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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องวาทกรรมการตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเกยในส่ือออนไลนประเทศไทย ผลกระทบและแนว

ทางการแกปญหา เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการศึกษาแบบผสมผสานจากแหลงขอมูลประเภทสื่อออนไลน
และประเภทบุคคล ประกอบไปดวย 3 วัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือศึกษาวาทกรรมเก่ียวกับการตตีราผูอยูรวมกับเช้ือ
เอชไอวีในสื่อออนไลนของไทย 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย และ 3. 

เพ่ือหาแนวทางในการชวยลดการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวีในสังคมไทย ผูวิจัยใชแนวคิดการวิเคราะหวาทกรรม
เชิงวิพากษตามกรอบแนวคิดของ Fairclough เพื่อศึกษาวาทกรรมเก่ียวกับการตีตรา และใชการวิเคราะหแบบสรุป
อุปนัยเพ่ือศึกษาผลกระทบและแนวทางการแกปญหาจากผลการสมัภาษณเชิงลึกและสนทนากลุม 

ผลการศึกษาพบวา
1. วาทกรรมเก่ียวกับการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือในสังคมไทยมีประเดน็ท่ีถูกสะทอนผานตัวบทท้ังสิ้น 2 

ประเด็นคือ ดาทอโดยตรง และดาทอโดยเช่ือมโยงเอชไอวีเขากับวัตถุ สถานท่ี หรือลักษณะอาการ โดยผูผลิตตัวบท
จะผลิตตัวบทจากทัศนคติและองคความรูสวนบุคคล สอดคลองกับผูรับตัวบทท่ีจะบริโภคตัวบทจากทัศนคติและองค
ความรูสวนบุคคลดวยเชนกัน ในดานการแพรกระจายของตัวบทพบวาสื่อออนไลนมีบทบาทเปนอยางยิ่ง รวมท้ัง
รูปแบบความสัมพันธระหวางผูผลิตตัวบทและผูรบัตัวบทก็มลีักษณะที่ซับซอนดวยเชนกัน ท้ังน้ียังพบอีกดวยวา
ผลกระทบจากระบบคุณคาของสังคมไทยไดสงผลตอการตตีราผูอยูรวมกับเช้ืออยางมีนัยยะสำคัญ

2. ผลกระทบจากการตีตราพบวาสงผลใน 3 ดานคือ ดานการมีปฏสิัมพันธตอตัวผูอยูรวมกับเชื้อ ดานการ
ปองกันตนเองจากเอชไอวี และดานความรูสึกเห็นใจผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวี

3. แนวทางในการชวยลดการตตีราพบท้ังสิ้น 5 แนวทางคือ ไมใชคำท่ีอาจตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี ใช
การสื่อสารเชิงบวก สงเสริมความรูสึกเห็นใจผูอยูรวมกับเชื้อ ใหความสำคัญกับกลุมเปาหมาย และเสรมิสรางความรู
เก่ียวกับเอชไอวี
คำสำคัญ: วิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ การตีตรา ผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี

6 งานวิจยัน้ีไดรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธจากเงินงบประมาณแผนดิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
7 งานวิจยัน้ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีมติรับรองเม่ือวันท่ี 
25 สิงหาคม 2563 เอกสารรับรองโครงการวิจัยเลขท่ี COA: 2020/0054
8 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
9 ผูชวยศาสตราจารย รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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Discourses of HIV-Related Stigma towards Gay Men on Thai Social Media: 

Consequences and Strategies for Resilience.

Abstract

The aim of this study was (a) to inspect the discourse of HIV-related stigma toward gay 

men on Thai social media (b) to identify the consequences and (c) to find the strategies for the 

solution of those issues. In this regard, Fairclough’s three-dimensional model was employed to 

interpret data for the first objective of this research while the analytic induction was used to analyze 

research findings for the second and third objectives. 

The study shows that, for the discourse analysis, Thai social media users tend to stigmatize 

PLHIV (People Living with HIV) through both direct and indirect criticisms while social media have 

greatly raised those stigmatizations. Furthermore, the research also found that there was a complex 

connection between text producers and text consumers. Also, the structure of Thai social values 

affects self-prevention and viewpoints toward HIV and PLHIV.

The consequences were found in three fields: the interaction towards PLHIV, the self-

prevention, and the decline of empathy towards PLHIV. As for the solution, this study suggests five 

ways: stop using stigmatized words, communicate positively, raise environmental empathy, use an 

audience-centric approach to communications, and improve HIV knowledge for Thai citizens.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Stigma, PLHIV
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บทนำ
โ ร ค เ อ ดส   (AIDS: Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) เป นโรคในกล ุ มอาการ
ภูมิคุมกันบกพรอง เกิดจากการที่รางกายไดรับเช้ือ
ไวร ัสเอชไอวี (HIV: Human Immunodeficiency 

Virus) โดยไวร ัสชน ิดน ี ้ จะเข าไปทำลายระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายผูที่ไดรับเชื้อ ทำใหรางกายไม
สามารถตอสูกับเชื้อโรคที่เขาสูระบบของรางกายได 
และหากไมไดรับการรักษาอยางถูกตองอาจทำใหผูท่ี
ไดรับเช้ือถึงแกชีวิต (อนุวัฒน กีระสุนทรพงษ, 2559)
โดยกลุมที่มีอัตราการไดรับเชื้อรายใหมมากที่สุดใน
ประเทศไทยไดแก กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
หรือเกย ซึ ่งมีอัตราการไดรับเชื ้อสูงถึงรอยละ 44

(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2562ก)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูอยูรวมกับเชื้อเอช
ไอวีในมิติดานเศรษฐกิจ อาจกลาวไดวาผูอยูรวมกับ
เชื้อจะมีคาใชจายสูงกวาบุคคลทั่วไป เนื่องจากตอง
ไดรับการตรวจและรักษาโรคอยางตอเนื่อง สำหรับ
กรณีของผูอยู รวมกับเชื ้อที ่ไดรับสิทธิ ์หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยมีภาครัฐเปนผูจัดการในเรื ่อง
คาใชจายทั้งในการตรวจและรักษา ก็จะสามารถชวย
ลดภาระคาใชจายลงไดบาง อยางไรก็ตาม ภาครัฐ
ตองใชงบประมาณถึงกวาปละ 3,500 ลานบาท เพ่ือ
ใชในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับเอชไอวีและเอดส 
(คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2563)
งบประมาณนี้ถูกจัดสรรเพื่อใชในดานตางๆ เชน การ
ดูแลรักษาผูอยูรวมกับเชื้อ การชวยเหลือทางสังคม 
การวิจัย และการสรางสภาวะแวดลอมทางสังคม 
เปนตน อีกหนึ่งมิติที่มีความสำคัญไมแพกันคือ มิติ
ดานสังคม เนื่องจากการตีตราและเลือกปฏิบัติตอผู
อยูรวมกับเช้ือยังคงสามารถพบเห็นไดในสังคมไทย

การตีตรา หมายถึง การทำใหเสียหนา 
เสื่อมเสีย ทำใหรูสึกวาบุคคลนั้นไมมีคา สงผลใหเกิด
ความรูสึกอับอาย ถูกตัดสิทธิ์ และรูสึกสิ้นหวัง (กรม
สุขภาพจิต, 2545) การตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวี
เปนปญหาเรื้อรังของสังคมไทย ดังจะเห็นไดจากกรณี

ที่เคยเกิดขึ้น เชน ผูอยูรวมกับเชื้อถูกขับไลใหออก
จากหมู บ าน คนในสังคมบางสวนเกิดความรูสึก
รังเกียจและไมกลาซ้ืออาหารท่ีปรุงและจำหนายโดยผู
อยูรวมกับเชื้อ หรือกรณีผูอยูรวมกับเชื้อหรือถูกสงสัย
วาไดรับเชื ้อก็มักจะถูกรังเกียจจากคนบางกลุมใน
สังคม เปนตน สำหรับกรณีของการเลือกปฏิบัติท่ีเคย
เกิดขึ้น เชน การปฏิเสธผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีใน
การเขาถึงระบบประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต
เอกชน บริษัทเอกชนบางบริษัทมีการบังคับตรวจ
เลือดเพื ่อหาเชื ้อเอชไอวีทั ้งกอนเขาทำงานหรือ
หลังจากรับเขาทำงาน รวมทั้งอาจปฏิเสธการรับเขา
ทำงานหากพบวาผู สมัครมีผลเลือดเปนบวก หรือ
กรณีที่บางโรงเรียนไมยินยอมใหเด็กที่อยูรวมกับเช้ือ
ได  เร ียนร วมห องก ับเด ็กปกต ิคนอ ื ่น เป นตน 
(Srithanaviboonchai et al., 2017)

ตัวอยางวาทกรรมตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอช
ไอวีที่เคยเกิดข้ึนในชวงอุบัติการณแพรระบาดของโรค 
เชน “เกยแพรเชื้อเอดส” เนื่องจากในชวงแรกของ
การระบาดนั้น องคความรู ในดานการปองกันและ
รักษายังมีอยู น อย ทำใหมีผู เสียชีวิตทั ่วโลกเปน
จำนวนมาก (Global Information and Education 

on HIV and AIDS, 2019) เชนเดียวกับในประเทศ
ไทย ที่พบผูอยูรวมกับเชื้อครั้งแรกในป พ.ศ. 2527 

(มูลนิธิหมอชาวบาน, 2548) เปนผูอยูรวมกับเช้ือเพศ
ชาย มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ ่งรักษาตัวอยู  ณ 
โรงพยาบาลรามาธิบดีเปนเวลา 117 วันจึงเสียชีวิต 
จากจุดนี้เองที่ทำใหสังคมไทยเริ่มตื่นตัวจากเอชไอวี
และเอดส ทำใหเกิดความเขาใจวาเอดสเปนโรค
อันตราย หากเปนแลวตองตาย ไมมีทางรักษา อีกท้ัง
ผูที่นำโรคมาในไทยคือกลุมเกย จึงทำใหเกิดทั้งการตี
ตราเอชไอวีและพฤติกรรมรักรวมเพศไปพรอมกัน

นอกจากนี้ยังพบวา มีกรณีที่ผูอยูรวมกับ
เชื ้อถูกตีตราและเลือกปฏิบัติจากผูใหบริการดาน
สุขภาพดวยเชนกัน โดยผลสำรวจของสำนักโรคเอดส 
วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ขอมูลป พ.ศ. 
2560 พบวา ผูใหบริการดานสุขภาพมีทัศนคติตีตรา
และเลือกปฏิบัติตอผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีรอยละ 
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83.5 สงผลใหผูอยูรวมกับเชื้อเคยตัดสินใจไมเขารับ
บริการ ณ สถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลรอย
ละ 34.9 ยิ่งไปกวาน้ัน การตีตรายังสงผลกระทบดาน
ลบตอตัวผูอยูรวมกับเชื้อ โดยพบวาสงผลกระทบใน 
4 ดาน ดังน้ี (ยุทธชัย ไชยสิทธ์ิ และคณะ, 2560) 

1. ดานผลกระทบตอความสม่ำเสมอในการรับ
ยาตานไวรัสเอชไอวี ผูอยูรวมกับเช้ือท่ีถูกตี
ตราทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก จะ
ส งผลกระทบตอการเข าร ับการร ักษา
รวมท้ังการทานยาตานไวรัสอยางสม่ำเสมอ

