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บทคัดยอ
บทความวิจัยชิ้นนี้มีเปาประสงคเพื่อศึกษาวิจัยแนวคิดเรื่องความทุกขและการจัดการความทุกขใน
ปรั ช ญาของเคีย ร เคอการดผ า นมุ มมองเรื ่องเขตแดนแหงอัตถิภาวะอัน ไดแกอัตถิภาวะแบบศิลปน แบบ
จริยธรรม และแบบศาสนา โดยทั่วไปงานศึกษาประเด็นเรื่องความทุกขในปรัชญาของเคียรเคอการดมักวาง
ตนเองอยูที่เทววิทยา จริยศาสตรการแพทย และมโนทัศนทั่วไปทางปรัชญาไมวาจะเปนการเกิดขึ้นใหมหรือ
แมแตนามแฝง งานวิจัยชิ้นนี้จึงดำเนินไปในอีกทิศทางหนึ่งกลาวคือเปนความพยายามในกรสำรวจมโนทัศนเขต
แดนแหงอัตถิภาวะ เราจะพบวาอัตถิภาวะแบบศิลปนพยายามมองความทุกขและการจัดการความทุกขผาน
ผลงานอันอาจมองไดวาเปนเรื่องของคำหรืออุดมการณ ในขณะที่อัตภาวะแบบจริยธรรมมุงเนนที่การผนวก
ตนเองเขากับคุณคาสากลทางสังคมเพื่อหาพื้นที่ปลอดภัยโดยหลงลืมไปวาตัวตนของตนเองอาจหายไปในสังคม
อัตถิภาวะแบบศาสนาอันเปนคำตอบของเคียรเคอการดเสนอวามนุษยควรวิ่งเขาหาความทุกขในนามของ
ศรัทธาและความสัมพันธกับพระเจา ดวยวิธีนี้เองที่มนุษยสามารถจัดการกับความทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : 1.ความทุกข 2. อัตถิภาวะ 3. ปรัชญาศาสนา
Abstract
This research article aims at elaborate the conception of suffering as well as the
resolution of suffering in Kierkegaard’s philosophy through the perspective of sphere of
existence as Esthet, Ethical and Religious. Generally speaking, Kierkegaard view on suffering is,
for the time being, studied through theology, medical ethics and its global philosophical
conception such as repetition and pseudonym. This research, on the contrary, attempts to
survey the sphere of existence and apply to analyze the notion of suffering. Esthet, as the first
sphere of existence, treat suffering and its resolution through poetic oeuvre which can be
considered as word and ideology to escape suffering. By the same token, the Ethical tries to
integrate itself with social norm to sustain its comfort without the awareness of being lost in
the society. Religious, as the last answer of Kierkegaard, pushes paradoxically human being
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deep down into suffering with faith to identify itself through the relationship with God, which
is the way to deal efficiently with suffering.
Keywords: 1.Suffering 2. Existence 3. Philosophy of Religion
1. บทนำ
ดูเหมือนวาข อเสนอของปรัชญาตะวันตกวาดว ยเรื่องความทุกขจ ะผูกโยงโดยตรงกับ การสำรวจ
ตรวจสอบระบบความคิดทางอภิปรัชญาเปนหลักไมวาจะเปนสำนักคิดของกรีกโบราณหรือแมกระทั่งเทววิทยา
ทางปรัชญาในยุคกลาง ในอีกทิศทางหนึ่งปรัชญาตะวันตกหลังยุคกลางวางขอเสนอเรื่องความทุกขไวที่มนุษยใน
ฐานะสภาพบุคคลที่หนึ่ง (subject) ที่ไมสนใจอัตถิภาวะของมนุษยกลาวคือปรัชญาตะวันตกยุคโบราณวาง
คำตอบของความทุกขไวที่ระบบอภิปรัชญาที่กาวเลยโลกที่ประจักษอยูตรงหนา และมนุษยในฐานะสภาพ
บุคคลที่หนึ่งก็เนนความมีเหตุผลของมนุษยมากจนละเลยการมีอยูของมนุษยในฐานะสัตที่มีทั้งอารมณและ
ความรูสึกโดยไมทิ้งมิติของเหตุผล งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงสำรวจการจัดการความทุกขผานมุมมองทางปรัชญาของ
โซเรน เคียรเคอการด (Soren Kierkegaard) ที่เนนย้ำมิติของความเปนมนุษยโยไมทิ้งมิติขิงอารมณความรูสึก
