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การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธีการที่คัดสรร
The Use of Make-up Codes on
Selected Ceremonial Contexts
กฤษณ์ คำ�นนท์*
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธีการที่คัดสรร โดยใช้แนวคิด
แบบจำ�ลองการสื่อสารของ Roman Jacobson’s communication Model แนวคิดสัญวิทยา (Semiology)
แนวคิดตัวบทร่วม (Co-text) แนวคิดพันธบท (Intertextuality) แนวคิดภาพนิมิต (simulation) และแนวคิดอัต
ลักษณ์ เพื่อศึกษาว่าบริบทงานพิธีการที่คัดสรรทำ�หน้าเป็นรหัสแต่งหน้าในกระบวนการสื่อความหมายได้อย่างไร
ผลการศึกษาพบว่าการใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธกี ารทีค่ ดั สรรจะมีลกั ษณะการสือ่ ความหมายทีแ่ ตกต่างและ
เปลี่ยนแปลงไปตามในบริบทงานพิธีการ ดังนี้ 1. การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธีการทางราชการ (Official
ceremonies) กรณีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีลักษณะการสื่อสารแบบ (High-context
communication) พบว่า รหัสบริบททำ�หน้าทีเ่ ป็นรหัสแต่งหน้าของเนือ้ หาในการสร้างประกอบสร้างความหมาย
ของ “เทพีคู่หาบทอง-คู่หาบเงิน” 2. การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธีการส่วนบุคคล (Private ceremonies)
กรณีงานพิธีแต่งงานมีลักษณะการสื่อสารแบบ (Low-context communication) พบว่า รหัสแต่งหน้าทำ�หน้าที่
เป็นรหัสบริบทของเนื้อหาในการสร้างประกอบสร้างความหมายของเจ้าสาว 3. การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงาน
พิธีการการส่วนราชการและบุคคล (Official-private ceremonies) กรณีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มี
ลักษณะการสื่อสารแบบ (Mid-level context communication) พบว่า รหัสแต่งหน้าทำ�หน้าได้บางส่วนภาย
ใต้รหัสบริบทในการสร้างประกอบสร้างความหมายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
คำ�สำ�คัญ: รหัส การแต่งหน้า บริบท พิธีการที่คัดสรร
Abstract
The purpose of this article is to analyze the use of make-up codes on selected
ceremonial contexts. To study how the code transfers the meaning on communication process,
it was based on the concepts of Roman Jacobson’s communication model, semiology, co-text,
intertexuality, simulation, and identity. According to the study, it was found that the code has
changed and differed as these followings; 1.The Royal Ploughing Ceremonies In the ceremony,
high-context communication is used. The context code is shown as “make-up code” to
construct the meaning of the 4 beauty queens. 2. Thai traditional wedding ceremonies In case
of wedding ceremony, Low-context communication is used. Make-code performes as context
* นิสิตปริญญาเอก สาขาการสื่อสารคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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code for the constructed meaning of brides. 3. Official-private ceremonies Mid-level context
communication is used in case of graduation ceremonies. The code is partially as context to
express the constructed meaning of the ceremony entries. Keywords code, make-up, context,
selected ceremony.
Keywords: code, make-up, context, selected ceremony
บทนำ�

มนุษย์มีการดำ�รงชีวิตอยู่ในสภาพสังคมที่
แวดล้อมไปด้วยสัญญะที่ต้องมีการเรียนรู้ สั่งสมและ
บ่มเพาะเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น โดยมนุษย์ใน
สังคมต่างประกอบสร้างสัญญะสำ�หรับใช้เพื่อการ
สื่ อ สารในการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น ในเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ตา่ งๆ ทีม่ นุษย์ได้สร้างหรือให้ความหมาย
ร่วมกันไว้ในสังคม การสื่อสารด้วยสัญญะจึงเปรียบ
เสมือนฟันเฟืองสำ�คัญที่ทำ�ให้สังคมมีการหมุนเวียน
และดำ�เนินไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง
ในสั ง คมมนุ ษ ย์ ไ ด้ นำ � การสื่ อ สารด้ ว ย
เครือ่ งหมาย (Sing) เข้ามาใช้ในการปฏิสมั พันธ์กนั หรือ
ทีเ่ รียกว่า “อวัจนภาษา” (Nonverbal communication) อาทิ การสื่อสารด้วยเครื่องหมาย รูปภาพ
อากั ป กิ ริ ย า ท่ า ทางรวมไปถึ ง การแสดงออกทาง
ใบหน้า ฯลฯ โดยเป็นสื่อสารให้เห็นถึงความหมายอัน
มี นั ย ยะที่ แ ฝงไปด้ ว ยรหั ส ในเชิ ง ลึ ก ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม
ใบหน้าถือสิ่งสำ�คัญในการสื่อสารของมนุษย์
เนื่องจากเป็นสิ่งแรกสามารถสร้างประทับใจให้แก่ผู้
พบเห็น (First impression) มากกว่าส่วนอื่นๆ บน
ร่างกายมนุษย์ โดยใบหน้าสามารถแสดงให้เห็นถึง
อารมณ์ ความรูส้ กึ นึกภายในจิตใจของมนุษย์ โดยมีได้
ทั้งความหมายโดยตรง (Denotation) หรือความ
หมายโดยนัย (Connotation)
ปัจจุบันมนุษย์ได้สร้างพลานุภาพทางการ
สื่อสารให้กับใบหน้าด้วยการนำ�เครื่องสำ�อางมาแต่ง
แต้มลงใบบนหน้าหรือทีเ่ รียกว่า “การแต่งหน้า” ทีถ่ กู
นำ � มาใช้ ใ นการเสริ ม สร้ า ง อำ � พรางและเติ ม เต็ ม
บุคลิกลักษณะได้อย่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง

ไปตามบริบทสภาพแวดล้อม (Context) ร่วมสถานที่
และเวลา (Tim & Space) ในสังคมวัฒนธรรม
สำ�หรับการประกอบสร้างความหมายเพือ่ ให้
เกิดความสมบูรณ์ทางการสื่อสารด้วยการใช้รหัสแต่ง
หน้ า ในบริ บ ทงานพิ ธี ก ารนั้ น การแต่ ง หน้ า จะมี
ลักษณะเป็นตัวบท (Text) ที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์
และการทำ�งานประสานร่วมกับสิ่งอื่นๆ เช่น ตัวบท
ร่วม (Co-text) การเชือ่ มโยงตัวบท (Intertextuality)
และบริ บ ทของการสื่ อ สาร (The Context of
Communication) ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมในลั ก ษณะของงาน
พิธีการ (Ceremonial Contexts) อันเปรียบเสมือน
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
บทความนีเ้ ป็นการอธิบายถึงภาวะความจริง
หรื อ ธรรมชาติ ข องพฤติ ก รรมการสื่ อ สารผ่ า น
กระบวนการสื่อสารด้วยการใช้สัญลักษณ์ของมนุษย์
ที่มีฐานคิดมากจากหลักภววิทยา (Ontology) หรือ
อภิปรัชญา (Metaphysics) เพื่อทำ�ความเข้าใจการ
ประกอบสร้างความจริง (Construction of reality)
ที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถเลื อ กสรรการสื่ อ สารด้ ว ยการใช้
สั ญ ลั ก ษณ์ ต ามความเชื่ อ ในกลุ่ ม รั ง สรรค์ นิ ย ม
(Constructivism)
ในการศึ ก ษาจำ � เป็ น ต้ อ งอาศั ย ปรั ช ญา
ญาณวิทยา (Epistemology) เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การแสวงหาความรู้ บนพื้นฐานของระเบียบวิธีวิทยา
ร่ ว มกั บ การแสดงให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ทางจริ ย ศาสตร์
(Ethics) ในแนวทางการประพฤติปฏิบตั ติ นร่วมกันใน
สังคมและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ที่
ว่าด้วยการตัดสินความรู้ ความจริงหรือความงามที่
ล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่แวดล้อม
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มนุษย์ตามความเชือ่ ของปรัชญาคุณวิทยา (Axiology)
บทความเรือ่ งการใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธกี าร
ทีค่ ดั สรรเป็นการเปิดมิตทิ างด้านนิเทศศาสตร์ เพือ่ ให้
เห็นถึงความรู้ที่ซ้อนทับกับความจริงในสังคมและ
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร เพื่อ
การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน (Common Understanding) ในกระบวนการสือ่ สารของมนุษย์ในสังคม
เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�รงชีวิตร่วมกันท่ามกลาง
สรรพชีวิตที่มีความหลากหลายในสังคมวัฒนธรรม
ตามปรัชญาแห่งความสมานฉันท์ (Philosophy of
symbiosis)
การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธีการ
การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธกี ารทีค่ ดั
สรรเป็นการศึกษาถึงวิธีที่ผู้ผลิตสร้างสัญญะต่างๆ
ทำ�การประกอบสร้างสัญญะและส่งไปถึงผูร้ บั สาร เพือ่
สร้างความเข้าใจสัญญะนั้นๆ ในกระบวนการสื่อสาร
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสัญญะวิทยา (Semiology)
สอดคล้องกับ Stephen W. littlejohn กล่าวว่า
สัญญะวิทยาเป็นการศึกษากระบวนการสร้างความ
หมาย (Signification) หรือวิธที สี่ ญ
ั ญะต่างๆ ถูกใช้ใน
การตี ค วามหมายเหตุ ก ารณ์ โดยสั ญ ญะวิ ท ยามุ่ ง
พิจารณาไปยังแนวทางที่สาร (Messages) ถูกสร้าง
ขึ้น วิธีการใช้สัญญะต่างๆ และความมุ่งหมายในการ
ผลิตและการตีคามโครงสร้าง (Structures) โดยผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร สัญญะวิทยาจึงเป็นเครื่องเหมือน
การวิเคราะห์เนื้อหาของสาร ในสื่อว่าความหมาย
อย่างไร (พึงพิศ เทพปฏิมา, 2546)
การแต่งหน้ามีลักษณะเป็นตัวบท (Text) ใน
กระบวนการสร้างความหมายทางการสือ่ สารในระบบ
สั ญ ญวิ ท ยา เนื่ อ งจากการแต่ ง หน้ า เกิ ด จากองค์
ประกอบ เช่น เส้น สี รูปทรง ลักษณะผิว แสงและเงา
ฯลฯ โดยทั้งหมดสามารถสื่อความหมายได้ในระบบ
ของสัญญะ (Signs) ที่ปรากฏอยู่ภายในความคิดของ
มนุษย์ในแต่ละสังคมวัฒนธรรม ความหมายของการ
แต่งหน้าจึงต้องอาศัยความสัมพันธ์อย่างมีระบบของ
ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ใน
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กระบวนการสร้างความหมาย (Signification)
Saussure กล่าวว่า ตัวหมาย (Signifier) แต่
เพียงลำ�พังจะไม่สามารถสร้างความหมายได้เลย หาก
ขาดความสัมพันธ์ทมี่ อี ยูก่ บั ตัวหมายถึง (Signified) การ
จะเข้าใจตัวหมายได้จึงต้องมีการเรียนรู้ กล่าวคือ ต้อง
ปรากฏความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบขึ้นระหว่างตัว
หมายและตัวหมายถึงอย่างแน่ชัด ซึ่งความสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบนี้เรียกว่า รหัส (Code) ที่เป็นตัวสร้าง
ความเข้าใจให้เกิดขึ้น (เนตรทราย มณีโชติ, 2544)
นอกจากนั้น John Fiske (1982) กล่าวว่า
“รหัส (Code) คือ กระบวนการที่ถูกนำ�มาใช้ในการ
สร้างความหมายขึ้นมา ซึ่งระบบสัญญะหรือรหัส ถูก
สร้างขึน้ โดยสมาชิกของคนในสังคมและวัฒนธรรมทีใ่ ช้
รหัสนัน้ ดังนัน้ การศึกษารหัสก็ยอ่ มหมายถึง การศึกษา
รหัสก็ยอ่ มหมายถึงการศึกษาถึงมุมมองต่างๆของสังคม
เพราะรหัส คือ ระบบของการให้ความหมายร่วมกัน
ของสมาชิกในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งประกอบไป
ด้วยสัญญะและกฏเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนว่าด้วย
การใช้ และการเชื่อมโยงสัญญะให้สัมพันธ์กับการ
พัฒนาที่ซับซ้อนในวัฒนธรรมนั้นๆ ได้อย่างไร และปริ
บทใด….” (ไพลิน อนุเสถียร, 2551)
จากแนวคิดทำ�ให้เห็นว่า รหัส” เป็นโครงสร้าง
ทีซ่ บั ซ้อนและฝังตัวอยูใ่ นสัญญะ (Sign) รหัส” จึงเป็น
โครงสร้างที่ซ่อนเร้น (Secret Structure) โดยทำ�
หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว จั ด การอั น เปรี ย บเสมื อ นกฎเกณฑ์
ระเบียบแบบแผน หรือธรรมเนียมที่มีการตกลงร่วม
กันของสมาชิกในสังคม อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสาร
ด้วยการแต่งหน้าจึงเป็นการสือ่ สารด้วยสัญญะ (Sign)
ที่มีรหัสเป็นตัวจัดการความหมายที่เรียกว่า รหัสแต่ง
หน้ า (Make-up codes) เป็ น รหั ส ที่ ตั ว หมาย
(Signifier) กับตัวหมายถึง (Signified) แยกออกจาก
กันในกระบวนการสร้างความหมายที่มีลักษณะเป็น
สัญลักษณ์ (Symbol)
การทำ � ความเข้ า ใจความหมายของรหั ส
(Code) ที่ทำ�หน้าที่จัดการกับความหมายของสัญญะ
(Sign) จึงต้องมีกระบวนการเรียนรู้ สั่งสม บ่มเพาะ
และอาศัยการตีความจากประสบการณ์ การเรียนรู้
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ทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจความ
หมายที่แท้จริง โดยรหัสและเป็นสิ่งที่จะบอกเราว่า
ควรทำ�หรือปฏิบัติอย่างไรในเหตุการณ์ สถานการณ์
หรืองานพิธีการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ดังนัน้ เหตุการณ์ สถานการณ์ เกิดขึน้ ในสังคม
เป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมได้ทำ�การให้ความหมายโดย
การสร้างกฏเกณฑ์ ข้อกำ�หนดหรือระเบียบแบบแผน
ร่วมกัน โดยมีความเกีย่ วข้อง สัมพันธ์และเชือ่ มโยงกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละสังคมวัฒนธรรม ดังนั้น
เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ทำ � ให้ เ กิ ด การ
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารขึ้นในลักษณะของ “งาน
พิธีการ” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ในประเทศไทยมีหนังสืออักขราภิธานศรับท์
ของ Dr. Dan Beach Bradley M.D. พจนานุกรม
ภาษาไทยฉบับแรกทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์ได้อธิบายความ
หมายของ “พิทธี” ว่าหมายถึง “กิจทีม่ ปี ระการต่างๆ
คนทำ�กิจอันหนึ่งว่าเป็นพิทธีอันหนึ่ง” (แดน บีช บรัด
เลย์, 2416)
ปัจจุบนั (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2542 : 788) ได้ให้ความหมายของ “งานพิธี” ไว้ว่า
เป็ น งานที่ จั ด ขึ้ น ตามลั ท ธิ ห รื อ ความเชื่ อ ถื อ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพือ่ ความขลังหรือความเป็น
สิ ริ ม งคลเป็ น ต้ น เช่ น พระราชพิ ธี จ รดพระนั ง คั ล
แรกนาขวัญ พิธีมงคลสมรส พิธีประสาทปริญญา
“งานพิ ธี ก าร” ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมเปรี ย บ
เสมือนสื่อ (Medium) ในกระบวนการสื่อสารซึ่งมี
ลักษณะทีห่ ลากหลายและแตกต่างกันออกไปในสังคม
โดยสามารถนำ�แนวคิดของ Marshall Mcluhan จาก
หนังสือ Understanding Media: The Extensions
of Man มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำ�แนกประเภทของ
งานพิธีการที่มีลักษณะเป็นสื่อ ตามคุณลักษณะของ
การมีสว่ นร่วมของผูร้ บั สาร (Audience’s participation) ออกเป็นสองประเภท คือ สือ่ ร้อน (Hot media)
และสื่อเย็น (Cool media)
Marshall Mcluhan ได้อธิบายว่า สื่อร้อน
หมายถึง สือ่ ทีจ่ ดั สรรข้อมูลไว้มาก (High definition)
จบแทบจะไม่มชี อ่ งว่างให้ผรู้ บั สารเข้าไปใส่ขอ้ มูลหรือ

