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วาดวย Post-modern 
 

จิรโชค (บรรพต)  วีระสย*

 

1. ความนํา  
postmodernism เปนปรากฏการณที่ใชศัพทวา “เกิดขึ้นภายหลังหรือสืบตอจากความเปน

สมัยใหม” ยังไมมีคําแปลอยางเปนทางการในภาษาไทย จึงขอใชศัพทภาษาอังกฤษไปกอน แตหากจะลอง
แปลคราวๆ ดูนั้น ผูเขียนเคยใช “โพนนวสมัย” หรือ “ผานเลยสมัยใหม”  

Fredric Jameson ในหนังสือช่ือ Postmodernism or the Cultural Logic of 
Late Capitalism.  Duke University Press, 1991 มองวาเปนการสืบตอจากแนวโนมแหง
ความเปนสมัยใหม กลาวคือ ถือวา Postmodernism เปนเพียงการสะทอนภาพทางวัฒนธรรมของลัทธิ
นายทุนที่เกิดขึ้นชวงหลังๆ  Jameson ระบุลักษณะของ Postmodern คือ 1) การแยกเปนช้ินเล็กช้ินนอย
ทางสังคม (social fragmentation) 2) มีการแยกแยะ (differentiation) 3) การมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่คลองตัว (flexible specialization) 4) ความหลากหลายที่มากขึ้นทางวัฒนธรรม 
(pluralism) 5) ปราศจากความลึกซึ้ง (depth less-ness) 6) มีความเปนเรื่องธุรกิจการคามากยิ่งขึ้น 
(commercialization) 7) เนนประชานิยม (populism) 8) มุงสรรหา เลือกจากลัทธิหรือแหลงหรือแนว
ตางๆ ตามสะดวกหรือตามใจชอบ (eclecticism) 9) ภายในกอนการผสมผสาน (syncretism) ใน
มุมมองของสไตลตางๆ อีกทั้ง มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคานิยมที่มีเสรีภาพมากขึ้น 

Fredric Jameson. Postmodernism or the Cultural Logic of Late 
Capitalism. Duke University Press, 1991 
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สําหรับความเห็นของ David Jary and Julia Jary ใน Collins internet-linked 
Dictionary of Sociology. Collins, 2005. p. 478 ระบุวา postmodernism เกี่ยวโยงกับคํา
วา post modernity ซึ่ง  

1)   เปนการสิ้นสุดแหงอิทธิพลที่โดดเดนสมัยหนึ่งของความเชื่อหรือศรัทธาที่มีตอวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ที่ เนนการใชตรรกะหรือวิธีคิดบงช้ีเหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร (scientific 
rationality) และในความเชื่อที่วามีทิศทางเดียวสูความกาวหนา (unitary theory of 
progress)  

2)   เปนการละทิ้งทฤษฎีเชิงประจักษ (empiricist theories) คือ เกี่ยวของกับการทดลองและ
พิสูจนเชิงวิทยาศาสตรธรรมชาติ คือมีการช่ัง ตวง วัด โดยมุงมั่นหรือเช่ือวาบงช้ีความถูกตอง
อยางถูกตองแนชัด 

3)   ใหความสําคัญกับใตหรือไรสํานึก (unconscious) เนนอิทธิพลของภาพลักษณ (images) 
และเคร่ืองหมาย (signs) แพรหลายทุกหนทุกแหงและความผิดแผกแหงทรรศนะ  

4)   ถือวาโลกเปนไปตามวิถีแหงการเคลื่อนที่ (flux, flow and fragmentation) เคล่ือนที่, 
ไหลเวียนและแยกกระจาย โดยปราศจากการกําหนดวาอะไรมีคุณคาสูงสุด (absolute 
values)  

 

2. นานาความเห็น   
2.1  Jean Baudrillard เห็นวาความเปนหลังสมัยใหมในทางสังคมเปนการขยับขยายเรื่องราวที่

เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนที่ติดตอถึงมหาชนไดคราวละมากๆ การบริโภคของคนที่มีมากๆ นอกจากนี้ 
Baudrillard ถือวา Post modernity หมายถึงการสื่อสารที่ขยายมากขึ้นโดยเครื่องมือสมัยใหม รวมทั้ง
มีการทําใหเวลาและสถานที่เกิดขึ้นพรอมๆกัน การติดตอรวดเร็วทันใจ มีการบริโภคสัญลักษณ (symbolic 
consumption) หมายถึงการนิยมในตราสินคาและเกี่ยวกับปายโฆษณา 

Baudrillard กลาววามีการลดความสําคัญของการเลาเร่ืองหรือบรรยายแบบ meta-
narratives และหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นหรือเรื่องพื้นบาน ในกรณีของ Baudrillard 
Postmodernism หมายถึงโลกที่เต็มไปดวยเสียงและภาพจากสื่อมวลชน ทําใหสิ่งที่เรียกวาเปนของแท
และตัวที่แสดงทดแทนเปรียบเสมือนอยางเดียวกัน  

การเขาสูความเปน Post modernization หมายถึงกระบวนการตางๆ ซึ่งทั้งเรงแนวโนม
แหงความเปนสมัยใหมและยอนแนวโนม (reverse) ดังกลาว  

ดังนั้น พจนานุกรมเคมบริดจ จึงไดกลาววา คําอธิบายเกี่ยวกับศัพทดังกลาวหาขอยุติไดยากเพราะ
มี ต้ังแตการมองวามีการสืบตอ  (continuities) และบางคนกลาววาไมมีการสืบตอ  คือ  ขาดตอน 
(discontinuities)  
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ตัวอยาง คือ Jameson และ Harvey ไดวิเคราะหการเขาสูความเปนหลังสมัยใหม วาเปนเรื่อง
ของการ สืบตอ ตอเนื่อง อันมีลักษณะดังนี้ เชน   1) วัฒนธรรมมีลักษณะเปนสินคามากยิ่งขึ้น   2) ลดขอ
แตกตางทางวัฒนธรรมระหวางรสนิยมสูงและรสนิยมตํ่า   3) มาตรฐานกลายเปนแบบประชาชนทั่วไป 
(populism)    4) ชนชั้นทางสังคมไมสามารถแบงแยกแบบดั้งเดิมได    5) มีขบวนการเกิดขึ้นชั่วคราวทาง
การเมืองมากยิ่งขึ้น  

2.2  Crook, Pakulski, and Waters เห็นวา ความเปน Postmodern หมายถึงเปนการเรง
เขาสูกระบวนการแหงความเปนสมัยใหม แตในขณะเดียวกันและยอนกลับไปสูสภาวะอยางอื่น (reversal) 
กลาวคือ  

1) ยิ่งมีการทําสิ่งตางๆใหเปนสินคามากยิ่งขึ้น จนกระทั่งถึงเปนระดับที่มากเกินขอบเขต 
(hypercommodification) ทําใหเรื่องราวของการตลาดขยายสูอาณาบริเวณที่ซึ่งแตเดิมไมจัดวาเปน
สินคา เชน ทรัพยสินทางปญญา  

2) มีผลทําใหเกิดการแยกแยะที่เต็มพิกัด (hyper-differentiation) ทําใหสถาบันตางๆ 
แตกแยกเปนเสี่ยงๆ (fragmentation) และนํามารวมกันขึ้นในรูปแบบที่ไมซ้ํา จนไมอาจทํานายไดวาจะ
เปนอะไรแนนอน  

ตัวอยางไดแก การมีวิถีชีวิตที่มีลักษณะ syncretic lifestyles  อยูภายใตอิทธิพลของสื่อ
ตางๆ แบบ multimedia รวมทั้งศาสตรแบบ  trans disciplinary 

3) มีผลใหเกิดการตอบสนองทางสังคม ซึ่งเปนเรื่องของไรตรรกะ (irrational) ทําใหเกิด 
fundamentalism และ new age cults 
  

3. ทรรศนะของ George  Ritzer นักสังคมวิทยารวมสมัย 
ความหมายที่เกี่ยวของกับ Postmodern มีดวยกัน 3 ศัพทใหญๆ ซึ่งมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและ

กัน  
1) ศัพทแรกไดแก Postmodernity ซึ่งหมายถึงเปนชวงเวลาแหงประวัติศาสตรที่ตอจากยุค

สมัยใหม  
2) คําที่สองไดแก Postmodernism ซึ่งจะใหความสนใจหนักไปทางผลิตผลทางวัฒนธรรม 

ใชในความหมายที่กวางขวาง คือ ในเชิงสังคมศาสตร ไมไดหมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีหรือสิ่งที่ดีเลิศ
ทั้งหลาย ผลิตผลทางดานวัฒนธรรม คือ ทางดานศิลปะ ภาพยนตร วรรณกรรม สถาปตยกรรม และอื่นๆ  

3) อีกศัพทหนึ่งคือขอสาม Postmodern social theory คือ ทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวของ
กับหลังสมัยใหม หมายถึงวิธีการคิด ซึ่งแตกตางจากทฤษฎีทางสังคมในยุคสมัยใหม ดังนั้น George 



 

Ritzer จึงระบุวา Postmodern ครอบคลุม “a new historical epoch, new cultural products, 
and a new type of theorizing about the social world”   

(George Ritzer and Douglas J. Goodman. Sociological Theory. 6th ed. 
McGrew-Hill, 2003) 

ทั้งสามอยางดังกลาวลวนแตมีมุมมอง อันช้ีใหเห็นวามีสิ่งใหมและแตกตางจากสิ่งที่ปรากฏขึ้น 
ซึ่งไมสมควรที่จะใชศัพทเดิม คือ Modern ตอไปเพราะวาสิ่งที่เกิดขึ้นระยะหลังๆนั้นเปนสิ่งที่ไมเหมือนกับ
ความเปนจริงหรือสภาพการณที่เรียกวายุคสมัยใหม  

