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หากเรากล่าวถืงหนังสือทฤษฎีทางสังคม เราอาจรู้สึกว่าหนังสือชื่อนี้คงเต็มไป
ด้วยทฤษฎีจ�ำนวนมากเพื่อให้เราจดจ�ำและท�ำความเข้าใจตามส�ำนักคิดและนักทฤษฎี
ต่าง ๆ และพร้อมกันนั้นโพสต์โมเดิร์นเองก็ท้าทายความรู้จากสาขาวิชาต่างที่ได้สร้าง
และสั่งสมทฤษฎีต่างไว้มากมาย ซึ่งอาจท�ำให้เราปฏิเสธชุดทฤษฎีความรู้ของสาขา
วิชาต่าง ๆ แต่หนังสือเล่มนี้กลับช่วยท�ำให้เราได้กลับไปนั่งขบคิด และท�ำความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ตั้งค�ำถามถึงการท�ำความเข้าใจและมุม
มองที่มีต่อปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยท�ำให้เราอธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ได้ละเอียดรอบคอบ และเท่าทันมุมมองที่เราใช้ในการท�ำการอธิบาย
ผู้เขียนได้พยายามที่จะเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ที่ส�ำคัญในทางทฤษฎีทั้งจุดแข็ง
และข้อบกพร่อง ที่เราอาจพลาดพลั้งไปในการอธิบายจนท�ำให้เราไม่สามารถหา
ค�ำตอบหรืออธิบายได้อย่างเท่าทันแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจหรือ
ไม่ตั้งใจ
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ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนแบ่งออกเป็น 8 บท โดยได้เกริ่นน�ำไว้อย่างน่าสนใจถึง
ปัญหาทางสังคมศาสตร์และทฤษฎีทางสังคมว่าเปรียบเสมือนบาปสี่ประการ ได้แก่
Reductionism, Essentialism, Reification และ Functional Teleology โดยบาปหรือ
ปัญหาทั้งสี่ประการนี้ได้แทรกซึมเข้าไปทั้งในทฤษฎีสังคมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
และยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมวิทยาและสังคมศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ด้วย ซึ่งปัญหา
ต่างๆ เหล่านี้ผู้เขียนได้อธิบายอย่างละเอียดในบทที่ 1-7 โดยบทที่ 8 คือ บทสรุป
ในบทที่ 1 Metatheoretical Preliminaries ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงวาทกรรม
ทางสังคมวิทยาและความสัมพันธ์ที่มีกับสาขาวิชาอื่น ๆ รวมทั้งสังคม และอ้างอิงกับ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ พหุนิยมทางทฤษฎี และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เรา
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างญาณวิทยา ทฤษฎี และข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ดีขึ้น
บทที่ 2 Agency-Structure and Micro-Macro โครงสร้าง-ตัวแสดง และการ
อธิบายจากส่วนใหญ่-ส่วนย่อยถือได้ว่าเป็นเบื้องหลังเชิงทฤษฎีของหัวข้อหรือประเด็น
ต่ า ง ๆ ที่ เ ราท� ำ การศึ ก ษาและอธิ บ าย เพราะความจริ ง ทางสั ง คมที่ ไ ด้ จ ะมี ค วาม
แตกต่างกัน การอธิบายจากแง่มุมใด จ�ำเป็นต้องรู้ถึงปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อโต้แย้ง และ
ข้อวิพากษ์ของการอธิบายแต่ละแนวทาง ซึ่งผู้เขียนได้ชี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจน
บทที่ 3 Links Between Theoretical Approaches จากบทก่อนหน้าที่กล่าว
ถึงการโต้แย้งระหว่างระดับการอธิบายโครงสร้าง-ตัวแสดง และส่วนใหญ่-ส่วนย่อย
หลาย ๆ คนอาจตั้งค�ำถามว่า การอธิบายความเป็นจริงทางสังคมที่มีการศึกษาถกเถียง
กันมากมายจนน�ำไปสู่การสร้างทฤษฎีมากมายนั้น ไม่ได้น�ำไปสู่การอธิบายหรือทฤษฎี
เพื่อแก้ปัญหาในบทที่สองบ้างหรือ ผู้เขียนได้แบ่งการอธิบายบทนี้ออกเป็นสองส่วน
ส่วนแรกได้ท�ำการยกตัวอย่างนักวิชาการคนส�ำคัญที่ได้พยายามอธิบายเพื่อเชื่อมโยง
ระดับการอธิบายในระดับภววิทยา โดยผู้เขียนได้เลือกนักวิชาการคนส�ำคัญสี่คน คือ
Peter Berger ที่ น� ำ เสนอ a dialectical approach, Norbert Elias ที่ น� ำ เสนอ
figurational (or ‘process’) sociology, Michel Foucault ที่น�ำเสนอ discourse
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reigns supreme, และ Anthony Giddens ที่น�ำเสนอ duality versus dualism และ
ส่วนที่สองได้ท�ำการขยายความประเด็นที่มีความส�ำคัญในเชิงทฤษฎีทั้ง metatheory
และ substantive theory และมีความส�ำคัญต่อการศึกษาเชิงประจักษ์ ประเด็นที่
ผู้เขียนอธิบาย ได้แก่ emergence, the social integration/ system integration, the
relation of discourse, the relation of discourse to social contexts, structural
contradictions และ recursion
บทที่ 4 Three Major Contributors to Contemporary Sociological Theory:
