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 ความเศร้า หนึ่งในอารมณ์พื้นฐานที่มีอยู่ในตัวทุกคน  แต่ถ้าถามว่า
ธีมนี้มาจากไหนข้าพเจ้าใคร่จะจ�าได้ รู้เพียงตอนวางแผนเรียงล�าดับ
เล่มตลอดทั้งปี ข้าพเจ้าเสนอว่าความเศร้าต้องอยู ่เล่มนี้ และออก
เดือนน้ี เดือนเจ็ดกรกฎาคมในช่วงหน้าฝน แต่นั่นก็เป็นอะไรท่ีมั่วสุดๆ 
เพราะไม่จ�าเป็นต้องหน้าฝนจึงจะเศร้า ความเศร้าน่ันมีอยู่ในทุกคนและ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา เพียงแต่มากหรือน้อยและแสดงออกเช่นไรเท่านั้น
อย่างตอนประชุมเล่มนี้ ทั้งๆ ที่เป็นเดือนธันวาคม แต่บรรยากาศมันช่าง
เงียบเหงา ซบเซาและเบาเหมือนเปาสาก เพราะค�าว่า ‘ความเศร้า’ เรียก
ความรู้สึกหรือเหตุการณ์ของทุกคนให้หวนขึ้นมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าพเจ้า
เองก็เงียบ เพราะข้าพเจ้าเองก็เศร้า ทั้งๆ ที่ยิ้มและด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ
ความเศร้าเป็นอะไรมากกว่าที่เคย (คิดว่า) รู้ และจินตนาการ (เอาเอง) ถงึ
ข้าพเจ้ามีความรูส้กึ ข้าพเจ้ามคีวามเศร้า แต่ข้าพเจ้าไม่รู้จักความเศร้าได้
อย่างลกึซึง้ ทัง้ๆ ทีม่คีวามเศร้าโตมาด้วยกนัและเดนิเคยีงกนัมาแสนนาน 
 Read Me เล ่มน้ีจึงมาเป ิดมุมมองความเศร้า แบบวิเคราะห ์
เจาะลกึ  พร้อมน�าเสนอความเศร้าในแบบหลากหลาย จะคน สัตว์ สิ่งของ
สถานที ่  รวมถงึสารพนัเรือ่งราว ‘กบั’ และ ‘จาก’ ความเศร้า ความเศร้า
จะเป็นเพยีงความเศร้า หรอือาจก้าวผ่านไปมากกว่านัน้ และมันไปได้ไกลแค่
ไหนจากจุดก�าเนิด เราขอพาทุกคนเดินทางไปยังโลกความเศร้า  ร่วมเปิด
มิติมุมมองใหม่ไปพร้อมกับเรา เพราะเราเองก็ไม่รู้-ไม่รู้ว่าความเศร้ามัน
ใกล้ตัวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เชิญตื่นตา-เปิดใจ และ ตระหนัก-ตระหนก 
ไปพร้อมๆ กัน ณ บัดนี้

 อาจมีเรื่องราวบางเรื่อง ของบางสิ่งที่เราท�าเป็นไม่ใส่ใจมัน ที่เราซ่อน
มันไว้ให้ลึกที่สุด ที่พยายามฝังมันไว้ แล้วใช้ชีวิตส่วนของเราต่อไปราวกับ
ว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจริง สิ่งหนึ่งที่เรามักท�าอย่างนั้นกับมันเสมอ
ก็คือความเศร้า ความเศร้าเป็นส่วนประกอบหนึ่งในชีวิต หากเราเชื่อ
ในเรื่องสิ่งคู่ขนาน ความเศร้าที่เกิดขึ้นย่อมไม่สูญเปล่า เพราะมันจะท�าให้
เรารู้ถงึคณุค่าของช่วงเวลาแห่งควาสขุมากกว่าทีเ่คย ความเศร้าเหล่านัน้
ย่อมส่งผลเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนความสุขได้เช่นกัน มันอยู่ที่ว่าเราจะ
หยิบความเศร้าเหล่านั้นมาใช้อย่างไร โดยที่มันไม่สามารถท�าร้ายตัวเรา
อีกต่อไป
 ความเศร้าน้ันเคลื่อนไหวแบบไม่คงที่ ถ่ายเท และจางหายไปได้ และ 
ความเศร้าควรอยู่ในที่แสงสว่างส่องถึง เพื่อกักตุนพลังงานให้มันเติบโต
เป็นสิ่งอื่นที่แข็งแรงมากกว่าที่เคยเป็น 
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ค ว า ม เ ศ ร้ า

 ที่ใดมีความเศร้า…..

 ผู้คนมากมายที่เราได้พบเจอกัน บางคนเราได้ท�าความรู้จักกัน
แต่บางคนก็ไม่ ทุกคนล้วนมีความเศร้าเป็นของตนเอง ความเศร้านั้น
ซึมลึกและซับซ้อน...

 เคยมีคนกล่าวว่า คนเราจะไม่เข้าใจชีวิตเลย ถ้าเราไม่เคยเจอความเศร้า
สกัครัง้ในชวีติ บางความเศรา้ทีเ่กิดขึน้ได้มอบมุมมองทีล่ะเอยีดออ่นให้
กับชีวิต และกลายเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตของเรา แต่บางความเศร้า
นั้นฉุดรั้งและบั่นทอนพลังในชีวิตของเราจนเราแทบจะเอาชีวิตไม่รอด

 เราจึงอยากชวนทุกคนมาท�าความรู้จักความเศร้ากันเสียใหม่ 
มากกว่าที่เราเคยยึดติดอยู่กับภาพจ�าเดิมของความเศร้า ลองมา
ท�าความเข้าใจในมุมมองที่ว่า ความเศร้าเกิดขึ้นได้อย่างไร สังคมมีผล
ต่อการเกิดความเศร้าในทางไหน และเราจะอยู่ร่วมกับมันได้อย่างไร 
ผ่านหลากหลายเรื่องราว หลายมุมมองที่ขยายของเขตความเศร้า
ให้เป็นมากกว่าอารมณ์ธรรมดา 

 และส่ิงท่ีเราอยากจะบอกคือ หากเราส่ือสารถึงกันในความมืดด�าน้ัน 
ความเศร้าของกันและกันอาจได้รับการเยียวยา….
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เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด” เด็กหญิงมะเฟืองกล่าว

 “ท�าไมถึงคิดอย่างนั้น” ฉันถาม

 “หนูอ่านตามโปสเตอร์เฉยๆ” เธอว่า ชี้มือไปยังไฟล์รูปบนหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ ฉันปิดรูปโปสเตอร์ กลับไปพิมพ์ข้อความเพ่ิมในหน้างาน

ทีค้่างอยู่ กลอกตา นึกว่าอะไร ทีแ่ท้คณุครทูีโ่รงเรยีนเพ่ิงสอนอ่าน เดก็หญิง

มะเฟืองก�าลงัเห่อทักษะใหม่ท่ีก้าวหน้าข้ึน จงึทดลองอ่านทกุอย่างทีข่วางหน้า

 “แล้วคิดว่าจริงไหม” ฉันหยั่งเชิง

 “หนูไม่เจ็บปวด” มะเฟืองพูดอย่างม่ันใจ ฉันเลิกคิ้วสูง

 “แสดงว่าไม่จริง?”

 “เปล่า หนูเป็นผู้ใหญ่แล้ว หนูไม่ใช่เด็ก หนูไม่เจ็บปวดแล้ว” เด็กหญิง

มะเฟืองยืด พร้อมกล่าวย�้าจุดยืนของตัวเอง ฉันพยักหน้าเออออห่อหมก

 “แล้วตอนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ เรื่องไหนท�าให้เศร้าที่สุด”

 เด็กหญิงวัยแปดขวบเอียงคอ ท�าหน้าครุ่นคิด

 “ตอนใส่ชุดพละไปโรงเรียน” ท�าไมใส่ชุดพละถึงท�าให้เศร้าได้ ฉันไม่

เข้าใจ 

 “วันน้ันเป็นวันแม่ ครูเลยให้ทุกคนใส่ชุดนักเรียนกันหมด แต่หนูลืม

สนิท” แล้วมันเศร้ายังไง? “ก็หนูใส่เสื้อสีเหลืองอยู่คนเดียว คนอื่นเขาใส่

สีขาวกันหมด เดินไปไหนก็มีแต่คนหันมามอง ขนาดผ่านวันนั้นไปตั้ง

หลายอาทติย์แล้ว เพ่ือนยังไม่เลกิล้อเลย” เดก็หญิงมะเฟืองเริม่ใส่อารมณ์

ตอนท้ายประโยค ดูจะแค้นมากกว่าเศร้า ฉันหัวเราะ

 “พี่ข�าอะไร” เด็กหญิงค้อน

 “แล้วตอนไปโรงเรียนวันแรกล่ะ?” ฉันเปลี่ยนเรื่อง รู้สึกว่าการร้องไห้

ตอนไปโรงเรียนวันแรกน้ันสมเหตุสมผลกว่าใส่ชุดผิด “ตอนพ่ีไปโรงเรียน

วันแรก พี่ร้องไห้ไม่หยุด โรงเรียนดูใหญ่มาก มีแต่คนแปลกหน้า แล้วพี่ก็

ไม่เคยต้องอยู่ห่างจากแม่นานขนาดน้ันมาก่อนเลย” ฉนัร�าลกึถึงความรูส้กึ

วัยเด็ก

 “หนูไม่เห็นร้องไห้เลย” เด็กหญิงมะเฟืองปฏิเสธ “พ่ีน่ีขี้แยจัง ไป

โรงเรียนสนุกออก พี่จะร้องไห้ท�าไม”

 “ไม่คิดถึงแม่เหรอ” ฉันประหลาดใจ ไม่ค่อยเคยเจอเด็กที่ไปโรงเรียน

วันแรกแล้วไม่ร้องไห้โยเย

 “ไม่เห็นคิดถึงเลย” มะเฟืองหน้าบึ้ง “บางทีแม่ก็น่าเบื่อ”

 ประกายความเข้าใจบางอย่างสว่างวาบขึน้ในหวัสมองของฉนั เร่ิมเป็น

ทีม่าทีไ่ปของเหตทุีจู่่ๆ  มะเฟืองกเ็ข้ามาเดนิเล่นป้วนเป้ียนในห้องนีแ้ทนทีจ่ะ

ไปนอนอ้อนแม่อย่างปกติ

 “นี่งอนอะไรกันมา”

 ฉันเสียใจท่ีถาม เพราะทันทีถามจบ เด็กหญิงมะเฟืองผู้ประกาศตัว

ว่าเป็นผู้ใหญ่และจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปแล้วก็น�้าตารื้นขึ้นมา สูดหายใจ 

กลั้นสะอื้น แล้วรีบฟ้อง

 “แม่เอาอิซิสึบุเตะของหนูไปทิ้ง”

 ห้ะ! ฉนัเกือบร้องออกไป แต่เน่ืองจากเดก็หญิงตรงหน้าท�าท่าจะร้องไห้

แหล่มิร้องแหล่ ฉันจึงต้องพยายามตีสีหน้าเข้าอกเข้าใจ ทั้งที่ไม่เข้าใจ

 “อิซิ...บะเตะ นี่...คืออะไรเหรอ” ฉันถามอย่างระแวดระวัง

 “อิซิสึบุเตะ!” มะเฟืองแก้ “อิซิสึบุเตะเป็นโปเกมอนธาตุดิน หายาก

มากด้วย หนูต้องกินขนมตั้งหลายซองกว่าจะได้มา หนูมีแต่ตัวซ�้าๆ พวก

ฟูชิงิดาเนะ ฮิโตคาเงะ แล้วก็โปเกมอนธาตุพืชเต็มไปหมด แต่พอหนู

อุตส่าห์ได้อิซิสึบุเตะมา หนูฝากแม่ถือไว้ แล้วแม่ก็เอาไปทิ้ง”

 เด็กหญิงมะเฟืองน�้าตาร่วงเผาะๆ ฉันว่าต้องมีการเข้าใจผิดอะไรกัน

สักอย่าง แต่ฉันไม่รู้จะท�าอย่างไร

 “แม่คงไม่ได้ตั้งใจ...” 

 “แล้วตอนนั้นแม่ก็เอาการ์ฟิลด์ของหนูไปซักโดยไม่บอกหนูก่อน” 

มะเฟืองพูดแทรกขึน้มา เธอหมายถึงหมอนเน่าของเธอ ฉนัจ�ามนัได้ วันน้ัน

มะเฟืองตื่นมาอาละวาด กรีดร้องจนหมดแรง แล้วจึงนอนขดตัวสะอื้น

กระซิกๆ อยู่ที่มุมบ้านอย่างน่าสงสาร จนแม่เอาหมอนเน่าที่กรุ่นด้วยกลิ่น

ไอแดดจากหลังบ้านมาคืน เด็กหญิงจึงยอมขยับตัวไปท�าอย่างอื่น วันนั้น

ทั้งวันเธอกอดหมอนเน่าไม่ปล่อย - หมอนรูปการ์ฟิลด์ที่เปื่อยจนแทบมอง

ไม่เห็นความเป็นแมวเหลืองอยู่บนหมอนใบนั้นแล้ว บางคร้ังฉันไม่แน่ใจ

ด้วยซ�้าว่ามันยังมีความเป็นสีส้มเหลืออยู่หรือเปล่า 

 “ตอนน้ันแม่คงหวังดีแหละ ต้องซักหมอนบ้าง ไม่อย่างน้ันมันจะ

สกปรกนะ”

 “แต่คราวนี้แม่คงไม่ได้เอาอิซิสึบุเตะของหนูไปซักใช่ไหม” มะเฟืองโต้

กลับทั้งน�้าตา ฉันไม่เข้าใจตรรกะของเด็กนี่เลยอึ้งไป ไม่ตอบ มะเฟืองเดิน

ส�ารวจรอบห้องฉันอีกรอบเหมือนเมื่อตอนที่เธอเพิ่งเข้ามา

 “พ่ีไม่เหน็อซิสิบึเุตะของหนูใช่ไหม” ฉนัส่ายหน้า เริม่ไม่เข้าใจว่าตกลง

แม่เอาของเล่นของเธอไปทิ้ง หรือเธอแค่ท�ามันหายแล้วหาไม่เจอ

 “งั้นหนูไปละ” มะเฟืองบอกลาง่ายๆ แล้วเดินจากไปเงียบๆ เหมือน

เมื่อตอนที่เดินเข้ามา

 พอมะเฟืองเดินจากไปแล้ว ฉันถึงนึกขึ้นได้ว่าวันน้ันฉันฝากเหรียญ

พลาสติกรูปโปเกมอนธาตุดินที่เพ่ิงได้มาจากซองขนมกรุบกรอบไว้กับ

แม่ ส่วนตัวเองเดินไปทิ้งขยะ ตอนนั้นแม่ก�าลังจัดการกับใบเสร็จอะไรยุ่ง

วุ่นวาย พอฉนัเดินกลบัมาก็ลมืขอเหรยีญโปเกมอนหายากตวันัน้คนื จนถึง

บ้านแล้วจึงนึกขึ้นได้และถามหาเอากับแม่ ดูเหมือนแม่จะลืมเสียสนิท 

และปฏิเสธว่าไม่เคยเหน็เหรยีญหน้าตาแบบนัน้มาก่อน ฉนัร้องไห้โยเยไป

ครึ่งวัน และโกรธแม่ไปเป็นอาทิตย์

 ฉันจ�าไม่ได้ว่าเหรียญนั่นแถมมากับขนมอะไร จึงลองถามกูเกิ้ลดู พบ

ว่าขนมซองชนดินัน้เลกิขายไปร่วมสบิปีแล้ว ฉนัก�าลงัจะค้นต่อว่ามใีครเก็บ

เหรียญพวกนั้นไว้อีกบ้าง แต่แม่ตะโกนเรียกขึ้นมาจากชั้นล่าง

 “มะเฟือง! กินข้าวเย็นลูก”

 “ค่า” ฉันขาน

 ปิดเว็บบราวเซอร์และเดนิลงไปกินข้าว เปิดหน้าโปรแกรมไมโครซอฟต์

เวิร์ดที่พิมพ์งานค้างไว้ก่อนเด็กหญิงมะเฟืองจะเข้ามา

 “Tragedy plus time equals comedy.” – Steve Allen, 1957

 โศกนาฏกรรมบวกด้วยเวลา เท่ากับเรื่องตลก

“
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( แ ล ะ วิ ท ย า )

ศ า ส ต ร์

	 เราเคยชินกับคำากล่าวที่ว่า	
‘ความรู้สึกไม่ต้องใช้เหตุผล’	
กันไหม
	 ในแต่ละวันเราอาจเผชิญ
ความรู้สึกมากมายนับไม่ถ้วน
การแสดงออกต่อส่ิงต่างๆ
นับเป็นกลไกอันซับซ้อนของ
มนุษย์ที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำา-
บรรพ์	 ซ่ึงความซับซ้อนทาง
อารมณ์ที่เกิดขึ้น	 เราสามารถ
อธบิายไดว้า่มาจากไหน	เกดิขึน้
ได้อย่างไร	มีฮอร์โมนหรือสาร 
ตัวใดเป็นส่วนประกอบ
	 เราจะมาพูดถึง	 ‘เหตุผล’	
ของความเศร้ากัน
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เศร้าเป็นความรู ้สึกที่รับรู ้ได้ง่ายและมี

โอกาสเกิดขึ้นบ่อย หลักๆ ในตอนนี้จะพูด

ถึงความเศร้าสองแบบ แบบชนิดที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวเอง และ

อกีแบบเกิดขึน้โดยสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัส�าคญั  รู้เท่าทันไว้บ้าง 

หากวันหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง เราอาจได้ค�าตอบกับตัวเองว่าแท้จริง

แล้วมันไม่มีอะไรเลย 

 เพราะสิง่ทีเ่กิดขึน้เป็นเพียงปฏิกิรยิาภายในร่างกาย.. ก็เท่านัน้

เรื่องมันเศร้าเพราะเขาไม่รัก
 สุดแสนคลาสสิกส�าหรับกรณี ‘ฉันรักเธอ-เธอไม่รักฉัน’ ขณะที่

ใครคนหนึง่ทิง้ให้เราต้องร้องไห้ฟูมฟาย เจบ็ปวดหวัใจอย่างอธิบาย

ไม่ถูก ความรู้สึกช่างขมข่ืน เคว้งคว้างราวถูกทิ้งท่ามกลางอวกาศ

ที่ไร ้สภาวะการควบคุม กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ป่วยนอนซม 

น�้าหนักลด โทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ภายนอกเราก�าลังรู้สึกเช่นน้ัน 

คราวนี้เรามาดูเบื้องหลังภายในร่างกายกัน

 เมื่อเราได้ประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ ฮอร์โมนสองตัวท่ี

เข้ามามีบทบาท คือ อะดรีนาลีนและนอร์อะดรีนาลีน โดยฮอร์โมน

สองตัวนี้จะหลั่งออกมากระตุ้นการท�างานของหัวใจ ก่อนท่ีหัวใจ

จะส่งข้อมูลต่อไปที่สมอง เมื่อสมองรับรู้ถึงความผิดปกติของหัวใจ

จึงเกิดกลไกท�าให้มีอาการปวดหน่วงๆ ท่ีหน้าอก เป็นความรู้สึก

เดียวกันของคนที่ก�าลังอกหักนั่นเอง

 บางกรณี อะดรีนะลีนหลั่งมากเกินกว่าหัวใจรับไหว ท�าให้

หลอดเลือดแดงบริเวณกล้ามเน้ือหัวใจหดตัวผิดปกติ ส่งผลให้

กล้ามเน้ือหัวใจหยุดท�างานด้ือๆ ทางการแพทย์เรียกอาการนี้

อย่างตรงไปตรงมาว่า ‘โรคอกหัก’ และท่ีน่าแปลก โรคอกหักไม่มี

วิธีรักษาที่แน่ชัด ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องท�าอะไรเลย

 ต้องใช้เวลาเท่านัน้... ให้เวลารกัษาโรคน้ี เพ่ือให้หลอดเลอืดแดง

คลายตัว ให้กล้ามเน้ือหัวใจกลับมาท�างานอย่างเดิม ซึ่งแต่ละคน

ใช้เวลารกัษาต่างกัน อาจจะใช้เวลาเพียงไม่ก่ีวัน ไม่ก่ีเดอืน  อาจจะ

เป็นปี… หรือหลายปี

 ความเศร้าไม่ได้น่ากลัวอย่างท่ีคิด สิ่งท่ีน่ากลัวคือ ‘ของแถม’ 

จากความเศร้ามากกว่า ล�าพังเพียงอกหักคงรักษาได้ง่ายๆ แต่

ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคิดถึงเรื่องราวสะเทือนใจมากๆ คิดถึงคนท่ี

เพ่ิงจากไป คดิเพ้อเจ้อ ฟุ้งซ่าน เปิดช่องให้ความเครยีดเข้าครอบง�า

 คราวน้ีเป็นเรื่องของฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่ง

ความเครียด จุดเริ่มต้นคือการพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด

สะสมส่งผลกระทบต่อระบบในร่างกาย ซึ่งน�าพาไปสู่การเกิดโรค

ต่างๆ อาท ิ โรคความดนัโลหติสงู โรคกระเพาะ กระทัง่โรคซมึเศร้า.. 

