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สุขภาพและสังคม (Health and Society) : 
ปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) 

 

1. ส่วนน า 
 

1. ความส าคัญของปัญหาสังคมและสุขภาพ 
 ปัญหำสุขภำพของสังคมไทยอยูใ่นภำวะวกิฤติ กล่ำวคือ สังคมไทยมีปัญหำเหล่ำน้ีคือ ปัญหำ
โรคติดเช้ือไม่หมดไปและมีปัญหำด้ือยำเพิ่มมำกข้ึน และมีปัญหำใหม่เกิดข้ึนพร้อมกนัเช่นกำรมีโรค
เร้ือรังโรคอุบติัเหตุแบบต่ำงๆโรคผูสู้งอำยแุละกำรเรียกร้องสิทธิกำรตำยเพิ่มข้ึนอยำ่งมำก   ปัญหำโรค
เร้ือรังเป็นปัญหำของกำรท่ีผูป่้วยจะอยูก่บัโรคอยำ่งไรซ่ึงประเด็นน้ียงัไม่มีองคค์วำมรู้มำกพอเพรำะวำ่
ระบบบริกำรสำธำรณสุขของเรำออกแบบให้ดูแลปัญหำโรคติดเช้ือเป็นหลกั ปัญหำค่ำใชจ่้ำยทำงดำ้น
กำรแพทยเ์พิ่มข้ึนมำกแต่สุขภำพไม่ไดดี้ข้ึนตำม ปัญหำกำรแพทยเ์ชิงพำณิชย ์ปัญหำกำรพึ่งพำ
ต่ำงประเทศทั้งเทคโนโลยแีละเวชภณัฑ ์ปัญหำโรคหมอท ำ ปัญหำภูมิปัญญำกำรแพทยพ์ื้นบำ้นก ำลงัถูก
ท ำใหห้ำยไป ปัญหำกำรไม่มีกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรดูแลตนเองแต่พึ่งพำแพทยสู์งหรือรักษำสูง
มำกและปัญหำกำรละเลยมุมมองของควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพหรือควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม
เป็นตน้ 
 1. ปัญหำโรคติดเช้ือท่ียงัไม่หมดไปแต่มีโรคใหม่เพิ่มข้ึนมำอีก   เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศท่ี
พฒันำแลว้ ประเทศของเรำมีรูปแบบของกำรเกิดโรคท่ีแตกต่ำงจำกประเทศท่ีพฒันำแลว้คือ ประเทศ
เหล่ำนั้นมีรูปแบบของกำรเกิดโรคท่ีเปล่ียนจำกโรคติดเช้ือท่ีค่อยลดลงต ่ำมำกพร้อมกบักำรเพิ่มข้ึนของ
โรคเร้ือรังคือ โรคอว้นโรคมะเร็งโรคเบำหวำนโรคควำมดนัจะเพิ่มมำกข้ึน   แต่ส ำหรับประเทศไทยเรำ
มีกำรลดลงของโรคติดเช้ือ แต่แลว้โรคติดเช้ือเหล่ำน้ีเช่น มำลำเรีย วณัโรค อุจำระร่วงอยำ่งแรง กลบั
เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีโรคเร้ือรังก็เพิ่มข้ึน ดงัจะเห็นวำ่ โรคหวัใจซ่ึงมกัจะมีโรคควำมดนั โรคเบำหวำน
ประกอบนั้นอยูใ่นอนัดบัตน้ๆของอตัรำกำรเสียชีวติ    ยิง่ไปกวำ่นั้นโรคระบำดใหม่เช่น โรคเอดส์โรค
หวดันก โรคซำร์ โรคท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนและควำมตำยและควำมพิกำรทุพพลภำพจำกอุบติัเหตุก็พุง่
ข้ึนสูงเช่นกนั ประเทศของเรำจึงมีปัญหำสุขภำพสองอยำ่งซอ้นกนั   
 2. โรคติดเช้ือท่ีกล่ำวมำน้ีมีปัญหำท่ีรักษำไม่ไดห้รือรักษำไดแ้ต่มีกำรด้ือยำสูงมำก   มำตรกำร
ทำงดำ้นกำรแพทยท่ี์เคยมีประสิทธิภำพในกำรรักษำโรคติดเช้ือคือ ยำปฏิชีวนะซ่ึงเร่ิมตน้จำกเพนนิซิลิน
ไดล้ดประสิทธิภำพลงอยำ่งมำกในกำรรักษำโรคติดเช้ือต่ำงๆ ไดมี้กำรพฒันำยำปฏิชีวนะใหม่ๆเกิดข้ึน
ตลอดเวลำแต่ก็ดูเหมือนวำ่จะไม่ทนักบักำรด้ือยำของเช้ือโรค เช่นเดียวกบัยำควนิินท่ีใชรั้กษำโรค
มำลำเรียท่ีมีประสิทธิภำพในอดีตก็มีประสิทธิภำพลดลงมำก แมว้ำ่มีกำรพฒันำตวัยำใหม่ข้ึนทดแทนก็
ตำมแต่กำรด้ือยำก็เกิดเร็วมำก นำยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญโรคเขตร้อนท่ำนหน่ึงกล่ำววำ่ ไม่ถึงสำมเดือนยำ
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มำลำเรียท่ีคิดข้ึนใหม่ก็ด้ือยำแลว้   ดงันั้นมำตรกำรส ำคญัทำงกำรแพทยท่ี์ใชใ้นกำรรักษำและบำงคร้ังใช้
ในกำรป้องกนัดว้ยอยูใ่นสภำพวกิฤติท่ีพฒันำไม่ทนั ประกอบกบับริษทัยำต่ำงประเทศหนัไปผลิตยำท่ี
ใชก้บัโรคเร้ือรังหรือโรคของคนรวยแทนท่ีจะผลิตยำใหก้บัโรคคนจนซ่ึงท ำใหเ้ขำไดก้ ำไรนอ้ยกวำ่ 
วกิฤติทำงดำ้นกำรผลิตยำส ำหรับโรคบำงโรคเช่นมำลำเรียจึงมีสูงมำก 
 3. ปัญหำโรคหมอท ำเป็นปัญหำท่ีก ำลงัถูกเปิดเผยกบัสังคมมำกข้ึน ปัญหำโรคหมอท ำเช่น โรค
หมอท ำท่ีเกิดข้ึนเงียบเช่น ปัญหำกำรติดเช้ือจำกกำรผำ่ตดั ปัญหำโรคหมอท ำท่ีมีกำรฟ้องร้องก็คือ กำร
รักษำแลว้คนไขท่ี้ไม่น่ำตำยแต่เกิดตำยโดยท่ีเจำ้ของไขย้อมรับไม่ได ้ปัญหำกำรท ำศลัยกรรมท่ีผล
ออกมำน่ำเกลียดมำกกวำ่น่ำดู รวมทั้งปัญหำแพทยพ์ำณิชยเ์ช่น กำรผำ่คลอดโดยไม่จ  ำเป็น ปัญหำเหล่ำน้ี
ถูกทยอยเปิดเผยออกมำตลอดเวลำ ปัญหำเหล่ำน้ีนอกจำกเพิ่มค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำลแลว้ ยงัท ำ
ใหค้วำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแพทยก์บัคนไขเ้ส่ือมทรำมลง ท ำใหเ้กิดกำรฟ้องร้องแพทยเ์พิ่มมำกข้ึน 
ตลอดจนท ำใหส้ังคมตั้งค  ำถำมกบัวชิำชีพแพทยม์ำกข้ึน 
 4. ปัญหำประสิทธิภำพของระบบบริกำรสำธำรณสุข ค่ำใชจ่้ำยทำงดำ้นกำรแพทยสู์งข้ึนมำก 
แต่สถำนภำพทำงสุขภำพของประชำชนในประเทศยงัไม่ดีเท่ำท่ีควร    ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ี
มีค่ำใชจ่้ำยทำงดำ้นสุขภำพสูง แต่สถำนภำพทำงสุขภำพต ่ำกวำ่ประเทศท่ีใชจ่้ำยนอ้ยกวำ่ เช่น ประเทศ
จีน ประเทศศรีลงักำ ประเทศไทยมีระบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรรักษำพยำบำลหรือสุขภำพหลำยระบบท่ีไม่
เป็นธรรมไดแ้ก่ ระบบท่ีคนไขจ่้ำยเงินเอง ระบบประกนัสุขภำพเอกชน ระบบส ำนกังำนประกนัสุขภำพ
แห่งชำติ ระบบประกนัสังคม ระบบสวสัดิกำรรักษำพยำบำลขำ้รำชกำร 
 5. ปัญหำภูมิปัญญำของกำรแพทยพ์ื้นบำ้นลดลงและกำรพึ่งพำกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัมำกข้ึน   
ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในภูมิภำคน้ีท่ีมีประวติัศำสตร์อนัยำวนำน   ประเทศในภูมิภำคน้ีรวมทั้ง
ประเทศไทยไดส้ร้ำงและสะสมภูมิปัญญำในกำรรักษำพยำบำลและดูแลสุขภำพของประชำชนใหมี้
สุขภำพดีมำตลอด   แต่เม่ือกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดเ้ขำ้มำในประเทศไทย กำรแพทยแ์ผนโบรำญถูก
ละเลยจนเกือบท่ีจะสูญหำยไป   เม่ือมีกำรตระหนกัในเร่ืองน้ีก็เกือบสำยไป ประเทศไทยเหลือองค์
ควำมรู้ของกำรรักษำตวัแบบพื้นบำ้นเพียงไม่ก่ีอยำ่งเท่ำนั้น  ผลท่ีตำมมำก็คือ กำรพึ่งพำกำรแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัมำกเกินไป  กำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีขอ้ดีท่ีรักษำไดห้ำยเร็วแต่เป็นกำรรักษำท่ีถูกมองวำ่เป็น
กำรรักษำท่ีรุนแรงเช่น กำรผำ่ตดั กำรใชส้ำรเคมี เป็นกำรรักษำท่ีมีค่ำใชจ่้ำยสูง กำรรักษำท่ีลดส่วนหรือ
ลดควำมเป็นมนุษย ์กระจุกตวัอยูใ่นเมือง ถูกผกูขำดอยูใ่นมือแพทยแ์ผนปัจจุบนัเท่ำนั้น 
 6. กำรแพทยแ์ผนปัจจุบนันั้นพึ่งพำต่ำงประเทศมำก ทั้งควำมรู้ ทั้งยำและเวชภณัฑ ์ประเทศ
ไทยน ำเขำ้ยำจ ำนวนมำก ยำเหล่ำน้ีเป็นยำท่ีมีสิทธิบตัรและเป็นยำท่ีรำคำแพง  ดงันั้นดว้ยงบประมำณ
หรือรำยไดท่ี้นอ้ยท ำใหผู้ป่้วยจ ำนวนมำกไม่สำมำรถเขำ้ถึงยำได ้ ตวัอยำ่งของควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งมีกำร
บงัคบัใชสิ้ทธิบตัรยำท่ีรักษำโรคเอดส์และโรคหวัใจของกระทรวงสำธำรณสุขเป็นตวัอยำ่งท่ีดีของเร่ือง
กำรเขำ้ถึงบริกำรท่ีเป็นธรรมหรือเท่ำเทียมกนั 
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 7. กำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีอยูใ่นมือของแพทยแ์ละบริหำรดว้ยระบบรำชกำรกระทรวง
สำธำรณสุขและบริหำรดว้ยทุนโดยโรงพยำบำลเอกชนท่ีผำ่นมำนั้นเนน้ในกำรรักษำเป็นหลกัแต่มีกำร
ส่งเสริมสุขภำพนอ้ย จนกระทัง่ตอ้งตอ้งกองทุนส่งเสริมสุขภำพ (สสส.) ข้ึนมำส่งเสริมในเร่ืองน้ี แต่ก็
ยงัไม่เพียงพอ เพรำะวำ่ยงัไม่สำมำรถท ำใหก้ำรส่งเสริมสุขภำพเป็นวฒันธรรมได ้
 8. กำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัยงัท ำใหป้ระชำชนพึ่งพำกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรือหมอมำกเกินไป
จนละเลยเร่ืองกำรดูแลตวัเอง  ท ำใหเ้กิดภำวะของกำรพึ่งพำสูง สร้ำงภำระใหก้บัแพทยอ์ยำ่งมำกและ
เสียค่ำใชจ่้ำยสูงอีกดว้ย  กล่ำวคือ แพทยพ์ยำยำมท่ีจะบอกใหป้ระชำชนมำพบแพทยทุ์กคร้ังท่ีเจบ็ป่วยท ำ
ใหแ้พทยต์อ้งรับภำระในกำรรักษำพยำบำล ไม่มีเวลำท่ีจะออกไปป้องกนัและส่งเสริมสุขภำพให้
ประชำชน  ในส่วนของประชำชนแทนท่ีจะไดเ้รียนรู้หรือเอำใจใส่สุขภำพของตนเองอยำ่งท่ีเคยก็ผลกั
ภำระไปใหแ้พทย ์  กำรท่ีระบบบริกำรสำธำรณสุขไม่สนใจท่ีจะหำควำมรู้ในเร่ืองของกำรดูแลสุขภำพ
ของประชำชนและต่อยอดควำมรู้น้ีใหเ้ป็นประโยชน์ 
 
2. ความส าคัญของความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ 
 1. ความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพฆ่าคนจ านวนมาก 
 เน่ืองจำกกำรป่วยและกำรตำยไม่ไดก้ระจำยกนัในประชำกรอยำ่งไม่มีแบบแผนหรือ Random 
แต่มีลกัษณะท่ีเป็นแบบแผน   กำรป่วยและกำรตำยมกัเกิดมำกในกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บควำมไม่เป็นธรรมหรือ
เสียเปรียบเช่น กลุ่มผูห้ญิง ผูใ้ชแ้รงงำน ผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำร ชนกลุ่มนอ้ย แรงงำนขำ้มชำติ ฯลฯ คนเหล่ำน้ี
ไม่มีเงิน ไม่มีอ ำนำจ ไม่มีทรัพยำกรและไม่มีควำมรู้ซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีท ำใหไ้ม่ป่วย ดงันั้นคนเหล่ำน้ีจึง
มกัป่วยและตำยสูงกวำ่กลุ่มท่ีมีเงิน อ ำนำจ ทรัพยำกรและควำมรู้  แต่กำรกระจำยเงิน อ ำนำจ ทรัพยำกร
และควำมรู้นั้นไม่ไดก้ระจำยอยำ่งเป็นธรรม   ควำมไม่เป็นธรรมจึงฆ่ำคนท่ีอ่อนแอจ ำนวนมำกอยำ่ง
เงียบ 
 2. การเร่ิมต้นชีวติด้วยความไม่เป็นธรรมเป็นทุกข์ 
 เรำถูกท ำใหเ้ช่ือวำ่ สังคมท่ีเรำอยูน้ี่เป็นธรรมเช่น เรำมีตลำดเสรีท่ีทุกคนแข่งกนัอยำ่งเป็นธรรม 
เรำมีกำรเมืองแบบประชำธิปไตยท่ีทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่ำกนั เรำมีเสรีภำพในกำรเดินทำงหรือเลือกท่ี
อยูอ่ำศยั  แต่ถำ้เรำเร่ิมตน้ชีวิตท่ีไม่เท่ำกนัเช่น คนหน่ึงเร่ิมตน้ชีวติดว้ยกำรไม่มีพอ่ เร่ิมตน้ชีวติท่ีพ่อและ
แม่ท ำงำนสองคนยงัไม่มีเงินมำกพอท่ีจะเล้ียงลูกสองคนใหเ้หมือนลูกของคนอ่ืนได ้หรือถำ้เร่ิมเรียน
หนงัสือเรำตอ้งเร่ิมเรียนท่ีโรงเรียนของอบต.เล็กๆในต่ำงจงัหวดั เรำจะเร่ิมตน้และแข่งขนักบัคนท่ีมีทั้ง
พอ่และแม่ พอ่และแม่ท่ีมีฐำนะดีและสำมำรถส่งเรำมำเรียนโรงเรียนดีๆในเมืองหลวงหรือต่ำงประเทศ
ไดห้รือไม่   ในทำงสุขภำพก็เช่นกนั มีกำรศึกษำท่ีบอกวำ่ กำรเร่ิมตน้ชีวิตดว้ยกำรขำดอำหำร เม่ือสูงอำยุ
จะเป็นโรคเบำหวำนควำมดนัและมีอำยขุยัสั้นกวำ่คนทัว่ไป 
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 3. ความไม่เป็นธรรมมักผลติซ ้าความไม่เป็นธรรม 
 ดงัไดก้ล่ำวมำแลว้ในขอ้สองวำ่ หำกเร่ิมตน้ชีวิตดว้ยควำมไม่เป็นธรรม ชีวติท่ีเติบโตต่อไปก็จะ
มีสุขภำพไม่ดี และแข่งขนักบัคนอ่ืนท่ีมีทรัพยำกรมำกกวำ่ไม่ได ้ ควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคมก็จะด ำรง
ต่อไป และในทำงกลบักนั กลุ่มคนท่ีไดเ้ปรียบทำงสังคมก็ยงัผกูขำดควำมไดเ้ปรียบทำงสังคมต่อไป   
เช่น นโยบำยทำงสุขภำพของประเทศไทยท่ีผำ่นมำมีแนวโนม้ท่ีจะเนน้กำรรักษำท่ีเป็นกำรตั้งรับใน
โรงพยำบำลตอบสนองต่อคนในพื้นท่ีแคบๆเป็นหลกัซ่ึงมีลกัษณะของควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมคือ 
บริกำรรักษำพยำบำลกลำยเป็นบริกำรส ำหรับคนท่ีมีฐำนะดีจ ำนวนนอ้ยท่ีอยูใ่นเมืองท่ีโรงพยำบำล
ตั้งอยู ่และท ำใหค้นป่วยท่ียำกจนจ ำนวนมำกและท่ีอำศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่ำงไกลเขำ้ไม่ถึงบริกำรเป็นตน้ 
ดงันั้นยิง่รักษำพยำบำลมำกเท่ำไรสุขภำพของคนในรวยในเมืองและคนจนในชนบทก็ยิง่ห่ำงกนัมำกข้ึน
ซ่ึงเป็นควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพ   ระบบเช่นน้ีจะท ำใหโ้ครงสร้ำงทำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรมเป็น
ระบบท่ีมัน่คงถำวรตลอดไปหรือท ำใหทุ้กคนโดยเฉพำะคนท่ีเสียเปรียบรู้สึกวำ่ ควำมไม่เป็นธรรมทำง
สังคมและสุขภำพเป็นเร่ืองปกติ  เม่ือเป็นเช่นนั้นภำระกิจทำงวชิำชีพของเรำคือ กำรท ำใหค้นมีสุขภำพดี
ถว้นหนำ้จึงเป็นเร่ืองท่ียำกมำก 
 ปัญหำต่ำงๆเหล่ำน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ ระบบบริกำรสุขภำพของประเทศไทยนั้นอยูใ่นสภำพ
วกิฤติ   ดงันั้นจึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งหนักลบัมำพิจำรณำวำ่ แนวควำมคิดในกำรอธิบำยสภำพปัญหำหรือ
ควำมเจบ็ป่วย สำเหตุของควำมเจบ็ป่วยและกำรเสนอทำงแกไ้ขปัญหำในกรอบของควำมไม่เป็นธรรม
เพื่อจะลดควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพ 
 
2. วตัถุประสงค์  

หวัขอ้สุขภำพและสังคมน้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะใหน้กัศึกษำมหำวทิยำลยัมหิดลและผูท่ี้สนใจ
ศึกษำสำขำวชิำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับผดิชอบสุขภำพของประชำชนไดเ้รียนรู้วำ่ สุขภำพกำรเจบ็ป่วยนั้น
ไม่ไดเ้ป็นปัญหำแค่เช้ือโรคหรือกำรเส่ือมสลำยของร่ำงกำยเท่ำนั้นแต่มีมิติทางสังคมโดยเฉพำะความ
ไม่เป็นธรรมทางสังคมอยูทุ่กเร่ืองตลอดเวลำและกำรแกไ้ขปัญหำสุขภำพนั้นจ ำเป็นท่ีจะตอ้งทรำบมี
ควำมเขำ้ใจในแนวคิดเก่ียวกบัความไม่เป็นธรรมทางสังคมดว้ย  

ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเรียนในสำขำวชิำท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสุขภำพเช่นวศิวกรรมศำสตร์ ศำสน
ศำสตร์และดุริยำงคศิ์ลป์เป็นตน้และคิดวำ่สำขำท่ีตนเรียนไม่เก่ียวกบัสุขภำพนั้นตอ้งทรำบวำ่ ทุกศำสตร์
และทุกสำขำวชิำนั้นเก่ียวขอ้งกบัสุขภำพเสมอทั้งในมิติท่ีเป็นส่วนหน่ึงของปัญหำ มิติของสำเหตุของ
ปัญหำและของกำรแกไ้ขปัญหำ และท่ำนเองก็ตอ้งเป็นผูห้น่ึงท่ีรับผดิชอบต่อสุขภำพของประชำชนใน
ประเทศดว้ย 
 เคำ้โครงของกำรน ำเสนอเร่ืองควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพ (Health inequity) หวัขอ้น้ีคือ กำร
เปรียบเทียบควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมจำกแนวคิดทฤษฏีเหล่ำน้ีคือ แนวคิดทำงกำรแพทย ์แนวคิด
ทำงดำ้นสำธำรณสุขหรือระบำดวทิยำ แนวคิดจิตวทิยำกำรเรียนรู้ แนวคิดจิตวทิยำปัญญำนิยม แนวคิด
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จิตวทิยำวเิครำะห์ แนวคิดสัญลกัษณ์นิยม แนวคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ี แนวคิดมำนุษยวทิยำวฒันธรรม 
แนวคิดเศรษฐศำสตร์นีโอคลำสสิคหรือแนวคิดเศรษฐศำสตร์กระแสหลกั แนวคิดเศรษฐศำสตร์
กำรเมือง แนวคิดชำยเป็นใหญ่ แนวคิดหลงัโครงสร้ำงนิยมและแนวคิดพุทธศำสนำ  โดยเปรียบเทียบ 4 
เร่ืองหลกัคือ 1. แนวคิดทฤษฏีต่ำงๆนิยำมปัญหำสุขภำพวำ่เป็นปัญหำควำมไม่เป็นธรรมหรือไม่ 2. 
แนวคิดทฤษฏีต่ำงๆอธิบำยสำเหตุของปัญหำสุขภำพจำกควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมหรือไม่ 3. แนวคิด
ทฤษฏีต่ำงๆมองผูป่้วยในมุมมองของคนท่ีไดรั้บควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมหรือไม่ และ 4. แนวคิด
ทฤษฏีต่ำงๆมีขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปัญหำสุขภำพท่ีมีมุมมองของกำรลดควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม
หรือไม ่ และผลของกำรเปรียบเทียบจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรมทำง
สังคม กลุ่มท่ีเห็นควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมแต่มองวำ่เป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้และกลุ่มท่ีเห็นควำม
ไม่เป็นธรรมทำงสังคมแต่หลีกเล่ียงได ้   
 ศัพท์ทีค่วรรู้  (ดูจำก Footnote ประกอบ) กำรน ำเสนอเร่ืองน้ีจะน ำเสนอตำมแนวคิดทฤษฏี1

เป็นหลกั และในแต่ละแนวคิดทฤษฏีก็จะใชโ้ครงสร้ำงท่ีประกอบไปดว้ย แนวคิดหลกัหรือตวัแปร
หลกั2 (Subject matter/concept/variable)  หลกัคิด3 (Logic of thinking) หรือ หลกักำรของทฤษฏีในกำร
อธิบำยควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแนวคิดหลกั (Concepts) หรือตวัแปร และกำรประยกุตเ์ขำ้กบัโรคเอดส์ 
และเร่ืองเพศสัมพนัธ์อยำ่งต่อเน่ืองและพยำยำมท่ีจะเนน้กลุ่มเด็กวยัรุ่นโดยเฉพำะวยัรุ่นหญิง ทำงออก
และกำรวพิำกษเ์พื่อใหเ้ห็นภำพท่ีเป็นองคร์วมของเร่ืองกำรติดเช้ือเอดส์ของเด็กวยัรุ่น หรือทั้งหมดน้ีก็
เพื่อท่ีจะตอบค ำถำมวจิยัหลกัวำ่  “ท าไมเด็กวยัรุ่นหญงิจึงติดเช้ือเอดส์?” 
 
 

                                                        
1
 แนวคิด ทฤษฏีในท่ีน้ีใชอ้ยำ่งหลวมๆและแทนกนัไดเ้พือ่ช้ีถึงช่ือของทฤษฏีท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนประสบกำรณ์ท่ีอยูใ่นรูปของ

รูปธรรมใหเ้ป็นนำมธรรม ซ่ึงเป็นชุดของควำมรู้ทัว่ไปท่ีพร้อมจะเอำไปใชใ้นกำรอธิบำยปัญหำต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนมำ(ใหม่) มีค ำในกลุ่ม
น้ีหลำยค ำคือ กระบวนทศัน์ (Paradigm) แนวคิด (Perspective) ทฤษฏี (Theory) ตวัแบบ (Model)  สมมุติฐำน (Hypothesis)  ขอ้แตกต่ำง
ระหวำ่งค  ำเหล่ำน้ีคือระดบัของควำมเป็นนำมธรรม (Abstraction) และควำมกวำ้งหรือแคบ หยำบหรือละเอียด โดยกระบวนทศัน์และ
แนวคิดจะมีควำมเป็นนำมธรรมสูงกวำ้งหรือหยำบ แต่สมมุติฐำนจะมีควำมเป็นนำมธรรมต ่ำท่ีสุดท่ีพร้อมจะถูกทดสอบโดยรูปธรรม และ
สมมุติฐำนโดยทัว่ไปมกัมีตวัแปรท่ีจ ำกดัแค่สองหรือสำมตวัท่ีจะทดสอบกบัรูปธรรมเท่ำนั้น 
2
 แนวคิดหลกัหรือตวัแปรหลกั (Concept) ในท่ีน้ีใชอ้ยำ่งหลวมๆเช่นกนัเพ่ือช้ีถึงตวัแปรซ่ึงเป็นส่วนท่ีส ำคญัของทฤษฏี มีค  ำในกลุ่มน้ี

หลำยค ำเช่น แนวคิดหลกั (Subject matter),   แนวคิดหลกั (Concept), ตวัแปร (Variable), นิยำมเชิงปฏิบติักำร (Operational definition), ตวัช้ีวดั 
(Indicator) เช่นเดียวกนักบัทฤษฏี ช่ือแนวคิดหลกัหรือตวัแปรเหล่ำน้ีแตกต่ำงกนัในระดบัของนำมธรรมกบัรูปธรรม แนวคิดหลกัมีควำม
เป็นนำมธรรมสูง ตวัแปรนำมธรรมกลำงๆและค ำนิยำมเชิงปฏิบติักำรและตวัช้ีวดัมีควำมเป็นนำมธรรมต ่ำสุด 
3
 หลกัคิด (Logic of thinking) เป็นส่วนท่ีส ำคญัท่ีสุดอีกส่วนหน่ึงของแนวคิดทฤษฏี หลกัคิดท ำหนำ้ท่ีเช่ือมโยงตวัแปรหรือแนวคิดหลำย

ตวัเขำ้ดว้ยกนัอยำ่งมีเหตุมีผลหรือกำรอธิบำยถึงลกัษณะของควำมสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวำ่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตำม   หลกัคิด
ถือเป็นหวัใจของแนวคิดทฤษฏีและเป็นส่วนท่ีมองเห็นไดย้ำก นกัศึกษำตอ้งสังเกตวำ่ วธีิกำรใหเ้หตุผลของแต่ละแนวคิดทฤษฏีเป็น
อยำ่งไรกจ็ะเขำ้ใจ หลกัคิดท ำใหท้ฤษฏีต่ำงกนัออกไปแมว้ำ่ทฤษฏีนั้นๆจะมีตวัแปรชุดเดียวกนักต็ำมเช่น y=f(a,b) แต่ y = a+b ต่ำงจำก 
y = ab 
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2. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ (Health inequity)  
ปัจจยัสังคมก าหนดสุขภาพ (Social determinants of health) 

 
 พฒันำกำรของแนวคิดเร่ืองควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพขององคก์ำรอนำมยัโลก ในส่วนน้ีจะ
สรุปพฒันำกำรของแนวคิดกำรพฒันำสุขภำพขององคก์ำรอนำมยัโลกจำกเร่ิมแรกท่ีไม่มีสังคม จนมี
สังคมและสังคมท่ีไม่เป็นธรรมหรือปัจจยัสังคมสุขภำพวำ่  

ก. แนวคิดทางการแพทย์ (Medical model) กบักำรไม่เห็นสังคมและควำมไม่เป็นธรรม 
 ในกำรก่อตั้งองคก์ำรสหประชำชำติหลงัสงครำมโลกคร้ังท่ีสองเพื่อท ำใหเ้กิดควำมร่วมมือ

ระดบัโลกในกำรป้องกนัหรือยบัย ั้งสงครำมและกำรพฒันำนั้นมีกำรตั้งองคก์ำรอนำมยัโลกข้ึนมำเพื่อท ำ
ใหเ้กิดควำมร่วมมือระดบัโลกในกำรพฒันำสุขภำพของคนในโลกใหมี้สุขภำพท่ีดีดว้ยโดยกำรร่วมมือ
กนัป้องกนัรักษำและควบคุมโรคร่วมกนั   อยำ่งไรก็ดีแนวคิดท่ีมีบทบำทในองคก์ำรอนำมยัโลกคือ 
แนวคิดทำงดำ้นกำรแพทยท่ี์เนน้กำรรักษำโรคเป็นแนวคิดท่ีมีบทบำทสูงในองคก์ำรอนำมยัโลกซ่ึง
หมำยควำมวำ่ แพทยห์รือกำรแพทยจ์ะใชว้ธีิกำรทำงกำรแพทยเ์ป็นแนวทำงในกำรท ำงำนเช่น กรณีของ
โรคมำลำเรีย องคก์ำรอนำมยัโลกจะตั้งหน่วยงำนมำลำเรียข้ึนมำเพื่อ หำผูป่้วยใหเ้ร็วโดยกำรเจำะเลือก 
รักษำโดยกำรใหกิ้นยำมำลำเรียโดยเร็ว ควบคุมโรคโดยกำรออกไปก ำจดัยงุเช่น กำรฉีดพอ่สำรเคมีเช่น
ดีดีทีท่ีตวับำ้น กำรก ำจดัลูกน ้ ำโดยกำรใชน้ ้ำมนับำงประเภทลอยบนผวิน ้ำเพื่อไม่ใหลู้กน ้ำข้ึนมำหำยใจ
และกำรส่งเสริมใหค้นนอนในมุง้เป็นตน้เป็นตน้ กำรด ำเนินกำรเช่นน้ีท ำพร้อมกนัทั้งประเทศหรือทุก
พื้นท่ีจนกวำ่จะไม่มีคนป่วยดว้ยโรคมำลำเรีย      
 กำรพฒันำสุขภำพโดยกำรเนน้โรคเป็นหลกั (Disease oriented) น้ีท่ีใชแ้พทยโ์รงพยำบำลเป็น
ศูนยก์ลำงถูกวพิำกษว์ำ่เป็นมำตรกำรท่ีลดส่วน ไม่มีกำรป้องกนัโรคท่ีเป็นระบบรวมทั้งไม่มีกำรป้องกนั
ท่ีป้องกนัไดค้ร้ังละหลำยๆโรคและย ัง่ยนื เป็นกำรด ำเนินงำนท่ีไม่มีส่วนร่วมของนกัสำธำรณสุขและ
สังคมและท่ีส ำคญัคือ ไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพ 
 ข. แนวคิดสำธำรณสุข (Public health) และระบำดวทิยำ (Epidemiology) กบักำรไม่เห็นสังคม
และควำมไม่เป็นธรรม 
 แนวคิดสำธำรณสุขซ่ึงมองกำรพฒันำสุขภำพท่ีมำกกวำ่กำรป่วยดว้ยโรคโดยกำรมองวำ่
ส่ิงแวดลอ้มเช่น สุขำภิบำลเช่น น ้ำสะอำดและส่ิงแวดลอ้มสะอำดนั้นป้องกนัโรคไดห้ลำยโรคทั้งโรค
ท่ีมำจำกน ้ำและอำหำร แนวคิดระบำดวทิยำท่ีขยำยมุมมองจำกส่ิงแวดลอ้มไปสู่ผูป่้วย (Host) และพำหะ
ของโรค (Agent or carrier)  ผูป่้วยท่ีไม่ยอมป้องกนัตวัเอง เช่น ไม่ยอมนอนในมุง้ พำหะของโรคท่ีมำ
จำกสัตวเ์ช่นยงุหนูหมดัเห็บและโรคท่ีมำจำกอำกำศเช่นฝุ่ นละอองเป็นตน้   กำรขยำยมุมมองเช่นน้ีท ำ
ใหก้ำรป้องกนัโรคท ำไดดี้กวำ่แนวคิดทำงกำรแพทยท่ี์พยำยำมจะรักษำทุกคนใหห้ำยเพื่อไม่ใหมี้เช้ือ
โรคหลงเหลืออยูจ่นท ำใหค้นอ่ืนป่วยอีก   แนวคิดระบำดวิทยำท ำใหก้ำรป้องกนัไม่ใหป่้วยท ำไดว้ง
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กวำ้งและรำคำถูกกวำ่กำรรักษำพยำบำลและรวมทั้งรำคำถูกกวำ่รอใหป่้วยและรักษำซ่ึงแพงมำกเป็นตน้  
ดงันั้นสถำนีอนำมยัซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของกำรป้องกนัจึงเกิดข้ึนพร้อมกบักำรส่งเสริมวชิำชีพ
สำธำรณสุขในสำขำต่ำงๆ   แมแ้นวคิดสำธำรณสุขจะไดรั้บกำรยอมรับในกำรป้องกนัโรคสูงแต่ก็ถูก
วพิำกษว์ำ่ไม่มีกำรส่วนร่วมของชุมชน 
 ค. แนวคิดสำธำรณสุขมูลฐำน (Primary health care) กบักำรเห็นสังคมและควำมไม่เป็นธรรม 
  ประกอบกบัเกิดปรำกฏกำรณ์ของกำรแพทยแ์บบสังคม (Social medicine) ท่ีเรียกวำ่ กำรแพทย์
แบบสังคมนิยม (Socialist medicine) เกิดข้ึนในประเทศรัสเซีย จีน ศรีลงักำและคิวบำเป็นตน้ ประเทศ
เหล่ำน้ีสำมำรถลดอตัรำกำรตำยของประชำชนท่ีสูงใหล้ดต ่ำลงอยำ่งรวดเร็วดว้ยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเช่น หมอเทำ้เปล่ำของประเทศจีน และดว้ยกำรท ำใหสุ้ขภำพเป็นสิทธิ (Health right) แทนท่ี
สุขภำพจะเป็นสินคำ้ (Health as commodity) เป็นตน้ ดงันั้นแนวคิดสำธำรณสุขมูลฐำนจึงเกิดข้ึนมำ  
แนวคิดสำธำรณสุขมูลฐำนเร่ิมตน้ดว้ยกำรเนน้เร่ืองควำมเป็นธรรม (Social justice) วำ่ควำมไม่เป็น
ธรรมฆ่ำคนจ ำนวนมำกไดว้ำงเป้ำหมำยวำ่ ทุกคนจะมีสุขภำพถว้นหนำ้ในปี ค.ศ. 2000  ตำมดว้ยกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน (Community participation) เพื่อดึงทรัพยำกรของชุมชนจ ำนวนมำกมำป้องกนั
รักษำและส่งเสริมสุขภำพของชุมชนดว้ยกนัเองเช่น กำรมีอำสำสมคัรสำธำรณสุขเพื่อท ำงำนร่วมกบั
เจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุขชุมชน กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพใหม่ใหเ้ป็นแบบเขต (Regionalization of 
health service system) เพื่อใหเ้กิดเอกภำพระหวำ่งกำรแพทยห์รือกำรรักษำกบันกัสำธำรณสุขหรือกำร
ป้องกนัในพื้นท่ีรับผดิชอบลดหลัน่ตำมล ำดบัจำกโรงพยำบำลศูนยห์รือโรงพยำบำลจงัหวดัท่ีเนน้เร่ือง
กำรรักษำโรคท่ียำกกำรป้องกนันอ้ยและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนนอ้ย สู่โรงพยำบำลชุมชนท่ีกำร
รักษำกำรป้องกนัเท่ำกนัและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนมำกข้ึนและสู่สถำนีอนำมยัท่ีกำรรักษำนอ้ยกำร
ป้องกนัมำกและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนมำกท่ีสุด 
 อยำ่งไรก็ดีเม่ือค.ศ. 2000 มำถึง ปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำทำงสุขภำพยงัไม่หมดไป กำรเกิดโรค
เอดส์และกำรเกิดข้ึนหรือกำรเปล่ียนรูปแบบของปัญหำมำเป็นปัญหำโรคเร้ือรังท ำใหเ้ป้ำหมำย
เปล่ียนไปและกำรเปล่ียนตวัผูน้ ำขององคก์ำรอนำมยัโลกท่ีกลบัไปเป็นแพทยอี์กคร้ังหน่ึงท ำใหแ้นวคิด
สำธำรณสุขมูลฐำนเกิดควำมรวนเร อยำ่งไรก็ดีกำรเกิดข้ึนของกลุ่มแพทยท่ี์เป็นนกัระบำดวทิยำสังคมท่ี
รวมตวักนัศึกษำสำเหตุของกำรเกิดโรคเร้ือรังหลำยเร่ืองเช่นโรคหวัใจไดว้จิยัพบวำ่ กำรเป็นโรคหวัใจ
นั้นสัมพนัธ์กบักำรท ำงำน (Work) โดยผูท่ี้ท  ำงำนท่ีมีควำมเครียดแบบเร้ือรังมีแนวโนม้ท่ีจะมีควำมดนั
โลหิตสูงและเป็นโรคหวัใจ เม่ือเทียบกบัผูท่ี้ท  ำงำนท่ีมีควำมเครียดต ่ำจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีควำมดนั
โลหิตสูงนอ้ยกวำ่และเป็นโรคหวัใจนอ้ยกวำ่เป็นตน้  ดงันั้นโรคเร้ือรังเช่นโรคควำมดนัโลหิตสูงและ
โรคหวัใจก็สำมำรถป้องกนัในระดบัสังคมได ้ 
 ง. แนวคิดปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ (Social determinants of health) 

ดงันั้นเม่ือเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๒ สมชัชำองคก์ำรอนำมยัโลกไดมี้มติยอมรับแนวคิดในกำร
พฒันำสุขภำพท่ีช่ือวำ่ ตวัก ำหนดสุขภำพเชิงสังคม (Social determinants of health: SDH) ซ่ึงมีผลท ำให้
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ทิศทำงกำรพฒันำสุขภำพขององคก์ำรอนำมยัโลกและประเทศสมำชิกเปล่ียนไป   กำรเปล่ียนทิศทำง
คร้ังน้ีถือวำ่เป็นกำรเปล่ียนแปลงคร้ังท่ีส ำคญัท่ีสุดคร้ังหน่ึงเพรำะวำ่เป็นกำรเปล่ียนแปลงทั้งกำรนิยำม
ปัญหำจำกกำรถำมค ำถำมวำ่ “ท ำไมจึงป่วย?” มำเป็น “ท ำไมคนกลุ่มน้ีจึงป่วยมำกกวำ่คนกลุ่มอ่ืน?”  
และเป็นกำรเปล่ียนแปลงค ำตอบจำกเช้ือโรคหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นเหตุของกำรเจบ็ป่วยมำเป็นค ำตอบ
ทำงสังคมหรือควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   ดงันั้นกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นสุขภำพจึงมี
กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งใหญ่หลวง 

กำรมองกำรพฒันำระบบสุขภำพแบบใหม่ท่ีเรียกวำ่ ปัจจยัสังคมก ำหนดสุขภำพ (Social 
determinants of health) ขององคก์ำรอนำมยัโลกและช้ีใหเ้ห็นควำมแตกต่ำงกบัระบบสุขภำพขของ
องคก์ำรอนำมยัโลกท่ีผำ่นมำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ สำธำรณสุขมูลฐำน (Primary Health Care: PHC)   
กล่ำวคือ เม่ือเดือนพฤษภำคมปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีประชุมสมชัชำองคก์ำรอนำมยัโลกไดมี้มติยอมรับแนว
ทำงกำรพฒันำสุขภำพแนวใหม่ท่ีช่ือวำ่ Social Determinants of Health (SDH)   นบัวำ่เป็นกำรหนัเห
นโยบำยสุขภำพระหวำ่งชำติท่ีส ำคญัไม่นอ้ยไปกวำ่กำรก ำเนิดของสำธำรณสุขมูลฐำน (Primary health 
care-PHC) 

ตวัก ำหนดสุขภำพเชิงสังคมคือ ควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพ (๑) ถูกก ำหนดโดย
ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงบิดเบือนท ำใหเ้กิดกำรกระจำยทรัพยำกรเงินและอ ำนำจอยำ่ง
ไม่เป็นธรรม (๒) กำรกระจำยทรัพยำกรเงินและอ ำนำจนั้นท ำโดย/ผำ่นโครงสร้ำงหรือสถำบนัทำง
สังคมโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ครอบครัว เศรษฐกิจ กำรศึกษำ บำ้นและชุมชน ประกนัสังคม/ควำมมัน่คงของ
มนุษยแ์ละสถำบนัสุขภำพท่ีไม่เป็นธรรมดว้ย (๓)  โครงสร้ำงสังคมท่ีรวมเอำสถำบนัทำงสังคมท่ีไม่
เป็นธรรมเหล่ำนั้นยงัตกอยูใ่ตโ้ครงสร้ำงของควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรมดว้ยเช่น ระบบ
โลกำภิวตัน์ท่ีเอำเปรียบประเทศท่ีไร้อ ำนำจ ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งชำติพนัธ์ท่ีเลือกปฏิบติัต่อกนัและ 
ควำมสัมพนัธ์หญิงชำยท่ีชำยเอำเปรียบเป็นตน้     

แนวคิดน้ีกล่ำววำ่ ควำมอยติุธรรมทำงสังคมก ำลงัฆ่ำคนจ ำนวนมำกมหำศำล เน่ืองจำกวำ่ คน
เหล่ำนั้นถูกกีดกนัจำกทรัพยำกรสุขภำพหรือเงินทรัพยำกรและอ ำนำจอยำ่งเป็นระบบจนกลำยเป็นคนท่ี
ยำกจนขำดแคลนโง่เขลำและเจบ็ป่วยโดยท่ีไม่ใช่ควำมผดิของเขำ มนัเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมกบัเขำท่ีเขำ
ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตเหมือนคนอ่ืน ไม่เป็นธรรมส ำหรับเขำเพรำะวำ่ปัญหำ
เหล่ำน้ีสังคมสำมำรถจดักำรแกไ้ขไดห้รือหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดได ้และส ำหรับเรำท่ีสำมำรถช่วยเหลือเขำ
ไดแ้ต่ปล่อยใหเ้ขำตำยโดยไม่ยืน่มือเขำ้ไปช่วยถือวำ่ เป็นผูท่ี้ไม่มีจริยธรรมเป็นคนท่ีโหดร้ำย  
 

แนวคิดและองค์ประกอบหลักของตัวก าหนดสุขภาพเชิงสังคม 
ขอ้เสนอแนะโดยรวมของคณะกรรมำธิกำรตวัก ำหนดสุขภำพเชิงสังคมคือ (๑) กำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้มในชีวิตประจ ำวนัของทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงคนชรำใหดี้ข้ึนโดยเฉพำะในเร่ืองกำรเล้ียงดู
กำรศึกษำ กำรงำน บำ้นและชุมชน สวสัดิกำรสังคมและระบบบริกำรสุขภำพ  (๒) กำรจดักำรกบักำร
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กระจำยทรัพยำกรท่ีไม่เป็นธรรม และ (๓) กำรวดั กำรวจิยั กำรประเมินผลนั้น  นั้นมีควำมชดัเจน แต่
อำจไม่ชดัเจนในบำงประเด็น ดงันั้นบทควำมน้ีจึงพยำยำมท่ีจะน ำเสนอแนวคิดน้ีในอีกรูปแบบหน่ึงคือ   

ตวัก ำหนดสุขภำพเชิงสังคมคือ ควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพ (๑) ถูกก ำหนดโดย
ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงบิดเบือนท ำใหเ้กิดกำรกระจำยทรัพยำกรเงินและอ ำนำจอยำ่ง
ไม่เป็นธรรม (๒) ผำ่นโครงสร้ำงหรือสถำบนัทำงสังคมรวมทั้งสถำบนัสุขภำพดว้ย (๓)  ในบริบททำง
สังคมท่ีไม่เป็นธรรม   แนวคิดน้ีตั้งเป้ำหมำยท่ีจะลดช่องวำ่งท่ีไม่เป็นธรรมน้ีใหไ้ดใ้นคนรุ่นของเรำ    
 

 (๑) ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ ควำมเป็นธรรมทำงสุขภำพในภำษำองักฤษมีศพัทห์ลำยค ำ
เช่น  Health difference, Health inequalities และ Health inequities   แต่ละค ำมีควำมหมำยร่วมกนัและ
แตกต่ำงกนับำ้ง ทั้งน้ีเป็นไปตำมกำรมองควำมแตกต่ำงวำ่เป็นควำมแตกต่ำงแบบไหนเช่น แบบชีวภำพ 
แบบระบำดวทิยำ แบบสถำนภำพทำงสังคมหรือแบบควำมสัมพนัธ์ทำงสังคม   แนวคิดควำมไม่เป็น
ธรรมทำงสุขภำพเนน้ควำมแตกต่ำงท่ีเกิดจำกควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมหรือ Health inequity   

ควำมแตกต่ำง (Differences) เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขำ้มกบัควำมเหมือน (Similarity) ซ่ึงอำจหมำยถึง
ควำมคงท่ี (Constant) (หรืออำจหมำยถึงควำมเท่ำเทียมได ้แต่ผูท่ี้ใชค้  ำวำ่ ‘ควำมต่ำง’ มกัไม่ไดนึ้กถึง
ควำมเท่ำเทียม) กำรเหมือนหรือกำรคงท่ีไม่มีควำมหมำยในกำรวจิยัเพรำะเอำเร่ืองท่ีคงท่ีน ำมำใชใ้นกำร
อธิบำยควำมผนัแปรไม่ได ้ ดงันั้นผูท่ี้ใชค้  ำวำ่ ‘ควำมต่ำง’ จึงมกัเป็นนกัวิจยัท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเห็นวำ่ 
ควำมต่ำงนั้นเป็นเร่ืองปกติหรือเร่ืองของธรรมชำติซ่ึงเช่น คนมีควำมต่ำงทำงเพศคือ เพศชำยและเพศ
หญิง ท ำใหไ้ม่เห็นวำ่ควำมต่ำงนั้นบำงคร้ังเป็นเร่ืองของควำมไม่เป็นธรรมดว้ยเช่น ผูห้ญิงมีรำยไดน้อ้ย
กวำ่ผูช้ำย  

Inequality  เป็นเป้ำหมำยหรือแนวคิดของกลุ่มสังคมนิยมท่ีเห็นควำมไม่เป็นธรรม (Inequality) 
วำ่เป็นส่ิงท่ีเป็นปัญหำและควำมประสงคท่ี์จะแกไ้ขปัญหำน้ีโดยกำรท ำใหทุ้กคนไดรั้บควำมเป็นธรรม
เสมอกนั ดงัเช่น ในขณะท่ีแนวคิดเร่ืองควำมแตกต่ำงมองวำ่ กำรท่ีผูห้ญิงมีรำยไดน้อ้ยกวำ่ผูช้ำยเป็น
เร่ืองปกติ   แนวคิด Inequality มองวำ่ เป็นควำมไม่เป็นธรรมเพรำะวำ่ ผูช้ำยและผูห้ญิงก็มีควำมเป็น
มนุษยท่ี์มีควำมสำมำรถไม่ต่ำงกนัแต่ท ำไมผูห้ญิงจึงไดรั้บรำยไดน้อ้ยกวำ่ผูช้ำยทั้งๆท่ีท ำงำนท่ีมีมูลค่ำ
ออกมำไม่ต่ำงกนั (Comparable worth) แนวคิดน้ีจึงมีควำมตอ้งกำรท่ีจะท ำใหทุ้กคนไดรั้บควำม
เหมือนกนัเท่ำเทียมกนัเสมอภำคหรือไดรั้บควำมเป็นธรรมเหมือนกนัโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติั 

Inequity มีวธีิคิดและเป้ำหมำยไม่ต่ำงจำก Inequality แต่มองลึกหรือละเอียดลงไปอีกวำ่ กำร
สร้ำงควำมเป็นธรรมโดยให้ทุกคนมีควำมเหมือนกนั (Equality) นั้นเป็นส่ิงท่ีดีแต่อำจยงัไม่เป็นธรรมได้
เพรำะวำ่ธรรมชำติของควำมตอ้งกำรของมนุษยน์ั้นมีควำมต่ำงกนัเช่น ชำยและหญิงมีควำมตอ้งกำร
แบบจ ำเป็น (Needs) ท่ีต่ำงกนั ดงันั้นกำรท่ีชำยและหญิงมีรำยไดเ้ท่ำกนัอำจไม่เป็นธรรมกบัผูห้ญิงได ้
เช่น ผูห้ญิงตอ้งตั้งครรภแ์ละตอ้งใหน้มลูกซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำยมำกกวำ่ผูช้ำยและเสียโอกำสในกำรท ำงำน
มำกกวำ่ผูช้ำย ดงันั้นหำกใหผู้ห้ญิงมีรำยไดเ้ท่ำกบัผูช้ำยก็ไม่เป็นธรรมกวำ่ผูห้ญิงและยิง่ไม่เป็นธรรม 
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(Non-fairness) มำกยิง่ข้ึนถำ้หำกใหผู้ห้ญิงมีรำยไดน้อ้ยกวำ่ผูช้ำยตำมแนวคิดของควำมแตกต่ำง 
(Differences)   และจะไม่ Fair มำกยิง่ไปอีก ถำ้สังคมสำมำรถใหร้ำยไดห้รือบริกำรทำงสังคมอ่ืนๆกบั
คนอ่ืนๆในจ ำนวนหรือปริมำณมำกๆได ้เช่น ขณะท่ีผูห้ญิงท่ีเป็นกรรมกรไดร้ำยไดเ้พียงวนัละ 300 บำท 
แต่มีผูห้ญิงและผูช้ำยบำงคนในสังคมมีรำยไดเ้ป็นหม่ืนลำ้นบำท หรือเด็กทำรกคนหน่ึงท่ีเกิดมำแลว้
ป่วยดว้ยโรคร้ำยแรงหน่ึงและไดรั้บกำรรักษำแบบประคบัประคองเพื่อรอใหต้ำยไปนั้นเพรำะพอ่แม่ไม่
มีเงินรักษำ กบัเด็กทำรกอีกคนหน่ึงเป็นโรคเดียวกนัแต่พ่อแม่มีฐำนะร ่ ำรวยสำมำรถใชท้ั้งทรัพยำกร
ของตนเองและของรัฐทุ่มเทใหก้บักำรรักษำเด็กคนนั้นอยำ่งเตม็ท่ีก็ถือวำ่เป็นควำมไม่ Fair กบัเด็กคน
แรกอยำ่งยิง่เป็นตน้  

ดงันั้นกำรพิจำรณำเร่ืองควำมตอ้งกำรแบบจ ำเป็น (Needs) และควำม Fairness จึงเป็นส่ิงส ำคญั
อยำ่งยิง่  แต่กำรพิจำรณำเร่ืองควำมตอ้งกำรแบบจ ำเป็น (Needs) และ Fairness ก็อำจมีกำรทว้งติงวำ่ ถำ้
เช่นนั้นสังคมก็ตอ้งใชท้รัพยำกรและเงินจ ำนวนมหำศำลท่ีสังคมไม่อำจจ่ำยได ้ แนวคิด Inequity จึงมี
ประเด็น ‘เร่ืองท่ีหลีกเล่ียงได’้ (Avoidable) แนวคิดเร่ืองกำรหลีกเล่ียงไดห้รือหลีกเล่ียงไม่ไดน้ั้น
หมำยถึงวำ่ สังคมหรือเรำมีควำมสำมำรถท่ีจะจดักำรไดห้รือไม่เช่น กำรใหว้คัซีนเพื่อป้องกนัโรคทัว่ไป
เป็นส่ิงท่ีสังคมควรใหก้บัทุกคน ดงันั้นทุกคนควรไดรั้บวคัซีนนั้น แต่ถำ้เป็นวคัซีนป้องกนัโรคทัว่ไป
อีกเช่นกนัแต่มีรำคำแพง ดงันั้นหำกปล่อยใหค้นท่ีมีรำยไดสู้งสำมำรถรับบริกำรไดเ้ท่ำนั้นก็ไม่เป็น
ธรรมอีกเช่นกนัเพรำะวำ่สังคมสำมำรถหลีกเล่ียงเร่ืองน้ีไดโ้ดยกำรจดัสรรงบประมำณใหก้บัคนท่ีมี
รำยไดน้อ้ยและเขำ้ไม่ถึง เพื่อไม่ใหว้คัซีนนั้นเป็นอภิสิทธ์ิส ำหรับคนบำงกลุ่ม  แต่ถำ้วคัซีนนั้นมีรำคำ
แพงมำกจริงๆ สังคมหรือรัฐไม่สำมำรถซ้ือใหก้บัทุกคนได ้(Unavoidable)  สังคมหรือรัฐก็ไม่จ  ำเป็นท่ี
จะตอ้งจดัหำใหก้บัคนทุกกลุ่ม โดยรวมก็คือ แนวคิด Inequity เนน้หนกัในเร่ือง ควำมจ ำเป็นแบบ
ตอ้งกำร (Needs) ท่ีแตกต่ำงกนั ควำมเป็นธรรม (Fairness) ท่ีตอ้งใหก้บัทุกคนท่ีตอ้งกำรและ 
ควำมสำมำรถของสังคมท่ีจะแกไ้ขป้องกนัปัญหำโดยใชท้รัพยำกรท่ีมีในสังคมได ้(Avoidable) ไม่ใช่
ตอ้งหำส่ิงท่ีสังคมไม่มีหรือไม่มีควำมสำมำรถท่ีจะหำมำไดเ้พื่อมำใหก้บัประชำชน   

กล่ำวโดยรวมก็คือ ควำมแตกต่ำง (Differences) ควำมไม่เป็นธรรม (Inequality or inequity) 
นั้นมีหลำยแบบเป็นควำมแตกต่ำงโดยธรรมชำติหรือโดยชีวภำพซ่ึงยำกท่ีจะเปล่ียนแปลงได ้  ควำม
แตกต่ำงเช่นน้ีไมใ่ช่ควำมแตกต่ำงท่ี SDH สนใจ ควำมแตกต่ำงท่ี SDH สนใจคือ ควำมแตกต่ำงท่ีเกิด
จำกกำรท่ีสังคมไดมี้กำรกระท ำท่ีเป็นระบบจนท ำใหค้นกลุ่มหน่ึงอยูใ่นฐำนะท่ีเสียเปรียบ เช่น ควำม
เหล่ือมล ้ำทำงชนชั้น ควำมเหล่ือมล ้ำระหวำ่งหญิงและชำยและควำมเหล่ือมล ้ำทำงกชำติพนัธ์เป็นตน้ 
และควำมเสียเปรียบน้ีท ำใหเ้ขำไม่ไดรั้บส่ิงท่ีจ  ำเป็นกบัควำมตอ้งกำรของกำรด ำเนินชีวิต ผลท่ีตำมมำก็
คือ เขำมีสุขภำพท่ีแยก่วำ่คนอ่ืน   ดงันั้นกำรท่ีเขำมีสุขภำพแยก่วำ่คนอ่ืนเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นธรรม กำรท่ีเขำ
ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีจ  ำเป็นกบัชีวิตของเขำทั้งๆท่ีเขำควรจะไดรั้บก็เป็นส่ิงท่ีไม่เป็นธรรม  ไม่เป็นธรรมมำก
ยิง่ข้ึนเม่ือกำรกีดกนัน้ีเกิดข้ึนอยำ่งเป็นระบบ และยิง่ไม่เป็นธรรมมำกยิง่ข้ึนเม่ือเรำสำมำรถจดักำรไม่ให้
เกิดกำรกีดกนัอยำ่งเป็นระบบและท ำใหเ้ขำมีชีวติท่ีดีไดแ้ต่เรำไม่ท ำ  
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ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพกบัปัญหาสุขภาพ 
 แนวคิดเร่ืองควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพไดเ้ปล่ียนค ำถำมพื้นฐำนของปัญหำสุขภำพเสียใหม่ 
จำกท ำไมจึงป่วย มำเป็นท ำไมคนกลุ่มน้ี (ท่ีมีลกัษณะท่ีเสียเปรียบทำงสังคมมำกกวำ่กลุ่มอ่ืน) จึงป่วย
มำกกวำ่คนกลุ่มอ่ืน (ท่ีมีลกัษณะไดเ้ปรียบทำงสังคม)  
 แมว้ำ่ค ำถำมแรก ท ำไมจึงป่วยนั้นจะเป็นค ำถำมท่ีดีและไดค้  ำตอบท่ีดีก็ตำม แต่กำรแกไ้ขปัญหำ
ตำมค ำตอบท่ีไดน้ั้นอำจยิง่ท  ำใหเ้กิดควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคมมำกยิง่ข้ึน และอำจท ำใหเ้รำไม่สำมำรถท่ี
จะยกระดบัคุณภำพชีวติของคนในสังคมใหข้ึ้นสู่ระดบัสูงสุดไดอ้ยำ่งรวดเร็วได ้  
 ค ำตอบทำงกำรแพทยส์ ำหรับค ำถำมถำมวำ่ ท ำไมจึงป่วยนั้นท ำใหเ้รำรู้วำ่ เช้ือโรคท ำให้ป่วย 
เม่ือทรำบดงันั้นเรำก็รักษำให้หำยและมีคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน   แมว้ำ่ค  ำตอบน้ีจะถูกและดี แต่ก็มีจุดอ่อน
ท่ีวำ่ เอำแต่รักษำไม่ป้องกนั กำรรักษำก็รักษำไดน้อ้ยคนและมกัเป็นคนท่ีไดเ้ปรียบทำงสังคม 
 ค ำตอบทำงสำธำรณสุข (ระบำดวทิยำ) ส ำหรับค ำถำมวำ่ ท ำไมจึงป่วยนั้นท ำใหเ้รำรู้วำ่ ตวั
ผูป่้วย พำหะของโรค และส่ิงแวดลอ้มท ำใหเ้รำป่วย   เม่ือทรำบดงันั้นเรำก็ป้องกนัเช่น ด ำเนินกำรใหมี้
ส่ิงแวดลอ้มทำงสุขำภิบำลใหดี้ข้ึนเช่น สร้ำงส้วมเป็นตน้   แมว้ำ่ค  ำตอบน้ีจะถูกและดี แต่ก็มีจุดอ่อนท่ีวำ่  
กำรด ำเนินกำรของเรำใหป้ระชำชนมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีนั้นอำจเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีผิดกลุ่มเป้ำหมำยโดย
ไม่ตั้งใจ เช่น บริกำรท่ีใหม้กัตกอยูก่บัคนท่ีอยูใ่กลส้ถำนีอนำมยัหรือเป็นคนท่ีมีฐำนะดีท่ีมีเงินและเวลำ
ท่ีจะมำรับบริกำรได ้คลำ้ยกบับริกำรประกนัสังคมท่ีแรงงำนมำรับบริกำรไม่ไดด้ว้ยเหตุหลำยประกำร
เช่น ถำ้ลำงำนมำก็เสียโอกำสของกำรไดรั้บโบนสัเป็นตน้   ดงันั้นผูท่ี้สมควรไดรั้บบริกำรหรือมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะไดรั้บบริกำรก็ไม่ไดรั้บบริกำร น่ีคือควำมไม่เป็นธรรมหรือไม่แฟร์หรือเป็นปัญหำท่ีสำมำรถ
แกไ้ขไดแ้ต่ไม่แกไ้ข 
 ในดำ้นควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม เรำจึงเปล่ียนค ำถำมใหม่เช่นวำ่ “ท ำไมผู้ใช้แรงงำนท่ีป่วย
ท่ีมคีวำมจ ำเป็นท่ีจะได้รับบริกำรสุขภำพจึงไม่ได้รับบริกำรสุขภำพ?” (ซ่ึงส่งผลท ำใหเ้ขำป่วยมำกข้ึน
และทุกขท์รมำนมำกข้ึน)  ทั้งน้ีเพื่อใหก้ำรจดับริกำรสุขภำพไดพุ้ง่ตรงไปหำกลุ่มคนท่ีเสียเปรียบหรือท่ี
ป่วยแต่มำรับบริกำรไม่ไดเ้พื่อใหเ้ขำหำยป่วย มีควำมเท่ำเทียมกบัคนอ่ืนในสังคมในเชิงสุขภำพและ
สำมำรถแข่งขนักบัคนอ่ืนไดอ้ยำ่งเป็นธรรม 
 กำรถมช่องวำ่งทำงสุขภำพน้ีจึงเป็นกำรกระท ำท่ีไม่ไดต้อ้งกำรควำมรู้ใหม่หรือเทคโนโลยี
ทำงดำ้นกำรแพทยเ์พิ่มมำกข้ึนแต่ประกำรใด และแมแ้ต่ทรัพยำกรก็อำจไม่ตอ้งเพิ่มมำกข้ึน  เพียงแต่ท ำ
ใหถู้กกลุ่มเป้ำหมำยเท่ำนั้น   ดงันั้นกำรถมช่องวำ่งใหเ้ตม็ในช่วงชีวติน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นได ้(Avoidable)   
กำรถมช่องวำ่งแบบน้ีมีตวัอยำ่งใหเ้ห็นวำ่ ไม่ใช่กำรปฏิเสธปัญหำควำมไม่เป็นธรรมโดยกำรบอกวำ่มนั
เป็นปัญหำทำงชีวภำพหรือยีนส์เช่น เร่ืองควำมเต้ียหรือปัญหำแคระแกน จำกประสบกำรณ์ของเรำ เรำ
จะเห็นวำ่ คนในรุ่นใหม่หรือวยัรุ่นสมยัน้ีมีควำมสูงเฉล่ียเกินกวำ่ ๑๖๕ ซม.ส ำหรับผูห้ญิงหรือ ๑๗๐ 
ซม.ส ำหรับผูช้ำยนั้นเป็นเร่ืองธรรมดำ ในขณะท่ีคนรุ่นอำยุหำ้สิบปีเช่นผมนั้น กำรมีควำมสูงเกินกวำ่ 
๑๖๕ ซม.หรือ ๑๗๐ ซม.ดงักล่ำวในสมยันั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้ำก และเรำก็กล่ำวกนัวำ่ คนญ่ีปุ่นเองก็
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มีควำมสูงคลำ้ยคนฝร่ังเพรำะวำ่รับประทำนอำหำรคลำ้ยคนฝร่ังมำกข้ึน  จะเห็นวำ่ กำรรับประทำน
อำหำรแบบฝร่ังท่ีมีโปรตีนสูงนั้นไม่ตอ้งกำรควำมรู้หรือเทคโนโลยหีรือทรัพยำกรอะไรมำกเลยก็
สำมำรถท ำใหค้นสูงข้ึนไดห้รือปัญหำแคระแกนหมดไป นโยบำยกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำรและ
กำรกระจำยอำหำรใหมี้ประสิทธิภำพและเป็นธรรมจะช่วยใหปั้ญหำเหล่ำน้ีหมดไป   

