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อัตลักษณ หรือ identity ไมใชสิ่งที่มีอยูตาม “ธรรมชาติ” หรือ เกิดขึ้นลอย ๆ แตกอรูป
ขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่วัฒนธรรมก็เปนสิ่งสรางทางสังคม
(social construct) และไมใชอะไรที่หยุดนิ่งตายตัว หากแตเปนวงจรซึ่งมีผูเรียกวา “วงจรแหง
วัฒนธรรม” (circuit of culture) (โปรดดู du Gay, Hall et al., 1997, อางใน Woodward, K., ed
1997, น.2) ดังนั้น อัตลักษณทั้งหลายทั้งปวงจึงถูกผลิต (produced) ขึ้นมา ถูกบริโภค
(consumed) และถูกควบคุมจัดการ (regulated) อยูในวัฒนธรรม พรอมกันนั้นก็มีการสราง
ความหมายตาง ๆ (creating meanings) ผานทางระบบตาง ๆ ของการสรางภาพตัวแทน
(symbolic systems of representation) ที่เกี่ยวกับตําแหนงแหงที่ตาง ๆ ทางอัตลักษณอัน
หลากหลายที่เราอาจนําเอาสรางเปนอัตลักษณของเรา ในวัฒนธรรมศึกษา (cultural study) ของ
du Gay และ Hall ซึ่งศึกษา “Walkman” หรือที่คนไทยสวนหนึ่งเรียกวา เครื่อง “ซาวนดอะ
เบาท” (หรือเครื่องบันทึกและเลนเสียงแบบพกพา เพื่อฟงเพลง-ผูเขียน) ในฐานะที่ถือวาเครื่อง
เสียงแบบนี้เปนสิ่งประดิษฐหรือเครื่องใชทางวัฒนธรรม (cultural artefact) ในหนังสือเลมดัง
กลาวเสนอวา หากเราตองการจะเขาใจตัวบททางวัฒนธรรม (cultural text) (เชน วรรณกรรม
ภาพยนตร ละครโทรทัศน โฆษณา และอื่น ๆ – ผูเขียน) หรือ เครื่องใชทางวัฒนธรรม (cultural
artefact) (เชน รถยนต รถมอเตอรไซด เครื่องประดับตาง ๆ โทรศัพทมือถือ เหล็กดัดฟน และ
ฯลฯ – ผูเขียน) หากเราตองการจะศึกษาทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ เหลานี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองทําการวิเคราะหกระบวนการของการสรางภาพตัวแทน (representation) อัตลักษณ
(identity) การผลิต (production) การบริโภค (consumption) และการควบคุมจัดการ
(regulation) สิ่งตาง ๆ เหลานั้นอยางเกี่ยวเนื่องกันไป

ขอความที่ปรากฏขางบนสามารถนํามาสรางเปนรูปหรือหุนจําลองที่แสดงถึงวงจรวัฒน
ธรรมกับการสรางอัตลักษณไดดังนี้

ที่มา : Hall, S., 1997, น.1
ในการทําความเขาใจรูปหรือหุนจําลองขางบนจะตองคํานึงวา
เรื่องอัตลักษณเปน
กระบวนการผลิตที่มีลักษณะเปนวงจร ฉะนั้น ในการนําไปใชวิเคราะหเราจึงสามารถเขาสูวงจร
ณ จุดใดก็ได วงจรนี้ตามชื่อก็บอกแลววาเปน “วง” จึงไมใชกระบวนการที่เปนเสนตรงหรือ
“linear” และเปนชวง ๆ ที่ขาดจากกัน ฉะนั้น ณ ตําแหนงใดหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งจึงผูกติด
กับแตละขั้นตอนหรือ “moment” หรือขณะเวลาอื่น ๆ แตในที่นี้เรานํามาจัดแยกออกมาใหเห็น
ชัด ๆ เพื่อที่จะสามารถเนนหรือใหความสนใจมองภาพที่ชัดเจนในแตละชวง แตละขณะไดหาก
ตองการ ตัวอยางเชน หากเราตองการเขาสูวงจรการวิเคราะหนี้ที่ :
การสรางภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม หรือ cultural representation ซึ่งหมายถึงการ
ศึกษากระบวนการสรางความหมายที่มีการรวมเอาระบบสัญลักษณตาง ๆ ของภาษา และภาพ
ลักษณตาง ๆ ที่มองเห็นได ตัวอยางเชน สัญลักษณและภาพลักษณตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในการ
โฆษณาสินคาตาง ๆ เชน เครื่องเลน ซาวนดอะเบาทหรือ Walkman รวมทั้งเสียงที่ใชประกอบ
โฆษณา ที่ผลิตความหมายตาง ๆ วาดวย “คนแบบไหน” ที่จะใชสินคาหรือเครื่องใชทางวัฒน
ธรรมนั้น เชน เปนคนทันสมัย คนรุนใหม คนรื่นเริง คนรักเสียงดนตรี คนนารัก มีเสนหและอื่น
ๆ เปนตน และนี่เองคืออัตลักษณตาง ๆ ที่มากับสินคานั้น โฆษณาเครื่องสําอางยี่หอหนึ่งใชขอ
ความวา “ตอความยาว สาวความสวย ดวยวิธีงาย ๆ ใหม Lash XL Maximum Length
Mascara วันนี้ ขนตาคุณจะยาวเต็มพิกัด ทาทายธรรมชาติ สูตร ……… เพิ่มความยาวราวกับ
เนรมิต – ถึง 50% ขนแปรง ………… แยกขนตาออกจากกัน เนนใหเดนชัด แลวตอเติมใหยาว

จนเหลือเชื่อ ชวยไมไดที่จะตองสวยเกินหนาเกินตาใคร ๆ” (Lisa Weekly, Vol.5 No.33, 28,
10. 2004, ปกรอง) ภาพประกอบโฆษณาเปนหญิงสาวสองคน คนหนึ่งผิวขาวชาวตะวันตก ทั้งคู
ดวงตาใหญและยาวรี มีประกายสดใส พรอมดวยขนตาที่ยาวและหนาเปนพิเศษ ภาพนี้ใหอัต
ลักษณที่เนนความสวยของผูหญิงวาอยูที่ขนตา
โฆษณาอีกชิ้นหนึ่งมีขอความบางสวนวา
“ปญหาเสนขนใตวงแขนทําใหผูหญิงแทบทั้งโลกเปนกังวลทุกครั้ง ที่ตองยกวงแขน ผูหญิงทุกคน
จึงตางคิดหาวิธีที่จะกําจัดเสนขนใตวงแขนดวยวิธีตาง ๆ แตทุกวิธีก็ยังกอใหเกิดการระคายเคือง
ตอผิวหนังใตวงแขนเสมอ ………” เมื่อใชแลวจะ “ ……เห็นถึงการลดลงของเสนขนใตวงแขน
อยางชัดเจน และยังทําใหผิวใตวงแขนนุม ขาวเรียบเนียนขึ้น ……..” (เพิ่งอาง, น.28-29) ภาพ
