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13 ปีก่อน ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้

ก็นะ ผมนึกว่าจะตาย ไม่ก็เป็นบ้าไปเสียก่อน

ไม่มีทางท่ีผมจะยังอยู่ท่ีนี่ บางคร้ังผมสงสัยด้วยซำ้าว่า 

จะอยู่รอดถึงสิบนาทีข้างหน้าหรือเปล่า ความคิดท่ีว่าผมจะดีข้ึน 

และมั่นใจมากพอจะเขียนหนังสือเล่าเรื่องนี้นับว่าเหลือเชื่อมาก

อาการหลักอาการหนึง่ของโรคซมึเศร้าคอืการหมดหวงั 

ไม่เห็นอนาคต ไม่มีแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ เหมือนคุณติดอยู่ 

ในท่อที่ตันทั้งสองฝั่งมากกว่า ถ้าเพียงแต่ขณะนั้นผมจะรู้ว่าใน 

อนาคตจะมีแสงสว่างไสวกว่าทีเ่คยพบเคยเหน็ ปากท่อตนัฝ่ังหนึง่ 

คงระเบิดเป็นเส่ียงๆ และผมก็จะได้พบแสงสว่าง การมีอยู่ของ 

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าโรคซึมเศร้าโกหก หลอกให้มี 

ความคิดผิดเพี้ยน 

แต่ตัวโรคซึมเศร้าเองไม่ใช่เรื่องโกหก โรคซึมเศร้าที่ผม 

เคยประสบนั้นจริงยิ่งกว่าจริง และแน่นอนว่ามันล่องหน

สำาหรับคนอืน่ โรคนีดู้จะไม่แสดงอาการอะไร คุณเดินท้ังที่ 

ไฟไหม้ศีรษะแต่ไม่มีใครเห็นเปลวเพลิงนั้น โรคซึมเศร้าลึกลับ 

ทั้งยังล่องหน ตราบาปของมันจึงติดตัวเรายาวนาน ตราบาปที่ว่า 

ทรมานผู้ป่วยแสนสาหัส เพราะมันส่งผลกระทบต่อความคิด และ 

โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคแห่งความคิด

เม่ือซมึเศร้า คุณรูสึ้กโดดเด่ียว รู้สกึเหมือนไม่มีใครเข้าใจ 

ว่าคุณต้องเผชญิอะไรบ้าง และคุณก็กลัวจบัใจว่าจะดูฉนุเฉยีวง่าย 

จงึเก็บกล้ันอารมณ์ท้ังหมดไว้ในใจ นอกจากนีคุ้ณยงักังวลว่าคนจะ 

ตตีวัออกห่าง จงึอมพะนำาไม่พดูถงึเร่ืองนีเ้สยีที ซึง่น่าเสยีดายมาก  

เพราะการได้ระบายออกมาบ้างจะช่วยให้รู้สกึดีขึน้ การสือ่สารด้วย 
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ภาษาไม่ว่าการพูดหรือการเขียนเชื่อมโยงเราเข้ากับโลก เมื่อเล่า 

