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บทความนี้มุ่งอธิบายสาระส�าคัญของแนวคิดสังคมวิทยาผัสสะ โดยการทบทวนวรรณกรรม  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ จุดมุ่งเน้น และวิธีการศึกษาของแนวคิดสังคมวิทยาผัสสะ  

มมุมองและค�าอธบิายของสงัคมวทิยาผสัสะแตกต่างจากศาสตร์ทางวทิยาศาสตร์ เช่น ประสาท

วทิยาหรือจติวทิยา โดยมไิด้มองผสัสะในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการรบัรูข้องร่างกายทีท่�างานอย่าง

อัตโนมัติหรือเป็นเรื่องของสามัญส�านึกเพียงอย่างเดียว หากแต่พิจารณาผัสสะในฐานะที่เป็น

ผลผลติทางสงัคมและมบีทบาททางสงัคม ผ่านกระบวนการให้ความหมายและคณุค่าทางสงัคม 

การรับรู้ทางผัสสะจึงเกิดจากการตีความของประสบการณ์ทางสังคมและวัฒธรรม การอธิบาย

ผัสสะในมิติทางสังคมเช่นนี้จึงน�าไปสู่วิธีการศึกษาสังคมโดยใช้ผัสสะเป็นช่องทางการศึกษา 

เพื่อท�าความเข้าใจผู้คน สังคม และวัฒนธรรม 

ค�ำส�ำคัญ: สังคมวิทยำผัสสะ, ผัสสะ, ประสบกำรณ์ทำงผัสสะ

This article reviews the background, conceptual frameworks, and methods in  

the field of sociology of the senses. Sociology of the senses, unlike scientific 

approaches such as neurology and psychology, does not consider senses as automatic 

physiological or psychological responses. On the contrary, it describes the senses in 

terms of its social construction and social role. Senses have long been embedded  

in social meaning and social values. The perception through senses is reified through 

cultural interpretation and sensory experience. Hence, sensory practices are ways 

of cultural expression. Furthermore, sensory experiences indicate the understanding 

of people towards the social world. Approaching the senses from this sociological 

perspective has broadened social science research methods by integrating and 

mediating the senses in our understanding of people lives, society, and culture. 

keywords: sociology of the senses, senses, sensation, sensory experience
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บทน�า

คุณเคยสงสัยไหมว่า เรารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งน้ันคืออะไร? ความรู้ว่าด้วยสิ่งนั้นเกิดข้ึนได้

อย่างไร? และท�าไมเราจึงแสดงการกระท�าต่อสิ่งที่เรารับรู้แตกต่างกันไป? เราท�าราวกับ

ว่าการรับรู้ (perception) ผ่านผัสสะเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งค�าถามเก่ียวกับ

การรับรู้ผ่านผัสสะนี้ ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น จิตวิทยาและประสาทวิทยา ได้ให้

ค�าอธิบายเก่ียวกับผัสสะทั้งห้า (การมองเห็น การได้ยิน กลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส) 

ในฐานะท่ีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทางร่างกายท่ีใช้ในการรับรู้สิ่งรอบตัว โดยกระบวนการ

รับรู้น้ีจะท�างานอัตโนมัติเมื่อมีส่ิงเร้าภายนอกมากระตุ้น และถูกส่งต่อไปยังสมองเพ่ือ

ประมวลและสั่งการการกระท�าต่อสิ่งนั้น ดังนั้นผัสสะจึงเป็นความสามารถพ้ืนฐานของสิ่งมี

ชีวิตที่ใช้ในการรับรู้และเรียนรู้โลก ซ่ึงงานศึกษาผัสสะในเชิงสังคมศาสตร์เห็นด้วยกับ 

ข้อเสนอที่ว่า ผัสสะเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการรับรู้และด�าเนินชีวิตของผู้คน แต่ม ี

มุมมองในการอธิบายกระบวนการรับรู้ทางผัสสะที่แตกต่างออกไป คือ ผัสสะเป็นสิ่งสร้าง

ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการให้ความหมายที่แตกต่างออกไปในแต่ละวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ี

การศึกษาผัสสะจึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคมท่ีประกอบสร้างการใช้

ผัสสะของผู้คน (Vannini, Waskul, and Gottschalk 2012)

บทความนี้สนใจแนวการศึกษาสังคมวิทยาผัสสะ ในฐานะที่ เป ็นการขยาย 

องค์ความรู้และแนวทางในการศึกษาสังคมผ่านผัสสะ สังคมวิทยาผัสสะชวนให้ต้ังค�าถาม

กับสิ่งท่ีเราเคยชิน อาจมิได้ตระหนักถึง หรือตั้งค�าถามกับการใช้ผัสสะในแต่ละวัน และชวน

ให้เราย้อนกลับมาทบทวนว่าประสบการณ์และความรู้สึกต่อสิ่งรอบตัวของเราถูกประกอบ

สร้างข้ึนมาอย่างไร มุมมองในทางสังคมวิทยาที่มีต่อผัสสะเป็นจุดเปลี่ยนจากชุดค�าอธิบาย 

ผัสสะในทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการรับรู ้ผ่านผัสสะของผู้คน จาก

กระบวนการตอบสนองอย่างอัตโนมัติทางร่างกายหรือสัญชาตญาณมาสู่การมองโดยมีมิติ

ทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง การรับรู้ผ่านผัสสะเกิดข้ึนจากกระบวนการทางสังคมที่ก�าหนด 

การใช้ผัสสะและการให้ความหมายแก่การรับรู้ แล้วน�ามาสู่การสร้างประสบการณ์ทาง 

ผัสสะ (sensory experience) ที่เปรียบเสมือนคลังความรู้ที่ผู้คนใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการสิ่งต่างๆ รอบตัว
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สังคมวิทยาผัสสะมองผัสสะในฐานะที่เป็นสิ่งสร้างทางสังคม และพยายามชี้ให้เห็น

ถึงแหล่งท่ีมาของความรู้ กระบวนการรับรู้ และความเข้าใจที่มีต่อการรับรู้ผ่านผัสสะว่ามิได้

ก่อรปูอย่างไร้รากและแหล่งทีม่า แต่เกดิข้ึนจากการเข้าเป็นสมาชกิของสงัคมและวฒันธรรม 

เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งท่ีเรามองเห็น สัมผัส หรือได้กลิ่นคืออะไร 

และมนุษย์มิได้รับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงในแบบท่ีสิ่งนั้นเป็นอย่างตรงไปตรงมา แต่

กระบวนการรับรู ้นี้ถูกกล่อมเกลาจากการให้ความหมายและการให้คุณค่าทางสังคม 

ในแต่ละสังคมวัฒนธรรมท่ีถูกก�ากับด้วยภาษา ท�าให้เราสามารถระบุว่าสิ่งที่เรามองเห็นคือ

อะไร กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของอะไร กลิ่นนั้นหอมหรือเหม็น ชอบหรือไม่ชอบกลิ่นน้ัน รวมถึง 

วิธีการจัดการต่อกลิ่นเหล่านั้น เป็นต้น ทั้งนี้ผัสสะมิใช่สิ่งที่ถูกกระท�าทางสังคม แต่มีความ

ไหลเลือ่นและเปล่ียนแปลงไปตามบรบิทและสภาพแวดล้อม ทีน่�ามาสูก่ารสร้างประสบการณ์

ทางผัสสะท่ีแตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละบุคคล พื้นท่ี และเวลา นอกจากนี้การศึกษา

ผัสสะทางสังคม มิได้มองผัสสะในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และเข้าใจโลกเท่านั้น 