2. ดานระบบภูมิคุมกันของรางกาย การศึกษา
พบวา ระบบภูมิคุ มกันรางกายของผูอยู
รวมกับเชื้อมีความสัมพันธเชิงบวกกับสุข
ภาวะทางดานจิตใจ การตีตราสงผลใหสุข
ภาวะทางดานจิตใจของผูอยู รวมกับเช้ือ
ลดลง ถือเปนปจจัยหนึ ่งที ่ทำใหระดับ
ภูมิคุมกันของรางกายลดลงดวยเชนกัน

3. ดานภาวะเศรษฐกิจ การตีตราผูอยูรวมกับ
เชื้อเอชไอวีสงผลใหตัวผูอยูรวมกับเชื้อเกิด
ความวิตกกังวล เกิดความรูสึกทอแทและ
สิ้นหวัง นำไปสูการเกิดภาวะภูมิตานทาน
ต่ำ และทำใหรางกายมีโอกาสที่จะเกิดโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาสไดสูง การที่ผูอยูรวมกับ
เชื ้อตองพักรักษาตัวทำใหเสียเวลาและ
คาใชจ าย ซึ ่งส งผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจของครอบครัว

4. ดานอัตราการปวยและตาย การตีตราที่
สงผลตอสุขภาวะทางดานจิตใจของผูอยู
รวมกับเชื้อเอชไอวีนั้นยังสงผลตอเนื ่องถึง
อัตราการปวยและตาย เนื่องจากรางกายท่ี
ไมแข็งแรง และจิตใจที่ไมพรอมจะมีชีวิตอยู
อยางไรก็ตาม ในหวงเวลาที่ผานมาทั้งสื่อ

กระแสหลักและสื่อออนไลน มีการนำเสนอมุมมอง
ใหมของผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีผานละครชุด ซึ่งเปน
มุมมองที ่แตกตางไปจากเดิม ซึ ่งโดยปกติมักจะ
นำเสนอภาพลักษณของผูที ่อยู รวมกับเชื ้อวา เม่ือ
ไดรับเชื ้อแลวจะตองตายหรืออาจมีรูปลักษณนา

เกลียดนากลัว แตในปจจุบันสื่อเขามามีอิทธิพล อีก
ทั ้งนำเสนอมุมมองใหมต อต ัวผ ู อย ู ร วมก ับเ ช้ือ 
ยกตัวอยางเชน ละครชุดในตางประเทศเรื่อง How 

to Get Away with Murder ที่ออกอากาศทางชอง 
ABC และละครชุดเรื่อง Pose ที่ออกอากาศทางชอง 
FX ของประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับประเทศไทยมลีะครชุดที่นำเสนอ
แงมุมใหมของผูอยูรวมกับเช้ือท่ีสามารถนำเสนอได
อยางชัดเจนและตรงประเด็นท่ีสุด คือละครชุดเรื่อง
ฮอรโมน วัยวาวุน ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยในภาคสุดทายของ
ละครชุดน้ี ไดมีการนำเสนอตัวละครหลักท่ีเปนผูอยู
รวมกับเช้ือเอชไอวี นอกจากน้ียังนำเสนอความเขาใจ
ใหมตอสังคมและตอตัวผูอยูรวมกบัเชื้อ ทำใหกลุมคน
รุนใหมที่เปนกลุมผูชมหลักของละครชุดน้ีมีความ
เขาใจตอเอชไอวีและผูอยูรวมกับเช้ือมาก ถือเปนการ
สรางการรับรูตอเอชไอวีและเอดสในสังคมไทยไดเปน
อยางมาก อีกหนึ่งละครชุดท่ีมีตัวละครหลักเปนผูอยู
รวมกับเช้ือเอชไอวีคือ ละครชุดเรือ่ง Gay OK 

Bangkok ออกอากาศผานชองทางออนไลน มีตัว
ละครหลักท่ีไดรับบทเปนผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี กาว
ผานการยอมรับจากบุคคลใกลชิดและคนรัก อีกท้ัง
สามารถใชชีวิตอยูไดเชนบุคคลปกติ

หล ังจากที ่ผ ู  ว ิจ ัยได ศ ึกษางานว ิจ ัยที่
เกี่ยวของกับวาทกรรม การตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอช
ไอวีในประเทศไทยที่ผานมา ทำใหพบวา งานวิจัย
ส วนใหญมักมาจากนักว ิชาการสาขาการแพทย 
สาธารณะสุข และจิตวิทยา โดยงานวิจัยจากสาขา
นิเทศศาสตรยังมีอยูไมมากนัก อีกทั้งสถานการณการ
ตีตราในสังคมไทยยังคงมีใหเห็นอยางตอเน่ือง เชนใน
กรณีล าสุดเมื ่อป พ.ศ. 2563 กรณีเกี ่ยวกับผู อยู
รวมกับเชื้อเอชไอวีทานหนึ่งที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคม
ออนไลนวา “พีทคนเลือดบวก” ไดสรางกระแส
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเอชไอวีและเอดสตอสังคมไทย
ในวงกวาง รวมถึงทำใหเกิดการกระเพื่อมของการตี
ตราผูอยูรวมกับเช้ือผานส่ือสังคมออนไลนแมปญหาน้ี
จะเกิดขึ้นในสังคมเปนเวลานานแลวก็ตาม นั่นแสดง
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ใหเห็นถึงชองวางทางความรูที่ยังคงขาดในประเด็น
เก่ียวกับการตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวี จึงเปนเหตุ
ใหผู วิจัยสนใจที ่จะคนควาในหัวขอเกี ่ยวกับวาท
กรรมการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวีในไทยผานสื่อ
สังคมออนไลน เพื่อเปนการเติมเต็มชองวางของการ
วิจัยดังกลาว

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตราผู
อยูรวมกับเช้ือเอชไอวีในสื่อออนไลนของไทย

2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีตราผูอยู
รวมกับเช้ือเอชไอวีในสังคมไทย

3. เพื่อหาแนวทางในการชวยลดการตีตราผู
อยูรวมกับเช้ือเอชไอวีในสังคมไทย

แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวค ิด เร ื ่ อ งวาทกรรมและการ

วิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ

1.1 แนวคิดเร่ืองวาทกรรม
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส Foucault (1972)

ได ให ความหมายของวาทกรรมไว ว า เป นก าร
เช่ือมโยงกันของกฎเกณฑ การรับรู คานิยมของคนใน
สังคม ความเขาใจรวม และความเชื่อ โดยวาทกรรม
สวนใหญจะไมรูที่มาที่ชัดเจน เนื่องจากถูกสื่อความ
จากคนจำนวนมากจนไมสามารถอางความเปน
เจาของวาทกรรมได โดยจุดสนใจของวาทกรรมมิได
อยูที่ตัวบุคคลที่สื่อสาร แตอยูที่การกระทำ การสื่อ
ความและความหมาย (อรวรรณ ปลันธนโอวาท , 

2544 ) หร ื ออาจกล  าว ได  ว  า  ว าทกรรม  คือ 
ความสัมพันธของภาษา และชุดสัญญะ รวมกับความ
จริงทางสังคม เปนการใหความหมายกับสิ่งตางๆ ทำ
ใหเกิดการยอมรับในสังคม โดยวาทกรรมที่ถูกสราง
ขึ้นมานั้น เพื่อทำใหเกิดความปดกั้น ความเปนอ่ืน 
รวมถึงเพื ่อเปนการกีดกันบุคคลออกไปจากสังคม 
(พงษกฤษณ จันทรเช้ือ, 2561) นอกจากน้ี วาทกรรม
ยังหมายถึง การประกอบสรางสรรพสิ่งขึ ้นมาจาก
กฎเกณฑชุดหนึ่ง โดยกฎเกณฑท่ีถูกสรางข้ึนมาน้ันจะ

เปนสิ่งที่บงบอกถึงการมีอยู การเปลี่ยนแปลง หรือ
การเลือนหายของสรรพสิ่ง โดยวาทกรรมสามารถ
ประกอบสราง หรือเปลี่ยนแปลงความเปนจริงของ
สังคมได (สุนียรัตน ลิมปนวิวิธ, 2547)

สำหรับในประเทศไทย มีการใหคำจำกัด
ความของคำวา Discourse เอาไววา วาทกรรม ซ่ึง
มิใชมีความหมายแคเพียงถอยคำหรือคำพูด แตยัง
หมายรวมไปถึงพลังอำนาจของถอยคำ ที่สงผลตอ
ความนึกคิดและยังสามารถช้ีนำความรูสึกของผูคนได 
(บุญเลิศ ชางใหญ, 2550) ดังนั้นหากตองการศึกษา
วาทกรรมจึงไมควรศึกษาเพียงภาษา ประโยค หรือ
ตัวบทเทานั้น แตควรนำการพูด การถกเถียง และ
การขีดเขียนมาใชในการศึกษาวาทกรรมดวย (ธีรยุทธ 
บุญมี, 2557)

ก า รศ ึ กษา เ ก ี ่ ย วก ั บ ว าท กร ร ม ข อ ง 
Foucault จะมุงเนนไปที่การศึกษาที่เกี ่ยวของกับ
อำนาจ และการบังค ับควบค ุมท ั ้ งส ิ ้น ส ังคมมี
ความสัมพันธระหวางอำนาจที่สลับซับซอน อำนาจ
จะเขาแทรกซึมเพื่อเปนการกำหนดคุณลักษณะ และ
ประกอบสรางโครงสรางของสังคม จึงสามารถกลาว
ไดวา วาทกรรมมีสวนในการประกอบสรางโครงสราง
ทางสังคมขึ้นมานั่นเอง (เฉลิมพล แซกิ้น, 2550) ดัง
ตัวอยางเชน ความสัมพันธระหวางอำนาจและความรู 
Foucault กลาวไววา แทจริงแลวความรูนั้นมิใชสิ่งที่
เราไดรู หากแตเปนอำนาจในแตละสมัยและในแตละ
สังคม ที่จะเปนตัวกำหนดวาอะไรคือความรู อะไร
มิใชความรู (กาญจนา แกวเทพ, 2544) ทัศนคติใน
เรื่องความรูน้ันจะเหมือนกับทัศนคติในเรื่องอื่นของ
มนุษย นั่นคือ ไมมีความเปนกลาง โดยมักจะถูกหลอ
หลอมขึ ้นจากสิ ่งที ่อยู รอบตัวทั ้งส ิ ้น ในกรณีของ
ความสัมพันธระหวางอำนาจและความรู ที ่เห็นได
ชัดเจนคือ กรณีของชนช้ันสูงในสังคมจะมีอำนาจท่ีจะ
ชี้ชัดไดวาความรูของตนนั้นถือเปนสิ่งที่ถูกตองที่สุด 
นั ่นแสดงใหเห็นถึงการใชอำนาจเพื ่อผูกขาดทาง
ความคิด ทำใหชนชั้นที่ต่ำกวาในสังคมถูกครอบงำ
โดยชนชั้นสูงที ่มีอำนาจมากกวา (พัชนี ตั ้งยืนยง, 

2552)
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Foucault นำเสนอแนวคิดในการศึกษา
วาทกรรมเอาไววา เปนการศึกษาในแบบโบราณคดี 
เปรียบเสมือนการขุดคุยหาสิ่งของท่ีอยูใตดินลึกลงไป 
โดยการขุดผานหนาดินชั ้นตางๆ เพื ่อเผยใหเห็น
สวนประกอบที ่ป ดบังสิ ่งของนั ้นอยู  ซึ ่งเร ียกวา 
Archeology of Knowledge ห ร ื อ ท ี ่ เ ร ี ย ก ว า 
โบราณคดีแหงความรู  (ธงชัย วินิจจะกุล , 2558)
ดังนั้นวาทกรรมตามทัศนะของ Foucault จะเปรียบ
เหมือนสิ ่งของที ่ถ ูกฝงอยู ใตด ิน ซึ ่งวาทกรรมจะ
สามารถเกิดขึ ้นและดำรงอยู ภายใตเง ื ่อนไขทาง
ประวัติศาสตรในรูปแบบหนึ่งเทานั้น ซึ่งชั้นดินก็คือ
เงื่อนไขทางประวัติศาสตรที่จะมีความหมายเฉพาะ
ยุคสมัยหน่ึงเทาน้ัน 