3.1 ตัวอยางที่เห็นชัดของคําอธิบายวามีการแหวกผาน (breakthrough) หรือหลุดผานความเปน
สมัยใหม คือ เขาสู a new historical epoch of post modernity ซึ่งนักวิชาการ Lemert ได
ยกตัวอยางเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่เกิดขึ้นในป ค.ศ.1972 เมื่ออภิมหาโครงการ (mega project) เกี่ยวกับ
โครงการท่ีอยูอาศัยอันมหึมา ช่ือ Pruitt-Igoe ในเมือง St. Louis ถูกทุบทําลายเมื่อเวลา 15.32 น. ของ
วันที่ 15 กรกฎาคม 1972 อันถือไดวาเปนตัวแทนของแนวสถาปตยกรรมสมัยใหม ซึ่งเกิดจากความเชื่อวาการ
กอสรางบานที่ใหญที่สุดและมีการวางแผนไดดีที่สุด สามารถที่จะขจัดความยากไรและความลําบากของ
มนุษยทั้งหลาย ตอมามีการเห็นวาจําเปนที่ตองทุบทําลาย ซึ่งเทากับเปนการทําลายสัญลักษณของความคิด
สมัยใหมท่ีวางแผนอยางใหญโตครอบคลุม (mega-plan) ซึ่งสะทอนภาพวาเปนภาพการเขาสูกระแสโพสต
โมเดิรนที่มีขอสงสัยวาเปนไปไดหรือไมที่จะมีการแกไขบรรดาปญหาตางๆ ของสังคมโดยวิธีการแบบเดิมๆ 
คือ วางแผน มีการคํานวณสวนตางๆ และคิดวามีทางออกทางเดียวโดยทําใหเปนแนวแนวเดียวและจงใจเชื่อ
วาสามารถแกไขปญหาทั้งหมดแบบอยางเดียว (uniform) เหมือนกันหมด 

 

     
 
             The Pruitt-Igoe complex in the U.S. city                                 A building in the Pruitt-Igoe housing  
of St. Louis  included over two thousand                          development collapses during its demolition. 
public housing units from the 1950s until  
the destruction of the complex in 1976. 
 

มีอีกตัวอยางหนึ่งไดแกภายหลังที่ John F. Kennedy ถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 รองประธานาธิบดี คือ Lyndon Johnson  ผูเปนประธานาธิบดีตอมาไดประกาศ
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อยางภาคภูมิวาจะทําสงครามกับความยากจน ซึ่งในทรรศนะของนักคิดแบบหลังสมัยใหม ถือวาเปนการทํา
โครงการระดับใหญ โดยใชโครงการขนาดใหญและเปนแบบเดียวกันหมด ชวงเวลาดังกลาวเปนยุค Sixties 
คือ 1960-69 แต 20 ปตอมาในยุคของ Ronald Reagan คือ ทศวรรษ 1980-89 ไดเปล่ียนทรรศนะโดยไม
มีความตองการที่จะคิดและดําเนินโครงการอันมหึมามหาศาลในอันที่จะแกไขปญหาความยากจนดังกลาว  
ซึ่งเปนไปตามแนวหลังสมัยใหม ซึ่งถือวาไมมีคําตอบเดียว ที่จะแกไขปญหาตางๆ เพราะเหตุการณ
แปรเปลี่ยนอยูเรื่อยๆ เพราะตัวแปรมาก  

สําหรับความหมายที่สองของกระแสหลังสมัยใหม (Postmodernism) หมายถึงที่เขาไปสู
เรื่องราวทางวัฒนธรรม คือการปรากฏขึ้นของผลิตภัณฑหรือผลิตผลแบบหลังสมัยใหม ซึ่งปรากฏในการวาด
ภาพ เชน แนวของ Andy Warhol’s ซึ่งวาดภาพ Marilyn Monroe ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ
ถายภาพออกมาแลวปราศจากอารมณ โดยเปรียบเทียบกับการแสดงออกในภาพวาดของ  Edvard 
Munch ในภาพยนตรเรื่อง The Scream ซึ่งแสดงถึงความรูสึกแสนปวดราว นอกจากนี้ยังมีตัวอยาง
อื่นๆ เชน ภาพโฆษณา Campbell Soup ซึ่งไมไดวาดแมกระทั่งจากตัวกระปอง Campbell Soup แต
วาดจากภาพถายของ Campbell Soups อีกทีหนึ่ง 

(ดูภาพประกอบ A, B และ C) 
 
 

          
                               
                          A : Marilyn Monroe                      B : The Scream 
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C : Campbell Soups 

 
ความหมายท่ีสาม ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคมวิทยาโดยตรงมากขึ้น ไดแก การถือกําเนิดขึ้น

ของ Postmodern social theory ดังที่ปรากฏอยูหลายแหงแลว แตจะพูดซ้ํา ณ ที่นี้คือ นักทฤษฎียุค
สมัยใหมหรือเชิงสมัยใหมพยายามที่จะหารากฐานที่สามารถอธิบายครอบคลุมไดอยางกวางขวางทั่วไปโดย
ไมจํากัด คือไมขึ้นอยูกับกาลเวลาและใหสอดคลองกับความสมเหตุสมผล (universal, a historical, 
rational foundation)  

แนวคิดแบบหลังสมัยใหมไมเชื่อในเรื่องของการมีรากฐาน (foundationalism) แตมีลักษณะ
ที่ยืดหยุนขึ้นอยูกับบริบท (context) ตางๆ อยางที่เรียกกันวาเปนสัมพันธภาพ (relativistic) มีลักษณะที่
ไมเครงครัดตอตรรกะ (irrational) ตรรกะในเชิงไดกําไรขาดทุนหรือได “ประโยชนสูงประหยัดสุด” 
และมีแนวโนมที่จะไมคิดวามีคุณคาใดๆ ในขั้นสุดทาย (nihilistic) นักคิดแนวหลังสมัยใหมมักจะคลอย
ตาม Nietzsche และ Foucault  ซึ่งถือวาการกําหนดพื้นฐานหรือหลักการที่ครอบจักรวาล ซึ่งตอมา
เรียกวา Grand Theory หรือศัพทอื่นๆ เชน met discourse ใชการไมได ทั้งนี้เพราะมีผลในการทํา
ใหบางกลุมไดรับอภิสิทธ์ิ เชน ผูที่อยูในอํานาจหรือผูที่เปนเพศชาย หรือผูที่เปนชนกลุมใหญ ซึ่งยอมมีผล
ในทางตรงกันขามกับผูที่ไมเขาขายดังกลาว 

(George Ritzer and Douglas J. Goodman. Sociological Theory 6th ed. 
McGrew-Hill, 2003) 
 

4. ความหมายจาก Wikipedia  
Postmodernism เปนแนวคิดสืบตอหรือภายหลังแนวคิดแบบสมัยใหม (modernism) 

โดยถือวา Postmodernism เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง อันนําไปสูความเปนลัทธินายทุนในชวงหลัง 
(late capitalism) รวมทั้งการกําเนิดขึ้นของสื่อสารมวลชนในรูปแบบตางๆ ที่ทําใหการติดตอสื่อสารถึง
กันรวดเร็วทันใจ อยางไมเคยปรากฏมากอน  
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4.1 แนวคิดนี้ถือวาคตินิยมหลังสมัยใหม เปนเพียงยุคสมัย (period) หรือเปนตัวแปรเปลี่ยนตัวหนึ่ง 
(variety) เปนการขยับขยาย (extension) ของคตินิยมสมัยใหม โดยไมถือวาเปนยุคหรือความคิดที่แยก
ออกไปตางหาก อยางเด็ดขาด เห็นวา  Postmodernism เปนผลจากสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่ทํา
ใหสังคมขาดความเปนศูนยกลาง (decentralized) และสังคมไดรับอิทธิพลจากสื่อตางๆ อยางมหาศาล 
(media-dominated society)  

4.2 ในสภาพเชนวานั้นทําใหความคิดตางๆมีลักษณะเปนเพียงตัวแทนและตัวลอกเลียนแบบของแต
ละเหตุการณโดยไมมีแหลงที่มาที่มีความเปนตนตอที่แทจริง (original) และไมมีความคงทน ทั้งนี้ โยง
เกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน (globalization) ที่ทําใหชีวิตสมัยใหมสามารถอยู ณ ที่ตางๆ ได คือปราศจาก
ศูนยกลาง (decentralized modern life)  อันนําไปสูสังคมระดับโลกที่มีความเชื่อมโยงและหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรม (culturally pluralistic and interconnected global society) ทั้งนี้โดยไมมี
ศูนยกลางที่สามารถครอบงําไดอยางกระชับ และแนนอนไมวาจะในเรื่องของการเมือง การสื่อสาร หรือใน
เชิงวิชาการ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism) 
 
5. หลอมรวมความหมาย 

ศัพท ความหมายของ Postmodern มีแตกตางกันออกไป แตลักษณะสําคัญตามที่สกัดออกมา
จากหนังสือทางสังคมวิทยาตางๆหลายเลม และสรุปไวใน John J. Macionis (John J. Macionis. 
Sociology. Tenth Edition. Pearson Prentice Hall, 2005) หนา 641 ดังตอไปนี้  

ลักษณะหรือมุมมองประการที่ 1 ไดแกความเห็นที่วา Postmodern เกิดขึ้นจากการที่แนวทาง
ตางๆที่เกี่ยวของกับความเปนสมัยใหมซึ่งปรากฏวาไมประสบผลสําเร็จในการเผชิญและแกไขปญหาทาง
สังคมตางๆ รวมทั้งเรื่องความยากจน สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม และการขัดแยงกัน จนกระทั่งถึงมีการใช
ความรุนแรงในระดับตางๆกัน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสงคราม 

ประการที่สอง ความรูสึกที่วาความกาวหนากําลังถดถอยลง  จากการที่คนในยุคสมัยใหมมีความ
คาดหวังวาชีวิตของตนจะดีขึ้นอยางเห็นชัดและความรูสึกแทนที่ คือ การมีทัศนคติวาการดํารงชีวิตเลวรายลง
กวาเดิม ซึ่งมีขอมูลโดยตรงเกี่ยวกับคนอเมริกันในการวิจัย คือ NORC (National Opinion 
Research Center) 

