ภาคหนึ่ง

หัวใจอ้างว้าง

ฉันอายุหา้ สิบหก หย่าร้างมาแล้วหลายปี ตอนทีฉ่ นั ยังอยูก่ บั สามีและบอก
คนอื่นว่าฉันเหงา พวกเขาจะตอบว่า “แต่เธอแต่งงานแล้วนี่” ฉันได้เรียน
รูค้ วามแตกต่างระหว่างการอยูเ่ พียงลำ�พังกับความเหงา เวลาอยูท่ า่ มกลาง
ฝูงชน ตอนทำ�งาน หรือแม้ในเวลาที่อยู่กับครอบครัว ฉันยังคงรู้สึกเหงา
อยูเ่ สมอ บางครัง้ ก็เหงาจนเกินทนราวกับรูส้ กึ ได้ทางกาย หมอเคยบอกว่า
ฉันเป็นโรคซึมเศร้า แต่มันไม่เหมือนกัน ฉันเคยอ่านพบว่าคนเราเกิดมา
เพียงลำ�พังและตายไปเพียงลำ�พัง แต่ชว่ งขวบปีระหว่างนัน้ เล่า เราเกิดมา
เพื่อเป็นของใครบางคนจริงๆ หรือเปล่า เราจะจัดการอย่างเด็ดขาดกับ
ความรูส้ กึ ลึกๆ ข้างในของการอยูเ่ ดียวดายได้อย่างไร การชอปปิงไม่ชว่ ย
อะไร การกินก็ไม่ช่วย การมีเซ็กซ์ไปทั่วก็ไม่ทำ�ให้ความรู้สึกนี้หายไป
หากคุณพบคำ�ตอบของเรื่องนี้เมื่อไหร่ ช่วยเขียนกลับมาบอกฉันที
— จดหมายจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้อ่านงานวิจัยของเรา
ในนิตยสารเล่มหนึ่ง

บทที่หนึ่ง

เดียวดายในสังคมโลก
เคที บิชอป เติบโตขึ้นมาท่ามกลางอา น้า ป้า ลุง ปู่ย่าตายาย และลูกพี่
ลูกน้อง ในชุมชนเล็กๆ ทีส่ นิทสนมกลมเกลียวเกินสิง่ ใด สมัยเป็นเด็ก เธอ
เติบโตขึ้นท่ามกลางผู้คนกลุ่มเดียวกันนี้ที่เป็นมิตรกับเธอ นั่นคือคนใน
ครอบครัวที่ทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันไม่ว่าจะไปโบสถ์ ไปดูกีฬา หรือไป
ฟังดนตรี พูดตามตรง เธออยากหนีไปให้ไกลจากบ้านแทบแย่ เพราะ
แม้ชิดใกล้กันขนาดนั้น แต่เธอกลับไม่รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนอื่น
เสียทีเดียว เมื่อเรียนจบมัธยมฯ ปลายแล้ว เธอจึงพร้อมสำ�หรับการ
เปลีย่ นแปลง แต่เธอไม่มเี งินมากพอทีจ่ ะย้ายออกจากบ้านเพือ่ ไปเรียนใน
มหาวิทยาลัย ดังนัน้ ในอีก 4 ปีถดั มา เธอจึงยังอาศัยอยูท่ บี่ า้ นและเดินทาง
ไปกลับ แต่เมื่อได้รับปริญญาแล้ว เธอเลือกที่จะย้ายหนีออกไปไกลที่สุด
เท่าที่งานในวงการซอฟต์แวร์จะพาเธอไปได้
อาชีพใหม่ของเคทีทำ�ให้เธอต้องเดินทางคราวละหลายๆ สัปดาห์
จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง เธอยังคุยกับแม่และน้องสาวสัปดาห์ละ 1
หรือ 2 ครัง้ แต่เป็นการคุยผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ หรือโทรศัพท์
ในครัว หลังกิจวัตรเช่นนีผ้ า่ นไปได้ 6 เดือน เธอตระหนักว่าเธอนอนหลับ
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ไม่คอ่ ยสนิท ทีจ่ ริงแล้วเธอรูส้ กึ ไม่สบายเนือ้ สบายตัวไปหมด ถ้าแถวนัน้ มี
เชื้อหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่ เธอเป็นต้องติดมัน ถ้าเธอไม่ได้เดิน
ทางหรือทำ�งานติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือไปเรียนโยคะเพือ่ คลายความ