ประกอบโฆษณาชิ้นนี้เปนภาพหญิงสาว หนาตาสวย ผมสลวย ยืนไขวแขนเหนือศีรษะ เห็น
รักแร ขาวเนียน ปราศจากขน อัตลักษณที่ผูกติดกับความสวยของผูหญิงสมัยนี้คือ ตองมีรักแร
โลงไรขน ขาวและเนียน สวนโฆษณาชิ้นที่สามที่จะยกมาในที่นี้ เปนโฆษณาครีมทาหนายี่หอ
หนึ่ง มีขอความบางตอนวา “Anti-Aging Anti-Wrinkle System ฟนฟูผิว ลดริ้วรอย ………. ประ
สิทธิภาพของ ……….. ชวยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยแหงวัย ……….. ชวยผลิตผิวหมองคล้ํา
ชั้นบนใหหลุดออกและกระตุนเซลลผิวชั้นลางมาทดแทน รอยฝา กระ รอยหมองคล้ําจางลง ผิว
กระจางใส โดดเดนเปนธรรมชาติ ……… “ (เพิ่งอาง, น.45) แนนอนวาภาพนางแบบที่โฆษณา
ตองเปนหญิงวัยสาว ยิ้มแยมแจมใสมีลักยิ้มสองขางสีหนาบงบอกถึงความสุขที่เกิดจากมีผิวหนา
ชุมชื่น กระฉับ เตงตึงไมมีริ้วรอยของความแก จะสังเกตไดวาอัตลักษณของผูหญิงสวยจะตอง
ไมแกหรือดูไมแกที่มักใชคําพูดทั่วไปวา “ออนกวาวัย” นั่นเอง นี่คือการสรางภาพตัวแทนทาง
วัฒนธรรมของอัตลักษณของความเปนผูหญิงสวย ทันสมัยในชุดนี้ จะเห็นไดวาอัตลักษณเหลา
นี้ถูกผลิตขึ้นมาโดยเชื่อมโยงกับสินคา เปนการผลิตทั้งในมิติดานเทคนิควิธี การคาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายอยูที่ผูบริโภคซึ่งผูผลิตสินคาทางวัฒนธรรมคาดหวังวา
จะนําตัวเองมาเชื่อมโยงเขากับอัตลักษณเหลานั้น
ดวยเหตุนี้ สินคาทางวัฒนธรรม (cultural artefacts) ทั้งหลาย เชน เครื่องซาวนอะเบาท
เครื่องสําอาง เสื้อผา นาฬิกาและอื่น ๆ จึงมีผลกระทบตอการกําหนดและจัดการชีวิตและความ
สัมพันธทางสังคมของผูคน โดยผานทางหนทาง หรือวิถีชีวิตตาง ๆ (เชน การพักผอน บันเทิง
ความรักและเพศวิถี การสรางบุคลิก) ที่สินคาทางวัฒนธรรมเหลานั้นถูกสรางขึ้นใหเปนภาพตัว
แทนของ “ภาวะ” ตาง ๆ เชน ความสวย ความทันสมัย และอัตลักษณตาง ๆ ที่ผูกติดอยูกับสิน
คาเหลานั้น รวมทั้งการปะทะประสาน (articulation) ระหวางการผลิตและการบริโภคสินคาเหลา
นั้นดวย ตัวอยางเชน ในกรณีของเครื่องซาวนอะเบาท หรือ Walkman ถามุงประเด็นไปที่เรื่อง
ของการควบคุมการจัดการ (regulation) ทางวัฒนธรรม เราจะเห็นถึงการปะทะแตในขณะเดียว
กันก็เหลื่อมทับ หรือการกาวขามเสนแบงกั้นพรมแดนระหวางพื้นที่สวนตัวกับพื้นที่สาธารณะ
กลาวคือผูใชเครื่องมือนี้ กําลังฟงเพลงในลักษณะที่เปนสวนตัวเฉพาะตนเองในที่สาธารณะ เชน
ตามถนน บนรถเมล ในศูนยการคา และแมแตในสถานที่ราชการ หรือ ศาสนาสถานที่ตองการ
ความสงบเงียบ เปนตน สวนในกรณีของครีมกําจัดขนรักแร เราก็จะเนนการกาวขาม การเหลื่อม

ทับ ความคลุมเครือระหวางพื้นที่สวนตัว คือ “รักแร” กับการเปดเผยพื้นที่ที่เคยถือวา “สวนตัว”
นี้ใหเปนพื้นที่สาธารณะที่สมควรจะเปดเผยใหคนอื่นไดชื่นชมดวย พูดอีกอยางหนึ่งคือ เสนแบง
ภาวะตาง ๆ แบบ “ขาวกับดํา” นอกจากจะไมชัดเจนอีกตอไปแลว การเปลี่ยนจาก “ดํา” เปน
“ขาว” หรือ “ขาว” เปน “ดํา” หรือสภาวะกึ่ง ๆ กลาง ๆ เชน สภาวะความเปนสีเทา หลายระดับสี
สามารถเกิดขึ้นได เชนเดียวกัน “สุภาพ” ไม “สุภาพ” “เหมาะ” ไม “เหมาะ” เปนตน
ระบบสัญลักษณ (symbolic systems) กับความหมาย (meaning) ตางลวนเปนองค
ประกอบสําคัญในการสรางหรือการผลิต (production) การบริโภค (consumption) การควบ
คุมจัดการ (regulation) การสรางภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (cultural representation) และ
อัตลักษณของผูคน สัญลักษณหมายถึงเครื่องหมาย หรือสัญญะ (sign) ที่เชื่อมโยงระหวางความ
หมาย (meaning) กับเครื่องหมาย หรือสัญญะนั้น และความเชื่อมโยงนี้เปนสิ่งสรางทางสังคมวัฒนธรรมมากกวาที่จะเปนการเชื่อมโยงตามธรรมชาติ ตัวอยางเชน ไฟจราจรสีแดงหมายถึง
หยุด นอกจากนั้น สัญลักษณหรือเครื่องหมายยังหมายถึงการเปนภาพตัวแทนแบบออม ๆ
(indirect representation) ของความหมายที่แฝงอยู ตัวอยางเชน สัญลักษณตาง ๆ ของศาสนา
และลัทธิความเชื่อตาง ๆ ที่บงบอกความหมายที่เปนเนื้อหาสาระที่ศาสนาความเชื่อนั้น ๆ
ตองการสื่อสาร อนึ่ง สัญลักษณถูกสงออกมาในหลายรูปแบบ เชน เปนเครื่องหมายรูปปนรูป
เขียน (เห็นไดดวยตา) ภาษา ดนตรี (เสียง) และกิริยาทาทาง (body language) เชน การพยัก
หนา การยิ้ม การชูกําปน การเดินแบบผูหญิง ผูชาย หรือแบบวัยรุน การทําทาทางแบบ
“กะเทย”
ตอไปนี้เปนขอความโฆษณาเครื่องสําอางชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาเปนตัวอยางของการ
วิเคราะหได
“มีแตผิวหนาของคุณเทานั้นที่บอกไดวา New Mild Cleansing Oil ทําความสะอาดไดล้ํา
ลึกแคไหน ………. ลองถามผิวหนาตัวเองทุกครั้งที่ใชผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา
……….. ถาไมเชื่อคําตอบจากผิวหนาคุณวา New Mild Cleaning Oil จาก ………. ทําความ
