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การวิจัยนี้จัดท�าข้ีนเพื่อศึกษาประสบการณ์เรียนรู้เชิงลึกเรื่องการลดกิเลสของตนเอง

ในปัจจัยการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบมุมมองที่หนึ่ง (First person re-

search) หรืองานวิจัยตนเอง (Self-study) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการสืบค้นด้วยเรื่องเล่า แบบ

การเขียนเชิงอัตชีวประวัติ (Autobiography) เพื่อย้อนกลับไปศึกษาประสบการณ์การลดกิเลส 

เรื่องปัจจัยในการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ของฉัน และท�าการเก็บข้อมูลจากบันทึกส่วนตัว โดยท�าการ

สังเกตผ่านประสบการณ์ชีวิตโดยตรงในชีวิตประจ�าวัน หรือของกิจกรรมต่างๆ แล้วเขียนออก

มาเป็นบันทึกความจ�า จากการทบทวนเรื่องราวเหล่านั้น ผลการวิจัยพบว่า 1. เหตุที่ท�าให้เลิก

ค้าขายเนื้อสัตว์ คือ  มีศรัทธาในหลักค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสาวกที่

เป็นสัตบุรุษ ผู้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรง สามารถบอกวิธีปฏิบัติให้บรรลุ พระโสดาบัน และภูมิอาริยะ

ที่สูงขึ้นได้ ได้พบสัตบุรุษจึงท�าให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องถูกตรง มีการปฏิบัติไตรสิกขา (อธิศีล-

อธิจิต-อธิปัญญา) ศึกษาปฏิบัติตนเลิกท�าชั่ว ทั้งกาย-วาจา-ใจ ให้ยิ่งๆ ขึ้น ตามหลัก จรณะ 15 

วิชชา 8 ด้วยความพากเพียรมุ่งมั่น 2. ขั้นตอนการปฏิบัติการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ คือ การปฏิบัติ

ศีลของผู้วิจัยเองให้บริสุทธิ์ทั้งทางกาย-วาจา-ใจ ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติไตรสิกขา (อธิศีล-อธิจิต-อธิ

ปัญญา) อริยมรรคมีองค์ 8 ทางสู่ความเป็นกลางอันประเสริฐ 8 ประการ เน้นมีสัมมาทิฎฐิ สัมมา

สังกัปปะ สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ใช้หลักธรรมมิจฉาวณิชชา 5 การค้าขายเนื้อสัตว์ 

(มังสวณิชชา) การค้าขายที่ผิด ชาวพุทธไม่ควรกระท�า มีการละอายเกรงกลัวต่อบาป มีความเชื่อ

ชัดเรื่องกรรม การฆ่าสัตว์ การกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นศีล 5 แบบละเอียด (อธิศีล) 

คือ 1) สภาพไม่เบียดเบียน ตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น (หยาบ กลาง ละเอียด) 2) สภาพเป็นประโยชน์

แท้ ต่อตัวเอง คนอื่น สัตว์อื่น (เบื้องตน ท่ามกลาง บั้นปลาย) และได้ร่วมบ�าเพ็ญสานพลังกับหมู่

มิตรดี ดังค�าตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็น

ทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ 3. ผลของการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ ผู้วิจัยได้เห็นผล   ที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของชีวิตตนเอง ใน 3 ด้าน 1) ด้านจิตใจ จิตมีความเมตตามากขึ้น 2) ด้านร่างกาย 
1  นักศึกษาหลักสูตรจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สาขาแพทย์วิถีธรรม สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย https://vijjaram.ac.th/
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เบาสบายกาย มีก�าลัง มีพลังมากขึ้น 3) ด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เกิดเหตุการณ์ดี ๆ พบเจอ

คนดี สุขภาพแข็งแรง มีความผาสุก เบิกบาน ยินดีในการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น 4. การวิจัย

ครั้งนี้ เป็นการพิสูจน์ตามค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาวิทยาศาสตร์เชิง

พุทธะ คือ ได้รู้ชัดรู้แจ้ง และประจักษ์ในผลนั้นด้วยตนเอง ท�าครบทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ท�าให้

เชื่อมั่นในหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ว่า สามารถดับทุกข์ได้จริง ลดกิเลสได้จริง กิเลสใน

เรื่องนั้น ๆ เป็นส่วน ๆ เอหิปัสสิโก เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้ อกาลิโก เป็นจริงตลอดกาล

ค�าส�าคัญ : ลดกิเลส, ฆ่าสัตว์, ค้าขายเนื้อสัตว์, สัตบุรุษ, พระโสดาบัน, สัมมาทิฏฐิ, 

มิจฉาวณิชชา, อริยมรรคมีองค์ 8

Abstract 

This research was conducted to perform in-depth study on the expe-

rience of reducing one’s defilement involving meat trade. This is a first-person 

research or self-study using the narrative method. The research is written in the 

form of an autobiography to recall the experience of reducing defilement regarding 

the researcher’s meat trade. Daily experiences were noted in a journal. From the 

researcher’s recollection, it was found that:

1. The main reason for quitting the meat business is faith in Buddha’s 

teaching. Buddha is the one who speaks the truth and encourages the Right view. 

By following the threefold training, the research refrained from evil action, evil 

speech and evil thoughts while diligently using 15 conducts and 8 transcedental 

wisdom. 

2. The steps required to quit the meat business for the researcher is to 

observe the percept through action, speech and though and learning the three-

fold training (higher virtues, higher mind and higher wisdom) as well as the Noble 

eightfold path which will guide one to the 8 equanimities with focus on the Right 

view, the Right thought, the Right action, and Right livelihood. As a Buddhist, one 

should not engage in the 5 the Wrong occupations (e.g., meat trade). One should 
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be fearful of sin and have firm belief in Karma. Animal slaughter, consuming meat 

and product from animals are wrong according to the 5 refined precepts (higher 

virtues).

1) The condition of not burdening oneself, others or other animals 

(coarse, medium, refined). 

2) The condition of being beneficial to oneself, others and other  

animals (novice, intermediate, expert) and can collaborate with other compassion-

ate souls in accordance with the Buddha’s words that “Good friends and good  

environment are the hallmarks of liberation”.

3. As a result of quitting the meat trade, the researcher saw many 

changes in three aspects (1) Mental: she become more compassionate (2) Physical: 

She felt light and energetic (3) Situation: Many good things happened. She made 

many good friends, her health improved, she feels happy and content, and has 

more freedom.

4. This research is proof according Buddha’s teaching and Buddhist-based 

scientific research that help the researcher realize and recognize personal bene-

fits. From theory and practice to achievement, the researcher is confident that 

the Buddha’s teaching can end suffering and reduce defilement for each topic.  

Everyone is invited to try and prove for oneself anytime.

