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บทคัดย่อ 
 Salutogenesis หรือสุขภาวะก าเนิด เป็นการเปิดมิติทางการแพทย์และการ
บริบาลใหม่ ที่น าต้นทุนของผู้ป่วยซึ่งเป็นท่ีมาของความสุขมาใช้  ทั้งนี้ผู้ให้การ
บริบาลจะต้องมีความสุขก่อนจึงจะให้ความสุขแก่ผู้ป่วยได้  แต่ละคนจะต้องหา
ความหมายในชีวิตของตนซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน  

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งโหยหาการถูกยอมรับ ทันทีท่ีเราปรากฏตัวอยู่ข้าง
เตียงคนไข้ กระบวนการเยียวยารักษาได้เกิดขึ้นแล้ว จะดียิ่งขึ้นถ้าเราเข้าไปหาด้วย
พลังท่ีเป็นบวก ด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วยความกลัวย บรรพบุรุษของเรานิยาม
ความส าเร็จของการเยียวยาคือการพยายามจะช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเห็นคนอื่นอยู่ใน
ความทุกข์ 

 อัตลักษณ์ของความเป็นมนุษย์คือการเรียนรู้การอยู่ในสังคมตั้งแต่แรกเกิด 
เรียนรู้การควบคุมส่ิงแวดล้อม  ด้วยความท่ีมนุษย์เป็นสัตว์ท่ีอ่อนแอที่สุด ชีวิตเราจึง
เป็นหนี้บุญคุณคนมากมาย มากเกินกว่าท่ีจะใช้เวลาที่เหลือท้ังชีวิตตอบแทนคุณ  
มนุษย์มีความสามารถที่จะรัก เมตตา และเสียสละรับความทุกข์เพื่อให้คนรอบข้างมี
ความสุข  เคล็ดลับของการเป็นมนุษย์อาจจะอยู่ท่ีการใช้ศักยภาพท่ีแท้จริงของเราให้
ครบถ้วน 

 มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น ความพยายามท่ีจะเข้าใจ มีทางเลือกท่ีจะคิด
ซึ่งความคิดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสุขของแต่ละคน  ความสุขทีแ่ท้จริง
ขึ้นอยู่กับสิ่งท่ีเราท า  มีเราคนเดียวท่ีจะท าให้คนไข้บนเตียงยิ้มขึ้นมาได้ เป็นความท้า
ทายว่าเราจะท าอะไร แล้วเราจะได้เป็นในสิ่งท่ีเราท า 

 มนุษย์มีความ unique อยูห่้าประการคือ (1) มี killing instinct จนท าให้
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เท่าท่ีเรามี (2) มีความรักและสามารถทุนทุกข์เสียสละ
เพื่อคนอื่น (3) สามารถมีส านึกรู้ว่าเราก าลังรู้อยู่ รู้ว่าเราก าลังรู้สึกอะไร รู้ว่าเราก าลัง
ท าอะไร (4) มี spirituality ซึ่งเกิดจากความเป็นองค์รวม ต้องใช้ศักยภาพทุกอย่าง
อย่างเต็มที่ (5) มีความอยากรู้อยากเห็นสุดจะจินตนาการ 

 การฟังเป็นเครื่องมือส าคัญของมนุษย์ หากฟังให้ถึงเจตนารมณ์เราจะได้ยิน
เสียงเพลงท่ีแท้จริง เมื่อเราได้ยินความสุขที่คนอื่นมอบให้ สิ่งท่ีเราท าได้คือร้องเพลง
ไปกับเขา เต้นร าไปกับเขา เกิด harmony สมดุล สัปปายะ 
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 เมื่อเราไปยืนอยู่หน้าคนไข้ เขาก็ร้องเพลง แต่เป็นเพลงแห่งความทุกข์ 
ความรู้สึก ถ้าเราได้ยินเขา เราต้องร้องเพลงไปกับเขา จูนเสียงให้เท่ากัน ร้องให้
สอดคล้องกัน แล้วเราก็จะเต้นเป็นจังหวะเดียวไปกับเขา  ความเจ็บป่วยท าให้เขา
หยุดเป็น หยุดมี ในสิ่งท่ีเขาต้องการ และเขาอยากให้เราสานฝันของเขาต่อไป  เรา
ต้องท างานตาม need ของคนไข้ ไม่ใช่ท างานตาม jonb flow ของเรา  สิง่ต่างๆ ท่ี
เรามีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มีเพื่อเหตุผล เพื่อให้เรามีจิตใหญ่พอท่ีพลังงานของเราจะ
ไหลไปหาคนไข้ได ้

 คนพิการท่ีมีความสามารถพิเศษเกิดจากการที่เขาได้รับความรัก การหล่อ
เลี้ยง มีคนท่ีไม่ทอดทิ้ง มีคนท่ียังเห็นว่าเขายังท าอะไรได้อีกเยอะ  การเยียวขาคนไข้
ของเราคือการท่ีเราเปิดพื้นท่ีให้เขาใช้ทุกอย่างท่ีเขามี เปิดพื้นที่ เปิดจิต เปิดสมอง
ของเราในการรับรู้ว่าเรามีอะไรท่ีจะมอบให้แก่กันและกัน และนั่นคือต้นทุนของ
เผ่าพันธุม์นุษย์ 
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เกริ่นน า  
สุขภาวะก าเนิดหรือ salutogenesis มาจากรากศัพท์ “salute” ท่ีแปลว่า 

health หรือ wellness และ genesis คือการถือก าเนิด.  สุขภาวะก าเนิดเป็น
แนวคิดส าคัญหนึ่งในโครงการ SHA ท่ีให้ความสนใจว่าคนจะเกิดความสุขได้อย่างไร 
ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถยกระดับการมีสุขภาพท่ีดี จากการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง ใช้วิถีความเป็นมนุษย์เป็นต้นทุนท่ีส าคัญ มองหาหนทางการพัฒนาคุณภาพ
จากภายใน เริ่มต้นจากจิตใจท่ีดีงาม เป็นผู้ท่ีให้ท่ีมีความอ่อนโยนมีเมตตาต่อคนรอบ
ข้าง รักตนเอง รักผู้ป่วย รักในงานท่ีท า รักครอบครัวและรักชุมชน.   

เป็นการน าแนวคิด human centered หรือมนุษย์เป็นศูนย์กลางมาสู่การ
ปฏิบัติ โดยการดึงศักยภาพท่ีแท้จริงของมนุษย์ออกมาผสมผสานในระบบสุขภาพ ให้
ระบบคุณภาพสมบูรณ์และอุดมไปด้วยความสุขทางกายภาพและจิตวิญญาณ.  

