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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบมุมมองที่หนึ่ง (First Person Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

กระบวนการในการลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของฉัน ซ่ึงเป็นการวิจัยที่เน้นศึกษาค้นคว้าจาก

ประสบการณ์ตรงของตัวผู้วิจัยเอง โดยใช้กระบวนการทบทวนใคร่ครวญไตร่ตรองความคิดความรู้สึกของตนเอง

เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะลดละ

เลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของตนเอง  

 ผลการวิจัยพบว่า 1. แรงจูงใจที่ทำให้ผู้วิจัยตั้งใจลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของตนเอง คือ 

ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตนเองเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ เนื่องจากตนเองเป็นแพทย์ เมื่อ

แนะนำให้คนไข้ปฏิบัติอย่างไร ตัวเราเองก็ควรปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นด้วย 2. วิธีการปฏิบัติในการลดละเลิกกิเลส

ความอยากกินพิซซ่าของผู้วิจัยคือการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงที่จะนำไปสู่การดับกิเลสตัณหาอุปาทาน

ภายในจิตได้จริงคือสติปัฏฐาน 4 (ศึกษาปริยัติ) จากนั้นลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยการฝึกสติที่จะรู้เท่าทัน

ความอยากกินที่เกิดขึ้นภายในจิต (อภิชฌา) แล้วพิจารณาด้วยการทำใจในใจโดยแยบคายลงไปถึงที่เกิดคือ

กิเลสตัณหาอุปาทานที่อยู่ภายในจิต (โยนิโสมนสิการ) จากนั้นใช้ปัญญาแห่งพุทธะที่ได้เรียนรู้จากสัตบุรุษ (ดร.

ใจเพชร กล้าจน) เพ่ือสลายพลังงานของกิเลสตัณหาอุปาทานนั้น (ปฏิบัติ) และสิ่งที่ยืนยันว่าผู้วิจัยปฏิบัติได้

ถูกต้องถูกตรงคือสามารถเห็นผลในการปฏิบัติได้จริงเป็นปัจจุบันขณะคือความอยากกินลดลงหรือหมดไป 

(ปฏิเวธ) 3. ผู้วิจัยตรวจสอบผลของการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยการอ่านอาการความอยากกินพิซซ่าที่เกิดขึ้น

ภายในจิตทุกครั้งทีก่ระทบผัสสะ เช่น เพ่ือนชวนกิน เดินผ่านร้าน วางอยู่ต่อหน้า ได้กลิ่นยั่วยวน มีคนซื้อมาฝาก 

เห็นโฆษณาในโทรทัศน์ เป็นต้น เราก็อ่านอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตทุกครั้งว่าเรายังมีความอยากกินเหลืออยู่

หรือไม่ 4. เมื่อผู้วิจัยได้กลับไปสัมผัสการกินพิซซ่าอีกครั้งก็ไม่มีความรู้สึกอร่อยแล้ว ไม่รู้สึกอยากกินพิซซ่าแล้ว 

ไม่เสียดาย ไม่อาลัยอาวรณ์ จึงไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานอีก 5. เมื่อดับกิเลสตัณหาอุปาทาน

ในความอยากกินพิซซ่าได้ ผู้วิจัยได้พบผลที่เกิดข้ึนกับตนเอง 3 ด้านหลักๆ คือ 1) ด้านจิตใจ : ผู้วิจัยมีความ

ผาสุกของจิตวิญญาณมากข้ึน จิตใจมีความสงบเย็นมากขึ้น 2) ด้านร่างกาย : ผู้วิจัยรู้สึกสบาย เบากาย มีกำลัง
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มากขึ้น และนอนหลับได้ดีขึ้น 3) ด้านเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต : ผูว้ิจัยมีเวลามากข้ึน ประหยัดเงินมากขึ้น 

สุขภาพดีขึ้น ใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความวุ่นวายหรือความเดือดร้อนในชีวิต มีเวลาในการ

ทำสิ่งดีๆ เช่น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มากขึ้น  6. การวิจัยครั้งนี้เป็นการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้า

ในเรื่องโทษของกาม และ การคิดที่เป็นสัมมาสังกัปปะและมิจฉาสังกัปปะ ได้อย่างชัดเจน  

คำสำคัญ : กิเลส ตัณหา โทษของกาม ธรรมาธรรมะสงคราม พิซซ่า สติปัฏฐาน 4 อริยสัจ 4 อุปาทาน 

บทนำ 

 อาหารการกินในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปใน

ทิศทางที่ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะอาหารการกินในปัจจุบันนี้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่างๆ มากขึ้นจนน่า

กลัว ซึ่งอาหารที่มีโทษต่อร่างกายเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ เฟรนช์ฟรายด์ พิซซ่า ไก่ทอด 

เบคอน/แฮม กากหมู เนื้อสัตว์ (วัว/หมู/ไก่/ปลา) เป็นต้น1   

 จากสำนวนที่ว่า “You are what you eat” หรือแปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า “คุณกินอะไรเข้าไป คุณก็

เป็นอย่างนั้น” อาจเป็นสำนวนที่เราคุ้นหูกันมาช้านาน ปัจจุบันประชากรไทยเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้น ทั้งนี้ความ

อ้วนดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเลือกรับประทานอาหารโดยคำนึงถึงความอร่อยมากกว่าคุณค่าทาง

โภชนาการ ซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากขึ้น และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่

สูงขึ้น2  

 พิซซ่าเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยเนยหรือชีส หากรับประทานมากๆ ก็อาจทำให้อ้วนได้ง่ายๆ ขั้นตอน

การอบพิซซ่าที่ต้องใช้ความร้อนสูงทำให้เกิดสารพิษ ‘อะคริลิไมด์’ ซึ่งมีอันตรายต่อร่างกาย อีกทั้งส่วนผสม

ต่างๆ บนหน้าพิซซ่าไม่ว่าจะเป็นไส้กรอก แฮม หรือ เบคอน รวมไปถึงไขมันต่างๆ ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

มากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคอ้วน และโรคต่างๆ อีกมากมาย3 

 เมื่อผู้วิจัยย้อนกลับมาดูที่ตัวเองก็พบว่า เราเองก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ และมักจะแนะนำผู้ป่วย

หรือคนท่ัวไปให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพดังกล่าวอยู่เสมอ ทั้งๆ ที่ตัวเราเองก็ยังกินอยู่ เราก็เป็น
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 อาหารอันตราย, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : https://medthai.com/,  [30 พ.ค. 2562] 
2