แต่ยังมีบทบาททางสังคมที่ถูกใช้ในการปฏิสังสรรค์ทางสังคมอีกด้วย เนื่องจากผัสสะเป็น

ช่องทางในการรับรู้ ตีความ ท�าความเข้าใจ และแสดงการกระท�าในลักษณะที่สอดคล้อง 

กับผู้ร่วมสนทนา รวมถึงเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมทางสังคมที่ก่อรูป 

ประสบการณ์ผัสสะของปัจเจกบุคคล 

ส�าหรบัผูเ้ขยีน ความท้าทายในการศกึษาผัสสะทางสงัคมคอืท�าอย่างไรจึงจะสามารถ

เข้าถึงและเข้าใจผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะของผู้คนได้ เนื่องด้วยแต่ละกลุ่มคนอาจ

มีรูปแบบการใช้ผัสสะและความสามารถในการใช้ผัสสะเพื่อเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อม

ในการด�าเนนิชวีติทีแ่ตกต่างกนั บรบิทและประสบการณ์ชีวติของแต่ละบคุคลอาจท�าให้ผูค้น

มีประสบการณ์ทางผัสสะและให้ความหมายกับประสบการณ์ทางผัสสะที่แตกต่างกัน 

รวมถึงข้อจ�ากัดของภาษาท่ีใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึก นี่จึง 

น�ามาสู่ค�าถามว่า วิธีการศึกษาแบบใดท่ีเหมาะสมกับการศึกษาสังคมและผู้คนผ่านผัสสะ 

โดยบทความนี้จะเสนอ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความเป็นมาของแนวคิดสังคมวิทยาผัสสะ 

ข้อเสนอของสังคมวิทยาผัสสะ และวิธีวิทยาในการศึกษาตามแนวคิดสังคมวิทยาผัสสะ
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ความเป็นมาของสังคมวิทยาผัสสะ

สังคมวิทยาผัสสะมิใช่ศาสตร์แรกที่หันมาสนใจและศึกษาผัสสะในมิติทางสังคม โดยในช่วง

ทศวรรษ 1960 ก็เริ่มมีมานุษยวิทยาผัสสะ (anthropology of the senses) ซ่ึงเสนอว่า 

ผสัสะเป็นสิง่สร้างทางสังคมและวฒันธรรม การรับรูผ่้านผสัสะเกดิข้ึนจากการให้ความหมาย

และคณุค่าในแต่ละวฒันธรรม (Classen, Howes, and Synnott 1994; Herzfeld 2001) 

จึงท�าให้มนุษย์สามารถรับรู้และจัดประเภทส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ ทั้งนี้ผัสสะมิได้ถูกให้ความ

ส�าคัญเท่ากัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้บางผัสสะส�าคัญกว่าผัสสะอื่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเกิดขึ้นของตัวอักษรที่ท�าให้การมองเห็นเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในการ 

เรียนรู้โลกแทนการได้ยิน (McLuhan 1962)

งานศึกษาผัสสะทางมานุษยวิทยาในช่วงแรกมุ่งเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของ 

การใช้ผัสสะในแต่ละวัฒนธรรม เช่น งานศึกษาของเดวิด ฮาวส์ (David Howes) สตีเวน 

เฟลด์ (Steven Feld) และคอนสตานซ์ คลาสเซน (Constance Classen) ท�าให้เห็นถึง

บทบาทของผัสสะอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการมองเห็น การศึกษาบทบาทของกลิ่นของฮาวส์

พบว่า สงัคมชนเผ่าท่ีไม่ใช่คนผวิขาวนัน้มปีระสบการณ์เกีย่วกบัผสัสะด้านกลิน่ทีห่ลากหลาย 

กลิ่นเข้ามามีบทบาททางสังคมในแต่ละสังคมวัฒนธรรมผ่านการให้คุณค่าและการนิยาม

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิสัมพันธ์กับโลกทางสังคม เช่น การใช้กลิ่นระบุตัวบุคคล ระบุ

สถานที่ แบ่งชนชั้นและเพศ ก�าหนดการปรุงอาหาร เป็นต้น (Classen, Howes, and 

Synnott 1994; Herzfeld 2001) เฟลด์พบว่าส�าหรับชาว Songhay เสียงเข้ามามีบทบาท

ในการด�าเนนิชวีติเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนสามารถซ่อนตวัไม่ให้มองเหน็ได้แต่ไม่สามารถ

ซ่อนเสียงได้ อีกทั้งเสียงยังเข้ามามีบทบาทในการท�าความเข้าใจสภาพแวดล้อมและพื้นที่

มากกว่าการมองเห็น (Feld 1982) ส่วนคลาสเซนนั้นเสนอว่า การสัมผัส (touch) เป็น

ผัสสะท่ีผู้คนใช้ในการส�ารวจและเรียนรู้โลกไม่น้อยกว่าการมองเห็น และการสัมผัสยังเป็น

ผัสสะที่สามารถใช้ในการส่ือสารได้โดยอยู่นอกเหนือข้อจ�ากัดของภาษา หรือที่เรียกว่าการ

สื่อสารแบบอวัจนภาษา (Classen 2005) นอกจากน้ี ในความเป็นจริงผู้คนในสังคมต่างๆ 

ล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตและรับรู้สิ่งต่างๆ ด้วยผัสสะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม และ

ให้ความหมายแก่การรับรู้ผ่านผัสสะที่แตกต่างกัน (Benedict 1934; Ingold 2011) 
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ไม่เพียงเท่านั้น การรับรู ้โลกทางสังคมยังเกิดขึ้นจากการใช้ผัสสะที่มีร ่วมกันในการ 

ท�าความเข้าใจและสร้างประสบการณ์ทางผัสสะ อาจเป็นไปได้ว่าการรับรู้ของผู้คนมิได ้

แยกส่วนตามช่องทางรบัผสัสะ หากแต่เกดิข้ึนจากการรบัรูผ้สัสะต่างๆ ร่วมกนัและถกูตคีวาม

พร้อมกัน

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้คนสังกัดภายใต้สังคมเดียวกันอาจมีการใช้ผัสสะ ความละเอียด 

ในการรับรู้ผัสสะ และการให้ความหมายกับประสบการณ์ทางผัสสะที่แตกต่างกันไปตาม

เงื่อนไขชีวิตของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น นักดนตรีอาจมีความสามารถในการได้ยิน 

ที่ละเอียดกว่าคนท่ัวไปด้วยเงื่อนไขของอาชีพ หรือการใช้ผัสสะของผู้พิการทางสายตา  

ที่แม้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมท่ีให้อ�านาจกับการมองเห็น แต่เงื่อนไขทางร่างกาย

ท�าให้การรับรู้ของพวกเขาต้องเกิดขึ้นผ่านผัสสะอ่ืนๆ โดยผัสสะท่ีถูกใช้เป็นผัสสะแรกๆ  

ในการเรียนรู้โลกคือเสียงและการสัมผัส ท�าให้พวกเขามีความละเอียดในการใช้ผัสสะ 

ดังกล่าวมากกว่าคนตาดี และมีรูปแบบการเรียนรู้และรับรู้ผ่านผัสสะที่แตกต่างไปจาก 

คนตาดีแต่สามารถท�าความเข้าใจโลกได้เช่นเดียวกัน 

ในขณะที่มานุษยวิทยาผัสสะเติบโตเต็มท่ีและชี้ให้เห็นถึงบทบาททางสังคมของ 

ผัสสะท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม สังคมวิทยาผัสสะเองก็ก�าลังอยู่ในระยะแรกเริ่ม

