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บทคัดย่อ

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องมนุษย์ในทัศนะของ 
อลัแบร์ กามส์ู (2) เพือ่ศกึษาแนวคดิเรือ่งการยอมรบัในทศันะของอลัแบร์ กามสู ์(3) เพือ่วเิคราะห์แนวคดิ
การยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
  จากการศึกษาพบว่า ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยู่และเป็นอยู่ในโลก
อย่างมีสารัตถะที่เลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากธรรมชาติท่ีติดตัวมาคือ เสรีภาพ จิตส�านึก 
สัญชาตญาณ สติปัญญา ความปรารถนาในความสมบูรณ์และด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบแห่ง
วัฒนธรรม สังคม และกฎหมาย และมีชีวิตที่เสมอภาคกันด้วยความตาย
  แนวคิดเรื่องการยอมรับเป็นทัศนะที่แสดงถึงการรับรู้สิ่งต่าง ๆ  ของมนุษย์ตามจิตส�านึกที่มีการ
ตระหนักรู้ในสรรพสิง่อย่างปราศจากการบดิเบอืนความจรงิ ทัง้ในระดบัความคดิและการกระท�าทีเ่รยีกว่า 
ความรับผิดชอบ ด้วยความกล้าหาญและซ่ือสัตย์ เพ่ือให้มนุษย์สามารถสร้างคุณค่าและด�ารงชีวิตอยู่ได้
ด้วยตัวเอง 
  แนวคิดการยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ เป็นวิถีแห่งตระหนักรู้ถึงการมีชีวิต
อยู่ด้วยความเป็นตัวของตัวเอง โดยอาศัยการเผชิญหน้ากับธรรมชาติของการมีจิตส�านึกรู้ สติปัญญา และ
เสรภีาพ ในการยอมรบัหรอืปฏเิสธสรรพสิง่ตามความเป็นจริง โดยการน�าความมีอยูแ่ละความเป็นอยูข่อง
ตน ออกมาใช้ในการสร้างคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความส�านึกรู้ จนสามารถมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ใน
ท่ามกลางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและไม่แน่นอน

ค�าส�าคัญ : การยอมรับ ความมีอยู่ สารัตถะ 
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Concept of Human Acceptation 
in Albert Camus’s Perspective 

Phra Kasemphan Sudhero (Trongsureeporn)**

Abstract

  This thesis aims to 1) study the concept of human being in Albert Camus’s 
point of view; 2) study the concept of acceptance in Albert Camus’s point of view; 3) 
analyze the concept of human acceptance in Albert Camus’s point of view.  This is an 
analytical work through the process of qualitative research.
  From the study, it was found that, according to Albert Camus’s point of view, 
human is an organism that occupies the earth with constant flowing essence.  Such 
essence is a result of human nature that comes with freedom, conscience, instinct, 
intelligence, desire for completeness and living existence under each culture, society 
and order.  Essentially, all humans have equal opportunity when it comes to death. 
  The concept of acceptance is a point of view that expresses human’s consent 
based on one’s own conscience in realizing an existence of phenomena without distortion 
of reality.  One then acquires responsibility by such level of thinking and action with 
courage and honesty.  Hence, each individual could establish sense of self-worth and 
ability to strive for survival.
  The concept of human acceptance in Camus’s point of view is the way of 
realization in living independently by encountering with nature of conscience, intelligence 
and freedom.  One may accept or reject the existence of all phenomena as they truly 
are.  With ownership and inhabiting, each individual could essentially establish one’s 
own value with conscience.  Thus, one could attain freedom in living in the midst of 
society and environment full of conflicts and uncertainties.
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บทน�า
  ธาตุแท้ของมนุษย์คืออะไร ส�าหรับค�าตอบของปรัชญาอัตถิภาวนิยมแล้ว มนุษย์ คือ สิ่งมีชีวิตที่อยู่
ในโลก สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกโดยผ่านส่วนประกอบพื้นฐาน คือ กาย และ จิต (พินิจ รัตนกุล.  2555 : 47) 