 ชชัรพล เพ็ญโฉม, กินเท่าทีเ่หน็ เป็นอย่างทีก่ิน, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา :  https://hr.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/กินเท่าที่
เห็น-เป็นอย่างที่กิน-You-are-what-you-eat,-You-eat-what-you-see! , [ 30 พ.ค. 2562]. 
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 เอมอร ตรีภิญโญยศ, 100 เมนูเส่ียงโรคร้ายทีคุ่ณควรระวัง, กรุงเทพฯ : วาดศิลป์ ,2551. 
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3 

 

บุคคลหนึ่งที่ยังกินอาหารตามใจปากแม้จะรู้ว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ 

จึงมีความตั้งใจที่จะลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของตนเอง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษากระบวนการในการลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของฉัน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบมุมมองที่หนึ่ง (First Person Research) ซึ่งเป็นการศึกษากระบวนการที่

เกิดข้ึนภายในตนเองทางด้านความคิดและความรู้สึก ผ่านประสบการณ์จริงในการปฏิบัติของตัวผู้วิจัยเอง เพ่ือ

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์กระบวนการในการปฏิบัติและสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งจริงกับ

ตนเอง (ภาวนามยปัญญา) ช่วงเวลาในการทำวิจัยครั้งนี้คือช่วงเดือน ก.ค. 2559 - ก.ค. 2562 (รวม 3 ปี) 

ผลการศึกษา 

 แรงจูงใจที่ทำให้ตั้งใจลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของฉัน 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวบพฤติกรรมการกินของตนเอง ก็พบว่า เราชอบกินอาหารที่อร่อย โดยที่ไม่ได้

สนใจเลยว่าอาหารนั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่ ทั้งๆ ที่ตัวเราเป็นแพทย ์มักจะแนะนำคนไขอ้ยู่เสมอว่าให้ลดละเลิก

อาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ แต่เมื่อเราได้มาทบทวนตนเองก็ตระหนักกับตนเองว่า เราบอกแต่คนอ่ืน แต่ตัวเรา

เองยังทำไม่ได้เลย เมื่อคิดได้ดังนี้ เราจึงตั้งใจที่จะลดละเลิกการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ในครั้งนี้สิ่งที่เรา

ตั้งใจทีจ่ะลดละเลิกก็คือ ‘พิซซ่า’ ซ่ึงการที่จะลดละเลิกได้จริงอย่างยั่งยืนก็ต้องดับที่ต้นเหตุคือกิเลสตัณหา

อุปาทานที่อยู่ภายในจิตของเราเอง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของฉัน 

 เมื่อตั้งใจจะลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่า เราก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดข้ึนกับตนเองคือ เราต้องต่อสู้กับ

ความรู้สึกของตนเอง ความรู้สึกท่ีอยากกินพิซซ่า ซึ่งมักจะเกิดความรู้สึกนี้ข้ึนเมื่อเห็นผู้อ่ืนกิน เห็นโฆษณาใน

โทรทัศน์ เดินผ่านหรือขับรถผ่านหน้าร้านพิซซ่า มีเพ่ือนชวนไปกิน เป็นต้น ซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีหักห้ามใจตนเอง 

หรือบางครั้งก็ต้องพยายามพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เราเกิดความอยากกิน 

 เมื่อเราได้มาศึกษาธรรมะ (จากการเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม) ก็ได้รู้ว่าความอยากเสพรูปรสกลิ่น

เสียงสัมผัสตามท่ีเราชอบนี้เรียกว่า ‘กามตัณหา’ ซึ่งเป็นกิเลสเหตุแห่งทุกข์ (ทุกขสมุทัยอริยสัจ) เพราะเมื่อเรา
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ชอบหรือเราอยากได้สิ่งใด หากได้สมใจก็เป็นสุข แต่เป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนถาวร (สุขลิกะ) เพราะเมื่อไม่ได้ตามท่ี

อยากเราก็จะเป็นทุกข์ (ทุกขอริยสัจ) และเม่ืออยากได้ความสุขนั้นอีกก็ต้องดิ้นรนแสวงหาเพ่ือที่จะได้เสพสมใจ

อยากอีก ชีวิตเราจึงต้องวิ่งตามความอยากของตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องดิ้นรนแสวงหาเงินทองให้มากๆ เพ่ือ

นำมาซื้อสิ่งที่จะสนองความต้องการหรือความอยากของเราได้ และถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราชอบเราอยากกิน

นั้นจะเป็นโทษเป็นภัยต่อสุขภาพ แต่เราก็ไม่สามารถจะหักห้ามใจหรือหยุดความอยากภายในใจเราได้ ทำให้เรา

ยังคงทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก (แพ้กิเลส) 

 ผู้วิจัยจึงพยายามพากเพียรในการฟังธรรม (จาก ดร.ใจเพชร กล้าจน) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำมา

ปฏิบัติจริงกับตัวเรา เมื่อฟังธรรมมากขึ้นเราก็ได้องค์ความรู้เพ่ิมข้ึนว่า การทีจ่ะดับกิเลสตัณหาอุปาทานภายใน

ใจไดน้ั้น มีทั้งวิธีที่เป็นแบบสมถะและแบบวิปัสสนา ซึ่งถ้าเป็นวิธีแบบสมถะจะกดข่มกิเลสตัณหาได้ชั่วคราว

เหมือนหินทับหญ้า เมื่อยกหินออกหญ้าก็จะกลับมาเติบโตได้เหมือนเดิม เช่นเดียวกันกับกิเลสตัณหาอุปาทาน 

เมื่อหมดกำลังในการกดข่ม กิเลสตัณหาอุปาทานก็กลับมาเติบโตได้เหมือนเดิม ทำให้ยังคงมีความรู้สึกอยากกิน

อยู่เหมือนเดิม และในที่สุดเมื่อสู้กับความรู้สึกอยากกินไม่ไหวก็จะกลับไปกินเหมือนเดิม แต่หากใช้วิธีวิปัสสนา

จะทำให้สามารถล้างกิเลสตัณหาอุปาทานได้อย่างสิ้นเกลี้ยง หมดความอยากสิ้นความเสพได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

ไม่ต้องมีทุกข์จากการอยากเสพอีก จึงไม่ต้องดิ้นรนแสวงหา และไม่ต้องไปกินในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อร่างกาย

ได้ด้วยใจที่ผาสุก เบิกบาน แจ่มใส  

 เมื่อเราไดม้าทบทวนตนเองก็พบว่า วิธีการที่เราหักห้ามใจตนเองหรือบางครั้งก็พยายามพาตัวเอง

ออกไปจากสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เราเกิดความอยากกิน วิธีการนี้เป็นวิธีการแบบสมถะ ซึ่งให้ผลไม่ยั่งยืนถาวร 