ปวดเมือ่ ยบริเวณหลังและคอจากการเดินทางหรือทำ�งานนานๆ เธอจะใช้
เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าทีวี พลางกินไอศกรีมโดยจ้วงตักจากกล่องโดยตรง
ภายหลั ง 6 เดื อ นของการมี ชี วิ ต ใหม่ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ เคที บิ ช อป
นํ้าหนักขึ้น 15 ปอนด์และรู้สึกสิ้นหวังอย่างแท้จริง เธอไม่เพียงรู้สึกอ้วน
แต่ยังรู้สึกว่าตัวเองอัปลักษณ์อีกด้วย ครั้งหนึ่ง หลังจากมีปากเสียงในที่
ทำ�งานแบบโฮมออฟฟิศและทะเลาะกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งแล้ว เธอก็เริ่ม
นึกสงสัยว่าเธอจะมีวันได้รับการยอมรับทางสังคมจากคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่
คนในเมืองเล็กๆ ที่ทำ�ให้เธอรู้สึกว่าดิ้นไม่หลุดมาตลอดชีวิตหรือเปล่า
ไม่ต้องเรียนจบด้านจิตวิทยาก็พอจะบอกได้ว่าเคที บิชอป กำ�ลัง
เหงา ทว่าความเหงาของเคทีเป็นมากกว่าความรู้สึกปวดใจเล็กๆ น้อยๆ
ดังที่ปรากฏอยู่ในเพลงป๊อปและคอลัมน์นางสาวใจดวงเปลี่ยวที่คอยตอบ
ปัญหาหัวใจ เคทีก�ำ ลังรับมือกับปัญหาใหญ่ทหี่ ยัง่ รากลึกลงไปทางกายและ
สิง่ แวดล้อมทางสังคมของเธอ ปัญหานีเ้ ริม่ จากความผิดปกติทางพันธุกรรม
ทีท่ �ำ ให้เธอตัง้ มาตรฐานความสัมพันธ์ทางสังคมเอาไว้สงู มาก แต่สงิ่ นีอ้ าจ
แสดงออกในทางกลับกัน กลายเป็นความอ่อนไหวอย่างรุนแรงต่อความ
สัมพันธ์ทขี่ าดหายไป การมีมาตรฐานสูงนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งผิด แต่ความต้องการ
ทางกายภาพนี้กลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจตอบโจทย์ความต้องการ
ที่ว่าได้ นั่นจึงเริ่มทำ�ให้การรับรู้และพฤติกรรมของเธอบิดเบี้ยวไป ทั้งยัง
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ท่ีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
เธออย่างรุนแรงด้วย
การเติบโตมาในชุมชนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ทำ�ให้เคที
ไม่เคยต้องคิดอะไรมากเรือ่ งความสัมพันธ์ทางสังคม สมัยเป็นเด็ก เธออาจ
ขีห้ งุดหงิดอยูบ่ า้ ง เลีย้ งยากอยูบ่ า้ ง และบางครัง้ พ่อแม่กน็ กึ ว่าเธอมีอาการ
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ซึมเศร้า ครูสอนภาษาอังกฤษคนหนึง่ เคยบอกว่าเคทีเป็นเด็กที่ “แปลกแยก”
ซึ่งแทบจะฟังดูคล้ายเหรียญเกียรติยศสำ�หรับเธอ คำ�บรรยายถึงตัวเธอ
ที่อาจจะแม่นยำ�กว่าก็คือ เคทีรู้สึกเสมอมาว่าเธอมีสภาวะโดดเดี่ยวทาง
สังคมแม้สมัยที่ยังเป็นเด็กและแวดล้อมไปด้วยครอบครัวกับผู้คนที่เป็น
มิตรก็ตาม สายสัมพันธ์เหล่านี้กลับดูเปราะบางและห่างไกลหากวัดด้วย
มาตรวัดภายในใจของเธอ เธอบอกไม่ได้แน่ชดั ว่าอะไรกวนใจเธอ แต่ทนั ที
