
ทำอย่างไรให้อายุยืน 

ตอนที่ ๑๖  
วิถีชีวิตชีวิตแบบโยคะของ
อินเดียทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ ในตอนต้นๆ ผู้เขียนได้กล่าวถึง ชาวเมืองโลมาลินดา  

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  ว่าเป็นแหล่งที่มีคนอายุ ๑๐๐ ปีหนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก 

(Blue Zone)พวกเขาเป็นชาวคริสจักรวันเสาร์ (Sevenday Adventist)  เขากินอาหาร
มังสวิรัติ หยุดงานวันเสาร์ไปโบสถ์ เพื่อฟังธรรม จากบาทหลวง  กินอาหารร่วมกัน  

สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร เพื่อนบ้าน  ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  จิตอาสา  พวกเขา
ออกกำลังกายกันเป็นประจำทำให้พวกเขาอายุยืนกว่า  ชาวอเมริกันทั่วไป ๑๐ ปี  และมี
คนอายุ ๑๐๐ ปีหลายร้อยคนในเมืองนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มชนทางโลกตะวันตก   
(www.youtube.com/Longevity Secrets of The  Loma Linda blue zone.) 

  ในซีกโลกตะวันออกก็มีชุมชนชาวอินเดีย กินมังสวิรัติ นับถือฮินดู ฝึกโยคะ 
ศาสตร์ของโยคะจะสอนให้ฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ที่เรียกว่า ยามะ นิยามะ กินอาหาร
มังสวิรัติ  ฝึกบริหารกายให้แข็งแรง เรียกว่า อาสนะ  ฝึกการหายใจ เรียกว่า ปราณายา
มะ  และฝึกสมาธิ   วิธีการเหล่านี้เป็นรูบแบบการใช้ชีวิตของคนอินเดียโบราณ  ตั้งแต่
ครั้งพุทธกาล  สมัยพุทธกาล   ท่านอาฬารดาบส  และอุทกดาบส ท่านสอนปรัชญาสาง
ขยะ ซึ่งเป็นภาคทฤษฎี  โยคะเป็นภาคปฏิบัติ  พระพุทธเจ้าท่านก็เรียนกับอาจารย์ทั้งสอง
ท่านนี้มาก่อน จนทำสมาธิขั้นสูงสุดได้  แต่ท่านเห็นว่า ยังไม่ใช่ทางหลุดพ้น  อย่างไรก็ดี
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ในแง่สุขภาพแล้ว งานวิจัยทางการแพทย์พบว่า การฝึกโยคะช่วยทั้งในแง่ป้องกันและ
บำบัดโรคเรื้อรังได้ดี อันนี้มีงานวิจัยมากมายยอมรับกันทั่วไปแล้ว (www.iayt.org/
resources/articles)   

  แนวทางในการดำเนินชีวิตแบบโยคะของอินเดีย เขาจะกินอาหารมังสวิรัติ  

เนื่องจากเขามีแนวคิดในเรื่อง อหิงสา การไม่เบียดเบียน ชีวิตคน สัตว์  ทั้งตนเองและผู้
อื่น  ซึ่งเขาปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน   ดังนั้นเวลาเราไปอินเดีย  ก็จะมีแต่อาหารมังสวิรัติ 

ยกเว้นในโรงแรมสมัยใหม่ ก็จะมีอาหารทั่วไปให้ทานกัน   นอกจากนี้ เขาจะใช้ชีวิตตาม
หลักยามะ ข้อควรงดเว้น ๕ ประการ กล่าวคือ  ๑) อหิงสา การไม่เบียดเบียน ๒) สัตยา  
ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ๓) อัสเตยยะ การไม่ลักขโมย ๔) พรหมจรรยา  การสำรวม
ในกาม ๕) อปริคารฺหะ การไม่โลภสะสมทรัพย์สมบัติเกินจำเป็น ได้ทรัพย์มาโดย
ประกอบอาชีพสุจริต  และข้อควรปฏิบัติตามหลัก นิยามะ ๕ ประการ  คือ ๑)เศาจะ การ
ฝึกจิตให้บริสุทธ์จากอกุศล  ๒) สันโดษ มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่  ๓)  ตบะ การ
พัฒนาตนเอง ๔) สาธยาย การศึกษาด้วยตนเอง  ๕) อิศวรปณิธาน การปฏิบัติตามคำ
สอนของปรัชญาโยคะของฮินดู ทำให้ชาวอินเดียมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในขณะที่
ทุนนิยมกำลังรุกเข้ามาอย่างรุนแรงในอินเดีย  ทำให้คนจำนวนมากได้ทอดทิ้งวิถีชีวิตที่ดี
งามแบบดั้งเดิมหันไปหาลัทธิทุนนิยม บริโภคนิยม ทำให้อินเดียกำลังมีปัญหาอยู่ในขณะ
นี้   

  ในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา โยคะของอินเดียได้รับความสนใจจากชาวตะวันตก
อย่างมาก มีชาวตะวันตกเดินทางมาเรียนโยคะกันอย่างมากมายและนำกลับไปใช้ใน
โลกตะวันตกอย่างกว้างขวาง จนถึงปัจจุบันทำให้คนทั่วโลกรู้จักศาสตร์แขนงนี้เป็นอย่าง
ดี  มีวิดิโอสอนโยคะอยู่ทั่วโลก  ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านสุขภาพกาย
และจิต  ทำให้เกิดการพัฒนามนุษย์ในทุกๆด้าน ในวาระที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับภาวะ
วิกฤติต่างๆ โดยเฉพาะ ปัญหาโลกร้อน ที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงได้อย่างไร  ปัญหาการ
ขาดจริยธรรม การคดโกง และปัญหาเรื่อง โรคเรื้อรังที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละ ๓๖ ล้านคน  

วิถีชีวิตแบบโยคะจึงเป็นความหวังอันหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพื่อสร้างมนุษย์ให้อยู่
อย่างพอเพียง  ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กินน้อยใช้น้อย รู้จักพัฒนาจิตใจ
ตนเอง ให้มีคุณธรรม นานาชาติได้เห็นคุณประโยชน์ของโยคะว่า จะเป็นเครื่องมีออัน
สำคัญในการพัฒนามนุษย์  จึงได้ประกาศให้ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันโยคะ
นานาขาติ โดยเริ่มในปีนี้เป็นปีแรก คือปี ๒๐๑๕ โดยนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี  ได้
กล่าวคำประกาศวันโยคะนานาชาติ โดยมีประเทศต่างๆให้การรับรอง ๑๗๗ ประเทศ  
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ในที่ประชุมใหญ่สมัชาชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยประชุมที่ ๖๙  เพื่อให้คนทั่วโลกเฉลิม
ฉลองพร้อมกันในวันนี้ ซึ่งในอินเดียมีการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ 
(www.un.org/en/events/yogaday) 

  นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี กล่าวว่า “โยคะเป็นมรดกอันล้ำค่าของ
อินเดียแต่โบราณ   มอบให้ชาวโลก   ซึ่งทำให้กายและจิต  ความคิด การกระทำ  รวม
กันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมดุล เป็นวิถีทางแห่งสุขภาพองค์รวม ไม่ใช่เป็นเพียงการออก
กำลังกายอย่างเดียว แต่เป็นการค้นพบความเอกภาพในตนเอง ในโลกและในธรรมชาติ 

โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต สร้างจิตสำนึกที่ดี   ขอให้เราจงร่วมมือกันนำเอาวิถีแห่ง
โ ย ค ะ ม า แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง โ ล ก ตั้ ง แ ต่ วั น โ ย ค ะ น า น า ช า ติ นี้ เ ป็ น ต้ น ไ ป
เถิด” (www.youtube.com/PM Modi  leads yoga day event at Rajpath 

  ท่านผู้อ่านครับ เราพบว่า ครูโยคะจำนวนวมากอายุยืนกันทั้งนั้น  ครูโยคะที่
มีชื่อเสียงของโลก ปัจจุบัน คือ บี เค เอส ไอเยนก้า  บิดาแห่งโยคะสมัยใหม่ เพิ่งเสีย
ชีวิตเมื่อปี ๒๐๑๔ อายุ ๙๖ ปี อายุยืนมาก   เขามีลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกที่ผ่านการเรียนจาก
สถาบันของเขาไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านคน   อาจารย์ของเขาคือ ท่านศรี กฤษณะมาจารย์ อายุ 

