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ชาติพันธุวรรณา (ethnography) กับสตรีศึกษา/เพศภาวะศึก ษา สําหรับนักสัง คมวิท ยาและนัก
มานุษยวิทยาโดยทั่วไปอาจไมเห็นวามีความจําเปนอะไรถึงตองเอาทั้งสองเรื่องนี้มาผูกเขาดวยกัน ชาติพันธุ
วรรณาก็คือชาติพัน ธุวรรณาไมวาจะมองวาเปน เท็ค นิคในการศึกษา และผลของการศึกษาที่ออกมาเปน
เรื่องราวแลวก็ดีจ นถึงขั้นที่วา นัก สตรีนิยมหรือผูที่ตองการผลักดั นเพศภาวะศึกษาใหมีพื้นที่ยืนสามารถ
นําไปใชไดเลยโดยไมตั้งคําถามก็ดีนั้น ‘ผูเลา’ อยากนํามาเลาวา “มันไมงายขนาดนั้น” อนึ่งวัตถุประสงคหนึ่ง
ในการเลาคือตองการชี้ใหเห็นความหลากหลายและพลวัติของ “วัฒนธรรม” จากหลายมิติมุมมอง
ชาติพันธุวรรณา (ethnography)
โดยปกติแลวคํา ๆ นี้มักใชกับการกระทําสองอยางควบคูกันไปคือ
หนึ่ง หมายถึง ‘เท็คนิค’ ของการประกอบสรางความรูดว ยการ สัง เกตการณโดยตรงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของกลุมทางสังคมกลุมใดกลุมหนึ่ง และ สองจากนั้นนําเอาสิ่งตาง ๆ ที่ ‘เก็บ’ มาได ซึ่งหลายคน
เรียกวา ‘ขอมูล’ มาเขียนเปนเรื่องเปนราวใหคนอื่น ๆ อาน การทําอยางนี้หลายคนเรียกวา ‘ทํางานสนาม’
หรือ ‘fieldwork’ หรือ ‘เก็บขอมูลสนาม’ ซึ่งในหมูนักวิชาการดานสังคมศาสตร-มนุษยศาสตรเขาใจวาเปน
‘เท็คนิคการทําวิจัย’ ที่เชื่อมโยงกับมานุษยวิทยาสังคม (social anthropology) แมวาจริงอยูนักสังคมวิทยาที่
ทํา ‘การศึกษาชุมชน’ หรือ ‘community study’ ใชเท็คนิคเดียวกัน รวมกับเท็คนิคอื่น ๆ ในรูปแบบที่เรียกวา
‘กรณีศึกษา’ หรือ ‘case-study’ ก็ทําอยางเดียวกัน แตก็อยางที่วาไป การ ‘ลงสนาม’ แลวนําขอมูลมา
‘เขียน’ ใหเปนเรื่องเปนราวนี้ถูกมองวาเปนวิธีการ/เท็คนิคของนักมานุษยวิทยาอยูนั่นเอง ดังนั้นใครที่จะ ‘ทํา
วิ จั ย ’ แนวนี้ ก็ มั ก ต อ ง ‘ให เ ครดิ ต ’ กั บ วิ ธี ก าร/เท็ ค นิค ของ ‘นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา’ ราวกั บ ว า เท็ ค นิ ค ของ
มานุษยวิทยานั้น ‘ถูกตองแลว’ ไมจําเปนตองตั้งคําถามผลลัทธที่ไดจากการเขียนก็มักถูกถือวา ‘ถูกแลว’
เท็คนิคสําคัญของการวิจัยและการเขียนงานทางชาติพันธุวรรณาคือ การสังเกตการณอยางมี
สวนรว ม หรือ ‘participant observation’ ซึ่งถามองจากทัศนะของนัก สังคมวิทยาแลว งานที่ถือวาเปน
‘คลาสสิก’ คืองานของ William Foote Whyte ซึ่งเปนการศึกษาโครงสรางของเขต ‘สลัมอิตาเลียน’ ในเมือง
หนึ่งในสหรัฐอเมริก า งานนี้ชื่อ Street Corner Society (1943) ตอมาหลายสิบปใหหลัง Whyte ผลิต
หนังสือที่นาสนใจในเชิงวิธีวิทยาแบบบรรยายซึ่ง สะทอนใหเห็น ถึงงานดานชาติพัน ธุวรรณาของเขา ชื่อ
หนังสือคือ Learning from the Field : A Guide from Experience (1984) (Marshall, G., 1998:202)
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นักสังคมวิทยาบางคนอธิบายวา การสังเกตการณแบบมีสวนรวม หรือ ‘participant observation’
เกี่ยวกับของนักสังคมวิทยาผูเขาไปมีสวนรวมในการกระทําทางสังคม (taking part in the social action) ที่
เธอหรือเขาหรือผูมีเพศภาวะใดก็ตามตองการเขาไปแสวงหาเรื่องราวเพื่อที่จะไดนํามาบรรยาย (describe)
และเขาใจ (understand) การกระทําทางสังคมนั้น (เชน ถาจะใหไดมาซึ่ง ‘ขอมูล’ เพื่อนํามาเขียนเกี่ยวกับ
‘การแสดง’ หรือ ‘โชว’ ที่เรียกวา ‘เซ็กซโชว’ ของผูหญิงใน ‘ภาคบริการ’ อยางนอย ผูศึก ษาก็ตองเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมนั้น โดยตรง แตจะ ‘รวม’ มาก/นอยขนาดไหน รวมอยางไร คงตองไปถกกันอีก ทีใน
รายละเอียด อยางไรก็ตามในทางสังคมวิทยาถือวา การสังเกตการณแบบมีสวนรวมนี้อาจเปนเท็คนิควิธีที่
ถือวาเปน ‘เชิงคุณภาพ’ (qualitative) มากที่สุดในบรรดาเท็คนิควิธีของสังคมวิทยา แตในขณะเดียวกันก็ตอง
ตระหนักวา การใชเท็คนิคนี้เปนไปไมไดที่จะจัด ประเภทขอมูล โดยเฉพาะขอมูล ที่เปน ตัวเลขแลวนําตัวเลข
เหลานั้น มาจัด ทําเปนตารางหรือนําไปใสโปรแกรมคอมพิว เตอรเพื่อ ‘การวิเคราะห ’ เพราะฉะนั้น ใครก็
ตามที่จะใชวิธีก ารทําวิจัย แบบนี้จะตองชัด เจนตั้งแตตนวา ตนกําลังทําอะไร ขอดีข องการทํา วิจัยแบบนี้มี
หลายดาน เชน การ ‘ลงลึก’ ก็ดี การเห็นความสําคัญของ ‘อารมณความรูสึก’ ก็ดี ซึ่งนักสตรีนิยมเห็นวามี
ความสําคัญมากในการวิจัย/ประกอบสรางความรู เปนตน ดังนั้นนับแตทศวรรษที่ 1960 เปนตนมามีการใช
