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ค ำน ำ 
 

หนังสือเรื่อง ปรัชญำกำรเมืองยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern 
Political Philosophy) เล่มนี้ เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการผู้เขียนได้ท า
การวิจัยเรื่อง “ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่” (Postmodern 
Political Philosophy) โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 และได้น ามาพัฒนาเป็นหนังสือเล่มนี้ 

ในวรรณกรรมที่เก่ียวกับปรัชญาการเมืองตะวันตกส่วนใหญ่จะแบ่ง
ปรัชญาการเมืองออกเป็น 3 ยุค คือ (1) ปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก 
(classical political philosophy) (2) ปรัชญาการเมืองยุคกลาง (middle 
ages political philosophy) และ (3) ปรัชญาการเมืองยุคสมัยใหม่ 
(modern political philosophy) ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า
การแบ่งยุคปรัชญาการเมืองแบบเดิมนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอีก
ต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันมีปรัชญาการเมืองแบบใหม่ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่แตกต่างออกไปจากยุคก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ 
“ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่” (postmodern political 
philosophy) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปรัชญาการเมืองยุคที่ 4 และผู้เขียนได้เสนอ
แนวคิดต่อวงวิชาการรัฐศาสตร์ในประเทศไทยว่า ควรจะมีการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับยุคของปรัชญาการเมืองในเอกสารและต าราต่างๆ จาก 
3 ยุค เป็น 4 ยุค ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องสอดคล้องกับ

(1)ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



(2) 
 

 

สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และที่ส าคัญก็คือวงการรัฐศาสตร์จะได้มี
กรอบแนวคิดชุดใหม่ในการมองหรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างลุ่มลึกและรอบด้าน อันจะท าให้การ
ก าหนดนโยบายและการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน   

ในความส าเร็จของหนังสือเล่มนี้ มีหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่ผู้ เขียนควรจะได้แสดงความขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้  โดยผู้ เขียน
ขอขอบคุณวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยซึ่งเป็นจุดก าเนิดของหนังสือเล่มนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมือง
การปกครองที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ท างานวิชาการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ท่านด ารงต าแหน่งอยู่ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนและคอยอ านวย
ความสะดวกในการท าวิจัยและการจัดพิมพ์หนังสือต่อจากคณบดีคนก่อน 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ “โครงการการเขียนต ารา หนังสือและ
งานวิจัย” วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้
ด าเนินการในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้   

ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านที่ผู้เขียนได้อาศัย
ศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่มี 
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ส่วนท าให้การจัดท าหนังสือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและประเด็นของการศึกษา 

ค าว่า “ปรัชญา” หรือ “philosophy” ตามความหมายดั้งเดิม
หมายถึงความรักในปัญญา (love of wisdom) หรือการแสวงหาปัญญา 
(quest for wisdom) ในปัจจุบันค าว่าปรัชญามักจะถูกน ามาใช้ใน 2 
ความหมาย คือ (1) หมายถึงศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องของความจริงเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ หรือแก่นแท้ของมนุษย์ โลกและทุกสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้ง โดยใช้
เหตุผลเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงหรือความรู้ที่แน่นอน และ (2) 
หมายถึงแนวคิดของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือยุคใดยุค
หนึ่ง ซึ่งแนวคิดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพความเป็นอยู่
และสภาวะแวดล้อมของมนุษย์ในยุคนั้นๆ 

จุดมุ่งหมายในการศึกษาปรัชญามีอยู่ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือ
แสวงหาความรู้และความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ โลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับโลก และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งเราเรียก
ปรัชญาที่ศึกษาตามความมุ่งหมายในส่วนนี้ว่า “ปรัชญาทั่วไป” และ (2) 
เพ่ือแสวงหาชีวิต สังคม และการจัดการปกครองที่ดี ด้วยการขบคิดและ
ถกเถียงกันด้วยเหตุผล ซึ่งเราเรียกปรัชญาที่ศึกษาตามความมุ่งหมายใน
ส่วนนี้ว่า “ปรัชญาสังคม” หรือ “ปรัชญาการเมือง”  
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ในวรรณกรรมที่เก่ียวกับปรัชญาการเมืองตะวันตกส่วนใหญ่จะแบ่ง
ปรัชญาการเมืองออกเป็น 3 ยุค คือ (1) ปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก 
(classical political philosophy) หมายถึงปรัชญาการเมืองในยุคกรีก 
โดยมีโสเกรตีสเป็นผู้ให้ก าเนิด สืบทอดและพัฒนาต่อมาโดยเพลโต และ
เจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยของอริสโตเติล นักปรัชญาทั้งสามท่านนี้ถือเป็น 
เสาหลักของปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก (2) ปรัชญาการเมืองยุคกลาง 
(middle ages political philosophy) หมายถึงปรัชญาการเมืองที่มีการ
พัฒนาขึ้นมาในยุโรปนับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 5 - 15 โดยเริ่มตั้งแต่การล่มสลาย
ของจักรวรรดิโรมันตะวันตก จนถึงการเริ่มต้นของสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ซึ่ง
เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ นักปรัชญาการเมืองที่ส าคัญในยุคนี้ ได้แก่ เซนต์
ออกัสติน (St. Augustine) และเซนต์อาควีนัส (St.Thomas Aquinas) 
และ (3) ปรัชญาการเมืองยุคสมัยใหม่ (modern political philosophy) 
หมายถึงปรัชญาการเมืองที่มีการพัฒนาขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 16-19 เพ่ือ
เป็นการต่อต้านปรัชญาการเมืองยุคกลางซึ่งมีรากฐานอยู่บนปรัชญา
การเมืองยุคคลาสสิกอีกทีหนึ่ง นักปรัชญาการเมืองยุคใหม่ แม้จะมีแนวคิด
ที่ต่างกันในรายละเอียด แต่มีความเห็นที่สอดคล้องต้องกันในเรื่องของการ
ปฏิเสธแนวคิดของปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิกว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่ง
นักปรัชญาการเมืองคนส าคัญในยุคนี้ ได้แก่ แมคเคียเวลลี (Machiavelli) 
โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) จอห์น ล็อค (John Locke) รุสโซ 
(Jean-Jacqes Rousseau) เบอร์ก (Edmund Burke) และมาร์กซ์ (Karl 
Marx) เป็นต้น  

2 ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



3 
 

 

จากการที่ได้เป็นอาจารย์ประจ าวิชาปรัชญาการเมืองมาเป็นเวลา
หลายปี และได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่มาเป็นเวลา
ยาวนาน ท าให้ผู้เขียนพบว่าการแบ่งยุคปรัชญาการเมืองแบบเดิมนั้นไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงอีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันมีปรัชญาการเมือง
แบบใหม่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไปจากยุคก่อนหน้านี้อย่าง
ชัดเจน นั่นก็คือ “ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่” (postmodern 
political philosophy) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปรัชญาการเมืองยุคท่ี 4 

ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern political 
philosophy) หมายถึงปรัชญาการเมืองที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิด
ทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ในฐานะที่
เป็นผลมาจากการวิพากษ์ความรู้แบบสมัยใหม่ (modern) ในสังคม
ตะวันตก นักปรัชญาที่ส าคัญที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดในยุคนี้ ได้แก่ ฟูโก 
(Michel Foucault) แดร์ริดา (Jacques Derrida) ลีโยตาร์ด (Jean-
Francois Lyotard) เดอเลิซ (Gilles Deleuze) และร็องซีแยร์ (Jacques 
Ranciere) เป็นต้น นักปรัชญาเหล่านี้แม้จะไม่ได้อธิบายในเรื่องของ
การเมืองการปกครองไว้โดยตรง แต่ผลงานของนักปรัชญากลุ่มนี้ก็มีอิทธิพล
อย่างส าคัญต่อแนวคิดทางการเมืองการปกครองในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 
และช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 อย่างชัดเจน  

ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้น าเสนอแนวคิดต่อวงวิชาการรัฐศาสตร์
ในประเทศไทยว่า ควรจะมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับยุคของปรัชญา
การเมืองในเอกสารและต าราต่างๆ จาก 3 ยุค เป็น 4 ยุค ดังกล่าวข้างต้น 
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เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
มากขึ้น โดยในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะได้มุ่งศึกษาใน ๒ ประเด็นหลัก คือ 
(1) แนวคิดและทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ และ (2) 
สภาวการณ์ทางการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการน าเอา
แนวคิดทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งการ
วิเคราะห์ลักษณะส าคัญของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่ง
ก่อนที่จะได้น าเสนอเนื้อหาในสองประเด็นหลักดังกล่าว ผู้เขียนจะได้
ทบทวนวรรณกรรมที่นักวิชาการได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้เอาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
1.2 การทบทวนวรรณกรรม 

ในหนังสือเรื่อง การเมืองโลกยุคหลังสมัยใหม่ ธีระ นุชเปี่ยม 
(2541) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของรัฐภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ไว้ว่า อิทธิพลของกระแสโลกา   
ภิวัตน์ในโลกยุคหลังสมัยใหม่นั้นไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไป ความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสารสนเทศและการ
ขนส่ง ก่อให้เกิดเครือข่ายการติดต่อเชื่อมโยงถึงกันในด้านต่างๆ ทั่วทั้งโลก
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน การขยายตัวของทุนนิยมที่ได้แรงกระตุ้นมาจาก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้ท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแพร่ขยายเข้าสู่ยุคไร้พรมแดนอย่างแท้จริง กระแสวัฒนธรรมที่มี
รากฐานอยู่ที่วัฒนธรรมทุนนิยมตะวันตกได้แพร่ขยายไปทั่วโลก และส่งผล
กระทบทั้งในแง่ของการเข้าไปมีอิทธิพลหรือเผชิญหน้ากับวัฒนธรรม
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ท้องถิ่นต่างๆ และกระแสโลกาภิวัตน์นี้ได้ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อ
สถานะและบทบาทของรัฐสมัยใหม่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 รัฐสมัยใหม่พัฒนาขึ้นมาจากการมีดินแดนซึ่งท าหน้าที่เสมือน
เปลือกแข็งที่ไม่เพียงแต่เป็นรากฐานของความเป็นเอกเทศทางการเมือง
เท่านั้น แต่ยังเป็นหลักประกันความมั่นคงต่อเนื่องส าหรับการที่ประชากร
ภายในรัฐจะด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและพัฒนาความก้าวหน้าในด้าน
ต่างๆ แต่ในปัจจุบันปรากฏการณ์ข้ามชาติในขอบเขตและรูปแบบ
หลากหลายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ได้ท้าทายหรือแม้กระทั่งก าลัง
ท าลายทั้งหลักการและความเป็นจริงของรัฐที่มีดินแดนเป็นเอกเทศ ซึ่ง
ปรากกฎการณ์หรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของคนจ านวนมากในโลกนี้ การเข้าถึงกันด้านข่าวสารของ
ประชาชนในส่วนต่างๆ ของโลกโดยการสื่อสารผ่านดาวเทียมและสื่อ
ทันสมัยอื่นๆ ท าให้โลกทั้งโลกเข้ามาใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างไม่
เคยเป็นมาก่อน 
 แม้ว่าสภาพการณ์เช่นนี้จะมิใช่สิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้น แต่ในโลกยุคหลัง
สมัยใหม่ขอบเขตและรูปแบบของการติดต่อเชื่อมโยงกันได้ขยายออกไป
เป็นเครือข่ายระดับโลกอย่างแท้จริง เหตุการณ์ กิจกรรม หรือสภาพความ
เป็นจริงในท้องถิ่น สามารถที่จะแพร่ขยาย สร้างผลกระทบ หรือกลายมามี
ความส าคัญระดับโลกขึ้นมา ผลกระทบเชื่อมโยงหรือกิจกรรมข้ามชาติ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปล่ียนคน สินค้าและบริการ หรือความ
เคลื่อนไหวอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารในรูปแบบและวัตถุประสงค์ต่างๆ 
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ส่งผลในแง่ของการสร้างเครือข่ายความผูกพันระหว่างชาติที่กว้างขวางทั่ว
โลก ซึ่งในสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ท าให้รัฐต่างๆ ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ไม่
สามารถที่จะปิดกั้นอิทธิพลหรือการเข้าถึงซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างแท้จริง ปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การลงทุนข้ามชาติและการย้ายฐาน
การผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลและการเข้าถึงซึ่งกันและกันดังกล่าว ส่งผลให้ความคิดดั้งเดิม
เกี่ยวกับอธิปไตยทางกฎหมายและทางดินแดนของรัฐกลายเป็นสิ่งที่ยากจะ
ยึดถือได้อย่างมั่นคงอีกต่อไป 

ในหนังสือเรื่อง ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่  
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2545) ได้ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมซึ่งมีรูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปจากยุคก่อนหน้านี้ กล่าวคือ
ขบวนการเคลื่อนไหวดังกล่าวมิใช่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับ
รัฐบาลของประเทศตัวเองอย่างที่ผ่านมา แต่เป็นการเผชิญหน้าระหว่าง
กลุ่มประเทศต่างๆ กับประชาชนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นการแสดง
บทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับโลก ที่ต้องการเสนอ
ทางเลือกใหม่ในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในระดับ
โลก ซึ่งการเมืองในระบบพรรคไม่สามารถท าได้ เนื่องจากการเมืองในระบบ
ดังกล่าวมีลักษณะที่แข็งทื่อ ตายตัว และมีเป้าหมายแคบๆ คือการหวังผล
ในการชนะการเลือกตั้งมากกว่าการสนใจปัญหาในระดับโลก  

ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะเด่นประการหนึ่งของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ก็คือ ความสามารถในการ
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ประสานเชื่อมโยงชีวิตประจ าวันเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับโลก เป็นการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง
โดยรวมเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมเข้าไว้ด้วยกันในการเคลื่อนไหว
เรียกร้อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ต้องการ
สร้างนิยามหรือความหมายของสิ่งที่เรียกว่า “การเมือง” และ “สังคมโลก” 
ให้กว้างไกลไปจากเดิมที่เป็นอยู่ ด้วยการชี้ชวนให้เห็นว่าชีวิตประจ าวันนั้น
เป็นทั้งเรื่องของการเมืองและเรื่องของโลกด้วย นอกจากนี้ เป้าหมายของ
การต่อสู้เรียกร้องก็ไม่ใช่เพ่ือช่วงชิงอ านาจรัฐตามแนวคิดของการเมืองใน
ระบบเก่า แต่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่เป็นตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรมของการเมืองแบบใหม่หรือการเมืองภาคประชาชน ในฐานะที่เป็น
ตัวแสดงหรือผู้กระท าทางการเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่นิยมใช้
ความรุนแรง แต่หากจ าเป็นต้องใช้ก็ใช้ในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์ในการ   
ท้าทาย ตั้งค าถามกับการเมืองแบบที่ด ารงอยู่มากกว่าเป็นเป้าหมายของ
กระบวนการ 

ดังนั้น เป้าหมายของกระบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่จึงอยู่ที่
การสร้างบรรยากาศและเง่ือนไขแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
ประชาสังคมที่เข้มแข็งและตื่นตัว โดยนัยนี้ในด้านหนึ่งภาพลักษณ์ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่จึงมีลักษณะของการต่อต้านรัฐ 
ต่อต้านระบบราชการ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือการแสดงออกของความ
เชื่อมั่นในพลังอ านาจของประชาชน เป็นความพยายามที่จะเปิดพ้ืนที่ให้กับ
ประชาชนธรรมดาให้มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน 
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ในหนังสือเรื่อง สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน     
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2552) ได้ศึกษาแนวคิดทางการเมืองของฌาคส์ 
ร็องสิแยร์ (Jacques Ranciere) และน ามาใช้ในศึกษาการเมืองภาค
ประชาชนในสังคมไทย โดยในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าการเมือง
ส าหรับร็องสิแยร์คือการตั้งค าถามกับระบบการแบ่งแยกการรับรู้ในสังคมที่
ด ารงอยู่ การเมืองเริ่มต้นเมื่อส่วนที่ถูกนับเพ่ือจะไม่นับรวมให้เป็นส่วน
ต้องการเข้ามามีส่วน และ ณ จุดนี้เองที่การเมืองเริ่มต้นขึ้น การเมือง
ส าหรับร็องซีแยร์จึงไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้ง การช่วงชิงอ านาจรัฐหรือ
การแก่งแย่งผลประโยชน์ แต่การเมืองคือการต่อสู้เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบ
การแบ่งแยกการรับรู้ของคนในสังคมที่ก าหนดความเป็นไปต่างๆ ในสังคม 
และในการต่อสู้เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการแย่งแยกการรับรู้นี่เองที่การเมือง
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอ านาจ ผลประโยชน์และความรุนแรงแบบ
ต่างๆ  
 ดังนั้น การเมืองตามทรรศนะของร็องซีแยร์จึงไม่ใช่เรื่องของ
ความเห็นพ้องต้องกัน (consensus) แต่เป็นเรื่องของการไม่เห็นด้วยหรือ
การเห็นไม่ตรงกัน (disagreement) เพ่ือต่อต้าน หักล้างและตั้งค าถามกับ
ระบบการแบ่งแยกการรับรู้ที่ด ารงอยู่ซึ่งจะน าไปสู่การรับรู้ทางการเมือง
แบบอ่ืนที่มี พ้ืนที่ให้กับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
โดยนัยนี้ การเมืองตามทรรศนะของ  ร็องซีแยร์จึงไม่มีตัวแสดงที่เป็นสากล
ตลอดกาล อย่างชนชั้นแรงงานในกรณีของทฤษฎีมาร์กซิสต์ หรือชนชั้น
กลางในกรณีของทฤษฎีประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม แต่ตัวแสดงทาง
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การเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครคือส่วนที่ถูก
นับเพื่อที่จะไม่นับรวมให้เป็นส่วน และต้องการเข้ามามีส่วนในกระบวนการ
ปกครองและถูกปกครองในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ 

ค าว่า “สุนทรียศาสตร์” ตามทรรศนะของร็องซีแยร์ ไม่ได้หมายถึง
การชื่นชมอย่างลึกซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมอย่างที่มักจะเข้าใจกั น
โดยทั่วไป แต่หมายถึงระบบการจ าแนกแยกแยะการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ของ
คนในสังคม ส่วนค าว่า “การเมือง” ก็ไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้ง การแย่งชิง
อ านาจและอ่ืนๆ อย่างท่ีมักจะเข้าใจกัน แต่หมายถึงการต่อสู้เพ่ือต้องการ
ปรับเปลี่ยนหรือตั้งค าถามกับระบบการแบ่งแยกการรับรู้ที่ด ารงอยู่ในเรื่อง
นั้นๆ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกันเป็น “การเมืองของสุนทรียศาสตร์” (the 
politics of aesthetics) จึงหมายถึงการตั้งค าถามกับระบบการแบ่งแยก
การรับรู้ทางการเมืองของคนในสังคม เพ่ือนน าไปสู่ระบบการแบ่งแยกการ
รับรู้ที่มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันมากข้ึน 

ในหนังสือเรื่อง รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่    
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2553ข) ได้อธิบายถึงแนวคิดทางการเมืองที่
ส าคัญในโลกยุคหลังสงครามเย็นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคหลังสมัยใหม่
ไว้ 2 ประการ คือแนวคิดเรื่องรัฐชาติยุคหลังสมัยใหม่และแนวคิดเรื่อง
อ านาจอธิปไตยแบบจักรวรรดิ โดยในแง่ที่เกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองรัฐชาติยุค
หลังสมัยใหม่ ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า ในโลกยุคไร้พรมแดนท่ีการคมนาคม
ติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและตัดข้ามอาณาเขตของรัฐ 
ความคิดเร่ืองอ านาจอธิปไตยของรัฐที่มีเหนืออาณาเขตประเทศต้องได้รับ
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การทบทวน การเคลื่อนย้ายไหลเวียนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่าง
ฉับพลันในทุกด้านของชีวิตมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน นอกจากจะท าให้อาณา
เขตของรัฐชาติมีลักษณะลื่นไหลไม่มั่นคงแล้ว ยังท าให้การห้ามการ
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน (non-intervention) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในแนวคิดหลักของความคิดเรื่อง  “อ านาจอธิปไตยแห่งชาติ” (national 
sovereignty) หรือ “อ านาจอธิปไตยของรัฐ” (state sovereignty) ใน
แบบของสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกปัจจุบัน 
เมื่อโลกมีการเชื่อมโยงกระชับแน่นมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก 
เช่น ปัญหาความมั่นคงและสันติภาพโลก ได้กลายเป็นปัญหาร่วมกันของ
ประชาคมโลก และไม่อาจปล่อยให้เกิดขึ้นกับความคิดเรื่องอ านาจอธิปไตย
ที่คับแคบ เด็ดขาดและขาดตอนได้อีกต่อไป เนื่องจากเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นใน
โลก ปัญหาต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ในระดับ
และในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือในโลกยุคหลัง
สมัยใหม่มีประเด็นปัญหาที่กว้างไกลไปกว่าอาณาเขตของรัฐและมีตัวแสดง
อ่ืนๆ บนเวทีการเมืองที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) เพ่ิมมากขึ้น เช่น 
องค์การโลกบาลทางด้านเศรษฐกิจและการค้า องค์กรพัฒนาเอกชนที่
ท างานตัดข้ามพรมแดนรัฐชาติ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ และ
บรรษัทธุรกิจข้ามชาติ เป็นต้น 
 ส่วนในแง่ที่เกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยแบบจักรวรรดิ ผู้เขียนได้
ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องจักรวรรดิ (empire) ในยุคสมัยใหม่ 
(modern) เป็นเรื่องของการครอบครองดินแดน จากลัทธิล่าอาณานิคม
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และลัทธิจักรวรรดินิยม เพ่ือผลประโยชน์ของรัฐเจ้าอาณานิคม แต่แนวคิด
เรื่องจักรวรรดิในโลกยุคหลังสมัยใหม่ไม่ได้วางอยู่บนฐานของผลประโยชน์
เชิงรูปธรรมแคบๆ ของรัฐ แต่วางอยู่บนหลักการที่เป็นนามธรรม เป็นอุดม
คติและเป็นสากล เช่น ความคิดเรื่องประชาธิปไตย สันติภาพโลก สิทธิ
มนุษยชน และระเบียบโลกใหม่ เป็นต้น การใช้แสนยานุภาพทางทหารของ
ประเทศก็เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายเชิงอุดมคติเหล่านี้เป็นส าคัญ แนวคิด
เรื่องจักรวรรดิแสดงให้เห็นว่ามีแหล่งอ านาจอธิปไตยแบบอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐชาติ
ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ ถ้าหากโลกในยุคสมัยใหม่ (modern) เป็นยุคของ
การสร้างชาติ (nation-building) ที่บรรดาประเทศอาณานิคมต่างได้รับ
การปลดปล่อยให้เป็นรัฐเอกราชเพ่ือสร้างขั้วพันธมิตรทางอุดมการณ์แล้ว 
โลกยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) กลับเป็นยุคของการหันกลับไปสร้าง
จักรวรรดิ (empire building) เพ่ือจัดวางระเบียบโลกยุคใหม่ อันเป็นผล
มาจากการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ด้วยเหตุนี้ จักรวรรดิยุคหลังสมัยใหม่ 
(postmodern empire) จึงแตกต่างไปจากจักรวรรดิในอดีต ในแง่ที่ว่าไม่มี
การจัดตั้งศูนย์กลางอ านาจในพ้ืนที่หรือในอาณาเขต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ จักรวรรดิยุคหลังสมัยใหม่ ไม่มีอาณาเขตที่แน่นอนตายตัว ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่มีศูนย์กลาง แต่เป็นเครือข่ายของอ านาจที่ผนวกรวมทุก
อย่างทั้ งที่ เหมือนกันและที่แตกต่างขัดแย้งกันเข้าไว้ด้วยกันภายใต้
ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งแต่มีพลวัต ลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของ
จักรวรรดิยุคหลังสมัยใหม่ก็คือประเทศที่เป็นเจ้าจักรวรรดิ จะไม่สามารถ
ผูกขาดอ านาจไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากอ านาจในระบบจักรวรรดิกระจายอยู่
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ทั่วไปตามสถาบัน องค์กร และตัวแสดงต่างๆ ที่ไม่ใช่รัฐ และท าให้จักรวรรดิ
ไม่มีความจ าเป็นต้องมีอาณาเขตที่แน่นอนอย่างรัฐชาติ   

ในบทความเรื่อง “หลังโครงสร้างนิยมกับรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์” ไชยรัตน์   เจริญสินโอฬาร (2554ค) ได้อธิบายถึงการที่
รัฐศาสตร์แนวหลังโครงสร้างนิยมในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (international relation – IR) ให้ความส าคัญกับเรื่องของ 
“ภาษา” “วาทกรรม” “ตัวบท” และ “การรื้อสร้าง” โดยได้ชี้ให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแนวหลังโครงสร้างนิยมให้ความส าคัญกับ
ภาษาโดยดูว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศึกษานั้นถูกสร้างขึ้นมาได้
อย่างไร มีวาทกรรมหรือชุดของวาทกรรมใดบ้างเป็นตัวก ากับ โดยนัยนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงไม่ใช่ความจริง แต่เป็นชุดของวาทกรรม
ต่างๆ ที่มาประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่ เรียกว่า “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ” 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นตัวบท 
(text) ก็คือการมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีรูปแบบและลีลาใน
การเขียนหรือผลิตตัวบทของตนอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแนว
หลังโครงสร้างนิยมต้องการเผยให้เห็นว่าตัวบทความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่ด ารงอยู่ มีกระบวนการประกอบสร้างและการแทรกแซงของ   
ตัวบทที่มีมาก่อนหน้าประวัติศาสตร์อย่างไรจนตกผลึกเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศอย่างที่เป็นอยู่ ส่วนวิธีการรื้อสร้าง (deconstruction) 
ช่วยให้มองเห็นว่าระเบียบทางสังคมทุกชนิดมองข้ามหรือมองไม่เห็นการ
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เก็บกดปิดกั้นของตัวเองผ่านการชูความหมายชุดหนึ่ง ขณะเดียวกันก็   
เก็บกดปิดกั้นความหมายชุดอ่ืนๆ ไว้ ตามทรรศนะของนักทฤษฎีแนวหลัง
โครงสร้างนิยม วิธีการที่จะหนีห่างไปจากการเก็บกดปิดกั้นนี้ สามารถท าได้
โดยการหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์และภาษาแบบที่ด ารงอยู่ และหันไปใช้ภาษา
แบบอ่ืน ยกตัวอย่างเช่น แทนท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภาษาของสงครามและความมั่นคงอย่างที่มักเชื่อถือและปฏิบัติกันใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลัก กลับหันไปใช้ภาษาแบบตัวบท 
การอ่าน การเขียน และการเล่าเรื่อง เป็นต้น 

ในบทความเรื่อง “หลังสมัยใหม่กับการศึกษารัฐศาสตร์และ      
รัฐประศาสนศาสตร์” เกษม  เพ็ญภินันท์ (2554) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ 
“ความเป็นการเมืองของการรื้อสร้าง” ตามกรอบแนวคิดของแดร์ริดา 
(Derrida) โดยได้ชี้ให้เห็นว่า “กระบวนการรื้อสร้าง” คือปฏิบัติการที่ทั้ง 
รื้อ-ถอดถอน-แทนที่-บรรจงสร้างขึ้นมาใหม่ในเรือนร่างตัวบทเดิม เพ่ือเปิด
ประเด็นปัญหา-ความย้อนแย้ง-ความลักลั่นของระบบตรรกะที่ก่อให้เกิด
อคติและคุณค่าของขั้วหนึ่งที่กดทับและควบคุมอีกขั้วหนึ่งและท าให้ขั้วนี้
กลายเป็นอื่นในที่สุด 
 ความสนใจทางการเมืองของแดร์ริดาไม่ได้เริ่มต้นจากการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองต่างๆ 
แต่ให้ความสนใจต่อปัญหาความไม่เป็นกลางของการจัดวางสัมพันธภาพเชิง
คู่ตรงข้ามของคุณค่าต่างๆ ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยแทรกแซงความสัมพันธ์
ดังกล่าว เพื่อน าความเท่าเทียมกันให้ปรากฏขึ้นท่ามกลางความไม่เท่าเทียม
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ต่อกันระหว่างสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน ด้วยเหตุนี้การเมืองของการรื้อสร้างจึง
ไม่ใช่การน าเสนอประเด็นปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพ่ือท าการวิเคราะห์ 
หรือสร้างความเข้าใจสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม การเมืองของ
การรื้อสร้างคือการเสนอปมปัญหา โดยเปิดเผยให้เห็นแนวทางในการ
พิจารณาปัญหาดังกล่าว ที่การปฏิบัติการของการรื้อสร้างได้เปิดปม -
ประเด็น-ปัญหาที่ถูกละเลย ปิดกั้นหรือซ้อนทับไว้ให้ปรากฏขึ้นมา และรื้อ-
สลาย-ทลายความย้อนแย้งภายในปม-ประเด็น-ปัญหาที่ลักลั่นต่อกัน ทั้ง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการแทนที่สิ่งที่ก่อให้เกิดความลักลั่น เพ่ือ
คลี่คลายความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้เกิดขึ้น หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเมืองของการรื้อสร้างต้องการเปิดให้เห็นถึงปม -
ประเด็น-ปัญหาที่ลักลั่นต่อกัน ผ่านการปฏิบัติการของการเขียน ซึ่งเริ่มต้น
ด้วยการถอดถอนประเด็นต่างๆ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ย้อนแย้งภายใน
ความสัมพันธ์เชิงคู่ตรงข้าม และคลี่คลายผ่านความเป็นอ่ืนของสิ่งนั้นๆ ที่
ถูกกดทับ ก ากับ ควบคุม โดยมีเป้าหมายที่การรักษาระยะสัมพันธ์ระหว่าง
ขั้วตรงข้ามไว้ โดยไม่ให้ขั้วใดขั้วหนึ่งเข้ามาก าหนดหรือก ากับอีกข้ัวหนึ่ง 
 ความเป็นการเมืองของการรื้อสร้างคือการรื้อ -สลาย-ทลาย
สภาวการณ์ของความเป็นเอกภาพของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกัน แต่
มักจะถูกเข้าใจว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือความเป็นเอกภาพของ    
มโนทัศน์ต่างๆ ที่ความสัมพันธ์ภายในมโนทัศน์นั้นๆ ราวกับว่ามีความเป็น
เอกภาพร่วมกัน แต่สามารถย้อนแย้งต่อกันได้ในสภาวการณ์ใดๆ ก็ตาม 
การเมืองของการรื้อสร้างคือความต้องการบรรจงสร้างความสัมพันธ์
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ดังกล่าวขึ้นมาใหม่ โดยเผยให้เห็นคุณลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น
มีทั้งการเชื่อมโยงและการแยกขาดต่อกัน โดยปฏิบัติการของการร้ือสร้าง
ต้องเกิดขึ้นโดยผ่านการอ่านตัวบทที่มีเนื้อหาสาระที่มีความย้อนแย้งภายใน
ตัวบทนั้นๆ แต่กลับถูกรับรู้และเข้าใจว่าสาระส าคัญของตัวบทน าไปสู่
ข้อสรุปที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของเนื้อหา โดยปราศจากการ
ตระหนักถึงองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความย้อนแย้งนั้นๆ ในแต่ละตัวอย่างที่
ศึกษา 

