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	ก้้าวเข้้าสู่่�ปีีที่่� 3 ของวารสารมานุุษยวิิทยา ในฉบัับนี้้�มีีบทความที่่�นำำ�เสนอ
องค์์ความรู้้�ที่่�หลากหลายทั้้ง� เรื่อ�่ งความเชื่่อ� ทางศาสนาและเพศภาวะ การรื้้อ� ฟื้้น� วััฒนธรรม
พิิธีกี รรมของชาติิพันั ธุ์์� มิิติทิ างวััฒนธรรมของความชราภาพ และการทำำ�จดหมายเหตุุ
จากเอกสารส่่วนบุุคคล บทความแรกคืือเรื่อ�่ ง Beyond Hybridity and Syncretism:
Kala-Thesa Contextual Sensitivity and Power in Thai Religious and Gender
Cultures ของศาสตราจารย์์ ปีีเตอร์์ เอ แจ็็คสััน นำำ�เสนอข้้อถกเถีียงเรื่อ�่ งกาลเทศะใน
ฐานะเป็็นแนวคิิดทางวััฒนธรรมเพื่่อ� ทำำ�ความเข้้าใจความเชื่่อ� ทางศาสนาและเพศที่่�ซับั
ซ้้อนและมีีพลวััต แจ็็คสัันเสนอว่่า “กาลเทศะ” คืือรููปแบบของอำำ�นาจเหนืืออิิทธิิพล
ของวััฒนธรรมต่่างชาติิที่่�มีอี ยู่่ใ� นช่่วงเวลาประวััติศิ าสตร์์ไทย ซึ่่ง� ไม่่อาจนำำ�แนวคิิดทฤษฎีี
จากตะวัันตกมาอธิิบายปรากฏการณ์์ทางศาสนา วััฒนธรรม และเพศภาวะในสัังคม
ไทยได้้อย่่างตรงไปตรงมา ตััวอย่่างเช่่น การปลุุกเสกพระเครื่่�องและของขลัังโดย
หลวงพ่่อคููณ หรืือพิิธีีการเข้้าทรงของเทพจากลััทธิิความเชื่่�อต่่าง ๆ ที่่�มีีทั้้�งพราหมณ์์
ฮิินดูู พุุทธ และไสยศาสตร์์ การอยู่่ร่่� วมกัันของความเชื่่อ� เหล่่านี้้มิ� ไิ ด้้เป็็น “การผสมรวม” แต่่
เป็็นการรู้้�จักั เลืือกใช้้และปฏิิบัติั โิ ดยผู้้�ประกอบพิิธีกี รรม ร่่างทรง หรืือผู้้�นำำ�ทางความเชื่่อ�
ตามเงื่อ�่ นไขของเทคนิิค เวลา และสถานที่่�ที่่�ต่่างกััน
บทความของนฤพนธ์์ ด้้วงวิิเศษ เรื่อ�่ งทบทวนแนวคิิดทฤษฎีีการรื้้อ� ฟื้้น� วััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�น ชี้้ใ� ห้้เห็็นข้้อถกเถีียงทางแนวคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมในแวดวงวิิชาการทาง
มานุุษยวิิทยาในช่่วงต้้นคริิสต์ศ์ ตวรรษที่่� 20 ภายใต้้การบุุกเบิิกของนัักมานุุษยวิิทยา
ชาวอเมริิกันั Franz Boas ซึ่่ง� อธิิบายวััฒนธรรมในฐานะเป็็นลัักษณะเฉพาะของแต่่ละ
ท้้องถิ่่�นที่่�ไม่่สามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้ว่่าวััฒนธรรมไหนดีีกว่่ากััน มาจนถึึงต้้น
คริิสต์ศ์ ตวรรษที่่� 21 ที่่�มีีการทบทวนว่่า “วััฒนธรรม” สามารถปรัับแต่่งขึ้้น� ใหม่่ตามช่่วง
เวลา โดยไม่่อาจระบุุได้้ว่่าแก่่นแท้้ของวััฒนธรรมคืืออะไร นัักวิิชาการปััจจุุบันั จึึงมอง
ความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจที่่�มีีบทบาทต่่อการสร้้างคุุณค่่าทางวััฒนธรรม มากกว่่าจะมอง
หารากเหง้้าที่่�แท้้จริิง และการรื้้อ� ฟื้้น� วััฒนธรรมในแต่่ละช่่วงเวลาก็็สัมั พัันธ์์กับั แนวคิิด
