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ด้วยรูปร่างหน้ าตาเผิน ๆ เหมือนหนังสือ “ฮาวทู” แต่เม่ ืออ่านช่วงต้นก็รู้สึกแว่บว่า “ต่อต้านฮาวทู” จน
อ่านต่อก็รู้สึกว่า “อาจจะฮาวทู”, Doing Ethnographies เป็ นหนั งสือที่ควรอ่านมากกว่าหน่ ึงรอบ ในวาระ วิธี

ลำาดับ และทิศทางต่าง ๆ กัน. ด้วยการสะกิดผู้อ่านให้นึกถึงทางเลือกยุ่บยับ
่ ย้อนแย้งอยู่ทุกระยะ แครงก์และ
คุกสองผู้เขียนไม่เพียงแต่เล่าเร่ ืองราวยุ่งเหยิงในการ(จะไป)ทำาชาติพันธ์ุวรรณนาที่ไม่ค่อยจะมีใครเล่านั ก แต่
ยังทำาให้เรารู้สึกสับสน อย่างที่เราควรจะรู้ว่ามันจะสับสนอย่างไรในสนาม. ผู้เขียนเสนอว่าสิ่งที่สำา คัญที่สุดใน
การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ นัน
้ ก็คื อตัว ความสัมพันธ์ข องมนุษ ย์ นั น
้ เอง. ไม่เพียงผู้ไขประตูสู่ส นาม
เท่านัน
้ ที่เป็ นมนุษย์ แต่รวมถึงผู้ที่ถูกศึกษาและผู้ศึกษาด้วย, เหล่านี้นำาไปสู่ประเด็นจริยธรรมและความเป็ นภว

วิสัยของการศึกษา และสิ่งที่ผู้เขียนย้ำาคือ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “ข้อมูลดิบ” ทุกอย่างล้วนถูกประกอบสร้าง-โดย

ตัวผู้สังเกตก็มีส่วนกำา หนด ความสัมพันธ์เชิงอำา นาจมีอิทธิพลในการประกอบสร้างข้อมูลดังกล่าวเสมอ และ
ความคิดต่าง ๆ ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากความคิดก่อนหน้ าอ่ ืน ๆ. จงเป็ นมนุษย์ที่ปรับตัวและรู้ตัวในทุกขณะ
อาจเป็ นคำาแนะนำ าที่ไม่มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวของหนังสือ “อาจจะฮาวทู” เล่มนี้.

เน้ ือหาของ Doing Ethnographies แบ่งออกเป็ นสามส่วนหลัก: เตรียมตัวก่อนลงสนาม, การปฏิบัติ

ในสนาม, และการนำ า ข้อมูลต่าง ๆ มารวมกันเป็ นงานที่เรียกว่าชาติพันธ์ุนิพนธ์. โครงสร้างของหนั งสือนั น
้ ไม่
ต่างอะไรกับการทำา งานชาติพันธ์ุวรรณนาในแบบ “อ่าน-แล้ว-ทำา -แล้ว-เขียน” ที่ผู้เขียนบอกว่าไม่เช่ ือ (น.4),

แต่ดูเหมือนมันจะถูกลำาดับมาเช่นนี้ เพ่ ือใช้สาธิตการชำาแหละทำาลาย. ตลอดเล่มในทุกบท เราจะพบการอ้างอิง
ไปบทข้ า งหน้ าและข้ า งหลั ง อยู่ เ สมอ และเน้ ือ หาในบทต่ า ง ๆ ก็ ซ้ อ นทั บ /ทบทวน/โต้ ต อบกั บ บทอ่ ืน ๆ ใน

ลักษณะเดียวกับที่ผู้เขียนเช่ ือว่าการทำางานชาติพันธ์ุวรรณนาน่ าจะเป็ นเช่นนั น
้ คือมีการ อ่าน-ทำา-เขียน อ่านทำา-เขียน ชิ้นเล็ก ๆ ผสมผสานกันไปตลอดการทำางาน.
ผู้เขียนชี้ถึงงานชาติพันธ์ุวรรณนาในอดีตว่ามีจำานวนไม่มากนักที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำางาน
ในสนาม และชวนให้เข้าใจว่าข้อมูลต่าง ๆ นั น
้ ถูกเก็บมาอย่างสะดวกจากสนาม หนั งสือแนะนำ าการทำางานวิจัย
เชิงชาติพันธ์ุวรรณนาในอดีตจึงเน้ นที่วิธีการเขียนเป็ นหลัก และน้ อยมากที่จะพูดถึงการทำำ (น.1). หนังสือเล่ม
นี้ ตัง้ใจชัดเจนที่จะชำา แหละทำา ลายตัวแบบการวิจัยแบบ อ่าน-แล้ว-ทำา -แล้ว-เขียน และเสนอว่าเป็ นเพราะตัว

แบบแบบนี้ นี่เองที่ทำาให้การวิจัยเชิงคุณภาพออกมาไม่ดี เพราะในตัวแบบนี้หากเกิดอะไรผิดพลาดในระหว่าง
ขัน
้ สอง, ซ่ ึงผู้เขียนย้ำาโดยตลอดว่ามันจะเกิดข้ ึนแน่ , ก็เท่ากับว่าผู้ทำาวิจัยมีทางเลือกสองทางคือ : 1) ทำาขัน
้ สาม
ต่อไป เหมือนกับว่าขัน
้ สองไม่มีอะไรผิดพลาด; หรือ 2) เริ่มขัน
้ หน่ ึงใหม่ และเหลือเวลาสำาหรับขัน
้ สามน้ อยลง

