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จิิตใจิคริำ�าเคริ่ง

ใน้โลกอัน้เคริ่งเคริียด
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บทสน้ทน้าเมื�อริาวห์น้ึ�งปีท่�แล้ว

ผมกำาลังเครียด

 ผมเดินพล่านเป็นวงกลม พยายามเถียงให้ชนะคน 

ในอินเทอร์เน็ต แอนเดรียมองผม หรือผม คิด้ ว่าแอนเดรียมองผม  

ยากจะบอกได้ เพราะผมกำาลังง่วนกับการจ้องหน้าจอโทรศัพท์

 “แมตต์ แมตต์”

 “หืม มีอะไร”

 “เป็นอะไร” เธอถามด้วยนำ้าเสียงเอือมระอาท่ีเพิ่งม ี

หลังแต่งงาน หรือก็คือหลังแต่งงานกับผม

 “ไม่มีอะไร”

 “เธอไม่เงยหน้าจากโทรศัพท์เป็นชั่วโมงแล้ว เดินไป 

เดินมา ชนโต๊ะเก้าอี้อีกต่างหาก”

 หัวใจของผมเต้นเร็ว รู้สึกแน่นหน้าอก ผมจะสู้หรือหน ี

ดีนะ ใครก็ไม่รู้ในอินเทอร์เน็ตท่ีอาศัยอยู่ห่างออกไปกว่า 8,000 ไมล์ 

กำาลังคุกคามและต้อนผมจนมุม ใครก็ไม่รู้ที่ชีวิตนี้ผมคงไม่มีวัน 

พบหน้า ทว่าพวกเขากำาลังทำาลายวันหยุดสุดสัปดาห์ของผมจน 

ย่อยยับ “ฉัันกำาลังเอาคืนอยู่”

 “แมตต์ พอได้แล้ว”

 “ฉัันแค่ —”

 ลกัษณะสำาคญัอย่างหนึง่ของจิตใจทีว้่าวุ่นคืออะไรก็ตาม 

ทีท่ำาใหรู้้สึกดใีนระยะสัน้มกัทำาใหรู้้สึกแยใ่นระยะยาว คณุพยายาม 

หันเหความสนใจจากตัวเอง ทั้งที่คุณควร สึำารู้ว่จ ตัวเองต่างหาก
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 “แมตต์!”

 ชั่วโมงถัดมาในรถยนต์ แอนเดรียเหลือบมองผมในที่นั่ง 

ข้างคนขับ ผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ แต่กำามันไว้แน่นเพื่อความอุ่นใจ 

ราวกับแม่ชีกุมสายประคำา

 “แมตต์ ไม่เป็นอะไรใช่ไหม”

 “ไม่ ทำาไมหรือ”

 “เธอดูสับสน เธอดูเหมือนตอนนั้น ตอนที่เธอ ...”

 เธอย้ังปาก ไม่พดูวา่ “ตอนทีเ่ธอเป็นโรคซึมเศร้า” แต่ผม 

รู้ว่าเธอหมายถงึตอนไหน นอกจากนี ้ผมยงัสมัผสัไดถ้งึความวติก 

กังวลและความเศร้าซึมที่โอบล้อมกาย ไม่ถึง ขั้ั�นนั�น หรอก แต่ก ็

ใกล้เคียง ความทรงจำาเกี่ยวกับช่วงที่ป่วยลอยคว้างกลางอากาศ 

อบอ้าวในรถยนต์จนแทบจะจับต้องได้

 “ฉัันไม่เป็นไร” ผมโกหก “ฉัันสบายดี ฉัันสบายดี ...”

