มติชนสุดสัปดาห์
ศุกร์ 2 ธ.ค. 54

อาหารสมอง
เรี ยนรู้ หลักครองชีวิต
วีรกร ตรี เศศ
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ เ กี ย ร ติ คุ ณ น า ย แ พ ท ย์ ป ร ะ เ ส ริ ฐ ท อ ง เ จ ริ ญ ที ป รึ ก ษ า
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นอาจารย์ แพทย์ ทีมีชือเสี ยงดังก้ องโลก จบแพทยศาสตร์
บัณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และจบแพทยศาสตราดุษ ฎี บัณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลัย ฮัม บอร์ ก
เยอรมันนี เป็ นผู้ชํานาญไข้ หวัดนกและโรคซาร์ (SARS) และเผยแพร่ ความรู้ เกี ยวกับสองโรคนี 9เป็ น
รายแรก ๆ ในเมืองไทย เป็ นนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ รั บรางวัลมหิดล-บี บราวน์
รับรางวัล
นานาชาติ และผลงานวิชาการมากมาย เป็ นราชบัณฑิต เป็ นผู้เชียวชาญขององค์การอนามัย
โลก
อดีตเคยเป็ นนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื อ คุ ณ หมอผู้ ประสบความสํ า เร็ จในชี วิ ต และปั จจุ บั น อยู่ ใ นวั ย เกื อ บ 80 ปี
ให้ สมั ภาษณ์เกียวกับการดําเนินชีวิต เราจึงสมควรรับฟั งอย่างยิง หลายสิงทีผมเชือมัน มาตลอด
ในชีวิตตรงกับสิงทีคณ
ุ หมอพูดอย่างเรี ยกว่าโดนใจ จึงขอนําสิงทีคณ
ุ หมอพูดมาขยายความ
เมื อ มี ผ้ ูถามว่ าทํ าอย่า งไรถึ ง มี สุข ภาพแข็ ง แรงและอารมณ์ เ บิก บานได้ ต ลอดเวลา
ท่านตอบดังนี 9 (ขออนุญาตข้ ามข้ อความ) “.......ความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจําวันต้ องได้ กิน ได้ นอนพอ
ถ่ายอุจจาระ ไม่ท้องผูก ไม่ท้องเสีย และได้ ออกกํ าลังกาย หลายคนมักพูดว่าไม่มีเวลา
ผมก็ไม่มีเวลา แต่ผมอาศัยเดิน เช่น การเดินจากป้ายรถเมล์มาบ้ านก็ได้ เหงือบ้ าง เป็ นการ
ออกกําลังกายโดยไม่ต้องเสียเงิน
.......ถัดไปเรื องความเครี ยด พยายามอย่าเครี ยด อะไรลืม
ได้ ลืม อะไรทิ 9งได้ ทิ 9ง
ความเครี ยดสําหรับตัวผมเองมีความเครี ยดจากการเดินทาง ผมไป
ทํ างานที ศิริราชทุกวัน ก็ แก้ ปัญหาด้ วยการออกแต่เช้ าตี 5.45 น. จะไม่พ บความเครี ยดในการ
เดินทาง และเวลากลับบ้ านก็กลับเร็ วหน่อย เพราะไปแต่เช้ า กลับเวลา 15.00 น. หรื อหาก
15.00 น. เปิ ดวิทยุฟังบอกรถติดก็อาจจะกลับช้ าหน่อยสัก 1 ทุ่ม 2 ทุ่มค่อยกลับ ลดความเครี ยดใน
การเดินทาง ลดความเครี ยดในการใช้ ชีวิตประจําวัน”
ในส่วนทีเกียวกับเรื องการใช้ เงินในชีวิตประจําวันนันน่
9 าสนใจอย่างมาก “.......ผมเป็ น
คนทีค่อนข้ างระมัดระวัง ผมกินบํานาญ ผมรายได้ ทงเดื
ั 9 อนมาเฉลียว่าต่อวันมีรายได้ เท่าไหร่
