มองกลับมุม
หากยึดจากบทวิจัยตางๆ และประสบการณสวนตัวแลว เราจะ
พบวามีนิยามของการติดยาเสพติดมากมายและหลากหลายพอๆ
กับวิธีคิด ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยที่เราจะไดยินนิยามที่แตกตาง
กันออกไปอยูเรื่อยๆ แตละนิยามก็อธิบายลักษณะของแตละกลุม
แตกตางกันออกไป ถาหากเรายอมรับวาความคิดนี้เปนขอเท็จจริง
บางทีเราก็ควรจะตรวจสอบมุมมองอืน่ ๆ บาง เพื่อทีว่ า เราจะคนพบ
นิยามของการติดยาเสพติดทุกชนิดที่เขาใจงายขึ้น และอํานวยตอ
การสื่อสารภายในกลุมของเรามากขึ้นดวย ถาเราสามารถคนพบ
ขอตกลงรวมกันในหัวขอที่วา การเสพยาเสพติดไมใชอะไร และ
ตอเนื่องไปที่หัวขอที่วา การติดยาเสพติดคืออะไร บางทีมันอาจจะ
ทําใหเกิดความกระจางมากขึ้นก็ได
บางที พวกเราอาจจะเห็นตรงกันในประเด็นสําคัญๆ บางประเด็น
ก็ได

1. การติดยาเสพติดไมใชอิสรภาพ

ภาพที่เห็นชัดคือโรคนี้ทําใหไมมีอิสรภาพ พวกเราที่ติดยาให
ความสําคัญกับความมีอสิ ระอยางสูง นีเ่ ปนเพราะวาเราตองการสิง่ นี้
มากทีส่ ดุ เมือ่ โรคนีอ้ าการกําเริบมากขึน้ อิสรภาพของเราก็นอ ยลง
ถึงแมวาเรามีชวงเวลาที่ไมไดใชยาเสพติด แตความเปนอิสระของ
เราก็ยงั มีไมมาก เราจะไมมวี นั รูแ นเลยวาทุกอยางทีเ่ รากําลังกระทํา
อยูนั้นมาจากความอยากเลิกใชยาหรือความอยากกลับไปใชยาอีก
เราพยายามที่จะควบคุมพฤติการณของคนอื่นและตัวเราเองและ
สภาพแวดลอม เพราะฉะนั้นเราไมสามารถใชชีวิตอยางธรรมดา
และอยางมีอสิ รภาพ เราไมรเู ลยวาความตองการทีเ่ ราจะตองควบคุม
ทุกสิ่งทุกอยางมากจากความกลัววาเราจะควบคุมอะไรไมไดเลย
ความกลัวเหลานีม้ าจากความผิดหวัง และความไมสําเร็จในการแก
ปญหาชีวติ ในอดีต ความกลัวนีท้ าํ ใหเราไมสามารถทีจ่ ะเลือกกระทํา
สิ่งที่ถูกตองได หากเราไดเลือกกระทําสิ่งที่ถูกตองนั้นก็จะทําให
ความกลัวที่กีดกั้นเราไดหายสูญไป

2. การติดยาเสพติดไมใชการเติบโตสวนบุคคล

กิจกรรมของการติดยาเสพติดที่ซํ้าซาก เลียนแบบ จําเจ และ
ไมแทจริงทัง้ หลายเหลานี้ บดบังความคิดหรือการกระทําทีส่ รางสรรค
ของเรา การเติบโตของแตละคนถือเปนความพยายามทีส่ รางสรรค

และเปนพฤติกรรมที่เต็มไปดวยจุดประสงค และแนนอนวา ทุกคน
ยอมตองเผชิญกับทางเลือกตางๆ การเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค
ตางๆ ตลอดระยะเวลาของการเติบโต

