หลากหลายมุมมองต"อ “ความอ'วน”1∗
สิทธิโชค ชาวไรเงิน
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
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เกริ่นนํา
หากมีผู#ชายคนหนึ่ง แก#มป'อง มีเหนียงเล็กน#อย อ#วนลงพุง มือข#างหนึ่งถือแฮมเบอร.เกอร. และมืออีกข#าง
ถือน้ําเต#าหู#สีขาวหลือง เดินมาบอกเราวาเขามี “สุขภาพดี” ไมเจ็บป'วยด#วยโรคอะไร และคิดวาในอนาคต
ก็จะไมเจ็บป'วยเป5นอะไรอีกด#วย เราจะรู#สึกอยางไร? หลายคนคงคิดวาสิ่งที่เขาพูดไมนาเป5นความจริง ถ#าผู#ชาย
คนนี้ไมหลงผิดก็คงไมได#รับความรู#สุขศึกษาที่ถูกต#องวาความอ#วนมีผลเสียอยางไรบ#างตอสุขภาพเป5นแน
ความสงสัยของเราที่มีตอผู#ชายคนนี้ ตั้งอยูบนฐานคิดที่วาความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับ “ความอ#วน” ที่อยู
ในสังคมนั้นมีเพียงชุดเดียว คือ “ความอ#วนในฐานะป:จจัยเสี่ยงตอสุขภาพ” จึงทําให#เราสงสัยวาทําไมผู#ชายคน
นั้นจึงพูด วาเขาสุ ขภาพดี อยางไรก็ตาม นักวิชาการและนักเคลื่ อนไหวทางสังคมจํานวนหนึ่งที่สนใจศึกษา
ในประเด็ นความอ# วนตางเสนอวา ความเข# าใจตอความอ# วนดั งกลาวเป5 นเพี ยงความรู# ชุดหนึ่ งในสั งคมเทานั้ น
ยังมี ความเข# าใจตอความอ#ว นในแบบอื่ น ดํ า รงอยู ด# ว ย โดยเฉพาะความเข# าใจที่ พยายามตั้ งคํ า ถามท# า ทาย
ตอความรู#เรื่องอ#วนกระแสหลักในสังคม
บทความนี้จะนําเสนอวา มีความรู#ความเข#าใจหรือมุมมองตอเรื่อง “ความอ#วน” ชุดใดบ#างที่ดํารงอยูใน
สังคมตะวันตก
∗ บทความนี้สรุปเรียบเรียงจาก Lupton, Deborah. 2012. Chapter 2 Thinking about fat: A review of different perspectives.
Fat. Routledge: London.
ห#ามอ#างอิง เอกสารอยูระหวางการปรับปรุงข#อมูลเพื่อตีพิมพ.เผยแพรใช#เฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองค.ความรู#มิติสังคม
วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพฯ ปT 2560 เทานั้น

“ความอ'วน” ในฐานะป<จจั ยเสี่ยงสุขภาพ
(The anti-obesity perspective)
ความรู# ค วามเข# า ใจเกี่ ย วกั บ “ความอ# ว น”
ที่ เ ป5 น กระแสหลั ก ในสั งคมโลกคงหนี ไมพ# น
ความเข# า ใจวา ความอ# ว นเป5 น ป: จ จั ย เสี่ ย ง
สุ ข ภาพที่ สํา คั ญ อยางหนึ่ ง
https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2015/October/obesity-global-epidemic-fb.jpg

ความเข# า ใจนี้ ปรากฏอยูทั้งในงานวิชาการ แผนยุทธศาสตร.สุขภาพแหงชาติและระดับโลก นโยบายของ
นักการเมือง โฆษณาทางสื่อสาธารณะ รวมทั้งการพูดคุยเรื่องความอ#วนในชีวิตประจําวัน
ภายใต#ความรู#ชุดนี้ “ความอ#วน” (Fat) แบงยอยเป5น 2 ระดับ คือ ระดับ “น้ําหนักเกิน” (Overweight)
และระดับ “อ#วนลงพุง” หรือ “โรคอ#วน” (Obesity) ขึ้นอยูกับคาดัชนีมวลกาย (BMI) ของเรา อยางไรก็ตาม
แม#จะมีความแตกตางในรายละเอียด แตความอ#วนทั้ง 2 ระดับ ก็มีนัยสําคัญเดียวกัน คือ เป5นสภาวะที่ชี้วาใคร
