บทที่ 2
ลัทธิบริโภคนิยม
2.1 ความเบื้องตน
ปรากฏการณที่เรียกวา “บริโภคนิยม” (Consumerism) เปนผลิตผลที่เกิดขึ้นในวิถีการ
ผลิตแบบทุนนิยมสมัยใหม โดยมีจุดประสงคทําใหมนุษยมีความตองการบริโภคมากขึ้น มนุษยที่
อยูในฐานะของผูบริโภคยอมมีความตองการขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อรักษาการขยายตัวและการดํารง
อยูของวิถีการผลิตของตน และไดทําใหการตอบสนองตอความตองการในทุกปริมณฑลของชีวิต
มนุษย ใหกลายเป นการบริโภคเพื่อแสวงหาความพึ งพอใจผานวั ตถุในรูปแบบของสิน คาและ
บริการ
เนื่องจากกรอบคิดเรื่องบริโภคนิยมมีความหมายที่กวาง ดังนั้นการศึกษาและทําความ
เข าใจพฤติกรรมการบริโภคของมนุษ ยใ นสั ง คมบริโภคนิย มนั้น ตองอาศัย มิติของการศึก ษาที่
หลากหลายและซั บซ อนมากยิ่ งขึ้ น กว า การทํา ความเขา ใจการบริ โ ภคเฉพาะภายในบริ บ ททาง
เศรษฐศาสตร เพราะกิจกรรมการบริโภคในปจจุบันมิใชเปนการกระทําเพื่อตอบสนองแตความ
ตองการพื้นฐานทางรางกาย หรือความตองการที่มีเหตุมีผลบนพื้นฐานของความเขาใจในทฤษฎี
อรรถประโยชน(Utility) หรือ ทฤษฎีความพึงพอใจ(pleasure theory)เทานั้น หากแตจะตองขยาย
ความสนใจออกไปสูการตอบสนองตอความตองการดานอื่นๆของผูบริโภคที่สลับซับซอนกวาบน
พื้น ฐานของความเขา ใจในมิ ติ ต า งๆเชน จิตวิเ คราะห (Psychoanalysis)
มานุษ ยวิทยา
(Anthropology) สังคมวิทยา (Sociology) และสัญวิทยา (Semiology) เปนตน
การกาวเขามามีบทบาทของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดทําใหพรมแดนของการแบง
ประเภทหรือระบบคุณคาที่แตกตางกันเริ่มจางลงและสูญหายไปในที่สุด โดยที่กระบวนการทําให
สรรพสิ่งทุกประเภทกลายมาเปนสินคาที่แลกเปลี่ยนกันได (Commodisation) นี้เองที่เปนพลังของ
ระบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราที่ผลักดันใหระบบคุณคาหมดความหลากหลาย (ยศ
สันตสมบัติ, 2537)
2.2 องคความรูของบริโภคนิยม
เนื่องจากปญหาจากการทํางานของระบบเศรษฐกิจ และความรุนแรงของปญหาที่เกิด
ควบคูไปกับการพัฒนาภายใตกระบวนทัศนของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ไดถูกหยิบยกขึ้นมา
ถกเถียงและวิพากษวิจารณกันอย างกวางขวาง โดยเฉพาะในประเด็นที่เ กี่ยวกับเรื่ อง “คุณ คา ”
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(value) วามีการพิจารณาจากแงมุมที่แคบ แมวาจะกลาวถึงเรื่องสวัสดิการและอรรถประโยชน ก็เปน
เพียงสิ่งซึ่งเกิดจากการบริโภคทางวัตถุเทานั้น ขาดการคํานึงถึงเรื่องคุณคาทางจิตใจ ในสวนที่
เกี่ยวของกับมนุษยในฐานะที่เปนปจเจกบุคคล และสังคมมนุษยโดยองครวม เปนเหตุใหองค
ความรู ข องกระบวนทั ศนนี้ก ลายเปน สิ่งที่ว าดว ยปริม าณลวนๆที่ มีผลใหมองข ามประเด็ นของ
คุณภาพชีวิต ซึ่งใหนัยที่กวางกวาการเสพสุขทางวัตถุไป และมีผลตอการทําลายหรือลดคุณคาของ
ความเปนมนุษย ตลอดจนมีสวนสงเสริมใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจนเสียสมดุล และมี
ผลที่เปนอันตรายยอนกลับสูโลกและมนุษยในที่สุด กลาวอีกแงหนึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตามกระบวนทัศนนี้บรรลุเปาหมายเพียงในดานปริมาณหรือวัตถุธรรมเทานั้น สวนในดานคุณภาพ
หรือคุณคา ซึ่งตองพิจารณากันที่ความเปนมนุษยหรือจิตสํานึกตอสวนรวม มิใชมนุษยผูมั่งคั่งมีกินมี
ใชกลับลมเหลวอยางสิ้นเชิง ดังนั้นเราจึงตองหันกลับมาพิจารณาและศึกษาองคความรูและปรัชญา
การทํางานของกระบวนทัศนนี้อยางจริงจัง เพื่อการตัดสินใจตอทิศทาง เปาหมาย และสรางแนวคิด
พื้นฐานที่ชัดเจนตอทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ปญหาการพัฒนาที่ทําลายคุณคาของความเปนมนุษย มิใชเพิ่งปรากฏผลในยุคสมัยนี้
แตมีอยูเปนเวลานานกวาศตวรรษแลว นับแตคารล มารกซ ไดพยายามชี้ใหมนุษยชาติไดเห็นแลวทํา
ความเขาใจตอปญหานี้ โดยการวิพากษวิจารณโครงสรางที่เลวรายของระบบทุนนิยม ดวยปญหา
ความแปลกแยก (alienation) ของมนุษย และปญหาการเอารัดเอาเปรียบทางชนชั้นในแงที่มองไปยัง
อดีตที่เปนประวัติศาสตรสังคมของมนุษย แนวคิดของมารกซจึงปรากฏเห็นความหวังที่จะหลุดพน
จากสภาพที่เลวรายนี้ไปสูสภาพที่ดีกวา(สุนทราภรณ เตชะพะโลกุล, 2534, น. 7)
2.3 กําเนิดบริโภคนิยม และการปฏิวัติการบริโภค
จากการอางอิงหลักฐานที่ชัดเจนทางทฤษฏีนั้น เราอาจไมทราบไดเลยวาบริโภคนิยม
เกิดขึ้นเมื่อไหร และการที่ยังไมสามารถจะกําหนดลงไปไดวา เมื่อใดที่เปนจุดเริ่มตน เปนสังคม
บริโภคไดอยางชัดเจน ก็ทําใหไมสามารถที่จะกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคําวา “เรากําลังอยูในสังคม
บริโภคนิยม” ถึงแมวาผูคนจะเรียกกันจนไมมีใครเคยสงสัยวา คุณลักษณะของสังคมบริโภคนิยม
เปนอยางไร และเริ่มตนเมื่อใดก็ตาม จนทําใหดูราวกับวา “สังคมบริโภคนิยม” เปนลักษณะที่เกิดขึ้น
เรียบรอยแลว และมีลักษณะที่สมบูรณไปแลว
ถึงแมวาจะยอมรับกรอบความคิดของนักคิดทางสังคมวิทยาผูหนึ่ง ชื่อZgmunt Bauman
(Trentmann, Beyond Consumerism, 2004, p.373) ที่เห็นวาสังคมบริโภคนิยมนั้นมีลักษณะจบแลว
และเริ่มตนใหมอยูตลอด ก็ไมไดชวยทําใหเขาใจไดวา “สังคมบริโภค” เริ่มตนเมื่อใด และเมื่อไม
สามารถรูไดแนชัดวาสังคมบริโภคนั้น เกิดขึ้นอยางแนนอนเมื่อใด ก็ไมสามารถเขาใจกระบวนการ
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เปลี่ยนผานมาเปนสังคมบริโภค และรวมถึงคุณลักษณะของสังคมบริโภค และหากเปนเชนนั้น แลว
เราจะรูไดอยางไรวา เรากําลังอยูใน สังคมบริโภค
ถาจะกลาวแบบบรูโน ลาทัวร (Bruno Latour, 1993) ก็คือ เรายังไมเคยเปนสมัยใหม (We
have never been Modern )แลวก็แสดงวา “เรายังไมเคยเปนสังคมบริโภค” หากอธิบายในเชิง
เปรียบเทียบ ครั้งเมื่อเรายังไมเปนสมัยใหมก็หมายความวา เรากําลังมุงหนาไปสูความเปนสมัยใหม
และแมวาภาวะสมัยใหมยังเปนสิ่งที่ยังไปไมถึง ในทํานองเดียวกัน “เรากําลังมุงหนา ไปสูสังคม
บริโภค” แมวา “สังคมบริโภค” ยังคงเปนสิ่งที่ยังไปไมถึง
การกลาวแบบนี้แมวาจะเปนการมองกลับหลัง แตที่ถือไดวาเปนการใชแนวความคิดแบบ
หลังสมัยใหม(post-modern) ฌอง ฟรองซัวส เลียวทารด (Jean- Francois Lyotard, 1984, p.79) ได
กลาวไววา
งานชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะเปนสมัยไดก็ตอเมื่อมันตองเปนหลังสมัยใหมกอ น
ดังนั้นจะตองเขาใจความคิดของสภาวะหลังสมัยใหม (postmodern) วาไมใชอยู
ในฐานะที่เปนเปาหมายของความคิดของความเปนสมัยใหม
แตเปน ขั้นตอนระยะฟนตัวและสภาวะนี่กเ็ ปนสภาวะที่ดาํ รงอยูอยางคงที่
และเมื่อไมเคยเปนสภาวะสมัยใหม แตสภาวะสมัยใหมยังคงเปนเปาหมายที่อยูใน
อนาคต
ดังนั้นจึงหมายความวา “สังคมบริโภค” หรือสังคมสมัยใหม ก็ยังคงเปนสิ่งที่อยูใน
อนาคตและกําลังจะมุงหนาไปใหถึง สังคมบริโภคจึงเปนสังคมที่กําลังจะมา (เพื่อใหสมบูรณ) แตยัง
มาไมถึงสักที เฉกเชนเดียวกันกับสภาวะสมัยใหม แตการบริโภคเองก็กลายเปนจุดเชื่อมสําคัญของ
การเปนสภาวะสมัยใหมและหลังสมัยใหม ดังที่จะเห็นไดจาก ผลงานการศึกษาการบริโภคตางๆ
มากมายไมวาจะมาจากกรอบความคิดแบบสภาวะสมัยใหมหรือหลังสมัยใหม
ดังนั้นการบริโภคจึงเปนแรงปรารถนา(desire)ที่ไมมวี ันไดรับการตอบสนองเพราะเมือ่ ใด
ก็ตามที่ไดรับการตอบสนอง ก็ไมใชแรงปรารถนาอีกตอไป สภาวะของแรงปรารถนาที่ไมมีวนั ทีจ่ ะ
ไดรับการตอบสนอง
2.4 ความหมายของบริโภคนิยม
วัฒนธรรมบริโภคนิยมเปนปรากฏกรณที่เกิดขึ้นภายใตอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
(capitalism) โดยมีเปาหมายของการผลิตก็เพื่อขายสินคาที่ผลิตไดนั้นใหกับผูคนในสังคม และใน
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ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะผลิตและขายใหไดกําไรมากที่สุดดวย ดังนั้นจึงทําใหระบบทุนนิยมตอง
อาศัยกลไกการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินคาไดครั้งละมากๆ และผลิตไดอยางรวดเร็ว
(mass product) ปญหาที่ตามมาก็คือ เกิดภาวะ ปริมาณของอุปทานลนเกิน (oversupply) ซึ่งวิธีการที่
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหมใชจัดการแกปญหานี้ก็คือ ยุทธศาสตร
การตลาดและการโฆษณาของบรรษัทขามชาติในโลกที่สาม ซึ่งสงผลใหเกิดลัทธิบริโภคนิยมขึ้น
บรรษัทขามชาติเปนผูกําหนดวาจะผลิตอะไร แลวกระตุนใหเกิดความตองการบริโภคสินคานั้นทั้ง
ในโลกที่หนึ่งและโลกที่สาม (พระสุหะ ขวัญเมือง, 2546, น. 3-4)
อยางไรก็ตามหากเราพิจารณาตามความหมายของคํา Consumption มาจากรากศัพทภาษา
ละตินวา Consumere เปนคําที่บงบอกถึงการใชสิ่งของที่เปลี่ยนไดเลื่อนไดและทิ้งได ในสังคม
ชนบทยุโรป ในภาษาของพอคาในสมัยกลางไมปรากฎคําวา การบริโภค คําๆนี้เริ่มมีบทบาทในการ
เก็บภาษีของพานิชยนิยม(mercantilism) ในปค.ศ. 1663 นักเทววิทยาอยาง โยฮัน บาธาซาร ซุปป
(Johann Blathasar Schupp) ใชคําวา Consumieren ในความหมายของการไดใชสอยสิ่งของตางๆ
และการเก็บภาษี ในราวศตวรรษที่18 ตอนตน คําๆ นี้ หมายถึงการเก็บภาษี ดังนั้นถา Consumption
มีความหมายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเก็บภาษีแลว จึงทําให Consumptionเปนสิ่งจําเปน เพราะ
ภาษีเปนสิ่งที่เลี่ยงไมไดในการดํารงอยูในรัฐ อะไรที่สามารถเก็บภาษีได ไมวาจะเปนอาหาร เหลา
ฯลฯ ก็ลวนแลวแตเปนสิ่งของจําเปนที่อยูในรูปของ Consumption
กลุมชาวฝรั่งเศสที่เรียกกันวาพวกฟสิโอแครตส(Physiocrats) นักคิดเหลานี้เปนพวกแรก
ที่เรียกตนเองวานักเศรษฐศาสตร พวกเขากลาวถึงทฤษฎีของตนเปนวิทยาศาสตร เปน “สภาววิสัย”
(objective) และ พัฒนาทักษะเศรษฐศาสตรของฝรั่งเศสที่สมบูรณแบบขึ้นมากอนการปฏิวัติใหญ
ฝรั่งเศส คําวา “Physiocracy” หมายถึง “กฎธรรมชาติ” และนักคิดกลุมฟสิโอแครตส (นักนิยมกฎ
ธรรมชาติ) ไดทําการวิพากษวิจารณลัทธิพาณิชยนิยม และวิจารณการเติบโตของมหานครดวย