ในการศึกษาประเด็นเรื่องความทุกขในปรัชญาของเคียรเคอการด เราอาจแบงงานวิจัยในกลุมนี้ไดเปน
4 กลุมหลักดวยกัน โดยในกลุมที่หนึ่งเนนไปที่ความสัมพันธของมนุษยกับพระเจา โดยงานในกลุมแรกจะเปน
งานที่อธิบ ายวาความทุกขเ ปน บททดสอบ งานในกลุมที่ส องเปนงานที่มุงเนน ไปที่จริย ศาสตร การแพทย
(medical ethics) โดยเสนอวาความเจ็บปวยที่รักษาไมหายขาดหรือการเยียวยาที่ทำใหตัวของเราเปลี่ยนแปลง
ไปทำใหมนุษยมีความทุกข ความทุกขนี้เองคือการที่ตัวตนของเราแตกสลาย และมนุษยตองการการเยียวยา
ดวยการสรางตัวตนขึ้นมาใหมโดยการยอมรับความทุกข งานในกลุมที่สามเนนที่การสรางตัวตนผานความทุกข
ที่ทำใหมนุษยมีสภาพบุคคลที่สมบูรณกลาวคือ มนุษยไมไดมีสภาพออนแอทางจิตใจเทานั้นเมื่อมีความทุกขแต
มนุษยยังสามารถแสดงพลังของตนเองไดความทุกขนั่นเอง งานในกลุมที่สี่เนนไปที่การนำมโนทัศนใดมโนทัศน
หนึ่งของเคียรเคอการดมาอธิบายเรื่องความทุกข ทวาไมไดสำรวจธรรมชาติของความทุกขโดยตรง งานประเภท
นี้จะใชมโนทัศนอยาง “ตัวตนที่เกิดขึ้นซ้ำใหมอีกครั้ง” (repetition) หรือการใชนามแฝง (pseudonym) ใน
การอธิบายแงมุมที่แตกตางของความทุกขที่คนตางภูมิหลังรูสึก งานวิจัยชิ้นนี้คือความพยายามที่จะเสนอวาการ
เขาใจความทุกขในปรัชญาของเคียรเคอการดเปนไปไดผานเขตแดนแหงอัตถิภาวะ (sphere of existence)
ซึ่งเคียรเคอการดพยายามวิพากษวิจารณทางออกของความทุกขของมนุษยที่เนนการปลอบประโลมใจ ดู
เหมือนวาสิ่งที่เคียรเคอการดเสนอจะไดแกมนุษยควรวิ่งเขาหาความทุกขดวยศรัทธาเพื่อสรางสาระความหมาย
ใหกับตนเองไปเรื่อยๆอยางไมหยุดยั้ง และนี่เองคือขอเสนอของผูวิจัยที่แตกตางไปจากงานทั้งสี่กลุมขางตน
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษามโนทัศนเรื่องความทุกขและการจัดการความทุกขในปรัชญาของเคียรเคอการด
2. เพื่อศึกษาขอเสนอของเคียรเคอการดวาดวยความทุกขและการจัดการความทุกขผานขอวิพากษ
จากมนุษยในแตละเขตแดนแหงอัตถิภาวะ
3. ระเบียบวิธีวิจัย
วารสารปรัชญาปริทรรศน

Journal of Philosophical Vision

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.130- Vol 26 No.1 January - June 2021

งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบอรรถปริวรรตศาสตร (hermeneutic)
หรือ “ศาสตรแหงการตีความตัวบท” โดยผูวิจัยสำรวจการตีความงานวิจัยของนักวิชาการทั้งหมดสี่กลุมดวยกัน
จากนั้นจึงเสนอทางเลือกในการตีความของผูวิจัยเอง
4. ผลการวิจัย
เราจะพบวาความทุกขในปรัชญาของเคียรเคอการดวางอยูบนความตองการที่ไมสามารถเติมเต็มได
และมีลักษณะยอนแยงกันอยูในที กลาวคือมนุษยมีความตองการหาความหมายของโลกผานตัวตนที่ตัวเอง
สรางขึ้นอยางเฉพาะ เราอาจกลาวไดวาโดยพื้นฐานแลวเคียรเคอการดเห็นวามนุษยตองการคุณคาในการ
ดำรงชีวิตของตนเอง และคุณคานั้นตองเปนคุณคาที่สามารถสรางตัวตนของตนเองไดโดยไมเหมือนคนอื่น
อยางไรก็ตามคุณคาที่มนุษยพยายามจะสรางนี้แทที่จริงแลวกลับไมสามารถเปนไปอยางราบรื่น จึงทำใหมนุษย
แทนที่จะสรางคุณคาแกตนเองกลับหันไปหาคุณคาที่สังคมมอบให ในแงนี้หากกลาวอยางกระชับ เราจะพบวา
ความทุกขคือความพยายามในการหาคามหมายเฉพาะของตนเอง ทวามนุษยกลับหันไปหาความหมายจากคุณ
คาที่สังคมกำหนดนั่นเอง
เราจะพบตอไปวาความทุกขในลักษณะดังกลาวมีทางออกคือการหาคุณคาเฉพาะตนที่ไมอาจเปน
คุณคาทางสังคมได และเคียรเคอการดเสนอตอไปวาคุณคาเฉพาะตัวนี้มาจากความสัมพันธระหวางตัวมนุษย
เองกับพระเจา แตคุณคาเฉพาะตนนี้เองมีปญหาที่สำคัญคือคุณคาชนิดนี้เปนคุณคาเชิงศาสนาใชหรือไม ถาใช
การทำตามคุณคาทางศาสนาในที่สุดแลวก็จะเปนคุณคาทางสังคมไปในที่สุด เพราะฉะนั้นการหาคุณคาเฉพาะ
