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นักปรัชญาคนหนึ่งเคยยืนยันกับผมว่าเขาโน้มน้าวให้แมว 

เลิกกินเน้ือสตัว์ได้ส�ำเร็จ ผมนกึว่ำเขำล้อเล่นเลยถำมไปว่ำเขำท�ำ 

ได้อย่ำงไร ป้อนอำหำรเม็ดวแีกนกล่ินหนใูห้มันกิน แนะน�ำให้รู้จกั 

แมวท่ีเป็นวีแกนอยู่แล้วเพือ่เป็นแรงบันดำลใจ หรือถกเถยีงกับมัน 

และกล่อมให้เชื่อว่ำกำรกินเนื้อเป็นส่ิงที่ผิด คู่สนทนำของผมไม่ 

ตลกด้วย ผมจึงตระหนักว่ำเขำเชื่อจริงๆ ว่ำแมวตัวนั้นเลือกเป็น 

วีแกนด้วยตัวเอง ผมจบบทสนทนำด้วยกำรถำมไปว่ำ แล้วแมว 

มันออกไปข้ำงนอกบ้ำงหรือเปล่ำ ไปสิ เขำตอบ ปริศนำกระจ่ำง 

แล้วครบั เจ้ำแมวออกไปหำอำหำรจำกบ้ำนคนอืน่หรือไม่ก็ออกล่ำ  

และถ้ำมันคำบซำกสัตว์อะไรกลับมำด้วย ซึ่งเป็นพฤติกรรมอัน 

น่ำเศร้ำของแมวท่ียงัไม่รู้จกัผดิชอบชัว่ดี นกัปรัชญำผูท้รงคณุธรรม  

ก็จะท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเสีย 

 จินตนำกำรได้ไม่ยำกเลยว่ำ เจ้ำแมวผู้รับผลกรรมจำก 

กำรทดลองทำงจริยศำสตร์นี้จะมองมนุษย์ผู้สั่งสอนมันอย่ำงไร  

ทแีรกมันคงพศิวงงงงวยกับพฤตกิรรมของพ่อนกัปรัชญำ จำกนัน้ 

ก็คงรู้สึกเฉยๆ แมวเป็นนักสัจนิยมตัวยง พวกมันมักไม่ท�ำอะไร 
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เว้นแต่เม่ือมีจุดประสงค์ชัดเจนหรือท�ำแล้วสนุก เวลำเจอมนุษย ์

