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 วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณนับวาเปนประเด็นหลักในการศึกษาวรรณกรรมและปรากฏการณ
ทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในวงการวิชาการทั้งสายมนุษยศาสตรและสายสังคมศาสตรในปจจุบัน ที่มุงเนนศึกษาความ
ซับซอนของปฏิสัมพันธระหวางปรากฏการณทางวัฒนธรรมและบรบิททางสังคม บทบรรยายนี้มุงนําเสนอ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นทั้งสามและเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบของ
ระเบียบวิธีของสาขาวิชา วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) ซึ่งเปนสาขาใหมที่นักวิชาการเริ่มใหความสําคัญ 
 
 วาทกรรม (discourse) นับวาเปนคําที่เริ่มมีผูคนนิยมใชกันมากขึ้น หากแตความเขาใจความหมายของคํา
ดังกลาวอาจจะคลาดเคลื่อนหรือแตกตางไปตามแตบริบท ในกรอบวัฒนธรรมศึกษานั้น อาจจะนิยามไดวาวาท
กรรมเปนกรอบความคิดที่นําเสนอผานตัวบท กลาวคือ ตัวบทตางๆ ที่รายลอมวิถีชีวิตประจําวันของเรา ไมวาจะ
เปนหนังสือพิมพ นิตยสาร บทสนทนา ละคร โฆษณา ตางทําหนาที่เสมือนประจักษพยานที่แสดงใหเห็นถึง
กระบวนการควบคุมหรือจัดการวิธีคิดของมนุษย หรือเมื่อวิเคราะหใหละเอียดลึกซึ้งแลว ตัวบทดังกลาวอาจจะ
แสดงใหเห็นถึงโลกทัศนหรือวิธีการมองโลกของแตละยุคแตละสมัย หรือของแตละกลุมชนได ตัวอยางหนึ่งที่
ชัดเจนของวาทกรรมในสมัยปจจุบันคือ เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแนวคิด ซึ่งเปนประเด็นที่
นักวิชาการใหความสําคัญและพยายามผลักดันใหเกิดขึ้น แนวคิดเรื่องนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนในโฆษณา ละคร 
หรือในวงการวิชาการปจจุบัน ซึ่งตางก็เนนสนับสนุนความเปนปจเจกของมนุษยและเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิต
อยางเห็นไดชัด อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา แนวคิดเรื่องพหุนิยมทางวัฒนธรรมนี้ไมไดเปนแนวคิดที่เปนสากล
หรือกําเนิดขึ้นมาควบคูกับพัฒนาการของมนุษยชาติ หากแตเปนสิ่งที่มนุษยรวมกันจินตนาการขึ้นมาในยุคสมัย
หนึ่ง อาจจะเรียกไดวาเปนสิ่งสมมติทางวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตรแลว ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและแนวคิดอาจจะไมไดเปนมาตรฐานหรือกรอบความคิดของทุกยุคทุกสมัย ในบางสมัยที่มีสงคราม
ระหวางเผาพันธุ ประเทศประเทศหนึ่งอาจจําเปนตองเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมและแนวคิด 
และปฏิเสธแนวคิดและกระแสวัฒนธรรมที่แตกตางและหลากหลายก็เปนได  
 
 นักวิชาการคนสําคัญที่นําเสนอแนวคิดเรื่องวาทกรรมคือ มิแช็ล ฟูโกต (Michel Foucault) ชาวฝรั่งเศส 
