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Abstract 
 The study of sexualities on AIDS policy and programs was a qualitative research. It aimed to 
understand the sexual discourse that related to the dimension of social, behavior and language by 
using discourse analysis, and to explore the sexual discourse that made the viewpoint, thought, 
opinion, belief, knowledge and meaning which related to the government AIDS workers (GO) and non- 
government AIDS workers (NGOs) that might effect to the critical policy of the conduct. The research 
comprised of 2 main parts: 1) the document data came from the preventive and national AIDS solving 
plan; 2) the focus group discussion of 19 persons of ones who related to the AIDS problem in the 
policy position, actors and experts of GO and NGO workers. The finding of documents found that 
sexual discourse from medical - epidemiology approach were covered and limited the definition and the 
meaning of Thai sexual society. These discourses made labeling and impressions to the public that 
related to the AIDS and sexuality, emphatic myth and reproduce for extending the meaning by religious 
and moral discourse to the risky behavior. It includes the government developmental thought that 
makes the AIDS like the enemy or criminal that destroys the security of the people in the country. 
From 1997 onward the human right discourse gained importance, but the science discourse, the 
epidemiology and government developmental discourse declined. Overall, clearly dominant role of 
government toward sexuality reflects from policy and intervention of AIDS program and tries to control 
value and sexual behavior of people in Thai society in the way of correction and promoting good norm 
in the society. So it made up the gap between sexual discourse on policy and sexual behavior in Thai 
society. Therefore the specification on policy need to encourage participation in the policy on AIDS 
issue, which has many dimensions, complicate thought more than done that was easy and declined the 
complication in Thai society.  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาทกรรมเพศวิถีที่เชื่อมระหวางมิติทางสังคม มิติทาง

พฤติกรรม และมิติทางภาษาในนโยบายและมาตรการปองกันเอดส ดวยวิธีการวิเคราะหวาทกรรม และเพื่อคนหา

วาทกรรมท่ีเปนตัวกำหนดจุดยืน ความคิด ความเห็น ความเช่ือ ความรู ความหมายเกี่ยวกับเพศวิถีของกลุมที่

ทำงานเอดสในองคกรภาครัฐ กับกลุมที่ทำงานเอดสในองคกรพัฒนาเอกชนที่อาจสงผลตอการตีความนโยบายใน

ขั้นของการปฏิบัติ ขอมูลที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย 2 สวนคือ ขอมูลเอกสารมาจากแผนการปองกันและแกไข

ปญหาเอดสแหงชาติ สวนขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูที่ทำงานเกี่ยวของกับเอดสทั้งในภาครัฐและในองคกร

พัฒนาของเอกชนจำนวน 19 ราย  

 ผลการศึกษา พบวาการนำเสนอวาทกรรมเพศวิถี ตามแนวระบาดวิทยาไดครอบงำและจำกัดขอบเขตของ

คำนิยามและความหมายเร่ืองเพศวิถีของสังคมไทย วาทกรรมเหลานี้ไดทำใหเกิดการประทับตรา และฝงใจแก

สาธารณะ มีการผลิตซ้ำวาทกรรม และขยายความหมายโดยอาศัยวาทกรรมทางศีลธรรมที่มุงเนนพฤติกรรม 

“เสี่ยง” รวมทั้งการนำแนวคิดการพัฒนาของรัฐที่สรางความหมายใหกับเอดสเปรียบเสมือน “ผูราย” ที่คุกคาม

คนในประเทศ ต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมาวาทกรรมสิทธิมนุษยชนเริ่มมีบทบาทที่โดดเดนและสำคัญ ในขณะ

ที่วาทกรรมทางวิทยาศาสตรและระบาดวิทยา และวาทกรรมการพัฒนาของรัฐเริ่มลดบทบาทลง แตในภาพรวม

แลวบทบาทท่ีเดนชัดที่สุดของรัฐตอเรื่องเพศวิถีที่สะทอนจากนโยบายและมาตรการตางๆ ของเอดส ยังคงเปน

บทบาทในการพยายามควบคุมคานิยม และพฤติกรรมของคนในสังคม ใหเปนไปตามบรรทัดฐานที่ถูกตอง-ดีงาม 

ในสายตาของรัฐ จึงทำใหมีชองวางระหวางนโยบายเอดสและวิถีปฏิบัติทางเพศของผูคนในสังคม เพราะเพศวิถีที่

เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยไมไดเปนไปตามวาทกรรมเพศวิถีที่รัฐพยายามสรางขึ้นในนโยบาย ดังนั้นการกำหนด

นโยบายเอดส จึงตองการการมีสวนรวมมากขึ้น ตองอาศัยการมองในหลายมิติ ที่ไมเคยถูกตั้งคำถามหรือถูกมอง

ขามไปแตเดิม และการคิดท่ีซับซอนขึ้นมากกวาการทำใหเรื่องงายและลดความซับซอน 
 

คำสำคัญ วาทกรรม เพศวิถี นโยบาย มาตรการ เอชไอวี/เอดส 
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ที่มาและความสำคัญของปญหา 
 เรื่องเพศวิถีเปนเรื่องสำคัญที่มีการพูดถึงกัน

ทุกครั้งที่มีการประชุมเรื่องเอดสในระดับนานาชาติ 

(XVI international AIDS conference, Toronto 

Canada on 13 -18 August, 2006) และในระดับ

ประเทศมาอยางตอเนื่อง ตางก็ไดหยิบยกเอาเรื่อง

เพศวิถีขึ้นมาพูดถึงและวิเคราะหเพิ่มเติมในหลายมิติ 

หลายแงมุม โดยใชวิธีการศึกษาที่หลายหลายมากขึ้น 

และการศึกษาในเชิงของการวิเคราะหวาทกรรมเรื่อง

เพศวิถีเริ่มนำมาใชกันมากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเพศวิถีกับ

เอชไอวี/เอดสที่จะพยายามอธิบายเรื่องอัตราการติด

เชื้อเอชไอวีทั่วโลกที่ยังคงเพ่ิมขึ้นมาอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นเรื่องเพศวิถีเปนประเด็นสำคัญเรื่องหน่ึงที่เปน

รากฐานของปญหาเอดสที่เราจำเปนตองทำความ

เขาใจอยางชัดเจน และถองแทใหมากขึ้น ตองมอง

และเขาใจเร่ืองเพศวิถีที่มีความ สัมพันธเชื่อมโยงกับ

โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อที่

ลวนสัมพันธ/เชื่อมโยงกับการแพรระบาดของเอชไอว ี

ซึ่งปจจุบันเรื่องเพศวิถียังถูกปดกั้น เราไมกลาที่จะถก

เถียงในเร่ืองเพศวิถีอยางเปดเผยในวงกวางได ทำให

ขาดความรู ความเขาใจอยางแทจริง ซ่ึงเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนามาตรการในการปองกันการติดเชื้อเอช

ไอวี/เอดสที่เหมาะสม (Rosalind, 2006: 28)  

 ในประเทศไทยวาทกรรมเอดสที่เกิดขึ้นมีเจต 

จำนงทางการควบคุม ปองกันในแงการระบาดวิทยา 

มุงเนนวาเอดสเปนปญหาสาธารณสุข เปนเรื่องของ

เชื้อโรคท่ีแพรระบาดจำเปนตองใชวิธีการทางดาน

สาธารณสุขเขามาจัดการผานภาคปฏิบัติการทางวาท

กรรมของรัฐทั้งออกกฎหมายเปนพระราชบัญญัติโรค

ติดตอ การที่หนวยงานของรัฐออกมาตรการปองกัน

และควบคุมโรคเอดสในรูปแบบตางๆ เชนคูมือ แผน

พับ ปายรณรงค และคำขวัญ เปนตน (จันทิมา เอีย

มานนท, 2549) แมภาคปฏิบัติการน้ีไมไดมุงเสนอ

การประณามผูติดเชื้อเอชไอวีโดยตรง แตการสื่อเร่ือง

เอดสในทางลบและใหภาพท่ีนากลัวสงผลใหผูติดเชื้อ

เอชไอวีถูกกีดกันออกจากครอบครัว ชุมชน และเกิด

การตีตรา (Stigmatized) จากสังคม ทำใหผูติดเชื้อ

เอชไอวีจำนวนหน่ึงตองมาพำนักอยูที่โครงการสำหรับ

ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส 

 วิถีชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสนับ

จากวันที่ทราบผลวาติดเชื้อเอชไอวีจากการตรวจของ

แพทยนั้น นอกจากจะใชชีวิตอยูกับเชื้อโรคที่เขามาสู

รางกายและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพ 

แลว ยังตองอาศัยอยูทามกลางวาทกรรมเอดสที่แผ

ขยายไปในสังคมอีกดวยพรอมกับการทับซอนไปกับ

วาทกรรมอ่ืนๆ ที่ดำรงอยูกอนแลวในสังคม เชนวาท

กรรมการแพทยแผนปจจุบันที่เปนวาทกรรมหลักใน

การดูแลรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคเอดส วาทกรรม 

การแพทยทางเลือกผสมสานแนวคิดพื้นบานรวมกับ

การแพทยแผนปจจุบัน วาทกรรมวิทยาศาสตร วาท

กรรมศาสนา วาทกรรมการพัฒนาของรัฐ วาทกรรม

เพศวิถี เปนตน วาทกรรมเหลานี้ไดรับการปรับและ

เปล่ียนใหเกิดการส่ือสารใหมในวาทกรรมเอดสใน

ลักษณะของ สหวาทกรรม ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวย

เอดสมีชีวิตผูกโยงไปกับวาทกรรมการแพทยและการ

รักษา พยาบาลเนื่องจากไดรับการตัดสินจากอำนาจ

อันชอบธรรมในทางการแพทยวาดวยเร่ืองการวินิจฉัย

โรคและเชื้อโรคที่วาบุคคลใดท่ีมีเชื้อเอชไอวีในกระแส

เลือดและมีอาการอยางใดอยางหนึ่งที่สัมพันธกับกลุม

อาการที่เกิดจากเชื้อโรคนี้ไดรับการตัดสินวาเปนผูติด

เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสในทันทีที่ไดรับการวินิจฉัยวา

มีเชื้อโรค นอกจากนี้ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสยัง

ตองเผชิญกับความหมายของโรคเอดสที่ปรากฎอยูใน

วาทกรรมเอดสในสังคมไทยดวย ไมวาจะเปนเรื่อง

ของความนากลัวนารังเกียจในฐานะที่เปนผูแพรเชื้อ

โรคระบาดน้ีใหกับสังคม เปนผูที่นารังเกียจในแงมี

ความประพฤติ/พฤติกรรม ที่ไมเหมาะสมทั้งพฤติกรรม 

ทางเพศที่ไมเหมาะ ไมควร การเสพยาเสพติด การ

เที่ยวเตร เปนตน 
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 การมองเอดสในฐานะท่ีเปนวาทกรรม จะชวย

ใหมีมุมมองที่แตกตางไปจากการรับรูที่ดำรงอยูและ

ความเขาใจนี้จะเปนพื้นฐานท่ีสำคัญยิ่งในการขบคิด

เกี่ยวกับการพัฒนาวาทกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ อีกตอไป 

เพราะจะสามารถนำไปสูการพัฒนาวาทกรรมเกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีวิพากษและทาทาย และ

