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ในวันที่ 12 เมษายน 2013  ผมได้รับค�าเชิญจากหนังสือพิมพ์  

The Guardian  ให้ไปพดูคยุเกี่ยวกบัหนงัสอืเรื่อง  Die Kunst des 

klaren Denkens  ฉบบัภาษาองักฤษซึ่งเพิ่งตพีมิพ์  ในแต่ละสปัดาห์

พวกเขาจะเชิญนักเขียนหนึ่งคนที่เพิ่งตีพิมพ์หนังสือเรื่องใหม ่

ไปน�าเสนอผลงานกบักองบรรณาธกิาร  และในสปัดาห์นี้ผมคอื

นกัเขยีนที่ได้รบัเกยีรตนิั้น

เมื่ออลนั รสับรดิเจอร์  บรรณาธกิารบรหิารเรยีกทมีงาน

มารวมตวั  บรรดานกัข่าวกท็ยอยเดนิเข้ามา  จนสดุท้ายห้องนั้น

ก็เต็มไปด้วยนักข่าวราว 50 คนซึ่งถือแก้วกาแฟยามเช้าเข้ามา

ด้วย  พวกเขากระซิบคุยกันระหว่างรอให้รัสบริดเจอร์กล่าว

แนะน�าผมซึ่งเป็นคนแปลกหน้านิรนามในห้องนี้  ผมประหม่า

มากจนต้องพยายามควบคมุสตแิละเผลอบบีมอืภรรยาเสยีแนน่  

คนเหล่านี้คือบรรดาหัวกะทิซึ่งท�างานให้กับหนึ่งในหนังสือพิมพ์

เงียบเสียจนได้ยินเสียง
เข็มตกกระทบพื้น
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ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในโลก  ผมได้รบัโอกาสแสนพเิศษในการแบ่งปัน

แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการรู้คิดให้พวกเขาฟัง  และ

หวังว่าจะมีนักข่าวสักคนสนใจเขียนบทความเกี่ยวกับหนังสือ 

ของผม  ทว่าจู่ ๆ รัสบริดเจอร์ก็กระแอมแล้วยืนขึ้นพร้อมกับ

กล่าวเชงิกระเซ้าว่า  “ผมเพิ่งเข้าชมเวบ็ไซต์ของคณุและเหน็ว่า

คุณลงบทความใหม่ซึ่งเขียนได้เผ็ดร้อนสุด ๆ  ผมอยากให้คุณ

พูดถงึบทความนั้น  ไม่ใช่หนงัสอืเล่มใหม่ที่เพิ่งตพีมิพ์”

ผมไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้  สิ่งที่ 

ผมเตรียมมาคือข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเรื่องใหม่ซึ่งผมเรียบเรียง

มาเป็นอย่างดีเพื่อโน้มน้าวผู้ฟังและซ้อมพูดอย่างจริงจัง  โดย 

คิดว่าข้อความเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ ์  

The Guardian  อย่างแน่นอน  แต่ผมกลบัต้องกลนืค�าพดูทั้งหมด

ที่เตรยีมมาลงคอไป  บทความที่รสับรดิเจอร์เหน็บนเวบ็ไซต์ของ

ผมกล่าวถงึเหตผุลส�าคญั ๆ ว่าท�าไมคณุถงึไม่ควรบรโิภคผลงาน

ที่ยอดฝีมือผู ้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในห้องนี้พยายาม

สร้างสรรค์อยู่ทุกวัน  ซึ่งก็คือข่าว  สุดท้ายผมก็ได้แต่หลับหู

หลับตาไล่เรียงเหตุผลทีละข้อว่าท�าไมการหลีกเลี่ยงข่าวถึง 

เป็นสิ่งที่คนเราควรท�าที่สุด  ดูท่าตอนนี้ผู้คนครึ่งร้อยที่ยืนอยู่ 

ตรงหน้าผมคงไม่ได้มองว่าผมเป็นพวกพ้อง  แต่มองว่าเป็นศตัรู

ต่างหาก  ผมพยายามควบคมุจติใจให้นิ่งที่สดุท่ามกลางสายตา

จ�านวนมากที่จ้องเขมง็มายงัผม  หลงัจากใช้เวลาอธบิายเหตผุล

ต่าง ๆ ราว 20 นาที  ในที่สุดผมก็ปิดท้ายด้วยการกล่าวว่า  

“ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย  ยอมรับความจริง 
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กนัเถอะครบัว่าสิ่งที่พวกคณุก�าลงัท�าอยูใ่นตอนนี้เป็นแค่การสร้าง

