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คณุไม่จ�ำเป็นต้องเป็นปีเตอร์ แพน หรอก ถงึจะรูส้กึได้ว่ำกำรเตบิโตเป็น

ผูใ้หญ่น้ันน่ำหวำดหวัน่ ทีจ่ริงแล้วพดูได้ด้วยซ�ำ้ว่ำ ปีเตอร์ แพน คือสญัลักษณ์

แห่งยุคสมัยของเรำ โดยมีไมเคิล แจ็คสัน เป็นภำพตัวแทนแสนฉูดฉำด  

คนทั่วๆ ไปคงเห็นพ้องต้องกันว่ำ กำรเติบโตคือกำรเลิกหวัง เลิกเพ้อฝัน  

หันกลับมำยอมรับข้อจ�ำกัดในควำมจริงท่ีพบ ยอมสละตัวตนมำสู่ชีวิตท่ี 

ผจญภัยน้อยลง มีคุณค่ำน้อยลง และสลักส�ำคัญน้อยลงกว่ำที่เคยคิดไว้ใน

ตอนเริ่มต้น ซีโมน เดอ โบวัวร์ จบหนังสืออัตชีวประวัติเล่มสำมของเธอ

ด้วยกำรใคร่ครวญว่ำ เธอแทบไม่เหลอือะไรในโลกนีใ้ห้ดูอกีแล้ว เธอพบเหน็ 

มำหมดแล้ว เช่น งิ้วที่ปักกิ่ง สนำมประลองที่เวลวำ1 เนินทรำยแห่งเอลอูด2 

สำยัณห์แห่งโพรวองซ์ ฟังสุนทรพจน์ที่ฟิเดล คำสโตร พูดกับชำวคิวบำเป็น

แสนๆ คน ค�ำ่คืนพระอำทติย์ไม่ตกดินทีเ่ลนนิกรำด3 ดวงจนัทร์สส้ีมแห่งพเีรอสุ4

เธอไม่ได้แค่เดินทำงไปทั่วโลกในยุคสมัยท่ียำกล�ำบำกกว่ำปัจจุบันเท่ำนั้น  

แต่กำรเดินทำงของเธอไม่ธรรมดำด้วย เธอพบกับควำมรักและมิตรภำพ  

กำรงำนอนัเป่ียมควำมหมำย และได้รับค�ำยกย่องจำกงำน ส่ิงเหล่ำนีม้ำกมำย

พอๆ กับที่ที่เธอไปเยือน ยำกนักที่ใครจะคิดถึงชีวิตที่โลดโผนมำกหรือน้อย

ไปกว่ำนัน้ แต่ท่ีสดุ เธอก็สรุปกำรเดินทำงน่ำอจิฉำเหล่ำนัน้ด้วยกำรมองย้อน

กลับไปสมัยสำวๆ ว่ำ “สมัยก่อนตอนมองดูเหมืองทองท่ีปลำยเท้ำของฉัน 

1 Huelva เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของสเปน
2 El Oued เมืองในอัลจีเรีย อยู่ในทะเลทรายแต่เขียวชอุ่มเป็นโอเอซิสเพราะมีแม่น�้าใต้ดิน
3 ปรากฏการณ์ White Night หรือพระอาทิตย์ค้างฟ้าในฤดูร้อนของเลนินกราดหรือ

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถือว่าเป็นปรากฏการณ์โรแมนติกที่โด่งดังในแง่ความโรแมนติก

และบทกวี เพราะเป็นเมืองที่งดงาม
4 Piraeus ท่าเรือของกรุงเอเธนส์ที่เป็นศูนย์กลางเดินทางไปสู่หมู่เกาะต่างๆ 

ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
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5 ข้อความนี้มาจากหนังสือ Force of Circumstance ซีโมน เดอ โบวัวร์ บรรยายถึงความรู้สึก

ของเธอว่า ในสมัยยังเป็นสาว เธอคิดว่าโลกมีอะไรๆ ให้ดูให้ท�า และให้ใช้ชีวิตมากมาย 

แต่ในที่สุด ต่อให้เธอได้พบเห็นโลกและท�าอะไรๆ มามากมาย เธอก็รู้สึกเหมือนทุกอย่าง

ไม่มีความหมายอะไรเลย
6 Immanuel Kant นักปรัชญาชาวเยอรมัน ทฤษฎีความรู้ของคานต์เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมปรัชญา

สายเหตุผลนิยมกับสายประสบการณ์นิยม
7 นักปรัชญาแห่งสกอตแลนด์ แนวคิดทางปรัชญาของฮูมเป็นแบบประสบการณ์นิยม
8 นักปรัชญาชาวยิว-เยอรมัน 
9 นักปรัชญาและพหูสูตชาวอังกฤษ
10 Gottfried Wilhelm Leibniz นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวเยอรมัน เขาคิดค้นแคลคูลัส

ขึ้นพร้อมๆ กับไอแซค นิวตัน

ฉนัเคยคดิว่ำจะมีชวีติท้ังชวีติให้ใช้5” แล้วทีส่ดุเธอก็สรุปว่ำถกูหลอก นกัเขยีน

บำงคนบอกว่ำคนสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะเติบโตนักหรอก แต่ถ้ำ

กำรเติบโตเป็นเรื่องของควำมรู้สึก แล้วมีคนรู้สึกว่ำทั้งหมดคือกำรถูกหลอก 

ก็ใครจะไปว่ำคนคนนั้นได้เล่ำ

ปรัชญำจะช่วยให้เรำค้นพบต้นแบบแห่งกำรเติบโตแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช ่

แค่เรื่องของกำรยอมเลิกคิดเลิกฝันได้ไหม (พจนำนุกรมออกซฟอร์ด บันทึก

ว่ำ Philosophical เป็นค�ำพ้องควำมหมำยของ Resigned ซึ่งหมำยถึง 

กำรจ�ำยอมล้มเลิก) ฉันเชื่อว่ำเป็นไปได้ เรำควรมำเร่ิมต้นกันท่ีอิมมำนูเอล 

คำนต์6 เมื่อเขำอธิบำยถึงกระบวนกำรให้เหตุผลของกำรเติบโตในตอนท้ำย

ของหนังสือ Critique of Pure Reason ซ่ึงหลำยคนอำจอ่ำนผ่ำนตำไป  

แต่ไม่ว่ำกัน เพรำะ Critique of Pure Reason เป็นหนังสือที่ทั้งส�ำคัญที่สุด

และเขียนได้ห่วยท่ีสุดในประวัติศำสตร์ปรัชญำสมัยใหม่ คำนต์เองบอกว่ำ 

มันยำวเกินไป แห้งแล้งเกินไป แถมยังเสริมอย่ำงน้อยอกน้อยใจด้วยว่ำ  

“ใครจะไปเขยีนหนงัสอืได้เนยีนละมุนเหมือน เดวดิ ฮมู7 หรือหรูหรำสง่ำงำม

เหมือนโมเสส เมนเดิลส์โซห์น8 ล่ะ” เป็นอย่ำงนั้นจริงๆ ด้วย เบอร์ทรันด์  

รัสเซลล์9 ไม่ใช่ผูอ่้ำนคนเดียวทีย่อมรับว่ำอ่ำนแล้วหลบัก่อนจบ อย่ำงไรกต็ำม 

คนที่ทนอ่ำนจนจบจะพบว่ำโมเดลของกำรเติบโตนั้นน่ำสนใจมำก
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ยคุแรกเร่ิมสดุของกำรใช้เหตผุล กค็อืกำร ‘เชือ่’ ในหลักควำมเชือ่แบบ