– ซ่ ึงไม่ว่าจะเลือกทางไหน ก็ล้วนแต่ส่งผลเสียต่องานวิจัยสุดท้ายทัง้สิ้น. ผู้เขียนเสนอตัวแบบในการทำา งาน
วิจัยที่ผสมผสานการอ่าน-ทำา-เขียนเข้าด้วยกันตัง้แต่เริ่มต้น (น.2). การทำาเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า สิง่ ที่ไม่ได้
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คาดหมายจะหมดไป เพียงแต่ขนาดของมันจะเล็กลงและจัดการได้ง่ายกว่า (น.17) และสิ่งที่ไม่ได้คาดหมาย
นัน
้ ก็อาจเป็ นสัญญาณทีด
่ ีและเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นกัน (น.viii).

เพ่ ือที่จะกรอบความคิดเร่ ืองตัวตน/อัตวิสัย ซ่ ึงจะถูกใช้ต่อไปในบทอ่ ืน ๆ บทที่สองของหนั งสือตัง้ชุด

คำา ถามใหญ่ เกี่ ย วกั บ 'ความบริ สุท ธ์อิ ส ระ' ของตัวผู้วิจั ย ผู้ ถูก วิจั ย และวัฒ นธรรม. ผู้เขี ยนเห็น ว่า ผู้วิ จัย ไม่

สามารถพาตัวตนของผู้วิจัยหนี ออกไปจากสนามได้ และสิ่ง นี้ ส่ง ผลต่อผลการวิจัยอย่ างหลีกเลี่ ยงไม่ได้. ไม่
เพี ย งแต่ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ วิ จั ย และผู้ ถู ก วิ จั ย เท่ า นั น
้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การวิ จั ย แต่ ร วมถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้วจ
ิ ัยกับคนรอบตัว เช่น เพ่ ือนร่วมงาน ครอบครัว และเพ่ ือนบ้านอีกด้วย. ดังนัน
้ ฐานะของผู้วจ
ิ ัยที่เป็ น

อิสระจากสิ่งรอบข้างในงานวิจัยจึงเป็ นสิ่งที่เกิดข้ ึนได้ยากมาก (น.9, 39-40). เช่นเดียวกันกับตัวผู้ถูกวิจัย, ซ่ ึง
ก็เป็ นมนุษย์เหมือนกับผู้วิจัย, ผู้ถูกวิจัยไม่ได้เกิดมาและหยุดนิ่งคงที่อยู่ในเวลาสถานที่ที่ใดทีห
่ น่ ึงตลอด การจะ

เข้าใจผู้ถูกวิจัยได้จึงไม่เพียงต้องรู้ว่าผู้ถูกวิจัยเป็ นอะไรอยู่ แต่รวมถึงว่า เคยเป็ นอะไร และ อยากจะเป็ นอะไร
ต่ อ ไป เพ่ ือ จะได้ ร ะบุ ไ ด้ว่ า ในขณะที่ ถู ก ศึ ก ษานั น
้ ผู้ ถู ก วิจั ย กำา ลั ง อยู่ ที่ ตำา แหน่ ง ไหนในเส้ น ทางชี วิ ต ของเขา.
นอกจากเวลาแล้ว สถานที่ก็เป็ นเร่ ืองสำา คัญ เพราะผู้ คนจะแสดงตัวตนที่แตกต่างไปตามสถานที่ห รื อสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไป (น.9-10). และก็เหมือนกับตัวผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย, วัฒนธรรมที่แวดล้อมพวกเขาก็ไม่ได้

บริสุทธ์อิสระเช่นกัน แต่ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ใหญ่กว่า . ไม่มีวัฒนธรรม '
ข้างนอก' ทุกอย่างล้วนอยู่ 'ข้างใน' เครือข่ายท้องถิ่นที่เช่ ือมโยงกัน (น.12). ในท้ายที่สุด ผู้วิจัยก็ไม่อาจคาด

หวังให้ผู้ถูกวิจัยรายงาน 'ข้อเท็จจริง' ทุกอย่างได้ เพราะในการบอกเล่าก็จะมีการสร้างอดีตข้ ึนใหม่ ละทิ้งบาง
สิ่ง เน้ นบางอย่าง 'ลืม' หลาย ๆ อย่าง และบ่อยครัง้พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหัวข้อการวิจัย. หรือแม้กระทัง่เล่น
กับความคาดหวังของผู้วิจัยโดยการให้คำาตอบที่คิดว่าผู้วิจัยจะ (ไม่)พอใจ. ผลคือเร่ ืองเล่าต่าง ๆ จะไม่สม่ำาเสมอ

และขัดแย้งกันเอง การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาจึงไม่ใช่เพียงการไปหาเร่ ืองเล่า แต่คือการหาความเช่ ือมโยง
ระหว่างเร่ ืองเหล่านัน
้ ทำาไมมันถึงถูกเล่าแบบนัน
้ และมันนำ าไปสู่อะไร (น.10, 45).

