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บทคัดย่อ

	 บทความวชิาการน้ีมุ่งค้นหาค�าตอบของข้อสงสยัทีว่่า	การบรโิภคอาหารตามแนวทางพระพทุธศาสนา

มีลักษณะอย่างไร	 โดยเฉพาะการด�าเนินชีวิตของพระสงฆ์ในฐานะบุคคลต้นแบบแห่งสังคมอุดมคติเชิงพุทธ

เก่ียวกับการบริโภคอาหารน้ันเป็นอย่างไร	และสามารถน�าหลกัการบริโภคอาหารของพระสงฆ์น้ันมาประยกุต์

ใช้กับบุคคลทั่วไปได้อย่างไร

	 ผลการศึกษาพบว่า	 หลักคิดและแนวปฏิบัติของการบริโภคอาหารตามแนวพระพุทธศาสนามุ่งเน้น

การใช้ปัญญาในการพิจารณาให้รู้จักการบริโภคที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

มนุษย์ให้มีความสมบูรณ์	เพื่อด�ารงอยู่ได้ของชีวิต	ไม่ใช่บริโภคตามกระแสค่านิยมของสังคมยุคใหม่	เพียงแค่

เห็นว่า	สวยงามหรูหรา	สะดวกสบาย	ที่เน้นความต้องการให้ตอบสนองความอยากที่ไม่เกิดประโยชน์	และ

ไม่มีที่สิ้นสุดของการบริโภคอย่างในยุคโลกาภิวัตน์	 ส�าหรับการใช้ปัญญาพิจารณาแล้วบริโภคอาหารแบบน้ี	

เป็นการบริโภคแบบคุณค่าแท้ที่มุ่งเพื่อพึ่งวัตถุให้น้อยลง	 มองวัตถุเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

คณุภาพชวีติทีแ่ท้จริงคอื	การพฒันาจิต	มปัีญญามองเห็นความเป็นจรงิ	ไม่ถูกทกุข์บบีคัน้	มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เรือ่งการแสวงหาความสขุทีถู่กต้อง	ก็สามารถน�าพาตนเอง	และสงัคมรอบข้างให้พ้นจากโลกบริโภคนิยมทาง

วัตถุ	 การบริโภคอาหารตามแนวพระพุทธศาสนา	 จึงขึ้นอยู่กับ	 วัตถุที่บริโภคต้องเป็นสิ่งที่เกิดเหมาะสมกับ

ความต้องการของชวีติ	เป็นประโยชน์สงูสดุต่อสขุภาพกาย	และต้องรูจั้กประมาณในการบรโิภค	ด้วยการใช้สติ

ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผล	ไม่มากไปจนเกินความจ�าเป็น	และไม่น้อยไปจนรู้สึกขาดแคลน

ค�าส�าคัญ: การประยุกต์ใช้ หลักการบริโภคอาหาร แนวทางพระพุทธศาสนา
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Abstract

 This academic article attempted to find the answers about the characteristic of

food consumption along the Buddhist way, especially the food consumption in the lifestyle 

of a Buddhist monk who is a role model in Buddhist ideological society, and whether 

the food consumption principle of a monk could be applied to the general public.

 The study findings showed that the concept and practice of food consumption along 

the Buddhist way emphasized on the wisdom to scrutinize the authentic benefits to enhance 

the human life quality to live with moderation. It is not based upon the trend of modern 

society which looks for elegant, beautiful and convenient things, focusing on satisfying 

one’s own craving with useless and unending consuming in the globalization era. Such living 

with wisdom is the authentic value aiming at relying on less materials, because material 

is the means of life quality enhancement leading to the mental development to see what 

they really are, and not being stressed or suffered by the lack of the materials but 

knowing how to search for proper happiness, able to liberate both oneself and others in 

the society from over-relying on materialism. The food consumption along the Buddhist 

way therefore depends on the proper choice of objects that are appropriate and sufficient 

to the needs of life with maximum benefit to health, having the moderation of consumption, 

using one’s own intelligence to consider reasonably – not more than necessary nor less till 

feeling deprived.
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บทน�ำ

 ขึ้นช่ือว่าสัตว์ที่มีชีวิตย่อมด�าเนินการเป็นอยู่ด้วยอาหาร อาหารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการ

ด�ารงชีวติ ปราศจากอาหารแล้วไซร้ยากทีจ่ะท�าให้ชีวตินัน้มคีวามผาสกุได้ พระพทุธศาสนาให้ความส�าคัญ

เกีย่วกบัการบรโิภคอาหาร ดงัพทุธพจน์ทีป่รากฏในสังคตีสิูตรทีว่่า สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวงด�ารงอยูไ่ด้ด้วย

อาหาร สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวงด�ารงอยู่ได้ด้วยสงัขาร (ท.ีปา.(ไทย) 11/303/251) ดังนัน้ การบรโิภคอาหาร

จงึเป็นพฒันาการของชีวติให้เกดิความสมบรูณ์ต่อสขุภาพอนามยั กล่าวคือ การมสีขุภาพทีดี่ถือเป็นสิง่

ที่ทุกคนปรารถนา เป็นลาภอย่างยิ่ง ดังพุทธภาษิตที่ว่า อโรคยา ปรมา ลาภา ลาภทั้งหลายมีความไม่มี

โรคเป็นอย่างย่ิง (ข.ุธ.อ.(ไทย) 42/320) กล่าวได้ว่า พระพทุธศาสนานัน้ได้มชุีดค�าสอนเกีย่วกบัการกนิ

และการบรโิภคปัจจัย 4 เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น การกนิอาหารหรอืการกนิข้าว โดยเฉพาะของ

มนษุย์นัน้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมจีรยิธรรมเข้ามาเกีย่วข้อง นอกจากนี ้ยงัปรากฏข้อความทีเ่ป็นค�าสอนอ่ืน ๆ  

อีกทีแ่สดงถงึการให้ความส�าคัญแก่การกนิและยงัมองการกนิเป็นสิง่ทีน่อกจากจะเป็นการให้ประโยชน์

เฉพาะอาหารแล้วยังมุ่งให้เป็นกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจอีกด้วย การสั่งสอนธรรมของ

พระพุทธเจ้า ทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติ ให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริง ๆ  ในโลกนี้เริ่มแต่บัดนี้ เช่น 

ทรงสอนมนษุย์ใหรู้จ้กัตนเอง รูจ้กัรา่งกายและจติของตน จะได้บ�ารุงรักษารา่งกายและจติใจใหด้�ารงอยู่

อย่างปกติสขุ การน�าหลกัพทุธธรรมมาร่วมในกระบวนการดูแลสขุภาพให้ร่างกายและจิตใจอยูใ่นสภาพ

ปกติ คือ การดูแลสขุภาพแบบองค์รวม พระสาวกของพระพทุธเจ้า ได้ให้สมญานามพระองค์ว่า ทรงเป็น

นายแพทย์ผู้รกัษาโรค ดังปรากฏในคัมภีร์พระพทุธศาสนา การบรโิภคอาหารมส่ีวนส�าคัญทัง้โดยตรงต่อ

สุขภาวะ ทั้งกาย ใจ สังคมและจิตปัญญาของประชากร และทั้งยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญในการเกิด

ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (สันต์ สัมปัตตะวนิช และคณะ, 2559) สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเอาใจใส่

