศในเพศวิทยากลายเป็นประเด็นทางสังคม-
วิทยา (sociologization) กล่าวคือ บทความน้ีได้ทำาการสำารวจพัฒนาการ
ทางความคดิของสงัคมวิทยาเพือ่ช้ีใหเ้หน็ระดบัความสัมพนัธ์ทีส่าขาวชิา
นีม้กัีบประเด็นเพศ ซึง่มใิช่แคเ่พศในมติชีิววิทยาเทา่นัน้ หากแตย่งัรวม
ถึง “เพศ” ในมิติสังคมวัฒนธรรม (ซึ่งหมายถึงเพศภาวะ) และในมิติ
อารมณ์ความรู้สึกและจิตวิทยา (ซึ่งหมายถึงเพศวิถี) ด้วย

เพศวิทยา: จำากอดีตถึิ่งป็ัจำจำบุัน 

การศกึษาเพศด้วยมมุมองทางวิทยาศาสตร์เกดิขึน้นบัตัง้แต่ศตวรรษ
ที ่19 แม้บรรยากาศของยโุรป ณ ขณะนัน้เตม็ไปดว้ยการเชดิชศูลีธรรม
ทางเพศและการปกปิดประเดน็เพศวิถใีนทีส่าธารณะ แตป่ระเดน็เพศวถีิ
กลับถูกเรียกร้องให้เปิดเผยในฐานะประเด็นทางวิชาการในกลุ่มนัก
วิทยาศาสตร์ในนามการศึกษาในสาขาวิชา “เพศวิทยา” ซึ่งเป็นสาขา
ท่ีมุ่งประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการศึกษาแบบ
วิทยาศาสตร์ในการทำาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศ สรีระของ
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อวัยวะเพศ ฮอร์โมนสืบพันธ์ุ โครโมโซมเพศ พัฒนาการทางเพศ อารมณ์
ทางเพศ การตั้งครรภ์ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ รสนิยมทางเพศ 
ความสัมพันธ์ทางเพศ กิจกรรมทางเพศ ความผิดปกติทางเพศ ฯลฯ 

ทั้งนี้ สาขาวิชาดังกล่าวเริ่มต้นอย่างจริงจังจากข้อเสนอของริชาร์ด 
ฟอน คราฟท์-เอบิง (Richard von Krafft-Ebing) ในงานเขียนที่มีชื่อ
ว่า Psychopathia Sexualis (1886) ซึ่งเสนอว่ากิจกรรมทางเพศใดๆ ที่
มิใช่เพื่อการสืบพันธุ์ย่อมหมายถึงความถดถอย (degeneration) และ
เปน็ภยัตอ่อารยธรรมของมนุษยชาตใินระยะยาว (Kinsman, 1996, p. 31 
as cited in Cerquozzi, 2017, p. 14) อีกทั้งพฤติกรรมทางเพศของคน
ที่มีเพศสรีระแบบเดียวกันย่อมหมายถึงความผิดปกติ (Cook, 2003, 
p. 75 as cited in Cerquozzi, 2017) ซึง่เช่ือมโยงกบัความเจบ็ปว่ยทาง
จิตอันมีสาเหตุมาจากความผิดปกติในระบบประสาทที่ส่งผลให้บุคคลผู้
นั้นรู้สึกว่าต่ำาต้อยกว่ามนุษย์โดยทั่วไป (Hekma, 1991, p. 180) 

ในทางตรงกันข้าม เฮฟล็อค เอลลิส (Havelock Ellis) บิดาแห่ง
สาขาวิชาเพศวิทยา ได้สร้างคุณูปการสำาคัญแก่วงการเพศวิทยาผ่าน
หนังสือเล่มสำาคัญของเขาทั้งสองเล่ม ได้แก่ Sexual Inversion (1897) 
และ Sex in Relation to Society (1910) โดยระบวุา่พฤตกิรรมทางเพศ
ของคนทีมี่เพศสรรีะแบบเดยีวกนัมใิช่อาการของโรคทางจติเวช หากแต่
เปน็การแสดงพฤตกิรรมตามธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติ (Beccalossi, 2012, 
p. 172) อย่างไรก็ตาม มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืนๆ ตรงที่
มนษุยถ์กูควบคมุพฤตกิรรมโดยสังคม จงึทำาใหก้ารแสดงออกพฤตกิรรม
ในลักษณะดังกล่าวเป็นส่ิงที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (ดู Crozier, 
2008, p. 29 อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2563, น. 321) 

นอกจากองค์ความรู้ด้านจิตเวชท่ีมุ่งเน้นในประเด็นเพศโดยนักวิทยา-
ศาสตร์ทั้งสอง สาขาวิชาเพศวิทยาก็ได้รับการต่อยอดโดยนักวิชาการ
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ดา้นชวีวิทยาอยา่งตอ่เน่ือง โดยไรเนียร ์ เดอ กราฟ (Reinier De Graaf) 
บิดาแห่งสาขาวิชาชีววิทยาการเจริญพันธุ์สมัยใหม่ (Setchell, 1974 as 
cited in Alexandre, 2001, p. 457) ได้สร้างคุณูปการที่สำาคัญในช่วง
ปลายศตวรรษท่ี 17 นัน่คอืการคน้พบรงัไข ่ (ovaries) ในรา่งกายมนษุย์
เพศหญิงด้วยวธีิการทางวิทยาศาสตร ์อนัได้แก ่การผา่ตดัอย่างประณีต 
การสังเกตเชิงคลินิก และการสำารวจเอกสารและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ที่เก่ียวข้องโดยอาศัยมุมมองเชิงวิพากษ์ประกอบการศึกษา (Ankum, 
Houtzager, & Bleker, 1996 as cited in Alexandre, 2001, p. 457) 

ต่อมานักชีววิทยามากมายล้วนแสดงความกระตือรือร้นในการใช้
อุปกรณ์ล้ำาสมัยในการทดลองทางวิทยาศาสตร์สามประการมาประกอบ
การศึกษา “เอ็มบริโอ” (embryo) หรอืตวัออ่นหลงัการปฏสินธใินระยะ 
8 สัปดาห์แรกของอายุครรภ์ ในช่วงทศวรรษ 1860 (Carlson, 2013, 
pp. 26–28) ส่งผลทำาให้นักชีววิทยาจำานวนมากในยุคดังกล่าวสรุปว่า 
มนุษย์ล้วนววิฒันาการจากการมตีอ่มบง่เพศ (gonads) แบบเดยีวกนัใน
ระยะเอม็บรโิอ และจำาแนกเพศได้ด้วยการกลายเปน็รงัไข ่หรอืกลายเป็น
อัณฑะ (testes) ในเวลาต่อมา (Carlson, 2013, p. 32) แต่ข้อสรุปข้าง
ต้นกลับถูกคัดค้านโดยธีโอดอร์ อัลเบรชท์ เอ็ดวิน เคล็บส์ (Theodor 
Albrecht Edwin Klebs) ในป ีค.ศ. 1876 ซึง่เสนอว่ารา่งกายของมนษุย์
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามประเภทของต่อมบ่งเพศ โดยพิจารณาจาก
ทั้งเนื้อเยื่อรังไข่และลูกอัณฑะ (Davis & Preves, 2017, p. 80)

นอกเหนือจากการศึกษาอวัยวะเพศ ฮอรโ์มนไดรั้บความสนใจอยา่ง
มากในหมู่นักวิทยาศาสตร์และถูกนับว่าเป็นอีกปัจจัยกำาหนดเพศของ
สิ่งมีชีวิต การศึกษาการทำางานของฮอร์โมนในร่างกายสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึน
ในชว่งกลางศตวรรษที ่19 โดยอารโ์นลด ์อดอลฟ์ เบอร์โทลด ์ (Arnold 
Adolph Berthold) ผู้ทำาการทดลองเปรียบเทียบพฤติกรรมของไก่ตัวผู้
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ที่ถูกตัดอัณฑะและไก่ที่ยังคงมีอัณฑะในปี ค.ศ. 1849 (Carlson, 2013, 
p. 51) 

ภายหลังจากการค้นพบโครโมโซมเพศในช่วงทศวรรษ 1890–1900 
โครโมโซมไดก้ลายมาเป็นอีกปจัจยัสำาคัญในการกำาหนดเพศ สง่ผลทำาให้
นักวิทยาศาสตร์ต้ังคำาถามกับจำานวนเพศของสิ่งมีชีวิต กล่าวคือ หาก
โครโมโซมคอืปจัจัยหน่ึงทีส่ำาคัญในการกำาหนดเพศของส่ิงมีชวีติ โครโม-
โซมเพศนัน้ย่อมมีอยูเ่พยีงสองรูปแบบเทา่นัน้หรอืไม ่จากคำาถามขา้งตน้
ไดน้ำาไปสูก่ารสำารวจภาวะอนัคลมุเครอืทางเพศหรอืทีเ่รยีกวา่ “ภาวะอนิ-
เตอรเ์ซก็ส”์ (intersexuality)2 ซึง่เปน็ประเดน็หนึง่ทีไ่ดร้บัความสนใจใน
หมู่นักวิทยาศาสตร์สาขาเพศวิทยา 

การเติบโตขององค์ความรู้เก่ียวกับภาวะอินเตอร์เซ็กส์และการกำาหนด
เพศเป็นผลมาจากการเติบโตขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงล้วนมี
ส่วนสำาคัญท่ีทำาให้การศึกษาภาวะอินเตอร์เซ็กส์ในมนุษย์กลายมาเป็น
ประเด็นศึกษาที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและถูกมองว่าเป็น 
“ปัญหา” ในสายตาของนักวิทยาศาสตร์ ในขณะที่การกำาหนดเพศมัก

2 คำาศัพท์ดังกล่าวถูกใช้คร้ังแรกโดยริชาร์ด โกลด์ชมิดท์ (Richard Goldschmidt) ในปี 
ค.ศ. 1915 (Carlson, 2013, p. 84) นอกจากน้ี ยังมีคำาศัพท์อ่ืนๆ ทีส่ือ่ให้เหน็ภาวะคลมุเครอื
ทางเพศ เชน่ “ภาวะโมเซอิกทางเพศ” (sexual mosaicism) ซึง่หมายถงึการทีเ่ซลลส์อง
กลุ่มที่มีลักษณะทางจีโนไทป์ (genotype) หรือการจับคู่ของยีนแตกต่างกัน ภาวะข้างต้น
มักเกิดภายหลังการปฏิสนธิ ส่งผลให้เซลล์กลุ่มหนึ่งมีจีโนไทป์ปกติแต่อีกกลุ่มมียีนกลาย
พันธุ์บนจีโนไทป์และแสดงลักษณะผิดปกติทางเพศบางประการได้ (ดู Turnpenny & 
Ellard, 2012) และคำาวา่ “ภาวะกะเทยแท้” (hermaphroditism) กบัคำาวา่ “ภาวะกะเทย” 
(gynandromorphism) ซึง่ท้ังสองคำามคีวามแตกตา่งกนัตรงทีภ่าวะกะเทยแทค้อืภาวะทีส่ิง่
มชีวีติมอีวยัวะเพศผูแ้ละเพศเมียในร่างเดียวกนัแต่ไม่ปรากฏลกัษณะทางกายภาพวา่เป็น
ตัวผู้หรือตัวเมีย ในขณะท่ีภาวะกะเทยคือภาวะท่ีส่ิงมีชีวิตแสดงลักษณะทางกายภาพทั้ง
ตัวผู้และตัวเมีย (ทั้งนี้ ภาวะกะเทยปรากฏในสิ่งมีชีวิตไม่กี่ประเภทเท่านั้น เช่น ผีเส้ือ 
ผีเสื้อกลางคืน กุ้งล็อบสเตอร์ นกคาร์ดินัล เป็นต้น) (ดู MacDonald, 2019) เป็นต้น
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ถูกนำาเสนอในฐานะ “วิธีแก้ไขปัญหา” อีกทั้งยังเป็นเงื่อนไขสำาคัญใน
การกำาหนดพฤติกรรม ความคิด อัตลักษณ์ และรูปแบบความสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างบุคคลด้วย ฉะนั้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อทำาความ
เข้าใจภาวะอินเตอร์เซ็กส์ในมนุษย์จึงกลายเป็นภารกิจของนักวิทยา-
ศาสตรใ์นการแกไ้ขปญัหาเชิงชีววิทยาและปญัหาเชงิสงัคมวฒันธรรมไป
พร้อมๆ กัน

แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ส่งอิทธิพล
ต่อหลากหลายสาขาวิชารวมถึงสังคมวิทยาในการท้าทายสารัตถะของ
ส่ิงต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่สารัตถะทางเพศ ทั้งนี้ มิแช็ล ฟูโกต์ (Michel 
Foucault, 1980) ถือเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทสำาคัญในการวิพากษ์
สารัตถนิยมทางเพศผ่านภาวะอินเตอร์เซ็กส์โดยกล่าวถึงชีวิตของแอร์-
กูลีน บาร์แบ็ง (Herculine Barbin) ในช่วงศตวรรษท่ี 19 เป็นกรณีศึกษา 
โดยระบุว่าการท่ีบุคคลอย่างบาร์แบ็งซึ่งถูกกำาหนดเพศเป็นหญิงตั้งแต่
กำาเนิดพบว่าตนจำาเป็นต้องถูกกำาหนดเพศเป็นชายเม่ือเติบโตข้ึน สะท้อน
ให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกำาหนดเพศคือปฏิบัติการแห่งอำานาจที่
กระทำาผ่านปฏิบัติการทางการแพทย์ ฟูโกต์จึงตั้งคำาถามเก่ียวกับความ
จำาเป็นในการกำาหนดเพศและนำาไปสู่การวิพากษ์ “อุดมคติแบบทวิ
สัณฐาน” (dimorphic ideals)3 ที่ถูกกำากับโดยการแพทย์สมัยใหม่ 

การกำาหนดเพศของผู้มีภาวะอินเตอร์เซ็กส์กลายมาเป็นประเด็น
ถกเถียงทางวิชาการทั้งในและนอกสาขาวิชาเพศวิทยา ซึ่งสังคมวิทยา
เองก็ให้ความสนใจในการถกเถียงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน เช่น ใน

3 หมายถงึรูปแบบร่างกายของผูช้ายและผูห้ญงิในอุดมคติของสงัคม ทีจ่ำาแนกรา่งกายของ
ผู้ชายและผู้หญิงให้แตกต่างกัน (Butler & Taylor, 2002, p. 200 อ้างถึงใน ติณณภพจ์ 
สินสมบูรณ์ทอง, 2557, น. 74)
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งานของจอห์น ฮูด-วิลเลียมส์ (John Hood-Williams, 1996) ที่ทำาให้
การกำาหนดเพศกลายเป็นประเด็นทางสังคมวิทยา โดยระบุว่าการ
กำาหนดเพศของมนษุย์เกิดจากนกัวิทยาศาสตร์สร้างความหมายเกีย่วกบั
เพศสรีระข้ึนมา และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มารองรับความ
หมายของการเป็นผูห้ญงิและผูช้าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชโ้ครโมโซม
หรือยีน ZFY ในการกำาหนดเพศของบุคคล4 

นอกจากนี้ งานของทาเนยี เจนกินส ์และซซูาน ชอรต์ (Tania M. 
Jenkins & Susan E. Short, 2017) ได้นำาเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์
ในการประกอบสรา้งความหมายของภาวะอนิเตอรเ์ซก็สผ์า่นการตอ่รอง
กันระหว่างตัวแสดงทางสังคมต่างๆ (อาทิ แพทย์ นักเคล่ือนไหวและ
นักวิชาการ พ่อแม่ และผู้มีภาวะอินเตอร์เซ็กส์) และการต่อรองกับ
โครงสรา้งทางสงัคม (ไดแ้ก ่ เทคโนโลย ีกฎหมาย และบรรทดัฐานทาง
สงัคม ท่ีลว้นเกีย่วขอ้งกับประเดน็เพศของบคุคลทีม่ภีาวะอนิเตอรเ์ซก็ส)์ 
ในกระบวนการแพทยานุวัตรและกระบวนการถอดร้ือแพทยานุวัตรของ
อินเตอร์เซ็กส์ (medicalization and de-medicalization of intersex) 
ที่กำาลังเผชิญหน้ากับการใช้อำานาจของแพทย์และองค์ความรู้ทางการ
แพทย์ในการกำาหนดเพศ 