สะอาดไดดีแคไหน แลวคุณจะไปเชื่อใคร …………”
ขอความขางบนมีลักษณะเปนสัญลักษณตรงที่ในความเปนจริง ผิวหนาคุณยอมตอบคํา
ถามคุณไมได แตขอความดังกลาวก็กําลังบอกวาใหคุณลองใชสินคาของเขาดู แลวคุณจะตอบได
ดวยตัวเอง ไมตองพึ่งพาความคิดเห็นของคนอื่น ……….. เปนตัวของตัวเองเปนตน
นอกจากนั้นยังมีขอความวา
“Nano technology สุดยอดวิวัฒนาการของผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา ………
“Nano technology” ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดผิวหนาอยางล้ําลึก” (เพิ่งอาง,
น.38-39)
โฆษณานี้ไมไดบอกวา Nano technology คืออะไร และผูอานก็อาจไมรูหรือไมจําเปน
ตองรูวามันคืออะไร ถูกนํามาใชอยางไร เพื่ออะไรจริงหรือไม แตเมื่อเห็นขอความนี้แลวก็รับเอา

ความหมายที่แฝงอยูคือ ผลิตภัณฑนี้ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนวิทยาศาสตร ฉะนั้น จึงนาเชื่อ
ถือไดเปนตน
อัตลักษณความเหมือนและความแตกตาง ทุกวันนี้สังคมศาสตร และสตรีศึกษายอม
รับวาในหมูมนุษยมีทั้งความเหมือนและความแตกตาง พัฒนาการของการศึกษาทั้งของสังคม
ศาสตร และสตรีศึกษาเคยใหความสําคัญกับความเหมือนมากอน ดังจะเห็นไดจากขอความทั่ว
ไปที่ใช เชน สังคมศาสตรเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยก็ดี หรือสตรีศึกษาศึกษาเรื่องราว
ของผูหญิงก็ดีตางลวนมีนัยวา มนุษยนั้นเหมือนกัน เมื่อใชคําวามนุษยเพียงคําเดียวก็ครอบคลุม
ได แตนักสตรีนิยมออกมาโตเถียงวา ผูชายผูหญิงเปนมนุษยเหมือนกันแตก็ตางกัน ฉะนั้น
การทําความเขาใจหรือศึกษาเรื่องราวของมนุษยผูชายกับมนุษยผูหญิงยอมไมเหมือนกัน ยิ่งไป
กวานั้น ปจจุบันนี้นักสตรีนิยมก็ยอมรับตอไปดวยวา แมกระทั่งผูหญิงก็ไมเหมือนกัน ฉะนั้น
การใชคําวา “ผูหญิง” แบบกวาง ๆ รวม ๆ ก็ตองใชอยางระมัดระวัง
เมื่อมนุษยมีความแตกตางและหลากหลาย อัตลักษณก็ยอมมีความแตกตางและหลาก
หลายตามไปดวย ตัวอยางเชน เราอาจพูดถึงอัตลักษณเกี่ยวกับ “ความเปน” หรือ “ภาวะ” เชน
ความเปนคนชาตินั้นชาตินี้ (national identities) อัตลักษณ (ทาง) ชาติพันธุ (ethnic identities)
อัตลักษณคนพลัดถิ่น (diaspora identities) อัตลักษณทางเพศสภาวะ (gender identities) อัต
ลักษณของความเปนแม (maternal identities) เปนตน หรือเราอาจพูดถึงอัตลักษณของ “การมี
หรือไมมี” ลักษณะนั้น ๆ เชน อัตลักษณหรือเครื่องหมายของการมีรางกายสุขภาพดี (healthy
body) รางกายที่สวย (beautiful body) รางกายที่ปวยไขรวงโรย รางกาย (ผิวพรรณ เสนผม
รอบเอว …………) ที่เยาววัย เปนตน
ภาพตัวแทนกับวัฒนธรรม ภาษาและปฏิบัติการ
การทําความเขาใจเรื่องอัตลักษณกับภาพตัวแทนจําเปนจะตองทํารวมกันไปกับการทํา
ความเขาใจ “วัฒนธรรม” ซึ่งทําใหเกิดประเด็นคําถามวา ภาพตัวแทนเกี่ยวของอะไรกับ
“วัฒนธรรม” คําตอบงายๆ ที่ไมซับซอนคือ “วัฒนธรรม” เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ “ความหมาย
รวมกัน” หรือ “shared meanings” เมื่อเปนเชนนี้แลวจึงหนีไมพนที่จะตองพูดถึงภาษา ทั้งนี้
เพราะภาษาเปนสื่อหรือตัวกลางที่ดูเหมือนจะมีอภิสิทธิ์ (privileged medium) ที่มนุษยเรา
สามารถนําไป “สรางความหมาย” หรือ “make sense” ของสิ่งตางๆ ที่ความหมายถูกสรางขึ้น
และนํามาแลกเปลี่ยนกัน ฉะนั้นความหมายจึงสามารถถูกนํามาใชรวมกันหรือแบงปนกันไดโดย
ผานทางการที่เราเขาถึงไดรวมกันนั่นเอง ดวยเหตุนี้จึงตอบไดวา ภาษาเปนศูนยกลางของความ
หมายและวัฒนธรรม ภาษาจึงมักถูกมองวาเปนที่รองรับสําคัญหรือกุญแจหลักของคุณคาทาง
วัฒนธรรมและความหมายตางๆ (Hall, 1997, p.1)
ภาษากับการสรางความหมาย เมื่อไดขอสรุปดังกลาวขางบนแลวก็ใชวาปญหาจะ
หมดไป ชุดของคําถามที่ตามมาคือ ภาษาสรางความหมายไดอยางไร ภาษาสามารถดํารง

(sustain) บทสนทนาระหวางผูมีสวนรวมจนทําใหคนเหลานั้นสามารถสรางวัฒนธรรมแหงการมี
ความเขาใจรวมและตีความโลกในวิถีทางที่เหมือนกันไดอยางไร การที่ภาษาสามารถทําอยางนี้
ไดก็เพราะวาภาษาทํางานในฐานะที่เปน ระบบภาพตัวแทน (representational system) นั่น
เอง กลาวคือในสิ่งที่เรียกวาภาษานั้น มนุษยเราใชสัญญะ (sign) และ สัญลักษณ หรือเครื่อง
หมายตางๆ (symbols) ไมวาจะออกมาในรูปของ เสียง คํา หรือภาษาเขียน รูปภาพตางๆ ที่วาด
เขียนดวยมือ และดวยเครื่องมืออิเล็กโทรนิคสตางๆ โนตดนตรี ตลอดจนวัตถุตางๆ เพื่อใชแทน
หรือเปนตัวแทนเพื่อนําเสนอมโนทัศน (concepts) ความคิดเห็น (ideas) และความรูสึกตางๆ
(feelings) ของเราใหกับคนอื่นๆ ภาษาเปนรูปแบบหนึ่งของ “สื่อ” (media) ที่ความคิด ความ
เห็น และความรูสึกตางๆ ถูกนํามาเสนอเปนภาพตัวแทนผานสื่อเหลานั้นในวัฒนธรรมหนึ่ง ดวย
