
  HMO11-1 

เป้าหมายของชีวติมนุษย์ในทศันะของอลัแบร์ กามูส์ 
The Goal of Human Life in Albert Camus’ View 

 
วนัชาติ ชาญวจิิตร (Wanchat Chanwichit)*  ดร.หอมหวล บวัระภา (Dr.Homhuan Buarabha)** 

 

บทคดัย่อ 
บทความช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ในทัศนะของอลัแบร์ กามูส์  ผ่านงาน

วรรณกรรมประเภทนวนิยายของอลัแบร์ กามูส์  ประกอบดว้ยนวนิยาย 5 เร่ือง คือ ความตายอนัแสนสุข คนนอก กาฬ
วิบัติ มนุษยส์องหน้า และมนุษยค์นแรก  ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดทางจริยศาสตร์ในทัศนะของกามูส์  เกิดจาก
ปฏิกิริยาท่ีต่อตา้นพ้ืนฐานแนวความคิดทางจริยศาสตร์ดั้งเดิมของสังคม  ดงัสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมของตวัละครใน
ทศันะของกามูส์  มุ่งแสวงหาเป้าหมายของชีวิตมนุษย ์คือ ความสุข  ซ่ึงมีบ่อเกิดมาจากร่างกายและจิตใจมีความสัมพนัธ์
กนั  โดยเนน้คุณภาพของความสุขมากกวา่ปริมาณ  สาํหรับความสุขท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนได ้ ก็ต่อเม่ือมนุษยเ์ขา้ใจสภาวะ
ของโลกและชีวิต  ซ่ึงนําไปสู่เป้าหมายของชีวิตระดับปัจเจก  อนัเป็นความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กับความไร้สาระ 
ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ เสรีภาพ เวลา  และความตาย  พฒันาไปสู่เป้าหมายของชีวิตระดบัสังคม  เป็นความสุขท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความยติุธรรม  และภราดรภาพระหวา่งมนุษย ์  
 

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. 
 
 
 
คาํสําคญั : เป้าหมายของชีวติมนุษย ์ อลัแบร์ กามูส์  จริยศาสตร์ 
Key Words : The Goal of human life, Albert Camus, Ethics 
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บทนํา 
 วิชาปรัชญาเกิดข้ึนพร้อมกบัความสงสัยของมนุษย ์ 
ในสายธารแห่งวิชาปรัชญาไม่เพียงตั้งคาํถาม  เก่ียวกบั
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัมนุษยเ์ท่านั้น  แต่ยงัตั้ง
คาํถามและแสวงหาคาํตอบท่ีน่าจะเป็นไปได ้ เก่ียวกบั
ความประพฤติหรือส่ิงท่ีควรกระทาํของมนุษย ์ เพ่ือเป็น
อีกทางเลือกหน่ึงให้แก่มนุษย ์ ผูท่ี้ไม่เคยตั้งคาํถามหรือ
แสวงหาคําตอบในเร่ืองเหล่าน้ี  สําหรับปัญหาทาง
ปรัชญาท่ีมีความสาํคญั  และเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัมนุษย ์
คือ ปัญหาเก่ียวกับ เป้าหมายของชีวิตมนุษยคื์ออะไร  
เราสามารถบรรลุสู่เป้าหมายของชีวิตท่ีว่าน้ีไดอ้ย่างไร  
ซ่ึงเป็นขอ้ถกเถียงสาํคญัทางปรัชญา (Philosophical)  ท่ี
อยู่ในขอบเขตการศึกษาของวิชาจริยศาสตร์ (Ethics)  
ดว้ยพยายามคน้หาคาํตอบท่ีควรจะเป็น (Ought) เพ่ือกาํหนด
วถีิทางแห่งการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 จากสภาพสังคมในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  ไม่ว่าโลกตะวนัตกหรือ
โลกตะวนัออก  ต่างเผชิญหน้ากบัวิกฤตการณ์เดียวกนั 
กล่าวคือ ถูกพนัธนาการอยูก่บัระบบความเช่ือ กฎเกณฑ ์
จารีตประเพณีดั้ ง เ ดิมของสังคม  ศีลธรรม  ศาสนา  
รวมทั้งความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์  ในสภาพ
ของสังคมทุกวันน้ีมุมหน่ึงสะท้อนให้เห็นภาพการ
เคล่ือนไหวของคนกลุ่มหน่ึง  ท่ีกาํลงัขะมกัเขมน้อยูก่บั
การแสวงหาวตัถุ  เพ่ือตอบสนองความยากและความสุข
ของตนเอง  ปราศจากกฎเกณฑต์ายตวัท่ีจะใชย้ึดเหน่ียว
ชีวิตและจิตวิญญาณ  ส่วนอีกมุมหน่ึงสะทอ้นภาพของ
กลุ่มคนท่ีตั้ งหน้าตั้ งตา   ยึดมั่นกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑแ์ละบรรทดัฐานท่ีตายตวัของสังคม  ในทิศทาง
เดียวกนัอย่างเคร่งครัด  โดยปราศจากการโตแ้ยง้และ
การหลีกเล่ียง  เพื่อจะไดรู้้สึกว่าตนเองนั้นเป็นสมาชิก
ของสังคม (Social Identity)  ในปัจจุบนัคนเหล่าน้ีมกัคิด
วา่ตนเองมีความจงใจหรือเจตจาํนงเสรี (Free Will)  ใน
การตดัสินใจกระทาํส่ิงต่างๆ  แต่แทท่ี้จริงแลว้พวกเขา
เหล่าน้ีถูกควบคุมโดยไม่ทนัไดรู้้สึกตวั  ส่ิงเหล่าน้ีได้
กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต  จนกระทัง่มนุษยล์ะเลย