4 เดวิด เพจ และคณะ (David Page et al., 1987) ได้เสนอไว้ว่ายีน ZFY เป็นตัวชี้ขาด
เพศของสิง่มชีีวติในระดบัยนี หากแตข่อ้เสนอดงักลา่วกลบัถกูหกัลา้งโดยงานวจัิยของแอน
ดรูว ์ซนิแคลร์ และคณะ (Andrew Sinclair et al., 1988) ซึง่พบวา่ยนี ZFY มไิด้ปรากฏ
บนโครโมโซม Y ของจิงโจ้ ดังนัน้ ยีน ZFY จึงไม่ใชส่ว่นสำาคัญในการช้ีขาดเพศของสตัว์
เลีย้งลูกด้วยนมตามทีเ่พจและคณะไดเ้สนอไว ้และขอ้เสนอของแอนน ์ฟาวสโต- สเตอรล์งิ 
(Anne Fausto-Sterling, 1989) ซึ่งเสนอว่ายีน ZFY ปรากฏบนโครโมโซม X ท่ัวไปของ
ผู้หญิงมิได้ปรากฏแค่เฉพาะในสิ่งมีชีวิตเพศชายอย่างที่เพจและคณะได้เสนอไว้ 
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จำาก “เพศ” ในวิทยาศาสตร์ ์ส้่ “เพศ” ในสังคมวิทยา

เพิศภาวัะในสังคมวิัทุยา 
เม่ือพิจารณาความเปลีย่นแปลงในการทำาความเขา้ใจประเดน็เพศใน

สังคมวิทยาเองจะพบว่า ในช่วงทศวรรษ 1980 สังคมวิทยาถูกท้าทาย
จากสตรีนิยมในประเด็นที่ว่าวิธีวิทยาของสังคมวิทยามิได้ตัดขาดจาก
วิทยาศาสตร์และโลกทัศน์แบบผู้ชาย (Acker, Barry, & Esseveld, 
1983) จงึทำาใหค้ำาวา่ “เพศภาวะ” (gender) ปรากฏในเอกสารและตำารา
ทางสังคมวิทยามากมายในช่วงทศวรรษ 1980–1990 (ดู Bilton et al., 
1987; Lee & Newby, 1992) ในฐานะเพศในมติทิางสงัคมและวฒันธรรม 
โดยปรากฏควบคู่กับเพศสรีระที่ถูกนำาเสนอว่าเป็นเพศในมิติสรีรวิทยา
และชีววิทยาอยู่เสมอ ราวกับว่าทั้งเพศภาวะและเพศสรีระเป็นสิ่งที่มี
ความแตกต่างแต่มิอาจแยกขาดจากกันได้

ท่ามกลางนักสตรีนิยมและนักสังคมวิทยาท่ีมีความสนใจด้านเพศ-
ภาวะ งานเขียนของแจเน็ต ซาลต์สแมน ชาเฟตส์ (Janet Saltzman 
Chafetz, 2006) ได้สรา้งคุณูปการสำาคัญในการสำารวจอทิธพิลของกระแส
ทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเพศภาวะในสังคมวิทยาโดยแบ่งออกเป็น 
5 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

ประการแรก ในกลุม่ “สงัคมวิทยาดัง้เดมิ” ชาเฟตสพ์บวา่ประเด็น
เพศภาวะยงัคงไมถู่กกลา่วถงึอยา่งจรงิจงั แมใ้นชว่งกอ่นกลางศตวรรษ
ที ่20 นกัวชิาการและนกัเคลือ่นไหวดา้นสงัคมวิทยาทีเ่ปน็ผูห้ญงิจำานวน
หนึ่งได้ผลิตผลงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้หญิงและความไม่เท่าเทียมทาง
เพศภาวะ แต่นักสตรีนิยมเหล่านี้กลับไร้ตัวตนในสังคมวิทยาดั้งเดิม (ดู 
Lengermann & Niebrugge, 1996 as cited in Chafetz, 2006, p. 8) 

ประการที่สอง ในกลุ่ม “ทฤษฎีโครงสร้างมหภาคสายสตรีนิยม” 
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ชาเฟตส์จำาแนกทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเพศภาวะออกเป็น 4 กลุ่ม
ยอ่ย ได้แก่ 1) ทฤษฎรีะบบโลก (world system theory) 2) สตรนียิม
สายสังคมนิยม 3) แนวทางการศึกษาเชิงโครงสร้างมหภาคแบบอื่นๆ 
และ 4) ทฤษฎีสหภยันตราย (multiple jeopardy theory) โดยระบุว่า
ทฤษฎีระบบโลกมองข้ามบทบาทของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจโลกไป
โดยสมบูรณ์ (Ward, 1990, 1993 as both cited in Chafetz, 2006, 
p. 9) ในขณะทีส่ตรีนิยมสายสงัคมนยิม แนวทางการศกึษาเชงิโครงสรา้ง
มหภาคแบบอ่ืนๆ และทฤษฎีสหภยันตราย ล้วนมีบทบาทสำาคัญใน
การนำาเสนอความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งทางสงัคมกบัชีวติความเป็น
อยู่ของผู้หญิงในสังคมสมัยใหม่ (Chafetz, 2006, pp. 9–13)

ประการที่สาม ในกลุ่ม “ทฤษฎีโครงสร้างจุลภาคสายสตรีนิยม” 
ชาเฟตส์จำาแนกทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเพศภาวะออกเป็น 4 กลุ่ม
ยอ่ยเชน่กนั ไดแ้ก่ 1) ทฤษฎเีครอืขา่ย 2) ทฤษฎอีรรถประโยชนว่์าดว้ย
การแลกเปลี่ยนและการเลือกที่เป็นเหตุเป็นผล 3) ทฤษฎีบทบาท และ 
4) ทฤษฎีความคาดหวังต่อสถานภาพ ซ่ึงล้วนมีจุดร่วมทางความคิด
เดียวกันนั่นคือการเสนอว่าความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายใน
ระดับจุลภาคของสังคมล้วนส่งผลต่อการความคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
พฤติกรรม และแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมท้ังส้ิน (Chafetz, 
2006, pp. 13–16)

ประการที่สี่  ในกลุ่ม “ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมสายสตรีนิยม” 
ชาเฟตสไ์ด้จำาแนกกระแสทฤษฎีสตรนียิมและทฤษฎเีพศภาวะในทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยมออกเป็นสองกลุ่มย่อย ได้แก่ 1) ชาติพันธุ์วิธีวิทยา 
(ethnomethodology) ซึ่งอธิบายว่าเพศภาวะมิใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจาก
ปจัเจกบคุคลหรอืถกูกำาหนดขึน้จากโครงสรา้งทางสงัคม (West & Fen-

stermaker, 1993 as cited in Chafetz, 2006, p. 16) หากแต่เป็นสิ่งที่
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เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน (Gerson & Peiss, 1985 as cited 
in Chafetz, 2006, p. 16) และ 2) ทฤษฎีปฏสิมัพันธเ์ชงิสญัลกัษณ ์ซึง่
เนน้การส่ือสารเชงิสญัลกัษณแ์ละเสนอว่าภาษาเป็นวธิกีารสำาคญัทีก่อ่ให้
เกิดการสร้างจิตใจ ตัวตน และสังคม (West & Zimmerman, 1987 as 
cited in Chafetz, 2006, p. 17) โดยระบุว่าท้ังสองกลุ่มย่อยได้รับอิทธิพล
จากปฏสิมัพันธเ์ชิงสัญลกัษณ์ (symbolic interactionism) ซึง่เป็นทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาที่ได้รับการพัฒนาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บนพื้นฐาน
ของจิตวิทยาสังคมของจอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) 
เฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ (Herbert Blumer) และสำานักชิคาโก

ประการสุดทา้ย ในกลุ่ม “ทฤษฎีการก่อกำาเนิดปฐมวยั” (childhood 
engenderment theories) ชาเฟตส์อธิบายว่าทฤษฎีเพศภาวะในกลุ่มน้ี
ใกลช้ดิกบัแนวคดิทฤษฎใีนสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม โดยจำาแนกออกเป็น
สองกลุม่ยอ่ย ไดแ้ก่ ทฤษฎีการขดัเกลาทางสังคมและทฤษฎฟีรอยดใ์หม่ 
โดยระบุว่าทั้งสองทฤษฎีข้างต้นมีจุดเน้นร่วมกันซึ่งก็คือการอธิบายว่า
ประสบการณใ์นวยัเด็กและกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมนบัตัง้แตวั่ยเยาว์
คือปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ และผลิตซ้ำาความแตก
ต่างทางเพศภาวะและการจัดช่วงชั้นทางเพศภาวะในสังคม (Chafetz, 
2006, pp. 18–19)

แม้ว่าชาเฟตส์ได้ชี้ให้เห็นพัฒนาการและระดับความเข้มข้นของ
ทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเพศภาวะในสังคมวิทยาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอกย้ำาคุณูปการของเพศภาวะในสังคมวิทยา แต่เพศสรีระที่ถือกำาเนิด
จากเพศวทิยาก็มิไดถู้กลดความสำาคญัลงแตอ่ยา่งใด หากแตน่กัสงัคม-
วทิยากลับไม่แตะตอ้งหรอืตัง้คำาถามกบัการดำารงอยูแ่ละความหมายของ
เพศสรีระ จึงทำาให้วาทกรรมวิทยาศาสตร์และวาทกรรมธรรมชาติยังคง
ซุกซ่อนอยู่ภายใต้การใช้คำาว่า “เพศภาวะ” 
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เพิศวิัถีในสังคมวิัทุยา
นอกเหนอืจากเพศสรรีะและเพศภาวะ เพศวิถีถอืเปน็อกีมติทิางเพศ

ที่มีความสำาคัญอย่างมากในเพศวิทยาและสังคมวิทยา ทั้งน้ี เพศวิถีถือ
เป็นประดิษฐกรรมที่ถูกสร้างขึ้นนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และ
ศตวรรษที่ 19 เมื่อนักวิทยาศาสตร์พยายามทำาให้ร่างกายของมนุษย์
กลายเป็นวัตถุแห่งการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์5 เพศวิถีเป็นส่ิงท่ีมีประวัติ-
ศาสตรซ่ึ์งประกอบสร้างจาก “ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งขอ้บงัคบัในการ
พูดความจริงกับข้อห้ามเกี่ยวกับเพศวิถี” (Foucault, 1997, p. 224) 
กล่าวคือ ภายใต้การปกปิดกีดกัน (repression) ในบรรยากาศของยุค
สมัยวิกตอเรียที่เพศวิทยาถือกำาเนิด ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับเพศมักถูก
ทำาให้กลายเป็น “เรื่องต้องห้าม ไม่ปรากฏ และเงียบงัน” (Foucault, 
1990, p. 5) 

แต่ในขณะเดียวกัน แวดวงวิชาการโดยเฉพาะเพศวิทยาและจิต-
วิเคราะห์ซึ่งถือกำาเนิดและเติบโตในช่วงเวลาดังกล่าวกลับเรียกร้องให้
ผู้คนเปิดเผยและ “สารภาพ” (confession) พฤติกรรมทางเพศของตน
ในโลกทางวชิาการเพือ่นำาไปสูก่ารสร้างเรือ่งเลา่เกีย่วกบัปฏบิตักิารทีเ่ป็น
ปกตกัิบปฏบิตักิารทีผ่ดิแผกแหวกแนว (Downing, 2008, p. 88) อนันำา
ไปสู่การสร้างเส้นแบ่งระหว่างวิถีปฏิบัติและรสนิยมทางเพศที่เป็นปกติ
กบัวิถีปฏบิตัแิละรสนยิมทางเพศทีผ่ดิปกต ิจงึกลา่วไดว้า่องคค์วามรู้ทาง
เพศวิทยาและจิตวิเคราะห์ในช่วงเวลาดังกล่าวล้วนมีส่วนสำาคัญในการ

5  ดังท่ีฟูโกต์พยายามอธิบายความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ซุกซ่อนอยู่ในกระบวนการสร้าง
ความหมายและการนยิามร่างกายของมนุษย์ด้วยวาทกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่วาท-
กรรมธรรมชาติที่รองรับด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Butler, 1989, p. 116) ในงาน
เขยีนอนัลอืชือ่ของเขานัน่คอืผลงานสีเ่ลม่ในชดุ “The History of Sexuality” (ด ูFoucault, 
1990)
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ทำาให้เพศสัมพันธ์สมัยใหม่กลายมาเป็นวิธีระบุตัวตนของปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มภายใต้วาทกรรมทางการแพทย์ (Downing, 2008, p. 88)

นบัตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเปน็ตน้มา นกัสงัคมวทิยาหนัมา
สนใจเพศวิถีอย่างมาก (Henslin, 1971) เน่ืองจากอิทธิพลของนักสตรีนิยม
คล่ืนลูกท่ีสองและขบวนการปลดแอกเกย ์(Gay Liberation Movement) 
ดว้ยเหตุน้ี ประเด็นเพศวถิขีองคนรกัเพศเดยีวกนั (homosexuality) จงึ
ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในช่วงปลายทศวรรษ 1960 และต้น
ทศวรรษ 1970 และนับรวมประเด็นเพศวิถีให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม-
วทิยาเพศ (sociology of sex) (ดู Simon & Gagnon, 1967) และกลาย
มาเป็นสังคมวิทยาว่าด้วยคนรักเพศเดียวกัน (sociology of homosex-

uality) ในเวลาต่อมา 

จำากสาร์ตัถิ่ะทางเพศส้่ความเป็็นเควียร์์

แม้ประเด็นเพศวิถีของคนรักเพศเดียวกันจะเป็นที่สนใจในหมู่นัก
สังคมวทิยาในชว่งทศวรรษ 1970 แตด่เูหมอืนว่าสาขาวชิาเกยแ์ละเลส-
เบ้ียนศกึษา (gay and lesbian studies) กลบัไมต่อ้นรบัองคค์วามรูท้าง
สังคมวิทยามากนัก เพราะสังคมวิทยายังคงศึกษาประเด็นเพศวิถีของ
คนรกัเพศเดียวกันในฐานะความเบีย่งเบนทางสงัคมทีต่อ้งถูกจัดการและ
แกไ้ข สาขาวชิาเกยแ์ละเลสเบีย้นศึกษาจงึปฏเิสธองคค์วามรู้ทางสงัคม-
วิทยาและต่อยอดความรู้อย่างจำากัดภายในพรมแดนของมนุษยศาสตร์ 
(humanities) เปน็หลกั (โดยเฉพาะจากงานเขยีนของฟโูกต)์ (Epstein, 
1994, pp. 193–194) 

แตใ่นชว่งปลายทศวรรษ 1980 นักวิชาการในสาขาวชิาเกยแ์ละเลส-
เบี้ยนศึกษาที่มุ่งสร้างสารัตถะของเกย์และเลสเบี้ยนกลับเกิดจุดแตกหัก



ติณ์ณ์ภพิจ์ั สินสมบ่รณ์ท์ุอ้ง 255

ทางความคดิกบันักวิชาการสายฟูโกต ์(Foucauldian) ทีพ่ยายามทา้ทาย
สารตัถะเหล่านั้นด้วยข้อเสนอทีว่่าทั้งเพศวิถขีองคนรักเพศเดียวกันและ
อัตลักษณ์เกย์มิใช่สิ่งที่เป็นสากลและข้ามพ้นประวัติศาสตร์แต่อย่างใด 
(Seidman, 1994, p. 171) จึงทำาให้สารัตถะของเพศวิถีของคนรักเพศ
เดยีวกนัและอตัลกัษณ์เกย์กลายเป็นขอ้ถกเถยีงหลกัในสาขาวิชาเกยแ์ละ
เลสเบี้ยนศึกษาในช่วงทศวรรษ 1980–1990 (Stein, 1992) อีกทั้งนัก
วิชาการสายฟูโกต์ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาการเมืองเร่ืองเกย์
และเลสเบี้ยนจากการเมืองของชนกลุ่มน้อยไปสู่การเมืองเรื่องความรู้ 
(politics of knowledge) และการเมืองเรื่องความแตกต่าง (politics of 
difference) (ดู Seidman, 1993) อันนำาไปสู่การกำาเนิดทฤษฎีเควียร์ใน
ช่วงทศวรรษ 1990 