Keyword: Reduction of defilement, Animal slaughter, Meat trade, Stream 

enterer, Right view, Wrong trade, Noble eightfold path
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บทน�า

ปัจจุบันนี้ทั่วโลกยอมรับแล้วว่า การกินเนื้อสัตว์ท�าให้โลกร้อนขึ้นจริงเป็นที่ชัดเจน 

ทุกคนช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้ สิ่งที่ทุกคนท�าได้ในชีวิตประจ�าวันก็ คือ การลด

การกินเนื้อสัตว์     และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้น้อยลง เมื่อสัตว์ถูกฆ่าและมีความเจ็บปวดอย่าง

รุนแรง มันจะตกใจหวาดกลัว แล้วจะหลั่งอะดรีนาลิน (adrenalin) และสารแห่งความเครียด

อื่น ๆ ออกมาในปริมาณสูงมากอย่างอัตโนมัติในเนื้อสัตว์ หากรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีฮอร์โมน

อะดรีนาลินที่ตกค้างประจ�า ผู้บริโภคจะได้รับฮอร์โมนอะดรีนาลินเพิ่มด้วย ฮอร์โมนในอาหาร 

มีผลกระตุ้นที่อาจจะท�าให้ควบคุมจิตใจได้ยาก ผู้ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์จะไม่ได้รับฮอร์โมน

อะดรีนาลินซึ่งหลั่งออกมาและติดมากับเนื้อสัตว์ ศาสดาทุกศาสนาได้สอนให้มนุษย์เรารักผู้อื่น  

มีเมตตา ลดความเห็นแก่ตัว และเสียสละเพื่อผู้อื่น พุทธศาสนาได้สรรเสริญการไม่เบียดเบียน

สัตว์เป็นธรรมอนัยอดเยีย่ม เมตตาเป็นธรรมค�า้จุนโลก ถ้าเราอยู่ด้วยความรู้ว่าควรได้รับอะไร

เท่าไรจึงจะพอ กย่็อมอิม่กาย อิ่มใจ เจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาดี สามารถท�า

ประโยชน์และความดีได้เต็มที่2

หากลองตั้งค�าถามกับตนเองว่า การกินเนื้อสัตว์กับการไม่กินเนื้อสัตว์ อะไรจะเป็น 

ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมากกว่ากัน หรือการที่คนกินคนเป็นอาหาร กบัการทีค่นไม่กนิคนเป็น

อาหารอะไรจะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงมากกว่ากัน ค�าตอบก็คือ การไม่กินเนื้อสัตว์ ย่อม

เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมากกว่าการกินเนื้อสัตว์ และการที่คนไม่กินคนเป็นอาหาร ย่อม

เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงมากว่าการที่คนกินคนเป็นอาหาร เพราะการกินเป็นสาเหตุที่ส�าคัญ

อย่างหนึ่ง ที่ท�าให้เกิดการฆ่า การฆ่าย่อมเป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกฆ่า และสั่งสมเป็น

วิบากร้ายของผู้ฆ่าและผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอันส่งเสริมให้เกิดการฆ่า

ถ้ามีคนกินคนเป็นอาหาร แต่อ้างว่าตัวเองถือศีล จึงไม่ฆ่าคน แต่ถ้ามีใครเอาเนื้อคน

มาขายหรือให้ฟรี ก็ซื้อหรือรับมาฟรี ๆ จากพฤติกรรมดังกล่าวของคนที่กินคนๆ นั้น ได้เป็นแรง

จูงใจให้คนที่อยากได้เงินจากคน ๆ นั้น หรือศรัทธาหรือสงสารคนที่กินคน ๆ นั้น จึงไปฆ่าคนมา

ขายหรือมาให้คนที่กินคน ๆ นั้นฟรี ๆ ดังนั้น คนที่กินคน ๆ นั้นย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้คนที่ถูกน�ามาเป็นอาหารนั้นถูกฆ่าตาย

ช่วงเทศกาลกินเจเป็นช่วงเวลาที่คนจ�านวนมากนัดกันหยุดกินเนื้อสัตว์ โดยหันมา
2  ดูรายละเอียดใน บทความการดูแลสุขภาพและเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี, ผลกระทบในการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์. 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.healthcarethai.com/การบริโภคเนื้อสัตว์/ สืบค้นจาก [7 มิ.ย. 2564]
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กินพืชแทนสัตว์จ�านวนมากจึงไม่ถูกฆ่าตายในช่วงเวลานี้ เทศกาลกินเจจึงมีส่วนช่วยให้สัตว์

รอดตายเป็นจ�านวนมาก การช่วยให้สัตว์รอดตาย โดยไม่ถูกคนฆ่าด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือด้วย

สาเหตุต่าง ๆ เป็นภาระหน้าที่อันควรของพระพุทธเจ้าและพุทธบริษัทหรือไม่ หาค�าตอบได้

ในค�าตรัสของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์ การกินเนื้อสัตว์หรือไม่กิน

เนื้อสัตว์ ในพระไตรปิฎก3

ผู้วิจัยเป็นพุทธศาสนิกชน ผู้มีเจตนาที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อไปสู่ความ

พ้นทุกข์ จึงสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมค�าสอนที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เพื่อน้อมน�าไปปฏิบัติในการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ของตนเอง

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ของตนเอง

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบมุมมองที่หนึ่ง (First Person Research) ซึ่งเป็นการศึกษา

ค้นหาความรู้ จากประสบการณ์จริงในชีวิติโดยตรงของผู้วิจัยเอง เป็นการศึกษาเชิงอัตวิสัยที่มี 

“ฉัน” เป็นแกนกลาง โดยใช้การทบทวนตนเองผ่านเหตุการณ์ความทรงจ�า แล้วน�าข้อมูลต่างๆ 

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาเปรียบเทียบหาข้อสรุป และน�าเสนอผลการวิจัย

ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบ การเขียนเชิงอัตชีวประวัติ (Autobiography) ซึ่งเป็นรูป

แบบหนึ่งของการสืบค้นผ่านเรื่องเล่า (Narrative Inquiry) เพื่อย้อนกลับไปศึกษาประสบการณ์

การลดกิเลสในอดีตที่ผ่านมาของตนเองเพื่อท�าความเข้าใจประสบการณ์นั้น ๆ ใหม่อีกคร้ัง

ในปัจจุบัน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบบุคคลที่ 1 ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัยเป็นบุคคลคนเดียวกัน

แหล่งข้อมูลส�าคัญในงานวิจัยนี้ มาจากเอกสารที่ได้บันทึกไว้ในอดีต เช่น บันทึกประจ�า

วัน เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานสภาวธรรมในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สาขาแพทย์วิถีธรรม ระดับปัญญาโท สถาบันวิชชาราม รวมถึงความ

ทรงจ�าที่ปรากฏขึ้นในระหว่างการท�าวิจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยผู้วิจัย ได้น�าเสนอเรื่องเล่า

3  ใจเพชร กล้าจน, การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ, (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี, 2560)
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ผ่านงานเขียนในรูปแบบ   ความเรียง หรือรูปแบบการเขียนอริยสัจสี่ ตามหลักสูตรของสถาบัน