๑๐๐ ปี อายุยืนมาก  ในทางการแพทย์  การฝึกโยคะได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมสุขภาพที่มีชื่องเสียงของโลก เช่น โปรแกรมการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
ของศาตราจารย์ดีน ออร์นิท (Dean ornish) แห่งโรงเรียแพทย์มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย  ซานฟรานซีสโก  โปรแกรมการเจริญสติทางการแพทย์ของ ศ. โจน คา
แบค  ซิน (Jon Kabat Zinn) แห่งโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยแมทซาชูเสท   โปรแกรม
ความผ่อนคลาย (Relaxation Response) ของศ. เฮอร์เบอร์ เบนสัน แห่ง  ม. ฮาร์วาด  

หรือ นพ.มีเม็ด  ออส (Mehmet Oz) แห่งรายการ The Dr. Oz Show อันโด่งดัง ก็สอน
การฝึกโยคะ ในรายการ ของเขา เป็นต้น 

  ผู้เขียนขอกล่าวถึงครูโยคะท่านหนึ่ง ในโลกสมัยใหม่  ปัจจุบันเธอเป็นครู
โยคะอายุ ๑๐๐ ปีที่ยังสอนโยคะอยู่ เธอ คือ  ครูเทา  พอชอน ลิช (Tao porchon lynch) 

ชีวิตของเธอน่าสนใจมาก  เธอเป็นแรงบันดาลใจให้หนุ่มสาวทั่วโลก  ที่มีไฟแห่งการ
ทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม   ดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งศีลธรรมอันดีงาม   เธอ
เกิด ๑๓ สิงหาคม ๑๙๑๘  บิดาเป็นชาวฝรั่งเศส  มารดาเป็นชาวอินเดีย     เธอเกิดที่ปอน
ดิเชอรี่  หลังเกิด ๗ เดือนคุณแม่ของเธอก็เสียชีวิต    คุณลุงของเธอเลี้ยงดูเธอมา   คุณ
ลุงเป็นสถาปนิกออกแบบทางรถไฟให้รัฐบาลอินเดีย   เธอพบโยคะเมื่ออายุ ๘ ขวบ เธอ
ฝึกกับเด็กๆที่ชายหาด  พอเธอเข้าวัยสาว เธอย้ายมาอยู่ปารีส  ฝรั่งเศสและประกอบ
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อาชีพนางแบบ ในช่วงนั้นเธอเป็นนางแบบโฆษณาสินค้า ของลีเวอร์ บราเดอร์ และ
แชนแนล และรับงานเดินแบบ เธอเคยได้รับรางวันนางแบบขางามที่สุดด้วย ในช่วงนั้น    
หลังจากนั้น สงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดขึ้น  เธออพยพมาอยู่ที่ลอนดอน ทำอาชีพนักแสดง
คาบาเร่ย์   หลังจากนั้นไม่นานเธอ ย้ายมาอยู่อเมริกา  เธอแต่งงานกับบิล  รีนช์ สามี  ทำ
กิจการเกี่ยวกับไวน์ ทั้งสองเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมไวน์แห่งอมริกา ในปี ๑๙๖๒   

  นอกจากทำธุรกิจไวน์แล้วเธอยังเคยเป็นดาราภาพยนตร์ฮอลลี่วูด แสดง
ภาพยนตร์หลายเรื่อง ในสังกัดเมโทร โกลวิล เมเยอร์  เคยแสดงร่วมกับ อริสซาเบท เท
เลอร์  และเธอเป็นเพื่อนกับมารารีน มอนโร บ๊อบ โฮ๊ป บิงส์  คอสบี้   และ เธอกลับมา
อินเดียบ่อยในช่วงหลัง เนื่องจากเธอสนใจการพัฒนาทางจิตวิญญานมาก ในช่วงปี 
๑๙๖๗ เธอเอาจริงเอาจังกับการศึกษาปรัชญาโยคะ   เธอเป็นลูกศิษย์ท่านศรี อรพินโท,  

บี เค เอส ไอเยนก้า, ท่าน เค ปฐพี จอย ท่านสวามีประภาวนานันทะ, คุรุอินทิรา เทวี   

และท่านมหาฤษี มเหษโยคี ในปี ๑๙๘๒ เธอเปิดสถาบันโยคะที่นิวยอร์ค The 
Westchester  institute of yoga  เริ่มสอนจริงจังที่นี่และเล็กทำงานอื่น เนื่องจากในปี
นั้นสามีเธอเสียชีวิต  เธอไม่มีบุตร   ดังนั้นเธอจึงมีเวลาว่างมาก  จนปัจจุบันเธออายุ ๑๐๐ 

ปีเธอยังสอนสัปดาห์ละ ๖-๘ ชั้นเรียน  พลังของเธอมากมายจริงๆ      นอกจากสอนโยคะ
เธอยังเป็นนักกิจกรรม โยคะเพื่อสันติสุขของโลก ซึ่งมีการประชุมใหญ่เพื่อทำกิจกรรม
ร่วมกันระดับนานาชาติเพื่อให้โลกเกิดสันติสุข (International Yoga peace 

conference)  ซึ่งจะมีผู้นำโยคะ ครู นายแพทย์ นักวิชาการ ผู้รู้จากประเทศต่างๆ มา
ประชุมกันทุกปี ปัจจุบัน ท่านผู้อ่านครับนอกจากโยคะแล้ว เธอยังใฝ่ฝันว่าจะเป็นนัก
เต้นรำบอลรูม แทงโก้ และเธอก็เริ่มเรียนเมื่ออายุ ๘๖ ปี และเธอก็เข้าประกวดและเป็น
แชมป์นักเต้นบอลรูมระดับผู้สูงอายุ หลายครั้ง เธอเคยเข้าร่วมประกวดในรายการ 
American’s Got Talent 2015 สร้างความประทับใจให้ผู้ชมอย่างมาก เธอผ่านรอบคัด
เลือก (www.youtube.com/Tao Porchon Lynch&Vard 96 year old dancer show 
off her skills-American Got Talent 2015 ) 

  ท่านผู้อ่านครับเธอก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนคนทั่วไป  แต่เธออาศัยการฝึกโยคะ
ดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งมันช่วยให้เธอแข็งแรง และมีพลังมากมาย เธอทานอาหาร
มังสวิรัติ  แม้ว่าเมื่อตอนที่เธออายุ ๘๐ กว่า ปีขึ้นไป   เธอเคยหกล้มกระดูกสะโพกหัก เข้า
รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ถึง ๓ ครั้งแต่เธอก็ฟื้นตัวเร็ว และยังสอนโยคะต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน   เธอเขียนหนังสือ ๒ เล่ม และดีวีดีหลายชุดแนะนำการฝึกโยคะ  หนังสือของเธอ
ได้รับรางวัล International Book Award 2015) เล่มที่น่าสนใจมาก คือ หนังสือชื่อ 
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Dancing Light  ซึ่งเล่าถึงประวัติและเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเธอ  และในปี ๒๐๑๖ 

เธอได้รับรางวัลของสหประชาชาติ Women Interpreneuership Day Pioneer Award 
for the impact in the sports field at United Nation. พิธีกรในรายการทีวีของ ABC 

News ถามเธอว่า เธอมีพลังมากมายแบบนี้มาจากอะไร  เธอตอบว่า ลมหายใจ   รวมทั้ง
ความผ่อนคลาย  การมองโลกในทางบวก  ทำให้เธอมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ  การฝึกโยคะ  
อาหารมังสวิรัตฺ ทำให้ร่างกายเธอแข็งแรง มีพลังงาน มีความคิดในทางสร้างสรรค์ ได้
ตลอดเวลา ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปชมเรื่องราวของเธอใน www.youtube.com/ 
World”s oldest yoga instructor or is a “ Real –life Forrest Gum”/ABC News. 

  ท่านผู้อ่านที่ต้องการศึกษา แนวทางของโยคะ สามารถ download หนังสือ 

โยคะบำบัดโรคเรื้อรังได้ฟรี ที่ www.google.com/โยคะบำบัดโรคเรื้อรัง นพ. แพทย์
พงษ์ และสามารถศึกษาภาคปฏิบัติได้ที่ www.youtube.com/โยคะเพื่อสุขภาพ 
นพ.แพทย์พงษ์  ก็จะสามารถหาความรู้และศึกษาด้วยตนเองได้ 

  หมายเหตุ;ท่านผู้อ่านสามารถ download หนังสือโยคะของผู้เขียน ได้ฟรี  
ที่  www.google.com/หนังสือโยคะบำบัดโรคเรื้อรัง,กองแพทย์ทางเลือก) 

!  

ท่าน ศรี  กฤษณะมาจารย์  อาจารย์ของ ครู ไอเยนก้า อายุ ๑๐๐ ปี 
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   !  