โดยทีท่ัง้สองส่วนต่างมคีณุลกัษณะพืน้ฐานเฉพาะของตนเอง แต่ยงัต้องมคีวามสัมพันธ์เกีย่วข้องกนัตลอดช่วง
เวลาที่มีชีวิต กล่าวคือ กาย เป็นสิ่งที่มีลักษณะแน่นทึบ มีรูปพรรณ สัณฐานที่สามารถมองเห็นและสัมผัส จับ
ต้องได้ แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ด้วยตัวเอง จ�าต้องอาศัยจิต ที่มีลักษณะพื้นฐานที่
ตรงกันข้าม คือ มีลักษณะท่ีโปร่งใส ว่างเปล่า แต่มีอ�านาจและพลังที่จะเคล่ือนไปในกาลเวลาได้ด้วยตัวเอง 
แต่จติเองกไ็ม่สามารถท่ีจะตดิต่อหรอืรบัรู้โลกได้โดยตรง ต้องอาศยักายในการทีจ่ะติดต่อหรอืรบัรู้โลกผ่านทาง
ประสาทสมัผสั และกลายเป็นการสนองตอบการรบัรู้ด้วยการกระท�าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ  ทีท่�าให้ชวีติมนษุย์
มีการเคลื่อนไหวและด�าเนินไปอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากอ�านาจและพลังที่จะเคลื่อนไปใน
กาลเวลาด้วยตวัเองของจติแล้ว จติยงัมคีวามสามารถอีกอย่างหนึง่ คือ ความสามารถทีจ่ะยอมรับหรือปฏเิสธ
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งความสามารถนี้เองที่เป็นบทบาทส�าคัญและเป็นส่ิงท่ีท�าให้ปรัชญาอัตถิภาวนิยมมีความโดดเด่น
และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพราะความสามารถที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งต่าง ๆ  ได้นั้น คือ การแสดงออกหรือ
เป็นการกระท�าของสิ่งที่เรียกว่า เสรีภาพ อันเป็นธรรมชาติหรือคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่
เกิด ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญในแนวคิดทางปรัชญาของ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ (Jean-Paul Sartre) ผู้ที่กล่าวว่า 
มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ (Man is Condemned to be Free) มนุษย์จึงไม่สามารถปฏิเสธเสรีภาพของ
ตนเองได้ (Sartre, J-P.  1980 : 87 อ้างถึงใน พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).  2551 : 24) และ
ไม่สามารถยตุกิารเลอืกได้ตราบเท่าทีย่งัมลีมหายใจอยู ่ฉะนัน้ เสรภีาพจงึต้องอยูค่วบคูก่บัการเป็นมนษุย์ และ
การยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็คือ หนึ่งในหลายวิธีของการใช้เสรีภาพเช่นกัน คือ เสรีภาพที่ได้เลือก 
ที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสิ่งใดส่ิงหนึ่งให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซ่ึงอาจจะเป็นสิ่งทั่ว ๆ ไป หรืออาจเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการคิด การพูดและการกระท�าของเรา 
  ในปรชัญากลุม่อตัถภิาวนยิมนัน้ แนวคดิเรือ่งการยอมรบัมไิด้เป็นเรือ่งใหม่หรอืพึง่ปรากฏในยคุของ 
ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ แต่มีการกล่าวถึงมาแล้วในสมัยของเซอเรน คีร์เคกอร์ด (Soren Kierkegaard) นักปรัชญา
เทวอัตถภิาวนิยม ชาวเดนมาร์ก บดิาแห่งปรชัญาอตัถภิาวนยิม โดยทีเ่ซอเรน คร์ีเคกอร์ดได้พดูถงึแนวคดิเรือ่ง
การยอมรับไว้ในขั้นตอนของการเปลี่ยนขั้นของระดับอัตถิภาวะที่แบ่งออกไว้เป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีสิ่งส�าคัญที่จะ
ต้องค้นหา คือ เสรีภาพท่ีแท้จริง โดยต้องเริ่มจากการยอมรับสภาพอันแท้จริงของตนเอง คือ การเผชิญหน้า
กับการรับผิดชอบ สร้างตนข้ึนจากทุนเดิมท่ีถูกก�าหนดโดยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จึงจะท�าให้จิตใจสามารถเข้าสู่
ระดบัจรยิะอนัเป็นอัตถิภาวะระดับท่ีสองได้ ส่วนการก้าวเข้าสูอ่ตัถภิาวะในระดบัสงูสดุ ทีเ่รยีกว่า ระดบัศาสนา 
นั้น หมายถึง การมีศรัทธายอมรับในพระคริสต์ว่าเป็นตัวอย่างแห่งการด�ารงชีวิตตามอัตถิภาวะของตนเองใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง (กีรติ บุญเจือ.  2522 : 46-71) ในขณะที่ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ (Jean – Paul Sartre) 
กล่าวถึงการยอมรับไว้ในฐานะที่เป็นเพียงการตัดสินใจเลือกในบริบทของการใช้เสรีภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ ฌอง-
ปอล ซาร์ตร์ให้ความส�าคัญมากท่ีสุด แต่ส�าหรับ  อัลแบร์ กามูส์ (Albert Camus) เจ้าของแนวคิดปรัชญา
แห่งความไร้สาระ (Absurdism) มคีวามเหน็ว่า สารตัถะทีจ่รงิของมนุษย์นัน้หาความแน่นอนไม่ได้ (Absurdity, 