ก็ตามที่อยูในสภาพนี้กําลังมีชีวิตที่เสี่ยงตอการเป5นโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
(NCDs) อาทิเชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular heart disease) จําเป5น
อยางยิ่งที่ต#องจัดการลดน้ําหนักลงด#วยการควบคุมการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายที่มากขึ้น
องค.กรด#านสุขภาพระดับโลกหลายแหงตางให#ความสําคัญกับเรื่องนี้เป5นอยางมาก ไมวาจะเป5นองค.กร
ระหวางประเทศอยางองค.การอนามัยโลก และองค.กรด#านสุขภาพในประเทศอุตสาหกรรมหลายแหงอยาง
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ตางมองวา “ความอ#วน” เป5นป:ญหาสุขภาพหลักที่กําลัง
คุกคามสุขภาวะของประชากรโลกในระดับ “วิกฤต” ดังที่สังเกตได#จากการใช#คําเรียกสถานการณ.นี้ในเอกสาร
ทางการตางๆ ไมวาจะเป5น “โรคอ#วนระบาด” (Obesity epidemic) หรือ “อ#วนภิวัฒน.” (Globesity) เพื่อสื่อถึง
การลุกลามกระจายตัวของภาวะนี้ไปทั่วโลก
อะไรคือสาเหตุของการเกิดและการกระจายตัวไปทั่วโลกของ “ความอ#วน” ?
กลาวโดยสรุป “วิถีชีวิตแบบตะวันตก” โดยเฉพาะ “วิถีชีวิตแบบอเมริกันชน” ไมวาจะเป5นความนิยมใน
การบริโภคอาหารฟาสต.ฟูดที่เน#นแปnงและของทอด อาทิ ไกทอด พิซซา หรือแฮมเบอเกอร. ความนิยมในการจัด
งานปาร. ตี้ ที่มี ทั้ ง แอลกอฮอล. แ ละบุ ห รี่ และการเสพติ ด พฤติ ก รรมเนื อยนิ่ ง อยู หน# า จอ เชน การดู ที วี ห รื อ
เลนอิ นเตอร. เน็ ตทั้ งวัน ทั้งคืน คือ ป: จ จัย สํา คัญ ที่ ทําให# สังคมอื่ นเผชิ ญ ป:ญ หาสุ ขภาวะจากความอ# ว นนั่ นเอง
โดยการเข# า มาแทนที่ ห รื อทํ า ลาย “วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคอาหารแบบดั้ งเดิ ม” ที่ เ ป5 น มิ ต รกั บ สุ ขภาพผู# คน
มากกวา
มาตรการสุขภาพหลักที่องค.กรสุขภาพหลายแหงทั่วโลกใช#จัดการ “ความอ#วน” มีเปnาหมายอยูที่การ
ปnองกันไมให#คนมีน้ําเพิ่มจนอ#วนและทําให#คนอ#วนลดน้ําหนักลง โดยมีทั้งมาตรการที่มุงสื่อสารกับป:จเจกบุคคล
โดยตรง อาทิเชน การโฆษณารณรงค.ผลเสียของการบริโภคอาหารฟาสต.ฟูดและอาหารรสจัด และเชิญชวนให#
คนออกกําลังกายมากขึ้น และมาตรการที่จัดการกับสิ่งแวดล#อมเป5นหลัก อาทิ การสร#างเลนจักรยาน การสร#าง
สวนสาธารณะ และนโยบายทําให#โรงอาหารของโรงเรียนมีแตอาหารที่สะอาดและมีประโยชน.ทางโภชนาการ
เป5นต#น

ชีวการแพทยIเชิงวิพากษI (Critical biomedical perspective)
แม# ค วามรู# ห รื อมุ ม มองตอ “ความอ# ว น” ในฐานะป: จ จั ย เสี่ ย งสุ ขภาพจะเป5 น ที่ นิ ย มทั้ งในผู# มีวิ ช าชี พ
ด# า นสุ ขภาพ ในสื่ อสาธารณะและในหมู คนทั่ ว ไป แตในวงวิ ช าการที่ เ รี ย กกั น วา “ความอ# ว นศึ กษา” (Fat
studies) หรื อ “การศึ กษาน้ํ า หนักเชิ งวิ พากษ. ” (Critical weight studies) ซึ่ งมี ทั้งนั กสั งคมศาสตร.