ข้อทา้ทายของทฤษฎีเควียร์ทีม่ตีอ่ทัง้ฝ่ายทีส่มาทานองคค์วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการอธิบายเพศวิถีของคนรักเพศเดียวกันและฝ่ายที่
สมาทานการประกอบสรา้งทางสงัคมของเพศวถิขีองคนรกัเพศเดยีวกนั 
คือการวิพากษ์ความคงที่ ความเป็นเอกภาพ และการระบุชัดเจนได้ 
(stable, unified, and identifiable) ของเพศวิถีของคนรักเพศเดียวกัน 
(Seidman, 1994, p. 173) โดยแยง้วา่อตัลกัษณ์เปน็สิง่ทีไ่มค่งที ่ มีพลวตั 
และมีความสลับซับซ้อน 

นอกจากน้ี ทฤษฎีเควียร์ยังท้าทาย “ระบอบเพศวิถี” (regime of 
sexuality) ท่ีหมายถึง “ความรู้ที่ประกอบสร้างตัวตนให้เป็นเร่ืองเกี่ยว
กบัเพศ และอนมุานวา่เพศวิถขีองคนรกัต่างเพศและคนรักเพศเดยีวกนั
เป็นหมวดหมู่หลักที่กำาหนดความจริงเก่ียวกับตัวตนทางเพศ” (Seid-

man, 1994, p. 174) กล่าวคือ การใช้เพศวิถีของคนรักต่างเพศและคน
รักเพศเดียวกันเป็นหน่วยทางสังคมที่กำาหนดคุณลักษณะให้สรรพสิ่ง
ต่างๆ ในสังคมแบบคู่ตรงข้ามกำาลังตอกย้ำาวาทกรรมความปกติ-ความ
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ผดิปกต ิความเปน็ธรรมชาต-ิความผดิธรรมชาต ิและความเหมาะสม-
ความไม่เหมาะสมให้ยังคงดำารงอยู่ต่อไป 

เมื่อทฤษฎีเควียร์เข้ามาในสังคมวิทยานับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 
เป็นต้นมา6 ทฤษฎีเควียร์ได้สร้างคุณูปการท่ีสำาคัญสองประการแก่สังคม-
วิทยาเพศภาวะและเพศวิถี ได้แก่ ประการแรก ทฤษฎีเควียร์รื้อสร้าง
องค์ประธานในฐานะข้อท้าทายเชิงญาณวิทยาในสังคมวิทยา (Green, 
2007 as cited in McCann, 2016, p. 224) และประการท่ีสอง ทฤษฎี
เควยีรอ์ธิบายเพศภาวะและเพศวิถแีตกตา่งไปจากคำาอธบิายแบบดัง้เดมิ
ของสตรีนิยมกระแสหลัก (Jagose, 2009 as cited in McCann, 2016, 
p. 224) สืบเนื่องจากคุณูปการข้างต้น 

ข้อเสนอของจูดธิ บัตเลอร ์วา่ดว้ย “ปฏบิตักิารแสดง” หรือ “นาฏย-
ภาค” (performativity) ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในการศึกษา
ทำาความเข้าใจอัตลักษณ์ในสังคมวิทยา โดยระบุว่าอัตลักษณ์ทางเพศ-
ภาวะ (gender identity) มิใช่ผลของการนำาเพศสรีระไปผ่านประสบ-
การณ์ทางวัฒนธรรมหรือการขัดเกลาทางสังคม หากแต่เป็นสิ่งที่ถูก
ประกอบสรา้งในเชงิการแสดง (performatively constructed) กลา่วคอื 
อัตลักษณ์มิใช่วัตถุดิบต้ังต้นของการแสดงออก ตรงกันข้าม อัตลักษณ์
ถกูสรา้งขึน้ผ่านการแสดงออก (expressions) ทีเ่กิดขึน้ซ้ำาๆ จนเกดิกลาย
เป็นแบบแผนต่างหาก (Butler, 1990, p. 25) 

6 การเตบิโตของสาขาวชิาเกยแ์ละเลสเบีย้นศกึษาในสหรฐัอเมรกิาเป็นผลมาจากการจดัการ
เรยีนการสอนอยา่งจริงจังในมหาวิทยาลยั (ด ูEscoffier, 1990) รวมถงึการกอ่ตัง้ Journal 
of the History of Sexuality (วารสารประวัติศาสตร์เพศวิถ)ี ในป ีค.ศ. 1990 และวารสาร 
GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies (จีแอลคิว หรือ วารสารเลสเบ้ียนและ
เกย์ศึกษา) ในปี ค.ศ. 1993 
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ดว้ยเหตนุี ้บตัเลอรจึ์งไมส่มาทานการอธบิายใดๆ เกีย่วกบัอตัลักษณ์
ทางเพศภาวะและการมีอยู่ของเพศวิถีในฐานะผลลัพธ์ของเพศสรีระ 
(Butler, 1990, p. 10) เพราะมองว่าเพศภาวะเปน็ผลมาจากรูปแบบของ
การใชเ้นือ้หนงัมงัสาอยา่งซ้ำาซาก (repeated styles of flesh) ซึง่กอ่ตวั
ขึ้นเม่ือเวลาผ่านพ้นไป (congeal over time) (Butler, 1990, p. 45) 
เพศภาวะจึงไม่ใช่ผลของการนำาอัตลักษณ์และการแสดงออกมาเป็น
ประเด็นเพศ (sexed) หากแต่เพศสรีระต่างหากที่ถูกทำาให้เป็นประเด็น
เพศภาวะ (gendered) มาโดยตลอด (Butler, 1990, p. 10) 

ดังนั้นบัตเลอร์จึงมีมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อร่างกายมนุษย์ โดยระบุ
ว่าการอธิบายว่าส่วนประกอบต่างๆ บนร่างกายของมนุษย์ที่มีหน้าที่
เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ (อาทิ ปากมีไว้กินและพูด 
มือมีไว้จับลูกบิดประตู และทวารหนักมีไว้ขับถ่าย เป็นต้น) เป็นเพียง
มายาคติ (Butler & Taylor, 2002) อันที่จริงแล้ว การใช้อวัยวะบน
ร่างกายกระทำาบางอยา่งซ้ำาๆ ถกูทำาใหเ้ปน็เรือ่งธรรมชาต ิ (naturalized) 
กล่าวคอื มันถกูกำาหนด นยิาม สรา้งความหมาย และตกีรอบโดยวาท-
กรรมความเป็นธรรมชาติที่รองรับด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
นามของ “ข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ” 

กล่าวโดยสรุป ในทัศนะของบัตเลอร์ ไม่มีส่วนประกอบใดของ
ร่างกายที่ปราศจากการถูกนิยามจากสังคมที่ได้สร้างแบบแผนของการ
แสดงออกหรือการใช้อวัยวะนั้นซ้ำาๆ จนกลายมาเป็นบทบาทหรือหน้าที่
หลักของอวยัวะนัน้ๆ ฉะน้ันบตัเลอร์จงึปฏเิสธทัง้การทกึทกัวา่เพศสรีระ
มีอยู่สองรูปแบบ “ตามธรรมชาติ” และการทึกทักว่าเพศสรีระกำาหนด
ความหมายแก่เพศภาวะและเพศวิถี
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บทสรุ์ป็: สังคมวิทยาสายเควียร์แ์ละแนวโน้มในอนาคต

สังคมวิัทุยาสายเควีัยร์
บทความวจิยันีเ้ริม่ตน้จากการอธบิายปรากฏการณก์ารทดสอบเพศ

ของแคสเตอร ์ เซเมนย่า ทีส่ัน่คลอนวงการกรฑีาในระดบันานาชาตไิปสู่
การทบทวนพัฒนาการการศึกษาทำาความเข้าใจร่างกายของมนุษย์ใน
มิติเพศในกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ตลอดจนสำารวจ
พฒันาการในการศึกษาเพศของสงัคมวิทยาทัง้ในมติเิพศสรรีะ เพศภาวะ 
และเพศวถิ ี เพ่ือเขา้ใจว่าสังคมประกอบสรา้งเพศขึน้ไดอ้ยา่งไร และเพศ
มผีลตอ่สงัคมของมนุษย์ในแงม่มุใดบา้ง อีกทัง้บทความวิจยันีย้งัชีใ้ห้เหน็
ว่า แม้แต่ในสังคมวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีซึ่งนำาเสนอองค์ความรู้ใน
แบบที่ “ข้ามพ้น” เพศสรีระไปแล้วกลับกลายเป็นสาขาที่ยังคงปรากฏ
ร่องรอยของเพศในกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน

หากย้อนกลับไปพิจารณาวัตถุประสงค์หลักในการสร้างบทสนทนา
ข้ามศาสตร์ระหว่างสังคมวิทยาและเพศวิทยาของบทความวิจัยน้ีจะพบ
ว่าสังคมวิทยากำาลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่สำาคัญสองประการ 
ได้แก่ ประการแรก การสร้างบทสนทนากับเพศวิทยาซึ่งมีการเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็วตลอดมาย่อมเปน็ไปไดย้าก กลา่วคอื สงัคมวทิยาจะ
ตอ้งสนทนากับองคค์วามรู้ทางเพศวิทยาชุดใด ณ หว้งเวลาใด และการ
เลือกประเด็นทางเพศวิทยาอย่างเฉพาะเจาะจงมาเป็นประเด็นสนทนา
ของสังคมวิทยาจะเท่ากับเป็นการ “แช่แข็ง” องค์ความรู้ของสาขาวิชา
ดังกล่าวหรือไม่ และประการท่ีสอง สังคมวิทยาเองก็ถูกท้าทายภายใน
สาขาวิชาเองจนทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 
ทั้งอิทธิพลจากแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม สตรีนิยม และแนวคิดเชิง
วิพากษ์ชุดอื่นๆ รวมถึงทฤษฎีเควียร์ด้วย 
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ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้การสนทนาข้ามศาสตร์นี้นำาไปสู่การนำาเสนอ
สาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึง่อยา่งตายตวั หรอืการแช่แขง็องคค์วามรูส้าขา
ใดสาขาหนึ่งโดยไร้ความลุ่มลึกและมิติที่หลากหลาย บทความวิจัยน้ีจึง
ไดน้ำาเสนอกรอบความคดิประกอบการสรา้งบทสนทนาขา้มศาสตรแ์บบ
ขา้มพ้นวทิยาการระหว่างสงัคมวิทยาและเพศวิทยาทีส่ำาคญัสองประการ 
ดังนี้ 

ประการแรก การนำาเสนอพลวัตภายในและระหว่างสาขาวิชา ซึ่ง
หมายถึงการนำาเสนอการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ แนวคิด และข้อ
ถกเถียงภายในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาประเด็นเพศและการเปลี่ยน 
แปลงอันเป็นผลจากแรงผลักดันภายนอกจากสังคมศาสตร์ จนนำาไปสู่
การรับเอาประเด็นเพศไปเป็นประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง
จรงิจังในชว่งกลางศตวรรษที ่20 เปน็ต้นมา กำาลงัสะท้อนใหเ้หน็วา่องค์
ความรูใ้นเพศวทิยาเปลีย่นแปลงไปจากแรงผลกัดนัภายในแวดวงวทิยา-
ศาสตร์ และอิทธิพลของสังคมศาสตร์ด้วยเช่นกัน 

ประการท่ีสอง การแตกแขนงองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาตามประเด็น
ศกึษาทีมี่ความเฉพาะเจาะจง ซึง่ในสาขาสงัคมวทิยาเองกมี็การวพิากษ์
และท้าทายองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาจากภายใน จนนำาไปสู่การแตก
แขนงออกเปน็องคค์วามรูท้างสงัคมวิทยาทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากยิง่
ขึ้น จนแตกแขนงออกเป็นสังคมวิทยาเพศภาวะและสังคมวิทยาเพศวิถี 
รวมถึงสังคมวิทยาคนรักเพศเดียวกัน 

กรอบความคิดทั้งสองกำาลังสะท้อนให้เห็นว่า “สังคมวิทยา” เองก็
มิใช่สาขาวิชาท่ีมีเอกภาพหรือหยุดน่ิง เน่ืองด้วยอิทธิพลทางความคิดจาก
ทฤษฎีเควียร์ท่ีหลั่งไหลเข้ามาในสังคมวิทยา องค์ความรู้เดิมในสังคม-
วิทยาเพศภาวะและเพศวิถีที่ผูกติดกับสารัตถะทางเพศ รวมถึงสังคม-
วิทยากระแสหลักที่มองไม่เห็นประเด็นเพศด้วยซ้ำา กลับถูกวิพากษ์และ
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ทา้ทายอยา่งถอนรากถอนโคน จนนำาไปสูก่ารรบัทฤษฎเีควยีร์เขา้มาใน
สงัคมวทิยาอยา่งเตม็รปูแบบภายใตป้ฏบิตักิารความรูท่ี้เรยีกวา่ “สงัคม
วิทยาสายเควียร์” (queering sociology)7 ท่ีมุ่งนำาเสนอการวิพากษ์
สังคมวิทยาทั้งองคาพยพผ่านการรื้อสร้างความหมายทางเพศ (sexual 
meanings) หมวดหมู่ทางเพศ (sexual categories) และอัตลักษณ์ 
(identities) ซ่ึงล้วนมีส่วนสำาคัญในการสร้างสถาบัน ปฏิบัติการ และ
ความเชื่อในสังคม (Epstein, 1994, p. 198) 

อีกท้ังสังคมวทิยาสายเควียรย์งัมีคุณูปการท่ีสำาคญัตอ่สงัคมวทิยาทัง้
องคาพยพ เชน่ การทา้ทายกระบวนการของสงัคมวิทยาทีท่ำาใหป้ระเดน็
เพศเปน็เรือ่งธรรมชาต ิการตอกย้ำาวา่สงัคมสมยัใหมล่ว้นถูกสร้างขึน้มา
จากการจดัระเบยีบรา่งกาย ความปรารถนา และเพศวิถี การเผยใหเ้ห็น
ค่านิยมรักต่างเพศ (heterosexism) ที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังการจัดช่วง
ชั้นทางสังคม และนำาเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการจัดระเบียบองค์
ความรู้ทางสังคมวิทยาจากที่ถูกผูกขาดโดยนักคิดทางสังคมวิทยาสาย
คลาสสิกมาโดยตลอดสู่การเน้นย้ำาอิทธิพลของนักทฤษฎีสังคม (social 
theory) รวมถึงแนวคิดต่างๆ ของนักวิชาการในสาขาวิชาเควียร์ศึกษา 
(ดู Seidman, 1997, pp. 95–96) 

หากพิจารณาสังคมวิทยาสายเควียร์ในฐานะปฏิบัติการความรู้แบบ
ข้ามพ้นวิทยาการจะเห็นว่า นอกเหนือจากการสั่นคลอนสังคมวิทยาทั้ง
องคาพยพแลว้ สงัคมวิทยาสายเควียรก์ำาลงัสัน่คลอนการศกึษาประเดน็
เพศในโลกของนักวิทยาศาสตรค์วบคู่ไปดว้ย หากพจิารณาคำากลา่วของ

7 “สังคมวิทยาสายเควียร์” มีความแตกต่างจาก “สังคมวิทยาว่าด้วยเควียร์” (sociology 
of queer) ในแง่ที่สังคมวิทยาว่าด้วยเควียร์มิได้มุ่งวิพากษ์และท้าทายสังคมวิทยาทั้ง
องคาพยพในประเด็นตา่งๆ วา่ดว้ยเพศภาวะและเพศวถิ ีหากแตเ่ป็นเพยีงการใชเ้ครือ่งมอื
สำาเร็จรูปของนักสังคมวิทยาในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ความหลากหลายทางเพศ
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นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2558) ท่ีระบุว่า “การสร้างความรู้และความจริงเก่ียว
กับมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม เกิดจากกระบวนทัศน์ที่อ้างอิงความรู้
เรื่องเพศแทบท้ังสิ้น...” จะพบว่าองค์ความรู้เรื่องเพศที่ถูกผูกขาดโดย
วทิยาศาสตรม์าโดยตลอดนัน้มอีทิธพิลตอ่สงัคมในทกุมติ ิฉะนัน้การสัน่
คลอนองคค์วามรู้และกระบวนทศันเ์ดมิของวทิยาศาสตร์ในเพศวทิยาจงึ
ถือเป็นอีกภารกิจที่สำาคัญ 