ผมพยายามใช้ ให้ อยู่ในกรอบอันนัน เช่น ผมมีวงเงินใช้ 100 บาทต่อวัน หากวันนี ผมใช้ เกินไป
120 บาท พรุ่งนี ผมจะใช้ เพียง 80 บาท ให้ ถวั เฉลียกันไปให้ ได้
อย่าขนาดว่าเคร่ งครัดกับตัวเอง
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ถ้ าเราไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้ จ่ายมากไปพออยู่ได้
หากเย็นนี ท ํ ากับข้ าวเหลื อ
พรุ่ ง นี ก ็ ห่ อ ไปทานกลางวัน ที ทํ า งานได้
เมื อ ก่ อ นแม่ ใ ห้ ห่ อ ข้ าวไปโรงเรี ย น
อายเพื อ น
กลัวเพือนจะว่าพ่อแม่ไม่มีสตางค์ไปซื อข้ าวกิน อายเขา แต่ทุกวันนี ผมกลับภูมิใจว่าพ่อแม่หดั
เราไว้ ผมไปอยูเ่ จนีวาก็เอาข้ าวกล่องไปกิน”
หากสังเกตจะเห็นว่าท่านอาจารย์ไม่พยายามสร้ างกฎกติกาทีเข้ มข้ นเกินไปอันสร้ าง
ความเครี ยดให้ ตวั เอง
แต่ทัง9 หมดตังอยู
9 ่บนหลักการของความพอดี และการแสวงหาความ
บันเทิงให้ แก่ตนเอง
การรู้จกั ปล่อยวาง การหลีกหนีความเครี ยดโดยไม่จําเป็ น
สําหรับเทคนิคการเลี ย9 งลูกหลานให้ เป็ นคนดีนัน9 คุณหมอตอบว่า “.......เทคนิคการ
เลี 9ยงลูกให้ เป็ นคนดี การห่วงลูกห่วงหลานต้ องห่วงพ่อแม่ก่อน
ต้ องสอนพ่อแม่ให้ เลี 9ยงลูกอยู่ใน
กรอบ อย่าปล่อยตามใจ ผมมีลกู 3 คน ผมเลี 9ยง และมีการลงโทษ
หากบอกว่าอย่าแล้ ว
ยังทําจะต้ องถูกทําโทษ
แต่การทําโทษต้ องมีเหตุผล
.....ผมบอกลูกเสมอว่าเลี 9ยงลูกต้ องมี
เหตุผล” ซึง ก็คือการใช้ เหตุผล การเลี 9ยงลูกในกรอบ การมีวินยั ไม่ปล่อยตามใจ
ท่ า นอาจารย์ ห มอได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ในเรื อ งการทํ า งานแบบไม่ มี วัน เกษี ย ณไว้ ดัง นี 9
“.......ถ้ ายังทํางานไหว แม้ จะต้ องนัง รถเข็นไป ก็ยงั อยากไปทําอยู่ เพราะผมถือว่าคนเราจะเป็ น
คนทีมีประโยชน์ต่อเมื อเราทําประโยชน์
ถ้ าหากเราไม่ได้ ทําประโยชน์ ก็เท่ากับเราไม่มีประโยชน์
คนเราจะนึกว่าตัวเองวิเศษไปคนเดียวไม่ได้ หรอก ต้ องทําประโยชน์ ต้ องเอื 9อเฟื อ9 ซึง กันและกัน”
ประโยคทองก็คือ “คนเราจะเป็ นคนทีมีประโยชน์ต่อเมือเราทําประโยชน์ ถ้ าหาก
เราไม่ทําประโยชน์ ก็เ ท่ากับเราไม่มี ประโยชน์ ”
ท่านอาจารย์ ไ ม่ไ ด้ พูดถึ ง เรื องเงิ นแม้ แ ต่น้อย
สําหรับอาจารย์งานคือเป้าหมายหลัก ส่วนเงินนันเป็
9 นเรื องทีตามมาเอง
คนในวัย 80-90 ปี นันฝรั
9 งบอกว่ามักพูดแบบ speak their mind คือใจคิดอย่างไรก็
พูดอย่างนัน9
ในวัยนี 9ไม่ต้องเกรงใจใครอีกแล้ ว (โว้ ย) ในแง่มมุ นี 9ท่านอาจารย์หมอบอกว่าท่านมี
ความรู้ สึกไม่ดีกบั คนไทยใน 4 เรื อง ซึงได้ แก่ “(1) คนไทยเชือง่าย เชือข่าวลือ ไม่สอบสวน
