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บทคัดย่ อ
บทความชิ้ น นี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษาเป้ าหมายของชี วิตมนุ ษ ย์ในทัศ นะของอัล แบร์ กามูส์ ผ่า นงาน
วรรณกรรมประเภทนวนิ ยายของอัลแบร์ กามูส์ ประกอบด้วยนวนิยาย 5 เรื่ อง คือ ความตายอันแสนสุ ข คนนอก กาฬ
วิบ ัติ มนุ ษ ย์สองหน้า และมนุ ษ ย์คนแรก ผลการศึ กษาพบว่า แนวคิ ดทางจริ ยศาสตร์ ในทัศนะของกามูส์ เกิ ดจาก
ปฏิกิริยาที่ต่อต้านพื้นฐานแนวความคิดทางจริ ยศาสตร์ ด้ งั เดิมของสังคม ดังสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของตัวละครใน
ทัศนะของกามูส์ มุ่งแสวงหาเป้ าหมายของชีวิตมนุษย์ คือ ความสุ ข ซึ่ งมีบ่อเกิดมาจากร่ างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์
กัน โดยเน้นคุณภาพของความสุ ขมากกว่าปริ มาณ สําหรับความสุ ขที่แท้จริ งจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์เข้าใจสภาวะ
ของโลกและชี วิต ซึ่ งนําไปสู่ เป้ าหมายของชี วิตระดับ ปั จเจก อันเป็ นความสุ ข ที่ มี ความสัม พันธ์กับ ความไร้ ส าระ
สิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ เสรี ภาพ เวลา และความตาย พัฒนาไปสู่ เป้ าหมายของชีวิตระดับสังคม เป็ นความสุ ขที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความยุติธรรม และภราดรภาพระหว่างมนุษย์

ABSTRACT
The objective of this paper was to report on the study the goal of human life in Albert Camus’view. The
study based on Camus’5 novels : A Happy Death, The Stranger, The Plague, The Fall and The First Man. The result
of this study. The results of this study found that the concept of ethics in Camus’ view was happened from reaction
that opposed the original concept of ethics of social, which reflected the behavior of characters in his view, to
discover the goal of human life, was happiness that was an origin from the relation of body and mind with
emphasized the quality of happiness more than quantity. For real happiness could happen, when human would
understand the nature of physical world and life that brought to the aim of individual life, which was happiness that
related with absurdity, environment in nature, freedom, time and the dead, to develop to the goal of life in social
level. It was happiness that related with justice and fraternity in human.
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HMO11-2
บทนํา
วิชาปรัชญาเกิดขึ้นพร้อมกับความสงสัยของมนุษย์
ในสายธารแห่ งวิชาปรัชญาไม่เพียงตั้งคําถาม เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวมนุ ษย์เท่านั้น แต่ยงั ตั้ง
คําถามและแสวงหาคําตอบที่น่าจะเป็ นไปได้ เกี่ยวกับ
ความประพฤติหรื อสิ่ งที่ควรกระทําของมนุษย์ เพื่อเป็ น
อีกทางเลือกหนึ่ งให้แก่มนุษย์ ผูท้ ี่ไม่เคยตั้งคําถามหรื อ
แสวงหาคํา ตอบในเรื่ อ งเหล่ า นี้ สํา หรั บ ปั ญ หาทาง
ปรัชญาที่มีความสําคัญ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์
คื อ ปั ญ หาเกี่ ยวกับ เป้ าหมายของชี วิตมนุ ษ ย์คื อ อะไร
เราสามารถบรรลุสู่ เป้ าหมายของชี วิตที่ว่านี้ ได้อย่างไร
ซึ่ งเป็ นข้อถกเถียงสําคัญทางปรัชญา (Philosophical) ที่
อยู่ใ นขอบเขตการศึ ก ษาของวิช าจริ ย ศาสตร์ (Ethics)
ด้วยพยายามค้นหาคําตอบที่ควรจะเป็ น (Ought) เพื่อกําหนด
วิถีทางแห่งการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
จากสภาพสังคมในยุค ปั จ จุ บ ันวิถีชีวิตของมนุ ษ ย์
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ว่าโลกตะวันตกหรื อ
โลกตะวันออก ต่างเผชิ ญหน้ากับวิกฤตการณ์เดียวกัน
กล่าวคือ ถูกพันธนาการอยูก่ บั ระบบความเชื่อ กฎเกณฑ์
จารี ตประเพณี ด้ ั ง เดิ ม ของสั ง คม ศี ล ธรรม ศาสนา
รวมทั้งความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในสภาพ
ของสั ง คมทุ ก วัน นี้ มุ ม หนึ่ งสะท้อ นให้ เ ห็ น ภาพการ
เคลื่อนไหวของคนกลุ่มหนึ่ ง ที่กาํ ลังขะมักเขม้นอยูก่ บั
การแสวงหาวัตถุ เพื่อตอบสนองความยากและความสุ ข
ของตนเอง ปราศจากกฎเกณฑ์ตายตัวที่จะใช้ยึดเหนี่ ยว
ชีวิตและจิ ตวิญญาณ ส่ วนอีกมุมหนึ่ งสะท้อนภาพของ
กลุ่ ม คนที่ ต้ ั ง หน้ า ตั้ งตา ยึ ด มั่ น กั บ การปฏิ บ ั ติ ต าม
กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่ตายตัวของสังคม ในทิศทาง
เดี ยวกันอย่างเคร่ งครั ด โดยปราศจากการโต้แย้งและ
การหลี กเลี่ ยง เพื่อจะได้รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นสมาชิ ก
ของสังคม (Social Identity) ในปัจจุบนั คนเหล่านี้มกั คิด
ว่าตนเองมีความจงใจหรื อเจตจํานงเสรี (Free Will) ใน
การตัดสิ นใจกระทําสิ่ งต่างๆ แต่แท้ที่จริ งแล้วพวกเขา
เหล่านี้ ถูกควบคุ มโดยไม่ ทนั ได้รู้ สึกตัว สิ่ งเหล่านี้ ได้
กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิต จนกระทัง่ มนุษย์ละเลย
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การตั้งคําถามต่อชีวิตของตนเอง แท้ที่จริ งแล้วพวกเขา
เกิดมาเพื่ออะไร และควรดํารงอยูอ่ ย่างไรจึงจะมีคุณค่า
และมีความหมาย
อย่างไรก็ตามคนอี กจํานวนหนึ่ ง เริ่ มตระหนักถึ ง
คุ ณ ค่ า และความหมายของความเป็ นมนุ ษ ย์ ซึ่ งได้
ปฏิเสธกฎเกณฑ์ทางสังคม พยายามตั้งคําถามต่อความ
ถู ก ต้อ งและความชอบธรรมที่ สั ง คมได้ม อบให้ เพื่ อ
แสวงหาสารั ตถะและเป้ าหมายของชี วิตมนุ ษย์แท้จริ ง
ควรเป็ นเช่ นไร สภาพดังกล่าวสะท้อ นอยู่ในแนวคิ ด
ของปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) นักอัตถิภาวนิ
ยมโดยทั่ว ไปนิ ย มใช้ศิ ล ปะทุ ก อย่า งที่ ต นถนัด เพื่ อ
แสดงความคิ ด ปรั ช ญาของตน ความคิ ด ปรั ช ญาของ
ลัทธิ น้ ี มิใช่น้อยแฝงอยู่ในนวนิ ยาย เรื่ องสั้น บทกวี บท
ละคร ฯลฯ (กีรติ, 2522ก) ด้วยเหตุน้ ี นกั ปรัชญาลัทธิ น้ ี
จึงมักสอดแทรกแนวความคิดทางปรัชญาของตน บรรจุ
ไว้ใ นผลงานประพัน ธ์ ป ระเภทต่ า งๆ เพื่ อ ชี้ ให้ เ ห็ น
แนวความคิดทางปรัชญา ที่สอดคล้องกับชีวิตจริ งของ
มนุ ษย์ มากกว่าการยึดถือหลักการหรื อทฤษฏีที่ตายตัว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานประพันธ์ของอัลแบร์ กามูส์
สําหรับอัลแบร์ กามูส์ บิดาแห่ งปรัชญาว่าด้วยความ
ไร้สาระ (Absurdity) และนักวรรณกรรมสมัยใหม่ชาว
ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ.