ซึ่งหากมองภายนอกเราอาจจะสามารถที่จะไม่กินพิซซ่าได้ แต่หากมองลึกลงไปถึงภายใน กิเลสตัณหาอุปาทาน

ภายในใจก็ยังคงอยู่ เราไม่ได้กำจัดความอยากที่อยู่ภายในใจให้หมดสิ้นเกลี้ยง ดังนั้น วันใดที่เราหมดแรงหมด

กำลังในการที่จะกดข่มกิเลส กิเลสก็จะกลับมาโตเหมือนเดิม อยากกินเหมือนเดิม และในที่สุดก็จะหักห้ามใจไม่

ไหวก็จะกลับไปกินเหมือนเดิม และอาจจะมากกว่าเดิมเพราะกิเลสถูกกดข่มไว้มานานรอวันที่จะระเบิด 

 ดังนั้น เราจึงต้องมาศึกษาวิธีการวิปัสสนา ด้วยการฝึกสติปัฏฐาน 4 คือการฝึกสติให้รู้เท่าทันความชอบ 

(อภิชฌา) และความชัง (โทมนัส) ที่เกิดขึ้นภายในจิต (เห็นกายในกาย) แล้วแยกแยะความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน

จิตว่าเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นแบบเคหะสิตะ (ความรู้สึกที่เกิดจากการมีกิเลส) หรือเนกขัมมะ 

(ความรู้สึกที่เกิดจากการออกจากกิเลส) (เห็นเวทนาในเวทนา) จากนั้นก็พิจารณาให้ถึงกิเลสเหตุแห่งทุกข์ว่าเรา

มีกิเลสตัวไหน มีตัณหา (ความอยาก) อะไร และมีความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในสิ่งใด (เห็นจิตในจิต) เมื่อ

แยกแยะจนเห็นตัวกิเลสตัณหาอุปาทานได้อย่างชัดเจนแล้ว ก็พิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้
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ความเข้าใจในอริยสัจ 4 อย่างแจ่มแจ้ง (เหน็ธรรมในธรรม) ดังตัวอย่างในการพิจารณาเพ่ือต่อสู้กับกิเลสตัณหา

อุปาทานภายในจิต ด้วยการทำใจในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ดังนี้ 

ทุกขอริยสัจ : ทุกข์เพราะใจอยากกินพิซซ่า 

ทุกขสมุทัยอริยสัจ : เหตุแห่งทุกข์เกิดจากตัณหา (ตัณหาคือความอยากกินพิซซ่า) คือจิตเราฝังอุปาทานไว้ว่า

กินพิซซ่าแล้วอร่อยมีความสุข (อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นที่นอนเนื่องฝังแน่นกบดานอยู่ภายในจิต) ทำให้

เมื่อกระทบผัสสะทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็จะแสดงอาการอยากกิน (ตัณหา) ขึ้นมา อาการอยากกินทำให้

จิตเกิดความดิ้นรนกระสับกระส่ายจนต้องแสวงหาสิ่งนั้นมากินมาเสพ (มาสนองความอยากของตนเอง) ซ่ึงเมื่อ

ได้กินได้เสพสมใจอยากก็เป็นสุข (สุขัลลิกะ) แต่ถ้าไม่ได้กินไม่ได้เสพสมใจอยากใจก็จะเป็นทุกข์ (ทุกขอริยสัจ) 

จิตจึงดิ้นรนทุรนทุรายที่จะไปแสวงหาสิ่งนั้นๆ มาเสพให้ได้สมดั่งใจหมาย และเมื่อได้เสพสมดั่งใจหมายแล้วก็สั่ง

สมลงเป็นอุปาทานซ้ำเข้าไปอีก จึงยิ่งเพ่ิมความยึดมั่นถือมั่นที่นอนเนื่องฝังแน่นกบดานอยู่ภายในจิตให้หนาแน่น

มากขึ้น ๆ ไปเรื่อย ๆ 

ทุกขนิโรธอริยสัจ : สภาพดับทุกข์ คือ ต้องดับตัณหาความอยากกินพิซซ่า จึงจะไม่มีการสั่งสมลงเป็นอุปาทาน 

และทำให้อุปาทานที่มีอยู่เดิมภายในจิตเบาบางลงเรื่อยๆ จนถึงหมดไปในที่สุด เมื่อจิตหมดอุปาทานแล้ว แม้จะ

กระทบผัสสะทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็จะไมเ่กิดอาการของความอยาก ไม่มีความดิ้นรนทุรนทุรายที่จะไป

แสวงหามาเพ่ือเสพ จิตจึงสงบ ไม่มีความรู้สึกชอบหรือสุขที่ได้กินพิซซ่า (อภิชฌา) และไม่มีความรู้สึกชังหรือ

ทุกขใ์นการที่ไม่ได้กินพิซซ่า (โทมนัส) จะกินก็ได้ (เพราะไม่ได้ชัง แต่ก็รู้อยู่ว่ามีพิษ) จะไม่กินก็ได้ ใจก็เป็นสุข 

(เพราะไม่ได้ชอบแบบยึดมั่นถือมั่น) ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง (เนกขัมมสิตอุเบกขา) ใจจึงอ่ิมเอิบ ผาสุก เบิก

บาน แจ่มใส และไม่ต้องทุกข์จากความอยากกินพิซซ่าอีก ดับกิเลสตัณหาอุปาทานได้อย่างสิ้นเชิงถาวร 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (มรรค) : วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะล้างกิเลสตัณหาอุปาทานในความอยากกินพิซซ่า

ให้สิ้นเกลี้ยงคือตั้งศีล (ที่เป็นอริยศีล) ว่าจะพยายามล้างกิเลสความอยากกินพิซซ่าให้สิ้นเกลี้ยง (คิดออกจาก

กาม เป็นสัมมาสังกัปปะ) เมื่อตั้งศีลแล้วก็เช็คกำลังของกิเลส (อ่านอาการความรู้สึกอยากกินพิซซ่าภายในจิต) ก็

พบว่า หลังจากท่ีเราพยายามพรากห่าง พยายามไม่ทำตามใจตัวเอง พยายามนึกถึงโทษของพิซซ่าคือไม่ดีต่อ

สุขภาพ ก็ทำให้ความอยากกินลดลงไป แต่ก็ยังมีความอยากกินหลงเหลืออยู่ในใจประมาณ 30% คือโดยส่วน

ใหญ่แล้วจะไม่กิน มีนานๆครั้งที่ยังกิน คือประมาณปีละ 0 - 2 ครั้ง ซึ่งความอยากกินก็ลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับ 

