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บทนำา

ศาสตร์ในการศึกษาเพ่ือทำาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์มีหลากหลาย 
แต่ละศาสตร์มีองค์ความรู้และการอธิบายเงื่อนไขที่นำามาสู่พฤติกรรม
มนุษย์แตกตา่งกนัออกไป รวมถงึมวีธิกีารศกึษาและการเขา้ถงึความรูท้ี่
แตกตา่งกัน สังคมวิทยาเปน็ศาสตรท์ีส่นใจศกึษาพฤตกิรรมมนษุย ์ เพือ่
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขทางสังคมและการแสดงการ 
กระทำาทางสังคมของมนุษย์ กล่าวคือ การแสดงออกทางพฤติกรรมมนุษย์ 
การรับรู้โลกทางสังคม และความจริงเกีย่วกับโลกทางสังคมน้ันถูกประกอบ
สรา้งขึน้ผา่นมติิทางสงัคมและวัฒนธรรม ซึง่เปน็การอธบิายความจรงิวา่
ด้วยพฤติกรรมผ่านมุมมองทางสังคม (Ballantine & Roberts, 2014) 

ในอีกด้านหนึ่ง ประสาทศาสตร์ (neuroscience) สนใจศึกษาและ
ทำาความเข้าใจพฤตกิรรมมนษุยผ์า่นมมุมองทางวทิยาศาสตร์ โดยศกึษา
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ผ่านกลไกระบบประสาทและสมอง ประสาทศาสตร์เชื่อว่าสมองเป็น
อวัยวะท่ีสำาคัญในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับรู้
ขอ้มูลจากโลกภายนอก คดัเลอืกเพือ่ประมวลผล และตดัสนิใจสัง่การให้
เกิดพฤติกรรมตอบสนอง ทำาให้มนุษย์สามารถดำาเนินชีวิตและสื่อสาร
กบัผูอ้ืน่ได ้ (Bear, Connors, & Paradiso, 2016; Squire et al., 2008) 

แม้ว่าทั้งสองศาสตร์มีจุดร่วมในการทำาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 
แตก็่มีจุดยืนวา่ด้วยความจรงิของแหลง่ทีม่าทางพฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนั 
นำามาสู่แนวทางการศึกษาและการอธบิายพฤตกิรรมมนษุยท์ีต่่างกนัดว้ย 
พรมแดนของศาสตร์ทำาให้สังคมวิทยาและประสาทศาสตร์ดูราวกับอยู่
คนละขั้วของฟากฝั่งไม่สามารถมาบรรจบกันได้ 

กระแสของการศึกษาแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) และ
ข้ามพ้นวิทยาการ (transdisciplinary) ในปัจจุบัน ทำาให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายของศาสตร์สาขาและการหยิบยืมองค์ความรู้รวมถึงเคร่ืองมือ
วิจัยระหว่างกันและกัน เพื่อศึกษา ค้นหา และทำาความเข้าใจปรากฏ-
การณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างรอบด้าน การศึกษาและทำาความเข้าใจ
พฤตกิรรมมนุษย์เปน็จดุเช่ือมตอ่ระหว่างสงัคมวิทยาและประสาทศาสตร ์
หรือประสาทสังคมวิทยา (neurosociology) ที่อาจทำาให้เกิดการหลอม
รวมศาสตรร์ะหวา่งสงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์และนำาไปสูก่ารอธบิาย
พฤติกรรมมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปะทะที่สอดคล้องกันระหว่างกลไก
ทางรา่งกาย/ชวีวทิยาและกลไกทางสงัคม กลา่วคอื การเชือ่มโยงกลไก
ทางสังคมท่ีประกอบสรา้งแนวทางการแสดงพฤตกิรรมและประสบการณ์
ทางสังคมที่ดำาเนินไปควบคู่กับกลไกทางร่างกาย การทำางานของสมอง 
และระบบประสาทในการนำาเข้าข้อมูลทางสังคม บันทึกข้อมูล และการ
ตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมและนำาเสนอตัวตนของผู้คน 

การนำาสองศาสตรเ์ขา้มารว่มกันอธบิายและทำาความเขา้ใจพฤตกิรรม
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มนษุยน์ัน้สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงทัง้ในระดบัภววทิยาและญาณวทิยา
เกี่ยวกับการมองความจริงและเข้าถึงความจริงว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ 
การนำาเอามมุมองทางประสาทศาสตรท์ีอ่ธบิายการรูค้ดิของมนษุย ์(cog-

nitive neuroscience) มาเชื่อมต่อกับมุมมองทางสังคมวิทยาวัฒนธรรม
และสังคมวิทยาผัสสะในการอธิบายพฤติกรรมหรือการกระทำาในทางสังคม
นั้นอาจนำาไปสู่การคลี่คลายหรือเติมเต็มการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์
ในประเด็นต่างๆ (Lizardo et al., 2020; Franks, 2010) ด้วยเหตุนี้ 
ประสาทสังคมวิทยาจึงเป็นความพยายามในการก้าวข้ามพรมแดนของ
การแบ่งโลกทางวิทยาศาสตร์และโลกทางสังคม และชี้ให้เห็นว่าวิทยา-
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำาเนินควบคู่กันไปและไม่สามารถแยกขาดกัน
ได้อย่างสมบูรณ์

เป้าหมายของบทความช้ินน้ีมุ่งช้ีให้เห็นถึงคุณูปการของการหลอมรวม
หรือเชื่อมต่อศาสตร์ระหว่างสังคมวิทยาผัสสะและประสาทศาสตร์ที่อาจ
ทำาใหเ้ราเข้าใจพฤตกิรรมมนษุยไ์ดค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเงือ่น-
ไขทางสังคมวฒันธรรม รา่งกาย กลไกการทำางานของสมอง และระบบ
ประสาทที่สัมพันธ์กับการแสดงการกระทำาและการดำาเนินชีวิตของผู้คน

การทำาความเข้าใจดังกล่าวอาจช่วยตอบข้อสงสัยว่า หากสังคมส่ง
ผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ความเป็นสังคมแทรกซึมเข้าไปในตัวตนของ
ปัจเจกบุคคลได้อย่างไร กระบวนการรู้คิด การทำางานของสมอง และ
ประสบการณ์ของมนษุยน์ำามาสูก่ารแสดงพฤตกิรรมอยา่งไร การอธิบาย
พฤติกรรมผ่านการเชื่อมต่อมุมมองทางสังคมวิทยาและประสาทศาสตร์
เป็นความสนใจและความท้าทายแก่ผู้เขียนในการก้าวออกไปศึกษา
มุมมองการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ด้วยองค์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์
และพยายามนำามาเชื่อมโยงกับการอธิบายในมิติทางสังคมวัฒนธรรม 

ทั้งน้ี เพื่อเอื้อมให้ถึงเป้าหมายของบทความชิ้นนี้ เนื้อหาของ
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บทความประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั ไดแ้ก ่การประกอบสรา้งพฤตกิรรม
ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม กลไกการทำางานของสมองและพฤติกรรม 
และประสาทสังคมวิทยาโดยใช้ประสบการณ์ชีวิตของคนตาบอด1 เป็น
กรณีศึกษา