1957 ถู ก จัด ให้ เ ห็ น นั ก ปรั ช ญาอัต ถิ ภ าวนิ ย ม และ
ปฏิ เ สธมาโดยตลอดว่า ตนเองไม่ ใ ช่ นัก อัต ถิ ภ าวนิ ย ม
กามู ส์ ไ ม่ ไ ด้ส ร้ า งสรรค์ผ ลงานหรื อ ตํา ราทางปรั ช ญา
อย่างจริ งจัง เช่ นเดี ยวกับนักปรั ชญาคนอื่ นๆ ในทาง
ตรงกันข้ามกลับต่อต้านแนวความคิดทางปรัชญาที่เป็ น
ระบบตายตัว และปฏิ เสธความเป็ นนักปรั ชญามาโดย
ตลอด ดัง ที่ กามูส์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ นักปรั ชญา
และไม่เคยอ้างว่าเป็ นเลย” (Camus, 1950 อ้างถึงใน กีรติ,
2522ข) ดังนั้นกามูส์จึงไม่นิยมถ่ายทอดแนวความคิด
ทางปรัชญาที่เป็ นระบบ ตามกระบวนการทางปรัชญา
ในขณะเดียวกันกลับให้ความสําคัญ และคลุกคลีอยูก่ บั
แวดวงของวรรณกรรมมากกว่า โลกของนัก ปรั ช ญา
และถือเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญในการสร้างผลงานของเขา
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ที่มีลกั ษณะแตกต่างจากนักปรัชญาโดยทัว่ ไป ด้วยการ
สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต (Way of life) ที่
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทางจริ ยศาสตร์ ลงในงาน
วรรณกรรมประเภทต่างๆ
กามู ส์ ป รากฏรู ป ร่ า งการต่ อ ต้า นที่ ล าํ บากในทาง
ศิลปะ สําหรั บกามูส์งานวรรณกรรม มิ ได้แยกตัวมัน
เองออกจากผูป้ ระพันธ์ และมันไม่รอดพ้นจากความไร้
เหตุผลของอัตถิภาวะ (Hassan, 1982) ด้วยเหตุน้ ีวรรณกรรม
ของกามูส์ จึงไม่เป็ นอิสระจากวิถีชีวิตของผูค้ นในสังคม
และเป็ นเสมื อนภาพที่สะท้อนให้เห็น การดําเนิ นชี วิต
ของผูค้ นในช่วงเวลาดังกล่าว ภายใต้บริ บททางสังคมที่
มีอิทธิ พลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการศึกษา
วรรณกรรมของกามูส์ จึ งเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่ จะทํา
ให้ผอู้ ่าน ได้เห็นภาพพฤติกรรมและการตัดสิ นใจของ
ตัวละคร ที่ตอ้ งเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในการ
ใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวรรณกรรม
ประเภทนวนิ ยาย ซึ่ งสะท้อนประสบการณ์และทัศนะ
ต่า งๆ ของกามู ส์ ผ่า นความประพฤติ แ ละพฤติ กรรม
ต่างๆ ของตัวละครที่ปรากฏในนวนิ ยาย เพื่อชี้ ให้เห็ น
เหตุผลที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของตัวละคร ได้
แสดงพฤติ กรรมต่างๆ ออกมา ด้วยพยายามแสวงหา
คุ ณ ค่ า และความหมายของชี วิ ต เพื่ อ ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า
เป้ าหมายของชี วิตมนุ ษย์ควรมี ลกั ษณะเช่ นไร มนุ ษย์
ควรดําเนินชีวติ อย่างไรเพื่อบรรลุสู่เป้ าหมายของชีวติ
นอกจากนี้ กามู ส์ ย งั วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ แ นวความคิ ด
ทางจริ ย ศาสตร์ ด้ ัง เดิ ม ของสั ง คม ที่ พ ยายามกํา หนด
เป้ าหมายของชี วิตไว้อ ย่างตายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามความเชื่ อทางศาสนาคริ ส ต์ และบรรทัดฐานทาง
สังคมในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยตระหนักว่าตนเองใน
ฐานะสมาชิกของสังคม จึงพร้อมจะตั้งคําถามต่อระบบ
กฎเกณฑ์ (Roles) อัน ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของ
มนุ ษ ย์ ในการกํา หนดเป้ าหมายของตนเองนั้ น มี
ความชอบธรรมมากน้อยเพียงใด ดังที่ กามูส์ให้ทศั นะ
ว่า “การขบถทําให้ชีวิตมีคุณค่า แพร่ กระจายตลอดทั้ง
ชี วิต และการขบถคืนศักดิ์ ศรี ให้แก่ ชีวิต” (Camus,
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1955) ซึ่ งไม่ใช่เป็ นการชักนําให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดที่ มีอยู่ แล้วหันมาศรั ทธาหรื อเชื่ อมัน่ ต่อ
แนวคิดทางจริ ยศาสตร์ ในทัศนะของเขา แต่เป็ นเพียง
เครื่ องมือหนึ่ งที่จะใช้จดั ระเบียบ และกระบวนการทาง
ความคิดของมนุ ษย์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เรื่ องใดดีก็ใช้ต่อไป
เรื่ องใดไม่ดีก็ตอ้ งแก้ไขปรั บปรุ ง ดังที่ กามูส์กล่าวว่า
“สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าเชื่อว่าเป็ นจริ ง ข้าพเจ้าจะต้องรักษาไว้ สิ่ ง
ที่ ปรากฏชัดต่ อ ข้าพเจ้า แม้ว่ าข้าพเจ้าจะคัดค้าน แต่
ข้าพเจ้าจะสนับสนุน” (Camus, 1955) เนื่ องจากต้องการ
เน้นยํ้าเพื่อนมนุ ษ ย์ ให้ตระหนักและตั้งคําถามต่อ สิ่ ง
เหล่ า นี้ มากกว่า การใช้ชี วิต อย่า งไม่ ลื ม หู ลื ม ตา เพื่ อ
บรรลุสู่ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (self-realization)
ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นควรศึกษาเป้ าหมายของชี วิตมนุ ษย์ใน
ทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ ผ่านงานวรรณกรรมประเภท
นวนิ ยาย เพื่อ เป็ นตัวอย่างหรื อทางเลื อ กหนึ่ งสําหรั บ
มนุ ษย์ ให้ตระหนักถึ งคุณค่าและความหมายของชี วิต
ตลอดจนสามารถดํา รงชี วิ ต อยู่ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น ในสั ง คม
ภายใต้กรอบทางความคิ ดและแนวคิ ดทางจริ ยศาสตร์
ของสังคมได้อย่างมีความสุ ข

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเป้ าหมายของชีวติ มนุษย์ในทัศนะของอัล
แบร์ กามูส์ ผ่านงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย

ขอบเขตการวิจัย
การวิ จัย ในครั้ งนี้ ศึ ก ษาเฉพาะ ในประเด็น เรื่ อ ง
เป้ าหมายของชี วิ ตมนุ ษ ย์ใ นทัศ นะของอัล แบร์ กามู ส์
ผ่านวรรณกรรมประเภทนวนิ ยาย ซึ่ งประกอบด้วยนว
นิ ยายเรื่ อง ความตายอันแสนสุ ข (La Mort heureuse) คน
นอก (L’Étranger) เป็ นผลงานสํ า คั ญ ในช่ ว งแรก
สะท้อนให้เห็นแนวความคิดที่ให้ความสําคัญกับปั จเจก
บุคคล และนวนิ ยายเรื่ อง กาฬวิบตั ิ (La Peste) มนุษย์
สองหน้า (La Chute) และมนุษย์คนแรก (Le Premier