ในหนังสือเรื่อง คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จาก 
วาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
( 2 5 5 5 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ  “ ก า ร ป ก ค ร อ ง ชี ว ญ า ณ ” 
(governmentality) ตามแนวคิดของฟูโก (Michel Foucault) โดยใน
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า “การปกครองชีวญาณ” มีนัยที่แตกต่าง
ไปจากการปกครองด้วยการใช้อ านาจรัฐโดยตรง เพราะรัฐเป็นสถาบันที่มี
อ านาจอยู่นอกตัวคน ในขณะที่การปกครองชีวญาณมีพลังอ านาจบังคับอยู่
ภายในตัวคน หรือการปกครองที่ท างานได้ด้วยตนเองโดยไม่ผูกติดอยู่กับ
สถาบัน เพราะเกิดจากการที่คนเราไปยอมรับความคิดย่างหนึ่งว่าเป็นความ
จริง จนท าให้คนเราเอาความจริงที่เรายอมรับนั้นมาใช้ปกครองหรือควบคุม
ตัวของเราเอง โดยนัยนี้ การปกครองชีวิญาณจึงไม่มีสถาบันท่ีมีอ านาจมา
ปกครองในฐานะที่เป็นอ านาจอธิปัตย์ แต่เป็นเรื่องของการที่คนเราน าเอา
ความจริงอย่างหนึ่งมาควบคุมตัวเอง 
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การที่ ฟูโกให้ความส าคัญกับความคิดเรื่อง “ การปกครอง        
ชีวญาณ” เนื่องจากฟูโกต้องการสลัดตัวเองให้หลุดออกมาจากความคิด
เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างและสถาบัน เป็นความพยายามในการที่จะ
เชื่อมโยงระบอบความจริงเข้ากับอัตบุคคล ซึ่งท าให้ระบอบความจริงอาจ
เป็นทั้งส่วนหนึ่งของโครงสร้าง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง  
อัตบุคคลไปพร้อมๆ กัน โดยนัยนี้การปกครองชีวญาณจึงเป็นแนวความคิด
ที่ฟูโกสร้างขึ้นมาเพ่ือถกเถียงว่าอ านาจไม่ได้อยู่ที่สถาบันการปกครองหรือ
รัฐบาล แต่เป็นสภาวะจิตใจ (mentality) ที่อยู่ในใจของตัวเราเอง ซึ่ง
ผสมผสานขึ้นมาจากสถาบัน วิธีด าเนินการ การวิเคราะห์ การทบทวน การ
คิดค านวณและกลยุทธ์ที่ปล่อยให้รูปแบบของอ านาจที่ซับซ้อนปฏิบัติการได้ 
โดยเกี่ยวข้องกับการนิยามความหมายหรือการสร้างวาทกรรมขึ้นมา  

ในหนังสือเรื่อง การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ ประโยชน์    
ส่งกลิ่น (2556) ได้ศึกษาความหมายของยุคหลังสมัยใหม่จากนักวิชาการ
หลายคนและได้สรุปความหมายของค านี้ไว้ว่า แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ 
(postmodern) หมายถึงแนวคิดที่เป็นการตั้งข้อสงสัยกับความเชื่อของยุค
สมัยใหม่นิยม (modernism) การลดลงของความน่าเชื่อถือหรืออ านาจอัน
ชอบธรรมของอภิต านาน (grand narratives) ที่เคยถูกใช้เป็นค าอธิบาย
เกี่ ยวกับสั งคม การเมืองและวิทยา ศาสตร์ ในยุคแห่ งความรู้ แจ้ ง 
(enlightenment) การแสดงความสงสัยหรือความไม่เชื่อถือเกี่ยวกับ
ศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะเข้าใจหรือสามารถนิยามสิ่งซึ่งเป็นความจริง
สูงสุดหรือความจริงรวบยอด การปฏิเสธแนวคิดของความเป็นไปได้ในการ
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เป็นตัวแทนอย่างเป็นวัตถุวิสัย การปฏิเสธความเชื่อท่ีว่าประวัติศาสตร์
ก าลังด าเนินไปสู่ความก้าวหน้า และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าสามัญส านึกของ
มนุษย์สามารถก าหนดและอธิบายสิ่งที่เป็นความดี (Good) สากล ซึ่งจะ
น าไปสู่ชีวิตทางสังคมที่เป็นอุดมคติได้ในที่สุด   
 ลักษณะส าคัญของแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ คือความเป็นพหุนิยม
อย่างเข้มข้นของแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่งถือว่าเป็น “ความดี” (good) 
และสิ่งซึ่งถือว่าเป็น “ความจริง” (truth) ซ่ึงจากลักษณะของความเป็น  
พหุนิยมดังกล่าวบังคับให้บุคคลต้องยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย 
การยอมรับถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะมีเป้าหมายสูงสุดที่เท่าเทียมกันแต่ไม่
สามารถไปด้วยกันได้ และความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่ต้องมีมาตรฐานสากล
ที่เป็นหนึ่งเดียวที่ก าหนดให้บุคคลต้องเลือกจากตัวเลือกที่หลากหลาย 
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องของความหลากหลายแทนท่ีจะเป็น
เรื่องของความเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของคุณค่า 
ความหลากหลายของวัฒนธรรม ความหลากหลายของประเพณีและความ
หลากหลายของวิถีชีวิต  
 ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของปรัชญา
ยุคหลังสมัยใหม่ โดยได้อธิบายไว้ว่าแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ถือก าเนิดขึ้นมา
ครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1960 ในสาขาจิตรกรรม สถาปัตยกรรมและ
วรรณกรรมวิจารณ์ (literary criticism) โดยเป็นการท้าทายศิลปะในยุค
สมัยใหม่ด้วยรูปแบบและสาระของศิลปะที่แสดงถึงชีวิตประจ าวัน 
(everyday life) การคิดนอกกรอบ (radical eclecticism) วัฒนธรรม
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กระแสรอง (subcultures) ส่ือสารมวลชน (mass media) และบริโภค
นิยม (consumerism) โดยวรรณกรรมแบบหลังสมัยใหม่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบแนวคิดจากส านักปรัชญา 2 ส านัก คือ 1) ส านักโครงสร้างนิยม 
(structuralism) และ 2) ส านักหลังโครงสร้างนิยม (poststructuralism)   
 นักปรัชญาที่ส าคัญที่มีผลงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดแบบหลัง
สมัยใหม่ได้แก่ ฟูโก (Michel Foucault)  แดร์ริดา Jacques Derrida)    
ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard)  เดอเลิซ (Gilles Deleuze)      
โบดริยาร์ (Jean Baudrillard) และเจมสัน (Fredric Jameson) โดยงาน
เขียนเหล่านี้จะมุ่งเน้นโจมตีความเชื่อพ้ืนฐานของยุคสมัยใหม่ (modernity) 
โดยปฏิเสธความเชื่อของยุคแห่งความรู้แจ้ง (enlightenment) ในเรื่อง
ความเป็นหนึ่งเดียวของเหตุผลและความก้าวหน้า ปฏิเสธความเชื่อที่ว่า
ประวัติศาสตร์ด าเนินไปอย่างมีเหตุผลหรือมีจุดมุ่งหมาย ปฏิเสธความเชื่อ
ที่ว่าคนแต่ละคนมีอิสระและมีศักยภาพในการใช้เหตุผลที่จะคิดใคร่ครวญได้
ด้วยส านึกของตนเอง (self-conscious reflection) ปฏิเสธความเชื่อที่ว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถควบคุมและพัฒนาโลกของธรรมชาติ
และโลกในเชิงสังคมได้อย่างมีเหตุผล และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าเสรีภาพ 
ความเท่าเทียม และประชาธิปไตยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เป็นสากล 
กล่าวโดยสรุปก็คือนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่พยายามโจมตีและหักล้าง
ความเชื่อทุกอย่างของยุคสมัยใหม่นั่นเอง  

ในหนังสือเรื่อง Globalization and Postmodern Politics : 
From Zapatistas to High-Tech Robber Barons เบอร์บัช 
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(Burbach, 2001) ได้อธิบายถึงการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ว่ามีลักษณะที่
ส าคัญอยู่ 5 ประการ คือ (1) การล่มสลายของสังคมนิยมและพรรค
การเมืองฝ่ายซ้าย (2) การลดความส าคัญของอุดมการณ์ทางการเมือง (3) 
การลุกขึ้นมาประท้วงของกลุ่มเคลื่อนไหวที่มีแกนกลางอยู่ที่ประเด็น
ทางด้านอัตลักษณ์ เชื้อชาติ เพศและศาสนา (4) ความเสื่อมของพรรค
การเมืองแบบดั้งเดิมซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกด าเนินการและควบคุม
โดยชนชั้นน าในสังคม และ (5) ความแปลกแยกที่เพ่ิมมากขึ้นระหว่าง
สาธารณะชนกับพรรคการเมือง เมื่อการเมืองได้เปลี่ยนบทบาทไปเป็นเรื่อง
ของการโฆษณาและการแสดง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นมาพร้อมๆ 
กับการเกิดข้ึนของโลกาภิวัตน์ โดยค าว่าโลกาภิวัตน์ตามทรรศนะของ  
เบอร์บัช หมายถึงการท าให้เป็นหนึ่งเดียวกันในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศต่างๆ การติดต่อเชื่อมโยงกันทั่วทั้งโลกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ภายใต้การครอบง าของบรรษัทข้ามชาติ แต่ในขณะเดียวกัน โลกาภิวัตน์ก็
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางตรงกันข้ามที่เกี่ยวกับมาตรฐานการด ารงชีวิต
ไปทั่วโลก โดยได้ก่อให้เกิดการแตกแยกเป็นส่วนเสี้ยวของวัฒนธรรมและ
สังคมท้องถิ่น และน าไปสู่รูปแบบใหม่ๆ ของการต่อต้านทางการเมือง 

ในหนังสือ French Philosophy in the Twentieth 
Century กัทติ้ง (Gutting, 2001) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับ “การรื้อ
สร้าง” (deconstruction) ของแดร์ริดา (Derrida) โดยได้ชี้ให้เห็นว่าการ
วิเคราะห์แบบการรื้อสร้างนั้นเป็นการวิพากษ์แนวคิดของการแบ่งเป็นสอง
ส่วน (dichotomies) ที่เป็นลักษณะของคู่ตรงข้ามของความจริงที่เป็นเชิง
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บวก เช่นค าว่า สมบูรณ (complete) เรียบง่าย (simple) อิสระ 
(independent) และพ้ืนฐาน (fundamental) ซึ่งค าเหล่านี้ถูกเข้าใจใน
ฐานะที่เป็นคู่ตรงข้ามของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเชิงลบ เช่นค าว่า ไม่
สมบูรณ์ (incomplete) ซับซ้อน (complex) พ่ึงพา (dependent) และที่
เป็นผลมาจากสิ่งอ่ืน (derivative) แดร์ริดาได้วิเคราะห์ค าเหล่านี้ด้วยการ
รื้อสร้างโดยชี้ให้เห็นว่าตัวบท (texts) ทั้งหลายตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เป็นคู่ตรงข้ามเหล่านี้  และการอ่านแบบรื้อสร้าง (deconstructive 
reading) ของตัวบทก็คือการเปิดเผยให้เห็นถึงจุดที่ค าค าหนึ่งถูกนิยามและ
ถูกครอบง าด้วยค าที่เป็นคู่ตรงข้าม ไม่ได้มีความหมายที่จริงแท้แน่นอนใน
ตัวของมันเองแต่อย่างใด นอกจากนี้แดร์ริดายังได้รื้อสร้างตัวบท (texts) 
ของแนวคิดของนักอภิปรัชญาคนส าคัญ โดยชี้ให้เห็นว่าความบริสุทธิ์ 
(purity) และความส าคัญเป็นอันดับแรก (priority) ไม่เคยมีอยู่อย่างจริงแท้
แน่นอนในแนวคิดส าคัญของนักอภิปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
แนวคิดเรื่อง “แบบ” (form) ของเพลโต (Plato) แนวคิดเรื่อง “แก่นสาร” 
(substances) ของอริสโตเติล (Aristotle) แนวคิดเรื่อง “พระเจ้า” (God) 
ของอาควีนัส (Aquinas) หรือแนวคิดเรื่อง “ความจริงสูงสุด” (absolute) 
ของเฮเกล (Hegel) แนวคิดเหล่านี้ต้องอธิบายความหมายด้วยหลักการของ
ความเป็นคู่ตรงข้ามทั้งสิ้น  

ในหนังสือ The Political Philosophy of Michel Foucault 
เกลลี (Gelly, 2009) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับ “การปกครอง” 
(government) ของฟูโก (Foucault) โดยได้ชี้ให้เห็นว่า ค าว่า “การ
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ปกครอง” ในปัจจุบันมีความหมายที่กว้างกว่าที่เคยใช้กันมาในอดีต คือไม่
เพียงแค่หมายถึงโครงสร้างทางการเมือง (political structures) หรือการ
จัดการของรัฐ (management of states) เท่านั้น แต่ยังหมายถึงวิธีการซึ่ง
การปฏิบัติของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกก าหนดหรือถูกควบคุม 
(directed) เช่น การปกครองเด็ก (the government of children) การ
ปกครองจิตวิญญาณ (the soul) การปกครองชุมชน (communities) การ
ปกครองครอบครัว (families) และการปกครองคนป่วย (the sick)     
เป็นต้น การปกครองไม่ได้มีความหมายครอบคลุมเพียงแค่รูปแบบของ
สถาบันตามกฎหมายในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงรูปแบบของการกระท าที่ก าหนดหรือคาดหวังให้ผู้อ่ืนกระท าอีกด้วย 
โดยนัยนี้ การปกครอง (to govern) ตามทรรศนะของฟูโกจึงหมายถึงการ
ก าหนดโครงสร้างที่เป็นการก าหนดขอบเขตการกระท าของผู้อ่ืน เป็นการ
ขยายขอบเขตของ “การปกครอง” หรือ “อ านาจ” จากที่เคยจ ากัดอยู่
เพียงอ านาจที่เป็นทางการตามตัวบทกฎหมายมาสู่ “การปกครอง” หรือ 
“อ านาจ” ที่แผ่ซ่านแทรกซึมเข้ามาในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตและจิต
วิญญาณของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แนวคิดทฤษฎียุค

หลังสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จากนัก
ปรัชญาหรือนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ เช่น ฟูโก (Michel Foucault) 
แดร์ริดา (Jacques Derrida) และลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard) 
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เป็นต้นนั้น ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อแนวคิดทฤษฎีทางการเมือง ซึ่งมีลักษณะ
ส าคัญคือการต่อต้านและหักล้างแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองยุคก่อนหน้านี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการเมืองในยุคสมัยใหม่ และส่งผลอย่างเป็น
รูปธรรมต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ ในโลก หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ปรัชญา
การเมืองยุคสมัยใหม่ได้ถูกโจมตี ถูกหักล้างและลดความน่าเชื่อถือลง 
ในขณะที่ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่มีอิทธิพลและความส าคัญเพ่ิม
มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ว่าในศตวรรษที่ 21 ปรัชญาการเมือง
ยุคหลังสมัยใหม่จะเป็นปรัชญาการเมืองกระแสหลักในสาขาวิชาทางด้าน
รัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง 
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมยัใหม่  

 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของ

ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มมีอิทธิพลขึ้นมาในช่วงประมาณครึ่ง
หลังของศตวรรษท่ี 20 แม้นักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่หลายคนอาจจะไม่ใช่
นักปรัชญาการเมืองโดยตรง แต่แนวคิดของนักปรัชญาเหล่านี้ได้ส่งผล
กระทบต่อแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติในทางรัฐศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยในบทนี้ผู้ เขียนจะได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) 
ความหมายของยุคหลังสมัยใหม่ (2) ความเป็นมาของยุคหลังสมัยใหม่ (3) 
ชีวิตและผลงานของนักปรัชญาที่เลือกมาศึกษา และ (4) ปรัชญาการเมือง
ของนักปรัชญาที่เลือกมาศึกษา ส าหรับเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดในแต่ละ
ส่วนมีดังต่อไปนี้ 
 
2.1 ความหมายของยุคหลังสมัยใหม่   

การให้นิยามค าว่า “หลังสมัยใหม่” (postmodern) เป็นประเด็น
ที่มีการถกเถียงกันอยู่ในวงวิชาการว่าค านี้มีความหมายว่าอะไรแน่ ค านิยาม
ที่อธิบายโดยนักวิชาการแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างหลากหลายเป็นอย่าง
ยิ่ง จนอาจจะกล่าวได้ว่านิยามของค าค านี้มีจ านวนมากพอๆ กับจ านวน
นักวิชาการท่ีเขียนต าราเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีเดียว นอกจากนี้ ในแง่ของยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าภาวะแบบหลังสมัยใหม่มีอยู่
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จริงหรือไม่ ขณะนี้เราก าลังก้าวเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่เต็มตัวแล้ว หรือ
เพียงแต่ก้าวเข้าสู่ช่วงปลายของยุคสมัยใหม่ หรือก าลังอยู่ในช่วงของการ
เปลี่ยนผ่าน (ดูรายละเอียดใน Drolet, 2004, pp. 1-12) อย่างไรก็ตาม ใน
หัวข้อนี้จะได้ยกตัวอย่างค านิยามบางส่วนของนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องน้ีเ พ่ือให้สามารถมองเห็นภาพรวมของค าว่า “หลังสมัยใหม่” 
(postmodern) หรือ “หลังสมัยใหม่นิยม” (postmodernism) อย่าง
กว้างๆ พอเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

เมื่อพิจารณาในแง่ของช่วงเวลา นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้อง
ต้องกันว่าสังคมยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern society) เกิดขึ้นในช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศทุนนิยมก้าวหน้า แม้ว่านักวิชาการ
เหล่านี้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความต่อเนื่องหรือการแยกขาด
ตัดตอนระหว่างยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ ในที่นี้จะได้ยกตัวอย่าง
ความคิดเห็นของนักวิชาการ/นักปรัชญาบางส่วนเกี่ยวกับช่วงเวลาการ
เกิดข้ึนของยุคหลังสมัยใหม่ 

โบดริยาร์ (Jean Baurillard) ได้อธิบายความหมายของค าว่า 
“หลังสมัยใหม่นิยม” ในฐานะที่เป็นการปฏิวัติครั้งที่สองที่แสดงให้เห็นถึง
การล่มสลายของความหมายและท าให้ทฤษฎีทางสังคมก่อนหน้านี้เป็นสิ่ง
ล้าสมัย (อ้างใน Dickens and Fontana, 1994, pp. 3-4) 

เบล (Daniel Bell) ได้อธิบายความหมายของค าว่า “หลังสมัยใหม่
นิยม” ในฐานะที่ เป็นความต่อเนื่องของแนวโน้มการอ่อนก าลังของ
วัฒนธรรมที่ถือก าเนิดขึ้นมาในยุคสมัยใหม่นิยม (อ้างใน Dickens and 
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Fontana, 1994, p. 3) 
เจมสัน (Fredric Jameson) ได้อธิบายความหมายของค าว่า 

“หลังสมัยใหม่นิยม” ในฐานะที่เป็น แนวโน้มของโครงสร้างทางวัฒนธรรม
ที่บริสุทธิ์กว่าและเป็นนามธรรมมากกว่าของระบอบทุนนิยมที่เริ่มต้นมา
ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960 (อ้างใน Dickens and Fontana, 1994, p. 4) 

ฟูโก (Michel Foucault) ถึงแม้ว่าจะไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นนัก
ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ (postmodernist) แต่ในการศึกษาเกี่ยวกับ
โบราณคดี (archaeological) ยุคแรก เขาได้อธิบายเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ 
(modern) ในฐานะที่เป็นการขยายต่อเนื่องมาจากทศวรรษที่ 1800 ถึง 
1950 และชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้ก าลังมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น (อ้างใน Dickens 
and Fontana, 1994, p. 4) 

ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard) ได้ปฏิเสธแนวคิดเกี่ยวกับ
สมัยใหม่-หลังสมัยใหม่ (modern-postmodern) ทั้งหมด โดยเห็นว่า 
“หลังสมัยใหม่นิยม” (postmodernism) เป็นแนวคิดแบบสมัยใหม่นิยม 
(modernism) ซึ่งสื่อนัยว่าความพยายามในการแบ่งเป็นยุคต่างๆ นั้นเป็น
แนวคิดที่ผิดพลาดของนักปรัชญายุคสมัยใหม่ (อ้างใน Dickens and 
Fontana, 1994, p. 4) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับช่วงเวลาการเกิดขึ้นของยุคหลังสมัยใหม่หรือ
ยุคหลังสมัยใหม่นิยมที่หลากหลายได้น าไปสู่ค าอธิบายเชิงทฤษฎีเกี่ยวสังคม
และวัฒนธรรมแบบหลังสมัยใหม่ที่แตกต่างหลากหลายตามไปด้วย ในที่นี้
จะได้ยกตัวอย่างค านิยามของนักวิชาการ/นักปรัชญาบางส่วนที่เกี่ยวกับ
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สังคมและวัฒนธรรมแบบหลังสมัยใหม่ 
โบดริยาร์ (Jean Baurillard) ได้อธิบายความหมายของค าว่า 

“ความเป็นสมัยใหม่” (modernity) ในฐานะที่เป็นยุคของการถูกครอบง า
โดยการผลิตและทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้
เ ค รื่ อ ง จั ก ร กล  (mechanization) การท า ใ ห้ เ ป็ น สิ น ค้ า 
(commodification) และการแลกเปล่ียนสากล (universal exchange) 
ในทางตรงกันข้าม สังคมยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern society) เป็น
สังคมแบบหลังอุตสาหกรรม (postindustrial) ที่หมายถึงการใช้เทคโนโลยี
แบบใหมท่ี่มีความสามารถในการผลิตซ้ าวัตถุและภาพลักษณ์อย่างไม่จ ากัด 
ผลที่ตามมาก็คือสภาพสังคมแบบ “ล้ าความจริง” (hyper-real) ซึ่งความ
แตกต่างระหว่างของจริงและของที่ไม่จริงถูกลบล้างออกไปและดูประหนึ่ง
ว่าจมอยู่ในกระแสของสัญญะ (signs) และการจ าลอง (simulations) 
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (อ้างใน Dickens and Fontana, 1994, p. 4) 

ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard) ได้อธิบายความหมายของ
สังคมยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern society) ในฐานะที่เป็นสังคมยุค
หลังอุตสาหกรรม (postindustrial society) โดยเน้นบทบาทในเชิงปฏิวัติ
ของคอมพิวเตอร์และรูปแบบอ่ืนๆ ของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบเชิงสังคม โดยชี้ให้เห็นถึงการที่เทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารแบบใหม่ได้ท าลายแนวคิดเกี่ยวกับความรู้และความชอบธรรมแบบ
ดั้งเดิม ลีโยตาร์ดเห็นว่ารูปแบบของความรู้สมัยใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
แนวปฏิฐานนิยม (positivist) แนวการตีความ (hermeneutic) หรือแนว     
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มาร์กซิสต์ (Marxist) ล้วนต่างปิดบังอ าพรางและอ้างความชอบธรรมให้แก่
ตนเองในการเป็นมาตรฐานสากล การพัฒนาล่าสุดทั้งในวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และการเมืองได้ท าลายข้ออ้างเหล่านี้  ซึ่ ง            
ลีโยตาร์ดเรียกว่า “ความไม่เชื่อถือต่ออภิต านาน” (incredulity toward 
grand narratives) ดังนั้น สังคมยุคหลังสมัยใหม่จึงถูกนิยามในแง่ของ
ความแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการแผ่ขยาย
การค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์ทั้งในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้น
พร้อมๆ กับการเสื่อมสลายของอุดมการณ์ที่ครอบง าในทางการเมืองและ
ชีวิตทางสังคม (อ้างใน Dickens and Fontana, 1994, p. 4) 

ฟูโก (Michel Foucault) ได้อธิบายลักษณะของสังคมในยุค
ปัจจุบันในแง่ขอบเขตของความรู้ที่ หักล้างตัวแบบของวาทกรรม 
(discourse) ที่ครอบง าในเชิงปรัชญา ชีววิทยา และเศรษฐศาสตร์การเมือง
ในยุคสมัยใหม่ (modern) โดยการท้าทายจากสิ่งซึ่งฟูโกเรียกว่า “ศาสตร์
ของการหักล้าง" (countersciences) ของจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) 
ชาติพันธุ์วิทยา (ethnology) และภาษาศาสตร์ (linguistics) และชี้ให้เห็น
ถึงข้อจ ากัดของศาสตร์ตามแนวประจักษ์นิยมในยุคสมัยใหม่ที่ไม่สามารถ
อธิบายเรื่องเกี่ยวกับตัวมนุษย์ได้อย่างน่าพอใจ (อ้างใน Dickens and 
Fontana, 1994, pp. 3-5) 