เรื่องให้คนอื่นฟังหรือเขียนให้พวกเขาอ่าน เราจะได้สานสัมพันธ ์

ระหว่างกัน รวมถึงสานสัมพันธ์กับตัวเอง

ผมรู้ ผมรู้ เราเป็นมนุษย์ เราเป็นสัตว์ที่หวงความลับ  

เราต่างจากสัตว์ชนิดอื่นเพราะเราสวมเสื้อผ้าและผสมพันธุ์ใน 

ทีร่โหฐาน เราอบัอายเม่ือมีบางส่ิงผดิปกตเิกิดขึน้กับตวัเอง แต่เรา 

จะก้าวข้ามมันไปได้ด้วยการพูด อ่าน หรือเขียนถึงเรื่องเหล่านั้น 

ผมเชื่อนะ เพราะการอ่านและการเขียน ผมจึงเห็นแสง 

ริบหรีใ่นโลกมืดมิด ตัง้แต่รู้ว่าโรคซมึเศร้าโกหกผมเก่ียวกับอนาคต  

ผมก็อยากเขยีนหนงัสอืเล่าประสบการณ์ของตวัเองมาตลอดเพือ่ 

สูก้บัมันและโรควติกกงัวลดูสกัตัง้ หนงัสอืเล่มนีมี้จดุมุ่งหมายสอง 

ประการ ประการแรกเพื่อลบล้างการตีตราผู้ป่วย และอีกประการ 

ทีค่่อนข้างเป็นอดุมคตคิอืเพือ่โน้มน้าวให้คนเชือ่ว่าเม่ืออยูก้่นเหว 

แล้วย่อมไม่มีใครเห็นทิวทัศน์ที่ชัดเจน ผมเขียนหนังสือเล่มน้ี 

เพราะประโยคเชยๆ เหล่านัน้เป็นจริงวนัยงัคำา่ นัน่คือเวลาจะเยยีวยา 

ทกุส่ิง มี แสงท่ีปลายอโุมงค์จรงิแม้เราจะมองไม่เหน็ ในเร่ืองร้ายๆ  

มีเรื่องดีๆ อยู่เสมอ และบางครั้งการเล่าเรื่องก็ปลดปล่อยเรา    





บันทึกก่อนออกเดินทาง



Matt Haig   13

จิตใจคนเรานัน้มีเอกลกัษณ์ ความผดิปกตขิองมันจึงไม่ซำา้ใคร 

จิตใจของผมออกนอกลู่นอกทางแตกต่างจากของคนอื่นเล็กน้อย  

ประสบการณ์ของเราอาจทบัซ้อนกันบ้าง แต่ไม่มีคร้ังไหนทีท่าบกัน 

ได้สนิท การแปะป้ายด้วยคำากว้างๆ อย่าง “โรคซึมเศร้า” (หรือ  

“โรควติกกังวล” “โรคแพนกิ” และ “โรคยำา้คิดยำา้ทำา”) จะมีประโยชน์ 

ก็ต่อเม่ือเราตระหนักว่าผู ้ป่วยแต่ละคนไม่ได้มีประสบการณ์ 

เหมือนกันทุกประการ

โรคซึมเศร้าในแต่ละคนแตกต่างกัน ความเจ็บปวดมี 

หลายรูปแบบ หลายระดับ และกระตุ้นการตอบสนองท่ีแตกต่าง 

กันไป ดังนั้นหากจะมีหนังสือเล่มใดที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง 

ของเราแล้ว เล่มท่ีควรค่าแก่การอ่านเห็นจะเป็นเล่มท่ีเราเขียนเอง 

การเป็นโรคซึมเศร้า โรคแพนิก หรือต้องการฆ่าตัวตาย 

ไม่มีหนทางถูกผิด สิ่งเหล่านี้เพียง ด�ำรงอยู่ เท่านั้น ความทรมาน 

ก็เหมือนโยคะ ไม่ใช่กีฬาท่ีต้องแข่งขนักัน ทว่าหลายปีมาน้ีผมพบ 

ว่าการอ่านเร่ืองราวความทรมานและการเอาชนะความส้ินหวัง 

ของคนอื่นๆ ทำาให้สงบใจลงได้ ผมได้รับความหวัง และผมก็หวัง 

ว่าหนังสือเล่มนี้จะส่งต่อมันถึงคุณได้เช่นกัน





1
ร่วงหล่น





“สุดท้ายแล้ว มนุษย์เราก็ต้องการความกล้าหาญที่จะ 
ใช้ชีวิต มากกว่าที่จะจบชีวิต”

อัลแบร์ กาม ู(Albert Camus) 
A Happy Death



วันที่ผมตาย
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ผมจำาวันที่ผมคนเก่าตายได้

