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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม         
ในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern Era) ผ่านแนวคิดและวิธีการศึกษาแบบหลังสมัยใหม่ เพ่ือชี้ให้เห็น
ว่าเราจะเข้าใจยุคหลังสมัยใหม่ในสังคมไทยอย่างไร 
 ผลการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุคหลังสมัยใหม่ของสังคมไทยมี
ลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบพหุนิยมที่ ความไร้ระเบียบ ความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยกันสามารถมา
รวมอยู่ด้วยกัน การรวมกันของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความเชื่อปรัมปรา จากการที่
สังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การท าให้เป็นสมัยใหม่ การพัฒนาในส่วนที่ยังไม่พัฒนา และความเป็น                    
โลกาภิวัตน์    
 หากเปรียบเทียบการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ของสังคมตะวันตกกับสังคมไทยจะพบว่า              
สังคมตะวันตกได้ท าให้เกิดความทันสมัยภายในสังคมตะวันตกเองด้วยการที่มนุษย์สามารถใช้เหตุผล
ด้วยตนเอง ตรงกันข้ามกับสังคมไทยที่ไม่ได้ท าให้เกิดความทันสมัยภายในสังคม ดังนั้นการถูกท าให้
ทันสมัยจากสังคมตะวันตกสังคมไทยยังคงไม่หลุดพ้นจากความเชื่อทางศาสนา และมโนทัศน์โบราณ                   
ที่ถูกน ามาปรับใช้เพ่ือสร้างความชอบธรรมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
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ABSTRACT 
 The objective of this study was to study the economic, political and social 
transformation in postmodern era through concept and postmodern approach in order 
to indicate the way of understanding postmodern era in the Thai society. 
 The finding indicated that economic, political and social transformation in 
postmodern era in the Thai society representing the plural society, that showed 
disorder, conflict and chaos, could be integrated through science, technology and 
myth, along with the transformation of the Thai society toward modernization, 
dependency and globalization. 
 The comparison of the modernized western society and Thai society revealed 
that modernized western society was developed through self-reasoning which was 
opposite to that of the Thai society. There for modernization of the Thai society was 
developed by religious belief and old concepts which were applied in order to 
legitimate economy, politics and society of the Thai society. 
 
Keyword: Postmodern, Pluralism, Rationality 
 
บทน า 
 บทความนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม            
ในยุคหลังสมัยใหม่ผ่านแนวคิดและวิธีการศึกษาแบบหลั งสมัยใหม่ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเราจะเข้าใจ                
ยุคหลังสมัยใหมใ่นสังคมไทยเป็นไปอย่างไร 
 เหตุผลที่ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุค
หลังสมัยใหม่เพราะปรากฏการณ์ในสังคมไทยมีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกันจนไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้  
แต่กลับมาอยู่ด้วยกันได้จนน่าประหลาดใจ เหมือนกับการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอยู่ร่วมกับ
ความเชื่อเรื่องผีวิญญาณ หรือไสยศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจัดตักบาตรแอปเปิ้ลเอาเคล็ด
แลกเกรด A หรือนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์ และหากจะยกตัวอย่างให้
ชัดเจน คือ การอยู่ร่วมกันของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความเชื่อปรัมปราในการ์ตูน
อย่างโดราเอมอน หรือยอดมนุษย์อุลตร้าแมน ที่ตัวร้ายในเรื่องบางครั้งเป็นพวกต่างดาว บางครั้งก็เป็น
ปีศาจในคติโบราณของญี่ปุ่น   
 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยก็พร่ามัวจนไม่มีพรมแดนที่ชัดเจนในการ
แบ่งแยกกันให้เด็ดขาดว่าเรื่องใดเป็นวิทยาศาสตร์ เรื่องใดเป็นไสยศาสตร์ โบราณคติ หรือเรื่องเล่า  
จนท าให้ผู้เขียนเกิดค าถามว่า “สังคมไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมยุคหลังสมัยใหม่อย่างไร” และ            
การค้นหาค าตอบเพ่ือที่จะได้เข้าใจความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบันอาจน าไปสู่  การใช้วิธีการ              
ในการตอบค าถามคือ การใช้แนวคิดและทฤษฎีหลังสมัยใหม่เป็นกรอบในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุคหลังสมัยใหม่ 
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 สังคมไทยเป็นสังคมสมัยใหม่หรือยัง?  
 ก่อนอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของไทยในยุคหลัง
สมัยใหม่ว่าเป็นอย่างไร เราควรจะให้ความสนใจกับสังคมไทยก่อนว่า สังคมไทยเป็นสังคมสมัยใหม่
หรือยัง เพราะถ้าสังคมไทยเป็นสังคมสมัยใหม่แล้ว คนในสังคมไทยนอกจากจะเข้าใจยุคสมัยใหม่แล้ว  
ยังมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและตีความว่าสังคม “หลัง-สมัยใหม่” มีหน้าตาเป็นอย่างไรได้อีกด้วย (ไชยันต์ 
ไชยพร, 2550ก) 
 การตีความยุคสมัยเพ่ือศึกษาและแบ่งยุคความเป็นมาของสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคมไทยจะอยู่ภายใต้การสร้างค าอธิบายจากแนวคิดและวิธีการศึกษาสองแนวคิดหลัก คือ ทฤษฎี