ทฤษฎีีที่่�นำ�ำ มาใช้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นทฤษฎีีโครงสร้้างหน้้าที่่�ที่่�มองวััฒนธรรมในฐานะสิ่่�งเติิม
เต็็มความสุุขและค้ำำ�จุ
� นุ ชีีวิตข
ิ องมนุุษย์์ ทฤษฎีีการต่่อรองที่่�มองว่่าวััฒนธรรมเป็็นผลผลิิต
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ทางการเมืืองที่่�ผู้้�มีีอำ�ำ นาจใช้้ควบคุุมสัังคมให้้ปฏิิบััติิตาม รวมทั้้�งชี้้�ให้้เห็็นบริิบทของ
ลััทธิิอาณานิิคม ลััทธิิเสรีีนิยิ มใหม่่ อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว และการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิตที่่�มี
ิ บี ทบาทต่่อการจััดประเภท แบ่่งแยก ต่่อต้้านขััดขืืน อนุุรักั ษ์์ ฟื้้น� ฟูู สร้้างใหม่่
และปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรมเพื่่�อเป้้าหมายทางการเมืือง เศรษฐกิิจ และการสร้้าง
อััตลักั ษณ์์
บทความของดำำ�รงพล อิินทร์์จันั ทร์์ เรื่อ�่ งพลวััตของพิิธีกี รรม “เม-ด้ำำ�� -เม-ผีี”
ของไทอาหมภายใต้้บริิบททางสัังคมการเมืืองของรััฐอััสสัมั ประเทศอิินเดีีย โดยอธิิบาย
ว่่า“เม-ด้ำำ�� -เม-ผีี” เป็็นพิิธีกี รรมบููชาผีีบรรพบุุรุษุ ของไทอาหม โดยจะจััดขึ้้น� ในวัันที่่� 31
มกราคมของทุุกปีี พิิธีกี รรมนี้้เ� กิิดขึ้้น� ภายใต้้การเมืืองของการสร้้างอััตลักั ษณ์์ทางชาติิพันั ธุ์์�
ซึ่่�งในรััฐอััสสััมมีีกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�จำ�ำ นวนมาก ชาวไทอาหมในปััจจุุบัันเผชิิญหน้้ากัับการ
เปลี่่�ยนทางการเมืืองและเศรษฐกิิจทำำ�ให้้มีกี ารปรัับตััวเข้้ากัับวััฒนธรรมอิินเดีียและใช้้
ภาษาอััสสัมั มิิสเป็็นภาษาราชการ ขณะเดีียวกัันก็็มีกี ารรื้้อ� ฟื้้น� ภาษาและวััฒนธรรมของ
ตนเอง พิิธีกี รรมเม-ด้ำำ�� -เม-ผีี ถููกรื้้อ� ฟื้้น� ขึ้้น� มาใหม่่ในฐานะเป็็นสััญลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม
และความเชื่่อ� ของไทอาหม ซึ่่ง� มีีการบููชาผีีธรรมชาติิ เทพเจ้้า ผีีบรรพบุุรุษุ ที่่�มีีการจััด
ลำำ�ดับั ชั้้น� จำำ�นวน 10 องค์์ แบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่ม� ปััจจุุบันั พิิธีกี รรมนี้้ดำ� �ำ เนิินการโดยสมาคม
ของไทอาหมหลายองค์์กร หลายพื้้�นที่่� ทั้้ง� ในระดัับเมืือง และระดัับชุุมชน ในพิิธีจี ะมีี
การบููชาฟ้้าหลวงและเทพเจ้้า มีีกิจิ กรรมการแสดงดนตรีี การร้้องเพลง การฟ้้อนรำำ� การ
อ่่านกวีีของเยาวชน และการเดิินขบวนพาเหรด ผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญั ในพิิธีกี รรมคืือหมอ
หลวงสามตระกููล จะเป็็นผู้้�เตรีียมเครื่อ�่ งเซ่่นสัังเวยและสวดบููชาผีีบรรพบุุรุษุ ดำำ�รงพลกล่่าว