เริม่จากความคดิว่ามีบางสิง่ผดิปกติ แต่นัน่เป็นเพยีงจุด 

เริ่มต้น ก่อนที่ผมจะรู้ว่ามันคืออะไร ความรู้สึกประหลาดก็พลัน 

บังเกิดในหัว มีกิจกรรมทางชีวภาพบางอย่างในกะโหลกแถว 

ท้ายทอย ตรงสมองส่วนเซรีเบลลัม เต้นตบุๆ และกะพริบถีรุ่นแรง 

ราวกับมีผีเสื้อขังอยู่ด้านใน ร่วมกับความรู้สึกจั๊กจี้ ขณะนั้นผม 

ยังไม่รู้ว่าโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลนำาไปสู่ความผิดปกติใดของ 

ร่างกายได้บ้าง ผมคิดแต่ว่าตัวเองกำาลังจะตาย ฉับพลันหัวใจก็ 

เต้นแรง แล้วร่างกาย ผม กต็ามไปตดิๆ จมด่ิงสูค่วามเป็นจริงใหม่ 

อันอุดอู้ อึดอัดจนหายใจไม่ออก กินเวลาเกินหนึ่งปีกว่าผมจะ 

เข้าใกล้ความรู้สึกกึ่งปกติอีกครั้งหนึ่ง

ก่อนหน้านั้นผมไม่มีความเข้าใจหรือความตระหนักรู ้

เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเลย นอกจากรู้ว่าแม่เคยเป็นอยู่พักหนึ่งหลัง 

คลอด กับรู้ว่าย่าทวดฆ่าตัวตาย พูดได้ว่าครอบครัวมีประวัติป่วย 

เป็นโรคนี้ เพียงแต่ผมไม่เคยใส่ใจมาก่อน

ขณะนั้นเป็นเดือนกันยายน ผมอายุ 24 ปี อาศัยอยู่ ณ  

มุมเมืองสวยสงบบนเกาะอบิิซา ประเทศสเปน ภายในสองสัปดาห์ 

ผมต้องเดินทางกลับลอนดอนและกลับสู่ความเป็นจริง หลังใช ้

เวลาหกปีกับการเรียนและทำางานพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน 

ฤดรู้อน ผมผดัผ่อนการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ออกไปให้นานทีส่ดุเท่าที่ 

จะทำาได้ ทว่าไม่ช้ามันกลับคืบเคลื่อนเข้ามาราวกับเมฆ กลั่นตัว 

เป็นฝนหลั่งรดผม

เร่ืองน่าพิศวงเร่ืองหนึ่งของจิตใจคือ มีความบ้าคล่ัง 

สารพันปรากฏข้ึนภายในแต่ไม่มีใครมองเห็น โลกท้ังใบไม่แยแส  



20    Reasons to Stay Alive

แม้รูม่านตาของคุณจะขยาย คำาพดูคำาจาไม่ปะตดิปะต่อ หรอืเหงือ่ 

ไหลท่วมร่าง ไม่มีใครสักคนที่เห็นผม ณ วิลลาแห่งนั้นแล้วรับรู้ว่า 

ผมรู้สึกอย่างไร หรือใส่ใจที่ผมต้องใช้ชีวิตกับนรกพิลึกพิลั่นในหัว  

หรือเข้าใจว่าเหตุใดความตายจึงลำ้าเลิศปานนั้น

ผมนอนแช่บนเตียงสามวันแต่ไม่หลบั แอนเดรยีแฟนของผม 

จะนำานำ้าหรือผลไม้เข้ามาให้เป็นระยะแม้ผมจะกินอะไรแทบไม่ลง

หน้าต่างเปิดอ้าเพือ่รบัลม ทว่าในห้องกลับร้อนและนิง่งนั 

ผมจำาได้ว่าประหลาดใจแค่ไหนที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ อาจจะฟังดู 