การท าให้ทันสมัย (Modernization) และมาร์กซิส (Marxist) (Chilcote, 1994) 
 เรารู้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมสมัยใหม่จากแนวคิดและวิธีการท าให้ทันสมัยจากนักรัฐศาสตร์
ท่านหนึ่งที่ศึกษาการเมืองโลกหลังสงครามเย็นอย่าง ซามูเอล ฮันติงตัน (Samuel Huntington)               
ในหนังสือชื่อ The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order ว่าประเทศที่ทันสมัย
ต้องถูกท าให้เกิดปัจจัยที่เรียกว่าการท าให้เป็นอุตสาหกรรม ( Industrialization) การท าให้เป็นเมือง 
(Urbanization) การท าให้เป็นตะวันตก (Westernization) และการท าให้คนอ่านออกเขียนได้  
(Huntington, 2002) ค าถามคือสังคมไทยได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วหรือยัง  ? ค าตอบคือ 
ประเทศไทยได้ผนวกเข้ากับระบบทุนนิยมยุคใหม่แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ท าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้น
โดยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี (เกษียร เตชะพีระ, 2550)  
 อีกทั้งเรายังรู้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมสมัยใหม่จากแนวคิดและวิธีการศึกษามาร์กซิสจาก            
การตั้งค าถามกับประวัติศาสตร์ไทยว่า สังคมไทยมีสังคมชนชั้นกลาง (Modern Bourgeois Society) 
เมื่อไหร่ ? เพราะค าตอบที่ได้จะเป็นแนวทางที่ชี้ให้เห็นตามที่ คาร์ล แม็กซ์ (Karl Marx) กล่าวว่า            
เมื่อสังคมมีสังคมชนชั้นกลาง เมื่อนั้นสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต (Means of Production) 
ที่ใช้วิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern Industry) และผู้เข้าครอบครองวิถีดังกล่าวคือ  
ชนชั้นกลางที่เป็นนายทุนและแสวงหาก าไรจากแรงงานของกรรมกร (Marx, 1967) โดยประเด็น
ถกเถียงรวมไปถึงค าตอบว่าต้นก าเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทยก่อเกิดในช่วงใด และนิยาม  
การเป็นชนชั้นนายทุนต่าง ๆ สามารถพบได้หลากหลายในการศึกษาตามแนวคิดและวิธีการศึกษา
มาร์กซิส เช่น นายทุนข้าราชการ นายทุนจากระบบภาษีอากรผูกขาด นายทุนจากกิจการเหมาเมือง  
นายทุนภายใต้ทุนร่วมของชนชั้นปกครองเดิม นายทุนนายหน้า (สิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร, 2527) 
 อย่างไรก็ตามในการตีความว่าสังคมไทยทันสมัยหรือยังเราต้องไม่ลืมว่าสังคมไทยไม่ได้
ทันสมัยด้วยตัวประเทศไทยเองเมื่อเปรียบเทียบกับตะวันตก เพราะการท าให้ทันสมัยของสยามหรือ
ไทยถูกบีบบังคับจากสาเหตุภายนอก ซึ่งไม่เหมือนกับสังคมตะวันตกที่ทันสมัยด้วยตนเองผ่านยุค             
แห่งการรู้แจ้ง (Enlightenment) ตามที ่เอ็มมานูเอล ค้านท์ (Emmanuel Kant) เสนอแนะว่าสังคมไหน
เข้าสู่การรู้แจ้งสามารถดูได้ว่าสังคมนั้น  เรียกร้องให้คนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมีวุฒิภาวะ 
เรียกร้องให้คนหลุดออกจากภาวะอ่อนเขลา หลุดออกจากความเชื่อทางศาสนา (Immaturity) เพ่ือเข้าสู่
สังคมยุคแห่งการมีเหตุผล การเป็นตัวของตัวเอง คิดเอง ใช้เหตุผลชี้น าตนเอง (Kant, 2013) ดังนั้น 
คนในสังคมไทยจึงไม่ได้หลุดพ้นจากความเชื่อที่มีอยู่ในอดีต ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากอาณาจักร
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สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงกรุงเทพมหานครในปัจจุบันด้วยความสามารถ
ในการใช้เหตุผลด้วยตนเองเข้าสู่สังคมสมัยใหม่เลย   
 หลังจากที่เราเข้าใจว่าสังคมไทยก็เป็นสังคมสมัยใหม่จากเงื่อนไขการให้ค าอธิบายของ
ทฤษฎีการท าให้ทันสมัยและมาร์กซิส แต่ผลผลิตของสังคมไทยกลับไม่เหมือนกับตะวันตกและผลิตผล
ของสังคมไทยก็ยังไม่เหมือนใครอีกด้วย เช่น ภาพยนตร์เรื่องหนุมาน พบ 7 อุลตร้ าแมน ในปี               
พ.ศ. 25171 ซึ่งเราไม่สามารถจัดประเภทของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ว่า เป็นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ หรือไสยศาสตร์ และเราสามารถพูดให้ชัดเจนได้อีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการผสมปนเป
ของตัวละครในวรรณคดีไทย ปะทะปีศาจในคติโบราณของญี่ปุ่น และตัวละครพ่ีน้องอุลตร้ าที่มาจาก
ต่างดาวซึ่งมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย 
 การผสมปนเปของสิ่งที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ แต่ถูกน ามารวมให้เข้ากันได้นั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏ
อยู่ในสังคมแบบโพสต์โมเดิร์น มิเชล ฟูโก (Michael Foucault) นักปรัชญาแนวหลังสมัยใหม่ได้เสนอ
แนวคิดเรื่อง “ความไร้ระเบียบ” เพ่ือท าความเข้าใจกับการผสมปนเปของวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์
ซึ่งเขากล่าวในค าน าของหนังสือ The Order of Things: An Archaeology of the Human Science 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) ว่า แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้มาจากการได้อ่านข้อความ
ในงานของ บอร์กส์ (Borges) ที่อ้างข้อความในสารานุกรมของจีนฉบับหนึ่งที่เขียนไว้ว่า “สัตว์ต่าง ๆ 
แบ่งออกได้เป็น a สมบัติของจักรพรรดิ b ดองไว้ c เชื่อง d ลูกหมูวัยดูดนม e ยั่วยวน f เหลือเชื่อ g 
สุนัขจรจัด h รวมอยู่ในการจัดประเภทนี้ i คลุ้มคลั่ง j นับไม่ถ้วน k วาดด้วยแปรงที่ท าจากขนอูฐ           