ความบนัเทงิเท่านั้น”

ทันทีที่ผมพูดจบทั้งห้องก็เงียบกริบ  เงียบเสียจนคุณ

สามารถได้ยินเสียงเข็มตกกระทบพื้นเลยทีเดียว  รัสบริดเจอร์ 

หรี่ตา  กวาดตามองไปรอบห้อง  แล้วกล่าวว่า  “ผมอยากให้เรา

ลงบทความเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณโดเบลลีในเว็บไซต์   

วนันี้เลย”  หลงัจากนั้นเขากเ็ดนิออกจากห้องไปโดยไม่กล่าวลา

ผมสกัค�า  แล้วบรรดานกัข่าวกท็ยอยเดนิตามออกไป  ไม่มใีคร

ชายตามองหรอืพูดกบัผมเลย

หลงัจากนั้น 4 ชั่วโมง  บทความที่ผมปรบัแก้จากต้นฉบบั

ในเวบ็ไซต์ของตวัเองให้เหลอืเพยีงใจความส�าคญักป็รากฏอยูบ่น

เวบ็ไซต์ของ  The Guardian  เพยีงไม่นานกม็ผีู้อ่านเข้ามาแสดง

ความคดิเหน็เกอืบ 450 ข้อความ  ซึ่งเป็นจ�านวนสงูสดุที่เวบ็ไซต์

รองรับ  สิ่งที่ดูย้อนแย้งกันเองจนน่าขันก็คือบทความของผม 

ที่มีชื่อว่า  “News is bad for you  (ข่าวเป็นอันตรายต่อคุณ)”  

กลายเป็นหนึ่งในบทความของหนังสือพิมพ์ที่มียอดอ่านสูงสุด 

ในปีนั้น

หนังสือเล่มนี้ต่อยอดมาจากบทความ  “แสนเผ็ดร้อน”  

ดงักล่าวซึ่งก่อให้เกดิการถกเถยีงในวงกว้าง  โดยมเีนื้อหาเพิ่มเตมิ

อกีมากมาย  ทั้งเหตผุลต่าง ๆ ที่เราควรหยดุบรโิภคข่าว  งานวจิยั

เกี่ยวกบัผลกระทบของการอ่านข่าว  และวธิกี�าจดันสิยัการเสพตดิ

ข่าว  การเปลี่ยนแปลงสูร่ะบบดจิติอลท�าให้ข่าวซึ่งเคยเป็นความ

บันเทิงที่ไร้พิษสงกลายเป็นอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงซึ่ง 
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พุง่เป้าโจมตกีารคดิอย่างมเีหตผุลของเรา  เราจงึต้องหลกีหนมีนั

ให้พ้น

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกกค็อืการเลกิบรโิภคข่าวไม่ได้ท�าให้

คณุสญูเสยีอะไรไป  อนัที่จรงิผลลพัธ์นั้นตรงกนัข้ามเลยต่างหาก  

โดยคุณจะได้รับรางวัลอันยอดเยี่ยม  ซึ่งก็คือเวลาที่มากขึ้น 

และมุมมองใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่ส�าคัญและสร้าง

ความสขุได้อย่างแท้จรงิ
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“สวสัดคีรบั  ผมชื่อรอล์ฟและผมเสพตดิข่าว”  ถ้ามกีลุ่มบ�าบดั

การเสพตดิข่าวเหมอืนการตดิสรุา  นั่นคงเป็นค�ากล่าวแนะน�าตวั

ของผมตอนเข้าร่วมกลุ่มบ�าบัดซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่น่าจะเข้าใจ

ความรู้สกึของผมด ี แต่ตอนนี้ผมเลกิเสพข่าวมาได้ 10 ปีแล้ว

การเสพตดิข่าวของผมเริ่มต้นขึ้นโดยไม่มสีญัญาณเตอืน

ใด ๆ  ผมเกดิในครอบครวัฐานะปานกลางและเตบิโตมากบักจิวตัร

การติดตามข่าวเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่  ถ้าคุณเติบโตมาใน