พื้นฐำนทำงจริยธรรมของแนวคิดควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   แนวคิดเร่ืองกำรกระจำยควำม
เป็นธรรมของ Rawls (John Rawls’s Distributive Justice) ซ่ึงเนน้หลกัจริยธรรมเร่ืองกำรกระจำย
ทรัพยำกรของสังคมอยำ่งเท่ำเทียมกนั เขำกล่ำววำ่ สุขภำพเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัมำกอยำ่งหน่ึงท่ีมนุษย์
เรำใชเ้พื่อกำรบรรลุถึงควำมส ำเร็จของชีวติหรือกำรมีชีวิตท่ีดี   บริกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข
และปัจจยัท่ีท ำใหค้นมีสุขภำพดีไม่ควรถือวำ่เป็นบริกำรท่ีฟุ่มเฟือยทั้งหลำย แต่ตอ้งถือวำ่เป็นส่ิงจ ำเป็น
ท่ีจะท ำใหค้นมีชีวติท่ีดี   ดงันั้นเรำควรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรใชท้รัพยำกรของสังคมใหม่โดย
เนน้ไปท่ีกำรท ำใหชี้วติและเง่ือนไขของชีวติของกลุ่มคนในสังคมท่ีเสียเปรียบใหเ้ขำไดรั้บบริกำรและ
ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นท่ีท ำใหเ้ขำมีชีวติท่ีดี   หลกัส ำคญัของเร่ืองน้ีก็คือ ควำมจ ำเป็น (Need) ของกลุ่มคนท่ี
ตอ้งเกิดมำในสภำพท่ีมีควำมเสียเปรียบทำงสังคม   เช่นเดียวกนั Amartya Sen  นกัเศรษฐศำสตร์ท่ี
ไดรั้บรำงวลัโนเบลก็เนน้ย  ้ำวำ่ กำรวดักำรพฒันำนั้นตอ้งวดัท่ีกำรพฒันำมนุษยห์รือกำรพฒันำศกัยภำพ
ของมนุษย ์(Human development/Human capacity development) ไม่ใช่วดัท่ีตวัเงินหรือตวัวดัในทำง
เศรษฐกิจ และตวัวดักำรพฒันำมนุษยก์็คือ กำรท ำใหม้นุษยมี์ศกัยภำพท่ีจะด ำเนินชีวติท่ีมีคุณภำพ และ
ตวัวดัศกัยภำพท่ีดีตวัหน่ึงของเร่ืองน้ีก็คือ สุขภำพหรือคุณภำพชีวติ 

 พื้นฐำนทำงจริยธรรมท่ีส ำคญัของควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพอีกพื้นฐำนหน่ึงคือ สิทธิ
มนุษยชน   สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐำนท่ีมนุษยทุ์กคนในโลกควรมีหรือไดรั้บไม่วำ่เขำจะเป็นใคร
และอยูท่ี่ไหน   อยำ่งไรก็ตำมแนวคิดน้ีมกัจะถูกมองอยำ่งแคบๆไปยงัเร่ืองสิทธิทำงกำรเมืองในดำ้นกำร
แสดงควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม แต่แทจ้ริงแลว้สิทธิมนุษยชนนั้นมีขอบเขตกวำ้งขวำง
มำก ครอบคลุมถึงสิทธิทำงกำรเมือง สังคม วฒันธรรมและรวมทั้งสิทธิในเร่ืองสุขภำพหรือเก่ียวเน่ือง
กบัสุขภำพดว้ย   สิทธิมนุษยชนมีพื้นฐำนแนวคิดเร่ืองกำรไม่เลือกปฏิบติั   กำรเลือกปฏิบติัไม่อำจท ำได้
ไม่วำ่จะเป็นฐำนใดก็ตำมเช่น เช้ือชำติ ผวิสี ศำสนำ อำย ุท่ีอยูอ่ำศยัเป็นตน้   แทบทุกประเทศไดล้งนำม
ยอมรับสิทธิมนุษยชน องคก์ำรอนำมยัโลกเองก็ยอมรับหลกักำรน้ีเช่นกนั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ สิทธิทำง
สุขภำพท่ีหมำยถึง ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสถำนทำงสุขภำพท่ีดีท่ีสุดหรือสูงสุดท่ีเป็นไปได ้   

 
(๒) การถูกก าหนดโดยความสัมพนัธ์ทางสังคมทีไ่ม่เป็นธรรม      
ความสัมพนัธ์ทางสังคมทีไ่ม่เป็นธรรม (Dominant/oppressive social relation)  

ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรมอำจไดจ้ำกแนวคิดทฤษฏีทำงสังคมศำสตร์ท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น 
ควำมสัมพนัธ์ทำงชนชั้นท่ีไม่เท่ำเทียมกนั ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งหญิงและชำยท่ีไม่เท่ำเทียมกนั 
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งชำติพนัธ์ท่ีไม่เท่ำเทียมกนัเป็นตน้ หรืออำจเป็นควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีเกิดจำก
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กำรศึกษำวเิครำะห์ข้ึนมำใหม่จำกประสบกำรณ์ในแต่พื้นท่ีหรือกลุ่มชนไดเ้ช่น ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผู ้
ท่ีอำศยัอยูใ่นชุมชนแออดักบัผูท่ี้อำศยัในเมืองกลุ่มอ่ืน   เรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ทำง
สังคมท่ีไม่เท่ำเทียมกนัน้ีซ่ึงเป็นท่ีมำของควำมไม่เท่ำเทียมทำงสุขภำพใหช้ดัเจนเพื่อใหเ้ขำ้ใจถึงปัญหำ
และเป็นพื้นฐำนของกำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมท่ีมีประสิทธิภำพ 
ความไม่สัมพนัธ์ทางสังคมนี้โดยเน้ือหาแล้วเป็นความสัมพนัธ์ทางสังคมทีก่ าหนดการกระจายอ านาจ 
ทรัพยากรและเงิน   เช่น ควำมสัมพนัธ์ทำงชนชั้นนั้นเป็นควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมระหวำ่งนำยทุนและ
กรรมกรท่ีนำยทุนผกูขำดอ ำนำจ ทรัพยำกรและเงินไวเ้กือบหมดและปล่อยเหลือไวเ้พียงเล็กนอ้ยใหก้บั
กรรมกรท่ีตอ้งขำยแรงงำนเล้ียงชีวติวนัต่อวนัซ่ึงไม่พอเพียงท่ีจะมีชีวติอยำ่งมีคุณภำพได ้

(๓) ผ่านโครงสร้างหรือสถาบันทางสังคม เง่ือนไขทำงสังคมน้ีหมำยถึง โครงสร้ำงสังคมและ
สถำบนัทำงสังคมทั้งหลำยเช่น สถำบนัเศรษฐกิจ สถำบนักำรเมือง สถำบนักำรศึกษำ สถำบนัสุขภำพ
เป็นตน้  กล่ำวคือ ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรม (๒) นั้นไดป้รับเปล่ียนโครงสร้ำงทำงสังคม
และสถำบนัทำงสังคมใหบิ้ดเบ้ียวไปตำมควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรมนั้น   โครงสร้ำงสังคม
และสถำบนัทำงสังคมท่ีบิดเบ้ียวหรือไม่เป็นธรรมนั้นก็จะส่งผลท ำใหเ้กิดควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพ
ตำมมำ 

กำรตอบค ำถำมท ำไมจึงป่วยในหวัขอ้ของควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมนั้นจะพบวำ่ ค ำตอบ
และทำงออกนั้นอยูใ่นเร่ืองเช้ือโรคและกำรรักษำ (กำรแพทย)์ เจำ้บำ้น พำหะของโรคและส่ิงแวดลอ้ม
และกำรป้องกนั (สำธำรณสุข/ระบำดวทิยำ) นั้นใหค้วำมส ำคญักบัสถำบนัสุขภำพหรือระบบบริกำร
กำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขอยำ่งมำก ท ำใหไ้ม่เห็นเหตุของกำรเจบ็ป่วยทำงสังคมท่ีอยูใ่นโครงสร้ำง
สังคมหรือสถำบนัสังคมต่ำงๆและไม่ไดน้บัรวมเอำสถำบนัสังคมเหล่ำน้ีเขำ้มำช่วยแกไ้ขและป้องกนั
ปัญหำ 

กำรตอบค ำถำมท ำไมจึงป่วยแบบสังคมนั้นก็มีหลำยแนวคิดและบำงแนวคิดก็ไม่ไดเ้นน้เร่ือง
ของควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมหรือสุขภำพ 

กำรตอบค ำถำมท ำไมจึงป่วยแบบโครงสร้ำงหนำ้ท่ี แนวคิดน้ีตอบวำ่โครงสร้ำงสังคม สถำบนั
สังคม บรรทดัฐำนสังคม สถำนภำพทำงสังคมและบทบำททำงสังคมท ำใหป่้วยเป็นตน้   ยกตวัอยำ่ง 
บรรทดัฐำนทำงสังคมท ำให้ป่วยเช่น ในสมยัก่อนกำรถวำยของใหพ้ระนั้นมกัจะมีรูปแบบเช่น นอกจำก
ดอกไม ้ธูปเทียน ปัจจยัแลว้ยงัอำจมีหมำก พลูและบุหร่ีดว้ย   เช่นเดียวกนั กำรตอ้นรับแขกท่ีมำเยีย่ม
เยยีน นอกจำกน ้ำแลว้หมำกพลูและบุหร่ีก็เป็นเคร่ืองตอ้นรับ หำกไม่มีส่ิงเหล่ำน้ีกำรตอ้นรับดูไม่อบอุ่น
หรือห่ำงเหินและเจำ้ของบำ้นอำจถูกติฉินนินทำไดแ้ละเม่ือไดรั้บกำรตอ้นรับผูม้ำเยอืนก็ตอ้งกินหมำก
และหรือสูบบุหร่ี หำกไม่ท ำก็อำจถูกกล่ำวหำวำ่ ดูถูกหรือรังเกียจเจำ้ของบำ้นได ้ ดงันั้นกำรตอ้นรับ
และกำรบริโภคหมำกพลูบุหร่ีท่ีท ำใหป่้วยเป็นโรคต่ำงๆน้ีจึงเป็นเหตุท่ีมำจำกบรรทดัฐำนทำงสังคมและ
เป็นเหตุท่ีออกมำอยูน่อกสถำบนัสุขภำพหรือระบบบริกำรกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขแลว้   กำรแกไ้ข
ปัญหำเร่ืองน้ีในแนวคิดทำงสังคมก็คือ กำรเปล่ียนบรรทดัฐำนของกำรท ำบุญและกำรตอ้นรับใหม่ เช่น 
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กำรถวำยของเหล่ำน้ีใหก้บัพระถือวำ่บำปส่งเสริมใหพ้ระผดิศีลหรือท ำใหค้นเจบ็ป่วย   จะเห็นวำ่ 
ค  ำตอบและทำงออกของปัญหำกำรเจบ็ป่วยทำงสังคมแบบน้ีก็ช่วยแกไ้ขปัญหำได ้แต่ไม่ไดพู้ดถึง
กลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง ไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรม โดยเฉพำะเม่ือเทียบกบัแนวคิดทำงสังคมแบบ
เศรษฐศำสตร์กำรเมือง 

เศรษฐศำสตร์กำรเมืองเปล่ียนค ำถำมท ำไมจึงป่วยเล็กนอ้ยคือ ถำมวำ่ท ำไมผูใ้ชแ้รงงำนจึงป่วย 
ตอบค ำถำมวำ่ ระบบทุนนิยมท่ีขดูรีดแรงงำนจนท ำใหแ้รงงำนป่วย   ทำงออกของแนวคิดน้ีก็คือ กำร
เปล่ียนระบบทุนนิยม กำรหยดุกำรขดูรีด กำรท ำใหแ้รงงำนไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในกำรบริหำรงำนและ
องคก์รดว้ยเป็นตน้   จะเห็นวำ่ ค  ำตอบน้ีมีเร่ืองควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมและสุขภำพ กล่ำวคือ ผูใ้ช้
แรงงำนป่วยจำกกำรท ำงำนมำกกวำ่นำยจำ้งหรือนำยทุนซ่ึงเป็นช่องวำ่ง สองเหตุของกำรป่วยมำจำกกำร
ถูกขดูรีด สำมกำรถูกขดูรีดไม่ไดม้ำจำกสถำบนัสุขภำพอยำ่งเดียวแบบแนวคิดทำงกำรแพทยแ์ละ
สำธำรณสุขแต่มำจำกสถำบนังำนท่ีถูกออกแบบมำเพื่อขดูรีดแรงงำนดว้ย 

งำนเป็นท่ีรวมของทุกอยำ่ง (เงิน ทรัพยำกรและอ ำนำจ) งำนเป็นท่ีท่ีผลิตสินคำ้และบริกำรหรือ
ปัจจยัส่ีแห่งกำรด ำรงชีวิต   สังคมไหนมีงำนมำกหรือมีกำรผลิตมำกก็เป็นสังคมท่ีมีทรัพยำกรท่ีใชใ้น
กำรด ำรงชีวติมำก   ในแง่ของคนท่ีท ำงำนหรือผูใ้ชแ้รงงำนไม่วำ่จะเรียกเป็นกรรมกรหรือวชิำชีพก็ตำม 
งำนหมำยถึงรำยไดท่ี้จะน ำไปใชใ้นกำรด ำรงชีวิตตนเองและครอบครัว งำนท่ีมีรำยไดม้ำก ตนเองและ
ครอบครัวก็มีปัจจยัส่ีท่ีใชใ้นกำรด ำรงชีวติมำกและมีสุขภำพดี แต่ถำ้มีรำยไดน้อ้ย ตนเองและครอบครัว
ก็มีปัจจยัส่ีในกำรด ำรงชีวตินอ้ย ตอ้งด้ินรนหำมำกข้ึน ตอ้งอดอยำกขำดแคลนและมีสุขภำพท่ีไม่ดี   
งำนนอกจำกใหปั้จจยัส่ีในกำรด ำรงชีวติแลว้ ยงัให้เกียรติยศหนำ้ตำหรือช่ือเสียงหรือสถำนภำพทำง
สังคมดว้ย   สังคมมีกำรจดัล ำดบัชั้นทำงอำชีพหลำยแบบเช่น อำชีพท่ีเป็นวชิำชีพและท่ีไม่เป็นวชิำชีพ 
อำชีพท่ีมีเกียรติแต่ไม่มีเงินและอำชีพท่ีไม่มีเกียรติแต่มีเงิน อำชีพท่ีสุจริตและอำชีพท่ีไม่สุจริต อำชีพท่ี
มัน่คงและอำชีพท่ีไม่มัน่คงเป็นตน้  อำชีพท่ีเป็นวิชำชีพ อำชีพสุจริต อำชีพท่ีมีรำยไดสู้งและอำชีพท่ี
มัน่คงมกัเป็นอำชีพท่ีมีเกียรติยศมีหนำ้ตำมีสถำนภำพทำงสังคมท่ีสูง   ผูท่ี้มีอำชีพเหล่ำน้ีก็มกัมีไดรั้บ
กำรยอมรับจำกสังคม ท ำใหมี้ควำมรู้สึกท่ีดีต่อตวัเองและมกัมีสุขภำพดีตำมไปดว้ย   ในทำงตรงขำ้ม 
อำชีพท่ีไม่เป็นวชิำชีพ รำยไดน้อ้ยและไม่มัน่คงมกัไม่ค่อยไดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม ท ำใหค้วำมรู้สึก
ท่ีดีต่อตวัเองนอ้ยและสุขภำพจิตก็มกัจะดีนอ้ยกวำ่อำชีพอ่ืน 

งำนยงัมีผลต่อสุขภำพโดยตรงดว้ยเช่นงำนท่ีท ำงำนกบัเคร่ืองจกัรซ ้ ำซำกโดยไม่ไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นอ่ืนเช่น งำนในสำยพำนกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ งำนเหล่ำน้ีท ำใหค้น
ขำดปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน เน่ืองจำกตอ้งท ำงำนใหท้นักบัควำมเร็วของสำยพำน งำนเหล่ำน้ีตดั
ควำมสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงำนอ่ืนออกไปปล่อยใหส้ำยพำนท ำหนำ้ท่ีในกำรบูรณำกำรช้ินงำนเขำ้
ดว้ยกนัแทนกำรใชค้นร่วมกนับูรณำกำร   งำนเหล่ำน้ีเป็นงำนท่ีซ ้ ำซำกทั้งท่ำทำงกำรท ำงำนและเน้ืองำน  
ดงันั้นท่ำทำงกำรท ำงำนท่ีซ ้ ำซำกก็ท ำใหร่้ำงกำยอยูใ่นท่ำกำรท ำงำนบำงท่ำนำนเกินไปจนกลำยเป็น
ปัญหำสุขภำพในเร่ืองของท่ำทำงกำรท ำงำน และควำมซ ้ ำซำกในเน้ืองำนก็ท ำใหมี้กำรสัมผสักบัเน้ือ
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งำนหรือสำรเคมีหรือวสัดุนั้นมำกเกินไปจนเป็นโรคข้ึนไดเ้ช่น กำรอยูก่บัสำรเคมีแมจ้ะนอ้ยแต่เป็น
เวลำนำนก็อำจท ำใหเ้กิดกำรสะสมสำรเคมีและป่วยในภำยหลงัไดเ้ป็นตน้ 

กำรท่ีจะไดร้ำยไดแ้ละสวสัดิกำรมำกนอ้ยแค่ไหน กำรท่ีจะไดมี้ส่วนร่วมทำงสังคมและพฒันำ
ตนเองมำกนอ้ยแค่ไหน ตลอดจนกำรท่ีจะตอ้งท ำงำนซ ้ ำซำกทั้งเน้ืองำนและท่ำทำงมำกแค่ไหนเหล่ำน้ี
เหล่ำน้ีมิไดเ้กิดโดยธรรมชำติของงำนหรือระบบอุตสำหกรรม แต่โดยเน้ือแทแ้ลว้มำจำกควำมสัมพนัธ์
ทำงสังคมซ่ึงฝังตวัอยูใ่นงำนหรือระบบของงำนหรือสถำบนังำนหรือโครงสร้ำงสังคมนัน่เอง   เช่น ถำ้
เป็นควำมสัมพนัธ์แบบชนชั้น กรรมกรก็จะไดรั้บกำรปฏิบติัในเร่ืองดงักล่ำวไม่ดีและมีสุขภำพท่ีไม่ดี
ตำมมำดว้ย    
 ในแนวคิดดำ้นสำธำรณสุขก็มีค  ำตอบคลำ้ยกบัค ำตอบแบบเศรษฐศำสตร์กำรเมืองเช่นกนัคือ 
อำชีวอนำมยั ซ่ึงตอบค ำถำม ท ำไมแรงงำนจึงป่วยวำ่ เกิดจำกสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เช่น มีควำมรู้ 
มีเสียงดงั มีฝุ่ นละออง ดงันั้นนำยจำ้งตอ้งปรับปรุงสภำพแวดลอ้มใหดี้และใหค้นงำนใชเ้คร่ืองป้องกนั
ประจ ำตวั   อยำ่งไรก็ตำม  แนวควำมคิดอำชีวอนำมยัไม่ไดก้ล่ำวถึง กำรลงทุนปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม
นั้นเสียค่ำใชจ่้ำยมำกและขดักบัหลกัของกำรลดตน้ทุนเพื่อกำรแข่งขนักบัตลำดเสรี ดงันั้นนำยจำ้งจึง
หลีกเล่ียงท่ีจะปรับปรุงสภำพแวดลอ้มและผลกัภำระของกำรป้องกนัมำให้เป็นควำมรับผดิชอบคนงำน   
ในสภำวะท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีอนัตรำยเช่นนั้น กำรป้องกนัตวัเองนั้นแทบไม่เกิดประโยชน์เลยหรือกำร
ป้องกนัตวัเองตลอดเวลำก็เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้ำก  แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำของอำชีวอนำมยัจึงไม่
พอเพียง เพรำะวำ่ ไม่ไดพู้ดถึงกำรขดูรีดแรงงำนและใหแ้รงงำนลุกข้ึนมำต่อรอง 

เง่ือนไขทำงสังคมน้ีโดยแทจ้ริงแลว้รวมเอำทุกสถำบนัสังคม แต่คณะกรรมำธิกำรฯเลือก
เง่ือนไขท่ีส ำคญัข้ึนมำเพียงห้ำสถำบนัคือ สถำบนักำรเจริญพนัธ์หรือกำรเร่ิมตน้ท่ีไม่เป็นธรรม งำน 
บำ้นและชุมชน สวสัดิกำรสังคมและสถำบนัสุขภำพ4   สถำบนัเหล่ำน้ีโดยเน้ือแทแ้ลว้ก็คือ ปัจจยัส่ีคือ 
อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยัและยำรักษำโรคนัน่เอง  ปัจจยัส ำคญัแห่งกำรด ำรงชีวิต5    

ถำ้เป็นควำมสัมพนัธ์แบบชำติพนัธ์ ผูท่ี้ท  ำงำนในท่ีท ำงำนนั้นท่ีเป็นคนกลุ่มชำติพนัธ์ซ่ึงเป็นคน
กลุ่มนอ้ยก็จะถูกเลือกปฏิบติั และถำ้เป็นควำมสัมพนัธ์หญิงชำยท่ีชำยมีอ ำนำจมำกกวำ่ แรงงำนผูห้ญิงก็
จะถูกกดข่ีหรือเลือกปฏิบติัมำกกวำ่แรงงำนชำยเป็นตน้   ดงันั้นเร่ืองน้ีตอ้งกำรทบทวนองคค์วำมรู้และ
ศึกษำวจิยัวำ่ ควำมสัมพนัธ์แบบใดท่ีเป็นปัญหำกบัใคร 

                                                        
4
 ในควำมเป็นจริงเรำอำจเพิม่สถำบนัทำงสังคมท่ีมีผลต่อควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพมำกลงไปไดอ้ีกหรืออำจยำ้ยสถำบนัทำง

สังคมหรือกลไกทำงสังคมในหวัขอ้ทำงออกมำไวใ้นหวัขอ้น้ีกไ็ดเ้ช่น สถำบนัรัฐท่ีดูแลเร่ืองภำษี กำรคำ้และกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
5
 กำรมองเร่ืองน้ีมิไดม้องเป็นปัจจยั (Factors) หรือมองวำ่เป็นพฤติกรรม (Behavior) แต่มองเป็นสถำบนัท่ีก ำหนดกำรจ ำหน่ำยจ่ำยแจก

ทรัพยำกร เงินและอ ำนำจ (Structural constrain)  
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ดงันั้นเรำจึงตอ้งแยกใหอ้อกระหวำ่งค ำถำมสองค ำถำม ท ำไมจึงป่วยและท ำไมคนกลุ่มน้ีจึง
ป่วย หรือแยกใหอ้อกระหวำ่งเหตุท่ีท ำใหป่้วยและเหตุท่ีท ำใหป่้วยไม่เท่ำเทียมกนั  เพรำะวำ่กำรท ำให้
หำยป่วยไม่ไดท้  ำใหก้ำรป่วยไม่เท่ำเทียมกนัหำยไป  ทั้งน้ีเพรำะวำ่ กำรท ำใหห้ำยป่วยโดยรวมหรือ
โดยทัว่ไปนั้นประโยชน์อำจตกอยูก่บัคนท่ีไดเ้ปรียบหรือคนท่ีไดเ้ปรียบสำมำรถใชโ้อกำสน้ีไดม้ำกกวำ่
คนท่ีเสียเปรียบ แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่ ไม่ใหมี้กำรด ำเนินกำรใหห้ำยป่วยโดยทัว่ไปแต่อยำ่งใด แต่
ใหด้ ำเนินกำรใหห้ำยป่วยโดยเนน้ท่ีกลุ่มท่ีเสียเปรียบ  ดงันั้นเรำตอ้งรู้โครงสร้ำงของควำมไม่เป็นธรรม
และกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมทำงสังคมท่ีท ำใหเ้ขำป่วย หรือรู้เหตุของเหตุของควำมป่วย 

 
๔. ปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน 

 โดยรวมอำจกล่ำวไดว้ำ่ในเชิงของแนวคิดทฤษฏีแลว้ปัจจยัก ำหนดสุขภำพเชิงสังคม SDH และ
สำธำรณสุขมูลฐำน (Primary Health Care: PHC) มิไดมี้ควำมต่ำงกนัเลย กล่ำวคือ ทั้งสองแนวคิดเป็น 
Social medicine ท่ีบอกวำ่ สำเหตุของกำรเจบ็ป่วยมำจำกควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมท่ีอยูน่อกสถำบนั
สุขภำพเหมือนกนั วธีิกำรแกไ้ขปัญหำก็เหมือนกนัคือ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำรบูรณำกำรขำ้ม
ภำค (Intersectoral approach) และมีเป้ำหมำยท่ีจะลดควำมเป็นธรรมเหมือนกนั คือ สุขภำพดีถว้นหนำ้
ในปี ๒๐๐๐ และกำรถมช่องวำ่งทำงสุขภำพใหเ้ตม็ในช่วงชีวติเรำ 

แต่ในภำคปฏิบติัทั้งสองแนวคิดมีควำมต่ำงกนัเพรำะวำ่ ทั้ง SDH และ PHC ลว้นแลว้แต่ถูกท ำ
ใหเ้จือจำงหรือบิดเบือนโดยกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัและกำรเมืองทั้งระหวำ่งประเทศและในประเทศ   
กำรบิดเบือนท่ีส ำคญัคือ กำรบิดเบือนทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข   ช่ือของ Social medicine หรือ 
SDH ให้เป็นสำธำรณสุขมูลฐำน   บิดเบือนใหปั้จจยัของกำรเกิดโรคทำงสังคมออกไปจำกช่ือ แลว้หนั
ไปเนน้ (Primary) health care ซ่ึงเป็นกำรแพทย ์ในประเทศไทยใชค้  ำวำ่ สำธำรณสุข (มูลฐำน) ซ่ึงเป็น
สำธำรณสุขไม่ใช่สังคม 

กำรบิดเบือนทำงดำ้นกำรเมืองระหวำ่งประเทศก็คือ กำรไม่ยอมรับแนวคิด Social medicine ซ่ึง
มองสุขภำพเป็นกำรเมือง (โรงเรียนแพทยบ์ำงแห่งตีควำม Social medicine แบบแคบคือ Community 
medicine ซ่ึงไม่มีกำรเมือง เป็นกำรแพทยแ์บบเทคนิค) เน่ืองจำกวำ่ ท่ีมำของ PHC ก็คือ ควำมส ำเร็จ
ของหมอเทำ้เปล่ำและ Social medicine ของประเทศจีนและประเทศสังคมนิยมอ่ืนรวมทั้งประเทศศรี
ลงักำท่ีเป็นกำรแพทยแ์บบสวสัดิกำรซ่ึงมีกำรลงทุนทำงดำ้นกำรแพทยต์ ่ำแต่ประชำชนมีสถำนะทำง
สุขภำพดี   ควำมส ำเร็จดงักล่ำวท ำใหอ้งคก์ำรอนำมยัโลกโดยผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรอนำมยัโลก Dr. 
Halfdan Mahler ไดน้ ำมำใชเ้ป็นแนวทำง แต่ประเทศทุนนิยมไดบิ้ดเบือนกำรแพทยแ์บบสังคมนิยม 
Socialist medicine ใหช่ื้อเหลือเพียงกำรรักษำ กำรดูแลสุขภำพหรือกำรสำธำรณสุข และแนวคิดน้ีเม่ือ
อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ Primary health careหมำยควำมวำ่ Personal health care ส ำหรับประเทศ
ไทย PHC หมำยถึง แนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นสำธำรณสุข (Public health approach) 
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กำรบิดเบือนประกำรท่ีสองก็คือ กำรท ำใหค้วำมเป็นธรรมทำงสังคม (Social Justice) หำยไป
หรือหมดควำมส ำคญัไป   ในประเทศไทยนั้นชดัเจนท่ีสุด ค ำวำ่ ควำมเป็นธรรมทำงดำ้นสังคมซ่ึงเป็น
ประโยคแรกของ PHC นั้นหำยไปจำกสำธำรณสุขมูลฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข   ควำมเป็นธรรม
ทำงสังคมมีอยูโ่ดยนยัของค ำวำ่ สุขภำพดีถว้นหนำ้เท่ำนั้นเอง เช่นเดียวกบัองคก์ำรอนำมยัโลก มีกำร
ขยำยควำมค ำน้ีและมีกำรผลกัดนัใหใ้ชค้  ำน้ีเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นทำงกำรนอ้ยมำก แต่
ควำมไม่เป็นธรรมน้ีไดแ้สดงออกโดยกำรพูดของ Dr. Halfdan Mahler อดีตผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำร
อนำมยัโลกเป็นส่วนใหญ่   ซ่ึงต่ำงจำก SDH ท่ีเนน้เร่ืองควำมไม่เป็นธรรมทำงดำ้นสังคมเป็นหลกั มี
กำรขยำยควำม กำรวดัช่องวำ่งและกำรประเมินวำ่ช่องวำ่งน้ีถูกปิดลงหรือไม่เท่ำไรแลว้เป็นตน้ 

ถึงแมว้ำ่ PHC จะกล่ำวถึงกำรบูรณำกำรหรือมีกำรยอมรับวำ่ตอ้งท ำงำนร่วมกบักระทรวงอ่ืน
หรือภำคส่วนอ่ืนดว้ยในกำรพฒันำสุขภำพ แต่ในทำงปฏิบติัสำธำรณสุขมูลฐำนก็มุ่งเนน้ท่ีจะใหบ้ริกำร
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขเป็นหลกั แมว้ำ่จะมีกลไกท่ีเอ้ือใหท้  ำงำนร่วมกนัเช่น สภำต ำบลหรือ
อบต.ในปัจจุบนั แต่กำรร่วมมือกนัขำ้มหน่วยงำนก็ยงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่งำน SDH ท ำใหเ้ร่ืองของกำรบูร
ณำกำรชดัเจนมำกข้ึนโดยก ำหนดใหปั้จจยัสังคมก ำหนดสุขภำพอยูใ่นสมกำรควำมไม่เป็นธรรม 
ก ำหนดเร่ืองสุขภำพในทุกนโยบำยและก ำหนด Health impact assessment ในทุกโครงกำร และกำร
บอกวำ่ใครบำ้งท่ีควรจะเขำ้มำร่วมและกำรร่วมมือตอ้งเป็นพหุภำคี เช่น องคก์ำรอนำมยัโลก รัฐบำล
กลำงและรัฐบำลทอ้งถ่ิน ประชำสังคม ภำคเอกชนและสถำบนัวจิยัเป็นตน้ 

สืบเน่ืองจำกกำรบูรณำกำรสุขภำพขำ้มภำคส่วนนั้น PHC มิไดเ้นน้หนกัปัจจยัทำงดำ้นสังคมท่ี
ท ำใหป่้วยอยำ่งชดัเจน แต่ไปเนน้ในองคป์ระกอบทั้งแปดซ่ึงเป็นเร่ืองของกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข
แทนจึงท ำใหง้ำนอยูใ่นกระทรวงสำธำรณสุข แต่ใน SDH กำรเร่ิมตน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัอยูใ่นบำ้นและ
โรงเรียน กำรมีงำนท ำและเป็นงำนท่ีดีอยูใ่นสถำบนัเศรษฐกิจ กำรมีบำ้นชุมชนและเมืองท่ีดีอยูใ่นชุมชน
และสังคม กำรมีระบบสวสัดิกำรสังคมท่ีดีอยูท่ี่รัฐและกำรมีระบบสุขภำพท่ีมองสุขภำพเป็นสิทธิอยูใ่น
สถำบนัสุขภำพ และเพื่อใหค้วำมเป็นตวัก ำหนดสุขภำพเชิงสังคมชดัยิง่ข้ึน แนวคิดน้ียงับอกวำ่ เงิน 
อ ำนำจและทรัพยำกรเป็นตวัก ำหนดสุขภำพมิใช่เช้ือโรคหรือพฤติกรรมเส่ียง  แต่ส่ิงท่ีแนวคิด SDH 
ไม่ไดบ้อกชดัเจนคือ ทฤษฏีทำงสังคมเช่น ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์กำรเมือง ทฤษฏีชำยเป็นใหญ่  ทฤษฏี
หลงัทนัสมยัและทฤษฏีเช้ือชำติเป็นตน้เป็นทฤษฏีเชิงวพิำกษท่ี์ใชใ้นกำรวเิครำะห์ปัญหำไดดี้ 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในสำธำรณสุขมูลฐำนนั้น กระทรวงสำธำรณสุขหมำยถึงกำรมี
อำสำสมคัรสำธำรณสุข กำรมีกิจกรรมสุขภำพในชุมชนเช่นกองทุนยำ กำรมีส่วนร่วมทำงชุมชนแบบน้ี
มิใช่กำรมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงเม่ือเทียบกบักำรมีส่วนร่วมของประชำสังคมเช่น สมชัชำสุขภำพซ่ึงมี
กฎหมำยและกระบวนกำรรองรับท่ีชดัเจน หรือกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรปกป้อง
ทรัพยำกรธรรมชำติในทอ้งถ่ิน  

เป้ำหมำยของกำรมีสุขภำพดีในปี ๒๐๐๐ และลดช่องวำ่งในหน่ึงชัว่อำยคุนนั้น แมว้ำ่ทั้งสอง
แนวคิดจะแสดงถึงควำมเป็นธรรมอยำ่งชดัเจนแต่เม่ือน ำไปปฏิบติัแลว้ แนวคิดแรกมีโอกำสของกำร
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เพิ่มช่องวำ่งใหเ้พิ่มข้ึนและอำจไม่ทรำบชดัวำ่ถึงเป้ำหมำยหรือยงั ในขณะท่ีอนัหลงัมุ่งเป้ำหมำยท่ีจะลด
ช่องวำ่งใหไ้ด ้

PHC และ SDH ต่ำงก็เรียกร้องจริยธรรม แต่กำรเรียกร้องทำงจริยธรรมน้ีไม่ชดัเจนเท่ำกบักำร
เรียกร้องของ SDH 

 
๕. ข้อเสนอแนะของ SDH ที่แฝงไว้ด้วยทฤษฏีความไม่เท่าเทยีมกนัทางสังคม 

 ๑. กำรบูรณำกำรควำมเป็นธรรมทำงสุขภำพลงไปในทุกนโยบำยทุกระบบทุกโครงกำร 
(Health in all policies)  นัน่คือ กำรท ำใหสุ้ขภำพเป็นเป้ำหมำยหลกัของกำรพฒันำ  หำกเป็นเป้ำหมำย
หลกัไม่ไดก้็ตอ้งท ำใหทุ้กนโยบำยหรือโครงกำรส่งผลดีต่อสุขภำพหรือลดช่องวำ่งทำงสุขภำพเช่น จะ
พฒันำเศรษฐกิจใหเ้ติบโตนั้นเป็นส่ิงท่ีดีแต่ตอ้งท ำให้เกิดสุขภำพท่ีดีหรือดีเท่ำเทียมกนัดว้ย 
 ๒. กำรคลงัสำธำรณะ กำรคลงัสำธำรณะเป็นเร่ืองของกำรเก็บภำษีจำกประชำชนและใชจ่้ำย
ภำษีนั้นออกมำพฒันำประเทศ เช่นเดียวกบัขอ้แรก กำรคลงัสำธำรณะตอ้งเป็นไปเพื่อสุขภำพหรือ
สนบัสนุนสุขภำพ เช่น กำรเก็บภำษีท่ีกำ้วหนำ้ช่วยลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคมมำกกวำ่กำรเก็บภำษี
ทำงออ้มแบบอตัรำคงท่ี หรือกำรใชจ่้ำยในเร่ืองสวสัดิกำรสังคมมีประโยชน์กบัสุขภำพมำกกวำ่กำรใช้
จ่ำยท่ีสนบัสนุนควำมสะดวกสบำยของคนในเมืองท่ีมีจ ำนวนนอ้ย 
 ๓. ควำมเป็นธรรมระหวำ่งหญิงกบัชำย  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งหญิงกบัชำยในแทบทุกสังคม
นั้นหญิงมกัเสียเปรียบผูช้ำย แต่ควำมเสียเปรียบน้ีมิไดเ้ป็นไปตำมธรรมชำติ แต่เป็นกำรสร้ำงทำงสังคม 
(Social construction) หำกด ำรงควำมจริงท่ีถูกสร้ำงอยำ่งบิดเบือนไวเ้ช่นน้ี ผูห้ญิงก็จะถูกกดข่ีต่อไป 
 ๔. เสริมพลงัอ ำนำจทำงกำรเมือง ดึงเอำผูท่ี้ถูกกีดกนักลบัเขำ้มำ  ในสังคมมกัมีคนหลำยกลุ่มท่ี
เป็นคนท่ีเรียกวำ่ชำยขอบเช่น เพศท่ีสำม แรงงำนต่ำงดำ้ว ชนกลุ่มนอ้ย คนแก่และคนพิกำรเป็นตน้  คน
เหล่ำน้ีเป็นคน มีศกัยภำพท่ีจะพฒันำตนเองและสังคม แต่คนเหล่ำน้ีถูกวำทกรรมทำงสังคมท ำใหเ้ขำ
เป็นคนชำยขอบ เขำ้ไม่ถึงทรัพยำกรสุขภำพและท ำใหเ้ขำป่วย  เรำตอ้งเลิกวำทกรรมเหล่ำนั้นและดึงคน
เหล่ำนั้นเขำ้มำมีส่วนร่วมเสมอกนั 
 ๕. ธรรมำภิบำลระดบัโลก ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประเทศมิไดเ้ป็นไปอยำ่งเท่ำเทียมกนั ระบบ
ทุนนิยมโลกในอดีตท่ีล่ำอำณำนิคมและในปัจจุบนัท่ีล่ำทำงวฒันธรรมไดดู้ดซบัทรัพยำกรของประเทศ
ดอ้ยพฒันำท่ีจะเป็นประโยชน์กบัคนทอ้งถ่ินไปจ ำนวนมำกและทิ้งไวซ่ึ้งปัญหำสังคมส่ิงแวดลอ้มควำม
ขดัแยง้รวมถึงปัญหำสุขภำพดว้ย   ในปัจจุบนัโลกำภิวตัน์ท่ีเขำ้มำอยำ่งรวดเร็วจนคนจ ำนวนมำกตั้งตวั
ไม่ติดและตกเป็นเหยือ่ของโลกำภิวฒัน์   ควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศในกำรท่ีจะมีควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งประเทศท่ีเท่ำเทียมกนัและมีธรรมำภิบำลนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นท่ีสุดในกำรท่ีจะลดช่องวำ่งทำง
สุขภำพระหวำ่งประเทศและลดควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพในประเทศ 
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๖. การวดั เข้าใจปัญหาและประเมินผลกระทบของภารกจิ 
 แนวคิดน้ี SDH มำจำกงำนวิจยัหรือขอ้คน้พบเชิงประจกัษเ์พื่อยนืยนัวำ่แนวคิดน้ีท ำไดจ้ริงและ
มีกำรท ำแลว้   แต่อยำ่งไรก็ตำมก็ยงัขำดองคค์วำมรู้อีกจ ำนวนมำก ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงเนน้กำรสร้ำง
ควำมรู้หรือกำรวจิยัเป็นพิเศษ   แต่มิใช่สร้ำงควำมรู้เท่ำนั้น ควำมรู้เหล่ำน้ีตอ้งถูกเปล่ียนใหเ้ป็นนโยบำย
และสู่กำรปฏิบติัดว้ย   เพื่อใหก้ำรปฏิบติัส ำเร็จหรือรู้วำ่ ช่องวำ่งนั้นลดลงหรือไม่เม่ือลงมือแกไ้ขปัญหำ
แลว้  ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงเนน้เร่ืองของกำรสร้ำงเคร่ืองมือช้ีวดั กำรสอดส่องติดตำม กำรประเมินผล และ
กำรกลบัมำทบทวนควำมผดิพลำดจำกบทเรียนดว้ย 
 

๗. โดยสรุปของปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรม ท ำให้เกิดโครงสร้ำงสังคมและสถำบนัสังคมท่ีไม่เป็น
ธรรมโครงสร้ำงและสถำบนัสังคมท่ีไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนท ำใหค้นบำงกลุ่มถูกกีดกนัออกจำก
ผลประโยชน์โดยเฉพำะเงิน อ ำนำจและทรัพยำกรท่ีจะน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินชีวติ  กำรขำดแคลนจำก
ผลประโยชน์เหล่ำนั้นท ำใหค้นเหล่ำนั้นป่วย   ดงันั้นควำมป่วยของเขำไม่ใช่ป่วยเพรำะวำ่เหตุธรรมชำติ
หรือเป็นควำมผดิของเขำ แต่เป็นเพรำะวำ่เขำไม่ไดรั้บส่ิงท่ีจ  ำเป็นต่อสุขภำพของเขำซ่ึงเป็นสิทธิของเขำ
ดว้ย  เรำสำมำรถแกไ้ขปัญหำของเขำไดห้รือช่วยใหเ้ขำหลีกเล่ียงปัญหำน้ีได ้ และมนัเป็นกำรผดิ
จริยธรรมเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นควำมโหดร้ำยของเรำอยำ่งมำกท่ีไม่ช่วยลดช่องวำ่งท่ีลด
ไดน้ี้  
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3. ความเป็นธรรมทางสังคมกบัแนวคดิทฤษฏีต่างๆและการประยุกต์ 
  

ควำมไม่เป็นธรรมท่ีกล่ำวมำแลว้เช่น ควำมต่ำง (Differences) ควำมเท่ำเทียมกนั (Inequality) 
หรือ ควำมไม่เท่ำเทียมกนั (Inequity) นั้นมีท่ีมำจำกทฤษฏีและฐำนคิดท่ีต่ำงกนั เน่ืองจำกในสังคมมี
สำขำวชิำต่ำงๆหรือทฤษฏีต่ำงๆมำกมำยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหำควำมไม่เป็นธรรม ในส่วนน้ีจะพูด
ถึงเร่ืองทฤษฏีต่ำงๆวำ่แต่ละทฤษฏีซ่ึงมกัจะเป็นตวัแทนของศำสตร์สำขำต่ำงๆวำ่มองควำมไม่เป็นธรรม
อยำ่งไรเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรเขำ้ใจกำรมองปัญหำควำมไม่เป็นธรรมและเลือกใชท้ฤษฏีท่ีเหมำะสม
ต่อไป  

ในกำรกล่ำวถึงควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมกบัทฤษฏีต่ำงๆนั้นจะแบ่งทฤษฏีออกเป็นสำมกลุ่ม
คร่ำวๆ (Tentative) เพื่อใหง่้ำยกบัควำมเขำ้ใจแบบเบ้ืองตน้คือ หน่ึง กลุ่มแนวคิดท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะมอง
ไม่เห็นควำมเป็นธรรมทำงสังคมเช่น แนวคิดทำงกำรแพทย ์แนวคิดระบำดวทิยำและแนวคิดจิตวทิยำ
เป็นตน้ สองกลุ่มแนวคิดท่ีไม่เพียงแต่ไม่เห็นควำมเป็นธรรมทำงสังคมแต่ยงัคิดวำ่ควำมไม่เป็นธรรม
ทำงสังคมเป็นเร่ืองปกติหรือเป็นเร่ืองธรรมชำติ เช่น แนวคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ี แนวคิดมำนุษยวทิยำ
วฒันธรรมบำงกลุ่มและแนวคิดโครงสร้ำงนิยมเป็นตน้  และสำม กลุ่มแนวคิดท่ีเห็นและเนน้เร่ืองควำม
ไม่เป็นธรรมทำงสังคมเช่นแนวคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมือง แนวคิดสตรีนิยมและแนวคิดหลงัโครงสร้ำง
นิยมเป็นตน้ 

ในกำรท่ีจะวเิครำะห์เพื่อตอบค ำถำมวำ่ ท ำไมแนวคิดน้ีจึงอยูใ่นกลุ่มน้ีนั้นจะวเิครำะห์จำก
แนวทำงของแนวคิดทฤษฏีนั้นๆจะตอบค ำถำมเหล่ำน้ีวำ่ตอบแบบมีควำมไม่เป็นธรรมหรือไม่ ค  ำถำม
เหล่ำน้ีไดแ้ก่ หน่ึง แนวคิดน้ีมองปัญหำอยำ่งไรและเป็นแบบไม่เป็นธรรมหรือไม่ สองแนวคิดน้ี
วเิครำะห์สำเหตุของปัญหำ (ขอ้หน่ึง) วำ่มำจำกอะไรและสำเหตุนั้นเป็นสำเหตุท่ีเก่ียวกบัควำมไม่เป็น
ธรรมหรือไม่ สำม ขอ้เสนอแนะของกำรแกไ้ขปัญหำ (ขอ้หน่ึง) นั้นมีขอ้เสนอแนะในกำรแกไ้ขปัญหำ
อยำ่งไรและขอ้เสนอแนะนั้นเป็นขอ้เสนอแนะท่ีลดควำมไม่เป็นธรรมหรือไม่ และส่ี กำรมองผูท่ี้มี
ปัญหำ (ขอ้หน่ึง) นั้นมองอยำ่งไร และเป็นกำรมองวำ่ เขำถูกกระท ำหรือเป็นเหยือ่ซ่ึงเป็นควำมไม่เป็น
ธรรมหรือไม่ 

เพื่อท่ีจะเห็นทั้งนำมธรรมหรือทฤษฏีและรูปธรรมคือกำรประยกุตเ์พื่อให้เปรียบเทียบกนัได ้
ในส่วนน้ีจะยกเอำปัญหำกำรเป็นโรคเอดส์มำใชใ้นกำรประยกุต ์ตอบค ำถำมวำ่ หน่ึง โรคเอดส์ถูกนิยำม
อยำ่งไร สอง  “ท ำไมผูห้ญิงจึงป่วยเป็นโรคเอดส์?” สำม ขอ้เสนอแนะอยำ่งไร และส่ี มองคนท่ีเป็นโรค
เอดส์ในท่ีน้ีคือ ผูห้ญิงอยำ่งไร  
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กลุ่มที่หน่ึง กลุ่มทีไ่ม่เห็นเร่ืองความไม่เป็นธรรม 
 กลุ่มท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรมหรือไม่รับรู้หรือไม่ไดคิ้ดเร่ืองควำมไม่เป็น
ธรรม ไดแ้ก่ แนวคิดพุทธศำสนำ แนวคิดทำงกำรแพทย ์แนวคิดระบำดวทิยำ แนวคิดจิตวทิยำ
พฤติกรรมศำสตร์ แนวคิดจิตวทิยำกำรรับรู้  

1. แนวคดิพทุธศาสนา (Buddhist perspective) 
 แนวความคิดหลกั  Subject matter: อวชิชำ/วชิชำ รูป นำม จิต เจตสิก สติ นิพพำน 
 หลกัคิด  

ควำมท่ีไม่มสัีมมำทิฐิหรืออวิชชำหรือกำรท่ีเรำไม่รู้หรือมองไม่เห็นในกฎของธรรมชำติท่ีว่ำ 
ควำมทุกข์คืออะไร สำเหตุของกำรเกิดทุกข์เป็นอย่ำงไร กำรดับทุกข์เป็นอย่ำงไรและวิธีกำรในกำรดับ
ทุกข์เป็นอย่ำงไรท ำให้เรำยึดเอำทุกส่ิงทุกอย่ำง (รูปนำม) หรือตัวเรำเองว่ำ ‘เป็นของเรำ’  กระบวนกำรท่ี
ยึดมัน่ถือมั่นนีท้ ำให้เรำเป็นทุกข์ใจ   ในทำงตรงกันข้ำมหำกเรำมีสติมสัีมมำทิฐิว่ำเห็นควำมจริงตำม
หลักอริยสัจแล้วจิตท่ีสะอำดสว่ำงสงบหรือไม่มทุีกข์กจ็ะเกิดขึน้    

ความทุกข์คือ กำรท่ีเรำมีอุปำทำนหรือกำรเห็นผิดท่ีเห็นวำ่เรำมีตวัตนซ่ึงมีผลท ำใหก้ำรท่ีเรำ
ประสบกบัส่ิงเหล่ำน้ีเป็นทุกขม์ำก ส่ิงเหล่ำน้ีคือ กำรเกิด กำรแก่ กำรตำย ควำมไม่สบำยกำย ควำมไม่
สบำยใจ ควำมคบัแคน้ใจ กำรประสบกบัส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีรักท่ีพอใจ กำรพลดัพรำกจำกส่ิงท่ีรักท่ีพอใจ
และกำรไม่ไดต้ำมควำมปรำรถนำ   แนวคิดน้ีนิยำมควำมทุกขไ์วก้วำ้งขวำงครอบคลุมแบบเป็นองคร์วม
มำก แนวคิดน้ีใหคุ้ณค่ำกบัควำมทุกขซ่ึ์งรวมถึงกำรเจบ็ป่วยต่ำงจำกแนวคิดอ่ืนๆ ในขณะท่ีแนวคิดอ่ืนๆ
มองวำ่ กำรป่วยเป็นปัญหำเป็นทุกข ์แต่แนวคิดน้ีกลบัมองวำ่ กำรป่วยเป็นเร่ืองปกติ เป็นเร่ืองท่ีหลีกหนี
ไม่ได ้เป็นเร่ืองท่ีแค่รู้แค่ดูเพื่อใหเ้ขำ้ใจเท่ำนั้น  ดงันั้นปัญหำจริงๆจึงอยูท่ี่มนุษยเ์รำมีควำมทุกขเ์พรำะวำ่
ไม่ยอมรับควำมจริง(อนัสูงสุด)น้ี6   ค  ำถำมก็คือ ท ำไมเรำจึงไม่เห็นหรือไม่ยอมรับควำมจริงน้ี ค  ำตอบ
คือ อวชิชำ    

อวชิชาสาเหตุของการเกดิทุกข์ สำเหตุของกำรมีอุปำทำนหรือกำรเห็นผดิมองส่ิงซ่ึงเป็นส่ิง
ธรรมดำวำ่เป็นควำมทุกขน์ั้นมีสำเหตุจำกกำรท่ีเรำมีตนัหำซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท ำใหอุ้ปำทำนหรือควำมหลงผดิ
หรืออวชิชำ ตนัหำท ำเรำมีควำมสุขเพลิดเพลินกบัอำรมณ์ท่ีหลงผดินั้น ตนัหำแบ่งออกเป็นสำมประเภท
คือ กำมตนัหำซ่ึงเป็นตนัหำเก่ียวกบักำมหรือควำมสุขควำมพอใจ ภวตนัหำหรือตนัหำท่ีเก่ียวกบัควำม
อยำกมีอยำกเป็น และวภิวตนัหำหรือตนัหำท่ีเก่ียวกบัควำมไม่อยำกมีไม่อยำกเป็นเช่นไม่อยำกแก่ไม่
อยำกตำยเป็นตน้   ตนัหำเหล่ำน้ีท ำใหเ้รำมีอุปำทำนไม่เห็นควำมจริงโดยเฉพำะควำมจริงของตวัตนเรำ
วำ่เป็นทุกข ์ไม่เท่ียง ไม่ใช่ตวัตนหรืออนิจจงัและอนตัตำ    ตนัหำและอุปำทำนน้ีท ำใหเ้รำมองเห็นวำ่ 

                                                        
6
 กรณีน้ีเป็นตวัอยำ่งท่ีดีท่ีช้ีใหเ้ห็นวำ่ กำรนิยำมวำ่อะไรเป็นปัญหำข้ึนอยูก่บัแนวคิดทฤษฏีดว้ย แนวคิดวพิำกษเ์ช่นจิตวทิยำวเิครำะห์ 

เศรษฐศำสตร์กำรเมือง สัญลกัษณ์นิยม ชำยเป็นใหญ่ หลงัโครงสร้ำงนิยมและแมแ้ต่มำนุษยวทิยำวฒันธรรมกม็กัจะมีแนวโนม้กำร
มองปัญหำท่ีแตกต่ำงจำกแนวคิดเช่น แนวคิดทำงกำรแพทยแ์ละโครงสร้ำงหนำ้ท่ีเป็นตน้ 
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ชีวติของเรำทุกขบ์ำ้งสุขบำ้งและเรำสำมำรถหลบหนีควำมทุกขไ์ปหำสุขได ้มองเห็นวำ่ จะสำมำรถหำ
ควำมสุขท่ีแทจ้ริงไดจ้ำกกำรมีบริโภค แทนท่ีจะมองวำ่ ทุกส่ิงทุกอยำ่งเป็นทุกข ์เช่น หำยใจเขำ้ไม่
หำยใจออกก็เป็นทุกข ์มีลำภเส่ือมลำภ มียศเส่ือมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทำ เรำมองเห็นวำ่ ทุกส่ิงทุกอยำ่ง
เป็นของเท่ียง เรำสำมำรถบงัคบัได ้ เช่น เรำจะมีอำยยุนื แทนท่ีเรำจะมองเห็นควำมไม่เท่ียง มองเห็น
ควำมร่วงโรยของร่ำงกำยท่ีเกิดข้ึนแทบจะทนัทีท่ีเรำเกิดมำ เช่น กำรร่วงโรยของของผม หนงัและฟัน
เป็นตน้  
 เรำมองเห็นวำ่ ตวัของเรำน้ีเป็นใหญ่ เช่น ฉนัเป็นคนเก่ง ฉนัเป็นคนฉลำด โดยมองไม่เห็นวำ่ 
ไม่มีส่ิงท่ีเรียกวำ่ ฉนั เพรำะวำ่ หำกมองลงไปในฉนัก็เห็นแต่กลำ้มเน้ือ กระดูก เส้นเอน็ หำกมองลงไป
อีกก็จะพบกบั น ้ำ ดิน ลมและไฟ  ดงันั้นจึงบงัคบัไม่ใหป่้วยไม่ใหต้ำยไม่ได ้หำกมองท่ีควำมรู้สึกก็
บงัคบัไม่ได ้เช่น บงัคบัใหสุ้ขไม่ได ้บงัคบัใหปิ้ติยนิดีก็ไม่ได ้ดงันั้นก็บงัคบัจิตของตวัเองไม่ได ้
 ดงันั้นหำกยงัไม่เห็นควำมเป็นจริงในขอ้น้ีคือ ควำมเป็นทุกข ์ควำมไม่เท่ียงและกำรท่ีไม่ใช่
ตวัตนก็จะมีควำมทุกขเ์พิ่มข้ึนจำกทุกขจ์ำกโรคอีกหลำยเท่ำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทุกขจ์ำกควำมกลวัตำย   
ในดำ้นเหตุของทุกข ์(แนวคิดพุทธศำสนำ)  แรงขบัทำงดำ้นเพศนั้นหำกไม่มีสติท ำควำมเขำ้ใจกบัมนั
อยำ่งลึกซ้ึงวำ่ มนัเป็นตนัหำประเภทหน่ึง เป็นควำมทุกข ์เป็นธรรมชำติ เป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง ไม่มีตวัตนก็
จะยดึติดกบัมนัและไปมีพฤติกรรมเส่ียงหรือไม่ก็เก็บกดและรอโอกำสไปมีพฤติกรรมเส่ียงภำยหลงัท่ี
เก็บไวไ้ม่อยู ่แต่หำกเขำ้ใจอยำ่งถูกตอ้งก็ไม่ตอ้งเก็บกด พร้อมกบัไม่เป็นทำสของมนัก็จะเป็นอิสระจำก
มนัโดยไม่ตอ้งเก็บกด 

การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์ (กำรตอบค ำถำมวำ่ ท ำไมผูห้ญิงจึงป่วยเป็นโรคเอดส์)    
กำรนิยำมปัญหำ โรคเอดส์ถูกมองวำ่เป็นเร่ืองปกติธรรมชำติท่ีทุกคนตอ้งป่วย ส ำหรับผูท่ี้ป่วย

เป็นโรคเอดส์แลว้ก็ไม่ควรทุกขม์ำกเน่ืองจำกเป็นเร่ืองธรรมดำท่ีเรำไม่ป่วยดว้ยและตำยดว้ยโรคเอดส์ก็
อำจป่วยและตำยดว้ยโรคอ่ืนและอำจตำยเร็วกวำ่กำรป่วยจำกโรคเอดส์ดว้ยซ ้ ำ ใหห้ำประโยชน์จำกกำร
เห็นควำมจริงจำกกำรเป็นโรคเอดส์แทน   และไม่ตอ้งกงัวลกบักำรตีตรำทำงสังคมเพรำะวำ่กำรตีตรำ
นั้นก็เป็นเร่ืองธรรมดำเป็นเร่ืองของสังขำรหรือกำรปรุงแต่งซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอนิจจงัหรือไม่เท่ียงและบงัคบั
ไม่ไดอี้กเช่นกนั 

สำเหตุของปัญหำ  สำเหตุของกำรติดเช้ือเอชไอวเีอดส์ตำมแนวคิดน้ีคือ กำรท่ีขำดสติ มีอวชิชำ
ไม่เห็นควำมเป็นจริงท่ีเป็นทุกขไ์ม่เท่ียงและไม่มีตวัตนท ำใหมี้อุปำทำนยดึมัน่ในตวัตนวำ่เป็นแก่นสำร
วำ่เป็นใหญ่ท่ีควำมตอ้งกำรทุกอยำ่งตอ้งไดรั้บกำรตอบสนอง โดยเฉพำะกำมตนัหำมีผลท ำใหต้นัหำเขำ้
มำแทรกท ำใหค้วำมตอ้งกำรดำ้นกำมตนัหำเกิดข้ึนและน ำไปสู่พฤติกรรมทำงเพศท่ีเป็นแบบประพฤติ
ผดิในกำมเช่น กำรไม่ส ำรวมระวงัทำงเพศหรือกำรมีเจตนำท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์กบัคนท่ีไม่ใช่คู่ครองของ
ตนเองซ่ึงท ำใหติ้ดเช้ือโรคเอดส์ 
  กำรแก้ไขปัญหำ   แนวคิดดำ้นพุทธศำสนำน้ีเนน้กำรแกไ้ขปัญหำแบบใชปั้ญญำแบบ
พระพุทธศำสนำหรือ นิโรธ คือ กำรเขำ้ใจเห็นทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกขโ์ดยเฉพำะตนัหำอยำ่งแทจ้ริงจนเกิด
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ควำมเบ่ือหน่ำยตนัหำ กำรจำงคลำยของตนัหำ กำรท ำใหไ้ม่มีท่ีอยูอ่ำศยัของตนัหำ กำรสละทิ้งตนัหำซ่ึง
เป็นสำเหตุของอุปำทำนและควำมทุกข ์โดยวธีิกำรแปดประกำร มรรค คือ หน่ึง กำรมีสัมมำทิฐิคือ
ควำมเขำ้ใจวำ่ทุกขคื์ออะไร สำเหตุของทุกคืออะไร กำรดบัทุกขคื์ออะไร และวธีิกำรในกำรดบัทุกขคื์อ
อะไร สอง สัมมำสังกปัโปหรือควำมด ำริชอบ คือ กำรด ำริออกจำกกำมหรือออกจำกตนัหำ ด ำริท่ีจะไม่
ท ำร้ำยหรือเบียดเบียน ด ำริท่ีจะไม่พยำบำท สำม สัมมำวำจำหรือกำรพูดจำชอบ คือ กำรไม่พูดโกหก 
กำรไม่พูดเพอ้เจอ้ กำรไม่พูดหยำบ กำรไม่พูดจำส่อเสียด ส่ี สัมมำกมัมนัโตหรือกำรท ำกำรงำนชอบใน
ท่ีน้ีหมำยถึงกำรใหศี้ลสมบูรณ์ไดแ้ก่ กำรไม่ฆ่ำ กำรไม่เอำของท่ีเจำ้ของไม่ไดใ้ห ้กำรไม่ประพฤติผดิใน
กำม ห้ำ สัมมำอำชีโวหรือกำรเล้ียงชีวติท่ีชอบหรือกำรละกำรเล้ียงชีวติท่ีผดิเสีย หก สัมมำวำยำโมหรือ
ควำมเพียรชอบคือ เพียรท่ีจะป้องกนัไม่ใหบ้ำปท่ียงัไม่เกิดไม่ใหเ้กิดข้ึน เพียรท่ีจะท ำให้บำปท่ีเกิดข้ึน
แลว้หมดไป เพียรท่ีจะท ำใหกุ้ศลธรรมท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิดข้ึนและเพียรท่ีจะท ำใหกุ้ศลธรรม (มรรคแปด) 
ท่ีเกิดข้ึนแลว้มีควำมสมบูรณ์และควำมเจริญมำกยิง่ข้ึนไป เจด็ สัมมำสติคือ กำรมีสติเห็นกำยเช่นผมขน
เล็บฟันหนงัในกำยในปัจจุบนั กำรมีสติเห็นเวทนำหรือควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบักำยเช่นควำมร้อนเยน็ใน
เวทนำในปัจจุบนั กำรมีสติเห็นจิตคือควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัใจเช่นควำมโกรธในจิตในปัจจุบนั และกำร
สติเห็นธรรมเช่นนิวรณ์ต่ำงๆในธรรมในปัจจุบนั เม่ือมีสติเห็นเช่นน้ีแลว้ก็ใหถ้อนควำมพอใจและควำม
ไม่พอใจท่ีเกิดข้ึนเสีย และ แปด สัมมำสมำธิคือควำมตั้งใจมัน่ชอบคือ กำรท่ีจิตมีควำมตั้งมัน่ท ำใหเ้กิด
ผูรู้้ผูดู้ท่ีไม่หว ัน่ไหวไปกบัอวิชชำหรือควำมหลงทั้งหลำยน ำไปสู่กำรมีวชิชำหรือกำรเห็นภำวะของ
ควำมเป็นทุกขค์วำมไม่เท่ียงและควำมไม่มีตวัตนไดแ้ละกำรสละทิ้งสละคืนปลดปล่อยอวชิชำและ
ตวัตนได ้
 กำรแกไ้ขป้องกนัโรคเอดส์ส ำหรับแนวคิดน้ีจึงตอ้งกำรแค่ขอ้ปฏิบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงระหวำ่ง 
สัมมำทิฐิ สัมมำสังกปัโป สัมมำกมัมนัโตคือ กำรไม่ประพฤติผดิในกำม สัมมำวำยำโมและสัมมำสติ
เท่ำนั้น 

ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   ทฤษฏีท่ีเป็นจุลภำคท่ีเนน้หรือลดส่วนลงมำท่ีเร่ืองของจิต ดงันั้น
จึงไม่มีกำรคิดหรือศึกษำเร่ืองสังคมโดยตรง แต่ภำยใตแ้นวคิดเร่ืองควำมไม่เท่ียงและอนตัตำ โครงสร้ำง
สังคมก็เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นกฎน้ีเช่นกนัคือเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียงเป็นอนตัตำ แต่เน่ืองจำกบทควำมน้ีเนน้เร่ือง
โครงสร้ำงสังคมและควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม  แนวคิดน้ีจึงมองสังคมแบบเป็นโครงสร้ำงสังคม
แบบอวชิชำท่ีซ่อนเร่ืองควำมไม่เป็นธรรมไวใ้นส่วนของศีลเป็นส่วนท่ีกล่ำวถึงเร่ืองควำมสัมพนัธ์ทำง
สังคมท่ีส ำคญัคือ กำรไม่ท ำร้ำย กำรไม่ลกัทรัพย ์กำรไม่ประพฤติผดิในกำมและกำรไม่กล่ำวเทจ็เป็นตน้
นั้นเป็นกำรกล่ำวถึงบรรทดัฐำนทำงสังคมหรือโครงสร้ำงทำงสังคมท่ีไม่เบียดเบียนไม่ท ำร้ำยหรือสังคม
ท่ีเป็นธรรม  อยำ่งไรก็ตำมบทควำมน้ีเนน้ท่ีหวัใจของพุทธศำสนำท่ีเนน้เร่ืองของจิตหรือกำรแกไ้ข
ปัญหำเบ้ืองตน้เฉพำะตวัซ่ึงเป็นกำรมองแบบลดส่วนซ่ึงไม่ไดว้เิครำะห์เร่ืองสังคมจึงจดัแนวคิดน้ีไวใ้น
กลุ่มท่ีไม่ไดว้เิครำะห์โครงสร้ำงสังคมซ่ึงอำจไม่เป็นธรรมกบัแนวคิดน้ีเท่ำไรนกั      
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 การวพิากษ์  แนวคิดน้ีมีจุดแขง็อยูท่ี่เร่ืองตวัตนและวชิชำและปัญญำ   แนวคิดน้ีไดท้  ำลำย
ตวัตนทั้งหลำยท่ีตวัเรำเองหรือแนวคิดอ่ืนยดึถือไวล้งเสียหมดปลดปล่อยมนุษยใ์หเ้ป็นอิสระจำกกำร
ครอบง ำจำกทุกส่ิงทุกอยำ่งรวมถึงกำมตนัหำ   แนวควำมคิดน้ีแยกวชิชำและปัญญำออกจำกควำมรู้
ทัว่ไป กำรหำควำมรู้โดยทัว่ๆนั้นเป็นควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรฟังกำรอ่ำนกำรคิดซ่ึงเป็นควำมรู้พื้นๆเท่ำนั้น
ท่ีเรียกวำ่ปัญญำทำงโลก   ส่วนปัญญำหรือวชิชำในแนวคิดพุทธศำสนำนั้นเป็นปัญญำท่ีเกิดจำกเห็น
จริงๆ เกิดจำกกำรมีสติรู้ รู้กำยเวทนำจิตและธรรมในปัจจุบนัรู้หรือสังเกตลงไปตรงๆโดยไม่ตอ้งคิด   
ปัญญำท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญญำท่ีท ำใหเ้กิดญำณเกิดจกัษุเกิดวิชชำเกิดแสงสวำ่งเกิดอภิญญำท ำใหด้บัทุกขไ์ด้
ถำวรไม่กลบัมำเป็นทุกขอี์ก วธีิกำรเรียนรู้หรือสร้ำงควำมรู้ตำมแนวคิดน้ีเรียกวำ่วปัิสสนำ ดงัท่ีไดก้ล่ำว
แลว้วำ่เป็นกำรรู้กำยและใจในปัจจุบนัโดยไม่ตอ้งคิดไม่ตอ้งใชภ้ำษำเหมือนสัญลกัษณ์นิยมและตกเป็น
ทำสของภำษำแบบหลงัโครงสร้ำง    
 

2. ทฤษฏทีางด้านการแพทย์ (Medical perspective) 
 แนวคิดหลกั (Subject matter): ส่ิงแปลกปลอม (ท่ีเขำ้ไปในร่ำงกำย) 
 หลกัคิด  (Logic of thinking)  
 หลกัคิดของแนวคิดทำงดำ้นกำรแพทยท่ี์ยนือยูบ่นแนวคิดทำงชีววทิยำคือ ร่ำงกำยเป็นระบบ
ของส่ิงท่ีมีชีวติท่ีประกอบไปดว้ยอวยัวะต่ำงๆท่ีมีหนำ้ท่ีเฉพำะ อวยัวะต่ำงๆท ำงำนร่วมกนัโดยมี
ควำมสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองกนั ท่ีมีขอบเขต ท่ีมีควำมสมดุลมีชีวติและสำมำรถปรับตวัเขำ้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ภำยนอกได ้ 

ทฤษฏีน้ีเช่ือวำ่ กำรเจบ็ป่วยเกิดขึน้เม่ือมส่ิีงท่ีแปลกปลอมท่ีอยู่นอกร่ำงกำยได้เข้ำไปในร่ำงกำย
ท ำให้ควำมสมดุลของร่ำงกำยเสียไป   ส่ิงแปลกปลอมท่ีเขำ้ไปในร่ำงกำยน้ีอำจเป็นไม ้มีดและปืน
โดยเฉพำะเช้ือโรค  และควำมสมดุลของร่ำงกำยท่ีเสียไปจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มภำยนอกท่ี
รุนแรงและทนัทีจำกภำยนอกร่ำงกำยเช่น กำรท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนหรือลดลงต ่ำมำกอยำ่งรวดเร็วก็สำมำรถ
ท ำใหร้ะบบของร่ำงกำยท ำงำนผดิปกติหรือป่วยได ้    

ในดำ้นของระบบร่ำงกำยนั้น เม่ือร่ำงกำยถูกตีโดยไมมี้ดและปืนอำจจะตีจนท ำให้อวยัวะ
ภำยนอกและภำยในเสียหำยอยำ่งชดัเจนในทนัที   แต่ท่ีส ำคญัก็คือ เช้ือโรคท่ีเขำ้ไปในร่ำงกำย ไปฟักตวั
เพิ่มจ ำนวนในอวยัวะต่ำงๆในร่ำงกำย แลว้ออกมำปล่อยสำรพิษ กดักินท ำลำยอวยัวะภำยในภูมิคุม้กนั
และแยง่สำรอำหำรท่ีร่ำงกำยควรไดรั้บจนท ำใหข้ำดอำหำรและป่วยเป็นตน้  อยำ่งไรก็ตำมร่ำงกำยก็จะ
ใชร้ะบบภูมิคุม้กนัข้ึนมำท ำลำยส่ิงท่ีบุกรุกเขำ้มำเช่น กำรใชเ้มด็เลือดขำวท ำลำยเช้ือโรคต่ำงๆ กำรไอ
กำรจำมกำรอำเจียนตลอดจนกำรขบัถ่ำยเพื่อขบัเช้ือโรคออกจำกร่ำงกำย หำกร่ำงกำยสำมำรถจดักำรกบั
ส่ิงท่ีบุกรุกเขำ้มำไดก้็ไม่แสดงกำรป่วยออกมำ แต่หำกร่ำงกำยจดักำรกบัส่ิงเหล่ำนั้นไม่ไดก้็จะป่วย    
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 นอกจำกกำรถูกรุกรำน กำรเจ็บป่วยอำจเกิดข้ึนไดต้ำมธรรมชำติ เม่ือระบบร่ำงกำยไดเ้ส่ือม
สลำยลงหรือเปล่ียนแปลงไปตำมอำยหุรือวยั   กำรเติบโตจำกวยัเด็กไปสู่ผูใ้หญ่ถดถอยสู่วยัชรำเกิด
ควำมเส่ือมของอวยัวะต่ำงๆท ำใหพ้ิกำรป่วยและตำย    
 การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์  

กำรนิยำมปัญหำ  แนวคิดน้ีนิยำมโรคเอดส์วำ่ เป็นอำกำรท่ีร่ำงกำยสูญเสียภูมิคุม้กนัโรคและ
อำกำรป่วยท่ีเกิดจำกโรคฉวยโอกำสต่ำงๆ (Opportunity infection) 

สำเหตุของปัญหำ   แนวคิดน้ีอธิบำยสำเหตุของกำรท่ีร่ำงกำยสูญเสียภูมิคุม้กนัโรคและกำรติด
เช้ือจำกโรคฉวยโอกำสวำ่ ส่ิงแปลกปลอมท่ีเขำ้มำในร่ำงกำยและท ำใหป่้วยนั้นเป็นโรคเอดส์นั้นคือกำร
ท่ีเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) สำยพนัธ์ต่ำงๆเขำ้ไปในร่ำงกำย แลว้เขำ้ไปท่ี
อวยัวะต่ำงๆโดยเฉพำะต่อมน ้ำเหลืองและเซลลส์มองเป็นตน้  เม่ือเขำ้ไปแลว้โดยเฉพำะท่ีต่อมน ้ำเหลือง
เช้ือเอชไอวไีดฟั้กตวัและขยำยตวัเพิ่มจ ำนวนมำกข้ึนจนเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยโดยกำรเร่ิมท ำลำย
ระบบภูมิคุม้กนัของร่ำงกำยหรือท ำลำยเมด็โลหิตขำวซ่ึงมีบทบำทเป็นตวัก ำจดัเช้ือโรคท่ีเขำ้สู่ร่ำงกำย
หรือท ำลำยระบบภูมิคุม้กนันัน่เอง ท ำให้ระบบภูมิคุม้กนัร่ำงกำยลดลง   เม่ือระบบภูมิคุม้กนัร่ำงกำย
ลดลงก็เป็นกำรเปิดโอกำสในเช้ือโรคต่ำงๆท่ีมีอยูแ่ลว้ในร่ำงกำยหรือภำยนอกสำมำรถเติบโตข้ึนมำได ้
เช้ือโรคเหล่ำนั้นโดยเฉพำะเช้ือบคัเตรีและเช้ือรำต่ำงๆเติบโตข้ึนมำจนเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยเช่น โรค
วณัโรคท่ีอยูใ่นร่ำงกำยของคนแทบทุกคนแต่ไม่มีปัญหำแต่เม่ือภูมิคุม้กนัลดลงเช้ือวณัโรคในร่ำงกำยก็
เติบโตจนเป็นปัญหำท ำใหป่้วยเป็นโรควณัโรคเป็นตน้    
 วธีิคิดทำงกำรแพทยจ์ะใหร้ำยละเอียดของกำรท ำงำนของเช้ือเอชไอวใีนร่ำงกำยดงัน้ีคือ ใน
ระยะแรกเม่ือเช้ือเอชไอวเีขำ้สู่ร่ำงกำยในระยะสองถึงสำมสัปดำห์แรก เม็ดเลือดขำวหรือระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่ำงกำยจะพยำยำมก ำจดัเช้ือเอชไอวอีอกไปโดยจะเห็นจำกกำรท่ีคนไขมี้อำกำรคลำ้ยกำร
เป็นไขห้วดัธรรมดำคือ มีอำกำรเป็นไข ้ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตำมล ำตวั เจบ็คอ ต่อมน ้ำเหลืองโต อำจมี
ผืน่ตำมแขนขำหรือล ำตวัและแขนขำชำหรือไม่มีแรงอยูป่ระมำณสองสัปดำห์อำกำรเหล่ำนั้นก็หำยไป
ยกเวน้อำกำรบำงอยำ่งเช่นต่อมน ้ำเหลืองโตแต่ไม่เจบ็โดยเฉพำะต่อมน ้ำเหลืองท่ีรอบๆคอซ่ึงมีขนำด
หน่ึงหรือสองเซนติเมตร ระยะน้ีเป็นระยะท่ีไม่มีอำกำรชดัเจน    
 ในกำรก ำจดัเช้ือเอชไอวีน้ีร่ำงกำยไดส้ร้ำงโปรตีนบำงอยำ่งท่ีเรียกวำ่ Antibody ข้ึนมำช่วย
ท ำงำนหรือมีปฏิกิริยำกบัเช้ือเอชไอว ี   อยำ่งไรก็ดีร่ำงกำยหรือระบบภูมิคุม้กนัไม่สำมำรถเช้ือเอชไอวี
ออกไปได ้  
 ในระยะต่อไปหรือระยะท่ีสอง เป็นระยะท่ีคนไขเ้ร่ิมแสดงอำกำรของโรคน้ีหรืออำกำรท่ี
สัมพนัธ์กบัโรคเอดส์ แต่อำกำรอำจยงัออกมำแต่ยงัไม่มำกเช่น อำกำรท่ีเป็นไขเ้ร้ือรัง น ้ำหนกัลด 
ทอ้งเสียเร้ือรังโดยไม่ทรำบสำเหตุและยงัอำจมีเช้ือรำในช่องปำก งูสวดั เริมในช่องปำกหรืออวยัวะเพศ 
หรือผืน่คนัตำมร่ำงกำยโดยเฉพำะล ำตวัและแขนขำคลำ้ยคนแพน้ ้ำลำยยงุ  
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 ระยะท่ีสำม ระยะท่ีเป็นโรคเอดส์เตม็ขั้น   ในระยะน้ีเน่ืองจำกภูมิคุม้กนัของร่ำงกำยลดลงมำก 
ผูป่้วยจะป่วยจำกกำรติดเช้ือโรคฉวยโอกำสบ่อยท่ีมีอยูแ่ลว้ในร่ำงกำยหรือรับมำใหม่แต่ไม่รุนแรงได้
ง่ำยข้ึน   เช้ือโรคฉวยโอกำสท่ีมกัเป็นกนัมำกๆไดแ้ก่ เช้ือโรคท่ีน ำไปสู่กำรเป็นโรคมะเร็งเช่น มะเร็ง
ปำกมดลูก มะเร็งผนงัหลอดเลือด มะเร็งต่อมน ้ำเหลือง เช้ือวณัโรค เช้ือปอดบวม พยำธิท่ีท ำใหท้อ้งเสีย
เร้ือรัง เช้ือท่ีท ำให้ตำบอดเป็นตน้  ยิง่ไปกวำ่นั้นเช้ือโรคเอดส์ยงัอำจท ำใหส้มองฝ่อซ่ึงมีอำกำรของโรค
จิตตำมมำหรืออำกำรหลงลืม อำกำรชกักระตุก ไม่รู้สึกตวั แขนขำชำ ตลอดจนอมัพำตได ้
 กำรศึกษำทำงระบำดวทิยำคลินิกยงับอกอีกวำ่ กำรติดเช้ือเอชไอวีนั้นสำมำรถเกิดข้ึนไดใ้นสำม
ช่องทำงใหญ่ดว้ยกนัคือ กำรร่วมเพศโดยเฉพำะกำรร่วมเพศท่ีมีแผลเกิดข้ึน กำรรับเช้ือทำงเลือดซ่ึง
ในทำงปฏิบติัมีกำรรับเลือดท่ีส ำคญัสำมวธีิคือ กำรรับเลือดเพื่อกำรรักษำเช่นกำรรับเลือดท่ีติดเช้ือกรณี
กำรผำ่ตดั และกำรรับเลือดในกรณีกำรเสพยำเสพติดโดยกำรฉีดยำเสพติดเขำ้เส้นเลือดโดยใชเ้ขม็
ร่วมกนัหรือเขม็ท่ีปนเป้ือนเช้ือเอชไอว ี และกำรถ่ำยทอดเช้ือจำกแม่ท่ีติดเช้ือเอชไอวสู่ีลูก 
 กำรแก้ไขปัญหำ   กำรรักษำหรือกำรแกไ้ขปัญหำ แนวคิดทำงกำรแพทยแ์กไ้ขปัญหำโดยกำร
มุ่งท่ีจะก ำจดัส่ิงแปลกปลอมในท่ีน้ีคือเช้ือไวรัสเอชไอวีออกไปจำกร่ำงกำย กำรก ำจดัออกไปโดยตรง
โดยกำรใชย้ำก ำจดัเหมือนเช้ือโรคอ่ืน แต่อยำ่งไรก็ตำม ยงัไม่มียำหรือมำตรกำรทำงกำรแพทยใ์นกำร
ก ำจดัไดใ้นปัจจุบนั   กำรก ำจดัทำงออ้มคือ กำรท ำให้ระบบภูมิคุม้กนัท่ีถูกท ำลำยโดยเช้ือไวรัสน้ีกลบัมำ
ท ำหนำ้ท่ีไดดี้และสำมำรถก ำจดัเช้ือไวรัสออกไป เช่นเดียวกนั กำรแพทยย์งัไม่สำมำรถหำวธีิกำรท่ีดีท่ี
ท ำใหร้ะบบภูมิคุม้กนักบัมำท ำหนำ้ท่ีเอำชนะเช้ือไวรัสน้ีได ้
 ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   แนวควำมคิดทำงดำ้นกำรแพทยเ์ป็นแนวคิดระดบับุคคลเห็นคน
เป็นระบบของส่ิงท่ีมีชีวติแบบชีววทิยำ (Organism)   ดงันั้นจึงไม่เห็นสังคมและควำมไม่เป็นธรรมทำง
สังคม  มองแค่วำ่ส่ิงท่ีมีชีวติมีกำรป่วยเป็นเป็นสำกลเช่นเดียวกบัทุกคนเป็นโรคเอดส์เหมือนกนัใน
ลกัษณะของกำรนิยำมปัญหำโรคเอดส์ สำเหตุของปัญหำโรคเอดส์ กำรแกไ้ขหรือรักษำโรคเอดส์ และ
กำรมองผูป่้วยโรคเอดส์เช่น มองวำ่ กำรป่วยเกิดจำกกำรติดเช้ือฉวยโอกำส มำจำกกำรท่ีภูมิคุม้กนัลดลง
จำกเช้ือไวรัส แกไ้ขท่ีเพิ่มภูมิคุม้กนัหรือเอำไวรัสออก และกฎน้ีเป็นเช่นน้ีทุกคน (Universal) ดงันั้น
แนวคิดน้ีไม่เห็นเร่ืองควำมไม่เป็นธรรม เห็นควำมแตกต่ำงแค่คนป่วยและคนไม่ป่วยเท่ำนั้น   
 กำรวิพำกษ์  แนวคิดน้ีเม่ือเทียบกบัแนวคิดพุทธศำสนำซ่ึงมองเร่ืองจิตวิญญำณเป็นหลกัแลว้ 
แนวคิดกำรแพทยม์องแค่ร่ำงกำยทำงกำยภำพเป็นหลกัซ่ึงเป็นแนวควำมคิดท่ีมีลกัษณะกำรมองสำเหตุ
แบบลดส่วนและแยกส่วนกล่ำวคือ มุ่งเนน้เฉพำะเช้ือโรคและกำรท ำงำนของร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่ละเลย
ส่ิงแวดลอ้มและเง่ือนไขทำงดำ้นจิตวทิยำและสังคมทั้งหลำย มองมนุษยว์ำ่มีสภำพเหมือนเหรียญดำ้น
เดียวคือ ดำ้นกำยภำพ มนุษยไ์ม่มีมิติทำงดำ้นจิตใจ และกำรป่วยข้ึนอยูก่บัเช้ือโรคและกำรท ำหนำ้ท่ี
ผดิปกติของร่ำงกำยเท่ำนั้น ผลท่ีตำมมำท ำใหแ้นวคิดน้ีมีศกัยภำพสูงในกำรรักษำโรคแต่ไม่มีศกัยภำพ
ในกำรป้องกนัโรค ยกเวน้ในโรคติดต่อท่ีรักษำทุกคนใหห้ำยเพื่อไม่ใหติ้ดต่อกบัคนอ่ืนรวมทั้งไม่
สำมำรถท ำใหค้นไม่ทุกขใ์จจำกกำรป่วยแบบพุทธศำสนำได ้
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3. ทฤษฏรีะบาดวทิยา (Epidemiology) 
 แนวคิดหลกั (Subject matter): เจำ้บำ้นหรือผูรั้บโรค (Host) พำหะน ำโรค (Agents/vector) 
และส่ิงแวดลอ้ม (Environment)) 
 หลกัคิด (Logic of theory):  
 เจำ้บำ้นหรือผูรั้บโรคหรือผูป่้วย (Host) นั้นถูกมองในสองลกัษณะคือ ลกัษณะของเจำ้บำ้นและ
พฤติกรรมเส่ียง (Risk behavior) ของเจำ้บำ้น  โดยท่ีลกัษณะของเจำ้บำ้นนั้นเบ้ืองตน้ถูกมองจำกมุมมอง
ของชีววทิยำและกำยภำพเช่น เพศ อำย ุขนำดของร่ำงกำยและน ้ำหนกัเป็นตน้ แต่เบ้ืองปลำยมีกำรเพิ่ม
ลกัษณะทำงดำ้นสังคมเขำ้ไปดว้ยเช่น อำชีพ กำรศึกษำและท่ีอยูอ่ำศยัเป็นตน้ โดยลกัษณะทำงชีวภำพ 
กำยภำพและสังคมมีควำมสัมพนัธ์กบักำรเกิดโรคหรือกำรป่วยต่ำงกนั เช่น เด็กทำรกมีอตัรำกำรป่วย
และตำยสูงกวำ่เด็กวยัรุ่นเป็นตน้ เช่นเดียวกนักบัพฤติกรรมเส่ียง (Risk behavior) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีท ำ
ใหเ้ช้ือโรคเขำ้สู่ร่ำงกำยและป่วยนั้นถือเป็นปัจจยัหลกัของกำรศึกษำทำงระบำดวทิยำ   กำรมองผูรั้บโรค
หรือผูป่้วยน้ีต่ำงจำกแนวคิดทำงกำรแพทยโ์ดยท่ีแนวคิดทำงกำรแพทยม์องผูป่้วยเป็นระบบของส่ิงท่ีมี
ชีวติระบบหน่ึง แต่ระบำดวทิยำมองคนแบบลดส่วนแค่ลกัษณะบำงประกำรของคนเท่ำนั้นท่ีแนวคิด
ทำงดำ้นกำรแพทยไ์ม่มีเช่น พฤติกรรมเส่ียง 
 พำหะน ำโรค (Agent or carrier) คือ ส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีมีส่ิงแปลกปลอมหรือเช้ือโรอยูใ่นร่ำงกำยเช่น 
ยงุเป็นพำหะของโรคมำลำเรียหรือคนท่ีป่วยเป็นโรควณัโรคเป็นพำหะของโรควณัโรค  ในทำงระบำด
วทิยำคลินิกของแพทยม์กัจะมอง Agent เป็นเช้ือโรคเน่ืองจำกขอบเขตของแนวคิดทำงดำ้นกำรแพทย์
จ  ำกดัอยูใ่นร่ำงกำยเท่ำนั้น ในขณะท่ีระบำดวทิยำของนกัสำธำรณสุขมีชุมชนซ่ึงอยูน่อกร่ำงกำยของคน
เป็นขอบเขตหรือส่ิงแวดลอ้ม 
 ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  นกัระบำดวทิยำมกันิยำม (Conceptualize) ส่ิงแวดลอ้มวำ่เป็น
ส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ (Physical environment) เช่น น ้ำและควำมช้ืนท่ีสัมพนัธ์กบัพำหะน ำโรคท่ีท ำ
ใหพ้ำหะน ำโรคมีชีวติอยูไ่ดเ้ช่น น ้ำ ควำมช้ืนและพุม่ไมท้  ำใหย้งุมีชีวติรอดได ้และดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้
วำ่ แนวคิดทำงกำรแพทยแ์ละระบำดวทิยำคลินิกไม่มีแนวคิดหลกัน้ี 
 แนวคิดระบำดวิทยำนีอ้ธิบำยสุขภำพและกำรเจบ็ป่วยด้วยสำมเหลี่ยมของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง เจ้ำบ้ำน พำหะน ำโรคและส่ิงแวดล้อมท่ีพำหะและเจ้ำบ้ำนอำศัยอยู่   โดยมีหลกัคิดวำ่ เช้ือโรค
ไม่สำมำรถเขำ้มำสู่ร่ำงกำยคนท ำใหเ้จบ็ป่วยไดถ้ำ้ไม่มีพำหะ และพำหะไม่สำมำรถท่ีจะด ำรงชีวติไดถ้ำ้
ไม่มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสมนั้นเป็นผลพวงของพฤติกรรมเส่ียงของเจำ้
บำ้นกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นดว้ยจึงท ำใหเ้กิดกำรระบำด (Epidemics) หรือกำรติดโรค (Transmission) 
เกิดข้ึนได ้ ยกตวัอยำ่งเช่น กำรป่วยเป็นโรคมำลำเรียนั้น เจำ้บำ้นหรือผูป่้วยป่วยเพรำะวำ่มีเช้ือโรค
มำลำเรียเช่น Falciparum หรือ Vivax เขำ้ไปในร่ำงกำย เช้ือโรคน้ีเขำ้ไปในร่ำงกำยไดเ้พรำะวำ่มีพำหะ
อนัไดแ้ก่ยงุกน้ปล่องกดั ยงุกดัคนไดเ้พรำะวำ่พฤติกรรมของคนเช่น กำรไม่นอนในมุง้ท ำใหย้งุกดัได ้
และยงุมีชีวติมำกดัคนไดเ้พรำะวำ่มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสมเช่น มีน ้ำใสไหลรินท่ีเหมำะกบักำรวำงไข่ มี
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พุม่ไมท่ี้ร่มเยน็ชุ่มช้ืนให้อำศยัเป็นตน้ และพื้นท่ีท่ีเป็นป่ำชุ่มช้ืนเช่นนั้นก็ดึงดูดใหค้นเขำ้มำแสวงหำ
อำหำรและท ำใหเ้ส่ียงกบัยงุกดัถำ้ไม่นอนในมุง้ 

ขอ้เสนอแนะของแนวคิดน้ีคือ กำรตดัวงจรของปฏิสัมพนัธ์ของเจำ้บำ้น พำหะและส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อไม่ใหเ้กิดกำรติดโรค (Transmission) เช่น กำรป้องกนัโรคมำลำเรียจึงเนน้หนกัท่ีกำรก ำจดัยงุซ่ึงเป็น
พำหะของโรคมำลำเรียโดยกำรก ำจดัลูกน ้ำ กำรใชส้ำรเคมีใหย้งุตำยในรูปแบบต่ำงๆเช่นเคลือบฝำบำ้น
และฝำมุง้เป็นตน้ และเนน้ท่ีพฤติกรรมของคนท่ีจะไม่ให้ยงุกดัเช่น กำรนอนในมุง้และกำรยอมรับ
มำตรกำรก ำจดัยงุเป็นตน้ 
 การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์  

กำรนิยำมปัญหำ    แนวคิดน้ีนิยำมโรคเอดส์วำ่ แนวคิดน้ีมิไดนิ้ยำมลกัษณะอำกำรท่ีร่ำงกำย
สูญเสียภูมิคุม้กนัโรคและอำกำรป่วยท่ีเกิดจำกโรคฉวยโอกำสต่ำงๆ (Opportunity infection) เช่น
แนวคิดทำงกำรแพทย ์แต่แนวคิดระบำดวทิยำเนน้ท่ีตน้ทำงของกำรติดเช้ือโดยกำรเป็นโรคเอดส์ท่ีกำร
ติดเช้ือ (Transmission or infection) ท่ีเช้ือโรคผำ่นจำกพำหะเขำ้สู่ร่ำงกำยของเจำ้บำ้นเป็นหลกัโดย
ไม่ไดเ้ลยไปวำ่ เม่ือเช้ือโรคเอดส์เขำ้ไปในร่ำงกำยแลว้ไปท่ีไหนและท ำอยำ่งไร  

สำเหตุของปัญหำ  แนวคิดน้ีอธิบำยสำเหตุของกำรติดเช้ือโรคเอดส์ (Transmission) เกิดจำก
ปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งเจำ้บำ้นหรือผูป่้วยกบัพำหะหรือผูท่ี้มีเช้ือโรคเอดส์ในตวัในสำมลกัษณะของ
พฤติกรรมเส่ียงคือ กำรมีเพศสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีเช้ือโรคเอดส์ กำรใชเ้ขม็ฉีดยำร่วมกนักบัผูท่ี้มีเช้ือโรค
เอดส์ กำรรับเลือดจำกผูท่ี้มีเช้ือโรคเอดส์อยูใ่นตวัและกำรติดเช้ือจำกแม่ท่ีเป็นโรคเอดส์สู่ลูกในครรภซ่ึ์ง
เป็นองคค์วำมรู้ท่ีเกิดข้ึนจำกระบำดวทิยำคลินิก  

ในกรณีของกำรเป็นโรคเอดส์นั้นอำจกล่ำวไดว้ำ่ เจำ้บำ้นไดรั้บเช้ือไวรัส HIV จนท ำใหป่้วย   
เร่ิมจำกเช้ือไวรัส HIV นั้นอำศยัอยูใ่นคนอ่ืน คนท่ีมีเช้ือ HIV อยูใ่นตวันั้นเป็นพำหะ  เจำ้บำ้นหรือผูติ้ด
เช้ือไดมี้พฤติกรรมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัผูท่ี้เป็นพำหะจนไดรั้บเช้ือ HIV เขำ้มำในร่ำงกำย เช่น กำรท่ีผูป่้วยมี
เพศสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เป็นพำหะโดยไม่ป้องกนัโรคไดแ้ก่กำรไม่ใชถุ้งยำงอนำมยัและกำรใชเ้ขม็ฉีดยำ
ร่วมกนักบัผูป่้วยท่ีมีเช้ือเอชไอว ี(พำหะ) และกำรรับเลือดจำกผูท่ี้ติดเช้ือเป็นตน้ หรืออำจกล่ำวเป็น
ขอ้สรุปในเชิงพฤติกรรมเส่ียงของแนวคิดน้ีวำ่ กำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัหน่ึง กำรใชเ้ขม็ฉีดยำ
ร่วมกนักบัผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอวีหน่ึงและกำรถ่ำยทอดเช้ือเอชไอวจีำกแม่สู่เด็กทำรกหน่ึงเป็นพฤติกรรม
เส่ียงท่ีส ำคญัท่ีจะท ำใหเ้กิดถ่ำยทอดเช้ือระหวำ่งเจำ้บำ้นกบัพำหะของโรค 
 กำรแก้ไขปัญหำ   กำรป้องกนัหรือกำรแกไ้ขปัญหำ แนวคิดระบำดวทิยำเนน้เร่ืองกำรแยกเจำ้
บำ้น พำหะและส่ิงแวดลอ้มออกจำกกนัหรือไม่ใหมี้กำรส่งผำ่นหรือมีปฏิสัมพนัธ์กนัเช่น กำรใชถุ้งยำง
ทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ ถุงยำงอนำมยัจะท ำหนำ้ท่ีกั้นไม่ใหเ้ช้ือเอชไอวจีำกคนท่ีเป็นพำหะเขำ้สู่ผูท่ี้เป็น
เจำ้บำ้น  นอกจำกกำรใชถุ้งยำงอนำมยัและกำรงดกำรมีเพศสัมพนัธ์แลว้ กำรไม่ใชเ้ขม็ฉีดยำหรือกำรใช้
เขม็ฉีดยำท่ีสะอำดส ำหรับกรณีกลุ่มท่ีเสพยำเสพติดโดยใชเ้ขม็ฉีดยำ กำรแกไ้ขปัญหำกำรติดเช้ือจำกแม่
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สู่ลูกผำ่นกำรใหแ้ม่รับประทำนยำควบคุมโรคเอดส์และกำรตรวจสอบเลือดท่ีรับบริจำคใหป้ลอดเช้ือ
โรคเอดส์เป็นตน้ 
 ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   แนวคิดน้ีศึกษำกำรระบำดจำกประชำกรหรือคนทั้งสังคมซ่ึงต่ำง
จำกกำรแพทยท่ี์มองคนไขเ้ป็นคนแต่ละคนไป ดงันั้นแนวคิดน้ีมีโอกำสเห็นควำมไม่เป็นธรรมทำง
สังคม แต่มองไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมเพรำะเนน้เร่ืองควำมแตกต่ำง (Differences) แทน  
เม่ือมองเจำ้บำ้นจำกลกัษณะทำงชีวภำพกำยภำพและลกัษณะทำงสังคมเบ้ืองตน้และมองเจำ้บำ้นในเชิง
ของพฤติกรรมเส่ียง เพื่อใหท้รำบวำ่ กำรระบำดของโรคนั้นมีกำรกระจำยอยำ่งไรในกลุ่มประชำกรท่ี
จ ำแนกตำมลกัษณะของชีวภำพกำยภำพและสังคมเบ้ืองตน้ เช่น กำรเห็นวำ่ผูท่ี้รักร่วมเพศมีอตัรำกำร
เป็นโรคเอดส์สูงกวำ่ผูท่ี้ไม่ใช่รักร่วมเพศ   ผูท่ี้ติดยำเสพติดมีอตัรำกำรเป็นโรคเอดส์สูงกวำ่ผูท่ี้ไม่ติดยำ
เสพติดเป็นตน้ ดงันั้นจึงสนใจแค่จะป้องกนัโรคเอดส์กบัผูท่ี้ติดยำเสพติดเท่ำนั้นโดยไม่ไดคิ้ดวำ่ กำรท่ีผู ้
ท่ีติดยำเสพติดนั้นเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมทำงสังคมจนท ำใหเ้ขำติดยำเสพติดท่ีจะตอ้งแกไ้ขท่ี
เร่ืองควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมดว้ย แต่มองแบบเป็นควำมผดิของผูเ้สพยำเองมำกกวำ่ (Blaming the 
victim)   
  กำรวิพำกษ์ ขณะท่ีแนวคิดทำงดำ้นพุทธศำสนำท ำใหเ้กิดกำรปล่อยวำง แนวคิดทำงกำรแพทย์
ท ำใหเ้กิดกำรรักษำใหห้ำยโรคไดแ้ต่แทบไม่มีควำมสำมำรถในกำรป้องกนัโรคได ้  แต่แนวคิดระบำด
วทิยำนั้นปล่อยวำงไม่ได ้รักษำไม่ได ้แต่ช่วยใหจุ้ดอ่อนของแนวคิดทำงดำ้นกำรแพทยท่ี์ป้องกนัไม่ได้
ใหล้ดลงเพรำะวำ่แนวคิดน้ีไดเ้ช่ือมต่อกบัผูป่้วย พำหะของโรคและส่ิงแวดลอ้ม และช่วยใหแ้นวคิด
ทำงดำ้นกำรแพทยน์ั้นลึกซ้ึงและกวำ้งขวำงมำกข้ึนภำยใตก้ำรศึกษำท่ีเรียกวำ่ ระบำดวิทยำคลินิก และ
ช่วยใหมี้กำรต่อเน่ืองกบัสังคมไดม้ำกข้ึนในกำรศึกษำท่ีเรียกวำ่ ระบำดวทิยำสังคมโดยอำศยัแนวคิดยอ่ย
คือ ส่ิงแวดลอ้ม เจำ้บำ้นและพฤติกรรมเส่ียง   ศกัยภำพเหล่ำน้ีท ำใหก้ำรควบคุมและป้องกนัโรคมี
ประสิทธิภำพสูงข้ึนอยำ่งมำก 
 อยำ่งไรก็ดี แนวคิดน้ียงัมีลกัษณะท่ีเรียกวำ่ ลดส่วนและแยกส่วนอยู ่กล่ำวคือ กำรลดส่วนใน
กำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพฤติกรรมของเจำ้บำ้นหรือผูป่้วยและเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  และกำรแยกส่วนใน
ลกัษณะท่ียงัไมส่ำมำรถรวมเอำเง่ือนไขทำงดำ้นสังคมอ่ืนๆเขำ้มำ    
 กำรท ำควำมเขำ้ใจแบบลดส่วนและแยกส่วนในเร่ืองของพฤติกรรมของเจำ้บำ้นหรือผูป่้วยนั้น
คือ กำรนิยำมผูป่้วยวำ่เป็น “เจำ้บำ้น” แทนกำรท ำควำมเขำ้ใจวำ่เป็น “มนุษยใ์นสังคม” ท่ีมีควำมเป็น
ตวัตนของตนเองสูง (ดูเร่ืองตวัตนในทฤษฏีสัญลกัษณ์นิยมหรือตวัตนแบบทฤษฏีพุทธศำสนำ) ไม่มี
ลกัษณะทำงดำ้นจิตวทิยำหรือมิติทำงดำ้นอตัวสิัย (ดูเร่ืองน้ีในทฤษฏีจิตวทิยำต่ำงๆ)   ถึงแมว้ำ่ในระบำด
วทิยำสังคมจะกล่ำวถึงลกัษณะของผูป่้วยเช่น เพศ อำย ุกำรศึกษำ อำชีพฯลฯ ซ่ึงเป็นลกัษณะของคน
ทำงดำ้นสังคม แต่ก็เป็นเพียงแค่ลกัษณะทำงดำ้นประชำกรและสังคมเป็นหลกั หำใช่ลกัษณะของมนุษย์
ในสังคมจริงๆไม่  
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 กำรลดส่วนและแยกส่วนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มก็คือ กำรมีแนวโนม้ท่ีจะมองเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
ทำงดำ้นกำยภำพเป็นหลกัเช่น สังคมเมือง สังคมชนบทหรือสังคมแออดัเป็นตน้  แนวคิดน้ียงัไม่
สำมำรถมองหรือท ำควำมเขำ้ใจส่ิงแวดลอ้มทำงดำ้นสังคมแบบโครงสร้ำงสังคมหรือเศรษฐกิจไดเ้ช่น 
ทฤษฏีโครงสร้ำงหนำ้ท่ีหรือทฤษฏีเศรษฐศำสตร์กำรเมือง 
 

4. ทฤษฏจีิตวทิยาการเรียนรู้แบบพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral learning theory) 
 แนวคิดหลกั (Subject matter): กำรวำงเง่ือนไข (ในรูปของกำรให้รำงวลั) 
 หลกัคิด (Subject matter):  
 ทฤษฏีน้ีมุ่งท่ีจะอธิบำยพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยมุ่งเนน้ไปท่ีกำรใหร้ำงวลั   โดยทฤษฏีน้ีเช่ือวำ่ 
มนุษย์มแีนวโน้มท่ีจะกระท ำหรือมพีฤติกรรมท่ีท ำแล้วได้รับรำงวลัหรือมคีวำมสุข   ทฤษฏีน้ีบำงคร้ัง
เรียกวำ่ ทฤษฏีกำรกระตุน้และกำรตอบสนอง (Stimulus-response theory) หรือทฤษฏีท่ีเนน้เร่ืองกำร
วำงเง่ือนไข (Conditioned behavior)  
 ทฤษฏีจิตวทิยำน้ีเช่ือวำ่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจำกกำรท่ีมนุษยเ์รียนรู้ผลท่ีเกิดตำมมำจำก
พฤติกรรมท่ีถูกกระตุน้ เช่น กำรกระท ำบำงอยำ่งของสัตวอ์ำจไดรั้บรำงวลัโดยบงัเอิญ ท ำใหส้ัตวต์อ้ง
พิสูจน์พฤติกรรมนั้นวำ่ ไดรั้บรำงวลัจริงหรือไม่ เม่ือพิสูจน์แลว้วำ่พฤติกรรมนั้นท ำให้ไดรั้บรำงวลัจริง 
สุนขัก็จะท ำพฤติกรรมนั้นมำกข้ึน  Pavlov ทดลองวำงเง่ือนไขเพื่อสร้ำงพฤติกรรมท่ีตอ้งกำรกบัสัตวท่ี์
เป็นตน้แบบของเร่ืองน้ีคือ กำรทดลองกำรวำงเง่ือนไขกบัสุนขั โดยกำรทดลองขั้นท่ีหน่ึง คือ กำรให้
อำหำรสุนขั ซ่ึงสุนขัเม่ือเห็นอำหำรน ้ำลำยก็จะไหล ขั้นท่ีสอง กำรเคำะระฆงัใหสุ้นขัไดย้นิโดยไม่มี
อำหำร สุนขัก็เฉยๆ น ้ำลำยของสุนขัไม่ไหล ขั้นท่ีสำม ใหอ้ำหำรสุนขัพร้อมกบัเคำะระฆงั ก็จะพบวำ่ 
น ้ำลำยของสุนขัไหล และขั้นท่ีส่ี เคำะระฆงัเฉยๆไม่มีอำหำร (เหมือนคร้ังท่ีสอง) ก็พบวำ่ สุนขัน ้ำลำย
ไหล สุนขัถูกวำงเง่ือนไขใหเ้รียนรู้วำ่ ระฆงัหมำยถึงอำหำรหรือเวลำรับประทำนอำหำร แมไ้ม่มีอำหำร
ก็สำมำรถท ำใหสุ้นขัน ้ำลำยไหลออกมำไดโ้ดยอตัโนมติั  
 แนวควำมคิดน้ีไดพ้ฒันำข้ึนมำโดยเนน้กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ โดยกำรให้รำงวลัหรือลงโทษ เช่น
กำรทดลองใหน้กพิรำบเรียนท่ีจะรู้จกัสีต่ำงๆ  กำรสอนนกพิรำบท ำโดยกำรเช่ือมโยงสีกบัอำหำร  โดย
กำรสอนใหน้กจิกปุ่มสีต่ำงๆเช่นสีเขียวและสีแดง  หำกนกจิกปุ่มสีเขียวก็จะไดร้ำงวลัไดอ้ำหำร หำกนก
จิกปุ่มสีแดงก็จะถูกลงโทษไม่ไดอ้ำหำร เม่ือนกหิวตอ้งกำรอำหำรก็จะจิกปุ่มต่ำงๆ  นกเร่ิมท่ีจะทดลอง
จิกและจิกผดิจิกถูก เม่ือจิกถูกนกก็จะไดอ้ำหำร หำกนกจิกปุ่มผดิเช่น จิกปุ่มสีแดงก็จะไม่ไดอ้ำหำร เม่ือ
ทดลองหลำยคร้ังนกก็จะเรียนรู้ท่ีจะจิกปุ่มสีเขียวและไม่จิกปุ่มสีแดงเป็นตน้ 
 ดงันั้นกำรแกไ้ขปัญหำของแนวคิดน้ีคือ กำรหำรำงวลัท่ีเหมำะสมมำใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรวำง
เง่ือนไขเพื่อเปล่ียนให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งกำร 
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การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์ (กำรตอบค ำถำมวำ่ ท ำไมผูห้ญิงจึงป่วยเป็นโรคเอดส์ท่ีเนน้หนกั
เร่ืองพฤติกรรมทำงเพศ  เน่ืองจำกพฤติกรรมเส่ียงของโรคเอดส์มีหลำยอยำ่งและไม่สำมำรถพรรณนำ
ไดพ้ร้อมกนัหมด ดงันั้นจึงเนน้หนกัเร่ืองเดียวของเร่ืองเพศสัมพนัธ์ 

กำรนิยำมปัญหำ  แนวคิดน้ีนิยำมพฤติกรรมเส่ียง แนวคิดน้ีมิไดใ้ชก้ำรมีเช้ือโรคเอดส์เขำ้ไปใน
ร่ำงกำยและท ำใหป่้วยเป็นโรคเอดส์แบบแนวคิดทำงกำรแพทย ์แต่ใชพ้ฤติกรรมเส่ียงทำงเพศหรือกำรมี
เพศสัมพนัธ์ท่ีเส่ียงของระบำดวทิยำเป็นจุดเร่ิมตน้ในกำรศึกษำ ดงันั้นกำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีส ำส่อน กำรมี
เพศสัมพนัธ์โดยกำรไม่ใชถุ้งยำงอนำมยัจึงเป็นกำรนิยำมปัญหำของแนวคิดน้ี 

 สำเหตุของปัญหำ   แนวคิดน้ีอธิบำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศอนัน ำไปสู่กำร
เป็นโรคเอดส์หรือพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัหรือกำรไม่ใส่ถุงยำงอนำมยัวำ่เป็นเพรำะ 
(เจำ้บำ้น) ผูห้ญิง ถูกวำงเง่ือนไขวำ่ กำรใชถุ้งยำงอนำมยัหมำยถึงกำรไม่มีควำมสุขทำงเพศอยำ่งเตม็ท่ี   
โดยเด็กวยัรุ่นเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของเขำวำ่ กำรใส่ถุงยำงอนำมยัท ำใหเ้ขำมีควำมสุขทำงเพศนอ้ย
กวำ่กำรไม่สวมถุงยำงอนำมยั (กำรไม่ไดรั้บรำงวลั) ดงันั้นเขำจึงไม่ใส่ถุงยำงอนำมยัซ่ึงท ำใหเ้ขำต่อมำ
ป่วย   หรือเขำเรียนรู้จำกประสบกำรณ์วำ่ กำรท่ีเขำไม่ใส่ถุงยำงอนำมยัท่ีผำ่นมำหลำยๆคร้ังนั้น เขำก็
ไม่ไดเ้ป็นโรคติดเช้ือเอชไอวีเอดส์หรือโรคติดเช้ือทำงเพศสัมพนัธ์อะไรเลย (กำรไดรั้บรำงวลัจำกควำม
เส่ียง) ดงันั้นเขำจึงเลือกท่ีจะไม่ใส่ถุงยำงอนำมยัมำกกวำ่ท่ีจะใส่ถุงยำงอนำมยั 
 กำรแก้ไขปัญหำ   กำรป้องกนัหรือกำรแกไ้ขปัญหำ กำรป้องกนัหรือกำรแกไ้ขปัญหำกำรติด
เช้ือเอชไอวเีอดส์ของแนวคิดน้ีคือ กำรวำงเง่ือนไขใหเ้ด็กวยัรุ่นหญิงไดรั้บรำงวลัจำกกำรใชถุ้งยำง
อนำมยัหรือกำรงดกำรมีเพศสัมพนัธ์ หรือกำรท่ีสังคมตอ้งหำทำงกระตุน้หรือใหร้ำงวลัหรืองดกำรให้
รำงวลักบัเด็กเพื่อใหเ้ขำงดเวน้กำรมีเพศสัมพนัธ์ เช่น กรณีกำรวำงเง่ือนไขเด็กผูห้ญิงมิใหมี้เพศสัมพนัธ์
โดยไม่ปลอดภยัเพื่อลดกำรทอ้งท่ีไม่พึงปรำรถนำซ่ึงน ำไปสู่กำรท ำแทง้ของประเทศสหรัฐอเมริกำคือ 
กำรมอบหมำยเด็กนกัเรียนหญิงเล้ียงดูตุก๊ตำคอมพิวเตอร์ท่ีวำงโปรแกรมไวใ้หมี้พฤติกรรมเหมือนเด็ก
ทำรกท่ีร้องไห ้ขบัถ่ำย หิวและง่วงนอนเป็นตน้ตำมเวลำท่ีก ำหนดไวเ้พื่อใหเ้ด็กท่ีตอ้งท ำหนำ้ท่ีเหมือน
แม่ท่ีตอ้งดูแลเด็กตลอดเวลำตอ้งปลอบ ท ำควำมสะอำดแต่งตวั ให้อำหำรและพำนอนเป็นตน้ หำกเด็ก
นกัเรียนไม่ดูแลปล่อยใหเ้ด็กตุก๊ตำร้องไหน้ำนก็จะถูกหกัคะแนน ผลท่ีตำมมำท ำใหเ้ด็กนกัเรียนผูห้ญิง
ไดเ้รียนรู้วำ่ กำรเป็นแม่ไดรั้บรำงวลัและกำรลงโทษอยำ่งไร 

ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   กำรมองคนผูป่้วยหรือผูห้ญิงท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ   
แนวคิดน้ีคนผูป่้วยหรือผูห้ญิงหรือเด็กสำววำ่เป็นเสมือนสัตวห์รือเหมือนเด็กท่ีไม่มีควำมคิดเหมือนกบั
คนท่ีเป็นผูใ้หญ่ สัตวแ์ละเด็กเหล่ำน้ีสำมำรถถูกหลอกหรือจดัแจงหรือวำงเง่ือนไขให้เปล่ียนพฤติกรรม
โดยกำรให้รำงวลัไดอ้ยำ่งง่ำยๆ  แนวคิดน้ีมีลกัษณะท่ีกลบัมำเนน้ท่ีตวับุคคลเช่นเดียวกบัแนวคิดทำง
กำรแพทยซ่ึ์งเป็นแนวคิดท่ีไม่มองท่ีสังคมจึงไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม 
 กำรวิพำกษ์    ขณะท่ีแนวคิดกำรแพทยแ์ละระบำดวทิยำนั้นไม่เขำ้ใจพฤติกรรมของมนุษย์
แมว้ำ่ระบำดวทิยำจะศึกษำเร่ืองพฤติกรรมเส่ียง   แต่แนวคิดน้ีมีจุดแขง็ท่ีท ำใหเ้รำเขำ้ใจพฤติกรรมของ
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มนุษยม์ำกยิง่ข้ึนวำ่ รำงวลัและกำรลงโทษหรือควำมสุขกบัควำมทุกขเ์ป็นส่ิงท่ีมนุษยอ์ยำกไดแ้ละ
หลีกเล่ียง   ควำมอยำกไดร้ำงวลัและหลีกหนีกำรลงโทษท ำใหมี้มนุษยเ์รียนรู้ท่ีจะมีพฤติกรรมนั้นๆ  
ควำมรู้น้ีท ำให้เรำสำมำรถป้องกนัโรคไดโ้ดยกำรใหม้นุษยเ์รียนรู้ผลเสียท่ีจะตำมมำ  
 

5. แนวคดิจติวทิยาการรับรู้หรือปัญญานิยม (Cognitive psychological perspective) 
 แนวคิดหลกั (Subject matter):  กำรรับรู้ (Cognition, perception or attitude)   
 หลกัคิด 
 แนวคิดน้ีเช่ือวำ่ พฤติกรรมของมนุษย์นั้นขึน้อยู่กับกำรรับรู้หรือกำรคิดของเขำ  

แนวคิดน้ีเช่ือวำ่ มนุษยมี์ควำมสำมำรถท่ีจะรับรู้หรือบอกวำ่ส่ิงท่ีเขำสัมผสัเห็นไดย้นินั้นคือ
อะไร เม่ือเขำรู้หรือคิดวำ่มนัคืออะไร เขำก็สำมำรถท่ีจะตดัสินใจไดอ้ยำ่งเหมำะสมวำ่ เขำจะมี
พฤติกรรมอยำ่งไรกบัมนัต่อไป (แนวคิดน้ีต่ำงจำกแนวคิดจิตวทิยำเรียนรู้แบบพฤติกรรมศำสตร์ตรงท่ี
แนวคิดจิตวทิยำเรียนรู้ไม่เนน้เร่ืองกำรรับรู้หรือกำรคิด แต่เนน้ท่ีผลสัมฤทธ์ิมำกกวำ่)   นกัจิตวทิยำของ
แนวคิดน้ีทดลองให้เห็นบทบำทของกำรรับรู้โดยกำรใหม้องรูปภำพๆหน่ึงท่ีเป็นภำพขำวด ำหรือภำพ
ของเส้นสีด ำบนพื้นขำว  หำกผูดู้เนน้กำรมองของเขำท่ีสีด ำ เขำจะเห็นภำพหนำ้คนสองหนำ้ก ำลงัหนั
หนำ้เขำ้หำกนั  แต่ถำ้เขำมองเนน้หนกัท่ีสีขำว เขำจะเห็นภำพแจกนัสีขำวลอยอยูบ่นพื้นสีด ำ หำกผูดู้
สองคนดูภำพเดียวกนัน้ีแต่เห็นต่ำงกนั พฤติกรรมท่ีตำมมำยอ่มต่ำงกนัดว้ย 
 ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงตอ้งกำรทรำบวำ่ คนท่ีเขำศึกษำอยูน่ั้นมีกำรรับรู้อยำ่งไร  เพรำะวำ่เม่ือเขำ
รับรู้แลว้เขำก็จะเลือกพฤติกรรมท่ีดีท่ีสุดส ำหรับเขำ เขำสำมำรถท่ีจะคิดหรือประเมินไดว้ำ่ โอกำสของ
เง่ือนไขนั้นๆท่ีจะมีผลต่อเขำนั้นมีมำกนอ้ยแค่ไหน ถำ้หำกมีมำกเขำก็จะรีบท ำหำกเร่ืองนั้นดีหรือมี
ประโยชน์กบัเขำ   หำกเร่ืองนั้นมีโอกำสท่ีจะเกิดส่ิงท่ีดีกบัเขำตำมมำนอ้ย เขำก็ไม่อยำกท่ีจะท ำ 
 ตวัอยำ่งงำนท่ีส ำคญัในเร่ืองน้ีมีอยูส่องเร่ืองคือ เร่ืองท่ีหน่ึงเป็นกำรศึกษำ ควำมรู้ ทศันคติและ
พฤติกรรม (Knowledge, attitude or perception and practice or behavior) ตวัแบบน้ีเป็นกำรท ำนำย
พฤติกรรมดว้ย ควำมรู้และทศันคติ เช่น กำรท ำนำยพฤติกรรมในกำรป้องกนัโรคเอดส์โดยกำรใชถุ้งยำง
อนำมยัวำ่ ข้ึนอยูก่บั ควำมรู้ในเร่ืองโรคเอดส์ ควำมรู้ในเร่ืองถุงยำงอนำมยั และทศันคติเก่ียวกบัถุงยำง
อนำมยัเป็นตอ้น 
 อีกตวัหน่ึงคือ ตวัแบบควำมเช่ือเร่ืองสุขภำพ (Health belief model) ตวัแบบน้ีมีเช่ือวำ่  
พฤติกรรมในกำรป้องกนัโรคของคนนั้นข้ึนอยูก่บักำรรับรู้วำ่โรคนั้นๆมีควำมรุนแรงมำกนอ้ยแค่ไหน
และเขำมีโอกำสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคนั้นแค่ไหน หำกเขำคิดวำ่ เขำมีโอกำสเป็นมำกและโรคนั้นมีควำม
รุนแรงมำกเขำ้ก็จะป้องกนัหรือไม่มีพฤติกรรมเส่ียงของโรคนั้น แต่ถำ้เขำคิดวำ่เขำมีโอกำสเส่ียงนอ้ย
และโรคนั้นไม่รุนแรงรักษำหำยง่ำยเขำก็จะไม่ป้องกนัโรคนั้น 
 นอกจำกน้ีนกัจิตวทิยำท่ีช่ือ Lott (Lott 2002) ยงัช้ีใหเ้ห็นวำ่ นกัจิตวทิยำทั้งพฤติกรรมศำสตร์
และจิตวทิยำกำรรับรู้มีแนวโนม้ท่ีจะท ำตวัเองออกห่ำงปัญหำควำมไม่เป็นธรรมเช่นเร่ืองของชนชั้น 
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กำรป้องกนัหรือกำรแกไ้ขปัญหำ แนวคิดน้ีเนน้เร่ืองกำรใหค้วำมรู้ใหม้ำกพอท่ีมีเหตุผลพอเพื่อ
เปล่ียนทศันคติใหถู้กตอ้งเพื่อท่ีจะไดพ้ฤติกรรมท่ีตอ้งกำร  
 การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์  

กำรนิยำมปัญหำ   แนวคิดน้ีนิยำมโรคเอดส์วำ่ แนวคิดน้ีนิยำมปัญหำหรือพฤติกรรมเส่ียง
เช่นเดียวกบัแนวคิดจิตวทิยำกำรเรียนรู้แบบพฤติกรรมและแนวคิดระบำดวทิยำเนน้ท่ีพฤติกรรมทำงเพศ
ท่ีเส่ียง  
             สำเหตุของปัญหำ    แนวคิดน้ีอธิบำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศอนัน ำไปสู่กำร
เป็นโรคเอดส์หรือพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัหรือกำรไม่ใส่ถุงยำงอนำมยัวำ่เป็นเพรำะ
เขำเห็นวำ่โรคเอดส์เป็นโรคท่ีร้ำยแรงแค่ไหนและเขำมีโอกำสท่ีจะเป็นโรคน้ีแค่ไหน หำกเขำคิดวำ่ มี
โรคเอดส์มีจริงแต่ไม่รุนแรง หรือรุนแรงจริงแต่ไม่มีโอกำสเกิดข้ึนกบัเขำ  ดงันั้นเขำจึงไม่ป้องกนัตวัเอง
จำกโรคเอดส์หรือไม่สวมถุงยำงอนำมยัเป็นตน้ และหำกเขำคิดและท ำเช่นนั้นเขำก็มีโอกำสในกำรติด
เช้ือโรคน้ีสูง   ในกรณีของเด็กวยัรุ่นนั้น ส่วนใหญ่แลว้ก ำลงัอยูใ่นสถำนศึกษำและไดรั้บควำมรู้เร่ือง
โรคเอดส์มำจำกโรงเรียนและเขำ้ใจดีถึงควำมรุนแรงของโรคและช่องทำงของกำรติดเช้ือ  ผลท่ีตำมมำก็
คือ เด็กเหล่ำน้ีลดกำรซ้ือบริกำรทำงเพศจำกผูข้ำยบริกำรทำงเพศและหนัมำมีเพศสัมพนัธ์ในกลุ่มของ
เพื่อนตนเอง   เน่ืองจำกเด็กเหล่ำน้ีมีควำมเช่ือวำ่ แฟนหรือคู่นอนของเขำนั้นเป็นเด็กวยัรุ่นเหมือนพวก
เขำ ไม่ไดข้ำยบริกำรทำงเพศ  แฟนของเขำจึงสะอำดปลอดภยั เขำจึงไม่ใชถุ้งยำงอนำมยักบัแฟนของเขำ   
แต่เขำอำจไม่ทรำบวำ่ แฟนหรือคู่นอนของเขำนั้นเคยมีเพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมำแลว้และท ำใหเ้ขำติดเช้ือ
เอดส์ 
 กำรแก้ไขปัญหำ/กำรป้องกันปัญหำ   กำรป้องกนัหรือกำรแกไ้ขปัญหำ กำรแกไ้ขปัญหำโรค
เอดส์โดยแนวคิดน้ีก็คือ กำรแกไ้ขกำรรับรู้และทศันคติของผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงใหรั้บรู้ถึงผลเสียของ
โรคเอดส์ โอกำสท่ีสูงของกำรติดเช้ือเอดส์จำกพฤติกรรมเส่ียงของเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั ขอ้ดีของ
กำรงดเวน้กำรร่วมเพศ ขอ้ดีของกำรใชถุ้งยำงอนำมยัหำกมีกำรร่วมเพศ   โดยมีควำมเช่ือวำ่หำกกำรรับรู้
ขอ้เสียและขอ้ดีของเร่ืองเหล่ำน้ีแลว้จะท ำใหมี้พฤติกรรมทำงเพศท่ีปลอดภยั 

กำรมองปัญหำควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีเคำรพกำรคิดและกำร
ตดัสินใจของคนท่ีมีพฤติกรรมนั้นมำกท่ีสุดหรือเป็นแนวคิดท่ีคนเป็นศูนยก์ลำงของจกัรวำล   แนวคิดน้ี
ใหค้วำมเสมอภำคระหวำ่งคนเท่ำเทียมกนั ใหค้นสำมำรถเป็นผูท่ี้รู้ผูท่ี้คิดเป็นและมีอิสระท่ีจะเช่ือ
หรือไม่เช่ือในทุกส่ิงในโลกน้ี  ถือเป็นแนวคิดท่ีปลดปล่อยคนใหเ้ป็นอิสระจำกสังคมหรือควำมไม่เป็น
ธรรมทำงสังคมทั้งปวง   แต่กำรท่ีแนวคิดน้ีวำงคนไวเ้ป็นศูนยก์ลำงของสังคมท ำใหมี้แนวโนม้ท่ีคนจะ
มองทุกเร่ืองเพื่อเป็นประโยชน์ของตนเองซ่ึงเป็นท่ีมำของควำมเห็นแก่ตวัและกำรไม่เห็นประโยชน์
ของสังคมหรือควำมเป็นธรรมทำงสังคม รวมทั้งแนวคิดน้ีไม่วำ่ควำมคิดท่ีตนคิดวำ่อิสระนั้นแทจ้ริง
แลว้ไม่ไดอิ้สระจำกกำรยดัเยยีดใหคิ้ดของสังคม  
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 กำรวิพำกษ์ แนวคิดน้ีมีจุดแข็งในกำรเขำ้ใจควำมเป็นมนุษยม์ำกกวำ่แนวคิดแรกๆท่ีกล่ำวมำ 
เป็นแนวคิดท่ีคนเป็นศูนยก์ลำงของจกัรวำลและใหอ้ ำนำจในกำรตดัสินใจกบัคนหรือผูห้ญิงหรือผูป่้วย
มำกท่ีสุดดีกวำ่แนวคิดจิตวทิยำพฤติกรรมศำสตร์ท่ีเห็นคนเป็นแค่สัตวห์รือเด็ก ระบำดวิทยำแค่มีแต่
พฤติกรรมเส่ียงหรือกำรแพทยท่ี์เห็นแต่กำยแต่ไม่มีควำมคิด  แนวคิดน้ีดีท่ีใชป้ระโยชน์จำก
ควำมสำมำรถในกำรคิดของคน บนพื้นฐำนท่ีวำ่ หำกคนไดคิ้ดไตร่ตรองอยำ่งดีแลว้ เขำก็จะเลือกท ำใน
ส่ิงท่ีเขำตอ้งกำร แนวคิดน้ีท ำใหเ้รำรู้หรือตรวจสอบไดว้ำ่ เขำคิดอยำ่งไรและสำมำรถท่ีจะปรับควำม
เขำ้ใจของเขำใหถู้กตอ้งและเปล่ียนพฤติกรรมของเขำได ้แต่อยำ่งไรก็ตำมแนวคิดน้ีเนน้ท่ีตวัผูป่้วยอยำ่ง
เดียว เช่นเดียวกบัทฤษฏีกำรเรียนรู้ท่ีไม่ไดเ้นน้ถึงเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มหรือควำมสัมพนัธ์ของเขำกบัผูท่ี้
เป็นพำหะหรือผูท่ี้เขำก ำลงัจะมีเพศสัมพนัธ์ดว้ยเช่นเดียวกบัแนวคิดระบำดวทิยำ ท ำให้ควำมเช่ือวำ่ 
บุคคลสำมำรถตดัสินใจกระท ำอะไรไดต้ำมใจชอบไม่มีขอบเขตจ ำกดัหรือไม่ถูกจ ำกดัโดยสังคมนั้น
เป็นท่ีสุด ทั้งท่ีในควำมเป็นจริงกำรกระท ำของคนข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนและสังคมดว้ยดงัท่ีระบำดวทิยำพูด
ถึงเร่ืองพำหะและส่ิงแวดลอ้ม เช่น กรณีเร่ืองเพศสัมพนัธ์ท่ีเส่ียงคือกำรไม่ใชถุ้งยำงอนำมยัอำจไม่ได้
ข้ึนกบัตวัของผูใ้ชอ้ยำ่งเดียวแต่ข้ึนอยูก่บัคู่เพศสัมพนัธ์และโครงสร้ำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรมดว้ยเป็นตน้ 
 