อ่อนนุ่ม l และอ่ืน ๆ อีกมากมาย m เพ่ิงท าเหยือกน้ าแตก n หากมองจากระยะไกลแล้วคล้ายแมลงวัน”             
ฟูโก ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า “เมื่อได้อ่านข้อความข้างต้นเป็นครั้งแรก เขารู้สึกขบขันมาก และคิดว่า
ข้อความดังกล่าวย่อยสลายและสั่นคลอนทุกอย่างที่คุ้นเคยในระบบคิดของยุคสมัยใหม่”  
 การก าเนิดหนุมานเกิดขึ้นภายหลังจากที่โก๊ะถูกโจรขโมยตัดเศียรพระพุทธรูปยิงเสียชีวิต   
วิธีการชุบชีวิตโก๊ะนั้น เริ่มต้นโดยเจ้าแม่อุลตร้าเป็นผู้น าตัวโก๊ะไปยังดาวอุลตรา M 78 และเหล่าพ่ีน้อง
อุลตราทั้ง 7 ได้ชุบชีวิตให้โก๊ะกลายร่างเป็นหนุมาน ดังนั้นการตายของโก๊ะและกลายร่างเป็นหนุมาน
ผ่านการชุบชีวิตของอุลตร้าแมนที่ไม่มีทางรู้จักตัวละครในวรรณคดีไทยจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างน่า
ประหลาดใจ หรือคู่ปรับของอุลตร้าแมนท่ีรวมตัวเป็นพันธมิตรกับหนุมานก็มีที่มาจากการทดลองจรวด
เพ่ือแก้ไขปัญหาโลกร้อน แต่เกิดความผิดพลาดระเบิดหลายลูกจนท าให้สัตว์ประหลาดหลายตัวที่หลับอยู่ 
เช่น โกเมร่า ตื่นขึ้นมาท าลายทุกอย่างที่ขวางหน้า ดังนั้นแนวคิดเรื่อง “ความไร้ระเบียบ” ให้ความ
เข้าใจกับเราว่า การที่เราไม่สามารถจัดประเภทได้ว่าภาพยนตร์หนุมานพบ 7 อุลตร้าแมนเป็นเรื่อง

                                                             
1 เรื่องย่อ...ภาพยนตร์เรื่องหนุมานพบ 7 อุลตร้าแมนมีเนื้อเรื่องย่อว่า พวกโจรหัวขโมยได้ลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูปที่โบราณสถานแห่งหนึ่งใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เด็กชายโก๊ะบังเอิญเห็นเข้า จึงได้ขัดขวาง แล้วถูกโจรใช้ปืนยิงตายคาที่ เจ้าแม่อุลตร้าแมนบนดาว M 78 ได้เห็นความดี
ความกล้าหาญ จึงชุบชีวิตให้เด็กชายโก๊ะในร่างของหนุมาน จากนั้นหนุมานจึงฆ่าพวกโจรตัดเศียรพระพุทธรูปตาย ฝ่ายดร.วิสุทธิ์ได้ท าการทดลอง
จรวดหลายลูกเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดอย่างมหันต์ จรวดหลายลูกในฐานปล่อยจรวดเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นท า
ให้เหล่าสัตว์ประหลาดที่นอนหลับใหลในชั้นใต้ดินเกิดตื่นขึ้นมา โกโมร่า สัตว์ประหลาดเขาควายเป็นผู้น าเหล่าสัตว์ประหลาด ออกอาละวาดท าลาย

ทุกสิ่งที่ขวางหน้า หนุมานจึงต้องก าจัดแต่สู้ไม่ไหว เจ้าแม่อุลตร้าแมนจึงรีบให้ 7 อุลตร้าแมนคือ อุลตร้าแมนโซฟี่, อุลตร้าแมนวัน, อุลตร้าเซเว่น,             
อุลตร้าแมนแจ๊ค, อุลตร้าแมนเอซและอุลตร้าแมนทาโร่ไปช่วยเหลือหนุมานโดยด่วน... 
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เกี่ยวกับอะไรได้นั้นเป็นเพราะภาพยนตร์น าเสนออะไรที่ผสมปนเปกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับภูตผี
ปีศาจ กับมายาคติทั้งหลายในเวลาเดียวกัน 
 การสั่นคลอนความคิดของยุคสมัยใหม่อย่างที่ฟูโกกล่าวนั้นสอดคล้องกับการตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงปัญหาและผลเสียการครอบง าขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของตะวันตก แม็กซ์ ฮอร์คไฮม์เมอร์ 
และธีโอดอร์ อดอร์โน (Max Horkheimer & Theodor Adorno) ได้ชี้ให้เห็นถึงการใช้องค์ความรู้  
ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการรับใช้การเมือง เขาตั้งค าถามอย่างน่าสนใจว่า แม้ว่ามนุษย์จะ
หลุดพ้นจากความเชื่อทางศาสนาไปสู่มนุษย์สมัยใหม่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ท าไมมนุษย์กลับ
จมดิ่งลงสู่ความป่าเถื่อนรูปแบบใหม่ ? (Horkheimer & Adorno, 1972) การตั้งค าถามของทั้งคู่เป็น
การตั้งค าถามภายใต้สภาพบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีเหตุการณ์ที่สร้างความสลดหดหู่แก่สายตาชาวโลก คือ การฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์
ชาวยิวด้วยเครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้สร้างขึ้น ศาสตราจารย์ลูอิส โวลเพิร์ต (Lewis Rupert) 
ประธานคณะกรรมการเผยแพร่ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชนกล่าวว่า “ไม่ใช่วิสัยที่
นักวิทยาศาสตร์จะตัดสินใจเรื่องจรรยาหรือศีลธรรมด้วยตัวเอง นักวิทยาศาสตร์ไม่มีสิทธิและไม่มี
ทักษะในสาขานั้น แท้จริงแล้วถือว่าอันตรายอย่างยิ่งถ้าจะขอให้นักวิทยาศาสตร์แบกความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” (จอห์น ครอนเวล , 2554) ดังนั้นสิ่ งที่ ได้มาจากข้อเสนอในหนังสือ Dialectic of 
Enlightenment คือ เราต้องไม่ใช้วิทยาศาสตร์ตัดสินทุกสิ่ง หรือเป็นมาตรวัดกับความซับซ้อนที่อยู่ใน
สังคมของมนุษย์  ที่มีเรื่องคุณค่า ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา บรรทัดฐาน ค่านิยม หรือ พอล ฟราย
เออร์ราเบน เป็นนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่ปฏิเสธวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเสนอการยอมรับ           
ทุกวิธีการในการได้มาซึ่งความรู้โดยที่ไม่ผูกติดกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ในหนังสือเรื่อง Against 
Method (Feyerabend, 1988) กล่าวคือการเสนอให้สังคมยอมรับสภาพการณ์อนาธิปไตยทางญาณ
วิทยาส าหรับการแสวงหาความรู้ เพ่ือให้เส้นแบ่งพรมแดนขององค์ความรู้ต่าง ๆ หายไป ซึ่งจะช่วย
ก่อให้เกิดเงื่อนไขที่ท าให้องค์ความรู้ของมนุษย์มีความแปลกใหม่มารองรับความซับซ้อนของสังคม
มนุษย์แบบหลังสมัยใหม่ได้  
 

 สังคมทันสมัยของไทย ? สังคมไทยเข้าสู่สภาวะสมัยใหม่อย่างไร ? 