วิธกี ารนี้กันกวางขวางมากขึ้นในแวดวงสังคมวิทยา ซึ่งกอนหนานั้นมักจะเนนเรื่องการทําวิจัย ‘เชิงปริมาณ’
(quantitative) เนื่องจากสังคมวิทยามีมรดกตกทอดทางประวัติศาสตรของวิชาวาวางตัวเปน ‘วิทยาศาสตร’
ที่พิสูจนได (ดวยตัวเลข) และ ‘ปราศจากอารมณ’ จึงจะมีความนาเชื่อถือ เปนตน
อยางไรก็ตามการพูดแบบ ‘ฟนธง’ ชัดเจนไปเลยวา วิธีการเก็บขอมูล หรือ ‘ทํางานสนาม’ ในแบบ
การมีสวนรวมก็ดีกับการเขียนงานออกมาในรูปแบบที่นิยมเรียกวา ‘ชาติพันธุวรรณา’ ก็ดีเปนของพวกนัก
มานุษยวิทยาและวิชามานุษยวิทยาเปนวิชาที่ ‘หลุดพน ออกมาจากวิทยาศาสตร’ นั้น ดูเหมือนเปนอะไรที่
ต อ งระวั ง เหมื อ นกั น ทั้ง นี้ เ พราะเมื่ อ เกิ ด ‘มานุ ษ ยวิ ท ยา’ ในฐานะที่ เ ป น ‘วิ ช า’ หนึ่ ง นั้น ถื อ กั น ว า
‘มานุษยวิทยา’ เปน ‘ศาสตรเกี่ยวกับมนุษยใหม’ หรือ ‘new human science’ แมจะมีคําวาใหม แตความเปน
ศาสตรหรือ ‘วิชา’ ก็ยังบงบอกวามานุษยวิทยาเปน ศาสตรที่ปราศจากอารมณและไรอคติอยูนั่นเอง ตรงนี้
‘ผูเลา’ ถือวาสําคัญ อยางนอยในเมืองไทยคนที่ ‘คลั่งไคล’ กับมานุษยวิทยาก็มัก คิดวามานุษยวิทยาเปน
‘คําตอบ’ เพราะ ‘เขาถึง’ และ ‘เขาใจ’ ชาวบานไดดีกวาวิชาอื่น ๆ ก็มีอยู ตรงนี้ถือวาเปน ‘มายาคติ’ สําคัญ
ประการหนึ่งที่ตองตระหนักไว1
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ฉลาดชาย รมิตานนท “ผูหญิงกับวัฒนธรรม : มานุษยวิทยา คํา ตอบหรือ ตัวปญหา” ใน ฉัต รสุมาลย กบิลสิงห (บก.)
2535 การศึกษาเรื่องผูหญิง น.1-40
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ชาติพันธุวรรณา หรือ ethnography
ในภาษาอังกฤษคําวา ‘ethnography’ มาจากคําวา ‘ethnos’ มีความหมายวา ‘ผูคน/เชื้อชาติ/ชาติ’
(people/race/nation) บวกกับคําวา ‘graphein’ ซึ่งหมายถึง ‘การเขียน/การบรรยาย’ (writing/description)
ดังนั้น เมื่อเอามารวมกัน แลวอาจกลาวไดวา นิยามของ ‘ชาติพัน ธุวรรณา’ หรือ ‘พรรณา’ (มาจากภาษา
บาลี-พูดถึง/เลาถึง-ผูเลา) จึงหมายความวา ชาติพันธุวรรณาเปนการแสวงหา เพื่อที่จะพรรณนาชาติตาง ๆ
(nations) ของผูคนกับประเพณีตาง ๆ (customs) ของคนเหลานั้น ลักษณะนิสัย (habits) และจุด แตกตาง
ทั้งหลาย (points of difference) จากคํานิยามนี้เราจึงเลี่ยงไมไดที่ตองเผชิญหนากับความรูวา ‘ชาติพันธุ
วรรณา’ นั้น เปนการแสวงหาที่ตองรวมความคิด (notions) วาดวย วิทยาศาสตร (science) กับ ความ
แตกตาง ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่จะพบวา คําวา ‘ชาติพัน ธุวรรณา’ นั้นไดรวมเอาความหมายที่มากมาย
เปนทิวแถวไวภายใตคํานี้
ชาติพันธุว รรณารว มสมัย มัก จะเรียกรอ งวา ตองเปน การคน ควาวิจัยในแบบประจัก ษนิยมที่
บรรยายเชิงลึกหรือ ‘to describe in depth empirical research’ โดยการใชเท็คนิคที่หลากหลายของการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ตองใชการปฏิสัมพันธที่ประณีต (intensive interaction) และใชเวลายาวนานระหวาง ผูวิจัย
กับผูถูกวิจัยซึ่งในที่สุดแลวมักจะจบลงที่การผลิต ‘ตัวบท’ หรือ ‘หนังสือ’ หรือ ‘ตํารา’ หรือ ‘ผลงานวิจัย’ ที่
ไดรับการตีพิมพออกมาเรียกวา ‘ethnographic text’
‘ชาติพันธุวรรณาในอดีต’ นิยามดังกลาวขางบนเปนอะไรที่เฉพาะเจาะจงนอยกวานี้มาก ถาดูตาม
บริบทของ ‘ชาติพันธุว รรณา’ แบบอังกฤษ มักหมายถึง วิธีการในการทําวิจัยและผลงานที่ตีพิมพออกมาเปน
‘ตํารา’ (text) ที่เชื่อมโยงกับมานุษยวิทยาซึ่งถือวาเปนหนึ่งใน ‘human sciences’ หรือ ‘วิทยาศาสตรวาดวย
มนุษย’ หรือ ‘the science of man หรือ mankind’ ในความหมายที่กวางที่สุด พรอมกันนั้นก็เชื่อมโยงกับ
‘ชาติพันธุวิทยา’ หรือ ‘ethnology’ ซึ่งมีความหมายวาคือ วิทยาศาสตร (science) ที่พิจารณาเชื้อชาติ
ตาง ๆ (races) และผูคน (people) กับความสัมพันธของคนเหลานั้นกับลักษณะตาง ๆ ของคนเหลานั้นที่ตาง
ออกไป (distinctive) ทั้ งในด านลัก ษณะทางกายภาพและลัก ษณะด านอื่น ๆ ตั วอยา งเชน ถาเราไปดู
พิพิธภัณฑทางชาติพันธุวิทยาหรือ ‘ethnographic museums’ ในปจจุบัน เชน ‘พิพิธภัณฑชาวเขา’ เราจะ
พบวาความหมายที่อยูในวิธีคิดเบื้องหลังของการจัดพิพิธภัณฑคือความเปนตัวตนของวิชามานุษยวิทยาและ
กรอบทางทฤษฎีของมานุษยวิทยา ซึ่งโดยตัว ของมัน เองแลว ผูกติด อยูกับเท็คนิคการทําวิจัย แบบ ‘การ
ทํางานสนามแบบชาติพัน ธุวิทยา/มานุษยวิทยา’ กับ ชุด ของหนังสือ/ตําราที่เฉพาะเจาะจงแบบชาติพัน ธุ
