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โฟเบบีย

กลลัวสสุดขขีด…หววีดสสุดเสขียว!
ดร.บบัญชา ธนบสุญสมบบัตต
สสสำนนักงสำนพนัฒนสำววิทยสำศสำสตรร์และเทคโนโลยยีแหห่งชสำตวิ (สวทช.)
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บทควสำมนยีนี้ตยีพวิมพร์ครนันี้งแรกใน นตตยสาร สารคดขี ปยีทยีที่ 23 ฉบนับทยีที่ 267 พฤษภสำคม พ.ศ.2550 หนน้สำ 153-158
ตยีพวิมพร์รวมเลห่มในหนบังสสือ จตตพตกล คนพตลลึก สนพ.สสำรคดยี พวิมพร์ครนันี้งแรก ตตุลสำคม พ.ศ.2550
จนัดทสสำเปป็น pdf เพพที่อประโยชนร์สสำธสำรณะ อนังคสำร 8 กรกฎสำคม พ.ศ.2557
ผผอน้ ห่สำนทยีที่พบขน้อควสำมทยีที่ไมห่รนัดกตุม ผวิดพลสำด หรพอตน้องกสำรแสดงทนัศนะตห่สำงๆ ตห่อบทควสำมนยีนี้
โปรดตวิดตห่อผผน้เขยียนไดน้ตสำมทยีที่อยผห่ทยีที่ใหน้ไวน้
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เกวิดเปป็นคนกป็ยห่อมมยีควสำมรผน้สสึกกลนัวเปป็นของธรรมดสำ แตห่หสำกใครมยีควสำมกลนัวอะไรบสำงอยห่สำงทยีที่เกวินเหตตุ เกวิดขสึนี้นซสนี้สำ ๆ โดยทยีที่
ไมห่สสำมสำรถระงนับไดน้ และพยสำยสำมหลยีกเลยีที่ยงสวิที่งทยีที่กลนัวนนันี้นสตุดชยีววิต กป็แสดงวห่สำคนๆ นนันี้นเปป็นโฟเบยีย (phobia) หรพอโรคกลนัว (phobic
disorder) เขน้สำแลน้ว ทยีที่วสำห่ กลนัวเกวินเหตตุกป็อยห่สำงเชห่น กลนัวภสำพงผทยีที่อยผห่ในหนนังสพอ หรพอในโทรทนัศนร์ แมน้จะรผน้ทนันี้งรผน้วห่สำไมห่ใชห่งผจรวิงๆ กป็ตสำมทยี