ฟูโกตเห็นวาแนวคิดเรื่องวาทกรรมนําไปสูขอสรุปที่วา “ความจริงในอุดมคติ” นั้นไมไดมีอยูจริง หากแตความจริง
เปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและสายสัมพันธระหวางความรูกับอํานาจ กลาวคือ ฟูโกตเช่ือวาผูใดก็ตามที่มีสิทธิกําหนด
วาสิ่งใดคือ “ความรู” นับวาผูนั้นมีอํานาจในการกําหนดกรอบความคิดของสังคมเพื่อใหสังคมเห็นพองไปในทาง
เดียวกัน อาจจะพิจารณาไดวาการศึกษาวาทกรรมนับวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาวาท
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กรรมของผูที่มี “อํานาจ” กําหนดกรอบความรู เมื่อพิจารณาในแงมุมดังกลาว ฟูโกต (1994:74) จึงเสนอวาเราควร
มองความจริงวาเปน ระบอบแหงความจริง (regime of truth) เนื่องจากการที่คนกลุมหนึ่งเชื่อวาสิ่งใดเปนความ
จริงนั้น ตองการระเบียบวินัยและขอบังคับที่ทําใหคนทุกคนเห็นพองไปในทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม ระเบียบวินัย
และขอบังคับนั้นอาจจะไมไดแสดงออกในรูปแบบของการลงโทษและการใหรางวัลโดยตรง เชน การออก
กฎหมายบังคับ หากแตอาจจะแสดงออกผาน ปฏิบัติการทางวาทกรรม (discursive practices) ซึ่งอาจจะเคลือบ
แฝงมาในรูปของตัวบทที่รายลอมและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตเราโดยเลี่ยงมิได ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ ละคร
โทรทัศน โฆษณา และวรรณกรรม เมื่อพินิจในแงมุมดังกลาว เนื่องจากวรรณกรรมเปนปฏิบัติการทางวาทกรรม
รูปแบบหนึ่งที่สงผลตอกรอบความคิดของผูอาน วรรณกรรมจึงไมไดเปนสิ่งที่นําเสนอความจริงในอุดมคติ
เกี่ยวกับชีวิตและความเปนอยูของมนุษยอีกตอไป แตวรรณกรรมเปนการนําเสนอ “ระบอบแหงความจริง” หรือ
ความจริงที่ผูเขียนเช่ือเนื่องจากอยูในกรอบวาทกรรมหนึ่งๆ ภาพแทน (representation) ในวรรณกรรมจึงไมใช
ภาพแทนของความจริงในอุดมคติอีกตอไป หากแตเปนภาพแทนจากมุมมองของผูเขียนโดยเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวพันกับ
กรอบวาทกรรมอยางเลี่ยงไมได  
 
 อนึ่ง ควรตระหนักไววาคําวา representation ในภาษาอังกฤษนั้นเสนอแนวคิดที่อาจจะไมสามารถแปล
ไดดวย “ภาพแทน” ทั้งหมด เนื่องจากคําวา “ภาพแทน” เปนผลผลิต หรือวัตถุสําเร็จ หากแตคําวา representation 
นั้นยังหมายรวมถึงกระบวนการการนําเสนอดวย ดังนั้น จึงอาจจะแปลไดวา “การนําเสนอภาพแทน” อีกดวย 
นอกจากนั้น คําวา representation ยังมีแงมุมของ “การนํามาเสนอใหม” (re-presentation) และ “การเปนตัวแทน” 
ดังนั้น “ภาพแทน” จึงเปนเพียงแคความหมายนัยยะหนึ่งของคําที่ซับซอนคํานี้ สจวรต ฮอลล (Stuart Hall) นัก
วัฒนธรรมศึกษา ไดนิยาม representation วาเปน การผลิตสรางความหมายโดยการใชระบบสัญญะ (Hall, 
1997:15) เปนการพยายามที่จะเชื่อมโยงแนวคิด (concepts) กับระบบสัญญะเขาดวยกัน หรือเปนการนําเสนอ
