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กอนหนาที่มนุษยจะสถาปนาสังคมตัวเองวาเปนยุคสมัยแหงการรูแจง (The Age of 
Enlightenment) หรือยุคสมัยใหม (Modern Age) มนุษยฝากชีวิตไวกับอํานาจสูงสุดที่มีเทพเจาเปน
ศูนยกลาง  มนุษยเปนเพียงจุดเล็ก ๆ ในจักรวาล  อํานาจดังกลาวถูกใชโดยผานการตีความของผูมี
ความรูและอํานาจสูงกวา๑  ผลจากการที่มนุษยฝากชีวิตไวกับอํานาจสูงสุดและอํานาจสูงสุดถูก
นําไปใชโดยผานการตีความของผูมีความรูและอํานาจสูงกวาเพื่อเขาขางตัวเองดังกลาว๒  ทําใหเกิด
การกดขี่ขมเหงระหวางผูใชอํานาจกับผูไดรับผลแหงการใชอํานาจนั้น  เมื่อการกดขี่ขมเหงนั้นเลย
ขีดจํากัด  การลุกขึ้นตอสูเพื่อความสมดุลของอํานาจจึงปะทุขึ้นในแผนดินนั้น๓

การปฏิวัติใหญของฝรั่งเศสในป ค.ศ. ๑๗๘๙๔ เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงผลของการ
กดขี่จากการตีความอํานาจสูงสุดเพื่อเขาขางตัวเองของผูมีความรูและอํานาจสูงกวา  ซ่ึงการกดขี่ขมเหง
ดังกลาวนั้นกินเวลายาวนานนับพันปมาแลวกอนที่จะเกิดการลุกขึ้นตอสูนั้น  อยางไรก็ตาม  การปฏิวัติ
ดังกลาวไมอาจสงผลอยางรุนแรงได  หากไมไดรับพลังผลักดันจากความสํานึกในความเสมอภาคที่มา
จากยุคแหงการรูแจง  เพราะในยุคแหงการรูแจงนี้มนุษยเร่ิมตระหนักถึงสิทธิและอํานาจของตัวเอง
อยางเขมขน  ทําใหเกิดนักคิดที่ปฏิเสธอํานาจสูงสุด  และปฏิเสธการใชอํานาจสูงสุดนั้นโดยผานการ

                                                 
๑
 ในยุคกรีกและยุคโรมันอํานาจสูงสุดมาจากเทพเจาหลายองค มีหนาที่ควบคุมกฎของธรรมชาติแตกตางกันไป หลัง
การลมสลายของอาณาจักรโรมัน ศาสนาคริสตไดนําอํานาจสูงสุดไปไวกับพระเจาองคเดียวที่มีอํานาจควบคุมกฎ
ธรรมชาติทั้งมวล ดูรายละเอียดใน Bertrand Russell, History of Western Philosophy, (London: Routledge, 2003). 
หนา ๒๕-๒๘๙. 
๒

 กระบวนทําใหมนุษยกลายเปนทาสและการคาทาสโดยกฎระเบียบที่ผูมีอํานาจสูงกวาสรางขึ้น  เปนหลักฐานสําคัญ
ของผลจากการใชอํานาจสูงสุดเพื่อเขาขางตนเอง นํามาซึ่งความเสื่อมในบั้นปลาย ดูรายละเอียดใน สมัคร บุราวาศ, 
ปญญาวิวัฒน กําเนิดและวิวัฒนาการแหงปญญาของมนุษยชาติในอดีต, จัดพิมพใหม, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศยาม, 
๒๕๔๐), หนา ๓๓๒-๓๖๘. 
๓
 การลุกขึ้นตอสูงเพื่อความเสมอภาคมักถูกจุดประกายโดยคนดีคนกลา ที่มาจากชนเจานาย หรือนักบุญเชนเยซู
แหงแนซาเรท เปนตน ดูรายละเอียดใน สมัครบุราวาศ, เพิ่งอาง, หนา ๓๕๖-๓๕๗. 
๔
 รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสดูใน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา, ประวัติศาสตรสมัยการ
ปฏิวัติฝร่ังเศส, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโฆษิต, ๒๕๔๙) 
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ตีความของผูมีความรูและอํานาจสูงกวา๕  จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญหลายแหงในหวงเวลา
นั้นในเวลาใกลชิดกันบนแผนดินยุโรป๖  ซ่ึงเปนผลจากการไหลมาประจวบกันของปรากฏการณสอง
ปรากฏการณคือ  การถูกกดขี่อันยาวนานกับความตองการแสวงหาความเสมอภาคอยางแรงกลาของ
ประชาชน  จนกลายเปนพลังทางสังคมอันยิ่งใหญที่สามารถผลักดันอํานาจซึ่งสั่งสมมานานนับพันป
ใหส่ันคลอนได 

จึงจะเห็นไดวา  ความเปนจริงทางสังคมกอนยุครูแจง  เปนความเปนจริงที่ถูกผูกขาดโดย
อํานาจสูงสุด ที่ผานการตีความของผูมีอํานาจและความรูสูงกวาเพื่อเขาขางตัวเอง  ผลของการผูกขาด
ความรูดังกลาวนั้น  ทําใหเกิดการกดขี่ขมเหงทางสังคมที่ยาวนานนับพันป  เมื่อมาประจวบกับพลัง
สํานึกแหงความเสมอภาคจากยุคสมัยใหม  ทําใหเกิดการลุกฮือขึ้นของประชาชนผูถูกกดขี่ดังที่ได
กลาวไปแลวตอนตน 