เจมสัน (Fredric Jameson) อธิบายความหมายของค าว่า “หลัง
สมัยใหม่นิยม” ในฐานะที่เป็นตรรกะทางวัฒนธรรมของทุนนิยมตอนปลาย 
โดยเห็นว่าสังคมทุนนิยมก้าวหน้าในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างหลากหลาย
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ทั้งทางวัฒนธรรมและสังคม เจมสันเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุค “ทุนนิยมข้ามชาติ” 
(multinational capitalism) ซึ่งหมายถึงการขยายตัวของทุนนิยมแบบ
ใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารแบบใหม่ในพ้ืนที่ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้
ถูกท าให้เป็นสินค้า เจมสันได้อธิบายแนวโน้มใหม่นี้ในฐานะที่เป็นการท าให้
ตกเป็นอาณานิคมอย่างเป็นธรรมชาติและโดยไม่รู้สึกตัว ซึ่งหมายถึงการแผ่
ขยายของทุนนิยมเข้าไปในประเทศโลกที่สามที่เป็นประเทศทุนนิยมอยู่แล้ว
ได้เบ็ดเสร็จและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ใน
เชิงคุณภาพของการบริหารจัดการสื่อ (media manipulation) (อ้างใน 
Dickens and Fontana, 1994, p. 5) 
 ฟาร์เมอร์ (Farmer) ได้อธิบายไว้ว่า เมื่อมองในแง่ของปรัชญาค า
ว่า “หลังสมัยใหม่นิยม” (postmodernism) เป็นการแสดงความสงสัย
หรือความไม่เชื่อถือเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะเข้าใจหรือ
สามารถนิยามสิ่งซึ่งเป็นความจริงสูงสุดหรือความจริงรวบยอด และการ
อธิบายลักษณะต่างๆ ของยุคหลังสมัยใหม่ในแง่มุมต่างๆ เป็นเรื่องของ
ความพยายามที่จะส ารวจผลที่ตามมาและนัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่เชื่อถือ
เหล่านี้ และเมื่อพิจารณาในแง่ของแนวคิดทางการเมืองและสังคม ค าว่า
หลังสมัยใหม่นิยมประกอบด้วยแนวคิดของความแตกต่าง การลดสิทธิ
พิเศษของคนชายขอบ และเสียงที่ถูกเก็บกดปิดกั้น โดยตัวอย่างของเสียง
เหล่านี้ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย ผู้หญิง ผู้ที่ถูกกดขี่ทางเพศ และการตกเป็นอาณา
นิคมในเชิงการเมืองและสังคม เป็นต้น (Farmer, 1997, p. 13) 
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สไปเซอร์ (Spicer) ได้อธิบายไว้ว่าแนวคิดที่เป็นแกนกลางของ
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) คือความเห็นที่ว่ามีการลดลง
ของคว ามน่ า เ ชื่ อ ถื อ  หรื ออ านาจ อันชอบธรรมของอภิ ต า น าน 
(metanarrative หรือ grand narratives) ที่เคยถูกใช้เป็นค าอธิบาย
เกี่ยวกับเกี่ยวกับสังคม การเมืองและวิทยาศาสตร์ในยุคแห่งความรู้แจ้ง 
(enlightenment) ซึ่ งประกอบด้วยแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม 
(conservative) เสรีภาพ (liberal) และการสนับสนุนแนวคิดแบบสังคม
นิยม (socialistic) ที่ได้ให้ภาพของสังคมว่ามีการเคลื่อนย้ายไปสู่ทิศทาง
ของความเป็นวิทยาศาสตร์และสภาพสังคมในอุดมคติ ไม่เป็นความจริงอีก
ต่อไป ลักษณะทางการเมืองและสังคมที่ประสบอยู่ชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่ใน
อภิต านานอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ แต่อยู่ภายใต้ความหลากหลายในแต่ละ
ท้องถิ่น  ซึ่งมักจะเป็นเรื่องราวทางการเมืองที่ไม่ลงรอยกัน เรื่องราวที่
บุคคลพูดกันเกี่ยวกับชีวิตและการเมืองมีความเฉพาะเจาะจงและมีความ
แตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นทุกที การเมืองยุคหลังสมัยใหม่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการยอมรับความเป็นพหุนิยมทางวัฒนธรรมและวาทกรรม 
(discourses) การแตกสลายของอภิต านานน าไปสู่การอยู่ร่วมกันของ
บรรดาเรื่องเล่าเล็กๆ (small narratives) ที่หลากหลายของแต่ละท้องถิ่น 
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และอุดมการณ์ ดังนั้น แนวคิดแบบหลัง
สมัยใหม่จึงประกอบด้วยความเป็นพหุนิยมอย่างเข้มข้นของความขัดแย้ง
ทางความคิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่งถือว่าเป็นความดี (good) และสิ่งซึ่งถือว่าเป็น 
“ความจริง” (true) คุณค่าสามารถขัดแย้งกันได้ โดยอาจจะเกิดความ
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ขัดแย้งกันได้ทั้งระหว่างวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มในวัฒนธรรมเดียวกันและ
แม้แต่ระหว่างบุคคล (ดูรายละเอียดใน Spicer, 1997, p. 90 และ Spicer, 
2001, pp. 89-91)    
 วอลเลอร์ (Woller) ได้อธิบายไว้ว่า ค าว่า “ยุคหลังสมัยใหม่นิยม” 
(postmodernism) นั้น มีนัยยะที่เป็นการตั้งข้อสงสัยกับความเชื่อของยุค
สมัยใหม่นิยม (modernism) โดยแนวคิดยุคสมัยใหม่ ประกอบด้วยความ
เชื่อหลัก 4 ประการ คือ (1) ค า ความคิดและสิ่งทั้งหลายมีอัตลักษณ์ที่
แน่นอน (2) โลกที่แท้จริงมีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย (objective) (3) 
ธรรมชาติมีความส าคัญเหนือวัฒนธรรม และ (4) ปัจเจกบุคคลมี
ความส าคัญเหนือสังคม การท้าทายต่อความมั่นคงของความเชื่อดังกล่าวซึ่ง
เป็นสิ่งรองรับสังคมแบบยุคสมัยใหม่เหล่านี้คือลักษณะส าคัญของยุคหลัง
สมัยใหม่นิยม หรือถ้าจะกล่าวอย่างถึงที่สุดก็คือยุคหลังสมัยใหม่นิยมเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการรื้อท าลายองค์ประกอบหลักสามประการของยุคแห่ง
ความรู้แจ้ง (Enlightenment) ซึ่งได้แก่ เหตุผล ธรรมชาติและ
ความก้าวหน้า (Woller, 1997, p. 9) 
 แมกซไวท์ (McSWITE) ได้อธิบายไว้ว่ายุคหลังสมัยใหม่ 
(postmodern) เป็นเรื่องของการปฏิเสธแนวคิดของยุคสมัยใหม่นิยม 
(modernism) ในเรื่องความเป็นไปได้ของความเป็นตัวแทนอย่างเป็นวัตถุ
วิสัย การปฏิเสธความเชื่อที่ว่าประวัติศาสตร์ก าลังด าเนินไปสู่ความก้าวหน้า 
และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าสามัญส านึกของมนุษย์สามารถก าหนดและ
อธิบายสิ่งที่เป็นความดี (Good) สากล ซึ่งจะน าไปสู่ชีวิตทางสังคมที่เป็น
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อุดมคติได้ในที่สุด (McSWITE, 1996, pp. 207-8) 
 โบกาสัน (Bogason) ได้อธิบายไว้ว่า เมื่อพิจารณาตามตัวอักษร 
ค าว่า “หลังสมัยใหม่” (postmodern) หมายถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยใหม่ 
และมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งได้แก่ยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งค านี้ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงเพราะยังมีสถานการณ์ที่หลายแง่มุมของชีวิตของคนเรายังอยู่
ในยุคสมัยใหม่ แต่มีตัวบ่งชี้บางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แตกต่าง
ออกไป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสังคมก าลังด าเนิน
ไปสู่รูปแบบใหม่ในเชิงคุณภาพ โดยความเป็นสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
ปรากฏอยู่คู่กันภายใต้การต่อสู้และขัดแย้งซึ่งกันและกัน (Bogason, 2004, 
pp. 3-4) 

กล่าวโดยสรุปก็คือ แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) 
หมายถึงแนวคิดที่เป็นการตั้งข้อสงสัยต่อความเชื่อของยุคสมัยใหม่นิยม 
(modernism) การลดลงของความน่าเชื่อถือหรืออ านาจอันชอบธรรมของ
อภิต านาน (grand narratives) ที่เคยถูกใช้เป็นค าอธิบายเกี่ยวกับสังคม 
การเมืองและวิทยาศาสตร์ในยุคแห่งความรู้แจ้ง (enlightenment) การ
แสดงความสงสัยหรือความไม่เชื่อถือเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ในการที่
จะเข้าใจหรือสามารถนิยามสิ่งซึ่งเป็นความจริงสูงสุดหรือความจริงรวบยอด 
การปฏิเสธแนวคิดของความเป็นไปได้ในการเป็นตัวแทนอย่างเป็นวัตถุวิสัย 
การปฏิเสธความเชื่อที่ว่าประวัติศาสตร์ก าลังด าเนินไปสู่ความก้าวหน้า และ
ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าสามัญส านึกของมนุษย์สามารถก าหนดและอธิบายสิ่ง
ที่เป็นความดี (Good) สากล ซึ่งจะน าไปสู่ชีวิตทางสังคมที่เป็นอุดมคติได้ใน
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ที่สุด  ในขณะที่สังคมยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern society) เป็นสังคม
แบบหลังอุตสาหกรรม (postindustrial) ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่มี
ความสามารถในการผลิตซ้ าวัตถุและภาพลักษณ์อย่างไม่จ ากัด ผลที่ตามมา
ก็คือสภาพสังคมแบบ “ล้ าความจริง” (hyper-real) ซึ่งความแตกต่าง
ระหว่างของจริงและของที่ไม่จริงถูกลบล้างออกไป และเป็นสังคมที่จมอยู่
ในกระแสของสัญญะ (signs) และการจ าลอง (simulations) อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด 

 
2.2 ความเป็นมาของยุคหลังสมัยใหม่ 

แนวคิดแบบยุคหลังสมัยใหม่ถือก าเนิดขึ้นมาครั้งแรกในช่วง
ทศวรรษที่ 1960 ในสาขาจิตรกรรม สถาปัตยกรรมและวรรณกรรมวิจารณ์ 
(literary criticism) โดยเป็นการท้าทายศิลปะในยุคสมัยใหม่ด้วยรูปแบบ
และสาระของศิลปะที่แสดงถึงชีวิตประจ าวัน (everyday life) การคิดนอก
กรอบ (radical eclecticism) วัฒนธรรมกระแสรอง (subcultures) 
สื่อสารมวลชน (mass media) และบริโภคนิยม (consumerism) โดย
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากส านักปรัชญา 2 
ส านัก คือ (1) ส านักโครงสร้างนิยม (structuralism) และ (2) ส านักหลัง
โครงสร้างนิยม (poststructuralism) (ดูรายละเอียดใน Gabardi, 2001, 
pp. 3-5) 

ส านักโครงสร้างนิยม (structuralism) มีรากฐานมาจากทฤษฎี
ภาษาของโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) โดยโซซูร์ได้ชี้ให้เห็นว่าคนเรา
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รู้จักโลกโดยผ่านสัญลักษณ์ที่เป็นภาษา (linguistic signs) หรือค า (words) 
ซึ่งการที่จะเข้าใจความหมายได้จะต้องเข้าใจสถานภาพความสัมพันธ์
ภายในระบบภาษา และจากรากฐานดังกล่าวนักวิชาการส านักโครงสร้าง
นิยมได้สร้างระเบียบวิธีที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์สภาพการณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรม ในฐานะท่ีเป็นผลผลิตของรหัส (codes) หรือระเบียบของภาษา
ที่เป็นฐานรองรับในระดับลึก (deep-seated linguistic orders) ทั้งชีวิต
ส่วนตัวของแต่ละคนและชีวิตในสังคมควรถูกวิ เคราะห์ด้วยวิธีการ
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ภาษา เลวี-สเตรา (Claude Levi-Strauss) 
นักวิชาการในสาขามานุษยวิทยา ลากอง (Jacques Lacan) นักวิชาการใน
สาขาจิตวิเคราะห์ และอัลธูแซร์ (Louis Althusser) นักวิชาการสาย  
มาร์กซิสม์ ได้มีส่วนในการพัฒนาวิธีการเชิงโครงสร้างขึ้นมา โดยโครงสร้าง
ทางสังคมได้รับการตีความใหม่ในฐานะที่เป็นระบบของสัญลักษณ์ และ
ตัวแทนที่เป็นมนุษย์ซ่ึงเคยถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการอธิบายหรือท า
ความเข้าใจการท างานของวัฒนธรรมและสังคมไม่ได้รับการให้ความส าคัญ
อีกต่อไป (ดูรายละเอียดใน Gabardi, 2001, pp. 3-5) 
 ประเด็นส าคัญที่ส านักโครงสร้างนิยม (structuralism) ต้องการ
ชี้ให้เห็นก็คือ ภาษาไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารที่ไร้เดียงสา แต่ภาษาเป็นเรื่อง
ของระบบกฎเกณฑ์ที่ท าให้การสื่อสารเป็นไปได้ ความหมายเกิดขึ้นจากสิ่ง
ที่ไม่มีความหมาย ซึ่งได้แก่ รหัส กฎเกณฑ์ กติกาหรือโครงสร้าง ดังนั้น เมื่อ
มองจากทัศนะของนักปรัชญาส านักโครงสร้างนิยม สรรพสิ่ ง ไม่มี
ความหมายในตัวเอง แต่รหัส กฎเกณฑ์ กติกาหรือโครงสร้างต่างหากที่
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ก าหนดความหมายให้กับสรรพสิ่ง (ดูรายละเอียดใน ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร, 2554ค, น. 214) 

ต่อมาส านักโครงสร้างนิยม (structuralism) ได้ถูกโต้แย้งและ
หักล้างจากส านักหลังโครงสร้างนิยม (poststructuralism) ซึ่งเข้ามามี
อิทธิพลแทนที่ โดยนักวิชาการที่ส าคัญในส านักนี้ได้แก่ นิทเช่ (Friedrich 
Nietzsche) และไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger) นักปรัชญาส านักอัตถิ
ภาวนิยม (existentialism) ชาวเยอรมัน และวิทท์เก็นสไตน์ (Ludwig 
Wittgenstein) นักปรัชญาชาวอังกฤษซึ่งวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีภาษา โดย
นักปรัชญาส านักหลังโครงสร้างนิยมปฏิเสธแนวคิดที่เชื่อว่ามีโครงสร้างของ
จิตใจหรือสังคมอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่งเป็นระบบและสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเป็นสากล นักปรัชญาในส านักนี้ยืนยันว่าเครือข่ายทางภาษาเชิง
สังคม (social linguistic networks) ซ่ึงเรียกว่า “วาทกรรม” 
(discourse) เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในเชิงประวัติศาสตร์ และขึ้นอยู่กับ
บริบทหรือสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ส านักโครงสร้างนิยมเห็นว่ามีโครงสร้างอยู่
เบื้องหลังการกระท าของบุคคลและสังคมที่เราสามารถค้นพบหรือถอดรหัส
ออกมาได้ แต่ส านักหลังโครงสร้างนิยมเห็นตรงกันข้าม เพราะเมื่อ       
วาทกรรมคือระบบของภาษาที่ถูกจัดการซึ่งควบคุมประสบการณ์ ภาษา
โดยตัวของมันเองจึงเป็นการสร้างที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน (contingent 
construct) เป็นเพียงสัญลักษณ์ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
(ดูรายละเอียดใน Gabardi, 2001, pp. 3-5) 
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แนวคิดท่ีเป็นแกนหลักของส านักหลังโครงสร้างนิยมคือ (1) การไม่
เชื่อในการมีอยู่ การด ารงอยู่ของรากฐาน ศูนย์กลาง องค์รวมหรือจุดก าเนิด 
โดยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการคิดแบบหยุดนิ่ง แน่นอนและตายตัวที่เชื่อ
ในเรื่องของจุดคงที่ (fixed point) (2) การไม่เชื่อในสิ่งที่เรียกว่า “การ
ปรากฏที่สมบูรณ์” (full presence) เพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีก็แต่การ
ปรากฏที่ไม่ปรากฏ (the lost presence) ของสรรพสิ่ง และ (3) การไม่
เชื่อเกี่ยวกับความเป็นศูนย์กลางของมนุษย์ในฐานะที่เป็นองค์ประธาน 
ความไม่เชื่อในความเป็นอิสระหรืออ านาจอธิปไตยของมนุษย์ในสังคม โดย
เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “มนุษย์” นั้นเป็นเพียงผลลัพธ์ของระบบสังคม (ดู
รายละเอียดใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554ค, น. 216-7) และจาก
แนวคิดของส านักโครงสร้างนิยม (structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม 
(poststructuralism) ดังกล่าวข้างต้นนี้เองที่เป็นรากฐานซึ่งก่อให้เกิด
ส านักปรัชญาแบบหลังสมัยใหม่นิยม (postmodernism) ในเวลาต่อมา 

ส านักหลังสมัยใหม่นิยม (postmodernism) มิได้ก่อตัวขึ้นมาเพ่ือ
สถาปนายุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งที่สืบต่อจากยุคสมัยใหม่ (modern) แต่เป็น
แนวคิดที่ก่อตัวขึ้นมาภายในยุคสมัยใหม่เพ่ือปะทะกับการด ารงอยู่ของยุค
สมัยใหม่ และเพ่ือท้าทายต่อความชอบธรรมของแนวคิดต่างๆ  ที่ยุค
สมัยใหม่ประกอบสร้างขึ้นในช่วงประมาณ 300 กว่าปีที่ผ่านมา (ดู
รายละเอียดใน เกษม เพ็ญภินันท์, 2554, น. 284) 

ยุคสมัยใหม่ (modern) เป็นยุคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยน
ผ่านจากยุคเก่าสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการเสื่อมถอยของความเชื่อ
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ในเรื่องโลกหน้า การกลับคืนสู่อาณาจักรของพระเจ้า และความศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนา มนุษย์เริ่มมองเห็นความส าคัญของตนเองในสัมพันธภาพ
ระหว่างมนุษย์ โลกและจักรวาล จนน าไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่าง
มากมาย นอกจากนี้ ยุคสมัยใหม่ยังได้ท้าทายต่อจารีตประเพณีต่างๆ ที่
เป็นมาก่อนหน้านี้ และสถาปนาสิทธิอ านาจและความชอบธรรมของตนเอง
ด้วยการวางรากฐานทางความรู้ภายใต้วิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ 
การจัดระเบียบรัฐและแบบแผนของสังคมด้วยการให้ก าเนิดรัฐประชาชาติ 
และการให้ความส าคัญต่อเสรีภาพและสิทธิทางธรรมชาติ  ถึงแม้ว่ายุค
สมัยใหม่จะสามารถท้าทายต่อสิทธิอ านาจของยุคสมัยเก่า และจารีต
ประเพณีแบบด้ังเดิม จนสามารถสร้างกรอบแนวคิด องค์ความรู้ ระเบียบ
แบบแผนและความชอบธรรมอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันได้ แต่พัฒนาการของ
ยุคสมัยใหม่ก็ได้สร้างความย้อนแย้งกันเอง ภายใต้แบบแผน กฎเกณฑ์และ
ความชอบธรรมของการอ้างความรู้ ความจริงและความถูกต้องให้เกิดขึ้น
ตามมาด้วย (ดูรายละเอียดใน เกษม เพ็ญภินันท์, 2554, น. 285-6)  
 ดังนั้น แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) จึงก่อตัวขึ้นมา
เพ่ือมุ่งวิพากษ์ปัญหาและความย้อนแย้งดังกล่าว โดยเปิดเผยให้เห็นถึงด้าน
ตรงข้ามของสิ่งที่ยุคสมัยใหม่สร้างขึ้นมาหรือต้องการให้เป็น น าเสนอ
มุมมองและแง่คิดที่ยุคสมัยใหม่ละเลย เช่น ถ้ายุคสมัยใหม่เน้นในเรื่องของ
ความเป็นศูนย์กลาง แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ก็จะเปิดเผยให้เห็นถึงส่วนที่อยู่
ชายขอบ เป็นต้น นอกจากนี้แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ยังพัฒนาข้อวิพากษ์
เพ่ือโต้แย้งและหักล้างสิ่งที่ยุคสมัยใหม่ให้ความส าคัญ เช่น ในขณะที่
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แนวคิดยุคสมัยใหม่ให้ความส าคัญกับ “การปรากฏอยู่” “ความหมายของ
ภาษา” และ “การคัดสรร” แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่กลับสนใจในสิ่งที่ “ไม่
ปรากฏ” “การใช้วรรณศิลป์” และ “การผสมผสาน” เป็นต้น ถ้าจะกล่าว
โดยสรุปก็คือแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ถือก าเนิดขึ้นมาเพ่ือต้องการชี้ให้เห็น
ถึงรอยแยกของความเป็นจริงทางสังคม นัยทางสังคม วัฒนธรรมและความ
เป็นการเมืองที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ร่วมสมัย ซึ่งก่อตัวขึ้นภายใต้ข้อ
ค าถามเร่ืองความแตกต่าง ความเป็นอ่ืนและความเป็นพหุนิยม โดยมี
เป้าหมายหลักคือการท้าทายและหักล้างแนวคิดทุกอย่างของยุคสมัยใหม่    
(ดูรายละเอียดใน เกษม เพ็ญภินันท์, 2554, น. 285-7) 
 นักปรัชญาคนส าคัญที่มีผลงานเกี่ยวกับแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ 
(postmodern) มีอยู่หลายคน เช่น ฟูโก (Michel Foucault)  แดร์ริดา 
Jacques Derrida) ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard) เดอเลิซ (Gilles 
Deleuze) โบดริยาร์ (Jean Baurillard) เจมสัน (Fredric Jameson) 
และรอ็งซีแยร์ (Jacques Ranciere) เป็นต้น1 โดยงานเขียนของนักปรัชญา

                                                           
1 ในความเป็นจริงแล้ว นักปรัชญาเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ก าหนดหรือยอมรับว่า

ตนเองเป็นนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ หรือแม้กระทั่งปฏิเสธว่าตนเองเป็นนักปรัชญา
ยุคหลังสมัยใหม่ แต่การที่ผู้เขียนเลือกนักปรัชญาเหล่านี้มาน าเสนอในฐานะที่เป็น
ตัวแทนของนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ เนื่องจากผู้เขียนพิจารณาเห็นว่าแนวคิดทฤษฎี
ของนักปรัชญาเหล่านี้สอดคล้องกับนิยามของค าว่า “หลังสมัยใหม่” (postmodern) 
หรือ “หลังสมัยใหม่นิยม” (postmodernism) ที่ได้ศึกษาไว้ข้างต้น และอีกประเด็น
หนึ่งที่ผู้เขียนควรจะได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ในท่ีนี้ก็คือ นักปรัชญาที่ผู้เขียนจัดไว้ในส านัก
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เหล่านี้ต่างมุ่งเน้นโจมตีความเชื่อพ้ืนฐานของยุคสมัยใหม่ (modernity) 
โดยปฏิเสธความเชื่อของยุคแห่งความรู้แจ้ง (enlightenment) ในเรื่อง
ความเป็นหนึ่งเดียวของเหตุผลและความก้าวหน้า ปฏิเสธความเชื่อที่ว่า
ประวัติศาสตร์ด าเนินไปอย่างมีเหตุผลหรือมีจุดมุ่งหมาย ปฏิเสธความเชื่อ
ที่ว่าคนแต่ละคนมีอิสระและมีศักยภาพในการใช้เหตุผลที่จะคิดใคร่ครวญได้
ด้วยส านึกของตนเอง (self-conscious reflection) ปฏิเสธความเชื่อที่ว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถควบคุมและพัฒนาโลกของธรรมชาติ
และโลกในเชิงสังคมได้อย่างมีเหตุผล และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าเสรีภาพ 
ความเท่าเทียม และประชาธิปไตยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เป็นสากล 
กล่าวโดยสรุปก็คือนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่พยายามโจมตีและหักล้าง
ความเชื่อทุกอย่างของยุคสมัยใหม่นั่นเอง   

ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองยุคหลัง
สมัยใหม่ โดยจะได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่
จ านวน 5 คน ได้แก่ ฟูโก (Michel Foucault) แดร์ริดา Jacques 

                                                                                                                           
หลังสมัยใหม่นิยมเหล่านี้มีการทับซ้อนกับนักปรัชญาในส านักหลังโครงสร้างนิยม 
(poststructuralism) นักปรัชญาหลายคน เช่น ฟูโก (Foucault) และแดร์ริดา 
(Derrida) เป็นต้น เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก่อตั้งและพัฒนาแนวคิดทั้งในส านัก
หลังโครงสร้างนิยมและส านักหลังสมัยใหม่นิยม จนยากที่จะสรุปได้ว่านักปรัชญา
เหล่านี้แท้จริงแล้วสังกัดอยู่ในส านักใด ซึ่งเหตุผลที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือการที่
ปรัชญาทั้งสองส านักนี้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องกัน แนวคิดจึงมีความเช่ือมโยงกันอย่าง
ใกล้ชิดจนยากที่จะแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด 
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Derrida) ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard) เดอเลิซ (Gilles 
Deleuze) และร็องซีแยร์ (Jacques Ranciere) ซึ่งการที่ผู้เขียนเลือก
ศึกษาปรัชญาการเมืองจากนักปรัชญา 5 คนนี้ เนื่องจากนักปรัชญาเหล่านี้
ได้อธิบายถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับ
นิยามของค าว่า “หลังสมัยใหม่” หรือ “หลังสมัยใหม่นิยม” ไว้อย่างชัดเจน 
โดยในการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนักปรัชญาแต่ละคน ผู้เขียนจะได้
กล่าวถึงใน 2 ประเด็นหลักคือ (1) ชีวิตและผลงานของนักปรัชญาแต่ละคน 
และ (2) ปรัชญาการเมืองตามแนวคิดของนักปรัชญาแต่ละคน ซึ่งเนื้อหาทั้ง
ในส่วนของชีวิตและผลงานและในส่วนของปรัชญาการเมืองของนักปรัชญา
แต่ละคนมีดังต่อไปนี้ 
  
2.3 ชีวิตและผลงานของฟูโก (Michel Foucault)2  
 มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) เกิดที่เมือง Poitiers ประเทศ
ฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1926-1984 ในครอบครัวที่มีฐานะดี บิดา
เป็นศัลยแพทย์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านปรัชญาในปี ค.ศ. 
1961 และเริ่มงานสอนทางด้านปรัชญาที่ Universite of Clermont-
Ferrand ฟูโกมีความสนใจในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลายมาก นับตั้งแต่
ประวัติศาสตร์ความคิด ญาณวิทยา  จริยศาสตร์  ปรัชญาการเมือง 
นอกจากนี้ฟูโกยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมการเมือง โดยได้ตั้งกลุ่ม 

                                                           
2 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554ค. 
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Prison Information Group เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้กับนักโทษและกลุ่มคนที่ถูก
ปิดกั้นในสังคม เช่น พวก รักร่วมเพศ ได้แสดงออก ฟูโกได้ให้ก าเนิด
ประเด็นความรู้ ใหม่ๆ ข้ึนมาในวงวิชาการเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็น
โบราณคดี (archaeology) วงศาวิทยา (genealogy) ระบบคิดแห่งยุคสมัย 
(episteme) การจัดวางต าแหน่งทางสังคม (dispositif) อ านาจชีวะ (bio-
power) การปกครองจิตวิญญาณ (governmentality) หอควบคุม 
(panopticon) วาทกรรม (discourse) และสถาบันจัดระเบียบในรูปของ
วินัย (disciplinary institution) ด้วยความรอบรู้ที่หลากหลายท าให้ฟูโก
ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ทางด้าน History of Systems 
of Thought ที่ Collage de France นอกจากนี้เขายังได้รับเชิญเป็น
อาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2007 ฟูโกได้การ
ยกย่องจาก The Times Higher Education Guide ว่าเป็นนักวิชาการที่
ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดในแวดวงการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์ ผลงาน
ที่ส าคัญของฟูโก ได้แก่ History of Madness, Madness and 
Civilization, The Birth of Clinic, The Order of Things, The 
Archaeology of Knowledge, และ Discipline and Punish  
 
2.4 ปรัชญาการเมืองของฟูโก  

ปรัชญาการเมืองของฟูโกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่ส าคัญ 2 
ประการ คือ (1) แนวคิดเก่ียวกับอ านาจชีวะ และ (2) แนวคิดเก่ียวกับการ 
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ปกครองจิตวิญญาณ ซึ่งสาระส าคัญของแนวคิดทั้ง 2 ประการ มีดังต่อไปนี้3  
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับอ านาจชีวะ 
ปรัชญาการเมืองของฟูโกมุ่งเน้นในเรื่องของอ านาจ แต่อ านาจตาม

ทัศนะของฟูโกมีลักษณะที่แตกต่างจากแนวคิดของนักวิชาการและคน
โดยทั่วไป นั่นคือ ในขณะที่คนโดยทั่วไปมักจะนึกถึงอ านาจในฐานะเป็นสิ่ง
ที่ผูกติดอยู่กับผู้มีอ านาจหรือผูกติดอยู่กับตัวบุคคล อ านาจที่เป็นทางการ 
เช่น ถ้าต ารวจใส่เครื่องแบบก็จะมีอ านาจและความชอบธรรม ถ้าต ารวจ
ถอดเครื่องแบบออกก็เป็นสามัญชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการมองว่า
อ านาจไปผูกติดอยู่กับสถานภาพและตัวบุคคล  

แต่ส าหรับฟูโกนั้น  อ านาจเป็นสิ่ งมีชีวิตในตัว เอง สามารถ
เคลื่อนย้ายไปมา และฟุ้งกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่ง คล้ายกับจุลินทรีย์ใน
อากาศที่ฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไป ตามทัศนะของฟูโกอ านาจไม่จ าเป็นต้องมา
จากความสัมพันธ์จากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็น
คนไปหยิบมาใช้ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นต ารวจจึงจะมีอ านาจนี้ได้ แม้จะเป็น
คนธรรมดาไม่มียศต าแหน่งอะไร ถ้ารู้จักวิธีการก็สามารถมีอ านาจได้ เช่น 
ถ้าหากถูกต ารวจจับอย่างไม่เป็นธรรม เราก็สามารถไประดมสมัคร     
พรรคพวกมาประท้วงได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ตามทัศนะของฟูโก อ านาจไม่

                                                           
3 รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ดูใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ , 2555; 

Brockling, Krasmann, and Lemke, 2011; Kelly, 2009; Downing, 2008; 
Gutting, 2006; Moss, 1998; Simons, 1995; และ Foucault, 1994.  
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จ าเป็นต้องได้มาอย่างชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรม แต่ขึ้นอยู่กับว่าสามารถที่
จะสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนจนท าให้รู้สึกว่ามีอ านาจได้หรือไม่ เช่น 
การที่ชาวบ้านรวมตัวกันปิดถนนประท้วงเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็สามารถมีอ านาจได้ ไม่เกี่ยวกับการใส่เครื่องแบบและไม่
เกี่ยวข้องกับความชอบธรรมหรือความไม่ชอบธรรม โดยนัยนี้ อ านาจจึง
เป็นสิ่งมีชีวิต ลื่นไหลไปมาได้ และไม่ได้ยึดโยงอยู่กับตัวคนหรือศูนย์กลาง 
ซึ่งฟูโกเรียกอ านาจในลักษณะดังกล่าวนี้ว่า “อ านาจชีวะ” (bio-power)   
 เราจะสามารถเข้าใจแนวคิดเรื่องอ านาจตามทัศนะของฟูโกได้
ชัดเจนขึ้น เมื่อเราเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับอ านาจของนักปรัชญา 3 คน 
คือ เวเบอร์ (Max Weber) มาร์กซ์ (Karl Marx) และฟูโก นั่นคือ เวเบอร์
มองอ านาจว่าผูกติดอยู่กับสถานภาพ ถ้าผู้ใดมีสถานภาพผู้นั้นก็มีอ านาจ 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนเป็นต ารวจก็จะมีอ านาจ เป็นต้น ในขณะที่มาร์กซ์
มองว่าอ านาจผูกติดอยู่กับชนชั้นที่ครอบครองปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ยกตัวอย่างเช่น นายทุนเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินจึงมีอ านาจเหนือคนที่ใช้
แรงงาน เป็นต้น ส่วนฟูโกมองว่าอ านาจมีลักษณะฟุ้งกระจายและสถิตอยู่
ทุกหนทุกแห่ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความสัมพันธ์และปฏิบัติการของ
ความสัมพันธ์น้ัน อ านาจจะปรากฏอยู่ในสนามของปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ถ้าเราไปดูในสนามอาจจะพบเพียงความว่างเปล่า แต่ในความ      
ว่างเปล่านั้นมีโอกาสก่อตัวขึ้นเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจในลักษณะต่างๆ 
ได้ตลอดเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออ านาจตามทัศนะของฟูโกจะมี
ลักษณะลื่นไหลไปมา เป็นความสัมพันธ์ของพลังต่างๆ ที่ไม่อาจจับต้องได้ 
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เมื่อมองดูอย่างผิวเผินอาจเห็นเพียงความว่างเปล่า แต่ไม่ได้หมายความว่า
ไม่มีพลังหรือไม่มีอ านาจสถิตอยู่ โดยนัยนี้ อ านาจจึงมีลักษณะคล้ายกับ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าหากไปสัมพันธ์กับสิ่งใดที่เหมาะสมก็จะแสดงตัว
ขึ้นมาได้  

ลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ “อ านาจชีวะ” ก็คืออ านาจ
สามารถท างานได้เอง แม้เราจะมองไม่เห็นว่ามีต้นตอของอ านาจมาควบคุม
อย่างไร อ านาจแบบนี้มาจากการที่คนเราบังคับตัวเอง โดยฟูโกเรียก
ร่างกายของตัวผู้บังคับตนเองว่า “ร่างกายใต้บงการ” (docile body) ซึ่ง
หมายถึงร่างกายที่อ่อนปวกเปียกและว่านอนสอนง่าย นั่นคือคนจะบังคับ
ตัวเองแม้จะมองไม่เห็นว่ามีใครมาบงการ ซึ่งแนวคิดเร่ืองอ านาจชีวะนี้จะ
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฟูโกเรียกว่า “ระบอบของความจริง” (regime of truth) 
กล่าวคือ การที่เราบังคับตนเองโดยที่มองไม่เห็นผู้มีอ านาจ เพราะว่าเรา
ยอมรับในความรู้แบบหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบความจริงอย่างหนึ่ง ระบอบ
ความจริงนี้จึงเป็นเสมือนกลไกของอ านาจ ที่บังคับตัวเราให้ท าหรือไม่ท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยไม่จ าเป็นต้องเห็นตัวผู้บงการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อ
คนเรายอมรับความรู้อย่างหนึ่งว่าเป็นความจริง ก็จะท าให้ความรู้นั้นมี
อ านาจบังคับได้ โดยไม่ต้องมีตัวตนของผู้บังคับอ านาจนั้น นั่นคือ ตัวของ
เราจะบังคับตัวเองให้เป็นไปตามความรู้ซึ่งเรายอมรับว่าเป็นความจริง  
 การที่ฟูโกให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจกับ
ร่างกาย เนื่องจากเขาต้องการติดตามการท างานของอ านาจในระดับ
จุลภาค นั่นคือ ในขณะที่การศึกษาเรื่องอ านาจของนักปรัชญาการเมือง
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กระแสหลักมักจะมุ่งเน้นในเรื่องบทบาทของอ านาจในการครอบง าโดย
บุคคลและสถาบันทางการเมือง ซ่ึงถือเป็นมุมมองในระดับมหภาค ในขณะ
ที่ฟูโกต้องการชี้ให้เห็นว่าอ านาจนั้นปฏิบัติการอยู่ในกระบวนการต่อสู้     
ทุกหนทุกแห่ง และที่ส าคัญก็คืออ านาจได้ลงไปสิงสถิตอยู่ในความสัมพันธ์
ย่อยๆ ขนาดเล็ก ซึ่งฟูโกเรียกว่า “อ านาจในระดับจุลภาค” (micro 
power) และการไปสิงสถิตอยู่ในร่างกายของคน จนเกิดเป็นแนวคิดเรื่อง 
“ร่างกายใต้บงการ” (docile body) ดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง  
 ตามทัศนะของฟูโกอ านาจชีวะ (bio-power) จึงหมายถึงอ านาจที่
ท างานในระดับจุลภาค (micro power) หรือในระดับที่คนเราต้องควบคุม
ตัวเอง ฟูโกได้อุปมาเกี่ยวกับอ านาจในลักษณะน้ีไว้ว่าเป็นเสมือนการตัด
เศียรกษัตริย์ออกไป ซึ่งหมายถึงการที่อ านาจไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง และ
ไม่ใช่สมบัติเฉพาะของผู้มีอ านาจ เพราะอ านาจไม่ได้เป็นสมบัติเฉพาะตัว
ของใคร หรือจะต้องมีใครมาควบคุม แต่อ านาจชีวะนี้สามารถท างานเองได้ 
แม้ไม่มีผู้มีอ านาจมาบงการคนเราก็ต้องบังคับและก ากับตนเอง ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าผู้ควบคุมไม่ใช่หน่วยที่เราจะมองเห็นได้ แต่เป็นระบอบของความ
จริง และการยอมรับความจริงนั้นมาบังคับและควบคุมการกระท าของ   
เราเอง  

2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองจิตวิญญาณ 
ฟูโกมีแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองแตกต่างไปจากนักปรัชญา

การเมืองกระแสหลักที่มักจะมองรัฐเฉพาะในแง่ของอ านาจอธิปไตยและ
สถาบันของอ านาจเท่านั้น แต่ฟูโกหันไปให้ความสนใจกับการท างานของ
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อ านาจการปกครองเองมากกว่า โดยฟูโกได้ตั้งข้อสังเกตว่าในศตวรรษที่ 18 
ระบอบการปกครองของยุโรปได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการท่ีเคยถูก
ครอบง าด้วยโครงสร้างของอ านาจอธิปไตย (structures of sovereignty) 
มาสู่การปกครองด้วยเทคนิควิธีของการปกครอง (techniques of 
government) มากขึ้น เพ่ือจัดการกับปัญหาของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งฟูโกได้บัญญัติศัพท์ขึ้นมาเพ่ือเรียกเทคนิควิธีการปกครองแบบใหม่นี้ว่า 
“การปกครองจิตวิญญาณ” (governmentality) ซึ่งสื่อนัยถึงการที่รัฐในยุค
หลังสมัยใหม่ให้ความส าคัญกับแนวคิดเรื่อง “อ านาจอธิปไตย” และ 
“สถาบันของอ านาจ” น้อยลง และหันไปให้ความส าคัญกับแนวคิดเรื่อง 
“การปกครองจิตวิญญาณ” มากขึ้น  

การปกครองจิตวิญญาณจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการ
ปกครองด้วยการใช้อ านาจรัฐโดยตรง เนื่องจากรัฐเป็นสถาบันที่มีอ านาจอยู่
นอกตัวบุคคล ในขณะที่การปกครองจิตวิญญาณเป็นการปกครองที่มีพลัง
อ านาจบังคับอยู่ภายในตัวบุคคล เป็นการปกครองที่ท างานได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่จ าเป็นต้องผูกติดอยู่กับสถาบัน ซึ่งการปกครองแบบใหม่น้ีเป็นผลมา
จากการที่คนเราไปยอมรับความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความจริง และ
น าเอาความจริงที่เรายอมรับนั้นมาใช้ปกครองหรือควบคุมตัวของเราเอง 
การปกครองแบบนี้จึงไม่มีสถาบันที่มีอ านาจมาปกครองในฐานะที่เป็น        
องค์อธิปัตย์ แตเ่ป็นลักษณะของการปกครองตัวเองด้วยจิตส านึก  

การปกครองจิตวิญญาณเป็นแนวคิดที่ฟูโกสร้างขึ้นมาเพ่ือโต้แย้ง
ปรัชญาการเมืองกระแสหลักโดยการชี้ให้เห็นว่าอ านาจไม่ได้สถิตอยู่ที่
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สถาบันการปกครองหรือรัฐบาล แต่เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจ (mentality) 
ส านึกท่ีอยู่ในจิตใจของตัวเราเองมาควบคุมตัวเราเอง โดยที่ตัวเราส านึกเอง
ว่าอ านาจนั้นคือความจริงอย่างหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว “ความจริง” 
ดังกล่าวไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็น “ความจริงเชิงวาทกรรม” (discourse) 
ความจริงที่เกิดจากการนิยามความหมาย และความจริงที่เกิดจากการสร้าง
และยอมรับภายใต้เงื่อนไขและบริบททางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  
 
2.5 ชีวิตและผลงานของแดร์ริดา (Jacques Derrida)4  
 ฌาคส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida) เป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส
เชื้อสายยิว เกิดที่ประเทศ อัลจีเรีย มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1930-2004 
ตลอดช่วงชีวิตแดร์ริดาได้ผ่านเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมืองเป็นอันมาก ประสบเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สอง การ    
ล่มสลายของสหภาพโซเวียต และความพยายามในการรวมยุโรปให้เป็น
หนึ่งเดียวกันในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ได้ส่งผล
โดยตรงต่อแนวคิดทางการเมืองของเขา เกิดเป็นปรัชญาการเมืองที่ต้องการ
เปิดเผยให้เห็นถึงภาวะของความแตกต่าง (difference) และความเป็นอ่ืน 
(the other) ทางการเมืองที่ถูกปกปิด ซ่อนเร้น กดทับ หรือถูกท าให้ไม่เป็น
การเมืองของการเมืองที่เป็นอยู่  

                                                           
4 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน เกษม เพ็ญภินันท์, 2554. 
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 แดร์ริดาเสนอแนวคิดทางปรัชญา โดยเริ่มจากการวิพากษ์แนวคิด
ทางปรัชญาในประเทศฝรั่งเศสที่ก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วง
ทศวรรษที่  1960 นั่นคือ ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology)       
สัญวิทยา (semiology) และโครงสร้างนิยม (structuralism) จนในที่สุด
น า ไ ป สู่ แ น ว คิ ด ที่ เ ป็ น ข อ ง ต น เ อ ง ซึ่ ง เ รี ย ก ว่ า  “ ก า ร รื้ อ ส ร้ า ง ” 
(deconstruction) ผลงานทางวิชาการและงานเขียนของแดร์ริดาที่มีการ
ผลิตออกมาอย่างมากมายในช่วงทศวรรษ 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1980 จึง
เป็นการร้ือสร้างประเด็นปัญหาต่างๆ ทางปรัชญา เช่น ความจริง 
ความหมาย การกดทับและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในการกดทับนั้นๆ 
ภายใต้ระบบเหตุผล เป็นต้น โดยในการรื้อสร้างนั้นจะกระท าโดยผ่านตัว
บทต่างๆ ทั้งทางวรรณกรรม ศาสนา จิตวิเคราะห์ มานุษยวิทยา ปรัชญา
ส านักต่างๆ  ตลอดจนถึงภาพวาด ภาพถ่ายและปรากฏการณ์ทางสังคม
การเมือง นอกจากนี้ แดร์ริดายังได้สร้างมโนทัศน์ใหม่ด้วยการผลิตถ้อยค า
ต่างๆ ขึ้นมา เช่น ความหลากเลื่อน (differance) ร่องรอย (trace) ส่วน
เสริม (supplement) ความเป็นอ่ืน (the other) และการแทนที่ 
(displacement) เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาการปิดกั้นทาง
อภิปรัชญา ด้วยการพยายามแสวงหาสารัตถะของความจริงแท้และ
ความหมายที่เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ระบบเหตุผล ซึ่งแดร์ริดาถือว่าความ
พยายามดังกล่าวได้น าไปสู่ปัญหาทั้งทางปรัชญาและระบบความคิด เกิด
การลดทอนเน้ือหาสาระทางความคิดให้น าไปสู่ความเป็นเอกภาพระหว่าง
ความจริงแท้กับสิ่งต่างๆ ที่ เป็นอยู่ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ การปิดกั้นความ
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แตกต่าง การสร้างความเป็นอ่ืน การถูกปกปิด ซ่อนเร้น กดทับ และการท า
ให้ไม่ปรากฏ  
 ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 แดร์ริดาได้ผลิตงานเขียนทั้งที่เป็น
หนังสือ บทความและประเด็นการสัมมนาที่เกี่ยวกับจริยศาสตร์และ
การเมืองเป็นหลัก งานเขียนเหล่านี้ล้วนน าเสนอความเป็นการเมืองของการ
รื้อสร้างด้วยการคลี่คลายประเด็นศึกษาหรือปมปัญหาผ่านปฏิบัติการของ
การรื้อสร้างเพ่ือเปิดข้อเสนอ ความคิด และการขับเคลื่อนทางการเมือง 
เพ่ือการตรวจสอบและการสร้างทางเลือกทางการเมืองในประเด็นนั้นๆ 
และการยืนยันต าแหน่งแห่งที่ของความแตกต่าง (difference) และความ
เป็นอ่ืนๆ (the other) ในระบบความสัมพันธ์กับ “ความเหมือน” “ความ
เป็นหนึ่ง” และ “ความเป็นเอกภาพ” เพ่ือรักษาระยะห่างและความ
เชื่อมโยงต่อกัน โดยไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก ากับหรือควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกัน การรื้อสร้างยังท าให้ปัญหาทางการเมืองของสิ่งที่ถูกละเลยให้
ปรากฏขึ้น และได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้รับการยอมรับว่าเป็น
ประเด็นปัญหาทางการเมือง โดยผลงานชิ้นส าคัญของแดร์ริดาที่เกี่ยวกับ
ปรัชญาการเมืองที่เขียนขึ้นมาในช่วงนี้ได้แก่ The Politics of 
Friendship, Specters of Marx และ Adieu to Emmanuel 
Levinas  
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2.6 ปรัชญาการเมืองของแดร์ริดา  
 ปรัชญาการเมืองของแดร์ริดาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่ส าคัญ
คือ แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองของการรื้อสร้าง ซึ่งสาระส าคัญของแนวคิด
ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองของการรื้อสร้าง5 
ปรัชญาการเมืองของแดร์ ริดาไม่ ได้ เริ่ มต้นจากการศึกษา

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองต่างๆ 
อย่างที่นักรัฐศาสตร์กระแสหลักนิยมศึกษากัน แต่แดร์ริดาให้ความสนใจต่อ
ปัญหาความไม่เป็นกลางของการจัดวางความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามของ
คุณค่าต่างๆ ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยการเข้าไปแทรกแซงความสัมพันธ์
ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันท่ามกลางความไม่เท่าเทียมระหว่าง
สิ่งที่เป็นคู่ตรงข้าม ซึ่งแดร์ริดาเรียกวิธีการของการเข้าไปแทรกแซงเพ่ือ
สร้างความเท่าเทียมให้เกิดข้ึนนี้ว่า “การรื้อสร้าง” (deconstruction) และ
เม่ือน าวิธีการดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองจึงเกิดแนวคิดที่เรียกว่า “การเมืองของการร้ือสร้าง” (the 
politics of deconstruction) ขึ้นมา 

 “การเมืองของการรื้อสร้าง” เป็นการน าเสนอปมปัญหา และ
ปฏิบัติการถอดถอนเพ่ือเปิดปมหรือประเด็นปัญหาที่ถูกละเลย ปิดกั้นหรือ
ซ้อนทับไว้ให้ปรากฏขึ้นมา สลายความย้อนแย้งภายในปมปัญหาที่ลักลั่น 
                                                           

5 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน เกษม เพ็ญภินันท์ , 2554; Gutting, 
2001; Beardsworth, 1996; และ Tallack, 1995.  
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ต่อกัน เพ่ือคลี่คลายความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เป็นธรรม สร้างความเป็น
ธรรมให้ เกิดขึ้น ในสังคม โดยมี เป้าหมายหลักคือการรักษาระยะ
ความสัมพันธ์ระหว่างขั้วตรงข้ามไว้ โดยมิให้ขั้วใดขั้วหนึ่งมาก ากับหรือ
ก าหนดอีกข้ัวหนึ่งได้ 

แดร์ริดาเสนอแนวคิดเรื่องการรื้อสร้างขึ้นมา เพ่ือวิพากษ์อย่าง
ถอนรากถอนโคนต่อระบบเหตุผลที่เป็นตัวก าหนดความคิดเชิงมโนทัศน์ที่
เข้าไปก าหนดความจริง ความหมายและความถูกต้องให้อยู่ในภาวะที่เป็น
เอกภาพ ในขณะเดียวกันสภาวะดังกล่าวได้กีดกันสิ่งที่แปลกแยกและ
แตกต่างจากตัวมันเองไปสู่สภาวะที่ด้อยกว่า จนในที่สุดความจริง 
ความหมายและความถูกต้องที่เหลืออยู่จึงมีเพียงหนึ่งเดียว ส่วนสิ่งที่ 
“ไม่ใช่” หรือ “ความเป็นอ่ืน” (the other) ถูกท าให้เลือนหายไปหรือไม่
ปรากฏในการรับรู้ เกิดเป็นความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามภายในระบบเหตุผล 
ซึ่งความสัมพันธ์ภายในดังกล่าวนี้มักจะมีการจัดล าดับชั้นและการควบคุม
ขั้วหนึ่งให้อยู่ต่ ากว่าอีกขั้วหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติการของการรื้อสร้างจึง
มักจะเริ่มต้นด้วยการสลายการจัดล าดับชั้น และการกดขี่ที่ เกิดจากคู่    
ตรงข้ามที่ให้ความส าคัญกับขั้วหนึ่งและกดทับอีกขั้วหนึ่งให้อยู่ข้างใต้หรือ
อยู่ในสภาวะของความด้อยกว่า  

การรื้อสร้างเป็นระเบียบวิธีในแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในระบบเหตุผล 
โดยการเปิดทางให้ขั้วต่างๆ ที่เป็นคู่ตรงข้ามในระบบเหตุผลให้มีต าแหน่ง
แห่งที่เท่าเทียมกับอีกขั้วหนึ่ง ซ่ึงมีคุณค่าเหนือกว่า ส าคัญกว่าหรือได้เปรียบ
กว่า การร้ือสร้างเป็นการถอดถอนกรอบความคิดที่ท าให้เราเชื่อว่าระบบ

50 ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



51 
 

 

คุณค่าดังกล่าวได้จัดวางคุณค่าต่างๆ ภายใต้ความหมายที่ก ากับอยู่ ชี้ให้เห็น
ถึงความย้อนแย้งของระบบการอ้างเหตุผลและความสัมพันธ์ภายในคู่    
ตรงข้าม และในขณะเดียวกันก็ได้ “แทนที่” (displacement) ความไม่ 
เท่าเทียมกันของคุณค่าเหล่านั้น โดยการจัดวางรูปแบบของความสัมพันธ์
เสียใหม่ให้เกิดความเสมอภาคทางคุณค่า ความหมายและการรับรู้  
 ตัวอย่างประการหนึ่งของการน าแนวคิดเรื่องการรื้อสร้างไป
ประยุกต์ใช้ คือการที่แดร์ริดาได้รื้อสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับ “โครงสร้าง” 
ของแนวคิดโครงสร้างนิยม (structuralism) โดยแดร์ริดาได้ชี้ให้เห็นว่า 
“โครงสร้าง” เป็นเสมือนกรอบทางความคิดที่ก ากับการรับรู้และเข้าใจต่อ
โลกและความเป็นจริงที่อยู่ในความคิดของมนุษย์บนพ้ืนฐานของระบบ
เหตุผล ซึ่งมโนทัศน์ดังกล่าวนี้มีส่วนในการก าหนดและก ากับความจริง 
ความสมเหตุสมผล ความเที่ยงแท้และจุดก าเนิดของสรรพสิ่ง แดร์ริดาได้
ชี้ให้เห็นถึงข้อจ ากัดของโครงสร้างที่จ ากัดความคิดไว้กับโครงสร้างให้เป็น
ศูนย์กลางของการรับรู้โลกและความเป็นจริง ซึ่งคุณลักษณะของความเป็น
โครงสร้างนี้ท าให้โครงสร้างมีลักษณะเป็นองค์รวม และองค์ประกอบทุก
ส่วนของโครงสร้างเป็นศูนย์กลาง แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างได้ปิดกั้นการ
รับรู้ต่อโลกและความจริงทุกอย่างไว้ภายในโครงสร้าง ในขณะเดียวกันก็ได้
ละเลย เก็บกด ปิดกั้นหรือท าให้ไม่ปรากฏของสิ่งที่อยู่ชายขอบ การต่อสู้
ช่วงชิงและความรุนแรงต่างๆ ในสังคมล้วนเป็นผลมาจากการปะทะกัน
ระหว่างภาคส่วนที่อยู่ภายในและภายนอกโครงสร้าง และตัวแสดงที่อยู่ที่
ศูนย์กลางและชายขอบทั้งสิ้น ดังนั้นวิธีการในการแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือ 
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จะต้องมีการ “รื้อสร้าง” แนวคิดเรื่อง “โครงสร้าง” เสียใหม่ โดยหัน
กลับมาให้ความส าคัญกับสิ่งที่อยู่นอก “โครงสร้าง” และภาคส่วนที่อยู่ 
“ชายขอบ” ให้มากขึ้น  
 
2.7 ชีวิตและผลงานของลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard)6  
 ฌ็อง-ฟรองซัวส์ ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard) เป็นนัก
ปรัชญาชาวฝรั่งเศส เกิดที่เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) มีชีวิตอยู่ในช่วงปี 
ค.ศ. 1924-1988 เขาได้เริ่มอาชีพโดยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยแห่ง
เมืองคอนสแตนติน ประเทศอัลจีเรีย ก่อนเดินทางกลับมาสอนหนังสือที่
มหาวิทยาลัยปารีสที่  1 (ซอร์บอนน์ ) และมหาวิทยาลัยปารีสที่  10      
(นองแตร์) ต่อมาได้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาที่
มหาวิทยาลัยปารีสที่ 8 (แวงเซนส์) หลังจากเกษียณอายุแล้วเขาได้รับเชิญ
เป็นศาสตราจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา  
 ลีโยตาร์ดเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Collage International de 
Philosophie และเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้
ด้วย ในด้านของกิจกรรมทางการเมืองนั้น ลีโยตาร์ดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
Socialisme ou barbarie ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
กลับไปตีความตัวบทและความคิดของมาร์กซ์  (Karl Marx) การเขียน

                                                           
6 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน เกษม เพ็ญภินันท์, 2554.  
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บทความเชิ งวิพากษ์ เกี่ ยวกับสถานการณ์ในประเทศอัลจี เรีย ซึ่ ง
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองเหล่านี้เป็น
พ้ืนฐานในการสร้างงานปรัชญาและความคิดทางการเมืองในช่วงทศวรรษ 
1970 เป็นต้นมา ลีโยตาร์ดเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในฐานะนักคิดแห่งยุค
หลังสมัยใหม่ (postmodernity) เป็นผู้ที่นิยามความหมายของค าว่า 
“ความเป็นหลังสมัยใหม่” (the postmodern) ที่มีเนื้อหากระชับและ
รัดกุม และเป็นผู้น าเสนอมโนทัศน์ทางปรัชญาและปรัชญาการเมืองเรื่อง 
“ความแตกต่างของความคิดเห็น” (differend) และ “การตัดสินเชิง
การเมือง” (political judgment) ผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของ 
ลีโยตาร์ดคือ The Postmodern Condition : A Report on 
Knowledge โดยหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงการก่อตัวของกระแสหลัง
สมัยใหม่ภายใต้สภาวการณ์ทางญาณวิทยาและวิธีวิทยาของการผลิตสร้าง
องค์ความรู้สมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีผลงานและความคิดเชิงปรัชญาอ่ืนๆ ที่
ได้รับความสนใจและก่อให้เกิดการถกเถียงในแวดวงวิชาการต่างๆ เป็น
อย่างมาก เช่น Just Gaming, The Differend : Phrases in Dispute 
และ Lessons on the Sublime เป็นต้น  
 
2.8 ปรัชญาการเมืองของลีโยตาร์ด  

ปรัชญาการเมืองของลีโยตาร์ดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่
ส าคัญ 2 ประการ คือ (1) แนวคิดเก่ียวกับการเมืองเชิงสุนทรียศาสตร์ และ 
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(2) แนวคิดเก่ียวกับการโต้เถียง ซึ่งสาระส าคัญของแนวคิดทั้ง 2 ประการ มี
ดังต่อไปนี้7 

2.8.1. แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองเชิงสุนทรียศาสตร์ 
ปรัชญาการเมืองของลีโยตาร์ดไม่ได้เริ่มต้นจากค าถามเชิงปรัชญา

เหมือนกับนักปรัชญาการเมืองกระแสหลักที่มักจะพยายามแสวงหาค าตอบ
เกี่ยวกับชีวิตที่ดีหรือสังคมที่ดี และในขณะเดียวกันปรัชญาการเมืองของ   
ลีโยตาร์ดก็ไม่มีเนื้อหาสาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเชิงสถาบันตามที่
สาขาวิชาปรัชญาการเมืองมักจะมุ่งเน้น แต่ปรัชญาการเมืองของลีโยตาร์ด 
กลับเน้นในเรื่องการตัดสินใจเชิงคุณค่า การตั้งค าถามเกี่ยวกับความ    
ชอบธรรม ความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของการตัดสินใจทางเมือง
เป็นหลัก ทัศนะทางการเมืองของลีโยตาร์ดมีลักษณะเป็นการเมืองเชิง
สุนทรียศาสตร์ (aesthetics politics) นั่นคือ การเมืองคือความแตกต่าง
ของทัศนะที่ทุกคนสามารถมีความคิดเห็น และการตัดสินด้วยตนเองตาม
แนวคิด เหตุผลหรือความเข้าใจที่เป็นฐานรองรับทัศนะทางการเมืองของแต่
ละบุคคล ความแตกต่างทางความคิดเห็น (differend) คือสาระของ
การเมือง ในบรรดาทัศนะ ความคิดเห็นและการตัดสินเชิงการเมืองที่
หลากหลายเหล่านี้ไม่มีมาตรวัดความถูกต้องและความชอบธรรมได้ 
(incommensurability)  

                                                           
7 รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ดูใน เกษม เพ็ญภินันท์ , 2554; 

Williams, 1998; Sim, 1996; Readings, 1991; และ Lyotard, 1984.   
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 ลีโยตาร์ดมักจะน าเสนอประเด็นความคิดที่ท้าทายต่อความ    
ชอบธรรมขององค์ความรู้ต่างๆ โดยชี้ให้เห็นว่าการเมืองมักก่อตัวมาจาก
การตัดสินเชิงคุณค่าที่น าเสนอผ่านเกณฑ์หรือเกมที่ก ากับคุณค่านั้นๆ เช่น 
เมื่อกล่าวถึงความเป็นธรรม (the just) ลีโยตาร์ดได้ชี้ให้เห็นว่าเราไม่
สามารถหามาตรวัดใดๆ บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยุติธรรมและความถูกต้องได้ เนื่องจากความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ก าหนดให้แน่นอนตายตัวได้ ในขณะที่ความถูกต้องก็ต้องขึ้นอยู่กับเกณฑ์ 
ข้อก าหนดและความสมเหตุสมผลเป็นส าคัญ  
 ตามทัศนะของลีโยตาร์ด การเมืองเกิดขึ้นในกระบวนการของการ
น าเสนอการตัดสินเชิงคุณค่า โดยที่ “การน าเสนอ” (representation) 
หมายถึงสภาวะที่ท าให้ความเป็นการเมืองของแต่ละการตัดสินใจเชิงคุณค่า
ปรากฏขึ้น ส่วนผลที่ตามมาก็คือทัศนะที่เป็นจริงตามการตัดสินเชิงคุณค่า
ในขอบเขตของการเมืองที่เป็นอยู่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการแสดงออก
ทางการเมืองคือ “การตัดสินเชิงการเมือง” (political judgment) ซึ่ง
แสดงถึงความเข้าใจในเหตุการณ์ตามทัศนะของแต่ละบุคคล โดยทัศนะที่
แสดงออกมาจะมีความแตกต่างหลากหลาย และไม่มีมาตรวัดใดมาเป็นตัว
ตัดสินความถูก-ผิดได้  เนื่องจากทัศนะและการตัดสินเชิงการเมืองเกิดขึ้น
จากการรับรู้และความเข้าใจจากมุมมองของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ ลีโยตาร์ด 
จึงถือว่าการตัดสินเชิงการเมืองเป็นเรื่องของการเปิดประเด็นเพ่ือถกเถียง
หรือโต้แย้งทางความคิด (dispute) ในลักษณะปลายเปิด ไม่ได้น ามาซึ่ง
ข้อสรุปหรือสามารถน าไปสู่การหาฉันทามติร่วมกัน แต่เป็นการท าให้ทัศนะ
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ปรากฏขึ้นและด ารงอยู่ในขอบเขตของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง 
การเมือง  

ลีโยตาร์ดให้ความสนใจกับปัญหาเรื่องการตัดสินเชิงการเมือง 
(political judgment) แต่ในแง่มุมที่แตกต่างจากนักปรัชญาการเมือง
โดยทั่วไป นั่นคือ ในขณะที่นักปรัชญาการเมืองกระแสหลักมักจะให้ความ
สนใจหรือต้องการสร้างแนวทางที่น าไปสู่ความสมเหตุสมผลของการ
ตัดสินใจ ส่วนลีโยตาร์ดไม่ต้องการค้นหาความสมเหตุสมผลดังกล่าว ในทาง
ตรงข้าม เขาต้องการให้การตัดสินใจเชิงการเมืองที่แต่ละฝ่ายเห็นชอบ
ปรากฏขึ้น และสามารถสื่อความระหว่างกันภายใต้การโต้เถียงแบบ
ปลายเปิด เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้กับความหลากหลายของทัศนะอย่างไม่มี
ข้อจ ากัด  

ลีโยตาร์ดเห็นว่าการตัดสินเชิงการเมือง (political judgment) มี
ลักษณะเช่นเดียวกับการตัดสินคุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ที่เสนอว่าสิ่งต่างๆ 
จะสวยงามหรือไม่ขึ้นอยู่กับทัศนะหรือความคิดเห็นของแต่ละคน 
เหตุการณ์ทางการเมืองย่อมไม่ต่างไปจากสิ่งที่เป็นสุนทรียะ มีลักษณะเป็น
เอกเทศ แต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจบลง ย่อมแตกต่างกันทั้งเงื่อนไข 
สภาวการณ์ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นๆ ขึ้นมา 
ดังนั้น การตัดสินใจเชิงการเมืองจึงต้องเป็นการตัดสินใจที่สะท้อนความคิด
ต่อสิ่งนั้นๆ ออกมา ในขณะที่ทัศนะและความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ทาง
การเมืองนั้นๆ มีความแตกต่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับเกมภาษาที่รองรับ
ทัศนะและความคิดเห็น ลีโยตาร์ดได้ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างหลากหลาย
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ของการตัดสินทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ และที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่
จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดการโต้เถียง การโต้แย้งและวิวาทะ 
(dispute) ตามมา  

2.8.2 แนวคิดเกี่ยวกับการโต้เถียง 
ปรัชญาการเมืองของลีโยตาร์ดให้ความส าคัญกับแนวคิดเรื่อง 