เพี้ยนๆ แมวก็แค่เดินหนี 

 นักปรัชญำผู้เชื่อว่ำตัวเองเกลี้ยกล่อมให้แมวเป็นวีแกน 

ได้ส�ำเร็จ เป็นตัวอย่ำงควำมเพ้อเจ้อของนักปรัชญำ แทนที่จะไป 

สัง่สอนอะไรแมว กำรเรียนรูจ้ำกพวกมันน่ำจะเป็นเร่ืองฉลำดกว่ำ  

มนษุย์ไม่อำจกลำยเป็นแมว แต่ถ้ำลืมเร่ืองทีว่่ำมนษุย์เป็นสิง่มีชวิีต 

อันสูงส่งไปเสียก่อน มนุษย์ก็อำจเข้ำใจได้ในที่สุดว่ำ พวกแมว 

เติบโตมำโดยไม่ต้องกระวนกระวำยใจตั้งค�ำถำมเร่ืองวิธีกำรใช ้

ชีวิตได้อย่ำงไร

 แมวไม่ต้องกำรปรัชญำ พวกมันใช้ชีวติไปตำมธรรมชำติ  

และมีควำมสุขกับชีวิตตำมธรรมชำติ อย่ำงไรก็ตำม กำรไม่พอใจ 

ธรรมชำติดูเหมือนจะเป็นเร่ืองธรรมชำติของมนุษย์ สัตว์อย่ำง 

มนษุย์ไม่เคยหยุดพยำยำมจะเป็นส่ิงทีต่วัเองไม่ได้เป็น แม้เดำได้ 

ไม่ยำกว่ำผลท่ีตำมมำจะน่ำสลดหรือน่ำขบขนั พวกแมวไม่เคยท�ำ 

เช่นนัน้เลย มนุษย์ใช้ชวิีตส่วนใหญ่ไปกับกำรไขว่คว้ำหำควำมสขุ  

ในขณะที่แมวมีควำมสุขอยู่แล้วโดยพื้นฐำนหำกไม่มีภยันตรำย 

ใดๆ มำกล�ำ้กรำย อำจเป็นเพรำะเช่นนีเ้อง เรำหลำยคนจงึหลงรัก 

แมว พวกมันมีควำมสุขล้นเหลือติดตัวมำตั้งแต่ก�ำเนิด ในขณะที ่

มนุษย์เรำไขว่คว้ำหำควำมสุขนั้นคร้ังแล้วคร้ังเล่ำ แต่กลับคว้ำ 

น�้ำเหลว 

 บ่อเกิดของปรัชญำคือควำมวิตกกังวล แมวไม่มีอะไร 

ให้กังวลถ้ำไม่ได้ตกอยู่ในอันตรำยหรือหลงไปยังที่ท่ีไม่คุ้นเคย  

ส�ำหรับมนุษย์ โลกใบนี้นี่เองคือสถำนที่ไม่คุ้นเคยที่แสนอันตรำย  

ศำสนำคือควำมพยำยำมในกำรท�ำให้จกัรวำลทีไ่ร้ควำมเป็นมนษุย์ 
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กลำยเป็นสถำนที่ที่อยู่อำศัยได้ส�ำหรับมนุษย์ นักปรัชญำมัก 

ดูแคลนว่ำควำมศรัทธำทำงศำสนำไม่อำจทัดเทียมกับแนวคิด 

อภปิรัชญำของตน แต่ทัง้ศำสนำและปรัชญำล้วนมีเพือ่ตอบโจทย์ 

เดยีวกัน1 คือช่วยปัดเป่ำควำมกระวนกระวำยใจทีอ่ยูคู่ก่บักำรเป็น 

มนุษย์มำชั่วนำตำปี

 คนท่ีคิดอะไรต้ืนๆ มักเชื่อว่ำแมวไม่สนใจปรัชญำ 

เพรำะไม่สำมำรถคิดในเชิงนำมธรรม กระนั้นเรำก็นึกภำพได้ 

ไม่ยำกว่ำพวกแมวสำมำรถคิดในเชิงนำมธรรมโดยยังคงรู้สึก 

ผ่อนคลำยกับกำรใช้ชวีติอยูบ่นโลกใบนีไ้ปพร้อมกัน หำกสำยพนัธุ์ 

เจ้ำเหมียวหันมำสนใจปรัชญำ ก็คงเพรำะมองปรัชญำเป็นเรื่อง 

แต่งช้ันเย่ียมชวนขบขัน เจ้ำแมวนักปรัชญำเหล่ำนี้ไม่น่ำจะมอง 

ปรัชญำเป็นยำคลำยกังวล แต่คงเป็นกำรละเล่นประเภทหนึ่ง 

เสียมำกกว่ำ

 กำรไม่สำมำรถคิดในเชิงนำมธรรมมิได้แสดงถึงควำม 

ด้อยกว่ำของหมู่แมว แต่บ่งชี้อิสรภำพทำงควำมคิด กำรขบคิด 

หลักกำรทั่วไปมักกลำยเป็นควำมศรัทธำงมงำยต่อภำษำได้ 

โดยง่ำย ตลอดประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำ ปรัชญำส่วนใหญ่เป็น 