และมีฐานความคิดในลักษณะเดียวกัน คือผัสสะเป็นส่ิงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม โดย

สังคมวิทยาผัสสะมีรากฐานอยู่ในทฤษฎีของนักสังคมวิทยาคลาสสิก เช่น จอร์จ ซิมเมล 

(Georg Simmel) ยอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด (George Herbert Mead) โฮเวิร์ด เบคเคอร์ 

(Howard Becker) เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) และจอห์น ดิวอี้ (John 

Dewey) ท่ีเน้นความส�าคัญของผัสสะในกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม เช่น งานของ

ซิมเมลที่สะท้อนมุมมองผัสสะในฐานะส่ือกลางท่ีท�าให้ปัจเจกบุคคลสามารถรับรู้อารมณ์

และท�าความเข้าใจตัวตนของผู้คนได้ (Park and Burgess 1970; Synnott 1993) 

นอกจากนี้ผัสสะยังมีบทบาทในการสร้างตัวตน กล่าวคือ ผัสสะเป็นช่องทางในการรับรู้

สถานะของตนเองในพ้ืนที่ ในชุดความสัมพันธ์ และปฏิกิริยาที่คนอื่นมีต่อเรา ประสบการณ์

ทางผัสสะเหล่านี้จะถูกสะสมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างและน�าเสนอตัวตน (Feld 

and Basso 1996; Goffman 1959; Weinstein and Weinstein 1984) ในแง่นี้  
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ตัวตนจึงเกิดจากประสบการณ์ทางผัสสะที่หลอมรวมผ่านการปฏิสัมพันธ์ การสะท้อนความ

รู้สึกสัมผัสท่ีรับรู้ และการท�าความเข้าใจแก่การให้ความหมายกับประสบการณ์ 

อาจกล่าวได้ว่าสังคมวิทยาผัสสะพยายามเชื่อมโยงมิติทางร่างกาย ความรู้สึกนึกคิด 

และสังคมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ผัสสะเป็นสิ่งสร้างทางสังคม

ท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจและให้ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมต่อการรับรู้

ผ่านผสัสะ อนัเป็นพืน้ฐานของการสร้างประสบการณ์ทางผัสสะ และพยายามช้ีให้เห็นว่าการ

รับรู้ผ่านผัสสะเป็นกระบวนการตีความมากกว่าปฏิกิริยาตอบโต้ตามธรรมชาติหรือการถูก

กระท�าจากแรงกระตุ้นภายนอก (Maslen 2015; Synnott 1993; Vannini, Waskul, 

and Gottschalk 2012) ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์การสัมผัสที่เกิดข้ึนภายใต้วัฒนธรรม

ท่ีแต่ละสังคมสร้างข้ึนนั้นเกี่ยวกับสิทธิในการสัมผัสและการถูกสัมผัสว่าใครสามารถสัมผัส

ใครได้ สัมผัสอย่างไร ในสถานที่ใด และการสัมผัสรูปแบบน้ันสื่อความหมายอย่างไร ท�าให้

ผู้คนใช้การสัมผัสแตกต่างกันออกไปตามความสัมพันธ์ของผู้ร่วมปฏิสังสรรค์และบริบททาง

สงัคม เชน่ พอ่และแมส่ามารถสมัผสัลกูชายและลกูสาวได ้ญาตพิีน้่องเพศตรงข้ามสามารถ

สัมผัสเนื้อตัวกันได้ในตอนเด็กแต่การสัมผัสจะลดลงเม่ืออายุเพ่ิมมากขึ้น หรือแพทย์ที่

สามารถสมัผสัคนไข้ได้ในทกุส่วนของร่างกายเมือ่อยู่ในพืน้ทีข่องโรงพยาบาลภายใต้เงือ่นไข

ของการรักษา แต่ถ้าอยู่นอกเหนือบริบทของการรักษา การสัมผัสอาจหมายถึงการคุกคาม

ทางเพศ นอกจากนี้การสัมผัสยังเป็นการกระท�าที่มีนัยแฝง เช่น การจูบเท้ากษัตริย์แสดงถึง

ความเคารพและจงรักภักดี เป็นต้น

สังคมวิทยาผัสสะ: กรอบการศึกษาผัสสะกับสังคม

เรารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นคืออะไร? และความรู้ว่าด้วยสิ่งนั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร? สังคมวิทยา

ผัสสะอธิบายแหล่งที่มาของความรู้เหล่านี้ว่าผัสสะทั้งห้าถูกจัดเป็นช่องทางในการรับรู้และ

เป็นแหล่งท่ีมาของข้อมูลที่ท�าให้ผู้คนสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัว แล้วน�ามาสู่การสร้าง

ประสบการณ์ทางผัสสะ การรับรู้ส่ิงต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสนั้นมิใช่การรับรู้ตามความ 

เป็นจรงิหรอืการรบัรูส่ิ้งน้ันตามท่ีมนัปรากฏอยู ่แต่เกดิจากการใส่รหสัความหมายทางสังคม
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ที่มีต่อส่ิงนั้น ท�าให้เรารับรู้ เข้าใจบางสิ่ง และสามารถแยกแยะประเภทของประสบการณ์

ทางผัสสะ ดังที่เอเวียตาร์ เซอร์บาเวล (Eviatar Zerubavel) เรียกว่า “island of 

meaning” หรือกระบวนการสร้างความหมายให้แก่ประสบการณ์ทางผัสสะที่ท�าให้

ประสบการณ์ทางผัสสะสามารถเข้าใจได้ โดยการเปล่ียนการรับรู้ผ่านผัสสะให้กลายเป็น

สัญลักษณ์ที่มีนัยส�าคัญ และจัดกลุ่มส่ิงที่คล้ายกันเข้าไว้ด้วยกัน แยกสิ่งที่แตกต่างไว้อีก

กลุ่มหนึ่ง แล้วสร้างค�าศัพท์และใส่ความหมายให้กับสิ่งนั้น ท�าให้เราสามารถจัดประเภทสิ่ง

รอบตัวได้ (Zerubavel 1991 อ้างใน Vannini, Waskul, and Gottschalk 2012) ด้วย

เหตุนี้ ผัสสะจึงเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของความหมายและรูปธรรม ตัวตนและ

สังคม ความรู้สึกนึกคิดและร่างกาย โดยการรับรู้ทางประสาทสัมผัสปรากฏข้ึนระหว่างสิ่งที่

เกดิขึน้ (modes) และการใส่รหสั (codes) ทีเ่ราให้ความหมายและตคีวาม กบัการตระหนกั

รู้ทางผัสสะได้ตรงกันและสามารถสื่อสารกับผู้คนในสังคมได้อย่างเข้าใจ ในหัวข้อนี้จะน�า

เสนอประเด็นท่ีใช้ในการศึกษาสังคมวิทยาผัสสะ โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อคือ 1) ผัสสะ

กับกระบวนการให้ความหมายทางสังคม 2) ล�าดับชัน้ของผสัสะ และ 3) ประสบการณ์ทาง

ผัสสะ (sensory experience)

ผัสสะกับกระบวนการให้ความหมายทางสังคม

การให้ความหมายต่อการรับรู้ผ่านผัสสะมิได้เกิดขึ้นอย่างล่องลอย แต่เกิดจาก

กระบวนการให้ความหมายทางสังคมและการตีความของปัจเจกที่เชื่อมโยงเข้ากับ

ประสบการณ์ของตน กล่าวคือ ในการท�าความเข้าใจสิ่งที่รับรู้ผ่านผัสสะ จ�าเป็นต้องอาศัย