บทความน้ีอาศัยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ขอบเขตของเอกสารทีน่ำามาใช้ในบทความนี ้คอื หนงัสอื งานวจิยั และ
บทความวิจัยทางด้านสังคมวิทยาและประสาทศาสตร์ที่อธิบายเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ การแสดงพฤติกรรม และการสร้างตัวตน และงานวิจัยที่
เกีย่วข้องกบัการใช้ชีวิตและพฤตกิรรมของคนตาบอด รวมถงึการทำางาน
ของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรม จากแหล่งข้อมูล
ทางวิชาการ (เช่น Google Scholar, PubMed, PsycArticles เป็นต้น) 
ทีเ่ผยแพรใ่นชว่งศตวรรษที ่20–21 เพ่ือเปน็กรอบในการกำาหนดขอบเขต
และคัดเลือกเอกสารสำาหรับการเขียนบทความชิ้นนี้

สังคมวิทยาวัฒนธีร์ร์ม: การ์ป็ร์ะกอบสร์า้งการ์กร์ะทำา
ทางร์า่งกายผี่านมิติทางสังคมวัฒนธีร์ร์ม

สงัคมวทิยาวฒันธรรมในช่วงศตวรรษที ่20 ภายใตก้ระแสการศึกษา
วัฒนธรรมในสาขาสังคมวิทยา (cultural turn) เป็นจุดสำาคัญที่ทำาให้
เกิดการหันกลับมาสนใจศึกษาร่างกายและการแสดงการกระทำาของ

1 ในบทความนีผู้เ้ขยีนใช้คำาว่า “คนตาบอด” แทนคำาว่าผูบ้กพรอ่งทางการเหน็ เนือ่งจาก 
“คนตาบอด” เปน็คำาศัพทท์ีผู้่บกพรอ่งทางการเหน็ทัว่ไปใชน้ยิามตนเอง และคำาศพัทน์ีไ้ม่
ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบสำาหรับคนตาบอด สำาหรับคนตาบอด คำาว่า “คนตาบอด” 
เป็นหนึ่งในคำาที่ใช้ในการจัดประเภทบุคคลในสังคม ทั้งนี้ การใช้คำาว่า “คนตาบอด” จะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อคนตาบอดนั้นขึ้นอยู่กับการใช้น้ำาเสียงของผู้พูด
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มนุษย์ทีถ่กูประกอบสรา้งในมิตทิางวฒันธรรม กลา่วคอื วฒันธรรมและ
การแสดงการกระทำาของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ 
เนื่องด้วยการกระทำาทางสังคมต้ังอยู่บนวัฒนธรรม บรรทัดฐาน และ
ค่านิยมท่ีถูกฝังอยู่ภายในการจัดประเภทและการให้ความหมายแก่สิ่ง
รอบตัวของมนุษย์ องค์ความรู้เก่ียวกับชุดความหมายทางสังคมและ
ประสบการณท์างสงัคมนัน้นำามาสูก่ารสรา้งตวัตนและวถิชีวีติของผูค้นที่
ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น การหันมาสนใจวัฒนธรรมผ่านการวิเคราะห์ทาง
สังคมวิทยาทำาให้เห็นถึงการกระทำาทางวัฒนธรรมในชีวิตประจำาวันที่
สมัพนัธก์บัสถาบนัและโครงสรา้งการจดัประเภททางสงัคม เชน่ ชนชัน้ 
เพศภาวะ เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ที่นำามาสู่การแสดงการกระทำาทาง
สังคมในชีวิตประจำาวันของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการจัดช่วงชั้นทางสังคม 
ความไม่เทา่เทยีม การกดีกันบนพืน้ฐานของสถานภาพทางเศรษฐสงัคม 
(Back et al., 2012; Hall, Grindstaff, & Lo, 2010)

สังคมวิัทุยารา่งกาย: การมอ้งรา่งกายในฐานะผลผลิต
และพิื้นท่ีุแสดงอ้อ้กทุางวััฒนธีรรม 

สังคมวิทยาร่างกาย (sociology of body) มองร่างกายเป็นองค์
ประธานและวตัถขุองความรูท้างสงัคมวิทยาซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึอทิธพิล
ทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการจัดการและ
ควบคุมร่างกายของปัจเจกบุคคล ในช่วงศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษ
ที่ 20 ความคิดทางสังคมวิทยาสมัยใหม่มองว่าร่างกายเป็นการกระทำา
เชิงสัญลักษณ์หรือสัญญะในการวิเคราะห์และวิพากษ์เชิงประวัติศาสตร์
สงัคม ทำาให้เราสามารถศกึษาร่างกายในรูปแบบทีแ่ตกตา่งออกไป เพือ่
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและสังคมวัฒนธรรม (Back 
et al., 2012; Turner, 2012)
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การเปลีย่นมุมมองการอธบิายรา่งกายในทางสงัคมวทิยาทำาใหเ้รือน
ร่างของมนุษย์มิใช่เพียงแค่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเซลล์และระบบต่างๆ ทาง
ชีววิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสร้างทางสังคม และการศึกษาร่างกาย
สามารถทำาให้เข้าใจสงัคมและความสมัพนัธท์างสังคมได ้หรืออาจกลา่ว
ได้วา่ รา่งกายเป็นพืน้ท่ีซึง่สามารถเผยใหเ้ห็นถงึการจดัการทางสังคมที่
แทรกซึมเข้ามาควบคุมการจัดการเรือนร่างของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น 
เรือนร่างยังทำาให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางสังคมในหลากหลายมิติ 
เช่น เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ รวมถึงลักษณะทางกายภาพ (Turner, 
2012; Synnott, 1993) 

ความบกพร่องทางร่างกายหรือความพิการมิใช่แค่การทำางานของ
อวัยวะบางส่วนบนร่างกายที่บกพร่องเท่านั้น แต่ยังผูกโยงกับการสร้าง
นยิามความพิการภายใตอ้งคค์วามรูท้างการแพทยซ์ึง่นำามาสูก่ารจดัการ
ทางสังคมท่ีทำาให้ผู้พิการประเภทต่างๆ ถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจน
กลายเป็นคนชายขอบ การถูกยัดเยียดจากสังคมให้กลายเป็นบุคคล
ไร้ความสามารถ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และต้องรอคอยความ
ชว่ยเหลอืจากผูค้นในสงัคมเทา่นัน้ การประกอบสรา้งความหมายวา่ดว้ย
ความพิการน้ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตและการเข้าถึงทรัพยากร
ของผู้พิการ ย่ิงไปกว่าน้ัน การสร้างภาพเหมารวมในเชิงลบน้ียังมีอิทธิพล
ต่อการนิยามตัวตนและนำาเสนอตัวตนของคนพิการอีกด้วย (Albrecht, 
Seelman, & Bury, 2001)

ร่างกายเป็นอีกพ้ืนท่ีในการสร้างและธำารงความไม่เท่าเทียมทางสังคม
ผา่นการขดัเกลาทางสังคม การสืบทอดความสมัพันธ์และองคค์วามรู้ทาง
สงัคมผา่นสถาบนัและพืน้ทีท่างสงัคม สำาหรบังานศกึษาเรือ่ง The Civi-
lising Process ของนอร์เบิร์ต อีเลียส (Norbert Elias, 1978) ช้ีให้เห็น
ว่าร่างกายเป็นสิ่งสำาคัญของกระบวนการทางสังคมซึ่งทำาให้กฎเกณฑ์
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และการควบคุมทางสังคมฝังเข้าไปในปัจเจกบุคคล นำาไปสู่การควบคุม
ตนเองในชุดความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมและเป็น
ไปตามความคาดหวังทางสงัคม การประกอบสร้างร่างกายทางสงัคมของ
มนษุยพ์ฒันาขึน้ผา่นพ้ืนทีท่างสงัคม เช่น ครอบครวั โรงเรยีน ทีท่ำางาน 
ชุมชน เป็นต้น (Elias, 1978) ด้วยเหตุนี้ ทำาให้ร่างกาย กระบวนการ
ทางสงัคม และการกระทำาทางสังคมเปน็สิง่ทีสั่มพนัธก์นัอยา่งไม่อาจแยก
ขาดจากกันได้