ช่วงทศวรรษที่ 1970 เหมอืนผม  คณุกน่็าจะจ�าได้ว่าการตดิตาม

ข่าวในสมัยนั้นเป็นอย่างไร  ทุกเช้าวันธรรมดาตอนหกโมงครึ่ง  

ผมจะได้ยนิเสยีงคนส่งหนงัสอืพมิพ์หย่อนหนงัสอืพมิพ์ลงในกล่อง

จดหมายซึ่งตั้งอยู่ติดกับประตูบ้าน  จากนั้นแม่ก็จะแง้มประตู

แล้วยื่นมือไปคว้ามันออกมาด้วยท่วงท่าที่ช�านาญโดยไม่ต้อง 

ก้าวเท้าออกจากบ้านเลย  ระหว่างเดนิไปยงัห้องครวั  แม่จะแบ่ง

ท�ำไมผมถึงเลิกอำ่นข่ำว  (1)

1
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หนงัสอืพมิพ์ออกเป็น 2 ส่วน  วางส่วนหนึ่งไว้ให้พ่อ  และเกบ็

อีกส่วนไว้อ่านเอง  (แม่เป็นคนตัดสินใจว่าจะวางหนังสือพิมพ์

ส่วนไหนไว้ให้พ่อ)  พ่อกับแม่จะอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างกิน 

มื้อเช้า  โดยอ่านส่วนของตัวเองจนจบแล้วน�ามาแลกกัน  เมื่อ

ถึงเวลาเจ็ดโมงตรงเราก็จะฟังรายงานข่าวจากดีอาร์เอสซึ่งเป็น

สถานีวิทยุแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์  หลังจากนั้นไม่นาน 

พ่อก็จะออกไปท�างาน  ส่วนเด็ก ๆ อย่างพวกเราก็ขึ้นรถไป

โรงเรยีน  เมื่อถงึตอนเที่ยงทกุคนในครอบครวักจ็ะมารวมตวักนั

ที่โต๊ะอาหารเพื่อกนิมื้อกลางวนั  แล้วประมาณเที่ยงครึ่งเรากจ็ะ

เปิดวิทยุเพื่อฟังข่าวเช่นเดียวกับตอนกินมื้อเย็นช่วงหกโมงครึ่ง  

จากนั้นก็ดูรายการข่าว  Tagesschau  ที่ออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน์แห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ตอนหนึ่งทุ่มครึ่ง  ซึ่งนี่นับเป็น

ช่วงเวลาส�าคญัของค�่าคนืนั้นเลยทเีดยีว

ข่าวคือส่วนหนึ่งของชีวิตผมเช่นเดียวกับการดื่มโอวัลติน

ในมื้อเช้า  อย่างไรก็ตาม  แม้ตอนนั้นผมจะยังเด็ก  แต่ผมก ็

รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่าง  ผมไม่เข้าใจว่าท�าไมเราถึง 

ได้รับหนังสือพิมพ์ที่มีความหนาและรูปแบบเหมือนเดิมทุกวัน  

หนงัสอืพมิพ์  Luzerner Neuste Nachrichten  ซึ่งเป็นหนงัสอืพมิพ์

ท้องถิ่นที่พ่อแม่ของผมบอกรับเป็นสมาชิกมีรูปแบบเหมือนกัน

เสมอ  ไม่ว่าวนัก่อนหน้าจะมเีหตกุารณ์เกดิขึ้นมากหรอืน้อยกต็าม  

โดยประกอบไปด้วยข่าวต่างประเทศ 1 หน้า  ข่าวเศรษฐกิจ  

1 หน้า  ข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกบัเมอืงลูเซริ์นอกี 2 หน้า  และข่าว 

อื่น ๆ อกีเลก็น้อย  สมยันั้นสวติเซอร์แลนด์ยงัไม่มหีนงัสอืพมิพ์
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ฉบบัวนัอาทติย์  แต่หนงัสอืพมิพ์ฉบบัวนัจนัทร์ซึ่งรวบรวมสารพดั

เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นในวนัเสาร์และวนัอาทติย์กย็งัคงมคีวามหนา

เท่ากบัวนัอื่น ๆ  (36 หน้า)  ส่วนรายการข่าว  Tagesschau  กม็ี

ความยาวเท่ากันทุกวัน  ผมรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ประหลาดมาก  