นักสาธารณสุขและแพทย. เสนอวาความเข#าใจหลักตอความอ#วนนั้นมีข#อผิดพลาดอยูหลายประเด็นที่สร#างความ
เข#าใจผิดตอความอ#วนให#กับสังคม
นั กวิ ช าการในกลุ มนี้ เชน พอล แคมโปส (Paul
Campos) นักสรีรวิทยาที่เชี่ยวชาญด#านการออกกําลังกาย
(Exercise physiologist) หรือ เจ โอลิเวอร. (J. Eric Oliver)
นักรัฐศาสตร. วิจารณ.วาความเข#าใจตอความอ#วนกระแส
หลักนั้นมักมาจากการนําเสนอข#อมูลที่ “เกินข#อค#นพบ”
หรือไมก็เชื่อมโยงตัวแปรอยางไมสมเหตุสมผลนักยิ่งไป
กวานั้ น ในบางกรณี ยั ง นํ า เสนอข# อ มู ล โดยเน# น อารมณ.
ความรู#สึกมากกวาข#อมูลที่เที่ยงตรงอีกด#วย
https://i.ytimg.com/vi/gW176oIiygg/hqdefault.jpg
นักวิชาการในกลุมนี้วิจารณ.บนงานศึกษาในกลุมที่
ไมได# ข#อสรุ ปไปในทางเดี ยวกับ ความเข# าใจกระแสหลั ก
ตัวอยางข#อสรุปของงานวิจัยเหลานี้ เชน
- แม#เมื่อเปรียบเทียบกันแล#ว จํานวน “คนอ#วน” ในศตวรรษที่ 21 จะสูงกวา 20-30 ปTกอนหน#า
แตอัตราการเพิ่มขึ้นก็เป5นไปในระดับปานกลางเทานั้น ไมได#ก#าวกระโดดจนต#องเรียกวาเป5น “วิกฤต
ความอ#วน” อยางที่เข#าใจกันอยู
- ไมมีข#อสรุปทางสถิติที่ชี้ชัดวา “ความอ#วน” เป5นป:จจัยเสี่ยงหลักตอการเจ็บป'วย ข#อมูลทางสถิติ
เพียงแตชี้วาผู#ที่มีน้ําหนักสูงมาก (morbidly obese, extremely weight) ในบรรดาผู#ที่มีน้ําหนัก
สูงเทานั้นถึงเป5น “กลุมเสี่ยง” ที่จะป'วย ไมใชคนอ#วนทุกคนจะเป5นกลุมเสี่ยงเสมอไป
- ไมมีข#อสรุปทางสถิติที่ชัดวา “การลดน้ําหนัก” เป5นป:จจัยที่ชวยให#คนอ#วนมีสุขภาพดีขึ้น ป:จจัย
ที่สําคัญกวา คือ การมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดี และการมีกิจกรรมทางกายที่สม่ําเสมอ เป5นต#น
ดังนั้น ถึงแม#จะมีน้ําหนักมากแตหากมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีและออกกําลังกายสม่ําเสมอ ก็มี
สุขภาพดีได#
- “ความอ#วน” เป5น “อาการแสดง” มากกวาจะเป5น “สาเหตุ” ของโรค ดังนั้น แม#จะลดน้ําหนักก็
ไมได#แปลวาจะรักษาโรคที่เป5นได#
นอกจากการใช#ข#อมูลวิจัยที่ “เกินข#อค#นพบ” แล#ว นักวิจัยกลุมนี้ยังวิจารณ.วา กลุมคนที่สนับสนุนและ
เผยแพรความเข# า ใจตอความอ# ว นกระแสหลั ก มั ก มี ผ ลประโยชน. ทั บ ซ# อ นซอนอยู จากการนํ า เสนอข# อ มู ล
เชน จะได#เงินจากบริษัทยามาทําวิจัยยาลดความอ#วน จะได#เงินจากบริษัทผลิตเครื่องออกกําลังกายมาวิจัย
