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บทที่ 1
ทุนนิยม
ประวัติความเปนมาเศรษฐกิจระบบทุนนิยม
!
ในชวงศตวรรษที่ 17 นับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในภาคพื้นทวีปยุโรป ลัทธิพาณิชยนิยมที่
ฟองฟูอยางมากในศตวรรษกอน ไดถูกแทนที่ดวยระบบเศรษฐกิจแบบใหมที่กอตัวขึ้นอยางมากมายจาก
การไดรับอิทธิพลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เชน ลัทธิทุนนิยม ลัทธิสังคมนิยม เปนตน ทั้งนี้ที่
เศรษฐกิจระบบใหมเขามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากกำลังทางการผลิตที่มากขึ้นจากการใชเครื่องจักร
แทนกำลังจากแรงงานของชนชั้นกรรมาชีพ ที่ผลิตสินคาไดครั้งละจำนวนมหาศาลอยางที่ไมเคยทำได
มากอนดวยแรงงานคน กำลังทางการผลิตมากขึ้น ผลผลิตที่ไดก็ยอมมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจแบบเกาที่
เนนในเรื่องรัฐชาติ และการติดตอคาขายภายในวงแคบ จึงไมเพียงพอที่จะเปนตลาดรองรับสินคา
จำนวนมาก ระบบเศรษฐกิจแบบใหมจึงเขามามีบทบาท และหนึ่งในนั้นก็คือ ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม
X
กลุมคนชนชั้นกลางซึ่งตองการสิทธิเสรีภาพจากการปกครองภายใตระบบกษัตริย และตองการ
มีสวนรวมในการปกครองประเทศก็ไดพยายามตอสูกับอำนาจกษัตริยจนเกิดปฏิวัติขึ้นในยุโรป ในครึ่ง
แรกของคริสตศตวรรษที่ 19 นั่นเองที่กลุมชนชั้นกลางคอยๆไดชัยชนะในที่สุด จึงกำเนิดระบบ ภาวะ
นายทุน หรือระบบทุนนิยมขึ้นมา ซึ่งเจริญมากขึ้นควบคูกับความเจริญทางดานอุตสาหกรรม (ทวีศักดิ์
ลอมลิ้ม, 2540: 71)
X
รากฐานของระบบทุนนิยมนั้นไดรับอิทธิพลมาจากชวงของการปฏิวัตอุตสาหกรรม วิทยาการ
และสิ่งประดิษฐของนักวิทยาศาสตรและนักพัฒนาเครื่องจักรในยุโรปกาวหนาไปอยางกาวกระโดด ไม
วาจะเปนการผลิตและพัฒนาเครื่องจักรที่นำมาใชประโยชนไดอยางมหาศาลเชน ปนไรเฟล โรงงานทอ
ผา เครื่องจักรไอน้ำ เทคโนโลยีการเดินเรือ ฯลฯ อีกทั้งในการปฏิวัติวิทยาศาสตร ปรากฏตัวขึ้นมาใน
ยุโรปในชวงเดียวกันกับที่อำนาจของศาสนจักรไดพังทลาย ยังเปนสวนชวยในระบบทุนนิยมนั้นมีความ
เขมแข็ง ทั้งนี้ "แนวคิดแบบวิทยาศาสตร" สามารถนำไปใชอธิบายเพื่อรองรับความชอบธรรมของลัทธิ
ทุนนิยม ไมวากฎพื้นฐานทางฟสิกสของไอแซค นิวตัน "กฎแหงการวิวัฒนาการ" ของชารลส ดารวิน
ตางแทรกซึมอยูในทฤษฎีทางการเมือง เศรษฐศาสตร หรือสังคมวิทยาแตละรูปแบบอยางเห็นไดชัด
แมวามันจะถูกอธิบายผานระบบการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางมนุษยภายใต ความลงตัวตาม
ธรรมชาติ โดยอาศัยการกระทำของ "มือที่มองไมเห็น" ของ "อดัม สมิธ" บิดาของแนวคิดเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม

X เศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงมีรากกำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ซึ่งได
รับอิทธิพลมาจากการปฏิวัตอุตสาหกรรม หรืออาจกลาวไดวา “ระบบแคปตะลิสมนั้น เปนระบบซึ่ง
จำเริญงอกงามมาจาก ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ อันเกาแกที่เปนมาในยุคกอนๆ” (สุภา ศิริมานนท,
2517 : 49 และตอมาระบบเศรฐกิจแบบทุนนิยมนั้น ก็ไดพัฒนาและซึมซับแนวคิดเรื่องในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพมาจากนิวอิงแลนด (New England) หรือทวีปอเมริกาในปจจุบันอยางมาก และดำเนินจน
กระทั่งยุคปจจุบัน ที่ระบบทุนนิยมนั้นไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วตามกระแสของโลกที่โหมกระหน่ำอยาง
รุนแรงไปพรอมๆกัน
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจระบบทุนนิยม
N
“ทุน และ กำไร” เปนความหมายที่ชัดเจนของแนวคิดทุนนิยม ระบบทุนนิยมโดยแทจริงแลว มี
สิ่งที่นอกเหนือไปมากกวาคำวา กำไร นั่นคือ การที่นายทุน หรือเจาของปจจัยการผลิต นำ ’ทุน’ ที่สะสม
มามาเพิ่มศักยภาพการผลิต ใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด เพื่อผลิตวัตถุดิบที่มีอยูใหมี
ประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งผูผลิตและผูบริโภคตางตองการยกระดับการตอบสนองทางวัตถุใหดียิ่งขึ้น
และมีปริมาณที่เพียงพอ ไมขาดแคลน และการที่จะบรรลุเปาหมายนั้น ตองอาศัยประสิทธิภาพของ ทุน
เขามาเกี่ยวของ สวนในเรื่องของกา ผลิตอยางไร ใหได’กำไร’มากที่สุด เปนผลพวงที่เกิดขึ้นตามมา
X
จากบทความ ‘วิพากษทุนนิยม จากมุมมองของศาสนา’ โดย พระไพศาล วิสาโล “ทุนนิยมมิใช
เปนแคระบบเศรษฐกิจเทานั้น หากยังเปนอุดมการณที่ทรงอิทธิพลอยางยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่เรียกวา
โลกาภิวัตน ดังนั้นจึงมีอิทธิพลตอโลกทัศนและมุมมองเกี่ยวกับชีวิต รวมทั้งพฤติกรรมของผูคนทั่วโลก”
แนวความคิดของระบบทุนนิยม จึงมิใชเพียงแคเปนระบบเศรษฐกิจเทานั้น เพราะมันเชื่อมโยงไปถึงวิถี
ชีวิตของมนุษยเราในปจจุบัน นอกจากนี้ ทานยังกลาวถึง “ปรัชญาพื้นฐาน ๕ ประการ ของระบบ
ทุนนิยม” ซึ่งเปนองคประกอบภายในของระบบทุนนิยม
X
ประการที่ 1 การนึกถึงประโยชนสวนตนนั้นเปนแรงขับเคลื่อนอยางดีในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ระบบทุนนิยม ทุนนิยมจึงกระตุนใหผูคนเกิดความเห็นแกตัว กระตุนใหเกิดการบริโภค
อุปโภคมากขึ้น
X
ประการที่ 2 คือการเนนบทบาทของตลาด หรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภค ดวยการตีคาสินคาเปนคาเงิน เรียกวา การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ทุกอยางตองถูกผลิตขึ้นเพื่อ
ใหมีมูลคาสูงสุด ทั้งนี้ นอกเหนือจากสินคาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อและใส ‘ราคา’ เขาไปแลว มนุษย ก็ยังถูก
แปรเปนสินคาในการซื้อขาย และไดกลายเปนสิ่งที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือ

นามธรรมก็ตาม ซึ่งเปนเรื่องที่นากลัวอยางยิ่ง สิ่งใดก็ตามที่ไมสามารถตีออกมาเปนราคาได ก็ไม
สามารถนำมาซื้อขายได
X
ประการที่ 3 ทุนนิยมจะใหความสำคัญอยางมากกับการผลิตเพื่อขาย หรือ สิ่งใดก็ตามที่สามารถ
ซื้อขายได ระบบนี้จะไมสนับสนุนในเรื่องการผลิตแบบพึ่งพาตนเองเหมือนในยุคกอน ที่เปนการผลิต
เพื่อใชภายในครัวเรือน แตเนนในเรื่องดารผลิตเพื่อใหเกิด กำไร หรือผลประโยชนสูงสุด
X
ประเด็นที่ 4 ทุนนิยมเชื่อในเรื่องของเสรีภาพ ที่มีพื้นฐานมาจากอำนาจทางเศรษฐกิจ ในสมัย
ปจจุบันที่ผูคนอางถึงเสรีภาพกันอยางแพรหลาย เสรีภาพในเศรษฐกิจ ก็ถือเปนสิ่งสำคัญในระบบ
ทุนนิยม ที่ผูผลิตมีเสรีภาพในการผลิต สามารถผลิตเพื่อทำการขายตอผูบริโภค ที่มีเสรีภาพในและความ
สามารถเลือกซื้อไดเชนกัน
X
ประเด็นที่ 5 คือเรื่องความสุข ความสุขของระบบทุนนิยม คือ ‘เงิน’ ยิ่งมีมาก ไดใช ไดจับจาย
ใชสอยมาก ก็จะยิ่งมีความสุช ความร่ำรวยมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ถือเปนตัววัด ความสุข ในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
จาก ปรัชญาพื้นฐาน ๕ ประการ ของระบบทุนนิยม แสดงใหเห็นถึงแรงขับดันในภายในของระบบนี้ ที่
เมื่อนำมาโยงใยเขาดวยกัน เปาหมายนั้นก็อยูที่ เงิน หรือ ทุน นั่นเอง
สังคมไทยกับทุนนิยม
X
ในปจจุบันนี้ ก็มีตัวอยางมากมายใหเราไดเห็นในแงมุมตางๆ ทั้งที่ชัดเจน และเหมือนเปนเงาที่
ครอบทับเราอยู จากตัวอยางในบทความ “ธาตุแททุนนิยม” ในหนังสือพิมพสยามรัฐ ในเรื่องของการ
ผสมปนเนื้อมาเขาไปในเนื้อวัว เปนประเด็นที่ดูไกลตัว แตขาวนี้กลับสะทอนถึง ดานลบ ของระบบ
ทุนนิยมที่ดูเหมือนจะลุกลามไปทั่วโลก
“ ชาวไทยสวนใหญอาจจะไมตื่นเตนกับขาวที่เกิดในยุโรป เรื่องการผสมปนเนื้อมาเขาไปในสินคา “เนื้อ
วัว” เพราะเปนเรื่องไกลตัวและอาจมองวาเปนเรื่องเล็กๆ แตถาคิดใหลึกแลว เรื่องนี้ไมเล็กเลย
ประเทศอียูตั้งกฎเกณฑตรวจสอบสินคาเกษตรจากเมืองไทยเขมงวดกวดขันยิ่ง ยกตัวอยางกรณีที่หาม
นำเขาพืชผักจากไทยไปขายในยุโรปอยูนานทีเดียว แตสินคาที่ยุโรปสงมาขายเมืองไทยนั้น เราได
ตรวจสอบวามีคุณภาพตามที่ระบุไวจริงหรือไมหรือเปลา การผสมปนเนื้อมาเขาไปในสินคาที่ระบุวา
เปนเนื้อวัว โดยไมบงบอกวามีเนื้อมาปนนั้น ทำใหผูผลิตไดกำไรมากขึ้น เพราะเนื้อมาราคาถูกกวาเนื้อวัว
ยิ่งใชเนื้อมามาแทนเนื้อวัวไดมากเทาใด นายทุนยิ่งไดกำไรมากขึ้นเทานั้น เนื้อมาเปนสินคาจากประเทศ

ยุโรปตะวันออก เชน โรมาเนียฯ แตผูปลอมปนสินคา คือนายทุนในยุโรปตะวันตก นี่เขาขายทำผิด
กฎหมายอยางแนนอน เพราะไมยอมระบุบอกผูซื้อวามีเนื้อมาปะปนผสมอยูดวย
สะทอนวา ไมวาสังคมทุนนิยมจะพัฒนาเจริญแคไหน ธาตุแทของ “ทุน” ก็ยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ
ตองการกำไรสูงสุด ซึ่งถาหากทำได จับไมไดไลไมทัน “ทุน” ก็พรอมจะใชทุกวิธีการ เพื่อใหไดกำไร
สูงสุด แมจะตองหลอกลวงผูบริโภค หรือเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคเพียงใด....”
X
บทความขางตนนั้น เชื่อมโยงกับ ปรัชญาเรื่องระบบทุนนิยมใน 3 ขอแรก คือ การนึกถึงผล
ประโยชนสวนตนของผูผลิต เนนการขาย ไมวาจะผลิตอะไร ขอใหมีกำไร และสามารถซื้อขายเปนเงิน
ไดโดยไมคำนึกถึงผูบริโภค นอกจากนี้ยังมี ‘ภัยเงียบ’ ของทุนนิยม ดั่งลูกกวาดอาบยาพิษ อยางขาวที่จะ
ยกมาดานลาง
11 ก.พ.56 ผูสื่อขาวรายงานจากอำเภอพบพระ จังหวัดตาก วา ขณะนี้ยอดสั่งดอกกุหลาบเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะดอกกุหลาบสีแดงที่มียอดสั่งมากที่สุด และราคาแพงกวา ดอกกุหลาบสีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อรับ
เทศกาลวาเลนไทน ที่จะมาถึงในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ขณะที่ผูประกอบการปลูกดอกกุหลาบในพื้นที่อำเภอ
แมสอด และอำเภอพบพระ ตางใหแรงงานพมา เรงเก็บดอกกุหลาบสงไปใหลูกคาที่ตลาดไท กทม. และ
ตางประเทศ หลังจากมียอดสั่งจองเพิ่มขึ้น สำหรับราคาในพื้นที่ ขณะนี้เริ่มขยับราคาขึ้น จากเดิมดอก
กุหลาบสีแดงอยูที่ดอกละราคา 4-5 บาท แตขณะนี้ขยับขึ้นมาเปนราคา 7- 8 บาท แตตองเปนดอกที่หอ
โฟมและมีคุณภาพดี สวนที่ตลาดไท อยูที่ดอกละ 10-15 บาท และคาดวาในวันวาเลนไทน ราคาดอก
กุหลาบโดยเฉพาะกุหลาบสีแดง จะพุงสูงถึง 20 บาท ทั้งนี้ พื้นที่อำเภอพบพระ และอำเภอแมสอด บาง
สวนมีผูปลูกดอกกุหลาบราว 3,000-4,000 ไร มีเงินสะพัดวันละ นับ 10 ลานบาท และมีการสงไป
จำหนายในประเทศ และนอกประเทศตลอดป แตในชวงเทศกาลวาเลนไทน จะมีราคาสูง ซึ่งบางปทำให
ดอกกุหลาบขาดแคลน เพราะมีการสั่งมากขึ้น
X

X

X

X

X

X

(คมชัดลึก . กุหลาบราคาเริ่มขยับรับวาเลนไทน)

X
ดวยเหตุนี้ ไดกลายเปนคานิยมที่วา วันแหงความรัก ตองมีดอกไม ตองใหดอกกุหลาบกันและ
กัน ทำใหทุนนิยม ใชเรื่องการแสดงออกนี้ มุงสูผลประโยชนทางการตลาด และมิใชแคดอกไม ในชวง
เทศกาลวันแหงความรักเทานั้น สินคาตางๆ ยังถูกจัดสรรใหเปนสินคาเพื่อการตลาด คือไมวาอะไร
ก็ตาม ก็ทำใหอยูในกระแสวันแหงความรักไปหมด เรียกวาการ ‘เพิ่มมูลคา’ใหแกสินคา เชน ช็อกโกแล็
ตบางยี่หอที่เปลี่ยนบรรจุภัณฑเพื่อตอนรับเทศกาล และมีราคาที่สูงขึ้น แตตัวสินคายังเหมือนเดิมทุก
ประการ แมกระทั่ง สินคาธรรมดา ที่มีขาวเกิดขึ้นในซุปเปอรมารเก็ตของตางประเทศ อยางมัน ฝรั่ง ก็