การตั้งคาํถามต่อชีวิตของตนเอง  แทท่ี้จริงแลว้พวกเขา
เกิดมาเพ่ืออะไร  และควรดาํรงอยูอ่ยา่งไรจึงจะมีคุณค่า
และมีความหมาย 
 อย่างไรก็ตามคนอีกจาํนวนหน่ึง  เร่ิมตระหนักถึง
คุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์  ซ่ึงได้
ปฏิเสธกฎเกณฑ์ทางสังคม  พยายามตั้งคาํถามต่อความ
ถูกต้องและความชอบธรรมท่ีสังคมได้มอบให้  เพ่ือ
แสวงหาสารัตถะและเป้าหมายของชีวิตมนุษยแ์ทจ้ริง
ควรเป็นเช่นไร  สภาพดังกล่าวสะท้อนอยู่ในแนวคิด
ของปรัชญาอตัถิภาวนิยม (Existentialism)  นกัอตัถิภาวนิ
ยมโดยทั่วไปนิยมใช้ศิลปะทุกอย่างท่ีตนถนัด  เพ่ือ
แสดงความคิดปรัชญาของตน  ความคิดปรัชญาของ
ลทัธิน้ีมิใช่น้อยแฝงอยู่ในนวนิยาย เร่ืองสั้ น บทกวี บท
ละคร ฯลฯ (กีรติ, 2522ก)  ดว้ยเหตุน้ีนกัปรัชญาลทัธิน้ี  
จึงมกัสอดแทรกแนวความคิดทางปรัชญาของตน  บรรจุ
ไว้ในผลงานประพันธ์ประเภทต่างๆ  เพ่ือช้ีให้เห็น
แนวความคิดทางปรัชญา  ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของ
มนุษย ์ มากกว่าการยึดถือหลกัการหรือทฤษฏีท่ีตายตวั  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานประพนัธ์ของอลัแบร์ กามูส์ 
 สาํหรับอลัแบร์ กามูส์ บิดาแห่งปรัชญาว่าดว้ยความ
ไร้สาระ (Absurdity)  และนกัวรรณกรรมสมยัใหม่ชาว
ฝร่ังเศส  ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ.
1957  ถูกจัดให้เห็นนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม   และ
ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าตนเองไม่ใช่นักอัตถิภาวนิยม  
กามูส์ไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานหรือตาํราทางปรัชญา
อย่างจริงจัง  เช่นเดียวกบันักปรัชญาคนอ่ืนๆ  ในทาง
ตรงกนัขา้มกลบัต่อตา้นแนวความคิดทางปรัชญาท่ีเป็น
ระบบตายตวั  และปฏิเสธความเป็นนักปรัชญามาโดย
ตลอด  ดงัที่ กามูส์กล่าวว่า  “ขา้พเจา้ไม่ใช่นักปรัชญา
และไม่เคยอา้งวา่เป็นเลย” (Camus, 1950 อา้งถึงใน กีรติ, 
2522ข)  ดงันั้นกามูส์จึงไม่นิยมถ่ายทอดแนวความคิด
ทางปรัชญาท่ีเป็นระบบ  ตามกระบวนการทางปรัชญา  
ในขณะเดียวกนักลบัให้ความสาํคญั  และคลุกคลีอยูก่บั
แวดวงของวรรณกรรมมากกว่าโลกของนักปรัชญา  
และถือเป็นจุดเปล่ียนสําคญัในการสร้างผลงานของเขา  
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ท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากนักปรัชญาโดยทัว่ไป  ดว้ยการ
สอดแทรกแนวคิดเก่ียวกบัการใชชี้วิต (Way of life) ท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดทางจริ ยศาสตร์   ลงในงาน
วรรณกรรมประเภทต่างๆ  
 กามูส์ปรากฏรูปร่างการต่อต้านท่ีลาํบากในทาง
ศิลปะ  สําหรับกามูส์งานวรรณกรรม  มิไดแ้ยกตวัมนั
เองออกจากผูป้ระพนัธ์  และมนัไม่รอดพน้จากความไร้
เหตุผลของอตัถิภาวะ (Hassan, 1982)  ดว้ยเหตุน้ีวรรณกรรม
ของกามูส์  จึงไม่เป็นอิสระจากวิถีชีวิตของผูค้นในสังคม  
และเป็นเสมือนภาพท่ีสะทอ้นให้เห็น  การดาํเนินชีวิต
ของผูค้นในช่วงเวลาดงักล่าว  ภายใตบ้ริบททางสังคมท่ี
มีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ ดงันั้นการศึกษา
วรรณกรรมของกามูส์  จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะทาํ
ให้ผูอ้่าน  ไดเ้ห็นภาพพฤติกรรมและการตดัสินใจของ
ตวัละคร  ท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ต่างๆ  ในการ
ใชชี้วิตอยูใ่นสังคม  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานวรรณกรรม
ประเภทนวนิยาย  ซ่ึงสะทอ้นประสบการณ์และทศันะ
ต่างๆ ของกามูส์  ผ่านความประพฤติและพฤติกรรม
ต่างๆ ของตวัละครท่ีปรากฏในนวนิยาย  เพ่ือช้ีให้เห็น
เหตุผลท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของตวัละคร  ได้
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา  ด้วยพยายามแสวงหา
คุณค่ าและความหมายของชีวิต   เ พ่ือ ช้ีให้ เ ห็นว่า
เป้าหมายของชีวิตมนุษยค์วรมีลกัษณะเช่นไร  มนุษย์
ควรดาํเนินชีวติอยา่งไรเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายของชีวติ   
 นอกจากน้ีกามูส์ยงัวิพากษ์วิจารณ์แนวความคิด
ทางจริยศาสตร์ดั้ งเดิมของสังคม  ท่ีพยายามกาํหนด
เป้าหมายของชีวิตไวอ้ย่างตายตวั  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามความเช่ือทางศาสนาคริสต์  และบรรทดัฐานทาง
สังคมในช่วงเวลาดงักล่าว  ดว้ยตระหนักว่าตนเองใน
ฐานะสมาชิกของสังคม  จึงพร้อมจะตั้งคาํถามต่อระบบ
กฎเกณฑ์ (Roles)  อันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์  ในการกําหนดเป้าหมายของตนเองนั้ น   มี
ความชอบธรรมมากนอ้ยเพียงใด  ดงัท่ี กามูส์ให้ทศันะ
วา่  “การขบถทาํให้ชีวิตมีคุณค่า  แพร่กระจายตลอดทั้ง
ชีวิต  และการขบถคืนศกัด์ิศรีให้แก่ชีวิต” (Camus, 

1955)  ซ่ึงไม่ใช่เป็นการชกันาํใหบุ้คคลอ่ืนเปล่ียนแปลง
แนวความคิดท่ีมีอยู่  แลว้หันมาศรัทธาหรือเช่ือมัน่ต่อ
แนวคิดทางจริยศาสตร์ในทศันะของเขา  แต่เป็นเพียง
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะใชจ้ดัระเบียบ  และกระบวนการทาง
ความคิดของมนุษยใ์ห้รัดกุมยิ่งข้ึน  เร่ืองใดดีก็ใชต่้อไป  
เร่ืองใดไม่ดีก็ตอ้งแกไ้ขปรับปรุง  ดงัท่ี กามูส์กล่าวว่า  
“ส่ิงใดท่ีขา้พเจา้เช่ือวา่เป็นจริง  ขา้พเจา้จะตอ้งรักษาไว ้ ส่ิง
ท่ีปรากฏชัดต่อข้าพเจ้า  แม้ว่าข้าพเจ้าจะคัดค้าน  แต่
ขา้พเจา้จะสนบัสนุน” (Camus, 1955)  เน่ืองจากตอ้งการ
เน้นย ํ้าเพ่ือนมนุษย  ์ ให้ตระหนักและตั้ งคาํถามต่อส่ิง
เหล่าน้ี  มากกว่าการใช้ชีวิตอย่างไม่ลืมหูลืมตา  เพ่ือ
บรรลุสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (self-realization) 
 ผูว้ิจยัจึงเห็นควรศึกษาเป้าหมายของชีวิตมนุษยใ์น
ทศันะของอลัแบร์ กามูส์  ผ่านงานวรรณกรรมประเภท
นวนิยาย  เพ่ือเป็นตวัอย่างหรือทางเลือกหน่ึงสําหรับ
มนุษย ์ ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต  
ตลอดจนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคม  
ภายใตก้รอบทางความคิดและแนวคิดทางจริยศาสตร์
ของสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   
 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาเป้าหมายของชีวติมนุษยใ์นทศันะของอลั
แบร์ กามูส์  ผา่นงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะ  ในประเด็นเร่ือง 
เป้าหมายของชีวิตมนุษยใ์นทัศนะของอลัแบร์ กามูส์  
ผ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยาย  ซ่ึงประกอบดว้ยนว
นิยายเร่ือง ความตายอนัแสนสุข (La Mort heureuse) คน
นอก  (L’Étranger)   เ ป็นผลงานสําคัญในช่วงแรก  
สะทอ้นให้เห็นแนวความคิดท่ีให้ความสาํคญักบัปัจเจก
บุคคล  และนวนิยายเร่ือง กาฬวิบติั (La Peste)  มนุษย์
สองหนา้ (La Chute) และมนุษยค์นแรก (Le Premier 
Homme)  เป็นตัวแทนผลงานในช่วงหลังของกามูส์  
สะทอ้นให้เห็นวิวฒันาการทางความคิดท่ีให้ความสาํคญั
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กบัสังคมมากยิ่งข้ึน ตลอดจนศึกษาเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง   

