
ทำอย่างไรให้อายุยืน 

ตอนที่ ๒๑  
หมู่บ้านคนอายุยืน ๑ 

  ท่านผู้อ่านครับ คนจีนเป็นชาติที่คนอายุยืน อยู่มากเหมือนกัน  จากข้อมูลใน
บทความ  Facebook ของวารสาร Trap วารสารไทย จีน ๒ ภาษา มีข้อมูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับ  หมู่บ้านปาหม่า  หมู่บ้านคนอายุยืนของจีน ซึ่งปัจจุบัน  เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยว  
และมีนักวิจัยเข้าไปศึกษา  ก็พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการดังนี้คือ 

“ความลับแห่งการมีอายุวัฒนะ” ยังคงยากที่จะอธิบายไม่ว่าการแพทย์จะ
พัฒนาไปถึงระดับใด แต่สำหรับอำเภอปกครองตนเองชนเผ่าเหยาปาหม่า เมืองเหอฉือ 
มณฑลกวางสี ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีชื่อเสียงเป็น “หมู่บ้านอายุวัฒนะ” มาตั้งแต่สมัยโบราณ 
ทำให้ผู้รักสุขภาพแห่แหนเดินทางมาที่นี่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔  การประชุม International Holistic and Nature 
Medicine Association (IHNMA) ครั้งที่ ๑๓ ได้ประกาศให้อำเภอปาหม่าเป็น ๑ ใน ๕ 
หมู่บ้านอายุวัฒนะของโลก ต่อมาในปี ๒๕๔๖ IHNMA มอบหนังสือรับรอง “หมู่บ้านอายุ
วัฒนะของโลก” ให้แก่อำเภอปาหม่าเป็นอันดับแรกจากหมู่บ้านอายุวัฒนะทั้ง ๕ แห่งของ
โลก 

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า อายุขัยของมนุษย์เกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ ประการ 
๑).กรรมพันธุ์ ๑๕% ๒).สิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 17% ๓). 
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ระดับสุขอนามัยและการแพทย์ ๘% และ ๔).วิถีชีวิตและความเคยชินในการใช้ชีวิต ๖๐% 
ที่อำเภอปาหม่า มีปัจจัยถึง ๓ ประการ ผู้คนเปรียบเมืองปาหม่าว่า เป็น ดินแดนที่กุม
กุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขความลับของการมีอายุยั่งยืน 

จากข้อมูลในปี ๒๕๕๕ อำเภอปาหม่า มีจำนวนประชากร ๒,๗ แสนคน มีผู้
สูงวัยอายุเกินร้อยปีกว่า ๘๐ คน มากกว่ามาตรฐานของหมู่บ้านอายุวัฒนะที่
สหประชาชาติกำหนดว่า ต้องมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกินร้อยปีมากกว่า ๗๕ คนต่อประชากร
ล้านคน 

อำเภอปาหม่า ห่างจากนครหนานหนิงประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน
ทาง ๔-๔.๕ ชั่วโมง สมญานาม “หมู่บ้านอายุวัฒนะ” มีมาตั้งแต่รัชศกเจียชิ่ง สมัยราชวงศ์
ชิง ผู้สูงอายุนามว่า หลานเสียง ชื่อเสียงเลื่องลือเพราะอายุที่ยืนยาวถึง ๑๔๒  ปี จักรพร
รดิเจียชิ่ง พระราชทานบทกวีที่ทรงพระอักษรให้แก่เขา ใจความว่า “ภูมิอากาศของอำเภอ
ปาหม่า สามารถทำให้ผู้คนมีอายุขัยเฉกเช่นบรรพบุรุษของตระกูลเผิง ๖๐ ปีทวีคูณไป
เรื่อยๆ จนไม่มีที่สิ้นสุด” เมื่อถึงปีอู้ซวี ในรัชสมัยจักรพรรดิกวงซวี่ ก็มีผู้อายุยืนอีกรายนาม 
เติ้ง เฉิงไฉ แห่งหมู่บ้านผิงหลิน ตำบลถาวเซียง อำเภอปาหม่า จักรพรรดิกวงซวี่รับสั่งให้
เฝิง จื่อไฉ มอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้แก่เขา ใจความว่า “ผู้มีเมตตาอายุยืน” หลาน
รุ่นที่ ๔ ของตระกูลเติ้ง ยังคงรักษาป้ายแผ่นนั้นไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเอ่ยถึงหมู่บ้านอายุวัฒนะของอำเภอปาหม่า จะไม่พูดถึงชุมชนปาผาน 
หมู่บ้านผิงอัน ตำบลเจี่ยจ้วนไม่ได้ ไฮไลต์ของที่นี่คือ หน้าประตูบ้านของศตวรรษิกชน จะ
มีแผ่นป้ายเล็กๆ ซึ่งระบุอายุและวัน เดือน ปีเกิดของพวกเขาเอาไว้ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมเยือนมากมาย ตามประเพณีท้องถิ่นจะต้องมอบอั่งเปาให้แก่ผู้สูงอายุ จากนั้นให้
ท่านลูบศีรษะอวยพร ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก และยังสามารถพูดคุยเคล็ดลับอายุยืนได้ด้วย 

ที่ตั้งของอำเภอปาหม่าอยู่ระหว่างกึ่งเขตร้อนและเขตร้อน และเป็นจุดบรรจบ
ของภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรและที่ราบสูง ทำให้อากาศสดชื่นชวนให้ผู้คนหลงใหล 
มีอิออนลบ ในอากาศ ประมาณ 1,000-2,000 ประจุ และมีอิออนลบอนุภาคขนาดเล็กใน
อากาศ 2,000-5,000 ประจุต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถูกเรียกว่า “Natural Oxygen Bar” 
โดยเฉพาะ “หมู่บ้านอายุวัฒนะ” ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ออกซิเจนประจุลบ ในอากาศจะมี
สูงถึง 30,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร อิออนลบ ไม่เพียงฟอกอากาศให้บริสุทธิ์เท่านั้น แต่
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ยังช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ส่งเสริมกระบวนการเผา
ผลาญอาหาร ช่วยรักษาและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
ประเภทต่างๆ 

ตั้งแต่สมัยโบราณ “น้ำพุเข่อจือ” ที่ได้ชื่อว่า “น้ำพุอมตะ” ก็มีสรรพคุณที่น่า
อัศจรรย์ ศาสตราจารย์หยาว ติ่งซาน นักวิชาการสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน เคย
ทำการวิจัยเรื่องนี้ ผลออกมาว่า ดัชนีของน้ำโมเลกุลเล็กในอำเภอปาหม่าอยู่ที่ 64-83 Hz 
ทำให้เข้าสู่เยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่าย และช่วยเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ ฯลฯ นี่คือสาเหตุสำคัญ
ที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เดินทางมาที่นี่แล้วรักษาค่อนข้างง่าย 

นอกจากน้ำพุแล้ว สนามแม่เหล็กที่อำเภอปาหม่า ยังมีความเข้มมากกว่าพื้น
ที่อื่นๆ เป็น 1 เท่าสนามแม่เหล็กในพื้นที่ทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 0.25 เกาส์ (Gauss) แต่ที่
แห่งนี้สูงถึง 0.58 เกาส์ (Gauss) ซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่า หากใช้ชีวิตอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเหมาะสม สามารถจูนได้กับคลื่นสมอง ช่วย
เพิ่มคุณภาพการนอนหลับ ร่างกายจะเติบโตได้ดี เลือดสะอาดและหมุนเวียนได้ดี อัตรา
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองต่ำ ภูมิคุ้มกันร่างกายสูง 

ด้านอาหารการกิน ชาวอำเภอปาหม่า กินโจ๊กและโจ๊กข้าวโพดหรือโจ๊กผสม
ตลอดชีวิต ทั้งยังชอบกินน้ำมันกัญชาสกัด (Cannabis Oil) จากการวิจัย น้ำมันกัญชา
สกัด ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ลำไส้และบำรุงร่างกาย ลดความดันโลหิต คอเลสเตอรอล 
ป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัวและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ในบรรดาผู้สูงอายุของ
อำเภอ ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แค่ประมาณ ๓% ส่วนมะเร็งลำไส้ยังไม่เคยพบ 
เชื่อว่าความเคยชินในการใช้ชีวิต และโครงสร้างอาหารของชาวปาหม่าก็มีบทบาท
สำคัญเช่นกัน” (www.facebook.com/Trap magazine,ไขความลับหมู่บ้านอายุยืนปา
หม่า)

เราสามารถเข้าไปดูวิถีชีวิตชาวปาหม่าได้ใน www.youtube.com/สารคดี  
สัตซ์โลก/ ความลับแห่งเอเชียย้อนหลัง หมู่บ้านคนอายุยืน
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�
คนสูงอายุแห่งหมู่บ้านปาม่า  

 

เมล็ดกัญชง  มีโปรตีนและน้ำมันโอเมก้า ๓ สูง 
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ตอนที่ ๒๒  
หมู่บ้านคนอายุยืน ๒ 

  ท่านผู้อ่านครับ หมู่บ้านคนอายุยืนที่มีชื่อเสียงมาก แห่งหนึ่งคือ หมู่บ้านหุน
ษา (Hunza) เมืองคาริมาบาด (Karimabad) หมู่บ้านนี้อยู่ในหุบเขาหุนษา  เชิงเขา
หิมาลัย ตอนเหนือสุดของประเทศปากีสถาน ที่นี่เป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองที่มีอายุยืนมาก
แห่งหนึ่งของโลก เราเริ่มรูจักหมู่บ้านแห่งนี้จากหนังสือ Hunza ของ Dr.J M Wolfman 

ในปี ๑๙๖๘  ที่เล่าเรื่องราวของชาวบ้านแห่งหุบเขาหุนษา  ซึ่งพบว่าคนที่นี่มีอายุยืนมาก
พบคนอายุ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ปีจำนวนมากที่นี่  คนที่นี่ไม่เป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบา
หวาน  หรือโรคเรื้อรังต่างๆ ที่คนในเมืองเป็นกัน   ต่อมามีผู้คนเข้ามาศึกษาและเขียนเล่า
เรื่องราวของคนที่นีกันมากมาย  จนเป็นที่รู้จักกันดี   บริเวณนี้เป็น ๑ ใน ๑๐ ของสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลก จึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกันมาก ปัจจุบันรัฐบาล
ปากีสถานได้ตัดถนนลาดยางอย่างดีลัดเลาะเชิงเชา จากเมืองกิลกิต (Gilgit) บริเวณที่
เรียกว่า Gilgit Baltistan ซึ่งเป็นบริเวณที่เทือกเขา ๓ แห่งมาเชื่อมกัน คือเทือกเขาฮินดู
กูฏ  เทือกเขาคาราโครัม และเทือกเขาหิมาลัย  จากบริเวณนี้ขับรถจึ้นไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือ อีก ๕๐ กม.ก็ถึงหุบเขาหุนษา  ที่นักท่องเที่ยวเรียกว่า สวรรคสุดขอบฟ้า 

(Shangri La) เนื่องจากที่นี่มีทัศนียภาพอันงดงาม  อากาศที่สดชื่น บริสุทธิ์  เย็นสบาย
ตลอดปี  เป็นต้นน้ำที่ไหลจากภูเขาสูงจากการละลายของหิมะ  ซึ่งมีแร่ธาตุตามธรรมชาติ  

ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเล ๒๘,๐๐๐ ฟุต  คนที่นี่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ แกะ  ตามเชิงเขา 

ปลูกผัก  ผลไม้ชนิดต่างๆ ไว้กิน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เมื่อเราศึกษาลงไปในรายละเอียด
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พบว่า  มีหลายปัจจัยที่เกื้อหนุนให้คนที่นี่อายุยืน  กล่าวคือ   อาหาร  คนที่นี่  กินอาหารที่
ปลูกเอง เขาปลูกข้าวสาลีไว้ทำแผ่นแป้งจาปาตี  เขากินแผ่นแป้งชนิดนี้ ห่อด้วย ไก่หรือ
เนื้อแกะ ซึ่งผสมเครื่องเทศต่างๆ  หอมหัวใหญ่ ขมิ้น ขิง พริก  ทำเป็นไส้  ทอดบนกระทะ
เหล็กแบนๆด้วยน้ำมันแอปปริคอต  ใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง   กินกับซุปเครื่องเทศใสๆ 

อันนี้เป็นอาหารหลัก  ประกอบกับผักผลไม้ที่ปลูกเอง  เช่น มันฝรั่ง  แครอท บรอคโคลี่ 

ผักใบเขียว  แอปเปิล  แบรี่ เชอรี่ แอปปริคอต  พีช  แพร์  พลัม องุ่น ส้ม  ผลไม้เหล่านี้มี
วิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระสูง  เขากินชานมแพะอุ่นๆ  มีเนยแข็ง เนยสด โย
เกิร์ต  เนื้อมี  ไก่ แพะ แกะ ไข่  ถั่วต่างๆ เช่น อัลมอนด์  แฮซเซลนัท วอลนัท   เป็นแหล่ง
โปรตีน ที่ดี  เราสามารถเข้าไปดูอาหารของคนที่นี่ได้ใน www.youtube.com/Mark 
Weins/ LONG LIFE FOOD in hunza valley,HEAVEN ON EARTH,Pakistan/Pakistan 
food tour 

  ท่านผู้อ่านครับ คนหุนษา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ อากาศดี  

อาหารดี นอกจากนั้นพวกเขาอยู่กันแบบพี่น้อง ครอบครัวใหญ่ มีสายสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่ดี  มีแต่เสียงหัวเราะ  การเต้นรำ เล่นดนตรีพื้นเมือง คนที่นี่ทั้งชาย หญิงชอบ
จัดงานเลี้ยง เต้นรำ  ชอบสนุกสนาน  เต้นรำไปปรบมือไป  ทักทายคนแปลกหน้าที่มา
เยือน เขาต้อนรับผู้มาเยือนอย่างดีด้วยของกิน เครื่องดื่ม และกลิ่นกำยานเครื่องเทศ  

โดยใส่ในถาดให้แขกดมกลิ่นหอม  คนที่นี่ทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เขาจึงต้องเดินวันละ
ไม่ต่ำกว่า ๑๐ กม. บนเชิงเขา ทำให้เขาแข็งแรงมาก  (www.youtube.com/145 Years 

Old Tibal People of HUNZA/Secrets of Long Life)  มีนักวิชาการเข้ามาศึกษาแล้ว
เก็บข้อมูลได้ข้อสรุปว่า การที่ชาวหุนษามีอายุยืนก็มาจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ได้
อาหารธรรมชาติ อากาศดี  ออกกำลังกายในการทำงานในอาชีพ และที่สำคัญพวกเขา
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง  เรียบง่ายทำให้ไม่มีความเครียด  และนี่ก็คือเคล็ดลับที่ทำให้พวก
เขาอายุยืน(http://uropepmc.org/abstract/med/16060041.) 

  ท่านผู้อ่านครับบริเวณนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มตั้งแต่ปีค ศ 1281 

ชนพื้นเมืองแถบนี้รวมตัวกันตั้งบ้านเรือนขึ้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆและพัฒนาใหญ่ขึ้นเป็นเมือง  
บริเวณนี้เดิมเป็นอาณาจักรอิสระอยู่ถึง๙๐๐ ปี มีมหาราชาปกครอง   ต่อมามีการแบ่ง
แยกประเทศอินเดียออกเป็นปากีสถาน ในปี ค ศ 1947 บริเวณนี้จึงตกอยู่ในเขตปกครอง
ของปากีสถาน จนถึงปัจจุบันนี้  เดิมทีบริเวณนี้เป็นดินแดนที่มีแต่ความสงบและสันติสุข  

หลังเหตูการณ์ถล่มตึกเวิร์ดเทรดในอเมริกา ในเดือนกันยายน ปี 2001  หลังจากนั้นก็
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เกิดสงครามขึ้นพวกทาริบันก็เข้ามาปกครองบริเวณนี้อยู่ช่วงหนึ่ง ปัจจุบันรัฐบาล
ปากีสถานก็เข้ามาดูแล ทำให้ความสงบกลับคืนมา รัฐบาลปากีสถานร่วมกับรัฐบาลจีน
ได้สร้างทางสายคาราโคลัมไฮเวย์ (Karakorum Highway) ยาวพันกว่ากม. ตั้งแต่ 

ปี2012-2015  เชื่อมภาคเหนือและใต้ของปากีสถานและเข้าไปถึงเมืองคัชการ์ในซินเจียง
ของจีน (www.youtube.com/Karakorum Highway(China to Pakistan)   มีด่านชาย
แดนปากี- จีนชื่อ กุลจารา พาส (Khunjarab Pass) ทำให้เปิดพื้นที่เชื่อมจีนกับปากีสถาน
ในด้านการค้า การท่องเที่ยว ดังนั้นการเดินทางไปในภาคเหนือของปากีสถานจึงไม่
ลำบากเหมือนเดิม  ที่นี่เป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเซียง ๑ ใน ๑๐ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวย
ที่สุดของโลกอยู่ที่นี่   เริ่มมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงนิเวศ เกิดขึ้นสร้างรายได้ให้
ประชากรแถบนี้ ทั้งรัฐยังได้เริ่มพัฒนาการศึกษาและสุขภาพให้เด็กและผู้สูงอายุ  สวีสดิ
การต่างๆก็ดีขึ้น อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตแบบดังเดืมก็ยังคงดำเนินต่อไป เราสามารถดูวิถี
ชีวิตของคนแถบนี้ได้ใน www.youtube.com/Documentary “inside hunza Nagar” 

Gilgit Baltistan Pakistan. ภาคเหนือของปากีสถานเป็นความฝันของนักท่องเที่ยวที่รัก
การผจญภัยจะต้องไปสักครั้งในชีวิต  ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเส้รทางได้ใน 

www.youtube.com/ผจญภัยไร้พรหมแดน Ep. 45- 48 และตอนที่ Ep 58-61. จะเห็น
ทัศนียภาพอันสวยงาม  ของภาคเหนือปากีสถาน เราสามารถดูแผนที่ระยะทางและเส้น
ทางจากเมืองอิสลามมาบาดถึง กุลจาราพาส เหนือสุดชายแดน ระยะทางประมาณ ๙๐๐ 

กม. ได้ในwww.youtube.com/Islamabad to Khunjarab on Karakoram Highway-
October 2018. 