 บี เค เอส ไอเยนก้า  ครูโยคะผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนี้ อายุ ๙๖ ปี 

!  

โรงเรียนโยคะเมื่อร้อยปีที่แล้ว 
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นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี กล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติ ในโอกาส  
ที่ทั่วโลกลงมติให้วันที่ ๒๑ มิถุนายน เป็นวันโยคะนานาชาติของทุกปี 

  

ปัจจุบันหนังสือโยคะมีจำหน่ายไปทั่วโลก  ทำให้การศึกษาวิชาการแขนงนี้ง่ายขึ้นมาก 
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   ! !  

หนังสืออัตตชีวประวัติของเธอ   

 

!  

ครูเทา พอชอน ริช  ครูโยคะอายุ ๑๐๐ ปี 
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ตอนที่ ๑๗  
การหายใจช้าทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ งานวิจัยทางการแพทย์พบว่า การหายใจช้าและลึก (slow 

and Deep Breathing) ช่วยให้เรามีสุขภาพดีอายุยืน เนื่องจากการหายใจช้าลงทำให้
เรามีความผ่อนคลาย  ความดันลดลง การเต้นของหัวใจช้าลง ปอดและหัวใจแข็งแรง เม
ตาโบลอซึมของร่างกายลดลง  คือใช้พลังงานลดลงยั่นเอง  ทำให้จิตของเราเป็นสมาธิ
ได้ง่าย  ในสมองมีการหลั่งสารซีโรโตนินเกิดขึ้น ซึ่งช่วยป้องกันและบำบัดความเครียด
ในอารมณ์และอาการซึมเศร้าได้ ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุข  เราต้องฝึกหายใจช้าๆ  

นอกจากนั้นยังทำให้ภูมิต้านทานดี ช่วยให้ไม่เป็นโรคทางเดินหายใจง่าย  เล่น ไข้หวัด  

โรคแพ้อากาศ เป็นต้น  

  คนโบราณในอินเดีย มีความรู้เรื่องลมหายใจมา ๓,๐๐๐ ปีแล้ว  เขาเชื่อว่า
ในลมหายใจมีพลังชีวิตที่หล่อเลี้ยงให้เราแข็งแรงอยู่ได้ เขาเรียกว่า  พลังปราณ (prana) 

และการฝึกลมหายใจทุกวันทำให้เราแข็งแรงไม่เป็นโรค ที่เรียกว่า ปราณายามา 

(Pranayama)ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวิชาโยคะวิทยา  นพ, เอส เอส เรดดี้ (Dr. S.S. 

Reddy นายแพทย์ชาวอินเดีย  อายุ ๘๖ ปี ท่านกล่าวว่า ท่านฝึกการหายใจแบบโยคะ 
ทุกวันทำให้ท่านแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ อายุยืน (www.youtube.com/Best 
Breathing Technique by Dr. SS Reddy-Apollo-Hyd.) 
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  ในวิชาโยคะวิทยา  มีการฝึกการหายใจอยู่หลายประการด้วยกัน แต่ผู้เขียน
เห็นว่า  เราอาจจะใช้การหายใจสองแบบในการฝึกประจำวัน  ก่อนแล้วฝึกอานาปานสติ
ตามก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ดังนี้คือ 

    ๑)  ฝึกการหายใจด้วยท้อง (Diaphagmatic Breathing) นั่งบนอาสนะบน
พื้น เท้าขวาทับซ้าย   หรือนั่งบนเก้าอื้ก็ได้  เอามือข้างหนึ่งวางไว้หน้าท้อง หายใจเข้า
ช้าๆ  ลากลมยาวๆ  หน้าท้องพองขึ้น กลั้นลมหายใจไว้ นับ ๑-๕ ในใจ หลังจากนั้นปล่อย
ลมหายใจออกช้าๆ จนสุด ถือว่า ๑ รอบ ทำ ๑๐ รอบ แล้วพัก  อาจทำซ้ำ ๑-๒ ครั้งก็ได้ 

      ๒) ต่อไปฝึกหายใจสลับรูจมูก (Anuloma Viloma Pranayama)  ฝึกแบบ
เดิม แต่ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มือขวา สำหรับคนถนัดขวา จับที่จมูกปิดรูจมูกทั้งสองไว้  

แล้วเปิดรูจมูกข้างซ้ายหายใจเข้า ลากลมหายใจยาวๆ  พอสุดแล้วปิดรูจมูกทั้งสองข้าง 
นับ ๑-๕ ในใจ ต่อมาเปิดรูจมูกด้านขวาปล่อยลมหายใจออกช้าๆจนสุด แล้วหายใจเข้า
ทางรูจมูกด้านขวา สุดแล้วปิดรูจมูก สองข้างนับ ๑-๕ ในใจ หลังจากนั้นเปิดรูจมูกด้าน
ซ้ายหายใจออกจนสุด  แล้วเริ่มใหม่  นับเป็น ๑ รอบ ฝึก ๙-๑๐ รอบ แล้วพัก   

!   !  

ดร, แบรี่  เคอซิน 
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  อาจารย์แบรี่  เคอซิน (Barry Kerzin) ท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านการ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน  ต่อมาท่านบวชเป็นพระภิกษูแบบ
ธิเบต ประมาณ ๒๗ ปีมาแล้ว  ท่านสอนให้ฝึกการหายใจสลับรูจมูก๙ รอบ ก่อยฝึกสมาธิ   

ดังในวิดีโอนี้ www.youtube.com/9-Round Breathing with Dr. Barry Kerzin. ท่าน
ให้เราทำใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจตลอดเวลา  

  ๓) หลังจากฝึกลมหายใจเสร็จแล้ว ก็ฝึกลานาปานสติต่อ โดยนั่งตัวรง
เหมือนเดิม  หายใจเข้าออกปกติ  ลากลมยาวๆ  เวลาลมเข้ามากระทบรูจมูกก็เอาสติไป
จับบรเวณกระทบที่จมูก  อาจจะใช้คำภาวนาร่วมด้วยว่าเข้า (In) แล้วหายใจออก สติ
ตามรู้ลมกระทบที่ปลายจมูก แล้วบริกรรมในใจว่า ออก(Out) หายใจเบาๆตามธรรมชาติ
ไปเรื่อยๆ ๑๐-๒๐ นาที ก็พอ บางคนทำชำนาญแล้วดูลมเฉยๆ ไม่ต้องใช้คำพูดช่วยก็ได้  

ให้เราฝึกทุกวันเช้าเย็นก็จะชำนาญไปเอง  ของที่ยากฝึกทุกวันก็กลายเป็นของง่าย  ท่าน
ผุ้อ่านอาจจะดูในวิดีโอของผู้เขียนในตอนท้ายๆได้ ใน www.youtube.com/โยคะเพื่อ
สุขภาพ นพ. แพทย์พงษ์  การฝึกการหายใจแบบนี้ทุกวันจะช่วยให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้
ง่าย  เป็นการฝึกจิตที่ง่ายได้ผลดี  นิวรณ์ทั้ง ๕ ก็สงบระงับลงได้ ใจก็เบาสบาย ได้ความ
เบากาย เบาใจ   

  ในมหาสติปัฎฐานสูตร ทีฆนิกาย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  อานาปานพัพ
พะ ท่านสอนเอาไว้ว่า  
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  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่อย่างไร
เล่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ไปที่ป่าก็ตาม ไปที่รุกขมูล(โคนไม้)ก็ตาม  ไป
สู่เรือนว่างเปล่าก็ตาม นั่งคู้บัลลังก์(นั่งขัดสมาธิ) ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้า   

เธอย่อมมีสติหายใจออก  ย่อมมีสติหายใจเข้า    

1) เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว  หรือหายใจเข้ายาว  ก็รู้ชัด
ว่า เราหายใจเข้ายาว  

2) เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกสั้น หรือหายใจเข้าสั้น  ก็รู้ชัดว่า 

เราหายใจเข้าสั้น  

3) ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งหมด หายใจออก ย่อม
สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งหมด  หายใจเข้า  

4) ย่อมสำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เรา
จักระงับกายสังขาร  หายใจเข้า” 