ถูกทำใหเปนรูปหัวใจ และนำมาขายดวยราคาที่แพงขึ้น เปนสินคาตามคานิยมที่ผลิตไว เพื่อมุงเนน กำไร
อยางเห็นไดชัด X
X
นอกจากนี้ โพลสำรวจจาก “อาชีวะโพล” ไดทำการสำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยที่พักอาศัย
อยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,214 คน ระหวางวันที่ 4-10 มกราคม 2556 ผลสำรวจออกมา
เปนที่นาตกใจวา เด็กไทยในปจจุบัน ผูซึ่งเปนอนาคตของชาติ ก็ไดรับอิทธิพลของระบบ ทุนนิยม จาก
โฆษณา ในอินเตอรเน็ต หรือมีตัวอยางจาก ‘ผูใหญ’ เขาไปเต็มๆ เพราะ “ของขวัญวันเด็ก” ที่อยากไดใน
ปนี้ อันดับ 1 คือ โทรศัพทมือถือ , คอมพิวเตอร และ เครื่องเลนเกม แผนเกม สูงถืง 40.18% รองลงมา
คือ ทุนการศึกษา เงิน และ ของเลน หนังสืออานเลน ตามลำดับ แสดงถึง อิทธิพลของทุนนิยมที่ได
ปกคลุมไปถึงอนาคตของชาติเรียบรอยแลว
แทจริงแลว ทุนนิยม ตองการอะไร ?
X จากการพัฒนามาอยางมากมายหลายศตวรรษของระบบทุนนิยม จนถึงปจจุบันนี้ ผูคนไดเห็น
ความเหลื่อมล้ำมากมายของระบบทุนนิยม มากขึ้น จนทำใหคนมากมายตั้งคำถามตอระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมขึ้นมา ‘คำถาม’ คือ เศรษฐกิจระบบทุนนิยม สามารถตอบสนองความตองการของมนุษย
ไดจริงหรือไม ทุนนิยม ถอดถอนสิ่งใดไดหรือไม หรือ ทุนนิยมเนนความเปนปจเจกไดหรือไม ทุนนิยม
อางวา เปนระบบเศรษฐกิจที่ตอบสนองตอความตองการของมนุษยอยางสูงสุด มนุษยมีความตองการ
ไรขีดจำกัด และสามารถตอบสนองความตองการที่ไรขีดจำกัดของมนุษยได ระบบนี้ทำใหเรามองวา
เปนระบบที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปไดกาวกระโดด และมอบประโยชนใหแกคนทุกคนอยางเทา
เทียมกัน เพราะมี ‘สิทธ’ ที่จะเลือกสิ่งตองการไดเอง แทที่จริงแลว วัตถุประสงคของระบบทุนนิยม นั้น
คืออะไร และ ระบบนี้ตอบสนองความตองการของมนุษยในดานไหนกันแน ? ดานปจจัย 4 ? ดาน
จิตใจ ? หรือวา เปนเพียงการเลนตลกของผูมีอำนาจทางเศรษฐกิจ หรือผลประโยชนของบุคคลที่คลาย
กับ ชนชั้นนายทุนในอดีต แมวา ชนชั้นกลางและชนชั้นลาง จะไมใชชนชั้นกรรมาชีพ แตเปนสิ่งที่แยยิ่ง
กวา เปนสิ่งที่ใครหลายคนในสมัยนี้นิยมเรียกกันวา “ทาส” ของระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยม นั่นเอง
X มนุษยในยุคศตวรรษที่ 21 ‘ถูก’อำนวยความสะดวกไวในหลายสิ่งหลายอยาง ไดรับความ ไดดั่ง
ใจมากขึ้น เร็วขึ้น ยิ่งเร็วยิ่งดี ความไปไกล ไปเร็ว ล้ำสมัย ทำใหมนุษยลืมมองตนเองในปจจุบัน มองขาม
ลืมใสใจธรรมชาติของชีวิต จริงอยูที่ระบบนี้ มาพรอมกับ สิทธิ์ ในการเลือก ไมมีใครมาบังคับให บุคคล
หนึ่งทำอาชีพอะไร เลือกซื้ออะไร ใชชีวิตอยางไรได แต สิทธิ์ในการเลือกนั้น มาพรอมกับ กับดัก ที่ไมใช
เครื่องทรมาน ไมใชการเขาสูลานประหาร แตเปนเหมือน ภัยมืด ที่คุกคามระบบทุนนิยมตลอดมา ที่
ทำใหเรากลายเปน ทาส ของเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยม ทั้งที่รูตัว ละไมรูตัวก็ตาม ตั้งแตตื่นนอน มี

สิ่งใดบางที่เราใชมัน ซื้อมันมา โดยไมผานการ โฆษณา เพียงแคนำดารามาเปนตัวแทน ผูคนก็พรอมที่
จะยอมควักเวิกจายเงินเพื่อซื้อมันมา ซึ่งในบางครั้ง ก็เปนสิ่งที่เปนปจจัย 4 ที่จำเปน คือ ที่อยูอาศัย
อาหาร ยา เครื่องนุงหม แตก็ยังมีปจจัย 4 ‘สวนเกิน’ และสิ่งที่ไมใชปจจัย 4 ตามมาอีกมากมาย มาจาก
การอยากมีเหมือนคนอื่น กลัวคนอื่นมองวาลาสมัยหรือไมมีกำลังพอจะซื้อ ในบางครั้ง ผูคนทุกวันนี้จึง
ดั้นดน หาสิ่งที่เปนเหมือน เครื่องมือเชิดหนาชูตาทางสังคม ที่ไมใชการครอบครอบที่ดิน อยางระบบ
ศักดินา หรือการเปนเจาของปจจัยการผลิต ในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม แตเปน ‘วัตถุทุนนิยม’ มาตอบ
สนองความตองการแบบปลอมๆของตนเอง
X
ระบบเศรษฐกิจนี้อาจฉุดอารยธรรมมนุษยใหลมสลาย เนื่องจากกระตุนคนใหเห็นแกตัว บริโภค
อยางไมยั้งคิด และติดกับความอยากมีอยากได อาจกลาวไดวา ระบบนี้ ตอบสนองตอ’ธรรมชาติเบื้อง
ลึก’ของมนุษยที่ยึดผลประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง ถากลาววา “ใครใครคาชาง – คา ใครใครคามา – คา”
ถาเชนนั้น ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ก็กลาวไดอีกเชนกันวา “ใครใครคาปน -- คา ใครใครคาระเบิด – คา”
หรือ “ ใครใครกอบโกยกำไร – โกย “ ความเจริญเติบโตของวัตถุ กระตุน จิตไรสำนึก ของมนุษยขึ้นมา
ความเปนมนุษยที่ถูกผูกติดกับกิเลสไดทวีตัวรุนแรง ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบนี้ และผูที่จะสนอง
ความตองการ ของมนุษยระบบทุนนิยม จะเปนใครไปไมได ถาไมใช ผูมีอำนาจทางเศรษฐกิจ หรือ เทียบ
ไดกับ ชนชั้นนายทุน ในอดีต บุคคลผูกอบโกยแลมุงเนนกำไรนี้ไดประโยชนจากระบบนี้ไปอยาง
มหาศาล
X ทุนนิยม เพียงแตสราง มายาภาพ วาความเปนการตอบสนอง ความตองการของมนุษย
ตอบจริง แตเปนเพียงดานตื้นๆ ที่เปนเพียงความสุขผิวเผิน หรืออาจกลาวไดวาเปนเพียงความ
เพลิดเพลินเทานั้น เราเพียงติดกับ กับดัก ของสิ่งที่ลวงเราวา คือความสุข
X ทุนนิยม เพียงแตสราง หลุมพราง วาเปนระบบที่ทำใหบุคคลเทาเทียมกันและไดผลประโยชนเห
มือนๆกัน
ดั่งที่เราทราบกัน บุคคลธรรมดายอมมีสิทธิ์เลือกไดรับ อยางเทาเทียม แตสิทธิ์ที่จะไดรับ อยูที่อำนาจใน
การซื้อ มีอำนาจในการซื้อนอย สิทธิ์ก็นอยตาม อยางนี้ก็เทากันเปนการบังคับ เลือก กลายๆ นั่นเอง และ
บุคคลที่ไดรับผลประโยชนไปเต็มๆ คือผูผลิต หรือผูมีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกวาที่จะเปนพนักงาน
โรงงาน หรือ ตำรวจจราจร
X ทุนนิยม เพียงแตสราง มโนคติ วาเปนระบบที่เต็มไปดวยอิสรภาพในการเลือก
จริงอยูที่เรามีอิสรภาพในการดำเนินชีวิตมากขึ้น เลือกสิ่งที่ตองการไดมากขึ้น แตทำไมเราถึงยังถูก ‘วัตุ
ทุนนิยม’ ชักนำใหอยูภายใตบงการอยูทุกวัน Epictetus นักปรัชญา ชาวกรีกกลาววา ไมมีอิสระชนคน
ใดที่จะเปนอิสระโดยไมเปนนายของตนเอง (Svoboda, 2008) อิสระ ที่แทจริงอยูที่ใด หากเรายังคงถูก