สรุปไดวา วาทกรรม คือ เครื ่องมือที ่ใช
สำหรับสรางและรักษาอำนาจ วาทกรรมจะซอนเรน
และแฝงตัวอยูในทุกสิ่งรอบตัวมนุษย โดยสังคมจะใช
วาทกรรมเปนกรอบในการกำหนดอัตลักษณและ
ความหมาย ทำใหคนในสังคมเห็นพองไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความเชื่อ ความคิด และคานิยม เปนไป
ตามกรอบของสังคมที่ถูกประกอบสรางขึ ้นมาจาก
วาทกรรม (วิชญจำเริญ มณีแสง, 2559) นั่นแสดงให
เห็นวา แทจริงแลววาทกรรมมิใชสิ่งสะทอนความเปน
จริงของสังคม หากแตวาทกรรมเปนสิ่งที่สรางสังคม 
ซึ่งการประกอบสรางน้ีจะมีความแตกตางกันไปในแต
ละสมัย แตละพื้นที่ และวัฒนธรรม เชน การกำเนิด
ของวาทกรรมเกี่ยวกับความรวย ทำใหสังคมเกิดการ
แบงแยกชนชั้นออกเปนคนรวย และคนจน หรือวาท
กรรมเกี่ยวกับความรู ทำใหเกิดการแบงแยกระหวาง
คนฉลาด และคนโงในสังคม เปนตน (จารุวรรณ แกว
มะโน, 2551)

1.2 การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ
น ักภาษาศาสตร ชาวอ ังกฤษ Norman 

Fairclough นำเสนอแนวคิดการวิเคราะหวาทกรรม
เชิงวิพากษโดยการศึกษาตอยอดมาจาก Foucault

โดยแนวคิดวิเคราะหเชิงวิพากษของ Fairclough จะ
ม ีความแตกต างไปจากแนวค ิดของ Foucault 

กลาวคือ Foucault ไมใหความสำคัญตอตัวตนของ
ประธาน หรือผูพูด โดยเช่ือวาประธานคือผลพวงจาก
การกอตัวของวาทกรรม ในขณะที ่ Fairclough มี
แนวคิดวาประธานคือตัวแทนของสังคม โดยอยูใน
ฐานะของผูกระทำ เนื่องจากคนในปจจุบันมีวิถีที่ตาง
ออกไป เน่ืองมาจากในปจจุบันคนมีปฏิสัมพันธตอกัน
ดวยอัตลักษณทางสังคมที่ติดตัวมาของตน ซึ่งสงผล
ตอพฤติกรรมและปฏิสัมพันธของพวกเขาท่ีแสดง
ออกมา (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2544) อาจกลาว
ได ว าตัวบท และสภาพแวดลอมทางสังคมและ
วัฒนธรรม นั้นมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก 
ตัวบทถูกกำหนดโดยสังคมผานทางวาทกรรม ในขณะ
ที่ตัวบทนั้นก็มีผลตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เชนกัน (จารุณี ศิร ิพันธุ , 2558; พัชนี ตั ้งย ืนยง , 

2552; รัชฎาภรณ ศรีรักษา, 2557)

Fairclough (1995) มีแนวคิดวาภาษาและ
สังคมเปนสิ่งท่ีแยกจากกันไมออก ดังน้ันการวิเคราะห
วาทกรรมตามแนวคิดของ Fairclough จึงเปนการบูร
ณาการรวมกันระหวางทฤษฎีทางภาษาและสังคม
โดยมีแนวคิดวาการวิเคราะหวาทกรรมเปนการ
วิเคราะหองคประกอบ 3 สวน ดังน้ี

1 ตัวบท หรือรูปแบบของภาษา 
(Text) หมายถึง การวิเคราะหโดยการตีความจากตัว
บท พยางค ประโยค รูปแบบของวาทกรรม ภาษาที่
ใชในการเขียน และพูด โดยมีหลักในการวิเคราะหคือ 
วาทกรรมนำเสนออะไรสูสังคม เปนกระบวนการ
วิเคราะหถึงระบบความคิด ความรู และความเช่ือของ
สังคม เพื่อเปนการทำความเขาใจกับตัวบทใหมาก
ยิ่งข้ึน 
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2 ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการที่
กอใหเกิดตัวบทเพ่ือทำความเขาใจกับความหมายท่ีแฝงอยู มีหลักในการวิเคราะห 2 ประเด็นคือ
2.1 การศึกษากระบวนการผลิตตัวบท (Process of Production) เพื่อวิเคราะหวาตัวบทน้ัน

ถูกสรางอยางไร และมีการใชบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมาประกอบสรางวาทกรรม
อยางไร

2.2 การศึกษากระบวนการบริโภคตัวบท (Process of Consumption) เปนการวิเคราะหใน
ดานของผู ร ับวาทกรรมวามีการบริโภคตัวบทนั ้นอยางไร โดยผู วิจ ัยทำการศึกษา
กระบวนการบริโภคตัวบทใน 2 สวนคือ การวิเคราะหลักษณะการแพรกระจายของวาท
กรรม และการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางผูผลิตตัวบทและผูรับตัวบท 
เชน การประสาน หรือการตอบโต เปนตน

3 ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) หมายถึง การวิเคราะห
สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อใหเกิดการกอตัวและดำรงอยูของวาทกรรม รวมท้ัง
วิเคราะหผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากชุดวาทกรรม

ภาพท่ี 1 กระบวนการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ
แหลงท่ีมา: Fairclough (1992)

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตีตรา

2.1 ความหมายของการตีตรา
การตีตราสามารถเกิดขึ้นไดจาก 2 แหลงคือ จากภายนอก (External) และจากภายใน (Internal) (ธนวัต 

ปุณยกนก, 2553) โดยจากแหลงภายนอก หมายถึง การตีตราจากสังคม สวนแหลงจากภายใน หมายถึง การตีตรา
ภายในตนเอง สามารถอธิบายไดดังน้ี

รูปแบบที่ 1 การตีตราจากสังคม (Public Stigma) หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาสังคมมองตัวบุคคลที่ถูกตี
ตราวาไมมีคุณคาและไมเปนที่ยอมรับ อันเนื่องมาจากมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่ผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม 
รวมทั้งหมายถึงชุดความเชื่อที่วา ตัวบุคคลที่ถูกตีตรานั้นสามารถรูสึกไดวาตนจะถูกปฏิเสธหรือกีดกันจากคนอื่นใน
สังคม เนื่องมาจากตนมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากบุคคลอื่น สงผลใหบุคคลที่ถูกตีตรานั้นพยายามหาหนทางที่จะ

ตัวบท (Text)

กระบวนการผลติตัวบท (Process of Production) กระบวนการ
บริโภคตัวบท (Process of Consumption)

ภาคปฏิบตัิการทางวาทกรรม
(Discursive Practice)

ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio-Cultural Practice)
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ปกปดความผิดปกติของตน เพ่ือไมใหสังคมไดรับทราบถึงความผิดปกติของตัวผูถูกตีตรา เนื่องดวยกลัววาจะถูกตีตรา
จากบุคคลท่ัวไปในสังคมน่ันเอง (Corrigan, 2004; Vogel, Wade, & Hackler, 2007) 

Corrigan and Watson (2002) ไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการตตีราจากสังคม และไดแบงองคประกอบ
ของการตีตราจากสังคมออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

1 การเหมารวม (Stereotype) เปนการมองแบบเหมารวมทั้งในดานความคิด ความรูสึก และการ
แสดงออกในดานลบตอตัวผูถูกตีตรา

2 อคติ (Prejudice) เปนการรับรู รวมท้ังแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ และแสดงพฤติกรรมในดาน
ลบตอตัวผูถูกตีตรา

3 การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) การกระทำของสังคมที่แสดงออกในดานการกีดกัน ปฏิเสธ 
ไมใหการยอมรับ หรือหลีกหนี อันเน่ืองมาจากความคิดหรือความรูสึกอคติตอตัวผูถูกตีตรา

รูปแบบท่ี 2 การตีตราภายในตนเอง (Self-Stigma) หมายถึง บุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองน้ันไมมีคณุคา 
ไมเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ทำใหผูถูกตีตราเกิดการลดคุณคาในตัวเองลง โดยสาเหตุมักเกิดข้ึนจากการท่ีตัวผู
ถูกตีตราไดรับเอาความคิดจากการถูกสังคมและบุคคลใกลชิดตีตรามาทำการตดัสิน หรือประเมินตนเองวาตนน้ันไมมี
คุณคา ไมสมควรที่จะไดรับการยอมรับจากสังคมและบุคคลใกลชิด อันนำไปสูการเลือกท่ีจะปกปดความบกพรองน้ัน 
(Corrigan, 2004; Vogel, Wade, & Haake, 2006) การตีตราภายในตนเองยังหมายถึง ผูถูกตตีรารับรูและ
ตระหนักถึงปฏิกิริยาดานลบจากสังคม กอใหเกิดความกังวลลวงหนาวาตนเองน้ันจะถูกปฏิเสธจากสังคม ทำใหตน
ยอมรับตราบาปน้ันแลวเกิดความเช่ือวาตนถูกลดคุณคาในสังคม (ภาสกร คุมศิริ, 2561)

การตีตราภายในตนเองเปนผลกระทบตอเน่ืองมาจากการตีตราที่เกดิข้ึนจากปจจัยภายนอก เมื่อผูถูกตีตรา
สามารถรับรูไดถึงการถูกลดคุณคาแหงตนก็จะสงผลใหเกิดการตีตราภายในตนเองข้ึนได โดย Corrigan and Rao 

(2012) ไดอธิบายข้ันตอนของการตีตราภายในตนเองออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี
1 การตระหนักรู (Awareness) ผูถูกตีตรารับรูการตตีราจากสังคม เชน การท่ีคนในสังคมมีความ

เช่ือวา ผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีเปนบุคคลนารังเกียจ 
2 การยอมรับ (Agreement) ผูถูกตีตรายอมรับการถูกตีตราจากสังคม เชน ผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอ

วียอมรับวาตนเปนบุคคลที่นารังเกียจ
3 การซึมซับ (Application) ผูถูกตีตราเห็นพองวาตนน้ันดางพรอย และสมควรถูกตีตรา เชน ผูอยู

รวมกับเชื้อเอชไอวีเชื่อวาตนน้ันนารังเกียจ และเปนเร่ืองถูกตองแลวท่ีคนอ่ืนในสังคมจะตตีราตน
4 การทำราย (Harm) ผูถูกตีตราทำการลดคุณคาและความสามารถแหงตน (Self-Esteem and -

Efficacy) เชน เน่ืองจากผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวีมีความเช่ือวาตนนารังเกียจ ดังน้ันผูอยูรวมกับ
เช้ือจึงรูสึกวาตนเองน้ันไมมีคณุคา ไมคูควรกับสังคม และไมสมควรท่ีจะไดรับการยอมรับจาก
บุคคลอ่ืน