ทักษะในการตีความของปัจเจกที่จะดึงเอาชุดความหมายที่สังคมสร้างให้กับสิ่งนั้นๆ ขึ้นมา 

ควบคู่ไปกับอาศัยประสบการณ์ของผู้ตีความมาใช้ในการให้ความหมายต่อสิ่งที่รับรู ้

ในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อท�าความเข้าใจและสร้างชุดประสบการณ์ทางผัสสะข้ึน เช่น สังคม

สร้างคู่ความสัมพันธ์ว่าควันไฟเป็นสัญญะท่ีบ่งบอกถึงไฟไหม้ ท�าให้เมื่อมองเห็นควันไฟ 

จึงตีความสิ่งท่ีรับรู้และให้ความหมายได้ว่าพื้นที่ที่มองเห็นนั้นน่าจะเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ การสร้างความหมายแก่การรับรู้ผ่านผัสสะยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม 

แต่ละสังคมและวัฒนธรรม เช่น การยกน้ิวโป้งในบางวัฒนธรรมอาจตีความได้ว่าเป็นการ
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ชื่นชมหรือการแสดงความยกย่อง แต่ในบางวัฒนธรรมมองว่าการกระท�านี้หมายถึงความ

หยาบคายหรือการด่าทอ หรือการรับรู้และความเข้าใจต่อสถานท่ีนั้นๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับ

ประสบการณ์ทางผัสสะที่มีต่อพื้นท่ี (Feld and Basso 1996; Laplantine 2015; Pink 

2012; Vannini, Waskul and Gottschalk 2012) เช่น ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่อบอุ่น

ของบ้าน กลิ่นของความเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานของโรงพยาบาล สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจาก

ประสบการณ์ของผู้รับรู้ในการสร้างความหมายแก่สิ่งที่ตนรับรู้ในแต่ละสถานการณ์ เป็นต้น

ผัสสะทั้งห้ามิใช่เพียงแค่แหล่งที่มาในการเรียนรู้โลกเท่านั้น แต่เป็นการแสดงออก

ทางวัฒนธรรมและการกระท�าของปัจเจกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความคิดร่วมทางสังคม (Low 

2012) เนือ่งจากผูค้นส่วนใหญ่มกัคุน้เคยจนมองข้ามประเดน็ทีว่่าการรบัรูผ่้านผสัสะนัน้เป็น

สิ่งสร้างทางสังคม การเข้าเป็นสมาชิกในสังคมท�าให้ผู้คนถูกขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรม

ผ่านสัญญะที่ท�าให้สามารถท�าความเข้าใจและจัดการกับสิ่งต่างๆ ไปตามความหมายที่

สังคมสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น เรารับรู้ว่าน�้าองุ่นคล้ายกับน�้าส้มและน�้าองุ่นแตกต่างจากไวน์ 

แม้ว่าเมื่อลิ้มรสชาติน�้าองุ่นกับไวน์จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่การสร้างแนวคิด

เกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท�าให้เรารับรู้ว่าไวน์มีรสชาติเหมือนวิสกี้มากกว่าน�้าองุ่น 

เป็นต้น (Vannini, Waskul, and Gottschalk 2012) จากการสร้างความหมายเพ่ือใช้

ในการท�าความเข้าใจส่ิงต่างๆ ผ่านผัสสะ ท�าให้ผู้คนสามารถจัดกลุ่มและแยกแยะสิ่งที่

ห้อมล้อมตัวเราได้ ซ่ึงการกระท�าเช่นน้ีมนุษย์มิได้ท�าในฐานะปัจเจก แต่ท�าในฐานะที่เป็น

สมาชิกของสังคมและวัฒนธรรมที่ยึดถือความคิดท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การ

เลือกรับประทานอาหารเป็นเรื่องของปัจเจก แต่รสชาติความอร่อยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกบ่มเพาะ

จากการเข้าเป็นสมาชิกของสังคม งานศึกษาของพอล สโตลเลอร์ (Paul Stoller) พบว่า 

ส�าหรับชาว Songhay นั้น การท�าอาหารหรือซอสที่ดีที่สุดเป็นการแสดงถึงการต้อนรับของ

เจ้าบ้านแก่ผู้มาเยือน ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ความสัมพันธ์ทางสังคม และอารมณ์ความรู้สึก 

การทีผู่ม้าเยอืนได้ลิม้รสชาตซิอสท่ีไม่อร่อยสร้างความอบัอายให้แก่เจ้าบ้าน อกีทัง้ยงัสะท้อน

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของชาว Songhay ที่จะถ่ายทอดสูตรอาหารและสูตรซอส

จากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัวและชาว Songhay ด้วยกัน การที่สมาชิกในครอบครัวไม่ได้

รับการเรียนรู้กระบวนการท�าอาหารสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์เชิงลบของ
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สมาชิกในครอบครัวและการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ นอกจากนี้การปรุงซอสที่มีรสชาติแย่ 

ให้แก่แขกผู้มาเยือนก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความไม่พอใจของผู้ที่ไม่ได้รับการ

ยอมรับให้เป็นสมาชิกของสังคม (Stoller 1989)

ล�าดับชั้นของผัสสะ

แม้ว่าผัสสะทั้งห้าจะเป็นส่ือกลางท่ีใช้ในการเรียนรู้โลกทางสังคมและเป็นสิ่งสะท้อน

วัฒนธรรม แต่ผัสสะทั้งห้ามิได้ถูกจัดวางหรือให้ความส�าคัญทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 

ในสังคมตะวันตกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การมองเห็นถูกท�าให้เป็นประสาท

สัมผัสหลักท่ีส�าคัญที่สุดในการรับรู้ เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ ท�าความเข้าใจโลก และ 

เข้าถึงความจริง ความส�าคัญของการมองเห็นเกิดข้ึนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

ในการคิดค้นการพิมพ์ จนกระทั่งน�ามาสู่การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และ

นวัตกรรมต่างๆ ท่ีให้อ�านาจกับการมองเห็นในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแทนการได้ยิน 

(McLuhan 1962) นอกจากนี้อ�านาจของการมองเห็นยังถูกโยงกับความเป็นวิทยาศาสตร์

ที่ให้ความส�าคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลและเน้นย�้าข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Howes 1991; Stoller 1989) รวมถึงประสิทธิภาพของการมองเห็นที่สามารถส�ารวจหรือ

ใช้งานได้ในระยะไกลและถกูรบกวนได้น้อยเมือ่เทยีบกบัผสัสะอืน่ๆ (Banes and Lepecki 

2007; Jacobson 1998; Low 2012; Synnott 1993) ความส�าคัญของการมองเห็น  

เห็นได้ชัดเจนจากการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น ในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเต็มไปด้วยป้ายและ

สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้รูปภาพเป็นช่องทางส่ือสารและให้อ�านาจแก่การมองเห็นในการเข้าถึง

และตีความ หรือในบริบทของการศึกษาก็เห็นได้ชัดเจนจากการผลิตส่ือเพื่อการศึกษา  

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ แผนที่ และการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการจะเข้าถึงข้อมูล 

เหล่านี้ต้องท�าผ่านการจ้องมองเท่าน้ัน การจ้องมองเป็นส่ือกลางของการเรียนรู้และการ

ตีความ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ จะมีท้ังภาพและเสียงในการน�า

เสนอข้อมูล แต่การมองเห็นยังคงเป็นผัสสะหลักในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล การได้ยินเป็น 