แนวคิดผานระบบสัญญะนั่นเอง ฮอลล (1997:17-19) พิจารณาวาระบบการนําเสนอภาพแทนนั้นเกิดขึ้นในสอง
ระดับดวยกัน คือ (1) ในระดับของการนําเสนอภาพแทนในใจ (mental representation) เปนการพยายามตีความ
ความจริงรอบตัวมนุษย ซึ่งเปนกระบวนการกลั่นกรองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวใหเปนความรูหรือความคิดหนึ่งๆ ที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจ และ (2) ในระดับของการนําเสนอภาพแทนภายนอก เปนการสื่อสารความคิดหรือความรูที่อยู
ในหัวสมองออกมาใหผูอื่นรับทราบโดยระบบสัญญะหนึ่งๆ เชน ภาษา เปนตน ดังนั้น จะเห็นไดวา การนําเสนอ
ภาพแทนนั้นมีขั้นตอนที่กลั่นกรอง “ความจริง” อยางนอยสองระดับ คือ การกลั่นกรองและจัดการเรียบเรียงความ
รูความคิดในหัวสมองมนุษย และการกลั่นกรองและจัดการเรียบเรียงภายนอกโดยผานระบบสัญญะเชนภาษา 
 
 ในกรณีของวรรณกรรม การนาํเสนอภาพแทนผานภาษานับวาเปนสิ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนที่ยอมรับ
กันในปจจุบันวา ภาษาไมไดเปนเพียงแคเครื่องมือที่ชวยใหมนุษยสื่อสารสิ่งที่อยูภายในใจออกมา หากแตภาษายัง
มีบทบาทสําคัญในการสรางและจัดการกับความจริงอีกดวย ดังจะเห็นไดจากแนวคิดของนักภาษาศาสตรเชน 
เอดเวิรด สเปยร (Edward Sapir) และเบนจามิน วอรฟ (Benjamin Whorf) ที่วาภาษาเปนดังโลกทัศนของมนุษย ถา
ภาษาใดภาษาหนึ่งสญูหายไปจากโลก โลกทัศนชุดหนึ่งก็สูญหายไปเชนกัน ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ในภาษาของ
ชนเผาอินูอิต (Inuit) ซึ่งมีถิ่นที่อยูอาศัยแถบขั้วโลกมีคําที่เกี่ยวของกับหิมะมากกวาภาษาอื่นอยางเห็นไดชัด (ดู
เพิ่มเติม Hall, 1997:23) หรือในกรณีของภาษาอังกฤษที่มีทั้งคําวา violet และ purple สวนในภาษาไทยมีแตคําวาสี
มวงเทานั้น หลักฐานทางภาษาศาสตรเหลานี้อาจจะเปนเครื่องที่ช้ีใหเห็นวาภาษามีสวนสําคัญตอการกําหนดกรอบ
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การมองโลกของชีวิตมนุษย ขอคิดในแงดังกลาวสามารถนํามาเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องวาทกรรมไดอยางนาสนใจ 
กลาวคือ ถาภาษาทําหนาที่เปรียบเสมือนแวนตาที่เราใชมองโลกแลว แวนตาดังกลาวก็คงไมใชแวนตาใสธรรมดา 
หากแตเปนแวนสายตาที่คอยปรับ จัดการ และควบคุมมุมมองของผูใชตามแตกรอบวาทกรรมจะกําหนด  
 
 แนวคิดเรื่องภาษาและวาทกรรมดังกลาวทําใหฮอลล (1997:25) เสนอ วิธีการศึกษาการนําเสนอภาพแทน
ในเชิงการ “สราง” ความหมาย (constructionist approach) ซึ่งตั้งอยูบนความเชื่อพ้ืนฐานที่วา การนําเสนอภาพ
แทนนั้นไมไดเปนกระบวนการที่โปรงใส หรือเปนเพียงการถายทอดสิ่งรอบขางโดยตรงโดยไมไดมีการบิดเบือน 
หากแตเปนกระบวนการที่แอบแฝงการผลิตความหมาย กลาวคือ ในขณะที่สิ่งรอบขางไมไดมีความหมายในตัว