  นี่เป็นข้อความกล่าวถึงการฝึกในเบื้องต้น  ซึ่งเราควรศึกษาไว้ ลมหายใจอยู่
กับเราตลอดเวลา  เราสามารถฝึกหัดได้เสมอเสมอ  ซึ่งในเบื้องต้นจะทำให้ใจของเรา
สงบลงได้  จิตเป็นสมาธิ  สุขภาพจิตก็จะดี  ท่านผู้อ่านครับการฝึกอานาปานสติเป็นสิ่งที่
พระพุทธองค์และพระอริยบุคคลในครั้งพุทธกาลฝึกกันจนเป็นปกติประจำวัน ใช้เป็นวิหาร
ธรรมเครื่องอยู่อย่างปกติสุขของท่าน พระพุทธองค์บางครั้งท่านจะหลีกเร้นอยู่ในป่าคน
เดียว เป็นเวลา ๓ เดือนในช่วงพรรษา  ท่านจะอนุญาตให้เฉพาะภิกษุผู้ถวายอาหารเข้า
มาเท่านั้น  ดังใน อิจฉานังคลสูตร  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  อานาปานสังยุต หลัง
จากออกจากที่หลีกเร้นแล้ว  พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า 

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก   พึงถามเธอทั้งหลาย
อย่างนี้ว่า  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหนมาก  

เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอัญญเดียรถีย์ปริพาชกนั้นอย่างนี้ว่า  พระตถาคต
ทรงอยู่จำพรรษาด้วยสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติมาก” 
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ตอนที่ ๑๘  
ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืน 

  ปัจจุบันญี่ปุ่นมีประชากรสูงอายุ ๑ใน ๓ ของประชากรทั้งหมด รัฐบาลของ
เขาก็เตรียมการสำหรับเรื่องนี้ไว้ ๓๐ ปีมาแล้ว ในเรื่อง กองทุนเลี้ยงชีพที่เก็บจากคน
ทำงานมาไว้จ่ายให้ตอนชรา  การทำรัฐสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาโรค
และถนนหนทาง ขึ้นลง สำหรับเดินทางไปมาตามสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆ  ที่อยู่อาศัย
สำหรับคนสูงอายที่ต้องอยู่คนเดียว  ทั้งแบบถาวรและไปเช้าเย็นกลับ  ท่านผู้อ่านสามารถ
ชมได้ใน www.youtube.com/ดูให้รู้: บ้านสีรุ้ง บ้านพักคนชราแนวใหม่ (๑๙ ก,พ, ๖๐)    

  คนอายุร้อยปีก็มีทั่วไปในญี่ปุ่น  แต่ที่มีหนาแน่นอยูที่เกาะโอกินาวาทางตอน
ใต้ของญี่ปุ่น เกาะนี้อยู่ห่างจากฝั่ง ๓๖๐ ไมล์ ห่างจากกรุงโตเกียว ๑,๐๐๐ ไมล์  ภูมิอากาศ
อบอุ่น  มีชายหาดยาวตลอด ปกคลุมไปด้วยต้นปาล์ม   กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้
ให้ทุนเพื่อศึกษาเรื่องคนร้อยปี  เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้คนอายุยืน   โดยมีดร. 

มาโกโต๊ะ  ซูซูกิ (Makoto Suzuki)  ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยริวกิว  
โอกินาวา และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาคนร้อยปี ของมหาวิทยาลัยโอกินาวา (Okinawa 

Cetenarian Study,www.okicent.org)  โดยร่วมวิจัยกับทีมของ  ดร.    เบรดลี่  วิลค๊อก และ 
ดร. เคร็ก วิลค๊อก แพทย์ชาวแคนาดา พี่น้องฝาแฝด ซึ่งได้รับทุนจากกระทรวงสาธารณสุข
สหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมวิจัยกันในโครงการศึกษาคนร้อยปีที่ โอกินาวา โครงการนี้เป็นการ
ศึกษาวิจัยต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๗๗  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ๓๖ ปี  ทำให้ได้ทราบ
ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆจำนวนมาก ดังนี้ 
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 ๑) ปัจจัยด้านพันธุกรรม  พบว่า คนร้อยปีชาวโอกินาวา ก็มีลูกหลาน หรือ
พ่อแม่ของเขาก็มีอายุยืนด้วยเหมือนกัน   ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ มีผลให้อายุยืน ร้อยละ ๒๕ 
นอกนั้นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิต  ร้อยละ ๗๕   เช่น  อาหาร  การออกกำลังกาย  ด้าน
สังคม   ด้านการเกื้อกูลทางจิตใจก็มีส่วนทำให้คนโอกินาวาอายุยืน 
  ๒) อาหารของชาวโอกินาวา  จำพวกพืชผักผลไม้ เช่น หัวใช่เท้า  กระเทียม  

ต้นหอม กล่ำปลี  ขมิ้น มะเขือเทศ เครื่องเทศ เป็นต้น เต้าหู้  เห็ด  ข้าวไม่ขัดขาว เผือก มัน
ฝรั่ง   ถั่ว  สาหร่ายทะเล  ปลาทะเลและเนื้อแดงบ้าง  คนโอกินาวายึดถือหลักที่เรียกว่า 
ฮาระ ฮาจิ บุ  คือ กินให้พออิ่มก็พอ  ส่วนใหญ่เขาจะปลูกพืชผัก ผลไม้กินเอง ดื่มชา  ดื่ม
สาเกผสมสมันไพร อาหารเหล่านี้ให้พลังงานต่ำ  เมื่อเจาะเลือดตรวจดูพบว่า คนที่นี่มีสาร
อนุมูลอิสระในเลือดค่อนข้างต่ำ 

  ๓) คนโอกินาวา เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง  โรคอัมพฤกต 

อัมพาตต่ำ   มีไขมันในเลือดต่ำมาก  เมื่อเทียบกับคนในโลกตะวันตก   นอกจากนั้นโรค
สมองเสื่อม  ความจำเสื่อมหรือกระดูกบางและกระดูกสะโพกหักในคนสูงอายุก็พบน้อย 

  ๔)   คนโอกินาวา มีรูปร่างผอมบาง  ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง ๑๘ - ๒๒ 

ซึ่งถือว่าน้อย พวกเขากินอาหารพลังงานต่ำ  จำนวนน้อยและทำงานในอาชีพตลอดชีวิต 
มีการเคลื่อนไหว  เดินออกกำลังกายในตอนเช้า    ไม่ค่อยอยู่บ้านเฉยๆ  อันนี้เป็นจุดเด่น
ของเขา   
  ๕)  คนโอกินาวา จะทำสวนผัก ผลไม้ไว้กินเอง  การทำสวนทำให้เขาได้ออก
กำลังกาย  ได้รับแสงแดดให้วิตามินดีซึ่ง   ทำให้กระดูกไม่บาง  ไม่หักง่าย พวกเขามีผัก
ผลไม้ไว้รับประทาน ซึ่งช่วยให้ได้วิตามิน เกลือแร่ สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ  
ป้องกันมะเร็ง   

  ๖) สตรีสูงอายุที่นี่ มีอาการในวัยทองต่ำ อาจจะเนื่องจากกินอาหารพวก
เต้าหู้  ผักผลไม้  ถั่ว ซึ่งให้ได้รับฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งมีอยู่สูงในสารอาหารเหล่านี้  เจาะ
เลือดพบว่า ชาวโอกินาวาสูงอายุมีฮอร์โมน เพศหญิง เพศชาย และDHEA  มากกว่าชาว
อเมริกัน   ฮอร์โมนเหล่านี้ที่ช่วยให้แก่ช้าลง  กล้ามเนื้อมีกำลังไม่ลีบ  ผมไม่หงอกเร็ว ไม่
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเร็ว  ผิวหนังไม่เหี่ยวเร็ว  เสียงไม่แหบ  สุภาพสตรีที่นี่ มีการออก
กำลังกายแบบพื้นเมือง  เช่นเต้นรำ การฝึกวิชาต่อสู้ป้องกันตนเองแบบดั้งเดิม  ทำสวน 

เดินเล่น เป็นประจำ อันนี้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  
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  คนร้อยปีที่นี่ ร้อยละ ๙๐ เป็นเพศหญิง  สามารถช่วยตนเองได้ ในการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน  ร่างกายยังเคลื่อนไหวได้ดี    ความจำยังดีมาก เป็นผู้สูงอายุที่
มีคุณภาพชีวิตสูง  

  ๗) ในด้านจิตใจ  พบว่าคนที่นี่มีชีวิตที่เรียบง่าย  เชื่องช้า  ไม่รีบร้อนไปไหน  
อยู่และทำงานตามบ้าน คนโอกินาวาเรียกว่า เทเก คือ ง่ายๆ สบายๆ  คนที่นี่ไม่ค่อยมี
ความทะเยอทะยานอะไรมากนัก   ซึ่งต่างกับ บุคลิก ชาวตะวันตก ที่เรียกว่า บุคลิกแบบเอ 

