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อารัมภบทผูเ้ขียน 
 
เมืTอพูดถึงปรัชญา หลายคนมกัคิดว่าปรัชญาเป็นเรืTองน่าเบืTอ หรือ
หากไม่แลว้ก็ตอ้งเป็นเรืTองไกลตวัเขา้ใจยาก ซึT งถึงแมจ้ะจริง แต่
ทวา่กค็งไม่จริงทัNงหมด เพราะยงัมีแนวคิดทางปรัชญาอีกไม่นอ้ยทีT
มีส่วนเขา้มาเกีTยวขอ้งสัมพนัธ์กบัเรืTองราวใกลต้วัอยา่งเช่นเรืTองราว
ในชีวิตประจาํวนัของมนุษยเ์รา โดยเฉพาะปรัชญาของ อลัแบร์ 
กามูส์ (Albert Camus) ทีTเนน้ให้เห็นถึงความธรรมดาสามญัของ
มนุษย ์ผูต้อ้งพยายามต่อสู้ดิNนรนใชชี้วิตในโลกทีTเตม็ไปดว้ยความ
ไร้เหตุผล ต่อสู้ดิNนรนเพืTอใหชี้วิตทีTดูไร้ค่าไดก้ลบัมามีความหมาย 
มีคุณค่า และมีความสุขในทีTสุด 
 ขา้พเจา้เห็นว่าแนวปรัชญาของกามูส์ นัNนสอดคล้องกับ
หัวขอ้การประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครัN งทีT ๒ นีN  กอปร
ดว้ยขา้พเจา้มีความตัNงใจทีTจะแสดงให้เห็นว่า ปรัชญาไม่ใช่เรืTองทีT
เขา้ถึงไดย้าก จึงไดเ้รียบเรียงสาระสาํคญัในปรัชญาของ กามูส์ มา
นาํเสนอใหม่ในรูปแบบ ความเรียง พร้อมภาพประกอบวาดมือ
อยา่งง่าย ๆ เท่าทีTขา้พเจา้พอจะวาดเองได ้
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อิทธิพลของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีTเจริญรุดหนา้ แมผ้ลกัดนั
ให้สังคมกา้วไกล แต่ในทางกลบักนัก็ดูจะทาํให้สังคมปัจจุบนัมี
รูปแบบทีTซบัซอ้นมากขึNนดว้ยเช่นกนั 
 

 
 
ผูค้นจาํนวนมากทีTใชชี้วติไปตามกระแสสังคมจนถึงจุดหนึTง จึงมกั
เกิดความรู้สึกเหนืTอยหน่าย เหมือนว่าตนนัNนกาํลงัสูญเสียความ
เป็นตวัของตวัเอง และกาํลงัใชชี้วติอยา่งไร้เหตุผล 
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ความไร้เหตุผลของโลกนัNนหมายถึง ในความเป็นจริงแลว้โลกไม่มี
แบบแผน ไม่มีระเบียบ และไม่มีเป้าหมายอะไรในตัวของมัน 
เพราะโลกก็คือโลกอย่างทีTมนัเป็นอยู่ เป็นโลกทีTดาํรงอยู่ด้วยตวั
ของมนัเอง เราเพียงถูกโยนเขา้มาในโลกและใชชี้วติซํN าซาก อยา่งทีT
บ่อยครัN งเราเองกคิ็ดหาเหตุผลมาตอบไม่ไดว้า่ทาํไม 
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ในแง่นีN  ความซํN าซากจึงเป็นความไร้สาระของชีวิตทีTหาเหตุผล
ไม่ได ้แต่ในทางกลบักนัหากคนเราไม่ถามหาเหตุผลให้ตวัเองว่า 
ทาํไมตอ้งตืTนเช้ามาทาํงานเดิม ๆ ทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ นัTงรถสาย
เดิม ๆ ทุกวนัไปทาํงาน กินขา้วร้านเดิม ๆ ทุกวนั ทาํงานหาเงินทุก
วนัเหมือนเครืTองจกัร หากไม่เช่นนัNนแลว้ เมืTอวนัทีTความตายได้
มาถึง ทุกสิT งทุกอย่างทีT ดิNนรนอย่างซํN า  ๆ มาตลอดชีวิต ก็จะ
กลายเป็นสิTงไร้ความหมายไปในทนัที 
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นบัแต่ศตวรรษทีTสิบเกา้เป็นตน้มา นกัปรัชญาสมยัใหม่จึงมุ่งเสนอ
แนวคิดใหผู้ค้นในสังคมไดห้วนกลบัมาขบคิดถึงตนเองมากขึNน 
 