อ้าบิตสุ (habitus) และตัวัตน (self): การประกอ้บสรา้ง
พิฤติกรรมและการแสดงพิฤติกรรม

การเรยีนรูช้ดุความหมายและความคาดหวังทางสงัคมผา่นกระบวน-
การขัดเกลาทางสังคม นำามาสู่การประกอบสร้างประสบการณ์ที่ก่อให้
เกิดความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือ “อาบิตุส” (habitus) เกี่ยวกับการ
แสดงพฤติกรรมและมุมมองความจริงเก่ียวกับโลกทางสังคม อาจกล่าว
ได้วา่การศกึษารา่งกายของมนษุยส์ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึอำานาจ การ
จดัระเบยีบ และการควบคมุทางสังคม ซึง่เขา้มามบีทบาทตอ่ร่างกายใน
การแสดงพฤติกรรม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสังคม เพื่อให้
ปัจเจกบคุคลเกิดการควบคมุตนเอง ยิง่ไปกว่านัน้ การสะสมทุนรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านเรือนร่างของปัจเจกบุคคลยังเป็นการธำารงความไม่เท่าเทียม
ทางสังคมให้ยังปรากฏอยู่ในสังคม (Bourdieu, 2017; Jenkins, 2002)

สำาหรบั ปแิอร ์บรูด์เิยอ (Pierre Bourdieu) อาบติสุสัมพนัธก์บัการ
ถ่ายทอดทุนรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒน-
ธรรมท่ีก่อให้เกิดวิถีทางอุปนิสัยในการแสดงการกระทำาต่อส่ิงต่างๆ รอบตัว 
โดยบุคคลในชนชั้นเดียวกันมีแนวโน้มแสดงการกระทำาที่สะท้อนความ
เปน็ชนชัน้ของตนผา่นการดำาเนนิวิถชีีวิต (lifestyle) ร่างกายของมนษุย์
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ถกูกระทำาจากสงัคมผา่นการพร่ำาสอน ปลกูฝงั และประกอบสรา้งความ
จริงว่าด้วยการแสดงพฤติกรรมและการจัดการเรือนร่างในพื้นที่ของ
ครอบครัว โรงเรียน และสนามต่างๆ เพื่อถ่ายทอดและสืบทอดทุนทาง
วัฒนธรรมทางชนช้ันจากรุ่นสู่รุ่น เงื่อนไขเหล่านี้ทำาให้ปัจเจกบุคคลใน
แต่ละชนชั้นมีลักษณะร่างกาย กิริยาท่าทาง ลักษณะนิสัย และรสนิยม
ท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมฝร่ังเศส กิจกรรมยามว่างเก่ียวกับ
กีฬาของชนช้ันกลางและชนช้ันสูง คือ การปีนเขาและเล่นเทนนิส ซึ่ง
เป็นกีฬาทีผู่เ้ล่นจำาเปน็จะตอ้งมีร่างกายท่ียืดหยุน่ ผอมบาง และตวัออ่น 
ในขณะทีก่ฬีาของชนช้ันแรงงานมุง่เนน้การตอ่สู้ ความแข็งแรง และพละ
กำาลัง กิจกรรมในการดำาเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันน้ีนำามาสู่การสร้างลักษณะ
ร่างกาย ลักษณะนิสัย (habitus) และความชื่นชอบหรือรสนิยมที่แตก
ต่างกันภายใต้มิติทางชนชั้น ดังนั้นร่างกายจึงเป็นพื้นที่ของการถูก
กระทำาทางสงัคม ในขณะเดยีวกนัร่างกายกเ็ปน็พืน้ทีท่ีแ่สดงการ กระทำา
ที่สะท้อนสังคมวัฒนธรรมด้วย (Bourdieu, 2017; Jenkins, 2002)

ร่างกาย อาบิตุส และวิธีปฏิบัติ (practice) เป็นสิ่งที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน เนื่องจากวิธีที่ผู้คนปฏิบัติต่อร่างกาย เผยให้เห็นถึงอาบิตุส
ของพวกเขา หรอือาจกล่าวไดว่้ารา่งกายเป็นพ้ืนทีแ่สดงอาบตุิสของผูค้น
ในสนาม (filed) ตา่งๆ (Bourdieu, 2017; Jenkins, 2002) วธิปีฏบิตัแิละ
การแสดงออกทางร่างกายก่อให้เกิดการนำาเสนอตัวตนท่ีผูกติดกับอาบิตุส 
ดังนั้นร่างกายจึงเป็นพื้นท่ีซึ่งปัจเจกบุคคลใช้นำาเสนอตัวตนของผู้คนใน
การปฏิสังสรรค์ทางสังคม การมีอยู่ของร่างกาย (body being) เป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวตน (self) การรู้คิด (mind) และสังคม (society) 

นักคิดคนสำาคัญ เช่น จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด (George Herbert Mead) 
เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) และแฮโรลด์ การ์ฟินเคิล (Harold 
Garfinkel) นำาร่างกายเข้าสู่สังคมวิทยาในการวิเคราะห์ระดับจุลภาค ชี้
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ให้เห็นถึงการกระทำาและการแสดงที่สร้างรูปแบบทางสังคมและโครง-
สร้างของการปฏิสังสรรค์ สำาหรับกอฟฟ์แมนได้กล่าวถึงร่างกายอย่าง
ชัดเจนในฐานะพื้นท่ีแสดงอัตลักษณ์และตัวตนผ่านการปฏิสังสรรค์ 
(Back et al., 2012, pp. 91–100)

รา่งกายเป็นพ้ืนทีเ่ชิงปฏสัิงสรรค์ในการสร้างตัวตน (self-formation) 
กล่าวคือ ความเป็นมนุษย์ (human being) เป็นสิ่งประกอบสร้างทาง
สงัคม ปจัเจกบคุคลอาศัยการปฏสัิงสรรค์ทางสังคมและประสบการณท์าง
ร่างกายเพ่ือสร้างแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน (self-concept) กระบวนการ
สร้างตัวตนเร่ิมต้นตั้งแต่ในช่วงวัยทารกโดยอาศัยการเลียนแบบท่าทาง
และพฤตกิรรมจากผูค้นรอบขา้ง เมือ่ปจัเจกบคุคลเตบิโตขึน้ กระบวน-
การสร้างตัวตนผ่านภาพตัวแทน สัญญะ และสัญลักษณ์ท่ีฝังอยู่ในการ 
กระทำานั้นยังคงดำาเนินต่อไป เพื่อใช้ในการนิยามตนเองและบ่งบอกถึง
ตัวตน อัตลักษณ์กลุ่ม หรือการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

ท้ังน้ี การนำาเสนอตัวตนของปัจเจกบุคคลไม่ได้ตายตัวและแข็งท่ือ 
จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด กล่าวว่าผู้คนสามารถปรับเปล่ียนตัวตนได้โดย
การนำาทัศนคติของผู้อื่นเข้าสู่ความคิดของตนเอง และมองดูตนเองผ่าน
สายตาของคนอ่ืน เพือ่ใหเ้ราปรบั เผชิญหนา้ และประสบความสำาเร็จใน
การแสดงการกระทำาในโลกทางสังคมได้ (Back et al., 2012, pp. 91–100)