ตนในที่สุดไมสามารถหลีกเลี่ยงคุณคาทางสังคมไปได และเมื่อหลีกเลี่ยงคุณคาชนิดนี้ไมไดก็ยอมหมายความ
ตอไปวามนุษยไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงจากความทุกขไดนั่นเอง
คำตอบที่เคียรเคอการดใหจึงเปนคำตอบที่ยอนแยงเพราะในทางหนึ่งการหาคุณคาเพื่อจัดการกับ
ความทุกขตองพึ่งพาพลังของตนเองในความสัมพันธกับพระเจาซึ่งในที่สุดแลวกลับเปนคุณคาที่สังคมมอบให
นั่นเอง เมื่อเปนเชนนี้เราจะพบวาความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจาสำหรับเคียรเคอการดแลวจึงไมอาจ
เปนคุณคาทางสังคมได กลาวคือความสัมพันธนี้ในที่สุดแลวเปนความสัมพันธที่เปน “สวนตัว” และไมเกี่ยวของ
อันใดกับศาสนาในเชิงสถาบัน และนี่เองคือคำตอบสำหรับความทุกขกลาวคือเมื่อมนุษยตองมีความสัมพันธ
อยางเปนสวนตัวกับพระเจาและไมอิงกับคุณคาทางสังคมใดๆทั้งสิ้นมนุษยจะคนพบตัวตนของตนเองและ
สามารถจัดการความทุกขของตนเองไดในที่สุด
เมื่อคำตอบที่เคียรเคอการดใหคือความทุกขไดแกความพยายามในการหาคุณคาใหกับตัวเองทวา
มนุษยอาจไมประสบความสำเร็จมากเสียจนตองพึ่งคุณคาของสังคมเพื่อจัดการกับความทุกข ขอเท็จจริงนี้เองที่
ทำใหเคียรเคอการดตองแสดงใหเห็นวาอะไรกันแนที่เปนลักษณะของรูปธรรมของคำตอบเหลานี้ และคำตอบ
ของคำถามนี้อยูที่เขตแดนของอัตถิภาวะ อันเปนเกณฑที่เคียรเคอการดใชแบงลักษณะของมนุษย และสิ่งที่
ตามมาคือลักษณะของเขตแดนแหงอัตถิภาวะนี้เองที่สะทอนลักษณะการจัดการความทุกข เคียรเคอการดแบง
เขตแดนแหงอัตถิภาวะออกเปนสามลักษณะดวยกันไดแก และอัตถิภาวะนี้แบงออกไดเปนสามประเภทดวยกัน
โดยประเภทแรกไดแกมนุษยที่มีอัตถิภาวะแบบศิลปน (Esthete) ประเภทที่สองอัตถิภาวะแบบจริยธรรม
(Ethical) และประเภทที่สามอัตถิภาวะแบบศาสนา (Religious) อัตถิภาวะทั้งสามประเภทนี้จะเกี่ยวของกับ
ลักษณะอารมณ การตัดสินใจ วิธีการดำเนินชีวิตของปจเจกโดยตรง และแนนอนยอมมีผลตอการจัดการความ
ทุกขไปดวย ดังเราจะไดเห็นตอไป
4.1 มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศิลปนและทางออกจากทุกขที่ไรคุณคา
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มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศิลปนเปนมนุษยที่มีลักษณะมุมมองแบบสุญนิยม (Nihilistic) กลาวคือเปน
มนุ ษย ที ่ ไม เ ชื ่อในคุ ณคา อะไรใดๆทั ้ งสิ้ น และไมตองการใหคาตอคุณคาใดคุณคาหนึ่ง และที่ส ำคัญ ไมมี
ความหมายชีวิตแตอยางใดแมวาจะเห็นความเปนไปไดของชีวิตอยูหลายแบบดวยกัน (โปรดดู (Kierkegaard
1987, 39)
เมื่อมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศิลปนไมเชื่อคุณคาของสิ่งใดทั้งสิ้น มนุษยในลักษณะนี้จึงเชื่อเพียงคำพูด
สวยหรูเพื่อเปนการปลอบประโลมใจผูคนที่เปนทุกขและตัวเองเทานั้น ดูเหมือนวามนุษยแบบนี้จะไมสนใจทาที
ภายในแตอยางใด ทวาเหตุใดคำพูดตางๆจึงสามารถปลอบประโลมใจได เคียรเคอการดอธิบายวาดวยคำพูด
นั้นเองที่มนุษยนั้นสามารถจัดระเบียบโลกที่เปนอุปสรรคตอเราได หรือกลาวใหชัดคือโลกในอัตวิสัยของมนุษยผู
มีอัตถิภาวะแบบศิลปนคือโลกที่เรารูสึกชื่นชมผมงานของตนเอง เพราะผลงานของตนเองอยางหนังสือ เพลง
บทกลอนตางๆ หรือแมแตผูคนที่ไมมีทาทีภายในลวนแตพยายามสรางโลกของตนเองที่ตนเองควบคุมได สนุก
ได เศราโศกอยางสวยงามได และเมื่อมนุษยสามารถสรางโลกที่ตนเองควบคุมไดมนุษยจึงหลอกตนเองไดวา
ตนเองมีความสุข ปญหาของมนุษยแบบนี้จึงไดแกการเห็นวาทางออกจากความรูเปนผลผลิตของมนุษยนั่นเอง
หากแตแทจริงแลวทาทีทั้งหมดนี้กลับเปนทาที่ไมมีวันสมบูรณไปไดเพราะแมแตโลกที่มนุษยสรางขึ้นเองก็ยังไม
สามารถควบคุมไดสมบูรณแบบในที่สุด ดังเราจะเห็นไดจากบทกวีที่ไมมีคนชื่นชมแมวาผูแตงเองจะชื่นชมแต
