
ความคิดในส านักหลังสมัยใหม่  เป็นการฝึกให้ผู้อ่านตั้งค าถาม ต่อ
ความรู้ ความเชื่อ ต่อสิ่งที่อ่าน หรือสิ่งที่พบเห็นว่า อะไรคือความจริงที่
จริง  การไม่เชื่อโดยปราศจากข้อสงสัย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการคิดเชิง
วิเคราะห์ และวิพากษ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ในประเทศ และใน
โลก ได้อย่างลึกซ้ึงและมีเหตุผลมากขึ้น

หากมีความคิดใดที่มีระเบียบ สวยงาม 

เบ็ดเสร็จในตัวมันเอง สิ่งนั้นก็ไม่ใช่หลังสมัยใหม่

ผศ.กนัยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ ์

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์มบส.

บทที่ 7แนวคิดทางการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ 
(Post -Modern)



แนวคิดใหม่ทันสมัย (Modernism) 

จุดเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
ต่อมาเกิดแนวความคิดสกุลหลัง

สมัยใหม่ 

พัฒนาการการเกิดแนวคิดตระกูลหลังสมัยใหม่



พัฒนาการการเกิดแนวคิดตระกูลหลังสมัยใหม่
แนวคิดใหม่ทันสมัย (Modernism) เป็นยุคประวัติศาสตร์ของสังคมยุโรปตะวันตก ที่

เกิดการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 17

ยุคสมัยใหม่กล่าวได้ว่ามีศรัทธาแรงกล้าต่อความก้าวหน้าสังคมตะวันตกมีหลักพื้นฐาน    
ที่พยายามสถาปนาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้นในสังคม ในโลก ผ่านการสร้าง
ค่านิยม, ความเชื่อต่างๆขึ้นมาครอบครองความคิดมนุษย์ในสังคม

จุดเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ของการเกิดแนวคิดหลังสมัยใหม่คือ การปฏิวัติทางภาษา โดยมี
นักคิดที่ส าคัญคือ แฟร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ หันมาให้ความสนใจกับอิทธิพลของภาษาที่มี
ต่อวิธีการคิดของคน เพราะภาษามีอิทธิพลต่อการคิดของคน มีอิทธิพลในการสะท้อน
ความคิด กล่อมเกลาจิตใจ ความหมาย และโลกทางสังคมของมนุษย์

ต่อมาเกิดแนวความคิดสกุลหลังสมัยใหม่ ซีไรท์ มิลล์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนัก
สังคมวิทยาคนแรกที่กล่าวถึง ยุคหลังสมัยใหม่  ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ยุคหลังสมัยใหม่ได้ก้าว
มาแทนที่ยุคสมัยใหม่ อันเป็นยุคที่ข้อสมมติเกี่ยวกับค่านิยมที่ว่าด้วยความมีเหตุมีผลทาง
วิทยาศาสตร์ และอิสรภาพทางการเมือง



สมัยใหม่ ?  (Modern)

ศตวรรษที่ 15 – 20

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การค้า การเงิน

ยุคจักรวรรดินิยม สงครามโลกครั้งที่ 1 ,2 และสงครามเย็น

แข่งขันทางการค้า จักรวรรดิทางเศรษฐกิจ

พัฒนาการทางเทคโนโลยี  (Globalization)



• ยุคกลาง ความรุ่งเรืองของคริศตศาสนาและ

ระบบฟิวดลั (Feudalism) 
ศตวรรษที่ 11-15

• ยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ วทิยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม และการแพร่หลายของ

ระบอบประชาธิปไตยศตวรรษที่ 16 -18

• จกัรวรรดิใหม ่มหาอ านาจลา่อาณานิคม 

• การปฏิวตัอุิตสาหกรรมใหม ่(เทคโนโลย)ี

• ความขดัแยง้ในอุดมการณท์างการเมือง
ศตวรรษที่ 19 - 20

• โลกยุคดิจอตลั

• สงครามเศรษฐกจิ

• สงครามขอ้มูลขา่วสาร

ศตวรรษที่ 21 



1. ในแง่ประวัติศาสตร์                         2. ในแง่ของอ านาจทางการเมืองและสังคม

วิวัฒนาการมากมาย ท าให้เป็นยุคที่ยุโรป       มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ

เริ่มเสื่อม ถอยทางอ านาจ                           เผด็จการต่าง ๆ ไปสู่ประชาธิปไตยมากขึน้

3. ในแง่วัฒนธรรม                        4.ปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ ศิลปะและปรัชญา

มีการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น คือ     เรียกว่า Postmodern เป็นการเริ่มที่จะมี

วัฒนธรรม ประชานิยม (Popular Culture)  แนวทางร่วมกัน

5. พหุนิยม พหุสังคม พหุวัฒนธรรม  6. เศรษฐกิจในยุคมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

สังคมมีความหลากหลายส่งผลให้มนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิคร้ังใหญ่