ที่ทำ�ได้ เธอกลับเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมขนานใหญ่ทันที
เธอคิดว่าการอยู่ตามลำ�พังคนเดียวคือสิ่งที่เธอต้องการ แท้ที่จริงแล้ว
สิง่ ทีเ่ ธอต้องการไม่ใช่การมีสายสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลง แต่เธอต้องการ
สายสัมพันธ์ที่เปี่ยมความหมายมากกว่าเดิมต่างหาก เป็นสายสัมพันธ์ใน
ระดับที่ตรงกับความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของเธอนั่นเอง
เกือบทุกคนรู้สึกถึงวาบแห่งความเปลี่ยวดายในบางชั่วขณะ มัน
อาจเกิดขึน้ ชัว่ แวบและผิวเผิน เช่น เมือ่ เป็นคนสุดท้ายในสนามเด็กเล่นที่
ถูกเลือกเข้าทีม หรืออาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรง เช่น เมื่อคู่ชีวิต
หรือเพื่อนรักตายจากไป ความเหงาชั่วครู่ชั่วคราวนั้นพบได้บ่อยมากเสีย
จนเรายอมรับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยง่าย ทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้วเรา
คือสัตว์สังคม หากถามว่าความรู้สึกดีๆ แบบไหนเชื่อมโยงกับความสุข
มากที่สุด คนส่วนใหญ่จะตอบว่าความรัก การได้ใกล้ชิดกับผู้อื่น และ
ความผูกพันทางสังคม เหล่านีเ้ ป็นคำ�ตอบทีอ่ ยูเ่ หนือความรํา่ รวย ชือ่ เสียง
หรือแม้แต่สุขภาพที่ดี1 เมื่อพิจารณาความสำ�คัญของสายสัมพันธ์ทาง
สังคมทีม่ ตี อ่ มนุษย์เราแล้ว การทีค่ นราว 20 เปอร์เซ็นต์หรือเทียบเท่ากับ
คนอเมริกันประมาณ 60 ล้านคนไม่ว่าในช่วงเวลาไหน รู้สึกว่าตัวเอง
โดดเดี่ยวมากจนไร้ความสุขในชีวิต จึงกลายเป็นปัญหาขึ้นมา2
เรือ่ งนีย้ ง่ิ น่าสนใจมากขึน้ เมือ่ พิจารณาว่าความโดดเดีย่ วทางสังคมนัน้
ส่งผลต่อสุขภาพเมือ่ เปรียบเทียบกับภาวะอืน่ ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง
การขาดการออกกำ�ลังกาย โรคอ้วน หรือการสูบบุหรี3่ การวิจยั ในช่วงกว่า
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หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังสถิติอันเลวร้ายเหล่านี้
ไม่ใช่การอยู่ลำ�พังเพียงคนเดียวเสมอไป แต่คือประสบการณ์เฉพาะตัวที่
เรียกกันว่าความเหงาต่างหาก ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านกับครอบครัว ทำ�งาน
อยูใ่ นสำ�นักงานทีค่ ลาคลํา่ ไปด้วยคนหนุม่ สาวทีเ่ ฉลียวฉลาดและสวยหล่อ
ไปเที่ ย วดิ ส นี ย์ แ ลนด์ หรื อ นั่ ง อยู่ ต ามลำ � พั ง ในโรงแรมจิ้ ง หรี ด ในย่ า น
เสื่อมโทรมของเมือง ความรู้สึกเรื้อรังของการอยู่โดดเดี่ยวอาจก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางกายมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำ�ให้ร่างกายเสื่อมโทรมลง
ได้เร็วขึ้นจริงๆ ความเหงาไม่เพียงเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเรา แต่ยัง