สุดทายก็หนีไมพนการนิยามวาดีหรือไมจากผูอื่นอยูนั่นเอง และการนิยามใหคาจากผูอื่นนี้เองที่ทำใหมนุษยผู
มีอัตถิภาวะแบบศิลปนไมอาจหลบเลี่ยงความทุกขอันเกิดจากความพยายามในการหาความหมายของการมีอยู
ไปได
4.2 มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบจริยธรรมและทางออกจากทุกขดวยบรรทัดฐานทางสังคม
มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบจริยธรรม (Ethical) คือมนุษยผูยึดถือคุณคาของสังคมเปนตนแบบของคุณคา
แหงชีวิต ซึ่งการยึดคุณคาแบบนี้คือการยึดถือคุณคาสากลซึ่งอยูเหนือกวาคุณคาของปจเจกอันเปนสิ่งที่เคียร
เคอการดเห็นวามาผิดทางเพราะในที่สุดความคิดแบบจริยธรรมจะนำเราไปสูความจริงแบบวัตถุวิสัย ใน Fear
and Trembling ใหตัวอยางของมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบจริยธรรมคืออากาเมมนอน (Agamemnon) บูชายัญ
ลูกสาวของตนแกเทพเจาในนามของสงครามและความรุงเรืองของชาติของตน เคียรเคอการดอธิบายวา อากา
เมมนอนในที่สุดยอมสูญเสียสิ่งที่ตนเองรักเพื่อคุณคาสากล และผนวกตัวเองเขากับคุณคาทางจริยะนี้ทำใหตัว
อากาเมมนอนเองเสียใจและไมเปนตัวของตัวเองในที่สุด หรือกลาวอยางกระชับชีวิตของอากาเมมนอนไมมี
ปจเจกภาวะเพราะยึดถือเอาคุณคาของสังคมอันเปนเรื่องที่เขาใจไดเปนตัวตั้งในการดำเนินชีวิต (โปรดดู
Kierkegaard 2003 , 86-89)
เปนที่นาสนใจวามนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบจริยธรรมมีทงออกที่แตกตางจากมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบ
ศิลปน กลาวคือมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบจริยธรรมจะมองวาการทำตามบรรทัดฐานทางสังคมเปนหนทางแหง
ความปลอดภัยและหนทางนี้เองที่นำมาซึ่งความสุขได และความสุขที่วานี้มาจากขนบธรรมเนียมที่ไดจาก
วัฒนธรรมทางศาสนา หรือศาสนาเชิงสถาบัน เชนหากเรานับถือศาสนา มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบจริยธรรมจะ
นึกถึงสถาบันทางศาสนาทันทีแตไมนึกถึงศาสนาในฐานะจิตวิญญาณ เคียรเคอการดอธิบายวามนุษยแบบนี้จะ
วิ่งเขาหาความทุกขซึ่งดูเผินๆราวกับวาเปนผูที่นับถือศาสนา ดังตัวอยางเรื่องนักบวชในศาสนาที่พยายาม
ทรมานตัวเองโดยเชื่อวาความพยายามนั้นเองที่ทำใหตนเองบรรลุถึงคุณคาแหงการมีอยูของตนได (โปรดดู
(Kierkegaard 1992, 463)
เราจะพบวาในที่สุดมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบจริยธรรมจะเนนเรื่องคุณคาสากลเปนหลักหมายในการ
จัดการความทุกขกลาวคือมนุษยเหลานี้มักเคารพกฎที่จะทำใหตนเองปลอดภัยจากความทุกขทั้งมวล โดยความ
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ทุกขในที่นี้เนนไปที่การถูกมองวาเปนคนดีมีวินัยเสียสละเพื่อสังคม คนเหลานี้เองที่เคียรเคอการดเห็นวาเปนคน
ที่ไมมีทางพนทุกขไดเรื่องจากสุดทายแลวคนอื่นก็สามารถดูถูกคนที่ทำตามกฎเกณฑอยูเสมอไดเชนกัน เชน
อาจารยที่สอนออนไลนอาจบังคับใหนักเรียนเรียนออนไลนโดยตองใสชุดนักเรียน หรือมีการบังคับใหเคารพธง
ชาติออนไลนเปนตน การยึดถือกฎที่สังคมเห็นวาดีงามทายที่สุดแลวอาจลงเลยดวยความไรสาระและเปนทุกข
เพราะไมสามารถเปนตัวของตัวเองไดในที่สุด
4.3 มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศาสนากับการจัดการความทุกขดวยตัวความทุกขเอง
มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศาสนา (Religious) เปนมนุษยผูมีศรัทธาและมีปจเจกภาพ กลาวคือเปน
มนุษยที่มีความจริงแบบอัตวิสัย ในทางตรงกันขามกับมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศิลปน มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบ
ศาสนาจะเลือกคุณคาเพื่อนิยามตนเอง และในทางตรงกันขามกับมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบจริยธรรมที่ยึดถือ
คุณคาสากลจนมองไมเห็นคุณคาของปจเจก มนุษยในแบบศาสนาเลือกที่จะตั้งคำถามกับเงื่อนไขของชีวิต และ
พยายามนิยามตนเองอยางเสรีตอหนาพระเจา (โปรดดู Kierkegaard 1992, 194)
เราจะพบวามนุษยแบบศาสนาที่ยึดเอาความจริงแบบอัตวิสัยเปนที่ตั้งจะตองเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตราย
นอกจากนี้ยังอาจถูกประณามวาเสียสติทวามีทาทีภายใน (inwardness) ที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิต ในทาง
ตรงกันขามการมีชีวิตอยูในยุคสมัยที่มีความจริงแบบวัตถุวิสัยเปนตัวตั้ง มนุษยจะปลอดภัย สามารถเปนที่เขาใจ
ได ฉลาด และไมเสียสติ แตทั้งนี้ทั้งนั้นหากเรานำทาทีภายในมารวมประกอบพิจารณา เราจะเห็นวามนุษยที่ยึด
เอาความจริงแบบวัตถุวิสัยเปนตัวตั้งในการดำเนินชีวิตอาจจะเสียสติเสียมากกวาเพราะมนุษยอาจไมไดใชชีวิต
เพื่อตัวเอง แตใชชีวิตเพื่อคุณคาสากลบางอยาง ขอเสนอนี้เองที่เปนขอวิจารณโดยตรงตอมนุษยผูมีอัตถิภาวะ
แบบศิลปนและแบบจริยธรรม
ตัวอยางที่เคียรเคอการดใหเพื่อทำความเขาใจมนุษยที่มีอัตถิภาวะแบบศาสนาคืออับราฮัม สิ่งที่อับ
ราฮั ม ทำคื อ การบู ช ายั ญบุ ต รตั ว เองซึ ่ งการฆ า บุ ต รตัว เองเป น การตั ด สิ น ใจจากภายในที่ ต อ งการพิส ูจ น
ความสัมพันธกับพระเจา การทำเชนนั้นถือวาเปนการวิ่งเขาหาปฏิทรรศน (paradox) และความไรสาระ ทำให
ไมปลอดภัย และบาเพราะทำอะไรที่ตรงขามกับคุณคาสากลที่มนุษยเชื่อถือ ทวามนุษยแบบนี้เองที่มีทาที
ภายในและเปนตัวของตัวเองในที่สุด
สิ่งที่ดูเหมือนวาเปนสิ่งแปลกประหลาดในปรัชญาของเคียรเคอการดอาจไดแกการจัดการกับความ
ทุกข ดูเหมือนวามนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศาสนาจะตองวิ่งเขาหาความทุกขเพื่อจัดการกับความทุกข และการ
วิ่งเขาหาความทุกขนั้นโดยตัวของมันเองคือการตามหาคุณคาโดยไมแยแสตอคุณคาที่สังคมกำหนดใหในที่สุด
เคียรเคอการดกลาววา “คำอธิบายของความเสียใจและความทุกขที่ลึกที่สุดนี้: การเดินคนเดียวและเดินดวย
ตัวเอง” (This description of deepest sorrow and suffering: to walk alone and to walk on one’s
own.) (Kierkegaard 1995, 16) การเดินคนเดียวนี้เองคือการออกจากพื้นที่ปลอดภัยอีกทั้งยังเอื้อใหมนุษย
สามารถหาคุณคาในการนิยามตัวเองไดอยางเสรี ดังตัวอยางเรื่องเศรษฐีหนุมในพระคัมภีรไบเบิ้ลที่พระเยซู
เรียกรองใหสละคุณคาทางโลกเพื่อแสวงหาหนทางของตนเอง (โปรดดู Kierkegaard 1995, 17)
สิ่งที่เคียรเคอการดกำลังเสนอไดแกเมื่อมนุษยตองการมีความสัมพันธกับพระเจาหรือตองการเดินตาม
พระเยซูตองปฏิเสธตัวเองเสียกอน (self-denial) การปฏิเสธตัวเองในที่นี้คือการปฏิเสธภาษาในเชิงอุดมการณ
และคุณคาที่สังคมมอบใหและพรอมแบกรับความทุกขที่คนอื่นพรอมจะมองวาเปนตัวตลกหรือเสียสติ การยอม
ใหคนอื่นดูถูกเหยียดหยามนั้นเองคื อการยอม “แบกกางเขน” หรือมีความทุกข แตทวาสิ่งที่เศรษฐีห นุม
พยายามจะทำคือเก็บตัวตนในแบบตนเองตองการเอาไว ในแงนี้เองที่การเดินตามพระเยซูเปนสิ่งที่ยาก ในแงนี้
เองที่การเดินคนเดียวเปนการปฏิเสธตัวเอง เราจะพบวาสิ่งที่เคียรเคอการดเสนอนอกจากจะเปนการเดินคน
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เดียวแลวยังเปนการเดินดวยตัวเองดวย การเดินดวยตัวเองนี้เองที่เปนการเดินตามหาทางของพระเยซูดวย
ตัวเองคนเดียว
ทางออกของความทุกขใบแบบของมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศาสนาในปรัชญาของเคียรเคอการดจึง