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Meaningless) และความมอียูข่องมนษุย์เป็นการมอียูท่ีไ่ม่มรูีปแบบทีแ่ท้จริง (Non form, Non style) กล่าว
คือ สภาพร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (สุพัตรา ค�าแก้ว.  2554 : 103) ในส่วนแนวคิดเรื่องการ
ยอมรับในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ ดูจะเป็นเรื่องที่เขาให้ความส�าคัญอย่างมากเช่นกัน ซ่ึงได้กล่าวไว้ในงาน
วรรณกรรมหลายชิ้นอย่างมีนัยว่า เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต คุณค่าและความหมายของชีวิต 
ความสุขในชีวิตและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่ต้องเผชิญในชีวิตและในโลกอันไร้เหตุผลใบนี้ ดังความตอนหนึ่ง
ในหนังสือชื่อ เทพต�านานซีซีฟ ที่กล่าวไว้ว่า “การใช้ชีวิตในประสบการณ์หนึ่งในชะตากรรมหนึ่งก็คือ การ
ยอมรบัมนัโดยสมบรูณ์” (อลัแบรต์ฺ กามส์ู.  2558 : 77) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถงึความส�าคญัของการยอมรับอย่าง
มนียัส�าคัญทีน่่าสนใจ นอกจากนี ้ยงัมกีารกล่าวถงึการยอมรับในความตายหรือการส้ินสุดของชวีติทีม่นษุย์พา
กันต้องสะดุ้งหวาดกลัว เมื่อต้องนึกถึง จึงพากันแสวงหาหนทางที่จะไม่ต้องหวั่นวิตกต่อความตายด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเลยในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ และเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
ในการจัดการกับความตาย เพื่อที่จะได้สามารถมีความสุขกับชีวิตจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายหรือก่อนที่จะ
ตาย ดังความตอนหนึ่งในผลงานชื่อ “ความตายอันแสนสุข” ที่อัลแบร์ กามูส์ได้บรรยายถึงความรู้สึกของ
ตวัละครเอกของเร่ืองในช่วงวาระสุดท้ายของชวีติว่า “เขาได้ย้อนคนืกลบัไปสูค่วามจรงิแท้ของโลกอนัหยดุนิง่
เลิกเคลื่อนไหวแล้ว ด้วยจิตใจอันปลื้มปีติ” แต่ด้วยว่า แนวคิดทางปรัชญาของอัลแบร์ กามูส์ นั้น ไม่เคยที่จะ
ถูกเขียนหรือเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบต�าราเฉกเช่นนักปรัชญาท่านอื่น เพราะ อัลแบร์ กามูส์ 
เลือกที่จะน�าเสนอหรือบอกกล่าวแนวคิดเชิงปรัชญาของตน ผ่านทางตัวละครในงานด้านวรรณกรรม เช่น 
ความเรียง เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร เป็นต้น จึงท�าให้ผู้ที่ต้องการจะทราบหรือศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจใน
ความคิดความอ่านของ อัลแบร์ กามูส์ ต้องศึกษาจากวรรณกรรมที่เขาได้สร้างสรรค์ไว้
  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า แนวคิดเรื่องการยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของ อัลแบร์ กามูส์ ที่แฝง
อยูใ่นงานวรรณกรรมของเขานัน้ เป็นแนวคดิทีม่คีวามหมายทีลุ่่มลกึและน่าสนใจ เพราะเป็นแนวคิดท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์โดยตรง และยังไม่มีผู้ใดศึกษาอย่างละเอียดและเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อ
การท�าความเข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้ จึงสมควรที่จะน�ามาศึกษาวิเคราะห์ให้เกิดความชัดเจนว่า แนวคิด
การยอมรบัของมนษุย์ ทีอั่ลแบร์ กามส์ูกล่าวไว้นัน้ มคีวามหมายว่าอะไร มลัีกษณะเป็นอย่างไร อะไรเป็นหลัก
การและเป้าหมายของการยอมรบั และการยอมรับดังกล่าวมคีวามส�าคญัและส่งผลต่อการด�าเนนิชวีติและใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากน้อยเพียงไร และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะน�าหลักการจากแนวคิดดังกล่าวของเขา 
มาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติและจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ  ในชวีติ ส�าหรับผู้คนในปัจจุบนัทีอ่ยูภ่ายใต้สภาพ
สังคมที่มีความแตกต่างออกไปจากในอดีตได้หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์
  2. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องการยอมรับในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์
  3. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์
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วิธีด�าเนินงานวิจัย
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการศึกษา
วิจัยดังนี้