ประการที่สาม มุมมองที่วาวิทยาศาสตรไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดังที่เช่ือกันมากอน ทั้งนี้ 
วิทยาศาสตรดูเหมือนจะเจริญมากแตมนุษยจํานวนมากกําลังประสบปญหาเรื่องสุขภาพที่เสื่อมโทรม เผชิญ
กับโรครายที่รักษาไดยากหรือไมไดเลย ตัวอยางคืออดีตประธานาธิบดีโรนัล เรแกน ถึงแกอนิจกรรมโดยที่ไม
สามารถรักษาโรคอัลไซเมอรได รวมทั้งผูที่พิการระดับโลก คือ Stephen Hawkings และตัวเอกในเรื่อง 

http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism
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Superman คือ Christopher Reeves นอกจากนี้ ยังเห็นวาวิธีการสกัดและปรุงยาทางวิทยาศาสตร ซึ่ง
เคยเชื่อถือกันมากอนมีจุดออนหลากหลายไมใชนอย  

ประการที่สี่ คือ การพิจารณาเห็นวาลักษณะของความเปนสมัยใหมมุงเนนความเปนปจเจกภาพ 
(enhanced individuality) และการมีใจกวาง แตปรากฏวาสตรีและชนกลุมนอยหรือชนตางวัฒนธรรม 
(multicultural) ไมไดรับความเสมอภาค นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาวาแมจะมีความอุดมสมบูรณทางวัตถุ
มากก็จริงอยู แตสมควรที่จะมาสูกระแส Postmodern ซึ่งมีลักษณะที่เปน post materialist โดยควร
สนใจประเด็นที่วาดวยความยุติธรรมทางสังคม รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม แมกระทั่งสิทธิผูท่ีเปนเกย 
(gay rights)  นอกเหนือจากสิทธิของสัตว (animal right), สิทธิของพืช (plant rights) รวมทั้ง
ซาก เชน ของ dinosaur 68 ลานปลวงมาแลว ไมควรที่จะถูกละเมิดจากการกระทําของมนุษย เชน การ
ทรมานสัตวใน circus หรือการขนยาย รวมทั้งวิธีการทําลายชีวิตที่ตองเปน humane และกรณีซากวัตถุ
โบราณดังกลาวถึงเคยเปนคดีฟองรองมาแลว โดยศาสตราจารยที่นําซาก fossil ยายมาอยู ณ พิพิธภัณฑ ถูก
ศาลสั่งใหนํากลับไปไว ณ ที่เดิม 

ประการที่หา สถาบันทางสังคมกําลังเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ยุคแหงความเปนสมัยใหมที่เนนวัตถุ 
(materials) ใหเปนศูนยกลางแหงการดํารงชีวิต แตหลังสมัยใหมเกี่ยวโยงกับการปฏิวัติทางขาวสาร 
(Information Revolution) และวิถีแหงการดํารงชีวิต ซึ่งแตเดิมมักมองวาเปนรูปแบบหนึ่งเดียว คือ 
ความเปนครอบครัวแบบใดแบบหนึ่ง มีพิธีสมรส จดทะเบียนอยางเปนทางการ สมรสเฉพาะเพศชายกับเพศ
หญิง นักคิดแนวหลังสมัยใหมไมขัดของที่จะมีรูปแบบใหมๆ ที่ผิดแผกแตกตางจากเดิมเกิดขึ้น และเปนที่
ยอมรับมากขึ้น 

John J. Macionis. Sociology. Tenth Edition. Pearson Prentice Hall, 2005 
 

6. ลักษณะ 4 ประการ ท่ีแตกตางจาก “สมัยใหม” 
6.1 มิติทางดานสังคม ในยุคอุตสาหกรรมและในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดกอใหเกิดการ

ขัดแยงกันอยางรุนแรงระหวางชนชั้นตางๆ แตในสังคมหลังสมัยใหม ช้ันชนทางสังคมลดความสําคัญลง 
ทั้งนี้ เพราะโครงสรางทางสังคม มีลักษณะแบงแยกและมีความสลับซับซอนโดยที่การจําแนกแตกตาง 
(differentiation) ทางสถานเพศ (gender) ชาติพันธุและอายุ มีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้น 

6.2 มิติดานวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรสนิยม คานิยม ความมีศรัทธา ความสุนทรีย   
ชีวิตมนุษยเกี่ยวของกับเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น  

อัตตลักษณ (identity) ของบุคคลในสภาพหลังสมัยใหมถูกกําหนดขึ้นมาใหม ตามที่ตัวบุคคล
ตองการ มากกวาการคลอยตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

อัตตลักษณยุคหลังสมัยใหมเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
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6.3 มิติดานเศรษฐกิจ ในสังคมสมัยใหม เศรษฐกิจถูกครอบงําโดยวิธีการแบบเฮนรี ฟอรด (Henry 
Ford 1863-1947) ผูประดิษฐรถยนตอยางที่เรียกวาวิธีการแบบฟอรด (Fordist methods) ในการ
ผลิตคราวละมากๆ (mass production โดย assembly line) อีกทั้งใชวิธีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร  
(scientific management) คือ มุงประสิทธิภาพเปนเกณฑ โดยถือประโยชนสูง ประหยัดสุด หมายถึง 
การลงทุนที่นอยที่สุด ทั้งในแงของเวลา พลังงานและอื่นๆ เพื่อใหไดผลงานดีที่สุดและมากที่สุด นอกจากนี้ 
สหภาพแรงงานระดับชาติมีบทบาทในการตอรองเรื่องคาแรง 

ในยุคหลังสมัยใหม ระบบเศรษฐกิจเปนแบบหลังฟอรด (post-Fordist) คือเนนผลิตชิ้นสวน
เฉพาะอยางตามความตองการของตลาดมากขึ้น และบริษัทมีขนาดเล็กกวาเดิม โดยเปนสาขาของบริษัทแม 
ซึ่งมีการแบงอํานาจ หรือมีการวาจางชวง (subcontract) มากกวาเดิม การจัดองคการทางเศรษฐกิจแบบ
หลังสมัยใหมมักเนนเรื่องมนุษยสัมพันธ มากกวาเนนระเบียบขอบังคับ และมีการลดหลั่นอํานาจหรือสาย
งานบังคับบัญชา อีกทั้ง สหภาพแรงงานมีบทบาทนอยลงและมักมีอิทธิพลในระดับโรงงานเทานั้น 

6.4 มิติทางการเมือง ในสังคมสมัยใหม รัฐบาลมีลักษณะขนาดใหญ (big government) และเปน
รัฐสวัสดิการ โดยรัฐบาลเปนเจาของกิจการสาธารณูปโภค มีการแทรกแซงเพื่อควบคุมเศรษฐกิจเมื่อมี
เหตุการณสําคัญๆเกิดขึ้น  

แตในหลังสมัยใหม ทิศทางเปนไปในทางตรงกันขาม คือ สงเสริมเอกชนใหพ่ึงตนเอง สนับสนุน
การแขงขันและใหความสําคัญกับกิจการที่เกิดขึ้นจากการริเร่ิม และดําเนินการโดยเอกชน กลาวคือ บริษัท
หรือองคการของรัฐแปรรูปไปเปนของเอกชน และรัฐลดบทบาทในการจัดการดานเศรษฐกิจ 
 
7. ผลงานของบิดาแหงแนวคิด Postmodernism ชื่อ Jean Francois Lyotard (1924-1998)  

7.1 ในชวงป ค.ศ. 1949-1959  Lyotard (ออกเสียงแบบฝรั่งเศส คือ เลียวตาร) สอนปรัชญาอยูที่
โรงเรียนมัธยมกอนที่จะไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารยที่มหาวิทยาลัยปารีส Paris VIII (St-Denis) และ
ไดลาออกในป ค.ศ. 1989  ใน 2 ทศวรรษคือ 1950-59 และ 1960-69 Lyotard  สนใจในเรื่อง Marxism 
เขาเคยเปนคณะบรรณาธิการวารสารทางดานลัทธิสังคมนิยม ช่ือวารสาร Socialisme ou barbarie 
และหนังสือพิมพเอียงซายที่มีช่ือวา Pouvoir ouvrier นอกจากนี้เขายังมีบทบาทสําคัญในเหตุการณ
เดือนพฤษภาคม ป ค.ศ.1968 อยางไรก็ตามในชวงทศวรรษ 1970-79 เขาไมใหความสนใจกับลัทธิ 
Marxism ตอไป  

(David Jary and Julia Jary. Collins dictionary of Sociology. Collins, 
2005) 

7.2  ผลงานที่สําคัญช่ือ The Postmodern Condition พิมพครั้งแรกป 1984  ซึ่งเปนรายงาน
สถานภาพแหงความรูในยุครวมสมัยใหกับรัฐบาลแคนาดา คือ รัฐบาลทองถิ่นแหง Quebec ผลงาน      
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เรื่องนี้ทําใหเขาไดรับการเรียกขานในวงการวาเปนบิดาแหง Postmodernism (Father of 
Postmodernism) เขาไดริเริ่มใชศัพท “Metanarrative” หรือ “Grand Narrative” ซึ่งแตกตาง
จาก “Narrative” ซึ่งหมายถึงเรื่องราวที่รูจักกันกวางขวาง (popular stories) หรือตํานาน (myths) 
และเรื่องเลาตอๆ กันมา legends ตางๆ เลียวตารด กลาววา narratives ทําใหสถาบันทางสังคมเปนที่
ยอมรับ คือ เห็นวามีความชอบธรรม (Legitimacy) 