ในท่ีสุดจะนำไปสูการสรางวาทกรรมท่ีมีที่วางใหกับ

เพศวิถีที่แตกตางและหลากหลาย มากกวาวาทกรรม

เกี่ยวกับเพศวิถีที่ดำรงอยู ที่ตองการลดทอนความ

แตกตางและความหลากหลายลงใหเปนเพียงความ

เหมือนกัน ดังนั้นการวิเคราะหเพศวิถีภายใตนโยบาย

และมาตรการปองกันเอดสในฐานะที่เปนวาทกรรม 

ประการแรกจึงอยูที่การแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ

สราง หรือสถาปนาความเปนเจา (Hegemony) ของ

เพศวิถีแบบกระแสหลัก จนกลายเปนวาทกรรมหลัก 

วามีรายละเอียด ขั้นตอน ความสลับซับซอนและ

ความเปนมาอยางไรบาง ประการที่สอง เปนการแสดง 

ใหเห็นถึงความแยบยลของอำนาจและการครอบงำที่

แฝงเรนเขามาในรูปแบบของ “อุดมการณ หรือความ

เชื่อ และความจริง” เก่ียวกับเพศวิถี นั่นคือหัวใจของ

การวิเคราะหเพศวิถีในฐานะที่เปนวาทกรรมอยูที่การ

แสดงใหเห็นถึงรายละเอียด ขั้นตอน ความสลับซับ

ซอน และความเปนมาของบรรดาเง่ือนไขตางๆ ท่ีนำ

ไปสูการกอตัว/การเกิด และภาคปฏิบัติการจริงของ

วาทกรรมเอดสชุดหนึ่ง โดยผานทางสถาบันสังคม 

ศาสนา เศรษฐกิจและการเมือง ประการท่ีสามเปน

การแสดงใหเห็นถึงผลกระทบหรือผลลัพธที่เกิดขึ้น

จากการกระทำ ดังน้ันถาไมมีการตั้งคำถามกับนโยบาย 

และมาตรการเอดสแลวบรรดายุทธศาสตร ยุทธวิธี 

แผน นโยบาย ก็จะเปนการตอกย้ำ ขยาย สานตอ

ความเช่ือ และความหมายเดิมใหเข็งแกรงยิ่งขึ้น 

 

คำถามการวิจัย 
 มีการนำเสนอวาทกรรมเอดสและเพศวิถีอยางไร 

ในนโยบายและมาตรการปองกันเอดส ระหวางป 

พ.ศ.2527 - 2554 (ในชวงของแผนปองกันและแกไข

ปญหาเอดสแหงชาติฉบับที่ 1-5) วาทกรรมน้ันถูก

สรางขึ้นมาในบริบทและเงื่อนไขอะไร และมีการปรับ/

เปล่ียนแปลงอยางไรบาง และวาทกรรมเพศวิถีและ

เอดสที่เปนตัวกำหนดจุดยืน ความคิด ความเห็น 

ความเชื่อ ความรู ความหมายเกี่ยวกับเพศวิถีของ

กลุมที่ทำงานเอดสในองคกรภาครัฐ (GO)กับกลุมที่

ทำงานเอดสในองคกรเอกชน (NGO) เปนอยางไร มี

ปฎิสัมพันธกับวาทกรรมสาธารณะอยางไรบาง 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวาทกรรมเพศวิถีและเอดสใน

นโยบาย (แผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาต ิ

(ในชวงของแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหง

ชาติฉบับที่ 1-4) และมาตรการตอบโตที่เกี่ยวของกับ

การปองกันการแพรระบาดเอดสในชวง พ.ศ. 2527 - 

2550  

 2. เพื่อวิเคราะหวาทกรรมที่เปนตัว กำหนด

จุดยืน ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู ความ

หมายเกี่ยวกับเพศวิถีของกลุมที่ทำงานเอดสในองคกร 

ภาครัฐ (Go)กับกลุมที่ทำงานเอดสในองคกรเอกชน 

(NGOs) ท่ีอาจสงผลตอการตีความนโยบายในขั้นของ

การปฏิบัติ 

 3. เพื่อวิเคราะหลักษณะปฏิสัมพันธของวาท

กรรมเอดสและเพศวิถีในนโยบาย วาทกรรมสาธารณะ 

กับวาทกรรมผูปฏิบัติงานเอดส 

 

กรอบแนวคิดหลักที่ใชในการวิจัย  
 เรื่องเพศวิถี (Sexuality) เปนปจจัยท่ีขับ

เคลื่อนการแพรระบาดของเช้ือเอชไอวี/เอดสที่สำคัญ

ประเด็นหนึ่ง เปนรากฐานของปญหาเอดสที่เราจำเปน 

ตองทำความเขาใจอยางชัดเจนและทองแทใหมากข้ึน 

คำอธิบายเรื่องเอดสดวยเรื่องของโรค การปองกันการ

แพรระบาด และการรักษาความเจ็บปวยผานองค

ความรูทางการแพทยและระบาดวิทยา ทำใหเกิด
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กระบวนการทำใหกลายเปนเรื่องของแพทย ในขณะที่

เรื่องเพศวิถีนั้นไมใชเรื่องที่เปนธรรมชาติ แตเกี่ยวพัน

กับระบบความหมายเก่ียวกับเพศที่มนุษยสรางขึ้น 

เรื่องเพศวิถีถูกเชื่อมโยงเขากับความอันตราย การ

ทำลายลาง และอำนาจดานมืด เพศเปรียบเสมือนบาป 

เร่ืองของกิเลส ท่ีจะชักนำปจเจกรวมถึงสังคมสวน

รวมไปสูความลมสลาย ฟูโกตชี้ใหเห็นวาเนื่องจากชุด

ความรู ความเขาใจเรื่องเพศนี้มีความล้ำลึกและหลาก

หลายมาก คนทุกคนในสังคมสามารถเปนไดทั้งผูควบคุม 

และถูกควบคุม คนที่มีความคิดความเชื่อในเร่ืองเพศ

แตกตางกันก็พยายามกำกับ ควบคุมเรื่องเพศของผู

อื่นที่ไมสอดคลองกับตัวเอง โดยอางเอาวาทกรรม

เรื่องการทำใหเพศเปนเรื่องปกติหรือรักษาใหอยูใน

บรรทัดฐานเปนหลักการ รัฐเปนโครงสรางหนึ่งที่ระบบ 

วาทกรรมในเรื่องเพศของกลุมตางๆ ไดพยายาม

เขาไปมีอิทธิพลในทางนโยบายและการกำกับเพื่อให

เปนไปตามแนวที่แตละฝายเห็นวาดีงามเหมาะสม 

เมื่อรัฐนำเอากลไกทางวาทกรรมของฝายใดฝายหนึ่ง

ออกมาใชเปนหลัก จึงยอมทำใหฝายที่มีวิถีทางเพศ

แตกตางออกไปกลายเปน “คนสวนนอยในเรื่องเพศ” 

และหลุดออกจากกรอบของเพศท่ีชอบธรรม อยางไร

ก็ตามเนื่องจากรัฐเปนเสมือนเวทีของการทาทายอำนาจ 

จึงทำใหการครอบงำเรื่องเพศไมใชอำนาจที่หยุดนิ่ง

หรือผูกขาด แตมีโอกาสที่จะถูกตอรองและปรับเปลี่ยน 

โดยกลุมคนอ่ืนๆ ที่หลากหลายในสังคมไดทุกเมื่อ 

นอกจากนี้ฟู โกตตองการท่ีจะเปดเผยใหเห็นก็คือ

อำนาจที่แฝงมาในรูปความรูนั้นมีความแนบเนียนเสีย

จนปจเจกบุคคลไมตระหนักวาไดยินยอมพรอมใจอยู

ใตอำนาจนั้นๆ เสียแลว ความยินยอมในเร่ืองของการ

ควบคุมเพศวิถีและชีวิตสวนตัวเปนชองทางที่เดนชัด

ที่สุด  

 ฟูโกตเสนอความคิดที่วาทั้ง “ความรู” “ความ

จริง” และภาษาเหมือนกับทัศนคติอื่นๆ ของมนุษยคือ

ไมมีความเปนกลาง ตางถูกหลอหลอมขึ้นมาจากสิ่ง

รอบตัว เชนสถานะทางสังคมของผูพูด จึงทำใหสิ่งที่

คนเห็นวาเปนความรู ความจริงและภาษากลางของ

คนแตละคนไมเหมือนกัน ซึ่งหากคนยอมรับความ

แตกตางสวนนี้ไดก็ไมนามีปญหาอะไร แตเมื่อนำ

ความคิดนี้เขามาในบริบทสังคมจริงๆ ซ่ึงประกอบ

ดวยชนช้ันตางๆ ท่ีมีความสัมพันธทางอำนาจท่ีไม

เทาเทียมกันจะพบวามีการเอาเปรียบกันทางความรู 

ความจริงและทางภาษา กลาวคือชนชั้นสูงมักจะฉวย

โอกาสผูกขาดความรูหรือขอมูลของเขาเปนเรื่องที่ถูก

ที่สุด จริงที่สุด ภาษาของเขาเปนภาษาที่สังคมตองให

การยอมรับมากที่สุดเพียงภาษาเดียว ซึ่งลักษณะเชน

นี้ถือเปนการผูกขาดทางความคิดแบบหนึ่งที่คลายกับ

การผูกขาดทางเศรษฐกิจตามความคิดของคารล มารกซ 

(Karl Marx) การผูกขาดทางความคิดที่ฟูโกตเสนอน้ี

มีความสำคัญอยางยิ่งในทางสังคมและการปกครอง 

เนื่องจากนำมาใชควบคุมพลเมืองไดอยางแยบยลและ

มีประสิทธิภาพ (สาวิตรี คทวณิช, 2549 : 26) 

 กรอบแนวคิดที่ไดนำเสนอนี้จึงมีคำหลัก ที่

เกี่ยวของสัมพันธเชื่อมโยงและซอนทับกันอยู ดัง

แสดงในรูป ดังนั้นหากพิจารณาโดยองครวมแลวจะ

เขาใจไดวาเรื่องเอดสเปนเรื่องที่ไมไดมีมิติเดียว และ

ไมอาจทำการศึกษาคนควาดวยการมองจากมิติใดมิติ

หนึ่งได การทำงานที่มีลักษณะเปนกระบวนการเชนนี้

ทำใหเกิดการผลิตวาทกรรม หรือสรางความรู ความ

จริงที่ไปตอบสนองหรือใหความชอบธรรมใหอำนาจ

แกกลุมที่เปนฝายสรางวาทกรรม และนำไปสูการให

ความชอบธรรมแกการกำหนดกฎระเบียบตางๆ ใน

การจัดการสังคมและสรางประวัติศาสตรความรูความ

เขาใจของสังคมดวย การมองเร่ืองเอดสในมิติที่เช่ือม

โยงกันเชนนี้ ยังชวยใหเกิดทางเลือกในการวิเคราะห

เรื่องเอดสในบริบทสังคมไทยมากขึ้น 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดหลักที่ใชในการวิจัย 

 เพศสภาพ (Gender) หมายความถึงกระบวน 

การขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝง

ระบบความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทเพศของ

บุคคล ท่ีเกิดขึ้นตลอดชวงชีวิตนับต้ังแตวัยเด็ก วัยรุน 

วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ การหลอหลอมระบบความ

คิด ความเชื่อดังกลาว กระทำผานสถาบันของรัฐและ

องคกรทางสังคมตางๆ ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัว 

สถาบัน การศึกษา เครือขายทางสังคมและเพื่อน 

ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี กีฬา ประเพณี พิธีกรรม 

ตลอดจนสื่อสารมวลชนตางๆ ไมวาจะเปนภาพยนตร 

โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ และอินเตอรเนต เปนตน 

 กระบวนการดังกลาวไดทำหนาที่กำหนดกฎ

เกณฑ แนวทางปฎิบัติ แบบแผนทางสังคม และ

ขอบเขตของความสัมพันธระหวางหญิงและชาย ทำ

ใหสมาชิกในสังคมทั้งหญิงและชายเรียนรู รับรู 

ตระหนัก ยอมรับเอาและสวมเอาบทบาทและภาระ

หนาที่ ดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของสังคมในฐานะ 

ที่เปนเพศหญิง หรือเพศชาย รวมถึงแสดงบทบาทที่

เปนอัตลักษณสอดคลองกับเพศสรีระของตนเอง เชน

การสวมใสเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย การละเลน การ

พูดจา เมื่อมีปฎิสัมพันธกับบุคคลอื่นและเพศตรงขาม 

บทบาทและพฤติกรรมดังกลาวเกิดขึ้นจากกระบวน 

การประกอบสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของความ

เปนชายและความเปนหญิง (Social and cultural 

construction of gender) เม่ือเพศสภาพเปนระบบ

ความคิด ความเชื่อและคานิยมของคนในสังคมเรื่อง

บทบาทความเปนหญิง ความเปนชาย ปจจัยสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา พลวัตรทาง 