ดเูหมอืนว่าแม้จะเป็นเหตกุารณ์เดยีวกนั  ถ้ามนัเกดิขึ้นในวนัที่มี

เรื่องส�าคญัไม่มากนกั  เหตกุารณ์นั้นกจ็ะได้รบัความสนใจและ

ถูกหยิบไปน�าเสนอ  แต่ถ้ามันเกิดขึ้นในวันที่เต็มไปด้วยเรื่อง

ส�าคัญ  เหตุการณ์นั้นก็จะถูกเขี่ยทิ้งทันที  ทว่าตอนนั้นผมคิด 

แค่ว่า  “นี่คงเป็นเรื่องปกต”ิ  แล้วกล็มืเรื่องนี้ไปเลย

หลายปีผ่านไปผมกลายเป็นคนที่ชอบอ่านหนงัสอืพมิพ์เป็น

ชวีติจติใจ  ตอนอาย ุ17 ปีความกระหายที่จะเสพข่าวจากทั่วโลก

ของผมพุง่ถงึจดุสงูสดุเป็นครั้งแรก  ผมอ่านหนงัสอืพมิพ์ทกุฉบบั

เท่าที่จะหาได้อย่างละเอยีดตั้งแต่หน้าแรกจนถงึหน้าสดุท้ายโดย

ข้ามแค่ข่าวกฬีาเท่านั้น  ในขณะที่เพื่อน ๆ ใช้เวลาว่างไปกบัการ

เดินป่า  เล่นฟุตบอล  ต่อโมเดลเครื่องบิน  หรืออยู่กับสาว ๆ  

ผมกลับใช้เวลาในวันเสาร์ไปกับการขลุกอยู่ในหอสมุดของเมือง

ลูเซิร์นเพื่ออ่านหนังสือพิมพ์ทั้งวัน  หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ จะถูก

หนีบด้วยแท่งไม้และวางไว้บนราวแขวนหนังสือพิมพ์  ผมเคย

หยิบหนังสือพิมพ์ไปนั่งอ่านที่เก้าอี้นวม  แต่เพียงไม่นานก็เริ่ม

ปวดข้อมือเพราะแท่งไม้ยึดหนังสือพิมพ์ทั้งยาวและหนักมาก  

ส่วนหนงัสอืพมิพ์กม็ขีนาดใหญ่  ผมจงึเปลี่ยนมากางหนงัสอืพมิพ์

บนโต๊ะและยืนอ่านแทน  ท่าทางของผมดูคล้ายกับบาทหลวง 

ซึ่งก�าลงัอ่านคมัภร์ีไบเบลิที่แท่นบชูาเลยทเีดยีว  แถมผมยงัต้อง
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โน้มตัวจนแทบจะแนบไปกับโต๊ะเวลาอ่านบทความที่อยู่ส่วน 

บนสดุของหน้ากระดาษด้วย

ทุกวันเสาร์ที่ขลุกอยู่ในหอสมุด  ผมจะเจอชายสูงวัย 

กลุ ่มหนึ่งในเวลาเดิมเสมอ  พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ด้วย 

ความตั้งใจ  สวมแว่นตากรอบสนี�้าตาลอมด�า  และแต่งกายด้วย

ชดุสทูผกูเนกไท  (ทกุวนันี้ชาวเมอืงลเูซร์ินหวัอนรุกัษนยิมสดุโต่ง

กย็งัคงแต่งกายเช่นนี้ในช่วงสดุสปัดาห์)  ผมมองว่าผู้ชายเหล่านี้

เฉลยีวฉลาดสดุ ๆ และหวงัว่าสกัวนัหนึ่งผมกจ็ะฉลาดและรอบรู้

เหมอืนพวกเขา  ทกุครั้งที่อ่านหนงัสอืพมิพ์  ผมวาดภาพในหวั

ว่าตัวเองคือชายหนุ่มผู้ฉลาดเป็นกรดซึ่งเปี่ยมไปด้วยความรู้ 

และไม่ได้พงึพอใจกบัเรื่องธรรมดา ๆ ที่เกดิขึ้นในชวีติประจ�าวนั  

สิ่งที่ผมสนใจคือเรื่องส�าคัญระดับโลกอย่างประธานาธิบดีของ

ประเทศต่าง ๆ จับมือกัน  ภัยธรรมชาติ  และการพยายาม 

ก่อรฐัประหาร  การเสพข่าวประเภทนี้ท�าให้ผมรูส้กึเป็นส่วนหนึ่ง

ของโลกที่มคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง

หลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัย  ความหลงใหลในการ

อ่านข่าวของผมก็เบาบางลงเพราะผมต้องอ่านต�าราจ�านวน

มหาศาล  ทว่าทันทีที่เริ่มท�างานความต้องการอ่านข่าวก็หวน

กลบัเข้ามาในชวีติของผม  แถมยงัรนุแรงกว่าเดมิราวกบัต้องการ

ชดเชยช่วงเวลาที่ผ่านมา  ตอนด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่าย