เนื้อหาเพิ่มเติมนัก ตรงข้ามกับสื่อเย็นที่มีช่องว่าง
สำ�หรับผู้ชมที่แสดงว่าระหว่างการชมสื่อเย็นผู้ชม
สามารถต่อรองกับสื่อหรือกิจกรรมอื่นได้ค่อนข้างสูง
กว่าสือ่ ร้อน เพราะคุณลักษณะของสือ่ เย็นนัน้ มีเนือ้ หา
ข่าวสารที่เข้มข้นน้อยกว่า (Low definition)
เมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของสื่ อ ทำ � ให้
สามารถจำ�แนกประเภทของงานพิธีการ 3 ประเภท
ดังนี้
1. งานพิธีการที่มีลักษณะเป็นสื่อร้อน (Media Hot) คือ งานพิธีการที่มีลักษณะเปิดโอกาสให้ผู้
ร่วมงานมีส่วนร่วมทางการสื่อสารได้น้อย เนื่องจากมี
ระเบียบ กฎเกณฑ์หรือข้อกำ�หนดที่ชัดเจน ในการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ หรื อ เรี ย กว่ า “งานพิ ธี ก ารทาง
ราชการ” (Official ceremonies)
2. งานพิธกี ารทีม่ ลี กั ษณะเป็นสือ่ เย็น (Media
cold) คือ งานพิธีการที่มีลักษณะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
งานมีส่วนร่วมทางการสื่อสารได้มากและสามารถ
แสดงความคิด จินตนาการตามที่ตนต้องการได้อย่าง
อิสระ ในการประพฤติปฏิบัติ หรือเรียกว่า “งาน
พิธีการส่วนบุคคล” (private ceremonies)
3. งานพิธีการที่มีลักษณะเป็นได้ทั้งสื่อร้อน
(Media Hot) และสื่อเย็น (Media cold) คือ งาน
พิธีการที่มีลักษณะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม
ทางการสื่อสารได้บางส่วน แต่บางส่วนต้องดำ�เนินมี
ระเบียบ กฎเกณฑ์หรือข้อกำ�หนดในการประพฤติ
ปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า “งานพิธีการส่วนราชการและ
บุคคล” (Official-private ceremonies)
จากการจำ�แนกประเภททำ�ให้เห็นว่าการใช้
ความหมายของมนุษย์กับงานพิธีการที่เกิดขึ้นในแต่ละ
สังคมวัฒนธรรมจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ใน
กระบวนการสื่อสาร “งานพิธีการ” จึงมีลักษณะเป็น
บริบทของการสือ่ สาร (Context of Communication)
ภายในงานพิธีการจึงเต็มไปด้วยสัญญะ (Sign) ต่างๆ
ทีโ่ คจรอยูใ่ นงานพิธกี าร อาจกล่าวได้วา่ การแต่งหน้า
ถือเป็นสัญญะทีม่ นุษย์ได้ประกอบสร้างความหมายขึน้
เพือ่ ใช้ส�ำ หรับการสือ่ สารในงานพิธกี าร โดยมีรหัสแต่ง
หน้า (Make-up code) เปรียบเสมือนกฎ (Rule) หรือ
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กติกา (Convention) ในการจัดการความหมายระบบ
สัญญะของการแต่งหน้าในบริบทงานพิธกี ารทีเ่ กิดขึน้
ในสังคม
ในการประกอบสร้างความหมายด้วยการใช้
รหัสแต่งหน้าทีม่ ลี กั ษณะเป็นตัวบท (Text) จำ�เป็นต้อง
อาศัยความสัมพันธ์และการทำ�งานสอดประสานร่วม
กับสิ่งอยู่เคียงข้างกับตัวบทหรือที่เรียกว่าตัวบทร่วม
(Co-text) ในลักษณะของ “เครื่องแต่งกายและทรง
ผม” เพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มให้ความหมายของ
การใช้ ร หั ส แต่ ง หน้ า มี ค วามชั ด เจนและสมบู ร ณ์
ทางการสื่อสารในบริบทงานพิธีการ
นอกจากนั้นการใช้รหัสแต่งหน้า เครื่องแต่ง
กายและทรงผม ล้วนแล้วแต่มีการเชื่อมโยงถึงบางสิ่ง
บางอย่างที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ในแต่ละสังคม
วัฒธนธรรม เพื่อนำ�มาประกอบสร้างความหมายผ่า
นระบบสัญญะ ในลักษณะของการเชื่อมโยงตัวบท
หรื อ สั ม พั น ธบท (Intertextuality) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการประกอบสร้างความหมายในบริบทงาน
พิธีการ
Genette (1997) (อ้างถึงใน เจริญพงศ์ ศรี
สกุล, 2550 : 20) ได้ให้ความหมายของลักษณะการ
เชือ่ มโยงตัวบทหรือสัมพันธบท (Intertextuality) ได้
กล่าวว่า การเชือ่ มโยงตัวบท คือ ลักษณะความสัมพันธ์
ของตัวบท 2 ตัวบทหรือมากกว่าที่ปรากฏอยู่ร่วมกัน
หรือการที่ตัวบทหนึ่งปรากฏอยู่ในตัวบทอื่นๆ ซึ่งเกิด
ขึน้ ได้ในลักษณะต่างๆ ไม่วา่ จะปรากฏชัดเจนมากหรือ
น้อยก็ตาม
จากแนวคิดดังกล่าวเชื่อมโยงได้ว่า การใช้
รหัสแต่งหน้า เครือ่ งแต่งกายและทรงผมในบริบทงาน
พิธีการมีเชื่อมโยงตัวบทที่เป็นภาพตัวแทน (Representation) ที่มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันออก
ไปในลักษณะของภาพแบบฉบับ (Types) ภาพตายตัว
(Stereotypes) และภาพต้นแบบ (Archetypes) ตาม
แนวคิด Graeme Burton (2002)
ดังนัน้ การประกอบสร้างความหมายด้วยการ
ใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธีการ จึงเป็นกระบวน
การสื่อสารมนุษย์ในสังคมด้วยการใช้รหัสแต่งหน้า
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(Make-up codes) และตัวบทร่วม (Co-text) ทีม่ กี าร
เชือ่ มโยงตัวบทหรือสัมพันธบท (Intertextuality) กับ
ภาพตัวแทน (Representation) ในลักษณะต่างๆ
เพือ่ ประกอบสร้างความหมายของบุคคลในบริบทงาน
พิธีการ (Ceremonial contexts) ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
สังคมวัฒนธรรม
กระบวนการสื่ อ สารด้ ว ยการใช้ ร หั ส แต่ ง หน้ า ใน
บริบทงานพิธีการ
การที่จะวิเคราะห์และอธิบายลักษณะของ
กระบวนการสือ่ สารด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าในบริบท
งานพิธีการที่คัดสรรจำ�เป็นต้องอาศัยกรอบแนวคิด
ตามแบบจำ�ลองทางการสือ่ สารของ Roman Jacobson’s (1896-1982) โดยมุ่งเน้นและให้ความสำ�คัญ
ไปที่กระบวนการสื่อสารจากผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัส
(Addresser) ไปยั ง ผู้ รั บ สารหรื อ ผู้ ถ อดรหั ส
(Addressee) โดยจะเชื่อมโยงช่องว่างของหน้าต่างๆ
ในกระบวนการและระบบสัญญะประกอบไปด้วย 6
หน้าที่ ดังนี้
Context
Message
Addresser --------------- Addressee
Contact
Code
The Constitutive Factors of Communication
(John Fiske, 1990)
นอกจากนี้ Jakobson ยังได้อธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยที่สร้างให้เกิดประบวนการสื่อสารภายใต้แบบ
จำ�ลองเดียวกัน เกี่ยวกับหน้าที่ที่มีของการสื่อสาร
(The Function of Significance) โดยหน้าที่ของ
ปัจจัยต่างๆ นั้นมีด้วยกัน 6 ประเภท ดังนี้
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Referential
Poetic
Emotive --------------- Conative
Phatic
Metalingual
The Functions of Communication
(John Fiske, 1990)
จากแนวคิดของ Jakobson (1960) ทำ�ให้ผู้
ศึกษาเชื่อมโยงและอธิบายลักษณะของกระบวนการ
สื่อสาร “ช่างแต่งหน้า” ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำ�คัญโดย
ทำ�หน้าที่เป็นผู้เข้ารหัสแต่งหน้าในการประกอบสร้าง
ความหมายอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร (Addresser) หรือผู้
เข้ารหัส (Encoder) ส่วนเจ้าของงานพิธกี ารและผูร้ ว่ ม
งานพิ ธี ก ารที่ ใช้ ก ารแต่ ง หน้ า อยู่ ใ นฐานะผู้ สื่ อ สาร
(Communicator) และผู้คนในงานพิธีการจะอยู่ใน
ฐานะผู้รับสาร (Addressee) หรือผู้ถอดรหัส (Decoder) ที่ทำ�หน้าที่ถอดความหมายในกระบวนการ
สื่อสาร
จากแบบจำ�ลองทำ�ให้เชือ่ มโยงและอธิบายถึง
ลักษณะของกระบวนการสื่อสารด้วยการใช้รหัสแต่ง
หน้าได้วา่ ช่างแต่งหน้าเป็นผูส้ ง่ สาร (Addresser) โดย
ทำ�หน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ (Emotive) คือ ความรู้สึก
ค่านิยมหรือทัศนคติลงไปในการแต่งหน้าหรือตัวสาร
(Message) มีลักษณะเป็นตัวบท โดยทำ�หน้าที่สร้าง
สุนทรียะ (Poetic) คือ ตัวที่แสดงความสัมพันธ์ของ
ตั ว สารที่ ส ามารถสื่ อ ความหมายด้ ว ยตั ว มั น เองที่
สามารถสร้างความรื่นรมย์ (Aesthetic) และความ
งดงามทางการสื่อสารว่ามีลักษณะ “สัมพันธนิยม”
(Relativism) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่
แวดล้อมมนุษย์ ด้านความหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับงาน
พิธีการซึ่งเป็นบริบท (Context) โดยทำ�หน้าที่การ
อ้างอิง (Referential) คือ ชี้การให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างตัวสารกับสิ่งที่อ้างอิงถึงในบริบท
นอกจากนั้นผู้ส่งสารเผยแพร่ตัวสารโดยใช้