เป็นของแถมที่ไม่น่ารักเอาเสียเลย

ความเศร้าในป่าคอนกรีต
 เคยไหม บางทีความรักไม่ได้มีปัญหา ครอบครัวอบอุ ่นดี 

เพื่อนฝูงก็มีอยู่ แต่บางทีจู่ๆ ก็เหงาอย่างไม่รู้สาเหตุ โดยเฉพาะช่วง

เวลาฝนตก ฟ้ามืดครึ้ม หรือช่วงเวลาค�่าคืน

 ความจริงเรื่องนี้เก่ียวกับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซโรโทนิน 

ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทโดยตรง โดยบรรยากาศหม่นๆ คร้ึมๆ ท่ี

กล่าวในข้างต้นมีผลต่อสมดุลของเซโรโทนินในร่างกายอย่างมี

นยัส�าคญั เมือ่สภาพอากาศหม่นหมอง ระดบัเซโรโทนินในร่างกาย

จะลดลง ท�าให้เรารู้สึกซึมๆ เศร้าๆ อย่างไม่มีสาเหตุ เป็นที่มา

ของความเหงาท่ีเกิดขึ้น ทั้งน้ี แสงยูวีจากดวงอาทิตย์มีส่วนใน

การปรบัสมดลุเซโรโทนนิ เพราะหากอยู่ในบรรยากาศครึม้เป็นเวลา

นานๆ วิตามินดีจะต�่าลงซึ่งส่งผลต่อเซโรโทนินด้วย จึงเป็นเหตุผล

ทีว่่าท�าไมเราจงึรูส้กึสดชืน่ในวันทีท้่องฟ้าสดใสมากกว่าวันทีอ่ากาศ

ไม่เป็นใจ

 น่าสังเกตว่าความเศร้าประเภทนี้เก่ียวข้องกับคนเมือง เพราะ

ด้วยโลกท่ีขบัเคลือ่นไปอย่างรวดเรว็ ท�าให้เราต้องใช้ชวิีตราวกระแส

น�้าเชี่ยว ท�าอะไรเป็นกิจวัตรไปเสียหมด ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า 

แต่งตัวออกไปท�างาน เลิกงานตอนเย็น กลับบ้านรถติดอยู่บนถนน 

ใช้เวลาพักผ่อนตอนดึกๆ ลักษณะชีวิตแบบน้ีมีแนวโน้มให้เกิด

โรคซึมเศร้ามาก

 การอยู่ในตึกและท�างานอยู่ในออฟฟิศท้ังวันแทบจะไม่ได้

โดนแสงแดดเลยสักนิด เป ็นสาเหตุหลักที่วิตามินดีภายใน

ร่างกายลดลงได้ อีกทั้งการท�างานในแต่ละวันต้องเผชิญเรื่องราว

ร้อยแปดท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ก่อให้เกิดความเครียด เป็นเหตุ

น�าพาให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงข้ึน ขณะเดียวกัน เซโรโทนิน

ลดต�่าลง ไม่มีความสุข เกิดความทุกข์ น�าไปสู่การกระท�าต่างๆ 

ที่ก่อให้เกิดภาวะความเศร้าหมอง

 แน่นอนว่าคอร์ติซอลมีส่วนเกี่ยวข้อง (อีกแล้ว) ความเครียด

เป็นสิ่งคู่ความเศร้า ถ้าตัวใดตัวหน่ึงเกิดก�าเริบข้ึน ก็มักจะเกิด

ควบคู่กัน ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและร่างกาย

 ถึงตอนนี้ ยังคิดว่า ‘ความรู้สึกไม่ต้องใช้เหตุผลกัน’ กันอยู่ไหม

 ใช่, อาจไม่ต้องใช้เหตุผลกับบางความรู้สึก แต่อย่างน้อย

ค�าอธิบายพวกนี้ก็ท�าให้รู้ว่า ความรู้สึกใดๆ ที่เกิดขึ้นมา ‘มีเหตุผล’ 

เสมอ

ความ
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ของสิ่งที่
ไม่ ใช่คน

ๆ ท่านๆ ทั้งหลายย่อมรู ้ดีว ่า ตอนนี้

โลกเต็มไปด้วยผู ้คนที่ก�าลังเผชิญกับ

อารมณ์ว้าวุ่นของตัวเอง พ่ีเครียด น้องเครียด แม่ก็บ่น 

อารมณ์อะไรก็ไม่รู้สับสนปนเปกันตลอดเวลาที่เรานึก

เรื่องอะไรออก คนเริ่มหันมามองความรู้สึกของตัวเอง

กันมากขึ้นไม ่เว ้นแต่ละวัน หัวใจท่ีแสนบอบบาง

ของเราเอ๋ย เจ้ารู้สึกอะไรบ้าง เจ้าคงรู้สึกเหนื่อยท่ีต้อง

คอยเผชิญหน้ากับการขับเค่ียวทั้งร่างกายและจิตใจ

อย่างไม่มจีดุสิน้สดุ หน้าท่ีของเราใหญ่โตขนาดต้องคอย

ประคบัประคองการงานจนละทิง้ช่วงเวลาท้ังหมด ท้ังๆ ท่ี

เวลานี้เจ้าควรจะหาเวลาไปพักผ่อนบ้าง

 เพราะเกิดมาเป็นคนจึงเจ็บปวด ?

 นอกเหนือจากชีวิตปกติสุขอย่างคนธรรมดาสามัญ

แล้วไซร้ มสีิง่ใดท่ีมอีารมณ์คล้ายสิง่มชีวิีตอกีหรอืเปล่า? 

 ดอกไม้ ประตู แจกัน ดินทราย ต้นไม้ใหญ่ ? อะไร

บ้างเล่าท่ีจะมีต่อมรับรู ้ความรู ้สึกได้เหมือนกันกับ

คนเราบ้าง ขอบเขตของอารมณ์คืออะไรกันแน่ ? เพราะ 

‘อารมณ์’ ไม่ใช่ที่สิ่งเราจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มันก็

คงไม่น่าแปลกใจท่ีเราจะมองไม่เห็นอารมณ์ของสิ่งของ

เครื่องใช้เหล่านั้นด้วยเหมือนกัน 

 แจกันที่วางขางหนาตางกําลังรองไห

 ไมถูพื้นยังกระซิบอยางแผวเบาวารูสึกเสียใจ

 หลังจากภูมิอกภูมิใจกับทฤษฏีท่ีเพ่ิงคิดค้นขึ้นมา

ใหม่ได้ไม่นาน จิตส�านึกของผมก็กระตุกต่อมความจริง

ว่า 

 “น่ีเธอเหงามากจนถึงขั้นชวนแจกันกับไม้ถูพ้ืน

คุยกันเปนเพ่ือนเล่นแล้วเหรอ” 

 แจกัน ไม้ถูพื้น ที่ไหนจะรู้สึกเองได้ …

 นอกเสียจากจะเอาความรู้สึกของเราไปใส่ให้มัน ...

 ลองคิดต่อยอดเล่นๆ ต่อไปอีก ถ้าหากจะหยิบยก

อะไรซกัอย่างทีท่�าให้เราเรียกสิง่นัน้ว่าเป็น ‘ตวัแทนความ

รู้สึก’ โดยเฉพาะ ‘ความรู้สึกเศร้า’ ออกมา ภาพส่วนใหญ่

ที่คนเห็นจะเป็นภาพอะไร คงเป็นภาพท่ีจะต้องมีเฉดสี

ทะมึนๆ เหมือนฟ้าครึ้มฝน มีละอองฝนค่อยๆ โรยรามา

ทีละนิด โอละหนอน้องพ่ี จะมีตัวแทนอะไรเหมือนกับ

ฝนตกอีกเล่าท่ีท�าให้คนเรารู้สึกเศร้าเสียใจดุจปานนั้น

ไปได้อีก 

 แน่นอน เรามารถสื่อความเศร้าได้มากมายกว่าแค่ 

ฝนตก

 และไม่จ�าเป็นต้องเจาะจงเฉพาะอารมณ์เศร้า เพราะ

การสือ่สารทางอารมณ์ทัง้หมดน้ันถือว่าเป็นวิวัฒนาการ

ก้าวส�าคัญของมนุษยชาติเลยทีเดียวเชียว (ว่าไปนั่น)

 ย ้อนกลับไปเมื่อสมัยคริสตศักราช 1872 มี

นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษผูโ้ด่งดงัคนหนึง่ชือ่ Charles 

Darwin (คนเดียวกันกับที่เขียน On the Origin of Spe-

cies นัน่แล) ได้ตพิีมพ์หนังสอืทีช่ือ่ว่า The Expression of 

Emotions in Man and animal และสร้างปรากฏการณ์

การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านทางทั้งจิตวิทยา

และสังคมศาสตร์มากมาย ภายหลังจากที่หนังสือเล่ม

นี้ได้รับการตีพิมพ์ 

 งานของคณุปู่ Charles Darwin ยังส่งอทิธิพลรนุแรง

มาจนถึงศาสตราจารย์ทางด้านจติวทิยาอยู่ท่ี University 

of California นามว่า Paul Ekman ให้ออกไปค้นคว้า

หาค�าตอบต่อโลกกว้างอีกด้วย

เรา	 ใ ห ้ โ ล ก มี ตั ว 	 E m o j i	
มากมายแค่ไหน	 ก็ช่วยแสดง
ออกถงึความรูสึ้กในใจของฉนั
ไม่ได้อยู่ดี”	
 
(นึกภาพ	Icon	ตัวกลมๆ	กำาลัง
ร้องไห้ประกอบไปด้วย	จะเพ่ิม
อรรถรสในการอ่านมากขึ้น)
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 Paul Ekman เริม่ศกึษาเรือ่ง ‘อารมณ์’ อย่าง

เป็นจริงเป็นจังกับการวิเคราะห์การแสดงออก

ของอารมณ์ผ่านทางสีหน้าตา (Facial Expres-

sion) วิธีการทดลองของเขาคือการโชว์รูปภาพ

ใบหน้าคนที่แสดงอารมณ์ต ่างๆ และถาม

ผู้ถูกส�ารวจว่าภาพน้ันคือการแสดงใบหน้าของ

อารมณ์แบบใด

 ผลสรุปออกมาว่า พวกเราทุกคนล้วนมี 

Basic Emotion ด้วยกันทุกคน คืออารมณ์ที่

สามารถอธิบายได้ทางชีววิทยาว่า ความรู้สึก

พวกน้ันถูกฝังติดอยู่กับตัวกับเราตั้งแต่แรกเกิด 

(สุข เศร้า โกรธ กลัว รังเกียจ ประหลาดใจ) แต่

มีแนวคิดท่ีโต้แย้งกลับมาด้วยว่าท้ายที่สุดแล้ว

อารมณ์จะเป็นสิ่งสากลหรือเปล่า ตัวอย่างที่

เห็นชัดคือต่างบริบททางสังคมกัน อารมณ์

ที่สื่อสารออกมาจะลักษณะท่ีเหมือนกันหรือ

แตกต่างกันอีกมั้ย สุดท้าย จนแล้วจนรอด 

ก็ยังไม่มีใครสรุปได้เสียทีว่าอารมณ์นั้นคืออะไร 

รูปร่างหน้าตาของมันเป็นยังไง นอกเสียจาก

สมมติฐานหน้าตาของมันอย่างคร่าวๆ แล้ว

สืบสาวว่าข้างในคนผู้ส่งสารนั้นออกมา เขารู้สึก

อะไรในใจกันแน่

 รู้สึกยังไง แล้วจะ ‘สื่อสารออกมายังไง’ เป็น

ของคู่กันเสมอ ...

 เมื่อไม่นานมาน้ี Facebook สร้างมิติการ

สื่อสารทางอารมณ์ที่หลากหลายและมีเสน่ห์

มากขึ้น โดยเพ่ิมฟังก์ชั่นการใช้งานให้สามารถ

แสดงความรู้สึกใหม่ๆ นอกเหนือไปจากการ

กดไลค์ 

 การถ่ายทอดผ่านจินตนาการบางส่วนก็น�า

เสนอความเศร้าได้น่าสนใจเช่นกัน เช่นวิธีการ

เล่าเรื่องผ่านตัวละคร Sadness จากภาพยนตร์

เรื่อง Insight Out (2015) ก็มีรูปแบบการสื่อสาร

ผ่าน สัญลักษณ์ที่เก๋กู๊ดไอเดีย ท่ีสามารถท�าให้ 

‘ความเศร้า’ รู้สึก ‘เศร้า’ ต่ออีกทอดหนึ่ง 

 มนุษย์ยังคง ‘เจ้าอารมณ์’ เกินไป จนเกิน

กว่าท่ีจะสื่อสารอารมณ์เหล่าน้ันออกมาอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมือนกับประโยคท่ีโปรยไว้

ตั้งแต่ตอนต้น (กวาดสายตาไปอ่านอีกซักรอบ

ก็ได้นะครับ เผื่อท่านลืมบางส่วนไปบ้างแล้ว) 

 กลายเป็นว่าความเศร้ามีพลังท่ีไม่เหมือน

กับอารมณ์แบบอื่นๆ การมีอยู่ของตัว emoji จึง

ไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเศร้าออกจาก

หัวใจที่ท่วมเอ่อล้นไปด้วยน�้าตาได้อยู่ดี อารมณ์

ความรู้สึกช่างละเอียดอ่อนและซับซ้อน บางที

ตอนเราหยิบจับของต่างๆ เราอาจจะเผลอ

หยิบ ย่ืนความเศร ้ า ให ้สิ่ งของรอบกายมี

ความเศร้าติดปนไปด้วยแล้วก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น

เพลง วรรณกรรม หรือแววตาของคนท่ีก�าลงัเศร้า 

 ความเศร้าของสิ่งท่ีไมใชคน เป็นการพูด

เรื่องจับต้องไม่ได้พอๆ กัน ซึ่งไม่ต่างอะไรกับ

การหาค�านิยามว่า ‘อารมณ์’ คืออะไรกันแน่

 ในแง่ที่พูดกันในพ้ืนท่ีท่ีเป็นธรรม เราก�าลัง

พูดในเรื่องของปรัชญาที่ที่ไม่มีมิติเวลา และ

ทุกๆ อย ่างสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได ้ตาม

จินตนาการของเรา ที่ที่ตัวอักษรแต่ละตัวมีชีวิต

อยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง เตรียมพร้อมท่ีจะโอบ

รับความเศร้าของผู้เขียน จนตัวอักษรทุกๆ ตัว

รู ้สึกเศร้าจนไม่สามารถบรรยายออกไม่ไหว 

ความรู้สึกค่อยๆ ซึมซับและแนบแน่นไปข้างใน

ตัวอักษรทีละตัว ทุกตัวกลายเป็นภาชนะขนาด

ใหญ่ท่ีเตรยีมพร้อมส่งอืน่มวลความเศร้าทีพ่ร้อม

แผ่กระจายออกไปได้อย่างกว้างสุดสายตา 

เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือวิทยาศาสตร์ หากแต่

ต้องใช้มวลอารมณ์ล้วนๆ

 เพ่ือต้องการสื่อสารกับคนอื่นว่า ในใจเรา

รู้สึกยังไง

เอกสารอ้างอิง
http://paepiyanat.blogspot.com/2015/08/what-is-emotion.html
http://communicationtheory.org/berlos-smcr-model-of-communication/
www.psychologytoday.com/blog/our-changing-culture/201410/
why-so-many-people-are-stressed-and-depressed
www.sciencedirect.com/science/article/pii/0272735885900182
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วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent van Gogh) 
ศลิปนิในยคุอมิเพรสชันนสิม ์ทีเ่รามักได้ยนิถงึกติตศิกัดิ์ 

ความเศร้าสร้อยและรันทดในชีวิตของเขาบ่อยครั้ง 

ชีวิตของแวนโก๊ะน้ันอยู่ท่ามกลางความแปลกแยกจาก

ผู้คนรอบข้างและสังคมแทบจะตลอดเวลา ชีวิตเขาถูก

รุมเร้าด้วยปัญหาต่างๆ ไม่จะเป็นเพราะผลงานของเขา

ซึ่งแปลกประหลาดในสมัยน้ัน จากลักษณะที่ไม่สนใจ

ความสมจริง ใช ้สีฉูดฉาด ฝีแปรงมีความชัดเจน 

ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกอันรุนแรง ไปจนถึง

การทะเลาะกับเพ่ือนรกัอย่างพอล โกแกงจนเฉอืนหตูวัเอง

ท�าให้ถูกส่งตัวไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเป็นเวลา 1 ปีเต็ม

จนกระทั่ง ค.ศ.1889 ในโรงพยาบาลบ้าท่ีแซ็งเรมี 

(Saint-Remy) แวนโก๊ะได้วาดภาพสีน�้ามัน สุดโด่งดัง

จากภาพภูมิทัศน์นอกหน้าต่างของโรงพยาบาลบ้า 

ยามค�่าคืน ซึ่งคือภาพ The Starry Night  ที่เรารู้จักกัน

ดีนั่นเอง

ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo) 
จติรกรสาวชาวเมก็ซกัิน ภาพวาดของฟรดีาสะท้อนชวีติ

อันขื่นขม มีการสื่อความหมายที่เก่ียวข้องกับบาดแผล

ทางกายและทางใจของเธอ นั่นเพราะฟรีดาป่วยเป็น

โรคโปลิโอตั้งแต่เด็ก ท�าให้ต้องอ�าพรางความผิดปกติ

นี้เอาไว้ภายใต้กระโปรงยาวสีสด จนกระท่ังในปี 1925 

รถรางได้ชนเข้ากบัรถประจ�าทางทีฟ่รีดาน่ัง ท�าให้เธอได้รบั

บาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะที่กระดูกเชิงกรานและมดลูก 

เธอใช้เวลาในช่วงพักฟื้นไปกับการศึกษาและฝึกฝน

ศิลปะอย่างทุ่มเท  ภายหลังเธอฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ

และสามารถกลับมาเดินได้อย่างปกติ แต่ก็ต้องสวม

เสือ้รดัล�าตวั (corset) ตลอดเวลาทีม่ชีวิีตอยู่ อาการของ

เธอก�าเริบอยู่เรื่อยๆ และสร้างความเจ็บปวดมหาศาล 

ท�าให้เธอต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นเดอืนๆ เพ่ือเข้ารบั

การผ่าตัดที่หลัง ขาและเท้าขวา รวมกว่า 35 ครั้ง ฟรีดา

เคยกล่าวไว้ว่า “ฉันวาดรูปตัวเอง เพราะฉันมักจะอยู่

คนเดียว และตัวฉันก็เป็นสิ่งที่ฉันรู้จักดีที่สุด” (I paint 

myself because I am so often alone and because 

I am the subject I know best ) ฟรีด้ากลายเป็น

ตัวอย่างของชีวิตท่ีแม้ว่าจะประสบเรื่องเลวร้ายเพียงใด

ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของเธอก็

ไม่ได้ลดลงเลย

เวอร์จิเนีย วูล์ฟ (Virginia Woolf ) 
นักเขียนผู้มีบทบาทส�าคัญต่อวรรณกรรมสมัยใหม่ของ

คริสต์ศตวรรษที่ 20 เวอร์จิเนียได้ท้าทายบทบาทของ

ผูห้ญงิองักฤษทีถู่กจ�ากัดอยู่เพียงความเป็น แม่ เมยีและ

ลกูสาว ผลงานส่วนใหญ่ของเวอร์จเินยี จงึสะท้อนให้เห็น

ถึงปัญหาและสภาวะท่ีถูกบบีคัน้ทางจติใจ เมือ่อายุเพียง 

13 ปี การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของมารดาท�าให้เธอ

ป่วยเป็นโรคซมึเศร้าอยู่หลายปี และตามมาด้วยการตาย

ของบิดาในปี 1904 จนท�าให้เธอล้มป่วยอีกเป็นครั้งที่ 2

และสร้างความกระทบกระเทือนต่อจติใจของเธอ ท�าให้

ต้องถูกส่งตัวไปรักษายังสถานบ�าบัดผู ้เป็นโรคจิต 

เวอร์จเินียได้รบัความทรมานจากอาการป่วยทางอารมณ์

ของอารมณ์แปรปรวน และอาการอื่นที่เก่ียวข้องตลอด

ชีวิต แต่เธอก็ได้สร้างงานเขียนชื่อดังจนเป็นกลายเป็น

วรรณกรรมคลาสสิก จากช่วงเวลาที่เธอสงบจากอาการ

ป่วย เช่น คุณนายดัลโลเวย์  (Mrs Dolloway) มุ่งสู่

ประภาคาร (To The Lighthouse) แต่สุดท้ายแล้วเธอ

ตัดสินใจน�าหินใส่ลงไปในกระเป๋าเสื้อโค้ทแล้วเดินลง

ไปในแม่น�้า Ouse เพื่อจบชีวิตตัวเองลง

ยาโยอิ คุซามะ (Yayoi Kusama) 
คุณยายลายจุดตัวจี๊ดวัย 87ปี  ตั้งแต่ในปี 1977 

เธอเกิดอาการป่วยทางจิตขึ้น จนต้องเข้ารักษาตัวท่ี

โรงพยาบาล และจากอาการป่วยทางจิตนี้ ได้กลายมา

เป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานของเธอด้วย

วิ ธีการจุดซ�้ าๆ  ซึ่ ง เทคนิคดังกล ่าวเชื่ อมโยงกับ

กระบวนการทางจิตและพฤติกรรมของอาการ

ย�้าคิดย�้าท�า โดยการจุดซ�้าๆ จะช่วยลดอาการเครียด

ที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งท�าให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์

แบบใหม่ขึ้นมา นอกจากน้ียังมีข้อความส�าคัญที่เธอ

เคยกล่าวไว้ตอนเข้ารับการรักษาว่า “ถ้าไม่ใช่เพราะ

ศิลปะ ฉันคงฆ่าตัวตายไปนานแล้ว “ (If it were not for 

art, I would have killed myself a long time ago.) 

จนในที่สุดลายจุด หรือ dot ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์

ในงานศิลปะของเธอ

โยจิ ยามาโมโต้  (Yohji Yamamoto)
ดีไซเนอร์ระดับโลกท่ีเกิดในช่วงท่ีโตเกียวอยู่ในภาวะ

สงครามโลกครั้งที่ 2 เขาสูญเสียพ่อในสงคราม ต้องเห็น

ผู้เป็นแม่ โศกเศร้าจากการสูญเสียสามี และต้องตกอยู่

ท่ามกลางภาวะของสงครามเป็นความมืดมนในชีวิต

วัยเด็ก จนก่อให้เกิดมาเป็นความนัวร์ (Noir) ในงาน

ออกแบบของเขา โดยมีเอกลักษณ์คือ โทนสีด�าซึ่ง

หมายถึงความโศกเศร้าที่เขาต้องเจอมาตั้งแต่เด็ก และ

เสื้อโอเวอร์ไซส์ท่ีมาจากสภาพผู้หญิงในยุคสงคราม

ที่เสื้อผ้าจะต้องปกป้องผู้หญิงจากสภาพอากาศและ

สายตาของผู้ชาย
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เป็นเพราะความก้าวหน้าและสังคมของโลก

ปัจจุบัน มนุษย์ไม่ต้องออกไปหาอาหาร ล่าสัตว์ 

และหาของป่าเพ่ือด�ารงชีวิตอีกต่อไป เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป 

เราไม่ต้องออกล่าด้วยมือตัวเอง และมีคนที่ท�าหน้าที่นั้นแทน เรามี

หน้าทีแ่ค่ใช้เงนิซือ้มนัไปบรโิภค ซึง่เน้ือสตัว์ท่ีเรากินอย่างเอร็ดอร่อย

และดีต่อโภชนาการตามหลักสูตรที่สอนมา แต่ในบางครั้ง เราก็กิน

จนเกินความพอดีต่อวัน หลายครั้งท่ีพบว่ากระแสความนิยม

ของคนเปลี่ยนไป อย ่างเฮละโลพากันชวนกันไปกินอย ่าง

ไม่บันยะบันยัง เพียงเพ่ือความคุ ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป เพียง

เพราะเรามีเงินมากพอจะเข้าไปยังร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ร้านปิ้ง

ย่างหมูกระทะ หรือจะอาหารทะเลอะไรก็แล้วแต่ เพ่ือให้คุ้มกับ

เงินท่ีเสียไป เราจึงกินอย่างมหาศาลเพ่ือเอาคืน หารู้ไม่ว่าที่กิน

เกินความเพียงพอไปน้ัน สุดท้ายก็ถ่ายออกในไม่ก่ีชั่วโมงต่อมา 

 และนั่นต้องแลกมาด้วยกี่ชีวิตกัน?