ความรูสึกที่ขมขื่น พวกเขาประกาศวาการเกษตรกรรมและที่ดินเทานั้นที่เปนตัวสรางความมั่งคั่ง
อยางแทจริง
กลุมฟสิโอแครตส ไดเริ่มทําใหการบริโภคเปนสิ่งที่ตรงกันขามกับการผลิต(production)
การบริโภคถูกจัดใหเปนอาณาของประชาสังคม (civil society) หรืออาณาเขตของความตองการ
ความคิดเชนนี้เริ่มปรากฎใหเห็นชัดมากขึ้น ในค.ศ.ที่19 แมวาความคิดที่เกิดขึ้นจากแรงปรารถนา
และความตองการจะมีมากอนหนานั้นแลว ประชาสังคมจึงเกี่ยวของโดยตรงกับวิถีการบริโภคที่ไม
จําเปนจะตองเกี่ยวของกับเหตุผล (rationality) ที่มาจากความเปนปจเจก (individual)เสมอไป ใน
อีกดานหนึ่ง Consumption สามารถที่จะเกี่ยวของกับการจัดตั้ง วางแผนและลอลวงและอะไรอื่นที่
ทําลายระเบียบตางๆ ทางสังคมการเมืองแบบที่สังคมโบราณหวาดวิตก

22

ตอมาในศตวรรษที่17 คําวา Consumption ไมไดจํากัดอยูที่แวดวงการเมืองและเศรษฐกิจ
เทานั้น หากแตยังปรากฎอยูในแวดวงการแพทยดวย ในศตวรรษที่17นี้ คําวา Consumption
หมายถึง วัณโรค ความหมายของคําวาConsumptionที่มากับอาการที่เลวรายของวัณโรคจึงบงบอก
ความหมายในแงลบของคํานี้ วัณโรคทําใหคนมีเวลาเตรียมตัวตาย รําลึกและเสียใจตอบาปที่ตัวเอง
ทําเอาไว จากโรคที่ทําใหคนตายนี้เอง กลายมาเปนแนวทางสําคัญในการสรางโลก “แฟชั่นแหงวิถี
ชีวิตของตัวเอง” (self-fashioning) เพราะทําใหผูปวยสามารถเผชิญชีวิตความตายแตเพียงผูเดียว
คานิยมในการกําหนดวิถีทางแหงความตายนี้ พบไดมากในค.ศ.ที่18 แมวาอาจจะสรุปไดวา
Consumptionในชวงเวลานี้ หมายถึงการเผชิญหนาตอความตายของมนุษย ในทางเดียวกันก็เปน
การบงบอกนัยยะของความเสื่อม ของเหลือดวยเชนกัน
ความหมายของการใชทุกสิ่ง ทุกอยางจนหมดสิ้นคือความหายนะ หรือConsumption
ยังถูกนําไปเชื่อมโยงกับเรื่องการสําเร็จความใครดวยตัวเอง(masturbation) เพราะสิ่งนี้ไมไดนําไปสู
การผลิตใดๆ อันหมายถึงการผลิตลูกหรือทายาทนั่นเอง
ในทางตรงกันขามConsumption นั้นมาจากคําวา Cum Summa ที่ในทางคณิตศาสตร
หมายถึงการทําผลรวม การทําใหสมบูรณ หรือจบสิ้น ในขณะที่รากศัพทของคําๆนี้ยังใช คําวา
Consummate อันแสดงใหเห็นถึงความเขาใจความตาย และชีวิต หรือแสดงใหเห็นถึงการประสบ
ความสําเร็จทามกลางความหายนะ ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา รากฐานของคําวา Consumption จึงมี
ลักษณะที่ขัดแยงกันในตัวเอง (ธเนศ วงศยานนาวา, 2550, น. 66-69) หากมองตามบริบทที่เกิดขึ้น
ในปรากฎการณทางสังคมแลว ลัทธิบริโภคนิยมนั้น หมายถึง แบบแผนการบริโภคที่ไดรับอิทธิพล
มาจากอุดมการณทุนนิยม เราใหมีการบริโภคมากขึ้น ๆ ซึ่งเปนการเผาผลาญทรัพยากรอยางไร
เหตุผล ทั้งหมดก็เพื่อ สงเสริมธุรกิจ ทุนนิยม ที่มุงแสวงหากําไรสูงสุด ลัทธินี้มีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับ วัตถุนิยมและลัทธิบูชา ความเจริญเติบโต (ปรีชา เปยมพงษศาน, 2539, น. 181)
ในเศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก มิไ ด ใ ห ผู บ ริโ ภค บริ โ ภคอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพหรื อ
พิจารณาที่ “คุณภาพ” ของสินคาเปนหลัก แตมุงใหผูบริโภคพิจารณาที่อรรถประโยชนหรือความ
พึงพอใจที่จะไดรับจากการบริโภคสินคาเปนหลัก ซึ่งเปนการกระทําตามความอยาก และผลจากที่
ไมมีการควบคุมตัณหาและความทะยานอยาก การบริโภคจึงขยายตัวอยางไรขอบเขตจํากัด
กลาวในที่สุดแลว เรื่องผลิตภาพและความมีประสิทธิภาพของเศรษฐศาสตรกระแส
หลักเปนเรื่องเกี่ยวกันกับความมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ ในลักษณะเมื่อจะตองไดใหมากที่สุด และเมื่อ
จะตองเสียตองเสียใหนอยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐศาสตรกระแสหลักเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใน
การแกปญหาความขาดแคลน (scarcity) ทางวัตถุ ที่ไมสามารถสนองความตองการ (demand) ที่ถูก
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กระตุนใหขยายตัวอยางไรขอบเขต ในขณะที่ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด (สุนทราภรณ เตชะพะโลกุล
, 2534, น. 134)
บริโภคนิยม ในความหมายของขาวสารทั่วในปจจุบันไดอธิบายวาเปนพฤติกรรมของ
บุ คคลต า งๆ ที่ มี ก ารลอกเลี ย นแบบ และตามแฟชั่ น นิ ย ม ไม วา จะเป น สิ่ ง ของและ เครื่ องใชใ น
ชีวิตประจําวัน จําพวกที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อาหาร และเครื่องนุงหม ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวก อาทิ รถยนต รถจั ก รยานยนต โทรศั พ ท คอมพิ ว เตอร และอื่ น ๆ และพฤติ ก รรมการ
ลอกเลียนแบบตามแฟชั่นนี้ สวนมากเปนผลมาจากการโฆษณาชวนเชื่อผานตามสื่อตางๆ ไมวาจะ
เปนอินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และอื่นๆ มุงหวังที่จะกระตุนพฤติกรรมการ
บริโภคของผูบริโภคใหสนใจซื้อสินคาและบริการเชน รถยนต รถจักรยานยนต เสื้อผาแบนดเนม
ยี่หอดังไดรับการยอมรับในกลุมผูบริโภคใหมากที่สุด
ฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ผลงานในชวงตนๆ
ของเขา โดดเดนอยางมากในประเด็นเรื่องโครงสรางของสังคมบริโภค เกี่ยวกับ คุณคา ความหมาย
และกิจกรรม โดยไดอิงอาศัยพื้นฐานของลัทธิมารกซและเศรษฐกิจการเมืองเปนหลัก เขาไดเสนอ
แนวคิดทฤษฎีในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุและสังคมบริโภคในปจจุบันวา การทําความเขาใจแนวคิดการ
บริโภคในปจุบันนั้น ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของการอธิบายดวยทฤษฎีอรรถประโยชน (utility) หรือ
ทฤษฎีความพึงพอใจ(Pleasure)อีกตอไป (Baudrillard, 1975) โบดริยารดเสนอวาควรที่จะศึกษา
แนวคิ ด เรื่ อ งการบริ โ ภคผ า นรากฐานของการทํ า ความเข า ใจในเรื่ อ งของการสร า งคุ ณ ค า และ
ความหมายใหแกวัตถุที่เรียกวา “การบริโภคเชิงสัญญะ” ซึ่งไดสราง การสื่อสารความหมาย อัน
กอใหเกิดการผลักดันใหมนุษยนั้น เกิดการบริโภคไดอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังเห็นไดจากปรากฎการณ
ปจจุบัน
ตรรกวิทยาของการบริโภค (Logic of Consumption) (Baudrillard, 1981) จัดแบง
ออกเปน 4 ประเภท ดวยกันเพื่อชี้ใหเห็นถึงความแตกตาง และการเขาสูการพิจารณาบนพื้นฐานของ
ตรรกวิทยาของคาเชิงสัญญะของสังคมสมัยใหม นั่นคือ
1. ตรรกวิทยาเชิงหนาที่ของการใช (A Functional Logic Of Use Value) ซึ่งก็คือ
ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติของวัตถุหรือ Logic of Utility หมายถึงการนําวัตถุมาใช ประโยชนในแง
เครื่องมือ เครื่องใช โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ใหความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนแลว ก็จะเอาเงินที่มีคา
เปรียบเทียบกับราคาที่ไปซื้อ เพื่อแลกกับสิ่งที่ คิดวาคุมคานั้นมา
2. ตรรกวิทยาเชิงเศรษฐศาสตรของการแลกเปลี่ยน (An Economic Logic of Exchange
Value) ซึ่งก็คือตรรกวิทยาเชิงเปรียบเทียบ (Equivalence) หรือตรรกวิทยาเชิงตลาด (Logic of
Market) ที่จะนําวัตถุไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น
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3. ตรรกวิทยาของการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ (A Logic of Symbolic Exchange) ซึ่งก็
คือตรรกวิทยาของความหมายหลายนัย (Ambivlence) หรือ Logic of Gift เมื่อสถานะของวัตถุนั้น
ถูกนําไปแลกเปลี่ยน ในเชิงสัญญะ กับสัญญะอื่นๆ หรือ เอาชุดสัญญะของตนไปแลกเปลี่ยนกับ
ชุดสัญญะของผูอื่น
4. ตรรกวิทยาของมูลคาเชิงสัญญะ (A Logic of Sign Value) ซึ่งก็คือตรรกวิทยาของความ
แตกตาง (Difference) หรือ Logic of Status เมื่อสถานะของวัตถุนั้นเปนตัวแทน ที่สรางสัญญะ
อยางใดอยางหนึ่ง ใหแกเจาของ
โดยสัญญะที่แฝงอยูดังกลาว เปนคุณคาที่มีความหมายเชิง
นามธรรมที่ไมสามารถจับตองได เชน ความทันสมัย ความหวงใย ความแปลกใหม ไมซ้ําใคร ไม
คอยมีใครใช เปนตน ซึ่งความหมายตางๆเหลานี้ ไดถูกแสดงออกผานสิ่งที่เปนรูปธรรม สามารถจับ
ตองไดจริง กลาวคือ ผานสินคาและบริการ นั่นเอง
โบริยารดเชื่อวาแนวความคิดเรื่อง “การบริโภค” (Consumption) สินคาและบริการ เปน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการตามธรรมชาติ และสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูบริโภคนั้น ในหลายๆ สวนไดถูกกําหนดหรือสรางขึ้นมาจากระบบทุนนิยมเอง ภายใตภาพของ
การตอบสนองความตองการและการสรางความพึงพอใจ บนภาพลวงตาของการแสวงหาความสุข
(Hedonistic Illusion) ดังนั้นความตองการจึงเปนการทํางานของวาทกรรมของระบบทุนนิยมซึ่งถูก
ทําใหนาเชื่อถือ (The Concept of Need is consecration) ในขณะที่ความตองการนั้นไมไดมีขึ้นอยาง
แทจริงในตัวมนุษย ความตองการเกิดขึ้นไดก็เพราะระบบทุนนิยม สรางใหมีขึ้น (The System
Needs His Needs) เพื่อแปรสภาพมนุษยอยูใหอยูในสถานะของผูบริโภคเพื่อรักษาใหวิถีการผลิต
แบบทุนนิยมดํารงอยูแผขยายไปทั่ว
พุทธทาส อินทปญโญกับบริโภคนิยม (อางถึงในจารุณี วงศละคร, 2548, น. 126-127)
พุทธทาส อินทป ญโญ ปราชญทางพุทธ ศาสนาบอกใหพวกเรา “การถอนตั ว ออกจาก
อํานาจวัตถุนิยม” ดังคํากลาวของทานวา
“วัตถุนิยมนั่นแหละ คือตัวอันรายกาจของมนุษยยิ่งกวาสิ่งใด โดยเฉพาะในโลกยุคปจจุบัน
วัตถุนิยมกําลังครองโลก กําลังจับจิตจับใจมนุษยทุกคนในโลกบีบบังคับใหดิ้นรนไปในทางของ
ความลุมหลงตอวัตถุ ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความเห็นแกตัวหรือสงเสริมความเห็นแกตัวใหยิ่งขึ้นไป
วัตถุนิยมสวยงาม นารัก ยั่วยวนชวนใจ มันมีรสอรอยตรงกับความรูสึกคนปุถุชน ทั่วๆไป คือตาม
ธรรมชาติ ตามธรรมดา มนุษยก็ปรับปรุงเรื่องของวัตถุนิยมใหมีอํานาจมากขึ้นทุกที
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คนก็หลงวัตถุ ก็ซื้อหาวัตถุชนิดนั้นที่ไมจําเปนมาไวเต็มบานเต็มเมืองเกินความตองการ