ตระหนักว่ามีหลายมุมมองหลายวิธีที่จะมอง เกิดเศรษฐกิจตกต่ าในบางประเทศบ่อยคร้ัง

7. กระบวนการยึดตรงึและถดถอยของมนุษยใ์นศตวรรษที่ 20-21

เป็นช่วงน าพามนุษย์ให้พ้นจากกรอบในทุก ๆ ด้าน เป็นยุคการเปลี่ยนแปลง

จากยุคอุตสาหกรรม มาสู่ยุคข่าวสาร ยุคโลกาภิวัตน์



หลังสมัยใหม่ (Postmodern) คือ?
Postmodern จะช่วยให้เรามองเห็น “ความแตกต่าง” ท่ามกลางภาพกว้าง

ของกระแสหลัก  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เราเห็นความแตกต่างละทิง้ความ
ซ้ าซากแล้ว Postmodern ยังมีพลังสูงพอสมควรในการเขย่ารากฐานและ
ระบบความคิดที่แข็ง  เช่น  ปรัชญา

จุดเด่นของPostmodern เป็นภาพสะทอ้นให้เห็นถึงการพัฒนาและการทา้ทาย
ที่ท าให้การอ้างถึงความรู้ที่มีอยู่ในการแสวงหาความรู้ว่าไม่เป็นแบบเกินเลย
และท าให้ผู้ศึกษาถ่อมตัว/ถ่อมตนมากขึ้น โดยถือว่าความรู้ทุกอย่างล้วนเป็น
วาทกรรมและไม่มีความจริงใดที่เป็นสจัจะสูงสุด

จุดด้อยของ Postmodern เป็นเพียงการเสนอความคิดและมุมมองที่แตกต่าง 
เป็นปรัชญาที่ปฏิเสธความรู้ที่เป็นจริงในทุกสถานที่และกาลเวลา เปน็ลกัษณะ
การต่อต้านรากฐานความรู้ มีนักคิดบางกลุ่มส่อไปในทางการคดิแบบปัจเจก
บุคคลอย่างสดุโต่ง ไม่สนใจบรรทัดฐานสังคม  อันส่งผลกระทบต่อรากฐาน
วิธีการคิด ปรัชญาในการแสวงหาความจริงและการด ารงอยู่ของสังคม ท าให้
สังคมปั่นป่วน



วิธีการเข้าถึงความรู้ของกลุ่มหลังสมัยใหม่
 นักคิดหลังสมัยใหม่มองว่าบ่อเกิดแห่งความรู้ของมนุษย์สามารถสร้างความรู้

พื้นฐานในการหยั่งรู้ (intuition) จากภายในของคนได้โดยไม่ต้องอาศัย
ประสบการณ์หรือประสาทสัมผัสหรือการศึกษาเชิงประจักษ์เพียงอย่างเดียว 
หากแต่บุคคลสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยวิธีการในการแสวงหาความรู้
ของคนในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่จ ากัดขอบเขต



นักคิดยุคหลังสมัยใหม่
ฌาคส์ แดรร์ิดา (Jacques Derrida) ฌากส์ ลากอง (Jacques 
Lacan)

บทความที่สร้างชื่อให้เขา คืองานเขียน       งานเขียนส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจยาก

วิพากษ์วิจารณ์ และความคิดโครงสร้าง        เนื่องจากมีลักษณะงานเขียนเปน็แนว

นิยมอันเป็นการเปิดพืน้ท่ีทางวิชาการ           เกินจริง ส าหรับแนวคิดลากอง ภาษา

ให้กับความคิดสกุลหลังโครงสร้างนิยม          มีมาก่อนบุคคลและเป็นพื้นฐานในการสรา้งบคุคล



ฌอง – ฟรองชัวร์  ลีโอตารด์
((Jean Francois Lyotard)มิเชลล์ ฟูโกต์ (Michel Foucault)

งานเขียนของฟูโกต์ เน้นให้เห็นถึงความต่าง   แนวคิดเรื่องเล่าขนาดใหญ่(Meta or

ไม่ใช่ความเหมือนเขามองว่าการเกิดขึ้น    grand narative) และแนวคิดสิ่งที่รับรู้ไม่ได้

ของวาทกรรมเป็นเร่ืองของการแต่งตัว         (The Sublime) ส่วนงานเขียนที่ท าให้เขา

การกระจายตัวและขึ้นอยู่กับบริบท              ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ

ของเวลาและสังคม                                (The Postmodern Condition : 

A Report on Knowledge )



postmodern เป็นยุคที่ปฏิเสธสิ่งเดิมๆในยุคmodern 
โดยเน้นเสรีภาพและอิสระของบุคคล ไม่เชื่อในโลกของ
ความจริง ไม่เชื่อเรื่องความเป็นสากล เพราะเชื่อว่าแต่
ละคนแต่ละวัฒนธรรมนั้นมีเหตุผลของตัว

แนวความคิดที่มาหลังจากยุค modern ซึ่งเป็นช่วง
หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่อะไรต่างๆถูกก าหนด
อยู่ในหลักเกณฑ์และทฤษฏี

หลังสมัยใหม่ (Post – Modern)
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