ดูแล ส่งเสริม และปกป้อง ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพ ปัจจัยพื้นฐาน

สุขภาพ ได้แก่ การกิน อยู่ นอน ท�างาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงส�าคัญในยุคปัจจุบันก่อปัญหาสุขภาพที่

มาจากการขาดความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนกัรู ้และความเช่ือทีไ่ม่เหมาะสมต่อสขุภาพ ปัจจัยแวดล้อม 

เช่น บริการทางการแพทย์ การปนเปื้อนในอาหาร การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน การบริโภคเกิน

ส่งผลต่อสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และคณะ, 2558) 

 หากจะกล่าวถึงการบริโภคอาหารที่ดีนั้น โดยทั่วไปจะกล่าวถึงการบริโภคอาหารอันประกอบ

ด้วย 5 หมูห่รอืตามโภชนบญัญัติการบรโิภคอาหารทีดี่ 9 ข้อ จากวิถชีีวิตในปัจจบุนั พฤติกรรมการบรโิภค

อาหารได้มีการจัดกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (นนทวัฒน์ ปรีดาภัทรพงษ์, 2562: 46-48) ได้แก่ 

1) กลุ่มแนวคิดที่บริโภคอาหารเพื่อความอยู่รอด 2) กลุ่มแนวคิดที่บริโภคอาหารเพื่อแสดงฐานะ

ทางสังคมและความต้องการการยอมรับ 3) กลุ่มแนวคิดที่บริโภคอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการ

ด้านสุนทรียภาพทางกายและใจ 4) กลุ่มแนวคิดที่บริโภคอาหารเพื่อเสริมสร้างร่างกายดังนั้น การสร้าง
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พฤติกรรมในการบริโภคอาหารมีความส�าคัญต่อสุขภาพและเป็นสิ่งจ�าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการด�ารงชีวิต 

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารของแต่ละบุคคลสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และโทษต่อร่างกายได้ 

จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและสังคมในปัจจุบัน สามารถพบคนทั่วโลกที่ประสบปัญหาทางภาวะ

โภชนาการทั้งการขาดและเกินจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลในการบริโภค การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด

ปลอดภัยในทกุขัน้ตอนของสายการผลติอาหาร อันน�าไปสูก่ารเจ็บป่วยจากโรคทีไ่ม่ติดต่อเรือ้รงั ทีเ่ป็น

ปัญหาทั้งด้านสาธารณสุขและภาระทางเศรษฐกิจและภาวะสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานของภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้องก�ากับดูแลปัญหาดังกล่าวโดยใช้การสื่อสารผ่านฉลากอาหารที่ลดความซับซ้อน กฎหมาย

ด้านอาหารและภาษี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ดีและปลอดภัย 

 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงควรน�าองค์ความรู้ว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์

ในการฉันอาหารมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของประชนชนท่ัวไป เพื่อ

การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามแนวพระพุทธศาสนา 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขันธ์ 5 ในฐำนะพื้นฐำนกำรบริโภคอำหำร

 เมื่อมาพิจารณาถึงหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาได้มีกล่าวถึงลักษณะการบริโภคอาหาร

โดยพระพุทธศาสนามองอาหารในฐานะสภาพที่น�ามาซ่ึงผลโดยความเป็นปัจจัยค�้าจุนรูปธรรมและ

นามธรรมทั้งหลาย เป็นเครื่องค�้าจุนชีวิต สิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจ ท�าให้เกิดก�าลังเจริญเติบโต

และวิวัฒน์ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต), 2558: 159-160) ในประเด็นการบริโภคอาหารนี้ 

ผู้เขียนขออภิปรายเกี่ยวกับขันธ์ 5 ในฐานะความสัมพันธ์ธรรมชาติของมนุษย์กับการบริโภคอาหาร 

ดังต่อไปนี้

 ขันธ์ 5 หมายถึง ร่างกาย จิตใจ หรือรูปธรรมกับนามธรรมรวมกันเป็นชีวิต ขันธ์ทั้ง 5 ได้แก่ 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อาศัยซึ่งกันและกัน ดังล�าดับ การเกิด การดับของปฏิจจ

สมุปบาท รูป หรือรูปธรรม เป็นส่วนกาย นาม หรือนามธรรม ทั้ง 4 ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และ

วิญญาณ เป็นส่วนใจ มีทั้งกาย และใจ จึงจะเป็นชีวิต รูปทุกรูปประกอบ ด้วย ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุ

ลม ธาตุไฟ ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 556) 

เมื่อรูปใด ๆ  ไร้ซึ่งนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ตาย” 

แล้วน�าไปเผา รูปนั้นจะเหลือเพียงเถ้าธุลี คือ กลับไปเป็นดินเช่นเดิม หากยัง”ไม่ตาย” ยังมีนามธรรม

อยู่ เราจะสังเกตความเป็นธาตุดินได้จากการขัดผิวกาย จะเห็นเซลล์ของผิวหลุดร่อนออกมา 

เรียกกันโดยทั่วไปว่า”ขี้ไคล” สังเกตความเป็นธาตุลมได้จากลมหายใจที่ผ่านเข้าออกทางจมูก สังเกต

ความเป็นธาตุน�้าได้จากการที่มีน�้าออกจากร่างกายเป็นปัสสาวะ เหงื่อ น�้าตา น�้าลาย ฯลฯ และ สังเกต

ความเป็นธาตุไฟ จากอุณหภูมิที่มีอยู่ในร่างกาย เป็นต้น นอกจากจะประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 แล้ว
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“รูป” ยังประกอบไปด้วย อาการ 32 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1359) ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน 

หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ 

อาหารเก่า เยือ่ในสมอง น�า้ดี น�า้เสลด น�า้เหลอืง น�า้เลอืด น�า้เหง่ือ น�า้มนัข้น น�า้ตา น�า้มนัเหลว น�า้ลาย 

น�้ามูก น�้าไขข้อ และ น�้ามูตร (ปัสสาวะ) 

 ส่วนประกอบของนามธรรม: ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 576) อธิบายว่า นาม หมายถึง 

ชื่อ ส�าหรับเรียกคน สัตว์ สิ่งของต่าง ๆ : สิ่งที่ไม่มีรูป คือ จิตใจ คู่กับ รูป; นามธรรม หมายถึง สิ่งที่

ไม่มีรูป คือ รู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย รู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้น คู่ กับ รูปธรรม; นามธรรม เป็น

ส่วนใจ มีทั้งกาย และใจ จึงจะเป็นชีวิต ดังที่ พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า “การจ�าแนกโลกออกเป็น 2 ฝ่าย 

คือ ฝ่ายวัตถุ เรียกว่า รูป อย่างหนึ่ง ฝ่ายที่ไม่ใช่วัตถุ ได้แก่ ฝ่ายที่เป็นจิตใจ เรียกว่า นามธรรม 

ท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนามธรรม หรือจิตใจนี้ออกเป็น 4 ส่วน เรียกว่า เวทนา สัญญา สังขาร และ

วญิญาณ (พทุธทาสภิกข,ุ 2535 : 96) การเกดิขึน้ของนามธรรมคือ เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ 

มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดและส่งอิทธพิลเป็นปัจจัยแก่กัน การเกิดขึน้ของนามธรรมทัง้สีจ่ะเกดิขึน้