อุตสาหกูหนี้ยืมสิ้นไปซื้อหาอุปกรณแหงวัตถุนิยม เงินเดือนไมพอ ตองคดโกง ตองคอรัปชั่น หลาย
อยางหลายประการหลายๆ วิธีมันก็เต็มไปดวยคอรัปชั่น ในโลกนี้ก็หาความสุขไมได วัตถุนิยมเปน
ยักษรายถึงกับทําลายโลกไดชนิดที่สมัครใจ คือมนุษยสมัครจะวินาศดวยความสมัครใจเพราะหลง
เสนหอยางยิ่งของสิ่งที่เรียกวาวัตถุนิยม”
สําหรับเนื้อหาของวัตถุนิยมนั้น ทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวเอาไววา
1. ลุมหลงรสอรอยของวัตถุ เพราะมันงาย เด็กๆ คลอดออกมาจากทองของมารดามันก็งาย
ที่สุดที่จะติดรสของวัตถุ นับตั้งแตน้ํานมของมารดาเปนตนมาจนถึงของกินของอรอยตางๆ เปนไป
ได เ อง ไมต อ งมีใ ครสอน ใครส ง เสริม ....เมื่อ เติ บ โตขึ้น อายตนะ คื อ ตา หู จมู ก ลิ้น กาย ใจ มี
สมรรถภาพสูงขึ้นก็ชวนใหลุมหลงรสอรอยของวัตถุลึกลงไปอีกทุกๆทาง....บูชารสอรอยของวัตถุ นี่
ก็เรียกวาวัตถุนิยม
2. พอใจ หลงใหลในความสะดวก สบายในทางวัตถุ....ตองการจะบํารุงบําเรอดวยวัตถุเพื่อ
ความสะดวกสบายทางกาย เชน มีหองปรับอากาศ มีรถยนต มีสิ่งของเครื่องใช เครื่องอํานวยความ
สะดวก จากความพึงพอใจเหลานี้ ก็จะทําใหมนุษยเรารูจักแตความงามทางวัตถุ ไมรูจักความงาม
ในทางจิตใจ รูจักแตคานิยมในทางวัตถุ ไมรูจักคานิยมในทางจิตใจ
3. การตรากฎเกณฑ บัญญัติกฎเกณฑ บันทึกประวัติ หรือทําหลักฐานใดๆ ที่เปนเรื่องทาง
วัตถุ บันทึกไดแตทางวัตถุ เชน ประวัติศาสตร ก็บันทึกหรือแสดงออกกันไดแตทางวัตถุ นักปราชญ
ที่บัญญัติความจริงของธรรมชาติ ก็บัญญัติไดแตเพียงเรื่องทางวัตถุที่ผิวเผิน
4. ความเชื่อ ความคิด ความเห็น ที่เชื่อวาวัตถุนําจิต ถาวัตถุดีแลวอะไรก็ดีหมด ฉะนั้น คนก็
ลุมหลงและรวมแรงรวมกําลังกันพัฒนาวัตถุเปนการใหญแลวเราก็จะครองโลก การพัฒนาหรือการ
ทําใหเจริญก็คือทําใหวัตถุเจริญ ความเจริญหรือการพัฒนาขึ้นอยูกับวัตถุ
2.5 ผลกระทบของลัทธิบริโภคนิยมจากอดีตสูปจจุบัน
อยางไรก็ตามความเลวรายของการบริโภคนั้น ยอมไมไดเกิดขึ้นเพราะวัตถุขาวของ
เครื่องใชตางๆ สิ่งเหลานั้นไมไดมีความเลวหรือ ดีในตัวมันเอง การวิพากษการบริโภคแสดงใหเห็น
ถึงการจัดระเบียบและสายสัมพันธ ระหวางมนุษย กับวัตถุตางๆ (material relation) ในขณะเดียวกัน
การวิจารณกลับทําลายความสัมพันธระหวางมนุษยกับสรรพสิ่ง เพราะตลอดระยะเวลาที่ผานมา
มนุษยตองมีสายสัมพันธ กับวัตถุ ดังนั้นจึงเปนไปไมไดที่จะไมใหมนุษยสัมพันธอะไรกับวัตถุ
กรอบความคิดศีลธรรมที่วิพากษสายสัมพันธระหวางมนุษยกับวัตถุ จึงมีลักษณะโรแมนติค เปน
พื้นฐาน
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นอกจากนั้นดังที่ เดเนียล มิลเลอร (Daniel Miller) นักมานุษยวิทยาทานหนึ่งกลาวไววา
ศีลธรรมและทฤษฎีกลับทําใหผูบริโภค ไมมีความเปนมนุษย ศีลธรรมทําใหผูบริโภคกลายเปนคน
หลงใหลในวัตถุ(Fetishism) และติดอยูกับระบบของทุนนิยม การวิพากษผูบริโภคจึงเปนเพียง
เสนทางของการวิพากษระบบทุนนิยม (ธเนศ วงยานนาวา, 2548, น. 86)
การบริโภคกับการสิ้นเปลือง
การบริโภคในสถานะที่กอใหเกิดความสิ้นเปลืองนี้จึงมิใชกิจกรรมที่เปนเครื่องมือ
(Instruments) หรือวิถีทาง (Means) ที่จะนําไปสูเปาหมายของการตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้น
ภายในตั ว มนุ ษ ย ต ามธรรมชาติอ ยา งที่เ ข า ใจกัน หากแต ใ นระบบทุ น นิ ย มไดทํ า ให ก ารบริโ ภค
กลายเปนกิจกรรมอันมีจุดมุงหมาย (Ends) ที่จําเปนในตัวของมันเองไป การบริโภคในหลายๆ สวน
ไมไดมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับคุณคาในการใช (Use value) หรือคุณคาของการ
สนองตอบตอความตองการที่แทจริงภายในตัวมนุษย (Alienated from our concrete real self) สินคา
และบริการที่ผลิตในปริมาณมากขึ้นในสังคมสมัยใหมในหลายๆ สวนจึงไมมีคุณคาในการบริโภค
เพื่อเปาหมายที่แทจริง หากแตถูกผลิตขึ้นเพื่อสนองตอบตอความตองการเทียมที่ถูกกระตุนให
เกิดขึ้นอยางไมมีความจําเปนใดๆ รองรับ ความไมมีเหตุผล (Irrationality) จึงเปนรากฐานของ
กิจกรรมของมนุษยในระบบทุนนิยม ดังนั้นความแปลกแยก (Alienation) ภายในวิถีชีวิตของมนุษย
จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในสังคมปจจุบัน ทั้งในรูปแบบที่เกิดขึ้นกับมนุษย (ในสถานะผูบริโภค)
(Alienated Consumption) ควบคูไปกับการยอมรับในสภาพของความแปลกแยกในการทํางาน
(Alienated work) ของมนุษยในสถานะของแรงงานภายใตกระบวนการผลิตแบบทุนนิยม (Edward,
1972) ผลิตวัตถุสําหรับบริโภคตามหนาที่ของตนเองขึ้นมาเทานั้น หากแตยังไดผลิตวิถีของการ
บริโภคของตนขึ้นมาอีกดวย
ผูบริโภคเองแลว ความตองการของเขา (Consumers’ Need) ตกอยูภายใตอิทธิพลของ
การควบคุมจัดการผานสื่อการโฆษณาของระบบสื่อสารมวลชนอันทันสมัยในสังคมของขาวสาร
ขอมูล เพื่อเปนหลักประกันวาสินคาและบริการที่ถูกผลิตขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจจะตองถูกบริโภค
แมวาสินคาเหลานั้นอาจจะไมไดถูกนํามาใชสอยใหเกิดคาแหงของการใช (Use Vale) ใดๆ ขึ้นเลยก็
ตาม บริโภคนิยมจึงเปนอุดมการณที่มุงสรางจิตสํานึกแหงความอยากโดยครอบครองและควบคุม
มวลชนไวภายใตสัญญาแหงเสรีภาพของการบริโภค เพราะในสังคมแหงการบริโภคนี้กิจกรรมการ
บริโภคไมไดเปนมรรคหรือหนทาง (Means) อันนําไปสูเปาหมาย (End) ที่มีคุณคาใด ๆ ในระดับขัน้
ที่สูงขึ้น หากแตกลับกลายมาเปนกิจกรรมที่สรางจุดจบและเปาหมายในตนเองตอเนื่องไปอยางไมมี
ที่สิ้นสุด
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โดยรากฐานแลวปญหาของสังคมบริโภคนิยมในระบบทุนนิยมสมัยใหมที่เกิดขึ้นบน
ฐานของกระบวนการปลุกปนความตองการของมวลชนผูบริโภคนั้น ดําเนินไปดวยความเขาใจที่
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนตั้งแตตนของมนุษยชาติที่เชื่อมั่นวา มนุษยเรามีอํานาจอันชอบธรรมและมี
ความสามารถที่จะเขาไปควบคุมครอบครองและดูดซับเอาผลประโยชนจากธรรมชาติไดตามความ
ตองการ ดวยทาทีของมนุษยตอธรรมชาติแบบทรราช (Despotic Position) ซึ่งมองความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับโลกธรรมชาติวาเปนเสมือนความสัมพันธระหวางเจา “ทรราช” (มนุษย) กับ
“บาว” (โลกธรรมชาติ) ในมิติที่มนุษยมิไดมีหนาที่ความรับผิดชอบตอสภาวะแวดลอมทาง
ธรรมชาติ (เนื่องนอย บุญยเนตร, 2537, น. 8) การจัดการกับปญาหาทางเศรษฐศาสตรของมนุษยจึง
ออกมาในรูปของความพยายามจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยูอยางจํากัด เพื่อนํามาตอบสนอง
กับความตองการของมนุษยที่เชื่อวาโดยธรรมชาติแลวมีอยูอยางไมจํากัด นั่นคือเปนการมองที่
แบ ง แยกตนเองออกจากธรรมชาติ แ ละตั้ ง เอามนุ ษ ย ใ ห เ ป น จุ ด ศู น ย ก ลางผลั ก ดั น ให เ ข า ไป
เปลี่ยนแปลงแปรสภาพโลกธรรมชาติเพื่อมาตอบสนองตอผลประโยชนของมนุษย ในขณะเดียวกับ
ที่มีความเชื่อวาความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัดนั้นเปนไปตามธรรมชาติจึงไมใชปญหา
ที่จะตองทําการแกไขใหลดนอยลง แตกลับมีแนวโนมที่ถูกกระตุนใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่สูง ดวยเหตุนี้ปญหาของสังคมทุนนิยมในปจจุบันจึงทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้น
กลาวอยางที่สุดแลว ความคิด ความเชื่อมั่นของมนุษยเศรษฐกิจอันเกิดจากการปฏิวัติ
วิทยศาสตร ไดกลายเปนพลังอันมหาศาล ที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก สงผลรวม
สะสมขึ้นมากระทบตอการดํารงอยูของมวลชี วิตและสิ่งแวดลอมอยางเอนกอนันต จากสังคม
ธรรมชาติมาเปนสังคมวัตถุนิยมเครื่องยนตกลไกและสิ่งแปลกปลอมแปลกแยก
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง เรื่อยมาพรอมกับการเติบโตของ
ระบบตลาดและลัทธิที่นิยมการแสวงหาวัตถุ แตในขณะเดียวกันเราก็พบวาทามกลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มนุษยยิ่งตกอยูในสภาพที่เราเรียกวา “วิกฤตการณทางจิตวิญญาณ”
มากขึ้นทุกที ในขณะที่ “คาของธุรกิจ” เพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันขาม “คาของความเปนมนุษย” กลับ
ยิ่งมีแนวโนมลดลง ดังนั้น ทามกลางการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม เราจะพบแนวโนม
วา มนุษยจะเกิดความสับสนระหวาง “เปาหมายชีวิต” และ “หนทางที่นําไปสูเปาหมาย” อาจเรียกได
วา เปน “มาตราการ” หรือ “เครื่องมือ” ที่ทําใหมนุษยบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้เราจะเห็นไดอยางชัดเจน
วา การผลิ ตและการบริโ ภค ได ก ลายเปน เป าหมายของชีวิตมนุษ ยไปแล ว ทั้งๆที่สองสิ่งนี้โดย
พื้นฐานแลวควรจะเปนแคเพียง “ปจจัย” ที่ชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได
จึงพอสรุปไดวา มนุษยสวนใหญในยุคสมัยใหมนี้ ไมไดรูแลววาเปาหมายสุดทายของ
ชีวิตคืออะไร? มีชีวิตอยูเพื่ออะไร? มนุษยรูอยางเดียวคือ ตองทําการผลิต ตองบริโภคสินคา
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ตองการสะสมวัตถุและทรัพยสมบัติ ถาหาก นักปรัชญา กลับมามีชีวิตอยูในยุคนี้เขาอาจกลาววา
“ฉันผลิต ฉันขาย ฉันซื้อ ดังนั้น ฉันจึงมีอยู”
ในเศรษฐศาสตรสมัยใหม ไมไดขบคิดเรื่องของปรัชญาชีวิตเทาไรนัก ศาสตรนี้มุงสอน
แตเพียงวา ทําอยางไรเราจึงจะบรรลุความพึงพอใจสูงสุดภายใตสภาพของทรัพยากรที่ขาดแคลน
เศรษฐศาสตรที่เราเรียนและสอนกันในมหาวิทยาลัยยังคงอยูในประเพณีของประโยชนนิยม (ethics
of utilitarian philosophy) ตามแนวคิดนี้ ความสุขของมนุษยจะมีขึ้นไดก็ตองอาศัยการครอบครอง
วัตถุ ปจเจกชนแตละคนเทานั้ นจะบอกไดวา เขาจะตองทําอะไรบางจึงจะพบกับความสุข การ
แสวงหาวัตถุ ความมั่งคั่ง ทรัพยสมบัติตางๆไดกลายเปนคานิยมหลัก ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