คือ  บุคลิกรีบเร่ง ชอบแข่งขัน  ไม่อดทน ไม่เป็นมิตร  เครียดง่าย รอนานๆไม่ได้ มีความ
ทะเยอทะยานสูง   ซึ่งเป็นบุคลิกของคนที่เป็นโรคหัวใจ  และโรคเรื้อรังต่างๆได้มาก   ซึ่ง
นพ. เฟรดแมน และโรเซนแมนด์ เคยทำวิจัยไว้    
  ถึงแม้ปัจจุบันศาสนาจะมีบทบาทน้อยในวิถีชีวิตของชาวโอกินาวา แต่ก็ยังมี
ความเชื่อและพิธีกรรมเก่าแก่ให้เห็น เช่น พิธีสวดให้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ   ซึ่งพวกเขา
เชื่อว่าจะช่วยให้พวกเขามีความสุข ไม่เจ็บป่วย และอายุยืน  เขาเชื่อว่า เทพเจ้าและ
บรรพบุรุษกำลังมองดูเขาและคอยช่วยเหลือเขาอยู่  คนโอกินาวานอกจากสวดมนต์เป็น
ประจำแล้ว เขายังมีแนวคิดดั้งเดิม ที่เรียกว่า ยุยมารุ  คือ การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น  

มีการรวมกลุ่มในลักษณะ เครือข่ายบำบัด ให้ความช่วยเหลือในด้านสังคม  ด้านการเงิน   
ความเจ็บป่วย  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กำลังใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน     การรวมกลุ่มแบบนี้
เรียกว่า โมเอะ คือ การรวมกลุ่มมิตรภาพเพื่อช่วยเหลือกันเกื้อกูลในด้านต่างๆ   
  สำหรับนพ. มาโกโต๊ะ  ซูซูกิ ท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านโรคหัวใจ และผู้สูง
อายุ  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  มหาวิทยาลัยริวกิว โอกินาวา  และผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
คนร้อยปีโอกินาวา  มหาวิทยาลัยนานาชาติโอกินาวา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวง
สาธารณสุขญี่ปุ่น  โครงการนี้ทำงานวิจัยต่อเนื่องมา ๓๖ ปี  นพ. ซูซูกิมีผลงานวิจัยไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ รายงาน  เขียนหนังสือ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมากมาย 
  ท่านผู้อ่านดูข้อมูลรายละเอียดผู้วิจัยและโครงการวิจัยได้ใน  www.orcls.org 

และดูสภาพสังคมคนสูงอายุญี่ปุ่นได้ในwww.youtube.com/ ทันโลก ถอดบทเรียนสังคมผู้
สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น(๒๗ ส .ค .๕๙) และ www.youtube.com/ดูให้รู้ :บ้าน
หรรษา.....บั้นปลายชีวิต (๖ ธ.ค. ๕๘) และตอนที่ ๒ ( ๓ กย ๕๙) และwww.youtube.com/ 
The Super Centenarians of Okinawa. 
  ท่านผู้อ่านครับ กระทรวงสาธารณสุขและแรงงานของประเทศญี่ปุ่น เปิดเผย
ข้อมูลตัวเลขค่าเฉลี่ยอายุของชาวญี่ปุ่นว่า ผู้ชายมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 80.98 ปี ส่วนผู้หญิง
มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 87.14ปี ถือเป็นประเทศที่มีประชากรอายุยืนมากที่สุดประเทศหนึ่งของ
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โลกเลยก็ว่าได้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง แพทย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการมีอายุยืนของญี่ปุ่น
ท่านหนึ่ง คือ นพ. ชิเกอากิ  ฮิโนฮารา  ชาวญี่ปุ่น อายุ ๑๐๕ ปี (Dr. Shigeaki 
Hinohara) ท่านเป็นประธานและอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายแห่งทั้งในญี่ปุ่นและ
อาจารย์พิเศษที่ ฮาร์วาด  อเมริกา

 
อดีตนายแพทย์ชื่อดังของญี่ปุ่น คณบดีโรงพยาบาล St. Luke’s 

International Hospital ได้ฝากเคล็ดลับที่ทำให้เขาอายุยืนยาวก่อนที่จะเสียชีวิตไปในวัย 
105 ปีในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙ เอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษากัน โดยเคล็ดลับ ของท่าน 
คือ ๑)  อย่าหยุดทำงาน  ๒) ออกกำลังกายอยู่เสมอ พยายามใช้การเดินในชีวิตประจำ
วัน เช่น เดินขึ้นตึก ๓) รักษาน้ำหนักไม่ให้เกิน  ๔) กินอาหารพออิ่ม ๕)ให้สร้างอารมณ์ขัน
อยู่เสมอ  ดนตรีและการเลี้ยงสัตว์ช่วยได้มาก 

 
แม้ว่าตัวเขาเองจะอายุมากขนาดไหน แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะเกษียณตัวเองเลย

แม้แต่วันเดียว ในทุกๆ วันนั้น    เขา จะใช้เวลาไปกับการรักษาผู้ป่วยในชุมชน และดูแล
คนไข้ รวมๆ กันเฉลี่ย ๑๘ ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียว แถมทุกๆ ปีเขามักจะวางแผนการ
ทำงานในอีก ๕ ปีข้างหน้าเอาไว้ล่วงหน้าตลอดว่าจะทำอะไรบ้าง เหมือนกับว่าเขาไม่เคย
คิดที่จะวางแผนเกษียณตัวเองเลยสักครั้ง และเมื่อถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้เขายัง
ทำงานอยู่นั้น   เขา ตอบว่า การได้ตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คือสิ่งที่เป็น
แรงผลักดันทำให้อยากทำงานอยู่เรื่อยๆ เพราะการพักอยู่เฉยๆ นั้นทำให้เขารู้สึกว่าง
เปล่า แต่การได้ช่วยเหลือผู้คน ได้ช่วยให้พวกเขากลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง ทำให้เขา
รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า มันเติมเต็มชีวิตและจิตวิญญาณของเขาเป็นอย่างมาก แม้แต่ตอนที่ 
เขา ใกล้จะเสียชีวิต เขายังใช้วินาทีสุดท้ายไปกับการดูแลรักษาคนไข้ จนกระทั่งร่างกาย
ไม่ไหวเขาจึงยอมหยุดทำงาน หลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์เขาก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบ

 
นอกจากเคล็ดลับเรื่องการทำงานแล้ว เขายังฝากเคล็ดลับอื่นๆ เอาไว้ด้วย 

ไม่ว่าจะเป็น การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ การควบคุมน้ำหนักและอาหารการกิน โดยมื้อ
เช้าที่ เขา กินเป็นประจำก็คือ กาแฟ 1 แก้ว, นม 1 แก้ว และน้ำส้มผสมน้ำมันมะกอก 1 
ช้อนโต๊ะ มื้อเที่ยงนั้นเขากินแค่นมและคุกกี้ ส่วนมื้อเย็นมื้อสุดท้ายจะเน้นไปที่ผัก ปลา 
และข้าวนิดหน่อย
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แม้ว่าตอนนี้ เขาจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่เขายังเขียนหนังสือเล่าถึง แนวคิด
และสิ่งที่เขาทำจะถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป แล้วคุณล่ะ จะเลือกแก่ไปแบบไหน แก่ไป
แบบรอวันร่วงโรย หรือแก่ไปอย่างมีคุณค่า นั่นคือสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ 
(ข้อมูลจาก facebook.com/nea.ditp)และ www,youtube.com/Remarkable 
Japanese  Doctor Dies at 105/Dr. Shigeaki Hinohara) 
                            

!        

นพ มาโกโตะ  ซูซูกิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย คนร้อยปีแห่งโอกินาวา 

!     