สังคมและชวงเวลาในยุคสมัย จึงมีผลตอชุดความคิด 

ความเชื่อ และคานิยมที่แตกตางกันออกไปในเรื่อง

เพศสภาพ 

  เพศวิถี (Sexuality) หมายถึงวิธีปฏิบัติที่เกี่ยว

กับความปราถนาทางเพศ แตไมไดจำกัดอยูในมิติของ 

การกระทำเพียงเทานั้น ยังมีมิติของความปรารถนา

ทางเพศและอัตลักษณรวมอยูดวย เพศวิถีจึงมีองค

ประกอบมากมาย กลาวคือเพศวิถีมีความเกี่ยวของ

กับการนำเสนอรางกายของเราตอคนอื่นวาเราตองการ 

ใหคนอื่นเห็นเราวาเปนอยางไร เพศวิถียังเกี่ยวของ

กับพฤติกรรม กิริยา มารยาท เพ่ือแสดงตัวตนทาง

เพศอีกดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็เกี่ยวของไปถึงความดึงดูด

ซึ่งหมายถึงการสรางกรอบกติกาชุดหนึ่งคอยกำกับ

ความคิดความเชื่อหรือแมกระทั่งตำแหนงแหงท่ีของ

คนในสังคม กฎกติกาวาดวยความสัมพันธของมนุษย

ที่มีอยูในสังคมก็ถูกกำหนดภายใตเพศวิถีดวยเชนกัน 

 

เอดส 

(AIDS) 

 

เพศ เพศสภาพ เพศวิถี 

(Sex, Gender, Sexualities 

 

วาทกรรม (Discourse) 
อำนาจ (Power) 

ความรู (Knowledge) อัตลักษณ (Identity) 

นโยบายและมาตรการปองกันเอดส 
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ซึ่งในแตละสังคมก็จะมีกฎกติกาเร่ืองเพศวิถีที่ตางๆ

กันและยังเกี่ยวของกับระบบความสัมพันธทางเครือ

ญาติดวย และเพศวิถียังเกี่ยวของกับเรื่องกฎกติกา

หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการรวมเพศและการมีเพศสัมพันธ 

ดวย ดังนั้นการพูดถึงเพศวิถีจึงเปนการพูดถึงเรื่อง

หลายๆเรื่อง หลายๆ มิติไปพรอมๆ กัน เพศวิถีไมใช

สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอิสระแตเกิดขึ้นภายใตโครงสรางความ

สัมพันธเชิงอำนาจแบบใดแบบหนึ่ง เชน ในเพศวิถี

กระแสหลักก็เปนการสะทอนความสัมพันธเชิงอำนาจ

ที่ไมเทาเทียมท้ังในแงของชนชั้น ชาตพิันธุ และชาย-

หญิง เพศวิถีกระแสหลักจึงเชื่อมโยงกับวิธีคิดแบบ

สองเพศสภาพอยางเครงครัด 

 วาทกรรม (Discourse) หมายถึงชุดของความ

หมายที่เปนระบบ ท่ีปรากฎอยูในรูปของขอความ 

สัญลักษณ แบบแผนปฎิบัติ รวมไปถึงความคิด ความ

เชื่อ คานิยม ท่ีมีการสื่อสารใหเกิดความหมาย คุณคา 

กฎเกณฑ เงื่อนไข ซ่ึงมีผลตอการควบคุมสังคม สถาบัน 

และปจเจกบุคคลวา อะไรควรนำเสนอ/ส่ือความ อะไร

ควรเชื่อและปฏิบัติตาม รวมท้ังไปมีผลตอการสราง

ชุดความจริงขึ้นมาในสังคมในชวงเวลาเฉพาะดวย 

เชนวาทกรรมทางเพศที่ยุคสมัยหนึ่งมีความหมายวา

เปนเรื่องท่ีไมเปดเผย เปนเรื่องราวของสวนบุคคล 

แตในปจจุบันความหมายและความจริงเชนนี้กำลังถูก

ทาทายและนำไปสูการเปล่ียนแปลง  

 ความหมายของ “วาทกรรม” ที่ปรากฎใน

พจนานุกรมฉบับแปลน้ัน คอนขางจำเพาะอยูแคการ

พูด การกลาวปราศรัย ปาฐกถา การสนทนา และการ

อนุมานเหตุผล ซึ่งเปนความหมายท่ีแคบเกินไป และ

ทำใหกระบวนการศึกษาวาทกรรมท่ีผานมาของไทย

มักจำกัดอยูแคการศึกษาวาทศิลป (คำพูด) โดยไม

คอยใหความสนใจกับเนื้อหาหรือภาพของส่ือประเภท

ตางๆ มากนักรวมทั้งไมคอยศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อ

คนหาอำนาจที่ครอบคลุมอยูเหนือวาทกรรมน้ันๆ  

 พจนานุกรมของสตรีนิยม ไดนิยามความหมาย 

ของวาทกรรมไววา เปนความสัมพันธของภาษา (รวม

ทั้งความหมาย) กับความจริงทางสังคม โรโบแทม 

(Rowbotham, 1973) ไดกลาวถึงวาทกรรมวาเปน

เครื่องมือการครอบงำแบบปตาธิปไตยหรือชายเปนใหญ 

(Patriarchy) และการตอสูกับอำนาจภายใตวาทกรรม

ตางๆ เหลานี้ จึงเปนเปาหมายแหงการเคล่ือนไหว

ของนักสตรีนิยม เชนเดียวกับ โควารด (Coward, 

1983) ไดเสนอวาการที่เราจะเขาใจเรื่องการประกอบ

สรางความแตกตางทางเพศสภาพไดนั้นเราตองดูที่

บริบท การเปล่ียนแปลง และการใหคำจำกัดความ

ของเพศวิถีในหลากหลายวาทกรรม รวมท้ังตอง

ทำความเขาใจวาวาทกรรมเหลานั้นถูกสรางขึ้นมา

อยางไร แนวคิดของสตรีนิยมเหลานี้บงบอกวาวาท

กรรมเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถีนั้น แทจริงแลว

เปนส่ิงที่ถูกประกอบสรางขึ้น โดยกลุมที่มีอำนาจ

เหนือกวา (เชนผูชาย รัฐบาล กฎหมาย ฯลฯ) เพื่อใช

ควบคุมกลุมคนที่ดอยกวา ดังนั้นวาทกรรมจึงถูก

กำกับอยูภายใตอำนาจอยางใดอยางหนึ่งเสมอ   

 ความรู (Knowledge) ปจจุบันสังคมอธิบาย

และใหความหมายกับส่ิงตางๆ จากหลักเหตุและผล

ทางวิทยาศาสตร และผลผลิตดังกลาวไดสรางความรู

และความจริงใหกับสังคม ซึ่งถือวามีความเปนกลาง

และเปนความรูของคนทุกเพศเพราะท้ังผูหญิงและ

ผูชายตางก็มีวิธีการหาความรูทางวิทยาศาสตรเหมือนๆ 

กัน นั่นคือ “ความรูแบบวิทยาศาสตร” ที่ประกาศ

ตนเองวาเปนศาสตรที่มีความเปนกลางจากคุณคาทั้ง

หลาย (Value neutrality) สามารถอธิบายไดอยางสากล 

และสรางขอสรุปของความรูจากหลักเหตุและผลเทานั้น 

คุณสมบัติดังกลาวถูกนำมาใชเปนขออางในการศึกษา

และสรางขอสรุปของความรูชุดตางๆ ในสังคม ทั้งๆ 

ที่ความรูแบบวิทยาศาสตรมิไดแตกตางไปจากความรู

แบบอื่นๆ เลย เพราะขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น

มีมากมาย การเลือกหยิบขอเท็จจริงใดมาใชเปนหลัก

ฐาน ยอมขึ้นอยูกับโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม 

ของผูรูเปนสำคัญ ดวยเหตุนี้สิ่งที่เรียกวาขอเท็จจริง 

อันนำไปสูขอสรุปของความรูยอมเกี่ยวพันอยาง
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ใกลชิดกับตัวผูรูหรือประสบการณของผูรู ซึ่งไมเคย

เปนอิสระไปจากอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมของสังคมรอบตัว (กาญจนา แกวเทพ, 

2541: 62 - 67) ดังนั้น ตัวความรู วิธีการไดมาซึ่ง

ความรู และประสบการณของผูรู ยอมไมใชสิ่งที่เปน

เอกเทศหรือดำรงอยูอยางอิสระ แตเปนภาพสราง 

(construct) ที่สะทอนถึงภูมิหลังของผูรู และมิติทาง

สังคมและวัฒนธรรมอันเปนที่มาของความรู (ชายโพธิ

สิตา, 2548: 71 และ Guba and Lincoln, 1990: 26) 

ซึ่งมีอิทธิพลตอคำอธิบายเร่ืองราวตางๆ ของสังคม 

รวมทั้งความรูเรื่องเพศ (Sex) เพศสภาพ (Gender) 

และเพศวิถี (Sexuality) ดวย โดยความรูแบบ

วิทยาศาสตร ไดชี้นำใหเห็นวาความปกติของเพศภาค

บังคับของมนุษยในสังคมน้ันมีเพียง 2 เพศ คือ เพศ

หญิงและเพศชาย โดยความแตกตางระหวางเพศ

หญิงและเพศชายนั้นอยูบนฐานความแตกตางทาง

ชีวภาพหรือลักษณะการเจริญพันธุและการสืบพันธุ

ของมนุษยที่นำไปสูความแตกตางในอุดมการณแหง

เพศสภาพ (Gender ideology) และบทบาทหนาที่

แหงความเปนเพศ ทำใหเพศวิถีของมนุษยถูกอธิบาย

และใหความหมายสอดคลองกับเพศและเพศสภาพ

ของสมาชิกในสังคม ดวยเหตุนี้ เพศวิถีจึงถูกอธิบาย

บนฐานของความสัมพันธแบบคูตรงขาม(Binary 

Opposition) ท่ีถือวาเปนความสัมพันธระหวางเพศ

แบบปกติ นั่นคือ การรักตางเพศ (Heterosexual 

Sex) หรือการมีความสัมพันธทางเพศของผูหญิงกับ

ผูชายเทานั้นที่ถือวาเปนการมีเพศสัมพันธอันชอบ

ธรรมของสังคม (Legitimate Sex) และเปนไปตาม

ระเบียบธรรมชาติของโลก (Gamble, 2001: 207 & 

Kendall, 2001: 357) ในขณะท่ีการมีเพศวิถีในทาง

ตรงขามกับ “ความปกติ” ดังกลาวกลายเปน “ความ

เปนอื่น” (The other) ของสังคม โดยเอาคุณสมบัติ

ทางเพศสรีระมาตัดสิน และกำหนดเรียกชนิดของ

ความอปกติตาง ๆ วาเปน “ความวิตถาร” (Freak) 