แสดงออกในการวัดระดับฮอร์โมนความเครียด การทำ�งานของภูมิคุ้มกัน
และการทำ�งานของหลอดเลือดหัวใจด้วย หากปล่อยทิ้งไว้นานๆ ความ
เปลีย่ นแปลงทางสรีรศาสตร์ทผี่ สมรวมกันอาจเร่งให้คนนับล้านๆ คนต้อง
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เพือ่ จะวัดระดับความเหงา นักวิจยั ใช้เครือ่ งมือประเมินเชิงจิตวิทยา
ที่เรียกว่า แบบวัดระดับความเหงาของยูซีแอลเอ (UCLA Loneliness
Scale) อันเป็นรายการคำ�ถาม 20 ข้อทีไ่ ม่มคี �ำ ตอบถูกหรือผิด ซึง่ หนังสือ
เล่มนี้ได้นำ�เสนอไว้ดังปรากฎในภาพที่ 1 คำ�ถามนี้ไม่ได้จัดทำ�ขึ้นโดยยึด
ตามข้อมูลใดๆ แต่ยดึ ตามความรูส้ กึ ธรรมดาสามัญของมนุษย์ เมือ่ ผมอ้าง
ถึงคนที่เหงาหรือ “มีความเหงาระดับสูง” ผมหมายถึงคนที่ได้คะแนนสูง
จากการทำ�แบบวัดระดับนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบใดก็ตาม
ถ้าคุณอยากลองทำ�แบบวัดนีด้ ว้ ยตัวเองดูบา้ ง ให้ดวู ธิ นี บั คะแนนที่
บทอ้างอิง 4 ท้ายเล่ม4
*1. คุณรู้สึกว่าคุณมีความ “สอดคล้อง” กับคนที่อยู่รอบตัวคุณบ่อย
แค่ไหน _______
2. คุณรู้สึกว่าตัวคุณขาดเพื่อนบ่อยแค่ไหน _______
3. คุณรูส้ กึ ว่าไม่สามารถหันหน้าไปหาใครได้เลยบ่อยแค่ไหน _____
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คุณรู้สึกโดดเดี่ยวบ่อยแค่ไหน _______
คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนบ่อยแค่ไหน ____
คุณรูส้ กึ ว่าคุณมีหลายสิง่ เหมือนกับคนรอบข้างบ่อยแค่ไหน ____
คุณรู้สึกว่าไม่ได้สนิทกับใครอีกต่อไปแล้วบ่อยแค่ไหน _____
คุณรู้สึกว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันความสนใจและ
ความคิดของคุณกับคนรอบข้างบ่อยแค่ไหน _______
คุณรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นมิตรบ่อยแค่ไหน
_______
คุณรู้สึกสนิทกับผู้คนบ่อยแค่ไหน _______
คุณรู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งบ่อยแค่ไหน _______
คุ ณ รู้ สึ ก ว่ า ความสั ม พั น ธ์ กั บ คนอื่ น ๆ ไม่ มี ค วามหมายบ่ อ ย
แค่ไหน _______
คุณรู้สึกว่าไม่มีใครรู้จักคุณดีเลยบ่อยแค่ไหน _______
คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแยกขาดจากคนอื่นๆ บ่อยแค่ไหน ______
คุณรู้สึกว่าตัวเองได้รับมิตรภาพในยามที่ต้องการบ่อยแค่ไหน
_______
คุณรู้สึกว่ามีคนที่เข้าใจคุณอยู่จริงๆ บ่อยแค่ไหน _______
คุณรู้สึกประหม่าบ่อยแค่ไหน _______
คุณรู้สึกว่ามีคนอยู่รอบตัวคุณ แต่ไม่ได้อยู่กับคุณ บ่อยแค่ไหน
_______
คุณรู้สึกว่ามีคนที่คุณพูดคุยด้วยได้บ่อยแค่ไหน _______
คุณรู้สึกว่ามีคนที่คุณพึ่งได้ บ่อยแค่ไหน _______

ภาพที่ 1 แบบวัดระดับความเหงาของยูซแี อลเอ (เวอร์ชนั 3) จากแดเนียล ดับบลิว.