ภาพท่ี 2 โมเดลการรบัรูการตีตราภายในตนเอง (The Stage Model of Self-Stigma)

แหลงท่ีมา: Corrigan and Rao (2012)

การทำราย
(Harm)

การซึมซับ
(Application)

การยอมรับ
(Agreement)

การตระหนักรู
(Awareness)
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2.2 การตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี
การตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีจัดไดวาเปนตัวอยางความเจ็บปวยทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการตีตราน้ี

อาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการที่บุคคลนั้นไดรับการวินิจฉัยวามีเชื้อเอชไอวีจริง หรือจากการที่บุคคลน้ันมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ดังตัวอยางกรณีของกลุมเกย หรือชายขายบริการทางเพศ ซ่ึงโดยปกติแลวกลุมบุคคลเหลาน้ีมักจะถูกตีตราโดยสังคม
อยูแลว กลาวคือ บุคคลสวนใหญในสังคมมักมีอคติเชิงลบ รวมทั้งมองวากลุมเกย และกลุมบุคคลใหบริการทางเพศ
นั้นนารังเกียจ หรือมีทัศนคติแบบเหมารวมวาบุคคลเหลานั้นอาจมีเชื้อเอชไอวี แมวาในความ เปนจริงกลุมบุคคล
ดังกลาวจะไมไดรับเชื้อก็ตาม ซ่ึงหากทายท่ีสุดแลวบุคคลเหลานั้นไดรับเช้ือเอชไอวีจริง ก็จะยิ่งถูกตีตราจากสังคมมาก
ข้ึนอีกเปนทวีคูณ (มัตติกา ใจจันทร และพรนภา คำพราว, 2557) 

ในสวนของบุคคลที่อยูใกลชิด หรืออาศัยรวมกับผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีก็จะถูกสังคมตีตราดวยเชนกัน 
แมวาบุคคลนั้นจะไมมีเชื้อเอชไอวี ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกวา Courtesy Stigma (Liu, Xu, Sun, & Dumenci, 2014)
หรือ การตีตราแบบคลอยตาม โดยมักจะสงผลใหครอบครัว ผูท่ีมีความใกลชิดกับผูอยูรวมกับเช้ือ หรือเพ่ือนบานของ
ผูอยูรวมกับเช้ือ อาจถูกคนในสังคมตีตรา นอกจากน้ีอาจเกิดการกีดกันผูอยูรวมกับเช้ือใหออกจากสังคม ถูกทำใหอับ
อายและเกิดความกลัว สงผลตอสุขภาพจิตของผูที ่อยู รวมกับเชื ้อ รวมถึง ครอบครัวและผูใกลชิด (Ibrahim, 

Kombong, & Sriati, 2019)
แมวาการตีตราจากสังคมจะเปนการตีตราจากภายนอก โดยผูที่อยูในสังคมเปนผูตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอช

ไอวี แตในขณะเดียวกันน้ัน ตัวผูอยูรวมกับเชื้อเองก็สามารถรับรูการตีตราไดจากภายในจิตใจของตนดวยเชนกัน ผูที่
อยูรวมกับเช้ือสามารถรับรูถึงความแปลกแยกของตนจากบุคคลอื่นในสังคม ซ่ึงการรับรูการตีตราภายในตนเองของผู
ที่อยูรวมกับเชื้อนี้จะนำไปสูการลดคุณคาแหงตน ผูอยูรวมกับเชื้อจะรูสึกวาตนเองน้ันไมมีคุณคา และไมดีเทียบเทา
บุคคลอ่ืนในสังคม สงผลใหเกิดความกลัวท่ีจะถูกเลือกปฏิบัติจากบุคคลอ่ืนในสังคมไดในท่ีสุด (Scambler, 2004)

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาแบบผสมผสานจากแหลงขอมูล
ประเภทสื่อออนไลนและจากการสมัภาษณเชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. การศึกษาขอมูลจากส่ือออนไลน สืบคนขอมูลจากผูท่ีรวมแสดงความคิดเห็นผานดัชนีถอยคำ (Hashtag) #

พีทคนเลือดบวก และ #SaveNarinya บนสื่อสังคมออนไลนเฟสบุกและทวิตเตอร ในหวงเวลายอนหลัง 1
ป ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำการสืบคนผานเว็บไซต
Google.com คำที่ใชในการสืบคนคือ “site:twitter.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” และ 
“site:facebook.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” และสืบคนขอมูลจากเว็บไซตพันทิป ผาน
เว็บไซต Google.com คำที่ใชในการสืบคนคือ “site:pantip.com เอดส OR เอชไอวี AND "เกย"” โดย
ทำการต้ังคาการคนหาในหวงเวลายอนหลัง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 นำขอมูลมาทำการวิเคราะหโดยใชหลักการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical Discourse 

Analysis) ซึ่งพิจารณาใน 3 สวนคือ ตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติการทางสังคม
และวัฒนธรรม

2. การศึกษาขอมูลจากบุคคล ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยสัมภาษณกับผูอยู
รวมกับเช้ือเอชไอวีเกยจำนวน 5 ทาน นักวิชาการสื่อสารสุขภาพ นักรณรงคเพ่ือสังคม นักจิตวิทยา จำนวน 
3 ทาน และการสนทนากลุม (Focus Group) กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทาน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
จากการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการชวยลดการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอ
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วี ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นนำขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)

ผลการศึกษา
1. ผลจากการสืบคนขอมูลผานสื่อออนไลน
ผูวิจัยสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนผานเว็บไซตกูเกลิ (Google.com) โดยแบงการคนหาออกเปน 2 

ขอบเขตตามหวงเวลา ดังน้ี
1) สืบคนขอมูลจากผูที่รวมแสดงความคิดเห็นผานดัชนีถอยคำ (Hashtag) #พีทคนเลือดบวก และ 

#SaveNarinya บนสื่อสังคมออนไลน Facebook และ Twitter เปนหวงเวลายอนหลัง 1 ป 
ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำการสืบคนผานเว็บไซตกู
เกิล คำที่ใชในการสืบคนคือ “site:twitter.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” และ 
“site:facebook.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” เนื่องจากในหวงเวลาดังกลาว
ดัชนีถอยคำท้ัง 2 ไดสรางกระแสตื่นตัวตอเอชไอวีและเอดสในสังคมไทยเปนอยางมาก
(1.1) ขอมูลจากเฟซบุก ผูวิจัยสืบคนขอมูลจากเว็บไซตกูเกิล ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ใช

คำคนหา “site:facebook.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” จากนั้น
เลือกชวงเวลาเพื่อใหเว็บไซตแสดงผลขอมูล เฉพาะชวงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 

จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเว็บไซตกูเกิลแสดงผลการคนหาทั้งสิ้น 30 ตัว
บท จากนั้นผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะตัวบทที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่กำลังศึกษา โดย
พบวามีขอมูลที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 15 ตัวบท โดยตัวบทที่ถูกคัดออกนั้นเกิดจากการ
แสดงผลซ้ำซอนจากเว็บไซตกูเกิล และมีบางตัวบทที่ไมมีความเกี่ยวของกับเรื่องท่ี
ผูวิจัยกำลังทำการศึกษา ตัวบทสวนใหญที่ถูกสืบคนโดยเว็บไซตกูเกิลจะเปนตัวบท
ท่ีมาจากเฟซบุกเพจ (Facebook Page) ของสำนักขาวในประเทศไทย เชน เรื่องเดน
เย็นน้ีชอง 3, Amarin News, โหนกระแส 9, MCOT และสวนหน่ึงมาจากเฟซบุกเพจ
ขององคกรณหรือบุคคลสาธารณะ เชน Safe Clinic, Infectious งายนิดเดียว ,

Drama-Addict, โดนไลมาเลนในน้ี, พีทคนเลือดบวก และมนุษยธรรมศาสตร ทั้งนี้
ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหในสวนของความคิดเห็น (Comment) ซ่ึงเปนความคิดเห็นที่
ถูกประกาศ (Post) โดยบุคคลทั่วไปภายใตชองสำหรับแสดงความคิดเห็นของตัวบท
แตละตัวบทดังกลาว

(1.2) ขอมูลจากทวิตเตอร ผูวิจัยสืบคนขอมูลจากเว็บไซตกูเกิล ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 
ใชคำคนหา “site:twitter.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” จากนั้น
เลือกชวงเวลาเพื่อใหเว็บไซตแสดงผลขอมูล เฉพาะชวงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเว็บไซตกูเกิลแสดงผลการคนมามาท้ังสิ้น 44 
ตัวบท จากนั้นผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะตัวบทที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่กำลังศึกษา 
โดยพบวามีขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังสิ้น 23 ตัวบท โดยขอมูลท่ีถูกคัดเขามาทำการศึกษาน้ี
เปนขอมูลท่ีมาจากการแสดงความคิดเห็นของผูใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยท่ีเปด
เปนสาธารณะ อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เว็บไซตกูเกิลแสดงผลลัพธท่ีไดจากคำท่ีใช
คนหาเพียงบางสวนเทานั ้น ซึ ่งอาจเปนผลมาจากขั ้นตอนวิธี (Algorithm) ของ
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เว็บไซตกูเกิลที่ไมสามารถคนหาขอมูลภายในเว็บไซตทวิตเตอรไดดีเทากับการคนหา
จากเว็บไซตทวิตเตอรเอง ดังนั้น ผูวิจัยจะยึดผลลัพธที่ไดจากเว็บไซตกูเกิลเปนหลัก
เพ่ือใชสำหรับการวิเคราะหขอมูลในสวนถัดไป

2) สืบคนขอมูลจากเว็บไซตพันทิปผานเว็บไซตกูเกิล คำที่ใชในการสืบคนคือ “site:pantip.com 

เอดส OR เอชไอวี AND "เกย"” โดยทำการตั้งคาการคนหาในหวงเวลายอนหลัง 2 ป ตั้งแต
วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผูวิจัยสืบคนขอมูลจากเว็บไซตกู
เกิล ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ใชคำคนหา “site:pantip.com เอดส OR เอชไอวี AND "เกย"” 

จากนั้นเลือกชวงเวลาเพื่อใหเว็บไซตแสดงผลขอมูล เฉพาะชวงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเว็บไซตกูเกิลแสดงผลการคนมามาทั้งสิ้น 85 ตัวบท 
จากน้ันผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะตัวบทท่ีมีความเก่ียวของกับเรื่องท่ีกำลังศึกษา โดยพบวามีตัวบทท่ี
เกี่ยวของทั้งสิ้น 38 ตัวบท สวนอีก 47 ตัวบทที่ไมมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่กำลังศึกษา อัน
เนื่องมาจาก เว็บไซตกูเกิลแสดงขอมูลการคนหาซ้ำ หรือ ไมใชขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมเกย
โดยตรง เนื่องจากมีขอมูลบางสวนที่เปนขอมูลเกี่ยวกับเพศชายและหญิงปกติ แตในความ
คิดเห็นน้ันมีการพาดพิงถึงกลุมเกย จึงทำใหเว็บไซตกูเกิลทำการแสดงผลขอมูลชุดท่ีไมเก่ียวของ
น้ันข้ึนมาดวย

2. วาทกรรมเก่ียวกับการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวีในส่ือออนไลนของไทย
2.1 ตัวบท (Text) วาทกรรมที่อาจตีตราผูอยูรวมกับเชื้อจะมีประเด็นที่ถูกสะทอนผานตัวบทซึ่งสวนใหญ

