“น้ำ�ดี” สุขภาพดี
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อาจารย์ประจำ�สาขาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาตร์

ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้คนเรา
ทุกวันนี้ต้องใช้ชีวิตและการทำ�งานอย่างเร่งรีบ แย่งกันชิงดีชิงเด่นกันมากขึ้น
เพื่อเป้าหมายไปสู่การประสบความสำ�เร็จชีวิตการงานอย่างรวดเร็ว โดยลืม
ใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจของตัวเอง จนนำ�มาซึ่งการเป็น
โรคภัยต่างๆ มากมาย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ อาจารย์ประจำ�สาขาวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ..เป็น
อีกท่านหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว หลังจากอาจารย์เรียนจบปริญญาเอก
ด้านวิศวกรรมเคมี และกลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือทำ�งานวิจยั ทันทีตงั้ แต่
ปี 2546 เป็นต้นมา ก็ได้ทมุ่ เทให้กบั การทำ�งานทางวิชาการอย่างหนัก จนกระทัง่
มีปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนหลับๆ ตื่นๆ ไม่เต็มอิ่ม ประกอบกับ
โภชนาการไม่ดีพอ และการขาดการออกกำ�ลังกาย ทำ�ให้อาจารย์ไชยยันต์
เป็นโรคความเครียดสะสมอย่างไม่รู้ตัวมาเป็นเวลานาน
“อาการทางร่างกายได้ปรากฏชัด เมื่อผลการตรวจร่างกายประจำ�ปี
เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าปริมาณ
โคเลสเตอรอล ค่าไตรกลีเซอไรด์ ค่าปริมาณน้ำ�ตาล และค่าความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคมะเร็งอยู่ในระดับอันตรายอีกด้วย”
นอกจากผลการตรวจร่างกายประจำ�ปี ออกมาผิดปกติแล้ว อาจารย์
ไชยยันต์ ยังรู้สึกว่าพฤติกรรมทางอารมณ์ของตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง
อาจารย์เรียกมันว่า ความจุทางอารมณ์ต่ำ�  เกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจร้อนรุ่ม
สภาพแวดล้อมในทีท่ �ำ งานวุน่ วายไปหมด ทำ�ให้รสู้ กึ ว่าชีวติ การทำ�งานเป็นเรือ่ ง
ยากและไม่สนุกเสียแล้ว
อาจารย์ไชยยันต์ เล่าว่า “พอดีในช่วงนั้นได้เห็นโฆษณาน้ำ�ปรับ
โมเลกุลทางเคเบิลทีวี พร้อมกับมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านได้สั่งซื้อเครื่อง
ปรับโมเลกุลน้ำ�และนำ�มาให้ดื่ม ซึ่งปรากฏว่า หลังจากที่ได้ดื่มวันแรกเพียง
หนึ่งขวดก็ทำ�ให้ตัวเองนอนหลับสนิทอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน”
เมื่อคนเรานอนหลับเต็มอิ่ม รุ่งเช้าตื่นขึ้นมาร่างกายจึงสดชื่น และ

เกิดสิ่งดีๆ อีกหลายอย่างตามมา จากนั้นอาจารย์ไชยยันต์ จึงได้สั่งซื้อน้ำ�ขวด
มาดื่มและต่อมาได้ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องปรับโมเลกุลน้ำ� มาทำ�น้ำ�ดื่มเองที่บ้าน
“ด้วยการที่เรียนมาทางด้านวิศวกรรมเคมี ทำ�ให้เมื่อได้อ่านข้อมูล
ของการผลิตน้ำ�ปรับโมเลกุลแล้ว ผมว่าผมเชื่อนะ มันมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ที่ เ ราเข้ าใจ เพราะตามกระบวนการที่ ทำ �ให้ เ กิ ด น้ำ � ปรั บโมเลกุ ล
มีทฤษฎีคล้ายๆ อย่างนี้ ซึง่ มีความเป็นไปได้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ทีผ่ า่ นมา
ก็ได้มีการพิสูจน์และทดลองการใช้น้ำ�ปรับโมเลกุลกับสิ่งต่างๆ มากมาย
เช่น อาจารย์รนุ่ พีท่ ที่ �ำ วิจยั ด้านพืชเกษตร ก็เคยพิสจู น์โดยการนำ�น้�ำ ปรับโมเลกุล
