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สุ ขภาพและสั งคม (Health and Society) :
ปัจจัยสั งคมกาหนดสุ ขภาพ (Social Determinants of Health)
1. ส่ วนนา
1. ความสาคัญของปัญหาสั งคมและสุ ขภาพ
ปั ญหำสุ ขภำพของสังคมไทยอยูใ่ นภำวะวิกฤติ กล่ำวคือ สังคมไทยมีปัญหำเหล่ำนี้คือ ปั ญหำ
โรคติดเชื้ อไม่หมดไปและมีปัญหำดื้อยำเพิ่มมำกขึ้น และมีปัญหำใหม่เกิดขึ้นพร้อมกันเช่นกำรมีโรค
เรื้ อรังโรคอุบตั ิเหตุแบบต่ำงๆโรคผูส้ ู งอำยุและกำรเรี ยกร้องสิ ทธิ กำรตำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ปั ญหำโรค
เรื้ อรังเป็ นปั ญหำของกำรที่ผปู ้ ่ วยจะอยูก่ บั โรคอย่ำงไรซึ่ งประเด็นนี้ยงั ไม่มีองค์ควำมรู ้มำกพอเพรำะว่ำ
ระบบบริ กำรสำธำรณสุ ขของเรำออกแบบให้ดูแลปั ญหำโรคติดเชื้ อเป็ นหลัก ปั ญหำค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำน
กำรแพทย์เพิ่มขึ้นมำกแต่สุขภำพไม่ได้ดีข้ ึนตำม ปั ญหำกำรแพทย์เชิงพำณิ ชย์ ปั ญหำกำรพึ่งพำ
ต่ำงประเทศทั้งเทคโนโลยีและเวชภัณฑ์ ปั ญหำโรคหมอทำ ปั ญหำภูมิปัญญำกำรแพทย์พ้นื บ้ำนกำลังถูก
ทำให้หำยไป ปั ญหำกำรไม่มีกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพและกำรดูแลตนเองแต่พ่ งึ พำแพทย์สูงหรื อรักษำสู ง
มำกและปั ญหำกำรละเลยมุมมองของควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพหรื อควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม
เป็ นต้น
1. ปั ญหำโรคติดเชื้ อที่ยงั ไม่หมดไปแต่มีโรคใหม่เพิ่มขึ้นมำอีก เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศที่
พัฒนำแล้ว ประเทศของเรำมีรูปแบบของกำรเกิดโรคที่แตกต่ำงจำกประเทศที่พฒั นำแล้วคือ ประเทศ
เหล่ำนั้นมีรูปแบบของกำรเกิดโรคที่เปลี่ยนจำกโรคติดเชื้ อที่ค่อยลดลงต่ำมำกพร้อมกับกำรเพิ่มขึ้นของ
โรคเรื้ อรังคือ โรคอ้วนโรคมะเร็ งโรคเบำหวำนโรคควำมดันจะเพิ่มมำกขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยเรำ
มีกำรลดลงของโรคติดเชื้ อ แต่แล้วโรคติดเชื้ อเหล่ำนี้ เช่น มำลำเรี ย วัณโรค อุจำระร่ วงอย่ำงแรง กลับ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่โรคเรื้ อรังก็เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นว่ำ โรคหัวใจซึ่ งมักจะมีโรคควำมดัน โรคเบำหวำน
ประกอบนั้นอยูใ่ นอันดับต้นๆของอัตรำกำรเสี ยชีวติ ยิง่ ไปกว่ำนั้นโรคระบำดใหม่เช่น โรคเอดส์โรค
หวัดนก โรคซำร์ โรคที่เกิดจำกกำรทำงำนและควำมตำยและควำมพิกำรทุพพลภำพจำกอุบตั ิเหตุก็พงุ่
ขึ้นสู งเช่นกัน ประเทศของเรำจึงมีปัญหำสุ ขภำพสองอย่ำงซ้อนกัน
2. โรคติดเชื้ อที่กล่ำวมำนี้มีปัญหำที่รักษำไม่ได้หรื อรักษำได้แต่มีกำรดื้อยำสู งมำก มำตรกำร
ทำงด้ำนกำรแพทย์ที่เคยมีประสิ ทธิภำพในกำรรักษำโรคติดเชื้อคือ ยำปฏิชีวนะซึ่ งเริ่ มต้นจำกเพนนิซิลิน
ได้ลดประสิ ทธิ ภำพลงอย่ำงมำกในกำรรักษำโรคติดเชื้ อต่ำงๆ ได้มีกำรพัฒนำยำปฏิชีวนะใหม่ๆเกิดขึ้น
ตลอดเวลำแต่ก็ดูเหมือนว่ำจะไม่ทนั กับกำรดื้อยำของเชื้ อโรค เช่นเดียวกับยำควินินที่ใช้รักษำโรค
มำลำเรี ยที่มีประสิ ทธิภำพในอดีตก็มีประสิ ทธิ ภำพลดลงมำก แม้วำ่ มีกำรพัฒนำตัวยำใหม่ข้ ึนทดแทนก็
ตำมแต่กำรดื้อยำก็เกิดเร็ วมำก นำยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญโรคเขตร้อนท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ ไม่ถึงสำมเดือนยำ
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มำลำเรี ยที่คิดขึ้นใหม่ก็ด้ือยำแล้ว ดังนั้นมำตรกำรสำคัญทำงกำรแพทย์ที่ใช้ในกำรรักษำและบำงครั้งใช้
ในกำรป้ องกันด้วยอยูใ่ นสภำพวิกฤติที่พฒั นำไม่ทนั ประกอบกับบริ ษทั ยำต่ำงประเทศหันไปผลิตยำที่
ใช้กบั โรคเรื้ อรังหรื อโรคของคนรวยแทนที่จะผลิตยำให้กบั โรคคนจนซึ่ งทำให้เขำได้กำไรน้อยกว่ำ
วิกฤติทำงด้ำนกำรผลิตยำสำหรับโรคบำงโรคเช่นมำลำเรี ยจึงมีสูงมำก
3. ปัญหำโรคหมอทำเป็ นปัญหำที่กำลังถูกเปิ ดเผยกับสังคมมำกขึ้น ปั ญหำโรคหมอทำเช่น โรค
หมอทำที่เกิดขึ้นเงียบเช่น ปั ญหำกำรติดเชื้ อจำกกำรผ่ำตัด ปั ญหำโรคหมอทำที่มีกำรฟ้ องร้องก็คือ กำร
รักษำแล้วคนไข้ที่ไม่น่ำตำยแต่เกิดตำยโดยที่เจ้ำของไข้ยอมรับไม่ได้ ปั ญหำกำรทำศัลยกรรมที่ผล
ออกมำน่ำเกลียดมำกกว่ำน่ำดู รวมทั้งปั ญหำแพทย์พำณิ ชย์เช่น กำรผ่ำคลอดโดยไม่จำเป็ น ปั ญหำเหล่ำนี้
ถูกทยอยเปิ ดเผยออกมำตลอดเวลำ ปั ญหำเหล่ำนี้นอกจำกเพิม่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลแล้ว ยังทำ
ให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแพทย์กบั คนไข้เสื่ อมทรำมลง ทำให้เกิดกำรฟ้องร้องแพทย์เพิ่มมำกขึ้น
ตลอดจนทำให้สังคมตั้งคำถำมกับวิชำชีพแพทย์มำกขึ้น
4. ปั ญหำประสิ ทธิ ภำพของระบบบริ กำรสำธำรณสุ ข ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกำรแพทย์สูงขึ้นมำก
แต่สถำนภำพทำงสุ ขภำพของประชำชนในประเทศยังไม่ดีเท่ำที่ควร ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่
มีค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุ ขภำพสู ง แต่สถำนภำพทำงสุ ขภำพต่ำกว่ำประเทศที่ใช้จ่ำยน้อยกว่ำ เช่น ประเทศ
จีน ประเทศศรี ลงั กำ ประเทศไทยมีระบบกำรจ่ำยค่ำบริ กำรรักษำพยำบำลหรื อสุ ขภำพหลำยระบบที่ไม่
เป็ นธรรมได้แก่ ระบบที่คนไข้จ่ำยเงินเอง ระบบประกันสุ ขภำพเอกชน ระบบสำนักงำนประกันสุ ขภำพ
แห่งชำติ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร
5. ปั ญหำภูมิปัญญำของกำรแพทย์พ้นื บ้ำนลดลงและกำรพึ่งพำกำรแพทย์แผนปั จจุบนั มำกขึ้น
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งในภูมิภำคนี้ที่มีประวัติศำสตร์ อนั ยำวนำน ประเทศในภูมิภำคนี้รวมทั้ง
ประเทศไทยได้สร้ำงและสะสมภูมิปัญญำในกำรรักษำพยำบำลและดูแลสุ ขภำพของประชำชนให้มี
สุ ขภำพดีมำตลอด แต่เมื่อกำรแพทย์แผนปั จจุบนั ได้เข้ำมำในประเทศไทย กำรแพทย์แผนโบรำญถูก
ละเลยจนเกือบที่จะสู ญหำยไป เมื่อมีกำรตระหนักในเรื่ องนี้ก็เกือบสำยไป ประเทศไทยเหลือองค์
ควำมรู ้ของกำรรักษำตัวแบบพื้นบ้ำนเพียงไม่กี่อย่ำงเท่ำนั้น ผลที่ตำมมำก็คือ กำรพึ่งพำกำรแพทย์แผน
ปั จจุบนั มำกเกินไป กำรแพทย์แผนปั จจุบนั มีขอ้ ดีที่รักษำได้หำยเร็ วแต่เป็ นกำรรักษำที่ถูกมองว่ำเป็ น
กำรรักษำที่รุนแรงเช่น กำรผ่ำตัด กำรใช้สำรเคมี เป็ นกำรรักษำที่มีค่ำใช้จ่ำยสู ง กำรรักษำที่ลดส่ วนหรื อ
ลดควำมเป็ นมนุษย์ กระจุกตัวอยูใ่ นเมือง ถูกผูกขำดอยูใ่ นมือแพทย์แผนปั จจุบนั เท่ำนั้น
6. กำรแพทย์แผนปั จจุบนั นั้นพึ่งพำต่ำงประเทศมำก ทั้งควำมรู ้ ทั้งยำและเวชภัณฑ์ ประเทศ
ไทยนำเข้ำยำจำนวนมำก ยำเหล่ำนี้เป็ นยำที่มีสิทธิ บตั รและเป็ นยำที่รำคำแพง ดังนั้นด้วยงบประมำณ
หรื อรำยได้ที่นอ้ ยทำให้ผปู ้ ่ วยจำนวนมำกไม่สำมำรถเข้ำถึงยำได้ ตัวอย่ำงของควำมจำเป็ นที่ตอ้ งมีกำร
บังคับใช้สิทธิ บตั รยำที่รักษำโรคเอดส์และโรคหัวใจของกระทรวงสำธำรณสุ ขเป็ นตัวอย่ำงที่ดีของเรื่ อง
กำรเข้ำถึงบริ กำรที่เป็ นธรรมหรื อเท่ำเทียมกัน
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7. กำรแพทย์แผนปั จจุบนั ที่อยูใ่ นมือของแพทย์และบริ หำรด้วยระบบรำชกำรกระทรวง
สำธำรณสุ ขและบริ หำรด้วยทุนโดยโรงพยำบำลเอกชนที่ผำ่ นมำนั้นเน้นในกำรรักษำเป็ นหลักแต่มีกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพน้อย จนกระทัง่ ต้องต้องกองทุนส่ งเสริ มสุ ขภำพ (สสส.) ขึ้นมำส่ งเสริ มในเรื่ องนี้ แต่ก็
ยังไม่เพียงพอ เพรำะว่ำยังไม่สำมำรถทำให้กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพเป็ นวัฒนธรรมได้
8. กำรแพทย์แผนปั จจุบนั ยังทำให้ประชำชนพึ่งพำกำรแพทย์แผนปั จจุบนั หรื อหมอมำกเกินไป
จนละเลยเรื่ องกำรดูแลตัวเอง ทำให้เกิดภำวะของกำรพึ่งพำสู ง สร้ำงภำระให้กบั แพทย์อย่ำงมำกและ
เสี ยค่ำใช้จ่ำยสู งอีกด้วย กล่ำวคือ แพทย์พยำยำมที่จะบอกให้ประชำชนมำพบแพทย์ทุกครั้งที่เจ็บป่ วยทำ
ให้แพทย์ตอ้ งรับภำระในกำรรักษำพยำบำล ไม่มีเวลำที่จะออกไปป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภำพให้
ประชำชน ในส่ วนของประชำชนแทนที่จะได้เรี ยนรู ้หรื อเอำใจใส่ สุขภำพของตนเองอย่ำงที่เคยก็ผลัก
ภำระไปให้แพทย์ กำรที่ระบบบริ กำรสำธำรณสุ ขไม่สนใจที่จะหำควำมรู ้ในเรื่ องของกำรดูแลสุ ขภำพ
ของประชำชนและต่อยอดควำมรู ้น้ ีให้เป็ นประโยชน์
2. ความสาคัญของความไม่ เป็ นธรรมทางสุ ขภาพ
1. ความไม่ เป็ นธรรมทางสั งคมและสุ ขภาพฆ่าคนจานวนมาก
เนื่องจำกกำรป่ วยและกำรตำยไม่ได้กระจำยกันในประชำกรอย่ำงไม่มีแบบแผนหรื อ Random
แต่มีลกั ษณะที่เป็ นแบบแผน กำรป่ วยและกำรตำยมักเกิดมำกในกลุ่มผูท้ ี่ได้รับควำมไม่เป็ นธรรมหรื อ
เสี ยเปรี ยบเช่น กลุ่มผูห้ ญิง ผูใ้ ช้แรงงำน ผูส้ ู งอำยุ ผูพ้ ิกำร ชนกลุ่มน้อย แรงงำนข้ำมชำติ ฯลฯ คนเหล่ำนี้
ไม่มีเงิน ไม่มีอำนำจ ไม่มีทรัพยำกรและไม่มีควำมรู ้ซ่ ึ งเป็ นทรัพยำกรที่ทำให้ไม่ป่วย ดังนั้นคนเหล่ำนี้จึง
มักป่ วยและตำยสู งกว่ำกลุ่มที่มีเงิน อำนำจ ทรัพยำกรและควำมรู ้ แต่กำรกระจำยเงิน อำนำจ ทรัพยำกร
และควำมรู ้น้ นั ไม่ได้กระจำยอย่ำงเป็ นธรรม ควำมไม่เป็ นธรรมจึงฆ่ำคนที่อ่อนแอจำนวนมำกอย่ำง
เงียบ
2. การเริ่มต้ นชี วติ ด้ วยความไม่ เป็ นธรรมเป็ นทุกข์
เรำถูกทำให้เชื่อว่ำ สังคมที่เรำอยูน่ ้ ีเป็ นธรรมเช่น เรำมีตลำดเสรี ที่ทุกคนแข่งกันอย่ำงเป็ นธรรม
เรำมีกำรเมืองแบบประชำธิ ปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ มีเสี ยงเท่ำกัน เรำมีเสรี ภำพในกำรเดินทำงหรื อเลือกที่
อยูอ่ ำศัย แต่ถำ้ เรำเริ่ มต้นชีวิตที่ไม่เท่ำกันเช่น คนหนึ่งเริ่ มต้นชีวติ ด้วยกำรไม่มีพอ่ เริ่ มต้นชีวติ ที่พ่อและ
แม่ทำงำนสองคนยังไม่มีเงินมำกพอที่จะเลี้ยงลูกสองคนให้เหมือนลูกของคนอื่นได้ หรื อถ้ำเริ่ มเรี ยน
หนังสื อเรำต้องเริ่ มเรี ยนที่โรงเรี ยนของอบต.เล็กๆในต่ำงจังหวัด เรำจะเริ่ มต้นและแข่งขันกับคนที่มีท้ งั
พ่อและแม่ พ่อและแม่ที่มีฐำนะดีและสำมำรถส่ งเรำมำเรี ยนโรงเรี ยนดีๆในเมืองหลวงหรื อต่ำงประเทศ
ได้หรื อไม่ ในทำงสุ ขภำพก็เช่นกัน มีกำรศึกษำที่บอกว่ำ กำรเริ่ มต้นชีวิตด้วยกำรขำดอำหำร เมื่อสู งอำยุ
จะเป็ นโรคเบำหวำนควำมดันและมีอำยุขยั สั้นกว่ำคนทัว่ ไป
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3. ความไม่ เป็ นธรรมมักผลิตซ้าความไม่ เป็ นธรรม
ดังได้กล่ำวมำแล้วในข้อสองว่ำ หำกเริ่ มต้นชีวิตด้วยควำมไม่เป็ นธรรม ชี วติ ที่เติบโตต่อไปก็จะ
มีสุขภำพไม่ดี และแข่งขันกับคนอื่นที่มีทรัพยำกรมำกกว่ำไม่ได้ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมก็จะดำรง
ต่อไป และในทำงกลับกัน กลุ่มคนที่ได้เปรี ยบทำงสังคมก็ยงั ผูกขำดควำมได้เปรี ยบทำงสังคมต่อไป
เช่น นโยบำยทำงสุ ขภำพของประเทศไทยที่ผำ่ นมำมีแนวโน้มที่จะเน้นกำรรักษำที่เป็ นกำรตั้งรับใน
โรงพยำบำลตอบสนองต่อคนในพื้นที่แคบๆเป็ นหลักซึ่ งมีลกั ษณะของควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมคือ
บริ กำรรักษำพยำบำลกลำยเป็ นบริ กำรสำหรับคนที่มีฐำนะดีจำนวนน้อยที่อยูใ่ นเมืองที่โรงพยำบำล
ตั้งอยู่ และทำให้คนป่ วยที่ยำกจนจำนวนมำกและที่อำศัยอยูใ่ นพื้นที่ห่ำงไกลเข้ำไม่ถึงบริ กำรเป็ นต้น
ดังนั้นยิง่ รักษำพยำบำลมำกเท่ำไรสุ ขภำพของคนในรวยในเมืองและคนจนในชนบทก็ยงิ่ ห่ำงกันมำกขึ้น
ซึ่ งเป็ นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพ ระบบเช่นนี้ จะทำให้โครงสร้ำงทำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรมเป็ น
ระบบที่มนั่ คงถำวรตลอดไปหรื อทำให้ทุกคนโดยเฉพำะคนที่เสี ยเปรี ยบรู ้สึกว่ำ ควำมไม่เป็ นธรรมทำง
สังคมและสุ ขภำพเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อเป็ นเช่นนั้นภำระกิจทำงวิชำชีพของเรำคือ กำรทำให้คนมีสุขภำพดี
ถ้วนหน้ำจึงเป็ นเรื่ องที่ยำกมำก
ปั ญหำต่ำงๆเหล่ำนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ ระบบบริ กำรสุ ขภำพของประเทศไทยนั้นอยูใ่ นสภำพ
วิกฤติ ดังนั้นจึงจำเป็ นที่จะต้องหันกลับมำพิจำรณำว่ำ แนวควำมคิดในกำรอธิบำยสภำพปัญหำหรื อ
ควำมเจ็บป่ วย สำเหตุของควำมเจ็บป่ วยและกำรเสนอทำงแก้ไขปั ญหำในกรอบของควำมไม่เป็ นธรรม
เพื่อจะลดควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพ
2. วัตถุประสงค์
หัวข้อสุ ขภำพและสังคมนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้นกั ศึกษำมหำวิทยำลัยมหิ ดลและผูท้ ี่สนใจ
ศึกษำสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรรับผิดชอบสุ ขภำพของประชำชนได้เรี ยนรู ้วำ่ สุ ขภำพกำรเจ็บป่ วยนั้น
ไม่ได้เป็ นปั ญหำแค่เชื้ อโรคหรื อกำรเสื่ อมสลำยของร่ ำงกำยเท่ำนั้นแต่ มีมิติทางสั งคมโดยเฉพำะความ
ไม่ เป็ นธรรมทางสั งคมอยูท่ ุกเรื่ องตลอดเวลำและกำรแก้ไขปั ญหำสุ ขภำพนั้นจำเป็ นที่จะต้องทรำบมี
ควำมเข้ำใจในแนวคิดเกี่ยวกับความไม่ เป็ นธรรมทางสั งคมด้วย
สำหรับนักศึกษำที่เรี ยนในสำขำวิชำที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุ ขภำพเช่นวิศวกรรมศำสตร์ ศำสน
ศำสตร์และดุริยำงค์ศิลป์ เป็ นต้นและคิดว่ำสำขำที่ตนเรี ยนไม่เกี่ยวกับสุ ขภำพนั้นต้องทรำบว่ำ ทุกศำสตร์
และทุกสำขำวิชำนั้นเกี่ยวข้องกับสุ ขภำพเสมอทั้งในมิติที่เป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญหำ มิติของสำเหตุของ
ปั ญหำและของกำรแก้ไขปั ญหำ และท่ำนเองก็ตอ้ งเป็ นผูห้ นึ่งที่รับผิดชอบต่อสุ ขภำพของประชำชนใน
ประเทศด้วย
เค้ำโครงของกำรนำเสนอเรื่ องควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพ (Health inequity) หัวข้อนี้คือ กำร
เปรี ยบเทียบควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมจำกแนวคิดทฤษฏีเหล่ำนี้คือ แนวคิดทำงกำรแพทย์ แนวคิด
ทำงด้ำนสำธำรณสุ ขหรื อระบำดวิทยำ แนวคิดจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ แนวคิดจิตวิทยำปั ญญำนิยม แนวคิด
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จิตวิทยำวิเครำะห์ แนวคิดสัญลักษณ์นิยม แนวคิดโครงสร้ำงหน้ำที่ แนวคิดมำนุษยวิทยำวัฒนธรรม
แนวคิดเศรษฐศำสตร์นีโอคลำสสิ คหรื อแนวคิดเศรษฐศำสตร์กระแสหลัก แนวคิดเศรษฐศำสตร์
กำรเมือง แนวคิดชำยเป็ นใหญ่ แนวคิดหลังโครงสร้ำงนิยมและแนวคิดพุทธศำสนำ โดยเปรี ยบเทียบ 4
เรื่ องหลักคือ 1. แนวคิดทฤษฏีต่ำงๆนิยำมปั ญหำสุ ขภำพว่ำเป็ นปั ญหำควำมไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ 2.
แนวคิดทฤษฏีต่ำงๆอธิ บำยสำเหตุของปั ญหำสุ ขภำพจำกควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมหรื อไม่ 3. แนวคิด
ทฤษฏีต่ำงๆมองผูป้ ่ วยในมุมมองของคนที่ได้รับควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมหรื อไม่ และ 4. แนวคิด
ทฤษฏีต่ำงๆมีขอ้ เสนอแนะเพื่อแก้ไขปั ญหำสุ ขภำพที่มีมุมมองของกำรลดควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม
หรื อไม่ และผลของกำรเปรี ยบเทียบจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำง
สังคม กลุ่มที่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมแต่มองว่ำเป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และกลุ่มที่เห็นควำม
ไม่เป็ นธรรมทำงสังคมแต่หลีกเลี่ยงได้
ศัพท์ ทคี่ วรรู้ (ดูจำก Footnote ประกอบ) กำรนำเสนอเรื่ องนี้จะนำเสนอตำมแนวคิดทฤษฏี1
เป็ นหลัก และในแต่ละแนวคิดทฤษฏีก็จะใช้โครงสร้ำงที่ประกอบไปด้วย แนวคิดหลักหรื อตัวแปร
หลัก2 (Subject matter/concept/variable) หลักคิด3 (Logic of thinking) หรื อ หลักกำรของทฤษฏีในกำร
อธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดหลัก (Concepts) หรื อตัวแปร และกำรประยุกต์เข้ำกับโรคเอดส์
และเรื่ องเพศสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและพยำยำมที่จะเน้นกลุ่มเด็กวัยรุ่ นโดยเฉพำะวัยรุ่ นหญิง ทำงออก
และกำรวิพำกษ์เพื่อให้เห็นภำพที่เป็ นองค์รวมของเรื่ องกำรติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่ น หรื อทั้งหมดนี้ก็
เพื่อที่จะตอบคำถำมวิจยั หลักว่ำ “ทาไมเด็กวัยรุ่ นหญิงจึงติดเชื้อเอดส์ ?”
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แนวคิด ทฤษฏีในที่น้ ีใช้อย่ำงหลวมๆและแทนกันได้เพือ่ ชี้ถึงชื่อของทฤษฏีที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่อยูใ่ นรู ปของ
รู ปธรรมให้เป็ นนำมธรรม ซึ่งเป็ นชุดของควำมรู ้ทวั่ ไปที่พร้อมจะเอำไปใช้ในกำรอธิบำยปั ญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นมำ(ใหม่) มีคำในกลุ่ม
นี้หลำยคำคือ กระบวนทัศน์ (Paradigm) แนวคิด (Perspective) ทฤษฏี (Theory) ตัวแบบ (Model) สมมุติฐำน (Hypothesis) ข้อแตกต่ำง
ระหว่ำงคำเหล่ำนี้คือระดับของควำมเป็ นนำมธรรม (Abstraction) และควำมกว้ำงหรื อแคบ หยำบหรื อละเอียด โดยกระบวนทัศน์และ
แนวคิดจะมีควำมเป็ นนำมธรรมสูงกว้ำงหรื อหยำบ แต่สมมุติฐำนจะมีควำมเป็ นนำมธรรมต่ำที่สุดที่พร้อมจะถูกทดสอบโดยรู ปธรรม และ
สมมุติฐำนโดยทัว่ ไปมักมีตวั แปรที่จำกัดแค่สองหรื อสำมตัวที่จะทดสอบกับรู ปธรรมเท่ำนั้น
2

แนวคิดหลักหรื อตัวแปรหลัก (Concept) ในที่น้ ีใช้อย่ำงหลวมๆเช่นกันเพื่อชี้ถึงตัวแปรซึ่งเป็ นส่วนที่สำคัญของทฤษฏี มีคำในกลุ่มนี้
หลำยคำเช่น แนวคิดหลัก (Subject matter), แนวคิดหลัก (Concept), ตัวแปร (Variable), นิยำมเชิงปฏิบตั ิกำร (Operational definition), ตัวชี้วดั
(Indicator) เช่นเดียวกันกับทฤษฏี ชื่ อแนวคิดหลักหรื อตัวแปรเหล่ำนี้ แตกต่ำงกันในระดับของนำมธรรมกับรู ปธรรม แนวคิดหลักมีควำม
เป็ นนำมธรรมสู ง ตัวแปรนำมธรรมกลำงๆและคำนิ ยำมเชิ งปฏิบตั ิกำรและตัวชี้ วดั มีควำมเป็ นนำมธรรมต่ำสุ ด
3

หลักคิด (Logic of thinking) เป็ นส่ วนที่สำคัญที่สุดอีกส่ วนหนึ่งของแนวคิดทฤษฏี หลักคิดทำหน้ำที่เชื่อมโยงตัวแปรหรื อแนวคิดหลำย
ตัวเข้ำด้วยกันอย่ำงมีเหตุมีผลหรื อกำรอธิบำยถึงลักษณะของควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม หลักคิด
ถือเป็ นหัวใจของแนวคิดทฤษฏีและเป็ นส่ วนที่มองเห็นได้ยำก นักศึกษำต้องสังเกตว่ำ วิธีกำรให้เหตุผลของแต่ละแนวคิดทฤษฏีเป็ น
อย่ำงไรก็จะเข้ำใจ หลักคิดทำให้ทฤษฏีต่ำงกันออกไปแม้วำ่ ทฤษฏีน้ นั ๆจะมีตวั แปรชุดเดียวกันก็ตำมเช่น y=f(a,b) แต่ y = a+b ต่ำงจำก
y = ab
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2. ความไม่ เป็ นธรรมทางสุ ขภาพ (Health inequity)
ปัจจัยสังคมกาหนดสุ ขภาพ (Social determinants of health)
พัฒนำกำรของแนวคิดเรื่ องควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพขององค์กำรอนำมัยโลก ในส่ วนนี้จะ
สรุ ปพัฒนำกำรของแนวคิดกำรพัฒนำสุ ขภำพขององค์กำรอนำมัยโลกจำกเริ่ มแรกที่ไม่มีสังคม จนมี
สังคมและสังคมที่ไม่เป็ นธรรมหรื อปั จจัยสังคมสุ ขภำพว่ำ
ก. แนวคิดทางการแพทย์ (Medical model) กับกำรไม่เห็นสังคมและควำมไม่เป็ นธรรม
ในกำรก่อตั้งองค์กำรสหประชำชำติหลังสงครำมโลกครั้งที่สองเพื่อทำให้เกิดควำมร่ วมมือ
ระดับโลกในกำรป้ องกันหรื อยับยั้งสงครำมและกำรพัฒนำนั้นมีกำรตั้งองค์กำรอนำมัยโลกขึ้นมำเพื่อทำ
ให้เกิดควำมร่ วมมือระดับโลกในกำรพัฒนำสุ ขภำพของคนในโลกให้มีสุขภำพที่ดีดว้ ยโดยกำรร่ วมมือ
กันป้ องกันรักษำและควบคุมโรคร่ วมกัน อย่ำงไรก็ดีแนวคิดที่มีบทบำทในองค์กำรอนำมัยโลกคือ
แนวคิดทำงด้ำนกำรแพทย์ที่เน้นกำรรักษำโรคเป็ นแนวคิดที่มีบทบำทสู งในองค์กำรอนำมัยโลกซึ่ง
หมำยควำมว่ำ แพทย์หรื อกำรแพทย์จะใช้วธิ ี กำรทำงกำรแพทย์เป็ นแนวทำงในกำรทำงำนเช่น กรณี ของ
โรคมำลำเรี ย องค์กำรอนำมัยโลกจะตั้งหน่วยงำนมำลำเรี ยขึ้นมำเพื่อ หำผูป้ ่ วยให้เร็ วโดยกำรเจำะเลือก
รักษำโดยกำรให้กินยำมำลำเรี ยโดยเร็ ว ควบคุมโรคโดยกำรออกไปกำจัดยุงเช่น กำรฉี ดพ่อสำรเคมีเช่น
ดีดีทีที่ตวั บ้ำน กำรกำจัดลูกน้ ำโดยกำรใช้น้ ำมันบำงประเภทลอยบนผิวน้ ำเพื่อไม่ให้ลูกน้ ำขึ้นมำหำยใจ
และกำรส่ งเสริ มให้คนนอนในมุง้ เป็ นต้นเป็ นต้น กำรดำเนิ นกำรเช่นนี้ทำพร้อมกันทั้งประเทศหรื อทุก
พื้นที่จนกว่ำจะไม่มีคนป่ วยด้วยโรคมำลำเรี ย
กำรพัฒนำสุ ขภำพโดยกำรเน้นโรคเป็ นหลัก (Disease oriented) นี้ที่ใช้แพทย์โรงพยำบำลเป็ น
ศูนย์กลำงถูกวิพำกษ์วำ่ เป็ นมำตรกำรที่ลดส่ วน ไม่มีกำรป้ องกันโรคที่เป็ นระบบรวมทั้งไม่มีกำรป้ องกัน
ที่ป้องกันได้ครั้งละหลำยๆโรคและยัง่ ยืน เป็ นกำรดำเนินงำนที่ไม่มีส่วนร่ วมของนักสำธำรณสุ ขและ
สังคมและที่สำคัญคือ ไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพ
ข. แนวคิดสำธำรณสุ ข (Public health) และระบำดวิทยำ (Epidemiology) กับกำรไม่เห็นสังคม
และควำมไม่เป็ นธรรม
แนวคิดสำธำรณสุ ขซึ่ งมองกำรพัฒนำสุ ขภำพที่มำกกว่ำกำรป่ วยด้วยโรคโดยกำรมองว่ำ
สิ่ งแวดล้อมเช่น สุ ขำภิบำลเช่น น้ ำสะอำดและสิ่ งแวดล้อมสะอำดนั้นป้ องกันโรคได้หลำยโรคทั้งโรค
ที่มำจำกน้ ำและอำหำร แนวคิดระบำดวิทยำที่ขยำยมุมมองจำกสิ่ งแวดล้อมไปสู่ ผปู ้ ่ วย (Host) และพำหะ
ของโรค (Agent or carrier) ผูป้ ่ วยที่ไม่ยอมป้ องกันตัวเอง เช่น ไม่ยอมนอนในมุง้ พำหะของโรคที่มำ
จำกสัตว์เช่นยุงหนูหมัดเห็บและโรคที่มำจำกอำกำศเช่นฝุ่ นละอองเป็ นต้น กำรขยำยมุมมองเช่นนี้ทำ
ให้กำรป้ องกันโรคทำได้ดีกว่ำแนวคิดทำงกำรแพทย์ที่พยำยำมจะรักษำทุกคนให้หำยเพื่อไม่ให้มีเชื้อ
โรคหลงเหลืออยูจ่ นทำให้คนอื่นป่ วยอีก แนวคิดระบำดวิทยำทำให้กำรป้ องกันไม่ให้ป่วยทำได้วง
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กว้ำงและรำคำถูกกว่ำกำรรักษำพยำบำลและรวมทั้งรำคำถูกกว่ำรอให้ป่วยและรักษำซึ่ งแพงมำกเป็ นต้น
ดังนั้นสถำนีอนำมัยซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของกำรป้ องกันจึงเกิดขึ้นพร้อมกับกำรส่ งเสริ มวิชำชีพ
สำธำรณสุ ขในสำขำต่ำงๆ แม้แนวคิดสำธำรณสุ ขจะได้รับกำรยอมรับในกำรป้ องกันโรคสู งแต่ก็ถูก
วิพำกษ์วำ่ ไม่มีกำรส่ วนร่ วมของชุมชน
ค. แนวคิดสำธำรณสุ ขมูลฐำน (Primary health care) กับกำรเห็นสังคมและควำมไม่เป็ นธรรม
ประกอบกับเกิดปรำกฏกำรณ์ของกำรแพทย์แบบสังคม (Social medicine) ที่เรี ยกว่ำ กำรแพทย์
แบบสังคมนิยม (Socialist medicine) เกิดขึ้นในประเทศรัสเซี ย จีน ศรี ลงั กำและคิวบำเป็ นต้น ประเทศ
เหล่ำนี้สำมำรถลดอัตรำกำรตำยของประชำชนที่สูงให้ลดต่ำลงอย่ำงรวดเร็ วด้วยกำรมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนเช่น หมอเท้ำเปล่ำของประเทศจีน และด้วยกำรทำให้สุขภำพเป็ นสิ ทธิ (Health right) แทนที่
สุ ขภำพจะเป็ นสิ นค้ำ (Health as commodity) เป็ นต้น ดังนั้นแนวคิดสำธำรณสุ ขมูลฐำนจึงเกิดขึ้นมำ
แนวคิดสำธำรณสุ ขมูลฐำนเริ่ มต้นด้วยกำรเน้นเรื่ องควำมเป็ นธรรม (Social justice) ว่ำควำมไม่เป็ น
ธรรมฆ่ำคนจำนวนมำกได้วำงเป้ ำหมำยว่ำ ทุกคนจะมีสุขภำพถ้วนหน้ำในปี ค.ศ. 2000 ตำมด้วยกำรมี
ส่ วนร่ วมของประชำชน (Community participation) เพื่อดึงทรัพยำกรของชุมชนจำนวนมำกมำป้ องกัน
รักษำและส่ งเสริ มสุ ขภำพของชุมชนด้วยกันเองเช่น กำรมีอำสำสมัครสำธำรณสุ ขเพื่อทำงำนร่ วมกับ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุ ขชุมชน กำรจัดระบบบริ กำรสุ ขภำพใหม่ให้เป็ นแบบเขต (Regionalization of
health service system) เพื่อให้เกิดเอกภำพระหว่ำงกำรแพทย์หรื อกำรรักษำกับนักสำธำรณสุ ขหรื อกำร
ป้ องกันในพื้นที่รับผิดชอบลดหลัน่ ตำมลำดับจำกโรงพยำบำลศูนย์หรื อโรงพยำบำลจังหวัดที่เน้นเรื่ อง
กำรรักษำโรคที่ยำกกำรป้ องกันน้อยและกำรมีส่วนร่ วมของชุมชนน้อย สู่ โรงพยำบำลชุมชนที่กำร
รักษำกำรป้ องกันเท่ำกันและกำรมีส่วนร่ วมของชุมชนมำกขึ้นและสู่ สถำนีอนำมัยที่กำรรักษำน้อยกำร
ป้ องกันมำกและกำรมีส่วนร่ วมของชุมชนมำกที่สุด
อย่ำงไรก็ดีเมื่อค.ศ. 2000 มำถึง ปั ญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงสุ ขภำพยังไม่หมดไป กำรเกิดโรค
เอดส์และกำรเกิดขึ้นหรื อกำรเปลี่ยนรู ปแบบของปั ญหำมำเป็ นปั ญหำโรคเรื้ อรังทำให้เป้ ำหมำย
เปลี่ยนไปและกำรเปลี่ยนตัวผูน้ ำขององค์กำรอนำมัยโลกที่กลับไปเป็ นแพทย์อีกครั้งหนึ่งทำให้แนวคิด
สำธำรณสุ ขมูลฐำนเกิดควำมรวนเร อย่ำงไรก็ดีกำรเกิดขึ้นของกลุ่มแพทย์ที่เป็ นนักระบำดวิทยำสังคมที่
รวมตัวกันศึกษำสำเหตุของกำรเกิดโรคเรื้ อรังหลำยเรื่ องเช่นโรคหัวใจได้วจิ ยั พบว่ำ กำรเป็ นโรคหัวใจ
นั้นสัมพันธ์กบั กำรทำงำน (Work) โดยผูท้ ี่ทำงำนที่มีควำมเครี ยดแบบเรื้ อรังมีแนวโน้มที่จะมีควำมดัน
โลหิ ตสู งและเป็ นโรคหัวใจ เมื่อเทียบกับผูท้ ี่ทำงำนที่มีควำมเครี ยดต่ำจะมีแนวโน้มที่จะมีควำมดัน
โลหิ ตสู งน้อยกว่ำและเป็ นโรคหัวใจน้อยกว่ำเป็ นต้น ดังนั้นโรคเรื้ อรังเช่นโรคควำมดันโลหิ ตสู งและ
โรคหัวใจก็สำมำรถป้ องกันในระดับสังคมได้
ง. แนวคิดปัจจัยสั งคมกาหนดสุ ขภาพ (Social determinants of health)
ดังนั้นเมื่อเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๒ สมัชชำองค์กำรอนำมัยโลกได้มีมติยอมรับแนวคิดในกำร
พัฒนำสุ ขภำพที่ชื่อว่ำ ตัวกำหนดสุ ขภำพเชิงสังคม (Social determinants of health: SDH) ซึ่งมีผลทำให้
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ทิศทำงกำรพัฒนำสุ ขภำพขององค์กำรอนำมัยโลกและประเทศสมำชิกเปลี่ยนไป กำรเปลี่ยนทิศทำง
ครั้งนี้ถือว่ำเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่ งเพรำะว่ำเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงทั้งกำรนิยำม
ปั ญหำจำกกำรถำมคำถำมว่ำ “ทำไมจึงป่ วย?” มำเป็ น “ทำไมคนกลุ่มนี้จึงป่ วยมำกกว่ำคนกลุ่มอื่น?”
และเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงคำตอบจำกเชื้ อโรคหรื อสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นเหตุของกำรเจ็บป่ วยมำเป็ นคำตอบ
ทำงสังคมหรื อควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม ดังนั้นกำรวำงแผนและกำรดำเนินกำรทำงด้ำนสุ ขภำพจึงมี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวง
กำรมองกำรพัฒนำระบบสุ ขภำพแบบใหม่ที่เรี ยกว่ำ ปั จจัยสังคมกำหนดสุ ขภำพ (Social
determinants of health) ขององค์กำรอนำมัยโลกและชี้ให้เห็นควำมแตกต่ำงกับระบบสุ ขภำพขของ
องค์กำรอนำมัยโลกที่ผำ่ นมำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สำธำรณสุ ขมูลฐำน (Primary Health Care: PHC)
กล่ำวคือ เมื่อเดือนพฤษภำคมปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมสมัชชำองค์กำรอนำมัยโลกได้มีมติยอมรับแนว
ทำงกำรพัฒนำสุ ขภำพแนวใหม่ที่ชื่อว่ำ Social Determinants of Health (SDH) นับว่ำเป็ นกำรหันเห
นโยบำยสุ ขภำพระหว่ำงชำติที่สำคัญไม่นอ้ ยไปกว่ำกำรกำเนิดของสำธำรณสุ ขมูลฐำน (Primary health
care-PHC)
ตัวกำหนดสุ ขภำพเชิงสังคมคือ ควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพ (๑) ถูกกำหนดโดย
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งบิดเบือนทำให้เกิดกำรกระจำยทรัพยำกรเงินและอำนำจอย่ำง
ไม่เป็ นธรรม (๒) กำรกระจำยทรัพยำกรเงินและอำนำจนั้นทำโดย/ผ่ำนโครงสร้ำงหรื อสถำบันทำง
สังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ครอบครัว เศรษฐกิจ กำรศึกษำ บ้ำนและชุมชน ประกันสังคม/ควำมมัน่ คงของ
มนุษย์และสถำบันสุ ขภำพที่ไม่เป็ นธรรมด้วย (๓) โครงสร้ำงสังคมที่รวมเอำสถำบันทำงสังคมที่ไม่
เป็ นธรรมเหล่ำนั้นยังตกอยูใ่ ต้โครงสร้ำงของควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรมด้วยเช่น ระบบ
โลกำภิวตั น์ที่เอำเปรี ยบประเทศที่ไร้อำนำจ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำติพนั ธ์ที่เลือกปฏิบตั ิต่อกันและ
ควำมสัมพันธ์หญิงชำยที่ชำยเอำเปรี ยบเป็ นต้น
แนวคิดนี้กล่ำวว่ำ ควำมอยุติธรรมทำงสังคมกำลังฆ่ำคนจำนวนมำกมหำศำล เนื่ องจำกว่ำ คน
เหล่ำนั้นถูกกีดกันจำกทรัพยำกรสุ ขภำพหรื อเงินทรัพยำกรและอำนำจอย่ำงเป็ นระบบจนกลำยเป็ นคนที่
ยำกจนขำดแคลนโง่เขลำและเจ็บป่ วยโดยที่ไม่ใช่ควำมผิดของเขำ มันเป็ นสิ่ งที่ไม่เป็ นธรรมกับเขำที่เขำ
ไม่ได้รับสิ่ งที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่น ไม่เป็ นธรรมสำหรับเขำเพรำะว่ำปั ญหำ
เหล่ำนี้สังคมสำมำรถจัดกำรแก้ไขได้หรื อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ และสำหรับเรำที่สำมำรถช่วยเหลือเขำ
ได้แต่ปล่อยให้เขำตำยโดยไม่ยนื่ มือเข้ำไปช่วยถือว่ำ เป็ นผูท้ ี่ไม่มีจริ ยธรรมเป็ นคนที่โหดร้ำย
แนวคิดและองค์ ประกอบหลักของตัวกาหนดสุ ขภาพเชิ งสั งคม
ข้อเสนอแนะโดยรวมของคณะกรรมำธิ กำรตัวกำหนดสุ ขภำพเชิงสังคมคือ (๑) กำรปรับปรุ ง
สภำพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงคนชรำให้ดีข้ ึนโดยเฉพำะในเรื่ องกำรเลี้ยงดู
กำรศึกษำ กำรงำน บ้ำนและชุมชน สวัสดิกำรสังคมและระบบบริ กำรสุ ขภำพ (๒) กำรจัดกำรกับกำร
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กระจำยทรัพยำกรที่ไม่เป็ นธรรม และ (๓) กำรวัด กำรวิจยั กำรประเมินผลนั้น นั้นมีควำมชัดเจน แต่
อำจไม่ชดั เจนในบำงประเด็น ดังนั้นบทควำมนี้จึงพยำยำมที่จะนำเสนอแนวคิดนี้ในอีกรู ปแบบหนึ่งคือ
ตัวกำหนดสุ ขภำพเชิงสังคมคือ ควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพ (๑) ถูกกำหนดโดย
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งบิดเบือนทำให้เกิดกำรกระจำยทรัพยำกรเงินและอำนำจอย่ำง
ไม่เป็ นธรรม (๒) ผ่ำนโครงสร้ำงหรื อสถำบันทำงสังคมรวมทั้งสถำบันสุ ขภำพด้วย (๓) ในบริ บททำง
สังคมที่ไม่เป็ นธรรม แนวคิดนี้ต้ งั เป้ ำหมำยที่จะลดช่องว่ำงที่ไม่เป็ นธรรมนี้ให้ได้ในคนรุ่ นของเรำ
(๑) ความไม่ เป็ นธรรมทางสุ ขภาพ ควำมเป็ นธรรมทำงสุ ขภำพในภำษำอังกฤษมีศพั ท์หลำยคำ
เช่น Health difference, Health inequalities และ Health inequities แต่ละคำมีควำมหมำยร่ วมกันและ
แตกต่ำงกันบ้ำง ทั้งนี้ เป็ นไปตำมกำรมองควำมแตกต่ำงว่ำเป็ นควำมแตกต่ำงแบบไหนเช่น แบบชีวภำพ
แบบระบำดวิทยำ แบบสถำนภำพทำงสังคมหรื อแบบควำมสัมพันธ์ทำงสังคม แนวคิดควำมไม่เป็ น
ธรรมทำงสุ ขภำพเน้นควำมแตกต่ำงที่เกิดจำกควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมหรื อ Health inequity
ควำมแตกต่ำง (Differences) เป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ำมกับควำมเหมือน (Similarity) ซึ่งอำจหมำยถึง
ควำมคงที่ (Constant) (หรื ออำจหมำยถึงควำมเท่ำเทียมได้ แต่ผทู ้ ี่ใช้คำว่ำ ‘ควำมต่ำง’ มักไม่ได้นึกถึง
ควำมเท่ำเทียม) กำรเหมือนหรื อกำรคงที่ไม่มีควำมหมำยในกำรวิจยั เพรำะเอำเรื่ องที่คงที่นำมำใช้ในกำร
อธิ บำยควำมผันแปรไม่ได้ ดังนั้นผูท้ ี่ใช้คำว่ำ ‘ควำมต่ำง’ จึงมักเป็ นนักวิจยั ที่มีแนวโน้มที่จะเห็นว่ำ
ควำมต่ำงนั้นเป็ นเรื่ องปกติหรื อเรื่ องของธรรมชำติซ่ ึ งเช่น คนมีควำมต่ำงทำงเพศคือ เพศชำยและเพศ
หญิง ทำให้ไม่เห็นว่ำควำมต่ำงนั้นบำงครั้งเป็ นเรื่ องของควำมไม่เป็ นธรรมด้วยเช่น ผูห้ ญิงมีรำยได้นอ้ ย
กว่ำผูช้ ำย
Inequality เป็ นเป้ ำหมำยหรื อแนวคิดของกลุ่มสังคมนิยมที่เห็นควำมไม่เป็ นธรรม (Inequality)
ว่ำเป็ นสิ่ งที่เป็ นปั ญหำและควำมประสงค์ที่จะแก้ไขปั ญหำนี้โดยกำรทำให้ทุกคนได้รับควำมเป็ นธรรม
เสมอกัน ดังเช่น ในขณะที่แนวคิดเรื่ องควำมแตกต่ำงมองว่ำ กำรที่ผหู ้ ญิงมีรำยได้นอ้ ยกว่ำผูช้ ำยเป็ น
เรื่ องปกติ แนวคิด Inequality มองว่ำ เป็ นควำมไม่เป็ นธรรมเพรำะว่ำ ผูช้ ำยและผูห้ ญิงก็มีควำมเป็ น
มนุษย์ที่มีควำมสำมำรถไม่ต่ำงกันแต่ทำไมผูห้ ญิงจึงได้รับรำยได้นอ้ ยกว่ำผูช้ ำยทั้งๆที่ทำงำนที่มีมูลค่ำ
ออกมำไม่ต่ำงกัน (Comparable worth) แนวคิดนี้จึงมีควำมต้องกำรที่จะทำให้ทุกคนได้รับควำม
เหมือนกันเท่ำเทียมกันเสมอภำคหรื อได้รับควำมเป็ นธรรมเหมือนกันโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิ
Inequity มีวธิ ี คิดและเป้ ำหมำยไม่ต่ำงจำก Inequality แต่มองลึกหรื อละเอียดลงไปอีกว่ำ กำร
สร้ำงควำมเป็ นธรรมโดยให้ทุกคนมีควำมเหมือนกัน (Equality) นั้นเป็ นสิ่ งที่ดีแต่อำจยังไม่เป็ นธรรมได้
เพรำะว่ำธรรมชำติของควำมต้องกำรของมนุษย์น้ นั มีควำมต่ำงกันเช่น ชำยและหญิงมีควำมต้องกำร
แบบจำเป็ น (Needs) ที่ต่ำงกัน ดังนั้นกำรที่ชำยและหญิงมีรำยได้เท่ำกันอำจไม่เป็ นธรรมกับผูห้ ญิงได้
เช่น ผูห้ ญิงต้องตั้งครรภ์และต้องให้นมลูกซึ่ งมีค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำผูช้ ำยและเสี ยโอกำสในกำรทำงำน
มำกกว่ำผูช้ ำย ดังนั้นหำกให้ผหู ้ ญิงมีรำยได้เท่ำกับผูช้ ำยก็ไม่เป็ นธรรมกว่ำผูห้ ญิงและยิง่ ไม่เป็ นธรรม
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(Non-fairness) มำกยิง่ ขึ้นถ้ำหำกให้ผหู ้ ญิงมีรำยได้นอ้ ยกว่ำผูช้ ำยตำมแนวคิดของควำมแตกต่ำง
(Differences) และจะไม่ Fair มำกยิง่ ไปอีก ถ้ำสังคมสำมำรถให้รำยได้หรื อบริ กำรทำงสังคมอื่นๆกับ
คนอื่นๆในจำนวนหรื อปริ มำณมำกๆได้ เช่น ขณะที่ผหู ้ ญิงที่เป็ นกรรมกรได้รำยได้เพียงวันละ 300 บำท
แต่มีผหู ้ ญิงและผูช้ ำยบำงคนในสังคมมีรำยได้เป็ นหมื่นล้ำนบำท หรื อเด็กทำรกคนหนึ่งที่เกิดมำแล้ว
ป่ วยด้วยโรคร้ำยแรงหนึ่งและได้รับกำรรักษำแบบประคับประคองเพื่อรอให้ตำยไปนั้นเพรำะพ่อแม่ไม่
มีเงินรักษำ กับเด็กทำรกอีกคนหนึ่งเป็ นโรคเดียวกันแต่พ่อแม่มีฐำนะร่ ำรวยสำมำรถใช้ท้ งั ทรัพยำกร
ของตนเองและของรัฐทุ่มเทให้กบั กำรรักษำเด็กคนนั้นอย่ำงเต็มที่ก็ถือว่ำเป็ นควำมไม่ Fair กับเด็กคน
แรกอย่ำงยิง่ เป็ นต้น
ดังนั้นกำรพิจำรณำเรื่ องควำมต้องกำรแบบจำเป็ น (Needs) และควำม Fairness จึงเป็ นสิ่ งสำคัญ
อย่ำงยิง่ แต่กำรพิจำรณำเรื่ องควำมต้องกำรแบบจำเป็ น (Needs) และ Fairness ก็อำจมีกำรท้วงติงว่ำ ถ้ำ
เช่นนั้นสังคมก็ตอ้ งใช้ทรัพยำกรและเงินจำนวนมหำศำลที่สังคมไม่อำจจ่ำยได้ แนวคิด Inequity จึงมี
ประเด็น ‘เรื่ องที่หลีกเลี่ยงได้’ (Avoidable) แนวคิดเรื่ องกำรหลีกเลี่ยงได้หรื อหลีกเลี่ยงไม่ได้น้ นั
หมำยถึงว่ำ สังคมหรื อเรำมีควำมสำมำรถที่จะจัดกำรได้หรื อไม่เช่น กำรให้วคั ซี นเพื่อป้ องกันโรคทัว่ ไป
เป็ นสิ่ งที่สังคมควรให้กบั ทุกคน ดังนั้นทุกคนควรได้รับวัคซี นนั้น แต่ถำ้ เป็ นวัคซี นป้ องกันโรคทัว่ ไป
อีกเช่นกันแต่มีรำคำแพง ดังนั้นหำกปล่อยให้คนที่มีรำยได้สูงสำมำรถรับบริ กำรได้เท่ำนั้นก็ไม่เป็ น
ธรรมอีกเช่นกันเพรำะว่ำสังคมสำมำรถหลีกเลี่ยงเรื่ องนี้ได้โดยกำรจัดสรรงบประมำณให้กบั คนที่มี
รำยได้นอ้ ยและเข้ำไม่ถึง เพื่อไม่ให้วคั ซี นนั้นเป็ นอภิสิทธิ์ สำหรับคนบำงกลุ่ม แต่ถำ้ วัคซี นนั้นมีรำคำ
แพงมำกจริ งๆ สังคมหรื อรัฐไม่สำมำรถซื้ อให้กบั ทุกคนได้ (Unavoidable) สังคมหรื อรัฐก็ไม่จำเป็ นที่
จะต้องจัดหำให้กบั คนทุกกลุ่ม โดยรวมก็คือ แนวคิด Inequity เน้นหนักในเรื่ อง ควำมจำเป็ นแบบ
ต้องกำร (Needs) ที่แตกต่ำงกัน ควำมเป็ นธรรม (Fairness) ที่ตอ้ งให้กบั ทุกคนที่ตอ้ งกำรและ
ควำมสำมำรถของสังคมที่จะแก้ไขป้ องกันปั ญหำโดยใช้ทรัพยำกรที่มีในสังคมได้ (Avoidable) ไม่ใช่
ต้องหำสิ่ งที่สังคมไม่มีหรื อไม่มีควำมสำมำรถที่จะหำมำได้เพื่อมำให้กบั ประชำชน
กล่ำวโดยรวมก็คือ ควำมแตกต่ำง (Differences) ควำมไม่เป็ นธรรม (Inequality or inequity)
นั้นมีหลำยแบบเป็ นควำมแตกต่ำงโดยธรรมชำติหรื อโดยชีวภำพซึ่ งยำกที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ควำม
แตกต่ำงเช่นนี้ไม่ใช่ควำมแตกต่ำงที่ SDH สนใจ ควำมแตกต่ำงที่ SDH สนใจคือ ควำมแตกต่ำงที่เกิด
จำกกำรที่สังคมได้มีกำรกระทำที่เป็ นระบบจนทำให้คนกลุ่มหนึ่งอยูใ่ นฐำนะที่เสี ยเปรี ยบ เช่น ควำม
เหลื่อมล้ ำทำงชนชั้น ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงหญิงและชำยและควำมเหลื่อมล้ ำทำงกชำติพนั ธ์เป็ นต้น
และควำมเสี ยเปรี ยบนี้ทำให้เขำไม่ได้รับสิ่ งที่จำเป็ นกับควำมต้องกำรของกำรดำเนิ นชีวิต ผลที่ตำมมำก็
คือ เขำมีสุขภำพที่แย่กว่ำคนอื่น ดังนั้นกำรที่เขำมีสุขภำพแย่กว่ำคนอื่นเป็ นสิ่ งที่ไม่เป็ นธรรม กำรที่เขำ
ไม่ได้รับสิ่ งที่จำเป็ นกับชีวิตของเขำทั้งๆที่เขำควรจะได้รับก็เป็ นสิ่ งที่ไม่เป็ นธรรม ไม่เป็ นธรรมมำก
ยิง่ ขึ้นเมื่อกำรกีดกันนี้เกิดขึ้นอย่ำงเป็ นระบบ และยิง่ ไม่เป็ นธรรมมำกยิง่ ขึ้นเมื่อเรำสำมำรถจัดกำรไม่ให้
เกิดกำรกีดกันอย่ำงเป็ นระบบและทำให้เขำมีชีวติ ที่ดีได้แต่เรำไม่ทำ
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ความไม่ เป็ นธรรมทางสุ ขภาพกับปัญหาสุ ขภาพ
แนวคิดเรื่ องควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพได้เปลี่ยนคำถำมพื้นฐำนของปั ญหำสุ ขภำพเสี ยใหม่
จำกทำไมจึงป่ วย มำเป็ นทำไมคนกลุ่มนี้ (ที่มีลกั ษณะที่เสี ยเปรี ยบทำงสังคมมำกกว่ำกลุ่มอื่น) จึงป่ วย
มำกกว่ำคนกลุ่มอื่น (ที่มีลกั ษณะได้เปรี ยบทำงสังคม)
แม้วำ่ คำถำมแรก ทำไมจึงป่ วยนั้นจะเป็ นคำถำมที่ดีและได้คำตอบที่ดีก็ตำม แต่กำรแก้ไขปั ญหำ
ตำมคำตอบที่ได้น้ นั อำจยิง่ ทำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมมำกยิง่ ขึ้น และอำจทำให้เรำไม่สำมำรถที่
จะยกระดับคุณภำพชีวติ ของคนในสังคมให้ข้ ึนสู่ ระดับสู งสุ ดได้อย่ำงรวดเร็ วได้
คำตอบทำงกำรแพทย์สำหรับคำถำมถำมว่ำ ทำไมจึงป่ วยนั้นทำให้เรำรู ้วำ่ เชื้อโรคทำให้ป่วย
เมื่อทรำบดังนั้นเรำก็รักษำให้หำยและมีคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึน แม้วำ่ คำตอบนี้จะถูกและดี แต่ก็มีจุดอ่อน
ที่วำ่ เอำแต่รักษำไม่ป้องกัน กำรรักษำก็รักษำได้นอ้ ยคนและมักเป็ นคนที่ได้เปรี ยบทำงสังคม
คำตอบทำงสำธำรณสุ ข (ระบำดวิทยำ) สำหรับคำถำมว่ำ ทำไมจึงป่ วยนั้นทำให้เรำรู ้วำ่ ตัว
ผูป้ ่ วย พำหะของโรค และสิ่ งแวดล้อมทำให้เรำป่ วย เมื่อทรำบดังนั้นเรำก็ป้องกันเช่น ดำเนินกำรให้มี
สิ่ งแวดล้อมทำงสุ ขำภิบำลให้ดีข้ ึนเช่น สร้ำงส้วมเป็ นต้น แม้วำ่ คำตอบนี้จะถูกและดี แต่ก็มีจุดอ่อนที่วำ่
กำรดำเนินกำรของเรำให้ประชำชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีน้ นั อำจเป็ นกำรดำเนินกำรที่ผิดกลุ่มเป้ ำหมำยโดย
ไม่ต้ งั ใจ เช่น บริ กำรที่ให้มกั ตกอยูก่ บั คนที่อยูใ่ กล้สถำนีอนำมัยหรื อเป็ นคนที่มีฐำนะดีที่มีเงินและเวลำ
ที่จะมำรับบริ กำรได้ คล้ำยกับบริ กำรประกันสังคมที่แรงงำนมำรับบริ กำรไม่ได้ดว้ ยเหตุหลำยประกำร
เช่น ถ้ำลำงำนมำก็เสี ยโอกำสของกำรได้รับโบนัสเป็ นต้น ดังนั้นผูท้ ี่สมควรได้รับบริ กำรหรื อมีควำม
จำเป็ นที่จะได้รับบริ กำรก็ไม่ได้รับบริ กำร นี่คือควำมไม่เป็ นธรรมหรื อไม่แฟร์ หรื อเป็ นปั ญหำที่สำมำรถ
แก้ไขได้แต่ไม่แก้ไข
ในด้ำนควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม เรำจึงเปลี่ยนคำถำมใหม่เช่นว่ำ “ทำไมผู้ใช้ แรงงำนที่ป่วย
ที่มคี วำมจำเป็ นที่จะได้ รับบริ กำรสุขภำพจึงไม่ ได้ รับบริ กำรสุขภำพ?” (ซึ่ งส่ งผลทำให้เขำป่ วยมำกขึ้น
และทุกข์ทรมำนมำกขึ้น) ทั้งนี้เพื่อให้กำรจัดบริ กำรสุ ขภำพได้พงุ่ ตรงไปหำกลุ่มคนที่เสี ยเปรี ยบหรื อที่
ป่ วยแต่มำรับบริ กำรไม่ได้เพื่อให้เขำหำยป่ วย มีควำมเท่ำเทียมกับคนอื่นในสังคมในเชิ งสุ ขภำพและ
สำมำรถแข่งขันกับคนอื่นได้อย่ำงเป็ นธรรม
กำรถมช่องว่ำงทำงสุ ขภำพนี้ จึงเป็ นกำรกระทำที่ไม่ได้ตอ้ งกำรควำมรู ้ใหม่หรื อเทคโนโลยี
ทำงด้ำนกำรแพทย์เพิม่ มำกขึ้นแต่ประกำรใด และแม้แต่ทรัพยำกรก็อำจไม่ตอ้ งเพิม่ มำกขึ้น เพียงแต่ทำ
ให้ถูกกลุ่มเป้ ำหมำยเท่ำนั้น ดังนั้นกำรถมช่องว่ำงให้เต็มในช่วงชีวติ นี้จึงเป็ นสิ่ งที่เป็ นได้ (Avoidable)
กำรถมช่องว่ำงแบบนี้มีตวั อย่ำงให้เห็นว่ำ ไม่ใช่กำรปฏิเสธปั ญหำควำมไม่เป็ นธรรมโดยกำรบอกว่ำมัน
เป็ นปั ญหำทำงชีวภำพหรื อยีนส์เช่น เรื่ องควำมเตี้ยหรื อปั ญหำแคระแกน จำกประสบกำรณ์ของเรำ เรำ
จะเห็นว่ำ คนในรุ่ นใหม่หรื อวัยรุ่ นสมัยนี้มีควำมสู งเฉลี่ยเกินกว่ำ ๑๖๕ ซม.สำหรับผูห้ ญิงหรื อ ๑๗๐
ซม.สำหรับผูช้ ำยนั้นเป็ นเรื่ องธรรมดำ ในขณะที่คนรุ่ นอำยุหำ้ สิ บปี เช่นผมนั้น กำรมีควำมสู งเกินกว่ำ
๑๖๕ ซม.หรื อ ๑๗๐ ซม.ดังกล่ำวในสมัยนั้นเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ยำก และเรำก็กล่ำวกันว่ำ คนญี่ปุ่นเองก็
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มีควำมสู งคล้ำยคนฝรั่งเพรำะว่ำรับประทำนอำหำรคล้ำยคนฝรั่งมำกขึ้น จะเห็นว่ำ กำรรับประทำน
อำหำรแบบฝรั่งที่มีโปรตีนสู งนั้นไม่ตอ้ งกำรควำมรู ้หรื อเทคโนโลยีหรื อทรัพยำกรอะไรมำกเลยก็
สำมำรถทำให้คนสู งขึ้นได้หรื อปั ญหำแคระแกนหมดไป นโยบำยกำรสร้ำงควำมมัน่ คงทำงอำหำรและ
กำรกระจำยอำหำรให้มีประสิ ทธิ ภำพและเป็ นธรรมจะช่วยให้ปัญหำเหล่ำนี้หมดไป
พื้นฐำนทำงจริ ยธรรมของแนวคิดควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม แนวคิดเรื่ องกำรกระจำยควำม
เป็ นธรรมของ Rawls (John Rawls’s Distributive Justice) ซึ่งเน้นหลักจริ ยธรรมเรื่ องกำรกระจำย
ทรัพยำกรของสังคมอย่ำงเท่ำเทียมกัน เขำกล่ำวว่ำ สุ ขภำพเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญมำกอย่ำงหนึ่งที่มนุษย์
เรำใช้เพื่อกำรบรรลุถึงควำมสำเร็ จของชีวติ หรื อกำรมีชีวิตที่ดี บริ กำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข
และปัจจัยที่ทำให้คนมีสุขภำพดีไม่ควรถือว่ำเป็ นบริ กำรที่ฟุ่มเฟื อยทั้งหลำย แต่ตอ้ งถือว่ำเป็ นสิ่ งจำเป็ น
ที่จะทำให้คนมีชีวติ ที่ดี ดังนั้นเรำควรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรของสังคมใหม่โดย
เน้นไปที่กำรทำให้ชีวติ และเงื่อนไขของชี วติ ของกลุ่มคนในสังคมที่เสี ยเปรี ยบให้เขำได้รับบริ กำรและ
ทรัพยำกรที่จำเป็ นที่ทำให้เขำมีชีวติ ที่ดี หลักสำคัญของเรื่ องนี้ก็คือ ควำมจำเป็ น (Need) ของกลุ่มคนที่
ต้องเกิดมำในสภำพที่มีควำมเสี ยเปรี ยบทำงสังคม เช่นเดียวกัน Amartya Sen นักเศรษฐศำสตร์ที่
ได้รับรำงวัลโนเบลก็เน้นย้ำว่ำ กำรวัดกำรพัฒนำนั้นต้องวัดที่กำรพัฒนำมนุษย์หรื อกำรพัฒนำศักยภำพ
ของมนุษย์ (Human development/Human capacity development) ไม่ใช่วดั ที่ตวั เงินหรื อตัววัดในทำง
เศรษฐกิจ และตัววัดกำรพัฒนำมนุษย์ก็คือ กำรทำให้มนุษย์มีศกั ยภำพที่จะดำเนินชีวติ ที่มีคุณภำพ และ
ตัววัดศักยภำพที่ดีตวั หนึ่งของเรื่ องนี้ก็คือ สุ ขภำพหรื อคุณภำพชีวติ
พื้นฐำนทำงจริ ยธรรมที่สำคัญของควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพอีกพื้นฐำนหนึ่งคือ สิ ทธิ
มนุษยชน สิ ทธิ มนุษยชนเป็ นสิ ทธิ พ้นื ฐำนที่มนุษย์ทุกคนในโลกควรมีหรื อได้รับไม่วำ่ เขำจะเป็ นใคร
และอยูท่ ี่ไหน อย่ำงไรก็ตำมแนวคิดนี้มกั จะถูกมองอย่ำงแคบๆไปยังเรื่ องสิ ทธิทำงกำรเมืองในด้ำนกำร
แสดงควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่ วมทำงสังคม แต่แท้จริ งแล้วสิ ทธิ มนุษยชนนั้นมีขอบเขตกว้ำงขวำง
มำก ครอบคลุมถึงสิ ทธิ ทำงกำรเมือง สังคม วัฒนธรรมและรวมทั้งสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภำพหรื อเกี่ยวเนื่ อง
กับสุ ขภำพด้วย สิ ทธิ มนุษยชนมีพ้นื ฐำนแนวคิดเรื่ องกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ กำรเลือกปฏิบตั ิไม่อำจทำได้
ไม่วำ่ จะเป็ นฐำนใดก็ตำมเช่น เชื้อชำติ ผิวสี ศำสนำ อำยุ ที่อยูอ่ ำศัยเป็ นต้น แทบทุกประเทศได้ลงนำม
ยอมรับสิ ทธิ มนุษยชน องค์กำรอนำมัยโลกเองก็ยอมรับหลักกำรนี้เช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สิ ทธิ ทำง
สุ ขภำพที่หมำยถึง ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสถำนทำงสุ ขภำพที่ดีที่สุดหรื อสู งสุ ดที่เป็ นไปได้
(๒) การถูกกาหนดโดยความสั มพันธ์ ทางสั งคมทีไ่ ม่ เป็ นธรรม
ความสั มพันธ์ ทางสั งคมทีไ่ ม่ เป็ นธรรม (Dominant/oppressive social relation)
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรมอำจได้จำกแนวคิดทฤษฏีทำงสังคมศำสตร์ ที่มีอยูแ่ ล้ว เช่น
ควำมสัมพันธ์ทำงชนชั้นที่ไม่เท่ำเทียมกัน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหญิงและชำยที่ไม่เท่ำเทียมกัน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำติพนั ธ์ที่ไม่เท่ำเทียมกันเป็ นต้น หรื ออำจเป็ นควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่เกิดจำก