ต่อเนื่องกัน และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสามารถสังเกตได้ต้ังแต่ลืมตาต่ืนขึ้นในแต่ละวัน ตัวอย่าง 

เมื่อต่ืนขึ้นโดยที่ยังนอนอยู่บนที่นอน หูสัมผัสเสียงไก่ขันหรือเสียงนาฬิกาปลุก (เป็นวิญญาณ) 

การได้ยินด้วยหู เป็นเพียงวิญญาณ แต่เมื่อเกิดการรับรู้ว่าสิ่งที่ได้ยิน คือ เสียงไก่ คือ เสียงนาฬิกา 

ก็แสดงว่าเกิดสัญญา คือ จ�าได้ว่าเป็นเสียงอะไร ในขณะเดียวกัน หากรู้สึกสดชื่นที่ได้ยินเสียงไก่ขัน 

หรือรู้สึกร�าคาญที่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก หรือเฉย ๆ ไม่รู้สึกอะไรเพราะได้ยินทุกวัน ความรู้สึกนี้ 

เรียกว่า เวทนา ส่วนการปรุงแต่งให้เกิดเวทนาคือ ชอบ ไม่ชอบ เป็นสังขาร การอุบัติขึ้นของวิญญาณ 

สัญญา เวทนา และสังขาร นั้นเป็นการอุบัติขึ้นอย่างเป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ส่วน

ที่มองเห็นเป็นรูป นั้นคือ ตัวไก่ และ เรือนนาฬิกา

 จะเห็นได้ว่า การเกิดขึ้นของนามธรรม จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน และเป็นไปอย่าง

รวดเร็วแทบจะแยกไม่ออกว่า ได้เกิดขึ้นแล้ว หรืออะไรเกิดขึ้นก่อน- หลัง แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะ

พบว่า “วิญญาณ” จะเกิดขึ้นก่อน จึงมีค�ากล่าวที่ว่า “ร่างที่ไร้วิญญาณ” ซึ่งหมายถึง คนตาย คนที่ไม่มี

ชีวิต และตามปกติแล้ว การเกิดขึ้นของนามธรรมจะด�าเนินไปตามกระบวนธรรม (พระธรรมปิฎก 

(ป.อ. ปยตฺุโต), 2544: 26-40) ดังนี ้อายตนะภายใน 6 ได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และ ใจ กระทบหรอื

สัมผัส กับอายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส กาย และ ใจ ท�าให้เกิด การรับรู้ (วิญญาณ) 

แล้วคิดปรุงแต่ง (สังขาร) ไปตามสัญญา (ความรู้ ความจ�า) และเสวยอารมณ์ (เวทนา) สุข ทุกข์ หรือ

เฉย ๆ  อันเป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้เกิด กิเลส ตัณหา ราคะ และ อุปาทาน กล่าวว่า “ในคนคนหนึ่งนั้น 

มีการจ�าแนกเป็น 5 ส่วน ส่วนที่เป็นร่างกาย เป็นวัตถุ เรียกว่ารูป ส่วนที่เป็นจิตใจอีก 4 ส่วน เรียกว่า 

นามธรรม (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2526)
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 กล่าวโดยสรุป ร่างกายประกอบด้วย ธาตุ 4 ดิน น�้า ไฟ ลม ประชุมกันเป็นร่างกาย เรียกว่า

รูป รูป แปลว่าธรรมชาติที่ฉิบหายด้วยวิโรธปัจจัย (ปัจจัยที่ขัดแย้ง หรือเป็นข้าศึกต่อกัน) มีร้อนเกิน

ประมาณ เย็นเกินประมาณ ความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุข คือ สบายกาย สบายใจ หรือเป็นทุกข์คือ 

ไม่สบายกาย ไม่สบายใจหรือเฉย ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่า เวทนา เวทนา แปลว่า ความเสวยอารมณ์ 

เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง อุเบกขาบ้าง ความจ�าได้หมายรู้ คือ จ�ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อารมณ์

ที่เกิดกับใจได้ เรียกว่า สัญญา  สัญญา แปลว่า ความจ�า คือ จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น จ�ารส จ�าสัมผัส 

จ�าอารมณ์  เจตสิกธรรม คือ อารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดี เรียกว่า กุศล เป็นส่วนชั่ว เรียก อกุศล 

เป็นส่วนกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว เรียกว่า อัพยากฤต เรียกว่า สังขาร  สังขาร แปลว่า การปรุงแต่ง ได้แก่ 

ความคิดปรงุแต่งทีเ่กดิกบัใจ ความรูอ้ารมณ์ในเวลารปูมากระทบตา เป็นต้น เรยีกว่า วญิญาณ  วญิญาณ 

แปลว่า ความรู้แจ้ง ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ในเมื่อรูปมากระทบนัยน์ตา เป็นต้น ขันธ์ 5 ย่อลง

เป็น 2 เรียกว่า รูปนาม 

ประเภทของกำรบริโภคอำหำรในพระพุทธศำสนำ

 จากประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้น ขันธ์ 5 อันประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขารและ

วิญญาณนั้น แต่ละองค์ต่างก็มีเครื่องหล่อเลี้ยงบ�ารุงให้สามารถด�าเนินเป็นไปได้ รูปคือร่างกายก็ต้องมี

อาหารบ�ารุงทางร่างกาย เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณก็ต้องมีอาหารบ�ารุงของจิตใจอยู่ แม้การใช้

ค�าว่า การรับรู้ นั่นเป็นการแสดงถึงช่องทางของอาหารที่เกิดขึ้นกับประเภทนั้น ๆ ดังนั้น สืบเนื่องจาก

กระบวนการของขนัธ์ 5 จึงได้มกีารแบ่งประเภทแห่งการบรโิภคอาหาร ดังทีป่รากฏในปตุตมงัสสตูร (ส�.น.ิ

(ไทย) 16/245/122) ความว่า พระผู้มพีระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่านอนาถบณิฑกิ

เศรษฐ ีเขตพระนครสาวัตถี ณ ทีน่ัน้แล พระผู้มพีระภาคตรสัเรยีกภิกษทุัง้หลายมาตรสัว่า ภิกษทุัง้หลาย 

อาหาร 4 อย่าง เพือ่ความด�ารงอยู่ของสตัว์โลกทีเ่กดิมาแล้ว หรอืเพือ่อนเุคราะห์แก่เหล่าสตัว์ผู้แสวงหา

ทีเ่กดิ อาหาร 4 อย่างนัน้คือ 1. กวฬีงการาหาร หยาบบ้าง ละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหาร 3. มโนสญัเจตนา

หาร 4. วิญญาณาหาร ภิกษุทั้งหลาย อาหาร 4 อย่างเหล่านี้แล เพื่อด�ารงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดมาแล้ว 

หรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด ฯ

 ในทางพระพุทธศาสนา ค�าว่า อาหาร โดยศัพท์ หมายถึง น�ามา คือ เป็นปัจจัย หรือ น�ามาซึ่ง

ผล เพราะฉะนั้น สภาพธรรมอะไรก็ตามถ้าน�ามาซึ่งผล ย่อมหมายถึง อาหาร อาหารจึงไม่ได้หมายถึง