 
 
โดยเฉพาะ ‘ปรัชญาแห่งความไร้เหตุผล’ ของ อลัแบร์ กามูส์ ทีTมุ่ง
ให้แต่ละคนได้ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ชีวิต และสร้าง
ความหมายใหแ้ก่ตวัตนของตนเอง 
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ปรัชญาแห่งความไร้เหตุผลของ กามูส์ ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าชีวิตของ
คนเราตกอยู่ในสภานการณ์ทีTจาํเจและดูเหมือนจะไร้ทางเลือกอยู่
ทุกเมืTอเชืTอวนั เช่นเดียวกบัชะตากรรมของ ซิเซอฟัส ชายผูถู้กเทพ
สาปใหต้อ้งเขน็กอ้นหินขนาดยกัษขึ์Nนภูเขาตลอดชีวติ 
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เราอาจไม่จาํเป็นตอ้งรู้กไ็ดว้า่ ซิเซอฟัสเป็นใคร และไปทาํอะไรมา
จึงไดโ้ดนคาํสาปเช่นนัNน เพราะนัTนไม่ใช่ประเด็นสาํคญั แต่ขอให้
ทราบว่า ทุกครัN งทีTซิเซอฟัสเขน็กอ้นหินขึNนไปถึงบนยอดเขาทีTเป็น
จุดหมาย กอ้นหินก็จะกลิTงกลบัลงไปยงัตีนเขาใหม่ ให้ซิเซอฟัส
ตอ้งเขน็ขึNนมาอีกเสมอ 
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ซิเซอฟัสตอ้งประสบชะตากรรมเช่นนีN  วนเวียนซํN าแลว้ซํN าเล่าอยา่ง
ไม่รู้จบ ตามคาํสาปของเทพทีTไดล้งทณัฑไ์ว ้ 
 

 
 
กามูส์หยิบยกปกรณัมของซิเซอฟัสมาใชอุ้ปมาให้เห็นถึงความไร้
เหตุผลของโลก รวมถึงความไร้สาระของชีวติ 
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ในทีTนีN  งานซํN า ๆ ซาก ๆ ของคนเรากเ็ปรียบไดก้บัการเขน็กอ้นหิน
ของซิเซอฟัส ทีTในทุกครัN งเมืTอเข็นจนถึงยอดเขาแลว้ก็ตอ้งมองดู
กอ้นหินนัNนกลิNงกลบัลงไปใหม่ เสมือนเราทาํงานสําเร็จลุล่วงไป
อยา่งหนึTง หลงัจากนัNนกจ็ะมีงานต่อไปมาใหท้าํอยูร่ํTาไป 
 

 
 
ชีวิตประจาํวนัของเราจึงไม่ต่างไปจากซิเซอฟัสทีTไร้ทางเลือก
เพราะต้องคาํสาป เราจึงควรตระหนักและถามตัวเองว่า จะทาํ
อยา่งไรใหมี้ความสุขกบัการเขน็กอ้นหินขึNนไปบนยอดเขา 
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นัTนคือเราตอ้งเปลีTยนวธีิคิดกบัสิTงทีTพบเจออยา่งซํN าซาก เช่น แทนทีT
จะคิดว่าตวัเองตอ้งทนทุกขท์รมานกบัคาํสาป ก็เปลีTยนมาคิดใหม่
ว่า ตอ้งทาํอย่างไรให้เข็นกอ้นหินขึNนภูเขาไดส้ําเร็จโดยไม่ให้มนั
กลิNงลงมาทบัตวัเอง 
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เมืTอคิดดงันีNกเ็ท่ากบัว่า เรากาํลงัเปลีTยนมุมมองใหม่ โดยทาํใหก้าร
เข็นกอ้นหินเป็นสิTงทีTเรากาํหนดเอง และเราค่อย ๆ เข็นมนัขึNนไป
อยา่งระมดัระวงัตามเป้าหมายทีTเรากาํหนดเอง 
 