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Contact) ภายในงาน
พิธีการทำ�หน้าที่เชื่อมโยง (Phatic) คือ หน้าที่ในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สาร ในการ
เผยแพร่ ตั ว สารจากผู้ ส่ ง สารไปยั ง ผู้ รั บ สาร
(Addressee) เพื่อสร้างความเข้าใจ (Conative) คือ
ทำ�ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการแต่งหน้าหรือตัว
สารที่มีลงรหัส (Code) โดยทำ�หน้าที่อัตตะภาษา
(Metalingual) คือ ตัวชีร้ ะบุให้เห็นถึงความหมายของ
การแต่งหน้าให้ชัดเจนขึ้น อาจกล่าวได้ว่ารหัสจึงมี
ความสำ�คัญโดยเป็นทำ�หน้าที่จัดการและตัวกำ�หนด
ความหมายที่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้
ส่งสารและผู้รับสาร
การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ร หั ส แต่ ง หน้ า ในบริ บ ทงาน
พิธีการที่คัดสรร
การใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธกี ารเกิด
ขึน้ ในสังคมเป็นกระบวนการสือ่ สารจากการประกอบ
สร้างความหมายโดยผู้ส่งสาร (Sender) หรือผู้เข้า
รหัส (Encoder) ได้สร้างตัวสาร (Message) ด้วยการ
ใช้รหัสแต่งหน้า (Make-up codes) ทีฝ่ งั อยูใ่ นสัญญะ
(Sign) ในบริบทงานพิธกี าร (Ceremonial contexts)
ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป 3 ประเภท ดังนี้
1. การสื่อสารด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าใน
บริบทงานพิธกี ารทางราชการ (Official ceremonies)
พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (The
Royal Ploughing Ceremony)
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ เป็นพระราชพิธที สี่ บื ทอดมาตัง้ แต่โบราณในสมัย
อยุธยามีความเกีย่ วข้องกับการเกษตรกรรม เนือ่ งจาก
คนไทยมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับอาชีพทำ�นามาช้านาน
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ จึงเป็นพระราชพิธที สี่ ร้างขวัญและ
กำ�ลังใจแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ มีลักษณะเป็นงานพิธีการทางราชการ โดยเป็น
งานพิ ธี ที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ สถานภาพทางสั ง คม
(Social Status) และรูปแบบของการปฏิสมั พันธ์ทาง
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สังคม (Pattern of Social interaction) โดยมีข้อ
กำ�หนด กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนใน
การสือ่ สาร โดยสอดคล้องกับลักษณะการสือ่ สารแบบ
ตะวันออกหรือที่เรียกว่า การสื่อสารแบบ (Highcontext communication) โดยการเข้าใจความ
หมายจะอยู่ในลักษณะ (The implicit code) ความ
หมายที่มีนัยแฝง
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญในประเทศไทย ได้ให้ความสำ�คัญกับการแต่งหน้า
ของ “เทพีคู่หาบทอง-คู่หาบเงิน” ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับงานพระราช
พิธี ซึ่งจำ�เป็นต้องประกอบสร้างความหมายด้วยการ
ใช้รหัสแต่งหน้าในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ ซึง่ มีนยั ทางการสือ่ ความหมายแฝง
อยู่ในสังคมวัฒนธรรม