 “ในการจะเป็น Modern มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็น Postmodern หรือ

อีกนัยหนึ่ งก็คือ ถ้าใครจะเป็น  Modern เขาหรือเธอคนนั้นก็จะต้องเป็น 
Postmodern มิฉะนั้นแล้ว เขาก็ไม่สามารถเป็น Modern ได้” (ไชยันต์ ไชยพร, 
2550ก) 

 

 สังคมไทยเข้าสู่สภาวะสมัยใหม่อย่างไรในมาตรฐานที่ทุกคนสามารถใช้เหตุผลชี้น าตนเองได้
ตามแบบตะวันตก ซึ่งหลุดพ้นจากการใช้ศาสนาหรือพระเจ้ามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือ 
ด าเนินชีวิต จุดเปลี่ยนของสังคมไทยที่หลุดพ้นจากสยามยุคศักดินาที่เข้าสู่กระบวนการท าให้ทันสมัย
ของสังคมไทย หรือเป็นยุคที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง (Structural Change) คือ              
การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในปี พ.ศ. 2500 โดยเฉพาะการสร้างถนน การขนส่ง ไฟฟ้า และ
ชลประทาน (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ , 2542) อีกทั้งคนในสังคมไทยนอกเหนือไปจากคนในชนชั้น 
ศักดินาเดิมและในระบบอ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) ตามการศึกษาของ เฟรด ริกส์ 
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(Fred Riggs) เพ่ิงจะได้รับรู้ถึงศาสตร์ของตะวันตกจากการไปเรียนต่างประเทศเหมือนกับที่ชนชั้นศักดินา 
และชนชั้นข้าราชการของไทยข้ามน้ าข้ามทะเลไปศึกษาจากการได้รับความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา
ภายใต้โครงการของรัฐบาลอเมริกัน (The Point Four Program) จากการที่ประเทศไทยได้รับความ
ช่วยเหลือดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของคนไทยในการเรียนรู้ศาสตร์ของตะวันตกใน
รูปแบบของการให้ทุนแก่คนไทยไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา และการส่งนักวิชาการอเมริกันเข้ามา
ช่วยพัฒนาวิชาการด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย (Riggs, 1966) 
 คนไทยในฐานะนักศึกษาที่ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกากลับมาพร้อมองค์ความรู้
สมัยใหม่ของตะวันตก นั่นคือวิชาว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยสังคมที่น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Method) มาใช้ในการศึกษาทางสังคมทุกสาขาวิชา (อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2543) คนไทยที่มีความรู้           
ด้านวิธีวิจัยสังคมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องอะไรกับการเข้าสู่สภาวะทันสมัยในสังคมไทย ? 
คนไทยที่ไปศกึษาต่อที่สหรัฐอเมริการู้อะไรมาบ้างที่เป็นของใหม่ในยุคสมัยใหม่ ?  
 นักศึกษาไทยที่ได้รับทุนจากสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาสิ่งที่เรียกว่าสมัยใหม่ คือ การใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเก็บและสังเกตข้อมูลเชิงประจักษ์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม นักศึกษาไทยเหล่านี้ที่ไปเรียนต่อทางด้านสังคมศาสตร์จะต้องอ่านงานของ               
ส านักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) เพราะนักศึกษาในหลักสูตรอเมริกันเหล่านี้ต้อง
ศึกษาพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ของมนุษย์ในลักษณะเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ศึกษา            
ความเคลื่อนไหวของวัตถุและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต (อนุสรณ์ ลิ่มมณี , 2548) และแน่นอนว่า
นักศึกษาที่เรียนในแนวคิดและวิธีการศึกษาที่ครอบง าการศึกษาทางสังคมศาสตร์ในอเมริกันตั้งแต่  
คริสตศักราช 1950 ที่อ่านงานวิจัยเชิงพฤติกรรมเป็นหลักแล้ว อาจจะต้องอ่านงานปรัชญาปฏิฐานนิยม 
(Positivism) ที่เป็นรากฐานแนวคิดของพวกพฤติกรรมศาสตร์และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ไทยได้รับรู้ ความเป็นสมัยใหม่มาพอสมควร   
 นักศึกษาไทยซึ่งไปร่ าเรียนตามแนวคิดและวิธีการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ ต้องเจริญรอยตาม 
ออกุสต์ คองต์ (Auguste Comte) นักคิดชาวฝรั่งเศสผู้เลิกเชื่อในพระเจ้าตั้งแต่อายุ 14 (ไชยันต์               
ไชยพร, 2550ข) และเป็นผู้ให้ก าเนิดค าว่า Positive Philosophy หรือ Positive Science อีกทั้งยัง
เป็นผู้ให้ก าเนิดศาสตร์ทางสังคมสมัยใหม่ที่เรียกว่า “สังคมวิทยา” (Sociology) คองต ์(Comte) ยังให้
ความเชื่อกับเราในแนวทางของเขาอีกว่า ความรู้ทุกสาขา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา จะพัฒนาไปตามขั้นตอนของกฎทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า กฎสามขั้นตอน (Law of 
Three Stages) โดยการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นจากยุคเทววิทยา ซึ่งความรู้ทางด้านต่าง ๆ ถูกครอบง า
ด้วยความเชื่อทางศาสนา มาสู่ขั้นตอนที่เป็นอภิปรัชญาซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่จะอธิบายทุกอย่าง              
ในเชิงนามธรรมและการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเชิงเทววิทยาก่อนหน้านี้ จนมาถึงยุคปฏิฐานหรือ               
ยุควิทยาศาสตร์ ซึ่งมนุษย์สามารถค้นพบกฎทั้งในโลกธรรมชาติและสังคม และน ามาอธิบายปรากฏการณ์
ได้อย่างแน่นอนตายตัว (อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2542) 
 นักศึกษาไทยที่จบมาตามความเชื่อของคองต์ และการบริหารหลักสูตรของการศึกษา               
ทางสังคมศาสตร์แบบอเมริกันที่เชื่อในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ได้กลับมาเป็นอาจารย์
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น อาจารย์ประจ าด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีจ านวน
เมื่อคิดเป็นร้อยละ 77.7 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นร้อยละ 51.2 ของอาจารย์ทั้งหมดใน
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มหาวิทยาลัยที่จบจากประเทศอ่ืน ๆ (อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2543) ดังนั้น เด็กที่ได้เข้าเรียนทางด้านรัฐศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการเรียนวิชาที่เรียกว่า ระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งไม่ว่าในแต่ละหลักสูตรจะตั้งชื่ออย่างไรก็ตาม 
ความรู้ที่นักศึกษาจะต้องเรียนล้วนแล้วแต่เหมือนกันคือ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคม ดังนั้นสังคมไทยเข้าสู่สมัยใหม่ที่คนไทยสามารถใช้เหตุผลชี้น าตนเองได้แล้ว 
 
 สังคมไทยเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่อย่างไร? แรกเริ่มท่ีสังคมไทยรู้จัก นิตเซ่ ?  
