
 1

การพฒันาคณุภาพชีวิตผูติ้ดเชื�อเอชไอวี/เอดส ์
 
นักศึกษาผูฝึ้กงาน 
 นายภาสกร อนิทุมาร เลขประจาํตวั 4837748 SHPE/D 
 
ผูเ้ชี#ยวชาญที#ดแูลการฝึกงาน 
 นางสาวสุรรีตัน์ ตรมีรรคา (สค.ม. มานุษยวทิยาประยกุต)์ 

• ประธานคณะทํางานการพฒันาคุณภาพชวีติ สาธารณสุข และคุม้ครองผู้บรโิภค 
สภาที5ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

• ที5ปรกึษาเครอืขา่ยผูต้ดิเชื=อเอชไอว/ีเอดสแ์ห่งประเทศไทย 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื5อศกึษาประเดน็ในทางทฤษฎ ี(theoretical issues) ในเรื5องคุณภาพชวีติและคน
ชายขอบ 

2. เพื5อศกึษาแนวคดิและประสบการณ์ เรื5องการพฒันาคุณภาพชวีติผู้ติดเชื=อเอชไอว/ี
เอดส ์ของผูเ้ชี5ยวชาญ ดงันี= 
• การใหค้วามหมายเรื5องคนชายขอบ และคุณภาพชวีติของคนชายขอบ 
• เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์และวธิกีารในการพฒันาคุณภาพชวีติผูต้ดิเชื=อเอชไอ

ว/ีเอดส ์ในฐานะที5เป็นประชากรชายขอบ 
• ผลลพัธแ์ละบทเรยีนที5เกดิขึ=นจากกระบวนการทาํงานของผูเ้ชี5ยวชาญ 

3. เพื5อสรา้งขอเสนอแนะในเรื5องการพฒันาคุณภาพชวีติผูต้ดิเชื=อเอชไอว/ีเอดส ์ในฐานะ
ที5เป็นประชากรชายขอบ ต่อผูเ้ชี5ยวชาญ  

 
ระยะเวลาที#ใช้ในการฝึกงาน 
 9 ชั 5วโมงต่อสปัดาห ์
 
ผลการฝึกปฏิบติังาน 
1. ประเดน็ในเชิงทฤษฎี (theoretical issues)  
1.1 ว่าดว้ยการพฒันาคุณภาพชวีติ 
 Concise Oxford Dictionary (2006: 391) ไดใ้หค้วามหมายของ “พฒันา” (develop) ว่า 
“เตบิโต หรอืเป็นสาเหตุใหเ้ตบิโต กลายเป็นกวา้งขวางขึ=น หรอืก้าวหน้ามากยิ5งขึ=น” ดงันั =น การ
พฒันาคุณภาพชวีติจงึหมายถงึการทําใหคุ้ณภาพชวีติเตบิโตขึ=น และก้าวหน้ามากยิ5งขึ=น อย่างไร



 2

ก็ด ีในการพจิารณาการพฒันาคุณภาพชวีตินั =นจําเป็นที5จะต้องพจิารณาแนวคดิที5เกี5ยวข้องกบั
คุณภาพชวีติเสยีก่อนเป็นเบื=องต้น โดยในที5นี=จะพจิารณาแนวคดิบางแนวคดิที5ยงัคงมบีทบาทใน
โลกปจัจบุนั 
 Bloom, Craig and Malaney (2001) กล่าวว่าการมคีุณภาพชวีติที5ดกีค็อืการมคีวามสุข 
โดยความสุขนั =นเกดิขึ=นจากการมวีถิกีารดํารงชวีติที5ด ีและมสีภาวะของชวีติที5ด ี(living well and 
doing well) โดยกรอบความคดิทั 5วไปในการพจิารณาการมคีุณภาพชวีติที5ดสีามารถแสดงไดด้งั
แผนภมูดิา้นล่าง 

 
 
 แผนภมูนีิ=สามารถอธบิายไดว้่า ปจัจยัที5ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชวีติกค็อื รายได,้ การมี
ส่วนรว่ม, การศกึษา, โครงสรา้งพื=นฐาน, สุขภาพ และคุณภาพของสิ5งแวดลอ้ม โดยบางปจัจยัใน 
6 ปจัจยันี=ส่งผลถงึกนั (ลูกศรเสน้ทบึแสดงถงึการส่งผลโดยตรง ลูกศรเสน้ประแสดงถงึการส่งผล
ทางอ้อม) และมอีงคป์ระกอบในเชงิสถาบนั (institutional) อนัไดแ้ก่ระบบการเมอืงและกฎหมาย, 
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วฒันธรรมประเพณ,ี ระบบเศรษฐกจิและตลาด และการใหค้วามหมายเรื5องเพศสภาวะ เป็นปจัจยั
ที5ส่งผลต่อระบบทั =งหมดอกีชั =นหนึ5ง 
 นอกจากนี= Ife (1995: xi) ยงัมองเรื5องคุณภาพชวีติผ่านมุมมองของการพฒันาชุมชนว่า 
การพฒันาจะต้องตอบความจําเป็น 2 ประการ คือ “ความจําเป็นที5มนุษย์จะสามารถใช้เพื5อ
ดํารงชวีติอย่างผสานกลมกลนื (harmony) กบัสิ5งที5แวดล้อมมนุษย์อยู่ และระหว่างมนุษย์กบั
มนุษย์ด้วยกนั” และในการนําพามนุษย์ไปสู่การตอบสนองความจําเป็นทั =ง 2 นี=ได้นั =น จะต้อง
อาศยัองคป์ระกอบต่างๆ 6 ประการ คอื “1) การพฒันาในมติสิงัคม 2) การพฒันาทางเศรษฐกจิ 
3) การพฒันาทางการเมอืง 4) การพฒันาในมติวิฒันธรรม 5) การพฒันาดา้นสิ5งแวดลอ้ม และ 6) 
การพฒันาระดบับุคคล/จติวญิญาณ (personal/spiritual development)” (เพิ5งอ้าง: 132) และเมื5อ
พจิารณาว่าองคป์ระกอบทั =ง 6 ประการนี=สามารถนําพาไปสู่การตอบสนองความจาํเป็นของมนุษย ์
ก็อาจทําให้สามารถกล่าวได้ว่าองค์ประกอบต่างๆเหล่านี= ก็คอืสิ5งที5ประกอบร่วมอยู่ในคุณภาพ
ชวีติของมนุษยน์ั 5นเอง 
 ในระดบัปฏบิตักิารเชงินโยบายนั =น รฐับาลแห่งประเทศองักฤษ โดย Audit Commission 
for local authorities and the National Health Service in England ไดจ้ดัทํารายงานเรื5อง 
Local Quality of Life – supporting local communities to become sustainable เพื5อเป็น
แนวทางให้องค์กรภาครฐัในระดบัท้องถิ5นใช้พจิารณาในเรื5องการสรา้งตวัชี=วดัคุณภาพชวีติของ
ประชาชน โดยรายงานฉบับ นี= ใ ช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที5ย ั 5งยืน  (Sustainable 
Development Strategy) ในการสรา้งตวัชี=วดัคุณภาพชวีติ โดยกรอบในการสรา้งการพฒันาที5
ย ั 5งยนืมอีงค์ประกอบ 5 ประการ คอื 1) การดํารงอยู่อย่างเขา้ใจขอ้จาํกดัของสิ5งแวดลอ้ม 2) การ
สรา้งสงัคมที5เขม้แขง็ มสีุขภาวะ และยุตธิรรม 3) การบรรลุเศรษฐกจิแบบยั 5งยนื 4) การสรา้งธรร
มาภบิาล และ 5) การใชว้ทิยาศาสตรอ์ย่างเหมาะสมและรบัผดิชอบ และกรอบยุทธศาสตรนี์= ได้
ทําใหเ้กดิหวัขอ้หลกั (theme) เพื5อที5จะนําไปสู่การสรา้งตวัชี=วดัคุณภาพชวีติ ดงันี= 1) ภาวะที5ดี
ทางเศรษฐกจิ 2) วฒันธรรม 3) สิ5งแวดลอ้ม 4) การเขา้ถงึระบบคมนาคม 5) การมทีี5อยู่อาศยั 6) 
ความเกี5ยวพนัระหว่างผู้คนและท้องที5 7) ความปลอดภยัในขุมขน 8) การศกึษาและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ 9) การเชื5อมต่อและการเขา้ไปมบีทบาทในชุมชน (Audit Commission 2005)  

และในรายงานการพฒันามนุษย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 (Thailand Human 
Development Report 2007) ที5จดัทําโดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาต ิ(United Nations 
Development Programme – UNDP) กร็ะบุว่า การพฒันามนุษยเ์ป็นเรื5องที5เกี5ยวกบัผูค้น และ
เกี5ยวกบัการขยายทางเลอืกในการมชีวีติที5สมบูรณ์ (to live full), มชีวีติในทางสรา้งสรรค ์
(creative lives), มสีุขภาพและความมั 5นคงในชวีติที5ด ี(in good health and security), มเีสรภีาพ
และศรทัธาในตวัเอง (with freedom and dignity) โดยองคป์ระกอบต่างๆของการพฒันามนุษย์
นั =น เป็นไปตามวงจรชวีติ (lifecycle) ของมนุษย ์กล่าวคอื “เริ5มจากสิ5งสําคญัสิ5งแรกที5ทุกคนต้องมี
ในวนัแรกของชวีติ – สุขภาพ ตามดว้ยสิ5งสาํคญัในกา้วถดัมาเมื5อทุกคนเป็นเดก็ – การศกึษา และ
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เมื5อเรยีนจบ แต่ละคนกจ็ะทาํงานเพื5อที5จะมรีายไดท้ี5เพยีงพอ มทีี �พกัอาศยัและบรบิทแวดลอ้มชวีติ
ที �ดพีอ มคีวามพงึใจกบัชวีติครอบครวัและชวีติชุมชน มกีารตดิต่อและสื �อสารกบัผูอ้ื5น และสุดทา้ย
กค็อืการมสี่วนร่วมในฐานะที5เป็นสมาชกิของสงัคม” (UNDP 2007: 3) และองคป์ระกอบของการ
พฒันามนุษยเ์หล่านี= กค็อืองคป์ระกอบที5จะทาํใหม้นุษยม์คีุณภาพชวีติที5ด ี  

 
1.2 ขอ้ถกเถยีงในเรื �องการใหค้วามหมายคุณภาพชวีติ 
 เมื5อพจิารณาการให้ความหมายเรื5องคุณภาพชวีติตามที5กล่าวมา ทําให้เกดิคําถามที5ว่า 
ระบบคุณค่า (value system) ชุดใดที5เป็นเครื5องกํากบัการใหค้วามหมายนั =นๆ โดยภาพรวมของ
แนวคิดที5กล่าวมาข้างต้นนั =น ถึงแม้บางแนวคิดนําประเด็นในเชงิก้าวหน้าดงัเช่นประเด็นเพศ
สภาวะ (gender) มาประกอบการใหค้วามหมาย ดงัเช่นแนวคดิของ Bloom, Craig and Malaney 
แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่า แนวคิดทั =งหมดนี=อธิบายคุณภาพชีวิตในลกัษณะการประกอบสร้าง 
(construction) ของชิ=นส่วนยอ่ย (pieces) หรอืกล่าวอกีนัยหนึ5งกค็อื สิ5งที5เรยีกว่าคุณภาพชวีตินั =น
สามารถแยกยอ่ยออกมาใหเ้หน็เป็นชิ=นส่วนได ้ซึ5งความคดิในลกัษณะนี=ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิคีดิ
ของวทิยาศาสตรส์มยัใหม่ (Modern Science) ที5ไดร้บัอทิธพิลจากปรชัญาหรอืวธิคีดิที5เรยีกว่า 
“สมยัใหม่” (Modernism) ของโลกตะวนัตกที5ได้เริ5มขึ=นเมื5อต้นศตวรรษที5 18 (สว่าง เลศิฤทธิ v 
2547) ในช่วงเวลานั =นได้เกดิสิ5งที5เรยีกว่า “การเกดิแสงสว่างทางปญัญา” หรอื “การรูแ้จง้” (the 
Enlightenment) ขึ=นในฐานะที5เป็นการตอบโต้ต่อ “ยุคมดื” (Dark Age) หรอื “ยุคกลาง” (Middle 
Age) ซึ5งเป็นช่วงที5ศาสนจกัรโรมนัคาธอลกิมอีทิธพิลสูงสุดในการชี=นําความคดิของคนในนามของ
ศรทัธาจนกระทั 5งเกดิสงครามศาสนาระหว่างศาสนจกัรโรมนัคาธอลกิกบัศาสนาอสิลาม หรอืที5รูจ้กั
กนัในนาม “สงครามครเูสด” ขึ=น (the Crusade) 

นักปรชัญาแห่งยุคสมยัใหม่หรอืยุครูแ้จง้ทางปญัญาเหน็ว่า การที5ประชาชนถูกชี=นําทาง
ความคดิดว้ยศรทัธาในศาสนาของยุคมดืได้นั =น เป็นเพราะศรทัธาทําใหค้นไม่ใชเ้หตุผล และเชื5อ
โดยไม่คดิไตร่ตรอง (dogmatic) ดงันั =น การเริ5มต้นของยุคสมยัใหม่ จงึเป็นการเริ5มต้นของ “ยุค
แห่งเหตุผล” (the Age of Reason) และวลสีําคญัที5สะทอ้นวธิคีดิของยุคสมยั และเป็นที5จดจาํมา
จนทุกวนันี=กค็อืวลทีี5ว่า “ฉันคดิ ดงันั =น ฉันจงึดํารงอยู่” (I think therefore I am.) ที5กล่าวโดย เดส์
การต์ส ์ (Rene Descartes) นักวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรช์าวฝรั 5งเศส ผูป้ระยุกต์หลกัของ
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปญัหาทางปรชัญา และเป็นผู้วางรากฐาน “ปรชัญาเหตุผลนิยม” 
(Rationalism) และวธิกีารแสวงหาความจรงิในแบบวทิยาศาสตร ์(scientific method) (วทิยากร 
เชยีงกูล 2548) นอกจากนี= เดสก์ารต์สย์งัมองว่ากายและจติเป็นสิ5งที5แยกขาดจากกนั ซึ5งไดท้ําให้
เกดิวธิมีองโลกในลกัษณะกลไก (mechanistic worldview) ที5อธบิายว่าการที5จะทําความเขา้ใจสิ5ง
ต่างๆได้นั =น ต้องแยกสิ5งนั =นๆให้เป็นส่วนๆ แล้วจงึทําความเข้าใจส่วนต่างๆเหล่านั =นๆเพื5อที5จะ
นํามาประกอบเป็นความเข้าใจโดยรวม วิธีคิดเช่นนี= ได้ทําให้เกิดการลดทอน (reduction) 
ภาพรวมออกมาเป็นชิ=นส่วนย่อยๆ และละเลยความสัมพันธ์เชื5อมโยงของส่วนย่อยต่างๆ 
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(Merchant 1992) ดงัเช่นตวัอย่างในการมองเรื5องสุขภาพนั =น วธิคีดิแบบแยกส่วนทําใหก้ารมอง
สุขภาพแบบวทิยาศาสตรก์ารแพทยส์มยัใหม ่(Modern Medicine) ที5 

