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ผมได้รับอีเมลฉ์บับหน่ึงเขียนโดย คุณพิษณุ นิลกลัด มี
เน้ือหาน่าสนใจมาก จึงขอนํามาสื่อสารต่อดังต่อไปน้ี  

สัปดาห์สุดท้ายของปี 2548 ผมไปงานสวดและงานเผา
ศพผู้ชายวัย 81 ปีที่ผมรู้จักเขามายาวนาน 30 ปี ไม่ใช่
ญาติ แต่สนิทรักใคร่เสมือนญาติ  

ก่อนเสียชีวิตไม่ก่ีวัน เขาสั่งลูกและภรรยาแบบคนไม่คร่ัน
คร้ามความตายว่า สวดสามวันแล้วเผา ไม่ต้องบอกใคร
ให้วุ่นวาย อย่าเศร้า อย่าร้องไห้ ทุกคนต้องมีวันน้ี 
เพียงแต่เขาอยู่หัวแถวเลยต้องไปก่อน แล้วลูกเมียก็ทํา
ตามคําสั่ง สวดสามวันเผา งานสวด 3 คนื มีคนฟังพระ
สวดคืนละ 14 คนคือ เมีย ลูก หลาน เขย สะใภ้ และ
ผมซ่ึงเป็น คนนอก เป็นงานศพท่ีมีคนไปร่วมงานน้อย
ที่สุดเท่าท่ีผมเคยไปฟังสวด  

วันเผามีเพ่ิมเป็น 17 คน สามคนที่เพ่ิมเป็นเพ่ือนบา้นท่ี
เคยคุยด้วยเกือบทุกเย็น คนหน่ึงเป็นแม่ค้าลอตเตอร่ีที่
เคยยืมเงินแล้วไม่มีสตังค์จ่าย เลยเอาลอตเตอร่ีทยอย
ผ่อนใช้หน้ีแทนเงิน งวดละสองใบคนหน่ึง และคนสุดท้าย
เป็นหญิงท่ีผู้ตายเคยผูกป่ินโตทุกมื้อเย็น ทั้งสามคนบอก
ว่าเกือบมาไม่ทันเผา เคราะห์ดีที่แวะไปเยี่ยมท่ี
โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่บอกว่าเสียชีวิตไปแล้ว 3 วัน  

หลังฌาปนกิจพระกระซิบถามเจ้าหน้าที่วัดว่า เจ้าของ
งานจ่ายเงินค่าศาลาสวดพระอภิธรรมแล้วหรือยัง พระ
ท่านคงไม่เคยเห็นงานศพท่ีมีคนน้อยแบบท่ีผมก็รู้สึกตั้งแต่
สวดคืนแรก  

จริงๆ แล้ว ผู้ตายเป็นคนค่อนข้างมีสตังค์ ทํางาน
ธนาคารแห่งประเทศไทยจนเกษียณอายุที่ตําแหน่ง
หัวหน้าหน่วย แต่ด้วยความที่รักและศรัทธา อาจารย์
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ อดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติ จึงดําเนินชีวิต
แบบไม่ปรารถนาให้ใครเดือดร้อน-แม้กระท่ังวันตาย  

 

 

 

 

ผมสนิทกับเขาเพราะเขามีความฝันในวัยเด็กอยากเป็นนัก
ประพันธ์แบบ ไม้ เมืองเดิม ที่เขาเคยน่ังเหลาดินสอและ
วิ่งซ้ือโอเลี้ยงให้ เมื่อตัวเองเป็นนักเขียนไม่ได้ พอมาเจอะ
ผมท่ีเป็นนักข่าวก็เลยถูกชะตาและให้ความเมตตา การมี
โอกาสได้พูดได้คุยกับเขาตามวโรกาสตลอด 30 ปี ทําให้
ได้แง่คิดดีๆ มาใช้ในการดํารงชีวิต  

วันหน่ึงเขารู้ว่าขโมยยกชุดกอล์ฟของผมไปสองชุดราคา 
4 แสนกว่าบาท เขาปลอบใจผมว่า "ของท่ีหายเป็นของ
ฟุ่มเฟือยของเรา แต่มันอาจเป็นของจําเป็นสําหรับลูกเมีย
ครอบครัวเขา คิดซะว่าได้ทําบุญจะได้ไม่ทกุข์"  