วรรณาซึ่งบรรยาย หรือรายงานเกี่ยวกับการศึกษาในแนวนี้ วัฒนธรรม ในความหมายของการศึกษาวิจัย
แบบนี้ซงึ่ บางครั้งมีผูเรียกวิชามานุษยวิทยาโดยเฉพาะในแขนง ‘ชาติพันธุวรรณา’ และ ‘ชาติพันธุวิทยา’ ก็ดี
นั้น การศึกษาวิจัยวัฒนธรรมจึงหมายถึงการเสาะแสวงหาหรือศึกษา ‘วิถีชีวิต’ หรือ ‘way of life’ เปน
พื้นฐาน แตไมไดหมายความวาตองเปนการศึกษาในแนวนี้เทานั้น และการศึกษาที่วานี้เปนการศึกษาวิถีชีวิต
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ของผูคนที่ไมใช ‘คนยุโรป’ อนึ่งการศึกษาในแนว ‘ชาติพัน ธุ’ หรือ ‘ethnographic’ ในยุคสมัยกอนเกิดวิชา
มานุษยวิทยาคือ กอนคริสศตวรรษที่สิบเกาและพัฒนาเปนวิชาที่เปนที่ยอมรับในตะวันตก การเก็บรวบรวม
‘วัตถุสิ่งของทางวัฒนธรรม’ (cultural artifact เชน อาวุธ เสื้อผา เครื่องประดับ อาคารบานเรือน ฯลฯ) ของ
ผูคนที่ผูเก็บซึ่งเกือบทั้งหมดเปนผูชายผิวขาว เชน นักสํารวจ นักเดินทาง พอคา และบาทหลวง นักแสวงโชค
นักลาดิน แดน เห็นวา ‘แปลก’ ‘ประหลาด’ โดยเชื่อวา ‘สิ่งตา ง ๆ’ เหลานั้นทําขึ้นมาแลวใชโดยผูคนของ
‘ชาติ’ หรือ ‘nations’ เหลา นั้น ปฏิบัติก ารแบบนี้เ ปนของ วิทยาศาสตรวัฒนธรรมรุนเกากวา การศึกษา
วัฒนธรรมในความหมายของมานุษยวิทยา กลาวคือเปนเหมือนกับการเก็บ ‘ขอมูล’ หรือ ‘ตัวอยาง’ พืช
สัต ว (speciments) ของนัก ชีววิทยา/นักธรรมชาติศึก ษาในยุคสมัย นั้น เชน ชารล ส ดารวิน (Carles R.
Darwin, 1809-1887) อัล เฟรด อาร วอลเลซ (Alfred R. Wallace, 1823-1923) สิ่งที่เก็บมานี้ถือวาเปน
‘ขอ มูล ทางชาติพัน ธุวรรณาที่ถูก ศึก ษาวิเ คราะหจัด ประเภทในวิชา ‘ชาติพั น ธุวิท ยา’ หรือ ‘ethnology’
บางสวนถูกนํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑทางชาติพันธุวิทยา (museum of ethnology) ดังนั้นหากเราไปเยี่ยมดู
พิพิธภัณฑแบบนี้เราก็จะไดความคิดวา วัตถุสิ่งของเหลานั้นคือ ‘วัฒนธรรม’ ที่บางคนจัดวาเปน ‘วัฒนธรรม
ทางวัตถุ’ วัฒนธรรมทางวัตถุนี้ในหลายกรณีเปนการไป ‘ยึด’ เอามา บางกรณีเปนการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
สิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น อีกจํานวนมากอยูในครอบครองของ ‘คนรวย’ นัก
‘สะสมของเกา’ ระยะหลัง ๆ นี้เราจะเห็นการทวงคืน “วัฒนธรรม” ในกรณีของประเทศไทยหลายปมาแลว
เกิดปรากฏการณและขบวนการ “เอาไมเคิลแจคสันคืนไป เอานารายณคืน มา” (‘นารายณ’ ในที่นี้คือ หิน
สลักขนาดใหญเรื่อง นารายณบรรทมสิน ซึ่งเปน ‘ทับหลัง’ ของปราสาทหินที่ถูกขโมยไปจากเมืองไทยแลว
ไปปรากฏตัวอยูในพิพิธภัณฑแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ตรงนี้แสดงใหเห็นถึง ความสําคัญของ ‘วัฒนธรรม’
ในความหมาย ‘ของเกา’ กับการเมืองเรื่อง ชาตินิยม ซึ่งสามารถโยงตอไปถึง ‘การเมืองเชิงอัตลักษณ’ ได
ดวย กรณีพิพาทระหวางประเทศไทยกับกัมพูชาเรื่องเขาพระวิหารสวนหนึ่งก็เปนอยางนี้ การที่คนลาวทวง
คืนพระแกวมรกตก็เชนกัน
อนึ่ง ปฏิบัติการหรือกิจกรรมการเก็บรวบรวมสิ่งของหรือบางคนเรียกวา “วัฒนธรรมทางวัตถุ” ของ
คนผิวขาวนั้นตั้งอยูบนความเชื่อวาผูคนที่เปนผูผลิตผูใชสิ่งของเหลานั้นคือผูคน ‘ตางถิ่นนาสนใจ’ (exotic)
‘ผูค นก อ นมี ตัว หนัง สือ ’ (pre-literate) ‘ป าเถื่ อน’ (primitive) (แตนั ก มานุษ ยวิ ท ยาในยุ คหลัง เปลี่ ย น
ความหมายใหเบาลง เชน ในภาษาไทยใชคําวา ‘ปฐมภูมิ’-ผูเลา) ‘ไมซับซอน’ (simple) ‘ปาเถื่อน’ (savage)
หรือ ‘เชื้อชาติที่กําลังหายไป’ (vanishing race) ทุกวันนี้นักมานุษยวิทยามักใชคําในการจัดประเภทที่ฟงแลว
‘ดูดี’ เชน ‘ชนพื้นเมืองในออสเตรเลีย’ (aboriginal/aboriginese) ‘ชนเผาดั้งเดิม’ (indigeneous) ‘ชาติแรก’
(first nations –ซึ่งมักใชกับกลุมชาติพันธุดั้งเดิมใน สหรัฐอเมริกาที่คนไทยทั่วไปรูจักในนาม ‘อินเดียนแดง’)
หรือ ‘autochthonous’ ไมวาจะเรียกวาอะไรก็ตามในทางประวัติศาสตรถือวามีวิถีชีวิต/วัฒนธรรมที่แตกตาง
ในความหมาย ‘contrast’ คือแตกตางแบบขาว/ดําและชัดเจนเมื่อเทียบกับอารยธรรมที่ซับซอนตาง ๆ ของ
‘ชาติ’ หรือ ‘สังคม’ ที่ไมใชยุโรป เชน จีน อินเดีย อิสลาม หรือ อียิปต ซึ่งวัฒนธรรม/อารยธรรม/สังคมที่
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ซับซอนเหลานี้ในทางประวัติศาสตรแลวตองพบกับหรือเผชิญกับนักสํารวจ พอคา หมอสอนศาสนา นักลา