มีทศันะแบบแยกส่วน ลดส่วน และกลไก ด้วยวิธีคิดเช่นนี= องค์รวมของชีวิตและธรรมชาติจึงถูก
ชําแหละแยกเป็นส่วนๆเพื5อการศกึษา ชวีิตถูกแยกออกเป็นสองส่วนคือ กายกบัจติที5ไม่เกี5ยวขอ้ง
สมัพันธ์กัน ร่างกายถูกแยกออกเป็นอวัยวะและแยกย่อยลงไปเรื5อยๆถึงระดับย่อยกว่าอณู ใน
ขณะเดยีวกนั ชวีติกถ็ูกแยกออกจากระบบนิเวศน์ และสุขภาพตามนิยามของวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
กไ็ม่มสีว่นเกี5ยวขอ้งกบัมติทิางสงัคม วฒันธรรม หรอืเศรษฐกจิการเมอืง ลกัษณะการมองสขุภาพแบบ
ลดสว่นนั =น ลดทอนปรากฏการณ์ของชวีติลงเหลอืเป็นเพยีงปรากฏการณ์ทางชวีวทิยา ความเจบ็ป่วย
ไม่เกี5ยวขอ้งกบัปจัจยัทางสงัคม ไม่มคีวามหมายทางสงัคม และไม่สมัพนัธก์บับรบิททางสงัคมใดๆ 

        (โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย ์2547: 47) 
  

อย่างไรกด็ ีการมองสุขภาพในแบบการแพทยพ์ื=นบ้านซึ5งปรากฏอยู่ในสงัคมแบบชุมชน
ทอ้งถิ5นนั =น มมีติขิองจติวญิญาณเขา้มาเกี5ยวขอ้ง กล่าวคอื  

ภูมปิญัญาการแพทย์พื=นบ้านนั =นให้ความสําคญัอย่างยิ5งต่อมติิทางจติวญิญาณของชีวติ และถือว่า
สุขภาพและการเยยีวยารกัษาโรคนั =นแยกไม่ออกจากการมชีวีติที5ดงีามในทางจติวญิญาณ ... เพราะ
การเยยีวยารกัษาคนปว่ยไขข้องหมอพื=นบา้นนั =น ตวัผูร้กัษา คนไข ้และกระบวนการรกัษาทั =งหมดนั =น
จะตอ้งรวมเขา้เป็นหนึ5งเดยีวกนั 

                        (เพิ5งอา้ง: 65) 
 
ดงันั =น การมองคุณภาพชวีติในลกัษณะที5กล่าวมาขา้งต้น จงึเป็นการใหคุ้ณค่าแก่การมอง

แบบแยกส่วน ที5ละเลยความสมัพนัธ์ของส่วนต่างๆที5ประกอบร่วมเป็นสิ5งที5เรยีกว่าคุณภาพชวีติ 
ขณะที5ยงัมวีธิมีองความตอ้งการและคุณภาพของชวีติในลกัษณะอื5นๆอกี เช่น ชาวปกากะญอมอง
ว่าการที5มนุษยจ์ะดํารงอยู่อย่างสมดุลและเป็นสุขนั =น มนุษยจ์ะต้องให้ความสําคญักบัการจดัการ
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ด้วยกนั มนุษย์กบัธรรมชาติแวดล้อม และมนุษย์กบัสิ5ง
สูงสุดที5เป็นความเชื5อและศรทัธา (นิพจน์ เทยีนวหิาร 2547) และความสมัพนัธ์ทั =ง 3 ลกัษณะนี=
จะต้องดําเนินไปพรอ้มๆกนัและเชื5อมโยงระหว่างกนั มนุษยจ์งึจะอยู่ในภาวะที5สมดุล ซึ5งนั 5นย่อม
หมายถึงการมคีุณภาพชวีิตที5ดี ดงันี=แล้ว การให้ความหมายเรื5องคุณภาพชวีติตามที5กล่าวมา
ขา้งต้นนั =น จงึเป็นความหมายชุดหนึ5งในท่ามกลางความหมายชุดอื5นๆที5ดํารงอยู่ในเวลาเดยีวกนั 
ความหมายดงักล่าวอาจเป็นจรงิในบางบรบิท แต่กอ็าจไมเ่ป็นจรงิในบางบรบิท เช่นกนั 

นอกจากนี= การแยกสิ5งที5เรยีกว่าคุณภาพชวีติออกเป็นชิ=นส่วนนั =น เป็นไปเพื5อที5จะทําให้
สามารถวดั (measure) คุณภาพชวีติได ้เพราะหากใหค้วามหมายคุณภาพชวีติในลกัษณะคําบอก
เล่า (narrative) โดยไม่สามารถแยกส่วนออกมาให้เห็น จะทําให้ไม่สามารถ หรอืสามารถวดั
คุณภาพชวีติได้ยาก และความพยายามในการสรา้งหวัขอ้ (item) หรอืองค์ประกอบต่างๆเพื5อ
นําไปสู่การวดันั =น ก็มรีากฐานมาจากปรชัญาประจกัษ์นิยมเชงิตรรกะ (logical empiricism) ที5
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พยายามแยกสิ5งที5เรยีกว่า “ความรู้” (Science) ซึ5งความรู ้ณ ขณะที5ปรชัญาชุดนี=ก่อเกดิก็คอื
ฟิสกิส ์(Physics) ออกจาก “อภปิรชัญา” (Metaphysics) โดยนักปรชัญาเหล่านั =นใหค้วามหมาย
อภปิรชัญาว่าเป็น “ความเป็นจรงิที5อยู่เหนือสิ5งที5ปรากฏ” (reality beyond appearance) (Diesing 
1991: 4) ส่วนความรูน้ั =นคอื “ความเป็นจรงิที5อยู่บนฐานประสบการณ์ที5พบเหน็และสมัผสัได้” 
(empirical) ดงันั =น ในการเข้าถงึความรู้และความจรงิ ซึ5งนักปรชัญาประจกัษ์นิยมเชงิตรรกะ
เรยีกว่า “ความจรงิที5ไม่แปรผนั” (Truth) หรอื “ความรูท้ี5สมบูรณ์แบบ” (the Perfect Knowledge) 
นั =น จะตอ้งกระทาํผ่านหลกัฐานและเหตุการณ์ที5สามารถพสิูจน์ว่าถูกได ้(testable and verifiable) 
กล่าวอกีนัยหนึ5งกค็อื ความรูแ้ละความจรงิภายใต้ปรชัญาประจกัษ์นิยมเชงิตรรกะจะต้องมาจาก
ประสบการณ์ เพราะประสบการณ์จากการพบเหน็และสมัผสัจะเป็นสิ5งที5ระบุ (identify) ว่าสิ5งใด
จริง และสิ5งใดไม่จริง และประสบการณ์จะเกิดขึ=นได้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากการสังเกต 
(observation report) ที5ประกอบไปดว้ยหลกัฐานที5สามารถรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสั (sense data) 
หรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ (empirical data) นั 5นเอง และกระบวนการสรา้งความรูแ้ละความจรงิใน
ลกัษณะนี=กถ็ูกเรยีกว่าเป็นวธิกีาร “ที5เป็นวทิยาศาสตร”์ (scientific)  

อย่างไรก็ด ีเสมอชยั (2544) กล่าวว่า วฒันธรรมในการสร้างและแสวงหาความรู้และ
ความจรงิในโลกนี= ถูกครอบงาํดว้ยกระบวนคดิที5เรยีกว่าวทิยาศาสตร ์ที5ถูกใหค้วามหมายว่าเป็น
วธิีการเพียงวิธกีารเดียวที5สามารถเข้าถึงความรู้และความจรงิได้อย่างเที5ยงตรง เนื5องเพราะ
วธิกีารทางวทิยาศาสตรถ์ูกอธบิายว่าเป็นเป็นกลางและปราศจากค่านิยมทางสงัคมกํากบั รวมทั =ง
เป็นวธิกีารที5เข้าถึงความรูแ้ละความจรงิด้วยหลกัฐานเชงิประจกัษ์ (empirical evidence) ที5
สามารถนําไปสู่ความจรงิแบบสมับูรณ์ (absolute truth) และวธิคีดิเช่นนี=เองได้ส่งผลใหค้วามรู้
และความจรงิใดๆที5ไม่ไดผ้่านกระบวนการแบบวทิยาศาสตร ์(scientific method) เป็นความรูแ้ละ
ความจรงิที5ไม่อาจยอมรบัได ้อย่างไรก็ด ี“วทิยาศาสตร”์ สามารถนิยามได้ใน 2 ลกัษณะ คอื “1) 
กจิกรรมเชงิประจกัษ์ (empirical activities) ที5ถูกจดัการอย่างเป็นระบบ (systematic) เพื5อที5จะ
ก่อร่าง (constructing) ความรูเ้กี5ยวกบัปรากฏการณ์ที5ศกึษา (Brunner 1982; Nespor and 
Barylsk 1991 อ้างใน Patterson and Williams 1998: 284) และ 2) ความเหน็พอ้งที5ตั =งอยู่บน
บรรทดัฐานทางปรชัญาร่วมกัน (normative philosophical commitments) ของชุมชน
นักวชิาการ” (เพิ5งอ้าง: 284) ซึ5งจากนิยามชุดนี= ทําให้เหน็ว่า วทิยาศาสตรส์ามารถเป็นได้ทั =ง
ความรูท้ี5ตั =งอยูบ่นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ที5เป็นระบบอย่างที5เคยถูกนิยาม และเป็น “ความเหน็ร่วม” 
ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ5ง และนิยามในลกัษณะหลงันี=เองที5กําลงับอกว่า กระบวนการแสวงหาความรู้
และความจรงิสามารถมไีด้มากกว่าหนึ5งแบบ ทั =งนี=เป็นเพราะ “ชุมชนนักวชิาการ” มไิด้มเีพยีง
ชุมชนเดยีว และ “บรรทดัฐานทางปรชัญา” กม็ไิดม้เีพยีงแบบเดยีว เช่นกนั   

จากที5กล่าวมาทั =งหมด ทําให้เหน็ว่า ความหมายในเรื5องคุณภาพชวีติที5กล่าวมาขา้งต้นมี
สถานะเป็นเพยีง “ความจรงิแบบสมัพทัธ”์ (relative truth) ที5ถูก “ประกอบสรา้ง” (constructed) 
ขึ=นภายใต้ระบบคุณค่าและอุดมการณ์ (ideology) ชุดหนึ5ง ความหมายดงักล่าวจงึเกดิขึ=นจาก 
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“การประกอบสรา้งความจรงิในทางสงัคม” (social construction of reality) หรอืเป็น “วาทกรรม” 
(discourse) ชุดหนึ5งเท่านั =น1 และวาทกรรมชุดนี=ก็ได้มอีํานาจในการกําหนดการอธบิายเรื5อง
คุณภาพชวีติของประชาชนไทย ดงัที5ปรากฏในรายงานการพฒันามนุษยข์องประเทศไทยที5ผลติ
โดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ

การที5วาทกรรมของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ สามารถเขา้มามอีํานาจในการ
กําหนดมโนทศัน์เรื5องคุณภาพชีวิตของประเทศไทยได้นั =น สามารถอธิบายด้วยแนวคิดเรื5อง 
“อํานาจนํา” (hegemony) ของ อนัโตนิโอ กรมัส์ช ี(Antonio Gramsci) ที5กล่าวว่า อํานาจนํา 
หมายถงึ “การที5คนบางกลุ่มหรอืชนชั =น สามารถสรา้งและรกัษาสถานภาพการครอบงาํเหนือกลุ่ม
อื5นๆได้ เนื5องจากสามารถแสดงตัวว่า เป็นกลุ่มที5มีความสามารถสูงที5สุดในการตอบสนอง
ผลประโยชน์และความตอ้งการของชนชั =นหรอืกลุ่มทางสงัคมอื5นๆ” (Gramsci 1980 อ้างใน ชนิดา 
ชติบณัฑติย ์2547: 14) โดยที5การสถาปนาอํานาจนํานี=ไม่ไดเ้กดิขึ=นจากการบงัคบัควบคุม แต่
เกดิขึ=นจากการที5ชนชั =นครอบงาํชี=นํามวลชนผ่านการร่วมมอืระหว่างผูนํ้าทางการเมอืง ปญัญาชน 
และผู้นําทางศีลธรรม (เพิ5งอ้าง) คําอธิบายดงักล่าว สามารถนํามาพจิารณาการครอบงําการ
อธบิายเรื5องคุณภาพชวีติของสหประชาชาตทิี5มต่ีอประเทศไทย กล่าวคอื วาทกรรมชุดดงักล่าวถูก
กําหนดโดยนักวชิาการต่างประเทศ และถูกส่งผ่านมาทางโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตทิี5มี
บทบาทในการกําหนดทศิทางการพฒันาของประเทศต่างๆในโลก และมายงัรฐับาลไทยโดยมไิด้
เกดิขึ=นจากการบงัคบั (coercion)  

เมื5อพจิารณาว่า คําอธบิายเรื5องคุณภาพชวีติที5เกิดขึ=นในบรบิทตะวนัตกเป็นเพยีงวาท
กรรมชุดหนึ5งนั =น ยอ่มหมายความว่ายงัมคีําอธบิายว่าดว้ยเรื5องคุณภาพชวีติอกีมากมายหลายชุด
ที5ปรากฏอยู่ในบริบททางสังคมต่างๆ อย่างไรก็ดี การที5วาทกรรมชุดหนึ5งมีอํานาจนําเหนือ
คําอธบิายชุดอื5นๆนั =น อาจทําให้กล่าวได้ว่า วาทกรรมชุดนั =นกําลงักดขี5/กดทบั (oppress) และ
สรา้งความแปลกแยก (alienate) ให้กบัคําอธบิายชุดอื5นๆ รวมทั =งกดขี5ผู้ที5ไม่อยู่ในวาทกรรมชุด
หลกันั =นในเวลาเดียวกนั กล่าวอีกทางหนึ5งก็คือ วาทกรรมชุดหลกัได้สร้างความเป็นชายขอบ 
(marginalise) ใหก้บัวธิอีธบิายแบบอื5นๆ เมื5อพจิารณาดงันี=แลว้ การใหค้วามหมายเรื5องคุณภาพ
ชวีติของชาวปกากะญอดงัที5กล่าวขา้งต้น จงึกลายเป็นความหมายที5อยู่ ณ พื=นที5ชายขอบ และ
วาทกรรมหลกัก็คอืความหมายที5ถูกผลติขึ=นโดยศูนย์กลาง โดยที5คําอธบิาย ณ ศูนย์กลางและ
คาํอธบิาย ณ ชายขอบนั =น เป็นไปอยา่งไมเ่ท่าเทยีมกนั 

ความสมัพนัธ์ที5ไม่เท่าเทียมกนันี= หากจดัง่ายๆ อาจจะได้ภาพออกมาเป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง
ศนูยก์ลางกบัชายขอบ ศนูยก์ลางเป็นบรเิวณที5มอีาํนาจเหนือกว่า มทีรพัยากรมากกว่า จงึมกีําลงัที5จะ