หนังสือที่เขียนร่วมกัน 
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!  
เกาะโอกินาวา 

     
นพ. ชิเกอากิ  ฮิโนฮารา อายุ ๑๐๕ปี และ หนังสือของเขา 
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ตอนที่ ๑๙  
ทำไมคนอิตาลีถึงอายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ อิตาลีเป็นประเทศหนึ่งในห้าที่มีคนอายุ ๑๐๐ ปี หนาแน่น
มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คนเหล่านี้กระจายอยู่ตามหมู่บ้านชายฝั่งทะเลเมดิเตอรเรเนียน   

บริเวณที่มีคนอายุ ๑๐๐ ปีหนาแน่นได้แก่ คนในหมู่บ้านต่างๆบนเกาะซาดิเนีย  ของอิตาลี  

ซึ่งแดน  บรุทเนอร์ (Dan Bruettner) แห่งนิตยสาร  Natural Geographic  (ฉบับเดือน
พ.ย ๒๕๔๘)  ได้เคยสำรวจเอาไว้   นักสำรวจเคยสำรวจไว้ในช่วงปี  ค.ศ. ๑๘๘๐-๑๙๐๐ 

พบว่า ที่นี่มีประชากร  ๑๗,๘๖๕ คน มีคนอายุ ๑๐๐ ปีอยู่ ๙๑ คน  ทำไม่คนที่นี่ถึงมีอายุ
ยืน เขาพบว่าคนที่นี่ อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบชนบท อากาศดี ทำอาชีพปลูกผักผลไม้ไว้
กิน  เลี้ยงสัตว์ วัว แพะ หมู บางพวกอยู่ชายฝั่งทำประมงหาอาหารทะเล  พวกเขาตื่นแต่
เช้า รีดนมวัว ๔ ตัว ชำแหละเนื้อลูกวัว ต้อนแกะไปกินหญ้าในทุ่ง แล้ว พักตอน ๑๑ โมง  
พวกเขากินอาหารเมดิเตอร์เรเนียน แม่บ้านจะทำอาหารเตรียมไว้ คนที่นี่อยู่กันเป็น
ครอบครัวใหญ่  บางครอบครัวอยู่กันหลายรุ่น  บางครอบครัวมีราว ๒๐ คน กินอาหาร
ร่วมกัน  เขาทำขนมธัญพืชเอง  เนยแข็งแปโกริโน จากนมแพะที่เลี้ยงไว้ ซึ่งมีไขมันโอเม
กา ๓ สูง  กินน้ำมันมะกอก   และไวน์แดงจากองุ่นที่ปลูกไว้  ซึ่งมีสาร Resveratrol ช่วย
ให้อายุยืน   กินผักที่ปลูกเอง เช่น ซุกกินี  มะเขือยาว  มะเขือเทศ ถั่วฟาวา และ กินถั่ว
ต่างๆ  กินอาหารทะเล  ปลาแซลมอล ทูน่า  กินเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงไว้บ้าง  ที่นี่ไม่มีมันฝรั่ง
ทอด หรือพิซซ่า ซึ่งในระยะหลังเด็กรุ่นใหม่เริ่มร้องจะกินอาหารพวกนี้  พวกเขาเดินมาก
เพราะเลี้ยงแกะ เลี้ยงแพะ ต้อนสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าวันละ ๖ กม. ปลูกพืชผัก ทำเศรษฐกิจ
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พออยู่พอกิน ทุกคนจึงมีฐานะใกล้เคียงกัน (www.youtube.com/Blue Zone 

Experience-Sardinie  และ  เรื่อง Sardinian Diet./Dan Bruettner ) 

  ท่านผู้อ่านครับ  นพ เอเซม  มาฮอร์ทรา (Aseem  Malhotra) แพทย์ผู้
เชี่ยวชาญโรหัวใจ  ชาวอังกฤษ  กล่าวว่า  ในประเทศอังกฤษ ผู้ใหญ่ร้อยละ ๖๐ มีปัญหา
เรื่องน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน  เด็ก ๑ ใน ๓ ก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกัน  และถ้าปล่อยให้
เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป คาดว่า ในปี ๒๐๕๐จะมีผู้ใหญ่ร้อยละ ๙๐ มีปัญหาน้ำหนักเกิน
และโรคอ้วน ปัจจุบัน รัฐบาลใช้งบประมาณ ๖ พันล้านปอนด์ในการดูแลรักษาโรคนี้ และ
จะต้องเพิ่มเป็น ๕๐ พันล้านปอนด์ในปี ๒๐๕๐ และโรคเบาหวานก็มีมากเช่นกันรัฐใช้งบ
ประมาณเกือบ ๒๐ พันล้านปอนด์และจะเพิ่มเป็นสองเท่าในปี ๒๐๓๕  โรคเรื้อรังต่างๆ ยัง
เป็นปัญหาใหญ่ของโลก ในปี ๒๐๑๑ มีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังต่างๆรวมกัน 

ประมาณ ๓๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของสาเหตุการตายของคนทั่วโลกรวมกัน      

ในปี ๒๐๐๘ มีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ๑๗.๓ ล้านคน  เวลานี้เรารู้แล้วว่า  สาเหตุที่แท้
จริงของโรคหัวใจ  คือ น้าตาล กลูโคสและ ฟรุคโตส  ซึ่งสมาคมแพทย์โรคหัวใจ พบว่า 

ประชากรอเมริกากินน้ำตาลกันคนละ ๒๒ ข้อนชา และแนะนำให้กิน ๖ ช้อนชาในผู้หญิง
และ ๙ ช้อนชาในผู้ชาย จะเห็นว่าเรากินหวานมากเกินไป   อาหารเป็นสาเหตุของโรค
หัวใจ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ นอกนั้นเป็นเรื่องของการขาดการออกกำลังกาย  อายุเกิน ๖๐ 

การสูบบุหรี่และดื่มเหล้า  ความเครียดในชีวิตรวมๆกันอีกร้อยละ ๖๐  นพ. เอเซม บอก
ว่า น้ำตาลมาจากอาหารแปรรูปที่บรรจุหีบห่อสวยงามตามร้านสะดวกซื้อ  รวมทั้งน้ำดื่ม
ต่างๆ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชาเขียว  ขนมหวาน เค้ก คุกกี้  ซึ่งมีขายตามร้านสะดวกซื้อ
ทั่วไปตามข้างถนน  ปั้มน้ำมัน  ร้านสรรพสินค้า  รวมทั้งโรงพยาบาล ด้วย  เมื่อก่อนเรา
เข้าใจว่า เกิดจากไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอล  ซึ่งปัจจุบันหลังจากมีการทบทวนงาน
วิจัยแล้วพบว่า ไม่ใช่สาเหตุของโรคหัวใจ (www.youtube.com/ Dr. Aseem 
Malhotra”Sugar is public enemy number one at The Cape Times Sugar Free 
Breakfast)   

                   สำหรับการป้องกันโรคหัวใจเขาแนะนำให้กินอาหาร แนวเมดิเตอรเรเนียน   

ซึ่งเป็นอาหารสุขภาพที่ป้องกันโรคหัวใจได้  อาหารแบบนี้ เป็นอาหารที่มีไขมันสูง ใช้
น้ำมันมะกอก  กินธัญพืชครบถ้วนและ ชนมปังธัญพืช  ถั่วชนิดต่างๆ  กินผักผลไม้  กิน
ปลาทะเล อาหารทะเล  ปลาแซลมอน ทูนา  เป็นต้น กินเนื้อวัว หมู แพะ แกะ บ้างบาง
โอกาส   นพ เอเซมแนะนำอาหารเมดิเตอร์เรเนียน แบบหนึ่งที่เรียกว่า  อาหาร ปีโอปี 
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(Pioppi Diet) โดยเขาเขียนหนังสือออกเผยแพร่  จากการที่เขาเดินทางไปศึกษาที่หมู่
บ้านปิโอปี  เมือง โปลิกา ทางตอนใต้ของอิตาลี  หมู่บ้านนี้ มีประชากรราว  ๒๕๐ คน 

อายุเฉลี่ย ๙๐ ปี หลายคนมีอายุ ๑๐๐ ปี  หมู่บ้านนี้อยู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

อากาศดี  อยู่แบบพื้นเมือง เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักผลไม้ ทำไวน์จากองุ่น ทำน้ำมันมะกอก  ทำ
ประมง  กินขนมปังธัญพืชที่ปลูกเอง  กินเนยแข็งทำจากนมแพะเอง  อาหารแบบปิโอปี 

จึงเป็นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแบบดั้งเดิม  ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์อาหารเมดิเตอรเรเนียน   ซึ่ง
เคยเป็นบ้านของแอนเซล คีย์  (Ancel keys) เจ้าของงานวิจัยเรื่องทฤษฏีไขมันกับโรค
หัวใจ (Lipid Heart Hypothesis) อันลือชื่อ  เขาเคยมาพักอาศัยและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
อาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่นี่    ในช่วงท้ายของชีวิต   (www.youtube.com/The PIOPPI 

Protocol,the Real Mediteranian diet )ที่นี่ยังเก็บผลงาน หนังสือที่เขาสะสมไว้ให้คน
ภายหลังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา     อาหารและ วิถีชีวิตของคนที่นี่ ทำให้พวกเขา
อายุยืน  เป็นโรคหัวใจต่ำ  อัตราตายต่ำลง   ทั้งๆที่เป็นอาหารไขมันสูง  น้ำมันมะกอก
เป็น ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวช่วยลดการอักเสบในร่างกาย     มีรายงานการวิจัย ใน
ประชากร ๗,๔๔๗  คน เป็นเพศหญิง  ร้อยละ ๕๗  อายุ ๕๕ –๘๐ ปี แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 

