210 I วารสารมานุษยวิทยา

บทปริทัศน์หนังสือ
(Book Review)
Showing Anthropology Matters: Public Anthropology in Action

Reference: Borofsky, R. (ed.). 2018. Showing Anthropology Matters: Public
Anthropology in Action. Kailua, HI: Center for a Public Anthropology. 64
pages.
โดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

หนังสือเล่มนีน้ �ำ เสนอความรูม้ านุษยวิทยาใน 3 ส่วน คือ 1) โบราณคดีเพือ่
สาธารณะ 2) มานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพือ่ สาธารณะ และ 3) มานุษยวิทยา
กายภาพเพือ่ สาธารณะ เป้าหมายสำ�คัญคือการทบทวนว่าความรูม้ านุษยวิทยา
จะได้รบั ความสนใจจากสาธารณะได้อย่างไร Robert Borofsky บรรณาธิการ
ของหนังสือตัง้ ข้อสังเกตไว้วา่ ถึงแม้นกั มานุษยวิทยาจะนำ�เสนอความคิดทีด่ แี ละ
น่าสนใจ แต่ทผ่ี า่ นมาความคิดเหล่านัน้ จะไม่ได้รบั ความสนใจจากสังคม ในทาง
กลับกัน เรื่องราวในนวนิยายและบทประพันธ์มักจะได้รับความนิยมและได้
รางวัลมากกว่าหนังสือทีน่ กั มานุษยวิทยาเขียน ในขณะเดียวกัน เมือ่ พิจารณา
ถึงขนาดของภาควิชามานุษยวิทยาในมหาวิทยาลัย ก็พบว่ามีขนาดเล็กมากเมือ่
เทียบกับสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์อน่ื ๆ รวมถึงสมาชิกในสมาคมมานุษยวิทยา
อเมริกนั ก็มจี �ำ นวนลดลงเรือ่ ย ๆ ประกอบกับการทีน่ กั มานุษยวิทยาเอาตัวออก
ห่างจากปัญหาสังคม ไม่กระตือรือร้นทีจ่ ะเข้าไปถกเถียงถึงสิง่ ทีส่ งั คมกำ�ลังเผชิญ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สถานการณ์เหล่านีค้ อื ตัวบ่งชีว้ า่ ความรูม้ านุษยวิทยาอยูใ่ นวงจำ�กัดและถอยห่าง
จากความสนใจของสาธารณะ
Borofsky ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อมี
นั ก เขี ย นหรื อ นั ก วิ ช าการสาขาอื่ น
เขี ย นหนั ง สื อ ที่ วิ จ ารณ์ สั ง คมและ
วัฒนธรรมซึง่ ได้รบั ความนิยมจากสังคม
นักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่ก็มักจะสบ

ประมาทและไม่ยอมรับคำ�อธิบายของ
หนังสือเหล่านัน้ โดยวิจารณ์วา่ ขาด
ความลุ่ ม ลึ ก ทางแนวคิ ด ทฤษฎี
ประเด็นนีค้ อื ปัญหาสำ�คัญทีท่ �ำ ให้นกั
มานุษยวิทยาเอาตัวออกห่างจากสังคม
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และหันมาสนใจแต่วงวิชาการเล็ก ๆ
ของตนทีเ่ น้นเฉพาะการตีพมิ พ์หนังสือ
และบทความในวารสารซึ่งมีแต่นัก
มานุษยวิทยาด้วยกันเองอ่านเท่านั้น
ซึ่งเป็นแค่เพียง “เกม” ของการนับ
จำ�นวนบทความที่ถูกตีพิพม์และถูก
อ้างอิง ความรู้แบบมานุษยวิทยาจึง
วนเวียนอยูใ่ นวงแคบ ๆ ในมหาวิทยาลัย
และมีไว้เพื่อการเลื่อนตำ�แหน่งทาง
วิชาการทีเ่ ข้มงวดและไร้ชวี ติ ชีวา นีค่ อื
จุดบกพร่องและเป็นอุปสรรคมากทีส่ ดุ
เพราะหนังสือและบทความเหล่านั้น
ไม่ได้ชว่ ยบ่งชีใ้ ห้เห็นปัญหาสังคมและ
สาธารณชนไม่เคยอ่าน
Borofsky ยกตัวอย่างฐานข้อมูล
ในเว็บไซต์ Altmetric.com ทีม่ กี าร
อ้างผลงานวิจัยของนักมานุษยวิทยา
สะท้อนให้เห็นว่าสื่อสาธารณะสนใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการมนุษย์
โบราณคดี และความรูม้ านุษยวิทยา
กายภาพที่อธิบายเรื่องราวชีวิตและ
พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในอดีต
ความสนใจดังกล่าวบ่งชีว้ า่ คำ�อธิบาย
ของนักมานุษยวิทยากายภาพและนัก
โบราณคดีเป็นทีต่ อ้ งการของสือ่ เพราะ
ว่าสามารถสร้างความตืน่ เต้นและเปิด
เผยปริศนาเกีย่ วกับเรือ่ งราวของมนุษย์
ในอดีต สือ่ จะนำ�ผลงานวิจยั ประเภท
นี้ไ ปย่ อ ยให้ ง่า ยเพื่อ เขี ย นข่ า วและ