                                                 
1 มิเชล ฟโูกต์ (Michael Foucault) นกัคิดแบบหลงัสมยัใหมนิ่ยมผู้หนึ?งกลา่ววา่ วาทกรรมก็คือปฏิบตัิการของภาษา (language in 
action) (Danaher; Schirato; and Webb 2000) ที?ผ่านกระบวนการทาํให้เป็นสถาบนั (institutionalisation) และการผลิตซํ Xาทาง
สงัคม (social reproduction) เพื?อที?จะสถาปนาความคิดหรืออดุมการณ์บางชดุให้กลายมาเป็น “ความจริง” 
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สร้างความจริงและพูดแทน หรือสร้างภาพของความด้อยกว่าให้แก่บริเวณที5เป็นชายขอบได้ เรา
อาจจะนึกประมวลภาพศนูยก์ลางออกมาไดว้่า เป็นรฐั ระบบเศรษฐกจิทุนนิยม ความคดิแบบตะวนัตก 
หรอืทฤษฎโีลก สิ5งเหล่านี=อาจจะมสีว่นในการสรา้งความหมายที5เหยยีดหยามตํ5าตอ้ยใหช้ายขอบ 
                                   (ปรติตา เฉลมิเผ่า กออนนัตกูล ม.ป.ป. : 13) 

  
 ดงัที5กล่าวแลว้ว่า การที5วาทกรรมชุดหนึ5งๆมอีํานาจเหนือคาํอธบิายชุดอื5นๆ หมายถงึการ
ที5วาทกรรมที5มอีํานาจนําอยู่นั =นกําลงักดขี5คําอธบิายชุดอื5นๆ และผูท้ี5สรา้งวาทกรรมชุดนําก็กําลงั
กดขี5ผูท้ ี5สรา้งคําอธบิายชุดอื5นๆอยู่เช่นกนั ในเรื5องนี= เปาโล แฟรร ์(Paulo Freire) กล่าวไว้ใน 
“กระบวนการเรยีนรูข้องผู้ที5ถูกกดขี5” (Pedagogy of the Oppressed) ว่า ผู้ที5ถูกกดขี5จะต้อง
ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ เพราะการกดขี5ใดๆนั =นคือการทําลายความเป็นมนุษย ์
(dehumanisation) และการกดขี5นั =นไม่เพียงทําลายความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที5ถูกกดขี5 (the 
oppressed) แต่มนัไดท้ําลายความเป็นมนุษยข์องผูก้ดขี5 (the oppressor) ดว้ยในเวลาเดยีวกนั 
ดงันั =น การปลดปล่อยตนเองใหเ้ป็นอสิระจงึมใิช่การต่อสู้เพื5อที5จะเอาชนะผู้กดขี5 เพราะหากผูถู้ก
กดขี5สามารถเอาชนะในการต่อสูไ้ดแ้ลว้นั =น ผูถู้กกดขี5กจ็ะกลายมาเป็นผูก้ดขี5เสยีเอง กระบวนการ
ปลดปล่อยดงักล่าวจงึเป็นกระบวนการที5ผู้ถูกดขี5ทําความเขา้ใจเชงิวพิากษ์ต่อสิ5งที5เรยีกว่า “การ
กดขี5” (oppression) และทําความเขา้ใจมโนสํานึก (consciousness) ของทั =งผูท้ี5ถูกกดขี5เองและ
ตวัผูก้ดขี5 การเขา้ใจดงักล่าวคอืการทําความเขา้ใจพฤตกิรรม โลกทศัน์ และมุมมองทางจรยิธรรม 
(ethics) เมื5อผูถู้กกดขี5เขา้ใจดงันี=แลว้ “ความจรงิว่าดว้ยเรื5องการกดขี5” (reality of oppression) ใน
มโนสํานึกของผู้ถูกดขี5ก็จะเปลี5ยนรูป (transform) ไป และการเปลี5ยนรูปนี=ก็คอืการปลดปล่อย
ตนเองจากการถูกกดขี5มาสู่การเป็นมนุษย์ (human) ซึ5งเป็นการปลดปล่อยผู้กดขี5จากการถูก
ทําลายความเป็นมนุษย์ไปด้วย กล่าวคอื การมผีู้กดขี5ได้นั =น นั 5นย่อมหมายความว่ามผีู้ถูกกดขี5
ดํารงอยู่ แต่เมื5อผู้ถูกกดขี5ได้เปลี5ยนมาสู่การเป็นมนุษย ์ย่อมหมายถงึการไม่มผีู้ถูกกดขี5อกีต่อไป 
ดงันั =นผูก้ดขี5และการกดขี5จงึไมด่าํรงอยู ่และเมื5อถงึเวลานั =น การเรยีนรูข้องผูถู้กกดขี5กจ็ะกลายเป็น
การเรยีนรู้ของประชาชนทุกคน (Freire 1996) การปลดปล่อยในลกัษณะนี= จงึไม่ใช่การ
ปลดปล่อยที5มาจากการเลอืกขั =ว (either or) ในมโนทศัน์แบบคู่ตรงขา้ม (dichotomy / binary 
opposition) แต่เป็นการสรา้ง “พื=นที5ที5สาม” (the Third Space) ขึ=น ซึ5งเป็นพื=นที5ของระบบคุณค่า
และความหมาย (นิพจน์ เทยีนวหิาร 2547) 
 ดงันั =น เมื5อพิจารณาการกดขี5ของวาทกรรมเรื5องคุณภาพชีวติของโลกตะวนัตกที5มต่ีอ
บรบิทสงัคมอื5นๆ การต่อสูเ้พื5อปลดปล่อยตนเองจากวาทกรรมชุดดงักล่าว รวมทั =งการปลดปล่อย
ตนเองจากความเป็นชายขอบ จงึเป็นการสรา้งระบบคุณค่าและความหมายเรื5องคุณภาพชวีติขึ=น
ใหม ่ในพื=นที5ทางสงัคมอกีชุดหนึ5ง  
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1.3 ความเป็นชายขอบ การสรา้งพื1นที � และการสรา้งความหมายใหม ่
ความเขา้ใจทั 5วไปของการศกึษาเรื5องคนชายขอบและความเป็นชายขอบนั =น มกัผูกโยงอยู่

กบัเรื5อง “อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ”์ (ethnic identity) และความเป็น “รฐัชาต”ิ (nation state) ใน
ลกัษณะที5ชนชั =นอํานาจของรฐัชาต ิ(dominant group) เป็นผู้สถาปนากลุ่มของตนขึ=นเป็น “ชน
กลุ่มใหญ่” ที5ดํารงอยู่ในฐานะศูนยก์ลางของรฐั และสรา้งความเป็น “ชนกลุ่มน้อย” (subordinate 
group) หรอืสรา้ง “ความเป็นชายขอบ” (marginalisation) อนัเป็นสิ5งที5อยู่ตรงกนัขา้มกบัความ
เป็นศูนยก์ลาง ให้กบักลุ่มชนที5มอีตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ที5แตกต่างไปจากกลุ่มของตน (ปิ5นแก้ว 
เหลอืงอรา่มศร ี2546) โดยที5 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นศูนย์กลางและความเป็นชายขอบนั =น ไม่ได้อยู่ที5เพียงการขดีเส้น
พรมแดนอนัแน่นหนาของความเป็นศนูยก์ลางเพื5อสรา้งระยะห่างในเชงิพื=นที5 และเชงิสงัคมที5เบยีดขบั
ความไม่เหมือนหรือเข้ากันไม่ได้ของสงัคมอื5นออกไป หากแต่ยังอยู่ที5การผลิตและสร้างระบบ
ความสมัพนัธอ์นัเหลื5อมลํ=าและไม่เท่าเทยีมระหว่างศูนยก์ลางและชายขอบ และความพยายามของ
ศนูยก์ลางในการเขา้มาควบคุมและจดัระเบยีบใหม่ใหก้บัสงัคมในชายขอบอกีดว้ย 
                 (เพิ5งอา้ง: 14) 
 

 อย่างไรก็ด ีการให้ความหมายเรื5องความเป็นชายขอบในฐานะที5เป็นการเบยีดขบัทาง
สงัคมของศูนยก์ลางที5มต่ีอ “การอยู่นอกศูนยก์ลาง” (off-centred) ไดท้ําใหก้ารศกึษาเรื5องคนชาย
ขอบขยายพรมแดนของความรูจ้ากการศกึษาเรื5องกลุ่มชาตพินัธุ ์(ethnic group) ไปสู่การศกึษา
กลุ่มคนที5อยู่ใน “วัฒนธรรมย่อย” (subcultures) และกลุ่มคนที5ถูกมองว่า “ถูกกดทับไว้” 
(subaltern group) (สุรชิยั หวนัแกว้ 2544 อ้างใน อานันท ์กาญจนพนัธุ ์2549: 4) ดว้ยวาทกรรม
กระแสหลกัของศูนย์กลาง ในลกัษณะที5ว่า ความเป็นชายขอบนั =นไม่ได้เป็นสิ5งที5เกดิขึ=นเอง แต่
เป็นสิ5งที5ถูกสรา้งขึ=นโดยศูนยก์ลาง เพื5อที5จะทําใหเ้กดิ “คู่เปรยีบ” หรอือกีนัยหนึ5งก็คอื ศูนยก์ลาง
ได้สรา้ง “ความเป็นอื5น” (the otherness) ให้กบักลุ่มที5แตกต่างจากตน เพื5อที5จะทําให้ตวัตน
หรอือตัลกัษณ์ (identity) ของศูนยก์ลางโดดเด่นและเป็นสาระสําคญั (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร 
2547) ดงันั =น ความเป็นชายขอบจงึเป็นวาทกรรมที5ถูกสรา้งขึ=น และวาทกรรมชุดนี=ได้ทําให้คน
ชายขอบ “เป็นสิ5งที5ไมม่ตีวัตน ไรคุ้ณค่า เป็นภาระแก่สงัคมศูนยก์ลาง วาทกรรมว่าดว้ยความเป็น
ชายขอบจงึเป็นวาทกรรมของพวกไม่เป็นที5พงึประสงค ์(the unwanted) ของสงัคมศูนยก์ลาง ซึ5ง
รวมเอาพวก “ชาวเขา” “ขอทาน” “กะเทย” “คนเร่ร่อน” “โสเภณี” “พวกตดิยา” “พวกเป็นเอดส์” 
ฯลฯ เขา้ดว้ยกนั” (ปิ5นแกว้ เหลอืงอรา่มศร,ี 2546: 15) 
 ดงันั =น ความเป็นชายขอบในทางสงัคมจงึก้าวข้ามเรื5องศูนย์กลางและชายขอบในทาง
กายภาพ หากแต่เกี5ยวโยงอยูก่บัเรื5องอํานาจทางสงัคมที5ผลกัใหค้นกลุ่มหนึ5งต้องอยู่ในสภาวะที5ไร้
อํานาจ แมว้่าคนกลุ่มนั =นจะมชีวีติอยู่ ณ ศูนยก์ลางของพื=นที5ในทางกายภาพก็ตาม ดงันั =น ความ
เป็นชายขอบและคนชายขอบจงึเกดิขึ=นได้ในทุกหนทุกแห่ง ทั =งในเมอืง ในชนบท ในพื=นที5ป่า ใน
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มหาวทิยาลยั ในโรงงาน ฯลฯ หากในพื=นที5นั =นๆ มกีารปิดบงั ปิดกั =น และเบยีดขบัคนบางกลุ่ม
ออกไป (อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์2549) 

กระบวนการทําใหเ้ป็นชายขอบเช่นนี= ในทางหนึ5งกค็อืการสรา้งวาทกรรมของศูนยก์ลาง
เพื5อ “กกัขงัอตัลกัษณ์” ของคนชายขอบไว้ด้วย “อตัลกัษณ์ที5ถูกเลอืกให้” (imposed identity) 
ดงัเช่นวาทกรรมว่าด้วยเรื5องชาวเขากบัการทําลายป่าและทําไร่เลื �อนลอย ผู้ตดิเชื=อเอชไอวกีบั
พฤติกรรมทางเพศที �ไม่ด ีคนรกัเพศเดยีวกนักบัความวปิรติ ฯลฯ เป็นต้น และอตัลกัษณ์ที5ถูก
เลือกให้เหล่านี=  ก็คือความรุนแรงเชิงโครงสร้างที5กระทําต่อคนชายขอบในลักษณะการ 
“ประทบัตรา” (stigmatisation)  

อย่างไรก็ด ีไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร (2546) กล่าวว่า โลกในปจัจุบนัที5นักวิชาการ
เรยีกว่าโลกยุคหลงัสมยัใหม่ (the postmodern world), โลกยุคโลกาภวิตัน์ (the globalised 
world) หรอืโลกยุคหลงั 11 กนัยายน 2001 (the post-September 11 world) ฯลฯ  เป็นโลกที5
พรมแดนระหว่างสิ5งต่างๆ ทั =งระหว่างรฐักบัรฐั ระหว่างเมอืงกบัชนบท ระหว่างความดกีบัความ
เลว ฯลฯ กําลงัพร่าเลอืน ผู้คน ณ ซกีโลกหนึ5งสามารถรบัรูค้วามเป็นไปของอีกซกีโลกหนึ5งได้
อยา่งรวดเรว็ผ่านระบบสื5อสารโทรคมนาคม สภาวะเช่นนี=เองที5ทําใหอ้ํานาจของการผูกขาดความ
จรงิของรฐัหรอืของผูม้อีํานาจใดๆ (authority) พร่าเลอืนลงเช่นกนั และได้ส่งผลใหอ้ทิธพิลของ
สงัคมที5กําหนดควบคุมบุคคลไมม่ปีระสทิธภิาพ ภาวะเช่นนี=เป็นภาวะที5ความปรารถนาของบุคคล
ไม่ได้ถูกบงัคบัโดยบรรทดัฐานชุดเดยีวกนัอกีต่อไป และการปฏบิตัตินของบุคคลก็จะไม่เป็นไป
ตามแบบแผน (non-conforming) ทั =งนี= เพื5อที5จะโต้ตอบกบัโครงสรา้งทางสงัคมที5เคยกดทบัมา 
ปรากฏการณ์เช่นนี=ไดส้่งผลใหเ้กดิการปะทุขึ=นของความจรงิชุดต่างๆ (realities) ที5เคยถูกเบยีด
ขบัและกดทบั ตลอดรวมถึงการปะทุขึ=นของอตัลกัษณ์ชายขอบที5 “เกิดขึ=นจากการปฏเิสธเส้น
ขอบเขตหรอืพรมแดนที5แขง็ตวั กา้วขา้มสู่ตวัตนนอกประเภทที5จดัไวใ้ห”้ (ปิ5นแก้ว เหลอืงอร่ามศร ี
2546: 15) เพื5อที5จะปลดปล่อยตนเองจากการถูกกกัขงั และเพื5อที5จะดํารงความเป็นมนุษยข์องตน
ไว ้ดงัเช่น กรณขีองผูต้ดิเชื=อเอชไอวทีี5 

