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 ในบทความนี � ผู้ วิจยักลา่ววา่ ปรากฏการณ์การแพร่กระจายของ HIV/AIDS ไม่ได้เป็นเพียง
เรื-องทางชีววิทยา (biological) เท่านั �น แต่ยังเป็นเรื-องทางสังคมอีกด้วย ดงัจะเห็นได้จากการ
ประทบัตรา (stigmatisation) และการเลือกปฏิบตัิ (discrimination) ที-มีตอ่ผู้ติดเชื �อ HIV ส่งผลให้
ผู้ตดิเชื �อฯเกิดภาวะซมึเศร้าและรู้สกึหมดหวงักบัชีวิต อนัส่งผลตอ่การปฏิเสธการดแูลรักษาสขุภาพ
อีกชั �นหนึ-ง และในบริบทของการเลือกปฏิบตัิที-เกิดขึ �นกับผู้ติดเชื �อฯนี � เนื �อตวัร่างกาย (the body) 
ของผู้ติดเชื �อฯมีบทบาทเป็นอย่างยิ-ง ทั �งนี �เป็นเพราะว่าเนื �อตวัร่างกายเป็นพาหนะ (vehicle) ของ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื-นและกับสงัคม และสําหรับผู้ติดเชื �อฯนั �น สิ-งที-เกิดขึ �นกับเนื �อตวัร่างกาย 
อาทิ ร่องรอยบนผิวหนัง (body marks) คือสิ-งที-บ่งบอกสถานะของการติดเชื �อ HIV รวมทั �งทํา
หน้าที-สร้างความหมายทางสงัคมในฐานะที-บคุคลผู้นั �นเป็นผู้ ที-มีพฤติกรรมเฉพาะบางประการ ซึ-ง
ทั �งหมดนี �เกี-ยวโยงกับการประทบัตรา ดงันั �น เนื �อตวัร่างกายจึงเป็นสิ-งที-แสดงให้เห็นการดํารงอยู่
แบบเฉพาะทั �งในทางชีววิทยาและในทางสงัคม (biological and social entity) ของผู้ติดเชื �อฯ และ
หากผู้ติดเชื �อฯพฒันาความหมายในเชิงลบ (negative notions) เกี-ยวกบัเนื �อตวัร่างกายของตนขึ �น 
แสดงว่าผู้ติดเชื �อฯกําลงัสร้างการประทบัตราตนเอง (self-stigmatisation) ซึ-งเป็นสิ-งที-ยากแก่การ
เผชิญหน้า (confront) ยิ-งกวา่การประทบัตราโดยสงัคม 
 อย่างไรก็ดี ผู้ วิจัยเห็นว่าการวิจัยเกี-ยวกับเนื �อตัวร่างกายของผู้ ติดเชื �อฯที-มีมานั �นมักให้
ความสําคญักบัเนื �อตวัร่างกายในทางชีววิทยา อาทิ การจดัการกบัอาการ (symptom) ที-เกิดขึ �นบน