จากทีไ่ด้กล่าวมาขา้งตน้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งรา่งกาย สงัคม และ
พฤติกรรมชี้ให้เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสำาคัญในการ
ประกอบสร้างความจริงเกี่ยวกับแนวทางการแสดงพฤติกรรมมนุษย์ให้
เปน็ไปตามความคาดหวังทางสงัคม บรรทดัฐาน และคา่นยิมท่ีอาจแตก
ต่างกันไปในแต่ละสังคมวัฒนธรรม โดยจุดเชื่อมต่อระหว่างสังคมและ
พฤติกรรม คือ ร่างกาย เน่ืองด้วยองค์ความรู้ทางสังคมถูกฝังเข้าไป
ในร่างกายและความคิดของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ควบคุมและแสดงการ 
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กระทำาผ่านร่างกายภายใต้ความคาดหวังของสังคม 
อย่างไรก็ตาม คำาถามสำาคัญต่อมา คือ กระบวนการเรียนรู้น้ันเกิดข้ึน

ไดอ้ย่างไร วฒันธรรมเขา้ไปอยูใ่นสมองและกระบวนการรูค้ดิของมนษุย์
ได้อย่างไร จนนำาไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมทางสงัคมในชวีติประจำาวนั มี
จุดเชื่อมต่อระหว่างสังคม ร่างกาย และการแสดงพฤติกรรมอีกหรือไม่ 
การเรยีนรูเ้กิดข้ึนจากการลอกเลียนแบบพฤติกรรมผา่นการมองเหน็จริง
หรอืไม ่หากการมองเหน็เป็นผสัสะท่ีสำาคัญตอ่การเรียนรู้และแสดงพฤต-ิ
กรรม กระบวนการเรียนรู้การแสดงพฤติกรรมของคนตาบอดเกิดขึ้นได้
อย่างไร

สังคมวิทยาผีัสสะ: ป็ร์ะสาทสัมผีัสและผีัสสะ 
สื�อกลางร์ะหว่างโลกภายนอกและภายในของมนษุย์

ประสาทสัมผัสหรืออวัยวะรับสัมผัสท้ังห้า ได้แก่ ตา จมูก หู ล้ิน 
และผิวหนัง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างโลกภายนอกและโลก
ภายในร่างกายเนื้อตัวของมนุษย์ กล่าวคือ ประสาทสัมผัสทั้งห้าน้ีเป็น
ส่ือกลางในการรับข้อมูลจากโลกภายนอกหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว
มนุษย์ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น ประสาทสัมผัสเหล่านี้จะทำาหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการรับและนำาข้อมูลเข้าสู่ร่างกาย เพื่อตีความและทำาความ
เขา้ใจสิง่ทีร่บัรูส้มัผัสแลว้นำาไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมตอ่สิง่นัน้ กระบวน-
การรับรู้และเรียนรู้น้ีก่อให้เกิดประสบการณ์ทางผัสสะในการทำาความ
เข้าใจ การจัดประเภทแยกแยะ และการจัดการสภาพแวดล้อมในชีวิต
ประจำาวนัของปจัเจกบคุคล สงัคมวิทยาผสัสะพยายามเชือ่มโยงรา่งกาย 
การรู้คิด และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยเสนอว่ากระบวนการทางผัสสะ 
เกดิขึน้จากการรบัรูผ้า่นประสาทสมัผัสและใหค้วามหมายตอ่สิง่ท่ีรับรู้ ซึง่
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กระบวนการตีความน้ันถูกประกอบสร้างทางสังคมผ่านการให้ความหมาย
และคุณค่าทางวัฒนธรรม (Vannini, Waskul, & Gottschalk, 2012)

การประกอ้บสรา้งผัสสะในมิติทุางสังคมวััฒนธีรรม: 
การเรยีนร่ท่ีุ้นำามาส่่การแสดงพิฤติกรรม

การศึกษาผัสสะทางสังคมวิทยาเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้น
ท่ีถูกจัดระเบียบและควบคุมทางสังคม ผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะ 
ตา่งถกูสรา้งขึน้จากสงัคมผา่นการใหค้วามหมายภายใตบ้ริบททางวฒัน-
ธรรม และการทำาความเข้าใจการรับรู้ผ่านผัสสะนั้นสัมพันธ์กับภาษา 
กลา่วคอื ผสัสะและประสบการณท์างผสัสะเปน็สิง่ทีส่ามารถรบัรูไ้ดผ้า่น
การแปรรหสัสิง่ทีรั่บรูใ้หก้ลายเปน็สญัลกัษณ์ทีม่นียัสำาคญัเชงิความหมาย 
ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดประเภทแยกแยะหมวดหมู่สภาพแวดล้อม
ทางสังคมภายใต้แนวคิดทางวัฒนธรรมบางประการ เช่น ส่ิงท่ีรับประทาน
ได้และรับประทานไม่ได้ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สะอาดและสกปรก 
เป็นต้น การจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ นั้นมิได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่
ถูกประกอบสร้างภายในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้มนุษย์สามารถ
จดัการและปฏบิตัติอ่ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของตนเองได ้ดว้ยเหตนุี ้ จงึทำา
ใหผั้สสะเปน็ทัง้สือ่กลางในการนำาเขา้และแสดงออกทางวฒันธรรม (Van-

nini, Waskul, & Gottschalk, 2012; Zerubavel, 1991)
การประกอบสร้างผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะเกิดข้ึนจากใช้

ผัสสะต่างๆ ร่วมกันในการรับรู้สภาพแวดล้อม การให้ความหมายทาง
สงัคม และการจดัเก็บขอ้มลูเหลา่นัน้อยูใ่นรปูแบบของประสบการณท์ีถ่กู
บันทึกเอาไว้ในพื้นที่สมอง ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้เปรียบ
เสมือนคลังความรู้ที่ปัจเจกบุคคลเรียกมาใช้เมื่อเผชิญหน้ากับสถาน-
การณต์า่งๆ อกีทัง้ผสัสะยงัถกูนำาไปใชน้ำาเสนอตวัตนและสรา้งอตัลกัษณ์
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เฉพาะของปัจเจกบุคคล 
การนำาเสนอตัวตนผ่านการทำางานของผัสสะนั้นสัมพันธ์กับลักษณะ

นิสัยและความทรงจำาเก่ียวกับประสบการณ์ทางผัสสะที่ปัจเจกบุคคล
สะสมมาตลอดระยะเวลาของการมีชีวิต ทำาให้การกระทำาทางผัสสะมี
ลักษณะคล้ายกับการแสดง (performance) เช่น ผัสสะถูกนำามาใช้เพื่อ
นำาเสนอตวัตนผ่านกลิน่เฉพาะ เสียงทีเ่ปน็เอกลักษณ ์ลกัษณะการสัมผสั
ที่เต็มไปด้วยความหมาย เป็นต้น (Bourdieu, 2017; Goffman, 1959)

ผัสสะเป็นองค์ประธานในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการ
อบรมสัง่สอนระหว่างปจัเจกบคุคล อกีทัง้ยงัมบีทบาทอยา่งมากในกระ-
บวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม เนื่องจากผัสสะเป็นสื่อกลางในการรับรู้
อารมณ์ความรู้สึกและท่าทางของผู้ร่วมการปฏิสังสรรค์ เพื่อให้ผู้แสดง
การกระทำาสามารถรับรู้ ทำาความเข้าใจ และประเมินสถานการณ์และ
คู่สนทนาได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สัมพันธ์กับประสบการณ์ทางผัสสะ
ท่ีปัจเจกบุคคลสั่งสมมา อีกทั้งประสบการณ์เหล่านี้นำาไปสู่การคัดสรร
การแสดงออกในกระบวนการนำาเสนอตัวตน (Feld & Basso, 1996; 
Goffman, 1959) 