“การโต้เถียง” (dispute) เป็นอย่างมาก เนื่องจากการโต้เถียงเป็นสิ่งที่ท า
ให้การตัดสินทางการเมืองไม่มีที่สิ้นสุด และท าให้ความแตกต่างทาง
ความคิดเห็นเป็นการเมืองที่ไร้ขีดจ ากัด (the sublime politics) ซึ่ง
หมายถึงการที่ความแตกต่างทางความคิดเห็นจะท าให้เกิดทัศนะ ความ
คิดเห็นและการโต้เถียงต่อกันโดยไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่ฉันทามติหรือข้อสรุป
ร่วม นอกจากนี้การโต้เถียงยังเป็นทางออกทางการเมืองอีกด้วย โดยที่การ
โต้เถียงจะก่อให้เกิดการจ าแนก แจกแจงและสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้
รับทราบ ความรู้สึก รวมทั้งอคติต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในทัศนะและความ
คิดเห็นให้ปรากฏขึ้นมา ซ่ึงจะท าให้สามารถมองเห็นถึงความไม่สามารถหา
มาตรวัด (incommensurability) มาประเมินทัศนะและความคิดเห็นนั้นๆ 
ได้ นอกจากสิ่งที่เข้าใจจากการรับรู้รับทราบที่มีอยู่ในแต่ละทัศนะและความ
คิดเห็น ซึ่งจะท าให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่เป็นจริงได้อย่างถูกต้อง โดยไม่
จ าเป็นต้องมีข้อสรุปหรือฉันทามติ  

นอกจากแนวคิดเรื่องการโต้เถียงแล้วลีโยตาร์ดยังให้ความส าคัญ
กับแนวคิดเรื่อง “ความแตกต่างทางความคิดเห็น” (differend) เป็นอย่าง
มากอีกด้วย เนื่องจากความแตกต่างทางความคิดเห็นถือเป็นกุญแจส าคัญ
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ของการรักษาทัศนะ ความคิดเห็นและการตัดสินเชิงการเมืองให้คงอยู่ได้
ท่ามกลางเกมภาษาที่แตกต่างกัน ความแตกต่างทางความคิดเห็นไม่
จ าเป็นต้องน าไปสู่ข้อสรุปหรือฉันทามติ แต่ต้องปล่อยให้การโต้เถียงด าเนิน
ต่อไปจนกว่าจะค้นพบทางออกให้กับความเป็นธรรมต่อทัศนะ ความคิดเห็น
และการตัดสินเชิงการเมืองของทุกฝ่าย ส าหรับลีโยตาร์ด ฉันทามติเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ในปริมณฑลของการเมือง แต่สิ่งที่เป็นจริงในทางการเมืองคือ
ความแตกต่างทางความคิดเห็น (differend) และการโต้เถียง (dispute) 
สภาวะทางการเมืองที่ไร้ขีดจ ากัด (the sublime politics) และความ
ยุติธรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อระบบการเมืองที่เป็นอยู่น าเราไปสู่การ
โต้เถียงอันไม่มีที่สิ้นสุด  
 
2.9 ชีวิตและผลงานของเดอเลิซ (Gilles Deleuze)8  

 ชีลส์ เดอเลิซ (Gilles Deleuze) เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางใน
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1925 -1995 จบ
การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์จาก Sorbonne เมื่อจบการศึกษาแล้ว
เดอเลิซได้สอนหนังสือในหลายสถาบัน ก่อนจะมาเป็นอาจารย์ประจ าที่ 
Sorbonne ในปี ค.ศ. 1957 ในช่วงปี 1960-1964 เดอเลิซเข้าท างานที่ 
Centre National de Recherche Scientifque โดยได้รู้จักกับมิเชล ฟูโก
ในช่วงนี้ ช่วงปี ค.ศ. 1964-1969 เดอเลิซสอนหนังสือที่ University of 

                                                           
8 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554ก. 
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Lyon และตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ของเขา 2 เล่ม ได้แก่ Difference 
and Repetition และ Expression in Philosophy : Spinoza ในปี 
ค.ศ. 1969  เดอเลิซ ได้งานสอนหนังสือที่ University of Paris VIII ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศฝรั่งเศสหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทาง
การเมืองครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1968 เพ่ือปฏิรูปการศึกษา เดอเลิซสอนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้จนเกษียณอายุในปี ค.ศ. 1987 ในช่วง 25 ปี สุดท้าย
ของชีวิต เดอเลิซป่วยเป็นโรคปอดและโรคถุงลมโป่งพอง เนื่องจากเขาเป็น
คนสูบบุหร่ีจัด และในช่วง 10 ปีสุดท้ายยังป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจอีก
ด้วย ต้องเข้ารับการผ่าตัดหลอดลมและท าให้พูดไม่ได้ จึงไม่สามารถ
บรรยายหรือเดินทางไปต่างประเทศได้  ในที่สุดเดอเลิซได้ตัดสินใจ         
ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากตึกท่ีเขาพักอาศัยในปี ค.ศ. 1995 
 เดอเลิซถือได้ว่าเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลอย่างสูง
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 เขาได้ผลิตผลงานที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
วรรณกรรม ภาพยนตร์และศิลปะ นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 จนกระทั่ง
เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1995 งานที่มีชื่อเสียงมากของเดอเลิซซึ่งเขียนร่วมกับ 
เฟลิกซ์ กัตตารี (Felix Guattari) เป็นงานที่พูดถึงระบบทุนนิยมและจิตเภท 
จ านวน 2 เล่ม ได้แก่ Anti-Oedipus และ A Thousand Plateaus 
ส่วนงานที่เขียนคนเดียวเป็นผลงานทางด้านปรัชญา จ านวน 2 เล่ม ได้แก่ 
Difference and Repetition และ The Logic of Sense นอกจากนี้
ยังมีผลงานที่เป็นการศึกษาเฉพาะเรื่อง (monographs) ที่ตีความงานของ
นักปรัชญาที่ส าคัญๆ อีกเป็นจ านวนมาก  
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2.10 ปรัชญาการเมืองของเดอเลิซ  
ปรัชญาการเมืองของเดอเลิซตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่ส าคัญ 

2 ประการ คือ (1) แนวคิดเกี่ยวกับการก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็น และ 
(2) แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองของการเป็น-เสียงส่วนน้อย ซึ่งสาระส าคัญ
ของแนวคิดทั้ง 2 ประการ มีดังต่อไปนี้9 
 2.10.1 แนวคิดเกี่ยวกับการก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็น 

แนวคิดส าคัญในปรัชญาการเมืองของเดอเลิซคือเรื่อง “การก าลัง
จะเกิด/การก าลังจะเป็น” (becoming) ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลง (movement) ระหว่างสรรพสิ่ง เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง 
(in-between) เป็นพื้นที่ของความเชื่อมต่อ (connections) ใน 2 ระดับ ที่
แต่ละส่วนของการก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็นต่างเปลี่ยนแปลงซึ่งกัน
และกัน ซึ่งเดอเลิซเรียกการเชื่อมต่อนี้ว่า “เสียงส่วนน้อย” (minoritarian) 
เนื่องจากการก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็นเป็นสภาวะที่จะเป็นอย่างอ่ืนที่
แตกต่างไปจากระบบการจัดประเภทที่ด ารงอยู่ เป็นการหนีห่างไปจากสิ่งที่
ด ารงอยู่สู่สิ่งอ่ืนที่สังคมไม่ยอมรับหรือยังรับรู้ไม่ได้ การก าลังจะเกิด/การ
ก าลังจะเป็นตามทัศนะของเดอเลิซจึงเป็นเสียงส่วนน้อยเสมอ การก าลังจะ
เกิด/การก าลังจะเป็นเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือสลายเอกลักษณ์หรือสลาย
สังกัด เป็นพ้ืนที่ของการสลายเส้นแบ่งแบบต่างๆ มารวมกันจนเกิดเป็น
                                                           

9 รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร , 2556; 
Stivale, 2007; May, 2005; Patton, 2000; Holland, 1999; และ Kaufman and 
Heller, 1998.  
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พ้ืนที่ใหม่ เป็นพ้ืนที่ของการสลายเส้นแบ่งใหม่ (deterritorializaton) มา
รวมกัน การก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็นไม่มีประวัติศาสตร์แบบเส้นตรง 
แต่เป็นกระบวนการของการแปรเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอ่ืนตลอดเวลาเพ่ือต่อต้าน
ขัดขืนรูปแบบการคิดแบบการเป็นตัวแทนที่ด ารงอยู่ ซึ่งทรรศนะดังกล่าว
เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเรื่อง “การเมืองของการเป็น-เสียงส่วนน้อย (a 
politics of becoming-minoritarian) ของเดอเลิซ  
 เมื่อมองจากแง่มุมในทางปรัชญา สาระส าคัญของการก าลังจะ
เกิด/การก าลังจะเป็นคือการหลุดพ้นไปจากปัจจุบัน เพ่ือผลในการสลาย
สั่นคลอนสามัญส านึกในเรื่องเอกลักษณ์/ตัวตนที่มั่นคงตายตัว ด้วยเหตุนี้ 
ส าหรับการก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็นจึงไม่มีเรื่องของก่อน/หลัง อดีต/
อนาคต จะมีก็แต่เรื่องของการเคลื่อนไหวและการดึงไปใน 2 ทิศทางพร้อม
กัน เม่ือมองในแง่มุมทางการเมืองการปกครอง การก าลังจะเกิด/การก าลัง
จะเป็นจะเป็นเร่ืองของการรบกวน สลาย สั่นคลอนระบบระเบียบที่ด ารง
อยู่ แนวคิดเรื่องการก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็นของเดอเลิซช่วยให้เรา
สามารถมองสังคมได้อย่างมีพลวัต ช่วยให้เราเห็นว่าไม่มีสังคมใดหยุดนิ่ง 
แต่เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมเป็นการปะทะประสานของการลากเส้นแบ่ง 
การสลายเส้นแบ่ง การลากเส้นแบ่งใหม่ และการตัดข้ามเส้นแบ่งแบบต่างๆ 
ซ่ึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งอื่นได้ตลอดเวลา  

2.10.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองของการเป็น-เสียงส่วนน้อย 
เราจะสามารถเข้าใจแนวคิดเรื่องการเมืองของการเป็น-เสียงส่วน

น้อย (a politics of becoming-minoritarian) ตามแนวคิดของเดอเลิซได้
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ชัดเจนขึ้น โดยการยกอุปมาเทียบเคียงกับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในขณะที่ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล มีคนใช้ไปทั่วโลก แต่การใช้
ภาษาอังกฤษของคนในส่วนต่างๆ ของโลกก็ได้สร้างความแตกต่างให้กับ
ภาษาอังกฤษอย่างมากมายจนไม่สามารถหาเอกภาพได้ เราสามารถพบเห็น
การใช้ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน แบบไอริช 
แบบคนอเมริกันผิวด า แบบเอเชียหรือแบบแอฟริกัน เป็นต้น ถ้าหากมอง
จากทัศนะของเดอเลิซ ภาษาอังกฤษส านวนต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่สิ่ งที่
เบี่ยงเบนไปจากภาษาอังกฤษ “มาตรฐาน” แต่กลับท าให้ภาษาอังกฤษ 
“มาตรฐาน” อย่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ และภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกันมีฐานะ “ก าลังจะเป็น-ภาษาอังกฤษเสียงส่วนน้อย” ไป โดยนัยนี้
เราจะเห็นได้ว่าไม่มีภาษาใดที่ไม่มีความแตกต่างจากการกระท าของเสียง
ส่วนน้อยในภาษานั้น และในขณะเดียวกันก็ไม่มีภาษาหลักใดที่ไม่อยู่ใน
กระบวนการของการ “ก าลังจะเป็น -เสียงส่วนน้อย” (becoming-
monoritarian) ถ้าเราเทียบเคียงอุปมานี้กับเรื่อง “ประชาธิปไตย” เราก็
จะเริ่มเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น 
ไม่ใช่สิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากระบอบประชาธิปไตย “มาตรฐาน” ของอังกฤษ
หรืออเมริกา แต่จะท าให้ประชาธิปไตยมาตรฐานในประเทศต้นแบบเหล่านี้ 
“ก าลังจะกลายเป็น-ประชาธิปไตยเสียงส่วนน้อย” ไป  
 ตามทัศนะของเดอเลิซ “เสียงส่วนใหญ่” (majoritarian) เป็น
ผลลัพธ์ของอ านาจและการครอบง าของพลังต่างๆ ที่ตกผลึกเป็น 
“มาตรฐาน” ในสังคม ดังนั้น เสียงส่วนใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องของการเป็น
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ตัวแทนอย่างที่มักจะเข้าใจกัน เพราะไม่ได้เป็นตัวแทนของใครหรืออะไร
ทั้งสิ้น เสียงส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาจากกลไกของอ านาจ กลไกอ านาจของ
เสียงส่วนใหญ่คือลักษณะแบบฉบับต่างๆ ที่สังคมสร้างขึ้นมา  ในทาง
กลับกัน “เสียงส่วนน้อย” (minoritarian) คือการก าลังจะเกิด/การก าลัง
จะเป็นส าหรับทุกคน เนื่องจากทุกคนมีโอกาสเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
หลักได้เสมอ โดยนัยนี้เสียงส่วนน้อยจึงมีศักยภาพในการสร้างสิ่งที่ก าลังจะ
เกิด/สิ่งที่ก าลังจะเป็น ความส าคัญจึงไม่ได้อยู่ที่เสียงส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่มี
สิ่ ง ที่ เ รี ย ก ว่ า  “กา รก า ลั ง จ ะ เป็ น -เ สี ย ง ส่ ว น ใหญ่ ”  (becoming-
majoritarian) จะมีก็แต่กระบวนการ “ก าลังจะเป็น-เสียงส่วนน้อย” 
(becoming-minoritarian) การก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็นทุกชนิดจึง
เป็นเรื่องของเสียงส่วนน้อย  
 สภาวะของการก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็น เป็นความสัมพันธ์
แบบไม่มีพ้ืนที่ ไม่มีต าแหน่งแห่งที่แน่นอนตายตัว แต่เป็นเรื่องของการ
สลายเส้นแบ่งซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ การก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็น
ทุกชนิดมีลักษณะของการเป็น-เสียงส่วนน้อยตลอดเวลาในความหมายที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานหลักที่วางไว้ “การก าลังจะเป็น-เสียงส่วนน้อย” 
(becoming-minoritarian) จึงเป็นการต่อสู้เพ่ือหลีกหนีไปจากลักษณะที่
เป็นแบบฉบับ จากตัวแบบมาตรฐานหลักของสังคม ปรัชญาการเมืองใน
แบบของเดอเลิซจึงเป็นการต่อต้านขัดขืนต่อตัวแบบเสียงส่วนใหญ่ ต่อต้าน
ขัดขืนความคดิที่น าไปสู่การสร้างมาตรฐานหลัก และการรับรู้ร่วมของคนใน
สังคมที่แสดงผ่านภาษาของการเป็นตัวแทนแบบคงที่ เหมารวม แน่นอน 
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ตายตัว การเมืองของการเป็น-เสียงส่วนน้อยจึงเป็นการต่อต้านขัดขืน
อ านาจในแบบของ “ตัวตนที่ปราศจากรูป” (a body without organs) ที่
พร้อมจะเชื่อมต่อและเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ เป็นการเชื่อมต่อที่น าไปสู่
การสลายเส้นแบ่งต่างๆ ที่ด ารงอยู่พร้อมน าไปสู่การลากเส้นแบ่งใหม่อยู่
ตลอดเวลา  
 
2.11 ชีวิตและผลงานของร็องซีแยร์ (Jacques Ranciere)10 
 ฌาคส์ ร็องซีแยร์ (Jacques Ranciere) เป็นนักปรัชญาชาว
ฝรั่งเศส เกิดในปี ค.ศ. 1940   จบการศึกษาทางด้านปรัชญาที่ Ecole 
Normale Superieure ในกรุงปารีส ท างานเป็นอาจารย์สอนทางด้าน
ปรัชญาที่มหาวิทยาลัยปารีส VIII ตั้งแต่ปี 1969 จนกระทั่งเกษียณอายุในปี 
ค.ศ. 2000 ในต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ (emeritus professor) 
นอกจากนี้  ร็องซีแยร์ยัง เป็นศาสตราจารย์สอนทางด้านปรัชญาที่ 
European Graduate School ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย 
 ร็องซีแยร์เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะผู้ เขียนงานร่วมกับนักทฤษฎี  
มาร์กซิสต์สายโครงสร้าง (Structural Marxism) ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ
หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) ในงานเขียนชิ้นส าคัญที่ชื่อว่า 
Reading Capital ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อทฤษฎีสังคมศาสตร์ หลังจาก
นั้นร็องซีแยร์ได้มุ่งมั่นค้นคว้าเชิงประวัติศาสตร์จนในที่สุดได้พัฒนาวิธีคิด 

                                                           
10 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2553ก. 
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วิธีการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและการเมืองจนได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง ถึงขนาดถูกจัดให้เป็นนักคิดและนักทฤษฎีที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากท่ีสุดคนหนึ่งในรอบ 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา 
 ผลงานของร็องซีแยร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ ด้วยกัน 
ในช่วงแรก นับตั้งแต่งานเรื่อง Reading Capital ที่ร็องซีแยร์เขียน
ร่วมกับอัลธูแซร์ จนถึง Disagreement เป็นช่วงที่เขาสนใจศึกษาปรัชญา
การเมืองและสังคม ในช่วงที่สอง ร็องซีแยร์เริ่มหันมาให้ความสนใจประเด็น
ทางด้านสุนทรียศาสตร์มากขึ้น จนสามารถน าไปสู่การเสนอมโนทัศน์ที่
ส าคัญของเขาเรื่อง “การแบ่งแยกการรับรู้” (the partition of the 
sensible) ในที่สุด ประเด็นส าคัญในงานเขียนของร็องซีแยร์ มักจะเกี่ยวกับ
ตรรกะของการปลดปล่อยหรือการต่อสู้ทางสังคมการเมือง ด้วยการ
เชื่อมโยงกับตรรกะของการครอบง าทางสังคมการเมือง และเกี่ยวกับเสียงที่
ไม่มีเสียงหรือเสียงที่ไม่ได้ยินของคนชายขอบ ที่เป็นผลมาจากระบบการ
แบ่งแยกการรับรู้ของคนในสังคมที่ด ารงอยู่ ไม่อนุญาต ไม่เปิดโอกาสให้ได้
ยินเสียงพูดของคนเหล่านั้น  
 
2.12 ปรัชญาการเมืองของร็องซีแยร์  

ปรัชญาการเมืองของร็องซีแยร์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนของภาคส่วนที่ไม่มี
ส่วนทางการเมือง (2) แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของการเมือง และ (3) 
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แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของผู้ที่ไม่มีส่วน ซึ่งสาระส าคัญของแนวคิด
ทั้ง 3 ประการ มีดังต่อไปนี้11 

2.12.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนของภาคส่วนที่ไม่มีส่วน
ทางการเมือง 

แนวคิดเก่ียวกับ “การมีส่วนของภาคส่วนที่ไม่มีส่วนทางการเมือง” 
(the part of those who have no part) หรือ “ส่วนที่ถูกนับเพ่ือที่จะไม่
นับรวมให้เป็นส่วน” (the uncounted in a space where they are 
countable as uncounted) ของร็องซีแยร์ ถือเป็นการเปิดพรมแดนใหม่
ให้กับวิชารัฐศาสตร์โดยการเพ่ิมหน่วยในการวิเคราะห์ทางการเมืองให้กับ
วิชารัฐศาสตร์ โดยที่ผ่านมาวิชารัฐศาสตร์มักจะพูดกันอยู่แต่เรื่องของ     
รัฐชาติ อ านาจอธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และการ
เลือกตั้ง อันมีผลท าให้การศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในทางการเมือง
และสังคมเกิดการบิดเบี้ยว เบี่ยงเบน และไม่สอดคล้องกับสภาพความ  
เป็นจริง  
 ตามทัศนะของร็องซีแยร์ สิ่งที่เรียกว่า “การเมือง” ไม่ใช่เรื่องของ
การใช้อ านาจหรือเรื่องของความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์อย่างที่มักจะ
เข้าใจกันในแวดวงการเมืองการปกครอง แต่การเมืองคือรูปแบบของการ
กระท าท่ีมีตวัแสดงเฉพาะและมีตรรกะ/เหตุผลเฉพาะ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ “การเมือง” อยู่ที่การมีตัวตนเฉพาะที่สร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง
                                                           

11 รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2552; 
2553ก; และ Ranciere, 1999. 
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เฉพาะแบบหนึ่งขึ้นมา ดังนั้น การเมืองจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกก าหนดหรือนิยามไว้
ล่วงหน้า เช่น ประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้ง แต่การเมืองเป็นเรื่องของ
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีส่วน (part-taking) ของภาคส่วนที่ถูกนับ
เพ่ือที่จะไม่นับรวมให้เป็นส่วน ในรูปของการกระท าทางการเมืองแบบต่างๆ  
 ค าว่า “การมีส่วน” (part-taking) ในความหมายของร็องซีแยร์ 
กับค าว่า “การมีส่วนร่วม (participation) ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในแวดวง
การเมืองและสังคมนั้นมีความหมายต่างกันมาก ค าว่าการมีส่วนร่วมที่มีการ
ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนั้นมักจะมีลักษณะของการถูกบังคับให้ต้องเข้าไปร่วมใน
รูปของการมีกฎหมายรองรับ แต่ค าว่า “การมีส่วนทางการเมือง” (a 
political part-taking) ตามแนวคิดของร็องซีแยร์ หมายถึงการเข้าร่วมใน
กระบวนการปกครองและถูกปกครองของผู้ที่ไม่มีส่วนในระบบ เนื่องจาก
ระบบการแบ่งแยกการรับรู้ที่ด ารงอยู่ “นับ” ที่จะ “ไม่นับ” รวมคนกลุ่มนี้ 
โดยนัยนี้ ส าหรับ ร็องซีแยร์ การเมืองเกิดหรือเริ่มต้นขึ้นเมื่อภาคส่วนที่ถูก
กีดกัน ปิดกั้น ไม่มีพ้ืนที่ ไม่มีสิทธิ์  ไม่มีเสียง ต้องการเข้าไปมีส่วนใน
กระบวนการปกครองและถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้ “การเมือง” ตาม
ทัศนะของร็องซีแยร์ จึงหมายถึง “การมีส่วนของภาคส่วนที่ไม่มีส่วน
ทางการเมือง” (the part of those who have no part) หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ เป็นส่วนที่ไม่มีส่วน (the part that has no part) และ
ต้องการเข้ามามีส่วน เป็นการสลายความแตกต่าง สลายระเบียบกฎเกณฑ์
และเส้นแบ่งต่างๆ ที่ด ารงอยู่เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้กับ “ส่วนที่ถูกนับเพ่ือที่จะไม่
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นับรวมให้เป็นส่วน” ของระบบให้สามารถเข้ามามีส่วนในกระบวนการ
ปกครองและถูกปกครอง  
 โดยนัยนี้ “การเมือง” จึงถือก าเนิดหรือเริ่มต้นเมื่อมีการสร้าง    
ตัวแสดงหรือตัวกระท าทางการเมือง (political subject) เฉพาะชนิดหนึ่ง
ขึ้นมา นั่นคือ “ภาคส่วนที่ถูกนับเพ่ือที่จะไม่นับรวมให้เป็นส่วน” ต้องการ
เข้ามามีส่วนในกระบวนการปกครองและถูกปกครอง เปลี่ยนฐานะของ
ตัวเองจากการถูกจัดประเภทแยกแยะของสังคม (social categories) สู่
การเป็นตัวแสดงทางการเมืองเอง การเมืองส าหรับร็องซีแยร์จึงเป็นการ
แสดง “ความไม่เห็นด้วย/เห็นไม่ตรงกัน” (disagreement) กับสิ่งที่ด ารง
อยู่ พร้อมกับท าให้สิ่งที่ไม่เห็นด้วย/เห็นไม่ตรงกันเหล่านั้นปรากฏเด่นชัด
ขึ้นมา ดังนั้น การเมืองจึงท าให้เราเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และคิดใน
สิ่งที่ไม่คิดมาก่อน คิดไม่ได้ คิดไม่ถึง หรือไม่คิดว่าจะคิด ซึ่งเป็นผลมาจาก
ระบบการแบ่งแยกการรับรู้ที่เรามีอยู่ไม่อนุญาตหรือไม่เปิดโอกาสให้เราคิด
หรือให้เรามอง  
 ตัวอย่างที่ชัดเจนประการหนึ่งของการเกิด “การเมือง” ตามทัศนะ
ของร็องซีแยร์ก็คือ “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่” (new social 
movement)12 เนื่องจากเป็นการพยายามเข้าไปมีส่วนในกระบวนการ
ปกครองและถูกปกครอง และเป็นกิจกรรมของส่วนที่ถูกนับเพ่ือที่จะไม่นับ
รวมให้เป็นส่วน การเมืองท าให้คนที่ไม่เคยมีพ้ืนที่ในการสื่อสารในสังคมได้มี

                                                           
12 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน บทที่ 3 หัวข้อ 3.3 ของหนังสือเล่มนี้ 
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พ้ืนที่เพ่ือการสื่อสาร ในขณะเดียวกันการเมืองเองก็ไม่มีพ้ืนที่ที่แน่นอน
ตายตัว แต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในกระบวนการปกครองและถูก
ปกครอง การเมืองจึงไม่มีตัวแสดงตามธรรมชาติที่เป็นสากลตลอดกาล แต่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยว่าใครที่เป็นส่วนที่ถูกนับเพ่ือที่จะไม่นับรวมให้
เป็นส่วนและต้องการเข้ามามีส่วน โดยนัยนี้ “ตัวแสดงทางการเมือง” ตาม
ทัศนะของร็องซีแยร์จึงไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดัน หรือกลุ่ม
อุดมการณ์แบบต่างๆ แต่เป็นใครก็ได้ที่ถูกนับเพ่ือที่จะไม่นับรวมให้เป็นส่วน
ในระบบการเมืองการปกครองและต้องการเข้ามามีส่วน ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันไปตามยุคสมัย เช่น ทาสในสังคมทาส ชนชั้นแรงงานในสังคม
ทุนนิยม และคนชายขอบแบบต่างๆ ในสังคมยุคปัจจุบัน เป็นต้น  

2.12.2 แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของการเมือง  
แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของการเมือง (aesthetics of 

politics) ของร็องซีแยร์ ถือเป็นการเปิดพ้ืนที่แบบอ่ืนให้กับการศึกษา
รัฐศาสตร์ โดยที่ผ่านมาการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์มักจะวนเวียนอยู่แต่
เรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมของผู้ปกครอง โดยไม่ได้ตระหนักว่า
ศีลธรรมก็ดีจริยธรรมก็ดีต่างก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบ
สังคม ร็องซีแยร์ได้ชี้ให้เห็นว่าทั้งศีลธรรมและจริยธรรมต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของสุนทรียศาสตร์ในความหมายที่เป็นระบบของการแบ่งแยกการรับรู้ชนิด
หนึ่งของคนในสังคม  

ตามทัศนะของร็องซีแยร์สิ่งที่เรียกว่า “ประชาชน” คือกลุ่มคนที่ไม่
มีชื่อเรียก ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง หรือมองไม่เห็น การที่คนกลุ่มนี้จะสามารถ
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ทะลุทะลวงเข้าไปในระบบระเบียบของสังคมก็ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีการรับรู้โลก จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนในชุมชน การเมือง
ภาคประชาชนในแบบของร็องซีแยร์จึงไม่ใช่การต่อสู้ในนามของเสียงส่วน
ใหญ่อย่างประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม แต่เป็นการต่อสู้เรียกร้องในนามของ
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันส าหรับทุกคน  

ความเป็นการเมืองจึงไม่ได้เกิดแบบทันทีทันใด แต่เกิดจาก
สถานการณ์ของการโต้แย้งถกเถียงที่หลากหลายและท าให้สิ่งที่ปรากฏ
กลายเป็นปัญหาขึ้นมา ความเป็นการเมืองจึงเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) เนื่องจากน าไปสู่การจัดและการแบ่งแยกความเป็นจริงทาง
สังคมใหม่ ด้วยการสร้างการรับรู้แบบใหม่ข้ึนมา เพื่อท าให้เสียงและตัวตนที่
ไม่เคยมีเสียงและไม่เคยมีพ้ืนที่ได้กลับเข้ามามีเสียงและมีพ้ืนที่ ในระบบการ
สื่อสารของสังคม ความเป็นการเมืองจึงเป็นการสร้างฉากหรือเวทีส าหรับ
การสนทนาที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการสลายสั่นคลอนระบบระเบียบที่ด ารง
อยู่ ส่วนตัวแสดงทางการเมืองก็สร้างขึ้นมาจากสภาวการณ์ที่ผิดพลาดและ
บิดเบี้ยวของระบบ ถ้าหากไม่มีการต่อสู้เคลื่อนไหวก็จะไม่มีตัวแสดงทาง
การเมืองเกิดขึ้น และเมื่อการเมืองคือการปรับเปลี่ยนการรับรู้ของคนใน
สังคม ดังนั้น การเมืองส าหรับร็องซีแยร์จึงมีลักษณะคล้ายกับการเขียนบท
กวี ที่จะต้องมีจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่น าเสนอไม่ได้หรือสิ่งที่พูดไม่ได้  

ส าหรับร็องซีแยร์การเมืองเริ่มต้นจากการสื่อสารและการมีส่วน
ร่วมในการสื่อสาร การเมืองเป็นตัวก าหนดว่าใครคือผู้ที่มีสิทธิที่จะพูดใน
พ้ืนที่สาธารณะ สุนทรียศาสตร์ของการเมือง หมายถึงการต่อสู้เรียกร้อง
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เพ่ือให้การออกเสียงของกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง ให้กลายเป็นการพูด
หรือได้รับการยอมรับว่าเป็น “การพูด” ไม่ใช่เพียงแค่ “การส่งเสียง” (แบบ
สัตว์) ในความเห็นของร็องซีแยร์ สิ่งที่ถูกเก็บกดปิดกั้นจะต้องถูกน าเสนอ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือแปรเปลี่ยนเสียงของคนกลุ่มนี้ให้เป็นการ
พูด เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่เคยมีเสียงมาก่อน จึงจ าเป็นต้องสร้างเสียง สร้าง
การสื่อสารของตัวเองขึ้นมา เช่นเดียวกับศิลปะแขนงใหม่ที่ต้องสร้างตัวเอง
ขึ้นมา สร้างผู้ชมของตัวเอง ทั้งศิลปะและการเมืองต่างก็ต้องต่อสู้กับระบบ
การแบ่งแยกการรับรู้ที่ด ารงอยู่ “สุนทรียศาสตร์ของการเมือง” ก็คือการ
สร้างรูปแบบใหม่ในการปรากฏตัวของสรรพส่ิง สร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้าง
ชุมชนใหม่ สร้างการรับรู้ใหม่ ที่แตกต่างออกไปจากระบบการจัดประเภท
แยกแยะของสังคมท่ีด ารงอยู่  

