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 บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญา
จารวากท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทาง
ปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อปรัชญาจารวาก (๒)  เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวาก (๓)  
เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวาทท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย  ผลการศึกษาพบว่า 

 แนวคิดทางปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อปรัชญาจารวาก ปรัชญาจารวากเป็นปรัชญาท่ียึดมั่นใน
วัตถุนิยม ปฏิเสธความเช่ือคัมภีร์พระเวทและปรัชญาพิธีกรรมของพราหมณ์ มุ่งสอนให้คนแสวงหาแต่
วัตถุ ให้แสวงหาแต่ความสุขสบายทางวัตถุ เพราะมีความเช่ือว่าคนเกิดมาชาติเดียว ตายแล้วสูญ ไม่มี
การกลับมาเกิดอีก ไม่มีโลกหน้า ไม่มีนรก ไม่มีสวรรค์ ไม่มีความดี มีแต่ปัจจุบันเท่านั้น 

 แนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวาก ปรัชญาจารวากมีแนวคิดว่าความจริงจะต้อง
พิสูจน์ได้ทางประสาทสัมผัสเท่านั้น  ปฏิเสธความจริงท่ีไม่ผ่านทางประสาทสัมผัส ปฏิเสธความเช่ือใน
ค าสอนทุกระบบ ในวิถีแห่งการด าเนินชีวิต   ปรัชญาจารวากสอนให้แสวงหาความสุขส าราญ 
โดยเฉพาะความสุขทางกายให้เต็มท่ีขณะท่ียังมีชีวิตอยู่  เพราะชีวิตมีจุดหมายคือมีความสุขในทางวัตถุ
ในปัจจุบันนี้เท่านั้น  แนวความคิดนี้เป็นค าสอนท่ีท าลายศีลธรรมอันเป็นแบบปฏิบัติท่ีดีงามในสังคม 
ท้ังยังจะสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดข้ึนแก่สังคม 

 วิเคราะห์แนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวาทท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย  ปรัชญา
จารวากมีแนวคิดว่าความจริงจะต้องพิสูจน์ได้ทางประสาทสัมผัสเท่านั้นปฏิเสธความจริงท่ีไม่ผ่านทาง
ประสาทสัมผัสปฏิเสธความเช่ือในค าสอนทุกระบบในวิถีแห่งการด าเนินชีวิต  ปรัชญาจารวากสอนให้
แสวงหาความสุขส าราญโดยเฉพาะความสุขทางกายให้เต็มท่ีขณะท่ียังมีชีวิตอยู่เพราะชีวิตมีจุดหมาย
คือมีความสุขในทางวัตถุในปัจจุบันนี้เท่านั้นแนวความคิดนี้เป็นค าสอนท่ีท าลายศีลธรรมอันเป็นแบบ
ปฏิบัติท่ีดีงามในสังคมท้ังยังจะสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดข้ึนแก่สังคม 

ค าส าคัญ : จากรวาก,วัตถุนิยม 
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Abstract 
 This article The purpose of this study is to study the concept of 

epistemology.  There are three research objectives:  (1)  to study the philosophical 
ideas that influence the philosophy of Jara (2) to study the concept of materialism in 
Jara ( 3)  to analyze the concept of materialism in the philosophy of insight that 
influences Thai society. The study indicated that 

 Carvaka Philosophy is a doctrine that is a strict with materialism and 
refusesthe belief in Veda Bible (Scripture) and Brahmana rites.  It persists in seeking 
materialisticcomforts, based on the belief that humans beings are born only once. 
There is no rebirth, nofuture existence, no hell, no heaven, and no virtues. There is 
only the present time. (Whateverthere is only exists in the present.) 

  In Carvaka Philosophy there is a belief in the concept that the truth is to 
beproved only through sensual contacts.  It refuses every other teaching, but the 
teaching abouthow to lead one’ s life.  Carvaka Philosophy teaches the people to 
seek full pleasures,especially physical pleasures while they are still living, because 
the only goal of life ismaterialistic happiness.  Such teaching destroys the moral 
principles in present’s societies. 