อาณานิคม และทายที่สุดหนีไมพนนักมานุษยวิทยาตะวันตก (Hall, 2000:160-61)2
กําเนิดชาติพันธุว รรณากับการศึกษาแบบสังเกตการณอยางมีสว นรวม
จุดกําเนิด ของการศึกษาแบบสังเกตการณอยางมีสวนรวมหรือ ‘participant observation’ ในทาง
สังคมศาสตรและสตรีศึกษา/เพศภาวะศึกษาตองยอนกลับไปที่ชวงตน ๆ ของศตวรรษที่ยี่สิบซึ่งเปนชวงที่นัก
มานุษยวิทยาตะวันตกออกไปศึกษาสังคมตาง ๆ ที่เรียกกันวาสังคมที่ยังไมมีภาษาเขียน บางครั้งในวงการ
มานุษยวิทยาอางวา วิธีการศึกษาแบบนี้เปนเครื่องมือแบบชาติพันธุวรรณา วากันวานักมานุษยวิทยาที่ใช
เท็คนิคในการเก็บขอมูล/การวิจัยแบบนี้ที่นายกมาพูดถึงกันคือ โบรนิสโรว มาลินาวสกี้ (Brownislow Kaspar
Malinowski 1884-1942) แหงวงการมานุษยวิทยาอังกฤษ ซึ่งนอกจากเขายังมีคนอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง เชน อี
แวนส-พริทชารด (Edward Evans Pritchard 1902-1973) เรมอนด เฟอรธ (Raymond Firth) และ
แรดคลิฟฟ บราวน (Alfred Reginald Radcliffe-Brown) นักมานุษยวิทยาเหลานี้ถูกจัดวาอยูในสํานักคิด /
ทฤษฎีโครงสรางนิยม (functionalism) นักมานุษยวิทยาอังกฤษในสมัยนั้น สวนใหญไมวาจะเปนคนอังกฤษ
หรือคนชาติอื่น แตมาตั้งถิ่นฐานอยูและมีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและอเมริกามักเปนผูชาย ที่เปนผูหญิงมี
นอ ยกวา แตที่ มีชื่อ เสีย งและอา งอิ งกั น มาก เชน รู ธ เบเนดิก (Ruth Benedic 1887-1948 เกิด ใน
สหรัฐ อเมริกาและที่จะยกมาเลาในที่นี้พอเปนตัวอยางและ ‘อางอิง’ คือมารกาเร็ต มีด (Margaret Mead
1901-1978) เกิดในสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน
ฝรั่งเศส เปนอีกประเทศหนึ่งที่ผลิตนักชาติพันธุว รรณาออกมามากมายหลายคน จนกลาวไดวาเปน
สํานักสําคัญที่มีงานดานชาติพันธุวรรณาจํานวนมากโดยเฉพาะเรื่องของบรรดาชนเผาตาง ๆ ในอุษาคเนย
หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใตในประเทศเวียดนาม กัมพูชาและลาว ซึ่งเคยเปนดินแดนอาณานิคมของฝรัง่ เศส
ที่รูจักกันในนาม “French Indochina” สวนอังกฤษมีงานดานชาติพันธุวรรณามากมายในหลายพื้นที่ของโลก
เชน ในอาฟริกาและซีก โลกตะวันออก (the Oriental World) ในเขตอาเซียนที่นาสนใจไดแกงานของลีช
(Edmond Ronald Leach 1910-1989) ทั้งนี้อาจตั้งขอสังเกตไดวา อังกฤษเปนเจาอาณานิคมใหญที่สุดในโลก
ตอนนั้น อนึ่งนักมานุษยวิทยาสํานักอังกฤษมักเรียกกันวา นักมานุษยวิทยาสังคม (social anthropologists)
และมักเปนนักทฤษฎีวัฒนธรรมสํานักโครงสราง-หนาที่นิยม ซึ่งเปนทฤษฎีที่ถือวาเปนกระแสหลักของยุค
สมัย สวนนักมานุษยวิทยาอเมริกันมักกลาวกันวาเปนนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมมักไมคอยใชทฤษฎี แตเก็บ
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โปรดดูทัศนะนัก มานุษยวิทยาบางคนตอบทบาทของมานุษยวิทยาในประเทศไทยเมื่อ เกือบสี่สิบปมาแลวใน ฉลาดชาย
รมิตานนท (2518) “จัก รวรรดินิยมทางมานุษยวิทยา : มือที่เขาไปโอบอุมชาวเขาในประเทศไทย” จุล สารโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3, 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2518
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ขอมูลโดยการออกทํางานสนามและใชวิธีสังเกตการณแบบมีสวนรวม สําหรับนักมานุษยวิทยาฝรั่งเศสในยุค
นั้น กลาวกันวาเปนนักชาติพันธุวรรณาตัวยง
นักมานุษยวิทยาอเมริกันที่หลายคนยกยองวาเปนเสมือนผูกอตั้งมานุษยวิทยาวัฒนธรรมทันสมัย
ของอเมริกาคือ ฟรานซ โบแอส (Franz Boas 1858-1942) เกิดในประเทศเยอรมัน โบแอสและลูกศิษยลูก
หาของเขาหลายคน รวมทั้งรูธ เบเนดิก และมารกาเร็ต มีด มีอิทธิพลเหนือมานุษยวิทยาอเมริกาในชวงสาม
ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ยี่สิบ เขามีสวนสําคั ญอยา งมากในการศึก ษาวัฒนธรรมทางวัต ถุของผูคน
ทั้งหลายที่อานงาน Primitive Art (1927) ในแงของวิธีการศึกษาโบแอสมีสวนสําคัญในการปฏิวัติวิธีวิทยา
งานสนาม (field-work methodology) ดวยการใชการวิเคราะหเอกสารทองถิ่น (local texts) ใชภาษาศาสตร
(linguistics) และการฝก ใหนัก วิจัยตัวแทนทองถิ่นทําการ ‘บันทึก’ วัฒนธรรมของพวกตนเอง เปน ตน ใน
ภาพรวมแลวอาจสรุปไดวา เขาไมเห็นดวยกับการนําเอาอภิมหาทฤษฎีแนววิวัฒนาการมาใช แตเขายืนยันวา
