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อตัลกัษณ์

ค ำว่ำ อตัลกัษณ ์(อ่ำนว่ำ อดั-ตะ-ลกั) ประกอบดว้ยค ำว่ำ 

อตั (อดั-ตะ) ซึง่หมำยถงึ ตน หรอื ตวัเอง กบั ลกัษณ์ ซึง่

หมำยถงึ สมบตัเิฉพำะตวั.   ค ำว่ำ อตัลกัษณ ์ตรงกบัค ำ

ภำษำองักฤษวำ่ IDENTITY (อ่ำนวำ่ ไอ-เดน็-ต-ิตี้) 
หมำยถงึ ผลรวมของลกัษณะเฉพำะของสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่ท  ำใหส้ิง่

นัน้เป็นทีรู่จ้กัหรอืจ ำได ้

ทีม่ำ ส ำนกังำนรำชบณัฑติยสภำ : 
HTTP://LEGACY.ORST.GO.TH/?KNOWLEDGES=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-

%E0%B9%91%E0%B9%96-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%92%E0%B9%95



มนุษยไ์ดส้รำ้งวฒันธรรมขึ้นมำเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นต่ำง ๆ 

เพือ่ใหก้ำรด ำเนินชวีติในสงัคมเป็นไปอยำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกบั

บรรทดัฐำนทำงสงัคม ท ำใหเ้กดิกำรหลอ่หลอมใหส้มำชกิในสงัคมมทีศันคติ

ควำมเชอื ควำมสนใจ ควำมคดิสรำ้งสรรคไ์ปในทำงเดยีวกนัก่อใหเ้กดิ

ควำมเป็นอนัหนึงอนัเดยีวกน คอืกำรนิยำมตวัตนหรอืบอกวำ่ตนเป็นใครตรง

กบัศพัทท์ำงวชิำกำรดำ้นมำนุษยวทิยำทวีำ่ “อตัลกัษณ”์ (ด ำรง ฐำนด.ี 2546

:73)



https://lifestyle.campus-star.com/scoop/161619.html



อตัลกัษณ ์คอืจติส ำนึกส่วนตวัและจติส ำนึกร่วมในสงัคมทเีกดิจำกกำรนิยำมตวัเองวำ่ตวัเอง 

คอืใครมคีวำมเป็นมำอย่ำงไร แตกต่ำงจำกคนอื่นอย่ำงไรและจะใชอ้ะไรเป็นเครื่องหมำยของกำร

แสดงออก ค ำวำ่ “อตัลกัษณ ์” นัน้ หมำยถงึอะไร ซึง่ถำ้พดูกนังำ่ยๆก็คอืสิง่ทีแ่สดงถงึควำมเป็น

ตวัตนของคน ซึง่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นลกัษณะของตวัตนภำยนอก เช่น กริยิำท่ำทำง ภำษำและกำร

แสดงออกต่อบคุคลอื่นกบัลกักษณะของตวัตนภำยใน ไดแ้ก่ ควำมรูส้กึนึกคิด นสิยัใจคอ คติ

นิยม ควำมเชื่อและสิง่ยดึเหนียวจติใจ อตัลกัษณน์นัเป็นเพยีงค ำทีต่อ้งกำรสือ่ถงึค ำพดูบำง

ประกำรเพือ่แสดงควำมเป็นตวัตนของบคุคลและเป็นตวับ่งชี้ของลกัษณะเฉพำะของตวับคุล 

สงัคม ชมุชน เช่น เชื้อชำตภิำษำ วฒันธรรมทอ้งถิน่และศำสนำ ฯลฯ ซึง่มคีุณลกัษณะทีไ่ม่

ท ัว่ไปหรอืสำกลกบัสงัคมอื่นๆ กลำ่วคอื ลกัษณะทไีมเ่หมอืนกบัของคนอืน่ ๆ

(ยุรฉตัร บญุสนิท. 2546 : 65) 