 องค์ความรู้สมัยใหม่ได้เข้ามาในสังคมไทยผ่านหลักสูตรที่ถ่ายทอดมาจากนักวิชาการ
สังคมศาสตร์อเมริกัน โดยเฉพาะการศึกษาทางการเมืองที่เน้นการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral Science) อย่างไรก็ดี ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับอิทธิพลดังกล่าวก็ยังมีวิชา
ประเภททฤษฎีและปรัชญาการเมืองบรรจุเอาไว้เป็นเครื่องประดับ แต่นักศึกษาไทยที่เรียนวิชาทฤษฎี
และปรัชญาการเมืองนั้นต้องอ่านงานปรัชญาการเมืองโบราณ เช่น  เพลโต (Plato) อริสโตเติล 
(Aristotle) และงานของนักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ เช่น ฮอบส์ (Hobbes) ล็อก (Locke) รูโซ 
(Rousseau) ประเด็นค าถามส าคัญในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่า “ใครคือผู้น าสังคมหลังสมัยใหม่เข้าสู่
สังคมไทย” แต่ก่อนที่เราจะตอบค าถามนั้น เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าใครเป็นผู้น า Postmodern เข้าสู่
สังคมตะวันตก   
 ค าตอบคือ ไฟรดริกซ์ นิตเซ่ (Friedrich Nietzsch) ซึ่งแนวคิดที่เขาเสนอนั้นบ่งชี้ให้เห็นถึง
การปฏิเสธความเป็นสมัยใหม่พร้อมแผ้วถางสู่แนวคิดหลังสมัยใหม่ เพราะแนวปรัชญาของเขาปฏิเสธ
ระบบคิดใด ๆ ก็ตามที่กลายเป็นเกณฑ์ตัดสินความถูกต้องส าหรับคนทุก ๆ คน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
นิตเซ่จะปฏิเสธการตัดสินการศึกษาการเมืองการปกครองด้วยแนวคิดและวิธีการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ 
เพราะวิธีการศึกษาดังกล่าวอ้างความถูกต้องและใช้มาตรฐานเดียวในการตัดสินว่าสิ่งใดเป็นความจริง   
 นิตเซ่ เสนอแนวคิดเรื่องเจตจ านงสู่อ านาจ (Will to Power) (Stumpf, 1989) และสิ่งที่ 
กีดขวางศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนก็คือ มาตรฐานหรือระบบคิดใดก็ตามที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน             
ที่ถูกต้องแบบเดียว เช่น วิทยาศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพราะการใช้มาตรฐานเดียว  
ในการตัดสินได้ท าลายการแสดงพลังของมนุษย์ในการสร้างสรรค์เหมือนกับที่ชาวโรมันได้ยอมรับ
จริยธรรมของศาสนาคริสต์เข้ามาเป็นมาตรฐานตัดสินความถูกต้องเพียงมาตรฐานเดียวในการด าเนินชีวิต 
 นิตเซ่ ได้อธิบายถึงการยอมรับมาตรฐานเกณฑ์เดียวในการตัดสินความถูกต้องว่ามีที่มาจาก
ศีลธรรมแบบนาย (The Master Morality) กับศีลธรรมแบบทาส (The Slave Morality) ว่าศีลธรรม
แบบนายคือ การกระท าลงไปด้วยความรู้สึกมีอ านาจเพราะตนเองเป็นผู้ที่เข้มแข็ง  ส่วนศีลธรรม            
แบบทาส คือ การกระท าลงไปแบ่งเบา หรือบ าบัดความเจ็บปวด ความทุกข์ใจ เช่น  การกระท าลงไป
ด้วยความรู้สึกเมตตา  ต่อมาศีลธรรมแบบทาสสามารถเอาชนะศีลธรรมแบบนายได้ด้วยการท้าทายให้
เห็นว่าการกระท าลงไปด้วยศีลธรรมแบบนายนั้นเป็นการกระท าที่โหดร้าย รุนแรงจนน าไปสู่การสร้าง
ความรู้สึกผิดเกิดข้ึนในจิตใจ (Stumpf, 1989) เช่น ศีลธรรมของศาสนาคริสต์ที่เรียกร้องให้รักศัตรูของ
เรา หรือถ้าผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่ง จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วย     
 ตัวอย่างของการยอมรับมาตรฐานทางศีลธรรมแบบเดียวในสังคมไทย เช่น ละครเรื่องบ่วงบาป 
ซึ่งมีเนื้อเรื่องย่อว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยาสุรเดชไมตรี (แสดงโดย นาท ภูวนัย) ได้มอบศักดินา
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ตลอดจนทรัพย์สินทุกอย่างรวมทั้งบริวารทาสให้ลูกชายคนเดียวคือ ขุนพิทักษ์ (แสดงโดย ทฤษฎี 
สหวงษ์) พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อม
ทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ ทันใดนั้นสายฟ้าก็ฟาดเปรี้ยงลงมาราวกับเป็นพยาน พระยาสุรเดชไมตรีเห็นดังนั้น
ก็วายชนม์อย่างสงบ แต่ คุณหญิงมณี (แสดงโดย ดวงตา ตุงคะมณี) ผู้เป็นภรรยากลับเต็มไปด้วย  
ความวิตกกังวัล เพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอางาน ใช้ชีวิตเสพสุขไปวัน ๆ 
แต่ที่ผ่านมาอยู่ในกรอบเพราะเกรงกลัวบารมีของบิดา และก็จริงดังที่คุณหญิงมณีกังวล 
 หลังจากเสร็จสิ้นงานศพของพระยาสุรเดชไมตรีได้ไม่นาน ขุนพิทักษ์ก็ใช้ชีวิตสุขส าราญ
เต็มที่ ประพฤติตนผิดศีลห้าทุกอย่าง หน าซ้ ายังยักยอกทรัพย์ราชการโดยไม่ฟังค าเตือนของคุณหญิงมณี 
เหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ภายใต้สายตาของ หลวงตามั่น (แสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ) อดีตทาส              
ในเรือนเบี้ยของพระยาสุรเดชไมตรีที่ไถ่ถอนตัวเองด้วยการบวช อาจารย์มั่นพยายามท าทุกวิถีทางที่จะ
เตือนสติ เพราะเห็นในนิมิตว่าขุนพิทักษ์จะอยู่เสวยสุขได้ไม่นาน แต่ขุนพิทักษ์ก็ไม่ฟัง คุณหญิงมณี
อยากให้บวช ขุนพิทักษ์ก็ไม่ยอมบวช 
 ด้วยความที่เป็นชายหนุ่มรูปงาม ท าให้ขุนพิทักษ์เป็นที่หมายปองของหญิงสาวหลายคน 
รวมทั้ง คุณร าพึง (แสดงโดย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์) บุตรสาวของพระยาเทวราช (แสดงโดย ศักราช 
ฤกษ์ธ ารง) ที่หลงรักขุนพิทักษ์ตั้งแต่แรกเห็น ส่วนตัวขุนพิทักษ์เองก็หลงใหลในความสวยผุดผ่องของ
ร าพึง ท าให้ ขุนไว (แสดงโดย กันต์ กันตถาวร) คู่แข่งคู่อาฆาตของขุนพิทักษ์ไม่พอใจ เพราะแอบชอบ
ร าพึงเหมือนกัน แต่ขุนไวดูมีภาษีกว่าเพราะพระยาเทวราชชื่นชอบในความตั้งใจท างาน ผิดกับขุนพิทักษ์
ที่เอาแต่เทีย่วดื่มสุรา เล้าโลมสตรี แต่ร าพึงกลับไม่สนใจขุนไวแม้แต่น้อย 