ของมันเอง หากแตนักเขียนหรือผูที่นําเสนอภาพแทนนั้นใส “ความหมาย” ลงไปในกระบวนการนําเสนอ จาก
แงมุมดังกลาว ผูเขียนหรือผูนําเสนอนับวามีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนผูกําหนดกรอบและใหความหมาย
กับสิ่งรอบขางที่ไมไดมีความหมายในตัวของมันเอง ตัวอยางที่นาสนใจที่ฟูโกตศึกษาที่เกียวพันกับประเด็นนี้คือ 
ประเด็นเพศสถานะ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นของรักรวมเพศ จะเห็นไดวาเรื่องของรักรวมเพศเปนเรื่องที่มีมา
นานต้ังแตสมัยกรีกโรมัน ซึ่งมองเห็นวาความสัมพันธระหวางชายกับชายเปนเรื่องปกติ แนวคิดในการกําหนด
ความเปนรักรวมเพศ (homosexuality) เพิ่งเกิดขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 ที่เริ่มแบงแยกรักรวมเพศออกจากรัก
ตางเพศ และใหความหมายในเชิงคุณคาวาแบบแรกเปนแบบที่ “ผิดปกติ” และแบบหลังเปนแบบที่ “ปกติ” ทั้งๆ ที่
กอนหนานั้นในสมัยกรีกโรมัน รักรวมเพศมักจะถูกมองวาเปนการถายทอดความรูเรื่องเพศสัมพันธจากชายที่มี
อายุมากกวาสูชายที่มีอายุนอยกวา ดังนั้น จะเห็นไดวา ความสัมพันธระหวางคนเพศเดียวกันเปนสิ่งที่ไมมี
ความหมายในตัวของมันเอง หากแตวาทกรรมของแตละยุคสมัยให “คา” และ “ความหมาย” กับความสัมพันธ
ดังกลาวแตกตางกัน และความแตกตางนี้เองสามารถพบไดใน “ภาพแทน” ไมวาจะเปนในตัวบทหรือเรื่องเลา
ตางๆ เชน วรรณกรรมหรือบทสนทนา ในแตละยุคสมัยซึ่งเปนประจักษพยานที่ผลิตซ้ําวาทกรรม ไมวาจะรูตัว
หรือไมรูตัวก็ตาม 
 
 การเชื่อมโยงระหวางวาทกรรมและการนําเสนอภาพแทนจึงนําไปสูการศึกษาตัวตนของผูนําเสนอหรือ 
อัตลักษณ (identity) เนื่องจากอัตลักษณของผูนําเสนอมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการเขาใจเรื่องการยอมรับและ
การตอรองกับวาทกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบันที่ผูคนเริ่มตระหนักถึงกรอบความคิดหรือชุดวาทกรรม
ที่มีอิทธิพลตอโลกทัศนของตนมากขึ้น เราเริ่มที่จะยึดถือกับอัตลักษณบางอยางโดยรูตัวมากขึ้นเพื่อเปนหลักยึดใน
ธรรมเนียมปฏิบัติของการดํารงชีวิต ยกตัวอยางเชน บางคนปฏิเสธการใชโทรศัพทมือถือ ไมใชเพราะวาไม
จําเปนตองใช หากแตตองการที่จะสรางอัตลักษณของตนที่ตอตานพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ลิดรอนความเปน
มนุษย หรือบางคนเลือกที่จะไมใชถุงพลาสติกและเลี่ยงไปใชเปผา ทั้งๆ ที่อาจจะใชถุงพลาสติกเดิมซ้ําได เพื่อ
สนับสนุนอัตลักษณของตนที่เลือกที่จะเปนคนอนุรักษธรรมชาติ แนวคิดเรื่องวาทกรรมและการนําเสนอภาพแทน
นําไปสูการมองประเด็นอัตลักษณในแงมมุที่เปลี่ยนไปเชนกัน จากเดิมที่เคยมองวาอัตลักษณเปนสิ่งที่ตายตัว ไม
แปรเปลี่ยน เปนสิ่งที่ดําเนินไปอยางมั่นคงควบคูไปกับการดํารงชีวิต มาสูแนวคิดวาอัตลักษณเปนสิ่งที่ขึ้นอยู
