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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลของการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนที่มีต่อผู้เรียนและคนในชุมชน ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทาง             
การสร้างสรรค์สังคม ตัวบทส าหรับการวิเคราะห์คือ เอกสาร ผลงานวิจัย รวมถึงประสบการณ์ของคนในชุมชน บุคลากร
ในโรงเรียน และผู้เรียน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการจัดกลุ่มสนทนา 
 ภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เง่ือนไข บริบท และความจ าเป็นเฉพาะของโรงเรียน ดังนั้น 
การก าหนดนโยบายของรัฐเพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติจึงเป็นการลดทอนกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เหลือเพียงกฎระเบียบสากลที่โรงเรียนกระท าได้เพียงการเป็นผู้ปฏิบัติที่ไม่สามารถทบทวนและตั้งค าถาม ด้วยลักษณะ
เช่นนี้จึงมิอาจน าพาผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้รู้เท่าทันและจัดการกับปัญหาซับซ้อนที่ตนเผชิญตามเจตนารมณ์ของรัฐได้ หาก
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถผูกโยงสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นเง่ือนไขของการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ทั้งเง่ือนไขเชิงกายภาพ ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของโรงเรียน บริบทสังคมทันสมัย ที่มีส่วน
ผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในอันท่ีจะตั้งค าถามกับนโยบายของรัฐการทบทวนธรรมชาติ บริบทของโรงเรียนและ
ชุมชน การสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันทางสังคม ตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนในฐานะ
แกนกลางส าหรับผลิตสร้างระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ผู้เรียนรวมถึงคนในชุมชนตระหนักรู้และจัดการกับ
สถานการณ์จริงที่เผชิญอยู่อย่างเหมาะสมก็สามารถเกิดขึ้นได้ ผลของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน 
ท าให้ฐานะของผู้เรียนและคนในชุมชนปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายสากลที่ถูกส่งผ่าน
โรงเรียนไปสู่การเป็นผู้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมร่วมกับโรงเรียน ผู้เรียน และคนในชุมชนจึงเป็น
ผู้ก าหนดความหมายของภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทัน 

 

Abstract 
This research aimed to analyze the conditions, processes and impacts of social immunity 

learning in school towards learners and people in community. Documents, literature incorporated 
with experiences of villagers, school personnel and learners derived from in-depth interviews and 
focus group discussion were used as texts for qualitative methodology based on social constructivism. 
 Social immunity in school was constructed under conditions; contexts and special desires of 
school accordingly, the government policy for school practicing reduced processes of social immunity 
learning to general rules. And school could only be a follower without revision and question. This kind 
did not take heed of learners to understand thoroughly and to handle their complicated problems 
according to government will. School and stakeholders were understood and integrated society 
situations which were the conditions of social immunity learning. Both of school physical, history and 
reputation, and modern society context had to push forward to happened learning processes related 
to question with government policy, revision with school and community context and construction 
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social immunity. Therefore, school as a core to construct social immunity for awareness and coping 
with real situations of learners and people in community was able to occur. The impact of this 
learning replaced the learners and villagers, whom were the followers of passed general rules and 
policy, to the participants of cooperative learning and constructing social immunity processes. Hence, 
learners and villagers determined meaning of social immunity for awareness and having abilities to 
exist in society with understanding thoroughly. 
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1. บทน า 
 การก้าวเข้าสู่ความทันสมัยของสังคมไทย นับเริ่มจากประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี 
2504 เป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนี้ เรียกว่ามีทิศทางการพัฒนาแบบเส้นตรง 
ซึ่งแนวคิดนี้เช่ือว่า หากประเทศมีการสร้างเงื่อนไขต่างๆที่จ าเป็นต่อการน าประเทศไปสู่ความทันสมัยได้อย่างครอบคลุม 
ประเทศก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความทันสมัยได้ 
 ด้วยกรอบความคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย กลไกส าคัญที่จะท าให้ประเทศบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนา ซึ่งมีนัยถึงการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเพิ่มสมรรถนะภายในประเทศ เพื่อการลงทุน
ระยะยาว ส่วนกลไกที่จะท าให้ประเทศมีความทันสมัยในด้านสังคม คือ การปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบสังคมจาก
โครงสร้างสังคมที่มีการจ าแนกแจกแจงน้อยไปสู่โครงสร้างที่มีการจ าแนกแจกแจงที่ซับซ้อน ซึ่งหมายถึง กระบวนการซึ่ง
หน่วยสังคมซึ่งเดิมเคยท าหน้าที่ต่างๆ หลายหน้าที่ ได้แยกตัวออกเป็นหน่วยสังคมหลายๆหน่วยและละหน่วยจะมีหน้าที่
เฉพาะอย่างมากขึ้น ด้วยวิธีคิดการจ าแนกแจกแจงโครงสร้างดังกล่าวนี้ถูกอธิบายว่า จะท าให้หน่วยต่างๆของสังคม
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยที่สังคมจะต้องมีกลไกที่จะท าให้หน่วยสังคมใหม่ที่แยกออกไปนี้ สามารถ
ประสานงานกันและต้องท าหน้าที่ได้เหมือนกับหน่วยเดิม และมีประสิทธิภาพสูงกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณีไปสู่สังคมสมัยใหม่จะเกิดขึ้นในทุกมิติของชีวิตสังคม ได้แก่ กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ 
ครอบครัว ระบบค่านิยม และการสร้างช่วงช้ันทางสังคม ซึ่งนภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2548: 12-14 ) สะท้อนให้
เห็นถึงที่มาหรือเง่ือนไขส าคัญที่ถูกก าหนดสร้างขึ้น เพื่อน าพาประเทศไปสู่ความทันสมัย ซึ่งมีเง่ือนไขส าคัญสี่ประการ 
ได้แก่ 
 หนึ่ง การจ าแนกแจกแจงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมแบบดั้งเดิม ซึ่งกิจกรรมการผลิตจะอยู่ในแวดวงของ
ครอบครัวและเครือญาติ แต่เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างถูก เคลื่อนย้ายออกจาก
ครอบครัว ในการท าเกษตรกรรม การปลูกพืชเพื่อขายก่อให้เกิดการแยกการผลิตออกจากการบริโภค ขณะ ที่การ
แลกเปลี่ยนซึ่งเคยกระท าบนฐานของเครอืญาติและชุมชนได้เคลือ่นไปสูก่ารแลกเปลีย่นในระบบตลาดมากข้ึน เป้าหมาย
ของการจ าแนกแจกแจงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเช่นนี้ ก็เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงการ
เพิ่มผลผลิตต่อหัวของประชาชนให้สูงขึ้น 
 สอง การจ าแนกแจกแจงกิจกรรรมของครอบครัว โดยแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากครอบครัว มีผลให้
ครอบครัวสูญเสียหน้าที่ที่ส าคัญไป ในสังคมประเพณี ครอบครัวจะท าหน้าที่ทุกอย่าง ตั้งแต่การผลิตอาหาร เสื้อผ้า 
อบรมสมาชิกใหม่ของสังคมให้รู้จักการประกอบอาชีพ การจัดการเรื่องการบริโภค แต่ในสั งคมสมัยใหม่ครอบครัว
กลายเป็นหน่วยทางสังคมที่ท าหน้าที่เฉพาะการผลิตสมาชิกใหม่ ดูแลสมาชิกที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ ให้ความรักที่และ
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ก าลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวเท่านั้น หน้าที่ของครอบครัวที่สูญเสียไปก็คือ การถ่ายทอดและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก  
ซึ่งมีส่วนท าให้อ านาจควบคุมของผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวตอ่สมาชิกรุน่หนุ่มสาวเริ่มน้อยลง คนหนุ่มสาว มีอิสระ
ที่ก าหนดชีวิตของตนเองในด้านต่างๆมากข้ึน 
 สาม การจ าแนกแจกแจงระบบค่านิยม ในระบบเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปสู่ระบบทุนนิยม ท าให้เกิดการแยกเรื่อง
ศาสนาออกจากเรื่องฆราวาส ซึ่งหมายถึงการที่คนค่อยๆ ลดความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เคยเป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิต ปรับเปลี่ยนไปสู่การตัดสินใจโดยคิดค านวณถึงผลที่จะตามมาอย่างมีเหตุผล 
 สี่ การจ าแนกแจกแจงระบบการจัดช่วงช้ันทางสังคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบทุน
นิยม มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการจัดช่วงช้ันทางสังคม หมายถึงสังคมจะเริ่มเปลี่ยนจากระบบการใช้
สถานการณ์ที่ติดตัวมา เช่น วงศ์วาน ตระกูล เช้ือชาติ มาเป็นตัวก าหนดการเข้าสู่ต าแหน่งทางสังคมไปสู่การใช้
การศึกษาและความสามารถของบุคคลเป็นตัวก าหนดแทน 
 ภายใต้เงื่อนไขซึ่งถูกผลิตขึ้นอย่างมีนัยส าคัญต่อการน าพาประเทศไปสู่ความทันสมัยที่กล่าวถึงนี้เป็นที่มาและ
เหตุผลประการส าคัญต่อการท าความเข้าใจปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งการหย่าร้าง ปัญหายาเสพติด 
เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง การท าร้ายร่างกาย และกระท าความรุนแรงทางเพศ การทอดทิ้งผู้สูงอายุให้ด ารงชีวิตเพียงล าพัง เป็น
ต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนมีความซับซ้อนและพบเห็นได้ไม่ยากนักในสังคมปัจจุบัน ขณะเดียวกันนักวิชาการและผู้รู้ใน
สังคมหลายส่วนต่างก็ให้ความเห็นรวมทั้งตั้งข้อสังเกตต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในหลายลักษณะ ทั้งความพยายามที่ระบุ
กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงจากปัญหาสังคมที่มีอยู่อย่างมากมาย ดังที่กรมควบคุมโรค (2553) ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
อายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขณะที่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 
ใน พ.ศ. 2553 มีมากกว่า 70% ส่วนสถานการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย มีรายงานจากกรม
สุขภาพจิต โดยเกียรติภูมิ วงศ์รจิต (2556) ที่ระบุว่าประเทศไทยมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณ 1.2 ล้านคน คิด
เป็นอัตราส่วน 19:1,000 ประชากร นับจาก พ.ศ.2550-พ.ศ.2554 ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่มีปัญหามากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี 