กอนที่พายุแหงการเปลี่ยนแปลงจะพัดมาถึงแผนดินยุโรป  พลังแหงการเปลี่ยนแปลงไดเร่ิม
กอตัวขึ้น การกอตัวเร่ิมตนจากการเปลี่ยนมุมมองของมนุษยตอตัวเองและตอโลก  เปนจุดเปลี่ยนจาก
ยุคสมัยเกาสูยุคสมัยใหม๗  ในยุคสมัยใหมนี้ความรูไมไดผูกติดไวกับอํานาจสูงสุดอีกตอไป  ความรู
เปนสิ่งที่มนุษยปจเจกสามารถสรางขึ้นมาเองไดโดยผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเหตุผลของ
มนุษยที่มนุษยคิดคนขึ้นมาและพิสูจนโดยเหตุผลของมนุษยเอง๘  ทําใหมนุษยหันหลังใหกับอํานาจ
สูงสุด  หันหลังใหกับธรรมชาติแลวมายึดตัวเองเปนศูนยกลางแทนธรรมชาติ  มนุษยพยายามหาวิธี
เอาชนะธรรมชาติที่ทําใหมนุษยรูสึกไมสะดวกสบาย  ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทกุแขนง
มีจุดเริ่มตนจากยุคนี้๙

                                                 
๕
 ลักษณะทั่วไปของแนวความคิดสมัยใหมดูเพิ่มเติมใน Bertrand Russell, อางแลว, หนา ๔๗๙-๔๘๒. 

๖
 บรรยากาศของสังคมยุโรปในยุคสมัยแหงการเปลี่ยนผานสามารถซึมซับไดจากงานประพันธดวยภาษาอันสวยงาม
ของ วอลแตร, ก็องดิดด, (วัลยา วิวัฒนศร แปล), พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพผีเสื้อ, ๒๕๔๒). 
๗

 โดยปกติแลว René Descartes ไดรับการยอมรับวาเปนบิดาแหงปรัชญาสมัยใหม ที่พยายามปลดปลอยตัวเองทาง
ความคิดจากอํานาจของคริสตจักร รายละเอียดดูใน Roger Scruton, A Short History of Modern Philosophy, 
Second Edition, (London: Routledge, 2003), หนา ๑๓-๒๕. และนําไปสูการเจริญเติบโตของปจเจกชนนิยม ดู
เพิ่มเติมใน Bertrand Russell, อางแลว, หนา ๔๗๙-๔๘๒. 
๘
 นักปรัชญาสมัยใหมเหลานี้เปนที่รูจักกันในนาม Rationalism ที่มี René Descartes เปนผูนําทางความคิด ทําใหนัก
ประวัติศาสตรปรัชญาบางทานเรียนการเปลี่ยนแปลงนี้วาเปน The Cartesian Revolution ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 
Roger Scruton, เพิ่งอาง, หนา ๒๖-๔๘. 
๙
 ทางวิทยาศาสตรกายภาพ มีพ้ืนฐานจากกฎแรงโนมถวงของนิวตัน ทางชีววิทยามีพ้ืนฐานมาจากกฎการวิวัฒนาการ
ของดารวิน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Fritjof Capra, The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture, 
Reprinted, (London: Flamingo, 1984), หนา ๓๗-๖๒. 
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ผลจากการปฏิวัติความเปนจริงทางสังคมในยุคสมัยใหมนี้  ทําใหมนุษยมีอิสระมากขึ้นในการ
แสวงหา  ในการบริโภค  ในการสะสมทรัพยากร  ผลจากการปฏิวัติสูยุคสมัยใหมดังกลาวดานหนึ่งทํา
ใหมนุษยรูสึกราวกับวาสังคมเขาสูยุคแหงแสงสวางอยางแทจริง  แตในอีกดานหนึ่งอาจเปนความมืดที่
แผปกคลุมสังคมมนุษยโดยที่มนุษยไมรูตัวหรืออาจรูตัวแตไมไดใหความสําคัญ๑๐  ผลดานมืดจากการ
ปฏิวัติความเปนจริงทางสังคมดังกลาว  นําไปสูการทําลายลางครั้งใหญที่สุดของมนุษยนับแตมีมนุษย
อุบัติขึ้นมาบนโลก  ผลิตผลดานมืดของการปฏิวัติความเปนจริงทางสังคมในยุคสมัยใหมนั้นเริ่มกอตัว
ขึ้น  เมื่อชาติรัฐตาง ๆ เรงแสวงหาทรัพยากรเพื่อปอนเขาสูกระบวนการผลิตที่ชาติรัฐตัวเองสามารถ
ผลิตไดมากขึ้น  เนื่องจากความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีเพิ่มขึ้น๑๑

การแกงแยงทรัพยากรระหวางชาติรัฐที่มีอํานาจนําไปสูวงจรแหงสงครามอีกเหมือนครั้งกอน   
แตสงครามคราวนี้ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อความเสมอภาคของประชาชน  หากแตเปนสงครามที่เปนไป
เพื่อสนองตัณหาของชาติรัฐที่มีอํานาจทั้งหลายในยุคนั้น  เปนสงครามที่นาหวาดกลัวมากกวาสงคราม
ของประชาชนเกินกวาจะพรรณนา  ปรากฏการณเชนนี้  แสดงใหเห็นวาความรูที่ไดมาจากยุคสมัยแหง
การรูแจงเปนเสมือน “ยาเบื่อ” ที่เมื่อมนุษยเสพเขาไปแลว  บางพวกเกิดอาการหิวกระหาย  บางพวก
เกิดอาการหลอนประสาทเห็นกงจักรเปนดอกบัว  สังคมที่เปนผลิตผลแหงการปฏิวัติความเปนจริงทาง
สังคมของยุคสมัยใหมจึงดูเหมือนจะพบกับทางตัน๑๒  ทําใหเกิดนักคิดที่มีแนวคิด “เพี้ยน” ขึ้นหลาย
                                                 