ครอบงำอยูภายใตระบบทุนนิยม เปนดั่งเงาที่เรามองไมเห็น
X ทุนนิยม เพียงแตสราง หมอกที่คลุมเครือ วาสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบกาวกระโดด
การกลาววา ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งสิ่งนั้นก็ถูก แตหากวาพัฒนาเพียงแค ‘เศรษฐกิจ’ ความ
กาวกระโดดในการพัฒนา ‘จิตใจ’ นั้นกลับผกผัน คือ เศรษฐกิจเปน ขาขึ้น สวน จิตใจนั้นกลับเปน ‘ขา
ลง’
X
ทั้งนี้ ผูคนในศตวรรษนี้ ยังคงตั้งคำถาม เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คำถามที่เกิดขึ้น
มากมายที่เราทุกคนตางยังคงแสวงหาคำตอบกันตอไป วาเศรษฐกิจแบบนี้จะดีที่สุด จริงหรือไม
บทที่ 2
ปรัชญาจารวาก
ที่มาของปรัชญาจารวาก
ปรัชญาจารวาก หรือลัทธิโลกายัตนั้น เปนกลุมวัตถุนิยม ซึ่งผูกอตั้งคือษีพฤหัสบดี หรือทาว
สหัมบดีซึ่งทานผูนี้นั้นนับเปนคนแรกที่มีทรรศนะวา สสารเปนอันติมะสัจจะ เปนสภาพความจริง
สูงสุด แนวความคิดของลัทธิโลกายัตในสมัยนั้น บางครั้งเปนที่ตลกขบขัน บางครั้งก็เปนที่เกลียดชัง
ของพวกนักคิดในสมัยเดียวกัน เพราะในสมัยนั้นนักคิดตาง ๆ ทุกสำนักจะเปนพวกจิตนิยม (Idealism)
กันทั้งนั้น ลัทธิโลกายัตหรือจารวาก ถือวาประสบการณทางประสาทสัมผัสเทานั้นที่เปนแหลงความรู
ที่แนนอนและถูกตองแทจริง สวนความรูทางออม เชน ความรูที่เกิดจากการอนุมาน ความรูที่ไดมาจาก
การเรียน หรือบอกเลาจากคนอื่นเปนความรูที่เชื่อถือไมได ความรูเหลานั้นนำไปสูความผิดเสมอ เราไม
ควรเชื่อถือความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไมผานประสาทสัมผัสของเรา สิ่งใดที่ประจักษโดยประสาท
สัมผัสไมได ก็ถือวาสิ่งนั้นไมมีอยูจริง ดังนั้น นรก สวรรค บาป บุญ เทวดา ภูตผีปศาจ ชีวิตในโลกหนา
วิญญาณหรืออาตมัน พระพรหม พระเปนเจาจึงเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง เพราะวาสิ่งเหลานี้รับรูไมไดดวย
ประสาทสัมผัส
คำสอนของลัทธิจารวาก
คำสอนของลัทธิจารวาก นั้นคือ ไมมีสวรรค ไมมีความหลุดพน (โมกษะ) ไมมีวิญญาณใด ๆ อยู
ในโลกอื่น ไมมีการกระทำหรือกรรมของใครในวรรณะทั้ง 4 ที่จะกอใหเกิดผลของกรรม เพราะไมมีผล
ของกรรมในลัทธินี้ เขามองวา ทั้งการบูชาไฟ พระเวททั้งสาม การรายมนตของพวกนักบวช และการ
ทาตัวดวยขี้เถา เปนอุบายวิธีหาเลี้ยงชีพของคนโง ไรยางอาย การฆาสัตวบูชายัญเปนการตมตุนหลอก
ลวง เปนคนลวงโลก ถาหากสัตวที่ถูกฆาในพิธีบูชายัญจะไดไปเกิดในสวรรคจริงแลว เหตุใดผู
ประกอบพิธีบูชายัญจึงไมเอาบิดามารดาของตนมาฆาบูชายัญเชนนั้น ซึ่งทัศนะเกี่ยวกับโมกษะนั่นก็คือ
โมกษะ เปนความหลุดพนจากความทุกขไมจำเปนตองรีบแสวงหาในขณะนี้ ผูที่ยอมทนทุกขทรมาน

หรือยอมสละความสุขทางโลกเพื่อแสวงหาความหลุดพนบรรลุโมกษะ จะถือวาเปนคนโงเงาเตาตุน
ตามทรรศนะของพวกจารวาก การแสดงความเคารพภักดีและออนวอนบูชาพระผูเปนเจา ไมวาจะมี
นามอยางไร ลวนเปนความโงเงาทั้งสิ้น เพราะความตายเทานั้นคือโมกษะอันแทจริงของคนทุกคน ดัง
นั้น บุคคลจึงควรแสวงหาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน กินใหเปนสุข สนุกใหเต็มอิ่ม ตั้งแตยังมีชีวิต
อยู เมื่อความตายมาปลิดฉากชีวิตก็เปนอันหมดกันไป รางกายก็สูญสลายไปตามอากาศธาตุ ที่กลาวมา
นี้คือแนวปรัชญาการดำเนินชีวิตของลัทธิโลกายัตหรือจารวาก
จารวากสอนใหแสวงหาความสุขตั้งแตในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู กินดื่มใหสุขสำราญ แมวาจะตอง
เปนหนี้เปนสินเขาก็ตาม เพราะวาเมื่อรางกายถึงความตายถูกเขาเผาเปนเถาถานไปแลวก็ไมอาจฟน
คืนชีพขึ้นมาไดอีก พิธีกรรมตางๆนั้น ลวนเปนอุบายวิธีหาเลี้ยงชีพของพวกพราหมณ ผูแตงคัมภีร
พระเวทคือคนโงงั่ง คนลวงโลก เจาพวกอสูรกาย ลัทธิจารวากนั้น ถือวาคัมภีรดังกลาวเขียนขึ้นโดย
พวกพระที่มีเลหคดโกง และเลี้ยงชีพดวยการหลอกลวงประชาชนผูโงเขลา พวกพระเหลานี้สอน
ประชาชนใหหลงใหลกับการประกอบพิธีกรรมบูชายัญ ทั้งนี้เพื่อพวกตนจะไดมีปจจัยไทยธรรมเลี้ยง
ปากเลี้ยงทอง ซึ่งไมมีประโยชนอันใดที่เกิดขึ้นจากการประกอบพิธีกรรมบูชายัญเหลานั้นX สิ ่ ง ที ่ ม ี อ ยู 
จริงตามทรรศนะของพวกจารวากจึงมีเพียงวัตถุเทาที่เรารับรูไดเทานั้น อภิปรัชญาของจารวาก2 อาจ
แบงได 3 หัวขอคือ
1. ยืนยันวาสรรพสิ่งเกิดมาจากการรวมตัวของธาตุทั้ง 4
2. ปฏิเสธการมีอยูของโลกหนาและตัวตนหรืออาตมัน
3. ปฏิเสธการมีอยูของพระผูเปนเจาโดยสิ้นเชิง
ปรัชญาจารวากนั้นไมเชื่อวามีชีวิตหลังความตาย ไมเชื่อวามีวิญญาณที่จะลองลอยไปเกิดใหม
หลังจากที่คนเราตายแลว และเมื่อไมเชื่อเชนนี้แลว ทำใหคิดวาการที่คนเรามีโอกาสไดเกิดมาดูโลกใน
ชวงระยะเวลาไมนานนั้น ตายไปแลวไมแนวาเราจะไดเกิดอีกหรือไม เมื่อไมแนใจ เราจะอุทิศชีวิตใหแก
อะไร ระหวางความสุขที่สามารถจับตองไดแนๆในชาตินี้กับความหลุดพนที่ศาสนาตางๆของอินเดีย
สอนอยูในเวลานั้น สำหรับปรัชญาจารวากการเลือกที่ฉลาดก็คือการเลือกสิ่งที่จับตองไดและแนนอนวา
มีตัวตนอยูจริงๆ
ปรัชญาการดำเนินชีวิตของจารวาก
คติการดำเนินชีวิตของพวกจารวากมีปรัชญาชีวิตวา กิน ดื่ม และรื่นเริงสำราญ มีความสุขทางเนื้อ
หนังเปนจุดหมายปลายทาง มนุษยเกิดหนเดียวตายหนเดียว ไมมีโลกหนา ไมมีการเกิดใหม หลังจากตาย
แลว คนดีคนชั่วมีจุดสุดทายของชีวิตอยางเดียวกันคือความตาย ดังนั้น มนุษยจึงควรรีบตักตวงแสวงหา
ความสุขเสียใหเต็มที่ตั้งแตยังมีชีวิตอยู กินใหเปนสุข ดื่มใหเปนสุข และสนุกเสียใหเต็มอิ่ม ตายแลวก็
สิ้นสุดกัน จะดื่มสนุกสนานอะไรไมไดอีกแลว ลัทธินี้สอนตรงกับความตองการกิเลสของปุถุชนทั่ว ๆ
ไป พวกนี้ยอมรับเอาหลักปรัชญาชีวิตของจารวากมาปฏิบัติไดโดยไมรูสึกตัวและงายดาย