รากฐานที่ถือว่าเป็นแกนกลางในทางการเมืองตามทัศนะของ      
ร็องซีแยร์ก็คือตรรกะของการไม่เห็นด้วย (disagreement) ซึ่งตรงข้ามกับ
รากฐานของแนวคิดแบบ “ต ารวจ” (police) ที่ได้แก่การเห็นพ้องต้องกัน 
(agreement) กิจกรรมทางการเมืองส าหรับร็องซีแยร์คือการท าให้สิ่งที่ท า
ไม่ได้ มองไม่เห็น คิดไม่ได้ ไปไม่ถึง ให้เป็นไปได้ในรูปของการเสนอข้อ
ถกเถียง การแสดงความไม่เห็นด้วยในเรื่องนั้นๆ การกระท าทางการเมือง
เกิดข้ึนเมื่อตัวแสดงซึ่งไม่มีบทบาท ไม่มีพ้ืนที่ ลุกขึ้นมาตั้งค าถามกับระบบที่
ด ารงอยู่ในรูปแบบต่างๆ โดยนัยนี้ สิ่งที่การเมืองในแบบของร็องซีแยร์ท าจึง
ไม่ใช่การแย่งชิงอ านาจรัฐหรือการปฏิวัติด้วยกองก าลังทหาร แต่เป็นเร่ือง
ของการสร้างการรับรู้แบบใหม่ให้เกิดขึ้นกับส่วนที่ถูกนับเพ่ือที่จะไม่นับรวม
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ให้เป็นส่วน ซึ่งจะน าไปสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของทุกคน
ในสังคม  

2.12.3 แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของผู้ที่ไม่มีส่วน  
ตามทัศนะของร็องซีแยร์ ประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งที่เสรีและ

ยุติธรรม ไม่ใช่การแบ่งแยกอ านาจ และไม่ใช่เรื่องของสถาบันต่างๆ ที่อ้าง
ว่าเป็นส่วนของประชาธิปไตย แต่สาระส าคัญของประชาธิปไตยคือ อ านาจ
ของคนที่ไม่สมควรจะมีอ านาจ และการปกครองโดยคนที่ไม่สมควรจะมา
เป็นผู้ปกครอง นั่นคือ เป็นอ านาจและการปกครองของส่วนที่ถูกนับ
เพ่ือที่จะไม่นับรวมให้เป็นส่วน ประชาธิปไตยคือการเกิดขึ้นของตัวแสดง
ทางการเมืองแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ผ่านการสร้างพ้ืนที่เฉพาะ 
การรับรู้เฉพาะ เพ่ือเรียกร้องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน  

ส าหรับร็องซีแยร์ การเมืองกับประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่แยกกันไม่
ออก ถ้าไม่มีประชาธิปไตยก็จะไม่มีการเมือง แต่ประชาธิปไตยในแบบของ 
ร็องซีแยร์เป็นประชาธิปไตยในความหมายของการปกครองโดยคนที่เสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน เป็นการปกครองของประชาชนที่ไม่มีอ านาจ ไม่มีชื่อ 
ไม่มีเสียง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็น “ประชาธิปไตยของผู้ที่ไม่มีส่วน” 
(democracy of who have no part) ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง
ตัวแทนอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบัน  

ตามทรรศนะของร็องซีแยร์ ประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐานแล้วคือวิถี
ของการเมืองในการสร้างการรับรู้ที่เฉพาะเจาะจงแบบหนึ่งขึ้นมา เพ่ือสร้าง
ความชะงักงันหรือขาดตอนให้กับระเบียบของชุมชนที่ด ารงอยู่ โดยนัยนี้
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ประชาธิปไตยในด้านหนึ่ง คือชื่อที่ใช้เรียกกระบวนการสร้างความชะงักงัน
นี้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ประชาธิปไตยคือการสร้างชุมชนที่มีที่ว่างให้กับการ
เห็นแย้ง ส่วนประชาธิปไตยแบบเห็นพ้องต้องกันหรือประชาธิปไตยแบบ
สมานฉันท์นั้นไม่มีอะไรหลงเหลือให้โต้แย้งหรือถกเถียง หากมีก็จะ
กลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที เนื่องจากถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความ
สมานฉันท์หรือความเห็นพ้องต้องกัน ดังนั้น ในการเมืองแบบของร็องซีแยร์
บทบาทของปัญญาชนหรือนักวิชาการจึงไม่ใช่การเป็นตัวแทนหรือการพูด
แทนประชาชน แต่ควรจะมีบทบาทในการช่วยให้ประชาชนพูดเพ่ือตัวเอง 
เป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวเองได้มากกว่า การท าตัวให้สอดคล้องกลมกลืน
กับระบบที่ด ารงอยู่จึงไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองในความเห็นของ  
ร็องซีแยร์ แต่การตั้งค าถาม ตั้งข้อสงสัย แสดงการไม่เห็นด้วย หรือการ
โต้แย้งกับระบบที่ด ารงอยู่ต่างหากคือการเมืองในแบบของร็องซีแยร์  
 
2.13 ลักษณะส าคัญของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่  
 จากแนวคิดและทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่จาก
ทรรศนะของนักปรัชญาทั้ง 5 คน ที่น าเสนอมาทั้งหมดข้างต้น ผู้เขียนได้
วิเคราะห์เพ่ือหาลักษณะส าคัญหรือลักษณะร่วมอย่างกว้างๆ ของปรัชญา
การเมืองยุคหลังสมัยใหม่ และพบว่าลักษณะส าคัญของปรัชญาการเมืองยุค
หลังสมัยใหม่มีดังต่อไปนี้ 

 (1) ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่มีทรรศนะเกี่ยวกับอ านาจว่า
อ านาจมีลักษณะฟุ้งกระจาย ไม่ยึดโยงอยู่กับตัวบุคคล สถานภาพหรือ
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สถาบัน แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความสัมพันธ์และปฏิบัติการของ
ความสัมพันธ์นั้น การใช้อ านาจจะเป็นไปในลักษณะของอ านาจอ่อน (soft 
power) โดยการปกครองจิตวิญญาณของประชาชน มากกว่าการใช้อาวุธ
และก าลังทหารซึ่งถือว่าเป็นอ านาจแข็ง (hard power)  
 (2) ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการ
เสนอหรือเปิดปมปัญหาที่ถูกละเลย ปิดบังหรือทับซ้อนไว้ในสังคมให้
ปรากฏขึ้นมา สลายความย้อนแย้งภายในปมปัญหาที่ลักลั่นต่อกัน เพ่ือ
แก้ไขความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เป็นธรรม และสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดข้ึนในสังคม   

(3) ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของ
สุนทรียศาสตร์ (aesthetics) ไม่สามารถหาหลักเกณฑ์ใดๆ มาวัดความ
ถูกต้องและชอบธรรมได้ เครื่องมือที่จะน าไปสู่ทางออกทางการเมืองก็คือ
การโต้เถียง (dispute) ความยุติธรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อระบบ
การเมืองที่เป็นอยู่น าเราไปสู่การโต้เถียงอันไม่มีที่สิ้นสุด     

(4) ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการ
ก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็น (becoming) ไม่เชื่อในเรื่องของเอกลักษณ์
และระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว การเมืองเป็นเรื่องของเสียงส่วน
น้อย (minoritarian) ที่พยายามต่อต้านขัดขืนอ านาจกระแสหลักที่ครอบง า
สังคมอยู่ ก่อให้เกิดการสลายเส้นแบ่งต่างๆ ที่ด ารงอยู่ และน าไปสู่การ
ลากเส้นแบ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา 
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 (5) ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่จะให้ความส าคัญกับภาคส่วน
ที่ถูกเก็บกด ปิดกั้น ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง โดยพยายามหาวิธีสลายระเบียบ
กฎเกณฑ์และเส้นแบ่งต่างๆ ที่ด ารงอยู่ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้กับภาคส่วนที่ไม่มี
ส่วนทางการเมืองให้สามารถเข้ามามีส่วนในกระบวนการปกครองและถูก
ปกครอง 

 (6) ประชาธิปไตยแบบหลังสมัยใหม่เป็นระบบทางการเมืองซึ่งมีที่
ว่างให้กับการเห็นแย้งหรือการไม่เห็นด้วย (disagreement) และภาคส่วน
ที่ไม่เคยมีสิทธิมีเสียงมาก่อน เป็นประชาธิปไตยของคนท่ีเสมอภาคเท่า
เทียมกัน ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งตัวแทน  
  

75ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



76 ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



77 
 

 

บทที่ 3 
สภาวการณ์ทางการเมืองยุคหลังสมัยใหม่  

 
จากแนวคิดทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ที่น าเสนอ

ในบทที่ 2 ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่เป็นรูปธรรมในการเมืองการ
ปกครองของโลกยุคหลังสมัยใหม่ในแง่มุมต่างๆ จากการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวกับการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ผู้เขียนพบว่ามีสภาวการณ์ทางการเมือง
ที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ประการ เกิดขึ้นในการเมืองโลกยุคหลังสมัยใหม่ คือ 
(1) การพร่าเลือนของแนวคิดเรื่องรัฐชาติ (2) อ านาจอธิปไตยแบบ
จักรวรรดิ (3) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ (4) ประชาธิปไตยแบบ
เข้มข้น และ (5) การเมืองโลก สภาวการณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ หรือมีวิธีคิดที่คล้ายคลึงหรือ
สอดคล้องกับปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งสาระส าคัญของ
สภาวการณ์ทางการเมืองยุคหลังสมัยใหมแ่ต่ละประการมีดังต่อไปนี้ 
 
3.1 การพร่าเลือนของแนวคิดเรื่องรัฐชาติ (Blurred Nation-State 
Concept)1  

                                                           
1 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร , 2553ข; ธีระ 

นุชเปี่ยม, 2541; Sorensen, 2004; และ Love, 2011.  
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ในความเข้าใจของคนโดยทั่วไป “สังคมโลก” ประกอบด้วยรัฐ 
ใหญ่น้อยท่ีต่างก็ด าเนินบทบาทและมีพฤติกรรมที่มุ่งส่งเสริมและตอบสนอง
ผลประโยชน์แห่งชาติ (national interest) ของตน ภาพลักษณ์ที่เรามีต่อ
สังคมดังกล่าวนี้ เปรียบได้กับการกระทบกันของลูกบิลเลียด (billiard-ball 
model) ซึ่งเคลื่อนไหวไปตามพลวัตแห่งปฏิสัมพันธ์ โดยที่แต่ละรัฐต่างก็
ด าเนินบทบาทและกิจกรรมของตนไปโดยเอกเทศ 

พัฒนาการส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่น าไปสู่การก่อตัวของรัฐชาติ 
(nation-state) คือสงครามและความปั่นปุวนวุ่นวายในยุโรปที่ยุติลงโดย
สนธิสัญญา “เวสต์ฟาเลีย” (Peace of Westphalia) ในปี ค.ศ. 1648 
ภายใต้ข้อตกลงในสนธิสัญญาฉบับนี้ กษัตริย์ผู้ปกครองรัฐและแว่นแคว้น
ต่างๆ ยินยอมที่จะเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนของกันและกัน ระบบที่
ก าหนดข้ึนน้ีได้กลายมาเป็นโครงสร้างและแบบแผนทั้งทางจารีตและ
กฎหมายที่รู้จักกันจนถึงในปัจจุบันว่า “ระบบเวสต์ฟาเลีย” (Westphalia 
System) ซึ่งตามแนวคิดของระบบเวสต์ฟาเลียนี้ รัฐชาติเป็นหน่วยทาง
การเมืองหรือการจัดระเบียบทางการเมืองที่เหมาะสมที่สุด กล่าวคือเป็น
การจัดระเบียบที่มีความเป็นปึกแผ่นทั้งทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
เป็นรากฐานส าหรับการที่บุคคลจะด ารงชีพและรักษาเอกลักษณ์ความเป็น
ชาติด้วยความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนแสวงหาความสุขและเปูาหมาย
อ่ืนๆ ในชีวิต รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมแนวคิดที่น าไปสู่การก่อก าเนิดของ    
รัฐชาติ คือ การมีความเอกเทศทางดินแดน (territoriality) ความเป็น
เอกเทศดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่จะแสดงถึงการมีตัวตนที่เป็นรูปธรรมแท้จริง
ของรัฐเท่านั้น แต่ยังท าหน้าที่เสมือนเป็นเกราะก าบังหรือเปลือกแข็งที่จะ
คุ้มครองรักษาประชาชนในชาติในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตและสร้าง
ความก้าวหน้าให้แก่ชาติในด้านต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น ความหมายของ     
รัฐชาติจึ งต้องมีนัยบ่ งบอกถึงความเป็นรัฐที่มีดินแดนเป็นเอกเทศ 
(territorial state) อยู่ด้วยเสมอ และความเป็นเอกเทศดังกล่าวนี้เองที่ถือ
เป็นเงื่อนไขส าคัญที่สุดส าหรับหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายว่าด้วยอ านาจ
อธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของรัฐ และหลักการนี้เองที่ถือเป็น
เครื่องแสดงความเป็นเอกราชทางการเมือง อันมีความหมายรวมไปถึงการ
ไม่ยอมให้อ านาจจากภายนอกเข้ามาก้าวก่ายกิจการภายในของรัฐ 

รัฐชาติ (nation-state) เป็นวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุค
สมัยใหม่ (modern age) เป็นวิวัฒนาการที่ควบคู่มากับการเคลื่อนไหวของ
ยุคสมัยที่มีท้ังการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (renaissance) การค้นพบและการ
วิวัฒนาการที่ส าคัญๆ ทางวิทยาศาสตร์ (scientific revolutions) และ
ความรุ่งเรืองทางปัญญา (enlightenment) ตลอดจนการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพ
ทางความเชื่อทางศาสนา ความคิด และทางการเมือง วิวัฒนาการของรัฐ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจนถึงประมาณช่วงทศวรรษที่ 
1960 เมื่อโลกย่างเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร แนวคิดเกี่ยวกับรัฐชาติก็เริ่มเกิด
การเปลี่ยนแปลง 

79ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



80 
 

 

ในโลกยุคไร้พรมแดนที่การคมนาคมติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็วและตัดข้ามอาณาเขตของรัฐ ความคิดเรื่องอ านาจอธิปไตย
ของรัฐที่มีเหนืออาณาเขตประเทศต้องได้รับการทบทวน การเคลื่อนย้าย
ไหลเวียนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างฉับพลันในทุกด้านของชีวิตมนุษย์
ในโลกยุคปัจจุบัน นอกจากจะท าให้อาณาเขตของรัฐชาติมีลักษณะลื่นไหล
ไม่มั่นคงแล้ว ยังท าให้การห้ามการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน 
(non-intervention) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของความคิดเรื่อง  
“อ านาจอธิปไตยแห่งชาติ” (national sovereignty) หรือ “อ านาจ
อธิปไตยของรัฐ” (state sovereignty) ในแบบของสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย 
กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกปัจจุบัน เมื่อโลกมีการเชื่อมโยงกระชับ
แน่นมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เช่น ปัญหาความมั่นคงและ
สันติภาพโลก ได้กลายเป็นปัญหาร่วมกันของประชาคมโลก และไม่อาจ
ปล่อยให้เกิดขึ้นกับความคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยที่คับแคบ เด็ดขาดและตัด
ตอนได้อีกต่อไป เนื่องจากเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในโลก ปัญหาต่างๆ จะส่งผล
กระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ในระดับและในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
ไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือในโลกยุคหลังสมัยใหม่มีประเด็นปัญหาที่
กว้างไกลไปกว่าอาณาเขตของรัฐ และมีตัวแสดงอ่ืนๆ บนเวทีการเมืองที่
ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) เพ่ิมมากขึ้น เช่น องค์การโลกบาลทางด้าน
เศรษฐกิจและการค้า องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานตัดข้ามพรมแดนรัฐชาติ 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ และบรรษัทธุรกิจข้ามชาติ เป็นต้น 
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การเมืองในยุคหลังสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลอย่างส าคัญจากแนวคิด
เรื่องโลกาภิวัตน์ (globalization) ที่โลกในปัจจุบันมีการกระชับแน่น
ระหว่างเวลาและสถานที่ (time-space compression) อันเป็นผลมาจาก
พัฒนาการของเทคโนโลยีการคมนาคมสื่อสารและข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ 
(information and communication technology : ICT) โดยโลกา     
ภิวัตน์ได้สร้างกลไกความสัมพันธ์แบบข้ามรัฐให้เกิดขึ้นเพ่ือเร่งการกระชับ
แน่นของโลกให้เพ่ิมมากขึ้นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความม่ันคง ยิ่งโลกมีความกระชับแน่นมากข้ึนเท่าใด ความเปราะบางก็
ยิ่งมีมากข้ึนเพียงนั้น เป็นความเปราะบางที่ตัดข้ามพรมแดนรัฐชาติ โดยนัย
นี้ โลกาภิวัตน์จึงเพ่ิมความสลับซับซ้อนให้กับเงื่อนไขในการใช้อ านาจของ
ตัวแสดงบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ด้วยการเพ่ิมบทบาทให้กับ     
ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และท าให้ระบบนานาชาติมีความสลับซับซ้อนเพ่ิมมาก
ขึ้น  ในขณะเดียวกัน รัฐก็ไม่อาจผูกขาดกิจกรรมระหว่างประเทศ หรือ
การเมืองระหว่างประเทศไว้กับตัวเองได้อีกต่อไป ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของ
ความมั่นคงที่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
และด้วยเหตุนี้ โลกาภิวัตน์จึงท าให้ความหมายของสิ่งที่เรียกว่า “อ านาจ” 
บนเวทีการเมืองโลกเปลี่ยนแปลงไป อ านาจในยุคหลังสมัยใหม่มิได้ผูกขาด
รวมศูนย์อยู่ที่รัฐชาติแต่เพียงแห่งเดียวอีกต่อไป แต่อ านาจเป็นเร่ืองของ
ความเชื่อมโยง เป็นเรื่องของเครือข่าย และเป็นเรื่องของระบบความคิด 
ระบบคุณค่าและหลักการพื้นฐานบางอย่าง  
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รัฐชาติในปัจจุบันอยู่ในฐานะที่ยากที่จะปิดกั้นอิทธิพลหรือการ
เข้าถึงซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ ปรากฏการณ์อย่างเช่น การลงทุนข้าม
ชาติ หรือการย้ายฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนของอิทธิพลและการเข้าถึงซึ่งกันและกันดังกล่าว ที่ส าคัญก็คือ การ
ด าเนินการต่างๆ ดังกล่าวเป็นความต้องการของรัฐบาลประเทศต่างๆ เอง 
ที่เปิดพรมแดนประเทศของตนสู่โลกภายนอก ความผูกพันหรือพันธกรณีที่
เกิดข้ึนจากนโยบายเช่นนั้น ย่อมท าให้ความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับอธิปไตยทาง
กฎหมายและทางดินแดนกลายเป็นสิ่งที่ยากจะยึดถือได้อย่างมั่นคง 

สภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสภาวการณ์ที่เลือกไม่ได้ของชาติต่างๆ 
จ านวนมาก อันเป็นสภาพที่เป็นเครื่องบ่งชี้ของยุคหลังสมัยใหม่ภายใต้
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ดังที่ได้กล่าวแล้ว ในยุคนี้ทั้งการผลิต การกระจาย
สินค้าและบริการได้กลายมาเป็นกิจกรรมข้ามพรมแดนที่ท าให้อ านาจรัฐใน
การควบคุมภาษี ตลาด แรงงาน และทุนถูกจ ากัดลงอย่างมาก อย่างไร     
ก็ตาม เราต้องแยกสภาวการณ์เช่นนี้ออกจากปรากฏการณ์ดั้งเดิมของการที่
รัฐหนึ่งเข้าไปแสวงหาวัตถุดิบ แรงงานราคาถูก เอารัดเอาเปรียบหรือ
แม้กระทั่งสูญเสียดินแดนและเอกราชอธิปไตยไปเลยอย่างเช่นในอดีต ใน
โลกยุคหลังสมัยใหม่ รัฐเองเป็นฝุาย “เปิดเสรี” ให้บริษัทหรือกิจการข้าม
ชาติเข้ามาด าเนินกิจการด้านการผลิต แปรรูป และบริการด้านต่างๆ เช่น 
กฎหมาย บัญชี การเงิน และบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมและอ่ืนๆ 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวแล้ว สภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก็ได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากเช่นเดียวกัน ที่
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เห็นได้ชัดเจนก็คือ แม้ว่ารัฐยังคงมีบทบาทอยู่ต่อไปในโลกยุคหลังสมัยใหม่ 
แต่ลักษณะการแข่งขันระหว่างรัฐได้เปลี่ยนไปอย่างมาก การแข่งขันเพ่ือ
แย่งชิงดินแดนและทรัพยากรที่เคยเป็นลักษณะส าคัญของการแข่งขันทาง
อ านาจในอดีตคงอยากที่จะหวนกลับมาในยุคนี้ การแข่งขันในยุคหลัง
สมัยใหม่อยู่ที่การแข่งขันกันแสวงหาตลาดที่กลายมามีสภาพข้ามชาติอย่าง
แท้จริง การค้าและช่องทางเข้าสู่ตลาดโลกมิอาจด าเนินไปในรูปแบบที่
เรียกว่าลัทธิพาณิชยนิยม (mercantilism) ที่เคยเป็นลักษณะหนึ่งของการ
แข่งขันเพ่ือผูกขาดอ านาจและผลประโยชน์ในอดีต แต่การด าเนินกิจกรรม
ทางการค้าในยุคหลังสมัยใหม่ มีกลไกและวิธีการที่หลากหลายและ
สลับซับซ้อนมากขึ้น  
 
3.2 อ านาจอธิปไตยแบบจักรวรรดิ (Imperial Sovereignty)2  

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องจักรวรรดิ (empire) ในยุคสมัยใหม่ 
(modern) เป็นเรื่องของการครอบครองดินแดนจากลัทธิล่าอาณานิคมและ
ลัทธิจักรวรรดินิยม เพ่ือผลประโยชน์ของรัฐเจ้าอาณานิคม แต่แนวคิดเรื่อง
จักรวรรดิในโลกยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) ไม่ได้วางอยู่บนฐานของ
ผลประโยชน์เชิงรูปธรรมแคบๆ ของรัฐ แต่วางอยู่บนหลักการที่เป็น
นามธรรม เป็นอุดมคติและเป็นสากล เช่น ความคิดเรื่องประชาธิปไตย 
สันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน และระเบียบโลกใหม่ เป็นต้น การใช้
                                                           

2 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2553ข; สรวิศ 
ชัยนาม, 2552; และ Garrison, 2004. 

83ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



84 
 

 

แสนยานุภาพทางทหารของประเทศก็เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายเชิงอุดมคติ
เหล่านี้เป็นส าคัญ   

แนวคิดเรื่องจักรวรรดิในโลกยุคหลังสมัยใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิกฤตของรัฐชาติที่อ านาจอธิปไตยของรัฐเสื่อมถอยลงอันเป็นผลมาจาก
กระแสโลกาภิวัตนั้น เป็นคนละเรื่องกับวิกฤตของอ านาจอธิปไตย วิกฤต
ของรัฐชาติไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่วิกฤตของอ านาจอธิปไตย อ านาจอธิปไตย
ของรัฐอาจอ่อนก าลังลง แต่ตัวอ านาจอธิปไตยเองกลับพัฒนาก้าวหน้าไป
อีกรูปแบบหนึ่ง กลายเป็นอ านาจอธิปไตยแบบจักรวรรดิ (imperial 
sovereignty) แนวคิดเรื่องจักรวรรดิท าให้เราสามารถเข้าใจได้ว่ามีแหล่ง
อ านาจอธิปไตยแบบอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐชาติในโลกยุคหลังสมัยใหม่ ถ้าหากโลกใน
ยุคสมัยใหม่ (modern) เป็นยุคของการสร้างชาติ (nation-building) ที่
บรรดาประเทศอาณานิคมต่างได้รับการปลดปล่อยให้เป็นรัฐเอกราชเพ่ือ
สร้างขั้วพันธมิตรทางอุดมการณ์แล้ว โลกยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) 
กลับเป็นยุคของการหันกลับไปสร้างจักรวรรดิ (empire building) เพ่ือจัด
วางระเบียบโลกยุคใหม่ อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ด้วย
เหตุนี้ จักรวรรดิยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern empire) จึงแตกต่างไป
จากจักรวรรดิในอดีต ในแง่ท่ีว่าไม่มีการจัดตั้งศูนย์กลางอ านาจในพ้ืนที่หรือ
ในอาณาเขต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จักรวรรดิยุคหลังสมัยใหม่ไม่มี
อาณาเขตที่แน่นอนตายตัว ในขณะเดียวกันก็ไม่มีศูนย์กลาง แต่เป็น
เครือข่ายของอ านาจที่ผนวกรวมทุกอย่างทั้งที่เหมือนกันและที่แตกต่าง
ขัดแย้งกันเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งแต่มีพลวัต ลักษณะที่
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ส าคัญประการหนึ่งของจักรวรรดิยุคหลังสมัยใหม่ก็คือประเทศที่เป็นเจ้า
จักรวรรดิ จะไม่สามารถผูกขาดอ านาจไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากอ านาจใน
ระบบจักรวรรดิกระจายอยู่ทั่วไปตามสถาบัน องค์กร และตัวแสดงต่างๆ ที่
ไม่ใช่รัฐ และท าให้จักรวรรดิไม่มีความจ าเป็นต้องมีอาณาเขตที่แน่นอน
อย่างรัฐชาติ  