เม่ือมองย้อนกลับมาท่ีสังคมวิทยาสายเควียร์ (อันเป็นผลรวมระหว่าง
การวิพากษ์วิทยาศาสตร์ด้วยคำาอธิบายเชิงการประกอบสร้างทางสังคม
ของสังคมวิทยาและการวิพากษ์วิทยาศาสตร์ด้วยคำาอธิบายเชิงปฏิบัติ
การแสดงหรือนาฏยภาคแบบทฤษฎีเควียร์) จะพบว่าทุกอณูของสังคม
ลว้นถกูสรา้งบนฐานของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ทีศ่กึษาประเดน็เพศใน
นามของ “เพศวทิยา” ทัง้สิน้ สงัคมวทิยาสายเควยีรจ์งึพยายามเผยให้
เห็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกอณูของสังคมและ
วิพากษ์มันอย่างจริงจัง 

สังคมวิทยาสายเควียร์จึงถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการความรู้ชุดหนึ่งที่
ไม่ใช่แค่การรื้อสร้างกระบวนทัศน์และนำาเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในประเด็น
เพศในโลกทางสงัคมศาสตร ์และไมใ่ช่แค่การหยบิยมืองค์ความรู้และวธิ-ี
วิทยาทางสังคมศาสตร์ไปใช้ในโลกของนักวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน หากแต่
สังคมวิทยาสายเควียร์กำาลังสะท้อนให้เห็นการส่ันคลอนความศักด์ิสิทธิ์
ของคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นเพศและรื้อสร้างแนวคิดและ
วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยทฤษฎีเควียร์ไปพร้อมๆ กัน 

กล่าวโดยสรุป สังคมวิทยาสายเควียร์ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการความรู้
ท่ีสำาคัญอย่างย่ิงในการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาประเด็นเพศและ
สังคมวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีที่ถือเป็นสาขาวิชาหลักที่สนใจศึกษา
ประเด็นเพศในพรมแดนของสงัคมศาสตร ์ ในขณะเดยีวกนั สังคมวทิยา
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สายเควียร์ถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์ของความพยายามในการสนทนาข้าม
ศาสตรแ์บบข้ามพ้นวทิยาการซึง่นกัสงัคมวทิยาทีส่มาทานทฤษฎเีควยีร์
มุ่งม่ันเป็นอย่างมากที่จะสั่นคลอนอำานาจของระบอบเพศวิถีที่ถูกสร้าง
และผลติซ้ำาโดยองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์และทา้ทายความคดิ ความ-
เช่ือ และความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างและผลิตซ้ำาโดยองค์
ความรู้ทางสังคมวิทยา

แนวัโนม้ในอ้นาคตขอ้ง/หลังจัาก “สังคมวิัทุยาสายเควีัยร”์
ในขณะท่ีสังคมวิทยาสายเควียรก์ำาลงัเตบิโตและเผชิญกบัขอ้ทา้ทาย

จากแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ ในสายมนุษยศาสตร์ กระแสแนวคิดที่สำาคัญ
สองประการ ได้แก่ 1) กระแส “หลังเควียร์” (post-queer) และ 
2) “การถอนรากอาณานคิมของสงัคมวทิยาสายเควยีร์” (decolonising 
queering sociology) ถือได้ว่าเป็นสองกระแสสำาคัญที่เข้ามาสั่นคลอน
การดำารงอยู่ของสังคมวิทยาสายเควียร์ในปัจจุบันและอาจนำาไปสู่แนว
โนม้ของ “การกลายสภาพ” ไปสูค่วามเปน็ไปไดใ้หม่ๆ  ในอนาคต ดว้ย
เหตนุี ้การสำารวจข้อทา้ทายเชิงแนวคิดทฤษฎีขา้งต้นทัง้สองจงึมบีทบาท
สำาคัญอย่างยิ่งในการชี้ให้เห็นอนาคตของปฏิบัติการความรู้ชุดดังกล่าว

ประการแรก อดัม ไอเซย่า กรีน (Adam Isaiah Green, 2002, 
pp. 522–524) ได้เสนอว่าที่ผ่านมาทฤษฎีเควียรห์มกมุ่นกับอุดมคติของ
เพศภาวะและเพศวถีินอกขนบในตัวบททางวรรณกรรมเทา่นัน้จนหลงลืม
หลักฐานเชิงประจักษ์ในสังคม ดังน้ันกรีนจึงมองว่าทฤษฎีเควียร์ควร
ก้าวข้ามตัวมันเองไปสู่กระแส “หลังเควียร์” ซ่ึงหมายถึงการก้าวข้ามเควียร์
แบบมนุษยศาสตร์ไปสู่เควียร์ที่มีการหยิบยืมองค์ความรู้ของสาขาวิชา
อืน่ๆ ในสงัคมศาสตรป์ระกอบการวิพากษบ์รรทัดฐานของรักตา่งเพศและ
บรรทดัฐานของรกัเพศเดยีวกันทีย่งัคงทำางานอยูเ่บือ้งหลงัโครงสรา้งทาง
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สังคมและการจัดระเบียบของสังคมนั่นเอง 
ดว้ยเหตนุี ้ จงึอาจสรปุไดว่้าสงัคมวทิยาสายเควยีรใ์นงานวจิยันีอ้าจ

เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการความรู้แบบ “หลังเควียร์” โดยตัวของมัน
เอง กลา่วคอื สงัคมวิทยาสายเควียรส์ะทอ้นใหเ้หน็ความพยายามในการ
เชื่อมร้อยทฤษฎีเควียร์ของนักมนุษยศาสตร์เข้ากับสังคมวิทยาของนัก
สังคมศาสตร์ การข้ามพ้นวิทยาการในลักษณะดังกล่าวเป็นการทำาให้
ทฤษฎีเควียร์ได้ท้าทายและรื้อสร้างตัวเอง และเปิดรับความเป็นไปได้
หรือศักยภาพใหม่ๆ โดยท่ีตัวของมันเองไม่ปิดก้ันพรมแดนความรู้และ
ไม่หยุดนิ่งตายตัว 

อย่างไรก็ตาม นิยามข้างต้นของกรีนกลับแตกต่างไปจากนิยามว่า
ด้วย “หลังเควียร์” ของเดวิด รัฟโฟโล (David V. Ruffolo, 2009) 
ซึ่งเน้นย้ำกระแส “หลังเควียร์” โดยมุ่งรื้อสร้างรากฐานของเควียร์จาก
ภายในสาขาวิชาเควียร์ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของมนุษย-
ศาสตร์ โดยรัฟโฟโลนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า “ศักยภาพแบบหลังเควียร์” 
(post-queer potentialities) โดยอธบิายวา่ทีผ่า่นมาการอธบิายรา่งกาย
ของมนุษยซ์ึง่เป็นแกนกลางของทฤษฎีเควียรน้ั์นมขีอบเขตทีจ่ำกัดเพราะ
ทฤษฎีเควยีรมุ่์งเน้นใหค้วามสำคญัเฉพาะสิง่ใดกต็ามทีต้่องเกีย่วขอ้งกบั
ร่างกายและอัตวิสัย (subjectivity) เท่านั้น (Ruffolo, 2009, p. 380) 

ในทศันะของรฟัโฟโล คำาอธบิายดว้ยทฤษฎเีควยีรเ์ปน็เพยีงแคก่าร
คิดบนฐานของสภาวะความจริงในอดีต [ในพื้นที่แห่งสภาวะความจริง 
(the realm of the real)] และการจนิตนาการถงึอนาคตบนฐานของสิง่
ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเท่านั้น [ในพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ (the realm of 
the possible)] ฉะนัน้ปรากฏการณใ์ดกต็ามทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการทำาให้
ร่างกายเป็นอัตวิสัย (subjectivization) การนำาเสนอภาพแทนของ
ร่างกาย (representation) การระบุตัวตนของร่างกาย (identification) 
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หรือการให้ความหมายแก่ร่างกาย (signification) ย่อมหมายความว่า
ปรากฏการณน์ัน้ไมใ่ช่ปรากฏการณ์ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของสภาวะความจรงิ
ที่ดำารงอยู่ก่อนหน้า และย่อมถูกอธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ข้ามพ้น
ขอบเขตความเป็นจริง/ความเป็นไปได้ (the real/possible) ซึ่งทฤษฎี
เควียร์จะไม่ย่างกรายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 

รฟัโฟโลจงึมองว่าแนวคิดว่าดว้ย “ปฏบิตักิารแสดง” หรอื “นาฏย-
ภาค” ถือเป็นการต่อยอดความคิดบนฐานของฟูโกต์ในประเด็นว่าด้วย
ร่างกาย อำานาจ และวาทกรรม ดังนั้นบัตเลอร์ก็ยังคงติดกรอบการ
อธบิายความหมายของรา่งกายโดยเช่ือมโยงเขา้กับอตัวสิยัไม่ตา่งไปจาก
ฟูโกต์แต่อย่างใด ฉะน้ันร่างกายแบบเควียร์ที่เรียกร้อง “ความหลาก
เลือ่น” (différance)8 กลับกลายเปน็การผกูติดกับความหมายสญัญะของ
สิ่งที่เรียกว่า “ร่างกาย” ที่มีอยู่ในพื้นที่แห่งความจริงและความเป็นไป
ได้เท่าน้ัน ซ่ึงท้ายทีส่ดุ รา่งกายแบบเควียรจ์ะไมส่ามารถเปิดรับการเกดิ
ขึ้นของร่างกายแบบอื่นๆ ในอนาคตที่หลุดพ้นจากกรอบเดิมไปได้

รฟัโฟโลจงึเสนอสิง่ทีเ่รยีกว่า “ศักยภาพแบบหลงัเควยีร”์ โดยขยาย
ขอบเขตความรูเ้กีย่วกับรา่งกาย รวมถึงใหค้วามสนใจรา่งกายของมนษุย์
และอมนุษย์ (non-human) รวมถึงสิ่งที่เรียกว่า “ร่างกายเสมือน” 
(virtual body) เพื่อช้ีให้เห็นว่าทฤษฎีเควียร์ที่ยึดติดกับร่างกายและ
อตัวสัิยอาจไม่เพียงพอตอ่การทำาความเขา้ใจรา่งกายของมนษุยอ์กีตอ่ไป 
เพราะมโนทัศน์เกี่ยวกับร่างกายในปัจจุบันได้ข้ามพ้นขอบเขตของเนื้อ
หนังมังสาไปสู่ภาวะเสมือนจริง (virtuality) มากยิ่งขึ้น 

8  ความหลากเลื่อน หมายถึงภาวะความลื่นไหลของความหมายสัญญะ (signified) กับ
รปูสัญญะ (signifier) ท่ีไม่ไดผ้กูติดกันอยา่งตายตัว (อภิญญา เฟือ่งฟูสกลุ, 2546, น. 185)
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รา่งกายในทศันะหลงัเควียรจ์งึมใิชส่ภาพทีม่คีวามแนน่อน หรือเปน็
สรรพสิ่งที่ดำารงอยู่อย่างตายตัว หรือแม้กระทั่งเป็นสรรพส่ิงที่ดำารงอยู่
จรงิได้ดว้ยเงือ่นไขของการใช้ผสัสะและสำานกึรูใ้นการรับรู้วา่สรรพสิง่นัน้
เป็นความจริง หากแต่หมายถึง “สภาวะการกลายเป็น” (becoming- 
body) [ซึง่หมายถงึการทำาใหภ้าวะเสมอืนจรงิคอ่ยๆ กลายมาเปน็ความ
จริง (actualised virtuality)] อีกทั้งยังก้าวข้ามร่างกายในเชิงกายภาพ 
(physical body) ไปสู่ “bodies” ในความหมายท่ีกว้างขวางและลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ “องคาพยพของงานทางทฤษฎี (bodies of theoret-

ical work) องคาพยพของความรู้ (bodies of knowledge) ความรู้ว่าด้วย
องคาพยพ (knowledge of bodies) องคาพยพเชิงสถาบัน (institutional 
bodies) องคาพยพของความคิด (bodies of thought) องคาพยพทั้ง
ระบบ (systemic bodies) และองคาพยพทางวัฒนธรรม (cultural bod-

ies)” (Ruffolo, 2009, p. 381) 
กลา่วโดยสรุป กระแสหลงัเควียรแ์บบรฟัโฟโลคือความพยายามกา้ว

ข้ามข้อจำากัดในการอธิบายร่างกายที่ผูกติดไว้กับอัตวิสัย การให้ความ
หมายและการนำาเสนอภาพแทนแบบเดมิๆ โดยชี้ใหเ้หน็ว่าสิ่งที่เรยีกว่า 
“bodies” ควรมีความหมายทีไ่ปไดไ้กลกว่าเพยีงแคร่่างกายในเชงิกาย-
ภาพทีห่ยดุนิง่ไรพ้ลวัตไปสูก่ระบวนการกลายเปน็รา่งกายหรอืองคาพยพ 

ประการที่สอง ในขณะที่สังคมวิทยาสายเควียร์ถูกท้าทายจากนัก
มนุษยศาสตร์ท่ีได้รับอิทธิพลทางความคิดจากฌีลส์ เดอเลิซ (Deleuzian) 
ในการก้าวข้ามดินแดนแห่งสภาวะความจริงไปสู่การอธิบายร่างกาย
เสมอืนในพืน้ทีแ่หง่ความเสมอืนจรงิ (เฉกเช่นรัฟโฟโล) สงัคมวทิยาสาย
เควียร์เองก็ถูกท้าทายจากทฤษฎีหลังอาณานิคมด้วยเช่นกัน เนื่องจาก
พัฒนาการขององค์ความรูว่้าดว้ยสงัคมวิทยาเพศวถีิ สังคมวทิยาเพศวถีิ
ของคนรักเพศเดียวกัน รวมถึงสังคมวิทยาสายเควียร์ ล้วนมีที่มาจาก
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สังคมตะวนัตก (โดยเฉพาะอยา่งยิง่สหรฐัอเมรกิา) มาโดยตลอด ทำาให้
สังคมอเมริกันได้กลายมาเป็นแหล่งอ้างอิงของความหมายของเพศวิถี
ของคนรกัเพศเดยีวกนัและความเปน็เควยีรเ์พยีงหนึง่เดยีว สง่ผลทำาให้
การศึกษาเพศวิถีท่ีหลากหลายและความเป็นเควียร์กลายเป็นการเผยแพร่
อำานาจจักรวรรดินิยม (imperialism) ผ่านการสร้างความรู้ที่มีตะวันตก
เปน็ศนูย์กลางและใช้ความรูเ้หลา่นัน้ในการกำาหนดสภาวะความจรงิของ
ดินแดนต่างๆ ที่มิใช่ตะวันตก 

ดว้ยเหตนุี ้นกัสงัคมวิทยาสายเควียรท์ีม่องเหน็ปญัหาเชงิจกัรวรรดิ-
นิยมดังกล่าวจึงหันมาท้าทายการมีสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการสรา้งองคค์วามรูท้างสงัคมวิทยาโดยการ “ถอนรากอาณา-
นิคมทางความคิด” (decolonising the mind) ซึ่งหมายถึง “ความ
สามารถในการอา่นและเขยีนทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิเพือ่จดัระเบยีบความ
เข้าใจของเราเก่ียวกบัระเบยีบของสรรพสิง่เสยีใหม ่อนันำาไปสูค่วามเปน็
ไปได้ในการสรา้งความเปล่ียนแปลง” (McLeod, 2000, p. 23) กลา่วคอื 
กระบวนการข้างต้นเป็นการรื้อสร้าง (deconstruction) รากเหง้าของ
วาทกรรมอาณานิคม (colonial discourse) ทีซ่กุซอ่นอยูใ่นระเบยีบของ
สรรพสิ่งที่รายล้อมรอบตัวเราในสังคมสมัยใหม่