6. ทฤษฏจีิตวทิยาวเิคราะห์ (Psychoanalysis perspective) 
 แนวคิดหลกั (Subject matter): แรงขบัหรือสัญชำติญำณ (Id) ตวัตน (Ego) และ Superego 
 หลกัคิด 
 หลกัคิดในทฤษฏีน้ีคือ ควำมเกบ็กดหรือกดดันทำงเพศท่ีเกิดจำกควำมขดัแย้งระหว่ำงควำม
ต้องกำรของตัวเขำกับสังคมท่ีคอยห้ำมท่ีได้หลุดออกมำเม่ือเขำเผลอท ำให้เขำมพีฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับทำง
เพศท่ีผิดปกติ 
 ทฤษฏีน้ีเป็นทฤษฏีจิตวทิยำท่ีไม่ไดเ้นน้ท่ีตวับุคคลอยำ่งเดียวเช่นจิตวทิยำกำรเรียนรู้และ
จิตวทิยำกำรรับรู้ แต่มองคนท่ีลึกลงไปในจิตใตส้ ำนึกท่ีมีกำรเช่ือมโยงระหวำ่งบุคคลและสังคมดว้ย    

แนวคิด (Concept) ตวัท่ีหน่ึง แรงขบัหรือสัญชำติญำณ (Id)  แนวคิดน้ีมีกำรมองคนหรือบุคคล
ท่ีมีควำมลึกซ้ึงกวำ่กำรมองคนหรือบุคคลของทฤษฏีท่ีกล่ำวมำคือ ไม่ไดม้องผวิเผินแค่เป็นเจำ้บำ้น หรือ
มองในแง่ของกำรตอบสนองต่อส่ิงเร้ำเหมือนกบัจิตวทิยำกำรเรียนรู้ หรือมองแค่กำรรับรู้แบบแนวคิด
เก่ียวกบักำรรับรู้ท่ีรับรู้และคิดแบบรู้ตวั   แต่แนวคิดจิตวทิยำวเิครำะห์น้ีมองลึกไปถึงธรรมชำติแท้ๆ ท่ี
สร้ำงแรงจูงใจขบัเคล่ือนใหม้นุษยมี์พฤติกรรมต่ำงๆไดแ้ก่ ธรรมชำติในเร่ืองของควำมตอ้งกำรทำงดำ้น
เพศ ควำมรัก ควำมหลงตวัเองและควำมกำ้วร้ำวเป็นตน้ ธรรมชำติหรือแรงขบัดิบๆท่ีอยูส่่วนลึกหรือลึก
ลงไปในจิตใจท ำหนำ้ท่ีคอยผลกัดนัหรือขบัเคล่ือนกำรกระท ำหรือพฤติกรรมของมนุษย ์  ควำมตอ้งกำร
เหล่ำน้ีมกัไม่ไดรั้บอนุญำตใหแ้สดงออกอยำ่งเปิดเผยโดยสังคมเพรำะวำ่เป็นกำรแสดงควำมไม่มีอำรย
ธรรม แรงขบัดิบๆท่ีอยูส่่วนลึกท่ีผลกัดนัหรือขบัเคล่ือนมนุษยน้ี์ ฟรอยด ์(Sigmund Freud) เรียกวำ่ id 
ซ่ึงเป็นแนวคิด (Concept) ท่ีส ำคญัตวัท่ีหน่ึง 
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 แนวคิด (Concept) ตวัท่ีสองคือ Super Ego หรือสังคมหรืออำรยธรรมท่ีท ำหนำ้ท่ีคอยหำ้มหรือ
ควบคุมกำรแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย ์  อำรยธรรมน้ีไดถู้กรับรู้ ถ่ำยทอดและฝังอยูใ่นตวัของ
คนแลว้   ฟรอยดอ์ำจไม่ไดส้ร้ำงแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัสังคมท่ีชดัเจนวำ่มีลกัษณะอยำ่งไร แต่เขำได้
กล่ำวถึงลกัษณะของกำรเติบโตของอำรยธรรมท่ีมีควำมซบัซอ้นมำกข้ึนและมีกำรควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษยม์ำกข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพำะพฤติกรรมทำงดำ้นเพศ   สังคมไดส้อนขดัเกลำหรือควบคุม
พฤติกรรมทำงเพศเหล่ำน้ีจนกระทัง่บุคคลรับรู้เขำ้ไปในตวัตนของเขำหรือซุปเปอร์อีโก ้  สังคมท่ีผำ่น
มำไดส้ร้ำงวฒันธรรมเก่ียวกบักำรแสดงออกทำงเพศท่ีออกไปในทำงควบคุมมำกข้ึนเช่น หำ้มเล่น
อวยัวะเพศ หำ้มกำรกอดหรือจูบกนัในท่ีสำธำรณะ กำรหำ้มมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัท่ีสังคมก ำหนด กำร
หำ้มมีเพศสัมพนัธ์ก่อนเขำ้พิธีกำรแต่งงำน กำรหำ้มมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงอ่ืนหรือชำยอ่ืนท่ีไม่ใช่ภรรยำ
หรือสำมีเป็นตน้ 
 แนวคิด (Concept) ตวัท่ีสำม Ego ภำวะท่ีมีกำรสติรับรู้ท่ีตอ้งคอยสร้ำงควำมสมดุล กำร
ประสำนควำมขดัแยง้หรือกำรประทะกนัของควำมตอ้งกำรทำงเพศอยำ่งรุนแรงและกำรหำ้มกล่ำวถึง
เร่ืองเพศอยำ่งเขม้งวดของสังคม   ควำมขดัแยง้ดงักล่ำวสร้ำงควำมกดดนัใหก้บัมนุษยห์รือ Ego เป็น
อยำ่งมำก ในภำวะท่ีมีควำมตอ้งกำรทำงเพศมำกแต่ท ำอะไรไม่ไดเ้น่ืองจำกยงัไม่ถึงวยั Ego ก็จดักำร
สร้ำงควำมสมดุลโดยกำรเก็บกดมนัไว ้เก็บจนกระทัง่ลืมไปหรือเอำไปไวใ้นส่วนท่ีเขำไม่รับรู้ 
(Unconscious part)   อยำ่งไรก็ดี เม่ือเขำเผลอ ควำมตอ้งกำรอนัเร้นลบัก็แปลงกำยโผล่ออกมำในรูปอ่ืน 
เช่น ในรูปแบบของควำมฝันเก่ียวกบัเพศ รูปของงำนศิลปะ ตลอดจนรูปของพฤติกรรมท่ีขดักบั
มำตรฐำนสังคมเช่น กำรพูดลำมก กำรแอบดูเพศตรงขำ้ม กำรซ้ือบริกำรทำงเพศ และกำรข่มขืนเพศตรง
ขำ้มเป็นตน้ 
 หลกัคิดของแนวคิดน้ีก็คือ ในสังคมแบบดั้งเดิมคนตอบสนองควำมตอ้งกำรของแรงขบั (Id) 
ไดโ้ดยไม่มี Superego ขดัขวำง แต่เม่ือสังคมพฒันำมำกข้ึน สังคมก็สร้ำงสังคมวฒันธรรมหรืออำรย
ธรรมชั้นสูงมำกข้ึน (Superego) และ อำรยธรรมน้ีไดถู้กซึมซบัเขำ้ไปใน Superego มำกข้ึนและเม่ือมำก
ข้ึน superego ก็จะท ำหนำ้ท่ีคอยหำ้มกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของ Id มำกข้ึนและบ่อยข้ึนท ำใหค้น
ไม่มีควำมสุขแบบเดิม เช่น เด็กเคยมีควำมสุขกบักำรด่ืมนมจำกอกของแม่ เด็กก็ถูกหยำ่นมตั้งแต่เล็ก 
ควำมตอ้งกำรควำมสุขจำกปำกของเด็กท่ียงัไม่ไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่งเตม็ท่ีก็จะยงัติดตวัไปเร่ือยๆ 
และเม่ือสำมำรถจดักำรอะไรไดเ้อง ก็จะตอ้งแสวงหำส่ิงของท่ีท ำใหมี้ควำมสุขทำงปำกเกิดข้ึนเช่น กำร
เค้ียวหมำกฝร่ังเป็นตน้  ฟรอยดเ์รียกปัญหำน้ีวำ่ Complex ปมท่ียงัไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข นอกจำกควำมสุข
ทำงปำกแลว้ยงัมีควำมสุขทำงกน้หรือกำรขบัถ่ำยและควำมสุขทำงเพศเป็นตน้ 
 ปมท่ีส ำคญัท่ีฟรอยดบ์อกวำ่น ำไปสู่กำรเป็นโรคจิตแบบ Neurotic คือปมเร่ืองเพศ เด็กท่ีถูกหำ้ม
กำรแสดงออกทำงเพศเลยเช่น ไม่ใหเ้ล่นอวยัวะเพศ ไม่ไดพู้ดค ำลำมก ไม่มีแฟน จีบเพศตรงกนัขำ้มไม่
เป็น ไม่มีเพศสัมพนัธ์และทำ้ยท่ีสุดมีควำมเห็นวำ่ เพศสัมพนัธ์เป็นของไม่ดี สกปรกหรือบำปซ่ึงตรงกนั
ขำ้มกบัสังคมแบบเดิมท่ีเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองปกติท่ีแสดงออกไดทุ้กอยำ่ง ควำมเห็นและพฤติกรรมท่ี
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ผดิปกติน้ีถูกเก็บกดไวใ้ตจิ้ตส ำนึก (Sub-consciousness) ซ่ึงเป็นชั้นของจิตส ำนึกท่ีลึกท่ีสุดท ำใหเ้กิดกำร
เห็นท่ีบิดเบือนคือเป็นโรคจิตแบบ Neurotic คือ ในทำงกำรแสดงออกต่อสังคมจะเป็นกำรแสดงออกท่ี
ไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ แต่จิตใตส้ ำนึกท่ีถูกเก็บกดยงัมีควำมตอ้งกำรทำงเพศท่ีไม่ไดรั้บกำร
ตอบสนองกดดนัอยูต่ลอดเวลำท ำใหไ้ม่มีควำมสุขหรือป่วย  
 ควำมขดัแยง้ระหวำ่งแรงขบัทำงเพศ (Id) กบับรรทดัฐำนทำงสังคม (Superego) บนเวทีของ 
ego ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศอำจเห็นไดจ้ำกต ำนำนพื้นบำ้นเช่น ต ำนำนของกำรสร้ำงพระปฐมเจดียแ์ละเจดีย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่ำวคือ พระยำกงดีใจท่ีไดพ้ระโอสรจึงใหโ้หรของพระองคช่์วยท ำนำยอนำคตของ
พระโอรสของพระองค ์โหรท ำนำยวำ่ พระโอรสของพระองคจ์ะฆ่ำพระองค ์ พระยำกงจึงตดัสินใจท่ี
จะก ำจดัพระโอรสของพระองคเ์สียก่อน แต่ยำยหอมซ่ึงเป็นขำ้รำชบริพำรท่ีตอ้งท ำหนำ้ท่ีน้ีมีควำม
สงสำรพระโอรสจึงน ำพระโอรสไปเล้ียงไวเ้อง  เม่ือพระโอรสหรือพระยำพำลโตข้ึนก็เป็นผูท่ี้มี
ควำมสำมำรถไดไ้ปเป็นใหญ่เป็นโตท่ีเมืองอ่ืนและน ำกองทพักลบัมำรุกรำนพระยำกง  พระยำกงพำ่ย
แพเ้สียชีวติใหก้บัพระยำพำล  พระยำพำลเขำ้ครอบครองเมืองและครอบครองพระมเหสีของพระยำกง
ดว้ยตำมประเพณีโบรำญ  ยำยหอมจึงเขำ้มำหำ้มและบอกควำมจริงใหท้รำบ  เม่ือพระยำพำลทรำบวำ่ 
ตนเองไดฆ่้ำพ่อของพระองคแ์ละก ำลงัจะไดแ้ม่ของตนเป็นมเหสีจึงมีควำมเสียใจอยำ่งมำก   ควำม
สะเทือนใจน้ีท ำใหพ้ระองคต์อ้งสร้ำงพระปฐมเจดียเ์พื่อขอขมำลำโทษพระบิดำของพระองคแ์ละเพื่อ
เป็นกำรประกำศหรือย  ้ำใหส้ังคมทรำบถึงบรรทดัฐำนของสังคมท่ีบุตรไม่พึงกระท ำต่อบุพกำรีกล่ำวคือ 
ไม่ฆ่ำบิดำและไม่มีเพศสัมพนัธ์กบัมำรดำ 
 ต ำนำนพื้นบำ้นเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกบัหลกักำรจิตวทิยำวเิครำะห์ของฟรอยดท่ี์กล่ำววำ่ บุตรชำยมี
ควำมตอ้งกำรท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์กบัมำรดำของตนเอง หรือมีควำมสัมพนัธ์ทำงเพศกบัภรรยำอีกหลำย
คนบิดำครอบครองไว ้ควำมตอ้งกำรทำงเพศกบัคนท่ีใกลชิ้ดน้ีเกิดข้ึนจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีตน
ไดรั้บควำมรักและอบอุ่นจำกมำรดำและอิจฉำบิดำของตนเองท่ีมีมำรดำของตนและหญิงอ่ืนเป็นเจำ้ของ   
แต่ควำมตอ้งกำรน้ีไม่สำมำรถแสดงออกมำได ้เน่ืองจำกกลวับิดำและขอ้หำ้มของสังคม  ควำมตอ้งกำร
อนัเป็นไปไม่ไดน้ี้จึงตอ้งถูกเก็บกดไว ้ และบำงคร้ังก็เผลอแสดงออกมำในลกัษณะท่ีตอ้งกำรใหบิ้ดำ
ตำยเพื่อท่ีตนจะครอบครองมำรดำและภรรยำอ่ืนของบิดำ และเม่ือรู้ตวัเม่ือไรก็รู้สึกผดิและเก็บกดเขำ้ไป
ไวใ้หม่เช่นน้ี   ในกรณีพระยำกงและพระยำพำลน้ีผูแ้ต่งเร่ืองช่วยปลดปล่อยกำรเก็บกดโดยกำรปล่อย
ใหพ้ระยำพำลไดอ้อกไปเติบโตนอกอำณำจกัรของบิดำและกลบัมำปลงพระชนมบิ์ดำและครอบครอง
มำรดำและมเหสีอ่ืนๆของบิดำและผูแ้ต่งเร่ืองก็ท ำใหบ้รรทดัฐำนทำงเพศของสังคมเขม็แขง็มำกข้ึนอีก
โดยกำรท ำใหพ้ระยำพำลรู้สึกผดิและสร้ำงพุทธศำสนสถำนข้ึนมำเพื่อเตือนสติประชำชนถึงขอ้หำ้มทำง
สังคมเก่ียวกบัเร่ืองเพศอีกคร้ังเป็นชยัชนะของสังคมเหนือควำมตอ้งกำรทำงเพศของบุคคล 
 การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์  

กำรนิยำมปัญหำ   แนวคิดน้ีนิยำมพฤติกรรมเส่ียง แนวคิดน้ีนิยำมปัญหำหรือพฤติกรรมเส่ียง
เช่นเดียวกบัแนวคิดจิตวทิยำกำรเรียนรู้แบบพฤติกรรมและแนวคิดระบำดวทิยำเนน้ท่ีพฤติกรรมทำงเพศ
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ท่ีเส่ียง  แต่พฤติกรรมน้ีมิไดเ้ป็นพฤติกรรมเส่ียงแบบระบำดวทิยำ ไม่ไดเ้ป็นพฤติกรรมท่ีผูก้ระท ำไดถู้ก
วำงเง่ือนไขใหท้ ำแบบแนวคิดจิตวทิยำพฤติกรรมศำสตร์ และไม่ไดเ้ป็นพฤติกรรมท่ีผูก้ระท ำไดคิ้ดไว้
อยำ่งดีมีเหตุผลแลว้แบบแนวคิดจิตวทิยำ แต่เป็นพฤติกรรมท่ีฟรอยดเ์รียกวำ่ กำรป่วยเป็นโรคจิต ท่ี
ผูก้ระท ำไม่เขำ้ใจตนเอง ควบคุมควำมตอ้งกำรทำงเพศท่ีถูกปิดกนัและระเบิดออกมำจำกส่วนลึกไม่ได ้
ดงันั้นพฤติกรรมเส่ียงน้ีจึงไม่เป็นธรรมกบัผูป่้วย  

สำเหตุของปัญหำ    แนวคิดน้ีอธิบำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศอนัน ำไปสู่กำร
เป็นโรคเอดส์หรือพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัหรือกำรไม่ใส่ถุงยำงอนำมยัวำ่เป็นเพรำะ
ควำมป่วยท่ีเกิดจำกกำรปิดกั้นทำงเพศ   กำรมีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศจนท ำใหเ้กิดกำรป่วยหรือติดเช้ือ
โรคเอดส์สำมำรถอธิบำยไดโ้ดยเฉพำะอยำ่งยิง่กรณีของผูท่ี้มีกำรเก็บกดทำงเพศสูงดงัน้ี ผูท่ี้ป่วยมีควำม
ตอ้งกำรทำงเพศสูงและไม่สำมำรถท่ีจะระบำยออกมำได ้มีกำรเก็บกดเอำไวใ้นส่วนท่ีลึกท่ีสุดจนลืม แต่
บำงคร้ังเขำก็จะเผลอแสดงออกถึงควำมปรำรถนำทำงเพศอยำ่งรุนแรงในควำมฝันทั้งฝันจริงและฝัน
กลำงวนัอำจโดยกำรใชแ้ม่ของเขำหรือผูห้ญิงท่ีดูแลเขำอยำ่งใกลชิ้ดเป็นเป้ำหมำยและเขำก็ลืมมนัไป  
เขำอำจเผลอแสดงออกในเร่ืองน้ีไดใ้นหลำยทำงนอกจำกควำมฝันเช่น กำรแสดงออกในกำรพูดจำลำมก 
กำรวำดภำพท่ีเก่ียวกบัเพศหรือควำมรุนแรงทำงเพศ หรือกำรกระท ำอ่ืนทำงเพศอ่ืนใดก็ไดโ้ดยท่ีเขำไม่
อำจหกัหำ้มใจได ้
 เม่ือเขำมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของครอบครัวหรือมีโอกำสหรือเม่ือเป็นหนุ่มสำวมำก
ข้ึนและมีแรงขบัทำงฮอร์โมนมำกข้ึนเขำก็จะหำทำงท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ทนัที    หำกเขำยงัไม่สำมำรถ
แต่งงำนได ้เขำก็อำจไปซ้ือบริกำรทำงเพศจำกผูข้ำยบริกำรทำงเพศทั้งหลำย  เม่ือเขำมีเพศสัมพนัธ์กบั
ผูข้ำยบริกำรทำงเพศทั้งหลำย เขำก็จะมีเพศสัมพนัธ์อยำ่งไม่ปลอดภยัเช่น ไม่ใชถุ้งยำงอนำมยั เพรำะวำ่ 
กำรใชถุ้งยำงอนำมยันั้นท ำใหเ้ขำไม่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีฝังลึกและรุนแรงมำเป็น
เวลำนำนได ้ยิง่ไปกวำ่นั้นเขำอำจตอ้งกำรมีเพศสัมพนัธ์ในรูปแบบท่ีต่ำงไปจำกปกติเช่น กำรมี
เพศสัมพนัธ์โดยกำรใชป้ำกเป็นตน้  แมว้ำ่จะทรำบถึงโอกำสท่ีจะติดเช้ือโรคเอดส์ แต่ควำมตอ้งกำรมี
ควำมสุขอยำ่งมำกก็ท ำใหเ้ห็นวำ่เร่ืองโรคเอดส์นั้นมีควำมส ำคญันอ้ยในเวลำนั้น และผลท่ีตำมมำก็คือ 
กำรติดเช้ือโรคเอดส์ 
 ในท ำนองเดียวกนัเด็กวยัรุ่นท่ีอำจมำจำกครอบครัวท่ีมีควำมเขม็งวดในกำรแสดงออกทำงเพศ
เช่น หำ้มทุกอยำ่งท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศเช่น หำ้มเล่นอวยัวะเพศตั้งแต่เล็ก โตมำก็หำ้มพูดลำมก หำ้มดูภำพ
หรือวดีีโอลำมกเป็นตน้  เม่ือเด็กวยัรุ่นเหล่ำน้ีเป็นหนุ่มเป็นสำวฮอร์โมนทำงเพศสูงและเร่ิมท่ีจะมีอิสระ
จำกครอบครัวโดยกำรเขำ้มำเรียนหนงัสือในเมืองซ่ึงสำมำรถก ำหนดชีวิตไดเ้อง เช่น สำมำรถกลบับำ้น
ดึกไดห้รือพกัอยูต่ำมหอพกัหรือมีรำยไดเ้ป็นเดือน เง่ือนไขเช่นน้ีท ำให้เขำสำมำรถเห็นช่องทำงของกำร
ลดควำมเก็บกดทำงเพศท่ีเขำก็ไม่รู้ตวัไดเ้ช่น บำงคนเร่ิมท่ีจะหำแฟน บำงคนก็ไปซ้ือบริกำรทำงเพศ  ดงั
ไดก้ล่ำวมำแลว้ หำกควำมเก็บกดมีมำกกำรแสดงออกทำงเพศก็อำจมีมำกกวำ่ปกติไดเ้ช่น มีเพศสัมพนัธ์
บ่อยคร้ังอำจไม่ใชถุ้งยำงอนำมยัหรือไม่มีเพศสัมพนัธ์แบบเดียว 
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 กำรแก้ไขปัญหำ   กำรรักษำ กำรป้องกนัหรือกำรแกไ้ขปัญหำ กำรแกไ้ขปัญหำโรคเอดส์โดย
แนวคิดน้ีกม็กัอยูใ่นรูปของกำรใหค้  ำปรึกษำกบัผูป่้วยทำงจิตเภทให้ตระหนกัรู้ถึงควำมเก็บกดท่ีซ่อน
เร้นอยูใ่นจิตใตส้ ำนึกท่ีท ำหนำ้ท่ีหรือสำเหตุของกำรบิดเบือนกำรรับรู้ขอ้เทจ็จริงทำงสังคมวำ่เป็น
อยำ่งไร   โดยเช่ือวำ่เม่ือบุคคลเขำ้ใจกำรเก็บกดท่ีซ่อนเร้นจะท ำใหเ้ขำปลดปล่อยตวัเองจำกกำรเก็บกด
นั้นได ้   ในกรณีของโรคเอดส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศสัมพนัธ์นั้นก็เช่นเดียวกนั ผูท่ี้เสพติดทำงเพศอยำ่ง
หนกัถูกวนิิจฉยัวำ่เป็นควำมเก็บกดทำงเพศจำกวยัเด็ก ดงันั้นทำงออกในเร่ืองน้ีคือท ำใหผู้ป่้วยตระหนกั
ถึงปมน้ีและแกป้มน้ีไดก้็จะหยดุกำรเสพติดกำรมีเพศสัมพนัธ์ อยำ่งไรก็ตำม กำรแกไ้ขหรือกำรรักษำน้ี
มกัเป็นกำรรักษำคนไขเ้ป็นคนๆไป  อยำ่งไรก็ตำมอำจกล่ำวไดว้ำ่แนวคิดในกำรปลดปล่อยกำรเก็บกด
ทำงเพศท ำใหเ้ป็นรำกฐำนอนัหน่ึงของเพศศึกษำท่ีมีควำมเสรีไม่เก็บกดมำกข้ึน เม่ือเทียบกบัเพศศึกษำ
ของกำรแพทยห์รือระบำดวทิยำท่ีมกัจะเป็นเพศศึกษำแบบชีววทิยำหรือแบบสุขศึกษำ 

กำรมองปัญหำควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม    เน่ืองจำกกำรมองปัญหำไปท่ีบุคคลและกำร
รักษำท่ีเนน้คนไขเ้ป็นคนๆไป ท ำใหมี้ปัญหำคลำ้ยแนวคิดทำงกำรแพทยคื์อกำรป่วยเป็นปัญหำของ
บุคคลไม่ใช่ปัญหำของสังคม  แมส้ำเหตุของกำรเก็บกดจะมำจำกสังคมหรือ Superego แต่กำรท่ีลดส่วน
สังคมใหเ้หลือ Superego แต่ไม่ไดศึ้กษำสังคมท่ีกดข่ีอยำ่งเป็นระบบท ำใหแ้นวคิดน้ีไม่สำมำรถกล่ำวถึง
สังคมท่ีไม่เป็นธรรมไดช้ดัเจน      
 กำรวิพำกษ์ แนวคิดน้ีมีจุดแข็งท่ีส ำคญัก็คือ กำรตวัตนหรือบุคลิกภำพ (Personality) ท่ีแบ่ง
ออกเป็นสำมส่วนท่ีส ำคญัคือ Id, Ego and Superego ซ่ึงเป็นกำรรวมเอำส่วนท่ีลึกมำกของคนเรำเช่น
ควำมตอ้งกำรทำงเพศและส่วนของกวำ้งหรือสูงมำกคือสังคมหรืออำรยธรรมจำกภำยนอกท่ีเขำ้มำกด
ควำมตอ้งกำรทำงเพศ บนสนำมรบของ Ego กำรวเิครำะห์น้ีจดัเป็นกำรวิเครำะห์ท่ีลึกลงไปในจิตใต้
ส ำนึกและยงัเป็นกำรวเิครำะห์ในลกัษณะของควำมขดัแยง้ซ่ึงหำกำรวเิครำะห์ท่ีลึกซ้ึงเช่นน้ีไดย้ำก ดงั
จะเห็นวำ่ในแนวคิดทำงดำ้นชีวกำรแพทยม์องคนแค่ร่ำงกำย ระบำดวทิยำมองคนแค่เป็นเจำ้บำ้นหรือ
คนท่ีคอยรับโรค จิตวทิยำกำรรับรู้มองวำ่ตนมองตนเอง (Self-concept) อยำ่งไรซ่ึงจะเห็นวำ่ คนไม่
สำมำรถแสดงควำมเป็นตวัตนของตนเองอยำ่งท่ีตอ้งกำร (Id) ได ้แต่ตอ้งแสดงออกมำโดย
ประนีประนอมกบั Superego เพื่อใหส้ังคมพอใจ ยกเวน้แนวคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมืองท่ีจะกล่ำว
ภำยหลงั นอกจำกน้ียงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรวเิครำะห์กำรเช่ือมโยงระหวำ่งบุคคลกบัสังคมท่ีเรียกวำ่
จิตวทิยำสังคมดว้ย   อยำ่งไรก็ดีหำกมองในเชิงของสังคมวทิยำแลว้ กำรวเิครำะห์อำรยธรรมหรือสังคม
ในแนวน้ียงัไม่ละเอียดหรือแยกแยะไดดี้เหมือนแนวคิดทฤษฏีในกลุ่มของสังคมวทิยำ 
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แนวคดิกลุ่มที่สองแนวคดิที่เห็นความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองปกตหิรือเป็น
เร่ืองธรรมชาต ิ
 ในขณะท่ีแนวคิดกลุ่มแรกนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นแนวคิดระดบับุคคล ดงันั้นจึงมีแนวโนม้ท่ีจะ
ไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมท่ีเป็นควำมไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้ำง ยกเวน้แนวคิดจิตวทิยำ
วเิครำะห์ท่ีเห็นวำ่ สังคมท่ีแสดงออกมำในรูป Superego ท่ีอยูใ่นควำมคิดของคนนั้นเป็นปัญหำแต่ก็เป็น
ปัญหำเหมือนกนัทุกสังคมท่ีมีอำรยธรรมระดบัสูงจึงไม่เห็นวำ่ไม่เป็นธรรม   แนวคิดกลุ่มท่ีสองเป็น
แนวคิดท่ีอยูใ่นระดบัมหภำคหรือโครงสร้ำงสังคม แนวคิดในกลุ่มน้ีเห็นควำมแตกต่ำงทำงสังคมและ
ถูกวพิำกษว์ำ่ไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมมำตลอด และแนวคิดในกลุ่มน้ีมกัโตต้อบวำ่ควำมไม่
เป็นธรรมเป็นเร่ืองปกติหรือเร่ืองท่ีดีมำกกวำ่ไม่ดีหรือไม่เป็นธรรมเช่นแนวคิดกลุ่มท่ีสำมกล่ำวหำ และ
แนวคิดน้ีมกัจะโตต้อบแนวคิดกลุ่มท่ีเนน้เร่ืองควำมไม่เป็นธรรมวำ่เป็นแนวคิดท่ีสร้ำงควำมขดัแยง้
ใหก้บัสังคม  แนวคิดในกลุ่มน้ีท่ีส ำคญัคือ แนวคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ี แนวคิดเศรษฐศำสตร์กระแสหลกั
หรือนีโอคลำสสิค และแนวคิดโครงสร้ำงนิยมเป็นตน้ 
 

1. ทฤษฏโีครงสร้างหน้าที่ (Structural and functionalist perspective) 
 Subject matter: โครงสร้ำงสังคม สถำบนัทำงสังคม สถำนภำพทำงสังคม บรรทดัฐำนทำง
สังคม บทบำททำงสังคม กำรขดัเกลำทำงสังคมและกำรควบคุมทำงสังคม 
 หลกัคิด 
 หลกัคิดพื้นฐำนคือ โครงสร้ำงสังคมตลอดจนบรรทัดฐำนทำงสังคมซ่ึงมลีักษณะเป็นระบบนั้น
ก ำหนดกำรกระท ำทำงสังคม(พฤติกรรม)ของมนุษย์ (มนุษย์ไม่มอิีสระถกูสังคมก ำหนด) 
 ทฤษฏีโครงสร้ำงหนำ้ท่ีมองสังคมหรือโครงสร้ำงสังคมโดยเปรียบเทียบเหมือนกบัส่ิงท่ีมีชีวติ
อยำ่งหน่ึง โครงสร้ำงของส่ิงท่ีมีชีวติโดยเฉพำะอยำ่งยิง่มนุษยห์รือสัตวมี์อยำ่งไร โครงสร้ำงสังคมก็เป็น
เช่นนั้น กล่ำวคือ โครงสร้ำงของมนุษยห์รือสัตวมี์ขอบเขตท่ีชดัเจน ภำยในร่ำงกำยมีอวยัวะส่วนต่ำงๆ
ตำมควำมจ ำเป็น อวยัวะส่วนต่ำงๆท ำงำนประสำนกนัเพื่อด ำรงชีวิต ในอวยัวะหรืออวยัวะประกอบไป
ดว้ยกระดูกกลำ้มเน้ือเส้นเอน็เป็นตน้   สังคมก็เช่นเดียวกนัมีของเขตท่ีแยกออกจำกส่ิงแวดลอ้มทำง
กำยภำพหรือสังคมอ่ืนอยำ่งชดัเจน ภำยในสังคมมีสถำบนัต่ำงๆท่ีเลียนแบบร่ำงกำยของมนุษยห์รือสัตว์
เช่น มีสถำบนัเศรษฐกิจท่ีท ำหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรผลิต สถำบนักำรเมืองท่ีท ำใหห้นำ้ท่ีตดัสินใจประสำน 
สถำบนัสุขภำพท ำหนำ้ท่ีบ ำรุงรักษำสุขภำพ สถำบนักำรศึกษำท ำใหห้นำ้ท่ีในกำรถ่ำยทอดวฒันธรรม
หรือประสบกำรณ์ท่ีเรียนรู้ผำ่นมำใหก้บัสมำชิกใหม่เป็นตน้  แต่ละสถำบนัจะมีหนำ้ท่ีหรือควำมจ ำเป็น
ชดัเจน ดงันั้นสถำบนัอำจเพิ่มข้ึนหรือหำยไปได ้หำกมีหนำ้ท่ีท่ีจ  ำเป็นเพิ่มข้ึนหรือควำมจ ำเป็นหำยไป 
ดงันั้นหนำ้ท่ีจึงเป็นส่ิงส ำคญัคู่กบัโครงสร้ำง 
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 ภำยในอวยัวะก็ประกอบไปดว้ยกระดูกกลำ้มเน้ือและเส้นเอน็เพื่อใหอ้วยัวะท ำงำนได ้  ท ำนอง
เดียวกนัภำยในสถำบนัทำงสังคมก็ประกอบไปดว้ยสถำนภำพทำงสังคม บรรทดัฐำนทำงสังคม บทบำท
ทำงสังคม กำรขดัเกลำทำงสังคมและกำรควบคุมทำงสังคม เช่น สถำบนัทำงดำ้นกำรศึกษำก็ประกอบ
ไปดว้ย สถำนภำพคือ ครู นกัเรียน ผูบ้ริหำรและผูส้นบัสนุนกำรเรียนกำรสอนไดแ้ก่ ครูช่วยสอนและ
พนกังำนต่ำงๆ แต่ละสถำนภำพมีบทบำททำงสังคมท่ีถูกก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน คือ ครูท ำหนำ้ท่ีสะสม
และถ่ำยทอดควำมรู้ นกัเรียนรับควำมรู้ ผูบ้ริหำรท ำหนำ้ท่ีท ำใหก้ำรสะสมและถ่ำยทอดควำมรู้ให้
เป็นไปอยำ่งสมบูรณโดยมีผูส้นบัสนุนช่วยประสำนงำนและสนบัสนุนใหภ้ำรกิจหลกัคือ กำรสะสม
และกำรถ่ำยทอดควำมรู้เป็นไปได ้ และมีบรรทดัฐำนทำงสังคมของกำรท ำหนำ้ท่ีสะสมและถ่ำยทอด
ควำมรู้คือ บรรทดัฐำนในกำรท่ีจะมีควำมรู้ท่ีเป็นเลิศและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ท่ีมีประสิทธิภำพและมี
คุณธรรมเป็นตน้ และมีกำรขดัเกลำและควบคุมใหน้กัเรียนอยูใ่นกรอบของบรรทดัฐำนของสถำนศึกษำ
เป็นตน้ 
 สถำบนัสุขภำพก็เช่นกนั ประกอบไปดว้ย กลุ่มของสถำนภำพไดแ้ก่ แพทย ์ผูป่้วย เภสัชกร 
พยำบำล เทคนิคกำรแพทย ์ผูบ้ริหำรสถำนพยำบำล พนกังำนสนบัสนุนต่ำงๆเช่น พยำบำลผูช่้วย 
โภชนำกำรและผูผ้ลิตอำหำร พนกังำนท ำควำมสะอำด พนกังำนรักษำควำมปลอดภยัเป็นตน้   แต่ละ
สถำนภำพก็มีบทบำททำงสังคมท่ีไดรั้บมอบหมำยมำเช่น แพทยท์  ำหนำ้ท่ีในกำรวินิจฉยัโรค ตดัสินและ
ด ำเนินกำรรักษำโรค  เภสัชกรท ำหนำ้ท่ีในกำรผลิต ตรวจสอบและควบคุมยำเพื่อใชใ้นกำรรักษำโรค 
พยำบำลท ำหนำ้ท่ีในกำรดูแลผูป่้วยตำมค ำสั่งของแพทยแ์ละตำมควำมตอ้งกำรของผูป่้วย เทคนิค
กำรแพทยท์  ำหนำ้ท่ีช่วยแพทยใ์นกำรวนิิจฉยัโรคโดยใชเ้คร่ืองมือเฉพำะทำง  ผูบ้ริหำรสถำนพยำบำลก็
ท ำหนำ้ท่ีในกำรบริหำรใหส้ถำนพยำบำลหรือกำรรักษำผูป่้วยด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพโดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีต่ำงสนบัสนุน เช่น มีเจำ้หนำ้ท่ีโภชนำกำรท ำอำหำรใหผู้ป่้วย เจำ้หนำ้ท่ีท ำควำมสะอำดท ำ
หนำ้ท่ีใหส้ถำนพยำบำลและเคร่ืองใชต่้ำงๆในโรงพยำบำลสะอำดและพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัก็มี
หนำ้ท่ีดูแลใหทุ้กคนปลอดภยัจำกกำรคุกคำมต่ำงๆ   ส ำหรับเร่ืองบรรทดัฐำนก็เช่นเดียวกนั กำร
รักษำพยำบำลซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีหลกัตอ้งเป็นไปตำมบรรทดัฐำนหรือมำตรฐำนทำงดำ้นกำรแพทย ์ดงันั้นผู ้
ท่ีเก่ียงขอ้งก็ตอ้งท ำตำมบรรทดัฐำนหลกัน้ี กำรขดัเกลำและกำรควบคุมทำงสังคมจะช่วยใหส้มำชิกเขำ้สู่
สำถนภำพบทบำทและบรรทดัฐำนไดดี้ข้ึน  
 สถำบนัเหล่ำน้ีไม่ไดอ้ยูโ่ดยอิสระเพรำะวำ่ สังคมมีชีวติไดเ้พรำะวำ่เป็นผลรวมของกำร
ด ำเนินงำนร่วมกนัของสถำบนัเหล่ำน้ี กำรด ำเนินกำรร่วมกนัหรือเป็นผลรวมน้ีโครงสร้ำงสังคมมีกลไก
ท่ีส ำคญัอีกบำงประกำรเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีมีชีวติคือ กำรท่ีทุกส่วนตอ้งพึ่งพำอำศยักนัและกำรท่ีทุกส่วน
ตอ้งรักษำควำมสมดุล กล่ำวคือ 
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 สังคมมกีลไกของกำรมเีป้ำหมำย (Goal) 
 สังคมโดยรวมตอ้งมีเป้ำหมำยหรือหนำ้ท่ีของมนั แมว้ำ่แต่ละสังคมอำจมีเป้ำหมำยเฉพำะของ
มนัในกำรพฒันำหรืออะไรก็แลว้แต่ แต่ท่ีส ำคญัก็คือ เป้ำหมำยท่ีจะมีชีวติอยู ่สถำบนัทำงสังคมก็เช่นกนั
มีเป้ำหมำยหรือมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งกระท ำหรือบรรลุใหไ้ด ้เป้ำหมำยหรือหนำ้ท่ีน้ีเป็นท่ีมำของสถำบนั 
 สังคมมกีลไกของกำรปรับตัว (Adaptation) 
 ในกำรท่ีสังคมจะมีชีวติอยูส่ังคมตอ้งปรับตวัให้เขำ้กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มทำง
กำยภำพและส่ิงแวดลอ้มทำงสังคมคือ สังคมคู่แข่งหรือคู่ของควำมร่วมมืออ่ืนๆ หรือในระดบัสถำบนัก็
ตอ้งมีกลไกในกำรปรับตวัเขำ้หำกนัเพื่อควำมร่วมมือกนั 
 สังคมมกีลไกของกำรบูรณำกำร (Integration)  
 ในสังคมมีหลำยสถำบนัท่ีมีหนำ้ท่ีต่ำงกนั สังคมตอ้งบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกนัของสถำบนั
เหล่ำน้ีเพื่อใหส้ังคมโดยรวมอยูร่อดได ้ในสังคมอำจมีควำมแตกต่ำงกนัสูงในกลุ่มยอ่ยหรือระหวำ่ง
สถำบนั สังคมตอ้งมีกลไกในกำรบูรณำกำรควำมต่ำงให้อยูด่ว้ยกนัได ้ กลไกในกำรบูรณำกำรท่ีส ำคญัก็
คือ กลไกในกำรขดัเกลำและควบคุมทำงสังคมเช่น กลไกในเชิงของวฒันธรรมท่ีท ำหนำ้ท่ีบูรณำกำร
ส่วนต่ำงๆของสังคมเขำ้ดว้ยกนัตำมบรรทดัฐำนและค่ำนิยมร่วมกนั 
 สังคมมกีลไกของกำรรักษำรูปแบบของสังคมไว้ (Pattern maintenance) 
 สังคมอำจมีควำมต่ำงกนัหรือมีกำรเปล่ียนแปลงแต่สังคมก็ตอ้งพยำยำมท่ีจะรักษำรูปแบบหลกั
ไวห้รือสร้ำงรูปแบบของกำรติดต่อประสำนกนัไวเ้พื่อให้สังคมด ำรงอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งปรับตวัมำก  
กลไกส ำคญัของกำรรักษำรูปแบบของสังคมไวอ้ำจเป็นกลไกทำงดำ้นกำรขดัเกลำทำงสังคม 
(Socialization) และกำรควบคุมทำงสังคม (Social control) เพื่อสร้ำงแรงจูงใจใหก้บัคนในกำรท่ีจะ
หนำ้ท่ีบทบำทตำมท่ีสังคมก ำหนด 
 สถำบนัทำงสังคมท่ีส ำคญันอกเหนือจำกสถำบนัสุขภำพแลว้ก็มีสถำบนัครอบครัวท่ีท ำหนำ้ท่ี
ในกำรผลิตสมำชิกใหม่ใหก้บัสังคม ท ำหนำ้ท่ีดูแลสุขภำพของสมำชิกใหม่ใหแ้ขง็แรง ท ำหนำ้ท่ีอบรม
ขดัเกลำหรือเปล่ียนสมำชิกใหม่จำกท่ียงัไม่มีคุณสมบติัของมนุษยห์รือสัตวส์ังคมใหมี้ลกัษณะท่ีเป็น
มนุษยห์รือสัตวส์ังคมท่ีจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืนได ้ท ำหนำ้ท่ีใหส้ถำนภำพกบัสมำชิกใหม่ทั้งสถำนภำพท่ีติด
ตวัมำแต่เกิดเช่นเพศหญิงหรือเพศชำยและสถำนภำพท่ีครอบครัวช่วยจดัหำให้เช่นสถำนภำพทำง
กำรศึกษำ สถำนภำพทำงอำชีพฯลฯ ท ำหนำ้ท่ีในกำรควบคุมและส่งเสริมใหมี้พฤติกรรมทำงเพศท่ี
เหมำะสมเช่น กำรแสดงออกทำงเพศ กำรสัมพนัธ์กบัเพศตรงขำ้มในเร่ืองกำรอยูร่่วมกนั กำรจีบหรือ
เก้ียวพำรำสี กำรหมั้น กำรแต่งงำนจนถึงกำรตั้งครอบครัวใหม่ของสมำชิกใหม่เป็นตน้  
 โครงสร้ำงของสังคมนั้นมีหลำยแบบเช่น ครอบครัวเด่ียวท่ีประกอบไปดว้ยพอ่แม่และลูก 
ครอบครัวขยำยท่ีไม่เพียงมีแต่พอ่แม่และลูกเท่ำนั้นแต่อำจมีปู่ยำ่ตำยำยหรือแมแ้ต่หลำนเขำ้มำรวมอยู่
ดว้ยกนัก็ได ้ครอบครัวไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งผกูพนัโดยสำยเลือดเท่ำนั้นแต่ผกูพนักนัทำงควำมรู้สึกหรือ
ทำงกฎหมำยก็ไดเ้ช่น ครอบครัวท่ีมีบุตรบุญธรรม ครอบครัวไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งประกอบไปดว้ยสำมี
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ภรรยำท่ีเป็นผูช้ำยและผูห้ญิงเท่ำนั้น แต่อำจเป็นคนสองคนท่ีมีเพศเดียวกนัและมีควำมตั้งใจท่ีจะอยูเ่ป็น
ครอบครัวดว้ยกนัก็ได ้ โครงสร้ำงของครอบครัวยงัอำจแบ่งในรูปแบบอ่ืนๆอีกก็ไดเ้ช่น ครอบครัวท่ีสืบ
เช้ือสำยทำงพอ่เช่น ครอบครัวคนจีนท่ีใชแ้ซ่ของบิดำและมีกำรแต่งงำนแลว้เอำลูกสะใภเ้ขำ้บำ้น 
ครอบครัวท่ีสืบเช้ือสำยทำงมำรดำ เช่น ครอบครัวคนทำงภำคเหนือท่ีแมจ้ะใชน้ำมสกุลของฝ่ำยชำย แต่
เม่ือมีกำรแต่งงำนก็มกัจะเอำลูกเขยเขำ้บำ้นและเม่ืออยูส่ักระยะหน่ึงก็แยกออกไป ยกเวน้ลูกสำวคน
สุดทอ้งท่ีไม่ยำ้ยออกแต่จะอยูดู่แลพอ่แม่ต่อไปเป็นตน้ 
 สถำบนัทำงเศรษฐกิจ สถำบนัน้ีท ำหนำ้ท่ีผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภค ท ำหนำ้ท่ีในกำรกระจำยส่ิง
ท่ีผลิตใหก้บัสมำชิก ท ำหนำ้ท่ีในกำรแลกเปล่ียนขำ้วของและเงินตรำ เพื่อใหส้มำชิกของสังคมบริโภค
ไดอ้ยำ่งสะดวกและเพื่อท่ีเขำเหล่ำนั้นจะมีชีวติได ้ 
 ระบบของเศรษฐกิจอำจแบ่งไดห้ลำยแบบเช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีท่ีใชต้ลำดเป็นเคร่ืองมือ
ในกำรจดัสรรทรัพยำกรของสังคม กล่ำวคือ กำรใชดี้มำนดห์รืออุปสงค ์(Demand) หรือควำมตอ้งกำร
ของตลำดและซบัพลำย (Supply) ของสินคำ้หรืออุปำทำนหรือสินคำ้ท่ีมีอยูใ่นตลำดเป็นเคร่ืองมือใน
กำรก ำหนดรำคำ  หำกสินคำ้ใดเป็นท่ีตอ้งกำรมำกรำคำก็จะสูง ผูผ้ลิตก็จะผลิตออกมำมำก หำกสินคำ้ใด
ท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งกำรของสังคม รำคำก็จะต ่ำ ผูผ้ลิตก็จะไม่ผลิตออกมำ  ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีใหสิ้ทธิกบั
เอกชนหรือปัจเจกชนในกำรเป็นเจำ้ของปัจจยักำรผลิต  ระบบเศรษฐกิจแบบวำงแผนหรือระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีเป็นระบบกำรผลิตและกำรกระจำยสินคำ้ท่ีมีกำร
วำงแผนผลิตและกระจำยตำมควำมตอ้งกำรของสังคม ระบบน้ีไม่อนุญำตให้เอกชนหรือปัจเจกชนเป็น
เจำ้ของปัจจยักำรผลิตเช่น ระบบเศรษฐกิจของจีนสมยัเหมำเซตุงเป็นตน้ 
 สถำบนักำรเมือง สถำบนัน้ีท ำหนำ้ท่ีในกำรตดัสินใจทำงดำ้นกำรเมืองและท ำหนำ้ท่ีในกำร
น ำเอำผลกำรตดัสินใจมำด ำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม   โครงสร้ำงของสถำบนัทำงกำรเมืองมีหลำยแบบ
เช่น กำรเมืองระบอบประชำธิปไตย กำรเมืองในระบอบน้ีใหอ้ ำนำจกบัประชำชนในกำรเขำ้มำมีส่วน
ร่วมในกำรตดัสินใจทำงกำรเมือง โดยปกติมกัจะใหป้ระชำชนเลือกตวัแทนของตนเขำ้มำตดัสินใจ
ร่วมกนัในสภำเช่น สภำผูแ้ทนรำษฎร เม่ือตดัสินใจแลว้รัฐบำลก็จะมีกลไกของรัฐคือคณะรัฐมนตรีและ
ขำ้รำชกำรกระทรวงต่ำงๆก็จะน ำเอำกำรตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั  ระบอบกำรเมืองแบบน้ีอำจมีพรรค
กำรเมืองสองพรรคหรือหลำยพรรคก็ได ้ กำรเมืองระบบเผด็จกำร เป็นระบอบกำรปกครองท่ีผูท่ี้
ปกครองประเทศไม่ไดม้ำโดยกำรเลือกของประชำชน แต่มำโดยกำรใชอ้  ำนำจเช่นปฏิวติั หรือมำโดย
ระบบประเพณีเช่น ระบบกษตัริยใ์นสมยัก่อนท่ีพระอุปรำชมกัจะไดเ้ป็นกษตัริยอ์งคต่์อไปแทนกษตัริย์
ท่ีส้ินพระชนมไ์ป  กษตัริยห์รือผูป้กครองประเทศท่ีไดอ้  ำนำจมำโดยกำรใชก้ ำลงัมกัจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจ
ทำงกำรเมืองแทนประชำชนและเป็นผูท่ี้ปฏิบติักำรหรือด ำเนินกำรตำมนโยบำยดว้ย กำรเมืองแบบน้ีมกั
ไม่มีฝ่ำยคำ้นหรือมีฝ่ำยคำ้นก็จะเป็นฝ่ำยคำ้นท่ีไม่มีพลงัต่อรอง 
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 ปัญหำของสังคมโดยพื้นฐำนก็คือ กำรท่ีสมำชิกของสังคมไม่ท ำหนำ้ท่ีตำมสถำนภำพบทบำท
และบรรทดัฐำนของสังคมนัน่เอง พฤติกรรมเบ่ียงเบนทำงสังคม (Social deviance) คือ กำรกระท ำทำง
สังคม (Social action) ท่ีเบ่ียงเบนไปจำกบรรทดัฐำนทำงสังคมนัน่เอง 

เน่ืองจำกโครงสร้ำงสังคมตลอดจนบรรทดัฐำนทำงสังคมซ่ึงมีลกัษณะเป็นระบบนั้น
ก ำหนดกำรกระท ำทำงสังคม(พฤติกรรม)ของมนุษย ์(มนุษยไ์ม่มีอิสระถูกสังคมก ำหนด)  ดงันั้นหำก
มนุษยห์รือสมำชิกของสังคมมีกำรกระท ำท่ีเบ่ียงเบนทำงสังคม (Social deviance) นั้นก็ตอ้งมำจำก
โครงสร้ำงสังคมนัน่เองเช่น สังคมท่ีเปล่ียนไปอยำ่งรวดเร็วจนสมำชิกในสังคมเปล่ียนตำมบรรทดัฐำน
ใหม่ไม่ทนั กำรขดัเกลำและควบคุมของสังคมท่ีท ำใหส้มำชิกในสังคมไดรั้บกำรขดัเกลำไม่ดีพอท ำใหมี้
กำรกระท ำทำงสังคมท่ีเบ่ียงเบน หรือกำรควบคุมทำงสังคมท่ีหยอ่นยำนเปิดโอกำสใหค้นในสังคมมีกำร
กระท ำทำงสังคมท่ีต่ำงไปจำกบรรทดัฐำนทำงสังคมท่ีก ำหนดไว ้หรือกำรบูรณำกำรทำงสังคมท่ีหยอ่น
ยำนเกินไปหรือเขม้งวดมำกเกินไปจนท ำใหส้มำชิกในสังคมปรับตวัไม่ไดเ้ช่น กำรฆ่ำตวัตำยแบบรัก
ชำติเกิดข้ึนเพรำะกำรบูรณำกำรทำงสังคมท่ีเขม้งวดมำกจนกระทัง่รักชำติมำกกวำ่รักตวัเองเป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะของแนวคิดน้ีคือ กำรปฏิรูปสังคมโดยท ำให้สังคมปรับตวัทนักบักำรเปล่ียนแปลง
ทำงสังคม เพิ่มกำรขดัเกลำและควบคุมทำงสังคมหรือกำรจดัระเบียบทำงสังคมใหม้ำกข้ึน และปรับ
กำรบูรณำกำรทำงสังคมใหพ้อดีเป็นตน้  
 การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์  

กำรนิยำมปัญหำ    แนวคิดน้ีนิยำมกำรป่วยหรือกำรเป็นโรคเอดส์วำ่ เป็นกำรกระท ำทำงสังคม
ท่ีเบ่ียงเบนจำกบรรทดัฐำนรูปหน่ึงหรือกำรท่ีบุคคลไม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีทำงสังคมของตนเองไดน้ัน่เอง 
นิยำมพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศวำ่ เป็นกำรกระท ำท่ีเบ่ียงเบนจำกบรรทดัฐำนทำงสังคมเร่ืองเพศซ่ึงมีผล
ท ำใหติ้ดเช้ือโรคเอดส์และมีผลท ำใหป่้วยหรือท ำหนำ้ท่ีตำมบทบำททำงสังคมของตนเองไม่ได ้ 

สำเหตุของปัญหำ    แนวคิดน้ีอธิบำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศอนัน ำไปสู่กำร
เป็นโรคเอดส์หรือกำรกระท ำทำงสังคมท่ีเก่ียวกบัเพศท่ีเบ่ียงเบนจำกบรรทดัฐำนทำงสังคมเร่ืองเพศเช่น 
กำรเป็นโรคเอดส์อำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของโครงสร้ำงสังคมจำกเกษตรมำเป็นอุตสำหกรรมท ำ
ใหพ้อ่แม่ตอ้งยำ้ยถ่ินมำท ำงำนในกรุงเทพแลว้ทิ้งใหปู่้ยำ่ตำยำยเล้ียงหลำน ลูกหลำนท่ีอยูก่บัปู่ยำ่ตำยำย
หำควำมอบอุ่นและใกลชิ้ดไม่ได ้ในขณะเดียวกนัดงัไดก้ล่ำวมำแลว้โรงเรียนก็ท ำหนำ้ท่ีสอนหนงัสือ
อยำ่งเดียวและเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ท่ีเด็กหำควำมอบอุ่นไม่ได ้เด็กจึงหำควำมอบอุ่นจำกเพื่อนฝงู 
หำกไดเ้พื่อนฝงูไม่ดีก็ท  ำใหเ้สียเด็กและมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงกบักำรเป็นโรคเอดส์ไดง่้ำย   หรือกำรมี
เพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัหรือกำรไม่ใส่ถุงยำงอนำมยัวำ่เป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของสังคมก็ไดเ้ช่น 
กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมท ำใหค้รอบครัวมีเวลำขดัเกลำควบคุมเด็กนอ้ยลงท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบักำร
เปล่ียนแปลงบรรทดัฐำนทำงเพศท่ีมีลกัษณะเสรีมำกข้ึนเป็นตน้ซ่ึงมีผลท ำใหเ้ด็กมีกำรกระท ำทำงสังคม
เร่ืองเพศท่ีแตกต่ำงไปจำกบรรทดัฐำนเดิมเช่นกำรรักนวลสงวนตวัไปสู่กำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีเสรีมำกข้ึน
และน ำไปสู่กำรติดเช้ือโรคเอดส์เป็นตน้   ท ำนองเดียวกนัสถำบนักำรศึกษำท่ีควรท ำหนำ้ท่ีเร่ืองกำรให้
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เพศศึกษำท่ีเหมำะสมกบัเด็กใหเ้หมำะสมกบัวยัและปัญหำของเด็กแต่ก็ไม่ไดท้  ำใหเ้หมำะสมกบักำร
เปล่ียนแปลงของสังคมเพรำะสถำบนักำรศึกษำยงัอยูแ่บบเดิมไม่ปรับตวัใหเ้ขำ้กบัสังคมท่ีเปล่ียนไปยงั
มองวำ่ เร่ืองเพศศึกษำจะเป็นตวัท่ีท ำใหเ้ด็กมีควำมต่ืนตวัส่งเสริมควำมตอ้งกำรทำงเพศเพิ่มมำกข้ึน
แทนท่ีจะเห็นวำ่เพศศึกษำจะท ำใหเ้ด็กปรับตวักบัเร่ืองเพศดีข้ึน   
 กำรแก้ไขปัญหำ   กำรป้องกนัหรือกำรแกไ้ขปัญหำ กำรแกไ้ขปัญหำโรคเอดส์โดยแนวคิดน้ีก็
คือ กำรท ำใหมี้กำรบูรณำกำรทำงสังคมและกำรควบคุมทำงสังคมใหม้ำกข้ึนโดยเฉพำะในเร่ืองของกำร
ร้ือฟ้ืนค่ำนิยมทำงสังคมท่ีดีเช่นท่ีเรำรู้จกักนัในรูปของนโยบำยกำรจดัระเบียบทำงสังคม เช่น กำรซ้ือ
สัตยต่์อคู่ครอง กำรไม่มีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงำน กำรไม่คำ้ประเวณี กำรไม่ด่ืมสุรำ กำรไม่ไปเท่ียว
สถำนบนัเทิงเป็นตน้ 

กำรมองปัญหำควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   แนวคิดน้ีเช่ือวำ่สังคมนั้นดี ระเบียบของสังคมมี
หนำ้ท่ีท่ีท ำใหทุ้กคนอยูใ่นสังคมอยำ่งมีควำมสุข   ดงันั้นกำรฝ่ำฝืนบรรทดัฐำนทำงสังคมจึงเป็นเร่ืองท่ี
ผดิหรือเป็นกำรเบ่ียงเบนทำงสังคมท่ีจะตอ้งถูกขดัเกลำใหม่กำรถูกลงโทษหรือกำรจดัระเบียบทำง
สังคมใหม่  ดงัเช่น กำรมองคนหรือผูห้ญิงท่ีมีกำรกระท ำทำงสังคมท่ีเบ่ียงเบนไปจำกบรรทดัฐำนเร่ือง
เพศจนเป็นโรคเอดส์วำ่ ผูห้ญิงนั้นผดิท่ีสังคมครอบครัวโรงเรียนสั่งสอนแลว้ไม่จ  ำและไม่ท ำตำมตำม
บรรทดัฐำนท่ีวำงไว ้ แต่แนวคิดน้ีมีแนวโนม้ท่ีไม่ไดต้ั้งค  ำถำมเก่ียวกบับรรทดัฐำนทำงเพศท่ี
เปล่ียนแปลงไปตำมสังคมหรือแมจ้ะทรำบวำ่บรรทดัฐำนทำงเพศเปล่ียนไปแลว้แต่สังคมก็ยงัพยำยำมท่ี
จะรักษำบรรทดัฐำนเดิมเอำไวโ้ดยกำรบงัคบัและขดัเกลำใหม้ำกข้ึน อีกนยัหน่ึงคือมองวำ่บรรทดัฐำน
ถูกแต่เด็กผูห้ญิงผดิซ่ึงเป็นกำรมองไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   เช่น กำรเช่ือในบรรทดัฐำน
แบบเดิมเช่น กำรรักนวลสงวนตวัและตอ้งกำรใหผู้ห้ญิงทุกคนมีกำรกระท ำเช่นนั้น หำกหญิงคนใดไม่
ท ำตำม และมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงำน สังคมก็จะลงโทษผูห้ญิงตีตรำผูห้ญิงวำ่เบ่ียงเบนทำงสังคม ซ่ึง
เป็นกำรลงโทษหรือกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมกบัผูห้ญิงเพรำะสังคมส่วนหน่ึงยอมรับบรรทดัฐำนอยูก่นั
ก่อนแต่งงำนแลว้ แต่แนวคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ีน้ีมองไม่เห็นวำ่กำรท่ีบอกวำ่เป็นกำรเบ่ียงเบนทำงสังคม
ของตนนั้นเป็นควำมไม่เป็นธรรมกบัผูห้ญิงท่ีมีบรรทดัฐำนอีกแบบหน่ึง แนวคิดน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะ
มองเห็นควำมแตกต่ำงหรือควำมเหล่ือมล ้ำวำ่เป็นเร่ืองปกติธรรมดำเช่น บรรทดัฐำนของกำรแต่งงำน
ก่อนแลว้จึงมีเพศสัมพนัธ์นั้นมกัใชก้บัผูห้ญิงและไม่ใชก้บัผูห้ญิง และกำรมีเพศสัมพนัธ์กนัก่อน
แต่งงำนนั้นมกัใชก้บัผูช้ำยและไม่ใชก้บัผูห้ญิง  กำรเลือกใชบ้รรทดัฐำนท่ีไม่เป็นธรรมน้ีแนวคิดน้ีมอง
วำ่เป็นเร่ืองปกติ ดงันั้นสังคมในแนวคิดน้ีจึงไม่ลงโทษผูช้ำยท่ีนอกใจหรือมีภรรยำหลำยคน แต่ลงโทษ
ผูห้ญิงท่ีเสียควำมบริสุทธ์ิไปแลว้วำ่เป็นผูห้ญิงท่ีไม่รักดีเป็นตน้   แนวคิดน้ีมองควำมไม่เป็นธรรมวำ่
เป็นส่ิงท่ีดีและเป็นธรรมชำติเพรำะวำ่ หำกไม่มีควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคมก็จะไม่มีใครอยำกท ำงำนท่ี
ยำกล ำบำกเช่นงำนเก็บขยะท่ีมีรำยไดน้อ้ยเหน่ือยและสกปรก  คนท่ีลงทุนเรียนหนกัและท ำงำนหนกั
เช่นแพทยจึ์งสมควรไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีสูงกวำ่คนเก็บขยะเป็นตน้ 
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 วิพำกษ์    แนวคิดน้ีมีจุดแขง็ท่ีสำมำรถท ำใหเ้รำเขำ้ใจภำพรวมของโครงสร้ำงสังคมไดอ้ยำ่ง
เป็นระบบคือมีโครงสร้ำงสังคมและสถำบนัต่ำงๆเป็นตน้ ในขณะท่ีแนวคิดเช่นระบำดวทิยำและ
แนวคิดจิตวทิยำวิเครำะห์ท่ีไดก้ล่ำวถึงส่ิงแวดลอ้มและอำรยธรรมเช่นกนั แต่ทฤษฏีนั้นๆกล่ำวถึง
โครงสร้ำงสังคมไดไ้ม่ชดัเจนเม่ือเทียบกบัแนวคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ี   อยำ่งไรก็ดีแนวคิดน้ีมีขอ้เสียเม่ือ
เทียบกบัแนวคิดทฤษฏีท่ีกล่ำวมำคือ ลดส่วนควำมเป็นคนใหเ้หลือเพียงสถำนภำพทำงสังคมท่ีมีบทบำท
ท่ีสังคมก ำหนดไวใ้หแ้ลว้เท่ำนั้น ไม่สำมำรถแสดงควำมเป็นคนท่ีอิสระไดเ้หมือนกบัแนวคิดทำงดำ้น
จิตวทิยำกำรรับรู้   นอกจำกน้ีแนวคิดน้ีอำจถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มของพวกอนุรักษคื์อ พวกท่ีไม่ยอม
เปล่ียนแปลงหรือมองวำ่โครงสร้ำงสังคมเช่นน้ีดีแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งเปล่ียนคือ กำรท ำคนใหอ้ยูใ่นระเบียบ
วนิยัหรือกฎเกณฑข์องสังคม ซ่ึงหมำยควำมวำ่ คนท่ีไดเ้ปรียบทำงสังคมก็จะยงัไดเ้ปรียบต่อไปหรือ
ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมจะยงัด ำรงอยูต่่อไปและควำมไม่เป็นธรรมน้ีก็จะท ำใหค้นท่ีเสียเปรียบเช่น
คนเก็บขยะตอ้งป่วยจำกกำรท ำงำนสกปรกท่ีหนกัมีรำยไดไ้ม่พอเพียงท่ีจะมีชีวติท่ีมีคุณภำพ    
 

