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คงไม่เป็นการกล่าวเกนิเหตุถ้าจะบอกว่าหนังสือ ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไป 

ข้างใน เล่มนี้แสดงให้เห็นการด้ินรนของวงการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (อีกครั้ง?) ที่

จะพยายามแสวงหา “การก้าวข้าม” การพายเรือวนไปมาอยู่ในอ่างของภววิทยาแบบ 

สมัยใหม่ที่แบ่งแยกโลกของธรรมชาติออกจากโลกของความหมาย อันน�าไปสู่การแบ่งแยก 

“ศาสตร์” (science) ออกจาก “อศาสตร์” (non-science) 

แม้ว่าจะดูเหมือน “ศาสตร์” หมายถึง วิทยาศาสตร์ ส่วน “อศาสตร์” หมายถึง 

ทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่นอกขอบเขตความเป็นวิทยาศาสตร์ เช่น ปรัชญา มนุษยศาสตร์  

ตลอดจนความเชือ่ทางศาสนา ขนบประเพณี และอุดมการณ์ต่างๆ แต่เมือ่อ่านลกึเข้าไป 

ในหนงัสอืแล้ว ผูอ่้านกจ็ะพบว่าศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมานษุยวทิยาทีม่ปีระเดน็ศกึษา

เน้นไปที่โลกของความหมายมากกว่าโลกธรรมชาติ ก็มีวิธีหาความรู้ที่ยังไม่อาจช้ีชัดไปได้

ว่าสงัคมวทิยาและมานุษยวิทยามคีวามเป็น “ศาสตร์” หรอื “อศาสตร์” กนัแน่ ด้วยในทาง

ปฏิบัติของวิธีการหาความรู้ต่างก็เต็มไปด้วยการแยกข้ัวทางความคิดและแยกค่ายทางการ

ท�างาน แยก “ศาสตร์” ของสาขาตนออกมา 

การแบ่งแยกที่ว่านี้ถูกตอกย�้าให้แบ่งแยกกันมากยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการจัดระเบียบ

ทางสงัคมในโลกของวงวิชาการท่ีเน้นความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เพือ่เอือ้ต่อการสร้างความ

ก้าวหน้าในสาขาวิชา แต่ขณะเดียวกันความเป็นศาสตร์นี้ก็กลายเป็นกรงที่ขังจ�ากัดในการ

รับรูแ้ละศกึษาโลก อย่างไรกดี็ ข้อจ�ากัดน้ีก็ไม่ได้ถกูละเลย ด้วยความตระหนกัในข้อจ�ากดั

ดังกล่าวนี้เองที่น�ามาสู่ข้อเรียกร้องเรื่องสหวิทยาการ (interdisciplinary) พหุวิทยาการ 

(multidisciplinary) หรอื ข้ามวิทยาการ (transdisciplinary) 

ในช่วงแรกของหนังสือชีใ้ห้เห็นว่า ความเป็นศาสตร์มปัีญหาในตวัมนัเองเพราะความ

เป็นศาสตร์ หรอื ความเป็นวิชาการ มคีวามสามารถในฐานะผูก้ระท�าการ เนือ่งจากเมือ่ต้อง

ไปปะทะกับความรู้แบบท่ีต่างจากศาสตร์นั้นๆ จะไม่สามารถจ�าลอง อธิบายความรู้ชุดนั้น

ได้ทัง้หมด จงึสร้างวาทกรรมทางภาษาข้ึนเพือ่อธิบายความจรงิชดุต่างๆ ตามแบบของแต่ละ

ศาสตร์ และเหตทุีค่วามเป็นศาสตร์ไม่สามารถอธิบายความรูแ้บบทีต่่างไป กเ็พราะศาสตร์

ในโลกวชิาการสมยัใหม่อธิบายทุกอย่างในเชงิโครงสร้าง แบบเป็นเหตเุป็นผล ประกอบสร้าง

ความรูข้องตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่โลกสมยัใหม่ให้การประเมนิค่าศาสตร์บางอย่าง
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ไว้สงู การยอมรบัจากสาวกผูเ้ป็นคนในจงึสมาทานเฉพาะศาสตร์ของตนเอง แต่ละศาสตร์