จักรวรรดิเป็นกลไกของระเบียบกฎเกณฑ์ที่กระจายไปทั่วโลก และ
สลายเส้นแบ่งต่างๆ ที่ด ารงอยู่เพ่ือให้สามารถผนวกรวมสรรพสิ่งต่างๆ ใน
โลกไว้ในจักรวรรดิได้ พรมแดนหรืออาณาเขตของจักรวรรดิจึงมีลักษณะ
เปิดกว้างและขยายออกไปเรื่อยๆ ไม่ใช่อาณาเขตแบบปิดแน่นตายตัวของ
รัฐชาติ จักรวรรดิจึงเป็นสิ่งที่ “ไม่มีสถานที่” ในความหมายของการ
ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ  จักรวรรดิไม่มีทั้ง “ภายใน” (inside) และ 
“ภายนอก” (outside) คล้ายๆ กับความคิดเรื่องกลไกตลาดของระบบทุน
นิยมที่ไม่มีทั้งภายนอกและภายใน โลกทั้งโลกคือตลาด วิธีคิดแบบสมัยใหม่ 
(modern) จะมีการแยกเด็ดขาดระหว่างภายนอกและภายใน และใช้
ภายนอกเป็นฐานในการสร้างพ้ืนที่และสถานที่แบบต่างๆ ขึ้นมา ส่วน
จักรวรรดิวางอยู่บนวิธีคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) ที่ไม่แยก
ระหว่างภายในและภายนอก จักรวรรดิยุคหลังสมัยใหม่ไม่มีสถานที่ของ
อ านาจ นั่นคือ อ านาจมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและไม่มีสถานที่อยู่ในเวลา
เดียวกัน จักรวรรดิสร้างเอกลักษณ์แบบลูกผสม การจัดชั้นสูงต่ าแบบ
ยืดหยุ่น และการสื่อสารแลกเปลี่ยนที่หลากหลายผ่านระบบเครือข่ายของ
การควบคุมสั่งการ โดยนัยนี้จักรวรรดิจึงไม่อาจลดทอนลงเป็นเพียงเรื่อง
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ของอ านาจอธิปไตยของรัฐ จักรวรรดิเป็นสิ่งที่ก้าวพ้นไปจากทั้งอาณาเขต
ของรัฐชาติ และอ านาจอธิปไตยของรัฐในแบบของสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย 
แม้ว่ารัฐชาติจะยังคงด ารงอยู่ แต่ความสามารถในการจัดการกับปัญหา
เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรมลดน้อยลง การลดบทบาทและ
ความสามารถของรัฐ เป็นส่ิงแสดงถึงความถดถอยของอ านาจอธิปไตยของ
รัฐ แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอ านาจอธิปไตยแบบ
จักรวรรดิ  
 ในโลกยุคหลังสมัยใหม่รัฐชาติมีบทบาทน้อยลง แต่องค์กรเหนือ
ชาติหรือองค์กรโลกบาลจะมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ที่เป็นเช่นนี้เพราะบทบาท
หลักของจักรวรรดิคือผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ดูแลระบบ ส่วนอ านาจของจักรวรรดิ
เป็นอ านาจแบบต ารวจ คือท าหน้าที่ตรวจตราสอดส่องให้เป็นไปตาม
ระเบียบโลกชุดใหม่ที่ก าหนดขึ้น อ านาจแบบต ารวจของจักรวรรดิจะใช้ทั้ง
อ านาจอ่อนและอ านาจแข็งควบคู่กันไป อ านาจอ่อนใช้ส าหรับความเห็น
พ้องต้องกันเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกของจักรวรรดิ 
ส่วนอ านาจแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจทางทหารจะใช้ในฐานะที่เป็น
ก าลังส ารอง พร้อมน ามาใช้ได้ทุกเมื่อหากจ าเป็น อ านาจแบบต ารวจท าให้
จักรวรรดิต้องหันมาให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบการรับรู้ของคนใน
โลก ผ่านสื่อสมัยใหม่ต่างๆ เป็นการใช้อ านาจแบบที่ ฟูโก (Foucault) 
เรียกว่า “อ านาจชีวะ” (bio-power) ซึ่งหมายถึงเทคนิควิทยาการต่างๆ ที่
น าไปสู่การผลิต การวิเคราะห์ และการจัดการกับตัวตนของมนุษย์เพ่ือผล
ในการสยบยอมและง่ายแก่การควบคุมปกครอง อ านาจชีวะเป็นอ านาจใน
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การจัดระเบียบ ควบคุม อธิบาย นิยามตัวตนของมนุษย์ เป็นกรอบในการ
ตีความการด าเนินชีวิต และตอกย้ ารูปแบบชีวิตประจ าวันของประชาชน  
 อ านาจอธิปไตยแบบจักรวรรดิจึงเป็นอ านาจชีวะในความหมายที่ 
ฟูโกพูดถึง ส่วนการเมืองของจักรวรรดิจะเป็นการเมืองชีวะ (bio-politics) 
ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการและควบคุมชีวิตมนุษย์  ถ้าหากอ านาจ
อธิปไตยของรัฐเป็นอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนแล้ว อ านาจอธิปไตยแบบ
จักรวรรดิก็จะเป็นอ านาจอธิปไตยเหนือชีวิต โดยนัยนี้ การเมืองแบบ
จักรวรรดิจึงเป็นเรื่องของการปกครองจิตวิญญาณ (governmentality) 
มากกว่าการปกครองอาณาเขตหรือประชากรอย่างการเมืองแบบรัฐชาติ 
และอ านาจอธิปไตยแบบจักรวรรดิจะเป็นอ านาจในเชิงรุกที่ทะลุทะลวง
แทรกแซงเข้าไปทุกที่เพ่ือผลในการควบคุมชีวิตจิตใจของคนโดยไม่ค านึงถึง
อาณาเขตของรัฐชาติอีกต่อไป 
 ตัวอย่างที่เด่นชัดของแนวคิดเรื่องจักรวรรดิก็คือ การสร้างบทบาท
เจ้าจักรวรรดิของประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีเหตุการณ์การก่อการร้าย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ที่ความมั่นคงปลอดภัยของชาติมาก่อน
สิทธิเสรีภาพของประชาชนอเมริกัน รูปแบบของจักรวรรดิที่เกิดขึ้นใหม่เป็น
การท าสงครามในนามของประชาธิปไตยและระเบียบโลกชุดใหม่ ถ้าหากใน
ยุคสงครามเย็นหรือโลกยุคสมัยใหม่  อ านาจจักรวรรดิ เป็นไปเพ่ือล้มล้าง 
“จักรวรรดิแห่งความชั่วร้าย” ที่หมายถึงโลกคอมมิวนิสต์แล้ว ในโลกยุค
หลังสงครามเย็นหรือโลกยุคหลังสมัยใหม่ อ านาจจักรวรรดิด าเนินไปเพ่ือ
การขจัด “รัฐเกเร” เป็นท าสงครามเพ่ือการปลดปล่อย และน าไปสู่เสรีภาพ
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และความเสมอภาค จึงเป็นการท าสงครามเพ่ือความถูกต้อง (just war) 
เหตุการณ์การก่อการร้ายครั้งนี้เป็นเหตุผลใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
น ามาใช้ เ พ่ือขยายอ านาจแบบจักรวรรดิของตนออกไป นโยบาย
ต่างประเทศของจักรวรรดิมิได้วางอยู่บนผลประโยชน์ของรัฐที่เป็นรูปธรรม 
แต่วางอยู่บนหลักการที่เป็นนามธรรมของประชาธิปไตย สันติภาพโลก สิทธิ
มนุษยชน และระเบียบโลกใหม่ การใช้แสนยานุภาพทางทหารของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ตามมาก็เ พ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายเชิงอุดมคติเหล่านี้ 
จักรวรรดิอเมริกันจึงเป็นจักรวรรดิที่เชื่อถือในคุณค่าและความสูงส่งของ
สังคมอเมริกัน ประชาธิปไตยคือหลักการสากลที่ทั่วโลกต้องยอมรับ ไม่
แตกต่างไปจากหลักการเรื่องตลาดเสรีและคุณค่าเสรีนิยมใหม่อ่ืนๆ โดยนัย
นี้ ผลประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าจักรวรรดิ จึงเป็นสิ่ง
เดียวกับผลประโยชน์ของโลก และการท าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายจึง
เป็นการท าสงครามเพ่ือเผยแพร่ลัทธิแบบหนึ่งเท่านั้น 
 
3.3 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ (New Social Movement)3  

การคมนาคมสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและประหยัด การมีข้อมูล
ข่าวสารเผยแพร่อย่างมากมายหลากหลายและกว้างขวาง ท าให้คนในโลก
ยุคปัจจุบันตื่นตัวที่จะหาความรู้เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับเส้นแบ่งต่างๆ ใน
                                                           

3 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545, 2553ข; 
Hobson, 2003; Zirakzadeh, 2006; และ McDonald, 2006.   
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สังคมเกิดความพร่ามัวไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผลมาจากการกระชับแน่นของเวลา
และสถานที่ท าให้โลกในยุคปัจจุบันเกิดปัญหาและความขัดแย้งแบบใหม่ๆ 
ขึ้นมากมาย เป็นความขัดแย้งที่บรรดาสถาบันหลักทางการเมืองการ
ปกครอง และสถาบันสังคมที่ด ารงอยู่ไม่เข้าใจ และไม่มีความสามารถใน
การแก้ไขโดยล าพัง เนื่องจากเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและตัดข้ามบรรดา
เส้นแบ่งเดิมๆ ที่ด ารงอยู่ จึงอาจหันไปใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยความ
รุนแรง และท าให้ความขัดแย้งในสังคมและในโลกทวีความรุนแรงเพ่ิมมาก
ขึ้น จนอาจถึงขั้นน าไปสู่การล่มสลายของสังคมหรือของโลกโดยรวมได้ 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของความขัดแย้งแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
ได้แก่ ความขัดแย้งบนฐานของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความขัดแย้ง
บนฐานของเพศ และความขัดแย้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ความขัดแย้งแบบใหม่เหล่านี้แสดงออกมาในรูปของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาวิชาการว่า “ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมใหม่” (new social movement) เช่น ขบวนการ
สตรี ขบวนการศาสนายุคใหม่ ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และขบวนการเรียกร้องสิทธิของคนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในประเทศต่างๆ เป็นต้น 
ดังนั้น ในโลกยุคหลังสงครามเย็นที่เชื่อกันว่าความขัดแย้งรุนแรงแบบต่างๆ 
จะโลกจะหมดสิ้นไป เพราะการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในโลกยุคสงครามเย็น
ได้ยุติลงแล้วก็ไม่เป็นความจริง ในทางกลับกัน โลกหลังสงครามเย็นกลับทวี
ความรุนแรงมากขึ้น แต่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไป 
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 ในโลกยุคหลังสงครามเย็นกลับปรากฏว่ามีการชุมชนประท้วง
ต่อต้านที่รุนแรง กว้างขวางและเป็นระบบของภาคประชาชนต่อบรรดา
สถาบันและองค์กรต่างๆ ที่ท าหน้าที่ควบคุม จัดระบบระเบียบสิ่งที่เรียกว่า 
“เศรษฐกิจโลก” เพ่ิมมากขึ้น การชุมนุมประท้วงของภาคประชาชนเพ่ือ
ต่อต้านการประชุมขององค์การโลกบาลอย่างองค์การการค้าโลกหรือ WTO 
(World Trade Organization) ที่เมืองซีแอทเทิล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1999 จนมีผลให้การประชุมดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ ความโดดเด่นของการประท้วงต่อต้านองค์การการค้า
โลกครั้งนี้อยู่ที่การน าเสนอรูปแบบ “การต่อต้านขัดขืนแบบหลังสมัยใหม่” 
(postmodern resistance) เนื่องจากเป็นการชุมนุมประท้วงในรูปของ
เครือข่ายที่ตัดข้ามเส้นแบ่งเดิมๆ ที่ด ารงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเส้นแบ่งของชนชั้น 
เชื้อชาติ ผิวสี ประเทศ ศาสนา หรือวัฒนธรรม ขบวนการต่อต้านโลกา     
ภิวัตน์ที่เมืองซีแอตเติลเห็นว่าองค์กรโลกบาลที่จัดระเบียบเศรษฐกิจโลกไม่
มีความเป็นประชาธิปไตย ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่ทั้งคุกคามต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ประชนทั่วโลก หลังจากนั้นก็มีการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอดตามเมืองต่างๆ ที่มีการจัดประชุมของบรรดาประเทศ สถาบันและ
องค์กรส าคัญๆ ที่ท าหน้าที่จัดระเบียบเศรษฐกิจโลกอันมีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก ไม่ว่ าจะเป็นการประชุมของ
ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แห่งเอเชีย (ADB) หรือการประชุมของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจที่
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เรียกว่ากลุ่มประเทศ G8  
 การชุมนุมประท้วงดังกล่าว มิใช่เป็นความขัดแย้งในระดับประเทศ
ที่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลของประเทศตัวเอง
อย่างที่ผ่านมา แต่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างรัฐบาลของกลุ่มประเทศ
ต่างๆ และองค์กรโลกบาลฝุายหนึ่ง กับประชาชนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
อีกฝุายหนึ่ง และถือเป็นรูปธรรมส าคัญของการเคลื่อนไหวเรียกร้องของ
ภาคประชาชนธรรมดาในโลกยุคหลังสงครามเย็น  เพ่ือต่อต้านระบบ      
ทุนนิยมโลก มิใช่เวทีท้องถิ่นอย่างที่เคยเป็นมาอีกต่อไป ในสายตาของผู้
ประท้วงต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ กลุ่มประเทศ G8 และสถาบัน องค์กรที่
เกี่ยวข้องคือสโมสรของคนร่ ารวยที่หากินกับความยากจนและความทุกข์
ยากของคนทั่วโลก เป็นสโมสรที่สนใจแต่เรื่องเงินและก าไรมากกว่าเรื่อง
สิทธิของคนงาน สิทธิมนุษยชนและความยั่ งยืนของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ เป็นการเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชนท่ีต้องการเสนอทางเลือกใหม่ในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในระดับโลก ที่การเมืองแบบ
ตัวแทนหรือการเมืองในระบบพรรคที่ด ารงอยู่ไม่อยู่ในฐานะที่จะกระท าได้ 
เนื่องจากเปูาหมายหลักของการเมืองดังกล่าวอยู่ท่ีการหวังผลในการชนะ
การเลือกตั้งมากกว่าสนใจแก้ปัญหาในระดับโลก ประกอบกับแนวคิดเรื่อง
อ านาจอธิปไตยของรัฐที่เด็ดขาดและขาดตอนท าให้รัฐชาติไม่อยู่ในฐานะที่
จะแก้ปัญหาในระดับโลกได้ เพราะจะติดขัดในเรื่องของการแทรกแซง
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กิจการภายในของรัฐอ่ืน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่จึงอาจเป็น
ทางเลือกหนึ่งของการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคหลังสงครามเย็น 
เพราะลักษณะเด่นประการหนึ่งของขบวนการเหล่านี้อยู่ที่ความสามารถใน
การเชื่อมประสานชีวิตประจ าวันเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก กล่าวคือ มีลักษณะของการเคลื่อนไหวใน
ระดับกว้างโดยรวมเอาเรื่องส่วนตัว เช่น ความสัมพันธ์ทางเพศ ความ
ยากจน หรือราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า เข้ากับเรื่องส่วนร่วม เช่น ความ
เสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อม ความไร้ประสิทธิภาพของระบอบประชาธิปไตย
แบบตัวแทน และการเอารัดเอาเปรียบในระดับโลก ระหว่างประเทศที่
พัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ เป็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ต้องการสร้าง
นิยาม/ความหมายชุดใหม่ให้กับสิ่งที่เคลื่อนไหวเรียกร้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนิยาม/ความหมายของสิ่งที่เรียกว่า “การเมือง” และ “สังคมโลก” ให้
กว้างไกลไปจากเดิม โดยการชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวันนั้นเป็น
ทั้งเรื่องส่วนตัวและการเมืองไปพร้อมๆ กัน แยกกันไม่ออก และเกี่ยวข้อง
กับการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับโลกด้วย  
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ แสดงให้เห็นว่าขบวนการภาค
ประชาชนสามารถท าอะไรได้บ้างในระดับของการเมืองโลกและท าอย่างไร 
โดยผ่านการรณรงค์เพ่ือลดความน่าเชื่อถือของวาทกรรมหลักในเรื่องนั้นๆ 
และเสนอวาทกรรมทางเลือกของตน เมื่อเป็นเช่นนี้อาวุธที่ส าคัญของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่จึงมิใช่การแย่งชิงอ านาจรัฐอย่าง
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ขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต แต่เป็นการท้าทายในเชิงวาทกรรม4 
(discursive challenges) มากกว่า การช่วงชิงอ านาจรัฐ ถือเป็นลักษณะ
ส าคัญของการเมืองแบบสมัยใหม่ (modern politics) ส่วนการเมืองแบบที่
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่พยายามต่อสู้เรียกร้องมีลักษณะที่
เรียกว่า “การเมืองแบบหลังสมัยใหม่” (postmodern politics) ที่มี
ประชาชนธรรมดารวมตัวกันในรูปของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
เป็นตัวแสดงหลัก ไม่ใช่รัฐชาติหรือพรรคการเมืองอย่างการเมืองแบบ
สมัยใหม่ 
 
3.4 ประชาธิปไตยแบบเข้มข้น (Radical Democracy)5 

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 นักวิชาการและนักการเมืองทั้ง 
“ฝุายซ้าย” และ “ฝุายขวา” เริ่มมองเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับระบอบการ

                                                           
4 ค าว่า “วาทกรรม” (discourse) เป็นแนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่ซึ่งเสนอ

โดยแดร์ริดา (Derrida) หมายถึง โครงสร้างเชิงทฤษฎีในการเข้าใจโลก ซึ่งสมาชิกใน
ชุมชนเชื่อว่ามีความถูกต้อง และโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นกรอบในการนิยามว่าควรจะ
ศึกษาอะไร มีปัญหาอะไรบ้างที่ควรถาม ควรถามอย่างไร และมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่
ควรปฏิบัติในการตีความค าตอบที่ได้รับ โดยนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ได้ช้ีให้เห็นว่า 
วาทกรรมที่แท้จริงไม่ได้มีเพียงชุดเดียว แต่มีความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดนิยามของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

5 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545; 2553ข; 
Kriesi and Others, 2013; และ Blaug, 1999. 
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ปกครองแบบที่ตนสนับสนุนและผลที่เกิดขึ้นกับความเป็นประชาธิปไตยที่
คาดหวังว่าจะเกิด/จะมีขึ้น กล่าวคือ ในส่วนของ “ฝุายซ้าย” เริ่มตระหนัก
ว่าความหวังที่จะเห็นลัทธิคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมน าไปสู่การปกครอง
แบบประชาธิปไตยไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบเผด็จการ
อ านาจนิยมที่มีอยู่ ในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้  หลังจากการ       
ล่มสลายของก าแพงเบอร์ลิน การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการ
สิ้นสุดของยุคสงครามเย็นแล้วก็ไม่ปรากฏว่าโลกจะสงบร่มเย็นขึ้นและมี
ประชาธิปไตยเพ่ิมมากขึ้นอย่างที่เคยคิดหรือเคยคาดหวังไว้แต่อย่างใด 
ในขณะท่ี “ฝุายขวา” ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน นั่นคือ ระบอบประชาธิปไตย
แบบตัวแทนหรือประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคล
เป็นหลักก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่สามารถสร้างความเสมอภาค
และความเท่าเทียมซึ่งเป็นสาระส าคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย
ให้เกิดขึ้นมาได้ ประชาธิปไตยเสรีนิยมพยายามสร้างความเสมอภาคด้วย
การเก็บกดเสรีภาพ ในรูปของการสร้างสิ่งที่เรียกว่า “พลเมือง” (citizen) 
และ “ความเป็นพลเมือง” (citizenship) แบบเดียว คือพลเมืองและความ
เป็นพลเมืองแบบของรัฐ รัฐเท่านั้นที่มีสิทธิในการสร้างพลเมืองขึ้นมา และ
เฉพาะพลเมืองของรัฐเท่านั้นจึงจะมีสิทธิต่างๆ ภายในอาณาเขตของรัฐ 
โดยนัยนี้ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีได้รับความชื่นชมเป็น
อย่างมากในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมจึงเป็นเพียงเทคนิควิธีในการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนแบบหนึ่งเท่านั้น  
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ดังนั้น ในโลกยุคหลังสมัยใหม่จึงมีการหันกลับมาขบคิดทบทวน
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” (democracy) กันใหม่ ในโลกยุค
หลังสงครามเย็นที่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ได้กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไป
แล้ว ปรากฏว่ามีประชาธิปไตย 2 แบบที่มีอิทธิพลและแข่งขันกันอยู่ใน
สังคม คือประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) และ
ประชาธิปไตยแบบเข้มข้น (radical democracy)6 ประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนจะเน้นในเรื่องของวิธีการในการท าให้ผลประโยชน์ของคนในสังคม
ได้รับการตอบสนองจากรัฐ ในขณะที่ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นจะเน้นใน
เรื่องของการเปิดพ้ืนที่สาธารณะในสังคมให้ มีการถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวาง เพ่ือสร้างบทสนทนาสาธารณะอันจะน าไปสู่การแก้ปัญหา
ร่วมกัน มากกว่าการแก้ปัญหาผ่านระบบที่ด ารงอยู่ ประชาธิปไตยแบบ
เข้มข้นไม่ใช่เรื่องของการช่วงชิงอ านาจรัฐ หรือการล้มล้างรัฐบาลผ่านการ
หย่อนบัตรเลือกตั้ง แต่เป็นเรื่องของการช่วงชิงการน าในการสร้างค านิยาม 
หรือการสร้างความหมายชุดใหม่ให้กับสิ่งที่ต่อสู้หรือเรียกร้องเพ่ือให้มีฐานะ
เป็นค านิยามหลักในสังคมมากกว่า ดังนั้น การเมืองของประชาธิปไตยแบบ
เข้มข้นจึงเป็นการเมืองแบบที่ต้องการแยกย่อยหรือสลายระบบที่ด ารงอยู่ 
เพ่ือผลในการปรับเปลี่ยนทิศทาง หรือเพ่ือการก าหนดและจั ดล าดับ

                                                           
6 ค าว่า “ประชาธิปไตยแบบเข้มข้น (radical democracy) มีช่ือเรียกอื่นๆ 

ที่สามารถใช้แทนกันได้  เ ช่น ค าว่า  “ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม” (plural 
democracy) “ประชาธิปไตยแบบการสนทนา” (dialogic democracy) และ 
“ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” (deliberative democracy) เป็นต้น 
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ความส าคัญของปัญหาเสียใหม่ อันจะน าไปสู่การสร้างวาทกรรมชุดใหม่ใน
เรื่องนั้นๆ ขึ้นมาในสังคม  
 แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตยแบบเข้มข้นก็คือแนวคิด
ที่ว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของความสมานฉันท์หรือความเห็นพ้อง
ต้องกัน และไม่ใช่เรื่องของการสลายหรือแย่งชิงอ านาจรัฐ แต่เป็นเรื่องของ
กระบวนการในการสร้างความแตกต่างหลากหลายในรูปของอัตลักษณ์ 
(identity) ต่างๆ ขึ้นมา ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นจึงเป็นเรื่องของการ
คิดค้นหาวิธีการสร้างอัตลักษณ์ที่สอดรับกับคุณค่าแบบประชาธิปไตย ซึ่ง
การที่ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่ปล่อยให้มี         
อัตลักษณ์ใดสถาปนาตัวเองให้เป็นอัตลักษณ์หลักของสังคม เนื่องจากถ้า
ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เพราะเป็นการ   
เก็บกดปิดกั้นอัตลักษณ์แบบอ่ืนๆ เอาไว้ ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นยอมรับ
และเปิดพ้ืนที่ให้กับอัตลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่ร่วมกันในรูปของความขัดแย้ง
และความแตกต่างมากกว่าการท าให้เหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นจึงเป็นระบบที่ไม่มีข้อยุติเด็ดขาดแน่นอนตายตัว 
และไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้ว แต่เป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่
ประชาธิปไตยที่ก าลังจะเกิด/ก าลังจะเป็น เป็นพ้ืนที่ของการลื่นไหล/
เปลี่ยนแปลง ส่วนแนวโน้มและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเช่นใด
นั้นขึ้นอยู่กับการปะทะประสานระหว่างอัตลักษณ์ต่างๆ ในสังคม  
 ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดคนละชุด
กับประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม กล่าวคือ ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นไม่ได้
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ตั้งอยู่บนแนวคิดของความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นสากล แต่ตั้งอยู่บน
แนวคิดของความขัดแย้ง และความเป็นมิตร/ศัตรูที่ต่อเนื่องและถาวร 
ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นไม่ได้มองความขัดแย้ง และความสัมพันธ์แบบ
มิตร/ศัตรูว่าเป็นสิ่งที่จะต้องถูกขจัดให้หมดสิ้นไป เพื่อสร้างความสมานฉันท์
และความเห็นพ้องต้องกันให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตราบเท่าที่
มนุษย์ยังมีตัวตนหรือมีอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่ ความแตกต่างหลากหลาย
ต่างหากคือความเป็นจริงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย ความ
พยายามที่จะท าให้ความแตกต่างหลากหลายที่ด ารงอยู่กลายเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน นอกจากจะขัดกับหลักความจริงทางการเมืองและสังคมแล้ว 
ยังขัดกับหลักประชาธิปไตยและธรรมชาติของมนุษย์อย่างรุนแรงอีกด้วย  
 ประชาธิปไตยแบบเข้มข้น (radical democracy) มีความ
แตกต่างจากประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) 
และประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ตาม
แนวคิดของฝุายเสรีนิยม เนื่องจากประชาธิปไตยสองแบบหลังมีความหมาย
เพียงแคบๆ เฉพาะในแง่ที่หมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือปกปูอง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และการเมืองก็มีความหมายเพียงแคบๆ เฉพาะในแง่ที่
หมายถึงการเลือกตั้งหรือการเลือกตัวแทน จึงมองไม่เห็นหรือก้าวไม่ทัน
ความขัดแย้งแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ส่วนประชาธิปไตยแบบเข้มข้น
นั้นจะเน้นบทบาทที่ขยันขันแข็งของพลเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ
เข้าไปมีบทบาทในประชาสังคม และเน้นในเรื่องของความหลากหลายโดย
การขยายฐานของประชาธิปไตยให้กว้างออกไป ประชาธิปไตยแบบเข้มข้น
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จึงไม่ใช่เรื่องของปัจเจกบุคคลล้วนๆ อย่างประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม แต่
รวมเอาเรื่องของชุมชน (community) ความเป็นพลเมือง (citizenship) 
อัตลักษณ์ (identity) และบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่ถูกเก็บกดปิดกั้นไว้ใน
ระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเข้าไว้ด้วย  
 
3.5 การเมืองโลก (Global Politics)7  

สิ่งที่เป็นแกนกลางของการเมืองการปกครองก็คือเรื่อง “อ านาจ
อธิปไตย” แต่แนวคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมี
ความหมาย ลักษณะและวิธีคิดที่แตกต่างกัน การที่จะเข้าใจสภาวการณ์
ทางการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับ “การเมืองโลก” (global 
politics) ได้อย่างแท้จริงเราจ าเป็นจะต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องอ านาจ
อธิปไตยในยุคต่างๆ ให้ชัดเจนเสียก่อน 

ในช่วงยุคกลาง (middle age) อ านาจและอาณาเขตมีลักษณะ 
ทับซ้อน ขัดแย้งและหลากหลาย โดยอ านาจอธิปไตยในยุคกลางจะเป็น
อ านาจที่ใช้ร่วมกันระหว่างสถาบันทางโลกและศาสนา และมีอยู่หลาย
ระบบ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาณาเขตของประเทศเพียงอย่างเดียวอย่างวิธีคิด
แบบยุคสมัยใหม่ อาณาเขตของยุโรปในช่วงยุคกลางนั้นไม่มีนิยามที่ชัดเจน 
แต่มีลักษณะเลื่อนไหลและไม่ต่อเนื่อง ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 13 ไม่ มี
แนวคิดของสิ่งที่เรียกว่า “อาณาเขต” (territoriality) มีเฉพาะแนวคิดเรื่อง 
                                                           

7 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร , 2553ข.; 
Purkitt, 2002; Kegley and Wittkopf, 2001; และ McGrew and Lewis, 1992.   
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“ชายแดน” (frontier) หรือเขตของการเคลื่อนไหว ระบบของการปกครอง
รัฐในยุโรปยุคกลางไม่มีการแบ่งแยกเด็ดขาดบนพ้ืนฐานของอาณาเขต 
อ านาจในยุคกลางเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม แยกย่อยตัดข้าม     
เส้นแบ่งต่างๆ และในขณะเดียวกันก็มีลักษณะทับซ้อนและจัดล าดับชั้น
แบบเครือข่ายโยงใย มีความจงรักภักดีหลายแหล่ง มิใช่มีเฉพาะกับรัฐชาติ
อย่างในยุคสมัยใหม่ ความส าเร็จของการปกครองในยุคกลางอยู่ที่วิธีการ
ปกครองพ้ืนที่แบบต่างๆ ที่ซ้อนทับกัน ระหว่างรัฐขนาดใหญ่ พ้ืนที่เมือง
และกลุ่มเมือง โดยวิธีคิดเก่ียวกับพ้ืนที่ในยุคกลางจะเป็นลักษณะของอาณา
เขตแบบเปิด ทุกหน่วยการปกครองสามารถติดต่อกับรัฐอ่ืนได้เท่าๆ กัน 
ไม่ใช่มลีักษณะปิดสนิทอย่างวิธีคิดของรัฐชาติในยุคสมัยใหม่  

การเปลี่ยนผ่านจากยุคกลางสู่ยุคสมัยใหม่ (modern) ก็คือการท า
ให้การเมืองเป็นเรื่องของอาณาเขตหรือเขตแดน ด้วยการแบ่งแยกอย่าง
เด็ดขาดและชัดเจนระหว่างภายใน/ภายนอกอาณาเขต ในขณะเดียวกันก็
แทนที่เครือข่ายความสูงต่ าและหลากหลายระดับของอ านาจในยุคกลาง
ด้วยความคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยเหนือเขตแดนหรืออ านาจอธิปไตยของรัฐ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัฐชาติสมัยใหม่จัดระบบพ้ืนที่ทางการเมืองบน
พ้ืนฐานของอ านาจอธิปไตยเหนือเขตแดน ส่ิงต่างๆ ถูกนิยามภายใต้อาณา
เขตของรัฐ กฎ ระเบียบต่างๆ เป็นการบังคับใช้ภายในอาณาเขตของรัฐเป็น
หลัก โดยนัยนี้ ความคิดเรื่อง “การเมืองระหว่างประเทศ” (international 
politics) หรื อ  “ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งประ เทศ ”  (international 
relation) จึงเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่และเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับระบบ  
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รัฐชาติ เนื่องจากหากไม่มีอาณาเขตของประเทศที่แน่นอน ชัดเจนและ
ตายตัวแล้ว ความคิดเรื่อง “ระหว่างประเทศ” ย่อมจะเกิดข้ึนไม่ได้  

ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) การรับรู้เรื่องพ้ืนที่ของยุค
สมัยใหม่ที่เป็นแบบหยุดนิ่ง แข็งทื่อและตายตัวผ่านการผนวกรวมอ านาจ
อธิปไตยทุกชนิดไว้ภายใต้อ านาจอธิปไตยแบบเดียว นั่นคืออ านาจอธิปไตย
เหนือเขตแดน ไม่สามารถอธิบายและท าให้ เข้าใจปรากฏการณ์ที่
สลับซับซ้อนของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ได้อีกต่อไป ดังนั้น จึงท าให้เกิด
แนวคิดที่เรียกว่า “การเมืองโลก” (global politics) ขึ้นมา ซึ่ง “การเมือง
โลก” นี้จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจาก “การเมืองระหว่างประเทศ” 
(international politics) ในแง่ของการมีเครือข่ายและกิจกรรมทางการ
เมืองที่กว้างขวาง ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะบทบาทของรัฐชาติอย่างการเมือง
ระหว่างประเทศ โดยนัยนี้ แนวคิดเรื่องการเมืองโลกจึงเป็นการท้าทายวิธี
คิดแบบอ านาจอธิปไตยของรัฐที่แยกเด็ดขาดระหว่างภายใน/ภายนอก
ประเทศ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้มองเห็นถึงความสลับซับซ้อนของการ
เชื่อมต่อแบบต่างๆ ที่ตัดข้ามอาณาเขตของรัฐชาติ และช่วยให้มองเห็นถึง
ประเด็นปัญหาใหม่ๆ ที่ตัดข้ามอาณาเขตของรัฐ เช่น ปัญหาการก่อการร้าย
สากล ยาเสพติด มลภาวะ และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น รวมทั้งการร่วมมือ
ประสานงานในระดับข้ามชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมกันในรูปของ 
“การบริหารจัดการระดับโลก”  

แนวคิดเรื่อง “การเมืองโลก” คือระเบียบโลกชุดใหม่ที่หนีห่างไป
จากตรรกะความเป็นศูนย์กลางของรัฐชาติในการเมืองระหว่างประเทศ  
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นั่นคือ หน่วยในการวิเคราะห์ไม่ใช่รัฐชาติ แต่เป็นโลก ภูมิภาค หรือระบบ
นานาชาติที่ก าหนดและบังคับใช้ระเบียบโลก ในโลกของระบบเครือข่าย
และการไหลเวียนที่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐมีจ านวนและบทบาทเพ่ิมมากขึ้น 
การเมืองการปกครองในแบบรัฐชาติในรูปของรัฐบาลแห่งชาติสูญเสีย
ประสิทธิภาพและความชอบธรรมให้กับการเมืองการปกครองในระดับโลก
ไปเป็นอันมาก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบทบาท อ านาจ และหน้าที่ของ
รัฐชาติอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคหลัง
สมัยใหม่ แนวคิดเรื่องการเมืองโลกเป็นกระบวนการของความร่วมมือทาง
สังคมท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่วนรวม เป็นกระบวนการที่รัฐชาติแสดงบทบาท
ในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการผูกขาดครอบง าอย่างที่ผ่านมา แนวคิดเรื่อง
การเมืองโลกจึงเป็นแนวคิดส าคัญในโลกยุคหลังสมัยใหม่ที่สามารถช่วยให้
เราจัดระเบียบ ท าความเข้าใจ ตัดสินใจและการประสานร่วมมือทาง
การเมืองและการแก้ปัญหาที่ตัดข้ามเส้นแบ่งสังคมและรัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น  