ว่่าการจััดพิิธีีเม-ด้ำำ�� -เม-ผีี คืือกระบวนการยกระดัับจิิตสำ�นึึ
ำ กทางประวััติิศาสตร์์ และ
เป็็นการเมืืองของอััตลักั ษณ์์ของไทอาหมภายใต้้รัฐั ชาติิสมัยั ใหม่่ของอิินเดีีย
บทความของณััฐวุุฒิิ สิิงห์์กุลุ เรื่อ�่ งจากชราภาพสู่่ช� ราจารย์์ การเดิินทางของ
ชีีวิติ และความหมายต่่อความชราในกลุ่่ม� ผู้้�สููงอายุุไทดำำ� เป็็นการศึึกษาชุุมชนไทดำำ�บ้า้ น
เกาะแรต ตำำ�บลบางปลา อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม โดยชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าผู้้�อาวุุโสชาว
ไทดำำ�มีบี ทบาทสำำ�คัญั ต่่อการสืืบทอดและธำำ�รงรัักษาประเพณีีความเชื่่อ� ต่่าง ๆ ได้้แก่่ พิิธีี
ศพ เสนเรืือน แต่่งงาน ปาดตง เสนตััว การแปงขวััญ เชิิญขวััญ เรีียกขวััญ ช้้อนขวััญ
เสนสะเดาะเคราะห์์ เป็็นต้้น พิิธีกี รรมเหล่่านี้้ส� ะท้้อนการเดิินทางของชีีวิติ ในแต่่ละช่่วง
วััย ผู้้�อาวุุโสจะเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ชีวิี ติ มีีความรู้้�ในภาษาไทดำำ� รู้้�จักั บทสวดและคาถา
ในพิิธีกี รรมต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ผู้้�อาวุุโสมิิใช่่เป็็นเพีียงคนชราที่่�ไร้้ความสามารถ แต่่มีีบทบาท
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ทางสัังคมและวััฒนธรรมในฐานะเป็็นหมอมด หมอมนต์์ หมอปี่่� หรืือหมอแปงขวััญ
นอกจากนั้้�น ผู้้�อาวุุโสของบ้้านก็็มีีฐานะเป็็น เจ้้าบ้้าน (ผู้้�ชาย) หรืือเจ้้าเสื้้�อ (ผู้้�หญิิง)
สถานภาพดัังกล่่าวมีีความสำำ�คัญั ต่่อการสร้้างอััตลักั ษณ์์ทางวััฒนธรรมของไทดำำ�
บทความของดรณ์์ แก้้วนััย และคณะ อธิิบายเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าและความหมาย
ของเอกสารส่่วนตััวของศาสตราจารย์์นายแพทย์์เสม พริ้้�งพวงแก้้ว ซึ่่�งสะท้้อนภาพ
ประวััติศิ าสตร์์การแพทย์์และสาธารณสุุขของไทยในช่่วง พ.ศ. 2478 – 2550 เอกสาร
ดัังกล่่าวถููกจััดการตามระบบโดยเจ้้าหน้้าที่่�ของหอจดหมายเหตุุสาธารณสุุขแห่่งชาติิ ซึ่่ง�
ต้้องศึึกษารายละเอีียดของเอกสารต่่าง ๆ อย่่างรอบคอบ โดยแบ่่งเอกสารเป็็น 7 หมวด
เพื่่อ� ใช้้สำ�ำ หรัับการศึึกษาประวััติชีิ วิี ตข
ิ องศาสตราจารย์์นายแพทย์์เสม พริ้้ง� พวงแก้้ว ซึ่่ง�
เป็็นบุุคคลสำำ�คัญั ที่่�เป็็นแบบอย่่างในการอุุทิศิ ตนต่่อการทำำ�งานเพื่่อ� ประโยชน์์สังั คมและ
วางรากฐานของการแพทย์์ในชนบทและส่่งเสริิมการแพทย์์แผนไทย เป็็นผู้้�มีบี ทบาทใน
การพััฒนาวิิชาการ การศึึกษา และการบริิหารงานทางการแพทย์์ให้้ก้า้ วหน้้า รวมถึึง
เข้้าใจพััฒนาการทางประวััติศิ าสตร์์ของการแพทย์์ไทยจากยุุคบุุกเบิิกมาจนถึึงปััจจุุบันั