โดยนัยนี้เมื่อมีการจัดจ า ส ี่ยงออกจากกลุ่มคนทั่วไปหรือคนปกติ 
กระบวนการของรัฐทั้งในเชิงนโยบายและระดับปฏบิัติการก็มักจะมีจุดเน้นการให้ความส าคัญกับกลุ่มคนพิเศษนี้เป็นการ
เฉพาะ ดังตัวอย่างที่ปรากฏการณ์ในเป้าหมายยุทธศาสตร์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น ปี 2556 ของกระทรวง
สาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข. 2556) ที่มีการก าหนดแผนงานสี่ลักษณะ ซึ่งเช่ือว่าจะน าสู่ผลลัพธ์การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในวัยรุ่นได้ อันได้แก่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน/หมู่บ้าน การบ าบัดฟื้นฟู การป้องกันกลุ่มเสี่ยง 
การปราบปรามและการสกัดกั้น หรืออีกตัวอย่างหนึ่งของความพยายามขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา
อนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553-2557) ที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของนโยบายซึ่งมุ่งให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น พร้อมกันนั้นยังได้ระบุถึงข้อมูลการเฝ้าระวัง
การท าแท้งในโรงพยาบาลน าร่อง 134 แห่ง จาก 13 จังหวัด พบว่า ร้อยละ 53 ของผู้ป่วยที่มาท าแท้ง ส่วนใหญ่ เป็น
วัยรุ่นและเยาวชน ร้อยละ 30 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพบว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็น
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่นขาดโอกาสในการศึกษา ต้องรับภาระในการดูแลบุตรในขณะนี้
ตนเองยังไม่รวม นอกจากน้ียังมีการวิพากษ์และตั้งค าถามต่อการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังที่ปรากฏใน
ความคมชัดลึก (ออนไลน์. 2556) ที่ช้ีชัดว่าตัวหลักสูตรให้ความส าคัญเฉพาะมิติวิชาการ เด็กจึงขาดความพร้อมในด้าน
ทักษะการด าเนินชีวิต พร้อมกันนั้นยังได้เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มสาระความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงใน
สังคม 
 ภายใต้ความพยายามของรัฐในอันที่จะจัดการกับบุคคล กลุ่มบุคคลที่ถูกจัดจ าแนกและระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการเข้าสู่วังวนของปัญหา รวมทั้งเป็นผู้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมโดยตรง “การเฝ้าระวัง” จึงเป็นกระบวนการ
เชิงเทคนิคประการหนึ่งที่รัฐด าเนินการ ความส าเร็จของการด าเนินการจึงดูจากจ านวนของกลุ่มเสี่ยงและอัตราการเข้าสู่
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ปัญหาที่ลดลง นอกจากนี้ยังวัดผลส าเร็จจากการที่บุคคลที่ถูกระบุว่าปัญหาได้กลับมาปฏิบัติตนตามแนวทางการดูแล
ช่วยเหลือของรัฐในจ านวนท่ีมากพอตามกฎเกณฑ์ที่รัฐก าหนด รวมถึงการระบุว่าได้ด าเนินการจ ากัดควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
ในจ านวนที่เช่ือว่ามากพอและควบคุมพอที่จะลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนท่ีถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ 
 อย่างไรก็ตามยังมีการมองและให้ความหมายต่อภาวะความเสี่ยงและปัญหาสังคมที่กระทบต่อกลุ่มคนในแบบ
อื่นๆ ดังท่ี อูริช เบค (Ulrich Beck) (Beck. 1992) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้สะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยง และ
โลกาภิวัตน์เข้าด้วยกัน โดยมองว่าความเสี่ยงถูกสร้างจาก “โลกสังคมความเสี่ยง” ดังในกรณีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคนิคในรูปแบบความเสี่ยงใหม่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และล้วนเป็นรูปแบบใหม่ๆของความเสี่ยง โดยนัยนี้สังคม
ความเสี่ยงจึงมิได้ก าหนดขอบเขตเฉพาะสิ่งแวดล้อมสุขภาพหรือเรื่องราวใดๆแบบโดดๆ แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ชุดของความสัมพันธ์ทั้งหมด ภายใต้ชีวิตสังคมโลกแบบช่ัวคราว ดังเช่นรูปแบบการจ้างงาน ความไม่มั่นคงในการท างาน
ที่มีสูงขึ้น ความเสี่ยมถอยของอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมของตน การสึกกร่อนของรูปแบบประเพณีครอบครัว เพราะ
บุคคลอนาคตจะถูกจ ากัดน้อยกว่าสังคมในอดีตที่ผ่านมา การตัดสินใจทุกรูปแบบสะท้อนความเสี่ยงที่มาจากปัจเจก
บุคคล ดังนั้นในตัวอย่างของการแต่งงาน ยุคปัจจุบันยิ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าในอดีตที่มีสถาบันครอบครัวที่มี
ความเข้มแข็ง การตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของการศึกษายังรู้สึกว่ามีความเสี่ยงอยู่ ในสถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็น
การยากที่ท านายว่าทักษะที่มีอยู่ของเราจะมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่ เบคยังอธิบาย
สังคมความเสี่ยงโดยมองจากฐานสังคมตะวันตก ซึ่งอธิบาย สังคม ความเสี่ยงว่ามีความสัมพันธ์กับ ชุดลักษณะสองชุดที่
มีความควบคู่กัน ชุดแรกของคุณลักษณะ คือ ความเป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งเบคเห็นด้วยกับความคิดของคาร์ล 
มาร์กซ นักคิด นักวิชาการชาวเยอรมัน ที่มองว่าสังคมอุตสาหกรรม คือ สังคมชนช้ัน มีความไม่เป็นธรรม ซึ่งก็คือ 
ต าแหน่งของชนช้ันทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการครอบครองปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน ผลต่อเนื่อง
ของความเป็นสังคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความอดอยากและความหิว ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด “ส านึกทางชนช้ัน” 
ชัดเจนขึ้น สิ่งที่สังคมต้องก าจัด คือ ความอดอยากและความยากจน ด้วยความพยายามจัดการกระจายปัจจัยให้เท่า
เทียมกัน ส่วนชุดที่สองของคุณลักษณะ คือ สังคมความเสี่ยง ซึ่งมีการอธิบายว่า แม้ในปัจจุบันสังคมจะมีความพยายาม
กระจายปัจจัยให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าความไม่เท่าเทียมจะหมดไป แต่ความไม่เท่าเทียม
ยังคงอยู่ โดยเฉพาะระหว่างคนทั่วไปกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยชนช้ันกลางจะมีจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท าให้
เส้นแบ่งชนช้ันในทางกายภาพมีความพร่าเลือนมากขึ้น ที่ส าคัญกว่านั้นส านึกชนช้ันทางสังคม จะค่อยๆเลือนหายไป ใน
ค าอธิบายนี้หากมองในมุมกลับ ที่มีความแตกต่างจากค าอธิบายสังคมชนช้ัน ในสังคมความเ สี่ยงจะเห็นได้ว่า การ
กระจายความเสี่ยง (risk distribution) ได้กลายเป็นประเด็นส าคัญในสงัคม เบคกล่าวอุปมาว่า ขณะที่เรามักจะนิยมพูด
ถึงการกระจายผลพวงความเจริญไปสู่แต่ละพื้นที่ของสังคม แท้จริงนั้นได้เกิดการกระจายผลด้านลบแก่สังคมด้วย