15

กำรศึกษำวิเครำะห์ข้ ึนมำใหม่จำกประสบกำรณ์ในแต่พ้นื ที่หรื อกลุ่มชนได้เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู ้
ที่อำศัยอยูใ่ นชุมชนแออัดกับผูท้ ี่อำศัยในเมืองกลุ่มอื่น เรำจำเป็ นที่จะต้องวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ทำง
สังคมที่ไม่เท่ำเทียมกันนี้ซ่ ึ งเป็ นที่มำของควำมไม่เท่ำเทียมทำงสุ ขภำพให้ชดั เจนเพื่อให้เข้ำใจถึงปั ญหำ
และเป็ นพื้นฐำนของกำรดำเนินกำรเพื่อลดควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมที่มีประสิ ทธิ ภำพ
ความไม่ สัมพันธ์ ทางสั งคมนี้โดยเนื้อหาแล้วเป็ นความสั มพันธ์ ทางสั งคมทีก่ าหนดการกระจายอานาจ
ทรัพยากรและเงิน เช่น ควำมสัมพันธ์ทำงชนชั้นนั้นเป็ นควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงนำยทุนและ
กรรมกรที่นำยทุนผูกขำดอำนำจ ทรัพยำกรและเงินไว้เกือบหมดและปล่อยเหลือไว้เพียงเล็กน้อยให้กบั
กรรมกรที่ตอ้ งขำยแรงงำนเลี้ยงชีวติ วันต่อวันซึ่ งไม่พอเพียงที่จะมีชีวติ อย่ำงมีคุณภำพได้
(๓) ผ่านโครงสร้ างหรื อสถาบันทางสั งคม เงื่อนไขทำงสังคมนี้หมำยถึง โครงสร้ำงสังคมและ
สถำบันทำงสังคมทั้งหลำยเช่น สถำบันเศรษฐกิจ สถำบันกำรเมือง สถำบันกำรศึกษำ สถำบันสุ ขภำพ
เป็ นต้น กล่ำวคือ ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรม (๒) นั้นได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงสังคม
และสถำบันทำงสังคมให้บิดเบี้ยวไปตำมควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรมนั้น โครงสร้ำงสังคม
และสถำบันทำงสังคมที่บิดเบี้ยวหรื อไม่เป็ นธรรมนั้นก็จะส่ งผลทำให้เกิดควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพ
ตำมมำ
กำรตอบคำถำมทำไมจึงป่ วยในหัวข้อของควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมนั้นจะพบว่ำ คำตอบ
และทำงออกนั้นอยูใ่ นเรื่ องเชื้ อโรคและกำรรักษำ (กำรแพทย์) เจ้ำบ้ำน พำหะของโรคและสิ่ งแวดล้อม
และกำรป้ องกัน (สำธำรณสุ ข/ระบำดวิทยำ) นั้นให้ควำมสำคัญกับสถำบันสุ ขภำพหรื อระบบบริ กำร
กำรแพทย์และสำธำรณสุ ขอย่ำงมำก ทำให้ไม่เห็นเหตุของกำรเจ็บป่ วยทำงสังคมที่อยูใ่ นโครงสร้ำง
สังคมหรื อสถำบันสังคมต่ำงๆและไม่ได้นบั รวมเอำสถำบันสังคมเหล่ำนี้เข้ำมำช่วยแก้ไขและป้ องกัน
ปัญหำ
กำรตอบคำถำมทำไมจึงป่ วยแบบสังคมนั้นก็มีหลำยแนวคิดและบำงแนวคิดก็ไม่ได้เน้นเรื่ อง
ของควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมหรื อสุ ขภำพ
กำรตอบคำถำมทำไมจึงป่ วยแบบโครงสร้ำงหน้ำที่ แนวคิดนี้ตอบว่ำโครงสร้ำงสังคม สถำบัน
สังคม บรรทัดฐำนสังคม สถำนภำพทำงสังคมและบทบำททำงสังคมทำให้ป่วยเป็ นต้น ยกตัวอย่ำง
บรรทัดฐำนทำงสังคมทำให้ป่วยเช่น ในสมัยก่อนกำรถวำยของให้พระนั้นมักจะมีรูปแบบเช่น นอกจำก
ดอกไม้ ธู ปเทียน ปั จจัยแล้วยังอำจมีหมำก พลูและบุหรี่ ดว้ ย เช่นเดียวกัน กำรต้อนรับแขกที่มำเยีย่ ม
เยียน นอกจำกน้ ำแล้วหมำกพลูและบุหรี่ ก็เป็ นเครื่ องต้อนรับ หำกไม่มีสิ่งเหล่ำนี้กำรต้อนรับดูไม่อบอุ่น
หรื อห่ำงเหิ นและเจ้ำของบ้ำนอำจถูกติฉินนินทำได้และเมื่อได้รับกำรต้อนรับผูม้ ำเยือนก็ตอ้ งกินหมำก
และหรื อสู บบุหรี่ หำกไม่ทำก็อำจถูกกล่ำวหำว่ำ ดูถูกหรื อรังเกียจเจ้ำของบ้ำนได้ ดังนั้นกำรต้อนรับ
และกำรบริ โภคหมำกพลูบุหรี่ ที่ทำให้ป่วยเป็ นโรคต่ำงๆนี้ จึงเป็ นเหตุที่มำจำกบรรทัดฐำนทำงสังคมและ
เป็ นเหตุที่ออกมำอยูน่ อกสถำบันสุ ขภำพหรื อระบบบริ กำรกำรแพทย์และสำธำรณสุ ขแล้ว กำรแก้ไข
ปั ญหำเรื่ องนี้ในแนวคิดทำงสังคมก็คือ กำรเปลี่ยนบรรทัดฐำนของกำรทำบุญและกำรต้อนรับใหม่ เช่น
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กำรถวำยของเหล่ำนี้ให้กบั พระถือว่ำบำปส่ งเสริ มให้พระผิดศีลหรื อทำให้คนเจ็บป่ วย จะเห็นว่ำ
คำตอบและทำงออกของปั ญหำกำรเจ็บป่ วยทำงสังคมแบบนี้ก็ช่วยแก้ไขปั ญหำได้ แต่ไม่ได้พูดถึง
กลุ่มเป้ ำหมำยโดยตรง ไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรม โดยเฉพำะเมื่อเทียบกับแนวคิดทำงสังคมแบบ
เศรษฐศำสตร์กำรเมือง
เศรษฐศำสตร์ กำรเมืองเปลี่ยนคำถำมทำไมจึงป่ วยเล็กน้อยคือ ถำมว่ำทำไมผูใ้ ช้แรงงำนจึงป่ วย
ตอบคำถำมว่ำ ระบบทุนนิยมที่ขดู รี ดแรงงำนจนทำให้แรงงำนป่ วย ทำงออกของแนวคิดนี้ก็คือ กำร
เปลี่ยนระบบทุนนิยม กำรหยุดกำรขูดรี ด กำรทำให้แรงงำนได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรบริ หำรงำนและ
องค์กรด้วยเป็ นต้น จะเห็นว่ำ คำตอบนี้มีเรื่ องควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมและสุ ขภำพ กล่ำวคือ ผูใ้ ช้
แรงงำนป่ วยจำกกำรทำงำนมำกกว่ำนำยจ้ำงหรื อนำยทุนซึ่ งเป็ นช่องว่ำง สองเหตุของกำรป่ วยมำจำกกำร
ถูกขูดรี ด สำมกำรถูกขูดรี ดไม่ได้มำจำกสถำบันสุ ขภำพอย่ำงเดียวแบบแนวคิดทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุ ขแต่มำจำกสถำบันงำนที่ถูกออกแบบมำเพื่อขูดรี ดแรงงำนด้วย
งำนเป็ นที่รวมของทุกอย่ำง (เงิน ทรัพยำกรและอำนำจ) งำนเป็ นที่ที่ผลิตสิ นค้ำและบริ กำรหรื อ
ปั จจัยสี่ แห่งกำรดำรงชีวิต สังคมไหนมีงำนมำกหรื อมีกำรผลิตมำกก็เป็ นสังคมที่มีทรัพยำกรที่ใช้ใน
กำรดำรงชี วติ มำก ในแง่ของคนที่ทำงำนหรื อผูใ้ ช้แรงงำนไม่วำ่ จะเรี ยกเป็ นกรรมกรหรื อวิชำชีพก็ตำม
งำนหมำยถึงรำยได้ที่จะนำไปใช้ในกำรดำรงชีวิตตนเองและครอบครัว งำนที่มีรำยได้มำก ตนเองและ
ครอบครัวก็มีปัจจัยสี่ ที่ใช้ในกำรดำรงชี วติ มำกและมีสุขภำพดี แต่ถำ้ มีรำยได้นอ้ ย ตนเองและครอบครัว
ก็มีปัจจัยสี่ ในกำรดำรงชี วติ น้อย ต้องดิ้นรนหำมำกขึ้น ต้องอดอยำกขำดแคลนและมีสุขภำพที่ไม่ดี
งำนนอกจำกให้ปัจจัยสี่ ในกำรดำรงชีวติ แล้ว ยังให้เกียรติยศหน้ำตำหรื อชื่ อเสี ยงหรื อสถำนภำพทำง
สังคมด้วย สังคมมีกำรจัดลำดับชั้นทำงอำชีพหลำยแบบเช่น อำชีพที่เป็ นวิชำชีพและที่ไม่เป็ นวิชำชีพ
อำชีพที่มีเกียรติแต่ไม่มีเงินและอำชีพที่ไม่มีเกียรติแต่มีเงิน อำชีพที่สุจริ ตและอำชีพที่ไม่สุจริ ต อำชีพที่
มัน่ คงและอำชีพที่ไม่มนั่ คงเป็ นต้น อำชีพที่เป็ นวิชำชีพ อำชีพสุ จริ ต อำชีพที่มีรำยได้สูงและอำชีพที่
มัน่ คงมักเป็ นอำชีพที่มีเกียรติยศมีหน้ำตำมีสถำนภำพทำงสังคมที่สูง ผูท้ ี่มีอำชีพเหล่ำนี้ก็มกั มีได้รับ
กำรยอมรับจำกสังคม ทำให้มีควำมรู ้สึกที่ดีต่อตัวเองและมักมีสุขภำพดีตำมไปด้วย ในทำงตรงข้ำม
อำชีพที่ไม่เป็ นวิชำชีพ รำยได้นอ้ ยและไม่มนั่ คงมักไม่ค่อยได้รับกำรยอมรับจำกสังคม ทำให้ควำมรู ้สึก
ที่ดีต่อตัวเองน้อยและสุ ขภำพจิตก็มกั จะดีนอ้ ยกว่ำอำชีพอื่น
งำนยังมีผลต่อสุ ขภำพโดยตรงด้วยเช่นงำนที่ทำงำนกับเครื่ องจักรซ้ ำซำกโดยไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นอื่นเช่น งำนในสำยพำนกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ งำนเหล่ำนี้ทำให้คน
ขำดปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่น เนื่ องจำกต้องทำงำนให้ทนั กับควำมเร็ วของสำยพำน งำนเหล่ำนี้ตดั
ควำมสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงำนอื่นออกไปปล่อยให้สำยพำนทำหน้ำที่ในกำรบูรณำกำรชิ้นงำนเข้ำ
ด้วยกันแทนกำรใช้คนร่ วมกันบูรณำกำร งำนเหล่ำนี้เป็ นงำนที่ซ้ ำซำกทั้งท่ำทำงกำรทำงำนและเนื้องำน
ดังนั้นท่ำทำงกำรทำงำนที่ซ้ ำซำกก็ทำให้ร่ำงกำยอยูใ่ นท่ำกำรทำงำนบำงท่ำนำนเกินไปจนกลำยเป็ น
ปั ญหำสุ ขภำพในเรื่ องของท่ำทำงกำรทำงำน และควำมซ้ ำซำกในเนื้องำนก็ทำให้มีกำรสัมผัสกับเนื้อ
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งำนหรื อสำรเคมีหรื อวัสดุน้ นั มำกเกินไปจนเป็ นโรคขึ้นได้เช่น กำรอยูก่ บั สำรเคมีแม้จะน้อยแต่เป็ น
เวลำนำนก็อำจทำให้เกิดกำรสะสมสำรเคมีและป่ วยในภำยหลังได้เป็ นต้น
กำรที่จะได้รำยได้และสวัสดิกำรมำกน้อยแค่ไหน กำรที่จะได้มีส่วนร่ วมทำงสังคมและพัฒนำ
ตนเองมำกน้อยแค่ไหน ตลอดจนกำรที่จะต้องทำงำนซ้ ำซำกทั้งเนื้องำนและท่ำทำงมำกแค่ไหนเหล่ำนี้
เหล่ำนี้มิได้เกิดโดยธรรมชำติของงำนหรื อระบบอุตสำหกรรม แต่โดยเนื้ อแท้แล้วมำจำกควำมสัมพันธ์
ทำงสังคมซึ่ งฝังตัวอยูใ่ นงำนหรื อระบบของงำนหรื อสถำบันงำนหรื อโครงสร้ำงสังคมนัน่ เอง เช่น ถ้ำ
เป็ นควำมสัมพันธ์แบบชนชั้น กรรมกรก็จะได้รับกำรปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่ำวไม่ดีและมีสุขภำพที่ไม่ดี
ตำมมำด้วย
ในแนวคิดด้ำนสำธำรณสุ ขก็มีคำตอบคล้ำยกับคำตอบแบบเศรษฐศำสตร์ กำรเมืองเช่นกันคือ
อำชีวอนำมัย ซึ่ งตอบคำถำม ทำไมแรงงำนจึงป่ วยว่ำ เกิดจำกสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เช่น มีควำมรู ้
มีเสี ยงดัง มีฝนละออง
ุ่
ดังนั้นนำยจ้ำงต้องปรับปรุ งสภำพแวดล้อมให้ดีและให้คนงำนใช้เครื่ องป้ องกัน
ประจำตัว อย่ำงไรก็ตำม แนวควำมคิดอำชีวอนำมัยไม่ได้กล่ำวถึง กำรลงทุนปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
นั้นเสี ยค่ำใช้จ่ำยมำกและขัดกับหลักของกำรลดต้นทุนเพื่อกำรแข่งขันกับตลำดเสรี ดังนั้นนำยจ้ำงจึง
หลีกเลี่ยงที่จะปรับปรุ งสภำพแวดล้อมและผลักภำระของกำรป้ องกันมำให้เป็ นควำมรับผิดชอบคนงำน
ในสภำวะที่มีสิ่งแวดล้อมที่อนั ตรำยเช่นนั้น กำรป้ องกันตัวเองนั้นแทบไม่เกิดประโยชน์เลยหรื อกำร
ป้ องกันตัวเองตลอดเวลำก็เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ยำก แนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำของอำชี วอนำมัยจึงไม่
พอเพียง เพรำะว่ำ ไม่ได้พูดถึงกำรขูดรี ดแรงงำนและให้แรงงำนลุกขึ้นมำต่อรอง
เงื่อนไขทำงสังคมนี้ โดยแท้จริ งแล้วรวมเอำทุกสถำบันสังคม แต่คณะกรรมำธิกำรฯเลือก
เงื่อนไขที่สำคัญขึ้นมำเพียงห้ำสถำบันคือ สถำบันกำรเจริ ญพันธ์หรื อกำรเริ่ มต้นที่ไม่เป็ นธรรม งำน
บ้ำนและชุมชน สวัสดิกำรสังคมและสถำบันสุ ขภำพ4 สถำบันเหล่ำนี้ โดยเนื้ อแท้แล้วก็คือ ปั จจัยสี่ คือ
อำหำร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ ำศัยและยำรักษำโรคนัน่ เอง ปั จจัยสำคัญแห่งกำรดำรงชีวิต5
ถ้ำเป็ นควำมสัมพันธ์แบบชำติพนั ธ์ ผูท้ ี่ทำงำนในที่ทำงำนนั้นที่เป็ นคนกลุ่มชำติพนั ธ์ซ่ ึ งเป็ นคน
กลุ่มน้อยก็จะถูกเลือกปฏิบตั ิ และถ้ำเป็ นควำมสัมพันธ์หญิงชำยที่ชำยมีอำนำจมำกกว่ำ แรงงำนผูห้ ญิงก็
จะถูกกดขี่หรื อเลือกปฏิบตั ิมำกกว่ำแรงงำนชำยเป็ นต้น ดังนั้นเรื่ องนี้ตอ้ งกำรทบทวนองค์ควำมรู ้และ
ศึกษำวิจยั ว่ำ ควำมสัมพันธ์แบบใดที่เป็ นปั ญหำกับใคร

4

ในควำมเป็ นจริ งเรำอำจเพิม่ สถำบันทำงสังคมที่มีผลต่อควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพมำกลงไปได้อีกหรื ออำจย้ำยสถำบันทำง
สังคมหรื อกลไกทำงสังคมในหัวข้อทำงออกมำไว้ในหัวข้อนี้กไ็ ด้เช่น สถำบันรัฐที่ดูแลเรื่ องภำษี กำรค้ำและกำรมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
5

กำรมองเรื่ องนี้มิได้มองเป็ นปั จจัย (Factors) หรื อมองว่ำเป็ นพฤติกรรม (Behavior) แต่มองเป็ นสถำบันที่กำหนดกำรจำหน่ำยจ่ำยแจก
ทรัพยำกร เงินและอำนำจ (Structural constrain)
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ดังนั้นเรำจึงต้องแยกให้ออกระหว่ำงคำถำมสองคำถำม ทำไมจึงป่ วยและทำไมคนกลุ่มนี้จึง
ป่ วย หรื อแยกให้ออกระหว่ำงเหตุที่ทำให้ป่วยและเหตุที่ทำให้ป่วยไม่เท่ำเทียมกัน เพรำะว่ำกำรทำให้
หำยป่ วยไม่ได้ทำให้กำรป่ วยไม่เท่ำเทียมกันหำยไป ทั้งนี้เพรำะว่ำ กำรทำให้หำยป่ วยโดยรวมหรื อ
โดยทัว่ ไปนั้นประโยชน์อำจตกอยูก่ บั คนที่ได้เปรี ยบหรื อคนที่ได้เปรี ยบสำมำรถใช้โอกำสนี้ได้มำกกว่ำ
คนที่เสี ยเปรี ยบ แต่ท้ งั นี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ไม่ให้มีกำรดำเนินกำรให้หำยป่ วยโดยทัว่ ไปแต่อย่ำงใด แต่
ให้ดำเนินกำรให้หำยป่ วยโดยเน้นที่กลุ่มที่เสี ยเปรี ยบ ดังนั้นเรำต้องรู ้โครงสร้ำงของควำมไม่เป็ นธรรม
และกลุ่มที่ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรมทำงสังคมที่ทำให้เขำป่ วย หรื อรู ้เหตุของเหตุของควำมป่ วย
๔. ปัจจัยสั งคมกาหนดสุ ขภาพและสาธารณสุ ขมูลฐาน
โดยรวมอำจกล่ำวได้วำ่ ในเชิ งของแนวคิดทฤษฏีแล้วปั จจัยกำหนดสุ ขภำพเชิงสังคม SDH และ
สำธำรณสุ ขมูลฐำน (Primary Health Care: PHC) มิได้มีควำมต่ำงกันเลย กล่ำวคือ ทั้งสองแนวคิดเป็ น
Social medicine ที่บอกว่ำ สำเหตุของกำรเจ็บป่ วยมำจำกควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมที่อยูน่ อกสถำบัน
สุ ขภำพเหมือนกัน วิธีกำรแก้ไขปั ญหำก็เหมือนกันคือ กำรมีส่วนร่ วมของชุมชนและกำรบูรณำกำรข้ำม
ภำค (Intersectoral approach) และมีเป้ ำหมำยที่จะลดควำมเป็ นธรรมเหมือนกัน คือ สุ ขภำพดีถว้ นหน้ำ
ในปี ๒๐๐๐ และกำรถมช่องว่ำงทำงสุ ขภำพให้เต็มในช่วงชีวติ เรำ
แต่ในภำคปฏิบตั ิท้ งั สองแนวคิดมีควำมต่ำงกันเพรำะว่ำ ทั้ง SDH และ PHC ล้วนแล้วแต่ถูกทำ
ให้เจือจำงหรื อบิดเบือนโดยกำรแพทย์แผนปั จจุบนั และกำรเมืองทั้งระหว่ำงประเทศและในประเทศ
กำรบิดเบือนที่สำคัญคือ กำรบิดเบือนทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข ชื่อของ Social medicine หรื อ
SDH ให้เป็ นสำธำรณสุ ขมูลฐำน บิดเบือนให้ปัจจัยของกำรเกิดโรคทำงสังคมออกไปจำกชื่อ แล้วหัน
ไปเน้น (Primary) health care ซึ่ งเป็ นกำรแพทย์ ในประเทศไทยใช้คำว่ำ สำธำรณสุ ข (มูลฐำน) ซึ่ งเป็ น
สำธำรณสุ ขไม่ใช่สังคม
กำรบิดเบือนทำงด้ำนกำรเมืองระหว่ำงประเทศก็คือ กำรไม่ยอมรับแนวคิด Social medicine ซึ่ง
มองสุ ขภำพเป็ นกำรเมือง (โรงเรี ยนแพทย์บำงแห่งตีควำม Social medicine แบบแคบคือ Community
medicine ซึ่ งไม่มีกำรเมือง เป็ นกำรแพทย์แบบเทคนิค) เนื่องจำกว่ำ ที่มำของ PHC ก็คือ ควำมสำเร็ จ
ของหมอเท้ำเปล่ำและ Social medicine ของประเทศจีนและประเทศสังคมนิยมอื่นรวมทั้งประเทศศรี
ลังกำที่เป็ นกำรแพทย์แบบสวัสดิกำรซึ่ งมีกำรลงทุนทำงด้ำนกำรแพทย์ต่ำแต่ประชำชนมีสถำนะทำง
สุ ขภำพดี ควำมสำเร็ จดังกล่ำวทำให้องค์กำรอนำมัยโลกโดยผูอ้ ำนวยกำรองค์กำรอนำมัยโลก Dr.
Halfdan Mahler ได้นำมำใช้เป็ นแนวทำง แต่ประเทศทุนนิ ยมได้บิดเบือนกำรแพทย์แบบสังคมนิยม
Socialist medicine ให้ชื่อเหลือเพียงกำรรักษำ กำรดูแลสุ ขภำพหรื อกำรสำธำรณสุ ข และแนวคิดนี้ เมื่อ
อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำ Primary health careหมำยควำมว่ำ Personal health care สำหรับประเทศ
ไทย PHC หมำยถึง แนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุ ข (Public health approach)
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กำรบิดเบือนประกำรที่สองก็คือ กำรทำให้ควำมเป็ นธรรมทำงสังคม (Social Justice) หำยไป
หรื อหมดควำมสำคัญไป ในประเทศไทยนั้นชัดเจนที่สุด คำว่ำ ควำมเป็ นธรรมทำงด้ำนสังคมซึ่ งเป็ น
ประโยคแรกของ PHC นั้นหำยไปจำกสำธำรณสุ ขมูลฐำนของกระทรวงสำธำรณสุ ข ควำมเป็ นธรรม
ทำงสังคมมีอยูโ่ ดยนัยของคำว่ำ สุ ขภำพดีถว้ นหน้ำเท่ำนั้นเอง เช่นเดียวกับองค์กำรอนำมัยโลก มีกำร
ขยำยควำมคำนี้และมีกำรผลักดันให้ใช้คำนี้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนที่เป็ นทำงกำรน้อยมำก แต่
ควำมไม่เป็ นธรรมนี้ได้แสดงออกโดยกำรพูดของ Dr. Halfdan Mahler อดีตผูอ้ ำนวยกำรองค์กำร
อนำมัยโลกเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งต่ำงจำก SDH ที่เน้นเรื่ องควำมไม่เป็ นธรรมทำงด้ำนสังคมเป็ นหลัก มี
กำรขยำยควำม กำรวัดช่องว่ำงและกำรประเมินว่ำช่องว่ำงนี้ถูกปิ ดลงหรื อไม่เท่ำไรแล้วเป็ นต้น
ถึงแม้วำ่ PHC จะกล่ำวถึงกำรบูรณำกำรหรื อมีกำรยอมรับว่ำต้องทำงำนร่ วมกับกระทรวงอื่น
หรื อภำคส่ วนอื่นด้วยในกำรพัฒนำสุ ขภำพ แต่ในทำงปฏิบตั ิสำธำรณสุ ขมูลฐำนก็มุ่งเน้นที่จะให้บริ กำร
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุ ขเป็ นหลัก แม้วำ่ จะมีกลไกที่เอื้อให้ทำงำนร่ วมกันเช่น สภำตำบลหรื อ
อบต.ในปั จจุบนั แต่กำรร่ วมมือกันข้ำมหน่วยงำนก็ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่งำน SDH ทำให้เรื่ องของกำรบูร
ณำกำรชัดเจนมำกขึ้นโดยกำหนดให้ปัจจัยสังคมกำหนดสุ ขภำพอยูใ่ นสมกำรควำมไม่เป็ นธรรม
กำหนดเรื่ องสุ ขภำพในทุกนโยบำยและกำหนด Health impact assessment ในทุกโครงกำร และกำร
บอกว่ำใครบ้ำงที่ควรจะเข้ำมำร่ วมและกำรร่ วมมือต้องเป็ นพหุ ภำคี เช่น องค์กำรอนำมัยโลก รัฐบำล
กลำงและรัฐบำลท้องถิ่น ประชำสังคม ภำคเอกชนและสถำบันวิจยั เป็ นต้น
สื บเนื่องจำกกำรบูรณำกำรสุ ขภำพข้ำมภำคส่ วนนั้น PHC มิได้เน้นหนักปัจจัยทำงด้ำนสังคมที่
ทำให้ป่วยอย่ำงชัดเจน แต่ไปเน้นในองค์ประกอบทั้งแปดซึ่ งเป็ นเรื่ องของกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข
แทนจึงทำให้งำนอยูใ่ นกระทรวงสำธำรณสุ ข แต่ใน SDH กำรเริ่ มต้นอย่ำงเท่ำเทียมกันอยูใ่ นบ้ำนและ
โรงเรี ยน กำรมีงำนทำและเป็ นงำนที่ดีอยูใ่ นสถำบันเศรษฐกิจ กำรมีบำ้ นชุมชนและเมืองที่ดีอยูใ่ นชุมชน
และสังคม กำรมีระบบสวัสดิกำรสังคมที่ดีอยูท่ ี่รัฐและกำรมีระบบสุ ขภำพที่มองสุ ขภำพเป็ นสิ ทธิ อยูใ่ น
สถำบันสุ ขภำพ และเพื่อให้ควำมเป็ นตัวกำหนดสุ ขภำพเชิ งสังคมชัดยิง่ ขึ้น แนวคิดนี้ยงั บอกว่ำ เงิน
อำนำจและทรัพยำกรเป็ นตัวกำหนดสุ ขภำพมิใช่เชื้อโรคหรื อพฤติกรรมเสี่ ยง แต่สิ่งที่แนวคิด SDH
ไม่ได้บอกชัดเจนคือ ทฤษฏีทำงสังคมเช่น ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์ กำรเมือง ทฤษฏีชำยเป็ นใหญ่ ทฤษฏี
หลังทันสมัยและทฤษฏีเชื้อชำติเป็ นต้นเป็ นทฤษฏีเชิงวิพำกษ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ปัญหำได้ดี
กำรมีส่วนร่ วมของชุมชนในสำธำรณสุ ขมูลฐำนนั้น กระทรวงสำธำรณสุ ขหมำยถึงกำรมี
อำสำสมัครสำธำรณสุ ข กำรมีกิจกรรมสุ ขภำพในชุมชนเช่นกองทุนยำ กำรมีส่วนร่ วมทำงชุมชนแบบนี้
มิใช่กำรมีส่วนร่ วมที่แท้จริ งเมื่อเทียบกับกำรมีส่วนร่ วมของประชำสังคมเช่น สมัชชำสุ ขภำพซึ่ งมี
กฎหมำยและกระบวนกำรรองรับที่ชดั เจน หรื อกำรมีส่วนร่ วมของชุมชนในกำรปกป้ อง
ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น
เป้ำหมำยของกำรมีสุขภำพดีในปี ๒๐๐๐ และลดช่องว่ำงในหนึ่งชัว่ อำยุคนนั้น แม้วำ่ ทั้งสอง
แนวคิดจะแสดงถึงควำมเป็ นธรรมอย่ำงชัดเจนแต่เมื่อนำไปปฏิบตั ิแล้ว แนวคิดแรกมีโอกำสของกำร
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เพิ่มช่องว่ำงให้เพิ่มขึ้นและอำจไม่ทรำบชัดว่ำถึงเป้ ำหมำยหรื อยัง ในขณะที่อนั หลังมุ่งเป้ ำหมำยที่จะลด
ช่องว่ำงให้ได้
PHC และ SDH ต่ำงก็เรี ยกร้องจริ ยธรรม แต่กำรเรี ยกร้องทำงจริ ยธรรมนี้ไม่ชดั เจนเท่ำกับกำร
เรี ยกร้องของ SDH
๕. ข้ อเสนอแนะของ SDH ที่แฝงไว้ด้วยทฤษฏีความไม่ เท่ าเทียมกันทางสั งคม
๑. กำรบูรณำกำรควำมเป็ นธรรมทำงสุ ขภำพลงไปในทุกนโยบำยทุกระบบทุกโครงกำร
(Health in all policies) นัน่ คือ กำรทำให้สุขภำพเป็ นเป้ ำหมำยหลักของกำรพัฒนำ หำกเป็ นเป้ ำหมำย
หลักไม่ได้ก็ตอ้ งทำให้ทุกนโยบำยหรื อโครงกำรส่ งผลดีต่อสุ ขภำพหรื อลดช่องว่ำงทำงสุ ขภำพเช่น จะ
พัฒนำเศรษฐกิจให้เติบโตนั้นเป็ นสิ่ งที่ดีแต่ตอ้ งทำให้เกิดสุ ขภำพที่ดีหรื อดีเท่ำเทียมกันด้วย
๒. กำรคลังสำธำรณะ กำรคลังสำธำรณะเป็ นเรื่ องของกำรเก็บภำษีจำกประชำชนและใช้จ่ำย
ภำษีน้ นั ออกมำพัฒนำประเทศ เช่นเดียวกับข้อแรก กำรคลังสำธำรณะต้องเป็ นไปเพื่อสุ ขภำพหรื อ
สนับสนุนสุ ขภำพ เช่น กำรเก็บภำษีที่กำ้ วหน้ำช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมมำกกว่ำกำรเก็บภำษี
ทำงอ้อมแบบอัตรำคงที่ หรื อกำรใช้จ่ำยในเรื่ องสวัสดิกำรสังคมมีประโยชน์กบั สุ ขภำพมำกกว่ำกำรใช้
จ่ำยที่สนับสนุนควำมสะดวกสบำยของคนในเมืองที่มีจำนวนน้อย
๓. ควำมเป็ นธรรมระหว่ำงหญิงกับชำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหญิงกับชำยในแทบทุกสังคม
นั้นหญิงมักเสี ยเปรี ยบผูช้ ำย แต่ควำมเสี ยเปรี ยบนี้มิได้เป็ นไปตำมธรรมชำติ แต่เป็ นกำรสร้ำงทำงสังคม
(Social construction) หำกดำรงควำมจริ งที่ถูกสร้ำงอย่ำงบิดเบือนไว้เช่นนี้ ผูห้ ญิงก็จะถูกกดขี่ต่อไป
๔. เสริ มพลังอำนำจทำงกำรเมือง ดึงเอำผูท้ ี่ถูกกีดกันกลับเข้ำมำ ในสังคมมักมีคนหลำยกลุ่มที่
เป็ นคนที่เรี ยกว่ำชำยขอบเช่น เพศที่สำม แรงงำนต่ำงด้ำว ชนกลุ่มน้อย คนแก่และคนพิกำรเป็ นต้น คน
เหล่ำนี้เป็ นคน มีศกั ยภำพที่จะพัฒนำตนเองและสังคม แต่คนเหล่ำนี้ถูกวำทกรรมทำงสังคมทำให้เขำ
เป็ นคนชำยขอบ เข้ำไม่ถึงทรัพยำกรสุ ขภำพและทำให้เขำป่ วย เรำต้องเลิกวำทกรรมเหล่ำนั้นและดึงคน
เหล่ำนั้นเข้ำมำมีส่วนร่ วมเสมอกัน
๕. ธรรมำภิบำลระดับโลก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศมิได้เป็ นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ระบบ
ทุนนิยมโลกในอดีตที่ล่ำอำณำนิคมและในปั จจุบนั ที่ล่ำทำงวัฒนธรรมได้ดูดซับทรัพยำกรของประเทศ
ด้อยพัฒนำที่จะเป็ นประโยชน์กบั คนท้องถิ่นไปจำนวนมำกและทิ้งไว้ซ่ ึ งปั ญหำสังคมสิ่ งแวดล้อมควำม
ขัดแย้งรวมถึงปัญหำสุ ขภำพด้วย ในปัจจุบนั โลกำภิวตั น์ที่เข้ำมำอย่ำงรวดเร็ วจนคนจำนวนมำกตั้งตัว
ไม่ติดและตกเป็ นเหยือ่ ของโลกำภิวฒั น์ ควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศในกำรที่จะมีควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศที่เท่ำเทียมกันและมีธรรมำภิบำลนั้นเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นที่สุดในกำรที่จะลดช่องว่ำงทำง
สุ ขภำพระหว่ำงประเทศและลดควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพในประเทศ
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๖. การวัด เข้ าใจปัญหาและประเมินผลกระทบของภารกิจ
แนวคิดนี้ SDH มำจำกงำนวิจยั หรื อข้อค้นพบเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันว่ำแนวคิดนี้ทำได้จริ งและ
มีกำรทำแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยงั ขำดองค์ควำมรู ้อีกจำนวนมำก ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเน้นกำรสร้ำง
ควำมรู ้หรื อกำรวิจยั เป็ นพิเศษ แต่มิใช่สร้ำงควำมรู ้เท่ำนั้น ควำมรู ้เหล่ำนี้ตอ้ งถูกเปลี่ยนให้เป็ นนโยบำย
และสู่ กำรปฏิบตั ิดว้ ย เพื่อให้กำรปฏิบตั ิสำเร็ จหรื อรู ้วำ่ ช่องว่ำงนั้นลดลงหรื อไม่เมื่อลงมือแก้ไขปั ญหำ
แล้ว ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเน้นเรื่ องของกำรสร้ำงเครื่ องมือชี้ วดั กำรสอดส่ องติดตำม กำรประเมินผล และ
กำรกลับมำทบทวนควำมผิดพลำดจำกบทเรี ยนด้วย
๗. โดยสรุ ปของปัจจัยสั งคมกาหนดสุ ขภาพ
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรม ทำให้เกิดโครงสร้ำงสังคมและสถำบันสังคมที่ไม่เป็ น
ธรรมโครงสร้ำงและสถำบันสังคมที่ไม่เป็ นธรรมหรื อบิดเบือนทำให้คนบำงกลุ่มถูกกีดกันออกจำก
ผลประโยชน์โดยเฉพำะเงิน อำนำจและทรัพยำกรที่จะนำไปใช้ในกำรดำเนินชีวติ กำรขำดแคลนจำก
ผลประโยชน์เหล่ำนั้นทำให้คนเหล่ำนั้นป่ วย ดังนั้นควำมป่ วยของเขำไม่ใช่ป่วยเพรำะว่ำเหตุธรรมชำติ
หรื อเป็ นควำมผิดของเขำ แต่เป็ นเพรำะว่ำเขำไม่ได้รับสิ่ งที่จำเป็ นต่อสุ ขภำพของเขำซึ่งเป็ นสิ ทธิของเขำ
ด้วย เรำสำมำรถแก้ไขปั ญหำของเขำได้หรื อช่วยให้เขำหลีกเลี่ยงปั ญหำนี้ได้ และมันเป็ นกำรผิด
จริ ยธรรมเป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและเป็ นควำมโหดร้ำยของเรำอย่ำงมำกที่ไม่ช่วยลดช่องว่ำงที่ลด
ได้น้ ี
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3. ความเป็ นธรรมทางสั งคมกับแนวคิดทฤษฏีต่างๆและการประยุกต์
ควำมไม่เป็ นธรรมที่กล่ำวมำแล้วเช่น ควำมต่ำง (Differences) ควำมเท่ำเทียมกัน (Inequality)
หรื อ ควำมไม่เท่ำเทียมกัน (Inequity) นั้นมีที่มำจำกทฤษฏีและฐำนคิดที่ต่ำงกัน เนื่องจำกในสังคมมี
สำขำวิชำต่ำงๆหรื อทฤษฏีต่ำงๆมำกมำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหำควำมไม่เป็ นธรรม ในส่ วนนี้จะพูด
ถึงเรื่ องทฤษฏีต่ำงๆว่ำแต่ละทฤษฏีซ่ ึ งมักจะเป็ นตัวแทนของศำสตร์ สำขำต่ำงๆว่ำมองควำมไม่เป็ นธรรม
อย่ำงไรเพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำรเข้ำใจกำรมองปั ญหำควำมไม่เป็ นธรรมและเลือกใช้ทฤษฏีที่เหมำะสม
ต่อไป
ในกำรกล่ำวถึงควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมกับทฤษฏีต่ำงๆนั้นจะแบ่งทฤษฏีออกเป็ นสำมกลุ่ม
คร่ ำวๆ (Tentative) เพื่อให้ง่ำยกับควำมเข้ำใจแบบเบื้องต้นคือ หนึ่ง กลุ่มแนวคิดที่มีแนวโน้มที่จะมอง
ไม่เห็นควำมเป็ นธรรมทำงสังคมเช่น แนวคิดทำงกำรแพทย์ แนวคิดระบำดวิทยำและแนวคิดจิตวิทยำ
เป็ นต้น สองกลุ่มแนวคิดที่ไม่เพียงแต่ไม่เห็นควำมเป็ นธรรมทำงสังคมแต่ยงั คิดว่ำควำมไม่เป็ นธรรม
ทำงสังคมเป็ นเรื่ องปกติหรื อเป็ นเรื่ องธรรมชำติ เช่น แนวคิดโครงสร้ำงหน้ำที่ แนวคิดมำนุษยวิทยำ
วัฒนธรรมบำงกลุ่มและแนวคิดโครงสร้ำงนิยมเป็ นต้น และสำม กลุ่มแนวคิดที่เห็นและเน้นเรื่ องควำม
ไม่เป็ นธรรมทำงสังคมเช่นแนวคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมือง แนวคิดสตรี นิยมและแนวคิดหลังโครงสร้ำง
นิยมเป็ นต้น
ในกำรที่จะวิเครำะห์เพื่อตอบคำถำมว่ำ ทำไมแนวคิดนี้ จึงอยูใ่ นกลุ่มนี้น้ นั จะวิเครำะห์จำก
แนวทำงของแนวคิดทฤษฏีน้ นั ๆจะตอบคำถำมเหล่ำนี้ วำ่ ตอบแบบมีควำมไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ คำถำม
เหล่ำนี้ได้แก่ หนึ่ง แนวคิดนี้ มองปั ญหำอย่ำงไรและเป็ นแบบไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ สองแนวคิดนี้
วิเครำะห์สำเหตุของปั ญหำ (ข้อหนึ่ง) ว่ำมำจำกอะไรและสำเหตุน้ นั เป็ นสำเหตุที่เกี่ยวกับควำมไม่เป็ น
ธรรมหรื อไม่ สำม ข้อเสนอแนะของกำรแก้ไขปั ญหำ (ข้อหนึ่ง) นั้นมีขอ้ เสนอแนะในกำรแก้ไขปั ญหำ
อย่ำงไรและข้อเสนอแนะนั้นเป็ นข้อเสนอแนะที่ลดควำมไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ และสี่ กำรมองผูท้ ี่มี
ปั ญหำ (ข้อหนึ่ง) นั้นมองอย่ำงไร และเป็ นกำรมองว่ำ เขำถูกกระทำหรื อเป็ นเหยือ่ ซึ่ งเป็ นควำมไม่เป็ น
ธรรมหรื อไม่
เพื่อที่จะเห็นทั้งนำมธรรมหรื อทฤษฏีและรู ปธรรมคือกำรประยุกต์เพื่อให้เปรี ยบเทียบกันได้
ในส่ วนนี้จะยกเอำปั ญหำกำรเป็ นโรคเอดส์มำใช้ในกำรประยุกต์ ตอบคำถำมว่ำ หนึ่ง โรคเอดส์ถูกนิยำม
อย่ำงไร สอง “ทำไมผูห้ ญิงจึงป่ วยเป็ นโรคเอดส์?” สำม ข้อเสนอแนะอย่ำงไร และสี่ มองคนที่เป็ นโรค
เอดส์ในที่น้ ีคือ ผูห้ ญิงอย่ำงไร
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กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มทีไ่ ม่ เห็นเรื่ องความไม่ เป็ นธรรม
กลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมหรื อไม่รับรู ้หรื อไม่ได้คิดเรื่ องควำมไม่เป็ น
ธรรม ได้แก่ แนวคิดพุทธศำสนำ แนวคิดทำงกำรแพทย์ แนวคิดระบำดวิทยำ แนวคิดจิตวิทยำ
พฤติกรรมศำสตร์ แนวคิดจิตวิทยำกำรรับรู ้

1. แนวคิดพุทธศาสนา (Buddhist perspective)
แนวความคิดหลัก Subject matter: อวิชชำ/วิชชำ รู ป นำม จิต เจตสิ ก สติ นิพพำน
หลักคิด
ควำมที่ไม่ มสี ัมมำทิฐิหรื ออวิชชำหรื อกำรที่เรำไม่ ร้ ู หรื อมองไม่ เห็นในกฎของธรรมชำติที่ว่ำ
ควำมทุกข์ คืออะไร สำเหตุของกำรเกิดทุกข์ เป็ นอย่ ำงไร กำรดับทุกข์ เป็ นอย่ ำงไรและวิธีกำรในกำรดับ
ทุกข์ เป็ นอย่ ำงไรทำให้ เรำยึดเอำทุกสิ่ งทุกอย่ ำง (รู ปนำม) หรื อตัวเรำเองว่ ำ ‘เป็ นของเรำ’ กระบวนกำรที่
ยึดมัน่ ถือมั่นนีท้ ำให้ เรำเป็ นทุกข์ ใจ ในทำงตรงกันข้ ำมหำกเรำมีสติมสี ัมมำทิฐิว่ำเห็นควำมจริ งตำม
หลักอริ ยสัจแล้ วจิ ตที่สะอำดสว่ ำงสงบหรื อไม่ มที ุกข์ กจ็ ะเกิดขึน้
ความทุกข์ คือ กำรที่เรำมีอุปำทำนหรื อกำรเห็นผิดที่เห็นว่ำเรำมีตวั ตนซึ่ งมีผลทำให้กำรที่เรำ
ประสบกับสิ่ งเหล่ำนี้เป็ นทุกข์มำก สิ่ งเหล่ำนี้คือ กำรเกิด กำรแก่ กำรตำย ควำมไม่สบำยกำย ควำมไม่
สบำยใจ ควำมคับแค้นใจ กำรประสบกับสิ่ งที่ไม่เป็ นที่รักที่พอใจ กำรพลัดพรำกจำกสิ่ งที่รักที่พอใจ
และกำรไม่ได้ตำมควำมปรำรถนำ แนวคิดนี้นิยำมควำมทุกข์ไว้กว้ำงขวำงครอบคลุมแบบเป็ นองค์รวม
มำก แนวคิดนี้ให้คุณค่ำกับควำมทุกข์ซ่ ึ งรวมถึงกำรเจ็บป่ วยต่ำงจำกแนวคิดอื่นๆ ในขณะที่แนวคิดอื่นๆ
มองว่ำ กำรป่ วยเป็ นปั ญหำเป็ นทุกข์ แต่แนวคิดนี้กลับมองว่ำ กำรป่ วยเป็ นเรื่ องปกติ เป็ นเรื่ องที่หลีกหนี
ไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่แค่รู้แค่ดูเพื่อให้เข้ำใจเท่ำนั้น ดังนั้นปั ญหำจริ งๆจึงอยูท่ ี่มนุษย์เรำมีควำมทุกข์เพรำะว่ำ
ไม่ยอมรับควำมจริ ง(อันสู งสุ ด)นี้ 6 คำถำมก็คือ ทำไมเรำจึงไม่เห็นหรื อไม่ยอมรับควำมจริ งนี้ คำตอบ
คือ อวิชชำ
อวิชชาสาเหตุของการเกิดทุกข์ สำเหตุของกำรมีอุปำทำนหรื อกำรเห็นผิดมองสิ่ งซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ธรรมดำว่ำเป็ นควำมทุกข์น้ นั มีสำเหตุจำกกำรที่เรำมีตนั หำซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทำให้อุปำทำนหรื อควำมหลงผิด
หรื ออวิชชำ ตันหำทำเรำมีควำมสุ ขเพลิดเพลินกับอำรมณ์ที่หลงผิดนั้น ตันหำแบ่งออกเป็ นสำมประเภท
คือ กำมตันหำซึ่ งเป็ นตันหำเกี่ยวกับกำมหรื อควำมสุ ขควำมพอใจ ภวตันหำหรื อตันหำที่เกี่ยวกับควำม
อยำกมีอยำกเป็ น และวิภวตันหำหรื อตันหำที่เกี่ยวกับควำมไม่อยำกมีไม่อยำกเป็ นเช่นไม่อยำกแก่ไม่
อยำกตำยเป็ นต้น ตันหำเหล่ำนี้ทำให้เรำมีอุปำทำนไม่เห็นควำมจริ งโดยเฉพำะควำมจริ งของตัวตนเรำ
ว่ำเป็ นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตวั ตนหรื ออนิจจังและอนัตตำ ตันหำและอุปำทำนนี้ทำให้เรำมองเห็นว่ำ
6

กรณี น้ ีเป็ นตัวอย่ำงที่ดีที่ช้ ีให้เห็นว่ำ กำรนิยำมว่ำอะไรเป็ นปั ญหำขึ้นอยูก่ บั แนวคิดทฤษฏีดว้ ย แนวคิดวิพำกษ์เช่นจิตวิทยำวิเครำะห์
เศรษฐศำสตร์ กำรเมือง สัญลักษณ์นิยม ชำยเป็ นใหญ่ หลังโครงสร้ำงนิยมและแม้แต่มำนุษยวิทยำวัฒนธรรมก็มกั จะมีแนวโน้มกำร
มองปั ญหำที่แตกต่ำงจำกแนวคิดเช่น แนวคิดทำงกำรแพทย์และโครงสร้ำงหน้ำที่เป็ นต้น

24

ชีวติ ของเรำทุกข์บำ้ งสุ ขบ้ำงและเรำสำมำรถหลบหนีควำมทุกข์ไปหำสุ ขได้ มองเห็นว่ำ จะสำมำรถหำ
ควำมสุ ขที่แท้จริ งได้จำกกำรมีบริ โภค แทนที่จะมองว่ำ ทุกสิ่ งทุกอย่ำงเป็ นทุกข์ เช่น หำยใจเข้ำไม่
หำยใจออกก็เป็ นทุกข์ มีลำภเสื่ อมลำภ มียศเสื่ อมยศ มีสรรเสริ ญก็มีนินทำ เรำมองเห็นว่ำ ทุกสิ่ งทุกอย่ำง
เป็ นของเที่ยง เรำสำมำรถบังคับได้ เช่น เรำจะมีอำยุยนื แทนที่เรำจะมองเห็นควำมไม่เที่ยง มองเห็น
ควำมร่ วงโรยของร่ ำงกำยที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีที่เรำเกิดมำ เช่น กำรร่ วงโรยของของผม หนังและฟัน
เป็ นต้น
เรำมองเห็นว่ำ ตัวของเรำนี้ เป็ นใหญ่ เช่น ฉันเป็ นคนเก่ง ฉันเป็ นคนฉลำด โดยมองไม่เห็นว่ำ
ไม่มีสิ่งที่เรี ยกว่ำ ฉัน เพรำะว่ำ หำกมองลงไปในฉันก็เห็นแต่กล้ำมเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น หำกมองลงไป
อีกก็จะพบกับ น้ ำ ดิน ลมและไฟ ดังนั้นจึงบังคับไม่ให้ป่วยไม่ให้ตำยไม่ได้ หำกมองที่ควำมรู ้สึกก็
บังคับไม่ได้ เช่น บังคับให้สุขไม่ได้ บังคับให้ปิติยนิ ดีก็ไม่ได้ ดังนั้นก็บงั คับจิตของตัวเองไม่ได้
ดังนั้นหำกยังไม่เห็นควำมเป็ นจริ งในข้อนี้คือ ควำมเป็ นทุกข์ ควำมไม่เที่ยงและกำรที่ไม่ใช่
ตัวตนก็จะมีควำมทุกข์เพิ่มขึ้นจำกทุกข์จำกโรคอีกหลำยเท่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ทุกข์จำกควำมกลัวตำย
ในด้ำนเหตุของทุกข์ (แนวคิดพุทธศำสนำ) แรงขับทำงด้ำนเพศนั้นหำกไม่มีสติทำควำมเข้ำใจกับมัน
อย่ำงลึกซึ้ งว่ำ มันเป็ นตันหำประเภทหนึ่ง เป็ นควำมทุกข์ เป็ นธรรมชำติ เป็ นสิ่ งที่ไม่เที่ยง ไม่มีตวั ตนก็
จะยึดติดกับมันและไปมีพฤติกรรมเสี่ ยงหรื อไม่ก็เก็บกดและรอโอกำสไปมีพฤติกรรมเสี่ ยงภำยหลังที่
เก็บไว้ไม่อยู่ แต่หำกเข้ำใจอย่ำงถูกต้องก็ไม่ตอ้ งเก็บกด พร้อมกับไม่เป็ นทำสของมันก็จะเป็ นอิสระจำก
มันโดยไม่ตอ้ งเก็บกด
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์ (กำรตอบคำถำมว่ำ ทำไมผูห้ ญิงจึงป่ วยเป็ นโรคเอดส์)
กำรนิยำมปั ญหำ โรคเอดส์ถูกมองว่ำเป็ นเรื่ องปกติธรรมชำติที่ทุกคนต้องป่ วย สำหรับผูท้ ี่ป่วย
เป็ นโรคเอดส์แล้วก็ไม่ควรทุกข์มำกเนื่องจำกเป็ นเรื่ องธรรมดำที่เรำไม่ป่วยด้วยและตำยด้วยโรคเอดส์ก็
อำจป่ วยและตำยด้วยโรคอื่นและอำจตำยเร็ วกว่ำกำรป่ วยจำกโรคเอดส์ดว้ ยซ้ ำ ให้หำประโยชน์จำกกำร
เห็นควำมจริ งจำกกำรเป็ นโรคเอดส์แทน และไม่ตอ้ งกังวลกับกำรตีตรำทำงสังคมเพรำะว่ำกำรตีตรำ
นั้นก็เป็ นเรื่ องธรรมดำเป็ นเรื่ องของสังขำรหรื อกำรปรุ งแต่งซึ่ งเป็ นเรื่ องที่อนิ จจังหรื อไม่เที่ยงและบังคับ
ไม่ได้อีกเช่นกัน
สำเหตุของปั ญหำ สำเหตุของกำรติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ตำมแนวคิดนี้คือ กำรที่ขำดสติ มีอวิชชำ
ไม่เห็นควำมเป็ นจริ งที่เป็ นทุกข์ไม่เที่ยงและไม่มีตวั ตนทำให้มีอุปำทำนยึดมัน่ ในตัวตนว่ำเป็ นแก่นสำร
ว่ำเป็ นใหญ่ที่ควำมต้องกำรทุกอย่ำงต้องได้รับกำรตอบสนอง โดยเฉพำะกำมตันหำมีผลทำให้ตนั หำเข้ำ
มำแทรกทำให้ควำมต้องกำรด้ำนกำมตันหำเกิดขึ้นและนำไปสู่ พฤติกรรมทำงเพศที่เป็ นแบบประพฤติ
ผิดในกำมเช่น กำรไม่สำรวมระวังทำงเพศหรื อกำรมีเจตนำที่จะมีเพศสัมพันธ์กบั คนที่ไม่ใช่คู่ครองของ
ตนเองซึ่ งทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์
กำรแก้ ไขปั ญหำ แนวคิดด้ำนพุทธศำสนำนี้เน้นกำรแก้ไขปั ญหำแบบใช้ปัญญำแบบ
พระพุทธศำสนำหรื อ นิโรธ คือ กำรเข้ำใจเห็นทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์โดยเฉพำะตันหำอย่ำงแท้จริ งจนเกิด
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ควำมเบื่อหน่ำยตันหำ กำรจำงคลำยของตันหำ กำรทำให้ไม่มีที่อยูอ่ ำศัยของตันหำ กำรสละทิ้งตันหำซึ่ ง
เป็ นสำเหตุของอุปำทำนและควำมทุกข์ โดยวิธีกำรแปดประกำร มรรค คือ หนึ่ง กำรมีสัมมำทิฐิคือ
ควำมเข้ำใจว่ำทุกข์คืออะไร สำเหตุของทุกคืออะไร กำรดับทุกข์คืออะไร และวิธีกำรในกำรดับทุกข์คือ
อะไร สอง สัมมำสังกัปโปหรื อควำมดำริ ชอบ คือ กำรดำริ ออกจำกกำมหรื อออกจำกตันหำ ดำริ ที่จะไม่
ทำร้ำยหรื อเบียดเบียน ดำริ ที่จะไม่พยำบำท สำม สัมมำวำจำหรื อกำรพูดจำชอบ คือ กำรไม่พูดโกหก
กำรไม่พูดเพ้อเจ้อ กำรไม่พูดหยำบ กำรไม่พูดจำส่ อเสี ยด สี่ สัมมำกัมมันโตหรื อกำรทำกำรงำนชอบใน
ที่น้ ีหมำยถึงกำรให้ศีลสมบูรณ์ได้แก่ กำรไม่ฆ่ำ กำรไม่เอำของที่เจ้ำของไม่ได้ให้ กำรไม่ประพฤติผดิ ใน
กำม ห้ ำ สัมมำอำชีโวหรื อกำรเลี้ยงชีวติ ที่ชอบหรื อกำรละกำรเลี้ยงชีวติ ที่ผดิ เสี ย หก สัมมำวำยำโมหรื อ
ควำมเพียรชอบคือ เพียรที่จะป้ องกันไม่ให้บำปที่ยงั ไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น เพียรที่จะทำให้บำปที่เกิดขึ้น
แล้วหมดไป เพียรที่จะทำให้กุศลธรรมที่ยงั ไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพียรที่จะทำให้กุศลธรรม (มรรคแปด)
ที่เกิดขึ้นแล้วมีควำมสมบูรณ์และควำมเจริ ญมำกยิง่ ขึ้นไป เจ็ด สัมมำสติคือ กำรมีสติเห็นกำยเช่นผมขน
เล็บฟันหนังในกำยในปั จจุบนั กำรมีสติเห็นเวทนำหรื อควำมรู ้สึกที่เกิดขึ้นกับกำยเช่นควำมร้อนเย็นใน
เวทนำในปัจจุบนั กำรมีสติเห็นจิตคือควำมรู ้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเช่นควำมโกรธในจิตในปั จจุบนั และกำร
สติเห็นธรรมเช่นนิวรณ์ต่ำงๆในธรรมในปั จจุบนั เมื่อมีสติเห็นเช่นนี้แล้วก็ให้ถอนควำมพอใจและควำม
ไม่พอใจที่เกิดขึ้นเสี ย และ แปด สัมมำสมำธิ คือควำมตั้งใจมัน่ ชอบคือ กำรที่จิตมีควำมตั้งมัน่ ทำให้เกิด
ผูร้ ู ้ผดู ้ ูที่ไม่หวัน่ ไหวไปกับอวิชชำหรื อควำมหลงทั้งหลำยนำไปสู่ กำรมีวชิ ชำหรื อกำรเห็นภำวะของ
ควำมเป็ นทุกข์ควำมไม่เที่ยงและควำมไม่มีตวั ตนได้และกำรสละทิ้งสละคืนปลดปล่อยอวิชชำและ
ตัวตนได้
กำรแก้ไขป้ องกันโรคเอดส์สำหรับแนวคิดนี้ จึงต้องกำรแค่ขอ้ ปฏิบตั ิขอ้ ใดข้อหนึ่งระหว่ำง
สัมมำทิฐิ สัมมำสังกัปโป สัมมำกัมมันโตคือ กำรไม่ประพฤติผดิ ในกำม สัมมำวำยำโมและสัมมำสติ
เท่ำนั้น
ควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม ทฤษฏีที่เป็ นจุลภำคที่เน้นหรื อลดส่ วนลงมำที่เรื่ องของจิต ดังนั้น
จึงไม่มีกำรคิดหรื อศึกษำเรื่ องสังคมโดยตรง แต่ภำยใต้แนวคิดเรื่ องควำมไม่เที่ยงและอนัตตำ โครงสร้ำง
สังคมก็เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นกฎนี้เช่นกันคือเป็ นสิ่ งที่ไม่เที่ยงเป็ นอนัตตำ แต่เนื่ องจำกบทควำมนี้เน้นเรื่ อง
โครงสร้ำงสังคมและควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม แนวคิดนี้จึงมองสังคมแบบเป็ นโครงสร้ำงสังคม
แบบอวิชชำที่ซ่อนเรื่ องควำมไม่เป็ นธรรมไว้ในส่ วนของศีลเป็ นส่ วนที่กล่ำวถึงเรื่ องควำมสัมพันธ์ทำง
สังคมที่สำคัญคือ กำรไม่ทำร้ำย กำรไม่ลกั ทรัพย์ กำรไม่ประพฤติผดิ ในกำมและกำรไม่กล่ำวเท็จเป็ นต้น
นั้นเป็ นกำรกล่ำวถึงบรรทัดฐำนทำงสังคมหรื อโครงสร้ำงทำงสังคมที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ำยหรื อสังคม
ที่เป็ นธรรม อย่ำงไรก็ตำมบทควำมนี้เน้นที่หวั ใจของพุทธศำสนำที่เน้นเรื่ องของจิตหรื อกำรแก้ไข
ปั ญหำเบื้องต้นเฉพำะตัวซึ่ งเป็ นกำรมองแบบลดส่ วนซึ่งไม่ได้วเิ ครำะห์เรื่ องสังคมจึงจัดแนวคิดนี้ไว้ใน
กลุ่มที่ไม่ได้วเิ ครำะห์โครงสร้ำงสังคมซึ่ งอำจไม่เป็ นธรรมกับแนวคิดนี้ เท่ำไรนัก
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การวิพากษ์ แนวคิดนี้มีจุดแข็งอยูท่ ี่เรื่ องตัวตนและวิชชำและปัญญำ แนวคิดนี้ได้ทำลำย
ตัวตนทั้งหลำยที่ตวั เรำเองหรื อแนวคิดอื่นยึดถือไว้ลงเสี ยหมดปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจำกกำร
ครอบงำจำกทุกสิ่ งทุกอย่ำงรวมถึงกำมตันหำ แนวควำมคิดนี้แยกวิชชำและปั ญญำออกจำกควำมรู ้
ทัว่ ไป กำรหำควำมรู ้โดยทัว่ ๆนั้นเป็ นควำมรู ้ที่เกิดจำกกำรฟังกำรอ่ำนกำรคิดซึ่ งเป็ นควำมรู ้พ้นื ๆเท่ำนั้น
ที่เรี ยกว่ำปั ญญำทำงโลก ส่ วนปัญญำหรื อวิชชำในแนวคิดพุทธศำสนำนั้นเป็ นปั ญญำที่เกิดจำกเห็น
จริ งๆ เกิดจำกกำรมีสติรู้ รู ้กำยเวทนำจิตและธรรมในปั จจุบนั รู ้หรื อสังเกตลงไปตรงๆโดยไม่ตอ้ งคิด
ปั ญญำที่เกิดขึ้นเป็ นปั ญญำที่ทำให้เกิดญำณเกิดจักษุเกิดวิชชำเกิดแสงสว่ำงเกิดอภิญญำทำให้ดบั ทุกข์ได้
ถำวรไม่กลับมำเป็ นทุกข์อีก วิธีกำรเรี ยนรู ้หรื อสร้ำงควำมรู ้ตำมแนวคิดนี้เรี ยกว่ำวิปัสสนำ ดังที่ได้กล่ำว
แล้วว่ำเป็ นกำรรู ้กำยและใจในปั จจุบนั โดยไม่ตอ้ งคิดไม่ตอ้ งใช้ภำษำเหมือนสัญลักษณ์นิยมและตกเป็ น
ทำสของภำษำแบบหลังโครงสร้ำง