จึงต่างก�าเนิดขึ้นและได้รับการยอมรับใต้กรอบของตนเอง ผู้คนในศาสตร์นั้นก็จะประเมิน

คณุค่าความคดิของตนใต้กรอบท่ีตนสร้างข้ึน จงึขาดความสามารถในการอธบิายความรูช้ดุ

อืน่ด้วยวธิกีารท่ีต่างจากกรอบของตนเอง เพราะฉะน้ันเราจงึสามารถผลติความรูด้้วยความ

ช�่าชองใต้กรอบ โดยแทบจะไม่สนใจปรัชญาของศาสตร์หรือตะหนักในการเป็นส่ิงประกอบ

สร้างของศาสตร์ว่าเป็นเพียงวิธีการมองโลกหนึ่งในหลายๆ แบบเท่านั้น ด้วยฐานคติของ 

ทุกศาสตร์ที่มีอยู่อย่างมากมายนี้เองเป็นอุปสรรคและบดบังการเข้าใจโลกจากฐานคิดแบบ

อืน่ สูก่ารแบ่งแยกการท�าความเข้าใจความจรงิในโลกเป็นศาสตร์ - อศาสตร์

หนงัสอืหนาราว 170 หน้าเล่มน้ีประกอบด้วย 6 บทความ ทีต่่างกส็นใจสบืสาวทีม่า 

ปฎบิตักิาร และผลพวงของ ศาสตร์-อศาสตร์ นอกจากบทน�าของ จนัทน ี เจรญิศร ี และ  

“ ‘ศาสตร์’ กับ ‘สหวิทยาการ’: กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่” 

ของ เสมอชยั พลูสุวรรณ ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า ความรูท้ีไ่ด้รบัอนญุาตให้ด�ารงอยูใ่นโลกวชิาการได้

มีธรรมชาติท่ีจะกีดขวางความเป็นองค์รวมแล้ว ในบท “ประวัติศาสตร์กับความหมายเมื่อ

ความตายกลายเป็นตาราง” ของ ศภุวิทย์ ถาวรบตุร ยังชวนคดิถงึการค้นกระบวนการทาง

สถติ ิ ทีแ่ม้ในด้านหน่ึงจะเป็นเครือ่งมอืท่ีช่วยท�าให้มนษุย์สามารถอธบิายความจรงิทางสงัคม

และท�าให้การศึกษาทางสังคมมีความเป็นศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้น แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ขาดการ

ศกึษาประวตัศิาสตร์ ท่ีมา รากของปรชัญาของศาสตร์ เพือ่การใช้สถติเิข้าใจสงัคมและใช้

สงัคมเข้าใจสถิติ

ขณะที ่“นายเถือ่นกับนายค�า” ของ ชศูกัดิ ์ภทัรกลุวณชิย์ เริม่ด้วยการวพิากษ์ประโยค

ติดปากนักมานุษยวิทยาว่า “ในฐานะนักมานุษยวิทยา” ว่าเป็นไปเพราะนักมานุษยวิทยา

พยายามออกตัว เสนออัตวิสัยและความบริสุทธิ์ของศาสตร์ของตน ขณะเดียวกันก็ใช้

การวเิคราะห์ฉาก “พระยาน้อยชมตลาด” ในหนงัสอื เขาชือ่กานต์ และฉากที ่ คลฟิฟอร์ด 

เกร์ิตซ (Clifford Geertz) และภรรยาว่ิงหนีต�ารวจในบทความ “Deep Play: Notes on 

the  Balinese  cockfight.” (Geertz 1972) มาน�าเสนอสิ่งที่นักมานุษยวิทยาอาจไม ่

เคยมองเห็นในศาสตร์ของตนเองว่า ทั้งมีความเป็นเพศชายที่สะท้อนอยู่ในอุปลักษณ ์

การช�าแรก (penetration) เข้าไปในชนเผ่าอื่นที่ไม่คุ้นเคย รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นลัทธ ิ

อาณานคิมและปิตาธิปไตยในศาสตร์มานุษยวิทยา
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 ในสองบทสดุท้าย “ศาสตร์-อศาสตร์: มานษุยวทิยา ณ จดุเปลีย่นทางภววทิยา” 

ของ โกมาตร จงึเสถียรทรพัย์ และ “ความไม่ (เคย) เป็นสมยัใหม่ ของศาสตร์-อศาสตร์:  

อวตัถวุสิยั อมนษุยนิยม และเครอืข่าย-ผูก้ระท�าของบรโูน ลาตร์ู” ของ จกัรกรชิ สงัขมณ ีได้

พาผู้อ่านเข้าไปแหวกว่ายอยู่ในการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ส�าคัญของวงการการศึกษา 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คือการให้ความส�าคัญกับการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี (Science and Technology Studies: STS) ซึง่เริม่ในช่วง