๑๐

 การปฏิวัติความรูในยุคสมัยใหมนําไปสูการนําเสนอแนวคิดใหม ๆ เกี่ยวกับมนุษยและสังคมจนนําไปสูความ
ขัดแยงทางความคิดอยางรุนแรงจนนําไปสูการหันไปทบทวนความรูของยุคสมัยใหมดังกลาว  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน Gerard Delanty, The Foundations of Social Theory: Origins and Trajectories, ใน Bryan S. Turner, The 
Blackwell Companion to Social Theory, Second Edition, (Oxford: Blackwell Publisher, 2000), หนา ๒๑-๔๖. 
๑๑

 ในที่นี้กําลังกลาวถึงสงครามของมนุษยชาติในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ ที่เกิดขึ้นสองครั้ง สงครามเพื่อแยงชิง
ทรัพยากรอยางซึ่งหนาอื่น ๆ สงครามกอการราย ดูรายละเอียดการอภิปรายเรื่องนี้อยางละเอียดใน เบนจามิน อาร 
บารเบอร, ญิฮาดปะทะแมคเวิลด: การทาทายของลัทธิการกอการรายตอประชาธิปไตย, (วิภาดา กิตติโกวิท แปล), 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสวนเงินมีมา, ๒๕๔๗). การแยงชิงทรัพยากรนอกจากเปนสงครามการแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มองเห็นดวยตาแลว ยังมีการแยงชิงทรัพยากรที่มาในรูปของสงครามการคาเงินตราขามชาติ ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน George Soros, On Globalization, (New York: PublicAffairs, 2002). และสงครามธุรกิจขาม
ชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เดวิด ซี คอรเตน, เม่ือบรรษัทครองโลก: โลกยุคโลกาภิวัฒน ภายใตอํานาจทุนขามชาติ, 
(อภิชัย พันธเสน แปล), พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๖). 
๑๒

 การมองโลกและมนุษยเปนกลไกแบบลดทอนและแยกสวน เปนจุดใหญที่นักคิดในยุครูแจงถูกโจมตีจากนักคิด
หลังสมัยใหมอยางหนักหนวง ดูการอภิปรายอยางละเอียดใน Paul Feyerabend, Against Method, Reprinted, 
(London: Verso, 1994). Paul Feyerabend, Science in a Free Society, (London: NLB, 1978). และ  Imre Lakatos, 
The methodology of scientific research programmes, Volume I, (Reprinted) Ed. J. Worrall and G. Currie, 
(London: Cambridge University Press, 1986). 
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คนในแผนดินยุโรป  นักคิด “เพี้ยน” เหลานั้นถูกเรียกหรือจัดอยูในกลุมนักคิดหลังสมัยใหม 
(Postmodern) หรือหลังโครงสรางนิยม (Post-structuralism)๑๓

ความเปนจริงทางสังคมของยุคหลังสมัยใหมหรือหลังโครงสรางนิยมนี้ยังคงมีพลังผลักดัน
จากนักคิดปจเจกชนเชนเดียวกับนักคิดในยุคสมัยใหม  นักคิดยุคหลังสมัยใหมนั้น  สําหรับในบาง
ทรรศนะเห็นวานักคิดสํานักนี้ใหคุณูปการอันใหญหลวงกับสังคม๑๔  แตในบางทรรศนะกลับเห็นวา  
นักคิดหลังยุคสมัยใหมเหลานี้ ไมไดแตกตางไปจากนักคิดในยุคสมัยใหมเลยในแงการนําไปสูปญหา
ใหม  ในทางกลับกันอาจเห็นวานักคิดหลังสมัยใหมใหคุณคาที่เปนรูปธรรมแกสังคมนอยกวานักคิด
ในยุคสมัยใหมดวยซํ้าไป๑๕  ทางสํานักหลังสมัยใหมโตแยงวา  รูปธรรมที่นําเสนอโดยนักคิดสมัยใหม
ในนามของ  ประชาธิปไตยบาง  สังคมนิยมบาง  เปนเสมือนมายาคติ (mythology) ที่ทําใหมนุษย
กลายเปนทาส (enslave) ของมายาคติทางสังคมเทานั้น๑๖  ฉะนั้นมนุษยจึงสมควรไดรับการปลดปลอย
สูความเปนอิสระ (emancipation)๑๗ อยางไรก็ตาม  วิธีการของนักคิดยุคหลังสมัยใหมที่กระทําเพียง
วิพากษ (critic) ร้ือถอน (deconstruct) เพื่อปลดปลอย (emancipate) ผูคนจากมายาคติทางสังคม  แต
ไมไดเสนอตัวแบบความเปนจริงทางสังคมที่ชัดเจนเพื่อเปนแนวทางสําหรับสังคม  เปนผลให

                                                 
๑๓

 รายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดของนักคิดสํานักนี้ดูใน ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา, โครงสรางนิยม, หลัง
โครงสรางนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิภาษา, ๒๕๔๕). แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการสืบคน
ความเปนจริงทางสังคมของนักคิดกลุมนี้ดูเพิ่มเติมใน วีระ สมบูรณ, ความไมรูไรพรมแดน บางบทสํารวจในดนิแดน
ความคิดทางสังคม, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโกมลคีมทอง, ๒๕๔๑), หนา ๖๕-๑๐๘. ความเปนมาและความเกี่ยวของ
กันระหวางกลุมนักคิดหลังสมัยใหมกับกลุมนักคิดหลังโครงสรางนิยมดูรายละเอียดใน Stuart Sim and Robin van 
Loon, Introducing Critical Theory, (London: Icon Books, 2005), หนา ๒๔-๒๕. 
๑๔

 สิ่งที่นักคิดหลังสมัยใหมมอบใหแกสังคมไดแกการเตือนสติผูคนในสังคมโดยเสนอแนวคิดเชิงวิพากษโดย 
Frankfurt School จุดมุงหมายของแนวคิดนี้เพื่อปลดปลอยผูคนจากมายาคติทางสังคมที่มาจากยุคสมัยใหม ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน James Bohman, Critical Theory, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2005 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2005/entries/critical-theory/>  
๑๕