หรือ “ความเบ่ียงเบน” (Deviant) หรือ “ความผิด

ปกติ” (Abnormal) เปนตน 

 อำนาจ (Power) กรอบคิดเรื่อง “อำนาจ” ตาม

แนวทางของฟูโกต (Foucault, 1926 - 1984) ไมได

มอง “อำนาจ” ตามนัยของวาทกรรมกระแสหลักที่มัก

ใหความหมาย “อำนาจ” ไปในแงของขีดความสามารถ 

ที่บุคคลหน่ึงมีเหนือบุคคลอีกฝายหนึ่ง ในลักษณะของ

การทำใหบุคคลหนึ่งยินยอมกระทำในส่ิงที่ผูมีอำนาจ

เหนือกวาตองการใหกระทำ ซ่ึงถาหากเปนกรณีปกติ

แลวเขาผูนั้นจะไมยินยอมกระทำในสิ่งที่ถูกกำหนด ฟู

โกตไดนำเสนอกรอบคิดเรื่อง “อำนาจ” โดยชี้ใหเห็น

วา “อำนาจ” มีลักษณะเปนความ สัมพันธที่เชื่อมโยง

กันเปนโครงขายสลับซับซอน มีความแตกตางหลาก

หลาย และแทรกตัวอยูในทุกสวนของสังคม จาก

ความแตกตางหลากหลายและสลับซับซอนของ 

“อำนาจ” ทำใหเปนการยากที่จะเขาไปจัดการลดทอน

ให “อำนาจ” เหลือเพียงความสัมพันธระหวางรัฐกับ

ประชาชนเหมือนดังที่ไดเคยกระทำกันมาในอดีต ฟู

โกตมิไดมองวาการมีอยูของ “อำนาจ” เปนการดำรง

อยูอยางเปนระบบระเบียบแตอยางใด แตตรงกันขาม

การมีอยูของ “อำนาจ” กลับเปนไปในลักษณะของ

การกระจัดกระจายแฝงอยูกับทุกความสัมพันธในรูป

แบบของ “โครงขายแหงอำนาจ” และแผขยาย

ครอบคลุมอยูตลอดทุกพื้นที่ของชีวิตทางสังคม แม

กระทั่งรางกายของมนุษยที่ดูเหมือนมีความเปนสวน

ตัวและเปนสวนยอยที่สุดของสังคมก็หาไดหลุดรอด

หรือพนไปจากการถูกอำนาจเขากระทำแตอยางใด 

การที่ “อำนาจ” สามารถแทรกซึมและเขาไปดำรงอยู

ได ในทุกแหงหนของสังคมน้ัน ไม ใช เปนเพราะ 

“อำนาจ” ไดกวาดรวมทุกอยางเขามาไวดวยกันภายใน

ปริมณฑลของอำนาจ แตเปนเพราะ “อำนาจ” มาจาก

ทุกหนทุกแหงในสังคม (Foucualt, 1980 : 93)  

 อัตลักษณ (Identity) หมายถึงลักษณะ เฉพาะ

ชุดหนึ่งของบุคคลที่แสดงออกตอผูอื่นเพ่ือบงช้ีวา    

“ฉันคือใคร” “ฉันแตกตางจากคนอ่ืนอยางไร” และ        

“ฉันคือใครในสายตาคนอ่ืน” อัตลักษณจึงเปนกลไกท่ี
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กำหนดความเปน “เรา” และ “เขา” ซึ่งแบงแยกโดย

อาศัยเรื่องของความแตกตาง อัตลักษณและความ

แตกตางจึงเปนเสมือนคูสัมพันธที่ทำงานรวมกันเสมอ 

เชน อัตลักษณของผูหญิง อัตลักษณของผูชาย ซึ่งมี

นัยของความแตกตางทางสรีระ ตลอดจนเพศสภาพ 

และเพศวิถี 

 เงื่อนไขหลัก ที่มีสวนประกอบสรางอัตลักษณ

ของปจเจกบุคคลและทำใหบุคคลนั้นแตกตางไปจาก

บุคคลอ่ืนๆ เชน ชนชั้น เชื้อชาติ เพศสภาพ เพศวิถี 

ซึ่งทุกเงื่อนไขน้ีลวนทำงานเช่ือมโยงสัมพันธกัน ทำ

ใหอัตลักษณของปจเจกน้ันเปนเร่ืองซับซอนอยางยิ่ง 

เชนผูที่มีอัตลักษณของคนผิวขาว ชาวตะวันตก ชั้น

กลาง เพศชาย และมีรสนิยมรักตางเพศ มักไดรับ

ความชอบธรรมหรือไดรับอำนาจจากสังคมวามีความ

เหนือกวาผูที่มีอัตลักษณแตกตาง เบี่ยงเบนออกไป

จากนี้ ซึ่งฝายหลังมักถูกเรียกวาเปน “คนอ่ืน” (Other) 

ของสังคม ในสังคมสวนใหญนั้น ผูที่มีอัตลักษณ

ผิดแผกแตกตางไปจากกลุมท่ีถือวาเปนอัตลักษณหลัก 

(Dominant identity) หรือเปนแบบอยางบรรทัดฐาน

ของสังคมน้ัน มักถูกตรวจสอบและจับตามองอยาง  

ไมไววางใจ (Surveillance) จากสังคมและสถาบันทาง

อำนาจของสังคม เชนครอบครัว โรงเรียน ศาสนา 

กฎหมาย และมักถูกเลือกปฏิบัติ (Discrimi-nation) 

จากสังคม  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาวาทกรรม

เชิงวิเคราะหแบบบูรณาการที่ผสมผสานแนวคิด

ทฤษฎีทางภาษาและสังคมเขาดวยกัน เพื่อที่จะตอบ

คำถามท้ังทางมิติทางภาษาและทางสังคมของวาท

กรรมเกี่ยวกับเพศวิถีที่เกี่ยวของกับการเกิดขึ้นของ

ปรากฏการณโรคเอดสในสังคมไทย การดำเนินการ

วิจัยดังนี้  

 การวิเคราะหวาทกรรมมองวาการเขียนนับ

เปนการสรางชุดความคิด (Discourse) แบบหน่ึงที่คือ

การสรางอำนาจอยางเปนระบบ ดวยเหตุนี้สามารถ

วิเคราะหงานเขียนเพื่อใหเขาใจกระบวนการสราง

ความคิดได สามารถตั้งคำถามกับระบบการสรางชุด

ความคิดได เชน ตั้งคำถามไดวามีการผลิตซ้ำความ

คิดบางอยางและเผยแพรความคิดนั้นตอไปอยางไร มี

การทาทายอำนาจของความคิดที่ถูกสรางและทำให

เชื่อวาเปน ‘ความจริง’ อยางไร นอกจากนี้สามารถ

วิเคราะหงานเขียนไดอีกวาในเมื่องานเขียนเปนหนวย

หนึ่งในสังคม งานเขียนนั้นอยูภายใตบริบทอะไร 

ภายใต โครงสรางอำนาจแบบใดถูกสถาปนาใหมี

อำนาจอยางไร (Institutionalized) มีเรื่องราวความ

เปนมาและตำแหนงที่อยูในสังคมแบบใด (Historical 

and social contexts) และในฐานะท่ีเปนหนวยหนึ่ง

ในสังคมซึ่งอยูภายใตระบบอำนาจบางอยาง การ

วิ เคราะหยอมตองดูด วยว างานเขียนนั้นได รับ

ผลกระทบจากระบบอำนาจท่ีครอบมันอยูอยางไร

ระบบอำนาจนั้นครอบงำงานวิจัยอยางไร ขอดีที่

สำคัญยิ่งของวิธีวิเคราะหวาทกรรมคือ เมื่อหนวยหนึ่ง

ในสังคมสรางชุดความคิดแบบใดขึ้นมา การที่ชุด

ความคิดนั้นผลิตความรูและนำเสนอความรูที่สรางขึ้น

มานั้น นั่นก็คือการสรางความเปนอื่น (Otherness) 

นั่นเอง ซึ่งสามารถวิเคราะหตอไปไดวาความเปนอื่น

นั้นถูกสรางและทำใหดำรงอยูไดอยางไรและการวิธี

วิเคราะหแบบนี้ก็ทำใหเห็นดวยวา เมื่อหนวยสังคมใด

สรางชุดความคิดใดขึ้นมาและมีระเบียบปฏิบัติการท่ี

เครงครัดเรงรัดใหคนปฏิบัติตามแลว ความเขมขน

ของการใชอำนาจบังคับใหปฏิบัติตามก็มีสูงเชนเดียว

กับความเขมขนที่จะผลักใหคนที่ไมปฏิบัติตามตอง

ตกขอบก็มีสูงตามไปดวย สำหรับการวิเคราะหวาท

กรรมนั้นตองอาศัยการวิเคราะหตัวบทจากเอกสาร 

และภาคปฏิบัติการของผูคนในสังคม (Foucault, 

1980) 

 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) 
 ผูวิจัยเริ่มดวยการสำรวจประเด็นที่เกี่ยวของ
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กับเพศและเพศวิถีของโรคเอดส โดยรวบรวมขอมูล

จากเอกสารของรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับนโยบาย 

(ในการศึกษาครั้งนี้จะทำการวิเคราะหแผนการปองกัน

และแกไขปญหาเอดสแหงชาติจำนวน 4 ฉบับคือ 

แผนการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 

2535 - 2539 แผนการปองกันและแกไขปญหาเอดส

แหงชาติ พ.ศ. 2540 - 2544 แผนการปองกันและ

แกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2549 และ

แผนการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 

2550 - 2554 มาตรการหรือโครงการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอช

ไอวี/เอดสจากหนวยงานของรัฐ เชนกรมควบคุมโรค 

สำนักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

กระทรวงสาธารณสุข และกองควบคุมโรคเอดส 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถาบันวิชาการ/

มหาวิทยาลัยตางๆ และจากองคกรเอกชนที่ทำงาน

ดานเอดส เชนมูลนิธิเขาถึงเอดส สมาคมฟาสีรุงแหง

ประเทศไทย องคกรบางกอกเรนโบว มูลนิธิศูนยฮอท

ไลน องคกรทีนแพท เปนตน รวมท้ังเอกสารจากการ

จัดสัมมนาที่เกี่ยวของกับปญหาเอดสของหนวยงาน

ตางๆ เอกสารที่เปนคูมือปฎิบัติงาน แผนพับ ปาย

รณรงค คำขวัญตางๆ เพื่อตองการทราบวาในประเด็น 

เรื่องเพศวิถีที่มีสวนเกี่ยวของกับการปองกันการแพร

ระบาดของเช้ือเอชไอวี/เอดส มีการกลาวถึงไวอยางไร

ในวาทกรรมเอดสของสังคมไทย  

 ศึกษาขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus 
group discussion) 
 การดำเนินการสนทนาเปนการอภิปรายกัน

ของคนที่เจาะจงเลือกมาโดยเฉพาะ ในการศึกษา

ครั้งนี้คัดเลือกกลุมผูที่ทำงานเกี่ยวกับเอดสในภาครัฐ 

และกลุมผูที่ทำงานเกี่ยวกับเอดสในภาคเอกชนใน

พ้ืนที่ของกรุงเทพฯ จำนวน 19 คนโดยทำการ

คัดเลือกทั้งผูชาย - ผูหญิง และกลุมที่หลากหลาย

ทางเพศที่ทำงานเกี่ยวกับเอดสไมนอยกวา 5 ปและมี

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเพศวิถี (Sexuality) ของ

สังคมไทยในชวงที่มีการระบาดของโรคเอดสมากพอ

สมควร ในแตละกลุมจะถูกขอใหอภิปรายกันอยาง

เต็มที่เกี่ยวกับหัวขอที่ผูวิจัยยกมาเปนประเด็นในการ

สนทนาตามความคิดเห็นและประสบการณแตละ

บุคคล 

 การวิเคราะหขอมูลที่เปนเอกสารเกี่ยวกับเพศ

วิถีในนโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของโรคเอดสที่

เผยแพรในสาธารณะน้ันก็เพื่อแสดงใหเห็นวาเพศวิถี

ไดรับการนำเสนออยางไร ในแงมุมใด เนื่องจาก

ขอมูลเอกสารที่นำมาศึกษาวิเคราะหนั้นเปนขอมูลที่

ไดจากการเขียนที่มีความหลากหลายจำเปนตองอาศัย

วิธีการทางภาษาศาสตรที่สามารถใชวิเคราะหและ

พรรณนาปรากฏการณทางภาษาในขอมูลวาทกรรม

สาธารณะเหลานี้ได ผูวิจัยเห็นวาวิธีการวิเคราะหตัว

บทตามแนวภาษาศาสตรระบบ - หนาที่ (Systemic 

functional linguistics) (Halliday & Martin,1973) 