อตัลกัษณค์อื ควำมรูส้กึนึกคิดต่อตนเองวำ่ “ฉนัคอืใคร” ซึง่จะเกดิขึ้นจำกกำร

ปฏสิงัสรรคร์ะหวำ่งตวัเรำกบัคนอืน่ โดยผ่ำนกำรมองตวัเองและคนอื่นมองเรำ

และในขณะเดยีวกนัมโนทศัน ์อตัลกัษณจ์ะถูกกลำ่วควบคู่ไปกบัเรื่องของ

อ ำนำจ นิยำมควำมหมำยหรอืกำรสรำ้งภำพแทนควำมจรงิ

(REPRESENTATION) เมอือตัลกัษณไ์ปสมัพนัธก์บัแนวคดิทีก่ลำ่วมำขำ้งตน้

แลว้ ดูจะมคีวำมหมำยทีแ่ตกต่ำงจำกควำมหมำยทีเ่ขำ้ทีเ่ขำ้ใจกนัโดยสำมญั

ส ำนึกมำก (อภญิญำ  เฟ่ืองฟูสกลุ.2543 :1)



ฉลำดชำย รมติำนนท ์(2545 : 34) กลำ่วว่ำอตัลกัษณน์ัน้ไมใ่ช่สิง่ทเีกดิขึ้นลอย ๆ ตำม

ธรรมชำต ิแต่เป็นสิง่ทีเ่กดิจำกกำรสรำ้งของวฒันธรรมในช่วงเวลำหน่ึงและวฒันธรรมก็เป็นสงิก่อสรำ้งทำงสงัคม 

(SOCIAL CONSTRUCT) นอกจำกน้ีวฒันธรรมกไ็มใ่ช่สิง่ที่หยุดน่ิงหรอืตำยตวั หำกแต่มรูีปแบบ

เป็นวงจรทเีรยีกว่ำ “วงจรแห่งวฒันธรรม” (CIRCUIT OF CULTURE) ดงันนัอตัลกัษณท์ ัง้หลำยมี

กระบวนกำรถกูผลติ (PRODUCED) ใหเ้กดิขึ้น สำมำรถถกูบรโิภค(CONSUMED)และถูก

ควบคุมจดักำร (REGULATED) อยู่ในวฒันธรรมเหลำ่นัน้ และท ัง้น้ียงัมกีำรสรำ้งควำมหมำยต่ำงๆผ่ำนทำง

ระบบต่ำง ๆ ของกำรสรำ้งภำพตวัแทน (SYMBOLIC SYSTEMS OF 

REPRESENTATION) ทีเ่กี่ยวกบต ำแหน่งแห่งที่ต่ำง ๆ ทำงอตัลกัษณอ์นัหลำกหลำยที่เรำเลอืกใชห้รอื
น ำเอำมำสรำ้งเป็นอตัลกัษณข์องเรำเพรำะฉะนัน้ ค ำว่ำ อตัลกัษณป์ระกอบดว้ยค ำว่ำ อตั (อดั-ตะ) ซึง่หมำยถงึ ตน

หรอืตวัเอง กบั ลกัษณซ์ึง่ หมำยถงึ สมบตัเิฉพำะตวัค ำว่ำ อตัลกัษณจ์งึมคีวำมหมำยถงึ ผลรวมของลกัษณะเฉพำะ

ของสิง่ใดสิง่หน่ึงซึง่ท  ำใหส้ิง่นัน้เป็นที่รูจ้กัหรอืจ ำไดซ้งึมคีวำมหมำยตรงกบัค ำภำษำองักฤษว่ำ IDENTITY



https://www.thairath.co.th/news/local/600458



“อตัลกัษณ”์ ของบคุคลนัน้จะเกดิขึ้นไดต่้อเมือ่มคีวำมรูส้กึร่วมในดำ้นกำรตระหนกัรู ้