กำรบูชำเร่ืองแต่งที่อำศัยชั้นเชิงทำงภำษำ แมวไม่ถูกครอบง�ำ 

ด้วยถ้อยค�ำ ทว่ำอำศัยกำรสัมผัส ดมกลิ่น และมองเห็น

 ปรัชญำคอืหลักฐำนยืนยันว่ำจติใจของมนษุย์ช่ำงอ่อนแอ 

ย่ิงนกั มนุษย์ศึกษำปรัชญำด้วยเหตผุลเดยีวกับทีพ่วกเขำสวดมนต์ 

มนษุย์รู้ดีว่ำควำมหมำยทีเ่ตมิแต่งเข้ำไปในชวีตินัน้แสนเปรำะบำง 

จงึใช้ชวีติด้วยควำมหวำดกลัวว่ำควำมหมำยเหล่ำนัน้จะพงัทลำยลง 

ควำมตำยคือจุดสิ้นสุดของควำมหมำย เพรำะเป็นจุดจบของทุก 
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เรื่องรำวที่มนุษย์บอกตัวเอง มนุษย์จึงจินตนำกำรถึงกำรใช้ชีวิต 

ต่อไปโดยไร้เรือนร่ำงในโลกท่ีร้ำงไร้กำลเวลำ เพือ่ขบัขำนเร่ืองรำว 

ของตนในอีกภพภูมิหนึ่ง

 ประวัติศำสตร์ส่วนใหญ่ของปรัชญำเป็นเร่ืองรำวของ 

กำรค้นหำควำมจริงอนัเป็นอมตะ หลักค�ำสอนของเพลโต (Plato)  

เรื่องแบบ (forms) หรือควำมคิดคงรูปมิแปรเปลี่ยนที่ด�ำรงอยู่ใน 

ภพภูมิอันเป็นนิรันดร์ คือทัศนะลี้ลับที่ช่วยยืนยันว่ำคุณค่ำต่ำงๆ  

ของมนุษย์จะคงอยูต่่อไปแม้ตวัเรำจำกไปแล้ว พวกแมวดูเหมือน 

จะรู้ตัวดียำมควำมตำยมำเยือน แต่พวกมันไม่ได้ครุ่นคิดถึง 

ควำมตำย จงึไม่ต้องกำรทศันะเพ้อฝันพรรค์นีเ้ลย ต่อให้พวกแมว 

เข้ำใจปรัชญำ ปรัชญำก็คงไม่มีอะไรให้พวกมันเรียนรู้อยู่ดี

 นักปรัชญำน้อยคนนักที่รู้ซึ้งว่ำเรำเรียนรู้สิ่งใดจำกแมว 

ได้บ้ำง อำร์ธัวร์ โชเปนฮำวเออร์ (Arthur Schopenhauer,  

เกิดปี 1788) นักปรัชญำชำวเยอรมันในศตวรรษที่ 19 ขึ้นชื่อว่ำ 

หลงรักหมำพเูดิล เขำดูแลพวกมันรุ่นแล้วรุน่เล่ำตลอดช่วงบ้ันปลำย 

ของชวีติ ทกุตวัมีชือ่เหมือนกันว่ำอตัมำและบุตซ์ โชเปนฮำวเออร์ 

ยังมีแมวคู่ใจด้วยอย่ำงน้อยหนึ่งตัว ในปี 1860 เขำเสียชีวิตด้วย 

ภำวะหวัใจล้มเหลว มีคนพบร่ำงเขำอยู่บนโซฟำเคียงข้ำงแมวไร้ชือ่ 

ตัวหนึ่งในบ้ำนของเขำ

โชเปนฮำวเออร์ใช้สัตว์เลี้ยงเพื่อสนับสนุนทฤษฎีท่ีว่ำ 

ตัวตนเป็นเพียงภำพมำยำ มนุษย์อดคิดไม่ได้ว่ำแมวแต่ละตัว 

ไม่เหมือนกันเลยเช่นเดียวกับมนษุย์เรำแต่ละคน แต่โชเปนฮำวเออร์ 

เช่ือว่ำไม่จริง เพรำะทั้งมนุษย์และแมวต่ำงเป็นภำพจ�ำลองของ 

แบบตำมแนวคิดของเพลโต ซึ่งเป็นแม่แบบที่ปรำกฏซ�้ำๆ ผ่ำน 
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ภำพแทนหลำกหลำยลักษณะ มนุษย์แต่ละคนและแมวแต่ละตัว 