ว่าต้ นตอมาอย่างไร เช่น ถ้ ามีคนไปลือว่าคุณยิงลักษณ์ เป็ นผู้ชายแปลงเพศมา อาจจะมีคน
เชื อ และบอกว่าปกติตระกูล นี ต9 ้ องคางเหลี ยม จะสวยได้ อย่างไร คนไทยเชื อข่าวลื อมาก
เชือง่าย เชือข่าวลือ ของจริ งมีคนชี 9แจงจะไม่ฟัง ข่าวร้ ายมาที 1 ข่าวลือมาที 2
(2) สิงทีผมไม่ชอบมากขณะนี 9คืออยากได้ ของฟรี คนขายหวยถึงรวย กล้ วยออก
ปลีกลางต้ นก็ไปขูดเลข ไหว้ ต้ นไม้ มีอะไรออกมาผิดปกติก็ไปไหว้ แล้ ว เมือไหร่ จะเลิกนิสยั อยู่
เฉย ๆ แล้ วรวย
ผมว่าไม่มี ตอนนี 9ผมนัง ดูอีเมลและเก็บพวก Spam ทุกวัน ผมกําลังเก็บไว้
พวกต้ มตุน๋ ทังหลาย
9
เช่น ท่านถูกรางวัลที 1 จํานวน 10 ล้ านดอลลาร์
ผมก็ถามตัวเองว่าผมไป
ทําอะไรถึงถูกหวย Yahoo โปรโมชัน
ผมก็ไม่เคยใช้ Yahoo เขาจะให้ โปรโมชันผมได้ อย่างไร
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เพราะอะไร ตอนนี 9มีเมียคนที 2 ของกัดดาฟี จะเอาเงินออกจากประเทศอย่างไร ช่วยรับไว้ หน่อย
ได้ หรื อไม่ ผมจะวิเคราะห์ให้ ฟังว่าคนพวกนี 9เขาไม่สิ 9นไร้ ไม้ ตอกหรอก เขาจะลงทุนโยกย้ ายอะไร
เขามี วิธีทํา ถ้ าเขาเชื อให้ ผ มทํ า แสดงว่าเขาอยากจะเจ๊ งเร็ ว ๆ ผมจะมี ปัญ ญาไปทํ าอะไร
ประโยคชอบขึ 9นว่า Can I trust you ถ้ ามึงเชือกูก็โง่เต็มที
(3) เรื องไม่ดีข องคนไทยเรื องที ส ามคือ วิ สัยทัศน์ ม องใกล้ ไม่ค่อยมองไกล
ผมไม่ได้ ว่าทุกคน ส่วนคนหนึงชอบชักจูงคนส่วนใหญ่ให้ เชือตาม คือ คนมองใกล้ ไม่มองไกล
(4 ) เรื องไม่ดีเรื องทีสีของคนไทยคือ คนไทยนับถือคนรวย เห็นว่าคนรวยเป็ นคนดี แม้ แต่พระใน
วัดดังรูปหนึง .......เวลาคนจะมาหา ให้ ลกู ศิษย์ไปดูวา่ คนทีจะมาพบนัง รถอะไรมา เสียพระไปแล้ ว
คนเขาจะเดินมาหรื อพายเรื อมาก็เป็ นเรื องของเขา มันจะมาหาทีพงึ ทางใจก็ให้ เขาพบสิ นีขนาด
เป็ นพระ แล้ วคนธรรมดา
ผมเคยด่าพระในใจครัง9 หนึง ทนไม่ไหว (เรื องก็คือ)
.......พระผู้ใ หญ่ รูปหนึง ได้ รับรถเบนซ์ จ ากวัดพระธรรมกาย ก็ มี หนัง สื อพิ ม พ์ ไ ป
สัมภาษณ์วา่ จริ งหรื อไม่วา่ วัดดังกล่าวเอารถมาถวายท่าน พระรู ปนันตอบว่
9
าผิดด้ วยหรื อทีอาตมาจะ
นัง รถเบนซ์ ผมดูทีวีแล้ ว หลุดปากออกมาทันทีว่า ผิดตังแต่
9 แม่เอ็งคลองเอ็งออกมา ทําไม
ไม่ให้ สําลักนํ 9าครํ าตาย ไม่ใช่ผิดวันนี 9 มันผิดตังแต่
9 ตอนเกิดแล้ ว เป็ นพระผู้ใหญ่พดู อย่างนัน9
ได้ อย่างไร ควรจะพูดว่า ได้ รับกิจนิมนต์ต้องเดินทางบ่อย
ปลอดภัยดี ผมก็ไม่ว่าอะไร
แต่กลับตอบว่า ผิดด้ วยหรื อทีอาตมานัง รถเบนซ์
ผมรับไม่ได้ คือมันแสดงให้ เห็นว่าคนรวยคือ
คนดี บางคนอาจจะรวยขึ 9นมาด้ วยการค้ าของผิดกฎหมาย ฟอกเงิน.......”