ระเบียบวธีิการวจัิย 
 การศึกษาวิ จัยค ร้ั งน้ี เ ป็นการวิ จัย เ ชิ ง เอกสาร 
(Documentary Research)  โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ
วจิยัดงัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูล  ผูว้ิจยั
ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  โดยการตีความข้อมูล 
(Interpretation) และนาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (Analysis Description)  เพ่ือช้ีใหเ้ห็นแนวคิด
เก่ียวกบั เป้าหมายของชีวิตมนุษยใ์นทศันะของอลัแบร์ 
กามูส์    
 2.  การศึกษาเก่ียวกบัเป้าหมายของชีวิตมนุษย ์ เป็น
ปัญหาสําคญัในทางจริยศาสตร์  ดงันั้นเพ่ือความเขา้ใจ
เป้าหมายของชีวิตมนุษยใ์นทัศนะของอลัแบร์ กามูส์  
ผูว้จิยัจึงใชท้ฤษฏีทางจริยศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมาย
ของชีวิตมนุษย ์คือ 1) สุขนิยม (Hedonism) ประกอบดว้ย 
สุขนิยมแบบอตันิยม (Egoistic Hedonism) และสุขนิยม
แบบสากล (Universal Hedonism) 2) อสุขนิยม (Non-
Hedonism) ประกอบดว้ย ปัญญานิยม (Intellectualism) และ
วิมุตินิยม (Salvationism) 3) จริยศาสตร์ของศาสนาคริสต ์
(Christian Ethics) 4) ปรัชญาอตัถิภาวนิยม (Existentialism)  
เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
เป้าหมายของชีวติมนุษย ์  
 3.  อภิปรายผลการศึกษา 
 4.  สรุปผลการศึกษาและนาํเสนอผลการศึกษา 
 

ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 
 สําหรับเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ในทัศนะของ
กามูส์  ไดรั้บอิทธิพลจากบริบททางสังคมในช่วงเวลา
ดงักล่าว  กามูส์พยายามตั้งคาํถามต่อกฎเกณฑต่์างๆ ใน
สังคม  มีความชอบธรรมต่อชีวิตมนุษยม์ากนอ้ยเพียงไร  
ดงันั้นในวรรณกรรมของอลัแบร์ กามูส์  จึงสะทอ้นให้
เห็นพฤติกรรมของตัวละคร   ในส่วนท่ีเป็นตัวแทน
แนวความคิดของเขา  พยายามแสวงหาคุณค่าและ

ความหมายของชีวิต  ซ่ึงนาํมาสู่บทสรุปแนวความคิด
ของกามูส์ท่ีว่า  เราควรแสวงหาอะไรให้แก่ชีวิต  และ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวา่น้ีไดอ้ยา่งไร 
 1.  ความสุขเป็นเป้าหมายของชีวติ   
 จากการพิจารณาตวัละครเอกในวรรณกรรมของ
กามูส์   สะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิตของตัวละครท่ี
ตอ้งการแสวงหาความสุขให้แก่ชีวิต  ช้ีให้เห็นแนวคิด
ของกามูส์ท่ีเช่ือวา่ ความสุขเป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย ์ 
ดังท่ี กามูส์กล่าวว่า  “ดูเหมือนหน้าท่ีของมนุษย์เรา
ประการเดียวก็คือ ดาํรงชีวิตอยูแ่ละมีความสุข” (กามู, 
2549ก) จากคาํกล่าวน้ี ประจกัษช์ดัวา่สาํหรับกามูส์ความ
เป็นมนุษย ์(Existence) จะตอ้งดาํรงอยู ่(Exist) ก่อนเป็น
ลาํดับแรก  ในขณะเดียวกันการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์
จะตอ้งมีความสุข  ดงันั้นมนุษยใ์นขณะท่ีมีชีวิตจะตอ้ง
แสวงหาความสุขใหแ้ก่ชีวติ   
 สาํหรับเป้าหมายของชีวิตในทศันะของกามูส์  เป็น
เร่ืองเฉพาะของแต่ละคน  ท่ีจะแสวงหาคุณค่าและ
ความหมายใหแ้ก่ชีวิต  เน่ืองจากกามูส์เช่ือวา่ความจริงมี
ลกัษณะอตัวิสัย (Subjective)  มนุษยจึ์งมีพ้ืนฐานความ
จริงท่ีแตกต่างกนั  ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่มีเป้าหมายของชีวิตท่ี
สําเร็จรูปตายตวัสําหรับมนุษย  ์ เช่นเดียวกบัเป้าหมาย
ของชีวิตดงัท่ีสังคมและความเช่ือทางศาสนาตอ้งการ  
เม่ือเป้าหมายของชีวิตเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล  ดงันั้น
มนุษยต์อ้งแสวงหาคุณค่าและความหมายใหแ้ก่ตนเอง   

หากพิจารณาแมจ้ะเช่ือวา่มนุษยเ์กิดมาลว้นตอ้งการ
ความสุข  เช่นเดียวกบัในทศันะของตวัละครท่ีมีท่าทีสุข
นิยมแบบอตันิยม (Egoistic Hedonism)  และท่าทีสุข
นิยมแบบสากล (Universal Hedonism) ดงัท่ีปรากฏใน
สังคม  แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากความสุขในทัศนะ
ของกามูส์  เน่ืองจากกามูส์เช่ือว่าความสุขจะเกิดข้ึนได ้ 
ก็ต่อเม่ือเข้าใจสภาวะของความเป็นมนุษย์  ซ่ึงเป็น
ความ สุข ท่ี เ กิ ดจ ากแรงผลักดันภายในตัว เ อ ง มี
ความสัมพนัธ์กบัภายนอก  และเป็นความสุขท่ีมนุษย์
สามารถแสวงหาไดใ้นโลกน้ี     
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สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของแมร์โซในเร่ือง “ความ
ตายอนัแสนสุข”  เม่ือแมร์โซตอ้งออกจากบา้นเผชิญ
โลก  เพ่ือแสวงหาความสุขในแบบฉบบัของตนเอง  ท่ี
แตกต่างจากซาเกรอส์  ตลอดจนสามสาวแห่งบา้นเผชิญ
โลก  ดว้ยการเผชิญหนา้กบัชะตากรรมของตนเอง  และ
เพ่ือความสุขท่ีกําลังรอคอยให้ตัวเขาค้นหา  ภายใต้
เสรีภาพและความรับผิดชอบ  ความสุขจึงเป็นส่ิงท่ี
มนุษยแ์สวงหาไดใ้นวิสัยของมนุษย ์ ดงัท่ีแมร์โซกล่าว
ต่อคาเธอรีนในประเด็นน้ีว่า  “จะอธิบายให้เธอฟัง
อยา่งไรดีนะ  หากฉันมีความสุขก็เพราะความสํานึกผิด
ของตวัฉันเอง  ฉันจาํเป็นตอ้งจากไปและคน้หาความ
สันโดษท่ีฉันสามารถเผชิญหน้ากับตัวเอง  กับส่ิงท่ี
จาํตอ้งเผชิญ  ส่ิงท่ีเป็นแสงสว่างและส่ิงท่ีเป็นนํ้ าตา… 
ใช่ ฉนัมีความสุขเท่าท่ีมนุษยเ์ราพึงมีได”้ (กามู, 2549ก)   

ด้วยเข้าใจสภาวะของมนุษย์และโลก   อันเป็น
ความสุขจากการดํา เ นินชีวิตอย่าง มี คุณค่ าและมี
ความหมาย  ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมนุษยก์าํลงัเผชิญหนา้
อยูทุ่กขณะของชีวิต  ซ่ึงสะทอ้นแนวความคิดของกามูส์  
ท่ีปฏิเสธความสุขในโลกหน้าหรือโลกหลงัความตาย  
ตามความเช่ือของศาสนาคริสต์ (Christianity)  ดงัท่ี
กามูส์กล่าววา่  “มนุษยเ์ป็นเป้าหมายของตวัเอง  และเขา
เป็นเป้าหมายของตวัเองเท่านั้น  ถา้เขามีความมุ่งหมายไป
ยงับางส่ิง  เป้าหมายควรอยูใ่นชีวติน้ี” (Camus, 1955) 
 2.  บ่อเกดิของความสุข 
 สําหรับกามูส์เช่ือว่าบ่อเกิดของความสุขมาจาก 2 
ทาง คือ ความสุขทางจิตใจ  และความสุขทางร่างกาย  
สาํหรับความสุขทางจิตใจเป็นความสุขท่ีเกิดจากภายใน  
ดว้ยเขา้ใจสภาวะของโลกและชีวิต  ท่ีเต็มไปดว้ยความ
ไร้สาระ  ดังนั้ นทุกอย่างล้วนเป็นไปได้เสมอ  เ ม่ือ
ตระหนักได้เช่นน้ีย่อมทําให้มนุษย์มีความสุข   ใน
ขณะเดียวกนัความสุขภายในมีส่วนผลกัดนั  ให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมออกมา  เพ่ือแสวงหาความสุขทาง
ร่างกาย  ในทา้ยท่ีสุดนาํไปสู่บทสรุปของความสัมพนัธ์
ระหว่างร่างกายท่ีมีต่อจิตใจ  ดงันั้นความสุขจะเกิดข้ึน
ได ้ ก็ต่อเม่ือความรู้สึกทางใจและร่างกายมีความสัมพนัธ์