ภาพการแต่งหน้าเทพีคู่หาบทอง-คู่หาบเงิน
กระบวนการประกอบสร้างความหมายด้วย
ใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ ให้เกิดความสมบูรณ์ทางการสือ่ สาร
จำ�เป็นอาศัยการทำ�งานประสานกับตัวบทร่วม (Cotext) คือ เครือ่ งแต่งกายและทรงผม โดยการแต่งหน้า
เครื่องแต่งกายและทรงผม มีการเชื่อมโยงตัวบทหรือ
สัมพันธบท (Intertextuality) กับภาพต้นแบบ (Archetypes) โดยมีลักษณะมาจากภาพจิตรกรรมภาพ
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สมัย
รัชกาลที่ 5 ในอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมา
ราม กรุงเทพมหานคร
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ภาพจิตรกรรมภาพพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญเขียนสมัยรัชกาลที่ 5
ในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
ราม กรุงเทพมหานคร สำ�หรับกระบวนการสื่อสาร
ด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทพระราชพิธพี ชื มงคล
จรดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ พบว่ า รหั ส บริ บ ท
(Context Code) ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ สามารถเป็นตัวจัดการ กำ�กับและ
ทำ�หน้าที่แทน รหัสแต่งหน้า (Make-up codes) ใน
การสร้างประกอบสร้างความหมาย ดังนั้นเทพีคู่หาบ
ทอง-คู่หาบเงิน จึงต้องประกอบสร้างความหมาย
ทางการสื่ อ สารด้ ว ยการใช้ ร หั ส แต่ ง หน้ า ตามข้ อ
กำ�หนด กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในบริบทพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
2. การสื่อสารด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าใน
บริบทงานพิธกี ารส่วนบุคคล (Private ceremonies)
งานพิ ธี แ ต่ ง งานหรื อ งานพิ ธี ม งคลสมรส (Thai
Traditional Ceremony)
งานพิธีแต่งงานหรืองานพิธีมงคลสมรสใน
ประเทศไทย เป็นประเพณีที่สำ�คัญกับวิถีชีวิตของ
คนในสังคม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2546) ได้ให้ความหมายของพิธีแต่งงานไว้ว่า การ
แต่งงานถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของมนุษย์
ในสังคม ผู้ที่จะมีครอบครัวได้ ก็คือ ชายหญิงที่อยู่ใน
วัยอันสมควร ที่จะเป็นสามีภริยากันได้ โดยชอบด้วย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและตัวบทกฎหมายของ
สั ง คม ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค ตามสมั ย ทำ � ให้
พิธกี ารแต่งงานมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันไป ตามคตินยิ ม
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ของแต่ละท้องถิ่น งานพิธีแต่งงานหรืองานพิธีมงคล
สมรส มีลักษณะเป็นงานพิธีการส่วนบุคคล โดยเป็น
งานพิธีที่ให้ความสำ�คัญกับความคิด การแสดงออก
ทางความคิดเห็นและทัศนคติได้อย่างอิสระในการ
สื่อสาร ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะการสื่อสาร
แบบตะวันตกหรือที่เรียกว่า การสื่อสารแบบ (Lowcontext communication) โดยการเข้าใจความ
หมายจะอยู่ในลักษณะ (The explicit code) ความ
หมายที่ชัดเจน
งานพิธีแต่งงานหรืองานพิธีมงคลสมรสให้
ความสำ�คัญกับการแต่งหน้าของ“เจ้าสาว” ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับงาน
พิธี ซึ่งจำ�เป็นต้องประกอบสร้างความหมายด้วยการ
ใช้รหัสแต่งหน้าในงานพิธีแต่งงาน ที่มีนัยทางการสื่อ
ความหมายแฝงอยู่ในสังคมวัฒนธรรม