พยายามสร้างให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่ามากขึ=นด้วยการพยายามทํางานหาเลี=ยงครอบครัว การไป
ช่วยงานต่างๆในหมู่บ้าน และการช่วยงานสงัคมอื5นๆที5ตนพอจะทําได้เช่น การจัดกิจกรรมกับ
เจา้หน้าที5สถานีอนามยั เป็นตน้ สิ5งเหล่านี=ไดเ้ป็นการต่อรองเชงิความหมายต่อสงัคมเพื5อใหส้งัคมรบัรู้
ว่าพวกเขายงัสามารถทําประโยชน์ใหก้บัชุมชนไดเ้หมอืนคนอื5นๆ และไดช้่วยลดความรูส้กึอคตทิี5คน
อื5นมต่ีอพวกเขา 
                      (พศิษิฏ ์คุณวโรตม ์2546: 345) 

  
 โดยก่อนที5ผูต้ดิเชื=อจะสามารถสรา้งความหมายชุดใหม่เกี5ยวกบัตนเองขึ=นมาได ้พวกเขา
ต้องเผชญิกบัการสูญเสยีความสมัพนัธ์ทางสงัคมที5เคยมมีา รวมทั =งถูกแสดงอาการรงัเกยีจและ
ประทบัตราในฐานะผูท้ี5มพีฤตกิรรมทางเพศที5ไมเ่หมาะสม โดยที5สงัคมแวดลอ้มที5รงัเกยีจผูต้ดิเชื=อ
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นั =นไม่ได้เคยรบัรู้ว่าพฤติกรรมทางเพศที5 “เป็นจรงิ” ของผู้ติดเชื=อเป็นอย่างไร (ปิ5นแก้ว เหลอืง
อรา่มศร ี2546) และการประทบัตราเช่นนี=ยงัไดส้่งผลใหผู้ต้ดิเชื=อสูญเสยีคุณค่าและความภูมใิจใน
ตนเอง ที5นําไปสู่ความรูส้กึว่าตนเองดอ้ยค่ากว่าคนอื5น (พศิษิฏ ์คุณวโรตม ์2546) 
 ในกรณีคนรกัเพศเดยีวกนั (homosexuality) นั =น ไดถู้กใหค้วามหมายในฐานะที5เป็นผู้ที5
ผดิปกตหิรอืวปิรติ เพราะคนกลุ่มนี=เหล่านี=ไดป้ฏเิสธอุดมการณ์ (ideology) หลกัของสงัคมในเรื5อง
การรกัต่างเพศ (heterosexuality) และความเป็นครอบครวัที5ประกอบไปดว้ยพ่อ แม่ และลูก โดย
ในงานศกึษาเรื5องหญงิรกัหญงิของ จรยีว์รรณ จนัทรแ์ดง ณรตัน์ สมสวสัดิ v และสุขพาพร ผาณิต 
(2546) พบว่า หญงิรกัหญงิไดถู้กวาทกรรมกระแสหลกัเบยีดขบัผ่านสถาบนัทางสงัคม อาท ิการ
เสนอภาพของเดก็ผูห้ญงิในหลกัสูตรการศกึษาว่าต้องเรยีบรอ้ยและอ่อนหวาน การที5หน่วยงาน
บางแห่งบงัคบัใหผู้ห้ญงิต้องใส่กระโปรงไปทํางาน ซึ5งไดส้รา้งความอดึอดัใหก้บัหญงิรกัหญงิบาง
คน ฯลฯ ตลอดรวมไปจนถึงการถูกล้อเลียนและทําให้ขบขนั และการไม่ยอมรบัของคนใน
ครอบครวัและคนรอบขา้ง ซึ5งทั =งหมดนี=ไดส้รา้ง “ความเป็นอื5น” (otherness) ใหก้บัคนกลุ่มนี= 
 ปรากฏการณ์เช่นนี=ได้ทําให้เกิดการรวมตวัของหญิงรกัหญงิ เพื5อสร้างพื=นที5ทางสงัคม
ของอตัลกัษณ์หญงิรกัหญงิขึ=น และเพื5อ “ช่วงชงิการใหค้วามหมายใหม่ต่อการดํารงอยู่ของหญงิ
รกัหญงิ” (กฤตยา อาชวนิจกุล และ กนกวรรณ ธราวรรณ 2543: 95) ซึ5งเป็นการตอบโต้กบัวาท
กรรมกระแสหลกัว่าดว้ยเรื5องเพศ (dominant discourse of sexuality) ว่าเรื5องเพศในวาทกรรม
กระแสหลกันั =นเป็นการประกอบสรา้งทางสงัคม (social construction of gender) และการรกัเพศ
เดยีวกนักไ็ม่ไดเ้ป็นความผดิปกตแิต่อย่างใด และการเคลื5อนไหวของคนรกัเพศเดยีวกนันี=กเ็ป็น 
“หนึ5งในขบวนการต่อสูข้องกลุ่มคนเลก็ๆที5ถูกทาํใหอ่้อนแอโดยรฐัจากกลวธิกีารปกครองแบบ “ทํา
ให้เหมอืน” ซึ5งแท้จรงิแล้วคอืการปิดกั =นเสรภีาพในการปรากฏตัวขึ=นของสิ5งที5แตกต่างไปจาก
ความเชื5อหรอืผลประโยชน์กระแสหลกั” (เพิ5งอา้ง: 86) 
 ในส่วนของ “ชาวเขา” นั =น ไดม้กีารผลติวาทกรรมเกี5ยวกบัตวัเองเพื5อโต้ตอบกบัวาทกรรม
กระแสหลกัที5มกัผูกโยงชาวเขากบัการทําลายป่า ผ่านการใช้คําเรยีกตวัเองว่า “กลุ่มชาติพนัธุ์” 
(ethnic groups) และสรา้งความหมายเรื5องระบบการผลติที5ถูกเรยีกว่า “ไร่เลื5อนลอย” มาเป็น “ไร่
หมนุเวยีน” เพื5อสวมทบัคาํอธบิายชุดเดมิที5ไดส้รา้งความเป็นชายขอบใหเ้กดิขึ=น 
 งานศกึษาของศยามล ไกรยรูวงศ์ อจัฉรา รกัยุตธิรรม และ กฤษฎา บุญชยั (2543) ระบุ
ว่า ปญัหาหนึ5งที5เกดิขึ=นกบักลุ่มชาตพินัธุท์ี5ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพื=นที5สูงซึ5งเป็นป่านั =น กค็อืการถูก
รฐัที5ต้องการเขา้มาควบคุมทรพัยากรธรรมชาต ิใช้วาทกรรมชุดชาวเขากดีกนัให้กลุ่มชาตพินัธุ์
ออกไปจากพื=นที5ป่า ส่งผลให้เกดิผลสะเทอืนต่ออตัลกัษณ์ในทางวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุ์ที5
ผกูโยงกบัพื=นที5 ดงันั =น กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆจงึมกีารรวมตวักนัในนามสมชัชาชนเผ่าและเครอืข่าย
เกษตรกรภาคเหนือ ทําการเคลื5อนไหวเพื5อพทิกัษ์สทิธชุิมชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และธาํรงอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์โดยนยันี= ขบวนการเคลื5อนไหวเพื5อธํารงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ จงึผูกโยงอยู่กบัการต่อสู้กบันโยบายรฐัที5เขา้มากดีกนัและลดทอนอตัลกัษณ์ของกลุ่ม และ
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รูปธรรมหนึ5งของการต่อสู้ก็คอืการขบัเคลื5อนเพื5อให้เกิดการเปลี5ยนแปลงในทางนโยบาย อาท ิ
การเสนอร่างพระราชบญัญตัปิ่าชุมชนเพื5อที5จะให้กลุ่มชาตพินัธุส์ามารถอยู่ร่วมกบัป่าได้ ซึ5งนั 5น
ย่อมหมายถงึการธํารงอตัลกัษณ์ของชาตพินัธุไ์วด้ว้ยเช่นกนั และการเคลื5อนไหวในทางนโยบาย 
ซึ5งในทางหนึ5งเป็นการเคลื5อนไหวเพื5อต่อรองกบัสถาบนัหลกัของสงัคมนั =น กเ็กดิขึ=นในกลุ่มหญงิ
รกัหญงิเช่นกนั อาท ิการรณรงคค์ดัคา้นชุมชนสหกรณ์ออมทรพัยท์ี5ไม่ยอมรบัคนรกัเพศเดยีวกนั
เขา้ทํางาน ในปี 2539 และการเรยีกรอ้งให้มกีารยกเลกินโยบายของสถาบนัราชภฏัที5ห้ามคนรกั
เพศเดยีวกนัเรยีนคร ูในปี 2540 (กฤตยา อาชวนิจกุล และ กนกวรรณ ธราวรรณ 2543) เป็นตน้ 
 ดงันั =น การตอบโตเ้รื5องอตัลกัษณ์ของคนชายขอบ ในทางหนึ5งกค็อืกระบวนการที5กลุ่มคน
เหล่านี=ได้พยายามต่อต้านขดัขนือํานาจของศูนยก์ลางที5มากดทบั ด้วยการนําเสนอ “ความจรงิ” 
อกีชุดหนึ5ง พรอ้มๆไปกบัการแสดงพลงัของความเป็นมนุษย ์เพื5อที5จะนิยามตนเองขึ=นใหม่ และ
ปรบัตวัให้สามารถดํารงอยู่ได้ในสงัคม (ปรติตา เฉลมิเผ่า กออนันตกูล 2545 อ้างใน อานันท ์
กาญจนพนัธุ ์2549) และกระบวนการดงักล่าวกส็อดคลอ้งกบัสิ5งที5เรยีกว่า “ขบวนการเคลื5อนไหว
ทางสงัคมรปูแบบใหม่” (the new social movements) ที5มลีกัษณะไม่ไดมุ้่งเน้นการช่วงชงิอํานาจ
รฐั (state power) ดงัเช่นที5วธิคีดิแบบมารก์ซสิต์ (Marxist) ในอดตีมุ่งเน้น แต่เป็นการสรา้ง
การเมอืงที5ประชาชนมบีทบาทในขบวนการเคลื5อนไหวแบบต่างๆ ซึ5งเป็นการสรา้ง “อํานาจ” ที5อยู่
นอกระบบการเมอืงในลกัษณะเดมิ ดงันั =น “พื=นที5” (space) ของการเคลื5อนไหวทางสงัคมรปูแบบ
ใหม่นี=  จึงไม่ได้อยู่ที5ข ั =วใดขั =วหนึ5งของการเมืองในความหมายเดิม แต่จะอยู่ ณ พื=นที5ที5เป็น 
“รอยต่อ” ของความเป็นขั =ว อาท ิการเคลื5อนไหวในเรื5อง ความรู ้เพศ วฒันธรรม อตัลกัษณ์ เป็น
ต้น อนัเป็นพื=นที5ที5ผู้ที5สมัพนัธเ์กี5ยวโยงกบัประเดน็นั =นๆสามารถร่วมอยู่ในขบวนการเคลื5อนไหว 
ส่งผลใหก้ารเคลื5อนไหวเช่นนี= ก้าวขา้มความเป็นชนชั =น (class) เพราะประเดน็การเคลื5อนไหวใน
ลกัษณะดงักล่าว ดงัเช่นเรื5องเพศ เป็นประเดน็ที5ปรากฏอยูใ่นทุกชนชั =นของสงัคม 

อาจกล่าวได้ว่า การเคลื5อนไหวในลกัษณะเช่นที5ว่านี= เป็นการเคลื5อนไหวเพื5อช่วงชิง
อํานาจนํา (hegemony) ในการสรา้งความหมายใหก้บัสิ5งที5กําลงัเคลื5อนไหวอยู่ หรอือาจเรยีกได้
ว่าเป็นการเคลื5อนไหวผ่านการสรา้ง “วาทกรรม” (discourse) ชุดใหม่ขึ=นเพื5อแทนที5 (replace) 
วาทกรรมชุดเก่าที5สรา้งปญัหา และทําการกําหนดความสมัพนัธข์ึ=นใหม่ เช่น การเคลื5อนไหวของ
ขบวนการสิทธิสตรใีหม่ (the new feminism) ที5เป็นการเคลื5อนไหวเพื5อกําหนดนิยาม
ความสมัพนัธร์ะหว่างผู้หญงิและผู้ชายขึ=นใหม่ผ่านจุดยนืของผู้หญงิ เพื5อที5จะสรา้งนิยามชุดใหม่
ขึ=นมาแทนที5นิยามชุดเดมิที5กําหนดโดยผูช้าย โดยที5การเคลื5อนไหวนี=มไิดมุ้ง่เน้นไปที5การเรยีกรอ้ง
ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกบัผู้ชาย เป็นต้น ตวัอย่างที5อาจจะเหน็ไดช้ดัอกีตวัอย่างหนึ5งก็คอื
การเคลื5อนไหวของกลุ่มชนพื=นเมอืง (indigenous people) ในโลกตะวนัตกที5ไดถู้กคนผวิขาวทํา
ใหก้ลายเป็นคนชายขอบ (marginalised) ดว้ยนิยามเรื5องความลา้หลงัทางวทิยาการ และความป่า
เถื5อน (wild) ชนพื=นเมอืงเหล่านี= อาทิ ชนเผ่าอินเดียนแดงในสหรฐัอเมรกิา ได้สร้างการ
เคลื5อนไหวเพื5อนิยามตนเองขึ=นใหม ่ผ่านการกําหนดคาํเรยีกตนเองขึ=น จากคําว่าอนิเดยีนแดงที5มี



 13

ความหมายถึงความป่าเถื5อนและการเป็นขั =วตรงกนัขา้มกบัคนอเมรกินัผวิขาว มาสู่คําว่า “ชน
อเมรกินัดั =งเดมิ” (the Native American) อนันําไปสู่การกําหนดความสมัพนัธท์างสงัคมชุดใหม่
ขึ=น นั 5นคอื เป็นการนิยามว่าพวกเขาไม่ใช่ขั =วตรงข้าม แต่เป็นคนอเมรกินัเช่นกนั และเป็นคน
อเมรกินัอยู่ในดนิแดนที5เป็นประเทศสหรฐัอเมรกิามาก่อน ดงันั =น พวกเขาจงึมสีทิธอินัชอบธรรม
เหนือดนิแดนที5อาศยัอยู ่เป็นตน้ 
 