แนวคิดเรื่อง “การเมืองโลก” เป็นการเคลื่อนย้าย ถ่ายโอน และ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจทางการเมืองจากรัฐชาติสู่องค์กร สถาบันที่
ไม่ใช่รัฐ ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการเมืองการปกครองในยุโรปยุคกลาง
ที่อ านาจแบบต่างๆ ซ้อนทับกันในหลายระดับและขัดแย้งกัน แต่ด ารงอยู่
ด้วยกันภายใต้อาณาเขตที่ไม่แน่นอนตายตัว นั่นคือ แนวคิดเรื่องการเมือง
โลกในสังคมโลกยุคหลังสมัยใหม่มีขอบเขตที่หลากหลายและทับซ้อนกัน
หลายระดับชั้น นับตั้งแต่ระดับรัฐ ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับ

101ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



102 
 

 

โลก และท าให้แนวคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยเหนือเขตแดนที่เคยยึดถือกันมา
ในยุคก่อนหน้านี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอนและไม่ตายตัวอีกต่อไป  

102 ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่



103 
 

 

บทที่ 4 
บทสรุป 

 
ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้น าเสนอ

ผ่านมาในบทที่ 2 ว่าด้วยปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องของ
แนวคิดทฤษฎีหรือหรือหลักการที่ เป็นแก่นของการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ 
และบทที่ 3 ว่าด้วยสภาวการณ์ทางการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการน าแนวคิดทฤษฎีไปปฏิบัติหรือเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากประยุกต์ใช้
แนวคิดที่สามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในการสรุปนั้นผู้เขียนจะได้
น าเสนอในรูปของตาราง 2 ตาราง คือ (1) ตารางสรุปแนวคิดและทฤษฎี
ของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ และ (2) ตารางสรุปสภาวการณ์ทาง
การเมืองยุคหลังสมัยใหม่ เพ่ือให้สามารถมองเห็นความเหมือน ความ
แตกต่างและการเชื่อมโยงของแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติในแง่มุมต่างๆ 
ได้ชัดเจนมากข้ึน ซึ่งการสรุปสาระส าคัญในแต่ละตารางมีดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การสรุปแนวคิดและทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ 

ในหัวข้อนี้ผู้ เขียนจะได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่ เป็นแก่นของ
ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่จ านวน 10 ประการ จากนักปรัชญายุค
หลังสมัยใหม่ที่เลือกมาศึกษาจ านวน 5 คน ที่ได้น าเสนอรายละเอียดไว้ใน
บทที่ 2 ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.1 สรุปแนวคิดและทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี ชื่อนักปรัชญา 

 
สาระส าคัญ 

(1) อ านาจชีวะ 
(bio-power) 

ฟูโก 
(Foucault)   
 

อ านาจชีวะ (bio-power) เป็นแนวคิด
ที่มองว่ าอ านาจเป็นสิ่ งมี ชีวิตในตัว เอง 
สามารถเคลื่อนย้ายไปมา และฟุ้งกระจายอยู่
ทุกหนทุกแห่ ง  คล้ ายกับจุลินทรีย์ที่ฟุ้ ง
กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศ อ านาจไม่ได้ยึด
โยงอยู่กับตัวบุคคล สถานภาพ หรือสถาบัน 
แต่ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของความสัมพันธ์และ
ปฏิบัติการของความสัมพันธ์นั้น อ านาจจึงมี
ลักษณะคล้ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แม้มอง
ไม่ เห็น แต่ถ้ ามันไปสัมพันธ์กับสิ่ ง ใดที่
เหมาะสมก็สามารถแสดงตัวขึ้นมาได้ 

(2) การปกครองจิต
วิญญาณ 
(governmenta- 
lity) 
 

ฟูโก 
(Foucault)   

ก า ร ป ก ค ร อ ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ 
(governmentality) เ ป็นการปกครองใน
ระดับจิตส านึก โดยผู้ปกครองจะปลูกฝัง
ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในจิตใจของ
ประชาชน จนประชาชนยอมรับว่าความคิด
นั้นๆ เป็นความจริง แล้วน าเอาความจริงที่
ยอมรับนั้นมาใช้ปกครองหรือควบคุมตัวเอง 
การปกครองแบบนี้จึงไม่มีสถาบันที่มีอ านาจ
มาปกครองในฐานะที่เป็นองค์อธิปัตย์ แต่
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เป็นลักษณะของการปกครองตนเองด้วย
จิตส านึกของตนเอง  

(3) การเมืองของ
การรื้อสร้าง (the 
politics of 
deconstruction) 
 
 
 

แดร์รดิา 
(Derrida) 

การ เมื อ งของการรื้ อส ร้ า ง  (the 
politics of deconstruction) เป็นการ
น าเสนอปมปัญหา และปฏิบัติการถอดถอน
เพื่อเปิดปมหรือประเด็นปัญหาที่ถูกละเลย 
ปิดกั้นหรือซ้อนทับไว้ในสังคมให้ปรากฏ
ขึ้นมา สลายความย้อนแย้งภายในปมปัญหา
ที่ลักลั่นต่อกัน เพื่อคลี่คลายความสัมพันธ์
เชิงอ านาจที่ไม่เป็นธรรม สร้างความเป็น
ธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีเป้าหมายหลัก
คือการรักษาระยะความสัมพันธ์ระหว่างขั้ว
ตรงข้ามไว้ โดยมิให้ขั้วใดขั้วหนึ่งมาก ากับ
หรือก าหนดอีกข้ัวหนึ่งได้ 

(4) การเมืองเชิง
สุนทรียศาสตร์  
(aesthetics 
politics) 
 
 
 
 

ลีโยตาร์ด 
(Lyotard) 

ก า ร เ มื อ ง เ ชิ ง สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์ 
(aesthetics politics) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
แนวคิ ดที่ ว่ า ก า ร ตั ด สิ น เ ชิ ง ก า ร เ มื อ ง 
(political Judgment) มีลักษณะ
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า เ ชิ ง
สุนทรียศาสตร์ (aesthetics) ที่ เห็นว่าสิ่ง
ต่างๆ จะสวยงามหรือไม่ขึ้นอยู่กับทัศนะหรือ
ความคิดเห็นของแต่ละคน ในท านอง
เดียวกัน “ความแตกต่างทางความคิดเห็น” 
(differend) และ “การตัดสินเชิงการเมือง” 
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ที่หลากหลายไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ ที่จะมาวัด
ความถูกต้องและความชอบธรรมได้  

(5) การโต้เถียง 
(dispute) 
 
 
 

ลีโยตาร์ด 
(Lyotard) 

การโต้เถียง (dispute) คือเครื่องมือที่
จะน าไปสู่ทางออกทางการเมือง โดยการ
โต้เถียงจะก่อให้เกิดการจ าแนกแจกแจง 
และสะท้อนให้ เห็นถึงการรับรู้ รับทราบ 
ความรู้สึก รวมทั้งอคติต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่
ในทัศนะและความคิดเห็นให้ปรากฏขึ้นมา 
ซึ่งจะท าให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่เป็นจริงได้
อย่างถูกต้อง โดยไม่จ าเป็นต้องมีข้อสรุปหรือ
ฉันทามติ ความยุติธรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้น
ได้ เมื่อระบบการเมืองที่เป็นอยู่น าเราไปสู่
การโต้เถียงอันไม่มีที่สิ้นสุด 

(6) การก าลังจะ
เกิด/การก าลังจะ
เป็น (becoming)   
 
 
 
 

เดอเลซิ 
(Deleuze) 

การก าลังจะเกิด/การก าลังจะเป็น 
(becoming)   คือสภาวะที่จะเป็นอย่างอื่น
ที่แตกต่างไปจากระบบการจัดประเภทที่
ด ารงอยู่ สาระส าคัญของการก าลังจะเกิด/
การก าลังจะเป็นคือการหลุดพ้นไปจาก
ปัจจุบัน การสลายสั่นคลอนสามัญส านึกใน
เรื่ อง เอกลักษณ์/ตัวตนที่มั่นคงตายตัว 
แนวคิดนี้ได้ช้ีให้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆ ใน
สังคมเป็นการปะทะประสานของการ
ลากเส้นแบ่ง การสลายเส้นแบ่ง การลากเส้น
แบ่งใหม่ การตัดข้ามเส้นแบ่งแบบต่างๆ และ
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ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งอื่นได้เสมอ  
(7) การเมืองของ
การเป็น-เสียงส่วน
น้อย (a politics of 
becoming-
minoritarian) 
 
 
 
 
 

เดอเลซิ 
(Deleuze) 

เสียงส่วนใหญ่ (majoritarian) เป็น
ผลลัพธ์ของอ านาจและการครอบง าของพลัง
ต่างๆ ท่ีตกผลึกเป็นแบบฉบับ เป็นมาตรฐาน
หลักในสังคม ส่วน “การก าลังจะเป็น-เสียง
ส่วนน้อย” (becoming-minoritarian) เป็น
การต่อสู้เพื่อหลีกหนีไปจากลักษณะที่เป็น
แบบฉบับ จากตัวแบบมาตรฐานหลักของ
สังคม “การเมืองของการเป็น-เสียงส่วน
น้อย” (a politics of becoming-
minoritarian) จึงเป็นการต่อต้านขัดขืน
อ านาจกระแสหลักที่ครอบง าอยู่ในสังคม 
ก่อให้เกิดการสลายเส้นแบ่งต่างๆ ที่ด ารงอยู่ 
และน าไปสู่การลากเส้นแบ่งขึ้นมาใหม่
ตลอดเวลา 

(8) การมีส่วนของ
ภาคส่วนท่ีไม่มสี่วน
ทางการเมือง (the 
part of those 
who have no 
part) 
 
 
 

ร็องซีแยร ์
(Ranciere) 

ค าว่า “การเมือง” เริ่มต้นขึ้นเมื่อภาค
ส่วนที่ถูกกีดกัน ปิดกั้น ไม่มีพื้นที่ ไม่มีสิทธิ์ 
ไ ม่ มี เ สี ย ง  ต้ อ ง ก า ร เ ข้ า ไ ป มี ส่ ว น ใ น
กระบวนการปกครองและถูกปกครอง       
ร็องซีแยร์เรียกการเข้าไปมีส่วนร่วมแบบนี้ว่า 
“การมีส่วนของภาคส่วนที่ไม่มีส่วนทางการ
เมือง” (the part of those who have 
no part) เป็นการสลายระเบียบกฎเกณฑ์
และเส้นแบ่งต่างๆ ที่ด ารงอยู่เพื่อเปิดพื้นที่
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 ให้กับ “ส่วนที่ถูกนับเพื่อที่จะไม่นับรวมให้
เป็นส่วน” (the uncounted in a space 
where they are countable as 
uncounted) ของระบบให้สามารถเข้ามามี
ส่ วนในกระบวนการปกครองและ ถูก
ปกครอง  

(9) สุนทรียศาสตร์
ของการเมือง 
(aesthetics of 
politics) 
 
 
 
 

ร็องซีแยร์ 
(Ranciere) 

“การเมือง” เป็นเรื่องของการต่อสู้
เรียกร้องของกลุ่มคนท่ีไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง ให้
กลายเป็น “การพูด” ไม่ใช่เพียงแค่ “การส่ง
เสียง” (แบบสัตว์) เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่เคย
มีเสียงมาก่อน จึงจ าเป็นต้องสร้างเสียง สร้าง
การสื่อสารของตัวเองข้ึนมา ความเป็น
การเมืองจึงเป็นการสร้างฉากหรือเวที
ส าหรับการสนทนาเพื่อสลายและสั่นคลอน
ระบบระเบียบที่ด ารงอยู่ และปรับเปลี่ยน
การรับรู้ของคนในสังคม โดยนัยนี้ การเมือง
จึงมีลักษณะคล้ายกับการเขียนบทกวีที่
จะต้องมีจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องมี
การน าเสนอขึ้นมาใหม่ “สุนทรียศาสตร์ของ
การเมือง” (aesthetics of politics) ก็คือ
การสร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้างชุมชนใหม่
และสร้างการรับรู้ใหม่ ท่ีแตกต่างออกไปจาก
ระบบการจัดประเภทแยกแยะของสังคมที่
ด ารงอยู่ เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนที่ไม่เคยมีสิทธิ์มี
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เสียงได้เข้ามามีสิทธิ์มีเสียงและมีส่วนร่วม
ในทางการเมือง 

(10) ประชาธิปไตย
ของผู้ที่ไม่มสี่วน 
(democracy of 
who have no 
part) 
 
 
 
 

ร็องซีแยร์ 
(Ranciere) 

สาระส าคัญของประชาธิปไตยคือ 
อ านาจของคนที่ไม่สมควรจะมีอ านาจ และ
การปกครองโดยคนที่ไม่สมควรจะมาเป็น
ผู้ปกครอง ประชาธิปไตยคือการเกิดขึ้นของ
ตัวแสดงทางการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ เคย
ปรากฏมาก่อน ผ่านการสร้างพื้นที่เฉพาะ 
การรับรู้เฉพาะ เพื่อเรียกร้องความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เป็น “ประชาธิปไตย
ของผู้ที่ไม่มีส่วน” (democracy of who 
have no part) ซึ่งมีท่ีว่างให้กับการเห็นแย้ง
หรือการไม่เห็นด้วย (disagreement) และมี
ที่ว่างให้กับ “ส่วนที่ถูกนับเพื่อที่จะไม่นับ
รวมให้เป็นส่วน” (the uncounted in a 
space where they are countable as 
uncounted) เป็นประชาธิปไตยของคนท่ี
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ประชาธิปไตย
แบบเลือกตั้งตัวแทน 

 
4.2 การสรุปสภาวการณ์ทางการเมืองยุคหลังสมัยใหม่  

ในหัวข้อนี้ผู้ เขียนจะได้สรุปสภาวการณ์ทางการเมืองยุคหลัง
สมัยใหม่จ านวน 5 ประการ ที่ได้น าเสนอรายละเอียดไว้ในบทที่ 3 อันเป็น
ผลมาจากการน าแนวคิดและทฤษฎีของปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ไป
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ปฏิบัติจนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสาระส าคัญของสภาวการณ์ทางการเมืองยุค
หลังสมัยใหม่ และแนวคิดทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานรองรับสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 4.2 สรุปสภาวการณ์ทางการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ 
 

สภาวการณ์ทาง
การเมือง 

สาระส าคัญ แนวคิดทฤษฎีรองรับ 
 

(1) การพร่าเลือนของ
แนวคิดเรื่องรัฐชาติ 
(Blurred Nation-
State Concept) 

( 1 )  ใ น โ ล ก ยุ ค ไ ร้
พ ร ม แ ด น ที่ ก า ร ค ม น า ค ม
ติดต่ อสื่ อสาร เป็น ไปอย่ า ง
สะดวก รวดเร็วและตัดข้าม
อาณาเขตของรั ฐ และการ
เคลื่อนย้ายไหลเวียนที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและอย่างฉับพลัน
ในทุ กด้ านของ ชีวิ ต มนุษย์ 
นอกจากจะท าให้อาณาเขต
ของรัฐชาติมีลักษณะลื่นไหลไม่
มั่นคงแล้ว ยังท าให้การห้าม
การแทรกแซงกิจการภายใน
ของกันและกัน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แนวคิดหลักของความคิดเรื่อง 

(1) แนวคิดเรื่องอ านาจ
ชีวะของฟูโก  
(2) แนวคิดเรื่องการ
ก าลังจะเกดิ/การก าลัง
จะเป็นของเดอเลิซ  
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“อ านาจอธิปไตยแห่งชาติ” 
หรือ “อ านาจอธิปไตยของรัฐ” 
ในแบบของสนธิสัญญาเวสต์ 
ฟาเลียกลายเป็นสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ในโลกปัจจุบัน 

( 2 )  เ มื่ อ โ ล ก มี ก า ร
เช่ือมโยงกระชับแน่นระหว่าง
เ ว ล า แ ละ ส ถ า นที่ ม า ก ขึ้ น 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก 
ได้กลายเป็นปัญหาร่วมกันของ
ประชาคมโลก ซึ่งแนวคิดเรื่อง
อ า น า จ อ ธิ ป ไ ต ย ขอ ง รั ฐ ที่     
คับแคบ เด็ดขาดและตัดตอน
ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจาก
ใน โ ล ก ยุ ค ห ลั ง ส มั ย ใ ห ม่ มี
ประเด็นปัญหาที่กว้างไกลไป
กว่าอาณาเขตของรัฐและมี  
ตัวแสดงอื่นๆ บนเวทีการเมือง
ที่ไม่ใช่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่ม
มากขึ้น  

(2) อ านาจอธิปไตย
แบบจักรวรรด ิ
(Imperial 
Sovereignty) 

( 1 )  ใ น โ ล ก ยุ ค ห ลั ง
สมัยใหม่ แม้อ านาจอธิปไตย
ของรัฐจะอ่อนก าลังลง แต่ตัว
อ านาจอธิปไตยเองกลับพัฒนา

(1) แนวคิดเรื่องอ านาจ
ชีวะของฟูโก  
(2) แนวคิดเรื่องการ
ปกครองจิตวิญญาณของ
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ก้าวหน้าไปอีกรูปแบบหนึ่ ง
กลายเป็นอ านาจอธิปไตยแบบ
จักรวรรดิเพื่อการจัดระเบียบ
โ ลก ให ม่  โ ด ยอ า น าจขอ ง
จักรวรรดิจะเป็นอ านาจแบบ
ต ารวจ ท าหน้าที่ตรวจตรา
สอดส่องให้เป็นไปตามระเบียบ
โลกชุดใหม่ที่ เจ้ าจักรวรรดิ
ก าหนดขึ้นมา  

(2) เจ้าจักรวรรดิจะใช้
ทั้งอ านาจอ่อนและอ านาจแข็ง
ควบคู่กันไป อ านาจอ่อนใช้
ส าหรับความเห็นพ้องต้องกัน
เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจาก
ประเทศสมาชิกของจักรวรรดิ 
ส่วนอ านาจแข็งจะใช้ในฐานะที่
เป็นก าลังส ารองพร้อมน ามาใช้
ได้ทุกเมื่อหากจ าเป็น 

(3 )  ในการใ ช้อ านาจ
อ่อนนั้นเจ้าจักรวรรดิ จะใช้
เทคนิควิทยาการที่ เรียกว่ า 
“อ านาจชีวะ” (bio-power) 
เพื่ อน า ไปสู่ การจั ดการกั บ
ตัวตนของมนุษย์เพื่อผลในการ

ฟูโก 
(3) แนวคิดเรื่องการ
ก าลังจะเกดิ/การก าลัง
จะเป็นของเดอเลิซ  
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สยบ ยอม แล ะ ง่ า ยแก่ ก า ร
ควบคุม อ านาจอธิปไตยแบบ
จักรวรรดิจึ ง เป็นอ านาจใน   
เชิงรุกที่ทะลุทะลวงแทรกแซง
เข้าไปทุกที่ เพื่อปกครองจิต
วิญญาณของคนในโลกโดยไม่
ต้องค านึงถึงอาณาเขตของรัฐ
ชาติอีกต่อไป 

(3) ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
ใหม่ (New Social 
Movement) 

( 1 )  ข บ ว น ก า ร
เคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ เป็น
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ภ า ค
ประชาชนที่ ต้ องการ เสนอ
ท า ง เ ลื อ ก ใ ห ม่ ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงระบบการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในระดับโลก เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของระบบการเมือง
แบบตัวแทนหรือการเมืองใน
ระบบพรรค และแนวคิดเรื่อง
อ า น า จ อ ธิ ป ไ ต ย ขอ ง รั ฐ ที่
เด็ดขาดและตัดตอนไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะแก้ไขปัญหาในระดับ
โลกได้  

( 2 )  ข บ ว น ก า ร

(1) แนวคิดเรื่องอ านาจ
ชีวะของฟูโก  
(2) แนวคิดเรื่อง
การเมืองของการ      
รื้อสร้างของแดรร์ิดา 
(3) แนวคิดเรื่อง
การเมืองเชิง
สุนทรียศาสตร์ของ      
ลีโยตาร์ด  
(4) แนวคิดเรื่องการ
โต้เถียงของลีโยตารด์   
(5) แนวคิดเรื่องการ
ก าลังจะเกดิ/การก าลัง
จะเป็นของเดอเลิซ  
(6) แนวคิดเรื่อการเมือง
ของการเป็น-เสียงส่วน
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เคลื่อนไหวทางสังคมใหม่เป็น
ก า ร เ ช่ื อ ม ป ร ะ ส า น
ชีวิ ตประจ า วัน เ ข้ ากั บการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้ง
ในระดับประเทศและระดับโลก 
โดยการรวมเอาเรื่องส่วนตัว 
เช่น ความสัมพันธ์ทางเพศและ
ความยากจน เป็นต้น เข้ากับ
เรื่องส่วนรวม เช่น ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อมและการ
เอารัดเอาเปรียบในระดับโลก 
เป็นต้น เข้าด้วยกัน 

( 3 )  ข บ ว น ก า ร
เคลื่อนไหวทางสังคมใหม่เป็น
การเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อ
ต้ อ ง ก า ร ส ร้ า ง นิ ย า ม ห รื อ
ความหมายชุดใหม่ให้กับสิ่งที่
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว เ รี ย ก ร้ อ ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยามหรือ
ความหมายของสิ่งที่ เรียกว่า 
“การเมือง” ให้กว้างไกลไป
จากเดิม โดยการช้ีให้เห็นว่า
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันนั้น
เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่อง

น้อยของเดอเลิซ  
(7) แนวคิดเรื่องการมี
ส่วนของภาคส่วนท่ีไม่มี
ส่วนทางการเมืองของ   
ร็องซีแยร ์
(8) แนวคิดเรื่อง
สุนทรียศาสตร์ของ
การเมืองของร็องซีแยร ์
(9) แนวคิดเรื่อง
ประชาธิปไตยของผู้ที่ไม่
มีส่วนของร็องซีแยร์  
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การเมืองในเวลาเดียวกัน  
(4) ผู้ที่เป็นแกนหลักใน

การด า เนินการเคลื่ อนไหว
เรียกร้องในการเมืองแบบหลัง
สมัยใหม่  คือประชาชนคน
ธรรมดา ไม่ใช่รัฐชาติหรือพรรค
การเมืองอย่างการเมืองในยุค
สมัยใหม่ 

(4) ประชาธิปไตย
แบบเข้มข้น (Radical 
Democracy) 

(1) ประชาธิปไตยแบบ
เข้มข้นไม่ใช่เรื่องของการช่วง
ชิงอ านาจรัฐ หรือการล้มล้าง
รัฐบาลผ่ านการหย่อนบัตร
เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ ผ่ า น ร ะ บ บ
การเมืองที่ด ารงอยู่  แต่เป็น
เรื่องของการช่วงชิงการน าใน
การสร้างค านิยาม หรือการ
สร้างความหมายชุดใหม่ให้กับ
สิ่งที่ต่อสู้หรือเรียกร้องเพื่อให้มี
ฐานะเป็นค านิ ยามหลักใน
สังคม  

(2) ประชาธิปไตยแบบ
เข้มข้นเป็นเรื่องของการคิดค้น
หาวิธีการสร้างอัตลักษณ์ที่ 
ส อ ด รั บ กั บ คุ ณ ค่ า แ บ บ

(1) แนวคิดเรื่องอ านาจ
ชีวะของฟูโก  
(2) แนวคิดเรื่อง
การเมืองของการรื้อ
สร้างของแดรร์ิดา 
(3) แนวคิดเรื่อง
การเมืองเชิง
สุนทรียศาสตร์ของ      
ลีโยตาร์ด  
(4) แนวคิดเรื่องการ
โต้เถียงของลีโยตารด์  
(5) แนวคิดเรื่องการ
ก าลังจะเกดิ/การก าลัง
จะเป็นของเดอเลิซ  
(6) แนวคิดเรื่อการเมือง
ของการเป็น-เสียงส่วน
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ประชาธิปไตย โดยการยอมรับ
และเปิดพื้นที่ให้กับอัตลักษณ์
ต่างๆ อยู่ ร่ วมกันในรูปของ
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ค ว า ม
แตกต่างมากกว่าการท าให้
เหมือนกัน  

(3) ประชาธิปไตยแบบ
เข้มข้นจะเน้นบทบาทที่ขยัน
ขันแข็งของพลเมืองในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
เน้นในเรื่องความหลากหลาย
โ ด ย ก า ร ข ย า ย ฐ า น ข อ ง
ประชาธิปไตยให้กว้างออกไป 
โดยรวมเอาเรื่องของชุมชน 
ความเป็นพลเมือง อัตลักษณ์ 
และสิ่งต่างๆ ท่ีเคยถูกปิดกั้นใน
ระบบประชาธิปไตยแบบเสรี
นิยมเข้าไว้ด้วย  

(4) ประชาธิปไตยแบบ
เข้มข้นเป็นระบบที่ไม่มีข้อยุติ 
ไม่แน่นอนตายตัว และไม่ใช่
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้ว 
แต่ เ ป็ นก ร ะบวนกา รที่ จ ะ
น าไปสู่ประชาธิปไตยที่ก าลังจะ

น้อยของเดอเลิซ  
(7) แนวคิดเรื่องการมี
ส่วนของภาคส่วนท่ีไม่มี
ส่วนทางการเมืองของ   
ร็องซีแยร ์
(8) แนวคิดเรื่อง
สุนทรียศาสตร์ของ
การเมืองของร็องซีแยร ์
(9) แนวคิดเรื่อง
ประชาธิปไตยของผู้ที่ไม่
มีส่วนของร็องซีแยร ์
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เกิด/ก าลังจะเป็น เป็นพื้นที่
ของการลื่นไหล/เปลี่ยนแปลง 
ขึ้นอยู่กับการปะทะประสาน
ระหว่างอัตลักษณ์ต่างๆ ใน
สังคม  

(5) การเมืองโลก 
(Global Politics) 

(1) การเมืองโลกเป็น
แนวคิดที่ท้าทายวิธีคิดแบบ
อ านาจอธิปไตยของรัฐที่แยก
เ ด็ ด ข าด ระหว่ า งภ าย ใน /
ภายนอกประเทศ โดยช่วยให้
มองเห็นถึงความสลับซับซ้อน
ของการเช่ือมต่อแบบต่างๆ ที่
ตัดข้ามอาณาเขตของรัฐชาติ 
ท าให้มองเห็นประเด็นปัญหา
ใหม่ ๆ  ที่ มี ลั กษณะตัดข้ าม   
เขตแดน และการร่ วมมื อ
ประสานงานในระดับข้ามชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูป
ของการบริหารจัดการระดับ
โลก 

(2 )  การ เมืองโลกคือ
ระเบียบโลกชุดใหม่ที่หนีห่างไป
จากตรรกะความเป็นศูนย์กลาง
ของรัฐชาติในการเมืองระหว่าง

(1) แนวคิดเรื่องอ านาจ
ชีวะของฟูโก  
(2) แนวคิดเรื่องการ
ก าลังจะเกดิ/การก าลัง
จะเป็นของเดอเลิซ  
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ประเทศ หน่วยในการศึกษา
วิ เคราะห์ เกี่ยวกับการเมือง
ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ ช า ติ  แ ต่ เ ป็ น โ ล ก 
ภูมิภาค หรือระบบนานาชาติที่
ก าหนดและบังคับใช้ระเบียบ
โลก  

( 3 )  แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง
ก า ร เ มื อ ง โ ล ก เ ป็ น ก า ร
เคลื่ อนย้ าย ถ่ ายโอน และ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจ
ทางการเมืองจากรั ฐชาติสู่
องค์กร สถาบันที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งมี
ลั ก ษ ณ ะ ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ
การเมืองในยุโรปยุคกลางที่
อ านาจแบบต่างๆ ซ้อนทับกัน
ในหลายระดับและขัดแย้งกัน 
แต่ ด า รงอยู่ ด้ วยกันภายใต้
อาณาเขตที่ไม่แน่นอนตายตัว  

 
จากข้อมูลที่น าเสนอในตาราง 4.1 สรุปแนวคิดและทฤษฎีของ

ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ และ 4.2 สรุปสภาวการณ์ทางการเมือง
ยุคหลังสมัยใหม่ และข้อมูลที่ผู้เขียนได้น าเสนอมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นใน
หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า ในการที่วรรณกรรมที่เกี่ยวกับปรัชญาการเมือง
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ตะวันตกส่วนใหญ่มักจะแบ่งปรัชญาการเมืองออกเป็น 3 ยุค คือ (1) 
ปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก (classical political philosophy) (2) 
ปรัชญาการเมืองยุคกลาง (middle ages political philosophy) และ (3) 
ปรัชญาการเมืองยุคสมัยใหม่ (modern political philosophy) นั้น ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงอีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันมีปรัชญาการเมือง
แบบใหม่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไปจากยุคก่อนหน้านี้อย่าง
ชัดเจน นั่นก็คือ “ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่” (postmodern 
political philosophy) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปรัชญาการเมืองยุคท่ี 4  

ดังนั้น ผู้ เขียนจึงขอเสนอแนวคิดต่อวงวิชาการรัฐศาสตร์ใน
ประเทศไทยว่า ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับยุคของปรัชญา
การเมืองในเอกสารและต าราต่างๆ จาก 3 ยุค เป็น 4 ยุค ดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 
และที่ส าคัญก็คือวงการรัฐศาสตร์จะได้มีกรอบแนวคิดชุดใหม่ในการมอง
หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกได้
อย่างลุ่มลึกและรอบด้าน อันจะท าให้การก าหนดนโยบายและการแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน   
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