การแต่งหน้าเจ้าสาว

จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
ภาพพระนางสิริมหามายาประทับบนสีวิกา
เครือ่ งแต่งกาย มีการเชือ่ มโยงตัวบท (Intertextuality) กับภาพต้นแบบ (Archetypes) ที่มี
ลักษณะมาจากเครื่องแต่งกายตามพระราชนิยม (รวิ
เทพ มุสกิ ะปาน, 2554) กล่าวว่า เครือ่ งแต่งกายตามพ
ระราชนิ ย มของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชินนี าถ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นแบบฉบับของเครือ่ งแต่งกาย
ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่รู้จักกันทั่วโลก ในนาม ชุด
ไทยพระราชนิยม ซึ่งมีแบบต่างๆ ดังนี้ ชุดไทยเรือน
ต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอัมรินทร์ ชุดไทยบรม
พิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยดุสิต ชุด
ไทยศิวลัย และชุดไทยประยุกต์โดย อาจารย์สมศรี
สุ กุ ม ลนั น ท์ เป็ น ผู้ คิ ด ค้ น จากประวั ติ ศ าสตร์ แ ล้ ว
ดัดแปลงให้เข้ากับสมัยนิยม

กระบวนการประกอบสร้างความหมายด้วย
ใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธีแต่งงานให้เกิดความ
สมบู ร ณ์ ท างการสื่ อ สารจำ � เป็ น อาศั ย การทำ � งาน
ประสานกับตัวบทร่วม (Co-text) คือ เสือ้ ผ้าและทรง
ผม ดังนี้
การแต่งหน้า มีการเชื่อมโยงตัวบท (Intertextuality) กับภาพต้นแบบ (Archetypes) ที่มี
ลักษณะมาจากภาพพระนางสิริมหามายาประทับบน
สีวกิ า โดยพระนางสิรมิ หามายาเสด็จพระราชอุทยาน
สวนอโศกในกรุงเทวทหะอันเป็นสถานทีป่ ระกอบพระ
ราชพิ ธี อ ภิ เ สกสมรสกั บ พระเจ้ า มุ ท โธทนะ โดย
พระนางสิริมหามายามีลักษณะของเบญจกัลยาณี
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ภาพชุดไทยพระราชนิยม
ทรงผมมีการเชือ่ มโยงตัวบท (Intertextuality)
กับภาพต้นแบบ (Archetypes) ที่มีลักษณะมาจาก
ทรงผมเกล้ามวย (ธเนศ เกษรสิริธร, 2555) กล่าวว่า
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2463 ได้โปรให้สตรีในราชสำ�นัก
ไว้ผมเกล้ามวยตลบไว้ที่ท้ายทอยเรียกว่า “ผมโป่ง”

ภาพทรงผมเกล้ามวย
สำ�หรับกระบวนการสื่อสารด้วยการใช้รหัส
แต่งหน้าในบริบทงานพิธีแต่งงาน พบว่า รหัสบริบท
(Context Code) ในงานพิธีแต่งงาน ไม่สามารถเป็น
ตัวจัดการ กำ�กับและทำ�หน้าที่แทน รหัสแต่งหน้า
(Make-up codes) ในการสร้างประกอบสร้างความ
หมายได้ ดังนัน้ เจ้าสาวจึงสามารถประกอบสร้างความ
หมายทางการสือ่ สารด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าได้อย่าง
อิสระในบริบทงานพิธีแต่งงาน
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3. การสื่อสารด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าใน
บริบทงานพิธีการส่วนราชการและบุคคล (Officialprivate ceremonies)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (Graduation ceremony)
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ถือกำ�เนิดขึน้ ครัง้ แรกใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญา
บัตรแก่บัณฑิต ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2473 และถือสืบ
ต่อปฏิบัติกันมาถึงรัชกาลปัจจุบัน (อุภาวัณณ์ นาม
หิรัญ, 2553)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีลักษณะเป็นงาน
พิธีการส่วนราชการและบุคคล โดยเป็นงานพิธีที่ให้
ความสำ�คัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ให้ความสำ�คัญกับข้อ
กำ�หนด กฏเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผน และส่วนที่
2 ให้ความสำ�คัญกับความคิด การแสดงออกทางความ
คิดเห็นและทัศนคติ โดยสอดคล้องกับลักษณะการ
สื่อสารแบบผสมผสานระหว่างการสื่อสารแบบตะวัน
ออกและการสื่อสารแบบตะวันตกหรือที่เรียกว่า การ
สือ่ สารแบบ (Mid-level context communication)
โดยการเข้าใจความหมายจะอยู่ในลักษณะ (The
implicit code) ความหมายทีม่ นี ยั แฝงผสมผสานกับ
ลักษณะ (The explicit code) ความหมายที่ชัดเจน
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย ได้
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การแต่ ง หน้ า ของ “ผู้ เข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
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เกี่ยวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับงานพิธี ซึ่งจำ�เป็น
ต้องประกอบสร้างความหมายด้วยการใช้รหัสแต่ง
หน้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งมีนัย
ทางการสื่อความหมายแฝงอยู่ในสังคมวัฒนธรรม

ข้าราชการไว้ 3 ชั้น เรียกว่าครุยเสนามาตย์แบ่งเป็น
ชั้น ปริญญาเอก เรียกว่า”ดุษฎีบัณฑิต“ ปริญญาโท
เรียกว่า “มหาบัณฑิต“ และปริญญาตรี เรียกว่า
“บัณฑิต”

ภาพผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพชุดครุยครุยเสนามาตย์

กระบวนการประกอบสร้างความหมายด้วย
ใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตรให้เกิดความสมบูรณ์ทางการสือ่ สารจำ�เป็นอาศัย
การทำ�งานประสานกับตัวบทร่วม (Co-text) คือ
เครื่องแต่งกายและทรงผม ดังนี้
การใช้รหัสแต่งหน้าและทรงผม มีการเชื่อม
โยงตัวบท (Intertextuality) กับภายตายตัว (Stereotypes) ที่มีลักษณะภาพของกลุ่มคนที่เราเข้าใจ
และจดจำ�ได้ง่าย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึง
บุคลิกลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

สำ�หรับกระบวนการสื่อสารด้วยการใช้รหัส
แต่งหน้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พบว่า
รหัสบริบท (Context Code) ในงานพิธีการส่วน
บุคคล สามารถจัดการ กำ�หนดและทำ�หน้าทีแ่ ทนรหัส
แต่งหน้า (Make-up codes) ได้เพียงบางส่วน แต่ใน
ขณะเดียวกันรหัสแต่งหน้า (Make-up codes) ก็
สามารถจัดการ กำ�หนดและทำ�หน้าทีไ่ ด้เพียงบางส่วน
เช่นเดียวกัน ดังนัน้ เผูเ้ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จึงสามารถประกอบสร้างความหมายทางการสื่อสาร
ด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าได้แต่ตอ้ งคำ�นึงถึงข้อกำ�หนด
กฏเกณฑ์ ห รื อ ระเบี ย บแบบแผนในบริ บ ทงานพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร
สำ�หรับการสื่อสารด้วยการใช้รหัสแต่งหน้า
ในบริบทงานพิธีการที่เกิดขึ้นล้วนมีลักษณะที่หลาก
หลายและแตกต่างกันไปตามบริบท โดยการแต่งหน้า
เป็นกระบวนการสือ่ สารทีเ่ กิดจากการลอกเลียบแบบ
(Simulation) ตามแนวคิดของ Jean Baudrillard
(1975) จากเรื่อง “Simulation” ซึ่งรวบรวมงานชุด
“The Procession of Simulacra” จะเห็นว่า การ
ใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพิธกี ารเป็น การทำ�เทียม
หรือการลอกเลียบแบบ (Simulation) ที่ผสมผสาน
จากจินตนาการของผู้เป็นช่างแต่งหน้าจนเกิดเป็น
ความจริงเชิงสมมุติ (Hyperreality) ในลักษณะภาพ