์ ิส ระต่าง ๆ ในบทที่สองนี้ เป็ นประเด็นสำา คัญของหนั ง สือที่เสนอว่า ในการ
ประเด็นความไม่บริสุทธิอ

ทำางานชาติพันธ์ุวรรณนา เราไม่สามารถแยก อัตวิสัย กับ ภววิสัย จากกันได้, เช่นเดียวกับคำา “การสังเกตใน
ฐานะผู้มีส่วนร่วม” ที่อยู่ร่วมกันแต่ก็ขัดแย้งกันเองในที . ในการทำางาน ผู้วจ
ิ ัยจะต้องตระหนักและสะท้อนถาม

ถึงความไม่สมบูรณ์พร้อมและความเป็ นอัตวิสัยของคนที่เกี่ยวข้องทัง้หมด. สิ่งที่ได้จากกระบวนการแบบนี้ จะ
ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า ความจริงสัมบูรณ์ แต่เป็ นว่า หลำยควำมจริง ข้ำมอัตวิสัย (inter-subjective truths) หรือ
หลำยควำมเข้ำ ใจข้ำ มอัต วิสั ย (inter-subjective understandings) ระหว่างคนหลายคน นั น
้ ถู กสร้า งข้ ึน มา
และเล่ า ต่ อ อย่ า งไร. ซ่ ึง การเล่ า ต่ อ นี้ เ ป็ นวิ ธี เ ดี ย วกั น กั บ การรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจ 'ความจริ ง ' ของผู้ ค นทั ว
่ ไป. (

น.13-14, 37, 60) ในสภาพที่การอ้างความจริงไม่ได้ตายตัวเช่นนี้ การจะจูงใจให้คนอ่ ืนเช่ ือคำาอ้างความจริงที่
ค้นพบมา ผู้วิจัยจำาเป็ นต้องแสดงว่าการวิจัยได้ทำาอย่างเป็ นระบบตามทฤษฎี มีการสุ่มตัวอย่างศึกษาที่อิงตาม
คุ ณ ภาพและมุ มมองของข้อ มู ลที่ ผู้ ให้ ข้อ มู ลจะให้ ไ ด้ , ซ่ ึง ไม่จำา เป็ นต้ อ งเก็บ ข้ อมู ลจากสมาชิ กทุ กคน เพราะ
ลักษณะของข้อมูลเกี่ยวกับเร่ ืองทีส
่ นใจหน่ ึงเม่ ือถึงจุด ๆ หน่ ึง เราจะพบว่าเริ่มมีแบบแผนที่ซ้ำากัน ซ่ ึงจุดนี้เรียก

ว่าจุดอิ่มตัวทางทฤษฎี, และเพ่ ือให้แน่ ใจว่ามีความพอเพียงทางทฤษฎี ผู้ทำางานชาติพันธ์ุวรรณนาจำา เป็ นต้อง
เปรียบเทียบเช่ ือมโยงงานของตนกับงานอ่ ืนในเร่ ืองเดียวกัน เพ่ ือจะได้สำา รวจการตีความและมุ มมองอย่ าง
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เพียงพอ (น.14-15, 56 ดูกรณียกเว้น น. 92). ประเด็นทัง้หมดในบทที่สองจะถูกกล่าวซ้ำาตลอดทางในส่วนที่
สองของหนังสือที่ว่าด้วยการประกอบสร้างข้อมูลในสนาม.

ผู้เ ขี ย นแนะนำ า ว่ าการทำา งานชาติ พั นธ์ุ วรรณนานั น
้ เริ่ม ตัง้ แต่ก่ อ นจะเข้ า ไปในสนาม. เป็ นการดีที่จ ะ

ติดต่อผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเผ่ ือไว้ก่อนแต่เนิ่น ๆ เพ่ ือจะได้ทราบโอกาสและข้อจำากัด ซ่ ึงจะนำ าไปสู่หัวข้อ

วิจัยที่เป็ นไปได้ และการเตรียมพร้อมล่วงหน้ า ทัง้เร่ ืองทุน เอกสารอนุญาต ระเบียบวิธี ทฤษฎี และภาษา.
เครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง-และที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้อง-ที่กว้างขวางนี้จะช่วยนำ าผู้วิจัยไปสู่ผู้

ที่สามารถไขกุญแจสู่สนามได้ และการได้รับการแนะนำ า จากผู้ที่ชุมชนให้ความไว้วางใจ จะช่วยให้การเข้าไป

ส่วนหน่ ึง ของชุมชนทำา ได้ง่ายข้ ึน . ขัน
้ ตอนการติดต่อเพ่ ือไปสู่สนามเหล่านี้ จึงมีความสำา คัญอย่างมากกับการ
ทำา งานภาคสนาม และอาจมากกว่าทฤษฎีใด ๆ เสียด้วยซ้ำา (น.17-19). เป็ นการดีที่จ ะจงใจให้หัวข้อวิจัยใน

ตอนเริ่มแรกนั น
้ ไม่ต้องชัดเจนมาก และให้มันค่อย ๆ พัฒนาจากในสนาม ซ่ ึงจะสอดคล้องกับการทำาจริงกว่า.
สนามนั น
้ ไม่จำาเป็ นว่าจะต้องใหม่ถอดด้ามห่างไกลไม่มีใครไปมาก่อน มันอาจจะอยู่ใกล้ ๆ อย่างที่ทำา งานก็ได้
และไม่จำาเป็ นต้องเป็ นสถานที่แห่งเดียว (น.20, 39). ไม่ว่าจะราบร่ ืนหรือไม่ กระบวนการเข้าสู่สนามมักจะเป็ น