   

หุบเขาหุนษา 
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ตอนที่ ๒๓  
คนไทยอายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ ในประเทศไทยเราปัจจุบันก็มีคนอายุยืนมาก คนไทยอายุ
เฉลี่ย ชายก็ ๗๕ ปี  หญิง ๘๐   ปี โดยประมาณ  คนไทยอายุร้อยปีมีไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐คน   

มีหลายหมู่บ้านก็มีคนอายุยืนอยู่มาก ยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้านเขาล้อ ต.ดอนคา 

อ.ท่าตะโก จ, นครสวรรค์  ในตำบลนี้มีคนอาศัยอยู่  ห้าพันคน ๗ หมู่บ้าน มีคนอายุ 

ระหว่าง ๘๐ปี ถึง ๑๐๐ ปีอยู่ร้อยกว่าคน   โดยเฉพาะจะอยู่หนาแน่นที่หมู่บ้านเขาล้อ  มี
คนอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย และ ๑ รายมีอายุ ๑๑๔ ปี ยังแข็งแรง  คนที่นี่อยู่
แบบเรียบง่าย ทำอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  อยู่ในที่อากาศดี  กินผัก กินปลา  กินผักที่
ปลูกเอง  หน่อไม้ ขิง ข่า ตะไคร้  ใบมะกูดที่ปลูกเอง   การออกกำลังกายก็ในอาชีพ และ
มีอนามัยมาสอนการออกกำลังกายรวมกัน  ร้องเพลงด้วยกัน รำวง  ใช้ชีวิตเรียบง่าย ที่นี่
มีพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ  วัดเขาล้อ ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่วัดในวันพระ ท่าน
ผู้อ่านสามารถเข้าไปชมวิถีชีวิตของชาวเขาล้อได้ที่ www.youtube.com/GMMYV/

แปลก. หมู่บ้านคนอายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้เขียนขอนำมาเป็นกรณีศึกษาคือ  

คือ อาจารย์ นพ เฉก  ธนะสิริ ปัจจุบันท่านอายุ ๙๔ ปี (พ ศ ๒๕๖๒) ท่านเป็นข้าราชการ
บำนาญ อาชีพแพทย์ ท่านจบด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิ้น  

สหรัฐอเมริกา  ท่านเล่าให้ฟังถึงเคล็ดลับในการมีอายุยืนว่า   
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  ๑) ต้องตั้งโปรแกรมในจิตไว้ก่อนว่า อยากจะอยู่ให้ถึงอายุเท่าไหร่  ตัวท่าน
เองตั้งเป้าไว้ที่ ๑๒๐ ปี คุณแม่ท่านตั้งเป้าไว้ ๑๐๐ ปี อยู่ได้ถึง ๙๘ปีเกือบร้อยปี   

  ๒) เรื่องอาหาร  ท่านกินเหมือนช้าง ม้า วัว ควาย คือ กินผลไม้เป็นหลัก ไม่
กินข้าวแป้ง  กินเผือก ม้น กล้วย ส้ม มะละกอ ผลไม้หลากหลาย กินผักสด 

(Fruitarian) ,มื้อเย็นกินข้าวซ้อมมือ ๒-๓ ช้อนกินน้อยๆ    กินเนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อย ท่าน
บอกว่ากินสัตว์สีขาว  ไม่มีขาคือปลา และสัตว์ที่มีขามากๆ เช่น กุ้ง กั๊ง  ไม่กินสัตว์สองขา 

และสี่ขา คือ ไก่  วัว หมูไม่กิน   กินอาหารน้อยกินวันละสองมื้อครึ่ง  มื้อเย็นกินเล็กน้อย 

ท่านบอกว่า กินน้อยตายยาก  กินมากตายเร็ว  ท่านกินแต่อาหารสด  ไม่กินอาหาร
แปรรูป (Processed Food)ใส่หีบห่อสวยงามวางขายตามร้านค้า  ท่านบอกว่า อาหารที่
มีอายุสั้น กินแล้วอายุยืน  อาหารที่อายุยืน  กินแล้วอายุสั้น  เนื่องจากอาหารที่อายุยืน
ต้องใส่สารกันบูด  ซึ่งก่อมะเร็งได้  ดังนั้นให้กินแต่อาหารสด    

  ๓) ออกกำลังกายแบบแอโรบิค  ท่านว่ายน้ำมา ๖๐ ปี รวมเกือบหมื่น
กิโลเมตร  ไม่เคยมีอาการเวียนหัวหน้ามืด  แต่เหนื่อยบ้างตามอายุ  แต่ท่านรู้สึกแข็งแรง
มีพลัง ท่านมีโรคเดียวคือต้อหิน  (Glaucoma)และต้อกระจก  ท่านได้รับการผ่าตัดรักษา
ไปแล้ว   ท่านไม่กินวิตามิน อาหารเสริม ท่านบอกว่าไม่จำเป็น  

  ๔) ท่านรักษาศีล ๕  และเจริญสติในขณะว่ายน้ำออกกำลังกาย  

(Swimming Meditation) สัปดาห์ละ ๕ วัน ท่านบอกว่าจิตที่นิ่งมีพลัง  ท่านฝึกเจริญสติ
หรือวิปัสสนากรรมฐานทุกวัน  

  ๕) บ้านของท่านปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบ้าน ตรงกลางเป็นสนามไว้รับอากาศ
บริสุทธิ์  และเอาไว้ออกกำลังกาย  ท่านจึงได้อากาศที่ดี  ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า ที่ดินที่
บ้านของท่านไม่ได้ตั้งใจซื้อ  เพราะสุขุมวิทสมัยเมื่อ ๖๐ ปีก่อนมันมีแต่ทุ่งนา ไกลปืนเที่ยง  
แต่ท่านต้องการจะช่วยคนรู้จัก  เขามีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงิน  ก็เลยขอให้ช่วยซื้อ ตอน
นั้นไม่ได้คิดอะไรก็ช่วยเขาไป  พอตอนนี้มันเจริญมากแล้ว อันนี้มันก็เป็นผลของบุญที่เรา
ได้ช่วยเขาไว้ในตอนนั้น  

  ๖) ท่านทำอะไรจะนึกถึงบุญกุศลตลอด ท่านบริจาคโลหิตให้สภากาชาติ
ไทยตั้งแต่หนุ่มจนถึงเจ็ดสิบ เขาให้พอแล้วอายุมากแล้ว   ท่านอาจารยเขียนหนังสือให้
ความรู้ประชาชน ๑๗ เล่ม ในการรักษาสุขภาพให้ดี อายุยืน จำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ
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จุฬาฯ รายได้เอาไปทำบุญ ทำการกุศล   เล่มล่าสุด ท่านทำหนังสืองานศพของตัวเองเอา
ไว้ล่วงหน้า  เพราะมิตรสหาย ญาติของท่านเสียชีวิตกันหมดแล้ว  ถ้าทำไว้ทีหลังก็ไม่มีคน
เขียนให้  ผู้เขียนเองก็มีเขียนให้ท่านบทหนึ่งเรื่อง การฝึกโยคะในผู้สูงอายุ  ซึ่งท่านก็
กรุณาแสดงท่าการบริหารร่างกายไว้ให้ด้วย   ตอนนั้นท่านอายุ ๘๔ ปี   ผู้เขียนได้มี
โอกาสร่วมเป็นกรรมการจัดทำหนังสือรวมองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  

ของกองแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข   เมื่อหลายปีมาแล้ว 

(www.youtube.com/Gloden Clubสัมภาษณ์ นพ เฉก ธนะสิริ) 

  นอกจากนั้นท่านยังแนะนำการใช้ชีวิตในวัยเกษียณในเรื่องการเงิน  เตรียม
ให้พร้อม  และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  อาจารย์เน้นเรื่องอย่าให้เครียด  

ท่านใช้การเจริญสติหรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งท่านเรียนจากคุณแม่สิริ กรินชัย 

เมื่อครั้งรับราชการเป็นสาธารณสุขโคราช นครราชสีมา  ท่านกล่าวว่ามันช่วยให้เรามีศึล 

สมาธิ ปัญญา  มีสมาธิ  มีสติ  ท่านบอกว่าเราสามารถปฏิบัติตามศาสนาอะไรก็ได้ที่เรา
นับถือ (www.youtube.com/ThaiPBS/ตอบโจทย์:สูตรลับ “ชีวิตเกินร้อย” ฉบับ “คน
ห้าแผ่นดิน” หมอเฉก ธนะสิริ(๑๕ ต,ค, ๖๑) 

  ปัจจุบันท่านอาจารย์ยังทำงานอยู่ ท่านเป็นประธานมูลนิธิ ฟื้นฟูส่งเสริมการ
แพทย์ไทยเดิมในพระสังฆราชูประถัมภ์สมเด็จญาณสัวร  สมเด็จพระสังฆราช  มูลนิธินี้มี
คลินิกผู้สูงอายุซึ่งให้การบำบัดแบบการแพทย์ไทยเดิม การนวด การใช้สมุนไพร  
หนังสือที่โด่งดังของท่านคือ หนังสืออายุยืน ๑๒๐ ปีทำไมทำให้ไม่ได้  ท่านได้อธิบายวิธี
ปฏิบัติตัวเพื่อให้อายุยืนดังที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้ว ท่านยังย้ำว่าให้ทำแต่ความดี  ละเว้น
ความชั่ว จะทำให้อายุยืน ท่านทำบุญเสมอๆเช่น ไถ้ชีวิตโค กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ไปให้
ชาวนาไว้ใช้งาน  ทำแล้วท่านรู้สึกสบายใจ ทำให้อายุยืน   อันนี้ก็เป็นงานกุศลซึ่งท่านนำ
รายได้จากการจำหน่ายหนังสือไปทำ   นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมา   

  อาจารย์หมอเฉก  ท่านใช้ตัวท่านเองทดลองกับวิธีการที่ท่านเขียนให้ความรู้
ไว้  ท่านบอกว่าไม่เป็นความลับอะไร  และท่านต้องการพิสูจน์ว่า การใช้วิถีทางธรรมชาติ
ก็ทำให้อายุยืน ไม่ต้องใช้ยาบำรุงอะไร  ผู้เขียนคิดว่า  ท่านเป็นแพทย์ท่านแรกๆที่สนใจ
ศึกษาศาสตร์ของการมีอายุยืนท่านแรกๆในเมืองไทยเลยทีเดียว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงต่างก็ตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับ ความชราภาพเพื่อศึกษาวิจัยให้ทราบ
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ว่า  เราจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้อายุยืนและแข็งแรง (Aging Research) ดังที่ผู้เขียน
เล่าให้ฟังในตอนต้นที่ผ่านมา   

  ท่านผู้อ่านครับ ท่านอาจารย์เฉก ธนะสิริ เป็นตัวอย่างของแพทย์และคนไทย
ที่สูงวัยอย่างมีคุณค่า  คือสูงวัยแล้วร่างกายและจิตใจที่ดีงาม  ท่านมีความรู้และวิสัยทัศน์
ที่ทันสมัย   สามารถทำกิจการงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดชีวิตของท่าน  

ท่านเป็นนักกีฬาแพทย์ผู้สูงอายุระดับโลก  แข่งว่ายน้ำได้เหรียญทองกีฬาผู้สูงอายุโลกมา
มากมายหลายปี  ที่บ้านมีเหรียญรางวัลแขวนไว้เป็นราวมากมาย ท่านเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
แห่งศิริราชพยาบาล เป็นประธานสมาคมศิษย์เก่าศิริราชอยู่หลายปี   ท่านทำราชการครั้ง
หลังสุดเป็นรองผู้ว่ากทม.  ฝ่ายการแพทย์มีผลงานดีเด่นตลอดมา  

  ในแง่สาธารณสุขของชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ท่านรับราชการเป็นสาธารณสุข
โคราชและคุมพื้นที่อีสานทั้งหมด ตลอดชีวิตของท่านได้ทำความดีแก่ประเทศชาติโดย
ส่วนรวมไว้มากมาย ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีด่างพร้อย ท่านชอบอ่านหนังสือ 

ทำให้มีความรู้มาก และสามารถให้ความรู้ประชาชนในด้านสุขภาพผ่านสื่อต่างๆตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้วิชาการดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปในปัจจุบันว่า สามารถทดแทนการรักษาด้วยยาได้ในโรคเรื้อรังต่างๆ   ผู้เขียน
เองก็ใช้หลักการที่ท่านสอนไว้ เป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตของตนเอง จาก
การศึกษางานของท่าน และถือท่านเป็นแบบอย่าง  

  นอกจากนั้นท่านอาจารย์ยังเป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในคำสอนของ
พระพุทธเจ้า  ท่านน้อมนำแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต ท่าน
เชื่อว่าการทำกรรมดีทำให้อายุยืน เช่น การให้ทาน การรักษาศีล การฝึกวิปัสสนา
กรรมฐาน  อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานต่อไป ในด้านครอบครัวท่านก็มีครอบครัว
ที่สมบูรณ์ อบอุ่น ลูกๆของท่านก็ประสบความสำเร็จ อย่างสูงในด้านการศึกษาและหน้าที่
การงานกันทุกคน น่าชื่นชม เป็นคนไทยตัวอย่างที่หายากจริงๆ (www.youtube.com/

คนดีเพื่อแผ่นดิน เฉก ธนะสิริม และwww.youtube.com/นพ เฉก ธนะสิริ –ฝัน 120 ปี
ของชายวัย94ผู้ฟิตตลอดกาล และ www.youtube.com/WOODY/หมอเฉก  โชว์ท่า
ยาก ออกกำลังกายขาชี้ฟ้า  
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อายุ ๑๒๐ ปี ทำไมจะทำไม่ได้ 
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ท่านจดไว้ว่าว่ายน้ำได้ ๑ หมื่นกิโลเมตร 

  

หนังสืองานศพที่ท่านทำไว้ล่วงหน้า 
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ตอนที่ ๒๔  
การทำกรรมดีทำให้อายุยืน ๑ 

  ท่านผู้อ่านครับ พระพุทธเจ้า ทรงสอนไว้ใน ปฐมอัปปมาทสูตร สังยุตตนิ
กาย สคาถวรรค ว่า “ ผู้ที่ปรารถนาให้ตนเองมีอายุยืน  ไม่มีโรค มีผิวพรรณดี  ได้
ประสพสิ่งที่ดี อยู่ในตระกูลสูงส่ง  และได้รับความยินดียิ่งๆขึ้นไป  พึงบำเพ็ญความไม่
ประมาทในยุญกิริยาทั้งหลาย บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาท   ผู้เป็นบัณฑิตย่อมยึด
เอาไว้ได้ทั้งประโยชน์ในชาตินี้และประโยชน์และประโยชน์ในชาติหน้า ได้ชื่อว่าบัณฑิต
เพราะเหตุนั้น”  

  ในทางตรงกันข้ามทรงแสดงไว้ใน จักกวัติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  ทรง
แสดงเหตุที่ทำให้อายุสั้นว่า   

  “ มนุษย์มีอายุสั้นลงเพราะมีปัจจัย คือ โรคภัยไข้เจ็บ  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

อุบัติเหตุ รวมไปถึงการกระทำทุจริต เดิมนั้นมนุษย์มีคุณธรรมสูง ต่อมาประพฤติอกุศล
ธรรม เช่น ลักขโมย ทำร้ายร่างกาย พูดเท็จ หลอกลวง กล่าวคำหยาบ กล่าวคำไร้สาระ 
ประพฤติผิดในกาม มีความพยาบาท  ทำผิดต่อบิดามารดาและนักยวช  แข็งกระด้าง 
ไม่มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ มนุษย์ได้ทำทุจริต  ทำให้อายุสั้นจาก ๑๐๐ ปี ลดลงเหลือ 