บทความเชิงสารคดีทก่ี ระตุน้ ให้สาธารณะ
อยากรูอ้ ยากอ่าน เมือ่ เปรียบเทียบกับ
บทความในวารสารของนักมานุษยวิทยา
ด้านวัฒนธรรม จะพบว่าประชาชนไม่
อยากจะอ่านบทความเหล่านัน้
ถึงแม้วา่ ข้อเขียนของสือ่ มวลชนจะ
ไม่มีความเข้มข้นทางวิชาการ หรือ
ถู ก เขี ย นเพื่ อ เรี ย กความสนใจของ
สาธารณะเป็นหลัก แต่สง่ิ นีก้ ส็ ะท้อน
ให้เห็นว่าความรู้มานุษยวิทยาเพื่อ
สาธารณะควรจะเป็นอย่างไร สิง่ ทีเ่ ป็น
วิชาการแบบเข้าไม่ถงึ ไม่สามารถทำ�ให้
สาธารณชนสนใจได้ Borofsky ให้ขอ้
เสนอแนะว่าเราต้องคิดนอกกรอบและ
ไม่ตดิ กับคูต่ รงข้ามระหว่าง “วิชาการ”
กับ “สาธารณะ” หากแต่ตอ้ งรูจ้ กั เลือก
ช่องทางที่เหมาะสมที่สามารถทำ�ให้
เนื้อหาวิชาการไม่เจือจางไป และ
สามารถสร้างความสนใจให้กบั สาธารณะ
ด้วย
ในการหาวิ ธีแ ก้ ไขปั ญ หาสั ง คม
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณที่จะ
สนับสนุนให้เกิดการทำ�วิจยั ในประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ซึง่ นักมานุษยวิทยาควร
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบ
สนองความต้องการของสังคมได้ ถ้า
นักมานุษยวิทยาสามารถรับทุนวิจัย
จากหน่วยงานของรัฐได้ ก็อาจทำ�ให้
ความรู้มานุษยวิทยาเผยแพร่ออกไป

212 I วารสารมานุษยวิทยา

ในวงกว้าง ขณะเดียวกันก็ชว่ ยให้ภาค
วิชามานุษยวิทยายังมีบทบาทสำ�คัญ
ดังนัน้ การได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล
จึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่
บทความของ Douglas B. Bamforth
อธิบายว่าบทบาทของนักโบราณคดี
คือการชีใ้ ห้เห็นเรือ่ งราวทางวัฒนธรรม
ของมนุษย์ในอดีตผ่านการวิเคราะห์
วัตถุทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างเอา
ไว้ ตัวอย่างความรูท้ างโบราณคดีทไ่ี ด้
รับความสนใจจากสือ่ ได้แก่ การศึกษา
ดีเอ็นเอทีส่ กัดมาจากกระดูกมนุษย์ใน
อดีต ซึ่งช่วยให้สืบค้นร่องรอยสาย
สัมพันธ์ของมนุษย์จากอดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน ข้อมูลทางพันธุกรรมของ
มนุษย์ในอดีตอาจช่วยขยายความเข้าใจ
เกีย่ วกับโรคภัยไข้เจ็บ การอพยพย้ายถิน่
รูปแบบการบริโภคอาหาร การปลูก
พืช การเลีย้ งสัตว์ ความเชือ่ ทางศาสนา
และสภาพสังคมของมนุษย์ ความรูด้ งั
กล่าวจะถูกนำ�ไปเขียนเป้นข่าวโดย
สื่อมวลชน ซึ่งมักจะเลือกประเด็นที่
สร้างความสนใจให้กบั ประชาชน เช่น
สัตว์เลีย้ งของมนุษย์ในอดีต บทบาท
และอำ�นาจของผูห้ ญิงในอดีต โรคระบาด
ในอดีต เป็นต้น
บทความของ William O. Beeman
อธิบายว่าสาธารณชนมักจะสนใจการ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมของมนุษย์ใน