 การรวบรวมประเด็นเรื่องจุดออนของนักคิดยุคหลังสมัยใหมดูเพิ่มเติมใน George Ritzer and Douglas J. 
Goodman, Sociological Theory, Sixth Edition, (New York: McGraw-Hill, 2004), หนา ๖๑๒-๖๑๕. 
๑๖

 กระบวนการทํางานของมายาคติทางสังคมในการทําใหมนุษยกลายเปนทาสดูรายละเอียดใน โรล็องด บารตส, 
มายาคติ, (วรรณพิมล อังคศิริสรรพ แปล), (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๔). 
๑๗

 ดูรายละเอียดใน James Bohman, อางแลว, หนาเดียวกัน. 
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แนวความคิดของนักคิดยุคหลังสมัยใหมรบกวนจิตใจนักปรัชญาสังคมศาสตรที่ช่ืนชมความรูจากยุค
สมัยใหมอยูเนือง ๆ๑๘

ผลตอชีวิตและสังคมที่สืบเนื่องมาจากการเขามามีอิทธิพลของความเปนจริงทางสังคมยุคหลัง
สมัยใหม  มีความซับซอนเปนหลายเทาทวีคูณเมื่อเทียบกับการเขามามีอิทธิพลของความเปนจริงทาง
สังคมยุคสมัยใหมแทนความเปนจริงทางสังคมยุคคลาสสิก  เพราะเปนธรรมดาที่ปฏิสัมพันธใน
จํานวนสามมีมากกวาปฏิสัมพันธในจํานวนสอง๑๙  ยิ่งไปกวานั้น  การแทนที่ทางความคิดไมเหมือน
การแทนที่ทางวัตถุที่สามารถรับรูทางประสาทสัมผัสไดงายและชัดเจน   แตการแทนที่ทาง
แนวความคิดอาจเปรียบไดกับการแทนที่ของกระแสลมที่อาจดูแผวเบาแตนํามาซึ่งผลกระทบอัน
ยิ่งใหญ  ตัวอยางเชน  การไหลมาแทนที่ของกระแสลมเย็นในบริเวณที่กระแสลมรอนลอยตัวสูงขึ้น  
ในธรรมชาติกระแสลมแคเพียงสองกระแสคือรอนกับเย็น  ยังทําใหเกิดความซับซอน  สับสน  วุนวาย
ในธรรมชาติไดใหญหลวงขนาดนี้  ในสังคมมนุษย  กระแสแหงความเปนจริงทางสังคมที่ยังคง
ไหลเวียนอยู  มีอยางนอยสามกระแสใหญ ๆ ความซับซอน  สับสน  วุนวายทางสังคม  จึงเปนสภาวะที่
หลีกเลี่ยงไมไดเลย  สภาวะดังกลาวเปนสภาวะที่ยากยิ่งในการหาคําอธิบายที่ชัดเจน  หรืออาจไมมีทาง
เปนไปไดเลย๒๐ 

คําอธิบายสังคมของนักคิดยุคหลังสมัยใหมนั้น  อาจทําไดดีที่สุดเพียงคิดคําใหม ๆ ขึ้นมาทั้ง ๆ 
ที่อาจไมรูดวยซํ้าไปวาคําเหลานั้นอธิบายสังคมไดจริงหรือไม๒๑  แตก็พยายามอธิบายเพื่อทําความ

                                                 
๑๘

 นักคิดที่หงุดหงิดกับแนวความคิดของนักคิดหลังสมัยใหมดูใน George Ritzer and Douglas J. Goodman, อางแลว
, หนาเดียวกัน. 
๑๙

 ในทางคณิตศาสตร การจัดกลุมของสองสิ่งสามารถจัดไดสองกลุม  แตเมื่อเพิ่มจํานวนไปอีกหนึ่งเปนสาม  
สามารถจัดกลุมเพิ่มขึ้นเปนสามเทาคือหกกลุม 
๒๐

 ประเด็นเรื่องความซับซอนและสับสนของสังคมนี้ ทําใหนักคิดขามสาขาหันมาใหความสนใจและพยายามหาตัว
แบบมาอธิบายอยางหลากหลายทั้งนักจิตวิทยารวมมือกับนักฟสิกส เชน Danah Zohar, and Ian Marshall, The 
Quantum Society: Mind, Physics and a New Social Vision, (London: Flamingo, 1994). นักคณิตศาสตรเชน  
Philip Ball, Critical Mass: How one thing leads to another, (London: Arrow Book, 2005). นักฟสิกสแนวใหมซึ่ง
เปนที่รูจักดีอยาง Fritjof Capra, The Web of Life: A New Synthesis of Mind and Matter, (London: Flamingo, 
1997). รวมทั้งนักพารทิเคิลฟสิกสอยาง Mitchell M. Waldrop, Complexity: The emerging science at the edge of 
order and chaos, (New York: Touchstone, 1992). 
๒๑