ขอแสดงความยินดีกับกัลยาณมิตรทุกคนท่ีได้มาอยู่รวมกันในห้องนี้.  จริงๆ
แล้วการท างานท่ีโรงพยาบาลของเราทุกวันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ ความสุข สิ่งท่ี
เราต้องการให้เกิดคือหายทุกข์ มีสุขเกิดขึ้นตามมา. 

ตอนที่เราเรียน เรียนพยาบาลก็ดี เรียนแพทย์ก็ดี เราเรียนเรื่องพยาธิก าเนิด
ค่อนข้างมาก.  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความทุกข์ เราพบคนไข้ เรามักจะบอกได้ว่า
คนนี้เป็นโรคอะไร คนนี้ปวดตรงไหน เจ็บตรงไหน.  ผมสอนนักศึกษาแพทย์ท่ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียนแพทย์รู้จักคนไข้เป็นอย่างดีว่าเขาทุกข์เรื่อง
อะไรบ้าง.  แต่เมื่อเรามองดูดีๆ เรามักไม่รู้ว่าคนไข้แต่ละคนท่ีเราพบนั้นเขามี
ความสุขจากอะไร.  

ความหมายของ Salutogenesis 
การกลับมาใช้ตน้ทนุในตัวคนไข ้

Salutogenesis จะเป็นการดูแลอีกแบบหนึ่งท่ี SHA น าแนวคิดนี้มาใช้      
ถือว่าเป็นการเปิดมิติทางการแพทย์และการบริบาลใหม่.  เทคโนโลยีและนวตักรรม
ต่างๆ ท่ีคิดค้นมาแต่เดิมใช้พยาธิก าเนิดเป็นตัวผลักดัน.  เมื่อเราหมดเครื่องมือในการ
เยียวยา หมดคลังยา หมดการผ่าตัด หมดการฉายรังสีรักษา พวกเราก็รู้สึกหมดหวัง
ไปด้วย.  สิง่หนึ่งท่ีคนไข้ใช้อยู่ตลอดเวลาแต่เรามักไม่ได้นึกถึงคือต้นทุนของเขา.  
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องค์การอนามัยโลกได้น าเสนอแนวคิด people-centered healthcare 
(การดูแลซึ่งมนุษย์เป็นศูนย์กลาง).  มนุษย์ไม่ได้มีแต่โรคอย่างเดียว เราต่างก็มี
ต้นทุน ต่างก็มีทีม่าแหง่ความสุข.  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถ้าเราดูดีๆ ไม่ได้มีแต่ร่างกาย
ของเรา.   พวกเราท างานหลายอย่างไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง ทุกวันนี้ บางคนท างานเพ่ือ
พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจในตัวเรา เพื่อลูกหลาน เพื่อชาติ เพื่อบ้านเมือง.  จะเห็นว่า
ความหมายของความเป็นมนุษย์ไม่ได้จ ากัดที่ร่างกายอย่างเดียว.   

Salutogenesis สุขภาวะก าเนิดหรือต้นธารแห่งความสุข คงจะพูดเป็น
ทฤษฎีล าบาก.  ขอให้พวกเรานั่งสบายๆ ฝ่าเท้าราบกับพื้น นั่งตรง ท าตัวสบายๆ มี
สติติดตามส่ิงท่ีเกิดขึ้น เราท าอะไรอยู่ เรารู้สึกอะไร เราเรียนรู้อะไรบ้าง.  

 
www.youtube.com/watch?v=TkY9HtwXNU8&feature=player_embedded#at=69 

หาความหมายในชีวิตของเราได ้จึงสามารถช่วยคนไข ้

ความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่สามารถจะให้อะไรใคร ในสิ่งที่เรา
ไม่มี. ถ้าพวกเราอยากจะให้คนไข้มีความสุข อยากจะให้ญาติคนไข้มีความสุข 
ค าถามหนึ่งท่ีพวกเราทุกคนจะต้องตอบคือ “พวกเราเห็นชีวิตเป็นอย่างไร ตัว
เราเองเห็นชีวิตเป็นอย่างไร.”  เวลาท่ีเราไป convince ไปพูดจาให้คนอื่นมีชีวิต
ต่อไป อยากสู้ชีวิตต่อไป เราเชื่อในค าท่ีเราพูดมากขนาดไหน หรือพูดเพราะค าพูดนั้น
ไพเราะเฉยๆ. ท้ังหมดนี้ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายของชีวิตของเราทุกคน ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเหมือนกัน, พวกเราแต่ละคนสามารถสัมผัสถึงความดี ความจริงและ
ความงาม ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน จากบริบทและประสบการณ์ตรงของพวกเราแต่
ละคน. 

http://www.youtube.com/watch?v=TkY9HtwXNU8&feature=player_embedded#at=69
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ตัวเราและพลังที่เปน็บวก สามารถสร้างการเยียวยา 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ตั้งแต่เกิดมาเราโหยหาการถูกยอมรับ การถูก
รับฟัง.   เมื่อเช้าผมคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าสามีของท่านป่วย ส่ิงหนึ่งท่ีสามี
ของท่านอยากจะได้ตลอดเวลาคือการได้พบหมอ พบพยาบาล, ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ
อะไร ทันทีท่ีเห็นหน้าหมอ พยาบาลแล้วรู้สึกว่าดีขึ้น, อาจจะเป็นเพราะคุณหมอท่าน
เมตตามากหรือพยาบาลพูดเพราะหรือเปล่า.  เชื่อไหมว่าทันทีท่ีมีคนมาหาเรา มีคน
มาฟังเรา การเยียวยาได้เกิดขึ้นแล้ว, ทันทีที่เราไปปรากฏตัวอยู่ข้างเตียงคนไข้
ตอนน้ัน กระบวนการเยียวยารักษาได้เกิดขึ้นแล้ว โดยท่ีไมต่้องใช้
เทคโนโลยี ไม่ตอ้งใช้เครื่องมือเครื่องไมอ้ะไรเลย.  แต่จะดียิ่งไปกว่าน้ันคือ
การที่พวกเราไปหาด้วยพลังที่เป็นบวก ไปหาเขาด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วยความ
กลัว กลัวว่าจะท าผิด กลัวว่าจะไม่ตรงตาม protocol กลัวว่าจะไม่มี CPG หรือ 
CareMap อะไรต่างๆ.  อุปกรณ์เหล่านี้มีไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเรา พวกเรา
อย่าได้น าอุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องมือท่ีท าให้พวกเราจิตตกเสียก่อน.  บางครั้ง
บางคราวในการดูแลผู้คน ไม่จ าเป็นต้องมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ เราไปหาเขาด้วย
ความรัก ด้วยความปรารถนาดี.   