กัน   กล่าวคือ  เ ม่ือจิตใจรู้สึกปรารถนาส่ิงใด   และ
สะทอ้นผ่านการกระทาํ  ดว้ยการตดัสินใจเลือกกระทาํ
ส่ิงต่างๆ  ดงัเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนผา่นพฤติกรรมของเมอโซ
ในเร่ือง “คนนอก”  เขาไม่เคยปิดบงัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง
ของตนเอง  และกระทาํทุกอยา่งตามความปรารถนาของ
ตนเองอย่างแท้จริง  ด้วยเหตุน้ีเมอโซจึงรู้สึกเป็นสุข  
เม่ือจะตอ้งถูกประหารชีวิต  เพราะเขาไดใ้ชชี้วิตอยา่งมี
คุณค่าและความหมายแลว้   
 นอกจากน้ีกามูส์ยงัสะทอ้นให้เห็นความคิดท่ีว่าน้ี
ได้อย่างชัดเจน  ผ่านตัวละครอย่างแอร์แนสในเร่ือง 
“มนุษยค์นแรก”  ซ่ึงกามูส์ช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความรู้สึกทางจิตใจและร่างกายของมนุษย์ได้อย่าง
ชดัเจน  ดงัในเร่ืองบรรยายวา่  “อยา่งไรก็ตาม แอร์แนส
มกัพาหลานไปเท่ียวกบัเขาเสมอ  พละกาํลงัของเขาซ่ึง
ไม่อาจแสดงออกไดด้ว้ยคาํพูด  หรือดว้ยความสัมพนัธ์
อนัซับซ้อนของชีวิตสังคม  จึงแสดงออกทางกาย และ
ทางความรู้สึก” (กามู, 2541)   
 จากการพิจารณาตวัอย่างพฤติกรรมของตวัละคร  
ช้ีให้เห็นมนุษย์ในทัศนะของกามูส์   ซ่ึงเป็นมนุษย์
ธรรมดาคนหน่ึง  ย่อมมีความปรารถนาความสุขทาง
ร่างกาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่าทีสุขนิยมแบบอตันิยม  แต่
มีความแตกต่างจากทัศนะของกามูส์  คือ  กามูส์ไม่
สนับสนุนให้มนุษยแ์สวงหาความสุขทางร่างกาย  จน
เกินขอบเขตของร่างกาย  ดงันั้นความสุขของกามูส์จึง
ไม่ใช่ความสุขท่ีเกิดจากความเพลิดเพลิน (Pleasure)  ตาม
แนวคิดของนกัปรัชญาสุขนิยม (Hedonism)   
 ดงัท่ี Doubrovsky (1962) กล่าวในประเดน็น้ีวา่ “กามูส์
ห่างไกลจากนักคิดในขอบเขตของความเพลิดเพลินของ
ตวัเอง หรือนกัสุขนิยม (hedonistic)”  ดว้ยเหตุน้ีในทศันะ
ของกามูส์  จึงให้ความสาํคญักบัความสุขทางดา้นจิตใจ
มากกวา่ทางดา้นร่างกาย  เพราะความสุขทางดา้นจิตใจมี
ความมั่นคง  และแน่นอนกว่าความสุขทางร่างกาย  
เ น่ืองจากในบางค ร้ังความสุขท่ี เ กิดจากจิตใจ   มี
สถานภาพอยูเ่หนือความสุขทางร่างกาย   
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 นอกจาก น้ี ในทัศนะของกา มู ส์   ความสุ ข มี
ความสัมพันธ์กับการเลือกของมนุษย์  ในการสร้าง
คุณค่าและความหมายของชีวิต  ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ ท่ีมนุษยก์าํลงัเผชิญหน้าอยู่  ดังนั้ นความสุขจึง
กลายเป็นเง่ือนไขสําคญั  ท่ีทาํให้เราตอ้งตดัสินใจเลือก
อย่างมีสติ  ดังท่ีกามูส์กล่าวถึงแมร์โซในเร่ือง “ความ
ตายอนัแสนสุข” ไวว้า่  “แต่กระนั้นเขากรู้็ดีวา่ความสุข
มักจะผูกพันอยู่ในใจคนท่ีเกียจคร้าน   และอ่อนแอ
เท่านั้น  ความสุขบงัคบัให้มีการเลือกเฟ้น  และในการ
เลือกนั้นจาํต้องมีความตั้ งใจท่ีสอดคลอ้งตอ้งกันด้วย  
รวมทั้งความมีสติ” (กามู, 2549ก)   
 เน่ืองจากในการเลือกแต่ละคร้ังเป็นการยืนย ัน
คุณค่าของชีวิต  ภายใตเ้ง่ือนไขแห่งความสุข  ดว้ยเหตุน้ี
การท่ีมนุษย์เลือกความสุขให้แก่ตนเองจึงเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งดงัในเร่ือง “กาฬวิบติั” หมอริเออซ์
กล่าวกบัร็องแบร์ตในประเด็นน้ีว่า  “…การเลือกเอา
ความสุขนั้นไม่มีอะไรตอ้งละอาย” (กามู, 2549ข)  ดงันั้น
ความสุขจึงกลายเป็นเง่ือนไขสําคญั  ทาํให้มนุษยต์อ้ง
ตดัสินใจเลือกกระทาํส่ิงต่างๆ   
 3.  ประเภทของความสุข 
 สาํหรับกามูส์เม่ือมนุษยไ์ดต้ดัสินใจเลือกกระทาํส่ิง
ต่างๆ  ย่อมเช่ือว่าส่ิงเหล่านั้ นก่อให้เกิดความสุขแก่
ตนเอง  และพร้อมจะให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีตนเองไดเ้ลือก  
ไม่ว่าจะเป็นความสุขท่ียาวนานหรือสั้ นมากเพียงใด  
หากเป็นความสุขท่ีแทจ้ริง  ย่อมเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา
สาํหรับมนุษย ์ ในทางตรงกนัขา้มหากความสุขท่ีไดรั้บ
ไม่ใช่ความสุขท่ีแท้จริง   ย่อมเป็นส่ิงท่ีไม่มีคุณค่า
สาํหรับชีวติมนุษยเ์ช่นเดียวกนั   
 ด้วยเหตุน้ีความสุขท่ีมนุษยพึ์งแสวงหานั้น  ตอ้ง
เป็นความสุขท่ีมีคุณภาพ (Quality)  มากกวา่ความสุขท่ีมาก
ดว้ยปริมาณ (Quantity)  ดงัท่ีกามูส์สะทอ้นแนวความคิด
ท่ีวา่น้ี  ในเร่ือง “ความตายอนัแสนสุข”  แมร์โซกล่าวใน
ประเด็นน้ีว่า  “ส่ิงท่ีสําคัญสําหรับฉันก็คือ  ความสุข
แบบท่ีมีคุณภาพ  ฉันอาจล้ิมรสความสุขได้  ก็ต่อเม่ือ
ตอ้งประจนัพนัตูกบัฝ่ายตรงขา้มอยา่งรุนแรง…” (กามู, 

2549ก)  จากเหตุการณ์ท่ี เ กิดข้ึนในเ ร่ือง   เ ป็นการ
สนทนาระหว่างแมร์โซและคาเธอรีน  กามูส์ช้ีให้เห็น
เหตุผลท่ีแมร์โซตอ้งออกไปจากบา้นเผชิญโลกทั้งๆ ท่ี
ตวัเขามีความสุขท่ีน่ี  ซ่ึงความสุขท่ีแมร์โซตอ้งการนั้น  
ไม่ใช่ปริมาณความสุขท่ีได้รับ  แต่แมร์โซปรารถนา
ความสุขท่ีมีคุณภาพ  และเป็นความสุขท่ีแทจ้ริง 
 