7.3 แนวคิดของ Lyotard แตกตางจากนักทฤษฎีชาติฝรั่งเศสในอดีตแหงยุค Modernism คือ 
Auguste Comte และ Emile Durkheim ซึ่งเนนวิธีการแนวปฏิฐานนิยม Positivism เลียวตารด 
ไดความคิดจากนักวิชาการชื่อ Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ซึ่งเปนชาวออสเตรีย ผูอธิบายวา
วิทยาการทั้งหลายนั้นสามารถเขาใจไดจากมุมมองแหงการเลนเกมสทางภาษา (Language Game) เขา
มองภาพวาภาษาเปนตัวที่มองโลก (picturing the world) 

(David Jary and Julia Jary. Collins Dictionary of Sociology. Collins, 
2005) 
 

8. ลักษณะ 3 ประการของ “หลังสมัยใหม” ในทรรศนะของนักสังคมวิทยารวมสมัย 
นักสังคมวิทยาอเมริกัน ช่ือ Ian Marsh กลาววาการกําเนิดขึ้นของสังคมวิทยาแนวผานเลย

สมัยใหมเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (demographic) ทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ
จนกระทั่งกลายมาเปน “หลังอุตสาหกรรม” (Post-industrial) ซึ่งหมายถึงผานเลยอุตสาหกรรม
แบบเดิมที่เนนการผลิต (production) เขาสูการผลิตที่ใชหุนยนต  (robots) หรือเครื่องทุนแรงอัตโนมัติ 
(automation) และการเนนอุตสาหกรรมบริการ (Service industries)  

(Ian Marsh, ed. Sociology: Making Sense of Society New York: 
Prentice Hall, 2000, pp.123-124) 

“หลังสมัยใหม” มี 3 ลักษณะใหญๆ  
8.1  ประการแรกปฏิเสธความคิดที่วาเหตุการณในสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกันที่ดีกวาเดิมขึ้นเร่ือยๆ คือ แนววิวัฒนาการดังปรากฏในแนวคิดของ 
Karl Marx และนักทฤษฎีอื่นๆ เชน Max Weber  

นักทฤษฎีรุนบุกเบิกเหลานั้นถือวากระบวนทัศนของตนมีคุณคาเปรียบเสมือนกับเปนคัมภีร 
(gospel) ที่ตองยึดถือ 

นักคิดหลังสมัยใหม เห็นวามีหลายแนวทาง (diversity) ในการเขาถึงความจริงหรือความรู คือ 
ไมผูกขาดแนวทางใดแนวทางหนึ่งสามารถใชตําราเลมตางๆกัน (หลายตําราหรือหลาย texts) ไมใชเปน
คัมภีรที่ตองยึดมั่นเพียงเลมเดียว และแมกระทั่งศาสตรแหงสังคมวิทยาหรือแนวทางแหงสาขาสังคมวิทยา    
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ก็จัดวาเปนเพียงหนึ่งในทางเลือกแหงทรรศนะเชิงวิชาการเพื่อเขาสูความรูวาดวยสังคม คือ มีแนวทางของ
สาขาอื่นๆ เชน เศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร เปนตน 

8.2 ประการที่สอง นักคิดหลังสมัยใหมไมเห็นดวยกับการแบงวิทยาการออกเปนสาขาอยางชัดเจน
โดยมีอาณาเขตกั้นเชนระหวางสังคมวิทยากับจิตวิทยา กับประวัติศาสตร กับปรัชญาและกับสิ่งอื่นๆ คือเห็น
วาความรูทั้งหลายมีทางเขาถึงได (access) หลากหลายมีความเปนพหุลักษณะ (pluralistic) 

วิธีการเขาถึงความรูจึงเนนการเลือกหยิบนํามาใช (eclectic) หรือมีการหยิบมาและ “ผสมเขา
ดวยกัน” (pick and mix) จากบรรดาหลายๆแนวทางของสาขาตางๆซึ่งทําใหเกิดการผสมผสานความคิด
ตางๆเขาดวยกัน  

ขอเสนอของแนวหลังสมัยใหม คือ แมในวงการสังคมวิทยาจึงไมนาจะจํากัดหัวขอหรือประเด็น
หลักที่จะศึกษาในกรอบแหงมโนทัศนเดิมๆ เชนวาดวยชั้นชน (class) ฐานันดร (estate) แตสนับสนุนให
พิจารณากรอบความคิดอื่นๆ เชน สถานเพศ (gender) และเชื้อชาติ (race) หรือผิวสี (color) เปนตน
และวงการรัฐศาสตรก็ควรสนใจกวางกวาเดิม เชน ประเด็นที่วาดวยความอดอยาก (famine) สิทธิพลเมือง
และการปกปองสิ่งแวดลอม เปนตน 

8.3 ประการที่สาม แนวหลังสมัยใหมใหความสนใจกับวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้นคือวัฒนธรรมประชา
นิยม (popular culture) โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหรือพลานุภาพของสื่อตางๆ 
(media) ที่สรางสรรคใหเกิดความเปนจริงแบบเสมอเหมือน (virtual reality) จากวิธีการโฆษณาและ
การแสดงดนตรีและละครหรือเรื่องราวตางๆผานวิทยุ โทรทัศน สื่อตางๆรวมทั้งภาพยนตรดวย  

“หลังสมัยใหม” ถือวาปรากฏการณทุกอยางมีคุณคาในการศึกษาไมจําเปนตองจํากัดวงอยูในสิ่ง
ที่ถือวาเปนรสนิยมชั้นสูง และสิ่งหรือวัตถุที่ศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจก็เปนเรื่องธรรมดาสามัญที่
ปรากฏอยูเสมอๆ เชน เกมส วีดีโอ การตูน (comics) ซึ่งมีปรากฏมหาศาล ในกรณีญี่ปุน เชน Dragon 
Ball ภาคตางๆ ภาพยนตรนานาประเภท รวมทั้งที่เปนนวนิยายวิทยาศาสตร (เรียกวา ไซ-ไฟ Sci-Fi ซึ่งยอ
จาก Science Fiction เชน Star Trek) ภาพยนตรจินตนาการ เชน Lord of the Rings, Star 
Wars, Narnie และ Harry Potter  

ยุคหลังสมัยใหมไมจํากัดขอบเขตการศึกษาวิจัยเฉพาะของเกาหรือวัตถุที่มีความสําคัญใน
ประวัติศาสตร เชน ปรามิด กําแพงเมืองจีน หรือสถานที่อันเปนมรดกโลก (world heritage) เทานั้น 
กลาวคือสนใจพหุลักษณะในวัฒนธรรม (pluralist culture)  

“หลังสมัยใหม” กระจายความสนใจไปแทบทุกเรื่อง เชน วิจัยขาวการแขงขันกีฬานานาชาติ    
ซึ่งผูที่เลนเกงๆ มักไดรับการติดตามขาวเกี่ยวกับชีวิตสวนตัว  
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ความสนใจกระจายไปถึงพฤติกรรมของผูท่ีอยูในวงการบันเทิงและเกี่ยวกับภาพยนตรดนตรีซึ่ง
ไมจํากัดอยูเฉพาะระดับคลาสสิก มีการขยายความสนใจออกไปในแนวนอนคือแทบทุกเรื่อง คือเรื่องซึ่งไม
จําเปนตองมีความมั่นคงถาวรอยูยั้งยืนนาน  

Post-modern สนใจแมกระทั่งเรื่องราวที่อาจปรากฏเพียงช่ัวประเดี๋ยวประดาว 
(ephemerality) และแตกแยกเปนช้ินสวน (fragmentation) เรื่องที่สนใจไมจําเปนตองเกิดขึ้น
ติดตอกัน อาจเวนระยะ (discontinuity) 

เรื่องที่สนใจครอบคลุมทั้งปรากฏการณที่ปนปวนไมแนนอนพลิกผันไดงายคือมีความโกลาหล
หรือความเปนอลวน (chaotic - - เค-ออต-ติก) March อธิบายวา “Postmodernism swims, even 
wallows in the fragmentary and the chaotic currents of change as if that is all 
there is”  

(อางถึง Ian Marsh,op.cit,p.125) 
 
9. วิวัฒนาการ  “หลังสมัยใหม” 

9.1 ทฤษฎี “หลังสมัยใหม” เปนมรดกตกทอดยาวนานมาจากนักคิดหลายคนในชวงศตวรรษที่ 20 ซึ่ง
ใหความสนใจกับความสําคัญของภาษา ตัวอยางไดแก Ludwig Wittgenstein และบุคคลอื่นๆซึ่งเปลี่ยน
ความสนใจจากการวิเคราะหความคิดในสมองมาสูการวิเคราะหภาษา  

บรรดานักคิดสนใจ เรื่ อ ง เครื่ อ งหมาย  เ รี ยกว า  “สัญวิทยา” หรือ  “สัญญาณวิทยา” 
(semiologists) ไดต้ังคําถามวาอะไรทําใหเกิดความคิดที่มีความหมาย (meaningful thinking) ซึ่ง
คําตอบคือโครงสรางของภาษา (structure of language) โดยสนใจเฉพาะความหมายตางๆของภาษาอยู
ในสวนที่เปนหนาที่ (function) หรือสวนประกอบของระบบ (system) 

9.2 “หลังสมัยใหม” มีพ้ืนฐานหรือตนเคามาจากสํานักภาษาศาสตรแบบรูปนัย (formal 
linguistics) ที่เรียกวาแนวหรือคตินิยมโครงสราง (structuralism)  

ผูที่มีบทบาทสําคัญในการกอต้ังสํานักคิดนี้ไดแกศาสตราจารยชาวสวิสซึ่งเชี่ยวชาญดาน
ภาษาศาสตร ไดแก เดอ โซซูร (Ferdinand de Saussure, 1857-1913) สํานักโครงสรางนิยมใน
ภาษาศาสตรนี้เดิมทีเดียวสนใจแตประวัติความเปนมาของภาษาซึ่งเชื่อวาจะทําใหเปดเผยความหมายตางๆ  