ครั้งนี้เราตั้งใจจะเลิกเด็ดขาด เพราะเราประเมินแล้วว่า ถ้ากิเลสเหลือน้อยกว่า 30% การกลับไปสัมผัส (ปฏินิส

สัคคะ) น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการตัดโดยการไม่กิน เพราะเมื่อกิเลสเหลือน้อยแล้ว เราก็จะมีกำลังมาก

พอที่จะควบคุมไม่ให้กิเลสโต มีสติที่รู้เท่าทันกิเลสว่ากิเลสจะหลอกให้เราหลงในเหลี่ยมมุมใด และมีปัญญา
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พุทธะมากพอที่จะไม่หลงไปตามกิเลส เมื่อคิดดังนี้ ใจเราจึงพร้อมที่จะกลับไปสัมผัสกับการกินพิซซ่าอีกครั้ง 

ด้วยการสั่งพิซซ่ามา 2 ถาด หน้าพริกหยวกกับหน้าสับปะรด แล้วก็นั่งกินไป คุยกับกิเลสไป (คุยกับกิเลสที่อยู่

ภายในจิตของเราเอง หรือเรียกว่า ‘ธรรมาธรรมะสงคราม’ เป็นการต่อสู้กันระหว่างธรรมะกับอธรรมภายในใจ) 

ธรรมะ (พุทธะ) : เป็นไงกิเลส อร่อยมั้ย ? 

อธรรม (กิเลส) : ก็อร่อยอยู่นะ 

ธรรมะ (พุทธะ) : แล้วมีประโยชน์มั้ย ? ตอบตามจริง 

อธรรม (กิเลส) : ก็...ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่จะเป็นโทษซะมากกว่า แต่อร่อยนะ 

ธรรมะ (พุทธะ) : ก็รู้นี่ว่าเป็นโทษ จะเอาแต่อร่อย แล้วได้ดอูาการท่ีกำลังเกิดกับร่างกายอยู่ตอนนี้มั้ย ทั้งแสบ

คอ แน่นท้อง หนักตัว ตัวร้อน ตาร้อน หูอ้ือ มึนหัว หมดแรง (อ่านเวทนาทางกาย) 

อธรรม (กิเลส) : เห็น แต่ไม่สนใจ สนใจแต่อร่อยเท่านั้นแหละ ได้กินแล้วมีความสุข  

ธรรมะ (พุทธะ) : แตเ่ธอกำลังสร้างทุกข์ทางกายให้เราใช่มั้ย ? กำลังเบียดเบียนร่างกายตัวเองอยู่ใช่มั้ย ? 

พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเบียดเบียนทำให้มีโรคมากและอายุสั้น ทำไมถึงยังเบียดเบียนตัวเองอยู่ล่ะ ?  

อธรรม (กิเลส) : (ตอบอ้อมๆ แอ้มๆ) ก็ใช่ แต่ว่า! มันก็...... สุขอยู่น๊า อร่อยอยู่น๊า 

ธรรมะ (พุทธะ) : งั้นก็กินต่อไป พิสูจน์ผลไปด้วยกันว่าอร่อยแล้วมีความสุขจริงรึเปล่า ? 

 หลังจากเวลาผ่านไป กินไปได้ประมาณ 8 ชิ้น (มีทั้งหมด 12 ชิ้น) ความเร็วในการกินก็เริ่มช้าลงเรื่อยๆ

... ช้าลง... ๆ... ๆ... และช้าลง มีอาการแน่นท้อง มึนหัว คลื่นไส้ ตาลาย อยากอาเจียน 

ธรรมะ (พุทธะ) : ยังอร่อยอยู่อีกม้ัย ? กินอีกสิ 

อธรรม (กิเลส) : ไม่ไหวแล้ว ไม่อร่อยแล้ว 

ธรรมะ (พุทธะ) : ทำไมความอร่อยมันหายไปเร็วจัง นี่เหรอที่เธอบอกว่ามีความสุข ความสุขจากการเสพตามที่

เธอบอกมันมีแค่นี้เองเหรอ มันสุขไม่จริงนี่ เธอเป็นจอมหลอกลวง หลอกว่าได้เสพแล้วเป็นสุข แต่ความสุขที่เธอ

ว่ามันเป็นสุขปลอม (สุขลัลิกะ) มันไมย่ั่งยืน พระพุทธองคต์รัสว่า สุขปลอมก็เหมือนกลุ่มฟองน้ำ ฟองน้ำ พยับ

แดด ต้นกล้วย มายากล คราวนี้เห็นความจริงรึยัง เชื่อพระพุทธเจ้ารึยัง 
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อธรรม (กิเลส) : (หลบหน้าไปซักพัก แต่แล้วกิเลสก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้) แต่ว่า! ถ้าเป็นอีกร้านนึง อาจจะ

อร่อยกว่านี้นะ เธอยังไม่ไดล้องอย่าเพ่ิงตัดสินสิว่ามันไม่ดี จริงๆ ใจเธอก็อยากกินอยู่ใช่มั้ยล่ะ ? ชั้นรู้นะ 

 *กิเลสนี่มันเก่งมาก มันรู้หมดว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหน มันรู้ว่าเราเป็นคนขี้สงสัย แล้วก็ชอบลอง 

ธรรมะ (พุทธะ) : OK กิเลส ในเมื่อเธอยังไม่ยอมจำนน งั้นเราก็พิสูจน์ไปด้วยกัน แต่เว้นช่วงก่อนนะ กินติดกัน

บ่อยๆ เดี๋ยวร่างกายจะไม่ไหว 

         หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลารับวิบาก (ผลจากการกินสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย) คือ เกิดพิษร้อนปะทุออก

ทางผิวหนัง ได้รับทุกขเวทนาทางกาย เป็นตุ่มใสเล็กๆ บนผิวหนังที่อักเสบเป็นสีแดงๆ เกาะกลุ่มกันเป็นพรืด 

กระจายไปทั่วขาขวาด้านหลัง ทั้งเจ็บ ปวด แสบ ร้อน คัน อ่อนเพลียและมีไข้ร่วมด้วย วินิจฉัยตัวเองได้ว่าเป็น

โรค ‘งูสวัด’ และก็เป็นในบริเวณท่ีเราต้องนั่งทับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย แต่เราก็ยอมรับวิบากด้วยใจทีเ่ป็นสุข 

เพราะเราเป็นคนทำเอง (มีกิเลสเอง อยากเอง กินพิซซ่าเอง) สมน้ำหน้าตัวเอง แต่มันก็คุ้ม เพราะมันทำให้เกิด

ปัญญาจากการที่ได้เห็นทุกขอริยสัจหรือความทุกข์จากการที่เรามีกิเลสตัณหาอุปาทาน ทำให้เข้าใจเรื่องกรรม

และวิบากอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง (เป็นสัมมาทิฏฐิ ข้อที่ 4) ประเมินผลแล้วได้มากกว่าเสีย 

          ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ก็ได้เวลาเจรจากันอีกครั้งระหว่างพุทธะกับกิเลส (ในจิตเรา) นัดเจอกันที่

ร้านพิซซ่า เราจับได้อีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสมันแอบเสพบรรยากาศ เราก็ใช้ปัญญาพุทธะในการพิจารณาล้างความ

ติดยึดในบรรยากาศได้ไม่ยากไม่ลำบาก (พิจารณาว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น สิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่น

ถือมั่น จะไม่ทุกข์เป็นไม่มี) จากนั้นเราก็แอบซุ่มดูไม่ให้กิเลสรู้ตัว (คอยตามดูอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิต

ว่ากิเลสอยากได้อะไร โดยสังเกตผ่านการกระทำออกมาทางกายวาจาของเราเอง โดยที่ไม่ได้กำหนดกฏเกณฑ์

ใดๆ ให้อิสระในการแสดงออกของกิเลสอย่างเต็มที่) ก็สังเกตตัวเองได้ว่า เราสั่งพิซซ่าหน้ามังสวิรัติมา 1 ถาด 

เราก็เลยถึงบางอ้อว่าที่มันยังรู้สึกคาใจ กิเลสยังไม่ยอมตายเพราะครั้งที่แล้วมันเป็นหน้าพริกหยวกกับหน้า

สับปะรด กิเลสมันยังมีความติดยึดว่าถ้าเป็นหน้ามังสวิรัติรวมใส่หลายอย่างน่าจะอร่อยกว่า ซึ่งพอมากินจริงมัน

ก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากมาย มันเป็นอุปาทาน สร้างอุปาทานขึ้นมาแล้วก็ยึดเป็นจริงเป็นจัง เราก็พิจารณาล้าง

ความติดยึด กิเลสมันรู้อยู่แล้วว่าติดยึดแล้วเป็นทุกข์ เพราะพุทธะสอนมันมาบ่อยแล้ว เรายังจับได้อีกว่า กิเลส

มันติดความรู้สึกกรุ่นๆ ร้อนๆ ออกจากเตาอบใหม่ๆ เราก็ล้างความติดยึดตรงนี้อีก ดูไปเรื่อยๆ ก็ได้เห็นอีกว่า

กิเลสมันชอบกลิ่นของชีสที่รวมตัวกับซอสมะเขือเทศและออริกาโน่ พอเอาไปอบมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะและ

รสชาติเฉพาะตัว เมื่อเราจับตัวกิเลสได้ก็ล้างความติดยึดในกลิ่นและรสชาติไปอีก ตรวจซ้ำว่ายังมีความติดยึด

อะไรอีก ก็พบว่า มันติดความเกรียมนิดๆ ของขนมปัง เราก็พิจารณาล้างไปได้อีก วันนี้เราสั่งมา 1 ถาดมี 6 ชิ้น 
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กินไปจนหมด 6 ชิ้น ก็ตรวจใจดูว่า ยังมีอะไรสงสัยอีกม้ัย ยังเหลือความติดยึดเหลี่ยมไหนมุมไหนอีกมั้ย 

ความรู้สึกเหมือนมันจะยังมีอยู่แต่ยังหาไม่เจอ  

       หลังจากนั้นก็ตรวจใจดูเรื่อยๆ (อ่านอาการกิเลสภายในจิต) จึงรู้ว่าความติดยึดหลายอย่างได้หายไปจาก

จิตเรามากพอสมควรแล้ว เหลือเป็นอรูปภพ เหมือนจะมีเหมือนจะไม่มี อ่านอาการได้ยาก 

      ผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ เราก็คุยกับกิเลสอีก  

ธรรมะ (พุทธะ) : กิเลส เราจะเลิกกินพิซซ่าเด็ดขาดตลอดชีวิต เธอมีอะไรจะคัดค้านมั้ย ? 

อธรรม (กิเลส) : ยังกินไม่สะใจเลย ต้องกินให้สะใจ ต้องกิน 2 ถาด แล้วถ้าซื้อ 2 ถาด ถาดที่ 2 จะได้ส่วนลด  

 *อ๋อ! ถึงบางอ้อ กิเลสมันยึดว่าต้องกินให้สะใจถึงจะเป็นสุข แล้วก็ยึดว่าต้องคุ้มค่า ต้องได้ส่วนลด เราก็

พิจารณาล้าง แต่กิเลสมันไม่ยอมไป (ยังไม่โล่งใจ ยังลังเลสงสัย) จึงต้องหาหลักฐานมามัดตัวกิเลสด้วยการสั่งพิซ

ซ่ามากินที่ห้อง 2 ถาด (ไปกินที่ร้านไม่ได้ เดี๋ยวสลบคาร้าน กลับห้องไม่ได้)  

ธรรมะ (พุทธะ) : เป็นไงกิเลส อร่อยมั้ย ? 

อธรรม (กิเลส) : (งง!) ทำไมมันไม่ค่อยอร่อยแล้วล่ะ ? 

ธรรมะ (พุทธะ) : ก็ความอร่อยมันไม่มีจริงไง มันเป็นมายา ก็เธอนั่นแหละชอบสร้างภาพมายามาหลอกเรา 

ตอนนี้เรารู้ทันเธอแล้ว  มีอะไรจะแก้ตัวอีกม้ัย ? 

อธรรม (กิเลส) : ไม่มี (ยอมจำนนด้วยหลักฐาน คือมันไม่มีความรู้สึกอร่อยแล้ว) 

ธรรมะ (พุทธะ) : แล้วก็ไม่ต้องมาหลอกเลยนะว่าคุ้มค่า คุ้มตรงไหน จ่ายเงินไปเพื่อเลี้ยงมาร (กิเลส) เนี่ยนะ 

แย่ๆๆ แย่ที่สุด ผลที่ตามมาจากการเชื่อเธอคือกองทุกข์ทั้งมวลและวิบากร้าย ทั้งทุกข์ใจ (จิตกระสับกระส่าย

เวลาอยากกิน ต้องดิ้นรนเพ่ือหามาเสพ) ทั้งทุกข์กาย (ไม่สบายกาย หนักเนื้อหนักตัว ครั้งนี้เป็นโรคงูสวัด และ

สะสมโรคร้ายที่จะเกิดในอนาคตอีกหลายโรค) ไม่คุ้มค่าเลย เราเสียเวลากับเธอมาเยอะแล้วนะ มีอะไรจะพูดอีก 