Archer, Mouzelis and Layder ผู้เขียนได้น�ำเสนอนักทฤษฎีทางสังคมวิทยาทั้งสาม
ท่านที่มีคุณูปการต่อทฤษฎีทางสังคมวิทยา และได้ให้ความส�ำคัญกับการอธิบายใน
ประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในบทก่อนหน้า กล่าวคือ Margaret Archer: Morphogenetic
Social Theory, Nicoz Mouzelis: Back to Sociological Theory, และ Derek
Layder: The Theory of Social Domains ในบทนี้ผู้เขียนได้ยกเอามโนทัศน์ที่ส�ำคัญ ๆ
มาอธิบายเพื่อให้เห็นแง่มุมในการอธิบายเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้าง-ตัวแสดง, ส่วน
ใหญ่-ส่วนย่อย ได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากขึ้น
บทที่ 5 Social Action, Power and Interests ในบทนี้นอกจากผู้เขียนจะยัง
คงถกเถียงและอธิบายปัญหาโครงสร้าง-ตัวแสดง, ส่วนใหญ่-ส่วนย่อย ผ่านหัวข้อ
Agency and Social Action และ Social Structure แล้ว ผู้เขียนยังได้หยิบยกเอา
ประเด็นอื่นที่มีความส�ำคัญต่อปัญหาดังกล่าวมาร่วมอธิบาย ได้แก่ Social Chance
ซึ่งท�ำให้เห็นว่า ไม่ใช่ตัวแสดงที่สามารถก�ำหนดความเป็นไปต่างๆ ได้อย่างอิสระ และ
โครงสร้างสังคมเองก็อาจไม่ได้ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดอย่างคาดการณ์ได้ ซึ่งผู้เขียน
ได้ อ ธิ บ ายให้ เ ห็ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แสดง โครงสร้ า ง และโอกาสทางสั ง คม
Interplay between agency, structure and social chance รวมทั้ ง มโนทั ศน์
Power และ Interest ที่ผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นว่า คือ สิ่งที่มีบทบาทและความ
ส�ำคัญต่อทั้งโครงสร้างและตัวแสดง
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บทที่ 6 Spatial Dimensions of the Social ประเด็นต่อเนื่องที่ผู้เขียนได้มี
เกริ่นไว้ในบทก่อนหน้านี้เนื่องจากเห็นว่า มีความส�ำคัญต่อการอธิบายในเชิงระเบียบ
วิธี นั่นคือเรื่องของมิติเชิงระยะของสังคม อันได้แก่ Time-Space โดยผู้เขียนได้
อธิบายถึงความส�ำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงระเบียบวิธี Networks ประเด็นเรื่อง
เครือข่ายเป็นทั้งประเด็นเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีทางสังคมวิทยา Materials and
Material-Diffusion โดยผู้เขียน ชี้ให้เห็นว่ามีความส�ำคัญต่อการออกแบบการศึกษา
เชิงประจักษ์ผ่านงานของ Scott และ Social Network/ Social System ประเด็นเหล่า
นี้ล้วนมีความส�ำคัญต่อการพิจารณาการออกแบบการวิจัยและมโนทัศน์/ ทฤษฎีที่จะ
ใช้ อ ย่ า งมาก นั่ น เพราะบางครั้งเราอาจมองเพีย งแค่ โ ครงสร้ า ง-ตั ว แสดง แต่ อาจ
หลงลืมไปว่า และหาบางสิ่งบางอย่างเดินทางข้ามกาลเวลามา เราจะอธิบายหรือ
อธิบายเรื่องนั้น ๆ ด้วยมิติและมุมมองระดับใด
บทที่ 7 Toward and Integrated Metatheoretical and Methodological
Framework สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ให้ความส�ำคัญมตลอดทั้งเล่มทุกการอธิบาย คือ ความ
ลึกในเชิงภววิทยา เพื่อให้เราตอบเพื่อน�ำไปสู่การอธิบายที่ถูกต้องที่สุดว่า เราอธิบาย
สังคมในระดับใด ในบทนี้ผู้เขียนได้อธิบายระดับการอธิบายความจริงทางสังคมเป็น
micro, mezo and macro level โดยอธิบายเชื่อมโยงกับ time-space ผู้เขียนเสนอว่า
ไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างโครงสร้าง-ตัวแสดง และระหว่างปริมณฑลทาง
สังคมระดับ micro, mezo and macro ขณะเดียวกันสิ่งที่เราสามารถเห็นได้คือ การ
เดินทางของ materials ข้าม time-space ฉะนั้นการอธิบายกระบวนการทางสังคมที่
มี ร ะดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น อี ก ทั้ ง บริ บ ทเชิ ง สถานที่ แ ละเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น ผู ้ ท่ี ท� ำ
การวิเคราะห์ จ�ำเป็นต้องท�ำการวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่น ทั้งนี้บนพื้นฐานของความ
หลากหลายเชิงญาณวิทยาและระเบียบวิธี
บทที่ 8 Conclusion บทสรุป
หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจในการช่วยท�ำให้เราสามารถเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคมและสามารถอธิบายได้อย่างรอบคอบรอบด้านมากยิ่งขึ้น
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เนื่องจากการศึกษาวิจัยในบางครั้งอาจให้ความส�ำคัญกับบางเรื่องมากจนเกินไป เช่น
ระเบียบวิธีวิจัย บริบททางสังคม จนลืมแง่มุมต่างๆ ที่จะช่วยให้การท�ำความเข้าใจ
ถูกต้องมากที่สุด