 4.  เป้าหมายของชีวติระดบัปัจเจก 
 จากการศึกษาพบว่า  เป้าหมายของชีวิตในทศันะ
ของกามูส์ คือ ความสุข (Happiness)  ดงันั้นจึงเกิดคาํถาม
ตามมาว่า  มนุษยค์วรจะใชชี้วิตอยา่งไร  เพ่ือให้ตนเอง
นั้ นมีความสุขในชีวิต  ซ่ึงความสุขตามแนวคิดของ
กามู ส์ มีลักษณะท่ีพิเศษ   และมีความแตกต่างจาก
ความสุขในทัศนะของลัท ธิ สุข นิยม  ( Hedonism)  
เน่ืองจากความสุขในทศันะของกามูส์จะเกิดข้ึนได ้ ก็
ต่อเม่ือมนุษยเ์ขา้ใจสภาวะของโลกและชีวิตว่าเป็นเช่น
ไร  ดว้ยเหตุน้ีเป้าหมายของชีวิตมนุษยร์ะดบัปัจเจก  จึง
มีความสัมพนัธ์กบัเง่ือนไขต่างๆ คือ  
 4.1  ความสุขกบัความไร้สาระ 
 ในทัศนะของกามูส์มนุษย์จะมีความสุขได้  ก็
ต่อเม่ือตระหนักว่า โลกและชีวิตเต็มไปด้วยความไร้
สาระ (Absurdity)  เพราะความไร้สาระเป็นจุดเร่ิมตน้ใน
การแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิต   เ ม่ือ
ตระหนักได้เช่นน้ีมนุษย์ย่อมปรารถนาจะมีชีวิตอยู่
ภายใตค้วามไร้สาระ  มากกวา่การยอมจาํนนดว้ยการฆ่า
ตวัตาย (Suicide)  สําหรับกามูส์เม่ือมนุษยต์ระหนักถึง
ความไร้สาระ  มนุษย์ย่อมปราศจากท่ีพ่ึง  ด้วยเหตุน้ี
มนุษยจ์ะตอ้งขบถต่อวิถีชีวิตเดิมๆ  หลีกหนีจากความ
ซํ้ าซากจาํเจของชีวิต  ดว้ยความพยายามแสวงหาคุณค่า
และความหมายของชีวิตในวิถีทางของตนเอง  ดงัใน
เร่ือง “กาฬวบิติั”  ภายหลงัจากท่ีริเออซ์ไดป้ฏิเสธใหค้วาม
ช่วยเหลือร็องแบร์ต  ให้ออกจากเมืองตามคาํขอของเขา  
หมอไดต้ระหนักถึงความเล่ือนลอย  ที่ร็องแบร์ตกล่า
วหาตวัเขา  ดว้ยการเขา้ใจความเล่ือนลอยของกาฬโรค  
และคน้พบความจริงท่ีว่าตวัเขาตอ้งสู้กบัความไร้สาระ
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ของเช้ือกาฬโรค  แมจ้ะรู้วา่ไม่สามารถเอาชนะเช้ือร้ายน้ี
ไดก้ต็าม   
 ดงัท่ี กามูส์บรรยายความรู้สึกของริเออซ์ไวว้า่  “…
การต่อสู้อนัเศร้าสลดประเภทน้ี  ระหว่างความสุขของ
มนุษย์  แต่ละคนกับความเล่ือนลอยของกาฬโรคท่ี
ประกอบกนัเขา้  เป็นชีวิตความเป็นอยูท่ ั้งหมดของผูค้น
ในเมืองเรา  ตลอดในช่วงเวลาอนัยาวนานน้ี” (กามู, 2549 
ข)  เน่ืองจากในทศันะของกามูส์  ความไร้สาระเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิต  และใน
ท่ีสุดมนุษยก์็พบพานกับความสุขท่ีพวกเขาปรารถนา  
ดว้ยพบว่าความสุขและความไร้สาระของโลกและชีวิต
เป็นภาวะเดียวกนั  ดงันั้นตวัละครในวรรณกรรมของ
กามูส์จึงพร้อมดาํเนินชีวิต  ภายใตค้วามไร้สาระดว้ยการ
ยอมรับความจริง   และพยายามแสวงหาความสุข  
ภายใตค้วามไร้สาระของโลกและชีวติ   
 4.2  ความสุขกบัส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ
 สํ าห รับกา มู ส์ความ สุขกับ ส่ิ งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติเป็นภาวะเดียวกัน   แม้ว่าธรรมชาติจะมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตทั้ งดา้นบวก (Positive) และดา้นลบ 
(Negative)  แต่อยา่งไรก็ตาม ธรรมชาติไม่ไดเ้จาะจงจะ
ลงโทษหรือใหร้างวลัแก่ผูใ้ด  เพราะโลกมีกฎเกณฑข์อง
มันท่ีตายตัว  ในขณะท่ีมนุษย์ไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได ้ 
เม่ือมนุษยเ์ขา้ใจความจริงของโลกและธรรมชาติ  มนุษย์
ยอ่มเห็นวา่ตวัเขาสามารถดาํรงอยูก่บัธรรมชาติไดอ้ยา่ง
มีความสุข  โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีทรัพยสิ์นเงินทองเป็น
จํานวนมาก  เพราะความสุขท่ีธรรมชาติมอบให้นั้ น  
เปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติ  ท่ีก่อให้เกิดความสุขแก่
มนุษย์อย่างไม่มีวนัหมดส้ิน  แต่ในทางตรงกันข้าม 
สําหรับความรํ่ ารวยของมนุษยน์ั้นมีวนัท่ีดบัสูญ  ส่วน
คนท่ีมีความสุขกบัธรรมชาติ  ไม่ตอ้งยาํเกรงวา่ความสุข
ของเขาจะมีวนัหมดส้ิน   
 ดงัในเร่ือง “มนุษยค์นแรก”  กามูส์สะทอ้นความคิด
ท่ีว่าน้ี  ผ่านความรู้สึกของฌาคส์และบรรดาเพ่ือนท่ี
ยากไร้ของเขาไวว้่า  “พวกเขาเป็นเจา้ชีวิตและเป็นเจ้า
ทอ้งทะเล  เช่นเดียวกบัพวกขุนนางซ่ึงมัน่ใจในความ

รํ่ ารวยไร้ขีดกาํจัด  ได้พร่าผลาญความหรูหราโอ่อ่าท่ี
โลกน้ีประทานให้อยา่งไม่แยแส” (กามู, 2541)  ดงันั้น
เม่ือมนุษย์เข้าใจความจริงท่ีว่าน้ี  มนุษย์ย่อมค้นพบ
ความสุขภายใตส่ิ้งแวดลอ้มตามธรรมชาติ  เพราะมนุษย์
และโลกเป็นส่ิงเดียวกนั  ดงันั้นเม่ือมนุษยใ์ชชี้วิตอย่าง
กลมกลืนกับส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ  มนุษย์ย่อม
ไดรั้บความสุขทุกขณะของชีวติ     
  