Homme) เป็ นตัว แทนผลงานในช่ ว งหลัง ของกามู ส์
สะท้อนให้เห็นวิวฒั นาการทางความคิดที่ให้ความสําคัญ
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กับสังคมมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวข้อง

ตลอดจนศึกษาเอกสารอื่นๆ ที่

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งเอกสาร
(Documentary Research) โดยมีข้ นั ตอนในการดําเนินการ
วิจยั ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอข้อมูล ผูว้ ิจยั
ได้วิ เคราะห์ ข ้อมู ลจากเอกสาร โดยการตี ความข้อมู ล
(Interpretation) และนําเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (Analysis Description) เพื่อชี้ให้เห็นแนวคิด
เกี่ยวกับ เป้ าหมายของชีวิตมนุ ษย์ในทัศนะของอัลแบร์
กามูส์
2. การศึกษาเกี่ยวกับเป้ าหมายของชีวิตมนุษย์ เป็ น
ปั ญหาสําคัญในทางจริ ยศาสตร์ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจ
เป้ าหมายของชี วิตมนุ ษ ย์ใ นทัศ นะของอัล แบร์ กามู ส์
ผูว้ จิ ยั จึงใช้ทฤษฏีทางจริ ยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเป้ าหมาย
ของชีวิตมนุษย์ คือ 1) สุ ขนิยม (Hedonism) ประกอบด้วย
สุ ขนิ ยมแบบอัตนิ ยม (Egoistic Hedonism) และสุ ขนิ ยม
แบบสากล (Universal Hedonism) 2) อสุ ขนิ ยม (NonHedonism) ประกอบด้วย ปัญญานิยม (Intellectualism) และ
วิมุตินิยม (Salvationism) 3) จริ ยศาสตร์ ของศาสนาคริ สต์
(Christian Ethics) 4) ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)
เป็ นพื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เป้ าหมายของชีวติ มนุษย์
3. อภิปรายผลการศึกษา
4. สรุ ปผลการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษา

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
สํ า หรั บ เป้ าหมายของชี วิ ต มนุ ษ ย์ใ นทัศ นะของ
กามูส์ ได้รับอิทธิ พลจากบริ บททางสังคมในช่วงเวลา
ดังกล่าว กามูส์พยายามตั้งคําถามต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ใน
สังคม มีความชอบธรรมต่อชีวิตมนุษย์มากน้อยเพียงไร
ดังนั้นในวรรณกรรมของอัลแบร์ กามูส์ จึ งสะท้อนให้
เห็ น พฤติ ก รรมของตัว ละคร ในส่ ว นที่ เ ป็ นตัว แทน
แนวความคิ ด ของเขา พยายามแสวงหาคุ ณ ค่ า และ
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ความหมายของชี วิต ซึ่ งนํามาสู่ บทสรุ ปแนวความคิ ด
ของกามูส์ที่ว่า เราควรแสวงหาอะไรให้แก่ชีวิต และ
สามารถบรรลุเป้ าหมายที่วา่ นี้ได้อย่างไร
1. ความสุ ขเป็ นเป้ าหมายของชีวติ
จากการพิจารณาตัวละครเอกในวรรณกรรมของ
กามู ส์ สะท้อ นให้ เ ห็ น ภาพวิ ถี ชี วิ ต ของตัว ละครที่
ต้องการแสวงหาความสุ ขให้แก่ชีวิต ชี้ ให้เห็นแนวคิด
ของกามูส์ที่เชื่อว่า ความสุ ขเป็ นเป้ าหมายของชีวิตมนุษย์
ดัง ที่ กามู ส์ ก ล่ า วว่า “ดู เ หมื อ นหน้า ที่ ข องมนุ ษ ย์เ รา
ประการเดียวก็คือ ดํารงชีวิตอยูแ่ ละมีความสุ ข” (กามู,
2549ก) จากคํากล่าวนี้ ประจักษ์ชดั ว่าสําหรับกามูส์ความ
เป็ นมนุษย์ (Existence) จะต้องดํารงอยู่ (Exist) ก่อนเป็ น
ลํา ดับ แรก ในขณะเดี ย วกัน การมี ชี วิ ต อยู่ข องมนุ ษ ย์
จะต้องมีความสุ ข ดังนั้นมนุ ษย์ในขณะที่มีชีวิตจะต้อง
แสวงหาความสุ ขให้แก่ชีวติ
สําหรับเป้ าหมายของชีวิตในทัศนะของกามูส์ เป็ น
เรื่ องเฉพาะของแต่ ล ะคน ที่ จ ะแสวงหาคุ ณ ค่ า และ
ความหมายให้แก่ชีวิต เนื่ องจากกามูส์เชื่อว่าความจริ งมี
ลักษณะอัตวิสัย (Subjective) มนุ ษย์จึงมี พ้ืนฐานความ
จริ งที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่มีเป้ าหมายของชีวิตที่
สําเร็ จรู ปตายตัวสําหรั บมนุ ษย์ เช่นเดี ยวกับเป้ าหมาย
ของชี วิตดังที่ สังคมและความเชื่ อ ทางศาสนาต้องการ
เมื่อเป้ าหมายของชีวิตเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคล ดังนั้น
มนุษย์ตอ้ งแสวงหาคุณค่าและความหมายให้แก่ตนเอง
หากพิจารณาแม้จะเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาล้วนต้องการ
ความสุ ข เช่นเดียวกับในทัศนะของตัวละครที่มีท่าทีสุข
นิ ยมแบบอัตนิ ยม (Egoistic Hedonism) และท่าทีสุข
นิ ยมแบบสากล (Universal Hedonism) ดังที่ปรากฏใน
สังคม แต่มี ลกั ษณะที่ แตกต่างจากความสุ ขในทัศนะ
ของกามูส์ เนื่ องจากกามูส์เชื่อว่าความสุ ขจะเกิดขึ้นได้
ก็ ต่ อ เมื่ อ เข้า ใจสภาวะของความเป็ นมนุ ษ ย์ ซึ่ งเป็ น
ความสุ ขที่ เกิ ดจากแรงผลั ก ดั น ภายในตั ว เองมี
ความสัมพันธ์กบั ภายนอก และเป็ นความสุ ขที่ มนุ ษ ย์
สามารถแสวงหาได้ในโลกนี้
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สอดคล้องกับความรู้สึกของแมร์ โซในเรื่ อง “ความ
ตายอันแสนสุ ข” เมื่อแมร์ โซต้องออกจากบ้านเผชิญ
โลก เพื่อแสวงหาความสุ ขในแบบฉบับของตนเอง ที่
แตกต่างจากซาเกรอส์ ตลอดจนสามสาวแห่งบ้านเผชิญ
โลก ด้วยการเผชิญหน้ากับชะตากรรมของตนเอง และ
เพื่ อ ความสุ ข ที่ ก ํา ลัง รอคอยให้ ต ัว เขาค้น หา ภายใต้
เสรี ภ าพและความรั บ ผิ ด ชอบ ความสุ ข จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่
มนุ ษย์แสวงหาได้ในวิสัยของมนุ ษย์ ดังที่แมร์ โซกล่าว
ต่ อ คาเธอรี นในประเด็ น นี้ ว่ า “จะอธิ บ ายให้ เ ธอฟั ง
อย่างไรดีนะ หากฉันมีความสุ ขก็เพราะความสํานึ กผิด
ของตัวฉันเอง ฉันจําเป็ นต้องจากไปและค้นหาความ
สั น โดษที่ ฉั น สามารถเผชิ ญ หน้า กับ ตัว เอง กับ สิ่ ง ที่
จําต้องเผชิ ญ สิ่ งที่ เป็ นแสงสว่างและสิ่ งที่เป็ นนํ้าตา…
ใช่ ฉันมีความสุ ขเท่าที่มนุษย์เราพึงมีได้” (กามู, 2549ก)
ด้ว ยเข้า ใจสภาวะของมนุ ษ ย์แ ละโลก อัน เป็ น
ความสุ ขจากการดํ า เนิ นชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า และมี
ความหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่มนุษย์กาํ ลังเผชิญหน้า
อยูท่ ุกขณะของชีวิต ซึ่ งสะท้อนแนวความคิดของกามูส์
ที่ ป ฏิ เ สธความสุ ข ในโลกหน้าหรื อ โลกหลังความตาย
ตามความเชื่ อ ของศาสนาคริ ส ต์ (Christianity) ดัง ที่
กามูส์ กล่าวว่า “มนุษย์เป็ นเป้ าหมายของตัวเอง และเขา
เป็ นเป้ าหมายของตัวเองเท่านั้น ถ้าเขามีความมุ่งหมายไป
ยังบางสิ่ ง เป้ าหมายควรอยูใ่ นชีวติ นี้” (Camus, 1955)
2. บ่ อเกิดของความสุ ข
สําหรั บกามูส์เชื่ อว่าบ่อเกิ ดของความสุ ขมาจาก 2
ทาง คือ ความสุ ขทางจิ ตใจ และความสุ ขทางร่ างกาย
สําหรับความสุ ขทางจิตใจเป็ นความสุ ขที่เกิดจากภายใน
ด้วยเข้าใจสภาวะของโลกและชี วิต ที่เต็มไปด้วยความ
ไร้ ส าระ ดัง นั้ นทุ ก อย่ า งล้ว นเป็ นไปได้เ สมอ เมื่ อ
ตระหนั ก ได้เ ช่ น นี้ ย่ อ มทํา ให้ ม นุ ษ ย์มี ค วามสุ ข ใน
ขณะเดียวกันความสุ ขภายในมีส่วนผลักดัน ให้มนุ ษย์
แสดงพฤติ ก รรมออกมา เพื่ อ แสวงหาความสุ ข ทาง
ร่ างกาย ในท้ายที่สุดนําไปสู่ บทสรุ ปของความสัมพันธ์
ระหว่างร่ างกายที่มีต่อจิ ตใจ ดังนั้นความสุ ขจะเกิดขึ้น
ได้ ก็ต่อเมื่อความรู้สึกทางใจและร่ างกายมีความสัมพันธ์
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กัน กล่ า วคื อ เมื่ อ จิ ต ใจรู้ สึ ก ปรารถนาสิ่ ง ใด และ
สะท้อนผ่านการกระทํา ด้วยการตัดสิ นใจเลือกกระทํา
สิ่ งต่างๆ ดังเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านพฤติกรรมของเมอโซ
ในเรื่ อง “คนนอก” เขาไม่เคยปิ ดบังความรู้สึกที่แท้จริ ง
ของตนเอง และกระทําทุกอย่างตามความปรารถนาของ
ตนเองอย่า งแท้จ ริ ง ด้ว ยเหตุ น้ ี เมอโซจึ ง รู้ สึ ก เป็ นสุ ข
เมื่อจะต้องถูกประหารชีวิต เพราะเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมี
คุณค่าและความหมายแล้ว
นอกจากนี้ กามูส์ยงั สะท้อนให้เห็ นความคิดที่ว่านี้
ได้อ ย่า งชัด เจน ผ่า นตัว ละครอย่า งแอร์ แ นสในเรื่ อ ง
“มนุษย์คนแรก” ซึ่ งกามูส์ช้ ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ สึ ก ทางจิ ต ใจและร่ า งกายของมนุ ษ ย์ไ ด้อ ย่า ง
ชัดเจน ดังในเรื่ องบรรยายว่า “อย่างไรก็ตาม แอร์ แนส
มักพาหลานไปเที่ยวกับเขาเสมอ พละกําลังของเขาซึ่ ง
ไม่อาจแสดงออกได้ดว้ ยคําพูด หรื อด้วยความสัมพันธ์
อันซับซ้อนของชี วิตสังคม จึ งแสดงออกทางกาย และ
ทางความรู้สึก” (กามู, 2541)
จากการพิจารณาตัวอย่างพฤติ กรรมของตัวละคร
ชี้ ให้ เ ห็ น มนุ ษ ย์ใ นทัศ นะของกามู ส์ ซึ่ งเป็ นมนุ ษ ย์
ธรรมดาคนหนึ่ ง ย่อ มมี ความปรารถนาความสุ ขทาง
ร่ างกาย ซึ่ งสอดคล้องกับท่าทีสุขนิ ยมแบบอัตนิ ยม แต่
มี ค วามแตกต่ า งจากทัศ นะของกามู ส์ คื อ กามู ส์ ไ ม่
สนับสนุ นให้มนุ ษย์แสวงหาความสุ ขทางร่ างกาย จน
เกิ นขอบเขตของร่ างกาย ดังนั้นความสุ ขของกามูส์จึ ง
ไม่ใช่ความสุ ขที่เกิดจากความเพลิดเพลิน (Pleasure) ตาม
แนวคิดของนักปรัชญาสุ ขนิยม (Hedonism)
ดังที่ Doubrovsky (1962) กล่าวในประเด็นนี้วา่ “กามูส์
ห่ างไกลจากนักคิดในขอบเขตของความเพลิ ดเพลิ นของ
ตัวเอง หรื อนักสุ ขนิ ยม (hedonistic)” ด้วยเหตุน้ ี ในทัศนะ
ของกามูส์ จึงให้ความสําคัญกับความสุ ขทางด้านจิตใจ
มากกว่าทางด้านร่ างกาย เพราะความสุ ขทางด้านจิตใจมี
ความมั่น คง และแน่ น อนกว่ า ความสุ ข ทางร่ า งกาย
เนื่ อ งจากในบางครั้ งความสุ ขที่ เ กิ ด จากจิ ต ใจ มี
สถานภาพอยูเ่ หนือความสุ ขทางร่ างกาย

HMO11-6
นอกจากนี้ ในทั ศ นะของกามู ส์ ความสุ ขมี
ความสั ม พัน ธ์ กับ การเลื อ กของมนุ ษ ย์ ในการสร้ า ง
คุ ณ ค่ า และความหมายของชี วิ ต ภายใต้ส ถานการณ์
ต่า งๆ ที่ ม นุ ษ ย์ก าํ ลัง เผชิ ญ หน้า อยู่ ดังนั้นความสุ ข จึ ง
กลายเป็ นเงื่อนไขสําคัญ ที่ทาํ ให้เราต้องตัดสิ นใจเลือก
อย่างมี ส ติ ดังที่ กามูส์ กล่าวถึ งแมร์ โซในเรื่ อ ง “ความ
ตายอันแสนสุ ข” ไว้วา่ “แต่กระนั้นเขาก็รู้ดีวา่ ความสุ ข
มัก จะผูก พัน อยู่ ใ นใจคนที่ เ กี ย จคร้ า น และอ่ อ นแอ
เท่านั้น ความสุ ขบังคับให้มีการเลือกเฟ้ น และในการ
เลื อ กนั้น จําต้องมี ค วามตั้ง ใจที่ ส อดคล้อ งต้อ งกัน ด้ว ย
รวมทั้งความมีสติ” (กามู, 2549ก)
เนื่ อ งจากในการเลื อ กแต่ ล ะครั้ งเป็ นการยื น ยัน
คุณค่าของชีวิต ภายใต้เงื่อนไขแห่งความสุ ข ด้วยเหตุน้ ี
การที่ ม นุ ษ ย์เ ลื อ กความสุ ข ให้ แ ก่ ต นเองจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่
ถูกต้อง สอดคล้องดังในเรื่ อง “กาฬวิบตั ิ” หมอริ เออซ์
กล่า วกับ ร็ องแบร์ ตในประเด็นนี้ ว่า “…การเลือกเอา
ความสุ ขนั้นไม่มีอะไรต้องละอาย” (กามู, 2549ข) ดังนั้น
ความสุ ขจึ งกลายเป็ นเงื่ อนไขสําคัญ ทําให้มนุ ษย์ตอ้ ง
ตัดสิ นใจเลือกกระทําสิ่ งต่างๆ
3. ประเภทของความสุ ข
สําหรับกามูส์เมื่อมนุษย์ได้ตดั สิ นใจเลือกกระทําสิ่ ง
ต่ า งๆ ย่อ มเชื่ อ ว่า สิ่ ง เหล่ า นั้น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข แก่
ตนเอง และพร้ อมจะให้คุณค่าแก่สิ่งที่ ตนเองได้เลื อก
ไม่ ว่า จะเป็ นความสุ ข ที่ ย าวนานหรื อ สั้ นมากเพี ย งใด
หากเป็ นความสุ ขที่ แท้จริ ง ย่อมเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา
สําหรับมนุษย์ ในทางตรงกันข้ามหากความสุ ขที่ได้รับ
ไม่ ใ ช่ ค วามสุ ข ที่ แ ท้จ ริ ง ย่ อ มเป็ นสิ่ งที่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า
สําหรับชีวติ มนุษย์เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุ น้ ี ความสุ ข ที่ ม นุ ษ ย์พึงแสวงหานั้น ต้อ ง
เป็ นความสุ ขที่มีคุณภาพ (Quality) มากกว่าความสุ ขที่มาก
ด้วยปริ มาณ (Quantity) ดังที่ กามูส์สะท้อนแนวความคิ ด
ที่วา่ นี้ ในเรื่ อง “ความตายอันแสนสุ ข” แมร์ โซกล่าวใน