จารวากยังสอนใหคนเราแสวงหาทรัพย เพราะวาทรัพยสมบัติทำใหเราสามารถแสวงหาความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในชีวิตไดอยางเต็มที่ ความสุขทางเนื้อหนัง หรือความสุขทางกามารมณเปน
ความสุขสูงสุด คุณธรรมไมเปนสิ่งจำเปนสำหรับชีวิต เพราะคนดีคนชั่วก็จบลงดวยความตายเทากัน
จารวากในการประยุกตกับปจจุบัน
สำหรับลัทธิจารวากนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่ศาสนาอื่นกำลังเสื่อม เพราะเมื่อศาสนากำลังเสื่อม คน
กำลังเหินหางศาสนา ลัทธินี้จะเกิดขึ้นทันที และก็จะฉวยโอกาสหรือวาเอาจังหวะนั้นเขาแทรกแซงลัทธิ
คำสอนของตนเขาไป อยางในปจจุบันนี้ เราจะสงเคราะหลัทธิวัตถุนิยมวาเปนลัทธิจารวากหรือลัทธิ
โลกายัตในสมัยนั้น ทั้งนี้เพราะเปนที่นาสังเกตก็คือวาลัทธินี้มักเจริญในสมัยที่คนเหินหางศาสนา เห็น
เรื่องจิตใจไมสำคัญอีกแลว ในที่สุดโลกก็ยุงยาก อยางในปจจุบันนี้เราจะเห็นคนสวนมากหันมาหาความ
สุขสบายในทางวัตถุ เราเห็นวาวัตถุนี้มีความสำคัญตอชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด
ปรัชญาจารวากคิดวาคนที่เขาใจชีวิตก็คือ คนที่รูจักตระเตรียมตัวเองเพื่อใหสามารถมีความสุข
ในโลกนี้ เพราะสำหรับเด็กรุนปจจุบันหรือคนรุนปจจุบันมานี้ก็มีความคิดโนมเอียงในทางดานวัตถุ
มากกวาจิตใจ การตระเตรียมที่วานี้ก็เชนเมื่อเปนเด็ก เปนวัยรุน เปนหนุมสาวก็ตองรูจักขวนขวายเรียน
หนังสือ เมื่อเรียนจบแลวก็รูจักทำงานสรางเนื้อสรางตัว มีคนรัก แตงงาน และรูจักใชเงินทองที่หามาได
นั้นซื้อหาความสุขใสตัว ความสุขในที่นี้ปรัชญาจารวากแบงออกเปนหลายระดับ ตั้งแตสุขหยาบๆ เชน
สุขจากการกินดื่มไปจนถึงสุขที่ประณีตเชนการมีครอบครัวมิตรสหายที่อบอุน
ขาพเจามีความคิดวา ลัทธิจารวากหรือปรัชญาจารวากนั้นเหมือนเปนดั่งตัวสะทอนความรูสึก
แสวงหาความสุขมนุษยที่ปราศจากการคิดอยางมีสติหรือไตรตรองเพราะตองการความสุขเพียงเพราะ
จากภายนอกเทานั้น ไมไดตองการเขาถึงความสุขอันแทจริงที่ควรจะสรางขึ้นจากภายในหรือจิตใจของ
เราเอง ขาพเจาคิดวาลัทธินี้นั้นคงไมมีทางที่จะสูญหายไปอยางงายๆแนนอน ดังที่กลาวขางตน ใน
ปจจุบันนี้นั้นมนุษยใหความสำคัญกับความสุขหยาบๆ ซึ่งนั่นก็ลวนแลวแตไมเปนความสุขที่แทจริง
ลัทธินี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาสนาเริ่มออนแอ แทที่จริงแลวนั้น คนนับถือศาสนาตางหากที่กำลังออนแอ ที่ไม
ไดคำนึงถึงผลของการกระทำอีกตอไปแลว มีเพียงแตความตองการใหไดมาซึ่งความสุขไมวาโดยวิธีได
ก็ตาม ซึ่งเราจะสามารถเห็นไดจากขาวตามหนาหนังสือพิมพปจจุบัน ที่มีการฆากัน คนโกง หรืออะไรก็
แลวแต ผูทำนั้นคิดวาสิ่งเหลานั้นจะนำมาซึ่งความสุข โดยไมคำนึงที่ผลอะไรก็ตามแตตามมาเลย มนุษย
คำนึงถึงผลกรรมกันนอยลง เพราะบางก็คิดวา นรก สวรรคนั้นไมมีจริงหรอก เพราะเราไมสามารถมอง
เห็นหรือจับตองได ขาพเจาคิดวามนุษยอาจจะคิดเชนนั้นเพื่อเปนการหนีความกลัวบางอยาง เพราะ
ตนเองตองการมีความสุข จึงกระทำตัวเองใหรูสึกวา มันไมหรอกความบาป แตขาพเจาคิดวา เรื่องแบบ
นี้นั้น มันอยูที่ตัวผูกระทำ เราทุกคนนั้นยอมรูผิดชอบชั่วดีอยูแลว อยูที่วาเราจะปลอยละเลยใหมันเปน
ไปตามรูปแบบไหนเสียมากกวา เพราะมันมีคำพูดที่วา “สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ” ฉะนั้นทุกคนรู
สิ่งที่ทำอยู ถึงแมมันจะไมเห็นก็ตาม เพราะเบื้องลึกแลวมนุษยมีความเปนคนเห็นแกอยูในใจ อยูเปน
เบื้องลึกอยูแลว แตก็ไมใชวาจะไมมีความดีอยูเลย เพียงแตในบางครั้งเราเลือกเพียงเหตุผลที่วา การกระ

ทำใดเรามีความสุข เราจึงทำเสียมากกวา ไมดีคำนึงวาสิ่งไหนดี ไมดี ชั่ว ไมชั่ว ดังขาวที่ปรากฏหนา
หนังสือพิมพ
ขาวปจจุบันที่มีการเชื่อมโยงกับจารวาก
“นับเนื่องจากเหตุการณ “สังหารโหดพฤษภาทมิฬ” ที่คราชีวิตประชาชนไปรวม
100 ศพ, บาดเจ็บกวา 2,000 คน จากพฤติกรรมที่เหี้ยมโหด การสังหารดวยอาวุธ
สงคราม, ใชปนติดกลองเล็งเปาหมาย ยอมแสดงใหเห็นถึงเจตนา “จงใจฆา” มัน
ไมใชเปนการใชอาวุธเพื่อเปนการปองกันตัวเองตามคำแกตัวของผูสั่งการ!!!…”
(จาก http://thaienews.blogspot.com/2010/08/blog-post_1116.html)
X
จากขาวนี้นั้น เขามองวาแทจริงแลวพระเจาในลัทธิจากวากในสังคมปจจุบันนั้น
ก็คือ รัฐบาลนั้นเอง ที่ทำอะไรตางๆตามความพอใจของตน เพื่อประโยชนและความสุข
สวนตน ทำรายผูอื่นอยางไมคิด ทำใหเห็นวาจิตใจมนุษยนั้น เต็มไปดวยกิเลสมากมาย
ความโลภ เขากลาววา เหตุที่เพราะไมมีพระเจาที่แทจริง แตมีรัฐบาลนั้น ก็เพราะวา
รัฐบาลนั้นสามารถใหบทลงโทษแกเราไดตามแตใจเขา รัฐบาลนั้นก็เหมือนเปนพวก
นับถือลัทธิจารวากที่เราพึงจะเห็นไดชัดที่สุดถาจะทำการเปรียบเทียบกับยุคปจจุบัน ซึ่ง
เปนยุคในระบบทุนนิยม
ปรัชญาจารวากเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับบทเพลงในยุคปจจุบัน บทเพลง : บัวลอย
X
เนื้อเพลง : บัวลอยเจาเพื่อนยาก ทําไมจากขาเร็วเกินไป บัวลอยไปอยูที่ไหน เคย
รูบางไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย บัวลอยเขาเปนชายหนุม ตาเหล หลังงุม เดอๆ ดาๆ
รูปรางแมไมโสภา จิตใจลํ้าฟาดังสมญาบัวลอยเปนเพื่อนคุยยามเพื่อนวาเหว เปนพอครัว
ยามเพื่อนหิวโหย เปนหมอใหญยามเพื่อนโอดโอย หาหยูกยามารักษาบรรเทา บัวลอยถึง
วัยเกณฑทหาร พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสอง อาสารับใชชาติพี่นอง หัวใจคับพอง
กลาหาญอดทน เปนคนหนักเอาเบาสู อุตสาหมานะถอมตน ชวยเหลือเพื่อนๆ ทุกคน
รวมแตทุกขสุขไมสนใจวันหนึ่งมีเสียงปนคําราม บัวลอยถูกหามมาในเปลผาใบ ยัง
ละเมอหวงวาใครเปนอะไร คือคําพูดสุดทายของชายชื่อบัวลอย ตั้งแตวันนั้นยันวันนี้
แสงตะเกียงริบหรี่ที่บานไรปลายดอย ไมมีชายคนที่ชื่อบัวลอย ความเหงาหงอยคอย
เขาปกคลุม โลกนี้ไมสมประกอบ เพราะบางคนชอบเอาแตประโยชนสวนตน โลกนี้มีสัก
กี่คน เปนบัวหลุดพนดังคนชื่อบัวลอย
วิเคราะหบทเพลงกับเนื้อหาเรื่องปรัชญาจารวาก
X
ในความคิดเห็นของขาพเจา ขาพเจาคิดวา เราอาจจะเปรียบคนที่เปนบัวลอยใน
บทเพลงนั้น เปนดั่งฝายตรงขามของจารวากหรือเปรียบเปนดั่งศาสนาของแตละคน ที่