กลุ่มหนึ่งกินอาหารไขมันต่ำ  อีกกลุ่มหนึ่งกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียน น้ำมันมะกอกมาก 

เป็นอาหารไขมันสูง เปรียบเทียบกัน พบว่า กลุ่มไขมันสูงสามารถลดอัตราการตาย 

(Total Mortality) ลงได้ร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับกลุ่มไขมันต่ำ  (Estruch et al. NEJM,

2013 ) ท่านผู้อ่านสามารถ เข้า ไปฟั งคำบรรยาย เ รื่องอาหารปีโอปีได้ใน   
www.youtube.com/Dr. Aseem Malhotra-The Pioppi Diet. A 21 Days Lifestyle 
Plan ก็จะได้ความรู้มากมาย  

  ท่านผู้อ่านครับ   ปัจจุบัน องค์การ ยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ  ได้อนุรักษ์ 

อาหารเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนในชุมชนต่างๆ ๗แห่ง ใน ๗ ประเทศ
ในแถบนี้ ให้อยู่ในบัญชี มรดกโลกทางวัฒนธรรม คือ ประเทศอิตาลี สเปญ โปตุเกส 

โครเอเชีย โมรอคโค กรีซ ไซปรัส (Representative List of intangible cultural 
heritage of Humanity2013,  Youtube.com  /Mediteranian Diet/UNESCO)  
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นพ. เอเซม มาฮอร์ทรา  กับอาหารปีโอปี  

!     

อาหารเมดิเตอร์เรเนียน  

     

หมู่บ้านปีโอปี  เมืองโปลิกา อิตาลี  
และ ปิรามิดอาหารในเมดิเตอร์เรเนียน มิวเซียม หมู่บ้านปีโอปี  เมืองโปลิก้าอิตาลี 
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ตอนที่ ๒๐  
คนร้อยปีแห่งเมืองโลมา ลินดา 

  ปัจจุบัน คนในโลกนี้มีอายุยืนขึ้นมาก  อายุเฉลี่ยก็สูงขึ้น  จากการจัดอันดับ
อายุเฉลี่ยคนในประเทศต่างๆ ของสำนักข่าวกรองกลาง สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
ดังนี้  คนโมนาโก อายุเฉลี่ย สูงสุด คือ ๘๙.๖๘ ปี คนมาเก๊า ๘๔.๔๓ ปี คนญี่ปุ่นอายุเฉลี่ย  
๘๓.๙๑  ปี   คนสิงค์โปร์   ๘๓.๗๕   ปี  คนซานมาริโน   ๘๓.๐๓   ปี   สำหรับประเทศไทย 
ประชากรอายุเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๓.๘๓  ปี  เป็นอันดับที่  ๑๑๔  จาก  ๒๒๒  ประเทศ  
(www.thaihealth.co.th)   

  นอกจากนั้น  ตัวเลขขององค์การสหประชาชาติ  สำรวจในปี  ค.ศ. ๒๐๑๒  มี
คนอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปทั่วโลก อยู่ ๓๑๖,๖๐๐ คน ที่ยังมีชีวิตอยู่ กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก   เช่น  อเมริกา  มี ๕๓,๓๖๔  คน ญี่ปุ่น มี ๕๑,๓๗๖ คน   ประเทศจีน  ๔๘,๙๒๑ คน  
ประเทศบราซิล มี ๒๓,๗๖๐ คน อิตาลี  มี ๑๒,๗๕๖ คน    อังกฤษ  มี ๑๒,๖๔๐ คน  ฝรั่งเศส 
มี  ๒๐,๑๖๐  คน  นี่เป็นการสำรวจในช่วงปี  ค.ศ.๒๐๑๐-๒๐๑๓    (www. Wikipedia.org/
centenarian)    
  สำหรับในประเทศไทยเราก็มีคนอายุยืนเกิน ๑๐๐ ปีอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ คน  
(www.thaicentenarian.mahidol.ac.th)  นับว่ามากอยู่เหมือนกัน  นักวิทยาศาสตร์ด้าน
สุขภาพ  นักมานุษยวิทยา  มีความสนใจว่า   คนเหล่านี้  มีวิถีชีวิตหรือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้
อายุยืนได้ถึงร้อยปี   จึงมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ทำการศึกษาวิจัยในคนกลุ่มนี้  ที่
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เรียกว่า  คนร้อยปี  หรือ  ศตวรรษิกชน    อย่างกว้างขวางขอยกตัวอย่างโปรแกรมของ
ประเทศญี่ปุ่น   ที่เรียกว่า   โอกินาวาโปรแกรม   ซึ่งได้ทำการศึกษา  คนร้อยปีบนเกาะ
โอกินาวา    ซึ่งเป็นแหล่งที่มีคนร้อยปีมากที่สุดในโลก    คนญึ่ปุ่นเป็นเชื้อชาติที่มีคนอายุ
ยืนยาวที่สุดในโลก  มีคนอายุร้อยปี  ๕๐ คนต่อประชากร ๑ แสนคน   ในขณะที่อเมริกามี 
๑๐-๒๐  คนต่อประชากร  ๑  แสนคน    ถึงแม้ว่า  จะมีจำนวนรวม  ใกล้เคียงกันคือ  ราวห้า
หมื่นคนเศษ    

  คนอายุร้อยปีมีกระจายอยู่ทั่วโลก   ภูมิภาคที่มีคนร้อยปีอยู่หนาแน่น ซึ่งมีวิถี
ชีวิตแบบของตนเอง  เรียกว่า  Blue Zones ซึ่งเรื่องนี้  แดน  บูทเนอร์  (Dan Buettner ) นัก
เขียนบทความทางวิทยาศาสตร์   และทีมงานจาก  แนชั่นเนล  จีโอกราฟริก   ได้ทำการ
สำรวจค้นหาแหล่งคนร้อยปี ทั่วโลก  เขาพบว่า โลกของเรามีแหล่งคนร้อยปีที่อยู่กันมาก
มี  ๕  แห่ง  คือ  ๑) เกาะโอกินาวา   ประเทศญี่ปุ่น    ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงในตอนที่แล้ว  ๒) 

เมืองโลมา  ลินดา   รัฐแคลิฟอร์เนีย  ๓) เกาะซาดิเนีย  ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   ชายฝั่ง
ของอิตาลี  ๔) เกาะอิเกเรีย   ประเทศกรีซ   ๕) คาบสมุทรนิโคญา   คอสตาริกา  
(www.bluezones.com/sites) หลังจากการสำรวจชุมชนคนร้อยปีเหล่านี้    เขาพบปัจจัย
หลายประการ ที่ทำให้คนเหล่านี้อายุยืนกล่าวคือ 

 ๑) เคลื่อนไหวอย่างธรรมชาติ  คนร้อยปีเหล่านี้ ไม่ได้ออกกำลังกาย 

หักโหม   จริงจัง  หนักหน่วงอะไร   ตรงข้ามเขากับเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติ  ด้วย  ทำงาน
ในอาชีพ  เดินเล่น  ทำสวน ทำงานบ้าน ปลูกผักผลไม้ไว้กินเอง  ออกกำลังกายเบาๆ

๒) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีเป้าหมาย   รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วจะอยู่ 

ต่อไปเพื่ออะไร   ดังนั้นสิ่งที่เขาทำอยู่จึงเป็นปัจจัยให้อายุยืน
๓) ลดความเครียด   คนร้อยปีมีกิจกรรมทางจิตใจ   ที่ช่วยลดความเครียด 

 เช่น คนโอกินาวาใช้เวลาสวดมนต์ระลึกถึงบรรพบุรุษทุกวัน   คนโลมา  ลินดา สวดมนต์
ถึงพระเจ้าทุกวัน  ไปทำกิจกรรมที่โบสถ์ทุกวันเสาร์เป็นประจำ    ซึ่งจะช่วยให้ลดความ
กังวลใจ   