มนุษยที่อยูในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม การนึกถึงผลประโยชนของตนเอง เปนกลไกสําคัญที่จะ
สรางความเจริญใหกับปจเจกชนและสังคมทั้งหมด
การที่เศรษฐศาสตรไมใหความสนใจเรื่อง “ชีวิต” นับเปนจุดออนที่สุดในพัฒนาการ
ของระบบเศรษฐกิจสังคม เมื่อมนุษยไมมีความสํานึกวา เขากําลังทําอะไร เพื่ออะไร ทําไม มนุษย
ยอมหลงทางมนุษยไมอาจควบคุมตนเองใหเดินไปในหนทางที่ถูกตองได มนุษยตองการควบคุม
สิ่งของวัตถุ ทรัพยสมบัติและตองการควบคุมมนุษยดวยกัน มนุษยมีอํานาจที่จะทําสิ่งเหลานั้นได
แตไรอํานาจที่จะควบคุมชะตากรรมของตนเอง
นี่คือโรครายของสังคมสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมที่เต็มไปดวย ความมั่งคั่งทางวัตถุ แต
จิตใจมนุษยเต็มไปดวยความวุนวาย ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีมนุษยกลุมหนึ่งพยายามครอบงําและเอา
รัดเอาเปรียบมนุษยอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งเปนตนเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความยากไรทางวัตถุ ความยากจน
และความเหลื่อมล้ํ าหลายรูปแบบ ซึ่งภาวะเชนนี้ก็คือ ความเปนจริงของระบบเศรษฐกิจที่ไมมี
มนุษยธรรมนั้นเอง อยางไรก็ตามสัจธรรมขอหนึ่งซึ่งอริสโตเติลเคยกลาวไวหลายพันปมาแลว และ
นั ก เศรษฐศาสตร ส มั ย ใหม ค งจะไม รู จัก เลย นั่น คื อ เราอย า ลืม ว า หลัก พื้ น ฐานข อ แรกเกี่ ย วกั บ
ความสุขสมบูรณของมนุษย คือ เราตองทํางานเศรษฐกิจเพื่อดํารงอยูแลวก็ตองปฏิบัติตนใหเปนคน
มีคุณธรรม “เศรษฐกิจกับคุณธรรม” เปนของคูกันอยางแยกไมออกเลย
ปรัชญาการจัดการเศรษฐกิจสมัยใหมซึ่งตั้งอยูบนรากฐานของปจเจกชนนิยมและการ
สะสมวัตถุแบบแขงขันกัน (Competitive accumulation) ไดสงผลกระเทือนตอสังคมเปนอยางมาก
2.6 จิตวิญญาณที่สูญเสียไปจากการบริโภคของมนุษย
จอหน รัสคิน (John Ruskin) นักเศรษฐศาสตรมนุษยนิยมไดใหทัศนะวา การผลิตและ
การบริโภคมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยอยางใหญหลวง ระบบเศรษฐกิจที่เปนอยูเนนการตอสูเอาชนะ
มากเกินไปความเหลื่อมล้ําทางความเปนอยู ปรากฎใหเห็นอยางชัดแจง ความเครงเครียดในการ

29
บริโภคและการผลิตยอมทําใหมนุษยยอมสูญเสียจิตวิญญาณไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ในระบบเชนนี้
มนุษยไมอาจมีชีวิตอยูอยางสงบสุขไดเลย
การบริโภคเปนวัตถุประสงคและจุดหมายของการผลิต แตเราไมควรลืมวา การพัฒนา
ชีวิต (development or expansion of life) เปนวัตถุประสงคและจุดหมายของการบริโภค หลักเกณฑ
นี้ เราควรจะใชวัดไดวา การผลิตอะไรมีประโยชนหรือไมมีประโยชน รัสคินตองการใหเราทําการ
ผลิตอยางมีความหมาย ปญหาสําคัญไมไดอยูที่วา “ผลิตเทาไร บริโภคเทาไร” แตอยูที่วา “ผลิตเพื่อ
อะไร บริโภคเพื่ออะไร”
รัสคินมีความเห็นวา ความเจริญรุงเรืองของประเทศ ยอมขึ้นอยูกับ ปริมาณที่ใชไปใน
การผลิตใหไดมาซึ่ง “ปจจัยแหงชีวิต” เหลานี้ดวย ปญหาสําคัญไมไดอยูที่ปริมาณการผลิตและการ
บริ โ ภค แต อ ยู ที่ ว า เราจะต อ งให ก ารผลิ ต และการบริ โ ภคดํ า เนิ น ไปในทิ ศ ทางที่ ส ง เสริ ม การ
สรางสรรคชีวิตของผูคนในสังคม บางคนอาจกลาววา เศรษฐศาสตรคือศาสตรวาดวยการสราง
ความร่ํารวย แตรัสคินแยงวา ในการสรางความร่ํารวย เราสามารถทําไดหลายทาง ในระบบธุรกิจ
สมัยใหมมีแนวโนมอยางหนึ่งเกิดขึ้นมา นั่นคือ การเอารัดเอาเปรียบแรงงานโดยใหคาจางต่ํา หรือ
การเอาทรัพยสมบัติ เชน ที่ดินของคนยากจนมาเปนของของตน รัสคินกลาววา “การปลนคนยากจน
เพราะวาเขาเปนคนยากจน” นี่คือ รูปแบบของการขโมยชนิดหนึ่ง ซึ่งก็ทําใหเกิดความร่ํารวยแกกลุม
ที่ทําธุรกิจเหมือนกัน
เศรษฐศาสตรที่แทจริงตองเปนศาสตรวาดวยการสรางความเจริญทางวัตถุโดยวิธีการที่
ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปดวยอยางยุติธรรม นั่นคือ ตองเนนกฎหมาย แตบางที่กฎหมาย
อาจจะมีปญหาก็ได ดังนั้นเราจึงตองเนนเรื่องความยุติธรรมดวยเพื่อที่ประชาชาติจะเจริญเติบโต เรา
จะตองเจริญเติบโตอยางยุติธรรม และเราจะตองรูดวยวาอะไรคือความยุติธรรม เศรษฐศาสตร
จะต อ งเน น ให ม นุ ษ ย มี “ความรั ก ต อ ความยุ ติ ธ รรม” อย า งลึ ก ซึ้ ง การกระทํ า ทุ ก อย า งในระบบ
เศรษฐกิจจะตองเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรักนี้
นอกไปจากประเด็นเรื่อง การใหมาใสใจในเรื่องความเปนมนุษย และความยุติธรรม
แลว ผูวิจัยเห็นวาหนึ่งในอิทธิพลแนวความคิดทางการตลาดของคอตเลอรนั้น ไดสงเสริม หรือ
กระตุ น ให เ กิด ลัทธิ บริโภคนิย มดังนี้คือ สิน คา ไมไ ด เป น เพี ยงแคสิน คา หรื อ วัตถุเ พีย งเทานั้ น
หากแตวามันไดสะทอนคุณคา หรือ คานิยมบางประการใหเกิดขึ้นกับสังคมปจจุบันกลาวคือ
เรามักเขาใจวาเราบริโภคประโยชนใชสอยของสินคา เชนซื้อเสื้อมาสวมใส ซื้อรถยนตมาไวเปน
พาหานะในการเดินทางเทานั้น แตนั้นเปน แนวคิดหรือเปนเพียงวิธีผลิตของขายในศตวรรษที่18-19
ซึ่งเปนชวงเวลาที่ปฏิวัติอุตสาหกกรรมมาไมนาน แตเวลานี้เรา โดยเฉพาะคนชนชั้นกลาง ไมไดซื้อ
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สินคามาบริโภค ประโยชนใชสอยเทานั้น แตที่สําคัญไปกวานั้น คือ บริโภคความหมายที่ติดมากับ
สินคา ซึ่งเปนสิ่งที่พอคาสรางขึ้นและยัดใสลงไปใน สินคานั้นๆ (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2547, น. 74)
2.7 การบริโภคนัยยะทางวัฒนธรรมของความหมายแฝง : โรล็องด บารตส
การทําความเขาใจ แนวคิดดังกลาวนี้ในเรื่องการบริโภคความหมายที่ติดมากับสินคานี้
ถูกขยายความใหชัดเจนขึ้น โดยผานการอธิบายของ โรล็องด บารตส(Roland Barthes) และแมวา
แนวความคิดทางสัญวิทยาของบารตส สวนใหญจะเปนการศึกษาวรรณกรรมก็ตาม แตขอบขายทาง
การศึกษาของเขายังขยายไปถึงความเปนจริงทางสังคมสมัยใหม และรูปแบบวัฒนธรรมบริโภคที่
ปรากฏอยูในสื่อดานตางๆ เชน โฆษณา ภาพถาย นิตยสาร หนังสือพิมพ ภาพยนตร เปนตน เพื่อ
พิจารณารูปของสัญญะตางๆ ที่ปรากฏออกมาในสื่อเหลานี้ในฐานะที่มีรหัสทางความหมายในการ
สื่อความ และแจกแจงความหมายออกมาบนสัมพันธภาพระหวางสิ่งที่ปรากฏใหเห็นและสิ่งที่
หมายถึง
ในบทวิเคราะหเชิงสัญวิทยาในงานเขียนชิ้นสําคัญของบารตสคือ Mythologies เขาได
วิเคราะหรูปแบบการดํารงชีวิตที่ความสลับซับซอนของนัยยะทางวัฒนธรรมไดบมเพาะความคุนเคย
แกเรา และกอใหเกิดความหมายกับคุณคาแฝงในการดํารงชีวิต เชน ของเลน บารตสไดวิเคราะหไว
วาของเลนแตละชิ้นที่เด็กเลนนั้นไดจําลองโลกของผูใหญไวในการรับรูของเด็ก เมื่อเขาโตขึ้นเปน
ผูใหญเขาก็รูหนาที่ของตนเอง เปนตน บารตสเรียกความลวงของสิ่งดูราวกับวาเปนธรรมชาตินี้วา
‘มายาคติ’ และยังใหนิยามตอมันวาเปน ‘รูปแบบของคําพูดที่สื่อออกมา’ เมื่อกลาวอางถึงสิ่งตางๆ ที่
มี ค วามหมายในเชิ ง คุ ณ ค า มากกว า ประโยชน ใ ช ส อย กล า วคื อ คุ ณ ลั ก ษณะของมายาคติ คื อ
ความหมายในเชิงคุณคาที่เรายึดถือ เมื่อเราเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ จนกลายเปนความคุนเคย และใน
ขณะเดียวกัน เราเขาใจความหมายนี้เปนอยางดี แตเราไมทันไดคิดตอไปวา มายาคตินี้ไดเขามากํากับ
การเอยถึงสิ่งตางๆ ในการสื่อความหมาย เชน มายาคติของดอกกุหลาบที่ใชแทนความรัก จนใน
ที่สุด เมื่อเรานึกถึงการมอบความรัก เรามักจะมอบดอกกุหลาบ ทั้งๆที่ความรักและดอกกุหลาบเปน
คนละสิ่งกัน เปนตน บารตสยังกลาวตอไปอีกวา เรามักจะเขาถึงความจริงทางมายาคติในระนาบ
ของความหมายที่สื่อออกมา มากกวาตระหนักรูถึงความลวงของความหมายแฝงที่ฉาบเคลือบบน
รูปลักษณทางสัญญะ มายาคติเปนสิ่งที่เปนจริง เปนรูปแบบความเขาใจความหมายในเชิงสัญญะ
สวนปฏิบัติการจริงของมันเกิดขึ้นในระดับทางวาทกรรมและการสื่อความที่แพรกระจายอยูใน
สังคม ทั้งนี้ก็เพราะวา “มายาคติไมไดซอนเรนสิ่งใดไวเลย : หนาที่ของมันไมไดทําใหสรรพสิ่ง
หายไป เพียงแตบิดเบือน[เทานั้น]” (Barthes, 1972, p.121)
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กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ เรารู ว า มั น เป น มายาคติ ไม ใ ช เ พราะว า เรารู ว า มั น บิ ด เบื อ น
ความหมายเดิม แตเรารูจากระบบการสื่อความหมายในวาทกรรมที่บิดเบือนการอางถึงความหมาย
เดิม และขอความที่วาทกรรมผลิตมานั้นไดยายระนาบของรูปทางสัญญะและความหมายของสัญญะ
นั้นๆ จากระนาบเดิมไปสูอีกระนาบหนึ่ง มายาคติของดอกกุหลาบกลายเปนสื่อของความรักได ก็
ตอเมื่อเกมของการสื่อความหมายไดทําใหเราเชื่อวามันเปนเชนนั้นจริงในปฏิบัติการของวาทกรรม
ดังนั้น มายาคติไมไดถูกนิยามโดยขอความอันเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ แตโดยหนทางที่มัน
เอยถึงขอความดังกลาว: มีขอจํากัดในเชิงรูปแบบเกี่ยวกับมายาคติ; ไมมีอะไรที่เปนเนื้อแทเกี่ยวกับ
มัน ดังนั้น ทุกๆอยางสามารถเปนมายาคติไดหรือไม? ได ขาพเจาเชื่อเชนนั้น สําหรับความเปน
สากล ของมายาคติ ยอมเต็มไปหมดอยางไมมีที่สิ้นสุด ครั้นเมื่อกลาวอางถึง (Barthes, 1972, p.109)
ดวยเหตุนี้ บารตสจึงมีเปาหมายที่จะถอดโฉมหนามายาคติของความคุนเคยดังกลาว
และเนนใหเราไดตระหนักถึงความไมเปนธรรมชาติของนัยยะทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม แต
เรากลับดําเนินไปตามครรลองอยางเปนธรรมชาติในชีวิตประจําวันอยูตลอดเวลา จนในที่สุด เรา
มั ก จะสั บ สนปนเปกั น ระหว า งธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมหรื อ ไม อ าจแยกแยะออกจากกั น ได
นอกจากนี้ บารตสยังมีเปาหมายในการวิเคราะหมายาคติตางๆ ในหนังสือเลมนี้ปรากฎระดับทฤษฏี
อยู 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก เขาตองการนําเสนอ การวิพากษอุดมการณบนพื้นฐานทาง
ภาษาของวัฒนธรรมมวลชน เพื่ออธิบายใหเราไดเห็นถึงปฏิบัติการของระบบสัญญะที่ปรากฏอยู
ใกลตัวเรา และปรุงแตงความจริงใหเปนไปในวิถีทางใดไดบางบนสัมพันธภาพ ระหวาง ความ