ไปทดลองแช่ดอกไม้ ซึ่งผลที่ได้ ดอกไม้อยู่ได้นานกว่าน้ำ�ทั่วไป จึงทำ�ให้ผม
เชือ่ ว่า น้�ำ ปรับโมเลกุลสามารถทำ�ให้สขุ ภาพของเราดีขนึ้ ได้และคุม้ ค่าต่อสุขภาพ
ร่างกาย เพราะน้ำ�เป็นตัวช่วยเสริมให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ระบบการ
ไหลเวียนของเลือดดีขึ้น”
นอกจากอาจารย์ไชยยันต์ ดืม่ น้�ำ ปรับโมเลกุลแล้ว อาจารย์ยงั ได้ปรับเปลีย่ น
การใช้ชีวิตใหม่   ด้วยการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ วิ่งอย่างน้อย 5 วัน
ต่อสัปดาห์ พร้อมกับทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ควบคู่ไปกับการดื่มน้ำ�ปรับ
โมเลกุล
“จุ ด เปลี่ ย นในชี วิ ต ที่ ค้ น พบก็ คื อ การใช้ ชี วิ ต ที่ ดี เ ราต้ อ งมี วิ นั ย กั บ
ตัวเอง  จากแต่กอ่ นทำ�งานถึงสองทุม่ ก็ปรับมาทำ�งานเลิก 5 โมงเย็นและไปวิง่
ออกกำ�ลังกาย เข้านอนไม่เกิน 3 ทุ่มทุกวัน พร้อมกับเลือกรับประทานอาหาร
ที่ดี และดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุล 1.5 ลิตรต่อวัน”
อาจารย์ไชยยันต์ บอกว่า “คนเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องได้มา
จากพื้นฐานด้านสุขภาพกายและใจที่ดีก่อน นั่นคือ สุขภาพกายต้องแข็งแรง
เลือกกินของดีและดื่มน้ำ�ที่ต้องมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายจริงๆ ส่วนจิตใจ
ซึ่งเป็นส่วนขับเคลื่อนร่างกาย สำ�หรับผมใช้ธรรมะเป็นอาหารใจ เพื่อช่วย
ปลอบประโลมจิตใจเวลาที่เรามีความทุกข์หรือรู้สึกท้อแท้”
“ถ้าหากร่างกายและจิตใจสามารถทำ�งานไปด้วยกันได้ดีมีประสิทธิภาพ
ผมเชื่อว่าคุณภาพชีวิตของคนเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ ผมคิดว่า ทุกวันนี้คนเรา
ขาดทั้งสองอย่างไป เราเร่งทำ�งาน หาเงินให้ได้มากๆ ทุกวัน แก่งแย่งกัน
โดยใช้วิธีสุจริตบ้าง ทุจริตบ้าง แต่ผมกลับมองเรื่องการดูแลร่างกายและ
จิตใจให้ดีก่อนในเบื้องต้น แล้วความสุขมันก็จะมาหาเราแบบที่ไม่ต้องออกไป
แสวงหาที่ไหน”
ผลที่ได้จากการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต การออกกำ�ลังกายและดื่มน้ำ�
ปรับโมเลกุล ปัจจุบันอาจารย์ไชยยันต์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอด 5 ปี
ที่ผ่านมา อาจารย์ไม่เคยเป็นหวัด หรือเจ็บป่วยหนักๆ เลย และยังไม่ต้องเสีย
เงินค่าซื้ออาหารเสริม เช่น วิตามิน มารับประทานเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป
ผลการตรวจร่างกายประจำ�ปี พบว่า ค่าความเสี่ยงต่างๆ ได้ลดลงต่ำ�กว่า
มาตรฐาน  
นอกเหนือจากการได้สุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี ทำ�ให้
อาจารย์ไชยยันต์ หายจากโรคเครียด และกลับมาทำ�งานอย่างมีความสุข
อีกครั้ง รวมทั้ง ยังได้ดูแลสุขภาพของพ่อแม่ ภรรยา ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ
รอบข้างให้มีสุขภาพที่ดีไปด้วย
“เมือ่ ร่างกายเราพร้อมคือ เลือกกินอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน์ การออกกำ�ลัง
กาย และจิตใจพร้อมด้วยการใช้ธรรมะเป็นเพือ่ น จึงทำ�ให้โรคเครียดทีเ่ คยเป็น
ก็หายไป ขณะที่สภาพแวดล้อมในที่ทำ�งานเหมือนเดิม มีปัญหาเดิมๆ แต่ผม
กลับรู้สึกมีความสุขมากขึ้น ไม่ยึดติด และมีความเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”
อาจารย์ไชยยันต์ กล่าว
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