เขามีวิธีคิด "เท่ๆ" แบบผมคิดไม่ได้มากมาย เป็นต้นว่า 
สุขและทุกข์อยู่รอบตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหยิบเลือก
คว้าอะไร คงเป็นเพราะเขาเลือกคว้าแต่ความสุข  

ช่วงปีสุดท้ายของชีวิตเขาต่อสู้กับโรคชรา เบาหวาน 
หัวใจ ความดัน เกาต์ และไตทํางานเพียง 5 เปอร์เซ็นต์
โดยไม่ปริปากบ่น แถมยังสามารถให้ลูกชายขับรถพา
เท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยที่ตัวเองต้องห้ิวถุง
ปัสสาวะไปด้วยตลอดเวลาเน่ืองจากไตไม่ทํางาน ปัสสาวะ
เองไมได้ 6 เดือนสุดท้ายของชีวิตต้องนอนโรงพยาบาล
สามวันนอนบ้านสี่วันสลับกันไป  

เวลาลูกหลานหรือเพ่ือนของลูก รวมท้ังผมด้วย ไปเย่ียม
ที่โรงพยาบาล เขามีแรงพูดติดต่อกันไม่เกิน 10 นาที 
แต่ 10 นาทีที่พูดมีแต่เร่ืองสนุกสนาน เรียกรอยย้ิมและ
เสียงหัวเราะจากคนไปเย่ียมไข้ ทุกคนพูดตรงกันว่า "คุณ
ตาไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลย ตลกเหมือนเดิม" พอแขก
กลับ ลูกหลานถามว่าทําไมคุยแต่เร่ืองตลก เขาตอบว่า 
"ถ้าคุยแต่เร่ืองเจ็บป่วย วันหลังใครเขาจะอยากมาเย่ียม
อีก"  

เขาเป็นคนชอบคุยกับผู้คน ไม่ว่าจะอยู่บนเตียงคนไข้หรือ
อยู่บนรถแท็กซ่ี บ่อยคร้ังที่น่ังรถถึงหน้าบ้านแล้ว แต่สั่ง
ให้โชเฟอร์ขับวนรอบหมู่บ้านเพราะยังคุยไม่จบเร่ือง แล้ว
จ่ายเงินตามมิเตอร์!  



4 เดือนสุดท้ายของชีวิต แพทย์ที่รักษาโรคไตมาตั้งแต่
สมัยเป็นแพทย์อินเทิร์น จนกระท่ังเป็นหัวหน้าแผนก
แนะนําให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลให้แข็งแรงแล้วค่อย
กลับบ้าน แต่อยู่ได้ 4 วัน เขาวิงวอนหมอว่าขอกลับบ้าน 
หมอซึ่งรักษากันมา 16 ปีไม่ยอม เขาพูดกับหมอด้วย
ความสุภาพว่า "ขอให้ผมกลับบ้านเถอะ ผมอยากฟังเสียง
นกร้อง คุณหมอไม่รู้หรอกว่าคนคิดถึงบ้านมันเป็น
อย่างไร เพราะพอเสร็จงานหมอก็กลับบ้าน"  

หมอได้ฟังแล้วหมดทางสู้ ยอมให้คนไข้กลับบ้านแต่กําชับ
ให้มาตรวจตรงตามเวลานัดทุกคร้ัง 1 เดอืนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต เขาสูญเสียการควบคุมอวัยวะของ
ร่างกายเกือบท้ังหมด เคลื่อนไหวได้อย่างเดียวคือกะพริบ
ตา แต่แพทย์บอกว่าสมองของเขายังดีมาก เวลาลูกเมีย
พูดคุยด้วยต้องบอกว่า "ถ้าได้ยิน ให้พ่อกะพริบตาสองที" 
เขากะพริบตาสองทีทุกคร้ัง! เห็นแล้วทั้งดีใจและใจหาย 
เขายังรับรู้ แต่พูดไม่ได้ น่ีกระมังที่เรียกว่าถูกขังในร่าง
ของตนเอง  

สิบวันก่อนพลัดพราก ภรรยากระซิบข้างหูว่า "พ่อสู้นะ" 
เขาไม่กะพริบตาซะแล้วทั้งๆ ที่ก่อนหน้าน้ีสองเดือนเคย
ตอบว่า "สู้" เขาสู้กับสารพัดโรคด้วยความเข้าใจโรค สู้
ชนิดที่หมอออกปากว่า "คุณลุงแกสู้จริงๆ" ตอนที่วาง
ดอกไม้จันทน์ ผมนึกถึงประโยคที่แกพูดกับลูกเมื่อสี่เดือน
ก่อนว่า "โรคภัยมันเอาร่างกายของพ่อไปแล้ว อย่าให้มัน
เอาใจของเราไปด้วย"  