ประเภทของโฟเบขีย
แมน้คนเรสำจะกลนัวอะไรไดน้สสำรพนัด แตห่วงกสำรจวิตววิทยสำแบห่งโฟเบยียเปป็น 3 แบบหลนักๆ อยห่สำงนยีนี้ครนับ
 โฟเบยียแบบแรกเปป็นควสำมกลนัวทยีที่มยีสงวิที่ ทยีที่กลนัว หรพอสถสำนกสำรณร์ทยีที่กลนัวแบบบอกไดน้ชนัดๆ เชห่น กลนัวสนัตวร์บสำงอยห่สำง (เชห่น
กลนัวงผ หนผ แมงมตุม แมลงสสำบ ชน้สำง ฯลฯ) กลนัวสวิที่งของ (เชห่น กลนัวโทรศนัพทร์) กลนัวปรสำกฏกสำรณร์ทสำงธรรมชสำตวิ (เชห่น
กลนัวฟน้สำรน้อง) กลนัวเหตตุกสำรณร์หรพอสถสำนกสำรณร์บสำงอยห่สำง (เชห่น กลนัวอสำเจยียน กลนัวหสำยใจไมห่ออก) รวมทนันี้งกลนัวเลพอด
และกสำรฉยีดยสำ โฟเบยียแบบนยีนี้เรยียกวห่สำ โรคกลบัวเฉพาะเจาะจง (specific phobia)
 โฟเบยียแบบทยีที่สองเปป็นควสำมกลนัววห่สำจะทสสำสวิที่งทยีที่นห่สำละอสำยในระหวห่สำงทยีที่ตน้องอยผห่ตห่อหนน้สำคนอพที่น หรพอไมห่กป็มยีอสำกสำรระแวง
เกวิดหผแวห่ววห่สำ คนอพที่นกสสำลนังซตุบซวิบนวินทสำตนเองอยผห่ โฟเบยียแบบนยีนี้เรยียกวห่สำ โรคกลบัวกตจกรรมทางสบังคม (social
phobia) ซสึที่งจะทสสำใหน้คนทยีที่เปป็นจะพยสำยสำมหลยีกเลยีที่ยงกสำรพผดตห่อหนน้สำคนอพที่น หรพอหลยีกเลยีที่ยงกสำรเขน้สำกลตุห่มสนังสรรคร์
แมน้แตห่กนับเพพที่อนวนัยเดยียวกนันกป็ตสำม
 โฟเบยียแบบสตุดทน้สำยนยีที่ออกจะแปลกสนักหนห่อย คพอ คนทยีที่เปป็นจะกลนัวกสำรอยผห่ในสถสำนทยีที่ (หรพอสถสำนกสำรณร์) ทยีที่ทสสำใหน้ตน
รผน้สสึกกระวนกระวสำยใจ โดยกลนัววห่สำจะหสำทสำงออกมสำจสำกสถสำนทยีที่ (หรพอสถสำนกสำรณร์) นนันี้นไดน้ยสำกหสำกเกวิดอสำกสำรตพที่น
ตระหนกขสึนี้นมสำ
สถสำนทยีที่อสำจจะเปป็นทยีที่โลห่งกวน้สำงๆ (เชห่น กลสำงทน้องถนน) หรพอทยีที่ๆ แออนัดเตป็มไปดน้วยผผน้คน (เชห่น ในงสำน
สนัปดสำหร์หนนังสพอแหห่งชสำตวิ) กป็ไดน้ สห่วนสถสำนกสำรณร์ทยีที่ทสสำใหน้รผน้สสึกกระวนกระวสำยใจ กป็อยห่สำงเชห่น กสำรเขน้สำควิว กสำรจนับจห่สำย
ซพนี้อของ กสำรนนัที่งรถไฟ กสำรนนัที่งชมภสำพยนตรร์ในโรงหนนัง รวมทนันี้งกสำรนนัที่งเกน้สำอยีนี้ตนัดผมและเกน้สำอยีนี้ทสสำฟนัน (เพรสำะหสำกนนัที่ง
แลน้ว อยผห่ๆ จะลตุกออกไปงห่สำยๆ ไมห่ไดน้)
ในภสำษสำอนังกฤษเรยียกโฟเบยียแบบนยีนี้วห่สำ อะโกราโฟเบขีย (agoraphobia) ซสึที่งผมยนังหสำคสสำแปลเปป็นไทยทยีที่
ถผกใจไมห่ไดน้ จสึงขอทนับศนัพทร์ไปพลสำงๆ กห่อน (หสำกแปลโดยยสึดรสำกศนัพทร์ของคสสำวห่สำ agora ซสึที่งมสำจสำกภสำษสำกรยีกหมสำย
ถสึง marketplace แปลวห่สำ ตลสำด กป็อสำจทสสำใหน้เขน้สำใจผวิดเพยีนี้ยนไปไดน้ ) คนทยีที่เปป็นอะโกรสำโฟเบยียมนักจะมยี “บรวิเวณ
ปลอดภนัย” (safety zones) ของตนเอง เชห่น หสำกบรวิเวณปลอดภนัยเปป็นบน้สำน คนๆ นยีนี้กป็จะไมห่ชอบไปไหน หรพอหสำกจะ
จสำกบน้สำนไป กป็จะรผน้สสึกกระวนกระวสำยใจอยห่สำงยวิที่ง ในกรณยีสตุดโตห่ง บรวิเวณปลอดภนัยอสำจจะเหลพอแคห่หน้องนอนหรพอ
เตยียงนอน ซสึที่งทสสำใหน้เขสำหรพอเธอไมห่อยสำกออกจสำกหน้องหรพอลตุกจสำกเตยียงเลย!
ลองมสำดผควสำมกลนัวของคนอเมรวิกนันกนันหนห่อย (เพรสำะเกป็บสถวิตวิกนันเกห่งจนัง) จสำกขน้อมผลของ phobia-fear-release.com
พบวห่สำคนอเมรวิกนันกลนัวแมงมตุมมสำกทยีที่สตุด เรยียกวห่สำ อะแรคโนโฟเบยีย (arachnophobia) โดยผผน้หญวิงมะกนันรสำวครสึที่งหนสึที่ง และผผน้ชสำยอยีก
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รสำว 10% มยีอสำกสำรกลนัวแมงมตุมอยห่สำงนน้อยในระดนับหนสึที่ง สถวิตวิแบบนยีนี้ทสสำใหน้เขน้สำใจไดน้วห่สำ ทสสำไมฮอลลยีวดผน้ เองถสึงไดน้สรน้สำงหนนังชพที่อ
Arachnophobia ออกมสำหลอก (เอสำเงวิน) คนอเมรวิกนันและคนทนัที่วโลกเมพที่อหลสำยปยีกห่อน