๑๐ ปี”  

  ท่านให้ความสำคัญของเรื่องกรรม ว่าทำให้อายุของเรายืน ถ้าทำกรรมดี  

อายุสั้นถ้าทำกรรมชั่ว  ในพรรษา ที่ ๑๔  พระพุทธองค์ประทับที่วัดพระเชตวัน    นครสา
วัตถี ทรงแสดงจูฬกรรมวิภังคสูตร     เพื่อตอบคำถามของ สุภมานพ  โตเทยบุตร ที่ถาม
ว่า  ทำไมคนในโลกนี้ บางคนอายุยืน  บางคนอายุสั้น  ทรงตรัสตอบว่า 
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  “ บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตาม เป็นบุรษก็ตาม เป็นคนทำชีวิต
สัตว์ให้ตกล่วง ทำปาณาติบาต เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือด ใม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มี
ชีวิต  ครั้นเขาผู้นั้นตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาสมาทาน
พรั่งพร้อมไว้อย่างนี้  หากเขาตายไป  แม้ไม่เข้าถึงอบาย  ทุคติเป็นต้น  หากมาเกิดเป็น
มนุษย์  เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  เขาจะเป็นคนอายุสั้น  ส่วนเหตุที่ทำให้อายุยืนนั้น ก็
ปฏิบัติตรงกันช้าม  ครั้นตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติและสวรรค์   หากเขาตายไม่เข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์    ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนอายุยืน” 

  ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง  ในคัมภีร์ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา ภาษาไทย   

ฉบับ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ    ท่านยกเอาเรื่อง   ชน ๓ คน    ทำกรรมชั่วไว้  ทำให้อายุสั้น  

ดังนี้   

กาถูกไฟไหม้กลางอากาศ 

  ได้ยินว่า  เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตะวัน  ภิกษุหลายรูปจำนวน
มากเดินทางมาเฝ้าพระศาสดา  ก่อนมาถึงได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหนึ่ง  พวกชาว
บ้านเลื่อมใสนิมนต์ขอให้ฉัน  โดยถวายข้าวยาคู(ข้าวต้มป และของขบเคี้ยว) ก่อนฉัน
อาหาร  ภิกษูผู้เป็นหัวหน้าได้แสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังก่อน  ขณะแสดงธรรม  ไฟจาก
เตาไฟของหญิงคนหนี่งซึ่งกำลังหุงข้าวและทำกับข้าวอยู่  ได้ลุกติดชายคาบ้าน  เสวียน
หญ้า (หญ้าที่ขดเป็นวงกลม เพื่อทำเป็นที่รองหม้อข้าว)  อันหนี่งถูกไฟไหม้  และลมพัด
ปลิวลอยไปในอากาศ  ในขณะนั้น  กาตัวหนึ่งบินมาได้สอดคอเข้าไปในเสวียนหญ้า  ๔ก
เกลียวหญ้าพันคอไหม้  ตกลงมากลางบ้าน 

  เหล่าภิกษุทั้งหลายได้เห้นเหตุการณ์นี้แล้วต่างคิดว่า “กรรมนี้หนัก  ผู้อาวุโส
ทั้งหลาย  ท่านจงดูอาการแปลกประหลาดที่กาถูกเสวียนหญ้าลอยขึ้นไปพันคอในอากาศ
ไหม้แล้วตกลงมา  เว้นพระศาสดาเสีย  ใครเล่าจักรู้กรรมที่กานี้เคยทำแล้ว  พวกเราจัก
ทูลถามถึงกรรมของกานี้กับพระศาสดา”  ดังนี้แล้วจึงกล่าวลาชาวบ้านจากไป  มุ่งหน้าสู่
เมืองสาวัตถี 

ภรรยานายเรือถูกถ่วงน้ำ 

  มีภิกษุอีกพวกหนึ่ง  ต้องการไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีเหมือนกัน  ได้
โดยสารเรือไป  เรือได้หยุดนิ่งเฉยท่ามกลางมหาสมุทร  พวกคนในเรือพากันคิดว่า “คงมี
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คนกาลกรรณี(คนชั่ว) อยู่ในเรือนี้”  จึงแจกสลากให้จับกัน  ปรากฏภรรยานายเรือ  ซึ่ง
ยังสาวยังสวย  และอายุน้อยจับสลากได้  คนทั้งหลายต้องการเอาใจนายเรือ  จึงให้จับ
สลากใหม่ถึง ๓ ครั้ง   สลากไปตกแก่ภรรยานายเรือถึง ๓ ครั้ง   พวกลูกเรือและผู้ดดย
สารมองหน้านายเรือเหมือนจะถามว่า “จะเอาอย่างไรกันนาย”นายเรือกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ไม่อาจให้มหาชนฉิบหายเพื่อประโยชน์แก่นางนี้คนเดียว  พวกท่านจงโยนทิ้งนาง  ลงใน
มหาสมุทรเสียเถิด” นางเมื่อจะถูกจับโยนลงน้ำกลัวต่อมรณภัยคุกคาม จึงร้องไห้ขอ
ความช่วยเหลือ นายเรือได้ยินเสียงร้องนั้นจึงกล่าวว่า “ จะมีประโยชน์อันใดกับเครื่องนุ่ง
ห่มของนางนี้ซึ่งจะเสียหายไปเป่า ๆ  พวกท่านจงเปลื้องอาภรณ์ทั้งหมดออก   ให้นางนุ่ง
ผ้าเก่าผืนหนึ่ง  แล้วจงทิ้งนางไปเสียเถิด  และข้าพเจ้าเองไม่สามารถดูนางซึ่งกำลังลอย
อยู่เหนือน้ำได้ด้วยความทรมาน  เพราะฉะนั้น  พวกท่านจงเอากระออม (หม้อ )บรรจุ
ทรายผูกไว้ที่คอ  แล้วโยนไปในน้ำ  จะได้จมลงไป  ข้าพเจ้าจะไม่เห็นนางได้”   พวกลูก
เรือทั้งหมดได้กระทำตามคำสั่งนั้น ปลาและเต่าได้รุมกัดกินนางซึ่งเป็นเหยื่อนั้นแล้ว  เรือ
ได้แล่นไปอย่างปกติ  

  ภิกษุทั้งหลายเห็นเรื่องนี้แล้ว คิดว่า “ยกเว้นพระศาสดาเสีย ใครเล่าจะรู้
อดีตกรรมของหญิงคนนั้นได้  เราจักทูลความเรื่องนี้กับพระศาสดาที่เมืองสาวัตถี” แล้วจึง
พากันขึ้นจากเรือ 

ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ำ 

  ภิกษุ ๗ รูปพวกหนึ่ง เดินทางมาจากชนบทห่างไกล(ปัจจันตชนบท)  มุ่งหน้า
สู่เชตะวัน เมืองสาวัตถี  เพื่อต้องการเฝ้าพระศาสดา  การเดินทางได้มาถึงวัดแห่งหนึ่ง  มี
เตียง ๗ เตียง  ภิกษุเจ้าของถิ่นจึงจัดให้พักในถ้ำนั้น  ตกกลางคืนมีหินก้อนใหญ่เท่าเรือน
ยอด  กลิ้งลงมาปิดปากทางเข้าถ้ำไว้  ภิกษุเจ้าถิ่นได้ประกาสนำชาวบ้าน ๗ ตำบลรอบๆ
นั้นมาช่วยกันผลักกลิ้งก้อนหินใหญ่ให้ออกจากปากถ้ำ ปรากฏว่าก้อนหินใหญ่ก็ไม่
ขยับเขยื้อนออกจากที่ได้  แม้ภิกษุที่อยู่ในถ้ำก็พยายามเหมือนกัน  แต่ก็ไม่สามารถทำให้
ก้อนหินเคลื่อนขยับได้ตลอด ๗ วัน ภิกษุอาคันตุกะถูกความหิวแผดเผาอย่างหนักตลอด 

๘ วัน  ได้รับความทุกข์เวทนาแสนสาหัส  ในวันที่ ๘ หินใหญ่นั้นก็กลิ้งออกไปเอง  พวก 

ภิกษุพากันออกมาได้แล้ว  ต่างคิดกันว่า “เว้นพระศาสดาเสียแล้ว  ใครเล่าจักรู้กรรมชั่ว
ของเรานี้ด็”  ดังนี้แล้วมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถี 
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  ภิกษุทั้ง ๓ พวก ได้มาพบกันระหว่างทางและเข้าเฝ้าพระศาสดา  ถวาย
บังคมแล้วนั่ง ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง  พระศาสดาทรงปฏิสันถารแล้ว  ภิกษุทั้งหลายจึงทูล
ถามถึงเหตุการณ์ที่พบเห็น  และที่ได้เสวยรับมาแล้วโดยลำดับ  พระศาสดาได้ตรัส
พยากรณ์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังตามลำดับต่อไปนี้ 

บุพกรรม (กรรมเก่า) ของกา 

  ภิกษุทั้งหลาย  กานั้นได้เสวยกรรมที่ตนทำไว้ก่อนในอดีต  ชาวนาผู้หนึ่งใน
กรุงพาราณสีฝึกโคของตนอยู่  แต่ไม่อาจฝึกได้  ด้วยว่าโคของเขานั้นเดินไปได้หน่อย
หนึ่งแล้วก็นอนเสีย  แม้เขาตีให้ลุกขึ้นแล้ว  เดินไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับนอนเสียเหมือน
อย่างเดิมนั่นแหละ  ชาวนาก็พยายามแล้วไม่อาจฝึกโคนั้นได้  เขาถูกความโกรธครอบงำ
แล้วจึงกล่าวว่า  “นับแต่บัดนี้เจ้าจงนอนให้สบายเถอะ”  ดังนี้แล้วเขาเอาฟางพันคอโค
นั้นแล้วจุดไฟ  โคถูกไฟไหม้ตายไป ณ  ที่นั้น   

  ภิกษุทั้งหลาย  กรรมอันเป็นบาปอันกานั้นทำแล้วในครั้งนั้น  เขาตกนรก
หมกไหม้อยู่เป็นเวลานาน  เพราะวิบากผลของกรรมที่เหลือจึงไปเกิดในกำเนิดกาถึง ๗ 

ครั้ง  ถูกไฟไหม้ตายในอากาศอย่างนั้นแล. 

บุพกรรมของภรรยานายเรือ 

  ภิกษุทั้งหลาย  หญิงนั้นเสวยกรรมที่ตนทำแล้วเหมือนกันในอดีต  นางเป็น
ภรรยาของคฤหบดีคนหนึ่งในกรุงพาราณสี นางได้ทำกิจทุกอย่างด้วยมือของตนเอง  
ได้แก่ งานตักน้ำ  ตำข้าว  ปรุงอาหาร เป็นต้น  สุนัขของนางตัวหนึ่ง  นั่งมองดูนางผู้ทำ
กิจทุกอย่างในเรือน  เมื่อนางนำอาหารไปนา  หรือไปป่าเพื่อหาฟืนและผักต่างๆ เป้นต้น  

สุนัขมันก็เดินตามนางไปด้วยเสมอ พวกคนหนุ่มๆ เห็นดังนี้แล้วพากันล้อเยาะเย้ยว่า  

“แน่ะ  ท่านทั้งหลายพรานสุนัขเดินออกมาแล้ว  วันนี้พวกเราจักได้กินข้าวกับเนื้อเป็นแน่”  

หลายๆครั้งเข้า นางรู้สึกเก้อเขินเพราะคำพูดของคนเหล่านั้น  จึงถือเอาก้อนดินบ้าง ท่อน
ไม้บ้าง  ปาไล่ขว้างสุนัขให้มันหนีจากไป  มันเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็หวนกลับมาหานางอีก 

  ได้ยินว่า  สุนัขนั้นได้เป็นสามีของนาง  ในอัตภาพที่ ๗ (นับจากชาติปัจจุบัน
ลงไป จริงอยู่  บุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฎ  การเวียนว่ายตายเกิดในโลก  ใครๆ  

ชื่อว่าไม่เคยเป็นสามี หรือภรรยากันนั้นย่อมไม่มี  แม้คนที่เป็นญาติกันในอัตภาพที่ไม่ไกล  

ย่อมมีความรักอันแน่นแฟ้นกว่า) ด้วยเหตุนี้ สุนัขนั้นจึงไม่อาจตัดความรักในนางได้  นาง
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จึงโกรธสุนัขอยู่เสมอ  วันหนึ่งนางเอาอาหารไปให้สามีที่นา  ได้นำเชือกเหน็บไว้ในชาย
พกไปด้วย  สุนัขก็เดินไปกับนางเหมือนเดิม  เมื่อนางให้อาหารแก่สามีแล้ว  ก็เดินถือ
กระออม (หม้อ) เปล่าไปยังท่าน้ำ  เอากระออมใส่ทรายจนเต็ม  แล้วส่งเสียงเรียกสุนัขซึ่ง
ยืนอยู่ใกล้ๆที่รั้นให้มาหานาง  สุนัขดีใจว่า  “นานแล้ว เราไม่เคยได้ยินถ้อยคำที่ไพเราะ
จากนางเหมือนในวันนี้  จึงกระดิกหางเข้าไปหานาง  นางจับคอมันจนแน่น  เอาปลาย
เชือกข้างหนึ่งผูกที่คอสุนัข  แล้งผลักกระออมลงน้ำ  สุนัขถูกดึงตกลงไปในน้ำนั้นนั่นเอง 

  ภิกษุทั้งหลาย  วิบากผลของกรรมนั้น  นางจึงตกนรกหมกไหม้อยู่นาน  ด้วย
ผลกรรมที่เหลือจึงถูกเอากระออมบรรจุทราย  ผูกคอถ่วงน้ำถึง ๑๐๐ ชาติ 

บุพกรรมของภิกษุทั้งเจ็ด 

                  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอก็เสวยกรรมอันตนกระทำแล้วเหมือนกัน  ก็ใน
อดีตกาล  เด็กเลี้ยงโค ๗ คนในเมืองพาราณสี  เที่ยวออกไปเลี้ยงโคคราวละ ๗ วัน ใน
เขตใกล้ดงแห่งหนึ่ง  วันหนึ่งพวกเขาพบเหี้ยตัวใหญ่ตัวหนึ่ง  จึงวิ่งไล่ตามไป  เหี้ยหนีเข้า
รูของจอมปลวก  ที่จอมปลวกมี ๗ ช่อง จึงไม่สามารถจับได้จึงปรึกษากันว่า  ไว้รอพรุ่งนี้
จะมาจับ  แล้วต่างคนต่างก็ถือเอากิ่งไม้หักมาคนละกำ  มาปิดช่องทั้ง ๗  แล้วกลับไปที่
คอกโค    วันรุ่งขึ้นเด็กเหล่านั้นเดินต้อนโคไปเลี้ยงที่อื่น  ลืมเรื่องเหี้ยนั้นสนิท  พอถึงวันที่ 

๗ จึงต้อนโคกลับมาที่เดิม  พบจอมปลวกนั้น  จึงได้สตินึกได้ว่า  “เหี้ยนั้นเป็นอย่างไร
หนอ” จึงช่วยกันเปืดช่องเอาใบไม้ที่ปิดรูออก  เหี้ยหมดอาลัยในชีวิต  เหลือแต่หนังหุ้ม
กระดูก  คลานตัวสั่นออกมา  ฌด็กเห็นแล้วรู้สึกสงสาร  จึงมิได้ทำร้ายฆ่ามัน  เพราะมัน
อดอาหารมาตลอด ๗ วัน จึงลูบหลังเหี้ยนั้นแล้วปล่อยไปด้วยคำกล่าวว่า “จงไปสบาย
เถิด”  เพราะไม่ฆ่าเหี้ยเด็กพวกนั้นขึงไม่ตกนรกหมกไหม้  ภิกษุทั้งหลายเด็กเลี้ยงโค ๗ 

คนนั้นคือ ภิกษุ ๗รูป ได้อดอาหารอดน้ำ ๗ วันใน ๑๔ อัตภาพที่มาติดอยู่ในถ้ำนั้นเอง 

  ในตอนท้ายทรงแสดงธรรมตรัสพระคาถาว่า “บุคคลเหาะไปกลางหาว  

เข้าไปในท่ามกลางมหาสมุทร  เข้าไปสู่ซอกภูเขา  ก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้  ประเทศแห่ง
แผ่นดินเป็นที่ซึ่งบุคคลดำรงอยู่แล้ว  พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ไม่มี”   

  ท่านผู้อ่านครับ ในทางพระพุทธศาสนานั้น  สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งในส่วนดี
และไม่ดี เป็นผลจากเหตุที่เราทำไว้ทั้งสิ้น  ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ  ดังนั้นให้เราสะสม
กรรมดีไว้เสมอ ๆ เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ อายุยืน ดังนี้ครับ 
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ตอนที่ ๒๕  
การทำกรรมดีทำให้อายุยืน ๒ 