เชื่อม่ันศรัทธำตั้งค�ำถำมไม่ได้ (Dogmatic) เด็กเล็กๆ มักจะยอมรับสิ่งที ่

ถูกสอนว่ำเป็นควำมจริงสัมบูรณ์ ก็พวกเขำจะไปกล้ำต้ังค�ำถำมอะไรได้เล่ำ 

อย่ำงคนที่ถูกพ่อ แม่ หรือบำทหลวงกระท�ำทำรุณตอนเด็กๆ ยังต้องใช้เวลำ

ตัง้หลำยปี กว่ำจะรู้ตวัว่ำกำรท�ำทำรุณพวกนัน้ไม่ใช่เร่ืองธรรมดำในจกัรวำลนี ้

นี่หมำยถึงถ้ำพวกเขำสำมำรถตระหนักรู้ได้น่ะนะ แต่ถ้ำเป็นเด็กท่ีไม่ได้

ประสบชะตำกรรมขนำดนัน้ เม่ือเด็กค่อยๆ เตบิโตข้ึน พวกเขำก็จะเร่ิมรูส้กึถงึ 

อ�ำนำจของตัวเอง และเริ่มเห็นว่ำโลกที่แต่เดิมแลดูลึกลับค่อยๆ แจ่มชัดขึ้น 

เด็กจะได้เรียนรู้ว่ำถ้ำท�ำช้อน (และเครื่องเขย่ำเล่น หรือพุดดิ้ง) หล่น มันจะ 

ตกลงบนพื้นเสมอ ไม่ตกขึ้นไปข้ำงบน และรู้ว่ำลูกบอล (และรถของเล่นกับ

ลูกแมว) คือของที่ไม่ได้หำยไปไหนแม้เมื่อกลิ้งเข้ำไปหลังผ้ำม่ำน เมื่อควำม

สำมำรถเพิ่มขึ้น โลกจะเริ่มเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น แล้วถ้ำเป็นอย่ำงนั้น ท�ำไมเด็ก

ถึงจะไม่ทึกทักเอำว่ำทั้งสองสิ่งนี้ไร้ขีดจ�ำกัดเล่ำ แต่ละวัน เด็กเข้ำใจเพิ่มขึ้น 

ทลีะนดิ แต่ละวนั ควำมลับของโลกถกูเปิดเผยออกมำทลีะอย่ำง ส�ำหรับเด็ก

เล็กๆ พวกเขำเชื่อมั่นแบบอภิปรัชญำของไลบ์นิซ10 นักปรัชญำผู้มองโลกใน 

แง่ดีอย่ำงเหลือเกินแห่งศตวรรษที ่17 ซึง่เขำบอกว่ำถ้ำเรำมีเวลำเหน็โลกมำกพอ 

เรำจะรู้ทุกสิ่งได้ จะเข้ำใจทุกอย่ำงในโลกนี้ได้ ซึ่งฟังดูเป็นเหตุเป็นผลมำก

ขัน้ตอนต่อมำของกำรใช้เหตผุลคอืลทัธวิมุิตนิยิม หรือกำรใช้ควำมสงสยั 

(Skepticism) ในยุคของคำนต์ ค�ำว่ำ ‘วยัรุ่น’ (Adolescence) ยงัไม่ได้เกิดข้ึน 

แต่เขำก็อธิบำยลักษณะของค�ำนี้ไว้ครบถ้วน วัยรุ่นคือส่วนผสมเฉพำะของ

ควำมรู้สึกท่ีทัง้เร่ำร้อน ตืน่เต้น และผดิหวงั เกิดพร้อมกำรค้นพบในช่วงวยันี้ 

ว่ำโลกไม่ได้เป็นอย่ำงที่มันควรจะเป็น ทั้งพ่อ แม่ และครูไม่ได้เก่งกำจอะไร 

ต่อให้พ่อ แม่ และครูพยำยำมที่สุดแล้วก็ยังไม่เก่งเท่ำไหร่ แถมส่วนใหญ่ก็ 

ไม่ได้พยำยำมด้วยซ�้ำ (คนที่เป็นพ่อ แม่ และครูต่ำงก็เคยเป็นวัยรุ่นมำก่อน 

นั่นแหละ พวกเรำทุกๆ คนก็เหมือนกัน) พ่อ แม่ และครูรู้น้อยกว่ำที่เรำคิด 

พวกเขำมีทำงแก้ปัญหำน้อยกว่ำที่เรำคำดหวัง แม้พวกเขำจะไม่ได้โกหก 

แต่ก็ไม่ได้บอกเรำทุกเร่ืองเท่ำที่บอกได้ พวกเขำอยำกปกป้องเรำด้วยวิธี
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ผิดๆ ไม่ได้ปกป้องเรำด้วยวิธีที่ถูกต้อง พวกเขำท�ำให้เรำรู้สึกละอำย โดยใช้

ควำมคุ้นชินและควำมเชื่อที่ได้รับมำในยุคก่อน พวกเขำวิจำรณ์ส่ิงท่ีตัวเอง 

ไม่เข้ำใจ และตกค้ำงอยู่ในยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปแล้ว แล้วท�ำไมเรำถึงจะด่วน