กสำรร์ตผนลน้อคนกลนัวแมงมตุม

โปสเตอรร์โฆษณสำภสำพยนตรร์เรพที่อง Arachnophobia ในปยี ค.ศ. 1990

สห่วนผมเองนนันี้น...อะแฮห่ม…ไมห่ถสึงกนับกลนัวแมงมตุม แตห่กป็ไมห่ชอบเอสำมนัที่กๆ โดยเฉพสำะไอน้ตนัวใหญห่ๆ ทยีที่มขยี นเยอะๆ ซสึที่ง ...
อยีอี๋ยๆๆ…นห่สำเกลยียดจรวิงๆ และหสำกวนันไหนแจป็คพป็อตแตก ดนันไปเจอในหน้องนสนี้สำ ผมกป็จะถพออสำวตุธทยีที่ฉยีดนสนี้สำคอยระวนังไวน้ไมห่ใหน้คลสำด
สสำยตสำ ในใจกป็เตพอนวห่สำ “อยห่สำเขน้สำมสำเชยียวนะ เรสำตวิดอสำวตุธหนนักนะ” ;-)
โรคกลนัวอนันดนับสองของมะกนัน ไดน้แกห่ โรคกลนัวกวิจกรรมทสำงสนังคม เพรสำะพบวห่สำในบรรดสำคนทยีที่มยีอสำยตุ 18-54 ปยีนนันี้น มยี
อยผห่ถสึง 5.3 ลน้สำนคน ทยีที่มอยี สำกสำรกลนัวทยีที่วสำห่ นยีนี้
อนันดนับสสำมของมะกนัน ไดน้แกห่ โรคกลนัวกสำรเดวินทสำงโดยเครพที่องบวิน ซสึที่งเรยียกไดน้หลสำยชพที่อ เชห่น aviophobia,
aviotophobia และ aerophobia เปป็นตน้น ควสำมกลนัวแบบนยีนี้ขนัดขวสำงหนน้สำทยีที่กสำรงสำนของคนอเมรวิกนันจสสำนวนไมห่นน้อย เพรสำะอเมรวิกสำ
เปป็นประเทศใหญห่ จสึงใชน้กสำรเดวินทสำงโดยเครพที่องบวินอยห่สำงแพรห่หลสำย ดนังนนันี้น จงอยห่สำไดน้แปลกใจ หสำกคตุณเจอขน้อมผลเกยีที่ยวกนับหนนังสพอ
ซยีดยี หรพอคอรร์สบสสำบนัดโรคกลนัวกสำรเดวินทสำงโดยเครพที่องบวินนยีนี้จสสำนวนมสำกในอวินเทอรร์เนป็ต
สห่วนคนไทยเรสำนนันี้น แมน้จะไมห่คห่อยมยีใครพผดถสึงเรพที่องนยีนี้กนันนนัก แตห่กป็มยีคนดนังบสำงคนเปป็นเหมพอนกนัน ไมห่เชพที่อลองไปถสำม
คตุณกนก รนัตนร์วงศร์สกตุล ดผกป็ไดน้วห่สำกสำรเดวินทสำงโดยเครพที่องบวินทสสำใหน้ชยีววิตไมห่รพที่นรมยร์ยนังไง...อวิ..อวิ
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ตนัวอยห่สำงสพที่อ CD-ROM สสสำหรนับกสำรบสสำบนัดโรคกลนัวกสำรเดวินทสำงโดยเครพที่องบวิน
โฟเบยียทยีที่เหลพอคพอ อนันดนับ 4-10 ไดน้แกห่ อะโกรสำโฟเบยีย (agoraphobia) โรคกลนัวทยีที่คนับแคบ (claustrophobia) โรคกลนัว
ควสำมสผง (acrophobia) โรคกลนัวกสำรอสำเจยียน (emetophobia) โรคกลนัวมะเรป็ง (carcinophobia) โรคกลนัวพสำยตุฝนฟน้สำคะนอง
(brontophobia) และโรคกลนัวควสำมตสำยหรพอสวิที่งทยีที่ตสำยแลน้ว (necrophobia) (โพลลร์ของสสสำนนักอพที่นอสำจจะใหน้ขน้อมผลอนันดนับ 1-10 ทยีที่แตก
ตห่สำงไปจสำกนยีนี้ แตห่ตนัวหลนักๆ อยห่สำงเชห่น กลนัวแมงมตุม และกลนัวกสำรเดวินทสำงโดยเครพที่องบวินนยีที่ตวิดอนันดนับตน้นๆ แนห่ )

ตบัวอยย่างโฟเบขียในชขีวตตจรตง (เพตมพิ่ เตตม)
เมพที่อไดน้รผน้ควสำมลนับของคนอเมรวิกนันไปแลน้ว กป็อยสำกชวนมสำดผควสำมกลนัวแบบอพที่นๆ เพวิที่มเตวิม ผมลองคนัดโฟเบยียบสำงอยห่สำงมสำ
แสดงไวน้ในตสำรสำงตห่อไปนยีนี้ (สสสำหรนับรสำยชพที่อโฟเบยียนนับรน้อย ไดน้ใหน้เวป็บไซตร์ไวน้ในขตุมทรนัพยร์ทสำงปนัญญสำ)
ตารางแสดงชสืพิ่อของโฟเบขียแบบเฉพาะเจาะจงบางอยย่าง
สตพิ่งทขีกพิ่ ลบัว
แมลง
แมงมตุม
ผยีเสพนี้อ
หนอน
แมว
หมสำ
งผ
คน้สำงคสำว
กบ
โทรศนัพทร์
หตุห่นรผปคนหรพอสนัตวร์
สวิงที่ ของทยีที่อยผห่ทสำงซน้สำยมพอ
คนแปลกหนน้สำ
หนัวเขห่สำ

ชสืพิ่อภาษาอบังกฤษ
entomophobia, insectophobia
arachnophobia, arachnephobia
lepidophobia
scoleciphobia
ailurophobia, felinophobia, galeophobia, elurophobia
cynophobia
ophidiophobia, snakephobia
chiroptophobia
ranidaphobia
telephonophobia
automatonophobia
levophobia
xenophobia
genuphobia
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ควสำมสผง
กสำรฉยีดยสำ
ควสำมเจป็บปวด
ควสำมสตุขสรรคร์
กสำรตนันี้งครรภร์
กสำรตนันี้งครรภร์/กสำรใหน้กสสำเนวิดบตุตร
กสำรใหน้กสสำเนวิดบตุตร
กสำรอยผห่เปป็นโสด
กสำรแตห่งงสำน
ควสำมมนังที่ คนัที่ง
เงวิน
ทอง
กสำรเดวินทสำงโดยเครพที่องบวิน
ฝผงชนทยีที่อยผห่กนันอยห่สำงหนสำแนห่น
กสำรไดน้ยวินขห่สำวดยี
ดวงจนันทรร์
ดวงอสำทวิตยร์
ตน้นไมน้
แมห่นสนี้สำ
นสนี้สำทห่วม
ฟน้สำรน้อง

altophobia, hypsiphobia
trypanophobia
algophobia, odynophobia
hedonophobia
maieusiophobia
tocophobia
parturiphobia
anuptaphobia
gamophobia
plutophobia
chrometophobia, chrematophobia
aurophobia
aviophobia, aviatophobia, aerophobia
demophobia, enochlophobia
euphobia
selenophobia
heliophobia
dendrophobia
potamophobia
antlophobia
ceraunophobia