เหตุนี้จึงกลาวไดวาการสรางภาพตัวแทนผานทางภาษาเปนศูนยกลางของกระบวนการตางๆ ที่
ความหมายถูกสรางขึ้นมานั่นเอง (เพิ่งอาง, น.1)
วัฒนธรรม ถือวาเปนมโนทัศนที่ยุงยากที่สุดมโนทัศนหนึ่งในศาสตรแหงมนุษยและ
สังคมศาสตร (human and social sciences) และเปนมโนทัศนที่ถูกนิยามหลากหลายมาก ใน
ความหมายตามจารีตหรือธรรมเนียมเดิมๆ กลาวกันวา “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่คิดวาดีที่สุดหรือ
กลาวกันวาดีที่สุดของสังคมใดสังคมหนึ่ง เชน มักมีการสั่งสอนกันวา หัวใจของวัฒนธรรมไทย
คือความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจ ดังปรากฏในคําพูดวา “ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ” เปนตน
เราจะพบวัฒนธรรมในความหมายนี้ในฐานะที่เปนการสรุปรวบยอดของสิ่งที่กลาวกันวาเปน
ความคิดหรือคุณคาหรืออคานิยมที่ยิ่งใหญที่มักจะถูกนํามาเสนอเปนภาพตัวแทนในงานคลาสสิค
ตางๆ ทางวรรณคดี ภาพเขียน ดนตรีและปรัชญาของวัฒนธรรมที่ถูกจัดวาเปน “วัฒนธรรมชั้น
สูง” (high culture) ของยุคสมัย เชน ภาพปน ภาพสลักของกรีกโบราณ ซึ่งกลาวกันวา “งาม”
นักหนา ดนตรีคลาสสิคของตะวันตกที่ชาวตะวันตกยกยองวาเปน “สุดยอด” ความไพเราะของ
ดนตรีของโลกทุกยุคทุกสมัย เชนเดียวกับโขนและดนตรีที่เรียกวา “ไทยเดิม” ถูกจัดวาเปนวัฒน
ธรรมไทยชั้นสูงที่สวยงาม ออนชอย อลังการ เปนตน อนึ่ง ภายใตกรอบคิดอางอิงเดียวกันนี้ แต
ใชกับ “วัฒนธรรมสมัยใหม” หรือวัฒนธรรมของชวงเวลาที่เรียกกันวา “ยุคทันสมัย” คําวาวัฒน
ธรรมก็จะหมายถึงรูปแบบตางๆ ที่แพรหลายอยูอยางกวางขวางของดนตรีมวลชน ภาพเขียน
ภาพพิมพและศิลปะรูปแบบอื่นๆ เชน การออกแบบโฆษณา ออกแบบสินคา นวนิยาย หรือกิจ
กรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับเวลาวางหรือบันเทิง เชน ภาพยนตร ละครโทรทัศน เพลงและดนตรี
โดยที่สิ่งเหลานี้ประกอบกันเขาเปนสวนหนึ่งของชีวิตของ “คนธรรมดาสามัญ” ซึ่งเปนคนสวน
ใหญ โดยที่วัฒนธรรมแบบนี้ไดรับการขนานนามวาเปน “วัฒนธรรมมวลชน” (mass culture)
หรือ “วัฒนธรรมชาวบาน” (popular culture) ของยุคสมัย เนื่องจากในสังคมทุกสังคมยอมมี
ความแตกตางทางชนชั้น (class) และหรือความแตกตางทาง “แนวชีวิต” ในความหมายของ “life
style” อยูอยางไมอาจปฏิเสธได (เชน ผูคนบางกลุมชอบการใชชีวิตกลางแจง ชอบเดินทางทอง
เที่ยว ชอบผจญภัย ชอบดูกีฬา ตางกับผูคนที่ชอบไปซื้อของตามศูนยการคา ชอบไปสถาน
บันเทิงกลางคืน เปนตน) ดังนั้นราจึงเห็นไดวาการถกเถียงในเชิงวัฒนธรรมชั้นสูง vs วัฒนธรรม

ชั้นต่ําจึงมีอยูแพรหลายและดํารงอยูเรื่อยตลอดมาในแวดวงทั่วไปและในวงวิชาการดานวัฒน
ธรรม สาระสําคัญของการถกเถียงกันในแนวนี้ก็หนีไมพนการสรางกรอบของการถกเถียงที่ผูก
ติดอยูกับ “สูง-ต่ํา” ซึ่งเปนคําเปรียบเทียบเชิงประเมินคุณคาหรือการกลาวหาที่ออกจะมีพลัง
อํานาจมากทีเดียว กลาวคือโดยทั่วไปแลว “สูง” มักหมายถึง “ดี” สวน “มวลชน” / “ชาวบาน” มัก
หมายถึง “ต่ํา” หรือ “เสื่อมถอย” (debased) (เพิ่งอาง น.2) ตัวอยางเชน ละครโทรทัศนไทย
มักถูกประเมินเชิงเสียดสีวา “น้ําเนา” เพลงที่ผูคนสวนใหญชอบฟงถูกจัดวาเปน “ลูกทุง” กอลฟ
เปนกีฬาของคนชั้นสูง ฟุตบอลเปนกีฬาของ “ชาวบาน”ทั่วไปเปนตน
อยางไรก็ตามในแวดวง “สังคมศาสตร” ยุคหลัง ๆ มานี้ คําวา “วัฒนธรรม” มักจะถูกใช
เมื่อตองการหมายถึง อะไรก็ตามทําใหวิถีชีวิตในความของ “way of life” ของผูคนก็ดี ชุมชน
ชาติ (nation) กลุมชาติพันธุ และกลุมทางสังคมตาง ๆ ก็ดี มีความแตกตาง (distinetive) จน
สังเกตได เชนวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่เยาวราช ตางจากวิถีชีวิตของคนไทยที่มีนบุรี และ
หนองจอก วิถีชีวิตคนไทยภาคกลาง ตางจากภาคเหนือ ภาคใตและภาคอีสาน วิถีชีวิตของ “ผู
ใหญ” ตางจาก “วัยรุน” วิถีชีวิตผูชาย ตางจากผูหญิง เปนตน
แนวทางการนิยามและการใชตามกรอบนี้ รูจักกันในนาม “นิยามทางมานุษยวิทยา” นั่น
เอง อยางไรก็ตาม “วัฒนธรรม ในแนวนี้ก็มีทางเลือกใหใชไดในความหมายวาเปน “คุณคา หรือ
คานิยมรวม”ของกลุมคน หรือของสังคม ซึ่งทางเลือกนี้ก็เหมือน ๆ กับการใชในทางมานุษย
วิทยา เพียงแตวาเนนไปในเชิงสังคมวิทยามากหนอยเทานั้น(เพิ่งอาง,น.2) คือใหความสําคัญกับ
เรื่องคานิยม
อนึ่งในกระแสของการปรับเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาวัฒนธรรมที่เรียกกันวา “cultural
turn” ในวงวิชาการที่เรียกวาศาสตรทางสังคมและมนุษย (social and human sciences) โดย
เฉพาะในสํานักที่เรียกตนเองวา “cultural studies” และสังคมวิทยาวัฒนธรรม (sociology of
culture) มักจะโนมเอียงไปทางการเนนความสําคัญของความหมาย (meaning) ใหกับนิยาม
