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       วีรกร  ตรีเศศ 

 
  ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ เ กี ย ร ติ คุณ  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                              

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   เป็นอาจารย์แพทย์ที�มีชื�อเสียงดงัก้องโลก     จบแพทยศาสตร์

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล  และจบแพทยศาสตราดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮัมบอร์ก 

เยอรมนันี    เป็นผู้ ชํานาญไข้หวดันกและโรคซาร์ (SARS)  และเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับสองโรคนี 9เป็น

รายแรก ๆ ในเมืองไทย      เป็นนกัวิจยัดีเด่นแห่งชาติ      รับรางวลัมหิดล-บี บราวน์       รับรางวัล

นานาชาติ และผลงานวิชาการมากมาย       เป็นราชบณัฑิต      เป็นผู้ เชี�ยวชาญขององค์การอนามยั

โลก         อดีตเคยเป็นนายกแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

  เ มื� อคุณหมอผู้ ประสบความสําเ ร็จในชี วิตและปัจจุบันอยู่ ในวัย เ กือบ 80 ปี                         

ให้สมัภาษณ์เกี�ยวกบัการดําเนินชีวิต      เราจงึสมควรรับฟังอย่างยิ�ง       หลายสิ�งที�ผมเชื�อมั�นมาตลอด

ในชีวิตตรงกบัสิ�งที�คณุหมอพดูอยา่งเรียกวา่โดนใจ       จงึขอนําสิ�งที�คณุหมอพดูมาขยายความ 

  เมื�อมีผู้ ถามว่าทําอย่างไรถึงมีสุขภาพแข็งแรงและอารมณ์เบิกบานได้ตลอดเวลา      

ทา่นตอบดงันี 9   (ขออนญุาตข้ามข้อความ) “.......ความเป็นอยูใ่นชีวิตประจําวนัต้องได้กิน      ได้นอนพอ    

ถ่ายอจุจาระ       ไม่ท้องผกู      ไม่ท้องเสีย     และได้ออกกําลงักาย       หลายคนมกัพูดว่าไม่มีเวลา      

ผมก็ไม่มีเวลา      แตผ่มอาศยัเดิน    เช่น    การเดินจากป้ายรถเมล์มาบ้านก็ได้เหงื�อบ้าง       เป็นการ

ออกกําลงักายโดยไมต้่องเสียเงิน         .......ถดัไปเรื�องความเครียด      พยายามอย่าเครียด     อะไรลืม

ได้ลืม       อะไรทิ 9งได้ทิ 9ง        ความเครียดสําหรับตวัผมเองมีความเครียดจากการเดินทาง       ผมไป

ทํางานที�ศิริราชทุกวัน       ก็แก้ปัญหาด้วยการออกแต่เช้าตี 5.45 น.  จะไม่พบความเครียดในการ

เดินทาง     และเวลากลบับ้านก็กลบัเร็วหน่อย    เพราะไปแต่เช้า     กลบัเวลา 15.00 น.   หรือหาก 

15.00 น. เปิดวิทยฟัุงบอกรถติดก็อาจจะกลบัช้าหน่อยสกั 1 ทุ่ม  2 ทุ่มคอ่ยกลบั      ลดความเครียดใน

การเดนิทาง       ลดความเครียดในการใช้ชีวิตประจําวนั” 

  ในสว่นที�เกี�ยวกบัเรื�องการใช้เงินในชีวิตประจําวนันั 9นน่าสนใจอย่างมาก  “.......ผมเป็น

คนที�ค่อนข้างระมดัระวงั       ผมกินบํานาญ       ผมรายได้ทั 9งเดือนมาเฉลี�ยว่าต่อวนัมีรายได้เท่าไหร่      

ผมพยายามใช้ให้อยู่ในกรอบอนันั �น     เช่น    ผมมีวงเงินใช้ 100 บาทตอ่วนั      หากวนันี �ผมใช้เกินไป                

120 บาท       พรุ่งนี �ผมจะใช้เพียง 80 บาท ให้ถั�วเฉลี�ยกนัไปให้ได้        อย่าขนาดว่าเคร่งครัดกบัตวัเอง
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จนขยับตวัเองไม่ได้        ถ้าเราไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายมากไปพออยู่ได้         หากเย็นนี �ทํากับข้าวเหลือ       

พรุ่งนี �ก็ห่อไปทานกลางวันที� ทํางานได้        เมื�อก่อนแม่ให้ห่อข้าวไปโรงเรียน       อายเพื�อน                           

กลวัเพื�อนจะว่าพ่อแม่ไม่มีสตางค์ไปซื �อข้าวกิน      อายเขา       แต่ทุกวนันี �ผมกลบัภูมิใจว่าพ่อแม่หดั       