ตองศึกษาวัฒนธรรมในฐานะองครวม (cultures as a wholes) หรือถาจะมองวาเปนระบบก็หมายถึงวาเปน
ระบบที่ประกอบขึ้น ด วยสว นตาง ๆ ที่เ ชื่ อมโยงกัน ไปมา (a systems of many interrelated parts)
นอกจากนั้น การจะเข า ใจวัฒ นธรรมใดวั ฒ นธรรมหนึ่ง ได นั้ น ต องมองมาจากกรอบแห ง ความหมาย
(framework of meaning) ของวัฒนธรรมนั้นเองมากกวาที่จะ ‘ตัดสิน’ วัฒนธรรมนั้น ๆ จากคนภายนอกตาม
คุณคาตาง ๆ ทางวัฒนธรรมของคนนอกเหลานั้น ในระยะหลัง ๆ เขาหันความสนใจมาสูจิตวิทยา ซึ่งถือได
วาเปนอะไรที่เกิดขึ้นกอนหรือผูนําสูวิธีการศึกษาแบบ วัฒนธรรมกับบุคลิกภาพ เปนตน
ชวงปลายของสงครามโลกครั้งที่ส องนักมานุษยวิทยาอเมริกัน จํานวนไมนอยถู กดึงเขาไปใชใน
กิจกรรมสงคราม การหาขอมูล และเปนสวนหนึ่งของลัทธิอาณานิคมใหม หรือ “จักรพรรดินิย ม” ใน
หลายพื้นที่ของโลก พื้นที่อุษาคเนยห รือเอเชียตะวันออกเฉีย งใตเปน พื้น ที่ของการทําสงครามเย็น เชน
สงครามอินโดจีน หรือบางครั้งเรียกวา “สงครามเวียดนาม” ประเทศไทยถือวาเปน ศูนยก ลางของความ
คลุมเครือระหวาง “การวิจัยทางมานุษยวิทยา” กับ “การปราบปรามขบวนการประชาชน” ซึ่งทั้งสองปฏิบัติ
การณมีความคลุมเครือดวยกันทั้งคู
ในกรณีประเทศลาวโปรดอานงานของ สุลีคอน พรมวงสา และเพชรสาคร สมฟองบุตรขัน3
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สุลีคร พรมวงสา, สงครามอินโดจีนกับความสัมพันธหญิง-ชาย ค.ศ.1955-1975: ประสบการณต รงของ “แมยิง” เซีย ง
ขวาง. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551.
เพชรสาคร สมฟองบุต รขัน , กระบวนการสรางทางสังคมของความเปนแมในสังคมลาวที่กํา ลังเปลี่ยนไป: ประสบการณ
ชีวิตของผูหญิงคนหนึ่ง. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554.
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มารกาเร็ต มีด (Margaret Mead)
นักมานุษยวิทยาหญิงอเมริกัน ลูกศิษยของฟรานซ โบแอส (Franz Boas) ผูซึ่งเปนปรมาจารยสอน
มานุษยวิทยาอยูที่ม หาวิทยาลัย โคลัม เบีย (Columbia University) ในนิวยอรค เธอมีโอกาสรูจัก กับ รูธ
เบเนติก (Ruth Benedic) นักมานุษยวิทยาอเมริกันที่เปนผูหญิงที่มหาวิทยาลัยนี้ เนื่องจากเบเนดิกทําหนาที่
เปนผูชวยสอนของโบแอส เธอเปนนักมานุษยวิทยาหญิงรุนแรก ๆ ที่ออกทํางานสนาม
ชีวิต ในวัย เด็ก ของเธอโดยเฉพาะประสบการณที่เ ธอเรียนรูจากแมของเธอคือ เอมิลี ฟอกก มีด
(Emily Fogg Mead) ผุเปนนักกิจกรรมทางการเมือง (Political activist) เปนนักสตรีนิยม และผูตอสูเรื่อง
สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูหญิง (suffragist) เปนนักสังคมวิทยา เธอพาลูกสาว (มากาเร็ต มีด)
ออกงานสนามดวยในชุมชนที่เ ธอศึก ษา ผูอพยพชาวอิต เลียนที่มาตั้งถิ่น ฐานในเมือง Hammonton รัฐ
นิวเจอรซี ซึ่งเปนชื่อวิ ทยานิพนธปริญญาเอกของเธอ ยายกับพอของเธอ (มากาเร็ต มีด ) ตางมีบทบาท
สําคัญตอชีวิตของการเปนผูสังเกตการณทั้งในเรื่องปรากฏการณธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยใน
แนวทางที่เปน ‘วิทยาศาสตร’ ดวยเธอเคยกลาวไวเองวา ภูมิหลังดังกลาวนี้ทําใหเธอเปนผูหญิงที่ “กาวหนา
สองเทา” ของยุคสมัยนั้น กับทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดตี อการเปนนักมานุษยวิทยาอาชีพของเธอในระยะตอ ๆ มา
ดวย (Mead 1972:2, ใน Gacs, et. al., 1989:253)
กรอบคิดทางทฤษฎีกับการทํางานชาติพันธุวรรณา
บางสํานักคิดบางชวงเวลานักมานุษยวิทยา นักชาติพันธุวรรณา (ethnographers) ออกงานสนาม
โดยไมตองมีก รอบคิด ทางทฤษฎี เห็นอะไรไดยินอะไรที่ตนคิด วานาสนใจหรือแปลกดีก็สังเกตการณและ
บัน ทึกเอาไวดว ยการจด การถายรูป ถายภาพยนตรหรือบัน ทึก เสียงเอาไวเ ปน หลัก ฐานขอมูล เรียกวา
“ขอมูลทางชาติพันธุวรรณา” หรือ “ethnographic data” กลาวกันวานักชาติพันธุวรรณาจากฝรั่งเศสใช
แนวทางนี.้ ....ประเด็นนี้ตองการสืบคนตออีกมาก นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมอเมริกันรุนแรก ๆ ใชแนวทางนี้
เหมือนกัน
นักมานุษยวิทยาสังคม (อังกฤษ) และนักมานุษยวิทยาอเมริกันนับแตตนศตวรรษที่ยี่สิบ สวนใหญใช
ทฤษฎี อาจทั้งใชเปนเครื่องมือในการทํางานสนามหรือเก็บขอมูล เชน อะไรควรเก็บ อะไรไมควรเก็บ เพราะ
อะไร หรืออาจใชการทํางานสนามและขอมูลที่ไดมานํามาพิสูจน คัดคาน หรือปรับปรุงทฤษฎีก็ได หรือจะใช