คลุมเครือของความหมายที่กลาวถึง และ ความชัดเจนของรูปธรรมที่เรารับรูและคุนเคยเปนอยางดี
ในชีวิตประจําวัน ประการตอมา บารตสตองการชี้ใหเห็นถึง “ความพยายามวิเคราะหกลไกของ
ภาษาที่กลาวถึงดวยสัญวิทยา” เพื่อเปดเผยใหเราไดเห็นถึงความหมายตางๆ ที่ซอนเรนอยูในมายาคติ
และรูปแบบการดําเนินชีวิตในวัฒนธรรมกระฎมพี นอกจากนี้ เขายังตองการ “ศึกษา ในรายละเอียด
สําหรับการทําใหเกิดขึ้นมาของมายาคติ ซึ่งแปรสภาพวัฒนธรรมกระฎมพีใหกลายเปนธรรมชาติ
สากล” (Barthes, 1972, p.9)
บารตสอธิบายสัมพันธภาพระหวางภาษาและมายาคติที่ทําใหเกิดนัยยะทางวัฒนธรรม
ว า เป น ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ซ อ นโดยมายาคติ เ ป น ระบบสั ญ ญะชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ม แ ตกต า งไปจาก
ระบบสัญญะของภาษา ดวยเหตุนี้ เขาจึงจัดวางระนาบ ของระบบระเบียบทางสัญวิทยาออกเปน 2
ระดับ ในระดับของภาษา จะมีองคประกอบ 3 สวน คือ
1) สัญญะ
2) ความหมายของสัญญะ
3) รูปลักษณทางสัญญะ
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ยกตัวอยางเชน สัญญะของดอกกุหลาบ คือ ดอกกุหลาบ ที่เรากลาวถึง สวนความหมาย
ที่กํากับสัญญะนี้คือ การอางอิงถึงดอกกุหลาบจริงๆ ที่เรารูจักกันซึ่งแตกตางจากดอกไมอื่นๆ ไมวา
จะเปน คารเนชั่น กลวยไม ลิลลี่ ปป มะลิ ชบา พุทธรักษา ฯลฯ และรูปลักษณทางสัญญะของมันคือ
คําวา กุหลาบ ที่สะกดคําๆ นี้ทั้งในภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เราเปลงเสียงออกมาแตกตางจากคํา
อื่นๆ คือ กุลา กําราบ เปนตน
ดังนั้น ดอกกุหลาบที่กลาวมาเปนตัวอยางนี้จึงเปนเพียงคําอธิบายเบื้องตนที่ชวยใหเรา
เขาถึงความหมายในระดับของภาษา สวนในระดับมายาคติ บารตสกลาววา สัญญะในระดับภาษา
จะมีสถานะเหมือนกับเปนรูปลักษณทางสัญญะ ในระดับมายาคติ และเชื่อมโยงกับความหมาย
ของสั ญ ญะ เพื่ อ ให เ ราเข า ใจต อ สั ญ ญะ นั้ น ๆว า มี ม ายาคติ อ ะไรดํ า รงอยู เมื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารของ
ความหมายที่กํากับสัญญะนั้นๆ อางถึง ฉะนั้น สัญญะของดอกกุหลาบที่เพิ่งกลาวถึงนํามาเชื่อมโยง
กั บ ความรั ก และบอกว า ดอกกุ ห ลาบหมายถึ ง ความรั ก จนในที่ สุ ด ดอกกุ ห ลาบได ก ลายเป น
สัญลักษณของความรัก ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อเรากลาวถึงดอกกุหลาบ มันไมไดมีความหมายแคการ
อางอิงถึงดอกไมชนิดหนึ่ง แตหากยังแฝงมายาคติไว ในฐานะที่เปนสื่อทางความรักอีกดวย ในกรณี
นี้ เราจะเห็นไดวา ดอกกุหลาบกลายเปนสื่อแทนความรัก ที่ความหมายของดอกกุหลาบมีนัยยะทั้ง
สองระดับเสมอ จากคําอธิบายเรื่องดอกกุหลาบนี้ บารตสไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวานัยยะทาง
วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการเสกสรรปนแตงทางการสื่อความหมาย และมายาคติของมันไดกลายเปน
คุณคาและความหมายที่แทจริง แตปราศจากเนื้อหาสาระที่อิงอยูกับเนื้อในของสิ่งนั้น
จากการวิเคราะหในเชิงสัญญะวิทยาตอการศึกษาวัฒนธรรมบริโภคของบารตส คงไมมี
ใครปฏิเสธไดวา บทวิเคราะหมายาคติสมัยใหมในสังคมปจจุบันของเขาไดเปดพรมแดนความเขาใจ
และเพดานการรับรูของเราใหกวางไกลขึ้นในการพิจารณา สิ่งที่เราบริโภคและรับรูกันอยูแลวถึง
คุณคาในการใชสอยโดยปราศจากขอกังขา ดวยขอกังขาตอสิ่งเหลานี้ที่มีนัยยะทางวัฒนธรรมของ
ความหมายแฝงนั้น โดยมีนัยยะที่มากกวา ความเปนวัตถุที่เราบริโภคอยู บารตสทําใหเราเห็นวา สิ่ง
ที่ เ ราบริ โ ภคอยู นั้ น มี ส ถานะทางคุ ณ ค า ของความหมายอื่ น แฝงอยู ด ว ยเสมอ แต เ มื่ อ ใดก็ ต ามที่
ความหมายอื่นนี้สื่อออกมา มันทําใหความหมายเดิมอยูไกลจนเรามักจะมองขามหรือมองไมเห็น แต
นี่ ไ ม ไ ด ห มายความว า ความหมายอื่ น ปกปด ความหมายเดิ ม หรื อทํา ให ห ายไป ในทางตรงขา ม
ความหมายเดิมกลับซอนเรนตัวเอง เมื่อความหมายใหมปรากฏออกมาบนระนาบเดียวกับสิ่งที่เรา
บริโภคอยู กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัตถุที่เราใชสอยนั้นคือสัญญะอันประกอบดวยรูปธรรมของวัตถุ
ดังกลาวและความหมายที่อิงอยู แตสื่อความหมายออกมาโดยไมจําเปนตองพูดถึง เชน นักธุรกิจ
ตองการซื้อรถยนตยี่หอ BMW หรือ MERCEDES BENZ ไมเพียงเพื่อประโยชนใชสอยในการขับขี่
หากมันยังโยงใยถึงสถานะทางสังคม ความร่ํารวย หนาตา หรือแมกระทั่งหนทางที่จะกูเงินจาก
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สถาบันทางเงินทั้งในและนอกระบบ เพราะฉะนั้นความหมายของรถยนตที่เปนพาหนะในการขับขี่
จึงถูกละเลย หรือมองขามไป ในขณะที่ความหมายแฝงที่เปนมายาคติหลอหลอมความเชื่อวารถยนต
ยี่หอดังกลาวสื่อความหมายถึงคุณคาบางอยางแทน บารตสเรียกสิ่งเหลานี้วา “อะไรที่เกิดขึ้นแต
ปราศจากการกลาวถึง” กลาวคือ นี่เปนทั้งความจริงของมายาคติสมัยใหมที่ลวงเราใหเชื่อ และความ
ลวงของมัน ทําใหเราเห็นเปนจริงเปนจังกับคุณคาอันออกมาจากความหมาย จนทําใหเราคลอยตาม
ดังนั้น สิ่งที่เราบริโภคกันในปจจุบันไมเพียงแคเพื่อการตอบสนองตอการยังชีพซึ่งเปนความจริงของ
การดําเนินชีวิต หากยังรวมไปถึงการบริโภคเชิงสัญญะที่เรื่องราวของการสื่อความหมายปรากฏอยู
ในสื่อและรูปแบบของวัฒนธรรมรวมสมัย บารตสวิเคราะหความแยบยลของเรื่องราวเหลานี้ออกมา
ในการศึกษามายาคติสมัยใหมในหนังสือ Mythologies ดังที่กลาวไวขางตนแลว ไชยรัตน เจริญ
สินโอฬาร (2545)ใหขอสรุปตอแนวการศึกษาเชิงสัญญะวิทยาไวอยางนาประทับใจวา
หนังสือ Mythologies นี้นอกจากจะชวยใหเราเขาใจและเห็นภาพการวิเคราะหสญ
ั วิทยา
ในแบบของโรล็อง บารตสไดอยางคมชัดแลว ยังทําใหเราสูญเสียความไรเดียงสาในการมองสรรพ
สิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวันของเราอีกดวย โดยบารตสไดเพียรพยายามแสดงใหเราเห็นในรูปของ
การศึ ก ษาสิ่ ง ต า งๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ว า การวิ เ คราะห แ บบสั ญ วิ ท ยาจะต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ความสัมพันธที่สลับซับซอน และซอนเงื่อนระหวางรูปสัญญะและความหมายสัญญะ เปนการ
วิเคราะหที่มีพื้นฐานจากภาษาศาสตรเชิงโครงสรางของโซซูร โดยใหความสําคัญกับกระบวนการ
ของการใชภาษาที่สื่อใหเห็นภาพพจน (figurative) และความหมายแฝงตางๆ ที่แสดงออกมาในรูป
ของวัฒนธรรมมวลชน จารีตปฏิบัติ และอุดมการณหลักในสังคม (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545,
น.135)
ในทํานองเดียวกัน ถาหากบารตสนําเสนอบทวิเคราะหมายาคติของวัฒนธรรมบริโภค
ตามแนวทางการศึ ก ษาเชิ ง สั ญ วิ ท ยา ด ว ยการถ า ยทอดความหมายของความเป น จริ ง ผ า น
ระบบสัญญะในวาทกรรมตางๆแลว ดังนั้นจึงอาจจะกลาวไดวา งานเขียนของ ฌอง โบดริยารด
(Jean Baudrillard) ก็ไดนําเสนอบทวิพากษระบบสัญญะภายใตกระบวนการแลกเปลี่ยนคุณคาของ
สินคาที่ความหมายของมันไมไดอยูที่สินคา หากเปนนัยยะทางสังคมที่กํากับคุณคา เพื่อใหการ
แลกเปลี่ยนมีความหมายตอการบริโภคสินคานั้นๆ
ในชวงงานยุคตนๆ ของโบดริยารด เขาไดวิเคราะหประเด็นทางดานบริโภคนิยมไว โดย
เริ่มตั้งในวิทยานิพนธปริญญาโทของเขา ไดเสนอความคิดวาเกี่ยวบริโภคนิยมวา ลัทธิบริโภคนิยม
แบบอุตสาหกรรมยุคใหมนี้ ไดสรางระบบที่สินคาที่เปนวัตถุไดกําหนดความตองการของมนุษยซึ่ง
ไดเขามาเติมเต็ม และไดประโยชนจากความจริงที่วาไมมีขีดจํากัดตอการบริโภคและความตองการ
ที่จะบริโภคมักจะทําใหคนไมเคยรูสึกพึงพอใจราวกับภาพโปก็มิปาน ซึ่งตอมาไดพัฒนาแนวคิดจาก

34
วิทยานิพนธปริญญาเอกของเขาที่ถูกตีพิมพในป 1968 มาเปนหนังสือชื่อ Consumer Society (1970)
เขาเห็นวา สินคาในการบริโภคไดสราง "ปาดงดิบซึ่งคนปาเถื่อนใหมในยุคสมัยใหมพบกับปญหา
ในการมองหาภาพสะทอนของอารยธรรม" และใน For a Critique of the Political Economy of the
Sign (1972) เขาไดขยายความคิดวาในสังคมบริโภคนิยมตออีกวา คําและสัญลักษณไดกลายเปน
ระบบของการจัดการทางสังคม ซึ่งอํานาจของมันเหนือชีวิตของพวกเราสามารถถูกทําลายโดย "การ
ปฏิวัติทุกดาน" ใน Symbolic Exchange and Death (1976) เขาพยายามที่จะอธิบายยุครวมสมัยวา
เปนเวลาที่ความพยายามของสังคมในการปฏิเสธการมีอยูของความตายไดทําใหมันกลายเปน "ภาวะ
แหงความไมปกติ" (State of abnormality)ถึงแมวามันไดทิ้งรอยรอยเชิงสัญลักษณไวทุกที่ ในงาน
ชิ้นนี้ของเขานี่เองที่เขาเสนอความคิดเปนครั้งแรกเกี่ยวกับความจริงที่เหนือจริง(Hyper reality) ซึ่ง
หมายความถึงวัฒนธรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดยสื่อและเทคโนโลยีลวนถูกกําหนดโดย "simulacra" ที่
ผสมผสานความจริงกับจินตนาการ(http://www.telegraph.co.uk)
อย า งไรก็ ต าม ความยุ ง ยากในการทํ า ความเข า ใจแนวความคิ ด ของโบดริ ย าร ด คื อ
คําอธิบายของเขาไมไดเริ่มตนจากขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะหวัฒนธรรมบริโภค หาก
เปนการโตแยงทางทฤษฎีตอแนวความคิดเรื่องสินคา(Commodity) ดวยการผนวกแนวความคิด
ทางสัญวิทยา เพื่ออธิบายการแปรสภาพรูปแบบทางสังคมสมัยใหมที่เกิดจากวิถีการบริโภค โดยใช
รูปธรรมมาเปนคําอธิบายหลัก ยิ่งไปกวานั้น งานเขียนของเขาไดกลายเปนสิ่งที่มากกวาการเขียน
งานทางความคิด แตมันคือรูปแบบการนําเสนอการวิพากษสังคมสมัยใหม ที่กระแสความคิดหลัง
สมัยใหมรับไป และสรางบทวิพากษปรากฏการณทางสังคมวัฒนธรรมรวมสมัย
ประเด็นหลักในการศึกษาวัฒนธรรมบริโภคของโบดริยารด คือ การบริโภค เนื่องจาก
“ความจริงเกี่ยวกับการบริโภคไมไดมีหนาที่เกี่ยวของกับความรื่นรมย หากเปนหนึ่งในหนาที่ของ
การผลิต ดังนั้น มันจึงไมไดเปนเรื่องของปจเจกบุคคล แตเปนเรื่องของสวนรวมโดยตรงทั้งหมด
เชนเดียวกับการผลิตเชิงวัตถุ” (Baudrill,1988, p. 46) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อสินคาชนิดหนึ่งถูก