วิชชาราม

ผลการศึกษาวิจัย

เหตุที่ท�าให้เลิกค้าขายเนื้อสัตว์

จากการทบทวนล�าดับเหตุการณ์ ปัจจัยในการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ของฉัน ตัวผู้วิจัย

เองมีอาชีพค้าขาย มีร้านอาหารชื่อร้านสเต็กกระทะร้อน อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก เริ่มตั้งร้านเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นร้านแรก และได้ขยายสาขาเพิ่มอีกเมื่อปี พ.ศ. 2554 

เป็นสาขาที่ 2 เปิดขายเวลา 17.00 น. ถึง 22.00 น. พนักงานในร้านส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มี

ความขยัน มีความอดทนในการท�าหนัก ต้องเร่งรีบในการให้การบริการ ตามความต้องการของ

ลูกค้า รวมกับจ�านวนลูกค้าที่มารอรับการบริการในร้าน กิจการร้านค้าได้รับการตอบรับจาก

ลูกค้าอย่างมาก เรียกง่าย ๆ ว่า ขายดีมาก ผู้วิจัยรู้สึกยินดีกับความส�าเร็จในการค้าขาย เมื่อได  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นตัวเลขยอดเงินในแต่ละวัน และอมยิ้มกับตัวเลขในสมุดบัญชีตอนสิ้นเดือนเมื่อได้หักค่า

ใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จนมาถึงวันหนึ่ง ที่มีเหตุให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่า

ได้ เมื่อปี พ.ศ. 2556 พนักงานในร้านที่เป็นนักศึกษาขอลาหยุดงาน บอกเหตุผลว่า ขอลาหยุดไป

เข้าค่ายสุขภาพหมอเขียว เพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนในการรักษาโรคมะเร็งของแม่ที่นอนป่วย

อยู่ที่บ้านตอนนี้ และขอลาหยุดพร้อมกัน เพราะต้องการไปเป็นเพื่อนกัน ผู้วิจัยจึงตัดสินใจหยุด

ร้าน และร่วมคิดวางแผนการเดินทางไปกับพนักงาน โดยจะไปเที่ยวประเทศลาว สะหวันนะเขต 

ก่อนแล้วค่อยไปเข้าค่ายสุขภาพ ทุกคนยินดีและเห็นตรงกัน 

เป็นครั้งแรกที่เดินทางไปภาคอีสาน ได้เข้าอบรมหลักสูตรค่ายสุขภาพพึ่งตน ทีศ่นูย์เรยีน
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รูสุ้ขภาพพึง่ตนตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงสวนป่านาบญุ 1 อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร ได้เรยีนรู ้   เทคนคิ 

9 ข้อ หรอืยา 9 เมด็ การปรับสมดลุร้อนเยน็ กลไกการเกิดการหายของโรค และที่ส�าคัญทีสุ่ดของผู้วิจัย 

คือ “ธรรมะ” ที่ผู้วิจัยรู้สึกสะดุดในจิต คือ ธรรมนิยาม 5 การก�าหนดธรรมชาติของสรรพสิ่ง 4  

1. อุตุนิยาม 2. พีชนิยาม 3. จิตตนิยาม 4. กรรมนิยาม 5. ธรรมนิยาม ที่ท่านอาจารย์หมอ

เขียวได้อธิบายให้เห็นชัดเจนว่า พลังงานหมุนวนของวัตถุ แสง สี เสียง คลื่นแม่เหล็ก พลังงาน

ไฟฟ้า สังเคราะห์กัน ยกตัวอย่างจากขวดน�้าที่มีน�้าอยู่ในขวด ที่ถูกทิ้งไว้นาน ๆ ไป มีตะไคร ่

สีเขียว ๆ เกิดขึ้น ต่อมาก็มีตัวเล็ก ๆ ขยับได้ขึ้นมาพัฒนาจากอุตุ (พลังงานคลื่นแม่เหล็ก พลังงาน

ไฟฟ้า แสง สี เสียง รวมกันสังเคราะห์) จึงจนกลายเป็นพีชะ (พืช) มีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เกิดขึ้น มี

จิต มีกรรมท�ากรรม และมีธรรมะ  รู้ว่าสูงสุดของมนุษย์คือ “ธรรมะ” รู้สึกยินดี มีความเบิกบาน

กับการได้รู้หลักธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นสัจจะแท้ ๆ  มีเบื้องต้น 

ท่ามกลาง บั้นปลาย ที่เราไม่เคยรู้อย่างละเอียด สอดคล้อง ร้อยเรียง เชื่อมโยงกันแบบนี้มาก่อน

เลย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเรียนรู้ ไตรสิกขา 5 (อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญา) การศึกษาปฏิบัติตนเลิก

ท�าชั่ว ทั้งกาย-วาจา-ใจ ให้ยิ่ง ๆ ขึ้น ด้วยการปฏิบัติ 3 อย่าง 1. อธิสีลสิกขา (ศีล) 2. อธิ

จิตตสิกขา (สมาธิ) 3. อธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) ตามหลัก จรณะ 15 6 ข้อประพฤติเพื่อ

บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลส และ วิชชา 8 7 ความรู้แจ้งในกิเลส และเมื่อจบค่ายก็กลับ

มาปรับเปลี่ยน การใช้ชีวิตใหม่ ตั้งใจปฏิบัติตาม ฟังธรรมพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และอาจารย์หมอ

เขียว ที่เป็นสัตบุรุษผู้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรง ที่สามารถบอกวิธีปฏิบัติ ให้บรรลุพระโสดาบันและ

ภูมิอาริยะที่สูงขึ้นได้ การได้พบสัตบุรุษท�าให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องถูกตรง ได้เรียนรู้การเพิ่มศีล 

ผู้วิจัยตั้งจิตปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ ท�าตามฐานที่สามารถท�าได้จริง

ขั้นตอนการปฏิบัติ การเลิกค้าขายเนื้อสัตว์

ผู้วิจัยได้เริ่มปฏิบัติ ลดละเลิก อบายมุขหยาบๆ ก่อนเท่าที่ท�าได้ เริ่มจากการใช้ชีวิตที่

เรียบง่าย ตัดสิ่งที่เกินความจ�าเป็นของชีวิตออก

1. ลดเครื่องใช้การแต่งกายที่เกินความจ�าเป็นลง เช่น เสื้อผ้า ที่จากเดิมเต็มตู้ ลดลงมา

เหลือน้อยชุดลง ลดการซื้อกระเป๋า รองเท้า เลิกซื้อและเลิกใช้โลชั่นเครื่องประทินผิว  
4 อภิ.สง.อ. (ไทย) อรรถกถาแปลเล่ม 76 “จิตตุปปาทกัณฑ์” หน้า 81-82.

5 ที.ปา. (ไทย) ฉบับหลวง 11/228/163-165.