ผิวหนงั ขณะที-การวิจยัในเรื-องที-เกี-ยวกับบทบาทของเนื �อตวัร่างกายของผู้ติดเชื �อฯในทางสงัคมยงั
ไม่ได้ถูกให้ความสําคญัมากนัก แม้ว่าเนื �อตวัร่างกายโดยตวัเองนั �นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม 
(social phenomenon) ก็ตาม ด้วยเหตนีุ � ผู้ วิจยัจึงต้องการศกึษาว่าผู้ติดเชื �อฯให้ความหมายกบัสิ-ง
ที-เรียกวา่เนื �อตวัร่างกายอยา่งไร และรับรู้ (perceive) ร่างกายของตนเองในฐานะผู้ติดเชื �อฯอย่างไร 
ทั �งนี � ผู้ วิจยัเห็นวา่การทําความเข้าใจในเรื-องดงักลา่วจะนําไปสู่การสร้างปฏิบตัิการ (interventions) 
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ที-เกี-ยวกับการให้ความหมายต่อเนื �อตวัร่างกายของผู้ติดเชื �อฯ ที-จะนําไปสู่การลดการประทบัตรา
ตนเอง 
 สิ-งที-นา่สนใจในแง่การระบหุรือแสดงประเด็นปัญหาของการวิจยั (problematisation) ของ
งานวิจยัชิ �นนี � ก็คือการนําประเด็นเนื �อตวัร่างกายมาเป็นคําถามของการวิจยั อนัเป็นการสร้างพื �นที-
ใหมข่องการอธิบายปรากฏการณ์เรื-องการประทบัตราผู้ติดเชื �อฯ ทั �งโดยสงัคมและโดยตวัผู้ติดเชื �อฯ
เอง สิ-งนี �สมัพนัธ์กบัเรื-องอตัลกัษณ์ (identity) และภาวะการเป็นชายขอบ (marginality) ของผู้ติด
เชื �อฯ กลา่วคือ ศนูย์กลางได้สร้าง “อตัลกัษณ์ที-ถกูกําหนดให้” (imposed identity) ให้กบัผู้ติดเชื �อฯ
ในฐานะที-เป็นผู้ ที-มีพฤติกรรมทางเพศที-ไม่เหมาะสม เป็นผู้ ที-ไม่พึงประสงค์ (the unwanted) และ
เป็นภาระ (ปิ- นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 2546) และวาทกรรมเรื-องอตัลกัษณ์ชดุนี �ก็ได้ผลกัให้ผู้ติดเชื �อฯ
ไปอยู่ ณ พื �นที-ชายขอบของสงัคม อย่างไรก็ดี ในการศกึษาหรือวิจยัเรื-องการจดัการอตัลกัษณ์หรือ
การตอ่รองทางอตัลกัษณ์ของผู้ติดเชื �อฯนั �น ยงัมุ่งเน้นไปที-การตอ่รองอตัลกัษณ์ผ่านทางพฤติกรรม 
ดงัเชน่ งานศกึษาในประเทศไทยของ พิศษิฏ์ คณุวโรตม์ (2546: 345) ที-ระบวุา่ผู้ตดิเชื �อฯ 