  1. รวบรวมผลงานของอัลแบร์ กามูส์ในภาคภาษาไทย รวมถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดเรื่องมนุษย์และการยอมรับในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์
  2. ศึกษาค้นคว้าผลงานท่ีรวบรวมได้ทั้งหมด โดยเลือกเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย์และการยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ 
  3. เรียบเรียงเนื้อหาและจัดแยกออกประเด็นตามขอบเขตท่ีได้วางไว้ คือ ธรรมชาติของมนุษย์ 
เสรีภาพ คุณค่าของชีวิต ความตาย โลกและความจริงแท้ของโลก
  4. วิเคราะห์แนวคิดเรื่องการยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ ตามประเด็นที่ได้แยก
ไว้เป็น 5 ประเด็นดังในข้อ 3
  5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. แนวคิดเรื่องมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ 
 พบว่า เป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงความจริงแท้ของมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเด็นคือ
   1.1 ธรรมชาติของมนุษย์ พบว่า ธรรมชาติที่แท้ของมนุษย์ คือ สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่และเป็นอยู่ใน
โลกนี้ โดยความมีอยู่เป็นสิ่งท่ีมีมาก่อนสารัตถะ เป็นความมีอยู่อย่างว่างเปล่า ไม่สามารถจะเติมให้เต็มได้ ไม่
ว่าจะด้วยใครหรือวิธีใด ๆ ส่วนสารัตถะ หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่บุคคลจ�าเป็นต้องครอบครอง 
เป็นสิง่ทีเ่กิดขึน้ภายหลงั ซึง่เป็นผลมาจากจติส�านกึอนัเป็นคุณสมบตัติามธรรมชาตขิองมนษุย์ ทีม่คีวามสามารถ
ในการตระหนักรู้และแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว และจิตส�านึกนี้เองท่ีท�าให้มนุษย์สามารถตระหนักรู้อยู่
ภายในใจถึงความว่างท่ีมีอยู่ของชีวิตตน และเมื่อผนวกเข้ากับธรรมชาติอีกประการหนึ่งคือ ความปรารถนา
ในความสมบูรณ์ จึงท�าให้มนุษย์พยายามท่ีจะแสวงหาสารัตถะมาเติมลงในช่องว่างที่มีอยู่ แต่ด้วยสารัตถะที่
แสวงหาได้น้ันมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล จงึท�าให้มนษุย์มคีวามแตกต่างทีเ่ป็นเฉพาะตนอย่างหลาก
หลายไม่สามารถทดแทนกันและกันได้ อย่างที่เรียกกันว่า ความเป็นปัจเจก และด้วยสารัตถะที่ถูกเติมเข้ามา
อยู่เสมอ จึงท�าให้ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะดับสูญหรือตาย
   1.2 เสรีภาพ พบว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทุกคน โดยมีความสามารถในการแสวงหา
สารัตถะของมนุษย์เป็นเครื่องยืนยันหรือสะท้อนให้เห็น เพราะหากมนุษย์ไม่มีเสรีภาพแล้ว การแสวงหา
สารัตถะย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ และชีวิตมนุษย์ก็จะเป็นเหมือนเช่นวัตถุ ที่ส�าคัญคือ เสรีภาพที่มนุษย์มีอยู่ในตอนนี้ 
เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมานับตั้งแต่เกิด ไม่ได้เกิดขึ้นหรือมีเพราะใครหรือสิ่งใดเป็นผู้มอบให้ จึงไม่จ�าเป็น
ต้องไปร้องขอเสรีภาพจากผู้อื่น แต่เสรีภาพที่มนุษย์มีอยู่นั้น เป็นเสรีภาพในการคิดและการกระท�า และที่มี
ขอบเขตอันจ�ากัด คือ จ�ากัดด้วยขอบเขตแห่งชีวิต เพราะเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในชีวิต ฉะนั้นเมื่อชีวิตจบส้ิน 
เสรีภาพก็ต้องสิ้นลงตามไป ถัดมาคือ ขอบเขตของสังคม ด้วยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จ�าเป็นต้องอาศัย
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อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชุมชน หรือสังคม และในการอยู่ร่วมกันนั้น ย่อมจะต้องมีกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม
ต่าง ๆ จึงท�าให้เสรีภาพที่มีอยู่ต้องถูกจ�ากัดตามไปด้วย สุดท้าย คือ ขอบเขตของกฎหมายบ้านเมืองท่ีมนุษย์
บัญญัติขึ้นมาและต้องปฏิบัติตาม ส่งผลให้เสรีภาพถูกจ�ากัดอยู่ภายใต้กฎหมายด้วย 
   1.3 คุณค่าของชีวิต พบว่า เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ และเป็นหนึ่งใน
ความสุขที่มีอยู่มากมายที่มนุษย์ต้องการ ที่เปรียบเสมือนพลังในขับเคลื่อนชีวิตของมนุษย์ให้เป็นไปตราบเท่า
ที่ยังมีลมหาย แต่ในขณะเดียวกันก็อาจพลิกผันกลับมาเป็นเคร่ืองสังหารมนุษย์ได้ด้วยเช่นกัน หากคุณค่าที่
บุคคลนั้นยึดถือไว้มีอันต้องเปลี่ยนแปลงหรือสูญสลาย แต่อย่างไรเสีย คุณค่าหรือความหมายของชีวิตก็ยังคง
เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งคุณค่าที่แต่ละคนยึดถือย่อมแตกต่างกันไปในสองลักษณะ 
คือ ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เช่น ทรัพย์สิน เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ เป็นต้น และลักษณะที่เป็นนามธรรม เช่น 
แนวคิด อุดมการณ์ ความเชื่อ เป็นต้น
   1.4 ความตาย พบว่า เป็นสภาวะที่เป็นความจริงของทุกชีวิต เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับชีวิต 
เปรียบได้กับเงาที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อมีแสงส่องกระทบวัตถุ สร้างความรู้สึกสะดุ้ง หวาดกลัวให้กับมนุษย์ทุกครั้ง
ที่ได้ตระหนักถึง แต่ชีวิตและความตายมิได้หมายถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์ เพราะความตายเป็นสิ่งที่คู่กัน 
หรือเป็นสิ่งเดียวกันกับชีวิต ความหมายของความตายก็คือความหมายของชีวิต ชีวิตและความตายคือภาวะ
เดียวกัน ความตายที่มีอยู่ในทุกๆ ขณะ และมีอยู่ก่อนปรากฏการณ์ของตัวมันเองในฐานะปรากฏการณ์อย่าง
หนึง่ของชวีติ ความตายเป็นเพยีงการสิน้สดุลงของกระบวนการสร้างความหมายและคณุค่าต่าง ๆ  ของมนษุย์ 
การให้ความหมายแก่ความตายมีค่าเท่ากับการให้ความหมายและคุณค่าแก่ชีวิต
   1.5 ความจริงแท้ของโลกและโลก
    1.5.1 ความจริงแท้ของโลก พบว่า ไม่ว่ามนุษย์จะเช่ือว่าความจริงแท้ของโลกคืออะไร
ก็ตาม แต่สิ่งส�าคัญส�าหรับเรื่องนี้ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ คือ หากมนุษย์เชื่อในความมีอยู่ของพระเจ้าแล้ว 
การด�ารงชวีติของมนษุย์จะเป็นอย่างไร จะท�าให้ชวีติทีเ่ป็นอยูก่ลายเป็นชวีติทีไ่ร้เสรีภาพ เพราะต้องมชีวีติอยู่
กับการสวดอ้อนวอน และท�าให้แสงแห่งปัญญาของมนุษย์ต้องริบหรี่ลงหรือไม่ หรือจะกลายเป็นมีชีวิตและ
ท�าความดีเพราะหวังในความเป็นนิรันดร์ของชีวิตในโลกหน้า หรือเป็นเพียงแค่การหลบหลีกจากความตาย
ด้วยการหวงัลม ๆ  แล้ง ๆ  จนท�าให้ต้องละทิง้อตัถภิาวะของตนเอง และเฉยเมยต่อชะตากรรมของตนในปัจจุบนั 
ฝากชีวิตของตนไว้กับพระเจ้าหรือโลกหน้า ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้ว ชีวิต เสรีภาพ และคุณค่าหรือ
ความหมายชีวิต ก็จะไม่มีประโยชน์อันใดและกลายเป็นส่ิงไร้ค่า เพราะว่าผู้เป็นเจ้าของชีวิตท่ีแท้จริง คือ ตัว
มนุษยเ์อง ไมไ่ด้ใช้เสรภีาพที่มอียู่ในการด�ารงอยูเ่พือ่สร้างคณุค่าหรือความหมายให้แกช่ีวติของตนด้วยตนเอง 
แต่ด�ารงชีวิตอยู่ตามคุณค่าที่ถูกก�าหนดขึ้นโดยผู้อื่น
    1.5.2 โลก พบว่า โลกท่ีมนุษย์อาศัยอยู่นี้เป็นโลกที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่าง
หลากหลายโดยเฉพาะในมนุษย์ด้วยกัน แต่ไม่ว่าจะแตกต่างหลากหลายเพียงใด ก็เป็นเพียงโลกท่ีแต่ละคนมี
อยูใ่นกระบวนทศัน์ของมนษุย์ทีแ่ตกต่างกนั เพราะมนษุย์เรียนรู้และรู้จักโลกด้วยการใส่ทัศนคติ ความต้องการ 
และเหตุผลของตนลงไปเสมอ ด้วยหวังท่ีจะจ�ากัดความหรือท�าให้เป็นบทสรุป ท�าให้โลกที่แท้จริงซ่ึงอยู่เหนือ
เหตุและผล ถูกจ�ากัดลงในกรอบของเหตุและผลและกรอบของความเป็นมนุษย์ ซึ่งแม้แต่ในการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนษุย์ด้วยกนัเองกเ็ป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั คือ ท�าให้เพือ่นมนษุย์กลายเป็นวตัถใุนการรบัรู ้ซ่ึงท�าให้
มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงส�านึกความเป็นตัวเองของเพื่อนมนุษย์ได้
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 2. แนวคิดเรื่องการยอมรับในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ 
 พบว่า การยอมรับหมายถึง การรับรู้สิ่งต่าง ๆ  ตามความเป็นจริงอย่างที่จิตส�านึกได้ตระหนักรู้ โดย
ปราศจากการดดัแปลงหรอืปรงุแต่งความหมายให้ผดิเพีย้นไปจากเดมิ แม้ว่า ความจรงิทีจ่ติส�านกึได้ตระหนกั
รู้นั้นจะสร้างความขัดแย้งให้กับความรู้สึกเพียงใด ก็ตาม มนุษย์ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนั้น และ
รบัรูมั้นอย่างทีม่นัเป็นให้จงได้ หรอืแม้แต่การแสร้งท�าว่ายอมรบัเพือ่ท่ีจะให้คนอืน่เข้าใจว่า เรายอมรบัได้ เป็น
พฤตกิรรมหรอืการกระท�าทีมี่หลกัการส�าคญัอยูบ่นความซ่ือสัตย์และกล้าหาญ โดยมเีป้าหมาย คอื การมชีวีติ
อยู่โดยปราศจากการร้องขอ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ดึงเอาศักยภาพของเสรีภาพและสติปัญญาที่มีอยู่