ผลิตภัณฑ.ด#านนี้ หรือได#ทุนจากรัฐบาลมาทําการรณรงค.ให#ความรู#ไปเรื่อยๆ อีกด#วย
กลาวโดยยอ สําหรับนักวิจัยในกลุมชีวการแพทย.เชิงวิพากษ.แล#ว “ความอ#วน” ไมได#เป5นป:ญหาสุขภาวะ
โดยตัวมันเอง ไมมีข#อมูลที่บงชี้ชัดวามันเป5นสาเหตุของความเจ็บป'วย เชน โรคไมติดตอเรื้อรัง ไมมีข#อบงชี้วา
การลดน้ําหนักทําให#คนสุขภาพดีขึ้น มาตรการสงเสริมสุขภาพที่ควรทํา คือ จํากัดแคการกระตุ#นให#คนออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอและการกินอาหารที่มีประโยชน.ทางโภชนาการเทานั้น ไมควรมุงเน#นไปที่ “การลดน้ําหนัก” หรือ
“การลดความอ# วน” หนวยงานที่ ทํางานด# านสุขภาพ ไมควรโหมนํ าเสนอวา “ความผอม” หรื อ “รู ป รางดี ”

เทากับการมีสุขภาพดี หากควรมุงเน#นทําให#สาธารณชนเห็นวา ไมวารูปรางจะเป5นอยางไรก็สามารถมีสุขภาพ
รางกายดีได#เหมือนกัน
มุมมองแบบเสรีนิยม (Libertarian sceptic)
“ความอ#วน” ถือเป5นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของผู#คนหรือไม?
มุมมองตอความอ#ว นอี กประการที่คนทั่ ว ไป
อาจจะเคยได# ยิ น มาบ# า งจากสื่ อ สาธารณะและ
อาจจะคุ#นเคยมากกวามุมมองแบบชีวการแพทย.เชิง
วิพากษ.ด#วยซ้ํา คือ มองวาความอ#วนเป5นสิทธิเสรีภาพ
ของผู# ค น คนเราควรมี สิ ทธิ อยางเต็ ม ที่ ว าจะทํ าให#
รางกายของเราเป5นอยางไร รวมทั้งควรมีสิทธิเสรีภาพ
ที่จะบริโภคและมีกิจกรรมทางกายได#ตามที่ตนต#องการ
https://pixabay.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2

กลุมคนที่มีมุมมองแบบนี้โดยสวนใหญ คือ กลุมที่มีแนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบ “เสรีนิยม”
ที่เน#นเรื่องสิทธิเสรีภาพของป:จเจกบุคคลในมิติตางๆ โดยเฉพาะด#านการค#าและการบริโภค ฉะนั้นสําหรับพวกเขา
การบริโภคและการอ#วนถือเป5นสิทธิเสรีภาพสวนตัวของป:จเจก กลุมเหลานี้ได#แก ศูนย.เสรีภาพการบริโภค
แหงสหรัฐอเมริกา (US Center for Consumer Freedom) ชมรมผู#ประกอบการร#านอาหาร และสมาคม
บริษัทผลิตอาหาร เป5นต#น
สําหรับกลุมนี้ การที่รัฐรณรงค.ให#คนลดการบริโภคเป5นสิ่งที่ไมถูกต#อง เพราะเป5นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมือง การบริโภคควรเป5นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่จะใช#วิจารณญาณของตัวเองวาจะเลือกอยางไร