3. การติดยาเสพติดไมใชความปรารถนาดี

การติดยาเสพติดปดกั้นพวกเราจากผูคน สถานที่ตางๆ และ
สิ่งของตางๆ เนื่องจากเราขังตัวเองอยูในโลกสวนตัวของเราเอง
และเราก็มีวิธีของตัวเราเองในการหาและใชยาเสพติดตอเนื่องไป
เรื่อยๆ เรากลายเปนคนที่เปนปรปกษกับคนอื่น จิตใจขุนเคือง
หมกมุนอยูแตกับตัวเอง และเห็นแกตัว เรากั้นตัวเองออกจากโลก
ภายนอกตลอดระยะเวลาที่เราเปนโรคนี้ เรามีชีวิตอยูในความกลัว
และคลางแคลงใจในผูคนที่เราสามารถพึ่งพาได และสิ่งใดที่เราไม
คุน เคย เราก็จะคิดวาสิง่ เหลานัน้ แปลกประหลาดและอันตราย โลก
ของเราแคบลงไปโดยปริยาย และความโดดเดี่ยวคือเปาหมายของ
ชีวิต เหลานี้คือธรรมชาติที่แทจริงของความผิดปกติของเรา
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ สามารถสรุปสั้นๆ เปน…

4. การติดยาเสพติดไมใชวิถีชีวิต

โลกของผูติดยาเสพติดที่มีแตความเจ็บปวย ความเห็นแกตัว
และความโดดเดี่ยวนั้น ไมจัดวาเปนวิถีชีวิต อยางดีที่สุด มันก็เปน
ไดเพียงแควถิ ที ที่ ําใหเรามีชวี ติ ตอไปอยางชัว่ คราว และถึงแมมันจะ
เปนเพียงแคชวงระยะเวลาจํากัด แตมันก็เปนวิถีแหงความสิ้นหวัง
ความวิบัติ และความตาย
ไมวาจะเปนรูปแบบการดําเนินชีวติ แบบใด ตางก็คนหาการเติม
เต็มดานจิตใจกัน ทั้งสิ้น แตดูเหมือนการติดยาเสพติดไมได
ตอบสนองความตองการการเติมเต็มเหลานั้นเลย ไมวาจะเปน
อิสรภาพ ไมตรีจิต การกระทําที่สรางสรรค และการเติบโต
อิสรภาพทําใหชีวิตเรามีความหมาย มีการเปลี่ยนแปลง และ
เติบโต อิสรภาพจะนําพาเราไปสูก ารคนพบตัวตนในดานทีด่ ขี องเรา
แนนอนวา ที่กลาวมานี้ คือการแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาดาน
จิตใจที่เปนผลมาจากการปฏิบัติตามกระบวนการ 12 ขั้นตอนของ
สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนามเปนประจําทุกวัน
ดานไมตรีจิตนั้น เปนการกระทําที่ตองคํานึงถึงผูอื่นนอกเหนือ
จากตัวเองดวยเปนการทีเ่ ราจะตองเห็นความสําคัญของชีวติ คนอืน่
เทาเทียมกับชีวิตของตัวเราเอง มันยากที่จะแยกวาไมตรีจิต คือ
กุญแจสําคัญทีน่ าํ ไปสูค วามเขาใจ หรือความเขาใจเปนกุญแจนําไปสู