2. ทฤษฏีทางด้ านการแพทย์ (Medical perspective)
แนวคิดหลัก (Subject matter): สิ่ งแปลกปลอม (ที่เข้ำไปในร่ ำงกำย)
หลักคิด (Logic of thinking)
หลักคิดของแนวคิดทำงด้ำนกำรแพทย์ที่ยนื อยูบ่ นแนวคิดทำงชีววิทยำคือ ร่ ำงกำยเป็ นระบบ
ของสิ่ งที่มีชีวติ ที่ประกอบไปด้วยอวัยวะต่ำงๆที่มีหน้ำที่เฉพำะ อวัยวะต่ำงๆทำงำนร่ วมกันโดยมี
ควำมสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน ที่มีขอบเขต ที่มีควำมสมดุลมีชีวติ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสิ่ งแวดล้อม
ภำยนอกได้
ทฤษฏีน้ ีเชื่อว่ำ กำรเจ็บป่ วยเกิดขึน้ เมื่อมีสิ่งที่แปลกปลอมที่อยู่นอกร่ ำงกำยได้ เข้ ำไปในร่ ำงกำย
ทำให้ ควำมสมดุลของร่ ำงกำยเสียไป สิ่ งแปลกปลอมที่เข้ำไปในร่ ำงกำยนี้อำจเป็ นไม้ มีดและปื น
โดยเฉพำะเชื้ อโรค และควำมสมดุลของร่ ำงกำยที่เสี ยไปจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมภำยนอกที่
รุ นแรงและทันทีจำกภำยนอกร่ ำงกำยเช่น กำรที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรื อลดลงต่ำมำกอย่ำงรวดเร็ วก็สำมำรถ
ทำให้ระบบของร่ ำงกำยทำงำนผิดปกติหรื อป่ วยได้
ในด้ำนของระบบร่ ำงกำยนั้น เมื่อร่ ำงกำยถูกตีโดยไม้มีดและปื นอำจจะตีจนทำให้อวัยวะ
ภำยนอกและภำยในเสี ยหำยอย่ำงชัดเจนในทันที แต่ที่สำคัญก็คือ เชื้ อโรคที่เข้ำไปในร่ ำงกำย ไปฟักตัว
เพิ่มจำนวนในอวัยวะต่ำงๆในร่ ำงกำย แล้วออกมำปล่อยสำรพิษ กัดกินทำลำยอวัยวะภำยในภูมิคุม้ กัน
และแย่งสำรอำหำรที่ร่ำงกำยควรได้รับจนทำให้ขำดอำหำรและป่ วยเป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำมร่ ำงกำยก็จะ
ใช้ระบบภูมิคุม้ กันขึ้นมำทำลำยสิ่ งที่บุกรุ กเข้ำมำเช่น กำรใช้เม็ดเลือดขำวทำลำยเชื้อโรคต่ำงๆ กำรไอ
กำรจำมกำรอำเจียนตลอดจนกำรขับถ่ำยเพื่อขับเชื้ อโรคออกจำกร่ ำงกำย หำกร่ ำงกำยสำมำรถจัดกำรกับ
สิ่ งที่บุกรุ กเข้ำมำได้ก็ไม่แสดงกำรป่ วยออกมำ แต่หำกร่ ำงกำยจัดกำรกับสิ่ งเหล่ำนั้นไม่ได้ก็จะป่ วย
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นอกจำกกำรถูกรุ กรำน กำรเจ็บป่ วยอำจเกิดขึ้นได้ตำมธรรมชำติ เมื่อระบบร่ ำงกำยได้เสื่ อม
สลำยลงหรื อเปลี่ยนแปลงไปตำมอำยุหรื อวัย กำรเติบโตจำกวัยเด็กไปสู่ ผใู ้ หญ่ถดถอยสู่ วยั ชรำเกิด
ควำมเสื่ อมของอวัยวะต่ำงๆทำให้พิกำรป่ วยและตำย
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้นิยำมโรคเอดส์วำ่ เป็ นอำกำรที่ร่ำงกำยสู ญเสี ยภูมิคุม้ กันโรคและ
อำกำรป่ วยที่เกิดจำกโรคฉวยโอกำสต่ำงๆ (Opportunity infection)
สำเหตุของปั ญหำ แนวคิดนี้ อธิ บำยสำเหตุของกำรที่ร่ำงกำยสู ญเสี ยภูมิคุม้ กันโรคและกำรติด
เชื้อจำกโรคฉวยโอกำสว่ำ สิ่ งแปลกปลอมที่เข้ำมำในร่ ำงกำยและทำให้ป่วยนั้นเป็ นโรคเอดส์น้ นั คือกำร
ที่เชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) สำยพันธ์ต่ำงๆเข้ำไปในร่ ำงกำย แล้วเข้ำไปที่
อวัยวะต่ำงๆโดยเฉพำะต่อมน้ ำเหลืองและเซลล์สมองเป็ นต้น เมื่อเข้ำไปแล้วโดยเฉพำะที่ต่อมน้ ำเหลือง
เชื้อเอชไอวีได้ฟักตัวและขยำยตัวเพิม่ จำนวนมำกขึ้นจนเป็ นอันตรำยต่อร่ ำงกำยโดยกำรเริ่ มทำลำย
ระบบภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำยหรื อทำลำยเม็ดโลหิ ตขำวซึ่ งมีบทบำทเป็ นตัวกำจัดเชื้ อโรคที่เข้ำสู่ ร่ำงกำย
หรื อทำลำยระบบภูมิคุม้ กันนัน่ เอง ทำให้ระบบภูมิคุม้ กันร่ ำงกำยลดลง เมื่อระบบภูมิคุม้ กันร่ ำงกำย
ลดลงก็เป็ นกำรเปิ ดโอกำสในเชื้อโรคต่ำงๆที่มีอยูแ่ ล้วในร่ ำงกำยหรื อภำยนอกสำมำรถเติบโตขึ้นมำได้
เชื้อโรคเหล่ำนั้นโดยเฉพำะเชื้ อบัคเตรี และเชื้ อรำต่ำงๆเติบโตขึ้นมำจนเป็ นอันตรำยต่อร่ ำงกำยเช่น โรค
วัณโรคที่อยูใ่ นร่ ำงกำยของคนแทบทุกคนแต่ไม่มีปัญหำแต่เมื่อภูมิคุม้ กันลดลงเชื้อวัณโรคในร่ ำงกำยก็
เติบโตจนเป็ นปั ญหำทำให้ป่วยเป็ นโรควัณโรคเป็ นต้น
วิธีคิดทำงกำรแพทย์จะให้รำยละเอียดของกำรทำงำนของเชื้อเอชไอวีในร่ ำงกำยดังนี้คือ ใน
ระยะแรกเมื่อเชื้อเอชไอวีเข้ำสู่ ร่ำงกำยในระยะสองถึงสำมสัปดำห์แรก เม็ดเลือดขำวหรื อระบบ
ภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำยจะพยำยำมกำจัดเชื้อเอชไอวีออกไปโดยจะเห็นจำกกำรที่คนไข้มีอำกำรคล้ำยกำร
เป็ นไข้หวัดธรรมดำคือ มีอำกำรเป็ นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตำมลำตัว เจ็บคอ ต่อมน้ ำเหลืองโต อำจมี
ผืน่ ตำมแขนขำหรื อลำตัวและแขนขำชำหรื อไม่มีแรงอยูป่ ระมำณสองสัปดำห์อำกำรเหล่ำนั้นก็หำยไป
ยกเว้นอำกำรบำงอย่ำงเช่นต่อมน้ ำเหลืองโตแต่ไม่เจ็บโดยเฉพำะต่อมน้ ำเหลืองที่รอบๆคอซึ่ งมีขนำด
หนึ่งหรื อสองเซนติเมตร ระยะนี้เป็ นระยะที่ไม่มีอำกำรชัดเจน
ในกำรกำจัดเชื้ อเอชไอวีน้ ีร่ำงกำยได้สร้ำงโปรตีนบำงอย่ำงที่เรี ยกว่ำ Antibody ขึ้นมำช่วย
ทำงำนหรื อมีปฏิกิริยำกับเชื้อเอชไอวี อย่ำงไรก็ดีร่ำงกำยหรื อระบบภูมิคุม้ กันไม่สำมำรถเชื้อเอชไอวี
ออกไปได้
ในระยะต่อไปหรื อระยะที่สอง เป็ นระยะที่คนไข้เริ่ มแสดงอำกำรของโรคนี้หรื ออำกำรที่
สัมพันธ์กบั โรคเอดส์ แต่อำกำรอำจยังออกมำแต่ยงั ไม่มำกเช่น อำกำรที่เป็ นไข้เรื้ อรัง น้ ำหนักลด
ท้องเสี ยเรื้ อรังโดยไม่ทรำบสำเหตุและยังอำจมีเชื้อรำในช่องปำก งูสวัด เริ มในช่องปำกหรื ออวัยวะเพศ
หรื อผืน่ คันตำมร่ ำงกำยโดยเฉพำะลำตัวและแขนขำคล้ำยคนแพ้น้ ำลำยยุง
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ระยะที่สำม ระยะที่เป็ นโรคเอดส์เต็มขั้น ในระยะนี้เนื่องจำกภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำยลดลงมำก
ผูป้ ่ วยจะป่ วยจำกกำรติดเชื้อโรคฉวยโอกำสบ่อยที่มีอยูแ่ ล้วในร่ ำงกำยหรื อรับมำใหม่แต่ไม่รุนแรงได้
ง่ำยขึ้น เชื้อโรคฉวยโอกำสที่มกั เป็ นกันมำกๆได้แก่ เชื้อโรคที่นำไปสู่ กำรเป็ นโรคมะเร็ งเช่น มะเร็ ง
ปำกมดลูก มะเร็ งผนังหลอดเลือด มะเร็ งต่อมน้ ำเหลือง เชื้ อวัณโรค เชื้อปอดบวม พยำธิ ที่ทำให้ทอ้ งเสี ย
เรื้ อรัง เชื้อที่ทำให้ตำบอดเป็ นต้น ยิง่ ไปกว่ำนั้นเชื้ อโรคเอดส์ยงั อำจทำให้สมองฝ่ อซึ่ งมีอำกำรของโรค
จิตตำมมำหรื ออำกำรหลงลืม อำกำรชักกระตุก ไม่รู้สึกตัว แขนขำชำ ตลอดจนอัมพำตได้
กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำคลินิกยังบอกอีกว่ำ กำรติดเชื้ อเอชไอวีน้ นั สำมำรถเกิดขึ้นได้ในสำม
ช่องทำงใหญ่ดว้ ยกันคือ กำรร่ วมเพศโดยเฉพำะกำรร่ วมเพศที่มีแผลเกิดขึ้น กำรรับเชื้ อทำงเลือดซึ่ ง
ในทำงปฏิบตั ิมีกำรรับเลือดที่สำคัญสำมวิธีคือ กำรรับเลือดเพื่อกำรรักษำเช่นกำรรับเลือดที่ติดเชื้อกรณี
กำรผ่ำตัด และกำรรับเลือดในกรณี กำรเสพยำเสพติดโดยกำรฉี ดยำเสพติดเข้ำเส้นเลือดโดยใช้เข็ม
ร่ วมกันหรื อเข็มที่ปนเปื้ อนเชื้ อเอชไอวี และกำรถ่ำยทอดเชื้อจำกแม่ที่ติดเชื้ อเอชไอวีสู่ลูก
กำรแก้ ไขปั ญหำ กำรรักษำหรื อกำรแก้ไขปั ญหำ แนวคิดทำงกำรแพทย์แก้ไขปั ญหำโดยกำร
มุ่งที่จะกำจัดสิ่ งแปลกปลอมในที่น้ ีคือเชื้อไวรัสเอชไอวีออกไปจำกร่ ำงกำย กำรกำจัดออกไปโดยตรง
โดยกำรใช้ยำกำจัดเหมือนเชื้ อโรคอื่น แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มียำหรื อมำตรกำรทำงกำรแพทย์ในกำร
กำจัดได้ในปั จจุบนั กำรกำจัดทำงอ้อมคือ กำรทำให้ระบบภูมิคุม้ กันที่ถูกทำลำยโดยเชื้อไวรัสนี้กลับมำ
ทำหน้ำที่ได้ดีและสำมำรถกำจัดเชื้ อไวรัสออกไป เช่นเดียวกัน กำรแพทย์ยงั ไม่สำมำรถหำวิธีกำรที่ดีที่
ทำให้ระบบภูมิคุม้ กันกับมำทำหน้ำที่เอำชนะเชื้ อไวรัสนี้ได้
ควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม แนวควำมคิดทำงด้ำนกำรแพทย์เป็ นแนวคิดระดับบุคคลเห็นคน
เป็ นระบบของสิ่ งที่มีชีวติ แบบชีววิทยำ (Organism) ดังนั้นจึงไม่เห็นสังคมและควำมไม่เป็ นธรรมทำง
สังคม มองแค่วำ่ สิ่ งที่มีชีวติ มีกำรป่ วยเป็ นเป็ นสำกลเช่นเดียวกับทุกคนเป็ นโรคเอดส์เหมือนกันใน
ลักษณะของกำรนิยำมปั ญหำโรคเอดส์ สำเหตุของปั ญหำโรคเอดส์ กำรแก้ไขหรื อรักษำโรคเอดส์ และ
กำรมองผูป้ ่ วยโรคเอดส์เช่น มองว่ำ กำรป่ วยเกิดจำกกำรติดเชื้อฉวยโอกำส มำจำกกำรที่ภูมิคุม้ กันลดลง
จำกเชื้อไวรัส แก้ไขที่เพิ่มภูมิคุม้ กันหรื อเอำไวรัสออก และกฎนี้เป็ นเช่นนี้ทุกคน (Universal) ดังนั้น
แนวคิดนี้ไม่เห็นเรื่ องควำมไม่เป็ นธรรม เห็นควำมแตกต่ำงแค่คนป่ วยและคนไม่ป่วยเท่ำนั้น
กำรวิพำกษ์ แนวคิดนี้เมื่อเทียบกับแนวคิดพุทธศำสนำซึ่ งมองเรื่ องจิตวิญญำณเป็ นหลักแล้ว
แนวคิดกำรแพทย์มองแค่ร่ำงกำยทำงกำยภำพเป็ นหลักซึ่ งเป็ นแนวควำมคิดที่มีลกั ษณะกำรมองสำเหตุ
แบบลดส่ วนและแยกส่ วนกล่ำวคือ มุ่งเน้นเฉพำะเชื้ อโรคและกำรทำงำนของร่ ำงกำยเท่ำนั้น แต่ละเลย
สิ่ งแวดล้อมและเงื่อนไขทำงด้ำนจิตวิทยำและสังคมทั้งหลำย มองมนุษย์วำ่ มีสภำพเหมือนเหรี ยญด้ำน
เดียวคือ ด้ำนกำยภำพ มนุษย์ไม่มีมิติทำงด้ำนจิตใจ และกำรป่ วยขึ้นอยูก่ บั เชื้ อโรคและกำรทำหน้ำที่
ผิดปกติของร่ ำงกำยเท่ำนั้น ผลที่ตำมมำทำให้แนวคิดนี้มีศกั ยภำพสู งในกำรรักษำโรคแต่ไม่มีศกั ยภำพ
ในกำรป้ องกันโรค ยกเว้นในโรคติดต่อที่รักษำทุกคนให้หำยเพื่อไม่ให้ติดต่อกับคนอื่นรวมทั้งไม่
สำมำรถทำให้คนไม่ทุกข์ใจจำกกำรป่ วยแบบพุทธศำสนำได้
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3. ทฤษฏีระบาดวิทยา (Epidemiology)
แนวคิดหลัก (Subject matter): เจ้ำบ้ำนหรื อผูร้ ับโรค (Host) พำหะนำโรค (Agents/vector)
และสิ่ งแวดล้อม (Environment))
หลักคิด (Logic of theory):
เจ้ำบ้ำนหรื อผูร้ ับโรคหรื อผูป้ ่ วย (Host) นั้นถูกมองในสองลักษณะคือ ลักษณะของเจ้ำบ้ำนและ
พฤติกรรมเสี่ ยง (Risk behavior) ของเจ้ำบ้ำน โดยที่ลกั ษณะของเจ้ำบ้ำนนั้นเบื้องต้นถูกมองจำกมุมมอง
ของชีววิทยำและกำยภำพเช่น เพศ อำยุ ขนำดของร่ ำงกำยและน้ ำหนักเป็ นต้น แต่เบื้องปลำยมีกำรเพิ่ม
ลักษณะทำงด้ำนสังคมเข้ำไปด้วยเช่น อำชีพ กำรศึกษำและที่อยูอ่ ำศัยเป็ นต้น โดยลักษณะทำงชีวภำพ
กำยภำพและสังคมมีควำมสัมพันธ์กบั กำรเกิดโรคหรื อกำรป่ วยต่ำงกัน เช่น เด็กทำรกมีอตั รำกำรป่ วย
และตำยสู งกว่ำเด็กวัยรุ่ นเป็ นต้น เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมเสี่ ยง (Risk behavior) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ทำ
ให้เชื้อโรคเข้ำสู่ ร่ำงกำยและป่ วยนั้นถือเป็ นปั จจัยหลักของกำรศึกษำทำงระบำดวิทยำ กำรมองผูร้ ับโรค
หรื อผูป้ ่ วยนี้ต่ำงจำกแนวคิดทำงกำรแพทย์โดยที่แนวคิดทำงกำรแพทย์มองผูป้ ่ วยเป็ นระบบของสิ่ งที่มี
ชีวติ ระบบหนึ่ง แต่ระบำดวิทยำมองคนแบบลดส่ วนแค่ลกั ษณะบำงประกำรของคนเท่ำนั้นที่แนวคิด
ทำงด้ำนกำรแพทย์ไม่มีเช่น พฤติกรรมเสี่ ยง
พำหะนำโรค (Agent or carrier) คือ สิ่ งที่มีชีวิตที่มีสิ่งแปลกปลอมหรื อเชื้อโรอยูใ่ นร่ ำงกำยเช่น
ยุงเป็ นพำหะของโรคมำลำเรี ยหรื อคนที่ป่วยเป็ นโรควัณโรคเป็ นพำหะของโรควัณโรค ในทำงระบำด
วิทยำคลินิกของแพทย์มกั จะมอง Agent เป็ นเชื้อโรคเนื่ องจำกขอบเขตของแนวคิดทำงด้ำนกำรแพทย์
จำกัดอยูใ่ นร่ ำงกำยเท่ำนั้น ในขณะที่ระบำดวิทยำของนักสำธำรณสุ ขมีชุมชนซึ่ งอยูน่ อกร่ ำงกำยของคน
เป็ นขอบเขตหรื อสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม (Environment) นักระบำดวิทยำมักนิยำม (Conceptualize) สิ่ งแวดล้อมว่ำเป็ น
สิ่ งแวดล้อมทำงกำยภำพ (Physical environment) เช่น น้ ำและควำมชื้นที่สัมพันธ์กบั พำหะนำโรคที่ทำ
ให้พำหะนำโรคมีชีวติ อยูไ่ ด้เช่น น้ ำ ควำมชื้นและพุม่ ไม้ทำให้ยงุ มีชีวติ รอดได้ และดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว
ว่ำ แนวคิดทำงกำรแพทย์และระบำดวิทยำคลินิกไม่มีแนวคิดหลักนี้
แนวคิดระบำดวิทยำนีอ้ ธิ บำยสุขภำพและกำรเจ็บป่ วยด้ วยสำมเหลี่ยมของควำมสัมพันธ์
ระหว่ ำง เจ้ ำบ้ ำน พำหะนำโรคและสิ่ งแวดล้ อมที่พำหะและเจ้ ำบ้ ำนอำศัยอยู่ โดยมีหลักคิดว่ำ เชื้อโรค
ไม่สำมำรถเข้ำมำสู่ ร่ำงกำยคนทำให้เจ็บป่ วยได้ถำ้ ไม่มีพำหะ และพำหะไม่สำมำรถที่จะดำรงชีวติ ได้ถำ้
ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม และสิ่ งแวดล้อมที่เหมำะสมนั้นเป็ นผลพวงของพฤติกรรมเสี่ ยงของเจ้ำ
บ้ำนกับสิ่ งแวดล้อมนั้นด้วยจึงทำให้เกิดกำรระบำด (Epidemics) หรื อกำรติดโรค (Transmission)
เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรป่ วยเป็ นโรคมำลำเรี ยนั้น เจ้ำบ้ำนหรื อผูป้ ่ วยป่ วยเพรำะว่ำมีเชื้อโรค
มำลำเรี ยเช่น Falciparum หรื อ Vivax เข้ำไปในร่ ำงกำย เชื้ อโรคนี้ เข้ำไปในร่ ำงกำยได้เพรำะว่ำมีพำหะ
อันได้แก่ยงุ ก้นปล่องกัด ยุงกัดคนได้เพรำะว่ำพฤติกรรมของคนเช่น กำรไม่นอนในมุง้ ทำให้ยงุ กัดได้
และยุงมีชีวติ มำกัดคนได้เพรำะว่ำมีสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมเช่น มีน้ ำใสไหลริ นที่เหมำะกับกำรวำงไข่ มี
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พุม่ ไม้ที่ร่มเย็นชุ่มชื้นให้อำศัยเป็ นต้น และพื้นที่ที่เป็ นป่ ำชุ่มชื้นเช่นนั้นก็ดึงดูดให้คนเข้ำมำแสวงหำ
อำหำรและทำให้เสี่ ยงกับยุงกัดถ้ำไม่นอนในมุง้
ข้อเสนอแนะของแนวคิดนี้คือ กำรตัดวงจรของปฏิสัมพันธ์ของเจ้ำบ้ำน พำหะและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อไม่ให้เกิดกำรติดโรค (Transmission) เช่น กำรป้ องกันโรคมำลำเรี ยจึงเน้นหนักที่กำรกำจัดยุงซึ่ งเป็ น
พำหะของโรคมำลำเรี ยโดยกำรกำจัดลูกน้ ำ กำรใช้สำรเคมีให้ยงุ ตำยในรู ปแบบต่ำงๆเช่นเคลือบฝำบ้ำน
และฝำมุง้ เป็ นต้น และเน้นที่พฤติกรรมของคนที่จะไม่ให้ยงุ กัดเช่น กำรนอนในมุง้ และกำรยอมรับ
มำตรกำรกำจัดยุงเป็ นต้น
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้ นิยำมโรคเอดส์วำ่ แนวคิดนี้มิได้นิยำมลักษณะอำกำรที่ร่ำงกำย
สู ญเสี ยภูมิคุม้ กันโรคและอำกำรป่ วยที่เกิดจำกโรคฉวยโอกำสต่ำงๆ (Opportunity infection) เช่น
แนวคิดทำงกำรแพทย์ แต่แนวคิดระบำดวิทยำเน้นที่ตน้ ทำงของกำรติดเชื้ อโดยกำรเป็ นโรคเอดส์ที่กำร
ติดเชื้ อ (Transmission or infection) ที่เชื้อโรคผ่ำนจำกพำหะเข้ำสู่ ร่ำงกำยของเจ้ำบ้ำนเป็ นหลักโดย
ไม่ได้เลยไปว่ำ เมื่อเชื้ อโรคเอดส์เข้ำไปในร่ ำงกำยแล้วไปที่ไหนและทำอย่ำงไร
สำเหตุของปั ญหำ แนวคิดนี้ อธิ บำยสำเหตุของกำรติดเชื้อโรคเอดส์ (Transmission) เกิดจำก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำบ้ำนหรื อผูป้ ่ วยกับพำหะหรื อผูท้ ี่มีเชื้อโรคเอดส์ในตัวในสำมลักษณะของ
พฤติกรรมเสี่ ยงคือ กำรมีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่มีเชื้อโรคเอดส์ กำรใช้เข็มฉี ดยำร่ วมกันกับผูท้ ี่มีเชื้อโรค
เอดส์ กำรรับเลือดจำกผูท้ ี่มีเชื้ อโรคเอดส์อยูใ่ นตัวและกำรติดเชื้ อจำกแม่ที่เป็ นโรคเอดส์ สู่ลูกในครรภ์ซ่ ึ ง
เป็ นองค์ควำมรู ้ที่เกิดขึ้นจำกระบำดวิทยำคลินิก
ในกรณี ของกำรเป็ นโรคเอดส์น้ นั อำจกล่ำวได้วำ่ เจ้ำบ้ำนได้รับเชื้ อไวรัส HIV จนทำให้ป่วย
เริ่ มจำกเชื้อไวรัส HIV นั้นอำศัยอยูใ่ นคนอื่น คนที่มีเชื้ อ HIV อยูใ่ นตัวนั้นเป็ นพำหะ เจ้ำบ้ำนหรื อผูต้ ิด
เชื้อได้มีพฤติกรรมเสี่ ยงที่เกี่ยวกับผูท้ ี่เป็ นพำหะจนได้รับเชื้ อ HIV เข้ำมำในร่ ำงกำย เช่น กำรที่ผปู ้ ่ วยมี
เพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่เป็ นพำหะโดยไม่ป้องกันโรคได้แก่กำรไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยและกำรใช้เข็มฉี ดยำ
ร่ วมกันกับผูป้ ่ วยที่มีเชื้ อเอชไอวี (พำหะ) และกำรรับเลือดจำกผูท้ ี่ติดเชื้ อเป็ นต้น หรื ออำจกล่ำวเป็ น
ข้อสรุ ปในเชิงพฤติกรรมเสี่ ยงของแนวคิดนี้วำ่ กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหนึ่ง กำรใช้เข็มฉีดยำ
ร่ วมกันกับผูท้ ี่ติดเชื้ อเอชไอวีหนึ่งและกำรถ่ำยทอดเชื้ อเอชไอวีจำกแม่สู่เด็กทำรกหนึ่งเป็ นพฤติกรรม
เสี่ ยงที่สำคัญที่จะทำให้เกิดถ่ำยทอดเชื้ อระหว่ำงเจ้ำบ้ำนกับพำหะของโรค
กำรแก้ ไขปั ญหำ กำรป้ องกันหรื อกำรแก้ไขปั ญหำ แนวคิดระบำดวิทยำเน้นเรื่ องกำรแยกเจ้ำ
บ้ำน พำหะและสิ่ งแวดล้อมออกจำกกันหรื อไม่ให้มีกำรส่ งผ่ำนหรื อมีปฏิสัมพันธ์กนั เช่น กำรใช้ถุงยำง
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถุงยำงอนำมัยจะทำหน้ำที่ก้ นั ไม่ให้เชื้อเอชไอวีจำกคนที่เป็ นพำหะเข้ำสู่ ผทู ้ ี่เป็ น
เจ้ำบ้ำน นอกจำกกำรใช้ถุงยำงอนำมัยและกำรงดกำรมีเพศสัมพันธ์แล้ว กำรไม่ใช้เข็มฉี ดยำหรื อกำรใช้
เข็มฉี ดยำที่สะอำดสำหรับกรณี กลุ่มที่เสพยำเสพติดโดยใช้เข็มฉี ดยำ กำรแก้ไขปั ญหำกำรติดเชื้อจำกแม่
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สู่ ลูกผ่ำนกำรให้แม่รับประทำนยำควบคุมโรคเอดส์และกำรตรวจสอบเลือดที่รับบริ จำคให้ปลอดเชื้ อ
โรคเอดส์เป็ นต้น
ควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม แนวคิดนี้ศึกษำกำรระบำดจำกประชำกรหรื อคนทั้งสังคมซึ่ งต่ำง
จำกกำรแพทย์ที่มองคนไข้เป็ นคนแต่ละคนไป ดังนั้นแนวคิดนี้มีโอกำสเห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำง
สังคม แต่มองไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมเพรำะเน้นเรื่ องควำมแตกต่ำง (Differences) แทน
เมื่อมองเจ้ำบ้ำนจำกลักษณะทำงชีวภำพกำยภำพและลักษณะทำงสังคมเบื้องต้นและมองเจ้ำบ้ำนในเชิง
ของพฤติกรรมเสี่ ยง เพื่อให้ทรำบว่ำ กำรระบำดของโรคนั้นมีกำรกระจำยอย่ำงไรในกลุ่มประชำกรที่
จำแนกตำมลักษณะของชีวภำพกำยภำพและสังคมเบื้องต้น เช่น กำรเห็นว่ำผูท้ ี่รักร่ วมเพศมีอตั รำกำร
เป็ นโรคเอดส์สูงกว่ำผูท้ ี่ไม่ใช่รักร่ วมเพศ ผูท้ ี่ติดยำเสพติดมีอตั รำกำรเป็ นโรคเอดส์สูงกว่ำผูท้ ี่ไม่ติดยำ
เสพติดเป็ นต้น ดังนั้นจึงสนใจแค่จะป้ องกันโรคเอดส์กบั ผูท้ ี่ติดยำเสพติดเท่ำนั้นโดยไม่ได้คิดว่ำ กำรที่ผู ้
ที่ติดยำเสพติดนั้นเป็ นผูท้ ี่ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรมทำงสังคมจนทำให้เขำติดยำเสพติดที่จะต้องแก้ไขที่
เรื่ องควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมด้วย แต่มองแบบเป็ นควำมผิดของผูเ้ สพยำเองมำกกว่ำ (Blaming the
victim)
กำรวิพำกษ์ ขณะที่แนวคิดทำงด้ำนพุทธศำสนำทำให้เกิดกำรปล่อยวำง แนวคิดทำงกำรแพทย์
ทำให้เกิดกำรรักษำให้หำยโรคได้แต่แทบไม่มีควำมสำมำรถในกำรป้ องกันโรคได้ แต่แนวคิดระบำด
วิทยำนั้นปล่อยวำงไม่ได้ รักษำไม่ได้ แต่ช่วยให้จุดอ่อนของแนวคิดทำงด้ำนกำรแพทย์ที่ป้องกันไม่ได้
ให้ลดลงเพรำะว่ำแนวคิดนี้ได้เชื่อมต่อกับผูป้ ่ วย พำหะของโรคและสิ่ งแวดล้อม และช่วยให้แนวคิด
ทำงด้ำนกำรแพทย์น้ นั ลึกซึ้ งและกว้ำงขวำงมำกขึ้นภำยใต้กำรศึกษำที่เรี ยกว่ำ ระบำดวิทยำคลินิก และ
ช่วยให้มีกำรต่อเนื่ องกับสังคมได้มำกขึ้นในกำรศึกษำที่เรี ยกว่ำ ระบำดวิทยำสังคมโดยอำศัยแนวคิดย่อย
คือ สิ่ งแวดล้อม เจ้ำบ้ำนและพฤติกรรมเสี่ ยง ศักยภำพเหล่ำนี้ทำให้กำรควบคุมและป้ องกันโรคมี
ประสิ ทธิ ภำพสู งขึ้นอย่ำงมำก
อย่ำงไรก็ดี แนวคิดนี้ยงั มีลกั ษณะที่เรี ยกว่ำ ลดส่ วนและแยกส่ วนอยู่ กล่ำวคือ กำรลดส่ วนใน
กำรทำควำมเข้ำใจกับพฤติกรรมของเจ้ำบ้ำนหรื อผูป้ ่ วยและเรื่ องสิ่ งแวดล้อม และกำรแยกส่ วนใน
ลักษณะที่ยงั ไม่สำมำรถรวมเอำเงื่อนไขทำงด้ำนสังคมอื่นๆเข้ำมำ
กำรทำควำมเข้ำใจแบบลดส่ วนและแยกส่ วนในเรื่ องของพฤติกรรมของเจ้ำบ้ำนหรื อผูป้ ่ วยนั้น
คือ กำรนิยำมผูป้ ่ วยว่ำเป็ น “เจ้ำบ้ำน” แทนกำรทำควำมเข้ำใจว่ำเป็ น “มนุษย์ในสังคม” ที่มีควำมเป็ น
ตัวตนของตนเองสู ง (ดูเรื่ องตัวตนในทฤษฏีสัญลักษณ์นิยมหรื อตัวตนแบบทฤษฏีพุทธศำสนำ) ไม่มี
ลักษณะทำงด้ำนจิตวิทยำหรื อมิติทำงด้ำนอัตวิสัย (ดูเรื่ องนี้ในทฤษฏีจิตวิทยำต่ำงๆ) ถึงแม้วำ่ ในระบำด
วิทยำสังคมจะกล่ำวถึงลักษณะของผูป้ ่ วยเช่น เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพฯลฯ ซึ่ งเป็ นลักษณะของคน
ทำงด้ำนสังคม แต่ก็เป็ นเพียงแค่ลกั ษณะทำงด้ำนประชำกรและสังคมเป็ นหลัก หำใช่ลกั ษณะของมนุษย์
ในสังคมจริ งๆไม่
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กำรลดส่ วนและแยกส่ วนในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมก็คือ กำรมีแนวโน้มที่จะมองเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
ทำงด้ำนกำยภำพเป็ นหลักเช่น สังคมเมือง สังคมชนบทหรื อสังคมแออัดเป็ นต้น แนวคิดนี้ยงั ไม่
สำมำรถมองหรื อทำควำมเข้ำใจสิ่ งแวดล้อมทำงด้ำนสังคมแบบโครงสร้ำงสังคมหรื อเศรษฐกิจได้เช่น
ทฤษฏีโครงสร้ำงหน้ำที่หรื อทฤษฏีเศรษฐศำสตร์กำรเมือง

4. ทฤษฏีจิตวิทยาการเรียนรู้ แบบพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral learning theory)
แนวคิดหลัก (Subject matter): กำรวำงเงื่อนไข (ในรู ปของกำรให้รำงวัล)
หลักคิด (Subject matter):
ทฤษฏีน้ ีมุ่งที่จะอธิ บำยพฤติกรรมของมนุษย์โดยมุ่งเน้นไปที่กำรให้รำงวัล โดยทฤษฏีน้ ีเชื่อว่ำ
มนุษย์ มแี นวโน้ มที่จะกระทำหรื อมีพฤติกรรมที่ทำแล้ วได้ รับรำงวัลหรื อมีควำมสุข ทฤษฏีน้ ีบำงครั้ง
เรี ยกว่ำ ทฤษฏีกำรกระตุน้ และกำรตอบสนอง (Stimulus-response theory) หรื อทฤษฏีที่เน้นเรื่ องกำร
วำงเงื่อนไข (Conditioned behavior)
ทฤษฏีจิตวิทยำนี้เชื่อว่ำ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจำกกำรที่มนุษย์เรี ยนรู ้ผลที่เกิดตำมมำจำก
พฤติกรรมที่ถูกกระตุน้ เช่น กำรกระทำบำงอย่ำงของสัตว์อำจได้รับรำงวัลโดยบังเอิญ ทำให้สัตว์ตอ้ ง
พิสูจน์พฤติกรรมนั้นว่ำ ได้รับรำงวัลจริ งหรื อไม่ เมื่อพิสูจน์แล้วว่ำพฤติกรรมนั้นทำให้ได้รับรำงวัลจริ ง
สุ นขั ก็จะทำพฤติกรรมนั้นมำกขึ้น Pavlov ทดลองวำงเงื่อนไขเพื่อสร้ำงพฤติกรรมที่ตอ้ งกำรกับสัตว์ที่
เป็ นต้นแบบของเรื่ องนี้คือ กำรทดลองกำรวำงเงื่อนไขกับสุ นขั โดยกำรทดลองขั้นที่หนึ่ง คือ กำรให้
อำหำรสุ นขั ซึ่ งสุ นขั เมื่อเห็นอำหำรน้ ำลำยก็จะไหล ขั้นที่สอง กำรเคำะระฆังให้สุนขั ได้ยนิ โดยไม่มี
อำหำร สุ นขั ก็เฉยๆ น้ ำลำยของสุ นขั ไม่ไหล ขั้นที่สำม ให้อำหำรสุ นขั พร้อมกับเคำะระฆัง ก็จะพบว่ำ
น้ ำลำยของสุ นขั ไหล และขั้นที่สี่ เคำะระฆังเฉยๆไม่มีอำหำร (เหมือนครั้งที่สอง) ก็พบว่ำ สุ นขั น้ ำลำย
ไหล สุ นขั ถูกวำงเงื่อนไขให้เรี ยนรู ้วำ่ ระฆังหมำยถึงอำหำรหรื อเวลำรับประทำนอำหำร แม้ไม่มีอำหำร
ก็สำมำรถทำให้สุนขั น้ ำลำยไหลออกมำได้โดยอัตโนมัติ
แนวควำมคิดนี้ได้พฒั นำขึ้นมำโดยเน้นกำรสร้ำงกำรเรี ยนรู ้ โดยกำรให้รำงวัลหรื อลงโทษ เช่น
กำรทดลองให้นกพิรำบเรี ยนที่จะรู ้จกั สี ต่ำงๆ กำรสอนนกพิรำบทำโดยกำรเชื่อมโยงสี กบั อำหำร โดย
กำรสอนให้นกจิกปุ่ มสี ต่ำงๆเช่นสี เขียวและสี แดง หำกนกจิกปุ่ มสี เขียวก็จะได้รำงวัลได้อำหำร หำกนก
จิกปุ่ มสี แดงก็จะถูกลงโทษไม่ได้อำหำร เมื่อนกหิ วต้องกำรอำหำรก็จะจิกปุ่ มต่ำงๆ นกเริ่ มที่จะทดลอง
จิกและจิกผิดจิกถูก เมื่อจิกถูกนกก็จะได้อำหำร หำกนกจิกปุ่ มผิดเช่น จิกปุ่ มสี แดงก็จะไม่ได้อำหำร เมื่อ
ทดลองหลำยครั้งนกก็จะเรี ยนรู ้ที่จะจิกปุ่ มสี เขียวและไม่จิกปุ่ มสี แดงเป็ นต้น
ดังนั้นกำรแก้ไขปั ญหำของแนวคิดนี้คือ กำรหำรำงวัลที่เหมำะสมมำใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรวำง
เงื่อนไขเพื่อเปลี่ยนให้เกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งกำร
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การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์ (กำรตอบคำถำมว่ำ ทำไมผูห้ ญิงจึงป่ วยเป็ นโรคเอดส์ที่เน้นหนัก
เรื่ องพฤติกรรมทำงเพศ เนื่องจำกพฤติกรรมเสี่ ยงของโรคเอดส์มีหลำยอย่ำงและไม่สำมำรถพรรณนำ
ได้พร้อมกันหมด ดังนั้นจึงเน้นหนักเรื่ องเดียวของเรื่ องเพศสัมพันธ์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้นิยำมพฤติกรรมเสี่ ยง แนวคิดนี้มิได้ใช้กำรมีเชื้ อโรคเอดส์เข้ำไปใน
ร่ ำงกำยและทำให้ป่วยเป็ นโรคเอดส์แบบแนวคิดทำงกำรแพทย์ แต่ใช้พฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศหรื อกำรมี
เพศสัมพันธ์ที่เสี่ ยงของระบำดวิทยำเป็ นจุดเริ่ มต้นในกำรศึกษำ ดังนั้นกำรมีเพศสัมพันธ์ที่สำส่ อน กำรมี
เพศสัมพันธ์โดยกำรไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยจึงเป็ นกำรนิยำมปั ญหำของแนวคิดนี้
สำเหตุของปั ญหำ แนวคิดนี้อธิ บำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศอันนำไปสู่ กำร
เป็ นโรคเอดส์หรื อพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรื อกำรไม่ใส่ ถุงยำงอนำมัยว่ำเป็ นเพรำะ
(เจ้ำบ้ำน) ผูห้ ญิง ถูกวำงเงื่อนไขว่ำ กำรใช้ถุงยำงอนำมัยหมำยถึงกำรไม่มีควำมสุ ขทำงเพศอย่ำงเต็มที่
โดยเด็กวัยรุ่ นเรี ยนรู ้จำกประสบกำรณ์ของเขำว่ำ กำรใส่ ถุงยำงอนำมัยทำให้เขำมีควำมสุ ขทำงเพศน้อย
กว่ำกำรไม่สวมถุงยำงอนำมัย (กำรไม่ได้รับรำงวัล) ดังนั้นเขำจึงไม่ใส่ ถุงยำงอนำมัยซึ่ งทำให้เขำต่อมำ
ป่ วย หรื อเขำเรี ยนรู ้จำกประสบกำรณ์วำ่ กำรที่เขำไม่ใส่ ถุงยำงอนำมัยที่ผำ่ นมำหลำยๆครั้งนั้น เขำก็
ไม่ได้เป็ นโรคติดเชื้ อเอชไอวีเอดส์หรื อโรคติดเชื้ อทำงเพศสัมพันธ์อะไรเลย (กำรได้รับรำงวัลจำกควำม
เสี่ ยง) ดังนั้นเขำจึงเลือกที่จะไม่ใส่ ถุงยำงอนำมัยมำกกว่ำที่จะใส่ ถุงยำงอนำมัย
กำรแก้ ไขปั ญหำ กำรป้ องกันหรื อกำรแก้ไขปั ญหำ กำรป้ องกันหรื อกำรแก้ไขปั ญหำกำรติด
เชื้อเอชไอวีเอดส์ของแนวคิดนี้คือ กำรวำงเงื่อนไขให้เด็กวัยรุ่ นหญิงได้รับรำงวัลจำกกำรใช้ถุงยำง
อนำมัยหรื อกำรงดกำรมีเพศสัมพันธ์ หรื อกำรที่สังคมต้องหำทำงกระตุน้ หรื อให้รำงวัลหรื องดกำรให้
รำงวัลกับเด็กเพื่อให้เขำงดเว้นกำรมีเพศสัมพันธ์ เช่น กรณี กำรวำงเงื่อนไขเด็กผูห้ ญิงมิให้มีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ปลอดภัยเพื่อลดกำรท้องที่ไม่พึงปรำรถนำซึ่ งนำไปสู่ กำรทำแท้งของประเทศสหรัฐอเมริ กำคือ
กำรมอบหมำยเด็กนักเรี ยนหญิงเลี้ยงดูตุก๊ ตำคอมพิวเตอร์ ที่วำงโปรแกรมไว้ให้มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก
ทำรกที่ร้องไห้ ขับถ่ำย หิ วและง่วงนอนเป็ นต้นตำมเวลำที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กที่ตอ้ งทำหน้ำที่เหมือน
แม่ที่ตอ้ งดูแลเด็กตลอดเวลำต้องปลอบ ทำควำมสะอำดแต่งตัว ให้อำหำรและพำนอนเป็ นต้น หำกเด็ก
นักเรี ยนไม่ดูแลปล่อยให้เด็กตุก๊ ตำร้องไห้นำนก็จะถูกหักคะแนน ผลที่ตำมมำทำให้เด็กนักเรี ยนผูห้ ญิง
ได้เรี ยนรู ้วำ่ กำรเป็ นแม่ได้รับรำงวัลและกำรลงโทษอย่ำงไร
ควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม กำรมองคนผูป้ ่ วยหรื อผูห้ ญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศ
แนวคิดนี้คนผูป้ ่ วยหรื อผูห้ ญิงหรื อเด็กสำวว่ำเป็ นเสมือนสัตว์หรื อเหมือนเด็กที่ไม่มีควำมคิดเหมือนกับ
คนที่เป็ นผูใ้ หญ่ สัตว์และเด็กเหล่ำนี้สำมำรถถูกหลอกหรื อจัดแจงหรื อวำงเงื่อนไขให้เปลี่ยนพฤติกรรม
โดยกำรให้รำงวัลได้อย่ำงง่ำยๆ แนวคิดนี้มีลกั ษณะที่กลับมำเน้นที่ตวั บุคคลเช่นเดียวกับแนวคิดทำง
กำรแพทย์ซ่ ึงเป็ นแนวคิดที่ไม่มองที่สังคมจึงไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม
กำรวิพำกษ์ ขณะที่แนวคิดกำรแพทย์และระบำดวิทยำนั้นไม่เข้ำใจพฤติกรรมของมนุ ษย์
แม้วำ่ ระบำดวิทยำจะศึกษำเรื่ องพฤติกรรมเสี่ ยง แต่แนวคิดนี้มีจุดแข็งที่ทำให้เรำเข้ำใจพฤติกรรมของ
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มนุษย์มำกยิง่ ขึ้นว่ำ รำงวัลและกำรลงโทษหรื อควำมสุ ขกับควำมทุกข์เป็ นสิ่ งที่มนุษย์อยำกได้และ
หลีกเลี่ยง ควำมอยำกได้รำงวัลและหลีกหนีกำรลงโทษทำให้มีมนุษย์เรี ยนรู ้ที่จะมีพฤติกรรมนั้นๆ
ควำมรู ้น้ ีทำให้เรำสำมำรถป้ องกันโรคได้โดยกำรให้มนุษย์เรี ยนรู ้ผลเสี ยที่จะตำมมำ

5. แนวคิดจิตวิทยาการรับรู้ หรื อปัญญานิยม (Cognitive psychological perspective)
แนวคิดหลัก (Subject matter): กำรรับรู ้ (Cognition, perception or attitude)
หลักคิด
แนวคิดนี้เชื่อว่ำ พฤติกรรมของมนุษย์ นั้นขึน้ อยู่กับกำรรั บรู้ หรื อกำรคิดของเขำ
แนวคิดนี้เชื่อว่ำ มนุษย์มีควำมสำมำรถที่จะรับรู ้หรื อบอกว่ำสิ่ งที่เขำสัมผัสเห็นได้ยนิ นั้นคือ
อะไร เมื่อเขำรู ้หรื อคิดว่ำมันคืออะไร เขำก็สำมำรถที่จะตัดสิ นใจได้อย่ำงเหมำะสมว่ำ เขำจะมี
พฤติกรรมอย่ำงไรกับมันต่อไป (แนวคิดนี้ต่ำงจำกแนวคิดจิตวิทยำเรี ยนรู ้แบบพฤติกรรมศำสตร์ ตรงที่
แนวคิดจิตวิทยำเรี ยนรู ้ไม่เน้นเรื่ องกำรรับรู ้หรื อกำรคิด แต่เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ มำกกว่ำ) นักจิตวิทยำของ
แนวคิดนี้ทดลองให้เห็นบทบำทของกำรรับรู ้โดยกำรให้มองรู ปภำพๆหนึ่งที่เป็ นภำพขำวดำหรื อภำพ
ของเส้นสี ดำบนพื้นขำว หำกผูด้ ูเน้นกำรมองของเขำที่สีดำ เขำจะเห็นภำพหน้ำคนสองหน้ำกำลังหัน
หน้ำเข้ำหำกัน แต่ถำ้ เขำมองเน้นหนักที่สีขำว เขำจะเห็นภำพแจกันสี ขำวลอยอยูบ่ นพื้นสี ดำ หำกผูด้ ู
สองคนดูภำพเดียวกันนี้แต่เห็นต่ำงกัน พฤติกรรมที่ตำมมำย่อมต่ำงกันด้วย
ดังนั้นแนวคิดนี้จึงต้องกำรทรำบว่ำ คนที่เขำศึกษำอยูน่ ้ นั มีกำรรับรู ้อย่ำงไร เพรำะว่ำเมื่อเขำ
รับรู ้แล้วเขำก็จะเลือกพฤติกรรมที่ดีที่สุดสำหรับเขำ เขำสำมำรถที่จะคิดหรื อประเมินได้วำ่ โอกำสของ
เงื่อนไขนั้นๆที่จะมีผลต่อเขำนั้นมีมำกน้อยแค่ไหน ถ้ำหำกมีมำกเขำก็จะรี บทำหำกเรื่ องนั้นดีหรื อมี
ประโยชน์กบั เขำ หำกเรื่ องนั้นมีโอกำสที่จะเกิดสิ่ งที่ดีกบั เขำตำมมำน้อย เขำก็ไม่อยำกที่จะทำ
ตัวอย่ำงงำนที่สำคัญในเรื่ องนี้มีอยูส่ องเรื่ องคือ เรื่ องที่หนึ่ งเป็ นกำรศึกษำ ควำมรู ้ ทัศนคติและ
พฤติกรรม (Knowledge, attitude or perception and practice or behavior) ตัวแบบนี้เป็ นกำรทำนำย
พฤติกรรมด้วย ควำมรู ้และทัศนคติ เช่น กำรทำนำยพฤติกรรมในกำรป้ องกันโรคเอดส์ โดยกำรใช้ถุงยำง
อนำมัยว่ำ ขึ้นอยูก่ บั ควำมรู ้ในเรื่ องโรคเอดส์ ควำมรู ้ในเรื่ องถุงยำงอนำมัย และทัศนคติเกี่ยวกับถุงยำง
อนำมัยเป็ นต้อน
อีกตัวหนึ่งคือ ตัวแบบควำมเชื่อเรื่ องสุ ขภำพ (Health belief model) ตัวแบบนี้มีเชื่ อว่ำ
พฤติกรรมในกำรป้ องกันโรคของคนนั้นขึ้นอยูก่ บั กำรรับรู ้วำ่ โรคนั้นๆมีควำมรุ นแรงมำกน้อยแค่ไหน
และเขำมีโอกำสเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคนั้นแค่ไหน หำกเขำคิดว่ำ เขำมีโอกำสเป็ นมำกและโรคนั้นมีควำม
รุ นแรงมำกเข้ำก็จะป้ องกันหรื อไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยงของโรคนั้น แต่ถำ้ เขำคิดว่ำเขำมีโอกำสเสี่ ยงน้อย
และโรคนั้นไม่รุนแรงรักษำหำยง่ำยเขำก็จะไม่ป้องกันโรคนั้น
นอกจำกนี้นกั จิตวิทยำที่ชื่อ Lott (Lott 2002) ยังชี้ให้เห็นว่ำ นักจิตวิทยำทั้งพฤติกรรมศำสตร์
และจิตวิทยำกำรรับรู ้มีแนวโน้มที่จะทำตัวเองออกห่ำงปั ญหำควำมไม่เป็ นธรรมเช่นเรื่ องของชนชั้น
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กำรป้ องกันหรื อกำรแก้ไขปั ญหำ แนวคิดนี้ เน้นเรื่ องกำรให้ควำมรู ้ให้มำกพอที่มีเหตุผลพอเพื่อ
เปลี่ยนทัศนคติให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้พฤติกรรมที่ตอ้ งกำร
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้นิยำมโรคเอดส์วำ่ แนวคิดนี้นิยำมปัญหำหรื อพฤติกรรมเสี่ ยง
เช่นเดียวกับแนวคิดจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้แบบพฤติกรรมและแนวคิดระบำดวิทยำเน้นที่พฤติกรรมทำงเพศ
ที่เสี่ ยง
สำเหตุของปั ญหำ แนวคิดนี้อธิ บำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศอันนำไปสู่ กำร
เป็ นโรคเอดส์หรื อพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรื อกำรไม่ใส่ ถุงยำงอนำมัยว่ำเป็ นเพรำะ
เขำเห็นว่ำโรคเอดส์เป็ นโรคที่ร้ำยแรงแค่ไหนและเขำมีโอกำสที่จะเป็ นโรคนี้แค่ไหน หำกเขำคิดว่ำ มี
โรคเอดส์มีจริ งแต่ไม่รุนแรง หรื อรุ นแรงจริ งแต่ไม่มีโอกำสเกิดขึ้นกับเขำ ดังนั้นเขำจึงไม่ป้องกันตัวเอง
จำกโรคเอดส์หรื อไม่สวมถุงยำงอนำมัยเป็ นต้น และหำกเขำคิดและทำเช่นนั้นเขำก็มีโอกำสในกำรติด
เชื้อโรคนี้สูง ในกรณี ของเด็กวัยรุ่ นนั้น ส่ วนใหญ่แล้วกำลังอยูใ่ นสถำนศึกษำและได้รับควำมรู ้เรื่ อง
โรคเอดส์มำจำกโรงเรี ยนและเข้ำใจดีถึงควำมรุ นแรงของโรคและช่องทำงของกำรติดเชื้ อ ผลที่ตำมมำก็
คือ เด็กเหล่ำนี้ลดกำรซื้ อบริ กำรทำงเพศจำกผูข้ ำยบริ กำรทำงเพศและหันมำมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มของ
เพื่อนตนเอง เนื่องจำกเด็กเหล่ำนี้มีควำมเชื่อว่ำ แฟนหรื อคู่นอนของเขำนั้นเป็ นเด็กวัยรุ่ นเหมือนพวก
เขำ ไม่ได้ขำยบริ กำรทำงเพศ แฟนของเขำจึงสะอำดปลอดภัย เขำจึงไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยกับแฟนของเขำ
แต่เขำอำจไม่ทรำบว่ำ แฟนหรื อคู่นอนของเขำนั้นเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นมำแล้วและทำให้เขำติดเชื้อ
เอดส์
กำรแก้ ไขปั ญหำ/กำรป้ องกันปั ญหำ กำรป้ องกันหรื อกำรแก้ไขปั ญหำ กำรแก้ไขปั ญหำโรค
เอดส์ โดยแนวคิดนี้ก็คือ กำรแก้ไขกำรรับรู ้และทัศนคติของผูท้ ี่มีพฤติกรรมเสี่ ยงให้รับรู ้ถึงผลเสี ยของ
โรคเอดส์ โอกำสที่สูงของกำรติดเชื้อเอดส์จำกพฤติกรรมเสี่ ยงของเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ข้อดีของ
กำรงดเว้นกำรร่ วมเพศ ข้อดีของกำรใช้ถุงยำงอนำมัยหำกมีกำรร่ วมเพศ โดยมีควำมเชื่อว่ำหำกกำรรับรู ้
ข้อเสี ยและข้อดีของเรื่ องเหล่ำนี้แล้วจะทำให้มีพฤติกรรมทำงเพศที่ปลอดภัย
กำรมองปั ญหำควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม แนวคิดนี้ เป็ นแนวคิดที่เคำรพกำรคิดและกำร
ตัดสิ นใจของคนที่มีพฤติกรรมนั้นมำกที่สุดหรื อเป็ นแนวคิดที่คนเป็ นศูนย์กลำงของจักรวำล แนวคิดนี้
ให้ควำมเสมอภำคระหว่ำงคนเท่ำเทียมกัน ให้คนสำมำรถเป็ นผูท้ ี่รู้ผทู ้ ี่คิดเป็ นและมีอิสระที่จะเชื่อ
หรื อไม่เชื่อในทุกสิ่ งในโลกนี้ ถือเป็ นแนวคิดที่ปลดปล่อยคนให้เป็ นอิสระจำกสังคมหรื อควำมไม่เป็ น
ธรรมทำงสังคมทั้งปวง แต่กำรที่แนวคิดนี้วำงคนไว้เป็ นศูนย์กลำงของสังคมทำให้มีแนวโน้มที่คนจะ
มองทุกเรื่ องเพื่อเป็ นประโยชน์ของตนเองซึ่ งเป็ นที่มำของควำมเห็นแก่ตวั และกำรไม่เห็นประโยชน์
ของสังคมหรื อควำมเป็ นธรรมทำงสังคม รวมทั้งแนวคิดนี้ ไม่วำ่ ควำมคิดที่ตนคิดว่ำอิสระนั้นแท้จริ ง
แล้วไม่ได้อิสระจำกกำรยัดเยียดให้คิดของสังคม
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กำรวิพำกษ์ แนวคิดนี้มีจุดแข็งในกำรเข้ำใจควำมเป็ นมนุษย์มำกกว่ำแนวคิดแรกๆที่กล่ำวมำ
เป็ นแนวคิดที่คนเป็ นศูนย์กลำงของจักรวำลและให้อำนำจในกำรตัดสิ นใจกับคนหรื อผูห้ ญิงหรื อผูป้ ่ วย
มำกที่สุดดีกว่ำแนวคิดจิตวิทยำพฤติกรรมศำสตร์ ที่เห็นคนเป็ นแค่สัตว์หรื อเด็ก ระบำดวิทยำแค่มีแต่
พฤติกรรมเสี่ ยงหรื อกำรแพทย์ที่เห็นแต่กำยแต่ไม่มีควำมคิด แนวคิดนี้ดีที่ใช้ประโยชน์จำก
ควำมสำมำรถในกำรคิดของคน บนพื้นฐำนที่วำ่ หำกคนได้คิดไตร่ ตรองอย่ำงดีแล้ว เขำก็จะเลือกทำใน
สิ่ งที่เขำต้องกำร แนวคิดนี้ทำให้เรำรู ้หรื อตรวจสอบได้วำ่ เขำคิดอย่ำงไรและสำมำรถที่จะปรับควำม
เข้ำใจของเขำให้ถูกต้องและเปลี่ยนพฤติกรรมของเขำได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวคิดนี้เน้นที่ตวั ผูป้ ่ วยอย่ำง
เดียว เช่นเดียวกับทฤษฏีกำรเรี ยนรู ้ที่ไม่ได้เน้นถึงเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมหรื อควำมสัมพันธ์ของเขำกับผูท้ ี่
เป็ นพำหะหรื อผูท้ ี่เขำกำลังจะมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยเช่นเดียวกับแนวคิดระบำดวิทยำ ทำให้ควำมเชื่อว่ำ
บุคคลสำมำรถตัดสิ นใจกระทำอะไรได้ตำมใจชอบไม่มีขอบเขตจำกัดหรื อไม่ถูกจำกัดโดยสังคมนั้น
เป็ นที่สุด ทั้งที่ในควำมเป็ นจริ งกำรกระทำของคนขึ้นอยูก่ บั คนอื่นและสังคมด้วยดังที่ระบำดวิทยำพูด
ถึงเรื่ องพำหะและสิ่ งแวดล้อม เช่น กรณี เรื่ องเพศสัมพันธ์ที่เสี่ ยงคือกำรไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยอำจไม่ได้
ขึ้นกับตัวของผูใ้ ช้อย่ำงเดียวแต่ข้ ึนอยูก่ บั คู่เพศสัมพันธ์และโครงสร้ำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรมด้วยเป็ นต้น