1.4 คุณภาพชวีติของคนชายขอบ 
 จากที5กล่าวมา จะเห็นได้ว่าคนชายขอบได้มกีระบวนการสร้างความหมายใหม่ หรือ 
“พื=นที5ที5สาม” ขึ=น เพื5อแทนที5อตัลกัษณ์ของตนลงบนอตัลกัษณ์ที5ถูกกําหนดใหโ้ดยศูนยก์ลาง และ
การสร้างพื=นที5ชุดนี= เกิดขึ=นผ่านการนําเสนอความรู้และความจรงิชุดใหม่เกี5ยวกบัคนชายขอบ 
รวมทั =งผ่านขบวนการเคลื5อนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ดงัที5กล่าวไว้แล้วข้างต้น กระบวนการ
เช่นนี= ไมต่่างไปจากการตั =งคาํถามในเรื5องการใหค้วามหมายเรื5องคุณภาพชวีติของบรบิทตะวนัตก 
ที5มามอีํานาจนําในการอธบิายเรื5องคุณภาพชวีติในสงัคมไทย ดงันี=แลว้ คุณภาพชวีติของคนชาย
ขอบจงึขึ=นอยู่กบัการนิยามตวัเองของคนชายขอบ และทําความเขา้ใจเชงิวพิากษ์ต่อวาทกรรม
หลกัในเรื5องคุณภาพชวีติ ว่าสิ5งที5เรยีกว่าคุณภาพชวีติตามที5ถูกนิยามโดยศูนยก์ลาง ไดต้อบสนอง
ต่อความเป็นจรงิของคนชายขอบหรอืไม่ หากไม่ คนชายขอบกจ็ะต้องนิยามสิ5งที5เรยีกว่าคุณภาพ
ชวีติของตนขึ=นใหม ่และสรา้งพื=นที5ของการอธบิายทั =งเรื5องอตัลกัษณ์และเรื5องคุณภาพชวีติของตน
ไปพรอ้มๆกนั และการนิยามเช่นนี=ก็จะเป็นการปลดปล่อยตนเองจากการถูกกดขี5 เพื5อที5จะเป็น
รากฐาน (foundation) ในการสรา้งการพฒันาคุณภาพชวีติต่อไป 
 
2. ผู้ติดเชื�อฯ ความเป็นชายขอบ และคณุภาพชีวิต: แนวคิดและประสบการณ์ของผู้ดแูล
การฝึกงาน 
 การพจิารณาประเดน็เรื5องความเป็นชายขอบและคุณภาพชวีติของผูต้ดิเชื=อฯ ที5จะกล่าว
ต่อไปนี= มคีวามจําเป็นอย่างยิ5งที5จะต้องทําความเข้าใจ “ตําแหน่งแห่งที5” ของข้อมูล กล่าวคือ 
ขอ้มลูชุดนี=เป็นมมุมองจากประสบการณ์การทํางานของผูดู้แลการฝึกงาน ในฐานะที5เป็นที5ปรกึษา
เครอืข่ายผู้ตดิเชื=อเอชไอว/ีเอดสแ์ห่งประเทศไทย ผนวกกบัมุมมองของบุคคลที5เกี5ยวขอ้งกบัการ
ทาํงานของเครอืขา่ยผูต้ดิเชื=อฯ ที5ผูด้แูลการฝึกงานแนะนํา ดงันั =น การพจิารณาประเดน็ต่างๆของ
ผูด้แูลการฝึกงาน จงึเป็นการพจิารณาภายใตบ้รบิทของความเป็นเครอืขา่ยผูต้ดิเชื=อฯ 

เมื5อพจิารณาความหมายของความเป็นชายขอบในฐานะความเป็นอื5น ตามแนวคดิที5ระบุ
ไว้ในเบื=องต้น อาจกล่าวได้ว่า ความเป็นผู้ตดิเชื=อฯไม่ไดเ้ป็นคนชายขอบในมติดิงักล่าว หากแต่
การตดิเชื=อนั =น เป็น “อุบตัเิหตุทางสงัคม” ที5เกดิขึ=น แลว้อุบตัเิหตุนี=ไดส้่งผลใหค้นทั 5วไปเกดิความ
กลวั อย่างไรก็ด ีหากพจิารณาในมติกิารได้รบัการดูแลรกัษาแลว้นั =น กอ็าจกล่าวไดว้่าผูต้ดิเชื=อฯ
อยู่ในสถานะชายขอบ เป็นชายขอบของการเข้าถึงบรกิารทางสุขภาพเพื �อที �จะมชีวีติอยู่อย่าง
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สมศกัดิ6ศรใีนฐานะมนุษย์ และการไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรกัษาที5ดไีด้นั =น ก็เกิดมาจากวาท
กรรมของรฐัที5ต้องการ “ขู่” ให้คนกลวัการตดิเชื=อเอชไอว ีที5ว่า “เอดส์เป็นแล้วตาย ไม่สามารถ
รกัษาใหห้ายได”้ และวาทกรรมชุดนี=กส็่งผลยอ้นกลบัไปสู่การกําหนดมโนทศัน์ของรฐัว่าดว้ยเรื5อง
การดูแลรกัษา กล่าวคอื รฐัเองก็ได้กําหนดมโนทศัน์ที5ว่า เมื5อเอดส์ไม่สามารถรกัษาให้หายได ้
ดงันั =น การดูแลรกัษาผู้ติดเชื=อฯจงึเป็นเรื5องที5 “ไม่คุ้ม” เพราะอย่างไรเสยี ผู้ตดิเชื=อฯก็จะไม่หาย
จากการตดิเชื=อ และตอ้งเสยีชวีติในวนัหนึ5ง 
 ในแงก่ารใหค้วามหมายต่อคุณภาพชวีติ ผูดู้แลการฝึกงานเหน็ว่าการมคีุณภาพชวีติที �ดกี็
คอืการม ี”ความสุข” ซึ �งความสุขนี1หมายถงึการพงึพอใจในการมชีวีติ การสามารถเลอืกวถิชีวีติ
ของตน และการมศีกัดิ6ศรใีนฐานะมนุษยค์นหนึ�ง อย่างไรกด็ ีวาทกรรมว่าด้วยเรื5องการรกัษาไม่
หายและความไม่คุ้มค่าในการดูแลรกัษา ไดท้ําให้เกดิการลดิรอนสทิธแิละศกัดิ vศรขีองผู้ตดิเชื=อฯ 
ดว้ยเหตุนี= ผู้ตดิเชื=อฯจงึต้องสรา้งพื=นที5ใหม่ของการอธบิายเรื5องการตดิเชื=อ ด้วยการประกาศว่า 
“เอดส์สามารถรกัษาได”้ ผ่านกระบวนการทํางานในลกัษณะกลุ่มและเครอืข่ายของผูต้ดิเชื1อฯ ใน
ฐานะที �เป็นกลไกในการผลกัดนัและเรยีกรอ้งใหเ้กดิคุณภาพชวีติที �ด ีดงัที5 จอน อึ�งภากรณ์ อดตี
ผูอ้ํานวยการมลูนิธเิขา้ถงึเอดส ์ไดก้ล่าวไวว้่า ผูท้ี5ไดร้บัผลกระทบจากประเดน็เอดสต์้องเป็นหลกั
ในการต่อสู้ และผู้ที5จะมบีทบาทมากที5สุดในการกําหนดทศิทาง ก็คอืผู้ที5อยู่ในประเดน็นั =น ดงันั =น 
การต่อสูเ้พื5อคุณภาพชวีติที5ดขีองผูต้ดิเชื=อฯ จงึตอ้งเป็นการต่อสูข้องผูต้ดิเชื=อฯเอง โดยมพีนัธมติร
ดงัเช่นองคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดสเ์ป็นผูส้นบัสนุน  
 กระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของผู้ติดเชื=อฯในประเทศไทย เริ5มต้นขึ=นในพื=นที5
ภาคเหนือตอนบนในปี 2536 โดยปจัจยัของการก่อเกดิกลุ่มขึ=นนั =นมาจากการที5ผูต้ดิเชื=อฯมคีวาม
กดดนัจากการถูกรงัเกยีจ รวมทั =งผูต้ดิเชื=อฯและสงัคมยงัไม่มอีงคค์วามรูเ้รื5องเอดสอ์ย่างเพยีงพอ 
ทาํใหผู้ต้ดิเชื=อแสวงหาการรกัษา และการแสวงหาการรกัษานี=เองที5ทําใหผู้ต้ดิเชื=อฯไดม้โีอกาสพบ
กนั จะรวมตวักนัเป็นกลุ่มในที5สุด โดยกลุ่มแรกที5ก่อตั =งขึ=นเป็นกลุ่มที5อยู่นอกชุมชนของสมาชกิ ผู้
ตดิเชื=อฯใช้การพบกนัในลกัษณะกลุ่ม เป็นพื=นที5ของการแลกเปลี5ยนประสบการณ์เรื5องการดูแล
รกัษา และสนับสนุนทางด้านจติใจระหว่างกนั ในช่วงเวลาเดยีวกนันี=เองที5เริ5มมกีารทํางานของ
องค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดสใ์นภาคเหนือ และสนับสนุนการตั =งกลุ่มในลกัษณะดงักล่าว ทําให้
จาํนวนกลุ่มผูต้ดิเชื=อฯขยายตวัขึ=น และในปี 2538 เมื5อมกีารจดัประชุมเรื5องเอดสใ์นภูมภิาคเอเชยี/
แปซฟิิกขึ=นที5จงัหวดัเชยีงใหม่นั =น การประชุมดงักล่าวไดก้ลายเป็นพื=นที5ให้กลุ่มผู้ตดิเชื=อฯจากที5
ต่างๆได้พบกนั ผนวกกบัสถานการณ์ทางสงัคม ณ ขณะนั =น ผู้ติดเชื=อฯถูกให้ออกจากงานเป็น
จาํนวนมาก ทําใหก้ลุ่มฯหนัมาสนใจเรื5องสทิธมิากขึ=น ดงันั =น กลุ่มต่างๆที5มาพบกนัในการประชุม
จงึเริ5มมกีารเชื5อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ยในระดบัประเทศเพื5อทาํงานเคลื5อนไหวในประเดน็ทางสงัคม 
โดยมเีครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดสเ์ป็นผูส้นบัสนุน ซึ5ง ณ ขณะนั =นมเีพยีงกลุ่มผูต้ดิเชื=อ
ฯในภาคเหนือและกรุงเทพเท่านั =น และในการเชื5อมโยงเป็นเครอืข่ายดงักล่าว เครอืข่ายฯก็ได้มี
ขอ้เสนอต่อรฐับาลใน 2 ประเดน็หลกั คอื 1) ประเดน็สทิธ ิอนัไดแ้ก่สทิธทิี5จะไดร้บัการดูแลรกัษา



 15

โดยที5รฐัต้องไม่คํานึงถงึเรื5อง “คุ้ม” หรอื “ไม่คุ้ม” รวมทั =งการไม่ถูกละเมดิตรวจเลอืดเพื5อหาเชื=อ
เอชไอวี 2) ประเด็นเชิงนโยบาย อันได้แก่ การที5รฐัจะต้องสนับสนุนเงนิช่วยเหลือเรื5องการ
ประกอบอาชพี และการศกึษาของบุตรของผูต้ดิเชื=อฯ รวมทั =งสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มผู้
ติดเชื=อฯ ข้อเสนอทั =ง 2 นี=  ถูกจัดพิมพ์และแจกจ่ายสําหรับผู้ที5สนใจทั 5วไป และผลจากการ
เคลื5อนไหวในครั =งนี=ไดส้่งผลใหร้ฐับาลสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มและเครอืข่ายผู้ตดิเชื=อฯ ผ่าน
ทางศูนยป์ฏบิตักิารต้ายภยัเอดส์ภาคเหนือตอนบน (ศอนบ.) ในปี 2539 (ธวชั มณีผ่อง, สุรศกัดิ v 
พรมน้อย และ แสงศิร ิตรมีรรคา 2542) จากนั =นเป็นต้นมา ขบวนการกลุ่มผู้ตดิเชื=อฯจงึปรากฏ
เด่นชดัขึ=นในสงัคม และขยายตัวขึ=นอย่างชัดเจน จนในที5สุดได้มกีารสร้างเครอืข่ายในระดับ
จงัหวดัและระดบัภาคประกอบร่วมอยู่ในเครอืข่ายประเทศ โดยที5เครอืข่ายทําหน้าที5เสรมิสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มเพื5อใหส้ามารถเขา้ไปมอีํานาจต่อรองในชุมชน ทั =งต่อรองในเรื5องการเป็น
สมาชกิของชุมชน และต่อรองในเรื5องงบประมาณท้องถิ5นที5จะเขา้มาสนับสนุนกจิกรรมของกลุ่ม 
รวมทั =งมกีารพฒันาทกัษะด้านต่างๆของกลุ่ม อาท ิการวเิคราะห์ปญัหาและการเขยีนโครงการ, 
การดูแลสุขภาพที5บา้น (home health care) ฯลฯ เพื5อใหผู้ต้ดิเชื=อฯสามารถเขา้มามสี่วนร่วมใน
การแกไ้ขปญัหาดา้นเอดส ์ซึ5งการที5ผูต้ดิเชื=อฯเขา้มามบีทบาทในการแก้ไขปญัหา กค็อืการต่อรอง
ในเรื5องสถานภาพและความรบัรูท้ี5ชุมชนมต่ีอผูต้ดิเชื=อฯ  

อาจกล่าวได้ว่า เครอืข่ายผู้ตดิเชื=อฯมพีฒันาการที5คู่ขนานไปกบัพฒันาการทางสงัคมที5
เกี5ยวเนื5องกบัประเดน็เอดส ์ตามที5ระบุไวใ้นงานศกึษาของ ธวชั มณีผ่อง, สุรศกัดิ v พรมน้อย และ
แสงศริ ิตรมีรรคา (2542) และ อุษา ดวงสา และคณะ (2544) ดงันี= 

1. ยุคกดดนั (พ.ศ.2534-2536) เป็นช่วงเวลาที5ผู้ตดิเชื=อฯถูกดดนัอนัเนื5องมาจากความ
รงัเกยีจและความไม่เขา้ใจของสงัคมที5มต่ีอการตดิเชื=อ ผูต้ดิเชื=อฯต้องหลบซ่อนและ
ไมก่ลา้เปิดเผย ช่วงเวลานี= เริ5มมอีงคก์รสาธารณประโยชน์เขา้มาทํางานกบัผูต้ดิเชื=อ
ฯ อนัเป็นโอกาสให้ผู้ติดเชื=อฯได้แลกเปลี5ยนประสบการณ์ และสนับสนุนทางด้าน
จติใจระหว่างกนั 

2. ยุครวมตวั (พ.ศ.2537-2538) เป็นช่วงเวลาที5ผู้ตดิเชื=อฯเริ5มกล้าที5จะเปิดเผยตวั และ
เริ5มรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื5อแสวงหาทางเลอืกในการดูแลรกัษาตนเอง รวมทั =งมกีาร
ขบัเคลื5อนเชงินโยบายเพื5อสทิธขิองผูต้ดิเชื=อฯ 

3. ยุคแตกตวั (พ.ศ.2539-2541) เป็นช่วงที5มกีารก่อตั =งเครอืข่ายผู้ตดิเชื=อฯภาคเหนือ
ตอนบน และมทีศิทางการทํางานในลกัษณะการกลบัเขา้ไปสรา้งกลุ่มผู้ตดิเชื=อฯใน
ระดบัชุมชน เพื5อทาํกจิกรรมแกไ้ขปญัหารว่มกบัชุมชน 