ทั้งสองหรือหลายวัตถุประสงคก็ไดและทายที่สุดใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลแลวเขียนออกมา
ในกรณีของมากาเร็ต มีด เนื่องจากเธอเปนศิษยของโบแอส และเปนรุนนองของ รูธ เบเนดิก แหง
สํานักโคลัมเบีย บวกกับผลงานของเธอทีท่ ยอยออกมาสะทอนใหเห็นวาเธอใชหลายทฤษฎีหรือหลายกรอบ
คิดในการทํางานสนามและเขียนพรรณนาออกมาเปนหนังสือ/ผลงานวิจัย วากันวา โบแอส ผูเปนเสมือน
“ครู” ผูค้ําจุน (mentor) ของเธอนั้น เปน ผูส นับ สนุน “มานุษยวิท ยาแนวมนุษยนิยม” หรือ “humanistic
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anthropology” ผูหนุนชวย ‘ตนทุน’ ทางครอบครัวของเธอที่กาวหนาอยูแลว โบแอสมีบทบาทสําคัญในการ
ฝกผูหญิงใหเปนนักมานุษยวิทยาจํานวนไมนอยกวาผูชาย ลูกศิษยของเขาหลายคนผลิต ผลงานที่สะทอน
ความสนใจซึ่งเปลี่ย นแปลงของเขาออกมา เชน การย า ยออกจากกรอบคิด แบบ “การสร างใหมทาง
ประวัติศาสตร” หรือ “historical reconstruction” กับ “การแพรกระจายทางวัฒนธรรม” หรือ “diffusion”
ไปสูการศึกษา “การพัฒนาภายใน” ของวัฒนธรรมกับ “ความสัมพันธของปจเจกบุคคลกับสังคม” หรือ the
“inner development” of culture and the “relation of the individual to society” ผลงานของรูธ เบเนดิก
เรื่อง Patterns of Culture (1934) สะทอนใหเห็นการยายกรอบคิด ของโบแอสและมานุษยวิทยาแหงยุค
สมัยในสํานักโคลัมเบียอยางมีสีสัน สวนงานของมากาเร็ต มีด ที่ตามมาและใชกรอบคิดแบบ “วัฒนธรรมกับ
บุคลิกภาพ” หรือ “culture-and-personality” กับ “เพศและนิสัย/อารมณ” หรือ “sex and temperament”
นั้นกลาวกันวาเปนสายตรงสืบลงมาจาก “วาระใหม” หรือ ความสนใจใหมของโบแอสและวิธีคิดแบบ “โครง
แบบทางวัฒนธรรม” หรือ “cultural configuration” ของ เบเนดิก (Gacs, et. al., 1989:254)
นัก มานุษยวิทยาบางคนเชื่อวาผลงานของ มากาเร็ต มีด แสดงใหเ ห็น วา เธอรับเอาอิทธิพลของ
มานุษยวิทยาอังกฤษโดยเฉพาะแนวทางที่มีความสัมพันธกับวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน แรดคลิฟ-บราวน
(A. R. Radcliffe-Brown) ผูที่บางคนคิดวามีอิทธิพลตอวิธีคิดของมากาเร็ต มีด ดวยนั้นเขาปฏิเสธมโนทัศน
“แบบแผน” (ทางวัฒนธรรม) หรือ cultural “pattern” ของโบแอส และ เบเนดิก โดยเห็นวา กรอบคิดนี้ไมพอ
เมื่อ นํามาใชอ ธิบาย “การบูร ณาการทางวัฒนธรรม” หรือ “cultural integration” (กับลัก ษณะนิสัย /
บุคลิกภาพ-ผูเลา) เขาหันไปใชมโนทัศน/เจตนคติเรื่อง “ระบบ” หรือ “system” ในความหมายเชิงอุปมาอุป
มัยจากฝายวิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งขยายความไดวา “วัฒนธรรม” เปน เรื่องที่อยูนอกการศึก ษาคนควา
ของการสืบคนแบบวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ มานุษยวิทยาแบบอังกฤษ เชน แรดคลิฟฟ-บราวน จึงหันไปสู
การศึกษาอะไรที่เปนรูปธรรม เชน การศึกษาเครือญาติ วากันวาความตั้งใจของเขาคือตองการพัฒนากาย
วิภาคศาสตรของการศึก ษาระบบโครงสรางทางสังคมเชิงเปรียบเทียบขึ้นมา งานชาติพัน ธุวรรณาสองชิ้ น
แรกของมากาเร็ต มีด คือ Coming of Age in Samoa (1928) กับ Growing Up in New Guinea (1930)
เปนตัวอยางของการตอกย้ําถึงบรรดาปญหาตาง ๆ ของพัฒนาการของปจเจกบุคคลที่กําลังเติบโตขึ้นเปน
‘วัยรุน’ และ ‘เด็ก’ ผูหญิงในเกาะซามัว (Samoa) และนิวกินี ผลงานของเธอที่สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของ
มานุษยวิทยาอังกฤษโดยเฉพาะแรดคลิฟฟ-บราวนและการรวมงานกับสามีคนที่สอง รีโอ ฟอรจูน (Reo
Fostune ลูกศิษยของนักมานุษยวิทยาอังกฤษคือ W.H.R. Rivers) และสามีคนที่สามของเธอคือ เกรกอรี
เบทสัน (Gregory Bateson) ผูซึ่งตอมาทํางานสนามดวยกันและมีโอกาสแลกเปลี่ยนกัน มากในประเด็น
วัฒนธรรม เพศภาวะและบุคลิกภาพ เธอผลิตงานอีกชิ้นหนึ่งออกมาคือ Sex and Temperament in
Three Primitive Societies (1935) งานนี้เปนผลงานที่มาจากการทําวิจัยภาคสนามในหมูชาวอาราเพช
(Arapesh) ชาว Mundugumor และ Tchambuli แหงเกาะนิว กินี ผลงานในแนวนี้ อาจสรุปไดวา “ความ
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คาดหวังดานอารมณของสังคมที่มีตอผูชายและผูหญิงเปนสิ่งที่ถูกนิยามทางวัฒนธรรม” อีกชิ้น หนึ่ง
ของเธอซึ่งถือวาเปนงานสี่เลมที่ทําใหการผลิตผลงานในกรอบแนวคิดนี้ของเธอที่กอรูปรางขึ้น มาใน Sex