จสำกรสำยชพที่อโฟเบยียทยีที่ฝรนัที่งรวบรวมไวน้ (รวมทนันี้งทยีที่ไมห่ไดน้แสดงไวน้ในตสำรสำง) ผมขอตนันี้งขน้อสนังเกตบสำงอยห่สำงเอสำไวน้ดนังนยีนี้
 โฟเบยียทยีที่เกยีที่ยวกนับสนัตวร์หลสำยชนวิดกป็เขน้สำใจไดน้ไมห่ยสำก เชห่น กลนัวหนผ กลนัวงผ กลนัวหนอน และ (แหะ..แหะ..) กลนัว
แมงมตุม เพรสำะสนัตวร์พวกนยีนี้เปป็นพสำหะของโรค (หนผ) อสำจมยีพวิษ (งผ) หรพอไมห่กป็นห่สำขยะแขยง (หนอนและแมงมตุม)
 โฟเบยียทยีที่เกยีที่ยวกนับประสบกสำรณร์หรพอควสำมรผน้สสึกทยีที่ไมห่พสึงประสงคร์กป็เขน้สำใจไดน้ไมห่ยสำก เชห่น กลนัวควสำมเจป็บปวด กลนัว
กสำรฉยีดยสำ และกลนัวควสำมสผง
 ดผเหมพอนจะไมห่คห่อยมยีชพที่อโฟเบยียทยีที่เกยีที่ยวกนับพพช ผนัก หรพอผลไมน้มสำกนนัก (เมพที่อเทยียบกนับสนัตวร์) เทห่สำทยีที่คน้นไดน้เหป็นแตห่
โรคกลนัวตน้นไมน้ (dendrophobia) เทห่สำนนันี้น
 โฟเบยียหลสำยอยห่สำงดผไมห่นห่สำจะเปป็นไปไดน้ เชห่น กลนัวโทรศนัพทร์ หรพอกลนัวสนัตวร์สวยงสำมทยีที่ไรน้พวิษภนัยอยห่สำงผยีเสพนี้อ
ประเดป็นสตุดทน้สำยนยีนี้คงตน้องขอใหน้ขน้อมผลทยีที่นห่สำสนใจสนักหนห่อย…
เพพที่อนผมคนหนสึที่งกลนัวผยีเสพนี้อเปป็นทยีที่สตุด ถสึงขนสำดเหป็นแคห่ภสำพยนังไมห่ไดน้ และบอกวห่สำยวิที่งตนัวลสำยเยอะ ๆ หรพอตนัวทยีที่กสสำลนัง
กระพพอปยีกพสึที่บพนัที่บยวิที่งแลน้วใหญห่ ตอนแรกผมควิดวห่สำแปลกจรวิงวตุน้ย เปป็นไปไดน้ไงเนยีที่ย ? แตห่พอลองไปสพบคน้นในอวินเทอรร์เนป็ตดผ ปรสำกฏวห่สำ
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อน้ะ! มยีคนเปป็นเหมพอนกนัน เรยียกวห่สำ เลพวิโดโฟเบยีย (lepidophobia) ซสึที่งหมสำยถสึง อสำกสำรกลนัวผยีเสพนี้อและผยีเสพนี้อกลสำงคพน สห่วนอสำกสำรกป็
เกพอบเหมพอนกนันเปยีปี๊ยบคพอ ยวิที่งเหป็นมนันประพพอปยีกยวิที่งนห่สำกลนัว แตห่คนทยีที่เขยียนบนันทสึกขน้อมผลในอวินเทอรร์เนป็ตดยีกวห่สำหนห่อย คพอ เหป็นภสำพไดน้
แถมยนังชอบวสำดภสำพผยีเสพนี้อเลห่นอยีกตห่สำงหสำก (แตห่ไมห่เอสำตนัวจรวิง)
อยีกคนหนสึที่งกลนัวหนอน แตห่ไมห่กลนัวผยีเสพนี้อ แตห่หสำกจนับผยีเสพนี้อหงสำยทน้อง แลน้วจน้องไปทยีที่ลสสำตนัวมนัน กป็จะตกใจรน้องเสยียงดนังลนัที่น
วห่สำ “มนันคพอหนอน!” (จจ๊สำกก…)
เพพที่อนรตุห่นนน้องอยีกคนยวิที่งหนนักกวห่สำ เพรสำะรสำยนยีนี้กลนัวสองอยห่สำง อยห่สำงแรกคพอ สนัตวร์ทยีที่มขยี สำเยอะๆ อยห่สำงกวินี้งกพอหรพอตะขสำบ
เธอบอกวห่สำตอนเดป็กๆ ถสึงขนสำดจน้สำงเพพที่อนเอสำกวินี้งกพอไปทวินี้ง เรพที่องกวินี้งกพอนยีที่ยนังพอเขน้สำใจไดน้ แตห่กลนัวอยีกอยห่สำงนยีที่สวินห่สำทสึที่งจรวิงๆ นนัที่นคพอ กลนัว
โดนนัทแบบทยีที่มยีถนัที่ว หรพอเมป็ดชป็อคโกแลป็ตเลป็กๆ โรยตวิดอยผห่ทยีที่ผวิว อนันนยีนี้นห่สำขยะแขยงมสำกถสึงขนสำดวห่สำมยีอยผห่ครนันี้งหนสึที่งทยีที่เพพที่อนๆ เอสำโดนนัท
แบบนยีนี้มสำแบห่งกวินกนัน พอเธอเหป็นเทห่สำนนันี้นถสึงกนับรน้องเสยียงดนังลนัที่นหน้องวห่สำ “เอสำมนันออกไปๆ!” จนคนรอบขน้สำงตพที่นตะลสึง!
คตุณประภสำส ชลศรสำนนทร์ หรพอ “พยีที่จวิก” เลห่สำไวน้ในหนนังสพอ คคุยกกับประภาส (เรพที่อง ลผกแกว หนน้สำ 21) วห่สำมยีเพพที่อนคนหนสึที่งซสึที่ง…
“ไมห่รผน้ทสสำไม มนันบอกวห่สำทตุกครนันี้งทยีที่เดวินเขน้สำไปซพนี้อของอะไรกป็ตสำมคนเดยียว ไมห่วสำห่ จะซพนี้อนป็อต ซพนี้อกระดสำษ หรพอซพนี้อแคห่
ลผกอมสนักบสำทหนสึที่ง ถน้สำเขน้สำไปคนเดยียวแลน้วเผชวิญหนน้สำกนับคนขสำยเพยียงลสสำพนัง หนัวใจมนันจะเตน้นแรง เหงพที่อกสำฬพสำนจะไหล และกป็ไมห่
ยอมถสำมไถห่รสำยละเอยียดของสวินคน้สำ รยีบซพนี้อรยีบจห่สำยใหน้มนันจบๆ ไปเสยีย
มนันบอกผมวห่สำ มนันเปป็นโรคกลนัวคนขสำยของ
เพพที่อนรผน้อยห่สำงนยีนี้กป็เลยยวิที่งลน้อ ยวิที่งแกลน้งใหน้เขน้สำไปซพนี้อของคนเดยียว กป็เลยยวิที่งอสำกสำรหนนัก
ผมเลห่สำเรพที่องนยีนี้ใหน้ใครฟนัง ใครๆ เขสำกป็หสำวห่สำผมเลห่สำเรพที่องตลกอสสำเพพที่อนหรพอเปลห่สำ กป็อยห่สำงทยีที่บอก ปมดน้อยใครปมดน้อยมนัน
ใครไมห่เปป็นเองคงไมห่เขน้สำใจหรอก”
กรณยีเพพที่อนคตุณประภสำสนยีที่ ผมขอเดสำจสำกขน้อมผลทยีที่มยีอยผห่วสำห่ นห่สำจะเขน้สำขห่สำยเปป็นอะโกรสำโฟเบยีย (agoraphobia) นนัที่นคพอ
จรวิงๆ แลน้วอสำจจะไมห่ไดน้กลนัวคนขสำยของ แตห่กลนัวสถสำนกสำรณร์ทยีที่มยีกสำรซพนี้อขสำยหสำกตน้องไปซพนี้อเพยียงลสสำพนัง
สสสำหรนับโรคกลนัวโทรศนัพทร์นยีที่ มยีกรณยีศสึกษสำจรวิงเชห่นกนัน คพอ กวยีชพที่อ โรเบวิรร์ต เกรฟสร์ (Robert Graves) เกวิดอสำกสำรกลนัว
โทรศนัพทร์หลนังจสำกทยีที่ระเบวิดไดน้ตผมขสึนี้นใกลน้ๆ ตนัวเขสำ ในขณะทยีที่เขสำกสสำลนังใชน้โทรศนัพทร์อยผห่