เต็มเปยมไปดวยความดี ขอปฏิบัติที่ดี ความไมงดงามของบัวลอยนั้น อาจจะเปรียบเทียบ
เปนดั่งคำสอนหรือขอปฏิบัติแตละศาสนา ที่ในบางครั้งอาจจะเปนสิ่งที่ทำไดยาก ไมนา
ทำ และไมกอใหเกิดความสุขทางกายแกคนเรา แตศาสนานั้นก็ไดพยุงโลก กลอมเกลา
คนใหเปนคนที่ดี เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหกับมนุษย เปนศูนยรวมของคนและกอใหเกิด
ความสามัคคีได เหตุนี้ศาสนานั้นจึงทำใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียว เพราะศาสนา
นั้นไมไดเรียกรองอะไรจากผูนับถือ แตเปนการใหความสุขแกมวลมนุษย ซึ่งก็เปรียบได
กับบัวลอยในบทเพลง ตอไปอีกวาในบทเพลงนี้นั้น บัวลอยนั้นไดจากไป ก็เหมือนกับวา
ศาสนาและความดีของมนุษยในปจจุบันนี้นั้นก็กำลังหายไปเชนกัน รูปแบบของความดี
เริ่มเปลี่ยนแปลงและหายไป เหมือนบทเพลงกำลังบอกกับเราวา โลกนี้อยาเพิ่งเปนโลกที่
ไมนาอยูเลย ขอความดีจงอยูบนโลกของเรา แตโลกเราก็ไดเปลี่ยนไปแลว เมื่อคนบนโลก
นั้น มีแตคนที่นึกถึงประโยชนสวนตัว และตองการเพียงแตหาความสุขใหแกตนเอง
เทานั้น การจากไปของบัวลอย เหมือนเปนการจากไปของความดี และศาสนา ที่กำลังมี
ปรัชญาจากวารเขามาแทนที ซึ่งตัวจารวากที่วานี้นั้น ก็คือจิตใจของมนุษยนั่นเอง
บทที่ 3
เปรียบเทียบระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมแบบจารวาก พรอมยกกรณีตัวอยาง
N
เปรียบเทียบระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมแบบจารวาก
N
ทุนนิยมระบบที่ไดชื่อวาเปนหัวใจหลักของโลกในตอนนี้ก็ได จากที่กลาวไปแลวขางตนวา
ทุนนิยมเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อลมรากเศรษฐกิจแบบเดิมๆ มีการกาวกระโดดของเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็ว ผูที่ไดประโยชนสูงสุดในระบบนี้ก็คือ ผูที่มีทุนทั้งหลาย ทุนนิยมมันสรางชุดความคิดมาก
มายหลายประการสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือ สิ่งที่ทุนนิยมอยากไดคือผลกำไรสวนตางจากทุนเดิมที่ลงทุนไป
การที่จะสรางผลตรงไหนไดมันเกิดจากการที่คิดวา จะทำอยางไรใหคนหันมาซื้อผลิตภัณฑของเราไมวา
จะดวยวิธีการใดๆ สิ่งหนึ่งที่ทุนนิยมสรางคือ ไดสรางความคิดที่วา มีคนกลุมหนึ่งที่เปนตนแบบมีความ
เพอรเฟคในตัวเองเหมือนเปนกระแสหลักที่ดูดีที่สุด พยายามสรางแรงโนมนาวใหเรารูสึกอยากเปน
เหมือนเชนนั้นบาง ดวยวิธีการโฆษณาตางๆนานา แตเราทำเทาไหรก็ยังไมสามารถเพอรเฟคไดเสียที
เพราะถาทุกคนมีความเพอรเฟคหมด ทุนนิยมเองก็จะหยุดนิ่งเพราะคนพอใจจุดๆนี้แลว แตหัวใจหลัก
คือการสรางกระแสใหเกิดขึ้น กระแสดังกลาวก็มีการเปลี่ยนหมุนเวียนอยูเสมอ เชน ชวงหนึ่งคนนิยม
เลนตุกตาบารบี้ ยอดขายก็ถลมถลาย พอสักพักมีดาราชื่อดังหันมาเลนตุกตาเฟอรบี้ ผูที่ติดตามก็ซื้อตาม
คือมันไมมีทางหยุดนิ่งไดเลย ทุนนิยมพยายามสรางสิ่งที่เรียกวา รสนิยม ของผูบริโภคแบบใหมๆอยู
เสมอ สิ่งที่ทุนนิยมพยายามตอบโจทยผูซื้อคือสิ่งที่ผูซื้อๆแลวรูสึกวาตัวเองไมดอยกวาผูอื่น ที่สำคัญคือมี
ความสุขกับสิ่งที่จะซื้อไป ความสุขนั้นก็อาจจะเกิดจากการยอมรับจากคนรอบขาง ซื้อแลวตนเองรูสึก
นำสมัยหรือมีคุณคาในสังคม มีความทัดเทียมผูอื่นมากยิ่งขึ้นก็เปนได จนทายสุดเราตกอยูภายใตระบบ
ดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมไดเลยเพราะทุกอยางถูกขับเคลื่อนดวยทุนและกระแสโลกาภิวัฒน คนจึงเริ่ม

หันมาตั้งคำถามตอตนเองวา แทจริงแลวตัวตนของเราคืออะไรกันแน ความสุขที่แทจริงของเราคืออะร
แลวเราจะอยูรวมกับระบบทุนนิยมไดอยางไร ตรงนี้เปนคำถามที่กลุมของขาพเจาก็พยายามคิดหา
ทางออกที่จะอยูกับระบบดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมไดอยู
X
กอนจะไปถึงวัตถุนิยมแบบจารวากนั้นเรามาทำความเขาใจแนวคิดสสารนิยมและวัตถุนิยมที่
เขาใจกันในปจจุบันเสียกอนX
X
สสารนิยมหรือวัตถุนิยม (Materialism)ความหมายของสสารนิยม เปนคำศัพทหนึ่งของคำ
Materialism อีกศัพทหนึ่งคือ วัตถุนิยม สสารนิยมบัญญัติขึ้นใชในอภิปรัชญา สวนวัตถุนิยมใชใน
จริยศาสตร เพื่อมิใหสับสน มีความหมายแตกตางกันในสาระสำคัญ เชน ที่ใชวา นักศีลธรรมเรืองนาม
บางพวกซึ่งไมพอใจสภาวการณในปจจุบันของโลกกลาวประณามการเขามาของ Materialism วาเปนมูล
เหตุใหศีลธรรมเสื่อมตามนัยนี้ Materialism หมายถึง ทัศนะทางจริยศาสตรคือศาสตรที่ถือวา ทรัพยสิน
เงินทองและอำนาจเปนสิ่งสำคัญ เพราะอำนวยความสุขสูงสุดใหแกชีวิตได จึงไดมีการบัญญัติคำวา
วัตถุนิยม (ปจจุบันทางอภิปรัชญาก็ใชเรียก วัตถุนิยม) คำ Materialism ที่ใชในอภิปรัชญานั้น หมายถึง
ทัศนะที่วาสะสารหรือพลังงานเปนเครื่องกำหนดลักษณะพื้นฐานของสิ่งและเหตุการณทั้งหลาย แต
สสารเทานั้นเปนภาวะที่มีอยูจริงนอกนั้นไมเชื่อวามีอยูจริง สิ่งที่เรียกวาจิตหรือประสบการณทางจิต
ไมมีอยูจริง เปนเพียงภาวะอนุพันธคือ เกิดจากสสารนั้นเอง หรือเรียกไดวาเปนผลผลิตของสสารจึงไดมี
การ บัญญัติวา สสารนิยม
X
ที่ปรัชญาแบบจารวากไดขึ้นชื่อวาเปนแบบวัตถุนิยมอาจเปนเพราะวาโดยแรกเริ่มมีความิดที่วา
มนุษยนั้นเกิดจากปฐมธาตุทั้ง4ที่มาหลอมรวมเปนรางกาย สวนจิตใจนั้นมาทีหลังรางกายเกิดตามมา
ลัททธินี้ปฏิเสธความคิดวิธีแหงการหลุดพน สวรรค นรก โลกหนา ไมมีทั้งสิ้น ไมนับถือสิ่งที่มองไมเห็น
ทั้งหลาย เชื่อแตในสิ่งที่ปรากฎเพียงเทานั้นนั่นก็คือสิ่งที่ญาตุทั้งหลายมารวมตัวกัน ตอมาเมื่อมีแนวคิด
เชนนี้ จึงเกิดความคิดตามมาวาถาเราไมมีโลกหนา เราจะปฏิบัติตามหลักตางๆไปทำไม เราจะมัวแต
ทำความดีเพื่อหวังผลในอนาคตไปเพื่ออะไร ในเมื่อรางกายเราก็มีเพียงแตในโลกนี้เมื่อตายไปแลวก็สลาย
ดับสิ้นไป ไมมีความเชื่อเรื่องจิตเหมือนดังศาสนาอื่นๆ สิ่งที่จารวากคิดคือ ถาอยางนั้นเราจะอยูบนโลกนี้
กันเพื่ออะไรถาไมใชเพื่อแสวงความสุขแกรางกายของตน จะทำอยางไรใหเรานั้นมีความสุขที่สุด อยางที่
กลาวไปในบทที2่ าจริงๆแลวลัทธิจารวากหรือปรัชญาจารวากนั้นเหมือนเปนดั่งตัวสะทอนความรูสึก
แสวงหาความสุขมนุษยที่ปราศจากการคิดอยางมีสติหรือไตรตรองเพราะตองการความสุขเพียงเพราะ
จากภายนอกเทานั้น ไมไดตองการเขาถึงความสุขอันแทจริงที่ควรจะสรางขึ้นจากภายในหรือจิตใจของ
เราเอง
X
สิ่งที่ทุนนิยมแตกตางจากจารวากอยางเห็นไดชัดคือทุนนิยมพยายามสรางความคิดหนึ่งขึ้นมา
เพื่อทำใหความนั้นคิดวาสิ่งนั้นดี สิ่งนั้นควร เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย แตเปาหมายของ
มันจริงๆคือเพื่อสรางผลกำไรใหกลุมคนเพียงบางกลุมใหมีความสุข โดยการมองเห็นวาธรรมชาติของ
มนุษยมีความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุด พยายามสรางความคิดนี้ขึ้นมาเพื่อใหความมีความตองการ
อยางไมหยุดยั้งแลวเขาใจวาเปนสิ่งที่สุขจริงๆ แตลัทธิจารมองตั้งแตจุดเริ่มตนการเกิดของมนุษยวานา
จะมีจากสสารมารวมตัวกันและสาวไปถึงวิถีการใชชีวิตโดยมุงเนนที่ประโยชนสวนตนคือ เราคิดวาเรามี