4. ยุคคนืด ี(พ.ศ.2542 เป็นต้นมา) เป็นช่วงเวลาที5ผู้ติดเชื=อฯสามารถกลบัไปใช้ชวีติ
รว่มกบัชุมชนตามปกต ิดงัเช่นก่อนที5จะตดิเชื=อ 
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บนพื=นฐานการอธบิายดงักล่าว เวลาของปจัจุบนัจงึเป็นช่วงเวลาของการคนืด ีซึ5งมนีัย
ของการมคีุณภาพชวีติดงัเช่นที5เคยมก่ีอนที5จะตดิเชื=อ หรอืมคีุณภาพชวีติในลกัษณะเดยีวกบัผู้ที5
ไมต่ดิเชื=อ ซึ5งความคดินี=สอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายเรื5องคุณภาพชวีติของผูต้ดิเชื=อฯของกมล 
อุปแก้ว อดตีประธานเครอืข่ายผูต้ดิเชื=อเอชไอวแีห่งประเทศไทย และปจัจุบนัยงัคงเป็นที5ปรกึษา
ใหก้บัเครอืขา่ยฯ ที5กล่าวว่า การที5ผูต้ดิเชื=อฯมคีุณภาพชวีติที5ด ีกค็อืการสามารถ “ดํารงอยู่ไดโ้ดย
ปกต ิไม่ถูกเลอืกปฏบิตั ิทํางานได้ตามศกัยภาพของตน เขา้ถงึสทิธขิ ั =นพื=นฐานที5ทุกคนในสงัคม
พงึเขา้ถงึ ทั =งเรื5องการศกึษา การรกัษาพยาบาล ฯลฯ ซึ5งเมื5อกล่าวโดยรวมนั =น การมคีุณภาพชวีติ
ก็คือการธํารงอยู่ของคนๆนั =น” อย่างไรก็ดี กมลเห็นว่า ณ ปจัจุบันนี=  ถึงแม้ว่าประเด็นเรื5อง
ภาพลกัษณ์ของผู้ตดิเชื=อฯเริ5มคลี5คลายและคนในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ตดิเชื=อฯได้ดขีึ=น แต่
ปญัหากย็งัคงดํารงอยู่ เช่น สถานประกอบการยงัไม่ต้องการรบัผูต้ดิเชื=อฯเขา้ทํางานเพราะยงัคง
ตดิอยู่ในมายาคตทิี5ว่าผู้ตดิเชื=อฯมปีญัหาทางสุขภาพ และการไม่รบัผู้ตดิเชื=อฯเข้าทํางานเช่นนี=
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชวีติ เพราะผูต้ดิเชื=อฯ คงจะไม่สามารถดํารงชวีติแบบปกตไิดห้ากยงัคง
มปีญัหาเรื5องเศรษฐกจิอยู ่นอกจากนี= กมลยงัเหน็ว่าการเขา้ถงึบรกิารทางดา้นสุขภาพโดยเฉพาะ
อย่างยิ5งการเขา้ถงึยาต้านไวรสัก็ยงัคงเป็นปญัหา และเป็นปญัหาในทางนโยบาย ดงันั =น ยุคแห่ง
การคนืดจีงึยงัดจูะไมเ่ป็นจรงิ  
 นอกจากนี= ผูด้แูลการฝึกงานยงัมองว่าการแบ่งยคุสมยัของขบวนการผูต้ดิเชื=อฯดงัที5มกีาร
แบ่งนั =น ยงัไมส่ามารถอธบิายรายละเอยีดของปรากฏการณ์เกี5ยวกบัผูต้ดิเชื=อไดจ้รงิ ทั =งนี= ในยุคที5
ถูกบอกว่าเป็นยุคกดดนันั =น ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเลวร้ายสําหรบัผู้ติดเชื=อฯไปเสีย
ทั =งหมด และการแบ่งยุคดงักล่าวตั =งอยู่บนประสบการณ์ของการทํางานดา้นเอดสใ์นภาคเหนือ ที5
ไม่ไดร้วมเอาประสบการณ์ของภาคอื5นๆที5เกดิเครอืข่ายขึ=นทหีลงัเขา้ไวด้้วย นอกจากนี= การแบ่ง
ยุคในลกัษณะดงักล่าว ในทางหนึ5งไดย้อ้นกลบัไปกําหนดมโนทศัน์เกี5ยวกบัตวัเองและประเดน็ที5
เกี5ยวขอ้งกบัผูต้ดิเชื=อฯ ดงัเช่นการอธบิายว่ายุคคนืดไีดเ้ริ5มขึ=นตั =งแต่ปี 2542 อาจทําใหผู้ต้ดิเชื=อฯ
กํากับความเข้าใจตนเองว่าสถานการณ์ปญัหาเกี5ยวกับผู้ติดเชื=อฯได้คลี5คลายลง และทุกคน
สามารถกลบัสู่คุณภาพชวีติดงัเช่นคุณภาพของคนไม่ตดิเชื=อฯ ทั =งๆที5ในสถานการณ์จรงินั =น ผูต้ดิ
เชื=อฯยงัคงมขีอ้จํากดัเรื5องการเขา้ถงึระบบบรกิารสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ5งการเขา้ถงึยาต้าน
ไวรสัอยู ่
 ดงันั =น การต่อสูเ้พื5อใหไ้ดม้าซึ5งการเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพในฐานะที5เป็น “สทิธ”ิ ของผู้
ติดเชื=อฯ จึงเป็นประเด็นสําคัญในการกําหนดคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื=อฯ เพราะการเข้าถึง
ดงักล่าว คอืการกําหนดว่าผูต้ดิเชื=อฯจะยงัคงสามารถมชีวีติต่อไปไดห้รอืไม่ รวมทั =งการต่อสูเ้รื5อง
ยาตา้นไวรสันั =นหมายถงึการที5ผูต้ดิเชื=อฯจะสามารถ “มทีี5ยนืในเรื5องหลกัประกนัสุขภาพ” และเรื5อง
ยากเ็ป็นเรื5องที5อ่อนไหว (sensitive) ต่อผูต้ดิเชื=อฯมากที5สุด ดว้ยเหตุนี= เมื5อถงึคราวที5รฐับาลไทย
กําลงัดําเนินการเรื5องขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(Free Trade Agreement – FTA) ซึ5งมปีระเดน็ที5
เกี5ยวโยงกับลิขสิทธิ vและการกําหนดราคายา เครอืข่ายผู้ติดเชื=อฯจงึเข้าร่วมอยู่ในขบวนการ
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เคลื5อนไหวภาคประชาชนเพื5อต่อต้านในเรื5องดงักล่าว และขบวนการดงักล่าวก็ได้กลายเป็น
ภารกจิหลกัของเครอืข่ายฯในช่วงเวลาที5ผ่านมา โดยที5การทํางานในเรื5องดงักล่าวมไิดม้เีพยีงการ
ชุมนุมประท้วง แต่เครอืข่ายฯต้องทําหน้าที5สร้างความเข้าใจเรื5องผลกระทบของข้อตกลงเขต
การคา้เสรทีี5จะมต่ีอผูต้ดิเชื=อฯ ใหก้บัสมาชกิในเครอืขา่ยฯไดเ้ขา้ใจ  
 ในประเดน็เรื5องการเคลื5อนไหวของเครอืขา่ยผูต้ดิเชื=อฯนั =น กมล อุปแก้ว เหน็ว่าเป้าหมาย
ของการเคลื5อนไหวในเรื5องยาก็คือ “กระบวนการต่อรองเพื5อที5จะมีชีวิตอยู่” ซึ5งเป็นเรื5องที5
เกี5ยวเนื5องโดยตรงกบัคุณภาพชวีติโดยตรง และเรื5องนี=เป็นเรื5อง “รอ้น” ที5ต้องเร่งทําก่อน อย่างไร
ก็ด ีกมลเห็นว่า การมุ่งเน้นการเคลื5อนไหวเชงินโยบายดงักล่าว ได้ทําให้การรวมตัวเพื5อที5จะ
เกื=อหนุนกนัในทางจติใจระหว่างปจัเจกบุคคล และการทํางานเพื5อสรา้งคุณภาพชวีติร่วมกนัใน
ลกัษณะกลุ่มดงัเช่นในอดตีลดลง  
 ความเหน็ในเรื5องการเคลื5อนไหวเพื5อการเขา้ถงึยา ในฐานะที5เป็นการสรา้งคุณภาพชวีติ
ของผูต้ดิเชื=อฯถูกตั =งคําถามโดยประเสรฐิ เดชะบุญ อดตีประธานกลุ่มฟ้าสขีาวซึ5งเป็นองคก์รผูต้ดิ
เชื=อฯที5เขม้แขง็มากองค์กรหนึ5งในช่วงเริ5มแรกของการทํางานด้านเอดส์ในภาคเหนือ ประเสรฐิ
เห็นว่าการเข้าถึงยาเป็นคําตอบของการมชีีวิตที5ยนืยาว แต่ไม่ได้ตอบเรื5อง “การมชีวีิต” จาก
ประสบการณ์ของประเสรฐิในการทํางานดา้นเอดสแ์ละในฐานะที5เป็นผูต้ดิเชื=อฯ เขาเหน็ว่า ในยุค
เริ5มแรกนั =น การเผชญิ “ทุกข”์ ของผูต้ดิเชื=อฯไดท้ําใหผู้ต้ดิเชื=อฯจาํนวนหนึ5งคน้หาความหมายของ
ชวีติ และเริ5มทําความเขา้ใจถงึการมชีวีติอยู่อย่างมคีวามหมาย ดงัเช่นที5 พมิใจ อนิทะมูล ผู้ติด
เชื=อฯและนกักจิกรรมดา้นเอดสไ์ดเ้คยกล่าวไวว้่า “ขอบคุณที5เป็นเอดส”์ เพราะการเป็นเอดสไ์ดท้ํา
ใหเ้ธอผูซ้ึ5งดําเนินชวีติอย่างปุถุชนทั 5วไปที5มุ่งมั 5นทํางานเพื5อสรา้งฐานะ ไดห้นัมาตั =งคําถามถงึการ
มชีวีติอยู ่ว่ามนุษยค์วรมชีวีติอยา่งไร ควรมองตนเองและโลกดว้ยสายตาแบบใด ซึ5งการทําความ
เขา้ใจชวีติเช่นนี=เป็นสิ5งที5ประเสรฐิเรยีกว่าการมคีุณภาพชวีติจากภายใน เป็นการทําความเขา้ใจ
ชวีติในระดบัจติวญิญาณที5ไม่มกีารตดัสินเรื5องความดแีละความชั 5ว เป็นการไม่ยดึติดต่อสิ5งใด 
ขณะที5การเคลื5อนไหวเพื5อเขา้ถงึยา เป็นเพยีงการตอบเรื5องคุณภาพชวีติในทางกายภาพเท่านั =น 
ถงึแมว้่าจําเป็นต้องทํา แต่ก็ไม่ใช่คําตอบทั =งหมดของชวีติ การเขา้ถงึยาควรทําหน้าที5ในฐานะที5
เป็นการทําให้ผู้ติดเชื=อมชีวีติยนืยาวเพื5อที5จะได้มโีอกาสทําความเข้าใจชวีติ ทั =งนี= ประเสรฐิได้
ยกตัวอย่างผู้ติดเชื=อฯท่านหนึ5งที5เป็นนักเคลื5อนไหวและเป็นผู้ที5เข้าถึงยา แต่ก็ไม่สามารถมี
คุณภาพชวีติที5ด ีหรอืแมก้ระทั 5งมชีวีติที5ยนืยาวได้ เพราะผูต้ดิเชื=อฯท่านนี=ไม่ไดผ้่านการทําความ
เขา้ใจดา้นในของชวีติ ดงันั =น สําหรบัประเสรฐิ การเขา้ถงึยาจงึมใิช่เป้าหมาย (end) แต่เป็นเพยีง
หนทาง (means) ที5จะทาํใหผู้ต้ดิเชื=อมคีุณภาพชวีติในระดบัลกึต่อไป  