ทศวรรษที ่1980 โดยการบุกเบกิของบรูโน ลาตร์ู (Bruno Latour) จอห์น ลอว์ (John Law) 

และ มเิชล กลัลง (Michel Callon) ซ่ึงได้เสนอทฤษฎเีครอืข่าย - ผูก้ระท�าการ (Actor - 

Network Theory หรือ ANT) บรูโน ลาตูร์ และผองเพือ่นเสนอว่า พืน้ทีท่ีส่งัคมวทิยา

และมานษุยวทิยาควรศกึษาวิทยาศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ในขณะก่อรปูก่อร่าง วทิยาศาสตร์

ทีย่งัไม่เป็นตวัเป็นตนชดัพอจะให้ยดัใส่กล่อง แล้วตดิตราว่าเป็นวทิยาศาสตร์ หรอื การเปิด

กล่องด�า (Latour 1999) ดังน้ัน จดุสนใจของลาตร์ู คอื การดคูวามสมัพนัธ์ทีก่่อรปูขึน้ใน 

ห้องทดลอง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนกับคน คนกับส่ิงของ หรือแม้แต่สิ่งของกับ

สิง่ของ หรอืการศกึษาท้ังมนุษย์ และ อมนุษย์ ลาตร์ูยงัเสนอว่า วทิยาศาสตร์ขณะทีก่�าลงั

ถูกสร้าง มีการพัวพันกันอย่างชัดเจนระหว่างสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเนื้อ

เดียวกัน วิทยาศาสตร์เกิดจากและท�าให้ตัวกระท�าในสังคมเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ให้

สมาทานกนั และ การสร้างวิทยาศาสตร์ยงัเป็นการแสวงหาพนัธมติร ทัง้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง เพื่อยึดกุมพ้ืนที่ของการน�าเสนอต่อสาธารณชน 

และด้วยทฤษฎีเครือข่าย - ผู้กระท�าการ ข้อจ�ากัดของศาสตร์ซึ่งถูกแบ่งแยกใน “โลกสมัย

ใหม่” ให้ออกจากกนับนฐานของเส้นแบ่งจ�าลองระหว่างศาสตร์ทีศ่กึษาธรรมชาตแิละศาสตร์

ทีศ่กึษาสงัคมวฒันธรรมได้ถูกทลายลง น�าเอาตัวแสดงทางสงัคมกลบัเข้าสูก่ารวิเคราะห์ สู่

การท�าความเข้าใจ “สังคม” ในรูปแบบใหม่ ท่ีไม่ได้จ�ากดัอยูบ่นฐานของกบัดกัขัว้ตรงข้าม

ระหว่างมนษุย์กบัอมนุษย์ แต่แสดงให้เห็นสังคมท่ีเปลีย่นรปูถ่ายเทพลังกนัไปมาระหว่างกนั

ดังนั้นหนังสือเล่มน้ีจึงมีพลังท่ีจะพาผู้อ่านก้าวข้ามหลายเส้นแบ่ง ทั้งการก้าวข้าม

ศาสตร์ ซึง่หมายถงึการข้ามพรมแดนของความเป็น “ศาสตร์” ความเป็น “อศาสตร์” และ

ก้าวข้ามจากการศกึษามนุษย์สู่การศกึษาอมนุษย์ ซ่ึงหมายถงึวตัถสุิง่ประดษิฐ์ วตัถธุรรมชาติ 
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สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งสัตว์และพืช ซึ่งเป็นทิศทางในอนาคตที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ

กบัความเชือ่มต่อกนัระหว่างมนุษย์และอมนุษย์มากยิง่ขึน้ 

ด้วยเหตุน้ีการอยู่ร่วมกันของพหุภววิทยา คือ นอกจากการยอมรับว่าไม่มีภววิทยา

ใดเลยทีถ่กูต้องสมบูรณ์ในตัว และท�าให้เส้นแบ่งต่างๆ สลายไปแล้ว ยงัหมายรวมถงึการที่

ศาสตร์แต่ละแขนงได้สร้างศลิปะแห่งการด�ารงอยูบ่นความแตกต่างร่วมกนัอกีด้วย 

เอกสารอ้างอิง

Geertz,  Clifford.  1972.  “Deep  Play:  Notes  on  the  Balinese  cockfight.”  Daedalus  

101(1): 1-37.

Latour,  Bruno.  1999. Pandora’s Hope: Essays on the reality of science studies. 

Cambridge, MA: Harvard University Press.