โรเบวิรร์ต เกรฟสร์
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นนัที่นเปป็นตนัวอยห่สำงควสำมกลนัวแบบแปลกๆ ทยีที่ผมพอจะหสำตนัวอยห่สำงยพนยนันไดน้ สห่วนใครสนใจวห่สำคนในกองบรรณสำธวิกสำร
ของสารคดดกลนัวอะไร ลองอห่สำนเรพที่อง ‘โหด-หวยีด-สยอง’ ในสารคดด ปยีทยีที่ 21 ฉบนับทยีที่ 241 มยีนสำคม 2548 หนน้สำ 54
อยห่สำงไรกป็ตสำม ตน้องรผน้ไวน้ดน้วยวห่สำ ฝรนัที่งนยีที่เขสำกป็เลห่นกนับภสำษสำของเขสำเอสำมนันสร์อยผห่เหมพอนกนัน เพรสำะชพที่อโฟเบยียบสำงชพที่อนนันี้นกป็
ผผกกนันขสึนี้นมสำเลห่นๆ สนตุกๆ บสำงชพที่อกป็เปป็นชพที่อเฉพสำะของอะไรสนักอยห่สำงทยีที่ฟนังแลน้วกวิปี๊บเกก๋ เทห่ และมยีอสำรมณร์ขนัน ลองดผตนัวอยห่สำงชพที่อโฟเบยีย
(ปลอมๆ) ในตสำรสำงใกลน้ๆ นยีนี้ดผไดน้
ตารางแสดงชสืพิ่อเรขียกโฟเบขียทขีพิ่ตงบัตั้ กบันขลึนตั้ มาเลย่นๆ หรสือตบัตั้งขลึนตั้ มาเปป็นชสืพิ่อเฉพาะของอะไรบางอยย่าง
ชสืพิ่อโฟเบขีย
aibohphobia
anachrophobia
anatidaephobia