นิยามความส าเร็จของการเยียวยาคือการได้ช่วยเหลือคนอื่น 

ครั้งหนึ่งเมื่อห้าพันปีมาแล้ว โรงพยาบาลของบิดาการแพทย์ตะวันตก คือ 
Hippocrates มีอัตราการหายประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ อัตราการตาย 90 กว่า
เปอร์เซ็นต์.  พวกเราลองคิดดูว่าบรรพบุรุษแพทย์ บรรพบุรุษพยาบาลของเรา 
ประกอบอาชีพนั้นอยู่ได้เพราะอะไร อะไรคือนิยามแห่งความส าเร็จของเขา. ถ้า HA 
ไปตรวจโรงพยาบาลเมื่อห้าพันปีท่ีแล้ว ก็คงต้องปิดโรงพยาบาล ไม่ผ่านมาตรฐาน.  
คุณหมอสมัยก่อนเขาใช้อะไรเป็นนิยามความส าเร็จในชีวิตของเขา, ถ้าเรามา
ใคร่ครวญให้ดีจะพบว่าสมัยก่อนไม่ได้ใช้ outcome หรือ output ว่าคนไข้รอด
เท่าไร คนไข้หายเท่าไร มาเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จในการเป็นแพทย์ ในการเป็น
พยาบาล.  สมัยก่อน เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมดา, แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่
รู้สึกว่าถ้าหากจะมีคนทุกข์อยู่ข้างหน้าเราแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่
เฉยๆ ไม่ท าอะไร เราขอพยายามท าอะไรสักอย่างหน่ึงไม่ว่าผลจะเปน็
อย่างไร.  ผมคิดเอาเองว่าบรรพบุรุษแพทย์ บรรพบุรุษพยาบาลของเรา คง
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จะให้ความหมายความส าเร็จว่าชีวิตของเขาจะ fullfill จะเต็มต่อเมือ่
เขาได้พยายามจะช่วยเหลือคนอื่น เมื่อเห็นคนอื่นอยู่ในความทุกข์.  
เมื่อไรกต็ามที่เขาได้พยายามช่วยเหลือคนอื่น เขาประสบความส าเร็จ ณ 
ตรงนั้นแล้ว.  

อัตลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ 
มนุษย์เปน็สัตว์สังคม 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียว.  เราเรียนรูทั้กษะใน
การอยู่ในสังคมตั้งแต่แรกเกิด ตอนสมัยเกิดมาเราท าเป็นอยู่ไม่กี่อย่าง ยิ้ม ร้องไห้ 
ถ่าย กิน นอน ห้าอย่าง.  เด็กแรกเกิดท าอยู่แค่นั้นเอง แต่ก็เรียนรู้ social  skill 
ตั้งแต่ตอนนั้นเลย.  ทันทีท่ีเด็กยิ้ม โลกข้างนอกรอบข้างยิ้มกับเขาด้วย จะมีเสียง
หัวเราะ ดีใจ, ถ้ายิ้มนานพอสักพักก็จะลอยได้ มีคนอุ้ม มีคนเอาอาหารมาให้.  เขา
เรียนรู้ว่าถ้าเขาท าตัวน่ารัก ท าปากเป็นมุมแบบนี้ โลกรอบๆข้างจะตอบรับเขาเป็น
อย่างดี.  คนบางคน พอยิ้มไปยิ้มมาบางวัน ไม่ work ไม่มีใครมา ก็เลยลอง trick ท่ี
สองดู ลองร้องไห้ดู พอร้องไห้ดังพอ ก็มีคนเอานมมาให้ เอาของมาให้เหมือนกัน.   
เด็กคนนี้ก็ได้เรียนรู้เทคนิคท่ีสองคือถ้าท าตัวน่าร าคาญเพียงพอเขาก็จะสามารถ
ควบคุมส่ิงแวดล้อมได้, นั่นคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้ skill นี้อยู.่ 
พวกเราบางคนในท่ีนี้ควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยการท าตัวน่ารัก, แต่
เราก็เจอบางคนที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยท าตัวให้น่าร าคาญ.  เรา
ใช้เทคนิคนี้มาตั้งแต่เกิดเลย เราเรียนรู้และเสริมทักษะเรื่องนี้มา
เรื่อยๆ เพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้.  

มนุษย์อ่อนแอที่สุดในโลก 

ทางกายภาพแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ species ท่ีอ่อนแอที่สุดในโลก.  สัตว์ต่างๆ 
ใช้เวลาไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ ออกล่าอาหารเองได้ หนู แมว เสือ ลิง ลิงนี่ไม่กี่ชั่วโมงปีน
ต้นไม้ได้.  มนุษย์เรากว่าจะซื้อบะหมี่ชามแรกได้ด้วยตนเองใช้เวลากี่ปี หาเงินเอง 
บางที 20 ปี กว่าท่ีพวกเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้.  พวกเราลองพิจารณาดูให้ดี พวกเรา
เป็นหนี้บุญคุณคนมากเหลือเกิน, คนท่ีท าอะไรต่างๆ ให้เรา มากขนาดไหน มาก
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ขนาดว่า เราใช้เวลาท่ีเหลือทั้งชีวิตเพียงเพื่อตอบแทนคุณคนอย่าง
เดียวอาจจะยังไม่พอ.  วิธีเดียวที่จะท าให้รักษาการตอบแทนคุณ
คนได้ คือว่าเราต้องมอบให้รุ่นต่อๆ ไป เพราะนี่คือ species ของ
เรา นี่ความหมายของเผ่าพันธุ์ของเรา.  

มนุษย์มีความรัก ความเมตตาปรารถนาใหค้นอื่นพ้นทกุข ์

ในขณะที่สัตว์ต่างๆ อยูเ่พื่อการอยู่รอดเป็นสว่นใหญ่, มนุษย์
สามารถที่จะรัก สามารถที่จะปรารถนาให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ได้.  นี่
เป็นศักดิ์ฐานะท่ีพิเศษ คนบางคนถึงขนาดยอมเสียสละรับความทุกข์ให้กับตนเอง 
เพื่อให้คนรอบข้างนั้นมีความสุข.  พวกเราใช้ uniqueness (ความเป็นเอกลักษณ์) 
ของความเป็นมนุษย์ของเราเต็มที่แล้วหรือยัง.  บางครั้งบางคราว เคล็ดลับของ
การเป็นมนุษย์อาจจะอยู่แค่ เราใช้ศักยภาพที่แท้จริงของเราให้ครบถ้วน
เท่านั้นเอง. 