 The philosophy of Karawat teaches to seek happiness, especially the full 
enjoyment of the body while living, because life is the only object of happiness in 
the present. Good practices in society will also create new problems for the society. 
Keywords: carvaka, materialism 

๑. บทน า 
 คนในสังคมอินเดียโดยมากท้ังชายและหญิงเด็กและผู้ใหญ่ต่างมีความสนใจในเรื่องปรัชญา

ท้ังในระดับแนวคิดและระดับวิถีปฏิบัติเพราะพวกเขาถือกันว่าปรัชญากับชีวิตแยกออกจากกันไม่ได้คือ
ทุกคนต้องมีปรัชญานักปราชญ์จ านวนมากของอินเดียสมัยโบราณพยามคิดค้นกันว่าจุดประสงค์สูงสุด
ของชีวิตได้แก่อะไรและได้มีผู้ค้นพบค าตอบแล้วหลายท่านได้ให้ค าตอบไว้คล้ายกันว่าได้แก่ความรู้ 
(ญาณ) ดังนั้นคนอินเดียจึงถือคติชีวิตว่า “จงอยู่เพื่อหาความรู้ไม่ใช่หาความรู้เพื่ออยู่”๓ด้วยหลัก
ปรัชญาดังกล่าวนี้ท าให้คนอินเดียส่วนใหญ่ชอบอยู่อย่างเรียบง่ายรักสงบรักความจริงจงรักภักดีและ
เคารพต่ออ านาจเหนือตน  มีความกระตือรือร้นท่ีจะค้นหาความลึกลับของชีวิตคือภาวะท่ีอยู่เหนือ
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ความเกิดและความตายเพื่อน าออกมาตีแผ่ประกาศให้ผู้อื่นทราบมีความปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงอันติม
สัจจ์หรือจุดหมายสูงสุดของชีวิต๔ 

 ปรัชญาอินเดียแบ่งออกเป็น๒กลุ่มใหญ่คือกลุ่มปรัชญาฮินดูมี๖ส านักคือนยายะไวเศษิกะ
สางขยะโยคะมีมางสาและเวทานตะถือความศักด์ิสิทธิ์ของคัมภีร์พระเวทเรียกว่าปรัชญาฝ่ายพระเวท
หรือเรียกว่าปรัชญาอาสติกะกับกลุ่มท่ีไม่ใช่ปรัชญาฮินดูมี๓ส านักคือจารวากเชนและพุทธเป็นกลุ่มท่ีไม่
เช่ือถือความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวทเรียกว่าเป็นปรัชญาท่ีไม่ใช่ฝ่ายพระเวทหรือเรียกว่าปรัชญานา
สติกะ๕ 
 ปรัชญาจารวากถือเป็นกลุ่มปรัชญาท่ีเก่าแก่มากปรัชญาหนึ่งในบรรดาปรัชญาอินเดียและ
อยู่ในกลุ่มปรัชญาท่ีไม่เช่ือความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท (นาสติกะ) เป็นปรัชญาฝ่ายท่ีไม่เช่ือถือใน
พระเจ้าหรือฝ่ายอเทวนิยมแม้ว่าปรัชญาจารวากจะไม่ปรากฏนามผู้ก่อตั้งแต่ปรัชญาจารวากก็ถูกยกขึ้น
มากล่าวอ้างอยู่เสมอเพราะเป็นปรัชญาแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตคนในอดีตปัจจุบันและใน
อนาคต  ค าว่าจารวากนั้นแปลว่าปรัชญาปากหวานเพราะหลักปรัชญานี้เป็นข้อความส้ันๆตื้นๆฟังรื่นหู
ชวนให้หลงเช่ือได้ง่ายเป็นปรัชญาแบบชาวบ้านเป็นไปตามกระแสโลกเช่นหลักปรัชญาข้อหนึ่งว่าจงกิน
จงด่ืมและจงหาความสุขเสียให้พอในชาตินี้เพราะชาติหน้าเราไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี๖แนวคิดปรัชญาชีวิต
แบบจารวากหรือโลกายัตท่ีเน้นการบริโภควัตถุนิยมแบบไม่สนใจมิติชีวิตเชิงนามธรรมของตน   และ
สังคมนั่นเอง๗สอนให้คนราแสวงหาทรัพย์ ความสุขทางเนื้อหนัง หรือความสุขทางกามารมณ์เป็น
ความสุขสูงสุด คุณธรรมไม่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิต เพราะคนดีคนช่ัวก็จบลงด้วยความตายเช่นกัน  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดทางปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อปรัชญาจารวาก  
 ๒.  เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวาก  
 ๓.  เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวาทท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนในการวิจัย

ดังต่อไปนี้ 
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๑.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ใช้คัมภีร์
พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๔, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙. 