6  ม.ม. (ไทย) ฉบับหลวง 13/27-32/23-25.

7  ที.สี. (ไทย) ฉบับหลวง 9/131-138/72-78.
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2. ฝึกรับประทานอาหารมังสวิรัติวันละ 1 มื้อ เริ่มตั้งศีลเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ไม่กิน

เนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน อย่างตั้งมั่น หลังจากออกพรรษาก็ยังมี

กลับมากินเนื้อไก่ และเนื้อปลาบ้างในบ้างครั้ง ได้มุ่งมั่นปฏิบัติต่อจนสามารถเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ 

3. เลิกท�าอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์ ร้านสเต็กที่ท�าอยู่ ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นที่จะท�าศีลของ

ตนเองให้บริสุทธิ์เท่าที่จะท�าได้ ทั้งทางกาย-วาจา-ใจ ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติไตรสิกขา (อธิศีล-

อธิจิต-อธิปัญญา) อริยมรรคมีองค์ 8 8 ทางสู่ความเป็นกลางอันประเสริฐ 8 ประการ เป็นข้อ

ปฏิบัติสู่ความเป็นอริยะ เริ่มจาก

อธิปัญญาสิกขา 

1. มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกตรงใน อริยสัจ 49 ความจริงอันประเสริฐสุดของชีวิต  

รู้ทุกข์ รู้สมุทัย รู้นิโรธ รู้มรรค ท�ากระบวนการอริยสัจ 4 รู้ว่าเป็นกิเลส เห็นว่ามีกิเลสเป็นทุกข์  

รู้มรรคและพิจารณาล้างกิเลส จนถึงนิโรธ 

2. มีสัมมาสังกัปปะ คิดออกจาก (กุศลวิตก 3) 1. คิดออกจากกาม (เนกขัมมวิตก)  

2. คิดออกจากพยาบาท (อพยาบาทวิตก) 3. คิดไม่เบียดเบียน (อวิหิงสาวิตก)

อธิศีลสิกขา 

3. มีสัมมาวาจา พูด (วจีสุจริต) ไม่พูดเท็จ ไม่พูดค�าหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ

4. มีสัมมากัมมันตะ ท�ากายสุจริต ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่เสพกาม

5. มีสัมมาอาชีวะ อาชีพการงานสัมมาอาชีวะ 5 พ้นกุหนา (การโกง)  พ้นลปนา (การ

ล่อลวง) พ้นเนมิตตกตา (การตลบตะแลง) พ้นนิปเปสิกตา (การยอมมอบตนในทางผิด) พ้น

ลเภน ลาภัง นิชิคิงสนตา (การเอาลาภต่อลาภ)

อธิจิตสิกขา

6. มีสัมมาวายามะ ความเพียร (สัมมัปปธาน 4) สังวรปธาน (เพียรระวังไม่ให้บาปใหม่

เกิดขึ้น) ปหานปธาน (เพียรละบาปเก่าที่เกิดขึ้นแล้ว) ภาวนาปธาน (เพียรท�าให้บุญใหม่เกิดขึ้น)      
8  สํ.ม. (ไทย) ฉบับหลวง 19/33-41/8-9.

9  ส�.ม. (ไทย) ฉบับหลวง 19/1664/419.
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อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษาบุญที่เกิดขึ้นแล้ว)

7. มีสัมมาสติ สติตั้งมั่นอยู่เสมอ (สติปัฏฐาน 4) พิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา      

จิตในจิต ธรรมในธรรม เพื่อก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส อภิชฌาคือ ความอยากได้ ความติดใจ 

ความเพ่งเล็ง ความละโมบ โทมนัสคือ ความเสียใจ ความไม่พอใจ

8. มีสัมมาสมาธิ มีจิตตั้งมั่นสงบจากกิเลส (ฌาน 4) 

-ฌาน 1 ปฐมฌาน มีวิตก วิจาร ปีติ สุข เกิดจากวิเวกอยู่ วิจารในการคิดออกจากกาม คิด

ออกจาพยาบาท คิดไม่เบียดเบียน (วิตก วิจาร  ปีติ สุข สงบ)

-ฌาน 2 ทุติยฌาน ไม่วิตก วิจาร  มีปีติ สุข เกิดจากสมาธิอยู่ (วิตกวิจารดับ เหลือปีติ สุข 

สมาธิ)

-ฌาน 3 ตติยฌาน ปีติสิ้นไป ได้สุขด้วยนามกาย มีสติ มีอุเบกขาอยู่ (ปีติดับ เหลือสุข 

สมาธิ)

-ฌาน 4 จตุตถฌาน ละสุข ละทุกข์ ดับโสมนัส โทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้

สติบริสุทธิ์อยู่ (สุขดับ เหลือสมาธิ ไม่สุข ไม่ทุกข์)

 และ ปฏิบัติเพิ่มอธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญาเต็มก�าลัง ตามเหตุปัจจัยที่จะสามารถท�าได้

ในขณะนั้น โดยใช้หลักธรรม มิจฉาวณิชชา 5 10 คือ การค้าขายที่ผิด ชาวพุทธไม่ควรกระท�า 

1. การค้าขายศาสตรา (สัตถวฌิชชา) 

2. การค้าขายสัตว์เป็น (สัตตวณิชชา) 

3. การค้าขายเนื้อสัตว์ (มังสวณิชชา) 

4. การค้าขายของเมา (มัชชวณิชชา) 

5. การค้าขายยาพิษ (วิสวณิชชา)

10  อง.ปญจก (ไทย) ฉบับหลวง 22/177/186.



 56 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒

 มาเป็นหลักในการด�าเนินอาชีพ กิจกรรมการงานที่ชาวพุทธไม่ควรกระท�า คือ การ

ค้าขายเนื้อสัตว์ ท�าให้สัตว์ตาย ฆ่าสัตว์เป็นบาป บาปมากที่สุด แล้วยังเอาเนื้อสัตว์มาค้าขาย

เสริมความโลภอีก มีการละอายเกรงกลัว ต่อบาป เพราะเชื่อชัดในเรื่องของกรรม วิบากกรรม

เป็นสิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต วิบากกรรมมีจริง ท�าอะไร ได้ผลอะไร ก็เกิดจากการก

ระท�าของเราเองทั้งหมด เจอเรื่องดี เพราะเราท�าดีมา เจอเรื่องไม่ดี เพราะเราท�าไม่ดีมา ทั้งใน

ปัจจุบันและอดีตสังเคราะห์กันอย่างละ 1 ส่วน 11 ให้ได้รับผลของกรรมนั้น 

ผู้วิจัยรู้สึกว่า ขณะท�าร้านอาหารค้าขายสเต็กอยู่นั้น ก�าลังสะสมบาป วิบากร้ายให้ตัวเอง

อยู่ตลอดเวลา ทุกวัน ๆ เพราะวัตถุดิบในการท�าสเต็กส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ เอาเลือด เอาเนื้อ 