อาหารที่เราบริโภคกันเท่านั้น แต่อาหารมีความละเอียด หลากหลายนัย ในพระสูตรข้างต้นดังกล่าว 

พระพุทธเจ้าได้แบ่งประเภทของอาหาร (Nutriment) ออกเป็น 4 ประเภท (พระพรหมคุณาภรณ์ 

ป.อ.ปยุตฺโต), 2558: 159-160) ผู้วิจัยจะได้กล่าวโดยสังเขป คือ
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 1. กวฬิงการาหาร (material food, physical nutriment) อาหาร คือ ค�าข้าว ได้แก่ อาหาร

สามัญที่กลืนกินดูดซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย เมื่อก�าหนดรู้กวฬิงการาหารได้แล้ว ก็เป็นอันก�าหนดรู้

ราคะที่เกิดจากเบญจกามคุณได้ด้วย นัยความหมายของกวฬิงการาหาร หมายถึง รูปอาหารที่เป็นค�า ๆ  

ที่เราบริโภคเข้าไป ส่วนที่จะเป็นประโยชน์หล่อเลี้ยงร่างกาย อาหารที่เป็นค�า ๆ น�ามาซึ่งโอชารูป

 2. ผัสสาหาร (nutriment consisting of contact, contact as nutriment) อาหารคือ

ผัสสะ ได้แก่ การบรรจบแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา 

พร้อมทั้งเจตสิกทั้งหลายที่จะเกิดตามมา เมื่อก�าหนดรู้ผัสสาหารได้แล้ว ก็เป็นอันก�าหนดรู้เวทนา 3 

ที่มีความรู้สึกประเภทต่าง ๆ สุข ทุกข์ เฉย ๆ เพราะอาศัยการกระทบกันของสภาพธรรม ที่มีผัสสะ 

ท�าหน้าที่กระทบ 

 3. มโนสัญเจตนาหาร (nutriment consisting of mental volition, mental choice as 

nutriment) อาหารคือ มโนสัญเจตนา ได้แก่ ความจงใจ เป็นปัจจัยแห่งการท�า พูด คิด ซึ่งเรียกว่า 

กรรม เป็นตัวชักน�ามาซึ่งภพ คือ ให้เกิดปฏิสนธิในภพทั้งหลาย เมื่อก�าหนดรู้มโนสัญเจตนาหารได้แล้ว 

ก็เป็นอันก�าหนดรู้ตัณหา 3 ได้ด้วย 

 4. วญิญาณาหาร (nutriment consisting of consciousness, consciousness as nutriment) 

อาหารคือวิญญาณ ได้แก่ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป เมื่อก�าหนดรู้วิญญาณาหารได้แล้ว ก็เป็น

อันก�าหนดรู้นามรูปได้ด้วย 

 จะเห็นได้ว่า อาหารทั้ง 4 ประเภทข้างต้นนั้น ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความด�ารงอยู่ของหมู่สัตว์

ผู้ที่เกิดแล้ว และเป็นไปเพื่ออุปการะเกื้อกูลแก่ผู้ที่ยังต้องมีการเกิดอยู่ (คือ ยังมีกิเลสอยู่) แสดงถึง

ความเป็นจรงิของสภาพธรรม ทีต่ราบใดกต็ามทียั่งมกีารเกิด อันมต้ีนตอมาจากการทียั่งมอีวชิชา ความ

ไม่รู้อยู่ จึงยังต้องมีอาหาร 4 ประเภทนี้เกิดขึ้น เป็นไป มีสภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น

ธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้น สภาพธรรมที่เป็นอาหารปัจจัยเลี้ยงดู ค�้าจุนธรรมที่เกิดพร้อมกัน 

มี 4 ประเภท คือ รูปอาหารอย่างหนึ่ง และ นามอาหาร 3 อย่าง ต่างก็เป็นปัจจัยโดยน�ามาซึ่งผล

ตามสมควรแก่สภาพธรรมนั้น ๆ กล่าวคือ รูปอาหาร ก็น�ามาซ่ึงกลุ่มรูปที่มีโอชา ผัสสาหาร อาหาร

คือผัสสะ น�ามาซ่ึงเจตสิกธรรมอ่ืน ๆ ที่เกิดร่วมด้วย น�ามาซ่ึงจิต และน�ามาซ่ึงรูปที่เกิดจากจิตใน

ขณะนัน้ เพราะถ้ากล่าวถึงเจตสกิ ก็ต้องหมายรวมจิต และเมือ่กล่าวถงึจิต กต้็องหมายรวมเจตสกิด้วย 

มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา ก็คือ เจตนาเจตสิกนั่นเอง น�ามาซึ่งภพทั้งหลาย เพราะ

มีการกระท�าที่เป็นกรรมอันเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้าง จึงท�าให้มีการเกิดในภพต่าง ๆ มีสภาพธรรม

เกิดขึ้น เป็นไป และถ้ากล่าวถึงในขณะที่เกิดพร้อมกัน ก็น�ามาซึ่งเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย น�ามาซึ่ง

จิตและรูปที่เกิดจากจิตตามควรแก่จิตประเภทนั้น ๆ และประการสุดท้าย นามอาหารที่เป็น วิญญาณ 
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◆ สวัสดิ์ อโณทัย พระครูประโชติกิจโกศล (ประโชติ หงษ์มณี) ฟื้น ดอกบัว ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง เดโช แสงจันทร์ ◆

คือ วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ ได้แก่ จิต ไม่ใช่เฉพาะปฏิสนธิจิตเท่าน้ัน หมายรวมถึงจิต

ทกุขณะ ทกุประเภทในขณะทีจ่ติเกดิขึน้น�ามาซ่ึงอะไร กน็�ามาซ่ึงเจตสกิธรรมทีเ่กดิร่วมด้วย น�ามาซ่ึงรปู

ที่เกิดจากจิต ตามควรแก่จิตประเภทนั้น ๆ เพราะยกเว้นปฏิสนธิจิต ทวิปัญจวิญญาณ อรูปวิบาก และ

จุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูป (รูปที่เกิดจากจิต) สภาพธรรมที่เกิด

เพราะเหตุปัจจัยนัน้ แสดงถึงความเป็นจรงิของธรรมทีเ่ป็นอนตัตา ไม่อยูใ่นอ�านาจบงัคับบญัชาของใคร

ทั้งสิ้น เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน หาความเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตน ในสภาพธรรม

นัน้ ๆ  ไม่ได้เลย เป็นการปฏิเสธความเป็นตัวตนสตัว์บคุคลอย่างสิน้เชิง การบรโิภคอาหารแต่ละประเภทน้ัน

จะมีการควบคู่กับการปฏิบัติธรรม เราจะต้องมีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา ไม่เว้นแต่ในขณะที่

ทานอาหาร คือ การก�าหนดรู้ในความยินดีในกามคุณ 5 ซ่ึงก็เป็นการท�าธรรมวิจัย โยนิโสมนสิการ 

โดยมีสติปัฏฐาน 4 เป็นตัวด�าเนินการอยู่ตลอดทุกค�าข้าวที่เป็นอาหารของเรา เพื่อที่จะแยกแยะว่า

สมุทัยที่ท�าให้เราไปยินดีในความยินดี ในกามคุณ 5 คืออะไรเพื่อจะได้ไปลด ละกิเลสได้ถูกตัวจริง 