เราไว้      ผมไปอยูเ่จนีวาก็เอาข้าวกลอ่งไปกิน” 

  หากสงัเกตจะเห็นว่าท่านอาจารย์ไม่พยายามสร้างกฎกติกาที�เข้มข้นเกินไปอนัสร้าง

ความเครียดให้ตวัเอง        แต่ทั 9งหมดตั 9งอยู่บนหลักการของความพอดี     และการแสวงหาความ

บนัเทิงให้แก่ตนเอง         การรู้จกัปลอ่ยวาง      การหลีกหนีความเครียดโดยไมจํ่าเป็น 

  สําหรับเทคนิคการเลี 9ยงลูกหลานให้เป็นคนดีนั 9นคณุหมอตอบว่า  “.......เทคนิคการ

เลี 9ยงลกูให้เป็นคนดี      การห่วงลกูห่วงหลานต้องห่วงพ่อแม่ก่อน        ต้องสอนพ่อแม่ให้เลี 9ยงลกูอยู่ใน

กรอบ        อยา่ปลอ่ยตามใจ       ผมมีลกู 3 คน     ผมเลี 9ยง และมีการลงโทษ        หากบอกว่าอย่าแล้ว

ยงัทําจะต้องถูกทําโทษ         แต่การทําโทษต้องมีเหตผุล          .....ผมบอกลูกเสมอว่าเลี 9ยงลูกต้องมี

เหตผุล”     ซึ�งก็คือการใช้เหตผุล       การเลี 9ยงลกูในกรอบ       การมีวินยัไมป่ลอ่ยตามใจ 

  ท่านอาจารย์หมอได้ให้ความเห็นในเรื� องการทํางานแบบไม่มีวันเกษียณไว้ดังนี 9                        

“.......ถ้ายงัทํางานไหว       แม้จะต้องนั�งรถเข็นไป    ก็ยงัอยากไปทําอยู่     เพราะผมถือว่าคนเราจะเป็น

คนที�มีประโยชน์ต่อเมื�อเราทําประโยชน์        ถ้าหากเราไม่ได้ทําประโยชน์ก็เท่ากับเราไม่มีประโยชน์      

คนเราจะนกึวา่ตวัเองวิเศษไปคนเดียวไมไ่ด้หรอก      ต้องทําประโยชน์      ต้องเอื 9อเฟื9อซึ�งกนัและกนั” 

  ประโยคทองก็คือ  “คนเราจะเป็นคนที�มีประโยชน์ต่อเมื�อเราทําประโยชน์      ถ้าหาก

เราไม่ทําประโยชน์ก็เท่ากับเราไม่มีประโยชน์”          ท่านอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื�องเงินแม้แต่น้อย       

สําหรับอาจารย์งานคือเป้าหมายหลกั        สว่นเงินนั 9นเป็นเรื�องที�ตามมาเอง 

  คนในวยั 80-90 ปี นั 9นฝรั�งบอกว่ามกัพดูแบบ speak their mind   คือใจคิดอย่างไรก็

พดูอยา่งนั 9น         ในวยันี 9ไมต้่องเกรงใจใครอีกแล้ว (โว้ย)      ในแง่มมุนี 9ท่านอาจารย์หมอบอกว่าท่านมี

ความรู้สึกไม่ดีกบัคนไทยใน 4 เรื�อง   ซึ�งได้แก่    “(1)  คนไทยเชื�อง่าย       เชื�อข่าวลือ       ไม่สอบสวน

ว่าต้นตอมาอย่างไร    เช่น    ถ้ามีคนไปลือว่าคณุยิ�งลกัษณ์   เป็นผู้ชายแปลงเพศมา       อาจจะมีคน

เชื�อ    และบอกว่าปกติตระกูลนี 9ต้องคางเหลี�ยม      จะสวยได้อย่างไร       คนไทยเชื�อข่าวลือมาก              

เชื�อง่าย    เชื�อขา่วลือ     ของจริงมีคนชี 9แจงจะไมฟั่ง      ขา่วร้ายมาที� 1     ขา่วลือมาที� 2 

  (2)  สิ�งที�ผมไมช่อบมากขณะนี 9คืออยากได้ของฟรี      คนขายหวยถึงรวย     กล้วยออก

ปลีกลางต้นก็ไปขดูเลข     ไหว้       ต้นไม้มีอะไรออกมาผิดปกติก็ไปไหว้แล้ว      เมื�อไหร่จะเลิกนิสยัอยู่

เฉย  ๆ แล้วรวย        ผมว่าไม่มี      ตอนนี 9ผมนั�งดอีูเมลและเก็บพวก Spam ทกุวนั     ผมกําลงัเก็บไว้     