ในการถอนรากอาณานคิมของเควยีรศ์กึษา ปเีตอร ์แจค็สนั (Peter 
A. Jackson, 2009) ได้เสนอความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ทีเ่รยีกวา่ “กระแสเควยีรใ์นระดบัโลก” (global queering) โดยแจค็สนั
เน้นย้ำาข้อถกเถียงทางวิชาการ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก โลกา-
ภวิตันม์ใิชป่รากฏการณ์ทีท่ำาใหโ้ลกทัง้ใบมวัีฒนธรรมแบบเดยีวกนั (cul-

tural homogenization) หากแต่เป็นการนำาเสนอว่าอัตลักษณ์เกย์ถูก
ตีความและทำาความเข้าใจใหม่แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละบริบททาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่างหาก (ดู Adam, Duyvendak, & Krou-
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wel, 1999; Weeks, 2007 as both cited in Jackson, 2009, pp. 16–17) 
ประการที่สอง กระแสเควียร์ในระดับโลกมิได้มีสหรัฐอเมริกาเป็นแหล่ง
กำาเนิดเพียงหนึ่งเดียว อีกทั้งการหยิบยืมทางวัฒนธรรมจากตะวันตก
ไม่จำาเป็นต้องหมายความว่าดินแดนเหล่านั้นกำาลังถูกกลืนกลายและ
ครอบงำาโดยตะวันตกเสมอไป ประการทีส่าม คนขา้มเพศชาวเอเชยีมใิช่
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยแจ็คสันเสนอว่าอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะข้างตน้เปน็สิง่ทีแ่ตกต่างจากทัง้วฒันธรรมเควยีร์ตะวนัตก
และวฒันธรรมทางเพศภาวะกอ่นสมยัใหมใ่นสงัคมของตวัเอง (Jackson, 
2003 as cited in Jackson, 2009, p. 20) และประการสุดท้าย กระแส
เควียร์ในระดับโลก (โดยเฉพาะในประเทศไทย) เกิดข้ึนก่อนโลกาภิวัตน์
ในยคุดจิทิลัหลงัสงครามเยน็ และอาจมปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนานนบัตัง้แต่
ตน้ทศวรรษ 1960 โดยแจค็สนัระบวุ่า คำาวา่ “เกย”์ ถูกใชใ้นสงัคมไทย
มาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์สโตนวอลล์ (Stonewall Riot) ที่เกิดข้ึนใน
สหรฐัอเมรกิา ในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 1969 เสยีดว้ยซ้ำา (Jackson, 1999 
as cited in Jackson, 2009, p. 21) 

ในขณะที่แจ็คสันมุ่งถอนรากอาณานิคมของเควียร์ศึกษาที่มีสหรัฐ-
อเมรกิาเปน็ศนูย์กลางด้วยปรากฏการณ์ “เกย”์ และ “คนขา้มเพศ” ใน
สังคมไทย งานเขียนของทราวิส คอง (Travis S. K. Kong, 2020) ถือเป็น
หมุดหมายสำาคัญในการถอนรากอาณานิคมของสังคมวิทยาสายเควียร์
เป็นการเฉพาะเจาะจงโดยมุง่เนน้ไปทีภ่าวะขา้มชาต ิ (transnationality) 
ของสงัคมวทิยาสายเควียรใ์นบรบิทเอเชีย ซึง่ระบวุา่ ประการแรก สังคม
วิทยาสายเควียร์ข้ามชาติดำารงอยู่บนพื้นฐานของการมี “กระบวนทัศน์
การเคล่ือนย้าย” (mobilities paradigm) (Sheller & Urry, 2006 as 
cited in Kong, 2020, p. 5) ซ่ึงคองอธบิายว่าเปน็กระบวนทัศนท์ีมุ่ง่เนน้ 
“การเคลื่อนย้ายและความลื่นไหลของกระบวนการทางสังคมและการ
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เคล่ือนไหวของผู้คน ทนุ ขอ้มลู และภาพลกัษณ ์ซึง่เขา้มาแทนทีส่งัคม
ที่แบ่งเขตด้วยภูมิวัฒนธรรม” (Kong, 2020, p. 5) 

ประการทีส่อง การหลัง่ไหลของกระแสโลกาภวิตันใ์นประเดน็เพศ-
วิถีได้ก่อให้เกิดการปะทะกับวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมในดินแดนต่างๆ 
และในช่วงเวลาต่างๆ ด้วย9 ประการที่สาม คองเน้นย้ำาความสำาคัญของ
ทัง้การวเิคราะห์เชงิโครงสรา้งแบบสงัคมวิทยา (ซึง่เป็นการวิเคราะหเ์ชงิ
วัตถุ) และการวิเคราะห์เชิงตัวบทหรือวาทกรรม (ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
เชิงวัฒนธรรม) เพื่อตอกย้ำาความสำาคัญของวาทกรรมและการนำาเสนอ
ภาพแทนทางวัฒนธรรมทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความสัมพันธท์างสงัคมไปพรอ้มๆ 
กบัการตอกย้ำาความสำาคัญของแบบแผนเชิงโครงสร้างของสงัคม (socio- 
structural configurations) ที่ทำาให้วาทกรรมปรากฏในสังคม (Kong, 
2020, p. 6) และประการสุดท้าย แนวทางการศึกษาที่คองนำาเสนอเป็น
แนวทางการวเิคราะหป์ระวัตศิาสตรเ์ชิงเปรยีบเทยีบ (comparative his-

torical analysis) ซึ่งทำาให้เห็นความเชื่อมโยงและความไม่เชื่อมโยงกัน
ของปรากฏการณเ์ดียวกันทีแ่ตกตา่งกันไปตามเง่ือนไขของพืน้ทีแ่ละเวลา 
(Kong, 2020, p. 6)

ในงานชิ้นดังกล่าวคองเสนอว่าเรื่องราวและความเป็นมาของผู้มี
ความหลากหลายทางเพศในพืน้ทีห่นึง่ๆ ยอ่มเป็นผลมาจากปฏสิมัพันธ์
ของตัวแสดงต่างๆ ท่ามกลางบริบททางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐ-
กิจในพ้ืนที่นั้นๆ แต่ในขณะเดียวกัน ภายใต้ความแตกต่างดังกล่าว 
ปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงต่างๆ กลับมีลักษณะข้ามชาติอยู่เสมอ ส่งผล

9  ดังจะเห็นได้จากการศึกษาเปรียบเทียบวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมในประเด็นเพศวิถีของ
สังคมฮ่องกง สังคมไต้หวัน และสังคมจีนแผ่นดินใหญ่ดังท่ีปรากฏในงานของคองช้ินนี้ 
(Kong, 2020, p. 6)
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ทำาให้เกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรม (cultural diffusion) จากท่ีหน่ึงไป
สูอี่กท่ีหน่ึงอยู่เสมอ และดเูหมอืนว่าปฏสิมัพนัธข์องตวัแสดงทีไ่มใ่ชรั่ฐใน
ฮ่องกง ไต้หวัน และจีนแผ่นดินใหญ่ในงานช้ินน้ี ล้วนมีบทบาทสำาคัญใน
การประกอบสรา้งความเปน็เควียรท์ีไ่มไ่ดม้ตีะวันตกเป็นศูนยก์ลางทัง้สิน้ 

ดว้ยเหตนุี ้ จงึสรปุไดว้า่ขอ้จำากดัทีส่ำาคัญของสังคมวทิยาสายเควยีร์
คือการมีตะวันตกเป็นศูนย์กลางในการอธิบายการเมืองเรื่องที่มา (poli-

tics of origins) ของเควียร์ และวิธกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการกา้วขา้ม
ขอ้จำากดัดงักลา่วหรอืถอนรากอาณานคิมขององคค์วามรู้ชุดดงักลา่วคอื
การวเิคราะหป์ระวัตศิาสตรเ์ปรยีบเทยีบภายใตก้รอบการศกึษาแบบขา้ม
ชาตินิยมนั่นเอง 

กล่าวโดยสรุป การทบทวนบทสนทนาข้ามศาสตร์ระหว่างสังคมวิทยา
กับเพศวิทยาในงานวิจัยนี้กำาลังตอกย้ำาให้นักสังคมวิทยาได้ตระหนักว่า 
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและการทำาความเข้าใจความสัมพันธ์
ทางสงัคม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในมติเิพศภาวะและเพศวถีิ (ทีน่กัสงัคม-
วิทยาเพศภาวะและเพศวิถมีกัให้ความสนใจและใหค้วามสำาคญั) เปน็สิง่
ที่มีพลวัตและเต็มไปด้วยข้อท้าทายทางความคิดมากมาย การเปิดรับ
อิทธพิลขององค์ความรูใ้นสายมนุษยศาสตร์เข้ามาในสังคมวิทยาดงัเช่น
ที่สังคมวิทยาเปิดรับทฤษฎีเควียร์เข้ามาในสาขาวิชาจึงถือได้ว่าเป็น
สัญญาณที่ดีในการสร้างบทสนทนาข้ามศาสตร์และเปิดรับกรอบความ
คิดใหม่ๆ เพ่ือก้าวข้ามข้อจำากัดเดิมๆ ในแบบที่สังคมวิทยากระแสหลัก 
แตใ่นขณะเดยีวกัน ในการศึกษาประเดน็เพศด้วยองคค์วามรู้ทางสงัคม-
วิทยา นักสังคมวิทยาสายเควียร์เองก็มิอาจหลีกเล่ียงที่จะสร้างบท
สนทนาข้ามศาสตร์กับองค์ความรู้ชุดอื่นได้ 

ฉะน้ันไม่เฉพาะเพยีงแคน่กัสงัคมวิทยาเพศภาวะและเพศวถีิเทา่นัน้
ที่ต้องเผชิญกับการสร้างบทสนทนาข้ามศาสตร์ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับ
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องคค์วามรูแ้บบสหวิทยาการอยา่งเกยแ์ละเลสเบีย้นศกึษารวมถงึเควียร์
ศกึษา แตส่งัคมวทิยาสายเควียรเ์องก็ต้องปฏสิมัพันธก์บัขอ้เรยีกรอ้งจาก
ท้ังกระแส “หลังเควียร์” และการถอนรากอาณานิคมของสังคมวิทยา
เควียร์ด้วยกรอบการศึกษาแบบข้ามชาตินิยม รวมถึงอิทธิพลทางความคิด
จากกระแสทางวิชาการอื่นๆ อีกด้วย 

ดเูหมอืนวา่ในอนาคต ตอ่ใหส้งัคมวิทยาสายเควยีรที์ส่มาทานกระแส 
“หลังเควียร์” และกระแส “ถอนรากอาณานิคม” และก่อกำาเนิดเป็น
ปฏิบัติการความรู้หรือสาขาวิชาย่อย สังคมวิทยาเหล่านั้นจะยังคงต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ และสร้างบทสนทนาข้ามศาสตร์ต่อไปใน
อนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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นักวิ�งไร้ขา�–�
นักกีฬาไซบัอร์ก:�
ว่ิทยาศึาสัติร์การกีฬากับคว่ามท้าทาย

ข้องสัังคมว่ิทยาแลัะมานุษยว่ิทยากีฬา

อ้าจิันต์ ทุอ้งอ้ย่่คง

บทนำา

สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยานา่จะนบัไดว้า่เปน็ศาสตรท์ีเ่ขา้ไปขอ้ง
เกีย่วกบัศาสตรห์รอืแวดวงอืน่อยูเ่สมอ (แตค่งไมไ่ดม้อีทิธพิลกบัแวดวง
ต่างๆ มากนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับวิชาชีพอย่างทหารหรือแพทย์) 
ในแง่หน่ึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานั้นมีลักษณะ 
“ข้ามศาสตร”์ โดยตวัมนัเอง กระทัง่มกีารเสนอวา่มานษุยวทิยานัน้เปน็
หนึ่งในศาสตร์ที่เป็นเสมือน “สะพาน” เชื่อมศาสตร์ต่างๆ เข้าหากันได้
ดีที่สุด (Youngblood, 2007) 

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมองว่าข้อเสนอเช่นนี้อาจเป็นการกล่าวเกินจริง
ไปมาก โดยเฉพาะเหตุจากการมองศาสตร์อื่นอย่างหยุดนิ่งตายตัวจน
เกินไป ทั้งที่แต่ละศาสตร์หรือแวดวงความสนใจต่างๆ ล้วนแต่มีความ
เปล่ียนแปลงในตัวเองอยู่เสมอ ในแง่น้ี การพยายามทำาความเข้าใจ
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พฒันาการของศาสตรอ์ืน่นัน้จงึนา่จะเปน็ทางหนึง่ทีช่ว่ยเปดิมมุมองการ
ศึกษาแบบใหม่ๆ ให้กับนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้

บทความนีพ้ยายามช้ีใหเ้หน็ว่าการทำาความเขา้ใจความเปลีย่นแปลง
ของสาขาวิชาอ่ืนๆ นั้นจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับสังคมวิทยาและ
มานษุยวทิยาอยา่งไร โดยส่วนแรกกลา่วถงึพัฒนาการของพลศกึษา (ซึง่
เป็นศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับสาขาย่อยของสังคมวิทยาสาขาหนึ่งคือสังคม-
วิทยากีฬา) ส่วนที่สองกล่าวถึงเรื่องราวการพยายามเข้าแข่งโอลิมปิก
ของ “นกัวิง่ไรข้า” ซึง่ในทา้ยทีส่ดุองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรก์ารกฬีา
ที่พัฒนามาจากพลศึกษานั้นมีส่วนช่วยในการพิจารณาพร้อมทั้งเปิด
ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจขึ้นมาด้วย อีกทั้งผู้เขียนเสนอว่าการพิจารณา
นกักฬีาจากมมุมองแบบวิทยาศาสตรก์ารกีฬาน้ีจะชว่ยเปดิประเดน็ศกึษา
ใหม่ๆ ให้กับสังคมวิทยากีฬา โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วยร่างกายได้ 

ข้อมูลหลักในบทความน้ีมาจากการศึกษาเอกสารท่ีแบ่งกว้างๆ ออกได้
เป็นสองส่วน ส่วนแรกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางพล-
ศึกษา ใช้ข้อมูลหลักจากหนังสือ A History and Philosophy of Sport and 
Physical Education: From Ancient Civilization to the Modern World 
(Mechikoff, 2014) เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงขององค์ความรู้ทาง
พลศกึษาในโลกตะวันตกโดยเฉพาะในช่วงครสิตท์ศวรรษ 1960 ทีส่ง่ผล
ต่อการให้ความสำาคัญกับวิทยาศาสตร์การกีฬามากขึ้นและ พัฒนาการ
ของพลศึกษาในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2325–2525 (ถนอมวงศ์ 
กฤษณ์เพ็ชร์, 2525) ที่ว่าด้วยประวัติพลศึกษาในสังคมไทย ส่วนที่สอง
ว่าด้วยกรณีพิพาทในการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกของออสการ์ พิสทอเรียส 
(Oscar Pistorius) โดยใช้ข้อมูลจากคำาพิพากษาของศาลอนุญาโต-
ตุลาการกีฬา (Court of Arbitration for Sport) ประกอบกับรายงาน
จากสื่อมวลชน ทั้งในกรณีของพิสทอเรียสและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่างกรณีพิพาทในวงการกีฬาที่ได้รับความสนใจและก่อให้เกิด
ขอ้ถกเถยีงจำานวนมากทัง้ในแวดวงวทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ปรัชญา 
รวมถึงสังคมวิทยาโดยเฉพาะสังคมวิทยาว่าด้วยร่างกาย (sociology of 
body) คอืการพยายามเขา้รว่มแขง่ขนัโอลมิปกิของออสการ์ พสิทอเรียส 
(Swartz & Watermeyer, 2008, pp. 187–190; Angelova-Igova, 2016, 
pp. 86–94; Malcolm, 2012, p. 85) พสิทอเรยีสเป็นนกัว่ิงระยะสัน้ทีเ่คย
ได้เหรียญรางวัลในรายการระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย แต่ข้อแตก
ต่างทางกายภาพระหว่างเขากับนักว่ิงคนอ่ืนๆ ที่ลงแข่งในการแข่งขัน
กรีฑาโอลิมปิกคือเขา “ไม่มี” ขาทั้งสองข้าง

พิสทอเรียสเป็นชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอิตาลี เขาเกิดเมื่อปี ค.ศ. 
1986 โดยไม่มีกระดูกน่องท้ังสองข้าง ทำาให้ต้องตัดขาต้ังแต่น่องลงไปออก
ทัง้สองข้างต้ังแต่อาย ุ11 เดือนและเริม่ใช้ขาเทยีมตัง้แตเ่ด็ก พสิทอเรียส
ได้รบัการสนบัสนนุจากครอบครวัใหเ้ลน่กฬีา เขาเลน่กฬีาหลายชนดิมา
ต้ังแต่อายุยังน้อย ในที่สุดเขาเลือกที่จะเอาจริงเอาจังกับกีฬาที่ท้าทาย
ต่อลักษณะทางกายภาพของเขาที่สุดอย่างการวิ่งโดยใช้ขาเทียม 