 
 4.3  ความสุขกบัเสรีภาพ 
 ต ามคว าม เ ช่ื อ ขอ งก ามู ส์ ม นุ ษ ย์ มี เ ส รี ภ าพ 
(Freedom) และความรับผิดชอบ (Responsibility) อยูใ่น
ตัว เอง   ด้วย เห ตุ น้ีม นุษย์จึ งพ ร้อม ท่ีจะแสวงหา
ความหมายให้แก่ชีวิตของตนเอง  ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ี
ตวัเขาดาํรงอยู่ทุกขณะของชีวิต  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าใน
แง่มุมหน่ึงวรรณกรรมของกามูส์  สะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวติของผูค้นร่วมสมยัต่างสูญเสียเสรีภาพ  ทั้งท่ีพวกเขา
เหล่านั้ นรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว   คนเหล่าน้ีจึงยอม
สูญเสียตัวเอง หรือพยายามฆ่าตัวตายเพ่ือหนีปัญหา  
สาํหรับกามูส์กลบัมองวา่มนุษยท่ี์ดาํรงอยูด่ว้ยความหวงั
เ ท่ านั้ น   จึ ง จะ เ ช่ื อว่ าตน เอง มี เส รีภาพ   ภายใต้
สถานการณ์ท่ีทุกขย์าก  ดงัท่ี กามูส์กล่าววา่  “มีแต่บุคคล
ท่ีมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเท่านั้ นหรอกท่ีกังวลเร่ือง
เสรีภาพและอิสรภาพ” (กามู, 2549ก)   
 ดังนั้ นเสรีภาพจึงไม่ใช่ส่ิง อ่ืนใด   หากแต่เป็น
สภาวะของความเป็นมนุษยแ์ต่ละคน  ท่ีจะสร้างตนเอง
ข้ึนมาบนโลกท่ีไร้สาระ  เพ่ือให้คนอ่ืนๆ รู้ว่าตวัเรานั้น  
ดาํรงอยูบ่นโลกน้ีในฐานะอะไร  มีตวัตนอยูบ่นโลกท่ีไร้
เหตุผลน้ีหรือไม่  ดงันั้นชะตาชีวิตจึงเป็นเร่ืองท่ีแต่ละ
บุคคล  จะเป็นผูก้าํหนดและใหคุ้ณค่าดว้ยตวัเอง  ภายใต้
เง่ือนไขของการเลือกอยา่งเสรี  และพร้อมจะรับผิดชอบ
ต่อส่ิงท่ีตนเองไดเ้ลือกอยา่งภาคภูมิ  ดงัในเร่ือง “ความ
ตายอนัแสนสุข”  แมร์โซกล่าวต่อคาเธอรีนในประเด็น
น้ีวา่  “อยา่ไดย้อมแพเ้ลยนะ คาเธอรีน เธอมีหลายส่ิงใน
ตัวเธอ  และส่ิงท่ีเลิศท่ีสุดก็คือ  การรู้จักมีความสุข  
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อย่าไดร้อคอยชีวิตจากผูช้ายเท่านั้น  ดว้ยเหตุน้ีแหละท่ี
ผูห้ญิงจาํนวนมากเขา้ใจผิด  แต่จงคน้หาชีวิตดว้ยตวัของ
เธอเอง” (กามู, 2549ก)  ดงันั้นเสรีภาพและความสุขจึง
เป็นภาวะเดียวกนั  เม่ือมนุษยค์น้พบเสรีภาพของตนเอง  
เขายอ่มพบกบัความสุขทุกขณะในการดาํเนินชีวิต 
 4.4  ความสุขกบัเวลา  
 สาํหรับกามูส์เช่ือวา่ชีวิตของมนุษยมี์ความสัมพนัธ์
อยู่กับเวลา  (Time)  ดังนั้ นเวลาจึงมีอิทธิพลต่อการ
กําหนดคุณค่าและความสุขของชีวิตมนุษย์  ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีกาํลงัเผชิญหนา้อยู ่ ในขณะท่ีกรอบ
ของเวลาจะยาวหรือสั้ นข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล  จะมี
ความผกูพนักบัเวลาของตวัเองมากนอ้ยเพียงใด  ดงันั้น
เวลาในทัศนะของกามูส์จึงเป็นเวลาท่ีเป็นของแต่ละ
บุคคล  ในขณะท่ีดาํรงอยู่บนโลกน้ี  เพ่ือกาํหนดความ
ทุกข์หรือความสุขท่ีแทจ้ริงให้แก่ชีวิตของตนเอง  ใน
ทศันะของกามูส์มนุษยจ์ะมีความสุขได ้ ก็ต่อเม่ือมีเวลา
เป็นของตนเองอย่างแท้จริง  ซ่ึงจะทาํให้มนุษย์ได้มี
โอกาสตระหนักถึงวิถีชีวิตของตนเอง  และเป็นอิสระ
จากพันธนาการต่างๆ   ดังท่ี  กามู ส์กล่าวว่า   “การ
ดาํรงชีวตินั้นตอ้งการเวลาเช่นเดียวกบัการเสพและสร้าง
งานศิลปะทุกช้ินอัน   ชีวิต เ รียกร้องให้คนเราคิด
ใคร่ครวญถึงมนั” (กามู, 2549ก)   
 ดว้ยเหตุน้ีกามูส์จึงเช่ือว่าการดาํรงชีวิตของมนุษย์
นั้น  จาํเป็นตอ้งมีเวลาให้กบัตนเอง  เหมือนการสร้าง
งานศิลปะ  เพื่อมีเวลาในการไตร่ตรองชีวิตของตนเอง
อยา่งรอบดา้น  เช่นเดียวกบัการสร้างงานศิลปะ  ท่ีตอ้ง
คอยหาจุดบกพร่องของงาน  ก่อนท่ีจะนํางานออกมา
แสดง   เม่ือมนุษยเ์ขา้ใจกรอบของเวลาท่ีตวัเขาใชชี้วิต
อยู ่ เขาจะพบว่าเวลากบัความสุขนั้นเป็นภาวะเดียวกนั  
ดงันั้นมนุษยต์อ้งเรียนรู้และใชชี้วิตให้กลมกลืนกบัเวลา
ของตนเอง  ดว้ยการจดัสรรเวลาในขณะท่ีตวัเขานั้นมี
ชีวิตอยู ่ ในทา้ยท่ีสุดมนุษยก์จ็ะคน้พบความสุขของชีวิต  
ภายใตเ้วลาท่ีตวัเขากาํลงัเผชิญหนา้อยูทุ่กขณะของชีวติ   
 4.5  ความสุขกบัความตาย 