arachibutyrophobia
arachnophobiaphobia
hippopotomonstrosesquippedaliophobia
luposlipaphobia
phobophobia

ความหมาย [และ ขน้อสนังเกต – ถน้สำมยี]
โรคกลนัวคสสำพสำลวินโดรม [สนังเกตวห่สำตนัวสะกดของคสสำเปป็นพสำลวินโดรมซะเอง คพอ
อห่สำนจสำกหลนังไปหนน้สำจะไดน้เหมพอนเดวิม]
โรคกลนัววห่สำสวิงที่ ของจะถผกยน้สำยทยีที่ไปชนัที่วครสำว [คสสำนยีนี้เปป็นชพที่อหนนังสพอเลห่มหนสึที่ง]
โรคกลนัววห่สำ ณ ทยีที่ใดทยีที่หนสึที่งจะมยีเปป็ดกสสำลนังจน้องมองคตุณอยผห่ [คสสำนยีนี้มวนัที่ ขสึนี้นมสำโดย
นนักเขยียนกสำรร์ตผนลน้อเลยียนชพที่อดนัง แกรยี ลสำรร์สนัน (Gary Larson) ในหนนังสพอ The
Far Side Gallery]
โรคกลนัวเนยถนัที่วตวิดเพดสำนปสำกดน้สำนบน [คสสำนยีนี้มนัที่วขสึนนี้ มสำเผยแพรห่ใน
อวินเทอรร์เนป็ต]
โรคกลนัวคนทยีที่กลนัวแมงมตุม [คสสำนยีนี้มนัที่วขสึนนี้ มสำเพพที่อลน้อคนทยีที่กลนัวแมงมตุมโดยเฉพสำะ]
โรคกลนัวคสสำทยีสที่ ะกดยสำวๆ [คสสำวห่สำ hippopoto หมสำยถสึง ใหญห่]
โรคกลนัววห่สำกสสำลนังถผกไลห่ลสำห่ โดยหมสำปห่สำ และววิที่งหนยีไปรอบๆ โตจ๊ะในครนัวพรน้อมกนับ
ใสห่ถตุงเทน้สำ โดยพพนี้นครนัวเพวิที่งขนัดมนันลงแวป็กซร์
โรคกลนัวควสำมกลนัว