 คํา คําหนึ่งที่ถูกนํามาอภิปรายกันบอย ๆ ไดแกคําวา “องครวม” ดูการอภิปรายเรื่องนี้โดยละเอียดใน ไชยันต ไชย
พร, บรรณาธิการ, ปรัชญาการเมือง ๒: องครวม, วารสารสังคมศาสตร, ปที่ ๓๕ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๔๗. อีกคําหนึ่งไดแกคําวา “ไรระเบียบ” เปนคําที่นํามาจากสาขาอุตุนิยมวิทยาเพื่ออธิบายความเปลี่ยนแปลงของ
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เขาใจสังคม  และหาหนทางนําสังคมสูความสงบสุข  ในที่สุดนักคิดกลุมหนึ่งก็ไดพยายามเสนอ
ทางออกสําหรับอธิบายความเปนจริงทางสังคม  โดยเสนอวาความรูทั้งหลายเปนสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้นมา นักคิดกลุมนี้อาจเปนที่รูจักในนาม “สัจจะนิยมสรรคสราง” (Constructive Realism) หรือบาง
คนอาจเรียกกลุมนี้วาพวก “พนหลังสมัยใหม” (After Postmodern)๒๒  อยางไรก็ดี มีผูตั้งขอสังเกตวา
นักคิดกลุมนี้กําลังกลับไปสูการเริ่มตนของความเปนจริงทางสังคมแบบสมัยใหมอีกครั้งหนึ่ง  แม
อาจจะไมวนซ้ํารอยเดิมแตก็อาจมีลักษณะวงจรที่คลายกัน  คือเร่ิมจากคิดคน  สรางความรูขึ้นมา  จน
ยึดติดกับความรูนั้นในระดับที่กอใหเกิดปญหา  แลวก็วิพากษหักลาง  เมื่อหักลางแลวก็สรางขึ้นมา
ใหมเปนวัฏฏะจักรไมรูจบสิ้น๒๓ ทําใหเกิดคําถามวา  แลวเมื่อไหรสังคมมนุษยจะพบกับสันติ  หรือวา
นี่เปนวิถีความเปนจริงทางสังคมของมนุษย  เปนไปธรรมชาติ  เปนวัฏฏะจักรของสังคมมนุษย 

วิวัฒนาการของความเปนจริงทางสังคมที่ไดกลาวมาตั้งแตตนนั้น  ช้ีใหเห็นความพยายามของ
มนุษยทุกยุคทุกสมัยวา  มนุษยไดพยายามดิ้นรนเพื่อแสวงหาสันติสุขใหกับมนุษยและสังคม  แตดวย
วิธีการของการสืบคนความเปนจริงทางสังคมที่ใชในการแสวงหาความรูซ่ึงอยูบนพื้นฐานของการคาด
เดา  โดยท่ีนักปรัชญาสังคมศาสตรเหลานั้นอาจไมเคยเห็น  หรือไมเคยรูจักสังคมจริง ๆ เลย  เขาจึงใช
วิธี “คลํา” สังคมในการหาความรูเกี่ยวกับสังคม  เมื่อคลําไปพบสวนใดสวนหนึ่งของสังคมแลวก็สราง
ขอสรุป  โดยใชการคาดเดาหรือการ “ทึกทักเอา”  วิธีการของนักปรัชญาสังคมศาสตรดังกลาว  จึงไม
ตางไปจากวิธีการของ “ตาบอดคลําชาง” ทําใหการสืบคนความเปนจริงทางสังคมที่ไดมาจากวิธีการ

                                                                                                                                               
สังคม ดูรายละเอียดเรื่องนี้ใน ชัยวัฒน ถิระพันธุ, Chaos Theory: ทฤษฎีไรระเบียบกับทางแพรงสังคมสยาม, พิมพ
ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๖). 
๒๒

 แนวความคิดเรื่อง Constructive Realism ไดยอนกับไปสูเวียนนาซึ่งแหลงกําเนิดของ Vienna Circle อีกครั้ง 
รายละเอียดของแนวคิด Constructive Realism ดูใน Fritz Wallner, Constructive Realism: Aspects of new 
epistemology movement, (Wien: Wilhelm Braumüller, 1994). สวนวิธีการแสวงหาความรูที่นักคิดในยุคพนหลัง
สมัยใหมเสนอหลังจากที่ไดรื้อถอนมายาคติทางสังคมหมดแลว นักวิชาการบางคนในกลุมนี้เสนอใหสรางความจริง
ขึ้นมาใหมโดยการใชปญญาแหงการปฏิบัติอันลุมลึก (Phronesis) รายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ดูใน เบนท ฟริเบียร, ฟน
สงัคมศาสตร: ทําไมการวิจัยทางสังคมศาสตรจึงลมเหลว และจะทําใหประสบความสําเร็จไดอยางไร, (Making 
social matter: why social inquiry fails and how it can succeed again), (อรทัย อาจอ่ํา แปล), (นครปฐม: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖). 
๒๓

 ขอสังเกตนี้ผูวิจัยตีความจากกฎเรื่องวัฏฏะ ๓ ในพระพุทธศาสนา ดวยเหตุผลที่วาการสืบคนความเปนจริงทาง
สังคมที่มีวิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปจจุบันเปนการแสวงหาความรูที่ประกอบดวยกิเลส ที่นําไปสูการกระทําคือ
กรรม สุดทายวิบากเปนสิ่งที่หลีกไมพนแนนอน คําอธิบายเรื่องวัฏฏะ ๓ ผูวิจัยไดรายละเอียดจาก สุนทร ณ รังษี, 
พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา 
๒๓๖-๒๔๐. 
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ของ “คนตาบอด” ไมสามารถนํามนุษยกับสังคมไปสูจุดหมายได  ยิ่งไปกวานั้น  ในวิวัฒนาการการ
สืบคนความเปนจริงทางสังคมที่กลาวมาแลวนั้น  ยังชี้ใหเห็นอีกวา  ความพยายามของมนุษยตลอด
ระยะเวลาหลายรอยปนั้น  นอกจากจะไมสามารถนํามนุษยกับสังคมไปสูสันติสุขไดแลว  ยังดู
เหมือนวาจะนํามนุษยและสังคมออกหางจากจุดหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ (ดูแผนภูมิ) 

 

 
 