ในตนเองออกมาใช้เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการด�าเนนิชวีติ โดยการยอมรบัตามแนวคดินีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ระดับ คือ ในระดับของความคิด และในระดับของการกระท�า ซึ่งทั้งสองระดับมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน 
เพราะความคิดย่อมเป็นส่ิงท่ีก�าหนดการกระท�าของมนุษย์ ฉะนั้น การยอมรับในระดับของความคิดจึงอาศัย
สตปัิญญาในการพจิารณาไตร่ตรองให้เข้าใจอย่างชดัเจน เพราะเมือ่ยอมรบัแล้ว พฤตกิรรมต่าง ๆ  ทีแ่สดงออก
มาย่อมสอดคล้องตามแนวคิดหรือความเช่ือที่ตนได้ยอมรับ และย่อมต้องมีผลลัพธ์ท่ีสะท้อนกลับมาจากการ
แสดงออกของตน ซึ่งจะต้องยอมรับในผลลัพธ์นั้นด้วย เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�าของตนเองด้วย
การแสดงความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งส�าคัญที่สุดจึงอยู่ที่การใช้สติปัญญาของตนอย่างมีเสรีภาพให้
มากที่สุด ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนที่สุด แล้วจึงเลือกท่ีจะยอมรับ
หรอืปฏเิสธ และเมือ่เลอืกทีจ่ะยอมรบัหรอืปฏเิสธในส่ิงใดแล้ว กต้็องพร้อมทีจ่ะยอมรับในผลลัพธ์หรือส่ิงทีจ่ะ
ตามมาภายหลัง การยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งท่ีได้กระท�าลงไปด้วยการแสดง ความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นการ
ยอมรบัด้วยเช่นกนั คอืการยอมรบัว่า ตนเอง คอื เจ้าแห่งเสรีภาพของการคดิและการกระท�านัน้ และเป็นการ
แสดงตนว่าได้เป็นผู้กระท�าการนั้น 
 3. การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ 
 พบว่า เหนืออื่นใด สิ่งที่มนุษย์ควรจะตระหนักรู้และยอมรับเป็นอันดับแรก คือ ความมีอยู่และเป็น
อยู่ของตนเองในปัจจุบัน เพื่อท่ีจะได้เห็นศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ในตนเองและน�ามาออกใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพราะเมื่อยอมรับตนเองตามความเป็นจริงได้ ย่อมท�าให้มนุษย์เห็นทั้งจุดเด่น
และจุดด้อยในตนเอง ซึ่งท�าให้เห็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงศักยภาพที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เป็นการ
สร้างคุณค่าให้กับชวีติของตนเองด้วยสิง่ทีม่อียูเ่ป็นอยูใ่นตนเอง เป็นทัง้การสร้างความสุขและสร้างคณุค่าหรอื
ความหมายของชีวิตที่เกิดขึ้นได้ในทันทีในทุกขณะแห่งการเป็นอยู่ และเมื่อยอมรับในความมีอยู่เป็นอยู่ของ
ตนเองได้แล้ว กเ็ป็นเร่ืองของสิง่นอกตวัหรอืสิง่ภายนอก คือ การรบัรูข้้อมลูในลกัษณะของความเช่ือและทศันคติ
ที่มาในหลากหลายรูปแบบ เช่น ประเพณี วัฒนธรรมที่สั่งสอนและปฏิบัติสืบต่อกันมานาน ค�าสอนหรือค�าสั่ง
ของกลุ่มลัทธิหรือศาสนา ความรู ้ที่ได้จากต�าราและการเล่าเรียนในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเม่ือถูกยอมรับหรือปฏิเสธแล้ว ย่อมส่งผลต่อความพฤติกรรม
หรือการแสดงออกทางการกระท�าไม่ทางใดกท็างหนึง่ เพราะโดยธรรมชาตขิองมนษุย์แล้ว ความคดิและความ
เชือ่ย่อมเป็นตวัก�าหนดการกระท�าของบุคคลนัน้ เพราะฉะนัน้แล้ว การยอมรบัจงึไม่ได้เป็นไปแต่เพยีงในระดับ
ของการกระท�าเท่านั้น แต่ยังเป็นไปในระดับของความคิดด้วย สุดท้ายคือเรื่องของการแก้ปัญหาในชีวิตที่ทุก
ชีวิตล้วนต้องเผชิญ และบ่อยครั้งที่ปัญหาที่มนุษย์ต้องประสบนั้น สร้างความอึดอัด กระอักกระอ่วน วุ่นวาย 
และขดัแย้งขึน้ภายในใจ แต่ด้วยหลกัการในการยอมรับอย่างทีก่ล่าวแล้วข้างต้น คอื การยอมรับอย่างซ่ือสัตย์
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นีเ่อง ทีจ่ะเป็นหนทางให้เราได้มองเหน็ปัญหารวมถงึเง่ือนไขทีเ่กีย่วข้องได้อย่างชดัเจน ท�าให้เราสามารถทีจ่ะ
ใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มท่ี ในการสะสางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดหรือตรงประเด็น และจบลงด้วยการที่
ปัญหาดังกล่าวได้รับการคลี่คลายลงด้วยดี

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษา สามารถน�ามาอภิปรายผลประเด็นปัญหาดังนี้
 1. แนวคิดเรื่องมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ 
 แนวคิดเรื่องนี้เป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับมนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนของธรรมชาติมนุษย์ใน
ลักษณะของศักยภาพภายในตนเอง คือ จิตส�านึก สติปัญญา และเสรีภาพว่าเป็นศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ
มากพอส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ให้สามารถเป็นอยู่ได้ด้วยตนเอง เป็นการยืนยันในศักด์ิศรีของความ
เป็นมนษุย์ มนษุย์จงึควรทีจ่ะตระหนกัถงึศกัยภาพเหล่านีใ้ห้มากและน�าออกมาใช้ในการด�ารงชวีติอย่างเตม็ที่ 
เพราะสิ่งเหล่าน้ี คือ สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคนที่ไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ใด และเต็มเปี่ยมไปด้วย
ศักยภาพและประสิทธิภาพที่สามารถน�าพามนุษย์ให้มีชีวิตและเป็นอยู่ด้วยตนเองอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุพัตรา ค�าแก้ว (2554 : 105) ที่ได้ศึกษาถึงแนวคิดเรื่องมนุษย์ของอัลแบร์ กามูส์ พบว่า มนุษย์
ควรจะด�าเนินชีวิตให้มีความสุขและท�าหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเต็มที่และมีความหมายมากที่สุด รวมถึง
การกลับมาเป็นตัวของตัวเอง ขบถจากการด�าเนินชีวิตที่ไม่ใช่ตัวเอง แต่ให้ใช้ชีวิตตามแบบฉบับของตัวเอง 
เพราะการกลับมาเป็นตัวของตัวเองคือสิ่งที่จะท�าให้มนุษย์มีความสุขมากที่สุด 
 2. แนวคิดเรื่องการยอมรับในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ 
 แนวคดิเรือ่งนีเ้ป็นแนวคดิทีไ่ม่ได้เป็นเพียงแนวทางการด�าเนนิชวีติ แต่แฝงไว้ด้วยคณุธรรมจริยธรรม
ที่ส�าคัญส�าหรับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ มีคุณธรรมจริยธรรมที่แฝงอยู่ในแนวคิดนี้อย่างน้อย 2 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย์ซึ่งเป็นคุณธรรมข้ันพื้นฐานที่จะท�าให้การอยู่ร่วมกันด�าเนินไปอย่างสงบสุข ต้ังแต่
ในระดบัของชวีติคู ่ครอบครวั กลุม่เพือ่น ไปจนถงึระดับท่ีเป็นชมุชนหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นชนชาติหรือศาสนา
ใดก็ตาม ประการถัดมา คือ ความกล้าหาญ ที่เป็นหลักการของการยอมรับตามเป็นจริงท้ังในส่วนท่ีเห็นด้วย
และส่วนทีข่ดัแย้งหรอืต่อต้าน โดยปราศจากการบิดเบอืนหรอืแปรความหมายให้เป็นอืน่ เป็นการกระท�าทีจ่ะ
ต้องอาศัยความกล้าหาญ ไม่ครั่นคร้าม หวาดหวั่นต่อความจริงท่ีต้องเผชิญ โดยเฉพาะกับความจริงส่วนท่ี
ต่อต้านหรือขัดแย้ง ซึ่งความกล้าหาญเช่นน้ี ย่อมท�าให้มนุษย์ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ เป็นการส่งเสริมให้
คุณธรรมที่กล่าวถึงในข้อแรกให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่า แนวคิดเร่ืองการยอมรับของอัลแบร์ 
กามูส์นั้น เป็นแนวคิดที่มีคุณค่าในเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับปัจเจกและสังคม
 3. แนวคิดการยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ 
 แนวคิดเร่ืองน้ีของอัลแบร์ กามูส์เป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับมนุษย์ในระดับปัจเจก ซ่ึงเป็น
ลักษณะส�าคัญประการหนึ่งของปรัชญาอัตถิภาวนิยม เพราะช่วยกระตุ้นให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ชีวิตและธรรมชาติอันมีศักยภาพภายในตน ได้แก่ สติปัญญาและเสรีภาพ โดยอาศัยจิตส�านึกภายในตนเอง
เป็นจุดเริ่มต้นในการตระหนักรู้หรือส�านึกรู้อย่างตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ และใช้สติปัญญาท่ีมีอยู่พิจารณา
ไตร่ตรองเพื่อที่จะยอมรับหรือปฏิเสธด้วยเสรีภาพภายในตน เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักที่จะพ่ึงพา
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ตนเองในการเป็นอยู่ ด�ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระที่จะคิดหรือกระท�าส่ิงต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ กลายเป็น
ชวิีตทีเ่ป็นอยูอ่ย่างมคีณุค่า ความหมาย และความสขุ เพราะได้ตระหนกัถงึคุณค่าและศกัยภาพภายในตนและ
ด้วยตนเอง ซึง่เป็นคณุค่าของชวีติทีม่กีนัอยูแ่ล้วในทกุคน ซึง่เมือ่ตระหนกัและยอมรบัในคณุค่าดงักล่าวได้แล้ว 
ย่อมสามารถทีจ่ะด�ารงชวีติในท่ามกลางสงัคมทีแ่ตกต่างกนัอย่างหลากหลายได้อย่างมคีวามสุข เพราะไม่ต้อง
กังวลกับค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคมจนสูญสิ้นความเป็นตัวเอง และเมื่อได้ตระหนักชัดและยอมรับใน