พิสทอเรียสประสบความสำาเรจ็ในการเปน็นกัวิง่อยา่งรวดเร็ว ในการ
แข่งขันพาราลิมปิกท่ีกรีซเมื่อปี ค.ศ. 2004 เขาได้เหรียญเงินจากการว่ิง 
100 เมตร และได้เหรียญทองพร้อมทั้งทำาลายสถิติในการว่ิง 200 เมตร 
(History.com Editors, 2020; Lindstrom, 2020) และหลังจากนั้นเขา
ก็ได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันวิ่งระยะสั้นอีกเป็นจำานวนมาก 

รายการแข่งขันเกือบทั้งหมดที่พิสทอเรียสลงแข่งและได้เหรียญ
รางวัลน้ันเป็นการแข่งขันประเภท T44 ซึ่งเป็นประเภทแข่งขันสำาหรับ
ผู้พิการขาหน่ึงข้าง ท้ังท่ีเขาสามารถลงแข่งขันในประเภท T43 ท่ีเป็น การ
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แข่งขันสำาหรับผู้พิการขาสองข้างได้เสียด้วยซ้ำา1 (ยกเว้นในการแข่งวิ่ง
ผลัดซึ่งในทีมจะประกอบไปด้วยนักกีฬาที่มีความพิการหลายประเภท)2 
ขาเทียมที่พิสทอเรียสใช้ในการแข่งขันทำาจากเส้นใยคาร์บอนซ่ึงมีความ
แข็งแรงและน้ำาหนักเบา มีรูปทรงเป็นแผ่นเหล็กแบนโค้งรูปตัว J สวม
ต่อจากเข่าลงมาถึงพื้น ทำาให้เขาได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า “Blade 
Runner”

หลังประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมากในรายการแข่งขันของนักว่ิง
พิการ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2007 พสิทอเรยีสกเ็ริม่ลงแขง่ขนัว่ิงระดบันานาชาติ
กับนักวิ่งปกติควบคู่กันไปด้วย ซึ่งภายใต้เงื่อนไขทั่วไปแล้ว หากนักว่ิง
ที่เข้าแข่งรายการเหล่านี้สามารถทำาเวลาได้ตามเกณฑ์จะมีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันโอลิมปิก หลังจากนั้น สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (In-

ternational Association of Athletics Federations: IAAF) ได้เรียกตัว
พิสทอเรียสไปเข้าทดสอบการว่ิงแล้วห้ามเขาเข้าร่วมการแข่งขันของนักว่ิง
ปกต ิอย่างไรก็ดี ตอ่มาศาลอนญุาโตตลุาการกฬีาไดเ้พกิถอนคำาสัง่ของ 
IAAF ทำาให้พิสทอเรยีสสามารถเขา้รว่มการแขง่ขนักบันกัวิง่ปกตไิด ้แม้
ว่าพิสทอเรียสไม่สามารถทำาสถิติตามเกณฑ์ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
โอลิมปิก 2008 แต่หลังจากน้ันเขาก็สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
แขง่ขนัในโอลมิปกิ 2012 ได้สำาเรจ็ ซ่ึงเขาเขา้ถงึรอบรองชนะเลิศการแข่ง
ว่ิง 400 เมตรชายและเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งว่ิงผลัด 4 × 400 เมตร

1 เกณฑด์งักลา่วเปน็การแบง่ประเภทและระดบัความพิการของผูเ้ขา้แขง่ขนักรฑีา กำาหนด
โดยคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee) อักษรย่อ
ตวัหนา้มสีองตวัคอื T หรือ F หมายถงึการแขง่ขนัในประเภทลู ่ (track) และลาน (field) 
ตามลำาดับ ตัวเลขหมายถึงประเภทและระดับความพิการ โดยประเภทนักกีฬาพิการส่วน
ขาจะอยู่ในรหัส 42–44 
2 ดูสถิติการแข่งขันของพิสทอเรียสได้ที่ https://www.paralympic.org/oscar-pistorius 
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ชาย (Lindstrom, 2020)
กรณีพิพาทไปจนถึงการได้เข้าแข่งโอลิมปิกของพิสทอเรียสทำาให้

เกิดข้อถกเถียงหลายประเด็น ต้ังแต่ความเห็นของไมเคิล จอห์นสัน 
(Michael Johnson) อดีตนักวิ่งที่เคยทำาสถิติโลกในการวิ่งระยะสั้นและ
ไดเ้หรียญรางวัลโอลิมปิกมาหลายครั้งที่มองว่าการใสข่าเทยีมทำาให้เกิด
ความไม่เสมอภาคในการแข่งขัน (Pickup, 2012) ประเด็นความกังวล
ตอ่ “ภาวะไซบอรก์” ทีท่ำาใหเ้กิดคำาถามตอ่ความพกิารและพรมแดนของ
ความเปน็มนษุย ์ (Swartz & Watermeyer, 2008, pp. 187–190) จนถงึ
ประเด็นความเปน็การเมอืงในการทดสอบ (testing) ในกฬีา (เช่น การ
ตรวจสารกระตุ้น หรือคุณภาพของอุปกรณ์) (Henne, 2014, p. 787– 
812) กระท่ังประเด็นการใช้เทคโนโลยีกับนักกีฬาเพื่อโฆษณาชวนเช่ือ
ให้กับชาติ (Angelova-Igova, 2016, p. 86–94)3 แม้จะมีขอบข่ายกว้าง 
แต่ประเด็นถกเถียงทั้งหมดนี้มิอาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากบทบาทของ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งการพัฒนาคุณสมบัติของขาเทียมและการ
ทดสอบคุณภาพอันเป็นจุดคัดง้างสำาคัญในกรณีพิพาทที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ
กล่าวถึงอย่างละเอียดอีกครั้งในส่วนท้ายบทความ

ผู้เขียนเห็นว่าพัฒนาการขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
นั้นสัมพันธ์อยู่กับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเรื่องกีฬาและร่างกายของ
นักกีฬาอยู่มาก เพื่อทำาความเข้าใจและเช่ือมโยงไปยังการพิจารณา
คุณูปการที่สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะได้จากการศึกษากีฬา ใน
ส่วนต่อไปของบทความนี้จะว่าด้วยพัฒนาการของศาสตร์ที่ศึกษากีฬา

3 นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจต่อพิสทอเรียสคือกรณี
ที่เขาไปมีส่วนเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมใน ค.ศ. 2012 แต่บทความนี้จะไม่กล่าวถึงราย
ละเอียดของกรณีดังกล่าวเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของบทความ
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พลศึกษาถึิ่งวิทยาศาสตร์ก์าร์กีฬา: พัฒนาการ์ของศาสตร์์
ว่าด้วยกีฬาและมุมมองต่อร์า่งกาย

แม้การให้ความสำาคญักบักจิกรรมทางกายและฝกึฝนรา่งกายจะมมีา
ตั้งแต่ยุคโบราณ แต่จุดกำาเนิดของพลศึกษาสมัยใหม่น่าจะนับได้ว่าอยู่
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 จุดเปลี่ยน
สำาคัญมาจากการเปลีย่นแปลงวิธคิีดในยุคแสงสว่างแหง่ภมิูปัญญาท่ีมอง
วา่มนษุย์สามารถทำาความเขา้ใจและจดัการกบัธรรมชาตไิด ้พร้อมๆ กบั
ท่ีระบบการศึกษาสมัยใหม่พยายามจัดการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
พลศกึษาในฐานะกลไกในการฝกึฝนร่างกายกก็อ่ตวัขึน้มาภายใตฐ้านคดิ
ท่ีว่าจิตใจ (mind) กับร่างกาย (body) ไม่ได้แยกขาดและส่งผลต่อกัน
อยู่เสมอ (Mechikoff, 2014, pp. 147–168)

กีฬาสมัยใหม่ (modern sport) เกดิขึน้มาในฐานะผลพวงของภาวะ
สมยัใหมด่ว้ยเชน่กัน โดยเป็นการปรบัเปลีย่นรปูแบบกจิกรรมรวมหมู่ยคุ
กอ่นหน้าท่ีมักเป็นการละเลน่หรอืกจิกรรมทางศาสนาใหม้าอยูใ่นรูปแบบ
การแข่งขันที่สะท้อนลักษณะหลายๆ ประการของความเป็นสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะการมุ่งสรา้งสถติ ิ (quest for record) ทีส่ะทอ้นการตระหนกั
ถึงศักยภาพของมนุษย์ (Guttmann, 1978, pp. 15–55) กีฬาสมัยใหม่
ถือกำาเนิดในอังกฤษ และแพร่หลายออกไปพร้อมๆ กับการค้าและการ
ขยายตวัของจกัรวรรดนิยิมชว่งครึง่หลงัของครสิตศ์ตวรรษที ่19 (Elias, 
2008/1986, pp. 3–43) 

โดยทัว่ไปแลว้เรามกัมองว่าพลศึกษามคีวามสมัพนัธก์บักฬีาจนแทบ
เป็นเนื้อเดียวกัน แต่อันที่จริงแล้วรากฐานของพลศึกษาสมัยใหม่น้ันถือ
กำาเนิดมาก่อนที่จะมีกีฬาสมัยใหม่เสียอีก เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ
พลศึกษาในช่วงก่อกำาเนิดนั้นว่าด้วยกิจกรรมทางกาย โดยมีกิจกรรม
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หลกัคอืยิมนาสตกิ (gymnastics) ในลกัษณะทีย่งัไมไ่ดเ้ปน็กฬีาสมยัใหม่
อยา่งทีใ่ชแ้ข่งขันในปจัจบุนั ตำารายมินาสตกิเลม่แรกทีไ่ดร้บัการยอมรบั
ในวงกว้างชื่อ Gymnastics for the Young and Games เผยแพร่ใน 
ปี ค.ศ. 1796 เขียนโดยโยฮันน์ คริสทอฟ ฟรีดริช กุทส์มุทส์ (Johann 
Christoph Friedrich GutsMuths) ซึ่งต่อมาได้มีอิทธิพลสำาคัญต่อการ
แพร่หลายของพลศึกษา พื้นที่สำาคัญในการเติบโตของยิมนาสติกที่ต่อ
มาจะกลายเป็นพลศึกษาในช่วงแรกอยู่ที่ปรัสเซีย (ปัจจุบันคือเยอรมนี) 

ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 บริบททางสังคม-การเมืองขณะนั้นคือ
ปรสัเซียถกูยึดครองจากฝรัง่เศส ทำาใหเ้กดิกลุม่ชาตนิยิมทีต่อ่สูเ้พือ่เรยีก
ร้องอิสรภาพ กลุม่เคลือ่นไหวทีส่ำาคญักลุม่หนึง่เรยีกวา่ “ทร์ูนแฟร์ไอน”์ 
(Turnverein) ซึ่งเป็นสมาคมยิมนาสติกที่นำาโดยฟรีดริช ลุดวิก ยาน 
(Friedrich Ludwig Jahn) ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกซ่ึงใช้แนวคิดของกุทส์มุทส์
ที่เชื่อว่าการฝึกฝนร่างกายจะช่วยพัฒนาจิตใจและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (unity) ในการก่อตัง้และผลกัดนัการเคลือ่นไหวของกลุม่ชาต-ิ
นิยมเยอรมัน 

เม่ือปรัสเซียสามารถต่อสู้จนได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศส ทำาให้
ยิมนาสติกได้รับความนิยมมากขึ้น มีความพยายามผลักดันให้บรรจุ
ยิมนาสติกในหลักสูตรของโรงเรียน รวมท้ังการก่อต้ังสมาคมนักศึกษาท่ีมี
แนวคดิชาตนิิยมเยอรมนั (Burschenschaft) และในเวลาต่อมา ลกูศษิย์
ของยานจำานวนหน่ึงก็ได้นำายิมนาสติกเข้าไปเผยแพร่ในอเมริกา นอกจาก
น้ีแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันน้ีการเรียนการสอนยิมนาสติกตามแนวคิดของ 
กทุสมุ์ทสก็์ได้แพรห่ลายทัง้ในและนอกสถาบนัการศกึษาของสวเีดนและ
เดนมาร์ก โดยมีจุดประสงค์ทางการทหารมากกว่าการศึกษาและสุขภาพใน
ลักษณะใกล้เคียงกับปรัสเซียด้วยเช่นกัน (Mechikoff, 2014, pp. 147–194)

ข้อสังเกตข้างต้นชี้ให้เห็นว่าลักษณะของพลศึกษาในช่วงแรกนั้นมี
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ความสมัพันธก์บัจดุประสงคท์างการทหารและการเมอืง โดยเฉพาะการ
ให้ความสำาคัญกับ “วินัย” หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงการฝึกร่างกายเพื่อ
ควบคุมจิตใจตามแนวคิดพ้ืนฐานของยิมนาสติก นอกจากนี้แล้ว การ
แพร่หลายของระบบการศึกษาสมัยใหม่ทำาให้พลศึกษาย่ิงถูกให้ความ
สำาคัญและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว

ในด้านหนึ่ง บทความเรื่อง “Sport, Cultural Imperialism, and 
Colonial Response in the British Empire” ช้ีใหเ้หน็บทบาทของกฬีา
ท่ีมผีลในการครอบงำาทางวัฒนธรรม โดยเสนอว่าเหตทุีจ่กัรวรรดอัิงกฤษ 
(British empire) สามารถยึดครองอินเดียได้เป็นเวลานานนั้นไม่ได้มา
จากอำานาจทางการทหารหรือระบบการจัดการเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ
การครอบงำาทางวฒันธรรมทีม่กีฬีาเปน็เครือ่งมอืหนึง่ดว้ย กลา่วคอืกีฬา
โดยเฉพาะคริกเก็ตที่เข้าไปในอินเดียผ่านการศึกษาสมัยใหม่รวมถึง
บทบาทของศาสนาและวิธคีดิเรือ่งการแพทยส์มยัใหมเ่ปน็เคร่ืองมอืหนึง่
ในการสรา้งคณุคา่ของมาตรฐานความศิวิไลซ์แบบตะวนัตก สอนระเบยีบ 
ความซือ่สตัย ์มาตรฐานวฒันธรรมแบบองักฤษ และความแขง็แรงแบบ
คริสต์ (muscular Christianity) (Stoddart, 1988, pp. 649–673) 

อกีดา้นหนึง่ อรชุน อปัปาดรูยั (Arjun Appadurai) กช็ีใ้หเ้หน็กระ-
บวนการกลายเปน็พืน้ถิน่ (indigenization) ทีค่รกิเกต็ในอนิเดยีถกูปรบั
เปล่ียนลักษณะและความหมายไปให้แตกต่างจากต้นกำาเนิด จนกลาย
เป็นหน่ึงในกลไกส่งเสริมให้เกิดความเป็นชาตินิยมอินเดีย (อย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน) และมีส่วนผลักดันการเรียกร้องเอกราช (Appadurai, 
1996, pp. 89–113) แมจ้ดุเนน้ของงานทัง้สองจะดตูรงกันขา้ม แตต่า่งก็
ชี้ให้เห็นถึงบทบาททางการเมืองหรือการสร้างวินัยผ่านกีฬา

ชว่งทีส่ยามเปดิรบัเอาความเป็นสมยัใหม่เขา้มานัน้กร็บัเอาพลศกึษา
เข้ามาด้วย โดยมีการบรรจวิุชาพลศกึษาไวต้ัง้แตโ่ครงการศกึษาสำาหรบั
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ชาต ิร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) ทีเ่ปน็แผนการศึกษาฉบบัแรกของสยาม โดย
มีทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาขั้นต่ำา โรงเรียนไทยเบื้องต้นข้ันสูง และ
โรงเรยีนไทยเบือ้งกลางมธัยมศกึษา ซึง่พลศกึษากอ็ยูใ่นแผนการศกึษา
มาโดยตลอด ข้อน่าสังเกตคือหลักสูตรพลศึกษาในช่วงแรกน้ันให้ความ
สำาคญักบัการฝกึวินยัและสมัพนัธอ์ยูกั่บการทหารเปน็พเิศษ ยกตวัอยา่ง
เช่น ในวิชากายบริหารเมื่อ พ.ศ. 2448 ระบุไว้ว่ามีส่วนบังคับต่างๆ คือ 