เอาชิ้นส่วนอวัยวะ ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์มาท�าปรุงเป็นอาหาร เป็นการส่งเสริมการฆ่า

สัตว์ แม้ไม่ได้ฆ่าเอง แต่ยังจ้างวานฆ่า เอาเงินไปซื้อเนื้อสัตว์มา ท�าให้สัตว์นั้น ๆ ต้องถูกฆ่าตาย 

ส่งเสริมให้ผู้ฆ่า ต้องฆ่าสัตว์เยอะขึ้น ด้วยยอดการขายดี ของสเต็กในร้านเรา เรามีส่วนรับใน

วิบากกรรมนั้นด้วย เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ผิดศีล ศีลพร่อง ศีลขาด ศีลไม่บริสุทธิ์ 

ศีลข้อที่ 1 เว้นขาดจากการฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ เว้นขาดจาก การใช้ วิธีที่ส่งผลโหดร้าย

รุนแรงทรมานตนเองหรือคนหรือสัตว์อื่น ไม่ท�าให้ชีวิตสัตว์ตายโดยเจตนา ไม่ทรมานหรือโหด

ร้ายรุนแรงต่อตนเองหรือคนหรือสัตว์อื่นโดยเจตนา12 ห้ามฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ (ปาณา

ติปาตาเวรมณี) ปาณา ปาณะ แปลว่า ชีวิตหรือสัตว์ ชีวิตสัตว์ ปาตะ แปลว่า ตกร่วง อย่าท�าให้

ตกต�า่ ท�าให้สัตว์ถึงตายก็คือตกต�่า ชีวิตไหน ๆ เราก็ต้องพยายามช่วยเขา ท�าให้เจริญขึ้น ไม่ให้

ตกต�า่ ไม่ให้ตกร่วง แต่ให้พัฒนาขึ้น เป็นความลึกซึ่งขึ้น ท�าให้มีจิตเมตตา ไม่ท�าร้ายใคร และยัง

ช่วยให้เขาเจริญขึ้นอีกด้วย ฉะนั้นการฆ่าสัตว์ ค้าขายเนื้อสัตว์รวมทั้งการกินเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นเหตุ

ให้สัตว์นั้นถูกฆ่า

ศีลข้อที่ 2 เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ไม่เอาทรัพย์สินของคนอื่นไปโดยเจตนา ขโมย

หรือฉ้อโกง13 ห้ามลักทรัพย์ (อทินนาทานาเวรมณี) ถ้ายังกินเนื้อสัตว์อยู่ ค้าขายเนื้อสัตว์อยู่ ก็

เท่ากับผิดศีลข้อ 2 คือ ลักขโมยเอาชีวิตสัตว์ เป็นโจนปล้นชิง บีบบังคับ ฉุดฆ่าชีวิตสัตว์อยู่ 

ศีลข้อที่ 3 เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ร่วมประเวณีหรือมีพฤติกรรมหยาบ

ทาง  เพศกับผู้ที่มิใช่คู่ครองของตน (มีผัวเดียวเมียเดียว หรือ อยู่เป็นโสด)14  ห้ามประพฤติ
11  ดร.ใจเพชร กล้าจน หนังสือบททบทวนธรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 หน้า 15 ข้อ 11-12 

12  ใจเพชร กล้าจน, อริยศีลรักษาโรค, พิมพ์ครั้งที่ 1, (สมุทรสาคร: บริษัทพิมพ์ดี จ�ากัด, 2561), หน้า 11.

13  เรื่องเดียวกัน.

14  เรื่องเดียวกัน.
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ผิดในกาม (กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี) คนส่วนมากคิดว่าเป็นการเสพกามเมถุนเรื่องคนคู่ 

แต่ยังมีกามในเรื่อง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในอาหารที่เรากินทุกวัน ยิ่งถ้าติดในรสของเนื้อ

สัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งก็เท่ากับท�าผิดศีลข้อ 3 แล้ว จึงท�าให้ผิดศีล ข้อ 4 ด้วย

ศีลข้อที่ 4 เว้นขาดจากการพูดโกหก ค�าหยาบ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ มีพฤติกรรมหรือวาจา

ซื่อสัตย์ ไม่โกหก ไม่หลอกลวง มีพฤติกรรมหรือวาจาส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกัน ไม่ส่อเสียด 

นินทา ยุยงให้คนแตกร้าวกันหรือทะเลาะกันรุนแรง (แต่อาจมีการพูดจาขัดแย้งในระดับเหมาะ

สมได้) ไม่มีพฤติกรรมหรือพูดถ้อยค�าหยาบ อันหมายถึง พฤติกรรมหรือถ้อยค�าที่ส่งเสริมให้ผิด

ศีล หรือส่งเสริมให้เกิดกิเลสโลภ โกรธ หลง ไม่พูด เพ้อเจ้อ (ค�าที่ไร้สาระ ไม่เกิดประโยชน์)15 

ห้ามพูดเท็จ (มุสาวาทาเวรมณี) จึงเกิดเป็นการโกหก หลอกลวง ไม่ยอมรับ ไม่ยอมสารภาพผิด

ว่า การกินเนื้อสัตว์ คือ การฆ่าสัตว์ โดยยังท่องบทแผ่เมตตาให้สัตว์ต่าง ๆ อยู่ว่า 

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น

เถิด แต่ยังกินเนื้อสัตว์ ท�าอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์ ขโมยชีวิตสัตว์ ปล้นชิง ฉุดฆ่าชีวิตสัตว์มากินมา

ใช้อยู่เลย เท่ากับยังพูดเท็จอยู่ ยังโกหกอยู่  

ศีลข้อที่ 5 เว้นขาดจากความมัวเมาในความโลภ โกรธ หลง ระดับหยาบอันเป็นเหตุให้

ผิดศีลข้อ 1-5 ไม่โลภหรือชอบในระดับหยาบ อันเป็นเหตุ ให้ผิดศีลข้อ 1-5 ไม่โกรธหรือชังใน

ระดับหยาบ อันเป็นเหตุ ให้ผิดศีลข้อ 1-416 ห้ามดื่มสุรา (สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี) 

คนส่วนใหญ่คิดว่า สุรา คือเหล้าหรือน�า้เมา สุรา หมายถึง มัวเมากิเลสหยาบ เมรยะ มัวเมากิเลส

กลาง มัฌชะ มัวเมากิเลสละเอียด ศีลข้อ 5 จึงลดละ อภิชฌา พยาบาท มิจจาทิฎฐิ อย่าหลง

ติดความมัวเมา อันเป็นเหตุให้เกิดความประมาท ศีลข้อ 5 รวมอยู่ในศีลทุกข้อ คือ อย่าประมาท 

อย่าประมาทไปมัวเมาในกิเลสทุกอย่าง    

15  ใจเพชร กล้าจน, อริยศีลรักษาโรค, พิมพ์ครั้งที่ 1, (สมุทรสาคร: บริษัทพิมพ์ดี จํากัด, 2561), หน้า 12.

