
มองกลับมุม
หากยึดจากบทวิจัยต�างๆ และประสบการณ�ส�วนตัวแล�ว เราจะ

พบว�ามีนิยามของการติดยาเสพติดมากมายและหลากหลายพอๆ 

กับวิธีคิด ดังนั้นจึงไม�น�าแปลกใจเลยที่เราจะได�ยินนิยามที่แตกต�าง

กันออกไปอยู�เรื่อยๆ แต�ละนิยามก็อธิบายลักษณะของแต�ละกลุ�ม

แตกต�างกันออกไป ถ�าหากเรายอมรับว�าความคิดนี้เป�นข�อเท็จจริง 

บางทเีรากค็วรจะตรวจสอบมมุมองอื่นๆ บ�าง เพื่อทีว่�าเราจะค�นพบ

นิยามของการติดยาเสพติดทุกชนิดที่เข�าใจง�ายขึ้น และอํานวยต�อ

การสื่อสารภายในกลุ�มของเรามากขึ้นด�วย ถ�าเราสามารถค�นพบ

ข�อตกลงร�วมกันในหัวข�อที่ว�า การเสพยาเสพติดไม�ใช�อะไร และ      

ต�อเนื่องไปที่หัวข�อที่ว�า การติดยาเสพติดคืออะไร บางทีมันอาจจะ

ทําให�เกิดความกระจ�างมากขึ้นก็ได�

บางที พวกเราอาจจะเห็นตรงกนัในประเดน็สาํคญัๆ บางประเดน็

ก็ได�

1. การติดยาเสพติดไมใชอิสรภาพ
ภาพที่เห็นชัดคือโรคนี้ทําให�ไม�มีอิสรภาพ พวกเราที่ติดยาให�

ความสาํคญักบัความมอีสิระอย�างสงู นีเ่ป�นเพราะว�าเราต�องการสิง่นี้

มากทีส่ดุ เมื่อโรคนีอ้าการกาํเรบิมากขึน้ อสิรภาพของเรากน็�อยลง 

ถึงแม�ว�าเรามีช�วงเวลาที่ไม�ได�ใช�ยาเสพติด แต�ความเป�นอิสระของ

เรากย็งัมีไม�มาก เราจะไม�มวีนัรู�แน�เลยว�าทกุอย�างที่เรากาํลงักระทาํ

อยู�นั้นมาจากความอยากเลิกใช�ยาหรือความอยากกลับไปใช�ยาอีก 

เราพยายามที่จะควบคุมพฤติการณ�ของคนอื่นและตัวเราเองและ                 

สภาพแวดล�อม เพราะฉะนั้นเราไม�สามารถใช�ชีวิตอย�างธรรมดา

และอย�างมอีสิรภาพ เราไม�รู�เลยว�าความต�องการทีเ่ราจะต�องควบคมุ

ทุกสิ่งทุกอย�างมากจากความกลัวว�าเราจะควบคุมอะไรไม�ได�เลย 

ความกลวัเหล�านีม้าจากความผดิหวัง และความไม�สําเร็จในการแก�

ป�ญหาชีวติในอดตี ความกลวันีท้าํให�เราไม�สามารถที่จะเลือกกระทาํ

สิ่งที่ถูกต�องได� หากเราได�เลือกกระทําสิ่งที่ถูกต�องนั้นก็จะทําให�

ความกลัวที่กีดกั้นเราได�หายสูญไป 

2. การติดยาเสพติดไมใชการเติบโตสวนบุคคล
กิจกรรมของการติดยาเสพติดที่ซํ้าซาก เลียนแบบ จําเจ และ

ไม�แท�จรงิทัง้หลายเหล�านี ้บดบังความคดิหรอืการกระทาํทีส่ร�างสรรค�

ของเรา การเติบโตของแต�ละคนถือเป�นความพยายามทีส่ร�างสรรค� 

และเป�นพฤติกรรมที่เต็มไปด�วยจุดประสงค� และแน�นอนว�า ทุกคน

ย�อมต�องเผชิญกับทางเลือกต�างๆ การเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค

ต�างๆ ตลอดระยะเวลาของการเติบโต

3. การติดยาเสพติดไมใชความปรารถนาดี
การติดยาเสพติดป�ดกั้นพวกเราจากผู�คน สถานที่ต�างๆ และ