บญัชแีละการเงนิของสายการบนิสวสิแอร์  ผมต้องใช้เวลาอยูบ่น

เครื่องบินแทบทุกวันและไม่เคยพลาดที่จะกวาดหนังสือพิมพ์ 

ทกุฉบบัที่พนกังานต้อนรบัน�ามาให้เลอืกมาครอบครอง  ถ้าอ่าน

SAMPLE



17

ไม่ทันผมก็จะน�าส่วนที่เหลือกลับไป  “ศึกษา”  ต่อที่โรงแรม 

โดยเก็บใส่กระเป๋าเอกสาร  (กระเป๋าสี่เหลี่ยมที่มีตัวล็อกแบบ 

ใส่รหัสอยู่บริเวณฐานทั้งสองด้านของหูจับ  ซึ่งปัจจุบันคุณ 

คงเห็นกระเป๋าแบบนี้เฉพาะในซีรีส์แนวอาชญากรรมต้นทุนต�่า  

โดยตัวละครมักใช้มันใส่ธนบัตร)  การอ่านหนังสือพิมพ์และ

นิตยสารจากนานาประเทศท�าให้ผมมีความสุขสุด ๆ  ผมรู้สึก

ราวกับได้เห็นทุกแง่มุมของโลกใบนี้ทุกวัน  ช่างเป็นช่วงเวลาที่

น่าปลื้มปีตจิรงิ ๆ
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ผมไม่ได้หลงใหลแค่หนงัสอืพมิพ์  นติยสาร  โทรทศัน์  และวทิยุ

เท่านั้น  เมื่ออนิเทอร์เนต็ได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายในช่วง

ทศวรรษที่ 1990  จู่ ๆ ก็มีเรื่องราวให้เราได้รู้มากขึ้น  ข้อมูล

สารพัดอย่างปรากฏขึ้นมาตรงหน้าเราทันที  ข่าวจ�านวนมากที่

ครอบคลุมรอบด้าน  ฉับไว  และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลั่งไหล

มาจากทั่วทกุมมุโลก  ผมยงัจ�าครั้งแรกที่เปลี่ยนภาพพกัหนา้จอ

ในคอมพวิเตอร์ของตวัเองได้  ผมเปลี่ยนจากภาพสามเหลี่ยมที่ 

เด้งไปมาอันแสนน่าเบื่อเป็นพาดหัวข่าวล่าสุดโดยใช้โปรแกรม

พอยต์แคสต์  ผมสามารถนั่งจ้องมันได้นานหลายชั่วโมงเลย 

ทเีดยีว  พาดหวัข่าวใหม่ ๆ จะไหลขึ้นมาบนหน้าจออย่างต่อเนื่อง

เหมือนหน้าจอขนาดใหญ่ที่ไทม์สแควร์  แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 

บนหน้าจอส่วนตัวของผม!  ในช่วงเวลาเดียวกันนี้  บรรดา

หนังสือพิมพ์และนิตยสารรายใหญ่ต่างก็วุ ่นอยู่กับการสร้าง

ท�ำไมผมถึงเลิกอำ่นข่ำว  (2)  

2
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เว็บไซต์ของตัวเอง  ไม่เว้นแม้แต่สื่อท้องถิ่นบางราย  ผลก็คือ 

เราไม่มทีางอ่านข่าวได้ครบทกุเรื่องเพราะข่าวใหม่ ๆ จะปรากฏ

ขึ้นมาเสมอ  ทันทีที่อ่านข่าวหนึ่งจบก็จะมีข่าวใหม่รอให้คุณ

เข้าไปอ่านอยู่เรื่อย ๆ ไม่มวีนัจบสิ้น

เมื่อเบราว์เซอร์พัฒนามาถึงยุคที่สองและสาม  เราก็

สามารถเปิดข้อความแจ้งเตอืนและบอกรบัข่าวแบบอาร์เอสเอส

ได้  ซึ่งผมสมัครรับบริการนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว  หลังจากนั้น