บริบทเวลาและสถานที่ เปนสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณรอบขางและแงมุมที่หลากหลาย เชน ชนช้ัน ฐานะ
ทางสังคม เพศสถานะ เพศสรีระ อายุ และอุดมการณทางการเมือง สภาพสังคมในปจจบุันซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
พัฒนาการของโลกานุวัตรทําใหเกิดการอพยพของคนกลุมตางๆ มากขึ้น (Woodward, 1997:16-17) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดวยสาเหตุทางเศรษฐกิจที่ทําใหคนยากจนตองดิ้นรนอพยพไปยังประเทศอื่นเพื่อเสาะแสวงหาหนทางทํา
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กิน หรือดวยสาเหตุทางการทองเที่ยวซึ่งพัฒนามาเปนอุตสาหกรรม ทําใหคนกลุมหนึ่งจากประเทศหนึ่งเดินทางไป
ยังอีกประเทศหนึ่งและเกิดการปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมขึ้น สภาพโลกานุวัตรทําใหเกิดการเดินทางและการ
ปะทะกันของขั้ววัฒนธรรมที่แตกตาง และนําไปสูการต้ังคําถามกับ “ความเปนตัวตน” และ “ความเปนอื่น” มาก
ยิ่งขึ้น การตั้งคําถามดังกลาวเช่ือมโยงและเกี่ยวพันกับแนวคิดเรื่องอัตลักษณอยางซับซอน 
 
 นอกจากนั้น แนวคิดเรื่องอัตลักษณก็มีพัฒนาการเชนเดียวกันในชวงหลัง จากเดิมที่อัตลักษณของปจเจก
ชนนั้นขึ้นอยูกับกลุมหรือชนช้ัน เชน กําหนดวาตนเปนชนชั้นกลางหรือชนช้ันกรรมาชีพและตองสูเพื่อชนช้ันของ
ตน มาเปนแนวคิดของอัตลักษณที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและลักษณะทางกายภาพดานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เชน ชาติพันธุ 
เพศสถานะ เพศสรีระ อายุ ความพิการ อุดมการณเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ แงมุมตางๆ เหลานี้เช่ือมโยงกับ
วาทกรรมของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแนวคิดที่ทําใหมนุษยเริ่มเปดกวางและยอมรับอัตลักษณที่
หลากหลายและซับซอนมากยิ่งขึ้น กระบวนการสรางและนําเสนออัตลักษณอาจจะเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ แต
โดยรวมแลว จะเกิดจากการสรรหา ความแตกตาง (difference) ระหวาง “ความเปนตัวตน” และ “ความเปนอื่น” 
(ดูเพิ่มเติม Hall, 1997:234-238) ยกตัวอยางเชน ในการกําหนดอัตลักษณในเชิงชาติพันธุ อาจจะนําเอาแงมุม
เกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตรชาติมาเชื่อมโยงกับประเด็นทางกายภาพ คือ ตัวเสนพรมแดนบนแผนที่ มา
กําหนดความแตกตางระหวางชาติพันธุ หรืออาจจะใชภาษา การแตงกาย อาหาร มาเปนองคประกอบในการสรร
หาความแตกตางอีกดวย สวนใหญแลว ความแตกตางมักจะทําใหเกิดเปน ขั้วตรงขาม (binary opposition) และ
พยายามจัดแบง “ความเปนตัวตน” และ “ความเปนอื่น” ใหเขาชองที่แตกตางดังกลาว ตัวอยางที่สําคัญในกรณีนี้
คือ อัตลักษณของความเปนชายและความเปนหญิง อารยธรรมตะวันตกมักจะแบงขั้วความแตกตางระหวางชาย