เช่นเดียวกัน ในตอนท้ายเบคยังได้ย้ าอีกว่า สังคมชนช้ันกับสังคมความเสี่ยงจะไม่แยกขาดจากกัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
จาก สังคมชนช้ันไปยังสังคมความเสี่ยงน้ันสามารถมองได้เป็นสองล าดับ ล าดับแรก ความเสี่ยงยังคงเป็นสิ่งแฝงเร้น เป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการท าให้ทันสมัย แต่ก็ยังไม่น ามาสู่ปัญหาจนเกิดการวิพากษ์ ล าดับที่สอง เป็นระยะที่สังคมเริ่ม
ตระหนักถึงความเสี่ยงกันแล้ว จึงมีการตั้งค าถามต่ออันตรายที่เกิดขึ้นรวมถึงโครงสร้างทางสังคม ที่เป็นเง่ือนไขส าคัญ
ของความเสี่ยง 
 การอธิบายปัญหาสังคมที่มีการผูกโยงกับแนวคิดความทันสมัยซึ่งให้ความส าคัญกับการมุ่งสร้างความเติบโต
ให้กับระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงผลที่เกิดจากความทันสมัย ซึ่งถูกอธิบายให้เห็นในภาพปรากฏการณ์จริงของ
สังคมความเสี่ยงข้างต้น ด้วยเหตุนี้สังคมไทยจึงตื่นตัวที่จะกลับมาพิจารณาทบทวนสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสังคมมาก
ขึ้น โดยมิได้มองปัญหาสังคมเป็นเพียงปัญหาเฉพาะเรื่องที่จะต้องแก้ไขโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อท าให้ปัญหา
นั้นหมดไปแต่อย่างใด หากแต่เป็นความพยายามมองไปถึงตัวปัญหาที่ไม่สามารถแยกออกมาจากสังคม ซึ่งหมายถึง 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของคน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การ
ขยายตัวของวัตถุนิยม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในครอบครัวสมัยใหม่ ซึ่งส่งเสริมความเป็นปัจเจก
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บุคคลมากขึ้น ดังนั้น การท าให้ผู้คนในสังคมมีความตระหนักรู้ต่อปัญหาสังคม ซึ่งมีความซับซ้อนและมิได้เป็นเรื่อง
เฉพาะตัวของผู้ประสบเหตุ จึงมีความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการน าเสนอแนวคิดที่ว่า บุคคลสามารถเรียนรู้สังคม 
สถานการณ์จริงที่อยู่รอบตัว และสามารถทบทวน ตั้งค าถามกับปรากฏการณ์จริงนั้น เพื่อการรู้เท่าทัน และสามารถ
ด ารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม แนวคิดการสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาสังคมของผู้คนได้รับการขานรับ และ
น าเสนอในเชิงนโยบายหลายส่วน ดังเช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ได้ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นของกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ตลอดจนมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้การศึกษาจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และบริบทของตนเอง รวมถึงสามารถพ่ึงตนเองได้  
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ได้ช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีมีความซับซ้อน คาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงหลายมิติ ทั้งการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ความเสื่อมถอยของค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงของประเทศ ด้วยเหตุนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้จึงให้ความส าคัญกับสิ่งที่เรียกว่า “ภูมิคุ้มกัน” 
โดยเช่ือว่าหากประเทศและสังคมได้สร้างภูมิคุ้มกันให้มีความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
เสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ก็จะสามารถท าให้ผู้คนในประเทศสามารถปรับตัว 
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน (ส านักนายกรัฐมนตรี.2555 : ฉ)  
 ในแวดวงวิชาการ ก็มีการกล่าวถึงสิ่งที่ถูกเรียกว่า “ภูมิคุ้มกัน” เช่นเดียวกัน ซึ่งนักวิชาการสายจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ ได้ท าการศึกษาภูมิคุ้มกันทางจิต โดยอธิบายว่า การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดในตัวบุคคลเปรียบได้กับการปลูกเช้ือ
โรคที่มีฤทธิ์อ่อนในร่างกายของมนุษย์ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายพัฒนาภูมิต้านทานเช้ือโรคชนิดนั้นขึ้นตามหลักชีววิทยา 
วิธีการนี้เป็นกลไกพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นภายในตัวบุคคลเอง เพื่อต่อสู้ ต้านทาน การเปลี่ยนแปลงความคิด ความเช่ือ หรือ
เจตคติของบุคคลนั้นได้ กลไกนี้น่าจะช่วยให้บุคคลสามารถปกป้องตนเองจากสถานการณ์ยั่วยุ ที่อาจชักจูงพวกเขาไปสู่
ความเสื่อมเสีย ท้ังนี้นักวิชาการจึงสรุปการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ด้านการเตรียมตนให้พร้อมไว้ 5 ข้อ และใน 4 ข้อแรก
นั้น เรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตที่มีสาเหตุมาจากภายในของบุคคล และอีก 1 ข้อ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิต ที่มีสาเหตุมาจากภายนอกตัวบุคคล ดังนี้ 1) ใฝ่หาความรู้เพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ และมีความรอบคอบ 
ระมัดระวังในการใช้ความรู้ 2) ตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์และตีความได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
และผู้อื่น มีการเตือนตนเองและผู้อื่น เพื่อหาทางป้องกัน 3) พิจารณาเจตนาของผู้โจมตีและหาทางลดความน่าเช่ือถือ
ของผู้โจมตีหรือชักจูง 4) ความเชื่อมโยงความเช่ือ หรือเจตคติที่ต้องการจะอนุรักษ์ไว้กับความเช่ือ คุณธรรมหรือค่านิยม
พื้นฐานท่ีมั่นคงกว่าเช่น ความเชื่อทางศาสนา คุณธรรม ความดีและค่านิยมที่ดีงามต่างๆในสังคมตลอดจนการครองตน
ที่ดีงาม ซึ่งผู้ที่ตนเคารพรักและเทียบเคียงด้วยยึดถือเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต และ 5) แสวงหาการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อตน (งามตา วนินทานนท์.2550)  
 อีกทัศนะหนึ่งของนักวิชาการ ยังให้ความสนใจต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตผ่านการจัดการศึกษา ซึ่งมุ่งหวัง
ว่าจะน าสู่การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทั้งตนเอง องค์กรและสังคม ภายใต้ความคิดความเช่ือนี้จึงมีการรวมตัวของ
เครือข่ายที่มีภารกิจเพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ในทุกมิติ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอาศรมศิลป์ เสมสิกขาลัย 
สถาบันการศึกษาสัตยาไส สถาบันขวัญเมือง เสถียรธรรมสถาน โรงเรียนใต้ร่มไม้ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นก าลังส าคัญ
ช่วยให้การศึกษาตามแนวจิตปัญญาเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะส าคัญ ดังท่ี ชลลดา ทองทวี 2550 : 27) สะท้อนให้เห็นว่าเป็น
การมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