6. ทฤษฏีจิตวิทยาวิเคราะห์ (Psychoanalysis perspective)
แนวคิดหลัก (Subject matter): แรงขับหรื อสัญชำติญำณ (Id) ตัวตน (Ego) และ Superego
หลักคิด
หลักคิดในทฤษฏีน้ ีคือ ควำมเก็บกดหรื อกดดันทำงเพศที่เกิดจำกควำมขัดแย้ งระหว่ ำงควำม
ต้ องกำรของตัวเขำกับสังคมที่คอยห้ ำมที่ได้ หลุดออกมำเมื่อเขำเผลอทำให้ เขำมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทำง
เพศที่ผิดปกติ
ทฤษฏีน้ ีเป็ นทฤษฏีจิตวิทยำที่ไม่ได้เน้นที่ตวั บุคคลอย่ำงเดียวเช่นจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้และ
จิตวิทยำกำรรับรู ้ แต่มองคนที่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกที่มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงบุคคลและสังคมด้วย
แนวคิด (Concept) ตัวที่หนึ่ง แรงขับหรื อสัญชำติญำณ (Id) แนวคิดนี้มีกำรมองคนหรื อบุคคล
ที่มีควำมลึกซึ้ งกว่ำกำรมองคนหรื อบุคคลของทฤษฏีที่กล่ำวมำคือ ไม่ได้มองผิวเผินแค่เป็ นเจ้ำบ้ำน หรื อ
มองในแง่ของกำรตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำเหมือนกับจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ หรื อมองแค่กำรรับรู ้แบบแนวคิด
เกี่ยวกับกำรรับรู ้ที่รับรู ้และคิดแบบรู ้ตวั แต่แนวคิดจิตวิทยำวิเครำะห์น้ ีมองลึกไปถึงธรรมชำติแท้ๆที่
สร้ำงแรงจูงใจขับเคลื่อนให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่ำงๆได้แก่ ธรรมชำติในเรื่ องของควำมต้องกำรทำงด้ำน
เพศ ควำมรัก ควำมหลงตัวเองและควำมก้ำวร้ำวเป็ นต้น ธรรมชำติหรื อแรงขับดิบๆที่อยูส่ ่ วนลึกหรื อลึก
ลงไปในจิตใจทำหน้ำที่คอยผลักดันหรื อขับเคลื่อนกำรกระทำหรื อพฤติกรรมของมนุษย์ ควำมต้องกำร
เหล่ำนี้มกั ไม่ได้รับอนุ ญำตให้แสดงออกอย่ำงเปิ ดเผยโดยสังคมเพรำะว่ำเป็ นกำรแสดงควำมไม่มีอำรย
ธรรม แรงขับดิบๆที่อยูส่ ่ วนลึกที่ผลักดันหรื อขับเคลื่อนมนุ ษย์น้ ี ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เรี ยกว่ำ id
ซึ่งเป็ นแนวคิด (Concept) ที่สำคัญตัวที่หนึ่ง
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แนวคิด (Concept) ตัวที่สองคือ Super Ego หรื อสังคมหรื ออำรยธรรมที่ทำหน้ำที่คอยห้ำมหรื อ
ควบคุมกำรแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ อำรยธรรมนี้ได้ถูกรับรู ้ ถ่ำยทอดและฝังอยูใ่ นตัวของ
คนแล้ว ฟรอยด์อำจไม่ได้สร้ำงแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสังคมที่ชดั เจนว่ำมีลกั ษณะอย่ำงไร แต่เขำได้
กล่ำวถึงลักษณะของกำรเติบโตของอำรยธรรมที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นและมีกำรควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษย์มำกขึ้นเรื่ อยๆโดยเฉพำะพฤติกรรมทำงด้ำนเพศ สังคมได้สอนขัดเกลำหรื อควบคุม
พฤติกรรมทำงเพศเหล่ำนี้จนกระทัง่ บุคคลรับรู ้เข้ำไปในตัวตนของเขำหรื อซุ ปเปอร์ อีโก้ สังคมที่ผำ่ น
มำได้สร้ำงวัฒนธรรมเกี่ยวกับกำรแสดงออกทำงเพศที่ออกไปในทำงควบคุมมำกขึ้นเช่น ห้ำมเล่น
อวัยวะเพศ ห้ำมกำรกอดหรื อจูบกันในที่สำธำรณะ กำรห้ำมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยที่สังคมกำหนด กำร
ห้ำมมีเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ำพิธีกำรแต่งงำน กำรห้ำมมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงอื่นหรื อชำยอื่นที่ไม่ใช่ภรรยำ
หรื อสำมีเป็ นต้น
แนวคิด (Concept) ตัวที่สำม Ego ภำวะที่มีกำรสติรับรู ้ที่ตอ้ งคอยสร้ำงควำมสมดุล กำร
ประสำนควำมขัดแย้งหรื อกำรประทะกันของควำมต้องกำรทำงเพศอย่ำงรุ นแรงและกำรห้ำมกล่ำวถึง
เรื่ องเพศอย่ำงเข้มงวดของสังคม ควำมขัดแย้งดังกล่ำวสร้ำงควำมกดดันให้กบั มนุษย์หรื อ Ego เป็ น
อย่ำงมำก ในภำวะที่มีควำมต้องกำรทำงเพศมำกแต่ทำอะไรไม่ได้เนื่ องจำกยังไม่ถึงวัย Ego ก็จดั กำร
สร้ำงควำมสมดุลโดยกำรเก็บกดมันไว้ เก็บจนกระทัง่ ลืมไปหรื อเอำไปไว้ในส่ วนที่เขำไม่รับรู ้
(Unconscious part) อย่ำงไรก็ดี เมื่อเขำเผลอ ควำมต้องกำรอันเร้นลับก็แปลงกำยโผล่ออกมำในรู ปอื่น
เช่น ในรู ปแบบของควำมฝันเกี่ยวกับเพศ รู ปของงำนศิลปะ ตลอดจนรู ปของพฤติกรรมที่ขดั กับ
มำตรฐำนสังคมเช่น กำรพูดลำมก กำรแอบดูเพศตรงข้ำม กำรซื้ อบริ กำรทำงเพศ และกำรข่มขืนเพศตรง
ข้ำมเป็ นต้น
หลักคิดของแนวคิดนี้ก็คือ ในสังคมแบบดั้งเดิมคนตอบสนองควำมต้องกำรของแรงขับ (Id)
ได้โดยไม่มี Superego ขัดขวำง แต่เมื่อสังคมพัฒนำมำกขึ้น สังคมก็สร้ำงสังคมวัฒนธรรมหรื ออำรย
ธรรมชั้นสู งมำกขึ้น (Superego) และ อำรยธรรมนี้ได้ถูกซึ มซับเข้ำไปใน Superego มำกขึ้นและเมื่อมำก
ขึ้น superego ก็จะทำหน้ำที่คอยห้ำมกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ Id มำกขึ้นและบ่อยขึ้นทำให้คน
ไม่มีควำมสุ ขแบบเดิม เช่น เด็กเคยมีควำมสุ ขกับกำรดื่มนมจำกอกของแม่ เด็กก็ถูกหย่ำนมตั้งแต่เล็ก
ควำมต้องกำรควำมสุ ขจำกปำกของเด็กที่ยงั ไม่ได้รับกำรตอบสนองอย่ำงเต็มที่ก็จะยังติดตัวไปเรื่ อยๆ
และเมื่อสำมำรถจัดกำรอะไรได้เอง ก็จะต้องแสวงหำสิ่ งของที่ทำให้มีควำมสุ ขทำงปำกเกิดขึ้นเช่น กำร
เคี้ยวหมำกฝรั่งเป็ นต้น ฟรอยด์เรี ยกปั ญหำนี้วำ่ Complex ปมที่ยงั ไม่ได้รับกำรแก้ไข นอกจำกควำมสุ ข
ทำงปำกแล้วยังมีควำมสุ ขทำงก้นหรื อกำรขับถ่ำยและควำมสุ ขทำงเพศเป็ นต้น
ปมที่สำคัญที่ฟรอยด์บอกว่ำนำไปสู่ กำรเป็ นโรคจิตแบบ Neurotic คือปมเรื่ องเพศ เด็กที่ถูกห้ำม
กำรแสดงออกทำงเพศเลยเช่น ไม่ให้เล่นอวัยวะเพศ ไม่ได้พูดคำลำมก ไม่มีแฟน จีบเพศตรงกันข้ำมไม่
เป็ น ไม่มีเพศสัมพันธ์และท้ำยที่สุดมีควำมเห็นว่ำ เพศสัมพันธ์เป็ นของไม่ดี สกปรกหรื อบำปซึ่ งตรงกัน
ข้ำมกับสังคมแบบเดิมที่เพศสัมพันธ์เป็ นเรื่ องปกติที่แสดงออกได้ทุกอย่ำง ควำมเห็นและพฤติกรรมที่
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ผิดปกติน้ ีถูกเก็บกดไว้ใต้จิตสำนึก (Sub-consciousness) ซึ่ งเป็ นชั้นของจิตสำนึกที่ลึกที่สุดทำให้เกิดกำร
เห็นที่บิดเบือนคือเป็ นโรคจิตแบบ Neurotic คือ ในทำงกำรแสดงออกต่อสังคมจะเป็ นกำรแสดงออกที่
ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องเพศสัมพันธ์ แต่จิตใต้สำนึกที่ถูกเก็บกดยังมีควำมต้องกำรทำงเพศที่ไม่ได้รับกำร
ตอบสนองกดดันอยูต่ ลอดเวลำทำให้ไม่มีควำมสุ ขหรื อป่ วย
ควำมขัดแย้งระหว่ำงแรงขับทำงเพศ (Id) กับบรรทัดฐำนทำงสังคม (Superego) บนเวทีของ
ego ที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศอำจเห็นได้จำกตำนำนพื้นบ้ำนเช่น ตำนำนของกำรสร้ำงพระปฐมเจดียแ์ ละเจดีย ์
ที่เกี่ยวข้อง กล่ำวคือ พระยำกงดีใจที่ได้พระโอสรจึงให้โหรของพระองค์ช่วยทำนำยอนำคตของ
พระโอรสของพระองค์ โหรทำนำยว่ำ พระโอรสของพระองค์จะฆ่ำพระองค์ พระยำกงจึงตัดสิ นใจที่
จะกำจัดพระโอรสของพระองค์เสี ยก่อน แต่ยำยหอมซึ่ งเป็ นข้ำรำชบริ พำรที่ตอ้ งทำหน้ำที่น้ ีมีควำม
สงสำรพระโอรสจึงนำพระโอรสไปเลี้ยงไว้เอง เมื่อพระโอรสหรื อพระยำพำลโตขึ้นก็เป็ นผูท้ ี่มี
ควำมสำมำรถได้ไปเป็ นใหญ่เป็ นโตที่เมืองอื่นและนำกองทัพกลับมำรุ กรำนพระยำกง พระยำกงพ่ำย
แพ้เสี ยชีวติ ให้กบั พระยำพำล พระยำพำลเข้ำครอบครองเมืองและครอบครองพระมเหสี ของพระยำกง
ด้วยตำมประเพณี โบรำญ ยำยหอมจึงเข้ำมำห้ำมและบอกควำมจริ งให้ทรำบ เมื่อพระยำพำลทรำบว่ำ
ตนเองได้ฆ่ำพ่อของพระองค์และกำลังจะได้แม่ของตนเป็ นมเหสี จึงมีควำมเสี ยใจอย่ำงมำก ควำม
สะเทือนใจนี้ทำให้พระองค์ตอ้ งสร้ำงพระปฐมเจดียเ์ พื่อขอขมำลำโทษพระบิดำของพระองค์และเพื่อ
เป็ นกำรประกำศหรื อย้ำให้สังคมทรำบถึงบรรทัดฐำนของสังคมที่บุตรไม่พึงกระทำต่อบุพกำรี กล่ำวคือ
ไม่ฆ่ำบิดำและไม่มีเพศสัมพันธ์กบั มำรดำ
ตำนำนพื้นบ้ำนเรื่ องนี้สอดคล้องกับหลักกำรจิตวิทยำวิเครำะห์ของฟรอยด์ที่กล่ำวว่ำ บุตรชำยมี
ควำมต้องกำรที่จะมีเพศสัมพันธ์กบั มำรดำของตนเอง หรื อมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับภรรยำอีกหลำย
คนบิดำครอบครองไว้ ควำมต้องกำรทำงเพศกับคนที่ใกล้ชิดนี้เกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู ้ที่ตน
ได้รับควำมรักและอบอุ่นจำกมำรดำและอิจฉำบิดำของตนเองที่มีมำรดำของตนและหญิงอื่นเป็ นเจ้ำของ
แต่ควำมต้องกำรนี้ไม่สำมำรถแสดงออกมำได้ เนื่องจำกกลัวบิดำและข้อห้ำมของสังคม ควำมต้องกำร
อันเป็ นไปไม่ได้น้ ีจึงต้องถูกเก็บกดไว้ และบำงครั้งก็เผลอแสดงออกมำในลักษณะที่ตอ้ งกำรให้บิดำ
ตำยเพื่อที่ตนจะครอบครองมำรดำและภรรยำอื่นของบิดำ และเมื่อรู ้ตวั เมื่อไรก็รู้สึกผิดและเก็บกดเข้ำไป
ไว้ใหม่เช่นนี้ ในกรณี พระยำกงและพระยำพำลนี้ผแู ้ ต่งเรื่ องช่วยปลดปล่อยกำรเก็บกดโดยกำรปล่อย
ให้พระยำพำลได้ออกไปเติบโตนอกอำณำจักรของบิดำและกลับมำปลงพระชนม์บิดำและครอบครอง
มำรดำและมเหสี อื่นๆของบิดำและผูแ้ ต่งเรื่ องก็ทำให้บรรทัดฐำนทำงเพศของสังคมเข็มแข็งมำกขึ้นอีก
โดยกำรทำให้พระยำพำลรู ้สึกผิดและสร้ำงพุทธศำสนสถำนขึ้นมำเพื่อเตือนสติประชำชนถึงข้อห้ำมทำง
สังคมเกี่ยวกับเรื่ องเพศอีกครั้งเป็ นชัยชนะของสังคมเหนือควำมต้องกำรทำงเพศของบุคคล
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้นิยำมพฤติกรรมเสี่ ยง แนวคิดนี้นิยำมปั ญหำหรื อพฤติกรรมเสี่ ยง
เช่นเดียวกับแนวคิดจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้แบบพฤติกรรมและแนวคิดระบำดวิทยำเน้นที่พฤติกรรมทำงเพศ
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ที่เสี่ ยง แต่พฤติกรรมนี้มิได้เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงแบบระบำดวิทยำ ไม่ได้เป็ นพฤติกรรมที่ผกู ้ ระทำได้ถูก
วำงเงื่อนไขให้ทำแบบแนวคิดจิตวิทยำพฤติกรรมศำสตร์ และไม่ได้เป็ นพฤติกรรมที่ผกู ้ ระทำได้คิดไว้
อย่ำงดีมีเหตุผลแล้วแบบแนวคิดจิตวิทยำ แต่เป็ นพฤติกรรมที่ฟรอยด์เรี ยกว่ำ กำรป่ วยเป็ นโรคจิต ที่
ผูก้ ระทำไม่เข้ำใจตนเอง ควบคุมควำมต้องกำรทำงเพศที่ถูกปิ ดกันและระเบิดออกมำจำกส่ วนลึกไม่ได้
ดังนั้นพฤติกรรมเสี่ ยงนี้จึงไม่เป็ นธรรมกับผูป้ ่ วย
สำเหตุของปั ญหำ แนวคิดนี้อธิ บำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศอันนำไปสู่ กำร
เป็ นโรคเอดส์หรื อพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรื อกำรไม่ใส่ ถุงยำงอนำมัยว่ำเป็ นเพรำะ
ควำมป่ วยที่เกิดจำกกำรปิ ดกั้นทำงเพศ กำรมีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศจนทำให้เกิดกำรป่ วยหรื อติดเชื้อ
โรคเอดส์สำมำรถอธิ บำยได้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กรณี ของผูท้ ี่มีกำรเก็บกดทำงเพศสู งดังนี้ ผูท้ ี่ป่วยมีควำม
ต้องกำรทำงเพศสู งและไม่สำมำรถที่จะระบำยออกมำได้ มีกำรเก็บกดเอำไว้ในส่ วนที่ลึกที่สุดจนลืม แต่
บำงครั้งเขำก็จะเผลอแสดงออกถึงควำมปรำรถนำทำงเพศอย่ำงรุ นแรงในควำมฝันทั้งฝันจริ งและฝัน
กลำงวันอำจโดยกำรใช้แม่ของเขำหรื อผูห้ ญิงที่ดูแลเขำอย่ำงใกล้ชิดเป็ นเป้ ำหมำยและเขำก็ลืมมันไป
เขำอำจเผลอแสดงออกในเรื่ องนี้ได้ในหลำยทำงนอกจำกควำมฝันเช่น กำรแสดงออกในกำรพูดจำลำมก
กำรวำดภำพที่เกี่ยวกับเพศหรื อควำมรุ นแรงทำงเพศ หรื อกำรกระทำอื่นทำงเพศอื่นใดก็ได้โดยที่เขำไม่
อำจหักห้ำมใจได้
เมื่อเขำมีควำมเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมของครอบครัวหรื อมีโอกำสหรื อเมื่อเป็ นหนุ่มสำวมำก
ขึ้นและมีแรงขับทำงฮอร์ โมนมำกขึ้นเขำก็จะหำทำงที่จะมีเพศสัมพันธ์ทนั ที หำกเขำยังไม่สำมำรถ
แต่งงำนได้ เขำก็อำจไปซื้ อบริ กำรทำงเพศจำกผูข้ ำยบริ กำรทำงเพศทั้งหลำย เมื่อเขำมีเพศสัมพันธ์กบั
ผูข้ ำยบริ กำรทำงเพศทั้งหลำย เขำก็จะมีเพศสัมพันธ์อย่ำงไม่ปลอดภัยเช่น ไม่ใช้ถุงยำงอนำมัย เพรำะว่ำ
กำรใช้ถุงยำงอนำมัยนั้นทำให้เขำไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่ฝังลึกและรุ นแรงมำเป็ น
เวลำนำนได้ ยิง่ ไปกว่ำนั้นเขำอำจต้องกำรมีเพศสัมพันธ์ในรู ปแบบที่ต่ำงไปจำกปกติเช่น กำรมี
เพศสัมพันธ์โดยกำรใช้ปำกเป็ นต้น แม้วำ่ จะทรำบถึงโอกำสที่จะติดเชื้อโรคเอดส์ แต่ควำมต้องกำรมี
ควำมสุ ขอย่ำงมำกก็ทำให้เห็นว่ำเรื่ องโรคเอดส์น้ นั มีควำมสำคัญน้อยในเวลำนั้น และผลที่ตำมมำก็คือ
กำรติดเชื้อโรคเอดส์
ในทำนองเดียวกันเด็กวัยรุ่ นที่อำจมำจำกครอบครัวที่มีควำมเข็มงวดในกำรแสดงออกทำงเพศ
เช่น ห้ำมทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศเช่น ห้ำมเล่นอวัยวะเพศตั้งแต่เล็ก โตมำก็หำ้ มพูดลำมก ห้ำมดูภำพ
หรื อวีดีโอลำมกเป็ นต้น เมื่อเด็กวัยรุ่ นเหล่ำนี้เป็ นหนุ่มเป็ นสำวฮอร์ โมนทำงเพศสู งและเริ่ มที่จะมีอิสระ
จำกครอบครัวโดยกำรเข้ำมำเรี ยนหนังสื อในเมืองซึ่ งสำมำรถกำหนดชีวิตได้เอง เช่น สำมำรถกลับบ้ำน
ดึกได้หรื อพักอยูต่ ำมหอพักหรื อมีรำยได้เป็ นเดือน เงื่อนไขเช่นนี้ทำให้เขำสำมำรถเห็นช่องทำงของกำร
ลดควำมเก็บกดทำงเพศที่เขำก็ไม่รู้ตวั ได้เช่น บำงคนเริ่ มที่จะหำแฟน บำงคนก็ไปซื้ อบริ กำรทำงเพศ ดัง
ได้กล่ำวมำแล้ว หำกควำมเก็บกดมีมำกกำรแสดงออกทำงเพศก็อำจมีมำกกว่ำปกติได้เช่น มีเพศสัมพันธ์
บ่อยครั้งอำจไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยหรื อไม่มีเพศสัมพันธ์แบบเดียว
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กำรแก้ ไขปั ญหำ กำรรักษำ กำรป้ องกันหรื อกำรแก้ไขปั ญหำ กำรแก้ไขปั ญหำโรคเอดส์โดย
แนวคิดนี้กม็ กั อยูใ่ นรู ปของกำรให้คำปรึ กษำกับผูป้ ่ วยทำงจิตเภทให้ตระหนักรู ้ถึงควำมเก็บกดที่ซ่อน
เร้นอยูใ่ นจิตใต้สำนึกที่ทำหน้ำที่หรื อสำเหตุของกำรบิดเบือนกำรรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งทำงสังคมว่ำเป็ น
อย่ำงไร โดยเชื่อว่ำเมื่อบุคคลเข้ำใจกำรเก็บกดที่ซ่อนเร้นจะทำให้เขำปลดปล่อยตัวเองจำกกำรเก็บกด
นั้นได้ ในกรณี ของโรคเอดส์ที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์น้ นั ก็เช่นเดียวกัน ผูท้ ี่เสพติดทำงเพศอย่ำง
หนักถูกวินิจฉัยว่ำเป็ นควำมเก็บกดทำงเพศจำกวัยเด็ก ดังนั้นทำงออกในเรื่ องนี้คือทำให้ผปู ้ ่ วยตระหนัก
ถึงปมนี้และแก้ปมนี้ได้ก็จะหยุดกำรเสพติดกำรมีเพศสัมพันธ์ อย่ำงไรก็ตำม กำรแก้ไขหรื อกำรรักษำนี้
มักเป็ นกำรรักษำคนไข้เป็ นคนๆไป อย่ำงไรก็ตำมอำจกล่ำวได้วำ่ แนวคิดในกำรปลดปล่อยกำรเก็บกด
ทำงเพศทำให้เป็ นรำกฐำนอันหนึ่งของเพศศึกษำที่มีควำมเสรี ไม่เก็บกดมำกขึ้น เมื่อเทียบกับเพศศึกษำ
ของกำรแพทย์หรื อระบำดวิทยำที่มกั จะเป็ นเพศศึกษำแบบชีววิทยำหรื อแบบสุ ขศึกษำ
กำรมองปั ญหำควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม เนื่องจำกกำรมองปั ญหำไปที่บุคคลและกำร
รักษำที่เน้นคนไข้เป็ นคนๆไป ทำให้มีปัญหำคล้ำยแนวคิดทำงกำรแพทย์คือกำรป่ วยเป็ นปัญหำของ
บุคคลไม่ใช่ปัญหำของสังคม แม้สำเหตุของกำรเก็บกดจะมำจำกสังคมหรื อ Superego แต่กำรที่ลดส่ วน
สังคมให้เหลือ Superego แต่ไม่ได้ศึกษำสังคมที่กดขี่อย่ำงเป็ นระบบทำให้แนวคิดนี้ไม่สำมำรถกล่ำวถึง
สังคมที่ไม่เป็ นธรรมได้ชดั เจน
กำรวิพำกษ์ แนวคิดนี้มีจุดแข็งที่สำคัญก็คือ กำรตัวตนหรื อบุคลิกภำพ (Personality) ที่แบ่ง
ออกเป็ นสำมส่ วนที่สำคัญคือ Id, Ego and Superego ซึ่ งเป็ นกำรรวมเอำส่ วนที่ลึกมำกของคนเรำเช่น
ควำมต้องกำรทำงเพศและส่ วนของกว้ำงหรื อสู งมำกคือสังคมหรื ออำรยธรรมจำกภำยนอกที่เข้ำมำกด
ควำมต้องกำรทำงเพศ บนสนำมรบของ Ego กำรวิเครำะห์น้ ีจดั เป็ นกำรวิเครำะห์ที่ลึกลงไปในจิตใต้
สำนึกและยังเป็ นกำรวิเครำะห์ในลักษณะของควำมขัดแย้งซึ่ งหำกำรวิเครำะห์ที่ลึกซึ้ งเช่นนี้ได้ยำก ดัง
จะเห็นว่ำในแนวคิดทำงด้ำนชีวกำรแพทย์มองคนแค่ร่ำงกำย ระบำดวิทยำมองคนแค่เป็ นเจ้ำบ้ำนหรื อ
คนที่คอยรับโรค จิตวิทยำกำรรับรู ้มองว่ำตนมองตนเอง (Self-concept) อย่ำงไรซึ่ งจะเห็นว่ำ คนไม่
สำมำรถแสดงควำมเป็ นตัวตนของตนเองอย่ำงที่ตอ้ งกำร (Id) ได้ แต่ตอ้ งแสดงออกมำโดย
ประนีประนอมกับ Superego เพื่อให้สังคมพอใจ ยกเว้นแนวคิดเศรษฐศำสตร์ กำรเมืองที่จะกล่ำว
ภำยหลัง นอกจำกนี้ยงั เป็ นจุดเริ่ มต้นของกำรวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงระหว่ำงบุคคลกับสังคมที่เรี ยกว่ำ
จิตวิทยำสังคมด้วย อย่ำงไรก็ดีหำกมองในเชิงของสังคมวิทยำแล้ว กำรวิเครำะห์อำรยธรรมหรื อสังคม
ในแนวนี้ยงั ไม่ละเอียดหรื อแยกแยะได้ดีเหมือนแนวคิดทฤษฏีในกลุ่มของสังคมวิทยำ
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แนวคิดกลุ่มที่สองแนวคิดที่เห็นความเป็ นธรรมทางสังคมเป็ นเรื่ องปกติหรื อเป็ น
เรื่ องธรรมชาติ
ในขณะที่แนวคิดกลุ่มแรกนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็ นแนวคิดระดับบุคคล ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะ
ไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมที่เป็ นควำมไม่เป็ นธรรมเชิงโครงสร้ำง ยกเว้นแนวคิดจิตวิทยำ
วิเครำะห์ที่เห็นว่ำ สังคมที่แสดงออกมำในรู ป Superego ที่อยูใ่ นควำมคิดของคนนั้นเป็ นปั ญหำแต่ก็เป็ น
ปั ญหำเหมือนกันทุกสังคมที่มีอำรยธรรมระดับสู งจึงไม่เห็นว่ำไม่เป็ นธรรม แนวคิดกลุ่มที่สองเป็ น
แนวคิดที่อยูใ่ นระดับมหภำคหรื อโครงสร้ำงสังคม แนวคิดในกลุ่มนี้เห็นควำมแตกต่ำงทำงสังคมและ
ถูกวิพำกษ์วำ่ ไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมมำตลอด และแนวคิดในกลุ่มนี้มกั โต้ตอบว่ำควำมไม่
เป็ นธรรมเป็ นเรื่ องปกติหรื อเรื่ องที่ดีมำกกว่ำไม่ดีหรื อไม่เป็ นธรรมเช่นแนวคิดกลุ่มที่สำมกล่ำวหำ และ
แนวคิดนี้มกั จะโต้ตอบแนวคิดกลุ่มที่เน้นเรื่ องควำมไม่เป็ นธรรมว่ำเป็ นแนวคิดที่สร้ำงควำมขัดแย้ง
ให้กบั สังคม แนวคิดในกลุ่มนี้ที่สำคัญคือ แนวคิดโครงสร้ำงหน้ำที่ แนวคิดเศรษฐศำสตร์ กระแสหลัก
หรื อนีโอคลำสสิ ค และแนวคิดโครงสร้ำงนิยมเป็ นต้น

1. ทฤษฏีโครงสร้ างหน้ าที่ (Structural and functionalist perspective)
Subject matter: โครงสร้ำงสังคม สถำบันทำงสังคม สถำนภำพทำงสังคม บรรทัดฐำนทำง
สังคม บทบำททำงสังคม กำรขัดเกลำทำงสังคมและกำรควบคุมทำงสังคม
หลักคิด
หลักคิดพื้นฐำนคือ โครงสร้ ำงสังคมตลอดจนบรรทัดฐำนทำงสังคมซึ่ งมีลักษณะเป็ นระบบนั้น
กำหนดกำรกระทำทำงสังคม(พฤติกรรม)ของมนุษย์ (มนุษย์ ไม่ มอี ิสระถูกสังคมกำหนด)
ทฤษฏีโครงสร้ำงหน้ำที่มองสังคมหรื อโครงสร้ำงสังคมโดยเปรี ยบเทียบเหมือนกับสิ่ งที่มีชีวติ
อย่ำงหนึ่ง โครงสร้ำงของสิ่ งที่มีชีวติ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ มนุษย์หรื อสัตว์มีอย่ำงไร โครงสร้ำงสังคมก็เป็ น
เช่นนั้น กล่ำวคือ โครงสร้ำงของมนุษย์หรื อสัตว์มีขอบเขตที่ชดั เจน ภำยในร่ ำงกำยมีอวัยวะส่ วนต่ำงๆ
ตำมควำมจำเป็ น อวัยวะส่ วนต่ำงๆทำงำนประสำนกันเพื่อดำรงชีวิต ในอวัยวะหรื ออวัยวะประกอบไป
ด้วยกระดูกกล้ำมเนื้อเส้นเอ็นเป็ นต้น สังคมก็เช่นเดียวกันมีของเขตที่แยกออกจำกสิ่ งแวดล้อมทำง
กำยภำพหรื อสังคมอื่นอย่ำงชัดเจน ภำยในสังคมมีสถำบันต่ำงๆที่เลียนแบบร่ ำงกำยของมนุษย์หรื อสัตว์
เช่น มีสถำบันเศรษฐกิจที่ทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรผลิต สถำบันกำรเมืองที่ทำให้หน้ำที่ตดั สิ นใจประสำน
สถำบันสุ ขภำพทำหน้ำที่บำรุ งรักษำสุ ขภำพ สถำบันกำรศึกษำทำให้หน้ำที่ในกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรม
หรื อประสบกำรณ์ที่เรี ยนรู ้ผำ่ นมำให้กบั สมำชิกใหม่เป็ นต้น แต่ละสถำบันจะมีหน้ำที่หรื อควำมจำเป็ น
ชัดเจน ดังนั้นสถำบันอำจเพิ่มขึ้นหรื อหำยไปได้ หำกมีหน้ำที่ที่จำเป็ นเพิ่มขึ้นหรื อควำมจำเป็ นหำยไป
ดังนั้นหน้ำที่จึงเป็ นสิ่ งสำคัญคู่กบั โครงสร้ำง
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ภำยในอวัยวะก็ประกอบไปด้วยกระดูกกล้ำมเนื้อและเส้นเอ็นเพื่อให้อวัยวะทำงำนได้ ทำนอง
เดียวกันภำยในสถำบันทำงสังคมก็ประกอบไปด้วยสถำนภำพทำงสังคม บรรทัดฐำนทำงสังคม บทบำท
ทำงสังคม กำรขัดเกลำทำงสังคมและกำรควบคุมทำงสังคม เช่น สถำบันทำงด้ำนกำรศึกษำก็ประกอบ
ไปด้วย สถำนภำพคือ ครู นักเรี ยน ผูบ้ ริ หำรและผูส้ นับสนุ นกำรเรี ยนกำรสอนได้แก่ ครู ช่วยสอนและ
พนักงำนต่ำงๆ แต่ละสถำนภำพมีบทบำททำงสังคมที่ถูกกำหนดไว้อย่ำงชัดเจน คือ ครู ทำหน้ำที่สะสม
และถ่ำยทอดควำมรู ้ นักเรี ยนรับควำมรู ้ ผูบ้ ริ หำรทำหน้ำที่ทำให้กำรสะสมและถ่ำยทอดควำมรู ้ให้
เป็ นไปอย่ำงสมบูรณโดยมีผูส้ นับสนุนช่วยประสำนงำนและสนับสนุนให้ภำรกิจหลักคือ กำรสะสม
และกำรถ่ำยทอดควำมรู ้เป็ นไปได้ และมีบรรทัดฐำนทำงสังคมของกำรทำหน้ำที่สะสมและถ่ำยทอด
ควำมรู ้คือ บรรทัดฐำนในกำรที่จะมีควำมรู ้ที่เป็ นเลิศและกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภำพและมี
คุณธรรมเป็ นต้น และมีกำรขัดเกลำและควบคุมให้นกั เรี ยนอยูใ่ นกรอบของบรรทัดฐำนของสถำนศึกษำ
เป็ นต้น
สถำบันสุ ขภำพก็เช่นกัน ประกอบไปด้วย กลุ่มของสถำนภำพได้แก่ แพทย์ ผูป้ ่ วย เภสัชกร
พยำบำล เทคนิคกำรแพทย์ ผูบ้ ริ หำรสถำนพยำบำล พนักงำนสนับสนุนต่ำงๆเช่น พยำบำลผูช้ ่วย
โภชนำกำรและผูผ้ ลิตอำหำร พนักงำนทำควำมสะอำด พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเป็ นต้น แต่ละ
สถำนภำพก็มีบทบำททำงสังคมที่ได้รับมอบหมำยมำเช่น แพทย์ทำหน้ำที่ในกำรวินิจฉัยโรค ตัดสิ นและ
ดำเนินกำรรักษำโรค เภสัชกรทำหน้ำที่ในกำรผลิต ตรวจสอบและควบคุมยำเพื่อใช้ในกำรรักษำโรค
พยำบำลทำหน้ำที่ในกำรดูแลผูป้ ่ วยตำมคำสั่งของแพทย์และตำมควำมต้องกำรของผูป้ ่ วย เทคนิค
กำรแพทย์ทำหน้ำที่ช่วยแพทย์ในกำรวินิจฉัยโรคโดยใช้เครื่ องมือเฉพำะทำง ผูบ้ ริ หำรสถำนพยำบำลก็
ทำหน้ำที่ในกำรบริ หำรให้สถำนพยำบำลหรื อกำรรักษำผูป้ ่ วยดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพโดยมี
เจ้ำหน้ำที่ต่ำงสนับสนุน เช่น มีเจ้ำหน้ำที่โภชนำกำรทำอำหำรให้ผปู ้ ่ วย เจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำดทำ
หน้ำที่ให้สถำนพยำบำลและเครื่ องใช้ต่ำงๆในโรงพยำบำลสะอำดและพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยก็มี
หน้ำที่ดูแลให้ทุกคนปลอดภัยจำกกำรคุกคำมต่ำงๆ สำหรับเรื่ องบรรทัดฐำนก็เช่นเดียวกัน กำร
รักษำพยำบำลซึ่งเป็ นหน้ำที่หลักต้องเป็ นไปตำมบรรทัดฐำนหรื อมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแพทย์ ดังนั้นผู ้
ที่เกี่ยงข้องก็ตอ้ งทำตำมบรรทัดฐำนหลักนี้ กำรขัดเกลำและกำรควบคุมทำงสังคมจะช่วยให้สมำชิกเข้ำสู่
สำถนภำพบทบำทและบรรทัดฐำนได้ดีข้ ึน
สถำบันเหล่ำนี้ไม่ได้อยูโ่ ดยอิสระเพรำะว่ำ สังคมมีชีวติ ได้เพรำะว่ำเป็ นผลรวมของกำร
ดำเนินงำนร่ วมกันของสถำบันเหล่ำนี้ กำรดำเนิ นกำรร่ วมกันหรื อเป็ นผลรวมนี้ โครงสร้ำงสังคมมีกลไก
ที่สำคัญอีกบำงประกำรเช่นเดียวกับสิ่ งที่มีชีวติ คือ กำรที่ทุกส่ วนต้องพึ่งพำอำศัยกันและกำรที่ทุกส่ วน
ต้องรักษำควำมสมดุล กล่ำวคือ
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สังคมมีกลไกของกำรมีเป้ำหมำย (Goal)
สังคมโดยรวมต้องมีเป้ ำหมำยหรื อหน้ำที่ของมัน แม้วำ่ แต่ละสังคมอำจมีเป้ ำหมำยเฉพำะของ
มันในกำรพัฒนำหรื ออะไรก็แล้วแต่ แต่ที่สำคัญก็คือ เป้ ำหมำยที่จะมีชีวติ อยู่ สถำบันทำงสังคมก็เช่นกัน
มีเป้ ำหมำยหรื อมีหน้ำที่ที่จะต้องกระทำหรื อบรรลุให้ได้ เป้ ำหมำยหรื อหน้ำที่น้ ี เป็ นที่มำของสถำบัน
สังคมมีกลไกของกำรปรั บตัว (Adaptation)
ในกำรที่สังคมจะมีชีวติ อยูส่ ังคมต้องปรับตัวให้เข้ำกับสิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมทำง
กำยภำพและสิ่ งแวดล้อมทำงสังคมคือ สังคมคู่แข่งหรื อคู่ของควำมร่ วมมืออื่นๆ หรื อในระดับสถำบันก็
ต้องมีกลไกในกำรปรับตัวเข้ำหำกันเพื่อควำมร่ วมมือกัน
สังคมมีกลไกของกำรบูรณำกำร (Integration)
ในสังคมมีหลำยสถำบันที่มีหน้ำที่ต่ำงกัน สังคมต้องบูรณำกำรกำรทำงำนร่ วมกันของสถำบัน
เหล่ำนี้เพื่อให้สังคมโดยรวมอยูร่ อดได้ ในสังคมอำจมีควำมแตกต่ำงกันสู งในกลุ่มย่อยหรื อระหว่ำง
สถำบัน สังคมต้องมีกลไกในกำรบูรณำกำรควำมต่ำงให้อยูด่ ว้ ยกันได้ กลไกในกำรบูรณำกำรที่สำคัญก็
คือ กลไกในกำรขัดเกลำและควบคุมทำงสังคมเช่น กลไกในเชิงของวัฒนธรรมที่ทำหน้ำที่บูรณำกำร
ส่ วนต่ำงๆของสังคมเข้ำด้วยกันตำมบรรทัดฐำนและค่ำนิ ยมร่ วมกัน
สังคมมีกลไกของกำรรั กษำรู ปแบบของสังคมไว้ (Pattern maintenance)
สังคมอำจมีควำมต่ำงกันหรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงแต่สังคมก็ตอ้ งพยำยำมที่จะรักษำรู ปแบบหลัก
ไว้หรื อสร้ำงรู ปแบบของกำรติดต่อประสำนกันไว้เพื่อให้สังคมดำรงอยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งปรับตัวมำก
กลไกสำคัญของกำรรักษำรู ปแบบของสังคมไว้อำจเป็ นกลไกทำงด้ำนกำรขัดเกลำทำงสังคม
(Socialization) และกำรควบคุมทำงสังคม (Social control) เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กบั คนในกำรที่จะ
หน้ำที่บทบำทตำมที่สังคมกำหนด
สถำบันทำงสังคมที่สำคัญนอกเหนือจำกสถำบันสุ ขภำพแล้วก็มีสถำบันครอบครัวที่ทำหน้ำที่
ในกำรผลิตสมำชิกใหม่ให้กบั สังคม ทำหน้ำที่ดูแลสุ ขภำพของสมำชิกใหม่ให้แข็งแรง ทำหน้ำที่อบรม
ขัดเกลำหรื อเปลี่ยนสมำชิกใหม่จำกที่ยงั ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์หรื อสัตว์สังคมให้มีลกั ษณะที่เป็ น
มนุษย์หรื อสัตว์สังคมที่จะอยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้ ทำหน้ำที่ให้สถำนภำพกับสมำชิกใหม่ท้งั สถำนภำพที่ติด
ตัวมำแต่เกิดเช่นเพศหญิงหรื อเพศชำยและสถำนภำพที่ครอบครัวช่วยจัดหำให้เช่นสถำนภำพทำง
กำรศึกษำ สถำนภำพทำงอำชีพฯลฯ ทำหน้ำที่ในกำรควบคุมและส่ งเสริ มให้มีพฤติกรรมทำงเพศที่
เหมำะสมเช่น กำรแสดงออกทำงเพศ กำรสัมพันธ์กบั เพศตรงข้ำมในเรื่ องกำรอยูร่ ่ วมกัน กำรจีบหรื อ
เกี้ยวพำรำสี กำรหมั้น กำรแต่งงำนจนถึงกำรตั้งครอบครัวใหม่ของสมำชิกใหม่เป็ นต้น
โครงสร้ำงของสังคมนั้นมีหลำยแบบเช่น ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูก
ครอบครัวขยำยที่ไม่เพียงมีแต่พอ่ แม่และลูกเท่ำนั้นแต่อำจมีปู่ย่ำตำยำยหรื อแม้แต่หลำนเข้ำมำรวมอยู่
ด้วยกันก็ได้ ครอบครัวไม่จำเป็ นที่จะต้องผูกพันโดยสำยเลือดเท่ำนั้นแต่ผกู พันกันทำงควำมรู ้สึกหรื อ
ทำงกฎหมำยก็ได้เช่น ครอบครัวที่มีบุตรบุญธรรม ครอบครัวไม่จำเป็ นที่จะต้องประกอบไปด้วยสำมี
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ภรรยำที่เป็ นผูช้ ำยและผูห้ ญิงเท่ำนั้น แต่อำจเป็ นคนสองคนที่มีเพศเดียวกันและมีควำมตั้งใจที่จะอยูเ่ ป็ น
ครอบครัวด้วยกันก็ได้ โครงสร้ำงของครอบครัวยังอำจแบ่งในรู ปแบบอื่นๆอีกก็ได้เช่น ครอบครัวที่สืบ
เชื้อสำยทำงพ่อเช่น ครอบครัวคนจีนที่ใช้แซ่ของบิดำและมีกำรแต่งงำนแล้วเอำลูกสะใภ้เข้ำบ้ำน
ครอบครัวที่สืบเชื้ อสำยทำงมำรดำ เช่น ครอบครัวคนทำงภำคเหนื อที่แม้จะใช้นำมสกุลของฝ่ ำยชำย แต่
เมื่อมีกำรแต่งงำนก็มกั จะเอำลูกเขยเข้ำบ้ำนและเมื่ออยูส่ ักระยะหนึ่งก็แยกออกไป ยกเว้นลูกสำวคน
สุ ดท้องที่ไม่ยำ้ ยออกแต่จะอยูด่ ูแลพ่อแม่ต่อไปเป็ นต้น
สถำบันทำงเศรษฐกิจ สถำบันนี้ทำหน้ำที่ผลิตเครื่ องอุปโภคบริ โภค ทำหน้ำที่ในกำรกระจำยสิ่ ง
ที่ผลิตให้กบั สมำชิก ทำหน้ำที่ในกำรแลกเปลี่ยนข้ำวของและเงินตรำ เพื่อให้สมำชิกของสังคมบริ โภค
ได้อย่ำงสะดวกและเพื่อที่เขำเหล่ำนั้นจะมีชีวติ ได้
ระบบของเศรษฐกิจอำจแบ่งได้หลำยแบบเช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ที่ใช้ตลำดเป็ นเครื่ องมือ
ในกำรจัดสรรทรัพยำกรของสังคม กล่ำวคือ กำรใช้ดีมำนด์หรื ออุปสงค์ (Demand) หรื อควำมต้องกำร
ของตลำดและซับพลำย (Supply) ของสิ นค้ำหรื ออุปำทำนหรื อสิ นค้ำที่มีอยูใ่ นตลำดเป็ นเครื่ องมือใน
กำรกำหนดรำคำ หำกสิ นค้ำใดเป็ นที่ตอ้ งกำรมำกรำคำก็จะสู ง ผูผ้ ลิตก็จะผลิตออกมำมำก หำกสิ นค้ำใด
ที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งกำรของสังคม รำคำก็จะต่ำ ผูผ้ ลิตก็จะไม่ผลิตออกมำ ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ให้สิทธิ กบั
เอกชนหรื อปั จเจกชนในกำรเป็ นเจ้ำของปั จจัยกำรผลิต ระบบเศรษฐกิจแบบวำงแผนหรื อระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้เป็ นระบบกำรผลิตและกำรกระจำยสิ นค้ำที่มีกำร
วำงแผนผลิตและกระจำยตำมควำมต้องกำรของสังคม ระบบนี้ไม่อนุ ญำตให้เอกชนหรื อปัจเจกชนเป็ น
เจ้ำของปั จจัยกำรผลิตเช่น ระบบเศรษฐกิจของจีนสมัยเหมำเซตุงเป็ นต้น
สถำบันกำรเมือง สถำบันนี้ทำหน้ำที่ในกำรตัดสิ นใจทำงด้ำนกำรเมืองและทำหน้ำที่ในกำร
นำเอำผลกำรตัดสิ นใจมำดำเนินกำรให้เป็ นรู ปธรรม โครงสร้ำงของสถำบันทำงกำรเมืองมีหลำยแบบ
เช่น กำรเมืองระบอบประชำธิ ปไตย กำรเมืองในระบอบนี้ ให้อำนำจกับประชำชนในกำรเข้ำมำมีส่วน
ร่ วมในกำรตัดสิ นใจทำงกำรเมือง โดยปกติมกั จะให้ประชำชนเลือกตัวแทนของตนเข้ำมำตัดสิ นใจ
ร่ วมกันในสภำเช่น สภำผูแ้ ทนรำษฎร เมื่อตัดสิ นใจแล้วรัฐบำลก็จะมีกลไกของรัฐคือคณะรัฐมนตรี และ
ข้ำรำชกำรกระทรวงต่ำงๆก็จะนำเอำกำรตัดสิ นใจนั้นไปปฏิบตั ิ ระบอบกำรเมืองแบบนี้ อำจมีพรรค
กำรเมืองสองพรรคหรื อหลำยพรรคก็ได้ กำรเมืองระบบเผด็จกำร เป็ นระบอบกำรปกครองที่ผทู ้ ี่
ปกครองประเทศไม่ได้มำโดยกำรเลือกของประชำชน แต่มำโดยกำรใช้อำนำจเช่นปฏิวตั ิ หรื อมำโดย
ระบบประเพณี เช่น ระบบกษัตริ ยใ์ นสมัยก่อนที่พระอุปรำชมักจะได้เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ต่อไปแทนกษัตริ ย ์
ที่สิ้นพระชนม์ไป กษัตริ ยห์ รื อผูป้ กครองประเทศที่ได้อำนำจมำโดยกำรใช้กำลังมักจะเป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นใจ
ทำงกำรเมืองแทนประชำชนและเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิกำรหรื อดำเนินกำรตำมนโยบำยด้วย กำรเมืองแบบนี้มกั
ไม่มีฝ่ำยค้ำนหรื อมีฝ่ำยค้ำนก็จะเป็ นฝ่ ำยค้ำนที่ไม่มีพลังต่อรอง
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ปั ญหำของสังคมโดยพื้นฐำนก็คือ กำรที่สมำชิกของสังคมไม่ทำหน้ำที่ตำมสถำนภำพบทบำท
และบรรทัดฐำนของสังคมนัน่ เอง พฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงสังคม (Social deviance) คือ กำรกระทำทำง
สังคม (Social action) ที่เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดฐำนทำงสังคมนัน่ เอง
เนื่องจำกโครงสร้ำงสังคมตลอดจนบรรทัดฐำนทำงสังคมซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นระบบนั้น
กำหนดกำรกระทำทำงสังคม(พฤติกรรม)ของมนุษย์ (มนุ ษย์ไม่มีอิสระถูกสังคมกำหนด) ดังนั้นหำก
มนุษย์หรื อสมำชิกของสังคมมีกำรกระทำที่เบี่ยงเบนทำงสังคม (Social deviance) นั้นก็ตอ้ งมำจำก
โครงสร้ำงสังคมนัน่ เองเช่น สังคมที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ วจนสมำชิกในสังคมเปลี่ยนตำมบรรทัดฐำน
ใหม่ไม่ทนั กำรขัดเกลำและควบคุมของสังคมที่ทำให้สมำชิกในสังคมได้รับกำรขัดเกลำไม่ดีพอทำให้มี
กำรกระทำทำงสังคมที่เบี่ยงเบน หรื อกำรควบคุมทำงสังคมที่หย่อนยำนเปิ ดโอกำสให้คนในสังคมมีกำร
กระทำทำงสังคมที่ต่ำงไปจำกบรรทัดฐำนทำงสังคมที่กำหนดไว้ หรื อกำรบูรณำกำรทำงสังคมที่หย่อน
ยำนเกินไปหรื อเข้มงวดมำกเกินไปจนทำให้สมำชิกในสังคมปรับตัวไม่ได้เช่น กำรฆ่ำตัวตำยแบบรัก
ชำติเกิดขึ้นเพรำะกำรบูรณำกำรทำงสังคมที่เข้มงวดมำกจนกระทัง่ รักชำติมำกกว่ำรักตัวเองเป็ นต้น
ข้อเสนอแนะของแนวคิดนี้คือ กำรปฏิรูปสังคมโดยทำให้สังคมปรับตัวทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม เพิม่ กำรขัดเกลำและควบคุมทำงสังคมหรื อกำรจัดระเบียบทำงสังคมให้มำกขึ้น และปรับ
กำรบูรณำกำรทำงสังคมให้พอดีเป็ นต้น
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้ นิยำมกำรป่ วยหรื อกำรเป็ นโรคเอดส์วำ่ เป็ นกำรกระทำทำงสังคม
ที่เบี่ยงเบนจำกบรรทัดฐำนรู ปหนึ่งหรื อกำรที่บุคคลไม่สำมำรถทำหน้ำที่ทำงสังคมของตนเองได้นนั่ เอง
นิยำมพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศว่ำ เป็ นกำรกระทำที่เบี่ยงเบนจำกบรรทัดฐำนทำงสังคมเรื่ องเพศซึ่ งมีผล
ทำให้ติดเชื้ อโรคเอดส์และมีผลทำให้ป่วยหรื อทำหน้ำที่ตำมบทบำททำงสังคมของตนเองไม่ได้
สำเหตุของปั ญหำ แนวคิดนี้อธิ บำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศอันนำไปสู่ กำร
เป็ นโรคเอดส์หรื อกำรกระทำทำงสังคมที่เกี่ยวกับเพศที่เบี่ยงเบนจำกบรรทัดฐำนทำงสังคมเรื่ องเพศเช่น
กำรเป็ นโรคเอดส์อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงสังคมจำกเกษตรมำเป็ นอุตสำหกรรมทำ
ให้พอ่ แม่ตอ้ งย้ำยถิ่นมำทำงำนในกรุ งเทพแล้วทิ้งให้ปู่ย่ำตำยำยเลี้ยงหลำน ลูกหลำนที่อยูก่ บั ปู่ ย่ำตำยำย
หำควำมอบอุ่นและใกล้ชิดไม่ได้ ในขณะเดียวกันดังได้กล่ำวมำแล้วโรงเรี ยนก็ทำหน้ำที่สอนหนังสื อ
อย่ำงเดียวและเป็ นโรงเรี ยนขนำดใหญ่ที่เด็กหำควำมอบอุ่นไม่ได้ เด็กจึงหำควำมอบอุ่นจำกเพื่อนฝูง
หำกได้เพื่อนฝูงไม่ดีก็ทำให้เสี ยเด็กและมีพฤติกรรมที่เสี่ ยงกับกำรเป็ นโรคเอดส์ได้ง่ำย หรื อกำรมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรื อกำรไม่ใส่ ถุงยำงอนำมัยว่ำเป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมก็ได้เช่น
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมทำให้ครอบครัวมีเวลำขัดเกลำควบคุมเด็กน้อยลงที่เกิดขึ้นพร้อมกับกำร
เปลี่ยนแปลงบรรทัดฐำนทำงเพศที่มีลกั ษณะเสรี มำกขึ้นเป็ นต้นซึ่ งมีผลทำให้เด็กมีกำรกระทำทำงสังคม
เรื่ องเพศที่แตกต่ำงไปจำกบรรทัดฐำนเดิมเช่นกำรรักนวลสงวนตัวไปสู่ กำรมีเพศสัมพันธ์ที่เสรี มำกขึ้น
และนำไปสู่ กำรติดเชื้ อโรคเอดส์เป็ นต้น ทำนองเดียวกันสถำบันกำรศึกษำที่ควรทำหน้ำที่เรื่ องกำรให้
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เพศศึกษำที่เหมำะสมกับเด็กให้เหมำะสมกับวัยและปั ญหำของเด็กแต่ก็ไม่ได้ทำให้เหมำะสมกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมเพรำะสถำบันกำรศึกษำยังอยูแ่ บบเดิมไม่ปรับตัวให้เข้ำกับสังคมที่เปลี่ยนไปยัง
มองว่ำ เรื่ องเพศศึกษำจะเป็ นตัวที่ทำให้เด็กมีควำมตื่นตัวส่ งเสริ มควำมต้องกำรทำงเพศเพิ่มมำกขึ้น
แทนที่จะเห็นว่ำเพศศึกษำจะทำให้เด็กปรับตัวกับเรื่ องเพศดีข้ ึน
กำรแก้ ไขปั ญหำ กำรป้ องกันหรื อกำรแก้ไขปั ญหำ กำรแก้ไขปั ญหำโรคเอดส์โดยแนวคิดนี้ก็
คือ กำรทำให้มีกำรบูรณำกำรทำงสังคมและกำรควบคุมทำงสังคมให้มำกขึ้นโดยเฉพำะในเรื่ องของกำร
รื้ อฟื้ นค่ำนิยมทำงสังคมที่ดีเช่นที่เรำรู ้จกั กันในรู ปของนโยบำยกำรจัดระเบียบทำงสังคม เช่น กำรซื้ อ
สัตย์ต่อคู่ครอง กำรไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำน กำรไม่คำ้ ประเวณี กำรไม่ดื่มสุ รำ กำรไม่ไปเที่ยว
สถำนบันเทิงเป็ นต้น
กำรมองปั ญหำควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม แนวคิดนี้ เชื่อว่ำสังคมนั้นดี ระเบียบของสังคมมี
หน้ำที่ที่ทำให้ทุกคนอยูใ่ นสังคมอย่ำงมีควำมสุ ข ดังนั้นกำรฝ่ ำฝื นบรรทัดฐำนทำงสังคมจึงเป็ นเรื่ องที่
ผิดหรื อเป็ นกำรเบี่ยงเบนทำงสังคมที่จะต้องถูกขัดเกลำใหม่กำรถูกลงโทษหรื อกำรจัดระเบียบทำง
สังคมใหม่ ดังเช่น กำรมองคนหรื อผูห้ ญิงที่มีกำรกระทำทำงสังคมที่เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดฐำนเรื่ อง
เพศจนเป็ นโรคเอดส์วำ่ ผูห้ ญิงนั้นผิดที่สังคมครอบครัวโรงเรี ยนสัง่ สอนแล้วไม่จำและไม่ทำตำมตำม
บรรทัดฐำนที่วำงไว้ แต่แนวคิดนี้มีแนวโน้มที่ไม่ได้ต้ งั คำถำมเกี่ยวกับบรรทัดฐำนทำงเพศที่
เปลี่ยนแปลงไปตำมสังคมหรื อแม้จะทรำบว่ำบรรทัดฐำนทำงเพศเปลี่ยนไปแล้วแต่สังคมก็ยงั พยำยำมที่
จะรักษำบรรทัดฐำนเดิมเอำไว้โดยกำรบังคับและขัดเกลำให้มำกขึ้น อีกนัยหนึ่งคือมองว่ำบรรทัดฐำน
ถูกแต่เด็กผูห้ ญิงผิดซึ่ งเป็ นกำรมองไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม เช่น กำรเชื่อในบรรทัดฐำน
แบบเดิมเช่น กำรรักนวลสงวนตัวและต้องกำรให้ผหู ้ ญิงทุกคนมีกำรกระทำเช่นนั้น หำกหญิงคนใดไม่
ทำตำม และมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำน สังคมก็จะลงโทษผูห้ ญิงตีตรำผูห้ ญิงว่ำเบี่ยงเบนทำงสังคม ซึ่ ง
เป็ นกำรลงโทษหรื อกำรกระทำที่ไม่เป็ นธรรมกับผูห้ ญิงเพรำะสังคมส่ วนหนึ่งยอมรับบรรทัดฐำนอยูก่ นั
ก่อนแต่งงำนแล้ว แต่แนวคิดโครงสร้ำงหน้ำที่น้ ีมองไม่เห็นว่ำกำรที่บอกว่ำเป็ นกำรเบี่ยงเบนทำงสังคม
ของตนนั้นเป็ นควำมไม่เป็ นธรรมกับผูห้ ญิงที่มีบรรทัดฐำนอีกแบบหนึ่ง แนวคิดนี้มีแนวโน้มที่จะ
มองเห็นควำมแตกต่ำงหรื อควำมเหลื่อมล้ ำว่ำเป็ นเรื่ องปกติธรรมดำเช่น บรรทัดฐำนของกำรแต่งงำน
ก่อนแล้วจึงมีเพศสัมพันธ์น้ นั มักใช้กบั ผูห้ ญิงและไม่ใช้กบั ผูห้ ญิง และกำรมีเพศสัมพันธ์กนั ก่อน
แต่งงำนนั้นมักใช้กบั ผูช้ ำยและไม่ใช้กบั ผูห้ ญิง กำรเลือกใช้บรรทัดฐำนที่ไม่เป็ นธรรมนี้แนวคิดนี้มอง
ว่ำเป็ นเรื่ องปกติ ดังนั้นสังคมในแนวคิดนี้จึงไม่ลงโทษผูช้ ำยที่นอกใจหรื อมีภรรยำหลำยคน แต่ลงโทษ
ผูห้ ญิงที่เสี ยควำมบริ สุทธิ์ ไปแล้วว่ำเป็ นผูห้ ญิงที่ไม่รักดีเป็ นต้น แนวคิดนี้มองควำมไม่เป็ นธรรมว่ำ
เป็ นสิ่ งที่ดีและเป็ นธรรมชำติเพรำะว่ำ หำกไม่มีควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมก็จะไม่มีใครอยำกทำงำนที่
ยำกลำบำกเช่นงำนเก็บขยะที่มีรำยได้นอ้ ยเหนื่ อยและสกปรก คนที่ลงทุนเรี ยนหนักและทำงำนหนัก
เช่นแพทย์จึงสมควรได้รับค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำคนเก็บขยะเป็ นต้น
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วิพำกษ์ แนวคิดนี้มีจุดแข็งที่สำมำรถทำให้เรำเข้ำใจภำพรวมของโครงสร้ำงสังคมได้อย่ำง
เป็ นระบบคือมีโครงสร้ำงสังคมและสถำบันต่ำงๆเป็ นต้น ในขณะที่แนวคิดเช่นระบำดวิทยำและ
แนวคิดจิตวิทยำวิเครำะห์ที่ได้กล่ำวถึงสิ่ งแวดล้อมและอำรยธรรมเช่นกัน แต่ทฤษฏีน้ นั ๆกล่ำวถึง
โครงสร้ำงสังคมได้ไม่ชดั เจนเมื่อเทียบกับแนวคิดโครงสร้ำงหน้ำที่ อย่ำงไรก็ดีแนวคิดนี้มีขอ้ เสี ยเมื่อ
เทียบกับแนวคิดทฤษฏีที่กล่ำวมำคือ ลดส่ วนควำมเป็ นคนให้เหลือเพียงสถำนภำพทำงสังคมที่มีบทบำท
ที่สังคมกำหนดไว้ให้แล้วเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแสดงควำมเป็ นคนที่อิสระได้เหมือนกับแนวคิดทำงด้ำน
จิตวิทยำกำรรับรู ้ นอกจำกนี้ แนวคิดนี้อำจถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มของพวกอนุรักษ์คือ พวกที่ไม่ยอม
เปลี่ยนแปลงหรื อมองว่ำโครงสร้ำงสังคมเช่นนี้ดีแล้ว สิ่ งที่ตอ้ งเปลี่ยนคือ กำรทำคนให้อยูใ่ นระเบียบ
วินยั หรื อกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่ งหมำยควำมว่ำ คนที่ได้เปรี ยบทำงสังคมก็จะยังได้เปรี ยบต่อไปหรื อ
ควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมจะยังดำรงอยูต่ ่อไปและควำมไม่เป็ นธรรมนี้ก็จะทำให้คนที่เสี ยเปรี ยบเช่น
คนเก็บขยะต้องป่ วยจำกกำรทำงำนสกปรกที่หนักมีรำยได้ไม่พอเพียงที่จะมีชีวติ ที่มีคุณภำพ

2. ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก (Neo-classical economics)
แนวคิดหลัก (Subject matter): กลไกของตลำดเสรี
แนวคิดหลักคิด
กลไกของตลำดเสรี คือมือที่มองไม่ เห็นในกำรจัดสรรทรั พยำกรที่มปี ระสิ ทธิ ภำพ (พฤติกรรม
ของคนก็เช่ นเดียวกันถูกจัดสรรโดยกลไกตลำด) แนวคิดนี้กล่ำวถึงเรื่ องกำรจัดสรรทรัพยำกรในสังคม
ซึ่ งมีอยูอ่ ย่ำงจำกัดให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุดโดยผ่ำนกลไกตลำดเสรี แนวคิดนี้ เชื่อว่ำ กลไกตลำดเสรี
ที่ไม่มีกำรแทรกแซงนั้นเป็ นกลไกในกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุด กล่ำวคือ กลไก
ของตลำดประกอบไปด้วยอุปสงค์หรื อดีมำนด์ (Demand) และอุปทำนหรื อซัพพลำย (Supply) หำก
สังคมต้องกำรอะไรมำกที่สุด สิ่ งนั้นก็จะมีรำคำตลำดมำกที่สุดและทำให้ผผู ้ ลิตต้องเปลี่ยนกำรผลิตให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดเพื่อที่ตนเองจะขำยสิ นค้ำให้ได้รำยได้มำกที่สุด หำกสิ นค้ำใดล้น
หรื อไม่เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด สิ นค้ำนั้นก็จะขำยไม่ได้ รำคำก็จะลดลง ทำให้ผผู ้ ลิตต้องปรับเปลี่ยน
กำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและทำให้ไม่มีปัญหำขำยไม่ได้และขำดทุน ดังนั้น
รำคำจะทำหน้ำที่ปรับให้ผผู ้ ลิตตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด ใน
ทำนองเดียวกันผูผ้ ลิตก็ตอ้ งผลิตสิ นค้ำให้มีประสิ ทธิ ภำพดีที่สุดหรื อรำคำต่ำที่สุดหรื อใช้ทรัพยำกรหรื อ
ต้นทุนน้อยที่สุดในกำรที่จะผลิตสิ นค้ำ ผูผ้ ลิตสิ นค้ำที่ผลิตสิ นค้ำออกมำแล้วมีตน้ ทุนที่สูงกว่ำก็ไม่
สำมำรถที่จะแข่งขันกับผูผ้ ลิตสิ นค้ำเดียวกันแต่มีตน้ ทุนกำรผลิตต่ำกว่ำได้ หลักกำรนี้ ก็นำไปใช้กบั กำร
ผลิตสิ นค้ำหรื อบริ กำรอื่นของสังคมหรื อรัฐด้วย โครงกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพแลประสิ ทธิผลสู งก็จะได้รับ
เลือกให้นำไปปฏิบตั ิเมื่อเทียบกับโครงกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพต่ำ โครงกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพสู งหรื อใช้
ทรัพยำกรต่ำนี้ก็จะทำให้เกิดควำมมัง่ คัง่ มีงำนทำหรื อไม่เกิดควำมยำกจนเกิดขึ้น โครงกำรที่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภำพก็ทำลำยไปโดยกลไกของตลำดโดยโครงกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพมำกกว่ำ ทฤษฏีน้ ีต้ งั ใจที่
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จะอธิ บำยพฤติกรรมทำงเศรษฐกิจของมนุษย์เป็ นหลัก แต่อย่ำงไรก็ตำมสำมำรถอธิ บำยพฤติกรรมของ
มนุษย์โดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเช่นกันโดยมองว่ำพฤติกรรมของมนุษย์ก็คือสิ นค้ำในตลำดอย่ำงหนึ่ง ดังนั้น
มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมตำมที่สังคมให้มูลค่ำหรื อรำคำสู ง และสังคมก็มกั จะให้มูลค่ำหรื อ
รำคำของพฤติกรรมที่ดีที่ขำดแคลนสู ง ทฤษฏีน้ ีอธิ บำยปัญหำสิ นค้ำลดตลำดหรื อสิ นค้ำรำคำสู งเกินไป
รวมทั้งปั ญหำควำมยำกจนว่ำมำจำกกลไกของตลำดที่ไม่เสรี และต้องแก้ไขที่ทำให้ตลำดเสรี มำกยิง่ ขึ้น
เช่นไม่มีกำรเก็บภำษีต่ำงๆเป็ นต้น
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้นิยำมกำรป่ วยว่ำเป็ นพฤติกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงหนึ่ง โรคเอดส์
จึงถูกนิยำมว่ำเป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงเช่นเดียวกับแนวคิดจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้แบบพฤติกรรมและแนวคิด
ระบำดวิทยำเน้นที่พฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศที่ผำ่ นกำรไตร่ ตรองทำงเศรษฐกิจแล้ว
สำเหตุของปั ญหำ กำรอธิ บำยสำเหตุของพฤติกรรมเสี่ ยงพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศขึ้นอยูก่ บั ดี
มำนด์และซัพพลำยของกลไกตลำดเสรี ที่เป็ นตัว โดยทั้งผูผ้ ลิตหรื อซัพพลำยและผูซ้ ้ื อหรื อดีมำนด์ตอ้ ง
ตัดสิ นใจว่ำรำคำ ณ. จุดใดทำกำไรให้มำกที่สุดหรื อเสี่ ยงน้อยที่สุดซึ่ งวัดจำกอัตรำส่ วนของรำยรับที่คำด
ว่ำจะได้รับกับต้นทุนที่ตอ้ งลงทุนเพื่อผลิตสิ นค้ำ (Cost benefit ratio) และในส่ วนของผูซ้ ้ื อก็เช่นกันก็
ต้องเปรี ยบเทียบอัตรำส่ วนของรำยรับที่ได้จำกสิ นค้ำที่จะซื้ อซึ่ งอำจมีหลำยทำงเลือกทั้งชนิดกับรำคำ
ของสิ นค้ำทำงเลือกแต่ละชนิ ด (Cost benefit ratio) อีกเช่นกัน กลไกของตลำดเสรี ที่ประกอบดีมำนด์
และซัพพลำยจะเป็ นตัวกำหนดรำคำสิ นค้ำนี้มิได้ประยุกต์กบั สิ นค้ำทุกชนิดเสมอกัน สิ นค้ำบำงอย่ำงมี
ควำมยืดหยุน่ สู งหรื อสำมำรถใช้สินค้ำอื่นแทนได้เช่นไม่รับประทำนข้ำวก็สำมำรถรับประทำนเผือกมัน
ได้ และสิ นค้ำบำงอย่ำงมีควำมยืดหยุน่ ต่ำหรื อไม่มีสินค้ำอื่นมำทดแทนได้เช่น ควำมต้องกำรแพทย์แผน
ปั จจุบนั อำจทดแทนไม่ได้ดว้ ยกำรแพทย์ทำงเลือกได้อย่ำงเต็มที่ ดังนั้นแม้รำคำค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์
จะสู งแต่ก็ตอ้ งยอมจ่ำยเป็ นต้น ควำมรู ้สึกว่ำมีสิ่งอื่นทดแทนได้หรื อไม่น้ นั บำงครั้งก็เป็ นควำมรู ้สึก
เฉพำะตนหรื อเฉพำะสังคมหรื อที่อำจเรี ยกว่ำรสนิยมหรื อควำมเชื่อทำงสังคมก็ได้ และรสนิยมหรื อ
ควำมเชื่อนั้นอำจวัดเป็ นปริ มำณและอยูใ่ นสมกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ของโมเดลทำงเศรษฐศำสตร์ ไม่ได้
แต่ในควำมเป็ นจริ งรสนิยมและควำมเชื่อก็ยงั มีบทบำทเป็ นต้นทุนหรื อเป็ นกำไรอยูน่ นั่ เอง ดังนั้นกำร
พิจำรณำพฤติกรรมทำงสังคมของมนุษย์เช่นพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศนั้นอำจต้องนำเอำรสนิยมหรื อ
ควำมเชื่อเข้ำมำรวมพิจำรณำเพิม่ เติมด้วยนอกเหนือจำกรำคำหรื อต้นทุน เมื่อเป็ นเช่นนั้นเรำอำจตอบ
คำถำมว่ำทำไมยอมมีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นโดยไม่ป้องกันตัวได้วำ่ มูลค่ำทำงรำคำและทำงรสนิยมของ
เพศสัมพันธ์ที่ผซู ้ ้ื อหรื อดีมำนด์หรื อซัพพลำยก็ตำมที่ได้น้ นั มีมูลค่ำคุม้ กับต้นทุนที่จะต้องจ่ำยหรื อควำม
เสี่ ยงที่คำดว่ำจะได้ทำให้คนผูน้ ้ นั ยอมเสี่ ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น คำอธิ บำยนี้คล้ำยกับคำตอบของ
จิตวิทยำกำรรับรู ้ที่บอกว่ำกำรมีพฤติกรรมเสี่ ยงขึ้นกับกำรรับรู ้โอกำสในกำรติดเชื้อโรคและผลเสี ยของ
กำรติดโรคร่ วมกับต้นทุนของกำรป้ องกันโรค ข้อแตกต่ำงมีเพียงแต่ในแนวควำมคิดจิตวิทยำกำรรับรู ้
นั้นกำรประเมินนั้นมีแนวโน้มจะเป็ นกำรประเมินจำกกำรรับรู ้มิได้ประเมินวัตถุแบบนักเศรษฐศำสตร์ ที่
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ประเมินมูลค่ำทั้งหมดเป็ นตัวเงินหรื อเป็ นปริ มำณ (แม้วำ่ ควำมเสี่ ยงต่ำงๆรสนิยมหรื อควำมเชื่อจะ
ประมำณออกมำเป็ นปริ มำณแบบวัตถุวสิ ัยไม่ได้ก็ตำม)
กำรรั กษำ กำรรักษำหรื อกำรป้ องกันปั ญหำหรื อนโยบำยสำธำรณสุ ขของกำรป้ องกัน
พฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศ นโยบำยในเรื่ องนี้ เรำไม่อำจเปลี่ยนแปลงรำยรับต้นทุนหรื อกำไรขำดทุนได้
และเรำก็ไม่อำจเปลี่ยนกำรรับรู ้แบบจิตวิทยำกำรรับรู ้ได้ (ไม่เช่นนั้นก็จะกลำยเป็ นคำตอบเดียวกันกับ
จิตวิทยำกำรรับรู ้) แต่เรำอำจเสนอสิ นค้ำทำงเลือกอย่ำงอื่นที่มีรำยรับหรื อผลตอบแทนที่สูงกว่ำได้หรื อ
ลดต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อมีอตั รำของผลประโยชน์ (Benefits) ที่สูงกว่ำได้เช่น กำรขอให้แสดงผลกำรตรวจ
เลือดก่อนที่จะซื้ อสิ นค้ำเป็ นต้น แต่แน่นอนว่ำ กำรทำเช่นนั้นก็จะมีปัญหำด้ำนจริ ยธรรมตำมมำ แต่ใน
ตลำดเสรี ทุกอย่ำงเป็ นสิ นค้ำเพียงแต่สังคมหนึ่งๆให้จริ ยธรรมกับสิ นค้ำใดมำกกว่ำกัน
กำรมองควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม กำรมองคนหรื อผูห้ ญิงแนวคิดนี้จะมองผูผ้ ลิตและผูซ้ ้ื อ
ว่ำเป็ นมนุษย์ซ่ ึ งรวมทั้งผูห้ ญิงด้วยว่ำมีเหตุผลแบบเศรษฐศำสตร์ คือ มีกำรตัดสิ นใจบนพื้นฐำนกำไร
ขำดทุนหรื อกำรบริ โภคเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมำกที่สุด ดังนั้นคนที่จะมีชีวติ รอดได้ในกำรแข่งขัน
เสรี จะเป็ นคนที่มีควำมสำมำรถมำกที่สุดเท่ำนั้น ส่ วนคนที่ไร้ควำมสำมำรถแข่งขันก็จะเป็ นคนที่ไม่มี
คุณค่ำไม่อำจมีชีวิตอย่ำงเท่ำเทียมกับคนอื่นได้ ดังนั้นผูห้ ญิงที่มีแนวโน้มที่จะไม่มีศกั ยภำพหรื อ
ทรัพยำกรหรื อสิ นค้ำไปขำยในตลำด ผูห้ ญิงจึงมีคุณค่ำต่ำกว่ำผูช้ ำย
แม้วำ่ แนวคิดตลำดเสรี จะตั้งต้นด้วยทุกคนเสมอภำคกันในตลำดเสรี ก็ตำม แต่ในควำมเป็ นจริ ง
ผูห้ ญิงมักไม่ได้เริ่ มต้นกำรแข่งขันเท่ำเทียมกับผูช้ ำย ดังนั้นกำรแข่งขันที่เสรี จึงเป็ นกำรแข่งขันที่ไม่เสรี
หรื อไม่เป็ นธรรมกับผูห้ ญิง ผูห้ ญิงที่มกั จะไม่มีศกั ยภำพหรื อทรัพยำกรที่จะเอำไปขำยในตลำดได้ก็
มักจะต่อสู ้ในตลำดไม่ได้และกลำยเป็ นคนจนที่ไม่มีที่ยนื ในตลำดหรื อในสังคม และกำรกลำยเป็ นคน
จนนี้แนวคิดเศรษฐศำสตร์ มองว่ำเป็ นกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม แต่ในแนวคิดอื่นนี่คือควำมไม่เป็ นธรรม
ทำงสังคมที่แนวคิดนี้มองไม่เห็นหรื อไม่ยอมรับหรื อเห็นแต่ใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรกดขี่ผหู ้ ญิงที่ยำกจน
กำรวิพำกษ์ แนวควำมคิดตลำดเสรี ที่สะท้อนควำมเป็ นธรรมทำงสังคมนั้นแท้จริ งแล้วไม่มี
ควำมเสรี หรื อไม่เป็ นธรรม เนื่องจำกตลำดเสรี คือตลำดเสรี ของผูป้ ระกอบกำรที่ได้กำไรหรื อมีทุน
มำกกว่ำผูป้ ระกอบกำรเล็กๆหรื อผูบ้ ริ โภค ควำมล้มเหลวของกลไกตลำดเสรี ที่อำจเกิดได้จำกหลำยๆ
สำเหตุเช่น กำรที่ผแู ้ ข่งขันที่มีทุนมำกมีแนวโน้มที่จะกลืนกินผูแ้ ข่งขันรำยที่เล็กกว่ำทำให้เกิดกำร
ผูกขำด และกำรที่ระบบเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนจำกกำรตลำดแบบประเพณี มำเป็ นกำรตลำดแบบเสรี จึงทำ
ให้ควำมยำกจนกระจำยอยูท่ วั่ ไป หรื ออีกนัยหนึ่งกำรทำลำยแบบสร้ำงสรรค์ยงั ไม่เกิดขึ้นหรื อกำร
ทำลำยระบบเศรษฐกิจเดิมยังไม่หมดจึงทำให้ควำมยำกจนยังดำรงอยู่ กำรติดเชื้อเอชไอวีก็เป็ นผลมำ
จำกควำมยำกจน รู ปแบบของตลำดเปลี่ยนไปทำให้สิ่งที่เคยมีคุณค่ำในสมัยหนึ่งหรื อสังคมหนึ่งเช่น
ทักษะในกำรเป็ นช่ำงศิลป์ กลำยเป็ นสิ่ งที่ไม่มีคุณค่ำในตลำดสมัยใหม่ที่สร้ำงงำนศิลป์ จำกแนวควำมคิด
ใหม่และเทคนิคใหม่ ช่ำงศิลป์ แบบเก่ำก็ขำดรำยได้และยำกจนลงและไม่มีทกั ษะอื่นที่จะเอำมำขำยใน
ตลำดได้ ดังนั้นจึงต้องขำยแรงกำยล้วนๆซึ่งได้รำยได้นอ้ ยและต้องเดินทำงไปทำงำนที่ไกลจำกบ้ำนและ
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มีโอกำสที่จะติดเชื้อทำงเพศสัมพันธ์หรื อเอชไอวีได้ หรื อผูห้ ญิงที่คุณค่ำของตัวของเขำสมัยก่อนคืองำน
บ้ำน แต่งำนบ้ำนไม่มีคุณค่ำในสังคมสมัยใหม่ที่ตอ้ งใช้เงินตรำมำกขึ้นในกำรเลี้ยงดูบุตรหลำนให้มี
กำรศึกษำสู งอำจจำเป็ นที่จะต้องหำอำชีพเสริ มเช่น กำรบริ กำรทำงเพศแบบชัว่ ครำวก็อำจติดเชื้อทำง
เพศสัมพันธ์ได้
สำหรับกำรติดเชื้ อเอชไอวีของเด็กวัยรุ่ นในแนวคิดนี้ก็คือ คล้ำยกับคำอธิ บำยของเศรษฐศำสตร์
กำรเมืองแต่เป็ นคำอธิ บำยที่ไม่เน้นกำรขูดรี ดของระบบทุนนิยมที่ทำให้ยำกจน แต่เน้นที่ควำมยำกจน
ของเด็กวัยรุ่ นหรื อครอบครัวของเขำที่ทำให้เขำมีรำยได้มำเรี ยนไม่พอและต้องทำงำนต้องขำยบริ กำร
ทำงเพศหรื อยอมให้คนที่มีฐำนะดีกว่ำอุปถัมภ์โดยกำรแลกกับกำรให้บริ กำรทำงเพศ
แนวคิดนี้มีขอ้ ดีที่มีศกั ยภำพที่สำมำรถให้บุคคลหรื อผูป้ ระกอบกำรสำมำรถใช้ดีมำนด์
(Demand) ของสังคมในกำรสร้ำงควำมมัง่ คัง่ ให้กบั สังคม สำมำรถสร้ำงสิ นค้ำอุปโภคบริ โภคขึ้น
มำกมำยทำให้คนมีชีวติ ที่ดีข้ ึน อย่ำงไรก็ตำมปั ญหำของแนวคิดนี้ก็คือ ปั ญหำกำรกระจำยควำมมัง่ คัง่ ที่
เกิดในรู ปที่ควำมมัง่ คัง่ กระจุกตัวอยูใ่ นคนบำงกลุ่ม เช่น ในกรณี ของประเทศไทย ผูท้ ี่ร่ ำรวยที่สุดร้อยละ
ยีส่ ิ บมีทรัพย์สินรวมกันประมำณร้อยละ ๕๕ ของทรัพย์สินทั้งหมดของสังคม ในขณะที่ผทู ้ ี่ยำกจนที่สุด
ร้อยละยีส่ ิ บมีทรัพย์สินรวมกันแค่ร้อยละ ๕.๕ ของทรัพย์สินทั้งหมดของสังคม ผูท้ ี่ยำกจนเหล่ำนี้จึงมี
ชีวติ ที่เสี่ ยงต่อกำรเกิดโรคมำกที่สุด รวมทั้งโรคเอดส์ดว้ ย เพรำะว่ำ เขำอำจนำเป็ นที่จะต้องขำยบริ กำร
ทำงเพศเพื่อยังชีพ แนวคิดนี้ ถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มอนุ รักษ์นิยมเช่นเดียวกับแนวคิดโครงสร้ำงหน้ำที่
เพรำะว่ำเป็ นแนวคิดที่ไม่ตอ้ งกำรให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของสังคมที่ทำให้ผทู ้ ี่ร่ ำรวยยัง
ได้เปรี ยบต่อไปและมองว่ำผูท้ ี่ยำกจนนั้นไม่มีควำมพยำยำมในกำรทำงำนหนักเหมือนคนที่ร่ ำรวย
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แนวคิดกลุ่มที่สามแนวคิดที่เห็นความไม่ เป็ นธรรมทางสังคมเป็ นเรื่ องผิดปกติหรื อ
เป็ นเรื่ องที่ยอมรับไม่ ได้
แนวคิดในกลุ่มนี้มองในระดับของสังคมเช่นเดียวกับแนวคิดกลุ่มที่สอง แต่มีควำมเห็นว่ำ
สังคมมีควำมไม่เป็ นธรรมที่ทำให้เกิดควำมทุกข์ยำกกับคนในสังคม แนวคิดในกลุ่มนี้เช่น แนวคิด
สัญลักษณ์นิยม แนวคิดเศรษฐศำสตร์ กำรเมือง แนวคิดชำยเป็ นใหญ่ และแนวคิดหลังโครงสร้ำงนิยม
เป็ นต้น

1. ทฤษฏีสัญญลักษณ์ นิยม (Symbolic interactionist perspective)
แนวความคิดหลัก : ความหมายทางสั งคม (Social meaning)
หลักคิด
ทฤษฏีน้ ีอธิ บำยที่มำของพฤติกรรมหรื อกำรกระทำทำงสังคมของมนุษย์วำ่ กำรกระทำของ
มนุษย์ ขึน้ อยู่กับควำมหมำยทำงสังคมที่เกิดขึน้ มำในบริ บทของกำรปฏิ สัมพันธ์ ทำงสังคมระหว่ ำงมนุษย์
ผู้กระทำกับสังคมหรื อผู้อื่น (มนุษย์ มคี วำมเป็ นตัวของตัวเองน้ อยลง)
แนวคิดนี้เริ่ มจำก ควำมหมำยทำงสังคมนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพรำะว่ำ มนุษย์สำมำรถคิดได้และ
มนุษย์คิดได้เพรำะว่ำมนุษย์สร้ำงภำษำขึ้นมำสำหรับใช้ในกำรคิดและทำให้มนุษย์คิดได้อย่ำงลึกซึ้ ง
กำรคิดทำให้เรำไม่ตอ้ งตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมโดยใช้สัญชำติญำณแบบสัตว์ (ทฤษฏีจิตวิทยำกำร
เรี ยนรู ้) กำรคิดที่สำคัญของมนุษย์ก็คือ กำรคิดเมื่อเรำมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นหรื อคิดว่ำผูอ้ ื่นกำลังสื่ อสำร
อะไรกับเรำ เนื่ องจำกว่ำ เรำเป็ นสัตว์สังคมอยูร่ วมกันเป็ นสังคม กำรที่สังคมคิดอย่ำงไรจึงสำคัญ
มำกกว่ำกำรที่เรำคิดอย่ำงไร กำรคิดที่สำคัญคือกำรที่เรำตระหนักรู ้วำ่ เรำคือใครและคนอื่นที่เรำกำลังมี
ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมด้วยคือใคร และสิ่ งที่คนอื่นพูดหรื อกระทำกับเรำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร เมื่อเรำ
ทรำบควำมหมำยนั้นแล้ว เรำก็สำมำรถมีพฤติกรรมตอบสนองที่เหมำะสมกลับไปได้
ผลที่ตำมมำประกำรหนึ่งของจิตวิทยำสังคมของกลุ่มก็คือ กำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับกลุ่ม
นี้ทำให้กลุ่มมีอิทธิ พลเหนือควำมคิดและพฤติกรรมของเรำ กล่ำวคือ แม้เรำจะรู ้ดีวำ่ เรื่ องนี้ไม่ถูก แต่
เมื่อกลุ่มที่เรำเข้ำไปมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยนั้นพำกันบอกว่ำ เรื่ องนี้ถูก เรำก็มกั จะยอมรับว่ำ สิ่ งนั้นถูกตำม
ไปด้วย เรำก็สูญเสี ยควำมเป็ นตัวของเรำเอง รับเอำควำมเป็ นตัวตนที่เป็ นของกลุ่มเข้ำมำแทน
ดังนั้นถ้ำเรำอยำกรู ้วำ่ ทำไมคนนั้นจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น เรำก็จะต้องรู ้วำ่ คนนั้นมีปฏิสัมพันธ์
กับคนกลุ่มไหน ปฏิสัมพันธ์อย่ำงไรและกลุ่มหรื อสังคมนั้นให้ควำมหมำยในเรื่ องนั้นอย่ำงไร ตัวอย่ำง
ที่สำคัญเช่น กำรทดลองที่ให้ผทู ้ ี่มำเข้ำกลุ่มใหม่คนหนึ่งตอบคำถำมว่ำ ปำกกำ(สี แดง)นี้ สีอะไร เมื่อผูม้ ำ
ใหม่ตอบว่ำ สี แดง ทุกคนก็ปฏิเสธและบอกว่ำ ปำกกำนั้นสี น้ ำเงิน แม้วำ่ ผูม้ ำใหม่จะรู ้วำ่ เป็ นสี แดงก็
ตำมแต่ก็อำจรู ้สึกสับสน แต่ทำ้ ยที่สุดก็จะยอมที่จะบอกกับกลุ่มว่ำเป็ นสี น้ ำเงินตำมที่กลุ่มบอก เพื่อที่จะ
ทำตัวไม่ให้แตกต่ำงจำกกลุ่ม
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ตัวตน (Self) ของแนวคิดนี้ประกอบไปด้วย ฉัน (I) และตัวฉัน (Me) ในขณะที่แนวคิดนี้ให้
ควำมอิสระกับฉันในกำรที่จะคิดหรื อทำอะไรโดยอิสระ แนวคิดนี้ก็ให้ตวั ฉัน (Me) ที่ข้ ึนอยูก่ บั กำรมอง
ของสังคมพร้อมกันไปด้วย โดยตัวฉันเป็ นผลลัพธ์ของกำรที่ฉนั ต้องคอยประเมินว่ำ สังคมหรื อคนอื่น
มองฉันอย่ำงไรเช่น เขำมองเรำว่ำดี เก่งหรื อประหลำดอย่ำงไร ดังนั้น ถึงแม้วำ่ แนวคิดนี้จะให้อิสระ
กับคนหรื อผูก้ ระทำว่ำมีอิสระในกำรต่อรองก็ตำม แต่แนวโน้มของกำรกระทำทำงสังคมของมนุษย์น้ นั
ก็มกั ถูกครอบงำโดยอิทธิ พลของกลุ่มอยูเ่ สมอ กล่ำวคือ เรำยอมรับว่ำ เรำเป็ นใครในสำยตำของกลุ่มที่
มองเรำ เรำยอมรับควำมคำดหวังทำงสังคมของกลุ่มที่มีต่อเรำ ดังนั้นเรำจึงมักมีพฤติกรรมตำมควำม
คำดหวังของกลุ่มเสมอ เช่น เรำมีพฤติกรรมตำมควำมคำดหวังของครอบครัวหรื อพ่อแม่ เพรำะว่ำหำก
เรำทำตำมควำมต้องกำรของพ่อแม่แล้วเรำรู ้สึกว่ำตัวเราเป็ นที่ยอมรับของพ่อแม่ หำกเรำไม่ยอมทำตำม
ควำมคำดหวังของพ่อแม่ เรำก็จะรู ้สึกว่ำ พ่อแม่กำลังตาหนิ (ตีตรำ) เรำว่ำ เรา(ตัวตน)เป็ นเด็กไม่ดี
ดังนั้นเรำแม้วำ่ จะไม่ได้ทำอย่ำงที่พอ่ แม่ตอ้ งกำรให้ทำเลยเวลำเรำไปโรงเรี ยน แต่เรำก็ตอ้ งทาเป็ น
(แสดง)เหมือนเด็กดีในสำยตำของพ่อแม่
แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำไม่ได้มีสังคมแค่ครอบครัวและพ่อแม่ เรำมีสังคมของกลุ่มเพื่อนเล่น กลุ่ม
เพื่อนร่ วมงำนและกลุ่มเพื่อนร่ วมสมำคมอีกด้วยเป็ นต้น แต่ละกลุ่มที่เรำเข้ำไปเกี่ยวข้องด้วยก็มกั ที่จะมี
กำรมอบหมำยสถำนภำพหรื อตัวตนให้กบั เรำพร้อมกับควำมคำดหวังของกลุ่มนั้น เมื่อเรำต้องกำรหรื อ
จำเป็ นที่จะต้องเข้ำไปอยูใ่ นกลุ่มนั้น เรำจึงหลีกเลี่ยงได้ยำกที่จะไม่มีกำรกระทำทำงสังคมเหมือนกับ
ควำมคำดหวังของกลุ่ม ถ้ำเรำไม่ออกมำจำกกลุ่ม เช่น ที่โรงเรี ยนครู คำดหวังให้นกั เรี ยนขยันเรี ยนและ
ตอบคำถำมครู ให้ได้ แต่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่มกั เบื่อเรี ยนและไม่สำมำรถตอบคำถำมครู ได้ ครู จึงมักตำหนิ
(ตีตรำ)เด็กเหล่ำนี้ วำ่ ขี้เกียจและโง่ และครู มกั ยกย่อง(ตีตรำ)เด็กที่ตอบคำถำมได้วำ่ ขยันและเก่ง เด็กที่
ถูกมองว่ำขี้เกียจและโง่ ไม่ได้เห็นด้วยหรื อยอมรับกำรมองเช่นนั้น เขำได้พยำยำมที่จะปรับปรุ ง
ภำพลักษณ์ของตนในสำยตำของครู ให้ดีข้ ึนแต่อำจไม่สำเร็ จ ผลสุ ดท้ำยก็เลยยอมรับว่ำตัวเอง ขี้เกียจและ
โง่ (ยอมรับกำรตีตรำ)
นอกจำกกลุ่มย่อยๆที่กล่ำวมำแล้ว ยังมีกลุ่มสังคมที่ใหญ่กว่ำนั้นเช่น สถำบันทำงสังคมต่ำง
ได้แก่ สถำบันกำรแพทย์ สถำบันตำรวจและสถำบันทำงวัฒนธรรมอื่นเป็ นต้นที่มีบทบำทในกำรสร้ำง
ควำมคำดหวังทำงสังคมและส่ งผ่ำนมำยังเรำที่เป็ นสมำชิก
กำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมหรื อกำรประทะสังสรรค์กนั ทำงสังคมนี้มีผลต่อกำรกระทำทำง
สังคมของมนุษย์อย่ำงมำก รวมทั้งกำรกระทำที่เสี่ ยงต่อสุ ขภำพทั้งหลำยด้วย
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์ (กำรตอบคำถำมว่ำ ทำไมผูห้ ญิงจึงป่ วยเป็ นโรคเอดส์)
กำรนิยำมปั ญหำ ตำมแนวคิดพุทธศำสนำ โรคเอดส์เป็ นกำรเจ็บป่ วยตำมธรรมชำติของมนุษย์
เท่ำนั้นเช่นเดียวกับแนวคิดทำงด้ำนกำรแพทย์ที่โรคเอดส์ เป็ นโรคทำงกำยเท่ำนั้น แต่สำหรับแนวคิด
สัญลักษณ์นิยมโรคทำงกำยถูกสังคมสร้ำงทำให้เป็ นโรคทำงสังคมและเป็ นโรคทำงสังคมที่ผปู ้ ่ วยถูกตี
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ตรำว่ำสำส่ อนทำงเพศ เสพยำเสพติดที่สังคมรังเกียจ เป็ นโรคแห่งควำมตำยที่ติดต่อกับคนอื่นได้เป็ นต้น
หรื ออีกนัยหนึ่งทำให้โรคนี้ ร้ำยแรงเกินควรและทำให้ผปู ้ ่ วยทุกข์ท้ งั ทำงกำยทำงใจและทำงสังคม
สำเหตุของปั ญหำ เนื่ องจำกแนวคิดนี้โดยพื้นฐำนแล้วมนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคมหรื อเป็ นจิตวิทยำ
สังคม กล่ำวคือ มนุษย์จะทำอะไรมักดูหรื อฟังผูอ้ ื่นก่อนเสมอเพื่อให้ตวั เองไม่เสี ยหน้ำหรื อได้รับกำร
ยอมรับจำกสังคม ดังนั้นในกำรอธิ บำยพฤติกรรมเสี่ ยงกับกำรเป็ นโรคเอดส์น้ นั ส่ วนใหญ่แล้วจึงต้อง
เข้ำใจอิทธิ พลของกลุ่ม เช่น กรณี ของกลุ่มวัยรุ่ นนั้น กำรมีเพศสัมพันธ์อำจถือว่ำเป็ นสิ่ งที่มีหน้ำมีตำใน
กลุ่มเพื่อน ใครไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อำจกลำยเป็ นคนน้อยหน้ำคนอื่น เช่นเป็ นคนที่ไม่สวย ไม่น่ำรัก ไม่
หล่อ เชย ส่ วนคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มกั คุยว่ำ ตัวเองมีแฟนหลำยคน มีเพศสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงหรื อ
ผูช้ ำยหลำยคน เป็ นผูท้ ี่เชี่ยวชำญในเรื่ องนี้ บำงคนอำจมีกำรแข่งกันทำสถิติในเรื่ องของกำรมี
เพศสัมพันธ์ ดังนั้นกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ควรเป็ นเรื่ องของควำมรักควำมสุ ขและควำมเต็มใจจึงถูกสร้ำง
ให้เป็ นเรื่ องของหน้ำตำเกียรติศกั ดิ์ศรี
สำหรับสำเหตุของกำรติดเชื้อเอชไอวีน้ นั ในกรณี คู่รักที่ฝ่ำยหญิงอำจทรำบว่ำ ฝ่ ำยชำยที่เป็ น
แฟนของตนเองอำจมีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น แต่ควำมหมำยของกำรมีเพศสัมพันธ์ของคนทั้งสองนั้นมักมี
ควำมหมำยในเชิงที่เป็ นควำมรัก ควำมไว้ใจ ดังนั้นหำกใครคนใดคนหนึ่งบอกกับอีกคนหนึ่งว่ำ ให้มี
กำรใช้ถุงยำงอนำมัย กำรบอกเช่นนี้ยอ่ มทำให้อีกฝ่ ำยหนึ่งไม่สบำยใจและระแวง เขำจึงไม่กล้ำที่จะบอก
เพรำะว่ำ ถ้ำเขำเป็ นคนที่บอกให้ใช้ กำรบอกนั้นก็มีควำมหมำยว่ำ เขำกำลังไม่ไว้วำงใจ และถ้ำเขำบอก
ไปเขำก็เสี่ ยงที่จะบอกกับอีกฝ่ ำยหนึ่งว่ำ เขำนั้นกำลังไม่ซื่อกับอีกฝ่ ำยหนึ่ง เขำไม่ตอ้ งกำรที่จะทำลำย
ควำมสัมพันธ์พ้นื ฐำนนี้ แม้วำ่ เขำรู ้วำ่ เขำเสี่ ยงเขำก็มกั จะยอมเสี่ ยงและเป็ นเหตุให้มีกำรติดเชื้ อเอชไอวี
ผ่ำนทำงเพศสัมพันธ์
กำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน ในสำยตำของเด็กวัยรุ่ นนั้น โดยแท้จริ งแล้วเขำ
อำจทรำบดีวำ่ กำรใช้ถุงยำงอนำมัยนั้นทำให้เขำปลอดภัยจำกโรคที่สืบเนื่ องจำกเพศสัมพันธ์ หรื อทรำบ
ดีวำ่ โรคเอดส์น้ นั มีควำมรุ นแรงและเขำมีโอกำสเสี่ ยงในกำรติดเชื้อมำก แต่กำรทำให้เพื่อนๆทรำบว่ำ
เขำใช้ถุงยำงอนำมัยนั้นอำจไม่ใช่ภำพพจน์ที่ดีเท่ำไรนัก เขำอำจถูกมองว่ำ เป็ นคนที่ข้ ีขลำด ต้องใส่
ถุงยำง หรื อเป็ นคนที่ชอบไปเที่ยวกับผูห้ ญิงขำยบริ กำร และไร้ควำมสำมำรถที่จะมีเพศสัมพันธ์กบั
ผูห้ ญิงดีๆเป็ นต้น ดังนั้นเขำจึงต้องแสดงให้กลุ่มเพื่อนของเขำทรำบว่ำ เขำไม่ได้เป็ นเช่นนั้นโดยกำรมี
พฤติกรรมเสี่ ยงต่ำงๆเช่น กำรไม่ใช้ถุงยำงอนำมัย กำรซื้ อบริ กำรทำงเพศจำกหญิงขำยบริ กำร หรื อกำร
พยำยำมที่จะหำทำงมีแฟนและมีเพศสัมพันธ์กบั เพื่อนของเขำให้ได้เป็ นต้น
ในขณะเดียวกันกำรซื้ อถุงยำงอนำมัยจำกร้ำนขำยยำของเด็กวัยรุ่ นนั้นก็เป็ นสิ่ งที่สังคมทำให้เขำ
รู ้สึกไม่ดี กล่ำวคือ สังคมทำให้ควำมหมำยกับถุงยำงอนำมัยว่ำเป็ นของที่ผใู ้ หญ่หรื อผูท้ ี่แต่งงำนแล้วใช้
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรที่คนจะไปมีเพศสัมพันธ์กนั ใช้ ดังนั้นเมื่อเขำไปซื้ อถุงยำงอนำมัยเขำก็จะรู ้สึก
เหมือนกับว่ำ กำลังถูกมองหรื อถูกตำหนิจำกคนขำยถุงยำงอนำมัยว่ำ เขำกำลังจะไปมีเพศสัมพันธ์หรื อ
เขำเป็ นพวกบ้ำกำมเป็ นต้น เนื่องจำกว่ำ กำรใช้ถุงยำงอนำมัยถูกมองว่ำ เป็ นเรื่ องของเพศสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ น
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เรื่ องของผูใ้ หญ่ ไม่ใช่เรื่ องของเด็กวัยรุ่ น กำรที่เข้ำถึงถุงยำงอนำมัยยำกเพรำะเหตุจำกสังคมมองเขำ
เช่นนั้นก็เป็ นตัวอย่ำงของอีกเหตุหนึ่งของกำรไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยและนำไปสู่ กำรติดเชื้ อโรคเอดส์
กำรแก้ ไขปั ญหำ กำรแก้ไขปั ญหำพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศที่อำจนำไปสู่ กำรติดเชื้ อเอดส์ตำม
แนวคิดนี้ก็คือ กำรทำให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงคนกับสังคมผ่ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมที่ดีที่ไม่ตี
ตรำหรื อบังคับให้คนอื่นทำตำมโดยไม่ฟังควำมเห็นของเขำ แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ งไม่ปล่อยให้คนมี
ควำมเป็ นอิสระมำกเกินไปด้วย อีกนัยหนึ่งคือ กำรปฏิสัมพันธ์สื่อสำรที่เปิ ดเผยจริ งใจต่อกันทำให้ทรำบ
ว่ำปั ญหำอยูท่ ี่ไหนและร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหำ สำหรับกำรมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ ยงของกลุ่มเสี่ ยง (กลุ่มรัก
ร่ วมเพศ กลุ่มขำยบริ กำรทำงเพศ) ที่สังคมมักตีตรำนั้นก็อำจใช้นโยบำยกำรหยุดกำรตีตรำทำงสังคมกับ
คนกลุ่มนี้และให้สิทธิ และกำรคุม้ ครอง
ควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม กำรป่ วยไม่วำ่ ด้วยโรคอะไรก็ตำมมักมีส่วนของสังคมที่ไม่เป็ น
ธรรมเกิดขึ้นเสมอเช่น กำรมีอำนำจน้อยกว่ำกลุ่มเพื่อนกลัวเพื่อนไม่ยอมรับเป็ นพรรคพวกจึงต้องยอม
ทำตำมเพื่อนบอก กำรมีอำนำจน้อยกว่ำสำมีหรื อแฟน ทำให้สำมีหรื อแฟนที่ติดโรคมำไม่บอกภรรยำ
เพรำะกลัวว่ำภรรยำจะด่ำว่ำไม่รักและทิ้งไปทำให้ไม่บอกภรรยำว่ำตนเองติดโรค ภรรยำ กลัวว่ำสำมี
หรื อแฟนจะไม่รักทำให้ยอมมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยจนติดโรค ทั้งหมดนี้ลว้ นสะท้อนให้เห็นควำมไม่เป็ น
ธรรมหรื อควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงกับชำยในเรื่ องเพศสัมพันธ์และกำรป่ วย
วิพำกษ์ จุดแข็งของแนวคิดนี้ ก็คือ กำรฟังควำมเห็นของคนใน (Insider’s point of view) หรื อ
คนที่กำลังมีปัญหำโดยเฉพำะกำรมีปัญหำกับคนอื่น (สังคม) ซึ่ งต่ำงจำกแนวคิดอื่นๆที่กล่ำวมำแล้วที่มกั
เป็ นควำมเห็นของคนนอกซึ่ งมักจะมองคนอื่นอย่ำงไม่เข้ำใจว่ำ คนเหล่ำนี้มีควำมทุกข์อย่ำงไรและต้อง
ตัดสิ นใจอย่ำงไม่มีเหตุผลอย่ำงไร หรื อโดยแท้จริ งคนเหล่ำนั้นเป็ นคนที่ถูกตีตรำว่ำมีปัญหำ (Blaming
the victim) โดยไม่ได้พิจำรณำบริ บทของปั ญหำชีวิตของเหยือ่ (Victim) แนวคิดนี้ อำจจัดให้เป็ น
จุดเริ่ มต้นของกำรเข้ำใจโครงสร้ำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรมเช่น ในแนวคิดจิตวิทยำวิเครำะห์พูดถึงกำร
กดดันของ Superego แต่อำจไม่เข้ำใจว่ำกำรกดดันอย่ำงไรที่ทำให้ตอ้ งทนหรื อเก็บกดหรื อยอมเสี่ ยงกับ
กำรติดโรค และแนวคิดนี้เริ่ มต่อเชื่ อมโยงกับแนวคิดโครงสร้ำงหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่ขดั เกลำและควบคุม
ทำงสังคม

2. ทฤษฏีมานุษยวิทยาวัฒนธรรมแบบการปรับตัวเข้ ากับสิ่ งแวดล้อม (Ecological cultural
adaptation theory)
Subject matter: วัฒนธรรม
หลักคิด
หลักคิดพื้นฐำนคือ ระบบวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นผลพวงของกำรเรี ยนรู้ ในกำรปรั บตัวเข้ ำกับ
สภำพแวดล้ อมเพื่อมีชีวิตรอดที่สะสมมำหลำยชั่วอำยุคน ควำมรู้ หรื อวัฒนธรรมนีก้ ำหนดกำรกระทำ
ทำงสังคมของมนุษย์
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ควำมหมำยของวัฒนธรรม แนวคิดมำนุษยวิทยำวัฒนธรรมเชื่ อว่ำ วัฒนธรรมเป็ นผลพวงของ
กำรลองผิดลองถูกหรื อกำรปรับตัวของมนุษย์กบั สภำพแวดล้อมเพื่อแก้ไขปั ญหำต่ำงๆหรื อกำรปรับตัว
เข้ำกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อที่จะดำรงชีวติ อยู่ ประสบกำรณ์ที่มีค่ำเหล่ำนี้ได้ถูกเก็บบันทึกไว้และถ่ำยทอด
จำกคนรุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่งอย่ำงไม่ขำดสำย เพรำะว่ำเป็ นสิ่ งที่ทำให้เรำไม่ทำผิดพลำดซ้ ำ สิ่ งที่ถูก
สร้ำงขึ้นมำสะสมและถ่ำยทอดนี้เรี ยกว่ำวัฒนธรรม ดังนั้นคนเรำจึงมีพฤติกรรมตำมวัฒนธรรม ใน
สังคมเรำจึงมีระบบวัฒนธรรมมำกมำยไม่วำ่ เป็ นเรื่ องสุ ขภำพ ศิลปะ กำรปกครอง กำรผลิตต่ำงๆ ฯลฯ
ในเรื่ องของสุ ขภำพและกำรเจ็บป่ วยซึ่ งเป็ นปั ญหำพื้นฐำนของกำรดำรงอยูข่ องชีวติ มนุ ษย์ก็
เช่นกันถูกลองผิดลองถูกสะสมประสบกำรณ์มำตลอดเวลำ ที่เรี ยกว่ำวัฒนธรรมกำรกำรแพทย์พ้นื บ้ำน
ในทำงมำนุษยวิทยำวัฒนธรรมนั้น เรำมักเน้นกำรเข้ำใจวัฒนธรรมจำกมุมมองของประชำชนที่มีชีวติ
หรื ออำศัยอยูใ่ นวัฒนธรรมนั้น (Emic view) ไม่ใช่มุมมองจำกคนนอก (Etic view) คล้ำยกับทฤษฏี
สัญลักษณ์นิยมที่เน้นควำมหมำยของผูก้ ระทำกำรทำงสังคม ดังนั้นในเรื่ องกำรอธิ บำยสำเหตุของกำร
เจ็บป่ วยจึงต้องอธิ บำยจำกวัฒนธรรมหรื อมุมมองของประชำชนในวัฒนธรรมนั้น
มุมมองของสำเหตุของกำรเจ็บป่ วยของประชำชนในแง่ของวัฒนธรรมนั้นมิได้มีแนวเดียวหรื อ
ประสบกำรณ์เดียวแต่มีหลำกหลำยแนวคิดหรื อวัฒนธรรมเช่น แนวคิดทำงด้ำนนิเวศวิทยำธรรมชำติที่
อำจออกมำในรู ปของฮวงจุย้ แนวคิดทำงด้ำนไสยศำสตร์ เช่น ควำมเชื่ อเรื่ องผี แนวคิดเรื่ องควำมสมดุล
ของธำตุ เช่น ธำตุสี่ดินน้ ำไฟลม แนวคิดทำงด้ำนกลไกเช่น กำรนวดแผนต่ำงๆเป็ นต้น ซึ่ งจะกล่ำวพอ
สังเขปคือ
การแพทย์พืน้ บ้ านเชิงนิเวศวิทยาธรรมชาติ
กำรปรับตัวของมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรอยูร่ อดหรื อสุ ขภำพมีมำตลอดเช่น กำรสร้ำงบ้ำน
บ้ำนที่อยูใ่ นเขตร้อนชื้นซึ่ งฝนตกหนักนั้น มักจะมีกำรสร้ำงบ้ำนสู งเพื่อให้พ้นื จำกควำมชื้นแฉะของ
แผ่นดินที่ชุ่มไปด้วยน้ ำฝน บ้ำนที่สูงยังช่วยทำให้มนุษย์หนีห่ำงจำกสัตว์ต่ำงๆเช่น สัตว์เลื้อยคลำนที่มี
พิษพวกงู บ้ำนที่สูงโปร่ งยังช่วยให้ลมพัดพำเอำยุงหรื อแมลงออกไปจำกกำรรบกวนมนุษย์ แต่บำ้ นที่
สู งโปร่ งนี้ก็ไม่สูงจนเกินไปจนทำให้ลมที่พดั แรงพัดเอำหลังคำหรื อบ้ำนพังลงมำได้ หลังคำที่สูงช่วย
ทำให้น้ ำฝนที่ตกครั้งหนึ่งปริ มำณมำกๆไหลผ่ำนลงไปอย่ำงรวดเร็ วไม่ซึมซับไว้บนหลังคำที่เป็ นใบไม้
หลังคำใบไม้ที่ซึมซับน้ ำไว้มำกก็ผเุ ร็ วทำให้น้ ำรั่วลงมำได้ ทำให้ไม่สำมำรถพักผ่อนได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
ทำเลในกำรตั้งบ้ำนก็เช่นเดียวกัน กำรตั้งบ้ำนเรื อนนั้นเป็ นประสบกำรณ์ที่สะสมกันมำในรู ป
ของฮวงจุย้ ที่กล่ำวตั้งแต่กำรตั้งบ้ำนเรื อนว่ำควรจะหันหน้ำไปทำงทิศไหน เช่น ทิศที่ดีอำจเป็ นทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีแสงแดดส่ องเข้ำมำทำงหน้ำบ้ำนตอนเช้ำ แต่ไม่เข้ำมำมำกเหมือนกับหันหน้ำไป
ทำงทิศตะวันออกและแดดไม่เข้ำมำในบ้ำนมำกในยำมบ่ำยเหมือนกับหันไปทำงทิศตะวันตก
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กำรตั้งบ้ำนเรื อนนั้นควรอยูท่ ำงทิศตะวันออกของไร่ นำ เพื่อที่เวลำเดินทำงไปทำนำในตอนเช้ำ
ก็เป็ นกำรเดินทำงที่หนั หลังให้พระอำทิตย์ทำให้ไม่ร้อนแดดไม่ส่องหน้ำเช่นเดียวกับกำรเดินทำงกลับ
ในตอนเย็นที่ไม่ตอ้ งเดินทำงสวนกับแดดตอนบ่ำยซึ่ งร้อนแรงมำก
กำรออกแบบห้องและตำแหน่งของห้องต่ำงๆในบ้ำนก็เช่นกัน ล้วนเป็ นประสบกำรณ์และภูมิ
ปั ญญำที่ผำ่ นกำรทดลองมำแล้วทั้งสิ้ นเช่น กำรไม่เอำห้องนอนไว้ติดกับครัว เพื่อไม่ให้ควันไฟและกลิ่น
ของอำหำรมำรบกวนกำรนอนเป็ นต้น
แนวควำมคิดทำงด้ำนไสยศำสตร์ แนวควำมคิดทำงด้ำนไสยศำสตร์ เป็ นแนวคิดเกิดจำกกำร
ปรับตัวเข้ำกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อยังชีพเช่นกัน แต่เป็ นกำรปรับตัวเข้ำกับสิ่ งที่อธิ บำยไม่ได้หรื อเกินกว่ำที่
มนุษย์ในเวลำนั้นจะเข้ำใจ เมื่อเผชิ ญกับภัยที่น่ำหวำดหวัน่ มำกและไม่มีทำงออก มนุษย์ปรับตัวโดยกำร
ทำให้ควำมลึกลับนั้นให้กลำยเป็ นสิ่ งที่พอจะเข้ำใจได้คือทำให้กลำยเป็ นมนุษย์มำกที่สุด
(Personalization) กล่ำวคือ กำรทำให้ปรำกฏกำรณ์ที่น่ำกลัวนั้นเป็ นกำรกระทำของคนที่มีอำนำจเหนือ
มนุษย์เช่น เทพเจ้ำ เทวดำและผีเป็ นต้น กำรทำให้กลำยเป็ นมนุษย์เช่นเทพหรื อผีน้ นั ทำให้มนุษย์
สำมำรถใช้ประสบกำรณ์ที่ใช้กบั มนุษย์มำใช้กบั เทพหรื อผีน้ นั ได้ กล่ำวคือ ถ้ำเป็ นมนุษย์ก็สำมำรถเอำใจ
หรื อบวงสรวงขอพรหรื อขอโทษได้
ดังนั้นมนุษย์จึงสร้ำงเทพหรื อผีข้ ึนมำเป็ นจำนวนมำกตำมปั ญหำหรื อตำมสภำพแวดล้อมที่เขำ
อำศัยอยูห่ รื อที่อยูใ่ กล้กบั ควำมเจ็บป่ วยมำกที่สุดเช่น กะเหรี่ ยงอำจบอกว่ำ ผีน้ ำทำให้ป่วยเป็ นมำลำเรี ย
ทั้งนี้เพรำะว่ำ เขำอำจเริ่ มรู ้สึกหนำวสั่นตั้งแต่กำรไปอำบน้ ำหรื อหนำวสั่นเหมือนกำรอำบน้ ำเย็น ดังนั้น
กำรเป็ นไข้กบั น้ ำต้องมีควำมเกี่ยวข้องกัน เพื่อที่จะจัดกำรกับไข้และน้ ำได้ เขำจึงต้องทำให้น้ ำกลำยเป็ น
ผีที่เขำสำมำรถติดต่อหรื อต่อรองได้ดว้ ยกำรเสี่ ยงทำย กำรบนบำน กำรเลี้ยงผีเช่นเดียวกับกำรจัดกำรกับ
คนที่มีอำนำจเหนือเขำ
ในอีกด้ำนหนึ่งมนุษย์ก็อำจพยำยำมที่จะเรี ยนรู ้ที่จะมีอำนำจเหนื อมนุษย์โดยกำรสร้ำงศำสตร์ ที่
เรี ยกว่ำไสยศำสตร์ ที่ประกอบไปด้วยกำรมีคำถำอำคมและกำรท่องบ่นจนอำจมีประสบกำรณ์ที่แตกต่ำง
ไปจำกคนธรรมดำ ประสบกำรณ์น้ ี อำจมีประโยชน์ในกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บ ขณะเดียวกันก็อำจใช้
เป็ นเครื่ องมือที่ทำให้ผอู ้ ื่นเจ็บป่ วยเช่นเดียวกัน
แนวคิดเรื่ องควำมสมดุลของธำตุ แนวคิดนี้มองลึกลงไปในร่ ำงกำยของคนแทนที่จะมอง
ออกไปข้ำงนอกเหมือนกับแนวคิดอื่นๆที่กล่ำวมำ แนวคิดนี้สังเกตเห็นว่ำ ร่ ำงกำยของเรำล้วนประกอบ
ไปด้วยส่ วนต่ำงๆคือ ดิน น้ ำ ลม ไฟ ดินได้แก่ สิ่ งซึ่ งเป็ นของแข็งได้แก่ กระดูกหรื อกล้ำมเนื้อต่ำงๆ น้ ำก็
ได้แก่พวกเลือดและของเหลวในร่ ำงกำยต่ำงๆ ลมก็คือ ลมหำยใจเข้ำออกที่ขำดไม่ได้ และไฟก็คือ ควำม
ร้อนในร่ ำงกำย ประสบกำรณ์จำกกำรสังเกตของผูค้ นในอดีตก็สังเกตควำมแตกต่ำงของพฤติกรรม
หรื อลักษณะของคนปกติและคนป่ วยว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไรและนำไปเชื่อมโยงกับธำตุท้ งั สี่ เช่น คน
ป่ วยบำงคนอำจผอมแห้งซึ่ งอำจหมำยควำมว่ำขำดธำตุน้ ำ เมื่อให้กินน้ ำหรื อของเหลวอื่นมำกๆแล้วก็
หำย หน้ำตำแจ่มใส ผิวพรรณผุดผ่อง ขับถ่ำยดีเป็ นต้น กำรสังเกตเหล่ำนี้ก็สำมำรถกลำยเป็ นทฤษฏี
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อย่ำงเป็ นระบบได้พร้อมกับกำรมีตวั ยำหรื อสมุนไพรที่ร้อนเย็นในกำรรักษำได้เช่น ขิงข่ำตะไคร้ที่เป็ น
สมุนไพรร้อน ฟักแฟงแตงกวำเป็ นสมุนไพรเย็นเป็ นต้น
ปั ญหำสำคัญที่แนวคิดนี้ตอ้ งกำรเน้นก็คือ ทุกวัฒนธรรมมีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
เหมือนกัน ไม่อำจตัดสิ นได้วำ่ วัฒนธรรมใดดีกว่ำวัฒนธรรมหนึ่งเช่น กำรถือเอำวัฒนธรรมตะวันตกว่ำ
ดีกว่ำวัฒนธรรมตะวันออกเป็ นสิ่ งที่ผดิ (Ethnocentrism) ปั ญหำนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรติดต่อกันทำง
วัฒนธรรมและมีกำรดูถูกกีดกันกันทำงวัฒนธรรมซึ่ งมีผลทำให้ควำมเป็ นประชำธิ ปไตยทำงวัฒนธรรม
หรื อควำมเป็ นพหุลกั ษณ์ทำงวัฒนธรรมเสี ยไปและมีผลเสี ยกับคนที่อยูใ่ นวัฒนธรรมนั้นๆ ดังเช่นกรณี
ของกำรแพทย์แผนปั จจุบนั ที่ทำให้กำรแพทย์พ้นื บ้ำนในโลกนี้หำยไปเป็ นจำนวนมำก (Modern
medical domination)
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์ (กำรตอบคำถำมว่ำ ทำไมผูห้ ญิงจึงป่ วยเป็ นโรคเอดส์)
กำรนิยำมปั ญหำ กำรแพทย์พ้นื บ้ำนหรื อกำรแพทย์ทำงเลือกมีวถิ ีกำรนิยำมโรคของผูป้ ่ วยคน
เดียวกันด้วยชื่ อของโรคที่ต่ำงกันเช่น กำรแพทย์แผนปั จจุบนั เรี ยกว่ำเป็ นโรคเอดส์เพรำะมีเชื้อไวรัสเอช
ไอวี แต่กำรแพทย์แผนจีนอำจเรี ยกโรคเดียวกันนี้ วำ่ โรคที่ขำดควำมสมดุลระหว่ำงหยินกับหยำง
สำเหตุของปั ญหำ แต่ละสังคมมีทฤษฏีที่พฒั นำมำต่ำงกันอธิ บำยสำเหตุของโรคต่ำงกัน ดังได้
กล่ำวมำแล้วว่ำ กำรแพทย์แผนปั จจุบนั มองว่ำเชื้ อโรคไวรัสเอ็ชไอวี่เป็ นสำเหตุของกำรเกิดโรคเอดส์ แต่
ควำมไม่สมดุลของหยินกับหยำงอำจทำให้อวัยวะภำยในบำงอย่ำงเช่นตับทำงำนไม่ดีและทำให้ป่วย
หำกกล่ำวถึงพฤติกรรมที่ทำให้ป่วย ระบำดวิทยำเชื่ อว่ำพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศทำให้ป่วยเป็ น
โรคเอดส์ แต่แนวควำมคิดทำงวัฒนธรรมอำจกล่ำวได้วำ่ ควำมเชื่อที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของคนบำง
วัฒนธรรมหรื อบำงศำสนำนั้นเป็ นควำมเชื่อที่นำไปสู่ พฤติกรรมเสี่ ยง เช่น ศำสนำคริ สต์ที่มีขอ้ ห้ำมว่ำ
ห้ำมกำรกำรคุมกำเนิด ดังนั้นกำรใช้ถุงยำงอนำมัยเพื่อป้ องกันโรคก็ถูกจัดอยูใ่ นข้อห้ำมนี้ดว้ ยเช่นกัน ทำ
ให้มีโอกำสเสี่ ยงกับกำรติดเชื้ อเอชไอวีมำกขึ้น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงทำงด้ำนเพศสัมพันธ์เช่น วัฒนธรรมทำงเพศที่อนุ ญำตให้
มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำนหรื อเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ผวั เดียวเมียเดียวนำไปสู่ กำรมีพฤติกรรมเสี่ ยงและ
ติดเชื้ อเอชไอวีตำมมำ เช่น กรณี ของชำวเขำบำงเผ่ำ มีสถำนที่และโอกำสที่จดั ไว้เพื่ออนุญำตให้หนุ่ม
สำวได้รู้จกั กันและมีเพศสัมพันธ์กนั ก่อนได้ หำกพอใจกันแล้วค่อยแต่งงำนกัน และเมื่อแต่งงำนแล้ว
มักจะไม่ตอ้ งแยกทำงกัน หำกไม่พอใจก็สำมำรถหำคู่ใหม่ได้ วัฒนธรรมทำงเพศเช่นนี้ เป็ นวัฒนธรรมที่
นำไปสู่ พฤติกรรมทำงเพศที่เสี่ ยงต่อกำรติดเชื้ อทำงเพศสัมพันธ์และเอชไอวี
ตัวอย่ำงของเอสกิโมที่อำจไม่เป็ นเช่นนี้แล้วในทุกวันนี้คือ กำรที่ยกภรรยำให้ไปนอนกับแขก
ที่มำเยือน ประเพณี น้ ี เกิดขึ้นเพรำะว่ำ ครอบครัวชำวเอสกิโมต้องอยูห่ ่ำงๆกันเนื่องจำกอำหำรหำยำก
หำกอยูใ่ กล้กนั ก็จะหำอำหำรไม่พอและขัดแย้งกัน แต่กำรที่อยูห่ ่ำงกันมำกก็ทำให้ขำดสังคมและกำร
ติดต่อหรื อกำรสนับสนุนจำกสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในยำมฉุ กเฉิ นเดินทำงผ่ำนไป ดังนั้นเพื่อสร้ำง
มิตรภำพและสำยสัมพันธ์ให้เป็ นญำติกนั กำรมอบภรรยำให้จึงเป็ นสัญลักษณ์ของมิตรภำพเครื อญำติที่
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ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันและประกำรที่สำมคือ กำรที่อยูก่ นั ตำมลำพังในธรรมชำติที่โหดร้ำยอำจตำยได้
ง่ำยๆและก็มีลูกได้ยำก ดังนั้นกำรเร่ งให้มีกำรสร้ำงสมำชิกใหม่จึงเป็ นเรื่ องที่สำคัญ ชำวเอสกิโมจึง
มองข้ำมเรื่ องข้อห้ำมทำงเพศเช่นสังคมอื่น และกำรที่มีวฒั นธรรมเช่นนี้ก็ทำให้ผหู ้ ญิงมีโอกำสติดเชื้อ
ทำงเพศสัมพันธ์โดยเฉพำะเชื้ อเอชไอวีได้ง่ำยและมักถูกฉวยโอกำสโดยคนผิวขำวที่ไปทำมำค้ำขำยใน
ดินแดนเหล่ำนั้นให้ส่งภรรยำของเขำมำให้เสมอ
กำรที่คนไทยขึ้นดอยไปเอำเปรี ยบผูห้ ญิงบนดอยหรื อกำรที่คนผิวขำวเข้ำไปเอำเปรี ยบชำว
เอสกิโมเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรเอำเปรี ยบทำงวัฒนธรรม
สำหรับเด็กวัยรุ่ นนั้น เด็กวัยรุ่ นรุ่ นใหม่มกั มีวฒั นธรรมย่อยของตนเอง วัฒนธรรมย่อยเช่น
วัฒนธรรมกำรรับน้องของสถำบันกำรศึกษำ วัฒนธรรมนี้ ในเบื้องต้นเป็ นกำรแสดงควำมยินดีกนั จริ งๆ
แต่ต่อมำมีกำรเพิ่มเติมในเรื่ องของสร้ำงควำมสำมัคคีและสิ่ งเสริ มวัฒนธรรมสำขำวิชำเช่น สำขำวิชำนี้
เน้นควำมเป็ นแข็งแกร่ งแบบลูกผูช้ ำยก็มกั จะมีกิจกรรมโหดๆให้สมกับควำมเป็ นชำยให้นอ้ งๆได้ผำ่ น
ประสบกำรณ์ร่วมกันและจะได้รักกันมำกๆ และต่อมำก็กิจกรรมกำรรับน้องจำกตอนกลำงวันเป็ นตอน
กลำงคืนก็มีกำรรับประทำนอำหำรและมักจะมีวฒั นธรรมของกำรดื่มสุ รำ และมีกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ย่อยลงไปอีกหลังเลิกรับประทำนอำหำรแล้วคือวัฒนธรรมกำรสอนน้องให้มีประสบกำรณ์ทำงเพศ รุ่ น
พี่มกั พำรุ่ นน้องไปหำประสบกำรทำงเพศโดยกำรซื้ อบริ กำรทำงเพศให้ ต่อมำหำกรุ่ นพี่ไม่ทำหน้ำที่น้ ี รุ่น
น้องก็จะว่ำเอำได้ หำกรุ่ นน้องไม่ไปตำมที่รุ่นพี่จดั กำรให้ก็จะถูกหำว่ำ ไม่นบั ถือรุ่ นพี่ และเมื่อรุ่ นน้อง
ไปรับบริ กำรทำงเพศทั้งครั้งนี้และครั้งต่อไปก็มีโอกำสที่จะติดเชื้ อเอชไอวีได้ง่ำย
กำรแก้ ไขปั ญหำ แนวคิดทำงกำรแพทย์แผนจีนอำจรักษำผูป้ ่ วยด้วยกำรบำรุ งร่ ำงกำยเพื่อทำให้
อวัยวะภำยในเช่นตับแข็งแรงขึ้น เมื่อตับแข็งแรงขึ้นก็มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสมดุลในกำร
กำจัดโรคที่เข้ำมำในร่ ำงกำยได้หรื อมีภูมิคุม้ กันโรคเพิ่มขึ้นได้ อำกำรของโรคก็ค่อยลดลงและอำจหำย
ได้ ทำนองเดียวกัน แนวคิดนี้เรี ยกร้องให้กำรแพทย์แผนปั จจุบนั เข้ำใจคนที่อยูใ่ นวัฒนธรรม
กำรแพทย์แบบพื้นบ้ำนด้วย หรื ออีกนัยหนึ่งคือกำรเรี ยกร้องให้เคำรพในสิ ทธิ ทำงด้ำนวัฒนธรรม
กำรแพทย์ทำงเลือกหรื อพื้นบ้ำนด้วย เช่นกำรให้หำข้อดีของวัฒนธรรมแบบพื้นบ้ำนมำแก้ไขปั ญหำ
ดังเช่น กรณี กำรแก้ไขปั ญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำนของบำงสังคมก็คือ กำรจับแต่งงำนเพื่อให้มี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในครอบครัว หรื อกำรลดควำมสำคัญของกำรแต่งงำนและมองว่ำ กำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำนเป็ นเรื่ องปกติและเน้นกำรสอนกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจำกกำรท้องและ
กำรติดเชื้อโรคเป็ นต้น เช่นเดียวกันกับกำรเรี ยกร้องไม่ให้เอำเปรี ยบทำงเพศกับวัฒนธรรมพื้นบ้ำนที่
เปิ ดโอกำสให้ทำ
ควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำ วัฒนธรรมเป็ นผลผลิตทำงสังคมที่เกิดจำก
กำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกัน ดังนั้นทุกวัฒนธรรมจึงดีกบั สภำพแวดล้อมของตนเอง และ
เรำควรเคำรพควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม แนวคิดนี้ เป็ นแนวคิดที่เห็นควำมเป็ นธรรมทำง
วัฒนธรรม และแสดงให้เห็นว่ำ กำรแผ่ขยำยทำงวัฒนธรรมไม่วำ่ จะเป็ นวัฒนธรรมทำงศำสนำ
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วัฒนธรรมทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีรวมทั้งกำรแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เข้ำมำในสังคมอื่นและเข้ำ
มำกดขี่วฒั นธรรมเดิมนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่เป็ นธรรม
วิพำกษ์ แนวควำมคิดนี้มีขอ้ ดีคล้ำยแนวควำมคิดโครงสร้ำงหน้ำที่ที่เป็ นกำรมองภำพโครงสร้ำง
สังคมและวัฒนธรรมในเชิงโครงสร้ำงหรื อมหภำค (Macro level) เป็ นกำรมองแบบคนใน (Insider’s
point of view) และเน้นกำรมองแบบองค์รวม (Holistic view) อย่ำงไรก็คือ แนวคิดนี้ มกั ไม่เน้นกำร
วิเครำะห์ในระดับจุลภำคหรื อกำรวิเครำะห์ระดับบุคคล เช่น กำรวิเครำะห์วฒั นธรรมกำรแพทย์แบบ
พื้นบ้ำนในเชิงมหภำคเป็ นต้น

3. ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ การเมือง (Political economy perspective)
แนวคิดหลัก Subject matter: ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบทุนนิยมระหว่ำงนำยทุนกับ
กรรมกร
หลักคิด
ควำมสัมพันธ์ ทำงสังคมแบบทุนนิยมเอำเปรี ยบขูดรี ดผู้ใช้ แรงงำน ทำให้ ผ้ ใู ช้ แรงงำนที่
ตระหนักถึงกำรเอำเปรี ยบนีล้ ุกขึน้ มำต่ อสู้เปลี่ยนแปลงสังคมให้ เสมอภำค
แนวคิดหลักของเศรษฐศำสตร์ กำรเมืองคือ กำรที่โครงสร้ำงสังคมถูกกำหนดโดยสถำบันทำง
เศรษฐกิจหรื อกล่ำวในภำษำของเศรษฐศำสตร์ กำรเมืองว่ำ โครงสร้ำงส่ วนล่ำงกำหนดโครงสร้ำง
ส่ วนบน โดยที่โครงสร้ำงส่ วนล่ำงหมำยถึง สถำบันเศรษฐกิจโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรผลิต ส่ วน
โครงสร้ำงส่ วนบนหมำยถึง สถำบันทำงสังคมที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งสถำบันสุ ขภำพด้วย
เหตุที่โครงสร้ำงส่ วนล่ำงหรื อกำรผลิตกำหนดโครงสร้ำงส่ วนบนก็เพรำะว่ำ ในโครงสร้ำง
ส่ วนล่ำงมีควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรหรื อนำยทุนผูเ้ ป็ นเจ้ำของโรงงำนกับชนชั้นกรรมกรผู ้
ที่รับจ้ำงหรื อขำยแรงงำนให้กบั นำยทุน ควำมขัดแย้งนี้สำคัญมำกสำหรับนำยทุน ถึงขั้นที่เรี ยกว่ำ แพ้
ไม่ได้ ดังนั้นนำยทุนซึ่ งมีจำนวนคนน้อยกว่ำจึงจำเป็ นที่จะต้องออกไปแสวงหำผูส้ นับสนุนจำกนอก
โรงงำนหรื อจำกสถำบันทำงสังคมต่ำงๆโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสถำบันทำงกำรเมืองหรื อรัฐให้เข้ำมำช่วย
หยุดกำรเรี ยกร้องหรื อกำรต่อสู ้ของแรงงำน เพื่อให้กำรผลิตเพื่อทำกำไรของตนดำเนินต่อไปเป็ นปกติ
กำรที่ชนชั้นนำยทุนเข้ำขอควำมช่วยเหลือจำกสถำบันทำงสังคมต่ำงๆอำจไม่ได้ผล เพื่อให้ได้ผลที่
แน่นอนนำยทุนจึงต้องเข้ำไปครอบงำสถำบันเหล่ำนั้นให้ได้ท้ งั หมด ดังนั้นเรำจึงเรี ยกสังคมแบบนี้วำ่
สังคมแบบทุนนิยมหรื อรัฐทุนนิยมหรื อสถำบันสุ ขภำพแบบทุนนิยม นัน่ ก็คือ แทนที่สถำบันทำง
กำรเมืองหรื อรัฐจะเป็ นกลำงก็กลำยเป็ นรัฐของนำยทุนไป นี่คือสิ่ งที่เรี ยกว่ำ โครงสร้ำงส่ วนล่ำงกำหนด
โครงสร้ำงส่ วนบน
คำถำมที่ตอ้ งถำมก็คือ อะไรคือควำมขัดแย้งระหว่ำงนำยทุนกับกรรมกรจนทำให้นำยทุนและ
กรรมกรต้องออกมำต่อสู ้นอกโรงงำน คำตอบก็คือ นำยทุนขูดรี ดเอำเปรี ยบแรงงำนเกินไปนัน่ เอง แต่
กำรที่จะเข้ำใจในเรื่ องกำรขูดรี ดนี้ได้ดี เรำต้องเข้ำใจหลักกำรบำงประกำรของทฤษฏีน้ ีเสี ยก่อนก็คือ
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หนึ่ง ทฤษฏีน้ ีถือว่ำ แรงงำนเป็ นที่มำของมูลค่ำสิ นค้ำ มูลค่ำของสิ นค้ำไม่ได้มำจำกตัวของ
สิ นค้ำเอง แต่มำจำกแรงงำนที่ใส่ เข้ำไปหรื อทำให้เกิดสิ นค้ำนั้น ดังนั้นสิ นค้ำใดใช้แรงงำนกำยหรื อ
สมองมำกก็ยอ่ มมีมูลค่ำมำก
สอง แรงงำนที่เป็ นที่มำของมูลค่ำนั้นมีลกั ษณะพิเศษ กล่ำวคือ มันสำมำรถผลิตตัวของมันเอง
ให้มำกกว่ำต้นทุนของมัน ตัวอย่ำงคือ แรงงำนที่ยงั ชีพด้วยค่ำแรงขั้นต่ำสองร้อยบำทต่อวันสำมำรถผลิต
สิ นค้ำที่มีมูลค่ำมำกกว่ำสองร้อยบำทต่อวันด้วยควำมสำมำรถพิเศษของแรงงำนนัน่ เอง ดังนั้นแรงงำน
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำใหม่ได้ตลอดเวลำ
สำม รู ปแบบกำรแลกเปลี่ยนของสังคมมีสองรู ปแบบคือ กำรแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในกำรบริ โภค
กับกำรแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในกำรแสวงหำกำไร
กำรแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในกำรบริ โภคคือ กำรที่เอำของหรื อสิ นค้ำอย่ำงหนึ่งที่ตนมีแลกกับของ
หรื อสิ นค้ำอีกอย่ำงหนึ่งที่ตนไม่มีแต่ตอ้ งกำรบริ โภค เช่น กำรที่เรำมีขำ้ วแต่เรำไม่มีเสื้ อผ้ำ เรำก็เอำข้ำว
ออกไปเร่ แลกเสื้ อผ้ำเช่นที่ทำกันในสมัยก่อน แต่ในปั จจุบนั เรำแลกผ่ำนเงินตรำก็คือ เอำข้ำวไปขำยได้
เงินมำก็เอำไปซื้ อเสื้ อผ้ำแล้วนำมำใส่ กำรแลกเปลี่ยนแบบนี้มกั ไม่แสวงหำกำไร มักเป็ นกำรแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงผูผ้ ลิตด้วยกัน เพื่อให้เห็นชัดจึงเขียนเป็ นรู ปได้ดงั นี้คือ สิ นค้ำ(ข้ำว) เงิน สิ นค้ำ(เสื้ อผ้ำ)
กำรแลกเปลี่ยนเพื่อแสวงหำกำไรคือ กำรที่เรำมีเงินอยูจ่ ำนวนหนึ่งแล้วอยำกที่จะมีเงินมำกขึ้น
เรำก็เอำเงินนี้ไปซื้ อสิ นค้ำแล้วนำเอำสิ นค้ำนี้ไปขำยต่อเพื่อทำกำไร อำจเขียนขั้นตอนได้ดงั นี้ เงิน(1)
สิ นค้ำ เงิน (2) หำกเรำเอำเงินสองตั้งหักลบด้วยเงินหนึ่งแล้วผลออกมำเป็ นบวกนัน่ คือกำไร
สี่ หำกเรำเอำหลักของกำรแลกเปลี่ยนทั้งสองแบบมำใช้กบั กำรแลกเปลี่ยนแรงงำนซึ่ งเป็ น
สิ นค้ำที่มีลกั ษณะพิเศษเรำก็จะพบว่ำ มีผลออกมำดังนี้คือ
ผูใ้ ช้แรงงำนที่เป็ นเจ้ำของสิ นค้ำหรื อแรงงำนนั้นไม่มีสิ่งใดที่มีมูลค่ำที่จะดำรงชีวติ ได้ยกเว้น
กำลังแรงงำน เขำจึงเอำกำลังแรงงำนของเขำออกมำขำยในตลำด เพื่อเอำเงินที่ได้ไปซื้ อผลผลิตอีกอย่ำง
หนึ่งที่เขำต้องกำรคือ อำหำรเพื่อบริ โภคเพื่อที่เขำจะมีชีวติ อยูไ่ ด้ เขำขำยกำลังแรงงำนของเขำในรำคำที่
เท่ำกับสิ่ งที่จะทำให้เขำมีชีวติ อยูไ่ ด้อีกวันหนึ่ง นี่คือกำรแลกเปลี่ยนเพื่อกำรบริ โภคแบบที่หนึ่ง
โดยทัว่ ไปก็คือว่ำเป็ นกำรแลกเปลี่ยนที่เป็ นธรรมคือเอำของแลกของ แต่สิ่งที่แรงงำนไม่ได้คำนึงก็คือ
คุณสมบัติพิเศษของกำลังแรงงำนที่ผลิตสิ นค้ำได้มำกกว่ำตัวมันเองบริ โภค
สำหรับนำยทุนซึ่ งใช้กำรแลกเงินกับสิ นค้ำเพื่อเปลี่ยนกลับเป็ นเงินที่มำกกว่ำเดิม ก็ใช้เงินของ
เขำซื้ อกำลังแรงงำนจำกผูใ้ ช้แรงงำนมำแล้วนำเอำมำใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำเพื่อนำไปขำยในตลำดเพื่อ
เปลี่ยนกลับมำเป็ นเงินอีกครั้ง ดังนั้นเมื่อได้แรงงำนมำแล้ว นำยทุนก็สำมำรถใช้กำลังแรงงำนของผูใ้ ช้
แรงงำนได้เต็มที่ท้ งั วัน นำยทุนจะซื้ อหรื อจ้ำงแรงงำนไปเรื่ อยหรื อมำกเท่ำที่แรงงำนนั้นสำมำรถผลิต
สิ นค้ำออกมำมีมูลค่ำเท่ำกับค่ำแรงของคนงำน แต่จะไม่จำ้ งเพิ่มถ้ำมูลค่ำสิ นค้ำออกมำน้อยกว่ำค่ำแรง
ดังนั้นนำยทุนจึงมีกำไรตลอดเวลำที่จำ้ งคนงำนและจะมีกำไรมำกขึ้นเมื่อเร่ งรัดกำรผลิตให้มำกขึ้น
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ผลที่ตำมมำก็คือ ขณะที่แรงงำนยังยำกจนเหมือนเดิมไม่วำ่ ขำยแรงงำนหรื อผลิตเท่ำใด แต่
นำยทุนจะร่ ำรวยมำกขึ้นตำมกำรผลิตของแรงงำน ดังนั้นควำมแตกต่ำงทำงชนชั้นในเบื้องต้นจึงเริ่ มขึ้น
ที่จุดนี้
ห้ำ บทบำทของตลำดเสรี กบั กำรขูดรี ดแรงงำน กำรกล่ำวถึงกำรขูดรี ดแรงงำนจะกล่ำวเฉพำะสี่
ข้อข้ำงต้นโดยไม่กล่ำวถึงบทบำทของตลำดเสรี ไม่ได้ ตลำดเสรี เป็ นลักษณะพิเศษหรื อเฉพำะของระบบ
ทุนนิยม คือ ทุกคนมีอิสระที่จะเข้ำมำผลิตสิ นค้ำและขำยแข่งตำมที่ตอ้ งกำร ดังนั้นกำรที่นำยทุนผูห้ นึ่ง
ผลิตสิ นค้ำอย่ำงหนึ่งแล้วได้กำไร ย่อมทำให้ผอู ้ ื่นที่มีควำมสำมำรถหรื อควำมพร้อมสำมำรถเข้ำมำผลิต
สิ นค้ำแข่งได้ กำรเข้ำมำของผูผ้ ลิตรำยอื่น ย่อมทำให้เกิดกำรแข่งขันระหว่ำงผูผ้ ลิตหรื อนำยทุนด้วยกัน
กำรแข่งขันในเบื้องต้นจะออกมำในรู ปของสงครำมรำคำ เพรำะว่ำ ผูป้ ระกอบกำรรำยแรกมักตั้งรำคำไว้
สู งหรื อทำกำไรไว้มำก ดังนั้นหำกผูป้ ระกอบกำรรำยต่อมำเข้ำมำและจะแข่งขันได้ก็ตอ้ งลดรำคำสิ นค้ำ
แข่งเท่ำนั้น กำรลดรำคำก็จะทำให้ผบู ้ ริ โภคสิ นค้ำนั้นหันไปซื้ อของที่มีรำคำถูกกว่ำ บนพื้นฐำนที่วำ่
คุณภำพสิ นค้ำไม่ต่ำงกัน เมื่อเป็ นเช่นนี้ก็ทำให้นำยทุนหรื อผูป้ ระกอบกำรรำยแรกเสี ยตลำดไป ก็ทำให้
ผูป้ ระกอบกำรรำยแรกต้องทำสงครำมรำคำกลับไปคือ ลดรำคำให้ต่ำกว่ำเพื่อดึงลูกค้ำไว้
สงครำมรำคำดำเนินไปเรื่ อยหรื อรำคำสิ นค้ำในตลำดก็ต่ำลงเรื่ อย พร้อมกับคู่แข่งที่ตอ้ งถอย
ออกไปจำกตลำดเรื่ อยๆเพรำะว่ำ ไม่มีตน้ ทุนมำกพอที่จะทำสงครำมได้ โดยเฉพำะเมื่อผูป้ ระกอบกำรที่
มีทุนสำรองมำกๆทำสงครำมรำคำแบบรุ นแรงคือ ลดรำคำให้ต่ำกว่ำต้นทุน เมื่อเป็ นเช่นนี้ก็ทำให้ผทู ้ ี่มี
ทุนสำรองมำกๆเท่ำนั้นที่ยนื อยูไ่ ด้ แต่ก็ยนื อยูบ่ นควำมขำดทุนด้วยกันทั้งสิ้ น และภำวะนี้ก็ไม่อำจดำรง
อยูไ่ ด้ จึงต้องมีกำรตกลงกันภำยในระหว่ำงคู่แข่งขันที่ตอนนี้เหลือเพียงน้อยรำยเพื่อหยุดสงครำมรำคำ
ดังนั้นตลำดเสรี จึงหยุดลงแต่เป็ นตลำดผูกขำดหรื อกึ่งผูกขำด โดยอำจกำหนดรำคำบนพื้นฐำนของ
กำไรขั้นพื้นฐำนหรื อรำคำที่กลำงๆไม่ต่ำงกันมำกนักเป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำมรำคำพื้นฐำนหรื อรำคำกลำงๆนี้ไม่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่สูงได้อย่ำงที่เคย
เป็ น ดังนั้นนำยทุนหรื อผูป้ ระกอบกำรซึ่ งต้องกำรกำไรให้มำกก็ตอ้ งหันจำกสงครำมรำคำมำเป็ น
สงครำมลดต้นทุน กำรลดต้นทุนเป็ นอีกวิธีกำรหนึ่งในกำรสร้ำงกำไร โดยหลักง่ำยๆก็คือ กำรที่ไม่จ่ำย
เท่ำไรก็เป็ นกำไรเท่ำนั้น สงครำมลดต้นทุนนี้ โดยพื้นฐำนแล้วก็เป็ นสงครำมกับผูใ้ ช้แรงงำนนัน่ เอง
และนี่คือสงครำมของกำรขูดรี ดแรงงำนหรื อสงครำมทำงชนชั้นที่แท้จริ งที่เป็ นผลมำจำกตลำดเสรี
กำรขูดรี ดแรงงำนนั้นอำจทำได้สองวิธีคือ วิธีที่เรี ยกว่ำสัมบูรณ์หรื อโดยตรง กับวิธีสัมพัทธ์
หรื อโดยอ้อม
กำรลดต้นทุนแบบสัมบูรณ์มีหลักง่ำยๆก็คือ ไม่จ่ำยและให้ทำงำนมำกขึ้นแบบง่ำยๆ กำรไม่
จ่ำยคือ กำรไม่จ่ำยค่ำแรงเพิ่มขึ้นหรื อเพิ่มขึ้นให้นอ้ ยมำก กำรไม่จ่ำยสวัสดิกำรทั้งหลำยไม่วำ่ จะเป็ น
อำหำรกลำงวัน เสื้ อผ้ำ น้ ำสะอำด ห้องส้วม แสงสว่ำง กำรถ่ำยเทควำมร้อนหรื อควำมเย็นเป็ นต้น
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กำรทำงำนให้มำกขึ้นแบบง่ำยก็คือ กำรให้ชวั่ โมงกำรทำงำนมำกขึ้นโดยไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำล่วงเวลำ
เช่น กำรทำให้ชวั่ โมงกำรทำงำนปกติแปดชัว่ โมงเป็ นสิ บชัว่ โมง กำรจ้ำงให้ทำงำนสองกะก็เป็ นอีก
วิธีกำรหนึ่งที่จะไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำสวัสดิกำรต่ำงให้กบั แรงงำนอีกคนหนึ่งหำกต้องจ้ำงเพิ่มเป็ นต้น
กำรลดต้นทุนแบบสัมพัทธ์มีหลักง่ำยๆก็คือ กำรทำให้กำรทำงำนมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น โดย
วิธีกำรต่ำงๆเช่น ในด้ำนค่ำจ้ำงหรื อกำรจ้ำง ก็เปลี่ยนจำกกำรจ้ำงรำยเดือนหรื อประจำมำเป็ นรำยวัน
หรื อกำรเปลี่ยนกำรจ้ำงรำยวันมำเป็ นกำรจ้ำงแบบเหมำ กำรจ้ำงแบบรำยชิ้นหรื อกำรจ้ำงเป็ นรำยชัว่ โมง
เป็ นต้นแล้วแต่วำ่ วิธีกำรไหนจะสอดคล้องกับเนื้ องำนและควำมต้องกำรของผูป้ ระกอบกำร
ในด้ำนกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนโดยกำรควบคุมกำรทำงำน เพื่อทำให้ผขู ้ ำยแรงงำน
ทำงำนมำกขึ้น กำรควบคุมงำนอย่ำงใกล้ชิดก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ ง ดังนั้นจึงมีกำรควบคุมงำนโดยระบบ
รำชกำรเช่น เริ่ มจำกผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยผลิต ผูน้ ิเทศงำน หัวหน้ำสำยงำนและอื่นๆขึ้นมำอีกมำกมำยเพื่อทำให้
กำรผลิตดำเนินไปอย่ำงไม่หยุดและมีคุณภำพที่ตอ้ งกำร
ในกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพแบบที่สำมก็คือ กำรแบ่งงำนกันทำตำมหลักของอดัม สมิธ ที่แบ่งกัน
ทำงำนในกำรผลิตเข็มโดยแยกออกเป็ นงำนยืดเหล็กเส้น งำนตัดลวด งำนฝนปลำยและงำนเจำะรู ร้อย
ด้ำยที่ทำ้ ยเข็มเป็ นต้น กำรแบ่งงำนกันทำให้ทำงำนอย่ำงเดียวและมีควำมชำนำญมำกขึ้นทำให้ผลผลิต
มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมในสมัยใหม่ กำรแบ่งงำนกันทำนี้ทำกันในระดับสำยพำนกำรผลิตที่มีกำรแบ่งงำน
กันทำอย่ำงละเอียดและชิ้นงำนนั้นเคลื่อนตัวมำตำมสำยพำนมำหำคนงำนให้คนงำนทำตำมจังหวะ
ควำมเร็ วที่ผปู ้ ระกอบกำรกำหนด ดังนั้นผลผลิตที่ได้จึงออกมำอย่ำงรวดเร็ วมำก เร็ วจนเรำอำจคำดไม่ถึง
เช่น เพียงหนึ่งนำทีมีรถยนต์ออกจำกสำยพำนกำรผลิตสองคันเป็ นต้น
เมื่อลดต้นทุนในด้ำนค่ำแรงและสิ่ งที่เรี ยกว่ำ Economy of scale หรื อกำรลดต้นทุนกำรผลิตเป็ น
จำนวนมำกจำกสำยพำนกำรผลิตเช่นนี้ทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตสิ นค้ำลดลงอย่ำงมำก ในรำคำสิ นค้ำที่เท่ำ
เดิมทำให้นำยทุนกำไรอย่ำงมำก
หก ควำมแปลกแยก ภำยใต้กำรทำงำนหนัก ค่ำแรงต่ำ และสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ไม่ได้
รับกำรปรับปรุ งหรื อไม่มีสวัสดิกำรในกำรทำงำนทำให้ผใู ้ ช้แรงงำนมีควำมรู ้สึกแปลกแยกอย่ำงมำก
กำรที่จะเข้ำใจควำมแปลกแยกได้ดี เรำต้องเข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์ในทัศนะของวิธีคิดนี้
ก่อนว่ำ มนุษย์มีควำมสุ ขและพัฒนำตนเองจำกกำรทำงำน กำรทำงำนทำให้มนุษย์ได้ใช้กำลังแรงงำน
ของร่ ำงกำยซึ่ งทำให้เขำแข็งแรงและสดชื่น กำรทำงำนทำให้มนุษย์ได้ใช้สมอง มนุษย์มกั สร้ำง
จินตนำกำรหรื อพิมพ์เขียวของผลงำนตลอดจนแผนกำรทำงำนของเขำไว้ล่วงหน้ำเสมอก่อนกำรทำงำน
กำรทำงำนทำให้มนุษย์มีสังคม เพรำะว่ำกำรทำงำนของมนุ ษย์น้ นั โดยมำกจะเป็ นกำรร่ วมมือกันทำงำน
ไม่ใช่กำรทำงำนเดี่ยวๆ กำรทำงำนของมนุษย์น้ นั ทำให้มนุษย์รู้สึกว่ำตัวเองมีคุณค่ำในสังคม เพรำะว่ำ
เมื่อผลผลิตออกมำเขำไม่ได้บริ โภคหรื อใช้แต่เพียงผูเ้ ดียวแต่มกั แบ่งปั นให้คนอื่นเสมอ กำรให้ยอ่ มทำ
ให้ผรู ้ ู ้สึกดีและรู ้สึกดีมำกยิง่ ขึ้นเมื่อผูร้ ับขอบคุณหรื อชมเชยหรื อยอมรับเขำ
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ควำมแปลกแยก อย่ำงไรก็ตำม กำรทำงำนภำยใต้ระบบทุนนิยมดังกล่ำว ผูใ้ ช้แรงงำนมี
ควำมรู ้สึกแปลกแยกกับร่ ำงกำยของตนเอง เนื่องจำกกำรทำงำนเป็ นกำรทำงำนที่แบ่งงำนกันทำอย่ำง
ละเอียดและเขำทำงำนเป็ นเพียงบำงอย่ำงเล็กๆเท่ำนั้นแต่ทำงำนซ้ ำซำกทั้งวันและต้องทำอย่ำงรวดเร็ ว
กำรทำงำนแบบนี้ แทนที่จะทำให้ร่ำงกำยของเขำแข็งแรงกลับทำให้ร่ำงกำยของเขำปวดเมื่อยเพียงส่ วน
เดียว เสี ยสมดุล และกำรทำงำนในโรงงำนส่ วนใหญ่ แรงงำนมักไม่ได้นงั่ ทำงำนหรื อถ้ำนัง่ ก็ตอ้ งนัง่
ตลอดไม่ได้ยนื หรื อเดิน
กำรทำงำนแบบนี้ทำให้เขำไม่ได้ใช้สมอง เนื่องกำรจำกกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อยูใ่ นมือของ
นักออกแบบและขั้นตอนกำรทำงำนอยูใ่ นมือของวิศวกร ดังนั้นเขำเองเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื่ องจักร
เท่ำนั้น เขำไม่ได้มีโอกำสในกำรคิดในกำรจินตนำกำรเกี่ยวกับผลผลิตของเขำเลย กำรทำงำนที่ซ้ ำซำก
ทำให้สมองของเขำหยุดคิด ชำหรื อตำยด้ำน นอกจำกนี้ เขำยังไม่รู้วำ่ ชิ้นงำนที่เขำทำอยูน่ ้ นั เป็ นกำรผลิต
อะไร อำจเป็ นวิทยุ โทรทัศน์ หรื อโทรศัพท์ก็ได้
กำรทำงำนแบบนี้ทำให้เขำไม่มีสังคม มีเพื่อนร่ วมงำนนับร้อยนับพันในโรงงำนที่เขำทำอยูห่ รื อ
อยูใ่ นชะตำชีวติ แบบเดียวกัน แต่เขำเหมือนคนแปลกหน้ำหรื อเป็ นศัตรู กนั เพรำะว่ำ ผูป้ ระกอบกำรหรื อ
นำยทุนทำให้เขำรู ้สึกแตกแยกเป็ นศัตรู กนั แข่งขันกันในผลงำนในกำรขึ้นค่ำแรงในกำรเลื่อนชั้น พวก
เขำแตกแยกออกเป็ นกลุ่มเช่น เขำต้องแข่งขันกันภำยในสำยพำนว่ำใครทำได้เร็ วกว่ำกัน แข่งกัน
ระหว่ำงสำยพำน แข่งขันกันระหว่ำงแผนก แข่งขันกันระหว่ำงแรงงำนชำยกับหญิง แข่งขันกันระหว่ำง
แรงงำนไทยกับแรงงำนต่ำงด้ำว
กำรทำงำนแบบนี้ทำให้เขำไม่มีสังคม เนื่องจำกว่ำ เขำไม่รู้วำ่ เขำผลิตอะไรหรื อเป็ นยีห่ ้ออะไร
และเขำก็ไม่มีผลผลิตหรื อชิ้นงำนที่จะเอำไปอวดหรื อเอำไปแบ่งหรื อให้กบั ครอบครัวเครื อญำติเพื่อนฝูง
ของเขำได้เหมือนเคย นอกจำกนี้ค่ำแรงที่นอ้ ยมำกไม่พอที่เขำจะเลี้ยงตัวเองหรื อครอบครัวได้ ก็ยงิ่ ทำให้
เขำไม่สำมำรถที่จะแบ่งหรื อจุนเจือคนอื่นหรื อเพื่อนฝูงได้ ทั้งเวลำทำงำนที่กินเวลำพักผ่อนหรื อเวลำ
สำรำญของเขำกับสังคมของเขำไปจนสิ้ นทำให้เขำกลำยเป็ นคนที่ไม่มีสังคมหรื อไม่มีคุณค่ำกับสังคม
กำรทำงำนแบบนี้ทำให้เขำไม่มีควำมภูมิใจ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ เขำไม่รู้วำ่ เขำผลิตอะไรและ
ก็ไม่รู้วำ่ ใครบริ โภคสิ นค้ำของเขำ เขำถูกตัดออกจำกผูบ้ ริ โภคและผูบ้ ริ โภคก็ไม่รู้วำ่ ใครเป็ นคนผลิต
สิ นค้ำนี้ เขำจึงเป็ นคนที่ไม่มีตวั ตนไม่ได้รับกำรยกย่องจำกสังคม
เจ็ด กำรต่อสู ้ทำงชนชั้น ควำมแปลกแยกในทุกด้ำน งำนที่หนัก รำยได้ที่นอ้ ย ในขณะที่
นำยทุนหรื อผูป้ ระกอบกำรมีรำยได้มำกขึ้นทุกที ควำมขัดแย้งก็เพิ่มมำกขึ้นทำให้คนงำนรู ้สึกว่ำถูกเอำ
เปรี ยบขูดรี ดมำกขึ้นจนต้องมีกำรต่อรองในเรื่ องต่ำงๆโดยเฉพำะในเรื่ องค่ำแรงและสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน กำรรวมตัวกันต่อรองเปิ ดโอกำสให้มีกำรพูดกำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำงๆ จำกชนชั้นกรรมกร
กลำยเป็ นชนชั้นกรรมกรที่ตระหนักว่ำตัวเองเป็ นชนชั้นที่ถูกนำยทุนเอำเปรี ยบและจะรอควำมเมตตำ
จำกนำยจ้ำงไม่ได้ถำ้ ไม่ต่อรองหรื อต่อสู ้และกำรต่อสู ้ในโรงงำนไม่เพียงพอเพรำะว่ำ นำยทุนใช้รัฐหรื อ

64

ตำรวจมำสลำยกำรต่อสู ้ ดังนั้นกรรมกรก็จำเป็ นที่จะต้องออกไปต่อสู ้นอกโรงงำนโดยเฉพำะกำรมี
บทบำทเหนื อรัฐด้วยเช่นกัน นี่คือกำรต่อสู ้ภำคที่หนึ่งของกรรมกร
การประยุกต์ กบั กรณีการติดโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้เป็ นแนวคิดที่มำพร้อมกับควำมสมัยใหม่หรื ออุตสำหกรรม ดังนั้น
แนวคิดนี้มกั ยอมรับกำรนิยำมปั ญหำตำมแนวคิดทำงกำรแพทย์ คือ กำรมีเชื้ อไวรัสเอชไอวีในร่ ำงกำยว่ำ
เป็ นกำรป่ วย และยอมรับพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศตำมแนวคิดระบำดวิทยำว่ำเป็ นที่มำเบื้องต้นของ
ปัญหำโรคเอดส์
สำเหตุของปั ญหำ แนวคิดนี้ อธิ บำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศที่ต่ำงจำกแนวคิด
อื่นๆ โดยกำรมองว่ำ พฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศนั้นเป็ นกำรถูกบังคับให้ทำไม่ใช่กำรสมัครใจและเป็ นกำร
ถูกบังคับโดยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่กดขี่ขดู รี ดเอำเปรี ยบ เช่น อุตสำหกรรมทำงเพศแบบทุน
นิยม กำรเป็ นโรคเอดส์ของเด็กวัยรุ่ นก็คือ อุตสำหกรรมบริ กำรทำงเพศ ถึงแม้วำ่ ซ่ องโสเภณี แบบเก่ำจะ
หำยไปจำกสังคมไทยแล้วก็ตำม แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ กำรขำยบริ กำรทำงเพศในประเทศไทยจะ
หำยไปด้วย กำรขำยบริ กำรทำงเพศในสังคมไทยยังดำรงอยูแ่ ต่อยูใ่ นรู ปของกำรแฝงตัวอยูต่ ำมคลับ บำร์
คำรำโอเกะ สวนอำหำร อำบอบนวด โรงน้ ำชำ กำรนวดแผนโบรำญตลอดจนนำงทำงโทรศัพท์หรื อ
อินเตอร์ เน็ต ธุ รกิจนี้ทำเงินจำนวนมหำศำลให้กบั ผูจ้ ดั หำและผูข้ ำยบริ กำร
ในภำวะที่สังคมที่มีควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมสู งมำกเช่นประเทศไทยที่คนรวยร้อยละยีส่ ิ บมี
ทรัพย์สินรวมกันกว่ำร้อยละห้ำสิ บห้ำ แต่คนจนร้อยละยีส่ ิ บมีทรัพย์สินรวมกันประมำณร้อยละห้ำถึง
เจ็ดนั้น คนรวยจึงมีอำนำจซื้ อทุกอย่ำงรวมทั้งเพศสัมพันธ์ ส่ วนคนจนก็ไม่มีอะไรเหลือพอที่จะยังชีพได้
นอกจำกขำยร่ ำงกำย
นักเรี ยนนักศึกษำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ นักศึกษำอำชีวศึกษำนั้นส่ วนใหญ่มำจำกครอบครัวที่
ยำกจนในชนบทมีควำมปรำรถนำที่จะยกฐำนะของตนให้ดีข้ ึนด้วยกำรศึกษำที่สูง แต่กำรศึกษำก็มี
ต้นทุนสู งและใช้เวลำที่นำนพอสมควร นักศึกษำที่ยำกจนบำงส่ วนจึงต้องทำงำนด้วยและเรี ยนด้วย
เส้นทำงของกำรทำงำนนั้นโดยมำกจะเป็ นภำคบริ กำรและมักเป็ นงำนบริ กำรที่เริ่ มต้นจำกร้ำนอำหำร
งำนนี้เป็ นใบเบิกทำงสู่ กำรขำยบริ กำรทำงเพศในที่สุด เพรำะว่ำ งำนนี้มกั รับผูห้ ญิง ผูห้ ญิงที่สวยมัก
ได้รับเลือกก่อน กำรทำงำนบริ กำรเปรี ยบเสมือนกำรโชว์ตวั กับลูกค้ำที่หลำกหลำยที่มำรับประทำน
อำหำร งำนมักเป็ นเวลำกลำงคืนและเลิกดึก งำนมักต้องมีกำรคุยกับลูกค้ำ งำนมักมีดนตรี เสี ยงเพลงและ
เหล้ำเบียร์ ประกอบและอำจมีกำรดื่มกับลูกค้ำ กำรกลับบ้ำนดึกเป็ นปั ญหำของผูห้ ญิงที่ทำงำนเหล่ำนี้ ผล
ที่ตำมมำเธอมักให้ใครไปส่ งบ้ำนหรื อพำไปทำนอำหำรหรื อฟังเพลงรอบดึกก่อนกลับบ้ำนและอำจมี
เพศสัมพันธ์กบั คนที่ไปส่ ง กำรที่เสี ยตัว กำรที่ผดิ หวังกับกำรถูกหลอก กำรได้เงินมำใช้ เป็ นเครื่ องช่วย
ให้ตดั สิ นใจที่จะหำรำยได้จำกกำรขำยบริ กำรทำงเพศเป็ นครั้งครำวจนไปสู่ กำรขำยบริ กำรทำงเพศเป็ น
ประจำ
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กำรแก้ ไขปั ญหำ แนวคิดนี้เสนอให้สร้ำงควำมเป็ นธรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เรี ยกว่ำ
สังคมแบบสังคมนิยมหรื อสังคมแบบคอมมิวนิสต์ ที่กลับมำใช้ระบบทรัพย์สินส่ วนรวม (Communal
property) แทนกำรมีทรัพย์สินส่ วนตัว (Private property) และแบ่งปั นทรัพย์สินส่ วนรวมนี้เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนจำเป็ นสำหรับทุกคนเพื่อให้ทุกคนเสมอภำคกันและไม่เอำเปรี ยบกัน
กำรใช้กลไกทำงสังคมวำงแผนในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของคน (Needs) แทนกำรใช้กลไก
กำรตลำด (Market mechanism) กำรตอบสนองควำมต้องกำรของคน (Demand) แต่ขอ้ เสนอในระดับ
ที่กลำงๆก็คือ กำรลดกำรเอำเปรี ยบผูใ้ ช้แรงงำนและให้สวัสดิกำรทำงสังคมกับทุกคนในสังคมเพื่อที่ทำ
ให้ทุกคนมีควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงพอเพียงและมีศกั ดิ์ศรี มีกำรศึกษำ มีงำนที่ดีทำ เพื่อไม่ให้ตกเป็ นเครื่ องมือ
ของนำยทุน ไม่ให้ร่ำงกำยกลำยเป็ นสิ นค้ำทำงเพศ
ควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม แนวคิดนี้นิยำมปั ญหำให้เป็ นควำมไม่เป็ นธรรมตั้งแต่เริ่ มต้นว่ำ
กำรเป็ นโรคเอดส์แบบไม่เป็ นธรรมเช่นผูห้ ญิงอำจเป็ นเอดส์มำกกว่ำชำย หรื อกรรมกรเป็ นเอดส์
มำกกว่ำนำยทุน อย่ำงไรก็ตำมแนวคิดนี้ไม่ได้เน้นที่จำนวนหรื อสัดส่ วนเป็ นหลักแต่เน้นที่สำเหตุที่ทำ
ให้เป็ นเอดส์วำ่ เป็ นธรรมหรื อไม่เช่น ชำยเป็ นเอดส์มำกกว่ำแต่อำจเป็ นกำรกระทำตัวเองมำกกว่ำกำรถูก
กระทำเช่นผูห้ ญิงหรื อภรรยำที่เป็ นเอดส์อำจน้อยกว่ำแต่กำรเป็ นเอดส์ของผูห้ ญิงนั้นผูช้ ำยนำมำหรื อ
บังคับให้ติดผูห้ ญิง ทำนองเดียวกัน นำยทุนอำจเป็ นเอดส์ นอ้ ยกว่ำทั้งจำนวนและสัดส่ วนแต่เป็ นเอดส์
จำกกำรใช้อำนำจของตนได้โรคนั้นมำ เมื่อเทียบกับกรรมกรที่อำจน้อยกว่ำแต่กำรป่ วยของกรรมกรเป็ น
เรื่ องถูกบังคับถูกหลอกหรื ออยูใ่ นเงื่อนไขให้ตอ้ งติดเอดส์เช่น ถูกบังคับให้ยำ้ ยมำทำงำนในเมือง ถูก
บังคับให้ทำงำนหนักรำยได้นอ้ ยและเครี ยดทำให้หำทำงออกด้วยกำรดื่มเหล้ำและซื้ อบริ กำรทำงเพศซึ่ ง
เป็ นสิ นค้ำของระบบทุนนิยม หรื อผูห้ ญิงที่ติดเชื้อโรคเอดส์จำกสำมีที่ไม่เที่ยวหญิงบริ กำรมำ ที่สำคัญก็
คือ โครงสร้ำงสังคมแบบทุนนิยมนั้นเป็ นโครงสร้ำงสังคมที่ไม่เป็ นธรรม ที่นำยทุนร่ ำรวยแต่ผเู ้ ดียวจำก
แรงงำนของกรรมกร ขณะที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมยำกจนและเจ็บป่ วย และกำรแก้ไขปั ญหำของ
แนวคิดนี้ก็คือ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของสังคมให้เป็ นธรรมมำกขึ้น
กำรวิพำกษ์ แนวคิดนี้มีจุดแข็งที่มีกำรวิเครำะห์ปัญหำที่ลึกลงไปในโครงสร้ำงของสังคม
โดยเฉพำะเรื่ องเศรษฐกิจที่เป็ นรำกฐำนของกำรสร้ำงและกระจำยควำมมัง่ คัง่ ของสังคม เช่นเดียวกับ
แนวคิดจิตวิทยำวิเครำะห์ที่วิเครำะห์ลึกลงไปถึงระดับจิตใต้สำนึกในเรื่ องควำมต้องกำรทำงเพศ และ
เป็ นกำรวิเครำะห์แบบไดอะแลคติค (Dialectic) ซึ่งเน้นควำมขัดแย้งและกำรสร้ำงใหม่ แต่มีจุดอ่อนใน
กำรเสนอแนะที่มกั จะเสนอแนะให้เปลี่ยนโครงสร้ำงสังคมสู่ สังคมที่เป็ นธรรมมำกขึ้นซึ่งถูกแนวคิด
โครงสร้ำงหน้ำที่วพิ ำกษ์วำ่ เป็ นแนวคิดที่มองโลกในแง่ร้ำย มีอคติไม่เป็ นกลำงและมีกำรแก้ไขปั ญหำที่
รุ นแรงและล้มเหลวเช่น กรณี ของโซเวียตรัสเซี ย จีนหรื อเวียตนำมที่มีควำมล้มเหลวทำงเศรษฐกิจของ
กำรปฏิวตั ิและกำรวำงแผนจำกส่ วนกลำง แต่แท้จริ งแล้ว คนส่ วนใหญ่ก็มกั ไม่ทรำบว่ำ ประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวียที่มีพรรคกรรมกรมำเป็ นเวลำนำนได้เปลี่ยนสังคมให้เป็ นธรรมกับกรรมกรมำกขึ้นสำเร็ จ
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3. ทฤษฏีชายเป็ นใหญ่ (Patriarchy perspective)
แนวคิดหลัก: ระบบควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ชำยเป็ นใหญ่
หลักคิด
ระบบควำมสัมพันธ์ ทำงสังคมที่ผ้ ชู ำยใช้ ควำมแข็งแกร่ งทำงร่ ำงกำยที่มำกกว่ ำผู้หญิงและกำรที่
ผู้ชำยไม่ ต้องตั้งท้ องและให้ นมลูกมำเป็ นเงื่อนไขของกำรสร้ ำงระบบสังคมวัฒนธรรมที่ทำให้ ผ้ ชู ำย
สำมำรถเอำเปรี ยบผู้หญิง
แนวคิดนี้เป็ นแนวคิดที่กลุ่มผูห้ ญิงที่พยำยำมศึกษำว่ำตนเองถูกผูช้ ำยกดขี่เป็ นเพรำะอะไรก็
พบว่ำ บนพื้นฐำนที่ร่ำงกำยของผูช้ ำยที่แข็งแรงกว่ำ ดังนั้นผูช้ ำยสำมำรถใช้ควำมรุ นแรงกับผูห้ ญิงได้
และทำให้ผหู ้ ญิงต้องยอมจำนนกับอำนำจทำงร่ ำงกำยของผูช้ ำย ทำนองเดียวกันกับควำมแตกต่ำงทำง
ร่ ำงกำยที่ผหู ้ ญิงต้องตั้งครรภ์และให้นมบุตรทำให้ผหู ้ ญิงไม่สำมำรถทำกิจกรรมทำงสังคมอย่ำงอื่น
โดยเฉพำะกำรทำงำนหรื อกำรผลิตทำให้ผหู ้ ญิงต้องพึ่งพำผูช้ ำยเวลำตั้งครรภ์และเวลำเลี้ยงลูก ผูช้ ำยได้
ใช้เงื่อนไขทั้งสองนี้สร้ำงสังคมที่เป็ นแบบชำยเป็ นใหญ่ข้ ึนเช่น ในกำรแบ่งงำนกันทำนั้น ผูช้ ำยจะ
ทำงำนหลักนอกบ้ำนซึ่ งเป็ นงำนที่ทำให้มีรำยได้หรื อมีอำหำรเข้ำบ้ำนและผูห้ ญิงจะทำงำนบ้ำนเลี้ยงลูก
ประกอบอำหำรเป็ นต้นซึ่ งเป็ นงำนที่ถือว่ำไม่มีรำยได้หรื อผลผลิตเข้ำบ้ำน ดังนั้นผูห้ ญิงก็จะไม่มีอำนำจ
ต่อรองกับผูช้ ำย หำกผูห้ ญิงสำมำรถออกไปทำงำนนอกบ้ำนเช่นเดียวกันกับผูช้ ำย ผูช้ ำยจะทำงำนที่
สำคัญหรื อมีอำนำจในกำรตัดสิ นใจแต่ผหู ้ ญิงจะทำงำนบริ กำรที่ไม่มีอำนำจตัดสิ นใจ ดังนั้นงำนของ
ผูช้ ำยจึงได้รับค่ำจ้ำงมำกกว่ำแรงงำนผูห้ ญิง และแม้แต่เป็ นงำนแบบเดียวกันในหลำยๆครั้งผูช้ ำยก็ได้รับ
ค่ำแรงมำกกว่ำผูห้ ญิง สำหรับงำนในบ้ำนนั้น ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำ ผูช้ ำยจะไม่ทำงำนบ้ำน แม้วำ่
ผูห้ ญิงจะออกไปทำงำนนอกบ้ำนเช่นเดียวกับผูช้ ำยก็ตำม ผูห้ ญิงต้องทำงำนบ้ำนซึ่ งเป็ นงำนบริ กำรและ
เป็ นงำนที่ไม่ถือว่ำเป็ นงำน ในขณะที่ผชู ้ ำยไม่ตอ้ งทำงำนบ้ำนดังที่ได้กล่ำวไว้แล้ว ในระบบของควำม
เชื่อหรื ออุดมกำรณ์ก็เช่นเดียวกัน ระบบชำยเป็ นใหญ่ได้สร้ำงอุดมกำรณ์ชำยเป็ นใหญ่ครอบงำผูห้ ญิงไว้
ให้ผหู ้ ญิงทำตัวแบบผูห้ ญิงคือ มีกริ ยำมำรยำทแบบผูห้ ญิง ควำมเป็ นเมียและควำมเป็ นแม่ที่ดี ต้อง
เสี ยสละเพื่อพ่อแม่เพื่อสำมีและลูก อุดมกำรณ์ที่ชำยสร้ำงไว้น้ ีมกั มีลกั ษณะที่ทำให้ผหู ้ ญิงมีคุณค่ำต่ำทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม เช่น ในทำงตรงผูห้ ญิงเป็ นเพศที่สกปรกเวลำมีรอบเดือนทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมด
ควำมศักดิ์สิทธิ เป็ นต้น ในทำงอ้อมก็คือ กำรเก็บผูห้ ญิงไว้ในตำแหน่งที่ไม่สำคัญต้องพึ่งพำผูช้ ำยทำให้
ผูห้ ญิงหมดคุณค่ำหมดโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่อุดมกำรณ์เหล่ำนี้ไม่มีบงั คับผูช้ ำย และ
ในทำงเพศสัมพันธ์ ผูห้ ญิงต้องรักนวลสงวนตัวรักษำพรหมจรรย์ ซื่ อสัตย์ต่อสำมีมีผวั เดียว ไม่
แสดงออกซึ่ งควำมต้องกำรทำงเพศ ในขณะที่ผชู ้ ำยไม่ถูกบังคับให้ประพฤติปฏิบตั ิเช่นนั้นและยัง
สำมำรถมีเพศสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงได้หลำยคนเป็ นต้น
กำรเห็นควำมเหลื่อมล้ ำและถูกเอำเปรี ยบเช่นนั้นทำให้ผหู ้ ญิงกลับมำคิดอีกครั้งและพบว่ำ
ร่ ำงกำยของผูห้ ญิงและชำยก็มีควำมแข็งแรงในกำรทำงำนที่จำเป็ นต่ำงๆเท่ำกัน ผูช้ ำยไม่ได้แข็งแรงกว่ำ
ผูห้ ญิงสักเท่ำไร งำนจำนวนมำกไม่ได้ตอ้ งกำรควำมแข็งแรงของร่ ำงกำยเหมือนในอดีต และเทคโนโลยี
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เครื่ องทุ่นแรงก็ทำให้ผชู ้ ำยหรื อผูห้ ญิงทำงำนนั้นๆได้เหมือนกัน ยิง่ ไปกว่ำนั้นหำกผูห้ ญิงทำกำรฝึ กฝน
ร่ ำงกำยอย่ำงดี ผูห้ ญิงคนนั้นก็มีควำมแข็งแรงกว่ำผูช้ ำยจำนวนมำกด้วย
ทำนองเดียวกัน กำรที่ผหู ้ ญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนั้นทำให้หญิงและชำยต่ำงกันก็จริ ง แต่ก็
ควรเป็ นช่วงสั้นๆของกำรตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกเท่ำนั้น โดยเฉพำะกำรเลี้ยงลูกนั้นระยะกำรให้นมก็ส้ นั
มำกและยังมีนมสำเร็ จรู ปที่ผชู ้ ำยสำมำรถเข้ำมำทำหน้ำที่ในให้นมลูกได้ดว้ ย ดังนั้นกำรเลี้ยงลูกซึ่ ง
รวมถึงกิจกรรมอื่นเช่น กำรอำบน้ ำชำระร่ ำงกำย กำรเล่นหรื อกำรพำให้นอนนั้นผูช้ ำยก็สำมำรถทำได้
แต่ไม่ทำ
สำหรับเรื่ องควำมรุ นแรงที่ผชู ้ ำยกระทำต่อผูห้ ญิงนั้นเป็ นเรื่ องที่ผิดทั้งกฎหมำยและศีลธรรมที่
ไม่ควรทำอยูแ่ ล้ว หำกผูห้ ญิงถูกผูช้ ำยกระทำรุ นแรงสังคมก็ควรเข้ำมำป้ องกันและแก้ไข ดังนั้นจึงทำ
ให้ผหู ้ ญิงเห็นภำพของกำรที่ผหู ้ ญิงถูกผูช้ ำยเอำเปรี ยบอย่ำงเป็ นระบบ และหันมำตั้งคำถำมและเรี ยกร้อง
ให้เลิกระบบชำยเป็ นใหญ่ และสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศในสังคม
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ แนวคิดนี้นิยำมปั ญหำคล้ำยกับแนวคิดเศรษฐศำสตร์ กำรเมืองคือยอมรับกำร
นิยำมทำงกำรแพทย์และระบำดวิทยำ และเน้นว่ำ กำรป่ วยเป็ นโรคเอดส์เป็ นควำมไม่เป็ นธรรมกับ
ผูห้ ญิง
สำเหตุของปั ญหำ กำรป่ วยของผูห้ ญิงรวมทั้งโรคเอดส์ดว้ ยมีสำเหตุขำกระบบชำยเป็ นใหญ่
กำรติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ของผูห้ ญิงมักเป็ นผลโดยตรงจำกระบบชำยเป็ นใหญ่ที่ทำให้เพศสัมพันธ์ของ
ผูห้ ญิงหมดควำมหมำย เช่น กำรสู ญเสี ยพรหมจรรย์ กำรทำให้หมดควำมสำมำรถในกำรทำมำหำกิน จึง
ต้องเข้ำสู่ อำชีพขำยบริ กำร กำรสร้ำงและปลูกฝังอุดมกำรณ์ของเมียแม่และลูกสำวให้กบั ผูห้ ญิงเสี ยสละ
เพื่อตนเองครอบครัวพ่อแม่และลูก ดังนั้นในยำมที่ครอบครัวขำดแคลนอย่ำงหนัก ผูห้ ญิงหรื อลูกสำวก็
ต้องเสี ยสละออกไปหำงำนทำหรื อเข้ำสู่ อำชีพขำยบริ กำรซึ่ งทำให้ติดเชื้ อเอชไอวี กำรสร้ำงและปลูกฝัง
ระบบกำรทำงำนแบบชำยเป็ นใหญ่ที่กีดกันผูห้ ญิงออกจำกงำนที่สบำยรำยได้สูงใช้ควำมคิดและอำนำจ
ในกำรตัดสิ นใจซึ่ งทำให้ผหู ้ ญิงยำกจน ไร้อำนำจทั้งที่บำ้ นและที่ทำงำนและเป็ นเหยื่อของผูช้ ำย ในทำง
ตรงข้ำมระบบนี้สร้ำงให้ผชู ้ ำยมีอุดมกำรณ์ของกำรที่ตอ้ งแสดงควำมสำมำรถทำงเพศ ดังนั้นจึงมักมี
เพศสัมพันธ์นอกสมรสโดยเฉพำะกำรซื้ อบริ กำรทำงเพศจำกผูห้ ญิงขำยบริ กำรทำงเพศซึ่ งมักจะมีเชื้อ
เอชไอวี ผูช้ ำยก็จะติดหรื อได้รับเชื้ อนี้มำและมำแพร่ ให้กบั ภรรยำที่อยูบ่ ำ้ น ถึงแม้วำ่ ภรรยำจะทรำบว่ำ
สำมีไปใช้บริ กำรทำงเพศและติดเชื้ อมำก็ไม่กล้ำที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์กบั สำมีหรื อขอให้สำมีใช้ถุงยำง
อนำมัย เพรำะกำรขอเช่นนั้นหมำยถึงกำรท้ำทำยอำนำจของชำยเป็ นใหญ่และจะได้รับกำรลงโทษ จึงทำ
ให้ผหู ้ ญิงแม่บำ้ นได้รับเชื้อดังกล่ำว ในทำนองเดียวกันกับอุดมกำรณ์เมียแม่นอ้ งสำวที่ตอ้ งรับผิดชอบ
นั้นผูช้ ำยไม่ตอ้ งรับผิดชอบซึ่ งมีผลทำให้พอ่ บำงคนขำยลูกสำวหรื อกระทำรุ นแรงกับภรรยำและลูกสำว
รวมทั้งกำรข่มขืน ในที่ทำงำนผูช้ ำยที่มีอำนำจในกำรบริ หำรและรำยได้สูงอำจทำร้ำยผูห้ ญิงที่ทำงำน
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ด้วยที่ไม่มีปำกเสี ยงด้วยกำรล่วงละเมิดทำงเพศในที่ทำงำนเพื่อแลกกับกำรมีงำนทำและลงท้ำยด้วยกำร
ติดเอดส์
กำรรั กษำ กำรแก้ ไขปั ญหำหรื อทำงออก ทำงออกระยะยำวในเรื่ องนี้ เช่นเดียวกับเศรษฐศำสตร์
กำรเมืองที่ผหู ้ ญิงต้องกำรหยุดระบบควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบชำยเป็ นใหญ่ คืนควำมเท่ำเทียมทำง
เพศระหว่ำงผูห้ ญิงกับผูช้ ำย ทำให้ผหู ้ ญิงมีโอกำสในกำรทำงำนและรำยได้เช่นเดียวกับผูช้ ำยเพื่อไม่ตอ้ ง
พึ่งพิงผูช้ ำยทำงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สินซึ่ งเป็ นที่มำของกำรกดขี่ทำงเพศ คืนควำมเท่ำเทียมในกำร
ทำงำนบ้ำน เมื่อผูห้ ญิงและชำยทำงำนนอกบ้ำนเท่ำกัน งำนในบ้ำนก็ควรที่จะแบ่งปั นกันทำอย่ำงเท่ำ
เทียมกันด้วย ในเรื่ องอุดมกำรณ์ชำยเป็ นใหญ่เรื่ องแม่ เมียและผูห้ ญิงที่ดีหำกเป็ นเรื่ องที่ดีก็ควรปลูกฝัง
ให้กบั ผูช้ ำยด้วย และเรื่ องเพศสัมพันธ์ก็ควรคืนสิ ทธิ ทำงเพศให้กบั ผูห้ ญิงด้วยโดยเฉพำะสิ ทธิ ที่จะไม่มี
เพศสัมพันธ์ดว้ ยเมื่อเห็นว่ำสำมีติดเชื้ อโรค หรื อสิ ทธิ ที่จะห้ำมไม่ให้สำมีมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสซึ่ง
เป็ นที่มำของกำรติดเชื้อโรค หรื อสิ ทธิ ที่จะรู ้วำ่ สำมีติดเชื้ อหรื อไม่ดว้ ย
ควำมไม่ เป็ นธรรมทำงสังคม แนวคิดนี้นิยำมปั ญหำทั้งหมดว่ำเป็ นปั ญหำควำมไม่เป็ นธรรม
ระหว่ำงหญิงกับชำย ที่มีสำเหตุจำกระบบชำยเป็ นใหญ่ และต้องแก้ไขด้วยกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ทำงสังคมชำยเป็ นใหญ่ มองผูห้ ญิงว่ำเป็ นเหยือ่ แนวคิดนี้ไม่ได้มองปั ญหำเอดส์วำ่ เป็ นปั ญหำไวรัส
เอช็ไอวีหรื อปั ญหำพฤติกรรมเสี่ ยง แต่เป็ นปั ญหำกำรถูกบังคับทั้งทำงตรงและทำงโครงสร้ำง กำร
แก้ไขปั ญหำไม่ได้แก้ที่จุดเล็กๆเช่นทำให้ผหู ้ ญิงไม่ยำกจน เพรำะว่ำ ผูห้ ญิงที่มีฐำนะก็ถูกสำมีหรื อชำย
เป็ นใหญ่เอำเปรี ยบอยูด่ ี และต้องเปลี่ยนมุมมองจำกกำรเป็ นเหยือ่ เป็ นคนที่มีอำนำจเท่ำเทียมกัน
วิพำกษ์ แนวคิดนี้ถือว่ำมีจุดแข็งที่เป็ นแนวคิดของผูห้ ญิงที่ต่อสู ้เพื่อผูห้ ญิงที่ถูกผูช้ ำยกดขี่ แต่
แนวคิดนี้มกั จะถูกมองว่ำ มองโลกและผูช้ ำยในแง่ร้ำยจำกผูช้ ำยที่ยงั ยึดติดอยูก่ บั ชำยเป็ นใหญ่โดยกำร
พยำยำมบอกว่ำตนเองกลัวภรรยำถูกภรรยำใช้อำนำจเหนื อ ตัวเองรับผิดชอบสู ง ภรรยำอยูบ่ ำ้ นไม่
รับผิดชอบอะไรเป็ นต้น สังคมที่ดีหญิงชำยควรมีควำมเสมอภำคกัน ไม่ควรมีใครกลัวใคร และควรมี
ควำมรับผิดชอบเสมอกัน หำกผูห้ ญิงทำเช่นนั้นจริ งก็เป็ นสิ่ งที่ไม่ดี ควรแก้ไข แต่ผหู ้ ญิงที่ถูกผูช้ ำยเอำ
เปรี ยบทั้งทำงตรงและทำงโครงสร้ำงแบบฐำนของผูเ้ ขำน้ ำแข็งยังเป็ นปั ญหำหลักที่ตอ้ งแก้