ข้อ มูลเชิง ชาติพั นธ์ุวรรณนาที่ดี เพราะมักเกี่ ยวข้องกับการประเมิ นอัตลัก ษณ์ของผู้วิจัย โดย “ผู้ ถื อกุ ญแจ”
(gatekeeper) (น.21). ในที่นี้ Doing Ethnographies ได้แสดงให้เราเห็นถึงการผสมการ อ่าน-ทำา-เขียน เข้า

ไว้ด้วยกันตัง้แต่ขัน
้ แรก ๆ ของการทำางาน คือการเก็บข้อมูลนั น
้ ได้เริ่มข้ ึนแล้วตัง้แต่ยังไม่ได้เข้าไปสนาม-ใน
ขัน
้ ตอนที่นับได้ว่ายังอยู่ในขัน
้ อ่าน ในตัวแบบ อ่าน-แล้ว-ทำา-แล้ว-เขียน.

เม่ ือมีการติดต่อส่ ือสารกับเครือข่าย ความสำาคัญของภาษาก็จะเริ่มปรากฏ. ความสามารถทางภาษาจะ

เป็ นตัวกำา หนดความเป็ นไปได้ของสนามที่จ ะเข้าศึกษา และการจะทำา อย่างไรจึงจะส่ ือ ความหมายจากผู้ ถูก
ศึกษาไปสู่ผู้อ่านงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็ นคำาถามหลักอีกอันหน่ ึง . ไม่เพียงแต่ปัญหาจากการส่ ือสาร
ต่างภาษาเท่านั น
้ การส่ ือสารในภาษาเดียวกันก็ อาจเกิด ปั ญหาได้ (น.23) เช่นกันกับความล่ ืนไหลใน 'ภาษา
เดียวกัน' เช่นกรณีของภาษาอังกฤษจาไมกา ที่ความหมายหน่ ึงสามารถพูดได้ด้วยคำาและไวยากรณ์หลายแบบ
หรือคำาที่ตายไปแล้วในภาษาเดียวกันในพ้ ืนที่หน่ ึง ยังถูกใช้อยู่ในภาษาเดียวกันในอีกพ้ ืนที่หน่ ึง ในความหมาย

เดิมหรือความหมายใหม่ (น.49-50) ซ่ ึงกรณีหลังนี้อาจอันตรายยิ่งกว่า เพราะเป็ นความไม่รู้ภาษาที่ถูกซ่อนอยู่
ไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด.

ประเด็นสำา คัญเกี่ยวกับภาษาอีกอันก็คือเร่ ืองของความบิดเพี้ยนจากการแปล(ง). ด้วยโครงสร้างและ

หน่ วยของแต่ละคู่ภาษาที่ไม่เทียมกัน การถ่ายโอนความหมายจากภาษาหน่ ึงไปยังภาษาหน่ ึงย่อมไม่สามารถ

โอนได้อย่างสนิท ย่อมมีการสูญหายเป็ นปกติ. นอกจากนี้ การส่ ือสารยังมีพ้ืนฐานอยู่บนสมมติฐานความเข้าใจ

ระหว่างคู่สนทนา อารมณ์ และคุณค่าต่าง ๆ ซ่ ึงผู้วิจัยที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมนั น
้ อาจไม่ทั นสัง เกตหรือ ไม่
สามารถสังเกตได้ (น.25). การแปลจึงเป็ นการเลือกอย่างปฏิเสธไม่ได้ คือมีบางอย่างสูญหายไปและมีบางอย่าง

ถูกขับเน้ นหรือเพิ่มเข้ามา-ตามภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผู้แปล. หรือกรณีถอดเทป บางอย่างที่เทปบันทึกไม่
ได้/ตกหล่น และต้องจดบันทึกจากความจำา ภายหลัง (น.82), สิ่งที่ถูกบันทึกก็ข้ึนอยู่กับความ(เลือก)จำา ของผู้
บันทึก. หรือกรณีการบันทึกภาพ สิ่งที่ถูกบันทึกนั น
้ ก็ถูกเลือกแล้วโดยผู้ถ่าย ว่าจะ(ไม่)บันทึกอะไรผ่านเลนส์

(น. 105, 110, 122). ปรากฏการณ์นี้คือสิ่งเดียวกับที่ถูกตัง้คำาถามในบทที่สองเกี่ยวกับตัวตน/อัตวิสัยของผู้ให้
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ข้อมูล. ไม่ว่าผู้แปลจะเป็ นตัวผู้วิจัยเองหรือนักแปลอีกคน ตัวตนของผู้แปลควรจะถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจน เช่น
ในฐานะ 'ผู้ให้ข้อมูลคนสำาคัญ ', แทนที่จะเป็ น 'ผู้สง่ ต่อข้อมูลที่เป็ นกลาง' ซ่ ึงไม่มีอยู่จริง, เพราะมีส่วนสำาคัญต่อ

สิ่งค้นพบทัดเทียมกับผู้ถูกวิจัย. สำาหรับคำาบางคำาที่ไม่สามารถจะเข้าใจได้นอกบริบท การบันทึกบริบทเพิ่มเติม,
ด้วยวิธีเช่ นการสัง เกตในฐานะผู้มีส่ว นร่วมผู้ถูกสัมภาษณ์ หลังจากการสัมภาษณ์, ก็อาจช่วยให้เ ข้าใจคำา ดัง
กล่าวได้ดียิ่งข้ ึน (น.26). แง่มุมและอุปสรรคทางภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ภาษาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ? การ