 ในทศันะของกามูส์การท่ีมนุษยห์วาดกลวัต่อความ
ตาย (Dead)  เน่ืองจากมนุษยไ์ม่ตระหนักว่าความตาย
นั้นเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต  ในขณะท่ีมนุษยไ์ม่สามารถ
หลบหนีได ้ เพราะความตายอยูใ่นตวัของมนุษย ์ ดงัใน
เร่ือง “มนุษยส์องหน้า”  กลาม็องซ์กล่าวว่า  “แต่แมจ้ะ
สงบอารมณ์ลงไดบ้า้ง  ความตายก็ยงัเวียนวนอยู่ใกล้ๆ  
เตียงผม  และต่ืนข้ึนมาพร้อมกบัผมทุกเชา้” (กามู, 2543)  
ดว้ยเหตุน้ีความตายจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย ์ เพราะ
มีความสัมพนัธ์และเป็นกรอบของเวลา  ในการแสวงหา
ความสุขของชีวิต หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงเป็นเป้าหมาย
ของชีวติ  เน่ืองจากทุกคนเกิดมาจะตอ้งตาย   
 สําหรับกามูส์เช่ือว่าชีวิตของมนุษยต์อ้งส้ินสุดลง  
เม่ือตวัเขาตอ้งตายไปจากโลก  คุณค่าและความหมาย
ของตัวเขาก็พลอยส้ินสุดลงไปด้วย   แนวคิดท่ีว่าน้ี
สะทอ้นให้เห็นจากประสบการณ์ของกามูส์  ท่ีผา่นห้วง
เวลาแห่งความตาย  และประสบการณ์ภายใตส้งครามท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว  ทําให้เขาตระหนักว่า
ขอบเขตของเวลา  ในการแสวงหาความหมายของชีวิต
มนุษยต์อ้งหมดลง  เม่ือเวลาแห่งความตายคืบคลานเขา้
มา  ดงันั้นชีวิตมนุษยทุ์กๆ คนจึงดาํเนินไปสู่ความตาย
อย่างหลีกหนีไม่พน้  ดังท่ี กามูส์กล่าวว่า  “เป้าหมาย
ของทุกส่ิงคือความตาย  เรารู้เหมือนกนัวา่ความตายเป็น
เป้าหมายของทุกๆ ส่ิง  ความตายเป็นสุสานของชาว
ยุโรปเป็นจาํนวนมาก  ส่ิงท่ีครอบงาํท่ามกลางพวกเรา
คือความน่ากลวั” (Camus, 1955)   
 ดว้ยเหตุน้ีชีวิตจึงไม่สามารถแยกออกจากความตาย
ได ้ การท่ีมนุษยรู้์สึกหวาดกลวัและตระหนกต่อความ
ตายเท่ากบัเกรงกลวัต่อการมีชีวิต  เม่ือเป็นเช่นน้ีมนุษย์
ย่อมพบแต่ความทุกข์  ดว้ยคิดว่าตนเองนั้นตอ้งตายไม่
วนัใดวนัหน่ึง  ยอ่มทาํให้มนุษยป์ราศจากเร่ียวแรงท่ีจะ
ต่อสู้กบัปัญหาต่อไป  ดงันั้นการใชชี้วิตอยู่บนโลกน้ีดู
เหมือนจะไร้ความหมาย  เพราะในท่ีสุดตวัเขากต็อ้งตาย  
ดงันั้นในวรรณกรรมของกามูส์จึงช้ีใหเ้ห็นแนวความคิด
ของเขา  พยายามตอบคาํถามต่อปัญหาท่ีว่า มนุษยจ์ะ
ตายอยา่งไรจึงจะมีความสุข   
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 จากวรรณกรรมของกามูส์นําไปสู่คําตอบท่ีว่า  
ความสุขกบัความตายเป็นภาวะเดียวกนั  ท่ีดาํรงอยู่ใน
ทุกขณะของชีวิตมนุษย ์ เม่ือมนุษยต์ระหนกัไดว้า่ตวัเขา
นั้ นต้องตาย  เขาย่อมพร้อมท่ีจะแสวงหาคุณค่าและ
ความหมายของชีวติต่อไป  จนกวา่ความตายจะคืบคลาน
มากบัเวลา  อนัเป็นกรอบแห่งการส้ินสุดการมีชีวิตอยู่
บนโลกน้ี  เม่ือมนุษยเ์ขา้ใจสัจธรรมของความจริงท่ีวา่น้ี  
เขาย่อมพบกับความสุขภายใต้สถานการณ์ท่ีกําลัง
เผชิญหน้าอยู่  โดยปราศจากปฏิกิริยาต่อตา้นความตาย  
และพร้อมท่ีจะตายอยา่งมีความสุข   
 ดงัในเร่ือง “คนนอก”  กามูส์สะทอ้นความรู้สึกของ
เมอโซ  ท่ีมีความสุขเม่ือใกลถึ้งวนัประหารชีวิต  แมว้่า
ก่อนหน้าน้ีเขาจะรู้สึกหวาดกลวัต่อความตาย  แต่คร้ัน
เม่ือเมอโซตระหนกัถึงความจริงของชีวิตท่ีวา่  ทา้ยท่ีสุด
วนัหน่ึงตวัเขาก็ตอ้งตาย  ดงันั้นเขาจึงพยายามใชชี้วิตท่ี
เหลืออยูร่อคอยการประหารชีวิต  ภายใตค้วามตายท่ีอยู่
ตรงหน้าอย่างมีความสุข  ดังท่ีเขากล่าวว่า  “ฉันไม่
ปฏิเสธท่ีจะรับรู้วา่การตายเม่ืออายสุามสิบปีหรือตายเม่ือ
อายหุกสิบปีนั้น  มนัไม่ต่างกนัมากนกั  เพราะวา่ แน่ละ 
ในทั้งสองกรณีน้ี … เพราะวา่เป็นตวัฉนัเองท่ีจะตาย  ไม่
วา่จะตายเด๋ียวน้ีหรืออีกยีสิ่บปีขา้งหนา้” (กามู, 2549ค)   
 5.  เป้าหมายของชีวติในระดบัสังคม 
 ในวรรณกรรมของกามูส์นอกจากพยายามตั้ ง
คาํถามต่อความสุขของตวัเอง  อนัเกิดจากความเขา้ใจ
สภาพความเป็นมนุษยข์องแต่ละคน  กามูส์ยงัเห็นว่า
มนุษยเ์ป็นผูด้าํรงอยูบ่นโลก (Being in the world) ร่วมกบั
เพ่ือนมนุษย์คนอ่ืนๆ  ดังนั้ นจึงเกิดคาํถามตามมาว่า  
มนุษยค์วรจะใชชี้วิตอย่างไร  เพ่ือให้ตนเองและเพ่ือน
มนุษยใ์นสังคมมีความสุข  ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมนุษย์
ดาํรงอยู่ทุกขณะของชีวิต  ดว้ยเหตุน้ีเป้าหมายของชีวิต
มนุษยร์ะดับปัจเจก  จึงพฒันาไปสู่เป้าหมายของชีวิต
มนุษย์ระดับสังคม  ภายใต้ความสัมพนัธ์ท่ีมนุษย์พึง
ปฏิบติัต่อสังคมและเพ่ือนมนุษย ์
 5.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสังคม 