  ท่านผู้อ่านครับ ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงผลกรรมชั่วทำให้อายุสั้น โดยยก
เอาเรื่อง ชน ๓ พวกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง ที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาธรรมบท และได้กล่าว
ถึงหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาว่า ผลย่อมมาจากเหตุ  ไม่มีเหตุบังเอิญในชีวิตของ
เรา  แต่เนื่องจากภพชาติปิดบังเอาไว้   ทำให้เราไม่สามารถจะรู้เบื้องหลังของเหตุการณ์
เหล่านั้น   แต่อาศัยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงทราบเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งก่อ
ให้เกิดกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิ  เราจึงเชื่อกรรมและผลของกรรม  ทำให้เราพยายามสร้าง
เหตุที่ดี  ละเว้นเหตุที่เลวร้ายต่างๆ  ทำให้เราพบทางแห่งความสวัสดี  เราสามารถศึกษา
วิถีแห่งความดีไดในมงคลสูตร  ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ  

  ท่านผู้อ่านครับ การที่เราจะมีอายุยืนนั้นก็อาศัยปัจจัยทั้งภายในและปัจจัย
ภายนอก  ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้หลายประการแล้ว  ปัจจัยภายนอกก็ได้แก่  อาหาร  การ
ออกกำลังกาย  สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น ปัจจัยภายในก็เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตให้เกิด
คุณธรรม  มีสมาธิ  การเจริญสติ เป็นต้น    ในฉบับนี้ขอกล่าวถึงปัจจัยภายในที่ท่านได้
กล่าวไว้ ในที่หลายแห่ง  เช่น ในจูฬกรรมวิภังคสูตร  มัชฌิมนิกาย ท่านกล่าวว่า  การ
ละเว้นการฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์  เป็นเหตุให้อายุยืนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในตอนที่แล้วๆมา  

  บางแห่งท่านกล่าวว่า  การถวายโภชนาหารแก่ภิกษุผู้มีศีล ก็เป็นเหตุปัจจัย
ให้อายุยืน  ดังใน สุทัตตสูตร อังคุตตรนิกาย  จตุกนิบาต  ท่านกล่าวว่า  
  "บุคคลใดให้โภชนาหารแก่ปฏิคาหกผู้มีศีล   ผู้บริโภคของที่คนอื่นให้  โดย
เคารพตามกาลอันควร  บุคคลนั้นได้ชื่อว่าให้สถาน ๔ ประการ คือ อายุ  วรรณะ  สุขะ 
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พละ นรชนผู้ให้อายุ  ให้วรรณะ ให้สุขะ  ให้พละเกิดในภพใดๆ  ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน  มี
ยศในภพนั้นๆ” 
  ในที่บางแห่งท่านกล่าวถึงการประพฤติพรหมจรรย์ ข้อสทารสันโดษ คือ
ความพอใจในคู่ครองของตนเอง ไม่ประพฤตินอกใจว่าเป็นเหตุให้อายุยืน ไม่ตายแต่
หนุ่มสาว  เช่น กรณีของท่านนกุลบิดาคฤหบดี และนกุลมารดา คฤหปตานี   ท่านเป็นพระ
อริยบุคคลขั้นโสดาบัน เป็นเอตทัคคะในทางเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้สนิทสนมคุ้นเคยกับ
พระพุทธเจ้า  ท่านทั้งสองมีความประสานสอดคล้องโดยความรักภักดี  ซื่อสัตย์  นำไปสู่
ความกลมกลืนกันโดยคุณธรรม  ท่านกล่าวว่า 

  “ พวกเราไม่ประพฤตินอกใจภรรยาและภรรยาก็ไม่ประพฤตินอกใจ พวกเรา  

พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในหญิงอื่น  นอกจากภรรยาของพวกเรา  ฉะนั้น พวกเราจึง
ไม่มีใครตายตั้งแต่หนุ่มสาว”  ( พุทธธรรม ,ป.อ. ปยุตโต,หน้า ๗๔๔)  

  นอกจากนั้น ในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านก็กล่าวว่าเป็นเหตุให้
อายุยืน   ในขุททกนิกาย  ธรรมบท  สหัสสวรรค   เรื่อง อายุวัฒนกุมาร  เรื่องก็มีอยู่ว่า 

บุตรของพราหมณ์ผู้หนึ่ง  ได้รับคำทำนายจากเพื่อนพราหมณ์ด้วยกันว่า  จะมีอายุอยู่ได้
เพียง ๗ วัน  บิดาจึงถามวิธีแก้เพื่อให้ลูกมีอายุยืนต่อมา  พราหมณ์ไม่รู้วิธีแต่ได้แนะนำว่า
พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้   พราหมณ์จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์   พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์
เช่นเดียวกันกับพราหมณ์ว่า เด็กจะอยู่ได้อีก ๗ วัน  ทรงแนะวิธีแก้โดยให้พราหมณ์ สร้าง
มณฑปไว้ใกล้ประตูเรือนของตน  ให้ทำตั่งไว้ตรงกลางมณฑป  แล้วปูอาสนะไว้ ๘ หรือ ๑๖ 

ที่ ให้นิมนต์พระมาสวดพระปริตร เป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน ในวันที่ ๗ พระพุทธเจ้าเสด็จมา
เอง  ทรงทำพระปริตรตลอดคืนยันรุ่ง  เมื่อเสร็จพิธีแล้ว พราหมณ์ถามว่า  “พระโคดมผู้
เจริญ   เด็กจะอยู่ได้นานเท่าไร”  พระศาสดาตอบว่า  “๑๒๐ ปี พราหมณ์”   พราหมณ์สามี
ภรรยาจึงตั้งชื่อให้บุตรว่า อายุวัฒนกุมาร  อายุวัฒนกุมารนั้นก็เจริญเติบโตในเวลาต่อมา   

ต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนาในโรงธรรมถึงเรื่องนี้  พระพุทธองค์เสด็จผ่านมา  จึงแสดง
ธรรมให้ฟังว่า   

  “ภิกษุทั้งหลาย  อายุเจริญอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่  ก็สัตว์เหล่านี้ไหว้ท่านผู้
มีพระคุณ  ย่อมเจริญด้วยเหตุ ๔ ประการ  พ้นจากอันตราย  ดำรงอยู่ตลอดอายุทีเดียว   

จึงตรัสเป็นคาถาว่า  ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ  วรรณะ  สุขะ พละ เจริญแก่บุคคลผู้กราบ
ไหว้เป็นปกติ  ผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิตย์” 
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  สรุปแล้วก็เป็นเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ การให้ทาน การรักษาศีล การทำ
ภาวนา  การอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้ผู้ใหญ่ในตระกูลเสมอๆ นั่นเอง ท่านผู้อ่านครับ 
เราเป็นคนสมัยใหม่  อ่านข้อความที่กล่าวถึงการ สวดพระปริตรแล้วช่วยให้พ้นความตาย
ได้นั้น  เราก็สงสัยว่าจะจริงหรือ  คนสมัยโบราณก็สงสัยเหมือนกันครับ ซึ่งเรื่องนี้ในคัมภีร์
มิลินทปัญหาท่านก็มีคำตอบไว้น่าฟังทีเดียว  มีข้อความดังนี้คือ  ในเมณฑกปัญหา  วรรค
ที่ ๒ ปัญหาที่ ๔ มัจจุปาสามุตติกปัญหา    

  พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า  ดูก่อนพระนาคเสน  คำที่ว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
พระปริตร  อันบุคคลสาธยายอยู่  ย่อมป้องกันความตายได้นั้นจริงหรือ 

  พระนาคเสนทูลตอบว่า  ขอถวายพระพร  จริง 
  พระเจ้ามิลินท์  ถ้าเช่นนั้น จะมิแย้งกับพุทธดำรัสที่ตรัสว่า บุคคลจะอยู่ในที่
ใดๆก็ตาม  ย่อมหนีความตายไม่พ้นนั้นหรือ 

  พระนาคเสน ขอถวายพระพรไม่แย้ง ที่มีพระพุทธดำรัสว่า การสวดพระปริตร
ย่อมป้องกันความตายได้นั้น พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายเฉพาะผู้ที่พอจะต่ออายุให้ยั่งยืน
สืบไปได้เท่านั้น หาได้หมายถึงว่า จะเป็นอุบายให้หนีความตายได้พ้นตลอดไปไม่  เพราะ
คนที่ถึงวาระที่จะต้องตายแล้ว  ย่อมไม่มีอะไรจะป้องกัน  แม้จะหนีไปอยู่ในอากาศหรือใน
มหาสมุทร  หรือในซอกห้วยซอกเขา  ก็หนีความตายไม่พ้น  

  พระเจ้ามิลินท์ เธอจงเปรียบเทียบให้ฟัง             
  พระนาคเสน ขอถวายพระพร  คนที่ถึงวาระจะต้องตายเหมือนต้นไม้แก่   แม้
จะมีคนพยายามเอาน้ำไปรด ก็ไม่กลับฟื้นขึ้นมาได้  ส่วนคนที่พอจะต่ออายุให้ยั่งยืนสืบไป
ได้ด้วยอำนาจการสวดพระปริตร เหมือนต้นไม้ที่เฉาเพราะดินแห้ง เมื่อเอาน้ำไปรด  ต้นไม้
นั้นก็ย่อมจะกลับฟื้นขึ้นอีกได้ฉะนั้น 

  พระเจ้ามิลินท์ ดูก่อนพระนาคเสน การสวดพระปริตรจะต่ออายุคนได้อย่างไร 
   พระนาคเสน การสวดพระปริตรเป็นหนึ่งยาหอมสำหรับชโลมหัวใจผู้ป่วย
เจ็บให้ชุ่มชื่น เช่น สวดธชัคคปริตร ถ้าผู้เจ็บสามารถส่งใจไปตามแนวแห่งพระปริตร  

น้อมนึกถึงข้อความเหตุผลแห่งพระคุณของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ ในบทนั้นๆ ที่สุด
แม้แต่บทเดียวได้ ใจก็จะไม่ไปเกาะเกี่ยวอยู่ที่การป่วยเจ็บ ฟื้นจากความหดหู่มารื่นเริงใน
พระคุณนั้นๆ   ทันทีนั้นใจก็ชุ่มชื้นได้กำลังขึ้น   เมื่อมีกำลังใจประคองร่างกายอยู่กำลัง
กายก็ตั้งขึ้นได้  ขอถวายพระพร  ถ้ากำลังใจต่อสู้โรคได้แล้ว  ก็เป็นอันว่าหนีความตายไป
ได้พ้นคราวหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีกำลังเช่นนั้นพอจะสู้โรคได้แล้ว ก็ย่อมหนีความตายไม่พ้น  แม้
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ถึงเช่นนั้น การสวดพระปริตรก็ยังชื่อว่าไม่ไร้ผล เพราะผู้ตายด้วยอาการชุ่มชื่นเช่นนั้น  

ย่อมหวังสุคติได้ 
  พระเจ้ามิลินท์    ต่อได้จริง 

  ปัญหาพระยามิลินท์  ฉบับหอสมุดแห่งชาติ 
                                                                 
  ท่านผู้อ่านครับ จะเห็นว่า การสวดพระปริตร นั้นมีอานุภาพมาก  สามารถต่อ
อายุให้ยั่งยืนได้ดังที่ได้กล่าวมา สำหรับข้อธรรมที่ทำให้อายุยืน  ผู้เขียนจะขอกล่าวต่อใน
ตอนต่อไป 

!  

ภาพของนกุลมารดา คฤหปตานี  ภรรยาของนกุลบิดา คฤหบดี  เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่พระพุทธองค์ทรง
ยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะผู้สนิมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า  ท่านประพฤติธรรมข้อสทารสันโดษ คือ  

ไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกัน มีความพอใจในคู่ครองของตน เป็นเหตุให้อายุยืนไม่ตายแต่หนุ่ม 

(ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระนอน  วัดโพธิ ท่าเตียน กทม.) 
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ตอนที่ ๒๖  
การทำกรรมดีทำให้อายุยืน ๓ 

  ท่านผู้อ่านครับ การที่เราจะมีอายุยืนหรืออายุสั้นนั้น เกิดจากเหตุปัจจัย
ภายนอกและภายใน  เหตุภายนอก เช่น อาหาร  การออกกำลังกาย  การนอนหลับให้
เพียงพอ  การลดความเครียดในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการต่างๆ งดการสูบบุหรี่ งดการ
ดื่มสุรา เป็นต้น   ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ เรื่องของกรรม  เรื่องของบุญกุศลที่เก็บสะสม
ไว้ เรื่องการพัฒนาจิตให้เกิดกุศล  การวิจัยทางการแพทย์ ทำให้เราเกิดความรู้เพิ่มขึ้น
มากมาย  แต่อย่างไรก็ตาม เรื่อง ผลของกรรม    งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถ
เข้าใจในผลของกฎแห่งกรรมได้อย่างกระจ่างชัด   เนื่องจาก เป็นเรื่องในอดีตชาติ  ซึ่ง
วิทยาศาสตร์ศึกษาได้เฉพาะในชาติปัจจุบัน  ยกตัวอย่างในหลายกรณี ที่เราอธิบายไม่ได้
ด้วยองค์ความรู้ที่เรามีอยู่  เช่น กรณีของ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ  เซอร์วิลสตัน  เชอร์ชิล 

ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในภาวะที่ต้องต่อสู้กับ
เยอรมัน ซึ่งส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดกรุงลอนดอนจนเสียหายอย่างหนัก  ท่านเป็นคนอ้วน
ลงพุง เตี้ย ศีรษะล้าน สูบซิก้าตลอดเวลา  ดื่มวิสกี้ บรั่นดีเป็นประจำ  นอนวันละ ๓ 

ชั่วโมง  ไม่มีเวลาออกกำลังกาย  กินอาหารสเต็กแมโรว์ ประจำ (Mallow steak)ทุกวัน  

ชอบเนื้อและอาหารมันๆ แต่ท่านก็อายุยืนถึง ๙๑ ปี  ซึ่งพวกคนรักสุขภาพมักจะล้อเลียน
ว่าเป็น   ปรากฏการณ์เชอร์ชิล (Churchill Effect)  

  นอกจากเขาจะเป็นนักการเมือง  เขายังเป็นนักประพันธ์ ที่มีผลงานทาง
หนังสือประวัติศาสตร์ชั้นเยี่ยม  เขาเขียนหนังสือไว้ ๒๐ เล่ม และได้รับรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรม  เชอร์ชิลเป็นมนุษย์เหล็ก  เขาเคยพบอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ก็รอดมาได้ ใน
วัยเด็กเขาชอบโดน้ำจากสะพานทำให้เขาได้รับผลกระทบอย่างแรงที่ตับ  เขาเคยจมน้ำ
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ในทะเลสาบสวิส  เขาเคยประสบอุบัติเหตุทางเรือที่อินเดียทำให้หัวไหล่เคลื่อน ไปหัดขับ
เครื่องบินก็เกิดเครื่องบินตกอีก  ข้ามถนนที่ฟิฟว์ อเวนิน ที่นิวยอร์ค ก็โดนรถชนกระเด็น
ไปข้างทาง  เขาไม่เป็นอะไร เขาเป็นคนทำยังไงก็ไม่ตาย  ทำกรรมดีไว้เยอะ อยู่จนถึงอายุ 

๙๑ ปี ไม่น่าเชื่อ  ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ เขายืนหยัดต่อสู้กับเยรมันอย่าง
ห้าวหาญ  จนปึ ๑๙๔๕ สงครามยุติลง  มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในอังกฤษ     

พรรคคอนเซอร์เวตีปของเขาแพ้การเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตามเขากลับมาชนะอีกครั้งในปี 

๑๙๕๑  หลังจากนั้น ๓ ปี เขาป่วย สุขภาพเริ่มไม่ดี  จึงต้องลาออกไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่
บ้าน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่โลก
ยกย่องในคุณความดีของเขาที่เสียสละ อุทิศชีวิต ทุ่มเททำงานอย่างหนักพื่อประเทศชาติ  

นักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ว่า  พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีหลายอย่างในชีวิตประจำวัน
ของเขา   ทำไมไม่ทำให้เขาอายุสั้นแต่กลับอายุยืน 

  

                 ท่านผู้อ่านครับ  พระพุทธศาสนาท่านอธิบายว่าเป็นเรื่องของกรรมดีที่ทำไว้  

เป็นเหตุให้อายุยืน  เราจะสังเกตว่า  พระภิกษุในพุทธศาสนา มีอายุยืนจำนวนมาก เช่น 

ท่านพระอานนท์  พระโกญฑัญญะ  พระมหากัสสปะ นางวิสาขามหาอุบาสิกา อายุ ๑๒๐ 

ปี ท่านพระอนุรุทธะอายุ ๑๕๐ ปี  และท่านพระพักกุลเถระ อายุ ๑๖๐ ปี เป็นพระเถระที่
อายุยืนยาวที่สุดในพระพุทธศาสนา ที่มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกของเถรวาท  