เพียงส่วนประกอบ ตลอดจนประสาทสัมผัสทางด้านกลิ่น รสชาติ และการสัมผัสก็ถูกให้

ความส�าคัญน้อยลงด้วย 
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การให้ความส�าคัญกับการมองเห็นท�าให้ภาพหรือสิ่งที่ปัจเจกมองเห็นนั้นมีสถานะ

เหมือนภาษาท่ีเป็นตัวแทนของความจริง (DeNora 2014) ท�าให้มนุษย์ใช้ทักษะการ 

มองเห็นและน�าเอาสิ่งต่างๆ ที่เคยมองเห็นมาเป็นแหล่งข้อมูลในการด�ารงชีวิตบนโลกใบน้ี 

เช่น กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของผู้คนท่ีมีบริบทแตกต่างกัน เราอาศัยการมองเห็นเป็น 

องค์ประกอบในการคิด ตีความ ประเมินสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาที่ก�าลังเผชิญ เป็นต้น 

ภาพเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเราผ่านการมองเห็นแล้วสะสมอยู่ในประสบการณ์ทางผัสสะ 

ซ่ึงภาพท่ีฝังอยู่ข้างในร่างกายนั้นจะเชื่อมโยงกับผัสสะทุกอย่างของเรา ทั้งการมองเห็น  

ความรู้สึกท่ีมีต่อมัน กลิ่นของมัน และเสียงของมัน โดยผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็น เช่น เม่ือ

เราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารเมนูหนึ่ง เราจะมีภาพอาหารชนิดนั้นอยู ่ใน

ประสบการณ์ของเรา เมื่อเราเห็นอาหารชนิดนั้นอีกครั้ง ภาพนั้นจะกระตุ้นประสบการณ์

ท�าให้เรานึกถึงรสชาติ เนื้อสัมผัส กล่ิน และความรู้สึกท่ีมีต่ออาหารชนิดนั้น เป็นต้น 

ในทางสังคมวิทยา ซิมเมลชี้ให้เห็นว่า การมองเห็นหรือตามีหน้าที่เฉพาะทาง

สังคมวิทยาในการปฏิสังสรรค์ทางสังคม มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสโดยเฉพาะการมองเห็น 

ในการตีความหมายกิริยาท่าทางและสีหน้าของอีกฝ่ายเพื่อให้สามารถแสดงการกระท�า 

ในลักษณะท่ีสอดคล้องกัน ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) จึงตั้ง 

อยู่บนพื้นฐานของการมองซึ่งกันและกัน (Park and Burgess 1970; Synnott 1993; 

Weinstein and Weinstein 1984) นอกจากน้ีการมองเห็นยังถูกน�ามาใช้ในการ 

ตรวจตราและควบคุมชีวิตทางสังคมของผู้คนด้วยการจ้องมอง (surveillance) ท�าให้ผู้คน

รู้สึกว่าตนเองถูกจับจ้องอยู่ทุกหนแห่ง ผ่านการจัดตารางกิจกรรมท่ีควบคุมผู้คนให้อยู่ใน

พื้นท่ีต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในแต่ละพื้นที่เพื่อดูความ 

เป็นไปและความเคลื่อนไหวของผู้คนในสังคม ความรู้สึกว่าก�าลังถูกจับจ้องท�าให้ผู้คน

พยายามควบคุมการกระท�าและเรือนร่างของตนเอง (Maslen 2015; Foucault 1977) 

ประสบการณ์ทางผัสสะ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักคิดหลายคนเห็นตรงกันว่า การมองเห็นเป็นผัสสะที่มีอ�านาจ

สูงสุดในสังคมสมัยใหม่ แต่มีนักคิดอีกจ�านวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว 
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เนื่องจากเป็นการอธิบายผัสสะด้านการมองเห็นแบบเป็นอิสระโดยแยกขาดจากผัสสะอื่นๆ 

ท�าราวกับว่าการมองเห็นเป็นเพียงผัสสะเดียวที่สามารถเข้าถึงความจริงได้และละเลยความ

สามารถของผัสสะอื่นๆ ที่มีส่วนในการเรียนรู้ เข้าถึงความจริง และสร้างประสบการณ์ทาง

ผัสสะ โดยมาร์ค สมิธ (Mark M. Smith) เสนอว่า มนุษย์ไม่สามารถท�าความเข้าใจสิ่งที่

มองเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยแยกออกจากการได้ยิน การสัมผัส กลิ่น และการล้ิมรส แต่

ทกุผสัสะท�างานร่วมกนั เราเข้าใจสิง่ทีต่าเหน็ได้โดยอาศัยการมองเหน็ซึง่เชือ่มกับผสัสะอืน่ๆ 

ด้วย เพราะการท�าความเข้าโลกสามารถท�าได้มากกว่าใช้การมองเห็น (Smith 2007) เช่น

เดยีวกบัทีซ่าราห์ พงิค์ (Sarah Pink) อธบิายว่า การมองเหน็เป็นการลดทอนสภาพแวดล้อม

ให้กลายเป็นวัตถุที่ถูกจัดเก็บเป็นภาพตัวแทนอยู่ในความรู้สึกนึกคิด แต่ในความเป็นจริง

การรับรู้และการจัดเก็บประสบการณ์จ�าเป็นต้องอาศัยผัสสะต่างๆ ประกอบกัน ดังนั้นจึง 

ไม่มีผัสสะใดเป็นผัสสะหลักในการรับรู้และสร้างประสบการณ์ (Pink 2001; 2009) เช่น  

ในการรับรู้ความเป็นบ้าน เราไม่ได้ใช้เพียงแค่การมองเห็นเท่านั้น แต่อาศัยการรับรู้ผ่าน

กลิ่นท่ีคุ้นเคยและการสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นในการประเมินความเป็นบ้านด้วย เป็นต้น 

นอกจากนี้พิงค์ยังเสนอว่า การศึกษาผัสสะทางสังคมมิใช่เพียงแค่ค้นหาความหมาย คุณค่า 

หรือสัญญะท่ีถูกใส่เข้าไปในผัสสะเท่านั้น แต่ยังเป็นการศึกษาประสบการณ์ทางผัสสะและ

การใช้ผัสสะของผู้คนที่ใช้ในการท�าความเข้าใจโลกด้วย (Pink 2010) เพราะความเข้าใจ

โลกทางสังคมเกิดข้ึนจากการใช้ผัสสะและการให้ความหมายกับประสบการณ์ทางผัสสะ 

(Laplantine 2015)

ส�าหรับผู้เขียน ประสบการณ์ทางผัสสะก่อรูปข้ึนจากกระบวนการให้ความหมายและ

คุณค่าทางสังคม กระบวนการตีความของปัจเจก และประสบการณ์ทางสังคมของปัจเจก 

ผู้นั้น ในการรับรู้และเรียนรู้การแยกประเภทส่ิงต่างๆ เราอาจเริ่มต้นจากการให้ความหมาย

ผ่านคุณค่าท่ีถูกก�าหนดโดยสังคมเพื่อรับรู้ว่ามันเรียกว่าอะไร ใช้ท�าอะไร และควรจะจัดการ

อย่างไรมาเป็นแนวทางในการสร้างประสบการณ์ทางผัสสะต่อสิ่งรอบตัว แต่เมื่อมนุษย์

เติบโตขึ้น ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้น 

ประสบการณ์ทางผัสสะจึงไม่เพียงแต่อาศัยความหมายและคุณค่าที่ถูกก�าหนดโดยสังคม

เท่านั้น แต่ยังอาศัยประสบการณ์ชีวิตและผัสสะที่สั่งสมไว้เข้ามาช่วยในการประเมิน ตัดสิน
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คุณค่า และให้ความหมายกับประสบการณ์ทางผัสสะของปัจเจกด้วย เช่น ในกรณีของ 