ไดแกการวิ่งเขาหาทุกขเพื่อ “เดินคนเดียว” และ “เดินไดดวยตัวเอง” นั่นเอง ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับความทุกข
อยางไร เราจะพบวาการปฎิเสธตนเองเปนความทุกขอยางหนึ่งที่เราลวนควรวิ่งไปหา เหตุใดจึงเปนเชนนั้น
เพราะในที่สุดแลวมนุษยโดยทั่วไปไมเคยเดินคนเดียวอยางแทจริง มนุษยมักหาที่พึ่งที่ไมสมบูรณแบบและบอก
ตนเองวาสมบูรณแบบแลวที่จะเปนเชนนั้น เชนหากเราเปนศิลปนชีวิตของเราจะมีความหมายเมื่อเราพึ่งผลงาน
ของเรา และผลงานของเราก็สุมเสี่ยงที่จะลมเหลวไดตลอดเวลาจนเราสิ้นหวัง ในขณะเดียวเราเองอาจมี
ความหมายของชีวิตไดโดยการทำตามกฎของสังคมแตการทำตามกฎนั้นเองก็ขัดแยงและไมปลอดภัยเชนกัน
(เราอาจโดนกฎเกณฑทำรายไดทุกเมื่อ) ในแงนี้เราจึงมีชีวิตที่พึ่งสิ่งตางๆตลอดเวลา สิ่งที่เคียรเคอการดเสนอคือ
หากเรามั่นใจวาสิ่งเหลานี้คือความสุขที่มั่นคง เรากำลังเขาใจผิดอยางมหันต ดังนั้นแทนที่เราจะปลอยใหสิ่ง
เหลานี้ทำรายเรา สูเราปฏิเสธมันเสียเลยจะดีกวา และการปฏิเสธนั้นเองที่ยาก (เดินคนเดียว) และเมื่อปฏิเสธ
แลวยิ่งตองไปตอ (เดินดวยตัวเอง) ในแงนี้เองที่ทางออกแบบที่เคียรเคอการดเสนอจึงเรียกรองใหเราเขาใจ
ความหมายของชีวิตใหมผานความทุกข หรือหลีกหนีความทุกขดวยทุกขที่มีความหมายกวานั่นเอง
การเดินคนเดียวนี้เองที่เปนนิมิตหมายอันดีตอมมนุษยเพราะมนุษยเองมักฝากการกำหนดความหมายความ
ทุกขไวที่ตัวตนแบบศิลปนที่อิงอยูกับการผลิตคำ อุดมการณและผลงาน และฝากตัวตนไวที่คำที่สวยหรูเพื่อ
ปลอบประโลมใจตัวเอง ในขณะที่มนุษยเองก็มักฝากตัวตนของเราไวที่กฎเกณฑสากลของสังคม ทั้งหมดนี้
แทจริงแลวเปนการหลงทางและทำใหเราไมสามารถจัดการความทุกขได แทจริงแลวมนุษยจำตองวิ่งเขาหา
ความทุกขเพื่อปฏิเสธตัวตนที่ฝากไวกับอุดมการณและกฎเกณฑสากลของสังคมเพื่อเริ่มตนการหาความหมาย
ใหมผานศรัทธานั่นเอง
5. อภิปรายผล
หากเริ่มตนดวยการยอมรับวาแทจริงแลวมนุษยไมอาจเปนสัตแหงเหตุผล (rational being) เพียง
อยางเดียวได หากแตมนุษยนั้นดำรงตนอยูในโลก ในสังคมวัฒนธรรม และรางกายของตนเอง การดำรงตนใน
ลักษณะนี้เองที่ทำใหมนุษยผูกพันกับเวลาไปดวยกลาวคือมนุษยจะเปนมนุษยไดก็ตอเมื่อมนุษยมีอดีตหรือที่มา
เปนของตนเอง มีการใครครวญใชชีวิตอยูในปจจุบัน และมีความคาดหวังตอชีวิตของตนเองในอนาคต ในแงนี้
เองที่มนุษยแสดงความเปนตัวของตัวเองผานมิติแหงการเวลา เสรีภาพ และสำนึกที่มีตอตนเองและเหตุการณที่
เกิดขึ้นแลว กำลังเกิดและคาดหวังวากำลังจะเกิดจากการกำหนดของตนเอง มนุษยจึงรูสึก “เปนสุข” เมื่อ
ตนเองสามารถกาวขามขอจำกัดของตนไดผานเวลานั่นเอง ตัวอยางเชนมนุษยอาจเกิดในสังคมชั้นลาง หากแต
เมื่อมนุษยเติบโตขึ้นก็สามารถจินตนาการผานสำนึกของตนเองไดวาความจนนั้นสามารถเอาชนะไดในหลาย
ทางตั้งแตขยันจวบจนปฎิวัติระบบสังคมไดเปนผลสำเร็จ ความขยันและการจินตนาการถึงระบบสังคมที่ดีเปน
สัญญาณที่บงบอกวามนุษยสามารถกาวขามขอจำกัดของตนเองทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงโลก และปลุก
ศักยภาพในการใชชีวิตของตนเองไดอยางไรขอบเขต
อยางไรก็ตามมิไดหมายความแตอยางใดวาเมื่อมนุษยสัมพันธกับโลก เวลา และตัวเองผานสำนึกจะ
เอื้อใหเกิดความสามารถที่ไรขีดจำกัด แทจริงแลวขอจำกัดของมนุษยกลับอยูที่ความทุกขนั่นเอง นักวิชาการ
ดานปรัชญาศาสนาอยาง โทมัส ยูจีน ลอง (Thomas Eugene Long) ไดอธิบายวา ความทุกขนั้นเองที่เปน
อุปสรรคตอความสามารถที่ไรขีดจำกัดของมนุษย (โปรดดู Long 2006, 141) และความทุกขนี้สามารถเขาใจ
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ไดผานแประสบการณแหงความวางเปลากลาวคือเปนประสบการณที่ไมรูวาเราจะอยูในโลกไปเพื่ออะไร และ