คนไทยทีใจกว้ างอ่านคําพูดของคุณหมอแล้ วจะรู้ สึกสะใจ เพราะมันเป็ นความจริ ง
ทีปฏิเสธไม่ได้
คําถามก็คือสังคมเราได้ พยายามแก้ ไขสิงเหล่านี 9กันมากน้ อยเพียงใดและอย่างไร
และมีแผนทีจะแก้ ไขสีข้อนี 9ในอนาคตอย่างไร
สําหรับคําถามในตอนสุดท้ ายก็คือตลอด 79 ปี ของท่านอาจารย์ อะไรคือปรัชญา
ชีวิตทีตกผลึกแล้ ว
ซึงคําตอบก็คือ “ช่วยตัวเองให้ ได้ แล้ วเราจะมีแรงช่วยคนอืน การทีจะ
ช่วยให้ ตวั เองอยู่รอดได้ เป็ นเรื องของความมัธยัสถ์ สมถะ เรื องของความเอาใจใส่ ดูแล
ตัวเอง ให้ เรารอดปลอดภัยได้ ถ้ าเรามีความรู้ เราสามารถทีจะช่วยคนอืนได้ ”
ในความเห็ น ของผมขออนุ ญ าตกล่ า วว่ า สิ ง ที ขับ เคลื อ นคุณ หมอตลอดชี วิ ต ก็ คื อ
อุดมการณ์ (ความสมถะ การสร้ างประโยชน์ ความมัธยัสถ์ การเอื 9อเฟื 9อเกื อ9 กูลกัน ฯลฯ)
ไม่ใช่การบริ โภค
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แต่ถ◌้าหมกมุน่ ให้ มนั ครอบงําจนเป็ นตัวขับเคลือนชีวิตไปทังหมดแล้

ว ประโยชน์ทีอาจทําให้ แก่ผ้ อู ืน
และโลกก็น้อยลงไปเป็ นอันมาก
ขอบพระคุณท่านอาจารย์สําหรับการดํารงชีวิตทีเป็ นแบบอย่างสําหรับคนรุ่นหลังครับ

เครื" องเคียงอาหารสมอง
ในทุก ๆ วันมีสิงต่าง ๆ ผ่านเข้ ามาในชีวิตของเราอย่างรวดเร็ วจนทําให้ เราอาจละเลย
หรื อลืมบางสิงได้ อย่างง่ายดาย
ขอเสนอรายการทีเราควรไม่ลืม (1) สําหรับผู้รอดจากนํ 9าท่วม
นันต้
9 องไม่ลืมว่ามีผ้ คู นจํานวนมากถูกบังคับให้ เสียสละ
ถูกปล่อยให้ นํ 9าท่วมขังบ้ านนานกว่าทีควร
จะเป็ น
เราควรหาทางช่วยเหลือเขาอย่างเป็ นธรรม ข้ อเสนอของผมในบทความในมติชนก็คือ
จ่ายเงินชดเชยโดย “ผู้ได้ “ ทุกบ้ าน ให้ แก่ “ผู้เสีย” ผ่านบิลไฟฟ้าหรื อประปาแล้ วเอาไปใส่เป็ นกองทุน
เพื อ ชดเชย
(2) กระสอบทรายจํ า นวนมากมี ประโยชน์ ต่อ เราถึ ง แม้ นํ า9 ไม่ ท่ วมในที สุดก็ ต าม
แต่มนั ก็ทําให้ เราอุน่ ใจนอนหลับในระหว่างกําลังลุ้น
อย่าละเลยทิ 9งไว้ เกะกะจนกลายเป็ นขยะเท่า
ภูเขา อีกทังถุ
9 งพลาสติกทีหอ่ ฉีกขาดลงไปอุดรูทอ่
จงกรี ดถุงและเอาทรายไปใช้ ประโยชน์เพราะ
หากทิ 9งไว้ ถงุ จะขาด และอย่าปล่อยให้ ทรายไหลลงท่อนํ 9าด้ วยเพราะจะไปอุดตัน (3) อย่าลืมว่า
ขณะนี 9นํ 9าก็ยงั ท่วมขังอยู่ในหลายพื 9นทีของกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้ เคียง ผู้คนจํานวนมาก
ระทมทุกข์ อย่าหลงใหลกับความเป็ นปกติของชีวิตเราเองจนลืมเพือนร่วมทุกข์เหล่านี 9ไป
(4) นอกจากเรื องนํ 9าท่วมขังนานในบางพื 9นทีแล้ ว ยังมีบคุ คลอีกสองคนทีไม่ถกู นํ 9า
ท่ ว มขั ง แต่ ถู ก กั ก ขั ง ในคุ ก เขมรอย่ า งน่ า เห็ น ใจ
คุ ณ วี ร ะ สมความคิ ด และคุ ณ ราตรี
พิพฒ
ั นาไพบูรณ์ สองคนไทยในต่างแดนทีเป็ นเหยือของการเมือง เราต้ องไม่ลืมคนไทยร่ วมชาติ
สองคนนี 9 และต้ องร่วมกันหาทางนําเขากลับมาให้ ได้
⊙.............................................................⊙

นํา$ จิม$ อาหารสมอง
When you teach your son, you teach your son’s son.
ในขณะทีคณ
ุ สอนลูกคุณ
คุณกําลังสอนลูกของลูกคุณอยู่
--------------------------------------------------