มนุษย์มีปญัญา ครุ่นคิดใคร่ครวญอย่างแยบคาย 

พวกเราดูแลตนเองเพื่อให้เข้าใจว่าชีวิตนี้มีความหมายอย่างไร.  เราท าความ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ รอบข้าง, ความเป็นมนุษย์นี่ประหลาด มนุษย์จะมีความอยากรู้
อยากเห็น อยากจะเข้าใจ.  ความพยายามจะเข้าใจของมนุษย์เป็นพรสวรรค์ 
เป็น God gift ถ้าเป็นศาสนาคริสต์, พรสวรรค์ท่ีมนุษย์มีในความพยายามท่ีจะอยาก
รู้และเข้าใจ.  แต่เมื่อมีพรสวรรค์ก็มีค าสาป, ความพยายามที่เราคิดว่าเราเข้าใจ
แล้วเป็นค าสาปของมนุษย์ เราไม่ได้คิดใคร่ครวญให้ดี แล้วเราก็ด่วนสรุปว่าเรา
เข้าใจเรียบร้อยแล้ว. ท าอย่างไรจะให้พรสวรรค์เอาชนะค าสาปน้ีให้ได…้ด้วย
การครุ่นคิดใคร่ครวญอย่างแยบคาย  

ท าไมเราจึงต้องไปปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าคนไข้ แล้วเขาก็ถามค าถามยากๆ ใส่
เรา เช่น “หมอ.. ผมจะอยู่ได้นาน อีกกี่วัน?”  

“หมอ! มียาอะไรจะรักษาผมได้อีกไหม?”  

หรือบางทีก็ร้องไห้ใส่เรา.  นี่คือสิ่งท่ีเราต้องใช้ปัญญาว่า เพราะเหตุใดเราจึง
ได้มี privilege (อภิสิทธิ)์ เช่นนั้น.  เคยมีพี่พยาบาลคนหนึ่งมาบอกว่า  
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“อาจารย์! วันก่อนมีคนไข้คนหนึ่งใน ward เป็นพม่า อยู่ดีๆ มาบอกว่าพ่ีเป็น
ญาติของเขา.  พี่ก็ตกใจ ฉันไม่เคยมีญาติเป็นพม่ามาก่อน พยายามถามสามีว่ามีญาติ
เป็นพม่ามาไหมก็ไม่มี อยู่ดีๆ มาตู่ หาว่าพ่ีเป็นญาติของเขา.”  

แต่จริงๆ ถ้าเปลี่ยนค าถามนิดเดียว เรามีพุทธสุภาษิตค าหนึ่งว่า 
“ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างย่ิง.”  เราอาจจะไม่ได้เป็นญาติทาง biological 
ทาง DNA ทางอะไรต่างๆ, แต่เราเป็นญาติทาง function ทางการปฏิบัติ ทางจริยะ
ของเรา นั่นแหละที่เขานับญาติเรา.  บางทีการที่มีพม่าเป็นญาติอาจจะไม่ใช่
เรื่องเลวร้ายเสมอไป อาจจะเป็นความโชคดีของเราก็ได้ ยิ่งมีญาติเยอะก็
ยิ่งดี, แต่ของพวกนี้เป็นสิ่งท่ีเราให้ความหมายกันเอง.  คนๆ หนึ่งอาจจะคิดว่าพม่า
เป็นญาติเป็นโชคร้าย, ฉันเป็นลูกศิษย์ เป็นลูกหลานนายขนมต้ม อย่างไรก็ตามฉันไม่
นับพม่าเป็นญาติแน่นอน. บางคนก็อาจจะคิดว่า มีพม่า มีรามัน มีเขมร เป็นญาติ 
อาจจะไม่ใช่เรื่องท่ีเลวร้ายซะทีเดียว อาจเป็นเรื่องท่ีโชคดีก็ได้.  คนสองคนนี้จะมี
ความสุขไม่เหมือนกัน มันเป็น choice ที่พวกเราต้องเลือกเองว่า พวก
เราจะใช้ชีวิตแบบไหน.  

เราเป็นในสิ่งทีเ่ราท า 

พวกเราจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราพูด แต่พวกเราจะเป็นในสิ่งที่เราท า.  
ป้ายต่างๆ ที่เราติดไว้ตามโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจต่างๆ นั่นคือสิ่ง
ท่ีเราพูด.  แต่ความสุขที่แท้จริงคือเราท าอะไร.  ขณะที่เราไปปรากฏตัวอยู่หน้า
เตียงคนไข้แต่ละเตียงนั้น เรามีสิทธิที่จะเดินออกมาตอนไหนก็ได้.  แต่รู้ไหมว่า ณ 
เวลานั้น คนหกพันห้าร้อยล้านคนบน planet earth แห่งน้ีมเีพียงเรา
เพียงคนเดียวที่ท าให้คนข้างหน้าเขาย้ิมขึ้นมาได้, ถึงตอนนั้นมันจะ 
challenge ว่าเราจะท าอะไร แล้วเราจะได้เปน็ในสิ่งที่เราท า.  

ความเป็น Unique ของมนุษย์  

เมื่อเดือนธันวาคมปีท่ีแล้ว มี 3rd World Congress เรื่อง Buddhism and 
Science (พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์).  ผมมีโอกาสแปลเอกสารของ professor 
ชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งเรื่อง “Genetic Determinant and Buddhism” 
(พันธุกรรมก าหนดความเป็นมนุษย์) เขาบอกว่ามนุษย์มีความเป็น unique 5 อย่าง 
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1. มนุษย์มี Killing Instinct  

เราเป็น species หนึ่งในสอง species ของโลกนี้เท่านั้น ท่ี male group 
สมาชิกผู้ชายสามารถที่จะ organized เพื่อท่ีจะฆ่าสัตว์ species เดียวกันได้ ได้แก่
มนุษย์และซิมแปนซ.ี  สอง species ในโลกนี้เท่านั้นท่ีผู้ชายรวมกลุ่มกันฆ่าสัตว์ 
species เดียวกันได้.  species อื่นๆ อาจจะฆ่าโดยบังเอิญโดยที่ไม่มีการ 
organized group.  มนษย์และซิมแปนซีเป็นสอง species ในโลกนี้เท่านั้นท่ีฆ่า 
species เดียวกันเองได้, แต่เราก็เจริญเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ได้.  ท าไมเราต้องมี killing 
instinct, เพราะมนุษย์หวงแหนพื้นที่ มนุษย์มีความสามารถในการดูแลสิ่งท่ีเรา
ต้องการสูงมาก จนแม้กระท่ังการฆ่าอยู่ใน methodology อยู่ในวิธีการของเรา.  

เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เพราะว่าซิมแปนซีกับมนุษย์เพิ่งแยกกันไม่กี่ปีมานี่เอง
เมื่อเปรียบเทียบกับ species อ่ืนๆ.  มีลิงพันธ์ุหนึ่งทีใกล้เคียงมนุษย์และซิมแปนซี
มากคือ ลิงโบโนโบ, เป็นลิงท่ีสุภาพอ่อนโยนท่ีสุดในโลกนี้ และเป็น species ก าลัง
จะสูญพันธุ์ เพราะชีวิตเขาไม่เคยคิดรุกรานใครเลย เขาจะพึงพอใจในส่ิงท่ีเขามี 
หน้าตาน่ารักมาก สุภาพ พูดจาเรียบร้อย. ปรากฏว่าโบโนโบพัฒนาได้แค่นั้น ไม่
สามารถพัฒนา high technology ได้เท่าท่ีมนุษย์มี, หรือว่า… มนุษย์ต้องม ี
killing instinct เพื่อความเป็นมนุษย์ของเรากันแน่.  

2. มนุษย์มีความรักและการที่เราทนทุกข์เสยีสละเพื่อคนอ่ืน (Love & 
Altruism) 

นอกจากมนุษย์จะมี killing instinct แต่ก็มีความรักและการเสียสละให้คน
อ่ืน.  ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองท่ีกลับกัน เป็นความขัดแย้งอันน่ามหัศจรรย์ ในความเป็น
มนุษย์ของเรา.  ขณะที่เราท าให้พวกเรามีความสุขเองในตัวเองแล้ว มนุษย์มี
ศักยภาพเหลือเฟือในการท่ีจะรักคนอื่น ในการท่ีจะให้ความหมายว่าการท าให้
คนอื่นนั้นเป็นสิ่งท่ีดี.  

3. มนุษย์มี Consciousness  

มนุษย์เป็นสัตว์ species เดียวในขณะนี้ที่พิสูจน์ได้ว่าเรามี consciousness, 
ซึ่งในท่ีนีไ้ม่ได้แปลว่ามีสติเฉยๆ.  มนุษย์สามารถจะรู้ว่า...เราก าลังรู้อยู ่(know 
that we know), สามารถรู้ว่าเราก าลังรู้สึกอะไร, สามารถรู้ว่าเราก าลงัท า
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อะไรอยู.่ เหมือนกับว่าเราสามารถจะเดินออกจากตัวเราแล้วมองกลับไปท่ีร่างนี้ว่า 
ร่างนี้ก าลังเป็นอะไรอยู่.  ความสามารถนี้เองท าให้พวกเราสามารถพัฒนาตนเองจาก
ท่ีเก่าได้,   เราสามารถท่ีจะ criticize ท่ีจะบอกว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้ว, เราอยู่ใกล้
ในสิ่งท่ีเราอยากจะเป็นหรือไม่, ซึ่งไม่พบปรากฏการณ์นี้จาก species อ่ืนๆ.  

การที่เรารู้ว่าเราก าลังเป็น เรารู้ว่าเรารู้สึก เรารู้ว่าเราก าลังท า นี่คือ
ศักยภาพของมนุษย์ที่ unique.  ค าถามท่ีผมอยากจะโยนกลับไปยังพวกเราทุกคน
คือว่า ขณะนี้เรามี awareness หรือ consciousness ตรงนี้มากน้อยขนาดไหน? 
ทุกวันนี้เรารู้ตัวมากน้อยขนาดไหน?  ขณะนี้เราก าลังเขียน, ขณะนี้เราก าลังฟัง, 
ขณะนี้เราก าลังรู้สึก รู้สึกเบื่อ รู้สึกดี รู้สึกอยากจะท าอะไรบางอย่าง, เรามี 
awareness เรามีความรู้ตัวมากน้อยขนาดไหน?   

4. มนุษย์ม ีSpirituality  

สิ่งนีอ้าจจะอยู่หรือไม่อยู่ในยีนส์ก็ได้.  Howard Gardner คนเขียน 
multiple intelligences (เรือ่งสหปัญญาต่างๆ) มีท่ีมาท่ีน่าสนใจ.  เมื่อประมาณ 
100 ปีมาแล้ว มีคุณพ่อชาวฝร่ังเศษคนหนึ่งมาจากนอกเมืองปารีส.  เขามีลูกหลาย
คน เขาอยากส่งลูกเรียนในปารีส แต่มีเงินส่งได้คนเดียว, จึงเดินทางมาท่ีกรุงปารีสหา 
Professor Beyer ให้ช่วยหาวิธีท่ีบอกว่าเขาควรส่งลูกคนไหนมาเรียน คนเดียวท่ีส่ง
แล้วส าเร็จ เพราะมีเงินส่งได้คนเดียว ท่ีเหลือเอาไว้ท านา ท าสวนท่ีบ้าน. Professor 
Beyer ได้คิดค้นวิธีท่ีเราเรียกต่อมาว่า IQ: Intelligence  Quotient ซึ่งมีสองมิติ
ได้แก่ mathematics-logistic (คณิตศาสตร์-ตรรกะ) และ linguistic 
(ความสามารถในการใช้ภาษา).  ถ้ามีสองอย่างนี้ดีจะสุดยอด ชีวิตจะประสบ
ความส าเร็จแน่นอน.  ปัจจุบัน IQ test ยังใช้สองมิตินี้เป็นหลัก.  IQ test มีผลบูม
ชัดเจนตอนสงครามโลก ซึ่งต้องแบ่งว่าใครเป็นทหารราบ ใครเป็นทหารเสนาธิการ.   
เรามีการวิเคราะห์ทดสอบกันมากมาย คน IQ สูงจะประสบความส าเร็จ ส่วนคน IQ 
ต่ าจะไม่ส าเร็จเป็น idiot เป็นคนโง่.  Howard Gardner รู้สึกไม่พอใจ คิดว่าท่าทาง
ไม่น่าเป็นแบบนั้น เขาพบว่าความฉลาดมีมิติอื่นๆ ด้วย.  