ประสบการณเหลานี้มาพรอมกับความปวยไข ผิดหวัง อันเปนปญหาเรื่องความชั่วรายในปรัชญาศาสนา
จากปญหาขางตนนักปรัชญาตางพยายามหาคำตอบใหกับปญหาเรื่องความทุกข และหนึ่งในนั้นคือ
เคียรเคอการด และนักวิชาการที่พยายามอธิบายปรัชญาของเคียรเคอการดเพื่อแกไขปญหานี้สามารถแบงได
เปนสี่กลุมดวยกัน งานประเภทแรกเปนงานที่เกี่ยวกับจุดยืนวาความทุกขเปนบททดสอบที่จำเปนของชีวิต
มนุษยเพื่อใหมนุษยไดพัฒนาและพิสูจนความสัมพันธกับพระเจาผานความศรัทธาอันเปนงานที่ยืนยันจุดยืน
โดยทั่วไปของเคียรเคอการด และสิ่งที่งานประเภทแรกเสนอไดแกการอานงานของเคียรเคอการดมีสวนทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูอานทั้งนี้เปนเพราะเคียรเคอการดใชการสื่อสารแบบทางออม (indirect
communication) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณในวิธีคิดแบบศาสนาคริสต งานประเภทนี้ไดแกงาน
ของ ติโมธี พอลค (Timithy Polk) (โปรดดู Polk 2011, 413) งานประเภทที่สองกำลังเสนอวาความทุกขถูกใช
เพื่อใหตัวเราดำรงอยูกับตัวเราที่แตกสลายไดจากการเจ็บปวย งานประเภทนี้มักอางอิงกับงานวิจัยประเภทงาน
สายจริยศาสตรการแพทยที่ชี้ใหเห็นวาผูปวยที่ทุกขทรมานจากโรครายที่ไมมีวันหายสามารถสรางตัวตนใหมที่
จะอยู  กั บ โรคร า ยได อย า งไร กล า วคื อเมื ่ อมนุ ษยป ว ยรุน แรงตัว ตนของมนุษ ย ที ่เชื่ อ มั ่น ในสุ ขภาพ และ
ความสามารถของตนเองจะแตกสลาย หลายครั้งที่มนุษยมีแนวโนมที่จะฆาตัวตายเพราะไมเขาใจความทุกขที่
เกิดขึ้นอยางไมมีที่สิ้นสุด ประเภทนี้ไดแกงานของ คน็อซก (Jeanette Bresson Ladeggard Knox) (โปรดดู
Knox 2020, 64) งานประเภทที่สามเสนอตอไปวาความทุกขคือเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปน
บุคคลที่หนึ่ง (Subject) งานวิจัยชนิดนี้เนนมิติของความแข็งแกรงของมนุษยเชนเดียวกันกับงานประเภทที่สอง
แตทวางานประเภทนี้เห็นวามนุษยไมเพียงแตสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองผานความทุกขเทานั้น แตความทุกข
ยังเปนที่มาของคุณสมบัติทางจริยศาสตรไดดวยไมวาจะเปนการชวยเหลือและเสียสละ งานประเภทนี้คือ สโนว
(Samuel Cuff Snow) (โปรดดู Snow 2016, 175) งานประเภทที ่ ส ี ่ เ ป น การมองความทุ ก ข ใ นฐานะการ
เรียกรองทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง และงานในลักษณะนี้เสนอใหเรากลับเขาไปในมโนทัศนเพื่อการ
วิเคราะหความทุกข (โปรดดู Mooney 1993, 164 และ Mooney 1991, 53)
คุณูปการของบทความวิจัยชิ้นนี้จึงไดแกการเสนอวาความทุกขตองวิเคราะหผานบริบทเรื่องเขตแดน
แหงอัตถิภาวะโดยเสนอวาการวิเคราะหเรื่องความทุกขและการจัดการความทุกขไมอาจเปนประเด็นทางเทว
วิทยา และจริยศาสตรการแพทยได แทจริงแลวประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องตัวตน มนุษยมักมีความทุกข
เมื่อเราไมสามารถหาความหมายในการใชชีวิตไดนั่นเอง การหลงอยูในคุณคาที่สังคมวัฒนธรรมกำหนด รวมถึง
การไมเชื่อคุณคาใดๆนั้นเองเปนปญหารากเหงาที่สำคัญ การกลาวถึงเทววิทยาและจริยศาสตรการแพทยจึงเปน
การกลาวถึงปญหาเรื่องนี้อยางไมลงลึกถึงรากเทานั้นเอง
อนึ่งการวิเคราะหความทุกขไมอาจเปนการวิเคราะหโดยใชมโนทัศนอื่นมาเปนแกนในการวิเคราะหได
เนื่องจากการใชมโนทัศนตางๆมาวิเคราะหทำใหปรัชญาของเคียรเคอการดไมลงลึกไปในระดับอัตถิภาวะ เหตุ
ใดเราตองยอมรับวาการวิเคราะหตองเปนไปในระดับอัตถิภาวะ ผูวิจัยมีความเห็นวาเปาหมายเริ่มตนของเคียร
เคอการดไดแกการเสนอวาความจริงมีลักษณะเปนอัตวิสัย (Truth is subjectivity) การเขาใจความจริงจึง
ไมใชการเขาใจมโนทัศนหากแตเปนผนวกรวมความจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองในที่สุด ในแงนี้การทำความเขา