คุณค่าของสิ่งต่างๆโดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่ อส่วนรวมและ
สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์  
 ภายใต้วิธีคิดนี้จึงมีการก่อตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทย โดยให้ความส าคัญต่อการศึกษาเพื่อพัฒนามิติด้านจิตใจ
ของมนุษย์ ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง จึงเกิดขึ้น
ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “กระบวนการเรียนรู้ที่เคยชินมานานหลายศตวรรษเป็นเพียง การประกอบวิชาชีพและวิทยาการทีเน้น
เรื่องอยู่ภายนอกตัวเราเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ ของสังคมที่ก าลังถดถอย และไม่สามารถเยียวยาจิตใจที่
ขาดความเข้าใจในตนเองของคนในปัจจุบันได้ (http:www.ce.mahidol.ac.th/curriculum.htm.) 
 ในระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นการปฏิบัติจริงของการศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็ถูกคาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ซึ่ง สุวรรณี ค ามั่น (2551 : 6-8,11-12) ได้สะท้อน
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาไทยในอนาคตไว้ดังน้ี 1) การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ 
และศีลธรรม มีสมรรถนะและคุณภาพสูงขึ้น 2) เป็นการศึกษาเพื่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์มา
ถ่ายทอดความรู้ จัดการความรู้ในชุมชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา 3) การศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อน เป็นตัวกระตุ้น และผลักดันให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ระดมทรัพยากรจากภาคีการพัฒนาต่างๆ มาใช้ในการปฏิรูป
การศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลกัในการจัดการศึกษาระดับชุมชน และ 4) 
การศึกษาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้พ่อแม่ผูป้กครอง แสวงหาความรู้ที่ก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกคน และรณรงค์ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 บทความวิจัยนี้มองภูมิคุ้มกันทางสังคมในฐานะสรรพสิ่งที่ถูกผลิตสร้างขึ้นให้เป็นความรู้ความจริง โดยมีฐาน
ความคิดที่ว่า ความจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนดขึ้นจากการเรียนรู้ รับรู้ ตีความของบุคคล ความจริงที่ว่านี้จึงมิได้
เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่เพื่อรอคอยการค้นพบจากมนุษย์ ในทางกลับกัน มนุษย์จะเป็นผู้บอกหรือก าหนดว่าอะไรคือความจริง 
ฐานความเช่ือในการมองความจริงเช่นนี้ นภาภรณ์ หะวานนท์. (2550 : 4-5) เรียกว่า กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม 
(Social constructivism) ที่มองว่า มนุษย์เป็นผู้สร้างความจริง นักคิดในกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับสิ่งที่เรียกว่า 
ความหมายและประสบการณ์ของมนุษย์ ซึ่งมีการอธิบายว่า ความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของบุคคลเกิดจากการ
ตีความ และการให้ความหมาย ที่มีความเช่ือมโยงกับบริบทของบุคคลนั้นๆ การที่บุคคลจะคิดหรือตระหนักรู้ โดย
คาดหมายหรือมองว่าคนอ่ืนก าลังคิดอะไร หรือต้องการอะไร รวมถึงตนเองคิดอย่างไรนั้น เรียกได้ว่าบุคคลได้สร้างความ
จริงทางสังคมหรือโลกที่ตนเองด ารงอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ดังนั้นความจริงจึงมิใช่สิ่งตายตัว แต่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละบริบท
ของสังคม ความจริงจึงสามารถด ารงอยู่ภายใต้การรับรู้ของมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ บุคคลในสังคมหนึ่งต่างรับรู้
ความหมายของสิ่งเหล่านี้ท่ีพวกเขาสร้างขึ้นร่วมกัน ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นชุดของความจริงที่เกี่ยวกับตนเอง
ผู้อื่นและโลก ซึ่งเป็นความจริงที่แตกต่างจากความจริงในบริบทอื่นๆ โลกจึงประกอบไปด้วยความจริงที่แตกต่างกัน
หลากหลาย การตระหนักรู้ของมนุษย์จึงเคลื่อนที่ไปมาในพ้ืนท่ีของความจริงที่มีอยู่หลากหลายนี้ 
 ภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในบทความวิจัยนี้จะถูกคลี่คลาย ภายใต้การมองว่าตัวภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง หรือถูกมอบหมาย สั่งการจากกลุ่ม องค์กร บุคคลผู้มีอ านาจ ให้กระท าการ เพราะหาก
เป็นเช่นน้ี ตัวภูมิคุ้มกันแบบส าเร็จรูปก็จะเป็นเพียงวัตถุ ที่ถูกน าเข้าจากภายนอก ซึ่งไม่มีความกลมกลืน สอดคล้องกับ
ความจ าเป็น และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันชุดวัตถุส าเร็จรูป หรือหากด ารงอยู่ในรูปของความรู้ก็
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความรู้สากล ที่เช่ือว่า การได้มาซึ่งความรู้นี้ใช้เพียงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ที่จะท าให้ได้มา
ซึ่ง “ความรู้ที่แท้จริง” คือสามารถน าไปใช้ได้ในทุกหนทุกแห่ง ภายใต้ความคิด ความเช่ือ เช่นนี้เอง ที่ผ่านมาเมื่อมี
การศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมจึงมักจะศึกษา ในมิติการสร้างตัวแบบส าเร็จรูปเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่ง
ผู้สร้างก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญ และเมื่อได้ตัวแบบที่ว่านี้แล้วก็จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาสังคมในที่ต่างๆ         
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เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ของปัญหา จึงมิได้ถูกมองหรือให้ความหมายในฐานะผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางสังคมที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถร่วมสร้างสรรค์ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับตนเอง และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ในทางกลับกันพวกเขาถูกท าให้ด ารงอยู่ในสถานะผู้รอคอยความช่วยเหลือ และปลดเปลื้องปัญหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งในสังคมปัจจุบันต่างก็มีการตั้งค าถามต่อการสร้างและด าเนินการเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมใน
ลักษณะนี้อยู่มาก ทั้งนี้เพราะปรากฏการณ์จริงเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น เป็นตัวสะท้อนได้ชัดว่า แม้รัฐจะมี
นโยบาย และขั้นตอนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันทางสังคม ในหลายๆ
ลักษณะ พร้อมท้ังก าหนดให้เป็นภารกิจหลักขององค์กรหลายๆองค์กร แต่ในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ปัญหาสังคม
ก็มิได้คลี่คลาย ยิ่งกว่านั้นปัญหายังทวีความซับซ้อน และมีรูปแบบของปัญหาที่รุนแรงขึ้น  
 ดังนั้น บทความวิจัยนี้จึงมุ่งเปิดพื้นท่ีใหม่ให้กับการมองปัญหาสังคม กลุ่มคนท่ีอยู่ในสภาวะของปัญหา รวมถึง
ตัวภูมิคุ้มกันทางสังคมที่มีความเกี่ยวโยงกันในแนวระนาบ ซึ่งหมายถึงว่า ปัญหาสังคม มิสามารถเกิดขึ้นได้โดดๆ และ
เป็นเรื่องเฉพาะ หรือชะตากรรมของบุคคล ครอบครัวที่อยู่ในภาวะปัญหานั้น ขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันทางสังคมก็มิอาจ
ถูกมองว่า เป็นหน้าที่ของผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญที่จะเป็นผู้ก าหนดสร้าง และสั่งการให้หน่วยงานต่างๆน ามาใช้ปรับปรุง
พฤติกรรมและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ถูกมองว่ามีปัญหาได้  แต่มองอีกอย่างหนึ่งว่า ปัญหาสังคม เป็นเรื่องที่มีความ
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกองค์กร ดังนั้นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น จึงมิอาจ อธิบายว่า สามารถแยกออกจากความเป็นไปของ
สังคมโดยรวมได้  เช่นเดียวกันกับภูมิคุ้มกันทางสังคม ที่เป็นเรื่องของทุกคน ในอันที่จะสร้างสรรค์และเรียนรู้ร่วมกัน 
มากกว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ สามประการ ดังน้ี หน่ึง เพื่อวิเคราะห์เง่ือนไขของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมในโรงเรียน สอง เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้ มกันทางสังคมในโรงเรียน และสามเพื่อ
วิเคราะห์ผลของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนที่มีต่อคนในชุมชนรวมทั้งผู้เรียน 