(Martin & Rose, 2003) เปนวิธีการที่เหมาะสมที่จะ

ใชบรรยายลักษณะและกลวิธีทางภาษาในตัวบทวาท

กรรมเกี่ยวกับเพศวิถีในโรคเอดสที่สื่อในสาธารณะไดดี 

เนื่องจากเปนแนวทางที่มีมุมมองเกี่ยวกับวาทกรรมท่ี

สอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่ เนนในเรื่องปฏิสัมพันธ

ระหวางภาษา และกิจกรรมทางสังคม กลาวคือ แนว

คิดของภาษาศาสตรระบบ - หนาที่ที่มีมุมมองวาวาท

กรรมเปนระดับของภาษาท่ีอยูระหวางระดับไวยากรณ 

(Grammar) กับระดับกิจกรรมสังคม (Social activity) 

ดังนั้นวาทกรรมจึงเปนการแสดงกิจกรรมทางสังคม

ของบุคคลผานการจัดระบบและความหมายทาง

ไวยากรณภาษาออกมาในรูปของตัวบท (Text) กลาว

คือภาษาศาสตรระบบ - หนาที่มิไดเนนการศึกษา

กิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือเนนการเก็บ

ขอมูลภาคสนามหากใชการวิเคราะหและตีความผาน

ตัวบท  

 หลักการสำคัญของแนวคิดของภาษาศาสตร

ระบบ - หนาที่ก็คือการเนนที่หนาที่ของภาษาในการ

สื่อสาร 3 ประการดวยกันคือหนาที่ดานระหวางบุคคล 
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(Interpersonal function) หนาท่ีดานความคิด 

(Ideational function) หนาที่ดานตัวบท (Textual 

function) หนาที่ดานระหวางบุคคลนำมาใชวิเคราะห

วาในกิจกรรมการส่ือสารผานตัวบทส่ือสาธารณะนั้นมี

ผูรวมสื่อสารคือใคร เน่ืองจากผูรวมสื่อสารเหลานี้มี

ผลตอการนำเสนอความคิดเก่ียวกับเพศวิถีในตัวบท 

หนาท่ีดานความคิดที่วิเคราะหลักษณะของภาษาที่นำ

เสนอเพศวิถีในวาทกรรม นำมาใชในการวิเคราะห

ลักษณะทางภาษาโดยพิจารณาที่กลวิธีทางภาษาใน

การนำเสนอเพศวิถี ในนโยบายและมาตรการที่

เกี่ยวของกับเอดสเพื่อแสดงใหเห็นวามีการใชภาษาที่

บงชี้ที่เกี่ยวของกับเพศวิถีอยางไร สวนหนาที่ดานตัว

บทเพื่อพิจารณาวาในตัวบทมีการเรียบเรียงเพื่อนำ

เสนอความคิดเกี่ยวกับเพศวิถีอยางไร นำมาใชในการ

พิจารณาความเช่ือมโยงสัมพันธกันภายในตัวบทและ

ระหวางตัวบทเพ่ือแสดงใหเห็นวาตัวบทตางๆ ไมวาจะ

เปนการพูดหรือการเขียนที่มาจากวาทกรรมสาธารณะ

หรือวาทกรรมในชุมชน (ผูปฏิบัติงาน) ลวนมีความ

สัมพันธระหวางกัน หนาที่ดานตัวบททำใหเห็นการ

เช่ือมโยงกันทางความคิดเกี่ยวกับเพศวิถีในนโยบาย

และมาตรการเกี่ยวกับโรคเอดสไดดี 

 การตีความเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ และ

ความหมายท่ีแฝงอยูในวาทกรรมเก่ียวกับเพศวิถี การ

ตีความนี้เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางภาษา

กับความคิด ความเชื่อและความหมายเกี่ยวกับเพศวิถ ี

เมื่อโรคเอดสปรากฏขึ้นในสังคมไทย เน่ืองจากเช่ือวา

ความคิด ความเช่ือ และความหมายมีผลตอการสื่อ

ความหมายเกี่ยวกับโรคเอดสและผูติดเชื้อเอชไอว ี

วาทกรรมท่ีสื่อโดยบุคคลตางกลุมกันที่มีวิถีปฏิบัติทาง

สังคมที่แตกตางกันจะมีความคิด ความเชื่อ และ

ความหมายที่เกี่ยวกับโรคเอดสและผูติดเชื้อเอชไอวีที่

แตกตางกันไปดวย การใชภาษาที่หลากหลายลักษณะ

และแสดงความหมายเกี่ยวกับโรคเอดสและผูติดเช้ือ

เอชไอวีในแงมุมตางๆ ลวนมีวาทกรรมบางอยางแฝง

อยูเปนเบื้องหลัง วาทกรรมเหลานั้นลวนหลอหลอม

และดำรงอยูทามกลางกิจกรรมทางสังคม และวาทกรรม 

ของกลุมบุคคลภายใตวิถีปฏิบัติทางสังคม วัฒนธรรม

เดียวกัน หรือที่เลฟและเว็งเกอร (Lave & Wenger, 

1991) เรียกวา “ชุมชนวิถีปฏิบัติ” (Community of 

practice) แนวคิดก็คือการมองชุมชนในแงของแหลง

ที่บุคคลมีวิถีปฏิบัติบางอยางรวมกัน มีการเรียนรู สั่ง

สมประสบการณ หลอหลอมความคิดตางๆ จากการ

ทำกิจกรรมรวมกับบุคคลตางๆ ในชุมชนซึ่งหมายรวม

ถึงการใชภาษาดวย กลุมบุคคลในในวิชาชีพแพทยก็มี

กิจกรรม วาทกรรม และวิถีปฏิบัติของตนแบบหนึ่งมี

ความคิด ความเช่ือ และความหมายบางอยางรวมกัน

อยางหนึ่ง จึงทำใหมีลักษณะการใชภาษาและรูปแบบ

การพูดออกมาที่สะทอนความคิด ความเชื่อ และ

ทัศนคติของตน ทำใหโรคเอดสและผูติดเชื้อเอชไอวี

ถูกนำเสนอในภาพลักษณอยางหนึ่งที่สะทอนวาทกรรม 

ทางการแพทย การตีความเร่ืองภาษาและอุดมการณ

นี้เนนที่การวิเคราะหตัวบทเนื่องจากตัวบททำใหเห็น

และเขาใจสภาพความสัมพันธของภาษาและสังคม

วัฒนธรรม (Fairclough, 2003: 16)  

 

ผลการวิจัย 
 สังคมไทยเช่ือมโยงโรคเอดสกับเรื่องเพศซ่ึง

เปนการเปดพื้นที่โดยไมเจตนาใหรัฐเขามาจัดการ

เกี่ยวกับเพศวิถีของคนโดยชอบธรรมโดยผานนโยบาย

ควบคุมโรคเอดส นโยบายควบคุมโรคเอดสของรัฐมา

จากรากฐานความเช่ือที่วาเพศที่ชอบธรรมตองเปน

ความสัมพันธระหวางชาย-หญิง เพื่อการเจริญพันธุ 

และตองอยูภายใตสถาบันผัวเดียวเมียเดียว ดังนั้น

นโยบายเอดสจึงกลายเปนเครื่องมืออันชอบธรรมให

กับความเช่ือแบบนี้ 

 แนวนโยบายของรัฐกลายเปนเครื่องมือกลไก

ควบคุมเรื่องเพศของคนในสังคม ขณะที่ความจริง

แลวเอดสนาจะชวยใหเกิดการปลอยเรื่องเพศอิสระ

มากขึ้น แตสำหรับประเทศไทยกลับยิ่งทำใหการถก

เถียงทางเพศนอยมาก เพราะมีการหยิบยกการ
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เสียชีวิตมาเปนขออางท่ีจะควบคุมเรื่องเพศของคนใน

สังคม  

 

 เพศวิถีในนโยบายและมาตรการตอบโตเอดส 
 ในระยะแรกของการแพรระบาดเอดส พ.ศ. 

2527 - 2539 และชวงที่มีการประกาศใชแผนปองกัน

และควบคุมโรคเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2535 - 2539 ซึ่ง

ทั้งสองชวงนี้ไดใชวาทกรรมการแพทยเปนหลักในการ

แกไขปญหาเอดส แนวคิดที่สำคัญของวาทกรรมการ

แพทยที่ใชในการดำเนินงานดานเอดสของไทยในชวง

เวลาดังกลาว ไดแก แนวคิดระบาดวิทยา แนวคิด

ดังกลาวใชรูปแบบของการนำเสนอความหมายเพศ

วิถีแบบคูตรงขามระหวาง “ปกติ กับ ไมปกติ” “ความ

ปลอดภัยกับอันตราย” มาเปนแนวทางในการกำหนด

วิถีปฏิบัติของคนในสังคม และสื่อความหมายใหกับผู

ติดเชื้อเอชไอวีมีความหมายวาเปนเชื้อโรคและเปน

พื้นที่ของการควบคุมปองกัน  

 ในชวงระยะ 2 - 3 ปแรก จำนวนผูติดเชื้อเอช

ไอวีที่พบในชวงนี้ยังมีจำนวนไมมากนัก เปนชวงที่มี

ความสับสนดานขอมูลเกี่ยวกับโรค และตัวเลขของผู

มีเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยระหวางขอมูลจากฝายรัฐ

และฝายองคกรพัฒนาเอกชน เน่ืองจากแรงกดดันที่

จะไมใหกระทบเปาหมายของการพัฒนาประเทศใน

การสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐ ทำใหขอมูลเบื้องตน

ของเอดสออกมาจากรัฐในลักษณะท่ีทำใหเขาใจวา

เอดสมิใชเปนโรคท่ีรายแรง มิใชเปนโรคของคนไทย 

จึงทำใหมีการนำเสนอที่มุงไปท่ีการแสดงคุณลักษณะ

ของ ผูติดเชื้อเอชไอวีวาเปนชาวตางประเทศ หรือถา

เปนคนไทยก็เปนคนไทยท่ีสัมพันธกับตางประเทศ ยัง

ไมมีผูติดเชื้อเอชไอวีที่เปนคนไทยติดเชื้อเอชไอวีจาก

คนไทยดวยกัน การนำเสนอเชนนี้สื่อถึงการแยกกลุม

บุคคลเปนสองกลุมระหวางกลุม “คนปกติธรรมดา” ที่

มีนัยวาเปนคนไทยทั่วไป และกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีที่

เปน “คนอันตราย” ในฐานะพาหะของโรคเอดสที่มี

นัยวา เปนชาวตางประเทศหรือเปนคนไทยที่มี

พฤติกรรมสัมพันธกับชาวตางประเทศ พฤติกรรม

เหลานั้นยังเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศที่มีนัยวา      

“เบี่ยงเบน” “สกปรก” ของผูติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกระบุ

กลุมอยางชัดเจนวาเปน “กลุมเกย” “โสเภณีกะเทย” 