แปลและการถอดคำา เกิด ข้ ึนในขัน
้ ตอนใด ? มีปัญหาอะไรไหม ? คำา พูดได้ถูกบันทึกด้วยภาษาแรกโดยตรง
หรือถูกแปลเป็ นภาษาอ่ ืนอีกทอดหน่ ึงแล้ว ? ใครเป็ นผู้แปล ? ความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัย ผู้แปล ผู้ถูกวิจัย
เป็ นอย่างไร ? สิ่งเหล่านี้ควรจะได้รับการบันทึกลงในสมุดบันทึกของผู้วิจัย (น.24).

ประเด็นอำา นาจ/ความรู้ดังที่เห็นในเร่ ืองภาษานั น
้ พบเสมอในการวิจัย. อำา นาจที่ไม่เท่าเทียม, ไม่ว่าผู้

วิจัยจะเหนื อหรือด้อยกว่า, จะเปลี่ยนแปลงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้วิจัยไปจากเดิม. ในการเข้าถึง
สนามและข้อมูลนัน
้ สิง่ ที่ต้องคำานึ งถึงด้วยคือ ผู้ถูกวิจัยจะถูกนำ าเสนออย่างไรในผลงานวิจัย ผลการวิจัยจะถูก

เสนอไปยังที่ไหนบ้าง และจะมีผลกระทบอย่างไรกับผู้ถูกวิจัย ใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์จากการวิจัย (น.27).
ซ่ ึงนี่ นำาไปสู่ประเด็นจริยธรรมและคำาแนะนำ าสำาหรับผู้วิจัยให้ทบทวนแรงจูงใจในการทำาวิจัย และให้อ่อนไหวต่อ
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจนให้มากข้ ึน (น.28).

หนั ง สื อ อภิ ป รายถึ ง หลั ก จริ ย ธรรมใหญ่ ทั ว
่ ไป (Ethics - E ตั ว พิ ม พ์ ใหญ่ ) ที่ ค วรยึ ด ถื อ ซ่ ึง คื อ ความ

จริง ใจซ่ ือสัตย์ต่อ ผู้ถูก วิจั ย , รักษาความลับของผู้ ถูก วิจัย , และเป็ นอิสระไม่เลื อกที่รัก มัก ที่ชั ง (น.29). แต่ก็

เหมือนกับคำาแนะนำ าทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้ , ในการปฏิบัติจริงบางอย่างก็ยากที่จะทำาตามได้ (น.30) กระทัง่
ในบางสถานการณ์มันก็ถูกฝ่ าฝื นทัง้หมดเสียด้วยซ้ำา (น.46). โดยเฉพาะในข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการไม่เลือกที่รัก

มั ก ที่ ชั ง เม่ ือ เราอยู ใ นโลกที่ มี แ ต่ ค วามไม่ เ ท่ า เที ย มและไม่ ยุ ติ ธ รรม เอาเข้ า จริ ง แล้ ว แรงจู ง ใจในงานวิ จั ย

จำานวนมากนั น
้ มาจากความพยายามจะต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมและไม่ยุติธรรมนี้ (น.30) – พูดให้ถึงที่สุดก็
คือ ตัง้แต่การเลือกหัวข้อการวิจัย ตัวผู้วิจัยก็ได้เลือกข้างและทำาผิดหลักจริยธรรมการวิจัยเสียแล้ว . ซ่ ึงนี่นำาไป

สู่ข้อเสนอที่ว่ายังมีหลักจริยธรรมย่อยอีกชุด (ethics – e ตัวพิมพ์เล็ก) ที่เกิดจากการค่อย ๆ พัฒนาและปรับ
ตัวเรียนรู้ระหว่างการทำาวิจัย (น.31-32).
ในส่วนที่สองที่ว่าด้วยวิธีการในทำา งานเก็บข้อมูลในภาคสนาม, หรือที่ผู้เขียนเลือกใช้คำา ว่า ประกอบ
สร้ำงข้อมูล เพ่ ือเตือนถึงความเป็ นอัตวิสัยของข้อมูล. สี่วิธีในหนั งสือเล่มนี้คือ การสังเกตในฐานะผู้มีส่วนร่วม
เป็ นวิธีหลัก และเสริมด้วย การสัมภาษณ์, กลุ่มสนใจ, และวิธีทางภาพ. วิธีเหล่านี้ไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ด

ขาด แต่สามารถปรับ/เลือก/ผสมได้ตามความจำา เป็ นและโอกาสที่เกิด ข้ ึน เช่น บางการสัมภาษณ์ก็มีลักษณะ
คล้ายกับการสังเกตในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่มีเคร่ ืองบันทึกเสียง หรือคำาถามในการสัมภาษณ์ก็มาจากการสังเกต
ในฐานะผู้มีส่วนร่วม (น.1, 35, 60-61, 66) หรือการสัมภาษณ์หรือสังเกตในฐานะผู้มีส่วนร่วมกับผู้ถ่ายภาพ
(น. 122). ทัง้สี่บทที่ว่าด้วยวิธีการประกอบสร้างข้อมูลนี้ มีโครงสร้างลักษณะเดียวกันคือ ปูพ้ืนจุดเด่นจุดต่าง