สาเหตสุของโฟเบขีย และวตธขีการรบักษา
ถสึงตรงนยีนี้แลน้วคงจะสงสนัยวห่สำอะไรกนันหนอทยีที่ทสสำใหน้คนๆ หนสึที่งเกวิดโฟเบยียขสึนี้นมสำไดน้ และ (ทยีที่สสสำคนัญ) ววิธยีกสำรบสสำบนัดอสำกสำร
โฟเบยียทสสำกนันอยห่สำงไร?
ทฤษฎยีและแนวทสำงกสำรบสสำบนัดทยีที่นนักจวิตววิทยสำใชน้เปป็นหลนักยสึดถพออยผห่มยี 4 แบบหลนักครนับ ไดน้แกห่ ทฤษฎยี/แนวทสำงเชวิงจวิต
ววิเครสำะหร์ เชวิงพฤตวิกรรม เชวิงกสำรรผน้ควิด และเชวิงปนัจจนัยทสำงชยีวววิทยสำ
ยกตนัวอยห่สำงเชห่น ทฤษฎยีจวิตววิเครสำะหร์มองวห่สำ อะโกรสำโฟเบยียอสำจเกวิดจสำกประสบกสำรณร์ทยีที่คนๆ นนันี้นถผกแมห่ทอดทวินี้ง หรพอ
ไมห่ไดน้รนับควสำมอบอตุห่นจสำกแมห่ในวนัยเดป็ก โดยตห่อมสำควสำมกลนัวทยีที่วสำห่ จะถผกทอดทวินี้งและไมห่เอสำใจใสห่นยีนี้ไดน้ขยสำยผลออกไปจนกลสำยเปป็น
ควสำมกลนัววห่สำจะไมห่ไดน้รนับกสำรเหลยียวแลหสำกอยผห่ในสถสำนกสำรณร์หนสึที่งๆ สห่วนทฤษฎยีเชวิงกสำรรผน้ควิดมองวห่สำ อะโกรสำโฟเบยียเกวิดจสำกกสำรทยีที่
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คนๆ นนันี้นพยสำยสำมหลยีกเลยีที่ยงสถสำนกสำรณร์ทยีที่นห่สำกระอนักกระอห่วนหรพอนห่สำเจป็บปวด
ในกรณยีของโรเบวิรร์ต เกรฟสร์ ซสึที่งกลนัวโทรศนัพทร์นนันี้น อธวิบสำยไดน้งห่สำยๆ ดน้วยทฤษฎยีเชวิงพฤตวิกรรม ในกรณยีนยีนี้ควสำมกลนัวเกวิด
จสำกกสำรสรน้สำงเงพที่อนไขแบบคลสำสสวิค (classical conditioning) กลห่สำวคพอ สวิที่งทยีที่ทสสำใหน้ตกใจกลนัวจรวิงๆ แลน้วไดน้แกห่ เสยียงระเบวิดทยีที่ดนัง
สนนัที่นหวนัที่นไหว แตห่เนพที่องจสำกเสยียงระเบวิดเกวิดขสึนี้นในขณะทยีที่เขสำกสสำลนังใชน้โทรศนัพทร์ จสึงกลนับกลสำยเปป็นวห่สำ เมพที่อเหป็นโทรศนัพทร์ครนันี้งใด ควสำม
กลนัวกป็จะตสำมมสำทนันทยี
เพพที่อนของผมคนหนสึที่งกป็กลนัวเสยียงพลตุและเสยียงประทนัด เพรสำะเคยประสบอตุบนัตวิเหตตุโดนประทนัดเขน้สำทยีที่บรวิเวณหนน้สำอก
ตอนอสำยตุไดน้สวิบกวห่สำขวบ
สห่วนปนัจจนัยเชวิงชยีวววิทยสำมองวห่สำ โฟเบยียบสำงอยห่สำงอสำจเกยีที่ยวขน้องกนับยยีนและพนันธตุกรรมกป็เปป็นไดน้ เชห่น โรคกลนัวเลพอดและ
กสำรฉยีดยสำมนักจะพบในกลตุห่มคนทยีที่เกยีที่ยวดองเปป็นญสำตวิกนัน จสำกสถวิตวิพบวห่สำประมสำณ 64% ของคนไขน้ทยีที่เปป็นโรคนยีนี้จะมยีญสำตวิสนวิทอยห่สำง
นน้อยหนสึที่งคนเปป็นดน้วยเชห่นกนัน
ตสำมปกตวิแลน้ว คนทยีที่มยีโรคกลนัวอยห่สำงใดอยห่สำงหนสึที่งจะไมห่ไปพบแพทยร์เพพที่อรนับกสำรบสสำบนัด แตห่จะพยสำยสำมหลยีกเลยีที่ยงสวิที่งทยีที่
ทสสำใหน้กลนัวแทน เขสำหรพอเธอจะยอมไปพบแพทยร์กป็ตห่อเมพที่อจสสำเปป็นจรวิงๆ เชห่น กลนัวควสำมเจป็บปวดแตห่อยสำกมยีลผก กลนัวกสำรโดยสสำร
ทสำงเครพที่องบวิน แตห่จสสำเปป็นตน้องเดวินทสำง หรพอ กลนัวกสำรพผดตห่อหนน้สำคนมสำกๆ แตห่ตน้องทสสำเพพที่อควสำมกน้สำวหนน้สำในหนน้สำทยีที่กสำรงสำน เปป็นตน้น
ในกสำรบสสำบนัดโฟเบยีย จวิตแพทยร์อสำจยสึดแนวทสำงใดแนวทสำงหนสึที่งเปป็นหลนัก หรพออสำจจะผสมผสสำนกนันกป็ไดน้ เชห่น
กสำรรนักษสำโรคกลนัวสนัตวร์ แพทยร์ผผน้บสสำบนัดอสำจจนับสนัตวร์นนันี้นใหน้คนไขน้ดผอยผห่หห่สำงๆ เพพที่อแสดงวห่สำ เหป็นไหม ไมห่มยีอนันตรสำยใดๆ
เลย จนกระทนัที่งคนไขน้กลน้สำสนัมผนัสสนัตวร์นนันี้นบน้สำง เรยียกวห่สำ การททาใหห้ดดเปป็นแบบอยย่าง (modeling)
ผผบน้ สสำบนัดอสำจจนัดลสสำดนับควสำมกลนัวของคนไขน้ในสวิที่งตห่สำงๆ โดยไลห่จสำกสวิที่งทยีที่กลนัวนน้อยทยีที่สตุดไปถสึงสวิที่งทยีที่กลนัวมสำกทยีที่สดตุ จสำก
นนันี้น กป็จะคห่อยๆ ทสสำใหน้คนไขน้หสำยกลนัวโดยไลห่จสำกสวิที่งทยีที่กลนัวนน้อยสตุดเรพที่อยไปจนถสึงสวิที่งทยีที่กลนัวมสำกทยีที่สตุด โดยในระหวห่สำงกสำรบสสำบนัดจะมยี
กสำรฝสึกสอนใหน้คนไขน้รผน้จนักผห่อนคลสำย (relaxation training) ไปพรน้อมๆ กนัน ควสำมผห่อนคลสำยนยีนี้เองจะเขน้สำไปไลห่ทยีที่ควสำมกลนัวไป
เรพที่อยๆ แบบนยีนี้เรยียกวห่สำ การลดความไวตย่อความกลบัวอยย่างเปป็นระบบ (systematic desensitization)
ผผบน้ สสำบนัดอสำจใหน้คนไขน้เผชวิญหนน้สำกนับสวิที่งทยีที่กลนัวซสนี้สำแลน้วซสนี้สำเลห่สำ โดยไมห่ฝสึกสอนววิธยีกสำรผห่อนคลสำย แบบนยีนี้เรยียกวห่สำ การ
เผชตญหนห้ากบับความกลบัวอยย่างเตป็มทขีพิ่ (flooding)
ววิธยีกสำรบสสำบนัดทนันี้ง 3 แบบทยีที่เลห่สำยห่อๆ มสำนยีนี้ (modeling, systematic desensitizaitona และ flooding) นยีนี้เปป็น
ตนัวอยห่สำงววิธยีกสำรหลนักตสำมแนวพฤตตกรรมบทาบบัด (behavior therapy)
อยห่สำงไรกป็ดยี หสำกตน้องกสำรรนักษสำคนทยีที่เปป็นโรคกลนัวเลพอดหรพอกลนัวเขป็มฉยีดยสำ คพอ เหป็นเลพอดแลน้วเปป็นลมนนันี้น กป็นห่สำรผน้ไวน้
ดน้วยวห่สำแพทยร์จะไมห่ใชน้กสำรผห่อนคลสำย เพรสำะยวิที่งจะทสสำใหน้เปป็นหนนักขสึนี้น
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ทสสำไม? เหตตุผลกป็คพอ หสำกคตุณกลนัวเลพอด แวบแรกทยีที่เหป็นเลพอด หนัวใจกป็จะเตน้นเรป็วขสึนี้นและควสำมดนันเลพอดกป็จะพตุห่งปรยีปี๊ดชนัที่ว
ขณะ จสำกนนันี้นหนัวใจกป็จะเตน้นชน้สำลงและควสำมดนันเลพอดกป็จะลดลงอยห่สำงรวดเรป็ว แลน้วคตุณกป็เปป็นลมสวินี้นสมปฤดยี หสำกคตุณใชน้กสำรผห่อน
คลสำยกป็เทห่สำกนับทสสำใหน้เปป็นลมเรป็วขสึนี้นไปอยีก ในกรณยีนยีนี้ แพทยร์จะใหน้คตุณเกรป็งกลน้สำมเนพนี้อตอนทยีที่เหป็นเลพอดทยีที่สตุดแสนจะนห่สำกลนัวแทน
สสสำหรนับกสำรรนักษสำโรคกลนัวกวิจกรรมทสำงสนังคม กป็อสำจใชน้ยสำทยีที่ชห่วยลดอนัตรสำกสำรเตน้นของหนัวใจ เพพที่อใหน้จวิตใจสงบ
พรน้อมๆ กนับใชน้กสำรรนักษสำเชวิงพฤตวิกรรมบสสำบนัด โดยกสำรฝสึกทนักษะกสำรเขน้สำสนังคมรห่วมกนัน
สห่วนกสำรรนักษสำโรคกลนัวแมงมตุมนนันี้น ในปนัจจตุบนันมยีกสำรใชน้ระบบควสำมจรวิงเสมพอน (virtual reality, VR) เพพที่อใหน้คนไขน้เขน้สำ
ใกลน้แมงมตุมคอมพวิวเตอรร์เขน้สำไปเรพที่อยๆ จนกระทนัที่งกลน้สำ “สนัมผนัส” อนันจะสห่งผลใหน้ควสำมกลนัวลดลงไปในทยีที่สตุด (อสำจจะไมห่หสำยขสำด แตห่จะ
ไมห่ตพที่นตระหนกเมพที่อจน้ะเอก๋กนับแมงมตุม เหมพอนตอนกห่อนกสำรรนับกสำรบสสำบนัด ) ในกรณยีเชห่นนยีนี้ เปป็นกสำรใชน้แนวควิดพฤตวิกรรมบสสำบนัด (ใหน้
ทดลองเขน้สำใกลน้และสนัมผนัส) ผสมกนับแนวควิดเชวิงกสำรรผน้ควิด (คตุณหมอจะเลห่สำเรพที่องในแนวทยีที่วสำห่ แมงมตุมไมห่นห่สำกลนัว) ประกอบกนัน เปป็นตน้น