 มันเป็นแค่สัตว์ มันเกิดมาเพ่ือเป็นอาหาร … จริงหรือส�าหรับ

ข้ออ้างนั้น 

 หมเูป็นสตัว์ หมมูอีวัยวะภายในของร่างกายและฮอร์โมนไม่ต่าง

จากมนุษย์เสียเท่าไหร่ มนุษย์ยังใช้หมูเป็นตัวแทนของคนในการ

ศึกษา ตัวอ่อนหมู-เอ็มบริโอของมันมาเป็นสไลด์ในการสอนมนุษย์

แทนตัวอ่อนคนท่ีอ้างตามหลักจริยธรรมว่าเอามาใช้ท�าสไลด์ไม่ได้

หรือถ้าว่ากันที่ฮอร์โมนในการสืบพันธุ์ ไม่ว่าจะ FSH, LH, เอสโตร-

เจน โปรเจสเตอรอน สารพัด หรือจะคอร์ติซอลที่แสดงออกถึง

ความรู้สึก ความเครียด ความกลัว ความตระหนก หรือเซโรโทนินที่

เกี่ยวกับอารมณ์ ความเศร้า ความเจ็บปวด ที่พวกเขามีมันทั้งหมด

ไม่ต่างจากมนุษย์เลย การท่ีคุณท�ากับพวกเขา คุณมัน่ใจแค่ไหนกัน

ว่ามันจะไม่เครียด มันจะไม่กลัว และมันจะไม่เศร้า ก่อนมันจะตาย 

หรอืว่าคณุจะบอกว่ามนัรวดเรว็จนเรือ่งพรรค์น้ันไม่ทันจะเกิด หรือว่า

คุณจะบอกว่าคณุม ีAnimal Welfare สวสัดภิาพสตัว์ หรอื อสิรภาพ 

5 ประการ ที่มันจะได้รับสิทธิอันประกอบด้วย 1.ปราศจากความหิว 

กระหาย และการให้อาหารท่ีไม่ถูกต้อง 2.ปราศจากความไม่สะดวก

สบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม 3.ปราศจากความเจ็บปวด 

การบาดเจ็บ และโรคภัย 4.ปราศจากความกลัวและความทุกข์

ทรมาน 5.อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ 

 สทิธิทีม่อบให้เพ่ือแลกเปลีย่นตอบแทนคณุค่าของมนัก่อนจะถกู

คุณฆ่าอย่างไม่รูต้วั อย่างไม่เตม็ใจเพ่ือเอามากิน เกิดมาเพ่ือตาย… 

จุดสุดท้ายของวงเวียนชีวิต

 เมือ่แรกคลอดก็ถกูแยกจากแม่ และหย่านม ไม่ได้มโีอกาสทีจ่ะ

อยู่เลี้ยงดูใกล้ชิด แม่ถูกน�าออกเพื่อให้ฮอร์โมนในร่างกายปรับกลับ 

รวมถึงถูกให้อาหารชดเชยมากๆ เพ่ือให้ร่างกายดีพร้อม และอีก

ไม่ก่ีสปัดาห์กก็ลบัมาตดิสดัพร้อมจะโดนผสมพันธ์ุอกีครัง้ ส่วนลกูก็

ถูกเลี้ยงเพื่อโตมาและเข้าสู่วงจรนั้นเหมือนแม่ หากคุณเป็นลูกสาว

ที่เพอร์เฟ็กต์พอ หรืออาจเหมือนพ่อที่วันๆ ได้ออกไปเดินไปไหนมา

ไหนในคอกชมมองสาวๆ ให้พวกเธอกระสันยามได้กลิ่นของคุณ 

คุณเองก็กินอิ่มนอนหลับพร้อมท่ีพักส่วนตัวรอวันติดสัดและพาไป

รีดน�้าเชื้อกับหุ่นดัมมี่ทากลิ่นที่หลอกว่าเป็นแม่สาวตัวจริง แต่ใน

กรณีที่คุณไม่เจ๋งไม่สมบูรณ์พอตามแบบฉบับพ่อแม่พันธุ์ คุณก็จะ

ถูกเลี้ยงรวมเปลี่ยนคอกไปเร่ือยตามอายุ ขุนให้โตตามที่ต้องการ

ของตลาด และแค่…

 ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตสตั้น ถูกปืน captive bolt pistol ยิงสลบ 

หรือถูกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรืออาร์กอนรม ก่อนจะจับคุณที่

สลบแล้วไปแทงคอด้วยมีดเฉพาะให้เลือดไหลออกมา บาดแผลก็

แค่แผลลึกๆ และยาว 5-8 เซนติเมตรเท่านั้นเอง จากนั้นเราก็จะพา

คุณไปยังบ่อลวกที่มีน�้าร้อนอุณหภูมิไม่ต�่ากว่า 58 องศาเซลเชียส 

หรอืใช้น�า้ร้อนฉดีพ่นเพ่ือลวกคณุ ก่อนจะถูกพาไปต่อด้วยการแขวน

โดยใช้เหล็กถ่าง gambrel หรือตะขอเก่ียวเอ็นร้อยหวาย สู่สถานี

ต่อไปเพ่ือขดูขน ถ้ามขีนอ่อนคณุก็แค่โดนเผาขนอ่อนให้หมดและใช้

มดีขดูขนทีเ่หลอื จบท้ายด้วยการพาคณุไปล้างตวัด้วยน�า้จนสะอาด

และจัดการเสริมตกแต่งโดยใช้มีดตัดหัวคุณบริเวณกระดูกส่วนคอ

ข้อที่ 1 ที่บริเวณรอยคอดของคอ ใช้มีดตัดหนัง และคว้านรอบทวาร

หนัก จากน้ันก็ใช้มีดเปิดช่องท้องเปิดลงมาถึงหน้าอกดึงเคร่ืองใน

ขาวออก และใช้มดีเปิดช่องอกดงึเครือ่งในแดงออกเป็นล�าดบัถัดมา

แขวนคุณและเอาเครื่องในออกเรียบร้อยพร้อมกับเครื่องหมาย 

ส่งต่อไปเพ่ือให้คณุถูกมดีหรอือาจจะเป็นเลือ่ยก็ได้ผ่าครึง่คุณ โดยจะ

ผ่าครึ่งกลางกระดูกสันหลังลงมาเป็นเส้นตรงถึงกระดูกคอ และ

จากนั้นก็ดึงเส้นไขสันหลังออกจากคุณ อ่า ใช่แล้ว คุณถูกตัดแต่ง 

trimming อย่างงดงาม และเราจะฉีดล้างคุณ เมื่อคุณสะอาดแล้ว 

มาถึงการเข้าสู่ห้องเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของคุณ เราจะให้คุณอยู่ยัง

ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 7 องศาเซลเชียส ภายในนั้นคุณจะ

พบเพ่ือนมากมาย พวกเขาเรยีงรายอยูกั่บคุณ รอไปพร้อมกับคณุใน

ห้องต่อไป คราวนี้อุณหภูมิสูงกว่าเก่าแต่ไม่เกิน 18 องศาเซลเชียส

ข้ันตอนสุดท้ายแล้ว ตื่นเต้นหน่อยสิ! เราก�าลังจะตัดแต่งคุณแล้ว 

ไม่ต้องกลัวไปเราจะท�าด้วยความเร็ว เร็วเพ่ือไม่ให้จุลินทรีย์ได้ทัน

เติบโต เพ่ือให้คุณและเนื้อของคุณมีคุณค่ามากท่ีสุดก่อนจะถูก

ตดัสนิคณุค่า เกรดของคณุ และถูกประเมนิตรีาคาแต่ละส่วนส่งขาย

สูท้่องตลาดทีค่นมากมายก�าลงัรอคณุอยู่ตอนน้ีคณุคดิว่าการเกิดมา

ของเขามี ‘คุณค่า’ เพียงพอแล้วหลังจากเกิดมาเพ่ือถูก ‘คุณฆ่า’ 

หรือยังล่ะ?

 ในปัจจุบัน ปริมาณการส่งออกเน้ือสัตว์ต่อปีท่ีมีหน่วยเป็นพัน

ล้านตนั ส�าหรบัเน้ือหมเูพียงชนดิเดยีวมตีวัเลขกว่า 100,000 พันตัน

เพ่ือมาเป็นอาหาร และการสถิติพบว่ามีตัวเลขน้ีปริมาณเพ่ิม

มากข้ึนในทุกปี หมูตัวหนึ่งน�้าหนักส่งโรงเชือดโดยประมาณคือ 

100 กิโลกรัม  1 ตัน คือ 1000 กิโลกรัม ดังน้ันแล้ว 100,000 

พันตัน จึงมีค่าเท่ากับ 100,000,000,000 กิโลกรัม หรือหน่ึง

แสนล้านกิโลกรัม หรือหมูหนึ่งพันล้านตัวต่อปีที่สละชีวิตมา

เป็นอาหาร อาหารท่ีบางคร้ังคุณไม่ทันจะนึกเห็นค่าของมัน 

ด้วยซ�้าไป

 

อาจ
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ข่าว : ข่าวดีไม่ค่อยมีให้เห็น
 เป็นปัญหาโลกแตกมานานแล้วว่า 

ท�าไมวงการข่าวของสังคมไทยถึงชอบ

น�าเสนอข่าวในแง่ลบมากกว่าข่าวแง่บวก

ทั้ งหนังสือพิมพ ์และรายการข ่าวใน

โทรทัศน์ต่างก็น�าเสนอข่าวอาชญากรรม 

ข่าวซุบซิบคนดัง มากกว่าข่าวดีๆ อย่าง

นักเรียนไทยได ้รางวัลจากการแข ่ง

โอลิมปิกวิชาการ หรือข่าวคนท�าความดี

ต่างๆ ถ้าไม่นับข่าวนักกีฬาที่ได้เหรียญ

จากการแข่งขันระดับโลก ก็แทบจะไม่มี

ข่าวไหนเป็นข่าวแง่บวกให้เราอ่านแล้ว

สบายอกสบายใจเลย ฟังแล้วเศร้ายังไง

ชอบกล

 ส�าหรับข่าวอาชญากรรมที่อาจจะมี

ภาพโหดร้ายรุนแรงให้เราเห็นบ่อยครั้ง 

ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสภาพสังคมไทย

ที่ผู ้เสพข่าวผ่านทางหนังสือพิมพ์และ

รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มีชีวิตประจ�า

วันเก่ียวข ้องกับเนื้อหาในข่าวแบบนี้

มากกว่าข่าวแบบอื่นๆ แถมการดูภาพที่

รุนแรงอาจเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณ

ลึกๆ ออกมาโดยไม่รู ้ตัว ท�าให้ข่าวใน

ลักษณะนี้ ‘ขายดี’ มากกว่าข่าวใสๆ โลก

สวยนั่นเอง

 นอกจากข่าวอาชญากรรมแล้ว ยังมี

ข่าวอีกประเภทหนึ่งที่มีคนจ�านวนมาก

โดยเฉพาะชนชั้นกลางชอบเสพ นั่นก็คือ

ข่าวซบุซบิคนดงั ไม่ว่าจะเป็น ดาราคนน้ัน

ไม่กินเส้นกับดาราคนนี้ คู ่น้ีบอกรักกัน

มากแต่สุดท้ายกลับเตียงหัก และออกมา

ประกาศว่าเป็นแค่เพ่ือนซะอย่างน้ัน (อ่าน

แล้วชักมันและเริ่มเดาโดยอัตโนมัติว่า

ผูเ้ขียนหมายถึงใคร) ข่าวแบบน้ีเหมอืนดงึ

สัญชาตญาณ ‘ความสอดรู้สอดเห็น’ ของ

คนเราออกมา เพราะลึกๆ แล้วเรารู้สึก

เหนือกว่าคนอืน่ท่ีได้รูค้วามลบัของคนโน้น

คนนี้ สามารถเอาไปเมาท์กับเพ่ือนได้ว่า 

‘ฉันรู้’ และรู้สึกล�้ากว่าคนอื่นโดยอัตโนมัติ 

นอกจากน้ียังท�าให้คนอื่นต้องหาเรื่องมา

เมาท์บ้าง ต้องเสพข่าวซุบซิบนินทาเพ่ือ

ตามกระแสสงัคม จนเกิดเป็นวงจรอบุาทว์

ซึ่งการตามกระแสสังคมก็เป็นอีกหนึ่ง

เหตผุลทีท่�าให้ในปัจจบุนั คนชอบเสพข่าว

ซุบซิบนินทาจนเป็นเรื่องปกติ

 ข่าวอกีประเภทหน่ึงทีด่าร์กไม่แพ้ข่าว

อื่นๆ และเห็นได้ในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ

ทางโทรทศัน์ น่ันคอืรายการประเภท สกู๊ป

ชีวิต และ วงเวียนชีวิต ซึ่งน�าเสนอเรื่อง

ราวที่สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคม 

เห็นถึงความรันทดและล�าบากยากเข็ญ

ของผูส้งูอายุและผูพิ้การบางกลุม่ เหตุผล

ที่รายการแบบนี้ยังคงอยู่ในสังคมไทย

เพราะรายการประเภทน้ีมีบทบาทในแง่

ของการท�าให้คนเห็นคณุค่าในตวัเองมาก

ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือใน

ช่องทางต่างๆ และได้รู้สึกว่าตัวเองโชคดี

แค่ไหนแล้วทีเ่กิดมามพีร้อมขนาดน้ี พ่อแม่

ผู้ปกครองที่น่ังดูพร้อมลูกพร้อมหลานก็

สามารถชี้ให้เห็นถึงความล�าบาก ท�าให้

ลูกหลานขยันมากข้ึน ตั้งใจเรียนมากขึ้น 

แต่ในอีกมุมหนึ่ง บุคคลเหล่านี้กลับไม่ได้

รบัการช่วยเหลอือย่างจรงิจงั และรายการ

ประเภทน้ีอาจปลูกฝังนิสัย ‘ชอบเปรียบ

เทียบ’ รวมถึงการ ‘เหยียดหยามคนอื่น’ 

ทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้

 ‘ข่าว’ มีหลายประเภท ถึงแม้ว่าข่าว

ส่วนใหญ่จะเศร้าๆ ดาร์กๆ แต่แท้จรงิแล้ว 

คุณก็มีเสรีภาพในการเลือกรับข่าวอยู่นะ

กระทู ้ออนไลน์ : Drama = 
Danger Reply And Maybe 
Annoying
 แรกเริม่เดมิท ีค�าว่า ‘ดราม่า’ หมายถึง 

นาฏกรรม ละคร แต่ในปัจจุบันค�าว่า 

‘ดราม่า’ ถูกน�ามาใช้บนโลกอินเทอร์เน็ต

อย่างแพร่หลายซึ่ง drama-addict.com 

ให้ความหมายของค�าว่า ‘ดราม่า’ ไว้ว่า 

“DRAMA เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก

ความคิดเห็นที่แตกต่าง อคติ หรือจริงจัง

DRAMA

DRAMA

DRA-
MA
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มากเกินไป แล้วก่อให้เกิดความขดัแย้งร�าคาญใจ

กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด”

 ปัจจุบันดราม่าบนโลกออนไลน์มีไม่เว้น

แต ่ละวัน จนท�าให ้ เ กิดความสงสัยขึ้นมา

ว่า ท�าไมถึงมีมากมายขนาดนี้ และเหตุผล

จริงๆ ก็น่าจะมาจากการที่โซเชียลเน็ตเวิร ์ก

เข้ามามีบทบาทในชวิีตประจ�าวันของคนในสงัคม

มากขึน้ เป็น ‘โลกสมมติ’ ที่เปิดพ้ืนที่ในการ

แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและสามารถปิดบัง

ตัวตนท่ีแท้จริงได้ เมื่อการแสดงความคิดเห็น

เป็นไปอย่างเสรมีากขึน้ เราจงึเหน็ความแตกต่าง 

และเกิดเป็น ‘ความขดัแย้ง’ ให้เห็นมากขึน้นัน่เอง

 แต่ส่วนหน่ึงท่ีท�าให้ดราม่าเกิดขึ้นได้ง่าย 

คงจะหนีไม่พ้น ‘นักเลงคีย ์บอร์ด’ ท่ีแสดง

ความคิดเห็นเกรียนๆ ใส่คนอื่นไปท่ัว รวมถึง

คนธรรมดามาดนักวิชาการแต่ใช้ ‘ตรรกะวิบัติ’ 

ท�าเอาหลายคนหลงประเดน็ไปเลยก็ม ีและส่วน

ส�าคัญก็คือ คนอ่าน คนเสพ คนแชร์ ท่ี ‘สอดรู้

สอดเห็น’ และชอบเห็นคนทะเลาะกันด้วยการ

ท�าตัวอยู่เหนือปัญหาและแชร์ให้คนอื่นอ่านต่อ 

ถือเป็นการสุมไฟดราม่าทางอ้อม

 ‘ดราม่า’ น�าไปสูม่มุมองและการถกประเดน็

ที่รอบด้าน แต่อีกแง่หนึ่งก็ท�าให้คนเสพติดแบบ

ไม่ลืมหูลืมตา

เพลงไทย : สไตล์เหงาๆ เศร้าๆ อกหกั
 หากไม่นับเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และเพลง

เพ่ือชีวิตแล้ว เพลงไทยในกระแสช่วงนี้ก็มัก

จะเป็นเพลงเศร้าหรือเพลงอกหัก เห็นได้ชัด

จาก Top 10 อันดับเพลงฮิตแห่งปี 2015 

ที่ถูกค้นหามากที่สุด (รวบรวมโดย music.

sanook.com) ซึ่งประกอบด้วยเพลง เชือก

วิเศษ - ลาบานูน, ขัดใจ - COLORPiTCH, ทิ้ง

ไว้กลางทาง - POTATO, ตัดพ้อ - โก๊ะ นิพนธ์, 

แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว - แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง 

กุ๊กกุ๊ก, ไม่เคย - 25 hours, ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน - ก้อง

หล้า ยอดจ�าปา, ใจหมา - T_T (ทีที), พบกันใหม่ 

- POLYCAT, รักเดียว 2558 - พงษ์สิทธิ์ ค�าภีร์

 

 Top 10 อันดับเพลงฮิตปี 2015 เป็นเพลง

เศร้าเกินครึ่ง!

 นอกจากนี้  ยังเห็นได้ชัดจากเพลงไทย

เพลงแรกทีไ่ด้ยอดววิบน Youtube เกิน 200 ล้านวิว 

ซึ่งก็คือเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล ้ - Getsunova 

รวมถึงเพลง ทิ้งไว้กลางทาง - POTATO ท่ีมี

การโปรโมทและมียอดแชร์สูงมาก แค่ปล่อย

ทีเซอร์ออกมาก็ถูกรีทวีตจนข้ึนอันดับหน่ึงของ

ไทยภายในคนืเดยีว ยอดวิวทะล ุ4 ล้านวิวภายใน 

3 วัน  และมกีาร Cover (รวมถึงเล่นในร้านเหล้า) 

อย่างแพร่หลายเพียง 1 วันหลงัปล่อยมวิสกิวิดโีอ 

น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วว่า เพลงฮิตเพลงดังท่ี

เป็นกระแสเหล่านี้ก็มักจะเป็นเพลงเศร้าอย่าง

มีนัยส�าคัญ

 คนเหงาหลายคนเลอืกฟังเพลงเศร้าท�าตวัเหงาๆ 

คนเดียวในห้องนอน หลายคนเพิ่งอกหักแต่ก็ยัง

เลือกท่ีจะฟังเพลงเศร้าเพ่ือตอกย�้ารอยแผลให้

บาดลึกลงไปอีก ท�าไมคนเราถึงชอบฟังเพลง

เหงา เศร้า อกหัก กันล่ะ

 ถ ้ า จ ะ พู ด กั น แ บ บ จ ริ ง จั ง ข้ึ น อี ก นิ ด 

ปรากฏการณ์น้ีก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล

ที่ว่า เมื่อคนเราได้รับประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต 

ทั้งความสุข ความสนุกเฮฮา ความทุกข์ ความ

เศร้าหมอง รวมถึงบาดแผลในจิตใจ สมองของ

เรามีแนวโน้มที่จะจดจ�าเรื่องราวที่ท�าให้เราทุกข์ 

เศร้า เจ็บ มากกว่าเรื่องที่ท�าให้มีความสุข (เป็น

กลไกการป้องกันตนเองไม่ให้เจบ็ซ�า้ๆ อกี) ท�าให้

เกิดเป็นความทรงจ�าสหีม่นๆ เตม็ไปหมด เมือ่เรา

ฟังเพลงเศร้าก็อาจจะไปกระตุ้นประสบการณ์

หรอือารมณ์เหล่านี ้เกิดเป็นความ ‘อนิ’ กับเน้ือหา

ในเพลง และเราก็มกัจะชอบสิง่ทีม่ปีระสบการณ์

เชือ่มโยงกับตวัเองอยู่แล้ว ท�าให้เราชอบฟังเพลง

เศร้า เพราะเรา ‘อิน’ นั่นเอง

ภาพยนตร์ไทย  : กลายเป็น feel 
good ซะอย่างงั้น
 สือ่ต่างๆ ทีก่ล่าวมาท้ังหมด จะออกไปในทาง

เศร้าๆ ดาร์กๆ เสียส่วนมาก แต่ส�าหรับวงการ

ภาพยนตร์ไทยกลบัไม่เป็นเช่นน้ัน ดงัท่ีหลายๆ คน

คงเคยสังเกตว่า หนังไทยเน้นแต่ความสนุกข�า

ขัน เป็นแนว comedy เสียส่วนมาก หรือจะ

เป็นค่ายหนังอารมณ์ดี GTH (ที่เพิ่งแยกทางกัน

ไปเมื่อต้นปี) ค่ายนี้ก็มักท�าหนังที่คนไทยเรียก

ติดปากกันว่า ‘ฟีลกู๊ด’ เป็นหนังรักโรแมนติกที่

มีความเป็นคอมมีด้ีอยู่ด้วย ตรงกันข้ามกับหนัง

แนวสารคดีหรือแนวดราม่าที่พบเห็นได้ยากใน

วงการภาพยนตร์ไทย

 พ อ ล อ ง คิ ด ถึ ง เ ห ตุ ผ ล ที่ ท� า ใ ห ้ ว ง ก า ร

ภาพยนตร์ไทยมีแต่หนังฟีลกู๊ด ก็นึกถึงค�าพูด

ของ เบ๊น - ธนชาติ ศิริภัทราชัย เจ้าของหนังสือ

ชื่อดังอย่าง New York 1st Time ที่เคยแชร์

ประสบการณ์และเปรียบเทียบมมุมองทีม่ต่ีอการ

ดูหนังของคนไทยเทียบกับคนนิวยอร์ก และได้

แสดงความคดิเหน็ในรายการ ซนีม่ีา...ปาระเบิด 

ว่า “คนไทยส่วนใหญ่มองการดหูนังเป็นกิจกรรม

บันเทิงของชีวิต ส่วนหน่ึงมาจากการที่โรงหนัง

ตั้งอยู่ในห้าง จึงท�าให้โรงหนังต้องถูกตกแต่ง

อย่างสวยหร ูคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปดหูนังเพ่ือ 

‘เสพ’ หนังจริงๆ แต่เข้าโรงหนังเพื่อหาความสุข” 

ดังนั้น แนวคิดพื้นฐานของผู้บริโภคส่วนใหญ่คือ

การดูหนังเพ่ือให้ได้รับ ‘ความสุข’ ท�าให้ผู้ผลิต

ภาพยนตร์จึงต้องท�าหนังออกมาให้ตลกหรือฟีล

กู๊ดในที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคอย่างเราๆ นั่นเอง

 แต่ยังไงเสียก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆ ว่า วงการ

ภาพยนตร์ไทยจะผลิตภาพยนตร์แนวอื่นๆ ที่มี

คณุภาพออกมาให้เราได้เสพบ้างก็คงจะดไีม่น้อย

 ถึงแม้ว่าเมืองไทยจะเป็นสยามเมืองย้ิม

แต่วงการสือ่ของไทยก็ยังสะท้อนความเศร้าออกมา

ให้เห็นอยู่เนืองๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องน่าแปลกใจ

ในตอนแรก แต่ทุกปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนใน

สงัคมก็ล้วนมเีหตผุลในตวัของมนัเองเสมอ และ

ถึงแม้สื่อจะน�าเสนอความเศร้าออกมามาก แต่

เราก็มเีสรีภาพในการเลอืก ‘เสพ’ สือ่ตามมมุมอง

และรสนิยมของแต่ละคนอยู่ดี
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เรื่อง : อธิชา ไชยจิโรจ

โ ต ม า

ด้ ว ย กั น  

Step 1 – กาลครั้งหนึ่ง… 
Once upon a time
 ค�าที่คาดว่าน่าจะเคยได้ยินกันมาทุกคนในสมัย

วัยเดก็ นิทาน-เพ่ือนเสยีงน้อร้อยอกัษรเร่ืองราวทีเ่ตบิโต

เคียงคู่กันมานิทานที่กาลครั้งหนึ่งมานับไม่ถ้วนและ

จบลงด้วยความอิ่มเอมใจ แฮปปี้เอนดิ้ง แต่การอ่าน

การฟังนทิานก็เหมอืนการรอรบัเหรยีญเหรยีญหนึง่ทีถู่ก

โยนทอยออกไป นิทานมีสองด้านและบางครั้งก็ก�้าก่ึง

อยูต่รงกลาง ด้านหงายหัวเสรมิสร้างจนิตนาการพัฒนา

สมองให้เติบโตพร้อมเฉดสีสวยงาม แต่งแต้มวัยใส 

ด้านคว�่าก้อยท่ีโดนทับคือสิ่งท่ีถูกปิดบังไว้ ยกตัวอย่าง

ได้ดีอย่างนิทานกริมม์ นิทานท่ีเคยฟังๆ กันมา แต่

ระหว่างทางและตอนจบกลบัไม่ได้สวยงามเช่นท่ีเคยรูกั้น

เพราะมันมาจากเรื่องราวจริงๆ หรืออาจเป็นเหรียญที่

ทอยได้กึ่งกลาง กึ่งกลางที่ไม่มั่นคงและสักวันคงล้มไป

ทางด้านใดด้านหนึ่งตามวัยการโต การเลี้ยงดู สภาพ

แวดล้อม ความนึกคดิ และอารมณ์ ท่ีสกัวันอาจเปลีย่น

ไปสู่ด้านใดด้านหน่ึงมากกว่า และเลือกว่ามันจะพลิก

หัวหรือก้อย...