ผลิตขึ้นมา มันยอมตองมีคุณคาทางการใชสอย ฉะนั้น มันยอมถูกผลิตซ้ําเพื่อตอบสนองทั้งความ
ตองการและความจําเปนตองใชของเรา ขั้นตอนนี้บงบอกใหเราทราบเปนอยางดีวา การบริโภคคือ
ปจจัยสําคัญที่อยูควบคูกับการผลิต
อยางไรก็ตามสาระสําคัญที่โบดริยารดวิพากษไมใชแคคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหว า งการผลิ ต และการบริ โ ภค หากเปน ปจ จั ย พื้ น ฐานที่ กํา หนดคุ ณ ลั ก ษณะของการบริ โภค
เชิงสัญญะที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหวางคุณคาทางการใชสอย (use value) และคุณคาทางการ
แลกเปลี่ยน (exchange value) ในงานเขียนชวงแรกๆ ของโบดริยารด นับตั้งแต Le systeme des
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objets, La societe de consummation, For a Critique of the Political Economy of the Sign และ The
Mirror of Production ไดนําเสนอประเด็นสําคัญดังกลาวไวอยางชัดเจน
หากเรากลับมาพิจารณาแนวความคิดของมารกซ ในประเด็นเรื่องคุณคาทางการใชสอย
และคุณคาทางการแลกเปลี่ยนนั้น สามารถทําใหเราเขาใจถึงความคิดของโบดริยารดไดชัดเจนขึ้น
กลาวคือ มารกซนําเสนอคําอธิบายเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางคุณคาทางการใชสอยและคุณคา
ทางการแลกเปลี่ยน เพื่อวิพากษทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองแนวคลาสสิคที่เชื่อในระบบตรรกะ
ที่วา เงินหรือมูลคาที่กําหนดการแลกเปลี่ยนจะเปนปจจัยหลักในการกําหนดมูลคาของสินคาที่นํามา
แลกเปลี่ยน และขั้นตอนการแลกเปลี่ยนนี้จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อตางฝายตางก็มี หรือถือครองปจจัย
ที่นํามาแลกเปลี่ยนกันได
เงิน (money) – สินคา (commodity) – เงิน (money)
สําหรับมารกแลว แนวความคิดนี้ไมไดวางอยูบนเงื่อนไขเชิงวัตถุ (material condition)
หรือแรงงาน ที่เปนพื้นฐานทางการผลิตอยางแทจริง ดังนั้น เขาจึง กลับหัว กลับหาง คําอธิบายของ
เศรษฐศาสตรการเมืองรูปแบบใหมดวยการจัดวางสัมพันธภาพของคุณคาทางการใชสอยและคุณคา
ทางการแลกเปลี่ยนเสียใหม บนตรรกะของการแลกเปลี่ยนดังนี้
สินคา (commodity) – เงิน (money) – สินคา (commodity)
กลาวคือ มนุษ ยทําการผลิตเพื่อการดํารงชีพ ส วนผลผลิตที่ไ ดจากแรงงานเพื่อนําไป
แลกเปลี่ยน คือ สินคาแตมนุษยไมสามารถแลกเปลี่ยนได หากไมมีสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนเพื่อ
กําหนดมูลคาของสินคา ซึ่งก็คือ เงิน มารกซอธิบายขั้นตอนเหลานี้วา สินคาจะมีคุณคาทางการใช
สอยยอมเกิดจากแรงงานที่มนุษยใชผลิตสินคา ดังนั้น การแลกเปลี่ยนจึงวางอยูบนพื้นฐานของ
แรงงานและการตอบสนองตอการยังชีพ สวนมูลคาที่กําหนดการแลกเปลี่ยนโดยเงินนั้น จะทําให
คุณคาทางการใชสอยของสินคาที่เรานํามันมาแลกเปลี่ยนมีมูลคาที่เทาเทียมกัน นี่เปนสิ่งที่บงบอก
ได อ ย า งชั ด เจนว า มาร ก ซ เ น น คุ ณ ค า ทางการใช ส อยให เ ป น ป จ จั ย พื้ น ฐานของกระบวนการ
แลกเปลี่ยน เพราะวามันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขเชิงวัตถุ หรือ แรงงานของมนุษยเองที่ทําการผลิตสินคา
นั้นๆ
โบดริยารดไดวิพากษแนวความคิดของมารกซในประเด็นเรื่องคุณคาทางการใชสอย โดย
ใหความสําคัญตอคุณคาทางการแลกเปลี่ยนเปนตัวกําหนดคุณคาของการบริโภค และคุณคานี้ไมได
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เกิดภายใตตรรกะการแลกเปลี่ยนเดิมของมารกซ หากเกิดจากรหัสและความหมายที่สินคาชนิดหนึ่ง
จะไดรับการบริโภค นอกเหนือไปจากคุณคาทางการใชสอยของมัน ดวยเหตุนี้ โบดริยารดจึงได
นําเสนอการวิพากษเศรษฐศาสตรการเมืองเชิงสัญญะขึ้น เพื่อทําการวิพากษมูลคาการแลกเปลี่ยนอัน
เกิดขึ้นจากเลนเกมของความหมายในสินคาที่มากํากับคุณลักษณะการบริโภคสินคาของเรา
ในหนังสือ For a Critique of the Political Economy of the Sign โบดริยารดไดจัดวาง
ระนาบของคุ ณ ค า ทางการใช ส อยและคุ ณ ค า ทางการแลกเปลี่ ย นใหม ด ว ยการสอดแทรก
ระบบสัญญะเขามาในการวิเคราะหการบริโภค ที่ความหมายทางสังคมที่ปรากฏอยูในสินคาได
กลายเปนปจจัยหลักที่มาควบคุมการแลกเปลี่ยนดวยเหตุนี้เอง
โบดริยารดจึงไดจัดวางระนาบความสัมพันธออกเปน 2 ชุด
1) ระหวางคุณคาทางการแลกเปลี่ยนและคุณคาทางการใชสอย หรือสินคาที่นํามาแลกเปลี่ยนและ
ประโยชนใชสอยของมัน
2) ระหวางรูปลักษณทางสัญญะและความหมายของสัญญะ หลังจากนัน้ เขาไดจดั วางคูความ
สัมพันธเหลานี้ใหม ใหเกี่ยวเนื่องกับสินคาที่เราบริโภค โดยพิจารณาจาก “หนาทีใ่ นเชิงชวงชั้น
ระหวางรูปแบบที่ครอบงําอยูและรูปแบบทีอ่ างอิง (หรือสิ่งที่กลาวถึง)” (Baudrillard, 1981, p.143)
ดังนั้น คุณคาทางการแลกเปลี่ยนกับรูปแบบทางสัญญะจึงเปนสิ่งเดียวกัน เพราะวา สิ่งที่
เรานําสินคามาแลกเปลี่ยนไมใชความเปนวัตถุ (materiality) หรือแรงงานที่ผลิตมันขึ้นมาแลวให
มูลคาแกสินคานั้นๆ หากขึ้นอยูกับรูปแบบที่ปรากฏใหเราไดเห็น ในขณะเดียวกัน คุณคาทางการใช
สอยกั บ ความหมายทางสั ญญะเที ย บเคี ย งไดว า เป น สิ่ง เดี ย วกัน เพราะว า มัน บง บอกถึงสิ่ งที่ เ รา
ตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับหรือความหมายที่กํากับสามัญสํานึกของเราวามันมีนัยยะทางสังคม
วัฒนธรรมของสินคา โบดริยารดแจงความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันนี้ จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเราเขาใจ
ถึงความตรรกะของสินคา ที่มูลคาของคุณคาทางการแลกเปลี่ยนและคุณคาทางการใชสอยเปนตัว
บ ง ชี้ ว า สิ น ค า เป น สิ น ค า ที่ มี ร าคาเพี ย งใด ในขณะที่ ร ะบบตรรกะของสั ญ ญะบ ง บอกรู ป ลั ก ษณ
ทางสัญญะและความหมายทางสัญญะเปนตัวบงชี้นัยยะตางๆ ที่ทําใหเราบริโภคสินคา
ดวยเหตุผลดังกลาว โบดริยารดจึงใหความสําคัญตอรูปแบบหรือรูปลักษณทางสัญญะ
มากกวาความหมายเชิงคุณคาทางการใชสอยของสินคา เนื่องจากรูปแบบเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง
ความหมายที่การบริโภคของเราอางอิงถึง กลาวอีกนัยหนึ่ง การบริโภคสินคาไมไดขึ้นอยูกับคุณคา
ของสิ น ค า ว า มี ป ระโยชน ใ ช ส อยอย า งไร หากประโยชน ใ ช ส อยจะมี ค า ก็ ต อ เมื่ อ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนบงบอกใหเห็นถึงความหมายทางสังคมที่กํากับสินคาอยู ดังนั้น โบดริยารดจึงไดกลาวถึง
กระบวนการบริโภคสินคาในฐานะที่เปนความหมายเชิงสัญญะที่ไมมีวันสิ้นสุด และสงผลตอการ
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ดําเนินชีวิตในวัฒนธรรมบริโภคใหเราคํานึงคุณคาที่เกิดขึ้นจากความหมายที่สังคมหยิบยื่นให
สําหรับโบดริยารดแลว การบริโภคจึงเปนปฏิบัติการเชิงสัญญะ ที่เขามากําหนดวิถีในการดําเนิน
ชีวิตของเรา เขายังไดขยายความตอไปวา สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพราะวา ตรรกะของการบริโภคสินคาอยู
ที่สัญญะ ในขณะที่โครงสรางของสัญญะคือรูปแบบของสินคา เมื่อการแลกเปลี่ยนสินคาบนพื้นฐาน
ของระบบสัญญะเกิดขึ้น การใหความหมายตอรูปลักษณทางสัญญะจึงเปนสื่อกลางที่ทํางานควบคู
กับการแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อการใชสอย ดังนั้น การบริโภคจึงมีสถานะมากกวาความตองการเพื่อ
การดําเนินชีวิตของเรา และ “การบริโภคไมไดมีหนาที่ทําใหเกิดความพึงพอใจของปจเจกบุคคล
อย า งเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น แต มั น ได ก ลายเป น กิ จ กรรมทางสั ง คมอย า งไม มี ที่ สิ้ น สุ ด ”
(Baudrillard, 1970, p. 102)
ในหนังสือเลมแรกของโบดริยารดคือ La systeme des objets เขาไดเริ่มตนอธิบาย
เนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบทางสังคมชุดใหมที่เกิดขึ้นภายใตการทําความเขาใจสินคาวาเปนสัญญะ ที่
การรั บรูของผูบริ โภคถู กครอบงํา โดยรูปแบบการบริโภคที่ตอบสนองกั บความตองการ ความ
ปรารถนาหรือความพึงพอใจ และความชอบธรรมของสังคมบริโภคในการสรางวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของเรา โบดริยารดอธิบายวา เรามักจะจัดการกับชีวิตประจําวันของเราผานการผลิต
สินคาโดยแรงงานของเรา การจัดการและใชสินคาที่ผลิตไดจากการแลเห็นคุณคาทางประโยชนใช
สอย ถึงการเกิดความหมายทางสังคมของการทําใหเปนสินคาอันจําเปนตองบริโภค โบดริยารดเรียก
ระบบระเบียบของการทําใหเปนสินคานี้ในมโนทัศนอันหลากหลายไมวาจะเปน ‘ระเบียบเชิง
เทคโนโลยีชนิดใหม’ (a new technological order), ‘สิ่งแวดลอมชนิดใหม’ (a new environment),
‘สนามแหงใหมของชีวิตประจําวัน’ (a new field of everyday life), ‘ศีลธรรมใหม’ (new morality)
และ ‘อารยธรรมเหนือจริงรูปแบบใหม’ (a new form of hyper civilization) แตเราสามารถเขาใจ
มโนทั ศ น ต า งๆ เหล า นี้ ไ ด โ ดยรวมว า เป น ‘ระบบของการบริ โ ภคสิ น ค า ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจําวัน’ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการทําใหเปนสินคา (commodification) ที่เขามาครอบงํา
ความคิดของเรา ในการเลือกสรรการบริโภคทั้งในดานการติดตามแนวโนมเพื่อบริโภคสินคา และ
ความแตกตางที่เราเปนผูเลือกสรรสินคาแตละชนิดภายใตระบบสัญญะที่ความหมายของการบริโภค
คื อ ‘ความก า วหน า ’
โดยความกา วหน านี้ มี นั ย ยะทางวั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาความ
สะดวกสบายในการดําเนินชีวิต
ยิ่งไปกวานั้น โบดริยารดไดจัดวางระนาบการอธิบายกระบวนการทําใหเปนสินคาที่เรา
จําเป นตองบริโภคผานการใชสอย ดวยการแบงเนื้อหาของหนั งสือเลมนี้ออกเปน 3 สวน และ
บรรยายเนื้อหาผานรูปธรรมเพื่อใหเราเขาใจถึงปฏิบัติเชิงสัญญะของสินคา กลาวคือ ในสวนแรก
โบดริยารด กลาวถึงสินคามีหนาที่ในเชิงประโยชนใชสอยอันหลากหลาย โดยหยิบยกตัวอยางเรื่อง
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เครื่องเรือนในอดีตที่ใชในบานเรือนมักจะทําขึ้นตามรสนิยม ฐานะ ความชื่นชอบสวนบุคคล และมี
