
ทำอย่างไรให้อายุยืน 

ตอนที่ ๓๑  
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 
ทำให้อายุสั้น ๒ 

  ตอนที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึง ความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ทำให้คนทั่วโลก 

มีปัญหาเป็นโรคจิต  โรคประสาทกันมากเป็นอันดับ ๑ โรคหัวใจ เป็นอันดับ ๒ โรค
มะเร็งอันดับ ๓ โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นอันดับ ๔  และ๕ ประเทศเหล่านี้คือ อเมริกา  

อังกฤษ  ออสเตรเลีย นิวซีแลด์ โปตุเกส  อิตาลี สเปญ ฝรั่งเศส รวมทั้งจีน รัสเซีย  

อินเดีย ไทย ด้วย  ประเทศเหล่านี้มีปัญหาความเหลื่อมล้ำมาก  คนรวยก็รวยมาก คนจน
ก็จนมาก  บางทีงานวิจัยก็เรียก เป็น คน ร้อยละ ๑ กับคนร้อยละ ๙๙ เปรียบเทียบกัน  ซึ่ง
มันก่อให้เกิดปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่าง
มาก (www.youtube.com/ปริศนาความเลื่อมล้ำ โดย ศ. ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร)  

  ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง  ประเทศอังกฤษในปัจจุบัน   เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่งคั่ง คนมีความกินดีอยู่ดี มีการศึกษาดี  แต่คนไม่มีความสุขในชีวิต  มี
ความเลื่อมล้ำมาก ตัวเลขของกระทรวงสาธารณะสุข พบว่า คนอังกฤษ ทุกๆสามคนมี
หนึ่งคนเป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้า เขากำลังมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การศึกษา สาธารณสุข  อย่างมาก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การพัฒนาและ
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การศึกษาของเขาเน้นที่วัตถุ ไม่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ ดังนั้นวัตถุจึงเจริญมาก  

จิตใจก็จะเสื่อมทรามลงมากเช่นกัน  

  ถ้าวัตถุเจริญเมื่อไหร่ จิตใจก็จะเสื่อมทรามลง เนื่องจากวัตถุเป็นเครื่องบำรุง
กิเลสตัณหา แต่การปฎิบัติธรรมเป็นการสกัดให้กิเลสให้อ่อนกำลังลง ในที่ที่มีความเจริญ
ทางวัตถุ   คนจะไม่ยินดีในการปฏิบัติธรรม  เพราะมันคนละอารมณ์กัน  อารมณ์โลกของ
วัตถุเขาจะชื่นชมรูปสวยๆ  เสียงเพราะๆ มีแต่ความสุข ความรื่นรมณ์ มีเสียงดนตรีและ
การดื่มสุราเป็นนิตย์ และมีความสุขจากการสะสมทรัพย์สมบัติกัน  หาความสุขจากเงิน
ทองให้เต็มที่  เพราะเราตายแล้วจะไม่มาเกิดอีก หายไปเลย  ไม่ต้องทำดี ทำชั่วให้เสีย
เวลา เพราะบุญบาปไม่มีผล  นี่คือแนวคิดแบบ ศาสนาวัตถุนิยม ( ปรัชญาโลกายตะ) ซึ่ง
ครองโลกมานานก่อนพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน ท่านอชิตะ  เกสกัมพล  หนึ่งในครูทั้ง ๖ 

สอนอยู่ที่กรุงราชคฤห์ในครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก  ท่านจึงคัดค้าน
แนวคิดศาสนาวัตถุนิยมนี้ แล้วสอนเรื่อง ทางสายกลาง หรือ การอยู่อย่างพอดี การทำ
ดีละชั่ว ผลบุญผลบาป สอนหลักการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ 

(อดิศักดิ์  ทองบุญ,ปรัชญาอินเดีย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)    

  ดังนั้น ในโลกของการปฏิบัติธรรม ท่านสอนให้พิจารณาว่าทุกสิ่งล้วนเป็น
ของไม่เที่ยง ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป  บังคับเอาให้เป็นไปตามต้องการไม่ได้  มันก็
อยู่ของมันตามเหตุปัจจัย เช่น  ร่างกายเป็นของไม่สวยงาม  มีความแก่ชรา  ความเป็น
โรค และความตายเป็นเจ้าเรือน มีแต่ความทุกข์ มีแต่การเวียนเกิดเวียนตายไม่สิ้นสุด  

ไม่น่ารื่นรมณ์ มีแต่การสำรวมกาย วาจา ใจ เป็นนิตย์เท่านั้น  มีแต่การพัฒนาจิตอยู่เสมอ 

จึงจะเอาตัวรอด จากความเกิด แก่ เจ็บ ตายได้  แนวทางการดำเนินชีวิตจึงต่างกัน   คน
ส่วนใหญ่ในโลกตะวันตก เขานับถือ ศาสนาวัตถุนิยมกัน วัตถุจึงเจริญก้าวหน้า แต่คน
ไม่มีความสุข  คนเป็นโรคจิตประสาทกันมาก  นี่คือ จุดจบของทุนนิยม มุ่งไปที่การผลิต
และการบริโภคให้มากที่สุด  จน คนเริ่มเผชิญกับภัยอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
แวดล้อมเป็นพิษ โลกร้อน ภัยสงครามแย่งชิงทรัพยากร  วิกฤตเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปง
เทคโนโลยี่อย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) ทำให้คนตกงานมหาศาล คนที่แข็ง
แรงกว่าก็จะสะสมทรัพย์ได้มากกว่า เกิดการผูกขาดอำนาจทางธุรกิจ และอำนาจทางการ
เมืองในคนกลุ่มเล็กๆ เกิดความเลื่อมล่ำขึ้นมากมายตามมา ซึ่งในระดับประเทศเขากำลัง
แก้ไขด้วยมาตรการทางภาษี ยกระดับการศึกษา ทำรัฐสวัดิการ เพิ่มโอกาสให้คน
ฐานราก ลดการผูกขาด กระจายอำนาจทางการเมืองและพัฒนาประชาธิปไตย ให้คน
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ส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ มีการพูดถึงการให้รายได้พื้นฐานแก่ทุกคนที่ไม่มีงานทำ 

(Universal Basic Income) และเมื่อเร็วๆนี้วอเร็น บัฟเฟ็ตเสนอให้เก็บภาษีพวกเขา  

เศรษฐีอเมริกัน แล้วทำเป็นกองทุนช่วยเหลือคนตกงาน คนที่ช่วยตนเองไม่ได้ คนไม่มี
บ้าน ซึ่งเริ่มพบเห็นมากมาย คนที่ไม่มีบ้าน นอนริมถนนในลอสแองเจลิส 

ซานฟรานซิสโก เมืองออสติน รัฐเทคซัส เมืองล่มสลายอย่างอิลลินอยด์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่  ที่โตเกียว  ฮ่องกง  ฝรั่งเศส อังกฤษ  โลกกำลัง
เคลื่อนตัวเข้าสู่วิกฤติ อย่างรุนแรง จนบางคนกล่าวว่า มันเป็นจุดจบของ ทุนนิยมเสรี
ประชาธิปไตย    

  ในระดับบุคคลที่มีปัญหาโรคเครียด โรคประสาท เขาก็ทำการศึกษาวิจัย  

ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา  มีนักวิจัยจำนวนมากได้ค้นพบหนทางที่จะแก้ปัญหาอันนี้ได้  เขา
พบว่า การเจริญสติในพุทธศาสนาจะเป็นเครื่องมือใช้แก้ปัญหาต่างๆได้  ดังนั้น   สมาชิก
รัฐสภาอังกฤษ  ๑๑๕ คนร่วมกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ๘๐ คน ได้ร่วมกันจัดประชุม
ที่รัฐสภา การประชุมครั้งนี้ เรียกว่า Mindfulness All Party Parliamentary 

Group(MAPPG) เพื่อระดมความคิดจัดทำเป็นนโยบายสาธารณะ และจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ประชุมได้เชิญ
วิทยากรมาบรรยายและสอนการเจริญสติเป็นเวลา ๑๘ เดือน แล้วตีพิมพ์รายงานออกมา
ในเดือน ตุลาคม ๒๐๑๕   เรื่อง การเจริญสติแห่งชาติ อังกฤษ (Mindful Nation/UK) ได้
รายงานผลการเจริญสตินำมาใช้ ใน ๔ ด้านด้วยกัน  พอสรุปได้ดังนี้ คือ 

  ๑) ในด้านสาธารณสุข  โรคเรื้อรัง  โรคเครียด โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาใหญ่
ของอังกฤษ  ร้อยละ ๑๐ ของผู้ใหญ่อังกฤษจะมีอาการซึมเศร้าในช่วงใดช่วงหนึ่งของปี    

คนที่เป็นซ้ำ ๒ ครั้งจะมีโอกาสเป็นเรื้อรังร้อยละ ๕๐ คนที่มีอาการกลับซ้ำ ๓ ครั้งจะเป็น
เรื้อรังร้อยละ ๘๐ คนไข้เหล่านี้หนึ่งในสามมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย ศ. มาร์ค วิลเลี่ยม 