ของวัฒนธรรม ในวงการนี้โตแยงวา วัฒนธรรมไมใชอะไรที่เปนชุดของสิ่งตาง ๆ (a set of
things) เชน นวนิยาย ภาพเขียนหรือรายการโทรทัศน ไมวาจะเปนละคร การตูน เพลงลูกทุง
ตลกคาเฟ แตเปนกระบวนการ (a process) เปนชุดของปฏิบัติการตาง ๆ (a set of
practices) ดังนั้นโดยพื้นฐานแลววัฒนธรรมจึงเกี่ยวของกับ การผลิตและการแลกเปลี่ยนความ
หมายตาง ๆ เปน “การใหและการรับความหมาย” (a giving and taking of meanings)
ระหวางสมาชิกของสังคมหรือกลุม ดวยเหตุนี้ เมื่อพูดวาคนสองคนนี้ หรือพวกนี้สังกัดอยูในวัฒน
ธรรมเดียวกันจึงเทากับพูดวา พวกเขาตีความโลกเหมือน ๆ กันและสามารถจะแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดตาง ๆ เกี่ยวกับโลก ในทางตาง ๆ ที่พวกเขาสามารถเขาใจกัน
และกันไดนั่นเอง
ดวยเหตุนี้การมีอยูของวัฒนธรรมจึงขึ้นอยูกับสมาชิกหรือผูมีสวนรวม
(participants) ของวัฒนธรรมนั้น สามารถตีความอยางมีความหมายไดวา อะไรกําลังเกิดขึ้น
รอบๆตัวพวกเขาและเธอ และสามารถ “เขาใจ” (making sense) โลกหรือสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นรอบ
ๆ ตัวไดอยางกวาง ๆ ในแนวทางตางๆ ที่คลายคลึงกัน (เพิ่งอาง น.2)

เมื่อมาถึงจุดนี้มีขอสังเกตวา ในการศึกษาหรือทําความเขาใจเรื่อง “วัฒนธรรม” นั้นหาก
เราเนนหรือพุงประเด็นไปที่ “ความหมายรวมกัน” มากไปบางทีอาจทําใหสิ่งตาง ๆ ที่เราเรียกวา
“วัฒนธรรม” นั้น ออกจะมีลักษณะเปนเอกภาพหรือเปนหนวยเดียว (unitary) และคอนขางจะ
เปนเรื่องของความคิด/หรือวิธีคิด (cognitive) รวมกันมากไปหนอย แตในความเปนจริงแลวใน
ทุก ๆ วัฒนธรรม ลวนมีความหลากหลายมหึมาในเรื่องของความหมายตางๆ ของเรื่องใดๆ ก็
ตามอยูตลอดเวลาอยูแลว กับทั้งยังมีมากกวาหนึ่งทางในการตีความและสรางภาพตัวแทนของ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้นอีก วัฒนธรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึก ความผูก
พันและอารมณเชนเดียวกับเปนเรื่องที่วาดวยมโนทัศนตางๆ และความคิดความเห็น (ideas)
เพราะฉะนั้นสีหนาของคนๆ หนึ่ง “บอกอะไรบางอยาง” ไดวาคนๆ นั้นเปนใคร (อัตลักษณ)
กําลังมีความรูสึกอะไร (อารมณตางกัน เชน โกรธ เกลียด รัก ประทับใจ ฯลฯ) และคนๆ นั้น
สังกัดอยูในกลุมทางสังคมใด (ความผูกพัน หรือ attachment) ซึ่งสามารถถูก “อาน” และเขาใจ
โดยคนอื่นที่พบเห็นสีหนานั้น ทั้งๆที่คนที่เปนเจาของสีหนานั้นไมตั้งใจที่จะสื่อความหมายหรือ
สงขาวสารอะไรที่เปนทางการใดๆ ออกมาเลย หรือแมกระทั่ง คนที่รับขาวสารนั้นได ก็อาจจะ
บอกไมไดอยางมีเหตุผลวา เขาหรือเธอเขาใจสิ่งที่คนๆ นั้น “พูด” หรือแสดงออกมาผานทาง “สี
หนาสีตา” ไดอยางไร กลาวใหถึงที่สุดแลวความหมายตาง ๆ ทางวัฒนธรรมไมไดอยูแตเพียงใน
“หัว” (หรือเปนเพียงความคิด/ระบบคิด/วิธีคิดเทานั้น) แตความหมายทางวัฒนธรรมเหลานั้นจัด
ระบบ (organize) และควบคุม (regulate)ปฏิบัติการทางสังคมตางๆ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือ
ความประพฤติของมนุษยดวย ดังนั้น ความหมายทางวัฒนธรรมจึงมีผลกระทบอยางจริงจังใน
ทางปฏิบัติ กลาวคือไมไดเปนเพียงความคิดที่ลองลอยเปนนามธรรมเทานั้น(เพิ่งอาง, น.2-3) ตัว
อยางในสังคมไทยเชน หลายคนอาจเสนอวา “ความกตัญู” ตอพอ-แม เปนลักษณะเดนอันหนึ่ง
ของสังคมไทย “ความกตัญู” ในที่นี้ มีลักษณะเปนความคิด อุดมการณ คุณคาที่ไมเพียงแคเปน
ความหมายทางวัฒนธรรมในเชิงนามธรรมเทานั้นแตสงผลตอปฏิบัติการของผูคนระดับหนึ่ง เชน
ผูหญิงจํานวนมากยอมขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินสรางบาน ซื้อนา และหาทุนใหพอแมมีไว
ใชจายยามแกและเจ็บไข เพราะถูกปลูกฝงใหมีความกตัญูรูจักทดแทนบุญคุณ เปนตน
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม (cultural practice) การศึกษาทําความเขาใจวัฒนธรรมโดย
เนนที่ปฏิบัติการตาง ๆ นี้นั้น ถือวามีความสําคัญอยางมาก ทั้งนี้เพราะมันจะทําใหเรามองเห็น
กระบวนการการผลิตและปฏิสัมพันธระหวางความหมาย ภาพตัวแทน การบริโภค การจัดการ/
ควบคุมทางวัฒนธรรม และอัตลักษณตาง ๆ ไดอยางชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น โดยจะเห็นวา
บรรดาผูที่มีสวนรวมในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งนั่นเองที่เปนผูใหความหมายเกี่ยวกับผูคน
สิ่งของและเหตุการณตาง ๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ฉะนั้นจึงกลาวไดวานอยมากหรือแทบจะไมมีเลยที่
สิ่งตาง ๆ (things) โดยตัวของมันเองจะมีความหมายหนึ่งที่คงที่ตลอดไป แมกระทั่งกอนหินกอน
หนึ่งซึ่งเห็นอยางชัดเจนวาเปนเพียงกอนหิน แตหินกอนนั้นอาจถูกใหความหมายวาเปนปฏิมา
กรรม หรือรูปสลักก็ได โดยที่เสนแบงระหวางสอง “สิ่ง” นี้อาจบางหรือไมชัดเจนเอามาก ๆ เลย