ของแต่ละวิธี แนะนำ า การเตรียมพร้อมรวมถึง อุปกรณ์ ประเด็นปั ญหาสำา หรับวิธีนัน
้ ๆ ก่อ นจะจบด้วยหัวข้อ
การประกอบสร้างข้อมูล ซ่ ึงจะมีเทคนิ คและข้อควรระวังระหว่างการดำาเนิ นการเก็บข้อมูล พร้อมตัวอย่างจาก
งานวิทยาพนธ์ของผู้เขียน.
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ในประเด็ นปั ญหาและข้ อ ควรระวั ง ระหว่ า งการประกอบสร้ า งข้ อ มู ล นี้ ข้ อ ใหญ่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระเด็ น เร่ ือ ง

อุปกรณ์ ที่มีร่วมกันทุกวิธี ก็คือเร่ ือง อำา นาจ/ความรู้ ความสัมพันธ์ ตัวตน/อัตวิสัย จริยธรรม ซ่ ึงถูกปูพ้ ืนมา
แล้ว ในส่ว นแรกของหนั ง สื อ . โดยในแต่ ละบทจะมี คำา แนะนำ า เกี่ ย วกั บ การจั ด ปรั บ อำา นาจและความสั ม พั น ธ์

ระหว่างการประกอบสร้างข้อมูลให้ส มดุล เพ่ ือให้ได้ข้อมูลใกล้เ คียงอย่ างที่ต้องการมากที่สุด . เช่น การปรับ
ความสัมพันธ์ในการสังเกตในฐานะผู้มีส่วนร่วม ด้วยการเล่นเป็ นผู้สังเกตที่เลือกข้าง (น.46) หรือสวมบทบาท
สมมติ (น.47), ความขัด แย้งระหว่างจริยธรรมกับอำา นาจที่ไม่เท่ าเทีย ม ควรหรือ ไม่ที่จ ะให้ผู้ถูกวิจัย ได้เห็น

รายงานการวิจัยก่อนตีพิมพ์ (น.59), การสัมภาษณ์หลายครัง้ ที่ช่วยให้สามารถศึกษาตัวตนที่เปลี่ยนไปตาม
เวลา/สถานที่ (น. 63, 73-75) และช่วยดุลอำานาจให้ทัง้สองฝ่ ายมีส่วนทัดเทียมกันในการประกอบสร้างข้อมูล

(น.75), การดุลอำา นาจในการสัมภาษณ์ด้วยภาษาและคำา ถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์คุ้ นเคย-ไม่คุกคาม (น. 67-68,
69), ข้อควรระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจในการเลือกกลุ่มสนใจ (น. 93) และที่เกี่ยวข้องกับการให้ค่า

ตอบแทน (น. 94), การหลีกเหลี่ ยงการครอบงำา ทางความคิด ในระหว่า งดำา เนิ นกลุ่ มสนใจ (น. 96-97), การ
ระมัดระวังไม่ให้บทบาทของผู้ดำาเนินกลุ่มสนใจมีอำานาจมากเกินไป (น. 100-101), และการให้ผู้ถูกวิจัยเห็นว่า

มีการบันทึกกับบทบาทและความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนไป (น. 57, 106). ความตระหนัก (เข้าขัน
้ วิตกกังวล-ซ่ ึงผู้

วิจารณ์เห็นว่าเป็ นการสมควร) เกี่ยวกับประเด็นอำานาจของผู้เขียนแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งในบทที่ 7 เม่ ือผู้
เขียน 'ขอ' เพิ่มหมวดใหญ่เกี่ยวกับเร่ ืองอำานาจเป็ นการเฉพาะเข้าไปในข้อพิจารณาเพ่ ือการระบุจำาแนกรูปถ่าย
ของ Richard Chalfen (น. 126).

ส่วนที่สามของหนั งสือ, ที่ว่าด้วยการรวบรวมปะติดปะต่อข้อมูลทัง้หมด ออกมาเป็ น 'ความเป็ นจริง '

ชุดหน่ ึง , ก็ยังเดินอยู่ในแนวระแวดระวังกับอำานาจนี้ . ผู้เขียนเสนอในบทที่ 8 ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลว่า ใน

ขัน
้ แรกที่จะทำา หมายเหตุกำา กับข้อ มูล (annotation) ผู้วิจัยควรจะใช้รหัสแบบไม่ตายตัว (open coding) ไป
ก่อน เพ่ ือหลีกเลี่ยงการตัดสินล่วงหน้ า (น. 137) และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ตีความข้อมูลผู้วิจัยก็

หลีกเลี่ยงความคิดเริ่มแรกของตนไปไม่ได้ เพราะเอาเข้าจริงแล้วข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกเก็บประกอบมานั น
้ ก็ถูก
เก็บประกอบมาบนพ้ ืนฐานความคิดเริ่มแรกอันนั น
้ (น. 139), ซ่ ึงนี่ ก็เกี่ยวข้องกับโครงหลักที่หนั งสือเสนออีก

อันคือ การ อ่าน-ทำา -เขียน(วิเคราะห์) นั น
้ ผสมผสานกันไปอยู่ในทุกส่วนของการวิจัย ไม่ได้แยกออกจากกัน
เด็ดขาด.