แห่งศูนย์การเจริญสติแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ได้ศึกษาพบว่า  การเจริญสติช่วยลด
อาการเป็นซ้ำได้ครึ่งหนึ่ง  โรคซึมเศร้าทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจในแง่ขาดรายได้ปีละ 
๙.๑๙ พันล้านปอนด์ และเสียงบประมาณในการรักษา ปีละ ๒.๙๖ พันล้านปอนด์ ซึ่งนับ
ว่าสูงมาก ยังทำให้เกิดผลกระทบในการดำเนินชีวิตของครอบครัว คนรอบข้างอย่างมาก  

ในคนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้ว มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไป ๒-๓ เท่าและ
ต้องเสียงบประมาณรักษาคนกลุ่มนี้ปีละอีก ๘ พันล้านปอนด์  ในอังกฤษมีคนไข้โรคซึม
เศร้า ปีละ๕๘๐,๐๐๐ราย  มีโอกาสเป็นซ้ำ ร้อยละ ๑๕ ราวปีละ ๘๗,๐๐๐ราย   รัฐจะต้อง
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จัดให้คนไข้เหล่านี้ได้รับการฝึกการเจริญสติ  ซึ่งต้องผลิตครูสอนการเจริญสติปีละ ๑๐๐ 

คน จึงจะเพียงพอ   มีความต้องการครูสอนการเจริญสติ ๑,๒๐๐ คนในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 

  ๒)  ในด้านการศึกษา  เด็กนักเรียนอายุ ๕-๑๖ปีมีปัญหาโรคเครียด โรคซึม
เศร้าร้อยละ ๑๐ พอเข้าวัยรุ่น ๑๖ ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐  จะมีนักเรียนเป็นโรคเครียด 

โรคซึมเศร้า ห้องละ ๓ คนอย่างน้อย   ร้อยละ ๓๐ ของวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้ามีแนวโน้ม
จะฆ่าตัวตาย  โรคซึมเศร้ามีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเรียน การใช้ชีวิตในครอบครัว
และการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของเด็ก เกิดความสูญเสียในคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์อย่างมาก   การศึกษาพบว่า การเจริญสติในเด็ก ในโรงเรียน  ได้ผลดีมากป้องกัน
โรคซึมเศร้าได้ คนที่เป็นโรคอาการจะดีขึ้น  ทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียน  สามารถ
ควบคุมอารมณ์ และแก้ปัญหาของตนเองได้  กระทรวงศึกษาจะต้องจัดให้มีการเรียนการ
สอนการฝึกการเจริญสติในโรงเรียน ซึ่งจะต้องใช้งบอย่างน้อยปีละ ๑ ล้านปอนด์ในการ
บริหารจัดการ 

  ๓) ในที่ทำงาน ตั้งแต่ปี ๒๐๐๙ คนที่ทำงานในสำนักงานหยุดงานเนื่องจาก
ความเครียดร้อยละ ๒๔ คิดเป็นวันหยุดงาน ๗๐ ล้าน วันจากวันหยุดงานทั้งหมด ๑๓๐ 

ล้านวันจากทุกสาเหตุ ในปี ๒๐๑๐-๒๐๑๔ คนอังกฤษ ๑ ล้านคนหยุดงานเนื่องจากป่วย
ทางจิต ใช้เวลาหยุดเฉลี่ยครั้งละ ๔ สัปดาห์   ในปี ๒๐๑๓  เกิดการสูญเสียผลิตภาพโดย
รวมปีละ ๗๐-๑๐๐พัน ล้านปอนด์ บริษัทต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ปีละ ๙ พันล้าน
ปอนด์ งานวิจัยพบว่า การเจริญสติช่วยลดความเครียด  ทำให้มีสมาธิและมี ความสุขใน
การทำงานมากขึ้น สามารถเพิ่มผลิตภาพมากขึ้น สามารถสร้างสรรงานใหม่ๆได้ดี การ
ตัดสินใจดีขึ้น สามารถลดการสูญเสียทางธุรกิจได้อย่างมากคนทำงานหยุดงานน้อยลง  
ในอังกฤษขณะนี้ภาคธุรกิจเอกชนจำนวนมากจัดให้มีการฝึกการเจริญสติกันมากขึ้น เช่น 

Unillever,Barclays,Capital One,Starcom Media Vest and Goldman Sachs.  แซล
ลี่ บอยล์ (Sally Bolye) ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของโกลแมน  แซคส์  

กล่าวว่า “ในปีต่อไปนี้เราจะคุยถึงเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวัน เหมือนเราคุยถึง
เรื่องการออกกำลังกายในวันนี้ รัฐต้องทำนโยบายสนับสนุนให้องค์กรต่างๆในภาครัฐ
และเอกชนจะต้องสร้างหลักสูตรให้พนักงานฝึกกันให้ทั่วถึงในทุกๆองค์กร” 

  ๔) งานยุติธรรมทางอาญา ในช่วง๒ ทศวรรษที่ผ่านมามีปัญหาความรุนแรง
ในสังคมเพิ่มมากขึ้น เด็กใช้ปืนยิงครูและเพื่อนที่โรงเรียนหรือมีการยิงกันในที่สาธารณะ  
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ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทบนท้องถนน ปัญหาการเสพยาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาคนล้นคุก เกิดคดีความเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย  

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาเหล่านี้เกิดจากความเครียดและ บุคลิกของความก้าวร้าว  ไม่
สามารถยั้บยั้งชั่งใจตนเอง ร้อยละ ๒๐-๓๐ มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ทำให้ไม่
สามารถควบคุมตนเองได้  และการศึกษา พบว่า ในการฝึกการเจริญสติ ๑๒ เดือน  การ
เจริญสติช่วยให้คนเหล่านี้ลดความเครียด ความก้าวร้าวลงได้ โดยไม่ต้องใช้ยา  ช่วยลด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจลงได้     

  ในประเทศอังกฤษขณะนี้มีครูผู้สอนการเจริญสติที่ผ่านการอบรมในช่วง ๑๐ 

ปีที่ผ่านมา   ๒,๒๐๐ คน แต่ที่ทำการฝึกสอนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มี ๗๐๐ คน คนไข้ได้รับ
การสอนการเจริญสติปีละ ๒๕,๐๐๐ คน จาก ๘๗,๐๐๐คน  ซึ่งนับว่ายังทำได้น้อย  ศูนย์
การเจริญสติของมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง ม. อ็อกฟอร์ด  ม. แบงค์เกอร์  ม.เอ็กแซกเตอร์ 
ผลิตครูสอนการเจริญสติได้ปีละ ๓๖๕ คน และศูนย์การปฏิบัติธรรมต่างๆร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษผลิตได้ปีละ ๑๔๐ คนต่อปี ใช้งบปีละประมาณ ๑,๘๐๐ 

ปอนด์ในการจัดการอบรมแต่ละครั้ง    

  ท่านผู้อ่านครับ ปัจจุบัน ชาวตะวันตกไม่ได้ถือว่า การฝึกการเจริญสติเป็น
กิจกรรมทางศาสนา แต่เป็นวิธีบำบัดโรคและพัฒนาจิตของคนทั่วไปซึ่งใครๆก็สามารถ
ทำได้ จิตแพทย์ทั่วโลกก็ใช้วิธีนี้ การฝึกการหายใจให้ช้าลง  ฝึกสมาธิ การเจริญสติ เป็น
เรื่องธรรมดาในชีวิตคนทั่วไปทั่วโลกแล้ว และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนอังกฤษ 

ใครๆก็ฝึกเป็นเพราะมีสอนทุกระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยมและมหาวิทยาลัย เรา
สามารถเข้าไปดูการแถลงข่าวเกี่ยวกับรายงานการประชุมเรื่องการเจริญสติแห่งชาติ
อังกฤษที่รัฐสภาอังกฤษ เมื่อหลายปีก่อนได้ที่ www.youtube.com/Mindfulness at UK 

Parl iament/mindful nation UK)และอ่านรายงานการประชุมครั้งนี้ได้ที่ 
www.themindfulnessinitiative.org.uk/report/mindfulness-APPG-Report. 
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!  

การประชุมรัฐสภาอังกฤษว่าด้วยการเจริญสติ  

!  

วิทยากรและผู้จัดประชุม 
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!  

วันแถลงรายงานการประชุม 

!   !  