ผัสสะที่ถูกทำาให้มีอำานาจในการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์ในสังคม
สมัยใหม่ คือ การมองเห็น นอกจากการมองเห็นจะถูกใช้ในการสื่อสาร
และตคีวามทา่ทขีองผูร้ว่มปฏสิงัสรรคท์างสงัคมแลว้ การมองเหน็ยงัถูก
ให้ความสำาคัญในฐานะสื่อกลางการเรียนรู้โลกและสภาพแวดล้อมทาง
สงัคมทีน่ำามาสูก่ารแสดงการกระทำาและการจดัการกบัสถาพแวดล้อม อีก
ทั้งการทำากิจกรรมต่างๆ ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันในสังคมสมัยใหม่
อาศัยการมองเห็นเป็นหลักในการเข้าถึงข้อมูล จนกระทั่งนำาไปสู่ความ
เช่ือว่า การมองเห็นเป็นผัสสะที่นำาไปสู่การเข้าถึงความรู้และความจริง 
(Banes & Lepecki, 2007; Synnott, 1993) หากการมองเหน็ถกูจดัเปน็
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ผัสสะที่มีความสำาคัญในการทำากิจกรรมทางสังคมของผู้คนแล้ว คน
ตาบอดซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมต้องเรียนรู้ ปรับตัว และเผชิญ
หนา้กบัอุปสรรคและขอ้จำากัดในการดำาเนนิชีวิตทางสงัคมท่ีตัง้อยูบ่นฐาน
ของการมองเห็นอย่างไร

การเรยีนร่แ้ละผัสสะในโลกขอ้งคนตาบอ้ด
การใช้ชีวิตของคนตาบอดภายใต้สังคมที่อาศัยการมองเห็นเป็น

สำาคัญส่งผลกระทบตอ่การใช้ชีวิตของคนตาบอดในหลากหลายดา้น คน
ตาดีอาจเคยตั้งคำาถามกับการใช้ชีวิตของคนตาบอดว่า พวกเขาทำา
กจิกรรมในชวีติประจำาวันได้อย่างไร และต้ังคำาถามตอ่ไปวา่ หากวนัหนึง่
ตัวเรากลายเป็นคนตาบอดจะใช้ชีวิตได้หรือไม่ 

ความพยายามทำาความเขา้ใจชีวิตของคนตาบอดโดยใชก้ารมองเหน็
เปน็ศนูยก์ลาง รว่มกบัภาพเหมารวมในเชงิลบทีส่งัคมประกอบสรา้งขึน้
ให้แก่คนพิการ ทำาให้คนตาดีบางส่วนอาจทึกทักเอาว่า ชีวิตของคน
ตาบอดเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
การทำากจิวตัรประจำาวัน นา่สงสาร และรอคอยความชว่ยเหลือจากคนใน
สังคมและภาครัฐ ยิ่งไปกว่าน้ัน การดำาเนินชีวิตได้อย่างอิสระของคน
ตาบอด ถกูทำาใหก้ลายเปน็เรือ่งมหศัจรรยใ์นมุมมองของคนตาดบีางกลุ่ม

หากมองโลกในมุมมองของคนตาบอด แม้ว่าดวงตาของพวกเขาไม่
อาจทำางานได้อย่างเต็มท่ี สายตาเลือนราง (low vision) หรือดวงตาของ
พวกเขาไม่อาจใช้รับรู้ผ่านการมองเห็นได้ แต่พวกเขาไม่ได้เป็นบุคคล
ไร้ความสามารถหรือรอคอยความช่วยเหลือจากสังคมอยู่ตลอดเวลา 
คนตาบอดบางกลุม่โดยเฉพาะกลุม่ทีผู่เ้ขยีนใกลช้ดิมโีอกาสเขา้ถงึระบบ
การศึกษาเฉพาะทางหรือโรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียน ครอบครัว 
และกลุ่มเพ่ือนนั้นเป็นสนามซึ่งบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการมองตัวตน
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ของคนตาบอดที่แตกต่างไปจากภาพเหมารวมในเชิงลบ โดยพยายาม
ปลูกฝังให้คนตาบอดมองว่าตนเองสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และทำากิจกรรม
ในชีวิตประจำาวันได้ด้วยตนเอง 

ครอบครวัและโรงเรยีนสอนคนตาบอดทำาให้คนตาบอดฝึกฝนการใช้
ผัสสะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือตนเองโดย
เฉพาะกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน พวกเขาได้พัฒนาและฝึกฝนทั้งทักษะ
การดำาเนินชีวิตและทักษะทางวิชาการ รวมถึงฝึกฝนการใช้ผัสสะอย่าง
เข้มข้น จนกระท่ังนำาไปสู่ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จำานวนมาก
ในการดำาเนินชีวิตที่ทำาให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ 

แม้ว่าคนตาบอดจะขาดผัสสะด้านการมองเห็น แต่พวกเขายังคงมี
ผัสสะอ่ืนๆ ท่ีทำางานร่วมกันในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ทางผัสสะ 
นำาไปสู่การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับคนตาดี 
เนื่องจากคนตาบอดและคนตาดีอาศัยอยู่ภายในสังคมและวัฒนธรรม
เดียวกัน ทำาให้การขัดเกลาทางสังคมและการสร้างลักษณะนิสัยอยู่
ภายใต้กรอบบรรทัดฐาน ค่านิยม และความคาดหวังทางสังคมของ
วัฒนธรรมนั้นๆ 

การศกึษาชวีติของคนตาบอดผา่นงานวิจยัหรอืบทความหลากหลาย
ชิน้อาจทำาให้คนตาดเีริม่เขา้ใจคนตาบอดผา่นมมุมองของคนตาบอดมาก
ยิ่งขึ้นในลักษณะท่ีหลุดออกจากภาพเหมารวมเชิงลบที่สังคมสร้างขึ้น 
ผู้คนเริ่มตระหนักว่าคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป 
อย่างไรก็ตาม การใช้ชีวิตในสังคมที่ตั้งอยู่บนฐานของการมองเห็นย่อม
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำาเนินชีวิตแก่คนตาบอดไม่น้อยทั้งในด้าน
โครงสรา้งทางสงัคม สิง่อำานวยความสะดวก การเขา้ถงึโอกาสและสทิธ ิ
และทัศนคติของผู้คน

ในปัจจุบันมีการถ่ายทอดชีวิตของคนตาบอดผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ 
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มากยิ่งขึ้น รวมถึงสื่อออนไลน์เป็นพื้นที่ซึ่งคนตาบอดสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวของตนเองเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของ
คนตาบอด 

อย่างไรก็ตาม คำาถามที่ตามมาจากการศึกษาชีวิตของคนตาบอด 
คอื เมือ่พวกเขามองไมเ่หน็ ตน้แบบของการแสดงพฤตกิรรมเกดิขึน้ได้
อย่างไร เนือ่งดว้ยความเช่ือทีว่่าการเลยีนแบบพฤตกิรรมเกิดข้ึนจากการ
มองเห็นและนำาไปสูก่ารซมึซบัพฤตกิรรม รวมถงึคำาถามทีว่า่เมือ่มองไม่
เห็นแลว้ สมองและความทรงจำาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมองเหน็ยงัคงทำางาน
อยู่หรือไม่ 

การตอบคำาถามเหล่านี้คงไม่อาจอธิบายได้ด้วยมุมมองทางสังคม-
วิทยา และจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆ เช่น ประสาท
ศาสตร ์เขา้มาอธิบายเพ่ือเช่ือมโยงสมอง พฤตกิรรม และสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