“โสเภณีหญิง” มีพฤติกรรมท่ีตางไปจากพฤติกรรม 

“ปกติ” และ “ปลอดภัย” ของบุคคลทั่วไป การเนนใน

เรื่องการใชถุงยางอนามัยปองกันวิถีปฏิบัติทางเพศ

ของกลุมบุคคลเหลานี้ จึงแสดงความหมายโดยนัยวา 

“ถุงยางอนามัย” เปนอุปกรณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ

การปองกันการติดเชื้อโรคเอดสจากวิถีปฏิบัติทางเพศ

ท่ีสกปรกและเส่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวีของกลุม

บุคคลดังกลาว 

 ระหวางป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2540 พบวา

อัตราการแพรระบาดของโรคเอดสลดลง ซึ่งเปนผล

สืบเนื่องจากการทำงานแกปญหาที่มีทิศทางชัดเจนใน

ระยะกลาง (พ.ศ. 2534 - 2539) อยางไรก็ตามในชวง

นี้พบวาเปนการแพรระบาดไดขยายวงกวางออกไป

นอก“กลุมเสี่ยง” และ“พื้นที่เสี่ยง” นอกจากน้ีพบวา

การรณรงคแบบสรางความหวาดกลัวตอโรคเอดส ได

สงผลในทางลบอยางชัดเจนตอผูติดเชื้อเอชไอวี (อุษา 

ดวงสา และคณะ, 2544) เมื่อปญหาเอดสที่มีความ

สลับซับซอนมากขึ้น การดำเนินงานภายใตแผนการ

ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2540 - 

2544 ตอเนื่องมาถึงแผนการปองกันและแกไขปญหา

เอดสแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2549 และในแผนการ

ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 - 

2554 ไดมีการปรับเปล่ียนจากการทำงานแนวระบาด

วิทยา มาสูการวางเงื่อนไขสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนที่

เนนบทบาท ภารกิจ และหนาที่ขององคกรตางๆ ใน

สังคม ซึ่งหมายรวมถึง ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว 

ชุมชน ตลอดจนผูติดเช้ือใหเขามามีสวนรวมในลักษณะ 

พหุภาคีในทุกกระบวนการของการทำงานเอดสตั้งแต 

การรวมคิดวางแผน รวมดำเนินการ และรวมติดตาม

ประเมินผล (Coates, 1994) ซึ่งตอมาแนวคิดนี้ได

ขยายครอบคลุมแนวคิดเร่ืองการสงเสริมใหใชชุมชน
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เปนฐานในการดูแลผูปวยและผูติดเชื้อเอดส (Com-

munity - based care) ดวย 

 ในชวงแรกท่ีใชแนวคิดตางๆ รวมกับวาทกรรม

ที่มุงเนนไปที่การแสดงความรูสึกทางลบที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมทางเพศที่ไมดี มีความนากลัว นาตกใจ 

โดยเกี่ยวโยงกับสภาพของการเจ็บปวยและการเสีย 

ชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแนว

คิดไปโดยมีอุดมการณศาสนาและศีลธรรมท่ีเนนไปที่

ความรัก ความเมตตาเปนหลักเนื่องจากผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นจากการทำงานและรณรงคในชวงแรกที่ทำใหผู

ติดเชื้อเอชไอวีถูกรังเกียจและถูกทอดทิ้งจากครอบครัว 

ชุมชนและสังคมโดยรวม องคกรทางศาสนาและ

องคกรพัฒนาเอกชนจึงมีสวนรองรับและบรรเทา

ปญหาที่เกิดกับผูติดเชื้อเอชไอวี ประกอบกับแนวคิด

เรื่องสิทธิมนุษยชนก็ไดรับการถายทอดและแพร

กระจายอยูทั่วไปในสังคมไทย ดังนั้นในปจจุบันการ

ดำเนินงานดานเอดสจึงมีอุดมการณสิทธิมนุษยชน

และแนวทางประชาสังคมเปนหลักและมีบทบาทที่โดด

เดนสำคัญยิ่ง ในขณะที่อุดมการณทางวิทยาศาสตร

และระบาดวิทยา และอุดมการณการพัฒนาของรัฐ

เริ่มลดบทบาทลงเนื่องจากขอจำกัดดานทรัพยากร 

งบประมาณ และผลกระทบดานความรังเกียจกีดกันที่

เกิดขึ้น 

      ระยะแรก      ระยะกลาง      ระยะปจจุบัน 
(พ.ศ. 2527 - 2534)  (พ.ศ.2535 - 2544)  (พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน) 

เอดสไมใชปญหาของไทย เอดสเปนปญหาเฉพาะกลุม เอดสเปนปญหาของคนไทย 

  (กลุมเกย หญิงบริการทางเพศ ผูติดยาเสพติด)  (ประชาชนทั่วไป) 

เอดสเปนปญหาสาธารณสุข  เอดสเปนปญหาสังคม  เอดสเปนปญหาวาทกรรม 

เพศวิถีดานลบ เพศวิถีดานบวก เพศวิถีรอบดาน 

(ตองหาม ผิดปกติ ประณาม อันตราย )  (รับผิดชอบ ปลอดภัย)  (ความเทาเทียมสิทธิมานุษยชน) 

ตอกย้ำมายาคติ/ อางอิงกรอบของศีลธรรม ประเพณี  รื้อ – สรางความหมายใหม 

ภาพเหมารวม  สรางเสนแบงผูหญิงดี/ไมดี 

  อางอิงกรอบกฎหมาย 

  สรางเพศที่ชอบธรรม  

  ทำใหเปนเรื่องเล็ก ไมนาสนใจ 

เพศในกรอบ  เพศนอกกรอบ  ความแตกตาง/ 

(กรอบของการแตงงาน/ (หญิงบริการ / ก๊ิก/เพศเดียวกัน) ความหลากหลาย 

เพศสัมพันธระหวางชาย – หญิง)  

   

ภาพประกอบ 2 พัฒนาการแนวคิดท่ีมีตอเอดส 
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 วาทกรรมที่กำหนดความหมายเกี่ยวกับเพศวิถี
ของกลุมที่ทำงานเอดส  
 จากการศึกษาวาทกรรมเอดสและเพศวิถีของ

กลุมที่ทำงานเอดสในองคกรภาครัฐ (Go) กับกลุมที่

ทำงานเอดสในองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) สะทอน

ใหเห็นจุดยืน ความคิด ความเห็น ความเช่ือ ความรู 

ความหมายเกี่ยวกับเพศ และเพศวิถีไดเปนอยางดี 

โดยที่มีแนวคิดทางสังคมเปนฐานของความเชื่อแนว 

ทางการนำเสนอความหมายเรื่องเอดสและเพศวิถ ี

ตั้งแตระยะเริ่มตนนั้นมีแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร

การแพทยและสาธารณสุขเปนแนวคิดหลักที่กำหนด

ทิศทางและสรางความหมายเร่ืองเอดสและเพศวิถี 

ภาษาท่ีใชสื่อสารความรู ความเชื่อ และทัศนคติตาม

แนวคิดระบาดวิทยา ที่มองวาเพศวิถีกับเอดสและเชื้อ

โรคเปนสิ่งเดียวกัน ผูติดเชื้อเอชไอวีจึงเหมือนเปนคน

ไมดีและเชื้อโรคที่แพรระบาดอยูในสังคม ผสมผสาน

กับแนวคิดการพัฒนาของรัฐในแงของความมั่นคง

ของประเทศ จึงทำใหเอดสถูกสื่อในฐานะที่คุกคาม

สวัสดิการและความปลอดภัยของสังคม วิธีการปฏิบัติ

ตอผูติดเชื้อเอชไอวีจึงใชวิธีการเดียวกับการปองกัน

โรค ท่ีเนนการกักกัน ควบคุม และการกำจัดทำลาย

เชนเดียวกับขาศึกศัตรู ผูติดเชื้อเอชไอวีจึงอยู ใน

สถานภาพของการเปนผูรับสภาพและรับการกระทำ 

 ผูติดเชื้อเอชไอวีมิไดถูกกำหนดสถาน ภาพใน

ฐานะท่ีเปนเชื้อโรคและผูที่มีอาการเจ็บปวยจากโรค

เทานั้น แตไดถูกขยายขอบเขตไปเก่ียวของกับ

พฤติกรรมและกระทำในวิถีชีวิต ประจำวันของมนุษย

และการสรางความหมายใหเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องความ

ตาย ยิ่งไปกวานั้นเมื่อไปเกี่ยวของกับเรื่องทางศีล

ธรรมและบรรทัดฐานในสังคมที่นำเสนอเพ่ือตอกย้ำ

ความ “ผิดปกติ” ดานพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี

ก็ทำใหผูติดเชื้อเอชไอวีมีความหมายดานลบในแง

ของ “คนไมดี” และ “ไรศีลธรรม” ผูติดเชื้อเอชไอวีจึง

ถูกตีกรอบแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมและการกระทำ

ของบุคคลที่ไมเหมาะสมและเบี่ยงเบนไป เชนไม

ซื่อสัตยตอคนรัก การเบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน ผูติด

เชื้อเอชไอวีถูกส่ือใหเปน “อื่น (The others)” ท่ีถูก

นิยามขึ้นจากฐานของ “ความกลัว (Fears)” ไปยัง

ประชากรท่ัวไป จึงทำใหการนำเสนอความหมายออก

มาในทางลบ นอกจากนี้การสรางความหมายในเชิง  

“การลดคุณคาความเปนมนุษย (Dehumanizing)” ให

กับผูติดเชื้อเอชไอวีและสราง “ความเปนมนุษย” ให

แกโรคเอดส จึงทำใหความหมายที่ซับซอนของโรค

เอดสเสมือนเปนสิ่งเดียวกับผูติดเชื้อเอชไอว ี อีกทั้ง

การสื่อสารดวยการจัดประเภทแยกพวกทำใหเกิดการ

กำหนดเรื่อง “พวกเขา” “พวกเรา” โดยมีนัยของความ 

“ความปกติ” ของ “พวกเรา” เปนตัวแบงแยก ทำใหผู

ติดเชื้อเอชไอวีไดรับประเมินคาวาเปนผูตองโทษ (The 

punished) ที่นำความกลัวสูสังคม ยิ่งเมื่อโรคเอดสถูก

ตอกย้ำใหเปน “ปญหาของทุกคน” ก็ยิ่งสรางความ

นากลัวแกผูติดเชื้อเอชไอวีใหหนักแนนในสังคมมาก

ยิ่งขึ้น แนวคิดที่สอดประสานกันรวมกับการนำเสนอ

ในสาธารณะที่เปนไปในทำนองเดียวกัน จึงทำใหภาพ

ของผูติดเชื้อเอชไอวีในสาธารณะชวงระยะแรกเปน

ภาพดานลบ  

 ในเวลาตอมาแนวคิดดานศาสนาและศีลธรรม

เปนแนวคิดสำคัญที่กอใหเกิดมุมมองดานความ

เมตตาและเห็นใจตอผูติดเชื้อเอชไอวีผสมผสานกับ

แนวคิดพัฒนาของรัฐที่เนนการสงเคราะห ชวยเหลือ 

สวัสดิการ จึงทำใหเกิดภาพลักษณของผูติดเช้ือเอชไอ

วีที่เปนบุคคลที่นาสงสาร นาเห็นใจและสมควรที่จะได

รับการชวยเหลือจากสังคม ขณะเดียวกันก็มีแนวคิด

สิทธิมนุษยชนและแนวคิดการพัฒนาชุมชนเนนที่

ประชาสังคม จึงทำใหมีการนำเสนอผูติดเชื้อเอชไอวี

ในฐานะที่เปนบุคคล “ปกติ” คนหนึ่งในสังคมที่มีความ

สามารถและมีสิทธิเทาเทียมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้

จากการกระทำทางสังคมที่กีดกันและแบงแยกผูติด

เชื้อเอชไอวีจึงเหมือนเปนแรงผลักในการนำเสนอผูติด

เชื้อเอชไอวีตามแนวคิดสิทธิมนุษยชน สังคมเขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น 
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 เมื่อพิจารณาวาทกรรมท่ีนำเสนอโรคเอดสและ

เพศวิถีตามอุดมการณการแพทยตามแนวระบาด

วิทยา ไดครอบงำและจำกัดขอบเขตของคำนิยามและ

ความหมายเร่ืองเพศวิถีของสังคมไทยไววา “เรื่องเพศ

เปนเรื่องสกปรก” “เปนเรื่องไมดี” “เปนเรื่องปกปด 

ไมสมควรพูด” “เปนเรื่องของผูใหญที่เด็กและเยาวชน

ไมควรเขามายุงเกี่ยว” “เปนความเสี่ยงและเปน

อันตรายตออนาคตในการศึกษาของเด็กและเยาวชน” 