สิทธิเสรีภาพที่จะกระทำใดๆตอรางกายของเราก็ไดที่จะเกิดใหเกิดสุข แตทุนนิยมจะเกิดจากกลุมคน
สรางความคิดนั้นไปสูปจเจกวาสุขคืออะไร สวนจารวากจะเนนที่ตัวปจเจกโดยตรงเลยวาเราเกิดจาก
อะไรแลวทำไมถึงตองกระทำกายใหมีความสุข แตทายสุดแลวความสุขที่เรากระทำนั้นมันก็มาจาก
ผลผลิตของสังคมแทบทั้งสิ้น สิ่งที่สังคมสรางชุดความคิดขึ้น ทุนนิยมจะเนนที่กระแสหลัก แตความ
สุขแบบจารวากมันมีชุดความสุขที่หลากหลายเพราะแตละคนก็รับมาไมเหมือนกัน บางคนฆาคนอาจมี
ความสุข แตตนเองตองยินยอมใหอีกคนฆาเราเหมือนกันในแบบจารวากไมใชตนกระทำไดฝายเดียว คือ
เราแทบจะหากฎเกณฑใดมาวัดชุดความสุขนั้นไมไดเลย ขอดอยคือมันทำใหสังคมอยูยาก ปราศจากกฎ
เกณฑใดๆเลย สวนทุนนิยมถึงแมจะสรางความสุขแบบหลอกๆใหคนไขวควาหา เพิ่มความเห็นแกตัว
มากยิ่งขึ้น แตมันก็ยังมีกฎเกณฑที่เปนกระแสหลักวาคุณควรทำแบบไหน แตสิ่งที่ทั้งสองแนวคิด
เหมือนกันเลยคือ ไมไดใหความสำคัญเกี่ยวกับจิตใจ คุณธรรม การยกระดับจิตใตมนุษยนอกเหนือจาก
สิ่งภายนอกรางกายเพียงเทานั้น
N
กรณีตัวอยางของทุนนิยมและวัตถุนิยมแบบจารวาก
1. กรณีการแปลงเพศจากเพศหนึ่งมาสูอีกเพศหนึ่ง(transgender)
การแปลงเพศ เปนการผาตัดขั้นตอนสุดทายของการรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของการรับรู
เพศเพื่อสรางอวัยวะเพศหญิงจากอวัยวะเพศชาย (หรืออวัยวะเพศชายจากอวัยวะเพศหญิง ซึ่งมี
นอยมาก) ใหมีลักษณะภายนอกตรงตามสภาพจิตใจ ในบทความนี้จะกลาวถึงการผาตัดสราง
อวัยวะเพศหญิงจากอวัยวะเพศชายเปนหลัก ปจจุบันวิทยาการทางการแพทยไดมีการคนพบ
เทคนิคผาตัดสมัยใหม ชวยใหความใฝฝนของบุคคลเหลานี้กลายเปนจริงได โดยที่บางครั้งคน
รอบขางแทบจะจำแนกไมออกเลยวา หญิงสาวคนนั้นเปนหญิงแท หรือหญิงแปลงเพศ ถาเธอไม
เอยปากบอก ขั้นตอนการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และสภาวะจิตใจที่พรอมตอการเขารับ
การผาตัดแปลงเพศนั้น จะตองรับการตรวจจากจิตแพทยวาไดผานการทดสอบโดยมีคุณสมบัติ
ความพรอมมาตรฐานโลก ดังนี้ 1. ไดดำรงชีวิตแบบหญิงติดตอกันเปนระยะที่ยาวนานกวา 1 ป
ขึ้นไป2. เคยใชชีวิตเปนหญิงอยางสมบูรณที่คนรอบขางยอมรับได และคุณมีความสุขโดยไมมี
ความกดดันใด ๆ3. มีความรูลึกเปนหญิงมานานแลว หรืออาจจะเริ่มตั้งแตจำความได 4. มีความ
รูสึกรังเกียจอวัยวะเพศของตัวเอง และคิดวามันเปนของสวนเกิน 5. มีความรูสึกไมชอบ
พฤติกรรมของพวกรักรวมเพศ 6. เคยรับประทานฮอรโมนเพศหญิงมากอน ไมวาจะเปนในรูปยา
รับประทาน หรือยาฉีด เพราะโดยทั่วไปแลว ถาไมไดตั้งใจตองการจะเปนหญิง คงไมมีผูชายคน
ใดที่นำยาฮอรโมนเพศหญิงประทาน 7. ไดผานการประเมินสภาพจิตใจวาอยูในภาวะที่ปกติ และ
พรอมตอการผาตัดโดยจิตแพทย และใหใบรับรอง สำหรับการผาตัดอยางถูกตองตามหลักการ
ทดสอบสภาพจิต
N
(จาก http://women.sanook.com/795959/การแปลงเพศ)
ประเด็น : บุคคลที่แปลงเพศจากเพศหนึ่งมาเปนอีกเพศหนึ่งแทจริงแลวมันเปนการตอบสนองตอ
ความสุขของรางกายและจิตใจเพื่อเติมเต็มความเปนมนุษยที่เขามีสิทธิในรางกายของตน หรือทายสุด