                 ในเมืองไทยยุคปัจจุบันเราก็พบว่า  พระป่าทางภาคอีสาน  ท่านจะอายุยืน  

แข็งแรง เช่น สมเด็จญานสังวร วัดบวรนิเวศ สมเด็จพระสังฆราช อายุ ๑๐๐ ปี  หลวงตาม
หาบัว อายุ ๑๐๐ ปี หลวงปู่แหวน อายุ ๙๘ ปี หลวงปู่เหรียญ อายุ ๙๕ ปี   ในปี พ.ศ. 
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๒๕๕๒ มีพระเถระมรณภาพ ๓ รูป  คือ หลวงปู่อ่อนสา   สุขกาโร วัดประชาชุมพลพัฒนา
ราม  อ. เมือง จ. อุดรธานี  อายุ ๙๕ ปีพรรษา ๗๔  และหลวงปู่จันทร์แรม  เขมสิริ วัดระ
หาน จ.บุรีรัมย์ อายุ ๙๒ ปี  บวชมาอย่างยาวนาน   อีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่หลอด   ป
โมฑิโต  วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  อายุ ๙๔ ปี พรรษา ๗๒  ท่านทั้งสามเป็น
ศิษย์สายหลวงปู่มั่นที่ยังเหลืออยู่          

  ในครั้งพุทธกาล   พระเถระที่มีอายุยืนในพระพุทธศาสนา  ผู้มีปฏิปทาที่น่า
นับถือและนำมาปฏิบัติตาม   การได้รับรู้เรื่องราวของท่านช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจ  ใน
การทำบุญกุศลตามแบบอย่างของท่าน   ผู้เขียนขอกล่าวถึง ประวัติของท่านพักกุลเถระ  
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านเป็นเอกทัคคะในความเป็นผู้มีอาพาธน้อย  คือ   ท่าน
มีอายุ ๑๖๐ ปี ตลอดชีวิตของท่านไม่เคยเจ็บป่วยหรือฉันยาเลย ในฐานะชาวพุทธเราควร
จะได้รับรู้ปฏิปทาของท่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมาก  

  เรื่องของท่านอยู่ในพักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร  มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาส
ก์ สุญตวรรค    ท่านเกิดในตระกูลมหาเศรษฐี แห่งนครโกสัมพี  เมื่อเด็กพี่เลี้ยงพาไปอาบ
น้ำที่ท่าน้ำ   ถูกปลาใหญ่ตัวหนึ่งฮุบกินเข้าไปในท้อง  ท่านอยู่ในท้องปลาตัวใหญ่โดยไม่
เป็นอันตรายด้วยบุญบารมีที่สะสมมา   ปลาว่ายน้ำไปได้ ๓๐ โยชน์ก็ติดข่ายของชาว
ประมงชาวเมืองพาราณสี  ชาวประมงก็แบกปลาตัวนั้นไปขาย   ราคาหนึ่งพัน  ก็หาคนซื้อ
ไม่ได้  เมื่อผ่านมาถึงประตูบ้านเศรษฐีตระกูลหนึ่ง  ซึ่งมีทรัพย์ ๘๐ โกฐิ ไม่มีบุตร ภริยา
เศรษฐีซื้อเอาไว้เพื่อใช้ทำอาหาร   เมื่อผ่าท้องปลาออกก็พบเด็กยังมีชีวิตอยู่ในท้อง ภริยา
เศรษฐีดีใจมาก  อุ้มเด็กไปหาท่านเศรษฐี    เศรษฐีให้ป่าวประกาศไปทั่วว่า เราได้บุตร
แล้ว     ครั้นต่อมาข่าวทราบไปถึงบิดามารดาเดิม   ทั้งสองก็มาตามหาบุตรที่บ้านเศรษฐี
แต่ตกลงกันไม่ได้ ว่าเป็นลูกของใครกันแน่  ต่างก็อ้างสิทธิว่าเป็นบุตรของตน   ทั้งสอง
ฝ่ายจึงพากันไปเฝ้าพระราชา  พระราชาจึงตัดสินให้ทั้งสองตระกูลดูแลร่วมกัน   ตระกูลทั้ง
สองได้สร้างปราสาทไว้ในพระนครทั้งสอง แล้วให้บำรุงบำเรอด้วยพวกหญิงฟ้อนรำ  ท่าน
อยู่นครละ ๔ เดือน  ท่านเสวยสมบัติอยู่อย่างนี้ครบ ๘๐ ปี   ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จ
จาริกไปถึงพระนครพาราณสีแล้ว   ท่านได้ฟังธรรมในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า   เกิด
ศรัทธา จึงออกบวช  บวชได้ ๗ วันก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย   

เนื่องจากท่านเป็นคนสองตระกูล  ท่านจึงได้ชื่อว่า  พักกุละ 
                             

 133 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ



ทำอย่างไรให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าลีลาชีวิตของท่านพักกุละเถระมีความน่าอัศจรรย์มาก    

ในช่วงที่ท่านบวชอยู่ก็มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์อีกมาก  กล่าวคือ   ครั้งหนึ่งที่วัดเวฬุวัน  กรุง
ราชคฤห์ เพื่อนเก่าของท่านซึ่งเป็นปริพาชก ชื่อ อเจลกัสสปะ  ได้มาเยี่ยมท่านที่วัด หลัง
จากทักทายกันแล้ว  อเจลกัสสปะได้ถามท่านว่า  บวชมากี่พรรษาแล้ว  ท่านตอบว่า บวช
มาได้ ๘๐ พรรษา แล้ว  อเจลกัสสปะถามต่อไปว่า  ตลอด ๘๐ ปีที่ผ่านมาท่านได้เสพ
เมถุน(มีเพศสัมพันธ์) กี่ครั้ง   พระเถระตอบว่า  ไม่ควรถามอย่างนั้น  แต่ควรถามว่า  บวช
มา ๘๐ ปี เคยเกิดกามสัญญา (ความนึกคิดในทางกาม) กี่ครั้ง   ซึ่งท่านตอบว่า  ไม่เคย
เลยแม้แต่ครั้งเดียว   

  อเจลกัสสปะได้ฟังก็กล่าวว่า  เป็นเรื่องที่น่า อัศจรรย์ไม่น่าจะเป็นไปได้  พระ
เถระจึงกล่าวต่อว่า  นอกจากไม่เคยมีกามสัญญา แล้วท่านยังไม่เคยมี พยาบาทสัญญา 

(ความนึกหมายในทางโกรธเคือง) และวิหิงสาสัญญา (ความนึกหมายในทางเบียดเบียน) 

ด้วย    ยิ่งกว่านั้นพระเถระยังกล่าวอีกว่า  ท่านไม่เคยมีกามวิตก  พยาบาทวิตก  วิหิงสา
วิตก ( ความตรึกในใจทางกาม  พยาบาท   การเบียดเบียน) เลยตลอดเวลา ๘๐ ปี ซึ่งเป็น
เรื่องน่าอัศจรรย์ใจ   

  ความน่าอัศจรรย์  ไม่น่าจะเป็นไปได้ ตลอดเวลา ๘๐ ปี ในร่มกาสาวพัสตร์ 
ยังมีอีก คือ  ตลอดเวลา ๘๐ ปี  นั้น 

  ท่านไม่เคย ยินดีกับจีวรที่ชาวบ้านนำมาถวาย 
  ท่านไม่รู้จักใช้มีดตัดจีวร  เข็มเย็บจีวร  สีย้อมจีวร  จีวรทำกับไม้สะดึง  ไม่
เคยทำจีวรกับภิกษุด้วยกัน 

  ท่านไม่ยินดีในการรับนิมนต์  ไม่เคยนึกคิดอยากให้มีคนมานิมนต์ 
  ท่านไม่เคยนั่งในละแวกบ้าน  ไม่เคยฉันอาหารในละแวกบ้าน 

  ท่านไม่เคยมองสตรีในลักษณะทั่วไปและในรายละเอียด ของร่างกายจน
ทำให้เกิดความยินดีพอใจ  ไม่เคยแสดงธรรมแก่สตรีเกินคาถา ๔ บาท  ไม่เคยไปสำนัก
ภิกษุณี  ไม่เคยแสดงธรรมแก่ภิกษุณี  สิกขมานา  สามเณรี 

  ท่านไม่เคยบรรพชาให้ใคร  ไม่เคยอุปสมบทให้ใคร  ไม่เคยให้นิสัย(รับเป็น
อาจารย์) แก่ใคร  ไมเคยมีสามเณรอุปัฏฐาก 

  ท่านไม่เคยสรงน้ำในเรือนไฟ  ไม่เคยใช้จุณ(ผงสบุ่)  อาบน้ำ 

  ท่านไม่เคยให้ภิกษุด้วยกันนวดเฟ้นให้ 
  ท่านไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแม้ในชั่วระยะเวลารีดนมโคเสร็จ  ไม่เคยฉันยาแม้
เท่าชิ้นเสมอ 
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  ท่านไม่เคยนั่งพิงพนัก  ไม่เคยเอนหลังลงนอน  นั่งตัวตรงตลอดชีวิต 

  ท่านไม่เคยอยู่จำพรรษาในวัดใกล้บ้าน  อยู่แต่ในป่า 
  อเจลกัสสปได้ฟังเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไม่น่าเป็นไปได้ของพระเถระก็เกิดศรัทธา
ขอบรรพชาอุปสมบท  หลังจากนั้นปลีกตัวบำเพ็ญความเพียรอยู่ไม่นานก็บรรลุอรหัตตผล   
( พระไตรปิฎกฉบับผู้เริ่มศึกษา เล่ม ๑๐หน้า ๗๘-๘๑) 

  ในตอนสุดท้ายของชีวิต  พระเถระนั่งปรินิพพานในท่ามกลางภิกษุทั้งหลาย   

ทำเตโชธาตุปรินิพพานแล้วไฟลุกขึ้นท่วมสรีระ  ผิวหนัง  เนื้อและโลหิตถูกเผาไหม้สิ้นไป  
เหมือนเนยใส  ยังคงเหลืออยู่แต่ธาตุ  ที่มีลักษณะดังดอกมะลิตูม  

  มีคำถามว่า  พระเถระทำกรรมอะไร  ท่านจึงไม่เคยเจ็บป่วยเลย  พระอรรถ
กถาจารย์อธิบายว่า   ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระ มีภิกษุหนึ่งแสนเป็นบริวาร ได้
เที่ยวจาริกไปในป่า  แล้วโดนดอกหญ้ามีพิษทำให้เกิดป่วยขึ้น   พระพักกุลเถระเป็นดาบส
ผู้มีฤทธิ์ได้นำโอสถมาถวายทำให้ภิกษุเหล่านั้นหายจากอาพาธ  นอกจากนั้นในสมัยพระ
พุทธเจ้ากัสสปะ   ท่านเป็นชาวนา  ท่านหยุดไถนาในวันแรกนา ให้สร้างโรงครัว และเวจ
กุฎี(ส้วม)  จัดยาถวายภิกษุสงฆ์เป็นประจำ  ด้วยกรรมนี้ท่านจึงเป็นผู้ปราศจากอาพาธ 

(อรรถกถาพักกุลสูตร พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏ เล่ม ๒๓ หน้า ๗๗-๘๓)  
  ท่านผู้อ่านครับ  เรานำเอาความรู้ในข้อนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้  โดย
หาโอกาสทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคแก่พระภิกษุผู้มีศีล  ครูบาอาจารย์ผู้ให้
กรรมฐานทั้งหลาย  ก็จะมีอานิสงส์ทำให้เรามีสุขภาพดี  แข็งแรงไม่เป็นโรค  และมีอายุ
ยืน ผลย่อมมาจากเหตุครับ 

 !  
ภาพตอนชาวประมงจับปลาตัวใหญ่ได้ นำมาขายให้บ้านเศรษฐี  เมื่อผ่าท้องปลาออกก็พบเด็กอยู่ใน

ท้องปลา ยังมีชีวิตอยู่ เศรษฐีจึงเลี้ยงไว้เป็นลูก ซึ่งต่อมาก็คือท่านพักกุละเถระ  
( จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ  วัดโพธิ์ ท่าเตียน กทม.) 
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ตอนที่ ๒๗  
วิถีแบบพุทธทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ วิถีชีวิตของชาวพุทธ คือ การปฏิบัติธรรม การให้ทาน  

รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อขัดเกลากิเลส เครื่องเศร้าหมองในจิต ทำสัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีวิตในทางสุจริต  เป็นสาเหตุให้เราพบกับความสุข ความเจริญ   สุขภาพดี  อายุ
ยืน  ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง  ท่านอุคคคฤหบดี ชาวเมืองเวสาลี   แคว้นวัชชี  ตอนนั้นเป็น
พรรษาที่ ๑๒ พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นครเวสาลี  ท่านอุคคคฤหบดีได้มาเฝ้าพระพุทธ
องค์   และทูลถามว่า  ข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์ว่า   ผู้ให้ของที่พอใจย่อม
ได้ของที่พอใจ   ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถวายข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาด  พร้อมด้วยขาทนี
ยาหาร (อาหารอันประณีต) รสเลิศ  ผ้าอย่างดีที่ทำในแคว้นกาสี เตียงที่ทำด้วยไม้จันทน์ 

เป็นต้น  เป็นของที่ข้าพองค์พอใจทุกสิ่ง  ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดอนุเคราะห์  แก่
ข้าพระองค์ด้วยเถิด  

  พระพุทธองค์ทรงรับ และอนุโมทนา  อุคคคฤหบดีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล  

ด้วยการเฝ้าพระพุทธองค์เป็นครั้งแรก  ต่อมาได้ทำให้แจ้งซึ่งมรรค และผล ๓ พระพุทธ
องค์ทรงสรรเสริญว่า อุคคคฤหบดีเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวง  ผู้ถวายไทยธรรมที่ตนชื่น
ชอบใจ 

  จากนั้นไม่นาน  อุคคคฤหบดีได้ทำกาละ(ตาย)  ปฏิสนธิแล้วในหมู่เทพชื่อ 

มโนมยะ  ต่อมาในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับที่พระเชตวัน  ปฐมยามล่วงไปแล้ว  อุคค
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เทพบุตร  มีวรรณะงามได้มาเฝ้าพระพุทธองค์  กราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  สิ่งที่
ข้าพองค์ประสงค์นั้นสำเร็จแล้ว  พระเจ้าข้า  พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระคาถาว่า 

  “ผู้ให้ของที่พอใจ  ย่อมได้ของที่พอใจ 

  ผู้ให้ของเลิศ  ย่อมได้ของเลิศ  ผู้ให้ของดี   ย่อมได้ของดี 

  ผู้ให้ของประเสริฐ  ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ 

  นรชนใดให้ของที่เลิศ   ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ 

  นรชนนั้นจะบังเกิด ณ  ที่ใด ๆ ย่อมมีอายุยืน  มียศ ดังนี้” 

      (พุทธกิจ ๔๕ พรรษา, สุรีย์  มีผลกิจ  ๒๕๔๓) 

  ท่านผู้อ่านครับนี่ก็เป็นพุทธพจน์ที่ พระพุทธองค์ทรงรับรองไว้ในเรื่องการให้
ทานว่า ทำให้อายุยืน  ส่วนในเรื่องศีล  ทรงแสดงไว้ใน จูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย 

อุปริปัณณาสก์ เพื่อตอบคำถามของ สุภมานพ  โตเทยบุตร ที่ถามว่า  ทำไมคนในโลกนี้ 

บางคนอายุยืน  บางคนอายุสั้น  ทรงตรัสตอบว่า 

  “ บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตาม เป็นบุรุษก็ตาม เป็นคนทำชีวิต
สัตว์ให้ตกล่วง ทำปาณาติบาต เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือด ใม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มี
ชีวิต  ครั้นเขาผู้นั้นตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาสมาทาน
พรั่งพร้อมไว้อย่างนี้  หากเขาตายไป  แม้ไม่เข้าถึงอบาย  ทุคติเป็นต้น  หากมาเกิดเป็น
มนุษย์  เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  เขาจะเป็นคนอายุสั้น  ส่วนเหตุที่ทำให้อายุยืนนั้น ก็
ปฏิบัติตรงกันช้าม  ครั้นตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติและสวรรค์   หากเขาตายไม่เข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์    ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนอายุยืน” 

  นอกจากนั้น      ท่านสอนให้เราปฏิบัตธรรม ที่ทำให้เราไม่ตายตอนหนุ่ม
สาว  อายุยืน โดย ทรงแสดงไว้ ใน  มหาธัมมปาลชาดก   ขุททกนิกาย  ทสกนิบาต  มี
ใจความว่า 