ผู้พิการทางสายตา พวกเขาประเมินและตัดสินผู้คนจากเสียง แม้ว่าสังคมจะสร้างภาพ 

เหมารวมโดยเชื่อมโยงกลิ่นกายที่รุนแรงกับบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิต แต่จากประสบการณ์

ของผู้พิการทางสายตา หลายคนตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถตัดสินว่ากลิ่นกายเช่นนั้น

เป็น “คนบ้า” ได้ในทันที เพราะอาจเป็นเพียงแค่คนท่ีไม่ได้รักษาความสะอาดเท่าน้ัน  

ดังนั้นส�าหรับผู้พิการทางสายตาจึงต้องอาศัยเสียง น�้าเสียง และค�าพูด ร่วมกับกลิ่นในการ

ตัดสินว่าบุคคลน้ันเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบบุคคลนั้น แต่ถึงอย่างนั้นภาพที่สังคม 

สร้างภาพประทับให้แก่กลุ่มคนที่เป็นอันตรายก็ยังคงถูกใช้เป็นแนวทางในการประเมินผู้คน

ในเบ้ืองต้นและหาทางหลีกหนีในสถานการณ์ต่างๆ 

นอกจากนี้ การท�าความเข้าใจการใช้ผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะยังสัมพันธ์กับ

มิติด้านอารมณ์และความรู้สึกราวกับเป็นอีกหนึ่งผัสสะของมนุษย์ เนื่องจากในกระบวนการ

ตีความเพื่อประเมินสถานการณ์และผู้ร่วมสนทนาผ่านผัสสะ นอกจากจะใช้ประสบการณ์

แล้ว มนุษย์ยังใช้อารมณ์และความรู้สึกเข้ามาร่วมในการท�าความเข้าใจโลกด้วย ตัวอย่าง

เช่น การดื่มกาแฟไม่ใช่เพียงแค่การล้ิมรสและการสูดดมกลิ่นและให้ความหมายว่าคือกลิ่น

ของกาแฟ แต่รสชาติและกลิน่ของกาแฟยงัถูกน�าไปเชือ่มโยงกบัอารมณ์และความรูส้กึสดชืน่

ผ่อนคลาย เป็นต้น แม้อารมณ์และความรู้สึกจะเป็นส่ิงที่ไม่สามารถจับต้องและบอกเล่าได้

อย่างตรงไปตรงมาผ่านภาษา แต่กเ็ป็นอกีสิง่หนึง่ทีผู่ว้จิยัต้องตระหนักถงึในการศึกษาผัสสะ

ทางสังคม ดังนั้นประสบการณ์ทางผัสสะจึงประกอบไปด้วยความหมายที่มีต่อการรับรู้ 

อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น และความทรงจ�าที่มีต่อสิ่งที่ตนรับรู้ 

ท้ังการเปลีย่นขยายมมุมองในการศกึษาผสัสะ การตระหนกัถงึบทบาทของผสัสะอืน่ๆ 

ที่นอกเหนือจากการมองเห็น และการให้ความส�าคัญกับบทบาทของผัสสะต่างๆ ที่ถูกใช้ 

ร่วมกนัในการรับรูแ้ละสร้างประสบการณ์ ต่างเป็นการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ทางด้านสงัคมวิทยา

และมานุษยวิทยาผัสสะ และน�ามาสู ่ข ้อเสนอเกี่ยวกับวิธีวิทยาการศึกษาผัสสะที่ 

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถศึกษาสังคมและผู้คนผ่านผัสสะได้อย่างละเอียดและลึกซ้ึง

มากยิ่งขึ้น เนือ่งจากการสร้างประสบการณ์ต่อสิง่ต่างๆ รอบตวัของมนษุย์มไิด้อาศยัเพียงแค่

การมองเหน็ การท�าความเข้าใจต่อสิง่ทีม่องเหน็ได้นัน้จ�าเป็นต้องอาศยัผสัสะอืน่ๆ เข้ามาเป็น
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องค์ประกอบร่วมกัน หากลองส�ารวจประสบการณ์ทางผัสสะที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจพบว่า

ภายในความทรงจ�าไม่ได้มีเพียงแต่รูปภาพ แต่อบอวลไปด้วยกลิ่น เสียง และความรู้สึกที่มี

ต่อสิ่งน้ันๆ ในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา

สังคมวิทยาผัสสะ: วิธีวิทยาในการศึกษา 

การศึกษาสังคมและผู้คนผ่านผัสสะ มุ่งเน้นการค้นหาชุดความหมายและคุณค่าที่สังคม

สร้างและใส่เข้าไปในผัสสะ เพื่อให้ผัสสะเป็นตัวกลางในการเข้าถึงและเข้าใจสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีอยู่เบื้องหลัง ท้ังนี้อาจจัดกลุ่มแนวการศึกษาหลักๆ ได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 

1) แนวศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของผัสสะ ที่พยายามช้ีให้เห็นถึงกระบวนการสร้างผัสสะ

ทางสังคม บทบาท และการประกอบสร้างความหมายของผัสสะ โดยเน้นพิจารณาเฉพาะ

กระบวนการทางสงัคมทีป่ระกอบสร้างความหมายของผสัสะหนึง่ๆ ในแต่ละสงัคมวัฒนธรรม 

และ 2) แนวศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผัสสะ (sensory ethnography) ท่ีเสนอ

ว่า วิธีการศึกษาผัสสะโดยใช้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเป็นวิธีที่ดีที่สุด (Vannini, 

Waskul, and Gottschalk 2012) โดยเน้นการเข้าไปร่วมใช้ชีวิตกับผู้คนในวัฒนธรรม

นั้นๆ เพื่อค้นหาสัญลักษณ์และความหมายของผัสสะที่สังคมสร้างข้ึน 

ประวัติศาสตร์สังคมของผัสสะ

การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมผ่านผัสสะคือการศึกษาผัสสะเพื่อท�าความเข้าใจ

บทบาททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของผัสสะในการสร้างประสบการณ์ต่อสิ่งรอบตัว และ

เป็นการศึกษาการประกอบสร้างความหมายทางสังคมต่อการรับรู้ผ่านผัสสะที่แตกต่าง 

ออกไปในแต่ละช่วงเวลาของสังคม (ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ 2558) เช่น กลิ่นมีบทบาททาง

สังคมมาอย่างยาวนาน โดยบ่งบอกสถานภาพทางสังคม อาชีพ เพศ การจัดการอาหาร 

เป็นต้น ซึง่การให้ความหมายและคุณค่าทางสังคมแก่กลิน่ต่างๆ นัน้แตกต่างกนัไปในแต่ละ

ช่วงเวลาและวัฒนธรรม (Classen, Howes, and Synnott 1994) หรืองานศึกษา 

เก่ียวกบัการสมัผสัของคลาสเซนทีช่ีใ้ห้เห็นว่า การสัมผสัเป็นสือ่กลางในการปฏสิงัสรรค์ทาง

สงัคมและแสดงออกถงึอารมณ์ความรูสึ้กทีไ่ม่สามารถอธิบายได้ด้วยค�าพูด อกีทัง้การสมัผสั 
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จะสามารถเยียวยาและรักษาความเจ็บปวดและโรคภัยได้ (Classen 2005) อย่างไรก็ตาม 