ราคาแพง แตกลับไมมีหนาที่ในการใชสอยสักเทาใดนัก ในขณะที่เครื่องเรือนสมัยใหมผลิตขึ้นเพื่อ
มี ห น าที่ ใ ช ส อยอํ า นวยความสะดวกในการดํ า เนิ น ชี วิต มี แ บบอยา งตามชนิ ด ของการใชง านที่
สอดคลองกับความตองการและสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย เชน เกาอี้รับแขกถูกออกแบบ
ใหสามารถใชเปนที่นั่ง หรือคลี่ออกมาเปนที่นอนไดดวย เปนตน ดังนั้น โบดริยารดจึงสรุปถึงความ
หลากหลายในประโยชนใชสอยของสินคาวาเปนผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่เอื้อตอการ
ขยายตัวของปฏิบัติการของการบริโภค เมื่อเราสามารถจัดการตอสินคาใหมีหนาที่หลากหลายเพื่อ
ประโยชนใชสอยมากขึ้น โบดริยารดไดกลาวตอไปถึงสวนที่สอง ซึ่งเกี่ยวกับสินคาในฐานะที่เปน
การหยิบยื่นอนาคต เขาอธิบายจากเรื่องเครื่องเรือนตอไปวา พัฒนาการของเครื่องเรือนไมมีความ
ตอเนื่องจากอดีต ไมมีความกาวหนาของรูปแบบและกระแสความนิยม แตมันถูกทําใหดูเหมือนวา
ลาสมัย หรือใชสอยไดไมตรงกับความตองการอีกตอไป หรือมีหนาที่ในการใชประโยชนไดไมนอย
เมื่อเทียบเคียงเครื่องเรือนใหมๆ ที่ผลิตออกมา สิ่งนี้เปนผลมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่พัฒนา
สินคาใหมีหนาที่ใชสอยดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การเติบโตของการโฆษณาสินคาในเชิงประโยชน
ใชส อยตางๆ ไม ไ ดเ ปน เพี ย งแค การแนะนําสิน คา เทานั้น แตบ งบอกถึงวิถีการดํ า เนิน ชีวิ ตและ
สิ่งแวดลอมใหมๆ อันเปนผลมาจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ผลิต รสนิยม สีสัน และการออกแบบ ที่มา
กําหนดกระแสความนิยม และการกาวล้ํานําสมัย จนในที่สุด คุณลักษณะดังกลาวของสินคาไดเปน
“เสมือนสัญญะเชิงวัฒนธรรม” (Baudrillard, 1968, p. 54) และในสวนสุดทาย โบดริยารดกลาวถึง
สินคาที่ไมไดมีหนาที่ในดานประโยชนใชสอยแตเปนเพียงของสะสม สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อการ
สะสมวัตถุมุงความสําคัญไปที่การครอบครองมากกวาการใชสอย และมันยังไดสรางคุณคาขึ้นจน
กลายเปนความหมายอยางหนึ่งในการบริโภค เมื่อใดก็ตามเราเห็นรูปลักษณทางสัญญะของสินคา
เรายอมคํานึงถึงความหมายที่บงบอกคุณคาในเชิงวัฒนธรรมได
สิ่งตางๆที่โบดริยารดอธิบายถึงคุณลักษณะของสินคาดังกลาวมานี้ ยอมบงชี้ใหเห็นวา
สินคาไดกลายเปนสัญญะทางวัฒนธรรมและผูกไวกับความหมายในเชิงคุณคาที่สังคมหยิบยื่นให
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีการบริโภคเกิดขึ้น สินคาไดกลายเปนความไมมีขีดจํากัดของปฏิบัติการของ
ระบบสัญญะ ทั้งนี้ก็เพราะวา “สัญญะของสินคาทั้งหลายยอมมีความเหมือนกันในระดับอุดมคติ
และสามารถแพรกระจายไดอยางไมมีที่สิ้นสุด” (Baudrillard, 1968, p. 283) โบดริยารดขยาย
ประเด็นนี้ใหเห็นอยางชัดเจนอีกใน La societe de consummation โดยอธิบายผานกิจกรรมตางๆ ใน
โลกของการบริโภค ที่พัฒนาการของมันมักจะเกิดขึ้นในพลวัตของสังคมทุนนิยม “ทุกวันนี้ เราถูก
แวดลอมดวยความนาสะพรึงกลัวของการบริโภคและอิทธิพลของมัน การขยายตัวอยางมากของ
วัตถุ การบริการ และสินคา” ดังนั้น โบดริยารดจึงไดเสนอวา ชีวิตประจําวันของเราไดแปรสภาพ
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การปฎิสังสรรคกับผูคนมาเปนการปฎิสังสรรคกับวัตถุหรือสินคา จนทําใหเปนการงายตอวิถีชีวิต
ของเราที่จะถูกชักจูงใหเคลื่อนไปตามแรงจูงใจที่จะบริโภคสินคาชนิดตางๆ โบดริยารดยังไดอธิบาย
เสริมตอไปวา “เราอาศัยอยูในหวงเวลาของสินคา: กลาวคือ, เราอาศัยอยูในทวงทํานองของมัน
ตามที่มันเคลื่อนตัวไปอยางไมหยุดหยอน” (Baudrillard, 1970, pp. 17-18) เราอยูกับมันก็เพราะวา
พัฒนาการของระบบทุนนิยมไดทําใหเราเห็นวาการบริโภคไดกลายเปนศูนยกลางของการดําเนิน
ชีวิตของเรา พฤติกรรมตางๆ ที่เราแสดงออกไปนั้นยอมถูกยึดโยงอยูกับระนาบของความหมายใน
ระบบสัญญะที่ยึดโยงสามัญสํานึกของเราดวยคุณคาที่ไดรับจากสินคา ทั้งประโยชนใชสอยและ
ความหมายทางสังคม ในการวิเคราะหความหมายของการบริโภคสินคานี้ โบดริยารดไดชี้ใหเห็นถึง
นัยยะในการดําเนินชีวิตตามแนวทางวัฒนธรรมบริโภคคือ การทําใหชีวิตมีความสุข มีชีวิตความ
เปนอยูที่ดี แมกระทั่งการเกิดอารมณความรูสึกรวมสมัยและการกาวทันกระแสนิยม เปนตน
2.8 การจําแนกแยกแยะรสนิยมของ ปแอร บูรดิเยอ
ถาหากคําอธิบายของโบดริยารดทําใหเราเขาใจวา แนวความคิดสัญวิทยานั้น สามารถ
สอดรับกับทฤษฎีมารกซิสตเพื่ออธิบายเรื่องคุณคาทางการแลกเปลี่ยน ที่กระบวนการของมันไดทํา
ใหเราเห็นถึงความหมายทางสังคมที่ถูกสรางขึ้นจากระบบสัญญะเขามากํากับวัฒนธรรมการบริโภค
ของเรา เราก็สามารถพบเห็นเนื้อหาในแนวความคิดสัญวิทยาที่นํามาศึกษาการบริโภคในการศึกษา
เรื่องรสนิยมของปแอร บูรดิเยอ(Pierre Bourdieu) คือ Distinction : A Social Critique of the
Judgement of Taste ที่เขาตองการชี้ใหเห็นถึงรสนิยมมิใชเรื่องของปจเจกบุคคล หากเปนเรื่องที่
สังคมกําหนดขึ้นมา รวมทั้งยังไดเปนการวิพากษความคิดทางสุนทรียศาสตรของเอ็มมานูเอล คานท
(Immanuel Kant) ที่เสนอวาความสวยงามขึ้นอยูกับรูปแบบ (Form) อํานาจใจการตัดสินคุณคาของ
เราเปนการสะทอนออกมา (reflective judgment) ใหเราไดรื่นรมยเทานั้น
อาจกลาวไดวา สาระสําคัญของหนังสือ Distinction คือการวิเคราะหเรื่องรสนิยมและการ
ใหความหมายเชิงสัญญะในสังคมที่มีผลตอการผลิตเชิงวัฒนธรรม บูรดิเยอไมไดคนหาโครงสราง
ทางความหมายที่กํากับรูปลักษณทางสัญญะ แตตองการนําเสนอ ประเด็นเรื่องการจําแนกแยกแยะ
(classification) รสนิยมซึ่งถูกกํากับดวยโครงสราง และรูปแบบการผลิตทางวัฒนธรรมที่จําแนก
ความแตกตางใหเกิดขึ้น “รสนิยมแยกแยะ และมันไดแยกแยะสิ่งที่จําแนกมัน องคประธานสังคม
(social subject) ซึ่งถูกจําแนกโดยกระบวนการแยกแยะนี้ไดแบงแยกผูคนดวยความแตกตางที่มันได
สรางขึ้น ระหวางความงามและความอัปลักษณ ความเลอเลิศและความสามานย ในที่ซึ่งการแยกแยะ
อยางเปนภววิสัยไดแสดงออกมา หรือบิดเบือน” (Bourdieu, 1984, p. 6)
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บูรดิเยออธิบายมโนทัศน ‘การจําแนกแยกแยะ’ ดวยการอธิบายเนื้อหาและรูปธรรมผาน
ลักษณะการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวพันโดยตรงกับการซึมซับงานศิลปและสุนทรียศาสตร เพราะวา มัน
เปนปจจัยพื้นฐานทางดานวัฒนธรรมที่เรารับหรือซึมซับรูปแบบและคานิยมของมันมาเปนของเรา
เอง “การบริโภคในกรณีนี้คือขั้นตอนในกระบวนการของการสื่อสาร อันไดแก การแปลความ การ
ถอดความ ที่แสดงถึงสภาพอันแทจริง หรือแสดงออกมาอยางชัดแจงถึงความหมายของรหัสนั้น
โดยนัยแลว เราจะพูดถึงความสามารถในการมอง (voirในภาษาฝรั่งเศส) วาเปนหนาที่หนึ่งของ
ความรู (savoir ในภาษาฝรั่งเศส) หรือมโนทัศน กลาวคือ ถอยคําดังกลาวมีความสามารถในการ
กําหนดเรียกสิ่งตางๆที่มองเห็นได และสิ่งเหลานี้คือสิ่งที่กําหนดการรับรูของเรา งานศิลปจะมี
ความหมายหรือเปนที่สนใจของคนบางคนที่ครอบครองอํานาจทางวัฒนธรรม และนั่นก็คือรหัสที่
ตองไดรับการถอดรหัส” (Bourdieu, 1984, p. 2)
นอกจากนี้ บู ร ดิ เ ยอยั ง ได ก ล า วถึ ง รสนิ ย มแบบสมั ย นิ ย ม (popular
taste) และ
สุนทรียศาสตรแบบสมัยนิยม (popular aesthetics) ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางศิลปะและ
ชีวิตจริงเขาดวยกัน โดยมุงไปที่ประโยชนใชสอยมากกวารูปแบบเชิงสุนทรียะ ฉะนั้นการซึมซับ
รสนิยมชนิดนี้คือการซึมซับชีวิตจริงที่ไดลดทอนมิติทางศิลปะมาสูวิถีการดําเนินชีวิต และกลายเปน
คุณลักษณะทางของวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture) บูรดิเยออธิบายเนื้อหาเชิงทฤษฎีเหลานี้
ดวยขอมูลเชิงประจักษที่เขาศึกษาสังคมฝรั่งเศส เพื่อแจกแจงรูปแบบการดําเนินชีวิตและรสนิยมจาก
สถานภาพทางสังคมและภูมิหลัง โดยแยกแยะประเด็นตางๆ ดวยเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันดวยรูปแบบ
ของการเสพงานศิลป ความหลากหลายของรสนิยมที่ครอบงําในแตละกลุมชน ชนชั้นและลําดับชวง
ชั้นในสังคม
บูรดิเยออธิบายสาระสําคัญของรูปแบบการดําเนินชีวิตนี้ดวยมโนทัศน ‘ความเปนปกติ
วิสัย’ (habitusในภาษาฝรั่งเศส) ที่กลาวไวในหนังสือ Outline of the Theory of Practice มา
ประกอบการอธิบายเรื่องปฏิบัติการทางสังคมที่กํากับคุณคาและความหมาย ซึ่งเกิดจากโครงสรางที่
จําแนกเราใหแยกแยะการบริโภควัฒนธรรมของตนเองที่แตกตางกัน เนื่องจาก ความเปนปกติวิสัย
เกิดขึ้นจากสัมพันธภาพระหวางโครงสรางที่กําหนดระบบความคิด เหตุผล และความหมายในการ
ดําเนินชีวิต กับโครงสรางอันไรสํานึกที่กํากับชีวิตของเราไวดวยความเคยชินและไรความตระหนัก
ถึงสิ่งที่ควบคุมเราใหกลายเปนองคประธานทางสังคม ซึ่งวัฒนธรรมสมัยนิยมไดเขามากําหนดและ
แยกแยะรสนิยมใหเปนไปตามคุณลักษณะของแตละกลุมชนชั้นในสังคม
ดังที่เราทราบกันดีแลววา บูรดิเยออธิบายเนื้อหาสาระเหลานี้ดวยเรื่องรสนิยม เนื่องจาก
เขาพบว า “รสนิ ย มคื อ พลั งที่ ค วบคุม การจั ด แบ งจํ า แนก ทํ า ให เ กิ ด ความรู สึ ก หรื อ การรั บ รูโ ดย
ปราศจากเหตุ ผ ลในสิ่ ง ที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง เป น สิ่ ง สมควรเหมาะสมที่ ป จ เจกชนจะถื อ ครอง
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ตําแหนงในพื้นที่ทางสังคมที่กําหนดไวแลว รสนิยมทําหนาที่เหมือนกับการแนะนําทางสังคม
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งแนะแนวทางใหคนเขาครอบครองพื้นที่ทางสังคมที่กําหนดไวแลว ใหรูสึกสํานึกถึง
ตําแหนงพื้นที่ของตน ที่สามารถปรับเปลี่ยนตําแหนงทางสังคมไปตามทรัพยสมบัติ และวิถีการ
ปฏิบัติ หรือตามสินคา ที่เหมาะสมกับผูเขาครอบครองตําแหนงทางสังคมนั้น” (Bourdieu, 1984, p.
467) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รสนิยมไมไดเกิดขึ้นเพียงแคความชื่นชอบหรือความพึงพอใจของปจเจก
ชนที่มีสิ่งตางๆ แตมันยังเปนสิ่งที่ปจเจกชนสามารถเห็นรวมกัน มีรวมกัน และสื่อความรูสึกตอกัน
ได คุณลักษณะของรสนิยมนี้เปนสภาวะที่ทําใหเกิด “การบูรณาการอยางสามานยของการบริโภค
เชิงสุนทรียะเขาสูโลกของการบริโภคทั่วๆไป” (Bourdieu, 1984, p. 100) เพราะวารสนิยมสามารถ
นําเราใหซึมซับคุณลักษณะของยอมรับรวมกันของกลุมคนชนชั้นเดียวกันในทางสังคมที่จะบริโภค
สินคารวมกันได หรือผสมผสานความรูสึกทางรสนิยมเขาดวย
รสนิยมคือนักจับคู (match-maker) มันจับคูสีสันกับผูคน ทําใหเกิดคูที่เหมาะสมกัน นี่เปน
จุดเริ่มแรกของรสนิยม การกระทําตางๆของ ‘กลุมหลัก’ (primary group) อันเกี่ยวของกับการเลือก
เปนการแสดงออกของความรูที่มีตอเรื่องของการแสดงของความรูนั้น หรือแสดงออกในภาษาของผู
ทรงภูมิ การอานสัญลักษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประสบพบเห็นกันเปนครั้งแรก ผานสิ่งที่เรียกวา
ความเป น ปกติ วิ สั ย ได ยื น ยั น ความเกี่ ย วพั น กั บ ความเป น ปกติ วิ สั ย ของผู อื่ น ด ว ยเหตุ นี้ ความ
กลมกลืนอยางนาพิศวงของคูรักทั่วไป ที่สามารถเขากันไดตั้งแตแรกเห็น ก็คือกระบวนการจับคู
ดวยการผสมผสานทางวัฒนธรรมของทั้งสองฝาย (Bourdieu, 1984, p. 243)
ดังนั้น บูรดิเยอจึงยืนยันวา รสนิยมไดกลายเปนสาระสําคัญที่เขามากําหนดคุณลักษณะ
ทางวัฒนธรรมในกระบวนการแยกแยะทางชนชั้นของผูบริโภค เพราะวาปฏิบัติการทางสังคมของ
มันไดทําใหเรากลายเปนองคประธานของการเลือกบริโภคสินคาผาน “การแยกแยะ การจําแนกได
รวมและแบงแยกสินคาตามสภาวการณทางชนชั้นที่ดํารงอยู มันไดรวบรวมกลุมคนที่ถือครองสินคา
เหมือนกัน และแบงแยกจากผูอื่น นอกจากนี้ มันไดแบงแยกในทางพื้นฐานที่สุด นับตั้งแตรสนิยม
เปนพื้นฐานของทุกๆสิ่งที่เรามี และทุกๆสิ่งที่เราแตกตางจากคนอื่น ในขณะที่เราแยกแยะตัวเราเอง
และถูกจําแนกโดยคนอื่น” (Bourdieu, 1984, p. 56)
และจากคําอธิบายของบูรดิเยอ เราจะเห็นไดวาการจําแนกแยกแยะตามคุณลักษณะทาง
รสนิยมที่แตกตางจากกันยอมมีความสัมพันธรวมกันอยู เพราะวา ถาไมอยูรวมกัน การจําแนกยอม
เกิดขึ้นไมได แตเราไมสามารถเขาใจไดวา รสนิยมที่เกิดขึ้นจากการจําแนกแยกแยะโดยปฏิบัติการ
ทางสังคมจนกอใหเกิดวัฒนธรรมบริโภคไดกอยางไร หากเราไมเขาใจถึงพื้นที่ที่ทําใหการจําแนก
แยกแยะรูปแบบการบริโภคและรสนิยมเกิดขึ้น มันเกิดขึ้น ก็เพราะวาความเปนปกติวิสัยไดเขามา
กํากับคุณลักษณะของวัฒนธรรมใหเปนไปตามทิศทางที่โครงสรางสรางทางความหมายกําหนดไว
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และในขณะเดียวกัน มันตองสอดคลองตอความเปนอิสระของเราตอการเสพรสนิยมดวย บูรดิเยอ
เรียกพื้นที่นี้วา ‘สนาม’ (field) ซึ่งหมายถึง อะไรที่คลายคลึงกับเครือขายความสัมพันธอันเกิดจาก
การจําแนกแยกแยะสิ่งที่แตกตางกัน และในกรณีคือ วัฒนธรรมที่แตกตางกัน บูรดิเยอแจกแจง
คุณลักษณะของสนามใหเราดวยตัวอยางเรื่อง สินคาฟุมเฟอย
ถาทามกลางสนามของความเปนไปไดตางๆเหลานี้ ไมมีสนามไหนแสดงออกถึงความ
แตกตางทางสังคมไดอยางชัดแจงไปกวาโลกของสินคาฟุมเฟอย โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาทาง
วัฒนธรรม สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธของการแบงแยกความแตกตางที่จารึกอยูภายในนั้น
ไดถูกกระตุนซ้ําขึ้นอยางจงใจ ในแตละการบริโภคผานเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร และการยึดถือ
เอาวัฒนธรรมที่มีความตองการ สิ่งเหลานี้ไมไดเปนแคการยืนยันความแตกตางของนักเขียนและ
ศิลปนที่ตางยืนกรานวา ความเปนอิสระในสนามของการผลิตวัฒนธรรม (the autonomy of the field
of cultural production) เปนสิ่งที่ควรไดรับการกลาวถึงมากขึ้นเทานั้น แตจะตองปรากฏอยูทั่วไปใน
วัตถุทางวัฒนธรรมดวย (Bourdieu, 1984, p. 226)
คําอธิบายนี้ไมไดแสดงใหเห็นเพียงแคความสัมพันธที่เกิดขึ้นในสนามของการผลิตทาง
วัฒนธรรม ที่เขามากํากับการบริโภคสินคาเทานั้น หากมันยังรวมไปถึงการแบงแยกความแตกตางที่
เกิดจากการกระตุน ซ้ําอย างจงใจในสนามของการผลิตทางวัฒนธรรมไดทําให ได มีก ารจั ดวาง
รูปแบบความแตกตาง และการจําแนกแยกแยะการบริโภคตามรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ซอนทับกัน
กับวัฒนธรรมในแตละชนชั้น บนพื้นฐานทางดานความขัดแยกทางความหมายในเชิงสัญลักษณอัน
เนื่ อ งมาจากสิ น ค า เพราะว า “พลวั ต รในสนามที่ สิ น ค า เหล า นี้ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น ถู ก ผลิ ต ซ้ํ า และ
ออกจําหนาย ขณะที่ผลประโยชนของการจําแนกความแตกตางนั้นออนไหวกลยุทธ ที่หยิบยกเรื่อง
ความยาก และความเชื่อในคุณคาของสินคา และสิ่งตางๆ เหลานี้มาผนวกรวมกัน ซึ่งในทางตรงขาม
ทําใหเกิดการจําแนกแยกแยะ เกิดชนชั้น การแปรสภาพ การรับรูที่ผิด และรูปแบบที่ถูกตองของชน
ชั้นทางสังคมที่ปรากฏผานความพยายามที่เพื่อยึดถือเอาสัญลักษณที่ใชจําแนกความแตกตาง ให
กลายเปน ‘การจําแนกตามธรรมชาติ’” (Bourdieu, 1984, p. 250)
ถาคําอธิบายของบูรดิเยอบงชี้ลงไปถึงคุณลักษณะที่วัฒนธรรมบริโภคปรากฏตัวขึ้นใน
สนามที่เปนพื้นที่ของการจําแนกแยกแยะรสนิยม ใหสอดรับกับความเปนปกติวิสัย ที่ใหทั้งอิสระแก
เราในการเลือกสินคาที่จะบริโภคและทิศทางของกฎเกณฑที่อนุญาตใหปฏิบัติการทางสังคมเคลื่อน
ตาม บูรดิเยอกลาวถึงสัมพันธภาพระหวางความเปนปกติวิสัยและสนามวามีลักษณะที่เทียบเคียงกัน
ได (homology) ยิ่ ง ไปกว านั้ น เขายัง ไดข ยายสัม พัน ธภาพนี้ ด ว ยการโยงใยเข ากั บ ทุ น (capital)
เนื่องจากทุนเปนเงื่อนไขสําคัญตอไดจําแนกผูบริโภค รูปแบบการยังชีพที่กํากับวิถีการดําเนินชีวิต
ของแตละชนชั้น และความรูสึกทางสุนทรียศาสตรที่มีผลตอการเลือกสินคา อยางไรก็ตาม ทุนใน
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ที่ นี่ ใ ช สิ่ ง ที่ มี มู ล ค า แต เ ป น เนื้ อ หาเชิ ง คุ ณ ค า ที่ เ ผยตั ว เองผ า นสั ญ ลั ก ษณ ท างสั ง คม เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม บูรดิเยออธิบายวา คุณคาที่ปรากฏอยูในทุน คือ การถือครอง เพราะวา นอกจากนี้ทุนยัง
ทําใหเกิดการผลิตซ้ําคุณคาทางวัฒนธรรมและการจําแนกแยกแยะความแตกตางที่กระบวนการของ
มันเปนมากกวาเกมสชนิดหนึ่ง ที่การเขารวมเลนกับความเชื่อที่มีรวมกันทําใหเกิดคุณคาในเกมส
ที่ทําใหเกิดทุนและเกิดการแขงขันใหม เพื่อประโยชนอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น บูรดิเยอจึงสรุป
เนื้อหาของทุนดังนี้
การดํารงอยูของสังคมโดยรวม ซึ่งทุกสิ่งทุกอยางไดกําหนดนิยามความคิดของตนเองไว
แลว โดยนัยยะก็คือสิ่งที่พวกเขานิยามคําวา ‘เขา’ หรือ ‘คนอื่น’ และสิ่งเหลานี้เปนรากฐานของการ
กีดกัน (คนที่ไมเหมือนกับเรา) และรวมคนที่เหมือนกับเราเขามา สิ่งเหลานี้เปนลักษณะที่เกิดจาก
การผลิตของระบบการจําแนกที่เปนสาธารณะ (Bourdieu, 1984, p. 478)
กลาวโดยสรุป บริโภคนิยมโดยทั่วไปแลวจึงหมายถึง การที่ผูคนมีพฤติกรรมที่ติด หรือ
หลงใหลการบริโภคมากเกินไป ซึ่งการบริโภคเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญมากใน
สภาวะสมัยใหม การบริโภคปรากฎใหเห็นอยางดาษดื่น ราวกับวา การบริโภคดํารงอยูเชนเดียวกับ
การสถิ ต อ ยู ทุ ก หนทุ ก แหง ของพระเจ า (omnipresence) ในทุ ก หนทุ ก แห ง ของการบริ โภคเป น
มากกวากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทําใหการอธิบายบริโภคนิยมในเชิงกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจเพียง
อยางเดียวนั้น เปนการอธิบายที่ไมครอบคลุม เพราะบริโภคนิยมนั้นเปนเรื่องที่อยูใน วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต ดังนั้น บริโภคนิยมจึงมีความหมายที่ครอบคลุม มากกวาเปนเพียงแคการซื้อและขาย
สินคา และ เงื่อนไขที่ทําให บริโภคกลายเปนสิ่งสําคัญขึ้นมาไดนั้น ไมไดเปนเพียงเพราะมนุษย
ในสังคมไดรับการตอบสนอง จากการไดรับ ไดซื้อ หรือมีความสุขจากการไดใชสินคาเทานั้น
สําหรับสังคมที่มีบริโภคนิยมเปนแกนนั้น คือสังคมที่วัตถุนิยมเปนแกนนั่นเอง (materialism) การ
นิยมในวัตถุหรือ ติดยึดกับวัตถุ นั้นผูกพันอยูกับการอยากไดใครมี การไดครอบครอง การเปน
เจาของ ซึ่งตัวเองจะไดรับการตอบสนองก็ตอเมื่อไดครอบครองเปนเจาของ