เปนไปในลักษณะของการดาทอ อาจมีคำท่ีไมสุภาพรวมอยูดวย หรือเปนการใชถอยคำ รูปภาพ หรือรูปสัญลักษณท่ี
สื่อความหมายแฝง ในบางกรณีอาจเปนการดาทอโดยใชการเช่ือมโยงเอชไอวีเขากับวัตถุ สถานท่ี หรือลักษณะอาการ 
สำหรับการดาทอประเภทนี้ผูรับวาทกรรมตองมีความเขาใจในบริบทที่ผูผลิตตัวบทตองการที่จะสื่อสารในระดับหน่ึง
จึงจะสามารถแปลความหมายแฝงและทำความเขาใจตอตัวบทน้ันได

2.2 ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) ผูวิจัยทำการศึกษาจากทั้ง 2 สวนที่มีความ
เก่ียวของกับภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมน่ันคือ สวนของผูผลิตตัวบท และสวนของผูรับตัวบท โดยในสวนของผูผลิต
ตัวบท จะเปนการศึกษาถึงกระบวนการที่ผูผลิตตัวบทใชในการประกอบสรางชุดวาทกรรมนั้น และสำหรับสวนของ
ผูรับตัวบท จะเปนการศึกษาถึงกระบวนการท่ีผูรับตัวบทใชในการตีความตัวบทน้ัน ซ่ึงรวมไปถึงชองทางท่ีวาทกรรม
น้ันถูกสงผานและแพรกระจายมายังผูรับตัวบท และรูปแบบความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางผูผลิตตัวบทและผูรับตัวบท

2.2.1 กระบวนการผลิตตัวบท (Process of Production) เนื่องจากเปนการศึกษาตัวบทที่ถูกประกอบ
สรางผานส่ือสังคมออนไลน ทำใหตัวบทท้ังหมดถูกผลิตข้ึนโดยผูใชงานส่ือสังคมออนไลน ผูวิจัยจึงมิ
อาจสืบทราบถึงกระบวนการผลิตและวัตถุประสงคที่แทจริงของผูผลิตตัวบทได สวนหน่ึงเปนเพราะ
สื่อสังคมออนไลนที่ผูวิจัยทำการศึกษาไดเปดโอกาสใหผูผลิตตัวบทสามารถปดบังตัวตนได อีกท้ัง
ผูผลิตตัวบทสวนใหญในงานวิจัยฉบับน้ีเปนผูผลิตตัวบทท่ีมาจากบุคคลท่ัวไป ซ่ึงจะมีความแตกตาง
จากผูผลิตตัวบทที่เปนสื่อขนาดใหญ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน หรือ ผูมีอิทธิพลทางความคิด 
เนื่องจากกลุมผูผลิตตัวบทที่เปนสื่อขนาดใหญอาจสามารถโนมนาวผูรับตัวบทใหเอนเอียงไปตาม
ความคิดของผูผลิตตัวบทไดดีกวา ดังนั้นผูวิจัยจึงทำการวิเคราะหจากประเด็นที่ถูกสื่อสารผานตัว
บท ทำใหพบวา ตัวบทเหลานั้นอาจถูกหลอหลอมจากทัศนคติ องคความรู และประสบการณสวน
บุคคลทั้งทางตรงและทางออมของผูผลิตตัวบท ดังเชน ผูผลิตตัวบทที่มีองคความรูในเรื่องเอชไอวี
ไมมากนัก มักจะสะทอนผานวาทกรรมประเภทตั้งคำถาม ในขณะที่ผูผลิตตัวบทที่มีองคความรู
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เกี่ยวกับเอชไอวีมากขึ้น มักเปนผูผลิตตัวบทประเภทแบงปนความรู นอกจากน้ี ผูอยูรวมกับเชื้อใน
ฐานะของผูผลิตตัวบทมักใชวาทกรรมประเภทหาเพื่อน ในขณะท่ีบุคคลท่ัวไปในฐานะของผูผลิตตัว
บทมักจะเปนผูสรางชุดวาทกรรมท่ีอาจสงผลตอการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี

2.2.2 กระบวนการบริโภคตัวบท (Process of Consumption) เปนกระบวนการในสวนของผูรับตัวบทท่ี
ใชในการสังเคราะหหรือแปลความหมายจากตัวบทที่ถูกสงผานมาถึงตัวผูรับ เนื่องจากตัวบทไมได
เปนเพียงลักษณะของกลุมคำท่ีมีความหมายตรงตัวและชัดเจนเทาน้ัน แตผูผลิตตัวบทบางรายยังมี
การใชกลุมคำที่สามารถสื่อความหมายเปนอยางอื่น แตดวยขอจำกัดของงานวิจัยที่เปนการศึกษา
วาทกรรมผานสื่อสังคมออนไลน ทำใหผู วิจัยมิอาจสืบทราบถึงความสามารถที่แทจริงในการ
สังเคราะหตัวบทของผูรับวาทกรรมแตละรายได โดยผูวิจัยใชวิธีศึกษาถึงกระบวนการบริโภคตัวบท
ผานการแสดงความคิดเห็นของผูรับตัวบทท่ีมีตอประเด็นในสื่อสังคมออนไลน โดยเปนการศึกษาถึง
กระบวนการที่ตัวบทใชในการแพรกระจายจากผูสรางมาสูผู รับ และเปนการศึกษาถึงรูปแบบ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูสรางและผูรับวาทกรรม ซึ่งอาจทำใหทราบถึงกระบวนการที่ผูรับ
ตัวบทใชในการบริโภคตัวบทได โดยแบงการวิเคราะหเปน 2 ประเด็น ดังน้ี
(1) การแพรกระจายของวาทกรรม ชุดวาทกรรมทั้งหมดถูกแพรกระจายผานชองทางสื่อสังคม

ออนไลนซ่ึงในปจจุบันมีตัวเลือกใหใชงานสามารถเลือกท่ีจะปกปดตัวตนที่แทจริงของตนเอง
ได เพื่อเปนการปองกันการสืบทราบไปถึงตัวใชงาน ทำใหเกิดอิสระเปนอยางมากในการ
แสดงความคิดเห็นหรือสรางชุดวาทกรรม ขอดีที่เกิดขึ้นคือ ผูอยูรวมกับเชื้อสามารถแสดง
ความคิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลนไดโดยไมตองกังวลวาจะมีใครสืบทราบตัวตน นอกจากน้ี
ยังมีผูอยูรวมกับเช้ือจำนวนหน่ึง เลือกที่จะเปดเผยตัวตนในสื่อสังคมออนไลน โดยเปนที่นา
สังเกตวากลุมผูอยูรวมกับเช้ือท่ีเปดเผยตัวตนมักจะไดรับการยอมรับจากสมาชิกในกลุมของ
ผูอยูรวมกับเชื้อและบุคคลทั่วไป โดยกลุมผูอยูรวมกับเชื้อที่เปดเผยตัวตนนี้จะมีจำนวน
ผูติดตามหรือจำนวนเพื่อนรวมสื่อสังคมออนไลนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับผูอยูรวมกับเชื้อท่ี
ไมเปดเผยตัวตน ผูอยูรวมกับเชื้อที่มีจำนวนผูติดตามเปนจำนวนมากจะมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอชไอวีและเอดสกันภายในกลุม เปนผลใหเกิดการแพรกระจายของ
องคความรูในวงกวาง

(2) รูปแบบความสัมพันธของวาทกรรม ผูวิจัยพบวา ความสัมพันธของวาทกรรมในบริบทของ
สื่อสังคมออนไลนเกิดข้ึนจาก 2 บุคคล คือ 

บุคคลท่ี 1 ผูผลิตตัวบท ในฐานะของผูสรางชุดวาทกรรมดวยการเขียนขอความหรือสง
ตอขอความของบุคคลอื่นผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกและทวิตเตอร หรือเปนผูตั้ง
กระทูในเว็บไซตพันทิป ผูผลิตตัวบทมักสรางชุดวาทกรรมขึ้นมาจากพื้นฐานความรู 
ความเขาใจ และประสบการณทั้งทางตรงและทางออมของตน กอปรกับการถูกหลอ
หลอมจากสังคมและวัฒนธรรม ทำใหชุดวาทกรรมนั้นมีลักษณะแตกตางกันออกไป
ตามอัตลักษณสวนบุคคลของผูผลิตตัวบท
บุคคลท่ี 2 ผูรับตัวบท ในฐานะของผูรับชุดวาทกรรมหรือผูบริโภคตัวบท เมื่อตัวบทถูก
สงผานชองทางออนไลนมาสูผูรับก็จะเกิดการตีความเพื่อหาความหมายในชุดวาท
กรรมน้ัน โดยกระบวนการตีความน้ีจะแตกตางกันไปในแตบุคคล ดังจะเห็นไดจากการ
แสดงความคิดเห็นของผูรับตัวบทจากสื่อสังคมออนไลน ที่มีการแสดงความคิดเห็นท่ี
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แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับพื้นฐานความรู ความเขาใจ และประสบการณทั้งทางตรง
และทางออมของผูรับตัวบท นอกจากนี้ผู วิจัยยังพบวา ผู รับตัวบทบางทานอาจมี
ปฏิสัมพันธกับผูผลิตตัวบทดวยการแสดงความคิดเห็นโดยใชชุดขอความ รูปภาพ 
สัญลักษณ หรือรูปสัญลักษณ (Emoji) มีขอสังเกตวา สำหรับผูรับตัวบทที่ใชงานสื่อ
สังคมออนไลนเฟซบุกและทวิตเตอรจะสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผูรับตัวบท
เปนผูผลิตตัวบทไดดวยการสงตอขอความของบุคคลอื่น (Share Post, Retweet) ซ่ึง
ในบางกรณีอาจมีการเพ่ิมเติมความคิดเห็นสวนบุคคลของตนลงไปดวย

โดยรูปแบบความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางผูผลติตัวบทและผูรับตัวบทผานสื่อสังคมออนไลนท่ี
ผูวิจัยไดศึกษา สามารถจำแนกออกไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี
(2.1) ความสัมพันธระหวางผูผลิตตัวบทและผูรับตัวบท หมายถึง ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นของ

ผูรับตัวบทที่มีตอชุดวาทกรรมของผูผลิตตัวบท โดยเมื่อตัวบทน้ันถูกบริโภคโดยผูรับตัว
บทก็จะเกิดการตอบสนองกับผูผลิตตัวบท ผานการแสดงความคิดเห็นดวยขอความ
รูปภาพ สัญลักษณ หรือรูปสัญลักษณ ซึ่งถูกผลิตขึ้นมาจากอัตลักษณสวนบุคคลของ
ผูรับตัวบท โดยรูปแบบความสัมพันธน้ีสามารถเปนไปได 2 ลักษณะ คือ ลักษณะคลอย
ตาม เนื่องจากผูรับตัวบทมีความคิดเห็นสอดคลองกับผู ผลิตตัวบท และลักษณะ
สะทอนกลับ เน่ืองจากผูรับตัวบทมีความคิดเห็นท่ีไมสอดคลองกับผูผลิตตัวบท 