แลวมันยิ่งเปนการตอกย้ำการสรางอัตลักษณของตนเองเพื่อตอบสนองตอสิ่งที่เรียกวา “ทุนนิยม” แลว
ทายสุดแลวตัวตนของเราจริงๆมันอยูที่ตรงไหน?
X
ถาเปนในแนวคิดแบบจารวากนั้นการแปลงเพศเพื่อความสุขของรางกายถือวาเปนเรื่องที่ทำได
เลย เพราะจากแรกเริ่มเดิมทีเราเชื่อวารางกายเกิดจากธาตุทั้งสี่มารวมกันแลวคอยเกิดเปนจิตตอมาภาย
หลัง ความเปนตัวตนของเราแทบไมไดมีความสำคัญอะไรเลย เพราะเขาไมไดมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง
จิตไวอยูแลว การแปลงเพศเพื่ออยากเปนอีกเพศนั้นจึงเปนเรื่องปกติมาก เพราะความสุขของเรา รางกาย
ของเราเปนสิ่งที่พึงกระทำใดๆก็ได ในทางจารวากขาพเจาจึงคิดวามันเติมเต็มความเปนมนุษยอยาง
สมบูรณ สิ่งที่ซอนทับอยูทำไมเราถึงอยากแปลงเพศ ในทีนี้ขาพเจาจะไมพูดถึงทฤษฎีดานเพศใดๆ แตจะ
พูดถึงวาการที่เราไมพอใจในเพศของตนและอยากเปนอีกเพศหนึ่งไมวาจะเนื่องดวยสาเหตุใดมันนาจะ
มาจากความคิดทางสังคม หรือโครงสรางทางสังคมที่สรางใหเราไมพอใจในสิ่งที่ตนเองมี หรือสิ่งที่ตนมี
มันถูกทำใหดอยคาลง เราจึงอยากที่จะหาอัตลักษณใหมๆเพื่อมาเติมเต็มส่ิงที่เราถวิลหาเสียมากกวา ใน
โลกทุนนิยมการแปลงเพศนั้นสามารถทำไดงายดวยเครื่องมือทางการแพทย
X
สิ่งหนึ่งที่ขาพเจาจะบอกคือมันหามไมไดเลยที่เราเกิดมาอยูในยุคนี้ อะไรก็ตามที่เปนกระแสเราก็
อยากจะทำตามเพื่อการยอมรับทางสังคม มันสบายใจตอตัวเราดวย เชนเดียวกับการแปลงเพศ เรา
สามารถทำได แตที่สำคัญเราตองรูกอนวาสิ่งนั้นมันเปนสิ่งที่เราตองการจริงๆ ขาพเจาคิดวาอัตลักษณ
ของเรานั้นไมไดอยูที่สิ่งภายนอกที่มาประกอบสราง แตมันอยูที่จิตใจ ความรูสึกนึกคิดของเราเสีย
มากกวา การแปลงเพศสามารถเติมเต็มเราไดดี ถาเรายิ่งเขาใจและรูจักตัวเองอยางดีเชนกัน ในบทตอไป
ขาพเจาจะพูดถึงประเด็นที่วาทำอยางไรเราจะอยูในสังคมแบบทุนนิยมและวัตถุนิยมโดยที่เราไมถูก
ครอบงำ
บทที่ 4
ทำอยางไร เราจะอยูในสังคมแบบทุนนิยมและวัตถุนิยมได โดยที่เราไมถูกครอบงำ
X
X
ในสังคมทุนนิยมมักจะมีกลยุทธดึดดูดเรา โดยที่เรารูตัวและไมรูตัว ซึ่งทำใหเรากลายเปนสวน
หนึ่งของการผลิตซ้ำอำนาจของทุนนิยมไปเรื่อยๆอยางเปนธรรมชาติ ปรัชญาของทุนนิยมนั้นพยายาม
สรางอุดมคติของความสุข หรือความสมบูรณแบบใหแกผูบริโภคหรือบุคคลทั่วไป และตอดวยการสง
เสริมหรือพลักดันความตองการของผูคนใหมีความตองการที่จะไปสูอุดมคติที่ทุนนิยมไดสรางไว โดย
ทุนนิยมไดอางวาจุดมุงหมายของระบบคือ การตอบสนองความตองการที่ไมสิ้นสุดของมนุษย เพื่อนำ
ไปสูความสุขสูงสุด
X
แนวคิดดังกลาวมีจุดมุงหมายคลายกับวัตถุนิยม ที่เนนความสุขสูงสุดในปจจุบัน แตวัตถุนิยมมี
การแยกระดับของความสุขระดับหยาบ คือความสุขจากภายนอก เชนความสุขจากวัตถุ และความสุขระ
ดับปราณีต คือความสุขจากใจในระดับสังคม เชนการแตงงาน หรือการมีมิตรภาพที่ดี และความแตก
ตางมากไปกวานั้น ที่เดนชัดของทุนนิยมและวัตถุนิยมคือระบบทุนนิยมจะเนนสรางอุดมคติและพลัก

ดันความตองการของมนุษยไปเรื่อยไมสิ้นสุดดังนั้นความสุขดังกลาวเกิดจากการสรางความเชื่อชุดหนึ่ง
ของคนกลุมหนึ่งไปสูปจเจก แตวัตถุนิยมจะสรางชุดความเชื่อหนึ่งที่เกิดจากปจเจกพลักดันไปสูสวน
รวม เปนตน
X
ในความเปนจริงแลวความสมบูรณแบบไมสามารถมีอยูจริงไดในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอด เพราะเมื่อกาลเวลาเปลี่ยน สิ่งตางๆ แมแตความตองการ ความคิด หรือแมแตความสมบูรณแบบ
ก็จะเปลี่ยนไปตามกระแสของความนิยม ดังนั้นความสมบูรณแบบที่ทุนนิยมสรางขึ้น เปนความ
สมบูรณแบบชั่วขณะเทานั้น เมื่อเวลาเปลี่ยนไป แนวคิดเรื่องความสมบูรณก็จะเปลี่ยนตามไปดวย ดัง
นั้นความสุขที่ทุนนิยมและวัตถุนิยมกำลังสรางขึ้นก็ไมใชความสุขที่แทจริงแตเปนเพียงความสุข
ชั่วคราวเทานั้น
X
เราควรทำอยางไรในการใชชีวิตอยูในสังคมแบบทุนนิยมและวัตถุนิยม ไมใหถูกกลืนความคิดไป
กับระเหลานี้ ทุนนิยมสรางอุดมคติและความตองการใหแกเราเพื่อใหเราตองการสิ่งภายนอกมาเติมเต็ม
แกเรา สวนวัตถุนิยมก็สรางความเปนตัวตนที่ไมมีความสุขใหแกเรา เพื่อใหเราไควควาความสุข ดังนั้น
เราควรจะปดโอกาสในการสรางอุดมคติและตัวตนที่บกพรองของระบบเหลานี้เสีย โดยการเห็นชอบ
ตามความเปนจริง และพิจารณาตนเอง กลาวคือ การพิจารณาวาตนเองคือใคร อะไรคือสิ่งที่จำเปนแก
ชีวิต และตองการอะไร โดยเห็นชอบตามความเปนจริง แลวพิจารณาอยางละเอียด ซึ่งวิธีดังกลาว
สามารถโยงไดกับหลักคำสอนของพุทธเรื่อง ความเห็นอันถูกตอง(สัมมาทิฐิ) เปนธรรมองคหนึ่งของ
มรรคมีองคแปด ซึ่งเปนวิถีแหงการดับทุกข ความเห็นอันถูกตอง คือ การเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริง ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถสรุปได หรือเขาใจไดดวยปญญา ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงกลาวไววา ความเขาใจมี
อยู 2 ประเภท แบบแรกคือความรูตามๆกันมา(อนุโพ) ซึ่งเปนความรูที่ไมลึกซึ่ง มีความเขาใจแก
ฉาบฉวยเทานั้น และความเขาใจแบบที่สองคือ ความรูที่ลึกซึ้งเปนจริง(ปฎิเวธ) คือ เห็นตามสภาวะตาม
ความเปนจริง โดยไมตองอาศัยชื่อ หรือปายบอก ความรูเชนนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อจิตใจเปนอิสระจาก
กิเลสทั้งปวงและไดพัฒนาใหสูงขึ้นดวยการเจริญภาวนาเทานั้น 1 ซึ่งหากกลาวถึงการเขาใจความสุขใน
แบบทุนนิยมและวัตถุนิยม เห็นไดชัดวาเปนความรูความเขาใจแบบแรกคือ การรูจักความสุขตามๆกัน
มา เชนเห็นวาคนอื่นในสังคม บอกวายุคนี้ตองเปนคนเกง ไมเชนนั้นไมมีใครสนใจ เราก็เขาใจโดย
ฉาบฉวยวาการที่คนใหความสนใจเรานั้นเปนความสุข ดังนั้นเราจึงตองเกง ความคิดเชนนี้เปนแบบ
ทุนนิยม สวนวัตถุนิยมก็เชนกัน คือ เขาใจความสุขแบบฉาบฉวย เชน เขาใจวาความพอใจที่เกิดจาก
ความอยาก ความตองการ หรือการตอบสนองกิเลสของตนเองนั้น เปนความสุขที่แทจริง เปนตน
X
หลักคำสอนอีกประการที่สำคัญตอการดำรงตนอยูในสังคมระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมคือ
หลักโยโสมนสิการ คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณาสืบคนถึง
ตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะหดูดวยปญญาที่คิดเปนระเบียบและโดย อุบาย
วิธีใหเห็นสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย2
X
ดังนั้นหากเราเขาใจระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมอยางถูกตอง เขาใจตนเองอยางถูกตอง และ
พิจารณาความตองการตามความถูกตองและจำเปนแลว เราก็จะสามารถอยูรวมกับสังคมที่มีระบบ

ทุนนิยมหรือวัตถุนิยมได โดยไมครอบงำ ถูกหลอกหรือดึงดูดไปตามกระแสไดงาย เพราะเราสามารถ
เขาใจระบบเหลานั้นไมอยางทองแทแลว
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