ประเด็น นี้ ว่า “สิ่ ง ที่ สํา คัญ สํา หรั บ ฉัน ก็คื อ ความสุ ข
แบบที่ มีคุณภาพ ฉันอาจลิ้ มรสความสุ ขได้ ก็ต่อ เมื่ อ
ต้องประจันพันตูกบั ฝ่ ายตรงข้ามอย่างรุ นแรง…” (กามู,
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2549ก) จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในเรื่ อง เป็ นการ
สนทนาระหว่างแมร์ โซและคาเธอรี น กามูส์ช้ ี ให้เห็ น
เหตุผลที่แมร์ โซต้องออกไปจากบ้านเผชิ ญโลกทั้งๆ ที่
ตัวเขามีความสุ ขที่นี่ ซึ่ งความสุ ขที่แมร์ โซต้องการนั้น
ไม่ ใ ช่ ป ริ ม าณความสุ ข ที่ ไ ด้รั บ แต่ แ มร์ โ ซปรารถนา
ความสุ ขที่มีคุณภาพ และเป็ นความสุ ขที่แท้จริ ง
4. เป้ าหมายของชีวติ ระดับปัจเจก
จากการศึ กษาพบว่า เป้ าหมายของชี วิตในทัศนะ
ของกามูส์ คือ ความสุ ข (Happiness) ดังนั้นจึงเกิดคําถาม
ตามมาว่า มนุ ษย์ควรจะใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อให้ตนเอง
นั้น มี ค วามสุ ข ในชี วิ ต ซึ่ งความสุ ข ตามแนวคิ ด ของ
กามู ส์ มี ล ัก ษณะที่ พิ เ ศษ และมี ค วามแตกต่ า งจาก
ความสุ ขในทั ศ นะของลั ท ธิ สุ ขนิ ยม (Hedonism)
เนื่ องจากความสุ ขในทัศนะของกามูส์จะเกิ ดขึ้ นได้ ก็
ต่อเมื่อมนุ ษย์เข้าใจสภาวะของโลกและชีวิตว่าเป็ นเช่น
ไร ด้วยเหตุน้ ี เป้ าหมายของชีวิตมนุ ษย์ระดับปั จเจก จึง
มีความสัมพันธ์กบั เงื่อนไขต่างๆ คือ
4.1 ความสุ ขกับความไร้ สาระ
ในทัศ นะของกามู ส์ ม นุ ษ ย์จ ะมี ค วามสุ ข ได้ ก็
ต่อ เมื่ อ ตระหนัก ว่า โลกและชี วิต เต็ม ไปด้ว ยความไร้
สาระ (Absurdity) เพราะความไร้สาระเป็ นจุดเริ่ มต้นใน
การแสวงหาคุ ณ ค่ า และความหมายของชี วิ ต เมื่ อ
ตระหนัก ได้เ ช่ น นี้ มนุ ษ ย์ย่อ มปรารถนาจะมี ชี วิ ต อยู่
ภายใต้ความไร้สาระ มากกว่าการยอมจํานนด้วยการฆ่า
ตัวตาย (Suicide) สําหรับกามูส์เมื่ อมนุ ษย์ตระหนักถึง
ความไร้ ส าระ มนุ ษ ย์ย่อ มปราศจากที่ พ่ ึง ด้ว ยเหตุ น้ ี
มนุ ษย์จะต้องขบถต่อวิถีชีวิตเดิ มๆ หลีกหนี จากความ
ซํ้าซากจําเจของชีวิต ด้วยความพยายามแสวงหาคุณค่า
และความหมายของชี วิตในวิถีทางของตนเอง ดังใน
เรื่ อง “กาฬวิบตั ิ” ภายหลังจากที่ริเออซ์ได้ปฏิเสธให้ความ
ช่วยเหลือร็ องแบร์ ต ให้ออกจากเมืองตามคําขอของเขา
หมอได้ตระหนักถึงความเลื่อนลอย ที่ ร็ อ งแบร์ ต กล่า
วหาตัว เขา ด้วยการเข้าใจความเลื่อนลอยของกาฬโรค
และค้นพบความจริ งที่ว่าตัวเขาต้องสู้กบั ความไร้สาระ
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ของเชื้อกาฬโรค แม้จะรู้วา่ ไม่สามารถเอาชนะเชื้อร้ายนี้
ได้กต็ าม
ดังที่ กามูส์บรรยายความรู้สึกของริ เออซ์ไว้วา่ “…
การต่อสู้อนั เศร้ าสลดประเภทนี้ ระหว่างความสุ ขของ
มนุ ษ ย์ แต่ ล ะคนกับ ความเลื่ อ นลอยของกาฬโรคที่
ประกอบกันเข้า เป็ นชีวิตความเป็ นอยูท่ ้ งั หมดของผูค้ น
ในเมืองเรา ตลอดในช่วงเวลาอันยาวนานนี้ ” (กามู, 2549
ข) เนื่องจากในทัศนะของกามูส์ ความไร้สาระเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิต และใน
ที่ สุดมนุ ษ ย์ก็พบพานกับความสุ ข ที่ พวกเขาปรารถนา
ด้วยพบว่าความสุ ขและความไร้สาระของโลกและชีวิต
เป็ นภาวะเดี ยวกัน ดังนั้นตัวละครในวรรณกรรมของ
กามูส์จึงพร้อมดําเนินชีวิต ภายใต้ความไร้สาระด้วยการ
ยอมรั บ ความจริ ง และพยายามแสวงหาความสุ ข
ภายใต้ความไร้สาระของโลกและชีวติ
4.2 ความสุ ขกับสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ
สํ า หรั บกามู ส์ ความสุ ขกั บ สิ่ งแวดล้ อ มตาม
ธรรมชาติ เ ป็ นภาวะเดี ย วกัน แม้ว่ า ธรรมชาติ จ ะมี
อิทธิ พลต่อวิถีชีวิตทั้งด้านบวก (Positive) และด้านลบ
(Negative) แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติไม่ได้เจาะจงจะ
ลงโทษหรื อให้รางวัลแก่ผใู้ ด เพราะโลกมีกฎเกณฑ์ของ
มัน ที่ ต ายตัว ในขณะที่ ม นุ ษ ย์ไ ม่ อ าจจะรู้ ล่ ว งหน้า ได้
เมื่อมนุษย์เข้าใจความจริ งของโลกและธรรมชาติ มนุษย์
ย่อมเห็นว่าตัวเขาสามารถดํารงอยูก่ บั ธรรมชาติได้อย่าง
มี ความสุ ข โดยไม่จาํ เป็ นต้องมี ทรั พย์สินเงิ นทองเป็ น
จํา นวนมาก เพราะความสุ ข ที่ ธ รรมชาติ ม อบให้น้ ัน
เปรี ย บเสมื อ นทรั พ ย์ส มบัติ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข แก่
มนุ ษ ย์อ ย่า งไม่ มี ว นั หมดสิ้ น แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า ม
สําหรั บความรํ่ารวยของมนุ ษย์น้ ันมีวนั ที่ ดบั สู ญ ส่ วน
คนที่มีความสุ ขกับธรรมชาติ ไม่ตอ้ งยําเกรงว่าความสุ ข
ของเขาจะมีวนั หมดสิ้ น
ดังในเรื่ อง “มนุษย์คนแรก” กามูส์สะท้อนความคิด
ที่ ว่า นี้ ผ่า นความรู้ สึ ก ของฌาคส์ แ ละบรรดาเพื่ อ นที่
ยากไร้ ของเขาไว้ว่า “พวกเขาเป็ นเจ้าชี วิตและเป็ นเจ้า
ท้องทะเล เช่ นเดี ยวกับพวกขุนนางซึ่ งมัน่ ใจในความ
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รํ่ารวยไร้ ขีดกําจัด ได้พร่ าผลาญความหรู หราโอ่อ่าที่
โลกนี้ ประทานให้อย่างไม่แยแส” (กามู, 2541) ดังนั้น
เมื่ อ มนุ ษ ย์เ ข้า ใจความจริ งที่ ว่า นี้ มนุ ษ ย์ย่อ มค้น พบ
ความสุ ขภายใต้ส่ิ งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะมนุษย์
และโลกเป็ นสิ่ งเดียวกัน ดังนั้นเมื่อมนุ ษย์ใช้ชีวิตอย่าง
กลมกลื น กับ สิ่ ง แวดล้อ มตามธรรมชาติ มนุ ษ ย์ย่อ ม
ได้รับความสุ ขทุกขณะของชีวติ

4.3 ความสุ ขกับเสรีภาพ
ต า ม ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง ก า มู ส์ ม นุ ษ ย์ มี เ ส รี ภ า พ
(Freedom) และความรับผิดชอบ (Responsibility) อยูใ่ น
ตั ว เอง ด้ ว ยเหตุ น้ ี มนุ ษย์ จึ ง พร้ อ มที่ จ ะแสวงหา
ความหมายให้แก่ชีวิตของตนเอง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
ตัวเขาดํารงอยู่ทุกขณะของชี วิต เป็ นที่ น่าสังเกตว่าใน