อธรรม (กิเลส) : (ไม่มีอะไรจะพูด ยอมตาย สลายไปต่อหน้าต่อตา) 

      จากวันนั้นมากิเลสก็หายหน้าไป ไม่มากวนใจอีกเลย เวลานั่งรถผ่านร้านพิซซ่า เราก็มองแล้วก็เช็คว่ามี

ความอยากกินเหลืออยู่อีกมั้ย (ตรวจอรูปฌาน) ก็ไม่มี นิ่งสนิท ดูในทีวี ดูในอินเตอร์เน็ต ดูในโบรชัวร์ แล้วเช็ค

ใจ ก็นิ่งสนิท พยายามนึกเอามโนเอาเพ่ือเช็ค จิตมันก็ไม่ปรุงต่อ มันไม่เหลือความอาลัยอาวรณ์แล้ว แต่ต้องรอ
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เช็คซ้ำอีก เวลาได้กลิ่นหรือมีมาวางอยู่ต่อหน้า เพื่อจะได้บอกได้ชัดๆ มั่นใจ 100% ว่าหมดกิเลสตัณหาอุปาทาน

ในความอยากกินพิซซ่าแล้ว ฟันธงได้ เป็นอันจบกิจในกิเลสตัวนี้  

 หมายเหตุ : ถ้าเป็นกิเลสกามตัวที่เรายังติดเยอะอยู่ เราจะไม่ใช้วิธีนี้ (การกลับไปสัมผัสสิ่งที่เราเคยชอบ

หรือเรียกว่า ‘ปฏินิสสัคคะ’) เพราะมีโอกาสที่กิเลสจะโต ต้องใช้วิธีพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำก่อน จน

กิเลสเล็กลงมากแล้วจึงกลับไปแตะเป็นบางคราวเพื่อเช็ควิมุติ (เพ่ืออ่านอาการกิเลสให้ชัดทุกเหลี่ยมทุกมุมว่า

หมดความชอบชังในสิ่งนั้นแล้วจริงหรือไม่ ยังเหลือเหลี่ยมไหนมุมไหนที่ยังติดยึดอยู่อีกบ้าง) 

 ผ่านไปประมาณ 6 เดือน เมื่อเพ่ือนไปกินพิซซ่าและชวนเราไปด้วย ทำให้เราได้ใช้โอกาสนี้ในการเช็ค

วิมตุติ ซึ่งก็พบว่าเมื่อเดินเข้าไปในร้าน เราก็ได้เห็นจิตตัวเองว่าความรู้สึกชอบในบรรยากาศของร้านมันไม่มีแล้ว 

และความรู้สึกอยากกินก็ไม่มี นั่งมองเพ่ือนกินก็ไม่ได้รู้สึกอยากกินตาม และเมื่อลองกิน 1 ชิ้น ก็ไม่มีความรู้สึก

ว่าอร่อยแล้ว กินไม่หมด เหลือตั้ง 4 ชิ้น แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายหรืออาลัยอาวรณ์ใดๆ ทำให้เราตัดสินได้ชัดเจน

ว่าเราล้างกิเลสตัณหาอุปาทานในความอยากกินพิซซ่าได้สิ้นเกลี้ยงแล้ว (สัญญาเวทยิตนิโรธ) 

 ผลของการลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของฉัน 

 เมื่อผู้วิจัยล้างกิเลสตัณหาอุปาทานในความอยากกินพิซซ่าได้แล้ว ผู้วิจัยได้เห็นผลที่เกิดข้ึนกับตนเอง 

คือ เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิต 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 

 1. ด้านจิตใจ พบว่า ผู้วิจัยมีความผาสุกมากขึ้นเพราะไม่ต้องทุกข์ใจจากความรู้สึกอยากกินพิซซ่าอีก 

จิตจึงสงบขึ้น นิ่งขึ้น มั่นคงมากข้ึน ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหามาเพ่ือเสพ ไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าจะไม่ได้กิน ไม่ต้อง

หงุดหงิดรำคาญใจหากกินแล้วไม่อร่อยสมใจหมาย ไม่ต้องคอยลุ้นว่าทางร้านจะมีโปรโมชั่นอะไร ไม่ต้องกลัวว่า

ใครจะแย่งกิน เป็นต้น เป็นความรู้สึกของใจที่โล่ง โปร่ง เบาสบาย เป็นอิสระจากความอยากอย่างแท้จริง 

 2. ด้านร่างกาย พบว่า ผู้วิจัยรู้สึกสบาย เบากาย มีกำลังมากข้ึน จากการที่ไม่ต้องนำอาหารที่เป็นโทษ

เป็นภัยเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เซลล์และอวัยวะต่างๆ ในร่างกายไม่ต้องทำงานหนัก ร่างกายจึงกระฉับกระเฉงขึ้น 

อาการง่วงเหงาหาวนอนหรือเหนื่อยเพลียหนักเนื้อหนักตัวลดน้อยลง และสามารถนอนหลับได้ดีขึ้น 

 3. ด้านเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต พบว่า ผู้วิจัยมีความผาสุกในการใช้ชีวิตมากขึ้น เพราะลดความดิ้นรน

ในการที่จะแสวงหาอาหารอร่อยๆ มาเสพ จึงไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องเสียเงินทอง ไม่ต้องเสียสุขภาพ จึงทำให้

ผู้วิจัยมีเวลามากข้ึน ประหยัดเงินมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น ใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความวุ่นวาย

หรือความเดือดร้อนในชีวิต มีเวลาในการทำสิ่งดีๆ เช่น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มากข้ึน  
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 การพิสูจน์ความจริงตามคำตรัสของพระพุทธเจ้า (วิทยาศาสตร์เชิงพุทธ) 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนประจักษ์แจ้งในผลนั้นด้วยตนเอง (ครบทั้ง

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ) ทำให้เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าสามารถดับทุกข์ได้จริง ลดกิเลสจน

หมดสิ้นเกลี้ยงได้จริง (หมดกิเลสในเรื่องนั้นๆ ปริเฉทนั้นๆ) เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้ (เอหิปัสสิโก) เป็นจริง

ตลอดกาล (อกาลิโก) 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องโทษของกาม “กามสุตตนิทเทสที่ 1”4 

ที่ว่า อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอันเนื่องมาจากการเสพกาม (มีจิตยินดีในการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส

ตามท่ีชอบที่ติดยึด) คือ 1. อันตรายที่ปรากฏ ได้แก่ 1.1 อันตรายจากสัตว์ร้าย 1.2 อันตรายจากโจรหรือคนชั่ว 

1.3 อันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 1.4 อันตรายจากภัยธรรมชาติ และ 2. อันตรายที่ไม่ปรากฏ คือ กิเลสที่