  พระโพธิสัตว์ เกิดในตระกูลพราหมณ์    ชื่อว่า ธรรมปาลกุมาร  พอโตขึ้น
บิดาส่งไปเรียนศิลปะวิทยาการกับอาจารย์ ที่เมืองตักกสิลา  ธรรมปาลได้ไปอยู่กับ
อาจารย์เป็นหัวหน้ามานพ ๕๐๐ คน   ต่อมา บุตรชายคนเดียวของอาจารย์ตายลงตั้งแต่
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ยังหนุ่ม   อาจารย์และหมู่ญาติ  และลูกศิษย์ทั้งหลายต่างก็เศร้าโศก  เสียใจ ร่ำไห้ 

คร่ำครวญแต่ธรรมปาลไม่ร้องไห้เลย  ชนทั้งหลายก็พากันมาถามด้วยความประหลาดใจ  

ธรรมปาลก็ตอบไปว่า  เขาไม่เคยเห็นคนตายแต่ยังหนุ่มๆ  ในตระกูลของเขามีคนตาย
เมื่ออายุร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้น อาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกอัศจรรย์ใจ   หลังจากทำงานศพบุตร
ชายเรียบร้อยแล้ว  ได้เดินทางไปยังบ้านของธรรมปาลเพื่อตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่  ใน
ระหว่างทางได้พบกระดูกแพะ  จึงนำใส่กระสอบให้คนรับใช้ถือไปด้วย  เมื่อไปถึงบ้าน
ของธรรมปาล  บิดาของธรรมปาลก็ออกมาต้อนรับ  เมื่อทานข้าวปลาอาหารเรียบร้อย
แล้ว   อาจารย์จึงแจ้งข่าวแก่พราหมณ์ว่า    

  “ ท่านพราหมณ์  ธรรมปาลกุมารบุตรของท่านเป็นคนมีสติปัญญา  เรียนจบ
ไตรเพทและศิลปะ ๑๘ ประการแล้ว  แต่ได้ตายเสียแล้วด้วยโรคอย่างหนึ่ง สังขารทั้ง
หลายไม่เที่ยง  ท่านอย่าได้เศร้าโศกไปเลย” 

  พราหมณ์ได้ฟังแล้ว คิดอยู่ครู่หนึ่งตบมือหัวเราะดังลั่น   เมื่ออาจารย์ถามว่า  

“ท่านพราหมณ์  ท่านหัวเราะอะไร   ก็ตอบว่า  “ลูกฉันยังไม่ตาย  ที่ตายนั้นจักเป็นคน
อื่น” 

  อาจารย์กล่าวว่า “ท่านพราหมณ์ ท่านได้เห็นกระดูกบุตรของท่านแล้ว  จง
เชื่อเถิด”  แล้วนำกระดูกออกมาแล้วกล่าวว่า  “นี่กระดูกบุตรของท่าน”  พราหมณ์ตอบ
ว่า  “ท่านอาจารย์นี่คงเป็นกระดูกของสัตว์อื่น  คนในตระกูลของเราไม่เคยมีใครตาย
ตั้งแต่หนุ่มมา ๗ ชั่วโคตรมาแล้ว”    อาจารย์เห็นเป็นอัศจรรย์  จึงยอมรับแล้วถามต่อว่า 

  “ อะไรเป็นวัตรของท่าน  อะไรเป็นพรหมจรรย์ของท่าน  การที่คนหนุ่มๆไม่
ตายนี้  เป็นผลแห่งกรรมอะไร  ที่ท่านประพฤติดีแล้ว  ดูก่อนพราหมณ์  ขอท่านจงบอก
เนื้อความนี้แก่เรา   เหตุไรหนอ  คนหนุ่มๆของพวกท่านจึงไม่ตาย”  

  พราหมณ์ได้ฟังดังนั้นแล้ว  จึงกล่าวถึงเหตุให้คนในตระกูลไม่ตายแต่หนุ่ม
ว่า   “ พวกเราประพฤติธรรม  ไม่กล่าวมุสา  งดเว้นกรรมอันไม่ประเสริฐทั้งหมด  เพราะ
เหตุนั้นแหละ  คนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตาย 

  พวกเราฟังธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษแล้ว  เราไม่ชอบใจธรรมขอ
งอสัตบุรุษ  ละอสัตบุรุษ  ไม่ละสัตบุรุษ เพราะเหตุนั้นแหละ  คนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่
ตาย 

  ก่อนที่จะเริ่มให้ทาน  พวกเราเป็นผู้ตั้งใจดี  แม้กำลังให้ก็มีใจผ่องแผ้ว  ครั้น
ให้แล้วก็ไม่เดือดร้อนภายหลัง  เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตาย   
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  พวกเราเลี้ยงดูสมณะ  พราหมณ์ คนเดินทาง  วณิพก  ยาจก และคนขัดสน
ทั้งหลายให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวน้ำ เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่
ตาย 

  พวกเราไม่นอกใจภรรยา  ถึงภรรยาก็ไม่นอกใจพวกเรา  พวกเราประพฤติ
พรหมจรรย์  นอกจากภรรยาของตน  เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตาย 

  พวกเราทั้งหมดงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  งดเว้นสิ่งของที่เขาไม่ให้ในโลก  ไม่
ดื่มของเมา ไม่กล่าวปด  เพราะเหตุนั้นแหละ  คนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตาย 

  บุตรที่เกิดในภรรยาผู้มีศีลดีเหล่านั้น  เป็นผู้ฉลาด  มีปัญญา  เป็นพหูสูต 

เรียนจบไตรเพท เพราะเหตุนั้นแหละ  คนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตาย 

  มารดาบิดา  พี่น้องหญิงชาย  บุตร ภรรยา และเราทุกคนประพฤติธรรมมุ่ง
ประโยชน์ในโลกหน้า  เพราะเหตุนั้นแหละ  คนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตาย 

  ทาส  ทาสี  คนที่อาศัยเลี้ยงชีวิต  คนรับใช้  คนทำงานทั้งหมด  ล้วนแต่
ประพฤติธรรมมุ่งประโยชน์ในโลกหน้า  เพราะเหตุนั้นแหละ คนหนุ่มของพวกเราจึงไม่
ตาย” 

  ท่านผู้อ่านครับ ข้อความในพระไตรปิฏกก็มีดังที่กล่าวมานี้  จะเห็นว่า ท่าน
พราหมณ์บิดาพระโพธิสัตว์  แสดงถึงคุณของการปฏิบัติธรรม  การปฏิบัติธรรมในที่นี้
อรรถกถาจารย์ท่านอธิบายว่าหมายถึง  กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  คือ เว้นจาก กาย
ทุจริต ๓  คือ  เว้นจากการฆ่าสัตว์  การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม  เว้นวจีทุจริต ๔ 

คือ  พูดเท็จ  พูดคำหยาบ  พูดส่อเสียด  พูดเพ้อเจ้อ  เว้นจาก มโนทุจริต ๓ คือ เว้นจาก
ความคิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น  เว้นจากความคิดร้ายผู้อื่น   มีความเห็นชอบ ถูกต้อง
ตามคลองธรรม นี่คือ ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาที่เป็นเหตุให้อายุยืน  สำหรับเรื่องภาวนา 

คือ การเจริญสติจะขอยกไปกล่าวในตอนต่อไป 
   

  หมายเหตุ : ท่านผู้อ่านสามารถ download หนังสือพุทธธรรมบำบัดของผู้
เขียนได้ฟรี ที่www.google.com/หนังสือพุทธธรรมบำบัด,กองแพทย์ทางเลือก) 
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ตอนที่ ๒๘  
การเจริญสติทำให้อายุยืน ๑ 

  ท่านผู้อ่านครับ คนเราจะมีอายุยืนหรือไม่ก็อาศัยปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่
พันธุกรรม  ไปจนถึงการดำเนินชีวิต  เช่น อาหาร  คนที่กินอาหารที่มีพลังงานมาก พวก 

แป้ง น้ำตาล จำนวนมาก จะทำให้อายุจะสั้นลง  คนที่ได้รับอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกาย
จากสิ่งแวดล้อมมากทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในร่างกายก็จะอายุสั้นลง  คนที่ไม่ออกกำลัง
กายเป็นประจำก็มีแนวโน้มจะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆได้มากและอายุสั้นลง คนที่มี
ความเครียดมากอายุก็จะสั้นลง       ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นที่กล่าวขวัญกัน
อย่างมากในหมู่นักวิจัยเรื่องคนสูงอายุก็คือเรื่องของ หน่วยพันธุกรรม ของคนเรา ที่เรียก
ว่า โครโมโซม  ซึ่งเป็นตัวควบคุมลักษณะทางร่างกายและการทำงานของระบบต่างๆ ใน
ร่างกาย  โครโมโซมมี ๒๓ คู่ ๔๖ อัน เราลองนำเอามา ๑ คู่มาดูดังภาพ  จะเห็นว่า ๑ คู่มี 
๒ อันเชื่อมติดกัน  ตรงปลายสายโครโมโซมจะมีลักษณะคล้ายหมวกคลุมอยู่ (สีแดงใน
ภาพ)   เรียกว่า ทีโลเมียร์ (Telomere)  เวลาเซลแบ่งตัว เจริญเติบโตขึ้นทุกๆปี  ทีโลเมียร์
จะสั้นลง  ในคนหนุ่มสาวทีโลเมียร์จะยาวกว่าคนสูงอายุ   ทีโลเมียร์จะเป็นตัวป้องกัน
ปลายสายโครโมโซมต่ออนุมูลอิสระต่างๆที่จะมาทำลาย  ถ้าไม่มีตัวนี้ปลายสายจะบาน
ออก  และจะเชื่อมติดกับปลายสายอันอื่น ทำให้สูญเสียหน้าที่และแตกสลายไป   ทีโลเมี
ยร์นี้เปรียบเหมือนปลอกพลาสติคที่หุ้มปลายเชือกผูกรองเท้าของเรา  มันช่วยป้องกันไม่
ให้ปลายบานออก  เวลาสนเข้ากับรูของรองเท้าก็จะสะดวกง่ายดาย  แต่ถ้าไม่มีปลอกพลา
สติคปลายสายเชือกก็จะบานออก  ก็จะใช้งานไม่ได้  สายโครโมโซมก็คล้ายกัน  ปัญหาก็
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คือ ทีโลเมียร์ที่สั้นลงก็หมายความว่าอายุของเราก็สั้นลงด้วย  แต่ธรรมชาติก็สร้างเอ็น
ไซด์ตัวหนึ่งที่จะมาช่วยให้ดำรงสภาพความยาวของทีโลมียร์เอาไว้ เรียกว่า เอ็นไซด์ที
โลเมอร์เรส (Telomerase) เอ็นไซด์ตัวนี้ช่วยสร้างทีโลเมียร์ ทำให้ทีโลเมียร์ไม่สั้นลงเร็ว
เกินไป  เซลปกติแบ่งตัวแต่ละครั้งมันจะสั้นลงบ้าง  จำนวนครั้งของการแบ่งตัวก็มีจำกัด 
นั่นหมายความว่า  ถ้าเอ็นไซด์ตัวนี้ทำงานได้ดี เราก็จะมีอายุยืน  แต่ถ้าเอ็นไซด์ตัวนี้
ทำงานได้น้อยลง  อายุเราก็จะสั้นลง  ผู้ที่ค้นพบ เอ็นไซด์ตัวนี้ คือ ดร. อลิซาเบท  แบ
ล็คเบิร์น  (Elizabeth Blackburn) เธอเป็นศาสตราจารย์ด้านชีวโมเลกุล   อยู่ที่
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก หรือ UCSF จากผลงานการค้นคว้าเรื่องนี้เธอ
และคณะได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ในปี ๒๐๐๙     ปัจจุบันเธอ
ทำงานที่ ห้องทดลองแบล็คเบิร์น (Blackburn Labs) ภาควิชาชีวเคมีและชีวฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก  เธอศึกษาโครงสร้างและการทำงานของที
โลเมียร์และเอ็นไซด์ทีโลเมอร์เรส  ในเซลของคน ในแง่มุมต่างๆ เช่น ในโรคมะเร็ง ใน
คนสูงอายุ (www.biochemistry.ucsf.edu/labs/ Blackburn) ห้องปฏิบัติการนี้สามารถ
ตรวจวัดความยาวของทีโลเมียร์ และวัดการทำงานของทีโลเมอร์เรสได้  นั่นหมายความ
ว่าเราสามารถจะตรวจดูได้ว่าในแต่ละปี ทีโลเมียร์ของเราสั้นลงหรือไม่  การทำงานของที
โลเมอร์เรส ยังดีอยู่หรือไม่ นั่นหมายถึง ถ้าทีโลเมียร์สั้น  อายุเราก็มีแนวโน้มจะสั้นลง   ที
โลเมียร์ยังเหมือนเดิมอยู่  อายุเราก็ยืนต่อไป  เราตรวจได้ทุกปี   ปัจจุบันเราดูได้จากค่า
ของ  ความยาวของทีโลเมียร์  ตรวจค่าการทำงานของเอ็นไซด์ทีโลเมอร์เรส   ดังนั้นขณะ
นี้จึงมีการพัฒนาเป็นชุดตรวจสำเร็จรูปที่ให้เราเอาไปตรวจความยาวของทีโลเมียร์และ
การทำงานของทีโลเมอร์เรส ด้วยตัวเอง เข้าใจว่า อาจจะมีจำหน่ายเร็วๆนี้ ในอเมริกา  

  งานวิจัยของเธอพบว่า ภาวะทีโลเมียร์สั้นลง มีความสัมพันธ์กับโรคต่างๆ 

คือ พบได้ในโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  ภาวะดื้อต่ออินซูลิน  ภาวะ
สมองเสื่อม  โรคอ้วน และในภาวะความเครียดเรื้อรัง  

  ในเซลปกติ ความสามารถในการแบ่งตัวของเซลจะถูกจำกัดโดยความยาว
ของทีโลเมียร์  พบว่า ทีโลเมียร์จะสั้นลงทุกครั้งที่เซลแบ่งตัว และเมื่อมีการแบ่งตัวหลายๆ
ครั้งจนทีโลเมียร์สั้นถึงระดับหนึ่งแล้วเซลก็จะตายลง  เอ็นไซด์ทีโลเมอร์เรส เป็นตัวสร้างที
โลเมียร์ทำให้มันรักษาความยาวไว้ได้  ในเซลมะเร็งมันสามารถจะแบ่งตัวได้โดยไม่
จำกัด  มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของเซลมะเร็งจะมีการสร้างและการทำงานของเอ็นไซด์ทีโลเม
อร์เรสผิดปกติ เราสามารถตรวจพบในชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็ง ในเซลที่เผชิญกับสารอนุมูล
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อิสระ ทีโลเมียร์จะสั้นลงเร็วกว่าเซลปกติ (เตือนจิต คำพิทักษ์และคณะ,พันธุศาสตร์
ทางการแพทย์ ๒๕๕๑) 

!  
เจุดสีแดงคือ ทีโรเมียร์ ที่อยู่ปลายโครโมโซม 

!  
ศ. แบล็คเบิร์น  ผู้ค้นพบเอ็นไซด์ทีโรเมอร์เรส 

  งานวิจัยที่น่าสนใจส่วนหนึ่งเป็นงานที่เธอทำร่วมกับ ดร. อลิสา  แอปปอล  

(Elissa Epel) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาสุขภาพ  ทำงานที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอรืเนีย 

ซานฟรานซิสโกเหมือนกัน เธอเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับความเครียด (Stress Researcher) เธอ
ทำวิจัยร่วมกันหลายเรื่อง เช่น   เธอทำวิจัยในคนที่มีอาชีพดูแลผู้ป่วย (Caregiver) พบว่า 

คนเหล่านี้มีความเครียดมากและเรื้อรังโดยลักษณะอาชีพ ความเครียดเรื้อรังทำให้ที
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โลเมียร์สั้นลง การทำงานของทีโลเมอร์เรสลดลงและทำให้อายุสั้นลงอย่างชัดเจนเมื่อ
เทียบกับคนทั่วไป       
  ต่อมาเธอศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความยาวของทีโลเมียร์  ซึ่งเธอพบ
ว่า 
  ๑)การขาดการออกกำลังกาย  ทำให้ทีโลเมียร์สั้นลง การออกกำลัง 

กายเป็นประจำช่วยให้ทีโลเมียร์ยาวขึ้น  

  ๒)  ความอ้วน ทำให้ทีโลเมียร์สั้นลง   
  ๓)การได้รับอนุมูลอิสระ มากๆ ทำให้เกิดภาวะ Oxidative  

Stress และเกิดการอักเสบในร่างกาย ทำให้ทีโลเมียร์สั้นลง   เป็นที่มาของโรคต่างๆ เช่น
โรคหัวใจ เบาหวาน ดังนั้นเราต้องลดอาหารไขมันลง กินผักผลไม้มากขึ้น  กินปลาที่มีไข
มันโอเมก้า ๓ ธัญพืชไม่ขัดสี  ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ  กินอาหารแนวมังสวิรัติ ซึ่งมีไขมัน
ต่ำ ไฟเบอร์มาก   
  ๔)  การตากแดดวันละ ๑๕ถึง ๓๐ นาที ทุกวัน ทำให้ผิวหนังสร้างวิตามินดี 