แง่ มุ ม หนึ่ ง วรรณกรรมของกามูส์ สะท้อ นให้เห็ นวิถี
ชีวติ ของผูค้ นร่ วมสมัยต่างสู ญเสี ยเสรี ภาพ ทั้งที่พวกเขา
เหล่ า นั้ นรู้ สึ ก ตัว และไม่ รู้ สึ ก ตัว คนเหล่ า นี้ จึ ง ยอม
สู ญ เสี ย ตัว เอง หรื อ พยายามฆ่ า ตัว ตายเพื่ อ หนี ปั ญ หา
สําหรับกามูส์กลับมองว่ามนุษย์ที่ดาํ รงอยูด่ ว้ ยความหวัง
เท่ า นั้ น จึ งจะเชื่ อว่ า ตนเองมี เสรี ภาพ ภายใต้
สถานการณ์ที่ทุกข์ยาก ดังที่ กามูส์กล่าวว่า “มีแต่บุคคล
ที่ มี ชี วิ ต อยู่ด้ว ยความหวัง เท่ า นั้น หรอกที่ กัง วลเรื่ อง
เสรี ภาพและอิสรภาพ” (กามู, 2549ก)
ดัง นั้ นเสรี ภาพจึ ง ไม่ ใ ช่ ส่ิ งอื่ น ใด หากแต่ เ ป็ น
สภาวะของความเป็ นมนุ ษย์แต่ละคน ที่จะสร้างตนเอง
ขึ้นมาบนโลกที่ไร้สาระ เพื่อให้คนอื่นๆ รู้ว่าตัวเรานั้น
ดํารงอยูบ่ นโลกนี้ในฐานะอะไร มีตวั ตนอยูบ่ นโลกที่ไร้
เหตุผลนี้ หรื อไม่ ดังนั้นชะตาชี วิตจึ งเป็ นเรื่ องที่ แต่ละ
บุคคล จะเป็ นผูก้ าํ หนดและให้คุณค่าด้วยตัวเอง ภายใต้
เงื่อนไขของการเลือกอย่างเสรี และพร้อมจะรับผิดชอบ
ต่อสิ่ งที่ตนเองได้เลือกอย่างภาคภูมิ ดังในเรื่ อง “ความ
ตายอันแสนสุ ข” แมร์ โซกล่าวต่อคาเธอรี นในประเด็น
นี้ วา่ “อย่าได้ยอมแพ้เลยนะ คาเธอรี น เธอมีหลายสิ่ งใน
ตัว เธอ และสิ่ ง ที่ เ ลิ ศ ที่ สุ ด ก็ คื อ การรู้ จัก มี ค วามสุ ข
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อย่าได้รอคอยชี วิตจากผูช้ ายเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี แหละที่
ผูห้ ญิงจํานวนมากเข้าใจผิด แต่จงค้นหาชีวิตด้วยตัวของ
เธอเอง” (กามู, 2549ก) ดังนั้นเสรี ภาพและความสุ ขจึง
เป็ นภาวะเดียวกัน เมื่อมนุษย์คน้ พบเสรี ภาพของตนเอง
เขาย่อมพบกับความสุ ขทุกขณะในการดําเนินชีวิต
4.4 ความสุ ขกับเวลา
สําหรับกามูส์เชื่อว่าชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์
อยู่ กับ เวลา (Time) ดัง นั้ นเวลาจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
กํา หนดคุ ณ ค่ า และความสุ ข ของชี วิ ต มนุ ษ ย์ ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ที่กาํ ลังเผชิญหน้าอยู่ ในขณะที่กรอบ
ของเวลาจะยาวหรื อ สั้ นขึ้ น อยู่กับ แต่ ล ะบุ ค คล จะมี
ความผูกพันกับเวลาของตัวเองมากน้อยเพียงใด ดังนั้น
เวลาในทัศ นะของกามู ส์ จึ ง เป็ นเวลาที่ เ ป็ นของแต่ ล ะ
บุคคล ในขณะที่ดาํ รงอยู่บนโลกนี้ เพื่อกําหนดความ
ทุ กข์หรื อความสุ ขที่ แท้จริ งให้แก่ชีวิตของตนเอง ใน
ทัศนะของกามูส์มนุษย์จะมีความสุ ขได้ ก็ต่อเมื่อมีเวลา
เป็ นของตนเองอย่า งแท้จ ริ ง ซึ่ งจะทํา ให้ม นุ ษ ย์ไ ด้มี
โอกาสตระหนักถึงวิถีชีวิตของตนเอง และเป็ นอิสระ
จากพัน ธนาการต่ า งๆ ดั ง ที่ กามู ส์ ก ล่ า วว่ า “การ
ดํารงชีวติ นั้นต้องการเวลาเช่นเดียวกับการเสพและสร้าง
งานศิ ล ปะทุ ก ชิ้ น อั น ชี วิ ต เรี ยกร้ อ งให้ ค นเราคิ ด
ใคร่ ครวญถึงมัน” (กามู, 2549ก)
ด้วยเหตุน้ ี กามูส์จึงเชื่ อว่าการดํารงชี วิตของมนุ ษย์
นั้น จําเป็ นต้องมี เวลาให้กบั ตนเอง เหมื อนการสร้ าง
งานศิลปะ เพื่อมีเวลาในการไตร่ ตรองชี วิตของตนเอง
อย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการสร้างงานศิลปะ ที่ตอ้ ง
คอยหาจุ ดบกพร่ องของงาน ก่ อ นที่ จะนํางานออกมา
แสดง เมื่อมนุ ษย์เข้าใจกรอบของเวลาที่ตวั เขาใช้ชีวิต
อยู่ เขาจะพบว่าเวลากับความสุ ขนั้นเป็ นภาวะเดียวกัน
ดังนั้นมนุษย์ตอ้ งเรี ยนรู้และใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับเวลา
ของตนเอง ด้วยการจัดสรรเวลาในขณะที่ ตวั เขานั้นมี
ชีวิตอยู่ ในท้ายที่สุดมนุษย์กจ็ ะค้นพบความสุ ขของชีวิต
ภายใต้เวลาที่ตวั เขากําลังเผชิญหน้าอยูท่ ุกขณะของชีวติ
4.5 ความสุ ขกับความตาย
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ในทัศนะของกามูส์การที่มนุษย์หวาดกลัวต่อความ
ตาย (Dead) เนื่ องจากมนุ ษ ย์ไม่ตระหนักว่าความตาย
นั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิต ในขณะที่มนุ ษย์ไม่สามารถ
หลบหนี ได้ เพราะความตายอยูใ่ นตัวของมนุ ษย์ ดังใน
เรื่ อง “มนุ ษย์สองหน้า” กลาม็องซ์กล่าวว่า “แต่แม้จะ
สงบอารมณ์ลงได้บา้ ง ความตายก็ยงั เวียนวนอยู่ใกล้ๆ
เตียงผม และตื่นขึ้นมาพร้อมกับผมทุกเช้า” (กามู, 2543)
ด้วยเหตุน้ ีความตายจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ เพราะ
มีความสัมพันธ์และเป็ นกรอบของเวลา ในการแสวงหา
ความสุ ขของชี วิต หรื อกล่าวอี กนัยหนึ่ งเป็ นเป้ าหมาย
ของชีวติ เนื่องจากทุกคนเกิดมาจะต้องตาย
สําหรั บกามูส์เชื่ อว่าชี วิตของมนุ ษย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลง
เมื่ อตัวเขาต้องตายไปจากโลก คุ ณค่าและความหมาย
ของตัว เขาก็ พ ลอยสิ้ น สุ ด ลงไปด้ว ย แนวคิ ด ที่ ว่ า นี้
สะท้อนให้เห็นจากประสบการณ์ของกามูส์ ที่ผา่ นห้วง
เวลาแห่ งความตาย และประสบการณ์ภายใต้สงครามที่
เกิ ด ขึ้ นในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว ทํา ให้ เ ขาตระหนั ก ว่ า
ขอบเขตของเวลา ในการแสวงหาความหมายของชีวิต
มนุ ษย์ตอ้ งหมดลง เมื่อเวลาแห่ งความตายคืบคลานเข้า
มา ดังนั้นชี วิตมนุ ษย์ทุกๆ คนจึ งดําเนิ นไปสู่ ความตาย
อย่างหลี กหนี ไม่ พน้ ดังที่ กามูส์ กล่าวว่า “เป้ าหมาย
ของทุกสิ่ งคือความตาย เรารู้เหมือนกันว่าความตายเป็ น
เป้ าหมายของทุ ก ๆ สิ่ ง ความตายเป็ นสุ ส านของชาว
ยุโรปเป็ นจํานวนมาก สิ่ งที่ ครอบงําท่ามกลางพวกเรา
คือความน่ากลัว” (Camus, 1955)
ด้วยเหตุน้ ี ชีวิตจึงไม่สามารถแยกออกจากความตาย
ได้ การที่ มนุ ษย์รู้สึกหวาดกลัวและตระหนกต่อความ
ตายเท่ากับเกรงกลัวต่อการมีชีวิต เมื่อเป็ นเช่นนี้ มนุ ษย์
ย่อมพบแต่ความทุกข์ ด้วยคิดว่าตนเองนั้นต้องตายไม่