ทีต่ า่ ง ๆ โดยการมองหาความเหมือน
และความต่างทีป่ รากฏ เช่น พฤติกรรม
การกินอยูห่ ลับนอน การสืบพันธุ์ และ
การแสดงความรัก เป็นต้น วัฒนธรรม
ของมนุษย์มกี ารเปลีย่ นแปลงไปตาม
เวลาและเงื่อนไข เช่น วิธีการหลับ
การตืน่ และระยะเวลาของการนอน
ของมนุษย์ในสังคมจารีตประเพณีของ
ชนพืน้ เมืองในแอฟริกาแตกต่างไปจาก
การหลับนอนและการตื่นของคนใน
สังคมเมืองขนาดใหญ่ในยุโรปและ
อเมริกา ความแตกต่างนีเ้ กิดขึน้ ภาย
ใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ประเด็นนี้ถูก
สือ่ นำ�ไปอธิบายเพือ่ ทำ�ให้สาธารณชน
รู้ว่าการหลับของมนุษย์มิได้มาจาก
ความมืดแต่เกิดจากการเปลีย่ นสภาพ
อากาศในฤดูกาลต่าง ๆ อีกตัวอย่าง
หนึ่งคือการเปรียบเทียบอายุขัยของ
มนุ ษ ย์ ซึ่ ง พบว่ า มนุ ษ ย์ ใ นสั ง คม
อุตสาหกรรมจะมีอายุยนื ยาวกว่ามนุษย์
ในสั ง คมชนเผ่ า ที่ อ ยู่ กั บ ธรรมชาติ
ตัวอย่างการศึกษาเหล่านีบ้ ง่ ชีว้ า่ ประเด็น
ที่ส่ือและสาธรณชนสนใจมักจะเป็น
เรือ่ งเกีย่ วกับพฤติกรรมในชีวติ ประจำ�
วันและธรรมชาติของความเป็นมนุษย์
บทความของ Leslie A. Knapp
อธิบายว่าการศึกษาเกีย่ วกับวิวฒ
ั นการ
ของมนุษย์และพฤติกรรมของสิง่ มีชวี ติ
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ทีม่ พี นั ธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์ เช่น
ลิงชิมแพนซี มักจะสร้างความสนใจ
ต่อสื่อและสาธารณชน ตัวอย่างเช่น
การศึกษาการดมกลิน่ และวิธกี ารเลือก
คู่ของลิงตัวผู้ในแอฟริกา การศึกษา
รหัสพันธุกรรมของมนุษย์โบราณ การ
ศึกษาวิวัฒนาการของสิตปัญญาของ
มนุษย์ การอพยพเคลือ่ นย้ายถิน่ ของ
มนุษย์ในอดีต การเปรียบเทียบขนาด
สมองของมนุษย์กับลิงและไพรเมท
การศึกษาทักษะการเรียนรูแ้ ละพฤติกรรม
ของชิมแพนซี เป็นต้น การศึกษาเหล่า
นีเ้ สมือนเป็นการไขปริศนาความเกีย่ ว
โยงระหว่างมนุษย์โบราณกับมนุษย์ใน
ปัจจุบนั ซึง่ เป็นประเด็นทีส่ อ่ื ให้ความ
สนใจและมักจะนำ�ภาพ และวีดทิ ศั น์
ที่นักมานุษยวิทยาได้บันทึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของลิงและไพรเมทมาเผย
แพร่ตอ่ สาธารณะ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ อ ธิ บ ายให้ เ ห็ น
ตัวอย่างงานศึกษาวิจยั ของนักโบราณคดี
นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม และนัก
มานุษยวิทยากายภาพ ซึง่ อธิบายเรือ่ ง
ราวเกีย่ วกับพฤติกรรมและประวัตศิ าสตร์
ความเป็นมาของมนุษย์ การศึกษาที่
สามารถเชื่อมโยงชีวิตประจำ�วันของ
มนุษย์ในปัจจุบนั เข้ากับการวิเคราะห์
เรือ่ งราวของมนุษย์ในอดีตและมนุษย์

ต่างวัฒนธรรมอาจเป็นแนวทางสำ�คัญ
ให้กับนักมานุษยวิทยาที่ต้องการนำ�
ความรู้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่ง
จำ�เป็นต้องปรับวิธีการเขียนและการ
สือ่ สารให้ประชาชนอ่านและเข้าใจได้
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ Borofsky จะ
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อจำ�กัดในการ
สือ่ สารความรูม้ านุษยวิทยาต่อสาธารณะ
และการมุ่งเน้นตีพิมพ์บทความใน
วารสารทีร่ บั รูใ้ นหมูน่ กั วิชาการเท่านัน้
สิง่ ทีเ่ ป็นคำ�ถามต่อไปก็คอื ข้อถกเถียง
ในเชิงวิพากษ์ตอ่ ปัญหาสังคมทีเ่ พือ่ ยก
ระดับแนวคิดทฤษฎี กระบวนทัศน์
และวิธีวิทยาในการศึกษาสังคมของ
มนุษย์จะสามารถสอดแทรกเข้าไปใน
พื้นที่สาธารณะได้อย่างไร ในขณะที่
ความสนใจของสือ่ และสาธารณชนที่
ต้องการรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการ
และพฤติกรรมของมนุษย์ ความรู้
มานุษยวิทยาจะถูกทำ�ให้เข้าใจง่าย
หนังสือเล่มนีอ้ าจจะประสบความสำ�เร็จ
ในการชี้ให้เห็นความรู้บางประเภทที่
เข้าถึงความสนใจของสาธารณะ แต่
การวิพากษ์ความเชือ่ และความรูบ้ าง
อย่างทีเ่ ป็นมายาคติทางสังคม ยังเป็น
โจทย์ใหญ่สำ�หรับนักมานุษยวิทยาที่
ต้องค้นหาวิธกี ารและช่องทางใหม่ ๆ
เพือ่ ทำ�ให้สงั คมเกิดการเปลีย่ นแปลง