แม้ว่าการศกึษาสังคมผ่านผสัสะหน่ึงๆ อาจท�าให้เหน็ถงึบทบาทและการประกอบสร้างผสัสะ

ทางสังคมท่ีชัดเจน ทว่าการศึกษาผัสสะในทางสังคมมิได้ต้องการค้นหาความหมายและ

สัญลักษณ์ท่ีถูกใส่เข้าไปในผัสสะเท่านั้น แต่ยังต้องการท�าความเข้าใจประสบการณ์ทาง

ผัสสะและการให้ความหมายกับประสบการณ์ทางผัสสะที่ปัจเจกใช้ในการท�าความเข้าใจ

โลกทางสังคมด้วย 

การศึกษาและท�าความเข้าใจประสบการณ์ทางผัสสะของผู้คนไม่สามารถท�าได้ด้วย

การศกึษาผัสสะแบบแยกส่วนเป็นอสิระออกจากกนั เนือ่งจากการรบัรูแ้ละสร้างประสบการณ์

ทางผัสสะต่อสิ่งรอบตัวไม่สามารถท�าได้ผ่านการใช้ผัสสะใดผัสสะหน่ึงเท่านั้น แต่ความ

เข้าใจต่อสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นจากการประสานกันของผัสสะต่างๆ เช่น ความชอบในเสื้อผ้ามิได้

เกดิขึน้จากการมองเท่าน้ัน แต่ยงัเกิดจากความรูส้กึสมัผสัทีนุ่ม่ของเนือ้ผ้า และความสบายตวั

เมื่อสวมใส่ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการเคลื่อนมาสู่การเสนอวิธีวิทยาในการศึกษาผัสสะ 

คือ แนวศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผัสสะ ที่เสนอการศึกษาผัสสะทั้งห้าที่ท�างานร่วมกัน 

ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผัสสะ

แนวศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผัสสะให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ทางผัสสะ

ท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการใช้ชีวิตของผู้คน นอกจากนี้ยังมองผัสสะ 

ในฐานะสื่อกลางท่ีน�ามาซึ่งประสบการณ์และการสร้างความรู้ วิธีการศึกษาเช่นนี้เป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ท�าความเข้าใจการใช้ผัสสะของผู้คนอย่างมีส่วนร่วม (Smith 2007; 

Pink 2009, 2012) ดังนั้นการศึกษาผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะจะเป็นช่องทางที่

สามารถท�าให้เข้าใจประสบการณ์ ค่านิยม และโลกทางสังคมของผู้คนได้ จากการน�า 

ผัสสะไปเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงและบอกเล่าการประกอบสร้าง การตีความ และการให้

ความหมายต่อประสบการณ์ทางผัสสะท่ีพวกเขามีต่อสภาพแวดล้อมและโลกทางสังคม 

เมื่อประสบการณ์ทางผัสสะและความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ในโลกใบน้ีเกิดจากการใช้

ผัสสะท่ีหลากหลายประกอบกนั จงึเป็นความท้าทายและความยากในการศึกษาประสบการณ์

ทางผัสสะของผู้คน เน่ืองจากวิธีการเก็บรวบรวมและถ่ายทอดข้อมูลอยู่ในรูปแบบของค�าพูด
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และภาพทีไ่ม่อาจบอกเล่าหรอืน�าเสนออารมณ์ความรูส้กึ สมัผสั กลิน่ รสชาต ิได้อย่างตรงไป

ตรงมา ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดที่ส�าคัญของภาษาที่ผู้วิจัยต้องตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่ง และข้อมูล

เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้สัมผัส กลิ่น รสชาติ และอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้อาจไม่สามารถ

จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่สามารถรับรู้ได้เม่ือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์นั้น 

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อจ�ากัดของการใช้ผัสสะของตัวผู้ศึกษาเองอาจมีผลต่อการเข้าถึงและ

ท�าความเข้าใจข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในขณะนี้ผู้เขียนก�าลังพัฒนาแนววิธีศึกษาเพ่ือท�าความ

เข้าใจการใช้ผัสสะของผู้พิการทางสายตา แต่ความแตกต่างของการใช้ผัสสะในการด�าเนิน

ชีวิตระหว่างผู้เขียนกับผู้พิการทางสายตาท�าให้ค�าพูดและภาพไม่เพียงพอต่อการท�าความ

เข้าใจการใช้ผัสสะของพวกเขา แม้ว่าผู้เขียนจะพยายามปิดตาและเอาตนเองเข้าไปอยู่ใน

บริบทที่ไม่ใช้ตาในการด�าเนินชีวิต แต่ในท้ายที่สุดผู้เขียนก็ไม่สามารถเข้าใจโลกของ 

คนตาบอดได้อย่างลึกซึ้งมากนัก เพราะผู้เขียนยังคงเป็นคนตาดีท่ีพยายามเป็นคนตาบอด

และยังคงใช้ตาในการด�าเนินชีวิต อีกท้ังผู้เขียนไม่สามารถใช้ผัสสะที่นอกเหนือจากการ 

มองเห็นได้ในระดับเดียวกับพวกเขา ดังนั้นส่ิงส�าคัญท่ีควรตระหนักในการศึกษาการใช้ 

ผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะคือ การไม่เอาผัสสะของตัวเราไปใช้ในการศึกษา

ประสบการณ์ทางผัสสะของผู้อื่น แต่จ�าเป็นต้องเปิดโลกของตัวเราให้กว้างแล้วใช้ผัสสะ 

ในแบบเดียวกับกลุ่มคนที่เราเข้าไปศึกษา ด้วยการฝึกฝนท่ีจะฟังเสียงรอบข้าง สูดดมกล่ิน

ที่ลอยเข้าปะทะจมูก และเก็บรายละเอียดกับสิ่งที่เราสัมผัสให้มากย่ิงข้ึน เพื่อใช้ในการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เขียนกับผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้การศึกษาผัสสะ 

ยังท�าให้เห็นถึงประสบการณ์ทางสังคมและสุนทรียะในการด�าเนนิชวีติของผูค้นทีม่ไิด้เกดิขึน้

จากการมองเหน็เพยีงผสัสะเดียว 

สรุป: สังคมวิทยาผัสสะกับการท้าทายความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

ผัสสะ ประสบการณ์ทางผัสสะ และสังคม มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันรวมถึงต่างประกอบ

สร้างซึง่กนัและกนัในการสร้างโลกทางสังคม กล่าวคอื ชุดความหมายทางสงัคมเป็นเสมอืน

เคร่ืองชี้น�าแนวทางที่ผู ้คนใช้ในการรับรู้สิ่งรอบตัวผ่านผัสสะและจัดการสภาพแวดล้อม  

ซึ่งการใช้ผัสสะและการให้ความหมายทางสังคมจะน�ามาสู่การสร้างประสบการณ์ทาง 
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ผัสสะ และการให้ความหมายและประสบการณ์ทางผัสสะมิได้ถูกก�าหนดอย่างตายตัวจาก

สังคมเท่านั้น แต่ยังก่อรปูขึ้นจากการตีความและการให้ความหมายของปัจเจกภายใต้บริบท

ของพื้นท่ีและเวลาด้วย ผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะคือคลังความรู้ที่ผู้คนใช้ในการ 

รับรู้ ท�าความเข้าใจ และสร้างโลกทางสังคมในแบบของพวกเขา ประสบการณ์ทางผัสสะจึง

เกิดจากการใช้ผัสสะประกอบกันและใช้ชุดความหมายทางสังคมควบคู่ไปกับประสบการณ์

ของปัจเจกเพื่อตีความ ให้ความหมาย และให้คุณค่าแก่ประสบการณ์ทางผัสสะซึ่งจัดเป็น

ชุดความรู้ในการด�าเนินชีวิตของผู้คน เมื่อการใช้ผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะเป็นสิ่ง