16  เรื่องเดียวกัน.
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ศีล 5 แบบละเอียด (อธิศีล) คือ 1. สภาพไม่เบียดเบียน ตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น (หยาบ 

กลาง ละเอียด) 2. สภาพเป็นประโยชน์แท้ ต่อตัวเอง คนอื่น สัตว์อื่น (เบื้องตน ท่ามกลาง 

บั้นปลาย) 17 

การผิดศีล 5 เช่น การฆ่าสัตว์ หรือไปติดในรสของเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์  

จะมีวิบากต้องไปตกนรก และต้องไปเกิดเป็นสัตว์ การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ในพระไตรปิฎก

ฉบับหลวง เล่ม 14 ข้อ 576 ก�าเนิดเดรัจฉาน การกินอาหารด้วยความติดใจในรสสุขปลอม

ในอาหาร จนท�าให้ตัวเองนั้นต้องไปละเมิดศีล หรือผิดศีล 5 เบื้องต้น เช่น การฆ่าสัตว์ หรือ

ไปติดในรสของเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็จะมีวิบากต้องไปตกนรก และต้องไปเกิด

เป็นสัตว์ ตายปุ๊บ ก็ยังจะไม่ได้ร่าง แต่ต้องไปทุกข์ทรมานในเหตุการณ์ร้ายก่อน จิตวิญญาณ

จะสร้างเหตุการณ์ร้ายให้ทุกข์ทรมานแสนสาหัส จากนั้นก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อ ถ้าเราไม่

อยากวนกลับไปเป็นเดรัจฉานอีก 

1. อย่าฆ่าสัตว์ 

2. ลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้ได้มากที่สุด 

ถ้าท�าทั้ง 2 ข้อนี้ส�าเร็จ ก็สบายใจได้ เป็นหลักประกันว่า จะไม่วนกลับไปเป็นเดรัจฉาน

อีก พยายามพากเพียรลดละเลิกให้ดี ลดละเลิกให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะท�าได้ 18 

ผู้วิจัยเริ่มสะสางปลดหนี้สินที่มีอยู่ เริ่มต้นด้วย ในช่วงแรก ๆ ปิดร้านทุกวันศุกร์-เสาร์-

อาทิตย์ เพื่อไปร่วมท�ากิจกรรมค่ายสุขภาพกับพี่น้องหมู่กลุ่มที่รวมตัวกัน และจัดท�าค่ายสุขภาพ

ย่อย ๆ ทุกเดือน และช่วงหลัง ๆ มา เปิดขาย 15 วัน ปิด 15 วัน ออกเดินทางช่วยงานกิจกรรม

ค่ายสุขภาพในแต่ละภาคที่มีอยู่ บ�าเพ็ญท�ากุศล ลด ละเลิกกิเลส ในตนเองไปด้วย ร่วมกับครูบา

อาจารย์ พี่น้องหมู่มิตรดี จนในที่สุดก็หมดหนี้ และได้ปิดร้านสาขาที่ 2 เมื่อปี 2558 ผู้วิจัยรู้สึก

เป็นอิสระจากทุกอย่าง ไม่ต้องแบกเหนื่อย หนัก กับภาระหนี้สิ้น กับการท�างานในร้านที่ต้องเร่ง

รีบในแต่ละวัน ได้ชีวิตที่เป็นอิสระคืนมา ได้จัดการสัมภาระร้านค้าให้น้องสาวเป็นผู้จัดการดูแล

แล้ว จึงมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม พากเพียรลดกิเลส มุ่งมั่นขออิสระภาพคืนจากกิเลสอย่าง

เต็มก�าลัง 

       17 ด ร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) คําคมเพชรจากใจเพชร วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

18 ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) คําคมเพชรจากใจเพชร วันที ่9 กันยายน พ.ศ. 2561  
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  ผลของการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์

ผู้วิจัยได้เห็นผล ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของตนเอง ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านจิตใจ พบว่า จิตมีความเมตตามากขึ้น ไม่โกรธ ไม่โมโหรุนแรง ไม่แค้นใคร ไม่

จองเวรจองกรรม ไม่อาฆาต พยาบาทอะไรกับใคร จิตเบาสบายมากขึ้น 

2. ด้านร่างกาย พบว่า เบาสบายกาย เดินกระฉับกระเฉง มีก�าลัง มีพลังมากขึ้น จากเดิม

เหนื่อยล้า เหนื่อยง่าย ก�าลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว ไม่กระฉับกระเฉง มีอาการปวดเมื่อยตาม

เนื้อตัว จากการท�างานทุกวันอย่างเร่งรีบ และนอนดึกผักผ่อนไม่เพียงพอในแต่ละวัน  

3. ด้านเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต พบว่า เกิดเหตุการณ์ดี ๆ ที่มหัศจรรย์ให้เห็นในช่วงที่

เปิดร้านขายอยู่ 15 วัน ปิดร้าน 15 วัน เพื่อไปบ�าเพ็ญกุศลช่วยงานค่ายสุขภาพ คือ ลูกค้ายังคง

เยอะเหมือนเดิม ยอดขายไม่ได้ลดลงเลย ท�าบัญชีหักค่าใช้จ่ายแล้ว ยังคงมีเงินเก็บไว้ปลดหนี้ให้

หมดไปได้เร็วด้วย จากเดิมคิดว่าจะหมดหนี้ต้องใช้เวลา 5 ปี ก็ใช้เวลาแค่ 3 ปี หนี้ก็หมด พบเจอ

คนดีๆ ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ และสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีอาการเจ็บป่วยน้อยมาก ผู้วิจัยมีความ

ผาสุก เบิกบาน ยินดีในการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น เพราะลดความเหน็ดเหนื่อย เร่งรีบกับ

การท�างาน การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการอยากกิน อยากเสพให้ได้เร็วดั่งใจหมาย ได้

เลิกอาชีพที่ส่งเสริมความโลภในการเสพกาม รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ในอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ 

และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ส่งผลให้ผู้วิจัยมีเวลามากขึ้น สุขภาพดีขึ้น ใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้น

ศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงพุทธะ พิสูจน์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

จากการที่ผู ้วิจัย ได้ศึกษาและปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนชัดแจ้ง

และประจักษ์ในผลนั้นด้วยตนเอง ท�าครบทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ท�าให้เชื่อมั่นในหลักธรรม

ค�าสอนของพระพุทธองค์ว่าสามารถดับทุกข์ได้จริง ลดกิเลสได้จริง กิเลสในเรื่องนั้น ๆ เป็น

ส่วน ๆ เอหิปัสสิโก เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้ อกาลิโก เป็นจริงตลอดกาล 

ดังนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์ จึงต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องถูกตรง คือ ต้องคิดออกจาก