 ภายในสัปดาห์น้ัน ผมนอนบนโซฟา ร่วงหล่นสู่การกำาเริบ 

ครั้งที่ 11 ของโรควิตกกังวล 
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ปริับแก้ช่่วิต

ผมกลัว จะไม่กลวัไดอ้ยา่งไรเล่า ในเม่ือความกลัวคอือาการ 

หลักของโรควิตกกังวล

 การกำาเริบคืบคลานเข้ามาใกล้ย่ิงขึ้นทุกขณะ ผมกังวล 

ว่าคร้ังนี้จะเลยเถิดถึงขั้นไหน ดูเหมือนว่าความทรมานชนิดนี้จะ 

ไร้ขีดจำากัด

 ผมลองเบ่ียงเบนความสนใจจากมัน แต่ผมเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์ในอดีตแล้วว่าผมด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ได้ ผมจึงทำาส่ิงท่ี 

มักหลงลืมในชีวิตประจำาวันซึ่งเคยช่วยให้คลานข้ึนจากหลุมได้  

ผมใส่ใจอาหารการกิน เล่นโยคะ พยายามทำาสมาธิ นอนแผ่บนพ้ืน  

วางฝ่่ามือบนหน้าท้อง หายใจลึกๆ เข้า ออก เข้า ออก และสังเกต 

ได้ว่าจังหวะการหายใจไม่สมำ่าเสมอ

 แต่อะไรๆ ก็ยาก แค่เลือกว่าจะสวมเสื้อตัวใดในตอนเช้า 

ผมก็ร้องไห้ได้แล้ว การที่ผมเคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนไม่ช่วยอะไร 

อาการเจ็บคอไม่ได้ทุเลาลงเพียงเพราะคุณเคยเจ็บคอมาก่อน

 ผมพยายามอ่านหนังสือแต่ไม่มีสมาธิ

 ผมฟังพอดแคสต์

 ผมดูรายการใหม่ๆ ในเน็ตฟลิกซ์

 ผมท่องโซเชียลมีเดีย

 ผมพยายามทำางานให้เสร็จด้วยการตอบอีเมลทุกฉับับ

 ผมฉัวยโทรศพัทท์นัททีีต่ืน่ หวงัวา่ในนัน้จะมอีะไรทีช่ว่ย 

ให้ผมหลุดพ้นจากตัวเองได้
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 แต่ผมเฉัลยตอนจบเลยแลว้กนันะ มนัไมไ่ดผ้ลแมแ้ตน่อ้ย

 ผมเร่ิมรู้สกึแยล่ง และ “ส่ิงเบ่ียงเบนความสนใจ” ทัง้หลาย 

ก็มีแต่จะล่อหลอกให้ผมว่อกแว่กกว่าเดิม หากจะยืมวลีของ  

ที.เอส. เอเลียต (T.S. Eliot) จากบทกวีชุด Four Quartets มาใช ้

ละก็ ผมคง “ถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ 

ด้วยสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ” นั่นเอง

 ผมจ้องอีเมลท่ีตกค้างในกล่องข้อความอย่างหวาดกลัว 

เสียจนไม่กล้าตอบ จากนั้นเม่ือท่องทวิตเตอร์ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ 

เบ่ียงเบนความสนใจรูปแบบดิจิทัลชนิดโปรด ผมก็สัมผัสได้ว่า 

ตัวเองยิ่งกังวล แค่เลื่อนอ่านไทม์ไลน์ก็รู้สึกเหมือนแผลปริแล้ว 

 ผมอ่านข่าวในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งก็เป็นส่ิงเบ่ียงเบน 