(เพิ่งอาง,น.3) ในสังคมไทยในหมูชาวพุทธอาจมองเห็นรอยสึกกรอนบนเนินหินเปนรูปรอยเทา
จึงใหความหมายกับมันวาเปน “รอยพระพุทธบาท” ฉะนั้นจึงถือวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ตองบูชา
กราบไหว ในทั้งสองกรณีนี้ เกิดการสรางความหมายใหกับ “สิ่ง” ทั้งสองในบริบทที่ตางกัน เชน
รูปแกะสลักในฐานะที่เปนงานศิลปะ แตไมศักดิ์สิทธิ์ไมตองกราบไหว สวน ”รอยพระพุทธบาท”
ในฐานะที่เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธ แตถาเปนเทวรูปหรือพระพุทธรูปแกะสลักจากหินก็จะ
ถูกใสความหมายวาเปนทั้งศิลปะและวัตถุแหงการเคารพบูชา ดังนั้น ทั้งสองสิ่งนี้จึงตองอาศัย
“เกมทางภาษา” (language games) ตัวอยางเชน ภาษาของเสนแบงพรมแดน (language of
boundaries) ระหวางกอนหินธรรมดากับงานศิลปะ ระหวางรอยหินที่เกิดจากการสึกกรอนตาม
ธรรมชาติกับรอยพระพุทธบาทที่เชื่อกันวาเกิดจากปาฏิหาริยของพระพุทธเจา ระหวางกอนหินที่
มีอยูตามธรรมชาติกับเทวรูป เสนแบงที่วานี้จึงถูกประดิษฐขึ้นมา ตัวอยางเชน เมื่อเราพูดถึงงาน
ศิลปะหรือปฏิมากรรม เราจะใชคําวา ชิ้นนั้น ชิ้นนี้ แตถาเปนพระพุทธรูปสลักจากกอนหิน เราก็
จะใชคําวา องค นั้น ซึ่งเปนการใหความหมายวาศักดิ์สิทธิ์เปนของสูง เปนตน อนึ่งตัวอยางหลัง
คือ “ชิ้น” กับ “องค” นี้ นอกจากจะเปนภาษาของการจัดประเภท (categorization) แลว ยังเปน
ภาษาที่บงบอกหรือแบงเขตแดน (language of boundaries) ดวย กลาวคือ ศิลปวัตถุกับวัตถุ
ทางศาสนามี พ รมแดนที่ แ ยกออกจากกั น ประเด็ น ที่ น า สนใจคื อ ผู ค นที่ เ ป น ผู มี ส ว นร ว ม
(participants) อยูในวัฒนธรรมนั้น ๆ เทานั้น จึงจะเขาใจความหมาย และเขตแดนที่แยกออก
จากกันนี้ได เชน คนไทยพุทธทั่วไปก็จะไมเขาใจ ไมเคารพ นับถือ สิ่งของวัตถุทางศาสนาของ
ชาวคริสตและอิสลาม และในทางกลับกัน ศาสนิกชนของศาสนาอื่นก็ไมเขาใจความหมายและ
ภาพตั วแทนทางวัฒ นธรรมของ “คนอื่น” เชน ฝรั่งอาจเอาเศี ยรพระพุ ท ธรูปไปตั้งเป นเครื่อง
ประดับในบาน ที่ทํางาน หรือรานอาหาร อยางไรก็ตามพูดอยางนี้ก็ยังกวางเกินไป คนไทยพุทธ
รุนใหม ๆ อาจเห็นวาไมเห็นเสียหายอะไรหากจําลองวัดมาทําเปนโรงแรมก็ยังได ซึ่งแสดงให
เห็นวาเกิดมี “ชองวาง” ของการผลิตความหมาย ภาพตัวแทน และปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
หากมองในทัศนะทางวิชาการแลว บอกไดแตเพียงวาเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาพตัว
แทน ความหมาย และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมแลวเทานั้นเอง ซึ่งแนนอนวายอมจะมีปฏิกิริยา
ในเชิงตอตานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการ/ควบคุม (regulation) จากผูคนที่ไมเห็นดวย
ดังนั้นจึงกลาวไดวา เมื่อเราปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ในรูปการ
ใชสิ่งของ ใชรถยนต สวมเครื่องประดับ แตงตัวโดยใชเสื้อผาแบบใดแบบหนึ่ง (นุงกางเกงยีนส
สวมเสื้อเกาะอก หรือนุงซิ่น สวมเสื้อพื้นเมือง แตงหนา ฯลฯ ) หรือเราพูดอะไร รองเพลงอะไร ดู
ภาพยนตร ละครแบบไหน เราคิดและมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับสิ่งเหลานั้น และเรานําเสนอ
ภาพตัวแทนของอะไรออกมา เชน ความรวย ควมทันสมัย ความเปนนักอนุรักษวัฒนธรรม ฯลฯ
ทั้งหมดนี้คือการที่เราใหความหมายตาง ๆ กับสิ่งเหลานั้นนั่นเอง โดยที่การใหความหมายกับ
วัตถุสิ่งของ ผูคนและเหตุการณตาง ๆ บางสวนมาจากกรอบคิดของการตีความ (frameworks
of interpretation) ที่เรานํามาใชกับสิ่งเหลานั้นในบางสวนนั่นเอง และอีกบางสวนเราใหความ

หมายตาง ๆ กับสิ่งเหลานั้นดวยการที่เราใชหรือบูรณาการมันเขาสูปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน
ของเราอยางไรอีกดวย (เพิ่งอาง, น.เดียวกัน) ตัวอยางเชน เราสรางบานดวยไมก็ดี อิฐก็ดี ไม
อัด-สังกะสีก็ดี มีลักษณะเปน ‘เพิง’ ก็ดี ทรงไทย ทรงสเปน ทรงโคโลเนียลก็ดี เจาของบานที่เปน
คนจนก็มีความรูสึกตอมันวาเปน “บาน” ที่เราไดอาศัยหลบแดดหลบฝนอยางนอยก็ได “ซุกหัว
นอน” แตบานสําหรับคนร่ํารวยมีความหมายมากกวานั้น คือนอกจากจะเปนเสมือน “วิมานของ
เรา” แลว ยังมีไวบงบอกฐานะ ตําแหนงแหงที่ รสนิยมหรืออัตลักษณของเจาของบานดวย ดวย
เหตุนี้ในบางแงมุมเราใหความหมายกับ “บาน” และสิ่งตางๆ โดยการนําเสนอภาพของมันออก
มาอยางไร เราใชคําพูดอะไรในการบรรยายหรือเลาเรื่องตางๆ และภาพลักษณ (image) ของสิ่ง
เหลานั้นที่เราสรางขึ้นมา เชน เรามีคําวากระทอม บานและคฤหาสน ที่ใหความหมายกับอาคาร
ที่อยูอาศัยตางกัน นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของอารมณตางๆ ที่เราเชื่อมโยงหรือผูกพันกับสิ่งของ