(2.2) ความสัมพันธระหวางผูรับตัวบทและผูรับตัวบท หมายถึง ปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวาง
ผูรับตัวบทดวยกันเอง เน่ืองจากสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันไมใชการสื่อสารในทิศทาง
เดียว ผูที่เขามาแสดงความคิดเห็นยังสามารถที่จะสื่อสารตอบโตระหวางกันได อาจ
กลาวไดวาเปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูที่เขามาแสดงความคิดเห็น
ภายใตตัวบทเดียวกันที่ถูกสรางข้ึนโดยผูผลิตตัวบท เน่ืองจากส่ือสังคมออนไลนเปนสื่อ
ที ่เปดกวาง ทำใหเกิดการปฏิสัมพันธในหลายทิศทาง โดยผู รับตัวบทที้เขามามี
ปฏิสัมพันธกับผู รับตัวบทดวยกันเองนี้ก็จะมีความสัมพันธ 2 ลักษณะเชนกัน คือ 
ลักษณะคลอยตาม เน่ืองจากผูรับตัวบทมีความคิดเห็นสอดคลองกับผูรับตัวบททานอื่น 
และลักษณะสะทอนกลับ เนื่องจากผูรับตัวบทมีความคิดเห็นไมสอดคลองกับผูรับตัว
บททานอ่ืน

ภาพท่ี 3 รูปแบบความสมัพันธระหวางผูผลิตตัวบทและผูรับตัวบท ในบริบทของสื่อสังคมออนไลน

ผูผลิตตัวบท

ผูรับตัวบท
(คลอยตาม)

ผูรับตัวบท
(สะทอนกลับ)

ผูรับตัวบท
(คลอยตาม)

ผูรับตัวบท
(คลอยตาม)

ผูรับตัวบท
(สะทอนกลับ)

ผูรับตัวบท
(สะทอนกลับ)
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2.3 ภาคปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รทา งส ั งค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) สภาพบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่อาจกลาวไดวามี
การยึดโยงจารีตและขนบธรรมเนียมเขากับสถาบัน
ศาสนา ดังจะเห็นไดจากการกำหนดวันหยุดประจำป
ของประเทศไทยที่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา เด็ก
นักเรียนสวนใหญจะมีการเขาแถวเพื่อเคารพธงชาติ
และสวดมนตในตอนเชากอนเขาเรียน อีกท้ังยังถือวา
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติ และจากระบบ
คุณคาของสังคมไทย (Social Value) ดังจะเห็นได
จากธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต และกฎหมายของไทย 
ซ่ึงสามารถกลาวไดวามีความเช่ือมโยงกับหลักศาสนา
พุทธในหลายมิติ นั ่นอาจเปนสิ่งหนึ่งที ่ทำใหคนใน
สังคมมักเกิดความรูสึกไมสบายใจเมื่อตองสนทนาใน
ประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับเพศสัมพันธเนื่องจาก
เปนเรื่องที่คนในสังคมไทยสวนใหญไมสะดวกใจที่จะ
พูดคุยอยางเปดเผย 

เอชไอวีเปนเชื ้อไวรัสที่สามารถแพรผาน
การมีเพศสัมพันธเปนสวนใหญ จึงทำใหประเด็นเอช
ไอวีมักถูกพวงมาดวยเรื่องเพศสัมพันธอยางหลีกเลี่ยง
ไมได เมื่อระบบคุณคาของสังคมนั้นมองวาเรื่องเพศ
เปนเรื่องที่นาอาย จึงทำใหคนสวนใหญในสังคมไทย
ยังไมพรอมที่จะสนทนาเรื ่องนี ้แบบเปดเผย ผู อยู
รวมกับเช้ือสวนใหญในสังคมไทยจึงมักเลือกที่จะหลบ
ซอนและปกปดสถานะผลเลือดของตนไมใหบุคคล
รอบขางรับรู ดวยเกรงวาบุคคลอ่ืนอาจเกิดความรูสึก
รังเกียจ เลือกปฏิบัติ หรืออาจผลักไสตนออกจาก
สังคม เกิดการตีตราจากสังคมและภายในตนเอง 
เนื ่องจากเอชไอวีมีภาพจำที่ถูกประกอบสรางโดย
สังคมในชวงแรกของการระบาดวาเปนเชื้ออันตราย
และนารังเกียจ อีกทั้งหากไดรับเชื้อก็ไมมีทางรักษา
หายและจะตองรอวันตายเพียงอยางเดียว แมวาใน
ปจจุบันมีวิวัฒนาการที่ชวยควบคุมไวรัสนี้ไมใหทำ
รายรางกายผูที่ไดรับเชื้อ อีกทั้งยังทำใหผูอยูรวมกับ
เชื้อสามารถดำรงชีวิตเฉกเชนบุคคลปกติทั่วไปแลวก็
ตาม 

ปจจุบันสื่อประเภทใหมเขามามีบทบาทใน
สังคมไทยมากขึ้น ดังจะเห็นไดวาสื่อสังคมออนไลน
สามารถเขาถึงประชากรไทยในวงกวางและทั ่วถึง 
การแสดงทัศนคติของผู ใชงานสื ่อสังคมออนไลน
บางสวนจึงอาจสงผลกระทบตอการตีตราผูอยูรวมกับ
เชื้อได เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนเปนการสื่อสารใน
แบบที่ไมเห็นตัวตนหรือสามารถปดซอนตัวตนได แม
สื่อออนไลนจะสามารถแพรกระจายไปไดอยางทั่วถึง 
แตดวยทัศนคติของคนในสังคมท่ีมีตอเอชไอวีจึงทำให
ประชากรบางสวนเลือกที ่จะปดกั ้นการรับขอมูล
เกี่ยวกับเอชไอวี ดังแสดงใหเห็นผานการแสดงความ
คิดเห็นของผู ใชงานสื่อสังคมออนไลนบางสวน ที่
แสดงใหเห็นวายังขาดความรูที่ครบถวนในประเด็น
เกี่ยวกับเอชไอวี อันนำไปสูการตีตราจากสังคมและ
สืบเนื ่องไปถึงการตีตราภายในตนเองของตัวผู อยู
รวมกับเช้ือดวยเชนกัน

อาจกล าวโดยสร ุปว า  แม  ในป จจ ุ บัน
ส ังคมไทยจะเปดกวางในเร ื ่องเพศมากขึ ้น แต
เนื่องจากการเขามาของสื่อสังคมออนไลน ทำใหคน
ในสังคมสามารถเขาถึงและแบงปนขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว แตด วยระบบคุณคาของสังคมไทยที ่ถูก
ปล ูกฝ งและเกี ่ยวพ ันก ับสถาบันศาสนามาเปน
เวลานาน ทำใหประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศยังไม
เปนที่ถกเถียงในวงกวางมากนัก เนื่องจากอาจถูกมอง
วาผิดไปจากบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ความรูชุดใหมเกี่ยวกับเอชไอวีจึงไมถูกแพรกระจาย
ออกไปสูประชากรไทยมากเทาที่ควร เปนผลใหกลุม
บุคคลทั ่วไปอาจปดกั ้นการรับรู ข อมูลเก ี ่ยวกับ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธรวมท้ังเอชไอวี และสำหรับ
กลุมผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีอาจสงผลใหผูอยูรวมกับ
เชื้อไมกลาเปดเผยผลเลือดของตนกับบุคคลใกลชิด 
เนื่องจากกังวลวาตนอาจถูกตีตราจากสังคม รวมท้ัง
อาจทำใหเกิดการลดคุณคาแหงตนซ่ึงนำพาไปสูการตี
ตราภายในตนเองของผูอยูรวมกับเชื้อ นอกจากนี้ยัง
สงผลตอทัศนคติทั้งในกลุมผูอยูรวมกับเชื้อและกลุม
บุคคลทั่วไป
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3. ผลกระทบจากการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือ
เอชไอวีในสังคมไทย

3.1 การมีปฏิสัมพันธตอผู อยูรวมกับเช้ือ
เอชไอว ี  พบว า บ ุคคลทั ่วไปอาจปฏ ิเสธการมี
ปฏิสัมพันธหากทราบวาอีกฝายเปนผูอยูรวมกับเช้ือ
เอชไอวี นอกจากน้ีพบวายังสามารถพบเห็นการเลือก
ปฏิบัติจากบุคลากรทางการแพทยบางสวนในสังคม

3.2 การปองกันตนเองจากเอชไอวีของกลุม
บุคคลทั่วไป พบวา กลุมบุคคลทั่วไปสวนใหญมีการ
ปองกันตนเองจากเอชไอวีในระดับต่ำ เปนผลจาก
ทัศนคติเกี่ยวกับเอชไอวี รวมทั้งสภาพทางสังคมของ
ไทยที่ไมเอื้อใหเกิดการแพรกระจายขององคความรู
มากนัก

3.3 ความรูสึกเห็นใจตอตัวผูอยูรวมกับเช้ือ
เอชไอวี บุคคลทั่วไปสวนใหญมักรังเกียจและยากท่ี
จะเกิดความรูสึกเห็นใจผูอยูรวมกับเช้ือ เน่ืองจากยังมี
ทัศนคติดานลบตอเอชไอวี อยางไรก็ตาม กรณีเด็กท่ี
กำเนิดพรอมเอชไอวีจะมีแนวโนมไดรับการเห็นใจ
มากกวา เนื่องจากถูกมองวาเปนสิ่งที่เด็กไมสามารถ
เลือกได

4. แนวทางในการชวยลดการตีตราผูอยู
รวมกับเช้ือเอชไอวี

4.1 ไมใชคำท่ีอาจตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอช
ไอวี สงเสริมใหมีการใชคำที่ไดรับการยอมรับวาไม
สงผลตอการตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีในทุกภาค
สวน

4.2 ใชการสื่อสารเชิงบวก สื่อสารดวยการ
ใชมุมมองของอนาคต ตระหนักถึงการใชชีวิตอยาง
ยั่งยืนและปลอดภัย ไมตีตราซ้ำผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี

4.3 ตระหนักในความรูสึกของผูอยูรวมกับ
เชื้อ สงเสริมใหเกิดสภาวะที่ประชาชนในสังคมเกิด
ความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอยูรวมกับเช้ือ

4.4 ให ความสำคัญก ับกล ุ มเป าหมาย 
วิเคราะหเชิงลึกกับกลุมเปาหมายท่ีตองการจะสื่อสาร
ทุกครั้ง เพื ่อทราบถึงความตองการและชองทางท่ี
กลุมเปาหมายน้ันเลือกใช

4.5 สรางเสริมความรูเกี่ยวกับเอชไอวี ให
ความรูตั้งแตในวัยเยาว สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน 
ใหขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย ขอความชวยเหลือ
จากผูเชี ่ยวชาญทุกครั ้งเมื ่อไมแนใจในความรูที่จะ
สื่อสาร

อภิปรายผล

รูปแบบของวาทกรรมที่เกี่ยวของกับการตี
ตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีบนสื่อสังคมออนไลนของ
ผูใชงานชาวไทย พบวา ตัวบทที่มีลักษณะของการตี
ตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีสวนใหญจะมีคำไมสุภาพ
รวมอยูดวย อาจเปนผลมาจากการที่ผูใชงานส่ือสังคม
ออนไลนสวนใหญมีความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับผู
อยูรวมกับเชื้อเอชไอวีรายหนึ่ง ซึ่งถือเปนบุคคลที่มี
ความเก่ียวของกับปรากฏการณดังกลาว ทำใหเอชไอ
วีเปนที่กลาวถึงในวงกวางของสังคมไทยในหวงเวลา
นั้น ซึ่งสวนใหญจะมาจากผูใชงานสื่อสังคมออนไลน
ประเภทเฟสบุกและทวิตเตอร นอกจากนี้ยังพบอีก
ดวยวา วาทกรรมที่อาจตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวี
นั้นมักถูกผลิตจากพื้นฐานทางความคิดความเขาใจท่ี
มีตอเอชไอวีของผูผลิตตัวบทเปนหลัก และผูผลิตตัว
บทสวนใหญตองการที่จะใชชุดวาทกรรมดังกลาวน้ัน
เพ่ือตอวาผูอยูรวมกับเช้ือทานหน่ึงเพียงทานเดียว แต
เนื่องดวยรูปแบบของการแพรกระจายวาทกรรมผาน
สื่อสังคมออนไลนท่ีกวางไกลและไมสามารถระบุแบบ
เฉพาะเจาะจงไดน้ัน ทำใหผูอยูรวมกับเชื ้อเอชไอวี
บางสวนท่ีเปนผูรับตัวบทเกิดความรูสึกดอยคา แมตัว
บทดังกลาวอาจไมไดหมายถึงตนโดยตรง แตผู อยู
รวมกับเอชไอวีบางสวนนั้นก็เกิดความรูสึกเชื่อมโยง
และยอมรับในคำดาทอจากผู ผลิตตัวบท อันอาจ
นำไปสูการตีตราภายในตนเองไดในท่ีสุด