สร้างทางสังคม การศึกษาผัสสะจึงท�าให้เราเข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม และโลก

ทางสังคมของผู้คนได้

ผัสสะถูกดึงเข้ามาใช้ในการรับรู้และน�าเสนอตัวตนของปัจเจก ตัวตนของพวกเขา 

เกิดขึ้นจากการใช้ผัสสะต่างๆ ในการรับรู้ เรียนรู้ และสะสมข้อมูลเกี่ยวกับบรรทัดฐาน  

ค่านิยม การให้ความหมายทางสังคมและความคาดหวังทางสังคมที่เข้ามาเป็นตัวช้ีน�าการ

แสดงออกในแต่ละบทบาท สถานที่ และชุดความสัมพันธ์ว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้ง

ตัวตนยังเกิดขึ้นจากการใช้ผัสสะในการรับรู้สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปฏิกิริยาของ

ผู ้คนในชุดความสัมพันธ์ รวมถึงอาศัยประสบการณ์ทางผัสสะในการนิยามตนเองใน

สถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการนิยามตัวตนเกิดขึ้นจากการรับรู้และให้ความหมายกับ

สถานท่ีและปฏิกิริยาของผู้ร่วมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แล้วน�ามาสู่การน�าเสนอตัวตนที่สร้าง

ภาพประทับในเชิงบวก ดังนั้นผัสสะจึงเป็นช่องทางส�าคัญในการที่ปัจเจกรับเอาบรรทัดฐาน

และค่านิยมทางสังคมเก่ียวกับการแสดงการกระท�าเข้ามาสู่ตนเอง และมีบทบาทในการ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนในบริบทต่างๆ ท่ีน�าไปสู่การนิยามและน�าเสนอตัวตนของ

ปัจเจกท่ีสอดคล้องกับบริบทและผู้ร่วมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และใช้ในการแสดงการ 

กระท�าเพื่อจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม

การเคลื่อนตัวของกรอบการศึกษาและวิธีวิทยาในการศึกษาผัสสะทางสังคมชี้ให้เห็น

ถึงความเป็นผู้กระท�าทางสังคมและผู้ถูกกระท�าทางสังคมของผัสสะ ในด้านหนึ่งดูราวกับว่า

ผัสสะจะเป็นส่ิงท่ีถูกก�าหนดความหมายและถูกให้คุณค่าทางสังคม แต่ในขณะเดียวกัน 

ผัสสะเองก็เป็นผู้กระท�าทางสังคม เป็นแหล่งท่ีมาของข้อมูล เป็นตัวสร้างประสบการณ์และ



118 สรัญญา เตรัตน์

ชุดความรู้ในการด�าเนินชีวิตของผู้คน และท�าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์และโลกทาง

สังคม อีกท้ังยังเป็นส่ิงที่ใช้ในการกระตุ้นความทรงจ�าและย�้าเตือนผู้คนถึงเรื่องราวต่างๆ  

ในชีวิต ผัสสะจึงเป็นเสมือนส่ิงท่ีเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันและเชื่อมโยงมนุษย์เข้าสู่สังคม 

(Stoller 1989) ผัสสะ ประสบการณ์ทางผัสสะ และสังคมต่างสร้างซึ่งกันและกัน  

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และเป็นอีกช่องทางในการศึกษาสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึง

มิติทางสังคมวัฒนธรรมและประสบการณ์ทางสังคม ท่ีนอกจากจะสะท้อนความเข้าใจของ

ปัจเจกท่ีมีต่อโลกทางสังคมแล้ว ยังเผยให้เห็นโยงใยของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจอีกด้วย

การศึกษาผัสสะทางสังคมเผยให้เห็นถึงอ�านาจและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

ผ่านการสร้างความหมายและการก�าหนดการใช้ผัสสะให้แก่กลุ่มคนในสังคม การจัดล�าดับ

ความส�าคัญของผัสสะและการให้ความหมายสะท้อนให้เห็นถึงอ�านาจทางสังคมที่มาควบคู่

กับกระบวนการสร้างผัสสะทางสังคม ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นถึงการสถาปนาการมองเห็น

ให้เป็นผัสสะที่มีอ�านาจในการเข้าถึง อธิบายความจริง และเป็นผัสสะของผู้มีอารยะ การ 

กล่าวอ้างเช่นนีท้�าให้เกดิการตตีราผูท่ี้ใช้ผสัสะอืน่ๆ ว่าเป็นผูไ้ร้อารยะและเป็นรองทางสงัคม 

ตัวอย่างเช่น การใช้อ�านาจอย่างแยบยลภายใต้การให้ความหมายผ่านกลิ่น เพ่ือกดทับ 

ควบคุม และผลักคนบางกลุ่มให้อยู่ในสถานะชายขอบ การสร้างความหมายให้กับกลิ่น

ต่างๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างสังคม ชนช้ัน เช้ือชาติ และเพศ เช่น การ

ท�าให้กลิ่นหอมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคนรวย และกลิ่นเหม็นคือตัวแทนของความจน รวมถึง

การล้ิมรสท่ีแสดงถึงวฒันธรรมการกิน มารยาทบนโต๊ะอาหาร และรสนยิมกเ็ป็นอกีหนึง่ผัสสะ

ที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มคนและแสดงถึงความมีอารยะ เป็นต้น (Classen, Howes, and 

Synnott 1994; Classen 2005; Elias et al. 2000; Howes 2005; Stoller 1989)

ประสบการณ์การสมัผสัสะท้อนให้เหน็ถงึการสร้างความเป็นหญงิและชาย ความเป็น

หญงิถกูเชือ่มโยงกบัการสมัผสั ความนุม่นวล ความละเอยีดประณตี อารมณ์ความรูส้กึ และ

ความอ่อนแอ ในขณะท่ีความเป็นชายคือความเป็นผู้น�า ความแข็งแรง ท�าให้ผู้หญิงถูก

ควบคมุการแสดงออกพฤติกรรม เช่น ห้ามแสดงการกระท�าทีร่นุแรงและก้าวร้าว แต่เหมาะสม

กับงานฝีมือและงานภายในบ้าน นอกจากน้ี บรรทัดฐานและความคาดหวังทางสังคม 
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ยังส่งผลต่อผัสสะ ท�าให้ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุทางเพศ โดยผู้ชายมีความชอบธรรมในฐานะ 

ผู้มอง ในขณะที่ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุแห่งการจ้องมองของผู้ชาย หรือผ่านการแต่งแต้มกลิ่น

บนเรือนร่างให้หอมและสะอาดอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อแสดงถึง 

วัยเจริญพันธุ์และดึงดูดเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายได้รับอนุญาตให้สามารถมีกลิ่นเหงื่อไคล

หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ เป็นต้น (Classen, Howes, and Synnott 1994; Classen 

2005)

 การศกึษาผสัสะจงึเป็นอกีหน่ึงช่องทางในการศกึษาสงัคมและผูค้นทางสงัคมวทิยา 

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการท�าความเข้าใจและประสบการณ์ทางสังคมที่หลากหลายของ

ผู้คน ท่ีเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไปของอ�านาจในการสร้างความหมายและจัดการกับผู้คน 

ในแต่ละช่วงเวลาของสังคมและวัฒนธรรม
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