พวกเรารู้จัก David Beckham ไหม? เขาเป็น star idol ของนักฟุตบอล 
เขาประสบความส าเร็จในชีวิต ไดแ้ต่งงานกับนักร้องดัง แต่งงานท่ีปราสาทราชวังท่ี 
Ireland มีเงินรายได้อาทิตย์ละแสนห้าหมื่นปอนด์ มีลูกน่ารักสามคน แต่เขาเป็น 
mild dyslexia.  เขาเกิดท่ีลอนดอน เป็นคนพูดจาแปลกๆ ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง, 
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ความสามารถอย่างเดียวท่ี David Beckham มี คือขณะท่ีเขาวิ่งอยู่ด้วยความเร็ว 
15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เขาสามารถส่งบอลจากเท้าเขาไปตรงไหนก็ได้ในระยะ 30 
หลาข้างหน้าตามท่ีเขาต้องการ, เป็นทักษะท่ีไม่เกี่ยวกับ mathematics และไม่
เกี่ยวกับ linguistic ด้วย, เขาพูดกับคนแทบจะไม่รู้เรื่อง แต่เขาประสบความส าเร็จ
ในชีวิตอย่างสิ้นเชิง.  

Intelligence for Existential 

Howard Gardner จึงคิดว่าความฉลาดจะมีมากกว่านั้น จึงคิดออกมาเป็น
ความฉลาด 8 - 9 อย่าง จะมีเรื่องของ sport, music, intrapersonal 
interpersonal ฯลฯ โดย criteria หนึ่งคือว่าทุกๆ ทักษะจะมีส่วนของสมองท่ี
รับผิดชอบอยู่.  จนกระทั่งมาถึงความฉลาดที่ 9 ท่ี Howard Gardner ยังติดอยู่ นั่น
คือ Intelligence for Existential, ความฉลาดส าหรับ big question ส าหรับ
ค าถามท่ีถามว่า “มนุษย์เกิดมาท าไม มนุษย์เกิดมาเพ่ืออะไร.”  พูดง่ายๆ คือ 
spirituality นั่นเอง, ท่ีไม่สามารถจัดเป็น intelligence ได้เพราะว่าเขาพบว่าสมอง
ท่ีรับผิดชอบส่วนนี้ สมองที่รับผิดชอบว่าเราคืออะไร เกิดมาท าไม และเกิด
มาเพื่ออะไร ไม่ได้มแีค่เพียงส่วนเดียว แต่ใช้มาจากทุกส่วน.  การค้นพบนี้
ท าให้ intelligence for spirituality  ของ Howard Gardner ติดอยู่คร่ึงหนึ่งไม่
ครบ criteria, แต่น่าจะเป็นการ breakthrough การค้นพบท่ียิ่งใหญ่.  เป็นการ
แปลว่า  spirituality ของคนต้องใช้ความเป็นองค์รวม ตอ้งใช้ศักยภาพ
ทุกอย่างอย่างเต็มที่ของคนเท่านั้น ถึงจะสัมผสักับเรื่องเหล่านี้ได.้  ดังนั้น 
spirituality ต้องมาจากความจ า, มาจากประสบการณ์ตรง, มาจาก limbic system 
ซึ่งแสดงถึงเร่ืองอารมณ์, มาจาก brain stem ซึ่งแสดงถึงเร่ืองการอยู่รอด, ท้ังหมด
รวมกันถึงจะเป็น spirituality เรื่องจิตวิญญาณของแต่ละคนและมนษุย์มีศักยภาพนี้.  

5. มนุษย์มีความอยากรูอ้ยากเห็นสุดจะจินตนาการ  

มนุษย์อยากจะรู้ไปหมด อยากจะเข้าใจ อยากจะมีปัญญา สัตว์อื่นๆ จะพึง
พอใจในสิ่งท่ีเขามี, แต่มนุษย์อยากจะรู้ไปหมดว่าท าไมเราเกิดมา ต่อไปโลกแตกจะ
เป็นอย่างไรบ้าง เหล่านี้นี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นมนุษย์. 
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การใช้ศักยภาพของมนุษย์ 
ค าถามหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ ถ้าเรามีศักยภาพต่างๆ เหล่านี้แล้วเราใช้ไปกี่

เปอร์เซนต์, เราอยู่กับมันและเราใช้ของต่างๆ ท่ีเรามีไปแล้วหรือยัง?  

 
นี่คือภาพลิงโบโนโบ, นี่คือลูกลิงโบโนโบ หน้าตาน่ารัก ตาใส ยิ้มเล็กน้อย หู

กาง.  พวกเราห่างไกลจากลิงโบโนโบมาเยอะ, ลิงโบโนโบเป็นลิงท่ีใกล้เคียงมนุษย์
มาก เพิ่งแยก species จากเราไม่นานมานี่เอง.  

บางทีถ้าเราใช้ศักยภาพของเราทั้งหมด ถึงแม้ว้าเราอาจจะไม่มีเหมือนลิงโบ
โนโบก็ตาม เราอาจเป็นมนุษย์อย่างท่ีเรา suppose ว่าควรจะเป็นแล้วก็ได้. 
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การได้ยนิเสยีงเพลงทีแ่ท้จริง 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JNl91QXws7o 

เมื่อสักครู่เป็นการร้องเพลงโดยกลุ่มนักร้องจากโรงเรียนคนหูหนวก เด็กพวก
นี้ท่ีใส่เสื้อแจ๊คเก็ตสีแดงเป็นคนหูหนวกแล้วเขาร้องเพลงให้ฟัง.  คนหูหนวกร้องเพลง
ได้อย่างไร?  เขาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรมาก่อนในชีวิตนี้เลย.  เขาร้องเพลงได้ไหม?  
ท่ีจริงก็คล้ายๆ กับท่ีเราพูด ก็เปล่งเสียงออกมา, เพียงแต่ว่าคนท่ีหูหนวกแต่ก าเนิด
เขาไม่รู้เลยว่าเสียงท่ีเขาเปล่งออกมาเป็นเสียงอะไร เขาจึงพูดออกมาไม่ได้ ไม่ได้
แปลว่าเขาไม่มีเสียง.  คนหูหนวกท่ีบอกว่าเป็นใบ้ จริงๆ ไม่เชิงเป็นใบ้แต่เขาไม่
สามารถพูดเป็นค าๆ ท่ีเราเข้าใจได้.  เวลาที่เขาหัดร้องเพลง เขาท าอย่างไร?  คล้ายๆ
ท่ีเราหัดพูดภาษาไทย ภาษาไทยมีการเปล่งเสียงจากช่องปาก แบ่งเป็นห้าวรรค กะ 
ขะ คะ ฅะ งะ จากคอ, จะ ฉะ ชะ ฌะ ญะ จากเพดานอ่อน, ตะ ถะ ทะ ธะ นะ, 
เพดานแข็ง, ปะ ผะ พะ ภะ มะ จากริมฝีปาก, และเศษวรรค. เวลานักเรียนพวกนี้จะ
ร้องเพลง เขาพยายามจะเลียนเสียงท่ีเปล่งเสียงจากอวัยวะในช่องปาก แล้วใส่
วรรณยุกต์คือเสียงดนตรีเข้าไปว่าค านี้ต้องเปล่งเสียงอย่างนี้ แล้วเขาร้องให้เราฟัง.  