ความคิดดงักล่าวสอดคล้องกบัความคิดของสวิง ตนัอุด อดีตประธานคณะกรรมการ
องค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ ภาคเหนือ ที5เห็นว่า การพจิารณาคุณภาพชวีติของผู้ติดเชื=อฯ
จะตอ้งพจิารณาใน 3 มติ ิคอื มติกิายภาพ อาท ิเรื5องสทิธใินการเขา้ถงึระบบบรกิารและสวสัดกิาร 
ซึ5งรวมถงึการเขา้ถงึยา, มติสิงัคม อนัไดแ้ก่วธิคีดิที5สงัคมมต่ีอผู้ตดิเชื=อฯ, และมติตินเอง ซึ5งเป็น
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เรื5องมโนทศัน์เกี5ยวกบัตนเอง (self-concept) ของผู้ติดเชื=อฯ ว่าประสบการณ์ของผู้ติดเชื=อได้
ยกระดบัความเขา้ใจเรื5องชวีติของผูต้ดิเชื=อฯเองอย่างไร ดงันั =น การพฒันาคุณภาพชวีติของผูต้ดิ
เชื=อฯจงึจาํเป็นต้องดําเนินไปทั =ง 3 มติ ิและปจัจยัของการมคีุณภาพชวีติที5ดขีองผูต้ดิเชื=อฯกไ็ม่ได้
มเีพยีงกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของรฐัเท่านั =น 
 นอกจากนี= สวงิยงัเหน็ว่าการเคลื5อนไหวเรื5องสทิธทิี5เกดิขึ=น มลีกัษณะเป็นการเคลื5อนไหว
เพื5อสทิธขิองปจัเจก ซึ5งกค็อืการที5ผูต้ดิเชื=อฯ “แต่ละคน” สามารถเขา้ถงึยา และการใหค้วามหมาย
เรื5องสทิธใินลกัษณะนี=เป็นการใหค้วามหมายในแบบตะวนัตก อย่างไรกด็ ีสวงิเหน็ว่าความหมาย
ของสทิธใินบรบิทตะวนัออกคอื “การจดัการความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเองกบับรบิทไดอ้ย่างราบรื5น” 
ดงันั =น หากการมคีุณภาพชีวิตที5ดีจะหมายถึงการที5ผู้ติดเชื=อฯจะสามารถเข้าถึงสิทธ ินั 5นย่อม
หมายถึงการที5ผู้ตดิเชื=อฯ สามารถจดัการความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบับรบิทได้อย่างราบรื5น 
เช่นกนั และการที5ผูต้ดิเชื=อฯจะสามารถจดัการความสมัพนัธด์งักล่าวได ้ผูต้ดิเชื=อฯจะต้อง “รูทุ้กข”์ 
ของตนเอง 
 อย่างไรกด็ ีการเคลื5อนไหวในเรื5องการเขา้ถงึยาของเครอืข่ายผูต้ดิเชื=อฯไม่ไดม้เีพยีงการ
เคลื5อนไหวในเชิงนโยบายเท่านั =น หากยงัมกีารทํางานในรูปของ “ศูนย์บรกิารแบบองค์รวม” 
(Comprehensive Continuum Care) ซึ5งเป็นการทํางานร่วมกนัระหว่างกลุ่มผู้ตดิเชื=อฯและ
โรงพยาบาลในระดบัอําเภอ โดยมเีป้าหมายเพื5อใหเ้กดิการพฒันาระบบบรกิารการรกัษาผูต้ดิเชื=อ/
ผูป้ว่ยเอดส ์และใหผู้ต้ดิเชื=อฯไดร้บัการดแูลรกัษาอยา่งมมีาตรฐานต่อเนื5องทั =งโรคฉวยโอกาส การ
ได้รบัยาต้านไวรสั รวมทั =งการดูแลด้านจติใจและสงัคม โดยแกนนํากลุ่มผู้ตดิเชื=อฯจะเป็นผู้ให้
ข้อมูล ให้คําปรกึษา และร่วมประเมนิสภาวะสุขภาพของผู้ที5มารบับรกิารร่วมกบับุคลากรของ
โรงพยาบาล เพื5อส่งต่อใหไ้ดร้บัการรกัษา รวมทั =งมกีารตดิตามดแูลสมาชกิรายบุคคลผ่านกจิกรรม
เยี5ยมบ้านและการประชุมสมาชกิกลุ่มประจําเดอืน ซึ5งการทํางานในลกัษณะนี= นอกจากจะเป็น
การขบัเคลื5อนเพื5อให้เกดิการเขา้ถงึยาแล้วนั =น ยงัเป็นการสรา้งความหมายชุดใหม่เกี5ยวกบัผูต้ดิ
เชื=อ จากการเป็นผูร้อรบัการรกัษา (passive) มาเป็นผูร้ว่มใหก้ารดแูลรกัษา (active) 
 อาจกล่าวได้ว่า การเคลื5อนไหวทางสังคมในรูปเครือข่ายได้ทําหน้าที5เ ป็นกลไก 
(mechanism) ในการเขา้ถงึการมคีุณภาพชวีติที5ดขีองผู้ตดิเชื=อฯ และในมุมมองของผู้ดูแลการ
ฝึกงานนั =น บทเรยีนประการสําคญัที5เกดิขึ=นในการเคลื5อนไหวดงักล่าวก็คอื การที5ผู้ตดิเชื=อฯได้
ก้าวข้ามจากการคิดถึงปญัหาในบริบทเฉพาะของตน มาสู่การทําความเข้าใจบริบทในเชิง
โครงสรา้งทางสงัคมที5เกี5ยวโยงกบัคุณภาพชวีติของผู้ตดิเชื=อฯ โดยเฉพาะอย่างยิ5งการทําความ
เขา้ใจในเรื5องสทิธมินุษยชนในเรื5องสทิธทิี5จะมสีุขภาพที5ด ี(right to health) และสทิธทิี5จะมชีวีติ 
(right to life) สิ5งนี=สะทอ้นใหเ้หน็ในการเปลี5ยนเพลงที5เป็นดั 5งคําบอกเล่าเรื5องราวที5ผูต้ดิเชื=อฯใช้
ร้องเมื5อทํางานร่วมกัน จากเพลง “กําลงัใจ” ที5มเีนื=อหาของการเป็นกําลงัใจซึ5งกันและกันใน
ท่ามกลางความยากลําบากของชวีติ ซึ5งเป็นเพลงที5รอ้งในขณะที5ความเป็นเครอืข่ายยงัไม่ชดัเจน 
มาสู่เพลง “solidarity” ที5มเีนื=อหาของการรวมกนัเป็นหนึ5งเพื5อต่อสูใ้นปจัจบุนั 
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3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ขอ้วพิากษ์และเสนอแนะเรื �องการพฒันาคุณภาพชวีติผูต้ดิเชื1อฯต่อผูด้แูลการฝึกงาน 
 เสร ีพงศ์พศิ (2548) กล่าวว่า “เครอืข่าย” ยุคใหม่เกิดขึ=นมาพร้อมกบัแนวคดิทางการ
เมอืงที5เรยีกว่า “อนาธปิตัย”์ (Anarchism) ซึ5งเป็นแนวคดิที5ต้องการสรา้งสงัคมที5ไม่มกีารควบคุม
แบบลําดบัชั =นทางอํานาจ (hierarchical control) เป็นการมุ่งเน้นความร่วมมอือย่างเท่าเทยีมกนั
ของปจัเจกบุคคลผูม้เีสรภีาพ การพึ5งตนเอง และลดอํานาจรฐัใหน้้อยลงที5สุด และแนวคดินี=เองที5
จะเป็นเครื5องมอืในการเชื5อมประสานชุมชน กลุ่ม องค์กร เข้าด้วยกนั โดยไม่จําเป็นต้องเป็น
สถาบนัที5มอีํานาจในตวัเอง และไมว่่าจะเป็นเครอืขา่ยในแบบใด กจ็ะมลีกัษณะดงันี= 

• เป็นกลุ่มองคก์รและ/หรอืบุคคลที5มาร่วมกนั เพื5อดาํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละความสนใจ
ที5ตั =งขึ=นร่วมกนั 

• เป็นเวทเีพื5อกจิกรรมทางสงัคมโดยการแลกเปลี5ยนเรยีนรูร่้วมกนั 
• ดาํรงอยู่ไดย้าวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกจิ) ดว้ยการสื5อสารแบบใดแบบหนึ5งที5ต่อเนื5อง 
• มคีวามรูส้กึผกูพนักบัโครงสรา้งที5พฒันาขึ=นร่วมกนั และร่วมกนัรบัผดิชอบ 
• มฐีานอยู่ที5ความเป็นเจา้ของร่วมกนัและความมุ่งมั 5นที5จะทาํตามวตัถุประสงคท์ี5วางไวร่้วมกนั 

รวมทั =งเครื5องมอืหรอืวธิกีารในการดาํเนินการที5คดิไวร้่วมกนั 
              (เสร ีพงศพ์ศิ 2548: 201) 

 
 นอกจากนี= เครอืข่ายยงัเป็นเครื5องมอืในการทํางานร่วมกนัที5มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ
ในกรณีที5ปจัเจกบุคคล กลุ่ม หรอืองค์กรใดๆ ไม่สามารถเผชิญปญัหาได้เพียงลําพงั เพราะ
เครอืขา่ยคอืการทาํงานในลกัษณะประสานพลงั (synergy) (เกรยีงศกัดิ v เจรญิวงศ์ศกัดิ v 2537; เสร ี
พงศพ์ศิ 2548) โดยประโยชน์ของเครอืขา่ยสามารถอธบิายไดด้งันี= 

• ก่อใหเ้กดิผลบางอย่างที5ใครคนเดยีวทาํใหเ้กดิไม่ได ้
• ทาํการรณรงคไ์ดก้วา้งกว่าและมปีระสทิธภิาพมากกว่า 
• สง่อทิธพิลต่อคนอื5นในเครอืขา่ยและนอกเครอืขา่ย 
• ทําให้เกดิความรู้ความเขา้ใจในเรื5องหรอืประเดน็หนึ5ง หรอืการต่อสูห้นึ5งชดัเจนมากยิ5งขึ=น 

เพราะมแีง่มุมหลายแง่มองจากหลายคนหลายองคก์ร 
• ร่วมมอืกนัทาํ แบ่งงานกนัทาํ 
• ลดงานที5ซํ=าซอ้นลง และลดการสิ=นเปลอืงทรพัยากร 
• ทาํใหเ้กดิการแลกเปลี5ยนความคดิ ประสบการณ์ แรงบนัดาลใจ และทกัษะต่างๆ 
• ทาํใหเ้กดิความสามคัค ีใหก้าํลงัใจกนั และช่วยกนัในรปูแบบต่างๆ ในบางกรณีสามารถช่วย

ใหร้ะดมทุนไดด้ ี
    (เสร ีพงศพ์ศิ 2548: 202) 
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 เมื5อพจิารณาคุณลกัษณะของเครอืข่ายตามที5กล่าวไว้ขา้งต้น ทําให้สามารถกล่าวได้ว่า 
การเคลื5อนไหวในลกัษณะเครอืข่าย น่าจะเป็นแนวทางที5เหมาะสมกบัผู้ตดิเชื=อฯในฐานะที5เป็น
ประชาชนชายขอบ ทั =งนี= ผูต้ดิเชื=อฯในฐานะปจัเจกบุคคล คงไม่สามารถดําเนินการเพื5อที5จะบรรลุ
ถงึการมคีุณภาพชวีติที5ดไีดโ้ดยลําพงั นอกจากนี= การเคลื5อนไหวในรปูเครอืข่ายยงัเป็นการสรา้ง
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ รวมทั =งการสรา้งกําลงัใจระหว่างกนั ดงันั =น หากพจิารณาความเป็น
ชายขอบในเรื5องการเข้าถึงการดูแลรกัษาตามที5ผู้เชี5ยวชาญให้ความหมาย การเคลื5อนไหวใน
ลกัษณะนี=จงึน่าจะเป็นคาํตอบ 
 อย่างไรก็ด ีลกัษณะของเครอืข่ายผู้ติดเชื=อฯมคีวามแตกต่างจากแนวคดิเรื5องเครอืข่าย
ขา้งต้น ทั =งนี=เป็นเพราะเครอืข่ายผู้ติดเชื=อฯมกีารจดัรูปในลกัษณะองค์กร กล่าวคอื มกีรรมการ
เครอืขา่ยฯในระดบัประเทศทําหน้าที5กําหนดทศิทางของเครอืข่าย และกรรมการเหล่านี=ไดม้าจาก
ตัวแทนของผู้ติดเชื=อฯในแต่ละภาค ดังนั =น เครือข่ายผู้ติดเชื=อฯจึงเป็นองค์กรที5เป็นตัวแทน 
(representative) ของผูต้ดิเชื=อฯทั =งประเทศ คาํถามที5เกดิขึ=นกค็อื ในท่ามกลางการปะทุขึ=นของอตั
ลกัษณ์ที5แตกต่างหลากหลายของคนในโลกปจัจุบนัที5ทําให้เกดิสิ5งที5เรยีกว่า “วกิฤตของการเป็น
ตวัแทน” (crisis of representation) นั =น กรรมการของเครอืข่ายฯสามารถเป็นตวัแทนของผูต้ดิ
เชื=อฯทั =งประเทศได้จรงิหรอืไม่ ทั =งนี=เป็นเพราะว่าภายใต้คําว่า “ผู้ติดเชื=อฯ” นั =น ยงัคงมคีวาม
แตกต่างหลากหลาย ทั =งในเรื5องเพศ (sex), เพศสภาวะ (gender), อายุ, สถานภาพทางสงัคม, 
บรบิททางวฒันธรรม, ชาตพินัธุ์ ฯลฯ ตลอดรวมไปถงึสถานะของการตดิเชื=อ กล่าวอกีนัยหนึ5งก็
คอื อตัลกัษณ์ของผูต้ดิเชื=อฯไม่ไดม้เีพยีงชุดเดยีว ดงันั =น การอธบิายเรื5องผู้ตดิเชื=อฯและคุณภาพ
ชวีติของผู้ตดิเชื=อฯเพยีงแบบเดยีวผ่านการเคลื5อนไหวของเครอืข่ายฯ จงึเท่ากบัเป็นการกดทบั
ความแตกต่างหลากหลายที5ดํารงอยู่ รวมทั =งเป็นการสรา้งคําตอบเดยีว (one single answer) ใน
เรื5องคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื=อฯที5ไม่ต่างไปจากการให้ความหมายกับ “ความจริง” ของยุค
สมยัใหม่ดงัที5กล่าวในเบื=องต้น ในขณะที5ในปรากฏการณ์จรงินั =น การใหค้วามหมายเรื5องคุณภาพ
ชวีติอาจแตกต่างหลากหลายไปตามอตัลกัษณ์ชุดต่างๆ ที5ซอ้นทบักนัอยู่ภายใต้คําว่าผู้ตดิเชื=อฯ 
ทั =งนี= อาจทําให้กล่าวกล่าวได้ว่า การอธบิายเรื5องอตัลกัษณ์และคุณภาพชวีติของผู้ตดิเชื=อฯโดย
เครอืข่ายผูต้ดิเชื=อฯกเ็ป็น “วาทกรรม” ชุดหนึ5ง ที5ทําหน้าที5พูดแทนผูอ้ื5น (speak for others) ซึ5ง
การพดูแทนผูอ้ื5นนั =น ในทางหนึ5งกค็อืการกดทบั (oppress) ผูท้ี5ถูกพูดถงึ เพราะการพูดแทนเช่นนี=
เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผูอ้ื5นไม่มอีํานาจพอที5จะพูดถงึตวัเอง (Alcof 1991) ซึ5งในกรณีนี=กค็อืผู้
ตดิเชื=อที5มอีตัลกัษณ์ที5แตกต่างหลากหลายไปจากอตัลกัษณ์ของเครอืข่ายฯ และเมื5อมองในแง่
ความเป็นชายขอบ วาทกรรมชุดนี=กก็ําลงัสรา้งความเป็นชายขอบของชายขอบ (margin of the 
margin) ขึ=น 

และถึงแม้ว่าจะสามารถนิยามอตัลกัษณ์ของผู้ติดเชื=อฯได้เพยีงแบบเดยีว แต่เนื=อหาที5
ปรากฏใน http://www.thaiplus.net ซึ5งเป็นพื=นที5ของเครอืข่ายผู้ตดิเชื=อฯนั =นมุ่งเน้นประเดน็การ
เขา้ถงึยาและสทิธขิองผูต้ดิเชื=อฯเป็นประเดน็หลกัของการทํางาน ส่วนประเดน็การต่อสูใ้นทางอตั
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ลกัษณ์ไดห้ายไปจากการทาํงานของเครอืขา่ยฯ ทั =งที5ในอดตีที5ผ่านมานั =น เครอืข่ายฯเคยมบีทบาท
สาํคญัในการเคลื5อนไหวในเรื5องดงักล่าว ดงัที5 โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย ์(2547: 57) กล่าวไวว้่า 

หลายคนคงเคยไดย้นิข่าวการจดันิทรรศการภาพถ่ายที5ชื5อ “My Positive Life” ซึ5งเป็นการบอกเล่า
เรื5องราวชวีติของคนตดิเชื=อโรคเอดสผ่์านภาพชวีติของพวกเขา หากมองกนัโดยนิยามของสุขภาพ
แบบการแพทยส์มยัใหม่แลว้คนเหล่านี=เป็นคนป่วยแน่ เพราะมเีชื=อไวรสัอยู่ในร่างกายและร่างกายมี
ปฎกิรยิาโตต้อบกบัไวรสั แต่หากเรามองจากมติอิื5นหรอืมุมมองอื5น เราอาจเหน็ไดว้่าเขาเหล่านั =นอาจมี
สขุภาพดกีว่าคนหลายๆคนที5ไม่ไดต้ดิเชื=อโรคเอดสเ์ช่นเขา  