 

2. วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเง่ือนไขและกระบวนการเรียนรู้ภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนตามที่น าเสนอนี้ ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางสร้างสรรค์สังคม (Social constructivism) ซึ่งเช่ือว่าความรู้ ความจริง 
เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละบริบทของสังคม ดังนั้น ประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
ความรู้ ความจริงในเรื่องนี้ มิได้มีนัยถึงการแสวงหารูปแบบ โครงสร้าง และความหมายของภูมิคุ้มกันทางสังคมใน
โรงเรียน แต่เป็นการพยายามที่จะเข้าใจว่า ภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร มีเง่ือนไขอะไรบ้าง 
ที่ท าให้เรื่องของภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนถูกพูดถึง และถูกสร้างสรรค์ขึ้น กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมในโรงเรียนเป็นอย่างไร บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความหมายต่อภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนอย่างไร ซึ่ง
ความหมายที่ว่านี้เป็นความหมายที่เกิดจากการตีความของบุคคล บนฐานที่บุคคลมีประสบการณ์ต่อสิ่งต่างๆ รวมกับ
การคาดการณ์ว่าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องคิดและมองเรื่องดังกล่าวอย่างไร ความหมายเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมใน
โรงเรียนที่บุคคลสะท้อนนี้จึงมิใช่สิ่งที่บุคคลคิดหรือสร้างขึ้นมาจากจิตที่อยู่ภายในตนเอง  แต่เป็นสิ่งที่บุคคลกับบุคคล
อื่นๆในบริบทเดียวกันได้ร่วมกันสร้างผ่านกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ภาษาพูด ภาษาเขียนและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยนัยความหมายเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนจึงมิได้ด ารงอยู่แบบตายตัว แต่มีการลื่นไหลไป
ตามการตีความ และบริบททางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 การมองภูมิคุ้มกันทางสังคม ว่า เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย นั้น 
นภาภรณ์ หะวานนท์. (2550 : 7) ให้ทัศนะ ว่า สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นความจริงนี้เหมือนกับพลาสติกที่รูปทรง
เปลี่ยนแปลงไปตามเบ้าหลอม คือเป็นความจริงที่ลื่นไหล ไปตามการตีความ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กัน                    
ซึ่งแนวคิดสร้างสรรค์สังคมจะช้ีชวนให้เห็นว่า ไม่มีใครสามารถอ้างได้ ว่า ความจริงตามประสบการณ์และการตีความ
ของตนเองหรือสังคมหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จริงแท้แน่นอน หรือมีความเป็นสากล ดังนั้นในมุมมองของวิธีคิดเช่นนี้            
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