ถ้าพวกเราฟังด้วยหูแห่งการตัดสิน เราก็อาจจะรู้สึกว่าเด็กพวกนี้
ร้องไม่เป็นเพลง เพลงอะไรก็ไม่รู้ ค ายังไม่เป็นค าด้วยซ้ าไป. แต่ท่ีจริงแล้วเราร้อง
เพลงตอนไหน คนธรรมดาร้องเพลงตอนไหน คนธรรมดาร้องเพลงตอนมีความสุขใช่
ไหม?  เราร้องเพลงให้คนอื่นฟังนั้นหมายความว่าอย่างไร? “เรามี
ความสุขมากและอยากจะแบ่งปันความสุขให้เธอ.”  

http://www.youtube.com/watch?v=JNl91QXws7o
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สมัยหนึ่ง การร้องเพลงไม่ใช่เป็นการประกวด การร้องเพลงไม่ได้เป็นการร้อง
ให้ตัวเองว่าฉันร้องเก่งขนาดไหนเพื่อท่ีจะเป็นอาชีพ.  สมัยก่อนคนเราร้องเพลง
เพราะเรามีความสุข สมัยก่อนคนเราร้องเพลงให้คนอื่นฟังเพราะอยากแบ่งปัน
ความสุขนี้ให้แก่คนรอบๆ ข้าง.  เมื่อเราฟังถึง intention ถึงเจตนารมณ ์เรา
ถึงจะได้ยินเสียงเพลงทีแ่ท้จริง.  การที่เราจะได้ยินเสียงเพลงท่ีอยากจะดึงเป็น
ของตัวเอง อยากจะให้เราไปชมว่าฉันร้องเก่งขนาดไหน อยากจะให้ไปชมว่าฉันท าได้
ดีตามมาตรฐานขนาดไหนในการร้องเพลง เราไปฟังว่าเขามีความสุขและเขา
อยากจะมอบให้กับเรา เราควรฟังด้วยอะไรบ้าง. 

 ในคลิปนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่า มีนักเรียนคนหนึ่ง เป็นนักเรียนโรงเรียนดนตรี 
เขาฟังจนกระท่ังได้ยินเพลงท่ีนักเรียนกลุ่มนี้ร้องให้ฟัง.  เมื่อไรก็ตามที่เราไดย้ิน
ความสุขที่คนอื่นมอบให้ สิ่งเดียวที่พวกเราท าได้ก็คือเราตอ้งร้องเพลงไป
กับเขาด้วย.  ในที่สดุเราจะร้องไปกับเขา เราจะเต้นร าไปกับเขา เมื่อน้ัน 
harmony หรือสมดลุ สัปปายะ ต่างๆ มันถึงเกิดขึ้นมา. 

การได้ยนิเสยีงเพลงของคนไข ้

เวลาที่เราไปยืนอยู่หน้าคนไข้ หรือเวลาที่คนไข้หรือญาติยืนอยู่
หน้าเรา เขาร้องเพลงเหมือนกัน เป็นเพลงแหง่ความทุกข์ เป็นเพลงแห่ง
ความรู้สึก.  พวกเราไดย้ินเขาไหม?  ถ้าเราไดย้ินเขาจริงๆ เราตอ้งรอ้ง
เพลงไปกับเขา ร้องใหจู้นเสียงเท่ากัน ร้องใหส้อดคล้องกัน เมื่อนั้นเราก็
จะเต้นเป็นจังหวะเดียวไปกับเขา.  มิเช่นนั้นแลว้ถ้าเราร้องคนละจังหวะ คนละ
เพลง เราจะไม่เห็นว่าเขาอยากได้อะไร.  ถ้าพวกเรามีความแข็ง มคีวามคิดว่าเราท า
เพื่อตัวเราเอง ท าอะไรก็ตามท่ีเราคิดว่าถูกต้อง บางทีเราอาจจะฟังเขาน้อยไปหน่อย. 
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ความมหัศจรรย์ของอุปกรณ์ทีต่ิดตัวเรามา  

 
http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM 

เป็นการร่วมกันเล่นดนตรีโดยนักดนตรีประมาณ 18 ประเทศ บรรเลงเพลง
เดียวกัน.  แต่ละคนก็จะมทัีกษะในการใช้เครืองมือเครื่องไม้ไม่เหมือนกัน บางคนเล่น
กลอง บางคนเล่นกีตาร์ เล่นอะไรต่างๆ.  เวลาท่ีนักดนตรีแต่ละคนเล่นดนตรีชิ้นของ
เขา ก็จะมีความไพเราะของเขาเองอยู่, แต่พอท้ังหมดมาเล่นรวมกัน มันเกิดความ
มหัศจรรย์ขึ้น มันจะเกิดเสียงดนตรีซึ่งไพเราะอย่างไม่ใช่แค่แต่ละชิ้นมาเล่นรวมกัน
เฉยๆ.  มันเสริมกันอย่างไม่น่าเชื่อ บางคนอยู่อิตาลี บางคนอยู่บราซิล อยู่อาเจนติน่า 
บางคนอยู่อินเดีย บางคนอยู่อเมริกา พวกเขาเล่นด้วยกันได้อย่างไร.  

พวกเราเห็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไหม อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งท่ีท าให้เกิดเสียงมหัศจรรย์
เหล่านี้ได้.  เขามีหูฟัง เขาฟัง เพราะว่าการเล่นเดนตรีเป็นวงไม่ได้เล่นตลอดพร้อมกัน
ทุกชิ้น, บางช่วง บางชิ้นเล่น บางชิ้นหยุด, บางช่วง บางชิ้นดัง บางชิ้นเบา, บางช่วง 
บางชิ้นน า บางชิ้นตาม.  เราจะท าตามจังหวะต่างๆ ได้ถูกต้อง เราต้องฟัง 
ฟังเพื่อที่จะรู้จังหวะชีวิตของเราเอง.  การดูแลผู้คนก็เหมือนกัน พวกเรา
ดูแลชีวิตคนไข้คนหนึ่ง เขาไม่ไดม้ีแต่เรื่องกายอย่างเดียว เขาอยากจะให้
เราเยียวยารักษา เขาอยากจะท า อยากจะเป็นอยากจะมีของอะไร
บางอย่าง.  แต่ความเจบ็ป่วยที่เขามีนี่เอง ท าให้เขาหยุดเป็น หยุดม ีเขา
อยากให้เราสานฝันเขาต่อไป.  