 ในทศันะของกามูส์มองวา่  บริบททางสังคมภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนั้น  เต็มไปดว้ยสงคราม 
(War) และการกดข่ี (Oppression)  กามูส์เช่ือว่าหาก
สังคมเตม็ไปดว้ยอยุติธรรม (Injustice)  มนุษยย์อ่มไม่มี
เสรีภาพในการแสวงหาความสุขใหแ้ก่ชีวิต  ดงันั้นความ
ยุติธรรม (Justice)  จึงเป็นปัญหาสําคัญท่ีพบในงาน
วรรณกรรมของกามู ส์   เ น่ื อ ง จ าก อิท ธิพลจ าก
ประสบการณ์ท่ีตวัเขา  เคยใชชี้วิตอยู่ภายใตอ้าณานิคม
ของฝร่ังเศส  ตอ้งพบกบัภาพการกดข่ีท่ีเกิดข้ึนในสังคม  
ประกอบกบัเหตุการณ์ภาวะสงครามท่ีเกิดข้ึน  ภายใตย้คุ
สมัยท่ีตวัเขาดาํรงอยู่  ดังนั้นความยุติธรรมจึงมีความ
จาํเป็นอยา่งยิง่ต่อความสุขของมนุษยใ์นระดบัสังคม   
 อยา่งไรกต็าม จากพื้นฐานแนวความคิดทางปรัชญา
ของกา มู ส์ ท่ี เ ช่ื อว่ า   มนุษย์มี เส รีภาพและความ
รับผิดชอบอยูใ่นตวั  ดงันั้นมนุษยจึ์งพร้อมท่ีจะขบถต่อ
ความอยุติธรรมท่ี เ กิด ข้ึนในสังคม   เพราะภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  กามูส์เช่ือว่าไม่มีส่ิงใดท่ี
มนุษยไ์ม่สามารถปฏิเสธได ้ ดงันั้นภยัสงครามและการ
กดข่ี  เม่ือก่อให้เกิดความทุกข์ต่อมนุษย์  ทุกคนต้อง
พร้อมท่ีจะต่อตา้น  ดงัในเร่ือง “กาฬวิบติั”  กามูส์ช้ีใหเ้ห็น
ว่าเม่ือเกิดเช้ือกาฬโรคข้ึนในเมืองโอร็อง   อันเป็น
สัญลกัษณ์ของความอยุติธรรมเกิดข้ึนในสังคม  ทุกคน
ต้องละท้ิงความสุขส่วนตัวของตนเอง  ด้วยการหัน
มาร่วมมือกนัต่อตา้นการกดข่ีท่ีเกิดข้ึน   
 ดงัท่ี กามูส์กล่าวถึงบทบาทของกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขไวว้่า  “กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขเหล่าน้ี  
ช่วยให้พ่ีน้องชาวเมืองเรารู้จักใช้ชีวิตในสถานการณ์
แบบน้ี … พวกเราตอ้งทาํอะไรท่ีจาํเป็นเพ่ือต่อสู้กบัมนั  
ทั้ งน้ีก็เพราะกาฬโรคกลายเป็นหน้าท่ีของคนจาํนวน
มากแลว้  มนัไดเ้ผยโฉมท่ีมนัเป็นอยู่จริงๆ ออกมา นั่น
คือ มนัเป็นธุระของทุกคน” (กามู, 2549ข)  ดว้ยเหตุน้ี
เม่ือเกิดความอยุติธรรมเกิดข้ึน  ทุกๆ คนตอ้งร่วมกัน
ต่อต้าน  และต้องละท้ิงความสุขส่วนตัว  เพื่อรักษา
ความสุขสงบของทุกๆ คนในสังคม 
 5.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัเพือ่นมนุษย์ 
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 มนุษยใ์นทศันะของกามูส์เป็นคนธรรมดา  ท่ีดาํรง
อยูบ่นโลกร่วมกบัคนอ่ืนๆ  ดงันั้นจึงเกิดปัญหาเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์ ซ่ึงกามูส์พยายามคน้หา
คาํตอบท่ีว่า มนุษยค์วรปฏิบติัอย่างไรต่อเพ่ือนมนุษย ์ 
เพื่อก่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและคนอ่ืน  ดังนั้ น
เป้าหมายชีวิตของกามูส์จึงมีความสัมพนัธ์กบัผูค้นใน
สังคม  ด้วยแสดงให้เห็นความรับผิดชอบท่ีมนุษยพึ์ง
ปฏิบติัต่อเพื่อนมนุษย ์ เม่ือมนุษยด์าํรงอยูร่่วมกบัคนอ่ืน  
แต่ละคนจึงพร้อมจะแสวงหาความหมายและความสุข  
ภายใต้ความสัมพันธ์ ท่ีมนุษย์พึงปฏิบัติ ต่อกัน   ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นความสุขในทศันะของกามูส์  ท่ีพฒันา
จากความสุขของปัจเจกบุคคล  ไปสู่ความสุขภายใตก้าร
ดาํเนินชีวติร่วมกบัสมาชิกในสังคม   
 ดว้ยเหตุน้ีกามูส์จึงเสนอให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัอย่าง
สันติและเป็นมิตรต่อกัน  หากมนุษย์มีความรักและ
สามัคคี  มนุษย์ย่อมพบกับความสุข  เพราะมิตรภาพ
ระหว่างมนุษยน์ั้ นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย
สาํหรับมนุษย ์ ดงันั้นมนุษยต์อ้งเรียนรู้ในการดาํรงชีวิต
ร่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข  และดว้ยความรักท่ีมนุษย์
มีต่อเพ่ือนมนุษยน้ี์เอง  ท่ีทาํใหม้นุษยม์าอาศยัอยูร่่วมกนั  
ดงัท่ี กามูส์กล่าวว่า  “ความกระหายในไออุ่นมนุษยท่ี์
ผลกัดนัให้มนุษยเ์ขา้หาซ่ึงกนัและกนั” (กามู, 2549ข)  
เม่ือมนุษยต์ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ท่ีพึงปฏิบติัต่อเพื่อน
มนุษย ์ ย่อมก่อให้เกิดภราดรภาพระหว่างมนุษยข้ึ์นใน
สังคม  และคน้พบความสุขภายใตค้วามสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนุษย ์ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลจากการศึกษาพบว่า  ตัวละครท่ีเป็นตัวแทน
แนวความคิดของกามูส์  พยายามแสวงหาคุณค่าและ
ความหมายให้แก่ชีวิตของตนเอง  ดว้ยเช่ือว่าเป้าหมาย
ของชีวิต คือ ความสุข  อนัมีบ่อเกิดของความสุขมาจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ  สําหรับกามูส์
เช่ือว่าความสุขท่ีเกิดข้ึนจากภายในและภายนอกตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กัน  จึงจะก่อให้เกิดความสุขแก่มนุษย ์ 

โดยให้ความสาํคญักบัคุณภาพความสุขมากกวา่ปริมาณ
ของความสุข  เพราะกามูส์เช่ือว่าหากมนุษย์พบกับ
ความสุขท่ีแทจ้ริง  เขาก็พร้อมท่ีจะตายอยา่งมีความสุข  
ซ่ึงความสุขท่ีแทจ้ริงในทศันะของกามูส์จะเกิดข้ึนได ้ ก็
ต่อเม่ือมนุษยเ์ขา้ใจสภาวะของโลกและชีวิตว่าเป็นเช่น
ไร   
 ดว้ยเหตุน้ีคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย ์ จึง
มีความสัมพนัธ์กบัตนเองและสังคม  ซ่ึงเป้าหมายของ
ชีวิตมนุษย์ระดับปัจเจก  มีความสัมพนัธ์กับเง่ือนไข
ต่างๆ คือ ความไร้สาระ ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ 
เสรีภาพ ความตาย และเวลา  เม่ือตระหนกัถึงความจริง
ท่ีว่าน้ี  มนุษยก์็จะพบความสุขของตนเอง  ดว้ยการใช้
เสรีภาพและความรับผิดชอบ  ในการแสวงหาคุณค่า
และความหมายของชีวิตดว้ยตวัเอง  ซ่ึงเป็นความสุขท่ี
มนุษยพึ์งแสวงหาไดทุ้กขณะของการดาํเนินชีวติ   
 ในขณะเดียวกามูส์เห็นวา่  มนุษยเ์ป็นผูด้าํรงอยูบ่น
โลกร่วมกบัเพ่ือนมนุษยค์นอ่ืนๆ  ดงันั้นจึงเกิดคาํถาม
ตามมาว่า  มนุษยค์วรจะใชชี้วิตอยา่งไร  เพ่ือให้ตนเอง
และเพื่อนมนุษยใ์นสังคมมีความสุข  ภายใตส่ิ้งแวดลอ้ม
ท่ีมนุษยด์าํรงอยู่ทุกขณะของชีวิต  ซ่ึงความสุขระดับ
ปัจเจกพฒันาไปสู่ความสุขระดบัสังคม  อนัเกิดจากการ
ท่ีมนุษย์ต้องดํารงอยู่ ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม  
ภายใตค้วามสัมพนัธ์ท่ีมนุษยต์อ้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ซ่ึงในทศันะของกามูส์ความสุขในระดบัสังคม
จะเกิดข้ึนได้  ก็ต่อเม่ือมนุษย์เข้าใจว่าตัวเองต้องมี
ความสัมพนัธ์กบัสังคม  ดว้ยการต่อตา้นความอยติุธรรม
ท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ  และมีความสัมพันธ์กับเพื่อน
มนุษย์ด้วยการใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข
ภายใตภ้ราดรภาพ (Fraternity) ระหวา่งมนุษย ์ ดว้ยเหตุ
น้ีความสุขท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนได ้ ก็ต่อเม่ือมนุษยเ์ขา้ใจ
สภาวะของโลกและชีวิต  โดยการใชเ้สรีภาพและความ
รับผิดชอบของตนเอง   แสวงหาความสุขภายใต้
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อตนเองและสังคม  ดงันั้นความสุข
จึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ในวิสัยของมนุษย  ์ ท่ีพึงแสวงหาไดใ้น
โลกน้ี 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาพบขอ้สังเกต คือ มี
ขอบเขตในการศึกษาขอ้มูลท่ีจาํกดั  ซ่ึงเป็นการศึกษาผา่น
งานวรรณกรรมประเภทนวนิยายเท่านั้น  ดงันั้นเพ่ือใหเ้กิด
ความชัดเจนในประเด็นท่ีทาํการศึกษา  ควรมีการศึกษา
คน้ควา้เพ่ิมเติม  ในงานประพนัธ์ประเภทอ่ืนของกามูส์ 
เช่น ความเรียงทางปรัชญา หรือ บทละคร   

2.  เพ่ือเป็นการต่อยอดทางวชิาการต่อไปในอนาคต  
ควรศึกษาเปรียบเทียบเป้าหมายของชีวติมนุษยใ์นทศันะ
ของอลัแบร์ กามูส์กบันกัปรัชญาอตัถิภาวนิยมร่วมสมยัใน
ฝร่ังเศส เช่น ฌอง - ปอล ซาร์ตร์ (Jean - Paul Sartre) หรือ 
ซีโมน เดอ โบววัร์ (Simone de Beauvoir) 
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