๒. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารข้อมูลทุติยภูมิ  ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ 
เอกสาร ข้อมูล ท้ังท่ีเป็นหนังสือ คือ พระไตรปิฎก วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ต าราวิชาการ บทความต่างๆ 

ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 

 ๔. ผลการวิจัย 
 แนวคิดทางปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อปรัชญาจารวาก ปรัชญาปรัชญาจารวากกล่าวถึงความรู้
อย่างโลกียวิสัย หมายถึงความรู้ท่ีรับรู้ได้เพียงทางประสาทสัมผัสเท่านั้นซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้ต่อส่ิง
ท่ีเข้ามากระทบเพียงภายนอกปรัชญาจารวากจึงปฏิเสธการรับรู้ท่ีเกิดขึ้นทางจิต  การท่ีมิได้รับรู้ถึงจิต
ซึ่งเป็นตัวก าหนดความรู้ท่ีแท้จริงนั้น  จึงท าให้ปรัชญาจารวากปฏิเสธคุณค่าทางจิตและมุ่งแสวงหาแต่
ความสุขสบายในปัจจุบัน  โดยไม่ได้ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้  ปรัชญาจารวากเป็นปรัชญาท่ีกล่าวถึงวัตถุ
และให้ความส าคัญแก่วัตถุความคิดเรื่องวัตถุนิยมของปรัชญานี้   เป็นเรื่องของพวกวัตถุนิยมท่ีไม่มี
ความเช่ือถือในคัมภีร์พระเวทอย่างท่ีพวกพราหมณ์น ามากล่าวอ้าง  ได้ยอมรับนับถือว่าวัตถุหรือสสาร
เท่านั้นเป็นส่ิงท่ีมีอยู่จริง 
 แนวคิดทางวัตถุนิยมปรัชญาปรัชญาจารวาท เป็นปรัชญาวัตถุนิยมของอินเดีย(จารวาก) 
โดยหลักปรัชญาอินเดียท่ีส าคัญ คือ ปรัชญาวัตถุนิยมของอินเดียดังนั้นปรัชญาจารวาก ปรัชญาวัตถุ
นิยมปรัชญานี้บางทีเรียก ว่า “โลกายัต” เพราะมีแนวคิดโน้มน าไปในทางดึงดูดความสนใจของ
ชาวโลก แต่ปรากฏว่าเป็นปรัชญาท่ีไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก จารวาก เป็นปรัชญาวัตถุนิยมท่ีปฏิเสธ 
ความมีอยู่ของจิต วิญญาณ อาตมัน กฎแห่งกรรม คนเราเกิดและตายหนเดียว ปฏิเสธความมีอยู่ของ
พระเป็นเจ้า ทุกส่ิงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ พระผู้เป็นเจ้าไม่มีอยู่จริง ใช้หลักด าเนินชีวิต ๔ ขั้นตอน 
โดยเน้นว่า คนเราควรแสวงหาทรัพย์สมบัติ หาความเพลิดเพลินในชีวิต หาความสุขทางเนื้อหนังและ
กามารมณ์ให้เต็มท่ี คุณธรรมไม่ใช่ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิต คนเราไม่จ าเป็น ต้องทุกข์ทรมาน บ าเพ็ญ
ชีวิต เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นเพราะไม่มีความหลุดพ้น นอกจากความตาย 

 วิเคราะห์แนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวาทท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย  คือ ส่ิงส าคัญ
อย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เงินเป็นรูปธรรมท่ีมีค่า แต่มองในมุมมองของสังคมไทยเป็นอย่างไรนั้น 
ปัญหาของไทยในเรื่องการใช้จ่ายเงินก็อาจจะมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาจารวากเข้าไปทุกที 
หากว่าเราหลงประเด็นไปให้ความส าคัญกับเงินซึ่งเป็นวัตถุ เป็นส่ิงท่ีน ามาบูชาเสมือนเงินเป็นเทพเจ้า 
ซึ่งอาจจะขัดกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและไม่สามารถท่ีจะก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุด คือ 
พระนิพพานได้  ปรัชญาจารวากคิดว่าคนท่ีเข้าใจชีวิตก็คือ คนท่ีรู้จักตระเตรียมตัวเองเพื่อให้สามารถมี
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ความสุขในโลกนี้ เพราะส าหรับเด็กรุ่นปัจจุบันหรือคนรุ่นปัจจุบันนี้ก็มีความคิดโน้มเอียงในทางด้าน
วัตถุมากกว่าจิตใจ 