 จากประเด็นของประเภทอาหารที่ปรากฏในพระไตรปิฎกดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า อาหาร

แต่ละประเภทมุ่งน�าสู่ความสัมพันธ์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นจะได้ขอน�า

เพียงการบริโภคอาหารในประเภทกวฬิงการาหารเท่านั้นท่ีเป็นอยู่ในสังคมทั่วไปเกี่ยวกับความรู้

ความเข้าใจ วิธีประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงจะได้ศึกษาวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของพระสงฆ์เพื่อ

น�าไปสู่การถอดองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้หลักการบริโภคอาหารในการด�าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

ต่อไป

หลักกำรบริโภคอำหำรตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ

 จากประเด็นข้างต้น ผู้เขยีนมองว่า การจะเข้าใจในประเด็นนีค้วรจะก�าหนดว่าอะไรคือเป้าหมาย 

(End) และอะไรคือวิธีการ (Means) ของการบริโภคอาหารนั้น ดังต่อไปนี้

 1) เป้ำหมำยกำรบริโภคอำหำรตำมแนวพระพุทธศำสนำ 

 ผู้วิจัยมองว่า เป้าหมายการบริโภคอาหารสิ่งใดก็ตาม ควรให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น

ตามคุณค่าที่แท้จริง เพื่อน�าไปสู่ชีวิตที่ดีงามโดยผาสุก ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ด้านสขุภาพ พระพทุธเจ้าทรงเน้นการบรโิภคทีค่�านึงถึงสขุภาพเป็นประการส�าคัญ ไม่ให้ได้

รับความอึดอัดเพราะอาหาร อาหารที่บริโภคเข้าไปจะย่อยได้ดีมีอาพาธน้อย การบริโภคอาหาร

ที่ปรุงสุก ไม่บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ย่อมมีอายุยืน มีผิวพรรณดี มีก�าลังดี เจ็บไข้น้อย ไม่กินมาก

จนง่วงซึมแล้วต้องเข้าห้องนอน จนเป็นเหตุให้อาหารไม่ย่อย ท�าให้ดีก�าเริบ เสมหะก�าเริบ ไม่ดื่มสุรา

เมรัยอันจะท�าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ ดังนั้น การบริโภคอาหารตามหลักพระพุทธศาสนา จะมีผล
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◆ การประยุกต์ใช้หลักการบริโภคอาหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา ◆

โดยตรงต่อสุขภาพของตัวผู้ปฏิบัติตามเองโดยตรง โดยประโยชน์หลัก ๆ ของการบริโภคอาหารที่เป็น

กลาง ๆ ไม่มากไม่น้อยพอประมาณแก่ความพอดีของร่างกาย คือ สามารถบรรเทาความหิว ท�าให้

ร่างกายด�ารงอยู่ และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ�าวัน ไม่ง่วงเหงาซึมเซา ท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและสุขภาพดี

 2. ด้านการพัฒนาตน พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน

ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ในขั้นของการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาทั้ง 3 คือ ศีล สมาธิและปัญญา ในการ

บริโภคอาหารต้องอาศัยหลักและกระบวนการนี้ด้วย โดยเริ่มต้ังแต่การส�ารวมในอินทรีย์ และ

การพิจารณาใช้สอยปัจจัยที่บริโภคทั้งก่อน ขณะและหลังการบริโภค ดังนั้น ผู้ปฏิบัติตามกระบวนการ

ดังกล่าวนี ้ช่ือว่าได้พฒันาตนตามหลกัของไตรสกิขา ส�าหรบัการบรโิภคอาหาร มหีลกัในการปฏิบติัดังนี้

  2.1 การบริโภคอาหารโดยใช้การพัฒนาด้านอินทรีย์ฝึกฝนการบริโภคอาหารโดยจัดสรร 

ควบคุมให้ได้ปรมิาณ ประเภท และคุณสมบติัของสิง่ทีบ่รโิภคให้ตรงพอดีกบัความต้องการของร่างกาย 

ที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป

  2.2 การบริโภคอาหารโดยใช้การพัฒนาด้านจิต ได้แก่

   1) ฝึกฝนการบริโภคอาหารด้วยความส�ารวม หลีกเลี่ยงการบริโภคเพื่อความ

สนุกสนาน เพลิดเพลินอันเป็นการหมักหมมด้วยกิเลสตัณหา

   2) ฝึกฝนการละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคอาหารหรือสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต 

เช่น สิ่งที่ท�าลายสุขภาพ จ�าพวกเครื่องดื่มที่ท�าด้วยแอลกอฮอล์ เช่น สุรา และอาหารส่วนเกินต่าง ๆ 

  2.3 การบริโภคอาหารโดยใช้การพัฒนาด้านปัญญา ได้แก่

   1) ฝึกฝนการบริโภคอาหารด้วยความรู้ระลึกว่า การบริโภคสิ่งเหล่าน้ันมิใช่เพื่อ

จุดหมายของชีวิต แต่ให้เป็นปัจจัยเครื่องช่วยเกื้อกูลในการพัฒนาชีวิต และสามารถสร้างประโยชน์

ที่สูงยิ่งขึ้นไป

   2) ฝึกฝนการบรโิภคอาหารด้วยความรูเ้ท่าทนัต่อวัตถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิของการบรโิภค

อาหารนั้น ไม่ใช่บริโภคตามความโก้หรู อวดฐานะตามสื่อและกระแสสังคม

 3. ด้านสนับสนุนการบรรลุธรรม แนวทางที่จะน�าไปสู่การบรรลุธรรมได้มีการวางหลักการ

ปฏิบัติไปตามขั้นตอนซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องสนับสนุนกันเป็นล�าดับไป โดยผู้พัฒนาตาม

หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นล�าดับขั้นจะเป็นบันไดให้บรรลุถึงความหมดจดในการอาศัย

ปัจจัยเครื่องยังชีพของภิกษุอันมีศีลเป็นกรอบบังคับเพื่อไม่ให้เกิดความมักมากหรือมัวเมา เป็นเหตุ

ให้เกิดความย่อหย่อนต่อการปฏิบัติธรรม การใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเสพบริโภคปัจจัย 4 แบบนี้ 
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◆ สวัสดิ์ อโณทัย พระครูประโชติกิจโกศล (ประโชติ หงษ์มณี) ฟื้น ดอกบัว ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง เดโช แสงจันทร์ ◆

เป็นจินตามยปัญญา ข้อที่คิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม คือ การพิจารณาแล้วจึงใช้สอยหรือบริโภค 

เพื่อสกัดกั้นหรือบรรเทาตัณหาไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบง�าจิตใจ แล้วชักจูงพฤติกรรมต่อ ๆ ไป วิชชา

ความรู้ชนิดนี้จึงจ�าเป็นอย่างมากในการด�าเนินชีวิตที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 

ให้เป็นประโยชน์สุขสูงสุดตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติถูกต้องตามจาตุปาริสุทธิศีล อันเป็น

ศีลสิกขา เป็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการเจริญจิตตสิกขา และเข้าถึงปัญญาสิกขาที่สมบูรณ์ตามล�าดับ 

จนกระทั่งได้บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาพ้นจากสังสารวัฏแห่งกองทุกข์ ดังนั้น เรื่องของอาหารและ