2. ทฤษฏเีศรษฐศาสตร์กระแสหลกั (Neo-classical economics) 
 แนวคิดหลกั (Subject matter): กลไกของตลำดเสรี  
 แนวคิดหลกัคิด 
 กลไกของตลำดเสรี คือมือท่ีมองไม่เห็นในกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีมปีระสิทธิภำพ (พฤติกรรม
ของคนกเ็ช่นเดียวกันถกูจัดสรรโดยกลไกตลำด)   แนวคิดน้ีกล่ำวถึงเร่ืองกำรจดัสรรทรัพยำกรในสังคม
ซ่ึงมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัใหมี้ประสิทธิภำพมำกท่ีสุดโดยผำ่นกลไกตลำดเสรี  แนวคิดน้ีเช่ือวำ่ กลไกตลำดเสรี
ท่ีไม่มีกำรแทรกแซงนั้นเป็นกลไกในกำรจดัสรรทรัพยำกรท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด กล่ำวคือ กลไก
ของตลำดประกอบไปดว้ยอุปสงคห์รือดีมำนด ์(Demand) และอุปทำนหรือซพัพลำย (Supply)  หำก
สังคมตอ้งกำรอะไรมำกท่ีสุด ส่ิงนั้นก็จะมีรำคำตลำดมำกท่ีสุดและท ำใหผู้ผ้ลิตตอ้งเปล่ียนกำรผลิตให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อท่ีตนเองจะขำยสินคำ้ใหไ้ดร้ำยไดม้ำกท่ีสุด  หำกสินคำ้ใดลน้
หรือไม่เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด สินคำ้นั้นก็จะขำยไม่ได ้รำคำก็จะลดลง ท ำใหผู้ผ้ลิตตอ้งปรับเปล่ียน
กำรผลิตใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดและท ำใหไ้ม่มีปัญหำขำยไม่ไดแ้ละขำดทุน ดงันั้น
รำคำจะท ำหนำ้ท่ีปรับใหผู้ผ้ลิตตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  ใน
ท ำนองเดียวกนัผูผ้ลิตก็ตอ้งผลิตสินคำ้ใหมี้ประสิทธิภำพดีท่ีสุดหรือรำคำต ่ำท่ีสุดหรือใชท้รัพยำกรหรือ
ตน้ทุนนอ้ยท่ีสุดในกำรท่ีจะผลิตสินคำ้ ผูผ้ลิตสินคำ้ท่ีผลิตสินคำ้ออกมำแลว้มีตน้ทุนท่ีสูงกวำ่ก็ไม่
สำมำรถท่ีจะแข่งขนักบัผูผ้ลิตสินคำ้เดียวกนัแต่มีตน้ทุนกำรผลิตต ่ำกวำ่ได ้  หลกักำรน้ีก็น ำไปใชก้บักำร
ผลิตสินคำ้หรือบริกำรอ่ืนของสังคมหรือรัฐดว้ย โครงกำรท่ีมีประสิทธิภำพแลประสิทธิผลสูงก็จะไดรั้บ
เลือกใหน้ ำไปปฏิบติัเม่ือเทียบกบัโครงกำรท่ีมีประสิทธิภำพต ่ำ โครงกำรท่ีมีประสิทธิภำพสูงหรือใช้
ทรัพยำกรต ่ำน้ีก็จะท ำใหเ้กิดควำมมัง่คัง่ มีงำนท ำหรือไม่เกิดควำมยำกจนเกิดข้ึน   โครงกำรท่ีไม่มี
ประสิทธิภำพก็ท ำลำยไปโดยกลไกของตลำดโดยโครงกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกกวำ่   ทฤษฏีน้ีตั้งใจท่ี
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จะอธิบำยพฤติกรรมทำงเศรษฐกิจของมนุษยเ์ป็นหลกั แต่อยำ่งไรก็ตำมสำมำรถอธิบำยพฤติกรรมของ
มนุษยโ์ดยทัว่ไปไดด้ว้ยเช่นกนัโดยมองวำ่พฤติกรรมของมนุษยก์็คือสินคำ้ในตลำดอยำ่งหน่ึง   ดงันั้น
มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมตำมท่ีสังคมใหมู้ลค่ำหรือรำคำสูง และสังคมก็มกัจะใหมู้ลค่ำหรือ
รำคำของพฤติกรรมท่ีดีท่ีขำดแคลนสูง   ทฤษฏีน้ีอธิบำยปัญหำสินคำ้ลดตลำดหรือสินคำ้รำคำสูงเกินไป
รวมทั้งปัญหำควำมยำกจนวำ่มำจำกกลไกของตลำดท่ีไม่เสรี และตอ้งแกไ้ขท่ีท ำใหต้ลำดเสรีมำกยิง่ข้ึน
เช่นไม่มีกำรเก็บภำษีต่ำงๆเป็นตน้ 
 การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์  

กำรนิยำมปัญหำ   แนวคิดน้ีนิยำมกำรป่วยวำ่เป็นพฤติกรรมทำงเศรษฐกิจอยำ่งหน่ึง   โรคเอดส์
จึงถูกนิยำมวำ่เป็นพฤติกรรมเส่ียงเช่นเดียวกบัแนวคิดจิตวิทยำกำรเรียนรู้แบบพฤติกรรมและแนวคิด
ระบำดวทิยำเนน้ท่ีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศท่ีผำ่นกำรไตร่ตรองทำงเศรษฐกิจแลว้ 

สำเหตุของปัญหำ   กำรอธิบำยสำเหตุของพฤติกรรมเส่ียงพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศข้ึนอยูก่บัดี
มำนดแ์ละซพัพลำยของกลไกตลำดเสรีท่ีเป็นตวั   โดยทั้งผูผ้ลิตหรือซพัพลำยและผูซ้ื้อหรือดีมำนด์ตอ้ง
ตดัสินใจวำ่รำคำ ณ. จุดใดท ำก ำไรใหม้ำกท่ีสุดหรือเส่ียงนอ้ยท่ีสุดซ่ึงวดัจำกอตัรำส่วนของรำยรับท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บกบัตน้ทุนท่ีตอ้งลงทุนเพื่อผลิตสินคำ้ (Cost benefit ratio)  และในส่วนของผูซ้ื้อก็เช่นกนัก็
ตอ้งเปรียบเทียบอตัรำส่วนของรำยรับท่ีไดจ้ำกสินคำ้ท่ีจะซ้ือซ่ึงอำจมีหลำยทำงเลือกทั้งชนิดกบัรำคำ
ของสินคำ้ทำงเลือกแต่ละชนิด (Cost benefit ratio) อีกเช่นกนั   กลไกของตลำดเสรีท่ีประกอบดีมำนด์
และซพัพลำยจะเป็นตวัก ำหนดรำคำสินคำ้น้ีมิไดป้ระยกุตก์บัสินคำ้ทุกชนิดเสมอกนั สินคำ้บำงอยำ่งมี
ควำมยดืหยุน่สูงหรือสำมำรถใชสิ้นคำ้อ่ืนแทนไดเ้ช่นไม่รับประทำนขำ้วก็สำมำรถรับประทำนเผือกมนั
ได ้และสินคำ้บำงอยำ่งมีควำมยดืหยุน่ต ่ำหรือไม่มีสินคำ้อ่ืนมำทดแทนไดเ้ช่น ควำมตอ้งกำรแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัอำจทดแทนไม่ไดด้ว้ยกำรแพทยท์ำงเลือกไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี ดงันั้นแมร้ำคำค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์
จะสูงแต่ก็ตอ้งยอมจ่ำยเป็นตน้   ควำมรู้สึกวำ่มีส่ิงอ่ืนทดแทนไดห้รือไม่นั้นบำงคร้ังก็เป็นควำมรู้สึก
เฉพำะตนหรือเฉพำะสังคมหรือท่ีอำจเรียกวำ่รสนิยมหรือควำมเช่ือทำงสังคมก็ได ้และรสนิยมหรือ
ควำมเช่ือนั้นอำจวดัเป็นปริมำณและอยูใ่นสมกำรทำงคณิตศำสตร์ของโมเดลทำงเศรษฐศำสตร์ไม่ได ้
แต่ในควำมเป็นจริงรสนิยมและควำมเช่ือก็ยงัมีบทบำทเป็นตน้ทุนหรือเป็นก ำไรอยูน่ัน่เอง  ดงันั้นกำร
พิจำรณำพฤติกรรมทำงสังคมของมนุษยเ์ช่นพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศนั้นอำจตอ้งน ำเอำรสนิยมหรือ
ควำมเช่ือเขำ้มำรวมพิจำรณำเพิ่มเติมดว้ยนอกเหนือจำกรำคำหรือตน้ทุน   เม่ือเป็นเช่นนั้นเรำอำจตอบ
ค ำถำมวำ่ท ำไมยอมมีเพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นโดยไม่ป้องกนัตวัไดว้ำ่ มูลค่ำทำงรำคำและทำงรสนิยมของ
เพศสัมพนัธ์ท่ีผูซ้ื้อหรือดีมำนดห์รือซพัพลำยก็ตำมท่ีไดน้ั้นมีมูลค่ำคุม้กบัตน้ทุนท่ีจะตอ้งจ่ำยหรือควำม
เส่ียงท่ีคำดวำ่จะไดท้  ำใหค้นผูน้ั้นยอมเส่ียงท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ค  ำอธิบำยน้ีคลำ้ยกบัค ำตอบของ
จิตวทิยำกำรรับรู้ท่ีบอกวำ่กำรมีพฤติกรรมเส่ียงข้ึนกบักำรรับรู้โอกำสในกำรติดเช้ือโรคและผลเสียของ
กำรติดโรคร่วมกบัตน้ทุนของกำรป้องกนัโรค  ขอ้แตกต่ำงมีเพียงแต่ในแนวควำมคิดจิตวทิยำกำรรับรู้
นั้นกำรประเมินนั้นมีแนวโนม้จะเป็นกำรประเมินจำกกำรรับรู้มิไดป้ระเมินวตัถุแบบนกัเศรษฐศำสตร์ท่ี
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ประเมินมูลค่ำทั้งหมดเป็นตวัเงินหรือเป็นปริมำณ (แมว้ำ่ควำมเส่ียงต่ำงๆรสนิยมหรือควำมเช่ือจะ
ประมำณออกมำเป็นปริมำณแบบวตัถุวสิัยไม่ไดก้็ตำม) 

กำรรักษำ   กำรรักษำหรือกำรป้องกนัปัญหำหรือนโยบำยสำธำรณสุขของกำรป้องกนั
พฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ   นโยบำยในเร่ืองน้ีเรำไม่อำจเปล่ียนแปลงรำยรับตน้ทุนหรือก ำไรขำดทุนได้
และเรำก็ไม่อำจเปล่ียนกำรรับรู้แบบจิตวทิยำกำรรับรู้ได ้(ไม่เช่นนั้นก็จะกลำยเป็นค ำตอบเดียวกนักบั
จิตวทิยำกำรรับรู้) แต่เรำอำจเสนอสินคำ้ทำงเลือกอยำ่งอ่ืนท่ีมีรำยรับหรือผลตอบแทนท่ีสูงกวำ่ไดห้รือ
ลดตน้ทุนให้ต ่ำลงเพื่อมีอตัรำของผลประโยชน์ (Benefits) ท่ีสูงกวำ่ไดเ้ช่น กำรขอใหแ้สดงผลกำรตรวจ
เลือดก่อนท่ีจะซ้ือสินคำ้เป็นตน้ แต่แน่นอนวำ่ กำรท ำเช่นนั้นก็จะมีปัญหำดำ้นจริยธรรมตำมมำ แต่ใน
ตลำดเสรีทุกอยำ่งเป็นสินคำ้เพียงแต่สังคมหน่ึงๆใหจ้ริยธรรมกบัสินคำ้ใดมำกกวำ่กนั 

กำรมองควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม    กำรมองคนหรือผูห้ญิงแนวคิดน้ีจะมองผูผ้ลิตและผูซ้ื้อ
วำ่เป็นมนุษยซ่ึ์งรวมทั้งผูห้ญิงดว้ยวำ่มีเหตุผลแบบเศรษฐศำสตร์คือ มีกำรตดัสินใจบนพื้นฐำนก ำไร
ขำดทุนหรือกำรบริโภคเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนมำกท่ีสุด  ดงันั้นคนท่ีจะมีชีวติรอดไดใ้นกำรแข่งขนั
เสรีจะเป็นคนท่ีมีควำมสำมำรถมำกท่ีสุดเท่ำนั้น ส่วนคนท่ีไร้ควำมสำมำรถแข่งขนัก็จะเป็นคนท่ีไม่มี
คุณค่ำไม่อำจมีชีวิตอยำ่งเท่ำเทียมกบัคนอ่ืนได ้  ดงันั้นผูห้ญิงท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะไม่มีศกัยภำพหรือ
ทรัพยำกรหรือสินคำ้ไปขำยในตลำด ผูห้ญิงจึงมีคุณค่ำต ่ำกวำ่ผูช้ำย      

แมว้ำ่แนวคิดตลำดเสรีจะตั้งตน้ดว้ยทุกคนเสมอภำคกนัในตลำดเสรีก็ตำม แต่ในควำมเป็นจริง
ผูห้ญิงมกัไม่ไดเ้ร่ิมตน้กำรแข่งขนัเท่ำเทียมกบัผูช้ำย   ดงันั้นกำรแข่งขนัท่ีเสรีจึงเป็นกำรแข่งขนัท่ีไม่เสรี
หรือไม่เป็นธรรมกบัผูห้ญิง ผูห้ญิงท่ีมกัจะไม่มีศกัยภำพหรือทรัพยำกรท่ีจะเอำไปขำยในตลำดไดก้็
มกัจะต่อสู้ในตลำดไม่ไดแ้ละกลำยเป็นคนจนท่ีไม่มีท่ียนืในตลำดหรือในสังคม และกำรกลำยเป็นคน
จนน้ีแนวคิดเศรษฐศำสตร์มองวำ่เป็นกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  แต่ในแนวคิดอ่ืนน่ีคือควำมไม่เป็นธรรม
ทำงสังคมท่ีแนวคิดน้ีมองไม่เห็นหรือไม่ยอมรับหรือเห็นแต่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรกดข่ีผูห้ญิงท่ียำกจน 

กำรวิพำกษ์   แนวควำมคิดตลำดเสรีท่ีสะทอ้นควำมเป็นธรรมทำงสังคมนั้นแทจ้ริงแลว้ไม่มี
ควำมเสรีหรือไม่เป็นธรรม  เน่ืองจำกตลำดเสรีคือตลำดเสรีของผูป้ระกอบกำรท่ีไดก้ ำไรหรือมีทุน
มำกกวำ่ผูป้ระกอบกำรเล็กๆหรือผูบ้ริโภค   ควำมลม้เหลวของกลไกตลำดเสรีท่ีอำจเกิดไดจ้ำกหลำยๆ
สำเหตุเช่น กำรท่ีผูแ้ข่งขนัท่ีมีทุนมำกมีแนวโนม้ท่ีจะกลืนกินผูแ้ข่งขนัรำยท่ีเล็กกวำ่ท ำใหเ้กิดกำร
ผกูขำด และกำรท่ีระบบเศรษฐกิจไม่เปล่ียนจำกกำรตลำดแบบประเพณีมำเป็นกำรตลำดแบบเสรีจึงท ำ
ใหค้วำมยำกจนกระจำยอยูท่ ัว่ไป หรืออีกนยัหน่ึงกำรท ำลำยแบบสร้ำงสรรคย์งัไม่เกิดข้ึนหรือกำร
ท ำลำยระบบเศรษฐกิจเดิมยงัไม่หมดจึงท ำใหค้วำมยำกจนยงัด ำรงอยู ่  กำรติดเช้ือเอชไอวกี็เป็นผลมำ
จำกควำมยำกจน รูปแบบของตลำดเปล่ียนไปท ำใหส่ิ้งท่ีเคยมีคุณค่ำในสมยัหน่ึงหรือสังคมหน่ึงเช่น 
ทกัษะในกำรเป็นช่ำงศิลป์กลำยเป็นส่ิงท่ีไม่มีคุณค่ำในตลำดสมยัใหม่ท่ีสร้ำงงำนศิลป์จำกแนวควำมคิด
ใหม่และเทคนิคใหม่ ช่ำงศิลป์แบบเก่ำก็ขำดรำยไดแ้ละยำกจนลงและไม่มีทกัษะอ่ืนท่ีจะเอำมำขำยใน
ตลำดได ้ดงันั้นจึงตอ้งขำยแรงกำยลว้นๆซ่ึงไดร้ำยไดน้อ้ยและตอ้งเดินทำงไปท ำงำนท่ีไกลจำกบำ้นและ
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มีโอกำสท่ีจะติดเช้ือทำงเพศสัมพนัธ์หรือเอชไอวไีด ้หรือผูห้ญิงท่ีคุณค่ำของตวัของเขำสมยัก่อนคืองำน
บำ้น แต่งำนบำ้นไม่มีคุณค่ำในสังคมสมยัใหม่ท่ีตอ้งใชเ้งินตรำมำกข้ึนในกำรเล้ียงดูบุตรหลำนใหมี้
กำรศึกษำสูงอำจจ ำเป็นท่ีจะตอ้งหำอำชีพเสริมเช่น กำรบริกำรทำงเพศแบบชัว่ครำวก็อำจติดเช้ือทำง
เพศสัมพนัธ์ได ้
 ส ำหรับกำรติดเช้ือเอชไอวขีองเด็กวยัรุ่นในแนวคิดน้ีก็คือ คลำ้ยกบัค ำอธิบำยของเศรษฐศำสตร์
กำรเมืองแต่เป็นค ำอธิบำยท่ีไม่เนน้กำรขดูรีดของระบบทุนนิยมท่ีท ำใหย้ำกจน แต่เนน้ท่ีควำมยำกจน
ของเด็กวยัรุ่นหรือครอบครัวของเขำท่ีท ำให้เขำมีรำยไดม้ำเรียนไม่พอและตอ้งท ำงำนตอ้งขำยบริกำร
ทำงเพศหรือยอมใหค้นท่ีมีฐำนะดีกวำ่อุปถมัภโ์ดยกำรแลกกบักำรใหบ้ริกำรทำงเพศ 
 แนวคิดน้ีมีขอ้ดีท่ีมีศกัยภำพท่ีสำมำรถใหบุ้คคลหรือผูป้ระกอบกำรสำมำรถใชดี้มำนด ์
(Demand) ของสังคมในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ใหก้บัสังคม สำมำรถสร้ำงสินคำ้อุปโภคบริโภคข้ึน
มำกมำยท ำใหค้นมีชีวติท่ีดีข้ึน อยำ่งไรก็ตำมปัญหำของแนวคิดน้ีก็คือ ปัญหำกำรกระจำยควำมมัง่คัง่ท่ี
เกิดในรูปท่ีควำมมัง่คัง่กระจุกตวัอยูใ่นคนบำงกลุ่ม เช่น ในกรณีของประเทศไทย ผูท่ี้ร ่ ำรวยท่ีสุดร้อยละ
ยีสิ่บมีทรัพยสิ์นรวมกนัประมำณร้อยละ ๕๕ ของทรัพยสิ์นทั้งหมดของสังคม ในขณะท่ีผูท่ี้ยำกจนท่ีสุด
ร้อยละยีสิ่บมีทรัพยสิ์นรวมกนัแค่ร้อยละ ๕.๕ ของทรัพยสิ์นทั้งหมดของสังคม   ผูท่ี้ยำกจนเหล่ำน้ีจึงมี
ชีวติท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดโรคมำกท่ีสุด รวมทั้งโรคเอดส์ดว้ย เพรำะวำ่ เขำอำจน ำเป็นท่ีจะตอ้งขำยบริกำร
ทำงเพศเพื่อยงัชีพ   แนวคิดน้ีถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มอนุรักษนิ์ยมเช่นเดียวกบัแนวคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ี
เพรำะวำ่เป็นแนวคิดท่ีไม่ตอ้งกำรใหมี้กำรเปล่ียนแปลงทำงโครงสร้ำงของสังคมท่ีท ำให้ผูท่ี้ร ่ ำรวยยงั
ไดเ้ปรียบต่อไปและมองวำ่ผูท่ี้ยำกจนนั้นไม่มีควำมพยำยำมในกำรท ำงำนหนกัเหมือนคนท่ีร ่ ำรวย 
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แนวคดิกลุ่มที่สามแนวคดิที่เห็นความไม่เป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองผดิปกตหิรือ
เป็นเร่ืองที่ยอมรับไม่ได้ 
 แนวคิดในกลุ่มน้ีมองในระดบัของสังคมเช่นเดียวกบัแนวคิดกลุ่มท่ีสอง แต่มีควำมเห็นวำ่
สังคมมีควำมไม่เป็นธรรมท่ีท ำใหเ้กิดควำมทุกขย์ำกกบัคนในสังคม แนวคิดในกลุ่มน้ีเช่น แนวคิด
สัญลกัษณ์นิยม แนวคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมือง แนวคิดชำยเป็นใหญ่ และแนวคิดหลงัโครงสร้ำงนิยม
เป็นตน้ 
 

1. ทฤษฏสัีญญลกัษณ์นิยม (Symbolic interactionist perspective) 
 แนวความคิดหลกั : ความหมายทางสังคม (Social meaning) 
 หลกัคิด 
 ทฤษฏีน้ีอธิบำยท่ีมำของพฤติกรรมหรือกำรกระท ำทำงสังคมของมนุษยว์ำ่ กำรกระท ำของ
มนุษย์ขึน้อยู่กับควำมหมำยทำงสังคมท่ีเกิดขึน้มำในบริบทของกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงมนุษย์
ผู้กระท ำกับสังคมหรือผู้ อ่ืน (มนุษย์มคีวำมเป็นตัวของตัวเองน้อยลง)   
 แนวคิดน้ีเร่ิมจำก ควำมหมำยทำงสังคมนั้นเกิดข้ึนไดก้็เพรำะวำ่ มนุษยส์ำมำรถคิดไดแ้ละ
มนุษยคิ์ดไดเ้พรำะวำ่มนุษยส์ร้ำงภำษำข้ึนมำส ำหรับใชใ้นกำรคิดและท ำใหม้นุษยคิ์ดไดอ้ยำ่งลึกซ้ึง   
กำรคิดท ำใหเ้รำไม่ตอ้งตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มโดยใชส้ัญชำติญำณแบบสัตว ์(ทฤษฏีจิตวทิยำกำร
เรียนรู้)   กำรคิดท่ีส ำคญัของมนุษยก์็คือ กำรคิดเม่ือเรำมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือคิดวำ่ผูอ่ื้นก ำลงัส่ือสำร
อะไรกบัเรำ    เน่ืองจำกวำ่ เรำเป็นสัตวส์ังคมอยูร่วมกนัเป็นสังคม กำรท่ีสังคมคิดอยำ่งไรจึงส ำคญั
มำกกวำ่กำรท่ีเรำคิดอยำ่งไร   กำรคิดท่ีส ำคญัคือกำรท่ีเรำตระหนกัรู้วำ่ เรำคือใครและคนอ่ืนท่ีเรำก ำลงัมี
ปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมดว้ยคือใคร และส่ิงท่ีคนอ่ืนพูดหรือกระท ำกบัเรำหมำยควำมวำ่อยำ่งไร เม่ือเรำ
ทรำบควำมหมำยนั้นแลว้ เรำก็สำมำรถมีพฤติกรรมตอบสนองท่ีเหมำะสมกลบัไปได ้  
 ผลท่ีตำมมำประกำรหน่ึงของจิตวทิยำสังคมของกลุ่มก็คือ กำรมีปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมกบักลุ่ม
น้ีท ำใหก้ลุ่มมีอิทธิพลเหนือควำมคิดและพฤติกรรมของเรำ  กล่ำวคือ แมเ้รำจะรู้ดีวำ่ เร่ืองน้ีไม่ถูก แต่
เม่ือกลุ่มท่ีเรำเขำ้ไปมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยนั้นพำกนับอกวำ่ เร่ืองน้ีถูก  เรำก็มกัจะยอมรับวำ่ ส่ิงนั้นถูกตำม
ไปดว้ย เรำก็สูญเสียควำมเป็นตวัของเรำเอง รับเอำควำมเป็นตวัตนท่ีเป็นของกลุ่มเขำ้มำแทน    
 ดงันั้นถำ้เรำอยำกรู้วำ่ ท ำไมคนนั้นจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น เรำก็จะตอ้งรู้วำ่ คนนั้นมีปฏิสัมพนัธ์
กบัคนกลุ่มไหน ปฏิสัมพนัธ์อยำ่งไรและกลุ่มหรือสังคมนั้นใหค้วำมหมำยในเร่ืองนั้นอยำ่งไร ตวัอยำ่ง
ท่ีส ำคญัเช่น กำรทดลองท่ีให้ผูท่ี้มำเขำ้กลุ่มใหม่คนหน่ึงตอบค ำถำมวำ่ ปำกกำ(สีแดง)น้ีสีอะไร  เม่ือผูม้ำ
ใหม่ตอบวำ่  สีแดง ทุกคนก็ปฏิเสธและบอกวำ่ ปำกกำนั้นสีน ้ำเงิน แมว้ำ่ผูม้ำใหม่จะรู้วำ่เป็นสีแดงก็
ตำมแต่ก็อำจรู้สึกสับสน แต่ทำ้ยท่ีสุดก็จะยอมท่ีจะบอกกบักลุ่มวำ่เป็นสีน ้ำเงินตำมท่ีกลุ่มบอก เพื่อท่ีจะ
ท ำตวัไม่ใหแ้ตกต่ำงจำกกลุ่ม 
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 ตวัตน (Self) ของแนวคิดน้ีประกอบไปดว้ย ฉนั (I) และตวัฉนั (Me) ในขณะท่ีแนวคิดน้ีให้
ควำมอิสระกบัฉนัในกำรท่ีจะคิดหรือท ำอะไรโดยอิสระ แนวคิดน้ีก็ใหต้วัฉนั (Me) ท่ีข้ึนอยูก่บักำรมอง
ของสังคมพร้อมกนัไปดว้ย โดยตวัฉนัเป็นผลลพัธ์ของกำรท่ีฉนัตอ้งคอยประเมินวำ่ สังคมหรือคนอ่ืน
มองฉนัอยำ่งไรเช่น เขำมองเรำวำ่ดี เก่งหรือประหลำดอยำ่งไร   ดงันั้น ถึงแมว้ำ่ แนวคิดน้ีจะใหอิ้สระ
กบัคนหรือผูก้ระท ำวำ่มีอิสระในกำรต่อรองก็ตำม แต่แนวโนม้ของกำรกระท ำทำงสังคมของมนุษยน์ั้น
ก็มกัถูกครอบง ำโดยอิทธิพลของกลุ่มอยูเ่สมอ  กล่ำวคือ เรำยอมรับวำ่ เรำเป็นใครในสำยตำของกลุ่มท่ี
มองเรำ เรำยอมรับควำมคำดหวงัทำงสังคมของกลุ่มท่ีมีต่อเรำ  ดงันั้นเรำจึงมกัมีพฤติกรรมตำมควำม
คำดหวงัของกลุ่มเสมอ  เช่น เรำมีพฤติกรรมตำมควำมคำดหวงัของครอบครัวหรือพอ่แม่ เพรำะวำ่หำก
เรำท ำตำมควำมตอ้งกำรของพอ่แม่แลว้เรำรู้สึกวำ่ตัวเราเป็นท่ียอมรับของพอ่แม่ หำกเรำไม่ยอมท ำตำม
ควำมคำดหวงัของพอ่แม่ เรำก็จะรู้สึกวำ่ พอ่แม่ก ำลงัต าหนิ (ตีตรำ) เรำวำ่ เรา(ตวัตน)เป็นเด็กไม่ดี  
ดงันั้นเรำแมว้ำ่จะไม่ไดท้  ำอยำ่งท่ีพอ่แม่ตอ้งกำรใหท้ ำเลยเวลำเรำไปโรงเรียน แต่เรำก็ตอ้งท าเป็น
(แสดง)เหมือนเด็กดีในสำยตำของพอ่แม่ 
 แต่อยำ่งไรก็ตำม เรำไม่ไดมี้สังคมแค่ครอบครัวและพอ่แม่ เรำมีสังคมของกลุ่มเพื่อนเล่น กลุ่ม
เพื่อนร่วมงำนและกลุ่มเพื่อนร่วมสมำคมอีกดว้ยเป็นตน้   แต่ละกลุ่มท่ีเรำเขำ้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยก็มกัท่ีจะมี
กำรมอบหมำยสถำนภำพหรือตวัตนใหก้บัเรำพร้อมกบัควำมคำดหวงัของกลุ่มนั้น  เม่ือเรำตอ้งกำรหรือ
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งเขำ้ไปอยูใ่นกลุ่มนั้น เรำจึงหลีกเล่ียงไดย้ำกท่ีจะไม่มีกำรกระท ำทำงสังคมเหมือนกบั
ควำมคำดหวงัของกลุ่ม  ถำ้เรำไม่ออกมำจำกกลุ่ม เช่น ท่ีโรงเรียนครูคำดหวงัให้นกัเรียนขยนัเรียนและ
ตอบค ำถำมครูใหไ้ด ้แต่นกัเรียนส่วนใหญ่มกัเบ่ือเรียนและไม่สำมำรถตอบค ำถำมครูได ้ครูจึงมกัต ำหนิ
(ตีตรำ)เด็กเหล่ำน้ีวำ่ ข้ีเกียจและโง่ และครูมกัยกยอ่ง(ตีตรำ)เด็กท่ีตอบค ำถำมไดว้ำ่ ขยนัและเก่ง  เด็กท่ี
ถูกมองวำ่ข้ีเกียจและโง่ ไม่ไดเ้ห็นดว้ยหรือยอมรับกำรมองเช่นนั้น เขำไดพ้ยำยำมท่ีจะปรับปรุง
ภำพลกัษณ์ของตนในสำยตำของครูให้ดีข้ึนแต่อำจไม่ส ำเร็จ ผลสุดทำ้ยก็เลยยอมรับวำ่ตวัเอง ข้ีเกียจและ
โง่ (ยอมรับกำรตีตรำ) 
 นอกจำกกลุ่มยอ่ยๆท่ีกล่ำวมำแลว้ ยงัมีกลุ่มสังคมท่ีใหญ่กวำ่นั้นเช่น สถำบนัทำงสังคมต่ำง
ไดแ้ก่ สถำบนักำรแพทย ์สถำบนัต ำรวจและสถำบนัทำงวฒันธรรมอ่ืนเป็นตน้ท่ีมีบทบำทในกำรสร้ำง
ควำมคำดหวงัทำงสังคมและส่งผำ่นมำยงัเรำท่ีเป็นสมำชิก 
 กำรมีปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมหรือกำรประทะสังสรรคก์นัทำงสังคมน้ีมีผลต่อกำรกระท ำทำง
สังคมของมนุษยอ์ยำ่งมำก รวมทั้งกำรกระท ำท่ีเส่ียงต่อสุขภำพทั้งหลำยดว้ย 

การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์ (กำรตอบค ำถำมวำ่ ท ำไมผูห้ญิงจึงป่วยเป็นโรคเอดส์)    
กำรนิยำมปัญหำ  ตำมแนวคิดพุทธศำสนำ โรคเอดส์เป็นกำรเจบ็ป่วยตำมธรรมชำติของมนุษย์

เท่ำนั้นเช่นเดียวกบัแนวคิดทำงดำ้นกำรแพทยท่ี์โรคเอดส์เป็นโรคทำงกำยเท่ำนั้น  แต่ส ำหรับแนวคิด
สัญลกัษณ์นิยมโรคทำงกำยถูกสังคมสร้ำงท ำใหเ้ป็นโรคทำงสังคมและเป็นโรคทำงสังคมท่ีผูป่้วยถูกตี
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ตรำวำ่ส ำส่อนทำงเพศ เสพยำเสพติดท่ีสังคมรังเกียจ เป็นโรคแห่งควำมตำยท่ีติดต่อกบัคนอ่ืนไดเ้ป็นตน้ 
หรืออีกนยัหน่ึงท ำใหโ้รคน้ีร้ำยแรงเกินควรและท ำใหผู้ป่้วยทุกขท์ั้งทำงกำยทำงใจและทำงสังคม    

สำเหตุของปัญหำ   เน่ืองจำกแนวคิดน้ีโดยพื้นฐำนแลว้มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมหรือเป็นจิตวทิยำ
สังคม กล่ำวคือ มนุษยจ์ะท ำอะไรมกัดูหรือฟังผูอ่ื้นก่อนเสมอเพื่อให้ตวัเองไม่เสียหนำ้หรือไดรั้บกำร
ยอมรับจำกสังคม   ดงันั้นในกำรอธิบำยพฤติกรรมเส่ียงกบักำรเป็นโรคเอดส์นั้นส่วนใหญ่แลว้จึงตอ้ง
เขำ้ใจอิทธิพลของกลุ่ม  เช่น กรณีของกลุ่มวยัรุ่นนั้น กำรมีเพศสัมพนัธ์อำจถือวำ่เป็นส่ิงท่ีมีหนำ้มีตำใน
กลุ่มเพื่อน ใครไม่เคยมีเพศสัมพนัธ์อำจกลำยเป็นคนนอ้ยหนำ้คนอ่ืน เช่นเป็นคนท่ีไม่สวย ไม่น่ำรัก ไม่
หล่อ เชย ส่วนคนท่ีเคยมีเพศสัมพนัธ์แลว้ก็มกัคุยวำ่ ตวัเองมีแฟนหลำยคน มีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงหรือ
ผูช้ำยหลำยคน เป็นผูท่ี้เช่ียวชำญในเร่ืองน้ี บำงคนอำจมีกำรแข่งกนัท ำสถิติในเร่ืองของกำรมี
เพศสัมพนัธ์  ดงันั้นกำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีควรเป็นเร่ืองของควำมรักควำมสุขและควำมเตม็ใจจึงถูกสร้ำง
ใหเ้ป็นเร่ืองของหนำ้ตำเกียรติศกัด์ิศรี 
 ส ำหรับสำเหตุของกำรติดเช้ือเอชไอวนีั้น ในกรณีคู่รักท่ีฝ่ำยหญิงอำจทรำบวำ่ ฝ่ำยชำยท่ีเป็น
แฟนของตนเองอำจมีเพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แต่ควำมหมำยของกำรมีเพศสัมพนัธ์ของคนทั้งสองนั้นมกัมี
ควำมหมำยในเชิงท่ีเป็นควำมรัก ควำมไวใ้จ  ดงันั้นหำกใครคนใดคนหน่ึงบอกกบัอีกคนหน่ึงวำ่ ใหมี้
กำรใชถุ้งยำงอนำมยั กำรบอกเช่นน้ียอ่มท ำให้อีกฝ่ำยหน่ึงไม่สบำยใจและระแวง เขำจึงไม่กลำ้ท่ีจะบอก 
เพรำะวำ่ ถำ้เขำเป็นคนท่ีบอกใหใ้ช ้กำรบอกนั้นก็มีควำมหมำยวำ่ เขำก ำลงัไม่ไวว้ำงใจ และถำ้เขำบอก
ไปเขำก็เส่ียงท่ีจะบอกกบัอีกฝ่ำยหน่ึงวำ่ เขำนั้นก ำลงัไม่ซ่ือกบัอีกฝ่ำยหน่ึง   เขำไม่ตอ้งกำรท่ีจะท ำลำย
ควำมสัมพนัธ์พื้นฐำนน้ี แมว้ำ่เขำรู้วำ่เขำเส่ียงเขำก็มกัจะยอมเส่ียงและเป็นเหตุใหมี้กำรติดเช้ือเอชไอวี
ผำ่นทำงเพศสัมพนัธ์    
 กำรมีเพศสัมพนัธ์อยำ่งปลอดภยัก็เช่นเดียวกนั ในสำยตำของเด็กวยัรุ่นนั้น โดยแทจ้ริงแลว้เขำ
อำจทรำบดีวำ่ กำรใชถุ้งยำงอนำมยันั้นท ำใหเ้ขำปลอดภยัจำกโรคท่ีสืบเน่ืองจำกเพศสัมพนัธ์ หรือทรำบ
ดีวำ่ โรคเอดส์นั้นมีควำมรุนแรงและเขำมีโอกำสเส่ียงในกำรติดเช้ือมำก  แต่กำรท ำให้เพื่อนๆทรำบวำ่ 
เขำใชถุ้งยำงอนำมยันั้นอำจไม่ใช่ภำพพจน์ท่ีดีเท่ำไรนกั เขำอำจถูกมองวำ่ เป็นคนท่ีข้ีขลำด ตอ้งใส่
ถุงยำง หรือเป็นคนท่ีชอบไปเท่ียวกบัผูห้ญิงขำยบริกำร และไร้ควำมสำมำรถท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์กบั
ผูห้ญิงดีๆเป็นตน้ ดงันั้นเขำจึงตอ้งแสดงใหก้ลุ่มเพื่อนของเขำทรำบวำ่ เขำไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นโดยกำรมี
พฤติกรรมเส่ียงต่ำงๆเช่น กำรไม่ใชถุ้งยำงอนำมยั กำรซ้ือบริกำรทำงเพศจำกหญิงขำยบริกำร หรือกำร
พยำยำมท่ีจะหำทำงมีแฟนและมีเพศสัมพนัธ์กบัเพื่อนของเขำใหไ้ดเ้ป็นตน้  
 ในขณะเดียวกนักำรซ้ือถุงยำงอนำมยัจำกร้ำนขำยยำของเด็กวยัรุ่นนั้นก็เป็นส่ิงท่ีสังคมท ำใหเ้ขำ
รู้สึกไม่ดี กล่ำวคือ สังคมท ำใหค้วำมหมำยกบัถุงยำงอนำมยัวำ่เป็นของท่ีผูใ้หญ่หรือผูท่ี้แต่งงำนแลว้ใช ้
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรท่ีคนจะไปมีเพศสัมพนัธ์กนัใช ้   ดงันั้นเม่ือเขำไปซ้ือถุงยำงอนำมยัเขำก็จะรู้สึก
เหมือนกบัวำ่ ก ำลงัถูกมองหรือถูกต ำหนิจำกคนขำยถุงยำงอนำมยัวำ่ เขำก ำลงัจะไปมีเพศสัมพนัธ์หรือ
เขำเป็นพวกบำ้กำมเป็นตน้ เน่ืองจำกวำ่ กำรใชถุ้งยำงอนำมยัถูกมองวำ่ เป็นเร่ืองของเพศสัมพนัธ์ซ่ึงเป็น
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เร่ืองของผูใ้หญ่ ไม่ใช่เร่ืองของเด็กวยัรุ่น  กำรท่ีเขำ้ถึงถุงยำงอนำมยัยำกเพรำะเหตุจำกสังคมมองเขำ
เช่นนั้นก็เป็นตวัอยำ่งของอีกเหตุหน่ึงของกำรไม่ใชถุ้งยำงอนำมยัและน ำไปสู่กำรติดเช้ือโรคเอดส์ 
 กำรแก้ไขปัญหำ    กำรแกไ้ขปัญหำพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศท่ีอำจน ำไปสู่กำรติดเช้ือเอดส์ตำม
แนวคิดน้ีก็คือ กำรท ำให้เกิดควำมสมดุลระหวำ่งคนกบัสังคมผำ่นกำรมีปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีดีท่ีไม่ตี
ตรำหรือบงัคบัใหค้นอ่ืนท ำตำมโดยไม่ฟังควำมเห็นของเขำ แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่ปล่อยใหค้นมี
ควำมเป็นอิสระมำกเกินไปดว้ย อีกนยัหน่ึงคือ กำรปฏิสัมพนัธ์ส่ือสำรท่ีเปิดเผยจริงใจต่อกนัท ำใหท้รำบ
วำ่ปัญหำอยูท่ี่ไหนและร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหำ   ส ำหรับกำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีเส่ียงของกลุ่มเส่ียง (กลุ่มรัก
ร่วมเพศ กลุ่มขำยบริกำรทำงเพศ) ท่ีสังคมมกัตีตรำนั้นก็อำจใชน้โยบำยกำรหยดุกำรตีตรำทำงสังคมกบั
คนกลุ่มน้ีและใหสิ้ทธิและกำรคุม้ครอง    

ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   กำรป่วยไม่วำ่ดว้ยโรคอะไรก็ตำมมกัมีส่วนของสังคมท่ีไม่เป็น
ธรรมเกิดข้ึนเสมอเช่น กำรมีอ ำนำจนอ้ยกวำ่กลุ่มเพื่อนกลวัเพื่อนไม่ยอมรับเป็นพรรคพวกจึงตอ้งยอม
ท ำตำมเพื่อนบอก กำรมีอ ำนำจนอ้ยกวำ่สำมีหรือแฟน ท ำใหส้ำมีหรือแฟนท่ีติดโรคมำไม่บอกภรรยำ
เพรำะกลวัวำ่ภรรยำจะด่ำวำ่ไม่รักและทิ้งไปท ำใหไ้ม่บอกภรรยำวำ่ตนเองติดโรค  ภรรยำ กลวัวำ่สำมี
หรือแฟนจะไม่รักท ำใหย้อมมีเพศสัมพนัธ์ดว้ยจนติดโรค ทั้งหมดน้ีลว้นสะทอ้นให้เห็นควำมไม่เป็น
ธรรมหรือควำมเสมอภำคระหวำ่งหญิงกบัชำยในเร่ืองเพศสัมพนัธ์และกำรป่วย 

วิพำกษ์ จุดแขง็ของแนวคิดน้ีก็คือ กำรฟังควำมเห็นของคนใน (Insider’s point of view) หรือ
คนท่ีก ำลงัมีปัญหำโดยเฉพำะกำรมีปัญหำกบัคนอ่ืน (สังคม) ซ่ึงต่ำงจำกแนวคิดอ่ืนๆท่ีกล่ำวมำแลว้ท่ีมกั
เป็นควำมเห็นของคนนอกซ่ึงมกัจะมองคนอ่ืนอยำ่งไม่เขำ้ใจวำ่ คนเหล่ำน้ีมีควำมทุกขอ์ยำ่งไรและตอ้ง
ตดัสินใจอยำ่งไม่มีเหตุผลอยำ่งไร หรือโดยแทจ้ริงคนเหล่ำนั้นเป็นคนท่ีถูกตีตรำวำ่มีปัญหำ (Blaming 
the victim) โดยไม่ไดพ้ิจำรณำบริบทของปัญหำชีวิตของเหยือ่ (Victim)   แนวคิดน้ีอำจจดัใหเ้ป็น
จุดเร่ิมตน้ของกำรเขำ้ใจโครงสร้ำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรมเช่น ในแนวคิดจิตวทิยำวเิครำะห์พูดถึงกำร
กดดนัของ Superego แต่อำจไม่เขำ้ใจวำ่กำรกดดนัอยำ่งไรท่ีท ำใหต้อ้งทนหรือเก็บกดหรือยอมเส่ียงกบั
กำรติดโรค และแนวคิดน้ีเร่ิมต่อเช่ือมโยงกบัแนวคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ีท่ีท ำหนำ้ท่ีขดัเกลำและควบคุม
ทำงสังคม 
2. ทฤษฏมีานุษยวทิยาวฒันธรรมแบบการปรับตัวเข้ากบัส่ิงแวดล้อม (Ecological cultural 
adaptation theory) 
 Subject matter: วฒันธรรม 
 หลกัคิด 
 หลกัคิดพื้นฐำนคือ ระบบวัฒนธรรมซ่ึงเป็นผลพวงของกำรเรียนรู้ในกำรปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมเพ่ือมชีีวิตรอดท่ีสะสมมำหลำยช่ัวอำยคุน ควำมรู้หรือวัฒนธรรมนีก้  ำหนดกำรกระท ำ
ทำงสังคมของมนุษย์  
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 ควำมหมำยของวฒันธรรม   แนวคิดมำนุษยวทิยำวฒันธรรมเช่ือวำ่ วฒันธรรมเป็นผลพวงของ
กำรลองผดิลองถูกหรือกำรปรับตวัของมนุษยก์บัสภำพแวดลอ้มเพื่อแกไ้ขปัญหำต่ำงๆหรือกำรปรับตวั
เขำ้กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อท่ีจะด ำรงชีวติอยู ่ ประสบกำรณ์ท่ีมีค่ำเหล่ำน้ีไดถู้กเก็บบนัทึกไวแ้ละถ่ำยทอด
จำกคนรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงอยำ่งไม่ขำดสำย เพรำะวำ่เป็นส่ิงท่ีท ำใหเ้รำไม่ท ำผดิพลำดซ ้ ำ  ส่ิงท่ีถูก
สร้ำงข้ึนมำสะสมและถ่ำยทอดน้ีเรียกวำ่วฒันธรรม   ดงันั้นคนเรำจึงมีพฤติกรรมตำมวฒันธรรม  ใน
สังคมเรำจึงมีระบบวฒันธรรมมำกมำยไม่วำ่เป็นเร่ืองสุขภำพ ศิลปะ กำรปกครอง กำรผลิตต่ำงๆ ฯลฯ 
 ในเร่ืองของสุขภำพและกำรเจบ็ป่วยซ่ึงเป็นปัญหำพื้นฐำนของกำรด ำรงอยูข่องชีวติมนุษยก์็
เช่นกนัถูกลองผดิลองถูกสะสมประสบกำรณ์มำตลอดเวลำ ท่ีเรียกวำ่วฒันธรรมกำรกำรแพทยพ์ื้นบำ้น 
ในทำงมำนุษยวทิยำวฒันธรรมนั้น เรำมกัเนน้กำรเขำ้ใจวฒันธรรมจำกมุมมองของประชำชนท่ีมีชีวติ
หรืออำศยัอยูใ่นวฒันธรรมนั้น (Emic view) ไม่ใช่มุมมองจำกคนนอก (Etic view)   คลำ้ยกบัทฤษฏี
สัญลกัษณ์นิยมท่ีเนน้ควำมหมำยของผูก้ระท ำกำรทำงสังคม   ดงันั้นในเร่ืองกำรอธิบำยสำเหตุของกำร
เจบ็ป่วยจึงตอ้งอธิบำยจำกวฒันธรรมหรือมุมมองของประชำชนในวฒันธรรมนั้น 
 มุมมองของสำเหตุของกำรเจ็บป่วยของประชำชนในแง่ของวฒันธรรมนั้นมิไดมี้แนวเดียวหรือ
ประสบกำรณ์เดียวแต่มีหลำกหลำยแนวคิดหรือวฒันธรรมเช่น แนวคิดทำงดำ้นนิเวศวทิยำธรรมชำติท่ี
อำจออกมำในรูปของฮวงจุย้ แนวคิดทำงดำ้นไสยศำสตร์เช่น ควำมเช่ือเร่ืองผ ีแนวคิดเร่ืองควำมสมดุล
ของธำตุ เช่น ธำตุส่ีดินน ้ำไฟลม แนวคิดทำงดำ้นกลไกเช่น กำรนวดแผนต่ำงๆเป็นตน้ ซ่ึงจะกล่ำวพอ
สังเขปคือ 
 การแพทย์พืน้บ้านเชิงนิเวศวิทยาธรรมชาติ  
 กำรปรับตวัของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรอยูร่อดหรือสุขภำพมีมำตลอดเช่น กำรสร้ำงบำ้น 
บำ้นท่ีอยูใ่นเขตร้อนช้ืนซ่ึงฝนตกหนกันั้น มกัจะมีกำรสร้ำงบำ้นสูงเพื่อใหพ้ื้นจำกควำมช้ืนแฉะของ
แผน่ดินท่ีชุ่มไปดว้ยน ้ำฝน บำ้นท่ีสูงยงัช่วยท ำใหม้นุษยห์นีห่ำงจำกสัตวต่์ำงๆเช่น สัตวเ์ล้ือยคลำนท่ีมี
พิษพวกงู  บำ้นท่ีสูงโปร่งยงัช่วยใหล้มพดัพำเอำยงุหรือแมลงออกไปจำกกำรรบกวนมนุษย ์ แต่บำ้นท่ี
สูงโปร่งน้ีก็ไม่สูงจนเกินไปจนท ำใหล้มท่ีพดัแรงพดัเอำหลงัคำหรือบำ้นพงัลงมำได ้ หลงัคำท่ีสูงช่วย
ท ำใหน้ ้ำฝนท่ีตกคร้ังหน่ึงปริมำณมำกๆไหลผำ่นลงไปอยำ่งรวดเร็วไม่ซึมซบัไวบ้นหลงัคำท่ีเป็นใบไม ้
หลงัคำใบไมท่ี้ซึมซบัน ้ำไวม้ำกก็ผเุร็วท ำใหน้ ้ำร่ัวลงมำได ้ท ำใหไ้ม่สำมำรถพกัผอ่นไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
 ท ำเลในกำรตั้งบำ้นก็เช่นเดียวกนั กำรตั้งบำ้นเรือนนั้นเป็นประสบกำรณ์ท่ีสะสมกนัมำในรูป
ของฮวงจุย้ท่ีกล่ำวตั้งแต่กำรตั้งบำ้นเรือนวำ่ควรจะหนัหนำ้ไปทำงทิศไหน เช่น ทิศท่ีดีอำจเป็นทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีแสงแดดส่องเขำ้มำทำงหนำ้บำ้นตอนเชำ้ แต่ไม่เขำ้มำมำกเหมือนกบัหนัหนำ้ไป
ทำงทิศตะวนัออกและแดดไม่เขำ้มำในบำ้นมำกในยำมบ่ำยเหมือนกบัหนัไปทำงทิศตะวนัตก    
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 กำรตั้งบำ้นเรือนนั้นควรอยูท่ำงทิศตะวนัออกของไร่นำ เพื่อท่ีเวลำเดินทำงไปท ำนำในตอนเชำ้
ก็เป็นกำรเดินทำงท่ีหนัหลงัใหพ้ระอำทิตยท์  ำใหไ้ม่ร้อนแดดไม่ส่องหนำ้เช่นเดียวกบักำรเดินทำงกลบั
ในตอนเยน็ท่ีไม่ตอ้งเดินทำงสวนกบัแดดตอนบ่ำยซ่ึงร้อนแรงมำก 
 กำรออกแบบหอ้งและต ำแหน่งของห้องต่ำงๆในบำ้นก็เช่นกนั ลว้นเป็นประสบกำรณ์และภูมิ
ปัญญำท่ีผำ่นกำรทดลองมำแลว้ทั้งส้ินเช่น กำรไม่เอำห้องนอนไวติ้ดกบัครัว เพื่อไม่ให้ควนัไฟและกล่ิน
ของอำหำรมำรบกวนกำรนอนเป็นตน้  
 แนวควำมคิดทำงดำ้นไสยศำสตร์   แนวควำมคิดทำงดำ้นไสยศำสตร์เป็นแนวคิดเกิดจำกกำร
ปรับตวัเขำ้กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อยงัชีพเช่นกนั แต่เป็นกำรปรับตวัเขำ้กบัส่ิงท่ีอธิบำยไม่ไดห้รือเกินกวำ่ท่ี
มนุษยใ์นเวลำนั้นจะเขำ้ใจ  เม่ือเผชิญกบัภยัท่ีน่ำหวำดหวัน่มำกและไม่มีทำงออก มนุษยป์รับตวัโดยกำร
ท ำใหค้วำมลึกลบันั้นใหก้ลำยเป็นส่ิงท่ีพอจะเขำ้ใจไดคื้อท ำใหก้ลำยเป็นมนุษยม์ำกท่ีสุด 
(Personalization) กล่ำวคือ กำรท ำใหป้รำกฏกำรณ์ท่ีน่ำกลวันั้นเป็นกำรกระท ำของคนท่ีมีอ ำนำจเหนือ
มนุษยเ์ช่น เทพเจำ้ เทวดำและผเีป็นตน้   กำรท ำใหก้ลำยเป็นมนุษยเ์ช่นเทพหรือผนีั้นท ำใหม้นุษย์
สำมำรถใชป้ระสบกำรณ์ท่ีใชก้บัมนุษยม์ำใชก้บัเทพหรือผีนั้นได ้กล่ำวคือ ถำ้เป็นมนุษยก์็สำมำรถเอำใจ
หรือบวงสรวงขอพรหรือขอโทษได ้
 ดงันั้นมนุษยจึ์งสร้ำงเทพหรือผข้ึีนมำเป็นจ ำนวนมำกตำมปัญหำหรือตำมสภำพแวดลอ้มท่ีเขำ
อำศยัอยูห่รือท่ีอยูใ่กลก้บัควำมเจบ็ป่วยมำกท่ีสุดเช่น กะเหร่ียงอำจบอกวำ่ ผนี ้ำท ำใหป่้วยเป็นมำลำเรีย 
ทั้งน้ีเพรำะวำ่ เขำอำจเร่ิมรู้สึกหนำวสั่นตั้งแต่กำรไปอำบน ้ำหรือหนำวสั่นเหมือนกำรอำบน ้ำเยน็ ดงันั้น
กำรเป็นไขก้บัน ้ำตอ้งมีควำมเก่ียวขอ้งกนั เพื่อท่ีจะจดักำรกบัไขแ้ละน ้ำได ้เขำจึงตอ้งท ำใหน้ ้ำกลำยเป็น
ผท่ีีเขำสำมำรถติดต่อหรือต่อรองไดด้ว้ยกำรเส่ียงทำย กำรบนบำน กำรเล้ียงผเีช่นเดียวกบักำรจดักำรกบั
คนท่ีมีอ ำนำจเหนือเขำ 
 ในอีกดำ้นหน่ึงมนุษยก์็อำจพยำยำมท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะมีอ ำนำจเหนือมนุษยโ์ดยกำรสร้ำงศำสตร์ท่ี
เรียกวำ่ไสยศำสตร์ท่ีประกอบไปดว้ยกำรมีคำถำอำคมและกำรท่องบ่นจนอำจมีประสบกำรณ์ท่ีแตกต่ำง
ไปจำกคนธรรมดำ ประสบกำรณ์น้ีอำจมีประโยชน์ในกำรรักษำโรคภยัไขเ้จบ็ ขณะเดียวกนัก็อำจใช้
เป็นเคร่ืองมือท่ีท ำใหผู้อ่ื้นเจ็บป่วยเช่นเดียวกนั 
 แนวคิดเร่ืองควำมสมดุลของธำตุ    แนวคิดน้ีมองลึกลงไปในร่ำงกำยของคนแทนท่ีจะมอง
ออกไปขำ้งนอกเหมือนกบัแนวคิดอ่ืนๆท่ีกล่ำวมำ แนวคิดน้ีสังเกตเห็นวำ่ ร่ำงกำยของเรำลว้นประกอบ
ไปดว้ยส่วนต่ำงๆคือ ดิน น ้ำ ลม ไฟ ดินไดแ้ก่ ส่ิงซ่ึงเป็นของแขง็ไดแ้ก่ กระดูกหรือกลำ้มเน้ือต่ำงๆ น ้ำก็
ไดแ้ก่พวกเลือดและของเหลวในร่ำงกำยต่ำงๆ ลมก็คือ ลมหำยใจเขำ้ออกท่ีขำดไม่ได ้และไฟก็คือ ควำม
ร้อนในร่ำงกำย   ประสบกำรณ์จำกกำรสังเกตของผูค้นในอดีตก็สังเกตควำมแตกต่ำงของพฤติกรรม
หรือลกัษณะของคนปกติและคนป่วยวำ่แตกต่ำงกนัอยำ่งไรและน ำไปเช่ือมโยงกบัธำตุทั้งส่ี เช่น คน
ป่วยบำงคนอำจผอมแหง้ซ่ึงอำจหมำยควำมวำ่ขำดธำตุน ้ำ เม่ือใหกิ้นน ้ำหรือของเหลวอ่ืนมำกๆแลว้ก็
หำย หนำ้ตำแจ่มใส ผวิพรรณผดุผอ่ง ขบัถ่ำยดีเป็นตน้  กำรสังเกตเหล่ำน้ีก็สำมำรถกลำยเป็นทฤษฏี
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อยำ่งเป็นระบบไดพ้ร้อมกบักำรมีตวัยำหรือสมุนไพรท่ีร้อนเยน็ในกำรรักษำไดเ้ช่น ขิงข่ำตะไคร้ท่ีเป็น
สมุนไพรร้อน ฟักแฟงแตงกวำเป็นสมุนไพรเยน็เป็นตน้ 
 ปัญหำส ำคญัท่ีแนวคิดน้ีตอ้งกำรเนน้ก็คือ ทุกวฒันธรรมมีควำมเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้ม
เหมือนกนั ไม่อำจตดัสินไดว้ำ่ วฒันธรรมใดดีกวำ่วฒันธรรมหน่ึงเช่น กำรถือเอำวฒันธรรมตะวนัตกวำ่
ดีกวำ่วฒันธรรมตะวนัออกเป็นส่ิงท่ีผดิ (Ethnocentrism)  ปัญหำน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีกำรติดต่อกนัทำง
วฒันธรรมและมีกำรดูถูกกีดกนักนัทำงวฒันธรรมซ่ึงมีผลท ำใหค้วำมเป็นประชำธิปไตยทำงวฒันธรรม
หรือควำมเป็นพหุลกัษณ์ทำงวฒันธรรมเสียไปและมีผลเสียกบัคนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมนั้นๆ ดงัเช่นกรณี
ของกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีท ำใหก้ำรแพทยพ์ื้นบำ้นในโลกน้ีหำยไปเป็นจ ำนวนมำก (Modern 
medical domination) 

การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์ (กำรตอบค ำถำมวำ่ ท ำไมผูห้ญิงจึงป่วยเป็นโรคเอดส์)    
 กำรนิยำมปัญหำ  กำรแพทยพ์ื้นบำ้นหรือกำรแพทยท์ำงเลือกมีวถีิกำรนิยำมโรคของผูป่้วยคน
เดียวกนัดว้ยช่ือของโรคท่ีต่ำงกนัเช่น กำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัเรียกวำ่เป็นโรคเอดส์เพรำะมีเช้ือไวรัสเอช
ไอว ีแต่กำรแพทยแ์ผนจีนอำจเรียกโรคเดียวกนัน้ีวำ่ โรคท่ีขำดควำมสมดุลระหวำ่งหยนิกบัหยำง 