 อิทธิพลแนวความคิดเรื่องวัตถุนิยมของปรัชญาจารวากนี้มีต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพราะผู้
ท่ีเช่ือในวัตถุนิยมถือว่าวัตถุ หรือสสารเท่านั้นเป็นส่ิงท่ีมีอยู่จริง สามารถท่ีจะสัมผัสจับต้องได้ แม้จิตซึ่ง
เป็นตัวรู้นั้นเป็นคุณภาพท่ีเกิดขึ้นเพราะการรวมตัวของวัตถุธาตุท้ังส่ี กล่าวคือ วัตถุนิยมท่ีมีต่อ
ธรรมชาตินั้นไม่ได้หมายความไปอย่างอื่นยิ่งกว่าการพิจารณาธรรมชาติตามท่ีเป็นไปโดยปราศจากการ
เจือปนของส่ิงต่างๆ ซึ่งจะต้องสังเกตความแตกต่าง ปรัชญาสสารนิยมทางสังคมอาศัยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ กับปรัชญาสังคมท่ีมีลักษณะนอกเหนือธรรมชาติ คือ Metaphysics หรือท่ีเกี่ยวกับส่วน
ท่ีเป็นจิตของพวกจิตนิยมอิทธิพลแนวคิดปรัชญาจารวาก เปรียบเทียบได้กับพฤติกรรมท่ีหลงระเริงใน 
รักโลภ โกรธ หลง และการแสวงหาความสุขไม่รู้จักอิ่มของคนในสังคม 
๕. บทสรุป 
  ปรัชญาจากวาก เป็นปรัชญาท่ีจุดก าเนิดมาจากความไม่พอใจในลัทธิประเพณีด้ังเดิมท่ีสืบ
เช้ือสายมาจากพระเวท โดยเฉพาะความไม่พอใจต่อพิธีกรรมของพวกพราหมณ์ท่ีช่วงหลัง ๆ มักจะมี
ผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้อง แทนท่ีจะมุ่งส่ังสอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสัจธรรมความจริง ลัทธินี้จึงส่ัง
สอนในส่ิงท่ีตรงกันข้ามโดยการปฏิเสธระบบศีลธรรมท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นความดี ความช่ัว นรก สวรรค์ 
โลกหน้า จารวากจึงคล้าย ๆ กับพวกเอปิคิวเรียนในประเทศกรีกท่ีมักจะเป็นท่ีเกลียดชังมากกว่าให้
ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่แม้จะบอกว่าเกลียด หรือต่อต้านแนวความคิดนี้ แต่ลึก ๆ 
แล้ว หลายต่อหลายเรื่องก็นิยมชมชอบโดยไม่รู้ตัว ท่ีส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ วงการปรัชญาอินเดียท่ี
ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด ก็เพราะจารวากเป็นมูลเหตุ   การอุบัติขึ้นของจารวาก สะท้อนให้เห็นถึง
อิสรภาพทางความคิด ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีท าให้เกิดส านักปรัชญาอีกหลายส านักในเวลาต่อมา 

๖.ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไปใน ผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นงานวิจัย ท่ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์

แนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวากท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย ปรัชญาจารวากท่ีมีอิทธิพลในการ
ด าเนินชีวิตในด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับวัตถุและหลักค าสอน  อิทธิพลแนวคิดจารวากท่ีมีผลต่อสังคมไทย 

ประเด็นเกี่ยวกับวัตถุ ปรัชญาจารวากกับทุนนิยมในโลกปัจจุบัน 
 ๖.๒.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาจารวากมีประโยชน์และสร้าง

คุณค่าในสังคมไทยได้อย่างไร และเชิงเปรียบเทียบกับปรัชญาสาขาอื่น ๆ 
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