ความสนใจเช่นกัน ทว่าจิตใจของผมกลับรับไม่ไหว การรับรู้ว่า 

โลกนีเ้ตม็ไปดว้ยความทกุขร์ะทมไมช่ว่ยใหผ้มเหน็แงมุ่มใหมข่อง 

ความเจบ็ปวดของตวัเอง มนัเพยีงแตท่ำาใหผ้มรู้สกึไรก้ำาลงั ท้ังยงั 

สังเวชใจที่เพียงความทรมานล่องหนก็เล่นเอาผมขยับเขยื้อน 

ไม่ได ้ทัง้ท่ีโลกนีม้หีายนะที ่เหน็ได้้ชัดั้ อยูม่ากมาย ความทกุขต์รม 

ของผมยิ่งทบทวี

 ผมจึงตัดสินใจทำาอะไรสักอย่าง

 ผมตัดขาดจากโลก

 ผมเลิกใช้งานโซเชียลมีเดียสองสามวัน ตั้งค่าตอบอีเมล 

อัตโนมัติ เลิกดูหรืออ่านข่าว ผมไม่ดูโทรทัศน์ ไม่ดูเอ็มวี ไม่อ่าน 

แม้นิตยสาร (หลายปีที่แล้ว ในช่วงแรกที่เผชิญวิกฤตสุขภาพจิต  

สสีนัแจม่ชดัของนติยสารจะตดิตา และภาพการแขง่รถเรา้อารมณ์ 

ก็จะปั�นป่วนจิตใจขณะข่มตานอน)
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 ผมทิง้โทรศพัทม์อืถอืไวท้ีช่ัน้ลา่งกอ่นข้ึนไปนอน ผมออก 

ไปข้างนอกมากขึ้น โต๊ะข้างเตียงของผมเคยรกเร้ือด้วยสายไฟ 

ทีพ่นักนัรงุรงั กบัอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสแ์ละหนงัสือท่ีผมไมไ่ดอ่้าน 

อย่างจริงจัง ผมจึงเก็บกวาดมันและย้ายของเหล่านั้นไปเก็บไว้ 

ที่อื่นด้วย

 เมื่ออยู่ในบ้าน ผมพยายามจะนอนในห้องมืดๆ ให้มาก 

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เหมือนเวลาที่คุณพยายามบรรเทาอาการ 

ไมเกรน ผมป่วยจนอยากฆ่่าตัวตายในวัยยี่สิบกว่า จึงเข้าใจว่า 

การฟ้�นฟูต้องอาศัยการปรับแก้

 ต้อง ตัด้บางสึิ�งออก

 ดังที่ฟูมิโอะ ซาซากิ (Fumio Sasaki) ผู้เชี่ยวชาญ 

ศาสตร์แห่งความเรียบง่ายกล่าวไว้ “การมีน้อยนั้นเป็นสุข”  

วันแรกๆ หลังมีอาการแพนิกคร้ังแรก สิ่งท่ีผมตัดออกไปมีเพียง 

เหล้า บุหร่ี และกาแฟเข้มๆ เท่าน้ัน ทว่าปัจจุบันหลังผ่านมา 

หลายปี ผมจึงระลึกได้ว่าความล้นเกินโดยทั่วไปต่างหากท่ีเป็น 

ปัญหา 

 ชีวิตที่ล้นเกิน

 โดยเฉัพาะเทคโนโลยีที่ทะลักล้น นอกเหนือจากรถยนต ์

และเตาทำาอาหาร เทคโนโลยีจริงๆ ที่ผมใช้ระหว่างพักรักษาตัว 

มีเพียงวิดีโอสอนโยคะในยูทูบ ซึ่งผมปรับลดความสว่างหน้าจอ 

ขณะชมด้วย 

 โรควิตกกังวลไม่ได้หายไปราวปาฏิหาริย์ แน่ละ

 โรควิตกกังวลไม่ได้มีทางเลือกให้ “เลื่อนหน้าจอเพื่อ 

ปิดเครื่อง” เหมือนสมาร์ตโฟนของผมนี่นา
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 แต่ผมเลิก รู้้้สึึกแยู่่ล้ง แล้ว อาการของผมคงท่ี และไม่ก่ีวัน 