กาม เห็นพิษโทษภัยของการมีกาม การเสพกาม ในสัมมาสังกัปปะ กุศลวิตก 3 คิดออกจากกาม 

คิดออกจากพยาบาท คิดออกจากการเบียดเบียน ลดละเลิก การเสพกามคุณ 519 สิ่งที่น่าใคร่ 

น่าพอใจ 5 อย่าง รูป เสียง กลิ่น รส  สัมผัส ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้ 
19  ที.สี. (ไทย) ฉบับหลวง 9/377/366.
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ผู้วิจัยได้เน้นการปฏิบัติศีล ในเรื่องความเห็นที่เป็นสัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมากัม

มันตะ และสัมมาอาชีวะ ในอริยมรรคมีองค์ 8 และหลักธรรมมิจฉาวณิชชา 5 การค้าขายที่ผิด 

ชาวพุทธไม่ควรกระท�า เป็นส�าคัญ จึงสามารถเลิกอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์ได้

สรุปและอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลกระบวนการปัจจัยในการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ของตนเอง ได้ดังนี้

1. เหตุที่ท�าให้เลิกค้าขายเนื้อสัตว ์ คือ มีศรัทธาในหลักค�าสอนขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสาวกที่เป็นสัตบุรุษ ผู้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรง ที่สามารถบอกวิธีปฏิบัติให้

บรรลุ พระโสดาบัน และภูมิอาริยะที่สูงขึ้นได้ ได้พบสัตบุรุษจึงท�าให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องถูก

ตรง มีการปฏิบัติไตรสิกขา (อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญา) ศึกษาปฏิบัติตนเลิกท�าชั่ว ทั้งกาย-วาจา-ใจ 

ให้ยิ่ง ๆ ขึ้น ตามหลัก จรณะ 15 วิชชา 8 ด้วยความพากเพียรมุ่งมั่น

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ การเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ คือ การปฏิบัติศีลของผู้วิจัยเองให้

บริสุทธิ์ทั้งทางกาย-วาจา-ใจ ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติ ไตรสิกขา (อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญา) อริยมรรค

มีองค์ 8 ทางสู่ความเป็นกลางอันประเสริฐ 8 ประการ เน้นมีสัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมา

กัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ใช้หลักธรรมมิจฉาวณิชชา 5 การค้าขายเนื้อสัตว์ (มังสวณิชชา) การ

ค้าขายที่ผิด ชาวพุทธไม่ควรกระท�า มีการละอายเกรงกลัวต่อบาป มีความเชื่อชัดเรื่องกรรม 

การฆ่าสัตว์ การกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นศีล 5 แบบละเอียด (อธิศีล) คือ 1) สภาพไม่

เบียดเบียน ตนเอง     คนอื่น สัตว์อื่น (หยาบ กลาง ละเอียด) 2) สภาพเป็นประโยชน์แท้ ต่อตัว

เอง คนอื่น สัตว์อื่น (เบื้องตน ท่ามกลาง บั้นปลาย) และได้ร่วมบ�าเพ็ญสานพลังกับหมู่มิตรดี ดัง

ค�าตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมด

ทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ 

3. ผลของการเลิกค้าขายเนื้อสัตว์ ผู้วิจัยได้เห็นผล ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

ตนเอง ใน 3 ด้าน 1) ด้านจิตใจ จิตมีความเมตตามากขึ้น 2) ด้านร่างกาย เบาสบายกาย มีก�าลัง 

มีพลังมากขึ้น 3) ด้านเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต เกิดเหตุการณ์ดี ๆ พบเจอคนดี สุขภาพแข็งแรง มี

ความผาสุก เบิกบาน ยินดีในการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น

4. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพิสูจน์ตามค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงพุทธะ คือ ได้รู้ชัด รู้แจ้ง และประจักษ์ในผลนั้นด้วยตนเอง ท�าครบทั้ง
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ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ท�าให้เชื่อมั่นในหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ว่า สามารถดับทุกข์ได้

จริง ลดกิเลสได้จริง กิเลสในเรื่องนั้น ๆ เป็นส่วน ๆ เอหิปัสสิโก เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้ อกาลิ

โก เป็นจริงตลอดกาล

การวิจัยนี้สอดคล้องกับค�ากล่าวของ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในหนังสือ “คั้นออกมาจาก

ศีล” กล่าวไว้ว่า “ข้อห้ามเรื่องจะไม่กินเนื้อสัตว์ จึงมีเชิงชั้นเป็น “ศีลปาฏิโมกข์” หลายชั้นขั้นขีด

อยู่ทีเดียว ถ้าใครเข้าใจอิทัปปัจจยตาของมัน เช่น ขั้นพื้นฐานนั้น ก็มีศีลที่ว่าอย่าฆ่าสัตว์ ศีลขั้น

ต่อๆ ไปอีกก็ว่า อย่าซื้อขายสัตว์เป็น อย่าซื้อขายเนื้อสัตว์ ดังนี้ ต่อไปอีกก็เช่นว่า อย่ากินเนื้อสัตว์ 

10 ชนิด ต่อไปอีกว่า จะกินเนื้อสัตว์ได้ ก็แต่เนื้อบังสุกุล หรือเนื้อเดนสัตว์กิน ต่อไปก็ว่าอย่าเลี้ยง

สัตว์ ต่อไปอีกก็ให้พิจารณาเนื้อสัตว์ที่จะกินได้ ต้องบริสุทธิ์โดยส่วน 3 เท่านั้น และในพระสูตร

ของมหายานนัน้มตีรง ๆ  เลย ทีพ่ระบรมศาสดาตรสัห้ามชัด ๆ  ว่า เนือ้สัตว์เป็นส่ิงไม่ควรกินอย่างยิง่”20

สอดคล้องกบัค�ากล่าวของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ในหนงัสอื “ไขรหสัลบัสดุขอบฟ้า 1” 

กล่าวถึงเรื่อง “การใช้หลักไตรสิกขา ได้แก่ อธิศีล อธิจิต (สมาธิ) อธิปัญญา เป็นการปฏิบัติเพื่อ

พ้นทุกข์ ผ่าตัดกิเลสด้วยศีลสมาธิปัญญา ศีล คือ การละเว้นกายวาจาใจที่เสพหรือปฏิบัติสิ่งที่

เป็นโทษภัยหรือเกินความจ�าเป็น สมาธิ คือ ความตั้งมั่นในการละเว้นกายวาจาใจที่เสพหรือ

ปฏิบัติสิ่งที่เป็นโทษภัยหรือเกินความจ�าเป็น ปัญญา คือ การตรวจสอบว่าอะไรเป็นกายวาจาใจที่

เสพหรือปฏิบัติสิ่งที่เป็นโทษภัยหรือเกินความจ�าเป็น ตัวหยาบตัวร้ายสุดหรือตัวที่ติดน้อยที่สุด

ที่เหลือในชีวิตตนในขณะนั้นแล้วผ่าตัดออกหรือก�าจัดด้วยปัญญาแห่งธรรม เมื่อก�าจัดตัวหยาบ