เหลานั้น เชน ยกยอง หลงใหล ภู มิใจ ฯลฯ เราจัดประเภทหรือชนิด (classify) และสรางมโน
ทัศน (conceptualize) มันอยางไร เราใหคุณคาอะไร มากนอยแคไหนกับมันอีกดวย ดังเชนคํา
เปรียบเปรยวา “บานคือที่ซุกหัวนอน” กับ “บานคือวิมาน” ซึ่งเปนคําพูดที่ใหความหมายของ
“บาน” ไมเหมือนกัน
ขอความตอไปนี้เปนตัวอยางที่ชัดเจนของวัฒนธรรม ปฏิบัติการและความหมายในนัยที่
กลาวมาขางบน
“หมอจะชอบซื้อตุกตาที่เปนแกวเปาเปนคริสตัล ซึ่งสวนใหญจะเปนตุกตาคู อยางตุกตา
คูบาวสาวคูนี้ หมอมี ความรูสึก วามันมี ความหมาย ที่รูสึกวาครอบครัวของเราเปน
ครอบครัวที่อบอุน ที่สําคัญสามีของหมอคือคุณหมอองอาจ เปนผูชายที่นารักที่สุด เปน
ผูชายที่มีความอบอุน เปนแฟมิลี่แมน ตอนที่ซื้อตุกตาเราจะนึกถึงเขาตลอด และผูชาย
ก็ตองคูกับผูหญิงใชไหมคะ อยางคูนี้ที่ซื้อเพราะ เปนตัวแทนของเราสองคน คือตัว
หมอเองเปนตุกตาผูหญิงที่เปนเจาสาว สวนคุณหมอองอาจ เปนตุกตาผูชาย เปนเจา
บาว (หัวเราะเขิน) ประมาณวา เปนตัวแทนความรักที่ยืนยาวมั่นคง เราจะอยูดวยกัน
ตลอดไป (ยิ้มหวาน).....” (นิตยสาร Hi, น.206, เนนโดยผูเขียน)
ในทัศนะของแพทยหญิงรักษฉนา อภิเกษมสันติ์ ผูใหสัมภาษณขอความขางบนและผู
คนที่อยูในกลุมสังคมและ “วัฒนธรรม” เดียวกันกับเธอแลว เครื่องแกวที่เรียกวาแกวคริสตัลไมใช
แกวธรรมดา แตเปนวัตถุทางวัฒนธรรมที่ควบคูไปกับความรูสึกและความหมายพิเศษ ซึ่งไม
เพียงแตมีราคาแพงแลวยังหายาก นอยคนนักที่จะมีไวในครอบครอง ผูที่มีมักตองไปซื้อหามา
เองจากตางประเทศ ผูเปนเจาของตองถือวาตนเปนคนพิเศษ “.......ตุกตานักดนตรีซิมโฟนี่ เปน
นักดนตรีครบทั้งวง ซึ่งทราบมาวา ในเมืองไทยมีแค 2 ชุดเทานั้น ......” (เพิ่งอาง, น.205, เนน

โดยผูเขียน) เชนเดียวกับมาขนาดใหญ ตั้งอยูบนฐานหินออนสีออกโทนนิลดํา ซึ่งเปนแทนหิน
ของ เวอรซาเช ผูเปนเจาของบอกวา “มาตัวนี้เปนมาในเทพนิยายโบราณที่มีชื่อวา “ปกาซัส”
ซึ่งไดมาจากประเทศออสเตรีย มีคุณคาทางจิตใจตอครอบครัวของหมอมาก เนื่องจากมีการเลา
ขานถึงตํานานวา “หากใครมีมาปกาซัสนี้ตัวนี้เอาไวในครอบครอง จะสงผลใหชีวิตเจริญรุงเรือง
ถือเปนสัญลักษณแหงชัยชนะและความสําเร็จ” เปนความเชื่อโดยสวนตัวของหมอเอง ซึ่งมาปกา
ซัสนี้จะ มีแค 2 ตัวในเมืองไทย....” (เพิ่งอาง, น. 206) อนึ่งนาตั้งขอสังเกตวา อยาวาแตมาป
กาซัสเลย “มามังกร” (ในพระอภัยมณี) และ “มาสีหมอก” (ในเรื่องขุนแผน) ก็ใชวาจะเปนที่รูจัก
กันทั่วไปในหมูคนไทย นอกจากนั้นก็ยังมี เวอรซาเช (Versace) ยี่หอหรือ “แบรนดเนม” ดังอีก
เลา ก็เปนชื่อหรือภาษาที่มีความหมายเฉพาะในบางกลุมทางสังคมเทานั้น เชนเดียวกับ หลุยส
วิตตอง (Louise Vitton) เปนสัญลักษณที่มีความหมายและคุณคาก็เฉพาะในคนกลุมนี้เทานั้น
คนไทยสวนใหญอาจไมใหความสําคัญและคุณคาเทากับขาวสารสองถัง ฉะนั้น จึงแสดงวาใน
สังคมไทย ในหมูคนไทยมีความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม คนไทยบางกลุมบางชน
ชั้นรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆ เชน ตะวันตก (ซึ่งก็หลากหลายและแตกตาง) เขามาเปนวัฒนธรรม
ของกลุมทางสังคมของตนดวย ผสมผสานไปกับวัฒนธรรมเดิมตามกลุมชาติพันธุ ชนชั้นและ
อื่นๆ
ดังนั้นเราอาจสรุปไดวา วัฒนธรรมเกี่ยวของกับปฏิบัติการตางๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่ไมใช
“ถูกใสโปรแกรมในทางพันธุกรรม” ใหกับเรา ไมเหมือนกับที่เราจะหลับตาเมื่อเห็นวัตถุอะไรสัก
อยางกําลังวิ่งมากระทบใบหนา หรือจะอาปากหายใจทันทีที่ถูกปดจมูก แตวัฒนธรรมเปนสิง่ ทีถ่ กู
สรางและเกี่ยวของกับปฏิบัติการที่มีความหมายและคุณคาสําหรับเรา และปฏิบัติการเหลานั้นจํา
เปนตองถูกตีความอยางมีความหมายโดยคนอื่นดวยเชนกัน หรือไมก็ตองขึ้นอยูกับความ
หมาย (depend on meaning) เพื่อที่ปฏิบัติการเหลานั้นจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ (Hall, ed., อางแลว, น.3) ตั วอย างเช น พระสงฆ ออกบิ ณ ฑบาตในตอนเชาและมี ค นใส
บาตรอยูตอไปก็ตอเมื่อ คนสวนหนึ่งยังเชื่อวา การใสบาตรมีความหมายวาเปนการทําบุญ วัยรุน
หญิงจะสวมใสเสื้อสายเดี่ยวและเกาะอกก็ตอเมื่อการแตงการแบบนั้นใหความหมายอะไรบาง
อย า งที่ เข า ใจในกลุ ม รุ น ราวคราวเดี ย วกั น เช น สวย ทั น สมั ย ไม “หั ว โบราณ” ทางเพศวิ ถี
เปนตน ฉะนั้นวัฒนธรรมในความหมายนี้จึงแผซานแทรกซึมอยูในทุกสวนของสังคม วัฒนธรรม
เปนตัวที่แสดงความแตกตางระหวางองคประกอบของความเปน “คน” ในชีวิตทางสังคมจากสิ่งที่
เปนเพียงแรงผลักดันในทางชีววิทยา เชนสัญชาติญาณในการรวมเพศ ซึ่งเปนแรงขับทางชีว
วิทยาที่บางครั้งถูกจัดวาเปน “ธรรมชาติ” แตมนุษยสรางวัฒนธรรมวาดวย “ความรัก” การแตง