"แง่คิดดีๆ จากชายชราท่ีจากไป" สอนให้เรารู้ว่า...เราเกิด
มาพร้อมกับจิตใจบริสุทธ์ิและมันสมองมหัศจรรย์ที่จะ
สามารถเรียนรู้แยกแยะเร่ืองดีๆ และสิ่งร้ายๆ ในชีวิต จง
ใช้โอกาสดีๆ ที่ร่างกายและจิตใจของเรายังทําอะไรๆ ได้
อย่างท่ีสมองสั่ง จงเรียนรู้และสร้างประโยชน์สุขให้กับ
ตนเองและผู้อ่ืนอย่างพอเพียงและดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
ทางเศรษฐกิจ  

หากทุกๆ คร้ังท่ีเรียนรู้ เราล้ม เราพลาด... อาจจะรู้สึก
ท้อบ้างในบางทีแม้ไม่มีกําลังกายท่ีจะลุกในทันที ...แต่
ขอให้มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปถ้าเราเรียนรู้...ก็จะทําให้เรา
พบว่าการล้มหรือพลาดคร้ังต่อไปเราจะไม่เจ็บเท่าเดิม  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ระหว่างกาแฟกับชา 1 ถ้วย อะไรที่มีปริมาณคาเฟอีน
มากกว่ากัน? คําตอบคือกาแฟ ใบชาแห้งมีสัดส่วนของ
นํ้าหนักคาเฟอีนต่อนํ้าหนักใบชามากกว่าเมล็ดกาแฟ แต่
กาแฟ 1 ถ้วยโดยเฉลี่ย มีปริมาณคาเฟอีนมากกว่าชา 1 

ถ้วย ประมาณ 3 เท่าตัว ทั้งน้ี เน่ืองจากต้องใช้ปริมาณ
เมล็ดกาแฟในการผลิตกาแฟ 1 ถ้วยมากกว่า  

ปริมาณของคาเฟอีนในกาแฟและชา ข้ึนอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น ยิ่งนํ้าร้อนเท่าใดก็ยิ่งดึงเอาปริมาณคาเฟอีน
ออกจากเมล็ดกาแฟหรือใบชาได้มากเพียงน้ัน  

กาแฟ Espresso ซ่ึงใช้แรงอัดไอนํ้าในการผลิตกาแฟ มี
ปริมาณคาเฟอีนหยดต่อหยดมากกว่ากาแฟท่ีใช้ไอนํ้า
ธรรมดา  

อีกปัจจัยหน่ึงก็คือ ช่วงเวลานํ้าสัมผัสกับเมล็ดกาแฟหรือ
ใบชามีผลกระทบต่อการได้ปริมาณคาเฟอีนออกมา ยิ่ง
สัมผัสนานเท่าใดก็ยิ่งได้คาเฟอีนมากเพียงน้ัน  

ปัจจัยอ่ืนๆ ก็ได้แก่พันธ์ุของกาแฟหรือชาปลูกท่ีใด การคั่ว
เมล็ดกาแฟ การเด็ดใบชา ถ้าเมล็ดคั่วดําเท่าใดก็ยิ่งมี
คาเฟอีนน้อยลง สําหรับชายอดอ่อนของใบชามีคาเฟอีน
มากกว่าใบแก่  

สําหรับคอกาแฟ กาแฟ Espresso 30 มิลลิลิตรมี
ปริมาณคาเฟอีนเท่ากับกาแฟปกติในถ้วย 150 มิลลิลิตร 
และ 1 ถ้วยของกาแฟแบบชงมีปริมาณคาเฟอีนเพียงคร่ึง
เดียวของกาแฟประเภทมีฟิลเตอร์กรอง  

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  

Life is a school. There is something to learn 
wherever we may be, wherever we go, wherever 
we turn.  

(Walter A. Witt)  

ชีวิตคือโรงเรียน มันมีบางสิ่งให้เรียนรู้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่
ไหน ไปท่ีไหน หรือหันไปทางไหนก็ตาม 

 