ภาคปฏิบัติ 
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ตอนที่ ๓๒  
การเจริญสติทำให้มีสุขภาพดี 

  ท่านผู้อ่านครับ การเจริญสติทำให้ใจอยู่กับปัจจุบัน สามารถข้ามพ้นอดีต
และอนาคตได้  ทำให้เรามีสุขภาพดี คนที่มีสุขภาพดี คือ คนที่ทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้น อยู่
กับปัจจุบันขณะ รักษาปัจจุบันขณะให้ต่อเนื่อง เขาจะไม่เป็น โรคจิต โรควิตกกังวล โรค
ซึมเศร้า คนที่จะเป็นโรคเหล่านี้ คือ คนที่มีความคิดอยู่กับเรื่องที่ผ่านมาแล้วและเรื่องที่ยัง
มาไม่ถึง ไม่สามารถอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ (www.youtube.com/กำหนดรู้อยู่กับ
ปัจจุบันตัดอดีตอนาคต ๕ มกราคม ๒๕๓๔,หลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ) 

  ในพรรษาที่ ๑๔ พระพุทธองค์ประทับที่พระเชตวัน  นครสาวัตถี  ทรงแสดง
ธรรมสั่งสอนพระภิกษุในพรรษานั้นว่า     

   “บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว 

   ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 

   สิ่งใดล่วงไปแล้ว  สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว 

   สิ่งใดยังมาไม่ถึง  สิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่ถึง 

  ก็บุคคลใดเห็นแจ้งในปัจจุบันธรรม ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ บุคคลควร
เจริญธรรมนั้นเนืองๆ  ให้ปรุโปร่งเถิด 
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  “พึงทำความเพียรเสียแต่วันนี้  ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ 

  เพราะความผลัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนามาก  ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย 

  บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้  มีความเพียรไม่เกียจคร้าน 

  ทั้งกลางวันและกลางคืน  เรากล่าวว่า เป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ดังนี้แล” 

     ภัทเทกรัตตคาถา  มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 

  ท่านผู้อ่านครับ ในอัมพปาลิสูตร สังยุคตนิกาย  มหาวารวรรค อนุรุทธสังยุต  

มีข้อความโดยย่อดังนี้ ท่านพระสารีบุตรและพระอนุรุทธะ พักอยู่ในอัมพปาลีวัน ใกล้
เมืองเวสาลี ในตอนเย็นวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรถามท่านพระอนุรุทธ ว่า “ดูก่อน ท่านอนุ
รุทธะ อินทรีย์ของท่านผ่องใส ผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อ
ไหนมาก  ท่านอนุรุทธะตอบพระสารีบุตรว่า  “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  เวลานี้ผมมีจิตตั้งมั่นอยู่
ในสติปัฎฐาน ๔ มาก สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ผมย่อมพิจารณากายในกายอยู่ ย่อม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ย่อมพิจรณาเห็นจิตในจิตอยู่ ย่อมพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู่ มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้  ดู
ก่อนท่านผู้มีอายุเวลานี้ผมมีจิตตั้งมั่นอยู่ในวิหารธรรมเหล่านี้เป็นอันมากอยู่  ภิกษุใดเป็น
อรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์  มีกิจที่ควรทำ  ทำเสร็จแล้ว  ปลงภาระลงแล้ว  บรรลุ
ถึงประโยชน์ของตนแล้ว  สิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่ภพแล้ว เพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นมีจิต
ตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้อยู่มาก” นี่เป็นข้อความที่ท่านพระอนุรุทธะ ท่านรับรอง
ไว้  ท่านเป็นพระสาวกที่มีอายุยืนถึง ๑๕๐ ปี พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้มีฤทธิ์
มากท่านหนึ่ง คือ มีตาทิพย์ 

  ท่านผู้อ่านครับ  ในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ ได้มีการประชุม การเจริญสติโลก
ครั้งที่ ๑  (World Mindfulness Forum2019) ที่หอประชุมสหประชาชาติ  กรุงเทพฯ   ศ. 

จอน คาร์แบค ซิน (Jon Kabat Zinn) ศาสตราจารย์ด้ายชีววิทยาโมเลกุล  (Molecular 

Biology)  ม. แมทซาชูเสท  บิดาแห่งการเจริญสติทางการแพทย์ ปัจจุบันท่านกระเษียณ
แล้ว   ท่านได้กล่าวในที่ประชุมว่า  โรงพยาบาลเป็นที่อยู่ของคนที่มีความทุกข์ คือ คนไข้ 

และแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งมีความเครียดสูง  ท่านจึงนำเอาการ
เจริญสติเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล เมื่อ ๔๐ กว่าปีมาแล้ว  ซึ่งได้พิสูจน์ว่า การเจริญสติ
แบบพุทธสามารถแก้ปัญหา แก้ความทุกข์ให้ผู้คนได้ โดยมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นวิ
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ทยาสาสตร์   ปัจจุบันการเจริญสติเป็นเรื่องสากล ในทุกวงการยอมรับแล้วว่า วิธีการนี้จะ
ช่วยแก้วิกฤติของโลกได้ในแง่ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม กฎหมาย  

และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ได้รับความทุกข์ ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องฝึกการเจริญสติ
ในชีวิตประจำวันเอาไว้ 

  ท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อ ๔๐ ปีก่อนท่านเปิดสอนคนไข้ในคลินิคคลายเครียด 

เล็กๆที่ ม.แมทซาชูเซท ปัจจุบัน คือศูนย์การเจริญสติทางการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย
แมทซาชูเสท  (Center for Mindfulness in Medicine and Society,CFM)  โดยทำเป็น
โปรแกรมให้คนไข้ฝึก โดยฝึกการหายใจ กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ในท่านั่งและท่าน
นอน  สอนออกกำลังกายแบบโยคะและกำหนดรู้อิริยาบถที่เคลื่อนไหว ท่านสอนให้กำหน
โรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย(Body scan) และสอนกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจ  

โดยสอนให้กำหนดรู้ แล้ววางเฉย ไม่เข้าไปชอบ หรือชัง แค่กำหนดรู้แล้วปล่อยวาง  
โปรแกรมของท่านเรียกว่า MBSR Program (Mindfulness Based Stress Reduction) 

โดยใช้เวลาสอน ๘ สัปดาห์สอนให้คนไข้รู้จักการกำหนดรู้แล้วปล่อยวาง โปรแกรมนี้ได้
ฝึกให้คนไข้และบุคคลทั่วไปแล้วหลายหมื่นคน (www.google.com/Centerfor 

Mindfulness in Medicine and Society) และปัจจุบันโรงพยาบาลในอเมริกาต่างก็มี
ศูนย์การฝึกการเจริญสติสอนกันทั่วไปแล้ว รวมทั้งในโรงเรียน ในที่ทำงานธุรกิจต่างๆ  

ในกองทัพ รวมทั้งในโบสถ์คริสต์ และวัดพุทธ ทำให้ชาวอเมริกันรู้จักกันดีทั่วไป 

  ผลของการรักษาโดยการเจริญสติบำบัดพบว่า โดยการเจริญสติช่วยให้
ความดันลดลง  ช่วยลดความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า  การนอนหลับดีขึ้น โรคทางกาย
ต่างๆที่เกิดจากความเครียดต่างๆดีขึ้น เช่น โรคตื่นตระหนก (Panic Attack) การเต้น
ของหัวใจที่ไม่เป็นจังหวะ โรคลำไส้แปรปรวน ปวดศีรษะไมเกรน โรค PTSD (Post 

Traumatic Stress Disorders)ในคนที่ผ่านเหตุการณ์รุนแรงในชีวิต เช่นทหารผ่านศึก 

เด็กและหญิงที่ถูกทำร้าย เป็นต้น สมาธิในการทำงานดีขึ้น ทำให้เป็นคนจิตใจดีงาม 

เข้าใจผู้อื่น  มีความเมตตากรุณา  นอกจากนั้นการเจริญสติช่วยให้สมองมีการสร้างและ
ซ่อมแซมเซลใหม่ได้ (Neuroplasticity)  ช่อยป้องกันสมองเสื่อม  มีอีคิวดีขึ้น โรคสมาธิ
สั้น  ช่วยให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้น  และช่วยให้ทีโรเมียร์ไม่สั้นลงเร็ว  นั่นหมายถึงมันช่วย
ให้เราอายุยืนขึ้น ปัจจุบันคนทั่วโลกรู้จักการเจริญสติและฝึกกันแพร่หลายแล้ว ในทุก
ว งก า ร ท่านผู้อ่ านส าม า ร ถ เ ข้ า ไปฟั ง ก า รบ ร รย ายธ ร รมขอ งท่ าน ได้ใน 
www.youtube.com/MCU-IT Channel/Jon Kabat Zinn Ph.D)  
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บรรยากาศการประชุมการเจริญสติโลก 2019 ที่กรุงเทพฯ 

  

ทั่วโลกใช้การเจริญสติแบบพุทธในการแก้ปัญหาวิกฤติในโลกปัจจุบัน 
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ตอนที่ ๓๓  
การเจริญสติ 
ทำให้เกิดความสุข 

  ท่านผู้อ่านครับ คนในโลกปัจจุบันมีความสุขน้อยลง เนื่องจากโลกเข้าสู่
วิกฤติต่างๆ ปัญหาโลกร้อน สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เกิดสารพิษต่างๆ ปัญหาการ
เบียดเบียนกัน เกิดเป็นสงครามในภูมิภาคต่างๆ ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องที่แย่ลงทั่ว
โลก ปัญหาความเลื่อมล้ำทางด้านต่างๆ วิกฤติโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะวิกฤติโรคจิต
ประสาท   เมื่อเร็วๆนี้ องค์การอนามัยโลก  ได้ออกมาเตือนให้ระวังภาวะหมดไฟในการ
ทำงาน (Job Burn out) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบในที่ทำงานที่มีงานมากและ
ความเครียดเป็นเวลานานต่อเนื่องกัน จนทำให้มีอาการอ่อนล้าทางร่างกายและจิตใจ 