สิ่งของต�างๆ เนื่องจากเราขังตัวเองอยู�ในโลกส�วนตัวของเราเอง 

และเราก็มีวิธีของตัวเราเองในการหาและใช�ยาเสพติดต�อเนื่องไป

เรื่อยๆ เรากลายเป�นคนที่เป�นปรป�กษ�กับคนอื่น จิตใจขุ�นเคือง 

หมกมุ�นอยู�แต�กับตัวเอง และเห็นแก�ตัว เรากั้นตัวเองออกจากโลก

ภายนอกตลอดระยะเวลาที่เราเป�นโรคนี้ เรามีชีวิตอยู�ในความกลัว 

และคลางแคลงใจในผู�คนที่เราสามารถพึ่งพาได� และสิ่งใดที่เราไม�

คุ�นเคย เรากจ็ะคดิว�าสิ่งเหล�านั้นแปลกประหลาดและอนัตราย โลก

ของเราแคบลงไปโดยปริยาย และความโดดเดี่ยวคือเป�าหมายของ

ชีวิต เหล�านี้คือธรรมชาติที่แท�จริงของความผิดปกติของเรา 

ทั้งหมดที่กล�าวมานี้ สามารถสรุปสั้นๆ เป�น…

4. การติดยาเสพติดไมใชวิถีชีวิต
โลกของผู�ติดยาเสพติดที่มีแต�ความเจ็บป�วย ความเห็นแก�ตัว

และความโดดเดี่ยวนั้น ไม�จัดว�าเป�นวิถีชีวิต อย�างดีที่สุด มันก็เป�น

ได�เพียงแค�วถิทีีท่ําให�เรามชีวีติต�อไปอย�างชัว่คราว และถงึแม�มันจะ

เป�นเพียงแค�ช�วงระยะเวลาจํากัด แต�มันก็เป�นวิถีแห�งความสิ้นหวัง 

ความวิบัติ และความตาย

ไม�ว�าจะเป�นรูปแบบการดาํเนนิชีวติแบบใด ต�างกค็�นหาการเตมิ

เต็มด�านจิตใจกันทั้งสิ้น แต�ดูเหมือนการติดยาเสพติดไม�ได�            

ตอบสนองความต�องการการเติมเต็มเหล�านั้นเลย ไม�ว�าจะเป�น 

อิสรภาพ ไมตรีจิต การกระทําที่สร�างสรรค� และการเติบโต 

อิสรภาพทําให�ชีวิตเรามีความหมาย มีการเปลี่ยนแปลง และ

เติบโต อสิรภาพจะนําพาเราไปสู�การค�นพบตัวตนในด�านทีด่ขีองเรา 

แน�นอนว�า ที่กล�าวมานี้ คือการแสดงให�เห็นถึงความก�าวหน�าด�าน

จิตใจที่เป�นผลมาจากการปฏิบัติตามกระบวนการ 12 ขั้นตอนของ

สมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนามเป�นประจําทุกวัน 

ด�านไมตรีจิตนั้น เป�นการกระทําที่ต�องคํานึงถึงผู�อื่นนอกเหนือ

จากตัวเองด�วยเป�นการทีเ่ราจะต�องเห็นความสาํคญัของชวีติคนอื่น

เท�าเทียมกับชีวิตของตัวเราเอง มันยากที่จะแยกว�าไมตรีจิต คือ

กญุแจสาํคญัทีน่าํไปสู�ความเข�าใจ หรอืความเข�าใจเป�นกญุแจนาํไปสู�

ไมตรีจิตกันแน� ถ�าเราคิดว�า ความเข�าใจ คือการเอาใจเขามาใส�ใจ

เราแล�ว เราก็จะเข�าใจในความเหมือนที่ทุกคนมีต�อกัน ถ�าเป�นเช�น

นั้นแล�ว เราจะปฏิเสธคนอื่นในขณะที่เรายอมรับตัวเองได�อย�างไร? 