รัสเซลล์ “แบบวัดระดับความเหงาของยูซีแอลเอ (เวอร์ชัน 3): ความน่าเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง และโครงสร้างเชิงปัจจัย” Journal of Personality Assessment
66 (1996) ได้รับอนุญาตให้นำ�มาเผยแพร่ได้
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อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่า เราสามารถรู้สึกเหงาและหายเหงา
ได้เสมอ ความรู้สึกเหงาในช่วงเวลาใดๆ คือการบ่งบอกว่าเราคือมนุษย์
อันที่จริงแล้ว เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้พยายามแสดงให้เห็นว่า
ความต้องการสายสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความหมายและความเจ็บปวดที่
เกิดขึน้ หากปราศจากมัน คือลักษณะเด่นของสายพันธุข์ องเราเลยทีเดียว
ความเหงาเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใส่ใจอย่างจริงจังเมือ่ มันหยัง่ รากลึกยาวนานมาก
พอที่จะบีบให้เราเกิดวงจรความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมในแง่ลบ
ซึ่งยากจะไถ่ถอน
แต่พึงระลึกไว้ด้วยว่า ความรู้สึกเจ็บปวดเพราะความโดดเดี่ยวนั้น
ไม่ใช่ความรู้สึกแง่ลบล้วนๆ เพียงอย่างเดียว ความรู้สึกที่สัมพันธ์กับ
ความเหงาวิวัฒนาการขึ้นมาเพราะมันเชื่อมโยงกับการอยู่รอดในฐานะ
สายพันธุ์หนึ่งๆ ด้วย จอห์น โบวล์บี นักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้บุกเบิก
ทฤษฎีความผูกพัน (attachment theory) บอกว่า “การแยกขาดออกจาก
ฝูงและการแยกขาดออกจากผูด้ แู ล โดยเฉพาะเมือ่ อยูใ่ นวัยเยาว์ เป็นสิง่ ที่
อันตรายอย่างยิ่ง เราแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่า เพราะเหตุใดสัตว์แต่ละตัว
จึงมีกลไกพืน้ ฐานโดยสัญชาตญาณทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการแยกขาดและพยายาม
รักษาความใกล้ชิดรวมฝูงเอาไว้”5
ความเจ็บปวดทางกายป้องกันสิ่งมีชีวิตจากอันตรายต่อร่างกาย
ส่วนความเจ็บปวดทางสังคมที่เรียกว่าความเหงาก็วิวัฒนาการขึ้นมาจาก
เหตุผลเดียวกัน นัน่ คือเพือ่ ปกป้องเราแต่ละคนจากการอยูเ่ พียงลำ�พังเป็น
เวลานานๆ ซึง่ เป็นเรือ่ งอันตราย บรรพบุรษุ ของเราพึง่ พิงสายสัมพันธ์ทาง
สังคมเพื่อสร้างความปลอดภัย และเพื่อส่งต่อพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกหลาน
ซึง่ ก็จะอยูร่ อดนานพอทีจ่ ะสืบทอดสายพันธุต์ อ่ ไปได้อกี ความรูส้ กึ เปลีย่ ว
เหงาเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่า สายสัมพันธ์ดังกล่าวกำ�ลังถูกคุกคามหรือ
ขาดแคลน นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมขึน้ มาแบบเดียวกับทีค่ วาม
เจ็บปวดทางกายทำ� เช่น หากเราถูกไฟลวกผิว เราจะชักนิ้วออกมาจาก
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กระทะทันที ความเหงาจึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์สนใจ
ในสายสัมพั นธ์ทางสังคมมากขึ้น เพื่อเข้าหาคนอื่นมากขึ้น เพื่อสาน
สัมพันธ์ทแี่ ตกร้าวเปราะบางใหม่อกี ครัง้ แต่ความเจ็บปวดนีก้ ระตุน้ ให้เรา
มีพฤติกรรมในแบบที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ตัวเราในฉับพลันทันที มัน
เป็นความเจ็บปวดที่ทำ�ให้เราสนใจสิ่งอื่นนอกเหนือจากตัวเอง และขยาย
กรอบอ้างอิงทางความรู้สึกให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากชั่วขณะนั้นๆ
ในภาษาอังกฤษ เรามีคำ�เรียกความเจ็บปวด (pain) และคำ�เรียก
ความกระหายนํ้า (thirst) แต่ไม่มีคำ�เดี่ยวเฉพาะใดๆ เอาไว้เรียกสิ่งที่มี
ความหมายตรงกันข้าม หากไม่มสี ภาวะทีไ่ ม่นา่ พึงปรารถนาเหล่านัน้ เรา