จึงให้ความส าคัญกับการศึกษาความแตกต่างในการสร้างหรือผลิตความหมายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อย่างไรก็ตามในบริบทที่
คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน ความหมายที่บุคคลต้องการจะสร้างอาจจะมิได้เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นการมีความเข้าใจ
ร่วมกันอย่างสมบูรณ์จึงไม่อาจเกิดขึ้น การขัดแย้งกันบางส่วนหรือทั้งหมด อาจจะน าไปสู่การท้าทาย ตรวจสอบ หรือ
อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เป็นการพยายามที่จะช่วงชิงการน าในการก าหนดความหมาย หรือปรับเปลี่ยน
ความหมาย เพราะความหมายของสิ่งต่างๆในที่นี้มิได้เป็นการให้ ค านิยามแบบทั่วๆไป แต่เป็นความหมายที่จะมีผลต่อ
ความจริงและต่อฐานะ ต าแหน่งของบุคคลในสังคม 
 งานวิจัยนี้เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยใช้หลักการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฏี (theoretical 
sampling) ซึ่งเป็นกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อจะน าไปสู่ข้อเสนอของงานวิจัย โดยคณะวิจัยจะต้องเก็บข้อมูล สร้างมโน
ทัศน์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจะตัดสินใจได้ว่า ยังต้องการข้อมูลใดอีกและจะเก็บข้อมูลที่ว่านี้จากใคร เพื่อ
น าไปสู่การสร้างข้อเสนอจากงานวิจัยท่ีสมบูรณ์ 
 การเลือกกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้อาศัยพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนที่มีการเรียนรู้และให้ความส าคัญกับ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมในแบบแผนที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังเลือกกรณีศึกษาที่มีความแตกต่างกันทางด้าน
ลักษณะกายภาพ ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ บริบททางสังคมที่แตกต่างกัน 3 แห่ง เพื่อให้ได้ข้ อมูล เง่ือนไข และ
กระบวนการเรียนรู้ภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน  รวมถึงผลของการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนที่มี
ต่อ ผู้เรียนและคนในชุมชนที่มีความรอบด้าน ประกอบด้วย 
 1. โรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางชุมชนขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และเป็นโรงเรียนยอดนิยมที่เป็นที่
ต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองจ านวนมาก นอกจากนี้ตัวโรงเรียนยังถูกห้อมล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน าสมัย 
ดังนั้นในแต่ละวันที่เลิกเรียน นักเรียนก็มีเวลาอิสระในอันที่จะท ากิจกรรมที่ตนสนใจ ในเวลาเดียวกันก็มีโอกาสที่จะ
เผชิญกับภัยสังคมที่มีหลากหลายรูปแบบได้เช่นเดียวกัน 
 2. โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความทันสมัยและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งมีลักษณะโรงเรียนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
โรงเรียนมัธยมชานเมืองแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งส าหรับนักเรียนที่พลาดโอกาสในการเข้าเรียนยังโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มี
ช่ือเสียง รวมถึงเป็นแหล่งรองรับนักเรียนที่มีฐานะปานกลาง จนถึงครอบครัวที่มีรายได้น้อย แม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้จะอยู่
ห่างจากตัวเมืองออกมา แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่ปรากฏภัยทางสังคม เพราะปัญหาสังคมที่ท าให้เกิดเป็นภัยนั้นล้วน
มีความเกี่ยวโยงกับวิถีความเป็นเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งปัญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ชู้สาว เป็นต้น 
 3. โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีพื้นท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่ของอ าเภอ ซึ่งมีนโยบาย
เปิดรับนักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนยังโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนจึงมาจากหลากหลายพื้นที่ ชุมชนที่
แวดล้อมโรงเรียนก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน เพราะส่วนหนึ่งก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจการค้า ธุรกิจ
บริการในสถานบันเทิงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านเกมส์จ านวนมากที่เปิดบริการทั้ง 24 ช่ัวโมง ส่วนยาเสพติดก็สามารถ
เข้าสู่พื้นที่น้ีได้โดยง่าย ทั้งผ่านมาทางชายแดน นักท่องเที่ยว และสถานบริการ ดังนั้นปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีพบ
บ่อย ได้แก ่การติดสารเสพติด การเลน่พนัน ติดเกมส์ หนีเรียน ท าร้ายร่างกาย ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนี้ล้วนเปน็ผลท่ี
เกี่ยวโยงกับสภาพสังคมที่โอบล้อมพวกเขา 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่สอนในสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน นักเรียน แกนน าซึ่งเป็นผู้น าทางวิชาการและกิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียนนักเรียนทั่วไป  ผู้ปกครองที่ท า
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาค ม
ผู้ปกครอง เป็นต้น รวมจ านวน 72 คน ทั้งนี้ในงานวิจัยอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสามลักษณะได้แก่ หนึ่ง การ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งนโยบายรัฐซึ่งถูกส่งมาจากส่วนกลาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมถึง
นโยบาย ประกาศ ค าสั่ง แผนงานของโรงเรียน ฯลฯ สอง การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการสัมภาษณ์จะมีแนวค าถามที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า
ตามประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งเป็นการพูดคุยซักถามในรายละเอียดเกี่ยวกับ สภาพของโรงเรี ยน 
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นักเรียน ชุมชน ปัญหาในโรงเรียน และปัญหาในชุมชน การด าเนินงานเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน และผลที่
เกิดขึ้น ท้ังนี้การสัมภาษณ์แต่ละกรณีจะใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที และผู้วิจัยจะบันทึกค าสัมภาษณ์ด้วย จึงต้องขอ
อนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน ทั้งนี้เทปบันทึกเสียงจะถูกน ามาถอดเทปแบบค าต่อค าเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์  
สาม การรวบรวมข้อมูลโดยการจัดกลุ่มสนทนา กลุ่มครู กลุ่มนักเรียน แกนน าท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และ
กลุ่มผู้ปกครองที่สนใจร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสนทนาแต่ละกลุ่มจะมีจ านวนผู้ร่วมสนทนา 6-
12 คน  ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ในการจัดกลุ่มสนทนามี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีประสบการณ์ร่วมกันได้สะท้อนความคิด ปัญหาสังคม ปัญหาการด าเนินกิจกรรม และมอง
อนาคตของบุตรหลานร่วมกัน โดยไม่ซักถามในรายละเอียดเฉพาะของบุคคล แต่สนทนาในประสบการณ์ที่บุคคลมี
ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้ บุคคลมีความกระตือรือร้น ปรารถนาที่จะพูดคุยในประสบการณ์ที่ตนเองมีร่วมกับคนอื่นๆ ซึ่งเป็น
หัวใจของการ จัดกลุ่มสนทนา อันได้แก่ การมีพลวัตของกลุ่ม 
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก การจัดกลุ่มสนทนา และเอกสารต่างๆ จะถูกน ามาวิเคราะห์ ตั้งแต่
เริ่มต้นกระบวนการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะมีผลให้ผู้วิจัยมีความไวเชิงทฤษฎีที่จะรู้ว่า ยังขาดข้อมูลในเรื่องใด ส่วนใดอยู่ 
และต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จากใคร แหล่งใด การรวบรวมข้อมูลจึงด าเนินไปเรื่อยๆ จนกว่าข้อมูลที่ได้จะอิ่มตัว จึงยุติ
การรวบรวมข้อมูล แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลอีกตามมโนทัศน์ของการวิจัย 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นผลของการวิจัยและการตั้งค าถามรวมถึงข้อสังเกตจากผลของการวิจัยในสามประเดน็ 
ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง เง่ือนไขของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน 

แท้จริงแล้วภูมิคุ้มกันทางสังคมมิอาจเกิดขึ้นลอยๆ โดดๆ หรือเป็นอิสระจากความเป็นจริงทางสังคม ทั้งนี้
โรงเรียนและชุมชนต่างก็ตระหนักถึงความจ าเป็นของสิ่งที่ถูกเรียกว่า ภูมิคุ้มกันทางสังคม ก็เพราะในสังคมชุมชน ทีเ่ข้าสู่
สังคมทันสมัยหรือสังคมอุตสาหกรรม ต่างก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาสังคมหรือภัยทางสังคมที่มีความซับซ้อนในหลาย
รูปแบบ ซึ่งบ่อยครั้งที่โรงเรียนอาจจะเข้าไม่ถึงสถานการณ์ที่เป็นภัยดังกล่าว เนื่องเพราะมีข้อจ ากัดในเชิงองค์ความรู้  
กระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในบริบทความเป็นโรงเรียนซึ่งขาดความเช่ือมโยงกับชีวิตจริงภายนอก รวมถึงความจ ากัดในเชิง
นโยบายทางการศึกษาที่มักจะให้ความส าคัญกับความรู้วิชาการ มากกว่าความรู้ในการเผชิญโลกของชีวิตจริง ดังนั้น 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมจึงถูกผลิตสร้าง ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขเชงิกายภาพของโรงเรียน ปฏิเสธมิได้ว่า แม้โรงเรียนจะตั้งอยู่ในเขตเมืองที่เต็มไปด้วยความทันสมัย
หรือตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล กระแสความคิด ความเช่ือ ค่านิยมเกี่ยวกับความทันสมัย และโลกแห่งวัฒนธรรมบริโภคก็
สามารถแผ่ซึมเข้ามายังพื้นที่ต่างๆได้ไม่ยากนัก ภายใต้โลกโลกาภิวัตน์ที่เช่ือมโยงสรรพสิ่งเป็นเนื้อเดียวกัน อาจจะมี
ต่างกันบ้างในรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และที่ตั้งของโรงเรียน ที่มีผลต่อภาวะการเกิดภัยสังคมในระดับที่
แตกต่างกัน ซึ่งหมายรวมถึงการที่โรงเรียนและชุมชนจะได้เรียนรู้และจัดการกับภัยทางสังคมซึ่งจะมีผลต่อนักเรีย น
ลูกหลานของชุมชนในรูปแบบและความซับซ้อนท่ีแตกต่างกันด้วย 

ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนขนาดใหญ่ และใกล้กับแหล่งศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า มีผลให้โอกาส
หรือความเสี่ยงของการเกิดภัยสังคมมีสูงทั้งความเสี่ยงต่อการใช้เวลาว่างส าหรับการเที่ยวเตร่ การนัดพบกันของวัยรุ่น
ต่างเพศในท านองชู้สาว การมั่วสุมสูบบุหรี่และสารเสพติดอย่างอ่ืน การดื่มสุรา เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท จนบางครั้ง
ถึงขั้นรุนแรง ภายใต้เง่ือนไขทางกายภาพของโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสังคม มีผลให้ผู้ปกครองต่างตั้ง
ข้อสังเกตต่อบริบทของโรงเรียนในเชิงกายภาพซึ่งถูกมองว่าเป็นเง่ือนไขส าคัญที่สามารถน าบุตรหลานเข้าสู่วังวนปัญหา
สังคมได้ ดัง ค ากล่าวของผู้ปกครองที่ว่า 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 “รอบๆโรงเรียน พวกวัยรุ่นเขาสูบบุหรี่กัน เด็กนักเรียนก็เริ่มจากสูบบุหรี่ทั่วไป ใบจาก เริ่มจากของเบาๆ  
ไปสู่หนัก บางคนติดยาเสพติดไปเลย พวกยาบ้า มาจากเพื่อนฝูงทางสังคม ถ้าพูดถึงความผิดของสังคมก็ไม่ได้ อยู่ที่ส่วน
บุคคล เพราะว่าพื้นท่ีชายแดน มีการขายของหนีภาษี สิ่งเหล่านี้เด็กเห็น ท าให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นกับเด็ก ถ้าเราไม่เอา
ภูมิคุ้มกันมา เด็กจะมีปัญหา.....”   