พฤตกิรรมในการบริโภคเปน็สว่นประกอบส�าคญัต่อการปฏบิตัพิระกรรมฐานทีส่�าคญั เพราะการฝึกฝน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นคุณค่าแท้ส�าหรับชีวิต จึงเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การบรรลุธรรม 

ได้ช่ือว่าการเดินตามขั้นบันไดของการพัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนา จนถึงการบรรลุธรรมคือ 

พระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุด

 2) วิธีกำรกำรบริโภคอำหำรตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ

 พทุธจรยิธรรมในหลกัโภชเนมตัตัญญุตาน้ีเป็นหลกัธรรมค�าสอนในทางพระพทุธศาสนาในเรือ่ง

ของการบรโิภคอาหารด้วยวธิกีารพจิารณาความรูจั้กประมาณ โดยคนส่วนใหญ่มกัเข้าใจว่าการประมาณ

ในการบริโภคอาหารนั้นจะเน้นเพียงด้านปริมาณอาหาร แต่แท้จริงแล้วปริมาณของอาหารที่มากอาจมี

สารอาหารทีไ่ม่เพยีงพอต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ของร่างกายได้ ในทางตรงกนัข้าม การประมาณในการ

บริโภคอาหารสามารถค�านึงได้ในเชิงคุณภาพอีกด้วย โดยสอดคล้องกับอาหารที่อุดมด้วยสารอาหาร

ที่ครบถ้วน แม้เลือกพิจารณาในการบริโภคในปริมาณไม่ต้องมากมาย ก็สามารถให้ประโยชน์ด้านสาร

อาหารในการหล่อเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ ดังเช่น การบริโภคเพียงอาหารแคปซูลของนักบิน

อวกาศ เมือ่ต้องอยูใ่นช้ันบรรยากาศกส็ามารถด�ารงชีพอยู่ได้ ดังนัน้การบรโิภคอาหารสามารถจะส่งผล

ให้เป็นคุณเป็นโทษต่อชีวิตได้ การพจิารณาความรูจั้กประมาณในการบรโิภคอาหาร จึงจ�าเป็นต้องอาศัย

หลกัการพจิารณาทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพของสารอาหารในตัวอาหารน้ัน ๆ  พระพทุธเจ้าทรงสอน

ให้บคุคลรูจั้กประมาณในการบรโิภคอาหาร โดยการหลกีเลีย่งการด�าเนนิชีวิตในการบรโิภคอาหารแบบ

สุดโต่งทั้งที่เป็นอัตตกิลมถานุโยคและกามสุขัลลิกานุโยคดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในธัมมจักกัปปวัตตน

สูตร (ส�.มหา.(ไทย) 19/1081/592) คือ อัตตกิลมถานุโยค การประกอบล�าบากแก่ตน ส่วนกามสุขัล

ลกิานโุยค การหมกมุน่อยูด้่วยกามสขุในกามท้ังหลาย เป็นทุกข์ ไม่ประเสรฐิ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

ทั้งสองประการนี้พระพุทธองค์ทรงบ�าเพ็ญแล้ว แต่เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะท�าให้ตรัสรู้ได้ นอกจากจะมีผล

ท�าให้ร่างกายไม่สมบรูณ์แขง็แรงและเป็นโรคต่าง ๆ  ได้แล้ว ยงัท�าให้การด�ารงชีวติเป็นไปด้วยความยาก

ล�าบาก อีกทั้งยังมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพโดยตรง 
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◆ การประยุกต์ใช้หลักการบริโภคอาหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา ◆

 สิ่งที่เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติอันเป็นหลักมัชฌิมาปฏิปทาได้พบว่า พระพุทธเจ้าได้

ทรงบัญญัติวิธีบริโภคอาหารที่ดี เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของศีลที่เรียกว่า ปัจจัยสันนิสิตศีล ศีลที่

อิงอาศัยปัจจยั 4 หรอืศีลทีเ่นือ่งด้วยปัจจัย 4 ได้แก่ พจิารณาเสพใช้สอยปัจจัยสีใ่ห้เป็นไปเพือ่ประโยชน์

ที่แท้จริงตามความหมายของสิ่งนั้น ไม่บริโภคด้วยตัณหา (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

2561 : 249) นั่นคือ พระภิกษุทั้งหลายพึงต้องท�าการศึกษาและท�าความเข้าใจในการพิจารณาขณะ

บริโภคอาหาร ในการปฏิบัติและฝึกฝนตนเองเพื่อขัดเกลาให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ โดยหากไม่

พิจารณาอย่างแยบคาย การบริโภคอาหารก็สามารถท�าให้กิเลสตัณหาในใจก�าเริบเพิ่มขึ้นได้จากความ

พงึพอใจ เพลดิเพลนิในรปูร่างหน้าตาและรสชาติของอาหาร แต่ในทางตรงกนัข้าม ถ้าหากพจิารณาการ

บรโิภคอาหารอย่างแยบคายแล้ว กย่็อมท�าให้ตัณหาคลายไป จนสดุท้ายย่อมละจากกเิลสอาสวะได้ ดังที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงตรสัสอนไว้ในสพัพาสวสตูร ในบทของ อาสวะทีพ่งึจะละได้เพราะการใช้สอย (ม.ม.ู

(ไทย)12/23/23) ความว่า พิจารณาโดยแยบคายแล้วเสพบิณฑบาต มิใช่เพื่อจะเล่น มิใช่เพื่อมัวเมา 

มิใช่เพื่อประดับ มิใช่เพื่อตบแต่ง เพียงเพื่อให้กายน้ีด�ารงอยู่ เพื่อให้เป็นไป เพื่อก�าจัดความล�าบาก 

เพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์ จากพุทธพจน์นี้ จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสให้พระภิกษุจ�าเป็นต้อง

ศึกษาและท�าความเข้าใจในการพจิารณาขณะบรโิภคอาหาร เพือ่รูเ้ท่าทนัโทษภัยและงดเว้นการไม่ค�านงึ

ถึงคุณค่าของการบริโภคอาหารที่ว่า เราบริโภคอาหารนี้ ไม่ใช่มุ่งเพื่อเห็นแก่เอร็ดอร่อย ไม่ใช่เพื่อจะ

หาความสนกุสนานมวัเมา แต่เพือ่จะได้เป็นเครือ่งหล่อเลีย้งชีวติ ให้ร่างกายมสีขุภาพดี เป็นผาสกุ เพือ่

สามารถท�ากิจกรรมที่ดีงาม ท�าหน้าที่การงานของตนได้ด้วยดี ดังจะเห็นได้จากแนวทางประพฤติปฏิบัติ

ของพระภิกษสุงฆ์เมือ่เวลาจะฉนัอาหารจะมกีารพจิารณาอาหารทัง้ก่อนฉนั ขณะฉนัและหลงัการฉนันัน้ 

 พหุสารัตถะของการบริโภคอาหารตามแนวพระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยหลักพิจารณาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของสารอาหาร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของคุณค่าของ

อาหารให้ถ่องแท้เสยีก่อนทีจ่ะบรโิภค ค�าสอนมุง่ให้พจิารณาด้วยปัญญาทัง้ก่อนการบรโิภคอาหาร ขณะ