4. ทฤษฏีหลังโครงสร้ าง (Post-structuralist perspective)
แนวคิดหลัก (Subject matter): วำทกรรม (Discourse)
หลักคิด
วำทกรรมหรื อชุดควำมคิ ดที่เกิดจำกโครงสร้ ำงของภำษำมีบทบำทในกำรโปรแกรมหรื อ
กำหนดควำมคิดและกำรกระทำของมนุษย์ โดยที่เรำไม่ ร้ ู สึกตัวว่ ำเรำคิดภำยใต้ วำทกรรม
แนวคิดหลังโครงสร้ำงพัฒนำมำจำกแนวคิดโครงสร้ำง (Structuralism) (ไม่ใช่ทฤษฏี
โครงสร้ำงหน้ำที่ Structural and functional perspective) ที่กล่ำวว่ำ ในสังคมมีโครงสร้ำงของมันอยู่
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โครงสร้ำงนี้เป็ นโครงสร้ำงของควำมคิดที่ซ่อนอยูใ่ นสมองของคน เสมือนกับคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์
เช่น Microsoft Office โครงสร้ำงที่ซ่อนอยูน่ ้ ีมีที่มำจำกโครงสร้ำงภำษำและโครงสร้ำงนี้ กำหนด
พฤติกรรมของคน
กล่ำวคือ แนวคิดโครงสร้ำงนิ ยมเชื่อว่ำ ภำษำเป็ นตัวกำหนดโครงสร้ำงของกำรคิดของคน และ
คนก็มีกำรกระทำทำงสังคมตำมตรรกะของโครงสร้ำงภำษำนี้ เนื่ องจำกคนต้องใช้ภำษำเป็ นเครื่ องมือใน
กำรคิด ดังนั้นคนจึงตกอยูใ่ นกับดักของภำษำ เค้ำโครงหรื อไวยำกรณ์หรื อตรรกะของภำษำและคำศัพท์
ของภำษำกำหนดหรื อกำกับกำรคิดและกำรกระทำของบุคคล ตรรกะของภำษำมักจะอยูบ่ นพื้นฐำนของ
ควำมคิดเป็ นคู่เช่น ควำมร้อนตรงข้ำมกับควำมเย็น เรำรู ้จกั ควำมร้อนไม่ใช่เพรำะว่ำ เรำสัมผัสกับควำม
ร้อนแล้วรู ้สึกว่ำร้อน แต่เรำรู ้จกั ควำมร้อนเพรำะว่ำเรำเอำไปเทียบเคียงกับคำว่ำควำมเย็นและมันไม่เย็น
เรำจึงรู ้จกั หรื อเรี ยกมันว่ำควำมร้อน เรำคิดเช่นนี้ก่อนแล้วค่อยไปหำประสบกำรณ์จริ งกับควำมเย็นหรื อ
ควำมร้อนและเรี ยกมันว่ำควำมเย็นหรื อควำมร้อน หรื ออีกนัยหนึ่งแนวคิดนี้บอกว่ำ เรำคิดอะไรนอก
ระบบภำษำไม่ได้ ภำษำเป็ นนำยของเรำ
ต่อมำมีกำรขยำยแนวคิดนี้ (โครงสร้ำงนิยม) ออกมำว่ำ สิ่ งที่เรี ยกว่ำ ภำษำนั้นไม่ใช่แค่ภำษำ แต่
ผลผลิตทำงสังคมทั้งหมดและแม้แต่ตวั สังคมเองก็เป็ นส่ วนหนึ่งของภำษำที่รอให้เรำอ่ำน เช่นเดียวกัน
เรำพออำจเทียบเคียงได้วำ่ โครงสร้ำงสังคมที่มีศพั ท์นบั ญำติมำกของระบบครอบครัวเครื อญำติที่มีท้ งั
ปู่ ย่ำตำทวดขยำยออกไปมำกๆเช่นกำรนับญำติในสังคมคนจีนที่ออกไปในทำงฝ่ ำยชำยในรู ปของแซ่น้ นั
อำจทำให้คนจีนมีครอบครัวขยำยทำงฝ่ ำยชำยมำกกว่ำสังคมที่ไม่มีศพั ท์นบั ญำติมำกเช่นสังคมอื่น คือ
กำรที่ไม่มีศพั ท์มำกเลยทำให้ไม่นบั ญำติ ทั้งนี้เพื่อทำให้เรำเข้ำใจโครงสร้ำงสังคมและกำรกระทำทำง
สังคมในสังคมนั้นๆมำกขึ้น
แนวคิดหลังโครงสร้ ำงนิยม (Poststructuralist perspective) เริ่ มต้นเมื่อต่อมำมีผพู ้ ลิกกลับ
แนวคิดนี้ใหม่โดยเฉพำะดำริ ดำร์ที่พยำยำมที่จะทำควำมเข้ำใจหรื อรู้ ให้ ทันภำษำเพื่อไม่ เป็ นทำสของ
ภำษำและเพื่อทำลำยอำนำจกดทับของภำษำ (ภำยหลังไม่รวมแค่ภำษำแต่รวมผลผลิตทำงสังคมแทบทุก
อย่ำงเช่นกัน) เขำศึกษำว่ำภำษำสร้ำงอำนำจขึ้นมำครอบงำควำมคิดและกำรกระทำของคนอย่ำงไรและ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ภำษำที่เรี ยกว่ำวำทกรรม (Discourse) นั้นมีอำนำจนั้นกดทับหรื อกีดกันควำมเชื่ ออื่น
อย่ำงไรเพื่อที่จะไม่ตกอยูใ่ นกับดักหรื อเป็ นเหยือ่ ของอำนำจของภำษำ เนื่องจำกภำษำมีแนวโน้มที่จะ
อยูบ่ นหลักของคู่ตรงข้ำม (Binary system) ดังนั้นสิ่ งที่ไม่ได้อยูใ่ นคู่ตรงข้ำมที่เรำคุน้ ชิ นตำมตรรกะของ
คู่ตรงข้ำมจึงเป็ นสิ่ งที่ผดิ ปกติหรื อยอมรับไม่ได้ เช่น เมื่อเพศหญิงตรงข้ำมหรื อคู่กบั เพศชำยตำมวำท
กรรมหลัก เพศที่สำมจึงเป็ นสิ่ งที่ผดิ ปกติ ที่ภำษำจัดกลุ่มให้เป็ นกระเทย กระเทยจึงเป็ นกลุ่มคนที่ไม่ได้
อยูใ่ นกระแสหลักของควำมคิดหรื อเป็ นกลุ่มที่เรี ยกว่ำ กลุ่มชำยขอบ (Marginalized group) เป็ นกลุ่ม
สังคมที่มกั ไม่มีใครนึกถึงหรื อมองไม่เห็นอยูเ่ สมอ หรื อวำทกรรมคู่ตรงข้ำมหญิงชำยกดทับกลุ่มเพศที่
สำม แนวคิดหลังโครงสร้ำงเปิ ดโปงกำรกดทับนี้และทำให้กลุ่มเพศที่สำมกลับมำมีสถำนะทำงสังคมที่
เท่ำเทียมกับเพศที่อยูใ่ นวำทกรรมหลักคือเพศหญิงและชำย
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วำทกรรมหรื อกับดักของภำษำนั้นมีมำกมำย โดยเฉพำะภำษำที่เกี่ยวกับควำมรู ้และควำมเชื่อ
ดังเช่น ควำมเชื่อของศำสนำเช่นศำสนำคริ สต์มกั จะทำให้ศำสนำของตนเองมีอำนำจเหนือควำมเชื่อ
อื่นๆ ควำมเชื่ อในชำตินิยมมักจะทำให้กลุ่มชำติพนั ธ์อื่นที่เป็ นชนกลุ่มน้อยกลำยเป็ นคนชำยขอบ แพทย์
แผนปั จจุบนั มักทำให้กำรแพทย์พ้นื บ้ำนหรื อกำรแพทย์ทำงเลือกเป็ นกำรแพทย์ที่ผดิ กฎหมำยหรื อเถื่อน
เป็ นต้น
ดังนั้นแนวคิดหลังโครงสร้ำงจึงเป็ นกำรเปลี่ยนจุดยืนจำกโครงสร้ำงนิยมที่พยำยำมที่จะบอกว่ำ
มีควำมหลำกหลำยของควำมเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่มีมิติของอำนำจมำเป็ นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์เชิง
อำนำจระหว่ำงระบบควำมเชื่ อแทนโดยกำรปลอกเปลือกควำมเชื่อหรื อวำทกรรมนั้นรวมทั้งกรรมวิธี
หรื อกระบวนกำรที่วำทกรรมหลักนั้นกระทำกับวำทกรรมอื่นหรื อคนกลุ่มหลักกระทำกับคนชำยขอบ
เนื่องจำกวำทกรรมมีบทบำทเหนือควำมคิด ดังนั้นวำทกรรมก็มีบทบำทเหนือคนและตัวตน
ของคนด้วย แนวคิดนี้เรี ยกตัวตนที่ถูกกำหนดโดยวำทกรรมว่ำ อัตลักษณ์ (Identity) และเนื่องจำก
สังคมมีหลำยวำทกรรม คนเรำก็มีหลำยอัตลักษณ์ดว้ ยเช่นกัน ถึงแม้วำ่ แนวคิดนี้จะเชื่ อว่ำ กำรกระทำ
ของคนทั้งหมดนั้นถูกกำหนดโดยวำทกรรมหรื อเป็ นกำรกระทำของวำทกรรม แต่แนวคิดนี้ก็ยงั ให้
ควำมสำคัญของคน โดยไม่ได้ให้คนนั้นถูกกระทำทั้งหมด (Passive) แต่ยงั ให้คนมีลกั ษณะที่เป็ นฝ่ ำย
กระทำ (Active) ได้ดว้ ยภำยใต้แนวคิดเรื่ อง กำรคิดสะท้อนกลับ (Reflexivity) คือยังยอมรับได้วำ่ คน
สำมำรถนำเอำประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำมำคิดทบทวนและแก้ไขได้ เมื่อเทียบกับแนวคิดโครงสร้ำงนิยม
และทฤษฏีโครงสร้ำงหน้ำที่แล้วคนหรื อสถำนภำพทำงสังคมและบทบำททำงสังคมนั้นถูกกำหนด
มำแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แนวคิดหลังโครงสร้ำงนี้ต่อมำได้กลำยเป็ นแนวคิดพื้นฐำนให้กบั แนวคิดหลังทันสมัย
(Postmodernism) ด้วย กล่ำวคือ แนวคิดหลังโครงสร้ำงชี้ให้เห็นว่ำ ควำมจริ งนั้นไม่มี ควำมจริ งเป็ น
เพียงเกมส์ของภำษำเท่ำนั้นมำใช้วเิ ครำะห์โครงสร้ำงของสังคมทันสมัยว่ำ โครงสร้ำงของสังคมทันสมัย
นี้ก็เป็ นวำทกรรมอย่ำงหนึ่งที่ถูกขับเคลื่อนโดยวำทกรรมย่อยเช่นวำทกรรมของวิทยำศำสตร์ (Scientific
thinking หรื อ Positivism) หรื อวำทกรรมของยุคฟื้ นฟูศิลปะวิทยำกร (Renaissance) เท่ำนั้น ยกตัวอย่ำง
เช่น ในเรื่ องของควำมบ้ำนั้น ก่อนยุคฟื้ นฟูศิลปะวิทยำกรคนบ้ำก็สำมำรถที่จะใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันกับคนดี
ได้ แต่เมื่อเข้ำสู่ ยคุ ฟื้ นฟูศิลปะวิทยำกรคนบ้ำกลำยเป็ นคนบ้ำป่ วยที่ถูกจิตแพทย์นำไปเก็บตัวรักษำใน
โรงพยำบำลบ้ำ เช่นเดียวกับกำรแพทย์ตะวันตกโดยรวมที่เป็ นรู ปแบบของวำทกรรมหนึ่ งซึ่ งกดทับ
กำรแพทย์ทำงเลือกอื่นๆ ในเชิงของศิลปกรรมนั้นก็เช่นเดียวกันศิลปกรรมบำงแบบเช่น แนวเสมือน
จริ งได้กดทับแนวควำมคิดของศิลปะแบบอื่นว่ำไม่เป็ นศิลปะ ดังกรณี ที่สมำคมศิลปะแห่งหนึ่งใน
สหรัฐอเมริ กำปฏิเสธที่จะรับว่ำ โถปั สสำวะของผูช้ ำยเป็ นงำนศิลปะอย่ำงหนึ่งที่จะนำเข้ำมำประกวดได้
แต่งำนชิ้นนี้กลับได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงภำยหลัง กำรกดทับทำงเพศก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่
แนวคิดหลังทันสมัยได้กลับไปเอำสิ่ งที่จิตวิทยำวิเครำะห์ได้เริ่ มต้นไว้แล้วมำวิเครำะห์ใหม่โดย
แนวควำมคิดหลังทันสมัยชี้ให้เห็นว่ำ เรื่ องของควำมขัดแย้งทำงเพศที่เป็ นปมอย่ำงหนึ่งของคนนั้นเกิด
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จำกแนวคิดทำงเพศที่เดิมเป็ นธรรมชำติได้ถูกกดทับจำกวำทกรรมทันสมัยที่มองว่ำควำมทันสมัยหรื อมี
อำรยธรรมนั้นคือกำรปิ ดกั้นควำมต้องกำรทำงเพศ วำทกรรมนี้จึงทำให้มนุษย์เรำต่อมำไม่สำมำรถ
แสดงออกทำงเพศได้อย่ำงอิสระต้องเก็บกดจนเป็ นโรคจิตประเภทหนึ่ง กำรเปิ ดโปงวำทกรรม
วิทยำศำสตร์ เช่นนี้ทำให้สังคมเข้ำสู่ สังคมหลังทันสมัยด้วย เช่น เรำจะเห็นชัดจำกงำนศิลปะใหม่ๆที่มี
ควำมแปลกตำหรื อไม่คุน้ เคยมำกขึ้นเป็ นต้น
การประยุกต์ กบั กรณีโรคเอดส์
กำรนิยำมปั ญหำ กำรนิยำมปั ญหำโรคเอดสนั้นแนวคิดนี้ มีแนวโน้มที่จะนิยำมปั ญหำแบบ
แนวคิดทำงกำรแพทย์และระบำดวิทยำ แต่แนวคิดนี้ก็เน้นเรื่ องกำรถูกทำให้เป็ นชำยขอบโดยกำรนิยำม
ปั ญหำของกำรแพทย์แผนปั จจุบนั เช่น กำรนิยำมโรคนี้ วำ่ เป็ นโรคที่เกิดจำกควำมไม่สมดุลระหว่ำงหยิน
และหยำงของกำรแพทย์จีนถูกทำให้ไม่มีพ้นื ที่ในสังคม
สำเหตุของปั ญหำ สำเหตุของปั ญหำก็คือ กำรถูกทำให้เป็ นชำยขอบทั้งในเชิงของกำรแพทย์
แผนปั จจุบนั ทำให้กำรแพทย์ทำงเลือกเป็ นชำยขอบ นอกจำกนี้ยงั มีวำทกรรมอื่นอีกที่ทำให้เป็ นโรค
เอดส์เช่น ชำยเป็ นใหญ่ และวำทกรรมที่ทำให้เพศที่สำมเป็ นชำยขอบเมื่อเทียบกับหญิงค้ำบริ กำร ชำย
นักเที่ยว หญิงแม่บำ้ นและเด็กที่ติดเชื้ อจำกแม่สู่ลูก กรณี ของโรคเอดส์ในกลุ่มคนเพศที่สำมที่ท้ งั
ประวัติศำสตร์ กำรระบำดของโรคนี้ในต่ำงประเทศและผลกำรศึกษำเฝ้ำระวังซึ่ งพบว่ำ เพศที่สำมเป็ น
ที่มำของโรคนี้และเป็ นกลุ่มที่เป็ นโรคนี้มำก แต่กลุ่มคนเพศที่สำมกลับถูกละเลยมำตลอดจนกระทัง่
ไม่กี่ปีที่ผำ่ นมำ
กำรติดเชื้อเอชไอวีมีผลจำกกำรที่คนบำงกลุ่มรวมทั้งกลุ่มวัยรุ่ นที่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษำด้วยเช่น
กลุ่มรักร่ วมเพศถูกมองว่ำเป็ นคนชำยขอบ แตกต่ำงจำกคนในสังคมส่ วนใหญ่ ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงไม่อำจ
ดำเนินชี วติ ที่เป็ นปกติหรื อแข่งขันกับคนทัว่ ไปได้ ดังเช่นผูช้ ำยรักร่ วมเพศถูกจิตแพทย์ตีตรำเวลำเกณฑ์
ทหำรว่ำเป็ นผูท้ ี่มีจิตวิปริ ตในใบสด. 9 ทำให้ผชู ้ ำยกลุ่มนี้ไม่สำมำรถที่จะเข้ำทำงำนในองค์กรใหญ่ได้
เลยโดยเฉพำะองค์กรรัฐที่มีขอ้ ห้ำมในเรื่ องภำวะจิตที่ไม่ปกติ ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงต้องมีสร้ำงงำนของ
ตนเองขึ้นมำหรื อทำงำนในภำคบริ กำรโดยเฉพำะบริ กำรทำงเพศเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มรักร่ วมเพศที่ไม่
สำมำรถมีครอบครัวได้อย่ำงเช่นคนทัว่ ไป ดังนั้นกลุ่มรักร่ วมเพศที่ขำยบริ กำรจึงติดเชื้อเอดส์ได้ง่ำย
สำหรับกำรติดเชื้ อเอดส์ของเด็กวัยรุ่ นในวิธีคิดนี้อำจอธิ บำยได้วำ่ เด็กวัยรุ่ นที่อยูช่ ำยขอบของ
เด็กวัยรุ่ น กล่ำวคือ สังคมอำจมีวำทกรรมของเด็กวัยรุ่ นเช่น ผิวขำว สวย ผอม ทันสมัยและขับรถฮอน
ด้ำรุ่ นใหม่เป็ นต้น เด็กที่มีลกั ษณะที่เข้ำตำมหลักของวำทกรรมแบบนี้ก็จะได้รับยกย่อง เชิดชูจำกสังคม
ไม่วำ่ เป็ นเพื่อนฝูง ครู อำจำรย์ ทำให้เด็กที่ไม่มีลกั ษณะเหล่ำนี้กลำยเป็ นคนชำยขอบ บำงคนอำจอ้วน ดำ
จน ก็ไม่มีใครสนใจมำจีบ คนกลุ่มนี้อำจมีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศ
ของตนด้วย
กำรแก้ ไขปั ญหำ แนวคิดนี้เสนอแนะว่ำ ให้ทำให้เกิดควำมเสมอภำคทำงกำรแพทย์แผนต่ำงๆ
รวมทั้งเปิ ดโอกำสให้วำทกรรมทำงสังคมศำสตร์ อื่นๆเช่น เศรษฐศำสตร์ กำรเมือง ชำยเป็ นใหญ่ และ

72

มำนุษยวิทยำกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมเข้ำมำมีบทบำทในกำรอธิ บำยสำเหตุของปั ญหำมำกขึ้น
และทำลำยวำทกรรมหรื อควำมจริ งลวงโลกเกี่ยวกับเพศที่สำมนี้เสี ยและยอมรับควำมจริ งว่ำ กำร
แสดงออกทำงเพศเป็ นสิ ทธิ อย่ำงหนึ่ง กำรกำหนดสถำนะทำงเพศนั้นเป็ นวำทกรรมรู ปหนึ่ง ดังนั้น
สังคมต้องกล่ำวถึงสิ ทธิทำงเพศที่มีสุขภำวะ (Sexual health right) ด้วย และต้องยอมรับกลุ่มที่เคยเป็ น
กลุ่มชำยขอบให้เข้ำมำใช้ชีวติ ร่ วมกันอย่ำงเสมอภำค ให้เขำได้รับโอกำสที่เท่ำเทียมกัน ดังนั้นชีวิตของ
เขำก็จะไม่เสี่ ยงและเป็ นภำระกับสังคมต่อไป
กำรมองปั ญหำควำมไม่ เป็ นธรรม แนวคิดนี้เช่นเดียวกับแนวคิดในกลุ่มนี้ที่นิยำมปั ญหำว่ำ
เป็ นปั ญหำควำมไม่เป็ นธรรม คือ เพศที่สำมถูกกีดกันทำให้ไม่ได้รับควำมสนใจหรื อไม่มีพ้นื ที่ และ
สำเหตุของปั ญหำจำกกำรที่ถูกทำให้ไม่มีใครมองเห็นซึ่ งไม่เป็ นธรรมก็ทำให้เกิดกำรติดเชื้อ กำรแก้ไขก็
ต้องแก้ไขที่โครงสร้ำงสังคมที่วำทกรรมทำงเพศกีดกัน ดังนั้นแนวคิดนี้ จึงเป็ นแนวคิดที่เน้นเรื่ องควำม
ไม่เป็ นธรรมทั้งระบบ
วิพำกษ์ แนวคิดนี้มีจุดแข็งที่นำเอำภำษำซึ่ งสิ่ งที่คนทัว่ ไปไม่เคยคิดว่ำเป็ นปั ญหำมำก่อนให้มำ
เป็ นสำเหตุของปั ญหำทำงสังคมได้ ทฤษฏีน้ ีต่ำงจำกทฤษฎีสัญลักษณ์นิยมที่กล่ำวถึงภำษำในทำงที่ดี
ที่วำ่ คนเป็ นนำยของภำษำ กำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมของคนทำให้เกิดภำษำและภำษำทำให้เรำมี
ศักยภำพเพิ่มมำกขึ้นทำให้เรำคิดได้ คิดได้อย่ำงลึกซึ้ งก่อนที่จะลงมือมีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่นผ่ำนภำษำ
อีกเช่นกัน แต่แนวคิดหลังโครงสร้ำงนี้มองว่ำคนเป็ นทำสของภำษำอย่ำงสิ้ นเชิง เพรำะว่ำตรำบใดที่เรำ
ยังใช้ภำษำอยูเ่ รำก็หนีควำมเป็ นทำสของภำษำไปไม่ได้ เรำได้ใช้ประโยชน์บำงส่ วนของภำษำคือ ทำให้
เรำรู ้วำ่ โครงสร้ำงหรื อวำทกรรมของภำษำที่มีอยูก่ ดขี่คนบำงกลุ่มอยูแ่ ละเรำสำมำรถช่วยให้เขำรอดพ้น
จำกกำรถูกกดขี่ของภำษำนั้นได้โดยกำรทำลำยวำทกรรม (Deconstruction) นั้นเสี ย แต่เรำก็สลัดภำษำ
ทิ้งไปไม่ได้เพรำะว่ำเรำยังต้องใช้ภำษำในกำรคิด
แนวคิดหลังโครงสร้ำงและแนวคิดหลังทันสมัยนี้มีแนวคิดวิพำกษ์เช่นเดียวกับแนวคิด
เศรษฐศำสตร์ กำรเมืองที่ตอ้ งกำรชี้ให้เห็นปั ญหำที่เกิดหรื อมีอยูใ่ นโครงสร้ำงของสังคม ดังนั้นสังคมที่
เป็ นธรรมเช่นแนวคิดสังคมนิ ยมจึงเป็ นทำงออกของเศรษฐศำสตร์ กำรเมือง แนวคิดในเรื่ องกำรทำลำย
ควำมจริ งที่ถูกสร้ำงโดยวำทกรรม (Deconstruction) ของแนวคิดหลังโครงสร้ำงนี้ก็เพื่อปลดปล่อยคน
จำกสังคมที่ไม่เป็ นธรรมจึงเป็ นจุดเด่นของแนวคิดในกลุ่มนี้เช่นกัน
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4. มิตทิ างสั งคมของสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย
ในส่ วนที่กล่ำวมำได้แยกทฤษฏีแนวคิดออกเป็ นสำมกลุ่มคือ กลุ่มแรกมองไม่เห็นควำมไม่เป็ น
ธรรม กลุ่มที่สอง มองเห็นควำมไม่เป็ นธรรมแต่คิดว่ำเป็ นสิ่ งที่ไม่เป็ นปั ญหำ และกลุ่มที่สำม เห็นควำม
เป็ นธรรมเห็นว่ำเป็ นปั ญหำและต้องแก้ไข ในแต่ละกลุ่มได้บรรยำยทฤษฏีในแต่ละกลุ่มนั้นสองระดับ
คือ ระดับทฤษฏีหรื อนำมธรรมและระดับของกำรประยุกต์หรื อรู ปธรรมโดยประยุกต์กบั ปั ญหำโรค
เอดส์อย่ำงเป็ นระบบ โดยได้โดยสรุ ปแนวคิดทฤษฏีต่ำงว่ำมีแนวคิดหลัก (Concepts/subject matter)
อะไร ทฤษฏีเหล่ำนั้นมีหลักคิดอย่ำงไร ทฤษฏีเหล่ำนั้นมีขอ้ เสนออะไร ส่ วนกำรประยุกต์ก็ทำให้เห็นว่ำ
ทฤษฏีเหล่ำนั้นนิยำมโรคเอดส์อย่ำงไร อธิ บำยสำเหตุของโรคเอชไอวีอย่ำงไร ทฤษฏีเหล่ำนั้นมีทำงออก
ให้กบั เรื่ องเอชไอวีเอดส์อย่ำงไร ทฤษฏีเหล่ำนั้นมองปั ญหำควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมอย่ำงไร และ
ทฤษฏีเหล่ำนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งบำงประกำรอย่ำงไร
ในส่ วนนี้จะกล่ำวถึงมิติทำงสังคมของสุ ขภำพควำมเจ็บป่ วยและสำเหตุของควำมเจ็บป่ วยจำก
แนวควำมคิดทฤษฏีที่กล่ำวมำโดยประยุกต์ที่โรคเอชไอวีหรื อโรคเอดส์ เนื่ องจำกแต่ละทฤษฏีมี
ลักษณะที่แยกส่ วนและลดส่ วน และมีจุดยืนทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรนิยำมปั ญหำของแต่
ละแนวคิดทฤษฏีก็ต่ำงกันไปด้วย โดยแตกต่ำงกันในเรื่ องของกำรแยกส่ วนและลดส่ วน กับแตกต่ำงใน
กำรที่มองว่ำปั ญหำนั้นเป็ นปั ญหำหรื อไม่ กำรศึกษำปั ญหำคำนิยำมทำให้เรำรู ้วำ่ คำนิยำมของแต่ละ
แนวคิดมีลกั ษณะอย่ำงไรและมีขอ้ จำกัดอย่ำงไร และจะเป็ นแนวทำงให้เรำสร้ำงคำนิยำมที่เป็ นองค์รวม
ที่ดีต่อไปได้
1. มิติทางสั งคมของสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย: คานิยามหรื อความหมายของความเจ็บป่ วย
แนวคิดทำงด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุ ขและระบำดวิทยำ มีคำนิยำมกำรเจ็บป่ วยอันเดียวกันคือ
ใช้คำนิยำมทำงกำรแพทย์เป็ นหลัก แนวคิดนี้กำรเจ็บป่ วยหมำยถึง ภำวกำรณ์ที่มีเชื้ อโรคในร่ ำงกำย
ร่ ำงกำยป่ วยที่เสื่ อมสลำยไปตำมธรรมชำติ ควำมเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่ ำงกำย กำรมีเชื้อรำขึ้นในปำก
และลิ้น ควำมเจ็บป่ วยซ้ ำซ้อนด้วยโรคติดเชื้ อฉวยโอกำสเช่นเป็ นวัณโรค บำงคนตำบอด นี่คือคำนิยำม
กำรเจ็บป่ วยและสุ ขภำพที่ยนื อยูบ่ นลักษณะทำงกำยภำพหรื อควำมทุกข์กำย เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรำรถนำ
แนวควำมคิดทำงด้ำนจิตวิทยำทั้งจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้และจิตวิทยำกำรรับรู ้มีแนวโน้มที่จะนิยำม
ควำมเจ็บป่ วยไม่ต่ำงกันคือ ควำมเจ็บป่ วยเป็ นเรื่ องของกำรรับรู ้ซ่ ึ งอำจออกมำในทำงควำมเครี ยด ควำม
เศร้ำหมอง ควำมกระวนกระวำยใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมหมดหวัง ควำมหมำยของควำมเจ็บป่ วย
ของแนวคิดนี้ เน้นภำวะทำงจิตวิทยำแต่อำจรวมเอำภำวะทำงร่ ำงกำยเข้ำด้วยก็ได้ เช่น ควำมเครี ยดที่
แสดงออกมำทำงร่ ำงกำยด้วย เช่นเดียวกันควำมเจ็บป่ วยในแนวคิดนี้เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรำรถนำเช่นกัน
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แนวคิดสัญลักษณ์นิยม ควำมเจ็บป่ วยนั้นเป็ นกำรเจ็บป่ วยทำงสังคมโดยอำจมีหรื อไม่มีโรคทำง
ร่ ำงกำยก็ได้ เช่น โรคบ้ำ อำจไม่บำ้ จริ งแต่สังคมตีตรำว่ำบ้ำ ก็เลยจำเป็ นต้องบ้ำ อย่ำงไรก็ตำมโรคเช่น
โรคเอดส์ คำนิยำมเรื่ องของกำรป่ วยหรื อกำรเป็ นโรคนั้นรวมเอำกำรป่ วยทำงร่ ำงกำยเข้ำไว้ดว้ ย โรค
เอดส์จึงเหมือนกับกำรป่ วยสองชั้นคือ ป่ วยกำยป่ วยใจและป่ วยจำกกำรที่ถูกสังคมตีตรำ และกำรตีตรำ
นี้มิได้เกิดแค่ภำยนอกร่ ำงกำยแต่ตีตรำเข้ำไปในตัวตนด้วย กำรป่ วยในแนวคิดนี้จึงซับซ้อนและลึกซึ้ ง
มำกด้วย เนื่องจำกโรคเอดส์ เป็ นโรคที่ถูกตีตรำจำกสังคมโดยที่กำรแพทย์ทำให้สังคมเข้ำใจว่ำ โรคนี้
เป็ นแล้วตำยอย่ำงเดียวรักษำไม่หำย เป็ นโรคติดต่อที่ติดกันทำงเลือกและของเหลวของร่ ำงกำย
กำรแพทย์ยงั ทำให้โรคนี้ชดั เจนขึ้นไปอีกว่ำ โรคนี้ ติดกันทำงเพศสัมพันธ์ ติดกันโดยกำรใช้เข็มฉี ดยำ
ร่ วมกันและกำรติดกันจำกมำรดำถึงเด็กทำรก ยิง่ ไปกว่ำนั้นระบำดวิทยำกำรแพทย์ยงั ทำให้มีกำรระบุ
ลงไปอีกว่ำ คนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงของกำรเป็ นโรคเอดส์ก็คือ คนที่รักร่ วมเพศ คนที่ใช้ยำเสพติดแบบใช้
เข็มฉี ดยำฉี ดเข้ำไปในเส้นเลือด คนที่สำส่ อนเที่ยวหญิงขำยบริ กำรทำงเพศ และหญิงที่สำส่ อนและหญิง
ที่ขำยบริ กำรทำงเพศ นี่คือภำพลักษณ์ของคนที่เป็ นเอดส์ ดังนั้นใครที่เป็ นเอดส์ก็จะถูกสังคมตีตรำ
ทันทีวำ่ เป็ นคนเหล่ำนั้น สำหรับคนที่เป็ นคนเหล่ำนั้นก็จะอำย แต่คนที่ไม่ได้เป็ นคนเหล่ำนั้นแต่เป็ น
เหยือ่ ของกำรติดเชื้ อจำกสำมีเช่น ผูห้ ญิงแม่บำ้ นที่คิดว่ำตัวเองนั้นรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
นอกสมรสและไม่เคยใช้ยำเสพติดก็ยงิ่ ทุกใจเข้ำไปใหญ่เพรำะว่ำถูกจัดให้เป็ นคนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนเช่นนั้น ประกอบกับกำรที่เรื่ องนี้ไม่หยุดแค่กำรตีตรำแต่มีกำรตอบสนองทำงสังคมที่รุนแรง
เช่น กำรเคยมีแนวคิดที่จะนำเอำผูต้ ิดเชื้อไปไว้ในนิคมเช่นนิคมโรคเรื้ อนในอดีต กำรตอบสนองในเชิง
ของกำรทอดทิ้งคนที่เป็ นเอดส์เช่นเอำไปทิ้งไว้ที่วดั พระบำทน้ ำพุ กำรไล่ออกจำกบ้ำน กำรทุบตี กำรไล่
ออกจำกงำน และกำรฆ่ำทิ้งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นอย่ำงเสมอๆ สิ่ งเหล่ำนี้ทำให้ผเู ้ ป็ นโรคเอดส์ไม่กล้ำที่จะ
เปิ ดเผยตนเองกับสังคม กำรทนทุกข์อยูก่ บั กำรเก็บควำมลับคับอกนี้เป็ นควำมทุกข์อย่ำงยิง่ ดังนั้นกำร
อยูใ่ นชุมชนที่รังเกียจโรคเอดส์จึงเป็ นเรื่ องที่มีควำมทุกข์อย่ำงยิง่ ผูป้ ่ วยต้องปิ ดบังตัวเองอย่ำงที่สุดเช่น
ใส่ เสื้ อแขนยำวเพื่อปิ ดบังตุ่มที่เรี ยกกันว่ำ ตุ่มประจำน ต้องแต่งเรื่ องขึ้นมำว่ำป่ วยเป็ นโรคอื่นเช่นมะเร็ ง
หรื อวัณโรค ต้องหลีกเลี่ยงที่จะออกไปในที่สำธำรณะ กำรไปรับบริ กำรทำงกำรแพทย์ก็ตอ้ งไปรับจำก
สถำนบริ กำรที่อยูห่ ่ำงไกลบ้ำนเพื่อที่จะไม่มีใครรู ้จกั
แนวคิดโครงสร้ำงหน้ำที่ แนวคิดเศรษฐศำสตร์กระแสหลักและเศรษฐศำสตร์กำรเมือง กำร
เจ็บป่ วยถูกมองคล้ำยกันในแง่ที่บุคคลสำมำรถทำหน้ำที่ตำมบทบำททำงสังคมคือ สำมำรถทำกำรผลิต
ได้หรื อไม่ หำกป่ วยแต่ยงั ทำหน้ำที่ทำงสังคมหรื อทำงำนได้ก็ยงั ไม่ถือว่ำป่ วย แต่หำกหน้ำที่ตำมบทบำท
หรื อทำงำนไม่ได้ก็ถือว่ำป่ วย แนวคิดกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะใช้บรรทัดฐำนที่คนในสังคมยึดเป็ นเครื่ อง
แบ่งว่ำใครเป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เช่นเดียวกับแนวคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมืองที่เน้นเรื่ องกำรทำงำนเพื่อมีรำยได้ หำก
ผูป้ ระกอบกำรหรื อนำยจ้ำงทรำบว่ำ ลูกจ้ำงเป็ นโรคเอดส์ก็มกั จะไล่ออกเนื่ องจำกว่ำ หำกปล่อยทิง้ ไว้
นำนนอกจำกจะทำงำนได้นอ้ ยลงเพรำะไม่มีประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน ยังต้องขำดงำนไปพบแพทย์
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กำรไปพบแพทย์นำยจ้ำงก็อำจต้องจ่ำยเงินค่ำสวัสดิกำรในกำรรักษำในรู ปต่ำงๆให้ดว้ ย หำกเสี ยชีวติ
ระหว่ำงกำรทำงำนก็กลำยเป็ นเรื่ องใหญ่ของนำยจ้ำง และหำกลูกจ้ำงคนอื่นทรำบว่ำ เพื่อนร่ วมงำนเป็ น
โรคเอดส์ก็อำจรังเกียจไม่อยำกทำงำนด้วย ทำให้ขวัญกำลังใจของพนักงำนตกต่ำลง ดังนั้นเมื่อนำยจ้ำง
ทรำบก็มกั จะหำทำงไล่ออก ในขณะที่ผปู ้ ่ วยก็ตอ้ งกำรงำน เพรำะว่ำ งำนเป็ นที่มำของรำยได้ ที่จะช่วย
รักษำตัวเองและให้ครอบครัวเดินไปข้ำงหน้ำได้ หำกไม่มีงำน ก็ไม่มีเงินใช้จ่ำยดูแลครอบครัว ไม่มีเงิน
รักษำตัวเอง กลำยเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งพึ่งพิงผูอ้ ื่น กำรเป็ นผูท้ ี่พ่ งึ พิงผูอ้ ื่นนั้นจัดว่ำเป็ นควำมทุกข์ที่สำคัญที่สุด
อย่ำงหนึ่งของมนุษย์เรำ อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดเศรษฐศำสตร์ กำรเมืองในฝ่ ำยของทุน กำรเป็ นโรคอำจ
เป็ นสิ่ งที่ดีที่ตอ้ งกำรเพรำะว่ำทำให้นำยทุนที่ขำยยำและเวชภัณฑ์ขำยยำและเวชภัณฑ์ทำกำไรได้
แนวคิดมำนุษยวิทยำวัฒนธรรม แนวคิดนี้กำรเจ็บป่ วยถูกนิยำมตำมควำมคิดกำรแพทย์พ้นื บ้ำน
ด้วย ดังนั้นกลุ่มอำกำรที่กำรแพทย์แผนปั จจุบนั บอกว่ำเป็ นป่ วยเป็ นโรคอำจไม่ตรงกับชื่ อโรคและกลุ่ม
อำกำรของกำรแพทย์พ้นื บ้ำน เช่นเดียวกัน โรคของกำรแพทย์พ้นื บ้ำนอำจไม่ใช่โรคในแนวคิดทำงด้ำน
กำรแพทย์
แนวคิดหลังโครงสร้ำงก็เช่นเดียวกัน กำรเป็ นโรคหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั วำทกรรม กำรป่ วยจึงเป็ น
สิ่ งที่สังคมวัฒนธรรมหรื อวำทกรรมสร้ำงขึ้นมำ ผูท้ ี่เป็ นโรคเอดส์น้ ีกลำยเป็ นคนชำยขอบที่เกิดจำกวำท
กรรมทำงกำรแพทย์ทำให้ผปู ้ ่ วยมีควำมทุกข์จำกกำรถูกตีตรำและกำรทำให้คนชำยขอบ กำรที่ถูกตีตรำ
และกลำยเป็ นคนชำยขอบทำให้กลำยเป็ นเรื่ องตลกร้ำยที่กำรทำให้คนเป็ นโรคเอดส์น้ ี เกิดขึ้นใน
โรงพยำบำลเสี ยเอง ทั้งๆที่แพทย์พยำบำลก็เข้ำใจธรรมชำติเรื่ องโรคนี้อย่ำงดีพร้อมกับมีหลักกำรในกำร
ปฏิบตั ิที่เป็ นสำกลตลอดจนกำรมีจรรยำบรรณแพทย์ แต่ในทำงปฏิบตั ิ แพทย์และพยำบำลก็ยงั คงแสดง
อำกำรรังเกียจกับผูป้ ่ วยโรคนี้ อย่ำงชัดเจน จำกหน้ำตำท่ำทำงที่รังเกียจ จำกคำพูดที่เสี ยดสี หรื อพูดดังๆ
ให้ผปู ้ ่ วยคนอื่นทรำบโดยไม่รักษำควำมลับ จำกกำรปฏิบตั ิที่ต่ำงจำกคนไข้คนอื่นเช่น คนอื่นไม่ใส่ ถุง
มือและผ้ำคลุมปำกจมูกก็ใส่ กบั ผูป้ ่ วยเป็ นโรคเอดส์เป็ นต้น
ในสังคมที่ชำยเป็ นใหญ่น้ นั ผูช้ ำยไม่เพียงแต่ไม่บอกผูห้ ญิงว่ำตนเองติดเชื้ อเอดส์มำและไม่
ป้ องกันไม่ให้ภรรยำติดเชื้อเท่ำนั้น แต่เมื่อภรรยำติดเชื้อแล้วก็ยงั ไม่บอกให้ภรรยำทรำบ ภรรยำจะทรำบ
ส่ วนมำก็เมื่อจะคลอดบุตรและแพทย์ตรวจเลือดก็เลยทรำบว่ำตนเองติดเชื้ อ หรื อเมื่อลูกป่ วยมำกและ
แพทย์ตรวจเลือดลูกก็พบว่ำลูกติดเชื้ อจึงต้องตรวจแม่ดว้ ยก็ทรำบว่ำแม่ติดเชื้ อด้วย คงไม่ตอ้ งพรรณนำ
ว่ำ ผูเ้ ป็ นเมียนั้นเจ็บแค้นและทุกข์ขนำดไหนที่โดนสำมีกระทำเช่นนี้ ยิง่ ไปกว่ำนั้นเมื่อสำมีป่วยหนัก
มำกขึ้นตัวภรรยำเองก็ตอ้ งกลับมำดูแลสำมีผทู ้ ี่นำเชื้อมำให้ตน กำรเป็ นภรรยำที่ตอ้ งดูแลสุ ขภำพและ
ควำมเป็ นอยูข่ องทุกคนในครอบครัวแต่ตวั เองอยูใ่ นสภำพที่ป่วยและหำงำนทำยำกหรื อไม่มีรำยได้น้ นั
เป็ นเรื่ องที่ทุกข์ใจอย่ำงมหำศำล บำงคนยอมที่จะขำยตัวเพื่อได้รำยได้มำรักษำและเลี้ยงดูสำมีและลูก นี่
คือควำมทุกข์ของแม่หรื อของผูห้ ญิง
แนวคิดทำงด้ำนพุทธศำสนำ อวิชชำ ควำมยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตนยิง่ ทำให้กลัวตำยเพิม่ ขึ้นอีก ผู ้
ที่เป็ นโรคเอดส์มีหลำยวัยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ วัยกำลังทำงำน วัยนี้เป็ นวัยที่ไม่คิดถึงควำมตำยและไม่ได้มี
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กำรเตรี ยมตัวตำย ประกอบกับระบบกำรแพทย์นำเอำควำมตำยออกไปจำกสังคมเอำไปไว้ใน
โรงพยำบำลห้องไอซียู คนในสังคมโดยเฉพำะเด็กจึงแทบไม่เคยมีใครเห็นควำมตำยกับตำ ยกเว้นเห็น
คนตำยเพรำะอุบตั ิเหตุรถคว่ำและฆำตกรรม แต่เมื่อควำมตำยเข้ำมำใกล้ตวั จึงเกิดควำมกลัวแบบ
ตระหนกตกใจ (Panic) มำกเกินกว่ำเหตุบำงคนอำจกลัวมำกจนฆ่ำตัวตำยไปเลย หำกเขำเข้ำใจหลัก
ของควำมไม่เที่ยงและควำมไม่ประมำทแล้ว เขำก็จะไม่ทุกข์กบั ควำมกลัวตำยมำกเท่ำนั้น หรื ออีกนัย
หนึ่งตำมแนวคิดพุทธศำสนำ กำรเจ็บป่ วยเป็ นของธรรมดำที่หลีกหนีไปไม่พน้ เรำจึงควรใช้ประโยชน์
ของกำรเจ็บป่ วยในกำรเตือนตนให้เห็นควำมทุกข์ ควำมไม่เที่ยงและควำมไม่มีตวั ตนเพื่อควำมไม่
ประมำทแห่งธรรม
องค์กำรอนำมัยโลกให้คำนิยำมของคำว่ำสุ ขภำพไว้วำ่ Health is a "state of complete
physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or

ในมำตรำ ๓ ของพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้คำนิยำม “สุขภำพ”
หมำยควำมว่ ำ ภำวะของมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งทำงกำย ทำงจิต ทำงปั ญญำ และทำงสังคม เชื่ อมโยงกันเป็ น
องค์ รวมอย่ ำงสมดุล” โดยปั ญญำหมำยถึง “ควำมรู้ ทั่ว รู้ เท่ ำทันและควำมเข้ ำใจอย่ ำงแยกได้ ในเหตุผล
แห่ งควำมดี ควำมชั่ว ควำมมีประโยชน์ และควำมมีโทษ ซึ่ งนำไปสู่ควำมมีจิตอันดีงำมและ
เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ” จะเห็นว่ำคำนิยำมของคำว่ำสุ ขภำพของประเทศไทยมีมิติที่ครอบคลุมมำกกว่ำ แต่ของ
คำว่ำควำมสมบูรณ์หรื อไม่สมบูรณ์ทำงกำยจิต ปั ญญำและสังคมนั้นคืออะไรนั้น อำจยังมีปัญหำอยู่ แต่
จำกกำรทบทวนควำมหมำยของคำว่ำกำรเจ็บป่ วยที่ได้แสดงให้เห็นก่อนหน้ำนี้จะทำให้เรำเข้ำใจ
ควำมหมำยของคำว่ำป่ วยและสุ ขภำพดีข้ ึน อย่ำงไรก็ดีในเชิงของควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพจะ
พบว่ำคำนิยำมขององค์กำรอนำมัยโลกไม่มีควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพที่ชดั เจน
คำถำมสำคัญสำหรับนักศึกษำก็คือ คุณมีนิยำมสุ ขภำพและกำรเจ็บป่ วยที่ดีกว่ำนี้และเน้นควำม
เป็ นธรรมหรื อไม่และมันคืออะไร
infirmity."