คุณค่าที่มีอยู่ในตน ก็ย่อมส่งผลให้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมสามารถเป็นไปได้ด้วยดี อย่างเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะได้เข้าใจและยอมรับได้ว่า เมื่อมนุษย์ต่างก็มีสติปัญญาและเสรีภาพด้วยกันทั้งสิ้น 
ก็ย่อมที่จะต้องมีความแตกต่างกันไปเป็นธรรมดา และไม่ว่าจะแตกต่างกันทางใดก็ตาม แต่ในความแตกต่าง
ทั้งหลายนั้นก็ยังมีความเหมือนที่ส�าคัญ คือ ทุกคนเป็นมนุษย์คนหน่ึงที่มีอยู่และเป็นอยู่ในโลกนี้และมีความ
สมัพนัธ์กนัอย่างน้อยทีส่ดุกค็อืในฐานะทีเ่ป็นเพือ่นมนษุย์ ซ่ึงเมือ่มองผู้อืน่ด้วยสายตาเช่นนีแ้ล้ว ย่อมท�าให้อยู่
การอยูร่่วมกนัในท่ามกลางความแตกต่างสามารถเป็นไปได้อย่างมคีวามสุข โดยไม่ปล่อยให้ความแตกต่างนัน้
มาเป็นสาเหตุท�าให้เกิดการแตกแยกหรือเข่นฆ่ากันเองระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ใช้

 ผลจากการศกึษาวจิยั “การยอมรบัของมนษุย์ในทศันะของอลัแบร์ กามส์ู” ท�าให้ผูว้จิยัได้ตระหนกั
ว่า หากมีการน�าแนวคิดการยอมรับของมนุษย์ตามทัศนะของอัลแบร์ กามูส์เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการ
ศึกษา ด้วยการจัดระบบการศึกษาโดยให้ความส�าคัญกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ น่าจะส่งผลดีต่อตัวผู้เรียนเองและ
ต่อสังคมประเทศชาติในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งด้วย เพราะ
 1.1 เมือ่คนตระหนกัและยอมรบัคณุค่าในตนเองได้ ย่อมคลายความกงัวลต่อคณุค่าอืน่ทีส่งัคมหยบิ
ยื่นหรือตีกรอบให้ ท�าให้สามารถท่ีจะมองเห็นถึงความเด่นหรือด้อยที่มีอยู่ในตน ได้เลือกและได้เรียนในสิ่งที่
ตนเองมีความสนใจและพอใจ สอดคล้องกับทักษะความสามารถที่ตนมีหรือความถนัด โดยมีครูอาจารย์คอย
แนะน�าและให้ข้อมูล ท�าให้การเรยีนรู้เป็นอย่างมคีวามสขุ ความสัมพนัธ์ระหว่างครกูบัศษิย์เปลีย่นไปจากผูใ้ห้
กับผู้รับ มาเป็นลักษณะของเพื่อนที่คอยแนะน�าและเกื้อหนุนกันตลอดเวลา
  1.2 เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้สติปัญญาและเสรีภาพของตนในการคิดพิจารณาเลือกส่ิง
ต่าง ๆ ให้กับชีวิตตนด้วยตนเอง ท�าให้มองเห็นถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ อย่างแท้จริงด้วยตนเอง และพร้อมที่
จะรับผดิชอบในผลลพัธ์ทีเ่กดิจากการตัดสนิใจเลอืกกระท�า ซึง่คอืการฝึกให้ผูเ้รยีนเป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบ 
อนัเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรบัการด�าเนนิชวีติทีส่ร้างผลดใีห้กบัตนเองและในการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ กลายเป็นบคุคลซึง่
เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนที่คบหาและในสังคม
  1.3 เม่ือคนได้เลือกและเรียนอย่างสอดคล้องกับความต้องการและทักษะความสามารถของตน 
ย่อมท�าให้การเรียนเป็นไปอย่างมีความสุข ส่งผลให้การฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือเกิดความก้าวหน้าได้ง่าย 
สามารถน�าทักษะความรู้ที่ได้ฝึกฝนจนช�านาญไปสร้างประโยชน์ให้กับตนและสังคม ซ่ึงเท่ากับเป็นการเพิ่ม
คุณค่าหรือความหมายชีวิตของตน และกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมประเทศชาติต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการยอมรับของมนุษย์ในทัศนะของอัลแบร์ กามูส์ ชิ้นนี้ เป็นเพียงการ
ศึกษาแนวคิดหนึง่ของอลัแบร์ กามส์ูเท่านัน้ มไิด้ครอบคลมุเนือ้หาทางความคิดทัง้หมดของนกัเขยีน นกัปรชัญา
ผู้นี้ ด้วยทักษะฝีมือทางวรรณกรรมและลีลาทางวรรณศิลป์ของ อัลแบร์ กามูส์ จึงท�าให้สามารถถ่ายทอด
แนวคิดทางปรัชญาของตนออกมาได้อย่างเรียบง่ายแต่ลุ่มลึก ท�าให้ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจและควรที่จะน�ามา
ท�าการศึกษาวิเคราะห์ให้เกิดความชัดเจนในอีกหลายประเด็น รวมถึงในแง่ของการเปรียบเทียบกับแนวคิด
ทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
 2.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องเสรีภาพและความรับผิดชอบของอัลแบร์ กามูส์
 2.2 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดความไร้สาระและจริยศาสตร์การด�ารงชีวิตของ 
อัลแบร์ กามูส์
 2.3 ศึกษาเปรียบเทียบในเชิงจริยศาสตร์ของอัลแบร์ กามูส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท
 2.4 ศึกษาแนวคิดสิทธิมนุษยชนของอัลแบร์ กามูส์
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