ขอสังเกตจากผูวิจัย พบวา ตัวบทสวนใหญ
ถูกผลิตจากกลุมผู ใชงานสื่อสังคมออนไลนที่เปน
บุคคลทั่วไป จึงทำใหวาทกรรมในสื่อสังคมออนไลนมี
บริบทที่แตกตางไปจากสมัยกอน เนื่องจากสมัยกอน
นั้นตัวบทมักถูกผลิตจากสื่อหลักของประเทศไทยใน
ขณะน้ัน เชน หนังสือพิมพ หรือโทรทัศน ทำใหตัวบท
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ที่มาจากสื่อหลักมีอำนาจในการชี้นำและประกอบ
สรางสังคมมากกวา เนื่องจากในอดีตผูรับตัวบทไมมี
ชองทางใหเลือกมากนัก จึงจำเปนตองรับตัวบทที่ถูก
ผลิตโดยสื่อหลักผานชองทางที่มีจำกัด ในขณะที่สื่อ
สังคมออนไลนมีรูปแบบในการผลิตตัวบทที่แตกตาง
ออกไป เนื ่องจากในปจจุบันผู ผลิตตัวบทสามารถ
เปนไดทั้งจากสื่อหลักและจากบุคคลทั่วไป โดยในมิติ
ของบุคคลทั่วไปนั้นสามารถประกอบสรางวาทกรรม
ผานการแสดงความคิดเห็นของตนผานสื ่อสังคม
ออนไลนที่ตนมีหรือการแสดงความคิดเห็นภายใตตัว
บทจากผูผลิตตัวบททานอื่น และดวยรูปแบบของ
ความสัมพันธที่ซับซอนระหวางผูผลิตตัวบทและผูรับ
ตัวบททำใหวาทกรรมในปจจุบันเกิดการเคลื่อนไหว
เปนพลวัต รวมทั ้งสามารถเปลี ่ยนแปลงบทบาท
ระหวางผู รับตัวบทและผูผลิตตัวบทผานสื่อสังคม
ออนไลน และดวยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน
ที่ทำใหบุคคลทั่วไปรวมทั้งผูอยูรวมกับเชื้อสามารถ
เขาถึงตัวบทไดสะดวกและรวดเร็ว สงผลใหบุคคล
ทั่วไปในฐานะของผูผลิตตัวบทสามารถมีอำนาจใน
การชี้นำสังคมผานการแสดงความคิดเห็นของตนได
เชนกัน เนื ่องจากสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันน้ัน
สามารถแพรกระจายไดเปนวงกวางและมีผู ใชงาน
เปนจำนวนมาก สงผลใหตัวบทถูกผลิตและสงผานไป
ถึงผูรับตัวบทไดในวงกวางไมตางจากตัวบทที่ถกูผลิต
โดยสื่อหลักในสมัยกอน สภาวะเชนนี้สงผลโดยตรง
ต อการประกอบสร างส ั งคม โดยวาทกรรมไม
จำเปนตองถูกผลิตโดยผู มีอำนาจเชนในอดีต แต
ปจจุบันบุคคลทั่วไปก็มีอำนาจในการประกอบสราง
สังคมดวยเชนกัน 

ในสวนของภาคปฏิบัติการทางสังคมอาจ
สรุปไดวา สถาบันศาสนามีสวนอยางมากในการ
ประกอบสรางระบบคุณคาของสังคมไทย ถึงแมการ
ระบบคุณคาของสังคมไทยจะมีขอดีอยูมาก แตก็ไม
สามารถปฏิเสธไดวาทำใหเกิดขอเสียบางประการดวย
เชนกัน โดยเฉพาะในเรื ่องที ่มีความเก่ียวของกับ
เพศสัมพันธ ดังตัวอยางงานวิจัยของ นิฮาฟซะ หะยี
วาเงาะ (2554) ที ่ไดศึกษาเกี ่ยวกับการตีตราทาง

สังคมของชุมชนมุสลิม ซึ่งเปนชุมชนที่ถูกประกอบ
สรางจากสถาบันศาสนาอิสลามท่ีเครงครัด ทำใหการ
ตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีในชุมชนมุสลิมคอนขาง
ที่จะมีความชัดเจนและรุนแรง ชุมชนมุสลิมมีแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธที่คอนขางปดกั้น ซ่ึง
สงผลตอการใชถุงยางอนามัยรวมทั้งปดกั้นการรับ
ขอมูลเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทำใหเปน
เรื ่องยากที่จะลดอัตราการแพรเชื ้อเอชไอวีภายใน
ชุมชน อีกท้ังผูอยูรวมกับเช้ือมักจะถูกรังเกียจและถูก
กลาวหาวาเปนผูทำใหศาสนาเสื่อมเสียซ่ึงน่ันสงผลตอ
การตีตราผูอยูรวมกับเชื้อ แมกระนั้น การตีตราผูอยู
รวมกับเชื้อเอชไอวีในบริบทของชุมชนชาวพุทธอาจ
ไมรุนแรงเทากับชุมชนมุสลิม โดยชุมชนพุทธมีทาที
ผอนคลายและพรอมท่ีจะเปดรับในเรื่องเพศมากกวา 
ดังจะเห็นไดวามีการกีดกันในเรื่องเพศสภาพในระดับ
นอยกวาที่เกิดขึ้นในชุมชนมุสลิม แตก็ยังถือวาเรื่อง
เพศเปนเรื่องที่นาอายและไมเหมาะสมที่จะพูดคุยใน
พื้นที่สาธารณะ

จากระบบคุณคาของสังคมไทยนี้ยังสงผล
กระทบตอการมีปฏิสัมพันธระหวางผูอยูรวมกับเช้ือ
เอชไอวีและกลุมคนทั่วไปในสังคม อาจกลาวไดวา 
คนทั ่วไปมีทีทาที ่จะปฏิเสธความสัมพันธกับผู อยู
รวมกับเชื้อ มีการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการตีตราแฝง 
ซึ ่งเปนลักษณะของการตีตราที่ไมแสดงออกอยาง
เดนชัด แตมักแสดงออกผานพฤติกรรมบางอยางท่ีจะ
แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหรือรังเกียจ
ตัวผู อยูรวมกับเชื ้อ ในสวนการปองกันตัวของเอง
บุคคลทั่วไป พบวา กลุมคนที่มีความรูเกี่ยวกับเอชไอ
วีไมมาก จะมีแนวโนมเสี่ยงตอการไดรับเชื้อเอชไอวี 
เน่ืองจากไมทราบถึงแนวทางในการปองกันตน อีกท้ัง
ไมทราบถึงแนวทางในการดูแลตนเองหากไดรับเช้ือ 
ยิ่งไปกวาน้ัน อาจสงผลตอการตีตราและรังเกียจผูอยู
รวมกับเชื้อเอชไอวี เนื่องจากกลุมคนเหลานั้นไมมี
ความเขาใจที ่ถูกตอง ผู ว ิจัยมีขอสังเกตเกี ่ยวกับ
ประเด็นนี้วา หากมีการใหความรู กับคนในสังคมที่
มากพอจนทำใหเกิดความเขาใจและรูเทาทันตอเอช
ไอวีได อาจสงผลใหสังคมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
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เนื่องจากความรูจะเปนวิถีแหงการตอบสนองตอเอช
ไอวีอยางยั่งยืน

การตีตราผ ู อย ู ร วมกับเชื ้อเอชไอวีน้ัน
สวนมากมักเกิดจากปจจัยดานทัศนคติสวนบุคคลท่ี
ถูกหลอหลอมผานสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
ดังนั ้นแนวทางที่จะใชลดการตีตราในบริบทของ
สังคมไทยจึงเปนเรื่องที่คอนขางทาทายเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับระบบคุณคาของสังคม 
รวมถึงทัศนคติและพื้นฐานทางความคิดของคนใน
สังคม ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีนั้นมีความสัมพันธ
กับเรื่องเพศอยางแยกไมออก อีกทั้งประเด็นเร่ืองเพศ
ก็ไมสามารถที่จะพูดคุยกันไดอยางเปดเผยมากนักใน
สังคมไทย ดังนั้น การนำแนวทางในการชวยลดการตี
ราผูอยูรวมกับเชื้ออาจตองเริ่มจากการใหความรูโดย
ควรเริ่มอบรมตั้งแตในวัยเด็ก เพื่อเปนการปูพื้นฐาน
ในเรื ่องเพศและโรคติดตอทางเพศสัมพันธใหกับ
เยาวชนไทย สำหรับกลุมบุคคลท่ัวไปในปจจุบันควรมี
การสอดแทรกความรูเรื่องเอชไอวีเขาไปกับชองทางที่
กลุมเปาหมายหลักเหลานั้นเลือกใช เชน การสื่อสาร
ผานละครเวที ภาพยนตร ดนตรี การแสดงพื้นบาน 
และชองทางออนไลน เปนตน ในสวนของชองทาง
ออนไลนควรตองทำการวิเคราะหกลุมเปาหมายโดย
ละเอียดกอนที่จะทำการสื่อสาร เพื่อใหเขาใจความ
ตองการและประเภทสื่อท่ีกลุมเปาหลายเลือกใช เชน 
สื ่อสารผานภาพนิ ่ง สื ่อสารผานภาพเคลื ่อนไหว 
สื่อสารผานการเขียนเลาขอความ สื่อสารผานเสียง 
เปนตน เนื่องจากกลุมผูใชงานสื่อออนไลนในแตละ
ประเภทก็มีความตองการและรูปแบบการดำเนินชีวิต
ที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญ
กับการวิเคราะหกลุ มเปาหมายกอนที ่จะทำการ
สื่อสารขอมูลเกี่ยวกับเอชไอวีไปสูผูรับสารทุกคร้ัง

ในดานเนื้อหาที่ใชในการสื่อสารควรมีการ
เนนย้ำใหเปนไปในเชิงบวกและมีเน้ือหาในเชิงปกปอง
คุมครองสิทธิ ์ของผู อยู รวมกับเชื ้อ อีกทั้งไมควรใช
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือขอความที่สามารถสื่อ
ถึงความรูสึกหดหู นากลัว หรือนารังเกียจ เนื่องจาก
อาจเปนการตีตราซ้ำผูอยูรวมกับเชื้อ ควรเปนเนื้อหา