และช่วยให้รักษาความยาวของทีโลเมียร์ได้ 

  ๕) การนอนหลับอย่างเพียงพอช่วยรักษาความยาวของทีโลเมียร์ได้ 
  ๖) ปัจจัยด้านจิตใจ   การศึกษาอันแรก เธอทำร่วมกับดร. ดีน  ออร์นิชและ 
ดร. แบล็คเบิร์น โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Intensive Lifestyle change)โดยศึกษาในผู้
ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก ซึ่งไม่รุนแรง  โดยให้ผู้ป่วยกินอาหารมังสวิรัติ  

ไขมันต่ำประมาณร้อยละ ๑๕  ออกกำลังกายปานกลางวันละ ๓๐ นาที  ฝึกโยคะ เพื่อ
ความผ่อนคลาย ทำอยู่ ๓ เดือน เจาะเลือดเพื่อดูการทำงานของเอ็นไซด์ทีโลเมอร์เรส และ
วัดความยาวของทีโลเมียร์  ก่อนและหลังการเข้าโปรแกรม  พบว่า  การปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตแบบนี้เป็นเวลา ๓ เดือน  ทำให้ทีโลเมียร์ยาวขึ้น การทำงานของทีโลเมอร์เรสดีขึ้น 
นั่นคืออายุก็จะยาวขึ้น 

  การทดลองที่สอง  เป็นการศึกษาวิจัยทำในกลุ่มคนที่ปฏิบัติธรรมแบบสมถ
กรรมฐาน (Shamatha meditation study) โดยให้เข้าอบรมฝึกการทำสมาธิ  ฟังธรรม  
ถือศีล  เป็นเวลา ๔ เดือนในสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแถบเทือกเขาโคโรลาโดเจาะ
เลือดตรวจก่อนและหลังเข้าอบรม  ก็ได้ผลคือ พบว่า การฝึกสมาธิแบบนี้ก็ทำให้ทีโลเมียร์
ยาวขึ้น  การทำงานของทีโลเมอร์เรสดีขึ้นเช่นกัน 
  การทดลองที่ ๓  ทำการศึกษาในกลุ่มผู้เข้าโปรแกรม การเจริญสติแบบ 

MBSR (Mindfulness stress Reduction Program) ของ ศ. จอน คาแบค ซิน  และฝึกเจริญ
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สติในการกินอาหารด้วย (Mindful Eating) ใช้เวลาศึกษาอยู่ ๔ เดือนเช่นกัน พบว่า การ
เจริญสติช่วยให้ทีโลเมียร์ยาวขึ้น  ทีโลเมอร์เรสทำงานได้ดีขึ้น   

  ดังนั้นจะเห็นว่าความยาวของทีโลเมียร์และการทำงานของทีโลเมอร์เรสเอ็น
ไซด์ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในด้านต่างๆ ตั้งแต่อาหาร การ
ออกกำลังกาย  การฝึกความผ่อนคลาย  การฝึกสมาธิ การเจริญสติ ล้วนส่งผลให้รักษา
ความยาวทีโลเมียร์ไว้ได้ ทีโลเมอร์เรสทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งก็คือ เราจะอายุยืนขึ้น
ได้(www.youtube.com/ABC Science:The science of Meditation) 
  
  หมายเหตุ : ท่านผู้อ่านสามารถ download หนังสือการเจริญสติบำบัดของผู้
เขียนได้ที่ www.google.com/หนังสือการเจริญสติบำบัด,กองแพทย์ทางเลือก) 
    

!  
  

 ภาพโครโมโซม สีแดงคือ ทีโลเมียร์ , ดร. อลิซาเบท แบล็คเบิร์น, ดร. อลิสสา แอปปอล 
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ตอนที่ ๒๙  
การเจริญสติทำให้อายุยืน ๒ 

  ท่านผู้อ่านครับ หลักการสำคัญในพระพุทธศาสนา ท่านสอนเรื่อง อริยสัจ ๔    

คือ ทุกข์ สมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์) นิโรธ(ธรรมเป็นที่ดับทุกข์) ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา 

(ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์) ธรรมะจึงเป็นเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์    

ถามว่าทุกข์คืออะไร ท่านแสดงไว้ใน มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า  

“ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความโศก ความร่ำไร
รำพัน  ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความอึดอัดใจก็เป็นทุกข์  ความประสบกับสิ่งที่ไม่
เป็นที่รักก็เป็นทุกข์  ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์  ความปรารถนาสิ่งใด
ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์”   ดังนั้น เราจะเห็นว่าเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องประสบกับความทุกข์
เสมอซึ่งเราทุกคนก็ได้รับกันอยู่ทุกวัน ในวิถีชีวิตในปัจจุบันคนจนก็ทุกข์แบบคนจน
คนรวยก็ทุกข์แบบคนรวย เราติดตามข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นว่า ผู้คนทั้ง
หลายในโลกกำลังประสบความทุกข์กันมาก 

  ดังนั้นคนเราพอเกิดมาก็จะต้องต้องพบกับความทุกข์เสมอ ถามว่า ความ
ทุกข์เกิดจากอะไร  ท่านก็ตอบว่า  เกิดจากตัณหา (ความอยาก)  ความอยากในอารมณ์ที่
น่ารักใคร่ เช่น รูปสวยๆ (กามตัณหา) ความอยากอันประกอบด้วยความคิดว่ายั่งยืน 

(ภวตัณหา) ความอยากแบบนี้ทำให้เขาพยายามฝึกสมาธิจนได้รูปฌาน อรูปฌาน และ
ความอยากอันประกอบด้วยความเห็นว่า ตายแล้วขาดสูญไม่มีการเกิดอีก 
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(วิภวตัณหา)ความอยากแบบนี้ทำให้เขาพยายามหาความสุขทางกามทุกอย่างแบบเต็มที่ 

เพราะจะไม่มีการเกิดอีก  เหล่านี้ก็เป็นความอยากทั้งสิ้น  เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรา
ทำกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้าง   ทำกรรมไม่ดีก็ได้รับผลตามมา  เกิดเป็นทุกข์ เช่น กรณี 

อยากร่ำรวยมากๆ ก็ทำคอร์รัปชั่น แล้วก็ถูกจับได้ต้องติดคุกติดตาราง ตามข่าวที่พบ
บ่อยๆ  

  ถามต่อไปว่า ตัณหาเกิดขึ้นที่ไหน  ท่านตอบว่า ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็
เกิดขึ้นที่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและ ใจ ที่เราเรียกว่า อายตนะภายใน  ท่านกล่าวต่อไปอีก
ว่า ตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดขึ้นที่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และธัมมารมณ์  

(อารมณ์ที่เกิดที่ใจ) ที่เราเรียกว่าอายตนะภายนอก   

  ถามต่อไปอีกว่า ความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร   ท่านแสดงไว้ใน ทุกขสมุทย
สูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ว่า  “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงความเกิดและ
ความดับแห่งทุกข์ เธอทั้งหลายจงฟัง  ความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไร  คือ เพราะ อาศัย
ตาและรูป จึงเกิด การรับรู้ทางตา (จักขุวิญญาณ) สามสิ่งนี้เรียกว่า การกระทบ (ผัสสะ) 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดความรู้สึก (เวทนา)  (รู้สึกสุข,รู้สึกทุกข์,รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์) 

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหา (ความอยาก)จึงเกิด  ความเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้แล” หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ ท่านก็แสดงไว้ในทำนองเดียวกันนี้  

  ส่วนความดับทุกข์ท่านก็แสดงไว้โดยละเอียด  ดังนี้ คือ “ความดับทุกข์ เป็น
อย่างไร  คือ เพราะอาศัยจักขุและรูป จักขุวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึง
เกิด  เพราะตัณหานั้นแลดับไม่เหลือด้วยวิราคะ(หมายถึง มรรค ) อุปาทาน(ความยึดมั่น
ถือมั่น)จึงดับ  เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ  เพราะภพดับชาติ(ความเกิด)จึงดับ   เพราะ
ชาติดับชรา(ความแก่) มรณะ(ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ(ความ
คร่ำครวญ) ทุกข์(ความทุกข์ทางกาย) โทมนัส(ความทุกข์ทางใจ) และอุปายาส(ความ
คับแค้นใจ) จึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้” 

  ความจริงเหล่านี้มีอยู่แล้วในธรรมชาติ พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบในภาย
หลังเมื่อ ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว ธรรมะเหล่านี้ปัจจุบันยังทันสมัย ชาวพุทธทั่วโลกยังนำมาใช้  

ซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจ  เวลาที่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียง  หรือใจนึกคิด  ก็เกิดการ
รับรู้ขึ้น (Perception) เกิดความรู้สึกขึ้น Felling)และเกิดความคิดนึกปรุงแต่งขึ้น 
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(Thought)  เห็นรูปสวยเราก็ชอบ เกิดตัณหา (ความโลภ) เห็นรูปไม่สวยก็ไม่ชอบ เกิด
โทสะ(ความโกรธ) ขึ้น คนเราต้องตกอยู่ในวงจรแบบนี้ตลอดเวลา ชั่วชีวิตของเรา นี่คือ
สาเหตุของความทุกข์ของเราทั้งหลาย  เนื่องจาก การรับรู้ ความรู้สึก ความคิด ภาษา
ธรรมะท่านเรียกว่า สัญญา สังขาร วิญญาณ  ท่านผู้อ่านครับ เนื่องจากการรับรูของคน
เราที่เรียกว่า คนปกตินั้น ท่านบอกว่า  มันผิดปกติ มันจึงเกิดปัญหาขึ้น   ภาษาธรรมะ
ท่านเรียกว่า วิปลาส แปลว่า ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน  กล่าวคือ สัญญาวิปลาส คือ 

ความหมายรู้ผิดพลาดคลาดเคลื่อน (Distortion of perception)  จิตตวิปลาส คือ 

ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง (Distortion of thought) และ ทิฏฐิวิปลาส คือ 

ความเห็นผิดจากความเป็นจริง  (Distortion of views)     เรามีความหมายรู้ ความคิด 

ความเห็น ความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน ๔ ประเด็นคือ  วิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่า
เที่ยง  วิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข  วิปลาสในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนว่า เป็นตัวตน และ
วิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างาม   เข้าใจยากหน่อยนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ร่างกายของเรา 

ท่านกล่าวว่าโดยความจริง เป็นของไม่งาม เป็นของสกปรก ไม่น่ายินดี  (ทวัตติงสาการ 
ขุททกปาฐะ ขุททกนิกาย)  แต่เราเห็นว่างาม ติดยึดหลงไหล ว่าเป็นเรางาม  น่ายินดี  

โดยความเป็นจริงแล้ว ร่างกายไม่ใช่ของเราถึงเวลาต้องแตกทำลายไปตามเวลาอายุขัย 

ไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา บังคับให้อยู่ไปนานๆตามความต้องการไม่ได้ มันจะสวยงามช่วง
วัยหนุ่มสาว เท่านั้นช่วงสั้นๆประมาณ ๒๐ ปี หลังจากนั้นก็จะเริ่มแก่ชรา  ร่างกายของเรา
เป็นที่ตั้งของความแก่ชรา โรคภัยต่างๆ ทำให้เราทุกข์ทรมาน  แต่เราหลงเพลิดเพลิน
หาความสุขทางกายกันทุกวัน หลงไหล ติดยึด มีการผ่าตัดเสริมให้สวยงาม  บำรุงบำเรอ
กันเต็มที่ เป็นต้น เพราะเราหลงผิดไป 

  ท่านผู้อ่านครับ  ท่านกล่าวโดยสรุปว่า  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

หรือขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์  นี่เป็นความรู้พื้นฐานในพุทธศาสนาแบบเถรวาท   ในทางการ
แพทย์ก็ใช้ความรู้อันนี้เพื่อใช้รักษาความผิดปกติทางจิต  โรคประสาท โรคเครียด  โรค
ซึมเศร้า ซึ่งปัจจุบันเป็นโรคที่พบได้มากทั่วโลกเหมือนกันหมด  โดยเฉพาะในประเทศที่
เจริญแล้ว เช่น อังกฤษ อเมริกา เขาใช้การเจริญสติบำบัดโรคเหล่านี้ พระพุทธองค์ทรง
แสดงให้เห็นว่า โรคเรื้อรังต่างๆ มาจาก ตัณหา ความทะยานอยาก ของเรา  เกิดจาก
ความโลภ ความโกรธ  ความหลง ของเรา เกิดจากความหมายรู้ ความคิด ความเห็นผิด 

ของเราดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  ทรงแสดงไว้ในโรคสูตร  อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต ดังนี้คือ 
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  “ภิกษุทั้งหลาย โรคสองอย่าง  โรคสองอย่างอะไรบ้าง คือ ๑) โรคทางกาย 

๒) โรคทางใจ สัตว์ที่อ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางกายมาตลอด ระยะเวลา ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี 

๔ ปี ๕ ปี ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๔๐ ปี บ้าง ๕๐ ปีบ้าง แม้ยิ่งกว่า ๑๐๐ ปี ยังพอมีอยู่ แต่
สัตว์ผู้จะอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้ครู่เดียว หาได้ยาก ยกเว้น ท่าน
ผู้หมดกิเลสแล้ว”    

  ท่านผู้อ่านในทางพุทธศาสนาถือว่า เราทุกคนล้วนแต่ป่วยด้วยกันทั้งสิ้น 

ยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้ว   ดังนั้น  ท่านจึงสอนการเจริญสติ  เพื่อรักษาโรคของเรา  ซึ่ง
ท่านกล่าวว่า เป็นหนทางเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้ (มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย) ดร.ปิยาล 

วาลโปลา (Piyal Walpola) แพทย์ชาวแคนาดา เชื้อสายศรีลังกา ท่านเป็นแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานอยู่ในนครโทลอนโต แคนาดา ท่านเปิดคลินิค สอนการ
เจริญสติบำบัดโรคเครียด โรคซึมเศร้า ให้คนไข้และทำวิจัยในสาขานี้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยโทลอนโต ท่านกล่าวไว้ในการประชุมชาวพุทธยุคโลกาภิวัฒน์ ครั้งที่ ๙ 

(9th Global Buddhist Conference 2015) ซึ่งจัดโดย สมาคมชาวพุทธแห่งออสเตรเลีย
ตะวันตก (The Buddhist Society of Western Australia) อย่างน่าฟังว่า  ในหัวข้อ 

การเจริญสติ คือการมีสุขภาพดี (Mindfulness is Wellness) ท่านกล่าวว่า ความเครียด
และอาการซึมเศร้า เกิดเนื่องจากเรามี ความหมายรู้ ความคิด ความเห็นที่ผิดพลาด ไป
จากความเป็นจริง   ยกตัวอย่างเช่น  เวลาเราคิด ถ้าคิดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมา เป็น
ประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีต การงานที่ล้มเหลว ศัตรูที่มุ่งร้าย คิดมากๆ จิตใจก็เศร้า
หมอง เกิดอาการซึมเศร้า เกิดโทสะได้ เราคิดถึงเรื่องในอนาคต เรื่องที่น่ากลัว ความ
รุนแรง ความเลวร้าย ความไม่แน่นอนต่างๆ  เราก็เกิดความกลัว ความวิตกกังวล เกิด
ความเครียดขึ้น ถ้าเราไม่สามารถจะออกจากวงจรของความคิดนี้ได้เราก็เกิดทุกข์    ท่าน
กล่าวว่า เราต้องฝึกการเจริญสติ เพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบัน ตัดอดีตและอนาคตให้ได้ แก้
วิปลาสทั้ง ๓ ได้ เช่น เวลาเราเห็นเราก็กำหนดสภาพการเห็น  แล้วปล่อยวาง ไม่เลย
เข้าไปถึงรูปที่เห็นว่า สวยงาม หรือไม่สวยงาม แบบนี้ก็จะตัดความชอบ ความชังไปได้ 

ทำลายวิปลาสไปได้ การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส การรับสัมผัส ความนึกคิด ก็เช่น
เดียวกัน กำหนดรู้แล้วปล่อยวาง มิฉะนั้นก็จะเลยเข้าไปในอดีตและอนาคต โรคภัยไข้เจ็บ
ก็เกิดขึ้น ความทุกข์ก็เกิดขึ้น  การเจริญสติทำให้เราควบคุมอายตนะได้  ควบคุมความ
คิดได้ ควบคุมอารมณ์ได้ ทำให้แก้ไขการรับรู้ ความคิดที่ผิดพลาดให้ถูกต้องได้  ทำให้
ลดอัตตาตัวตนลงได้ ตัดความยึดมั่นถือมั่นลงได้ ความทุกข์ก็ค่อยๆหมดไป อันนี้ก็
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เป็นการปฏิบัติธรรมแบบพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ใน มหาสติปัฏฐานสูตร  ซึ่งเป็นวิธีที่
เราสามารถปฏิบัติได้  ถ้าเราศึกษาและฝึกปฏิบัติให้เข้าใจก็สามารถนำมาใช้รักษากาย
และใจให้ปกติได้ 

  งานวิจัยทางการแพทย์พบว่า  การเจริญสติสามารถรักษาอาการเครียด  

อาการซึมเศร้า ช่วยให้ความจำดีขึ้น สมองส่วนหน้าด้านซ้ายหนาขึ้นทำงานดีขึ้น  ช่วยลด
การอักเสบในร่างกาย ช่วยลดอาการปวด และอาการไม่สบายกายและใจในคนไข้โรค
มะเร็ง ช่วยให้โรคเรื้อรังต่างๆดีขึ้น เช่น โรคความดัน โรคหัวใจ  ช่วยลดการติดบุหรี่ 
และยาเสพติด และช่วยให้อายุยืนขึ้นได้ เนื่องจากการเจริญสติทำให้ทีโรเมียร์ในยินส์
ของเราไม่สั้นลงเร็ว   นี่เป็นงานวิจัยต่างๆในวงการแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้ศึกษาไว้ ซึ่งก็
ยืนยันว่า ถ้าเราแก้ไขความวิปลาส ๓ ประการได้โรคต่างๆก็จะหายไป  การเจริญสติก็คือ
การมีสุขภาพดีนั่นเอง ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปฟังคำบรรยายโดยละเอียดได้ใน 
www.youtube.com/Mindfulness is Wellness.  