ที่ดูไม่เหมือนกันเลยนี้ ที่สุดแล้วล้วนเป็นเพียงร่ำงอันไม่จีรังของ 

สิ่งที่เป็นพื้นฐำนกว่ำ นั่นคือเจตจ�ำนงที่จะมีชีวิตอยู่ซึ่งไม่เคย 

มอดดับ อันเป็นสิ่งเดียวที่โชเปนฮำวเออร์เชื่อว่ำมีอยู่จริง

เขำอธิบำยทฤษฎีของตนไว้ใน The World as Will  

and Representation (โลกในฐานะเจตจ�านงและภาพแทน) ว่ำ

ผมรู้ตัวดีว่ำใครๆ คงคิดว่ำผมบ้ำ ถ้ำผมยืนยันหนักแน่นว่ำ  

แมวตัวที่ก�ำลังวิ่งเล่นอยู ่ในสวนขณะนี้เป็นตัวเดียวกับท่ี 

กระโดดเล่นซนอยู่ตรงนั้นเม่ือ 300 ปีที่แล้ว แต่ผมก็รู้ดี 

เช่นกันว่ำ หำกเชือ่ว่ำเจ้ำแมวในวนันีเ้ป็นคนละตวักนัเลยกับ 

เจ้ำแมวเมื่อ 300 ปีที่แล้ว ย่อมเป็นเรื่องบ้ำบอเสียยิ่งกว่ำ …  

ในแง่หนึ่งไม่ผิดเลยที่จะพูดว่ำคนแต่ละคนที่อยู่ตรงหน้ำเรำ 

เป็นคนละคนกัน … แต่ในอกีแง่หนึง่ก็ไม่ถกูนกั เช่น ในแง่ทีว่่ำ 

มีแค่แบบอันเป็นนิรันดร์ของสรรพสิ่งและมโนคติเท่ำน้ัน 

ทีเ่ป็นควำมจริง เพลโตเข้ำใจเรือ่งนีอ้ย่ำงแจ่มแจ้งจนกลำยเป็น 

รำกฐำนควำมคิดของเขำ2

ทัศนะของโชเปนฮำวเออร์ท่ีว่ำ แมวท้ังหลำยเป็นเพียงรูปเงำ 

ชัว่ครู่ยำมของแมวทีค่งอยู่ชัว่กัปชัว่กัลป์ (Eternal Feline) ก็มีเสน่ห์ 

อยู่ไม่เบำ ทว่ำเวลำผมคิดถึงพวกแมว ผมรู้ว่ำสิ่งท่ีผมคิดถึง 

เป็นอย่ำงแรกไม่ใช่ลักษณะที่พวกมันมีเหมือนๆ กัน แต่เป็น 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแมวแต่ละตัวมำกกว่ำ แมวบำงตัวชอบนั่ง 

ครุ่นคิดอยู่นิ่งๆ ส่วนบำงตัวขี้เล่นชะมัดยำด แมวบำงตัวขี้ระแวง  
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ส่วนบำงตัวชอบเล่นสุ่มสี่สุ่มห้ำ แมวบำงตัวอยู่เงียบๆ ไม่ค่อย 

หำเร่ืองใคร ส่วนบำงตวัโหวกเหวกโวยวำยและก้ำวร้ำว แมวแต่ละ 

ตัวล้วนมีรสนิยม นิสัย และลักษณะเฉพำะตัว

แมวมีธรรมชำตทิีต่่ำงจำกส่ิงมีชีวติอืน่ โดยเฉพำะมนษุย์  

หนังสือเล่มน้ีว่ำด้วยธรรมชำติของแมวและส่ิงท่ีเรำเรียนรู ้ 

จำกมันได้ ทว่ำใครที่เคยใช้ชีวิตร่วมกับแมวคงไม่มองว่ำแมว 

เป็นภำพจ�ำลองท่ีทดแทนกันได้ของแม่แบบเดียวกัน แมว 

แต่ละตัวล้วนมีเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเองเสียยิ่งกว่ำ 