บรโิภคและหลงัการบรโิภคอาหาร การไม่พจิารณาก่อนการบรโิภคอาหาร ถือว่าเป็นการบรโิภคทีไ่ร้สมาธิ

และปัญญาทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากการบรโิภค การรูจั้กประมาณโดยการบรโิภคน้ัน พระพทุธองค์ทรงใช้

ค�าว่า พิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย ก็คือ ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้ซาบซ้ึงถึงคุณค่าของ

อาหารที่ตนบริโภค ลักษณะของการบริโภคที่พึงประสงค์และเป็นการบริโภคเพื่อคุณค่าแท้ กล่าวได้ว่า 

การบริโภคอาหารตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นการด�าเนินชีวิตด้วยปัญญา (Living with wisdom) 

ดังนั้น จากแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวนี้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันส�าหรับประชน

คนทั่วไปได้ (พระมหาเกรียงไกร กิตฺติเมธี (พินยารัก), 2556) ดังต่อไปนี้ 

 1. การบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อการเล่น หมายถึง การบริโภคที่ไม่ได้ตกอยู่อ�านาจของความลุ่ม

หลง เช่น การบรโิภคอาหารของพวกนกัฟ้อน นางร�า นกัดนตรทีีม่อีาชีพในการแสดงการฟ้อน การขบัร้อง
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◆ สวัสดิ์ อโณทัย พระครูประโชติกิจโกศล (ประโชติ หงษ์มณี) ฟื้น ดอกบัว ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง เดโช แสงจันทร์ ◆

เป็นต้น ถือว่าเป็นการบริโภคด้วยความหลง เพลิดเพลิน ไม่ใส่ใจถึงคุณค่าของอาหาร เรียกว่า ไม่มี

จิตส�านึกในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริโภคอย่างแท้จริง 

 2. การบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อการมัวเมา คือ การบริโภคอาหารที่ไม่ได้ตกอยู่ในอ�านาจของ

โทสะที่แสดงออกโดยความเป็นผู้ที่คึกคะนองสนองมานะของตน การบริโภคอาหารในลักษณะเช่นนี้ 

จะเห็นได้จากการบริโภคของพระราชาและอ�ามาตย์ทั้งหลาย ที่มีมานะแห่งชนช้ันสูง จึงมุ่งบริโภคแต่

สิ่งที่ประณีตละเอียด ไม่ใช่เพียงแต่มานะของผู้ดีเท่านั้น แม้มานะของผู้ชายก็มีอิทธิพลต่อการบริโภค

เช่นกัน การบริโภคที่มุ่งเพื่อตอบสนองมานะที่ว่านี้ ชื่อว่า การบริโภคเพื่อความมัวเมา ไม่เป็นไปเพื่อ

วัตถุประสงค์ของการบริโภคอย่างแท้จริง

 3. การบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อการประดับ เป็นการแสดงออกของอุปนิสัยแห่งความเป็นคน

ที่มีราคะเบาบาง กล่าวคือ คนที่รักสวยรักงาม ที่มักประดับร่างกายของตนให้ดูดีอยู่เสมอ อย่างเช่น 

หญิงสาวที่อาศัยรูปร่างเลี้ยงตัวเอง จึงบริโภคสิ่งท่ีประณีตเพื่อประดับประดาร่างกายของตนให้มี

ผิวพรรณผุดผ่อง วัตถุประสงค์ของการบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อการประดับประดาร่างกายเช่นนั้น

 4. การบรโิภคอาหารไม่ใช่เพือ่การตกแต่ง เป็นการแสดงออกของอุปนสิยัแห่งความเป็นผู้ทีม่ี

ราคะเบาบางเช่นกนั แต่การบรโิภคทีแ่ท้จรงิไม่ใช่เป็นไปเพือ่การสนองตอบซ่ึงราคะความก�าหนัดของตน 

เพือ่ให้ร่างกายมกีล้ามเนือ้ เหมอืนกบัร่างกายของพวกนกัมวยปล�า้ทีจ่ะต้องบรโิภคอาหารประเภทปลา 

เนื้อที่ดีเลิศเพื่อให้เนื้อในสรีระหนาแน่นจะได้ทนต่อการชกต่อยตี ทนไม้ทนมือดี ทนต่อการทุบตี การ

บริโภคอาหารของพวกนักมวยปล�้าดังกล่าว จึงเป็นไปเพื่อการตกแต่งร่างกายให้บึกบึน เป็นต้น

 5. การบริโภคอาหารเพื่อการด�ารงอยู่แห่งร่างกาย หมายถึง ความต้ังอยู่แห่งอัตภาพ คือ

มหาภูตรปูทัง้ 4 จดัได้ว่าเป็นประโยชน์หลกัประการหน่ึงแห่งการบรโิภคอาหาร ในอันทีจ่ะท�าให้มร่ีางกาย

สมบูรณ์แข็งแรง สามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่ของตนได้เป็นปกติ

 6. การบริโภคอาหารเพื่อให้ชีวิตด�าเนินต่อไปได้ หมายถึง ชีวิตินทรีย์คือ ชีวิต การบริโภค

อาหารเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ให้อยู่ในร่างกายต่อไป ไม่ใช่มีแต่ร่างกายแต่ปราศจากชีวิต หรือมีแต่ชีวิต

แต่ไร้ร่างกาย การบริโภคอาหารจึงเป็นไปเพื่อเกิดสิ่งทั้งสองอย่างรวมกันอย่างสมดุล

 7. การบริโภคอาหารเพื่อระงับความล�าบาก ความล�าบากในที่น้ี ก็คือ ความหิว เมื่อไม่ได้

บริโภคอาหาร ท่านเรียกว่า เป็นเวทนาเก่า การบริโภคอาหารจึงเป็นไปเพื่อก�าจัดหรือระงับความหิว 

ทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเวทนาใหม่เกิดขึ้นคือ ป้องกันไม่ให้ความหิวเกิดขึ้น และเวทนาใหม่

ยังรวมความไปถึงความอึดอัดความไม่สบายกายที่เกิดจากการบริโภคมากเกินไป ความหิวนั้นเป็นโรค

อย่างยิ่ง เพราะว่าบรรดาโรคชนิดต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้วยังสามารถรักษาเพียงครั้งสองครั้งก็หายได้

หรอืว่ารกัษาเยยีวยาได้ถ้ารูถ้งึสาเหตุของโรคชนดินัน้ ๆ  แต่ทว่าความหวิน้ันจะต้องเยียวยารกัษาตลอด
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◆ การประยุกต์ใช้หลักการบริโภคอาหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา ◆

เวลาตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ (ขุ.ธ.อ.(ไทย) 42/319)

 8. การบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ หมายถึง เมื่ออาหารสมบูรณ์ส�าหรับ

หล่อเลี้ยงร่ายกายแล้ว ก็อ�านวยประโยชน์ท�าความดีท�าคุณประโยชน์ทั้งในหน้าที่ส่วนตัวและส่วนรวม 

ค�าว่า พรหมจรรย์ นั้นหมายถึง การประพฤติที่ดีงามที่ประเสริฐ สิ่งที่เรียกว่า พรหมจรรย์นั้นได้แก่ 

การให้ทาน การขวนขวายในกิจการงานต่าง ๆ คือ อัปปมัญญา การเว้นขาดจากเมถุนธรรม ความยินดี