แม้โรงเรียนที่อยู่ในเขตเมืองมักจะถูกระบุถึงโอกาสและความเสี่ยงที่นักเรียนจะประสบปัญหาสังคมอย่างสูง 
แต่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ประสบกับปัญหาลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เพียงแต่รูปแบบและความซับซ้อนของปัญหา
มีความแตกต่างกัน  การเกิดขึ้นของปัญหาสังคมที่ถูกเช่ือมโยงกับบริบทกายภาพของโรงเรียนจึงเป็นเง่ือนไขที่ท าใ ห้
มองเห็นความจ าเป็นของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน ดังข้อเสนอของผู้บริหารโรงเรียนที่ว่า  

“ ปัญหาสังคมมีเยอะหลายแบบ ออกจากโรงเรียนไปนักเรียนสามารถท าอะไรก็ได้ สิ่งที่ไม่ดีเต็มไปหมด
โรงเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เราท าโครงการศูนย์ธรรมศึกษาก็เป็นภูมิคุ้มกันได้ จัดโครงการค่ายจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นเด็ก ม.1 มีกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ ก็พาเด็กไป ปฏิบัติธรรมที่วัด ”   

2. เง่ือนไขประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของโรงเรียน หากมองการเกิดขึ้นของโรงเรียนในฐานะสถาบันทาง
สังคมสมัยใหม่ที่ท าหน้าที่เฉพาะในการส่งผ่านความรู้วิชาการแก่ผู้เรียน ตามแบบอย่างสังคมสมัยใหม่ เกียรติภูมิของ
โรงเรียนก็จะถูกให้ความหมายโดยมองผ่านความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน ซึ่งแนวความคิดเช่นนี้พบเห็นได้ไม่ยาก
นักในสังคมสมัยใหม่ หากเป็นเช่นนี้แล้ว คงเป็นเรื่องยากที่จะท าให้เกิดการหันกลับมาทบทวนต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมในโรงเรียน  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหาสังคมมีความซับซ้อน และอยู่ใกล้ๆตัวผู้เรียน ตลอดจนมีตัวอย่างจริงของ
ผู้ที่ประสบปัญหา ก็ย่อมจะน าไปสู่การย้อนทบทวนต่อสถานการณ์จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งการหันกลับมามอง
ตนเองของโรงเรียน  ซึ่งหากโรงเรียนมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกตั้งแต่ช่ือของโรงเรียน ที่ได้รับพระราชทาน
นามมา ก็มักจะถูกอธิบายว่าเป็นโรงเรียนที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ควรค่าแก่การสร้างความดีให้เกิดแก่พื้นที่โรงเรียน ดังนั้น
ช่ือของโรงเรียน จึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพื้นที่ที่มีสถานภาพสูง การสร้างความตระหนักต่อความหมายของ
โรงเรียนให้เกิดขึ้นจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่มีผลให้ บุคลากรภายในโรงเรียน และผู้เรียนต่างพยายามรักษาคุณความด ีและ
ช่ือเสียงของโรงเรียนในฐานะพื้นที่บริสุทธ์ิ โดยนัยนี้เกียรติภูมิและประวัติศาสตร์ของโรงเรียนจึงเป็นเง่ือนไขที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 3. เงื่อนไขบริบทสังคมทันสมัย 
 ภายใต้ภาวะความทันสมัย ซึ่งมีผลให้ผู้คนต่างต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อการมีอาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม 
ความเป็นปัจเจกบุคคลมีมากขึ้น ดังนั้นการสร้างส านึกให้กับบุตรหลานในชุมชนในอันที่จะมอง กระแสความทันสมัย
อย่างลุ่มลึก รอบด้านจึงมีความจ าเป็น ทั้งนี้ท้ังโรงเรียนและชุมชน ควรประสานงานในการสร้างส านึกน้ี 

ประเด็นที่สอง กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน  
ปรากฏการณ์จริงของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสั งคมในโรงเรียน มีหลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ธรรมชาติและบริบทของโรงเรียน ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน การตีความและให้ความหมายแก่ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมของโรงเรียน ท้ังนี้แบบแผนกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนมีสามลักษณะดังนี้ 
 1. กระบวนการเรียนรู้ในอันท่ีจะตั้งค าถามกับนโยบายของรัฐ  
 เมื่อปัญหาสังคมที่กระทบต่อผู้เรียนมีมากขึ้นและยิ่งมีความซับซ้อน การจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาซึ่ง
โรงเรียนต้องเผชิญจึงมิอาจรอค าสั่งหรือนโยบายจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันแม้รัฐจะพยายามส่งผ่าน
นโยบายการจัดการกับปัญหาสังคมมายังโรงเรียน ในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนก็มิอาจปฏิบัติตามแบบตรงไปตรงมาได้  
เนื่องเพราะนโยบายบางเรื่องมีความเป็นนามธรรมสูง หรือบางส่วนก็มีความเป็นเทคนิคสูง ดังนั้นหากโรงเรียนมี
ศักยภาพในการมองและท าความเข้าใจต่อนโยบายเหล่านั้น ก็ย่อมจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับประยุกต์ตัวนโยบาย
ให้ใช้งานจริงได้ ดังกรณี นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ หากโรงเรียนมองคุณภาพการศึกษาที่มีความ
ครอบคลุมทั้งคุณภาพทางความรู้และความเป็นพลเมืองแล้ว ตัวนโยบายนี้ก็ย่อมมีผลโดยตรงต่อกระบวนการพัฒนา
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ผู้เรียน ที่ความรู้วิชาการเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะต้องด าเนินควบคู่กับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี จึงจะ
น าไปสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
 2. การทบทวนธรรมชาติ บริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 การตั้งค าถามเพื่อการทบทวนตนเองของโรงเรียนและชุมชนจะไม่เกิดขึ้น หากโรงเรียนมองว่าตนเป็น
ศูนย์กลางของการศึกษาและชุมชนเป็นเพียงส่วนประกอบที่ส าคัญน้อยกว่า บ่อยครั้งที่โรงเรียนมองว่า ในเรื่องความรู้
วิชาการเป็นเรื่องเฉพาะที่ผู้ปกครองและคนในชุมชนไม่จ าเป็นจะต้องมามีส่วนดูแลช่วยเหลือ หากจะเข้ามามีส่วนร่วม
บ้าง ก็เป็นเพียงการมีส่วนร่วมในลักษณะของการรับรู้ เป็นผู้ชม สนับสนุนรางวัล ในขณะที่กิจกรรมซึ่งโรงเรียนมองว่า
เกี่ยวข้องกับวิชาการน้อย ก็จะเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง เต็มที่ การที่โรงเรียนเป็นผู้มี
อ านาจในการที่จะเปิดพื้นท่ีหรือปิดพื้นท่ีการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อท ากิจกรรมกับทางโรงเรียน สามารถน าไปสู่ความ
แปลกแยกในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนได้ ดังนั้นหากโรงเรียนมอง “การศึกษา” ใหม่ภายใต้วิธีคิด
ที่ว่า การศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนา ประยุกต์ เพื่อให้คนสามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างเหมาะสมแล้ว ภาระของการดุแลบุตรหลานทางด้านการศึกษาก็จะไม่ตกอยู่กับโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว 
แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน ภายใต้ความคิดความเช่ือที่มีต่อการศึกษา
เช่นนี้ เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่ส าคัญในอันที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดขึ้นได้  
 3. การสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 แม้ว่าระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนจะมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นกฎระเบียบ ข้อตกลง การ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันของโรงเรียน เป็นต้น แต่สิ่งที่ส าคัญก็คือ มักจะมีค าถามที่ว่า “การดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันทาง
สังคมควรจะเป็นหน้าที่ของใคร ครู หรือผู้ปกครอง” บ่อยครั้งในกรณีกฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน
ยึดถือปฏิบัติ ก็มักจะรับรู้และเข้าใจว่า เป็นหน้าที่เฉพาะของครูในโรงเรียน เช่น “เด็กปัจจุบันฝ่าฝืนกฎระเบียบมากแต่
ควรจะเป็นหน้าที่ของ โรงเรียน ที่บ้าน ชุมชน ช่วยกันดูแล ถ้าเด็กปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ผู้ปกครองต้อง
ช่วยสอดส่องด้วยจึงจะได้ผลดี แต่บางครั้งผู้ปกครองมองว่า หน้าท่ีนี้เป็นของครู เพราะเด็กจะกลัวครูมากกว่า ”  
 จากปรากฏการณ์จริงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆในสังคม ช้ีชัดว่า การ
พัฒนาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ที่ทั้งโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเอง
จ าเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงมองอนาคตของเยาวชน บุตรหลานร่วมกันด้วย ระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมจึงจะมีความ
เป็นจริงเป็นจัง ซึ่งหมายถึงว่า มีการพัฒนา ปรับปรุง สร้างสรรค์ ภายใต้การเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย และสอดคล้อง
กับความต้องการ ปัญหา และข้อจ ากัดของโรงเรียนและชุมชน จึงจะมีนัยถึงภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ประเด็นท่ีสาม ผลของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน แม้ว่ารัฐจะพยายามก าหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรยีน ซึ่งอาจจะผนวกอยู่กับนโยบายด้านอ่ืนๆ ดังเช่น นโยบายเรียนฟรี 
15 ปี  นโยบายการจัดให้บคุคลมีสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  หรือแม้แต่นโยบายที่สะท้อนชัด
ถึงความพยายามสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียนอย่างนโยบายในรูประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในตัวนโยบาย
บางชุดมีความเป็นนามธรรมสูง ขณะที่บางชุดเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะ ดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากส าหรับโรงเรียนซึ่งอยู่
ในฐานะการเป็นหน่วยปฏิบัติมาโดยตลอด จะได้ปรับตัวนโยบายที่มีความเป็นนามธรรมไปสู่การปฏิบัติจริง  ส่วน
นโยบายที่มีความเป็นเทคนิคสูง แม้โรงเรียนจะมีความคุ้นเคย เพราะสามารถน าไปใช้ได้ในทันที แต่ความรู้เชิงเทคนิค 
ล้วนถูกสร้างโดยผู้เช่ียวชาญ จึงมีความเฉพาะเจาะจง และมีผลให้ทางโรงเรียนต้องพึ่งพาความรู้ความเข้าใจเทคนิคนี้
จากภายนอก มากกว่าจะคิดสร้างสรรค์ขึ้นเอง 
 อย่างไรก็ตามหากในพื้นที่ที่โรงเรียนและชุมชน มองเห็นความส าคัญของภูมิคุ้มกันทางสังคม และสามารถ
ประสานสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนภูมิคุ้มกันทางสังคมได้ ก็ย่อมจะมีผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมิได้เป็นผู้รอรับ
ความรู้ที่ถูกส่งผ่านในรูปนโยบายเหมือนท่ีเคยท ากันมา  แต่เป็นการตระหนักรู้ต่อนโยบาย สามารถประยุกต์นโยบายให้
เอื้อต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ยังมีโรงเรียนที่พยายามสานสัมพันธ์
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