แผนภูมิประวตัิศาสตรความรู 
 
อยางไรก็ตาม  แมวาสังคมมนุษยเราจะตกอยูในมือของนักคนหาความเปนจริงทางสังคมแบบ 

“ตาบอดคลําชาง” มาเปนเวลาหลายศตวรรษนับแตยุคสมัยแหงการรูแจงหรือการปฏิวัติวิทยาศาสตร 
(Scientific Revolution) เปนตนมาแลวก็ตาม  สังคมมนุษยก็มิใชจะมืดมิดเสียทีเดียว  ภูมิปญญาที่เคย
นําสันติสุขมาสูมนุษยและสังคมมาเปนระยะเวลาหลายพันป  กอนที่มนุษยจะละทิ้งภูมิปญญาเหลานั้น
ไป  เพราะมนุษยเขาใจผิดวาตัวเองเปนผูรูแจง  เขาใจผิดวาตัวเองสามารถอยูเหนือธรรมชาติได  แลว
กลับไปยึดวิธีการ “คาดเดา” วิธีการ “ทึกทักเอา” ที่มนุษยตั้งชื่อเสียใหมเพื่อจะใหสังคมศาสตรมีความ
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แข็งแกรงแบบวิทยาศาสตรวา “วิธีการที่เปนวิทยาศาสตร” (scientific method)๒๔ ซ่ึงกวาที่มนุษยจะรู
วาเปนการเดินผิดทางก็ลวงไปเกือบสามรอยปแลว  ชวงเวลาสามรอยปอาจดูเหมือนยาวนานถาเทียบ
กับอายุของมนุษยคนหนึ่ง  แตถาเทียบกับประวัติศาสตรของมนุษยชาติแลว  เปนเวลาเพียงชั่วอึดใจ  
สัดสวนของเวลาเพียงชั่วอึดใจ  กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมนุษยและสังคม 

ภูมิปญญาที่เคยสรางสันติสุขแกมนุษยและสังคมเมื่อหลายพันปกอน  เปนภูมิปญญาที่มีอยูกับ
โลก  ไมวาโลกตะวันตก  หรือโลกตะวันออก  ในโลกตะวันตกเรียกวา “ปญญาแหงการปฏิบัติอันลุม
ลึก” (Phronesis) สอนโดยอริสโตเติ้ล๒๕  ในโลกตะวันออกเรียกวา “การปฏิบัติธรรม” สอนโดย
พระพุทธเจา๒๖  ไมวาจะเปนคําวา “ปญญาแหงการปฏิบัติอันลุมลึก” หรือคําวา “การปฏิบัติธรรม” ก็
ไมทําใหความหมายแตกตางกัน  เพราะเนนที่คําวา “ปฏิบัติ” เพราะฉะนั้น  หากจะกาวลวงวิธีการ
คนหาความเปนจริงโดยวิธีการ “คาดเดา” และ “ทึกทักเอา” ก็ตองไปใหถึงการคนหาความเปนจริงดวย
การปฏิบัติจริง  “การจัดการความรู” เพื่อนําไปสู “การเรียนรู” เปนวิธีการแหง “การปฏิบัติ” วิธีหนึ่งที่
ไดรับการยอมรับวาสามารถทําใหมนุษยเขาถึงความรูตามความเปนจริง  ทําใหเกิด “การเปลี่ยนแปลง
ขั้นพื้นฐาน” (transformations)๒๗ ขึ้นในตัวมนุษยและโครงสรางทางสังคมของมนุษย 

โครงสรางทางสังคมเปนหนึ่งในความเปนจริงทางสังคมที่มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยมากที่สุด  
เพราะโครงสรางทางสังคมเปนเสมือน “คุกทางสังคม”๒๘ ที่กักขังมนุษยไวไมใหเขาถึงเสรีภาพที่
แทจริง  ในประวัติศาสตรการคนหาความเปนจริงทางสังคมที่มีอิทธิพลตอระบบการศึกษาของโลกที่
ผานมา  ดูเหมือนวานอกจากจะไมสามารถทําใหมนุษยเห็นโครงสรางทางสังคมตามจริงแลว  ยังดูราว
กับวาจะไปทําใหโครงสรางทางสังคม หรือ “คุกทางสังคม” มีความซับซอนมากขึ้นไปอีก  ยิ่งวิธีการ
ในการคนหาความเปนจริงทางสังคมในระบบการศึกษายิ่งกาวหนามากเทาไหร  ยิ่งเปนการเพิ่มความ
แข็งแกรงให “คุกทางสังคม” มากขึ้นเทานั้น 
                                                 
๒๔

 นักปรัชญาสังคมชาวฝรั่งเศสคือผูที่พยายามนําความเปนวิทยาศาสตรมาสูสังคมสาสตรโดยเขาขนานนามวิชา
สังคมศาสตรในระยะแรกวา social physics  ดูรายละเอียดใน George Ritzer and Douglas J. Goodman, Sociological 
theory, sixth edition, (New York: McGraw Hill, 2004), หนา ๑๓-๑๙. 
๒๕

 เบนท ฟริเบียร, อางแลว, หนา ๕. 
๒๖

 ในฐานะพุทธศาสนิกชน  ขาพเจาไมมีความสงสัยในความเปนศาสนาแหงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา  
หากในความเปนวิชาการ  ผูที่สามารถเปนแหลงอางอิงที่มีน้ําหนักมากที่สุดทานหนึ่งไดแกทาน พุทธทาสภิกขุ  ดู
คํายืนยันของทานในเรื่องนี้ใน พุทธทาสภิกขุ, คือมือมนุษย ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 
๒๕๔๗), หนา ๗-๓๕. 
๒๗

 ดูรายละเอียดใน ประเวศ วะสี, การจัดการความรู: กระบวนการปลดปลอยมนุษยสูศักยภาพ เสรีภาพและ
ความสุข, (กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม, ๒๕๔๘), หนา ๓๑-๖๑. 
๒๘

 ดูคําอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมใน ประเวศ วะสี, เพิ่งอาง, หนา ๑-๑๑. 
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ในขณะที่มนุษยในซีกโลกตะวันตกพยายามคนหาวิธีการสืบคนความเปนจริงทางสังคมและ
เผยแพรปรัชญานั้นจนแผอิทธิพลไปทั่วโลก  หากยอนหลังไปกอนหนานั้น  กอนหนาที่เขาจะประกาศ
วาสังคมเขาสูยุคสมัยแหงการรูแจงมากกวาสองพันป  ในซีกโลกตะวันออก  ในดินแดนของชมพูทวีป  
มีมหาบุรุษผูหนึ่งนามวา “เจาชายสิทธัตถะ”  พระองคทรงคนพบกฎธรรมชาติ๒๙  กฎที่วิธีการสืบคน
ความเปนจริงทางสังคมไมอาจเทียบเคียงได  กฎที่อธิบายทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ  ตั้งแตเศษธุลีดิน  
ชีวิต  ไปจนถึงดวงดาวและเอกภพ  กฎที่ทําใหผูที่เห็นแจงดวยใจตนเอง  กลายเปนผูที่เขาถึงความรูที่
สมบูรณ๓๐  เปนความรูที่ไมตองคาดเดาแบบปรัชญาเชิงศาสตรทั้งมวล  กฎนั้นคือกฎแหงสภาพที่อาศัย
กันเกิดขึ้นของสรรพสิ่ง  กฎนั้นมีภาษาเรียกดั้งเดิมวา “ปฏิจจสมุปบาท” (Dependent Origination)๓๑

กฎแหงธรรมชาติที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนั้น  แมองคมหาบุรุษผูทรงคนพบเองยังทรง
ยอมรับวาเปนธรรมที่ลึกซึ้ง ยากแกการเขาใจของคนทั่วไป๓๒  แตดวยพระเมตตาที่ยิ่งใหญจึงทรงหา
หนทางที่จะสอนธรรมนี้แกผูที่อยูในวิสัยที่จะเขาใจได  ปฏิจจสมุปบาทจึงไดรับการนําออกเผยแพร 
และใหคุณูปการแกมนุษยชาติมามากกวาสองพันหารอยปแลว 

ปฏิจจสมุปบาทโดยความเปนธรรมบริสุทธิ์นั้น  พระองคทรงสอนเพื่อใหมนุษยใชเปน
หนทางในการทําความเขาใจชีวิตเพื่อความพนทุกขของมนุษย  ในอรรถกถาจารยฝายเถรวาทเองไดมี
การตีความตางกัน  ตามยุคสมัยและภาษาที่เปลี่ยนไป  โดยอาจจับการตีความไดเปนสามแนวทางคือ 

                                                 
๒๙

 เกี่ยวกับพระพุทธดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการคนควาเรียบเรียงของ สุรีย มีกิจผล และ วิเชียร มีกิจผล, พระพุทธ
ประวัติ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: บริษัท คอมฟอรม จํากัด, ๒๕๔๖). 
๓๐

 ดังพระพุทธพจนวา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นช่ือวาเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นช่ือวาเห็นปฏิจจสมุปบาท” 
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๓/๓๔๖. 
๓๑

 K.N. Jayatilleke, “The Buddhist Theory of Causality” (จินดา จันทรแกว แปล), ใน พุทธวิภาษวิธี, (กรุงเทพฯ: 
โครงการวิจัยพุทธวิทยา, ๒๕๓๒), หนา ๕๒-๗๓. 
๓๒

 ดังพระพุทธพจน ที่ทรงตรัสกับพระอานนทวา “เธออยาพูดอยางนั้น อานนท เธออยาพูดอยางนั้น  อานนท 
ปฏิจจสมุบาทนี้ ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเปนของลึก ดูกรอานนท   เพราะไมรูจริง เพราะไมแทงตลอด ซึ่งธรรม
อันนี้ หมูสัตวนี้ จึงเกิดเปนผูยุงประดุจดายของชางหูก เกิดเปนปมประหนึ่งกระจุกดาย เปนผูเกิดมาเหมือนหญามุง
กระตายและหญาปลอง จึงไมพนอุบาย ทุคติวินิบาต” ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๐/๕๗. และเมื่อคราวที่ผูมีพระภาคเจาทรง
ตรัสรูใหม ๆ พระองคทรงใชเวลาหลายวันในการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ยิ่งเปนการยืนยันวาปฏิจจสมุปบาทเปน
ธรรมที่ลึกซึ้ง แมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงปญญาอันประเสริฐยังตองใชเวลาพิจารณานาน ดังปรากฏใน 
พระวินัยปฎกตอนหนึ่งกลาววา “ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งดวยบัลลังกเดียวเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมโพธิ
พฤกษตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลมและปฏิโลม” วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๑. 
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การตีความเพื่ออธิบายการหลุดพนแบบขามภพขามชาติ๓๓  การตีความเพื่ออธิบายการหลุดพนในชาติ
นี้และเดี๋ยวนี้๓๔  โดยทั้งสองแนวทางนั้นมีทั้งผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวย๓๕  และตีความปฏิจจสมุป
บาทเพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณทางสังคม๓๖  โดยแนวคิดนี้มีไดรับอิทธิพลจากการตีความของ
แนวทางที่สอง  อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยเห็นดวยกับนักวิชาการทางพระพุทธศาสนารวมสมัยทานหนึ่งที่
สรุปวา “ปฏิจจสมุปบาทอธิบายทั้งขณะปจจุบันและการเวียนวายตายเกิด”๓๗  ซ่ึงไมวาจะเปนการ
นําไปใชเพื่ออธิบายอะไร  แตยังคงมีเปาหมายรวมกันคือ  เพื่อใหมนุษยเห็นธรรมทั้งหลายตามจริง  
เพื่อการละวางความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลาย  เพื่อความดับสนิทแหงทุกขทั้งมวล 

การนําธรรมะในพระพุทธศาสนามาประยุกตเพื่ออธิบายปรากฏการณทางสังคมและชีวิต
สมัยใหมมีปรากฏใหเห็นอยู

                                                