พอใจอยูแ่ต่ในภรรยาของตน ความเพยีร องค์แห่งอุโบสถ อรยิมรรค และค�าสัง่สอนการบรโิภคอาหารก็

เพือ่อนเุคราะห์แก่พรหมจรรย์เหล่านี ้เพราะว่าบคุคลอาศัยก�าลงักายท่ีเกดิจากการบรโิภคอาหารนัน้เป็น

ทนุ แล้วปฏิบติัเพือ่ออกจากความทกุข์ออกจากทางกันดารคือ ภพ ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ดังกล่าว 

 จากหลักคิดและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนเรื่องโภชเนมัตตัญญุตาในพระพุทธ

ศาสนานั้น มุ่งเพื่อให้ละราคะโทสะและโมหะ ด้วยเหตุที่การบริโภคอาหารเพื่อการเล่น เป็นอุปนิสัย

แห่งบุคคลที่ประกอบด้วยความหลง การบริโภคอาหารเพื่อความมัวเมาในพละก�าลัง เป็นอุปนิสัยแห่ง

บุคคลที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือน การบริโภคทั้งสองลักษณะนั้น เป็นการพอกพูนกิเลสเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแก่

ตัวเองเรียกว่า สังโยชน์คือ กิเลสเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในภพท่ีจะเป็นเหตุให้ตนเองเวียนว่ายตาย

เกิดในภพภูมิต่าง ๆ ต่อไป ส่วนการบริโภคเพื่อการประดับและเพื่อการตกแต่งนั้น เป็นอุปนิสัยแห่ง

บคุคลทีป่ระกอบด้วยราคจรติ จึงท�าให้ร่างกายตนให้วิจติรงดงามอยูเ่สมอและด้วยความวจิิตรงดงามนัน้ 

เป็นเหตุท�าให้เกดิกเิลสแก่บคุคลอ่ืนผู้พบเหน็ อันจะท�าให้บคุคลนัน้ต้องพลอยตกอยูใ่นภาวะเวยีนว่าย

ตายเกิดไปด้วยการบริโภค ถือว่าเป็นการบริโภคเพื่อสนองคุณค่าเทียม เป็นการไม่รู้จักประมาณในการ

บริโภคอาหาร ส่วน 4 ข้อหลังนั้น มุ่งเพื่อการประพฤติปฏิบัติโดยใช้ปัญญาพิจารณาในการบริโภค

นั้น นั่นคือ เพื่อให้มีสติและบริโภคด้วยปัญญา รู้จุดมุ่งหมายของการบริโภค เพื่อสนองความพอดี

กับความต้องการของร่างกาย จ�ากัดประเภทอาหารให้พอดีท่ีจะได้สิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์และได้

สัดส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว คุณค่าของการรู้จักประยุกต์ใช้การบริโภคอาหารตามแนวพระพุทธศาสนา

ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

บทสรุป

 พระพทุธศาสนามหีลกัค�าสอนเก่ียวกบัการบรโิภคอาหารทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพือ่เป็น

แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติในการบริโภคอาหารได้ใน 3 ส่วน อันได้แก่ ส่วนหลักการอาหาร ที่ไม่

ได้หมายถึงเพียงอาหารที่เรารับประทานกันโดยทั่วไปเท่านั้น แต่หมายรวมถึงอาหารทางด้านจิตใจ ที่ว่า

ด้วยอาหาร 4 ประเภท คือ กวฬิงการาหาร หมายถึง อาหารสามัญที่กลืนกินเข้าไปในร่างกาย โดยท�า

หน้าที่อุปถัมภ์บ�ารุงร่างกายให้ด�ารงอยู่ได้ ผัสสาหาร หนึ่งในอาหารทางจิตที่หมายถึง การสัมผัสหรือ

การกระทบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอกและวิญญาณ แล้วท�าให้เกิดเวทนา มโนสัญ
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◆ สวัสดิ์ อโณทัย พระครูประโชติกิจโกศล (ประโชติ หงษ์มณี) ฟื้น ดอกบัว ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง เดโช แสงจันทร์ ◆

เจตนาหาร อาหารทางจิตทีห่มายถงึ การจงใจแล้วน�าไปสูก่ารคิด พดู กระท�าสิง่ต่าง ๆ  และวิญญาณาหาร 

อันสุดท้ายของอาหารทางจิตที่หมายถึง การรับรู้ต่าง ๆ  ที่ท�าให้เกิดนามรูป โดยอาหารทั้ง 4 เป็นเครื่อง

หล่อเลี้ยงมนุษย์ไว้ให้ด�ารงอยู่และเป็นไป หรือกล่าวได้ว่า อาหารทั้ง 4 เป็นปัจจัยสืบต่อน�ามาซึ่งผลใน

การหล่อเลี้ยงชีวิต โดยมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดขึ้น ส่วนข้อปฏิบัติในการบริโภคอาหารส�าหรับ

กวฬิงการาหาร พระพุทธองค์ทรงมีพุทธจริยวัตรและบัญญัติพระวินัยเก่ียวกับส่วนของข้อปฏิบัติด้าน

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร ได้แก่ วธิกีารบรโิภคอาหาร การเลอืกบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสมและเก้ือกูล

กับร่างกายตามจริตของแต่ละบุคคล (โภชนสัปปายะ) ส�าหรับการรู้จักประมาณในอาหารควรเน้น

พิจารณาทั้งในด้านเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณค่าและด้านปริมาณ (โภชเนมัตตัญญุตา) เพื่อความบริสุทธิ์

ของศีล ทั้งก่อน ขณะและหลังการบริโภคอาหาร รวมถึงทรงบัญญัติพระวินัยครอบคลุมถึงด้านกิริยา

มารยาทในการฉันอาหาร (โภชนปฏิสังยุต เสขิยวัตร) ไม่ให้ถูกต�าหนิ ติเตียนอันแบบอย่างที่ดีให้กับ

การบริโภคอาหารส�าหรับคนทั่วไป และการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส�าหรับผู้ต้องการถือธุดงค์เพื่อ

การขัดเกลาตนเอง เพื่อยังศรัทธาความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็น รวมถึงด้านข้อห้ามและข้ออนุญาต

เรื่องอาหารและเวลาในการบริโภค อาบัติในการแสวงหาและการฉันอาหาร สุดท้าย ในส่วนของ

เป้าหมายในการบริโภคอาหารที่ควรได้รับประโยชน์จากการบริโภคอาหารด้วยคุณค่าอย่างแท้จริง 

ในเบื้องต้นด้านสุขภาพที่การบริโภคอาหารที่เป็นกลาง ๆ  ไม่มากไม่น้อยพอประมาณแก่ความพอดีของ

รา่งกาย คอื สามารถบรรเทาความหิว ท�าให้ร่างกายด�ารงอยู่อยา่งปกต ิและเอือ้ต่อการปฏบิัติภารกจิใน

ชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถน�าเอาพลังงานไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

ทางด้านจิตใจในการท�าความดี และพัฒนาปัญญาในการบรรเทาและขจัดกิเลสเพื่อการสนับสนุน

การบรรลุธรรมได้ในที่สุด 
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◆ การประยุกต์ใช้หลักการบริโภคอาหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา ◆
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