หนังสือพิมพ์ก็มีบริการส่งจดหมายข่าวรายวันทางอีเมล  ผมก็

สมัครบริการนี้ด้วย  และต่อมาพอดแคสต์รายงานข่าวก็ได้รับ

ความนยิม  แน่นอนว่าผมไม่มทีางพลาด  ผมรู้สกึว่าตวัเองรบัรู้

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างทันท่วงทีเสมอ  ข่าวท�าให้

ผมรุ่มร้อนและมนึเมาเช่นเดยีวกบัตอนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ทว่าข่าวแตกต่างจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงที่มันไม่ได้ท�าให้

สมองของเราเฉื่อยชา  แต่ช่วยขัดเกลาสติปัญญาของเราให้

แหลมคมยิ่งขึ้น  นั่นคอืสิ่งที่ผมคดิในตอนนั้น

ทว่าแท้จริงแล้วข่าวอันตรายเทียบเท่ากับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  และอาจถึงขั้นอันตรายกว่าด้วยซ�้า  เพราะการ

บริโภคข่าวนั้นง่ายกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก  พูด 

ง่าย ๆ ก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอุปสรรคมากมาย   

ในขณะที่การบริโภคข่าวคือสิ่งที่เราถูกสอนมาว่าเป็นเรื่องด ี  

การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องลงทนุทั้งในแง่ของเวลาและเงนิ  

มันไม่ได้ส่งตรงมาถึงบ้านของคุณแบบฟรี ๆ  และถ้าคุณก�าลัง

คบหากับใครสักคนอยู่  คุณยังอาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค ์
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ในการหาที่ซ่อนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแอบเอาขวดที่ดื่ม 

หมดแล้วไปทิ้งเพื่อไม่ให้คนรกัของคณุจบัได้  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รงัแต่จะก่อให้เกดิความยุง่ยาก  ในทางกลบักนั  ข่าวแพร่กระจาย

อยู่ทุกที่และแทรกตัวเข้ามาในสมองของคุณได้อย่างแนบเนียน  

แถมส่วนใหญ่คุณยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยด้วย  คุณ 

ไม่จ�าเป็นต้องหาสถานที่จัดเก็บหรือวิธีก�าจัดข่าวต่าง ๆ ทิ้ง 

หลงัจากอ่านจบ  “การปราศจากอปุสรรค”  เช่นนี้ท�าให้ข่าวเป็น

ภัยแฝงที่อันตรายอย่างยิ่ง  ผมใช้เวลาหลายหมื่นชั่วโมงไปกับ

การบรโิภคข่าวกว่าจะตระหนกัถงึความจรงินี้หลงัจากถามตวัเอง

ด้วยค�าถามสองข้อ  นั่นคือ  “การอ่านข่าวท�าให้ฉันเข้าใจโลก

มากขึ้นหรือเปล่า  มันท�าให้ฉันตัดสินใจได้ดีขึ้นใช่ไหม”  ซึ่ง 

ค�าตอบของผมส�าหรบัทั้งสองค�าถามกค็อืไม่ใช่เลย

อย่างไรก็ตาม  ข่าวอันเย้ายวนใจที่วนเวียนอยู่รอบตัว 

ยังคงดึงดูดความสนใจของผมได้  แม้ผมจะรู้ดีว่ามันท�าให้ผม

วติกกงัวลกต็าม  บรรดารายงานข่าวซึ่งมกัมคีวามยาวไม่มากนกั

ค่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผม  มันท�าให้ผมรู้สึก

ว่าการอ่านบทความหรอือะไรกต็ามที่มคีวามยาวมากให้จบภายใน

รวดเดยีวกลายเป็นเรื่องยาก  ราวกบัว่าสมาธขิองผมถกูหั่นออก

เป็นชิ้นเล็ก ๆ  ผมเริ่มตื่นตระหนกว่าสมาธิของผมไม่มั่นคง

เหมือนเดิม  ความกลัวนั้นท�าให้ผมค่อย ๆ ถอยห่างจากข่าว  

โดยยกเลิกบริการจดหมายข่าวทางอีเมลและการบอกรับข่าว 

แบบอาร์เอสเอส  รวมถงึลดจ�านวนเวบ็ไซต์ข่าวที่ผมตดิตามให้

เหลอืเพยีงเวบ็ไซต์  NZZ’  Der Spiegel’  The New York Times’  
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Financial Times  และ  The Wall Street Journal  แต่ผมกย็งัรูส้กึ