วันใดวันหนึ่ ง ย่อมทําให้มนุ ษย์ปราศจากเรี่ ยวแรงที่จะ
ต่อสู้กบั ปั ญหาต่อไป ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ ดู
เหมือนจะไร้ความหมาย เพราะในที่สุดตัวเขาก็ตอ้ งตาย
ดังนั้นในวรรณกรรมของกามูส์จึงชี้ให้เห็นแนวความคิด
ของเขา พยายามตอบคําถามต่อ ปั ญ หาที่ ว่า มนุ ษ ย์จ ะ
ตายอย่างไรจึงจะมีความสุ ข
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จากวรรณกรรมของกามู ส์ นํา ไปสู่ ค ํา ตอบที่ ว่ า
ความสุ ขกับความตายเป็ นภาวะเดี ยวกัน ที่ ดาํ รงอยู่ใน
ทุกขณะของชีวิตมนุษย์ เมื่อมนุษย์ตระหนักได้วา่ ตัวเขา
นั้น ต้อ งตาย เขาย่อ มพร้ อ มที่ จ ะแสวงหาคุ ณ ค่ า และ
ความหมายของชีวติ ต่อไป จนกว่าความตายจะคืบคลาน
มากับเวลา อันเป็ นกรอบแห่ งการสิ้ นสุ ดการมี ชีวิตอยู่
บนโลกนี้ เมื่อมนุษย์เข้าใจสัจธรรมของความจริ งที่วา่ นี้
เขาย่ อ มพบกับ ความสุ ข ภายใต้ส ถานการณ์ ที่ ก ํา ลัง
เผชิ ญหน้าอยู่ โดยปราศจากปฏิกิริยาต่อต้านความตาย
และพร้อมที่จะตายอย่างมีความสุ ข
ดังในเรื่ อง “คนนอก” กามูส์สะท้อนความรู้สึกของ
เมอโซ ที่มีความสุ ขเมื่อใกล้ถึงวันประหารชี วิต แม้ว่า
ก่อนหน้านี้ เขาจะรู้สึกหวาดกลัวต่อความตาย แต่ครั้ น
เมื่อเมอโซตระหนักถึงความจริ งของชีวิตที่วา่ ท้ายที่สุด
วันหนึ่ งตัวเขาก็ตอ้ งตาย ดังนั้นเขาจึงพยายามใช้ชีวิตที่
เหลืออยูร่ อคอยการประหารชีวิต ภายใต้ความตายที่อยู่
ตรงหน้า อย่า งมี ค วามสุ ข ดัง ที่ เ ขากล่ า วว่า “ฉั น ไม่
ปฏิเสธที่จะรับรู้วา่ การตายเมื่ออายุสามสิ บปี หรื อตายเมื่อ
อายุหกสิ บปี นั้น มันไม่ต่างกันมากนัก เพราะว่า แน่ละ
ในทั้งสองกรณี น้ ี … เพราะว่าเป็ นตัวฉันเองที่จะตาย ไม่
ว่าจะตายเดี๋ยวนี้หรื ออีกยีส่ ิ บปี ข้างหน้า” (กามู, 2549ค)
5. เป้ าหมายของชีวติ ในระดับสั งคม
ในวรรณกรรมของกามู ส์ น อกจากพยายามตั้ง
คําถามต่อความสุ ขของตัวเอง อันเกิ ดจากความเข้าใจ
สภาพความเป็ นมนุ ษ ย์ข องแต่ล ะคน กามูส์ ยงั เห็ นว่า
มนุษย์เป็ นผูด้ าํ รงอยูบ่ นโลก (Being in the world) ร่ วมกับ
เพื่ อ นมนุ ษ ย์ค นอื่ น ๆ ดัง นั้น จึ ง เกิ ด คํา ถามตามมาว่ า
มนุ ษย์ควรจะใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อให้ตนเองและเพื่อน
มนุ ษย์ในสังคมมีความสุ ข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มนุ ษย์
ดํารงอยู่ทุกขณะของชีวิต ด้วยเหตุน้ ี เป้ าหมายของชีวิต
มนุ ษ ย์ระดับปั จ เจก จึ งพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายของชี วิต
มนุ ษ ย์ร ะดับ สั ง คม ภายใต้ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ม นุ ษ ย์พึ ง
ปฏิบตั ิต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์
5.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุษย์กบั สั งคม
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ในทัศนะของกามูส์มองว่า บริ บททางสังคมภายใต้
สิ่ งแวดล้อมที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ นนั้น เต็มไปด้วยสงคราม
(War) และการกดขี่ (Oppression) กามู ส์ เ ชื่ อ ว่ า หาก
สังคมเต็มไปด้วยอยุติธรรม (Injustice) มนุษย์ยอ่ มไม่มี
เสรี ภาพในการแสวงหาความสุ ขให้แก่ชีวิต ดังนั้นความ
ยุติ ธ รรม (Justice) จึ ง เป็ นปั ญ หาสํา คัญ ที่ พ บในงาน
วรรณกรรมของกามู ส์ เนื่ องจากอิ ทธิ พลจาก
ประสบการณ์ที่ตวั เขา เคยใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อาณานิ คม
ของฝรั่งเศส ต้องพบกับภาพการกดขี่ที่เกิดขึ้นในสังคม
ประกอบกับเหตุการณ์ภาวะสงครามที่เกิดขึ้น ภายใต้ยคุ
สมัย ที่ ตวั เขาดํารงอยู่ ดังนั้น ความยุติธ รรมจึ งมี ความ
จําเป็ นอย่างยิง่ ต่อความสุ ขของมนุษย์ในระดับสังคม
อย่างไรก็ตาม จากพื้นฐานแนวความคิดทางปรัชญา
ของกามู ส์ ที่ เ ชื่ อว่ า มนุ ษย์ มี เ สรี ภาพและความ
รับผิดชอบอยูใ่ นตัว ดังนั้นมนุ ษย์จึงพร้อมที่จะขบถต่อ
ความอยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด ขึ้ นในสั ง คม เพราะภายใต้
สิ่ งแวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึ้น กามูส์เชื่ อว่าไม่มีส่ิ งใดที่
มนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังนั้นภัยสงครามและการ
กดขี่ เมื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด ความทุ ก ข์ต่ อ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนต้อ ง
พร้อมที่จะต่อต้าน ดังในเรื่ อง “กาฬวิบตั ิ” กามูส์ช้ ีให้เห็น
ว่ า เมื่ อ เกิ ด เชื้ อ กาฬโรคขึ้ นในเมื อ งโอร็ อ ง อัน เป็ น
สัญลักษณ์ของความอยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม ทุกคน
ต้อ งละทิ้ ง ความสุ ข ส่ ว นตัว ของตนเอง ด้ว ยการหั น
มาร่ วมมือกันต่อต้านการกดขี่ที่เกิดขึ้น
ดังที่ กามูส์กล่าวถึ งบทบาทของกลุ่มอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขไว้ว่า “กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขเหล่านี้
ช่ วยให้พี่น้องชาวเมื อ งเรารู้ จัก ใช้ชีวิต ในสถานการณ์
แบบนี้ … พวกเราต้องทําอะไรที่จาํ เป็ นเพื่อต่อสู้กบั มัน
ทั้ง นี้ ก็เ พราะกาฬโรคกลายเป็ นหน้าที่ ข องคนจํา นวน
มากแล้ว มันได้เผยโฉมที่มนั เป็ นอยู่จริ งๆ ออกมา นั่น
คือ มันเป็ นธุ ระของทุกคน” (กามู, 2549ข) ด้วยเหตุน้ ี
เมื่ อ เกิ ดความอยุติธรรมเกิ ดขึ้ น ทุ กๆ คนต้อ งร่ วมกัน
ต่ อ ต้า น และต้อ งละทิ้ ง ความสุ ข ส่ ว นตัว เพื่ อ รั ก ษา
ความสุ ขสงบของทุกๆ คนในสังคม
5.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุษย์กบั เพือ่ นมนุษย์
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มนุ ษย์ในทัศนะของกามูส์เป็ นคนธรรมดา ที่ดาํ รง