โซซูรพิจารณาในแงมุมที่แตกตางออกไปโดยถือวาภาษาตางๆ มีความหมายสืบเนื่องมาจากเปน
สวนหนึ่งหรือเปนหนาที่สวนหนึ่งของระบบ (function of a system) ทั้งนี้ โดยการตั้งคําถามวามีการใช
ภาษาตางๆ สิ่งที่สําคัญคืออะไร เขากลาววาสิ่งสําคัญก็คือ  

1) ประการที่หนึ่ง  ตองมองหากฎเกณฑและวิธีปฏิบัติหรือขอปฏิบัติตางๆซึ่งทําใหภาษาพูดกันรู
เรื่องหรือภาษาสื่อกันรูเรื่อง  
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2) ประการที่สอง ตองวิเคราะหภาษาในมุมมองแหงองครวมของความเปนสังคมคือที่เกี่ยวของ
กับการใชกับคนทั่วๆไปไมใชเปนการวิเคราะหการพูดของแตละคน  

3) ประการที่สาม เนนการศึกษาโครงสรางที่ออกมาในรูปของไวยากรณมากกวาการนําไปใช คือ 
สนใจกฎเกณฑระเบียบตางๆมากกวาสิ่งที่แสดงออกคือสนใจตัวแบบ (models) มากกวาขอมูล (data) 
หรือรายละเอียดที่นํามาใช  

4) ประการที่สี่ มุงหาโครงสรางสวนลาง (infrastructure) ของภาษาซึ่งปรากฏอยูเปนเรื่อง
ธรรมดาในชีวิตประจําวันของผูพูดทุกคน ขุดลึกลงไปถึงสวนที่เปนระดับไรสํานึก (unconscious level) 
หาความสําคัญใน “โครงสรางที่ลึกลงไป”  (deep structure) ซึ่งไมจําเปนที่ตองสนใจประวัติความ
เปนมาในอดีต ซอซูรใหสนใจภาษาหรือการเคลื่อนไหวของภาษาที่ใชในปจจุบัน (synchronic) มากกวา
สิ่งท่ีอยูในอดีต (diachronic) Saussure วิเคราะหวัฒนธรรมวาเปนระบบแหงการใชสัญลักษณหรือ
เคร่ืองหมายตางๆ (signs) ในวิชาการที่เรียกวาศาสตรแหงเคร่ืองหมายหรือสัญญาณวิทยา (semiology) 
ซึ่งรากศัพทมาจาก semeion ซึ่งแปลวาเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ  

9.3 การวิเคราะหเชิงโครงสรางของภาษานี้ ถือวานําไปสูความเขาใจนานาระบบของขอปฏิบัติ 
(convention) คือ สิ่งที่ทําหรือมีการประพฤติไมวาทางกายหรือทางวาจาโดยทั่วไปในทางวัฒนธรรม ซึ่ง
มุงช้ีใหเห็นวาการกระทําตางๆของมนุษยลวนแตแสดงออกซึ่งความหมาย (signify meaning) และถือ
วาเปนเคร่ืองหมายหรือสัญญาณ (signs) ดังนั้น ภาษาศาสตรจึงถือวาเปนตัวแบบหนึ่งของวิชาวาดวย
เคร่ืองหมาย ทั้งนี้เพราะมีลักษณะที่มีขอกําหนดกฎเกณฑท่ีตายตัวพอสมควรและเปนที่ใชกันโดยทั่วไป  

9.4 ความหมายของศาสตรแขนงใหมที่นักวิชาการชาวสวิสไดริเริ่มขึ้นนี้ถือวาสิ่งที่มนุษยเราเห็นวา
เปนการกระทําหรือเปนวัตถุโดยผิวเผินเปนเรื่องความหมายธรรมดา แตในความเปนจริงมีรากฐานหรือเกี่ยว
โยงโดยตรงกับสิ่งท่ีมีการยึดถือปฏิบัติรวมกัน (shared conventions) ซึ่งก็คือระบบนั่นเอง  

9.5 ความหมายเปลี่ยนแปลงไปไดเรื่อยๆและภาษาที่ปรากฏซึ่งถือวาเปนเครื่องหมายหรือสัญญาณนั้น
ยอมอธิบายระดับพื้นฐานความหมายที่เคยใชกันมาหรือที่ติดมากับศัพทนั้น (intrinsic) หรือถือวาเปน 
แกนสารของศัพทนั้น (essential) ไมเพียงพอ คือ ตองอธิบายที่เกี่ยวโยงกับสภาพการณที่นําไปใช  

9.6 ดังนั้น สิ่งที่เรียกวา “คิด” เกิดขึ้นเพราะภาษาที่ใช ภาษาคือศัพท สํานวน การแตงประโยคตางๆ
โยงเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคมและเปนการจําแนกแยกแยะสิ่งแวดลอมหรือสภาพการณรอบๆโดยอาศัย
เครื่องหมายหรือสัญญาณตางๆ ตัวอยางคือ สีตางๆที่ปรากฏในระบบการจราจรในประเทศไทยนั้น สีเขียว    
มีความหมายวายอมใหรถผานได สีแดงไมยอมใหผาน 

9.7 คําอธิบายของพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ของราชบัณฑิตยสถาน 
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semiology สัญวิทยา, สัญญาณวิทยา: การศึกษาเรื่องสัญญะ และสัญลักษณ ซึ่งพัฒนามาจาก
ภาษาศาสตรเชิงโครงสราง (structural linguistics) ของแฟรดินองด เดอ โซซูร (Ferdinand de 
Saussure 1857-1913) นักภาษาศาสตรชาวสวิส 

มโนทัศนเรื่องสัญญะไดมาจากงานเขียนเรื่อง The Course in General Linguistics 
(1916) ของ เดอ โซซูร สัญญะประกอบดวยตัวสัญญะ (signifier) เชน วัตถุสิ่งของ เสียง หรือ
เครื่องหมายที่ขีดเขียนขึ้นและสารสัญญะ (signified) หรือมโนทัศนที่ตัวสัญญะเกี่ยวของดวย ทั้งตัวสัญญะ
และสารสัญญะอยูคูกันประหนึ่งวาอยูคนละหนาของกระดาษแผนเดียวกัน ปรกติแลวตัวสัญญะกับ
สารสัญญะไมจําเปนตองสัมพันธกัน แตขึ้นอยูกับการเห็นพองตองกันของสังคม เชน เราเรียกดอกไมชนิด
หนึ่งวา มะลิ และเรียกอวัยวะสวนหน่ึงของรางกายวา มือ เพราะเราไดตกลงรวมกันวา มะลิ คือดอกไมสีขาว
ชนิดนั้น และอวัยวะสุดปลายแขนของเราคือ มือ ความหมายของสัญญะใดก็ตามจะนิยามดวยความสัมพันธ
กับสัญญะอื่นๆในระบบ เชน เราเขาใจความหมายของคําวา ขึ้น ในแงที่สัมพันธกับความหมายของคําวา ลง 
และจําไมสามารถรับรูความหมายของคําหนึ่งไดถาไมมีอีกคําหนึ่ง 

โรลอง  บารต (Roland Barthes 1915-1980) นักคตินิยมโครงสรางชาวฝรั่งเศส เปนผู
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยาคนแรกๆ งานสําคัญของเขา คือ Methologies (1957) บารตพัฒนามโน
ทัศนเกี่ยวกับสัญญะเพื่อวิเคราะหสิ่งที่เขาเรียกวา มายาคติสมัยใหม (modern myths) ประเด็นที่นาสนใจ 
คือ เมื่อตัวสัญญะตัวหนึ่งกลายเปนตัวสัญญะสําหรับสารสัญญะอยางอื่นๆ เชน รูปนกพิราบ ในระดับหนึ่งให
สารสัญญะอยางธรรมดาวาเปนนกพิราบ แตในอีกระดับหนึ่งแสดงถึงสันติภาพ รูปเด็กในระดับหนึ่งคือภาพ
ของเด็กแตในอีกระดับหนึ่งแสดงถึงความไรเดียงสา หรือความสุขในครอบครัว อาหารชนิดตางๆ ยอมมี
ความหมายทางสังคมนอกเหนือไปจากอาหารที่มีไวกินเพื่ออิ่มทอง การวิเคราะหการทํางานของระบบสัญญะ
ที่สื่อความหมายในระดับตางๆ เชนนี้ จําเปนตองนําเอาความคิดทางสังคมวิทยาในแงมุมอื่นๆ มาพิจารณา
ประกอบดวย 

(ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ
ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2549) 
 

10. ผลกระทบของกระแส Postmodern ตอสังคมวิทยา 
นักสังคมวิทยาเชน Ken Thompson ไดกลาววาแนวคิดแบบหลังสมัยใหมมีผลตอสังคม

วิทยา เชน 
10.1 ประการที่หนึ่ง แสดงใหเห็นวามีหลายเรื่องที่อธิบายโดยกระบวนทัศนหรือทรรศนะแมบทเดิมๆ 

(ruling paradigm) ในวิทยาการสังคมวิทยาซึ่งเปนมรดกตกทอดมาตั้งแตยุคเกา เชน แนวคิดของ           
1) มารกซ  ที่เนนเรื่องตัวการหรือสาเหตุเพียงตัวเดียวคือปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือของ   2) แม็กซ เวเบอร ซึ่ง



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550) : 23-45 
 
 

37

เนนการกระทําทางสังคม (social action) ซึ่งแปรเปลี่ยนเขาสูความเปนตรรกะวิสัย หรือความเปนเหตุผล 
(rationalization) และการเปลี่ยนผานเขาสูความเปนเรื่องทางโลกเพิ่มมากขึ้น (secularization)  

10.2  ประการที่สอง  นักสังคมวิทยาแบบตนแบบเดิมๆมักถือวาการเขาสูความเปนสมัยใหม 
(modernization) ของทุกสังคม (ซึ่งทั่วทั้งโลกมีนับเปนพันๆ สังคม คือมากกวาจํานวนประเทศหรือรัฐ
ประชาชาติซึ่งมีประมาณ 220 ประเทศทั่วโลก)  