หลังจากนั้น ทุกอย่างก็สงบลง

 เสน้ทางสูก่ารฟ้�นฟท่ีูคุน้เคยปรากฏให้เหน็เร็วกว่าท่ีคาด  

ส่วนหน่ึงของกระบวนการน้ีคือการงดเว้นส่ิงเร้า ไม่เพียงแอลกอฮอล์  

หรือคาเฟอีนเท่านั้น แต่หมายถึงสิ่งยั่วยุต่างๆ ข้างต้นด้วย

 กล่าวโดยสรุปก็คือ ผมรู้สึกเป็นอิสระอีกครั้ง
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เล่มน้่�ม่ท่�มา
 

คนส่วนมากรูว่้าโลกสมัยนี�สง่ผลกระทบทางกายภาพต่อเรา 

แม้จะมีความก้าวหน้ามากมายเพียงใด แต่หลากหลายแง่มุมของ 

ชวีติสมัยใหม่ก็ทำาร้ายร่างกายเรา ไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์  

การสูบบุหรี่ มลภาวะทางอากาศ วิถีชีวิตติดโซฟา พิซซาแบบ 

ซื้อกลับบ้าน กัมมันตภาพรังสี หรือไวน์จากองุ่นพันธุ์แมร์โลแก้ว 

ที่สี่ 

 แมแ้ตก่ารใชแ้ลป็ทอ็ปกท็ำาร้ายรา่งกายเราได ้เราตา่งน่ัง 

หลังขดหลังแขง็ทีห่นา้จอเพือ่ดคู่าอารเ์อสไอ คร้ังหนึง่จักษแุพทย ์

บอกผมว่าตาของผมอักเสบและท่อนำ้าตาตันเพราะการจดจ้อง 

หน้าจอมากเกินควร เรากะพริบตาน้อยลงเม่ือทำางานที่หน้าจอ 

คอมพิวเตอร์

 หากสขุภาพกายและสขุภาพจิตเกีย่วพันกนัอยา่งลกึซึ้ง  

พดูไดห้รอืไมว่า่โลกสมยัใหมก่บัสภาพจติใจของเรากเ็ชน่เดยีวกนั  

พูดได้หรือไม่ว่าหลากหลายแง่มุมของวิถีชีวิตในโลกปัจจุบัน 

สัมพันธ์กับ คว่ามืรู้้้สึึก ของเราในโลกใบนี้

 ไม่เฉัพาะ ขั้้าว่ขั้อง ในชีวิตยุคใหม่เท่านั้น ค่านิยมต่างๆ  

ก็ด้วย ค่านิยมที่กระตุ้นให้เราอยากได้มากกว่าท่ีเรามี บูชางาน 

มากกว่าการหย่อนใจ เปรียบเทียบข้อด้อยทีสุ่ดของตัวเองกับขอ้ดี 

ที่สุดของคนอื่น ทำาให้เรารู้สึกเหมือน ขั้าด้ บางสิ่งเสมอ

 เม่ือผมดีข้ึนวันละเล็กละน้อย ผมก็เร่ิมมีความคิดเก่ียวกับ 

หนังสือเล่มที่คุณถืออยู่นี้
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 ผมเขียนถึงสุขภาพจิตของผมแล้วใน แด้่ผู้้้แหล้กสึล้ายู่  

แต่คำาถามในตอนน้ีไม่ใช่ เรู้าจะอยู่้่ต่อไปเพื่�ออะไรู้ แต่ขยายใหญ่เป็น  

เรู้าจะอยู่้่ในโล้กอันบ้าคล้ั�งนี�ได้้อยู่่างไรู้โด้ยู่ไมื่เสึียู่สึติไปเสึียู่ก่อน 
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ข่าวคริาวจิากดาวเคริาะห์์ช่่างกังวล 