เหนื่อยล้า เบื่อหน่าย เมื่อมาที่ทำงาน ขาดแรงจูงใจหรือพลังในการทำงานอีกต่อไป   

อารมณ์ไม่ดี ซึมเศร้า ทำให้ขาดผลิตภาพในการงาน (Productivity) รู้สึกหมดหวังใน
งานที่ทำ  รู้สึกต้องทนทุกข์เมื่อมาทำงาน  ซ้ำซากจำเจ  คนที่เป็นมากขึ้นก็จะมีอาการปวด
หัว ปวดเมื่อยเนื้อตัว  อารมณ์ไม่ดี  เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ  เป็นหวัดบ่อยๆ 

ขาดงานบ่อย  เนื่องจากภูมิต้านทานเริ่มไม่ดี  ตลอดจนรู้สึกว่าล้มเหลว  รู้สึกโดดเดี่ยว  

ซึมเศร้า   
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  บางคนก็มักจะอารมณ์เสียใส่ผู้อื่น หรือแยกตัวจากสังคม บางคนเข้าหา
เหล้า ยาเสพติด บุหรี่  บุคลิกจะเปลี่ยนแปลงไป  มักพบในอาชีพ  แพทย์  พยาบาล หมอ
ฟัน  เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรือคนสูงอายุ   แม่บ้าน   คนทำงานในสำนักงาน ผ้
บริหารระดับสูง  ครู  พนักงานกู้ชีพ  พนักงานไปรษณีย์ พนักงานไอ ที ในสำนักงาน  

ตลอดจนนักทำกิจกรรมสังคม  เป็นต้น   อาการมักเกิดในคนที่ทำงานมาก  ไม่ค่อยมีวัน
หยุดพักผ่อน  งานเครียด หรือได้รับงานไม่ตรงกับสายงานที่ควรจะเป็น  หรือทำงาน
อย่างหนักแต่ไม่มีใครเห็นผลงาน  หรือถุกโยนงานที่ไม่เข้าท่ามาให้ บ่อยๆ  ทำงานใน
สภาพแวดล้อมที่มีแต่ความขัดแย้ง  กดดัน  งานเร่งตลอดเวลา   มักเป็นกับคนที่มีความ
รับผิดชอบสูง  มีบุคลิกที่เข้ากับคนหรือมนุษย์สัมพันธ์กับคนไม่ดี  มักเป็นกับคนเก่ง   เอา
จริงเอาจัง  ทำอะไรทุ่มเต็มที่  ขาดการพักผ่อน  หรือนอนหลับไม่เพียงพอ  หรือบางคนมี
ปัญหาส่วนตัวเข้ามาผสมอีกต่างหาก   นี่ก็เป็นลักษณะวิถีชีวิตของคนสมัยนี้  จำนวนมาก   

โดยสรุปก็คือ   เขาจะไม่มีความสุขในการทำงาน  งานขาดผลิตภาพ  และสุขภาพจิตเริ่ม
ถูกทำลาย ชีวิตสังคมถูกทำลายและไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานกับผู้อื่น   อาการ
แบบนี้เราพบได้บ่อยขึ้นมากในปัจจับัน โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงขึ้น ความรับผิดชอบ
มากขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกจึงออกมาเตือนหาทางป้องกัน (www.youtube.com/
understanding Job Burnout-Dr. Christina Maslach) 

  ท่านผู้อ่านครับ ดร. เจเรมี  ฮันเตอร์ (Jeremy Hunter) ศาสตราจารย์ด้าน
การบริหารจัดการ แห่งโรงเรียนการบริหารจัดการปีเตอร์ ดรัคเคอร์ (Peter F. Drucker 

Scool of Management) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลีส  ท่านได้กล่าวในงาน
ครบรอบร้อยปีของ ศ ปีเตอร์ ดรัคเคอร์ บิดาแห่งวิชาการบริหารจัดการ ว่า  ผู้ที่ทำงาน
โดยใช้ความรู้ (Knowledge Worker) โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงมักประสบปัญหา
ความเครียดในการทำงาน  ประสบปัญหาต่างๆมากมาย  ทำให้ไม่มีผลิตภาพที่ดี  ไม่มี
ความสุขในการทำงาน ท่านบอกว่าเราอยู่ในโลกปัจจุบัน เป็นโลกที่มีเทคโนโลยี่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เป็นโลกที่รวดเร็ว  เป็นโลกที่มีความสลับซับซ้อน  และเป็น
โลกที่คลุมเครือ เ รื่องราวต่างๆบางครั้งไม่ชัดเจน ที่ท่านเรียกว่า VUCA 

(Volatile,Uncertain,Complex,Ambiguous) นอกจากนั้นเรายังอยู่ในภาวะแห่ง
ความเร็วสูง เราทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitask)เราจึงต้องรีบทำงานให้
ทัน จนบางครั้งเราจับต้นชนปลายไม่ถูก  เราขาดสมาธิในการทำงาน  และมีความคิด
ฟุ้งซ่าน  นี่คือสาเหตุของความทุกข์ใจ   ความจริงความสุขมันอยู่ที่ที่ช้าๆ  สงบเงียบ  อยู่
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ที่คนน้อยๆ และไม่มีสิ่งรบกวน ใจมากมาย  แต่เราหาที่แบบนี้ไม่ค่อยได้ แม้แต่ในบ้าน
ของเรา บางทีก็มีเรื่องกวนใจบ่อยๆ ทำให้เราหงุดหงิด  ท่านบอกว่าเราต้องพัฒนาจาก
ภายในออกมา    

     !    

ศ, เจเรมี ฮันเตอร์  ผู้สอนหลักสูตรการเจริญสติสำหรับผู้บริหารจัดการ 

  อาจารย์เจเรมี บอกว่า ท่านจึงสอนวิชาการบริหารจัดการตนเองในหลีกสูตร
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  และผู้ที่ทำงานในสำนักงานต่างๆ   เพื่อให้ทำงานอย่างมีความ
สุขและมีความคิดสร้างสรรค์ มีผลิตภาพสูงขึ้น การที่เราจะไปบริหารคนอื่นเราต้อง
บริหารตนเองให้ได้เสียก่อน วิชาที่ท่านสอนคือ การบริหารจัดการตนเอง (Self 

Management) โดยอาศัยความรู้จากงานวิจัยทางประสาทวิทยาและจิตวิทยา  ซึ่งทำให้
เรารู้ว่า การฝึกการเจริญสติ(Mindfulness Meditation) ช่วยให้สุขภาพกายและจิตดี  

บำบัดโรคต่างๆซึ่งเกิดจากความเครียด อาการซึมเศร้าได้ ทำให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้น    

การเจริญสติทำให้เกิดการตื่นรู้ในตนเอง (Self Awareness),การควบคุมตนเอง (Self 

Regulation),และ การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง(Self Transformation)   

  อาจารย์เจเรมีเล่าว่า เหตุที่ท่านทำในเรื่องนี้ เพราะ  ท่านมีประสพการณ์ส่วน
ตัว  คือเมื่อท่านอายุ ๒๐ เศษๆท่านอยู่ๆก็เป็นโรค๓มิคุ้มกันต่ำ มีการติดเชื้อบ่อยๆ   ท่าน
ต้องหาหมอและกินยาอยู่ประจำ วันหนึ่งหมอบอกท่านว่า พบว่าท่านมีอาการไตวายแบบ
พลัน  ท่านก็รักษาตลอดมา จนหมอบอกว่า ไตของท่านเสียมากแล้ว  ท่านอาจจะอยู่ได้อีก
ประมาณ ๕ ปี ท่านจะต้องรักษาโดยผ่าตัดเปลี่ยนไต ตอนนั้นท่านเป็นทุกข์ใจมาก  คุณ
แม่ของท่านเป็นชาวญี่ปุ่นเลยพาท่านไปพักรักษาตัวที่ญี่ปุ่นและพาไปวัดเซ็น ที่แม่นับถือ   
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ที่นี่ท่านได้รับการฝึกทำสมาธิแบบเซ้น ทำให้ท่านได้รับประสบการณ์รู้วิธีเจริญสติแบบ
เซ็น  ซึ่งท่านนำมาฝึกทุกวันที่บ้าน  ต่อมาท่านก็เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไต และอยู่มาได้
จนทุกวันนี้ ท่านเรียนจบปริญญาโทและเอกด้านบริหารธุรกิจที่ม.ชิคาโก แล+สถาบัน
วิชาการจัดการปีเตอร์ ดรัคเคอร์ ม. แคลิฟอร์เนีย   ลอสแองเจลิส  และเป็นอาจารย์อยู่ที่
นี่ ปัจจุบันท่านสอนหลักสูตร การเจริญสติสำหรับผู้บริหาร  ปัจจุบันการเจริญสติได้รับ
ความสนใจกันมากในวงการธุรกิจ เช่นบริษัทกลูเกิล ก็มีสถาบันฝึกกรเจริญสติของตนเอง 
เรียกว่า SIY (Search inside Yourself) ซึ่งเปิดสอนการเจริญสติสำหรับพัฒนาผู้นำ
อ งค์ ก ร ต่ า ง ๆ เปิด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ทั่ ว โ ล ก ร ว ม ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ด้ ว ย  

(www.facebook.com/search inside yourself leadership program) ท่านผู้อ่าน
สามารถฟังคำบรรยาย ของอาจารย์เจเรมีได้ใน www.youtube.com/Jeremy Hunter: 
Overcoming the skepticism to Mindfulness at work. 