หญิง ไมเพียงแคในระดับกายภาพหรือทางสรีระ เทานั้น แตยังแบงแยกในระดับของจิตใจภายในอีกดวย กลาวคือ 
ในขณะที่ผูชายมักจะเปนฝายที่ใชเหตุผลและพละกําลัง ผูหญิงมักจะเปนฝายที่ใชอารมณ ขาดเหตุผล และออนแอ 
การแบงขั้วตรงขามนั้นมักจะมีการให “คุณคา” เชนกัน ในกรณีการแบงแยกชายหญิงจะเห็นไดชัดวาอารยธรรม
ตะวันตกใหคากับความเปนชายสูงกวาความเปนหญิง (ดูเพิ่มเติม Cixous, 1989) นอกจากการสรรหาความแตกตาง
แลว กระบวนการสรางและนําเสนออัตลักษณยังตองพึ่งพา ระบบการแบงแยก (classificatory systems) อีกดวย 
(ดูเพิ่มเติม Woodward, 1997:29-35) ดังเชน ในกรณีของชนชั้น อาจจะใชเงินตราและสถานะทางสังคมเขามาเปน
มาตรฐานการแบงแยก และแบงชนชั้นออกเปนชนชั้นสูง ชนช้ันกลาง และชนชั้นกรรมาชีพ ตามแตรายไดและ
สถานะทางสังคมของครัวเรือนหนึ่งๆ และมีการให “คุณคา” อยางเบ็ดเสร็จในระบบการแบงแยกนั้น ในฐานะ
ที่อัตลักษณในแงหนึ่งก็คือ “ภาพแทน” ของคนคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกันกับการนําเสนอภาพแทน ซึ่งมีการให
ความหมาย กระบวนการสรางอัตลักษณจึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับวาทกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่
วาทกรรมเขามามีบทบาทในการสรรหาความแตกตางและระบบการแบงแยก ดังจะเห็นไดจากกรณีการแบงแยก
ชายหญิง ซึ่งใชเหตุผลและกําลังเปนมาตรฐาน และจากกรณีของชนชั้น ซึ่งใชเงินตราและสถานะทางสังคมเปน
มาตรฐาน ลวนแลวแตเกี่ยวพันกับวาทกรรมของระบบทุนนิยม ที่เนนใหคนใชเหตุผลหรือพละกําลังเปนตัวจักร
สําคัญในการสรางภาวะไดเปรียบทางการแขงขัน โดยที่ผลสําเร็จจะวัดจากตัวเงินหรือวัตถุเปนหลัก จากแนวโนม
และการตระหนักถึงความเกี่ยวพันกับวาทกรรมและกระบวนการนําเสนอภาพแทน กระบวนการสรางอัตลักษณ
รวมสมัยจึงอาจจะมีลักษณะของการพยายามกาวขามขั้วตรงขามและพยายามจะกําหนดอัตลักษณที่ทอดขาม
ระดับช้ันของระบบการแบงแยก เพื่อตอตานการสรรหาความแตกตางและระบบการแบงแยก ซึ่งเปนการทําให
กระบวนการสรางอัตลักษณดูเปนเรื่องงายดายและขาดพลวัต 
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 กลาวโดยสรุป การศึกษาวรรณกรรมในแงที่วาวรรณกรรมเปนปฏิบัติการทางวาทกรรมนั้น จะชวยใหเรา
เห็นถึงกรอบความคิดที่ผูเขียนใชเปนตัวกําหนดในการสรางความจริงของเรื่อง ในแงมุมนี้ วรรณกรรมจึงเปน 
“ภาพแทน” ที่ใหความหมายกับสิ่งตางๆ รอบขางตามแตวาวาทกรรมของผูเขียนจะกําหนดวาอยางไร อัตลักษณ
ของตัวละครในเรื่องก็เปน “ภาพแทน” ภาพหนึ่งเชนเดียวกันที่ผานกระบวนการให “ความหมาย" และให “คุณคา” 
การศึกษาแงมุมเหลานี้และเชื่อมโยงเขากับบริบทสังคมปจจุบัน จะทําใหเห็นปฏิสัมพันธอันซับซอนระหวาง
นักเขียนกับสังคม ไมวาจะเปนการโอนออนผอนตามและการตอตาน 
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