พอกพูนขึ้นในจิตวิญญาณของเรา ซึ่งกิเลสทุกตัวเป็นเหตุแห่งกองทุกข์ท้ังมวลและวิบากร้าย กิเลสทุกชนิด 

ทุจริตทุกทาง ความกระวนกระวายทุกอย่าง ความเร่าร้อนทุกสถาน ความเดือดร้อนทุกประการ ล้วนเป็นผลมา

จากการมีกิเลสเหล่านี้ทั้งสิ้น 

 การวิจัยครั้งนี้ทำให้เราได้ตระหนักมากขึ้นว่า ในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ในการกินหรือใช้ปัจจัย 4 

อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค หากเราทำตามกิเลส คือการเสพกามคุณ 5 ในรูป

รสกลิ่นเสียงสัมผัสในสิ่งเหล่านี้อยู่ (มีกามฉันทะ กามตัณหา) ก็ย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะนำไปสู่ความเจ็บป่วย

และโรคร้ายต่างๆ อย่างแน่นอน 

 ดังนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากภัยอันตรายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดละเลิกการ

เสพกามคุณ 5 ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทำได้ ตรงกับ ‘มหาจัตตารีสกสูตร’ ที่กล่าวถึงการปฏิบัติ

อริยมรรคมีองค์ 8 ข้อสัมมาสังกัปปะ5 ว่า การคิดที่ถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฏฐิคือต้องคิดออกจากกาม ส่วน

การคิดเข้าหาการเสพกามคุณ 5 เป็นมิจฉาสังกัปปะ” 

 สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี ้สรุปผลกระบวนการในการลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของฉัน ได้ดังนี้ 

 
4

 ข.ุ ม. (ไทย,ฉบบัหลวง) 29 / 1 - 29 / 1 - 21 
5

 ม. อ.ุ (ไทย, ฉบบัหลวง) 14 / 259 - 263 / 146 - 147 
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 1. แรงจูงใจในการลดกิเลส : แรงจูงใจที่ทำให้ผู้วิจัยตั้งใจลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่า คือ 

ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตนเองด้วยการลดละเลิกการกินอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ 

เนื่องจากตนเองเป็นแพทย์ เมื่อแนะนำให้คนไข้ปฏิบัติอย่างไร ตัวเราเองก็ควรปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นด้วย  

 2. วิธีการปฏิบัติ : วิธีการปฏิบัติในการลดละเลิกกิเลสความอยากกินพิซซ่าของผู้วิจัยคือ การศึกษา

ธรรมะท่ีถูกต้องถูกตรงท่ีจะนำไปสู่การดับตัณหาภายในใจได้จริงคือสติปัฏฐาน 4 (ศึกษาปริยัติ) จากนั้นลงมือ

ปฏิบัติจริงด้วยการฝึกสติที่จะรู้เท่าทันความอยากกินที่เกิดข้ึนภายในใจ (อภิชฌา) อาการทุกข์ใจที่เกิดจากความ

อยากกิน (โทมนัส) แล้วพิจารณาทำใจในใจโดยแยบคายลงไปถึงท่ีเกิด  (โยนิโสมนสิการ) คือกิเลสตัณหา

อุปาทานภายในจิต และใช้ปัญญาแห่งพุทธะที่ได้เรียนรู้จากสัตบุรุษ (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เพ่ือสลายพลังงาน

ของกิเลสตัณหาอุปาทานนั้น (ปฏิบัติ) สิ่งที่ยืนยันว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องถูกตรงคือสามารถเห็นผลในการปฏิบัติ

ไดจ้ริงเป็นปัจจุบันขณะคือความอยากกินลดลงหรือหมดไป (ปฏิเวธ)  

 3. การตรวจสอบผล : ผู้วิจัยตรวจสอบผลของการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยการอ่านอาการความ

อยากกินพิซซ่าที่เกิดข้ึนภายในจิต (ตรวจอรูปฌาน) ทุกครั้งที่กระทบผัสสะ เช่น เพ่ือนชวนกิน เดินผ่านร้าน 

วางอยู่ต่อหน้า ได้กลิ่นยั่วยวน มีคนซื้อมาฝาก เห็นโฆษณาในโทรทัศน์ เป็นต้น เราก็อ่านอาการที่เกิดขึ้นภายใน

จิตทุกครั้งว่าเรายังมีความอยากกินเหลืออยู่หรือไม่  

 4. ปฏินิสสัคคะ : เมื่อผู้วิจัยแน่ใจว่าไม่มีอาการอยากกินพิซซ่าหลงเหลืออยู่แล้ว หากมีโอกาสได้

กลับไปสัมผัสอีกครั้ง (ปฏินิสสัคคะ) ถ้าเราดับกิเลสตัณหาอุปาทานในจิตได้จริงก็จะไม่มีความรู้สึกอร่อยแล้ว 

หมดความอาลัยอาวรณ์ที่จะเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในพิซซ่าอย่างสิ้นเชิงถาวร จึงได้ความผาสุกทางจิต

วิญญาณท่ีไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานหรือความอยากเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในพิซซ่าอีก 

(สัญญาเวทยิตนิโรธ)  

 5. ผลของการลดกิเลส : เมื่อดับกิเลสตัณหาอุปาทานในความอยากกินพิซซ่าได้ ผู้วิจัยได้พบผลที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง 3 ด้านหลักๆ คือ 1) ด้านจิตใจ : ผู้วิจัยมีความผาสุกของจิตวิญญาณมากขึ้น จิตสงบขึ้น นิ่งขึ้น 

มั่นคงมากข้ึน ใจโล่ง โปร่ง เบาสบาย เป็นอิสระจากความอยาก 2) ด้านร่างกาย : ผู้วิจัยรู้สึกสบาย เบากาย มี

กำลังมากข้ึน ร่างกายกระฉับกระเฉงขึ้น อาการง่วงเหงาหาวนอนหรือเหนื่อยเพลียหนักเนื้อหนักตัวลดน้อยลง 

และสามารถนอนหลับได้ดีขึ้น 3) ด้านเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต : ผูว้ิจัยมีความผาสุกในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีเวลา

มากขึ้น ประหยัดเงินมากข้ึน สุขภาพดีขึ้น ใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความวุ่นวายหรือความ

เดือดร้อนในชีวิต มีเวลาในการทำสิ่งดีๆ เช่น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มากขึ้น 
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 6. การพิสูจน์วิทยาศาสตร์เชิงพุทธะ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง

โทษของกาม และ ผลของการคิดท่ีเป็นสัมมาสังกัปปะและมิจฉาสังกัปปะ ได้อย่างชัดเจน 

 การวิจัยนี้สอดคล้องกับคำกล่าวของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ที่กล่าวไว้ในหนังสือ ‘พุทธเปลือกเปลือก’ 

ว่า “พุทธคือศาสตร์แห่งความจริง ที่ท้าทายให้พิสูจน์ ศาสนาพุทธนี่เป็นผู้ที่รู้ เป็นผู้ที่มีเหตุมีผล เป็นผู้ที่ตื่น เป็น

ศาสนาวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ได้พิสูจน์ จับต้นชนปลายได้ถูก มีท่ีมาที่ไป มีเหตุมีผล พิสูจน์ได้แม้นามธรรม 

ที่ใช้วัตถุเข้าประกอบพิสูจน์เอาไม่ได้ แต่ศาสนาพุทธสามารถพิสูจน์นามธรรม สิ่งที่เล็กยิ่งกว่าวัตถุ แล้วพิสูจน์

จริงๆด้วย พิสูจน์ที่ตัวเรานี่แหละเป็นห้องแล็บ (lab) ตัวเราเป็นหลอดทดลอง (test tube) ตัวเราเป็นเครื่อง

อุปกรณ์การพิสูจน์ ตัวเราทำตัวเป็นมิเตอร์ที่จะแจ้งผล แจ้งสิ่งที่เป็นพลังงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกมาให้มีจำนวน

ที่อ่านออก ทำตัวเราเป็นมิเตอร์รู้เองจริง มันบอกค่าบอกราคาออกมาเลย โซ้ล (solve) ออกมาได้จริงๆ ศาสนา

พุทธเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุประการอย่างนี้ คือเป็นศาสนาที่ได้มีการพิสูจน์ได้จริง มีของจริงแท้ ถึงขนาดมี

ภาวะของ อนัตตา ของ สุญญตา ที่ยิ่งกว่า สุญญากาศ คุณพิสูจน์เอง ใครพิสูจน์แทนใครไม่ได้ เพราะห้องแล็บ 

(lab) ของคุณ  คุณก็ต้องเข้าเอง ใครจะไปเข้าสวมห้องแล็บของคนอ่ืนนั้นไม่ได้ ห้องแล็บของใครของมัน นี่

ศาสนาพุทธ”6 

 สอดคล้องกับคำกล่าวของ ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ (พุทธทาสภิกขุ) ซึ่งกล่าวไว้ในหนังสือ ‘คู่มือ

มนุษย’์ ว่า “พุทธศาสนา แปลว่าศาสนาของผู้รู้ เพราะพุทธะ แปลว่าผู้รู้  คือรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้อง 

เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่อาศัยสติปัญญา หรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือทำลายความทุกข์

และต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้น7  

 สอดคล้องกับคำกล่าวของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ซึ่งกล่าวไว้ในหนังสือ ‘ความลับฟ้า’ ที่ว่า “การสร้าง

สุขภาพหรือดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพจะขาดหรือแยกออกจากคุณธรรมหรือธรรมะไม่ได้ ซึ่งต้องเป็นคุณธรรมที่มี

ประสิทธิภาพถึงขีดข้ันสามารถฝึกตนให้มีพลังจิตที่เข้มแข็งที่จะสกัดกั้น ลดหรือสลายสิ่งที่เป็นภัย เป็นความ

เดือดร้อนต่อชีวิตของตนได้ จนจิตวิญญาณมีความสดชื่น โปร่งโล่งสบาย เบิกบาน แจ่มใส มั่นคง มั่นใจ ผาสุก

อันเนื่องมาจากการได้ฝึกฝนพลังจิต จนสามารถลดหรือจัดการกับวัตถุข้าวของหรืออาหารการกินท่ีเป็นภัยต่อ

สุขภาพ ความกลัว ความวิตกกังวล อย่างเข้าใจชัด และแก้ไขถูกต้นเหตุรากเหง้าของปัญหา สำหรับผู้ที่มีภูมิ

 
6

 สมณะโพธิรกัษ์, พุทธเปลือกเปลือก, ส  านกัพิมพ ์บริษัท ฟ้าอภยั, มปป. 
7

 พทุธทาส อินทปัญโญ (พทุธทาสภิกข)ุ, คู่มือมนุษย,์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์มุนมุสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552. 
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ธรรมจะเข้าใจชัดว่า คุณธรรมหรือธรรมะนั้น เป็นกุญแจดอกสำคัญอย่างยิ่งที่จะไขรหัส เพ่ือนำไปสู่การแก้ไข

ปัญหาสุขภาพ”8  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร แซ่ลิ้ม, ผ่องไพรธรรม กล้าจน, ภูเพียรธรรม กล้าจน เรื่อง “ศึกษา

ผลของการปฏิบัติศีลและการทำผิดศีล ในการรับประทานอาหารปรับสมดุล ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” ที่

พบว่า 1. เมื่อต้ังศีลที่จะรับประทานอาหารปรับสมดุล ผลของการปฏิบัติ คือ ได้รับวิบากดี ทำให้เห็นอาการ

ของกิเลสได้ชัด ทำให้ได้ฝึกฝนการจับอาการของกิเลสและพิจารณาล้างกิเลสได้ทันทีเป็นปัจจุบันขณะ ซึ่งถ้า

พิจารณาได้ถูกต้อง กำลังของกิเลสก็จะลดลง ซึ่งสามารถรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าความทุกข์ใจเพราะอยากกินจะ

ลดลง เกิดความสุขใจที่ไม่ต้องเอาสิ่งที่เป็นพิษโทษภัยใส่ตัวเอง ร่างกายก็แข็งแรงขึ้น ความเจ็บป่วยทางกายหาย

ได้อย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ ในชีวิตลดลง มีเหตุการณ์ดี ๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้น 2. ผลของการทำผิด

ศีลโดยการไม่รับประทานอาหารปรับสมดุล คือ ได้รับวิบากร้าย จะทำให้เกิดความทุกข์ทางใจ เช่น ใจไม่สบาย 

ไม่โปร่ง ไม่โล่ง หงุดหงิดง่าย กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวได้ง่าย เกิดทุกข์ทางกาย เช่น ท้องเสีย กำลังตก อ่อน

แรง มีความเจ็บป่วยตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย และเกิดเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต เช่น ปัญหาการ

งาน การเงิน ครอบครัว เศรษฐกิจ เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ธรรมะเข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ไปสู่

พฤติกรรมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพฤติกรรมการกินเพ่ือให้เกิดสุขภาพท่ีดี ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยด้วยโรค

เรื้อรังอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก และประเทศต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก จึงควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมประเทศชาติต่อไป 
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