พยายามสร้างให้ตนเองรู้สกึมีคณุคา่มากขึ �นด้วยการพยายามทํางานหาเลี �ยงครอบครัว การไปช่วยงาน
ต่างๆในหมู่บ้าน และการช่วยงานสงัคมอื-นๆที-ตนพอจะทําได้เช่น การจดักิจกรรมกับเจ้าหน้าที-สถานี
อนามยั เป็นต้น สิ-งเหล่านี �ได้เป็นการต่อรองเชิงความหมายต่อสงัคมเพื-อให้สงัคมรับรู้ว่าพวกเขายงั
สามารถทําประโยชน์ให้กบัชมุชนได้เหมือนคนอื-นๆ และได้ช่วยลดความรู้สกึอคติที-คนอื-นมีตอ่พวกเขา 

 
 ดงันั �น กระบวนการแสดงปัญหาของการวิจัยในงานวิจัยชิ �นนี � จึงเป็นการชี �ให้เห็นอีกมิติ
หนึ-งของการทําความเข้าใจเรื-องการประทบัตราผู้ติดเชื �อฯ ที-สามารถทําผ่านการศกึษาเรื-องเนื �อตวั
ร่างกาย ซึ-งเป็นมิติที-ยงัไม่มีการศึกษาหรือมีการศกึษาไม่มากนกั และการระบปัุญหาเช่นนี �เอง จะ
เป็นสว่นเตมิเตม็หรือเพิ-มทางเลือกในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ รวมทั �งเป็นการเพิ-มแนวทาง
ในการทํางานกับผู้ติดเชื �อฯ เพื-อนําไปสู่การสร้างการต่อรองทางอตัลกัษณ์และการเห็นคณุค่าใน
ตวัเอง (self-esteem) ของผู้ติดเชื �อฯ อันจะนําไปสู่การจัดการปัญหาเรื-องการประทับตราอีก
ชั �นหนึ-ง  
 ในส่วนของการสร้างกรอบในการศกึษา (conceptualisation) ของงานวิจยัชิ �นนี �นั �น ผู้ วิจยั
เลือกแนวคิดเรื-องการประทบัตราที-เสนอโดย Goffman (1963) แนวคิดนี �ระบุว่า ตราประทับ 
(stigma) มี 3 ลกัษณะ คือ 1) ความรู้สึกรังเกียจตอ่เนื �อตวัร่างกาย (abominations of the body) 
ซึ-งเป็นสิ-งที-เกิดขึ �นกับผู้ ที-มีเนื �อตวัร่างกายแตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคม เช่น ร่างกายที-
พิการ 2) ความดา่งพร้อยที-เกิดขึ �นกบับคุลิกลกัษณะของปัจเจกบคุคล (blemishes of individual 
character) อาทิ ผู้ ที-ต้องโทษ, ผู้ ใช้ยาเสพติด 3) ตราประทบัตอ่ความเป็นเผ่า/กลุ่มเฉพาะ (tribal 
stigmas) อาทิ ความรู้สึกในทางลบที-มีตอ่กลุ่มชาติพนัธุ์ที-แตกตา่ง, ตอ่ผู้ ที-มีบรรทดัฐานทางเพศที-
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แตกต่าง เป็นต้น และเมื-อกล่าวโดยภาพรวม ตราประทบัทั �ง 3 ลกัษณะนี �ก็คือสิ-งที-นําไปสู่การลด
คณุค่า (devalue) ของมนุษย์ และตราประทบัจะสําแดงผลกระทบในทางลบต่อบคุคล ก็ตอ่เมื-อ
บคุคลไม่สามารถเก็บซ่อน (conceal) ตราประทบัเหล่านี �ไว้ได้ ซึ-งความคิดหลงันี � เป็นแนวคิดของ 
Jones et al (1984) ที-ขยายความแนวคดิของ Goffman อีกชั �นหนึ-ง 
 และเมื-อนํากรอบแนวคิดมาใช้ในการมองเรื-องการประทับตราที-เกิดขึ �นกับผู้ติดเชื �อฯ จะ
พบว่าความรู้สึกรังเกียจต่อเนื �อตวัร่างกายเกิดขึ �นเมื-อผู้ติดเชื �อฯ มีร่องรอยของอาการบนผิวหนงั, 
เกิดความดา่งพร้อยในบคุลิกลกัษณะในฐานะที-ร่างกายเป็นที-บรรจเุชื �อ HIV และถกูระบวุ่าเป็นเผ่า/
กลุ่มเฉพาะ ในฐานะที-เป็น “กลุ่มเสี-ยง” (risk) และกรอบแนวคิดดงักล่าว นํามาสู่คําถามย่อยของ
การวิจยั ดงันี � 

• ผู้ตดิเชื �อฯรู้สกึวา่เนื �อตวัร่างกายเป็นตวับง่ชี �สถานะการตดิเชื �อหรือไม ่

• ที-ผา่นมา ผู้ตดิเชื �อฯเคยมีร่องรอยบนร่างกายที-อาจเป็นตวับง่ชี �สถานะการตดิเชื �อหรือไม ่