 
 คําพูดดงักล่าว สะท้อนให้เห็นว่าเครอืข่ายฯเคยมกีารเคลื5อนไหวเพื5อต่อรองเรื5องอัต
ลกัษณ์ และประสบความสําเรจ็การการเคลื5อนไหวดงักล่าว แต่การเคลื5อนไหวในลกัษณะนี=ก็ได้
หายไปเมื5อประเดน็การเขา้ถึงยาและสทิธขิองผู้ติดเชื=อฯ ซึ5งเป็นประเดน็ที5อ่อนไหว (sensitive) 
ต่อผูต้ดิเชื=อฯมากที5สุด เพราะเป็นเรื5องของการมชีวีติอยู่ตามการใหค้วามหมายโดยเครอืข่ายผูต้ดิ
เชื=อฯได้เข้ามาแทนที5 การเคลื5อนไหวประเด็นเดี5ยวเช่นนี= ทําให้สงัคมมองไม่เห็นผู้ติดเชื=อฯใน
ฐานะที5เป็นบุคคล ที5มรีายละเอยีดของชวีติเฉกเช่นมนุษยท์ั 5วไป หากแต่ทําใหส้งัคมมองเหน็ผูต้ดิ
เชื=อในฐานะกลุ่มคนที5มลีกัษณะเดยีว (homogenous group)  
 ดงันั =น จงึมคีวามจําเป็นที5จะต้องสร้างความชดัเจนในเรื5องความแตกต่างหลากหลาย
ของอตัลกัษณ์ของผู้ตดิเชื=อฯ เพื5อที5จะไม่เป็นการกดทบัผู้ตดิเชื=อฯที5แตกต่างกนัด้วยนิยามของ
เครอืข่ายฯ และการคํานึงถงึและนําเสนอความแตกต่างหลากหลายของอตัลกัษณ์ในขบวนการ
เคลื5อนไหวของผูต้ดิเชื=อฯเช่นนี= จะสามารถทําใหผู้ต้ดิเชื=อฯที5มอีตัลกัษณ์ที5แตกต่างกนัมโีอกาสใน
การพฒันาและเขา้ถงึคุณภาพชวีติที5สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์นั =นๆไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั 
 นอกจากนี= ผู้ดูแลการฝึกงานได้ให้ความหมายต่อคุณภาพชีวิตว่าหมายถึงความสุข 
ดงันั =น คําถามที5เกดิขึ=นตามมากค็อืคําถามที5ว่า การเขา้ถงึยาเป็นสิ5งที5บ่งบอกเรื5องความสุขของผู้
ตดิเชื=อฯไดท้ั =งหมดหรอืไม ่ความสุขของผูต้ดิเชื=อฯยงัมอีงคป์ระกอบอื5นใดอกีบา้ง ประเดน็นี=ทําให้
เกดิขอ้เสนอที5ว่า ควรมกีระบวนการใหค้วามหมายเรื5องความสุขของผูต้ดิเชื=อฯโดยผูต้ดิเชื=อฯเอง 
และในกระบวนการให้ความหมายดงักล่าว ในทางหนึ5งก็คือกระบวนการที5จะทําให้ผู้ติดเชื=อ
ย้อนกลบัไปมองสิ5งที5เรยีกว่าทุกข์ของตนว่าเกิดจากสิ5งใดบ้าง ซึ5งเป็นสิ5งที5ประเสรฐิ เดชะบุญ 
เรยีกว่าการ “รูทุ้กข”์ และเป็นการทําความเขา้ใจตนเองตามที5สวงิ ตนัอุด เสนอแนะ รวมทั =งเป็น
การทําความเขา้ใจสิ5งที5กดทบั (oppress) ผูต้ดิเชื=อฯอยู่ ซึ5งเป็นกระบวนการในลกัษณะที5เปาโล 
แฟรร ์กล่าวว่าเป็นกระบวนการเรยีนรูข้องผูท้ี5ถูกกดขี5 เพื5อที5จะปลดปล่อยตนเองในที5สุด  
 นอกจากนี= การเขา้ถงึยาอาจทาํใหผู้ต้ดิเชื=อฯกา้วพน้ความเป็นชายขอบในเรื5องการบรกิาร
สุขภาพ แต่นั 5นไม่ได้หมายความว่าความเป็นชายขอบในทางอัตลกัษณ์จะหมดไป ดงันั =น สิ5ง
สําคญัในการพฒันาคุณภาพชวีติผู้ติดเชื=อฯ ก็คอืการหนักลบัมาให้ความหมายต่อสิ5งที5เรยีกว่า
ความทุกข ์ความสุข และอตัลกัษณ์ต่างๆที5ซอ้นทบักนัอยู่ สิ5งเหล่านี=จะเป็นพื=นฐานสําคญัในการ
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ใหค้วามหมายเรื5องคุณภาพชวีติของผูต้ดิเชื=อฯ และการเคลื5อนไหวเพื5อสรา้งพื=นที5ทางอตัลกัษณ์ 
ที5จะสามารถสรา้งแนวทางการพฒันาคุณภาพชวีติของผูต้ดิเชื=อฯต่อไป 
 
3.2 ขอ้เสนอแนะต่อหลกัสตูร 
 นอกเหนือไปจากการเรยีนรูจ้ากผู้ดูแลการฝึกงาน สิ5งสําคญัที5นักศกึษาจะไดร้บัจากกค็อื
การแลกเปลี5ยนเรยีนรูร้ะหว่างนักศกึษาดว้ยกนัเอง โดยเฉพาะอย่างยิ5งการแลกเปลี5ยนเรยีนรูใ้น
เชิงวิธีคดิและปรชัญาที5อยู่เบื=องหลงัหวัข้อของการฝึก และการเรยีนรู้ชุดนี=สามารถเกิดขึ=นได้
ในช่วงการเตรยีมโครงร่างการฝึกประสบการณ์ อย่างไรกด็ ีสิ5งนี=ยงัไม่เกดิขึ=น ทั =งนี=อาจเป็นเพราะ
ตวันกัศกึษาเองยงัไมไ่ดต้ั =งคาํถามในเชงิวธิคีดิต่อการเลอืกหวัขอ้และต่อหวัขอ้ที5เลอืก การอธบิาย
หลกัการและเหตุผลของการฝึกงานของนกัศกึษา ยงัไมไ่ดส้ะทอ้นในเรื5องวธิคีดิที5ชดัเจน หลกัการ
และเหตุผลดงักล่าวเป็นเพยีงการสรา้งการอธบิายเพื5อสรา้งความชอบธรรม (justification) ใหก้บั
สิ5งที5ตนเองสนใจ และ/หรอืสะดวกในการฝึก 
 ดงันั =น ข้อเสนอต่อหลักสูตรในกรณีนี=ก็คือ หลักสูตรควรให้เวลากับนักศึกษาในการ
แลกเปลี5ยนเรยีนรูใ้นช่วงแรกของการร่างโครงการฝึกงานมากกว่าที5เป็นมา โดยหลกัสูตรมวีาระที5
ชดัเจนในการใหน้ักศกึษาศกึษาและสรา้งการอธบิายในระดบัปรชัญาและวธิคีดิ รวมทั =งหลกัสูตร
ไม่ควรเร่งให้นักศกึษานําเสนอโครงการภายในเวลาอนัสั =น ดงัเช่นการให้ทุกคนนําเสนอใหเ้สรจ็
สิ=นภายในเวลาหนึ5งวนัดงัที5เป็นมา สดัส่วนของเวลาในการศึกษาวธิคีดิและแลกเปลี5ยนเรยีนรู้
ในช่วงตน้จงึควรเป็นครึ5งหนึ5งของเวลาทั =งหมด  
 
3.3 ขอ้เสนอแนะต่อนกัศกึษา 
 ประสบการณ์ในการฝึกงานครั =งนี=ทําใหเ้หน็ได้ว่า การเลอืกประเดน็การฝึกโดยพจิารณา
จากประเดน็ที5เคยมปีระสบการณ์ที5เกี5ยวขอ้งมาก่อน รวมทั =งการเลอืกผู้ดูแลการฝึกที5มจีุดยนืทาง
สงัคม และมวีธิคีดิที5ไมต่่างกบัผูฝึ้กมากนักนั =น ทําใหน้ักศกึษาผูฝึ้กมองเหน็ช่องว่างในเชงิแนวคดิ
ได้ไม่มากนัก ส่งผลให้การเรยีนรู้วธิคีดิใหม่ๆเกดิขึ=นได้น้อย และไม่สามารถสร้างข้อเสนอที5ท้า
ทายต่อผูด้แูลการฝึก ดงันั =น นกัศกึษาไมค่วรเลอืกประเดน็ที5ใกลต้วั รวมทั =งไม่ควรเลอืกผูดู้แลการ
ฝึกที5มวีธิคีดิใกล้เคยีงกบันักศกึษามากนัก ทั =งนี= เพื5อที5จะได้เกดิความท้าทายในเชงิวธิคีดิที5มาก
ขึ=น อย่างไรก็ด ีนักศึกษาก็ไม่ควรเลอืกประเด็นที5ตนไม่เคยสนใจและไม่มพีื=นฐานมาก่อนโดย
สิ=นเชงิ เพราะจะทําใหน้ักศกึษาเสยีเวลาในการทําความเขา้ใจเบื=องต้นต่อประเดน็นั =นๆ ส่งผลให้
เวลาที5จะใชใ้นการเรยีนรูแ้ละทา้ทายในเชงิวธิคีดิมน้ีอยลง 
  
  
 
 



 23

บรรณานุกรม 
 
กฤตยา อาชวนิจกลุ และ กนกวรรณ ธราวรรณ (2545).“ขบวนการทางสงัคม บนมิติการเมืองเรื?อง
เพศและร่างกายผู้หญิง” ใน ปราณี ขตัิยศ (บรรณาธิการ) วิถีชีวิต วิถีสู้ ขบวนการประชาชนร่วม
สมยั. เชียงใหม:่ สํานกัพิมพ์ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบคุส์), 34-129. 
 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2547) “จิตวิญญาณกบัสขุภาพ” ใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นงลกัษณ์ 
ตรงศีลสตัย์ และ พจน์ กริชไกรวรรณ (บรรณาธิการ). มิติสขุภาพ: กระบวนทศัน์ใหม่เพื#อการสร้าง
สงัคมแห่งสขุภาวะ. กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์โกมล คีมทอง, 41-69. 
 
เกรียงศกัดิn เจริญวงศ์ศกัดิn (2537). การจดัการเครือข่าย: กลยทุธ์สําคญัสู่ความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา. กรุงเทพ: ซคัเซส มีเดีย จํากดั. 
 
จนัทนี เจริญวงศ์ (2544). โพสต์โมเดิร์นและสงัคมวิทยา. กรุงเทพฯ: วิภาษา. 
 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2546). การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ การบริหารจัดการในโลกยุคหลงั
สงครามเย็น. กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 
ธงชยั วินิจจะกลู (2544). “การศกึษาประวตัิศาสตร์แบบ postmodern” ใน กาญจนี ละอองศรี และ 
ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ (บรรณาธิการ), ลืมโคตรเหงา้ ก็เผาแผ่นดิน, 351-390. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์
มตชิน. 
 
ธวชั มณีผ่อง, สุรศกัดิn พรมน้อย และ แสงศิริ ตรีมรรคา (2542). กระบวนการก่อเกิดกลุ่มผู้ติดเชื5อ
และปฏิสมัพนัธ์กบัชมุชน. คณะกรรมการองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ภาคเหนือ. 
 
นิพจน์ เทียนวิหาร (2547) “อตัลกัษณ์ พื Xนที?ทางสงัคม กบักระบวนการสร้างองค์ความรู้” ใน ภาสกร 
อินทุมาร (บรรณาธิการ). ความรู้ท้องถิ#น การจัดการความรู้สู่การจัดการทางสังคม. กรุงเทพ: 
วิทยาลยัการจดัการทางสงัคม, 17-47. 
 



 24

ปิ? นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2546). “อตัลกัษณ์ ชาติพนัธุ์ และความเป็นชายขอบ” ใน ปิ? นแก้ว เหลือง
อร่ามศรี (บรรณาธิการ), อตัลกัษณ์ ชาติพนัธุ์  และความเป็นชายขอบ. กรุงเทพ: แปลน พริ Xนติ Xง 
จํากดั, 1-26. 
 
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (ไม่ระบุปี). “คํานํา: ชายขอบสังคมไทย” ใน ปริตตา เฉลิมเผ่า 
กออนนัตกลู (บรรณาธิการ), ชีวิตชายขอบ ตวัตนกบัความหมาย. เอกสารวิชาการลําดบัที? 24 ศนูย์
มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 4-15. 
 
พิศษิฏ์ คณุวโรตม์ (2545). “อตัลกัษณ์และกระบวนการตอ่สู้ เพื?อชีวิตของผู้ติดเชื Xอ HIV” ใน ปิ? นแก้ว 
เหลืองอร่ามศรี (บรรณาธิการ), อตัลกัษณ์ ชาติพนัธุ์  และความเป็นชายขอบ. กรุงเทพ: แปลน พริ Xน
ติ Xง จํากดั, 303-348. 
 
วิทยากร เชียงกลู (2548). ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์สายธาร. 
 
สว่าง เลิศฤทธิn (2547). โบราณคดี แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน). 
 
เสมอชยั พูลสุวรรณ (2544). วิทยาศาสตร์กบัความจริงในวฒันธรรมไทย. กรุงเทพฯ: โครงการ
จดัพิมพ์คบไฟ. 
 
เสรี พงศ์พิศ (2548). วฒันธรรมองค์กรของโลกยุคใหม่ เครือข่าย ยุทธวิธีเพื#อประชาคมเข้มแข็ง 
ชมุชนเข้มแข็ง. กรุงเทพ: สถาบนัการเรียนรู้เพื?อปวงชน. 
 
อานนัท์ กาญจนพนัธุ์ (2549). “การตอ่สู้ เพื?อความเป็นคนของคนชายขอบในสงัคมไทย” ใน อานนัท์ 
กาญจนพนัธุ์ (บรรณาธิการ), อยู่ชายขอบ มองลอดความรู้. กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์มตชิน, 3-32. 
 
อุษา ดวงสา และคณะ (2544). พฒันาการและบทเรียนของกลุ่มและเครือข่ายผู้ติดเชื5อ กรณี
ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย. โครงการเอดส์แหง่สหประชาชาต.ิ 
 
Alcof, L. (1991). “The Problem of Speaking for Others”, in Critical Critique. Winter: 5-32. 



 25

 
Audit Commission (2005). Local Quality of Life Indicator – supporting local communities 
to become sustainable. London: Audit Commission for local Authorities and the National 
Health Service in England. 
 
Bloom, D. E., Craig, P. H. and Malaney, P. N. (2001). The Quality of Life in Rural Asia. 
New York: Oxford University Press.  
 
Danaher, G.; T. Schirato; and J. Webb (2000). Understanding Foucault. Delhi: Motilal 
Banarsidass. 
 
Diesing, P. (1991). How Does Social Science Work? Reflections on Practice. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press. 
 
Freire, P. (1996). Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin Books. 
 
Harding, S. (1998). Gender, Modernity, Knowledge: Postcolonial Standing. In Harding, Is 
Science Multicultural?: Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies. Bloomington: 
Indiana University Press, pp.105-123. 
 
Ife, J. (1995). Community Development Creating community alternatives-vision, analysis 
and practice. Sydney: Longman. 
 
Patterson, M. and D. Williams (1998). “Paradigms and Problems: The Practice of Social 
Science in Natural Resource Management” in Society and Natural Resources 11, 279-
295. 
 
United Nations Development Programme (2007). Thailand Human Development Report 
2007 Sufficiency Economy and Human Development. 
 