สำเหตุของปัญหำ  แต่ละสังคมมีทฤษฏีท่ีพฒันำมำต่ำงกนัอธิบำยสำเหตุของโรคต่ำงกนั  ดงัได้
กล่ำวมำแลว้วำ่ กำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัมองวำ่เช้ือโรคไวรัสเอช็ไอวี่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคเอดส์ แต่
ควำมไม่สมดุลของหยนิกบัหยำงอำจท ำใหอ้วยัวะภำยในบำงอยำ่งเช่นตบัท ำงำนไม่ดีและท ำใหป่้วย   
 หำกกล่ำวถึงพฤติกรรมท่ีท ำใหป่้วย ระบำดวทิยำเช่ือวำ่พฤติกรรมเส่ียงทำงเพศท ำใหป่้วยเป็น
โรคเอดส์  แต่แนวควำมคิดทำงวฒันธรรมอำจกล่ำวไดว้ำ่ ควำมเช่ือท่ีเก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์ของคนบำง
วฒันธรรมหรือบำงศำสนำนั้นเป็นควำมเช่ือท่ีน ำไปสู่พฤติกรรมเส่ียง เช่น ศำสนำคริสตท่ี์มีขอ้หำ้มวำ่ 
หำ้มกำรกำรคุมก ำเนิด ดงันั้นกำรใชถุ้งยำงอนำมยัเพื่อป้องกนัโรคก็ถูกจดัอยูใ่นขอ้หำ้มน้ีดว้ยเช่นกนั ท ำ
ใหมี้โอกำสเส่ียงกบักำรติดเช้ือเอชไอวมีำกข้ึน 
 วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทำงดำ้นเพศสัมพนัธ์เช่น วฒันธรรมทำงเพศท่ีอนุญำตให้
มีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงำนหรือเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ใช่ผวัเดียวเมียเดียวน ำไปสู่กำรมีพฤติกรรมเส่ียงและ
ติดเช้ือเอชไอวีตำมมำ เช่น กรณีของชำวเขำบำงเผำ่ มีสถำนท่ีและโอกำสท่ีจดัไวเ้พื่ออนุญำตให้หนุ่ม
สำวไดรู้้จกักนัและมีเพศสัมพนัธ์กนัก่อนได ้หำกพอใจกนัแลว้ค่อยแต่งงำนกนั และเม่ือแต่งงำนแลว้
มกัจะไม่ตอ้งแยกทำงกนั หำกไม่พอใจก็สำมำรถหำคู่ใหม่ได ้วฒันธรรมทำงเพศเช่นน้ีเป็นวฒันธรรมท่ี
น ำไปสู่พฤติกรรมทำงเพศท่ีเส่ียงต่อกำรติดเช้ือทำงเพศสัมพนัธ์และเอชไอวี 
 ตวัอยำ่งของเอสกิโมท่ีอำจไม่เป็นเช่นน้ีแลว้ในทุกวนัน้ีคือ กำรท่ียกภรรยำใหไ้ปนอนกบัแขก
ท่ีมำเยอืน ประเพณีน้ีเกิดข้ึนเพรำะวำ่ ครอบครัวชำวเอสกิโมตอ้งอยูห่่ำงๆกนัเน่ืองจำกอำหำรหำยำก 
หำกอยูใ่กลก้นัก็จะหำอำหำรไม่พอและขดัแยง้กนั แต่กำรท่ีอยูห่่ำงกนัมำกก็ท ำใหข้ำดสังคมและกำร
ติดต่อหรือกำรสนบัสนุนจำกสังคมโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในยำมฉุกเฉินเดินทำงผำ่นไป  ดงันั้นเพื่อสร้ำง
มิตรภำพและสำยสัมพนัธ์ใหเ้ป็นญำติกนั กำรมอบภรรยำใหจึ้งเป็นสัญลกัษณ์ของมิตรภำพเครือญำติท่ี
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ตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและประกำรท่ีสำมคือ กำรท่ีอยูก่นัตำมล ำพงัในธรรมชำติท่ีโหดร้ำยอำจตำยได้
ง่ำยๆและก็มีลูกไดย้ำก ดงันั้นกำรเร่งใหมี้กำรสร้ำงสมำชิกใหม่จึงเป็นเร่ืองท่ีส ำคญั ชำวเอสกิโมจึง
มองขำ้มเร่ืองขอ้หำ้มทำงเพศเช่นสังคมอ่ืน  และกำรท่ีมีวฒันธรรมเช่นน้ีก็ท  ำใหผู้ห้ญิงมีโอกำสติดเช้ือ
ทำงเพศสัมพนัธ์โดยเฉพำะเช้ือเอชไอวไีดง่้ำยและมกัถูกฉวยโอกำสโดยคนผวิขำวท่ีไปท ำมำคำ้ขำยใน
ดินแดนเหล่ำนั้นใหส่้งภรรยำของเขำมำให้เสมอ 
 กำรท่ีคนไทยข้ึนดอยไปเอำเปรียบผูห้ญิงบนดอยหรือกำรท่ีคนผวิขำวเขำ้ไปเอำเปรียบชำว
เอสกิโมเป็นส่วนหน่ึงของกำรเอำเปรียบทำงวฒันธรรม 
 ส ำหรับเด็กวยัรุ่นนั้น เด็กวยัรุ่นรุ่นใหม่มกัมีวฒันธรรมยอ่ยของตนเอง วฒันธรรมยอ่ยเช่น 
วฒันธรรมกำรรับนอ้งของสถำบนักำรศึกษำ วฒันธรรมน้ีในเบ้ืองตน้เป็นกำรแสดงควำมยนิดีกนัจริงๆ 
แต่ต่อมำมีกำรเพิ่มเติมในเร่ืองของสร้ำงควำมสำมคัคีและส่ิงเสริมวฒันธรรมสำขำวชิำเช่น สำขำวชิำน้ี
เนน้ควำมเป็นแขง็แกร่งแบบลูกผูช้ำยก็มกัจะมีกิจกรรมโหดๆใหส้มกบัควำมเป็นชำยใหน้อ้งๆไดผ้ำ่น
ประสบกำรณ์ร่วมกนัและจะไดรั้กกนัมำกๆ และต่อมำก็กิจกรรมกำรรับนอ้งจำกตอนกลำงวนัเป็นตอน
กลำงคืนก็มีกำรรับประทำนอำหำรและมกัจะมีวฒันธรรมของกำรด่ืมสุรำ และมีกำรสร้ำงวฒันธรรม
ยอ่ยลงไปอีกหลงัเลิกรับประทำนอำหำรแลว้คือวฒันธรรมกำรสอนนอ้งใหมี้ประสบกำรณ์ทำงเพศ รุ่น
พี่มกัพำรุ่นนอ้งไปหำประสบกำรทำงเพศโดยกำรซ้ือบริกำรทำงเพศให ้ต่อมำหำกรุ่นพี่ไม่ท  ำหนำ้ท่ีน้ีรุ่น
นอ้งก็จะวำ่เอำได ้หำกรุ่นนอ้งไม่ไปตำมท่ีรุ่นพี่จดักำรใหก้็จะถูกหำวำ่ ไม่นบัถือรุ่นพี่ และเม่ือรุ่นนอ้ง
ไปรับบริกำรทำงเพศทั้งคร้ังน้ีและคร้ังต่อไปก็มีโอกำสท่ีจะติดเช้ือเอชไอวไีดง่้ำย 
 กำรแก้ไขปัญหำ   แนวคิดทำงกำรแพทยแ์ผนจีนอำจรักษำผูป่้วยดว้ยกำรบ ำรุงร่ำงกำยเพื่อท ำให้
อวยัวะภำยในเช่นตบัแขง็แรงข้ึน เม่ือตบัแขง็แรงข้ึนก็มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสมดุลในกำร
ก ำจดัโรคท่ีเขำ้มำในร่ำงกำยไดห้รือมีภูมิคุม้กนัโรคเพิ่มข้ึนได ้อำกำรของโรคก็ค่อยลดลงและอำจหำย
ได ้   ท ำนองเดียวกนั แนวคิดน้ีเรียกร้องใหก้ำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัเขำ้ใจคนท่ีอยูใ่นวฒันธรรม
กำรแพทยแ์บบพื้นบำ้นดว้ย หรืออีกนยัหน่ึงคือกำรเรียกร้องใหเ้คำรพในสิทธิทำงดำ้นวฒันธรรม
กำรแพทยท์ำงเลือกหรือพื้นบำ้นดว้ย เช่นกำรใหห้ำขอ้ดีของวฒันธรรมแบบพื้นบำ้นมำแกไ้ขปัญหำ 
ดงัเช่น กรณีกำรแกไ้ขปัญหำกำรมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงำนของบำงสังคมก็คือ กำรจบัแต่งงำนเพื่อใหมี้
เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัในครอบครัว หรือกำรลดควำมส ำคญัของกำรแต่งงำนและมองวำ่ กำรมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงำนเป็นเร่ืองปกติและเนน้กำรสอนกำรมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัจำกกำรทอ้งและ
กำรติดเช้ือโรคเป็นตน้  เช่นเดียวกนักบักำรเรียกร้องไม่ให้เอำเปรียบทำงเพศกบัวฒันธรรมพื้นบำ้นท่ี
เปิดโอกำสใหท้ ำ 
 ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   ดงัไดก้ล่ำวมำแลว้วำ่ วฒันธรรมเป็นผลผลิตทำงสังคมท่ีเกิดจำก
กำรปรับตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้มท่ีต่ำงกนั ดงันั้นทุกวฒันธรรมจึงดีกบัสภำพแวดลอ้มของตนเอง และ
เรำควรเคำรพควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม  แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีเห็นควำมเป็นธรรมทำง
วฒันธรรม และแสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรแผข่ยำยทำงวฒันธรรมไม่วำ่จะเป็นวฒันธรรมทำงศำสนำ 
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วฒันธรรมทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยรีวมทั้งกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเขำ้มำในสังคมอ่ืนและเขำ้
มำกดข่ีวฒันธรรมเดิมนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นธรรม 
 วิพำกษ์ แนวควำมคิดน้ีมีขอ้ดีคลำ้ยแนวควำมคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ีท่ีเป็นกำรมองภำพโครงสร้ำง
สังคมและวฒันธรรมในเชิงโครงสร้ำงหรือมหภำค (Macro level) เป็นกำรมองแบบคนใน (Insider’s 
point of view)  และเนน้กำรมองแบบองคร์วม (Holistic view)  อยำ่งไรก็คือ แนวคิดน้ีมกัไม่เนน้กำร
วเิครำะห์ในระดบัจุลภำคหรือกำรวิเครำะห์ระดบับุคคล เช่น กำรวเิครำะห์วฒันธรรมกำรแพทยแ์บบ
พื้นบำ้นในเชิงมหภำคเป็นตน้    
 

3. ทฤษฏเีศรษฐศาสตร์การเมือง (Political economy perspective) 
 แนวคิดหลกั Subject matter: ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมแบบทุนนิยมระหวำ่งนำยทุนกบั
กรรมกร 
 หลกัคิด 
 ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบทุนนิยมเอำเปรียบขดูรีดผู้ใช้แรงงำน ท ำให้ผู้ใช้แรงงำนท่ี
ตระหนักถึงกำรเอำเปรียบนีลุ้กขึน้มำต่อสู้เปลี่ยนแปลงสังคมให้เสมอภำค 

แนวคิดหลกัของเศรษฐศำสตร์กำรเมืองคือ กำรท่ีโครงสร้ำงสังคมถูกก ำหนดโดยสถำบนัทำง
เศรษฐกิจหรือกล่ำวในภำษำของเศรษฐศำสตร์กำรเมืองวำ่ โครงสร้ำงส่วนล่ำงก ำหนดโครงสร้ำง
ส่วนบน โดยท่ีโครงสร้ำงส่วนล่ำงหมำยถึง สถำบนัเศรษฐกิจโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรผลิต ส่วน
โครงสร้ำงส่วนบนหมำยถึง สถำบนัทำงสังคมท่ีเหลือทั้งหมดรวมทั้งสถำบนัสุขภำพดว้ย    
 เหตุท่ีโครงสร้ำงส่วนล่ำงหรือกำรผลิตก ำหนดโครงสร้ำงส่วนบนก็เพรำะวำ่ ในโครงสร้ำง
ส่วนล่ำงมีควำมขดัแยง้กนัระหวำ่งผูป้ระกอบกำรหรือนำยทุนผูเ้ป็นเจำ้ของโรงงำนกบัชนชั้นกรรมกรผู ้
ท่ีรับจำ้งหรือขำยแรงงำนให้กบันำยทุน   ควำมขดัแยง้น้ีส ำคญัมำกส ำหรับนำยทุน ถึงขั้นท่ีเรียกวำ่ แพ้
ไม่ได ้ดงันั้นนำยทุนซ่ึงมีจ ำนวนคนนอ้ยกวำ่จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งออกไปแสวงหำผูส้นบัสนุนจำกนอก
โรงงำนหรือจำกสถำบนัทำงสังคมต่ำงๆโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งสถำบนัทำงกำรเมืองหรือรัฐใหเ้ขำ้มำช่วย
หยดุกำรเรียกร้องหรือกำรต่อสู้ของแรงงำน เพื่อใหก้ำรผลิตเพื่อท ำก ำไรของตนด ำเนินต่อไปเป็นปกติ  
กำรท่ีชนชั้นนำยทุนเขำ้ขอควำมช่วยเหลือจำกสถำบนัทำงสังคมต่ำงๆอำจไม่ไดผ้ล  เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ี
แน่นอนนำยทุนจึงตอ้งเขำ้ไปครอบง ำสถำบนัเหล่ำนั้นใหไ้ดท้ั้งหมด ดงันั้นเรำจึงเรียกสังคมแบบน้ีวำ่ 
สังคมแบบทุนนิยมหรือรัฐทุนนิยมหรือสถำบนัสุขภำพแบบทุนนิยม   นัน่ก็คือ แทนท่ีสถำบนัทำง
กำรเมืองหรือรัฐจะเป็นกลำงก็กลำยเป็นรัฐของนำยทุนไป น่ีคือส่ิงท่ีเรียกวำ่ โครงสร้ำงส่วนล่ำงก ำหนด
โครงสร้ำงส่วนบน 
 ค ำถำมท่ีตอ้งถำมก็คือ อะไรคือควำมขดัแยง้ระหวำ่งนำยทุนกบักรรมกรจนท ำให้นำยทุนและ
กรรมกรตอ้งออกมำต่อสู้นอกโรงงำน ค ำตอบก็คือ นำยทุนขดูรีดเอำเปรียบแรงงำนเกินไปนัน่เอง  แต่
กำรท่ีจะเขำ้ใจในเร่ืองกำรขูดรีดน้ีไดดี้ เรำตอ้งเขำ้ใจหลกักำรบำงประกำรของทฤษฏีน้ีเสียก่อนก็คือ 
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 หน่ึง ทฤษฏีน้ีถือวำ่ แรงงำนเป็นท่ีมำของมูลค่ำสินคำ้ มูลค่ำของสินคำ้ไม่ไดม้ำจำกตวัของ
สินคำ้เอง แต่มำจำกแรงงำนท่ีใส่เขำ้ไปหรือท ำให้เกิดสินคำ้นั้น ดงันั้นสินคำ้ใดใชแ้รงงำนกำยหรือ
สมองมำกก็ยอ่มมีมูลค่ำมำก 
 สอง แรงงำนท่ีเป็นท่ีมำของมูลค่ำนั้นมีลกัษณะพิเศษ กล่ำวคือ มนัสำมำรถผลิตตวัของมนัเอง
ใหม้ำกกวำ่ตน้ทุนของมนั ตวัอยำ่งคือ แรงงำนท่ียงัชีพดว้ยค่ำแรงขั้นต ่ำสองร้อยบำทต่อวนัสำมำรถผลิต
สินคำ้ท่ีมีมูลค่ำมำกกวำ่สองร้อยบำทต่อวนัดว้ยควำมสำมำรถพิเศษของแรงงำนนัน่เอง    ดงันั้นแรงงำน
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำใหม่ไดต้ลอดเวลำ 
 สำม รูปแบบกำรแลกเปล่ียนของสังคมมีสองรูปแบบคือ กำรแลกเปล่ียนเพื่อใชใ้นกำรบริโภค
กบักำรแลกเปล่ียนเพื่อใชใ้นกำรแสวงหำก ำไร   
 กำรแลกเปล่ียนเพื่อใชใ้นกำรบริโภคคือ กำรท่ีเอำของหรือสินคำ้อยำ่งหน่ึงท่ีตนมีแลกกบัของ
หรือสินคำ้อีกอยำ่งหน่ึงท่ีตนไม่มีแต่ตอ้งกำรบริโภค เช่น กำรท่ีเรำมีขำ้วแต่เรำไม่มีเส้ือผำ้ เรำก็เอำขำ้ว
ออกไปเร่แลกเส้ือผำ้เช่นท่ีท ำกนัในสมยัก่อน แต่ในปัจจุบนัเรำแลกผำ่นเงินตรำก็คือ เอำขำ้วไปขำยได้
เงินมำก็เอำไปซ้ือเส้ือผำ้แลว้น ำมำใส่ กำรแลกเปล่ียนแบบน้ีมกัไม่แสวงหำก ำไร มกัเป็นกำรแลกเปล่ียน
ระหวำ่งผูผ้ลิตดว้ยกนั เพื่อให้เห็นชดัจึงเขียนเป็นรูปไดด้งัน้ีคือ สินคำ้(ขำ้ว)  เงิน สินคำ้(เส้ือผำ้) 
 กำรแลกเปล่ียนเพื่อแสวงหำก ำไรคือ กำรท่ีเรำมีเงินอยูจ่  ำนวนหน่ึงแลว้อยำกท่ีจะมีเงินมำกข้ึน 
เรำก็เอำเงินน้ีไปซ้ือสินคำ้แลว้น ำเอำสินคำ้น้ีไปขำยต่อเพื่อท ำก ำไร อำจเขียนขั้นตอนไดด้งัน้ี เงิน(1) 
สินคำ้ เงิน (2)    หำกเรำเอำเงินสองตั้งหกัลบดว้ยเงินหน่ึงแลว้ผลออกมำเป็นบวกนัน่คือก ำไร 
 ส่ี หำกเรำเอำหลกัของกำรแลกเปล่ียนทั้งสองแบบมำใชก้บักำรแลกเปล่ียนแรงงำนซ่ึงเป็น
สินคำ้ท่ีมีลกัษณะพิเศษเรำก็จะพบวำ่ มีผลออกมำดงัน้ีคือ 
 ผูใ้ชแ้รงงำนท่ีเป็นเจำ้ของสินคำ้หรือแรงงำนนั้นไม่มีส่ิงใดท่ีมีมูลค่ำท่ีจะด ำรงชีวติไดย้กเวน้
ก ำลงัแรงงำน เขำจึงเอำก ำลงัแรงงำนของเขำออกมำขำยในตลำด เพื่อเอำเงินท่ีไดไ้ปซ้ือผลผลิตอีกอยำ่ง
หน่ึงท่ีเขำตอ้งกำรคือ อำหำรเพื่อบริโภคเพื่อท่ีเขำจะมีชีวติอยูไ่ด ้ เขำขำยก ำลงัแรงงำนของเขำในรำคำท่ี
เท่ำกบัส่ิงท่ีจะท ำใหเ้ขำมีชีวติอยูไ่ดอี้กวนัหน่ึง  น่ีคือกำรแลกเปล่ียนเพื่อกำรบริโภคแบบท่ีหน่ึง  
โดยทัว่ไปก็คือวำ่เป็นกำรแลกเปล่ียนท่ีเป็นธรรมคือเอำของแลกของ แต่ส่ิงท่ีแรงงำนไม่ไดค้  ำนึงก็คือ 
คุณสมบติัพิเศษของก ำลงัแรงงำนท่ีผลิตสินคำ้ไดม้ำกกวำ่ตวัมนัเองบริโภค 
 ส ำหรับนำยทุนซ่ึงใชก้ำรแลกเงินกบัสินคำ้เพื่อเปล่ียนกลบัเป็นเงินท่ีมำกกวำ่เดิม ก็ใชเ้งินของ
เขำซ้ือก ำลงัแรงงำนจำกผูใ้ชแ้รงงำนมำแลว้น ำเอำมำใชใ้นกำรผลิตสินคำ้เพื่อน ำไปขำยในตลำดเพื่อ
เปล่ียนกลบัมำเป็นเงินอีกคร้ัง  ดงันั้นเม่ือไดแ้รงงำนมำแลว้ นำยทุนก็สำมำรถใชก้ ำลงัแรงงำนของผูใ้ช้
แรงงำนไดเ้ตม็ท่ีทั้งวนั   นำยทุนจะซ้ือหรือจำ้งแรงงำนไปเร่ือยหรือมำกเท่ำท่ีแรงงำนนั้นสำมำรถผลิต
สินคำ้ออกมำมีมูลค่ำเท่ำกบัค่ำแรงของคนงำน แต่จะไม่จำ้งเพิ่มถำ้มูลค่ำสินคำ้ออกมำนอ้ยกวำ่ค่ำแรง  
ดงันั้นนำยทุนจึงมีก ำไรตลอดเวลำท่ีจำ้งคนงำนและจะมีก ำไรมำกข้ึนเม่ือเร่งรัดกำรผลิตใหม้ำกข้ึน 
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 ผลท่ีตำมมำก็คือ ขณะท่ีแรงงำนยงัยำกจนเหมือนเดิมไม่วำ่ขำยแรงงำนหรือผลิตเท่ำใด แต่
นำยทุนจะร ่ ำรวยมำกข้ึนตำมกำรผลิตของแรงงำน   ดงันั้นควำมแตกต่ำงทำงชนชั้นในเบ้ืองตน้จึงเร่ิมข้ึน
ท่ีจุดน้ี 
 หำ้ บทบำทของตลำดเสรีกบักำรขดูรีดแรงงำน กำรกล่ำวถึงกำรขดูรีดแรงงำนจะกล่ำวเฉพำะส่ี
ขอ้ขำ้งตน้โดยไม่กล่ำวถึงบทบำทของตลำดเสรีไม่ได ้ตลำดเสรีเป็นลกัษณะพิเศษหรือเฉพำะของระบบ
ทุนนิยม คือ ทุกคนมีอิสระท่ีจะเขำ้มำผลิตสินคำ้และขำยแข่งตำมท่ีตอ้งกำร   ดงันั้นกำรท่ีนำยทุนผูห้น่ึง
ผลิตสินคำ้อยำ่งหน่ึงแลว้ไดก้ ำไร ยอ่มท ำใหผู้อ่ื้นท่ีมีควำมสำมำรถหรือควำมพร้อมสำมำรถเขำ้มำผลิต
สินคำ้แข่งได ้ กำรเขำ้มำของผูผ้ลิตรำยอ่ืน ยอ่มท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัระหวำ่งผูผ้ลิตหรือนำยทุนดว้ยกนั 
กำรแข่งขนัในเบ้ืองตน้จะออกมำในรูปของสงครำมรำคำ เพรำะวำ่ ผูป้ระกอบกำรรำยแรกมกัตั้งรำคำไว้
สูงหรือท ำก ำไรไวม้ำก ดงันั้นหำกผูป้ระกอบกำรรำยต่อมำเขำ้มำและจะแข่งขนัไดก้็ตอ้งลดรำคำสินคำ้
แข่งเท่ำนั้น  กำรลดรำคำก็จะท ำใหผู้บ้ริโภคสินคำ้นั้นหนัไปซ้ือของท่ีมีรำคำถูกกวำ่ บนพื้นฐำนท่ีวำ่ 
คุณภำพสินคำ้ไม่ต่ำงกนั เม่ือเป็นเช่นน้ีก็ท  ำให้นำยทุนหรือผูป้ระกอบกำรรำยแรกเสียตลำดไป ก็ท ำให้
ผูป้ระกอบกำรรำยแรกตอ้งท ำสงครำมรำคำกลบัไปคือ ลดรำคำใหต้ ่ำกวำ่เพื่อดึงลูกคำ้ไว ้
 สงครำมรำคำด ำเนินไปเร่ือยหรือรำคำสินคำ้ในตลำดก็ต ่ำลงเร่ือย พร้อมกบัคู่แข่งท่ีตอ้งถอย
ออกไปจำกตลำดเร่ือยๆเพรำะวำ่ ไม่มีตน้ทุนมำกพอท่ีจะท ำสงครำมได ้โดยเฉพำะเม่ือผูป้ระกอบกำรท่ี
มีทุนส ำรองมำกๆท ำสงครำมรำคำแบบรุนแรงคือ ลดรำคำใหต้ ่ำกวำ่ตน้ทุน   เม่ือเป็นเช่นน้ีก็ท  ำใหผู้ท่ี้มี
ทุนส ำรองมำกๆเท่ำนั้นท่ียนือยูไ่ด ้แต่ก็ยนือยูบ่นควำมขำดทุนดว้ยกนัทั้งส้ิน และภำวะน้ีก็ไม่อำจด ำรง
อยูไ่ด ้จึงตอ้งมีกำรตกลงกนัภำยในระหวำ่งคู่แข่งขนัท่ีตอนน้ีเหลือเพียงนอ้ยรำยเพื่อหยดุสงครำมรำคำ 
ดงันั้นตลำดเสรีจึงหยดุลงแต่เป็นตลำดผกูขำดหรือก่ึงผกูขำด  โดยอำจก ำหนดรำคำบนพื้นฐำนของ
ก ำไรขั้นพื้นฐำนหรือรำคำท่ีกลำงๆไม่ต่ำงกนัมำกนกัเป็นตน้ 
 อยำ่งไรก็ตำมรำคำพื้นฐำนหรือรำคำกลำงๆน้ีไม่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีสูงไดอ้ยำ่งท่ีเคย
เป็น ดงันั้นนำยทุนหรือผูป้ระกอบกำรซ่ึงตอ้งกำรก ำไรให้มำกก็ตอ้งหนัจำกสงครำมรำคำมำเป็น
สงครำมลดตน้ทุน  กำรลดตน้ทุนเป็นอีกวิธีกำรหน่ึงในกำรสร้ำงก ำไร โดยหลกัง่ำยๆก็คือ กำรท่ีไม่จ่ำย
เท่ำไรก็เป็นก ำไรเท่ำนั้น  สงครำมลดตน้ทุนน้ีโดยพื้นฐำนแลว้ก็เป็นสงครำมกบัผูใ้ชแ้รงงำนนัน่เอง 
และน่ีคือสงครำมของกำรขดูรีดแรงงำนหรือสงครำมทำงชนชั้นท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นผลมำจำกตลำดเสรี 
 กำรขดูรีดแรงงำนนั้นอำจท ำไดส้องวธีิคือ วธีิท่ีเรียกวำ่สัมบูรณ์หรือโดยตรง กบัวธีิสัมพทัธ์
หรือโดยออ้ม 
 กำรลดตน้ทุนแบบสัมบูรณ์มีหลกัง่ำยๆก็คือ ไม่จ่ำยและใหท้ ำงำนมำกข้ึนแบบง่ำยๆ  กำรไม่
จ่ำยคือ กำรไม่จ่ำยค่ำแรงเพิ่มข้ึนหรือเพิ่มข้ึนใหน้อ้ยมำก กำรไม่จ่ำยสวสัดิกำรทั้งหลำยไม่วำ่จะเป็น
อำหำรกลำงวนั เส้ือผำ้ น ้ำสะอำด ห้องส้วม แสงสวำ่ง กำรถ่ำยเทควำมร้อนหรือควำมเยน็เป็นตน้ 
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 กำรท ำงำนใหม้ำกข้ึนแบบง่ำยก็คือ กำรใหช้ัว่โมงกำรท ำงำนมำกข้ึนโดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำล่วงเวลำ 
เช่น กำรท ำใหช้ัว่โมงกำรท ำงำนปกติแปดชัว่โมงเป็นสิบชัว่โมง กำรจำ้งใหท้  ำงำนสองกะก็เป็นอีก
วธีิกำรหน่ึงท่ีจะไม่ตอ้งจ่ำยค่ำสวสัดิกำรต่ำงใหก้บัแรงงำนอีกคนหน่ึงหำกตอ้งจำ้งเพิ่มเป็นตน้ 
 กำรลดตน้ทุนแบบสัมพทัธ์มีหลกัง่ำยๆก็คือ กำรท ำใหก้ำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดย
วธีิกำรต่ำงๆเช่น ในดำ้นค่ำจำ้งหรือกำรจำ้ง ก็เปล่ียนจำกกำรจำ้งรำยเดือนหรือประจ ำมำเป็นรำยวนั 
หรือกำรเปล่ียนกำรจำ้งรำยวนัมำเป็นกำรจำ้งแบบเหมำ  กำรจำ้งแบบรำยช้ินหรือกำรจำ้งเป็นรำยชัว่โมง
เป็นตน้แลว้แต่วำ่ วธีิกำรไหนจะสอดคลอ้งกบัเน้ืองำนและควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำร 
 ในดำ้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนโดยกำรควบคุมกำรท ำงำน เพื่อท ำใหผู้ข้ำยแรงงำน
ท ำงำนมำกข้ึน กำรควบคุมงำนอยำ่งใกลชิ้ดก็เป็นอีกวธีิหน่ึง ดงันั้นจึงมีกำรควบคุมงำนโดยระบบ
รำชกำรเช่น เร่ิมจำกผูจ้ดักำรฝ่ำยผลิต ผูนิ้เทศงำน หวัหนำ้สำยงำนและอ่ืนๆข้ึนมำอีกมำกมำยเพื่อท ำให้
กำรผลิตด ำเนินไปอยำ่งไม่หยดุและมีคุณภำพท่ีตอ้งกำร 
 ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพแบบท่ีสำมก็คือ กำรแบ่งงำนกนัท ำตำมหลกัของอดมั สมิธ ท่ีแบ่งกนั
ท ำงำนในกำรผลิตเขม็โดยแยกออกเป็นงำนยดืเหล็กเส้น งำนตดัลวด งำนฝนปลำยและงำนเจำะรูร้อย
ดำ้ยท่ีทำ้ยเขม็เป็นตน้  กำรแบ่งงำนกนัท ำใหท้  ำงำนอยำ่งเดียวและมีควำมช ำนำญมำกข้ึนท ำใหผ้ลผลิต
มำกข้ึน อยำ่งไรก็ตำมในสมยัใหม่ กำรแบ่งงำนกนัท ำน้ีท ำกนัในระดบัสำยพำนกำรผลิตท่ีมีกำรแบ่งงำน
กนัท ำอยำ่งละเอียดและช้ินงำนนั้นเคล่ือนตวัมำตำมสำยพำนมำหำคนงำนใหค้นงำนท ำตำมจงัหวะ
ควำมเร็วท่ีผูป้ระกอบกำรก ำหนด ดงันั้นผลผลิตท่ีไดจึ้งออกมำอยำ่งรวดเร็วมำก เร็วจนเรำอำจคำดไม่ถึง
เช่น เพียงหน่ึงนำทีมีรถยนตอ์อกจำกสำยพำนกำรผลิตสองคนัเป็นตน้ 
 เม่ือลดตน้ทุนในดำ้นค่ำแรงและส่ิงท่ีเรียกวำ่ Economy of scale หรือกำรลดตน้ทุนกำรผลิตเป็น
จ ำนวนมำกจำกสำยพำนกำรผลิตเช่นน้ีท ำให้ตน้ทุนกำรผลิตสินคำ้ลดลงอยำ่งมำก ในรำคำสินคำ้ท่ีเท่ำ
เดิมท ำใหน้ำยทุนก ำไรอยำ่งมำก  
 หก ควำมแปลกแยก ภำยใตก้ำรท ำงำนหนกั ค่ำแรงต ่ำ และสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีไม่ได้
รับกำรปรับปรุงหรือไม่มีสวสัดิกำรในกำรท ำงำนท ำใหผู้ใ้ชแ้รงงำนมีควำมรู้สึกแปลกแยกอยำ่งมำก  
 กำรท่ีจะเขำ้ใจควำมแปลกแยกไดดี้ เรำตอ้งเขำ้ใจธรรมชำติของมนุษยใ์นทศันะของวธีิคิดน้ี
ก่อนวำ่ มนุษยมี์ควำมสุขและพฒันำตนเองจำกกำรท ำงำน กำรท ำงำนท ำใหม้นุษยไ์ดใ้ชก้  ำลงัแรงงำน
ของร่ำงกำยซ่ึงท ำใหเ้ขำแขง็แรงและสดช่ืน กำรท ำงำนท ำใหม้นุษยไ์ดใ้ชส้มอง มนุษยม์กัสร้ำง
จินตนำกำรหรือพิมพเ์ขียวของผลงำนตลอดจนแผนกำรท ำงำนของเขำไวล่้วงหนำ้เสมอก่อนกำรท ำงำน  
กำรท ำงำนท ำใหม้นุษยมี์สังคม เพรำะวำ่กำรท ำงำนของมนุษยน์ั้นโดยมำกจะเป็นกำรร่วมมือกนัท ำงำน 
ไม่ใช่กำรท ำงำนเด่ียวๆ  กำรท ำงำนของมนุษยน์ั้นท ำใหม้นุษยรู้์สึกวำ่ตวัเองมีคุณค่ำในสังคม เพรำะวำ่ 
เม่ือผลผลิตออกมำเขำไม่ไดบ้ริโภคหรือใชแ้ต่เพียงผูเ้ดียวแต่มกัแบ่งปันใหค้นอ่ืนเสมอ กำรใหย้อ่มท ำ
ใหผู้รู้้สึกดีและรู้สึกดีมำกยิง่ข้ึนเม่ือผูรั้บขอบคุณหรือชมเชยหรือยอมรับเขำ 
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 ควำมแปลกแยก อยำ่งไรก็ตำม กำรท ำงำนภำยใตร้ะบบทุนนิยมดงักล่ำว ผูใ้ชแ้รงงำนมี
ควำมรู้สึกแปลกแยกกบัร่ำงกำยของตนเอง เน่ืองจำกกำรท ำงำนเป็นกำรท ำงำนท่ีแบ่งงำนกนัท ำอยำ่ง
ละเอียดและเขำท ำงำนเป็นเพียงบำงอยำ่งเล็กๆเท่ำนั้นแต่ท ำงำนซ ้ ำซำกทั้งวนัและตอ้งท ำอยำ่งรวดเร็ว 
กำรท ำงำนแบบน้ีแทนท่ีจะท ำใหร่้ำงกำยของเขำแขง็แรงกลบัท ำใหร่้ำงกำยของเขำปวดเม่ือยเพียงส่วน
เดียว เสียสมดุล และกำรท ำงำนในโรงงำนส่วนใหญ่ แรงงำนมกัไม่ไดน้ัง่ท  ำงำนหรือถำ้นัง่ก็ตอ้งนัง่
ตลอดไม่ไดย้นืหรือเดิน 
 กำรท ำงำนแบบน้ีท ำให้เขำไม่ไดใ้ชส้มอง เน่ืองกำรจำกกำรออกแบบผลิตภณัฑ์อยูใ่นมือของ
นกัออกแบบและขั้นตอนกำรท ำงำนอยูใ่นมือของวศิวกร ดงันั้นเขำเองเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัร
เท่ำนั้น เขำไม่ไดมี้โอกำสในกำรคิดในกำรจินตนำกำรเก่ียวกบัผลผลิตของเขำเลย กำรท ำงำนท่ีซ ้ ำซำก
ท ำใหส้มองของเขำหยดุคิด ชำหรือตำยดำ้น นอกจำกน้ีเขำยงัไม่รู้วำ่ ช้ินงำนท่ีเขำท ำอยูน่ั้นเป็นกำรผลิต
อะไร อำจเป็นวทิย ุโทรทศัน์ หรือโทรศพัทก์็ได ้
 กำรท ำงำนแบบน้ีท ำให้เขำไม่มีสังคม มีเพื่อนร่วมงำนนบัร้อยนบัพนัในโรงงำนท่ีเขำท ำอยูห่รือ
อยูใ่นชะตำชีวติแบบเดียวกนั แต่เขำเหมือนคนแปลกหนำ้หรือเป็นศตัรูกนัเพรำะวำ่ ผูป้ระกอบกำรหรือ
นำยทุนท ำใหเ้ขำรู้สึกแตกแยกเป็นศตัรูกนัแข่งขนักนัในผลงำนในกำรข้ึนค่ำแรงในกำรเล่ือนชั้น พวก
เขำแตกแยกออกเป็นกลุ่มเช่น เขำตอ้งแข่งขนักนัภำยในสำยพำนวำ่ใครท ำไดเ้ร็วกวำ่กนั แข่งกนั
ระหวำ่งสำยพำน แข่งขนักนัระหวำ่งแผนก แข่งขนักนัระหวำ่งแรงงำนชำยกบัหญิง แข่งขนักนัระหวำ่ง
แรงงำนไทยกบัแรงงำนต่ำงดำ้ว 
 กำรท ำงำนแบบน้ีท ำให้เขำไม่มีสังคม เน่ืองจำกวำ่ เขำไม่รู้วำ่เขำผลิตอะไรหรือเป็นยีห่้ออะไร 
และเขำก็ไม่มีผลผลิตหรือช้ินงำนท่ีจะเอำไปอวดหรือเอำไปแบ่งหรือใหก้บัครอบครัวเครือญำติเพื่อนฝงู
ของเขำไดเ้หมือนเคย นอกจำกน้ีค่ำแรงท่ีนอ้ยมำกไม่พอท่ีเขำจะเล้ียงตวัเองหรือครอบครัวได ้ก็ยิง่ท  ำให้
เขำไม่สำมำรถท่ีจะแบ่งหรือจุนเจือคนอ่ืนหรือเพื่อนฝงูได ้ทั้งเวลำท ำงำนท่ีกินเวลำพกัผอ่นหรือเวลำ
ส ำรำญของเขำกบัสังคมของเขำไปจนส้ินท ำใหเ้ขำกลำยเป็นคนท่ีไม่มีสังคมหรือไม่มีคุณค่ำกบัสังคม 
 กำรท ำงำนแบบน้ีท ำให้เขำไม่มีควำมภูมิใจ ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้วำ่ เขำไม่รู้วำ่เขำผลิตอะไรและ
ก็ไม่รู้วำ่ใครบริโภคสินคำ้ของเขำ เขำถูกตดัออกจำกผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคก็ไม่รู้วำ่ใครเป็นคนผลิต
สินคำ้น้ี เขำจึงเป็นคนท่ีไม่มีตวัตนไม่ไดรั้บกำรยกยอ่งจำกสังคม 
 เจด็ กำรต่อสู้ทำงชนชั้น  ควำมแปลกแยกในทุกดำ้น งำนท่ีหนกั รำยไดท่ี้นอ้ย ในขณะท่ี
นำยทุนหรือผูป้ระกอบกำรมีรำยไดม้ำกข้ึนทุกที ควำมขดัแยง้ก็เพิ่มมำกข้ึนท ำใหค้นงำนรู้สึกวำ่ถูกเอำ
เปรียบขดูรีดมำกข้ึนจนตอ้งมีกำรต่อรองในเร่ืองต่ำงๆโดยเฉพำะในเร่ืองค่ำแรงและสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน  กำรรวมตวักนัต่อรองเปิดโอกำสใหมี้กำรพูดกำรวเิครำะห์ปัญหำต่ำงๆ จำกชนชั้นกรรมกร
กลำยเป็นชนชั้นกรรมกรท่ีตระหนกัวำ่ตวัเองเป็นชนชั้นท่ีถูกนำยทุนเอำเปรียบและจะรอควำมเมตตำ
จำกนำยจำ้งไม่ไดถ้ำ้ไม่ต่อรองหรือต่อสู้และกำรต่อสู้ในโรงงำนไม่เพียงพอเพรำะวำ่ นำยทุนใชรั้ฐหรือ
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ต ำรวจมำสลำยกำรต่อสู้ ดงันั้นกรรมกรก็จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งออกไปต่อสู้นอกโรงงำนโดยเฉพำะกำรมี
บทบำทเหนือรัฐดว้ยเช่นกนั   น่ีคือกำรต่อสู้ภำคท่ีหน่ึงของกรรมกร 
 การประยุกต์กบักรณกีารติดโรคเอดส์  

กำรนิยำมปัญหำ  แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีมำพร้อมกบัควำมสมยัใหม่หรืออุตสำหกรรม ดงันั้น
แนวคิดน้ีมกัยอมรับกำรนิยำมปัญหำตำมแนวคิดทำงกำรแพทย ์คือ กำรมีเช้ือไวรัสเอชไอวใีนร่ำงกำยวำ่
เป็นกำรป่วย และยอมรับพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศตำมแนวคิดระบำดวทิยำวำ่เป็นท่ีมำเบ้ืองตน้ของ
ปัญหำโรคเอดส์ 

สำเหตุของปัญหำ  แนวคิดน้ีอธิบำยสำเหตุของกำรมีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศท่ีต่ำงจำกแนวคิด 
อ่ืนๆ โดยกำรมองวำ่ พฤติกรรมเส่ียงทำงเพศนั้นเป็นกำรถูกบงัคบัใหท้  ำไม่ใช่กำรสมคัรใจและเป็นกำร
ถูกบงัคบัโดยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีกดข่ีขดูรีดเอำเปรียบ เช่น อุตสำหกรรมทำงเพศแบบทุน
นิยม  กำรเป็นโรคเอดส์ของเด็กวยัรุ่นก็คือ อุตสำหกรรมบริกำรทำงเพศ ถึงแมว้ำ่ซ่องโสเภณีแบบเก่ำจะ
หำยไปจำกสังคมไทยแลว้ก็ตำม แต่ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ กำรขำยบริกำรทำงเพศในประเทศไทยจะ
หำยไปดว้ย กำรขำยบริกำรทำงเพศในสังคมไทยยงัด ำรงอยูแ่ต่อยูใ่นรูปของกำรแฝงตวัอยูต่ำมคลบั บำร์ 
คำรำโอเกะ สวนอำหำร อำบอบนวด โรงน ้ำชำ กำรนวดแผนโบรำญตลอดจนนำงทำงโทรศพัทห์รือ
อินเตอร์เน็ต ธุรกิจน้ีท ำเงินจ ำนวนมหำศำลใหก้บัผูจ้ดัหำและผูข้ำยบริกำร 
 ในภำวะท่ีสังคมท่ีมีควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคมสูงมำกเช่นประเทศไทยท่ีคนรวยร้อยละยีสิ่บมี
ทรัพยสิ์นรวมกนักวำ่ร้อยละหำ้สิบหำ้ แต่คนจนร้อยละยีสิ่บมีทรัพยสิ์นรวมกนัประมำณร้อยละหำ้ถึง
เจด็นั้น คนรวยจึงมีอ ำนำจซ้ือทุกอยำ่งรวมทั้งเพศสัมพนัธ์ ส่วนคนจนก็ไม่มีอะไรเหลือพอท่ีจะยงัชีพได้
นอกจำกขำยร่ำงกำย  
 นกัเรียนนกัศึกษำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่นกัศึกษำอำชีวศึกษำนั้นส่วนใหญ่มำจำกครอบครัวท่ี
ยำกจนในชนบทมีควำมปรำรถนำท่ีจะยกฐำนะของตนใหดี้ข้ึนดว้ยกำรศึกษำท่ีสูง แต่กำรศึกษำก็มี
ตน้ทุนสูงและใชเ้วลำท่ีนำนพอสมควร นกัศึกษำท่ียำกจนบำงส่วนจึงตอ้งท ำงำนดว้ยและเรียนดว้ย  
เส้นทำงของกำรท ำงำนนั้นโดยมำกจะเป็นภำคบริกำรและมกัเป็นงำนบริกำรท่ีเร่ิมตน้จำกร้ำนอำหำร 
งำนน้ีเป็นใบเบิกทำงสู่กำรขำยบริกำรทำงเพศในท่ีสุด เพรำะวำ่ งำนน้ีมกัรับผูห้ญิง ผูห้ญิงท่ีสวยมกั
ไดรั้บเลือกก่อน กำรท ำงำนบริกำรเปรียบเสมือนกำรโชวต์วักบัลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยท่ีมำรับประทำน
อำหำร งำนมกัเป็นเวลำกลำงคืนและเลิกดึก งำนมกัตอ้งมีกำรคุยกบัลูกคำ้ งำนมกัมีดนตรีเสียงเพลงและ
เหลำ้เบียร์ประกอบและอำจมีกำรด่ืมกบัลูกคำ้ กำรกลบับำ้นดึกเป็นปัญหำของผูห้ญิงท่ีท ำงำนเหล่ำน้ี ผล
ท่ีตำมมำเธอมกัใหใ้ครไปส่งบำ้นหรือพำไปทำนอำหำรหรือฟังเพลงรอบดึกก่อนกลบับำ้นและอำจมี
เพศสัมพนัธ์กบัคนท่ีไปส่ง  กำรท่ีเสียตวั กำรท่ีผดิหวงักบักำรถูกหลอก กำรไดเ้งินมำใช ้เป็นเคร่ืองช่วย
ใหต้ดัสินใจท่ีจะหำรำยไดจ้ำกกำรขำยบริกำรทำงเพศเป็นคร้ังครำวจนไปสู่กำรขำยบริกำรทำงเพศเป็น
ประจ ำ  
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 กำรแก้ไขปัญหำ    แนวคิดน้ีเสนอใหส้ร้ำงควำมเป็นธรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเรียกวำ่ 
สังคมแบบสังคมนิยมหรือสังคมแบบคอมมิวนิสต ์ท่ีกลบัมำใชร้ะบบทรัพยสิ์นส่วนรวม (Communal 
property) แทนกำรมีทรัพยสิ์นส่วนตวั (Private property) และแบ่งปันทรัพยสิ์นส่วนรวมน้ีเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรพื้นฐำนจ ำเป็นส ำหรับทุกคนเพื่อใหทุ้กคนเสมอภำคกนัและไม่เอำเปรียบกนั   
กำรใชก้ลไกทำงสังคมวำงแผนในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของคน (Needs) แทนกำรใชก้ลไก
กำรตลำด (Market mechanism) กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของคน (Demand)   แต่ขอ้เสนอในระดบั
ท่ีกลำงๆก็คือ กำรลดกำรเอำเปรียบผูใ้ชแ้รงงำนและใหส้วสัดิกำรทำงสังคมกบัทุกคนในสังคมเพื่อท่ีท ำ
ใหทุ้กคนมีควำมเป็นอยูอ่ยำ่งพอเพียงและมีศกัด์ิศรี มีกำรศึกษำ มีงำนท่ีดีท ำ เพื่อไม่ใหต้กเป็นเคร่ืองมือ
ของนำยทุน ไม่ให้ร่ำงกำยกลำยเป็นสินคำ้ทำงเพศ 
 ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม  แนวคิดน้ีนิยำมปัญหำใหเ้ป็นควำมไม่เป็นธรรมตั้งแต่เร่ิมตน้วำ่ 
กำรเป็นโรคเอดส์แบบไม่เป็นธรรมเช่นผูห้ญิงอำจเป็นเอดส์มำกกวำ่ชำย หรือกรรมกรเป็นเอดส์
มำกกวำ่นำยทุน  อยำ่งไรก็ตำมแนวคิดน้ีไม่ไดเ้นน้ท่ีจ  ำนวนหรือสัดส่วนเป็นหลกัแต่เนน้ท่ีสำเหตุท่ีท ำ
ใหเ้ป็นเอดส์วำ่เป็นธรรมหรือไม่เช่น ชำยเป็นเอดส์มำกกวำ่แต่อำจเป็นกำรกระท ำตวัเองมำกกวำ่กำรถูก
กระท ำเช่นผูห้ญิงหรือภรรยำท่ีเป็นเอดส์อำจนอ้ยกวำ่แต่กำรเป็นเอดส์ของผูห้ญิงนั้นผูช้ำยน ำมำหรือ
บงัคบัใหติ้ดผูห้ญิง ท ำนองเดียวกนั นำยทุนอำจเป็นเอดส์นอ้ยกวำ่ทั้งจ  ำนวนและสัดส่วนแต่เป็นเอดส์
จำกกำรใชอ้  ำนำจของตนไดโ้รคนั้นมำ เม่ือเทียบกบักรรมกรท่ีอำจนอ้ยกวำ่แต่กำรป่วยของกรรมกรเป็น
เร่ืองถูกบงัคบัถูกหลอกหรืออยูใ่นเง่ือนไขให้ตอ้งติดเอดส์เช่น ถูกบงัคบัใหย้ำ้ยมำท ำงำนในเมือง ถูก
บงัคบัใหท้  ำงำนหนกัรำยไดน้อ้ยและเครียดท ำให้หำทำงออกดว้ยกำรด่ืมเหลำ้และซ้ือบริกำรทำงเพศซ่ึง
เป็นสินคำ้ของระบบทุนนิยม หรือผูห้ญิงท่ีติดเช้ือโรคเอดส์จำกสำมีท่ีไม่เท่ียวหญิงบริกำรมำ  ท่ีส ำคญัก็
คือ โครงสร้ำงสังคมแบบทุนนิยมนั้นเป็นโครงสร้ำงสังคมท่ีไม่เป็นธรรม ท่ีนำยทุนร ่ ำรวยแต่ผูเ้ดียวจำก
แรงงำนของกรรมกร ขณะท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยำกจนและเจบ็ป่วย และกำรแกไ้ขปัญหำของ
แนวคิดน้ีก็คือ กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของสังคมใหเ้ป็นธรรมมำกข้ึน 
 กำรวิพำกษ์ แนวคิดน้ีมีจุดแข็งท่ีมีกำรวเิครำะห์ปัญหำท่ีลึกลงไปในโครงสร้ำงของสังคม
โดยเฉพำะเร่ืองเศรษฐกิจท่ีเป็นรำกฐำนของกำรสร้ำงและกระจำยควำมมัง่คัง่ของสังคม เช่นเดียวกบั
แนวคิดจิตวทิยำวิเครำะห์ท่ีวิเครำะห์ลึกลงไปถึงระดบัจิตใตส้ ำนึกในเร่ืองควำมตอ้งกำรทำงเพศ และ
เป็นกำรวิเครำะห์แบบไดอะแลคติค (Dialectic) ซ่ึงเนน้ควำมขดัแยง้และกำรสร้ำงใหม่ แต่มีจุดอ่อนใน
กำรเสนอแนะท่ีมกัจะเสนอแนะใหเ้ปล่ียนโครงสร้ำงสังคมสู่สังคมท่ีเป็นธรรมมำกข้ึนซ่ึงถูกแนวคิด
โครงสร้ำงหนำ้ท่ีวพิำกษว์ำ่เป็นแนวคิดท่ีมองโลกในแง่ร้ำย มีอคติไม่เป็นกลำงและมีกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
รุนแรงและลม้เหลวเช่น    กรณีของโซเวยีตรัสเซีย จีนหรือเวยีตนำมท่ีมีควำมลม้เหลวทำงเศรษฐกิจของ
กำรปฏิวติัและกำรวำงแผนจำกส่วนกลำง แต่แทจ้ริงแลว้ คนส่วนใหญ่ก็มกัไม่ทรำบวำ่ ประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวยีท่ีมีพรรคกรรมกรมำเป็นเวลำนำนไดเ้ปล่ียนสังคมใหเ้ป็นธรรมกบักรรมกรมำกข้ึนส ำเร็จ   
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3.  ทฤษฏชีายเป็นใหญ่ (Patriarchy perspective) 
 แนวคิดหลกั: ระบบควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ีชำยเป็นใหญ่ 
 หลกัคิด 
 ระบบควำมสัมพันธ์ทำงสังคมท่ีผู้ชำยใช้ควำมแขง็แกร่งทำงร่ำงกำยท่ีมำกกว่ำผู้หญิงและกำรท่ี
ผู้ชำยไม่ต้องตั้งท้องและให้นมลูกมำเป็นเง่ือนไขของกำรสร้ำงระบบสังคมวฒันธรรมท่ีท ำให้ผู้ชำย
สำมำรถเอำเปรียบผู้หญิง 
 แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีกลุ่มผูห้ญิงท่ีพยำยำมศึกษำวำ่ตนเองถูกผูช้ำยกดข่ีเป็นเพรำะอะไรก็
พบวำ่ บนพื้นฐำนท่ีร่ำงกำยของผูช้ำยท่ีแขง็แรงกวำ่ ดงันั้นผูช้ำยสำมำรถใชค้วำมรุนแรงกบัผูห้ญิงได ้
และท ำใหผู้ห้ญิงตอ้งยอมจ ำนนกบัอ ำนำจทำงร่ำงกำยของผูช้ำย   ท ำนองเดียวกนักบัควำมแตกต่ำงทำง
ร่ำงกำยท่ีผูห้ญิงตอ้งตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรท ำใหผู้ห้ญิงไม่สำมำรถท ำกิจกรรมทำงสังคมอยำ่งอ่ืน
โดยเฉพำะกำรท ำงำนหรือกำรผลิตท ำใหผู้ห้ญิงตอ้งพึ่งพำผูช้ำยเวลำตั้งครรภแ์ละเวลำเล้ียงลูก   ผูช้ำยได้
ใชเ้ง่ือนไขทั้งสองน้ีสร้ำงสังคมท่ีเป็นแบบชำยเป็นใหญ่ข้ึนเช่น ในกำรแบ่งงำนกนัท ำนั้น ผูช้ำยจะ
ท ำงำนหลกันอกบำ้นซ่ึงเป็นงำนท่ีท ำใหมี้รำยไดห้รือมีอำหำรเขำ้บำ้นและผูห้ญิงจะท ำงำนบำ้นเล้ียงลูก
ประกอบอำหำรเป็นตน้ซ่ึงเป็นงำนท่ีถือวำ่ไม่มีรำยไดห้รือผลผลิตเขำ้บำ้น ดงันั้นผูห้ญิงก็จะไม่มีอ ำนำจ
ต่อรองกบัผูช้ำย หำกผูห้ญิงสำมำรถออกไปท ำงำนนอกบำ้นเช่นเดียวกนักบัผูช้ำย ผูช้ำยจะท ำงำนท่ี
ส ำคญัหรือมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแต่ผูห้ญิงจะท ำงำนบริกำรท่ีไม่มีอ ำนำจตดัสินใจ ดงันั้นงำนของ
ผูช้ำยจึงไดรั้บค่ำจำ้งมำกกวำ่แรงงำนผูห้ญิง และแมแ้ต่เป็นงำนแบบเดียวกนัในหลำยๆคร้ังผูช้ำยก็ไดรั้บ
ค่ำแรงมำกกวำ่ผูห้ญิง   ส ำหรับงำนในบำ้นนั้น ดงัไดก้ล่ำวมำแลว้วำ่ ผูช้ำยจะไม่ท ำงำนบำ้น แมว้ำ่
ผูห้ญิงจะออกไปท ำงำนนอกบำ้นเช่นเดียวกบัผูช้ำยก็ตำม ผูห้ญิงตอ้งท ำงำนบำ้นซ่ึงเป็นงำนบริกำรและ
เป็นงำนท่ีไม่ถือวำ่เป็นงำน ในขณะท่ีผูช้ำยไม่ตอ้งท ำงำนบำ้นดงัท่ีไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ ในระบบของควำม
เช่ือหรืออุดมกำรณ์ก็เช่นเดียวกนั ระบบชำยเป็นใหญ่ไดส้ร้ำงอุดมกำรณ์ชำยเป็นใหญ่ครอบง ำผูห้ญิงไว้
ใหผู้ห้ญิงท ำตวัแบบผูห้ญิงคือ มีกริยำมำรยำทแบบผูห้ญิง ควำมเป็นเมียและควำมเป็นแม่ท่ีดี ตอ้ง
เสียสละเพื่อพอ่แม่เพื่อสำมีและลูก อุดมกำรณ์ท่ีชำยสร้ำงไวน้ี้มกัมีลกัษณะท่ีท ำใหผู้ห้ญิงมีคุณค่ำต ่ำทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม เช่น ในทำงตรงผูห้ญิงเป็นเพศท่ีสกปรกเวลำมีรอบเดือนท ำใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิหมด
ควำมศกัด์ิสิทธิเป็นตน้ ในทำงออ้มก็คือ กำรเก็บผูห้ญิงไวใ้นต ำแหน่งท่ีไม่ส ำคญัตอ้งพึ่งพำผูช้ำยท ำให้
ผูห้ญิงหมดคุณค่ำหมดโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม ในขณะท่ีอุดมกำรณ์เหล่ำน้ีไม่มีบงัคบัผูช้ำย และ
ในทำงเพศสัมพนัธ์ ผูห้ญิงตอ้งรักนวลสงวนตวัรักษำพรหมจรรย ์ซ่ือสัตยต่์อสำมีมีผวัเดียว ไม่
แสดงออกซ่ึงควำมตอ้งกำรทำงเพศ ในขณะท่ีผูช้ำยไม่ถูกบงัคบัใหป้ระพฤติปฏิบติัเช่นนั้นและยงั
สำมำรถมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงไดห้ลำยคนเป็นตน้    

กำรเห็นควำมเหล่ือมล ้ำและถูกเอำเปรียบเช่นนั้นท ำใหผู้ห้ญิงกลบัมำคิดอีกคร้ังและพบวำ่ 
ร่ำงกำยของผูห้ญิงและชำยก็มีควำมแขง็แรงในกำรท ำงำนท่ีจ ำเป็นต่ำงๆเท่ำกนั ผูช้ำยไม่ไดแ้ขง็แรงกวำ่
ผูห้ญิงสักเท่ำไร งำนจ ำนวนมำกไม่ไดต้อ้งกำรควำมแขง็แรงของร่ำงกำยเหมือนในอดีต และเทคโนโลยี
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เคร่ืองทุ่นแรงก็ท ำใหผู้ช้ำยหรือผูห้ญิงท ำงำนนั้นๆไดเ้หมือนกนั ยิง่ไปกวำ่นั้นหำกผูห้ญิงท ำกำรฝึกฝน
ร่ำงกำยอยำ่งดี ผูห้ญิงคนนั้นก็มีควำมแขง็แรงกวำ่ผูช้ำยจ ำนวนมำกดว้ย 

ท ำนองเดียวกนั กำรท่ีผูห้ญิงตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรนั้นท ำใหห้ญิงและชำยต่ำงกนัก็จริง แต่ก็
ควรเป็นช่วงสั้นๆของกำรตั้งครรภแ์ละเล้ียงลูกเท่ำนั้น โดยเฉพำะกำรเล้ียงลูกนั้นระยะกำรใหน้มก็สั้น
มำกและยงัมีนมส ำเร็จรูปท่ีผูช้ำยสำมำรถเขำ้มำท ำหนำ้ท่ีในใหน้มลูกไดด้ว้ย ดงันั้นกำรเล้ียงลูกซ่ึง
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนเช่น กำรอำบน ้ำช ำระร่ำงกำย กำรเล่นหรือกำรพำใหน้อนนั้นผูช้ำยก็สำมำรถท ำได้
แต่ไม่ท ำ  

ส ำหรับเร่ืองควำมรุนแรงท่ีผูช้ำยกระท ำต่อผูห้ญิงนั้นเป็นเร่ืองท่ีผิดทั้งกฎหมำยและศีลธรรมท่ี
ไม่ควรท ำอยูแ่ลว้ หำกผูห้ญิงถูกผูช้ำยกระท ำรุนแรงสังคมก็ควรเขำ้มำป้องกนัและแกไ้ข   ดงันั้นจึงท ำ
ใหผู้ห้ญิงเห็นภำพของกำรท่ีผูห้ญิงถูกผูช้ำยเอำเปรียบอยำ่งเป็นระบบ และหนัมำตั้งค  ำถำมและเรียกร้อง
ใหเ้ลิกระบบชำยเป็นใหญ่ และสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัระหวำ่งเพศในสังคม 

การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์    
กำรนิยำมปัญหำ  แนวคิดน้ีนิยำมปัญหำคลำ้ยกบัแนวคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมืองคือยอมรับกำร

นิยำมทำงกำรแพทยแ์ละระบำดวิทยำ และเนน้วำ่ กำรป่วยเป็นโรคเอดส์เป็นควำมไม่เป็นธรรมกบั
ผูห้ญิง  

สำเหตุของปัญหำ กำรป่วยของผูห้ญิงรวมทั้งโรคเอดส์ดว้ยมีสำเหตุขำกระบบชำยเป็นใหญ่  
กำรติดเช้ือเอชไอวเีอดส์ของผูห้ญิงมกัเป็นผลโดยตรงจำกระบบชำยเป็นใหญ่ท่ีท ำใหเ้พศสัมพนัธ์ของ
ผูห้ญิงหมดควำมหมำย เช่น กำรสูญเสียพรหมจรรย ์กำรท ำใหห้มดควำมสำมำรถในกำรท ำมำหำกิน จึง
ตอ้งเขำ้สู่อำชีพขำยบริกำร  กำรสร้ำงและปลูกฝังอุดมกำรณ์ของเมียแม่และลูกสำวใหก้บัผูห้ญิงเสียสละ
เพื่อตนเองครอบครัวพอ่แม่และลูก ดงันั้นในยำมท่ีครอบครัวขำดแคลนอยำ่งหนกั ผูห้ญิงหรือลูกสำวก็
ตอ้งเสียสละออกไปหำงำนท ำหรือเขำ้สู่อำชีพขำยบริกำรซ่ึงท ำใหติ้ดเช้ือเอชไอว ี  กำรสร้ำงและปลูกฝัง
ระบบกำรท ำงำนแบบชำยเป็นใหญ่ท่ีกีดกนัผูห้ญิงออกจำกงำนท่ีสบำยรำยไดสู้งใชค้วำมคิดและอ ำนำจ
ในกำรตดัสินใจซ่ึงท ำใหผู้ห้ญิงยำกจน ไร้อ ำนำจทั้งท่ีบำ้นและท่ีท ำงำนและเป็นเหยื่อของผูช้ำย   ในทำง
ตรงขำ้มระบบน้ีสร้ำงใหผู้ช้ำยมีอุดมกำรณ์ของกำรท่ีตอ้งแสดงควำมสำมำรถทำงเพศ ดงันั้นจึงมกัมี
เพศสัมพนัธ์นอกสมรสโดยเฉพำะกำรซ้ือบริกำรทำงเพศจำกผูห้ญิงขำยบริกำรทำงเพศซ่ึงมกัจะมีเช้ือ
เอชไอว ีผูช้ำยก็จะติดหรือไดรั้บเช้ือน้ีมำและมำแพร่ใหก้บัภรรยำท่ีอยูบ่ำ้น   ถึงแมว้ำ่ ภรรยำจะทรำบวำ่ 
สำมีไปใชบ้ริกำรทำงเพศและติดเช้ือมำก็ไม่กลำ้ท่ีจะไม่มีเพศสัมพนัธ์กบัสำมีหรือขอใหส้ำมีใชถุ้งยำง
อนำมยั เพรำะกำรขอเช่นนั้นหมำยถึงกำรทำ้ทำยอ ำนำจของชำยเป็นใหญ่และจะไดรั้บกำรลงโทษ จึงท ำ
ใหผู้ห้ญิงแม่บำ้นไดรั้บเช้ือดงักล่ำว  ในท ำนองเดียวกนักบัอุดมกำรณ์เมียแม่นอ้งสำวท่ีตอ้งรับผดิชอบ
นั้นผูช้ำยไม่ตอ้งรับผดิชอบซ่ึงมีผลท ำใหพ้อ่บำงคนขำยลูกสำวหรือกระท ำรุนแรงกบัภรรยำและลูกสำว
รวมทั้งกำรข่มขืน  ในท่ีท ำงำนผูช้ำยท่ีมีอ ำนำจในกำรบริหำรและรำยไดสู้งอำจท ำร้ำยผูห้ญิงท่ีท ำงำน
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ดว้ยท่ีไม่มีปำกเสียงดว้ยกำรล่วงละเมิดทำงเพศในท่ีท ำงำนเพื่อแลกกบักำรมีงำนท ำและลงทำ้ยดว้ยกำร
ติดเอดส์ 

กำรรักษำ กำรแก้ไขปัญหำหรือทำงออก ทำงออกระยะยำวในเร่ืองน้ีเช่นเดียวกบัเศรษฐศำสตร์
กำรเมืองท่ีผูห้ญิงตอ้งกำรหยุดระบบควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมแบบชำยเป็นใหญ่ คืนควำมเท่ำเทียมทำง
เพศระหวำ่งผูห้ญิงกบัผูช้ำย ท ำใหผู้ห้ญิงมีโอกำสในกำรท ำงำนและรำยไดเ้ช่นเดียวกบัผูช้ำยเพื่อไม่ตอ้ง
พึ่งพิงผูช้ำยทำงดำ้นกำรเงินและทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นท่ีมำของกำรกดข่ีทำงเพศ คืนควำมเท่ำเทียมในกำร
ท ำงำนบำ้น เม่ือผูห้ญิงและชำยท ำงำนนอกบำ้นเท่ำกนั งำนในบำ้นก็ควรท่ีจะแบ่งปันกนัท ำอยำ่งเท่ำ
เทียมกนัดว้ย ในเร่ืองอุดมกำรณ์ชำยเป็นใหญ่เร่ืองแม่ เมียและผูห้ญิงท่ีดีหำกเป็นเร่ืองท่ีดีก็ควรปลูกฝัง
ใหก้บัผูช้ำยดว้ย และเร่ืองเพศสัมพนัธ์ก็ควรคืนสิทธิทำงเพศใหก้บัผูห้ญิงดว้ยโดยเฉพำะสิทธิท่ีจะไม่มี
เพศสัมพนัธ์ดว้ยเม่ือเห็นวำ่สำมีติดเช้ือโรค หรือสิทธิท่ีจะหำ้มไม่ใหส้ำมีมีเพศสัมพนัธ์นอกสมรสซ่ึง
เป็นท่ีมำของกำรติดเช้ือโรค หรือสิทธิท่ีจะรู้วำ่สำมีติดเช้ือหรือไม่ดว้ย 

ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม   แนวคิดน้ีนิยำมปัญหำทั้งหมดวำ่เป็นปัญหำควำมไม่เป็นธรรม
ระหวำ่งหญิงกบัชำย ท่ีมีสำเหตุจำกระบบชำยเป็นใหญ่ และตอ้งแกไ้ขดว้ยกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง
ทำงสังคมชำยเป็นใหญ่  มองผูห้ญิงวำ่เป็นเหยือ่   แนวคิดน้ีไม่ไดม้องปัญหำเอดส์วำ่เป็นปัญหำไวรัส
เอช็ไอวหีรือปัญหำพฤติกรรมเส่ียง แต่เป็นปัญหำกำรถูกบงัคบัทั้งทำงตรงและทำงโครงสร้ำง  กำร
แกไ้ขปัญหำไม่ไดแ้กท่ี้จุดเล็กๆเช่นท ำใหผู้ห้ญิงไม่ยำกจน เพรำะวำ่ ผูห้ญิงท่ีมีฐำนะก็ถูกสำมีหรือชำย
เป็นใหญ่เอำเปรียบอยูดี่ และตอ้งเปล่ียนมุมมองจำกกำรเป็นเหยือ่เป็นคนท่ีมีอ ำนำจเท่ำเทียมกนั 

วิพำกษ์ แนวคิดน้ีถือวำ่มีจุดแขง็ท่ีเป็นแนวคิดของผูห้ญิงท่ีต่อสู้เพื่อผูห้ญิงท่ีถูกผูช้ำยกดข่ี แต่
แนวคิดน้ีมกัจะถูกมองวำ่ มองโลกและผูช้ำยในแง่ร้ำยจำกผูช้ำยท่ียงัยดึติดอยูก่บัชำยเป็นใหญ่โดยกำร
พยำยำมบอกวำ่ตนเองกลวัภรรยำถูกภรรยำใชอ้  ำนำจเหนือ ตวัเองรับผิดชอบสูง ภรรยำอยูบ่ำ้นไม่
รับผดิชอบอะไรเป็นตน้  สังคมท่ีดีหญิงชำยควรมีควำมเสมอภำคกนั ไม่ควรมีใครกลวัใคร และควรมี
ควำมรับผดิชอบเสมอกนั หำกผูห้ญิงท ำเช่นนั้นจริงก็เป็นส่ิงท่ีไม่ดี ควรแกไ้ข แต่ผูห้ญิงท่ีถูกผูช้ำยเอำ
เปรียบทั้งทำงตรงและทำงโครงสร้ำงแบบฐำนของผูเ้ขำน ้ำแขง็ยงัเป็นปัญหำหลกัท่ีตอ้งแก ้       