http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM
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เราต้องมีจิตใหญ ่เพื่อพลังงานจะไหลไปหาคนไข ้

ในการท าเรื่องพวกนี้ ไม่ได้ดูแลแค่ร่างกายแค่เพียงมิติเดียว, พวกเราจึงต้องมี
ทักษะ ความช านาญ และความรู้ท่ีแตกต่างกัน.  เราต้องท างานต้องท างานเหมือนนัก
ดนตรีวงนี้ เราต้องท างานอย่างมีจังหวะจะโคน เราจะต้องท างานตาม need 
ของคนไข้ ไม่ใช่ท างานตาม job flow ของเรา.  need ของคนไข้คืออะไร?  
มีวิธีเดียวท่ีเราจะรู้ได้คือเราต้องฟังเขาเท่านั้นเอง.  เราฟังคนไข้ ญาติ เราฟัง
เพื่อนร่วมงานของเรา ฟังจังหวะชีวิตของเรา ฟังครอบครัวของเราเอง
ด้วย เพราะน่ันคือต้นทนุของเรานั่นเอง ถ้าต้นทุนเราไม่ดเีราจะท าให้
ต้นทุนคนอื่นดีจะเป็นไปไม่ได้.  สิ่งต่างๆ ที่พวกเรามีนั่นไม่ใช่เรือ่งบังเอิญ 
แต่มีเพื่อเหตุผล.  พวกเราต้องมีจิตที่ใหญ ่ใหญ่พอที่ว่าเมื่อเราไปยืนอยู่
ข้างคนไข ้พลังงานที่เหลือเฟือของเราจะไหลไปหาคนไข้ได้.  เมื่อไหร่ก็ตาม
ถ้าเราจิตตกเราอย่าไปหาคนไข้ เราควรจะต้องดูแลตนเองให้เรามีพลังงานเยอะ เรา
จึงจะดูแลคนอื่นได้อย่างดี.  

แรงบันดาลใจทีเ่กดิจากการหล่อเลี้ยง 

                                    

                 http://www.youtube.com/watch?v=b-DdnhUBpcE 

สาเหตุที่คุณสมศักดิ์สามารถท าในสิ่งท่ีเขาท าได้ มาจากเราไหม มาจากเราท า
หรือเปล่า, หรือว่าคุณสมศักดิ์มีต้นทุนอะไรบางอย่างท่ีเขามี?  บางครั้งบางคราวใน
การท างานหน้าท่ีเป็นแพทย์ เป็นพยาบาล เป็นการเยียวยาคนอื่น เราไม่เป็นเพียงแต่
ผู้ให้ แต่บ่อยครั้งท่ีเราได้รับ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นหรือไม่.  สิ่งท่ีคุณสมศักดิ์
ท าได้ แกพูดออกมาตอนสุดท้าย ว่า “แกมีคนที่รักแก,”  แกคงจะท าเรื่องนี้คนเดียว

http://www.youtube.com/watch?v=b-DdnhUBpcE
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ไม่ได้.  หลายๆ คนที่เราเห็นคนพิการใน you tube ที่เล่นดนตรี ที่มี
ความสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนจ านวนมาก.  เขาไม่ได้ท าคนเดียว 
แต่เขามีคนที่ช่วยหล่อเลี้ยงเขา มีคนที่ไม่ทอดท้ิงเขา มีคนที่ยังเห็นว่าเขา
ยังท าอะไรได้อีกเยอะ.  

เราคือผู้เปิดพืน้ที่แห่งศักยภาพ 

เมื่อสักครู่นี้กรรมการท่านหนึ่งบอกว่า “เธอรู้สึกว่าคุณสมศักดิ์รักในสิ่งท่ีเขา
ท า คือเล่นกีตาร์ มากกว่าบางอย่างท่ีเธอคิดว่าเคยให้ความหมายกับงานของเขาเสีย
อีก.”  นั่นอาจจะเป็นค าตอบของพวกเราในท่ีนี้คือว่า เราเยียวยาคนไข้ สิ่งที่เขา
หายเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากเราท าเพียงคนเดียว แต่พวกเราได้เปดิพื้นท่ีให้
เขาได้ใช้ทุกอย่างท่ีเขามีแล้วหรือไม่.  เราได้เปิดพื้นท่ี เปิดจิต เปิดสมอง
ของเราในการได้รับรู้วา่ จริงๆ แล้วคนไข้ของเรา สังคมของเรามีอะไรที่
จะมอบให้กันอีกจ านวนมากหรือไม่ และการมอบให้กันและกันน่ันเองจะ
เป็นต้นทุน.  นักเรียนแพทย์เมื่อเห็นภาพต่างๆ เหล่านี้ สิ่งท่ีเขาพูดแล้วท าให้ผม
รู้สึกภูมิใจว่า “อาจารย์ขา คนไข้ท าอย่างนี้ได้ หนูยังไม่รู้เลยว่า หนูได้ท าอะไรลงไป
บ้างท่ีท าให้หนูได้มีอย่างท่ีเขามี.”  

สาเหตุที่คนไข้มีคนรักเขา สาเหตุที่คนไข้แต่ละคน คนพิการแต่ละคน คน
พิการได้มี ได้ท าและมีคนที่รักเขา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ, มันเกิดมาจากการที่ใช้ชีวิต
บางอย่างของเขา คนถึงจะรักเขาแบบนี้.  ในการดูแลระยะสดุท้าย ที่บางคนมี
ญาติพ่ีน้อง มีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมาดูมากมาย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เป็นเพราะ
เหตุว่าเขาใช้ชีวิตของเขาแบบหน่ึง เขาถึงมีคนมาหล่อเลี้ยง มาดูแล มา
รักเขา. 
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บทส่งท้าย 

พวกเราท าหน้าที่เยียวยาผู้คน พวกเราได้ใช้ชีวิตแบบไหน พวกเรา
ได้มีต้นทุน ได้มอีะไรต่างๆ อย่างที่คนไข้บางคนกล้าหาญและแสดงออก
ให้เราเห็นนับครั้งไม่ถ้วนแล้วหรือไม ่ 

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนต์เสน่งคง ส าคัญหมายในกายมี 
นรชาตวิางวาย   มลายสิน้ทั้งอินทรีย ์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา... 

             ขอสวัสดีจงมีแด่กัลยาณมิตรทุกท่าน 

 

 

 

  