Step 2 – เมื่อโลดแล่น ... Moving
 จากนิทานที่เป็นเสียงหรือภาพแผ่นกระดาษ เมื่อมัน

วิวัฒนาการสูก่ารเคลือ่นไหว ก่อเกิดเป็นแอนิเมชัน่ ตวัการ์ตนู

และความสนุกที่โลดแล่นบนจอตอบรับกับธรรมชาติของ

ชว่งวัยเดก็ทีส่นใจในภาพและเสยีง ซึง่ตวัอย่างการต์นูทีโ่ตมา

ด้วยกันและผ่านตาเด็กมาแทบทุกคนคงไม่พ้น ทอมแอนด์

เจอร์รี่ หนูและแมวคู่กัดที่เกิดมาจากจุดเริ่มต้นของทัศนคติที่

ว่าแมวและหนคูอืคูป่รบักัน และสอนให้เชือ่เชน่น้ัน หนเูจอรร์ี ่

ถูกแมวทอมไล่จับ หาสารพัดวิธีหลอกล่อเพ่ือจะจับสารพัด 

เจอร์รี่เองที่โดนหลอกหลายครั้ง เอาคืนอยู่บ่อย และคอยไป

ย่ัวทอมให้เกิดการไล่จับ วิ่ง-ไล่-ล่า สัญชาตญาณหรืออะไร

ไม่อาจทราบ แต่วิธีการตอบโต้กันนั้น มักจบลงด้วยความ

รนุแรงหรอือาจถึงขัน้ความตาย แตท่า้ยสดุแลว้ความตายของ

มนักลบัเรยีกเสยีงหัวเราะและความพอใจจากการ ‘ลุน้ใหต้าย

จับให้ได้เสียที’ ของผู้รับชม 

4 Steps - ที่น่าจะผ่านกันมา
ก่อนเติบโต

4 สิ่ง - จากวัยเด็กที่เรียกได้ว่า
เติบโตคู่กันมา

4 อย่าง - ที่น่าจะมีอิทธิพล
ในเด็กน้อยสู่เด็กใหญ่ที่กำาลัง
ก้าวเดิน
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Step 3 – เริ่มจับบังคับ ... Controlling
 มือและสมองคือสองอย่างขยับขับเคล่ือนได้ตามใจนึก อีกข้ัน

ของการเติบโต การเล่นเกมคือความสนุก สองมือขยับ สองตา

กวาดมอง เปิดประสาทรับรู้ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ การบังคับท่ี

เป็นไปตามต้องการเริ่มสนุกเมื่อเข้าสู่วัยนี้ ระดับเกมและตัวเกม

เองก็จะพัฒนาเปลี่ยนไปตามวัย อาจเริ่มจากเกมมาริโอ เอาหัว

โหม่งอิฐบล็อกกระโดดเหยียบเต่า หรือจากทามาก็อตฝึกเลี้ยง

สตัว์ เสรมิสรา้งจติใจทีเ่มตตาคอยดแูลใหอ้าหารฉดียา และเมือ่

ขยับวัยขึ้นไปหน่อย ก็อาจจะเกมออนไลน์เล่นกับสังคมเพื่อนฝูง 

การเข้ากลุ่ม การร่วมสู้เป็นกิลด์ การต่อสู้กับคนหรือมอนสเตอร์ 

ท่ีแปรฝันไปตามตัวเรา ท่ีเลือกว่าจะเดินทางไหนแบบใดและ

เก็บประสบการณ์ หรืออาจจะเป็นอย่างอดีตเกมท่ีเคยดังอย่าง

การปล้นรถ ชนคน ต่อยต�ารวจ ก่อเรื่องสนุกๆ และหนีให้พ้น 

เพื่อแลกมากับดาวประดับจอ คือเกมที่อยู่กับเรามาแต่เด็กสู่โต

Step 4 – กลับสู่แบบต้นในแบบใหม่ ... Into the 
loop
 จากนิทานสมยัก่อนๆ ทีอ่กัษรและเรือ่งราวโทนๆ เดียวกัน หากไม่เต็มไปด้วย

ความสขุก็ตามก้วยคตสิอนใจ เปลีย่นมาสูอ่กัขระท่ีมากกว่าเดมิ หนังสอื หนงัสอื

หลากหลายแนวให้เลอืกสรรหาตามหาสไตล์ท่ีใช่ จากการจดัอนัดบัหนังสอืขายดี

สิบอันดับของโลกพบว่ากว่าหนึ่งในสามเป็นแนวแฟนตาซี จินตนาการ ต่อสู้ 

แก่งแย่ง และฆ่าฟัน ตามติดมาด้วยแนวสงครามหยาดน�า้ตา เร่ืองเล่าทั้งจาก

เรื่องจริงและเล่าถึงยุคนั้น รวมกับการแต่งแต้มที่มีส่วนมาจากเรื่องพื้นฐานจริง 

เรื่องราวที่แสนจะแตกต่างและไม่ได้สวยงามเต็มไปด้วยรอยย้ิมและความสุข

เหมือนนิทานสมัยเด็ก

  ผลลัพธ์จากสื่อที่เรา ‘โตมาด้วยกัน’ … เด็กวัยเพียงสิบปีต้นกลางไม่ห่างไกล ยกมือจากเครื่องบังคับในจอเดิมสู่ยุทโธปกรณ์ในชีวิตจริง 

การลงมือเริ่มจากสาเหตุท่ีถูกต่อว่าและห้ามปรามให้เลิกเล่นเกม ให้พักผ่อนอยู่กับบ้าน และเด็กน้อยก็ตัดสินใจพักผ่อน แต่ไม่ใช่เขาท่ีจะพัก คนที่

ห้ามเขาต่างหากที่สมควรจะได้รับการพัก เขาตัดสินใจเข้าไปท�าให้แม่ของเขาได้พักผ่อนตลอดกาล และรวมถึงพ่ีสาวท่ีเข้ามาพบเห็นและห้าม เธอ

ไม่ได้พักผ่อนถาวรแต่ก็คงช่วงระยะหนึ่งเพราะมีดนั้นฟันเข้ายังสองขาของเธอ 

  เรือ่งเศร้าข้างตน้น้ัน อาจมาจากการโตมากับความรนุแรงท่ีไดรั้บมาดว้ยความเคยชนิเปน็ปกตแิละตดิมาโดยไมรู้่ตวั และไมรู้่ว่าควรแสดงออก

เชน่ไรให้เหมาะสมกับเรือ่งราว คนเรามหีนึง่ชวิีต และคณุเองไมม่ปีุม่โหลดเซฟเหมอืนดังเกม คณุปดิหนอีอกจากเกมไมไ่ด ้คณุกดปุม่รเีซต็ไมไ่ด้ คุณไมม่ี

ไอเท็มชุบชีวิตอะไรทั้งนั้น ชีวิตที่พรากไปแล้วให้ตายยังไงก็ไม่กลับคืนมาเพราะชีวิตไม่ใช่เกม การ์ตูน หรือนิทาน ชีวิตไม่มีปุ่มให้คุณเลือกการกระท�า

ถอยกลับย้อนหลังกลับไปเริ่มใหม่หรือแก้ไข การตายไม่มีปีก การตายไม่มีวงแหวน และการตายไม่มีปาฏิหาริย์ใส่ห่วงติดปีกบินลงกลับร่างให้ทันใช้

งาน เดินต่อไปในตอนต่อไป หรือวันต่อไปอัตโนมัติ เช่นการกลับมาของทอมในทุกๆ ครั้งของตอนต่อไป หรือเวทมนตร์วิเศษของนางฟ้าที่จะเนรมิต

ทุกอย่างได้ดังใจ 

 ทุกเหรียญมีสองด้าน และอีกด้านที่ถูกทับอยู่ก็เป็นสิ่งที่พึงระวัง เพราะเรื่องเศร้าอาจเกิดขึ้นซ�้าๆ จากความรู้ไม่เท่าทันเดิมๆ 
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ความเศรา้

ในเงาของ

สั ง ค ม

 ...เธอเคยไหม? ท่ามกลางผู้คน ท่ามกลางเสียงจอแจ ท่ามกลางการเคลื่อนไหว แต่ภายในของ

เรากลับหยุดนิ่ง เราอ้างว้างท่ามกลางผู้คนนับร้อยรอบตัว รู้สึกอ้างว้างท่ามกลางการเคลื่อนไหว 

เราเหงาจับใจและรู้สึกแปลกแยกจากทุกสิ่ง ‘ทุกๆ สิ่งรอบตัว’ 

 หากเคยรู้สึกเช่นน้ัน อย่าเพ่ิงคิดไปว่ามีแค่คุณคนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้น เพราะหลายคนก็

รู้สึกไม่ต่างกัน ความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมที่แฝงไว้ด้วยความเศร้าความว้าเหว่ ที่เราต่าง

สัมผัสและแสดงออกมาผ่าน ภาพยนตร์อย่าง Her  Lobster วรรณกรรมของ มูราคามิ ดนตรี

ต้อง Greasy Cafe ที่เราเสพมันซ�้าๆ ฟังวนเวียนอยู่อย่างนั้น เพื่อเติมเต็มความรู้สึกเหว่งเว้า

ข้างใน

 ในการด�ารงอยู่ของเรา สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับภายนอกคือปัจจัยสี่ แต่สิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

ภายในมันคือปัจจัยเดียวที่เรียกว่า ‘ความสัมพันธ์’ 

 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะสิ่งที่ท�าให้มนุษย์มีวิวัฒนาการ

ล�้าหน้าสายพันธุ์อื่นกเ็พราะการปฏิสัมพันธ์สื่อสารระหว่างกัน แม้แต่การเกดิของเรา

ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่ง ที่เราเรียกเขาว่า

 พ่อ-แม่ ที่มีโครงข่ายทางความสัมพันธ์คาบเกี่ยวเชื่อมไปอีกหลายสิบชีวิต ‘ญาติ’ 

จะบอกว่าเรามคีวามสมัพันธ์ก่อนจะลมืตาดโูลกก็ไม่ได้กล่าวเกินจรงิแต่อย่างใด

 ภายหลังการลืมตาดูโลกของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเป็นไป

ตามปัจจัย เงือนไข ของสังคมที่จะท�าให้เราได้เริ่มรู้จักสนิทและผูกพันกับ

ใครสกัคนหนึง่ หากเป็นเมือ่ครัง้ยังเดก็ แน่ละเราย่อมผกูพัน

กับเพ่ือนร่วมห้องมากกว่าเพ่ือนต่างห้อง เราผูกพันกับ

เพ่ือนข้างบ้านมากกว่าเพ่ือนทีอ่ยู่ไกล ปัจจยัทางกายภาพ

เหล่านี้เองคือกรอบความสัมพันธ์ของเรา 

 หากมองในภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้น สภาพสังคมคือปัจจัย

ทางกายภาพที่ล้อมกรอบรูปแบบความสัมพันธ์ของเราไว้ ย้อนไป

ในอดีตยุคก่อนประวัติศาสตร์ เราต่างอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อ

ผลประโยชน์ทางการล่าหาอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง

เราเป็นไปอย่างสามัคคีเพื่อ

ประสิทธิภาพในการออกล่า 

 ภายหลังจากที่รู้จักพืช

สร้างผลผลิตด้วยตนเอง 

สภาพสังคมโบราณก็เปลี่ยน

เป็นการท�าการเกษตรเพื่อ

1. พจนา วลัย. Alienation: การสร้าง
สภาวะแปลกแยกโดยระบบทุนนิยม (ตอน
ที่  1) .  http://prachatai .com/jour-
nal/2013/02/45514 เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 
เมษายน พ.ศ. 2556
2. วทิยา ศักยาภนินัท์.มนษุย์กบัภาวะแปลกแยก.
http://www.baanjomyut.com/library_2/
humanism_in%20the_philosophy%20
of_marxism/04.html  เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 
เมษายน พ.ศ.2556
3. สาคร สมเสรฐิ . สถาบนัการจดัการปัญญา
ภวิฒัน์ . ความแปลกแยกของมนษุย์ในสงัคม
สมัยใหม่ Human Alienation in Modern 
Society 
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 ...เธอเคยไหม? ท่ามกลางผู้คน ท่ามกลางเสียงจอแจ ท่ามกลางการเคลื่อนไหว แต่ภายในของ

เรากลับหยุดนิ่ง เราอ้างว้างท่ามกลางผู้คนนับร้อยรอบตัว รู้สึกอ้างว้างท่ามกลางการเคลื่อนไหว 

เราเหงาจับใจและรู้สึกแปลกแยกจากทุกสิ่ง ‘ทุกๆ สิ่งรอบตัว’ 

 หากเคยรู้สึกเช่นน้ัน อย่าเพ่ิงคิดไปว่ามีแค่คุณคนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้น เพราะหลายคนก็

รู้สึกไม่ต่างกัน ความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมที่แฝงไว้ด้วยความเศร้าความว้าเหว่ ที่เราต่าง

สัมผัสและแสดงออกมาผ่าน ภาพยนตร์อย่าง Her  Lobster วรรณกรรมของ มูราคามิ ดนตรี

ต้อง Greasy Cafe ที่เราเสพมันซ�้าๆ ฟังวนเวียนอยู่อย่างนั้น เพื่อเติมเต็มความรู้สึกเหว่งเว้า

ข้างใน

 ในการด�ารงอยู่ของเรา สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับภายนอกคือปัจจัยสี่ แต่สิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

ภายในมันคือปัจจัยเดียวที่เรียกว่า ‘ความสัมพันธ์’ 

 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะสิ่งที่ท�าให้มนุษย์มีวิวัฒนาการ

ล�้าหน้าสายพันธุ์อื่นกเ็พราะการปฏิสัมพันธ์สื่อสารระหว่างกัน แม้แต่การเกดิของเรา

ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่ง ที่เราเรียกเขาว่า

 พ่อ-แม่ ที่มีโครงข่ายทางความสัมพันธ์คาบเกี่ยวเชื่อมไปอีกหลายสิบชีวิต ‘ญาติ’ 

จะบอกว่าเรามคีวามสมัพันธ์ก่อนจะลมืตาดโูลกก็ไม่ได้กล่าวเกินจรงิแต่อย่างใด

 ภายหลังการลืมตาดูโลกของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเป็นไป

ตามปัจจัย เงือนไข ของสังคมที่จะท�าให้เราได้เริ่มรู้จักสนิทและผูกพันกับ

ใครสกัคนหนึง่ หากเป็นเมือ่ครัง้ยังเดก็ แน่ละเราย่อมผกูพัน

กับเพ่ือนร่วมห้องมากกว่าเพ่ือนต่างห้อง เราผูกพันกับ

เพ่ือนข้างบ้านมากกว่าเพ่ือนทีอ่ยู่ไกล ปัจจยัทางกายภาพ

เหล่านี้เองคือกรอบความสัมพันธ์ของเรา 

 หากมองในภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้น สภาพสังคมคือปัจจัย

ทางกายภาพที่ล้อมกรอบรูปแบบความสัมพันธ์ของเราไว้ ย้อนไป

ในอดีตยุคก่อนประวัติศาสตร์ เราต่างอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อ

ผลประโยชน์ทางการล่าหาอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง

เราเป็นไปอย่างสามัคคีเพื่อ

ประสิทธิภาพในการออกล่า 

 ภายหลังจากที่รู้จักพืช

สร้างผลผลิตด้วยตนเอง 

สภาพสังคมโบราณก็เปลี่ยน

เป็นการท�าการเกษตรเพื่อ

ยังชีพ และเมื่อสังคมเริ่มซับซ้อนมากกว่าที่เคย ‘ชนชั้น’ คือผลผลิตที่เกิดขึ้นมา การแบ่งตัวทางความสัมพันธ์ที่มี ‘ชนชั้น’ เป็นสิ่งที่ถ่าง

ความสมัพันธ์ระหว่างผูค้นต่างชนชัน้ให้ห่างกันกว่าทีเ่คยเป็นมา ทว่าในยุคนี ้ ชนชัน้ก็เป็นสิง่ชดัเจนมากจนเราสามารถจ�าแนกได้ว่าใครทีเ่รา

สามารถผูกสัมพันธ์ด้วยได้ และใครที่ไม่สามารถ ความชัดเจนนั้นก็พอจะจ�ากัดวงของคนที่เราเรียกว่า ‘เพื่อน’ ได้ชัดเจน 

 จนกระทั่งการมาถึงของทุนนิยม สังคมใหญ่อย่างหมู่บ้าน ความสัมพันธ์ในระดับเครือญาติ ต่างก็ถูกซอยย่อยให้เหลือเพียงครอบครัว

เดี่ยว ที่มีสมาชิกเพียง พ่อ แม่ ลูก ที่แทบจะไม่มีเวลาใช้ร่วมกันเลย เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจได้พยายามขูดรีดเวลาในชีวิตของเราให้

ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร และด้วยความซับซ้อนของหน่วยเศรษฐกิจนี้เอง ที่ชักใยและโยงใยชีวิตของเราเข้าไว้ด้วยกัน 

ซึ่งก่อให้เกิดภาวะที่ คาร์ล มากซ์ เรียกว่า Alienation เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยสภาวะแปลกแยกที่เกิดในสังคมทุนนิยม 

ในความสัมพันธที่มี ‘ทุน’ คั่นกลาง
 ในสงัคมทนุนิยมความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลจะเปลีย่นไป ไม่มคีวามสมัพันธ์ระหว่างมนษุย์กับมนษุย์อกีต่อไป เพราะ เงนิ เข้ามา

แทรกตรงกลางระหว่างความสัมพันธ์ กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท�าให้ศักดิ์ศรี คุณค่า และ

การยอมรับทางสังคมไม่เท่ากัน เกิดเป็นความเหลื่อมล�้า ในสภาวะนี้ชนชั้นเป็นสิ่งไม่อาจนิยามได้ชัดเจนดังเช่นที่เคยเป็นมา 

ช่างเป็นคืนวันอันไร้ความหมาย
 การผลติในระบบสายพานซึง่นับได้ว่าเป็นท้ังนวัตกรรมและสญัลกัษณ์ของทุนนยิม ก็เป็นส่วนทีล่ดความหมายในการมชีวิีตอยู่  ด้วยการ

ท�างานอย่างไม่เห็นผลลัพธ์ว่าสิ่งที่ก�าลังท�าทุ่มเทแรงกายอยู่ทุกวันนั้นเพื่ออะไร งานที่ท�าอยู่ช่างดู ‘ไร้ความหมาย’ เหตุผลเดียวที่ท�านั้น

เพราะสภาพทางเศรษฐกิจที่บีบบังคับให้ท�า เพื่อเลี้ยงปากท้องของตนเพื่อมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ ...พรุ่งนี้ที่ไร้ความหมายไม่ต่างกัน

กลไกของการแข่งขัน
 ในสังคมเราต่างถูกมอบหน้าท่ีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและด้วยวางรูปแบบให้เราต้องแข่งขันเก่งแย่งกันมากกว่าที่เคย 

โครงสร้างองค์กรวางไว้บนการแข่งขันระหว่างบุคคลเพ่ือสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น 

โบนัส , การเลื่อนต�าแหน่ง ฯลฯ ซึ่งนั้นคือจุดแตกหักระหว่างความสัมพันธ์แบบเพื่อร่วมงานแบบสมัยที่เรา

ร่วมมือกันเพื่อออกล่าอาหาร ที่เราเคยมีมาในสังคมยุคก่อนๆ ไปเสียสิ้น 

   ในวันที่เส้นแบ่งระหว่าง ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ได้เลือนราง ในวันนั้นเองที่เราจะรู้สึก เศร้า เหงา ว้าเหว่ แม้

มผีูค้นรายล้อมมากมาย มเีพ่ือนในเฟซบุก๊นับพัน ท่ามกลางความสมัพันธ์ทีเ่ราไม่มทีางรูเ้ลยว่าสิง่เหล่านีค้อื เรือ่งจริง

หรือเรื่องหลอก เพราะในวันคืนที่ผู้คนเห็นผลประโยชน์ระหว่างกันมากกว่าความสัมพันธ์ที่มี 

Pyramid of 
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อารมณ ์ พ้ืนฐาน ตาม