นอกจากรัฐไมควรละเมิดสิทธิเสรีภาพนี้ด#วยตัวเองแล#ว รัฐควรทําหน#าที่ปกปnองสิทธินี้อีกด#วย
มุมมองเชิงจริยธรรม (Ethical perspective)
ในขณะที่คําถามของมุมมองแบบเสรีนิยมตอการมอง “ความอ#วน”
ในฐานะป:จจัยเสี่ยงสุขภาพ คือ การการบริโภคและความอ#วนเป5นสิทธิ
เสรีภ าพของผู#คนหรือไม คํา ถามของมุ มมองแบบจริ ยธรรมตอเรื่ อง
ความอ#วน คือ การปฏิบัติตอคนอ#วนอยางแตกตางออกไปจากคนกลุม
อื่นในสังคมเพียงเพราะ “ความอ#วน” ของเขาหรือเธอ เป5นสิ่งที่ถูกต#อง
ชอบธรรมหรือไม?
สําหรับนักวิชาการด#านจริยศาสตร.การแพทย.และสาธารณสุข
(Medical and Public health ethicist) จํานวนหนึ่งมองวา การโหม
รณรงค. แ ละให# ข# อ มู ล ขาวสารตามสื่ อ สาธารณะวา “ความอ# ว น” http://www.drsharma.ca/wp-content/uploads/
เป5นรูปลักษณ.ที่พึงหลีกเลี่ยงอยางล#นหลามมากเกินไป อาจนําไปสูการ sharma-obesity-weight-bias-conduit1.jpg
ทํ า ให# “คนอ# ว น” กลายเป5 น คนชายขอบในสั ง คมที่ น ารั ง เกี ย จ
ถูกวิพากษ.วิจารณ.วาไมรักตัวเอง ไมมี ความรับผิดชอบ ไมควบคุมตัวเองและอาจนําไปสูการถูกกีดกันออกจากการ
เข#าถึงทรัพยากรพื้นฐาน อาทิ การรับบริการทางการแพทย. ด#วยเหตุผลเพียงเพราะวาพวกเขาอ#วน

นักวิชาการกลุมนี้ไมได#ปฏิเสธวาความอ#วนเป5นป:จจัยเสี่ยงสุขภาพ แตมองวาการดําเนินมาตรการตางๆ
ที่พยายามแก#ป:ญหานี้ได#ทําให#คนเกลียดกลัวความอ#วนมากเกินไป จนในหลายกรณีกลายเป5นการเกลียดกลัว
“คนอ# วน” ไปด# วย เพราะเนื้อหาในการรณรงค.มักสร# างภาพของ “คนอ# วน” วาเป5น สิ่งที่น ารั งเกี ยจ เป5น สิ่ ง
เบี่ยงเบนจากสังคม ซึ่งนอกจากจะทําให# “คนไมอ#วน” รังเกียจคนอ#วนแล#ว ยังทําให#คนอ#วนจํานวนหนึ่งอับอาย
รู#สึกผิด ไปจนถึงรังเกียจรางกายตัวเอง
กลาวโดยยอ สํ า หรั บ นั ก วิ ช าการที่ ส นใจประเด็ น จริ ย ศาสตร. ท างการแพทย. แ ละสาธารณสุ ข แล# ว
การดํ า เนิ น มาตรการควบคุ มพฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหารที่ มักขั บ เน# น ให# คนอ# ว นเป5 น ที่ น ารั งเกี ย จนั้ น เป5 น
มาตรการที่ทําร#ายศักดิ์ศรีความเป5นมนุษย.ซึ่งถือเป5นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ไมควรถูกละเมิด แม#วาจะกระทํา
ในนามสุขภาพก็ตาม
แนวคิดชีวการเมือง (Biopower)
ในแวดวงนั ก วิ ช าการสั ง คมศาสตร. นั ก วิ ช าการจํ า นวนไมน# อ ยนิ ย มนํ า แนวคิ ด หลายๆ แนวคิ ด ของ