เม่ือเริ่มรวบรวมข้อมูล ผมก็พบพาดหัวข่าวแสนดึงดูดใจ 

สำาหรับยุคแห่งการดึงดูดใจ แน่นอนว่าข่าวส่วนมากแทบจะ  

ออกแบบ มาเพื่อทำาให้เราเครียด ถ้าออกแบบมาให้อ่านแล้วยัง 

ใจเย็นได้ก็ไม่ใช่ข่าวแล้วละ คงเป็นโยคะหรือไม่ก็ลูกสุนัข ที่ลักลั่น 

คือสำานักข่าวเหล่านี้รายงานข่าวเก่ียวกับโรควิตกกังวลพร้อมกับ 

ที่สร้างความกังวลใจให้เรา

 ด้านล่างนี้คือตัวอย่างพาดหัวข่าวประเภทดังกล่าว

ความเครยีดและส่ือสงัคมออนไลน์กระตุ้นวิกฤตสุขภาพจิต 

ในหมู่เด็กสาว (The Guardian)

เหงาเรื�อรังเป็นโรคระบาดแห่งยุคสมัย (Forbes)

เฟซบุ�กเผยว่าเฟซบุ�ก “อาจทำาให้คุณสิ�นหวัง” (Sky News)

จำานวนวัยรุ่นทำาร้ายตัวเอง “พุ่งทะยาน” (BBC)

ความเครียดในสถานที่ทำางานกระทบลูกจ้างร้อยละ 73  

(The Australian)
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ตัวเลขผู้ป่วยโรคการกินผิดปกติทะยานขึ�นจากการเห็น 

รูปร่างของดารามากเกินไป (The Guardian)

การฆ่่าตัวตายในมหาวิทยาลัยกับแรงกดดันเพ่ือความ 

สมบูรณ์แบบ (The New York Times)

ความเครียดในสถานทีท่ำางานพุ่งสูงขึ�น (Radio New Zealand)

หุ่นยนต์จะแย่งงานลูกหลานเราไหม (The New York Times)

ความเครียดและความก้าวร้าวพุ่งสูงขึ�นในโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาตอนปลายยุคทรัมป ์(The Washington Post)

เด็กๆ ในฮ่่องกงถูกปลูกฝัังให้เก่ง ไม่ใช่ให้มีความสุข (South  

China Morning Post)

ความกงัวลระบาดหนกั คนยคุใหมห่นัไปเสพยาตา้นเครยีด  

(El País)

สง่กองทพันกับำาบดัรบกบัโรควติกกงัวลทีร่ะบาดในโรงเรยีน  

(The Telegraph)

อินเทอร์เน็ตทำาให้เราเป็นโรคสมาธิสั�นกันหรือเปล่า (The  

Washington Post)
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“เส่ียงถูกปล้นจิตใจ” วงในสายเทคโนโลยีหว่ันวิกฤตจาก 

สมาร์ตโฟน (The Guardian)

วัยรุ่นซึมเศร้าและวิตกกังวลมากขึ�น (The Economist)

อนิสตาแกรมเป็นแอปพลิเคช่ันยอดแย่สำาหรับสุขภาพจิตคน 

หนุ่มสาว (CNN)

เหตุใดอัตราการฆ่่าตัวตายจึงพุ่งทะยานทั่วโลก (Alternet)

อย่างที่กล่าวไปแล้ว ช่างย้อนแย้งที่การอ่านพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ 

สิ่งท่ีทำาให้เรากังวลและหดหู่ย่ิงทำาให้เราหวาดวิตก และน่ันบอก 

อะไรเราได้มากเท่าๆ กับตัวพาดหัวข่าวเอง

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การบอกว่าทุกอย่าง 

พังพินาศและเราทั้งผองจบสิ้นแล้ว เพราะทวิตเตอร์ทำาเร่ืองนั้น 

ให้แทนแล้ว ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่แม้แต่การบอกว่าโลกในปัจจุบัน 