ว่ามันมากเกินไปอยู่ดี  ผมจึงลดจ�านวนเว็บไซต์ข่าวลงเรื่อย ๆ 

จาก 5 เว็บไซต์เป็น 4 เว็บไซต์  จากนั้นก็ลดเหลือ 3 เว็บไซต์  

แล้วก็ 2 เว็บไซต์  ทั้งยังตั้งเงื่อนไขว่าจะเข้าเว็บไซต์ข่าวแค ่

วนัละ 3 ครั้งเท่านั้น  แต่สดุท้ายวธินีี้กล้็มเหลวไม่เป็นท่า  เพราะ

หลังจากอ่านข่าวหนึ่งจบผมก็กดลิงก์ไปยังข่าวใหม่เรื่อย ๆ 

ราวกบัอรุงัอตุงัที่โผจากกิ่งไม้หนึ่งไปยงัอกีกิ่ง  ผมตดิอยูใ่นดงข่าว

อนัไร้ขอบเขตอย่างรวดเรว็  ผมต้องการวธิทีี่เดด็ขาดและต้องการ

เดี๋ยวนี้เลยด้วย  ผมจึงตัดสินใจหยุดรับข่าวโดยสิ้นเชิงในทันท ี 

ปรากฏว่าวธินีี้ได้ผลจรงิ ๆ!

การรักษาอาการเสพติดข่าวของผมต้องใช้ทั้งเวลา   

พลงัใจ  และความมุง่มั่นที่จะทดลองวธิใีหม่ ๆ  ทวา่สิ่งที่ส�าคญั

ที่สุดคือผมพยายามค้นหาค�าตอบว่าข่าวคืออะไร  อะไรท�าให้

ข่าวดึงดูดใจเราได้อย่างยากที่จะต้านทาน  เกิดอะไรขึ้นบ้าง 

ในสมองขณะที่เราอ่านข่าว  และท�าไมเราถึงเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 

เพยีงน้อยนดิทั้งที่ได้รบัข้อมูลมหาศาลจากข่าว

การตัดขาดจากข่าวด้วยวิธีสุดโต่งเช่นนี้เป็นเรื่องที่ท�าใจ

ได้ยากเป็นพิเศษส�าหรับผมเพราะเพื่อนหลายคนของผมเป็น 

นักข่าว  พวกเขาคือหนึ่งในกลุ่มคนที่ฉลาด  มีอารมณ์ขัน   

และมีความเข้าใจลุ่มลึกมากที่สุดในบรรดาผู้คนที่ผมรู้จักมา 

ทั้งชวีติ  เพื่อน ๆ ของผมเลอืกอาชพีนี้เพราะยดึมั่นในคณุธรรม  

โดยต้องการท�าให้โลกนี้ดีขึ้นและคอยตรวจสอบผู้มีอ�านาจ   

น่าเสยีดายที่ตอนนี้พวกเขากลบัตดิอยู่ในแวดวงที่ไม่ได้ให้ความ
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ส�าคัญกับหลักการทางวารสารศาสตร์เลยสักนิด  ข่าวจ�านวน

มหาศาลที่หลั่งไหลออกมาจงึกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย

ตอนนี้ผม  “เลิกเสพข่าว”  ได้แล้ว  ผมใช้ชีวิตโดย

ปราศจากข่าวมาตั้งแต่ปี 2010  และผลลพัธ์ที่ได้กย็อดเยี่ยมมาก  

ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  คิดได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น  เข้าใจ 

สิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้มากขึ้น  วิตกกังวลน้อยลง  ตัดสินใจ 

ได้ดขีึ้น  และมเีวลาว่างมากขึ้นอย่างมหาศาล  ผมตดัขาดจาก

ข่าวทุกช่องทาง  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์  รายงานข่าวใน

โทรทศัน์และวทิย ุ หรอืข่าวในโลกออนไลน์  ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจาก

การทดลอง  แต่ตอนนี้มนักลายเป็นปรชัญาในการใช้ชวีติของผม

ไปแล้ว

ค�าแนะน�าของผมที่ขอให้คุณเลิกอ่านข่าวนั้นผ่านการ

ไตร่ตรองมาเป็นอย่างด ี การเลกิบรโิภคข่าวจะท�าให้ชวีติของคณุ

ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน  และผมรับรองเลยว่ามันไม่ได้

ท�าให้คณุพลาดสิ่งส�าคญัไปแม้แต่น้อย
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