สรุปว่ำควำมจริงและกฎเกณฑ์ท่ีพ่อ แม่ และครูบอกเรำนั้นมันผิดไม่ได้ล่ะ 

จริงๆ แล้ว ควำมคิดเกี่ยวกับควำมจริงและกฎระเบียบทั้งหลำยแหล่ควรจะ

เอำไปท้ิงได้แล้ว แทนทีจ่ะท�ำให้เรำไว้วำงใจไร้ขอบเขตต่อโลก มันกลับท�ำให้

เรำเกิดควำมไม่ไว้วำงใจอย่ำงไร้ขอบเขตขึ้นมำแทน

คำนต์บอกว่ำ ขั้นตอนนี้มีวุฒิภำวะขึ้นกว่ำวัยเด็ก ท่ีใช้เหตุผลแบบ

งมงำยไร้เดียงสำ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นและมีค่ำมำกกว่ำ (แต่เขำไม่เคยต้องเลี้ยง

เด็กวยัรุ่นนีน่ำ!) แต่กำรเหวีย่งรุนแรงจำกควำมไว้วำงใจไร้ขอบเขตของวยัเด็ก 

ไปสูค่วำมไม่ไว้วำงใจไร้ขอบเขตของวยัรุ่นนัน้ยังไม่ใช่กำรเตบิโตหรอก ไม่น่ำ 

แปลกใจเลย ทีค่ำนต์น�ำกำรเตบิโตมำเปรียบเปรยทำงปรัชญำ ปรัชญำน่ำจะ 

ท�ำให้เรำกระจ่ำงแจ้ง เพือ่เดินไปบนเส้นทำงทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรยอมรับทุกสิง่ที่

ถกูสอนมำโดยไม่คิด กับกำรปฏิเสธทุกอย่ำงโดยไม่คิดอกีเช่นกัน กำรเตบิโต

คือเร่ืองของกำรรับรู้ควำมไม่แน่นอนท่ีถักทออยู่ตลอดชีวิตเรำ บ่อยคร้ังที ่

แย่กว่ำนัน้คอืกำรมีชวีติอยู่โดยไร้ควำมม่ันคงแน่นอน แต่รู้ว่ำจะต้องแสวงหำ

ควำมม่ันคงแน่นอนไปเร่ือยๆ โดยหลีกเล่ียงไม่ได้ จุดยืนอะไรท�ำนองนี้ 

พูดง่ำยกว่ำท�ำอย่ำงสม�่ำเสมอ แต่ก็นั่นแหละ ใครบอกล่ะว่ำกำรเติบโตเป็น

เรื่องง่ำย 

มองเผนิๆ ปัญหำพวกนีไ้ม่ได้ยำกเยน็ขนำดนัน้ มันแค่น่ำเบ่ือ แต่ยิง่กว่ำ 

น่ำเบ่ือก็คอืไม่เหน็น่ำฟังเลย มีอะไรมำกกว่ำควำมคิดแบบนีอ้กีไหม ควำมคิด 

ที่ลุงๆ พุงโตใจดีไร้อันตรำย ชอบบอกคุณว่ำ ชีวิตไม่มหัศจรรย์เหมือนที ่

คณุคิดตอนเด็กๆ แต่กไ็ม่ได้ทรมำนทรกรรมเหมือนทีคุ่ณคดิตอนเข้ำสูว่ยัรุ่น

ด้วย ถึงเวลำลุกขึ้นสู้และหำแง่ดีของมันกันแล้ว ค�ำพูดแบบนี้อำจจะเป็นจริง 

แต่ก็ฟังดพูร�ำ่เพร่ือน่ำเบ่ือ ไม่เหน็น่ำไขว่คว้ำถวลิหำสักเท่ำไหร่ เลิกฟังคำนต์ 

แล้วหันไปฟังโรลล่ิงสโตนส์แทนยังดีกว่ำอีก แต่ถ้ำลองพยำยำมดู บำงที 

คณุอำจได้ในสิง่ท่ีต้องกำรก็ได้ พดูถงึลุงไร้พษิภยั ชวีติของลุงอย่ำงคำนต์เอง  
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