ค�าอธิบายของ ดร.พอล  

เอ๊กแมน นกัจติวทิยาชาวอเมรกัิน ทีศ่กึษา

การแสดงอารมณ์ทางสหีน้าของมนษุย์นัน้ 

นอกจากความรู ้สึก โกรธ (Anger), 

ขยะแขยง (Disgust), กลัว (Fear), ดีใจ 

(Happiness), เสียใจ (Sadness) และ

ประหลาดใจ (Surprise) แล้วอีกอารมณ์

ที่ขอกล่าวถึงเป็นพิเศษ ณ ที่นี้ คือ ความ

เศร้า (Sadness) 1

 Sadness เป็นตวัการ์ตนูสฟ้ีาอ้วนกลม

ผมสั้นใส่แว่น หน้าตาอมทุกข์จากเรื่อง In-

side out แอนิเมชันของค่ายดิสนีย์พิกซาร์ 

ที่เอาทฤษฎีของดร.เอ๊กแมน มาใช้กลวิธี

แบบบุคลาธิษฐาน สร้างอารมณ์ต่างๆ ให้

ออกมาโลดแล่นมีชีวิต ความส�าเร็จของ

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีอาจไม่ใช่การข้ึนอันดับ

หนึ่งในบอกซ์ออฟฟิศ แต่เป็นรอยย้ิมท้ัง

น�้าตาของผู้คนหลากวัยไล่ตั้งแต่เด็กถึง

ผู้ใหญ่ อันเป็นสิ่งแทนความ ‘รู้สึกเข้าใจ

และสมัผสัสิง่ทีม่องไม่เหน็ภายใน’ มากขึน้

กว่าก่อน

 แต่ชีวิตจริง ความเศร้า ไม่ใช่เรื่องที่จะ

เรียกรอยย้ิมได้ทุกครั้ง เพราะในบางครา

อาจปะทุขึ้นมาจนกลายเป็น ‘โรคซึมเศร้า’  

(major depressive disorder) โรคท่ีท�าให้

โลกของผูป่้วยกลายเป็นสถานทีท่ีย่ากเกิน

จะอยู่อีกต่อไป

 ไม่ใช่การกล่าวเกินจริงเลย หากจะ

บอกว่า โรคทางจิตเวชโรคน้ีเป็นเหมือน

เครื่องไทม์แมชชีน ท่ีพาผู้ป่วยย้อนไปใน

ความทรงจ�าร้ายๆ เร่ืองผิดพลาดในอดีต 

แล้วตอกย�้าตัวเองซ�้าๆ อยู่อย่างนั้น เป็น

โรคที่สตัฟฟ์คุณไว้กับ ‘บางสิ่ง’ ถ่วงคุณไว้

ในมหาสมุทรแห่งความโดดเดี่ยว แล้วมัน

ก็ค่อยๆ บั่น ‘เวลา’ ในชีวิตคุณ จนในที่สุด

หากรกัษาไม่ทนัเวลา ความล้มเหลวอืน่ๆ ท่ี

ตามมาในภายหลังก็อาจเป็นเพชฌฆาตที่

ประหาร ‘อนาคต’ คณุช้าๆ  อย่างเลอืดเย็น

 โรคซึมเศร้า นับเป็นโรคคนเมือง หรือ 

โรคคนที่อยู่ในเมืองท่ีมีภาวะการแข่งขัน

และความกดดันอย่างสูง มักเกิดเป็น

ครั้งแรกในช่วงวัยรุ่นตอนปลายไปจนถึง

วัยสี่สิบตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงท่ีผู้ป่วยได้รับ

ความเครียดจากการเรียน การท�างาน 

หรือประสบความสูญเสียครั้ งส�าคัญ

แล้วไม่อาจจัดการกับสภาวะน้ันได้ จน

ความเครยีดซึง่เป็นภาวะทีส่ามารถจดัการ

ได้ด ้วยงานอดิเรก สิ่งที่ชอบท�าต่างๆ 

กลายเป็นสิ่งที่ยากจะรับมือ จน สารสื่อ-

ประสาทในสมอง2 ท�างานบกพร่อง

 แม้จะไม่มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ 

น�ามาเป็นดัชนีชี้วัดถึงจ�านวนผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าโดยตรง เนื่องจากการเจ็บป่วย

ทางจิตใจหรือโรคทางจิตเวชน้ัน ยังขาด

ความเข้าใจและการยอมรับว่าเป็นอาการ

ที่ต้องรักษาไม่ต่างจากโรคทางกายอยู่ 

แต่หากนับเอาการฆ่าตัวตาย เป็นผลลัพธ์

ในบั้นปลายของโรค ก็ท�าให้เราพบว่า 

ปัญหาของโรคนีส้มัพันธ์โดยตรงกับปัญหา

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศ 

โดยมีอัตราฆ่าตัวตายเพ่ิมเร็วมากใน

เขตร้อน โดยเฉพาะบริเวณกลุ่มประเทศ

อเมรกิาใต้ทีม่คีนเชือ้สายอนิเดยีอยู่จ�านวน

มาก (กายอานา) แอฟริกาตะวันออก 

อินเดีย และประเทศที่มีปัญหาคนตกงาน 

คนสูงวัย เจ็บป่วยเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น เช่น 

ออสเตรเลีย พม่า ญ่ีปุ่น รวมท้ังไทยเรา 

เองด้วย

 ขอเล่าถึงประเทศทีไ่ม่ใกล้ และไม่ไกล 

แต่ไทยนิยมอย่างเจแปนหน่อย ประเทศ

นี้เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับนับถือ

หก
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ในเรื่องของความมีระเบียบวินัยมากท่ีสุดในฝั่ง

ตะวันออก ซึ่งนอกจากจะเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีแล้ว ก็ยังรักษาขนบประเพณีดั้งเดิม

ดงัทีเ่หน็ได้จากสถาปัตยกรรมตัง้แต่วัดวังโบราณ 

จนถึงบ้านเรือนสามัญชน 

 สงสัยแล้วละสิว่า ประเทศท่ีเป็นเกาะเล็กๆ 

แต่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ มีอะไรที่น่าเศร้านะ

 ปัญหาเรือ่งชาตนิิยม ความหย่ิงทะนงในสาย

เลือด ความกดดันในสังคม คือเหตุผลส�าคัญ 

และสิง่หน่ึงท่ีบ่งชีไ้ด้ชัด คอืนกัเขยีนญ่ีปุน่ทีโ่ด่งดงั

ระดับโลก

 HARUKI MURAKAMI 

 คอวรรณกรรมร่ วมสมัยของนักเขียน

ผู้ถูกจับตามองเป็นตัวเต็งรางวัลโนเบลสาขา

วรรณกรรมอย่างเขาแล้วละก็ ย่อมสัมผัสได้ว่า

สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคนในงานเขียนของเขาน้ัน 

ช่างเป็น ‘มนุษย์เศร้า’ จนกระทั่งอาจเทียบได้ว่า 

ย่ิงตัวละครเศร้าเท่าไร ความดังของงานเขียน

เล่มนั้นก็ยิ่งท่วมทวี 

 ยกตัวอย่าง.ให้เห็นภาพก็เรื่องของหนุ่มรุ่น

กระทง จาก Hear the Wind Sing3 (หรอื สดบัลม

ขับขาน ในส�านวนภาษาไทยโดยนพดล 

เวชสวัสดิ์) 

 บทสนทนาระหว่าง ‘ผม’ กับมุสิกในเรื่อง

ตอนท่ีว่า “.....คนเราโดยสารไปในเครือ่งบนิควัน

โขมงพร้อมจะตกลงมาโหม่งโลก แน่นอน ผู้คน

บนเครื่องบินลํานี้ บ้างก็โชคดีอย่างวายร้าย อีก

ส่วนหน่ึงก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแม้แสงรําไรของ

ความหวัง คนกลุ่มหน่ึงแข็งแกร่งทนทานผ่าน

ความทุกข์ยากมาได้ ในขณะท่ีอีกส่วนอ่อนแอ

ปวกเปียก แบ่งเปนกลุ่มคนรวย แบ่งเปนกลุ่ม

คนจน แต่แกก็ทราบอยู่แล้วไม่มีใครได้พลัง

ความเข้มแข็งมากไปกว่าผู ้อื่น ทุกคนร่อแร่

เท่าเทียมกัน...” ‘ 

 เพียงย่อหน้าข้างบนท่ีตัดทอนมาจากส่วน

หนึ่งของหนังสือ ก็สะท้อนถึงความเศร้าท่ีก่น

ออกมาจากชายหนุ่มในนิยายของมูราคามิท่ีมี

ต่อโลกใบนีไ้ด้อย่างถึงรส ให้คอนกัอ่านอย่างเรา

อยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรกับ ‘ผม’ ในเรื่องแล้ว ซึ่ง

นอกจากงานเขียนเล่มนี้ตัวละคร ‘คนเมือง’ ท่ีดู

เข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าของมูราคามิยังปรากฏ

ตัวในผลงานเล่มอื่นอีกอย่างอาจารย์หนุ่มจาก

เรื่อง Sputnik Sweetheart ชายเจ้าของร้านบาร์

จาก South of the Border, West of the Sun 

หรือวาตานาเบะในผลงานชิ้นที่โด่งดังอย่าง 

Norwegian Wood ก็ตามที

 แน่นอนว่า ตัวละครในผลงานของมูราคามิ

ทุกตัวไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า

 แน่นอนว่า คนในเมืองทุกคนไม่ได้เป็นโรค

ซึมเศร้า

 แต่ไม่แน่เสมอไปว่าวันหนึ่งชาวเมือง.....

อย่างคุณจะไม่เป็น.....

 .........

 ช่องว่างข้างบนก็ตามแต่ใจคุณจะเติม

1ศาสตราจารย์ Robert Plutchik เสนอเพ่ิมเตมิอกี

สองอารมณ์ คือ  ความคาดหวัง (Anticipation) 

และการยอมรับ (Acceptance)]

2 neurotransmitter substances สารเคมีที่

เซลล์ประสาทสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการส่งกระแส

ประสาทจากเชลล์ประสาทตัวหนึ่งไปยังอีกตัว

หน่ึง ซึง่สารตวัทีเ่ก่ียวข้องกับโรคซมึเศร้า มอียู่ดงัน้ี 

เซโรโทนิน (serotonin) นอร์เอปิเนฟริน (norepi-

nephrine) โดปามีน (dopamine) ]

3 : Hear the Wind Sing เป็นนิยายเล่มแรกของ

ฮารูกิ มูราคามิ และเป็นปฐมบทของหนังสือชุด

ไตรภาคแห่งมุสิก อันประกอบไปด้วย Piball, 

1973 และ A Wild Sheep Chase)
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ก ว่ า
จ ะ เ ป็ น
โ ร ค ซึ ม
เ ศ ร้ า

คนตั้งค�าถามว่า ในโลกศตวรรษ

ที่ 21 คนเป็นโรคซึมเศร้ากัน

มากข้ึนเพราะโลกแห่งทุนและปัจเจกท่ีก�าลังหมุน

ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรือเปล่า? ขณะเดียวกัน 

นักจิตวิทยาก็ตั้งค�าถามกลับว่า ในยุคนี้คนเป็น

โรคซมึเศร้ากันมากข้ึน หรอืว่าคนเพ่ิงยอมรบัและรู้จกั

โรคซมึเศร้ากันมากขึน้ ในฐานะ ‘อาการเจบ็ป่วยทาง

จิตใจ’ มิใช่เพียงอาการเศร้าซึมของคนมองโลกใน

แง่ร้ายหรือคนหดหู่ขวางโลกสักคน เราจึงกล้าท่ีจะ

ไปปรกึษาแพทย์และตรวจพบว่าคนเป็นโรคซมึเศร้า

กันมากขึ้น?

 ความเศร้าอยู่คูกั่บมวลมนุษย์มาตัง้แต่เมือ่ไหร่?

 หลักฐานที่พาเราย้อนเวลากลับไปได้ไกลท่ีสุด

นั้นพาเราไปถึงยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์โลก 

ณ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ที่น่ันเรียกโรคซึมเศร้า 

(Depression) ว่าโรคใจคอแห้งเห่ียว (Melancholia) 

แม้จะยอมรับว่าเป็นอาการเจ็บปวด แต่ก็เป็น

ความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณท่ีเกิดจากการ

ครอบง�าของปีศาจร้าย ดังนั้นผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

จึงต้องเข้ารับการรักษาจากนักบวช มิใช่การรักษา

โรคซึมเศร้าในฐานะโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ เช่น ขาหัก 

กระดูกเคล็ด เป็นหวัด ฯลฯ

 คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจ�านวนหน่ึงไม่กล้าไป

พบจิตแพทย์ เพราะกลัวจะถูกหาว่าเป็นบ้า ขณะ

เดยีวกันคนรอบข้างผูที้ม่อีาการซมึเศร้าก็มกัมองว่า

ความซมึเศร้าน้ันไม่ใช่โรค ตัง้ค�าถามว่าท�าไมผูป่้วย

จงึอ่อนแอและไม่เข้มแข็ง เพ่งเลง็ทัศนคตขิองผูป่้วย

ว่าเป็นเพราะคิดอย่างน้ันเองจึงหลุดพ้นจากภาวะ

ซึมเศร้าไปไม่ได้ โรคซึมเศร้าและอาการเจ็บป่วย

ทางจิตใจอื่นๆ จึงมักถูกปฏิบัติตัวด้วยราวกับเป็น

พลเมืองชั้นสองในประชากรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในปัจจุบันยังโชคดีกว่าคน

ท่ีเป็นโรคใจคอแห้งเห่ียวในสมัยเมโสโปเตเมีย 

บาบโิลน หรอืจนีโบราณ เพราะหนึง่ในหนทางรกัษา

ของยุคน้ันคือการทรมาน เฆี่ยนตี หรือปล่อยให้

อดอาหารเพ่ือจะขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกไป ผู้

ป่วยโรคซึมเศร ้าในปัจจุบันน้ันโชคดีพอๆ กับ

ชาวกรีกและโรมันโบราณที่ เริ่มมองว ่าอาการ

ซึมเซาเหม่อลอยน้ีไม่ใช ่ วิญญาณชั่วร ้าย แต่

เ ป ็ น เ รื่ อ ง ท า ง ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ ก า ย ภ า พ ผ ส ม

กัน ฮิปโปเครตีส (Hippocrates) อธิบายว่า

อาการซึมเศร้าน้ีเป็นผลมาจากความไม่สมดุลใน

ร่างกาย ซึ่งตรงกับค�าอธิบายในทางการแพทย์

ปัจจุบันว่า อาการซึมเศร้าส่วนหน่ึงเกิดมาจาก

สารเคมใีนสมองบางตวัมรีะดบัต�า่กว่าปกต ิในขณะ

ทีซ่เิซโร (Cicero) มองว่าอาการซมึเศร้านัน้น่าจะเกิด

จากโศกนาฏกรรมหรือความรุนแรงท่ีต้องเผชิญมา

ในชีวิตมากกว่า

 แม้นักปราชญ์ในสมัยนั้นจะยังหาท่ีสิ้นสุดของ

ข้อทุ่มเถียงไม่ได้ ผู ้ป่วยโรคซึมเศร้าในสมัยกรีก

โรมันก็ได้รับการบ�าบัดท่ีต่างไปจากที่อื่น ทั้งการ

บริหารร่างกาย การควบคุมอาหารเป็นพิเศษ การ

นวด การฟังดนตรี และการอาบน�้า (อาจเป็นข้อ

เฉลยว่าท�าไมอาณาจกัรโรมนัถึงขึน้ชือ่ด้านห้องอาบ

น�้านัก) เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในปัจจุบันที่

สามารถรบัการบ�าบดัได้โดยการพูดคยุกับจติแพทย์ 

กินยาที่ช่วยเพ่ิมสารเคมีบางตัวในสมอง รวมไปถึง

การบ�าบัดทางเลือกอื่นๆ เช่น ดนตรีบ�าบัด ศิลปะ

บ�าบัด การเขียน เป็นต้น 

 น่าเศร้าท่ีแนวคิดการมองและบ�าบัดผู ้ป่วย

___ขอขอบคุณ
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โรคใจคอแห้งเห่ียวของกรีกโรมันอย่างเข้าใจน้ันค่อยๆ เลือนหายไปด้วย

ความเชื่อกระแสหลักในยุคเดียวกันนั้นที่ยังคงมองว่าโรคนี้คือการเข้าสิง

ของปีศาจร้าย และเมื่อเข้าสู่ยุคกลางท่ีคริสตจักรเป็นใหญ่ก็ย่ิงตอกย�้า

ชุดความเชื่อเดิมไว้อย่างแน่นหนา และประชากรซึมเศร้าจ�านวนหนึ่งก็ถูก

จับไปขังไว้ในโรงพยาบาลบ้า จนกระทั่งยุคเรเนอซองส์นั่นล่ะ แพทย์ถึงเริ่ม

กลบัไปทบทวนมรดกภูมปัิญญาท่ีตกทอดมาจากกรกีโรมนั และน�าความคดิ

ความเข้าใจโรคซึมเศร้าในยุคนั้นมาศึกษาต่อยอด

 ค.ศ.1621 โรเบิร์ต เบอร์ตัน (Robert Burton) เขียนหนังสือเรื่อง 

Anatomy of Melancholy ซึง่อธิบายสาเหตขุองโรคซมึเศร้าทัง้ทางกายภาพ

และทางสงัคมว่าอาจเกิดจากความยากจน ความหวาดกลวั ความโดดเดีย่ว 

ฯลฯ ทั้งยังเสนอแนวทางการบ�าบัดต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งท่ีนักปราชญ์

ชาวกรกีและโรมนัเคยเสนอไว้ กระท่ังต่อมาในยุคภูมธิรรม (Enlightenment) 

มีการค้นพบเพ่ิมเติมว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้ามิได้มีเพียงสาเหตุจาก

สารเคมีในสมอง และสังคมแวดล้อมของผู้ป่วยเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง

กรรมพันธุ์ด้วย เด็กท่ีพ่อหรือแม่เป็นโรคซึมเศร้าน้ันอาจมีโอกาสที่จะเป็น

โรคซึมเศร้าสูงกว่าคนอ่ืนๆ ถึง 2 เท่า (และถ้าพ่อกับแม่เป็นโรคซึมเศร้า

ทั้งคู่ โอกาสก็อาจเพิ่มสูงเป็น 4 เท่า)

 ในปี 2000 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 

ท่ีรวบรวมและรายงานเก่ียวกับความเจ็บป่วยทางจิตใจประเภทต่างๆ 

ออกโดย American Psychiatric Association ได้ระบุไว้เมื่อปี 2000 ใน 

DSM-IV-TR ว่าโรคซึมเศร้านับเป็นความผิดปกติทางอารมณ์โรคหนึ่ง 

 แม้ปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยังหาค�าตอบได้ไม่แน่ชัดว่าปัจจัยอะไรที่

ท�าให้คนเป็นโรคซึมเศร้า เพราะโรคซึมเศร้ามิได้พบเพียงในคนที่ดูมีอาการ

เศร้าซึมหรือเบื่อโลก คนท่ีดูร่าเริงสดใสจ�านวนไม่น้อยซ่อนอาการซึมเศร้า

ไว้ในรอยย้ิม โรคซึมเศร้าไม่ใช่เพียงโรคท่ีเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่วัยท�างานที่ต้อง

เผชญิความเครยีดมากมาย แต่ยังเกิดกบัเดก็ วัยรุน่ และคนชราด้วยสาเหตุ

ความเศร้าที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย

 ผลส�ารวจระบวุ่าผูห้ญิงเป็นโรคซมึเศร้ามากกว่าผูช้าย อกีข้อสนันษิฐานหน่ึง

จึงผุดขึ้นว่าเป็นเพราะฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่ถูกกดทับไว้มากกว่าหรือไม่ 

ท้ังยังโยงใยไปถึงข้อสังเกตท่ีว่า สังคมตะวันตกที่ส่งเสริมความเป็น

ปัจเจกมากกว่า จะย่ิงท�าให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าสังคมตะวันออกที่

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติเหนียวแน่นหรือเปล่า? แต่ก็น่าคิดว่า สังคมที่

เป็นปัจเจกมากกว่าน้ันเศร้ามากกว่า หรอืจริงๆ เป็นเพราะสงัคมท่ีเครอืข่าย

ความสัมพันธ์เหนียวแน่นกลับยิ่งท�าให้คนรู้สึกว่าต้องปกปิดความต้องการ

และความรู ้สึกท่ีแท้จริงของตัวเองไว้ จนไม่มีใครรู ้แน่ชัดว่าสังคมน้ีมี

ประชากรซึมเศร้าอยู่เท่าไหร่?