2. มิติทางสั งคมของสาเหตุของการเจ็บป่ วย
เนื้อควำมของส่ วนนี้ได้กล่ำวไปแล้วภำยใต้แนวคิดต่ำงๆ แต่นำมำรวบรวมใหม่เพื่อให้เห็นภำพ
ของสำเหตุของกำรป่ วยแบบเป็ นองค์รวมอีกรู ปหนึ่ง แม้จะเป็ นองค์รวมแบบที่จบั เอำมำรวมกันเฉยๆ
โดยไม่ได้ผสมผสำนกันอย่ำงแท้จริ งก็ตำม
สำเหตุของกำรเกิดโรคนั้นมีต้ งั แต่ร่ำงกำยที่เสี ยสมดุลไปจนทำให้ระบบกำรทำงำนของส่ วน
อื่นๆผิดปกติไปหมด กำรที่มีเชื้อโรคเข้ำมำรบกวน กำรที่มีจิตใจที่เครี ยดเศร้ำหมอง กำรที่รับรู ้ปัญหำ
และควำมเสี่ ยงในควำมหมำยที่ผดิ กำรมองว่ำกำรเสี่ ยงให้รำงวัลมำกกว่ำกำรถูกลงโทษ กำรมีอวิชชำยึด
มัน่ ในตัวตนยิง่ ทำให้ทุกข์ใจมำกขึ้น อิทธิ ของกลุ่มเพื่อนทำให้เสี่ ยงตำมเพื่อนจนติดเชื้ อ กำรถูกทำให้
เป็ นคนชำยขอบจำกทำให้ใช้ชีวติ ปกติไม่ได้ตอ้ งใช้ชีวติ ที่เสี่ ยง กำรที่สังคมหรื อพ่อแม่ไม่มีเวลำเลี้ยงดู
ให้ควำมรักและควำมอบอุ่นจนไปหำควำมอบอุ่นจำกเพื่อนฝูงที่เป็ นเด็กเกเร กำรรับเอำวัฒนธรรมควำม
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เชื่อที่ผดิ ๆและเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้อ กำรกดขี่เอำเปรี ยบทำงเพศจำกระบบทุนนิยมหรื อกำรที่เอำเรื่ องเพศ
เป็ นสิ นค้ำค้ำขำยเพื่อเอำกำไร ซึ่ งอำจขยำยควำมใหม่ได้ดงั นี้
ถ้ำเริ่ มจำกระดับมหภำคหรื อจำกโครงสร้ำงสังคมลงไป จะพบว่ำมีโครงสร้ำงสังคมที่สำคัญอยู่
สองควำมสัมพันธ์ ตำมแนวคิดทุนนิยมชำยเป็ นใหญ่ คือ ระบบทุนนิยมหรื อควำมสัมพันธ์ทำงสังคม
แบบทุนนิยม ระบบชำยเป็ นใหญ่หรื อควำมสัมพันธ์หญิงชำยที่ฝ่ำยชำยมีอำนำจเหนือกว่ำ ระบบชำย
เป็ นใหญ่ได้สร้ำงวัฒนธรรมทำงเพศต่ำงๆมำกมำยที่เป็ นประโยชน์กบั ผูช้ ำยเช่น ก. อุดมกำรณ์ชำยเป็ น
ใหญ่ดงั เช่น ชำยข้ำวเปลือกหญิงข้ำวสำรฯ คุณค่ำของผูห้ ญิงอยูท่ ี่พรหมจำรี ยต์ ลอดจนกำรรักนวลสงวน
ตัว ในขณะที่ไม่มีค่ำนิยมในเรื่ องนี้ให้กบั ผูช้ ำย ดังนั้นผูช้ ำยจึงไม่จำเป็ นที่จะต้องรักนวลสงวนตัว
ตลอดจนค่ำนิยมของกำรมีบุตรชำยนั้นสู งกว่ำบุตรหญิง ข. กำรทำงำน มีกำรแบ่งงำนกันทำในลักษณะ
ที่งำนในบ้ำนที่เป็ นงำนบริ กำร งำนที่ทำไม่มีวนั เสร็ จ งำนที่ไม่มีค่ำตอบแทนและคนไม่เห็นคุณค่ำให้
เป็ นงำนของผูห้ ญิง และให้งำนนอกบ้ำนที่ได้ริเริ่ มสร้ำงสรรค์ ได้ผลตอบแทนเป็ นเงิน ทำที่ทำงำนเสร็ จ
ไม่ตอ้ งเอำกลับมำทำที่บำ้ นและเป็ นงำนที่ทุกคนยกย่องให้กบั ผูช้ ำย ดังนั้นผูช้ ำยก็เป็ นคนหำเงินเก็บ
เงินและใช้เงินในขณะที่ผหู ้ ญิงเป็ นเหมือนแรงงำนของสำมีในครอบครัว ค. ในเรื่ องเพศสัมพันธ์ที่ชำย
เป็ นฝ่ ำยริ เริ่ ม หญิงเป็ นฝ่ ำยรอรับ หญิงต้องมีรักเดียวใจเดียว แต่ชำยอำจมีภรรยำน้อยได้ หรื อเที่ยวหญิง
ขำยบริ กำรทำงเพศได้ เรื่ องของเพศเป็ นหน้ำที่ของผูห้ ญิงที่จะต้องคอยให้บริ กำรฝ่ ำยชำยเพรำะว่ำหญิง
เป็ นสมบัติของผูช้ ำย
ส่ วนระบบทุนนิยมซึ่ งกำลังมีปัญหำกับแรงงำนอยูเ่ พรำะว่ำมุ่งที่จะหำขูดรี ดแรงงำนนั้นก็หำ
ประโยชน์จำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงแรงงำนหญิงและแรงงำนชำยเพื่อไม่ให้แรงงำนรวมกันติด โดยใช้
หลักแบ่งแยกและปกครองโดยกำรสร้ำงควำมแตกแยกระหว่ำงแรงงำนหญิงและชำยให้เกิดขึ้นโดยจ่ำย
ค่ำแรงของแรงงำนหญิงให้นอ้ ยกว่ำแรงงำนชำย จ้ำงแรงงำนหญิงทีหลังไล่ออกก่อน เลื่อนชั้นให้ผชู ้ ำย
เป็ นหัวหน้ำและไม่เลื่อนให้ผหู ้ ญิงเป็ นหัวหน้ำ ขณะที่แรงงำนหญิงต้องกำรงำนทำเพรำะต้องกำร
รำยได้แม้จะน้อยก็ยอมทำด้วยจำนน ขณะที่แรงงำนชำยก็ไม่กล้ำประท้วงเพรำะว่ำกลัวนำยจ้ำงไล่ออก
แล้วจ้ำงแรงงำนหญิงมำทำแทน
สองระบบคู่กนั ของทุนนิยมชำยเป็ นใหญ่สร้ำงสรรค์สถำบันสังคมที่หล่อหลอมเด็กวัยรุ่ น
ขึ้นมำให้มีควำมไม่เท่ำเทียมกันกล่ำวคือ ในสถำบันครอบครัว พ่อแม่ตอ้ งกำรลูกชำยมำกกว่ำลูกสำว
เมื่อมีลูกชำยก็เลี้ยงอย่ำงตำมใจทำอะไรไม่มีใครว่ำ แต่ลูกสำวเลี้ยงอย่ำงเข็มงวดถูกพี่ชำยน้องชำยรังแกก็
ไม่มีใครว่ำ ผูช้ ำยออกไปนอกบ้ำนได้ ผูห้ ญิงออกไปนอกบ้ำนไม่ได้ สำหรับลูกชำยพ่อหรื อพี่ชำยมัก
สอนให้มีควำมรู ้เกี่ยวกับผูห้ ญิงหรื อทำงเพศหรื อเป็ นผูล้ ่ำผูห้ ญิง หำกลูกชำยไปทำให้ใครท้องก็ไม่มี
ใครว่ำ แต่ถำ้ ลูกสำวถูกทำให้ทอ้ ง ลูกสำวก็ถูกประณำมว่ำไม่รักนวลสงวนตัว จึงทำให้เด็กผูช้ ำยได้ใจ
สถำบันกำรศึกษำที่มีลกั ษณะทุนนิยมชำยเป็ นใหญ่ก็เช่นเดียวกัน กำรแบ่งงำนกันทำตำมเพศมี
ผลถึงกำรจัดกำรศึกษำให้เด็กชำยและหญิงเช่น งำนที่เกี่ยวกับกำรผลิตเช่นวิศวกรรม เกษตรกรรมเป็ น
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สำขำที่เด็กผูช้ ำยเรี ยน งำนที่เกี่ยวกับกำรเป็ นเจ้ำนำยคนเช่น รัฐศำสตร์ ตำรวจ กฎหมำย ส่ วนสำขำวิชำ
ที่จบออกมำแล้วทำงำนบริ กำรเช่น พยำบำลและครู เป็ นต้น
ดังได้กล่ำวมำแล้วในตอนต้นว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมอันเนื่องจำกระบบทุนนิยมหรื อ
ระบบอุตสำหกรรมมีผลทำให้เกิดควำมเป็ นเมืองขึ้น ทั้งงำนและกำรศึกษำล้วนแล้วแต่อยูใ่ นเมือง
ดังนั้นครอบครัวขยำยที่อยูบ่ นพื้นฐำนกำรทำกำรเกษตรก็เปลี่ยนไปคือ พ่อแม่เข้ำมำทำงำนในเมืองใน
เมืองและให้ลูกที่ยงั เล็กอยูก่ บั ตำยำยที่บำ้ น หรื อแม้แต่พอ่ แม่ลูกอยูด่ ว้ ยกันในเมือง พ่อแม่ก็ไม่ได้อยูก่ บั
ลูกเพรำะว่ำ พ่อแม่ถูกระบบทุนนิยมบังคับให้ทำงำนตั้งแต่เช้ำและทำงำนล่วงเวลำจนกลับบ้ำนค่ำ ไม่มี
เวลำเลี้ยงดูลูก กล่ำวโดยสรุ ปก็คือ ระบบทุนนิยมทำให้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกอย่ำงใกล้ชิดและปล่อยให้
โรงเรี ยนเลี้ยงลูกแทน
ในขณะที่โรงเรี ยนหรื อวิทยำลัยก็ไม่ได้สอนเด็กนักเรี ยนอย่ำงใกล้ชิดเหมือนครู สมัยก่อน แต่
สอนเฉพำะวิชำกำรเท่ำนั้น และมีครู หลำยคนที่เข้ำมำสอนในวิชำหรื อหัวข้อบำงหัวข้อเท่ำนั้น ควำม
ผูกพันระหว่ำงครู กบั ลูกศิษย์จึงไม่มี โรงเรี ยนก็ไม่ได้สอนหลักกำรดำเนินชีวิตให้กบั เด็กด้วย หลักของ
กำรศึกษำแบบทุนนิยมก็เน้นคนที่เรี ยนเก่งมำกกว่ำคนดี คนที่เรี ยนไม่เก่งก็ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกครู
ทำให้เด็กที่ไม่เรี ยนไม่เก่งก็ไม่มีควำมสุ ขกับกำรเรี ยนจึงจำเป็ นที่จะต้องหำจุดเด่นบำงอย่ำงที่เป็ นที่
ยอมรับของครู หรื อเพื่อนขึ้นมำแทน ในทำนองเดียวกันกำรศึกษำในระบบชำยเป็ นใหญ่ก็มีควำม
ลำเอียงกับผูช้ ำยมำกกว่ำเช่น เมื่อเด็กนักเรี ยนชำยทำเด็กนักเรี ยนหญิงท้อง เด็กนักเรี ยนชำยไม่ถูก
โรงเรี ยนไล่ออก แต่เด็กนักเรี ยนหญิงท้อง โรงเรี ยนให้ออก ดังนั้นเด็กนักเรี ยนหญิงที่ทอ้ งจึงต้องแอบ
ไปทำแท้งเป็ นต้น
ในระดับของกลุ่มของนักเรี ยนในโรงเรี ยนแบบทุนนิยมชำยเป็ นใหญ่ ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำ
เด็กที่ขำดควำมอบอุ่นจำกบ้ำนก็จะมำหำควำมอบอุ่นจำกกลุ่มเพื่อน กำรไม่มีเพื่อนในโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งที่
เลวร้ำยสำหรับเด็กมำก เด็กจึงจำเป็ นที่จะต้องเกำะกลุ่ม
กลุ่มเพื่อนก็มีหลำกหลำยกลุ่มเช่น กลุ่มที่เรี ยนเก่งก็ได้รับกำรยอมรับจำกครู และเพื่อน เด็กที่
เก่งทำงด้ำนกีฬำก็เช่นกันจะได้รับกำรยอมรับจำกครู และเพื่อนเพรำะว่ำทำให้ชื่อเสี ยงให้โรงเรี ยน แต่
เด็กนักเรี ยนที่ไม่เก่งทั้งเรี ยนและกีฬำหรื ออื่นๆที่เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนก็จำเป็ นที่จะต้องหำอะไรทำที่
ทำให้ตวั เองมีจุดเด่น หำกหำจุดเด่นที่สังคมยอมรับไม่ได้ก็ตอ้ งหำจุดเด่นอย่ำงอื่นที่สังคมไม่ยอมรับเช่น
กำรเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ กำรสู บบุหรี่ กำรดื่มยำเสพติด กำรเที่ยวผูห้ ญิงหรื อกำรที่ล่ำผูห้ ญิงเก่งแล้วเอำ
มำเล่ำกัน
สำหรับระบบชำยเป็ นใหญ่ในระดับกลุ่มเพื่อนนักเรี ยนก็เช่นกัน วำทกรรมควำมสวยควำมงำม
ของระบบชำยเป็ นใหญ่ก็ส่งเสริ มให้มีกำรประกวดดำวของโรงเรี ยนของวิทยำลัย คนที่มีรูปร่ ำงสวย
ผอม ขำว รวยและมีรถยนต์ขบั กลำยเป็ นศูนย์กลำงของกลุ่มนักเรี ยน ผลที่ตำมมำก็คือ เด็กผูห้ ญิงที่มี
ลักษณะตรงข้ำมคือ ไม่สวย อ้วน ดำ จนและขึ้นรถเมล์ถูกทำให้กลำยเป็ นคนชำยขอบ เด็กหญิงกลุ่มนี้
ไม่มีควำมสุ ขและกังวลว่ำจะมีแฟนได้อย่ำงไร สำหรับเด็กนักเรี ยนผูช้ ำยที่อยูใ่ นระบบชำยเป็ นใหญ่
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และที่ไม่ได้รับกำรยอมรับก็ตอ้ งกำรมีเพศสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงรวมทั้งเพื่อนสำวด้วย ดังนั้นเด็กหนุ่มและ
สำวที่มีปัญหำมักจะรวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่มพิเศษใหม่ข้ ึนมำอีกเพรำะว่ำต้องกำรทั้งกลุ่มและต้องกำร
ตอบสนองให้ตวั เองเป็ นศูนย์กลำงของกลุ่มและตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศหรื อมีแฟน
ในกลุ่มเพื่อนนี้มกั มีเรื่ องวีรบุรุษหรื อสตรี ทำงเพศเป็ นต้นแบบอยูด่ ว้ ย กลุ่มนี้มกั ต้องกำรให้
สมำชิกของกลุ่มมีควำมเหมือนกันคือ ต้องมีแฟน เคยมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นจึงช่วยกันจับคู่ให้เพื่อน เช่น
บอกว่ำ คนนี้สนใจคนนั้น ช่วยจัดสถำนกำรณ์ให้พบกันเช่น กำรจัดให้มีกำรไปเที่ยวเป็ นกลุ่มก่อน
เพื่อให้ได้พบได้คุยกันตำมลำพัง ช่วยจัดสถำนกำรณ์ให้ได้มีเพศสัมพันธ์กนั เช่น กำรจัดงำนวันเกิดแล้ว
ปล่อยให้หนุ่มสำวได้อยูก่ นั ตำมลำพังในที่ที่สำมำรถมีเพศสัมพันธ์กนั ได้ หำกท้องขึ้นมำก็ช่วยพำทำ
แท้ง สมำชิกใหม่ที่ไม่ยอมทำตำมบรรทัดฐำนของกลุ่มแบบนี้มกั ไม่สำมำรถทนอยูน่ ำนเพรำะว่ำมักจะ
ถูกเยอะเย้ยว่ำ ขี้กลัวหรื อไก่อ่อนอยูเ่ สมอจนต้องทำตำมหรื อหนี ออกจำกกลุ่มไป
ในระดับบุคคล โรงเรี ยนได้สอนเรื่ องสุ ขศึกษำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ สอน
เกี่ยวกับลักษณะของโรค ผลร้ำยของโรค วิธีกำรติดต่อผ่ำนทำงเพศสัมพันธ์ กำรฉี ดยำเสพติดเข้ำเส้น
โดยใช้เข็มร่ วมกันและกำรป้ องกันโดยวิธีกำรต่ำงๆ ตำมแนวควำมคิดของจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ที่ใช้วธิ ี กำร
ขู่ให้กลัวโดยให้เห็นผลร้ำยและโดยแนวคิดจิตวิทยำปั ญญำนิยม
ในระดับบุคคล ในวัยหนุ่มสำวก็จะมีแรงขับทำงเพศไปตำมวัย กำรถูกกดดันไม่ให้แสดงออก
โดยวัฒนธรรมทำงเพศมำตลอดเริ่ มผ่อนคลำยลงเพรำะว่ำกำรควบคุมในเรื่ องนี้ลดลงเพรำะว่ำพ่อแม่ไม่
มีเวลำดูแลและโรงเรี ยนไม่ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรดูแลและกลุ่มเพื่อนช่วยเปิ ดโอกำสในแสดงออก
ในเรื่ องนี้ได้ง่ำยขึ้น ดังนั้นเด็กวัยรุ่ นหนุ่มสำวเหล่ำนี้จึงพร้อมที่จะทดลองกำรมีเพศสัมพันธ์เมื่อมี
โอกำส
สำหรับเด็กหนุ่มสำวที่ไม่ใช่ดำรำของโรงเรี ยนก็มีพร้อมที่จะเข้ำกลุ่มและยอมรับวัฒนธรรม
ทำงเพศของกลุ่มโดยอิทธิ พลของกลุ่มเหนื อกว่ำควำมเชื่ อของบุคคลหรื อตนเอง เช่นแม้วำ่ เด็กจะมี
ควำมรู ้หรื อควำมเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์วำ่ อันตรำยและติดต่อทำงเพศได้ถำ้ ไม่มีเพศสัมพันธ์อย่ำง
ปลอดภัยก็ตำมแต่อิทธิ พลของกลุ่มทำให้เด็กเหล่ำนี้ทำตำมวัฒนธรรมควำมเชื่อทำงเพศของกลุ่มที่ถูก
กำหนดโดยชำยเป็ นใหญ่และทุนนิยมแทนที่จะเชื่ อควำมรู ้ที่เรี ยนมำ
ในระดับบุคคลเด็กหนุ่มสำวที่มีควำมต้องกำรทำงเพศและมีร่ำงกำยที่เจริ ญเติบโตที่พร้อมที่จะ
มีเพศสัมพันธ์แต่ถูกห้ำมไว้ตลอด เมื่อเข้ำมำในโรงเรี ยนวิทยำลัยในเมืองที่ห่ำงไกลจำกบ้ำนและมีพ้นื ที่
คือกลุ่มเพื่อนที่สนใจในเรื่ องเดียวกัน ในบรรยำกำศและสถำนที่ที่มีกำรจัดเตรี ยมไว้ก็ไม่ยำกเลยที่จะมี
เพศสัมพันธ์กนั และเป็ นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเพรำะว่ำ ฝ่ ำยหญิงได้เตรี ยมพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์
ในขณะที่ฝ่ำยชำยหำโอกำสที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบชำยเป็ นใหญ่โดยไม่รับผิดชอบ ดังจะเห็นได้จำกกำร
ที่เด็กสำวต้องท้องโดยไม่รู้และต้องทำแท้งเพื่อที่จะหลีกหนีควำมอำยและกำรลงโทษของโรงเรี ยนที่มี
ชำยเป็ นใหญ่ไม่ยอมรับเด็กที่ทอ้ งหรื อมีลูกอ่อนเรี ยนหนังสื อ
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เด็กผูห้ ญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมักไม่ค่อยได้อยูร่ ่ วมกันกับแฟนของตนเอง เนื่ องจำกมี
แนวโน้มที่จะถูกแฟนทิ้งเพื่อไปหำแฟนใหม่ เด็กผูห้ ญิงดังกล่ำวก็จะมีควำมรู ้สึกต่อตัวตนของตน
ในทำงที่ไม่ดีโดยมองว่ำตัวเองเสี ยควำมบริ สุทธิ์ ไปแล้วเป็ นผูห้ ญิงที่ไม่มีค่ำ ดังนั้นเมื่อมีผชู ้ ำยคนอื่นเข้ำ
มีสร้ำงควำมสัมพันธ์ดว้ ยก็มกั จะยินดีสำนควำมสัมพันธ์ต่อเพื่อที่จะแสวงหำคนที่รักจริ ง ซึ่ งก็มกั จะถูก
หลอกโดยชำยเป็ นใหญ่ไปเรื่ อยๆ
ในด้ำนเศรษฐกิจหรื อกำรทำงำน นักเรี ยนนักศึกษำหญิงที่เป็ นชำยขอบเหล่ำนี้ ดงั ได้กล่ำว
มำแล้วว่ำ ไม่ค่อยสวยและฐำนะไม่ค่อยดี กำรเรี ยนในวิทยำลัยหรื อมหำวิทยำลัยในเมืองใช้เงินมำก และ
มำกยิง่ ขึ้นหำกต้องใช้ชีวติ ตำมแบบคนเมือง ดังนั้นเงินที่ครอบครัวให้มำมักไม่พอใช้ กำรแก้ไขปั ญหำ
ของนักศึกษำหญิงกลุ่มนี้คือ กำรหำแฟนที่รวย แต่เนื่ องจำกตนเองเป็ นผูห้ ญิงชำยขอบรวมทั้งรวยแต่จน
ก็อำจมองหำแฟนที่มีฐำนะดีเพื่อช่วยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย แต่ผลที่ตำมมำมักถูกหลอกอีกเช่นเคย ดังนั้น
ทำงเลือกที่สองจึงเป็ นทำงเลือกที่ดีกว่ำแต่ก็ไม่ดีจริ งคือ กำรหำงำนทำ แต่งำนที่หำได้มีแนวโน้มที่จะ
เป็ นงำนบริ กำร เช่นงำนเป็ นบริ กำรตำมร้ำนอำหำร งำนเหล่ำนี้ทำให้พบคนมำกขึ้น งำนเหล่ำนี้ตอ้ ง
กลับหอดึก งำนเหล่ำนี้ อำจเกี่ยวข้องกับเสี ยงเพลงและดนตรี และลูกค้ำที่ร่ ำรวย หำกเด็กนักศึกษำ
เหล่ำนั้นเคยมีเพศสัมพันธ์มำแล้วและถูกเสนอซื้ อเพศสัมพันธ์ นักศึกษำบำงคนก็อำจที่จะขำยและมี
โอกำสที่จะติดเชื้อโรคเอชไอวีมำ และกลับมำแพร่ ต่อให้เพื่อนในโรงเรี ยนวิทยำลัยต่อไปได้
กำรที่ไม่มีสติที่จะเห็นชอบหรื อเห็นอย่ำงถูกต้องว่ำร่ ำงกำยของเรำเป็ นทุกข์ ไม่เที่ยงและไม่ใช่
ตัวตนทำให้เรำมีพฤติกรรมเสี่ ยงและติดเชื้อเอชไอวี กล่ำวคือ หำกเรำไม่มีสติเมื่อเรำมีควำมต้องกำร
ทำงเพศ เรำก็จะแสวงหำเครื่ องตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศทันที เช่น กำรไปซื้ อบริ กำรทำงเพศ
หำกพยำยำมที่จะยับยั้งไม่ให้ไป ควำมคิดของเรำก็ยงิ่ จะปรุ งแต่งให้ควำมต้องกำรมันเพิ่มมำกขึ้น เมื่อได้
สติมนั ก็จะหยุดปรุ งแต่ง แต่เมื่อเผลอหรื อขำดสติมนั ก็จะปรุ งแต่งให้เรำร้อนลนอยูก่ บั ควำมต้องกำรนี้
อีก จนกระทัง่ เรำไม่สำมำรถที่จะหยุดตัวเองได้แค่กำรปรุ งแต่ง แต่ลงมือทำกรรมหรื อกำรไปมี
เพศสัมพันธ์จริ งๆซึ่ งหมำยถึงกำรมีโอกำสติดเชื้ อแล้ว
เด็กวัยรุ่ นเป็ นเด็กที่เติบโตในสังคมที่ห่ำงศำสนำแต่เน้นควำมเป็ นวิทยำศำสตร์ ประกำรหนึ่ง
และด้วยวัยนี้ซ่ ึ งเป็ นวัยที่กำลังเติบโตหนึ่ง สองประกำรหลักนี้ทำให้เด็กวัยรุ่ นยำกที่จะมองเห็นว่ำ ชีวติ
เป็ นทุกข์ หรื อชีวิตไม่เที่ยง จนทำให้เพศตันหำหำยไปได้ แต่คนในวัยนี้จะเห็นว่ำ ชีวติ รื่ นรมย์ตอ้ ง
แสวงหำควำมสุ ข ต้องทดลองของใหม่ๆ ใครเขำทำอะไรก็มกั จะทำบ้ำง ใครเขำซื้ อบริ กำรทำงเพศหรื อ
มีเพศสัมพันธ์กนั ตนเองก็มกั จะอยำกมีหรื ออยำกทำบ้ำง และก็มีหรื อทำแบบเด็กๆคือ ไม่ระมัดระวังตัว
เท่ำที่ควรหรื อไม่ทำให้ปลอดภัยและท้ำยที่สุดก็ติดเชื้อเอชไอวีไปตำมกรรมที่ทำ
จำกข้อสรุ ปดังกล่ำวจะเห็นได้วำ่ ควำมเจ็บป่ วยและสำเหตุของกำรป่ วยมีต้ งั แต่ระดับกำยภำพ
ระดับจุลชีวหรื อเชื้อโรค ระดับจิตใต้สำนึก ระดับจิตสำนึกเรื่ องรำงวัลและกำรลงโทษ เรื่ องกำรรับรู ้
หรื อปั ญญำนิยม ระดับของจิตปั ญญำเช่นพุทธศำสนำ ระดับของอิทธิ พลของกลุ่ม ระดับโครงสร้ำงของ
สังคมและวัฒนธรรม ระดับของโครงสร้ำงสังคมแบบทุนนิยมและชำยเป็ นใหญ่และระดับของวำท
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กรรมที่ไม่เป็ นธรรมและกำรผสมผสำนแนวควำมคิดเหล่ำนี้เข้ำด้วยกันเป็ นระบบสังคมวัฒนธรรมที่
เป็ นหนึ่งเดียว อย่ำงไรก็ดีกำรผสมผสำนอำจทำให้ควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมหำยไป
คำถำมยังเป็ นคำถำมเดิม คุณคิดว่ำมีสำเหตุของกำรป่ วยมำกกว่ำนี้หรื อไม่และคำตอบของคุณที่
เน้นควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคมคืออะไร
3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เมื่อเรำทรำบว่ำเหตุมำจำกไหน เรำก็แก้ที่เหตุ หำกมีหลำยเหตุก็แก้หลำยเหตุ กล่ำวคือ
1. กำรเกิดโรคเกิดมำจำกเชื้ อโรค เรำก็เอำเชื้ อโรคออกจำกร่ ำงกำยเช่น กำรแพทย์เอำยำฆ่ำเชื้อ
โรคในร่ ำงกำย กรณี ของเอชไอวีแพทย์ยงั ไม่สำมำรถฆ่ำเชื้ อนี้ได้
2. กำรเกิดโรคเกิดจำกร่ ำงกำยไม่แข็งแรง เรำก็ทำให้ร่ำงกำยแข็งแรงโดยกำรออกกำลังกำยหรื อ
มำตรกำรในกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพอื่นๆ ในกรณี ของเอชไอวี แพทย์ยงั ไม่สำมำรถสร้ำงภูมิคุม้ กันโรคนี้ได้
3. กำรเกิดโรคเกิดจำกสิ่ งแวดล้อม ก็ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมให้ดีเช่นมำตรกำรทำงด้ำน
สำธำรณสุ ข กรณี โรคเอชไอวี ยังไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงสิ่ งแวดล้อม
4. กำรเกิดโรคจำกพำหะนำโรค ก็กำจัดหรื อป้ องกันพำหะนั้นไม่ให้เป็ นพำหะของโรคเช่น กำร
ทำให้ผตู ้ ิดเชื้ อที่ไม่ยอมบอกคนอื่นว่ำตนเองติดเชื้ อเอชไอวียอมบอกคนอื่นให้ทรำบว่ำตนเองติดเชื้ อ
และไม่แพร่ โรคนี้ให้คนอื่น
5. กำรเกิดโรคเกิดจำกพฤติกรรมเสี่ ยงของผูต้ ิดเชื้อ ทำงออกก็คือ เปลี่ยนพฤติกรรมของผูท้ ี่มี
พฤติกรรมเสี่ ยง
6. กำรเกิดโรคเกิดจำกกำรได้รำงวัลมำกกว่ำบทลงโทษก็ทำให้ผทู ้ ี่เสี่ ยงเห็นโทษมำกกว่ำรำงวัล
7. กำรเกิดโรคเกิดจำกกำรรับรู ้ที่ผดิ ก็ทำให้ผทู ้ ี่เสี่ ยงมีกำรรับรู ้เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงผลเสี ยที่ตำมมำ
ตลอดจนโอกำสที่จะติดเชื้อให้ถูกต้อง
8. กำรเกิดโรคเกิดจำกแรงขับทำงเพศจนกระทัง่ มีพฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศก็แก้ไขโดยกำรทำให้
เขำเข้ำใจปั ญหำของเขำมำกขึ้นจนควบคุมตัวเองได้และผ่อนคลำยกฎระเบียบทำงด้ำนเพศลงทำให้เขำมี
ทำงออกมำกขึ้น
9. กำรเกิดโรคเกิดจำกกำรมีอวิชชำต้องกำรตอบสนองตัณหำอุปำทำนก็สอนคนให้มีวชิ ชำ
เข้ำใจธรรมชำติวำ่ เป็ นทุกข์ไม่เที่ยงและไม่ใช่ตวั ตนเพื่อเกิดควำมจำงคลำยในตัณหำอุปำทำน
10. กำรเกิดโรคเกิดจำกอิทธิ พลของกลุ่มหรื อพฤติกรรมกลุ่มก็สอนให้ผทู ้ ี่เสี่ ยงเข้ำใจควำมจริ ง
มำกขึ้นว่ำ ควำมจริ งที่กลุ่มสร้ำงนั้นไม่มีหรื อไม่จริ งและกลุ่มไม่สำมำรถมีอิทธิ พลเหนือตัวเขำได้หำก
เขำไม่ยอมปล่อยให้มนั มีอิทธิ พล
11. กำรเกิดโรคเกิดจำกโครงสร้ำงสังคมที่เปลี่ยนไป เรำต้องช่วยกันสร้ำงสังคมที่รองรับปั ญหำ
และสำมำรถแก้ไขปั ญหำสังคมได้
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12. กำรเกิดโรคเกิดจำกวัฒนธรรม เรำต้องช่วยกันทำควำมเข้ำใจว่ำ วัฒนธรรมนั้นบำงอย่ำงก็
ส่ งเสริ มกำรเกิดโรค บำงอย่ำงก็ส่งเสริ มสุ ขภำพ เรำต้องแก้ไขในส่ วนที่ส่งเสริ มให้เกิดโรคและส่ งเสริ ม
ในส่ วนที่ส่งเสริ มสุ ขภำพ
13. กำรเกิดโรคเกิดจำกระบบทุนนิยม เรำต้องช่วยกันเปลี่ยนและหรื อแก้ไขระบบทุนนิยมให้
ตอบสนองกับควำมต้องกำรของมนุษย์มำกขึ้นหรื อทำให้ระบบทุนนิยมมีควำมเป็ นมนุ ษยธรรมมำกขึ้น
หรื อให้ผใู ้ ช้แรงงำนมีส่วนร่ วมในกำรผลิตและกำรปกครองบ้ำนเมืองเพิ่มมำกขึ้น
14. กำรเกิดโรคเกิดจำกระบบชำยเป็ นใหญ่ เรำก็ตอ้ งช่วยกันทำให้เกิดควำมเสมอภำคทำงเพศ
ในสังคมมำกยิง่ ขึ้น
15. กำรเกิดโรคเกิดจำกวำทกรรม เรำก็ตอ้ งยุติวำทกรรมนั้นหรื อเปลี่ยนวำทกรรมใหม่ให้เกิด
ควำมเสมอภำคมำกยิง่ ขึ้น
เรำจะเห็นว่ำ หำกจะแก้ไขปั ญหำควำมเจ็บป่ วยนั้นเรำไม่สำมำรถแก้โดยวิธีคิดเดียวได้หรื อ
ปล่อยให้เป็ นหน้ำที่ของแพทย์อย่ำงเดียวไม่ได้แต่ตอ้ งทำทุกอย่ำงที่กล่ำวมำนี้พร้อมๆกันจึงจะแก้ไข
ปัญหำได้แต่ถำ้ ข้อเสนอแนะไม่มีเรื่ องกำรลดควำมไม่เป็ นธรรมทำงสังคม ปั ญหำสุ ขภำพก็ไม่อำจแก้ไข
ได้ ดังนั้นคำถำมเดิมคือ คุณมีขอ้ เสนอแนะหรื อที่เรี ยกว่ำนโยบำยหรื อยุทธศำสตร์ ใหม่ที่มีควำมไม่เป็ น
ธรรมอย่ำงไร

5. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักคิดต่ างๆ
กำรเรี ยนรู ้ที่ดีน้ นั นอกจำกต้องตั้งคำถำม “ทำไม?” และค้นคว้ำทบทวนวรรณกรรมหำคำตอบ
นั้นอย่ำงจริ งจังเพื่อให้ทรำบว่ำมีใครตอบคำถำมนั้นว่ำอย่ำงไรบ้ำงดังได้แสดงให้เห็นในตอนต้นแล้ว ยิง่
ทบทวนมำกและยิง่ ทบทวนข้ำมสำขำวิชำก็ยงิ่ รอบรู ้และมีโอกำสที่จะผสมผสำนควำมรู ้ขำ้ มสำขำวิชำ
อันเป็ นกำรสร้ำงควำมรู ้ใหม่
วิธีกำรเรี ยนรู ้ที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งก็คือ กำรเปรี ยบเทียบควำมเหมือนควำมต่ำงของคำตอบ
ที่ได้ทบทวนมำแล้วนั้น เนื่ องจำกว่ำ กำรเปรี ยบเทียบจะทำให้เรำเข้ำใจคำตอบนั้นอย่ำงลึกซึ้ ง ยิง่
เปรี ยบเทียบหลำยมิติมำกเท่ำไรก็ยงิ่ เข้ำใจมำก (โดยไม่ตอ้ งท่องจำ แต่เห็นและรู ้) เท่ำนั้นหรื อยิง่ มี
คำนำม คำคุณศัพท์และคำกริ ยำวิเศษณ์มำกเท่ำไรก็จะเข้ำใจมำกเท่ำนั้น กำรเห็นควำมต่ำงมำกเท่ำไรและ
ควำมเหมือนน้อยลงเท่ำไรเป็ นเครื่ องแสดงให้เห็นด้วยเหมือนกันว่ำเห็นละเอียด เมื่อเห็นควำมต่ำงก็จะ
เห็นจุดอ่อนของคำตอบที่เรำทบทวนมำ เมื่อเห็นจุดอ่อนเรำก็สร้ำงคำตอบใหม่หรื อควำมรู ้ใหม่ได้ง่ำย
เท่ำนั้น สังคมไทยต้องกำรควำมรู ้ใหม่ที่เป็ นของเรำเอง
ศำสตร์ ท้ งั ปวงเริ่ มต้นด้วยกำรแยกแยะ (Classifying) เช่น แยกคนออกตำมเพศเป็ นหญิงและ
ชำยเป็ นต้น อีกนัยหนึ่งก็คือ กำรเปรี ยบเทียบคนนัน่ เอง เช่น เมื่อเรำมองเห็นคนกลุ่มหนึ่ งยืนอยูด่ ว้ ยกัน
เรำจะไม่บอกว่ำ เห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนอยูด่ ว้ ยกัน แต่จะบอกว่ำ พวกผูช้ ำยเขำจับกลุ่มกันอยูต่ รงนั้น นัน่
คือ เรำแยกแยะคนกลุ่มนั้นซึ่ งส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมดเป็ นผูช้ ำยกับคนกลุ่มอื่นที่เป็ นผูห้ ญิงเพื่อที่ทำให้
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คนที่ฟังเรำทรำบว่ำ คนกลุ่มนั้นมีควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มอื่นที่ส่วนใหญ่เป็ นผูช้ ำย นอกจำกกำรแยกตำม
เพศแล้ว เรำอำจแยกตำมอำยุ ตำมกำรศึกษำ อำชีพ ฯลฯ กำรแยกแยะหรื อเห็นควำมต่ำงจึงเป็ นรำกฐำน
ของนักปรำชญ์ นักวิชำกำร นักวิทยำศำสตร์ และนักวิจยั เป็ นต้น กำรมองเห็นอะไรเหมือนกันไปหมด
เป็ นอันตรำยเพรำะเหมือนคนตำบอดในสังคมที่แยกย่อยคือ แยกย่อยทั้งศำสตร์ และแยกย่อยทั้งสังคม
เช่น กำรตลำดที่แยกย่อยเฉพำะกลุ่มพิเศษ (Niche market) ที่ต่ำงจำกตลำดมวลชน (Mass market)
ขณะเดียวกันกำรทำวิจยั ก็ตอ้ งกำรตัวแปร (Variable) ไม่ใช่ตวั คงที่ (Constant) ควำมหมำยของตัวแปรก็
คือ กำรแยกแยะหรื อกำรเปรี ยบเทียบนัน่ เอง ศำสตร์ ท้ งั ปวงเริ่ มที่กำรแยกแยะ เช่น นักชีววิทยำแยกแยะ
สัตว์เป็ นสัตว์บกสัตว์น้ ำ แต่นกั ศำสนำหรื อเทววิทยำอำจแบ่งสัตว์เป็ นสัตว์ของในโลกของเทพเช่น
มังกรและครุ ฑเป็ นต้น และสัตว์ของมนุษย์ที่เห็นที่ไป สัตว์ของโลกมนุษย์ทวั่ ไปก็อำจแบ่งเป็ นสัตว์ที่
กินได้และสัตว์ที่กินไม่ได้เช่น หมู วัวและสุ นขั อำจเป็ นสัตว์ที่ถูกแบ่งเป็ นสัตว์ที่กินได้และกินไม่ได้ใน
บำงสังคมเป็ นต้น ดังนั้นกำรสำมำรถเปรี ยบเทียบในมิติที่หลำกหลำยมำกและกำรเปรี ยบเทียบมิติที่
ใหม่ได้ก็คือ กำรเป็ นผูท้ ี่สำยตำที่รอบรู ้กว้ำงขวำงและมีสำยตำของนักปรำชญ์ในกำรสร้ำงควำมรู ้ใหม่
นัน่ เอง
โดยทัว่ ไปเรำเปรี ยบเทียบหน่วยของกำรวิเครำะห์ (Unit of analysis) กำรนิยำมตัวแปรต่ำงๆ
(Definition of variable or concept) หลักคิด/แนวทำงในกำรให้เหตุผล (Reasoning/logic of thinking)
รำกฐำนทำงปรัชญำที่อยูเ่ บื้องหลังกำรนิยำมเหล่ำนั้น เช่น
หน่ วยของการวิเคราะห์ (Unit of analysis)
หน่วยของกำรวิเครำะห์มีหลำยระดับหรื อหลำยแบบเช่น ระดับอะตอมหรื อโมเลกุล ระดับ
อวัยวะ ระดับของสิ่ งมีชีวติ (Organism) ในระดับบุคคลหรื อคนที่แตกต่ำงจำกสัตว์ ในระดับกลุ่มเช่น
ครอบครัว ในระดับชุมชนเช่น หมู่บำ้ น ในระดับประเทศ ในระดับภูมิศำสตร์ หรื อลักษณะทำง
นิเวศน์วทิ ยำและในระดับสังคมระดับโลก หน่วยเหล่ำนี้ มกั มีระบบภำยในที่เฉพำะของตนเองและมัก
มีอิทธิ พลต่อหน่วยของกำรวิเครำะห์ต่อหน่วยอื่นๆ เช่น กำรวิเครำะห์คนเมื่ออยูต่ ำมลำพังอำจมี
พฤติกรรมแบบหนึ่ง แต่เมื่อวิเครำะห์ใหม่อีกครั้งเมื่อคนนั้นอยูใ่ นกลุ่ม พฤติกรรมของคนนั้นก็จะ
เปลี่ยนไป เรำจึงจำเป็ นที่จะต้องเห็นหน่วยกำรวิเครำะห์หลำยๆหน่วย แต่ศำสตร์ ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ที่จะวิเครำะห์เพียงหน่วยกำรวิเครำะห์เพียงบำงหน่วยกำรวิเครำะห์เท่ำนั้นซึ่ งมีผลทำให้เรำไม่เห็นหน่วย
กำรวิเครำะห์แบบอื่น เช่น กำรแพทย์มกั มองลงไปที่บุคคลหรื อคนไข้และมองลึกลงไปในอวัยวะและ
ไม่ค่อยได้มองออกไปหำว่ำคนนั้นเป็ นใครในสังคมเป็ นต้นและนัน่ ก็เป็ นจุดอ่อน ดังนั้นหำกเรำทรำบ
ว่ำ แนวคิดที่เสนอมำมีหน่วยของกำรวิเครำะห์ต่ำงกันไปคือ หน่วยกำรวิเครำะห์ระดับกำยภำพและ
ชีวภำพเช่น ทฤษฏีกำรแพทย์ หน่วยกำรวิเครำะห์ระดับจุลภำคหรื อระดับบุคคลเช่น ทฤษฏีจิตวิทยำกำร
เรี ยนรู ้ ทฤษฏีจิตวิทยำปัญญำนิยม หน่วยกำรวิเครำะห์ระดับจิตวิทยำสังคมเช่น ทฤษฏีจิตวิทยำวิเครำะห์
ทฤษฏีสัญลักษณ์นิยม หน่วยกำรวิเครำะห์ระดับโครงสร้ำงสังคมเช่น ทฤษฏีโครงสร้ำงหน้ำที่ ทฤษฏี
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เศรษฐศำสตร์กำรเมือง และหน่วยกำรวิเครำะห์ระดับวัฒนธรรมหรื อระดับสัญลักษณ์เช่น ทฤษฏี
มำนุษยวิทยำวัฒนธรรมและทฤษฏีหลังโครงสร้ำง
ดังนั้นหำกแค่กำรตระหนักรู ้วำ่ สิ่ งที่เรำกำลังคิดนี้เป็ นหน่วยกำรวิเครำะห์อะไร ก็จะตระหนักรู ้
ทันทีวำ่ กำรคิดของเรำมีจุดแข็งระดับไหนและมีจุดอ่อนระดับไหน เช่น หำกกำรคิดของเรำมีหน่วย
กำรวิเครำะห์ระดับบุคคลเท่ำนั้นไม่มีหน่วยของกำรวิเครำะห์เชิงสังคมก็แสดงว่ำกำรคิดของเรำไม่
กว้ำงขวำงพอหรื อไม่เป็ นองค์รวม เรำอำจสร้ำงองค์ควำมรู ้ใหม่หรื องำนใหม่โดยกำรวิเครำะห์ท้ งั
บุคคลและสังคม
วิธีการให้ เหตุผล (Reasoning or logic of thinking)
กำรให้เหตุผลหรื อกำรเชื่อมโยงเหตุไปหำผลนั้นมิได้มีแบบเดียว แม้วำ่ โดยรวมๆแล้ว เรำอำจ
บอกว่ำ กำรที่จะบอกว่ำ X เป็ นเหตุของ Y นั้น หนึ่ง X จะต้องเกิดก่อน Y สอง X เปลี่ยนแล้ว Y จะต้อง
เปลี่ยนตำม หรื อมีควำมสัมพันธ์กนั สำม ควำมสัมพันธ์น้ นั จะต้องเกิดเมื่อสิ่ งต่ำงๆต้องคงที่ เช่น กำรจะ
บอกว่ำ ปุ๋ ยเช่นปุ๋ ย A ทำให้ผลผลิตเพิ่มมำกขึ้นกว่ำกำรไม่ใส่ ปุ่ญ เรำจะต้องออกแบบกำรทดลองโดย
กำรควบคุมให้ดิน น้ ำหรื อควำมชื้น แสงแดดและพันธ์ผกั เป็ นแบบเดียวกันทั้งในแปลงที่ทดลองใส่ ปุ๋ย
A และแปลงที่ไม่ได้ใส่ ปุ่ย A และหำกผลกำรทดลองออกมำว่ำ แปลงที่ใส่ ปุ๋ย A ให้ผลมำกกว่ำแปลงที่
ไม่ได้ใส่ ปุ่ย A เรำก็อำจสรุ ปได้วำ่ เมื่อสิ่ งต่ำงๆคงที่ กำรใส่ ปุ๋ย A ทำให้ผลผลิตเพิ่มมำกว่ำกำรไม่ใส่ ปุ๋ย
อย่ำงไรก็ดีในเรื่ องหลักของกำรให้เหตุผลในเรื่ องนี้คือ ปุ๋ ยเป็ นอำหำรที่พืชต้องกำร เมื่อพืชมี
อำหำรที่ตอ้ งกำร พืชก็เจริ ญเติบโตมำกกว่ำพืชที่ไม่มีอำหำรหรื อไม่มีปุ๋ย อีกนัยหนึ่งก็คือ สิ่ งนี้มี
ประโยชน์หรื อไม่มีประโยชน์นนั่ เอง แนวคิดทำงกำรแพทย์อำจมีกำรให้เหตุผลอีกแบบหนึ่งก็คือ ควำม
สมดุลระหว่ำงภูมิคุม้ กันในร่ ำงกำยกับศัตรู ที่อำจเป็ นดินฟ้ ำอำกำศ เชื้อโรค สำรเคมี ฯลฯ โดยที่ไม่วำ่
เชื้อโรคอะไรก็ตำมที่เข้ำมำในร่ ำงกำยก็ไม่อำจทำให้ร่ำงกำยป่ วยได้หำกร่ ำงกำยมีภูมิคุม้ กันดี แต่หำก
ภูมิคุม้ กันไม่ดีก็จะป่ วยเช่นเป็ นหวัดเจ็บคอ หรื อกำรที่ภูมิคุม้ บกพร่ องเช่นโรคเอดส์ก็ทำให้โรควัณโรคที่
อยูใ่ นกำรควบคุมของร่ ำงกำยนั้นกลับมีควำมสำมำรถที่จะทำร้ำยร่ ำงกำยได้อีกครั้ง หรื อแนวควำมคิด
นี้อำจมีกำรให้เหตุผลในอีกด้ำนหนึ่งคือ กำรเน้นที่ศตั รู ของร่ ำงกำยมำกกว่ำเน้นที่ภูมิคุม้ กันเช่น ไม่วำ่
ใครก็ตำม หำกไปสัมผัสกับเชื้อโรคเช่น ไข้หวัดใหญ่ คนก็จะเจ็บป่ วยจำกไข้หวัดใหญ่โดยกำรที่เชื้ อ
โรคไข้หวัดใหญ่เข้ำไปในร่ ำงกำย ฟักตัวและเมื่อเพิ่มมำกขึ้นก็ทำให้ภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำยก็พงั ทลำย
และทำให้เกิดกำรป่ วยเกิดขึ้น แนวคิดระบำดวิทยำกำรให้เหตุผลเน้นเรื่ องของกำรมีปฏิสัมพันธ์หรื อ
กำรสัมผัสระหว่ำงคน พำหะและสิ่ งแวดล้อม จิตวิทยำแบบ Behavioral psychology ที่เน้นเรื่ องรำงวัล
หรื อควำมพึงพอใจ
ความเป็ นวัตถุวสิ ั ย (Objective) และการเป็ นอัตตวิสัย (Subjective) ควำมเป็ นวัตถุวสิ ัยและ
กำรเป็ นอัตตวิสัยในที่น้ ีจะเน้นที่กำรมองอย่ำงเป็ นกลำงหรื อกำรมองแบบใช้ควำมเห็นของผูท้ ี่ศึกษำ
สังเกต แนวคิดที่เป็ นวัตถุวสิ ัยนั้นได้แต่ ทฤษฏีทำงกำรแพทย์ ทฤษฏีทำงด้ำนสำธำรณสุ ข จิตวิทยำกำร
เรี ยนรู ้ จิตวิทยำปัญญำนิยม จิตวิทยำวิเครำะห์ ทฤษฏีโครงสร้ำงหน้ำที่ ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์ กำรเมือง
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ทฤษฏีชำยเป็ นใหญ่ ส่ วนทฤษฏีที่มีลกั ษณะอัตตวิสัยได้แก่ ทฤษฏีสัญลักษณ์นิยม และทฤษฏี
มำนุษยวิทยำวัฒนธรรม
หำกกำรศึกษำที่มีอยูม่ ีแต่วตั ถุวสิ ัยแบบแพทย์ คุณอำจเติมกำรศึกษำแบบอัตตวิสัยเพื่อทำให้กำร
วิเครำะห์ของคนดีข้ ึนและใหม่ข้ ึน
การเปลีย่ นแปลงทางสั งคมในเชิงการเมือง
ควำมเป็ นมนุษยศำสตร์ ในที่น้ ีจะเน้นมิติของกำรเมืองกล่ำวคือ ทฤษฏีเหล่ำนี้อำจถูกแบ่งเป็ น
กลุ่มเช่น กลุ่มที่ไม่ตอ้ งกำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มที่ตอ้ งกำรปฏิรูป กลุ่มที่ตอ้ งกำรปฏิวตั ิ เริ่ มจำกกลุ่มที่ไม่
ต้องกำรเปลี่ยนแปลงคือ กลุ่มที่มองสำเหตุของปั ญหำมำจำกสิ่ งเล็กๆเช่นเชื้อโรคและบุคคล ได้แก่
ทฤษฏีกำรแพทย์ ทฤษฏีจิตวิทยำส่ วนใหญ่ กลุ่มที่ปฏิรูปได้แก่ ทฤษฏีสัญลักษณ์นิยม ทฤษฏีหลัง
โครงสร้ำงนิยม กลุ่มที่ตอ้ งกำรปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงได้แก่ ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์ กำรเมือง ทฤษฏีชำยเป็ น
ใหญ่
หำกกำรวิเครำะห์ที่ผำ่ นมำนิ่งเฉยไม่มีประวัติศำสตร์ ซ่ ึ งทำให้ไม่รู้วำ่ จะพำสังคมไปในทิศทำง
ไหน ก็ลองเติมแนวควำมคิดทำงประวัติศำสตร์ ที่ผำ่ นมำแล้วเอำมำเชื่ อมโยงกับปั จจุบนั และจะเห็นภำพ
ในอนำคตซึ่ งจะทำให้คุณพำสังคมไปสู่ สังคมที่ดีข้ ึนเช่น สังคมที่ผำ่ นมำไม่เคยเห็นเรื่ องควำมไม่เป็ น
ธรรม หำกคุณเติมควำมไม่เป็ นธรรมลงไป สังคมในอนำคตก็จะเป็ นธรรมมำกขึ้น
ความเป็ นจริงทีแ่ ท้จริง (Absolute truth) และความเป็ นจริงทีถ่ ูกสร้ าง (Relative truth or
Social construction of reality)
ควำมเป็ นจริ งนั้นถูกมองได้สองอย่ำงใหญ่คือ ควำมจริ งแบบแท้จริ งและควำมจริ งที่ถูกสร้ำง
ขึ้นมำ ควำมจริ งแบบแท้จริ งนั้นได้แก่ ทฤษฏีทำงกำรแพทย์ แนวควำมคิดทำงจิตวิทยำ แนวควำมคิด
โครงสร้ำงหน้ำที่และทฤษฏีเศรษฐศำสตร์ กำรเมืองเป็ นต้น ควำมจริ งที่ถูกสร้ำงโดยสังคมนั้นได้แก่
ทฤษฏีสัญลักษณ์นิยม ทฤษฏีมำนุษยวิทยำวัฒนธรรม ทฤษฏีหลังโครงสร้ำงนิยม
หำกกำรศึกษำส่ วนใหญ่มองควำมจริ งแบบวิทยำศำสตร์ อย่ำงเดียวก็ลองเติมแนวควำมคิดที่มอง
ควำมจริ งแบบที่สังคมสร้ำงขึ้นมำบ้ำงเพรำะว่ำมนุษย์เรำมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นวัตถุหรื อกำยภำพและส่ วนที่
เป็ นสังคม คุณอำจเข้ำใจมนุษย์มำกขึ้น
มุมมองจากคนนอกและมุมมองจากคนใน
มุมมองจำกคนนอกได้แก่ แนวคิดทำงกำรแพทย์ สำธำรณสุ ข จิตวิทยำเรี ยนรู ้ จิตวิทยำปั ญญำ
นิยม จิตวิทยำจิตวิเครำะห์ ทฤษฏีโครงสร้ำงหน้ำที่ ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์ กำรเมือง ทฤษฏีชำยเป็ นใหญ่
ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์ มุมมองจำกคนในคือมุมมองของผูท้ ี่ศึกษำหรื อประชำชนหรื อผูป้ ่ วยได้แก่ ทฤษฏี
สัญลักษณ์นิยม ทฤษฏีมำนุษยวิทยำวัฒนธรรมและทฤษฏีหลังโครงสร้ำงนิยม เช่นเดียวกันหำกคุณมอง
จำกมุมมองของคนในมำกขึ้น คุณอำจเข้ำใจคนที่คุณจะช่วยเหลือเขำมำกขึ้น
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การศึกษาเชิงกระบวนการ
ทฤษฏีดงั กล่ำวอำจแบ่งออกในมิติของกระบวนกำร ทฤษฏีบำงทฤษฏีเน้นกำรศึกษำเฉพำะ
ช่วงเวลำเดียวแบบหยุดนิ่งแต่บำงทฤษฏีมีพลวัตรแสดงควำมผันแปรเปลี่ยนไปในช่วงเวลำของ
ประวัติศำสตร์ ทฤษฏีที่หยุดนิ่งมักเป็ นทฤษฏีในกลุ่มของวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์และกลุ่มของจิตวิทยำ
กลุ่มที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตรได้แก่ ทฤษฏีจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ ทฤษฏีปัญญำนิยม ทฤษฏี
โครงสร้ำงหน้ำที่ ทฤษฏีมำนุษยวิทยำวัฒนธรรม ทฤษฏีหลังโครงสร้ำงนิยม ทฤษฏีที่มีพลวัตร
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ที่กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงประวัติศำสตร์ โดยมีควำมเชื่อว่ำ เรำจะ
เข้ำใจสิ่ งที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ได้ก็ตอ้ งเข้ำใจควำมเป็ นมำทำงประวัติศำสตร์ ดว้ ยได้แก่ทฤษฏี
เศรษฐศำสตร์ กำรเมือง ทฤษฏีชำยเป็ นใหญ่
เช่นเดียวกัน หำกเรำมีแนวโน้มที่จะมองอะไรแบบตัดขวำงเช่น ป่ วยไม่ป่วย ซึ่ งก็ดีแต่ถำ้ เรำ
มองแบบกระบวนกำรมำกขึ้นเช่น กระบวนกำรที่เชื้อโรคเข้ำไปในร่ ำงกำยของคนแล้วไปฟักตัวที่ตบั
และออกมำทำลำยปอดจนป่ วยเป็ นต้น หรื อมองว่ำ ครอบครัวเป็ นกระบวนกำรที่เริ่ มต้นด้วยควำมรัก
แล้วแต่งงำน มีลูก ทำงำนเลี้ยงลูกและครอบครัวจนโต คอยดูแลกำรเจ็บป่ วย กำรดูแลผูส้ ู งอำยุและกำร
ตำยเป็ นต้น ก็จะทำให้เข้ำใจครอบครัวมำกขึ้น
ธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมชำติของมนุษย์ถูกมองแตกต่ำงกันไปตำมทฤษฏีเช่นกัน มนุษย์น้ นั เป็ นกลำงๆ มนุ ษย์น้ นั
เป็ นคนเลวตำมธรรมชำติ และมนุ ษย์น้ นั เป็ นคนดีโดยธรรมชำติ ทฤษฏีที่มนุษย์เป็ นกลำงๆนั้นได้แก่
ทฤษฏีที่มองมนุษย์เป็ นเจ้ำบ้ำนเช่น แนวคิดทำงกำรแพทย์และระบำดวิทยำ ทฤษฏีที่มองมนุษย์น้ นั
เลวร้ำยหรื อแสวงหำประโยชน์ได้แก่ ทฤษฏีโครงสร้ำงหน้ำที่ ทฤษฏีจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ ทฤษฏีจิตวิทยำ
วิเครำะห์ ทฤษฏีที่มองว่ำคนนั้นดีแต่สังคมไม่ดีก็คือ ทฤษฏีสัญลักษณ์นิยม ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์
กำรเมือง ทฤษฏีทุนนิยมชำยเป็ นใหญ่ ทฤษฏีหลังโครงสร้ำงนิยม คำถำมคือ คุณก็เป็ นมนุษย์ แล้วคุณ
เป็ นคนดีหรื อคนไม่ดี
ประโยชน์ ของการเปรียบเทียบ
กำรเปรี ยบเทียบ เนื่ องจำกว่ำ หลักคิดหรื อทฤษฏีที่นำมำเสนอนี้ค่อนข้ำงหลำกหลำยและยำกที่
จะเข้ำใจในช่วงเวลำอันสั้นๆ กำรเปรี ยบเทียบพื้นฐำนของควำมเหมือนควำมต่ำงของทฤษฏีเหล่ำนี้
นอกจำกจะเป็ นตัวอย่ำงของกำรเปรี ยบเทียบ ยังอำจช่วยให้นกั ศึกษำเข้ำใจเรื่ องนี้ได้ดียงิ่ ขึ้นและปรับให้
จุดอ่อนกลำยเป็ นจุดแข็งเช่น
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6. Aspiration, inspiration and dream
Albert Einstein กล่ำวว่ำจินตนำกำรมีควำมสำคัญกว่ำควำมรู ้ “Imagination is more important
than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.” ดังนั้นทุกอย่ำงทำได้ ถ้ำคน
เชื่อตัวเอง (Empowerment and self-efficacy) คนที่ประสบควำมสำเร็ จต้องเชื่อมัน่ จริ งๆแบบมี
Aspiration, inspiration, dream and imagination และทำให้ให้สำเร็ จและทำให้คนอื่นเชื่อและเห็นได้
เช่น กำรที่รูซโซ่ช่วยกันทำให้ชำวฝรั่งเศสเชื่อว่ำ กำรปกครองโดยระบบสมบูรณำญำสิ ทธิ รำชของพระ
เจ้ำหลุยส์น้ นั ขัดต่อควำมดีงำมของมนุษย์ชำติ ประชำชนก็สำมำรถหยุดระบบสมบูรณำญำสิ ทธิ รำชนั้น
ได้โดยกำรเริ่ มต้นทำลำยคุกบำสติล หรื อกำรที่ผใู ้ ช้แรงงำนเชื่อว่ำ ระบบสังคมนิยมนั้นดีกว่ำระบบทุน
นิยม เขำก็ช่วยกันเปลี่ยนประเทศรัสเซี ย จีน คิวบำและอื่นๆเป็ นประเทศสังคมนิยมได้ แม้วำ่ ต่อมำเขำจะ
เปลี่ยนใจอีกก็ตำม หรื อแม้แต่ประเทศไทยเองก็เคยมีสีชมพูหรื อตกอยูใ่ ต้อิทธิ พลของพรรคคอมมิวนิสต์
เกือบครึ่ งประเทศ หรื อกำรเดินทำงไปดวงจันทร์ ไม่ใช่ควำมเพ้อฝันในนิยำยวิทยำศำสตร์ แต่เป็ นสิ่ งที่ถูก
ทำให้เป็ นจริ งแล้วหรื อไอสไตน์บอกว่ำ Imagination สำคัญกว่ำ Fact หรื อนกสร้ำงรังตำมสัญชำติญำณ
แต่คนสร้ำงพิมพ์เขียวของบ้ำนก่อนลงมือทำ เช่นเดียวกันรัฐบำลก็มีภำพของสังคมหรื อเศรษฐกิจ 4.0
เป็ นต้น กำรศึกษำหรื อกำรเรี ยนหนังสื อยุค 4.0 เปลี่ยนไปที่คุณเป็ นศูนย์กลำง หำปั ญหำที่สนใจขึ้นมำ
ศึกษำและหำทำงแก้ไข หำกมีกำรแก้ไขแล้วก็หำทำงทำให้กำรแก้ไขใหม่ให้ดีข้ ึนกว่ำเดิม และเอำไปให้
คนใช้ให้คนมีควำมสุ ขหรื อมีควำมเป็ นธรรมหรื อเอำไปขำยบ้ำงเพื่อที่คุณจะมีเงินทำธุ รกิจที่ดีกบั สังคม
ต่อไป
นอกจำกนี้กำรที่ไม่พยำยำมเข้ำใจ เปลี่ยนตัวเองและเปลี่ยนสังคม ก็ตอ้ งทรำบว่ำคนนั้นกำลัง
ถูกสังคมพัดพำไปตำมกระแสของมัน และในกำรเปลี่ยนสังคมนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะให้ทุกคนทำทุก
อย่ำง แต่กำรเห็นภำพรวมว่ำอะไรเกิดขึ้นและทำเท่ำที่ทำได้ เช่นทำแบบแพทย์ที่ไม่รักษำเชื้อโรคอย่ำง
เดียว หรื อทำแบบนักวิชำกำรคือช่วยกันคิดวิเครำะห์และเผยแพร่ ควำมคิดที่ดีออกไปเพื่อให้กำรศึกษำ
กับสังคม
กำรศึกษำเปลี่ยนไปจำกกำรท่องจำและกำรแก้โจทย์ที่ครู ให้ มำเป็ นกำรเริ่ มต้นที่ผเู ้ รี ยนเองที่
ต้องมองเห็นภำพในอนำคตและลงมือทำตัวของคุณเองให้บรรลุถึงภำพอันนั้นได้ ปกติกำรทำงำนทำง
วิทยำศำสตร์ หรื อกำรวิจยั เริ่ มต้นด้วยกำรตั้งคำถำม เช่น พระพุทธเจ้ำถำมว่ำ ทุกข์คืออะไร ทำไมจึงเกิด
ทุกข์ จะดับทุกอย่ำงไรและดับด้วยวิธีกำรอะไร พระพุทธเจ้ำก็เห็นปั ญหำจำกทูตทั้งสี่ คือกำรเกิดแก่เจ็บ
ตำยและนักบวช พระพุทธเจ้ำก็หำสำเหตุของควำมทุกข์ดว้ ยกำรทรมำนตนเองและสรุ ปว่ำ ทั้งกำร
ทรมำนตนเองและกำรปล่อยตนเองไม่ใช่กำรแก้ทุกข์ พระพุทธเจ้ำได้วเิ ครำะห์ใหม่และพบว่ำ ทำงสำย
กลำงคือคำตอบสำหรับกำรดับทุกข์และทำงสำยกลำงมีทำงปฏิบตั ิคือมีองค์แปด เช่นเดียวกันกับกำร
วิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ ที่เริ่ มด้วยปั ญหำและถำมคำถำมหลักว่ำ ทำไมจึงป่ วยหรื อป่ วยเป็ นโรคเอดส์เป็ น
ต้น แล้วทบทวนวรรณกรรมหรื อคำตอบที่ผำ่ นมำคือ กำรแพทย์ ระบำดวิทยำและอื่นๆว่ำเขำตอบคำถำม
ว่ำอย่ำงไร วิพำกษ์คำตอบเหล่ำนั้นเพื่อหำจุดอ่อน และเปลี่ยนจุดอ่อนเป็ นคำตอบใหม่ของคุณ คำตอบ
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ใหม่คือสมมุติฐำนใหม่คือควำมรู ้ใหม่สำหรับสังคมแห่งควำมรู ้หรื อสังคม 4.0 เมื่อมีควำมรู ้ใหม่หรื อ
จินตนำกำรใหม่ก็ตอ้ งพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นคนอื่นเชื่ อหรื อคนอื่นจะได้ซ้ื อคำตอบของคุณ หำกมี
ประโยชน์จริ งเขำก็ซ้ื อ อย่ำกลัวไปก่อนว่ำเขำไม่เชื่ อ เพรำะเป็ นเรื่ องปกติที่เขำไม่เชื่ ออยูแ่ ล้ว หรื ออย่ำ
กลัวว่ำเขำไม่ซ้ื อ ทำให้เขำเห็นว่ำเป็ นประโยชน์ใช้ได้จริ งหรื อลดควำมไม่เป็ นธรรม เขำก็จะซื้ อหรื อเชื่อ
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7. เอกสารอ้างอิงและแหล่งค้นคว้าเพิม่ เติม
ฟริ ตจ๊อบ ครำปร้ำ
2529 จุดเปลี่ยนของศตวรรษ เล่ม 1-3 แปลโดยพระประชำ ปสนนธมและคณะ มูลนิธิโกมลคีมทอง
กรุ งเทพ พิมพ์ครั้งที่หนึ่งและพิมพ์เพิม่ อีกหลำยครั้งมำก
หนังสื อเล่มนี้ จะทำให้เข้ำใจแนวคิดแยกส่ วนและลดส่ วนอย่ำงดี และยังทำให้เข้ำใจพื้นฐำน
แนวคิดฟิ สิ คส์ซ่ ึงเป็ นต้นแบบของกำรสร้ำงประเด็นหลักของหนังสื อเล่มนี้ แนวคิดทำงด้ำนชีว
กำรแพทย์ แนวคิดทำงด้ำนกำรแพทย์ แนวคิดทำงด้ำนจิตวิทยำ แนวคิดทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และ
แนวคิดสิ่ งแวดล้อม เป็ นหนังสื อที่จะต้องอ่ำนอย่ำงยิง่
คณะกรรมำธิ กำรปั จจัยสังคมกำหนดสุ ขภำพ (เขียน)
๒๕๕๒ ถมช่ องว่ ำงทำงสุขภำพในช่ วงชี วิตของเรำ องค์กำรอนำมัยโลก แปลและเรี ยบเรี ยงโดย สุ พจน์
เด่นดวง พิมพ์เผยแพร่ โดยคณะกรรมำธิ กำรสุ ขภำพแห่งชำติ กรุ งเทพฯ
ดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของคณะกรรมธิ กำรสุ ขภำพแห่งชำติ ในส่ วนของเอกสำรทัว่ ไป
http://www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=80
หนังสื อเล่มนี้ เป็ นบทคัดย่อสำหรับผูบ้ ริ หำรแสดงรำยละเอียดของวิธีคิดที่ได้จำกข้อมูล ผลงำนวิจยั และ
ประสบกำรณ์จริ งของประเทศต่ำงๆเพื่อนำมำสนับสนุ นประเด็นควำมสำคัญของกำรลดช่องว่ำงทำง
สังคมเพื่อลดควำมไม่เป็ นธรรมทำงสุ ขภำพ อย่ำงไรก็ตำมฉบับเต็มซึ่ งเป็ นภำษำอังกฤษสำมำรถหำอ่ำน
ได้จำกเว็บไซท์ขององค์กำรอนำมัยโลกในส่ วนของ Social determinants of health ซึ่งมีรำยงำนของ
เครื อข่ำยควำมรู ้อีกประมำณเจ็ดเครื อข่ำยที่น่ำอ่ำนเช่น เครื อข่ำย Globalization and health เครื อข่ำย
Health system เป็ นต้น
หนังสื อในกลุ่มพื้นฐำนทำงทฤษฏี Introduction to Sociology, Introduction to Psychology,
Introduction to Economics, Introduction to Political Sciences, Introduction to Anthropology, และ
Introduction to Public Health หนังสื อเหล่ำนี้จำเป็ นที่จะต้องอ่ำนเช่นกัน แต่ไม่ตอ้ งอ่ำนละเอียด
หนังสื อเหล่ำนี้มีผแู ้ ต่งหลำยคนมำก อย่ำอ่ำนเล่มเดียว หยิบมำทีละหลำยเล่ม เลือกดูวำ่ เล่มไหนเหมำะ
กับจริ ตของเรำคือ ภำษำอ่ำนง่ำย ตรงกับโครงสร้ำงกำรรับรู ้ของเรำ กำรอ่ำนไม่ตอ้ งอ่ำนละเอียด อ่ำน
เพื่อดูเค้ำโครงของหนังสื อว่ำ ว่ำด้วยเรื่ องอะไรบ้ำงก่อน เนื่ องจำกหนังสื อเหล่ำนี้ เป็ นพื้นฐำนเป็ น
หนังสื อรวบรวมแนวคิดหลัก (Concepts) รวบรวมแนวคิดทฤษฏี (Theories) ที่สำคัญไว้อย่ำงสั้น เมื่อ
เห็นและเข้ำใจโครงสร้ำงของควำมรู ้แล้วค่อยอ่ำนในส่ วนที่สนใจหรื อต้องใช้
หนังสื อในกลุ่มสังคมศำสตร์ กำรแพทย์หรื อหนังสื อประยุกต์ทฤษฏีสังคมศำสตร์ กบั สุ ขภำพ
หรื อกำรแพทย์ เช่น Sociology of health and illness, Culture and Health, Psychology and health,
Health economics ตลอดจนวำรสำรในฐำนข้อมูลอีเลคโทรนิคเช่น ฐำนข้อมูล EBSCO หรื อ Academic
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Serach Premier, ฐำนข้อมูล ScienceDirect ฐำนข้อมูล Blackwell Synergy ฐำนข้อมูล JSTOR
ฐำนข้อมูล Annual Review เป็ นต้น หนังสื อและวำรสำรในฐำนข้อมูลเหล่ำนี้มีบทควำมทำงวิชำกำร
เกี่ยวกับสังคมศำสตร์ กำรแพทย์มำกมำยและหลำยโรค วำรสำรที่สำคัญเช่น Social Sciences and
Medicine ซึ่ งมีเล่มอยูด่ ว้ ยในห้องสมุดมีบทควำมทำงสังคมศำสตร์ กำรแพทย์ในทุกสำขำสังคมศำสตร์
ออกบ่อยมำกคือ 24 เล่มต่อปี วำรสำร Sociology of health and illness, International Journal of Health
Services มีรูปเล่มในห้องสมุดเท่ำนั้นไม่มีในฐำนข้อมูล วำรสำร Medical anthropology, Medical
Psychology และอื่นๆอีกมำกมำยดูในดัชนีวำรสำร
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำปริ ญญำโทและเอกในสำยสังคมศำสตร์ กำรแพทย์และสำธำรณสุ ขก็
เป็ นแหล่งของกำรค้นคว้ำที่สำคัญ
เพื่อควำมเข้ำใจในเรื่ องกำรประยุกต์ทฤษฏีสัญลักษณ์นิยมกับปั ญหำกำรตีตรำและเลือกปฏิบตั ิ
กับผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีน้ นั กรุ ณำดูภำพยนตร์ เรื่ อง Philadelphia นำแสดงโดยทอม แฮงค์ จะเห็นภำพของ
กำรกระทำที่เลือกปฏิบตั ิกบั พนักงำนของได้ชดั ที่สุดและกำรตีตรำก็จะเห็นได้จำกกำรใช้ชีวติ ของ
พระเอกและกระบวนกำรในศำลยุติธรรม
ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ทฤษฏีชำยเป็ นใหญ่อำจชมภำพยนตร์ เรื่ อง North Country ถึงแม้วำ่ เรื่ องนี้
ไม่ใช่เรื่ องกำรติดเชื้อเอชไอวีแต่เป็ นเรื่ องกำรล่วงละเมิดทำงเพศในที่ทำงำน
สำหรับแนวคิดพุทธศำสนำนั้นควรอ่ำนธัมมจักกัปปวัตตนสู ตรและอริ ยมรรคแปด อนัตต
ลักขณสู ตร อำนำปำนสติสูตรและมหำสติปัฏฐำนสู ตรฉบับแปลโดยเฉพำะฉบับแปลไทยเพื่อที่จะเข้ำใจ
หัวใจของแนวคิดพุทธศำสนำและกำรปฏิบตั ิวปิ ั สสนำอย่ำงแท้จริ ง
Lott, B. (2002). "Cognitive and behavioral distancing from the poor." The American
psychologist 57(2): 100-110. บทควำมนี้ช้ ีให้เห็นว่ำ จิตวิทยำแบบกำรรับรู ้ไม่เห็นควำมไม่เป็ นธรรม
ทำงสังคม
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8. แบบฝึ กหัดท้ ายบท
1. ตั้งคำถำมที่ตนเองสนใจและมีประสบกำรณ์ตรง เช่น ทำไมจึงเป็ นโรคหัวใจ? ทำไมจึงต้อง
กินยำลดควำมอ้วน? ทำไมต้องอกหัก? เป็ นต้น แล้วทดลองตอบคำถำมที่เลือกด้วยแนวคิดทฤษฏีที่
นำเสนอมำในเอกสำรนี้ เมื่อตอบคำถำมเสร็ จแล้วให้ต้ งั คำถำมต่อไปว่ำ คำตอบที่ได้มำนี้ถูกต้องจริ ง
หรื อไม่จำกประสบกำรณ์ตรง หำกไม่ถูกต้องตรงกับประสบกำรณ์ อะไรคือคำตอบใหม่ของท่ำน
(หำกตอบคำถำมนี้ได้ ต่อไปจะตอบคำถำมใดๆก็ได้จำกหลำยมุมมอง และสร้ำงองค์ควำมรู ้ใหม่ได้)
2. เปรี ยบเทียบทฤษฏีเหล่ำนี้ หรื อทฤษฏีที่นกั ศึกษำสนใจเป็ นพิเศษว่ำ มีควำมเหมือนและ
ต่ำงกัน (Comparing and contrasting) อย่ำงไร โดยเปรี ยบเทียบ Concept/variable, logic of thinking,
และ assumptions (ถ้ำเปรี ยบเทียบได้หลำยมิติมำก และเห็นควำมต่ำงมำกกว่ำควำมเหมือนก็จะเป็ นคนที่
ช่ำงสังเกตมองสิ่ งต่ำงๆได้อย่ำงลึกซึ้ งไม่ตอ้ งท่องจำแต่มองเห็นเข้ำใจแล้วจำได้) ข้อเสนอแนะในกำร
เปรี ยบเทียบ เริ่ มที่คำคุณศัพท์และกริ ยำวิเศษณ์ สะสมคำคุณศัพท์และกริ ยำวิเศษณ์ไว้มำกๆก็จะเห็น
ประเด็นมำก เมื่อเห็นประเด็นมำกก็เห็นจุดอ่อนของแต่ละควำมคิดมำก ก็สำมำรถสร้ำงควำมรู ้ใหม่ที่มำ
ลดจุดอ่อนนั้นได้
3. ตั้งคำถำมกับนโยบำยหรื อกำรแก้ไขปั ญหำของรัฐกับปั ญหำใดก็ได้วำ่ กำรแก้ไขปั ญหำนั้น
เป็ นกำรแก้ไขปั ญหำตำมแนวคิดทฤษฏีแบบไหน
4. ดูภำพยนตร์ อ่ำนบทควำมหรื อสำรคดีแล้วถำมตัวเองว่ำ ภำพยนตร์ บทควำมหรื อสำรคดีน้ นั
วิเครำะห์ปัญหำโดยใช้แนวควำมคิดไหน ตอบคำถำมอะไร ตอบหรื อวิเครำะห์วำ่ อย่ำงไร ตอบต่ำงจำก
บทควำมอื่นที่ท่ำนเคยอ่ำนอย่ำงไร มีแข็งและจุดอ่อนในกำรวิเครำะห์อย่ำงไร ท่ำนจะวิเครำะห์ใหม่โดย
ใช้แนวคิดเดิมนั้นให้ดีกว่ำอย่ำงไร และท่ำนจะวิเครำะห์ใหม่หรื อตอบใหม่โดยใช้แนวคิดใหม่ที่ท่ำน
ชอบในกำรวิเครำะห์อย่ำงไร
5. สถำบันสุ ขภำพมีลกั ษณะอย่ำงไรและถ้ำมองด้วยแนวคิดทฤษฏีที่ต่ำงกันสถำบันสุ ขภำพจะมี
ลักษณะที่ต่ำงกันอย่ำงไร
6. สถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรเมืองมีควำมสัมพันธ์กบั สุ ขภำพอย่ำงไรตอบด้วยแนวคิดหลำย
แนวคิด
7. โลกำภิวตั น์มีผลอย่ำงไรต่อสุ ขภำพหรื อโลกำภิวตั น์เปิ ดโอกำสใหม่ให้กบั เรำอย่ำงไรบ้ำงใน
กำรทำให้คนในสังคมมีสุขภำพดีข้ ึน ตอบจำกหลำยแนวคิด
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