เกินจริงไปบ้าง แต่โรคซึมเศร้าและอาการแพนิกทำาให้คิดฟุ้งซ่าน  

จะอย่างไรก็ตามแต่ ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ผมอยากตาย ไม่สิ ไม่ใช ่

เสียทีเดียว ผมไม่ได้อยากตาย แค่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ความตาย 

ทำาให้ผมกลัว และความตายจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนท่ีได้ใช้ชีวิต  

มีคนจำานวนมากกว่าท่ีไม่ได้รับโอกาสนั้น และผมก็ฝันว่าจะเป็น 

อย่างพวกเขาบ้าง ผมหวงัในสิง่แสนเรียบง่าย คือให้ตวัเองไม่ต้อง 

เกิดมา เป็นหนึ่งในอสุจิสามร้อยล้านตัวที่ไปไม่ถึงจุดหมาย

(โชคดีแค่ไหนกันท่ีเคยเป็นคนปกติ! เราต่างไต่เชือก 

ล่องหนไม่รู้กี่เส้น พร้อมทุกเมื่อที่จะพลัดตกลงไปประจันหน้ากับ 

วิกฤตแห่งการดำารงอยู่ซึ่งหลับใหลอยู่ในใจเรา)

ห้องนีไ้ม่มีอะไรมาก มีเพยีงเตียงหนึง่หลงั ผ้านวมสขีาว  

และกำาแพงสีเดียวกัน อาจเคยแขวนภาพตกแต่งแต่ผมคิดว่า 

ไม่น่ามี ผมแน่ใจว่าไม่มี ข้างเตียงมีหนังสือเล่มหนึ่ง ผมเคย 

หยิบขึ้นมาดูแล้ววางลงท่ีเดิม ผมจดจ่อกับอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ 

วินาทีเดียว
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ไม่มีทางที่ผมจะถ่ายทอดประสบการณ์นี้ผ่านถ้อยคำาได้ 

เพราะมันช่างเหนือบรรยาย จริงๆ นะ ผมเล่าเรื่องนี้อย่างเป็น 

กิจจะลักษณะไม่ได้สกัคร้ัง คำาพดูดูจะไร้แก่นสารเม่ือเปรยีบเทียบ 

กับความเจ็บปวดที่ผมต้องเผชิญ

ผมนึกได้อีกอย่างว่าเคยกังวลเก่ียวกับฟีบี น้องสาวท่ี 

อยู่ออสเตรเลีย กลัวว่าคนที่มีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับผมที่สุด 

จะต้องรู้สึกแบบเดียวกันนี้ ผมอยากพูดกับเธอแต่ก็รู้ว่าทำาไม่ได ้

สมัยยงัเด็กเม่ือเรายงัอยูท่ีน่อตตงิแฮมเชอร์ เราคิดค้นวิธีส่ือสารกนั 

ก่อนเข้านอนด้วยการเคาะผนงัห้อง ตอนนีผ้มต้องเปล่ียนมาเคาะ 

ที่นอน และจินตนาการว่าเธอจะได้ยินผมจากอีกฟากโลก

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

สมองของผมไม่มีคำาว่า “โรคซมึเศร้า” หรอื “โรคแพนกิ” อยู่ 

และด้วยความใสซือ่จนน่าขนั ผมไม่คิดด้วยซำา้ว่าส่ิงท่ีตวัเองกำาลงั 

เผชญิมีคนอืน่ทีรู้่สกึเหมือนกัน เพราะมันพสิดารเหลอืเกนิสำาหรบั 

ผม จนผมหลงคิดว่ามันพิสดารสำาหรับมนุษยชาติด้วย 

“แอนเดรีย ฉันกลัว”

“ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร”

“เกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่”

“ฉันไม่รู้ แต่เธอจะไม่เป็นไร”

“ฉันไม่เข้าใจว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไง”

ในวันท่ีสาม ผมออกจากห้อง ออกจากวิลลา ออกไป 

ข้างนอกเพื่อฆ่าตัวตาย 