 ย้อนกลับไปที่ค�าถามแรก เราอาจตอบไม่ได้ว่าปัจจุบันคนเป็นโรค

ซมึเศร้ากันมากข้ึนหรือน้อยลง คนกลุม่ไหนเป็นโรคซมึเศร้ามากกว่าคนกลุม่

ไหน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะแม้โรคซมึเศร้าจะเดนิทางผ่านกาลเวลามายาวนาน 

หลายคนก็ยังไม่ยอมรับโรคซมึเศร้าในฐานะภัยไข้เจบ็อย่างหน่ึง และปล่อย

ทิ้งไว้ด้วยคิดว่าจะหายไปเอง

 บางทีสิ่งที่ควรท�าอาจไม่ใช่การหาค�าตอบว่าใครเศร้าหรือไม่เศร้า 

ขอเพียงค้นลึกลงไปในใจตัวเองและตระหนักถึงความรู้สึกจริงๆ ข้างใน 

แล้วหาทางดูแลรักษาสุขภาพความรู้สึกให้ดี
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แต่ความ
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ที่ เศร ้าซึมอยู ่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

อาจไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป  

แต ่ เมื่อความเศร ้าทวี ข้ึนถึงระดับที่ส ่งผลต ่อ

การด�าเนนิชวิีตประจ�าวัน เมือ่นัน้เราอาจต้องหันกลับ

มาพิจารณาว่าเราก�าลังด่ิงลงสู่ภาวะซึมเศร้าและ

ต้องการใครสักคนมาช่วยเยียวยาหรือไม่ 

 อย่างไรก็ด ีความรูส้กึเศร้าน้ันเป็นเรือ่งปกตใินชวีติ 

ประจ�าวันเช่นเดียวกับอารมณ์ความรู้สึกและพฤติ-

กรรมอืน่ๆ ท่ีคนเราแสดงออกในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น

การตื่นมาปิดนาฬิกาปลุกเป็นรอบที่ 5 ในตอนเช้า 

การปล่อยตัวเองให้กินไม่บนัยะบันยังตอนกลางวัน

การเล่นบทบาทสมมติพูดคุยกับตัวเอง หรือการบ้า

สะสมของกระจกุกระจกิอย่างแสตมป์หรอืตัว๋รถเมล์ 

พฤติกรรมเหล่าน้ี อาจถูกมองว่าเป็นลักษณะนิสัย

หรือความชอบส่วนตัวของแต่ละคน แต่ส�าหรับ

บางคน พฤติกรรมเหล่านี้มิใช่เพียง ‘นิสัย’ หรือ 

‘ความชอบ’ เท่านั้น หากแต่เข้มข้นถึงขั้นได้รับ

พิจารณาให้เป็นความผิดปกติทางจิตใจที่ท�าให้

เจ้าของอาการต้องทนทุกข์ทรมาน ไม่ต่างจาก

ความเศร้าที่เข้มข้นจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า 

 และนีค่อื ‘โรค’ ท่ีล้วนแล้วแต่เกดิจากความเศร้า

Hoarders: นักสะสม
คงไม่แปลกถ้าใครบางคนจะชอบสะสมแสตมป์ ตั๋ว

รถเมล์ หรือโปสการ์ดสวยๆ แต่หากใครคนนั้นบ้า

สะสมของกระจุกกระจิกทุกอย่างท่ีเคยผ่านเข้ามา

ในชีวิตจนไม่เหลือที่เดินในบ้าน เป็นได้มากทีเดียว

ว่าใครคนน้ันจะเป็น Hoarders (นักสะสม) หรือ 

Obsessive compulsive disorder (OCD) อาการ

ผิดปกติของจิตใจที่ท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถเลือกได้

ว่าจะท้ิงของอะไร หรือเก็บอะไรไว้ ท�านองเดียวกับ

เวลาเราจัดบ้านแล้วไม่กล้าท้ิงหม้อหุงข้าวที่จับ

ฉลากได้มาเมื่อวันปีใหม่ (แต่ไม่เคยเอาออกมา

ใช้) เสื้อผ้าที่ล้นตู้ (และไม่ได้ใส่มาสี่ปีแล้ว) หรือชีท

เรียนสมัยประถม (เผื่อเป็นที่ระลึกความทรงจ�า) แต่

ถ้าเราเปิดประตูเข้าไปในบ้านของ Hoarders เรา

อาจพบอะไรที่มากกว่านั้น เช่น ตั้งหนังสือพิมพ์เก่า

สูงพะเนิน เศษกระดาษทิชชู่ หรือซากถุงพลาสติก

จ�านวนมาก เป็นต้น แม้ในทางการแพทย์ยังคงเป็นท่ี

ถกเถียงกันว่าคนบ้าสะสมเหล่านี้เกิดจากอะไร หรือ

ต้องบ้าสะสมขัน้ไหนถึงจะเข้าขัน้ Hoarders แต่หนึง่

ในผลการวิจัยล่าสุดที่ออกมาก็เสนอว่านักบ้าสะสม

จ�านวนมากล้วนเผชญิความสญูเสยีครัง้ใหญ่มาก่อน

ในชีวิต เช่น สูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก ถูกทอดท้ิง 

หรือสูญเสียทรัพย์สินไปในกองเพลิง ก่อนจะกลาย

มาเป็นนักสะสมเพ่ือช่วยทดแทนสิง่ทีส่ญูไปในความ

ทรงจ�าอันเจ็บร้าว

Clinomania: เสพติดการนอน   
หลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีโรคนอนไม่หลับ

หรอื Insomnia ตดิสอยห้อยตามมาด้วย ง่วงแค่ไหน 

ข่มตานอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลบั ทว่า บางคนกลบัมี

อาการตรงข้าม คือ Clinomania หรือโรคไม่อยาก

ก้าวลงจากเตียงน่ันเอง ค�าว่า Clino ในภาษากรีก

นั้นแปลว่า ‘เตียง’ ส่วน Mania หมายถึง ‘การเสพ

ติด’ Clinomania จึงหมายถึงคนที่พบว่าการลุกจาก

ทีน่อนในยอมเช้าน้ันยากเย็นแสนเข็ญ (ซึง่คนทัว่ไปก็

เป็นกัน) แต่เหล่าผู้เสพติดเตียงนอนมิเพียงไม่อยาก

ลืมตาตื่นเท่าน้ัน แต่ยังอยากนอนอยู่บนเตียงท้ัง

วันตั้งแต่เช้าจรดเย็น ไม่ขยับเขย้ือนเคลื่อนย้ายไป

ไหน ไม่อยากประกอบกิจวัตรประจ�าวัน สาเหตุหนึ่ง

ของอาการดังกล่าวมาจากความเศร้าหรืออาการ

ซึมเศร้าที่ท�าให้รู ้สึกหมดอาลัยตายอยากในชีวิต 

บางครั้งก็ถูกวินิจฉัยอยู่ในกลุ ่มอาการ Chronic 

Fatigue Syndrome (CFS) หรือโรคอ่อนเพลีย

เรื้อรังนั่นเอง  

 โรคนี้ท่านได้แต่	 ใดมา
แผลลึกและน้ำาตา	 ท่านให้
ทุกข์โศกสิ่งใดฤๅ	 วานบอก
เกิดเป็นมนุษย์ไซร้	 หม่นไหม้	อกตรม	

คน

Depression

Hoarders Clinomania

Eating 
Disorder

Memory Lost

Hallucinations
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Eating Disorder: กินไม่ปกติ
เวลาเราเศร้าก็มักจะเกิดอาการกินไม่ได้ นอนไม่หลับ หรือบางคนก็อาจจะกิน

ไม่บันยะบันยังจนกว่าจะหายเครียด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กยังพบว่า

โรคซึมเศร้านั้นมีแนวโน้มจะเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความผิดปกติในการกินอื่นๆ 

ในเวลาต่อมาด้วย ท้ังความผิดปกติในการกินน้ัน รวมถึงการกินมากเกินไปในชั่วระยะ

เวลาสั้นๆ (Binge eating disorder) กินน้อยด้วยความกลัวอ้วน (Anorexia) หรือการ

ล้วงคอหลังกินอาหารปริมาณมาก (Bulimia) นักจิตบ�าบัดจากมหาวิทยาลัยอาร์โกซี

ให้ความเห็นว่าความเศร้าน้ันสมัพันธ์กบัความรูส้กึว่าตัวเองยังดไีม่พอ น�าไปสูล่กัษณะนสิยั

ที่มองหาความสมบูรณ์แบบอันเกินพอดีเพื่อชดเชยความเศร้าของตัวเอง

Memory Lost: ความจ�าเสื่อม
อาการความจ�าเสื่อมไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์หรือเกิดขึ้นเพราะสมองได้รับการกระทบ

กระเทอืนอย่างรุนแรงเท่านัน้ แต่ความเศร้าอนัเข้มข้นก็อาจน�าไปสูก่ารความจ�าเสือ่มได้ 

นอกจากความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงที่อาจน�าไปสู่การสูญเสียความทรงจ�า

ระยะสัน้แล้ว ความเศร้าอาจท�าให้เรากลายเป็นคนขีห้ลงขีล้มืตลอดไป (หากไม่ได้รบัการ

รักษาอย่างถูกต้อง) ทั้งนี้ก็เพราะสารเคมีบางตัวในสมองจะลดลง หนึ่งในนั้นคือ neuro-

transmitters ท่ีท�าหน้าทีเ่ชือ่มประสานเซลล์สมองแต่ละเซลล์ในการส่งข้อมูลถึงกนั และ

บันทึกความทรงจ�าใหม่ๆ ที่ได้รับเข้ามาเอาไว้ แต่เมื่อสารเคมีที่ว่าไม่สมดุล ผู้ที่ซึมเศร้า

จึงพบว่าตัวเองหลงๆ ลืมๆ รู้สึกว่าการตัดสินใจ การวางแผน หรือการเริ่มท�างานสักชิ้น

เป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ความเศร้ายังท�าให้เหม่อลอย ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่มีสมาธิ

กับสิง่ทีอ่ยู่ตรงหน้า ท�าให้ข้อมลูใหม่ๆ ทีป้่อนเข้ามาปลวิหายไปกับสายลมอย่างง่ายดาย

Hallucinations: ประสาทหลอน
อาการประสาทหลอนนัน้หมายรวมถึงการคดิว่าตวัเองเห็น ได้ยินเสยีง ได้กลิน่ ได้สมัผสั

สิ่งท่ีไม่มีอยู่จริง อาการประสาทหลอนมีหลายสาเหตุ ท้ังกรรมพันธุ์ สภาพแวดล้อม 

ประสบการณ์ในวัยเด็ก ความผิดปกติของสมอง รวมถึงความเศร้า อันอาจเกิดจาก

ความเศร้าหรือความรู้สึกอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ในอดีต จึงต้องสร้างบางอย่าง

ขึ้นมาเพ่ือทดแทน คนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางคนมีอาการประสาทหลอนและสูญเสีย

ความทรงจ�าร่วมกนั เน่ืองจากท้ังสองอาการมคีวามสมัพันธ์กับสารเคมนีโูรทรานสมติเตอร์

และโดปามนี ซึ่งระดับสารเคมีในสมองจะแปรปรวนทันทีที่เราเศร้า

 

 แน่นอนว่าความเศร้าที่น�าไปสู ่โรคเหล่าน้ี  มิใช่ความเศร้าท่ีเราจะเผชิญได้

ในชีวิตประจ�าวัน แต่ต้องเป็นความเศร้าประกอบกับความสะเทือนอารมณ์ และ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต จิตใจของมนุษย์จึงต้องมีกลไกท่ีจะป้องกันตนเอง 

ความเศร้าจึงมิได้น�าไปสู่โรคซึมเศร้าเท่านั้น ทว่ายังมีอีกสารพัดโรคที่มาพร้อมกับ

ความเศร้า บางโรคก็เข้าใจได้ บางชนิดก็พิสดารชนดิคาดไม่ถึง และท�าให้อดคดิไม่ได้ว่า

จิตใจของมนุษย์เรามีวิธีรับมือกับความเศร้าที่ล�้าลึกกว่าที่เราจินตนาการได้นัก
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แ ล้ ว

ไ ป ไ ห น ?

อ้างอิง:	
1. รายงานสุขภาพคนไทย 2552 เพื่อ 
สุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง, 
สถาบนัวจิัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัย
มหิดล 
2. จดหมายข่าวต้นคิด, สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) 
3. http://www.who.int/mental_health/
prevention/suicide/suicideprevent/en/

	 เมื่อความเศร้าเริ่ม	 ‘ออก
อาการ’	 ก็ เห็นท่าจะไม ่ดีแน ่
หากปล่อยไว้โดยไม่หาวิธีการ
บรรเทาความเศร้านั้นลง	 แต่
ก่อนอืน่เรามาทำาความรู้จกัและ
รู้เท่าทันผลของความเศร้ากัน
ดีกว่า	 ว่าภาวะความซึมเศร้า
นั้นสามารถพาเราไปเจอกับ
อะไรได้บ้าง	
	 เมื่อความเศร ้าเริ่มออก
อาการ	 ความเศร้าพาเราไป
ไหน?
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เศร้าพาเราหลีกหนีจากตัวตนดั้งเดิมของเรา อีกนัยหน่ึงคือความเศร้าเปลี่ยนเรา

ไปเป็นคนละคน ความเศร้าส่งผลทางกายภาพต่อร่างกายของเรามากมาย เช่น  

น�้าหนักขึ้น-ลง แบบเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งเป็นผลจากการเจริญอาหารมากผิดปกติหรือเบื่ออาหาร 

ความเศร้าส่งผลต่อการภาวะนอนหลับของเรา อาจจะส่งผลให้นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป ท�าให้

วงจรเวลาของชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้มีปัญหาเร่ืองความจ�า อาจจะมีอาการอ่อนเพลีย

ไร้เรี่ยวแรงร่วมด้วย เรียกได้ว่าเจ้าความเศร้าตัวร้ายท�าให้ระบบในร่างกายเราเพี้ยนไปหมด

 ความเศร้าพาเราจมดิง่ในภาวะอารมณ์ด้านมดืได้อย่างเข้มข้นรนุแรง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เสยี หงดุหงดิ

โมโหง่าย ไม่มีสมาธิจดจ่อที่จะท�าอะไร ไม่สามารถตัดสินใจได้ ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ลดลง จิตใจ

กระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรืออาจจะเชื่องช้าเหนื่อยหน่ายโลก ความเศร้านั้นส่งผลร้ายถึงจิตใจอย่าง

มากมายท�าให้จติใจเศร้าหมองและเกิดอารมณ์ด้านลบอยู่ตลอดเวลา รูส้กึว่าตนเองไร้ค่าจะถึงขนาดคดิสัน้ 

อยากฆ่าตัวตาย!

 น่าตกใจไม่ใช่น้อยหลังจากที่มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO-SUPRE 2009 ) ระบุว่า  

มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปีละประมาณ 1 ล้านคน หรือเฉลี่ย 1 คน ในทุกๆ 40 วินาที ในขณะที ่

ในแต่ละปีมผีูพ้ยายามฆ่าตวัตายสงูถึง 10-20 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ.2563 จะมคีนฆ่าตวัตายสงูถึง 1.5 

ล้านคน จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกได้เห็นถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ก�าหนดให้

ในทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เป็น ‘วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)’ 

โรคซึมเศร้าถือปัจจัยส�าคัญสู่การฆ่าตัวตาย จากการรวบรวมสถิติจ�านวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายใน

ปี พ.ศ.2550 ตามใบมรณบัตรที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยพบว่า มีผู้ฆ่าตัวตายส�าเร็จจ�านวน 3,458 คน 

ทั้งนี้ 90% ของผู้ที่ฆ่าตัวตายส�าเร็จคือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 

 ในผูป่้วยทีอ่ยู่ในภาวะซมึเศร้าบางรายอาจมพีฤตกิรรมบางอย่างทีแ่สดงออกให้คนใกล้ชดิรูว่้าเขาก�าลงั

มปัีญหา แต่ส่วนใหญ่มกัจะถูกเข้าใจผดิคดิว่าผูป่้วยเรยีกร้องความสนใจ แต่ในความเป็นจรงิแล้วพฤติกรรม

ทีไ่ด้กล่าวไปข้างต้นคอืการขอความช่วยเหลอือย่างหนึง่ อกีทัง้เป็นสญัญาณอนัตรายท่ีคนใกล้ชดิควรจะต้อง

รีบเข้าไปดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียได้

 นอกจากความเศร้าจะส่งผลด้านลบต่อร่างกายและจิตใจของเราแล้ว ความเศร้ายังส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมในด้านบวกได้เหมอืนกัน ท้ังนีเ้พราะร่างกายและจติใจก�าลงัสรรหาทางออกและวิธีคลายเครยีดอยู่

นั่นเอง บางครั้งความเศร้าพาเราไปดูหนังตลก ไปออกก�าลังกาย ฟังเพลง วาดรูป ชมมหรสพ เข้าวัดปฏิบัติ

ธรรม หรือท�ากิจกรรมอื่นๆ เพ่ือเป็นการเยียวยาความทุกข์เศร้าต่างๆ ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ให้ค�าแนะน�า

เก่ียวกับการบรหิารร่างกายง่ายๆ เพือ่ช่วยลดความเครยีด เช่น การฝึกเกรง็กล้ามเนือ้ โดยการหายใจเข้าลกึๆ 

ช้าๆ ยืดอก หลัง ไหล่ แล้วคลายออกพร้อมหายใจออก การฝึกหายใจ และการท�าสมาธิเบื้องต้น 

 เมือ่รูแ้ล้วว่าความเศร้าแผงฤทธ์ิ (ร้าย) ต่อสขุภาพร่างกายของเราได้ขนาดไหน ความเศร้าสามารถน�าพา

เราไปสู่อะไรได้มากมายหลายอย่างทั้งดีและร้าย อยู่ท่ีเราต้องคอยสังเกตอาการว่าความเศร้าของเรานั้น

เข้าข่ายจะป่วยเป็นโรคซมึเศร้าหรือไม่ จะได้รูเ้ท่าทนัและรบีดแูลรกัษาอาการซมึเศร้าให้หายและพร้อมทีจ่ะ

กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขอีกครั้ง 

ความ
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กินของหวาน ส�าราญจิต
 สังเกตไหม เวลาเครียดหรือเศร้าเราชอบกิน กิน แล้วก็กิน

 กินแหลกลาญ โดยเฉพาะของหวาน

 หากคิดว่าเป็นเรือ่งบงัเอญิ บอกได้เลยว่าไม่ใช่ เนือ่งจากในน�า้ตาลน้ัน

มีสารแห่งความสุข หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม ‘เอ็นดอร์ฟิน’ ซึ่งสารนี้มีส่วน

โดยตรงในการปรับสภาพฮอร์โมนภายในร่างกาย โดยน�้าตาลจะท�าหน้าที่

เข้าไปลดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นต้นเหตุที่ท�าให้หมองเศร้า แล้วแทนท่ี

ด้วยเอ็นดอร์ฟิน เรียกว่าคืนความสุขให้ร่างกายอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

 เสริมให้อีกนิด ถ้าให้ดีควรเป็นช็อกโกแล็ต เพราะนอกจากจะคืน

ความสุขด้วยสารเอ็นดอร์ฟินแล้ว ช็อกโกแล็ตยังมีคุณสมบัติช่วยปกป้อง

เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และช่วยลดอัตราการเป็นโรคต่างๆ อย่างอลัไซเมอร์

โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ

 แต่ช้าก่อน แม้ของหวานจะมีประโยชน์ในแง่ช่วยบรรเทาความเศร้า 

แต่ก็ต้องกินให้อยู่ในปริมาณที่พอดี หากรู้ตัวว่ากินมากเกินไป ควรไป

ออกก�าลังกายก่อนที่จะลงพุงนะเออ!

ออกก�าลัง เสริมพลังแฮปปี้
 ไม่ชอบของหวาน มาทางน้ี! ชอบของหวานมากเกินไป ย่ิงต้องมาทางน้ี!

 สารเอน็ดอร์ฟินไม่จ�าเป็นต้องมาจากการกินของหวานเสมอไป การออก

ก�าลังช่วยหลั่งสารตัวน้ีเช่นกัน ลองออกไปว่ิงสักครึ่งชั่วโมง อากาศร้อนๆ 

ว่ายน�้าก็เข้าท่า ออกก�าลังในยิมก็น่าสนใจ

 อย่างที่รู ้กันอยู่แล้ว การออกก�าลังกายมีแต่ได้กับได้ ได้ทั้งสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง ได้ทั้งลดน�้าหนัก ทั้งน้ีควรท�าในปริมาณที่พอดี ไม่ฝืน

ก�าลังตัวเอง ไม่อย่างนั้นผลที่ได้อาจจะตรงกับข้ามนะจ๊ะ

 ออกก�าลงักายหน้าท้องด้วยการดตูลกก็ดนีะเธอ การหัวเราะช่วยน�าพา

เอ็นดอร์ฟินเข้าสู่ร่างกายเช่นกัน และออกก�าลังกายหน้าท้องไปในตัว ลอง

หาตลกดูสักนิด ชีวิตแจ่มใสนะเออ

นอนเร็วๆ หน่อยนะคนดี พี่เป็นห่วง
 มีเอ็นดอร์ฟินที่คืนความสุข ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีสิ่งตรงกันข้าม

 ข้อน้ีเราจะมาน�าเสนอฮอร์โมน ‘คอร์ติซอล’ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่ง

ความเครียด โดยฮอร์โมนตัวนี้จะถูกปล่อยออกมาเพื่อขับความรู้สึกเครียด

และหม่นหมองภายในตัวเรา 

 กระบวนการของฮอร์โมนตัวนี้จะถูกขับออกมาทุกครั้งที่เราเครียด 

เครียดมากเท่าไหร่ ยิ่งมีคอร์ติซอลมากเท่านั้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มไปที่คน

นอนดึกด้วย เพราะเมื่อได้พักผ่อนน้อย ความเครียดจะค่อยๆ แอบสะสม

อย่างไม่รู้ตัว นานวันเข้ามีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนยาวเป็นขบวน

พาเหรด โรคกระเพาะอาหาร โรคความดัน โรคมะเร็ง ฯลฯ

 โอยยยยยยยย สารพัดโรครุมเร้า พูดเลย

 เพราะงั้น เมื่อรู้สึกตัวเองมีความเครียด ทุกข์โศกหมองเศร้าอะไรมา 

แนะน�าอย่างจริงใจว่าให้ลองรีบนอนพักผ่อนให้เต็มที่ ให้สมองปลอดโปร่ง 

เพราะถ้าย่ิงนอนดึก ใช้ความคิดเยอะ ท�าให้สมองล้าโดยใช่เหตุ พานให้

เครียด คิดไม่ออก แถมเป็นการเปิดประตูตอนรับสารพัดโรคอีก

 ลองงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนด้วย เพราะคาเฟอีนมีส่วนกระตุ้นให้นอน

ไม่หลับ ท�าตัวเองให้ปลอดโปร่งท่ีสุด แล้วค่อยตื่นมาเผชิญกับสิ่งท่ีท�าให้

เครียดดีกว่านะ

เซเรโทนิน ซารางเฮโย <3
 ฮอร ์โมนเซเรโทนินมีหน้าที่หลายอย่างในร ่างกาย ทั้งควบคุม

การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก คุมอุณหภูมิในร่างกาย ความดัน

โลหิต การหลั่งฮอร์โมน เรียกได้ว่าส�าคัญสุดๆ

 ทีน้ี หากร่างกายมีเซเรโทนินเพียงพอ จะน�าพาความผาสุกมาให้ชีวิต

อย่างมาก เพราะจะช่วยท�าให้เราอารมณ์ด ีมคีวามสขุ ความคดิปลอดโปร่ง 

หัวโล่ง ไอเดียบรรเจิด มีภาวะทางอารมณ์มั่นคง ลุคกู๊ดสุดๆ ไหมล่ะเธอ

 แต่ในทางกลับกัน ถ้าเซเรโทนินมีน้อยนิด จะท�าให้ภาวะทางอารมณ์

แปรปรวน เดีย๋วดเีดีย๋วร้าย หงดุหงิดง่าย ไม่มสีมาธิท�าสิง่ต่างๆ นอนไม่หลบั 

เซื่องซึม ป่วย น�ามาซึ่งภาวะไบโพลาร์ หนักเข้าถึงขั้นมีอาการโรคซึมเศร้า

เลยนะ

 พยายามฮอร์โมนเซเรโทนินภายในร่างกายไว้ ด้วยการกินอาหาร

ประเภทโปรตนีและคาร์โบไฮเดรต ซึง่เป็นอาการจ�าพวกเนือ้สตัว์ แป้ง และ

น�้าตาล เอาง่ายๆ กินสลัดมื้อเดียว ผักสักนิด เนื้อสักหน่อย ได้ครบทุกอย่าง

เลยทีเดียวเชียว

พบจิตแพทย์ ไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด
 ก่อนอื่นต้องปรับมุมมองกันสักหน่อย เชื่อได้เลยว่าหากพูดถึงการพบ

จิตแพทย์จะโดนมองว่าเป็นอะไรร้ายแรงแน่นอน

 แต่หยุด! เก็บความคิดนี้ไว้ก่อน เพราะมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงขนาดนั้น

 ถ้าลองพยายามท�าตามวิธีทุกข้อแล้วไม่ได้ผล สิ่งที่แนะน�าได้ดีที่สุด

คือการไปพบจิตแพทย์ ลองไปปรึกษาจิตแพทย์สักนิด รับค�าแนะน�าจาก

ผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง มีคนช่วยไกด์หาทางออกให้ความเศร้า จะช่วย

ได้เยอะเลย

 การพบจติแพทย์ก็เหมอืนการรักษาอาการอืน่ๆ ท่ีโรงพยาบาล ไม่ว่าเรา

จะเจบ็ไข้ได้ป่วยหนกัเบาแค่ไหน ทุกอย่างก็คอืการรกัษาเหมอืนกัน แน่นอน

ว่าการพบจติแพทย์คอืการรักษาทีด่ ีคอืการหาทางออกให้ความเศร้าอย่าง

ถูกต้อง

 การเข้าสังคมถือเป็นอีกวิธีที่ดี ลองหาเพ่ือนคุย เปิดใจกัน ระบาย 

ปรกึษา มเีพ่ือนคูค่ดิช่วยกันบรรเทาและหาทางออก ย่อมดกีว่าปิดก้ันตัวเอง 

อยู่คนเดียว หลีกหนีสังคม ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเศร้านานๆ

 อย่าเศร้าเลยนะ ไม่ดีหรอก เชื่อเราสิ เราเป็นห่วง (ยิ้มนางงาม)



Those	who	are	happy	are	not	
without	pain,	 they	 just	 know	
how	not	to	be	controlled	by	it.