นักปรัชญาคนสําคัญอยาง มิเชล ฟูโกต. (Michel Foucault) มาใช#วิเคราะห.ปรากฏการณ.ทางสังคมอยูเสมอๆ
ซึ่งสําหรับนักสังคมศาสตร.ที่สนใจเรื่อง “ความอ#วน” นั้น แนวคิดของฟูโกต.ที่นิยมใช#มาวิเคราะห.แนวคิดหนึ่ง
คือ แนวคิดชีวการเมือง
นั ก สั ง คมศาสตร. ที่ นํ า แนวคิ ด นี้ ม าใช# อ ธิ บ ายวา
ความรู#ทางการแพทย.ที่มองวาความอ#วนเป5นป:จจัยเสี่ย ง
สุ ข ภาพ ได# ทํ า หน# า ที่ เ ป5 น กลไกของรั ฐ ที่ สํ า คั ญ ในการ
แทรกแซงอํ านาจของป: จเจกในการควบคุ มรางกายของ
ตนเองเพื่ อ สร# า งพลเมื อ งที่ รั ฐ ต# อ งการ ความรู# ชุ ด นี้ ไ ด#
สถาปนารางกายที่ อ#วนให# เ ป5น “สิ่งผิ ดปกติ ” และทําให# https://i.ytimg.com/vi/BBJTeNTZtGU/maxresdefault.jpg
พลเมืองทุกคนยอมรับอยางสดุดีในมาตรฐานดังกลาว และ
ที่สําคัญได#ทําให#พลเมืองพร#อมที่จะสํารวจตรวจสอบตัวเอง
และคนอื่ นอยู เสมอวามี รูป รางที่ ผิด ปกติ หรื อไม ซึ่ งหากพบก็ ให# รีบ จัด การรางกายที่ ผิด ปกตินั้ น เปลี่ย นเป5 น
รางกายที่ “ผอมและแข็งแรง” เสีย
การรับรู#ถึงมุมมองตอความอ#วนในลักษณะนี้ คอนข#างจํากัดวงอยูในนักสังคมศาสตร.และนักวิชาการ
สาขาอื่นที่สนใจแนวคิดของฟูโกต. แตไมคอยเป5นที่รับรู#นักในหมูสาธารณชนที่ไมได#สนใจแนวคิดเชิงวิชาการ
มุมมองจากนักเคลื่อนไหวทางสังคม (Fat activism)
นอกจากมุมมองที่มีจากกลุมนักวิชาการแล#ว ความเข#าใจเกี่ยวกับ “ความอ#วน” ในสังคมยังมาจากข#อเสนอ
ของนักเคลื่อนไหวทางสังคมอีกด#วย
นักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นความอ#วนมีเปnาหมายหลักอยูที่การทําลายมายาคติตางๆ
เกี่ยวกับความอ#วน ตัวอยางเชน คานิยมที่มองวา “คนอ#วน คือ เหยื่อ” ของลัทธิบริโภคนิยมและระบบการผลิต
แบบอุตสาหกรรม คานิยมที่มองวาผู#หญิงที่สวยจะต#องเป5นผู#หญิงที่ผอมอยางเดียวเทานั้น หรือการล#อเลียน
เรื่องการแตงกายที่มักพูดกันวา คนอ#วนใสได#เฉพาะเสื้อไซส.ใหญลุมลามที่ไมมีความสวยงามใดๆ เทานั้น

นั กเคลื่ อนไหวทางสั งคมในประเด็ นนี้ มั กใช# ความรู# ความ
เข# าใจตอความอ# วน “กระแสรอง” มาประกอบการเคลื่ อนไหว
เสมอๆ ไมวาจะเป5 น มุ มมองในเรื่ อ งสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนที่ เ น# น เรื่ อ ง
ศักดิ์ศรีความเป5นมนุษย.ของคนอ#วน มุมมองแบบชีวการแพทย.