สังคมในความหมายทางสังคมวิทยาหมายถึงสังคมชาวเขาหรือสังคมของคนบางทองที่ก็ได 
ดังนั้น การเหมารวมวาการวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทางทิศทางเดียวกัน (unitary) จึง
ไดรับการทาทายจากแนวหลังสมัยใหมที่ถือวาไมมีพ้ืนฐานหรือหลักการใหญๆเพียงทฤษฎีเดียวหรือหลักการ
เดียว  

10.3 ประการที่สาม แนวหลังสมัยใหมมีประโยชนอยางยิ่งในหลายสาขาของวิชาสังคมวิทยา   
ตัวอยาง คือสังคมวิทยาวาดวยการศาสนา (Sociology of Religion) ซึ่งตามทฤษฎีเกาแบบ

ของแม็กซ เวเบอรและอื่นๆ ถือวาเมื่อโลกเขาสูความเปนสมัยใหมหรือเขาสูความเปนคล่ืนลูกท่ีสองและที่
สาม ศาสนาจะลดความสําคัญลง  

แตในความเปนจริงในยุครวมสมัยแหงศตวรรษที่ 20 และตนศตวรรษที่ 21 มีการรื้อฟนทาง
ศาสนา (religious revivals) ในหลายๆรูปแบบแหงการยอนกลับไปสูพ้ืนฐานดั้งเดิมแตเกากอน 
(fundamentalism) โดยเฉพาะยอนกลับไปสูศาสนาแนวที่มักยึดติดอยู กับความเปนเชื้ อชาติ 
(ethnicity) ความเปนชาตินิยม (nationalism) และอัตลักษณทางวัฒนธรรม (cultural identity)    
ที่เห็นไดชัด คือ  1) การขัดแยงระหวางนิกาย (denomination, sects) ตางๆในประเทศอิรัค  2) การ
เกิดขึ้นของนิกายหรือแขนงศาสนาในญี่ปุนซึ่งเนนความรุนแรง เชน โอม ชินริเกียว   3) การสนใจพิธีการทาง
ศาสนาที่ไมลดนอยลง เชน เมื่อมีการสถาปนาสันตะปาปาเบนเนดิคขึ้นเปนประมุขของศาสนาคริสตนิกาย
คาทอลิกในชวงตนของป พ.ศ. 2548 มีผูเขารวมและชมพิธีการลนหลามทั่วโลก  4) หนังสือของศาสตราจารย 
Samuel Huntington แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด คือ The Clash of Civilizations ซึ่งช้ีใหเห็นวา
การขัดกันและปะทะกันของบรรดาอารยธรรมซึ่งศาสนาเปนสวนสําคัญยังไมหมดไปแมในชวงศตวรรษใหม
นี้ 
 

11. ทรรศนะเพิ่มเติม 
11.1  แนวคิดหลังสมัยใหมมีเหตุผลพอสมควรที่ทาทายทฤษฎีของนักคิดระดับปรมาจารยเกาๆที่

อธิบายโดยใชศัพทคําโตหรือมโนทัศนคําใหญ (grand narrative) ซึ่งพยายามขยายขอบขายครอบคลุม
มากจนเกินขอบเขต เชน มโนทัศนหลักของมารกซที่ถือวาเศรษฐกิจเปนตัวบงการเรื่องราวทางสังคมทุกสิ่ง
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ทุกอยางก็ปรากฏวามีขอยกเวน คือ ไมเปนจริงมาก เชน มีการยอมสละชีวิตหรือพลีชีพไมใชเพื่อเงิน แตเพื่อ
อุดมการณ (ideology) หรือการเขาสูการสมรสแมคูครองจะยากจนต่ําตอยกวาตนอยางมากก็ตาม  

11.2 จุดที่นาเปนหวงของแนวหลังสมัยใหม คือ เม่ือปฏิเสธทุกอยางหรือแทบทุกอยางเทาที่เคยมีมาจึง
เทากับละเลยการพยายามมองหาคุณคาในแงความถูกตองหรือประโยชนบางอยางท่ียังใชการไดของทฤษฎี
ใหญหรือคําอธิบายใหญๆอยางที่เคยเปนมา แนวหลังสมัยใหมดวนสรุปเกินไปวาอัตลักษณเปนเรื่องสวนตัว
เฉพาะตัวไมเกี่ยวกับโครงสรางทางสังคมที่ไดเรียนรูและสั่งสอนกันมาเปนเวลาชานานจากกระบวนการ 
socialization 

การอธิบายเรื่องราวตางๆโดยที่วาจะเปนอะไรก็ไดเพราะขึ้นอยูกับตัวบุคคลและสภาพแวดลอม  
ที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ หากเปนเชนวานี้ก็เทากับการแสวงหาความรูไมมีอะไรแนนอนตายตัว เพราะสิ่งที่เห็น
หรือพูดหรือตีความโดยคนอื่นยอมถือวาเปนอิสระในตัวเอง กลาวคือการตีความหมายตามแนวหลังสมัยใหม
เปนการขยายความยืดหยุนจนเกินขอบขายที่จะมีความเปนองครวมของวิชาการหรือความเปนศาสตร 
(body of knowledge) ของแตละสาขา (discipline) 

11.3 แนวหลังสมัยใหมทาทายแนวเกาโดยถือวาการอธิบายมีหลากหลายเหมือนถนนหลายสายแต
เขาถึงจุดเดียวกันคือกรุงโรมได เปนมุมมองซึ่งมีผลเทากับวาวิธีการเขาถึงความรูไมวาจะเปนแนวใดถูกตอง
หมดทั้งสิ้นและมีผลเทากับไมมีแนวใดเปนแนวที่ถูกตองที่สุดหรือเปนสัจธรรม  

11.4 มีนักคิดที่เห็นแตกตางจากแนว Post-modern ตัวอยางคือ ทรรศนะของนักวิชาการเชน Paul 
Kennedy ซึ่งเห็นวาโลกมีทิศทางที่แนนอนโดยยอมประสบวิกฤติการณอยูบอยๆ ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยง
กันนานาประการและมีการครอบงํา (domination) โดยชาติใดชาติหนึ่งหรือโดยกลุมประเทศ  ผลสุดทาย
คือกอใหเกิดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ความเห็นของ  Paul Kennedy  ซึ่งแสดงไวต้ังแตป ค.ศ.1993 
เปนจริงอยางยิ่งดัง  1) กรณีการพลีชีพดวยเครื่องบินขับชนอาคารแฝด World Trade Center ในมหา
นครนิวยอครในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001 (เหตุการณ 911 nine one one คือวันที่ 11 เดือน 9)  2) การ
แกงแยงชิงดีกันของหลายๆประเทศซึ่งในชวงตนของศตวรรษที่ 21 ตัวละครใหมในวงการสังคมระดับโลก
ไดขยับขึ้นมาคืออินเดียผูเริ่มทาทายการเปนผูทรงอิทธิพลแบบ Super-power ของจีนซึ่งไมหางจากอินเดีย
มากนัก  
 

12. ความสงทาย 
นักคิดหลังสมัยใหมถือวาผูที่ไดรับการยกยองวาเปนปรมาจารย เชน Max Weber และ Karl 

Marx มีสมมติฐานวาการเปลี่ยนแปลงนําไป ณ ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และโดยเฉพาะนําไปสูความกาวหนา 
ตามทรรศนะของหลังสมัยใหมถือวาขอสมมติฐานดังกลาวไดพังทลายลงไป ทั้งนี้ไมถือวามีสิ่งที่เปนแกน
หลัก (grand narratives) ซึ่งเปนภาพรวมอันมหาศาลหรือมหึมาแหงการเปนไปของสังคม ดังขอเขียน
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ของ Lyotard ยิ่งกวานั้น นักคิดหลังสมัยใหมถือวาไมมีสิ่งที่เรียกวาประวัติศาสตร คือ ไมมีการเชื่อมตอ
ระหวางอดีตกับปจจุบันสูอนาคต โลกหลังสมัยใหมไมถูกกําหนดที่จะเดินทางเขาสูความเปนสังคมนิยม แต
เปนโลกที่ถูกครอบงําโดยสื่อใหมตางๆ ซึ่งดึงใหตัวมนุษยออกจากอดีต ภาวะสังคมตามทรรศนะของนักคิด
แนวหลังสมัยใหมมีลักษณะที่เปนพหุสภาวะ คือ องคประกอบมีหลายองคประกอบและแตละองคประกอบ
ยังผิดแผกแตกตางกันไปอีก สังคมหลังสมัยใหมถูกครอบงําโดยแผนฟลม ภาพวิดีโอ โปรแกรมโทรทัศน เว็บ
ไซด ซึ่งลวนแตสงภาพลักษณ (images) วนไปเวียนมาทั่วผืนพิภพ เปนผลใหมนุษยไดสัมผัสกับความคิด
และคุณคาตางๆ แตมีความเกี่ยวพันเพียงเล็กนอยกับตัวศาสตร คือความเปนไปในอดีตของอาณาบริเวณที่
อาศัยอยูหรือแมกระทั่งเกี่ยวกับประวัติของตนเอง ทุกสิ่งทุกอยางในสายตาของ Postmodernist มีการ
เคลื่อนที่ไมหยุดยั้ง ดังที่มีคําบรรยายตามแนว postmodernist ไวดังตอไปนี้  