“
“

–	Love	and	Other	Drugs,	
2010
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“
“คนที่มีความสุขใช่ว่าเขาจะไม่เคยรู้สึกเจ็บปวด

มาก่อน เพียงแต่เขารู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรที่จะ
ไม่ถูกความเจ็บปวดครอบง�า



38

interview
เรื่อง : พชรกฤษณ์ โตอิ้ม 

พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ
ภาพ : อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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ความเศร้า
บนยอดภูเขาน�้าแข็ง
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“รู้ไหมว่า ในทุก 5 คน จะมี
1 คนที่ช่วงชีวิตหนึ่งของเขา
เคยมีภาวะซึมเศร้า น่ันแสดง
ว่าคนหนึ่งพันกว่าล้านคนใน
โลกเคยเป็นโรคซึมเศร้า” 
 ค�าโปรยดังกล่าวปรากฏ
อยู่ด้านหลังปกหนังสือสีฟ้า
ขุ ่นเล่มหนึ่ง หนังสือสารคดี
ท่ีเล ่าประสบการณ์จริงจาก
การป่วยเป็น ‘โรคซึมเศร้า’ ท่ี
ถ ่ายทอดอารมณ์ได ้อย ่าง
ลึกซ้ึงและเข้าใจผู ้อ่าน จนได้
รับหนังสือประ เภทสารคดี
ยอดเยี่ยม ของ นายอินทร ์
อะวอร์ด ประจ�าปี 2557
 หนังสือปกสีฟ้าขุ่นท่ีมีชื่อว่า 
‘เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน�้าแข็ง’ 
จากผู้ประพันธ์นามปากกาว่า 
ดาวเดยีวดาย หรอื หญงิ-ไขศรี 
วสุิทธิเนตร บันทกึความทรงจ�า
ของหญิงไว้ในตลอดระยะเวลา
ท่ีป่วย เธอพุดคุยกับเราด้วย
เสียงหัวเราะและอารมณ์ขัน 
ท�าให้เราเห็นตัวตนของเธอ... 
คนที่รู ้จักและอยู ่ร ่วมกับโรค
ซึมเศร้ามาเป็นเวลายาวนาน
กว่า 7 ปี 
 และบอกกับเราว่า ‘โรคซมึเศร้า’ 
ใกล้ตวัเรามากกว่าทีเ่ราเคยคดิ

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง‘ความเศร้า’ กับ ‘โรคซึมเศร้า’ 
 ‘ความเศร้า’ เป็นความรู ้สึกปกติของมนุษย์ท่ีทุกคนมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว

แต่พอเป็น ‘โรคซึมเศร้า’ ความเศร้ามันจะมากเกินไปจนเรารู้เลยว่ามันผิดปกติ 

เพราะเศร ้าแบบปกติจะอยู ่ กับเราแค ่สามวันหรือนานหน่อยก็ประมาณ

อาทิตย์นึงแล้วค่อยๆ จางลง แต่โรคซึมเศร้าเหมือนกับตัวของเราจะด�าดิ่งลงไป

เรื่อยๆ จนไม่ดึงตัวเองออกจากความเศร้าไปได้ 

 ส่วนหนึ่งเวลามนุษย์เกิดความเศร้าหรือมีอะไรมากระทบจิตใจ สมองจะหลั่ง

สารสือ่ประสาทออกมา สารสือ่ประสาทจะส่งความรู้สกึจากปมประสาทนึงมายังอกี

ปมนงึ คราวนีพ้อตวัเซโรโทนนิ (Serotonin) ทีเ่ป็นสารสือ่ประสารเกีย่วกับการควบคุม

อารมณ์ท�างานผิดปกติ สารสื่อประสาทตัวมีน้อยลงจนปมประสาทไม่สามารถรับ

ได้บางจุด มันก็จะท�าให้ความรู้สึกเศร้าและหดหู่คงอยู่ไปเร่ือยๆ เพระไม่สามารถ

ปรับตัวให้เข้าสู่สภาะวะปกติได้

ประสบการณ์ช่วงที่คุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ตอนนั้นมีอาการอย่างไรบ้าง
 เรื่องความรู้สึกมันก็มีแต่ความรู้สึกเศร้า แล้วมันก็มีแต่ความคิดว่าไม่อยากมี

ชีวิตอยู่อีกต่อไป ช่วงแรกๆ ก็มีความพยายามฆ่าตัวตาย แต่ช่วงหลังๆ พอไม่ได้

ลงมือกระท�าหรือว่าวางแผนจะท�า ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นแค่ท�าอะไรก็จะไม่ระวังตัว 

เพื่อชีวิตจะได้เสี่ยงๆ ให้มันจบไปเร็วๆ 

 เราอยู่กับความรู้สึกนี้ทั้งวันทั้งคืน จนมันค่อยๆ หมดความมั่นใจในตัวเอง จาก

เมื่อก่อนเราเคยภูมิใจในตัวเองว่าเราท�าอะไรได้ต้ังเยอะ เรามีความสุขกับสิ่งท่ีเรา

ท�าได้ แต่สิ่งเหล่านั้นมันหายไปหมดเลย ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้ยังไง แล้ว

มันเลยแทนท่ีด้วยว่าเป็นความรู้สึกแบบฉันไม่มีคุณค่า ฉันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่อง ฉัน

เป็นคนที่ล้มเหลว

มีวิธีการรักษาอย่างไรเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าบ้าง ?

 จดุเริม่ต้นในการรกัษาต้องพ่ึงพาหมอกบัยาก่อน เพราะยาจะไปช่วยปรับสารเคมี

ในสมอง สิง่ทีจ่�าเป็นอนัดบัแรกๆ ในการเริม่ต้นรกัษาโรคซมึเศร้าคอืคณุจะต้องทาน

ยาให้ครบตามก�าหนด แต่การทานแค่ยาก็ยังไม่ใช่ค�าตอบของการหายป่วย เพราะ

ค�าตอบจริงๆ คือเราต้องใช้ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบเพ่ือช่วยให้เราหายขาด น่ัน

ความหมายว่ารวมท้ังการรักษาท่ีต่อเน่ือง การดแูลตวัเองทีเ่หมาะสม สภาพแวดล้อม

ครอบครัว ทุกอย่างต้องมาพร้อมๆ กัน 

 บางคนป่วยมาหกเจ็ดปียังไม่หายขาด ไหนบอกป่วยเป็นโรคจิตเวชต้องกินยา

แล้วมันจะหาย คือมันก็ต้องกินไง แต่ว่าคุณกินยาอย่างเดียวมันไม่พอ คุณต้อง

พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองด้วย

ในระยะหลงัประเทศไทยให้ความส�าคญักบัโรคซึมเศร้าเพิม่ขึน้มากกว่าแต่ก่อนไหม ?
 รู้สึกว่าช่วงหลังๆ จะมีข่าวกระแสที่ว่าคนดังๆ ฆ่าตัวตายจากการที่ป่วยเป็นโรค

ซมึเศร้าเพ่ิมมากขึน้นะ ตรงนีแ้หละมนัช่วยสร้างผลกระทบให้ผูค้นหนัมาสนใจกับตวั

โรคนีม้ากขึน้ คนหยิบมาพูดถึงกันเยอะขึน้ ตวัโรคซมึเศร้ายังถอืว่าโชคดมีากๆ เพราะ

มันช่วยท�าให้คนพยายามที่จะเข้าใจโรคจิตเวชอื่นๆ ด้วยเหมือนกัน 

แต่ส�าหรับการรักษา คนไทยไม่ค่อยเข้าใจว่า ว่าโรคมันคือโรคพวกเขายังแยกแยะ

ไม่ออกระหว่าง ‘โรค’ กับ ‘ความรู้สึก’ มันยังมีคนที่บอกเราว่า “เศร้าแล้วเดี๋ยวมันก็
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ดีขึ้น” “ท�าไมไม่บิวท์อัพตัวเองขึ้นมา” “จะเศร้าไปนานแค่ไหน”  

เราต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคอืความรูส้กึปกตกิบัความเจบ็ป่วย 

เพราะทั้งสองอย่างไม่สามารถหายโดยใช้วิธีเดียวกันได้

นั่นท�าให้คนไม่กล้าที่จะไปหาหมอหรือเปล่า ?
 จากตอนท่ีเราป่วย เราได้เห็นสงัคมของกลุม่คนท่ีป่วยเป็นโรค 

ซึมเศร้านะ เพราะกลุ่มสังคมตรงนี้แหละท�าให้พวกเขากล้าพูด

มากขึ้น กล้าไปหาหมอ เพราะตรงนี้มันเหมือนช่วยให้เขามีช่อง

ทางที่จะระบายออกมา  

 หลังจากที่พี่หายป่วย พี่ก็กลับไปเป็นวิทยากรช่วยเขาอบรม 

ได้เจอพวกเขาอีกเยอะมาก รู้ว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นแค่ผู้ป่วยและ

ไม่ได้อันตราย สมมติว่าเราเจอคนบ้าก�าลังเดินตามเรา เรารู้สึก

กลวัมัย้? ส่วนใหญ่คนจะกลวัแล้วก็รูส้กึว่ามนัอนัตราย แต่ปรากฏ

ว่าโอกาสท่ีเขาหยิบมดีแทงเรานีน้่อยมาก เพียงแต่ว่าตลอดระยะ

เวลาท่ีผ่านมาสื่อท�าให้พวกเขาดูน่ากลัว คนโรคจิตกลายเป็น

คนที่น่ากลัว กลายเป็นคนอันตราย อย่างบางทีเราเห็นคนบ้าท�า

อะไรเราก็จะหัวเราะ เราคิดว่าเขาเป็นคนตลก แต่จริงๆแล้ว เขา

ท�าอย่างนั้นเพราะเขาป่วย

 ถ้าระหว่างคนปกติฆ่าคนตายกับผู้ป่วยจิตเวชฆ่าคนตาย 

คิดว่าสื่อจะพาดหัวเรื่องไหนล่ะ 

เท่ากับว่าสื่อมีบทบาทส�าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของ
โรคซึมเศร้า ?
 ตัวสือ่มแีรงกระเพ่ือมได้ดนีะ เพราะถ้าสือ่สามารถสร้างความ

เข้าใจได้ คนก็จะไม่รู้สึกกลัว หากว่ามีคนรอบข้างเขาป่วย มันก็

เหมือนท�าให้เขาก็จะกล้าท่ีจะออกไปพบจิตแพทย์มากข้ึน ส่วน

ใหญ่เท่าที่เรารู้จักมานะ คนที่ป่วยเป็นไบโพล่าร์1  ส่วนใหญ่เป็น

คนท่ีเก่งมาก เพราะด้วยความท่ีมภีาวะไฮเปอร์ท�าให้เขามคีวาม

กระตือรือร้นและมีพลังสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา แต่มักจะมี

ปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์จนกว่าเขาจะได้รับการรักษา

 ตอนน้ีเราไปช่วยงานท่ีสมาคมเสริมสายใยครอบครัวด้วย

รู้สึกว่าเป้าหมายตอนนี้มันไม่ได้แค่อยู่ที่รักษาตามอาการให้ผู้

ป่วยหายจากอาการป่วยแล้ว แต่ส�าหรบัผูป่้วยจติเวช สิง่ทีส่�าคญั

ต่อมาคือการฟื้นฟู เพราะมันเหมือนการกู้ชีวิตเขากลับมาให้เขา

ดูแลชีวิตของตัวเองได้ แล้วอนาคตก็คุยกันว่าจะท�าเป็นจริงจัง

ก็คอร์สศิลปะ อบรมการเขียน ดนตรีบ�าบัด ถ้ามันท�าจริงจังได้

มากขึ้น มันก็อาจเห็นการฟื้นฟูผู้ป่วยที่ดีกว่านี้ 

 ส�าหรับพวกเมืองนอกนะ ทางเขาจะมีกฎหมายที่บังคับให้

รักษาให้หายและสามารถดูแลตัวเองได้ แล้วก็จะมีที่ท่ีรับคน

พวกนี้เข้าท�างานต่อ ไม่ได้ไปกักขังเขาไว้หรือว่ากีดกัน

 

แล้ววธิกีารรักษาด้วยการเขยีน การฟังเพลง มไีหมท่ีส่งผลให้
ผู้ป่วยคิดมากหรือมีความรู้สึกเศร้าใจเพิ่มขึ้น
 การฟังเพลงจริงๆ มันก็ดาบสองคม บางทีไปฟังเพลงที่ไป

บิวท์ให้อารมณ์ดิ่งลงไปเนี่ยมันก็ท�าให้เราเศร้าได้ แต่ในความ

รู้สกึเรานะ เราว่าการเขียนดทีีส่ดุ เพราะเราเชือ่อย่างนงึว่ามนษุย์

เรามีกลไกบางอย่างท่ีมันเป็นธรรมชาติ อย่างตอนเวลาที่เรา

ท�างานฝีมือท�าอะไรสักอย่าง หรือตอนที่เราเขียนอะไรสักอย่าง 

สมองมนัต้องสัง่การ มนัเป็นกลไกท่ีท�าให้เรามสีมาธิ ช่วยระบาย

ออก ช่วยปลดเปลื้องความรู้สึก พอหลังจากที่เขียนไปแล้วทิ้งไว้

กลับมาอ่านก็เท่ากับว่าได้เป็นการทบทวนตัวเองด้วย 

 เราก็ยังเชือ่ว่าสมัผสัระหว่างมนษุย์ท่ีมนัเป็นธรรมชาตดิทีีส่ดุ 

มากกว่าเทคโนโลยี การได้คยุกันแบบได้เจอหน้ากันหรอืการอ่าน

หนงัสอืจากหนังสอืทีเ่ป็นเล่ม ท�าให้เกิดสมัผสัทีม่อื สมัผสัทีค่วาม

รู้สึก

ตัวคุณเองมีโอกาสกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกไหม

 มโีอกาสนะ มนัอยู่ทีก่ารดแูลตวัเอง เหมอืนพอเราผ่านภาวะ

ตรงน้ันมาแล้ว มนัช่วยให้เราไวต่อการท่ีจะจบัสญัญาณของโรค 

คอือาการของโรคมนัก็มสีญัญาณ อย่างเวลาทีเ่ราเป็นหวัด ก็อาจ

เริ่มมาจากมีน�้ามูกไหล เริ่มจาม โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ โรค

จิตเวชก็เหมือนกัน จับสัญญาณได้จากการนอนของเราผิดปกติ

ไปอย่างบางทีพอเรามีความเครียดมากๆ แล้วปวดหัว แล้วพอ

เราจับสัญญาณได้แล้ว เราก็จะไม่ปล่อยให้มันด�าเนินไปถึงขีด

สุดของมัน

1โรคทีม่อีาการผดิปกตทิีส่�าคญัทางอารมณ์ 2 แบบ คอื ภาวะแมเนยี 
และภาวะ ซึมเศร้า จึงเคยถูกเรียกว่า Manic- depressive disorder 
ความเจบ็ป่วยทางอารมณ์ทัง้ 2 แบบนัน้รุนแรง ภาวะโรคจะครอบง�า
บุคคลนั้น จนท�าให้สูญเสียความเป็นคนเดิมไป 
(ข้อมูลจาก http://www.manarom.com)
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สวนสวยแต้จิ๋ว

สุสาน เชงเม้ง และความทรงจ�าของคนที่จากไป







 เมื่อเอ่ยถึงค�าว่า ‘ป่าช้า’ อาจท�าให้จินตนาการของใครหลายคนเตลิดไปไกลถึงเรื่อง 

สยองขวัญ เมื่อเปลี่ยนเป็นค�าว่า ‘สุสาน’ ความน่ากลัวอาจจะลดน้อยลงมาหน่อย แต่การ 

เดินทางไปยัง ‘ป่าช้าวัดดอน’ หรือ ‘สุสานแต่จิ๋ว’ ของเราในวันนี้กลับไม่ได้ให้ความรู้สึกที่กล่าว

มาข้างต้นแต่อย่างใด 

 บรรยากาศอันวังเวงและน่ากลัวเป็นเพียงก�าแพงท่ีเราตั้งไว้ก่อนจะมายังสถานที่แห่งนี้ 

เพราะเสยีงร�า่ลอืในอดตีทีเ่ล่าขานถึงความเฮีย้นของวิญญาณท่ีสงิสถิตยังป่าช้า ซึง่เดมิทีเคยเป็น 

สุสานขนาดใหญ่ใจกลางเมืองท่ีอยู่ในความดูแลของ 3 องค์กร ได้แก่ สมาคมแต้จิ๋ว 

แห่งประเทศไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และสมาคมไหหล�าด่านเกเต้ พ้ืนที่กว่าร้อยไร่เป็นพ้ืนท่ี

ฝังศพนับพันศพ และมีการล้างป่าช้าเพื่อฝังศพใหม่อยู่บ่อยๆ เรื่องเล่าน่ากลัวจากปากต่อปาก 

ต่างๆ นานาก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ทั้งหมดนี้ก็ได้จางหายไปเกือบยี่สิบปีแล้ว  

 เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูขนาดใหญ่เข้ามา สายลมเย็นๆ พัดเข้ามาปะทะหน้า ต้นไม้ใหญ ่

โบกสะบัดช้าๆ ไปตามแรงลม เรารับรู้ได้บรรยากาศของความเป็นสวนสาธารณะท่ีมีอยู ่

เต็มเปี่ยม ภาพของตึกสูงขนาดใหญ่มากมายอันเป็นสัญลักษณ์ความเจริญของย่านสาทรท่ี

ตั้งอยู่เบื้องหลัง ดูขัดแย้งกับต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า แต่ที่ยิ่งขัดแย้งไปกว่านั้น

คือภาพของผู้คนท่ีก�าลังออกก�าลังกายด้วยความผ่อนคลาย ท้ังว่ิง ปั่นจักรยาน ไปจนถึงเล่น

ฟิตเนส ท่ามกลางฮวงซุ้ยนับพัน

 บรรยากาศเช่นน้ีเกิดขึน้ตัง้แต่ราวๆ ปี 2539 เมือ่เขตสาทรได้รเิริม่โครงการสวนสวยในป่าช้า 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในย่านนีท้ีเ่คยเป็นแหล่งเสือ่มโทรมและมอีาชญากรรมเกิดข้ึนบ่อย โดยเปลีย่น

สสุานแต้จิว๋ให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในชือ่ ‘สวนสวยแต้จิว๋’ ท่ีมทีัง้ลานกีฬา ลาน

ออกก�าลังกาย และเป็นพื้นที่ท�ากิจกรรมของผู้คนในชุมชน 

 แม้ว่าผูค้นท่ีมาเยือนสวนสวยแต้จิว๋จะมหีลากหลายวัย ท้ังกลุม่คนหนุม่ท่ีมาเล่นเพาะกาย 

กลุม่นักเรยีนทีม่านัง่ตวิหนงัสอือยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ กลุม่ครอบครัวพ่อแม่ลกูทีม่านัง่ปิกนิก แต่กลุม่คน

ที่ท�าให้เรานึกถึงความสัมพันธ์อันน่าประหลาดของสถานที่แห่งนี้คือกลุ่มคนวัยชรา เสียงร้อง

คาราโอเกะเพลงลูกกรุงและเพลงจีนที่เคยนิยมเมื่อประมาณห้าสิบปีท่ีแล้วของอาเจ็กวัยใกล้

เจด็สบิ ลอยมาแว่วๆ ชวนให้วัยรุน่อย่างเราๆ หวนนึกถึงวันเก่าๆ ท่ีพ่อแม่เคยเปิดเพลงเหล่านีผ้่าน

เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตต์  ยังไม่นับอากง อาแปะท่ีก�าลังว่ิงเหยาะๆ และปั่นจักรยานอย่าง

กระฉับกระเฉงอยู่เบื้องหน้าฮวงซุ้ยที่ตั้งเรียงราย ฉายภาพของโลกของคนที่มีลมหายใจและ

คนที่ไร้ลมหายใจอยู่ห่างกันใกล้แค่เอื้อม 

 ลูกหลานชาวจีนที่ไปกราบไหว้บรรพบุรุษท่ีสุสานในช่วงเทศกาลเชงเม้งในเดือนเมษายน

ทุกๆ ปี คงไม่มีลูกหลานคนไหนที่จะกลัวการเดินทางไปยังสุสานที่ฝังศพคนตาย กลับอยากที่

จะไปพบกับความอบอุ่นของญาติพ่ีน้องที่พร้อมใจกันเดินทางมาพบปะพูดคุยและกราบไหว้

บรรพบุรุษ 

 เช่นเดยีวกับการเดนิทางมายังสสุานแต้จิว๋แห่งน้ี แม้ว่าทุกคนท่ีมาจะไม่ใช่ลกูหลานชาวจนี

ทั้งหมดและไม่ใช่ญาติพ่ีน้องกัน แต่เราเชื่อว่าทุกคนต่างรับรู้ได้ถึงความรู้สึกตอนท่ีไปเชงเม้ง 

คือไม่กลัวการไปสุสาน อบอุ่นที่ได้เห็นคนหลากวัยอยู่ร่วมกัน และคิดถึงความทรงจ�าของคนที่ 

จากไป

สวนสวยแต้จิ๋ว
  ซอยเจรญิกรงุ 57 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรงุเทพฯ 
    เปิดบริการ 5.00 - 20.00 น. ทุกวัน 



release me
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  เจ้าหงิญ

  ทีม่าของชือ่มาจากชือ่หนังสอืเล่มหนึง่ของ บนิหลา สนักาลาครีี 

และเป็นเล่มเดยีวกันน้ีทีส่่งให้บนิหลาเป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างด้วยการ