๔) หลักของความพอดี  ในการกินพออิ่ม    การอยู่แบบเรียบง่าย สบายๆ 

คนเหล่านี้ใช้ชีวิตแบบไม่รีบร้อน และมีความทะเยอทะยานน้อย    

  ๕) กินอาหารพืช ผัก ผลไม้ เป็นหลัก กินอาหารน้อยลง  พวกเซเวนเดส์   

 103 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ



ทำอย่างไรให้อายุยืน 

แอดเวนติส  ไม่กินเนื้อสัตว์  คนโอกินาวา  กินเนื้อสัตว์น้อย  คนอิตาลีกินอาหาร
เมดิเตอร์เรเนียน  อาหารของคนแต่ละชาติก็จะต่างๆกันไป   
  ๖) ดื่มไวน์ แต่น้อย   คนร้อยปีมักไม่ดื่มแอลกอฮอร์    คนร้อยปีบนเกาะซาดี
เนีย   ชายฝั่งอิตาลี  กินไวน์แดง  วันละ  ๑-๒  แก้วพร้อมอาหาร  และกินอาหารพร้อมกับ
ครอบครัว  มีงานวิจัยของนพ. เดวิท ซินแคร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด พบว่า  ไวน์แดงมี
สาร resveratrol  ช่วยป้องกันโรคหัวใจ และช่วยให้อายุยืน  
  ๗) มีศรัทธา   คนร้อยปีเกือบทุกแห่งจะมีกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
ศรัทธา   มีงานวิจัยพบว่า  คนที่ไปโบสถ์   สวดมนต์เป็นประจำ  จะมีโรคเรื้อรังต่างๆ  เช่น
โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง  โรคสมองเสื่อม น้อยกว่าคนทั่วไป ๓-๕ เท่า  มีอายุ
ยาวขึ้น กว่าประชากรทั่วไป ๘ ปี 

  ๘) สายสัมพันธ์ในครอบครัว   คนร้อยปีมักจะมีความอบอุ่นในครอบครัว มัก
เป็นแบบครอบครัวโบราณอยู่กันหลายๆคน เป็นครอบครัวขยาย ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน  
เหลน  ลุงป้า น้า อา เพื่อนบ้าน  มีความใกล้ชิดกัน   
  ๙) กลุ่มเกื้อกูลทางสังคม    มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันทางสังคม 
เช่น กลุ่มโบสถ์วันเสาร์ ในโลมา ลินดา ช่วยกันทำงานอาสาสมัคร   กลุ่มแบบโมเอะ ของ
ชาวโอกินาวา  ช่วยเหลือกันในงานสังคมสงเคราะห์ ด้านต่างๆ เป็นต้น 

  แดน   บูทเนอร์   ได้นำทีมแพทย์   นักโภชนาการ  นักมานุษยวิทยา  และนัก
วิจัย เข้าไปศึกษาคนร้อยปีในภูมิภาคต่างๆของโลกและตีพิมพ์ในหนังสือ The Bluezones  

ซึ่งทำให้เราได้รู้เรื่องของคนร้อยปีมากขึ้น  ในตอนที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึง คนร้อยปีเกาะ
โอกินาวาไปแล้ว  ในที่นี้ขอกล่าวถึงคนร้อยปีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ  นั่นคือ คนร้อยปีแห่ง
เมืองโลมา  ลินดา  แคลิฟอร์เนีย   เมืองนี้อยู่ไปทางตะวันออกของนครลอสแองเจลีสไป๖๐ 
ไมล์  เป็นชุมชนคนนับถือคริตส์  นิกาย  คริตสจักรวันเสาร์  (Seventh-day Adventists)      
คนที่นี่ มีศูนย์รวมอยู่ที่โบสถ์แอดเวนติส   พวกเขารับประทานอาหารมังสวิรัติ กินขนมปัง
โฮลวิท ธัญพืช ถั่ว ผักผลไม้  งดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอร์  งดโซดา งดสูบบุหรี่  ออกกำลัง
กายเป็นประจำ  พวกเขามีศูนย์การจัดการน้ำกินน้ำใช้ของตนเองโดยคำนึงถึงสุขภาพ
อย่างเคร่งครัด  ไปโบสถ์วันเสาร์ซึ่งเขาถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์  ที่เรียกว่า  สบาโต  ซึ่งเป็นวัน
หยุดพัก  จะมีการสังสรรค์ในหมู่สมาชิก และเป็นการผ่อนคลาย   ทำกิจกรรมทางศาสนา 
เช่น  สวดมนต์ ร้องเพลง ฟังดนตรี   ฟังธรรมจากบาทหลวง   และทำงานอาสาสมัคร ร่วม
กัน ซึ่งทำให้พวกเขายึดโยงเข้าหากัน   มีความศรัทธาในพระเจ้า  พวกเขามีวิถึชีวิตที่เอื้อ
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ต่อการมีสุขภาพที่ดี  ทำให้คนที่นี่มีอัตราการเกิดโรคหัวใจ   โรคเบาหวาน  โรคมะเร็งต่ำ
กว่าคนอเมริกันมาก  และอายุเฉลี่ยของคนที่นี่ก็ยาวกว่า คนอเมริกันทั่วไปถึง ๑๐ ปี 

                       คนร้อยปีที่นี่ มีจำนวนมาก ที่น่าศึกษาเช่น    มาร์จ  เจตทัน  (Marge Jetton) 

เดิมเธอเป็นพยาบาล  สามีเป็นแพทย์ สามีเสียชีวิตเมื่ออายุ ๗๗ปี  ปัจจุบันเธออายุ ๑๐๖ 
ปี(เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘) ปัจจุบันเธอเสียชีวิตไปแล้ว   เธอเป็นคนคริตสจักรวันเสาร์   เธอออก
กำลังกายโดยเดินในตอนเช้าวันละ  ๑.๕  กิโลเมตร   ยกน้ำหนักบ้าง  ปั่นจักรยานอยู่กับที่
บ้าง  เธอกินข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้า  กินมังสวิรัติ  เธอยังกระฉับกระเฉง  เธอทำงานอาสา
สมัครช่วยดูแลคนสูงอายุที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ของเมืองนี้  

  อีกท่านหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือ  นพ. เอลส์เวร์ท  แวร์แฮม  (Ellswarth 

E.Wareham ) เป็นคนคริตสจักรวันเสาร์ เขาอายุ ๑๐๓ ปีในปี ๒๐๑๗  เขาเป็นศัลยแพทย์
หัวใจ  เป็นคนแข็งแรง  เขากินมังสวิรัติ ออกกำลังกายเป็นประจำ  ไปโบสถ์วันเสาร์  เขา
กล่าวว่า  “  การยอมรับพระเยซูเจ้า   คือการเป็นอิสระ   ซึ่งช่วยลดความเครียดได้ครับ 

พระเจ้าทรงชี้นำและคุ้มครองเรา”  การเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยให้มีสุขภาพ
จิตที่ดีความรักความ เมตตาต่อ เพื่อนมนุษย์  ล้วนแต่มีผลดีต่อสุขภาพ   
(www.youtube.com/the 103 years old Vegan Dr. Ellswort Woreham/Loma Linda Blue 
zone.) 
  ศาสตราจารย์ แกรี่  เฟรเซอร์  แห่งมหาวิทยาลัยโลมา  ลินดา ผู้อำนวยการ
โครงการศึกษาคนคริตสจักรวันเสาร์เมืองโลมา ลินดา   แคลิฟอร์เนีย ชี้ให้เห็นถึงข้อสรุป
ที่น่าทึ่งว่า  สมาชิกคริสตจักรวันเสาร์  มีอายุเฉลี่ยสูงกว่าชาวแคลิฟอร์เนียทั่วไป  ๔-๑๐  ปี   
มีโรคเรื้อรังอัตราต่ำกว่าคนทั่วไป  วิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้จัดเป็นเคล็ดลับของคนอายุยืนที่
น่าเชื่อถือที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศ  สหรัฐอเมริกา  (www.youtube.com/Adventist Health 
Studies Dr. Gary Fraser.) 
  ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปศึกษาดูเรื่องราวของคนร้อยปีแห่งเมืองโลมา  ลิน
ดาได้ใน  www.youtube.com / Adventist longevity study, www.youtube.com/ Healthy 
Aging in Loma Linda 
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!   !

!    !  

แดน บัทเนอร์ และหนังสือ The Bluezones  

!   
มาร์จ เจตทัน อายุ ๑๐๖ ปี ยังแข็งแรงออกกำลังกายทุกวัน 
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!   
นพ. เอลส์เวิร์ท  แวร์แฮม  แดน  บูทเนอร์ และ มาร์จ เจตทัน 

!   

มาร์จ เจตทัน อายุ ๑๐๘ ปีกำลังเติมน้ำมันรถเพื่อ  
ขับไปทำงานที่ศูนย์อนุบาลผู้สูงอายุคนร้อยปีโลมา ลินดา
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