กับชุมชน เพราะเริ่มมองเห็นแล้วว่า ภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเป็นเรื่องของการด ารงชีวิตใน
สังคม จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมเรียนรู้ ปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติจริงได้ 
 

4. สรุป 
4.1 อภิปรายผล 

สาระส าคัญ ซึ่งเป็นข้อเสนอของงานวิจัยและอภิปรายผลดังนี้ 
 1. แท้จริงแล้วภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ชุมชนท าอยู่อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจ าวัน ผ่าน
การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน การฝึกฝนงานอาชีพ และคุณธรรมในการด ารงชีวิต ส่วนโร งเรียนก็ท าหน้าที่ให้ความรู้ 
อบรมความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของสังคม เพียงแต่ในยุคหลังที่ความทันสมัย
กระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างรุนแรงและเห็นได้ชัด จึงน าไปสู่การกล่าวถึงภูมิคุ้มกันทางสังคมในฐานะแกนหลักส าคัญใน
การป้องกันปัญหาสังคม และเป็นหนทางหนึ่งเพื่อให้คนได้เรียนรู้ที่จะด ารงอยู่ได้ในสังคมอย่างรู้เท่าทัน ดังนั้นการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมของรัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ และองค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งเป็นต้นทุนเดิมของชุมชนและโรงเรียนด้วย 
 2. ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ถูกก าหนดในรูปนโยบายของรัฐมิอาจก าหนดเป็นความรู้สากลที่มีความตายตัว เนื่อง
เพราะในวัฒนธรรมบริโภคของสังคมปัจจุบัน ท าให้การด ารงชีวิตมีความซับซ้อน และก่อให้ เกิดปัญหาสังคมใน
หลากหลายรูปแบบ บ่อยครั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้นความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวจึงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยนัยนี้โรงเรียนและชุมชนจึงควรเป็นเป็นผู้น าการเรียนรู้และสร้างสรรค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ตลอดจนเป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู้กับพื้นที่อ่ืน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ก าหนดนโยบายด้วย 
 3. การด าเนินงานเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์  ทั้งจาก   
ผู้ปฏิบัติ ชุมชน ผู้เรียน นักคิด และนักวิชาการ หลายส่วน ซึ่งมิอาจถูกจ ากัดภายใต้ความรู้เช่ียวชาญเฉพาะ ดังนั้น    
การสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมจึงมีความจ าเป็น  
 4. โรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคม มากกว่าที่จะเป็น
หน่วยปฏิบัติตามนโยบายรฐั โดยขาดการทบทวนและตั้งค าถาม ท้ังนี้เพราะภมูิคุ้มกันทางสงัคม จะเกิดผลในทางป้องกัน 
แก้ไข รวมถึงท าให้คนในสังคมสามารถเผชิญกับปัญหาอย่างรู้เท่าทันได้นั้น ภูมิคุ้มกันทางสังคมจะต้องถูกสร้างสรรค์ 
ปรับเปลี่ยน อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นโรงเรียนซึ่งเป็นท่ีที่มีความใกล้ชิดกับ
ชุมชน และดูแลบุตรหลานของชุมชนจึงควรเป็นพ้ืนท่ีแกนกลางการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐ โดยหน่วยงาน องค์กรต่างๆจะมองเห็นความจ าเป็นของการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมในโรงเรียน โดยมองเห็นจากแนวนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆที่มุ่งให้โรงเรียนได้เป็นพื้นที่สื่อกลางในการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงการนิยาม ตีความสิ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่มีความเช่ือมโยงกับปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงด้วย เหล่านี้เป็นหน้าที่ส าคัญของทั้ง
โรงเรียนและชุมชนที่จะต้องประสานความคดิและร่วมกันสรา้งสรรค์  โดยนัยนี้การเรียนรู้ภูมคิุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน
จะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้นั้น จึงเป็นสิ่งที่มิอาจกระท าเพียงการปฏิบัติตามนโยบายเบื้องบน  หากแต่ทั้งรัฐ  
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเด็กและเยาวชนจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องนี้ร่วมกัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการเรียนรู้
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่มีความหลากหลายในพ้ืนท่ีต่างๆ ก็ย่อมเป็นตัวสะท้อนถึงความตระหนักรู้ต่อเง่ือนไข ความจ าเป็น
ของการเรียนรู้ภูมิคุ้มกันทางสังคมและการรู้เท่าทันภัยสังคมที่ไม่จ าเป็นต้องรอให้มีการสั่งการจากนโยบายเบื้องบน 
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