ก็เพียงบอกว่าสภาวะพวกนัน้ หายไป ซึง่ ก็สมเหตุสมผลดี เพราะการทีม่ นั
หายไปถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะปกติ งานวิจัยของเราบ่งชี้ว่า
ความเหงาก็เป็นเช่นเดียวกัน ไม่มีคำ�เรียกจำ�เพาะเจาะจงสำ�หรับสภาวะ
“ไม่เหงา” มันเหมือนกับ “ไม่กระหาย” หรือ “ไม่ได้เจ็บปวด” ซึง่ เป็นสภาวะ
ปกติ นอกเหนือสิง่ อืน่ ใดแล้ว สุขภาพและสุขภาวะของสมาชิกในสายพันธุ์
ของเราจะดีได้กข็ นึ้ อยูก่ บั ความพึงพอใจและความมัน่ คงในสายสัมพันธ์กบั
สมาชิกอืน่ ๆ เป็นเงือ่ นไขทีท่ �ำ ให้เกิดสภาวะ “ไม่รสู้ กึ เหงา” ขึน้ มา ซึง่ หาก
อยากได้คำ�เรียกที่ดีกว่านั้น เราจะเรียกมันว่า สายสัมพันธ์ทางสังคม
ความเหงาในฐานะความเจ็บปวดทางสังคมนัน้ เป็นมากกว่าแค่การ
เปรียบเปรย ภาพสแกนคลื่นแม่เหล็กเพื่อตรวจวินิจฉัยการทำ�หน้าที่ของ
สมอง (functional magnetic resonance imaging หรื อ fMRI)
แสดงให้เห็นว่า เมื่อเราถูกปฏิเสธจากคนอื่นหรือเมื่อได้รับความเจ็บปวด
ทางกาย พืน้ ทีข่ องสมองทีถ่ กู กระตุน้ คือส่วนทีร่ บั รูด้ า้ นอารมณ์สว่ นเดียวกัน
นั่นคือดอร์ซัลแอนทีเรียร์ซิงกูเลต (dorsal anterior cingulate) (ดูภาพ
ที่ 2)
การค้นพบว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อถูกปฏิเสธทางสังคม (คือต้อง
แยกขาดจากสังคม) และปฏิกิริยาต่อความเจ็บปวดทางร่างกาย มีกลไก
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การทำ�งานของสมองแบบเดียวกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกเราว่าเพราะ
เหตุใดเมื่อเราเริ่มรู้สึกเหงาเรื้อรัง เราจึงไม่อาจหลีกหนีจากมันได้ด้วย
การ “เลิกเก็บตัวแล้วเปิดรับคนอื่นมากขึ้น” การลดนํ้าหนัก การเปลี่ยน
โฉมการแต่งตัวเสียใหม่ หรือการพยายามหาคนที่ใช่ให้พบเท่านั้น ความ
เจ็บปวดจากความเหงานัน้ เป็นความเจ็บปวดลึกทีร่ วดร้าว ความรวดร้าวนี้
เกิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง ทางกายและทางพฤติ ก รรม ทำ � ให้ ค วามปรารถนาที่ จ ะ
เชือ่ มโยงกับคนอืน่ ๆ อันเป็นความปรารถนาทีซ่ อ่ นเร้นกลายมาเป็นสภาวะ
เรื้อรัง และเมื่อเกิดสภาวะนี้แล้ว การจะทำ�ให้อะไรๆ ดีขึ้น เราต้องย้อน
กลับไปดูบทบาทของความเหงาในระดับลึกและซับซ้อนทัง้ ในด้านชีววิทยา
และประวัติศาสตร์แห่งวิวัฒนาการมนุษย์ การทำ�แบบที่เคที บิชอป ทำ�
คือพยายามทำ�ให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นด้วยการกินอาหารอุดมไขมันและดูซีรีส์
เรื่อง Friends ที่เอามาฉายซํ้านั้นยิ่งทำ�ให้ทุกอย่างแย่ลง
การเชื่อมจุด
เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ผมทำ�งานเพื่อสำ�รวจว่าสมองและร่างกายของเรา
สอดประสานกับการตอบสนองทางสังคมอย่างไร ผมสอนด้านจิตวิทยาที่
มหาวิทยาลัยชิคาโก และเป็นผู้อำ�นวยการศูนย์การรับรู้และประสาท
วิ ท ยาศาสตร์ เ ชิ ง สั ง คมของที่ นั่ น ผมยั ง โชคดี ที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
เครือข่ายขนาดใหญ่ของเพือ่ นร่วมงานวิจยั เดียวกัน ซึง่ มีทงั้ เพือ่ นร่วมงาน
ในอดีตและปัจจุบนั จากมหาวิทยาลัยชิคาโกและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอโฮโอ
รวมถึงคณะนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ นักสังคมวิทยา นักชีวสถิติ แพทย์
โรคหัวใจ นักวิทยาต่อมไร้ท่อ นักพันธุศาสตร์พฤติกรรม และนักประสาท
วิทยา ซึ่งรวมกันเป็นเครือข่ายที่ชื่อว่า เครือข่ายแมกอาร์เทอร์ด้านจิตใจ
และร่างกายตลอดจนทีมย่อยแบบเดียวกันทีช่ อื่ เครือข่ายแมกอาร์เทอร์เพือ่
สังคมสูงวัย และเครือข่ายงานวิจยั เทมเปิลตันแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ซึง่