  หมายเหตุ: ท่านผู้อ่านสามารถ download หนังสือการเจริญสติบำบัดของผู้
เขียนได้ที่ www.google.com/หนังสือการเจริญสติบำบัด,กองแพทย์ทางเลือก) 

  

ดร. ปิยาล  วาลโปลา แพทย์ชาวแคนาดา ผู้บรรยายเรื่องการเจริญสติคือการมีสุขภาพดี 
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ภาพแสดงความคิดที่ตกอยู่ในอดีตและอนาคตทำให้เรามีอาการเครียดและซึมเศร้า 

  

การเจริญสติทำให้เราอยู่กับปัจจุบัน สามารถตัดอดีตและอนาคต ทำให้สุขภาพจิตดี 
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ตอนที่ ๓๐  
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 
ทำให้อายุสั้น ๑ 

  ท่านผู้อ่านครับ คนในโลกปัจจุบันเป็นโรคเรื้อรังอะไรมากที่สุด เขาพบว่า  

อันดับหนึ่งคือ โรคจิต ประสาท ร้อยละ๓๕, โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ ๓๓, โรค
มะเร็ง ร้อยละ ๑๘, โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังร้อยละ ๑๐.และโรคเบาหวานร้อยละ 
๔ ทุกๆ ๑ ใน ๔ ของคนในโลกปัจจุบันจะเป็นโรคจิตประสาท  โรควิตกกังวล มีประมาณ 

๔๕๐ ล้านคน โรคซึมเศร้า ๓๐๐ ล้านคน โรคจิตเภท ๒๑ ล้านคน  โรคสมองเสื่อมอัลไซด์
เมอร์ ๕๐ ล้านคน ประเทศในโลกตะวันตก ยุโรปอเมริกาเป็นกันมาก ในเอเชีย จีนและ
อินเดียก็มีปัญหานี้มากเหมือนกัน ในประเทศไทยเรามีคนไข้โรคซึมเศร้า ๑.๕ ล้านคน ก็
มากเหมือนกัน  ปัญหาโรคจิตประสาททำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก คิด
เป็นร้อยละ ๔ ของ GDP โลกในปี ๒๐๓๐ จะสูญเสียคิดเป็นเงิน ๖ ล้านล้านดอลล่าร์ต่อปี 

และร้อยละ ๗๖ ถึง๘๕ ของคนที่มีปัญหาโรคทางจิตประสาทที่เป็นมาก ขาดการบำบัด
รักษา นี่คือปัญหาใหญ่ของโลกปัจจุบันที่องค์การอนามัยโลกกำลังหาทางทางแก้ไข  

ทำไมการพัฒนาที่เจริญขึ้นทั่วโลกถึงทำให้คนทั่วโลกเป็นโรคจิต ประสาทกันมาก นี่เป็น
ปัญหาที่เราต้องหาคำตอบ  เมื่อเข้าศตวรรษที่ ๒๑ แบบแผนการเป็นโรคของคนก็เปลี่ยน
ไป โรคจิตประสาทที่เป็นมี ร้อยละ๖๗ เป็นโรคเครียดและโรคซึมเศร้า ร้อยละ ๑๑ โร
คอัลไซเมอร์ ร้อยละ ๕ เป็นโรคจิตเภทและอื่นๆอีกร้อยละ ๑๘ คนที่เป็นโรคทางจิตจะอายุ
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สั้นลง ๒๐ ปี  ๑ใน๓ ของคนป่วยทางจิตอยู่ในจีนและอินเดีย  คนไข้ส่วนหนึ่งจะฆ่าตัวตาย 

ในอินเดียมีความชุกของโรคซึมเศร้าสูงสอดคล้องกับสถิติการฆ่าตัวตาย ๒๕,๐๐๐รายใน
ปี ๒๐๑๒ การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการตายหลักของผู้หญิงอินเดียอายุ ๑๕-๑๙ ปีในจีน
การฆ่าตัวตายคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของทั่วโลก และเป็นประเทศเดียวที่ผู้หญิงฆ่าตัวตาย
มากกว่าผู้ชาย   

  

โรคเรื้อรังที่พบมาก ของคนในโลกยุคปัจจุบัน  
(www.weforum.org/five ways mental health care better/depression) 

           อะไรเป็นสาเหตุทำให้คนในโลกทุกวันนี้เป็นโรคเรื้อรัง กันมาก และเหมือนๆกัน
หมดทุกประเทศ  ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท  โรคอ้วน  โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค
มะเร็ง โรคภูมิแพ้ โรคสมองเสื่อม เป็นต้น  ถ้าเราจะตอบโดยรวม ๆ ก็ต้องบอกว่า  

ทุนนิยม เป็นสาเหตุ   
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  ประการแรก ทุนนิยมทำให้มีการผลิตสินค้า คือ อาหารแปรรูป ออกขายเอา
กำไรกันทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่มันคือแป้ง น้ำตาล และไขมันทรานซ์ นอกจากนั้นยังมีการใช้
น้ำมันพืชแทนน้ำมันสัตว์ น้ำมันพืชที่มีไขมันโอเมก้า ๖ เช่น น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่ว
เหลือง น้ำมันทานตะวัน ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกาย  ซึ่งมันคือสาเหตุโดยตรง
ของโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายไว้ในตอนที่ผ่านๆมาอย่างมากมาย นอกจากนั้น
กระบวนการเพาะปลูกพืชในระบบทุนนิยยังมีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช พวก ไกล
โพเสท พารากวอต ครอไพรีฟอต ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม และโรคสมอง
ในเด็ก  ทำให้เกิดสมองไม่พัฒนา สมาธิสั้น การเรียนรู้บกพร่อง เป็นต้น    

  ประการที่ ๒  ทุนนิยมทำให้มีการผลิตรถยนต์ และสินค้าต่างๆ ซึ่งใช้น้ำมัน
และถ่านหินอย่างมาก  มีการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อการขนส่งและดารท่องเที่ยวอย่างมากมาย  

มีการก่อสร้างพัฒนาอย่างรวดเร็ว  มีการเผาพืชพันธ์ทางเกษตรเพื่อปลูกรุ่นไหม เช่น 

ข้าวโพด ข้าว หลังเก็บเกี่ยว หรือไฟป่าตามธรรมชาติ การเผาขยะ เป็นต้น ทำให้เกิดฝุ่น
ควันพิษขนาดเล็กไปทั่วเป็นบริเวณกว้าง  ที่เรียกว่า Particle Material 2.5 (พี เอ็ม ๒.๕) 

ซึ่งเวลาเราหายใจเข้าไปแล้ว ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
ต่างๆ  ซึ่งทั่วโลกกำลังรับชะตากรรมอันนี้อยู่ และหลายประเทศแก้ปัญหาได้มากแล้ว  

หลายประเทศยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร 

  ประการที่ ๓ ทุนนิยมทำให้เกิด ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความเหลื่อม
ล้ำทางการถือครองทรัพย์สิน ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ด้านต่างๆ คนรวยรวยขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่คนจนจนลงมากเช่นกัน ช่องว่างห่าง
ออกไปเรื่อยๆ คนรวยที่สุด ๑๐๐ คนมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่า คนจนในโลกนี้รวมกัน 

๔.๐๐๐ ล้านคน  ซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงและเข้าใจได้ยาก แต่ผลอันนี้
กำลังกระทบไปทั่วโลก   

  ศ. โทมัส  ปิเก็ตตี้ (Dr. Thomas Piketty) นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส  

แห่ง โรงเรียนเศรษฐศาสตร์ ม. ปารีส   เขาศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของทุนซึ่งก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำในความมั่งคั่งและรายได้ในระบบทุนนิยมในรอบร้อยปี ที่ผ่านมาของ
ยุโรปและอเมริกา  ที่เกิดจากปัจจัยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี่ การค้าเสรี  
โลกาภิวัตน์ และอื่นๆ มีผลทำให้เกิดความเหลื่อมล่ำของรายได้และการถือครองของ
ทรัพย์สิน  คนรวยรวยขึ้นมากในขณะที่คนจนก็จนลงมาก รวยกระจุกจนกระจาย  ซึ่งเกิด
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ขึ้นในอเมริกาในช่วย ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมา  ท่านผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดได้
ใน www.youtube.com/Thomas Piketty: New Thoughts  on  Capital in The 
Twenty- first century/TED.  

     

ศ. โทมัส ปิเก็ตตี้  นักเศรษฐสตร์ ผู้ศึกษาเรื่องความเลื่อมล้ำ 

  องค์การออกซ์แฟม ในกรุงลอนดอน ออกแถลงการณ์เมื่อ ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๒ ว่า มหาเศรษฐีทั่วโลกมีสินทรัพย์รวมกันเพิ่มขึ้นวันละ ๒.๕ พันล้านดอลล่าร์ มหา
เศรษฐีรวยสุด ๒๖ คน และมีทรัพย์สินเท่ากับคนล่างสุด ๓.๘ พันล้านคน และกลุ่มนี้มี
ทรัพย์สินลดลงร้อยละ ๑๑  ,ในปี ๒๕๒๓-๒๕๕๙ สัดส่วนรายได้ ที่เพิ่มขึ้น ๑ ดอลล่าร์ อยู่
ในมือคนจนสุดร้อยละ ๕๐แค่ ๑๒ เซ็น อยู่ในมือคนรวยร้อยละ ๑ ถึง ๒๗ เซ็น  เจฟฟ์  เบ
ซอส แห่งอเมซอล มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นวันละ ๑.๑๒ แสนล้านดอลล่าร์ (รายงานจาก นสพ. 

กรุงเทพธุรกิจ อังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒) 

  รายงานดัชนีความมั่งคั่งโลกปี ๒๕๖๑จัดทำโดยเครดิต สวิส  เมื่อเดือน
ต.ค. ๖๑ ระบุว่า ไทย เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำในการถือครองทรัพย์สินเป็นอันดับ 

๑ ของโลก โดยมีคนไทยร่ำรวย ร้อยละ ๑ ถือครองทรัพย์สินรวมร้อยละ ๖๖.๙ ของ
ทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ  ซึ่งหมายความว่า มีคนไทยร้อยละ ๙๙ ถือครองทรัพย์สินรวม
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กันร้อยละ ๓๓.๑ ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ  อันดับ ๒ คือรัสเซียคนรวยร้อยละ ๑ ถือ
ครองทรัพย์สิน ร้อยละ ๕๗.๑ ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ  อันดับ ๓ ตุรกี คนรวยที่สุด
ร้อยละ ๑ ถือครองทรัพย์สินร้อยละ ๕๔.๑  อันดับ ๔ อินเดีย คนรวยร้อยละ ๑ ถือครอง
ทรัพย์สินร้อยละ ๕๑.๕  อันดับที่ ๕ อินโดนีเซียคนรวยร้อยละ ๑ ถือครองทรัพย์สินร้อยละ 
๔๖.๖ ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำที่สุด คือ เบลเยี่ยม ซึ่งมีคนรวยร้อยละ ๑ ถือครอง
ทรัพย์สินร้อยละ ๒๐,๑ ของทรัพย์สินทั้งหมดของประเทศ   และข้อมูลจาก world 

economic forum  เขาแนะนำว่า ให้เราใช้วิธี ๕ ประการป้องกันตัว คือ ๑ ออกกำลัง
กายวันละ ๓๐ นาที ๒) กินอาหารเมดิเตอร์เรเนียน กินธัญพืชไม่ขัดขาว  กินน้ำมันมะกอก  

กินผักผลไม้ กินปลาทะเลน้ำลึกและอาหารทะเล ๓)นอนให้เพียงพอ ๔) เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
อยู่เสมอ และ๕) สร้างสายสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและสังคม 

  

ภาพแสดงประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำจากน้อยไปหามาก (ซ้ายไปขวา) 

             ศ. ริชาร์ด วิลคินสัน (Richard Wilkinson) ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้าน
ระบาดวิทยาทางสังคม แห่งม. น๊อตติงแฮม (Nothingham) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบ 

ประเทศที่มีความเลื่อมล้ำสูง กับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำในด้านรายได้  กลุ่มที่มี
ความเลื่อมล้ำต่ำ เช่น ญี่ปุ่น  ฟินแลนด์ สวีเด็น เดนมาร์ค นอร์เวย์  กลุ่มที่มีความเหลื่อม
ล้ำสูง เช่น อเมริกา  อังกฤษ  โปตุเกส นิวซีแลนด์ อิตาลี ออสเตรเลีย เป็นต้น  โดยดูตัวชี้
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วัดทางสุขภาพและสังคมต่างๆ คือ  ช่วงอายุ, อัตราตายของทารก ,อัตราการฆ่าตัวตาย, 

อัตราการติดคุก, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, ความไว้วางใจในสังคม,โรคอ้วน, โรคจิต
ประสาท และการติดยาเสพติด, การยกระดับฐานะทางสังคม  เขาพบว่า  ประเทศที่มี
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูง จะทำให้ คนอายุสั้นลง  คนเป็นโรคจิตมากและเสพติดยา
มากขึ้น  อัตราตายในทารกมากขึ้น  คนฆ่าตัวตายมากขึ้น  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากขึ้น  

โรคอ้วนมากขึ้น คนติดคุกมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความเลื่อมล้ำต่ำ  

กล่าวโดยสรุป คือประเทศที่มีความเลื่อมล้ำมากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิต    

สังคมอย่างมากดูได้จากกราฟจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น  

  

 จากกราฟจะเห็นว่าดัชนีสุขภาพทุกตัว แย่ลงมากขึ้นในประเทศที่มีความเลื่อมล้ำทางรายได้สูง (ขวา
มือ)เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีความเลื่อมล้ำต่ำ(ซ้ายมือ)อย่างเห็นได้ชัด 
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ทำอย่างไรให้อายุยืน 

      

กราฟแสดงว่า โรคเครียด โรคซึมเศร้าจะพบได้มากในประเทศที่มีความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
สูง(youtube.com/How Economic Inequality harm Society,Richard  Wilkinson) 

  อันนี้ก็เป็นคำตอบว่า ทำไมคนในโลกนี้จึงเป็น โรคจิต โรคเครียด โรคซึม
เศร้ากันมาก และอายุสั้นลง  ทั้งนี้ก็มาจาก ความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  ที่พบกระจายกัน
ไปทั่วโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอเมริกา และยุโรป ออสเตรเลีย รวมทั้งอเมริกาใต้  

พูดแบบชาวบ้านคือ ความยากจนและความร่ำรวยที่ต่างกันมากมันทำให้เกิด
ความเครียด  และสุขภาพจิตแย่ลงมากต่อทุกคนในสังคมนั้น  ที่เราพูดง่ายๆว่า จน เจ็บ 

โง่ ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร นักเศรษฐศาสตร์บอกว่า เกิดจาก ธุรกิจขนาดใหญ่
ผูกขาด คอร์รัปชั่น ลัทธิอุปถัมภ์ และ ประชานิยม (วิวัฒน์ชัย อัตถากร.ความไม่เท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจ ไทยโพสต์ พ.ย ๒๕๖๑) ทำให้เกิดผลกระทบในทุกด้าน ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ปัญหาความเลื่อมล้ำนี่เองกำลังทำลายโลกของเรา คนจะ
อยู่อย่างทุกข์ทรมาน ทุนนิยมจึงมาถึงทางตันถ้าแก้ไม่ได้ ท่านผู้อ่านสามารถหาข้อมูลได้
ใน www.youtube.com/ปริศนาความเลื่อมล้ำ โดย ศ. ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ก็จะมี
ความเข้าใจได้มากขึ้น 
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