• ผู้ตดิเชื �อฯมีประสบการณ์ที-เกี-ยวข้องกบัร่องรอยบนร่างกายอยา่งไรบ้าง 

• ผู้ตดิเชื �อฯให้ความหมายตอ่เนื �อตวัร่างกายของตนอยา่งไร 

• ผู้ตดิเชื �อฯคดิวา่อะไรคือองค์ประกอบของเนื �อตวัร่างกายที-สมบรูณ์แบบ 
 

อย่างไรก็ดี เมื-อพิจารณาคําถามทั �ง 5 เทียบกับกรอบแนวคิดที-กล่าวมาข้างต้น พบว่า 
คําถามทั �งหมดผูกโยงอยู่กับตราประทับชุดที- 1 และ 2 กล่าวคือ คําถามดังกล่าวเป็นคําถามที-
สะท้อนลกัษณะร่างกายที-ผิดไปจากบรรทดัฐานทางสงัคม ที-เกี-ยวเนื-องกบัตราประทบัชดุที- 1 และ
ถึงแม้ร่างกายของผู้ ติดเชื �อฯจะไม่มีร่องรอย ซึ-งทําให้สามารถซ่อนสถานะการติดเชื �อได้ แต่
ความรู้สึกตอ่ร่างกายในฐานะที-เป็นที-บรรจ ุ(container) เชื �อ HIV  ก็จะยงัเกิดขึ �นกบัผู้ติดเชื �อฯ ซึ-ง
ประการหลังนี �สอดคล้องกับตราประทับชุดที-  2 อย่างไรก็ดี คําถามทั �งหมดนี � ไม่ได้สะท้อน
ความหมายของตราประทบัชดุที- 3 ในเรื-องการมองตนเองในฐานะกลุ่มเสี-ยง ดงันั �น จึงอาจกล่าวได้
วา่ ขอบเขตของกรอบแนวคิดที-ใช้ในการศกึษามีอาณาบริเวณที-กว้างกว่าสิ-งที-ผู้ วิจยัต้องการศกึษา 
กล่าวคือ ตราประทบัชุดที- 3 ที-ผู้ วิจยัผนวกเข้ามาไว้ในกรอบแนวคิดนั �น เป็นสิ-งที-สามารถเก็บซ่อน
ได้ และถึงแม้จะไม่สามารถเก็บซ่อนได้ ตราประทบัชดุนี �ก็ดเูหมือนว่าจะอยู่นอกเหนือบริบทการให้
ความหมายตอ่ร่างกายของผู้ติดเชื �อฯ เป็นตราประทบัชดุที-น่าจะเกิดจากการที-ผู้ อื-นให้ความหมาย
ตอ่ผู้ตดิเชื �อฯ ไมใ่ชผู่้ตดิเชื �อฯให้ความหมายตอ่ตวัเอง 

ในส่วนของวิธีการได้มาซึ-งคําตอบ (methodology) นั �น ผู้ วิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ 
(qualitative design) ทั �งนี � ผู้ วิจยัระบุว่า ด้วยธรรมชาติของคําถามของการวิจยัที-มีลกัษณะเชิง
สํารวจ (exploratory) นั �น วิธีการเชิงคณุภาพเป็นวิธีการที-เหมาะสม เพราะจะทําให้ได้รับข้อมลูใน
ระดบัรายละเอียด ส่วนเครื-องมือในการเก็บข้อมลูก็คือการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
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โดยเหตผุลของการเลือกใช้เครื-องมือนี �ก็คือเหตผุลที-ว่า เครื-องมือนี �สามารถใช้เก็บข้อมูลในพื �นที-
ส่วนตวัและไม่เปิดเผยได้ ทั �งนี � ผู้ วิจยัคํานึงว่าผู้ ให้ข้อมูลซึ-งเป็นผู้ติดเชื �อฯอาจไม่ต้องการเปิดเผย
เรื-องราวของตนในพื �นที-สาธารณะ หรือแม้แตก่บัผู้ตดิเชื �อฯด้วยกนัเอง 

ในกระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างนั �น ผู้ วิจยัใช้เกณฑ์การเลือกจาก 1) สญัชาติ Puerto 
Rican ทั �งนี � ในประเทศ Puerto Rico มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ อพยพจากประเทศอื-นๆ เช่น 
Dominican Republic ดงันั �น การระบสุญัชาติ Puerto Rican เป็นการควบคมุว่ากลุ่มตวัอย่างจะ
ไม่เป็นผู้ ที-ถูกเลือกปฏิบตัิหรือถกูประทบัตราด้วยสาเหตอืุ-นนอกเหนือจากการติดเชื �อ HIV 2) เป็น
ผู้ ใหญ่ (อายุ 21 ปี ขึ �นไป) 3) มีความเข้าใจในเรื-องการติดเชื �อ และ 4) รู้สึกถึงการถูกประทบัตรา 
และภายใต้เงื-อนไขนี � ผู้ วิจยัทําการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน และใน 30 คนนี �แบง่เป็น 3 
กลุม่ กลุม่ละ 10 คน ตามลกัษณะของการติดเชื �อและการถกูประทบัตรา คือ 1) ผู้ ที-ติดเชื �อจากการ
ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกนั โดยแบง่เพศตามสดัส่วน (proportion) ของที-ผู้ติดเชื �อจากการใช้เข็ม
ทั �งหมด ซึ-งทําให้ได้เพศชาย 6 คน เพศหญิง 4 คน 2) ผู้ ที-ติดเชื �อจากการมีเพศสมัพนัธ์กบัต่างเพศ 
(heterosexual) โดยผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ หญิงทั �งหมด ด้วยเหตุผลที-ว่า ผู้ หญิงถูก
ประทบัตรามากกวา่ผู้ชาย 3) ผู้ ที-ติดเชื �อจากการมีเพศสมัพนัธ์กบัเพศเดียวกนั (homosexual) โดย
ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ชายทั �งหมด ด้วยเหตุผลที-ว่าผู้ ชายรักเพศเดียวกันเป็นผู้ ที-ถูก
ประทบัตราโดยเรื-องทางเพศ (sexuality) เป็นพื �นฐานอยู่แล้ว รวมทั �งยงัไม่พบกรณีผู้หญิงรักเพศ
เดียวกนัตดิเชื �อ HIV  

เมื-อพิจารณากระบวนการเข้าถึงคําตอบดงักลา่ว ทําให้เห็นว่า ผู้ วิจยัออกแบบกระบวนการ
ได้สอดคล้องกับคําถามของการวิจัย การเลือกเครื- องมือในการเก็บข้อมูลก็เหมาะสมกับ
ลกัษณะเฉพาะของผู้ ให้ข้อมูล รวมทั �งการตั �งเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างก็มีความรอบคอบ 
ดงัเช่นการเลือกเฉพาะผู้ ที-มีสญัชาติ Puerto Rican เพื-อที-จะแน่ใจว่ากลุ่มตวัอย่างจะไม่ใช่ผู้ ที-ถูก
ประทบัตราในด้านอื-นๆ รวมทั �งการเลือกผู้ ใหญ่เป็นกลุ่มตวัอย่างก็แสดงให้เห็นว่าผู้ วิจัยคํานึงถึง
ความเป็นผู้ใหญ่ (maturity) ของกลุม่ตวัอย่างที-มีประสบการณ์ชีวิต และสามารถอนมุตัิ (consent) 
ตวัเองให้กระทําการใดๆได้ ในที-นี �กลุ่มตวัอย่างแตล่ะคนต้องอนมุตัิตวัเองผ่านการกรอกแบบอนมุตั ิ
(consent form) ซึ-งเป็นเรื-องจริยธรรมของการวิจยั (research ethics) ที-ผู้ วิจยัคํานงึถึงอีกด้วย  