ใจความทุกขจึงไมสามารถทำไดผานการเขาใจมโนทัศน
อยางไรก็ตามการทำความเขาใจความทุกขในปรัชญาของเคียรเคอการดนั้นมีลักษณะของจริยศาสตร
สังคม และการเมืองแฝงอยูกลาวคือ สำหรับเคียรเคอการดความทุกขเปนเรื่องพื้นฐานของมนุษยเพราะมนุษย
ไมอาจรูไดเลยวาตนเองเกิดมาทำไม ในแงนี้คำถามเรื่องความทุกขจึงเปนคำถามทางภาววิทยา แตคำถามนี้เอง
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กลับถูกตอบดวยจริยศาสตรทีมีเกณฑความดีอันเปนสากล หรือไดแกคำตอบที่วาเราเกิดมาเพื่อเปนคนดี เมื่อ
คำถามทางภาววิทยาถูกตอบดวยจริยศาสตรที่มีลักษณะสากลมนุษยจึงขาดคำตอบที่มีมิติทางภาววิทยาไป และ
นั่นเองทำใหจริยศาสตรนั้นไมอาจตอบคำถามทางภาววิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน และนี่เอง
คือชองวางระหวางคำถามทางภาววิทยาและคำตอบทางจริยศาสตร
เราจะพบตอไปวาคำถามทางภาววิทยาเรื่องความทุกขเองก็สามารถตอบไดผานมิติทางสังคมการเมือง
เชนกัน กลาวคือเมื่อมนายมรความทุกขสังคมการเมืองจะใหคำตอบเพื่อเปนทางออกแกความทุกข หรือกลาว
อีกอยางหนึ่งคือสังคมการเมืองจะจัดระเบียบตัวเองเพื่อความผาสุขของมนุษย ทวาในที่สุดสังคมการเมืองเองก็
ยังมีชองวางกับปญหาทางภาววิทยาเฉกเชนเดียวกัยจริยศาสตร เพราะสังคมการเมืองไมสามารถให “ตัวตน”
เฉพาะของปจเจกแตละคนได ในแงนี้แมในสังคมที่ดีพรอมไปเสียทุกสิ่งก็ยังคงมีปญหาทางจิตใจอยางยากที่จะ
หลีดเลี่ยงในแงนี้เองสังคมการเมือง (และแนนอนรวมถึงศาสนาเชิงสถาบันดวย) ไมสามารถตอบคำถามทางภาว
วิทยาแหงความทุกขได
เมื่อจริยศาสตร สังคม และการเมืองไมใชคำตอบสำหรับปญหาภาววิทยาวาดวยความทุกข สิ่งที่เคียร
เคอการดเสนอจึงไมใชมโนทัศนใหม หากแตเปนความสัมพันธระหวางตัวมนุษยเองกับพระเจา การเสนอให
มนุษยสัมพันธกับพระเจาหาใชการแกปญหาดวยศาสนาเชิงสถาบันไม หากแตเปนการแกปญหาเชิงภาววิทยา
อยางตรงจุดนั้นเอง เราจะพบวาการสัมพันธืกับพระเจาคือการเสนอใหมนุษยกาวขามผานคำตอบที่มนุษยสราง
ขึ้นเองเพื่อบดบังปญหาความทุกข ไมวาจะเปนจริยศาสตรสังคมหรือการเมืองในที่สุด
6.ขอเสนอแนะ
เราจะพบวาสิ่งที่เคียรเคอการดเสนอในฐานะทางออกของความทุกขคือการปฏิเสธตนเองเพื่อนิยาม
ตัวเองใหมอันเปนคำตอบที่มนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศาสนาเสนอ เหตุใดจึงเปนเชนนั้นก็เพราะการปฏิเสธ
ตนเองนั้นมีนัยยะของความจริงที่เปนอัตวิสัยเปนหมุดหมายในการจัดการกับความทุกข กลาวคือความทุกขหรือ
ประสบการณที่วางเปลาคือภาวะของการสูญเสียตัวตน ทวาการสูญเสียตัวตนนี้อาจมาจากผูที่ไมเชื่อคุณคาใดๆ
เลยอยางมนุษยผูมีอัตถิภาวะแบบศิลปน และอาจมาจากการผนวกตนเองเขากับคุณคาทางสังคมอยางมนุษยผู
มีอัตถิภาวะแบบศาสนานั่นเอง สิ่งที่เคียรเคอการดกำลังทำจึงไดแกการวิ่งเขาหาความทุกขในนามพระเจา
เพื่อที่จะสามารถเดินคนเดียวอันหมายความตอไปวาสามารถนิยามตนเองจากคุณคาที่ตนเองกำหนดผาน
ความสัมพันธกับพระเจาได และในแงนี้เองที่การวิ่งเขาหาความทุกขเพื่อตอสูกับประสบการณแหงการวางเปลา
ในนามของการนิยามตนเองจึงเปนการจัดการกับความทุกขนั่นเอง อยางไรก็ตามดูเหมือนวาประเด็นเรื่องความ
ทุกขที่เคียรเคอการดเสนอจะไมสามารถตอบคำถามเรื่องความชั่วรายได กลาวคือประเด็นเรื่องความทุกขเปน
ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรงกับปญหาเรื่องความชั่วราย ทวาสำหรับเคียรเคอการดกลับมองเพียงประสบการณ
จากความวางเปลาที่เกิดขึ้นในเขตแดนแหงอัตถิภาวะเทานั้น ในแงนี้งานวิจัยเรื่องความทุกขอันเกี่ยวของกับ
ปญหาเรื่องความชั่วรายยังคงตองเปนประเด็นในการทำวิจัยตอไป
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