!  
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ตอนที่ ๓๔  
การเจริญสติ 
ทำให้เกิดความสุข ๒ 

  ท่านผู้อ่านครับ ในช่วง ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการค้นพบที่น่าสนใจ  

ทางประสาทวิทยา  ได้แก่งานของ   ศาสตราจารย์. ริดชาร์ด เดวิดสัน  (Richard Davidson 
Ph.D) แห่ง มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล ท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและประสาท
วิทยา ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์ ต่อระบบประสาท  และวิธีการฝึกสมาธิและการเจริญ
สติ ต่อการเปลี่ยนแปลงของสมอง   แต่เดิมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า  เซลสมองที่มีมาแต่
เกิดจะค่อยๆโตขึ้น จนเต็มที่ในวัยหนุ่มสาว และกลางคน พอเข้าสู่วัยชราก็จะเริ่มเสื่อมลง 
และตายลงในที่สุด เซลสมองมีจำนวนเท่าไหร่ก็มีเท่านั้น ไม่มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงใดใด   ต่อมา ดร. เดวิทสัน ได้ทำการศึกษาในพระธิเบตที่ฝึกสมาธิมาเป็น
เวลา ๑๐-๒๐ ปี พบว่า  เมื่อตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ fMRI ก็พบว่า  ในคนที่ฝึกสมาธิ
เป็นเวลานานๆ สมองของเขาจะมีส่วนเปลือกสมองด้านนอก สีเทาๆที่เรียกว่า Gray 

Matter ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ของเซลประสาท  จะหนาตัวขึ้นนั่นหมายถึง มีเซลสมองเพิ่มขึ้น 

และมีการทำงานของบริเวณ ส่วนหน้าแถวหน้าผากของเรา(Prefrontal cortex)  ด้าน
ซ้าย จะมีการทำงานของคลื่นสมองดีขึ้น มีลักษณะของคลื่นสมองช้าลงและสม่ำเสมอมาก
ขึ้น ที่เรียกว่า คลื่นแกรมม่า  ซึ่งพบในคนที่จิตเป็นสมาธิลึกๆ  ต่อมา  ท่านได้ทดลองใน
อาสาสมัครฝึกสมาธิทุกวันวันละ ๓๐ นาที เช้าและ เย็น เป็นเวลา ๓ เดือน แล้วตรวจดู
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ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ fMRI ก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกัน  แสดงว่า สมอง
คนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและการทำงานได้  ซึ่งท่านเรียก
ปรากฏการณ์นี้ว่า Neuroplasticity  หรือ ความยืดหยุ่นของสมอง  ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้นพบ
ใหม่  และได้ทำลายความเชื่อเดิมที่ว่า สมองเปลี่ยนแปลงไม่ได้   ท่านได้ทดลองทั้งแบบ
สมถและวิปัสสนากรรมฐานก็พบว่า ได้ผลเช่นเดียวกัน สมองของคนเราสามารถพัฒนา
ได้ตลอดเวลา  โดยการทำภาวนา  ทำให้สมองสร้างเซลสมองใหม่ๆมากขึ้น การทำงาน
ดีขึ้น คลื่นสมองสม่ำเสมอ ช้าลง  ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีความสุข สุขภาพจิตดี   สมอง
ส่วนนี้ เปรียบเหมือนแม่ทัพ มันทำหน้าที่คิด ความจำ การเรียนรู้ การตัดสินใจ  ซึ่งสำคัญ
มาก  นอกจากนั้นยังพบว่า สมองส่วนที่เรีกว่า อมิคดาล่า (Amygdala) ซึ่งเป็นส่วนที่
ควบคุมอารมณ์  ความสุข ความทุกข์ของคนเรา  ถ้าเราฝึกการเจริญสติ ก็ช่วยให้เกิด
สมาธิ ทำให้เรามีความสุข  เพราะสมองส่วนนี้ได้รับการพัฒนา คนจะมีอี คิวสูง  มีเหตุมี
ผล ควบคุมอารมณ์ได้ดี นี่เป็นพื้นฐ่านที่สำคัญที่ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆของอเมริกา  

ใช้การเจริญสติ (Mindfulness) ในการฝึกคนของเขาให้มีความสุข  มีศักยภาพในการ
ทำงานดีขึ้น แก้ปัญหาสังคมต่างๆได้  

  ต่อมาท่านยังได้ศึกษากรณีของอารมณ์เครียด อารมณ์โกรธ และอารมณ์ซึม
เศร้า ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสมองในทางตรงข้าม มันทำให้เซลสมองเสื่อม  

ความจำเสื่อมลง และเซลอายุสั้นลง  ซึ่งเรื่องนี้ ศ. บรุช  แมคอีแวน ศาสตราจารย์ด้าน
จิตเวช แห่งมหาวิทยาลัยเยล กล่าวว่า ความเครียดทำให้สมองส่วนที่เรียกว่า 

Hippocampus และ Amygdala ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ มันฝ่อลง มันเสื่อมไป ทำให้
เราเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์เช่น ความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า  แต่ท่านบอกว่า  สมอง
สามารถกลับฟื้นตัวได้โดย  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  การฝึกสมาธิ การเจริญ
สติ  การให้การบำบัดทางอารมณ์ (Social and Emotional Support) และกัญชา ก็ได้
ผลดีในการเพิ่มสารคาร์นาบินอยด์ในร่างกาย(Endocannabinoid System) นอกจากนั้น
การให้ยาไปเพิ่มสารซีโรโทนินในสมอง สมองจะค่อยๆสร้าง เสริมขึ้นมา
ใหม่(Neurogenesis) อันนี้คือ ความยืดหยุ่นของสมองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม   
(www.youtube.com/2015 Donald B Godon Lecture: The Brain on Stress/Bruce 
S. McEwan Ph.D) 

  นอกจากนั้นเขายังพบว่า การฝึกการเจริญสติช่วยให้ภูมิต้านทานดีขึ้น  โดย
เขาทดลองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้อาสาสมัคร ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งฝึกการเจริญสติ อีกกลุ่ม
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หนึ่งไม่ได้ฝึก พบว่า กลุ่มที่ฝึกการเจริญสติเจาะเลือดดูพบแอนติบอดีสูงกว่า นั่นคือภูมิ
ต้านทานดีกว่านั่นเอง นอกจากนี้ท่านได้ทดลองในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ก็พบว่า  

การเจริญสติทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทำให้เปลี่ยนจากอารมณ์ก้าวร้าวมาเป็นเมตตา
กรุณา อ่อนโยน อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้คนเป็นคนดี โดยการพัฒนา
สมองด้วยการเจริญสติ 

  อาจารย์เดวิทสัน บอกว่าเพียงแต่คุณนั่งบนเก้าอี้  หายใจเข้าช้าๆ ท้องพอง  
คุณก็เฝ้าดูท้องที่พองขึ้น หายใจออกปล่อยลมออกช้าๆ ยาวๆ ดูท้องที่แฟบเข้า เช้า 

๒๐นาที เย็น ๒๐ นาที ทำทุกวัน เท่านี้ก็จะเกิดการพัฒนาสมอง  ทำไปทุกๆวันสุขภาพจิต
ของเราก็จะดีขื้น มีความสุข  นี่เป็นวิธีง่ายๆ ที่ได้ผลดี  คือ การฝึกตามรู้ลมหายใจเข้า
ออก  ให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ อยู่กับปัจจุบัน   ท่านก็ฝึกแบบนี้ทุกวันเหมือนกัน   สิ่งที่เกิด
ขึ้นในสมองที่ได้รับการฝึกก็คือ การเป็นคนอ่อนโยน มีสมาธิ  รู้จักยืดหยุ่นได้ มีความ
เมตตากรุณา รักเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเราควรจะฝึกให้เด็กในโรงเรียนทุกวัน  จะทำให้เด็กเป็น
คนสุภาพ ใจมีคุณธรรม เราควรสอนการเจริญสติและแผ่เมตตาให้เด็กฝึกทุกวันที่
โรงเรียน  นี่คือ การพํฒนาสมองมนุษย์ให้มีสุขภาพดี เป็นคนดี  เราควรเริ่มที่เด็ก ๕-๗ปี 

ซึ่งการศึกษาพบว่าจะได้ผลดีในระยะยาวนอนาคตของเด็กในด้านต่างๆ เราสามารถ
เข้าไปฟังคำบรรยายของศ. เดวิทสันได้ใน www.youtube.com/ The Science of 
Happy Mind Part 1 and Part 2 