มนุษย์หลำยๆ คน

กระนั้นก็นับว่ำโชเปนฮำวเออร์มองสัตว์อย่ำงมีเมตตำ 

มำกกว่ำนักปรัชญำแนวหน้ำอีกหลำยคน มีบันทึกว่ำเรอเน  

เดกำร์ต (René Descartes, 1596-1650) โยนแมวออกไปทำง 

หน้ำต่ำง เพื่อพิสูจน์ว่ำสัตว์อื่นท่ีไม่ใช่มนุษย์ไม่มีส�ำนึกรู ้ตัว  

เขำสรุปว่ำเสียงร้องโหยหวนด้วยควำมพร่ันพรึงของแมวตัวน้ัน 

เป็นปฏิกิรยิำตอบสนองอตัโนมัต ิเขำยงัท�ำกำรทดลองด้วยกำรตี 

สุนัขขณะที่ไวโอลินก�ำลังเล่นอยู่ เพื่อดูว่ำหลังจำกนั้นเสียงของ 

ไวโอลินจะท�ำให้มันหวำดกลัวหรือไม่ ผลก็คือกลัว

เดกำร์ตเป็นต้นคิดค�ำกล่ำวที่ว่ำ “ฉันคิด ฉันจึงมีอยู่”  

ซึ่งมีนัยว่ำ ตัวมนุษย์โดยเนื้อแท้แล้วคือจิตที่บังเอิญมีกำย  

เขำต้องกำรให้ปรัชญำของตนวำงอยู ่บนหลักของกำรสงสัย  

(methodical doubt) แต่ตัวเขำเองกลับไม่ได้สงสัยในจำรีตของ 

คริสต์ศำสนำที่ปฏิเสธกำรมีอยู่ของจิตวิญญำณของสัตว์ อันเป็น 

แนวคิดซึ่งเขำน�ำมำต่อยอดในปรัชญำเหตุผลนิยมของตน  

เดกำร์ตเชื่อว่ำกำรทดลองทั้งหลำยของเขำพิสูจน์ว่ำ สัตว์ที่ไม่ใช ่
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มนษุย์เป็นหุน่ยนต์ไร้ควำมรู้สกึ แต่ทีจ่ริงแล้วกำรทดลองเหล่ำนัน้ 

แสดงให้เหน็ว่ำมนษุย์ท�ำอะไรโดยไม่คิดได้ยิง่กว่ำสิง่มีชวีติชนดิใด

ส�ำนึกรู้ตัวเกิดข้ึนได้กับสิ่งมีชีวิตหลำยชนิด หำกกำร 

คัดสรรโดยธรรมชำติสำยหนึ่งให้ก�ำเนิดมนุษย์ อีกสำยหนึ่งก็ให้ 

ก�ำเนิดปลำหมึกยักษ์ ทั้งสองสำยไม่ได้เกิดขึ้นจำกชะตำก�ำหนด  

ววิฒันำกำรไม่ได้มุ่งไปหำสิง่มีชวีติท่ีส�ำนกึถงึกำรมีอยู่ของตวัเอง 

ได้มำกขึ้นเร่ือยๆ ส�ำนึกรู้ตัวซึ่งเกิดขึ้นด้วยควำมบังเอิญตั้งอยู่ 

และดับไปในร่ำงที่มีส�ำนึกนั้นเอง3 นักคิดในลัทธิพ้นมนุษย์  

(transhumanism) สมัยศตวรรษที่ 21 มองว่ำวิวัฒนำกำรน�ำไปสู ่

จิตอันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวำล (cosmic mind) ท่ีส�ำนึกถึง 

กำรมีอยู่ของตัวเองได้โดยสมบูรณ์ ทัศนะท�ำนองนี้มีมำก่อนแล้ว 

ในแนวคิดแบบเทวญำณ (theosophy) ไสยศำสตร์ (occultism)  

