แนวคิ ดสังคมเสี่ยงภัย (Risk Society)
โดย อาจารย์สรุ สม กฤษณะจูฑะ
คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์สุรสม กฤษณะจูฑะ บรรณาธิการและผูเ้ ขียนหลักของหนังสือ
“สิทธิสุขภาพ
สิทธิมนุษยชน” ได้รบั เชิญมาเป็นวิทยากรผูน้ าการเสวนา “มองสุขภาพ ผ่านแนวคิดสังคมเ สีย่ ง
ภัย ” เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2552 นี้ ในหนังสือเล่มนัน้ ได้รบั อิทธิพล และอ้างอิงบ างส่วนจาก
หนังสือของอูลริค เบค (Ulrich Beck) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมนี ทีช่ ่อื “สังคมเสีย่ งภัย ” (Risk
Society: Towards a New Modernity) หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือทีไ่ ด้รบั ความนิย มอย่าง
แพร่หลาย และเป็นหมุดหมายสาคัญในมุมมองทางสังคมวิทยาในแง่ทว่ี ่าเป็นการวิพากษ์กระแส
ความทันสมัย (modernity)
ในบทนาหนังสือเล่มดังกล่าว เบคเสนอว่า พัฒนาการของสังคมมี
วิวฒ
ั นาการ
(revolutionism) หรือขัน้ บันได แบ่ง เป็น 3 แบบด้วยกัน คือ ยุคแรก pre-modern หรือ สังคม
ประเพณี ชุมชนมีขนาดเล็กใกล้ชดิ สนิทสนมกัน ศาสนามีผลต่อวิถชี วี ติ ในแง่ทเ่ี ป็นสิง่ ยึดเหนี่ยว
ผูค้ นด้วยวิถปี ฏิบตั ทิ ม่ี แี บบแผนเดียวกัน ครอบครัวมีลกั ษณะเป็นครอบครัวขยาย มนุษย์จงึ มอง
ตนเองในฐานะพวกเรา (we) ทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ยุคทีส่ อง early modernity หรือ simple
modernity ยุคสังคมอุตสาหกรรม หรือยุคเรืองปญั ญา (Enlightenment) จากความเป็นชุมชน
จารีตประเพณี ได้เกิดเป็นรัฐชาติ (nation state) ศาสนามีอทิ ธิพลต่อมนุษย์ลดน้อยลง จาก
ครอบครัวขยายได้กลายมาเป็นครอบครัวเดีย่ ว และยุคที่ สาม late modernity หรือ reflexive
modernity อันเป็น ยุคข้อมูลข่าวสารหรือโลกาภิวตั น์ บรรษัทข้ามชาติมอี ทิ ธิพลมากขึน้ ศาสนา
และครอบครัวมีรปู แบบทีห่ ลากหลายและยืดหยุน่ มากขึน้
อย่างไรก็ตาม เบคไม่ได้เชื่อเช่นเดียวกับมาร์กซ์ ทีม่ องว่า สังคมจะวิวฒ
ั นาการไปจนถึง
สังคมอุดมคติ (Utopia) และไม่ได้เชื่อในการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงทางชนชัน้ อีกต่อไป เพราะเขายัง
เชื่อว่าความทันสมัย (modernity) ยังคง เป็นสิง่ ทีด่ ารงอยู่ และมนุษย์กไ็ ด้ประโยชน์จากความ
ทันสมัย อีก ทัง้ เบคยังไม่เชื่อว่าปจั จุบนั สังคมได้กา้ วเข้าสู่ยคุ หลังความทันสมัย (postmodern)
แล้ว ความทันสมัยยังคงเป็นเรือ่ งจริ งทีด่ ารงอยู่ เพียงแต่ ว่า ต้องมีการตรวจสอบและวิพากษ์
ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเข้มข้นหนักหน่วงด้วยมุมมองสะท้อนกลับ (reflexive) กล่าวคือ
เบคเชื่อว่า สังคมทันสมัยเผชิญหน้ากับภาวะเสีย่ งภัยทีม่ าจากการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
การทาลายตนเองในด้านสิง่ แวดล้อม ปญั หาเหล่านี้จะสร้างสานึกให้คนมองเห็นพิษภัยของความ
ทันสมัย และเกิดสานึกในการหาทางเยียวยาแก้ไข
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สาหรับเบค ปลายทางของความทันสมัยจึงไม่ ได้สวยหรู กล่าวคือ ไม่ ใช่สงั คมที่
ปราศจากความยากจน ผูค้ นร่ารวย มังคั
่ งทางวั
่
ตถุ แต่ปลายทางทีเ่ ขาเสนอไว้ยงั เป็นปลายเปิด
กว้าง ทีย่ งั เผื่อความเป็นไปได้อย่างหลากหลาย (open end) และอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความ
ทุกข์ทางสังคม (social suffering) มากขึน้ เนื่องจาก ประการแรก มนุษย์เป็น ปจั จัยที่สร้างความ
เสีย่ งมากขึน้ แทนทีม่ นุษย์จะประสบแต่ภยั ธรรมชาติอย่างแต่ก่อน แต่ตอนนี้มนุษย์ตอ้ งเผชิญ
ความเสีย่ งภัยจา กน้ ามือของมนุ ษย์ดว้ ยกันเอง เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิษภัยจากสารเคมี
ต่างๆ เป็นต้น ประการทีส่ อง ความเสีย่ งในยุคปจั จุบนั แตกต่างจากความเสีย่ งทีเ่ กิด ขึน้ ในอดีต
อย่างสิน้ เชิง กล่าวคือ อะไรคือความเสีย่ งนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การให้ความหมายของคนในสังคม ซึง่
ท่ามกลางการเผชิญ หน้ากับปญั หามลภาวะ ปญั หาโลกร้อน ความเสีย่ งภัยทีม่ นุ ษย์ตอ้ ง
เผชิญหน้าก็มคี วามหมายเปลีย่ นแปลงไป ประการทีส่ าม เบคเห็นว่า มนุ ษย์ในฐานะปจั เจก
บุคคลเป็ นผูใ้ ห้ความหมายทางสังคม ชนชัน้ จึงไม่มคี วามสาคัญ โดยเฉพาะปญั หาทาง
สิง่ แวดล้อมทีท่ ุกคนได้รบั ผลกระทบเท่าเทียมกัน
สังคมเสีย่ งภัย (risk society) จึงเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์เป็นผูส้ ร้างขึน้ มา คนรุน่ ลูกรุน่ หลานคือ
ผูร้ บั ผลกระทบ แต่ ในมุมมองของเบคแล้ว มันเป็นผลพวงทีเ่ กิดจากความไม่ตงั ้ ใจ (unintended
consequence) ทางออกคืออะไร เบคเห็นว่าคือการทีม่ นุษย์ได้ยอ้ นสะท้อนคิด (reflexive) ว่าสิง่ ที่
มนุษย์ทาลาย ตนเอง คืออะไร นันคื
่ อทุกคนควรจะได้คดิ ไตร่ตรองใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ เบคได้
พัฒนาแนวคิดกระบวนการกลายเป็ นปจั เจกชนนิยม (individualization) ว่า ในฐานะทีท่ ุกคน
เผชิญหน้ากับความเสีย่ ง ปจั เจกจะต้องพัฒนาตนเองและเป็นผูท้ ต่ี รึกตรองกับ ความคิดต่างๆใน
การหาทางออก ด้วยสานึกแห่งความแห่งอิสรชนทีห่ ่วงใยกังวลถึงสิง่ ทีไ่ ม่อาจคาดคะเนในอนาคต
ได้ นี่น่าจะเป็นคาตอบของการไปพ้นภาวะเสีย่ งภัยทีก่ าลังคุกคามมนุษย์อยูท่ ุกวันนี้
เบคมองว่ายุคทันสมัยแบบสะท้อนย้อนกลับ (reflexive modernity) ผูเ้ ชีย่ วชาญไม่อาจ
ยึดกุมผูกขาดความรูเ้ อาไว้ในมือได้ เบคเชื่อว่าสังคมต้องเกิดกระบวนการวิพากษ์ ดว้ ยการใช้เหตุ
และผลอย่างถอนรากถอนโคน (radicalization of rationalization) อาทิ ระบบราชการ ถือเป็น
แนวคิดแบบมีเหตุมผี ล มีระบบระเบียบของยุคสมัยใหม่ แต่ในขณะเดียวกันระบบราชการก็ม ี
ข้อจากัดหรือกับดักบางประการทีเ่ ราตัองวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างถอนรากถอนโคน ยกตัวอย่างเช่น
ในสังคมไทยมีการใช้ ความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์ ม าให้ความหมายของอุบตั ิ เหตุ สังคมให้
ความหมายเรือ่ ง “เมาไม่ขบั ” ด้วยการอ้างอิงข้อมูลทางสถิติ และทาการรณรงค์ไปทัวประเทศ
่
แต่
ก็มกี ารโต้แย้งว่า การขับรถเร็วเกิน 80 กม./ชม. ก็เป็นสาเหตุสาคัญของอุบตั เิ หตุเช่นเดียวกัน
และมีโอกาสเสีย่ งพอๆ กับการดื่มสุรา แต่กลับไม่เป็นทีส่ นใจของสังคมมากเท่าใดนัก ดังนัน้
หากจะแก้ปญั หาอุบตั เิ หตุในการจราจร ก็ตอ้ งให้เกิดกระบวนการสานเสวนาของความรูช้ ุดต่างๆ
โดยทีป่ จั เจกฯแต่ละคนมาร่วมสะท้อนย้อนคิดในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และมองไปข้างหน้าร่วมกัน
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ในตอนท้ายของการเสวนา ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รว่ มกัน วิ เคราะห์ คาถามชวนคิด 3 ข้อ