  อาจารย์เดวิทสัน เล่าว่า ตอนเขาเป็นนักศึกษาปีที่ ๒ เขามีโอกาสเดินทางไป
อินเดียและศรีลังกา เพื่อท่องเที่ยว และเขามีโอกาสเรียนการฝึกสมาธิที่นั่น  เมื่อเขากลับ
มาเรียนต่อทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาจนจบ และเริ่มทำงาน   ต่อมาในปี ๑๙๙๒ เขา
ได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ธรัมศาลา ตอนเหนือของอินเดีย และได้พบกับท่า
นทไลลามะ  ท่านได้บอกกับเขาว่า  คุณเรียนมาทางจิตวิทยา  ทำไมคุณไม่ศึกษาเกี่ยวกับ
อารมณ์ กับสมองโดยใช้เครื่องมืออันก้าวหน้าทางการแพทย์เล่า เช่นเครื่องตรวจสมอง
คอมพิวเตอร์ คุณจะได้รู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับการภาวนา และนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้
เขาหันมาสนใจเกี่ยวกับ การศึกษาเรื่องจิตกับสมอง  ต่ออารมณ์ พฤติกรรมของคน   ต่อ
มาเขาได้พบกับ แมททิว ริการ์ด (Mathius Ricard) นักวิทยาศาสตร์ด้านเซลชีววิทยา จบ
จากมหาวิทยาลัยปารีส ต่อมาท่านบวชเป็นพระธิเบต นาน ๒๖ ปี เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
แก่เขาในการทำการทดลองในการศึกษาพระที่ทำสมาธิจนชำนาญ แล้วเขาตรวจดูภาพ
สมองจากเครื่องคอมพิวเตอร์สมองในขณะที่ท่านกำลังอยู่ในสมาธิ ๑ ชม. ทำให้เก็บ
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ข้อมูลได้อย่างละเอียด และทำให้ค้นพบความจริงมากมายหลายประการ จนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งเขาต้องขอบคุณกัลยาณมิตรที่ให้ความรัก ความเมตตาต่อเขาอย่างมาก  ทำให้งาน
สำเร็จไปด้วยดีในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา (www.youtube.com/well being is a skill-
Richard Davidson) 

!  

!  
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!  
ศ เดวิทสันกำลังตรวจสมองของท่านพระแมททิว  ริการ์ด ด้วยเครื่อง f MRI 

           

  

ศ เดวิทสันกับพระอาจารย์ยอนเจ   มิงเกียว ริมโปเช พระธิเบต 
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ตอนที่ ๓๕  
การเจริญสติ 
ทำให้เกิดความสุข ๓ 

  ท่านผู้อ่านครับ ในฐานะเราเป็นชาวพุทธ เราก็ต้องเรียนรู้ ที่จะอยู่อย่างมี
ความสุขในโลกที่มีแต่ปัญหาที่จะทำให้เรามีความทุกข์  เช่นในปัจจุบัน  ทั้งๆที่มนุษย์ผ่าน
การพัฒนามาอย่างยาวนานจากอดีตหลายล้านปีในยุคดึกดำบรรพ์ จนถึงยุคดิจิตัล  ใช้
เทคโนโลยี่ชั้นสูงดำรงชีวิตแล้ว แต่คนในโลกปัจจุบันกลับมีความสุขนอ้ยลง  ทำไมเป็น
อย่างนั้น   เรื่องนี้อาจารย์ ยูวัล โนอาร์ ฮารารี (Yuval Noah Harari) ศาสตราจารย์ด้าน
ประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮิบรู เยรูซาเลม อิสราเอล  ท่านเขียนเล่าเอาไว้ในหนังสือ
ของท่าน ๓ เล่ม ซึ่งกำลังโด่งดังไปทั่วโลก คือหนังสือเรื่อง  Sapian, Homo Deusและ 21 

Lessons for the 21st Century ซึ่งน่าสนใจมาก หนังสือเหล่านี้ถูกแปลเป็นภาต่างๆ ๔๐ 

ภาษา  รวมทั้งภาษาไทย  ขายไปแล้วทั่วโลก ๑๒ ล้านเล่ม   ท่านจึงเป็นนักคิดดาวรุ่งแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่กำลังมาแรง  ท่านเดินทางไปบรรยายในเวที่ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก  

  หนังสือเล่มแรก Sapian เป็นประวัติย่อของมนุษย์ว่า มนุษย์มาจากไหน  

อาจารย์ฮารารี เริ่มเล่าตั้งแต่เมื่อ ๒.๕ล้านปีก่อน เริ่มที่ลิงยักษ์ ยืนสองขาตัวตั้งตรง  
สมองใหญ่  Genus  Australopithecus พบหลายสายพันธ์ย่อย ซึ่งพบในอาฟริกา ครั้ง
แรกในปี ๑๙๒๔ โดยศ Raymond Dart ซึ่งเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์แต่โบราณ   
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ต่อมาจึงพัฒนาเป็น Genus Homo ซึ่งมีหลายพวก ตั้งแต่H. Habilis ,H. Erectus ต่อมา
มีการค้นพบมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล (Neanderthal) ในยุโรป ซึ่งเชื่อว่าเป็น H.Sapian 

พวกแรก และมีสายเลือดใกล้กับมนุษย์มากที่สุด เมื่อประมาณ ๔-๕ แสนปีก่อน และ
พัฒนาจนถึงปัจจุบัน  คงเหลือแต่ H. Sapian มนุษย์ปัจจุบันเพียงพวกเดียว  อาจารย์ตั้ง
คำถามว่า ทำไมเหลือแต่ Sapian พวกเดียว  ทำไมมนุษย์จึงครองโลกปัจจุบัน  อาจารย์
ฮารารีอธิบายว่า  มนุษย์มีสมองใหญ่กว่าสัตว์อื่น  มีจินตนาการ ความคิด  มนุษย์มีความ
สามารถที่จะสร้างความศรัทธาร่วมกัน แล้วสร้างนวัตกรรมต่างๆขนาดใหญ่ร่วมกัน  

มนุษย์สามารถร่วมมือกันทำงาน  แบ่งหน้าที่กันทำงาน  เช่นมนุษย์จินตนาการว่าจะบินไป
ที่ไกลๆ ได้มนุษย์ก็ช่วยกันคิดสร้างเครื่องบิน  สร้างระบบการบิน นักบิน สนามบิน  

วิศวกรการบิน และอีกมากมาย   มนุษย์เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า  จึงสร้างเทวสถานเป็นที่อยู่
ของเทพเจ้าเช่น นครวัด นครทมอันยิ่งใหญ่ของเขมรโบราณ หรือความคิดหลังตายทำให้
มีการสร้าง ปิรามิด หรือสุสานจิ้นซีฮ่องเต้ ที่มี กองทหารศิลาเต็มไปหมด  เป็นต้น  นี่คือ
จินตนาการ  ความเชื่อร่วมกัน และการทำงานร่วมกันของคนจำนวนมากๆ  ทำให้มนุษย์
เป็นสัตว์ที่เหลือชนิดเดียวที่ครองโลกนี้ (www.yuotube.com/Yuval Noah Harari: 
How  Sapians Conqured  the World) 

  เล่มที่สอง Homo Deus เล่มนี้น่าสนใจมากขึ้นได้เล่าถึงพัฒนาการของ
มนุษย์ต่อมา จากปัญหาดั้งเดิมของมนุษย์คือ ลงครามการแย่งชิงทรัพยากร ปัญหาความ
อดอยาก และปัญหาโรคระบาด มนุษย์ก็สามารถเอาชนะด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ต่อมามนุษย์ปัจจุบันก็มาพบกับโรคเรื้อรังต่างๆ เช่นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรค
เบาหวาน อุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้เกิดการตายครั้งละมากๆ  ซึ่งมนุษย์กำลังพยายาม
เอาชนะอยู่ ในอนาคตมนุษย์จะมีการพัฒนาต่อไปใน ๓ ด้านใหญ่ๆคือ พันธุวิศวกรรม 

(Genetic Engineering) คนกึ่งหุ่นยนต์ กึ่งมนุษย์ (Cyborg Engineering) และหุ่นยนต์
แทนมนุษย์ (Inorganic Being)นี่คือแนวคิดเพื่อให้มนุษย์มีความสุขและเป็นอมตะที่
มนุษย์กำลังคิดทำอยู่ ซึ่งท่านไม่แน่ใจว่าเดินมาถูกทางหรือไม่ จากเดิมมนุษย์มีชีวิต  

จิตใจ คุณธรรม ความเชื่อในศาสนา  ระบบการเมือง  ระบบกฎหมาย  มนุษย์จึงอยู่ร่วม
กันเป็นสังคมเป็นประเทศในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นแนวคิดแบบมนุษย์นิยม  และต่อมาเป็นแบบ
เสรีนิยม  

  เมื่อมนุษย์เริ่มเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ซึ่งจะเกิดชนชั้น
แบบใหม่คือ คนกลุ่มน้อยที่ควบคุมหุ่นยนต์ ความคุมข้อมูลของมนุษย์ ซึ่งจะมีอำนาจมาก   
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กับกลุ่มที่ไม่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยี่เหล่านี้ และจะถูกควบคุมจากคนกลุ่มแรก      