“โลกเรากําลังถูกสรางขึ้นใหมโดยมีลักษณะแหงการผลิตสินคาจํานวนมาก มีผูบริโภคจํานวน
มหาศาล   มีมหานคร มีรัฐบาลที่เปรียบเสมือนกับเปน big-brother เพื่อปกปองและสอดสอง มีแหลงที่อยู
อาศัยที่ติดตอยาวกันแผกวาง และรัฐประชาชาติกําลังอยูในชวงที่ลดความสําคัญลงในขณะที่ความยืดหยุน 
ความผิดแผกแตกตางกัน ความหลากหลาย การเคลื่อนไหวไมอยูนิ่ง การสื่อสาร การกระจายออกไปจาก
ศูนยกลาง และความเปนนานาชาติ กําลังโดดเดน ซึ่งสงผลใหอัตลักษณของแตละคน ความรูสึกวาตัวตนเปน
ใครและสวนที่เปนเรื่องของอารมณความรูสึกกระทบกระเทือนสั่นไหว ทั้งหมดนี้เทากับเราอยูในชวงเปลี่ยน
ผานสูยุคที่แตกตางจากเดิม” (S. Hall et al. 1988 อางใน Anthony Giddens. Sociology. Polity 
Press, 1989)  

นักทฤษฎีสําคัญแหงหลังสมัยใหม ไดแก ชาวฝรั่งเศสชื่อ Jean Baudrillard ซึ่งมีความเชื่อวา
การสื่อสารผานอิเลคทรอนิกสไดทําลายความสัมพันธของมนุษยที่มีตออดีตและทําใหโลกนั้นมีลักษณะที่
ปนปวนอลวน (chaotic) และดูวางเปลาจากความหมายที่แทจริง ทั้งนี้ เขาเปนผูไดรับอิทธิพลจากแนวคิด
มารกซ ในชวงตนแหงการเปนนักวิชาการ แตเขาไดคนพบวาสิ่งที่มารกซไดกลาวไววาพลังทางเศรษฐกิจมี
บทบาทในการกําหนดชะตาของสังคมนั้น หาเปนเชนนั้นตอไปไมเพราะการพัฒนาการจากการสื่อสารผาน
อิเล็กทรอนิกสและสื่อสารมวลชนประเภทตางๆ ซึ่งตัวที่มามีบทบาทแทนพลังทางเศรษฐกิจไดแก
เครื่องหมาย (signs) และภาพลักษณตางๆ (images) ทรรศนะดังกลาวเชื่อมโยงกับทฤษฎี 
structuralism ซึ่งถือวาความหมายเกิดขึ้นเพราะการใชภาษา ไมใชเพราะเปนตัวแทนหรือบงช้ีความเปน
จริงนอกภาษา  

Baudrillard กลาวตอไปวาหลังสมัยใหมเปนยุคที่ถูกครอบงําโดยสื่อตางๆ ดังนั้น ความหมาย
จึงถูกสรางขึ้นโดยการเคล่ือนยายและเคล่ือนไหวของภาพตางๆ ดังปรากฏในรายการโทรทัศนและรวมถึงสื่อ
อินเตอรเน็ต หรือสื่อภาพยนตรอื่นๆ ดังนั้น โลกทางสังคมของมนุษยจึงมีลักษณะเหมือนกับเปนโลกแหง
มายา (make-believe universe) ซึ่งมนุษยแตละคนตอบสนองตอภาพลักษณของสื่อตางๆ มากกวา    
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ตอตัวบุคคลหรือสถานที่ที่แทจริง ยกตัวอยางกรณีของอุบัติเหตุที่ทําใหเจาหญิง Diana, Princess of 
Wales ถึงแกชีวิตในป ค.ศ.1997 วามีการแสดงออกซึ่งความโศกอาดูร อยางทวมทน ไมใชเพียงแตใน
ประเทศอังกฤษ แตทั่วผืนโลก นักคิดผูนี้ไดต้ังคําถามวาการแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งของเหลาประชาชน
ทั้งหลายนั้นแสดงตอตัวตนเจาหญิงไดอานาหรือตอภาพลักษณตางๆ เขากลาววาเจาหญิงไดอานาสถิตใน
จิตใจของประชาชนสวนใหญผานสื่อ ดังนั้น การถึงแกพิราลัยของเจาหญิงไดอานาจึงเปรียบเสมือนกับเปน
เหตุการณในละครสนุกๆ ทางโทรทัศน (soap opera) มากกวาเปนเหตุการณที่แทจริง ซึ่งประชาชนได
เขาถึง ดังนั้น เขาจึงกลาววา ชีวิตมนุษยละลายเขาสูจอโทรทัศน (the dissolution of life into TV) 

(Anthony Giddens. Sociology. Polity Press, 1989) 
 

13.  ภาคผนวก: ศัพทบางคําท่ีเก่ียวของ 
13.1 Deconstruction: การรื้อถอนสราง 

เปนวิธีการของแนวภายหลังโครงสรางในการวิพากษวิจารณหรือวิเคราะหสิ่งที่เรียกวาเปน      
ตําหรับ (text) ซึ่งเปนศัพทของนักปรัชญาฝรั่งเศสชื่อ Jacques Derrida ใหมีความหมายวาเปนเรื่อง
อะไรก็ไดที่จะสามารถวิเคราะหเชิงวิพากษวิจารณ 

ก) รากศัพทมีความหมายวาดึงแยกออกจากกัน (taking it apart) ซึ่งหมายความวาดึง
สวนประกอบที่สมมติวาเปนเสนดายออกไปใหหมดเพื่อบงช้ีวาแยกกัน มีความหมายตางๆกัน และศัพท
ดังกลาวยังมีความหมายวาเปนการยกเลิก (undoing) สิ่งที่เปนความคิดหลัก (constructs) ของ
อุดมการณหรือสิ่งที่เปนขนบปฏิบัติ (convention) ซึ่งไดกําหนดความหมาย (meaning) ดังนั้น 
กระบวนการขั้นตอนในการรื้อถอนจึงตองเปนการจงใจและไมอาจหลีกเลี่ยงเปนอยางอื่นไดในการเปดให
เห็นปรากฏสิ่งที่เปนขอขัดแยงและความไมสอดคลองกัน 

ข)   ผลจากการกระทํานําไปสูขอมติที่วามีความหมายอยางเดียวในตําหรับหรือเทากับไมอาจจะ
บงช้ีหรือแสดงสิ่งที่มักจะเขาใจวามีความเปนสัจธรรมเท่ียงแทถาวร (absolute truth) สําหรับนักรื้อ
ถอนสิ่งที่เรียกวาเปนภาษา ความจริงและความหมาย เปนสิ่งที่ลื่นไหลจับไมได (elusive) มีความหมาย
อยางนอย 2 อยาง (equivocal) และมีลักษณะที่เรียกวาสัมพันธภาพ (relative) ดังนั้นแมเมื่อผูที่กําหนด
หรือผูที่แตงตําหรับดังกลาวไดสูญหายหรือเปลี่ยนไปแลว รวมทั้ง สภาวะแวดลอมที่ตําหรับนั้นไดถูกสราง
ขึ้นมาไดผานพนไปแลว แตความหมายของตําหรับนั้นยังไปไดไกลเกินกวาสิ่งที่ต้ังใจไว ในความหมายนี้
ผูอานจึงกลายเปนผูที่นําหลายสิ่งหลายอยางเขามาสูผลงานของคนแตงหรือคนทําเรื่องราวแตดั้งเดิมนั้น 

ค)   การรื้อถอนเปนการทําตามวิทยาการแหง Hermeneutics ซึ่งใชวิธีการสํารวจตรวจสอบ
ตําหรับ แตวัตถุประสงคแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะ Hermeneutics มุงคนหาความหมายพื้นฐานในบริบทใด
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บริบทหนึ่ง แตฝายร้ือถอนตองการที่จะเปดเผยวาความหมายมีลักษณะที่กระจัดกระจายเปนชิ้นสวนและไมมี
ความหมายที่แนนอน (fragmented and ambivalent)  

13.2 ทรรศนะของเดอริดา 
ก)   Derrida ใชศัพทที่บัญญัติขึ้นมาใหมเปนภาษาฝรั่งเศส differance ซึ่งผสมกันระหวาง 1) 

difference และ deferring โดยมุงแสดงใหเห็นวาภาษาเปนระบบ ซึ่งความหมายถูกสรางขึ้นมาโดยการ
แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางตัวชี้หรือสัญญาณเชิงภาษา (linguistic signs) ซึ่งเปนศัพทที่ใชใน
ศาสตรเรื่องนี้โดยเฉพาะชื่อ Semiotics  

แตความหมายขั้นสุดทาย (ultimate meaning) หรือ ที่ปรากฏ (presence) มีการ 
deferred คือเลื่อนออกไปเพราะแตละเครื่องหมายยอมอางถึงหรือบงช้ีไปยังอีกเครื่องหมายหนึ่งและไมได
บงบอกวามีความหมายหรือมีความสําคัญอยางไร (what is actually signified)  

ข) ในทรรศนะของ Derrida ภาษาขึ้นอยูกับการตีความหมาย (interpretation) และการถูก
ตีความหมายผิด (misinterpretation) ดังนั้นจึงถือวาเปนพาหนะหรือเครื่องมือที่สนใจไมไดในการแสดง
หรือบงช้ีวาอะไรเปนความจริง (truth) และความหมาย (meaning) 

ค) ยิ่งกวานั้น Derrida ถือวาภาษาไดถูกนํามาใชในการสรางโลกทัศน ซึ่งมีการเปรียบเทียบ
หรืออุปมาอุปไมย รวมทั้งมีการกําหนดสมมติฐานซึ่งใหความสําคัญกับเชื้อชาติตนเอง (ethnocentric 
assumptions) และมีแนวโนมที่จะมองสิ่งตางๆแบบคู (binary concepts) เชน  

1) rationalism/irrationalism   
2) nature/culture  
3) การพูดและการเขียน 

ง)   สภาพเชนนั้น เปนการมุงเนนไปที่ตัวคําพูด (logo centrism) คือ เปนการสมมติหรือ
กําหนดวาหลักการสําคัญๆ อยูที่ศูนยกลางหรืออยูที่ตัวปรากฏ (presence) ซึ่งมีลักษณะที่เปนอุดมการณ 
อันมีการปกหลัก (fixed) และมักจะไมมีการถามแยง (unquestioned)  