งาน แบบแผนของเพศสัมพันธที่ “ควร – ไมควร” ขึ้นมากมาย สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณคา
และความหมายเหลานี้คือปฏิบัติการทางวัฒ นธรรม การศึกษาวัฒ นธรรมจึงเปนสิ่งที่มีความ
สําคัญในแงที่เปดเผยใหเห็นถึงบทบาทของเรื่องราวหรือปริมณฑลของสัญลักษณซึ่งเปนหัวใจ
ของชีวิตทางสังคมนั่นเอง

ความหมายถูกสรางขึ้นมาที่ไหน ถาดูตามรูปวงจรของวัฒนธรรมที่ สจวรด ฮอลล
นําเสนอ (โปรดดูรูป) เขาบอกวา แทจริงแลวความหมายตาง ๆ ถูกสรางขึ้นมาจากหลายที่
(sites) ที่แตกตางกัน พรอมกันนั้นก็ถูกเวียน (circulated) ผานทางกระบวนการหรือปฏิบัติการ
ทางวัฒนธรรมที่ตาง ๆ กันดวย และเนื่องจากวาความหมายคือสิ่งที่ใหความรูสึกวาดวยอัต
ลักษณของเรา (a sense of our own identity) วาเราเปนใครและเราสังกัดอยูกับใคร หรือกลุม
ไหน ฉะนั้นความหมายจึงผูกติดอยูกับคําถามวา วัฒนธรรมถูกใชเพื่อบงบอกหรือเปนเครื่อง
หมาย (mark out) และดํารงไวซึ่งอัตลักษณทั้งภายในและระหวางกลุมตาง ๆ ที่แตกตางกัน
อยางไร (ประเด็นนี้คือเนื้อหาสําคัญของงานของ Woodward K. (ed.) (1997) Identity and
Difference, London, Sage/ The Open University.) นอกจากนั้นความหมายยังถูกผลิตออกมา
และถูกเปลี่ยนอยูตลอดเวลาในทุก ๆ ปฏิสัมพันธทางสังคม ไมวาในระดับสวนตัว ระดับกลุมและ
หรือสังคมที่เรามีสวนรวมอยูดวย จึงอาจกลาวไดวาประเด็นนี้ถือวาเปนประเด็นที่สําคัญมากแต
กลับถูกมองขามเสียเปนสวนใหญ ยิ่งไปกวานั้นความหมายยังถูกผลิตออกมาผานสื่อ (media) ที่
แตกตางและหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อของทุกวันนี้ ซึ่งเรียกกันวาสื่อมวลชนสมัยใหม
บาง เครื่องมือตาง ๆ ของการติดตอกันในโลกบาง และโดยเทคโนโลยีที่สลับซับซอนทั้งหลายทั้ง
ปวง สื่อเหลานี้ทําหนาที่หมุนเวียนความหมายตาง ๆ ระหวางวัฒนธรรมหลากหลายที่แตกตาง
กันในขอบเขตและความเร็วที่ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตร (ประเด็นนี้คือเนื้อหาของ
du Gay P. (ed) (1997) Production of Culture/Cultures of Production, London, Sage / The
Open University) เทานั้นยังไมพอความหมายยังถูกผลิตออกมาเมื่อไหรก็ตามที่เราแสดงตัวเรา
หรือความเปนเราออกมา ไมวาจะใชอะไร บริโภคอะไร หรือนําเอามาเปนของเรา ซึ่ง “วัตถุ” ทาง
วัฒนธรรมตาง ๆ ของคนอื่น นั่นคือ เมื่อเราทําการผนวกวัตถุทางวัฒนธรรมเหลานั้น โดยวิธีการ
ตาง ๆ เขามาสูพิธีกรรมและปฏิบัติการตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของเราและโดยวิถีทางนี้เอง เรา
ไดใหคุณคาหรือความสําคัญกับมันและนี้ก็คือการสรางความหมายดวยเชนกัน ตัวอยางเชน การ
สงบัตรอวยพรและใหของขวัญกันในวันเกิด มีการเปาเทียน ตัดขนมเคกและรองเพลง Happy
Birthday To You ก็ดี การดื่มอวยพรในโอกาสที่เปนมงคลดวยเหลา ไวน เบียรก็ดี เปนวัฒน
ธรรมหรือการใหความหมายคุณคาและความสําคัญกับการเกิดและวันคลายวันเกิดแบบชาว
ตะวันตก แตเราก็นํามาผลิตซ้ํากันทั่วไปมากขึ้นเปนตน การสรางความหมายอีกวิธีหนึ่งไดแก
เมื่อเราถักทอหรือสรางสรรคการพรรณนาตาง ๆ (weave narratives) ขึ้นมา เชน ในรูปของเรื่อง
ราว (stories) ตาง ๆ เรื่องฝนเฟอง (fantasies) ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมารอบ ๆ ความหมายเหลา
นั้น ตัวอยางเชน นวนิยายมากมายถูกประพันธขึ้นมาเกี่ยวกับความรัก ความอิจฉาริษยา และ
การเสียสละเปนตน (โปรดดูงานของ Mackay, H.(ed) (1997) Consumption and Everyday
Life, London, Sage/The Open University) ความหมายตาง ๆ เมื่อถูกสรางขึ้นมาแลวมันกลับ
มามีอิทธิพลตอการกําหนดควบคุมและจัดระบบความประพฤติและปฏิบัติการตาง ๆ ของเราอีก

ทีหนึ่ง กลาวคือมันชวยในการกําหนดหรือสรางกฎเกณฑกติกา วิถีปฏิบัติ (norms) และขอตกลง
รวมกันตาง ๆ นา ๆ ที่ชีวิตทางสังคมถูกจัดระเบียบและควบคุม และที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
นั้นหรืออาจมากกวาดวยซ้ําไปคือ ในกรณีของผูที่ตองการปกครองควบคุมหรือกําหนดความ
ประพฤติและความคิดเห็นของคนอื่น ๆ พวกเขาก็จะแสวงหาโครงสรางและรูปรางของการควบ
คุม โดยเขาเกาะกุมความหมายเหลานั้น ตัวอยางเชนผูประกอบการเกี่ยวกับสื่อตาง ๆ สามารถ
เขามาควบคุมผูดู ผูบริโภคไดบางระดับดวยการสรางความหมายตาง ๆ ขึ้นมา (โปรดดูงานของ
Thompson, K. (ed.) (1997) Media and Cultural Regulation, London, Sage/The Open
University) ดังเราจะเห็นไดจากการโฆษณาสินคาในสื่อตาง ๆ เชนที่ยกตัวอยางมาในตอนตน

การนําเสนอภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมในบริบททางเวลาและสถานที่
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