สาคัญคือ
คาถามข้อ 1 เราจะใช้แนวคิดสังคมเสีย่ งภัยหรือ reflexive modernity ในการอธิบาย
สังคมไทยได้หรือไม่
คาถามข้อ 2 เราจะควบคุม วิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ บทบาทของผูเ้ ชีย่ วชาญยังจาเป็นอยู่
หรือไม่ ประชาชนคนสามัญธรรมดาจะต่อรองประทะประสานกับชุดความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญได้
อย่างไร
คาถามข้อ 3 แล้วเช่นนัน้ คาตอบของสังคมไทยควรเป็นอย่างไร นอกจากภาวะความ
ทันสมัยแบบสะท้อนย้อนกลัเช่นทีเ่ บคเสนอแล้ว เราควรมีทางออกอืน่ ๆ หรือไม่
มีผเู้ สนอว่า สาหรับคาถามข้อที่ 1 บริบทของสังคมไทยกับสังคมตะวันตกมีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากสังคมไทยยังก้าวข้ามไม่พน้ ความยากจน ขาดแคลนทรัพยากรและโอกาส
ต่างๆ ดังนัน้ จึงมีเพียงบางพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ทีเ่ ราจะจัดเวทีเพื่อให้ชาวบ้านมีส่วน ร่วมได้ เนื่องจาก
ชาวบ้านเองก็ตอ้ งตระหนักในสิทธิของตนเอง ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนคือ แม้กระทัง่
เครือ่ งมือสาคัญคือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน (HIA) ทัง้ ๆ ทีป่ ญั หาของ
ชาวบ้านมีอยูท่ ุกหนทุกแห่ง แต่มสี กั กีช่ ุมชนทีจ่ ะสามารถใช้เครือ่ งมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระนัน้ ก็ตาม ปรากฏการณ์ของมาบตาพุดก็เป็นอีกหนึ่งรูปธรรมทีน่ ่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ในการตัง้
คาถามกับแนวคิดสังคมเสีย่ งภัยในบริบทสังคมไทย
คาถามข้อที่ 2 แม้บทบาทของผูเ้ ชีย่ วชาญยังคงเป็นสิง่ สาคัญ ทีจ่ ะให้ความรูแ้ ก่สงั คม แต่
กระนัน้ กระบวนการสื่อสารสาธารณะในสังคมยุคปจั จุบนั ก็ทาให้ชาวบ้าน ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของผูเ้ ชีย่ วชาญ และมิอาจร่วมถกเถียงได้ เพราะใช้ภาษาคนละชุด นอกจากนี้ ชาวบ้าน
มีองค์ความรูอ้ กี ชุดหนึ่ง นันคื
่ อ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หรือภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ซึง่ ทีผ่ ่านมาไม่ค่อยได้
ถูกนับรวมเอาไปเป็นส่วน หนึ่งของการตัดสินใจเชิงนโยบาย ทาอย่างไรทีจ่ ะให้ชุดความรูข้ อง
ชาวบ้านกับของผูเ้ ชีย่ วชาญมีศกั ดิ ์ศรีเท่าเทียมกัน
คาถามข้อที่ 3 ข้อถกเถียงว่าด้วยทางออกของสังคมไทย นอกจากการทบทวนไตร่ตรอง
สะท้อนคิดกับความทันสมัยอย่างถอนรากถอนโคนแล้ว ซึง่ เน้นพลังของปจั เจกบุคคล แต่ ใน
สังคมไทยมีการนาเสนอว่า ชุมชนยังเป็นคาตอบของสังคมไทย เราจะถกเถียงในประเด็นนี้
อย่างไร ดังนัน้ หากจะไปพ้นภาวะเสีย่ งภัยเราจะพัฒนาปจั เจกบุคคลให้สามารถยืนหยัดต่อสูก้ บั
ความเสีย่ งภัยโดยลาพังหรือจะเชื่อมประสานพลังจากความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม
เพื่อร่วมกันถอ นรากถอนโคนกระบวนทัศน์ความทันสมัยทีไ่ ม่คานึงถึงความเสีย่ งภัยเลยแม้แต่
น้อย
(สรุปความจากศุกร์เสวนา 7 สิงหาคม 2552 มองสุขภาพผ่านแนวคิดสังคมเสีย่ งภัย
Beck, Ulrich. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity.(translated by Mark Ritter)
London, Newbury, New Delhi: SAGE Publications.(introduction pp.1-8) )
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