ที่สามารถใหความหมายของเอชไอวีอยางเขาใจงาย 
ชัดเจน ตรงไปตรงมา และตั ้งอยู บนพื ้นฐานของ
ขอเท็จจริง สื่อสารโดยใชขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การแพรเชื ้อเอชไอวี การเยียวยา และการรักษา 
ชี ้ใหเห็นถึงความสำคัญของการเขารับการตรวจ
วินิจฉัยเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งควรถือเปนเรื่องปกติท่ี
บุคคลทั ่วไปควรเขารับการตรวจเปนประจำ ให
ความรูเกี่ยวกับเอชไอวีในมุมมองของการใชชีวิต วิถี
ปฏิบัติของผูอยูรวมกับเชื ้อ การดูแลรางกาย และ
คุณภาพชีวิตของผูอยูรวมกับเชื้อ เพื่อเปนการสราง
ความเขาใจวา แมจะเปนผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีก็
สามารถใชช ีว ิตไดอย างคนปกติ และสามารถมี
ความส ุขก ับการดำรงช ีว ิตได  เฉกเช นคนทั ่วไป 
นอกจากนี้ยังตองเปนเนื้อหาที่สงเสริมใหเกิดสภาวะ
เห็นอกเห็นใจ ใหอภัย และไมตีตราผูอยูรวมกับเช้ือ

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา นำมาสูแนวทางในการ

ชวยลดการตีตราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย 
โดยผูวิจัยไดโมเดลที่ใชในการสื่อสารเพ่ือลดการตีตรา 
SPEAK ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1. Stop Stigmatization ควรใชคำท ี ่ ไม
กอใหเกิดการตีตราในทุกชองทางสื่อสารเมื ่อเปน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับเอชไอวี เน่ืองจากผลการศึกษา
พบวา คำท่ีไมกอใหเกิดการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอช
ไอวีนอกจากจะสงผลตอจิตใจของตัวผูอยูรวมกับเชื้อ
ไดโดยตรงแลวยังสามารถเสริมสรางความเขาใจท่ี
ถูกตองตอเอชไอวีในกลุมบุคคลท่ัวไปไดอีกดวย
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ตารางท่ี 1 คำท่ีไมกอใหเกิดการตตีราผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวี

คำท่ีไมแนะนำใหใช คำที่แนะนำใหใช

การติดเอดส การติดเอชไอวี
to Catch AIDS, to Catch HIV

ไดรับการวินิจฉัยวามีเช้ือเอชไอวี การไดรับเอชไอวี
to be Diagnosed with HIV, to Acquire HIV

การติดเช้ือเอชไอวี
to Pass on HIV

การแพรเช้ือเอชไอวี
to Transmit HIV

การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน
Unprotected Sex

การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัยหรือยาปองกันเอชไอวี
Sex without a Condom or Medicines to Prevent or Treat 

HIV

สารคัดหลั่ง
Body Fluids

เลือด น้ำคร่ำ น้ำอสุจิ สารคัดหลั่งกอนหลั่งอสุจิ สารคัดหลั่งในชอง
คลอด สารคัดหลั่งในชองทวารหนัก หรือ น้ำนมมารดา
Blood, Amniotic Fluid, Semen, Pre-Ejaculate, Vaginal 

Fluids, Rectal Fluids, Breast Milk

การตอสูกับเอชไอวีและเอดส
สงครามเอชไอวี/เอดส
To Battle HIV and/or AIDS, War Against 

HIV/AIDS

การตอบสนองกับเอชไอวีและเอดส
Response to HIV and AIDS

เหยื่อ ผูเคราะหราย ผูติดเชื้อ 
ผูปวยเอดส ผูปวย
Victims, Sufferers, Contaminated, Sick, 

AIDS Patient, HIV Patient, Patient

ผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี 
ผูที่มีภาวะเอดส
People/Person with HIV, People/Person with AIDS, Person 

Living with HIV

พวกเลือดบวก พวกเอชไอวี คนที่เปนพาหะเอดส 
คนท่ีเปนพาหะนำเอชไอวี
Positives, HIVers, AIDS or HIV carrier(s)

ผูที่มีผลเลือดเปนบวก 
HIV-Positive People/Person

แหลงท่ีมา: Centers for Disease Control and Prevention (2019); National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases (2020)

2. Positivity ผูผลิตเนื้อหาควรเนนย้ำความสำคัญของการเขารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีอยางสม่ำเสมอ 
เพื่อใหกลุมบุคคลทั่วไปไดทราบถึงผลเลือดของตนและอธิบายแนวทางปฏิบัติหลังจากทราบผลเลือด กลาวคือ ใน
กรณีท่ีตรวจไมพบเช้ือเอชไอวี เน้ือหาควรเปนการเนนย้ำถึงความสำคัญของการมีเพศสัมพันธโดยใชถุงยางอนามัยใน
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ทุกครั้ง รวมถึงการใชยาตานไวรัสชนิดกอนหรือหลังการมีเพศสัมพันธเพ่ือการปองกันท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน สำหรับกรณีท่ี
ตรวจพบเช้ือเอชไอวี ควรมีการใหความรูในดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูอยูรวมกับเช้ือ แนวทางการเขารับ
ยาตานไวรัสและการดูแลตนเองเพื่อการใชชีวิตอยางยั่งยืน ซึ่งผลการศึกษาจากกลุมนักวิชาการไดใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมวา เนื้อหาท่ีใชในการสื่อสารจะตองไมเปนเน้ือหาที่อาจละเมิดสิทธ์ิหรืออาจเปนการตีตราซ้ำผูอยูรวมกับเช้ือ 
ตัวอยางเชน ไมควรใชภาพของผูอยูรวมกับเช้ือในขณะที่กำลังปวยหนัก เน่ืองจากอาจสงผลตอจิตใจของผูอยูรวมกับ
เช้ือ และอาจกระตุนใหเกิดความรูสึกตีตราตนเองข้ึนไดอีกคร้ัง เปนตน 

3. Empathy เปนแนวทางการสื่อสารท่ีชวยสงเสริมใหกลุมบุคคลท่ัวไปเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจตอผูอยู
รวมกับเชื้อเอชไอวี เนื่องจากผลการศึกษาพบวา เอชไอวีมีความหมายแฝงมากกวาไวรัสหรือโรค แตสำหรับบุคคล
บางกลุมอาจมองวา การไดรับเช้ือเอชไอวีน้ันเกิดจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่ผูอยูรวมกับเช้ือเลือกท่ีจะกระทำดวย
ตนเอง อันอาจนำไปสูความรูสึกยากที่จะเห็นใจผูอยูรวมกับเชื้อได อีกทั้งยังทำใหเกิดก ารตีตราผูอยูรวมกับเช้ือ 
เน่ืองจากผลการศึกษาพบวากลุมบุคคลทั่วไปยังมีการใชคำท่ีอาจตีตราผูอยูรวมกับเช้ืออยู ท้ังอาจเปนการต้ังใจหรือไม
ตั้งใจ ยิ่งไปกวานั้นยังพบวา ปญหาการตีตราแฝงยังคงมีอยูในสังคม แมบุคคลทั่วไปบางกลุมอาจมีความเขาใจ
เกี่ยวกับเอชไอวีเพิ่มมากขึ้น แตก็ไมสามารถแกไขปญหาดานทัศนคติของตัวบุคคลที่มีตอตัวผูอยูรวมกับเชื้อ อัน
เนื่องมาจากกลุมคนเหลานั้นอาจยังไมเกิดการตระหนักในความรูสึกของผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวี ดังนั้น การสงเสริม
ใหกลุมบุคคลทั่วไปเกิดอารมณรวมเพื่อเปลี่ยนทัศนคติใหหันมาเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอยูรวมกับเชื้อจึงเปนอีก
หน่ึงปจจัยท่ีจะชวยลดการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือในสังคมไทยได

4. Audience Centric ควรใหความสำคัญกับกลุมเปาหมายที่ตองการจะสื่อสาร โดยใชการวิเคราะห
กลุมเปาหมายโดยละเอียดทุกครั้ง เพื่อใหทราบถึงความตองการของกลุมเปาหมายหลัก รวมทั้งเพื่อใหทราบถึง
ชองทางที่กลุมเปาหมายหลักเลือกใช เนื่องจากกลุมเปาหมายแตละกลุมมีพฤติกรรมเปดรับขอมูลเกี่ยวกับเอชไอวีท่ี
ไมเหมือนกัน ดังเชนกลุมบุคคลท่ัวไปอาจมีกลุมผูรับสารบางกลุมที่ยังคงยึดติดกับคานิยมรวมท้ังมีองคความรูชุดเดิม
เกี่ยวกับเอชไอวี ทำใหเปนเรื่องทาทายที่จะสงผานองคความรูชุดใหมเพื่อทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทัศนคตน้ัิน 
หรือสำหรับบางกลุมอาจพรอมที่จะเปดรับองคความรูชุดใหมมากขึ้นหากสามารถสื่อสารไดอยางถูกชองทาง นั่นจึง
เปนสาเหตุใหไมสามารถใชตัวบทเพียงชุดเดียวในการสื่อสารกับทุกกลุมได ตัวอยางของการสื่อสารเชน การสื่อสาร
ผานผูมีอิทธิพลทางความคิด (KOL: Key Opinion Leader) ควรเลือกใชผูมีอิทธิพลทางความคิดที่เหมาะสมและ
สามารถสื่อสารไปถึงกลุมเปาหมายหลักไดโดยไมทำใหกลุมเปาหมายรูสึกตอตานหรือปดกั้นองคความรู เน่ืองจากผล
การศึกษาพบวา รูปแบบความสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนสามารถเปนไปใน 2 ลักษณะคือ คลอยตาม และสะทอน
กลับ สำหรับผูใชงานสื่อสังคมออนไลนที่มีความเห็นสอดคลองกับผูมีอิทธิพลทางความคิดก็มีแนวโนมที่จะยอมรับ
องคความรูและอาจสงตอความรูนั้น แตสำหรับผูใชงานส่ือสังคมออนไลนท่ีมีความคิดเห็นไมสอดคลองกับผูมีอิทธิพล
ทางความคิดก็อาจโตแยงและเกิดปฏิกิริยาปดกั้นองคความรูไดเชนกัน ดังนั้นการวิเคราะหกลุมเปาหมายอยาง
เหมาะสมจึงเปนสิ่งที่ตองพิจารณาเปนอยางยิ่งเมื่อตองการที่จะสื่อสารและสงตอความรูเกี่ยวกับเอชไอวีใหไดผล
สูงสุด

5. Knowledge and Information ควรเปนการใหความร ู  ในเร ื ่องเพศควบคู ไปกับโรคติดต อทาง
เพศสัมพันธ โดยเปนการเริ่มใหความรูตั้งแตในวัยเด็ก ใชการสื่อสารอยางถูกตอง ชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยเปน
ขอมูลท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง จากผลการศึกษาพบวา สังคมไทยไมใหความสำคัญตอการใหความรูในเรื่อง
เพศและโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากนัก อาจดวยรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่ไมเอื้อใหเกิดการ
เคลื่อนไหวขององคความรูในประเด็นดังกลาวมากนัก นอกจากนี้ การสื่อสารในประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีถือเปน
ประเด็นท่ีคอนขางละเอียดออน ดังนั้น ผูที่จะทำการสื่อสารจึงควรใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง และเพื่อเปนการ
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ปองกันการสับสนของขอมูลหรือการใหขอมูลที่ผิดพลาด ผูที่จะสื่อสารจึงควรหาขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได หรือ
ปรึกษากับผูเช่ียวชาญทุกครั้งกอนท่ีจะส่ือสาร

ภาพท่ี 4 โมเดลการสื่อสารเพ่ือลดการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี (SPEAK: Stop Stigmatization, Positivity, 

Empathy, Audience Centric and Knowledge and Information)
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