บำงอยำงเกี่ยวกบัตวัตนของเรำเกี่ยวกบักำรยอมรบัในควำมเป็นตวัตน ประกอบกบักำร

แสดงตวัตนใหเ้หน็วำ่มคีวำมเหมอืนหรอืแตกต่ำงอย่ำงไรกบักลุ่มอืน่ อตัลกัษณเ์กดิขึ้น

จำกกำรปฏสิมัพนัธท์ ัง้ระหวำ่งสงัคมและตวับคุคล แต่จะเลอืกอตัลกัษณใ์ดอตัลกัษณ์

หนึ่งทีย่อมรบัเพือ่น ำมำใชภ้ำยใตเ้งือ่นไขของเวลำและพื้นที ่อตัลกัษณน์ี้อำจก ำหนดได ้

ท ัง้จำกบคุคลเป็นผูก้ ำหนดตนเองหรอื ก ำหนดโดยสงัคม อตัลกัษณก์บัสงัคมจงึเป็น

เรื่องทีแ่ยกจำกกนัไมไ่ด ้





“เอกลกัษณ”์ มคีวำมหมำยตำมพจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑติยสถำน พ.ศ.

๒๕๔๒ วำ่ ลกัษณะทีเ่หมอืนกนัหรอืมร่ีวมกนั เช่น ชมุชนนี้มเีอกลกัษณอ์ยู่ที่

กำรทอผำ้จก หมำยควำมวำ่คนในชมุชนนี้มอีำชพีทอผำ้จกเหมอืนๆ กนัหมด 

อย่ำงไรก็ด ีคนไทยส่วนใหญ่นิยมใชค้ ำวำ่ “เอกลกัษณ”์ ในควำมหมำยวำ่

ลกัษณะอนัเป็นเฉพำะ มหีน่ึงเดยีวของสิง่ๆ หน่ึง เช่น ภำษำไทยเป็น

เอกลกัษณข์องชำตไิทย





“อตัลกัษณ”์ ไมม่บีนัทกึไวใ้นพจนำนุกรม แต่มตี ำรำหลำยเลม่ใหค้วำมหมำยค ำวำ่ “อตัลกัษณ”์ 

ไวว้ำ่คุณลกัษณะเฉพำะตวั ซึง่เป็นตวับ่งชี้ของลกัษณะเฉพำะของบคุคล สงัคม ชมุชน หรอื

ประเทศนัน้ๆ เช่น เชื้อชำต ิภำษำ วฒันธรรมทอ้งถิน่ และศำสนำ ฯลฯ ซึง่มคีุณลกัษณะทีไ่ม่

ท ัว่ไปหรอืสำกลกบัสงัคม อื่นๆ หรอื เป็นลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัของคนอื่นๆ “อตัลกัษณ”์ มำจำก

ภำษำบำลวีำ่ อตฺต + ลกัษณ โดยที ่“อตัตะ” มคีวำมหมำยวำ่ ตวัตน, ของตน ส่วน “ลกัษณะ” 

หมำยถงึ สมบตัเิฉพำะตวั หำกมองเพยีงแค่รูปศพัท ์“อตัลกัษณ”์ จงึเหมำะจะน ำมำใชห้มำยถงึ

ลกัษณะเฉพำะตวัของสิง่ใดสิง่หนึ่งมำกกวำ่ ส่วนค ำวำ่ “เอกลกัษณ”์ มคี ำวำ่ “เอก” ซึง่หมำยถงึ 

หนึ่งเดยีว จงึน่ำจะหมำยควำมวำ่ลกัษณะหนึ่งเดยีว (ของหลำยๆ สิง่) หรอืลกัษณะทีข่องหลำยๆ 

สิง่มร่ีวมกนั ซึง่เป็นควำมหมำยแรกตำมพจนำนุกรม

ทีม่ำ : HTTP://119.46.166.126/SELF_ALL/SELFACCESS9/M3/529/LESSON1/P5.PHP



https://www.facebook.com/Ph
asaLaeWankamThai/posts/2850
005945023824/



https://youtu.be/X5Xe9c4YHrM

PRADA กบักำรปฏรูิปวงกำรแฟช ัน่อยู่ตลอดเวลำ | Beyond The Runway Ep.5



อตัลกัษณ ์ ในควำมคิดของคุณคือ ?
แสดงควำมคิดและภำพประกอบ



thank you