and Temperament เสร็จสมบูรณเปน ผลมาจากการทํางานวิจัยสนามในหมูชาวบาหลี (Balinese) ซึ่ง
เทากับยืนยันวา “การแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษยวาดวย “ความเปนชาย” กับ “ความเปนหญิง” นั้น
มีโอกาสเปนไปไดและแปรผันไดอยางมากมาย” กลาวคือ ไมมีอะไรที่แนนอนตายตัวหรือเปนสูตรสําเร็จ ผล
จากการทําวิจัยในบาหลีนี้ตอมาไดรับการตีพิมพเปนหนังสือชื่อ Male and Female (1949) (Gacs. et al.,
1989:255)
อยางไรก็ตาม ‘ผูเลา’ มีความรูสึกวานักสตรีนิยมรุนรวมสมัยมีความรูสึกที่ ‘ผสมปนเป’ ในลักษณะ
‘ชอบบางไมชอบบาง’ ตอผลงานของมากาเร็ต มีด
ในทัศนะของแมกกี้ ฮูม (Maggie Humm) ผูเขียน The Dictionary of Feminist Theory (1989,
1995) เขียนในเชิงชื่นชมวา
มากาเร็ต มีด เปน “นักมานุษยวิทยาอเมริกันผูซึ่งจากงานสนามของเธอพบวา ในหมูสังคมตาง ๆ ที่
แตกตางกันในเขตปาซิฟกใตนั้น ‘ความเปนชาย’ และ ‘ความเปนหญิง’ ถูกกําหนดโดยวัฒนธรรมไมไดถูก
กําหนดโดยชีววิทยา ในหนังสือ Sex and Temparament in Three Primitive Societies (1935) กับ
Male and Female (1949) มีดโตแยงไววาในหลาย ๆ สังคมลักษณะตาง ๆ ที่เราคิดวาตามแบบฉบับแลว
เปนของผูหญิงกลับไดรับการมอบหมายอยางเฉพาะเจาะจงใหกับพวกผูชาย สวนลัก ษณะอื่น ๆ ที่ตามแบบ
ฉบับของเราวาเปนของ ‘ผูชาย’ ถูกมอบหมายใหกับพวกผูหญิงในแบบสุม ๆ ไมมีกฎเกณฑ ดังนั้น ผลงาน
ของเธอจึงกลาวไดวาไดวางรากฐานใหกับงานวิจัยสตรีนิยมในเรื่องบริบททางวัฒนธรรมและสังคมของ
พัฒนาการดานเพศภาวะของผูชายและผูห ญิง” (Humme, 1995:166)
อยางไรก็ตามเมื่อหนังสือของเธอเรื่อง Male Female ไดรับการตีพิมพใหมในป ค.ศ.1967 เธอกลับ
เขียนในบทนําวา ถาเธอเขียนงานชิ้นนี้ในป ค.ศ.1949 เธอจะเนนใชกรอบทฤษฎีทางชีววิทยา ซึ่งเธอเขียนวา
ไมเพียงศึกษาเปรียบเทียบมนุษยเทานั้น เธอจะเปรียบเทียบกับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดตาง ๆ ดวย เชน นก
วาดวยความสําคัญของการมองเห็น ความจําเปนตองมีที่กําบังจากลมฟาอากาศกับการมีพอแมที่ทําหนาที่
ดูแลลูกที่ยังเด็กดานอื่น ๆ ที่จําเปนมากกวาการเปนรูปแบบที่สวยงามของรางกายที่จะทําหนาที่พูดอธิบาย
ความจริงตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตใหกับเด็ก ๆ” (Mead, 1975:xix) ขอความทํานองนี้ปรากฏในหลายที่ของบทนํา
ดังกลาว ซึ่งเปนการบงชี้วาเธอกลับไปใช ‘ชีววิทยา’ มาเปนกรอบคิดทางทฤษฎี ซึ่งตรงนี้นาจะไมคอยเปนที่
‘ถูกใจ’ ของนักสตรีนิยมรุนปจจุบันเพราะทุกวันนี้นักสตรีนิยมหันมาใชกรอบคิดเชิงทฤษฎีแนวการประกอบ
สรางนิยม หรือ “constructionism” มากขึ้น การใช ‘ชีววิทยา’ ของมากาเร็ต มีด จึงนอกจากจะยอนกลับ
ไปสูวิธีคิดแบบ ‘ชีววิทยาเปนตัวตัดสิน’ หรือ ‘biological determinism’ ซึ่งมีลักษณะลดทอนจนเปน ‘สารัตถะ
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นิยมแบบชีววิทยา’ แลวยังเขาลักษณะของการเปน ‘รากฐานนิยม’ หรือ ‘foundationalism’ และ ‘สากลนิยม’
หรือ ‘universalism’ และอื่น ๆ อีกดวย
นอกจากนั้นกรอบทฤษฎีในการศึกษา ‘พัฒนาการทางเพศภาวะ’ ยังอิงกับ ‘จิต วิทยา’ อีกดวย ซึ่ง
นักสตรีนิยมหลายคนหลายสํานักคิดของ ‘คลื่นลูกที่ส อง’ ไมคอยชอบสักเทาไรโดยเฉพาะแนวทางที่อิงกับ
ฟรอยด แตนักสตรีนิยมแนวทางฟรอยดก็ไมคอยอางงานของเธอกันสักเทาไร
อยางไรก็ตาม ถือกันวาเธอเปนนักมานุษยวิทยาหญิงที่อายุคอนขางยืนและทํางานมาแตยังสาวไม
หยุด ในหนังสือเรื่อง Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap (1970) ชี้ใหเห็น วา
เธอพยายามอธิบายวาโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปลี่ยนแปลงเร็วมากและคนรุนหนุม -สาวจะเปนผู
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงมากกวาคนรุนสูงอายุ (Gacs, et al., 1989:256-57)
สรุปไดวามากาเร็ต มีด เปนนักมานุษยวิทยาที่คอนขางอื้อฉาวมากทั้งในชีวิต จริงและการผลิตผล
งานที่เปน งานทางชาติพันธุวรรณา กลาวคือ เมื่อเธอสิ้นชีวิตลงนักมานุษยวิทยาชื่อดีเร็ก ฟรีแมน (Derek
Freeman) ออกมา ‘ถอดรื้อ’ งานที่มีฐานมาจากการทํางานสนามในเกาะซามัวของเธอ สาระสําคัญของการ
ถอดรื้ อ คื อ อ า งวา เธอทํ า งานสนามแบบ ‘ดอ ยคุ ณ ภาพ’ มากกั บ ทั้ง ยั ง เชื่ อ สิ่ง ต า ง ๆ ที่ ผู บ อกข อ มู ล
(informants) ทั้งหลายบอกเธองายเกินไปดวย (คลาย ๆ กับ ‘ถูกหลอก’ ‘ถูกแหกตา’ อะไรทํานองนั้น-ผูเลา)