อยูบ่ นโลกร่ วมกับคนอื่นๆ ดังนั้นจึงเกิดปั ญหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ ซึ่ งกามูส์พยายามค้นหา
คําตอบที่ ว่า มนุ ษย์ควรปฏิ บตั ิ อ ย่างไรต่อ เพื่อนมนุ ษ ย์
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข แก่ ต นเองและคนอื่ น ดัง นั้น
เป้ าหมายชี วิตของกามูส์จึงมี ความสัมพันธ์กบั ผูค้ นใน
สังคม ด้วยแสดงให้เห็ นความรั บผิดชอบที่ ม นุ ษ ย์พึง
ปฏิบตั ิต่อเพื่อนมนุษย์ เมื่อมนุษย์ดาํ รงอยูร่ ่ วมกับคนอื่น
แต่ละคนจึงพร้อมจะแสวงหาความหมายและความสุ ข
ภายใต้ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ม นุ ษ ย์พึ ง ปฏิ บ ัติ ต่ อ กัน ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็ นความสุ ขในทัศนะของกามูส์ ที่ พฒ
ั นา
จากความสุ ขของปั จเจกบุคคล ไปสู่ ความสุ ขภายใต้การ
ดําเนินชีวติ ร่ วมกับสมาชิกในสังคม
ด้วยเหตุน้ ี กามูส์จึงเสนอให้มนุ ษย์อยู่ร่วมกันอย่าง
สั น ติ แ ละเป็ นมิ ต รต่ อ กัน หากมนุ ษ ย์มี ค วามรั ก และ
สามัค คี มนุ ษ ย์ย่อ มพบกับ ความสุ ข เพราะมิ ต รภาพ
ระหว่า งมนุ ษ ย์น้ ันเป็ นสิ่ งที่ มี คุ ณ ค่าและมี ค วามหมาย
สําหรับมนุ ษย์ ดังนั้นมนุษย์ตอ้ งเรี ยนรู้ในการดํารงชีวิต
ร่ วมกับคนอื่นอย่างมีความสุ ข และด้วยความรักที่มนุษย์
มีต่อเพื่อนมนุษย์น้ ี เอง ที่ทาํ ให้มนุษย์มาอาศัยอยูร่ ่ วมกัน
ดังที่ กามูส์กล่าวว่า “ความกระหายในไออุ่นมนุ ษย์ที่
ผลักดันให้มนุ ษย์เข้าหาซึ่ งกันและกัน” (กามู, 2549ข)
เมื่อมนุษย์ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่พึงปฏิบตั ิต่อเพื่อน
มนุ ษย์ ย่อมก่อให้เกิดภราดรภาพระหว่างมนุ ษย์ข้ ึนใน
สังคม และค้นพบความสุ ขภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์

สรุปผลการวิจยั
ผลจากการศึ ก ษาพบว่า ตัว ละครที่ เ ป็ นตัว แทน
แนวความคิ ดของกามูส์ พยายามแสวงหาคุ ณค่าและ
ความหมายให้แก่ชีวิตของตนเอง ด้วยเชื่ อว่าเป้ าหมาย
ของชีวิต คือ ความสุ ข อันมีบ่อเกิดของความสุ ขมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างร่ างกายและจิตใจ สําหรับกามูส์
เชื่ อว่าความสุ ขที่เกิ ดขึ้นจากภายในและภายนอกต้องมี
ความสั ม พัน ธ์ กัน จึ ง จะก่ อ ให้เ กิ ด ความสุ ข แก่ ม นุ ษ ย์
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โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพความสุ ขมากกว่าปริ มาณ
ของความสุ ข เพราะกามู ส์ เ ชื่ อ ว่า หากมนุ ษ ย์พ บกับ
ความสุ ขที่แท้จริ ง เขาก็พร้อมที่ จะตายอย่างมีความสุ ข
ซึ่ งความสุ ขที่แท้จริ งในทัศนะของกามูส์จะเกิดขึ้นได้ ก็
ต่อเมื่อมนุ ษย์เข้าใจสภาวะของโลกและชีวิตว่าเป็ นเช่น
ไร
ด้วยเหตุน้ ีคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์ จึง
มีความสัมพันธ์กบั ตนเองและสังคม ซึ่ งเป้ าหมายของ
ชี วิ ต มนุ ษ ย์ร ะดับ ปั จ เจก มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ เงื่ อ นไข
ต่ า งๆ คื อ ความไร้ ส าระ สิ่ ง แวดล้อ มตามธรรมชาติ
เสรี ภาพ ความตาย และเวลา เมื่อตระหนักถึงความจริ ง
ที่ว่านี้ มนุ ษย์ก็จะพบความสุ ขของตนเอง ด้วยการใช้
เสรี ภ าพและความรั บ ผิด ชอบ ในการแสวงหาคุ ณค่ า
และความหมายของชี วิตด้วยตัวเอง ซึ่ งเป็ นความสุ ขที่
มนุษย์พึงแสวงหาได้ทุกขณะของการดําเนินชีวติ
ในขณะเดียวกามูส์เห็นว่า มนุษย์เป็ นผูด้ าํ รงอยูบ่ น
โลกร่ วมกับเพื่อนมนุ ษย์คนอื่ นๆ ดังนั้นจึ งเกิ ดคําถาม
ตามมาว่า มนุ ษย์ควรจะใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อให้ตนเอง
และเพื่อนมนุษย์ในสังคมมีความสุ ข ภายใต้ส่ิ งแวดล้อม
ที่ ม นุ ษ ย์ดาํ รงอยู่ทุ ก ขณะของชี วิต ซึ่ ง ความสุ ข ระดับ
ปั จเจกพัฒนาไปสู่ ความสุ ขระดับสังคม อันเกิดจากการ
ที่ ม นุ ษ ย์ต ้อ งดํา รงอยู่ ร่ วมกั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ใ นสั ง คม
ภายใต้ความสัมพันธ์ที่มนุ ษย์ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่ งในทัศนะของกามูส์ความสุ ขในระดับสังคม
จะเกิ ด ขึ้ นได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มนุ ษ ย์เ ข้า ใจว่ า ตัว เองต้อ งมี
ความสัมพันธ์กบั สังคม ด้วยการต่อต้านความอยุติธรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก รู ป แบบ และมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ น
มนุ ษ ย์ด้ว ยการใช้ชี วิ ต ร่ ว มกับ คนอื่ น อย่า งมี ค วามสุ ข
ภายใต้ภราดรภาพ (Fraternity) ระหว่างมนุษย์ ด้วยเหตุ
นี้ ความสุ ขที่แท้จริ งจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมนุ ษย์เข้าใจ
สภาวะของโลกและชีวิต โดยการใช้เสรี ภาพและความ
รั บ ผิ ด ชอบของตนเอง แสวงหาความสุ ขภายใต้
ความสัมพันธ์ที่มีต่อตนเองและสังคม ดังนั้นความสุ ข
จึ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่ในวิสัยของมนุ ษย์ ที่ พึงแสวงหาได้ใน
โลกนี้
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ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ผศู้ ึกษาพบข้อสังเกต คือ มี
ขอบเขตในการศึกษาข้อมูลที่จาํ กัด ซึ่ งเป็ นการศึกษาผ่าน
งานวรรณกรรมประเภทนวนิยายเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในประเด็นที่ ทาํ การศึกษา ควรมี การศึ กษา
ค้นคว้าเพิ่มเติ ม ในงานประพันธ์ประเภทอื่นของกามูส์
เช่น ความเรี ยงทางปรัชญา หรื อ บทละคร
2. เพื่อเป็ นการต่อยอดทางวิชาการต่อไปในอนาคต
ควรศึกษาเปรี ยบเทียบเป้ าหมายของชีวติ มนุษย์ในทัศนะ
ของอัลแบร์ กามูส์กบั นักปรัชญาอัตถิภาวนิยมร่ วมสมัยใน
ฝรั่งเศส เช่น ฌอง - ปอล ซาร์ตร์ (Jean - Paul Sartre) หรื อ
ซี โมน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir)
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