กสำรใชน้ควสำมจรวิงเสมพอนในกสำรบสสำบนัดโรคกลนัวแมงมตุม

แมงมตุมกรสำฟวิกในโปรแกรม

เมพที่อไดน้รผน้จนักโฟเบยียกนันไปบน้สำงแลน้ว หสำกใครทยีที่มยีอสำกสำรอะไร กป็ลองหสำววิธยีบสสำบนัดใหน้เหมสำะสม (ขอแนะนสสำใหน้ปรสึกษสำ
จวิตแพทยร์มพออสำชยีพ) สห่วนใครทยีที่ไมห่เปป็น แตห่มยีเพพที่อนเปป็น กป็อยห่สำเอสำไปแกลน้งเพพที่อนเขน้สำลห่ะ

กสำรร์ตผนลน้อพลผโตโฟเบยีย (plutophobia) หรพอโรคกลนัวควสำมรสที่สำรวยมนังที่ คนัที่ง

สย่วนใครทขีพิ่เปป็นโรคกลบัวความรทพิ่ารวยมบัพิ่งคบัพิ่ง โรคกลบัวเงตน หรสือโรคกลบัวทอง
กป็แบย่งเงตนทองมาใหห้ผมมบัพิ่งกป็ไดห้ครบับ อตอต
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