กับทั้งเด็กสาว ๆ ของซามัวบอกเธอนั้นเปนสิ่งที่พวกเธอ ‘โกหก’ และ ‘ ใสสีใสไข’ หรือ ‘เวอร’ เกินไป แตเธอ
ก็เชื่อคนเหลานั้นเพราะเรื่องราวตาง ๆ ที่คนเหลานั้นบอกเธอมันเขากันไดหรือยืนยันตัวกรอบทฤษฎีตาง ๆ ที่
เธอใชนั่นเอง (Cashmore & Rojek, et al., 1999)
กระนั้นก็ตามการศึกษาเรื่อง ‘เพศวิถี’ ของเธอเปนอะไรที่ใหมทั้งในตอนนั้นและในตอนนี้ ตรงนี้ถือวา
เธอเปนนักมานุษยวิทยาที่เปนผูบุกเบิกการศึกษาเรื่องเพศวิถีในมิติทางสังคม-วัฒนธรรมก็วาได
นักมานุษยวิทยาหญิงที่ศึกษาสังคม-วัฒนธรรมไทยชวงที่ส งครามโลกครั้งที่สองยังไมจบและหลัง
สงครามจบเล็กนอย ซึ่งหลายคนไมเคยรูมากอนเชน
รูธ เบเนดิก Ruth Benedic (1952) Thai Culture and Behavior – Data Paper No. 4, Southeast
Asia Program Ithaca, N.Y. : Cornell University (ผลงานนี้นาจะเปน ผลของการที่เ ธอใชความรูทาง
มานุษยวิทยาเพื่อสราง “สันติภาพถาวร” หรือ “lasting peace” ใหกับโลก แตทั้งนี้เธอตองทํางานที่ “the
Office of War Information” (Bureau of Overseas Intelligence ซึ่งเธอทําหนาที่เตรียมรายงานทาง
มานุษยวิทยาวาดวยชาติพันธมิตรและ ‘ศัตรู’ งานชิ้นสุดทายที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานนี้ของเธอคือ
การศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุน ตอมาพิมพเปนหนังสือชื่อ The Chrysanthemum and the Sward (1946) วา
กันวางานแบบนี้ทําขึ้นเพื่อชวยเจาหนาที่อเมริกันสามารถวางแผนที่ชาญฉลาดวาดวยนโยบายตาง ๆ ของ
อเมริกันหลังสงคราม
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เจน ริชารดสัน แฮงคส Jane Richardson Hanks (1908-) นักมานุษยวิทยาหญิงชาวอเมริกันอีก
คนหนึ่งผูซึ่งมีบทบาทและผลงานเกี่ยวของกับสังคมวัฒนธรรมไทย หลังสงครามโลกครั้งที่สองมากคนหนึ่ง
แตบทบาทและผลงานของเธออาจถูก บดบังโดยนักมานุษยวิทยา เชน Lauriston Sharp แหงมหาวิทยาลัย
คอรเนล และสามีของเธอเองคือ Lucien Hanks คนแรกคือ ลอริสตัน ชารพ เปนผูกอตั้งและหัวหนาโครงการ
ศึกษาหมูบานบางชันที่มีชื่อเสียงและถือวาเปน รากฐานสําคัญของการสรางความรูทางชาติพัน ธุวรรณาชาติพันธุวิทยา/มานุษยวิทยาเกี่ยวกับประเทศไทย ที่ยังคงมีอิทธิพลสูงมากอยางนอยในการงานทางชาติ
พัน ธุวรรณาที่มากมายหลายดานและละเอียดละออมาก เนื่องจากครอบคลุมชวงเวลาที่ยาวนานกวา
ทศวรรษ โครงการดัง กลาว บางครั้งมีก ารพูดถึง สั้น ๆ วา “Bangchan Project” หรือ “Cornell – Thai
Project” เริ่มตนโครงการป ค.ศ.1951 จากนั้นสิบปใหหลัง ขยายจากการศึก ษาสังคมไทยพื้น ราบระดับ
หมูบาน (ภาคกลาง) ไปสูการศึกษา “ชาวเขา” ในภาคเหนือ เจน แฮงคเขามาศึก ษาประเทศไทยในฐานะนัก
มานุษยวิทยาในโครงการฯ ดังกลาว
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษาของเธอนับวาสูงมาก ๆ อยูในระดับชนชั้น
ผูนํ า ครอบครัว ของเธอทางฝ า ยบิ ด า-มารดามาจากเมื องเบอร ค ลี รัฐ แคลิฟ ฟอรเ นีย ซึ่ งถื อว าเป น
ศูนยกลางสําคัญของการศึกษาระดับสูงแหงหนึ่งในอเมริกา จึงเปนเรื่องที่ไมนาแปลกใจที่เธอเขาลักษณะ
ผูนําปญญาชน เปน ผลิตผลของมหาวิทยาลัยแคลิฟฟอรเนีย (เบอรคลีย-UBC) ซึ่งผลิต นักมานุษยวิทยา
อเมริกันชั้น Ph.D. ควบคูก ับมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งในที่สุดเธอไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแหงนี้
และไดรั บปริญ ญาบัต รอยา งเปน ทางการในป ค.ศ.1943 ปรมาจารย แ ละผู อุป ถัม ภค นสํ าคั ญในทาง
มานุษยวิทยาของเธอคือ อัลเฟรด ลูวิส โครเบอร (Alfred Lewis Kroeber 1876-1960) ในระหวางศึกษาอยู
ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเธอเคยทํางานวิจัย ซึ่งรูธ เบเนดิกเปนผูขอทุนใหในประเทศเม็กซิโก หลังจากที่เธอ
ปองกันวิทยานิพนธปริญญาเอกของเธอแลวในป ค.ศ.1938
ผูเลาจะไดวาเคยอานงานของเธอเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับการตั้งครรภ การคลอด การอยูไฟ ที่บางชัน
ตีพิมพป 1963 Maternity and Its Rituals in Bang Chan. Data Paper No.51, Southeast Asia
Program Ithaca : Cornell University. (โปรดดูรายละเอียดรายชื่อผลงานของเธอใน Ebihara, May, Jan
Richardson Hanks (1908-) ใน Gacs, U. (etal) 198:140-47)
----------------------
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