การันตีจากตราประทับรางวัลซีไรท์ 

 ใครสักคนเอ่ยชื่อน้ีข้ึนมาหลังจากเจอลูกแมวจรตัวหนึ่ง 

นอนขดอยู่ริมประตูหน้าร้าน The Writer’s Secret เนื้อตัว

มอมแมม ผอมโซ อ่อนแรง ขีต้าเกรอะกรงั ตาหรีสู่แ้สงไม่ค่อยไหว 

ก่อนได้รับการอนุญาตจากเจ้าของร้านให้น�าเจ้าลูกแมวตัวนี้มา

เลี้ยงดูภายในร้านได้

  ลูกแมวพันทาง เพศเมีย ตัวสีขาวปนน�้าตาล ย่ิงโตลายสี

น�า้ตาลอ่อนกลางล�าตวัย่ิงปรากฏเด่นชดั หสูองข้างด�าเข้ม ใบหน้า

มีสีด�าเป็นขีดริ้วๆ หางลายทางสีด�าแซมน�้าตาล แรกเร่ิมทุกคน

ต่างพากังวลว่ามนัจะไม่รอด เพราะด้วยรปูร่างผอมโซเห็นกระดกู 

บวกกับเป็นลูกแมววัยท่ียังต้องการนมแม่ การให้อาหารท่ัวไป

อย่างปลาหรืออาหารเปียกอาจไม่ใช่การเลี้ยงดูท่ีดี แต่ถือว่าลูก

แมวตัวนี้ยังพอมีโชคอยู่บ้างที่เติบโตมาได้อย่างปลอดภัย

  เจ้าหงิญกลายเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวภายในร้าน พนักงาน

ทุกคนช่วยกันประคบประหงมคนละไม้ละมือ ใครสะดวกให้ข้าว

ก็ท�าให้กิน ใครจะสะดวกพาไปหาหมอฉดีวัคซนีก็พาไป เจ้าหงญิ

เป็นที่รักของทุกคนโดยเฉพาะลูกค้าผู้มาเยือนท่ีร้าน มันจะไป

คลอเคลยีกับเขาอย่างเป็นมติร เข้ากับคนแปลกหน้าได้ง่าย ข้ีอ้อน 

ขี้เล่น เป็นขวัญใจประจ�าร้านอย่างรวดเร็ว

  บางเวลาเจ้าหงิญก็ซนจนน่าตี ลูกแมวก็ยังเป็นลูกแมว

วันยันค�า่ วยัก�าลงัโตอยากรูอ้ยากเห็นไปเสยีหมด ชอบใช้เลบ็ข่วน

ตามที่ต่างๆ ภายในร้าน ตั้งแต่เบาะเก้าอี้ ขาเก้าอี้ พรมหน้าร้าน 

ไปจนถึงเนือ้หนังมนุษย์ ครัน้จะถือโทษโกรธแมวก็คงพิลกึเกนิไป 

ทุกคนต่างแปรเปลี่ยนความโกรธเป็นน่าเอ็นดู

  เจ้าหงิญเป็นแมวร้าน ไม่ได้อยู่บ้านใครคนใดคนหน่ึง บ้าน

ของมันก็คือร้าน The Writer’s Secret แห่งนี้ ทุกวันเมื่อถึงเวลา

ร้านปิด เคลียร์ยอดรายวัน เก็บร้านทั้งหมดเตรียมกลับบ้าน จะ

เหน็เจ้าหงญิท�าหน้าละห้อย เหมอืนมคี�าถามในใจว่าจะกลบัแล้วเหรอ 

ก่อนปิดไฟ ล๊อคประตรู้าน ปล่อยให้เจ้าหงญิอาศยัอยู่ในความมดื

เพียงตัวเดียว และทุกวันตอนเช้า เมื่อมีคนเปิดร้าน เจ้าหงิญก็

จะส่งเสยีงสลบัตะกุยบานประตเูลือ่นทีก้ั่นระหว่างตวัร้านกับหลงั

ร้านทกุเช้า เรยีกให้ไปเลือ่นประตเูปิดให้มนั ต้องเห็นหน้าใครสกัคน

ถึงหยุดร้องส่งเสยีงและว่ิงเข้ามาหา โตขึน้หน่อยใช้เท้าหน้าตะกุย

เปิดประตูเลื่อนเองเป็น ก็จะเห็นเจ้าหงิญออกมานั่งรอหลังประตู

กระจกหน้าร้านแทนทุกวัน

  ไม่รู้ที่มันเรียกทุกเช้าเพราะความหิวหรือเพราะความเหงา

  เรียกว่าคิดแทนแมวก็ได้ แต่บ่อยครั้งท่ีเห็นสายตาเว้าวอน

ของมนัทุกคนืท�าให้อดคดิไม่ได้ว่ามนัคดิแบบนีอ้ยู่รเึปล่า ไม่ต้อง

แมวหรอก ลองเปรียบเป็นเราดูก็ได้ จะเป็นอย่างไรถ้าต้องโดน

ปล่อยให้อยู่คนเดียวในความมืดแบบนั้นทั้งคืน 
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  คุณยายชาปั่น

  ที่มาของชื่อมาจากเมนูที่คุณยายชอบสั่งกินเป็นประจ�า  

ก่อนหน้าอาจเป็นคณุยายลาเต้ คณุยายชาเย็น แต่ตอนน้ีมาตกลง

ปลงใจว่าเป็นชาปั่นเพราะแกบอกว่ากินแล้วอร่อยที่สุด

  คุณยายตัวเล็ก ผมหยิกขาว ใส่แว่นเลนส์กลม ใส่เสื้อเชิ้ต

ตวัใหญ่กับกางเกงขาสัน้เป็นประจ�า เดนิหลงัค่อมเลก็น้อย น�า้เสยีง

หวานใส คุยเก่ง แกอาศัยอยู่ในตึกแถวละแวกเดียวกันกับร้าน 

The Writer’s Secret เห็นจะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ สังเกตจาก

กระถางต้นไม้ท่ีวางเต็มหน้าบ้านบวกกับเห็นแกเดินผ่านหน้า

ร้านเป็นประจ�าเพือ่ไปรดน�า้ต้นไม้พุ่มไม้ละแวกน้ี ทัง้ยังใจดรีดน�า้

หงุญหงิญ
กับคุณยายชาป่ัน



ต้นไม้ของร้านให้ด้วย

  คณุยายจะมแีก้วประจ�าตวัเป็นแก้วพลาสตกิทรงสงูสนี�า้เงนิเข้ม

ทุกครั้งที่เดินมาสั่งเครื่องดื่มที่ร้าน แกจะถือแก้วใบนี้มาเสมอ

 บางวันคุณยายเข้ามานั่งเล่นในร้าน เข้ามาพูดคุยแก้เหงา หรือ

วันไหนออกจากบ้านแล้วลมืกุญแจไว้ในบ้าน แกก็จะเข้ามาน่ังเล่น

ในร้านรอเวลาให้เพื่อนบ้านช่วยสะเดาะกลอนประตูเข้าบ้านให้

  “เข้ามาขโมยแอร์ร้านเธอสักหน่อย” เป็นค�าพูดติดปากของแก

  มีเรื่องหน่ึงท่ีคุณยายไม่ค่อยบอกให้ใครได้รู้ แกบอกว่าอยู่ที่

ตกึแถวหลงันีต้วัคนเดยีว ไม่มใีครมาอยู่ด้วยกัน ลกูหลานต่างมชีวีติ

เป็นของตัวเองหมด ได้แต่ซือ้ตกึแถวหลงันีใ้ห้เป็นทีพั่กอาศยัของแก

และส่งเงินให้ใช้ทุกเดือน

  คณุยายบอกว่ามคีวามสขุด ีคนแก่อยูค่นเดยีวล�าบากบ้างแต่ก็

ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ เบื่อๆ ก็เปิดทีวีดูละคร ไม่ก็ออกมารดน�้าต้นไม้ 

เดินเล่นพูดคุยกับเพื่อนบ้านตามประสา

 ภาพคุ้นเคยที่เพ่ือนบ้านเห็นคุณยายเป็นแบบนั้น ทว่าหลัง

ประตูตึกแถว ในห้องสี่เหลี่ยมท่ีแกต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว แกเคย

ร้องไห้บ้างไหม ไม่อาจรู ้แกอาจเลอืกปกปิด ไม่แสดงออก ไม่บอกเล่า 

เก็บความรู้สึกอันปวดร้าวไว้คนเดียว หรือแกอาจมีความสุขจริงๆ 

กับชีวิตที่ไม่มีใครสักคนก็ได้

  “ลูกหลานมันก็มีธุระ คงยุ่งๆ กัน เด๋ียวมันก็มาหาเอง”

  แม้จะพูดอย่างนั้น แต่ก็ยังไม่เคยเห็นลูกหลานมาหาเลย
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  น่าแปลกท่ีผู้คนสมัยนี้พยายามหลีกหนีความโดดเดี่ยวด้วยวิธี

ต่างๆ และพบว่าส่วนใหญ่มักไม่ประสบความส�าเร็จ

  หนีไม่พ้น ท้ายท่ีสุดความโดดเดี่ยวแปรเปลี่ยนเป็นความเหงา

  เมือ่เหงา ตัง้สเตตสับนโลกออนไลน์ป่าวประกาศร้องเรยีกความ

สนใจ หวังเพียงให้ใครสกัคนเหน็และเข้ามาคยุแก้ขัดให้ความเหงา

ทุกค�่าเช้าบรรเทาลงไปวันๆ

  เมื่อเหงา โทรหาเพ่ือนเป็นสิบ นัดเพ่ือนคนแล้วคนเล่า 

ออกมาพบปะ สุดท้ายกลับบ้านยังรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนอยู่

ตัวคนเดียวบนโลก ต้องวนอยู่ในลูปการปฏิสัมพันธ์เพ่ือหล่อเลี้ยง

ความเคว้งคว้างที่ยังตกตะกอน

 คนแบบนี้มีอยู่จริง

  ใช่หรอืทีเ่ราเหงาเพราะความโดดเดีย่ว ใช่หรอืทีค่วามโดดเดีย่ว

คือสิ่งเลวร้าย

  ทุกคนต่างมีช่วงเวลาโดดเดี่ยวด้วยกันทั้งนั้น 

 ความสมัพันธ์ท�าให้รู้สกึว่ามใีครอย่างน้อยสกัคนหน่ึงอยู่ด้วยกนั

ตลอดเวลา และความสัมพันธ์เช่นกันที่ท�าให้เคยตัว ท�าให้คน

หลายล้านอยู่คนเดยีวไม่เป็น พากันโหยหาใครสกัคนปลอบประโลม

ความเงียบเหงาที่ดังอึกทึกในใจ

  ท�าไมต้องโทษความเหงา โทษฤดูกาลฟ้าฝน โทษคนใจร้าย ใน

เมื่อเป็นตัวเองรึเปล่าที่อยู่โดดเดี่ยวไม่ได้

  คิดถึงความเป็นปัจเจก ทุกชีวิตต่างเกิดมาเพียงล�าพัง ก่อนมี

การปฏิสัมพันธ์สร้างความผูกพันข้ึนมาด้วยสถานะต่างๆ จึง

ไม่แปลกอะไรหากทุกคนจะมีความโดดเดี่ยวเป็นของตัวเอง แม้จะ

มีคนรักที่รักกันดี หรือมีเพื่อนพ้องที่ดีอยู่แล้ว

 และไม่ส�าคัญเลยว่าใครจะมีความโดดเดี่ยวอยู่เท่าไหร่ เพราะ

ไม่มีใครหนีมันอย่างแท้จริงได้ อีกทั้งค�าๆ นี้เป็นสิ่งนามอธรรม ไม่มี

หน่วยวัด ไม่มหีลกัเกณฑ์บอกปรมิาณ มเีพียงเคร่ืองมอืเดยีวเท่าน้ัน

ที่จะท�าให้พอรู้ว่ามากหรือน้อยแค่ไหน

  ต้องใช้ความรู้สึก

 ที่สุดแล้ว โดดเดี่ยวก็คือโดดเดี่ยว และเรื่องมันก็ง่ายๆ

 ทุกชีวิตต่างต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวให้เป็น



review
เรื่อง : พุทธิพงศ์  อึงคนึงเวช



T H E
BEAVER
ความเศร้าคือสิ่งวิเศษ

 แม้ส�าหรับบางคน “ความเศร้า” จะเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้น

ชัว่ขณะหน่ึง และย่อมจางหายไปในระยะเวลาไม่นาน แต่กลบัมผีูค้น

จ�านวนมาก ที่รู้สึกว่าความเศร้าเป็นสภาวะถาวร เมื่อเกิดขึ้นแล้ว 

ย่อมติดตรึงในจิตใจของพวกเขา จนยากที่จะลบเลือน คล้าย

กับตัวละคร วอลเตอร์ แบล็ค ที่รับบทโดย Mel Gibson ในเรื่อง  

The Beaver (2011) 

 วอเตอร์ แบล็ค เคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จในฐานะ

ซีอีโอของบริษัทของเล่นแห่งหน่ึง เขาแต่งงานกับเมเรดิธ และม ี

ชี วิตคู ่ที่สมบูรณ์แบบ พวกเขามีลูกชายด้วยกันสองคนคือ  

พอร์เตอร์ และ เฮนร ี แต่แล้ววันหน่ึง เมือ่วอร์เตอร์เริม่เป็นโรคซมึเศร้า 

บุคลิกท่ีเปลี่ยนไปของเขาค่อยๆ แผ่ไปถึงคนรอบข้าง และท�าให้

พวกเขาไม่อาจทนอยู่กับความรู ้สึกแย่ๆ ได้อีก กระทั่งเมเรดิธ 

ต้องขอให้เขาแยกออกไปอยู่เพียงล�าพัง เพราะไม่ต้องการให้ลกูชาย

ทัง้สองเอาพฤตกิรรมเห่ียวเฉา และไร้ชวิีตชวีาของพ่อเป็นเย่ียงอย่าง

 หลังจากวอเตอร์ออกจากบ้านไป อาการของเขาดูเหมือน 

จะค่อยๆ แย่ลงอกี จนเขาพยายามฆ่าตวัตาย แต่แล้วเขาก็ได้พบกับ

หุน่มอืบเีวอร์ วอเตอร์จงีใช้บเีวอร์เป็นตวัแทนของบุคลกิในอดตี และ

ดึงตัวตนท่ีสูญหายกลับคืนมา แต่อย่างไรก็ดี หนังแสดงให้เห็นว่า 

ท่ีสุดแล้ว วอเตอร์ใช้หุ่นมือบีเวอร์สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ เขามอบ

ชีวิตท้ังหมดให้แก่มัน แต่แม้จะเป็นเช่นน้ัน หุ่นมือบีเวอร์กลับเป็น

เพียงส่ิงท่ีซุกซ่อนความซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการเยียวยาเอาไว้ และ

ในที่สุดจึงน�าพาไปสู่หายนะ

 เส้นเรื่องของวอร์เตอร์ท่ีพยายามเยียวยาโรคซึมเศร้าของ 

ตัวเอง ด�าเนินคู่ขนานไปกับเส้นเรื่องของ พอร์เตอร์ ที่ก�าลังพัฒนา

ความสัมพันธ์กับนอร์รา น่าสนใจว่าเส้นเรื่องที่ด�าเนินคู่ขนานกัน

ไปน้ี เป็นเหมือนภาพสะท้อนของกันและกัน หนังเริ่มด้วยการ 

น�าเสนอภาพของวอลเตอร์เป็นคนป่วยโรคซมึเศร้าทีไ่ม่อาจกลบัมา

เป็นเหมอืนเดมิ ก่อนจะค่อยๆ ใช้เส้นเรือ่งของพอร์เตอร์ทีอ่าจมท่ีาที

ปฏเิสธความผดิปกตขิองวอร์เตอร์ในช่วงแรก เป็นส่วนแสดงให้เห็น

ว่า สภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเผชิญ 

 แม้พอร์เตอร์จะไม่ได้เป็น ‘โรค’ เหมือนกับวอร์เตอร์ แต่เมื่อ 

ต ้องรับมือกับเหตุการณ์ท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ หรือรู ้สึก

ไม่สบายใจ เขาก็มีอาการไม่ต่างจากวอร์เตอร์เลย ทั้งการพยายาม

ท�าร้ายตัวเอง หรือนอนซมตลอดวัน  

 ในแง่น้ี สิ่งที่วอร์เตอร์เผชิญอยู่ หรือการอยู่ในสภาวะซึมเศร้า 

จึงไม่ได้เป็น ‘โรค’ หรือกลายเป็นสภาวะผิดปกติที่ต ้องแยก 

ออกไป แต่กลับเป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีส่วนร่วม และเยียวยาความ

รู้สึกของกันและกัน 

 เช่นน้ันแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความเศร้าอาจเป็นสภาวะ

ที่ไม่ได้จากเราไปไหน หากความเศร้าคือสภาวะตรงข้ามของ

ความสุข ความเศร้าก็น่าจะหลบเร้นอยู่ท่ีไหนสักแห่งภายในจิตใจ 

รอให้ปัจจัยแวดล้อมแย่ๆ เข้ามากระทบ ก่อนที่จะค่อยๆ เผยตัว

ออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัว 

 แต่แม้ธรรมชาติของความเศร้าจะเป็นอย่างนั้น ความสัมพันธ์

ระหว่างพอร์เตอร์และนอร์รากแ็สดงให้เหน็ว่า เราไม่จ�าเป็นต้องรูส้กึ

เศร้ากับทุกเรื่องเสมอไป สิ่งที่ดูเหมือน ‘ยุ่งเหยิง’ ส�าหรับพอร์เตอร์ 

กลบัเป็นสิง่ที ่‘น่าตืน่ตะลงึ’ ในมมุมองของนอร์รา และท้ังสองสิง่ก็มี

พ้ืนฐานมาจากความเศร้าเหมอืนๆ กัน อย่างท่ีเราเหน็นอร์รายอมรบั

ในช่วงท้าย ว่าเธอไม่อาจพ่นสีได้สวยงามขนาดนั้น หากปราศจาก

เรื่องเล่า และความรู้สึกระลึกถึงน้องชายที่จากไป 

 และเมื่อพิจารณาอีกด้านหน่ึง การพยายามเผชิญหน้ากับ

สภาวะซมึเศร้าของวอร์เตอร์ ในทีส่ดุก็ท�าให้เขาได้ตวัตนอกีด้านหนึง่

กลับคืนมา แม้ไม่ได้กลับไปเป็นวอเตอร์คนเก่าท่ีมีความสามารถ

รอบด้าน และเป็นผู้น�าครอบครัว แต่หนังเรื่องน้ีก็แสดงให้เห็นว่า 

การพยายามเยียวยาสภาวะซมึเศร้าร่วมกันระหว่างคนในครอบครวั

เป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดทางหน่ึง และความเศร้าเป็นเพียงสภาวะ

ที่แสดงว ่า  เราก�าลังต ้องการความเข ้าใจจากใครสักคน

และเมื่ อ เป ็นเช ่นนั้น  คงต ้องขอบคุณความเศร ้า เช ่น กัน 

ที่ท�าให้เราเห็นใครบางคนชัดขึ้นกว่าเดิม  







เราจะผ่านพ้นความเศร้าไปด้วยกัน 

ในยุคที่ความเศร้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าใครต่างก็ต้องพบเจอกับ
ความเศร้าเข้าสักวัน ไม่ว่าเหตุผลจะมาจากเรื่องใดก็ตาม การผ่านพ้น
ความเศร้านั้นไปให้ได้คือสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้น มาดูกันว่า
ชาว TK park ผ่านพ้นความเศร้าด้วยวิธีการไหน

ผุสชา ทิพลือชา
นักศึกษา

ตอนท่ีเศร ้ามากๆ ต ้อง
ปล่อยวาง อยู ่กับตัวเอง 
ก า ร ฟ ั ง เ พ ล ง ทำ า ใ ห ้ เ ร า
ลืม อยากฟ ังอะไรก็ฟ ัง 
ไม่ได้สนใจว่าเป็นเพลงเศร้า
รึเปล่า เพราะจะฟังแต่ดนตรี 
หรอืถ้าไม่อยากฟังเสียงใคร
ก็ฟังเพลงกลบเสียงรอบ
ข้างไปเลย”

พิริยะ อภิชัย
รับราชการ

วิธีคลายความเศร้าคือการ
ออกก�าลังกาย เล่นฟิตเนส 
ท�าให้เปลี่ยนมุมมองเรื่อง
เศร้าเป็นอกีแบบ ช่วยให้รู้สกึ
ดีข้ึน จนลืมเรื่องเศร้านั้นไป 
เพราะการออกก�าลังกาย
ท�าให้ไม่หมกมุน่กบัเร่ืองเดิม 
สมองโล่ง หน้าใสข้ึน เหมือน
ได้เอาของเสยีและความเศร้า
ออกจากร่างกาย”

ณัฐนพิน พละเสวีนันท์
นักเรียน

เศร้าทีส่ดุจะหาอะไรอย่างอืน่
ท�า ถ้ารูสึ้กว่าไม่ไหวจรงิๆ จะ
ไปปรึกษารุ่นพี่ การปรึกษา
เหมือนเป็นการระบายให้
คนอ่ืนฟัง ท�าให้รู้ว่าอย่าง
น้อยกม็คีนหน่ึงทีร่บัรูค้วาม
เศร้าของเรา บางเรื่องเขา
อาจจะเจอประสบการณ์
มาก่อน เราก็ใช้แง่คิดจาก
ประสบการณ์ของเขาได้”

ธันย์วรัตม์ ธีรเวช
นักศึกษา

เวลาเศร ้ าจะหาอะ ไรกิน 
เพราะเป็นคนชอบกินอยูแ่ล้ว
พอเวลาอร่อยจะลืมเรื่อง
เศร้าๆไปได้ คือส่วนตัวจะ
เป็นคนเศร้าไม่นาน กินแล้ว
ก็หาย อีกอย่างคือชอปปิ้ง 
เวลาซื้อเส้ือผ้ากับเครื่อง
ส�าอางเป็นความสุขแบบ
ผู้หญิง จะลืมเรื่องเศร้าไป”

ไพศาล หวังโรจน์ฤทธิ์
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

ถ้าเจอความเศร้าก็ต ้อง
เผชิญหน้ากับมัน ตั้งสติ 
ถ้าไม่ไหวก็ไปพัก ส่วนใหญ่
จะออกไปเที่ยวต่างจังหวัด 
ช่วยให้ผ่อนคลาย ไม่ต้อง
เครียด การไปเที่ยวเหมือน
ได้ชาร์ตแบต กลบัมากด็ขีึน้ 
หรอืธรรมะกช่็วยได้  เพราะ
มันจะเกิดก็ต้องเกิด หนีไป
ไหนกไ็ม่พ้น จะไปอยูอ่เมรกิา
กเ็ศร้าเหมอืนกนั”

ราชันย์ ตันอนุชิตติกุล
โปรแกรมเมอร์

จะพยายามช่วยเหลือคน
อื่นเวลาที่รู้สึกเศร้า เพราะ
ท�าให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัว
คนเดยีว เกดิ positive en-
ergy กลับมาหาเรา การที่
เห็นคนอื่นมีความสุข เราก็
มคีวามสขุตาม จดุประสงค์
ของการหาความสุขคอืท�าให้
ตัวเองสุข แต่สุขมากกว่า
นั้นอีก คือท�าให้คนอื่นสุข
ไปด้วย”

?
TK voice

วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
เรื่อง / ภาพ :



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 

ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App ทาง Web Browser ที ่URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรีดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรูแ้ละความเพลดิเพลนิ 
ให้เด็กไทยเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์



www.facebook.com/
readmeegazine
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