(ก) หดัระเบยีบเขา้แถว เดนิแถว และแบง่แถว (ข) สอนดสิศปิลนิ 

คือ ให้รู้จักความแม่นยำาเคร่งครัดต่อคำาสั่ง (ค) ดัดกายเพื่อทำาให้

เสน้เอน็แขง็แรง (ง) หดัวิง่ หดักระโดด ในวธิต่ีางๆ เพือ่ซอ้มกำาลงั 

(จ) หัดยิมนาสติกส์ คือ หกโหนโยนไกวต่างๆ เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง 

(ฉ) หัดเป็นดรุณาณัต คือ ให้รู้จักหน้าท่ีของผู้บังคับแถว และให้รู้จัก

ลกัษณะและวธิทีีจ่ะบงัคบัแถวใหเ้ปน็ แลว้มกีารสอบไลใ่หป้ระกาศ-

นียบัตรในข้อนี้เป็นพิเศษต่างหาก (ถนอมวงศ์, 2525, น. 55)

ในหลักสูตรพลศึกษา พ.ศ. 2452 มีวิชาที่เรียกว่า “วิชาทหาร” ว่า
ด้วยการเข้าแถว เดินแถว และดัดกาย ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือทั้งให้
ร่างกายได้ผ่อนคลายจากการนั่งทำางานนานๆ และ “ฝึกหัดให้กระทำา
ตามคำาสั่งโดยว่องไว และให้รู้จักกระทำากิจร่วมกันโดยพร้อมเพียงกัน 
และรู้จักฟังบังคับกันตามหน้าที่ฉันท์ผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ตรง ให้จริงด้วย” 
นอกจากนัน้ ในช่วง พ.ศ. 2456 ก็ไดม้กีารจดัใหมี้ “ห้องพลศกึษากลาง” 
เป็นสถานท่ีสำาหรับสอนครูท่ัวไปให้มีความรู้ทางพลศึกษา (เพ่ือนำาไปสอน
อีกต่อ) โดยมีผู้สอนเป็นทหารจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก (ถนอมวงศ์, 
2525, น. 54–56) ทั้งหมดนี้ช้ีให้เห็นว่าพลศึกษาที่เข้ามาในสยามก็มี
ลักษณะที่เน้นไปในทางการทหารและฝึกวินัยเช่นเดียวกัน
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ประเด็นน่าสนใจของพลศึกษาในสยามอีกส่วนคือต้นแบบแผนการ
ศึกษาทีม่าจากญีปุ่น่ซึง่พลศกึษามมีติทิีเ่สรมิสรา้งความเปน็ชาตนิยิมอยู่
ค่อนข้างมาก (Atsuo, 2004, pp. 105–107) นับตั้งแต่แผนการศึกษาปี 
พ.ศ. 2445 ที่มีข้อเขียนของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี4 ระบุไว้ว่ามาจาก
การทีเ่จา้ตวัไปดงูานการศกึษาทีญ่ีปุ่่น (สจิุตรา สดุเดยีวไกล, 2526, น. 
11) ไปจนถึงในยุคของรัฐบาลคณะราษฎรที่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นซึ่งรวมถึง
ระบบการศึกษาด้วย ทำาให้เกิดโครงการหลายอย่างในสยาม เช่น 
“โครงการปลุกใจให้รักชาติ” ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2478 
การสร้างสนามกีฬาแห่งชาติในปีเดียวกัน หรือการบรรจุวิชากระบี่
กระบองลงไปในหลกัสตูรแบบเดยีวกบัทีญ่ีปุ่น่มกีารสอนเคนโด (ณฐัพล 
ใจจริง, 2563, น. 25)

ตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา พลศึกษาโดยเฉพาะ
ในอเมริกาเริ่มสัมพันธ์กับกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากยิมนาสติก
มากข้ึน ส่วนหน่ึงมาจากความนยิมในกฬีาสมยัใหมท่ีเ่พิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 
(โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานศึกษาและลีกกีฬาอาชีพ) 
นอกจากนีแ้ลว้ สว่นสำาคัญทีส่ดุคือองค์ความรูด้้านการแพทยท์ีพ่ฒันาขึน้
ทำาให้วิธีคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับจิตใจในลักษณะเดิม
ที่เน้นวินัยเริ่มถูกตั้งคำาถาม องค์ความรู้ด้านการแพทย์มีอิทธิพลในการ
จัดการสุขภาพมากขึ้น แนวคิดสำาคัญที่มีบทบาทในวงการพลศึกษา

4 เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตรจีบการศกึษาจากวทิยาลยัโบโรโรด (Borough Road College) 
ประเทศองักฤษ ในชว่งท่ีกฬีาสมัยใหม่กำาลังแพร่หลายเป็นอยา่งมากในสถานศกึษา และ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเองก็เล่นกีฬาหลายชนิด จนเมื่อกลับมาสยามก็ทำางานใน
กระทรวงธรรมการ (ปัจจุบนัคอืกระทรวงศึกษาธกิาร) จนได้เปน็เสนาบด ีมบีทบาทสำาคญั
ต่อการเติบโตของการศึกษาสมัยใหม่รวมถึงพลศึกษาและการกีฬาในสยาม รวมท้ังเป็น
ผู้แต่งเพลงกราวกีฬา
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กลายมาเปน็แนวคิดเรือ่งการเลน่ (play) ทีเ่ช่ือว่าการเล่นและทำากจิกรรม
ร่วมกันจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางสังคมของผู้เข้าร่วมได้
ทำาใหก้จิกรรมต่างๆ และกีฬากลายเปน็องค์ประกอบสำาคญัของพลศกึษา 

ตอ่มาในชว่งสงครามโลกคร้ังทีส่อง หลกัสตูรการศกึษากไ็ดใ้หค้วาม
สำาคัญกับพลศึกษามากขึ้น เนื่องจากต้องการฝึกร่างกายของพลเมือง
เพื่อเตรียมพร้อมรับภาวะสงคราม ทำาให้พลศึกษาในอเมริกาเติบโตข้ึน
อย่างรวดเร็ว ผลต่อเน่ืองดังกล่าวทำาให้พลศึกษาถูกบรรจุเข้าเป็นหลักสูตร
ภาคบังคับตั้งแต่ ค.ศ. 1950 (Mechikoff, 2014, pp. 235–283)

สงครามเย็นหรือความตึงเครียดทางการเมืองและการแข่งขันทาง
อุดมการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศสังคมนิยมและทุนนิยมที่เกิดขึ้นหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางการทหาร
และการเมืองทั่วโลก ในอีกด้านหนึ่งพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีก็ได้รับผลกระทบอย่างน่าสนใจ นอกจากการแข่งขันเร่ือง
เทคโนโลยีอวกาศแล้ว กีฬาโดยเฉพาะในการแข่งขันโอลิมปิกก็เป็นอีก
เวทีที่ถูกทั้งสองฝ่ายอุดมการณ์ใช้ประชันศักยภาพทั้งในและนอกสนาม 

เหตกุารณน์อกสนามครัง้สำาคญัทีส่ดุเกดิขึน้เมือ่โซเวยีตเปน็เจา้ภาพ
โอลิมปิก 1980 อเมริการ่วมกับพันธมิตรอีก 64 ประเทศ (รวมถึงไทย) 
บอยคอตไมเ่ขา้ร่วมแข่งขัน ขณะทีใ่นโอลมิปกิครัง้ตอ่มาเม่ือปี ค.ศ. 1984 
ท่ีอเมริกาเป็นเจ้าภาพ โซเวียตก็ตอบโต้ด้วยการร่วมมือกับอีก 13 ประเทศ
บอยคอตกลบัคนื (Goldsmith, 1995, pp. 11–20) ขณะทีก่ารแขง่ขนัใน
สนามกฬีานัน้เหรียญรางวัลและการทำาลายสถติโิลกกถ็กูใชเ้ปน็เคร่ืองมอื
แสดงถึงศักยภาพของสองค่ายการเมือง แม้ว่าในหลายกรณีทำาให้เกิดการ
ใชส้ารกระตุน้อยา่งเปน็ระบบจนสง่ผลกระทบตอ่สุขภาพของนกักีฬา แต่
อกีด้านหนึง่ก็ทำาใหอ้งค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศกัยภาพ
ของนักกีฬาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว (Wamsley, 2002, pp. 402–402)
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จุดเปล่ียนสำาคัญของพลศึกษาในอเมริกาเกิดข้ึนในช่วงคริสต์ทศวรรษ 
1960 หลังจากการสอนพลศึกษาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงก็เริม่ถกูตัง้ขอ้สังเกตว่าชัว่โมงเรยีนพลศกึษามมีากเกนิไป 
และทีส่ำาคญัคอืเริม่มกีารตัง้คำาถามเกีย่วกบัความนา่เช่ือถอืและความเปน็
วิชาการขององค์ความรู้ทางพลศึกษามากขึ้น 

ค.ศ. 1961 เจมส ์โคนนัต ์ (James Conant) ไดร้บัการสนบัสนนุจาก
คาร์เนกีคอร์ปอเรชันแห่งนิวยอร์ก (Carnegie Corporation of New 
York)5 เพื่อศึกษาการศึกษาของครูในอเมริกา และได้ผลออกมาเป็น
รายงานชื่อ “The Education of America’s Teachers” สว่นที่เกีย่วกับ
พลศึกษาเสนอว่า การศึกษาเกี่ยวกับพลศึกษาในมหาวิทยาลัย (เพื่อที่
จะไปเป็นครู) ยังมีมาตรฐานทางวิชาการต่ำากว่าศาสตร์อ่ืนๆ อย่างมนุษย-
ศาสตร์หรอืวทิยาศาสตร ์นอกจากนี ้ชัว่โมงเรยีนพลศกึษาในโรงเรียนที่
กำาหนดใหมี้เรยีนทกุวนัวนัละ 1 คาบเรียนกม็ากเกนิไปจนเบยีดบงัเวลา
เรียนของวิชาอื่น 

ต่อมา ค.ศ. 1964 แฟรงคลิน เฮนรี (Franklin Henry) นำาเสนอ
บทความ “Physical Education: An Academic Discipline” ซ่ึงนับว่า
เป็นงานชิ้นสำาคัญในประวัติศาสตร์วงการพลศึกษา เฮนรีเสนอว่า
พลศกึษาน้ันเน้นภาคปฏิบตัเิกนิไปจนละเลยรากฐานทางทฤษฎีและขาด
การการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง และเขาเสนอแนวทางให้

5 คาร์เนกีคอร์ปอเรชันแห่งนิวยอร์กเป็นองค์กรการกุศลเกี่ยวกับการศึกษา ก่อต้ังโดย
แอนดรูว ์คาร์เนก ี(Andrew Carnegie) นกัธรุกจิชาวอเมรกินัทีน่อกจากบทบาททางธุรกิจ
แล้วยังกอ่ตัง้องคก์รการกศุลขึน้เปน็จำานวนมาก ในลกัษณะเดยีวกนักบัจอหน์ รอ็กกีเ้ฟล-
เลอร์ (John Rockefeller)
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พลศึกษาให้ความสำาคัญกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ
สรรีวทิยาการออกกำาลงักาย (exercise physiology) มากขึน้ ซึง่ขอ้เสนอ
นีท้ำาให้เกิดการปรบัเปลีย่นครัง้สำาคัญตอ่พลศึกษา หนัมาใหค้วามสำาคญั
กบัแนวคดิจิตวทิยาการเรยีนรู ้และการศกึษาทางสรรีวทิยาซึง่พฒันามา
เป็นวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกาย (exercise science) ในเวลาต่อมา 
(Mechikoff, 2014, pp. 280–286)

จากความเปล่ียนแปลงดงักลา่ว แมว่้าสถานศกึษาจำานวนหนึง่ยงัคง
รูปแบบของพลศึกษาแบบเดิมเอาไว้ แต่อีกส่วนหน่ึงน้ันก็ทำาให้เกิดการ
เตบิโตของวธิศีกึษาการออกกำาลงักายและกฬีาจากฐานของวิทยาศาสตร ์
เกิดคณะหรือภาควิชาในมหาวิทยาลยัและสมาคมต่างๆ ทีมุ่ง่ศกึษาเกีย่ว
กับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย (sport and exercise 
science) เพิ่มมากขึ้น โดยสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กำาลังกายแห่งสหราชอาณาจักร (British Association of Sport and 
Exercise Sciences) ได้ให้ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกำาลงักายไว้ว่าเปน็ศาสตรท์ีมุ่ง่ศึกษากฬีาและการออกกำาลงักาย
ภายใต้องค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ คือ ชีวกลศาสตร์ (biomechanics) 
สรีรวิทยา (physiology) และจิตวิทยา (psychology) รวมถึงอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกายกับวิทยาศาสตร์
การกีฬา (sport science) ไวว้า่ วทิยาศาสตร์การออกกำาลงักายมุง่เนน้
ใช้องค์ความรู้ข้างต้นในการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตผ่านการออกกำาลังกาย ส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ใช้องค์
ความรู้ในกลุ่มเดียวกัน แต่ต่างไปที่จะจำาเพาะเจาะจงไปที่การพัฒนา
นักกีฬาเพ่ือให้ได้ศักยภาพสูงสุด (British Association of Sport and 
Exercise Sciences, n.d.)

จากความเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทำาให้วงการกีฬาพยายามพัฒนา
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ศักยภาพของนักกีฬาโดยใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มากข้ึน ซึ่ง
ไม่ได้หมายถึงแควิ่ทยาศาสตรส์ขุภาพแตย่งัรวมไปถึงสงัคมศาสตร์ และ
ศาสตร์ประยุกต์ต่างๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในวงการพลศึกษาไทยเอง
ก็เริ่มให้ความสนใจวิทยาศาสตร์การกีฬามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2530 
และปี พ.ศ. 2536 มีการตีพิมพ์หนังสือรวมบทความช่ือ แนวคิดและ
ทิศทางของวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย (ถนอมวงศ์ กฤษณ์-
เพช็ร,์ บรรณาธิการ, 2536) ซึง่ประกอบไปดว้ยบทความทีก่ล่าวถงึกฬีา
โดยแบง่หมวดหมู่ออกเปน็ศาสตรต่์างๆ ไดแ้ก ่สรีรวทิยาการออกกำาลงั
กาย จิตวทิยาการกฬีา กฬีาเวชศาสตร ์โภชนาศาสตร์การกฬีา วทิยา-
ศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา6 และ
วิทยาการจัดการการกีฬา 

การเปลี่ยนมุมมองจากพลศึกษาที่เน้นการควบคุมผ่านวินัยมาสู่
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่พยายามใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพหรือ “การก้าวไปข้างหน้า” ของนักกีฬานี้ส่งผลให้
ศักยภาพของนักกีฬาพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากการทำาลาย
สถติขิองกีฬาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจนเปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไปวา่
ศักยภาพของนักกีฬานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักกีฬาเพียงฝ่ายเดียว แต่
สัมพันธ์อยู่กับองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ด้วย หรือกล่าวอีกแบบก็คือ 
วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาเผยให้เห็นว่าศักยภาพของนักกีฬาไม่
ไดข้ึน้อยูก่บัตัวมนุษย์ (ผูเ้ป็นนักกีฬา) เพียงฝา่ยเดยีว แตเ่ปน็ผลมาจาก

6 น่าสนใจว่ามีบทความชื่อ “สังคมวิทยาการกีฬา: อีกแง่มุมหน่ึงของวิทยาศาสตร์การ
กีฬา” (โดยผู้เขียนคือ ชัชชัย โกมารทัต ท่ีขณะน้ันดำารงตำาแหน่งเป็นอาจารย์อยู่ท่ีภาควิชา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ตั้งแต่ก่อนที่จะมีงานเขียนเกี่ยวกับ
สังคมวิทยากีฬาจากนักสังคมวิทยาไทยเป็นเวลานาน
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มนษุย ์องคค์วามรู ้ เทคโนโลย ีหรอืสิง่อืน่ๆ ทีป่ระกอบกนัเขา้มา ในแง่
นีร้า่งกายของนกักีฬาจงึเปน็ศูนยร์วมของปฏบิตักิารตา่งๆ ทีเ่รยีกรอ้งมมุ
มองในการศึกษาที่ไม่สามารถจำากัดอยู่เพียงศาสตร์ใดศาสตร์เดียว

