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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหแนวคิดเร่ืองมนุษยของอัลแบร กามูส 
ในประเด็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย, การดํารงอยูของมนุษย และเปาหมายการดํารงอยูของมนุษย 
วิธีการศึกษาเปนการวิจัยจากเอกสารโดยการวิเคราะหจากงานเขียนของอัลแบร กามูส  

จากการศึกษาวิเคราะหพบวา ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะของกามูสคือ ความไรสาระ 
กามูสยืนยันวา โดยเน้ือแทแลวชีวิตมนุษยไรแกนสาร ไมมีเหตุผล หาความแนนอนไมไดและไมมี
รูปแบบท่ีแทจริง มนุษยมีลักษณะเฉพาะตนท่ีแตกตางกันไป การใชชีวิตจะตองไมยอมจํานน ปลอย
ใหตัวเองทอแทและหมดหวัง เพราะ “ความไรสาระ” เปนเพียงจุดเร่ิมตนของการดําเนินชีวิตเพื่อท่ี
มนุษยจะไดไมลืมภาวะท่ีเปนจริงของตนเอง 

สําหรับการดํารงอยูของมนุษย กามูสเนนการใชชีวิตดวยการทําหนาท่ีอยางเต็มท่ีและ
ตระหนักถึงการดํารงอยูในปจจุบัน มนุษยเลือกจะใชชีวิตดวยตนเองในแตละขณะใหดีท่ีสุด สําหรับ
เปาหมายของการดํารงอยูของมนุษย เขาเห็นวามีอยู 2 อยางคือเปาหมายเพื่อตนเอง และเปาหมาย
เพื่อสังคม เปาหมายตอตนเองนั้นมนุษยตองมีความซ่ือสัตยตอตัวเอง เปนตัวของตัวเอง ใชชีวิตอยาง
มีเสรีภาพและมีความสุข แตการมีเสรีภาพในการเลือกส่ิงตางๆน้ันจะตองไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
สวนเปาหมายของมนุษยท่ีมีตอสังคมคือ การที่ไดอยูในสังคมท่ีเปดกวางทางความคิด ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และผูคนในสังคมจะตองมีความรักสามัคคีปรองดองกัน  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to analyze Albert Camus’s concept of man. The scopes of 
study are about the nature of man, the existence of man and the man’s goal of existence. The 
methodology is documentary research, by collecting data from various sources and emphasis on 
works of Albert Camus. 
 The study shows that according to Camus, the nature of man is absurd. Essentially, 
man is unsubstantial, unreasonable, uncertainty and without any true form. Each man has one 
own particular characteristic which different from another. Due to this fact, man must not give up, 
be hopeless and dishearten. "Absurdity" is just the fundamental characteristic for man waiting for 
complementation. Man should not forget these facts in order that he/she can realize the true being 
of one own. 
 For the existence of man, Camus emphasizes on living on duty with full capacity and 
realizing living in present. Man should choose the best choice in every moment. For the goal of 
man’s existence, there are two goals, they are, one for one own, another one for society. The goal 
for one own is that man must sincere to one own, be one own, live a life with freedom and 
happiness. One’s freedom of choice, however, must not course any trouble for the others. The 
goal for society is that to live in society that open for freedom of thought, tolerance for different 
opinion. In such society, man will live happily and harmoniously. 