ประสบปัญหาหนักหน่วงกว่าที่เคย เพราะในบางแง่มมุ โลกกำาลัง 

ดีขึ้นต่างหาก จากสถิติของธนาคารโลก จำานวนผู้ประสบปัญหา 

ร้ายแรงทางเศรษฐกิจลดลงมากท่ัวโลก โดยมากกว่า 1,000 ล้านคน 

พ้นจากความขัดสนรุนแรงใน 30 ปีท่ีผ่านมาน้ี ไหนจะการฉีัดวัคซีน 

ที่ช่วยชีวิตเด็กได้หลายล้านคนท่ัวโลก อย่างที่นิโคลัส คริสตอฟ  

(Nicholas Kristof) ชีใ้ห้เหน็ในบทความใน The New York Times  

เม่ือปี 2017 นั่นเองว่า “ถ้าสิ่งท่ีร้ายแรงท่ีสุดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

คือการสูญเสียลูก แนวโน้มท่ีพ่อแม่จะสูญเสียลูกก็ลดลงเกือบ 
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คร่ึงหนึ่งแล้วเม่ือเปรียบเทียบกับปี 1990” กระทั่งเม่ือพิจารณา 

ปัญหาความรุนแรง การขาดขันติธรรม และความเหลื่อมลำ้าทาง 

เศรษฐกิจซึ่งเป็นของคู่กับเผ่าพันธุ์ของเรา ก็ยังมีเหตุผลให้เรา 

ภาคภูมิใจและมีความหวังในระดับโลกเช่นกัน

ปัญหาคือแต่ละยุคมีความท้าทายที่ซับซ้อนแตกต่าง 

กันไป และแม้หลายอย่างจะได้รับการพัฒนาแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่าง 

ที่ก้าวหน้า ความไม่เท่าเทียมยังคงอยู่ ปัญหาใหม่ก่อตัวขึ้น ผู้คน 

ส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตภายใต้ความกลัว ความรู้สึกว่าตนไม่ดีพอ  

หรอืกระทัง่ความรู้สกึอยากฆ่่าตวัตาย แมเ้ม่ือมทีรพัยส์นินอกกาย 

มากกว่าที่เคย

ผมรู้ดีว่าวิธีจำาเจอย่างการเขียนรายการข้อดีของชีวิต 

ยุคใหม่ ทั้งในประเด็นสุขภาพ การศึกษา และรายได้เฉัลี่ยไม่ช่วย 

อะไร เหมือนชี้นิ้วบอกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าให้มองโลกในแง่ดี 

เขา้ไว ้อย่างไรก็ไมมี่ใครตายเสียหนอ่ย หนังสือเล่มนีมุ่้งสร้างความ 

ตระหนักวา่สิง่ทีเ่รารู้สึกสำาคญัทัดเทียมกบัสิง่ท่ีเราครอบครอง และ 

ความตระหนักว่าสุขภาวะทางจิตสำาคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่าสุขภาวะ 

ทางกาย ท้ังยังเป็นองค์ประกอบสำาคัญของมัน และเม่ือพูดถึง 

สุขภาพจิตในแง่นี้แล้ว ก็มีบางอย่างในโลกนี้ที่ผิดปกติจริงๆ

หากโลกยุคใหม่ทำาให้เรารู้สึกแย่ อะไรอ่ืนจะเป็นประโยชน์ 

ต่อเราก็ไม่สำาคัญ เพราะการรู้สึกแย่นั้นทรมาน และการรู้สึกแย่ 

โดยที่คนอื่นพรำ่าบอกว่าไม่มีเหตุผลก็ยิ่งยำ่าแย่ไปใหญ่

ผมอยากให้หนังสือเล่มนี้อธิบายบริบทของพาดหัวข่าว 

ชวนเครียดเหล่าน้ัน และเสนอวิธีปกป้องตัวเองจากโลกท่ีมีแนวโน้ม 

สูงท่ีจะทำาให้แพนิก เพราะไม่ว่าจะได้รับการอุ้มชูอย่างไร จิตใจของ 
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เราก็ยังอ่อนแอ ปัญหาสุขภาพจิตกำาลังเพิ่มจำานวนขึ้น หากเรา 

เชื่อว่าสุขภาวะทางจิตสำาคัญ เราต้องเร่งหาสาเหตุเบ้ืองหลัง 

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 