 นายสม (แสดงโดย ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ) ทาสในเรือนของคุณหญิงมณี พา ชุ่ม (แสดงโดย 
หยาดทิพย์ ราชปาล) น้องสาว เข้ามาพ่ึงใบบุญเป็นทาสรับใช้ในเรือน ชุ่มร้องไห้เศร้าเสียใจที่ต้องห่าง 
แม่เย็น (แสดงโดย ปวีณา ชารีฟสกุล) แต่เย็นกลับบอกให้ลูกขยันขันแข็งท างาน ขุนพิทักษ์ดื่มเหล้าเมา 
เดินเข้าเรือนทาสไปเมาล้มกอดชุ่มในเรือน แจ่ม (แสดงโดย ยุวดี เรืองฉาย) ไปรายงานคุณหญิงมณี 
ร าพึงอยู่บนเรือนพอดี ได้ยินแล้วไม่พอใจ พอมีโอกาสจึงจ้องเล่นงานชุ่มตลอดด้วยความหึงหวง  
 จากตัวอย่างดังกล่าว  เราจะรู้สึกว่าคนดีคือ “ชุ่ม” และคนเลวคือ “คุณร าพึง” หากเราปรับใช้
แนวคิดของนิตเซ่มาตัดสินพฤติกรรมที่ดีหรือเลว เพราะเราจะเห็นว่า “ผู้ดี” ในปัจจุบันมักใช้เพ่ือ
หมายถึงคนที่มีมารยาทดี ท าตัวดีหรือที่เรียกกันว่ามี “สมบัติผู้ดี” ซึ่งทุก ๆ คนสามารถท าเช่นนั้นได้   
 อย่างไรก็ตาม ในสมัยโบราณไม่ได้เป็นอย่างนี้ ในกระแสความคิดของคนโบราณ “ผู้ดี” 
ไม่ใช่ใครที่ท าตัวดี หรือมีมารยาทดี หรือท าตามมิติต่าง ๆ ที่สังคมถือว่าหากท าแล้วจะได้รับการยกย่อง  
อันที่จริงแล้ว ผู้ดี อาจท าตัวเลวมาก ๆ ก็ได้ เช่น ฉุดคร่าผู้หญิงไม่เลือกหน้า หรือปล้นสะดมทรัพย์             
ของผู้ที่อ่อนแอกว่าอย่างเช่นพฤติกรรมของขุนพิทักษ์ 
 และที่เราตัดสินว่าคุณร าพึงเลว และเอาใจเข้าข้างชุ่ม เพราะ พวก ไพร่เลว ได้ประสบ
ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงวิถีความคิดของผู้คน แทนที่จะเชื่อว่า คนดีได้แก่คนที่มีผิวพรรณงดงาม  
มีความรู้สูง มีความสามารถในการใช้อาวุธหรือเครื่องดนตรี มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปรารถนาของ          
คนทั่วไป ผู้คนกลับเชื่อในยุคต่อมาว่า คนดีไม่จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เลย คนหนึ่ง ๆ อาจยากจนมาก 
ไม่ได้เรียนหนังสือ อ่อนแอ ใช้อาวุธไม่เป็น แต่ถ้าเขาประพฤติตัวในแบบที่เราในปัจจุบันเรียกว่าดี            
ก็เป็นคนดีได้ เช่น เชื่อในเรื่องความเสมอภาคระหว่างมนุษย์ด้วยกัน หรือมีเมตตา อ่อนโยน หรือ          
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ถูกรังแก (นิตเซ่ไฟรดริกซ์, 2549) ดังนั้น สังคมไทยจากมุมมองของนิตเซ่นั้นผ่านการตัดสินเชิงคุณค่า                 
แบบทาสแล้ว 
 ค าถามต่อมาที่เชื่อมต่อกัน คือ ใครคือผู้น าพาให้สังคมไทยรู้จักนิตเซ่ ? จากงานแปลเรื่อง 
เทวาสายัณห์ (นิตเซ่ ไฟรดริกซ์, 2519) ของเฉลิมเกียรติ ผิวนวล ในปี พ.ศ. 2519 ซึ่งนิตเซ่ศึกษา                 
พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาด้วยวิธีการเปรียบเทียบ และยกย่องค าอธิบายความทุกข์ของพุทธศาสนา
ว่ามีลักษณะที่ตรงไปตรงมา ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสร้างภาพสวยงาม
หรือสร้างสัญลักษณ์ของพระเจ้าให้มาเป็นที่พ่ึงทางใจ งานแปลดังกล่าวของ เฉลิมเกียรติ ผิวนวลน าพา
ให้คนในสังคมไทยรู้จักผู้วางแนวทางไปสู่สังคมยุคสมัยใหม่ท่ามกลางการต่อต้านขบวนการนักศึกษา          
ที่อ่านงานแปลของคาร์ล แม็กซ์ เป็นก าลังใจในการต่อสู้กับองค์กรฝ่ายขวาที่ประกาศต่อสาธารณชนว่า 
“การฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) 
 หรืองานของ กีรติ บุญเจือ เรื่อง วิถีสู่อภิมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งแปลจากงานของนิตเซ่ 
เรื่อง Thus Spake Zaruthustra (นิตเซ่ ไฟรดริกซ์, 2556) งานแปลดังกล่าวของกีรติ บุญเจือ น าให้
คนไทยได้พบกับอะไรที่คล้าย ๆ กับสิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้ว นั่นคือ การตีความนิตเซ่เข้ากับพุทธ
ศาสนา เพราะในบทน ากีรติได้สรุปแนวปรัชญาของนิตเซ่ว่า 
 “ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีขึ้นในเอกภพ เป็นการแสดงออกของพลังดิ้นรนอันเป็นธาตุแท้ของ     
ความเป็นจริง ซึ่งนิตเซ่เรียกว่าเป็นเจตจ านงที่จะมีอ านาจ (The Will-to-Power) นิตเซ่แบ่งมนุษย์
ออกเป็น 3 ประเภท หรือ 3 ระดับ คือ   
 1) ระดับทาส มนุษย์ในระดับนี้จะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะกลัวความรับผิดชอบ ไม่กล้ามี
ความคิดของตัวเอง จึงนิยมเดินตามอุดมการณ์ที่คนส่วนมากยอมรับ ไม่กล้าท าอะไรผิดแผกไปจาก
ผู้อ่ืนเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คนประเภทนี้ส่วนมากคิดว่าการถือตามศีลธรรมแบบทาส (Slave 
Morality) เช่นนี้เป็นวิธีที่ได้เปรียบที่สุดแล้ว เพราะปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยง ไม่ต้องคิดและไม่ต้อง
รับผิดชอบ เพียงแต่ยอมให้เกียรติคนบางคนที่มีอ านาจเหนือตนก็พอแล้ว นิตเซ่ถือว่าพวกนี้คิดสั้น              
คิดว่าการกระท าเช่นนี้เป็นความฉลาด แต่นั่นหาใช่อุดมการณ์ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่  
  2) ระดับนาย มนุษย์ระดับนี้กล้าเสียและกล้าเสี่ยงเพ่ือความเป็นใหญ่เหนือคนอ่ืน เขาจะ
ท าอะไรตามใจ โดยถือคติว่าตายเสียดีกว่ายอมจ านน เมื่อเขากล้าเสี่ยงเช่นนี้ มนุษย์ระดับทาสก็จะ
เกรงกลัวยึดถือเป็นที่ พ่ึงและยอมให้เป็นนาย เขาจึงถือศีลธรรมแบบนาย (Master Morality)              
ตราบเท่าที่ไม่มีคู่แข่ง ครั้นมีคู่แข่งก็จะต้องต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่ง แต่ถ้าหากพบผู้ที่มีพลังเข้มข้น
แสดงความเป็นนายเหนือตนมาก ๆ เห็นว่าไม่มีประตูสู้แน่ ๆ เขาจะยอมจ านนโดยถือศีลธรรม              