และจิตวิญญำณนิยม (spiritualism) สมัยศตวรรษที่ 194 ทั้งหมด 

หำได้มีรำกฐำนมำจำกทฤษฎีของดำร์วิน มนุษย์อำจแค่บังเอิญ 

โชคดีที่มีส�ำนึกถึงกำรมีอยู่ของตัวเอง5

ข้อสรุปเช่นนีอ้ำจฟังดูสิน้หวงั แต่ท�ำไมส�ำนกึถงึกำรมีอยู ่

ของตัวเองจึงต้องเป็นคุณค่ำส�ำคัญท่ีสุดด้วยเล่ำ เรำให้ค่ำส�ำนึก 

รู้ตัวสูงเกินไปมำก โลกแห่งแสงสว่ำงและควำมมืดมิด ที่ซึ่งสิ่งมี 

ชีวิตท่ีส�ำนึกถึงกำรมีอยู่ของตัวเองได้เพียงก�้ำก่ึงถือก�ำเนิดข้ึน 

เป็นระยะๆ เป็นโลกทีน่่ำสนใจและควรค่ำแก่กำรมีชวีติอยูม่ำกกว่ำ 

โลกอกีใบท่ีได้แต่อำบแสงสะท้อนอนัคงท่ีของตวัเองท่ีสำดส่องมำ

เมื่อจิตรู้ส�ำนึกถูกทิ้งให้อยู่กับตัวเอง มันกลับกลำยเป็น 

อปุสรรคต่อกำรมีชวีติทีดี่ ส�ำนกึรู้ถงึกำรมีอยูข่องตัวเองแบ่งแยก 

จิตใจของมนุษย์ด้วยควำมพยำยำมอย่ำงไม่ลดละที่จะกลบฝัง 
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ประสบกำรณ์อันเจ็บปวดไว้ในพื้นที่ซึ่งปิดตำยจำกกำรส�ำนึกรู้ 

ควำมเจ็บปวดที่ถูกกดทับนี้ย่ิงกลัดหนองเม่ือเรำตั้งค�ำถำมถึง 

ควำมหมำยของชวิีต ในทำงกลับกนั จติใจของแมวเป็นหนึง่เดียว  

ไม่แบ่งแยก แมวเจบ็ปวดแล้วก็ลืม และกลับมำมีควำมสขุกับชวิีต 

ได้อกีครัง้ แมวไม่จ�ำเป็นต้องนัง่ใคร่ครวญเร่ืองชีวติ เพรำะพวกมัน 

ไม่สงสัยเลยว่ำชีวิตมีคุณค่ำหรือไม่ กำรส�ำนึกรู้ตัวของมนุษย ์

สร้ำงควำมกระวนกระวำยใจไม่รู้จบ ซึ่งปรัชญำพยำยำมรักษำ 

เท่ำไรก็ไม่มีวันหำย

นักต่อต้านปรัชญาผู้หลงใหลแมว: 

มิเชล เดอ มงแตญ

มิเชล เดอ มงแตญ (Michel de Montaigne, 1533-1592) แสดงว่ำ 

ตนเข้ำอกเข้ำใจแมวและข้อจ�ำกัดของปรัชญำเป็นอย่ำงดีเม่ือเขำ 

กล่ำวว่ำ “เวลำที่ข้ำพเจ้ำเล่นกับแมว ข้ำพเจ้ำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ 

มันไม่ได้ฆ่ำเวลำกับข้ำพเจ้ำ หำใช่ข้ำพเจ้ำฆ่ำเวลำกับมัน”6 

 มงแตญมักได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก 

ปรัชญำมนุษยนิยมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นกระแสธำรทำงควำมคิด 

ทีม่ำดหมำยจะละทิง้ควำมคดิเร่ืองพระเจ้ำไว้เบ้ืองหลัง ทีจ่ริงแล้ว 

เขำเองสงสัยในมนุษยชำติพอๆ กับที่สงสัยในพระเจ้ำ เขำเขียน 

ไว้ว่ำ “มนุษย์น้ันบุบสลำยและเปรำะบำงยิ่งกว่ำสิ่งมีชีวิตไหนๆ  

… ยิ่งไปกว่ำนั้นยังหลงทะนงตนที่สุดด้วย” เมื่อไล่ส�ำรวจปรัชญำ 

ยุคก่อนๆ มงแตญพบว่ำไม่มีปรัชญำแขนงใดจะทดแทนควำมรู ้

เกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตที่สัตว์ต่ำงๆ มีโดยธรรมชำติได้เลย “พวกมัน 