มนุษย์จึงถูกแบ่งเป็นมนุษย์เทพ (Homo Deus) ที่ควบคุมข้อมูล เทคโนโลยี่ กับมนุษย์
ธรรมดา  ซึ่งต่อไปก็จะเข้าสู่ยุคการควบคุมข้อมูลมนุษย์ ทุกคนโดยมนุษย์เทพ จะเชื่อม
โยงข้อมูลเข้าด้วยกัน  สิ่งเหล่านี้  ท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่  อย่างไร  ซึ่งเป็น
อนาคตของมนุษย์  คำถามที่ตามมาคือ มนุษย์เป็นเพียงระบบ ข้อมูล(algorithm)เท่านั้น
หรือ,  สติปัญญากับจิตสำนึกอะไรสำคัญกว่ากัน และ ถ้าAI รู้จักเรามากกว่าตัวเราเอง
อะไรจะเกิดขึ้น  เล่มนี้น่าสนใจครับ  (www.youtube.com/ Homo Deus :A History Of 
Tomorrow with Yuval Noah Harari)  

  เล่มที่สาม 21 Lessons for the 21st Century เล่มนี้อาจารย์ฮารารีได้
วิพากษ์ ยกตัวอย่าง ตั้งคำถาม ถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญๆ ๒๑ ประเด็น ซึ่งน่าสนใจมาก 

เช่น การขจัดภาพลวงตา งาน เสรีภาพ ความเท่าเทียม ชุมชน อารยธรรม  ลัทธิชาตินิยม  

ศาสนา  การอพยพย้ายถิ่นฐาน  การก่อการร้าย  สงคราม  พระเจ้า ความถ่อมตน ความ
ยุติธรรม การศึกษา ความหมายของชีวิต และเรื่องสุดท้าย คือ การภาวนา (Meditation)  

  สำหรับประเด็นเรื่อง ภาวนา ท่านเล่าว่า เมื่อท่านเป็นวัยรุ่น  ท่านรู้สึกขุ่น
ข้องใจ หงุดหงิดใจ  ท่านหาคำตอบไม่พบเลยสำหรับคำถามอันยิ่งใหญ่ของชีวิต   ท่าน
ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีความทุกข์มากมายในโลกนี้ รวมทั้งตัวท่านเอง ท่านหาคำตอบจาก
คนรอบข้างและอ่านหนังสือ  ท่านก็ได้คำตอบในรูปของตำนานที่แต่งอย่างประณีต  ทาง
ศาสนา ว่าด้วยเทพเจ้าและสรวงสวรรค์ หรือเรื่องแผ่นดินเกิด  เมื่อท่านเข้ามหาวิทยาลัย  

ท่านคิดว่าเขาจะได้คำตอบจากการศึกษาทางวิชาการ  แต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรกับคำถาม
ที่สำคัญของชีวิต จนวันหนึ่งเพื่อนของเขาแนะนำเขาให้เข้าไปฝึกวิปัสสนาในสำนักปฏิบัติ
แห่งหนึ่ง ท่านไม่มีพื้นฐานของการฝึกวิปัสสนาเลย  หลังจากนั้น ๑ ปีท่านจึงมีโอกาสเข้า
ฝึกการเจริญสติ ในสำนักอาจารย์โกเอนก้า และที่นี่เองท่านได้รับการฝึกให้เฝ้าสังเกตดู
ลมหายใจเข้าและออก  ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์โกเอนก้า ทำให้ท่าน เข้าใจธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า  ทำให้ท่านรู้จักตนเอง  ทำให้ท่านค่อยๆยอมรับกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ  

และท่านสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ ทำให้ท่านมองภาพมายาในโลกและนี่เป็นที่มา
ของหนังสือ Sapian และ Homo Deus ซึ่งท่านของอุทิศความดีของหนังสือนี้ให้แก่
อาจารย์โกเอนก้า  ครูผู้สอนวิปัสสนาแก่ท่าน   
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  ศาสตราจารย์ฮารารี ท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ นักปรัชญา ท่านไม่ได้นับถือ
ศาสนาอะไร  ในฐานะนักวิชาการ  ท่านค้นคว้าศึกษาคำสอนศาสนาต่างๆ และท่าน ฝึก
การเจริญสติหรือวิปัสสนากรรมฐานทุกวัน โดยท่านศึกษาจากท่านอาจารย์โกเอ็นก้า 

(S.N. Goenga) ท่านเคยเข้าหลักสูตรอานาปานสติ ๑๐ วัน หลังจากนั้นท่านก็นำมาฝึกที่
บ้านทุกวันเช้าเย็น ครั้งละ ๑-๒ ชั่วโมง  และท่านจะไปเข้าฝึกแบบเข้มข้นปีละ ๑-๒ เดือน
ในสถานปฏิบัติธรรม ท่านทำมา ๑๕ ปีแล้ว ท่านกล่าวถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่อง 
แนวทางการสร้างความสุข  ไว้อย่างน่าฟัง  ท่านกล่าวว่า  คำสอนศาสนาส่วนใหญ่มี
พระเจ้าและให้เราปฏิบัติตามความประสงค์ของพระเจ้าเราก็จะมีความสุข แต่ศาสนาพุทธ
สอนว่า ไม่มีพระเจ้าใดใดมาทำให้เรามีความสุขได้  คนเราเกิดมาก็มีแต่ความทุกข์  และ
ท่านสอนหลักปฏิบัติให้เราพ้นทุกข์  นักวิทยาศาสตร์จึงสนใจแนวคำสอนและหลักปฏิบัติ
ที่มีเหตุผลมาใช้กันมากทุกวันนี้  โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ทางสมอง  พยายามศึกษา
ว่าเวลาเราฝึกสมาธิ  แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในสมองอย่างไร ซึ่งก็มีการค้น
พบมากมาย ท่านบอกว่า ความรู้สึกสุข ทุกข์ มันเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา แต่เราต้องการความสุขอย่างเดียวตลอดเวลา ไม่ต้องการความทุกข์ซึ่งมันฝืน
ธรรมชาติ ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  เราต้องการพ้นทุกข์เราก็ต้องกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบัน 

และมองดูการเปลี่ยนแปลงตามที่มันเป็นจริง ยอมรับมันความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ  

เรามานั่งสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดในใจเรา  เห็นการเกิดขึ้นและดับไป  เราเห็นบ่อยๆ 

เราก็ปล่อยวางได้ เราก็อิสระ  ความสุขเกิดในใจของเราไม่ได้เกิดจากสิ่งถายนอก ซึ่งเป็น
ทัศนะที่ต่างจากปรัชญาตะวันตก  ซึ่งเน้นไปที่ความร่ำรวย  ชื่อเสียง การงานที่สำเร็จ การ
คิดค้นเทคโนโลยี่ใหม่ๆ  ซึ่งเอาเข้าจริงๆไม่ใช่ทางแห่งความสุขที่แท้จริง  ท่านจึงสอนให้
เราลดกิจกรรมทางโลกลงแล้วมาทำกิจกรรมภายในใจของเรา   เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของความสุขมาผิดๆ  ทำให้เราเดินหลงทาง  ดังนั้น มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องเรียน
รู้ธรรมชาติของความสุขที่แท้จริง (www.youtube.com/yuval Noah Harari:The 

Buddhist Way To Happiness) และ ประวัติศาสตร์ของความสุข (www.youtube.com.
10 Questions on the History of Happiness)    
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!  

ประธานาธิบดีโอบามา แนะนำให้อ่านเล่มนี้ 

!  

บิลเกตต์  แนะนำให้อ่านหนังสือ ๓ เล่ม  ของดร. ฮารารี 
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ตอนที่ ๓๖  
ความแก่ชราก็เป็นทุกข์ 

  ท่านผู้อ่านครับ เมื่อเร็วๆนี้ (ก.ค.2018) ผู้เขียนได้พบข่าวทางโซเชียล มีเดีย 

ที่น่าสนใจชิ้นหนึ่ง เรื่องของ ดร. เดวิท กูดเดล (David Goodell) นักพฤกษศาสตร์และสิ่ง
แวดล้อม  ชาวออสเตรเลีย อายุ ๑๐๔ ปี เขารู้สึกไม่สบายและเป็นทุกข์อย่างมากในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน  แต่ไม่ได้เป็นโรคอะไร  เขาจึงใช้สิทธิที่จะตาย  โดยขอจบชีวิตของ
ตนเองลงแค่นี้   โลกปัจจุบันเขามีสิทธิอันนี้ในบางประเทศ เช่นสวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม  

เนเธอร์แลนด์ แคนาดา โคลอมเบีย อินเดีย ญี่ปุ่น ลักแซมเบิร์ก  อเมริกาบางรัฐ เช่น 

วอชิงตัน โอเรกอน มอนเทน่า แคลิฟอร์เนีย เวอร์มอนค์ ซึ่งมีรายละเอียด ในข้อกฎหมาย
ต่างๆกันไป อันนี้กฎหมายเขาไม่ถือว่า ฆ่าตัวตาย แต่เป็นการุณยฆาต (Euthanasia) 

  นายกูลเดล จึงเดินทางไปสวิสเซอร์แลนด์  ซึ่งมีสถานพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วย
ตายอย่างสงบ โดยมีแพทย์ช่วยเหลือ ซึ่งเขามีบริการสำหรับชาวต่างชาติด้วยอย่างถูก
กฎหมาย   นายกูดเดลขอฟังเพลง  Ode to Joy ของบีโทเฟน  ขณะนอนให้น้ำเกลือและ
ใส่ยาค่อยๆปล่อยยาจนเขาสิ้นชีวิต อันนี้เป็นสิทธิอันใหม่ที่มีขึ้นในโลกปัจจุบัน 
(www.youtube.com/This is what assisted suicide actually looks like.) 