จ)   แนวความคิดที่วานี้ไดมีผูที่เปนนักวิพากษวิจารณทางสังคมนําไปใชเพื่ออางวาสิ่งที่เปน
หลักการหรือโครงสรางแหงอํานาจเดิมมีจุดบกพรองตางๆ ตัวอยางคือ นักตอสูเพื่อสิทธิสตรี (Feminists) 
ไดขยายสิ่งที่ Derrida ไดกลาวไววาสตรีถูกเลือกปฏิบัติเพราะภาษาหรือสื่อที่กําหนดไวโดยมนุษยผูชาย ซึ่ง
สมประโยชนกับสังคมที่อํานาจอยูกับฝายบิดา คือ อํานาจอยูกับฝายชาย (patriarchal social order) 

13.3 การวิพากษศิลปะ Modernism  และ Post Modern ผานปรัชญาวิพากษและปรัชญา 
Post Modern: ทรรศนะของธีรยุทธ บุญมี 
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1) ปรัชญาวิพากษ มองศิลปะแบบใหมๆ ดวยสายตากํากวม 2 ดาน คือ กลุมหนึ่ง เชน 
Horkheimer, Marcuse มองวา ศิลปะเหลานี้ไดกลายเปนแบบแผน (standardization) เปนการสราง
ความสรางสรรค ความเปนตัวตนเฉพาะแบบเทียมๆ เชน เพลง Pop Rock รวมทั้งภาพเขียนที่ทําตามๆกัน 
ไมวาจะเปน Abstractionism, Color Fields หรือ Pop arts แตอีกสวนหนึ่ง เชน Adorno มองวา
ศิลปะที่มุงขบถตอขนบและสรางความขัดแยง (dissonance) ในอารมณความรูสึกและความคิดที่เปน
ศิลปะแท “กาวหนา” ที่ชวยวิพากษสังคมได 

2)  ปรัชญาแนว Post Modern มนุษยไมสามารถเขาถึงความจริงไดเพราะมนุษยตองมองคิด
ผานแวนของภาษา พวกเขาจึงปฏิเสธการหยั่งรูถึงความจริง มองวาความจริงเปนสิ่งที่เราสรางขึ้นโดยระบบ
ภาษา โดยสํานวนโวหาร การจูงใจ การบิดเบือน หลอกลวงซอนเรน ภายใตความขลังของทฤษฎีหรือวาท
กรรมแบบตางๆ หรือภายใตระบบปรัชญาที่ซับซอนหรือภาพลักษณ (metaphors) ที่งายๆ ก็ได ในที่สุด
พวกเขาจึงนิยมมองโลกขางนอกทุกๆ อยางเปนเสมือนพื้นที่วางที่เราจะใสความคิด ความเชื่อของเราลงไป 
(ภาษาในทางปรัชญา คือ เติม signifier หรือตัวหมาย) โลกทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของมนุษย 
จึงเปนเสมือนพื้นที่วางที่มีการชวงชิงกันเติมสัญญะ ความคิด ความเห็นลงไป การเมืองยุค Post Modern 
จึงเปนการเมืองของการชวงชิงพื้นที่ดานตางๆ  

ศิลปะ Modernism ก็เริ่มตนดวยคติแบบนี้มาตั้งแตตนศตวรรษ โดยที่ขณะนั้นยังไมมีการ
พัฒนาปรัชญา Post Modern เชน Cubism ก็มองโลกเปนพื้นที่วางที่จะใสเสนสี รูปทรงตางๆ ลงไปตาม 
แตศิลปนจะเห็นเหมาะเห็นงาม Abstractionism ก็พยายามถอยจากโลกของความเปนจริงอยางสิ้นเชิง 

3)  ปรัชญาแนว Post Modern ไมเช่ือวามีความจริงเพียงหนึ่งเดียว แตไมมีความจริงหรือเปน
ความจริงที่มองไดจากหลายมุมมอง จึงสอดคลองกับศิลปะแบบ Cubism ซึ่งบิด ผสม perspective ตางๆ 
เขาดวยกัน 

4)  ปรัชญาหลายสกุลรวม ทั้งจิตวิทยาในศตวรรษที่ 20 มองวามนุษยไมไดอยูดวยเหตุผลหรือเจต 
จํานงเพียงอยางเดียว แตมีพลังทางความปรารถนาอารมณที่ถูกกดถูกปดกั้นไว ควรปลดปลอยออกมา เพื่อให
ไดเปนมนุษยที่เต็มสมบูรณ แนวคิดเชนนี้ทําใหเกิดศิลปะแบบ Expressionism, Post Express  
ionism, Surrealism ซึ่งใชสี เสนสาย แสดงอารมณรุนแรง ความรูสึกเพิ่มขึ้น หรือใชในลักษณะที่บิด
เบี้ยว ไมมีระเบียบแบบแผน เสื่อมถอยเพื่อสะทอนจิตใตสํานึก ความฝน แรงปรารถนาที่ถูกปดกั้น 

5)  ประมาณทศวรรษที่ 1920-30 เกิดศิลปะกลุม Dada ซึ่งเสนอวาศิลปะก็คือความไรสาระ 
อะไรก็สามารถเปนงานศิลปะได จึงเกิดเปนแนวปฏิเสธศิลปะ non-arts หรือ anti-arts ขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้
ทําไดโดยการกลับขั้ว (reversal) เชน เอาของต่ํา สกปรก เพศ รุนแรง โหดราย ทารุณ เลนๆ ถูกลืม มองขาม 
มาเปนประเด็นสรางงานศิลปะ เชน โถสวม อุจจาระ พ้ืนที่วาง ของจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนขั้วตรง
ขามกับศิลปะ หรือสามารถทําไดอีกทางคือ การเสียดสี (irony) เชน เอาไมหนีบมาทําเปนประติมากรรม
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ขนาดใหญประดับอาคาร เอารูปนักคิดมานั่งบนโถสวม เปนตน แนวคิดนี้ตรงกับปรัชญา Post Modern ที่
ตองการถอดรื้อ (deconstruct) ระบบคิดหรือความเชื่อเดิม โดยใชวิธีการเดียวกับศิลปะ Dada 

6)  ศิลปะ Avant-garde หรือสกุลแหวกแนว มีแนวคิดซึ่งกลายเปนหัวใจหลักอยูที่การ “ตอง
ใหมอยูเสมอ” ของศิลปะยุค Modernism ทั้งหมด แนวคิดตองใหมอยูเสมอ ทําใหศิลปะในยุคที่ 20 เคลื่อน
ตัวไปอยางรวดเร็ว และบางจังหวะก็หมดแรง สรางสรรค แนวคิด Post Modern ก็ประสบปญหา
คลายคลึงกัน แตยังมุงวิพากษศิลปะ Avant-garde เพียงแตเปลี่ยนมุมไปเปนการหาความตางหรือทางเลือก
อื่น แตยังคงฐานะอภิสิทธิ์ของการเปนงานศิลปะ หรือศิลปะที่มีฐานะสูงของตนเองอยู Post Modern 
ปฏิเสธการแบงแยกเชนนี้และเสนอใหการสรางเมืองของสุนทรียะการเมืองของความแตกตาง การเมือง
ทางเลือก สุนทรียะทางเลือก ฯลฯ ขึ้น (politics and aesthetics of differences หรือ alternative 
politics กับ alternative aesthetics) 

7) ปรัชญา Post Modern ปฏิเสธอํานาจของกรอบ ระเบียบ โครงสราง form สํานักคิด สกุล
ศิลปะ จารีตเดิม authority (เชน หอศิลปะ gallery นักวิจารณศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะ) พวกเขาจึงตอง
นึกแหวกแนวอยูตลอด  

การปฏิเสธจารีตเดิมในลักษณะสกุลศิลปะ เกิดขึ้นตั้งแตศิลปะแนว impressionism และ 
expressionism  

การปฏิเสธตอจารีตเดิมในแงเปนงานที่ตองงาม เต็ม สมบูรณ ถาวร เกิดศิลปะแบบ events arts 
ศิลปะการจัดวาง (installation arts) ศิลปะแบบ minimalist ฯลฯ 

การปฏิเสธตออํานาจ เชน การจัดแสดงตามถนน slum gallery หรือ alternative gallery 
ตามผับ การแสดงศิลปะหรือความสนใจศิลปะแนวสมัครเลนของบุคคลทั่วไป เด็ก คนเกษียณอายุ ดารา 
นักรองอยางกวางขวาง 

การปฏิเสธตอ form โครงสราง เชน สถาปตยกรรม Post Modern ของ Frank Gehry 
8)  การปฏิเสธวาศิลปะเปนของสูงสง เกิดโดยกระแสปฏิวัติวัฒนธรรมแบบประชานิยมที่         

ถือวา วัฒนธรรมไมไดถูกผูกขาดอยูในชนชั้นสูงหรือผูรูเทานั้น ชาวบาน คนทั่วไปก็สามารถมีวัฒนธรรม 
รสนิยม สุนทรียะของตนเองได มีการศึกษาวิจัย ยอมรับคุณคา รสนิยม สุนทรียะของตนเองได มีการศึกษา
วิจัย ยอมรับคุณคา รสนิยม วิถีชีวิตของชาวบานมากขึ้น เปนเหตุใหสินคาทางวัฒนธรรม เชน ดนตรี pop 
เพลงลูกทุง ฯลฯ ไดรับความนิยมมากขึ้น ในวงการศิลปะแนวคิดนี้ปรากฏตั้งแตทศวรรษ 1950 ในงานของ  
Andy Warhol ที่นําเอาวัสดุธรรมดาในชีวิตประจําวันมาเปนงานศิลปะและปรากฏในปรัชญา 
Phenomenology หรือธรรมดาวิทยา ของ Husserl และ Heidegger 

(ธีรยุทธ  บุญมี. โลก Modern & Post Modern, กรุงเทพฯ: สายธาร, 2546) 
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