การนำ าเสนอสามรูปแบบที่อภิปรายในหนั งสือ ทัง้หมดเป็ นการนำ า เสนอโดยการเขียน. รูปแบบแรกคือ

การเขียนแบบแผนผัง (code-writing) มีลักษณะการนำ า เสนอเป็ นแบบโครงสร้าง หัวข้อใหญ่-ย่อย เหมือนกับ

เอกสารวิชาการทัว
่ ไป เหมาะสำาหรับข้อมูลที่มาจากการประกอบสร้างร่วมกันโดยผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย (น. 158).
รูปแบบที่สองคือการเขียนแบบอัตชาติพันธ์ุนิพนธ์ (autoethographic writing) เป็ นการบรรยายเกี่ยวกับตัวผู้

วิ จั ย เอง อาจเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ส่ ว นตั ว ที่ ไ ด้ จ ากสนาม เน้ นเร่ ือ งตั ว ตนและการสะท้ อ นทบทวน (น.
167-168) การเขียนงานลักษณะนี้ อาจเป็ นการค้นหาสิ่งที่ยังไม่รู้ก่อนเขียนได้ด้วย (น. 175). รูปแบบสุดท้าย

คื อ การเขี ย นแบบปะต่ อ มอนเทจ (montage writing), ได้แ รงบั นดาลใจจากเทคนิ ค การปะติ ด ปะต่ อ ชิ้ น งาน
หลาย ๆ ชิ้นให้กลายเป็ นงานอีกชิ้นหน่ ึงที่มีความหมายของมันเอง, การเขียนแบบนี้ นำา เสนอข้อมูลที่อาจไม่มี

ใครเข้าใจได้หมด ซ่ ึงรวมถึงผู้วิจัยเองด้วย หรือนำ า เสนอความเข้าใจชิ้นเล็ก ๆ แบบเป็ นส่วน ๆ ประกอบกัน.
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เทคนิ คแบบนี้ยังมีการนำ าเสนอย่อยอีกสองแบบ แบบแรกคือ mundane ที่จัดวางชิ้นส่วนต่าง ๆ บนพ้ ืนฐานค่า
นิ ยมทัว
่ ไป ทำาให้ผู้ชมรับสารที่เป็ นชุดความคิดอันหน่ ึงไปได้อย่างราบร่ ืน แบบที่สองซ่ ึงผู้เขียนเน้ นในหนั งสือ
และใช้กับวิทยานิพนธ์ของตนเองคือ แบบ intellectual ทีจ
่ ู่โจมสร้างความประหลาดใจ ทำาให้ผู้ชมหยุด และคิด
อะไรในแนวทางใหม่ (น. 177).

ผู้เขียนเสนอว่างานชาติพันธ์ุวรรณนาเกือบทัง้หมดน่ าจะเขียนด้วยรูปแบบการเขียนแบบปะต่อมอน

์ ีกต่อไปแล้ว ทุกอย่างล้วนถูกสร้างจากชิ้นส่วนจากที่นัน
เทจนี้ ได้ เน่ ืองจากโลกนี้ ไม่วัฒนธรรมบริสุทธิอ
่ ที่นี่ ,
ความคิด ของคนเราก็เ ช่นกัน ล้วนได้รับอิทธิพลจากคนอ่ ืน ๆ มากมายเสมอ ไม่ไ ด้ม าจากผู้ เขี ย นงานนั น
้ แต่
เพียงผู้เดียว-การเขียนแบบปะต่อมอนเทจจะเป็ นการบรรจุเอาความเช่ ือมโยงที่ซ่อนอยู่นี้ลงไปเป็ นส่วนหน่ ึง

ของงาน, และอย่ างที่ไ ด้แสดงมาโดยตลอดในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ข้อ มู ลทางชาติ พัน ธ์ุว รรณนาทั ง้ หมดก็ล้ ว นถู ก

ประกอบสร้างข้ ึนทัง้สิ้น การเขียนแบบปะต่อมอนเทจนี้ ช่วยให้ผู้เขียนที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการจะอธิบาย
ข้อ มูลที่อธิบ ายร่ วมกัน ไม่ ได้ ให้ส ามารถทำา เช่ น นั น
้ ได้ (น. 178-179). เม่ ือพิจ ารณาการเลื อกใช้ รูป แบบการ

เขี ย นเช่ น นี้ แ ล้ว เราจะเห็ นว่ า แครงก์แ ละคุ กให้ค วามสำา คัญ กับ ประเด็น ผู้ เ ขี ย น/ผู้มี อำา นาจ (authority) และ
พยายามไม่ปล่อยให้ผู้เขียนมีอำานาจ (authority) ดังกล่าว โดยการแสดงให้เห็นชัดเจนผ่านรูปแบบการเขียนว่า
ข้อมูลนัน
้ ยังอยู่เป็ นชิ้น มีที่มาต่างกัน และปล่อยทิ้งการเช่ ือมโยงตีความไปสู่ผู้อ่าน.