เนือง ๆ๓๘  รวมทั้งธรรมะหมวดปฏิจจสมุปบาทดวยแมจะไมปรากฏให
เห็นบอยนัก๓๙   การนําปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายปรากฏการณทางสังคมดังกลาวนั้น  ไดอธิบายกฎ
ความสืบเนื่องตอกันเพียงในระดับของกิจวัตรประจําวันของมนุษยและปรากฏการณธรรมชาติ
โดยทั่วไปเทานั้น  ยังไมไดนําปฏิจจสมุปบาทไปอธิบายความเปนจริงของโครงสรางทางสังคมใน

 
๓๓

 การตีความแบบนี้ไดรับการถายทอดผานคัมภีรวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารย ซึ่งมีอิทธิพลมาสูงานวิชาการ
ช้ันหลังเชน Mahãthera Nãrada, The Buddha and His Teachings, Reprinted, (Kandy: Buddhist Publication 
Society, 1997), หนา ๒๔๐-๒๕๑. นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตองานวิชาการพุทธปรัชญาในไทยเชน สุนทร ณ รังษี, อาง
แลว, หนา ๒๓๘-๒๔๒. 
๓๔

 การตีความแบบนี้ดูโดยละเอียดใน พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ, พิมพ
ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๖). 
๓๕

 ความเห็นดวยกับการตีความของพระพุทธโฆษาจารยแตไมเห็นดวยกับการตีความของพระธรรมโกศาจารย ดู
คําอธิบายใน สุนทร ณ รังษี, อางแลว, หนา ๒๓๘-๒๔๒. 
๓๖

 ดูคําอธิบายและยกตัวอยางโดยละเอียดใน สิริวรุณ (นามปากกา), อิทัปปจจยตา อํานาจสูงสุดของธรรมชาติ, 
(กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๗). 
๓๗

 บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๕), หนา ๑๑. 
๓๘

 การอภิปรายปรากฏการณทางเศรษฐศาสตรดวยพุทธธรรมดูรายละเอียดใน อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร:  
วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขาตาง ๆ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร, 
๒๕๔๔). การอภิปรายปรากฏการณของชีวิตดวยพุทธธรรมมีใหเห็นอยางแพรหลาย  ที่ยกตัวอยางนี้มาใหเห็นเพราะ
เปนงานของนักเขียนที่มีพ้ืนฐานสังคมและประวัติศาสตรหางจากพระพุทธศาสนา ตัวอยางนี้ไดแก Caroline Brazier, 
Buddhist Psychology: Liberate your mind, embrace life, (London: Robinson, 2003). 
๓๙

 งานที่ผูวิจัยตีความวาเปนการนําปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายเรื่องนี้ไดแก สิริวรุณ (นามปากกา), อนัตตากับชีวิตที่
ทันสมัย, (กรุงเทพฯ: ตถาตา พับลิเคชั่น, ๒๕๔๘). และ สิริวรุณ (นามปากกา), อางแลว. 
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ประเด็นที่วา  อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  
ชาติ  และทุกข  อธิบายโครงสรางทางสังคมไออยางไร  เมื่อวิเคราะหโดยหลักปฏิจจสมุปบาท 

นอกจากนี้การนําปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายปรากฏการณทางสังคมเทาที่ปรากฏ  ยังไม
ครอบคลุมถึงประเด็นที่วา  ความไมรูของมนุษยทําใหเกิดการปรุงแตงเปนสังขาร  สังขารนําไปสู
วิญญาณ  วิญญาณนําไปสูนามรูป  นามรูปนําไปสูสฬายตนะ  สฬายตนะนําไปสูผัสสะ  ผัสสะนําไปสู
เวทนา  เวทนานําไปสูตัณหา  ตัณหานําไปสูอุปทาน  อุปาทานนําไปสูภพ  ภพนําไปสูชาติ  และชาติ
นําไปสูทุกข  เปนโครงสรางทางสังคมไดอยางไร  เมื่อวิเคราะหโดยหลักปฏิจจสมุปบาท 

ยิ่งไปกวานั้น  การนําปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายปรากฏการณทางสังคมเทาที่ปรากฏ  ยังไมได
นําเสนอในประเด็นที่วา  จะสรางและจัดกระบวนการเรียนรูรูรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูความเปน
จริงเรื่องโครงสรางทางสังคมตามจริงตามหลักปฏิจจสมุปบาทไดอยางไร  ซ่ึงเปนจุดที่สําคัญที่สุด  
เพราะปฏิจจสมุปบาทและธรรมอื่น ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  เปนธรรมอันประเสริฐที่ตรัสไวดี
แลว  สมบูรณแลวในตัวเอง  ศาสนิกชนเพียงแคคิดหาอุบายวิธีและทดลองปฏิบัติดวยตัวเอง  การ
เขาถึงธรรมที่พระองคทรงสั่งสอนเปนสิ่งที่พึงคาดหวังไดอยางแนนอน 

จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมด  ทําใหเห็นไดชัดวาวิธีการคนหาความเปนจริงทางสังคม (social 
reality inquiry) ที่มีอิทธิพลตอสังคมมนุษยและกําลังชี้นําสังคมมนุษยอยูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น  
เปนการแสวงหาความรูที่ทําใหมนุษยไดความรูทางสังคมที่ไมตรงกับความเปนจริงตามธรรมชาติ  
ความรูนั้นไดนําพามนุษยและสังคมไปสูความมืด  ขณะเดียวกันวิธีการคนหาความเปนจริงทางสงัคมที่
จะนํามนุษยและสังคมไปสูความสวางกลับไมมีอิทธิพลตอสังคม  และไมมีโอกาสชี้นําสังคม  หรือ
หากมีกไ็มมีกําลังมากพอที่จะขับไลความมืดที่กําลังปกคลุมมนุษยและสังคมได (ดูแผนภูมิ) 

 
แผนภูมิทางออกสูสันติทางสังคมที่ยั่งยืน 