แบบทาส ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีโอกาสใช้ศีลธรรมแบบนายกับผู้ที่อ่อนแอกว่าต่อไปได้โดยสะดวก บางครั้ง            
เขาอาจจะยอมจ านนต่อคู่แข่งที่มีพลังไล่เลี่ยกับตนชั่วคราว เพ่ือหาโอกาสล้มล้างในเวลาต่อมา นิตเซ่ 
คิดว่ามนุษย์ในระดับนายมีพลังเข้มข้นกว่ามนุษย์ระดับทาส จึงเอาเปรียบทุกคนและทุกสิ่งที่อ่อนแอ
กว่าตนในทุกวิถีทาง พวกนี้ท าความเจริญให้แก่มนุษยชาติ แต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้ไม่น้อยเลยทีเดียว 
ทั้งมนุษย์ระดับทาสและระดับนายต่างก็มีกิเลสเป็นเครื่องน าทาง จึงต่างก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์
ด้วยกันทั้งสิ้น  
 3) ระดับอภิมนุษย์ (Superman หนิทรือ Overman ตรงข้ามกับ Subman หรือ Last 
Man) มนุษย์ในระดับนี้ได้แก่นักปราชญ์ผู้เห็นแจ้งในสัจธรรม รู้ว่าเบื้องหลังของสิ่งที่ปรากฏทั้งหลาย
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คือเจตจ านงที่จะมีอ านาจ รู้ว่าพลังหน่วยย่อยทั้งหลายดิ้นรนเอาเปรียบกันอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึง
ตกเป็นเหยื่อแห่งการเอาเปรียบกันอย่างไม่รู้จบสิ้น นิตเซ่คิดว่าศาสดายิ่งใหญ่ทั้งหลานในอดีตได้เห็น            
สัจธรรมนี้มาแล้ว แต่ไม่สามารถพูดออกตรง ๆ อาจเป็นเพราะยั งไม่พบค าศัพท์ที่เหมาะสมหรือ
อาจจะกลัวผู้ฟังไม่เข้าใจ นิตเซ่คิดว่าตนเองเห็นแจ้งในสัจธรรมเช่นกันและจะทดลองเสี่ยงพูดตรง ๆ 
ดูอภิมนุษย์ย่อมมีใจอุเบกขา มีใจสงบ ไม่ตะเกียกตะกาย เพราะรู้ข้อเท็จจริง”  
 สุดท้ายคืองานแปล มนตรี ภู่มี ได้แปล Thus Spoke Zarathustra เป็น คือพจนาซาราทุสตรา
ในปี พ.ศ. 2546 ท่ามกลางระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ภายหลังจากที่สังคมเรียนรู้ความเจ็บปวดจาก
วิกฤติเศรษฐกิจปี 40 มนตรี ภู่มี แสดงความในใจหลังจากที่รับงานของนิตเซ่ เรื่อง Thus Spoke 
Zarathustra: คือพจนาซาราทุสตรา มาแปลเป็นภาษไทยว่า “จะให้แปลงานนิตเซ่ จริง ๆ หรือ แล้ว
มันจะขายได้หรือ จะมีใครอ่านหรือครับ” (นิตเซ่ ไฟรดริกซ์, 2546) หรืออีกนัยหนึ่งคือ แปลหนังสือ
เล่มนี้แล้วจะขายได้หรือ ? 
 การตีความนิตเซ่ของกีรติมีอะไรบ้างอย่างที่น่าสนใจ เพราะเมื่อเราอ่านงานในเชิงปรัชญา
ของนิตเซ่ เราจะพบการดึงความคิดของพุทธศาสนามาใช้สร้างแนวคิดของเขา คือ สุญญานิยม นิตเซ่ 
เห็นว่า ด้านหนึ่งของพุทธศาสนามีนัยของการมองโลกอย่างไม่สดใสเท่าใดนัก และปฏิเสธชีวิตทางโลก  
ลักษณะดังกล่าวของพุทธศาสนา นิตเซ่ตีความว่าแนวคิดของพุทธศาสนามีความทรนงมากกว่าศาสนา
คริสต์ เพราะพุทธศาสนาไม่ท าให้คนรู้สึกข่มขื่นต่อชีวิต ไม่รู้สึกผิดบาปและแหนงหน่ายรังเกียจชีวิต
อย่างที่ชาวคริสต์เป็น ในอีกมุมหนึ่ง นิตเซ่ก็โจมตีการดับสูญของการมีตัวตนของพุทธศาสนาด้วยการ
สร้างแนวคิดเรื่องอภิมนุษย์ขึ้นมา (ไชยันต์  ไชยพร, 2550ก) ดังนั้น การตีความแนวคิดของนิตเซ่              
ของกีรติผ่านความเข้าใจของพุทธศาสนาจึงเป็นการปะทะกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ซึ่งดู
เหมือนว่าภายหลังจากการปะทะกันของโพสต์โมเดิร์นจากตะวันตกที่เข้ามาในสังคมไทยผ่าน            
นิตเซ่ กลับถูกดูดกลืนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันให้อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสต์ หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง               
ในภาษาของ Jean-Francois Lyotard ว่า โพสต์โมเดิร์นตกอยู่ภายใต้ “เรื่องเล่าขนาดใหญ่”                  
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554) ที่เรียกว่าพุทธศาสนา นั่นหมายความว่า สังคมไทยเป็นโพสต์โมเดิร์น
มานานแล้วหรือตั้งแต่ประเทศไทยรับศาสนาพุทธเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ 
 เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุคหลังสมัยใหม่ 
 สังคมไทยเป็นโพสต์โมเดิร์นมานานแล้วหรือตั้งแต่ประเทศไทยรับศาสนาพุทธเข้ามา                 
ในดินแดนสุวรรณภูมิ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สังคมไทยได้รู้จักแนวความคิดในลักษณะที่คล้ายกับ
โพสต์โมเดิร์นแล้วผ่านองค์ความรู้ของพุทธศาสนา  
 ค าตอบของผู้เขียนคือ ไม่ใช่ เพราะหากเราเปรียบเทียบการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ของสังคม
ตะวันตกกับสังคมไทย จะพบว่าสังคมตะวันตกได้ท าให้เกิดความทันสมัยภายในสังคมตะวันตกเองด้วย
การที่มนุษย์สามารถใช้เหตุผลด้วยตนเองเพ่ือแสดงความคิดเห็นในร้านกาแฟ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
(Habermas, 1989) ตรงกันข้ามกับสังคมไทยที่ไม่ได้ท าให้เกิดความทันสมัยภายในสังคม แต่ถูกท าให้
ทันสมัยจากสังคมตะวันตกนับตั้งแต่การเข้ามาของชาติตะวันตกเพ่ือตกลงในเรื่องสนธิสัญญาเบาริ่ง 
จนถึงการท าให้ประเทศทันสมัยจากการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกา  
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 สังคมไทยยังคงไม่หลุดพ้นจากความเชื่อทางศาสนา และมโนทัศน์โบราณที่ถูกน ามาปรับใช้
เพ่ือสร้างความชอบธรรมหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดังนั้นยุคหลังสมัยใหม่ในลังคม
ไทยจึงมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบพหุนิยมที่ความหลากหลาย ความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยกัน
แตส่ามารถมารวมอยู่ด้วยกันได้  
 ตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์หลังสมัยใหม่ในทางเศรษฐกิจ เช่น หลังจากผลการออกสลาก                