เชิงวิพากษ.ที่เสนอวาไมวาจะมีรูปรางอยางไรก็สามารถมีสุขภาพ
ที่ดีได# รวมทั้งมุมมองแบบเสรีนิยมที่เน#นวา ความอ#วนควรเป5นสิทธิ
ที่คนสามารถเลือกที่จะเป5นและภาคภูมิใจกับมันได# เนื่องจากการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นความอ#วน
มักเกี่ยวข#องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป5นมนุษย. องค.กรที่เคลื่อนไหวในประเด็นนี้ จึงมักเป5น
องค.กรที่เคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิของคนชายขอบอื่นๆ อยูด#วยไมมากก็น#อย อาทิ องค.กรที่ทําเรื่องสิทธิของคน
ข#ามเพศ องค.กรที่ทําเรื่องสิทธิของกลุมชาติพันธุ. และองค.กรที่ทําเรื่องสิทธิของผู#หญิง เป5นต#น
สรุป
ทําไมเราต#องสนใจความเข#าใจที่หลากหลายมุมมองตอเรื่อง “ความอ#วน” ด#วย?
เดเบอราห. ลุปตัน (Deborah Lupton)
นักมานุษยวิทยาการแพทย.เชิงวิพากษ.คนสําคัญ
กลาววา การให# ค วามสนใจมุ ม มองที่ แ ตกตาง
หลากหลายตอความอ#วน ไมได#มีเปnาหมายหลัก
อยู ที่ การมุ งจ# องจั บ ผิ ด หรื อล# ม ล# า งความเข# าใจ
กระแสหลั ก ที่ ว าความอ# ว นเป5 น ป: จ จั ย เสี่ ย ง
ตอสุ ขภาพ แตมี เ ปn า หมายอยู ที่ ก ารทํ า ให# เ ห็ น
http://www.ara.cat/2016/12/09/societat/Deborah-Lupton-sutilitzen-decidir-credit_1702039806_
มิติทางวัฒนธรรมของเรื่องนี้
35865556_1500x964.jpg
กลาวคือ บรรดาผู#ออกมาตรการทางสุขภาพ
Deborah Lupton
นั้นมักจะมีสมมุติฐานเบื้องต#นวา “สังคม” หรือ
ผู#คนทั่วไปนั้นกลุมที่หากไม “ขาดความรู#” ก็เป5น “ผู#เข#าใจผิด” ในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ผลคือทําให#เกิด
คําถามและความอึดอัดตามมาเมื่อมาตรการตางๆ “ไมได#ผล” หรือ “ไมได#รับความรวมมือ” จากสาธารณชน
การทําความเข# าใจวาความรู# และมุมมองตอ “ความอ#วน” นั้นมีอยู แตกตางหลากหลาย ทั้ งที่มีอยู เดิมกอน
ดําเนินมาตรการและเกิดขึ้นทีหลัง นอกจากนี้ความรู#เหลานี้ยังสัมพันธ.กันได#หลากหลายแบบ ทั้งท#าทายกัน
รอมชอมกัน หรือหยิบยืมแนวคิดกันไปกันมาจะชวยให#คําตอบและลดความอึดใจเมื่อการดําเนินมาตรการไมได#ผล
ได#ไมมากก็น#อยและอาจนําไปสูการออกมาตรการที่ตั้งต#นด#วยสมมุติฐานตอ “สังคม” แบบใหมๆ ในอนาคต
ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เรียกวามิติทางวัฒนธรรมของมาตรการสุขภาพนั่นเอง