 
4. ทฤษฏหีลงัโครงสร้าง (Post-structuralist perspective) 
 แนวคิดหลกั (Subject matter): วำทกรรม (Discourse) 
 หลกัคิด 
 วำทกรรมหรือชุดควำมคิดท่ีเกิดจำกโครงสร้ำงของภำษำมบีทบำทในกำรโปรแกรมหรือ
ก ำหนดควำมคิดและกำรกระท ำของมนุษย์โดยท่ีเรำไม่รู้สึกตัวว่ำเรำคิดภำยใต้วำทกรรม 

แนวคิดหลงัโครงสร้ำงพฒันำมำจำกแนวคิดโครงสร้ำง (Structuralism) (ไม่ใช่ทฤษฏี
โครงสร้ำงหนำ้ท่ี Structural and functional perspective) ท่ีกล่ำววำ่ ในสังคมมีโครงสร้ำงของมนัอยู ่ 
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โครงสร้ำงน้ีเป็นโครงสร้ำงของควำมคิดท่ีซ่อนอยูใ่นสมองของคน เสมือนกบัคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
เช่น Microsoft Office โครงสร้ำงท่ีซ่อนอยูน้ี่มีท่ีมำจำกโครงสร้ำงภำษำและโครงสร้ำงน้ีก ำหนด
พฤติกรรมของคน  

กล่ำวคือ แนวคิดโครงสร้ำงนิยมเช่ือวำ่ ภำษำเป็นตวัก ำหนดโครงสร้ำงของกำรคิดของคน และ
คนก็มีกำรกระท ำทำงสังคมตำมตรรกะของโครงสร้ำงภำษำน้ี เน่ืองจำกคนตอ้งใชภ้ำษำเป็นเคร่ืองมือใน
กำรคิด ดงันั้นคนจึงตกอยูใ่นกบัดกัของภำษำ เคำ้โครงหรือไวยำกรณ์หรือตรรกะของภำษำและค ำศพัท์
ของภำษำก ำหนดหรือก ำกบักำรคิดและกำรกระท ำของบุคคล ตรรกะของภำษำมกัจะอยูบ่นพื้นฐำนของ
ควำมคิดเป็นคู่เช่น ควำมร้อนตรงขำ้มกบัควำมเยน็ เรำรู้จกัควำมร้อนไม่ใช่เพรำะวำ่ เรำสัมผสักบัควำม
ร้อนแลว้รู้สึกวำ่ร้อน แต่เรำรู้จกัควำมร้อนเพรำะวำ่เรำเอำไปเทียบเคียงกบัค ำวำ่ควำมเยน็และมนัไม่เยน็ 
เรำจึงรู้จกัหรือเรียกมนัวำ่ควำมร้อน เรำคิดเช่นน้ีก่อนแลว้ค่อยไปหำประสบกำรณ์จริงกบัควำมเยน็หรือ
ควำมร้อนและเรียกมนัวำ่ควำมเยน็หรือควำมร้อน หรืออีกนยัหน่ึงแนวคิดน้ีบอกวำ่ เรำคิดอะไรนอก
ระบบภำษำไม่ได ้ภำษำเป็นนำยของเรำ       

ต่อมำมีกำรขยำยแนวคิดน้ี (โครงสร้ำงนิยม) ออกมำวำ่ ส่ิงท่ีเรียกวำ่ ภำษำนั้นไม่ใช่แค่ภำษำ แต่
ผลผลิตทำงสังคมทั้งหมดและแมแ้ต่ตวัสังคมเองก็เป็นส่วนหน่ึงของภำษำท่ีรอใหเ้รำอ่ำน   เช่นเดียวกนั
เรำพออำจเทียบเคียงไดว้ำ่ โครงสร้ำงสังคมท่ีมีศพัทน์บัญำติมำกของระบบครอบครัวเครือญำติท่ีมีทั้ง
ปู่ยำ่ตำทวดขยำยออกไปมำกๆเช่นกำรนบัญำติในสังคมคนจีนท่ีออกไปในทำงฝ่ำยชำยในรูปของแซ่นั้น
อำจท ำใหค้นจีนมีครอบครัวขยำยทำงฝ่ำยชำยมำกกวำ่สังคมท่ีไม่มีศพัทน์บัญำติมำกเช่นสังคมอ่ืน คือ 
กำรท่ีไม่มีศพัทม์ำกเลยท ำใหไ้ม่นบัญำติ ทั้งน้ีเพื่อท ำให้เรำเขำ้ใจโครงสร้ำงสังคมและกำรกระท ำทำง
สังคมในสังคมนั้นๆมำกข้ึน  
 แนวคิดหลังโครงสร้ำงนิยม (Poststructuralist perspective) เร่ิมตน้เม่ือต่อมำมีผูพ้ลิกกลบั
แนวคิดน้ีใหม่โดยเฉพำะดำริดำร์ท่ีพยำยำมท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจหรือรู้ให้ทันภำษำเพ่ือไม่เป็นทำสของ
ภำษำและเพ่ือท ำลำยอ ำนำจกดทับของภำษำ (ภำยหลงัไม่รวมแค่ภำษำแต่รวมผลผลิตทำงสังคมแทบทุก
อยำ่งเช่นกนั) เขำศึกษำวำ่ภำษำสร้ำงอ ำนำจข้ึนมำครอบง ำควำมคิดและกำรกระท ำของคนอยำ่งไรและ
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ภำษำท่ีเรียกวำ่วำทกรรม (Discourse) นั้นมีอ ำนำจนั้นกดทบัหรือกีดกนัควำมเช่ืออ่ืน
อยำ่งไรเพื่อท่ีจะไม่ตกอยูใ่นกบัดกัหรือเป็นเหยือ่ของอ ำนำจของภำษำ   เน่ืองจำกภำษำมีแนวโนม้ท่ีจะ
อยูบ่นหลกัของคู่ตรงขำ้ม (Binary system) ดงันั้นส่ิงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นคู่ตรงขำ้มท่ีเรำคุน้ชินตำมตรรกะของ
คู่ตรงขำ้มจึงเป็นส่ิงท่ีผดิปกติหรือยอมรับไม่ได ้เช่น เม่ือเพศหญิงตรงขำ้มหรือคู่กบัเพศชำยตำมวำท
กรรมหลกั เพศท่ีสำมจึงเป็นส่ิงท่ีผดิปกติ ท่ีภำษำจดักลุ่มใหเ้ป็นกระเทย กระเทยจึงเป็นกลุ่มคนท่ีไม่ได้
อยูใ่นกระแสหลกัของควำมคิดหรือเป็นกลุ่มท่ีเรียกวำ่ กลุ่มชำยขอบ (Marginalized group) เป็นกลุ่ม
สังคมท่ีมกัไม่มีใครนึกถึงหรือมองไม่เห็นอยูเ่สมอ หรือวำทกรรมคู่ตรงขำ้มหญิงชำยกดทบักลุ่มเพศท่ี
สำม แนวคิดหลงัโครงสร้ำงเปิดโปงกำรกดทบัน้ีและท ำใหก้ลุ่มเพศท่ีสำมกลบัมำมีสถำนะทำงสังคมท่ี
เท่ำเทียมกบัเพศท่ีอยูใ่นวำทกรรมหลกัคือเพศหญิงและชำย 
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 วำทกรรมหรือกบัดกัของภำษำนั้นมีมำกมำย โดยเฉพำะภำษำท่ีเก่ียวกบัควำมรู้และควำมเช่ือ 
ดงัเช่น ควำมเช่ือของศำสนำเช่นศำสนำคริสตม์กัจะท ำให้ศำสนำของตนเองมีอ ำนำจเหนือควำมเช่ือ
อ่ืนๆ ควำมเช่ือในชำตินิยมมกัจะท ำใหก้ลุ่มชำติพนัธ์อ่ืนท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยกลำยเป็นคนชำยขอบ แพทย์
แผนปัจจุบนัมกัท ำใหก้ำรแพทยพ์ื้นบำ้นหรือกำรแพทยท์ำงเลือกเป็นกำรแพทยท่ี์ผดิกฎหมำยหรือเถ่ือน
เป็นตน้ 
 ดงันั้นแนวคิดหลงัโครงสร้ำงจึงเป็นกำรเปล่ียนจุดยนืจำกโครงสร้ำงนิยมท่ีพยำยำมท่ีจะบอกวำ่
มีควำมหลำกหลำยของควำมเช่ือและวฒันธรรมท่ีไม่มีมิติของอ ำนำจมำเป็นกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์เชิง
อ ำนำจระหวำ่งระบบควำมเช่ือแทนโดยกำรปลอกเปลือกควำมเช่ือหรือวำทกรรมนั้นรวมทั้งกรรมวธีิ
หรือกระบวนกำรท่ีวำทกรรมหลกันั้นกระท ำกบัวำทกรรมอ่ืนหรือคนกลุ่มหลกักระท ำกบัคนชำยขอบ 
 เน่ืองจำกวำทกรรมมีบทบำทเหนือควำมคิด ดงันั้นวำทกรรมก็มีบทบำทเหนือคนและตวัตน
ของคนดว้ย แนวคิดน้ีเรียกตวัตนท่ีถูกก ำหนดโดยวำทกรรมวำ่ อตัลกัษณ์ (Identity)  และเน่ืองจำก
สังคมมีหลำยวำทกรรม คนเรำก็มีหลำยอตัลกัษณ์ดว้ยเช่นกนั   ถึงแมว้ำ่ แนวคิดน้ีจะเช่ือวำ่ กำรกระท ำ
ของคนทั้งหมดนั้นถูกก ำหนดโดยวำทกรรมหรือเป็นกำรกระท ำของวำทกรรม แต่แนวคิดน้ีก็ยงัให้
ควำมส ำคญัของคน โดยไม่ไดใ้หค้นนั้นถูกกระท ำทั้งหมด (Passive) แต่ยงัใหค้นมีลกัษณะท่ีเป็นฝ่ำย
กระท ำ (Active) ไดด้ว้ยภำยใตแ้นวคิดเร่ือง กำรคิดสะทอ้นกลบั (Reflexivity) คือยงัยอมรับไดว้ำ่ คน
สำมำรถน ำเอำประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำมำคิดทบทวนและแกไ้ขได ้  เม่ือเทียบกบัแนวคิดโครงสร้ำงนิยม
และทฤษฏีโครงสร้ำงหนำ้ท่ีแลว้คนหรือสถำนภำพทำงสังคมและบทบำททำงสังคมนั้นถูกก ำหนด
มำแลว้เปล่ียนแปลงไม่ได ้
  แนวคิดหลงัโครงสร้ำงน้ีต่อมำไดก้ลำยเป็นแนวคิดพื้นฐำนใหก้บัแนวคิดหลงัทนัสมยั 
(Postmodernism) ดว้ย กล่ำวคือ แนวคิดหลงัโครงสร้ำงช้ีใหเ้ห็นวำ่ ควำมจริงนั้นไม่มี ควำมจริงเป็น
เพียงเกมส์ของภำษำเท่ำนั้นมำใชว้เิครำะห์โครงสร้ำงของสังคมทนัสมยัวำ่ โครงสร้ำงของสังคมทนัสมยั
น้ีก็เป็นวำทกรรมอยำ่งหน่ึงท่ีถูกขบัเคล่ือนโดยวำทกรรมยอ่ยเช่นวำทกรรมของวทิยำศำสตร์ (Scientific 
thinking หรือ Positivism) หรือวำทกรรมของยคุฟ้ืนฟูศิลปะวทิยำกร (Renaissance) เท่ำนั้น ยกตวัอยำ่ง
เช่น ในเร่ืองของควำมบำ้นั้น ก่อนยคุฟ้ืนฟูศิลปะวทิยำกรคนบำ้ก็สำมำรถท่ีจะใชชี้วติอยูร่่วมกนักบัคนดี
ได ้แต่เม่ือเขำ้สู่ยคุฟ้ืนฟูศิลปะวทิยำกรคนบำ้กลำยเป็นคนบำ้ป่วยท่ีถูกจิตแพทยน์ ำไปเก็บตวัรักษำใน
โรงพยำบำลบำ้ เช่นเดียวกบักำรแพทยต์ะวนัตกโดยรวมท่ีเป็นรูปแบบของวำทกรรมหน่ึงซ่ึงกดทบั
กำรแพทยท์ำงเลือกอ่ืนๆ ในเชิงของศิลปกรรมนั้นก็เช่นเดียวกนัศิลปกรรมบำงแบบเช่น แนวเสมือน
จริงไดก้ดทบัแนวควำมคิดของศิลปะแบบอ่ืนวำ่ไม่เป็นศิลปะ ดงักรณีท่ีสมำคมศิลปะแห่งหน่ึงใน
สหรัฐอเมริกำปฏิเสธท่ีจะรับวำ่ โถปัสสำวะของผูช้ำยเป็นงำนศิลปะอยำ่งหน่ึงท่ีจะน ำเขำ้มำประกวดได ้
แต่งำนช้ินน้ีกลบัไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำงภำยหลงั   กำรกดทบัทำงเพศก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ี
แนวคิดหลงัทนัสมยัไดก้ลบัไปเอำส่ิงท่ีจิตวทิยำวเิครำะห์ไดเ้ร่ิมตน้ไวแ้ลว้มำวเิครำะห์ใหม่โดย
แนวควำมคิดหลงัทนัสมยัช้ีใหเ้ห็นวำ่ เร่ืองของควำมขดัแยง้ทำงเพศท่ีเป็นปมอยำ่งหน่ึงของคนนั้นเกิด
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จำกแนวคิดทำงเพศท่ีเดิมเป็นธรรมชำติไดถู้กกดทบัจำกวำทกรรมทนัสมยัท่ีมองวำ่ควำมทนัสมยัหรือมี
อำรยธรรมนั้นคือกำรปิดกั้นควำมตอ้งกำรทำงเพศ วำทกรรมน้ีจึงท ำใหม้นุษยเ์รำต่อมำไม่สำมำรถ
แสดงออกทำงเพศไดอ้ยำ่งอิสระตอ้งเก็บกดจนเป็นโรคจิตประเภทหน่ึง กำรเปิดโปงวำทกรรม
วทิยำศำสตร์เช่นน้ีท ำใหส้ังคมเขำ้สู่สังคมหลงัทนัสมยัดว้ย เช่น เรำจะเห็นชดัจำกงำนศิลปะใหม่ๆท่ีมี
ควำมแปลกตำหรือไม่คุน้เคยมำกข้ึนเป็นตน้ 
 การประยุกต์กบักรณีโรคเอดส์  

กำรนิยำมปัญหำ   กำรนิยำมปัญหำโรคเอดสนั้นแนวคิดน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะนิยำมปัญหำแบบ
แนวคิดทำงกำรแพทยแ์ละระบำดวทิยำ แต่แนวคิดน้ีก็เนน้เร่ืองกำรถูกท ำใหเ้ป็นชำยขอบโดยกำรนิยำม
ปัญหำของกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น กำรนิยำมโรคน้ีวำ่เป็นโรคท่ีเกิดจำกควำมไม่สมดุลระหวำ่งหยนิ
และหยำงของกำรแพทยจี์นถูกท ำใหไ้ม่มีพื้นท่ีในสังคม  

สำเหตุของปัญหำ  สำเหตุของปัญหำก็คือ กำรถูกท ำใหเ้ป็นชำยขอบทั้งในเชิงของกำรแพทย์
แผนปัจจุบนัท ำใหก้ำรแพทยท์ำงเลือกเป็นชำยขอบ  นอกจำกน้ียงัมีวำทกรรมอ่ืนอีกท่ีท ำใหเ้ป็นโรค
เอดส์เช่น ชำยเป็นใหญ่  และวำทกรรมท่ีท ำให้เพศท่ีสำมเป็นชำยขอบเม่ือเทียบกบัหญิงคำ้บริกำร ชำย
นกัเท่ียว หญิงแม่บำ้นและเด็กท่ีติดเช้ือจำกแม่สู่ลูก   กรณีของโรคเอดส์ในกลุ่มคนเพศท่ีสำมท่ีทั้ง
ประวติัศำสตร์กำรระบำดของโรคน้ีในต่ำงประเทศและผลกำรศึกษำเฝ้ำระวงัซ่ึงพบวำ่ เพศท่ีสำมเป็น
ท่ีมำของโรคน้ีและเป็นกลุ่มท่ีเป็นโรคน้ีมำก  แต่กลุ่มคนเพศท่ีสำมกลบัถูกละเลยมำตลอดจนกระทัง่
ไม่ก่ีปีท่ีผำ่นมำ 

กำรติดเช้ือเอชไอวมีีผลจำกกำรท่ีคนบำงกลุ่มรวมทั้งกลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำดว้ยเช่น 
กลุ่มรักร่วมเพศถูกมองวำ่เป็นคนชำยขอบ แตกต่ำงจำกคนในสังคมส่วนใหญ่ ดงันั้นคนกลุ่มน้ีจึงไม่อำจ
ด ำเนินชีวติท่ีเป็นปกติหรือแข่งขนักบัคนทัว่ไปได ้ดงัเช่นผูช้ำยรักร่วมเพศถูกจิตแพทยตี์ตรำเวลำเกณฑ์
ทหำรวำ่เป็นผูท่ี้มีจิตวปิริตในใบสด. 9 ท ำใหผู้ช้ำยกลุ่มน้ีไม่สำมำรถท่ีจะเขำ้ท ำงำนในองคก์รใหญ่ได้
เลยโดยเฉพำะองคก์รรัฐท่ีมีขอ้หำ้มในเร่ืองภำวะจิตท่ีไม่ปกติ   ดงันั้นคนกลุ่มน้ีจึงตอ้งมีสร้ำงงำนของ
ตนเองข้ึนมำหรือท ำงำนในภำคบริกำรโดยเฉพำะบริกำรทำงเพศเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มรักร่วมเพศท่ีไม่
สำมำรถมีครอบครัวไดอ้ยำ่งเช่นคนทัว่ไป ดงันั้นกลุ่มรักร่วมเพศท่ีขำยบริกำรจึงติดเช้ือเอดส์ไดง่้ำย 
 ส ำหรับกำรติดเช้ือเอดส์ของเด็กวยัรุ่นในวธีิคิดน้ีอำจอธิบำยไดว้ำ่ เด็กวยัรุ่นท่ีอยูช่ำยขอบของ
เด็กวยัรุ่น กล่ำวคือ สังคมอำจมีวำทกรรมของเด็กวยัรุ่นเช่น ผวิขำว สวย ผอม ทนัสมยัและขบัรถฮอน
ดำ้รุ่นใหม่เป็นตน้  เด็กท่ีมีลกัษณะท่ีเขำ้ตำมหลกัของวำทกรรมแบบน้ีก็จะไดรั้บยกยอ่ง เชิดชูจำกสังคม
ไม่วำ่เป็นเพื่อนฝงู ครูอำจำรย ์ท ำใหเ้ด็กท่ีไม่มีลกัษณะเหล่ำน้ีกลำยเป็นคนชำยขอบ  บำงคนอำจอว้น ด ำ 
จน ก็ไม่มีใครสนใจมำจีบ คนกลุ่มน้ีอำจมีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงเพศ
ของตนดว้ย 
 กำรแก้ไขปัญหำ  แนวคิดน้ีเสนอแนะวำ่ ใหท้  ำใหเ้กิดควำมเสมอภำคทำงกำรแพทยแ์ผนต่ำงๆ 
รวมทั้งเปิดโอกำสใหว้ำทกรรมทำงสังคมศำสตร์อ่ืนๆเช่น เศรษฐศำสตร์กำรเมือง ชำยเป็นใหญ่ และ
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มำนุษยวทิยำกำรปรับตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้มเขำ้มำมีบทบำทในกำรอธิบำยสำเหตุของปัญหำมำกข้ึน  
และท ำลำยวำทกรรมหรือควำมจริงลวงโลกเก่ียวกบัเพศท่ีสำมน้ีเสียและยอมรับควำมจริงวำ่ กำร
แสดงออกทำงเพศเป็นสิทธิอยำ่งหน่ึง กำรก ำหนดสถำนะทำงเพศนั้นเป็นวำทกรรมรูปหน่ึง ดงันั้น
สังคมตอ้งกล่ำวถึงสิทธิทำงเพศท่ีมีสุขภำวะ (Sexual health right) ดว้ย และตอ้งยอมรับกลุ่มท่ีเคยเป็น
กลุ่มชำยขอบใหเ้ขำ้มำใชชี้วติร่วมกนัอยำ่งเสมอภำค ใหเ้ขำไดรั้บโอกำสท่ีเท่ำเทียมกนั ดงันั้นชีวิตของ
เขำก็จะไม่เส่ียงและเป็นภำระกบัสังคมต่อไป  
 กำรมองปัญหำควำมไม่เป็นธรรม   แนวคิดน้ีเช่นเดียวกบัแนวคิดในกลุ่มน้ีท่ีนิยำมปัญหำวำ่
เป็นปัญหำควำมไม่เป็นธรรม คือ เพศท่ีสำมถูกกีดกนัท ำใหไ้ม่ไดรั้บควำมสนใจหรือไม่มีพื้นท่ี และ
สำเหตุของปัญหำจำกกำรท่ีถูกท ำใหไ้ม่มีใครมองเห็นซ่ึงไม่เป็นธรรมก็ท ำใหเ้กิดกำรติดเช้ือ กำรแกไ้ขก็
ตอ้งแกไ้ขท่ีโครงสร้ำงสังคมท่ีวำทกรรมทำงเพศกีดกนั ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงเป็นแนวคิดท่ีเนน้เร่ืองควำม
ไม่เป็นธรรมทั้งระบบ 
 วิพำกษ์ แนวคิดน้ีมีจุดแขง็ท่ีน ำเอำภำษำซ่ึงส่ิงท่ีคนทัว่ไปไม่เคยคิดวำ่เป็นปัญหำมำก่อนใหม้ำ
เป็นสำเหตุของปัญหำทำงสังคมได ้  ทฤษฏีน้ีต่ำงจำกทฤษฎีสัญลกัษณ์นิยมท่ีกล่ำวถึงภำษำในทำงท่ีดี
ท่ีวำ่ คนเป็นนำยของภำษำ กำรปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมของคนท ำใหเ้กิดภำษำและภำษำท ำใหเ้รำมี
ศกัยภำพเพิ่มมำกข้ึนท ำใหเ้รำคิดได ้คิดไดอ้ยำ่งลึกซ้ึงก่อนท่ีจะลงมือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนผำ่นภำษำ
อีกเช่นกนั แต่แนวคิดหลงัโครงสร้ำงน้ีมองวำ่คนเป็นทำสของภำษำอยำ่งส้ินเชิง เพรำะวำ่ตรำบใดท่ีเรำ
ยงัใชภ้ำษำอยูเ่รำก็หนีควำมเป็นทำสของภำษำไปไม่ได ้เรำไดใ้ชป้ระโยชน์บำงส่วนของภำษำคือ ท ำให้
เรำรู้วำ่โครงสร้ำงหรือวำทกรรมของภำษำท่ีมีอยูก่ดข่ีคนบำงกลุ่มอยูแ่ละเรำสำมำรถช่วยใหเ้ขำรอดพน้
จำกกำรถูกกดข่ีของภำษำนั้นไดโ้ดยกำรท ำลำยวำทกรรม (Deconstruction) นั้นเสีย แต่เรำก็สลดัภำษำ
ทิ้งไปไม่ไดเ้พรำะวำ่เรำยงัตอ้งใชภ้ำษำในกำรคิด    

 แนวคิดหลงัโครงสร้ำงและแนวคิดหลงัทนัสมยัน้ีมีแนวคิดวพิำกษเ์ช่นเดียวกบัแนวคิด
เศรษฐศำสตร์กำรเมืองท่ีตอ้งกำรช้ีใหเ้ห็นปัญหำท่ีเกิดหรือมีอยูใ่นโครงสร้ำงของสังคม ดงันั้นสังคมท่ี
เป็นธรรมเช่นแนวคิดสังคมนิยมจึงเป็นทำงออกของเศรษฐศำสตร์กำรเมือง   แนวคิดในเร่ืองกำรท ำลำย
ควำมจริงท่ีถูกสร้ำงโดยวำทกรรม (Deconstruction) ของแนวคิดหลงัโครงสร้ำงน้ีก็เพื่อปลดปล่อยคน
จำกสังคมท่ีไม่เป็นธรรมจึงเป็นจุดเด่นของแนวคิดในกลุ่มน้ีเช่นกนั  
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4. มติทิางสังคมของสุขภาพและการเจบ็ป่วย 
 

ในส่วนท่ีกล่ำวมำไดแ้ยกทฤษฏีแนวคิดออกเป็นสำมกลุ่มคือ กลุ่มแรกมองไม่เห็นควำมไม่เป็น
ธรรม กลุ่มท่ีสอง มองเห็นควำมไม่เป็นธรรมแต่คิดวำ่เป็นส่ิงท่ีไม่เป็นปัญหำ และกลุ่มท่ีสำม เห็นควำม
เป็นธรรมเห็นวำ่เป็นปัญหำและตอ้งแกไ้ข   ในแต่ละกลุ่มไดบ้รรยำยทฤษฏีในแต่ละกลุ่มนั้นสองระดบั
คือ ระดบัทฤษฏีหรือนำมธรรมและระดบัของกำรประยกุตห์รือรูปธรรมโดยประยกุตก์บัปัญหำโรค
เอดส์อยำ่งเป็นระบบ โดยไดโ้ดยสรุปแนวคิดทฤษฏีต่ำงวำ่มีแนวคิดหลกั (Concepts/subject matter) 
อะไร ทฤษฏีเหล่ำนั้นมีหลกัคิดอยำ่งไร ทฤษฏีเหล่ำนั้นมีขอ้เสนออะไร ส่วนกำรประยกุตก์็ท  ำใหเ้ห็นวำ่ 
ทฤษฏีเหล่ำนั้นนิยำมโรคเอดส์อยำ่งไร อธิบำยสำเหตุของโรคเอชไอวอียำ่งไร ทฤษฏีเหล่ำนั้นมีทำงออก
ใหก้บัเร่ืองเอชไอวเีอดส์อยำ่งไร ทฤษฏีเหล่ำนั้นมองปัญหำควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมอยำ่งไร และ
ทฤษฏีเหล่ำนั้นมีจุดอ่อนจุดแขง็บำงประกำรอยำ่งไร     
 ในส่วนน้ีจะกล่ำวถึงมิติทำงสังคมของสุขภำพควำมเจบ็ป่วยและสำเหตุของควำมเจบ็ป่วยจำก
แนวควำมคิดทฤษฏีท่ีกล่ำวมำโดยประยกุตท่ี์โรคเอชไอวีหรือโรคเอดส์   เน่ืองจำกแต่ละทฤษฏีมี
ลกัษณะท่ีแยกส่วนและลดส่วน และมีจุดยนืทำงกำรเมืองท่ีแตกต่ำงกนั ดงันั้นกำรนิยำมปัญหำของแต่
ละแนวคิดทฤษฏีก็ต่ำงกนัไปดว้ย โดยแตกต่ำงกนัในเร่ืองของกำรแยกส่วนและลดส่วน กบัแตกต่ำงใน
กำรท่ีมองวำ่ปัญหำนั้นเป็นปัญหำหรือไม่ กำรศึกษำปัญหำค ำนิยำมท ำใหเ้รำรู้วำ่ ค  ำนิยำมของแต่ละ
แนวคิดมีลกัษณะอยำ่งไรและมีขอ้จ ำกดัอยำ่งไร และจะเป็นแนวทำงให้เรำสร้ำงค ำนิยำมท่ีเป็นองคร์วม
ท่ีดีต่อไปได ้
 

1. มิติทางสังคมของสุขภาพและการเจ็บป่วย: ค านิยามหรือความหมายของความเจ็บป่วย 
 แนวคิดทำงดำ้นกำรแพทย ์สำธำรณสุขและระบำดวทิยำ มีค ำนิยำมกำรเจบ็ป่วยอนัเดียวกนัคือ 
ใชค้  ำนิยำมทำงกำรแพทยเ์ป็นหลกั  แนวคิดน้ีกำรเจบ็ป่วยหมำยถึง ภำวกำรณ์ท่ีมีเช้ือโรคในร่ำงกำย 
ร่ำงกำยป่วยท่ีเส่ือมสลำยไปตำมธรรมชำติ ควำมเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนกบัร่ำงกำย กำรมีเช้ือรำข้ึนในปำก
และล้ิน ควำมเจบ็ป่วยซ ้ ำซอ้นดว้ยโรคติดเช้ือฉวยโอกำสเช่นเป็นวณัโรค บำงคนตำบอด น่ีคือค ำนิยำม
กำรเจบ็ป่วยและสุขภำพท่ียนือยูบ่นลกัษณะทำงกำยภำพหรือควำมทุกขก์ำย เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรำรถนำ 
 แนวควำมคิดทำงดำ้นจิตวทิยำทั้งจิตวทิยำกำรเรียนรู้และจิตวทิยำกำรรับรู้มีแนวโนม้ท่ีจะนิยำม
ควำมเจบ็ป่วยไม่ต่ำงกนัคือ ควำมเจบ็ป่วยเป็นเร่ืองของกำรรับรู้ซ่ึงอำจออกมำในทำงควำมเครียด ควำม
เศร้ำหมอง ควำมกระวนกระวำยใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมหมดหวงั   ควำมหมำยของควำมเจบ็ป่วย
ของแนวคิดน้ีเนน้ภำวะทำงจิตวทิยำแต่อำจรวมเอำภำวะทำงร่ำงกำยเขำ้ดว้ยก็ได ้เช่น ควำมเครียดท่ี
แสดงออกมำทำงร่ำงกำยดว้ย   เช่นเดียวกนัควำมเจบ็ป่วยในแนวคิดน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรำรถนำเช่นกนั   
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 แนวคิดสัญลกัษณ์นิยม ควำมเจบ็ป่วยนั้นเป็นกำรเจบ็ป่วยทำงสังคมโดยอำจมีหรือไม่มีโรคทำง
ร่ำงกำยก็ได ้เช่น โรคบำ้ อำจไม่บำ้จริงแต่สังคมตีตรำวำ่บำ้ ก็เลยจ ำเป็นตอ้งบำ้  อยำ่งไรก็ตำมโรคเช่น
โรคเอดส์ ค ำนิยำมเร่ืองของกำรป่วยหรือกำรเป็นโรคนั้นรวมเอำกำรป่วยทำงร่ำงกำยเขำ้ไวด้ว้ย โรค
เอดส์จึงเหมือนกบักำรป่วยสองชั้นคือ ป่วยกำยป่วยใจและป่วยจำกกำรท่ีถูกสังคมตีตรำ  และกำรตีตรำ
น้ีมิไดเ้กิดแค่ภำยนอกร่ำงกำยแต่ตีตรำเขำ้ไปในตวัตนดว้ย กำรป่วยในแนวคิดน้ีจึงซบัซ้อนและลึกซ้ึง
มำกดว้ย   เน่ืองจำกโรคเอดส์เป็นโรคท่ีถูกตีตรำจำกสังคมโดยท่ีกำรแพทยท์  ำใหส้ังคมเขำ้ใจวำ่ โรคน้ี
เป็นแลว้ตำยอยำ่งเดียวรักษำไม่หำย เป็นโรคติดต่อท่ีติดกนัทำงเลือกและของเหลวของร่ำงกำย  
กำรแพทยย์งัท ำใหโ้รคน้ีชดัเจนข้ึนไปอีกวำ่ โรคน้ีติดกนัทำงเพศสัมพนัธ์ ติดกนัโดยกำรใชเ้ขม็ฉีดยำ
ร่วมกนัและกำรติดกนัจำกมำรดำถึงเด็กทำรก  ยิง่ไปกวำ่นั้นระบำดวทิยำกำรแพทยย์งัท ำใหมี้กำรระบุ
ลงไปอีกวำ่ คนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงของกำรเป็นโรคเอดส์ก็คือ คนท่ีรักร่วมเพศ คนท่ีใชย้ำเสพติดแบบใช้
เขม็ฉีดยำฉีดเขำ้ไปในเส้นเลือด คนท่ีส ำส่อนเท่ียวหญิงขำยบริกำรทำงเพศ และหญิงท่ีส ำส่อนและหญิง
ท่ีขำยบริกำรทำงเพศ   น่ีคือภำพลกัษณ์ของคนท่ีเป็นเอดส์   ดงันั้นใครท่ีเป็นเอดส์ก็จะถูกสังคมตีตรำ
ทนัทีวำ่เป็นคนเหล่ำนั้น ส ำหรับคนท่ีเป็นคนเหล่ำนั้นก็จะอำย แต่คนท่ีไม่ไดเ้ป็นคนเหล่ำนั้นแต่เป็น
เหยือ่ของกำรติดเช้ือจำกสำมีเช่น ผูห้ญิงแม่บำ้นท่ีคิดวำ่ตวัเองนั้นรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีเพศสัมพนัธ์
นอกสมรสและไม่เคยใชย้ำเสพติดก็ยิง่ทุกใจเขำ้ไปใหญ่เพรำะวำ่ถูกจดัใหเ้ป็นคนท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนเช่นนั้น   ประกอบกบักำรท่ีเร่ืองน้ีไม่หยดุแค่กำรตีตรำแต่มีกำรตอบสนองทำงสังคมท่ีรุนแรง
เช่น กำรเคยมีแนวคิดท่ีจะน ำเอำผูติ้ดเช้ือไปไวใ้นนิคมเช่นนิคมโรคเร้ือนในอดีต กำรตอบสนองในเชิง
ของกำรทอดทิ้งคนท่ีเป็นเอดส์เช่นเอำไปทิ้งไวท่ี้วดัพระบำทน ้ำพุ กำรไล่ออกจำกบำ้น กำรทุบตี กำรไล่
ออกจำกงำน และกำรฆ่ำทิ้งเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยำ่งเสมอๆ  ส่ิงเหล่ำน้ีท ำใหผู้เ้ป็นโรคเอดส์ไม่กลำ้ท่ีจะ
เปิดเผยตนเองกบัสังคม กำรทนทุกขอ์ยูก่บักำรเก็บควำมลบัคบัอกน้ีเป็นควำมทุกขอ์ยำ่งยิง่   ดงันั้นกำร
อยูใ่นชุมชนท่ีรังเกียจโรคเอดส์จึงเป็นเร่ืองท่ีมีควำมทุกขอ์ยำ่งยิง่ ผูป่้วยตอ้งปิดบงัตวัเองอยำ่งท่ีสุดเช่น 
ใส่เส้ือแขนยำวเพื่อปิดบงัตุ่มท่ีเรียกกนัวำ่ ตุ่มประจำน ตอ้งแต่งเร่ืองข้ึนมำวำ่ป่วยเป็นโรคอ่ืนเช่นมะเร็ง
หรือวณัโรค ตอ้งหลีกเล่ียงท่ีจะออกไปในท่ีสำธำรณะ กำรไปรับบริกำรทำงกำรแพทยก์็ตอ้งไปรับจำก
สถำนบริกำรท่ีอยูห่่ำงไกลบำ้นเพื่อท่ีจะไม่มีใครรู้จกั  
 แนวคิดโครงสร้ำงหนำ้ท่ี แนวคิดเศรษฐศำสตร์กระแสหลกัและเศรษฐศำสตร์กำรเมือง กำร
เจบ็ป่วยถูกมองคลำ้ยกนัในแง่ท่ีบุคคลสำมำรถท ำหนำ้ท่ีตำมบทบำททำงสังคมคือ สำมำรถท ำกำรผลิต
ไดห้รือไม่ หำกป่วยแต่ยงัท ำหนำ้ท่ีทำงสังคมหรือท ำงำนไดก้็ยงัไม่ถือวำ่ป่วย แต่หำกหนำ้ท่ีตำมบทบำท
หรือท ำงำนไม่ไดก้็ถือวำ่ป่วย แนวคิดกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้รรทดัฐำนท่ีคนในสังคมยดึเป็นเคร่ือง
แบ่งวำ่ใครเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
 เช่นเดียวกบัแนวคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมืองท่ีเนน้เร่ืองกำรท ำงำนเพื่อมีรำยได ้หำก
ผูป้ระกอบกำรหรือนำยจำ้งทรำบวำ่ ลูกจำ้งเป็นโรคเอดส์ก็มกัจะไล่ออกเน่ืองจำกวำ่ หำกปล่อยทิ้งไว้
นำนนอกจำกจะท ำงำนไดน้อ้ยลงเพรำะไม่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  ยงัตอ้งขำดงำนไปพบแพทย ์
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กำรไปพบแพทยน์ำยจำ้งก็อำจตอ้งจ่ำยเงินค่ำสวสัดิกำรในกำรรักษำในรูปต่ำงๆใหด้ว้ย หำกเสียชีวติ
ระหวำ่งกำรท ำงำนก็กลำยเป็นเร่ืองใหญ่ของนำยจำ้ง  และหำกลูกจำ้งคนอ่ืนทรำบวำ่ เพื่อนร่วมงำนเป็น
โรคเอดส์ก็อำจรังเกียจไม่อยำกท ำงำนดว้ย ท ำใหข้วญัก ำลงัใจของพนกังำนตกต ่ำลง ดงันั้นเม่ือนำยจำ้ง
ทรำบก็มกัจะหำทำงไล่ออก  ในขณะท่ีผูป่้วยก็ตอ้งกำรงำน เพรำะวำ่ งำนเป็นท่ีมำของรำยได ้ท่ีจะช่วย
รักษำตวัเองและใหค้รอบครัวเดินไปขำ้งหนำ้ได ้หำกไม่มีงำน ก็ไม่มีเงินใชจ่้ำยดูแลครอบครัว ไม่มีเงิน
รักษำตวัเอง กลำยเป็นผูท่ี้ตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น กำรเป็นผูท่ี้พึ่งพิงผูอ่ื้นนั้นจดัวำ่เป็นควำมทุกขท่ี์ส ำคญัท่ีสุด
อยำ่งหน่ึงของมนุษยเ์รำ   อยำ่งไรก็ตำม แนวคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมืองในฝ่ำยของทุน กำรเป็นโรคอำจ
เป็นส่ิงท่ีดีท่ีตอ้งกำรเพรำะวำ่ท ำใหน้ำยทุนท่ีขำยยำและเวชภณัฑข์ำยยำและเวชภณัฑท์ ำก ำไรได ้
 แนวคิดมำนุษยวทิยำวฒันธรรม แนวคิดน้ีกำรเจบ็ป่วยถูกนิยำมตำมควำมคิดกำรแพทยพ์ื้นบำ้น
ดว้ย ดงันั้นกลุ่มอำกำรท่ีกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนับอกวำ่เป็นป่วยเป็นโรคอำจไม่ตรงกบัช่ือโรคและกลุ่ม
อำกำรของกำรแพทยพ์ื้นบำ้น เช่นเดียวกนั โรคของกำรแพทยพ์ื้นบำ้นอำจไม่ใช่โรคในแนวคิดทำงดำ้น
กำรแพทย ์
 แนวคิดหลงัโครงสร้ำงก็เช่นเดียวกนั กำรเป็นโรคหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวำทกรรม กำรป่วยจึงเป็น
ส่ิงท่ีสังคมวฒันธรรมหรือวำทกรรมสร้ำงข้ึนมำ ผูท่ี้เป็นโรคเอดส์น้ีกลำยเป็นคนชำยขอบท่ีเกิดจำกวำท
กรรมทำงกำรแพทยท์ ำใหผู้ป่้วยมีควำมทุกขจ์ำกกำรถูกตีตรำและกำรท ำใหค้นชำยขอบ กำรท่ีถูกตีตรำ
และกลำยเป็นคนชำยขอบท ำใหก้ลำยเป็นเร่ืองตลกร้ำยท่ีกำรท ำใหค้นเป็นโรคเอดส์น้ีเกิดข้ึนใน
โรงพยำบำลเสียเอง ทั้งๆท่ีแพทยพ์ยำบำลก็เขำ้ใจธรรมชำติเร่ืองโรคน้ีอยำ่งดีพร้อมกบัมีหลกักำรในกำร
ปฏิบติัท่ีเป็นสำกลตลอดจนกำรมีจรรยำบรรณแพทย ์ แต่ในทำงปฏิบติั แพทยแ์ละพยำบำลก็ยงัคงแสดง
อำกำรรังเกียจกบัผูป่้วยโรคน้ีอยำ่งชดัเจน จำกหนำ้ตำท่ำทำงท่ีรังเกียจ จำกค ำพูดท่ีเสียดสีหรือพูดดงัๆ
ใหผู้ป่้วยคนอ่ืนทรำบโดยไม่รักษำควำมลบั จำกกำรปฏิบติัท่ีต่ำงจำกคนไขค้นอ่ืนเช่น คนอ่ืนไม่ใส่ถุง
มือและผำ้คลุมปำกจมูกก็ใส่กบัผูป่้วยเป็นโรคเอดส์เป็นตน้  
 ในสังคมท่ีชำยเป็นใหญ่นั้น ผูช้ำยไม่เพียงแต่ไม่บอกผูห้ญิงวำ่ตนเองติดเช้ือเอดส์มำและไม่
ป้องกนัไม่ใหภ้รรยำติดเช้ือเท่ำนั้น แต่เม่ือภรรยำติดเช้ือแลว้ก็ยงัไม่บอกใหภ้รรยำทรำบ ภรรยำจะทรำบ
ส่วนมำก็เม่ือจะคลอดบุตรและแพทยต์รวจเลือดก็เลยทรำบวำ่ตนเองติดเช้ือ หรือเม่ือลูกป่วยมำกและ
แพทยต์รวจเลือดลูกก็พบวำ่ลูกติดเช้ือจึงตอ้งตรวจแม่ดว้ยก็ทรำบวำ่แม่ติดเช้ือดว้ย  คงไม่ตอ้งพรรณนำ
วำ่ ผูเ้ป็นเมียนั้นเจบ็แคน้และทุกขข์นำดไหนท่ีโดนสำมีกระท ำเช่นน้ี ยิง่ไปกวำ่นั้นเม่ือสำมีป่วยหนกั
มำกข้ึนตวัภรรยำเองก็ตอ้งกลบัมำดูแลสำมีผูท่ี้น ำเช้ือมำให้ตน  กำรเป็นภรรยำท่ีตอ้งดูแลสุขภำพและ
ควำมเป็นอยูข่องทุกคนในครอบครัวแต่ตวัเองอยูใ่นสภำพท่ีป่วยและหำงำนท ำยำกหรือไม่มีรำยไดน้ั้น
เป็นเร่ืองท่ีทุกขใ์จอยำ่งมหำศำล บำงคนยอมท่ีจะขำยตวัเพื่อไดร้ำยไดม้ำรักษำและเล้ียงดูสำมีและลูก น่ี
คือควำมทุกขข์องแม่หรือของผูห้ญิง 
 แนวคิดทำงดำ้นพุทธศำสนำ อวชิชำ ควำมยดึมัน่ถือมัน่ในตวัตนยิง่ท ำใหก้ลวัตำยเพิ่มข้ึนอีก ผู ้
ท่ีเป็นโรคเอดส์มีหลำยวยัโดยเฉพำะอยำ่งยิง่วยัก ำลงัท ำงำน วยัน้ีเป็นวยัท่ีไม่คิดถึงควำมตำยและไม่ไดมี้
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กำรเตรียมตวัตำย ประกอบกบัระบบกำรแพทยน์ ำเอำควำมตำยออกไปจำกสังคมเอำไปไวใ้น
โรงพยำบำลหอ้งไอซีย ู  คนในสังคมโดยเฉพำะเด็กจึงแทบไม่เคยมีใครเห็นควำมตำยกบัตำ ยกเวน้เห็น
คนตำยเพรำะอุบติัเหตุรถคว  ่ำและฆำตกรรม  แต่เม่ือควำมตำยเขำ้มำใกลต้วัจึงเกิดควำมกลวัแบบ
ตระหนกตกใจ (Panic) มำกเกินกวำ่เหตุบำงคนอำจกลวัมำกจนฆ่ำตวัตำยไปเลย   หำกเขำเขำ้ใจหลกั
ของควำมไม่เท่ียงและควำมไม่ประมำทแลว้ เขำก็จะไม่ทุกขก์บัควำมกลวัตำยมำกเท่ำนั้น หรืออีกนยั
หน่ึงตำมแนวคิดพุทธศำสนำ กำรเจบ็ป่วยเป็นของธรรมดำท่ีหลีกหนีไปไม่พน้ เรำจึงควรใชป้ระโยชน์
ของกำรเจบ็ป่วยในกำรเตือนตนใหเ้ห็นควำมทุกข ์ควำมไม่เท่ียงและควำมไม่มีตวัตนเพื่อควำมไม่
ประมำทแห่งธรรม 
 องคก์ำรอนำมยัโลกใหค้  ำนิยำมของค ำวำ่สุขภำพไวว้ำ่  Health is a "state of complete 

physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or 

infirmity."  ในมำตรำ ๓ ของพระรำชบญัญติัสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหค้  ำนิยำม “สุขภำพ” 
หมำยควำมว่ำ ภำวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทำงกำย ทำงจิต ทำงปัญญำ และทำงสังคม เช่ือมโยงกันเป็น
องค์รวมอย่ำงสมดุล” โดยปัญญำหมำยถึง “ควำมรู้ท่ัว รู้เท่ำทันและควำมเข้ำใจอย่ำงแยกได้ในเหตุผล
แห่งควำมดี ควำมช่ัว ควำมมีประโยชน์และควำมมีโทษ ซ่ึงน ำไปสู่ควำมมจิีตอันดีงำมและ
เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่”   จะเห็นวำ่ค ำนิยำมของค ำวำ่สุขภำพของประเทศไทยมีมิติท่ีครอบคลุมมำกกวำ่ แต่ของ
ค ำวำ่ควำมสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ทำงกำยจิต ปัญญำและสังคมนั้นคืออะไรนั้น อำจยงัมีปัญหำอยู ่แต่
จำกกำรทบทวนควำมหมำยของค ำวำ่กำรเจบ็ป่วยท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นก่อนหนำ้น้ีจะท ำใหเ้รำเขำ้ใจ
ควำมหมำยของค ำวำ่ป่วยและสุขภำพดีข้ึน   อยำ่งไรก็ดีในเชิงของควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพจะ
พบวำ่ค ำนิยำมขององคก์ำรอนำมยัโลกไม่มีควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพท่ีชดัเจน 
 ค ำถำมส ำคญัส ำหรับนกัศึกษำก็คือ คุณมีนิยำมสุขภำพและกำรเจบ็ป่วยท่ีดีกวำ่น้ีและเนน้ควำม
เป็นธรรมหรือไม่และมนัคืออะไร 
 

2. มิติทางสังคมของสาเหตุของการเจ็บป่วย 
 เน้ือควำมของส่วนน้ีไดก้ล่ำวไปแลว้ภำยใตแ้นวคิดต่ำงๆ แต่น ำมำรวบรวมใหม่เพื่อให้เห็นภำพ
ของสำเหตุของกำรป่วยแบบเป็นองคร์วมอีกรูปหน่ึง แมจ้ะเป็นองคร์วมแบบท่ีจบัเอำมำรวมกนัเฉยๆ
โดยไม่ไดผ้สมผสำนกนัอยำ่งแทจ้ริงก็ตำม 

สำเหตุของกำรเกิดโรคนั้นมีตั้งแต่ร่ำงกำยท่ีเสียสมดุลไปจนท ำใหร้ะบบกำรท ำงำนของส่วน
อ่ืนๆผดิปกติไปหมด กำรท่ีมีเช้ือโรคเขำ้มำรบกวน กำรท่ีมีจิตใจท่ีเครียดเศร้ำหมอง กำรท่ีรับรู้ปัญหำ
และควำมเส่ียงในควำมหมำยท่ีผดิ กำรมองวำ่กำรเส่ียงใหร้ำงวลัมำกกวำ่กำรถูกลงโทษ กำรมีอวชิชำยดึ
มัน่ในตวัตนยิง่ท ำใหทุ้กขใ์จมำกข้ึน อิทธิของกลุ่มเพื่อนท ำใหเ้ส่ียงตำมเพื่อนจนติดเช้ือ  กำรถูกท ำให้
เป็นคนชำยขอบจำกท ำใหใ้ชชี้วติปกติไม่ไดต้อ้งใชชี้วติท่ีเส่ียง กำรท่ีสังคมหรือพอ่แม่ไม่มีเวลำเล้ียงดู
ใหค้วำมรักและควำมอบอุ่นจนไปหำควำมอบอุ่นจำกเพื่อนฝงูท่ีเป็นเด็กเกเร กำรรับเอำวฒันธรรมควำม
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เช่ือท่ีผดิๆและเส่ียงต่อกำรติดเช้ือ กำรกดข่ีเอำเปรียบทำงเพศจำกระบบทุนนิยมหรือกำรท่ีเอำเร่ืองเพศ
เป็นสินคำ้คำ้ขำยเพื่อเอำก ำไร ซ่ึงอำจขยำยควำมใหม่ไดด้งัน้ี 
 ถำ้เร่ิมจำกระดบัมหภำคหรือจำกโครงสร้ำงสังคมลงไป จะพบวำ่มีโครงสร้ำงสังคมท่ีส ำคญัอยู่
สองควำมสัมพนัธ์ ตำมแนวคิดทุนนิยมชำยเป็นใหญ่ คือ ระบบทุนนิยมหรือควำมสัมพนัธ์ทำงสังคม
แบบทุนนิยม ระบบชำยเป็นใหญ่หรือควำมสัมพนัธ์หญิงชำยท่ีฝ่ำยชำยมีอ ำนำจเหนือกวำ่   ระบบชำย
เป็นใหญ่ไดส้ร้ำงวฒันธรรมทำงเพศต่ำงๆมำกมำยท่ีเป็นประโยชน์กบัผูช้ำยเช่น ก. อุดมกำรณ์ชำยเป็น
ใหญ่ดงัเช่น ชำยขำ้วเปลือกหญิงขำ้วสำรฯ คุณค่ำของผูห้ญิงอยูท่ี่พรหมจำรียต์ลอดจนกำรรักนวลสงวน
ตวั ในขณะท่ีไม่มีค่ำนิยมในเร่ืองน้ีใหก้บัผูช้ำย ดงันั้นผูช้ำยจึงไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งรักนวลสงวนตวั  
ตลอดจนค่ำนิยมของกำรมีบุตรชำยนั้นสูงกวำ่บุตรหญิง   ข. กำรท ำงำน มีกำรแบ่งงำนกนัท ำในลกัษณะ
ท่ีงำนในบำ้นท่ีเป็นงำนบริกำร งำนท่ีท ำไม่มีวนัเสร็จ งำนท่ีไม่มีค่ำตอบแทนและคนไม่เห็นคุณค่ำให้
เป็นงำนของผูห้ญิง และใหง้ำนนอกบำ้นท่ีไดริ้เร่ิมสร้ำงสรรค ์ไดผ้ลตอบแทนเป็นเงิน ท ำท่ีท ำงำนเสร็จ
ไม่ตอ้งเอำกลบัมำท ำท่ีบำ้นและเป็นงำนท่ีทุกคนยกยอ่งให้กบัผูช้ำย   ดงันั้นผูช้ำยก็เป็นคนหำเงินเก็บ
เงินและใชเ้งินในขณะท่ีผูห้ญิงเป็นเหมือนแรงงำนของสำมีในครอบครัว   ค. ในเร่ืองเพศสัมพนัธ์ท่ีชำย
เป็นฝ่ำยริเร่ิม หญิงเป็นฝ่ำยรอรับ หญิงตอ้งมีรักเดียวใจเดียว แต่ชำยอำจมีภรรยำนอ้ยได ้หรือเท่ียวหญิง
ขำยบริกำรทำงเพศได ้ เร่ืองของเพศเป็นหนำ้ท่ีของผูห้ญิงท่ีจะตอ้งคอยใหบ้ริกำรฝ่ำยชำยเพรำะวำ่หญิง
เป็นสมบติัของผูช้ำย    
 ส่วนระบบทุนนิยมซ่ึงก ำลงัมีปัญหำกบัแรงงำนอยูเ่พรำะวำ่มุ่งท่ีจะหำขดูรีดแรงงำนนั้นก็หำ
ประโยชน์จำกควำมแตกต่ำงระหวำ่งแรงงำนหญิงและแรงงำนชำยเพื่อไม่ใหแ้รงงำนรวมกนัติด  โดยใช้
หลกัแบ่งแยกและปกครองโดยกำรสร้ำงควำมแตกแยกระหวำ่งแรงงำนหญิงและชำยใหเ้กิดข้ึนโดยจ่ำย
ค่ำแรงของแรงงำนหญิงใหน้อ้ยกวำ่แรงงำนชำย จำ้งแรงงำนหญิงทีหลงัไล่ออกก่อน เล่ือนชั้นใหผู้ช้ำย
เป็นหวัหนำ้และไม่เล่ือนให้ผูห้ญิงเป็นหวัหนำ้   ขณะท่ีแรงงำนหญิงตอ้งกำรงำนท ำเพรำะตอ้งกำร
รำยไดแ้มจ้ะนอ้ยก็ยอมท ำดว้ยจ ำนน  ขณะท่ีแรงงำนชำยก็ไม่กลำ้ประทว้งเพรำะวำ่กลวันำยจำ้งไล่ออก
แลว้จำ้งแรงงำนหญิงมำท ำแทน 
 สองระบบคู่กนัของทุนนิยมชำยเป็นใหญ่สร้ำงสรรคส์ถำบนัสังคมท่ีหล่อหลอมเด็กวยัรุ่น
ข้ึนมำใหมี้ควำมไม่เท่ำเทียมกนักล่ำวคือ ในสถำบนัครอบครัว พอ่แม่ตอ้งกำรลูกชำยมำกกวำ่ลูกสำว 
เม่ือมีลูกชำยก็เล้ียงอยำ่งตำมใจท ำอะไรไม่มีใครวำ่ แต่ลูกสำวเล้ียงอยำ่งเขม็งวดถูกพี่ชำยนอ้งชำยรังแกก็
ไม่มีใครวำ่ ผูช้ำยออกไปนอกบำ้นได ้ผูห้ญิงออกไปนอกบำ้นไม่ได ้ส ำหรับลูกชำยพอ่หรือพี่ชำยมกั
สอนใหมี้ควำมรู้เก่ียวกบัผูห้ญิงหรือทำงเพศหรือเป็นผูล่้ำผูห้ญิง  หำกลูกชำยไปท ำใหใ้ครทอ้งก็ไม่มี
ใครวำ่ แต่ถำ้ลูกสำวถูกท ำใหท้อ้ง ลูกสำวก็ถูกประณำมวำ่ไม่รักนวลสงวนตวั  จึงท ำให้เด็กผูช้ำยไดใ้จ 
 สถำบนักำรศึกษำท่ีมีลกัษณะทุนนิยมชำยเป็นใหญ่ก็เช่นเดียวกนั กำรแบ่งงำนกนัท ำตำมเพศมี
ผลถึงกำรจดักำรศึกษำใหเ้ด็กชำยและหญิงเช่น งำนท่ีเก่ียวกบักำรผลิตเช่นวศิวกรรม เกษตรกรรมเป็น
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สำขำท่ีเด็กผูช้ำยเรียน  งำนท่ีเก่ียวกบักำรเป็นเจำ้นำยคนเช่น รัฐศำสตร์ ต ำรวจ กฎหมำย ส่วนสำขำวชิำ
ท่ีจบออกมำแลว้ท ำงำนบริกำรเช่น พยำบำลและครูเป็นตน้ 
 ดงัไดก้ล่ำวมำแลว้ในตอนตน้วำ่ กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมอนัเน่ืองจำกระบบทุนนิยมหรือ
ระบบอุตสำหกรรมมีผลท ำใหเ้กิดควำมเป็นเมืองข้ึน ทั้งงำนและกำรศึกษำลว้นแลว้แต่อยูใ่นเมือง 
ดงันั้นครอบครัวขยำยท่ีอยูบ่นพื้นฐำนกำรท ำกำรเกษตรก็เปล่ียนไปคือ พอ่แม่เขำ้มำท ำงำนในเมืองใน
เมืองและใหลู้กท่ียงัเล็กอยูก่บัตำยำยท่ีบำ้น หรือแมแ้ต่พอ่แม่ลูกอยูด่ว้ยกนัในเมือง พ่อแม่ก็ไม่ไดอ้ยูก่บั
ลูกเพรำะวำ่ พอ่แม่ถูกระบบทุนนิยมบงัคบัใหท้  ำงำนตั้งแต่เชำ้และท ำงำนล่วงเวลำจนกลบับำ้นค ่ำ ไม่มี
เวลำเล้ียงดูลูก  กล่ำวโดยสรุปก็คือ ระบบทุนนิยมท ำใหพ้่อแม่ไม่ไดเ้ล้ียงลูกอยำ่งใกลชิ้ดและปล่อยให้
โรงเรียนเล้ียงลูกแทน 
 ในขณะท่ีโรงเรียนหรือวทิยำลยัก็ไม่ไดส้อนเด็กนกัเรียนอยำ่งใกลชิ้ดเหมือนครูสมยัก่อน แต่
สอนเฉพำะวชิำกำรเท่ำนั้น และมีครูหลำยคนท่ีเขำ้มำสอนในวชิำหรือหวัขอ้บำงหวัขอ้เท่ำนั้น   ควำม
ผกูพนัระหวำ่งครูกบัลูกศิษยจึ์งไม่มี  โรงเรียนก็ไม่ไดส้อนหลกักำรด ำเนินชีวิตใหก้บัเด็กดว้ย  หลกัของ
กำรศึกษำแบบทุนนิยมก็เนน้คนท่ีเรียนเก่งมำกกวำ่คนดี  คนท่ีเรียนไม่เก่งก็ไม่ไดรั้บกำรยอมรับจำกครู 
ท ำใหเ้ด็กท่ีไม่เรียนไม่เก่งก็ไม่มีควำมสุขกบักำรเรียนจึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งหำจุดเด่นบำงอยำ่งท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของครูหรือเพื่อนข้ึนมำแทน   ในท ำนองเดียวกนักำรศึกษำในระบบชำยเป็นใหญ่ก็มีควำม
ล ำเอียงกบัผูช้ำยมำกกวำ่เช่น เม่ือเด็กนกัเรียนชำยท ำเด็กนกัเรียนหญิงทอ้ง เด็กนกัเรียนชำยไม่ถูก
โรงเรียนไล่ออก แต่เด็กนกัเรียนหญิงทอ้ง โรงเรียนใหอ้อก ดงันั้นเด็กนกัเรียนหญิงท่ีทอ้งจึงตอ้งแอบ
ไปท ำแทง้เป็นตน้ 
 ในระดบัของกลุ่มของนกัเรียนในโรงเรียนแบบทุนนิยมชำยเป็นใหญ่   ดงัไดก้ล่ำวมำแลว้วำ่ 
เด็กท่ีขำดควำมอบอุ่นจำกบำ้นก็จะมำหำควำมอบอุ่นจำกกลุ่มเพื่อน  กำรไม่มีเพื่อนในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ี
เลวร้ำยส ำหรับเด็กมำก  เด็กจึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเกำะกลุ่ม   
 กลุ่มเพื่อนก็มีหลำกหลำยกลุ่มเช่น กลุ่มท่ีเรียนเก่งก็ไดรั้บกำรยอมรับจำกครูและเพื่อน เด็กท่ี
เก่งทำงดำ้นกีฬำก็เช่นกนัจะไดรั้บกำรยอมรับจำกครูและเพื่อนเพรำะวำ่ท ำใหช่ื้อเสียงใหโ้รงเรียน  แต่
เด็กนกัเรียนท่ีไม่เก่งทั้งเรียนและกีฬำหรืออ่ืนๆท่ีเป็นท่ียอมรับของเพื่อนก็จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งหำอะไรท ำท่ี
ท ำใหต้วัเองมีจุดเด่น หำกหำจุดเด่นท่ีสังคมยอมรับไม่ไดก้็ตอ้งหำจุดเด่นอยำ่งอ่ืนท่ีสังคมไม่ยอมรับเช่น 
กำรเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ กำรสูบบุหร่ี กำรด่ืมยำเสพติด กำรเท่ียวผูห้ญิงหรือกำรท่ีล่ำผูห้ญิงเก่งแลว้เอำ
มำเล่ำกนั 
 ส ำหรับระบบชำยเป็นใหญ่ในระดบักลุ่มเพื่อนนกัเรียนก็เช่นกนั วำทกรรมควำมสวยควำมงำม
ของระบบชำยเป็นใหญ่ก็ส่งเสริมใหมี้กำรประกวดดำวของโรงเรียนของวทิยำลยั คนท่ีมีรูปร่ำงสวย 
ผอม ขำว รวยและมีรถยนตข์บักลำยเป็นศูนยก์ลำงของกลุ่มนกัเรียน ผลท่ีตำมมำก็คือ เด็กผูห้ญิงท่ีมี
ลกัษณะตรงขำ้มคือ ไม่สวย อว้น ด ำ จนและข้ึนรถเมลถู์กท ำใหก้ลำยเป็นคนชำยขอบ เด็กหญิงกลุ่มน้ี
ไม่มีควำมสุขและกงัวลวำ่จะมีแฟนไดอ้ยำ่งไร   ส ำหรับเด็กนกัเรียนผูช้ำยท่ีอยูใ่นระบบชำยเป็นใหญ่
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และท่ีไม่ไดรั้บกำรยอมรับก็ตอ้งกำรมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงรวมทั้งเพื่อนสำวดว้ย ดงันั้นเด็กหนุ่มและ
สำวท่ีมีปัญหำมกัจะรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มพิเศษใหม่ข้ึนมำอีกเพรำะวำ่ตอ้งกำรทั้งกลุ่มและตอ้งกำร
ตอบสนองใหต้วัเองเป็นศูนยก์ลำงของกลุ่มและตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงเพศหรือมีแฟน 
 ในกลุ่มเพื่อนน้ีมกัมีเร่ืองวรีบุรุษหรือสตรีทำงเพศเป็นตน้แบบอยูด่ว้ย กลุ่มน้ีมกัตอ้งกำรให้
สมำชิกของกลุ่มมีควำมเหมือนกนัคือ ตอ้งมีแฟน เคยมีเพศสัมพนัธ์ ดงันั้นจึงช่วยกนัจบัคู่ใหเ้พื่อน เช่น 
บอกวำ่ คนน้ีสนใจคนนั้น ช่วยจดัสถำนกำรณ์ใหพ้บกนัเช่น กำรจดัใหมี้กำรไปเท่ียวเป็นกลุ่มก่อน
เพื่อใหไ้ดพ้บไดคุ้ยกนัตำมล ำพงั ช่วยจดัสถำนกำรณ์ใหไ้ดมี้เพศสัมพนัธ์กนัเช่น กำรจดังำนวนัเกิดแลว้
ปล่อยใหห้นุ่มสำวไดอ้ยูก่นัตำมล ำพงัในท่ีท่ีสำมำรถมีเพศสัมพนัธ์กนัได ้หำกทอ้งข้ึนมำก็ช่วยพำท ำ
แทง้  สมำชิกใหม่ท่ีไม่ยอมท ำตำมบรรทดัฐำนของกลุ่มแบบน้ีมกัไม่สำมำรถทนอยูน่ำนเพรำะวำ่มกัจะ
ถูกเยอะเยย้วำ่ ข้ีกลวัหรือไก่อ่อนอยูเ่สมอจนตอ้งท ำตำมหรือหนีออกจำกกลุ่มไป 
 ในระดบับุคคล โรงเรียนไดส้อนเร่ืองสุขศึกษำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ีเก่ียวกบัโรคเอดส์ สอน
เก่ียวกบัลกัษณะของโรค ผลร้ำยของโรค วธีิกำรติดต่อผำ่นทำงเพศสัมพนัธ์ กำรฉีดยำเสพติดเขำ้เส้น
โดยใชเ้ขม็ร่วมกนัและกำรป้องกนัโดยวธีิกำรต่ำงๆ ตำมแนวควำมคิดของจิตวทิยำกำรเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิกำร
ขู่ใหก้ลวัโดยใหเ้ห็นผลร้ำยและโดยแนวคิดจิตวทิยำปัญญำนิยม 
 ในระดบับุคคล ในวยัหนุ่มสำวก็จะมีแรงขบัทำงเพศไปตำมวยั กำรถูกกดดนัไม่ใหแ้สดงออก
โดยวฒันธรรมทำงเพศมำตลอดเร่ิมผอ่นคลำยลงเพรำะวำ่กำรควบคุมในเร่ืองน้ีลดลงเพรำะวำ่พอ่แม่ไม่
มีเวลำดูแลและโรงเรียนไม่ไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในกำรดูแลและกลุ่มเพื่อนช่วยเปิดโอกำสในแสดงออก
ในเร่ืองน้ีไดง่้ำยข้ึน   ดงันั้นเด็กวยัรุ่นหนุ่มสำวเหล่ำน้ีจึงพร้อมท่ีจะทดลองกำรมีเพศสัมพนัธ์เม่ือมี
โอกำส 
 ส ำหรับเด็กหนุ่มสำวท่ีไม่ใช่ดำรำของโรงเรียนก็มีพร้อมท่ีจะเขำ้กลุ่มและยอมรับวฒันธรรม
ทำงเพศของกลุ่มโดยอิทธิพลของกลุ่มเหนือกวำ่ควำมเช่ือของบุคคลหรือตนเอง  เช่นแมว้ำ่เด็กจะมี
ควำมรู้หรือควำมเช่ือเก่ียวกบัโรคเอดส์วำ่อนัตรำยและติดต่อทำงเพศไดถ้ำ้ไม่มีเพศสัมพนัธ์อยำ่ง
ปลอดภยัก็ตำมแต่อิทธิพลของกลุ่มท ำใหเ้ด็กเหล่ำน้ีท ำตำมวฒันธรรมควำมเช่ือทำงเพศของกลุ่มท่ีถูก
ก ำหนดโดยชำยเป็นใหญ่และทุนนิยมแทนท่ีจะเช่ือควำมรู้ท่ีเรียนมำ 
 ในระดบับุคคลเด็กหนุ่มสำวท่ีมีควำมตอ้งกำรทำงเพศและมีร่ำงกำยท่ีเจริญเติบโตท่ีพร้อมท่ีจะ
มีเพศสัมพนัธ์แต่ถูกหำ้มไวต้ลอด เม่ือเขำ้มำในโรงเรียนวิทยำลยัในเมืองท่ีห่ำงไกลจำกบำ้นและมีพื้นท่ี
คือกลุ่มเพื่อนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนั ในบรรยำกำศและสถำนท่ีท่ีมีกำรจดัเตรียมไวก้็ไม่ยำกเลยท่ีจะมี
เพศสัมพนัธ์กนัและเป็นเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัเพรำะวำ่ ฝ่ำยหญิงไดเ้ตรียมพร้อมท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ 
ในขณะท่ีฝ่ำยชำยหำโอกำสท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์แบบชำยเป็นใหญ่โดยไม่รับผิดชอบ ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำร
ท่ีเด็กสำวตอ้งทอ้งโดยไม่รู้และตอ้งท ำแทง้เพื่อท่ีจะหลีกหนีควำมอำยและกำรลงโทษของโรงเรียนท่ีมี
ชำยเป็นใหญ่ไม่ยอมรับเด็กท่ีทอ้งหรือมีลูกอ่อนเรียนหนงัสือ 
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 เด็กผูห้ญิงท่ีเคยมีเพศสัมพนัธ์แลว้มกัไม่ค่อยไดอ้ยูร่่วมกนักบัแฟนของตนเอง เน่ืองจำกมี
แนวโนม้ท่ีจะถูกแฟนทิ้งเพื่อไปหำแฟนใหม่ เด็กผูห้ญิงดงักล่ำวก็จะมีควำมรู้สึกต่อตวัตนของตน
ในทำงท่ีไม่ดีโดยมองวำ่ตวัเองเสียควำมบริสุทธ์ิไปแลว้เป็นผูห้ญิงท่ีไม่มีค่ำ  ดงันั้นเม่ือมีผูช้ำยคนอ่ืนเขำ้
มีสร้ำงควำมสัมพนัธ์ดว้ยก็มกัจะยนิดีสำนควำมสัมพนัธ์ต่อเพื่อท่ีจะแสวงหำคนท่ีรักจริง ซ่ึงก็มกัจะถูก
หลอกโดยชำยเป็นใหญ่ไปเร่ือยๆ 
 ในดำ้นเศรษฐกิจหรือกำรท ำงำน นกัเรียนนกัศึกษำหญิงท่ีเป็นชำยขอบเหล่ำน้ีดงัไดก้ล่ำว
มำแลว้วำ่ ไม่ค่อยสวยและฐำนะไม่ค่อยดี กำรเรียนในวทิยำลยัหรือมหำวทิยำลยัในเมืองใชเ้งินมำก และ
มำกยิง่ข้ึนหำกตอ้งใชชี้วติตำมแบบคนเมือง  ดงันั้นเงินท่ีครอบครัวใหม้ำมกัไม่พอใช ้กำรแกไ้ขปัญหำ
ของนกัศึกษำหญิงกลุ่มน้ีคือ กำรหำแฟนท่ีรวย แต่เน่ืองจำกตนเองเป็นผูห้ญิงชำยขอบรวมทั้งรวยแต่จน 
ก็อำจมองหำแฟนท่ีมีฐำนะดีเพื่อช่วยสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำย แต่ผลท่ีตำมมำมกัถูกหลอกอีกเช่นเคย   ดงันั้น
ทำงเลือกท่ีสองจึงเป็นทำงเลือกท่ีดีกวำ่แต่ก็ไม่ดีจริงคือ กำรหำงำนท ำ แต่งำนท่ีหำไดมี้แนวโนม้ท่ีจะ
เป็นงำนบริกำร เช่นงำนเป็นบริกำรตำมร้ำนอำหำร  งำนเหล่ำน้ีท ำใหพ้บคนมำกข้ึน งำนเหล่ำน้ีตอ้ง
กลบัหอดึก งำนเหล่ำน้ีอำจเก่ียวขอ้งกบัเสียงเพลงและดนตรี และลูกคำ้ท่ีร ่ ำรวย  หำกเด็กนกัศึกษำ
เหล่ำนั้นเคยมีเพศสัมพนัธ์มำแลว้และถูกเสนอซ้ือเพศสัมพนัธ์  นกัศึกษำบำงคนก็อำจท่ีจะขำยและมี
โอกำสท่ีจะติดเช้ือโรคเอชไอวมีำ และกลบัมำแพร่ต่อให้เพื่อนในโรงเรียนวทิยำลยัต่อไปได ้