ความรกัเกดิจากการทีค่นสองคนมอีะไรที่คล�ายกนั ส�วนทฐิเิกดิจาก

การที่เราไม�ยอมรับในความแตกต�างนั่นเอง 

ส�วนการเติบโตของแต�ละคนนั้น เราต�องใช�ทั้งอิสรภาพและ

ไมตรีจิต รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ เราได�รู�ว�าเราไม�สามารถมีชีวิต

อยู�คนเดยีวได� และการเตบิโตของเรานัน้สมัพนัธ�กบัการเตบิโตของ

บคุคลอื่นๆ ด�วย และเพื่อสมดุลที่ลงตวัเราต�องพจิารณาค�านยิมส�วน

ตัวของเรา ค�านิยมทางสังคม ค�านิยมทางจิตวิญญาณ รวมไปถึง 

ค�านิยมทางวัตถุ วฒุิภาวะของเราจะได�มาด�วยการพิจารณาค�านิยม

เหล�านี้นั่นเอง

ในกรณีของผู�ที่ยังใช�ยาเสพติดอยู�นั้น ความไร�สติ สถาบันต�างๆ 

และความตาย คือจุดจบเดียวที่เขาเหล�านั้นจะได�ไปลงเอย ส�วนผู�ที่

ฟ��นสภาพแล�ว อะไรๆ กเ็กดิขึน้ได� ด�วยความช�วยเหลอืของสิ่งทีเ่หนอื

กว�าเรา และกระบวนการ 12 ขั้นตอนของเอ็นเอ 

การกระทาํทีส่ร�างสรรค�ไม�ได�จดัเป�นขัน้ตอนทีล่กึลบัแต�อย�างใด 

ถึงแม�ว�าการรักษาจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งจะทําให�เรามีความ

สมบูรณ�ขึน้ได� โดยมากแล�ว การกระทาํทีส่ร�างสรรค�หมายความว�า 

การเชื่อในลางสังหรณ� หรือ สัญชาตญาณของเรา และทําตามโดย

เชื่อว�าการกระทาํนั้นๆ จะเป�นประโยชน�ต�อตัวเราเองและผู�อืน่ และ

ที่นี่คือที่ๆ หลักปฏิบัติพื้นฐานทั้งหลายกลายเป�นรูปธรรมมากขึ้น           

ดังนั้นแล�ว พวกเราจะสามารถตัดสินใจโดยยึดตามหลักปฏิบัติที่มี

คุณประโยชน�ต�อเรา

จดุประสงค�ของกระบวนการ 12 ขัน้ตอนของสมาคมผู�ตดิยาเสพ

ติดนิรนามนั้น ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราค�นพบว�า การพึ่งพาสิ่งที่เหนือ

กว�าตวัเราทีเ่ราแต�ละคนเข�าใจในสิ่งนัน้ จะนาํมาซึง่การรบัรู�ถงึคณุค�า

ของตัวเองและการเชื่อมั่นในตวัเอง พวกเรารู�ว�าเราไม�ได�เหนือหรือ

ด�อยไปกว�าคนอื่นๆ คุณค�าที่แท�จริงของเราอยู�ที่ตัวของเราเอง 

อิสรภาพ พร�อมด�วยความรับผิดชอบต�อตัวเราเอง และการกระทํา

ของเรา ดูเหมือนจะเป�นสิ่งสําคัญที่ควรให�ความสําคัญเป�นอันดับ

แรกๆ ในชีวิตของเรา เรารักษาและขยายกรอบอิสรภาพของเรา

ผ�านการปฏิบัติในทุกๆ วัน และนี่คือการกระทําที่สร�างสรรค�ที่ไม�มี

วนัจบสิน้ แน�นอนว�า ไมตรีจติคือการเริ่มต�นของการเตบิโตทางด�าน

จิตใจทั้งหมด ซึ่งนํามาซึ่งความเมตตาและความรักในทุกๆ การ 
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กระทําของเรา เมื่อใดที่เป�าหมายทั้งสามสิ่งซึ่งประกอบไปด�วย 

อิสรภาพ การกระทําที่สร�างสรรค�และไมตรีจิต เกิดขึ้นในตัวเราใน

ระหว�างเข�าร�วมกจิกรรมของสมาคม โดยทีเ่ราไม�ต�องการสิง่ตอบแทน

ใดๆ ทั้งสิ้น นั่นหมายความว�า การเปลี่ยนแปลงได�เกิดขึ้นในตัวเรา

แล�ว โดยที่เราไม�สามารถกะเกณฑ�หรือควบคุมได� ดังนั้นแล�ว การ

ให�บรกิารก็ถอืว�าเป�นพลงัทีเ่หนือกว�าเรา และมคีวามหมายต�อทกุคน

ความซาบซึ้งใจบงบอก

เมื่อฉันหวงใย และแบงปน

ในวิถีทางของเอ็นเอ