 
 
หากเรากาํหนดวธีิการเขน็มนัขึNนดว้ยตวัเองแลว้ ยอ่มถือว่าหินกอ้น
นัNนเป็นของเรา และความทุกขค์วามสุขทีTเกิดจากการเข็นกอ้นหิน
ขึNนเขากต็อ้งเป็นของเราเองดว้ยเช่นกนั 
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ในแง่ของซิเซอฟัส การเปลีTยนวิธีคิดเช่นนีN  แมย้งัตกอยู่ภายใตค้าํ
สาป แต่ซิเซอฟัสกย็งัสามารถเป็นผูก้าํหนดการเขน็กอ้นหินไดด้ว้ย
ตวัเอง นัTนคือซิเซอฟัสเลือกทีTจะยอมรับความไร้เหตุผลของคาํสาป 
เหมือนทีTเรายอมรับว่าโลกนีN มีแต่ความไร้เหตุผล และดาํเนินชีวิต
ไปพร้อมกบัมนั โดยทีTเราไดพ้ยายามสร้างคุณค่าให้กบัสิTงทีTไดล้ง
มือกระทาํดว้ยตวัของเราเอง 
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กอ้นหินของซิเซอฟัสไม่ต่างไปจากงานในชีวิตประจาํวนัของเรา 
เพราะตวักอ้นหินนัNน โดยตวัของมนัแลว้ไม่มีคุณค่าใด ๆ แต่คุณค่า
ของกอ้นหินจะเกิดขึNนได ้ก็ต่อเมืTอซิเซอฟัสไดล้งมือกระทาํในสิTง
ทีTมีความหมาย 
 

 
 
งานของเรากเ็ช่นกนั คุณค่าของงานกอ็ยูที่TเราซึT งเป็นผูล้งมือทาํงาน 
โดยไม่สําคญัว่างานนัNนจะคืออะไร แต่สําคญัทีTว่าเราทาํเพืTออะไร 
และทาํมนัอยา่งไรใหมี้ความหมายต่อชีวติ ต่อตวัตนของเรา 
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ทวา่คนส่วนใหญ่ไม่ไดม้องการทาํงานในแง่ทีTมีความหมายต่อชีวิต
และตวัตน เพราะคนส่วนใหญ่ไปใหค้วามสาํคญักบัเงิน โดยมกัคิด
วา่งานทีTมีคุณค่ากคื็องานทีTตอ้งไดเ้งินค่าตอบแทนสูง 
 

 
 
จึงเกิดการผลกัไสคนทีTมีรายไดน้อ้ยหรือไม่มีรายไดไ้ปสู่ชายขอบ 
และทาํใหค้นเหล่านัNนคิดว่าชีวิตของเขาเองช่างไร้ความหมายและ
ไร้คุณค่า ดงันัNนการเชืTอมโยงงานกบัเงินเขา้ดว้ยกนัเช่นนีN  มีส่วนให้
ผูค้นในสังคมไม่มากกน็อ้ย ตอ้งเผชิญกบัความรู้สึกสูญเสียตวัตน 
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ปรัชญาของกามูส์ จึงมุ่งให้ผูค้นมองเห็นถึงความไร้เหตุผลต่าง ๆ 
ของโลกทุกวนันีN ทีTมีมากมาย และเสนอใหย้อมรับมนั จากนัNนมอง
หาเป้าหมายในชีวิต เพืTอทาํใหชี้วิตทีTไร้สาระไดก้ลายมาเป็นชีวิตทีT
มีความหมายและมีคุณค่าจากการไดต้ระหนกัรู้ถึงตวัตนของเรา ทีT
ยงัตอ้งใชชี้วิตอยูใ่นโลกอนัไร้เหตุผลต่อไป ก่อนทีTวาระสุดทา้ยจะ
มาถึง 
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*อนึKง สาํหรับผูที้Tสนใจปรัชญาของ อลัแบร์ กามูส์ นอกจากเอกสารอา้งอิง
ตามทีTผูเ้ขียนใชเ้รียบเรียงแลว้ ท่านสามารถคน้ควา้เพิTมเติมไดจ้ากงานเขียน
และวรรณกรรมเรืTองต่าง ๆ ของ กามูส์ ไดโ้ดยตรง 
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