กำรท่ีไม่มีสติท่ีจะเห็นชอบหรือเห็นอยำ่งถูกตอ้งวำ่ร่ำงกำยของเรำเป็นทุกข ์ไม่เท่ียงและไม่ใช่
ตวัตนท ำใหเ้รำมีพฤติกรรมเส่ียงและติดเช้ือเอชไอว ี  กล่ำวคือ หำกเรำไม่มีสติเม่ือเรำมีควำมตอ้งกำร
ทำงเพศ เรำก็จะแสวงหำเคร่ืองตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงเพศทนัที เช่น กำรไปซ้ือบริกำรทำงเพศ 
หำกพยำยำมท่ีจะยบัย ั้งไม่ใหไ้ป ควำมคิดของเรำก็ยิง่จะปรุงแต่งใหค้วำมตอ้งกำรมนัเพิ่มมำกข้ึน เม่ือได้
สติมนัก็จะหยดุปรุงแต่ง แต่เม่ือเผลอหรือขำดสติมนัก็จะปรุงแต่งให้เรำร้อนลนอยูก่บัควำมตอ้งกำรน้ี
อีก จนกระทัง่เรำไม่สำมำรถท่ีจะหยดุตวัเองไดแ้ค่กำรปรุงแต่ง แต่ลงมือท ำกรรมหรือกำรไปมี
เพศสัมพนัธ์จริงๆซ่ึงหมำยถึงกำรมีโอกำสติดเช้ือแลว้ 
 เด็กวยัรุ่นเป็นเด็กท่ีเติบโตในสังคมท่ีห่ำงศำสนำแต่เนน้ควำมเป็นวทิยำศำสตร์ประกำรหน่ึง 
และดว้ยวยัน้ีซ่ึงเป็นวยัท่ีก ำลงัเติบโตหน่ึง สองประกำรหลกัน้ีท ำใหเ้ด็กวยัรุ่นยำกท่ีจะมองเห็นวำ่ ชีวติ
เป็นทุกข ์หรือชีวิตไม่เท่ียง จนท ำใหเ้พศตนัหำหำยไปได ้ แต่คนในวยัน้ีจะเห็นวำ่ ชีวติร่ืนรมยต์อ้ง
แสวงหำควำมสุข ตอ้งทดลองของใหม่ๆ ใครเขำท ำอะไรก็มกัจะท ำบำ้ง ใครเขำซ้ือบริกำรทำงเพศหรือ
มีเพศสัมพนัธ์กนัตนเองก็มกัจะอยำกมีหรืออยำกท ำบำ้ง และก็มีหรือท ำแบบเด็กๆคือ ไม่ระมดัระวงัตวั
เท่ำท่ีควรหรือไม่ท ำใหป้ลอดภยัและทำ้ยท่ีสุดก็ติดเช้ือเอชไอวไีปตำมกรรมท่ีท ำ  
 จำกขอ้สรุปดงักล่ำวจะเห็นไดว้ำ่ ควำมเจบ็ป่วยและสำเหตุของกำรป่วยมีตั้งแต่ระดบักำยภำพ 
ระดบัจุลชีวหรือเช้ือโรค ระดบัจิตใตส้ ำนึก ระดบัจิตส ำนึกเร่ืองรำงวลัและกำรลงโทษ เร่ืองกำรรับรู้
หรือปัญญำนิยม ระดบัของจิตปัญญำเช่นพุทธศำสนำ ระดบัของอิทธิพลของกลุ่ม ระดบัโครงสร้ำงของ
สังคมและวฒันธรรม ระดบัของโครงสร้ำงสังคมแบบทุนนิยมและชำยเป็นใหญ่และระดบัของวำท
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กรรมท่ีไม่เป็นธรรมและกำรผสมผสำนแนวควำมคิดเหล่ำน้ีเขำ้ดว้ยกนัเป็นระบบสังคมวฒันธรรมท่ี
เป็นหน่ึงเดียว อยำ่งไรก็ดีกำรผสมผสำนอำจท ำใหค้วำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมหำยไป 
 ค ำถำมยงัเป็นค ำถำมเดิม คุณคิดวำ่มีสำเหตุของกำรป่วยมำกกวำ่น้ีหรือไม่และค ำตอบของคุณท่ี
เนน้ควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมคืออะไร 
 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เม่ือเรำทรำบวำ่เหตุมำจำกไหน เรำก็แกท่ี้เหตุ หำกมีหลำยเหตุก็แกห้ลำยเหตุ กล่ำวคือ 
 1. กำรเกิดโรคเกิดมำจำกเช้ือโรค เรำก็เอำเช้ือโรคออกจำกร่ำงกำยเช่น กำรแพทยเ์อำยำฆ่ำเช้ือ
โรคในร่ำงกำย กรณีของเอชไอวแีพทยย์งัไม่สำมำรถฆ่ำเช้ือน้ีได ้
 2. กำรเกิดโรคเกิดจำกร่ำงกำยไม่แขง็แรง เรำก็ท ำใหร่้ำงกำยแขง็แรงโดยกำรออกก ำลงักำยหรือ
มำตรกำรในกำรส่งเสริมสุขภำพอ่ืนๆ ในกรณีของเอชไอว ีแพทยย์งัไม่สำมำรถสร้ำงภูมิคุม้กนัโรคน้ีได ้
 3. กำรเกิดโรคเกิดจำกส่ิงแวดลอ้ม ก็ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใหดี้เช่นมำตรกำรทำงดำ้น
สำธำรณสุข กรณีโรคเอชไอว ียงัไม่ไดมี้กำรกล่ำวถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 4. กำรเกิดโรคจำกพำหะน ำโรค ก็ก ำจดัหรือป้องกนัพำหะนั้นไม่ใหเ้ป็นพำหะของโรคเช่น กำร
ท ำใหผู้ติ้ดเช้ือท่ีไม่ยอมบอกคนอ่ืนวำ่ตนเองติดเช้ือเอชไอวียอมบอกคนอ่ืนใหท้รำบวำ่ตนเองติดเช้ือ
และไม่แพร่โรคน้ีใหค้นอ่ืน 
 5. กำรเกิดโรคเกิดจำกพฤติกรรมเส่ียงของผูติ้ดเช้ือ ทำงออกก็คือ เปล่ียนพฤติกรรมของผูท่ี้มี
พฤติกรรมเส่ียง 
 6. กำรเกิดโรคเกิดจำกกำรไดร้ำงวลัมำกกวำ่บทลงโทษก็ท ำใหผู้ท่ี้เส่ียงเห็นโทษมำกกวำ่รำงวลั 
 7. กำรเกิดโรคเกิดจำกกำรรับรู้ท่ีผดิก็ท  ำใหผู้ท่ี้เส่ียงมีกำรรับรู้เก่ียวกบัควำมเส่ียงผลเสียท่ีตำมมำ
ตลอดจนโอกำสท่ีจะติดเช้ือใหถู้กตอ้ง 
 8. กำรเกิดโรคเกิดจำกแรงขบัทำงเพศจนกระทัง่มีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศก็แกไ้ขโดยกำรท ำให้
เขำเขำ้ใจปัญหำของเขำมำกข้ึนจนควบคุมตวัเองไดแ้ละผอ่นคลำยกฎระเบียบทำงดำ้นเพศลงท ำใหเ้ขำมี
ทำงออกมำกข้ึน 
 9. กำรเกิดโรคเกิดจำกกำรมีอวชิชำตอ้งกำรตอบสนองตณัหำอุปำทำนก็สอนคนใหมี้วชิชำ
เขำ้ใจธรรมชำติวำ่เป็นทุกขไ์ม่เท่ียงและไม่ใช่ตวัตนเพื่อเกิดควำมจำงคลำยในตณัหำอุปำทำน 
 10. กำรเกิดโรคเกิดจำกอิทธิพลของกลุ่มหรือพฤติกรรมกลุ่มก็สอนใหผู้ท่ี้เส่ียงเขำ้ใจควำมจริง
มำกข้ึนวำ่ ควำมจริงท่ีกลุ่มสร้ำงนั้นไม่มีหรือไม่จริงและกลุ่มไม่สำมำรถมีอิทธิพลเหนือตวัเขำไดห้ำก
เขำไม่ยอมปล่อยใหม้นัมีอิทธิพล  
 11. กำรเกิดโรคเกิดจำกโครงสร้ำงสังคมท่ีเปล่ียนไป เรำตอ้งช่วยกนัสร้ำงสังคมท่ีรองรับปัญหำ
และสำมำรถแกไ้ขปัญหำสังคมได ้



 83 

 12. กำรเกิดโรคเกิดจำกวฒันธรรม เรำตอ้งช่วยกนัท ำควำมเขำ้ใจวำ่ วฒันธรรมนั้นบำงอยำ่งก็
ส่งเสริมกำรเกิดโรค บำงอยำ่งก็ส่งเสริมสุขภำพ เรำตอ้งแกไ้ขในส่วนท่ีส่งเสริมใหเ้กิดโรคและส่งเสริม
ในส่วนท่ีส่งเสริมสุขภำพ 
 13. กำรเกิดโรคเกิดจำกระบบทุนนิยม เรำตอ้งช่วยกนัเปล่ียนและหรือแกไ้ขระบบทุนนิยมให้
ตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรของมนุษยม์ำกข้ึนหรือท ำให้ระบบทุนนิยมมีควำมเป็นมนุษยธรรมมำกข้ึน
หรือให้ผูใ้ชแ้รงงำนมีส่วนร่วมในกำรผลิตและกำรปกครองบำ้นเมืองเพิ่มมำกข้ึน 
 14. กำรเกิดโรคเกิดจำกระบบชำยเป็นใหญ่ เรำก็ตอ้งช่วยกนัท ำใหเ้กิดควำมเสมอภำคทำงเพศ
ในสังคมมำกยิง่ข้ึน 
 15. กำรเกิดโรคเกิดจำกวำทกรรม เรำก็ตอ้งยติุวำทกรรมนั้นหรือเปล่ียนวำทกรรมใหม่ใหเ้กิด
ควำมเสมอภำคมำกยิง่ข้ึน 
 เรำจะเห็นวำ่ หำกจะแกไ้ขปัญหำควำมเจบ็ป่วยนั้นเรำไม่สำมำรถแกโ้ดยวธีิคิดเดียวไดห้รือ
ปล่อยใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของแพทยอ์ยำ่งเดียวไม่ไดแ้ต่ตอ้งท ำทุกอยำ่งท่ีกล่ำวมำน้ีพร้อมๆกนัจึงจะแกไ้ข
ปัญหำไดแ้ต่ถำ้ขอ้เสนอแนะไม่มีเร่ืองกำรลดควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม ปัญหำสุขภำพก็ไม่อำจแกไ้ข
ได ้  ดงันั้นค ำถำมเดิมคือ คุณมีขอ้เสนอแนะหรือท่ีเรียกวำ่นโยบำยหรือยทุธศำสตร์ใหม่ท่ีมีควำมไม่เป็น
ธรรมอยำ่งไร 
  

5. การวเิคราะห์เปรียบเทียบหลกัคดิต่างๆ 
 กำรเรียนรู้ท่ีดีนั้นนอกจำกตอ้งตั้งค  ำถำม “ท ำไม?” และคน้ควำ้ทบทวนวรรณกรรมหำค ำตอบ
นั้นอยำ่งจริงจงัเพื่อใหท้รำบวำ่มีใครตอบค ำถำมนั้นวำ่อยำ่งไรบำ้งดงัไดแ้สดงให้เห็นในตอนตน้แลว้ ยิง่
ทบทวนมำกและยิง่ทบทวนขำ้มสำขำวชิำก็ยิง่รอบรู้และมีโอกำสท่ีจะผสมผสำนควำมรู้ขำ้มสำขำวชิำ
อนัเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่  

วธีิกำรเรียนรู้ท่ีส ำคญัอีกประกำรหน่ึงก็คือ กำรเปรียบเทียบควำมเหมือนควำมต่ำงของค ำตอบ
ท่ีไดท้บทวนมำแลว้นั้น เน่ืองจำกวำ่ กำรเปรียบเทียบจะท ำใหเ้รำเขำ้ใจค ำตอบนั้นอยำ่งลึกซ้ึง ยิง่
เปรียบเทียบหลำยมิติมำกเท่ำไรก็ยิง่เขำ้ใจมำก (โดยไม่ตอ้งท่องจ ำ แต่เห็นและรู้) เท่ำนั้นหรือยิง่มี
ค  ำนำม ค ำคุณศพัทแ์ละค ำกริยำวเิศษณ์มำกเท่ำไรก็จะเขำ้ใจมำกเท่ำนั้น กำรเห็นควำมต่ำงมำกเท่ำไรและ
ควำมเหมือนนอ้ยลงเท่ำไรเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นดว้ยเหมือนกนัวำ่เห็นละเอียด  เม่ือเห็นควำมต่ำงก็จะ
เห็นจุดอ่อนของค ำตอบท่ีเรำทบทวนมำ เม่ือเห็นจุดอ่อนเรำก็สร้ำงค ำตอบใหม่หรือควำมรู้ใหม่ไดง่้ำย
เท่ำนั้น   สังคมไทยตอ้งกำรควำมรู้ใหม่ท่ีเป็นของเรำเอง    

ศำสตร์ทั้งปวงเร่ิมตน้ดว้ยกำรแยกแยะ (Classifying) เช่น แยกคนออกตำมเพศเป็นหญิงและ
ชำยเป็นตน้  อีกนยัหน่ึงก็คือ กำรเปรียบเทียบคนนัน่เอง เช่น เม่ือเรำมองเห็นคนกลุ่มหน่ึงยนือยูด่ว้ยกนั 
เรำจะไม่บอกวำ่ เห็นคนกลุ่มหน่ึงยนือยูด่ว้ยกนั แต่จะบอกวำ่ พวกผูช้ำยเขำจบักลุ่มกนัอยูต่รงนั้น  นัน่
คือ เรำแยกแยะคนกลุ่มนั้นซ่ึงส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นผูช้ำยกบัคนกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผูห้ญิงเพื่อท่ีท ำให้
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คนท่ีฟังเรำทรำบวำ่ คนกลุ่มนั้นมีควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มอ่ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นผูช้ำย  นอกจำกกำรแยกตำม
เพศแลว้ เรำอำจแยกตำมอำย ุตำมกำรศึกษำ อำชีพ ฯลฯ  กำรแยกแยะหรือเห็นควำมต่ำงจึงเป็นรำกฐำน
ของนกัปรำชญ ์นกัวชิำกำร นกัวทิยำศำสตร์และนกัวจิยัเป็นตน้  กำรมองเห็นอะไรเหมือนกนัไปหมด
เป็นอนัตรำยเพรำะเหมือนคนตำบอดในสังคมท่ีแยกยอ่ยคือ แยกยอ่ยทั้งศำสตร์และแยกยอ่ยทั้งสังคม
เช่น กำรตลำดท่ีแยกยอ่ยเฉพำะกลุ่มพิเศษ (Niche market) ท่ีต่ำงจำกตลำดมวลชน (Mass market)  
ขณะเดียวกนักำรท ำวิจยัก็ตอ้งกำรตวัแปร (Variable) ไม่ใช่ตวัคงท่ี (Constant)  ควำมหมำยของตวัแปรก็
คือ กำรแยกแยะหรือกำรเปรียบเทียบนัน่เอง  ศำสตร์ทั้งปวงเร่ิมท่ีกำรแยกแยะ เช่น นกัชีววทิยำแยกแยะ
สัตวเ์ป็นสัตวบ์กสัตวน์ ้ำ แต่นกัศำสนำหรือเทววทิยำอำจแบ่งสัตวเ์ป็นสัตวข์องในโลกของเทพเช่น 
มงักรและครุฑเป็นตน้  และสัตวข์องมนุษยท่ี์เห็นท่ีไป  สัตวข์องโลกมนุษยท์ัว่ไปก็อำจแบ่งเป็นสัตวท่ี์
กินไดแ้ละสัตวท่ี์กินไม่ไดเ้ช่น หมู ววัและสุนขัอำจเป็นสัตวท่ี์ถูกแบ่งเป็นสัตวท่ี์กินไดแ้ละกินไม่ไดใ้น
บำงสังคมเป็นตน้   ดงันั้นกำรสำมำรถเปรียบเทียบในมิติท่ีหลำกหลำยมำกและกำรเปรียบเทียบมิติท่ี
ใหม่ไดก้็คือ กำรเป็นผูท่ี้สำยตำท่ีรอบรู้กวำ้งขวำงและมีสำยตำของนกัปรำชญใ์นกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่
นัน่เอง 

โดยทัว่ไปเรำเปรียบเทียบหน่วยของกำรวิเครำะห์ (Unit of analysis) กำรนิยำมตวัแปรต่ำงๆ 
(Definition of variable or concept) หลกัคิด/แนวทำงในกำรใหเ้หตุผล (Reasoning/logic of thinking) 
รำกฐำนทำงปรัชญำท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักำรนิยำมเหล่ำนั้น เช่น  
 หน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of analysis)  

หน่วยของกำรวเิครำะห์มีหลำยระดบัหรือหลำยแบบเช่น ระดบัอะตอมหรือโมเลกุล ระดบั
อวยัวะ ระดบัของส่ิงมีชีวติ (Organism) ในระดบับุคคลหรือคนท่ีแตกต่ำงจำกสัตว ์ในระดบักลุ่มเช่น 
ครอบครัว ในระดบัชุมชนเช่น หมู่บำ้น ในระดบัประเทศ ในระดบัภูมิศำสตร์หรือลกัษณะทำง
นิเวศน์วทิยำและในระดบัสังคมระดบัโลก   หน่วยเหล่ำน้ีมกัมีระบบภำยในท่ีเฉพำะของตนเองและมกั
มีอิทธิพลต่อหน่วยของกำรวเิครำะห์ต่อหน่วยอ่ืนๆ  เช่น กำรวเิครำะห์คนเม่ืออยูต่ำมล ำพงัอำจมี
พฤติกรรมแบบหน่ึง แต่เม่ือวิเครำะห์ใหม่อีกคร้ังเม่ือคนนั้นอยูใ่นกลุ่ม พฤติกรรมของคนนั้นก็จะ
เปล่ียนไป   เรำจึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเห็นหน่วยกำรวิเครำะห์หลำยๆหน่วย  แต่ศำสตร์ส่วนใหญ่มีแนวโนม้
ท่ีจะวเิครำะห์เพียงหน่วยกำรวเิครำะห์เพียงบำงหน่วยกำรวเิครำะห์เท่ำนั้นซ่ึงมีผลท ำให้เรำไม่เห็นหน่วย
กำรวเิครำะห์แบบอ่ืน เช่น กำรแพทยม์กัมองลงไปท่ีบุคคลหรือคนไขแ้ละมองลึกลงไปในอวยัวะและ
ไม่ค่อยไดม้องออกไปหำวำ่คนนั้นเป็นใครในสังคมเป็นตน้และนัน่ก็เป็นจุดอ่อน  ดงันั้นหำกเรำทรำบ
วำ่  แนวคิดท่ีเสนอมำมีหน่วยของกำรวิเครำะห์ต่ำงกนัไปคือ หน่วยกำรวเิครำะห์ระดบักำยภำพและ
ชีวภำพเช่น ทฤษฏีกำรแพทย ์หน่วยกำรวิเครำะห์ระดบัจุลภำคหรือระดบับุคคลเช่น ทฤษฏีจิตวทิยำกำร
เรียนรู้ ทฤษฏีจิตวทิยำปัญญำนิยม หน่วยกำรวิเครำะห์ระดบัจิตวทิยำสังคมเช่น ทฤษฏีจิตวทิยำวเิครำะห์ 
ทฤษฏีสัญลกัษณ์นิยม หน่วยกำรวเิครำะห์ระดบัโครงสร้ำงสังคมเช่น ทฤษฏีโครงสร้ำงหนำ้ท่ี ทฤษฏี
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เศรษฐศำสตร์กำรเมือง และหน่วยกำรวเิครำะห์ระดบัวฒันธรรมหรือระดบัสัญลกัษณ์เช่น ทฤษฏี
มำนุษยวทิยำวฒันธรรมและทฤษฏีหลงัโครงสร้ำง 
 ดงันั้นหำกแค่กำรตระหนกัรู้วำ่ ส่ิงท่ีเรำก ำลงัคิดน้ีเป็นหน่วยกำรวเิครำะห์อะไร ก็จะตระหนกัรู้
ทนัทีวำ่ กำรคิดของเรำมีจุดแขง็ระดบัไหนและมีจุดอ่อนระดบัไหน  เช่น หำกกำรคิดของเรำมีหน่วย
กำรวเิครำะห์ระดบับุคคลเท่ำนั้นไม่มีหน่วยของกำรวิเครำะห์เชิงสังคมก็แสดงวำ่กำรคิดของเรำไม่
กวำ้งขวำงพอหรือไม่เป็นองคร์วม  เรำอำจสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่หรืองำนใหม่โดยกำรวเิครำะห์ทั้ง
บุคคลและสังคม 
 วธีิการให้เหตุผล (Reasoning or logic of thinking) 
 กำรใหเ้หตุผลหรือกำรเช่ือมโยงเหตุไปหำผลนั้นมิไดมี้แบบเดียว แมว้ำ่โดยรวมๆแลว้ เรำอำจ
บอกวำ่ กำรท่ีจะบอกวำ่ X เป็นเหตุของ Y นั้น หน่ึง X จะตอ้งเกิดก่อน Y  สอง X เปล่ียนแลว้ Y จะตอ้ง
เปล่ียนตำม หรือมีควำมสัมพนัธ์กนั  สำม ควำมสัมพนัธ์นั้นจะตอ้งเกิดเม่ือส่ิงต่ำงๆตอ้งคงท่ี เช่น กำรจะ
บอกวำ่ ปุ๋ยเช่นปุ๋ย A ท ำให้ผลผลิตเพิ่มมำกข้ึนกวำ่กำรไม่ใส่ปุ่ญ เรำจะตอ้งออกแบบกำรทดลองโดย
กำรควบคุมใหดิ้น น ้ำหรือควำมช้ืน แสงแดดและพนัธ์ผกัเป็นแบบเดียวกนัทั้งในแปลงท่ีทดลองใส่ปุ๋ย 
A และแปลงท่ีไม่ไดใ้ส่ปุ่ย A  และหำกผลกำรทดลองออกมำวำ่ แปลงท่ีใส่ปุ๋ย A ใหผ้ลมำกกวำ่แปลงท่ี
ไม่ไดใ้ส่ปุ่ย A  เรำก็อำจสรุปไดว้ำ่ เม่ือส่ิงต่ำงๆคงท่ี กำรใส่ปุ๋ย A ท ำใหผ้ลผลิตเพิ่มมำกวำ่กำรไม่ใส่ปุ๋ย   
 อยำ่งไรก็ดีในเร่ืองหลกัของกำรใหเ้หตุผลในเร่ืองน้ีคือ ปุ๋ยเป็นอำหำรท่ีพืชตอ้งกำร เม่ือพืชมี
อำหำรท่ีตอ้งกำร พืชก็เจริญเติบโตมำกกวำ่พืชท่ีไม่มีอำหำรหรือไม่มีปุ๋ย  อีกนยัหน่ึงก็คือ ส่ิงน้ีมี
ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นัน่เอง  แนวคิดทำงกำรแพทยอ์ำจมีกำรใหเ้หตุผลอีกแบบหน่ึงก็คือ ควำม
สมดุลระหวำ่งภูมิคุม้กนัในร่ำงกำยกบัศตัรูท่ีอำจเป็นดินฟ้ำอำกำศ เช้ือโรค สำรเคมี ฯลฯ   โดยท่ีไม่วำ่
เช้ือโรคอะไรก็ตำมท่ีเขำ้มำในร่ำงกำยก็ไม่อำจท ำให้ร่ำงกำยป่วยไดห้ำกร่ำงกำยมีภูมิคุม้กนัดี  แต่หำก
ภูมิคุม้กนัไม่ดีก็จะป่วยเช่นเป็นหวดัเจบ็คอ หรือกำรท่ีภูมิคุม้บกพร่องเช่นโรคเอดส์ก็ท ำใหโ้รควณัโรคท่ี
อยูใ่นกำรควบคุมของร่ำงกำยนั้นกลบัมีควำมสำมำรถท่ีจะท ำร้ำยร่ำงกำยไดอี้กคร้ัง   หรือแนวควำมคิด
น้ีอำจมีกำรใหเ้หตุผลในอีกดำ้นหน่ึงคือ กำรเนน้ท่ีศตัรูของร่ำงกำยมำกกวำ่เนน้ท่ีภูมิคุม้กนัเช่น ไม่วำ่
ใครก็ตำม หำกไปสัมผสักบัเช้ือโรคเช่น ไขห้วดัใหญ่ คนก็จะเจบ็ป่วยจำกไขห้วดัใหญ่โดยกำรท่ีเช้ือ
โรคไขห้วดัใหญ่เขำ้ไปในร่ำงกำย ฟักตวัและเม่ือเพิ่มมำกข้ึนก็ท ำใหภู้มิคุม้กนัของร่ำงกำยก็พงัทลำย
และท ำใหเ้กิดกำรป่วยเกิดข้ึน    แนวคิดระบำดวทิยำกำรใหเ้หตุผลเนน้เร่ืองของกำรมีปฏิสัมพนัธ์หรือ
กำรสัมผสัระหวำ่งคน พำหะและส่ิงแวดลอ้ม  จิตวทิยำแบบ Behavioral psychology ท่ีเนน้เร่ืองรำงวลั
หรือควำมพึงพอใจ 
 ความเป็นวตัถุวสัิย (Objective) และการเป็นอตัตวสัิย (Subjective) ควำมเป็นวตัถุวสิัยและ
กำรเป็นอตัตวสิัยในท่ีน้ีจะเนน้ท่ีกำรมองอยำ่งเป็นกลำงหรือกำรมองแบบใชค้วำมเห็นของผูท่ี้ศึกษำ
สังเกต แนวคิดท่ีเป็นวตัถุวสิัยนั้นไดแ้ต่ ทฤษฏีทำงกำรแพทย ์ทฤษฏีทำงดำ้นสำธำรณสุข จิตวทิยำกำร
เรียนรู้ จิตวทิยำปัญญำนิยม จิตวทิยำวเิครำะห์ ทฤษฏีโครงสร้ำงหนำ้ท่ี ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์กำรเมือง 
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ทฤษฏีชำยเป็นใหญ่   ส่วนทฤษฏีท่ีมีลกัษณะอตัตวสิัยไดแ้ก่ ทฤษฏีสัญลกัษณ์นิยม และทฤษฏี
มำนุษยวทิยำวฒันธรรม 
 หำกกำรศึกษำท่ีมีอยูมี่แต่วตัถุวสิัยแบบแพทย ์คุณอำจเติมกำรศึกษำแบบอตัตวสิัยเพื่อท ำใหก้ำร
วเิครำะห์ของคนดีข้ึนและใหม่ข้ึน 
 การเปลีย่นแปลงทางสังคมในเชิงการเมือง 
 ควำมเป็นมนุษยศำสตร์ในท่ีน้ีจะเนน้มิติของกำรเมืองกล่ำวคือ ทฤษฏีเหล่ำน้ีอำจถูกแบ่งเป็น
กลุ่มเช่น กลุ่มท่ีไม่ตอ้งกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มท่ีตอ้งกำรปฏิรูป กลุ่มท่ีตอ้งกำรปฏิวติั  เร่ิมจำกกลุ่มท่ีไม่
ตอ้งกำรเปล่ียนแปลงคือ กลุ่มท่ีมองสำเหตุของปัญหำมำจำกส่ิงเล็กๆเช่นเช้ือโรคและบุคคล ไดแ้ก่ 
ทฤษฏีกำรแพทย ์ทฤษฏีจิตวทิยำส่วนใหญ่ กลุ่มท่ีปฏิรูปไดแ้ก่ ทฤษฏีสัญลกัษณ์นิยม ทฤษฏีหลงั
โครงสร้ำงนิยม กลุ่มท่ีตอ้งกำรปฏิวติัเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์กำรเมือง ทฤษฏีชำยเป็น
ใหญ่ 
 หำกกำรวเิครำะห์ท่ีผำ่นมำน่ิงเฉยไม่มีประวติัศำสตร์ซ่ึงท ำใหไ้ม่รู้วำ่จะพำสังคมไปในทิศทำง
ไหน ก็ลองเติมแนวควำมคิดทำงประวติัศำสตร์ท่ีผำ่นมำแลว้เอำมำเช่ือมโยงกบัปัจจุบนัและจะเห็นภำพ
ในอนำคตซ่ึงจะท ำใหคุ้ณพำสังคมไปสู่สังคมท่ีดีข้ึนเช่น สังคมท่ีผำ่นมำไม่เคยเห็นเร่ืองควำมไม่เป็น
ธรรม หำกคุณเติมควำมไม่เป็นธรรมลงไป สังคมในอนำคตก็จะเป็นธรรมมำกข้ึน 
 ความเป็นจริงทีแ่ท้จริง (Absolute truth) และความเป็นจริงทีถู่กสร้าง (Relative truth or 
Social construction of reality) 
 ควำมเป็นจริงนั้นถูกมองไดส้องอยำ่งใหญ่คือ ควำมจริงแบบแทจ้ริงและควำมจริงท่ีถูกสร้ำง
ข้ึนมำ ควำมจริงแบบแทจ้ริงนั้นไดแ้ก่ ทฤษฏีทำงกำรแพทย ์แนวควำมคิดทำงจิตวทิยำ แนวควำมคิด
โครงสร้ำงหนำ้ท่ีและทฤษฏีเศรษฐศำสตร์กำรเมืองเป็นตน้  ควำมจริงท่ีถูกสร้ำงโดยสังคมนั้นไดแ้ก่ 
ทฤษฏีสัญลกัษณ์นิยม ทฤษฏีมำนุษยวทิยำวฒันธรรม ทฤษฏีหลงัโครงสร้ำงนิยม 
 หำกกำรศึกษำส่วนใหญ่มองควำมจริงแบบวทิยำศำสตร์อยำ่งเดียวก็ลองเติมแนวควำมคิดท่ีมอง
ควำมจริงแบบท่ีสังคมสร้ำงข้ึนมำบำ้งเพรำะวำ่มนุษยเ์รำมีทั้งส่วนท่ีเป็นวตัถุหรือกำยภำพและส่วนท่ี
เป็นสังคม คุณอำจเขำ้ใจมนุษยม์ำกข้ึน 
 มุมมองจากคนนอกและมุมมองจากคนใน 
 มุมมองจำกคนนอกไดแ้ก่ แนวคิดทำงกำรแพทย ์สำธำรณสุข จิตวทิยำเรียนรู้ จิตวทิยำปัญญำ
นิยม จิตวทิยำจิตวเิครำะห์ ทฤษฏีโครงสร้ำงหนำ้ท่ี ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์กำรเมือง ทฤษฏีชำยเป็นใหญ่ 
ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์ มุมมองจำกคนในคือมุมมองของผูท่ี้ศึกษำหรือประชำชนหรือผูป่้วยไดแ้ก่ ทฤษฏี
สัญลกัษณ์นิยม ทฤษฏีมำนุษยวทิยำวฒันธรรมและทฤษฏีหลงัโครงสร้ำงนิยม  เช่นเดียวกนัหำกคุณมอง
จำกมุมมองของคนในมำกข้ึน คุณอำจเขำ้ใจคนท่ีคุณจะช่วยเหลือเขำมำกข้ึน 
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 การศึกษาเชิงกระบวนการ 
 ทฤษฏีดงักล่ำวอำจแบ่งออกในมิติของกระบวนกำร ทฤษฏีบำงทฤษฏีเนน้กำรศึกษำเฉพำะ
ช่วงเวลำเดียวแบบหยดุน่ิงแต่บำงทฤษฏีมีพลวตัรแสดงควำมผนัแปรเปล่ียนไปในช่วงเวลำของ
ประวติัศำสตร์  ทฤษฏีท่ีหยดุน่ิงมกัเป็นทฤษฏีในกลุ่มของวทิยำศำสตร์กำรแพทยแ์ละกลุ่มของจิตวทิยำ 
กลุ่มท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัรไดแ้ก่ ทฤษฏีจิตวทิยำกำรเรียนรู้ ทฤษฏีปัญญำนิยม ทฤษฏี
โครงสร้ำงหนำ้ท่ี  ทฤษฏีมำนุษยวทิยำวฒันธรรม ทฤษฏีหลงัโครงสร้ำงนิยม    ทฤษฏีท่ีมีพลวตัร
เปล่ียนแปลงโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ีกล่ำวถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงประวติัศำสตร์โดยมีควำมเช่ือวำ่ เรำจะ
เขำ้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไดก้็ตอ้งเขำ้ใจควำมเป็นมำทำงประวติัศำสตร์ดว้ยไดแ้ก่ทฤษฏี
เศรษฐศำสตร์กำรเมือง ทฤษฏีชำยเป็นใหญ่ 
 เช่นเดียวกนั หำกเรำมีแนวโนม้ท่ีจะมองอะไรแบบตดัขวำงเช่น ป่วยไม่ป่วย ซ่ึงก็ดีแต่ถำ้เรำ
มองแบบกระบวนกำรมำกข้ึนเช่น กระบวนกำรท่ีเช้ือโรคเขำ้ไปในร่ำงกำยของคนแลว้ไปฟักตวัท่ีตบั
และออกมำท ำลำยปอดจนป่วยเป็นตน้ หรือมองวำ่ ครอบครัวเป็นกระบวนกำรท่ีเร่ิมตน้ดว้ยควำมรัก 
แลว้แต่งงำน มีลูก ท ำงำนเล้ียงลูกและครอบครัวจนโต คอยดูแลกำรเจบ็ป่วย กำรดูแลผูสู้งอำยแุละกำร
ตำยเป็นตน้ ก็จะท ำใหเ้ขำ้ใจครอบครัวมำกข้ึน 
 ธรรมชาติของมนุษย์ 
 ธรรมชำติของมนุษยถู์กมองแตกต่ำงกนัไปตำมทฤษฏีเช่นกนั มนุษยน์ั้นเป็นกลำงๆ มนุษยน์ั้น
เป็นคนเลวตำมธรรมชำติ และมนุษยน์ั้นเป็นคนดีโดยธรรมชำติ  ทฤษฏีท่ีมนุษยเ์ป็นกลำงๆนั้นไดแ้ก่
ทฤษฏีท่ีมองมนุษยเ์ป็นเจำ้บำ้นเช่น แนวคิดทำงกำรแพทยแ์ละระบำดวทิยำ ทฤษฏีท่ีมองมนุษยน์ั้น
เลวร้ำยหรือแสวงหำประโยชน์ไดแ้ก่ ทฤษฏีโครงสร้ำงหนำ้ท่ี ทฤษฏีจิตวทิยำกำรเรียนรู้ ทฤษฏีจิตวทิยำ
วเิครำะห์ ทฤษฏีท่ีมองวำ่คนนั้นดีแต่สังคมไม่ดีก็คือ ทฤษฏีสัญลกัษณ์นิยม ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์
กำรเมือง ทฤษฏีทุนนิยมชำยเป็นใหญ่ ทฤษฏีหลงัโครงสร้ำงนิยม  ค ำถำมคือ คุณก็เป็นมนุษย ์แลว้คุณ
เป็นคนดีหรือคนไม่ดี 
  
 ประโยชน์ของการเปรียบเทยีบ 

กำรเปรียบเทียบ  เน่ืองจำกวำ่ หลกัคิดหรือทฤษฏีท่ีน ำมำเสนอน้ีค่อนขำ้งหลำกหลำยและยำกท่ี
จะเขำ้ใจในช่วงเวลำอนัสั้นๆ กำรเปรียบเทียบพื้นฐำนของควำมเหมือนควำมต่ำงของทฤษฏีเหล่ำน้ี
นอกจำกจะเป็นตวัอยำ่งของกำรเปรียบเทียบ ยงัอำจช่วยให้นกัศึกษำเขำ้ใจเร่ืองน้ีไดดี้ยิง่ข้ึนและปรับให้
จุดอ่อนกลำยเป็นจุดแขง็เช่น    
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6. Aspiration, inspiration and dream  
Albert Einstein กล่ำววำ่จินตนำกำรมีควำมส ำคญักวำ่ควำมรู้ “Imagination is more important 

than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”  ดงันั้นทุกอยำ่งท ำได ้ถำ้คน
เช่ือตวัเอง (Empowerment and self-efficacy) คนท่ีประสบควำมส ำเร็จตอ้งเช่ือมัน่จริงๆแบบมี 
Aspiration, inspiration, dream and imagination และท ำใหใ้หส้ ำเร็จและท ำใหค้นอ่ืนเช่ือและเห็นได้
เช่น กำรท่ีรูซโซ่ช่วยกนัท ำใหช้ำวฝร่ังเศสเช่ือวำ่ กำรปกครองโดยระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชของพระ
เจำ้หลุยส์นั้นขดัต่อควำมดีงำมของมนุษยช์ำติ ประชำชนก็สำมำรถหยดุระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชนั้น
ไดโ้ดยกำรเร่ิมตน้ท ำลำยคุกบำสติล หรือกำรท่ีผูใ้ชแ้รงงำนเช่ือวำ่ ระบบสังคมนิยมนั้นดีกวำ่ระบบทุน
นิยม เขำก็ช่วยกนัเปล่ียนประเทศรัสเซีย จีน คิวบำและอ่ืนๆเป็นประเทศสังคมนิยมได ้แมว้ำ่ต่อมำเขำจะ
เปล่ียนใจอีกก็ตำม หรือแมแ้ต่ประเทศไทยเองก็เคยมีสีชมพูหรือตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์
เกือบคร่ึงประเทศ หรือกำรเดินทำงไปดวงจนัทร์ไม่ใช่ควำมเพอ้ฝันในนิยำยวทิยำศำสตร์แต่เป็นส่ิงท่ีถูก
ท ำใหเ้ป็นจริงแลว้หรือไอสไตน์บอกวำ่ Imagination ส ำคญักวำ่ Fact  หรือนกสร้ำงรังตำมสัญชำติญำณ 
แต่คนสร้ำงพิมพเ์ขียวของบำ้นก่อนลงมือท ำ เช่นเดียวกนัรัฐบำลก็มีภำพของสังคมหรือเศรษฐกิจ 4.0  
เป็นตน้  กำรศึกษำหรือกำรเรียนหนงัสือยคุ 4.0 เปล่ียนไปท่ีคุณเป็นศูนยก์ลำง หำปัญหำท่ีสนใจข้ึนมำ
ศึกษำและหำทำงแกไ้ข หำกมีกำรแกไ้ขแลว้ก็หำทำงท ำใหก้ำรแกไ้ขใหม่ใหดี้ข้ึนกวำ่เดิม และเอำไปให้
คนใชใ้หค้นมีควำมสุขหรือมีควำมเป็นธรรมหรือเอำไปขำยบำ้งเพื่อท่ีคุณจะมีเงินท ำธุรกิจท่ีดีกบัสังคม
ต่อไป 
 นอกจำกน้ีกำรท่ีไม่พยำยำมเขำ้ใจ เปล่ียนตวัเองและเปล่ียนสังคม ก็ตอ้งทรำบวำ่คนนั้นก ำลงั
ถูกสังคมพดัพำไปตำมกระแสของมนั และในกำรเปล่ียนสังคมน้ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่จะใหทุ้กคนท ำทุก
อยำ่ง แต่กำรเห็นภำพรวมวำ่อะไรเกิดข้ึนและท ำเท่ำท่ีท ำได ้เช่นท ำแบบแพทยท่ี์ไม่รักษำเช้ือโรคอยำ่ง
เดียว หรือท ำแบบนกัวชิำกำรคือช่วยกนัคิดวิเครำะห์และเผยแพร่ควำมคิดท่ีดีออกไปเพื่อใหก้ำรศึกษำ
กบัสังคม 
 กำรศึกษำเปล่ียนไปจำกกำรท่องจ ำและกำรแกโ้จทยท่ี์ครูให ้มำเป็นกำรเร่ิมตน้ท่ีผูเ้รียนเองท่ี
ตอ้งมองเห็นภำพในอนำคตและลงมือท ำตวัของคุณเองให้บรรลุถึงภำพอนันั้นได ้ ปกติกำรท ำงำนทำง
วทิยำศำสตร์หรือกำรวจิยัเร่ิมตน้ดว้ยกำรตั้งค  ำถำม  เช่น พระพุทธเจำ้ถำมวำ่ ทุกขคื์ออะไร ท ำไมจึงเกิด
ทุกข ์จะดบัทุกอยำ่งไรและดบัดว้ยวธีิกำรอะไร  พระพุทธเจำ้ก็เห็นปัญหำจำกทูตทั้งส่ีคือกำรเกิดแก่เจบ็
ตำยและนกับวช พระพุทธเจำ้ก็หำสำเหตุของควำมทุกขด์ว้ยกำรทรมำนตนเองและสรุปวำ่ ทั้งกำร
ทรมำนตนเองและกำรปล่อยตนเองไม่ใช่กำรแกทุ้กข ์ พระพุทธเจำ้ไดว้เิครำะห์ใหม่และพบวำ่ ทำงสำย
กลำงคือค ำตอบส ำหรับกำรดบัทุกขแ์ละทำงสำยกลำงมีทำงปฏิบติัคือมีองคแ์ปด  เช่นเดียวกนักบักำร
วจิยัทำงวทิยำศำสตร์ท่ีเร่ิมดว้ยปัญหำและถำมค ำถำมหลกัวำ่ ท ำไมจึงป่วยหรือป่วยเป็นโรคเอดส์เป็น
ตน้ แลว้ทบทวนวรรณกรรมหรือค ำตอบท่ีผำ่นมำคือ กำรแพทย ์ระบำดวทิยำและอ่ืนๆวำ่เขำตอบค ำถำม
วำ่อยำ่งไร วพิำกษค์  ำตอบเหล่ำนั้นเพื่อหำจุดอ่อน และเปล่ียนจุดอ่อนเป็นค ำตอบใหม่ของคุณ ค ำตอบ
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ใหม่คือสมมุติฐำนใหม่คือควำมรู้ใหม่ส ำหรับสังคมแห่งควำมรู้หรือสังคม 4.0  เม่ือมีควำมรู้ใหม่หรือ
จินตนำกำรใหม่ก็ตอ้งพิสูจน์ใหค้นอ่ืนเห็นคนอ่ืนเช่ือหรือคนอ่ืนจะไดซ้ื้อค ำตอบของคุณ หำกมี
ประโยชน์จริงเขำก็ซ้ือ  อยำ่กลวัไปก่อนวำ่เขำไม่เช่ือ เพรำะเป็นเร่ืองปกติท่ีเขำไม่เช่ืออยูแ่ลว้ หรืออยำ่
กลวัวำ่เขำไม่ซ้ือ ท ำใหเ้ขำเห็นวำ่เป็นประโยชน์ใชไ้ดจ้ริงหรือลดควำมไม่เป็นธรรม เขำก็จะซ้ือหรือเช่ือ 
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7. เอกสารอ้างองิและแหล่งค้นคว้าเพิม่เตมิ 
 
ฟริตจ๊อบ ครำปร้ำ 
2529 จุดเปลี่ยนของศตวรรษ เล่ม 1-3 แปลโดยพระประชำ ปสนนธมและคณะ มูลนิธิโกมลคีมทอง 
กรุงเทพ พิมพค์ร้ังท่ีหน่ึงและพิมพเ์พิ่มอีกหลำยคร้ังมำก 
 หนงัสือเล่มน้ีจะท ำใหเ้ขำ้ใจแนวคิดแยกส่วนและลดส่วนอยำ่งดี และยงัท ำใหเ้ขำ้ใจพื้นฐำน
แนวคิดฟิสิคส์ซ่ึงเป็นตน้แบบของกำรสร้ำงประเด็นหลกัของหนงัสือเล่มน้ี แนวคิดทำงดำ้นชีว
กำรแพทย ์แนวคิดทำงดำ้นกำรแพทย ์แนวคิดทำงดำ้นจิตวทิยำ แนวคิดทำงดำ้นเศรษฐศำสตร์และ
แนวคิดส่ิงแวดลอ้ม เป็นหนงัสือท่ีจะตอ้งอ่ำนอยำ่งยิง่ 
 
คณะกรรมำธิกำรปัจจยัสังคมก ำหนดสุขภำพ (เขียน)  
๒๕๕๒ ถมช่องว่ำงทำงสุขภำพในช่วงชีวิตของเรำ องคก์ำรอนำมยัโลก แปลและเรียบเรียงโดย สุพจน์  

เด่นดวง พิมพเ์ผยแพร่โดยคณะกรรมำธิกำรสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพฯ 
ดำวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซดข์องคณะกรรมธิกำรสุขภำพแห่งชำติ ในส่วนของเอกสำรทัว่ไป

http://www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=80  
หนงัสือเล่มน้ีเป็นบทคดัยอ่ส ำหรับผูบ้ริหำรแสดงรำยละเอียดของวธีิคิดท่ีไดจ้ำกขอ้มูล ผลงำนวจิยัและ
ประสบกำรณ์จริงของประเทศต่ำงๆเพื่อน ำมำสนบัสนุนประเด็นควำมส ำคญัของกำรลดช่องวำ่งทำง
สังคมเพื่อลดควำมไม่เป็นธรรมทำงสุขภำพ อยำ่งไรก็ตำมฉบบัเตม็ซ่ึงเป็นภำษำองักฤษสำมำรถหำอ่ำน
ไดจ้ำกเวบ็ไซทข์ององคก์ำรอนำมยัโลกในส่วนของ Social determinants of health ซ่ึงมีรำยงำนของ
เครือข่ำยควำมรู้อีกประมำณเจด็เครือข่ำยท่ีน่ำอ่ำนเช่น เครือข่ำย Globalization and health เครือข่ำย 
Health system เป็นตน้ 
 หนงัสือในกลุ่มพื้นฐำนทำงทฤษฏี Introduction to Sociology, Introduction to Psychology, 
Introduction to Economics, Introduction to Political Sciences, Introduction to Anthropology,  และ 
Introduction to Public Health หนงัสือเหล่ำน้ีจ  ำเป็นท่ีจะตอ้งอ่ำนเช่นกนั แต่ไม่ตอ้งอ่ำนละเอียด 
หนงัสือเหล่ำน้ีมีผูแ้ต่งหลำยคนมำก อยำ่อ่ำนเล่มเดียว หยบิมำทีละหลำยเล่ม เลือกดูวำ่เล่มไหนเหมำะ
กบัจริตของเรำคือ ภำษำอ่ำนง่ำย ตรงกบัโครงสร้ำงกำรรับรู้ของเรำ   กำรอ่ำนไม่ตอ้งอ่ำนละเอียด อ่ำน
เพื่อดูเคำ้โครงของหนงัสือวำ่ วำ่ดว้ยเร่ืองอะไรบำ้งก่อน เน่ืองจำกหนงัสือเหล่ำน้ีเป็นพื้นฐำนเป็น
หนงัสือรวบรวมแนวคิดหลกั (Concepts) รวบรวมแนวคิดทฤษฏี (Theories) ท่ีส ำคญัไวอ้ยำ่งสั้น เม่ือ
เห็นและเขำ้ใจโครงสร้ำงของควำมรู้แลว้ค่อยอ่ำนในส่วนท่ีสนใจหรือตอ้งใช ้
 หนงัสือในกลุ่มสังคมศำสตร์กำรแพทยห์รือหนงัสือประยุกตท์ฤษฏีสังคมศำสตร์กบัสุขภำพ
หรือกำรแพทย ์เช่น Sociology of health and illness, Culture and Health, Psychology and health, 
Health economics ตลอดจนวำรสำรในฐำนขอ้มูลอีเลคโทรนิคเช่น ฐำนขอ้มูล EBSCO หรือ Academic 

http://www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=80
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Serach Premier, ฐำนขอ้มูล ScienceDirect ฐำนขอ้มูล Blackwell Synergy ฐำนขอ้มูล JSTOR 
ฐำนขอ้มูล Annual Review เป็นตน้ หนงัสือและวำรสำรในฐำนขอ้มูลเหล่ำน้ีมีบทควำมทำงวชิำกำร
เก่ียวกบัสังคมศำสตร์กำรแพทยม์ำกมำยและหลำยโรค วำรสำรท่ีส ำคญัเช่น Social Sciences and 
Medicine ซ่ึงมีเล่มอยูด่ว้ยในหอ้งสมุดมีบทควำมทำงสังคมศำสตร์กำรแพทยใ์นทุกสำขำสังคมศำสตร์
ออกบ่อยมำกคือ 24 เล่มต่อปี วำรสำร Sociology of health and illness, International Journal of Health 
Services มีรูปเล่มในห้องสมุดเท่ำนั้นไม่มีในฐำนขอ้มูล วำรสำร Medical anthropology, Medical 
Psychology และอ่ืนๆอีกมำกมำยดูในดชันีวำรสำร 
 วทิยำนิพนธ์ของนกัศึกษำปริญญำโทและเอกในสำยสังคมศำสตร์กำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขก็
เป็นแหล่งของกำรคน้ควำ้ท่ีส ำคญั 
 เพื่อควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรประยกุตท์ฤษฏีสัญลกัษณ์นิยมกบัปัญหำกำรตีตรำและเลือกปฏิบติั
กบัผูติ้ดเช้ือเอชไอวีนั้น กรุณำดูภำพยนตร์เร่ือง Philadelphia น ำแสดงโดยทอม แฮงค ์จะเห็นภำพของ
กำรกระท ำท่ีเลือกปฏิบติักบัพนกังำนของไดช้ดัท่ีสุดและกำรตีตรำก็จะเห็นไดจ้ำกกำรใชชี้วติของ
พระเอกและกระบวนกำรในศำลยติุธรรม 
 ตวัอยำ่งกำรประยกุตท์ฤษฏีชำยเป็นใหญ่อำจชมภำพยนตร์เร่ือง North Country ถึงแมว้ำ่เร่ืองน้ี
ไม่ใช่เร่ืองกำรติดเช้ือเอชไอวีแต่เป็นเร่ืองกำรล่วงละเมิดทำงเพศในท่ีท ำงำน 
 ส ำหรับแนวคิดพุทธศำสนำนั้นควรอ่ำนธมัมจกักปัปวตัตนสูตรและอริยมรรคแปด อนตัต
ลกัขณสูตร อำนำปำนสติสูตรและมหำสติปัฏฐำนสูตรฉบบัแปลโดยเฉพำะฉบบัแปลไทยเพื่อท่ีจะเขำ้ใจ
หวัใจของแนวคิดพุทธศำสนำและกำรปฏิบติัวปัิสสนำอยำ่งแทจ้ริง    

Lott, B. (2002). "Cognitive and behavioral distancing from the poor." The American 
psychologist 57(2): 100-110. บทควำมน้ีช้ีใหเ้ห็นวำ่ จิตวทิยำแบบกำรรับรู้ไม่เห็นควำมไม่เป็นธรรม
ทำงสังคม 
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       8. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. ตั้งค  ำถำมท่ีตนเองสนใจและมีประสบกำรณ์ตรง เช่น ท ำไมจึงเป็นโรคหวัใจ? ท ำไมจึงตอ้ง
กินยำลดควำมอว้น? ท ำไมตอ้งอกหกั? เป็นตน้ แลว้ทดลองตอบค ำถำมท่ีเลือกดว้ยแนวคิดทฤษฏีท่ี
น ำเสนอมำในเอกสำรน้ี เม่ือตอบค ำถำมเสร็จแลว้ใหต้ั้งค  ำถำมต่อไปวำ่ ค ำตอบท่ีไดม้ำน้ีถูกตอ้งจริง
หรือไม่จำกประสบกำรณ์ตรง หำกไม่ถูกตอ้งตรงกบัประสบกำรณ์ อะไรคือค ำตอบใหม่ของท่ำน   
(หำกตอบค ำถำมน้ีได ้ต่อไปจะตอบค ำถำมใดๆก็ไดจ้ำกหลำยมุมมอง และสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่ได)้ 

2. เปรียบเทียบทฤษฏีเหล่ำน้ีหรือทฤษฏีท่ีนกัศึกษำสนใจเป็นพิเศษวำ่ มีควำมเหมือนและ
ต่ำงกนั (Comparing and contrasting) อยำ่งไร โดยเปรียบเทียบ Concept/variable, logic of thinking, 
และ assumptions (ถำ้เปรียบเทียบไดห้ลำยมิติมำก และเห็นควำมต่ำงมำกกวำ่ควำมเหมือนก็จะเป็นคนท่ี
ช่ำงสังเกตมองส่ิงต่ำงๆไดอ้ยำ่งลึกซ้ึงไม่ตอ้งท่องจ ำแต่มองเห็นเขำ้ใจแลว้จ ำได)้ ขอ้เสนอแนะในกำร
เปรียบเทียบ เร่ิมท่ีค ำคุณศพัทแ์ละกริยำวเิศษณ์ สะสมค ำคุณศพัทแ์ละกริยำวเิศษณ์ไวม้ำกๆก็จะเห็น
ประเด็นมำก เม่ือเห็นประเด็นมำกก็เห็นจุดอ่อนของแต่ละควำมคิดมำก ก็สำมำรถสร้ำงควำมรู้ใหม่ท่ีมำ
ลดจุดอ่อนนั้นได ้

3.  ตั้งค  ำถำมกบันโยบำยหรือกำรแกไ้ขปัญหำของรัฐกบัปัญหำใดก็ไดว้ำ่ กำรแกไ้ขปัญหำนั้น
เป็นกำรแกไ้ขปัญหำตำมแนวคิดทฤษฏีแบบไหน 

4. ดูภำพยนตร์ อ่ำนบทควำมหรือสำรคดีแลว้ถำมตวัเองวำ่ ภำพยนตร์ บทควำมหรือสำรคดีนั้น
วเิครำะห์ปัญหำโดยใชแ้นวควำมคิดไหน ตอบค ำถำมอะไร ตอบหรือวิเครำะห์วำ่อยำ่งไร ตอบต่ำงจำก
บทควำมอ่ืนท่ีท่ำนเคยอ่ำนอยำ่งไร มีแขง็และจุดอ่อนในกำรวเิครำะห์อยำ่งไร ท่ำนจะวิเครำะห์ใหม่โดย
ใชแ้นวคิดเดิมนั้นให้ดีกวำ่อยำ่งไร และท่ำนจะวเิครำะห์ใหม่หรือตอบใหม่โดยใชแ้นวคิดใหม่ท่ีท่ำน
ชอบในกำรวิเครำะห์อยำ่งไร 

5. สถำบนัสุขภำพมีลกัษณะอยำ่งไรและถำ้มองดว้ยแนวคิดทฤษฏีท่ีต่ำงกนัสถำบนัสุขภำพจะมี
ลกัษณะท่ีต่ำงกนัอยำ่งไร 
 6. สถำบนักำรศึกษำ สถำบนักำรเมืองมีควำมสัมพนัธ์กบัสุขภำพอยำ่งไรตอบดว้ยแนวคิดหลำย
แนวคิด 
 7. โลกำภิวตัน์มีผลอยำ่งไรต่อสุขภำพหรือโลกำภิวตัน์เปิดโอกำสใหม่ใหก้บัเรำอยำ่งไรบำ้งใน
กำรท ำใหค้นในสังคมมีสุขภำพดีข้ึน ตอบจำกหลำยแนวคิด  
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