ป็ร์ะสาทศาสตร์:์ กลไกการ์ทำางานของสมองและพฤติกร์ร์ม

ประสาทศาสตร์เชิงพฤติกรรม (behavioral neuroscience) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและร่างกายผ่านการทำางานของสมอง 
โดยอธบิายวา่พฤติกรรมมใิชเ่พยีงแคก่ารแสดงออกเทา่นัน้ แตย่งัหมาย
รวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น การเรียนรู้ การคิด 
และอารมณ์ที่นำาไปสู่การตัดสินใจแสดงพฤติกรรม 

นักประสาทศาสตร์เชิงพฤติกรรมมุ่งตอบคำาถามเกี่ยวกับกลไกการ
เกดิพฤตกิรรมมนุษย ์เช่น ในขณะท่ีผูค้นเรยีนรู้เกดิการเปล่ียนแปลงของ
สมองอยา่งไร ทำาไมคนหนึง่สามารถพฒันาความเศรา้เสยีใจไดม้ากกวา่
อีกคน ผู้คนจดจำาใบหน้าของคนรอบข้างได้อย่างไร การทำางานของสมอง
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นำาไปสู่การเกิดขึ้นของจิตสำานึกได้อย่างไร 
นักประสาทศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมพยายามอธบิายบทบาทของสมอง

ในการแสดงพฤติกรรมโดยการศึกษาพฤติกรรมในทางประสาทศาสตร์ 
เริ่มตั้งคำาถามกับจิต (mind) และสมอง (brain) ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรและเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ 

ในทางประสาทศาสตร์ให้คำาอธิบายว่าจิตเป็นเพียงแนวคิด เปรียบ
เสมือนกับอากาศ และจติเปน็กระบวนการของสมองเชน่เดยีวกบัการคดิ 
การวางแผน การรับรู ้และความรูส้กึ แตเ่มือ่เราคดิ รับรู้ วางแผน และ
รู้สึกน้ัน จิตจะเข้าควบคุมอยู่เบื้องหลังกระบวนการดังกล่าวเพื่อชี้นำา
แนวทางการแสดงพฤติกรรมว่าควรทำาอะไร ดังนั้นในทางประสาท-
ศาสตร์ จิตจึงไม่ได้เป็นมากไปกว่าการตระหนักรู้ของสมอง (Decety & 
Keenan, 2006; Garrett & Hough, 2018)

ประเด็นท่ีสำาคัญอยา่งมากในการทำาความเขา้ใจพืน้ฐานทางชวีวิทยา
ของพฤติกรรม คือ ธรรมชาติและการเลี้ยงดู หรือสภาพแวดล้อมมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร เพ่ือทำาความเข้าใจพฤติกรรมของผู้คน 
ประสาทศาสตร์เชิงสังคม (social neuroscience: SN) ถือกำาเนิดขึ้นใน
ฐานะสาขาวิชาสหวิทยาการซึ่งมุ่งเน้นการศึกษากลไกทางชีววิทยา 
โครงสร้างทางสังคม และพฤติกรรม โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงความ
จำาเป็นในการรวมบริบททางสังคมเข้ามาเป็นส่วนสำาคัญในการทำาความ
เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เนื่องจากการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
สังคมไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงประสาทศาสตร์หรือ
จิตวิทยาสังคมเพียงลำาพัง 

ประสาทศาสตรเ์ชิงสงัคมเปน็การทำาความเขา้ใจโครงสรา้งทางสงัคม
และชวีวทิยา เพ่ือช้ีใหเ้หน็ว่าเงือ่นไขทางสงัคมและชีววทิยามอีทิธพิลซึง่
กันและกันในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ 
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ยงัสนใจศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างการวิเคราะหใ์นระดบัสงัคม การรูค้ดิ 
และระบบประสาท เพื่อทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ (social cognitive 
neuroscience) อาจกล่าวได้ว่า ประสาทศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมเป็นศาสตร์
สาขาที่ศึกษาประสาทศาสตร์ของพฤติกรรมและการรู้คิดทางสังคมเพื่อ
ทำาความเข้าใจความซับซ้อนและความสัมพันธ์ท่ีมีพลวัตระหว่างสมองและ
การปฏสัิงสรรคท์างสงัคม (Decety & Keenan, 2006; Schlinger, 2015)

การเรยีนร่แ้ละการแสดงพิฤติกรรมขอ้งคนตาบอ้ด
ผ่านมุมมอ้งทุางประสาทุศาสตร์

เดก็เรยีนรูโ้ลกใบน้ีผา่นประสาทสัมผสั เช่น การสมัผัส ดมกลิน่ มอง
เห็น และได้ยิน แตพ่วกเขารับรูโ้ลกใบนีใ้นลักษณะของวตัถุ เหตกุารณ์ 
ผู้กระทำา ความคิด และจิตใจ รวมถึงการเรียนรู้และการสังเกตการกระทำา
และพฤติกรรมจากคนอืน่เปน็กลไกสำาคญัในการเอาตวัรอดและการปฏ-ิ
สงัสรรคท์างสังคม การกระทำาและพฤตกิรรมมนษุยน์ัน้สมัพนัธก์บัระบบ
เซลล์สมองกระจกเงา (mirror neuron system) กล่าวคือ พฤติกรรม
มนุษย์ก่อตัวขึ้นจากการอ้างอิงพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยอาศัยกลไก
ประสาทสรีรวิทยา (neurophysiological mechanism) หรือกลไกเซลล์
สมองกระจกเงา (the mirror-neuron mechanism) เป็นพืน้ฐานในการ
ทำาความเข้าใจการกระทำาและการเลียนแบบพฤติกรรม 

ท้ังน้ี เซลล์สมองกระจกเงาจะถูกกระตุ้นหรือตื่นตัวเพื่อใส่รหัสการ 
กระทำาของปัจเจกบุคคลอื่นที่ปัจเจกบุคคลสังเกตแล้วแปลงข้อมูลจาก
การมองเห็นนัน้ไปสูชุ่ดความรูใ้นการเลยีนแบบการกระทำาของบคุคลอืน่ 
ด้วยเหตุน้ี การทำางานของระบบเซลล์สมองกระจกเงาจึงมีบทบาทในฐานะ
สื่อกลางการเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบที่ทำางานสัมพันธ์กับการมองเห็น
เพ่ือทำาความเข้าใจการกระทำาและนำาไปสู่การแสดงการกระทำา (Rizzolatti 
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& Craighero, 2004; Oztop, Kawato, & Arbib, 2012; Buccino, Solod-

kin, & Small, 2006)
ระบบเซลล์สมองกระจกเงาในมนุษย์ถูกนิยามว่ามีบทบาทสำาคัญ

ไม่เพียงแค่ในการเรียนรู้ผ่านความต้ังใจสังเกตเท่าน้ัน แต่ยังมีบทบาทใน
การเรยีนรูผ้า่นการเลยีนแบบและการพฒันาภาษาดว้ย โดยมสีมมตฐิาน
ว่าระบบการทำางานนี้ขึ้นอยู่กับการมองเห็น ทั้งนี้ มีข้อมูลและหลักฐาน
จากงานวิจัยช้ีให้เห็นว่า สำาหรับผู้ที่ตาบอดแต่กำาเนิดยังคงรักษาความ
สามารถในการเรียนรู้การกระทำาและพฤติกรรมของผู้อื่นได้ (Ricciardi 
et al., 2009) ตัวอย่างเช่น การจัดการและควบคุมแสดงอารมณ์ผ่าน
สีหน้า ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คำาถาม
ทีเ่กิดข้ึนคือ เมือ่สูญเสียการมองเห็นไป คนตาบอดสามารถแสดงสหีนา้
เพื่อสื่ออารมณ์ได้หรือไม่ และจะรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนาได้อย่างไร

การแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าเป็นสิ่งสำาคัญในการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม เม่ือปัจเจกบุคคลเติบโตขึ้นจำาเป็นต้องเรียนรู้การแสร้งหรือการ
จัดการควบคุมการแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งการแสดงอารมณ์ที่มีความซับซ้อนผ่านสีหน้านั้นถูก
นับเป็นทักษะที่อาศัยการอ้างอิงจากการกระทำาของคนรอบข้างในการ
สร้างความรูเ้ก่ียวกบัการแสดงและการซอ่นอารมณใ์นแตล่ะสถานการณ ์
(Serrat et al., 2020; Conte et al., 2019) 

มีความเชื่อว่าพัฒนาการของการแสดงออกทางสีหน้าเป็นกระบวน
การท่ีสัมพันธ์กับการเลียนแบบพฤติกรรมผ่านการมองเห็น อย่างไร
กต็าม ผลจากการวจิยัจำานวนหนึง่ชีใ้หเ้หน็วา่ การแสดงออกทางสหีนา้
นั้นไม่ได้พึ่งพาการเรียนรู้ผ่านการสังเกต เนื่องจากคนตาบอดสามารถ
แสดงอารมณท์างสหีนา้ไดเ้ช่นเดยีวกบัคนตาดใีนการแสดงออกทีเ่กดิข้ึน
เองตามธรรมชาติ (spontaneous expression) และตีความอารมณ์ของ
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คูส่นทนาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยเฉพาะอารมณ์สนุกสนาน โกรธ เศร้า และ
ตกใจที่จัดเป็นอารมณ์พื้นฐาน (Galati, Miceli, & Sini, 2001; Kunz, 
Faltermeier, & Lautenbacher, 2012; Matsumoto & Willingham, 2009)

การเรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าของคนตาบอดอาศัยประสาท
สัมผัสที่เหลือในการเรียนรู้และรับรู้ถึงการแสดงออกทางอารมณ์รวมถึง
อากัปกิริยาของตนเองและผู้อ่ืน เช่น การเรียนรู้รูปแบบการแสดงออกผ่าน
การสัมผัสใบหน้าของผู้คนและการเรียนรู้ผ่านภาษาท่ีคนตาดีใช้อธิบาย
การแสดงออกเพ่ือควบคุมการแสดงออกของตนเอง เป็นต้น (Galati, 
Miceli, & Sini, 2001; Kunz, Faltermeier, & Lautenbacher, 2012) 
สำาหรับการรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนา คนตาบอดพิจารณาลักษณะทาง
อารมณ์ของคู่สนทนาโดยอาศัยเสียง เช่น โทนเสียง การใช้คำาพูด รวม
ถึงพิจารณาจากการสัมผัสทางกาย (Valente, Theurel, & Gentaz, 2017)

ดงันัน้จากทีไ่ด้กลา่วมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า การขาดประสบการณ์
ทางการมองเห็นอาจไม่ได้มีผลกระทบต่อการพัฒนาพฤติกรรมทาง
อารมณ์มากนัก หรืออาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ได้สัมพันธ์กับการ
เรยีนรูผ้า่นการมองเหน็ หากการแสดงพฤตกิรรมของคนตาบอดสามารถ
เกิดข้ึนได้ผา่นกลไกการทำางานของประสาทสมัผสัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจาก
การมองเห็นในการนำาเข้าข้อมูลแล้ว กลไกเหล่านี้ส่งผลต่อการทำางาน
ของสมองอย่างไร 

การทุำางานขอ้งสมอ้งและพิฤติกรรมขอ้งคนตาบอ้ด
การศึกษาภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (functional magnetic reso-

nance imaging: fMRI) เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมทางสมองในคน
ตาบอดแต่กำาเนิดและคนตาดี พบว่าคนตาบอดแต่กำาเนิดกระตุ้นเครือ
ข่ายเปลือกสมองเช่ือมตอ่ระหว่างสมองดา้นหนา้ไปสูส่มองส่วนกลบีขมบั



232 สังคมวิัทุยาและประสาทุศาสตร์

และส่วนกลีบข้าง (premotor-temporoparietal cortical network) ใน
การตอบรับของการกระทำาผ่านเสียง ซ่ึงซ้อนทับกับระบบเซลล์สมอง
กระจกเงา ซ่ึงพบในคนตาดีทีท่ำาหนา้ทีต่อบรบัการกระตุน้ดว้ยเสียงและ
การมองเห็น 

ผลจากการศกึษาช้ีใหเ้หน็ว่า ระบบเซลลส์มองกระจกเงาของมนษุย์
สามารถพฒันาไดแ้มข้าดการมองเหน็ และเสยีงของการกระทำาสมัพนัธ์
กบัระบบเซลล์สมองกระจกเงาในการเรยีนรูร้ปูแบบการแสดงการกระทำา 
ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า ระบบเซลล์สมองกระจกเงาขึ้นอยู่กับการ 
กระทำาเชิงประสาทสัมผัสที่นอกเหนือจากการมองเห็น ยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้คนที่ไม่มีประสบการณ์ทางการมองเห็นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ricciardi et al., 2009; Huber et al, 2019)

นอกจากนี้ การศึกษาภาพทางประสาทวิทยายังช้ีให้เห็นว่า สมอง
ของคนตาบอดมกีารจดัระเบยีบระบบการมองเหน็ (visual system) ใหม่
อย่างลึกซ้ึง การพฒันาระบบการรูค้ดิของคนตาบอดสามารถทำาใหว้งจร
การมองเห็นเข้ามามีส่วนร่วมในการรู้คิด (cognitive functions) ระดับ
สูง รวมถึงกระบวนการทางภาษาได้ 

ดังนั้นสำาหรับคนตาบอดมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของการ 
นำาเสนอทางผัสสะ แต่แนวคิดของการนำาเสนอไม่เปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี
เกดิขึน้จากประสทิธิภาพของสมองทีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดอ้ยูต่ลอดเวลา 
(neuroplasticity) น่ันหมายความว่า วงจรระบบประสาทมคีวามสามารถ
ในการเปลี่ยนหน้าที่ในการเผชิญหน้ากับข้อมูลนำาเข้าที่แตกต่างกัน 

ระบบการมองเห็นของคนตาบอดอาจทำาให้เห็นว่า แม้ว่าจะสูญเสีย
การมองเหน็ไปแลว้ แตส่มองส่วนการมองเหน็ซึง่โดยปกตจิะตอบสนอง
ตอ่การมองเห็นเทา่นัน้ สามารถเปล่ียนไปรบัหนา้ทีอ่ืน่ๆ ได ้มคีวามเชือ่
วา่การปรบัหรอืสง่ผา่นหนา้ทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบผสัสะหนึง่ไปสูอ่กีผสัสะ
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หน่ึง (crossmodal plasticity) ด้วยเหตุน้ี ทำาให้สมองส่วนดังกล่าวสามารถ
ทำาหน้าท่ีตอบสนองต่อเสียงและการสัมผัสในคนตาบอดได้ (Bedny & 
Saxe, 2012; Burton, 2003) 

ข้อเสนอน้ีไดร้บัการสนบัสนนุจากการศกึษาภาพของสมองมนษุยใ์น
ปัจจุบันท่ีช้ีให้เห็นว่า สมองส่วนท้ายทอยของคนตาบอดตอบสนองต่อการ 
สัมผัสและเสียง เช่น สมองส่วนท้ายทอยนี้จะถูกกระตุ้นเมื่อคนตาบอด
อ่านอักษรเบรลล์ ยิ่งไปกว่านั้น ความผิดปกติชั่วคราวของสมองส่วน
ท้ายทอยเมื่อกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (transcranial magnetic 
stimulation: TMS) ทำาใหค้วามสามารถของคนตาบอดในการอา่นอกัษร
เบรลล์ผ่านการสัมผัสลดลง เป็นต้น 

การศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า สมองส่วนการมองเห็นทำางานสัมพันธ์กับ
การรับรู้ผ่านการสัมผัส และแม้ว่าคนตาบอดจะการสูญเสียการมองเห็น
แตย่งัสามารถเรยีนรูส้ิง่รอบตัวไดเ้ช่นเดยีวกับคนตาดผีา่นประสาทสมัผสั
ทีพ่วกเขามีอยู่ ผัสสะด้านเสยีงและการสัมผสัของคนตาบอดถกูนำามาใช้
พฒันาแนวคดิเกีย่วกับสิง่รอบตวั การเรยีนรู้การกระทำาและอารมณ ์การ
เรียนรู้ภาษา และการสร้างความจำาท่ีนำาไปสู่การแสดงพฤติกรรม (Bedny 
& Saxe, 2012; Burton, 2003; Hamilton et al., 2000; Arditi, Holtz-

man, & Kosslyn, 1988) ส่งผลให้คนตาบอดแม้ว่าจะไม่สามารถใช้การ
มองเห็นได้ แต่ยังสามารถใช้ประสาทผัสสะอ่ืนๆ ในการรับข้อมูลและ
จัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างอิสระ

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า วิธีวิทยาของประสาทศาสตร์นำามาซึ่ง
องค์ความรู้และชุดคำาอธิบายที่ช่วยตอบข้อสงสัยและเชื่อมต่อชุดการ
อธบิายตา่งๆ ทีว่ธิวีทิยาทางสงัคมวทิยาอาจไมส่ามารถเขา้ถงึคำาอธบิาย
ได้ เพ่ือนำาไปสู่การทำาความเข้าใจกระบวนการรู้คิดและพฤติกรรมของ
ผู้คนได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น และชี้ให้เห็นถึงกระบวนการทางสังคมและ
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โครงสร้างของระบบประสาทที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการรู้คิดและพฤติ-
กรรมทางสังคม 

ด้วยเหตุนี้ การเชื่อมต่อระหว่างศาสตร์สังคมวิทยาและประสาท
ศาสตรจ์งึจำาเปน็ตอ่การสรา้งชุดคำาอธบิายทีเ่ช่ือมโยงระหวา่งสมอง การ
รูค้ดิ ผสัสะ รา่งกาย และสังคมวัฒนธรรมทีส่ง่ผลต่อการแสดงพฤตกิรรม
มนุษย์

ป็ร์ะสาทสังคมวิทยา: บทสรุ์ป็การ์เชื่ื�อมต่อ
ร์ะหว่างสังคมวิทยาและป็ร์ะสาทศาสตร์์

ประสาทสังคมวิทยา คือ ความพยายามในการสนทนาข้ามศาสตร์ 
ศาสตร์ด้านสังคมวิทยาโดยเฉพาะสังคมวิทยาวัฒนธรรมนี้มุ่งเน้นการ
ทำาความเขา้ใจอิทธพิลทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม
ท่ีมีต่อการรู้คิดและพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ใน
ระดับโครงสร้างทางสังคมและระดับปัจเจกบุคคล ในขณะที่ประสาท
ศาสตร์มุ่งทำาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยมุ่งเน้นที่การทำางานของ
สมองและระบบประสาท อกีทัง้ประสาทศาสตรย์งัมคีวามสนใจแบบขา้ม
ศาสตร์ในการทำาความเข้าใจการรู้คิดและพฤติกรรมมนุษย์โดยไม่ได้
ยดึโยงกบัองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พียงอยา่งเดยีว แตน่ำาเอามติิทาง
สังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายปรากฏการณ์ ทำาให้ประสาท-
ศาสตร์เกิดสาขาย่อย เช่น ประสาทศาสตร์การรู้คิด (cognitive neuro-

science) ประสาทศาสตร์เชิงสังคม เป็นต้น เพื่อนำาเอาปัจจัยทางสังคม
และสภาพแวดลอ้มเขา้ไปผนวกรวมในการศึกษาการทำางานของสมองที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆ 

การเชือ่มต่อระหวา่งสองศาสตรด์งักล่าว หรอืการนำาเอาองคค์วามรู้
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และวิธีวิทยาทางประสาทศาสตร์เข้ามาร่วมกับสังคมวิทยาผัสสะอาจ
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความจริงว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ในทาง
สังคมศาสตร์ ที่ว่าพฤติกรรมมิใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ทางสังคม
ภายนอก แต่เกิดขึ้นจากการทำางานควบคู่กันกับกระบวนการภายใน
ร่างกาย การทำางานของสมอง และระบบประสาทสัมผัส ที่นำาไปสู่การ
ตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมทางสงัคม อีกทัง้ประสาทศาสตรท์ำาใหเ้กดิการ
ตระหนักถึงการวิเคราะห์ระดับเล็กที่สุดอย่างระบบภายในร่างกายของ
มนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแสดงการกระทำาทางสังคมและอารมณ์ 
(Lizardo et al., 2020) รวมถงึสง่ผลต่อการส่ือสาร การสร้างอตัลกัษณ์
และตวัตน และการทำาความเขา้ใจโลกทางสงัคมของมนษุย ์ ในทางกลบั
กนั การศกึษาทางสังคมวิทยาอาจทำาใหเ้หน็ถึงอทิธพิลของวฒันธรรมที่
สง่ผลตอ่ความสามารถของสมองมนษุยท์ีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวฒันธรรม 
เน่ืองจากการทำากิจกรรมผ่านผัสสะและความต้องการทางวัฒนธรรมที่
แตกตา่งกัน ทำาใหเ้กดิการกระตุน้การทำางานของสมองแตล่ะสว่นทีแ่ตก
ต่างกัน (Franks, 2010, p. 28) 

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาข้ามศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการหยิบยืม
ทฤษฎแีละเครือ่งมอืในการศกึษาและวเิคราะหป์รากฏการณเ์ทา่นัน้ แต่
เป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่สิ่งที่ศึกษาร่วมกันเพื่อขยายขอบเขต
การอธิบายและทำาความเข้าใจพฤติกรรมแบบองค์รวมโดยที่พรมแดน
ของศาสตร์นั้นไม่เป็นอุปสรรค 

การเช่ือมต่อระหว่างสังคมวิทยาและประสาทศาสตร์นำามาสู่การศึกษา
และวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์โดยเชื่อมโยงเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีถูกขัดเกลาและนำาเข้าสู่ภายในร่างกายผ่าน 
“ผัสสะ” ก่อให้เกิดการฝังความเป็นสังคมเข้าไปในเรือนร่างและสมอง 
เงื่อนไขของร่างกายและสมองที่รับข้อมูลเข้ามาและประมวลนำามาสู่การ
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รู้คิด ตัดสินใจ และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ในทา้ยทีส่ดุ การเช่ือมโยงระหว่างสองศาสตร์นีเ้ป็นการวเิคราะหแ์ละ

อธบิายปรากฏการณท์างสงัคมซึง่สะทอ้นอทิธพิลของบริบททางสงัคมที่
ดำาเนนิควบคู่ไปกบักลไกการทำางานทางรา่งกายและระบบประสาททีน่ำา
ไปสู่การแสดงการกระทำาของปัจเจกบุคคลที่เต็มไปด้วยความหมาย
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