พวกต้มตุน๋ทั 9งหลาย    เชน่     ทา่นถกูรางวลัที� 1 จํานวน 10 ล้านดอลลาร์        ผมก็ถามตวัเองว่าผมไป

ทําอะไรถึงถูกหวย Yahoo โปรโมชั�น       ผมก็ไม่เคยใช้ Yahoo  เขาจะให้โปรโมชั�นผมได้อย่างไร      
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บางทีมีเรื�องธนาคารในอัฟริกาจะโอนเงินมาให้      ผมจะนํามาวิเคราะห์และพิมพ์แจกว่าผมไม่เชื�อ

เพราะอะไร        ตอนนี 9มีเมียคนที� 2 ของกดัดาฟีจะเอาเงินออกจากประเทศอย่างไร     ช่วยรับไว้หน่อย

ได้หรือไม่       ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าคนพวกนี 9เขาไม่สิ 9นไร้ไม้ตอกหรอก      เขาจะลงทนุโยกย้ายอะไร

เขามีวิธีทํา      ถ้าเขาเชื�อให้ผมทํา     แสดงว่าเขาอยากจะเจ๊งเร็ว ๆ    ผมจะมีปัญญาไปทําอะไร     

ประโยคชอบขึ 9นวา่ Can I trust you    ถ้ามงึเชื�อกก็ูโง่เตม็ที 

  (3)  เรื�องไม่ดีของคนไทยเรื�องที�สามคือ      วิสัยทัศน์มองใกล้      ไม่ค่อยมองไกล      

ผมไม่ได้ว่าทุกคน     ส่วนคนหนึ�งชอบชกัจูงคนส่วนใหญ่ให้เชื�อตาม     คือ    คนมองใกล้ไม่มองไกล     

(4 ) เรื�องไมดี่เรื�องที�สี�ของคนไทยคือ    คนไทยนบัถือคนรวย     เห็นว่าคนรวยเป็นคนดี     แม้แตพ่ระใน

วดัดงัรูปหนึ�ง  .......เวลาคนจะมาหา     ให้ลกูศษิย์ไปดวูา่คนที�จะมาพบนั�งรถอะไรมา     เสียพระไปแล้ว     

คนเขาจะเดนิมาหรือพายเรือมาก็เป็นเรื�องของเขา       มนัจะมาหาที�พึ�งทางใจก็ให้เขาพบสิ       นี�ขนาด

เป็นพระ        แล้วคนธรรมดา         ผมเคยดา่พระในใจครั 9งหนึ�ง     ทนไมไ่หว     (เรื�องก็คือ)     

.......พระผู้ ใหญ่รูปหนึ�งได้รับรถเบนซ์จากวัดพระธรรมกาย     ก็มีหนังสือพิมพ์ไป

สมัภาษณ์วา่จริงหรือไมว่า่วดัดงักลา่วเอารถมาถวายทา่น      พระรูปนั 9นตอบว่าผิดด้วยหรือที�อาตมาจะ

นั�งรถเบนซ์       ผมดทีูวีแล้ว   หลุดปากออกมาทนัทีว่า      ผิดตั 9งแต่แม่เอ็งคลองเอ็งออกมา     ทําไม

ไมใ่ห้สําลกันํ 9าครํ�าตาย       ไมใ่ช่ผิดวนันี 9        มนัผิดตั 9งแตต่อนเกิดแล้ว      เป็นพระผู้ ใหญ่พดูอย่างนั 9น

ได้อย่างไร      ควรจะพูดว่า     ได้รับกิจนิมนต์ต้องเดินทางบ่อย        ปลอดภัยดี       ผมก็ไม่ว่าอะไร     

แตก่ลบัตอบวา่    ผิดด้วยหรือที�อาตมานั�งรถเบนซ์        ผมรับไม่ได้      คือมนัแสดงให้เห็นว่าคนรวยคือ

คนดี       บางคนอาจจะรวยขึ 9นมาด้วยการค้าของผิดกฎหมาย     ฟอกเงิน.......”     