กินแบ่งรัฐบาลงวดประจ าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เลขท้าย 2 ตัว 66 และรางวัลที่ 1 ก็ออกที่ 
565566 ซึ่งลงท้ายด้วย 66 ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาลต่างเฮดังห้องรังนกกระจอกใหม่ 
สถานที่ท างานของนักข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาล เนื่องจากถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย 2 ตัว 66            
ซึ่งบางคนลุ้นถึงรางวัลที่ 1 เลยทีเดียว ทั้งนี้ เนื่องจากเลขดังกล่าวเป็นเลขดัง โดยเป็นหมายเลข
ทะเบียนรถยนต์ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือ 666 เมื่อครั้งเดินทางไปประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา 
โดยผู้สื่อข่าวที่ติดตามนายกรัฐมนตรี อุทานว่า “เลขทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีแรงจริง ๆ” 
นอกจากนี้ ทั่วทั้งเมืองอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
และหวยใต้ดินพากันถูกจ านวนมาก ทั้งนี้ คาดว่าสาเหตุที่ชาวอุตรดิตถ์ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลและ 
หวยใต้ดินงวดนี้จ านวนมาก เนื่องจากน าทะเบียนรถยนต์ที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ใช้นั่งระหว่างการตรวจงานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างและประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอก
สถานที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาคือ 666 โดยหลายคนจ้องมอง
หาและสอบถามว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ใช้รถยนต์ทะเบียนอะไร จะน าไปซื้อหวยงวดนี้ ขณะที่บรรยากาศ
การจ าหน่ายลอตเตอรี่ตั้งแต่ช่วงก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก 
และได้มีนักเสี่ยงโชคเดินเลือกซื้อเลขทะเบียนนายกฯ กันจนหมดแผง เพราะชาวบ้านเชื่อว่า
นายกรัฐมนตรี ให้โชคหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะการเดินทางออกไปต่างจังหวัด (นิรนาม, 2556ก) 
 จากตัวอย่างเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์แบบพหุนิยมที่หลากหลายในเชิงเศรษฐกิจนับตั้งแต่
การออกหวยที่ใช้อุปกรณ์การสุ่มตัวเลขที่ได้รับการยอมรับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่การได้มาซึ่ง
ตัวเลขของผู้เล่นนั้นได้มาจากความเชื่อในเรื่องเลขทะเบียนรถยนต์ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์               
ชินวัตร  ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นกันนักเล่นหวยจะจ้องมองว่านายกรัฐมนตรีใช้รถยนต์ทะเบียนอะไรในการ
เดินทางไปต่างจังหวัด เพราะชาวบ้านเชื่อว่า ทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีให้โชคแก่พวกเขาหลาย
ครั้งแล้ว 
 ตัวอย่างปรากฏการณ์หลังสมัยใหม่ในทางการเมือง เช่น เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่       
25 พฤศจิกายน 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาล ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า นายชูวิทย์                             
กมลวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย ได้ลุกข้ึนอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยต ารวจเอกเฉลิม อยู่บ ารุง 
บอกในประเด็นต่าง ๆ โดยพุ่งเป้าเรื่องบ่อนการพนันเป็นเรื่องหลัก ทั้งนี้ ก่อนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ             
นายชูวิทย์ ได้ท้าให้ รอยต ารวจเอกเฉลิม สาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตจ าลอง ก่อนเปิดคลิปวีดีโอ 
(Clip VDO) บ่อนการพนันที่ จังหวัดพิษณุโลก โดยระบุว่า เมื่อคืนตนนอนไม่หลับเพราะไม่รู้จะเอา
คลิปจังหวัดไหนมาเปิดดี เนื่องจากมีเยอะมาก ตนจึงหลับตาสุ่มหยิบขึ้นมา นอกจากนี้ นายชูวิทย์             
ยังเท้าความถึงประโยคเด็ดที่ว่า “ไปทะเลเจอฉลาม ถ้ามาสภาเจอเฉลิม” ซึ่งวันนี้ตนจะจับเฉลิมโยนให้
ฉลามเอง (นิรนาม, 2556ข) 
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 จากตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นว่าการเมืองในยุคหลังสมัยใหม่ในระบบประชาธิปไตยในการ
ถกเถียงกันในสภาผู้แทนราษฏร พบว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชูวิทย์ใช้เหตุผลและหลักฐาน 
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยต ารวจเอกเฉลิมด้วยหลักฐานที่ได้มาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย นั่นคือ
คลิปบ่อนการพนัน แต่การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสภาผู้แทนราษฏร และประชาชนกลับใช้วิธีการ
ท้าให้เฉลิมสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตจ าลองท่ีนายชูวิทย์ได้เตรียมมา  

 ตัวอย่างปรากฏการณ์หลังสมัยใหม่ในเชิงสังคม เช่น การจัดงานตักบาตรแอปเปิ้ล                
ของชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2556 ณ ตึก
หอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยป้ายดังกล่าวระบุว่า หากมาร่วมตักบาตรแอปเปิ้ลจะสามารถคว้า              
เกรด A ในการสอบปลายภาคนี้ได้ไม่ยาก (นิรนาม, 2556ค) จากตัวอย่างข้างต้นเราจะเห็นการอยู่
ร่วมกันของสิ่งที่ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ คือ ความเชื่อเรื่องการท าบุญ กับองค์ความรู้ที่ให้กับคน             
ในสังคมไทยเป็นมนุษย์สมัยใหม่โดยภาคภูมิ 
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