ภาพการแต่งหน้าและทรงผม
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เครือ่ งแต่งกาย มีการเชือ่ มโยงตัวบท (Intertextuality) กับภาพต้นแบบ (Archetypes) ที่มี
ลักษณะมาจากสมัยรัชกาลที่ 6 มีพระราชกำ�หนดเสือ้
ครุย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 130 กำ�หนดเสื้อครุย
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นิมติ (Simulacrum) ทีเ่ ป็นความจริง (Real) ทีไ่ ม่ตอ้ ง
พิสูจน์หาความจริงใด ๆ
การใช้รหัสแต่งหน้าในบริงานพิธีการที่คัด
สรรจึ ง เป็ น การจำ � ลองหรื อ การลอกเลี ย บแบบ
(Simulation) ในการใช้รหัสแต่งหน้าที่ทำ�หน้าที่จัด
การระบบสัญญะ (Sign) ชนิดสัญลักษณ์ (Symbols)
ในการประกอบสร้างความหมายในบริบทงานพิธกี าร
ที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ออกไปในแต่ ล ะสั ง คม
วัฒนธรรม ส่งผลทำ�ให้อัตลักษณ์เดิมที่เคยหยุดนิ่งได้
แตกสลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่มีความหลากหลายบน
โลกแห่งความจริง โดยไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่เพียงบริบท
ของสถานที่และเวลา (Space & Time) ดังนั้นอัต
ลักษณ์ (Identity) ที่เกิดจากการใช้รหัสแต่งหน้าใน
บริบทงานพิธกี ารล้วนเป็นสิง่ ทีถ่ กู ประกอบสร้างขึน้ มา
จากบริบททางสังคม (Socially Constructed) ที่มี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยอัตลักษณ์ทเี่ กิดขึน้ จะ
มีความลืน่ ไหล คาดเคลือ่ นและไม่หยุดนิง่ โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมยุคหลังสมัยใหม่
สอดคล้องกับ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) กล่าวว่า
เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism)
การมองอัตลักษณ์เปลี่ยนแปลงไป มีการนิยามอัต
ลักษณ์ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตรึงอยู่กับที่ แต่อัตลักษณ์
สามารถปรับเปลี่ยนได้ไปตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ สถานที่ และบุคคลที่เราพบเจอ
สรุป

บทความเรื่องการใช้รหัสแต่งหน้าในบริบท
งานพิ ธี ก ารที่ คั ด สรรเป็ น วิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการสือ่ สารด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าในบริบท
งานพิธีการที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 3 ประเภท คือ
1. กระบวนการสื่อสารในงานพิธีการทาง
ราชการ (Official ceremonies) มีลักษณะการ
สือ่ สารแบบตะวันออกหรือทีเ่ รียกว่า การสือ่ สารแบบ
(High-context communication) คือ ผู้เข้ารหัส
(Encoder) ทำ�การประกอบสร้างสาร (Message)
ตามข้อกำ�หนด กฏเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนที่
ชัดเจนในบริบทงานพิธีการ (Context) เพื่อใช้ในการ
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สื่อสารไปยังผู้ถอดรหัส (Decode) สรุปได้ว่า บริบท
(Context) สามารถทำ�หน้าจัดการหรือกำ�หนดความ
หมายกับรหัส (Code)
2. กระบวนการสื่อสารในงานพิธีการส่วน
บุคคล (Private ceremonies) มีลักษณะการสื่อสาร
แบบ (Low-context communication) คือ ผู้เข้า
รหัส (Encoder) สามารถทำ�การประกอบสร้างสาร
(Message) ได้อย่างอิสระในบริบท (Context) งาน
พิ ธี ก าร เพื่ อ ใช้ ใ นการสื่ อ สารไปยั ง ผู้ ถ อดรหั ส
(Decode) สรุปได้ว่า รหัส (Code) สามารถทำ�หน้า
จัดการหรือกำ�หนดความหมายในบริบท (Context)
3. กระบวนการสื่อสารในงานพิธีการส่วน
ราชการและบุคคล (Official-private ceremonies)
มีลักษณะการสื่อสารแบบ (Mid-level context
communication) คือ ผูเ้ ข้ารหัส (Encoder) สามารถ
ทำ�การประกอบสร้างสาร (Message) ได้แต่ตอ้ งคำ�นึง
ถึงข้อกำ�หนด กฏเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนใน
บริบท (Context) งานพิธกี าร เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารไป
ยังผูถ้ อดรหัส (Decode) สรุปได้วา่ บริบท (Context)
และรหัส (Code) สามารถทำ�หน้าจัดการหรือกำ�หนด
ความหมายได้เพียงบางส่วนเท่าๆ กัน
จากการบทความทำ � ให้ ถึ ง กระบวนการ
สื่อสารด้วยการใช้รหัสแต่งหน้าในบริบทงานพีการที่
คัดสรรได้ว่า การสื่อสารด้วยการใช้สัญลักษณ์ของ
มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่แวดล้อมใน
ลักษณะ “สัมพันธนิยม” (Relativism) ซึ่งมนุษย์
สามารถประกอบสร้างความหมายทางการสื่อสารได้
ด้วยตนเองเพื่อใช้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในบริบท
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคม
ดังนัน้ การเรียนรูบ้ ริบทของการสือ่ สาร (The
Context of Communication) จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้
มนุษย์เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยใช้การสื่อสารได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งและไม่ ขั ด แย้ ง กั บ บริ บ ททางสั ง คม
วัฒนธรรมถือเป็นการบรรลุเป้าหมายของการสื่อสาร
อันจะนำ�ไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมที่มีความซับ
ซ้อนและหลากหลายในปัจจุบัน
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