อย่างไรก็ดี ในการจดักลุ่มตวัอย่างให้เป็น 3 กลุ่ม ตามลกัษณะของการติดเชื �อและการถกู
ประทับตราได้นําไปสู่คําถามในเชิงวิธีคิด กล่าวคือ การเลือกเฉพาะกลุ่มตวัอย่างผู้หญิงสําหรับ
กลุม่ผู้ ที-ตดิเชื �อจากการมีเพศสมัพนัธ์กบัตา่งเพศเพราะผู้หญิงถกูประทบัตรามากกว่าผู้ชายนั �น เป็น
การกล่าวบนฐานคิดที-ว่า “ปิตาธิปไตย” (patriarchy) กระทําเฉพาะต่อผู้หญิง ซึ-งก็คือการกล่าวว่า 
เมื-อผู้ตดิเชื �อฯเป็นผู้ ที-ถกูเข้าใจว่าเป็นผู้ ที-มีพฤติกรรมทางเพศที-ไม่เหมาะสม ผู้หญิงที-ติดเชื �อฯจึงถกู
มองว่ามีพฤติกรรมทางเพศที-ไม่เหมาะสมเช่นกัน และเมื-อเปรียบเทียบกับผู้ ชายที-ติดเชื �อฯ
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เหมือนกนั ผู้หญิงจึงถกูรังเกียจมากกว่าเพราะผู้หญิงถกูคาดหวงัว่าจะไม่พาตวัเอง (expose) เข้า
ไปเกี-ยวกบัเรื-องทางเพศเท่ากับผู้ชาย การกล่าวเช่นนี �เป็นการมองผู้ชายและผู้หญิงในลกัษณะขั �ว
ตรงข้าม (dichotomy) รวมทั �งมองว่าปิตาธิปไตยกบัผู้ชายเป็นสิ-งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากใช้
กรอบในเรื-อง ”การประกอบสร้างทางสงัคมในเรื-องเพศสภาพ” (social construction of gender) 
มามองปรากฏการณ์ จะพบว่า ทั �งผู้หญิงและผู้ ชายต่างถูกกระทําจากปิตาธิปไตย ผู้ ชายจะถูก
คาดหวงัและคาดหวงัให้ตนเองเป็นผู้ นํา และเป็นผู้ เลี �ยงด ูหากผู้ชายไม่สามารถเป็นได้ดงันั �น ผู้ชาย
ก็จะถกูทําให้เป็นผู้ชายชายขอบ (marginalised men) ซึ-งก็เป็นลกัษณะหนึ-งของการประทบัตรา 
และเมื-อผู้ชายติดเชื �อ HIV ภาวะการเป็นผู้ นําและผู้ เลี �ยงดจูะเริ-มสั-นคลอนและไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงั และเมื-อไม่สามารถเป็นไปตามความคาดหวงัได้ ภาวะชายขอบก็จะเกิดขึ �น ดงันั �น การ
กล่าวว่าผู้หญิงที-ติดเชื �อถูกประทับตรามากกว่าผู้ชายที-ติดเชื �อ จึงเป็นการกล่าวที-ไม่พิจารณามิติ
เพศสภาพอย่างรอบด้าน เพราะในปรากฏการณ์ที-เกิดขึ �นนั �น ทั �งผู้หญิงและผู้ชายที-ติดเชื �อต่างถูก
ประทบัตรา เพียงแต่มีรายละเอียดของตราประทบัที-แตกต่างกนั ดงันั �น การเลือกกลุ่มตวัอย่างใน
กลุม่นี �จงึควรเลือกทั �งผู้หญิงและผู้ชาย 

ปิตาธิปไตยและเพศสภาพยงัเกี-ยวโยงกับกลุ่มตวัอย่างที-เป็นคนรักเพศเดียวกัน กล่าวคือ 
ภายใต้วิธีคิดเรื-องปิตาธิปไตย ผู้ชายต้องมีเพศสมัพนัธ์กับผู้หญิง หากไม่เป็นดงันั �น ผู้ชายก็จะถูก
ประทบัตราวา่ไมใ่ชผู่้ชาย ดงันั �น การเลือกกลุม่ตวัอยา่งคนรักเพศเดียวกนัเฉพาะเพศชายนั �น ทําให้
เกิดคําถามว่า ผู้ติดเชื �อฯชายที-เป็นคนรักเพศเดียวกันถกูประทบัตราจากการติดเชื �อ หรือจากเรื-อง
เพศวิถี (sexuality) หรือทั �งสองมิตซ้ิอนทบักนัอยู ่และถึงแม้ผู้ วิจยัจะมีกลุ่มตวัอย่างที-เป็นคนรักเพศ
เดียวกันเพศหญิงรวมอยู่ด้วย คําถามนี �ก็จะยังคงเกิดขึ �นเช่นกัน ดงันั �น ในการออกแบบการวิจัย 
ผู้ วิจยัจําเป็นต้องมีกระบวนการสร้างความแน่ใจว่าคําตอบที-ได้จากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี � ตั �งอยู่บน
มมุมองเรื-องการถกูประทบัตราจากการตดิเชื �อ ไมใ่ชจ่ากรูปแบบการมีเพศสมัพนัธ์ 

ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมลูนั �น ผู้ วิจยัใช้ “การวิเคราะห์เนื �อหา” (content analysis) โดย
แบ่งการวิเคราะห์เป็น 5 หัวเรื-อง (theme) ได้แก่ เนื �อตัวร่างกายในฐานะที-เป็นการบ่งบอก
สถานะการติดเชื �อ, ร่องรอยบนเนื �อตวัร่างกายที-ผ่านมา, ประสบการณ์ตอ่การมีร่อยรอยบนเนื �อตวั
ร่างกาย, ความหมายที-มีตอ่เนื �อตวัร่างกาย, และ ลกัษณะของร่างกายที-สมบรูณ์แบบ ซึ-งทั �ง 5 หวั
เรื-องนี �สอดคล้องกับ 5 คําถามย่อยของการวิจยั จากนั �นจึงสงัเคราะห์คําอธิบายจากทั �ง 5 หวัเรื-อง
ให้เป็นคําตอบของการวิจยั ซึ-งผู้ วิจยัพบวา่ เนื �อตวัร่างกายของผู้ติดเชื �อฯเป็นพาหนะ (vehicle) ของ
การประทับตราทั �งจากสังคมและจากตวัผู้ติดเชื �อฯเอง และผู้ วิจัยก็ได้แสดงข้อเสนอแนะต่อผู้ ที-
ทํางานในเรื-องผู้ติดเชื �อฯ และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัที-เกี-ยวกับเรื-องการประทบัตรา โดยใน
ข้อเสนอแนะนั �น ผู้ วิจยัมิได้สร้างข้อเสนอที-ตายตวั (concrete) แตเ่สนอในลกัษณะแนวทางในการ
มองเรื-องเนื �อตวัร่างกายของผู้ติดเชื �อฯที-ผู้ ที-ทํางานเรื-องผู้ติดเชื �อฯและนกัวิจยัจะใช้พิจารณา ทั �งนี � 
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ลกัษณะการเสนอดงักลา่วมาจากจดุยืนของผู้ วิจยัที-ว่า ข้อค้นพบของผู้ วิจยัไม่ใช่ความจริงที-ไม่แปร
ผนั (unchangeable truth) แตเ่ป็นความจริงที-แปรเปลี-ยนได้ตามบริบท 

จากที-กล่าวมาทั �งหมด ทําให้เห็นได้ว่า ถึงแม้งานวิจยัชิ �นนี �จะมีข้อจํากัดบางประการใน
เรื-องกรอบแนวคิดของการวิจยั (conceptualisation)  และวิธีการได้มาซึ-งคําตอบ (methodology) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ-งในสว่นของแนวคดิที-กํากบัการเลือกกลุ่มตวัอย่าง แตง่านวิจยัชิ �นนี �ก็ได้เปิดพื �นที-
ใหม่ในการอธิบายปรากฏการณ์เรื-องการประทบัตราที-เกิดขึ �นกับผู้ติดเชื �อ HIV/AIDS ผ่านการทํา
ความเข้าใจเรื-องการให้ความหมายต่อเนื �อตวัร่างกายของผู้ ติดเชื �อฯ และสิ-งนี �ก็เป็นผลมาจาก
มมุมองที-นา่สนใจในการระบ/ุแสดงปัญหาของการวิจยั (problematisation) ที-พยายามแสวงหามิติ
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที-จะสามารถเตมิเตม็ (compliment) คําอธิบายชดุเดมิที-เคยมีมา 
 
เอกสารอ้างอิง 

ปิ- นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2546). “อตัลกัษณ์ ชาติพนัธุ์ และความเป็นชายขอบ” ใน ปิ- นแก้ว เหลือง
อร่ามศรี (บรรณาธิการ), อตัลกัษณ์ ชาติพนัธุ์  และความเป็นชายขอบ. กรุงเทพ: แปลน พริ �นติ �ง 
จํากดั, 1-26. 
 
พิศษิฏ์ คณุวโรตม์ (2546). “อตัลกัษณ์และกระบวนการตอ่สู้ เพื-อชีวิตของผู้ติดเชื �อ HIV” ใน ปิ- นแก้ว 
เหลืองอร่ามศรี (บรรณาธิการ), อตัลกัษณ์ ชาติพนัธุ์ และความเป็นชายขอบ. กรุงเทพ: แปลน พริ �น
ติ �ง จํากดั, 303-348. 
 
 
 
 