  โลกปัจจุบันมีคนสูงอายุมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในญี่ปุ่น เกาหลี ไทย  อเมริกา 

ยุโรป  เต็มไปด้วยผู้สูงอายุ  เราเริ่มพบว่า คนสูงอายุในหลายประเทสอยู่คนเดียว  ต้อง
ช่วยเหลือตัวเอง และฐานะยากจน การดูแลสุขภาพไม่สู้ดี ในเกาหลี  ญี่ปุ่น เราจึงพบ

 185 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ

http://www.youtube.com/This


ทำอย่างไรให้อายุยืน 

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Kodokushi หรือ การตายอย่างโดดเดี่ยว ในบ้านเล็กๆของ
ตนเองมากขึ้น (www.youtube.com/Dying alone:Kodokushi,Japan” Epidermic of 

isolation through the eyes of a lonely death” Cleaner.) ในเกาหลีก็เช่นกัน 
(www.youtube.com/Aging population in south korea dying alone) 

  โดยปกติแล้วประเทศต่างๆเขาอนุญาตให้คนไข้เขียนพินัยกรรมชีวิต 

(Living Will)  ไว้ล่วงหน้าขณะที่เรายังดีๆอยู่ว่า  ในกรณีที่เป็นโรคระยะสุดท้าย  ไม่มี
ทางรักษาให้กลับมาปกติแล้ว เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย กรณีอุบัติเหตุและสมองตาย  

คนไข้ที่ไม่รู้สึกตัว แล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้ว  ถ้าเขียนพินัยกรรมชีวิตไว้ว่า ไม่ขอ
รักษาต่อก็ย่อมจะทำได้   มีสิทธิที่จะขอไม่รับการรักษาได้   แพทย์จะหยุดการรักษาปล่อย
ให้เสียชีวิตไป ในประเทศไทยก็มี  พรบ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๑๒ ก็เขียนไว้   แต่
กรณีของนายกูดเดล เป็นกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจยุติชีวิต  ในขณะที่ไม่ได้เป็นโรคอะไร เขา
รู้สึกตัวดี แต่รู้สึกว่าแก่แล้ว อยู่ไปก็ทุกข์ทรมานเปล่าๆ ช่วยตัวเองก็ยาก  ตาก็มองไม่ค่อย
เห็น โลกของเราดูเหมือนไม่น่าอยู่สำหรับคนสูงอายุ แล้ว  เนื่องจากพอสูงอายุมากๆก็จะ
ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้   ลูกหลานก็ไม่มีหรือมีเขาก็ไม่มีเวลามาดูแลพ่อแม่ตลอดเวลา  โลก
ตะวันตกเปลี่ยนแปลงไปมาก  คนสูงอายุก็มากขึ้นทั่วโลก  คนไร้ญาติ คนไร้บ้านนอนข้าง
ถนนในเมืองใหญ่ๆก็มากขึ้นทั่วโลก  ค่ารักษาพยาบาลก็สูงมาก หรือเข้าถึงได้ยากเกินไป 

คนในโลกตะวันตกจึงเลือกใช้สิทธิที่จะตายมากขึ้น  

  ท่านผู้อ่านอาจจะดูวิดีโอได้ใน www.youtube.com/Assisted Suicide/
John Alan Lee”s story/Last Life Series 

  ท่านผู้อ่านครับ ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการพูดถึงก็คือในโลกตะวันออกเรา คำ
สอนของพระพุทธองค์ ท่านสอนเรื่อง ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ หรืออริยสัจ ๔  

คือ ทุกข  เหตุให้เกิดทุกข์ (สมุทัย)  ความดับทุกข์ (นิโรธ) และหลักปฎิบัติให้พ้นจาก
ความทุกข์ ( ได้แก่มรรคมีองค์ ๘) ความทุกข์ท่านอธิบายว่า  ความเกิด  ความแก่  ความ
เจ็บ และความตายเป็นทุกข์  ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจ  การพลัดพรากจาก
สิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายสบายใจ ความ
คับแค้นใจก็เป็นทุกข์ มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์  ท่านสอนว่าสาเหตุ
ของทุกข์ คือ ความอยาก หรือตัณหา (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา)  และท่านก็สอน
วิธีการปฏิบัติเพื่อละตัณหา ก็คือมรรคมีองค์ แปด หรือ ทาน ศีล ภาวนา ได้แก่สมาธิและ
วิปัสสนา (การเจริญสติปัฎฐาน ๔)  นี่เป็นการแก้ทุกข์แบบชาวพุทะ  ชาวพุทธจะไม่ทำกา
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รุณยฆาตแบบชาวตะวันตก ซึ่งท่านเห็นว่าไม่ใช่ทางแก้ทุกข์ที่ถูกต้อง เพราะเมื่อตายแล้ว
ก็ต้องไปเกิดอีก เวียนว่ายตายเกิดอีก  แต่ชาวตะวันตกเห็นว่า ตายแล้วก็จบไปเลย  หมด
ทุกข์ หมดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย อันนี้จะเห็นว่า ความคิดต่าง
กัน  อันนี้คือการมีชีวิตอยู่ของชาวพุทธเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม งานเหล่านี้เป็นงาน
ข้ามภพข้ามชาติ  ชาวพุทธเราที่สุดแล้วก็คือการไม่เกิดอีก  ซึ่งท่านสอนให้เราสะสมพลัง
บารมีเพื่อข้ามภพชาติให้ได้    

  ท่านผู้อ่านครับ ในขราสูตร  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค ครั้งหนึ่งพระพุทธ
องค์ทรงประทับอยู่ที่บุพพาราม  ใกล้กรุงสาวัตถี  พระอานนท์ได้เข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วก
ราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  น่าอัศจรรย์  ไม่เคยมีมาแล้ว  เวลานี้พระฉวีวรรณของ
พระผู้มีพระภาตเจ้าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเมื่อก่อน พระสรีระก็หย่อนยานเป็นเกลียว  

พระกายก็ค้อมไปข้างหน้า  และความแปรปรวนของอินทรีย์ คือ พระจักษุ  พระโสต  พระ
ฆานะ  พระชิวหา  พระกาย  ก็ปรากฏอยู่” 

  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า “ดูก่อนอานนท์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ชราธรรม
ย่อมมีในความหนุ่มสาว พยาธิธรรมย่อมมีในความไม่มีโรค มรณธรรมย่อมมีในชีวิต  

ผิวพรรณไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเมื่อก่อน  สรีระก็หย่อนย่นเหมือนเกลียว  กายก็ค้อมไป
ข้างหน้า และความแปรปรวนแห่งอินทรีย์ก็ปรากฏ  เมื่อตรัสจบแล้วในตอนท้ายท่านตรัส
เป็นคาถาประพันธ์ไว้ดังต่อไปว่า 

  “ถึงท่านจะติความแก่อันเลวทราม ถึงท่านจะติความแก่ทำให้ผิวพรรณทราม
ไป รูปอันน่าพึงใจก็โดนความแก่ย่ำยีอยู่นั่นเอง แม้ผู้ใดพึงมีอายุอยู่ได้ร้อยปี(ผู้นั้นก็ไม่
พ้นความตายไปได้) สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นเบื้องหน้า ความตายย่อมไม่ละเว้นอะไร
อะไร ย่อมย่ำยีทั้งหมดทีเดียว  

  ท่านผู้อ่านครับดังนั้นท่านจึงสอนให้เราพิจารณาชีวิตร่างกายของเราทุกวัน 

(อภิณหะปัจจะเวกขณะ)  หลังสวดมนต์ ทุกวันว่า 

  “เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ 

  เรามีคงวามเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ 

  เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 
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  เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้ง
หลายทั้งปวง  เรามีกรรมเป็นของตน  มีกรรมเป็นผู้ให้ผล  มีกรรมเป็นแดนเกิด  มีกรรม
เป็นผู้ติดตาม  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอันใดไว้  จะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตาม  

เราจะต้องได้รับผลนั้นๆสืบไป เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด” ถ้าเรา
พิจารณาอย่างนี้ไปทุกวันจิตใจก็จะปล่อยวางได้ ได้ความเบากายเบาใจ  เราก็พร้อมที่จะ
ตายทุกเมื่อ ไม่ต้องทำอะไร เหมือนคนทำงานมีหน้าที่ทำงานไปทุกวันพอถึงสิ้นเดือน  เงิน
เดือนก็ออกเอง เหมือนกับพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาท่านทำกิจของท่านสำเร็จแล้ว  

คือกำจัดทุกข์ได้แล้ว ไม่ต้องมาเกิดอีก แต่เวลาที่ท่านเหลืออยู่ท่านก็อนุเคราะห์สัตว์ไป ถึง
เวลาท่านก็นิพพานไป ไม่กลับมาอีกเป็นต้น  

  

นายเดวิท  กูดเดล  นักชีววิทยาชาวออสเตรเลีย อายุ ๑๐๔ ปี  
ผู้ใช้สิทธิการตายอย่างสงบ (Euthanasia) 
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กูดเดลและลูกหลานของท่าน   
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