ไมตรีจิตกันแน ถาเราคิดวา ความเขาใจ คือการเอาใจเขามาใสใจ
เราแลว เราก็จะเขาใจในความเหมือนที่ทุกคนมีตอกัน ถาเปนเชน
นั้นแลว เราจะปฏิเสธคนอื่นในขณะที่เรายอมรับตัวเองไดอยางไร?
ความรักเกิดจากการทีค่ นสองคนมีอะไรทีค่ ลายกัน สวนทิฐเิ กิดจาก
การที่เราไมยอมรับในความแตกตางนั่นเอง
สวนการเติบโตของแตละคนนั้น เราตองใชทั้งอิสรภาพและ
ไมตรีจิต รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ เราไดรูวาเราไมสามารถมีชีวิต
อยูค นเดียวได และการเติบโตของเรานัน้ สัมพันธกบั การเติบโตของ
บุคคลอืน่ ๆ ดวย และเพือ่ สมดุลทีล่ งตัวเราตองพิจารณาคานิยมสวน
ตัวของเรา คานิยมทางสังคม คานิยมทางจิตวิญญาณ รวมไปถึง
คานิยมทางวัตถุ วุฒิภาวะของเราจะไดมาดวยการพิจารณาคานิยม
เหลานี้นั่นเอง
ในกรณีของผูที่ยังใชยาเสพติดอยูนั้น ความไรสติ สถาบันตางๆ
และความตาย คือจุดจบเดียวที่เขาเหลานั้นจะไดไปลงเอย สวนผูที่
ฟน สภาพแลว อะไรๆ ก็เกิดขึน้ ได ดวยความชวยเหลือของสิง่ ทีเ่ หนือ
กวาเรา และกระบวนการ 12 ขั้นตอนของเอ็นเอ
การกระทําทีส่ รางสรรคไมไดจดั เปนขัน้ ตอนทีล่ กึ ลับแตอยางใด
ถึงแมวาการรักษาจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งจะทําใหเรามีความ
สมบูรณขนึ้ ได โดยมากแลว การกระทําทีส่ รางสรรคหมายความวา
การเชื่อในลางสังหรณ หรือ สัญชาตญาณของเรา และทําตามโดย
เชือ่ วาการกระทํานัน้ ๆ จะเปนประโยชนตอ ตัวเราเองและผูอ นื่ และ
ที่นี่คือที่ๆ หลักปฏิบัติพื้นฐานทั้งหลายกลายเปนรูปธรรมมากขึ้น
ดังนั้นแลว พวกเราจะสามารถตัดสินใจโดยยึดตามหลักปฏิบัติที่มี
คุณประโยชนตอเรา
จุดประสงคของกระบวนการ 12 ขัน้ ตอนของสมาคมผูต ดิ ยาเสพ
ติดนิรนามนั้น ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราคนพบวา การพึ่งพาสิ่งที่เหนือ
กวาตัวเราทีเ่ ราแตละคนเขาใจในสิง่ นัน้ จะนํามาซึง่ การรับรูถ งึ คุณคา
ของตัวเองและการเชือ่ มัน่ ในตัวเอง พวกเรารูว าเราไมไดเหนือหรือ
ดอยไปกวาคนอื่นๆ คุณคาที่แทจริงของเราอยูที่ตัวของเราเอง
อิสรภาพ พรอมดวยความรับผิดชอบตอตัวเราเอง และการกระทํา
ของเรา ดูเหมือนจะเปนสิ่งสําคัญที่ควรใหความสําคัญเปนอันดับ
แรกๆ ในชีวิตของเรา เรารักษาและขยายกรอบอิสรภาพของเรา
ผานการปฏิบัติในทุกๆ วัน และนี่คือการกระทําที่สรางสรรคที่ไมมี
วันจบสิน้ แนนอนวา ไมตรีจติ คือการเริม่ ตนของการเติบโตทางดาน
จิตใจทั้งหมด ซึ่งนํามาซึ่งความเมตตาและความรักในทุกๆ การ

ความซาบซึ้งใจบงบอก
เมื่อฉันหวงใย และแบงปน
ในวิถีทางของเอ็นเอ
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กระทําของเรา เมื่อใดที่เปาหมายทั้งสามสิ่งซึ่งประกอบไปดวย
อิสรภาพ การกระทําที่สรางสรรคและไมตรีจิต เกิดขึ้นในตัวเราใน
ระหวางเขารวมกิจกรรมของสมาคม โดยทีเ่ ราไมตอ งการสิง่ ตอบแทน
ใดๆ ทั้งสิ้น นั่นหมายความวา การเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นในตัวเรา
แลว โดยที่เราไมสามารถกะเกณฑหรือควบคุมได ดังนั้นแลว การ
ใหบริการก็ถอื วาเปนพลังทีเ่ หนือกวาเรา และมีความหมายตอทุกคน
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