ร้ายหรือตัวที่ติดน้อยที่สุดได้แล้ว ก็ก�าจัดพิษภัยตัวละเอียดหรือตัวที่ติดมากขึ้นไปตามล�าดับ 

ลดละเลิกไปตามล�าดับ”21

สอดคล้องกับค�ากล่าวของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในหนังสือ “แท้จริงแล้ว

มนุษย์เป็นสัตว์กินพืช” ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นระบบการลงจอด

ของยานอวกาศบนดาวอังคาร กล่าวว่า “ทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของธัญพืชที่ผลิตได้ทั้งโลก ถูกน�าไปใช้

ในการท�า     ปศุสัตว์เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ แทนที่จะน�าไปเป็นอาหารแด่เพื่อนร่วมโลก 

1,500 ล้านคนที่อดอยากทุกข์ยากเพราะความหิว การหันมากินมังสวิรัติเป็นการช่วยลดปัญหา

โลกร้อนได้อีกด้วย การกินผักช่วยให้โลกเย็นแต่การกินเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุส�าคัญให้เกิดโลกร้อน

เพราะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการบุกรุกท�าลายป่าอย่างป่าอเมซอนในบราซิล เริ่มถูกโค่นลง เพื่อ

ท�าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม่เพียงเท่านั้นในมูลสัตว์มีก๊าซมีเทนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ถึง 
20  สมณะโพธิรักษ,์ คั้นออกมาจากศีล, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จํากัด, 2557) หน้า 162.

21  ใจเพชร กล้าจน, ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า 1, พิมพ์ครั้งที่ 1, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด, 2557) หน้า 27-31.
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21 เท่า ซึ่งเป็นตัวการท�าให้โลกร้อนขึ้น ดังนั้น การทานมังสวิรัติจึงไม่ใช่แค่เรื่อง “การกินผักแล้ว

ได้บุญ” แต่ยังส่งผลกระทบที่ดีอีกกว้างไกล”22

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “จิตอาสา

แพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ” สรุปใจความได้ว่า ผลการวิจัยพบว่า (1) การแพทย์วิถี

พุทธเป็นการน�าเอาจุดดีของการดูแลสุขภาพของแต่ละชาติพันธุ์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การดูแล

สุขภาพทั้ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื้นบ้าน รวมกบัหลกั 8 อ.  

เพือ่สุขภาพท่ีดขีองสถาบนับญุนยิม มาบรหิารจดัการองค์ความรูป้ระยกุต์ผสมผสานบรูณาการด้วยหลกั

ธรรมของพทุธศาสนา และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัสภาพสงัคมสิง่แวดล้อม ในปัจจุบันได้เผยแพร่องค์ความรู้กระจายไปสู่บุคคล กลุ่ม

คนหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยมีจุดเด่นที่เน้นการสร้างสุขภาวะ แก้ไขหรือลด

ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย 

ได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต

ได้ และมีความยั่งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื้อกูลมวล

มนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสมอย่างยิ่งกับการ

สร้างสุขภาวะ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ ณ สภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ย�่าแย่ในปัจจุบัน 

โดยสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับ

หมู่มิตรดีสหายดี ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ละชาติพันธุ์สามารถพึ่งตนในการสร้างสุขภาวะ 

และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้สร้างสุขภาวะต่อไป เป็นการใช้วิธี

การแนวชาติพันธุ์วรรณนาในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน เพื่อมวลมนุษยชาติ (2) รปูแบบ

จิตอาสาแพทย์วถิพีทุธนานาชาตพินัธุเ์พือ่มวลมนษุยชาต ิ จติอาสาแพทย์วถิพุีทธจะให้ความส�าคัญ

กับเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีพุทธใน

อันดับแรก คือ เทคนิคข้อ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บ�าเพ็ญบุญกุศล ท�าจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สร้าง

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี    ในประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการเป็นจติอาสาแพทย์

วถีิพทุธ อันดบัแรก คอื การอยากช่วยผูอ้ืน่ให้พ้นทกุข์ อยากท�าความด ี อยากส่งต่อสิง่ดี ๆ ในส่วน

ของปัจจัยความส�าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ่งตนและช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาวะที่ดีตาม

หลักการแพทย์วิถีพุทธ สิ่งส�าคัญอันดับแรก คือ การปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก บาป บ�าเพ็ญกุศล 

ใจเบิกบาน ไร้กังวล (3) องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธมีทั้งสิ้น 11 องค์ประกอบ ซึ่ง

22  อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, แท้จริงแล้วมนุษย์เป็นสัตว์กินพืช, [ออนไลน์] สืบค้นจาก https://www.

popcornfor2.com/content/-news-78967 (7 มิถุนายน 2564)
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น�ามาสรา้งข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ทั้งหมด 11 นโยบาย 

ประกอบด้วย 1) การรู้หรือพุทธะโดยตัวอย่างหรือตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 

ใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ใกล้ตัวเป็นหลัก ท�าเองได้ เพื่อด�ารงชีวิตประจ�าวัน ช่วยสร้างศรัทธา 

พลังของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี และพลังแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการ

เป็นจิตอาสา 2) หลักปฏิบัติหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ท�าให้อาการเจ็บป่วย

ทุเลา 3) การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บ�าเพ็ญกุศล ท�าจิตใจให้

ผ่องใส ส่งผลต่อการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 4) แพทย์วิถีธรรม เป็นศาสตร์แพทย์

ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 5) สังคมสิ่งแวดล้อมสถานที่มีผลต่อสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและ

ผาสุก 6) การสื่อสารผ่านออนไลน์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผู้คน

และสร้างความเชื่อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีธรรม คือหน่วยงานสุขภาพเพื่อคุณ

ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นส�าคัญ 7) ชื่อ อาหารสูตร “หมอเขียว” ท�าให้สบาย เบากาย      

มีก�าลัง ทุเลาอาการเจ็บป่วย 8) หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนให้

พ้นทุกข์และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 9) คุณธรรม ความกตัญญูตอบแทนคุณต่อหมอผู้เสียสละ 

ด้วยการใช้ความรู้มาเสียสละและเกื้อกูลมนุษยชาติ 10) ความสุขคือเป้าหมายของการแพทย์

วิถีพุทธ 11) อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของผู้ป่วย 

และอาหารพืชผักหรือสีเขียวรสชาติทั่วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย23

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่มีความสนใจ มุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรม สามารถ

น�าไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประพฤติปฏิบัติ ลด ละ เลิก การท�าบาป บ�าเพ็ญกุศล ซึ่งส่งผล

ท�าให้    สุขภาพกายใจที่แข็งแรง จิตใจที่ผาสุก เบิกบาน แจ่มใส ไร้ทุกข์ ไร้กังวล ประยุกต์เข้า

กับวิถีชีวิตได้ และมีความยั่งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการ

เกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
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