“เปนเรื่องของคูสาม ี ภรรยาที่ถูกตองดวยกรอบของ

การแตงงาน” “เปนเรื่องของโรคและการระบาดวิทยา” 

และ “เปนเร่ืองของผูเชี่ยวชาญทางการแพทยและ

สาธารณสุขเทานั้น” วาทกรรมเหลานี้ไดทำใหเกิดการ

ประทับตราและฝงใจแกสาธารณะถึงความเกี่ยวพัน

ระหวางเอดส พฤติกรรมทางเพศ และผูติดเชื้อเอชไอวี 

การตอกย้ำและขยายความหมายโดยอาศัยอุดมการณ

ทางศาสนาและศีลธรรมมุงเนนไปที่พฤติกรรม “เส่ียง” 

ที่ผิดตอศีลธรรมและสังคมของผูติดเชื้อเอชไอว ี รวม

ทั้งการนำแนวคิดการพัฒนาของรัฐที่สรางความหมาย

ใหกับโรคเอดสและผูติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเสมือน 

“ศัตรู” หรือ “ผูราย” ที่คุกคามความม่ันคงและสวัสดิ

ภาพของคนในประเทศ  

 ในแงความหมายของเอดสนั้น เอดสมักไดรับ

การสื่อความหมายวาเปนโรคสมัยใหม (Modern 

disease) ทั้งในแงความใหมของการเกิดโรคที่ระบาด

ในชวงศตวรรษที่ 20 ทามกลางแนวคิดการพัฒนาสู

ความทันสมัยของสังคมโลก และในแงของการทาทาย

ความหมายตามคำนิยามของมาตรฐานทางการ

แพทยแผนใหม เอดสจึงถูกสรางใหมีความหมายขึ้น

มาจากวาทกรรมในสังคมทำใหเอดสตางจากโรคอื่นๆ 

เชน วัณโรค มะเร็ง ที่มักถูกนิยามในทางการแพทย

มากกวา ความรูเกี่ยวกับเอดสนั้นคลุมเครือและไม

แนนอน ทำใหการสื่อความหมายของเอดสและเพศ

วิถีมีความสับสน เอดสถูกกำหนดใหเปนที่เขาใจ

แคบๆ วาเปนโรคของกลุมบุคคลท่ีชอบเพศเดียวกัน 

ความตาย และการระบาดอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนการ

นิยามในเชิงการสื่อแทน ความจริงที่ ปรากฏอยูใน

สังคมเพียงบางสวน ยิ่งไปกวานั้นเอดสยังถูกนำไป

เกี่ยวของกับกฎทางศีลธรรมอีก จึงทำใหความหมาย

ของเอดสโนมเอียงไปทางลบเชิงนาตำหน ิ เอดสถูก

สื่อใหเปนโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เปนโรคของความ

แตกตาง เปนความรับผิดชอบของปจเจก และเปน

การแสดงมาตรฐานใหมทางการแพทยในเรื่องสุขภาพ 

 การที่บอกวาเอดสเปนโรคเก่ียวกับเร่ืองทาง

เพศนี้ มิใชการกลาวถึงเฉพาะการติดเชื้อจากการมี

เพศสัมพันธเทานั้น แตยังหมายรวมไปถึงการวิพากษ

วิจารณตอพฤติกรรมทางสังคมในเรื่องเพศของกลุม

บุคคลบางกลุมดวย โดยเฉพาะกลุมที่ชอบเพศเดียว

กัน โดยกลุมคนพวกนี้ถูกมองวาเปนนักโทษของเรื่อง

เพศ เปน “อสูรรายนอกเหนือการควบคุม” ที่อยูใน   

“โลกของความสกปรก” เม่ือเอดสปรากฏกับกลุม

บุคคลที่ไดรับการตีความหมายเชนนี้ เอดสจึงถูก

ประทับเครื่องหมายทางความคิดเชนเดียวกันไปดวย 

และในที่สุดก็นำไปสูการสรางความคิดในแงการตีตรา

วาบุคคลเหลานี้ “สมควร” แลวที่จะไดรับโทษ เมื่อ

เอดสถูกผูกโยงไปกับพฤติกรรมการใชชีวิตและมาตรฐาน 

ทางสังคม จึงทำใหเอดสมีความหมายวาเปนโรคของ

ความแตกตาง การเสนอภาพเอดสผานส่ือมวลชนมัก

จะเปนการสื่อถึงภาพที่บอกถึงความแตกตางไปจาก

ความปกติทั่วไป เชน นำเสนอภาพของเกยที่มี

พฤติกรรมตางไปจากผูชายทั่วไปในสังคม นำเสนอ

ภาพอาการของผูปวยเอดสที่ทำใหเห็นสภาพที่แตก

ตางไปจากโรคทั่วไป เปนตน  

 มีการปะทะกันของกรอบความหมายและความ

เชื่อที่แตกตางปรากฏในขั้นตอนของการปฎิบัต ิ แต

การผูกขาดอำนาจโดยรัฐและการใหความสำคัญกับ

ความรูความชำนาญของผูเชี่ยวชาญ ท่ีไมสามารถ

มองเห็นความแตกตางหลากหลายในความเชื่อและวิถี

ปฏิบัติที่ปรากฏในสังคม ทำใหกรอบความเชื่อเกี่ยว

กับรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมที่ครอบงำ ความ

คิดและการใหความหมายถูกยึดเปนหลักในการนำ
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นโยบายไปปฏิบัติ การดำเนินการเร่ืองเอดสและเพศ

วิถีจึงไดรับอิทธิพลอยางมหาศาลจากกรอบเรื่องเพศที่

จำกัดวา “เรื่องเพศที่ถูกตองเหมาะสม” ตองอยูใน

กรอบของสถาบันการแตงงานและครอบครัว โดยมอง

ไมเห็นความหลากหลายในวิถีปฏิบัติเรื่องเพศ หรือ

มองวาความหลากหลายเปนปญหาที่ตองถูกแกไข 

ประเด็นเรื่องเอดสจึงกลายเปนขออางหลักในการ

ควบคุมกำกับเรื่องเพศวิถีของคนในสังคม ในขณะท่ี

วิถีปฏิบัติในเรื่องเพศที่เกี่ยวของกับการแพรระบาด

ของโรคเอดสไดเปล่ียนรูปไปอยางไมหยุดนิ่ง และไม

สยบยอมตอการจำกัดใหอยูแตในสถาบันการแตงงาน

ของรัฐเทานั้น 

    ระยะแรก      ระยะกลาง  ระยะปจจุบัน 

(พ.ศ. 2527 - 2534)  (พ.ศ.2535 - 2544)  (พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน) 

การแพทย – สาธารณสุข/  ศาสนาและศีลธรรม  สิทธิมนุษยชน  

วิทยาศาสตร/ การพัฒนาของรัฐ  การควบคุมตนเอง (Self-control) 

การกดทับและกดขี่รางกาย  / และการเคารพตนเอง(Self-respect)  แตกตาง /หลากหลาย 

 
ภาพประกอบ 3 กรอบความเช่ือที่ปฏิบัติตอเรื่องเอดส 

นโยบายกับการปฏิบัติ 
 แบบแผนการระบาดของโรคเอดสในประเทศ

ไทยที่การแพรกระจายของโรคเปนไปโดยผานการมี

เพศสัมพันธ ทำใหแนวนโยบายเอดสเกี่ยวของกับการ

จัดการเรื่องเพศของคนในสังคม มาตรการหลักที่

กระทำอยางตอเนื่องเปนเรื่องของการพยายามทำให

คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหอยู ในกรอบเร่ืองเพศ 

พฤติกรรมและวิถีทางเพศท่ีถูกตองเหมาะสมซึ่งจำกัด 

อยูในความสัมพันธชายหญิงในสถาบันการแตงงาน

แบบผัวเดียวเมียเดียว ถูกมองวาเปนรูปแบบสำคัญใน

การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี แมวาการรณรงคให

ความรูเกี่ยวกับเอดสจะทำใหคนในสังคมตระหนักและ

หวาดกลัวภัยอันตรายของโรคเอดส และมีความรู

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกจัดวาเสี่ยงตอการติดเชื้อเอช

ไอวี แตรูปแบบของเรื่องเพศนอกสถาบันการแตงงาน

ก็ยังคงอยูและไดมีการเปล่ียนลักษณะไป กลุมคนที่ถูก

จัดวาเปนกลุมเสี่ยงก็เปลี่ยนไปดวย คนในสังคมมีการ

ตอรองและขัดขืนตอระบบความหมายและมาตรฐาน

ทางพฤติกรรมที่กำกับบังคับผูคนในสังคมในเรื่องเพศ

คนมีพฤติกรรมนอกกรอบในรูปแบบและมิติตางๆ ใน

ขณะที่บางคนบางกลุมไดออกมาตอสูเพื่อสิทธิทาง

เพศในพื้นที่สาธารณะ เรื่องเพศอาจจะเปนเรื่องที่เห็น

ไดไมชัดเจนสำหรับหลายๆ คนแตรูปแบบพฤติกรรม

ของคนที่ไมยอมถูกกำกับใหอยูในกรอบที่จำกัดเพียง

กรอบเดียวสะทอนการตอสูขัดขืนไดเปนอยางดี การ

ทำความเขาใจเร่ืองเพศมีความสำคัญตอการจัดการ

กับโรคเอดสของสังคมไทย 

 นโยบายเอดสเกี่ยวของโดยตรงกับประชาชน

ทั้งในเรื่องการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถี

ชีวิตที่ถูกจัดวาเส่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวี และการมี

สวนรวมของภาคประชาชนในเร่ืองการใหการดูแล

รักษาผูติดเชื้อและการรับมือกับผลกระทบทางสังคม

และเศรษฐกิจของการแพรกระจายของโรค แตลักษณะ 

การรวมศูนยอำนาจอยางตอเนื่องของรัฐ ทำใหการมี

สวนรวมของประชาชนในขั้นตอนตางๆ ของกระบวน

นโยบายสาธารณะเปนไปอยางไมราบรื่นนัก เม่ือ

ประกอบกับการมองโรคเอดสในเชิงระบาดวิทยาที่
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ตองจัดการโดยผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร การ

ดำเนินนโยบายเอดสจึงยิ่งมีลักษณะของการผูกขาด

โดยผูรูในภาครัฐ แตเนื่องจากนโยบายเอดสมีมิติทาง

สังคมวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับการใหคาและการแยก

แยะความถูกผิด การมองและตีความของผูรูในเรื่องที่

เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมจึงไมไดเปนกลางทางคานิยม 

ผูรู/ผูเชี่ยวชาญมองและทำความเขาใจโลกรอบตัวผาน

กรอบความเชื่อ ความหมายเฉพาะ กรอบคิดความ

เชื่อเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมเฉพาะมีอิทธิพลตอการ

มองปญหาและการเลือกวิธีการแกไขในนโยบายเอดส 

การกระทำที่ไมสอดคลองกับกรอบความเชื่อถูกมอง

วาเปนความเบี่ยงเบน โรคเอดสตอกย้ำความเชื่อเกี่ยว

กับความเบี่ยงเบน แตในขณะเดียวกันความเชื่อเกี่ยว

กับความไมเหมาะสมของเรื่องเพศนอกกรอบ ก็มีผล

ตอการทำความเขาใจพฤติกรรมเส่ียง และขอเสนอ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศใหสอดคลองกับ

กรอบเรื่องเพศกระแสหลัก 

 แนวนโยบายและการตีความเพื่อกำหนด

มาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน สะทอนระบบ

ความหมายและบทบาทที่ทางของคนในมิติของเพศ

สภาพและเพศวิถี นอกจากนี้ยังมีแงมุมของการมอง

เร่ืองเพศในทางลบ ที่คนควรจะควบคุมความตองการ

และการแสดงออกของตนเอง แนวทางการแกปญหา

จึงเปนไปในทิศทางของการหลีกเลี่ยงเรื่องเพศ หรือ

ลดการมีพฤติกรรมทางเพศเปนหลัก โรคเอดสกลาย

เปนปจจัยสนับสนุนวาการจำกัดเรื่องเพศไวในสถาบัน

การแตงงาน แบบผัวเดียวเมียเดียวเปนเรื่องที่ถูกตอง

และปลอดภัย กรอบเ ร่ืองเพศกระแสหลักเปน

เครื่องมือสำคัญในการรับมือกับการระบาดของโรค

เอดส และไดรับการรับรองสนับสนุนโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานวิทยาศาสตรการแพทย นโยบายเอดสจึงเปนสวน

หนึ่งของการควบคุมเรื่องเพศวิถีของคนในสังคม 

 อยางไรก็ตามการมองขามหรือมองไมเห็น

ความหลากหลายในเรื่องเพศแต จัดลำดับความ

ถูกตองเหมาะสมของการกระทำทางเพศโดยยึดรูป

แบบความสัมพันธชายหญิงเพื่อการสรางความผูกพัน

ทางสังคมเปนหลัก ทำใหนโยบายเอดสตองวิ่งไลตาม

พฤติกรรมทางเพศนอกกรอบท่ีถูกจัดวามีความเสี่ยง

ตอการติดเชื้อเอชไอวี ดูเหมือนคนในสังคมหลาย

กลุมหลายรุนจะขัดขืนความพยายามของรัฐที่จะทำให

เรื่องเพศอยูในกรอบเพ่ือปองกันการแพรกระจายของ

เอดส และเร่ืองเพศนอกกรอบดูจะแปรเปล่ียนไปใน

คนกลุมตางๆ ที่รัฐตองใหความสำคัญในการจัดการ 

การดำเนินนโยบายเอดสของรัฐไมตระหนักถึงเรื่อง

เพศวิถี ที่คนในสังคมมีความเชื่อเกี่ยวกับที่ทางและ

รูปแบบที่เหมาะสมของเร่ืองเพศแตกตางกันและ

ตอรองโตแยงในระดับตางๆ เพ่ือจะใหตนเองสามารถ

ดำรงอยูไดในโยงในของอำนาจท่ีพยายามจะกำกับ

เรื่องเพศของคน เรื่องเพศที่ถูกตองอาจจะเปนไปเพื่อ

การเจริญพันธุหรือเปนสวนหนึ่งของการสรางความ

สัมพันธสำหรับคนบางคนบางกลุม แตคนอีกหลาย

กลุมอาจใหความสำคัญสูงสุดกับความพึงพอใจทาง

กายและ/หรือทางใจในเรื่องเพศ ความหมายที่แตก

ตางกันในเร่ืองเพศทำใหการพยายามจะสนับสนุนให

คนยึดอยูกับกรอบแบบเดียวไมประสบความสำเร็จ 

 การปฏิเสธความแตกตางหลากหลายในเรื่อง

เพศวิถี ที่กระทบกับนโยบายเอดสและจัดลำดับความ

ถูกตองดีงามและกลไกในการกำกับพฤติกรรมของคน 

เปนสวนหนึ่งของหลากหลายมิติทางสังคมที่มีความ

ไมเทาเทียม ไมวาจะเปนเรื่องระหวางชายหญิง หรือ

ผูที่ยอมตามกรอบเร่ืองเพศกับผูตอตานทั้งหลาย การ

ประณามทางสังคมที่เปนผลของการยึดกรอบเรื่อง

เพศวิถีกรอบเดียว สนับสนุนความไมเทาเทียมของ

คนกลุมตางๆ ในเรื่องเพศ ซึ่งไดรับการยอมรับไมเทา

กัน ในขณะที่คนบางกลุมไดรับสิทธิประโยชนและการ

คุมครองจากรัฐ ผูตอตานทางเพศอีกหลายกลุมไมได

ถูกมองเห็นหรือไมไดรับการยอมรับทั้งจากรัฐและ

ประชาสังคม ความไมเทาเทียมนี้เปนปจจัยหนึ่งที่

กระทบตอความเส่ียงในการติดเชื้อเอดสของคนใน

สังคม ประเด็นนี้ไมใชเรื่องใหมเพราะในแวดวงผูที่
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ทำงานเรื่องเอดสในเวทีระหวางรัฐก็ไดมีการหยิบยก

ประเด็นเกี่ยวกับ ผลกระทบของปจจัยทางสังคมที่มี

ผลตอความสามารถของคนในการลดความเสี่ยงของ

ตนจากการติดเชื้อเอชไอวี บริบททางสังคมของ

นโยบายเอดสมีปจจัยที่อาจจำกัดการเลือกและ

มาตรการของรัฐ อยางโครงสรางของรัฐบาล มิติ

ความสัมพันธชายหญิง ทัศนะและความเช่ือในเรื่อง

เพศวิถี ความเชื่อทางศาสนา และความยากจน 

(ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2547) ขอเสนอแนะที่สำคัญ

คือการจัดการกับปญหาเอดสตองพิจารณาปจจัยเชิง

บริบทและสังคมเหลานี้ดวย เพื่อจะลดความเปราะ

บางของคนในการปองกันตนเองจากเอดส (Jonathan 

& Daniel, 1996) ดูเหมือนประสบการณเกี่ยวกับการ

จัดการกับภัยอันตรายของโรคเอดสที่เปนเร่ืองเฉพาะ

สำหรับผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ไดนำไปสูขอสรุปวา

การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางสังคมที่ไมเทาเทียม

และอยุติธรรมเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได สำหรับผู

เชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวของในขั้นตอนตางๆ ของ

กระบวนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับโรคเอดส การตอง

คิดถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับโครงสรางและบริบททาง

สังคม รวมทั้งการเมืองของรัฐและการเมืองเชิง

วัฒนธรรม ดูจะเปนเรื่องยากเย็นหรือเกิน ความรู

ความชำนาญที่มีอยู นอกจากขอเสนอเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางเปนเรื่องใหญที่ตองใชเวลา

ยาวนานกวาจะเห็นผล ทำใหประเด็นเชิงโครงสราง

และบริบทถูกละเลยไป 

  ผูปฏิบัติงานเอดสนั้นมีไมไดมีจุดยืน ความคิด 

ความเห็น ความเชื่อ ความรู ความหมายเก่ียวกับเพศ

วิถีในทิศทางเดียวกัน แตละคนก็มีจุดยืน ความคิด 

ความเห็น ความเชื่อเกี่ยวกับเพศวิถีที่แตกตางหลาก

หลาย คือมีทั้งความคิดที่พยายามควบคุมชีวิตทาง

เพศของสมาชิกในสังคมใหเปนไปตามบรรทัดฐานที่

สังคมยอมรับ ขณะเดียวกันก็มีความคิดที่ยอมรับวิถี

ทางเพศที่ความแตกตาง หลากหลายของคนในสังคม 

แตในภาพรวมแลวบทบาทท่ีเดนชัดที่สุดของรัฐตอ

เรื่องเพศวิถีที่สะทอนจากนโยบายและมาตรการตางๆ 

ของเอดส ยังคงเปนบทบาทในการพยายามควบคุม

คานิยม และพฤติกรรมของคนในสังคม ใหเปนไป

ตามบรรทัดฐานที่ถูกตอง - ดีงามในสายตาของรัฐ จึง

ทำใหมีชองวางระหวางนโยบายเอดสและวิถีปฏิบัติ

ของผูคนในสังคม เพราะเพศวิถีที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

ไทย ไมไดเปนไปตามวาทกรรมเพศวิถีที่รัฐพยายาม

สรางขึ้นในนโยบาย ดังนั้นการกำหนดนโยบายเอดส 

จึงตองการการมีสวนรวมมากข้ึน ไมผูกขาดความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประกอบกับเงื่อนไขและบริบท

ไดเปล่ียนแปลงไปมาก ทำใหการจัดการกับปญหา

เอดสรูปแบบเดิมเริ่มไมมีพลังอำนาจ จึงตองมีทาง

เลือกในการอธิบายเรื่องเพศวิถีใหมๆ ขึ้น  

 เพศวิถีในนโยบายเอดสเปนสวนหนึ่งที่สะทอน

ความแตกตาง หลากหลาย ในขณะ เดียวกันก็ไดเปน

เวทีสำหรับการโตเถียง ตอรองเรื่องเพศวิถีของคน

เหลายกลุมใหไดมีการไตรตรอง การวิพากษ และการ

เสนอแนวทางที่แตกตาง และเปนเวทีของการตอรอง

ของวาทกรรมที่หลากหลาย ยืดหยุนตอความแตกตาง 

และเปดตอความเห็นและวิถีที่ขัดแยง รวมทั้งการ

ใครครวญถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางการ

เมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อจัดการกับความไมเทา

เทียมที่สะทอนในแบบแผนการระบาดของเอดส 

นโยบายเอดสตองอาศัยการมองในหลายมิติที่ไมเคย

ถูกตั้งคำถามหรือถูกมองขามไปแตเดิม และการคิดที่

ซับซอนขึ้นมากกวาการทำใหเรื่องงายและลดความ

ซับซอนอยางที่คนในสังคมไทยเคยชิน  

 

ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้ไดประยุกตวิชาการทาง

ภาษาศาสตร มาใชในงานพฤติกรรมศาสตร ที่เนน

ประเด็นหรือปรากฏการณทางสังคมในเรื่องใดเรื่อง 

เปนการเปดทางใหการศึกษาพฤติกรรมศาสตรมีมติ

ทางดานภาษาศาสตรเขามาวิเคราะหและตีความ

พฤติกรรมของผูคนในสังคมไดในอีกมิติหนึ่ง นอก
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เหนือจากจิตวิทยา สังคมวิทยา วิทยาศาสตร 

มานุษยวิทยา เปนตน การศึกษาทำนองนี้อาจไมใช

เร่ืองใหมในการศึกษาวาทกรรมในตางประเทศ แตใน

สังคมไทยแลวถือวาเปนสิ่งท่ีทาทายและรอใหนัก

พฤติกรรมศาสตรรุนใหมๆ ไดคนควาและหาคำตอบ

อยางเต็มที่ มีแงมุมอีกหลากหลายท่ีสามารถจะศึกษา

ไดสำหรับผูที่สนใจในการศึกษาวาทกรรมโดยเนนไปที่

ประเด็นทางสังคม แงมุมท่ีนาสนใจเชน การศึกษา

วิเคราะหในประเด็นทางสังคมเพื่อพิจารณาลักษณะ

การนำเสนอความไมเทาเทียมกันระหวางบุคคลกลุม

ตางๆ โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่ถูกจัดวามีสถานภาพ

ทางสังคมดอยกวา เชน พนักงานบริการ กลุมคนรัก

เพศเดียวกัน กลุมคนตางดาวที่อพยพเขามาประเทศ

ไทย ผูติดเชื้อเอชไอวี เปนตน อาจจะพิจารณาที่ความ 

แตกตางระหวาเพศ หรือการนำเสนอในเชิงมายาคติ 

อคติ ตอเพศสภาพ รวมท้ังวาทกรรมในประเด็นทั่วไป

เชนการเมือง สุขภาพในแงมุมใดมุมหนึ่ง หรือในแง

ของภาษากับอำนาจ ภาษากับอุดมการณเปนตน โดย

มุงเนนที่ศึกษาพฤติกรรมผานการวิเคราะหวาทกรรม

ในประเด็นที่กลาวมาแลวขางตน เพราะการที่บุคคล

จะแสดงพฤติกรรมอยางไรนั้น ข้ึนกับระบบการให

ความหมายตอสิ่งนั้นวาเปนอยางไร  
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