  คนไทยที�ใจกว้างอ่านคําพดูของคณุหมอแล้วจะรู้สึกสะใจ      เพราะมนัเป็นความจริง

ที�ปฏิเสธไม่ได้        คําถามก็คือสงัคมเราได้พยายามแก้ไขสิ�งเหล่านี 9กันมากน้อยเพียงใดและอย่างไร     

และมีแผนที�จะแก้ไขสี�ข้อนี 9ในอนาคตอยา่งไร 

  สําหรับคําถามในตอนสดุท้ายก็คือตลอด 79 ปี ของท่านอาจารย์      อะไรคือปรัชญา

ชีวิตที�ตกผลึกแล้ว         ซึ�งคําตอบก็คือ  “ช่วยตวัเองให้ได้       แล้วเราจะมีแรงช่วยคนอื�น    การที�จะ

ช่วยให้ตวัเองอยู่รอดได้     เป็นเรื�องของความมธัยสัถ์      สมถะ      เรื�องของความเอาใจใส่      ดแูล

ตวัเอง      ให้เรารอดปลอดภยัได้       ถ้าเรามีความรู้     เราสามารถที�จะชว่ยคนอื�นได้” 

  ในความเห็นของผมขออนุญาตกล่าวว่าสิ�งที�ขับเคลื�อนคุณหมอตลอดชีวิตก็คือ

อุดมการณ์ (ความสมถะ      การสร้างประโยชน์      ความมธัยสัถ์     การเอื 9อเฟื9อเกื 9อกูลกัน     ฯลฯ)      

ไมใ่ชก่ารบริโภค 



 - 4 - 

  การทํามาหากินเพื�อสร้างความมั�นคงให้ตนเองและครอบครัวมิใช่อาชญากรรม                   

แตถ่◌า้หมกมุน่ให้มนัครอบงําจนเป็นตวัขบัเคลื�อนชีวิตไปทั �งหมดแล้ว       ประโยชน์ที�อาจทําให้แก่ผู้ อื�น

และโลกก็น้อยลงไปเป็นอนัมาก 

  ขอบพระคณุทา่นอาจารย์สําหรับการดํารงชีวิตที�เป็นแบบอยา่งสําหรับคนรุ่นหลงัครับ 
     

เครื"องเคียงอาหารสมอง 
     ในทกุ ๆ วนัมีสิ�งตา่ง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอย่างรวดเร็วจนทําให้เราอาจละเลย

หรือลืมบางสิ�งได้อย่างง่ายดาย        ขอเสนอรายการที�เราควรไม่ลืม     (1)  สําหรับผู้ รอดจากนํ 9าท่วม

นั 9นต้องไม่ลืมว่ามีผู้คนจํานวนมากถกูบงัคบัให้เสียสละ        ถกูปล่อยให้นํ 9าท่วมขงับ้านนานกว่าที�ควร

จะเป็น          เราควรหาทางช่วยเหลือเขาอย่างเป็นธรรม      ข้อเสนอของผมในบทความในมติชนก็คือ

จ่ายเงินชดเชยโดย “ผู้ ได้ “ ทุกบ้าน ให้แก่ “ผู้ เสีย” ผ่านบิลไฟฟ้าหรือประปาแล้วเอาไปใส่เป็นกองทุน

เพื�อชดเชย         (2) กระสอบทรายจํานวนมากมีประโยชน์ต่อเราถึงแม้นํ 9าไม่ท่วมในที�สุดก็ตาม                   

แตม่นัก็ทําให้เราอุน่ใจนอนหลบัในระหว่างกําลงัลุ้น          อย่าละเลยทิ 9งไว้เกะกะจนกลายเป็นขยะเท่า

ภเูขา        อีกทั 9งถงุพลาสตกิที�หอ่ฉีกขาดลงไปอดุรูทอ่       จงกรีดถงุและเอาทรายไปใช้ประโยชน์เพราะ

หากทิ 9งไว้ถงุจะขาด      และอย่าปล่อยให้ทรายไหลลงท่อนํ 9าด้วยเพราะจะไปอดุตนั     (3)  อย่าลืมว่า

ขณะนี 9นํ 9าก็ยงัท่วมขงัอยู่ในหลายพื 9นที�ของกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียง       ผู้คนจํานวนมาก

ระทมทกุข์       อยา่หลงใหลกบัความเป็นปกตขิองชีวิตเราเองจนลืมเพื�อนร่วมทกุข์เหลา่นี 9ไป 

   (4)  นอกจากเรื�องนํ 9าทว่มขงันานในบางพื 9นที�แล้ว        ยงัมีบคุคลอีกสองคนที�ไม่ถกูนํ 9า

ท่วมขัง     แต่ถูกกักขังในคุกเขมรอย่างน่าเห็นใจ        คุณวีระ สมความคิด  และคุณราตรี                                    

พิพฒันาไพบูรณ์    สองคนไทยในตา่งแดนที�เป็นเหยื�อของการเมือง      เราต้องไม่ลืมคนไทยร่วมชาติ

สองคนนี 9   และต้องร่วมกนัหาทางนําเขากลบัมาให้ได้ 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ $าจิ $มอาหารสมอง        
      When you teach your son, you teach your son’s son. 

   ในขณะที�คณุสอนลกูคณุ         คณุกําลงัสอนลกูของลกูคณุอยู ่

-------------------------------------------------- 