นักกีฬาไซบอร์ก์กับความท้าทายของสังคมวิทยา
และมานษุยวิทยากีฬา

การศกึษากีฬาจากมมุมองทางสงัคมวิทยาและมานษุยวทิยาปรากฏ
ขึน้อย่างชัดเจนในประมาณทศวรรษ 1960–1970 คณะกรรมการสงัคม-
วิทยากีฬานานาชาติ (International Committee for the Sociology of 
Sport) ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 19657 ขณะที่องค์กรทางมานุษยวิทยาที่มี
ส่วนในการศึกษามานุษยวิทยากีฬาองค์กรแรกคือสมาคมมานุษยวิทยา
เพือ่ศกึษาการละเลน่ (The Anthropological Association for the Study 
of Play) ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1974 (Malcolm, 2012, p. 16; Sands, 
2002, p. 5) ประเด็นศึกษาที่ได้รับความนิยมในแวดวงสังคมวิทยากีฬา 
(โดยเฉพาะในอังกฤษ) ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960–1980 คือประเด็นว่า
ด้วยความรุนแรงในฟุตบอล (Giulianotti, 1999, pp. 39–50) ขณะที่
มานุษยวิทยากีฬานั้น นอกจากการศึกษาการละเล่นและพิธีกรรมรวม
หมู่ที่ท้ังให้ความสนใจโดยตรงและเป็นส่วนหนึ่งในงานศึกษาประเด็น
อืน่ๆ ทีป่รากฏมาตัง้แตช่่วงครสิตศ์ตวรรษที ่19 แลว้ งานทีมุ่ง่ศกึษากฬีา
สมัยใหม่โดยตรงในช่วงแรกน่าจะจัดได้ว่าเป็นการศึกษาที่พยายาม
ทำาความเข้าใจการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างกีฬาสมัยใหม่กับ

7 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมสังคมวิทยากีฬานานาชาติ (International Sociology of 
Sport Association)
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วัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมต่างๆ8 
นอกจากนั้นแล้ว แม้ความสนใจที่สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามี

ต่อกีฬาจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ก็กระจัดกระจายไปตามสถานการณ์และ
แนวโน้มความสนใจทางทฤษฎีของแต่ละช่วงเวลา ไม่ต่างกับภาพรวม
ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโดยทั่วไป กระทั่งงานศึกษาว่าด้วย
กีฬาโดยเน้นที่ไปร่างกายก็ดูจะมุ่งเน้นความสนใจไปที่ร่างกายในมิติอื่น
นอกจากกายภาพเปน็หลกั (Besnier & Brownell, 2102, pp. 443–459) 
จนดูราวกับว่าร่างกายที่นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสนใจนั้นมี
เพียงแค่ “ร่างทางวัฒนธรรม” จนละเลย “ร่างทางกายภาพ” ไปเสีย 
ขณะท่ีงานศึกษาทางสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยาในประเด็นอื่นๆ ได้
ตัง้คำาถามตอ่การ “ผา่ธรรมชาตเิปน็สอง” หรือกระทัง่สถานะความเปน็
ศาสตร์ไปแล้ว (จันทนี เจริญศรี, 2559, น. 18–41) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นว่าการศึกษาทางสังคมวิทยากีฬา
และมานุษวิทยากีฬาที่ผ่านมานั้นยังไม่อาจสร้างประเด็นเฉพาะของ
ตวัมันเองและยังไมส่ามารถเปดิประเดน็ศกึษาใหม่ๆ  ได ้ โดยเฉพาะจาก
ความสนใจเฉพาะรา่งทางวฒันธรรมจนละเลยรา่งทางกายภาพไป ทัง้ที่
กีฬาเป็นพื้นที่ซึ่งร่างทางกายภาพถูกท้าทายและทดลองอย่างซ้ำาแล้ว
ซ้ำาเล่า ดังนั้นแล้ว ในส่วนสุดท้ายของบทความนี้จึงขอย้อนกลับไป
พิจารณากรณกีารเขา้รว่มแขง่โอลมิปกิของออสการ์ พสิทอเรียส อกีคร้ัง 
เพือ่ชีใ้ห้เห็นถงึความเป็นไปไดท้ีอ่งคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร์การกฬีาจะ
ช่วยให้ทั้งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากีฬาสามารถเปิดมุมมองศึกษา

8 ยกตัวอย่างเช่นงานของ เจ. อาร์. ฟ็อกซ์ (J. R. Fox, 1961, pp. 9–16) และจอร์จ เมลช์ 
(George Gmelch, 1972, pp. 128–137) ซึ่งศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในการเล่นเบสบอล
ของชาวอเมริกันพื้นเมือง
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ใหม่ๆ ให้กับสาขาวิชาได้
ประเด็นแรก มุมมองต่อร่างกายที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยุคพลศึกษาที่ใช้

กีฬาเพ่ือฝึกวินัยจนถึงยุควิทยาศาสตร์การกีฬาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ 
ความนา่สนใจในกรณีของพสิทอเรียสอยูท่ีว่่า การยอมหรอืไมย่อมใหเ้ขา
ได้สิทธิ์แข่งโอลิมปิกนั้นสะท้อนให้เห็นว่าวงการกีฬามองร่างกายมนุษย์
ในลักษณะใด แมว่้าการตดัสนิของ IAAF กบัศาลอนญุาโตตลุาการกฬีา
เป็นไปในทางตรงข้ามกัน แต่ประเด็นหลักที่ทั้งสององค์กรใช้ตัดสินข้อ
พิพาทนี้คือการพิจารณาว่าขาเทียมที่พิสทอเรียสใส่นั้นช่วยทำาให้เขาได้
เปรียบนักวิ่งคนอื่นหรือไม่ ในแง่นี้หมายความว่า “นักกีฬา” ไม่ได้
เท่ากับรา่งกายโดยธรรมชาตขิองมนษุยเ์ทา่นัน้ แตเ่ป็นรา่งกายท่ีทำางาน
ร่วมกับสิ่งอื่นด้วย

ผู้เขียนเสนอว่ามุมมองในลักษณะนี้ช่วยเปิดความเป็นไปได้ใหม่ให้
กับการศึกษาร่างกายของนักกีฬา โดยเฉพาะร่างทางกายภาพ เพราะ
เอาเขา้จรงิแล้วนกักีฬากไ็มไ่ดเ้ทา่กบัมนษุยเ์พยีงอยา่งเดยีว แตต่อ้งเปน็
มนุษย์ที่ทำางานร่วมกับอุปกรณ์กีฬาจึงจะสามารถแข่งขันกีฬาได้ ยก
ตัวอย่างเช่น มนุษย์ไม่สามารถแข่งเทนนิสโดยปราศจากแร็กเกต ในแง่น้ี
นกัเทนนสิจงึหมายถงึมนษุยท์ีท่ำางานรว่มกบัแรก็เกตรวมถงึอปุกรณอ์ืน่ 
ยิง่ไปกวา่นัน้ ความเปลีย่นแปลงของแรก็เกตยงัสง่ผลตอ่วธิกีารเลน่ของ
นักเทนนิสด้วย เช่นพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีทำาให้แร็กเกตตีได้แรง
ขึ้น ทำาให้ปัจจุบันนักเทนนิสระดับโลกเกือบทั้งหมดมักจะเล่นด้วยการ
ตีจากท้ายสนาม จนวิธีการเล่นแบบ “เสิร์ฟแล้ววอลเลย์” (serve and 
volley) ท่ีเคยได้รับความนิยมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 แทบจะหาย
ไปจากการแข่งขันเทนนิส ในแง่นี้นักกีฬาจึงมีลักษณะเป็นไซบอร์ก 
(cyborg) ทั้งในแง่ความหมายดั้งเดิมของคำาที่หมายถึงร่างกายมนุษย์
ที่ทำางานร่วมกับเครื่องจักรหรือสิ่งอื่นนอกจากน้ัน และในอีกแง่หนึ่งคือ
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วิธีคิดเรื่องไซบอร์กตามท่ีดอนนา ฮาราเวย์ (Donna Haraway, 1991, 
pp. 149–181) ได้ตั้งคำาถามต่อการแบ่งขาดระหว่างธรรมชาติกับวัฒน-
ธรรม และเสนอให้พิจารณามนุษย์ที่ไม่ได้เป็นสารัตถะตายตัวหรือเป็น
องค์ประธาน (subject) เพียงฝ่ายเดียว แต่หลอมรวม ดำารงอยู่ และ
ทำางานรว่มกบัสิง่อ่ืนเสมอ ซึง่เมือ่พิจารณาไปยงัรา่งกายของนกักฬีาแลว้ 
จะทำาให้เห็นตัวแสดงอื่นที่ปฏิบัติอยู่รายรอบ และร่วมสร้างร่างกายของ
นกักีฬาข้ึนมา ยกตวัอยา่งเช่น รา่งกายของนักเทนนสิปัจจุบนัทีล่กัษณะ
ทางกายภาพและกลา้มเน้ือตา่งไปจากเดิมเพือ่รองรบัวธิกีารเลน่ทีเ่ปลีย่น
ไปก็สะท้อนถึงเทคโนโลยี สังคม หรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได้

ประเด็นที่สอง พัฒนาการทางเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทีท่ำาใหเ้กิดการปรบัปรงุไปจนถงึดดัแปลงรา่งกายนกักฬีาใหมี้ศกัยภาพ
มากขึน้ในระดบัทีท่า้ทายต่อการนิยามความหมายของรา่งกายโดยธรรม-
ชาติ ขาเทียมที่พิสทอเรียสใช้ถูกผลิตขึ้นมาโดยเทคโนโลยีระดับสูงของ 
ออสเซอร์ (Össur) บริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอวัยวะเทียม 
โดยพิสทอเรียสได้ร่วมทดสอบกับทีมวิจัยและพัฒนาของออสเซอร์จน
ปรับปรงุเปน็ขาเทยีมทีเ่ขาใชท้ีช่ือ่วา่ “Flex-Foot Cheetah” ขาเทยีมนี้
ผลติจากการใชเ้สน้ใยคารบ์อนมาซ้อนทบักนัประมาณ 30–90 ชัน้ ทำาให้
มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และน้ำาหนักเบา (McHugh, 2007) หรือกรณี
ที่ผู้ผลิตสินค้ากีฬา Speedo ร่วมกับองค์การบริหารการบินและอวกาศ
แห่งชาติหรือ “นาซา” (National Aeronautics and Space Adminis-

tration: NASA) ใช้เทคโนโลยีระดับสูงผลิตชุดว่ายน้ำารุ่น LZR Racer 
ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ทำาให้เกิดการทำาลายสถิติโลกหลายคร้ังจน
สหพันธ์ว่ายน้ำาระหว่างประเทศ (Fédération internationale de nata-

tion) ต้องปรับเปลี่ยนกฎ (NASA, 2012) 
เทคโนโลยีใหม่ๆ จากวงการกีฬาน้ีก่อให้เกิดคำาถามต่อการนิยาม
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ความหมายของความเป็นมนุษย์ และเมื่อมุมมองต่อขอบเขตความเป็น
มนุษย์เปลี่ยนไปก็ย่อมส่งผลให้มุมมองต่อการศึกษาชีวิตทางสังคมของ
มนุษย์เปล่ียนไปด้วย นอกจากน้ีแล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่าน้ี
ก็ยังจะส่งผลต่อมนุษย์ทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบเดียวกับที่
เทคโนโลยีทางการทหารในอดีตจำานวนมากกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจำาวันในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่อุตสาหกรรมกีฬามีขนาดใหญ่
และมีการลงทุนจำานวนมาก ในแง่นี้การศึกษาเทคโนโลยีทางการกีฬา
และรา่งกายของนกักฬีาจงึอาจเผยใหเ้หน็ถงึความเปน็ไปไดแ้ละอนาคต
ของร่างกายมนุษย์ได้

ประเด็นที่สาม ซึ่งต่อเนื่องมาจากสองประเด็นแรก พัฒนาการของ
องค์ความรูท้างวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทีท่ำาใหก้ารทดสอบสามารถเปน็ไป
ได้อย่างละเอียดขึ้นจนท้าทายต่อการจัดจำาแนกแบบเดิม การตัดสินข้อ
พพิาทในกรณขีองพสิทอเรยีสนัน้วางอยูบ่นการพจิารณาความเสมอภาค
จากการใช้ขาเทียม ข้อมูลสำาคัญที่ทั้ง IAAF กับศาลอนุญาโตตุลาการ
กีฬาใช้พิจารณากรณีนี้มาจากการทดสอบของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
การทดสอบของ IAAF น้ันใช้การศึกษาจากนักชีวกลศาสตรซ์ึง่พบวา่การ
ใช้ขาเทียมของพิสทอเรียสทำาให้เขาใช้พลังงานน้อยกว่านักว่ิงปกติใน
ระดับความเร็วเท่ากัน และยิ่งวิ่งระยะไกลยิ่งส่งผลมากขึ้น 

ขณะที่ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาซึ่งตัดสินบนฐานเดียวกัน (โดย
ปฏิเสธคำาร้องหนึ่งของพิสทอเรียสที่ร้องเรียนว่าการตัดสินของคณะ
กรรมการโอลิมปกิสากลนัน้เป็นการเลอืกปฏบิตั)ิ ไดต้ดัสนิเพกิถอนการ
ตัดสิทธ์ิลงแข่งขัน โดยให้เหตุผลว่าการทดสอบของ IAAF น้ันยังไม่ได้
พจิารณาความเปน็ไปไดอ้ย่างสมดลุ (not met its “on the balance of 
probability”) เพราะแม้ว่าขาเทียมของพิสทอเรียสจะทำาให้เขาใช้พลังงาน
น้อยกว่าเม่ือว่ิงด้วยความเร็วสูงสุด แต่ก็ทำาให้เขาต้องใช้พลังงานมากกว่า
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ในช่วงออกตัวด้วยเช่นกัน ดังน้ันจึงถือว่ายังไม่มีหลักฐานทางชีวกลศาสตร์
เพียงพอท่ีจะระบุว่า Flex-Foot Cheetah ทำาให้เขาได้เปรียบกว่านักว่ิงอ่ืน 
(Hunter, Rivkin, & Rochat, 2008) 

ไมว่า่ผลการตดัสินจะออกมาอย่างไร การทดสอบในลกัษณะนีจ้ะเปน็
ไปไม่ได้ถา้ปราศจากองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทีม่ากพอ ซึง่
การทดสอบน้ีทำาให้สามารถจัดจำาแนกได้ว่าขาเทียมหรืออุปกรณ์นั้น
จะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ หรืออย่างในกรณีของแคสเตอร์ เซเมนย่า 
(Caster Semenya) นกักรฑีาทีถ่กูตัง้ขอ้สงสยัเกีย่วกบัเพศจนตอ้งมกีาร
ทดสอบระดับฮอร์โมน และ IAAF ออกกฎจำากัดระดับฮอร์โมนของนักกีฬา
จนเกิดข้อถกเถียงเรื่องความเสมอภาค (มติชนออนไลน์, 2563) องค์
ความรู้หรือกระทั่งการตั้งคำาถามต่อการทดสอบและจัดจำาแนกนี้จึงอาจ
เป็นอีกความรู้สำาคัญสำาหรับการศึกษาสังคมและมนุษย์ต่อไป

หากนักสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์สามารถศึกษาวรรณกรรม
เสมือนเป็นพรมแดนทดลองของแนวคิดทางสังคม บทความน้ีเสนอว่า 
หากนักสังคมวิทยาหรือนักมานุษยวิทยากีฬาสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะการศึกษาร่างทางกายภาพของ
นักกีฬามาทำางานร่วมกับแนวคิดทางสังคมโดยไม่แยกขาดระหว่างร่าง
ทางกายภาพกับร่างทางวัฒนธรรมได้ก็น่าจะช่วยให้สังคมวิทยาและ
มานษุยวทิยาสามารถศึกษากีฬาโดยมองร่างกายของนักกีฬาในฐานะที่
เป็นพรมแดนทดลองว่าด้วยร่างกายได้ ไม่ว่าจะเป็นการก้าวข้ามสิ่งที่
เรยีกกนัวา่ศาสตรห์รอืยอ้นกลบัไปผนวกรวมองคค์วามรูอ้ยา่งทีเ่คยเปน็
มากอ่นหนา้ รา่งกายของนกักีฬาก็นา่จะเปน็พ้ืนท่ีทางการศกึษาอกีพืน้ที่
หนึ่งที่น่าสนใจ
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