สำา หรั บ ผู้ วิ จ ารณ์ , ในฐานะผู้ ส นใจศึ ก ษาวั ฒ นธรรมไซเบอร์ , เช่ ือ เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า ประเด็ น ต่ า ง ๆ ใน

หนั งสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็ นเร่ ืองภววิสัย/อัตวิสัย ตัวตน ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ อำานาจ/ความรู้ ฯลฯ ล้วนใช้ได้
กั บ การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมไซเบอร์ แต่ สิ่ ง ที่ ข าดหายไปในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ก็ คื อ แง่ มุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เคร่ ือ งมื อ
ออนไลน์ และโลกไซเบอร์ในฐานะสนาม. แม้แครงก์และคุกจะได้ปรับปรุงเน้ ือหาของหนั งสือเล่มนี้ ให้ทันสมัย

และครอบคลุมเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ยิ่งข้ ึนจากฉบับดัง้เดิม (น.x). แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั น
้ ก็

ถูกแนะนำ า ในฐานะเคร่ ืองมื อ ชิ้ นใหม่ สำา หรับ ทำา การศึ กษาสนามแห่ ง เดิม เท่ า นั น
้ ไม่ ใ ช่ใ นฐานะเคร่ ือ งมื อ ไปสู่
สนามแห่งใหม่. แม้ผู้เขียนได้กล่าวถึงการใช้งานบล็อกและห้องสนทนาอินเทอร์เน็ ต แต่ก็ไม่ใช่ฐานะตัวสนาม
เอง เป็ นเพี ย งแหล่ ง ตั ง้ ต้ น สำา หรั บ หาข้ อ มู ล เพ่ ือ การลงสนามเท่ า นั น
้ (น.18). กล่ า วคื อ ฐานะของเคร่ ือ งมื อ

ออนไลน์ นี้มีจำา กัด มากในหนั งสือ ทัง้ไม่ ได้นำา ไปสู่สนามใหม่ และไม่ ได้ มีส่ วนในการประกอบสร้า งข้ อมู ล ที่

กล่าวถึงในส่วนที่สองของหนั งสือเลย. ผู้เขียนไม่ได้สำารวจความเป็ นไปได้ที่จะใช้เคร่ ืองมือออนไลน์ มาช่วยใน
การสัง เกต สัมภาษณ์ กลุ่มสนใจ และวิธีทางภาพ, ไม่ว่าจะสำา หรับสนามกายภาพหรือสนามไซเบอร์ก็ตาม.
นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้เขียนได้แนะนำ าถึงการใช้เคร่ ืองมือส่ ือสารออนไลน์ , แต่กลับไม่ได้ชี้ถึงคำาถาม/คำาทบทวน

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการส่ ือสารผ่า นคอมพิวเตอร์ (computer-mediated communication - CMC) ใน

ลักษณะเดียวกับที่ได้ชี้ถึงคำาถาม/คำาทบทวนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง เช่น สิ่งที่
อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ไม่ ไ ด้ หรื อ สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้ อุ ป กรณ์ เ ลื อ กบั น ทึ ก /ไม่ บั น ทึ ก . ผู้ ส นใจโลกไซเบอร์ ใ นฐานะสนาม และ

ประเด็นการเก็บและวิเ คราะห์ข้อมู ลจากอิน เทอร์เ น็ ตอ่ ืน ๆ ซ่ ึง ไม่กล่าวถึง ในหนั ง สือเล่มนี้ รวมถึง การผสม
ผสานข้อมูลจากออนไลน์และออฟไลน์ สามารถหาดูได้ใน Christine Hine 2000 และ 2005.
ในทางวิธีนำา เสนอที่อยู่ในส่วนที่สามของหนั งสือนั น
้ นอกเหนื อจากวิธีแบบปะต่อมอนเทจ, ที่ผู้เขียน
เสนอว่าน่ าจะเหมาะสำาหรับข้อมูลที่มีลักษณะกระจัดกระจายไม่ได้เป็ นเส้นตรง, ยังมีวิธีการนำ าเสนอโดยใช้ไฮ
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เปอร์เท็กซ์ (hypertext) หรือไฮเปอร์มีเดีย (hypermedia) ที่อาจใช้กับข้อมูลลักษณะดังกล่าวได้เช่ นกัน . ไฮ

เปอร์เท็กซ์นี้ไม่เพียงสามารถนำ ามาใช้ในขัน
้ ตอนการนำ า เสนอได้เท่านั น
้ แต่ยังสามารถนำ า มาใช้ในขัน
้ ตอนการ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้เช่นกัน (Dicks and Mason 1998; Dicks et al 2005).
แม้เทคนิควิธีจำกประสบกำรณ์จริงต่ำง ๆ ของหนังสือเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์อย่ำงมำก, โดยเฉพำะกับ
ผู้ไม่เคยลงสนำมมำก่อน, แต่จุดเด่นที่สุดที่สมควรยกย่องของ Doing Ethnographies ก็หนี ไม่พ้นแกนหลัก
ของหนังสือ ทีว
่ ่ำด้วยเร่ ืองตัวตน/อัตวิสัย ที่ให้ควำมสำำคัญกับเร่ ืองอำำนำจ/ควำมรู้. ผู้วิจำรณ์เช่ ือว่ำหนังสือเล่มนี้

จะช่วยย้ำำควำมมัน
่ ใจให้กับบรรดำนักเรียนและอำจำรย์ที่ปรึกษำที่จะขยำยควำมเป็ นไปได้มำกมำยของ 'สนำม'

และจะน่ ำยินดีอย่ำงมำกหำกในฉบับปรับปรุงครัง้ต่อไปควำมเป็ นไปได้นี้จะขยำยรวมไปถึงสนำมที่สังเกต/มี
ส่วนร่วมได้แต่จับต้องไม่ได้อย่ำงโลกไซเบอร์ด้วย.
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